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ــن  ــور تامی ــه منظ ــیدی ب ــرژی خورش ــری ان کارب
آبگــرم مصرفــی، گرمایشــی و سرمایشــی در فضاها 
ــورد  ــیار م ــر بس ــال اخی ــی چندس ــران، ط در ای
ــیدی  ــرژی خورش ــت. ان ــه اس ــرار گرفت ــه ق توج
ــع انرژیهــای  ــن مناب ــن و بزرگتری یکــی از پاک تری
تجدیدپذیــر اســت کــه بــه علــت نیــاز نداشــتن به 
ــع  ــک منب ــوان ی ــه عن ــه، ب ــای پرهزین فن آوری ه
مفیــد تامیــن کننــده انــرژی در اکثــر نقــاط جهان 

در حــال توســعه اســت.
ــت  ــیدی جه ــرژی خورش ــتفاده از ان ــران اس در ای
ــورد  ــاز م ــاختمان ها از دیرب ــرمایش س ــن س تامی
توجــه بــوده؛ مــی تــوان گفــت اولیــن گردآورنــده 
ســرمایش خورشــیدی بــرای بــه گــردش در آوردن 
ــاران  ــط معم ــاختمانها  توس ــک در س ــوای خن ه

ایرانــی در شــهر یــزد ســاخته شــده اســت.
سیســتم چیلرجذبــی خورشــیدی سرمایشــی یکی 
از فن آوری هــای مهــم در تولیــد بــرودت از تابــش 
ــال حاضــر در برخــی  ــه در ح ــید اســت ک خورش
از کشــورها مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد از 
جملــه مزایــای ایــن سیســتم هــا توســعه اســتفاده 
از منابــع طبیعــی انــرژی جهــت تعدیــل و تهویــه 
مطبــوع هــوای محیــط هــای ســاختمانی اســت. 
اســتفاد ه از چیلرهــای جذبــی ایــن امــکان را 
بوجــود مــی آورد کــه گرمــای تولیــد شــده توســط 

کلکتــور خورشــیدی بــدون نیــاز بــه تبدیــل نــوع 
ــه  ــتقیما ب ــیته، مس ــه الکتریس ــی ب ــرژی حرارت ان
ــان  ــردد و راندم ــل گ ــرمایش تبدی ــرودت و س ب
ــورد  ــرژی م ــوع ان ــتفاده از ن ــت اس ــری جه باالت
نیــاز را بوجــود آورد. پــروژه شــبیه ســازی و 
احــداث ســایت پایلــوت سیســتم سرمایشــی 
ــه پیشــنهاد  ــی خورشــیدی از ســال 1392 ب جذب
ــرکت  ــذاری ش ــرمایه گ ــا س ــرو و ب ــگاه نی پژوهش
توانیــر بــه عنــوان کارفرمــای طــرح بــا ظرفیــت 5 
تــن تبریــد آغــاز گردیــد.  در همــان ســال اقدامات 
اساســی بــرای اجــرای مراحــل ابتدایــی این پــروژه 
کــه شــامل طراحــی و ســفارش خریــد تجهیــزات 

بــود بــه نحــو احســن انجــام شــد و در نهایــت در 
ســال 1393 مقدمــات اجــرا و پیــاده ســازی ایــن 
ــتان  ــرح در تابس ــن ط ــت. ای ــورت گرف ــرح ص ط
ــت  ــرار گرف ــرداری آزمایشــی ق ــره ب ــورد به 94 م
و در نهایــت بعــد از اصالحــات اولیــه و همچنیــن 
بازنگــری نتایــج راه انــدازی آزمایشــی نســخه 
ــه  ــی آن در زمســتان 1395 ب ــل شــده و نهای کام
بهــره بــرداری رســید. هــدف از اجــرای ایــن طــرح 
ارزیابــی ســامانه های چیلرجذبــی خورشــیدی 
ــای  ــی بخش ه ــای سرمایش ــن نیازه ــرای تامی ب
ــایی  ــک س ــت پی ــده جه ــرف کنن ــف مص مختل
ــداول  ــای مت ــتم ه ــی، سیس ــق جایگزین از طری

ــا  ــپلیت ه ــای گازی و اس ــامل کولره ــی ش تراکم
کــه مســتقیما از انــرژی الکتریکــی جهــت تولیــد 
ــی   ــد. یک ــد می باش ــی کنن ــتفاده م ــرمایش اس س
دیگــر از اهــداف اجــرای ایــن طــرح بررســی 
پاســخ دهی سیســتم های سرمایشــی خورشــیدی 
ــج  ــب نتای ــز کس ــا و نی ــری آنه ــان پذی و اطمین
ــوع  ــن ن ــه ای ــر ب ــات منحص ــرداری و تجربی بهره ب
ــری  ــده بکارگی ــد و در آین ــی باش ــا م ــتم ه سیس
آنهــا در اتخــاذ تصمیمــات اســتراتژیک مدیریتــی 
در حــوزه صنعــت بــرق را موثرتــر و واقعی تــر 
مــی نماینــد. همچنیــن بررســی مســایل اقتصادی 
ــه اقتصــادی  و مطالعــات وابســته در جهــت توجی
ایــن صنعــت بــوده به طــوری کــه افزایــش گامهای 
بعــدی در بومــی ســازی و تولیــد انبــوه تجهیــزات 
ــه  ــت ک ــر اس ــه ذک ــد. الزم ب ــی نمای ــر م را میس
ــور  ــای کلکت ــه ه ــتم از نمون ــن سیس ــرح ای در ط
طراحــی و ســاخت داخلــی اســتفاده شــده اســت 
و بدیــن منظــور عملکــرد کیفیــت و کارآرایــی ایــن 

ــد شــد. ــی خواه ــز ارزیاب ــدات نی تولی
مدیراجرایــی ایــن پــروژه آقــای مهندس ســیاووش 
منیعــی مــی باشــد کــه کاربازنگــری اصــالح 
عملکــرد سیســتم راه انــدازی مجــدد را نیز ســرکار 
ــه عهــده داشــته  ــم تهمینــه ســخن صفــت ب خان

انــد.

معرفی بزرگترین سایت سیستم سرمایشی جذبی خورشیدی کشور در پژوهشگاه نیرو 
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ــراوان و در دســترس طبیعــت، در پــی گشــودن  ــا بكارگیــری انرژیهــای ف ــاز ب بشــر از دیرب
دریچــه ای تــازه بــه روی خویــش بــود تــا از ایــن رهگــذار، بتوانــد افــزون بــر آســانتر كــردن 
كارهــا، فعالیتهــای خــود را بــا كمتریــن هزینــه و باالتریــن ســرعت بــه انجــام رســاند و گامی 
بــرای آســایش بیشــتر بــردارد. نخســتین انــرژی بكاررفتــه توســط بشــر، انــرژی خورشــید 
بــود. انســان از نــور و گرمــای آفتــاب بهــر ه هــای فــراوان می بــرد؛ تــا آنجــا كــه ایــن انــرژی 
جزیــی جدایــی ناپذیــر از فرآینــد برخــی صنایــع گشــت و حتــی امــروزه نیــز جایــگاه خــود 

را از دســت نــداده اســت.
نظــر بــه اهمیــت فــراوان انرژیهــای تجدیدپذیــر و پــاک و توســعه دانــش مربــوط به اســتفاده 
از ایــن نــوع انــرژی در کشــور، فعالیتهــای مختلفــی در ســالهای اخیــر در ایــن جهــت شــکل 

گرفتــه اســت. لــزوم توســعه دانــش مــدار در ایــن رشــته، پژوهشــگاه نیــرو را بــرآن داشــت 
تــا همــت خــود را جهــت تدویــن روشــهای اســتاندارد و همچنیــن توســعه بخــش کنتــرل 
ــرژی  ــای ان ــعه فناوریه ــرح توس ــذا ط ــد ل ــوف نمای ــته معط ــن رش ــزات ای ــت تجهی کیفی
تجدیدپذیــر ابتــدا در همــان مقطــع زمانــی و بــا هــدف گســترش دانــش اســتاندارد و ایجــاد 
رویــه هــای ارزیابــی و بســط کیفیــت در اجــرای پــروژه هــای ایــن حــوزه همــت گمــارده 
بــا توجــه بــه حرکــت صــورت گرفتــه و جدیــد در اجــرای پــروژه هــای تعریــف شــده، هــم 
اکنــون شــاهد بــه ثمــر نشســتن تعــدادی از پــروژه هــای ایــن طــرح مــی باشــیم کــه نتایــج 
آنهــا مســتقیما باعــث افزایــش راندمــان و بــاال رفتــن کیفیــت اجــرای پروژه هــای متعــددی 

در داخــل کشــور خواهــد گردیــد. 

انرژی های تجدید پذیر



مابیــن  همــکاری  تفاهم نامــه 
فنــاوری  و  ارتباطــات  پژوهشــگاه 
بــه  نیــرو  پژوهشــگاه  و  اطالعــات 
توســعه  و  دانــش  ارتقــاء  منظــور 
علمــی،  مشــترک  همکاری هــای 
در  آزمایشــگاهی  و  تحقیقاتــی 
فناوری هــای  کاربــرد  خصــوص 
نویــن ارتباطــات، اطالعــات و امنیــت 
ــید. ــاء رس ــه امض ــرق ب ــت ب در صنع
عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
ــاء  ــه منظــور ارتق پژوهشــگاه نیــرو، ب
همکاری هــای  توســعه  و  دانــش 
و  تحقیقاتــی  علمــی،  مشــترک 
آزمایشــگاهی در خصــوص کاربــرد 
ارتباطــات،  نویــن  فناوری هــای 
صنعــت  در  امنیــت  و  اطالعــات 
ــگاه  ــان پژوهش ــه می ــرق تفاهم نام ب
آقــای  نمایندگــی  بــه  کــه  نیــرو 
ــه  ــی زاده ب ــادق قاض ــر محمدص دکت

عنــوان رئیــس پژوهشــگاه نیــرو و 
فنــاوری  و  ارتباطــات  پژوهشــگاه 
آقــای  نمایندگــی  بــه  اطالعــات 
دکتــر محمــد خوانســاری، بــه عنــوان 
ــاوا(  ــگاه ف ــس پژوهشگاه)پژوهش رئی

ــرمایه گذاری و  ــید .س ــا رس ــه امض ب
ــگاه در  ــعه دو پژوهش ــق و توس تحقی
قالب«فنــاوری اینترنــت اشــیاء« و 
ســایر فناوری هــای نویــن مرتبــط 
بــا آن در جهــت ارتقــاء دانــش و 

اینترنــت  فنــاوری  بومی ســازی 
اولویــت دار  حوزه هــای  در  اشــیاء 
صنعــت بــرق کشــور، ســرمایه گذاری 
دو  مشــترک  توســعه  و  تحقیــق  و 
فنــاوری  حــوزه  در  پژوهشــگاه 

در  اطالعــات  و  ارتباطــات  امنیــت 
صنعــت بــرق، همــکاری مشــترک 
در خصــوص توســعه آزمایشــگاه ها 
بهره بــرداری  و  اســتفاده  امــکان  و 
آزمایشــگاهی طرفیــن  امکانــات  از 
و  تحقیــق  و  ســرمایه گذاری  و 
پژوهشــگاه  دو  مشــترک  توســعه 
در خصــوص بومی ســازی فنــاوری 
ــات  ــات و اطالع ــوزه ارتباط ــن ح نوی
و  کارآفرینــی  توســعه  هــدف  بــا 
ــان  ــش بنی ــرکتهای دان ــت ش حمای
از جملــه محورهــای اولویــت دار ایــن 

تفاهم نامــه اســت.
گفتنــی اســت ایــن تفاهم نامــه در 
ــک تبصــره و دو نســخه  ــاده، ی 12 م
ــان  ــار یکس ــا ارزش و اعتب ــد و ب واح
بــه امضــای طرفیــن رســید و از تاریخ 
امضــاء و مبادلــه معتبــر و الزم االجــرا 

می باشــد.

