
نيروگاه رامين، قلب تپنده سرزمين نخل و كارون
 ماهنامه داخلى شركت مديريت توليدبرق اهواز(نيروگاه رامين)

   /سال سوم/آذرماه 1397/ شماره بيست و ششم/ 4صفحه

رامين  نيروگاه  عمومى  روابط  گزارش  به 
اهواز : مهندس محسن طرزطلب مديرعامل 
شركت توليد برق حرارتى كشور در ديدار و 
جلسه اى كه با مديران و معاونين نيروگاه رامين 
داشت توليد پايدار انرژى برق را اقدامى مهم و 
اثرگزار در تداوم حيات و پويايى صنايع كشور 

دانست .
در ابتداى اين جلسه مهندس ناصرمحمدى 
مديرعامل نيروگاه رامين ضمن تشريح عملكرد 
اين مجموعه طى سال جارى بويژه ايام پيك 
مصرف برق در تابستان، گزارشى از برنامه ها 
و چالشهاى فنى ، مشكالت مالى و سرمايه 
هاى انسانى اين نيروگاه ارائه داد و خواستار 
حمايت بيشتر شركت توليد برق حرارتى با اين 
مجموعه شد . مهندس طرزطلب مديرعامل 
شركت توليد برق حرارتى نيز ضمن تقدير از 
تالش و همت كاركنان نيروگاه رامين در توليد 
انرژى حياتى برق بويژه طى ايام پيك مصرف 
بر حفظ اين روند و تقويت آن بمنظور توليد 

اين انرژى در سال 98 تاكيد نمود.
وى با اشاره به موقعيت استراتژيك و شرايط 
انرژى  پايدار  توليد   ، خوزستان  استان  اقليمى 
حيات  تداوم  در  اثرگزار  و  مهم  اقدامى  را  برق 

چالشها  رفع  و  دانست  كشور  صنايع  پويايى  و 
و مشكالت فنى و غيرفنى نيروگاههاى توليد برق 
هاى  اولويت  از  را  رامين  نيروگاه  بويژه  حرارتى 

كارى خود دانست .
طرزطلب  گفت : انرژى برق نيازى اساسى و 

اثرگذاردر جامعه است و براين اساس بسيارى 
از دشمنان ما سعى مى كنند با آسيب رساندن 
و اخالل در تامين اين انرژى حياتى ، روند 
خدمت رسانى به مردم را با مشكل مواجهه 
درايت  اگر   : افزود  ادامه  در  وى   . نمايند 
مصرف  كنترل  در  مردم  همراهى   ، مسئوالن 
بى رويه و همت و تالش متعهدانه كاركنان 
گذر  شاهد  توانستيم  نمى  نبود  برق  صنعت 
موفقيت آميز در تابستان طاقت فرساى سال 

جارى باشيم.
در  حرارتى  برق  توليد  شركت  مديرعامل 
ادامه به نياز شبكه برق كشور  در پيك مصرف 
صنعت  ريزى  برنامه  و  نمود  اشاره  سال 98 
برق كشور بمنظور كنترل اين چالش از طريق 
راه اندازى واحدهاى جديد نيروگاهى ، رفع 
محدوديت هاى توليدى نيروگاههاى كشور  و 
همچنين تمركز بر تقويت فرهنگ صرفه جويى 
خبر  كنندگان  مصرف  ساير  و  مردم  توسط 
نوسازى  و  بهسازى  همچنين  طرزطلب  داد. 
مشكالت  رفع  بمنظور  رامين  نيروگاه  واحدهاى 
ساختارى و توليد حداكثرى از اين واحدها را از 
برنامه هاى شركت توليد برق حرارتى با همكارى 

شركت سازنده روسى دانست.

مديرعامل شركت توليد برق حرارتى در بازديد از نيروگاه رامين اهواز

توليد پايدار انرژى برق تاثير مهمى 
بر تداوم حيات و پويايى صنايع كشور دارد

رسول خدا (صلّى الـله عليه و  آله):
أْعلَُم النّاِس َمن َجَمَع ِعلَْم النّاِس إلى ِعلِْمِه.

داناترين مردم كسى است كه دانش ديگران را  به دانش خود بيفزايد.

نيروگاه  عمومى  روابط  گزارش  به 
همايش  چهارمين  در   : اهواز  رامين 
فرماندهان پايگاه مقاومت بسيج توليد 
برق حرارتى كشور كه در تهران برگزار 
شد از مهندس ناصر محمدى مديرعامل 
مديرعامل  بعنوان  اهواز  رامين  نيروگاه 

بسيجى نمونه اين صنعت تقدير شد.
باحضور  كه  همايش  اين  در   
شركت  مديرعامل  طرزطلب  مهندس 
حرارتى  برق  توليد  مادرتخصصى 
روحى   ، مديرگزينش  ابطحى   ،
مديرحراست ، مديران عامل شركتهاى 
و  حرارتى  برق  توليد  زيرمجموعه 

صنعت  اين  مقاومت بسيج  پايگاههاى  فرماندهان 
در پژوهشگاه نيرو تهران برگزار شد از مديرعامل 
نيروگاه رامين به پاس توجه عملى به اجراى اقتصاد 

راستان  در  اساسى  اقدامات   ، مقاومتى 
پيشبرد  بر  تمركز  و  ملى  خودكفايى 
اهداف بسيج داشته اند بعنوان مديرعامل 
بسيجى نمونه صنعت توليد برق حرارتى 
انتخاب و مورد تقديرقرار گرفت . شايان 
ذكر است نيروگاه رامين اهواز با تكيه 
با  و  خود  كاركنان  تجربه  و  دانش  بر 
تمركز بر اجراى برنامه هايى همچون 
 ، K300 تعميرات اساسى توربين هاى
ساخت قطعات و تجهيزات نيروگاهى 
و اقدامات فنى-مهندسى توانست ضمن 
توليد پايدار انرژى حياتى برق خود را 
بعنوان يكى از شركتهاى پيشرو صنعت 

برق كشور در عرصه خودكفايى ملى مطرح كند.

