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يتضمن البحث وصف سريع وبسيط عن بعض انواع محطات التوليد الغازية شائعة 
في العراق مع دراسة مبسطة عن كيفية نصب احدى ھذه  االنواع واالكثر  االستخدام
المصنعة من شركة  (                         ) تعماال في العراق وھي وحداتاھمية واس
رك االمريكية مع وصف مبسط الھم واجبات مدير المشروع للمشاريع تجنرال الك

.حاليا في العراق المشابھة وھي من االنواع شائعة االستخدام   
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من المعروف ان الطاقة الكھربائية تنتج بطرق مختلفة منھا الطرق التقليدية المتبعة قديما 
والتي مازالت تستخدم لحد االن في العراق ومعظم دول العالم مثل المحطات البخارية 

انواع جديدة لتوليد الطاقة  والمحطات الغازية والمحطات الكھرومائية بالرغم من اضافة
تعرف بالطاقة المتجددة منھا تسخير الرياح لتوليد الطاقة الكھربائية واستخدام الطاقة 

الشمسية لذلك او حتى االستفادة من ظاھرة المد والجزر وان اتجاه العلماء بھذا االتجاه ھو 
اج الى كميات ھائلة من لالستفاذه من الطاقة التي التنفذ اوال حيث ان الطرق التقليدية تحت

.الوقود المتجه نحو النفاذ واالنحسار وايجاد طرق صديقة للبيئة ثانيا   

وان بحثي المتواضع الذي اضعه بين ايديكم يتطرق الى احدى ھذه الطرق الشائعة 
االستعمال في العراق وازدادت مشاريعھا في الوقت الحاضر في العراق خاصة وفي 

المحطات الغازية  لرخص ثمنھا نسبيا ولسرعة انجازھا الشرق االوسط عامة وھي 
وتنفيذھا وفي نفس الوقت اضافة المكانية التوسع المستقبلي  فيھا لزيادة كفاءتھا وإنتاجھا 
بإضافة ملحقات الدورة المركبة لھا وان مادعاني لھذا البحث وعدم الولوج في المصادر 

ملية في نصب محطات التوليد الغازية كوننا وفي الوقت الحاضر نحتاج الى الخبرة الع
لالسراع في تنفيذ ھذه المشاريع ورفد الشبكة الوطنية بالكھرباء ھذا من جانب ومن 

جوانب اخرى لم ار احدا من زمالئي قد تطرق الى ذلك من قبل حيث ان معظم البحوث 
حد المقدمة ھي نظرية والشك اننا نحتاجھا اوعملية في صيانة المحطات ولم يتطرق ا

لطرق نصب ھذه المحطات اضافة الى ذلك عدم وجود الخبرة لدى العديد من كوادر  
الوزارة من مھندسين وفنيين لمحدودية المشاريع التي نفذت سابقا وان معظم من عمل في 

تنفيذ ھذه المشاريع من المھندسين ترك العمل في القطاع الحكومي ولجا الى العمل في  
لتوسع في تنفيذ ھذه المشاريع واحالة عقود تنفيذ مايقارب القطاع الخاص اضف لذلك ا

عشرة مشاريع اواكثر في جميع انحاء العراق وقد اعتمد البحث على اضافة صور لكل 
مرحلة في التنفيذ لمشاريع نفذت سابقا ليستفاد منھا الفني والمھندس وحتى مدراء المشاريع 

م تسنح لھم الفرصة من قبل على مواكبة ول المشاريع الذين وكلوا حديثا بادارة بعض ھذه
اعمال التنفيذ منذ بدا المشروع وھذا ليس لقصور أو تقصير منھم بل لمحدودية المشاريع 

.التوفيق...المنفذة في الفترة السابقة وكما اشرت لذلك بدءا ومن هللا  

 المقدمة
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 الفصل االول  
 

انواع المحطات المستخدمة لتوليد الكھرباء :-            

-:انتاج الكھرباء بطرق عديدة وھــي  يتم  

Steam Power Station محطات التوليد البخارية                                - ١  

Internal combustion Engines محطات التوليد ذات االحتراق الداخلي    -٢  

-:وھي على نوعين           

Diesel Power Station  محطات الديزل                                             -أ  

Gas Power Station                                             المحطات الغازية   -ب  

Nuclear Power Station محطات التوليد النووية                                  -٣  

Hydraulic Power Station التوليد الكھرومائية                         محطات -٤  

Tidal Power Station محطات التوليد بالمد والجزر                               - ٥  

Wind Power Station                            ٦ محطات التوليد بواسطة الرياح-  

Solar Power Station محطات التوليد بالطاقة الشمسية                           - ٧  

Dumps Power Station محطات التوليد من النفايات والقمامة                   -٨  
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Energy Distribution 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)١(شكل رقم   

"جدول يوضح توزيع الطاقة في العالم "   

 

 

 

 

 

 



8 
 

 الفصل الثاني
.محطات التوليد ذات االحتراق الداخلي بالطريقة الغازية  -:أوالً   

تعتبر المحطات الغازية حديثة العھد بالشرق األوسط والذي يعتبر من أكثر البلدان 
ميكاواط إلى سعات وصلت حاليا ) ١(استعماال لھا وھي ذات سعات وأحجام مختلفة من 