مدیــر طــرح توربیــن بــادی ملــی پژوهشــگاه نیــرو بــا اشــاره بــه 
اینکــه توربیــن ملــی مطابــق بــا اســتانداردهای روز دنیــا طراحــی 
و انجــام شــده اســت گفــت: کل پــروژه تقریبــا 70 درصــد 
ــه  پیشــرفت دارد و امیــد مــی  رود نیمــه نخســت ســال آینــده ب
نقطــه بهره بــرداری از نخســتین واحــد توربیــن بــادی ملــی 

برســیم.
ــگاه  ــی پژوهش ــادی مل ــن ب ــرح توربی ــر ط ــری مدی ــاس بح عب
نیــرو؛ در گفتگــو بــا خبرنــگار واحــد روابــط عمومــی پژوهشــگاه 
ــاخت  ــی و س ــی طراح ــرح مل ــه ط ــه تاریخچ ــاره ب ــا اش ــرو ب نی
توربیــن بــادی ملــی در پژوهشــگاه نیــرو گفــت: طراحــی و 
ــگاه  ــردد. پژوهش ــال 86 برمی گ ــه س ــادی ب ــن ب ــاخت توربی س
ــادی  ــرژی ب ــور ان ــه 70 در مح ــیس در ده ــدای تاس ــرو از ابت نی
ــا  ــن طرحه ــه ای ــود ک ــانده ب ــام رس ــه انج ــروژه را ب ــن پ چندی
عمدتــًا بــر طراحــی و ســاخت توربیــن هــای کوچــک و متوســط 
و پتانســیل ســنجی مناطــق کشــور متمرکــز بــود. امــا در ســال 
86 تصمیــم گرفتیــم کــه بــه ســمت طراحــی و ســاخت  پــروژه 

ــم. ــت کنی ــی حرک ــن مگاوات توربی
وی تصریــح کــرد: فــاز مطالعــات مقدماتــی تعییــن ســایز 
مکانیــزم و روش شناســی پــروژه در ســال 88 بــه ســرانجام 
ــاخت  ــی و س ــاله طراح ــار س ــروژه چه ــال 89 ، پ ــید و از س رس
ــر و  ــرکت توانی ــی ش ــه کارفرمای ــی ب ــادی 2 مگاوات ــن ب توربی
ــن  ــل توربی ــی کام ــاز طراح ــورد. ف ــد خ ــرو کلی ــگاه نی پژوهش
ــی  ــوان داخل ــاس ت ــر اس ــا ب ــا تمام ــود تحریم ه ــل وج ــه بدلی ک
و توســط متخصصیــن پژوهشــگاه بــه انجــام رســید در ســال 93 
ــل  ــه دلی ــه ب ــرارداد ســاخت نمون ــاد ق ــا انعق ــت، ام ــان پذیرف پای
ــه درازا  ــال ب ــک س ــازنده ی ــدی س ــان از  توانمن ــت اطمین اهمی
ــه  ــرای ســاخت نمون ــرارداد مشــارکت ب ــه ق ــن ک ــا ای ــد ت انجامی
نخســت توربیــن بــادی ملــی در آبــان مــاه 94 بــا حضــور مقــام 
عالــی وزارت میــان پژوهشــگاه نیــرو و شــرکت مپنــا مبادلــه شــد. 
بحــری تاکیــد کــرد: بــا توجــه بــه تجــارب ارزنــده شــرکت مپنــا 
ــم  ــل دو تی ــی و تعام ــادی مگاوات ــن ب ــول توربی ــد محص در تولی
ــی شــدن  طراحــی و ســاخت در یکســال گذشــته، مســیر اجرای
مــدارک فنــی تولیــد شــده در شــکل مناســبی پیــش رفتــه اســت 

و تاکنــون عملیــات ســاخت و برپایــی توربیــن بــادی بیــش از 50 
درصــد پیشــرفت داشــته اســت کــه عمدتــًا بــه تامیــن، ســاخت 
و یــا خریــد اجــزای توربیــن مربــوط می شــود. وی اضافــه کــرد: 
کل پــروژه تقریبــا 70 درصــد پیشــرفت دارد و امیــد مــی رود نیمه 
نخســت ســال آینــده بــه نقطــه بهره بــرداری از نخســتین واحــد 
ــادی ملــی  ــر طــرح توربیــن ب ــی برســیم. مدی ــادی مل توربیــن ب
پژوهشــگاه نیــرو افــزود: تامیــن کامپوننتهــای اصلــی گیربکــس، 
ژنراتــور، کانورتــر و سیســتم کنتــرل همچنیــن دراختیــار گرفتــن 
ــت و  ــی کارگاه موق ــه برپای ــازی محوط ــاده س ــایت، آم ــن س زمی
نصــب دکل 80 متــری داده بــرداری اطالعــات بــاد و راه ســازی و 
ــا پیش بینــی ظرفیــت نهایــی ســایت از اقداماتــی  ــرق ب تامیــن ب
اســت کــه در ســالهای گذشــته توســط پژوهشــگاه انجــام شــده 

اســت.
ــادی  و  ــه لحــاظ پتانســیل ب ــاد ب بحــری گفــت: ســایت علــی آب
نیــز دسترســی بــه نقطــه مــورد نظــر در شــرایط مناســبی قــرار 
ــاد آن بیــش از  ــه طــوری کــه متوســط ســاالنه ســرعت ب دارد ب
7 متــر بــر ثانیــه اســت. همچنیــن نزدیکــی ســایت بــه بزرگــراه 

قزویــن- زنجــان مزیــت دیگــری اســت و بــا همــکاری و حمایــت 
مســئوالن اســتانی امیــد مــی رود احــداث نیــروگاه بــادی موجــب 

توســعه صنعتــی منطقــه نیــز بشــود.
مدیــر طــرح توربیــن بــادی ملــی پژوهشــگاه نیــرو بــا اشــاره بــه 
اینکــه توربیــن ملــی مطابــق بــا اســتانداردهای روز دنیــا طراحــی 
ــم  ــن ه ــی توربی ــث طراح ــت: در بح ــت گف ــده اس ــام ش و انج
ــادی  اکنــون در نقطــه  ای قــرار داریــم کــه می توانیــم توربیــن ب
ــده  ــب ش ــش کس ــاس دان ــون و براس ــای گوناگ ــت ه در ظرفی
حتــی متناســب بــا شــرایط نقــاط مختلــف کشــور، طراحــی کنیم. 
همچنیــن ایــن امــکان را داریــم در طراحــی توربین هــای وارداتــی 
تغییراتــی را لحــاظ کنیــم کــه توربیــن متناســب بــا شــرایط آب و 

هوایــی کشــور بهبــود کارکــرد داشــته باشــد.
بحــری تاکیــد کــرد: هــدف از اجــرای ایــن طــرح ایجــاد دانــش 
ــه  ــوده ب ــادی ب ــن ب ــاخت توربی ــی و س ــه طراح ــی در زمین فن
نحــوی کــه بتوانیــم بــا بومــی ســازی طراحــی و ســاخت 
ــطوح  ــور در س ــان کش ــتغال جوان ــرای اش ــه را ب ــول، زمین محص
ــهمی از  ــش س ــا پوش ــازیم و ب ــم س ــون فراه ــی گوناگ تخصص
ــره ارزش را در  ــری از زنجی ــش بزرگت ــور، بخ ــن کش ــازار توربی ب
ــی  ــن رویکــرد طراحــی توربیــن مل ــا ای کشــور حفــظ نماییــم. ب
ــوان  ــهولت می ت ــه س ــه ب ــت ک ــه اس ــورت گرفت ــه ای ص ــه گون ب
ــود و در صــورت  ــزات آن را ســاخت داخــل نم 65 درصــد تجهی
وجــود تقاضــای مناســب، ایــن نســبت تــا 85 درصــد هــم دســت 
یافتنــی اســت. در ایــن مســیر پتانســیل هــای مناســبی در کشــور 
ــزی  ــه ری ــا برنام ــوان ب ــه می ت ــه ای ک ــه گون ــده ب ــایی ش شناس
کارآمــد کامپوننتهــای اصلــی توربیــن شــامل پــره، بــرج، اجــزای 
ریخته گــری، پوســته هــای مرکــب، ژنراتــور و حتــی گیربکــس را 
در کشــور تولیــد نمــود. وی در پایــان خاطرنشــان کــرد: برنامــه 
ــرای آینــده ایــن اســت  ــادی ب مرکــز توســعه فنــاوری توربیــن ب
کــه بتوانــد رونــدی کــه در ســالهای اخیــر شــکل گرفتــه را ادامــه 
ــراردادن ســند راهبــردی و نقشــه راه بهــره  ــراروی ق ــا ف داده و ب
بــرداری از انــرژی بــاد و تکیــه بــر ظرفیتهــای پژوهشــی، فنــی و 
ــران را در  ــگاه ای مهندســی کشــور و مدیریــت یکپارچــه آن، جای

ــد. ــن صنعــت تثبیــت نمای ــار کشــورهای پیشــرو در ای کن

امضای تفاهم نامه همکاری مابین پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات و پژوهشگاه نیرو

بهره برداری از نخستین واحد توربین بادی ملی در نیمه نخست سال آینده

پیشخوانماهنامه خبری پژوهشگاه نیرو، شماره چهارم، آبان ماه ۹۵
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پژوهشــگاه نیــرو تفاهم نامــه ای را بــا یــک شــرکت 
CESI ایتالیــا بــا هــدف کســب فنــاوری آزمایشــگاهی، 
ــن  ــات ای ــری تجربی ــه کارگی ــی و ب ــش فن ــال دان انتق
شــرکت در اجــرا و پیــاده ســازی پایلوتهــای مــورد نیــاز 

