نیروگاه زمین گرمایی سبالن
خالصِ ای اس فؼالیت ّای اًدام یافتِ در چْار چَب طزح هلی احذاث ًیزٍگاُ سهیي گزهایی سبالى
مطالعات وفعالیت های اکتشافی

بزرسی هطالؼات سهیي شٌاسی ،صئَ شیویایی ٍصئَفیشیکی.درچْارچَب ایي هطالؼات اًدام  212سًَذاص
بِ رٍشْای الکتزٍهغٌاطیسی در اطزاف سبالى در هساحت  600کیلَهتز هزبغ ،تْیِ ًقشِ سهیي
شٌاسی تفصیلی در ٍسؼت  25کیلَهتز هزبغ در خٌَب شْزستاى هشکیي شْزٍ اًدام هطالؼات
صئَشیویائی چشوِ ّای هٌطقِ  .تلفیق دادُ ّا ٍ تفسیز اطالػات بذست آهذُ ً .تیدِ ایي هطالؼات
هٌدز بِ اًتخاب سِ ًقطِ خْت اًدام حفاریْای ػویق اکتشافی درشوال غزب سیالى گزدیذ.

ػولیات اخزایی ایي بخش شاهل احذاث خادُ ّای دستزسی بِ سِ سایت حفاری ،خاکبزداری سایت ّا ،احذاث
سلز ّای حفاری ،لَلِ کشی خطَط اًتقال آب بِ سایت ّا ،احذاث ایستگاُ پوپاص آب شوارُ  1خْت

آبزساًی بِ سِ سایت حفاری  ،احذاث اًبار ّای سزپَشیذُ  ،احذاث هخشى آب  5000هتز هکؼبی ٍ غیزُ
هیباشذ.
تْیِ اسٌاد هٌاقصِ بیي الوللی بزای اًتخاب پیواًکار حفاری ٍ هشاٍر طزح در فاس 1
اس کشَر ًیَسیلٌذ SKMاًتخاب هشاٍر :شزکت
اًتخاب پیواًکار حفاری :شزکت هلی حفاری ایزاى
تاریخ شزٍع ػولیات حفاری فاس اٍل 1381-08-11
تاریخ پایاى ػولیات حفاری فاس اٍل1383-02-13 :
حفاری  3حلقِ چاُ اکتشافی ػویق ٍ  2حلقِ چاُ تشریقی ًیوِ ػویق
ػوق حفاریْا در ایي فاس خوؼاٌ  9876.6 :هتز
ًتیدِ حفاریْای فاس : 1
تاییذ ٍخَد هخشى سهیي گزهایی با  :دهای حذٍد  240درخِ ساًتیگزاد در ایي هٌطقِ
ًتیدِ هثبت ایي هزحلِ باػج شذ کِ ػولیات اکتشافی ٍ حفاریْای اکتشافی اداهِ دادُ شَد .فؼالیت ّای اًدام
گزفتِ درفاصلِ پایاى فاس ٍ 1شزٍع فاس  2ػولیات حفاریْای اکتشافی ػبارت بَدًذ اس:
احذاث خادُ ّای دستزسی بِ سایت ّای خذیذ در دست احذاث ،خاکبزداری سایت ّای خذیذ ،احذاث سلز
ّای خذیذ حفاری  ،لَلِ کشی خطَط اًتقال آب بِ ایي سایت ّا  ،احذاث ایستگاُ پوپاص شوارُ  2خْت
آبزساًی بِ سایت ّای خذیذ
تْیِ اسٌاد هٌاقصِ بزای اًتخاب هشاٍر
تْیِ اسٌاد هٌاقصِ بیي الوللی بزای اًتخاب هشاٍر ٍپیواًکار حفاری در فاس 2
ٍ بزگشاری هٌاقصات بیي الوللی
اًتخاب هشاٍر(کٌسزسیَم هتشکل اس شزکت ّای :
(فیلیپیي) ٍهشاًیز(ایزاى) ( EDCالواى)Lamayer،
اًتخاب پیواًکار حفاری :شزکت هلی حفاری ایزاى
فاس دٍم
تاریخ شزٍع ػولیات حفاری فاس 1388-11-19: 2

