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 مشاركت فعال نيروگاه رامين در كمك 
رساني به مناطق سيل زده خوزستان 

به گزارش روابط عمومي نيروگاه رامين : همزمان با طغيان رودخانه هاي 
استان خوزستان نيروگاه رامين بر اساس مسئوليت اجتماعي خود ضمن 
توليد پايدار برق مورد نياز مردم ، امكانات و پتانسيل خود را بمنظور كمك 

رساني به مناطق سيل منطقه بكار گرفت .
مهندس ناصر محمدى مديرعامل نيروگاه رامين همراهي و همكاري 
با مردم منطقه بويژه شهرستان باوي را مهمترين رويكرد اين نيروگاه 
در عرصه مسئوليت هاي اجتماعي دانست و بر تداوم خدمت رساني به 
مناطق سيل زده تاكيد نمود. وي مقاوم سازي و حفاظت از تجهيزات و 
تاسيسات نيروگاه رامين در مقابل سيل اخير بمنظور تامين برق پايدار و 
مورد نياز مردم  را از اقدامات فني و اوليه اين نيروگاه در روزهاي اوليه 
و  امكانات  تمام  نيروگاه  اين  داشت:  اظهار  و  نمود  عنوان  سيل  بحران 
پتانسيل فني-مهندسي و نيروي انساني خود را بمنظور اجراي طرحها و 
اقدامات اضطراري در خصوص سيل اخير در منطقه بكار گرفت و طي 
اين مدت نقش اثرگذاري در ايجاد و تقويت سيل بندهاي مناطق سيل 
زده شهرستان باوي ايفا نمود. محمدي ارائه خدمات پشتيباني، لجستيكى 
و رفاهي ،احداث و تقويت سيل بندها، تامين غذاي روستاهاي مناطق 
سيل زده و گروههاي امدادي ، تامين تجهيزات سنگين و لجستيكي، راه 
اندازي موكب وزارت نيرو در نيروگاه و همچنين ايجاد بسترهاي فرهنگي 
و اجتماعي بمنظور مشاركت كاركنان در ارائه كمكهاي نقدي و غيرنقدي 
به مناطق سيل زده و اعزام گروههاي جهادي به اين مناطق را از ديگر 

اقدامات نيروگاه رامين برشمرد .

مقاوم سازى تجهيزات  وتاسيسات ايستگاه هاى 
پمپ آب  نيروگاه رامين در ساحل كارون

بمنظور  نيروگاه  اين  اهواز:  رامين  نيروگاه  عمومى  روابط  گزارش  به 
به  اقدام  خود  ساحلى  تاسيسات  به  احتمالى  آسيبهاى  از   پيشگيرى 
مقاوم سازى زيرساختهاى عمومى و تصفيه خانه ساحلى نموده است. 
مهندس ناصر محمدى مديرعامل نيروگاه رامين ضمن اعالم آمادگى 
اين نيروگاه بمنظور تامين برق پايدار و خدمت رسانى به مردم استان 
خوزستان گفت: رودخانه كارون تامين كننده آب مورد نياز اين نيروگاه 
1850 مگاواتى است و كاهش يا افزايش كمى و كيفى آب اين رودخانه 
تاثير مستقيمى بر عملكرد و راندمان اين نيروگاه مى گذارد. وى بروز 
بارندگى هاى سيل آسا در حوزه رودخانه هاى كارون و كرخه و بروز 
سيل در منطقه را تهديدى براى تجهيزات ساحلى اين نيروگاه دانست 
و اظهار داشت: تجربه و تخصص كاركنان نيروگاه رامين در مواجهه با 
تهديدات طبيعى و غيرقابل پيش بينى همواره در كاهش اثرات اين 
حوادث تاثيرگذار بوده و هم اكنون نيز با اقدامات تخصصى اقدام به 
مقاوم سازى زيرساختها و تجهيزات تصفيه خانه و تاسيسات ساحلى 
نيروگاه رامين در مقابل اثرات مخرب سيل نموديم. وى همچنين با 
اشاره به آمادگى اين نيروگاه بمنظور كمك رسانى به مردم منطقه و 
سازمانهاى عمومى و امدادى از مشاركت اين نيروگاه در ايجاد سيل بند 

منطقه مويلحه از توابع شهر ويس خبر داد.