ــرق امضــا کــرد. صنعــت ب
ــن  ــرو، ای ــگاه نی ــی پژوهش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
پژوهشــگاه در راســتای توســعه تعامــالت بین المللــی و 
نیــز اســتفاده از ظرفیت هــا و تخصص هــای موجــود در 
ــا در نظــر گرفتــن زیرســاخت ها  ــی و ب ســطح بین الملل
ــات  ــاوری و تحقیق ــش، فن ــه پژوه ــات در زمین و امکان
ــن  ــگاهی در باالتری ــات آزمایش ــه خدم ــردی، ارائ کارب

 CESI ســطح کیفــی، تفاهم نامــه ای را بــا شــرکت
ــه امضــا رســانید. ایتالیــا ب

فنــاوری  اکتســاب  هــدف  بــا  تفاهم نامــه  ایــن 
انتقــال دانــش فنــی و به کارگیــری  آزمایشــگاهی، 
تجربیــات ایــن شــرکت در اجــرا و پیــاده ســازی 
ــد. ــه ش ــرق مبادل ــت ب ــاز صنع ــورد نی ــای م پایلوته

بــه منظــور عملیاتــی شــدن توافقــات، کارگروهــی 
متشــکل از نماینــدگان پژوهشــگاه نیــرو و توانیــر بــرای 
ــد. ــد ش ــکیل خواه ــکاری تش ــای هم ــاب اولویته انتخ

شــرکت CESI ایتالیــا، ســوابق و تجربیــات بین المللــی 
ــت و  ــی تس ــی و مهندس ــات فن ــه خدم ــه ارائ در زمین
ارزیابــی تجهیــزات و صــدور گواهینامــه و بازنگــری 

ــت. ــرق  را داراس ــت ب ــی در صنع طراح

با امضای تفاهم نامه همکاری صورت گرفت؛

 همکاری پژوهشگاه نیرو با ایتالیایی ها در زمینه فناوری آزمایشگاهی برق

و  نگهــداری  بهره بــرداری،  فنــاوری  توســعه  مرکــز 
نیــرو  پژوهشــگاه  نیروگاهــی  واحدهــای  تعمیــرات 
ــا هــدف معرفــی طرح هــای کلیــدی  جلســه خــود را ب
مصــوب در اســناد کالن راهبــردی ایــن مرکــز برگــزار 

. می کنــد
محمــد ابراهیــم ســربندی فراهانــی رئیــس مرکــز 
ــرات  ــداری و تعمی ــرداری، نگه ــاوری بهره ب ــعه فن توس
ــا  ــو ب ــرو در گفتگ ــی پژوهشــگاه نی ــای نیروگاه واحده
ــرو از  ــگاه نی ــی پژوهش ــط عموم ــد رواب ــگار واح خبرن
برگــزاری همایــش هم اندیشــی مرکــز توســعه فنــاوری 
واحدهــای  تعمیــرات  و  نگهــداری  بهره بــرداری، 
نیروگاهــی در 26 آذر مــاه ســال جاری خبــر داد و 

گفــت: هــدف از برگــزاری ایــن نشســت معرفــی اجمالی 
ــردی  ــدرج در اســناد کالن راهب ــای مصــوب من طرح ه
زیرمجموعــه مرکــز O&M شــامل موضوعــات توســعه 
تعمیــرات،  و  نگهــداری  بهره بــرداری،  فناوری هــای 
افزایــش راندمــان و افزایــش عمــر واحدهــای نیروگاهــی 
ــی  ــد اجرای ــوص فرآین ــن در خص ــالوه برای ــت. ع اس
ایــن  بــا متخصصیــن  نمــودن طرح هــای مذکــور 
ــتلزم  ــم مس ــن مه ــردد. ای ــر می گ ــادل نظ ــوزه تب ح
اخــذ نظــرات ذینفعــان، صاحب نظــران و بازیگــران 

حوزه هــای مــورد اشــاره می باشــد.
وی خاطرنشــان کــرد: بــا برگــزاری جلســه حاضــر 
ــی بازیگــران ایــن حــوزه  ــرای فراخوان تمهیــدات الزم ب

ــناد کالن و  ــای اس ــام طرحه ــارکت در انج ــت مش جه
ــد. ــد گردی ــم خواه ــده، فراه ــه ش ــردی تهی راهب

در ایــن كنفرانــس پژوهشــگرانی از 12 كشــور جهــان 
چــون آلمــان، فرانســه، فیلیپیــن، كــره جنوبی، ســوئد، 
چیــن، هنــد و... حضــور دارنــد .بــه گــزارش خبرنــگار 
ــن  ــی و یکمی ــرو،  س ــگاه نی ــی پژوهش ــط عموم رواب
دوره کنفرانــس بین المللــی در ســوم آبان مــاه، بــا 
حضــور وزیــر نیــرو و دســت انــدركاران صنعــت بــرق 
ــی  ــگاه جانب ــد. نمایش ــاح ش ــور افتت ــر كش از سراس
ــر  ــزار مت ــدود 2 ه ــاحتی ح ــرق در مس ــس ب کنفران
ــا حضــور بیــش  ــع در محــل پژوهشــگاه نیــرو و ب مرب
از 100 شــرکت داخلــی و خارجــی دایــر شــده و 
ــًا از شــرکت های  ــس کــه عمدت ــن کنفران حاضــران ای

صنایــع  و  منطقــه ای  برق هــای  و  توزیــع  تولیــد، 
پتروشــیمی،  گاز،  و  نفــت  ماننــد صنایــع  بــزرگ 
ــگاه ها  ــن از دانش ــس و همچنی ــم، م ــوالد، آلومینی ف
و  تولیدکننــدگان  تحقیقاتــی،  علمــی  مراکــز  و 
ــاالن  ــاوران و فع ــزات و مش ــدگان تجهی ــن کنن تأمی
و  مختلــف  غرفه هــای  از  هســتند،  بــرق  صنعــت 
ــد. ــدن می کنن ــده در آن دی ــه ش ــتاوردهای ارائ  دس

در ایــن كنفرانــس پژوهشــگرانی از 12 كشــور جهــان 
چــون آلمــان، فرانســه، فیلیپیــن، كــره جنوبــی، 
ســوئد، چیــن، هنــد و... حضــور خواهنــد داشــت و بــه 

ــد پرداخــت. ــه خواهن ــه مقال ارائ

 جلسه هم اندیشی مرکز توسعه فناوری بهره برداری
نگهداری و تعمیرات واحدهای نیروگاهی برگزار می شود

با حضور پژوهشگرانی از 12 كشور جهان؛

سی و یکمین کنفرانس بین المللی برق در پژوهشگاه نیرو کلید خورد
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پژوهشــگاه نیــرو تفاهم نامــه ای را بــا 
دانشــگاه زنجــان بــا هــدف توســعه 
ــز  ــرق و نی ــت ب ــاوری صنع ــش و فن دان
دانشــگاه  توانمندی هــای  از  اســتفاده 

ــرد. ــا ک امض
بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــگاه 
نیــرو؛ در راســتای ماموریــت پژوهشــگاه 
تحقیقــات  گســترش  بــرای  نیــرو 
ــرق  ــت ب ــد در صنع ــجم و هدفمن منس
ــاء  ــور ارتق ــه منظ ــور و ب ــرژی کش و ان
روحیــه نشــاط و خودبــاوری متخصصین 
ــدف  ــا ه ــه ای ب ــوزه، تفاهم نام ــن ح ای
بیــن  آموزشی-پژوهشــی  همــکاری 
پژوهشــگاه نیــرو  بــه نمایندگــی آقــای 
دکتــر محمدصــادق قاضــی زاده رئیــس 

پژوهشــگاه نیــرو و آقــای دکتــر خلیــل 
ــان (  ــگاه زنج ــس دانش ــیدی رئی جمش

ــد. ــد گردی منعق
ایــن تفاهم نامــه، بــه منظــور اســتفاده از 
ــگاه  ــای دانش ــا و توانمندی ه ظرفیت ه
و تشــریک مســاعی بــرای گســترش 
تحقیقــات هدفمنــد اعضــای هیئــت 
افزایــش  و  دانشــگاه  علمــی  مدیــره 
کارشناســی  پایان نامه هــای  ســهم 
و  دکتــری  رســاله های  ارشــد، 
ــات پژوهشــگران پســادکتری در  تحقیق
ــاز  ــورد نی ــاوری م ــش و فن ــعه دان توس
ــرق کشــور منعقــد می شــود. صنعــت ب

ایــن  بــه  تفاهم نامــه  اجــرای  روش 
ــری  ــروه راهب ــه کارگ ــت ک ــورت اس ص

ــده  ــی ش ــدگان معرف ــکل از نماین متش
ــد  ــکیل و فرآین ــن تش ــوی طرفی از س
و  طراحــی  را  تفاهم نامــه  اجرایــی 
ــوده و براجــرای آن نظــارت  ــن نم تدوی
جلســات  کارگــروه  ایــن  می کننــد. 
و  نمــوده  برگــزار  را  خــود  دوره ای 
روســای  بــه  را  جلســات  گــزارش 
ــد. ــه می کن ــگاه ارائ ــگاه و پژوهش دانش

 ، تفاهم نامــه  ایــن  امضــای  بــا 
می گــردد  متعهــد  نیــرو  پژوهشــگاه 
ــت  ــی و حمای ــتای انسجام بخش در راس
رســاله های  و  پایان نامه هــا  از 
دانشــجویان تحصیــالت تکمیلــی و نیــز 
ــول  ــادکتری ح ــن پس ــش محققی پژوه
و  پروژه هــای سیاســت پژوهی  محــور 

ــد پژوهشــگاه،  ــورد تاکی ــگاری م آینده ن
تحقــق اعطــای فرصت هــای پژوهشــی، 
کرســی های تخصصــی و دعــوت بــه 
همــکاری اعضــای هیئــت علمی وابســته 
ــگاه  ــای پژوهش ــام ورزد. حمایت ه اهتم
بــه صــورت ایجــاد بســتر مناســب بــرای 
بهره منــدی دانشــگاه از حمایت هــای 
ــتقیم  ــت مس ــا حمای ــرق و ی ــت ب صنع
بــود.  خواهــد  پژوهشــگاه  توســط 
ــا امضــای ایــن تفاهم نامــه،  همچنیــن ب
بــرای  می گــردد  متعهــد  دانشــگاه 
تســریع اجــرای موضوعــات منــدرج در 
ایــن تفاهم نامــه شــامل برنامه ریــزی 
کارشناســی  پایان نامه هــای  موضــوع 
ارشــد و رســاله های دکتــری و نیــز 
پســادکترای  محققیــن  پژوهــش 
عالقمنــد بــه اســتفاده از تســهیالت 
تفاهم نامــه  ایــن  در  شــده  مطــرح 
در راســتای موضوعــات تحقیقاتــی و 
اولویــت  دارای  پژوهشــی  طرحهــای 
ــای  ــای فرصت ه ــرو، اعط ــگاه نی پژوهش
تخصصــی  کرســی های  پژوهشــی، 
و همــکاری اعضــای هیئــت علمــی 

