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Press  

 1027، مايو 12،دبي 

 

ية في غازالتوربينات لل مكثِّفة خدمات صيانةُتعلن استكمال  سسيمن
 قياسي في وقت  جبل علي ب "K"محطة ال

 
 تطويرالتحديث والمستويات الكفاءة في محطة الكهرباء عبر تنفيذ عمليات  تحسينفي  المشروع ُيساهم 

 تميجاوا 06ن م كثربأزيادة معدالت إنتاج محطة الكهرباء  تم 

  أو  "للتوربينات ةارو  الدالمحاور تبديل "إن مفهومRotor Swap  ُيمثَّل مبادرة رائدة من هيئة كهرباء

 في عمليات الخدمات والصيانة ومياه دبي

  ألصولها من الطاقة توافريةوالالتزام الهيئة بتحقيق أعلى مستويات الكفاءة  المشروعيعكس 

 

 

 

 "K"رباء كهالمحطة في  يةالغاز توربيناتلل فةكثِّ مُ لاوالصيانة خدمة ال ياتعملتنفيذ من انتهائها سيمنس اليوم عن  شركة أعلنت

دم عملوي 12تتجاوز  مفترة زمنية قياسية لل علي حيث تم إنجاز المشروع خالل جبب بهذا  لمشروعهاما   إنجازا   ؛ وهو ما ُيعَّ

، وقد دخلت المحطة كهرباء ومياه دبيهيئة مملوكة من قبل  وهي دبيإمارة في  "K"قع محطة توليد الكهرباء هذا وت ،الحجم

 .1001 عامالخدمة في 

 ؛Concept Rotor Swap أو "ارة للتوربيناتوّ المحاور الدتبديل "مفهوم تطبيق  ُيشار في هذا السياق، أن المشروع تّضمن

المكونات وجميع ارة وّ دالمحاور أجزاء بديلة للويعتمد على استخدام قامت هيئة كهرباء ومياه دبي بتطويره رائد  وهو مفهوم

ُيساعد هذا المفهوم و .ُمسبق بالمحطة لحين الحاجة إليهاحيث يتم تخزين هذه األجزاء البديلة بشكل ب الحيوية األخرى بالمحطة

ارة لألجزاء الدوّ  أعمال الصيانةفي انتظار االنتهاء من ُمهَدر الوقت الوتقليل  توافريةال مستويات صىألقإلى ضمان الوصول 

تطبيق هذا تم  ، وحتى اليوم1022عام  المفهوم للمرة األولى بالشرق األوسط في يناير هذاالهيئة قد نفّذت وكانت  ،للتوربينات

 ج عنه زيادة مستوياتنتثماني مرات على مستوى محطات الكهرباء المختلفة التي تمتلكها الهيئة؛ وهو األمر الذي  المفهوم نحو

يوم وهو ما يعكس التزام الهيئة بضمان تحقيق أعلى مستويات الكفاءة  46ألصول الهيئة لتوليد الطاقة بأكثر من  توافريةال

  .والموثوقية لقطاع الطاقة بدولة اإلمارات

بل جب "K" كهرباءالفي محطة  يةغازالتوربينات ال منة ثالثل اإلشرافية الخدماتقامت سيمنس بتوفير ، ووفقا  لالتفاقية الُمبرمة

. عاما   22عادل حوالي ما يُ  أو ؛تشغيل ساعة 200,000بهدف تحقيق مستويات  أعلى من الكفاءة واالعتمادية تصل حتى  علي 

ت، فضال  عن رفع مستويات الكفاءة ميجاوا 41.4بنحو  ساهمت عمليات التحديث في زيادة مستويات إنتاج الطاقة بالمحطة كما

 .%0.2 بحوالي
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: بهيئة كهرباء ومياه دبي، قائال  ( المياهوالطاقة )اإلنتاج  -النائب التنفيذي للرئيس  ،ناصر لوتاه /المهندس صرح هومن جهت

فإننا ُسعداء بالعمل  سيمنس، وفي هذا اإلطارفي أداء شركة  الشراكةالثقة وعاما  من  00أكثر من  على يستند هذا المشروع"

بمعدالت سريعة جدا  وهو  "K"كهرباء الات الصيانة ألصولنا من الطاقة في محطة ُمجددا  مع الشركة والنجاح في استكمال خدم

في بسبب عمليات الصيانة، فضال  عن التأكد من عودة التوربينات للعمل  لخروج من الخدمةاما َمكّن المحطة من تقليل فترة 

ألصولنا  توافريةالمعدالت  فيزيادة  وتحقيقبالمحطة  نتاجاإل ُمعدالت زيتعز ُيساهم في روعشالمإن هذا . نمك  مُ  أقرب وقت  

  ".لتوليد الطاقة على المدى الزمني الطويل

تم تفكيكها إلجراء خدمات تشغيلية، فإن جميع التوربينات الغازية بالمحطات تحتاج ألن يبعد مرور عدة ساعات  نهأ اهنُيشار 