  به گزارش روابط عمومى نيروگاه رامين اهواز : واحد 305 مگاواتى 
شماره 3 نيروگاه رامين كه بمنظور رفع چالشهاى فنى و محدوديت هاى 
ــده بود پس از اجراى عمليات  ــدى از چرخه توليد انرژى خارج ش تولي
هاى شبانه روزى وموفقيت آميزتعميرات مياندوره اى مجددا راه اندازى 

و به شبكه سراسرى برق كشور متصل شد .
ــروگاه رامين با اعالم اين خبر  ــدس ناصر محمدى مدير عامل ني  مهن
ــبكه  گفت : نيروگاه رامين بعنوان مهمترين تامين كننده برق مورد نياز ش
ــايش مردم   ــانى و تامين آس ــتان نقش مهمى در خدمت رس برق خوزس
ــتان دارد و با توجه كاهش دماى هوا و مصرف اين  بويژه در فصل تابس
انرژى در فصل پائيز ، اقدام به خارج نمودن اين واحد از چرخه توليد و 

اجراى تعميرات مياندوره اى نموديم . 
وى با اشاره به توانمندى و تجربه پرسنل نيروگاه رامين در اجراى اين 

ــده در اين عمليات را رسوب  پروژه، مهمترين اقدامات صورت گرفته ش
ــور ،بازديد و سرويس  ــده كندانس زدايى و تعويض تيوب هاى بالك ش

ــرويس و تنظيم مشعلهاى  ــاخه لوله و س داخلى ژنراتور ، تعويض 22 ش
ــتى روغن ياتاقان 2 توربين ، رفع قطعى سنسور حرارتى  بويلر ، رفع نش
ــور اين واحد 305  ــتى و آبندى ژنرات ــان 1 و 5 و همچنين رفع نش ياتاق

مگاواتى اعالم نمود .
ــهاى شبانه روزى  مدير عامل نيروگاه  درادامه ضمن قدردانى از تالش
ــى وبرنامه  ــاى عملياتى تعميراتى ،بهره بردارى وهمچنين مهندس تيم ه
ــام اقدامات  ــزى دقيق وانج ــا برنامه ري ــروگاه رامين ب ــزى گفت: ني ري

پيشگيرانه عزمى جدى براى آمادگى توليد در تابستان 98 را دارد.
ــوان بزرگترين نيروگاه  ــت نيروگاه رامين اهواز بعن ــايان ذكر اس ش
بخارى كشور با 6 واحد توليدى ئ با مجموع ظرفيت 1850 مگاوات 
ساعت نقش مهمى در تامين برق مورد نياز استان خوزستان و تقويت 

ــور ايفاء مى كند. ــرى برق كش ــبكه سراس ش

در چهارمين همايش فرماندهان پايگاه مقاومت بسيج توليد برق حرارتى

مديرعامل نيروگاه رامين اهواز به عنوان
 مديرعامل  بسيجى نمونه توليد برق حرارتى كشور انتخاب شد

با اجراى موفق عمليات تعميرات مياندوره اى

واحد 305 مگاواتى شماره 3 نيروگاه  رامين اهواز به شبكه سراسرى  برق كشور متصل شد

Ip با اجراى عمليات بازسازى روتور

واحد 315 مگاواتى شماره 5
 نيروگاه رامين اهواز  مجددا  به

 شبكه سراسرى برق كشور متصل شد

مهندس غالمرضا چرخاب ساز زاده  سرپرست معاونت 
گفت:  خبر  اين  اعالم  با  نيروگاه  ريزى  برنامه  و  مهندسى 
اين واحد پس از توليد پايدار انرژى برق در تابستان طاقت 
فرساى سال جارى، در اوايل مهرماه بدليل آسيب  2 عدد 
پره استيج شماره 27 روتور IP از مدار خارج شد و پس 
از پره گذارى مجدد و بازسازى اين روتور و رفع بخشى 
واحد 315  اين  آمادگى  سطح  توانستيم  فنى  مشكالت  از 

مگاواتى را تقويت كنيم.
وى همچنين تعويض تيوب هاى بالك شده كندانسور 
محدوديت  رفع  جهت  هيدروليكى  پولر  تيوب  دستگاه  با 
توليد و افزايش خالء  و همچنين رفع اشكاالت و نشتى 
هاى بويلر اين واحد را از ديگر اقدامات انجام شده بروى 

اين واحد عنوان نمود.
شايان ذكراست نيروگاه رامين اهواز. با 6 واحدتوليدى 
بزرگترين  ساعت  مگاوات   1850 ظرفيت  مجموع  با  و 
نيروگاه بخارى كشور است و نقش مهمى درتامين برق 
موردنياز مردم وپشتيبانى ازشبكه سراسرى برق كشور به 

عهده دارد.
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خبر

در هجدهمين نمايشگاه بين المللى صنعت برق
حضور موفق و تقدير مديركل روابط عمومى
 وزارت نيرو از نيروگاه رامين اهواز

  به گزارش روابط عمومى نيروگاه رامين اهواز :سلطانعلى 
دراين  رامين  نيروگاه  عمومى  مديرروابط  زاده  صحنعلى 
المللى  بين  نمايشگاه  هجدهمين    : داشت  اظهار  خصوص 
دائمى  محل  در  ماه  آبان  و 14  درروزهاى 11  برق  صنعت 
اختصاصى  شدوكانتر  برگزار  تهران  المللى  بين  نمايشگاه 
نيروگاه رامين اهواز كه در غرفه شركت مادرتخصصى توليد 
برق حرارتى قرار داشت مورد بازديد و استقبال دكتر اردكانيان 
وزير نيرو ، معاونين ، مديران صنعت برق و همچنين تعداد 

زيادى از عالقمندان داخلى و خارجى قرار گرفت
 وى گفت: در اين نمايشگاه ضمن ارائه اقدامات و عملكرد 
نيروگاه رامين در توليد پايدار انرژى برق ، قطعات و تجهيزات 
ساخته شده بدست كاركنان و همچنين شركتهاى ايرانى در 

معرض نمايش قرار گرفت.
شايان ذكر است در آئين اختتاميه نيز دكتر صديقه ببران 
مديركل روابط عمومى و اموربين الملل وزارت نيرو با اهداء 
لوحى از حضور موثر و فعال نيروگاه رامين در اين نمايشگاه 

تقدير بعمل آورد .
 