ــد. ــکاری نمای ــالش و هم ــته ت وابس
ــه  ــن تفاهم نام ــدت ای ــت م ــی اس گفتن
ــال  ــج س ــه، پن ــاء و مبادل ــان امض از زم
توافــق  در صــورت  و  شــده  تعییــن 
تمدیــد  قابــل  تفاهم نامــه  طرفیــن، 

ــود. ــد ب خواه

در راستای همکاری آموزشی و پژوهشی؛ 

همکاری پژوهشگاه نیرو با دانشگاه زنجان در زمینه توسعه دانش و فناوری صنعت برق

پژوهشــگاه نیــرو در جهــت توســعه و توانمندســازی 
صنعــت بــرق کشــور، تفاهــم نامــه همــکاری بــا شــرکت 

ــرد. ــاء ک ــرق امض ــال ب ــوزه انتق ــان در ح   SAGآلم
بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــگاه نیــرو در راســتای 
توســعه تعامــالت بین المللــی و نیــز اســتفاده از تخصــص 
و ظرفیــت ســازمانها، شــرکتهای معتبــر خارجــی در 
ــور،  ــرق کش ــت ب ــازی صنع ــعه و توانمندس ــت توس جه
ــرو و  ــگاه نی ــن پژوهش ــی مابی ــکاری ف ــه هم ــم نام تفاه
شــرکت SAG آلمــان در حــوزه انتقــال بــرق  بــه امضــاء 
ــی  ــه در راســتای عملیات ــر اســت ک ــه ذک رســید .الزم ب
شــدن ایــن توافقــات در فــاز اول؛ دو پــروژه ارتقــاء 
ــم  ــت و ه ــو ول ــوص 63 کیل ــه خص ــال ب ــوط انتق خط

ــاوم ســازی  ــرزه ای و مق ــی آســیب پذیری ل چنیــن ارزیاب
ــرو پیشــنهاد  ــال از طــرف پژوهشــگاه نی پســت های انتق
ــدگان  ــه دهن ــی از ارای ــرکت SAG یک ــت .ش ــده اس ش
خدمــات و سیســتم های مرتبــط بــا بــرق، گاز، آب ، 
شــبکه  های مخابراتــی و نیــز نیروگاههــا مــی باشــد. 
بــازار اصلــی ایــن شــرکت کشــورهای آلمــان ، فرانســه ، 

ــت. ــز اروپاس ــرق و مرک ش
ایــن شــرکت دارای 8000 نیــروی متخصــص بــوده 
در  را  خــود  فعالیــت  ســالگرد  صدمیــن  امســال  و 
شــکل گیری و توســعه زیرســاخت هــا مربــوط بــه انــرژی 

در آلمــان را جشــن گرفــت.
بــرای  ایــن شــرکت  کــه  نشــان می گــردد  خاطــر 

نخســتین بــار در ایــران بــرای همــکاری هــای راهبــردی 
ــت. ــرده اس ــدا ک ــور پی ــرژی حض ــش ان در بخ

 پژوهشگاه نیرو در راستای توانمندسازی صنعت برق 
تفاهم نامه همکاری با شرکت SAG آلمان امضاء کرد
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ــعه  ــز توس ــی مرک ــم اندیش ــه  ه جلس
ــداری و  ــرداری، نگه ــره ب ــاوری به فن
تعمیــرات واحدهــای نیروگاهــی در 
ــدی  ــای کلی ــه راهکاره ــتای ارائ راس
ــزار  ــرق برگ ــت ب ــعه صنع ــرای توس ب

. شد
عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
هــم  جلســه   نیــرو،  پژوهشــگاه 
فنــاوری  توســعه  مرکــز  اندیشــی 
ــرداری، نگهــداری و تعمیــرات  بهــره ب
واحدهــای نیروگاهــی بــا حضــور قائــم 
مقــام پژوهشــگاه نیــرو برگــزار گردیــد 
ــر  ــدس مرجانمه ــه مهن ــن جلس در ای
قائــم مقــام رئیــس و معــاون فنــاوری 
ــش  ــوص نق ــرو در خص ــگاه نی پژوهش
ــازی  ــان س ــرو در جری ــگاه نی پژوهش
ــورد  ــای م ــام و فناوری ه ــعه نظ توس
نیــاز صنعــت بــرق و چگونگــی حمایت 
از بازیگــران ایــن حــوزه بــه ایــراد 
برنامه هــای  و  پرداختــه  ســخنرانی 
ــن  ــه ای ــتیابی ب ــرای دس پژوهشــگاه ب

ــد. ــریح نمودن ــم را تش مه

ــرکل  در ادامــه مهنــدس مهــرداد مدی
دفتــر پشــتیبانی فنــی تولیــد شــرکت 
توانیــر، رونــد توســعه و تکامــل فرآیند 
ــرداری، نگهــداری و تعمیــرات  بهــره ب
در واحدهــای نیروگاهــی حــوزه وزارت 

نیــرو را تشــریح نمودنــد. 
وی چالش هــای مهــم ایــن حــوزه 
و  نظــام  توســعه  و  برشــمرده  را 
ــره  ــن به ــای نوی ــتفاده از فناوری ه اس
را  تعیمــرات  و  نگهــداری  بــرداری، 
ــه  ــای مقابل ــی از راهه ــوان یک ــه عن ب
بــا چالش هــای پیــش روی بخــش 
ــد. ــرق مطــرح نمودن تولیــد صنعــت ب

هــای  پــروژه  و  طرح هــا  معرفــی 
منــدرج در اســناد راهبــردی و نقشــه 
توســعه  مرکــز  زیرمجموعــه  راه 
فنــاوری بهــره بــرداری، نگهــداری 
نیروگاهــی  واحدهــای  تعمیــرات  و 
توســط مهنــدس فراهانــی رئیــس 
مرکــز مذکــور صــورت گرفــت. ایشــان 
ــورت  ــای ص ــریح فعالیت ه ــن تش ضم
ــتار  ــوص خواس ــن خص ــه در ای گرفت

در  شــرکت کنندگان  مشــارکت 
ــال ســازی طــرح- ــرای فع همایــش ب

و  مذکــور شــده  پروژه هــای  و  هــا 
چگونگــی تعامــل بــا مرکــز را تشــریح 

نمودنــد.
در بخــش دوم جلســه هم اندیشــی 
فعالیت هــای صــورت گرفتــه بــرای 
زیــر  و  طرحهــا  کــردن  اجرایــی 
ــران  ــط مدی ــط توس ــای ذیرب پروژهه
طرحهــای مذکــور ارایــه گردیــد. 

دکتــر صفــار اول در خصــوص طــرح » 
ــت،  ــری ظرفی ــس اندازه گی ــه اطل تهی
راندمــان و مصــرف داخلــی واحدهــای 
و  کار  روش  ارایــه  بــه  نیروگاهــی« 
ایــن  در  گرفتــه  اقدامــات صــورت 
ــری  ــدس صف ــت. مهن ــه پرداخ زمین
ــای  ــرح » ارتق ــازی ط ــد فعالس فرآین
ســطح عملکــرد واحدهــای نیروگاهــی 
در حوزههــای بهره بــرداری، نگهــداری 
ــری از توســعه  ــا بهره گی ــرات ب و تعیم
و  فرآیندهــا  و  مقــررات  ضوابــط 
بهبــود روشــهای مشــارکت بخــش 

ــود. ــریح نم ــی« را تش خصوص
 در پایــان مهنــدس محرمــی بــه معرفی 
و برنامــه فعالســازی طــرح » به کارگیری 
ــت  ــی فیزیکــی در صنع ــت دارای مدیری
بــرق« اشــاره و اقدامــات انجــام شــده در 
ایــن زمینــه را بــه اطــالع جمــع حاضــر 
ــی  ــه چگونگ ــه جلس ــاندند. در ادام رس
ــا مرکــز  تعامــل بازیگــران و ذینفعــان ب
توســعه فناوریهــای بهــره بــرداری، 
نگهــداری و تعمیــرات به بحث گذاشــته 
شــد.  در ایــن راســتا حاضریــن در 
جلســه نظــرات خــود را در زمینه هــای 
پیــش گفتــه مطــرح و در ایــن خصوص 
تبــادل نظــر گردیــد. مقــرر گردیــد ایــن 
ارتبــاط از طریــق ســایت مرکــز توســعه 
نگهــداری  بــرداری،  بهــره  فنــاوری 
نیروگاهــی واحدهــای  تعمیــرات   و 

) )http://www.nri.ac.ir/OMحفــظ 
هــم  بعــدی  در جلســه  و  گردیــده 
ــوطی  ــی مبس ــز، گزارش ــی مرک اندیش
ــه  ــز ارای ــای مرک ــت ه ــعه فعالی از توس

ــردد. گ

 جلسه  هم اندیشی مرکز توسعه فناوری بهره برداری
نگهداری و تعمیرات واحدهای نیروگاهی برگزار شد
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ه  هشــــــگا و پژ
نســـــــل  نیــرو 
دمپرهــای  ســوم 
پینــگ  لو گا ضد
  TGA موســوم بــه
کــه مراحــل طراحــی، ســاخت و تســت خــود 
ــود  ــا موفقیــت طــی کــرده ب ــه تازگــی ب را ب

گردیــد.  رونمایــی 
ــر  ــوق الذک ــروژه ف ــر پ ــی مدی ــان خزای پژم
روابــط  واحــد  خبرنــگار  بــا  گفتگــو  در 
ــت:  ــار داش ــرو اظه ــگاه نی ــی پژوهش عموم
پژوهشــگاه  در  شــده  اختــراع  تجهیــز  
ــه  ــزات مقابل ــدی از تجهی ــل جدی ــرو نس نی
ــک  ــه از ی ــت ک ــگ اس ــده گالوپین ــا پدی ب
مکانیــزم فــوق پیشــرفته جهــت میــرا کــردن 
نوســانات پیچشــی بهــره گرفتــه اســت. ایــن 
تکنولــوژی بــرای اولیــن در خاورمیانــه مــورد 
بهره بــرداری قــرار گرفتــه و بــا اختــراع 
ایــن محصــول ایــران بــه جمــع ســه کشــور 
برتــر دنیــا در ایــن عرصــه خواهــد پیوســت. 
ــن  ــی از ای ــه خارج ــر نمون ــت واردات ه قیم
محصــول در حــدود 3200 دالر خواهــد بــود 
درحالیکــه هزینــه تولیــد آن در داخل کشــور 
زیــر 580 دالر می باشــد. بنابرایــن در تعــداد 
نمونه هــای مــورد نیــاز بــا توجــه بــه گســتره 
وســیع خطــوط انتقــال کشــور صرفه جویــی 
ارزی بســیار فراوانــی صورت خواهــد پذیرفت 
و موجــب فراهــم آوردن فرصــت های شــغلی 
جدیــد در داخــل کشــور  خواهــد شــد. 
همچنیــن ایــران توانایــی صــادرات ایــن 
محصــول بــه کشــورهای همســایه را نیــز دارا 
ــی در جهــت  ــر گام ــن ام ــه ای می باشــد و ک