ــى نيروگاه  ــزارش روابط عموم به گ
ــواز: در بازديدى كه مديران  رامين اه
ــد صنعت برق حرارتى كشور و  ارش
ــتان از نيروگاه رامين و مناطق  خوزس
ــتند خدمت رسانى به  ــيل زده داش س
ــتان را بزرگترين افتخار  مردم خوزس

صنعت برق دانستند.
ــن  ــدس محس ــد مهن ــن بازدي  در اي
ــاهنگ مدير  طرزطلب و مهندس پيش
ــركت مادر  عامل و معاون راهبرى ش
ــور به همراه  تخصصى توليد برق كش
ــرق حرارتى  ــران عامل صنعت ب مدي
ــتان ضمن بازديد از تاسيسات  خوزس
آبرسانى و تصفيه خانه اين نيروگاه كه 
در ساحل رودخانه كارون قرار دارد از 

ــيل بند ها ى احداث شده در شهر ويس بازديد  س
نموده و به اقدامات تخصصى  بمنظور جلوگيرى 
ــن تداوم ارائه  ــيل به  نيروگاه و همچني از ورود س
ــتيبانى و لجستيكى به مناطق سيل زده  خدمات پش

منطقه تاكيد نمودند.
ــركت  ــن طرزطلب مديرعامل ش ــدس محس مهن
مادر تخصصى توليد برق حرارتى ضمن تقدير از 
اقدامات اين نيروگاه و ساير نيروگاههاى كشور در 
همدلى و پشتيبانى از مناطق سيل زده ،  جديت در 
خدمت رسانى به مردم شريف استان خوزستان در 
شرايط فعلى و همچنين ايام تابستان را از افتخارات 

صنعت برق حرارتى كشور دانست.
ــات  ــد از واحدهاى توليدى و تاسيس وى در بازدي
ــطح آمادگى و تقويت  فنى نيروگاه رامين، ارتقا س
ــاير نيروگاه  ــدى اين نيروگاه و س ــاى تولي واحده
ــتان خوزستان بمنظور توليد پايدار اين  حرارتى اس
انرژى به ويژه درپيك تابستان را از مهم ترين رويكرد 

و برنامه هاى اين صنعت دانست و اظهار اميدوارى 
ــورهمچنان بتواند  ــود صنعت برق حرارتى كش نم
خدمت رسان شايسته اى براى مردم شريف استان 

خوزستان باشد.
در ادامه اين بازديد كه با ارائه گزارشات مديران عامل 
ــت برق حرارتى و ارائه نظرات و راهكارهاى  صنع
ــت راهبرى  ــاهنگ معاون تخصصى مهندس پيش
ــركت مادر تخصصى توليد برق حرارتى همراه  ش
ــريع در حل مشكالت ، رفع محدوديت  بود بر تس
ها و اتمام تعميرات واحدهاى نيروگاهى خوزستان 
ــتان پيش رو  ــور حفظ آمادگى توليد در تابس بمنظ

تاكيد شد.
مهندس ناصر محمدى مدير عامل نيروگاه رامين اهواز 
نيز ضمن ارائه گزارشى به تشريح اقدامات و عملكرد 
ــال 97 پرداخت.  ــروگاه 1850 مگاواتى در س اين ني
ــد 305 مگاواتى  ــى واح وى اجراى تعميرات اساس
ــماره 4  و تعميرات مياندوره اى  ساير واحدهاى  ش
نيروگاه ،  تعميرات اساسى برج هاى خنك كن فاز 2 

، بهبود راندمان كندانسور ها و همچنين 
بازسازى و راه اندازى كليد خانه واحد 
ــماره يك  كه به دليل  305 مگاواتى ش
ــوزى از مدار خارج شده  حادثه آتش س
بود را از اقدامات شاخص نيروگاه رامين 
در سال گذشته دانست و آمادگى كامل 
اين نيروگاه به منظور توليد پايدار انرژى 
ــتان و پيك  حياتى برق به ويژه در تابس
ــر داد . محمدى   ــال 98 خب مصرف س
ــات نيروگاه  ــريح اقدام در ادامه به تش
ــيل خوزستان  اين نيروگاه در بحران س
ــازى تجهيزات و  پرداخت و مقاوم س
نگهدارى از تاسيسات آبرسانى و تصفيه 
خانه نيروگاه رامين كه درساحل رودخانه 
كارون قرار دارد  را از اقدامات تخصصى 