سومين دوره سمينار علمى پژوهشى
 بسيج برگزار مى شود

به گزارش روابط عمومى نيروگاه رامين اهواز : بمنظور 
تقويت و انتقال تجارب و دانش فنى- مهندسى سومين دوره 
از سلسله سمينارهاى علمى- پژوهشى بسيج در نيروگاه رامين 

برگزار مى شود.
   مهندس مجيد دالوند فرمانده پايگاه بسيج شهداى نيروگاه 
رامين با عالم اين خبر گفت : سمينار علمى پژوهشى بسيج از 
برنامه هاى اين پايگاه است كه سومين دوره آن در بخشهاى 
بهره  و   HSE، مكانيك  شـيمى،  الكـتريك،  ابزاردقـيق، 
بردارى  توسط كاركنان متخصص و پژوهشگر اين مجموعه 

برگزار مى شود .
وى مسائل ، مشكالت و راهكارهاى چرخه توليد ، كاهش 
ديفكت هاى محورى، طرح هاى ابداعى و ابتكارى ، بيان 
تجربيات و دستاورهاى علمى در عرصه بهره بردارى و تعميراتى 
، مسائل زيست محيطى ، تقويت ساخت داخل و زيرساختهاى 
اقتصادمقاومتى را مهمترين محورهاى اين مجموعه سمينارها 
اعالم نمود و از همه عالقمندان و پژوهشگران نيروگاه رامين 
دعوت نمود تا موضوعات و مطالب پژوهشى خود را به دفتر 

پايگاه مقاومت بسيج نيروگاه ارائه دهند .

 موفقيت همكار

موفقيت ورزشى همكار  در مسابقات جودو 
قهرمانى خوزستان

به گزارش روابط عمومى نيروگاه رامين اهواز : در 
مسابقات ليگ جودو قهرمانى استان خوزستان" محمد 
سلمان زاده " از كاركنان شاغل در نيروگاه رامين كه در 
تيم جودو شهرستان باوى حضور دارد موفق به كسب 

مقام سوم اين رقابتها شد .

به گزارش روابط عمومى نيروگاه رامين اهواز : تالشگران 
اين مجموعه بمنظور كاهش مشكالت و چالشهاى فنى اقدام 
به تعويض لوله ها و سرويس مشعلهاى بويلر واحد 305 مگاواتى 

شماره 3 نمودند.
 مهندس محمد رضايى مهر كارشناس كارگاه جوشكارى 
اظهار داشت : واحد 305 مگاواتى شماره 3 نيروگاه بمنظور رفع 
مشكالت فنى درحال تعميرات مياندوره اى است و بر اين اساس 

ما نيز اقدام به رفع مشكالت فنى بويلر اين واحد نموديم .
وى گفت : اين بويلر يكى از پرچالش ترين تجهيزات نيروگاه 

خروج  شاهد  مرحله  چندين  و  بوده  تابستان  فصل  در  رامين 
اضطرارى اين واحد نيروگاهى بوديم كه بمنظور رفع اين چالش ، 
اقدام به اجراى پروژه تعويض 22 شاخه لوله و سرويس و تنظيم 

مشعلهاى اين بويلرنموديم .
شايان ذكر است بخار توليد شده توسط بويلرهاى اين نيروگاه 
كه از نوع فوق بحرانى نيز مى باشند ، با دماى °c 545 و فشار 
atm 245 سبب چرخش روتور توربين مى گردد و از اين طريق 
ژنراتور كه به توربين اصلى كوپل شده است را به چرخش درمى 

آورد كه اين اقدام منجر به توليد انرژى برق مى شود.

ــه گزارش روابط عمومى نيروگاه رامين اهواز:  با برگزارى  ب
ــان قرارداد دائم و مدت معين  اين انتخابات كه با حضوركاركن
اين نيروگاه برگزارگرديد نمايندگان كارگران و سرپرستان كميته 

انضباط كار اين مجموعه مشخص شد.
فرشيد موزرى معاونت منابع انسانى نيروگاه رامين با اعالم 
اين خبر گفت: اعضاى كميته انضباطى از طريق فرآيند انتخابات 
براى مدت 2سال انتخاب مى شوند و ما نيز طبق دستورالعمل 

هاى ابالغى اقدام به ثبت نام كانديدها و برگزارى اين انتخابات 
ــرارداد دائم و مدت معين نيروگاه  نموده  با حضور كاركنان ق
ايم . وى در ادامه اظهار داشت: پس از شمارش آراى ماخوده 
ــت وامور  ــدگان  مديريت عامل،حراس ــور نماين كه با حض
محرمانه وهسته گزينش وبا حضور كارشناسان اين معاونت 
ــمارش آراى آقايان "رستم اشرف  انجام گرفت در پايان ش
ــب 175 راى و"آقاى مسلم صالحى "با  پور  بيرگانى با كس

كسب 115 راى بعنوان نمايندگان كارگران و "آقاى اسمعيل 
جمالپور  " با كسب 55 راى  بعنوان نماينده سرپرستان نيروگاه 

رامين اهواز  معرفى گرديد. 
ــوص آمار وتعداد آراى ماخوذه در دوحوزه  وى در خص
ــاب  ــوذه انتخ ــت:آراى ماخ ــتان گف ــران وسرپرس كارگ
ــاب  ــوع 264 راى  وانتخ ــران در مجم ــدگان كارگ نماين

ــتان 154 راى بود. نماينده سرپرس

 چاپ گزارشات فنى ، مطالب تخصصى و چكيده مقاالت در نشريه نخل و كارون
از كليه همكاران تالشگر نيروگاه رامين خواهشمنديم خالصه گزارشات فنى ، مطالب تخصصى

 و همچنين چكيده مقاالت خود كه در مجامع علمى مورد پذيرش و ارائه شده است را از طريق اتوماسيون ادارى 
و در قالب فايل( word ) جهت انتشار در كانال خبرى نيروگاه و چاپ در نشريه نخل و كارون به دفتر روابط عمومى ارسال نمايند.

انتخابات كميته انضباطى ويژه نمايندگان كارگران   و نماينده سرپرستان نيروگاه رامين برگزار شد  

در راستاى بهبود شرايط بهره بردارى  ورفع محدوديت وپايدارى توليدبرق

اقدامات جهادى كاركنان نيروگاه رامين دربويلر واحد شماره 3

تسليت
همكاران گرامى ؛ 

محمد رضا قدسى، قادر مياحى، حبيب آرمان نيا، فيروز مشعشعيان،  خدامراد خدادادى، محسن هنيرى سعيد، مجيد عالسوند مقدم
 مصيبت هاى وارده  به شما عزيزان را تسليت عرض نموده و از درگاه خداوند  منان براى آن زنده ياد 

رحمت بيكران   و براى بازماندگان صبر  و سالمتى  مسئلت داريم.
"روابط عمومى و بسيج شهداى نيروگاه رامين"

به گزارش روابط عمومى نيروگاه رامين اهواز : اجراى عمليات 
رسوب زدايى و تعويض تيوب هاى مسدود شده كندانسورواحد 
305 مگاواتى شماره 3 با عث افزايش سطح راندمان اين تجهيز 