تحقــق اقتصــاد مقاومتــی مــی باشــد. 
باتوجــه بــه اینكــه طراحــی الكتریكــی و 
مكانیكــی ایــن محصــول و همچنیــن كلیــه 
ــام  ــد آن در داخــل كشــور انج مراحــل تولی
گردیــده تولیــد ایــن محصــول از مزیــت 
ــت. ــوردار اس ــتراتژیك برخ ــادی و اس اقتص
مدیــر پــروژه افــزود: ایــن دســتگاه بــا دانــش 

ــور  ــار در کش ــن ب ــرای اولی ــی ب ــی داخل فن
ــوه  ــد انب ــه تولی ــه مرحل ــده و ب ــاخته ش س
رســیده اســت. ایــن دســتگاه از نظــر شــکل 
و ســاختار کامــال متفــاوت اســت بــه طــوری 
کــه در ســاخت آن از آخریــن تکنولــوژی دنیا 

ــم. ــره گرفته ای به
ــروژه در ســطح  ــن پ ــرد: ای ــد ک ــی تاکی خزای
خاورمیانــه بی نظیــر بــوده و ســعی می کنیــم 
تجــاری  مرحلــه  بــه  را  محصــول  ایــن 
ســازی برســانیم. در همیــن راســتا بــه 
ــه  ــرا ک ــتیم چ ــدف هس ــای ه ــال بازاره دنب
هم اکنــون می توانیــم محصــول تولیــدی 
ــه  ــایه از جمل ــورهای همس ــه کش ــود را ب خ
خــاور دور، چیــن و روســیه بــه فــروش 
برســانیم. مــی تــوان یــادآور شــد کــه در حال 

و  روســیه  حاضــر 
کانــادا  و  بلژیــک 
جزیــی  مطالعــات 
در خصــوص دمپــر 
گالوپینــگ  ضــد 
   TGAباندلــه ســه 
داده انــد   انجــام 
حالیســت  در  ایــن 
کــه ایــران در ایــن 
پیشــتاز  زمینــه 
ــایان  ــت. ش ــوده اس ب
ایــن  اســت  ذکــر 
ــکاری  ــا هم ــروژه ب پ

آقایــان مهندســین، محمــد یســن زاده و 
ــای  ــاب آق ــق و نظــارت جن ــی توفی محمدعل
و  درافشــان  فریــدون  احمــد  مهنــدس  
کارفرمایــی شــرکت مــادر تخصصــی  تولیــد 
نیــروی  بــرق حرارتــی انجــام گردیــد. پدیــده 
دالیــل  اصلی تریــن  از  یكــی  گالوپینــگ 
بــروز خطــا بــرروی خطوطــی از شــبكه 
ــق  ــه از مناط ــت ك ــران اس ــرژی ای ــال ان انتق
ــه  ــد ب ــور می كنن ــر عب ــتانی و برف گی كوهس
ــنگینی را  ــارتهای س ــاالنه خس ــه س طوری ک
ــد.  ــل می کن ــدرت تحمی ــبكه های ق ــه ش ب
خطــوط انتقــال در معــرض انــواع مختلفــی از 
ارتعاشــات قــرار دارنــد کــه »گالوپینــگ« یک 
ــدوده  ــن )مح ــس پایی ــات فرکان ــوع ارتعاش ن
ــزرگ  ــی ب ــه خیل ــا دامن ــز( ب ــا 1 هرت 0.1 ت
ــی  ــًا زمان ــات عمدت ــوع ارتعاش ــن ن ــت. ای اس
ــور  ــا بط ــخ روی هادی ه ــه ی ــد ک رخ می ده
ــی در مناطــق  ــا حت ــی ذوب شــود و ی ناگهان
ــچ  ــدون هی ــدان ب ــرایط یخبن ــز و ش برف خی
ــع  ــد. جم ــاق بیفت ــد اتف ــی می توان ذوب یخ

شــدن نامتقــارن بــرف بــرروی هادی تشــکیل 
ــه  ــد ک ــی می ده ــل ایرودینامیک ــک پروفای ی
ــرآ(  ــت )ب ــروی لیف ــک نی ــاد ی ــث ایج باع
ــای  ــورد هادی ه ــرو در م ــن نی ــردد. ای می گ
ــک هــادی تنهــا  ــه ی ــه شــده نســبت ب باندل
ــرد.  ــد ک ــدا خواه ــی پی ــل توجه ــدار قاب مق
از طرفــی، فرکانســهای طبیعــی نوســانات 
عمــودی و پیچشــی هادی هــای باندلــه شــده، 
ــد،  ــم متصل ان ــا به ــیله جداکننده ه ــه بوس ک
ــن  ــن در چنی ــتند. بنابرای ــر هس ــا براب تقریب
ــد  شــرایطی یــک نوســانات پیچشــی می توان
ــردد  ــودی گ ــات عم ــدید ارتعاش ــل تش عام
کــه در نتیجــه ی آن. فرآینــد گالوپینــگ 
می دهــد. رخ  شــده  باندلــه  هادی هــای 

ــه  ــگ ب ــده گالوپین ــی از پدی ــرات ناش اث
لحظــه ای  صــورت 
شــامل  می توانــد 
شــدن  پــاره 
خوابیــدن  ســیم، 
دكل  شكســتن  و 
و  انــرژی،  انتقــال 
ــل  ــا كاهــش حداق ی
مجــاز  فاصلــه 
ــای  ــا فازه ــادی ب ه
ــة دكل و  ــر، بدن دیگ
بخش هــای  ســایر 
در  و  باشــد  عایــق 
نیــز  مــدت  بلنــد 
ایجــاد خســتگی در محــل اتصــال هــادی 
بــه مقــره، كاهــش مقاومــت ســیم در 
ــر كشــش و در نهایــت پارگــی هــادی  براب
باشــد. عــالوه بــر هزینه هــای زیــاد ناشــی 
ــر  ــرق در اث ــال ب ــوط انتق ــر خط از تعمی
برق رســانی  در  توقــف  فــوق،  حــوادث 
بــر  نیــز، ضررهــای جبــران  ناپذیــری 
ــد.  ــل می كن ــرق تحمی ــدگان ب مصرف كنن
در ســال 1387 پژوهشــگاه نیــرو بــرای 
اولیــن بــار در کشــور یــک تجهیــز جدیــد 
موســوم بــه تنظیــم  و میراكننــده نوســانات 
کــه  کــرد  اختــراع   )DDT( پیچشــی 
بطــور همزمــان از دو ویژگــی میراکــردن و 
جابجــا کــردن فرکانــس نوســانات پیچشــی 
جهــت مقابلــه بــا پدیــده گالوپینــگ ســود 
ــک  ــه ی ــز ب ــر DDT،  مجه ــرد. دمپ می ب
ــه نوســانات پیچشــی  ــدول می باشــد ک پان
را بــه اجــزای میراکننــده الســتیکی منتقل 
می نمایــد. میرایــی و ســختی پیچشــی 
اجــزای الســتیکی، ممــان اینرســی پانــدول 

حــول محــور دورانــش و فاصلــه بیــن مرکــز 
جــرم DDT تــا مرکــز بانــدل ســه پارامتــر 
فنــی تجهیــز در کنتــرل میــزان جابجایــی 
ــردن نوســانات پیچشــی  ــس و میراک فرکان
 ،DDT هســتند. نقــاط ضعــف اصلی دمپــر
کــه نســل اول دســتگاههای تنظیــم  و 
ــوب  ــی محس ــانات پیچش ــده نوس میراكنن
می شــود، هزینــه بــاال ناشــی از ســایز بزرگ 
آن و نتیجتــاً هزینــه باالی اجــزای دمپینگ 
الســتیکی کــه در آن نیــاز بــه تولیــد 
ــی  ــا ویســکوزیته داخل ــتیک خــاص ب الس
زیــاد اســت، و همچنیــن تضعیــف کارایــی 
دســتگاه در میراکردن نوســانات پیچشی در 
دماهــای پاییــن )بــه دلیــل تغییــر خــواص 
مکانیکــی الســتیک( می باشــد.  دمپــر 
ــم   ــدی از وســایل تنظی TGA نســل جدی
و میراكننــده نوســانات پیچشــی بــرای فائق 
آمــدن بــر پدیــده گالوپینگ خطــوط انتقال 
اســت کــه در آن یــک سیســتم میراکننــده 
فشــرده هیسترزیســتی جهــت بهبود نســل 
قبلــی جایگزیــن اجــزای الســتیکی حجیم 
شــده اســت. گوی هــای االســتومر غلطشــی 
نســبتاً کوچــک در داخــل شــیارهای خاص 
تعبیــه شــده، بــه عنــوان بخــش میراکننده 
 TGA اتــالف کننــده انــرژی( در دســتگاه(
مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت. انــرژی 
ــر دو عامــل  ــن طــرح در اث مکانیکــی در ای
ــی االســتومرهای کــروی و  اصطــکاک درون
اصطــکاک تماســی االســتومرها بــا جــداره 
شــیارهای فلــزی اتــالف می گــردد. در ایــن 
ــت  ــا خاصی ــه تنه ــد، ن ــل جدی ــر نس دمپ
میرایــی افزایــش یافتــه بلکه ســایز دســتگاه 
کوچکتــر و هزینــه تولیــد آن نیــز ارزان تــر 
شــده اســت. از طرفــی، در دماهــای پاییــن 
ــان اصطــکاک تماســی االســتومرها  همچن
ــا جــداره شــیارهای فلــزی عمــل اتــالف  ب
انــرژی را انجــام می دهــد کــه در نتیجــه ی 
آن دســتگاه قابلیــت میراکنندگــی خــود را 
ــد داد. ــن از دســت نخواه ــای پایی در دماه

پژوهشگاه نیرو موفق به ساخت نسل سوم دمپرهای ضدگالوپینگ 
موسوم به TGA  شد
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مقــام  قائــم 
ه  هشــگا و پژ
ــت: راه  ــرو گف نی
یــک  انــدازی 
یــک  نیــروگاه 
مگاواتــی اراک بــا عنــوان یــک ســمبل 
ــا جاییکــه  ــود ت ــن ب ــوژی نوی ــا تکنول ب
در احــداث آن از تمــام ظرفیت هــای 
ــی و  ــط فن ــت ضواب ــا رعای اســتاندارد ب
معیارهــا و دســتورالعمل اســتفاده شــده 

اســت.
سیدمحســن مرجانمهــر قائــم مقــام 
پژوهشــگاه نیــرو در خصــوص وضعیــت 
انرژی هــای  بخــش  در  کشــور 
تجدیدپذیــر علی الخصــوص اســتفاده 
نیروگاههــای  در  فنــی  دانــش  از 
ــا حــدود  ــت: کشــور م خورشــیدی گف
پانــزده ســالی اســت کــه در حــوزه 
فعالیــت  تجدیدپذیــر  انرژی هــای 
پیشــرفت  بــا  منتهــی  می کنــد. 
تکنولــوژی در دنیــا و پاییــن آمــدن 
انرژیهــای  حــوزه   در  ســرمایه گذاری 
ــادالت اقتصــادی  ــن مع ــر ای تجدیدپذی
ــیلی  ــش فس ــا بخ ــری ب ــت پذی و رقاب
ــت. ــاوت اس ــرق متف ــد ب ــرای تولی ب