الكترك األمريكية ويتم  ميكاواط وھو نوع مطور من وحدات شركة جنرال) ١٥٠٠(الى 
وحدات من ھذا الجيل الجديد في دولة اإلمارات العربية المتحدة لتكون ) ٦(حاليا تنفيذ 

ميكاواط وھي ) ٩٠٠٠(كما مخطط له  ٢٠١٤طاقته اإلنتاجية بعد إكمال المشروع في عام 
ي وخاصة ف) الحرارية او المائية(محطات تستعمل كاحتياطي للمحطات الكبيرة االخرى  

.وقت ذروة الحمل   

-:وھنالك طريقتان لتوليد الكھرباء بالغاز وھما  

Open cycle gas turbine station  الطريقة المفتوحة        –أ  

Closed cycle gas turbine station الطريقة المغلقة       –ب    

 ولكل طريقة من ھذه الطرق مميزاتھا وسيئاتھا وسوف أتحدث بشكل مبسط عن كل طريقة
:-  

توضح المحطات العاملة ) ٢شكل رقم (في الشكل المبسط التالي  -:الطريقة المفتوحة  –أ 
توربين غازي وضاغط ،غرفة احتراق ،بھذه الطريقة وھذه المحطات تتكون من ضاغط 

حيث يدفع الضاغط الھواء الى غرفة االحتراق ومع وجود الوقود يتم رفع درجة حرارة 
الى التوربين ) نواتج االحتراق(تم فيھا توجيه الغازات الحارة الھواء نتيجة لالحتراق وي

الغازي لتعمل عمال ميكانيكيا وبعد استغالل طاقتھا وتحويلھا الى طاقة حركية تطرح ھذه 
- :الغازات الى الفضاء الخارجي ومن محاسن ھذه الطريقة   

Warm –up time التورباين  اليوجد فقدان بالحرارة الن المراجل تعمل حتى يجھز -١  
Low weight and size ذات حجم ووزن منخفض نسبياً                                 -٢

يمكن استخدام أي نوع من الوقود في ھذه الطريقة       -٣  
التحتاج الى مساحة كبيرة للنصب         -٤  
.      سھلة النصب  -٥  
.     التحتاج الى ماء تبريد  -٦  
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لطريقة ھي ضرورة ازالة التراب الداخل مع الھواء الى الضاغط ومن ثم من مساوئ ھذه ا
تحتاج ھذه الطريقة ايضا الى معدات ،الى التوربين والذي يعمل على تقليل كفاءة االجھزة 

سحب الھواء عالية مقارنة بالطرق االخرى والتي تؤدي الى زيادة فقدان حرارة الغازات 
من مساوئ ھذه الطريقة ھو الضغط الجوي الراجع الخارجة من غرفة االحتراق ايضا و

.والذي يحدد معدل انتاج الطاقة بھذه الطريقة   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)٢(شكل رقم   

Open cycle gas turbine 

وتم استخدامھا  ١٩٣٥ھذه الطريقة طورت في سويسرا عام  -:الطريقة المغلقة  –ب 
. ١٩٤٤لتوليد الكھرباء الول مرة عام   

الموضح فيه طريقة عمل ) ٣( الطريقة من خالل النظر الى الشكل رقم ويمكن معرفة ھذه 
ففي ھذه الحالة يتم تسخين الھواء أو أي غاز مستعمل آخر في مصدر .ھذه المحطات 

خارجي وفي ضغط ثابت بعد الضاغط حيث يدخل بضغط وحرارة عاليين وبعد خروجه 
مرة اخرى يتم التعامل مع  من التوربين يبرد قسم من الھواء قبل رجوعه الى الضاغط

.الھواء بدون أي تغيير خارجي ويتم اعطاء أي تغيير بالحرارة عن طريق مبادل حراري   
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- :من محاسن ھذه الطريقة مايلي   

.  ان المكائن المصنعة بھذه الطريقة اقل تكلفة من نظيرتھا االخرى  -١  

لطريقة االخرى وذلك لقلة عمر المكائن المصنعة بھذه الطريقة تكون طويلة قياسا با -٢
.حدوث تصدع وصدا في المعدات   

.التحتاج الى فالتر الھواء التي تستخدم في الطريقة االولى  -٣  

.  سرعة الھواء والحرارات في ھذه الطريقة عادة ماتكون ثابتة  -٤  

.ان استخدام التسخين غير المباشر يساعد على االقتصاد في استخدام الوقود  -٥  

. الصيانه تكون رخيصة في ھذه الطريقة  -٦  

من مساوئ ھذه الطريقه اعتمادھا على انظمة خارجية مثل جھاز التسخين والتبريد ايضا 
وتكون استجابتھا الختالف االحمال قليلة مقارنة بالطريقة االولى وكذلك تحتاج الى مساحة 

ريقة معالجة الضغط كبيرة ومن ضمنھا مساحة المبادل الحراري ويمكن في ھذه الط
الجوي الراجع بواسطة زيادة الضغط الراجع للدائرة ومن الممكن الحصول في ھذه 

.ميكاواط  ٥٠٠الطريقة على معدل انتاج يصل الى   

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

) ٣( شكل رقم    

Close cycle gas turbine 
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.كيفية عمل التوربين الغازي  -:ثانيا   