نيروگاه در حفظ و كاهش اثرات سيل عنوان نمود.  
ــر از تدابير مديران  ــن تقدي ــن ضم وى همچني
ــاير  س ــى  همدل و  ــت  وحماي ــرق  ب ــت  صنع
ــانى و كاهش  ــور در امدادرس نيروگاههاى كش
ــاركت نيروگاه در  ــيل در منطقه ،  مش اثرات س
احداث سيل بند هاى شهرستان باوى ، حضور 
ــروگاه در  ــاى جهادى ني ــگران و گروهه تالش
ــه و ارائه خدمات  ــانى به مردم منطق كمك رس
ــتيبانى و لجستيكى به سازمانها و گروههاى  پش
ــات و رويكردهاى نيروگاه  امدادى را از اقدام

ــود.  ــوان نم ــران عن رامين در مقابله با اين بح
ــت نيروگاه رامين اهواز با 6 واحد  ــايان ذكر اس ش
توليدى و با مجموع ظرفيت 1850 مگاوات ساعت 
ــور و تامين كننده  ــروگاه بخارى كش بزرگترين ني
ــتان  ــتان خوزس حدود 40درصد برق مورد نياز اس
است ونقش مهمى در پشتيبانى از شبكه سراسرى 

برق كشور ايفا مى كند.

 خدمت رسانى به مردم خوزستان بزرگترين افتخار صنعت برق است

ــزارش روابط عمومى  به گ
ــواز :  ــن اه ــروگاه رامي ني
ــا توليد 10  ــن نيروگاه ب اي
ميليون و 318 هزار و 452 
مگاوات ساعت انرژى برق 
در سال 97 توانست نقش 
مهمى در تامين برق مورد 
ــتان و  ــتان خوزس نياز اس
ــبكه سراسرى  پايدارس ش

برق كشور ايفا كند
ــر محمدى  ــدس ناص مهن
ــروگاه  ني اين  ــل  مديرعام
ــر گفت :  ــا عالم اين خب ب
سال 97 بدليل خشكسالى 
ــش از حد هوا  ، گرماى بي
ــطح  و همچنين كاهش س

ــالى پرچالش براى  توليد نيروگاهههاى برقابى ،س
صنعت برق بود و به لطف خدا و همت تالشگران 
ــخت سربلند  ــتيم در آزمونى س اين صنعت توانس

بيرون بياييم
وى با اشاره به توليد 10 ميليون و 318 هزار و 452 
ــاعت انرژى برق توسط اين نيروگاه در  مگاوات س
ــتان بدليل شرايط  ــال  97   گفت: استان خوزس س
ــرق و همچنين  ــاالى انرژى ب ــى ، مصرف ب اقليم
ــتقرار صنايع بزرگ در اين استان ، پس از استان  اس
تهران بزرگترين مصرف كننده برق كشور است كه 

اين موضوع  بر اهميت و نقش استراتژيك نيروگاه 
رامين بعنوان بزرگترين نيروگاه بخارى كشور افزوده 

است 
ــرق ، بهره بردارى ،  ــدى توليد پايدار انرژى ب محم
نگهدارى و تعميرات اضطرارى واحدهاى نيروگاه 
ــتان ، اجراى تعميرات  ــابقه تابس در گرماى بى س
ــماره 4 ، تعميرات  ــى واحد 305 مگاواتى ش اساس
مياندوراى ساير واحدهاى نيروگاه، تعميرات اساسى 
برجهاى خنك كن فاز 2 و بازسازى كليدخانه واحد 
ــوزى از مدار خارج  ــماره يك كه بدليل آتش س ش
شده بود را مهمترين اقدامات شاخص اين نيروگاه 

