
 آنچه را که در درون خود احساس می کنید، در دنیای بیرونی باز می یابید. ، جهان همانند یک آینه است

 دقیقاً به همین خاطر است که برای اصالح زندگی، باید از درون خود آغاز کنیم.
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 پیام فن اندیش  
1400تیر ماه سال  46شماره    

 در  اندیش  فن  جاری  های  اخبار پروژه    •

 خرداد ماه  

   
 به شرح زیر می باشد:اهم فعالیت های صورت گرفته در پروژه انبار نفت ری 

 تکمیل بخش طراحی و مهندسی  -1
  02 – 05بین مخازن  Road Crossتکمیل عملیات اجرای  -2
  50 – 05بین مخازن  Road Crossادامه عملیات اجرای  -3
 زون  (، 05و03و02)مخازن   7مخازن زون     ادامه عملیات اجرای رمپ داخلی بین       -5

   55 – 33( و مخازن 07و 05و 00)مخازن  8
 53 – 58بین مخازن Road Cross شروع عملیات اجرای  -0
 شروع عملیات سندبالست و رنگ آمیزی لوله ها -5
اینچ شمال  15شروع عملیات ریسه کردن لوله ها در خط و جوشکاری لوله های      -7

 152 -151 – 51مخازن 

   
 مهمترین فعالیت های اجرایی:

 تاالر شهرB + بلوک 15/35بتن ریزی سقف تراز  -1
 نصب ستون های کاذب و آویزهای فلزی ساختمان تاالر شهر -2
 اتمام اجرای فونداسیون تیرهای روشنایی عرصه میدان -3
 بتن ریزی مگر پله جنوبی عرصه میدان -5
 اجرای لوله های ونت واحدهای تجاری ضلع شرقی -0
 اجرای رابط بین لوله و تابلو برق واحدهای تجاری ضلع غربی -5
 اجرای سنگ ازاره و نما واحدهای تجاری ضلع شرقی -7
 بتن ریزی فونداسیون مسیر آب نمای پله مشاهیر -8
 شروع عملیات آرماتور بندی پله جنوبی عرصه میدان -3
 بازدید دادستان، اعضاء شورای شهر و شهردار زنجان -15

  
از مددار     ژنراتور نیروگاه کوهرنگ به دلیل نقص فنی، 2در ابتدای سال، واحد شماره  

داده   خارج شد که بعد از دمونتاژ، سوختن شینه های ژنراتور دلیل اصلی تشخدیدص              
پرسنل تعمیدرات ندیدروگداه،          شد. با تأمین شینه های مربوطه و تعویض آنها توسط          

قدرار    تدولدیدد     در مددار     راه اندازی و پس از انجام تست های مربوطه      2واحد شماره   
 گرفت.

 نظارت فنی و ایمنی بر عملکرد پیمانکاران پروژه جکوزی باشگاه بانک مرکزی -1
اسدتدخدر      البدی   لوله گذاری جهت انجام عملیات کابل کشی در پروژه بدازسدازی             -2

 سرپوشیده باشگاه
 جهت خود پردازهای محوطه باشگاه UPSنصب و راه اندازی دو دستگاه  -3
رادیدویدی     ارتدادا     پیگیری و همکاری جهت تعمیر، نصب و راه اندازی سیستد             -5

 دوربین های مدار بسته ساختمان اتحادیه پایا پای با انتظامات
حدرید      نقشه کشی و جانمایی جهت انجام عملیات کابل کشی تجهیزات اعدالم             -0

 البی استخر سرپوشیده
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 پیام فن اندیش  
46شماره    1400تیر ماه سال  

 تبریک مناقصات برنده: •
 صنایع  مجتمع  و تعمیرات   نگهداری  انسانی واحد   تأمین نیروی    

 پتروشیمی کرمانشاه

 ارزیابی ها: •
 پارس جنوبی گاز مجتمع شرکت نه  پاالیشگاه صنعتی عملیات خدمات انجام -1

به   15اجرای عملیات ساختمانی و تأسیساتی تغییر کاربری سوله اناار شماره              -2

 شرکت پتروشیمی نوری در کارگاه مرکزی تعمیرات

ترمینال     واحد  اندازی  راه  و  ساخت  عملیات  اجرای  و  متریال  مصالح،  تأمین   -3

 صادراتی بندر شهید بهشتی چابهار شرکت پاالیش نفت جی و سازی ذخیره

شرکت مخازن ساز    صنعتی غیر های طراحی، تأمین، ساخت و اجرای ساختمان       -5

 پتروشیمی عسلویه

 مناقصات شرکت کرده: •
و مدیریت   تولید شرکت EPCCمگاواتی خورشیدی به روش       0ساخت نیروگاه     -1