تاریخ پایاى ػولیات حفاری فاس1390-02-15: 2
درفاس  2ػولیات حفاری تؼذاد  6حلقِ چاُ اکتشافی خذیذ خوؼاٌ بِ ػوق  16840هتز حفاری گزدیذ.
تؼذاد کل چاُ ّای حفز شذُ تا کٌَى در هیذاى شوال غزب سبالى  11حلقِ چاُ ٍ خوؼاٌ بِ ػوق 26716.6
هتزاست.
اسایي 11حلقِ چاُ  7 ،چاُ اکتشافی ٍارد هخشى سهیي گزهایی شذُ اًذ ٍ بِ ًتیدِ رسیذُ اًذ 1 ،حلقِ چاُ
تشریقی است ٍ 2حلقِ چاُ اکتشافی خارج اس هحذٍدُ هخشى حفاری شذُ اًذ ٍ بِ ًتیدِ ًزسیذُ اًذ ٍ 1
حلقِ چاُ تشریقی ًیش بِ ًتیدِ هَرد ًظز ًزسیذُ است.

تَاى تَلیذ  7حلقِ چاُ اکتشافی ػویق کِ بِ ًتیدِ رسیذُ اًذ هختلف است ٍ در طیف  2.2تا  7هگاٍات
الکتزیسیتِ بزای ّز چاُ قزاردارًذ .بزاساس ًتایح تست ّای تَلیذ اًدام گزفتِ بزای ایي چاّْا  ،تَاى
تَلیذ  7حلقِ چاُ اکتشافی حفز شذُ در هیذاى سهیي گزهایی شوال غزب سبالى ّن اکٌَى بزابز است با
حذاقل  30هگاٍات الکتزیکی .
با پایاى ػولیات حفاری در فاس  ٍ 2تست ایي چاُ ّا هزحلِ اکتشاف بِ پایاى رسیذُ ٍهزحلِ ساخت ًیزٍگاُ آغاس
هیگزدد .السم بذکز است کِ پتاًسیل تَاى هیذاى سهیي گزهایی شوال غزب سبالى حذ اقل  175هگاٍات
الکتزیکی است کِ بزای بْزُ بزداری اس آى ًیاس بِ حفاریْای بیشتز هیباشذ .با تَخِ بِ ایٌکِ ّن اکٌَى 7
چاُ سهیي گزهایی حفز شذُ تَاى تَلیذ  30هگاٍات را دارا هیباشذ ٍلی ٍسارت ًیزٍ تٌْا بِ ساخت یک
ًیزٍگاُ پایلَت  5هگاٍات بسٌذُ ًوَدُ است.

ساخت نیروگاه

پس اس پایاى ػولیات حفاری ٍ تست چاّْا( پایاى هزحلِ اکتشافی) هزحلِ ساخت ًیزٍگاُ با بزگشاری هٌاقصِ
بزای اًتخاب پیواًکار ساخت ًیزٍگاُ آغاس گزدیذ .در اٍایل سال  1394شزکت ّای پتزٍتکساى ٍهشاٍریي
ًیوا بؼٌَاى پیواًکار پزٍصُ ٍشزکت هشاًیز بؼٌَاى هشاٍر طزح اًتخاب ٍ قزارداد ساخت ًیزٍگاُ پیلَت 5
هگاٍاتی سبالى هٌؼقذ ٍدر تاریخ  94/3/23ػولیات اخزایی ساخت آغار گزدیذ .هبلغ پیواى حذٍد 50
هیلیارد تَهاى(  498593002000ریال ) ٍ هذت قزارداد  18هاُ ساخت ٍ  12هاُ بْزُ بزداری آسهایشی
است  .ایي قزار داد اس ًَع " ای پی سی " است  .پیشزفت هزحلِ احذاث ًیزٍگاُ ّن اکٌَى حذٍد  28درصذ
هیباشذ .

تصَیزی اس هحل احذاث ًیزٍگاُ سهیي گزهایی سبالى ()95/4/26

تاکٌَى بزای اًدام ایي طزح هلی حذٍد  170هیلیارد تَهاى ّشیٌِ شذُ است.