در سال 97 دانست 
ــروگاه رامين  مديرعامل ني
اهواز همچنين برخوردارى 
از نيروى انسانى متخصص 
ــه را مهمترين  ــا تجرب و ب
نيروگاه  اين  ارزنده  فاكتور 
ــت و اظهار داشت :  دانس
ــتانه 40  اين نيروگاه در آس
دارد  ــرار  ق خود  ــالگى  س
ــيل  ــدى و پتانس از توانمن
مطلوبى جهت توليد پايدار 
اين انرژى حياتى و اجراى 
و  ــرارى  اضط عملياتهاى 
ــرايط خاص دارد .  در ش
ــت بهره  ــدى مديري محم
ــرات  تعمي و  ــردارى  ب
ــهر را نمونه بارزى  نيروگاه سيكل تركيبى ماهش
از توانمندى و خدمات تخصصى پرسنل نيروگاه 
رامين دانست و از آمادگى اين نيروگاه بمنظور ارائه 
خدمات فنى-مهندسى به ساير نيروگاهها و صنايع 

كشور خبر داد 
ــت نيروگاه رامين اهواز با 6 واحد  ــايان ذكر اس ش
ــور و تامين  توليدى بزرگترين نيروگاه بخارى كش
ــتان  ــرق مورد نياز اس ــدود 40 درصد ب ــده ح كنن
خوزستان  است و نقش مهمى در تقويت ، تثبيت و 

پايدارى شبكه برق ايفاء مى كند

با توليد بيش از 10 ميلون و 318 هزار 452 مگاوات ساعت انرژى برق در سال1397

نيروگاه رامين اهواز تامين كننده 
برق پايدار استان خوزستان

 



نخل و كارون- ماهنامه داخلى شركت مديريت توليدبرق اهواز(نيروگاه رامين) صفحه2   /سال چهارم/فروردين ماه 1398/ شماره  سى
خبر

مصاحبه خبرگزارى صداوسيما با مديرعامل 
نيروگاه رامين در خصوص بحران سيل

 به گزارش روابط عمومى نيروگاه رامين اهواز : مهندس ناصر 
محمدى مديرعامل نيروگاه رامين در مصاحبه با خبرگزارى صدا 
و سيما مهمترين اقدامات وفعاليتهاى  نيروگاه را در كمك رسانى 

به مردم شهرستان باوى  در بحران سيل اخير را تشريح نمود
همزمان با لحظه تحويل سال جديد 

و با همكارى صدا و سيماى مركز خوزستان
 تهيه گزارش خبرى از فعاليت بى وقفه كاركنان 

نيروگاه رامين در ايام نوروز

  به گزارش روابط عمومى نيروگاه رامين اهواز : همزمان با 
حلول سال نو دفتر روابط عمومى اين نيروگاه با همكارى 
صدا و سيماى مركز خوزستان اقدام به تهيه گزارشى از 

فعاليت هاى كاركنان اين نيروگاه نمود
 واحــد چهــار نيروگاه رامين انتصاب نـاظر عــالى راه انــدازى

به گزارش روابط عمومى نيروگاه رامين اهواز : طى حكمى از 
سوى مهندس محمدى مديرعامل نيروگاه رامين،مهندس 
عليرضا احسانى بعنـوان "نـاظر عــالى راه انــدازى واحــد 

چهــار " منصوب شد
انتصاب سرپرست اداره انبارها  منصوب شد

طى حكمى از سوى مديرعامل نيروگاه رامين، مسعود چرم زاده 
بعنوان "سرپرست اداره انبارها" منصوب شد. 

ــط عمومى  ــه گزارش رواب   ب
ــا  ــواز : ب ــن اه ــروگاه رامي ني
بازسازى كليد خانه واحد يك 
نيروگاه رامين كه پس از حادثه 
آتش سوزى در اين كليد خانه 
صورت پذيرفت اين واحد 305 
ــريعترين زمان  مگاواتى در س
ممكن و با موفقيت مجددا به 
شبكه سراسرى كشور متصل 

شد. 
ــدى  ــر محم ــدس ناص   مهن
ــن  ــروگاه رامي ــل ني مديرعام
ــال نو  اهواز ضمن تبريك س
ــر اظهار  ــالم اين خب ــا اع و ب

ــفند ماه  ــت :كليدخانه واحد يك اين نيروگاه در اوايل اس داش
سال سال 97 بدليل مشكالت فنى دچار آتش سوزى شده بود 
ــد 305 مگاواتى از چرخه توليد انرژى  ــر خروج اين واح و منج
برق در نيروگاه رامين شد . وى گفت: تجهيزات نيروگاه رامين 
ــيت  ــاختار فنى و طرح اوليه از پيچيدگى و حساس به دليل س
ــروگاه رامين به لطف  ــد كه ما در ني ــى برخوردار مى باش باالي
دانش و تجارب ارزشمند كاركنان خود و با حفظ روحيه جهادى 
توانستيم اقدام به بازسازى اين كليد خانه و راه اندازى مجدد و 