 نیروگاه زاگرس کوثر

تکمیل سیست  بخار سکوهای بارگیری تخلیه ریلی نفت کوره اناار نفت شهید                -2

 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران PC رجایی به روش

 مجتمع پتروشیمی بوعلی سینا  PXواحد نوسازی و بازسازی -3

، 3و    2،  1و نگهداری واحدهای مجتمع فازهای         تعمیرات عملیات کلیه انجام  -5

 آبگیر و شیپ لودر شرکت پتروشیمی پردیس
 کارشناس مناقصات-هادی مجداالشرافی

 انرژی خورشیدی  
خورشید به عنوان یک منبع انرژی تجدید پذیر، پاک و مقررون                 

شود. متداول ترین نوع انرژی        می  به صرفه برای تولید انرژی شناخته     
 سیستم فتوولتائیک خورشیدی  .  خورشیدی، انرژی فتوولتائیک است   

سیستم الکتریکی است که از پنل های خورشیدی، مبدل و چند             یک
 جزء دیگر تشکیل می شود. 

 نحوه و روش های ذخیره سازی سلول های خورشیدی: •
ایدن    اسدت.    مؤلفه اصلی پنل های خورشیدی، سلول های خورشیددی             

سلول ها با جذب نور خورشید، برق تولید می کنند. سلول های خورشیدی از       
کدریسدتدالدیدن        آن  ندوع   تدریدن    مواد نیمه رسانا ساخته شده اند که متدداول        

 سیلیکون است.
تدولدیدد         را(DC)   پنل های خورشیدی )پی وی(، برق جریان مستدقدید           
 جدریدان             بده   مددار   دور  الکترون ها از یدک جدهدت           DCکنند. در برق       می

مسدیدر     یدک   در  هدا   )جریان متناوب(، الکتدرون        ACمی آیند. در جریان     در
 مداشدیدن     نوسان می شوند، این وضعیت مشابه سیلندر مدوتدور          متناوب دچار 

 در مسافت های طوالنی، شدادکده      ACبه دلیل ارزان بودن انتقال برق       است. 

 هدای   پدندل    که  است  استفاده می کند. این در حالی    AC نیروی برق، از برق     

معکوس کننده   یا  کنند که با استفاده از مادل  تولید می  DCخورشیدی برق  
کارایی،   این  بر  عالوه  ها  منتقل کرد. مادل    ACرا یه شاکه  DCمیتوان برق   

، DC  و  AC  مددارهدای    در  وضعیت سیست  از جمله ولتاژ و جریان مدوجدود        
خطا جدلدوگدیدری        از  و  داده  تولید انرژی و ردیابی حداکثر توان را ه  نمایش        

مدرکدزی     هدای   مداددل    خورشدیددی،    صنعت  می کند. از ابتدای شکل گیری      
های میکرو یکی از بزرگتریدن        مادل  متداول ترین انواع مادل بوده اند. ظهور       

های میکرو عملکدرد     تحوالت فناوری در صنعت انرژی فتوولتاییک بود. مادل        
هدای    مداددل    مداندندد     و  سازی می کنندد     بهینه  هر پنل را به صورت مستقل     

به این صورت هر پنل خورشدیددی          مرکزی بر کل سیست  تاثیر نمی گذارند.       
بدود    این  مادل مرکزی   از دیگر معایب    کند.   حداکثر پتانسیل خود را ارائه می     

که بروز مشکل روی یک پنل خورشیدی )برای مثال قرار گرفتن آن در سایه               
سداخدت.      مدی   را مختدل  یا کثیف شدن آن( عملکرد کل مجموعه خورشیدی 

 مادل های میکرو این مشکل را حل کردند.
 نحوه عملکرد سیستم پنل خورشیدی: •

بده    را  اندرژی   هدا   در ابتدا، نور خورشید به پنل خورشیدی می تابد. پدندل             
تادیل می کنند تا در معکوس کننده جریان پیدا کند. معکدوس              DCجریان  

از این   توان ی بعدی می تادیل می کند، در مرحلهAC را به    DCکننده برق 
و   صدرفده    به  پاک، مقرون   و  ساده  انرژی  این  کرد.   استفاده  نیرو  برق برای تأمین  

 بهینه است.
 