-:كل انواع التوربينات الغازية على طريقة واحدة وھي كمايلي تعمل   

.سحب الھواء النقي باستمرار  -أ    

.ضغط الھواء ليصبح ذا ضغط عالي  -ب  

.اضافة وحرق الوقود في الھواء المضغوط لزيادة طاقته  -جـ  

اقة توجيه الھواء ذات الضغط العالي والحرارة العالية الى التوربين ثم تتحول الط –د 
الغازية فيه الى طاقة ميكانيكية عن طريق ذراع يدور ويتم طرح قسم من الغازات الناتجة 

-:وعليه يتكون التوربين الغازي من ثالثة اجزاء رئيسية وھي كمايلي .الى الجو   

Compressor  الضاغط                                    -١  

Combustion champers   غرف االحتراق         -٢  

Turbine توربين القدرة                                     -٣  

.نظام العادم والقاعدة والحوامل -٤                                 

حيث يحرق الھواء الداخل من الضاغط في غرفة االحتراق عن طريق الوقود وبشكل 
بالتوربين بواسطة ذراع تدور ناقلة القدرة من التوربين مباشر ومن ثم ترتبط ھذه االجزاء 

الى الضاغط كما تنقل الذراع الدوارة القدرة الزائدة من التمدد في التوربين الى جزء 
.خارجي يرتبط بالمولد الكھربائي وادناه شكل مبسط لتوربين غازي   

 

 

 

 

 

)٤(شكل رقم   

 شكل مبسط لتوربين غازي
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من الھواء المضغوط ويستخدم الباقي في تبريد % ١٨الي تستھلك عملية االحتراق حو
.اجزاء مختلفة من المحرك التوربيني   

تندفع الغازات الساخنة من حجرات االحتراق الى قطع انتقالية مرتبطة بالنھاية الخلفية 
لحجرة االحتراق فتندفع من ھنالك الى قسم التوربين ذي المراحل الثالث وتتالف كل 

تزداد الطاقة الحركية . ن المنافث المثبتة ونسق من مكابس التوربين مرحلة من نسق م
للنفث في كل نسق منافث مع انخفاض مرافق في الضغط ويعتبر ھذا عمال مفيدا يمتصه 

المكبس الدوار للتوربين مما يؤدي إلى استخدام دوران الذراع لتدوير الجزء الدوار للمولد 
.ئية الكھربائي لتوليـد الطاقـة الكھربا  

بعد ان تعبر الغازات مكابس المرحلة الثالثة توجه الى ناشر العادم بعد ذلك تنتقل الغازات 
.الى حجرة العادم ثم تطلق الى الجو من خالل مجرى العادم   

""تشكــــل منطقــة المنافــث فــي التوربيــن جـزءا ھـامـا مـن تصميـم التوربيــــن ""   

-:الى ثالثة انواع تقسم التوربينات الغازية   

.ويقسم الى نوعين  -:التوربين الدفعي  -١  

.التوربين الدفعي مركب السرعة ويسمى ايضا توربين كورتيس  –أ      

.التوربيـن الدفعـي مركـب الضغـط ويسمـى ايضـا توربين راتو  -ب     

مخرج في التوربين الدفعي اليكون ھنالك تغير صاف في الضغط بين المدخل الدوار وال
لذلك تبقى سرعة التصريف النسبية للشفرات مماثلة لسرعة دخلھا النسبية لريش توجيه 
.النافث بشكل يسمح بتشكيل ممرات تزيد من سرعة الغازات المنطلقة وتخفض ضغطھا   

تقوم ريش المنافث بتغيير اتجاه التدفق فقط يتحقق انخفاض في   -:التوربين الرد فعلي  -٢
.سرعته بواسطة الشكل المخصر للمجرى بين الشفرات الدوارة ضغط الغاز وتزداد   

.خليط من االثنين يسمى بالتوربين الدفعي الرد فعلي  -٣  

بانه المنطقة التي يتم فيھا تحويل الطاقة  -:والجل معرفة وظيفة التوربين فيمكن تعريفه 
اغط وقسم الموجودة على شكل غاز مضغوط ذو حرارة عالية والذي ينتج من اقسام الض

.االحتراق الى طاقة ميكانيكية حركية دورانية وليس ترددية   



13 
 

رغم كون المحرك التوربيني الغازي الة بسيطة من حيث الفكرة اال انه يجب ان يصمم 
بعناية فائقة ويكون من مواد غالية من اجل الحصول على محرك فعال وذلك بسبب 

.لھا تلك القطع اثناء التشغيل درجات الحرارة العالية والضغوطات التي تتعرض   

.االنبعاثات الناتجة من المحركات التوربينية الغازية  -:ثالثا   

ان اھم الملوثات الناتجة عن المحركات التوربينية الغازية ھي اوكسيدات النتروجين واول 
اوكسيد الكاربون كما ينتج عنھا مركبات عضوية متطايرة بكميات اقل ويعتبر الھباب من 

الملوثات التي تنتج عن المحركات التوربينية الغازية التي تعمل بالوقود السائل والذي اھم 
.ينبعث نتيجة االحتراق غير الكامل للوقود   

كما ان الرماد واالضافات المعدنية في الوقود تساعد ايضا على تكوين الھباب على العوادم 
. 