موفقيت آميز اين واحد نيروگاهى نمائيم.
ــكر از همه كاركنان تالشگر و بسيجى  وى ضمن تقدير و تش
نيروگاه رامين در بازسازى بموقع اين كليد خانه كه دچار آسيب 
جدى نيز شده بود گفت: حوادث صنعتى بخشى از رويدادهاى 
ــت كه بايد  ــگيرى اس اجتناب ناپذير  و در عين حال قابل پيش
ــى دقيق فنى و تحقيقات تخصصى سعى كنيم  با آسيب شناس
ــاهد كمترين آسيب  از بروز چنين حوادثى جلوگيرى كنيم تا ش

در نيروگاه باشيم.
وى تكيه بر دانش و تجربه كاركنان متعهد را بزرگترين سرمايه 
اين نيروگاه دانست و عدم خريد تجهيزات تجهيزات خارجى و 

استفاده از تجهيزات مستعمل 
و بازسازى شده اين كليد خانه 
ــريعترين زمان ممكن را  در س
ــتاوردهاى مهم  ــى از دس يك
ــرايط فعلى  اين نيروگاه در ش

دانست.
ــروگاه رامين راه  مديرعامل ني
ــن واحد305  اندازى مجدد اي
ــى در ايام نوروز را نويد  مگاوات
ــانى  ــش تداوم خدمت رس بخ
ــال جديد عنوان  نيروگاه در س

نمود.
ــن حافظى  ــدس محس    مهن
ــروژه كليد  ــى مجرى پ بيرگان
ــروگاه رامين نيز مهم ترين اقدامات  ــماره يك ني خانه واحد ش
ــيب  ــده در اين عمليات را دمونتاژ كليه تجهيزات آس انجام ش
ــار ضعيف و مدارات  ــامل كليدهاى فشار متوسط ،فش ديده ش
ــرويس و تعمير بيش از 150 عدد بريكر فشار  كنترلى آنها ، س
ــرويس و بازسازى داكت هاى ترانس  (متوسط وضعيف) و س
ــرويس بيش از 270 عدد مقره)، مونتاژ مدارات فرمان  رزرو (س
ــالح 120 عدد كابلهاى  ــت آنها ترميم و اص ،عيب يابى و تس
قدرت و فرمان آسيب ديده(تست و كامينشينينگ )آنها برقدار 
ــدازى واحد طبق برنامه زمانبندى  ــوييچ گير و راه ان نمودن س
ــده و اجراى  ــازى ش عنوان نمود. وى كيفيت تجهيزات بازس
ــتورالعمل ها و عمليات فنى بروى تجهيزات آسيب  دقيق دس
ــط كاركنان نيروگاه  ــاخصه هاى اين پروژه  توس ــده را از ش دي

عنوان نمود. 
ــايان ذكر است نيروگاه رامين اهواز با 6 واحد توليدى و با    ش
توان حداكثرى 1850 مگاوات ساعت بزرگترين نيروگاه بخارى 
كشور است و نقش مهمى در پشتيبانى از شبكه سراسرى برق 
ــور بويژه در ايام تابستان و پيك مصرف اين انرژى حياتى  كش

ايفا مى كند.

خبر
درراستاى پايدارى  آب صنعتى واحدهاى

 نيروگاه رامين رقم خورد
 مونتاژ فورى يك دستگاه پمپ عمودى بمنظور 
جايگزينى  سكوهاى  شناور نيروگاه رامين

  
: مهندس بهمن شريفى  به گزارش روابط عمومى نيروگاه رامين 
كارشناس مسئول تعميرات تاسيسات ساحلى در اين خصوص گفت:در 
پى باال آمدن سطح رودخانه كارون وافزايش لحظه ايى وبى سابقه دبى 
آن واحتمال آبگرفتگى سكوههاى شناور، يك دستگاه پمپ عمودى با 
ظرفيت 650 متر مكعب بر ساعت جهت استمرار پايدارى وتامين اب 