ــح کــرد: هــم اکنــون  مرجانمهــر تصری
رونــد توســعه اســتفاده از انرژیهــای 
تجدیدپذیــر در کشــور رو بــه پیشــرفت 
اســت و در بحــث توســعه فنــاوری 
ــی 9  ــدود 8 ال ــه ح ــت ک ــود گف می ش
ســال اســت کــه پنل هــای فتوولتایئــک 
ــه طــوری  در داخــل تولیــد می شــود ب
انرژیهــای  اولیــه  فناوریهــای  کــه 
تجدیدپذیــر و پنلهــای فتوولتایئــک در 

ــود دارد. ــور وج کش
معــاون فنــاوری و پژوهــش پژوهشــگاه 
ســبد  تعییــن  بــرای  گفــت:  نیــرو 
کشــور،  در  بــرق  تولیــد   ظرفیــت 
مطالعــات بلنــد مدتــی صــورت گرفتــه 
تولیــد  کــه  می شــود  پیش بینــی  و 
از انرژی هــای تجدیدپذیــر تــا افــق 

1404 افزایــش پیــدا کنــد.
ــم  ــر بخواهی ــه داد: اگ ــر ادام مرجانمه
مــروری بــر میــزان جذابیــت انرژیهــای 
انــرژی  ویــژه  بــه  تجدیدپذیــر 
خورشــیدی در دنیــا داشــته باشــیم 
ــد  ــدود 5.1 درص ــر ح ــال حاض در ح

ــا  ــط ب ــا مرتب ــدی در دنی ــرژی تولی ان
انرژیهــای تجدیدپذیــر اســت. بنابرایــن 
اگــر 20 درصــد انرژیهــای تولیــدی 
مبتنــی بــر انرژیهــای پــاک و انرژیهــای 
تجدیدپذیــر باشــد و ایــن رقــم در نــوع 

ــت.  ــه اس ــل توج ــود قاب خ
ــگاه توســعه ای بــه  وی تصریــح کــرد: ن
ــا  ــور م ــر در کش ــای تجدیدپذی انرژیه
بــا نــگاه کشــورهای پیشــرفته متفــاوت 
ــوزه  ــتر در ح ــا بیش ــز م ــت تمرک اس
نفتــی اســت. بایســتی نــگاه توســعه ای 
را نیــز در بخشــهای مختلــف از جملــه 
ــای  ــیلی و انرژیه ــای فس ــث انرژیه بح
ــرد. همانطــور  ــر معطــوف ک تجدیدپذی
ــع  ــی و مناب ــت از ذخایرنفت ــه صیان ک
داریــم  برعهــده  کشــور  در  را  آبــی 
ــیدی و  ــرژی خورش ــت از ان ــد صیان بای
ــتور کار  ــر را در دس ــرژی تجدیدپذی ان
ــرژی  ــه ان ــرا ک ــم چ ــرار دهی ــود ق خ
خورشــیدی در کشــور مــا بــا میانگیــن 

ــت.  ــتحصال اس ــل اس ــی قاب باالی
ــش  ــط تاب ــن متوس ــن میانگی همچنی
بــر  بــاالی 5 کیلــو وات  در کشــور 
ــع اســت و متوســط روزهــای  متــر مرب
ــاالی 300 روز در  ــور ب ــی در کش آفتاب

ــا  ــوان گفــت م ســال اســت پــس می ت
ــد  ــرای تولی ــبی ب ــرژی مناس ــع ان منب
بــرق داریــم بنابرایــن بایــد هــم از نــگاه 
ملــی و نــگاه آینــدگان از ایــن ذخایــر و 
موهبــت الهــی صیانــت داشــته باشــیم.
قائــم مقــام پژوهشــگاه نیــرو گفــت: 
اولیــن رویکــرد وزارت نیــرو در ایــن 
خصــوص، توســعه دانــش و ظرفیت هــای 
ــگاه  ــت پژوهش ــی اس ــی و تحقیقات علم
نیــرو بــه عنــوان هــاب تحقیقاتــی وزارت 
ــات  ــان ســازی حــوزه تحقیق ــرو جری نی
ــه طــوری  ــه عهــده دارد ب در کشــور را ب
ــر  ــای تجدیدپذی ــش انرژیه ــه در بخ ک
برنامــه مــدون و مشــخصی را بــر مبنــای 
توســعه دانــش و فنــاوری ســرلوحه کاری 
خــود قــرار داده اســت. همچنیــن تولیــد 
پنلهــای فتوولتایئــک و لــوازم جانبــی بــا 
ــه  ــل ب ــیدی متص ــای خورش نیروگاهه
ــز نیروگاههــای خورشــیدی  شــبکه و نی
کوچــک کــه کاربــرد اســتفاده محلــی در 
نقــاط دور دســت را دارنــد در دســتور کار 

ــرار داده اســت. ــود ق خ
مرجانمهــر ادامــه داد: مــا دســتورالعمل 
ــل  ــده در داخ ــدون ش ــی م ــط فن و ضواب
ــه  ــه در مرحل ــزی ک ــم آن چی ــور داری کش

نخســت بــرای ما اولویــت داشــت راه انــدازی 
یــک نیــروگاه یــک مگاواتــی کــه بــا عنــوان 
یــک ســمبل بــا تکنولــوژی نویــن بــود تــا 
جاییکــه در احــداث آن از تمــام ظرفیت های 
اســتاندارد بــا رعایــت ضوابط فنــی و معیارها 
ــا  ــت ت ــده اس ــتفاده ش ــتوالعمل اس و دس
ایــن نیــروگاه الگویــی باشــد بــرای احــداث 

نیروگاههــا بــا مقیــاس بــزرگ.
 معــاون فنــاوری و پژوهــش پژوهشــگاه 
ــعه  ــم توس ــر بخواهی ــزود: اگ ــرو اف نی
ــتور کار  ــی را در دس ــت نیروگاه ظرفی
ــه  ــرای رســیدن ب ــم ب ــرار دهی خــود ق
پیــک مصــرف، می توانیــم ظرفیــت 
نصــب  بــا  را  کشــور  نیروگاههــای 
مربــع  کیلومتــر  هــزار  در  پنل هــا 
ــد  ــان می ده ــن نش ــم و ای ــا کنی احص
ــی در  ــیل خوب ــا پتانس ــور م ــه کش ک

ــه دارد. ــن عرص ای
ــا  ــه دنی ــا ک ــت: از آنج ــر گف مرجانمه
ــد  ــرای تولی ــجمی ب ــه منس ــک برنام ی
انــرژی از پنلهــای فتوولتایئــک دارد 
ــالدی  ــال 2020 می ــرای س ــن ب بنابرای
مــا انتظــار داریــم کــه 20 درصــد 
انرژی هــای تولیــدی کشــور از ایــن 

ــود.  ــل ش ــع حاص مناب
معــاون فنــاوری و پژوهــش پژوهشــگاه 
پژوهشــگاه  کــرد:  تصریــح  نیــرو 
کننــده  تامیــن  عنــوان  بــه  نیــرو 
فنــاوری  انتقــال  زیرســاخت های 
ــاد  ــث ایج ــتورالعملها و بح ــث دس بح
تدویــن  مرجــع،  آزمایشــگاههای 
اســتانداردها، مقــرارات و ضوابــط و 
حمایــت از توســعه فناوریهــا را برعهده 
دارد. در کشــور مــا شــش منطقــه آب 
و هوایــی وجــود دارد بایــد از ابتــدا 
بــرای ایــن شــش منطقــه آب و هوایــی 
ــا  ــی ی بتوانیــم پایلوتهــای یــک مگاوات
ــاد  ــا ایج ــا آنه ــب ب ــای متناس پایلوته
و  مانیتورینــگ  بتوانیــم  تــا  کنیــم 

ــم.  ــت کنی برداش
آن  در  اســتحصال  بحــث  همچنیــن 
ــر و نگهــداری و  مناطــق و بحــث تعمی
ــا  ــان نیروگاهه بحــث اســتحصال راندم
و  گرفــت  خواهــد  قــرار  مدنظــر 
ــش  ــر نق ــن ام ــرو در ای ــگاه نی پژوهش
قابــل توجهــی را در ارائــه خدمــات ایفــا 

ــرد. ــد ک خواه

مگاپروژه اراک نمادی از تکنولوژی نوین در کشور
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مجــری طــرح و 
توســعه فنــاوری 
ی  ی هـــــا ژ نر ا
تجدیدپذیــــــر 
ــرو  ــگاه نی پژوهش
بــرای  نیــرو  پژوهشــگاه  اگــر  گفــت: 
ــقدم  ــیدی پیش ــروگاه خورش ــداث نی اح
ــز  ــی نی ــش خصوص ــا بخ ــد قطع نمی ش
ایــن  در  ســرمایه گذاری  بــه  حاضــر 

نبــود. بخــش 
ــعه  ــرح و توس ــری ط ــدی مج داود محم
تجدیدپذیــر  انرژی هــای  فنــاوری 
پژوهشــگاه نیــرو؛ در خصــوص بحــث 
ــر در کشــور گفــت:  انرژیهــای تجدیدپذی
بــا توجــه بــه لــزوم توســعه بحــث 
ناچاریــم  مــا  تجدیدپذیــر  انرژیهــای 
ــوزه  ــر در ح ــورهای دیگ ــد کش ــه مانن ک
پیــدا  ورود  تجدیدپذیــر  انرژی هــای 
ــه وجــود  ــل توجــه ب ــه دلی ــا ب ــم ام کنی
ــه  ــا در زمین ــور م ــی در کش ــر نفت ذخای
ــرعت  ــان س ــر آنچن ــای تجدیدپذی انرژیه

نداشــتیم. چشــمگیری 
ــن  ــه ای ــرای ورود ب ــرد: ب ــح ک وی تصری
ــه  ــیدن ب ــرعت رس ــتی س ــه بایس عرص
ایــن زمینــه  را در  فنــاوری  و  دانــش 
بابــت  از  همچنیــن  بخشــیم.  شــتاب 
کیفیــت در ایــن حــوزه، ابزارهــای الزم را 
بــرای ارزیابــی کیفیــت فراهــم ســازیم تــا 
بتوانیــم کشــور را در خصوص اســتفاده از 
انرژیهــای تجدیدپذیــر ماننــد کشــورهای 