الكبريت واھمھا ثاني اوكسيد الكبريت اما في حالة استخدام الزيوت الثقيلة تنبعث مركبات 
.بسبب احتواء الوقود على الكبريت   

ان الحرارات العالية التي تتولد في غرفة االحتراق ھي من اھم العوامل لتشكيل اوكسيد 
.النتروجين   

يتم استخدام اجھزة الترطيب عن طريق الحقن بالبخار اوالماء للحد من انبعاثات اوكسيد 
.حركات التوربينية النتروجين من الم  

محاسن ومساوئ الطريقة الغازية   -:رابعا    

.محاسن الطريقة الغازية  –أ   

.ان حجمھا ووزن معداتھا قليل مقارنة بالطرق االخرى  -١  
.ثمن المحطة قليل مقارنة بالمحطات االخرى  -٢  
.التحتاج الى كميات كبيرة من المياه مقارنة بالطرق االخرى  -٣  
.فيذھا ويمكن جعلھا تعمل في وقت قصير جداسھولة تن -٤  
اليوجد فقدان باالحتياطي مقارنة بالطريقة البخارية الن المراجل في الطريقة البخارية  -٥

.تعمل حتى حين يكون التوربين اليجھز أي حمل   
.الصيانة سھلة وغير مكلفة -٦  
.المحطة التحتاج الى مكان كبير وبنايات كبيرة  -٧  
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.ريقة الغازية مساوئ الط -ب  
.االحمال الناتجة في ھذه الطريقة قليلة  -١  
بسبب درجات الحرارة العالية الناتجة من العملية فان الخدمات المقدمة تكون معقدة -٢  
) .عدم وجود اتربة وغبار (تحتاج الى ظروف بيئية نظيفة  -٣  
) .عمر تشغيل قليل مقارنة بالمحطات االخرى (لھا وقت محدد للتشغيل  -٤  
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 الفصل الثالث
يمكن تقسيم معدات أي وحدة غازية الى قسمين رئيسيين وھما  -:معدات الوحدات الغازية 

-:كمايلي   

 اوال :- المعدات الرئيسية للوحدة الغازية .

وسميت بالمعدات الرئيسية للوحدة الغازية لكونھا االجزاء الفعالة في انتاج الطاقة 
ولكون جميع ھذه المنظومات تجھز من الشركة المنتجة للوحدة الغازية او الكھربائية 

- :تصنع تحت اشرافھا وھي   

التوربين الغازي    
المولد الكھربائي   

 االجھزة المساعدة الملحقة بالوحدة
 

 ثانيا :- المعدات واالجھزة الثانوية للوحدة الغازية .
 

لمحطة الغازية بل انھا ذات اھمية رئيسية وسميت بالثانوية ليس الن اھميتھا ثانوية في ا
ايضا واليمكن االستغناء عنھا في تشغيل المحطة واليمكن التشغيل بدونھا لكن االسم جاء 

-:لكون ھذه المعدات ال تجھز غالبا مع المعدات الرئيسية وھي كمايلي   
كل محطة  ھنالك انواع متعددة االغراض واالحجام من ھذه الخزانات تنفذ مع -: الخزانات

توليد منھا الكبير ومنھا المتوسط ومنھا الصغير ومعظم ھذه الخزانات تستخدم للوقود او 
للماء وتختلف انواع المعادن فيھا اعتمادا عن الغرض التي صممت الجله واھمھا الفوالذ 

.الكربوني والفوالذ المقاوم للصدا   
حرائق تحتوي على خزانات وھي منظومة متكاملة الخماد ال - :منظومة اطفاء الحرائق 

تكون مملوءة بالماء دائما وخزانات خاصة ) حديدية اوكونكريتية(كبيرة الحجم للماء 
ومضخات تعمل بالكھرباء واخرى بالديزل لكال المنظومتين مع شبكة ) فوم(بالرغوة 

واسعة من االنابيب تحيط بجميع اجزاء المحطة وفوھات حريق وخراطيم ماء موزعة بكل 
المحطة في حين تكون انابيب منظومة االطفاء بالرغوة محيطة لمنطقة خزانات جوانب 

الوقود والمعدات واالجھزة الخاصة بمنظومة الوقود فضال عن وجود منظومة الطفاء 
.الحرائق في منطقة المعدات الرئيسية ھي منظومة غاز ثنائي اوكسيد الكاربون   
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قية الماء الغراض الشرب ولالغراض وتستخدم الغراض تن -:منظومة معالجة المياه 
.التي نحتاج فيھا الى الماء المقطر في عمل المحطة   

تستخدم لتخليص الوقود من العناصر التي تلحق الضرر  - :منظومة معالجة الوقود 
.باجزاء التوربين الغازي مثل عناصر الكبريت والفناديوم   

كون تجھيز الوقود للمحطة بواسطة تنفذ ھذه المنظومات عندما ي -:منظومة تفريغ الوقود 
.الحوضيات   

.تستخدم للسيطرة على االحمال المتولدة ونقلھا للشبكة الوطنية -:الشبكة الثانوية   
.تستخدم لتامين المياه الغراض الشرب والخدمة   -:منظومة ماء الشرب والخدمة   

خاصة بالمنظومات الى ويتم استخدامھا لنقل السوائل ال -:منظومة وشبكة االنابيب الناقلة 
.اجزاء المحطة   

وھي مجموعة معقدة من كابينات السيطرة وتستخدم  -: منظومات الكھرباء والسيطرة
.للسيطرة على عمل جميع المنظومات الخاصة بالمحطة   
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 الفصل الرابع
 