مورد نياز واحدها مونتاژ و راه اندازى  شد. 
وى  از جابجايى پانل هاى  فرمان تمامى سكوهاى شناور به منظور 
جلوگيرى از تخريب وابگرفتگى به عنوان اقدامى ضرورى وفورى اشاره 
كرد وگفت كاركنان تاسيسات ساحلى كارون نيروگاه رامين  در آزمونى 
سخت به سر مى برند كه به لطف خدا وتالش بى وقفه وشبانه روزى 
درراستاى تحقق وظايف، سربلند بيرون خواهند آمد.  الزم بذكر است 
پايدارى تاسيسات ساحلى كارون نقش تعيين كننده ايى در پايدارى 

واحدهاى نيروگاه رامين ايفاى مى كنند.

 برپايى موكب وزارت نيرو در نيروگاه رامين
 و كمك به سيل زده هاى استان خوزستان

 به گزارش روابط عمومى نيروگاه رامين اهواز : در پى طغيان رودهاى 
خوزستان و بروز سيل در منطقه ، موكب وزارت نيرو با استقرار دار نيروگاه 
رامين اقدام به طبخ و ارائه غذاى گرم به  مردم سيل زده استان خوزستان 
نموده است . اين موكب پتانسيل و ظرفيت طبخ 20 هزار پرس غذاى 

روزانه را دارد و تا پايان سيل خوزستان به فعاليت خود ادامه مى دهد.
به دعوت شوراى هماهنگى حراستهاى صنعت آب وبرق 
خوزستان و بمنظور همدلى وكمك رسانى به سيل زدگان

برپايى كمپين "سيل مهر و وفا " توسط خانواده 
هاى صنعت آب و برق خوزستان

به گزارش روابط عمومى نيروگاه رامين اهواز: در پى بروز سيل در 
استان خوزستان و پيامدهاى ناشى از آن، خانواده ههاى صنعت آب 
برق خوزستان وبا مشاركت خودجوش همسران كاركنان وبانوان شاغل 
در اين صنعت با برپايى كمپينى تحت عنوان " سيل مهر و وفا "ضمن 
همدلى با مردم مناطق سيل زده، كمك هاى نقدى و غير نقدى خود را 
اهدا نمودند. در مراسمى كه به همين منظور در شهرك شهيد عباسپور 
وبا مشاركت روابط عمومى وامور بانوان خانواده برگزار شد خانواده هاى 
صنعت آب و برق خوزستان با شور اشتياق خود جلوه اى از مشاركت 
اجتماعى را به نمايش گذاشتند. اهدا كمكهاى نقدى ،  بسته مواد غذايى 
و ملزوماتى همچون پتو ،شير خشك، پوشاك، لوازمات بهداشتى، 
حبوبات و آماده سازى و ضد عفونى نمودن بيش از 1000 بسته سبزى 
توسط همسران كاركنان و بانوان شاغل اين صنعت و ارسال آنها به 
موكب حضرت سيدالشهدا(ع) واقع در مقر شهيد مدافع حرم " شهيد حاج 
على محمد قربانى" كه به عنوان پايگاه كمك رسانى شوراى هماهنگى 
حراست هاى صنعت آب و برق خوزستان به مناطق سيل زده فعاليت 
مى كند ارسال گرديد. دراين كمپين همدلى وكمك  با سيل زدگان 
بيش از 1000 عدد كنسرو، 100 كيسه برنج ده كيلويى و500 كيلو گرم 
خرما، قند وچاى ومقادير زيادى مايحتاج  شوينده وبهداشتى جمع اورى 
گرديد كه به تناوب درميان نيازمندان وبا محوريت اين شوراى هماهنگى  

توزيع مى گردد.
شايان ذكر است شوراى هماهنگى حراست هاى صنعت آب خوزستان 
در كنارانجام  رسالت اصلى خود تا پايان بحران سيل در اقصى نقاط 

خوزستان به فعاليت اجتماعى  خود ادامه  خواهد داد.