 
 
 
 
 

 کارشناس فنی و مهندسی -علی اسماعیلی مقدم

 خوببه رابطه بد از رابطه 
 دیوید دی برنز نویسنده: 

 زویا جهانی مترجم:

آندهدا     بدا   کده   ما، افرادی هستندد   ی  در زندگی همه   
کده    مدا   یا هدمدکداران     دوستان  از  یکی  داری ،  اختالف

یدک    اسدت،   اندتدقداد     حدال   در  کده   مدا   رئدیدس    کدندد،     همواره شکایت مدی   
کوبدد یدا       کند و در را به ه  می        یک نوجوان که اخ  می      بداخالق، ی  همسایه

بداارزش    و  داشتنی اما آزار دهنده. شما الی  روابط صمیدمدی    همسری دوست 
اسدت    بدهدتدریدن      که در نوع خود   هستید و کتاب از رابطه بد به رابطه خوب          

هدای     با استدفداده از تدکدندیدک          دهد.    نشان می   چگونگی این کار را به شما     
بدا    تدر    را متحول کنید و از روابط رضایتمدنددانده           تان  توانید زندگی   می کتاب

 تدیدره،        روابدط   توجه داشته بداشدیدد       کسانی که دوستشان دارید لذت بارید.  

روابط  اساس بر آزار دهنده هستند و بیشتر ما احساس ارزشمندی را تا حدی 
شدمدا     برای  یا جنگیدن با فردی که      جروبحث  کنی .   خود با دیگران حس می    

بدرای    توزی نسات به فردی که اهمدیدتدی          کینه  مه  است، لذتی ندارد. حتی     
را   تدان  شما ندارد، نیز ممکن است باعث فرسودگی شما شده و انرژی و شادی    

چند دقیقه، احساس نا امیدی و تندفدر     از بین بارد. به کمک این کتاب ظرف     
تادیل کنید، الاته اگر بتوانید شهامت و فدروتدندی          را به صمیمیت و اعتماد   

 تدالش   و  های خود را باال بزنیدد      که آستین   باشید  داشته  تمایل  و  پیشه کنید 

 تان را زیر و رو خواهد کرد. انگیز زندگی ای شگفت پدیده اینصورت در کنید،
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 سمانه موسوی.سردبیر و صفحه آرا: 
فداطدمده      مدوسدوی،    سدادات   مدرید     اعضاء تحریریه:  
 حسدیدن          اواندی،   رضدا   اسدی، عدلدی     قورچیانی، مهدیه 

 محمود نجفی. محمدی، علی رضا مجداالشرافی، آقا

هرای    لطفًا انتقادات و پیشنهادات خود را از راه       
 زیر با دبیر خبرنامه درمیان بگذارید:

Telegram Channel: @Payamfanandish 
Tell: 021- 88 45 63 23 
Email: Payam@fanandish.com 

تدقداطدع      از  بدعدد  -خیابان مدطدهدری      -تهرانآدرس:   
  7سهروردی کوچه حاتمی پالک 

 1055783101کدپستی: 

پیام ” در    خود  همکارانی که تمایل به درج مطالب     
بره    را  خرود   دارند، می توانند مطالب   “  اندیشفن

آدرس ایمیل خبرنامه ارسال و یا حضوری تحویل        
در   مرنراسرب     زمران   در  نمایند. پس از بررسی،    

 خبرنامه به نام خودشان منتشر خواهد شد.

 

 معرفی پروژه قدیمی
       

 
شکر و صنایع جانای     کارفرما:     -شرکت توسعه نی

مدیریت کارخانجات خوراک دام
اندیش  فن شرکت پیشگامان: (M.C)پیمانکار 

 تهران )شرکت جهاد تحقیقات فن اندیش تهران(
 سال محصول یکصد هزار تن درظرفیت کارخانه: 

 ده هکتارمساحت زمین تخصیص یافته: 
 تن 10255در حدود وزن کل تجهیزات: 

 1377سال تاریخ قرارداد: 
 شرح:

 EPC بصدورت   قرارداد احداث این مجموعه    

اجرایدی    منعقدگردید که عملیات  1377در سال  
توسط شرکت فن اندیش در بخش های اصدلدی          

 این کارخانه به شرح زیر صورت گرفت:
 احداث واحد تولید بخار -1
 احداث واحد هیدروالیزر )غنی سازی( -2

 احداث واحد درایر -3
 احداث مخازن و برج تولید -5

 

مجموع مقادیر پایپینگ این کارخانه مشتمدل        
 15  متر طول و تا سایدز       50555بر اجرای حدود    

اتمسفر بدوده   35اینچ و برای بخار تا فشار کاری  
و همچنین به تعداد پنج واحد ایستگاه پدمدپداژ            
برای مازوت، آب آتش نشانی، مالس و یک واحد         

فشرده تمیز، در این کارخانه طراحی   تولید هوای 
 و اجراء گردید.

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 محمد رحمانی منفرد
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