شده است .
مهندس ايمان ايران زاده كارشناس تجهيزات ثابت مكانيك 
نيروگاه رامين اظهار داشت : وظيفه كندانسور ايجاد خالء و يكى 
از اصلى ترين تجهيزات در سيكل نيروگاهى جهت افزايش توليد 
و راندمان مى باشد وتشكيل رسوبات  باعث افت راندمان تبادل 
حرارت بين آب خنك كن گردشى و بخار درحال تقطير داخل 
كندانسور مى گردد و نهايتاً باعث كاهش خالء كندانسور و ايجاد 

محدوديت توليد مى شود.  وى گفت: با توجه به تشكيل رسوبات 
سخت كربنات كلسيم در درون تيوب هاى كندانسورواحد 3 و 
همچنين درصد باالى كور شدگى تيوب ها كه باعث ايجاد افت 
فشار سيال آب خنك كن و كاهش سطح خنك كارى در تيوب 
ها شده بود اقدام به اجراى عمليات رسوب زدايى و تعويض 

تيوب هاى مسدود شده اين كندانسور نموديم . 
ايران زاده گفت : مهمترين اقدام در افزايش راندمان كندانسور 
و تبادل حرارتى بهتر انجام عمليات رسوب زدايى از تيوب ها بوده 
كه با از بين بردن رسوب سطح داخلى تيوب ها  شاهد  ايجاد 
تبادل حرارتى بهتر و افزايش خالء و راندمان واحدها بوديم . وى 

تعويض تيوب هاى بالك شده كندانسور بوسيله تجهيزات تيوب 
كشى ( Tube Puller ) بدليل ميسر نمودن امكان تعويض 
تيوب هاى بالك شده كندانسور به صورت مجزا و رفع اختالف 
فشار سيال ناشى از درصد كور شدگى در ورودى و خروجى 
كندانسور ها را شيوه عملياتى اين پروژه عنوان نمود. مجرى 
اين پروژه در انتها افزود: پس از انجام عمليات رسوب زدايى و 
تعويض تيوب ها و رفع محدوديت هاى ناشى از جانب كندانسور 
در فرآيند توليد و افزايش سطح تبادل حرارتى مابين سيال موجود 
در داخل تيوب ها و بخار خارج شده از توربين، شاهد افزايش 

خالء و همچنين افزايش مگاوات توليدى اين واحد بوديم .

با اجراى عمليات رسوب زدايى  و تعويض تيوب هاى بالك شده كندانسور
رفع محدوديت  توليد واحد 305 مگاواتى   شماره 3 نيروگاه رامين اهواز

اين   : اهواز  رامين  نيروگاه  عمومى  روابط  گزارش  به 
مصرف  كاهش  و  تابستان  گرم  فصل  از  گذر  با  نيروگاه 
اين انرژى حياتى ، طبق برنامه ريزى هاى صورت گرفته 
شده اقدام به اجراى پروژه هاى تعميراتى و رفع مشكالت 

نيروگاه  آمادگى  سطح  بهبود  بمنظور  توليدى  واحدهاى 
محمدى  ناصر  مهندس  كند.  مى   98 سال  در  رامين 
خبر  اين  اعالم  ضمن  اهواز  رامين  نيروگاه  مديرعامل 
و با اشاره به تخصص و تجارب ارزشمند كاركنان اين 
نيروگاه در تعميرات اساسى واحدهاى توليدى كه داراى 
سيستم پيچيده اى مى باشند اظهار داشت : ايام گرم سال 
بدليل مصرف باالى انرژى برق شرايط حساسى را براى 
نيروگاههاى كشور بخصوص نيروگاههاى حرارتى ايجاد 
مى كند  و توليد  اين انرژى جزء با مراقبتهاى اصولى ، 
بهره بردارى صحيح و همت واالى كاركنان ميسر نمى 
شود . محمدى افزود : خرسنديم با تكيه بر همت ،تجربه 
و تخصص همكاران خود ضمن توليد پايدار اين انرژى 
حياتى بويژه در ايام پيك مصرف برق تامين كننده حدود 

40 درصد برق مورد نياز استان خوزستان باشيم. 
وى گفت : اين نيروگاه همواره با  تكيه بر دانش و تجربه 
همكاران خود در جهت عملى نمودن اقتصاد مقاومتى گام 

برداشته و طى اين سالها توانستيم در زمينه تعميرات اساسى 
توربين هاى K300 و همچنين ساخت قطعات و تجهيزات 

نيروگاه پيشگام باشيم.
 محمدى ضمن ارائه گزارشى از روند تعميرات مياندوره 

بود  اجرا  حال  در  مدت  اين  طى  كه  و 5  واحدهاى 2  اى 
اظهار داشت : با پايان فصل تابستان و كاهش مصرف برق ، 
رفع مشكالت و چالشهاى واحدهاى نيروگاهى از مهمترين 

برنامه هاى ما در فصل پائيز و زمستان است و طى ايام 
پيش رو نيز واحد 305 مگاواتى شماره 4 اين نيروگاه بمنظور 
تعميرات اساسى و رفع محدوديت هاى توليدى از مدار خارج 
مى شود و اميدواريم با تالش و همت واالى همكاران خود  
و بدون حضور پيمانكاران و كارشناسان داخلى و خارجى  
تا اوايل سال98 بتوانيم اين واحد توليدى را مجددا راه 

اندازى و به مدار سراسرى برق كشور متصل نمائيم.
مديرعامل نيروگاه رامين در ادامه نيز گفت: واحد 305 
تعميرات  آخرين  از  پس  نيروگاه  اين  شماره 4  مگاواتى 
نيمه اساسى خود ، در اوايل سال 1392 تا پايان مهرماه 
سال جارى با 39233 ساعت كاركرد و توليد 10 ميليون 
در  مناسبى  عملكرد  ساعت  مگاوات  و357   هزار   348
مهمترين  وى   . است  داشته  نيروگاهى  واحدهاى  بين 
بخشهاى اين پروژه تعميراتى را رفع مشكالت توربين 
و ژنراتور ، تجهيزات جانبى ، ابزاردقيق و الكتريك عنوان 

نمود. 
شايان ذكر است نيروگاه رامين اهواز با 6 واحد توليدى و با 
مجموع 1850 مگاوات ساعت بزرگترين نيروگاه بخارى كشور 
است و  واحد 305 مگاواتى شماره 4 اين نيروگاه در سال 1374 

احداث و مورد بهره بردارى قرار گرفت .