الكامل سيتم التطرق والتوسع في ھذا الفصل الى الشرح  -:نصب المعدات الرئيسية 
وبشكل موجز عن كيفية نصب وتنفيذ المعدات الرئيسية مدعما بالصور الخاصة بتنفيذ 

بعض المشاريع لتسليط الضوء على كيفية تنفيذ ھذه المشاريع ليتسنى لزمالئي واخواني 
.في العمل لالطالع عليھا ولتوفير بعض الخبرة لديھم في تنفيذ المشاريع   

 اوال :- االعمال المدنية للمعدات الرئيسية .
بعد اكمال اعمال تحريات التربة واكمال اعداد المخطط العام والمصادقة عليه الي 

مشروع قد تطلب الشركات المجھزة والشركات المصممة السس ھذه المعدات نقاط 
اضافية لفحص التربة اسفل ھذه المعدات كون اوزان ھذه المعدات كبيرة جدا وتكون 

دقيقة في /دورة  ٣٠٠٠ية وبسرعات عالية تصل الى اكثر من طبيعة عملھا بحركة دوران
بعض االحيان مما يتطلب تصاميم منفردة للتغلب على ھذه االجھادات ولضمان عدم 

.تعرض اجزاء المحطة لالنھيار نتيجة ھذه االجھادات   
وبعد اكمال التصاميم تبدا مرحلة التنفيذ والصب لھذه االسس الضخمة ويجب ان يراعى 

التنفيذ واثناء وبعد انجاز مرحلة التسليح والقالب الخشبي وقبل البدأ بأعمال الصب عند 
الكونكريتي لھذه االسس التدقيق الجيد لھذه االعمال من قبل االقسام الفنية في المشروع 

لوجود اجزاء مغمورة بالكونكريت المسلح تخص اعمال ) ميكانيك وكھرباء،مدني (
قبلية في ھذه المعدات وان أي خطا في تنفيذ ھذه المرحلة يتسبب الميكانيك والكھرباء المست

بخسائر ھائلة في االموال وكذلك في الوقت اضافة الى ضياع جھد العاملين ونالحظ كذلك 
ان اسطح ھذه االسس تتضمن ترك مساحات معينة على شكل متوازي مستطيالت بدون 

( الحجم التي تثبت ھذه المعدة صب وھذه المساحات تمثل اماكن تثبيت البراغي كبيرة 
) .ثانيا (وسيتم التطرق لھا بشكل مفصل الھميتھا في الفقرة ) االنكربولت   

 ثانيا :- اعمال تثبيت االنكربولت وحقن المونة .
وھذه المرحلة من المراحل المھمة جدا والدقيقة جدا حيث ان الشركات المصنعة تحدد 

تر لضمان تحقيق الموازنة فيما بعد وقد تستغرق السماحات لكل انكربولت باجزاء المليم
او اكثر ) يوما  ٢٠(عملية تثبيت االنكربولت والتي تعد على االصابع مدة قد تصل الى 
ومن الجدير ) المونة (اوال لدقتھا وثانيا لوجود محددات بفترة الرش والتخمير لمادة الحقن 

كن ايجاز ھذه المرحلة بالخطوات بالذكر ان ھذه المونة ذات نوعية ومواصفات خاصة ويم
.التالية   
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 بعد اكمال صب االساس يتم تثبيت اجزاء حديدية دقيقة الصنع وتجھز مع المعدات –أ 
وظيفتھا ضبط تثبيت االنكربولت في الفراغ المخصص  (                          )تسمى بال

اعاله وبعد اكمال ) اوال (له على سطح اساس المعدة والذي تمت االشارة اليه في الفقرة 
التدقيق للسماحات المطلوبة وتثبيت االنكربولت بالشكل الذي اليسمح له بالحركة اطالقا 

واليتم رفع التثبيت االبعد ايام )١الحظ الصورة رقم (يتم حقن المونة للمرحلة لالولى 
.يحددھا المصمم ايضا ضمن المواصفة   

 

 

 
)١(صورة رقم   

 تثبيت االنكربولت وحقن المونة
 
 
 

TEM PLATE 
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 (Sole plate) تثبيت الـ - ب  
وھي مرحلة اكثر دقة من المرحلة السابقة ويتم المباشرة بھا بعد انتھاء المرحلة السابقة  

مباشرة وھذه القطع مصنعة بدقة عالية وتجھز ايضا مع المعدات الرئيسية وبعد تثبيتھا 
بشكل نھائي والتاكد من مناسيبھا يتم حقنھا من االسفل بالمونة لتكون حاضنة لالنكربولت 

ة وتكون كوساد  
حاملة للمعدة وعند اكمال الحقن يتم اخذ قراءات لمناسيبھا قبل وبعد حقن ھذه المونة ثم 
يجري رش وتخمير ھذه المناطق بالماء ولمدة يحددھا المجھز للمعدات الرئيسية ويجب 
مراعاة حقن مونة ھذا الجزء يكون وفقا لمواصفة الشركة المجھزة لمادة الحقن وحقنھا 

بب بتكوين أي فجوات ھوائية اثناء الحقن حيث ان الشركة المصنعة بالشكل الذي اليتس
تطالب بازالة أي قطعة احتوت على ھذه الفقاعات اسفلھا واعادة صبھا وحقنھا بالمونة من 