ــم. ــترش دهی ــا گس ــرقته دنی پیش
محمــدی ادامــه داد: فراینــد احــداث 
ــال  ــور از س ــیدی در کش ــروگاه خورش نی
92 بــا جــاری شــدن بودجــه و حمایتهای 
مجلــس شــورای اســالمی و دولــت آغــاز 
شــد بــه طــوری کــه توانســتیم تعــدادی 
ــایز  ــا س ــیدی را ب ــای خورش از نیروگاهه
ــف احــداث   کوچــک  در شــهرهای مختل
کنیــم. منتهــی همــگام بــا  فراینــد 
وزارت  و  توانیــر  کــه  سیاســت گذاری 
نیــرو داشــتند مــا در ســال 93 و 94 
از  توانســتیم  مختلفــی  بــه شــکلهای 
ــری را  ــای موث ــه گامه ــن بودج محــل ای
ــر  در زمینــه توســعه منابــع تجدیدپذی

ــم . برداری
محمــدی تاکیــد کــرد: هــدف از راه اندازی 
ــش  ــرح، پوش ــن ط ــن ای ــکل گرفت و ش
حــوزه کیفیــت در ایــن زمینــه بــود و مــا 

ــع در  ــدازه مناب ــه ان ــم ب ــم گرفتی تصمی
رابطــه بــا احــداث آزمایشــگاههای مربــوط 
در ایــن حــوزه اقــدام نمایــم و ســعی 
بــرآن داشــتیم کــه براســاس پایلوت هــای 
تعریــف شــده دیتــا بــرداری کنیــم تــا بــا 
اســتفاده از ایــن دیتاههــا تــا حــد ممکــن 
ــه  ــایت هایی ک ــت در آن س ــث کیفی بح
ــود  ــی ش ــه شــکل تجــاری زده م ــدا ب بع
اینهــا را زمینه ســازی و جهــت دهــی 

کنیــم.
چیلــر  پروژه هــای  شــد:  یــادآور  وی 
جذبــی خورشــیدی بــا کاربــری برودتــی 
و ســایت یــک مگاواتــی  نیــروگاه اراک از 

ــا اســت. ــن طرحه ــه ای جمل
فنــاوری  توســعه  و  طــرح  مجــری 
پژوهشــگاه  تجدیدپذیــر  انرژی هــای 
ــای  ــه پروژه ه ــه ب ــدی ک ــرو گفــت: نق نی
کــه  اســت  ایــن  می شــود  وارد  مــا 
احــداث نیــروگاه خورشــیدی  چــه ربطی 
ــا  ــرو دارد چــون عمدت ــه پژوهشــگاه نی ب
احــداث نیــروگاه اجرایــی اســت و نهایتــا 
محصــول گــرا. ایــن پروژه هــا عمدتــا 
ــرمایه از  ــت س ــت و بازگش ــی نیس انتفاع
ــا  ــا کمتــر اســت و م ایــن طرحهــا عمدت
ــا  ــن طرحه ــرای ای ــل اج ــتر از مح بیش
پیــدا  دســت  فنــاوری  و  دانــش  بــه 
ــع  ــن مواق ــن در ای ــم . بنابرای ــی کردی م
ــه  ــتند ک ــی هس ــای دولت ــوال ارگانه معم

ــد.  ــدا کنن ــد ورود پی ــی توانن م

وی ادامــه داد: هــدف مــا از اجــرای ایــن 
ــود  ــی ب ــن موقعیت ــاد همچنی ــرح ایج ط
کــه بتوانیــم از طریــق راه انــدازی ســایت 
ــه روز و  ــا مشــخصات ب اســتانداردها را  ب
ــا  ــم. قطع ــت کنی ــاال رعای ــت ب ــا کیفی ب
ــن هــدف احــداث  ــا ای نیــروگاه اراک را ب
ــه  ــت ک ــایتهایی اس ــی از س ــم یک کردی
ــب  ــزات مناس ــی تجهی ــارت کاف ــا نظ ب
احــداث شــده و انتظــار داریــم خروجــی 
ــوری  ــه ط ــد ب ــته باش ــتانداردی داش اس
ــروگاه  ــن نی کــه در حرکتهــای بعــدی ای
ــک  ــوت و ی ــرح پایل ــک ط ــوان ی ــه عن ب
طــرح نمونــه ا بتوانــد مــا را یــاری کنــد. 
ــن  ــه ای ــیم ک ــته باش ــر داش ــد در نظ بای
بزرگتریــن  نیــروگاه در حــال حاضــر 
کشــور  داخــل  فتوولتایئــک  نیــروگاه 
ــن کار  ــا در ای ــداف م ــی از اه ــت. یک اس
ــای  ــه نیروگاهه ــرای ورود ب ــود ب ــن ب ای
ــه خــوب  ــزرگ عمــال یــک تجرب ســایز ب
را داشــته باشــیم کــه ایــن امــر مهــم بــا 

ــد. ــق ش ــروگاه محق ــداث نی اح
هــدف  همچنیــن  کــرد:  تصریــح  وی 
ــرح  ــن ط ــرای ای ــرو از اج ــگاه نی پژوهش
فراهــم کــردن بســتر مناســب بــرای 
الگــو بــرداری و ارزیابــی کیفــی محصــول 
ــن بخــش اســت  ــه ای ــوط ب تولیــدی مرب
تــا بتوانیــم کیفیــت و عملکــرد محصــول 
ــک  ــورت دوره ای چ ــه ص ــدی را  ب تولی
ــرو  ــگاه نی ــر پژوهش ــن اگ ــم. بنابرای کنی
بــه ایــن حــوزه ورود پیــدا نمی کــرد 
ــه  قطعــا بخــش خصوصــی نیــز حاضــر ب
ســرمایه گذاری در ایــن بخــش نبــود.

مجری طــرح و توســعه فنــاوری انرژی های 
ــد  ــا تاکی ــرو ب ــگاه نی ــر پژوهش تجدیدپذی
ــیدی  ــروگاه خورش ــداث نی ــه در اح براینک
اراک از پیمانــکاران ایرانــی اســتفاده کردیم 
گفــت: در بخــش نظــارت از افــراد داخلــی 

و متخصصیــن کشــور اســتفاده شــده 
اســت همچنیــن از تکنولــوژی شــرکتهایی 
کــه صاحــب برنــد بودنــد در احــداث ایــن 
ــت. در  ــده اس ــه ش ــک گرفت ــروگاه کم نی
حــال حاضــر مــی توانیــم ادعــا کنیــم کــه 
ایــران در ســاخت نیروگاههای خورشــیدی 
بــه دانش هــای موفقیت آمیــزی دســت 
ــا  ــی ب ــد نیروگاههای ــرده و می توان ــدا ک پی
ــد  ــزرگ را در کشــور احــداث نمای ســایز ب
ــن  ــاوری در ای ــش و فن ــال دان ــی  انتق حت

ــه را دارد.  عرص
افــزود: تجربــه نشــان داده  محمــدی 
حــوزه  بــه   ورود  بــرای  کــه  اســت 
ــری  ــه یکس ــاز ب ــی نی ــات اجرای تحقیق
ابزارهایــی اســت کــه بتوانیــم در آن 
ــی  ــخصات بوم ــه مش ــه ب ــا توج ــوزه ب ح
انجــام دهیــم.  را  اقداماتــی  خودمــان 
بعضــا ایــن ســوال وجــود دارد کــه چــرا 
کار تحقیقاتــی را دوبــاره تکــرار مــی 
کنیــم کــه ســالیان ســال در کشــورهای 
پیشــرفته در حــال انجــام اســت و معلــوم 
در کشــورهای  تحقیقــات  کــه  اســت 
مختلــف متناســب بــا شــرایط خودشــان 
صــورت مــی گیرد. ســهم تابش خورشــید 
در کشــورهای اروپایــی خیلــی کــم اســت 
در صورتــی کــه میــزان تابــش در ایــران 
ــری  ــه یکس ــاز ب ــن نی ــت و ای ــاد اس زی
دارد.همچنیــن  میدانــی  تحقیقــات 
ــد  ــه در داخــل کشــور تولی ــی ک محصول
در  کــه  خارجــی  کاالی  یــا  می شــود 
ــرد  ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــور م کش
بــرروی  میدانــی  تحقیقــات  بایســتی 
محصــول مــورد نظــر صــورت گیــرد. بــه 
همیــن خاطر اســتانداردهایی را ســرلوحه 
کاری خــود قــرار داده ایــم تــا بــا اســتفاده 
را  محصــول  کیفیــت  اســتانداردها  از 
ارزیابــی نماییــم. عــالوه بــر ایــن موضــوع 
را  اســتانداردها  کــه  اســت  ضــروری 
براســاس شــرایط بومــی و منطقــه ای 

ــم. ــف کنی ــان تعری خودم

ورود پژوهشگاه نیرو برای احداث نیروگاه خورشیدی بسترساز 
اعتماد بخش خصوصی شد
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ــن  ــد زمی ــته جام ــی پوس ــرزش ناگهان ــه ل زلزل
اســت کــه هــر از چنــد گاهــی در نواحــی کــه بــر 
روی بنــد زلزلــه خیــز قــرار دارنــد رخ می دهــد. 
و  دارای خصوصیــات  طبیعــی  پدیــده  ایــن 
وی ژگیهــای منحصــر بــه فــردی اســت، کــه 
ــناخت  ــه، ش ــراه زلزل ــای هم ــی از پدیده ه آگاه
ــرزه  ــوی ل ــن الگ ــواع آن در تعیی ــل ها و ان گس
ــق  ــزی مناط ــرزه خی ــم ل ــاخت و رژی ــن س زمی

ــت.  ــت اس ــف دارای اهمی مختل
ــن ،  ــد زمی ــته های جام ــی پوس ــرزش ناگهان ل
زلزلــه یــا زمیــن لــرزه نامیــده می شــود. دلیــل 
اصلــی وقــوع زلزلــه را می تــوان افزایــش فشــار 
بیــش از حــد داخــل ســنگها و طبقــات درونــی 
زمیــن بیــان نمــود. ایــن فشــار بــه حدی اســت 
ــد و  ــود می آی ــتگی بوج ــنگ گسس ــه در س ک
دو قطعــه ســنگ در امتــداد ســطح شکســتگی 
ــه  ــد. ب ــت می کنن ــر حرک ــه یکدیگ ــبت ب نس
ــی  ــا جابجای ــوأم ب ــه ت ــتگی ک ــطح شکس س
اســت، گســل گفتــه می شــود. وقتــی کــه 
انــرژی  ســنگ شکســته می شــود، مقــدار 
ــتگی  ــر شکس ــی در براب ــان طوالن ــه در زم ک
حالتهــای مختلفــی را بــرای آزادســازی انر ــژی 
نهفتــه شــده بوجــود مــی آورد. بطــوری کــه در 
ابتــدا فشــار و نیروهــای درونــی ممکــن اســت 
ــف و  ــای خفی ــری لرزه ه ــاد یکس ــث ایج باع
ــرزه  ــش ل ــه پی ــود ک ــنگها ش ــک در س کوچ
نامیــده می شــود. بعــد از اینکــه فشــار درونــی 
بــر مقاومــت ســنگها غلبــه کــرد انــرژی 