واحد 305 مگاواتى شماره 4 نيروگاه رامين اهواز  بمنظور تعميرات اساسى از مدار خارج شد



صفحه3سال سوم/ آذرماه 1397/ شماره بيست و ششمنخل و كارون- ماهنامه داخلى شركت مديريت توليدبرق اهواز(نيروگاه رامين)
خبر

مونتاژ و تعويض مخزن اسيد
 سيستم احياء فاز 3 نيروگاه رامين 

رامين.  نيروگاه  عمومى  روابط  گزارش  به 
 3 فاز  شيمى  امور  مدير  دوست  عزيز  داريوش 
نيروگاه رامين اهواز اظهار داشت: اسيد ذخيره شده 
در مخزن مذكور جهت احياء رزينهاى فيلترهاى 
سيستم پالشينگ پلنت واحدهاى 5 و 6 و سيستم 

AOY مورد استفاده قرار مى گيرد. 
: با توجه به نشتى هاى مكرر در  وى گفت 
مخزن ذخيره اسيد سيستم احياء و همچنين وصله 
كارى هاى صورت گرفته تصميم بر مونتاژ مخزن 
جديد گرفته شد كه در نهايت با همت و تالش 
كارگاه  و  بويلر  تعميرات  كش  زحمت  پرسنل 

جوشكارى اين امر محقق شد .

عمليات تعويض تيوب هاى بالك شده 
كندانسور واحد هاى شماره 2 و 5

  نيروگاه رامين

به گزارش روابط عمومي نيروگاه رامين اهواز 
مكانيك  كارشناس  زاده  ايران  ايمان  مهندس   :
تجهيزات ثابت معاونت مهندسى و برنامه ريزى 
عمليات  اين   : داشت  اظهار  پروژه  اين  ناظر  و 
رفع  جهت  هيدروليكى  پولر  تيوب  دستگاه  با 
محدوديت توليد و افزايش خالء انجام مي پذيرد. 
وي  همچنين گفت : استفاده از دستگاه تيوب پولر 
هيدروليكى كه بوسيله يك دستگاه چرخ دنده اى 
هيدروليكى نيز مجهز مى باشد تعويض تيوب هاى 

بالك شده را در كمترين زمان انجام مى دهد.

نشست كاركنان كارگاه جوشكارى با 
سرپرست نيروگاه نيروگاه رامين

به گزارش روابط عمومى نيروگاه رامين : در اين 
نشست صميمى كه بيش از يك ساعت به طول 
انجاميد، مهندس ناصر محمدى سرپرست نيروگاه 
تالشگر  كاركنان  كليه  ومجاهدت  زحمات  از 
در  جوشكارى  كارگاه  كاركنان  بويژه  نيروگاه 
تحقق توليد پايدار وگذر از تابستان گرم 1397كه 
عالى وزارت نيرو  وتقديرمقام  موجبات تحسين 
ومديريت ارشد صنعت برق حرارتى كشور را به 
دنبال داشت. تشكر كرد وگفت: مديريت نيروگاه 
رامين زحمات همكاران را ارج مى نمايد و تمام 
ومشكالت  موانع  رفع  جهت  در  را  خود  تالش 

همكاران بكار خواهد بست.
دراين جلسه نمايندگانى از كارگاه جوشكارى 
موضوعات ومشكالت خود را در فضاى مستقيم با 

مديريت ارشد نيروگاه درميان گذاشتند

   تغيير سبك زندگى مى تواند يك قدم بزرگ به سمت پيشگيرى 
از ديابت باشد و هيچوقت براى شروع دير نيست. اين نكات را در 

نظر داشته باشيد.
وقتى صحبت از ديابت نوع 2 مى شود--كه متداول ترين نوع 
ديابت است--پيشگيرى بهترين راهكار است. همچنين اگر در 
معرض خطر بااليى از ابتال به ديابت هستيد، مثًال اگر اضافه وزن 
زيادى داريد يا سابقه خانوادگى ديابت داريد، خيلى مهم است كه 

پيشگيرى از ديابت را به اولويت زندگيتان تبديل كنيد.
پيشگيرى از ديابت درست مثل سالم غذا خوردن، باال بردن فعاليت 
بدنى و كم كردن اضافه وزن، جزء اصول اوليه است و هيچوقت 
براى شروع دير نيست. با ايجاد چند تغيير كوچك در سبك 
زندگى تان مى توانيد از بروز مشكالت جدى ديابت مثل تخريب 

اعصاب، كليه ها و قلب، جلوگيرى كنيد.
 

نكته 1: فعاليت بدنى  بيشترى داشته باشيد.
 فعاليت بدنى روزمره فوايد بسيار زيادى دارد. ورزش كمكتان 

مى كند تا:
  وزنتان را پايين بياوريد.

   قندخونتان را پايين بياوريد.
   حساسيت شما به انسولين را باال مى برد كه 
كمك مى كند قندخونتان در يك محدوده نرمال 

بماند.
تحقيقات نشان مى دهد كه هم ورزش هاى هوازى 
و هم قدرتى مى تواند به كنترل ديابت كمك كند 
اما بهترين نتيجه از برنامه تناسب اندامى حاصل 
استفاده  تمرينات  اين  دوى  هر  از  كه  مى شود 

مى كند.
  

نكته 2: فيبر فراوان بخوريد.
 فيبر كمك هاى زيادى به شما مى كند:

  با باال بردن  كنترل قندخونتان، احتمال بروز 
ديابت را كاهش مى دهد.

  احتمال بروز بيمارى هاى قلبى را كاهش مى دهد.
   با كمك به احساس سيرى، به كاهش وزن كمك مى كند.

موادغذايى سرشار از فيبر شامل ميوه ها، سبزيجات، حبوبات، غالت 
كامل، آجيل و دانه ها مى شود.

 
نكته 3: تا مى توانيد غالت كامل مصرف كنيد.

بااينكه دليل آن چندان مشخص نيست اما غالت كامل مى توانند 
احتمال بروز ديابت را پايين آورده و به حفظ سطح قندخون كمك 
كنند. سعى كنيد حداقل نيمى از غالت مصرفى تان كامل باشد. 
بسيارى موادغذايى كه از غالت كامل درست مى شوند آماده 

خوردن هستند مثل نان هاى مختلف، پاستا و بسيارى سيريال ها.
 

نكته 4: اضافه وزنتان را كم كنيد.
اگر اضافه وزن داريد، پيشگيرى از ديابت مى تواند به كم كردن 
وزنتان بستگى داشته باشد. هر يك كيلويى كه كم مى كنيد، 
سالمتى تان را بهبود مى بخشد. در يك تحقيق مشخص شد كه 
افراديكه اضافه وزن دارند، با كم كردن هر يك كيلو از وزن بدنشان، 
خطر ابتال به ديابت را 16 درصد در خود كاهش دادند. هچنين 

آنهايى كه وزن نسبتاً كمى پايين آورده حداقل 5 تا 10 درصد از 
وزن اوليه خود و به طور مرتب ورزش كردند، تا 60 درصد احتمال 

ابتال به ديابت را در خود كاهش دادند.
نكته 5: از رژيم هاى غذايى جديد  

پرهيز كرده و انتخاب هاى 
سالمترى داشته باشيد.