جديد وھي عملية ليست بالبسيطة وقد يستوجب إصالحھا أياما عدة النھا تسبب مشاكل 
ذه المعدات ولو كان بسيطا حيث يتفاقم ھذا كبيرة عند التشغيل وعند وجود أي اھتزاز بھ

الخلل مما يؤدي الى خلع االنكربولت من مكانه ومما تجدر االشارة اليه ان عملية تثبيت 
االنكربولت ھي عملية متداخلة بين الھندسة المدنية والميكانيكية وتتطلب عمال وجھدا 

).٢(مشتركا وكما موضح بالصورة رقم   
 

 
 
 
 
 
 

         )     ٢(شكل رقم 

      (Sole plate) قبل تثبيت الــ    
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)            ٢(شكل رقم 

(Sole plate) بعد تثبيت الـ   

)٢(شكل رقم 

 بعد إكمال حقن المونة
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 ثالثا :- االعمال الميكانيكية لنصب المعدات الثقيلة .

 
-:تقسيمھا الى قسمين رئيسيين ھماويمكن   

أوالً◌ :- نصب المعدات الرئيسية (تورباين،مولد واالجھزة المساعدة الملحقة بالمعدات 
من الجدير بالذكر ان ھذه المعدات تتطلب ناقالت اختصاصية لنقلھا قرب ) الرئيسية 

والتي تكون  االسس المخصصة لھا وقبل نقلھا يجب ان تتم معالجة المنطقة التي ستنقل لھا
قرب االساس مھيئة ومحدولة بشكل جيد جدا لثقل وزنھا ولتنصيب ھذه المعدات تستخدم 

.إحدى الطـرق الثالث المدرجـة أدناه   
 ٥٠٠- ٣٠٠(ذات سعة مناسبة تتراوح بين ) كرين (استخدام رافعة اختصاصية –أ 

موضح وھي من انسب واسرع طريقة للتنصيب في حال توفر ھذه المعدة وكما )طن
) .٣(بالصورة رقم   

 
 

)٣(صورة رقم   
 تنصيب المعدات الثقيلة بواسطة الكرين 
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)طن ٥٠٠-٣٠٠(ذات سعة   
 

في حال عدم توفر ھذه االلية يتم اللجوء الى طريقة اخرى وھي الطريقة االنزالقية  -ب
حيث يتم وضع سكك خاصة تحت المعدات وتسحب المعدات فوقھا وصوال بھا الى مكانھا 

النھائي ولغرض رفع ھذه السكك من اسفل ھذه المعدات يتم استخدام مضخات رفع 
ھيدروليكة ذات سعات ضخمة توضع اسفل مساند المعدة ويتم رفع المعدة وسحب السكك 

) .٤(ومن ثم انزال المعدة في مكانھا وكما موضح في الصورة رقم   

 
 

)٤(صورة رقم   
القيةتنصيب المعدات الثقيلة بالطريقة االنز  

 
-٣٠٠( ھنالك  طريقة ثالثة وھي طريقة استخدام رافعة جسرية ضخمة ذات سعة  -ج

طن اواكثر يتم تنصيب سككھا على جانبي اساس المعدات بعد حدلھا بصورة جيدة ) ٥٠٠
.ورفع المعدات بھا الواحدة تلو االخرى ويتم رفع ھذه الرافعة بعد اكمال التنصيب   
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ً  :- نصب االجزاء المرتبطة بالوحدات الثقيلة .  ثانيا
مجرى وفال تر الھواء ومخمدات (ھنالك اجزاء اخرى ترتبط مباشرة بھذه المعدات ومنھا 

وسيتم التطرق في بادئ االمر الى)الصوت ومجرى الغازات العادمة والمدخنة   
 ١ - مراحل نصب مجرى العادم والمدخنة ، ويمكن ايجازھا في النقاط التالية :-

ء السفلي للمدخنة والمرتبط بالمرحلة االخيرة للتوربين الغازي ويكون نصب الجز –أ 
اساس ھذا الجزء مالصق الساس التوربين وبعد تثبيته يتم ربط ناشر الغازات ومھمته 

عمل اضطراب وتخلخل في ضغط الغازات العادمة لتسھيل عملية خروجھا عبر مجرى 
وظيفته نقل الحركة الدورانية من الغازات الى الجو ومن ثم يتم ربط مزدوج الحمل و

التوربين الى المولد وھذا الجزء ايضا يتطلب عناية خاصة عند رفعه وتنصيبه وتجھز 
توضح طريقة الرفع ) ٥(اجزاء خاصة لرفعه مع المعدات الرئيسية والصورة رقم 

.والتنصيب له   

 
)٥(صورة رقم   

(Load coupling) رفع ونصب مزدوج الحمل 
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العادم ومفاصل التمدد وھي المرحلة الالحقة لما ورد في الفقرة  اعاله نصب مجرى  -ب
) .٦(وھذه االجزاء تمثل الجزء االفقي لمجرى العادم وكمافي الصورة رقم   

  
)٦(صورة رقم                              

نصب وتركيب مجرى العادم                     
ن الجدير بالذكر بان تجميع اجزاء المدخنة نصب الھيكل الحديدي ونصب المدخنة وم -ج

يتطلب مدة قد تصل الى شھرين او أكثر ومن الممكن المباشرة بتجميع أجزاءھا على جھة 
) .٧(منفصلة ليتم تركيبھا فيما بعد وكما في الصورة رقم   