رق  ة  وعاد الصيانة، مختلف  نم فرد   200م عمل، بمشاركة أكثر من وي 62 إلىفترة تصل فإن هذا النوع من الخدمات َيسّتغ 

دمات الصيانة، فقد تمكنَّت سيمنس من إتمام هذه العمليات في غضون في خ أحدثلمفهوم  هاومن خالل تنفيذ ،نيةالتقَّ  الخبرات

 .الطاقةخدمات  قطاعفي عالميا   ا  جديد يارا  معلترسي بذلك ، فقط يوم عمل 12

هيئة ُتولي " :جيانلويجي دي جيوفاني، نائب الرئيس التنفيذي األول إلدارة خدمات الطاقة لسيمنس بالشرق األوسطوأضاف 

من َقبل  لمتواص التزامنُتج عنه ياألمر الذي  دبي، إمارة الطاقة لسكان مصادر واستدامة توافريةلأهمية كبيرة دبي كهرباء ومياه 

لم نكن لنتمكن من تحقيق هذا المشروع : "وأضاف. "أفضل النتائجاألفكار المبتكرة والمناهج االستباقية لضمان  تجاهالهيئة 

ويعكس  ول مبتكرة وخبرات تقنيَّة متميزة،حل رلتوفيالقياسي إال من خالل التعاون الممتاز والتخطيط الوثيق بين سيمنس والهيئة 

 ساهمة في الجهود الراميةدولة اإلمارات العربية المتحدة للمل تطورا   هانا وأكثرتقنياتث توفير أحدالتزامنا ب أيضا   هذا المشروع

 ".اإلماراتي تعزيز كفاءة واستدامة قطاع الطاقةل

سيمنس وهيئة كهرباء ومياه دبي اتفاقية مشتركة للتعاون في مشروع للبيانات المتقدمة سيساهم في تمكين   شركة قّعتوومؤخرا  

الهيئة من تحقيق رؤيتها في أن تصبح مؤسسة مستدامة مبتكرة على مستوى عالمي، فضال  عن ضمان تحقيقها ألعلى مستويات 

تعمل سيمنس وهيئة كهرباء ومياه دبي سويا  للتوصل ووفقا  لالتفاقية، س .األداء، الكفاءة واالعتمادية ألصولها المنت جة للطاقة

آلليات وطرق جديدة ومبتكرة من أجل تحسين الكفاءة الحرارية للتوربينات وتوفير حلول مجدية اقتصاديا  لرفع وتحسين األداء 

 . اثات الضارةوخفض اإلنبع دفضال  عن تقليل مستويات استهالك الوقو ،واإلدارة األمثل للنفقات

 

 : ، من فضلك قم بزيارةإدارة سيمنس لخدمات الطاقةول لمزيد من المعلومات والصور الصحفية ح

http://www.energy.siemens.com/hq/en/services/ 

 

 :الرجاء التواصل مع للسادة الصحفيين لمزيد من المعلومات 

 هبة عبد الحميد 

 heba.abdelhamid@siemens.com :بريد إلكتروني ؛+201068541171: هاتف
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ئرردة فرري مجرراالت التكنولوجيررا واإللكترونيررات ومحطررات توليررد الطاقررة الكهربائيررة والهندسررة هرري شررركة عالميررة را( برررلين وميررون ) Siemens AG شررركة سرريمنس أيرر  جرري

را، تقرف سريمنس علرى قمرة التميرز التكنولروجي، االبتكرار،  242ومنرذ أكثرر مرن . الكهربائية، والمتخصصة في قطاعرات الطاقرة والبنيرة التحتيرة والصرناعة والرعايرة الصرحية عام 

وتعرد سريمنس . دولة، حيث تركز على مجاالت توليد الطاقة الكهربائيرة واألتمترة  والرقمنرة 100وتمارس الشركة نشاطها في ما يزيد عن . ابع العالميالجودة، االعتمادية، والط

. القروى المحركرة والحلرول والبررامج الصرناعيةأحد أكبر منتجي التقنيات عالية الكفاءة والموفرة للطاقة، إضافة إلى كونها أحد أكبر مزودي حلول البنية التحتية والميكنة اآلليرة و

 عرن ريادتهرا فري مجرال أنظمرة وعالوة على ذلك، تعتبر سيمنس موردا  رائدا  لمعدات التصوير الطبي، كأجهزة التصوير المقطعي وأنظمة التصوير برالرنين المغناطيسري، فضرال  

، وصرل إجمرالي عائردات الشرركة 1024سربتمبر  00، والتي انتهت فري 1024وخالل السنة المالية . بيالتشخيص المخبري وحلول تقنية المعلومات المستخدمة في الميدان الط

. ألرف موظرف فري جميرع أنحراء العرالم 022، بلرغ عردد مروظفي شرركة سريمنس نحرو 1024ومرع نهايرة سربتمبر . مليار يورو 2,4مليار يورو، بينما بلغ صافي دخلها 72,4إلى 

 .http://www.siemens.com: شركة يرجى زيارة الموقع اإللكترونيللمزيد من المعلومات حول ال

http://www.siemens.com/