ساير  و  گليسمى  شاخص  رژيم  كم كربوهيدرات،  رژيم هاى 
رژيم هاى جديد شايد در ابتدا به شما كمك كند وزنتان را پايين 
بياوريد اما تاثير آنها در پيشگيرى از ديابت شناخته شده نيست و 
اثر طوالنى مدتى نيز نخواهند داشت. و با خارج كردن يا محدود 
كردن يك گروه غذايى خاص از برنامه روزانه، رسيدن موادمغذى 
الزم را به بدنتان محدود مى كنيد. درعوض اين، براى داشتن يك 
برنامه غذايى سالم كه به كاهش وزنتان كمك كند، بيشتر بر حجم 

وعده هاى غذايى و سالم بودن موادى كه مى خوريد تمركز كنيد.
✳چه زمان نزد پزشك برويد؟ 

از  داريد،  نرمالى  وزن  و  است  سال  از 45  باالتر  سنتان  اگر 
پزشكتان بپرسيد كه الزم است تست ديابت انجام دهيد يا 
خير. انجمن ديابت امريكا در موارد زير آزمايش 

گلوكز خون را توصيه مى كند:
  باالتر از 45 سال باشيد و اضافه وزن داشته 

باشيد.
  كمتر از 45 سال باشيد و اضافه وزن را در كنار 
يك يا دو مورد عامل خطرزاى ديگر براى ديابت 

نوع 2 داشته باشيد.
   مثل سبك زندگى نشسته و ساكن يا سابقه 

خانوادگى ديابت.
نگرانى هاى خود درمورد پيشگيرى از ديابت را با 
پزشكتان مطرح كنيد. او به شما كمك مى كند 
از بروز ديابت پيشگيرى كنيد و برحسب سابقه 
پزشكى و ساير عوامل، توصيه هاى بيشترى به شما 

ارائه خواهد كرد.

 5 نكته براى پيشگيرى از ديابت

به گزارش روابط عمومى نيروگاه رامين اهواز : مهندس ناصر 
محمدى مديرعامل نيروگاه رامين با اعالم اين خبر گفت : اين 
نيروگاه ضمن تالش جدى و تمركز بر توليد پايدار انرژى برق 
توانست طى سالهاى اخير اقدام به توليد و تحويل بيش از 4 ميليون 
و 300 هزار ليتر آب مقطر مورد نياز شركتهاى برق منطقه اى 
و توزيع برق استان بمنظور شستشوى مقره ها ، ترانسها و ساير 

تجهيزات شبكه برق خوزستان نمايد. 
وى گفت : يكى از چالش هاى جدى صنعت برق در اين استان 
طى سالهاى اخير ، بروز پديده گرد و خاك و چالش هاى ناشى 
از آن برتجهيزات شبكه برق استان است كه اين موضوع باعث 

خاموشى هاى ناخواسته و اختالل در فرآيند تامين برق مورد نياز 
مردم شده است . محمدى افزود : نيروگاه رامين بعنوان بزرگترين 
نيروگاه بخارى كشور و تامين كننده اصلى برق استان خوزستان 
ضمن تمركز بر توليد مستمر اين انرژى حياتى ، از تمام ظرفيت 
ها و پتانسيل فنى خود بمنظور توسعه تعامالت با ساير شركتها و 
سازمانهاى ذى ربط بمنظور كاهش اثرات گرد و خاك بر تجهيزات 

شبكه و رفع اين چالش منطقه اى استفاده خواهيم كرد .
وى با اشاره به نياز مبرم اين نيروگاه به آب مقطر كافى بمنظور 
توليد انرژى برق ، ميزان آب مقطر توليدى اين نيروگاه بمنظور 
شستشوى تجهيزات شبكه برق استان خوزستان در 8 ماهه سال 

جارى را حدود 300 هزار ليتر عنوان نمود.
وى درادامه اين خدمت ارزنده اظهار داشت:آب مقطر توليدى 
در نيروگاه رامين به لحاظ كيفيت باال و خاصيت نارسانا بودن 
برقى  تجهيزات  وشستشوى  سرويس  تا  گرديد  باعث  آن 
ومسيرهاى انتقال اين انرژى در شرايط در مدار بودن انجام 
گردد كه اين درمدار بودن تجهيزات باعث حذف خاموشى 

هاى گسترده خواهد شد.
شايان ذكر است نيروگاه رامين اهواز با 6 واحد توليدى و با مجموع 
1850 مگاوات ساعت بزرگترين نيروگاه بخارى كشور و تامين 

كننده حدود 40 درصد برق مورد نياز استان خوزستان است .

راستاى  در   : اهواز  رامين  نيروگاه  عمومى  روابط  گزارش  به 
اجراى تعميرات پيشگيرانه و حفظ توليد پايدار و همچنين به 
و  بازديد  عمليات  احتمالى،  حوادث  وقوع  از  منظورپيشگيرى 
سرويس فنى ژنراتور واحد 305 مگاواتى شماره سه نيروگاه رامين 

اجرا شد.
 مهندس بابك توحيدى كارشناس گروه مهندسى الكتريك 
نيروگاه رامين اظهار داشت: در راستاى اجراى تعميرات پيشگيرانه، 
حين انجام تعميرات مياندوره اى واحد مذكور اقدام به بازديد و 
سرويس فنى ژنراتور نموديم تا ضمن تقويت و حفظ توليد پايدار 

انرژى برق بتوانيم از وقوع حوادث و مشكالت احتمالى اين تجهيز 
جلوگيرى نمائيم.  وى با اشاره به وقوع حادثه سال 1395 ژنراتور 
واحد مذكور افزود؛ مهمترين چالش عدم سرويس ژنراتور، افزايش 
تخليه جزيى در بخش هاى آلوده ژنراتور و به تبع آن بروز تنش 

هاى عايقى در نواحى پيشانى سيم پيچى مى باشد.
توحيدى بررسى فنى ايربافرها، بازديد بخش پيشانى سيم پيچ ها 
با هدف بررسى وضعيت ظاهرى از نظر آلودگى، بررسى وضعيت 
آببندى اتصاالت انتهايى سيم پيچ ها و بررسى وضعيت نشت 
روغن آببندى به داخل ژنراتور را مهمترين بخشهاى اين سرويس 

دوره اى عنوان نمود.
وى همچنين پاكسازى كامل محيط هاى مذكور و نصب فيلتر 
در مسير هواى ورودى به ژنراتور را از اقدامات صورت گرفته در 
اين عمليات عنوان نمود و گفت: در بازديد اوليه بدون بازكردن 
شيلدهاى انتهايى، آلودگى شديدى حاصل از ورود روغن و گرده 
آهن در قسمت پيشانى سيم پيچى، ايربافرها، اتصاالت سيم پيچى، 
باكس هاى عايقى و غيره مشاهده شده بود كه اقدام به دمونتاژ 
شيلد هاى نيمه بااليى ياتاقان هاى شش و هفت نموده و سرويس 

فنى مذكور عملياتى شد.