ــی  ــرزه اصل ــن ل ــردد و زمی ــه آزاد می گ نهفت
ــهای  ــر لرزش ــد از اث ــه نبای ــد، البت رخ می ده
کوچکــی کــه بعــد از زمیــن لــرزه اصلــی نیــز 
اتفــاق می افتــد و بــه نــام پــس لــرزه معــروف 
ــش  ــرزه، پی ــرد. ل ــی ک ــم پوش ــتند، چش هس
لــرزه، لــرزه اصلــی و پــس لــرزه مجموعــا یــک 

ــد. ــان می دهن ــرزه را نش ــن ل زمی
ــا  ــا ب ــام زلزله ه ــه تم ــت ک ــه داش ــد توج بای
پیــش لرزه هــا همــراه نیســت و همچنیــن 
ــک  ــوع ی ــه وق ــوان مقدم ــرزه را نمی ت ــش ل پی
ــیاری از  ــرا در بس ــت، زی ــزرگ دانس ــه ب زلزل
ــه مخــرب خــود یــک پیــش  مــوارد یــک زلزل
ــه  ــت ک ــوده اس ــی ب ــاده مخرب ــوق الع ــرزه ف ل
در تعقیــب آن اتفــاق افتــاده اســت. همچنیــن 
ــی  ــه اصل ــا زلزل ــن لرزه ه ــیاری از زمی در بس
بــدون هیــچ لــرزه قبلــی و یکبــاره اتفــاق 
می افتنــد، زلزله هایــی هــم در اثــر عوامــل 
ــقف  ــزش س ــال ری ــها )مث ــل ریزش ــر مث دیگ
ــا در  ــها( و ی ــن لغزش ــی و زمی ــای آهک بخاره
بعضــی مــوارد فعالیتهــای آتشفشــانی نیــز 
ــا  ــدت آنه ــدار و ش ــه مق ــد ک ــود می آی بوج

ــت. ــر اس کمت
 چرا زلزله بوجود می آید؟ 

بــه درســتی مشــخص نیســت کــه چــرا زلزلــه 
بوجــود می آیــد، امــا همانطــور کــه قبــال 
ــن از  ــژی در درون زمی اشــاره شــد تجمــع انر 
ــاد در درون  ــروی زی یــک طــرف و افزایــش نی
زمیــن و عــدم تحکمــل طبقــات زمیــن بــرای 
نگهــداری ایــن انــرژی از طــرف دیگــر موجــب 
ــاط آن  ــی نق ــن در بعض ــدن زمی ــته ش شکس
ــود.  ــی ش ــل آن آزاد م ــرژی از مح ــده و ان ش
ایــن شکســتگی کــه اکثــرا بــا جابجایــی زمیــن 
ایجــاد  و  باعــث خطــرات  می افتــد  اتفــاق 
لــرزش زمیــن می شــود کــه بــه آن زلزلــه 

گفتــه می شــود.
ــی  ــد؟ برخ ــی آی ــا م ــرژی از کج ــن ان ــا ای ام
ــکیل  ــی تش ــن از ورقه های ــه زمی ــد ک معتقدن
ــی  ــا صفحات ــا ب ــن ورقه ه ــه ای ــت ک ــده اس ش
ــر  ــه یکدیگ ــد ب ــرار دارن ــم ق ــار ه ــه در کن ک

فشــار وارد کــرده و باعــث می شــوند کــه 
ــتند  ــری هس ــه دارای وزن کمت ــی ک ورقه های
بــه داخــل زمیــن فــرو رونــد )ایــن پدیــده در 
ــه  ــش صفحــات گفت ــرو ران اصطــالح علمــی ف
کــه  اســت  ممکــن  همچنیــن  می شــود(. 
ــرده  ــم فش ــه ه ــر ب ــار یکدیگ ــا در کن ورقه ه
ــن  ــن رفت ــش و پایی ــرو ران ــر ف ــوند. در اث ش
ــه دلیــل افزایــش  ــه درون زمیــن و ب صفحــه ب
فشــار و دمــای طبقــات درونــی، ورقــه شــروع 
بــه گــرم شــدن و ذوب شــدن می کنــد و 
ــه ســبک شــده و مجــددا  ــذاب حاصل ــواد م م
بــه ســمت بــاال حرکــت کــرده و فشــاری را بــه 

طبقــات مجــاور وارد می کنــد. 
ــث  ــن باع ــا در درون زمی ــن نیروه ــب ای ترکی
ایجــاد یــک حالــت عــدم تعــادل انــرژی 
کــه  زمانــی  تــا  وضعیــت  ایــن  می شــود، 
طبقــات فوقانــی و ســطحی زمیــن تحمــل 
مقاومــت در برابــر آن را داشــته باشــند حفــظ 
می گــردد. امــا زمانــی کــه ســنگها دیگــر 
تحمــل ایــن فشــارها را نداشــته باشــند، انــرژی 
بــه یکبــاره آزاد می گــردد و زلزلــه بوجــود 
می آیــد. البتــه ایــن بــدان مفهــوم نیســت 
ــاد  ــق ایج ــن طری ــا بدی ــی زلزله ه ــه تمام ک
بخــش  گفــت  می تــوان  بلکــه  می شــوند، 
ــا ایــن فرضیــه قابــل  اصلــی زمیــن لرزه هــا ، ب

ــت.  ــه اس توجی
 رابطه گسل با زلزله 

ــد.  ــه دو طرفــه می باش ــه گســل - زلزل رابط
یعنــی وجــود گســل های فــراوان در یــک 

ــن  ــردد. ای ــه می گ ــروز زلزل ــبب ب ــه س منطق
ــل  ــاد گس ــبب ایج ــود س ــه خ ــه نوب ــه ب زلزل
جدیــدی گردیــده و نتیجتــا تعــداد شکســتگیها 
زیادتــر شــده و بــه ایــن ترتیــب قابلیــت لــزره 

ــد. ــش می یاب ــه افزای ــزی منطق خی
 نحوه آزاد شدن انرژی زلزله 

ــود  ــراه خ ــه هم ــه ب ــک زلزل ــت ی ــن اس ممک
ــی داشــته باشــد،  ــرزه و پــس لرزه های پیــش ل
کــه ایــن دو قبــل و بعــد از زلزلــه اصلــی 
ممکــن اســت وقــوع یابنــد، بــه عبارتــی دیگــر 
ــرژی  ــدن ان ــوه آزاد ش ــه نح ــوع ب ــن موض ای
ــرژی  ــه ان ــوری ک ــه ط ــتگی دارد. ب ــه بس زلزل
ــد: ــر آزاد می گردن ــای زی ــه صورت ه ــه ب زلزل

 پیش لرزه 
گاهــی اوقــات از بــروز زلزلــه اصلــی ، یکســری 
ــی  ــه اصل ــر از زلزل ــا بزرگــی کمت ــی ب زلزله های
ــی  ــوال فراوان ــه معم ــد ک ــوع می پیوندن ــه وق ب
آنهــا بــا نزدیــک شــدن بــه زمــان وقــوع لــرزش 

ــد. ــش می یاب ــی ، افزای اصل
 لرزش اصلی

ــطه آن  ــه بواس ــوده ک ــی ب ــه اصل ــان زلزل هم
اکثــر انــرژی ذخیــره شــده در ســنگها یکبــاره 
آزاد می گــردد و چنانچــه داده هــای مربــوط 
بــه یــک زلزلــه بــزرگ غیــر دســتگاهی باشــد 

مه لــرزه نامیــده می شــود.
 پس لرزه 

ــس از  ــا پ ــه غالب ــری ک ــف ت ــای خفی زلزله ه
لــرزش اصلــی، از حوالــی کانــون زلزلــه اصلــی 
ــد.  ــرزه می گوین ــس ل ــد، را پ ــأ می گیرن منش
پــس لرزه هــا می تواننــد حتــی تــا ســالها پــس 
از وقــوع زلزله هــای اصلــی نیــز بــه طــول 

ــد. انجام
 دسته لرزه 

از تعــداد زیــادی زلزلــه کــه  مجموعــه ای 
ــی  ــع زمان ــدود در مقط ــه مح ــک منطق در ی
در حــد هفتــه تــا چنــد مــاه بــه وقــوع 
ــی  ــا در نواح ــا غالب ــته لرزه ه ــدد. دس می پیون

می شــوند. دیــده  آتشفشــانی 
 ریز لرزه 

بزرگــی  زلزله هــای ضعیفــی هســتند کــه 
آنهــا 3 ریشــتر و یــا کمتــر از 3 بــوده و غالبــا 
افزایــش ناگهانــی و نامنظــم آنهــا نشــانه قریــب 
ــی  ــه اصل ــا زلزل ــرزه ی ــس ل ــودن پ ــوع ب الوق

می باشــند.
علی قربانی: مسئول پدافند غیرعامل و 
ستاد بحران پژوهشگاه نیرو

بازگشت همه به سوی اوست

روابط عمومی پژوهشگاه نیرو

خانواده محترم مهندس امیر فرهادی و مهندس سید اسماعیل صالح فر

درگذشــت مادر گرامیتان را تســلیت عــرض نمــوده و از درگاه 
خداونــد متعال برای آن مرحومان غفران الهی و برای بازماندگان 

صبر و شکیبایی مسئلت می نماییم.

بیشتر بدانیمماهنامه خبری پژوهشگاه نیرو، شماره چهارم، آبان ماه ۹۵
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 زلزله چیست
 و چگونه

به وجود می آید؟  



 صاحب امتیاز: پژوهشگاه نیرو                       
 مدیر مسوول و سردبیر: علی بیات                 

 دبیر تحریریه: حبیبه رحیمیان                     
 صفحه آرایی: داود احمدی

 انتشارات: روابط عمومی پژوهشگاه نیرو
info@nri.ac.ir :پست الکترونیکی 

حضــور وزیــر نیــرو در ســی و یكمیــن كنفرانــس 
بیــن المللــی بــرق در پژوهشــگاه نیــرو

عملیــات احــداث نیــروگاه بــادی ملــی در ســایت 
ــان ــاد زنج علی آب

ــه همــکاری مابیــن پژوهشــگاه  امضــای تفاهم نام
ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات و پژوهشــگاه نیرو

بازدیــد رئیــس پژوهشــگاه نیــرو از ســی و یكمین 
كنفرانــس بیــن المللــی بــرق در پژوهشــگاه نیرو

نامــه همــکاری  تفاهــم  امضــای 
پژوهشــگاه نیــرو بــا دانشــگاه زنجان

جلســه  هــم اندیشــی مرکز توســعه 
فنــاوری بهــره بــرداری، نگهــداری و 

ــای نیروگاهی ــرات واحده تعمی

ــای  ــوم دمپره ــل س ــاخت نس س
AGT ضدگالوپینــگ موســوم بــه

صفحه آخرماهنامه خبری پژوهشگاه نیرو، شماره چهارم، آبان ماه ۹۵
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