 

)٧(صورة رقم 

 نصب وتركيب المدخنة
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)                                                                ٧(صورة رقم          

 نصب وتركيب المدخنة                                                         

.تغليف المدخنة بالمواد العازلة للحرارة  –د   

اخل بتبطينھا باجزاء تبطين المدخنة بعد اكمال نصب المدخنة يتم حمايتھا من الد - ھـ 
) .٨(مصنعة من سبائك من الفوالذ المقاوم للصدأ وكما في الصورة رقم   
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)٨(صورة رقم 

التبطين الحراري للمدخنة
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٢- نصب مجرى وفالتر الھواء  ويرتبط مجرى الھواء الرئيسي بالنھاية االخرى من 
التوربين والتي تمثل  المرحلة االولى لضاغط الھواء والذي يقوم بضغط الھواء ومن ثم 

توجيھه لغرف االحتراق حيث تتم عملية االحتراق وتجدر االشارة ھنا انه باالمكان 
نصب ليتم نصبھا بعد اكمال المباشرة باعمال تجميع فالتر الھواء على حدة وتھيئتھا لل

-:المراحل السابقة لھا ويمكن ايجاز اعمال نصب مجرى وفالتر الھواء بالخطوات التالية   
.نصب الھياكل الحديدية الحاملة لمجرى الھواء الرئيسي  –أ   
.نصب اجزاء وامتدادات مجرى الھواء الرئيسي واالجزاء المرتبطة بضاغط الھواء  -ب  
فقية لمجرى الھاء الرئيسي والذي يكون بجزء مرتفع فوق الھيكل نصب االجزاء اال -ج

.الحديدي واعلى مجموعة االجھزة المساعدة للوحدة التوليدية   
.نصب وتركيب مخمدات الصوت الموجودة في مجرى الھواء  –د   
نصب وتركيب فالتر الھواء التي تم تجميعھا وربطھا مع مجرى الھواء والصور ادناه  -ھـ

 تمثل 
.مراحل نصب مجرى وفالتر الھواء    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

)٩(صورة رقم 

 تركيب مخمدات الصوت
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)٩(صورة رقم 

 نصب وتركيب فالتر الھواء

)٩(صورة رقم 

 تجميع فالتر الھواء



29 
 

 
                              

                    
 
 

Off base coolers نصب المبردات االساسية  – ٣  
ووظيفتھا الرئيسية استخدام الھواء الجوي لتبريد الماء والذي بدوره يستخدم لتبريد الزيت 
.  الخاص بمحامل التوربين والمولد وجميع منظومات التزييت الخاصة بالوحدة التوليدية  

-:نصب االجزاء والمنظومات الملحقة بالوحدة التوليدية وھي  -٤  
منظومة ثنائي اوكسيد الكربون –أ   

Washing system منظومة الغسل للوحدة   -ب   
ويتم استخدام ھذه المنظومة في غسل ريش التوربين من نواتج االحتراق عند إطفاء 

.الوحدة  
.ع أجزاؤھا واألنابيب الملحقة بھانصب منظومة تبريد المحامل بالزيت وجمي -ج  
.نصب منظومة ضخ الوقود الى غرف االحتراق وربط جميع االنابيب الملحقة بھا  -د  
.نصب منظومة تفريغ الوقود  -ھـ  
نصب منظومة اإلطفاء بالماء وايصالھا الى جميع اجزاء المحطة ومنظومة االطفاء  -ز

.المحيطة بخزانات الوقود وإيصالھا الى جميع المناطق ) الفوم (بالرغوة   
.نصب مننظومة التسخين بالماء او بالكھرباء وحسب تصميم المحطة  -ح  
.نصب المماشي والممرات المحيطة بالوحدة  -ط  

)٩(صور رقم     

 نصب وتركيب مجرى وفالتر الھواء
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.نصب منظومة قابلوات القدرة والسيطرة  -ي  
نصب الشبكة الثانوية ووظيفتھا السيطرة على االحمال التي تم توليدھا ونقلھا الى  -٥ 

.خطوط نقل الطاقة وربطھا للشبكة الوطنية   
-:نصب الخزانات يمكننا ايجاز نصب أي خزان حديدي بالخطوات التالية  -٦  
مد ھذه نصب ارضية الخزان وتتكون من قطع ھندسية ذات اشكال وابعاد معينة وتعت –أ 

االشكال على سعة الخزان وتصميمه ويتم تجميع ولحام ھذه القطع مع بعضھا بطريقة 
.اللحام التراكبي   

تجميع ولحام جدران وسقف الخزان وتكون طريقة التجميع ھذه اما من االعلى الى  -ب
االسفل حيث يتم في بادئ االمر تجميع اجزاء السقف ويجري رفعه باستخدام بكرات رفع 

بشكل منتظم على محيط الخزان وتثبت كل بكرة في النھاية العلوية النبوب حديدي توزع 
يثبت بشكل عمودي وبعد اكمال الرفع للجزء السابق يتم وضع الجزء الذي يليه اسفله 

ويلحم معه وتكرر ھذه العملية لحين االنتھاء من تثبيت جميع االجزاء وھذه الطريقة ھي 
لتھا وقلة تكاليف التنفيذ فيھا واالكثر امانا على سالمة االكثر شيوعا واستخداما لسھو