با توليد و تامين 4 ميليون و 300 هزار ليتر آب مقطر مورد نياز شستشوى مقره ها و تجهيزات شبكه برق

مشاركت فعال نيروگاه رامين در كاهش
 اثرات گرد وخاك  بر شبكه برق  استان خوزستان

در راستاى تعميرات مياندوره اى

 بازديد و سرويس داخلى ژنراتور  واحد 3 نيروگاه رامين اهواز

به گزارش روابط عمومى نيروگاه رامين؛قدرت نريميسا سرپرست 
معاونت تعميرات ونگهدارى نيروگاه رامين با اعالم اين خبر گفت: 
مطابق دستورالعملهاى بهره بردارى وبمنظور انجام عمليات 
تعميرات پيشگيرانه وارتقاى سطح آمادگى توليد واحد شماره يك 

نيروگاه رامين از مدار توليد خارج گرديد. 
معاونت تعميرات ونگهدارى در خصوص اهداف اين عمليات 

تعميراتى افزود:با توجه به كاهش ميزان مصرف برق در پاييز 
برق  مصرف  وافزايش  گرم  فصل  بودن  ودرپيش  وزمستان 
،مطابق  برق  انرژى  مستمر  وتامين  پايدارى  حفظ  ،بمنظور 
محدوديت  رفع  ودرراستاى  وپيشگيرانه  تعميراتى  برنامه 
عمليات  انجام  به  نسبت  واحدها  آمادگى  سطح  وافزايش 

تعميراتى واحد شماره يك اقدام گرديد.

انجام  براى  شده  بينى  پيش  زمان  افزود:  ادامه  در  وى 
تعميرات اين واحد305مگاواتى كه طبق برنامه زمانبندى 

از مدار خارج شده، 15 روز است. 
ايشان از سرويس لوله هاى كندانسور  و رفع ايراد از سيستم 
كنترل  وانجام ديفكتهاى مكانيكى ،الكتريكى بروى توربو 

فيدپمپ بعنوان اقدامات مهم  تعميراتى  ياد كرد.

به منظور تعميرات پيشگيرانه 
واحد 305 مگاوتى شماره يك نيروگاه رامين از مدار خارج شد
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سال سوم/ آذرماه 1397/ شماره بيست و ششم

آلبوم آذر ماه
حضورپايگاه بسيج نيروگاه رامين  در قالب 

كانترپژوهشى وتحقيقاتى درغرفه  بسيج صنعت برق 
حرارتى كشور( هجدهمين نمايشگاه بين المللي برق

عطرافشانى و غبار روبى گلزار شهداى شهر ويس 
توسط جمعى از كاركنان نيروگاه رامين

جمعى از مديران نيروگاه رامين بمنظور عيادت 
وعافيت طلبى جهت همكار ارجمند آقاى ابراهيم 

ايراندوست تكنسين محترم شيمى فاز اول
 در محل كار وى با ايشان ديدار كردند.

مونتاژ و جوشكارى ورقهاى الين گردشى 
 واحد 5 توسط پرسنل كارگاه جوشكارى

 نيروگاه رامين

برگزاري دوره آموزشي " بيرينگ ها 
و سرويس نگهداري آنها " در محل

 آموزش نيروگاه رامين اهواز

 تالش همكاران فضاى سبز در حفظ طراوت و سرسبزى  نيروگاه رامين اهواز 

به گزارش روابط عمومى نيروگاه رامين اهواز : 
ــالهاى اخير با تكيه  بر دانش و  اين نيروگاه طى س
تجربه كاركنان خود توانست با ساخت و بازسازى 
تعداد زيادى از قطعات و  تجهيزات صنعتى، خود 
ــرو در تحقق اقتصاد  ــوان نيروگاهى پيش ــه عن را ب

مقاومتى مطرح نمايد. 
مهندس هادى لقمانيان مسئول كارگاه بازسازى 
ــروگاه اظهار  ــاى حرارتى اين ني ــاخت مبدله و س
داشت: اعتماد و حمايت مجموعه مديريتى نيروگاه 
به كاركنان خالق و متخصص باعث گرديد تا ما نيز 
با تكيه بر دانش و تجربه همكاران بتوانيم در عرصه 

ساخت و بازسازى مبدلهاى حرارتى دستاوردهاى 
مطلوبى داشته باشيم.

ــاره به ساخت انواع كولرها و مبدلهاى  وى با اش
ــازى و ترميم  ــى در اين كارگاه گفت: بازس حرارت
كولر بخار استارت بويلر فاز يك نيروگاه از آخرين 
ــه  ــوده كه طى اين پروس ــن كارگاه ب ــات اي اقدام
ــتيم با اقدامات فنى اين تجهيز را بازسازى و  توانس

مورد بهره بردارى مجدد قرار دهيم.
ــده برروى اين  وى  مهمترين اقدامات انجام ش
ــداره داخلى تيوب  ــرويس ج تجهيز را بازديد و س
ــدن لوله  ــخص ش ها به منظور رفع گرفتگى و مش

ــده ، تست هيدرو استاتيك به منظور  هاى كيپ ش
ــدن لوله هاى معيوب، خارج كردن  ــخص ش مش
ــخص شده از كولر ، نصب  لوله هاى فرسوده مش
ــاى لوله معيوب  ــه هاى نو به ج ــى لول و جايگزين
ــدد و اجراى عمليات  ــر بخار به تعداد 352 ع كول
ــه ها عنوان  ــس كارى لول ــا وال expanding و ي

نمود.
شايان ذكر است آقايان موسى كالهكج ، احمد 
ــماعيل نبگان از كاركنان متخصص  مريم زاده و اس
ــالق اين كارگاه نقش عمده اى در اجراى اين  و خ

عمليات به عهده داشتند.