العاملين فيھا حيث ان جميع االعمال تكون على االرض واما الطريقة االخرى فتكون 
بتركيب االجزاء من االسفل الى االعلى وھي فلسفة اخرى لتنفيذ الخزانات لكنھا اكثر 

ملين في الجزء االعلى منه خطورة النه كلما ارتفع جزء من الخزان تطلب عمل العا
) .١٠(وصوال لقمة وسقف الخزان وكما في الصورة رقم   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

 
)١٠(صورة رقم   

 نصب الخزانات 
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.تركيب الساللم والمماشي وانابيب اطفاء الحرائق  -ج  
.صبغ وطالء الخزان  -د  

Earthing نصب منظومة التأريض ومانعات الصواعق للمحطة -٧  
. نصب منظومة السيطرة واالتصاالت  -٨  

وبعد ان احطنا ولو بشكل مبسط عن محطات التوليد الغازية ومنظوماتھا المھمة وطرق 
تنفيذھا البد من التطرق وبشكل موجز عن بعض واجبات مدير المشروع المكلف بادارة 

.أي مشروع   
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 الفصل الخامس
 واجبات مدير المشروع

 
وألجل معرفة المھام الموكلة لمدير المشروع يجب ان نعرف ماذا تعني كلمة مدير 

.المشروع    
 

مدير المشروع :-ھو الشخص القائد المسؤول عن التواصل مع جميع اصحاب المصالح 
الخاصة بالمشروع وخصوصا راعي المشروعٮوفريق المشروع وباقي اصحاب المصالح 

بين اصحاب المصالح والمشروع نفسه فھو يتحكم الرئيسيين فھو مركز التفاعالت 
كي يتم الحصول على افضل ) موارد مالية او بشرية (بالموارد المخصصة للمشروع 

.تحقيق لالھداف المرسومة للمشروع   
وعليه يجب على مدير المشروع ان يكتسب االبعاد الثالثة المتعلقة بادارة المشاريع وھي 

:-  
) .خبرته(ايعرفه المدير عن ادارة المشروعات المعرفة وھي تشير الى م -١  
.االدء وھو مايستطيع مدير المشروع ان يقوم بفعله وتنفيذه اثناء تنفيذ المشروع  -٢  
الكفاءة الشخصية وھي الطريقة التي يتعرف بھا مدير المشروع عند تنفيذ المشروع  -٣

المشروع مع موازنة قيود القيادة والقدرة على توجيه فريق المشروع لتحقيق اھداف (وھي 
) .المشروع   

وعليه يجب على المدير الناجح ان يستخدم تلك االدوات الثالثة بمھارة ليوصل المشروع 
.الى بر االمان   

وبعد معرفة مدير المشروع حان الوقت للتعرف على المھام التي يقوم بھا مدير المشروع 
- :وھي   

ھة المستفيدة من جھة والجھة المنفذة ان مدير المشروع ھو حلقة الوصل بين الج -١
والمصممه من جھة اخرى وھو ممثل الجھة المستفيدة في موقع العمل في معظم االحيان 

.وقد يكون ممثال للجھة المنفذة في حاالت اخرى   
لدى مدير المشروع كافة المستندات الناتجة من انشطة المشروع مثل خطة المشروع  -٢
دول الزمني للمشروع والتغييرات التي تحدث في المشروع اضافة للج) تصميم وتنفيذ(

.ومدى تاثيرھا على انجاز المشروع   
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ونقل تقدم العمل من الموقع ) الخ....شھري ،اسبوعي ،يومي(تقويم العمل بشكل دوري  -٣
الى الجھات المستفيدة مع مقترحات تطوير تقدم العمل ان وجدت لكونه الشخص المتواجد 

.القرار فيه  في الموقع وصاحب  
تستلزم ادارة المشروع توفير مھارات االدارة من اجل تدعيم العمل الجماعي وتظافر  -٤

.الجھود التي يبذلھا اعضاء الفريق لتشكيل فرق ذات اداء مرتفع   
على مدير المشروع استخدام المالحظة والحوار البناء بين اعضاء الفريق من اجل  -٥

.للمشروع  الوصول الى االھداف المطلوبة  
يجب على مدير المشروع مراعاة وجھات النظر المتباينة في أي وقت مع اتخاذ  -٦

.القرارات الفعالة في حال تطلب االمر ذلك   
له القدرة على االقناع وتحديد النقاط ومراكز القوة والضعف ان وجدت في المشروع  -٧

.من اجل ايجاد الحلول الناسبة   
ء الثقة المتبادلة في حل النزاعات واالستماع الجيد دون الرجوع تحفيز فريق العمل وبنا -٨

.الى الجھات العليا   
المراقبة ،التنظيم،التخطيط(ومن اھم الواجبات التي يقوم بھا مدير المشروع ھي  -٩

) .الجودة واالداء،التكلفة،الوقت (ولكل العناصر الخاصة بالمشروع )والتحكم   
متابعة التقدم ،الموارد،الميزانية،الجدولة(لعناصر التالية تتكون ادارة المشروع من ا - ١٠

) .والتقارير  
كانت ھذه اھم االمور التي يقوم بھا مدير المشروع وھنالك امور اخرى اليسع المجال "" 

.لذكرھا ھنا واكتفي بھذا القدر واتمنى ان اكون قد وفيت ومن هللا التوفيق   
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