   نيروگاه رامين اهواز در مسير و مراحل توليد يك نگاه 
ــت محيطى دارد، در كنار توليد  جدى به ارزش هاى زيس
ــركت  ــرق كه اصلى ترين وظيفه ى ذاتى اين ش انرژى ب
است، در حفظ محيط زيست و نگاه به اكولوژى منطقه نيز 
ــركت و  جدى بوده و با رعايت مقررات داخلى و فنى ش
البته مقررات اعالم شده از سوى سازمان هاى ناظر به ويژه 
سازمان محيط زيست گام هاى مهمى در راستاى صيانت از 

محيط زيست برداشته است.
به گزارش باوى پرس: نيروگاه رامين اهواز در مسير و 
مراحل توليد يك نگاه جدى به ارزش هاى زيست محيطى 
ــد انرژى برق كه اصلى ترين وظيفه ى  دارد، در كنار تولي
ــركت است، در حفظ محيط زيست و نگاه به  ذاتى اين ش
اكولوژى منطقه نيز جدى بوده و با رعايت مقررات داخلى 
و فنى شركت و البته مقررات اعالم شده از سوى سازمان 
هاى ناظر به ويژه سازمان محيط زيست گام هاى مهمى در 
راستاى صيانت از محيط زيست برداشته است.   اقدامات 
زيست محيطى انجام شده در اين واحد صنعتى و توليدى 
باعث شده كه نيروگاه رامين اهواز به  عنوان يك صنعت پاك 

در استان خوزستان شناخته شود. 
 با قاطعيت ميتوان گفت نگاه مديرعامل و مديران نيروگاه 
رامين به محيط زيست به عنوان يك مسئوليت اجتماعى بوده 
و همواره حفاظت و صيانت از محيط زيست را در اولويت 

كارهاى خود قرار داده اند. 

نيروگاه رامين از جمله 
دستگاه هاى هاى پيشرو در 
ــت  اجراى طرح هاى زيس
ــوده و يكى از  ــى ب محيط
مهم ترين اقدامات نيروگاه 
در راستاى اهداف زيست 
محيطى مى توان به استفاده 
ــه جاى  ــوخت گاز ب از س
ــاره كرد. حذف  مازوت اش
مازوت از چرخه سوخت 
نيروگاه در سال 95 به خوبى 
ثابت كرد كه اين شركت به 
نماد و الگوى صنعت پاك 
در استان خوزستان شناخته 

ــگر  ــود و با اراده و خودباورى مديران و كاركنان تالش ش
توانسته با توليد پايدار برق به توسعه اقتصاد كشور كمك 
كند. امروز خبرى با عنوان "آلودگى نيروگاه رامين" در فضاى 
ــانه ها منتشر شد. طبق رسالتى كه بر  مجازى و برخى رس
عهده داريم براى جويا شدن موضوع و جهت تنوير افكار 
عمومى با حضور در نيروگاه رامين با مدير روابط عمومى 
ــاهد اقدامات زيست  نيروگاه گفتگو كرده و از نزديك ش
محيطى نيروگاه رامين بوديم كه در زمينه صيانت از محيط 

زيست گامهاى موثرى برداشته است. 

ــط عمومى  ــر رواب مدي
ــواز در  ــروگاه رامين اه ني
گفتگو با خبرنگار ما با اشاره 
ــار خبرى با عنوان  به انتش
رامين"  ــروگاه  ني "آلودگى 
ــانه ها گفت:  در برخى رس
برخى بخار را به جاى دود 
ــى به مردم معرفى  و آلودگ
مى كنند و اين شبهات بايد 
براى افكار عمومى برطرف 

شود.
سلطانعلى صحنعلى زاده 
بايد  خبرنگاران  اظهاركرد: 
واقعيت موجود را به مردم 
منعكس كنند، سوخت نيروگاه رامين گاز طبيعى بوده كه 
سوختى سبز و دوستدار محيط زيست محسوب مى شود و 

دود و آلودگى در هوا متصاعد نمى شود. 
وى افزود: همانگونه كه در اين خبر مصور نيز مشهود 
مى باشد بخار توليدى از محل سيستم برج هاى خنك كن 
واحدهاى اين نيروگاه بر اثر هم دمايى توليد شده و اين بخار 
توليدى يك پديده بديهى و جزئى از فرايند توليد برق در 

نيروگاه بخارى رامين قلمداد مى شود. 
مدير روابط عمومى نيروگاه رامين اهواز تصريح كرد: در 

اين خبر به نحوى به مخاطب القاء مى گردد كه دودى خطرناك 
بوده و براى محيط زيست و سالمتى مضر است در صورتيكه 

اين پديده بخار عارى از هرگونه آالينده مى باشد. 
ــاك گاز در كليه  ــوخت پ ــتفاده از س وى ادامه داد: اس
ــال گذشته سبب  واحدهاى توليدى نيروگاه در طول 3 س
ــتناد به نتايج  ــده گازهاى خروجى از دودكش ها با اس ش
آزمايشگاه معتمد محيط زيست كامال نرمال و در محدوده 
استانداردهاى زيست محيطى باشند. صحنعلى زاده بيان كرد: 
با نصب سيستم هاى پايش لحظه اى آناليزورهاى آنالين 
ــى ( online analyzers ) از دودكش،  گازهاى خروج
اطالعات پايش لحظه اى گازهاى خروجى را به صورت 
آنالين در اختيار سازمان محيط زيست قرار مى دهد. مدير 
روابط عمومى نيروگاه رامين اهواز در پايان خاطرنشان كرد: 
عالوه بر انجام خود اظهارى، پايش روزانه پارامترهاى محيط 
زيستى از طريق سيستم هاى آنالين واحدهاى بخار صورت 
ــاب (PH) كه در صورت  مى گيرد. همچنين كنترل پس
ــتقيم به پورتال  تجاوز از حد مجاز با برقرارى ارتباط مس
سازمان حفاظت محيط زيست اعالم مى گردد.  براساس 
اين گزارش؛ رعايت استانداردهاى ملى زيست محيطى از 
مهم ترين دغدغه هاى مسئولين نيروگاه رامين اهواز بوده 
ــتا عليرغم محدوديت هاى موجود اقدامات  و در اين راس
زيست محيطى زيادى پيگيرى و اجرا شده كه قابل ستايش 

و تقدير است.

عمليات بازسازى و ترميم يك دستگاه 
كولر بخار استارت بويلر فاز يك نيروگاه رامين

گام هاى مهم نيروگاه رامين اهواز  براى محيط زيست