 بدست تالشگران متخصص نيروگاه رامين اهواز صورت گرفت؛
واحد شماره يك نيروگاه رامين پس از بازسازى كليد خانه

 اين واحد 305 مگاواتى مجددا به شبكه سراسرى برق كشور متصل شد

  مديرعامل شركت توليد 
ــى با  ــرق حرارت ــروى ب ني
ــاره به آغاز تابستان در  اش
ــتان هاى جنوبى گفت:  اس
وضعيت استان هاى جنوبى 
به گونه اى نيست كه تحمل 
خاموشى در تابستان داشته 
ــبب  ــه همين س ــند ب باش
ــرق حرارتى با  ــت ب صنع
ــتقبال  آمادگى كامل به اس

روزهاى گرم مى رود.
  به گزارش روابط عمومى 
ــواز :  ــن اه ــروگاه رامي ني

ــن طرزطلب ظهر امروز در نشست با مديران نيروگاه هاى  محس
حرارتى خوزستان كه در محل نيروگاه رامين برگزار شد، با اشاره 
به آغاز تابستان در شهرهاى جنوبى كشور، اظهار داشت: اميدوارم 
كسرى هايى كه در نيروگاه هاى خوزستان وجود دارد در دو هفته 
باقى مانده جبران شود و همه مديران حداكثر توان مجموعه خود 

را در تابستان براى تأمين برق پايدار به كارگيرى كنند. 
ــال هاى گذشته كه با  ــتان مانند س وى افزود: اميدوارم اين تابس
ــپرى شد،  تالش كاركنان زحمت كش حوزه توليد نيروى برق س

امسال نيز با حداكثر آمادگى برق خوزستان را تأمين كنيم.. 
مديرعامل شركت توليد نيروى برق حرارتى كشور با اشاره به آغاز 
تابستان در استان هاى جنوبى گفت: وضعيت اقليمى استان هاى 
ــتان به گونه اى نيست كه تحمل خاموشى  جنوبى به ويژه خوزس
ــتان داشته باشند و تأمين برق در اين منطقه  و بى برقى در تابس
ــركت مادر تخصصى برق حرارتى كشور  از اولويت هاى جدى ش

است. 
ــن تأكيد كرد: توليد نيروگاه  ــب در خصوص نيروگاه رامي طرزطل
رامين در تابستان گذشته شايسته تقدير بود اما سازه نيروگاه رامين 
قديمى است و براى استفاده از همه توان و ظرفيت آن بايد زودتر 

براى باز توانى اين نيروگاه اقدام كنيم. 
ــتان در ساعات خارج از پيك مصرف  تأمين برق مصرفى خوزس

همچنان با مشكل مواجه است 
در ادامه اين جلسه عبدالرسول پيش آهنگ معاون راهبرى شركت 

مادر تخصصى توليد نيروى 
برق حرارتى كشور با اشاره 
ــاى  ــش بارش ه ــه افزاي ب
ــال 97 و 98،  جوى در س
ــزان  ــش مي ــت: افزاي گف
شايانى  كمكى  بارندگى ها 
به پايدارى و تأمين مستمر 

انرژى مى كند. 
ــور مثال  ــزود: به ط وى اف
استان خوزستان در ساعت 
پيك مصرف كه واحدهاى 
ــتند و 8  ــى درمدار هس آب
هزار مگاوات برق مصرفى 
ــكلى ندارد اما درزمان غير پيك مصرف و  را تأمين مى كنند مش
تمركز بر توليد نيروگاه هاى حرارتى، آمادگى كامل اين نيروگاه ها 

ضرورى است. 
ــتانى است در كشور كه  ــآهنگ ادامه داد: خوزستان تنها اس پيش
ــاعات خارج از پيك مصرف  ــراى تأمين برق مصرفى آن در س ب

با مشكل مواجهيم. 
ــد نيروى برق  ــادر تخصصى تولي ــركت م معاون راهبرى ش
حرارتى كشور به داليل اين مسئله اشاره و عنوان كرد: خارج 
ــدن نيروگاه هاى آبى همزمان  ــك مصرف كه با خارج ش از پي
ــت، نيروگاه هاى حرارتى نمى توانند برق موردنياز استان را  اس
ــط نيروگاه هاى خارج  ــى از آن توس ــن كنند و بايد بخش تأمي
ــار زيادى به خطوط انتقال بار وارد  ــتان تأمين شود كه فش اس
مى كند. بااين وجود آمادگى نيروگاه هاى خوزستان در تابستان 

گذشته مثال زدنى بود.
ــتان شروع شده و بايد  ــتان خوزس ــآهنگ بابيان اينكه تابس پيش
ــريع تر وارد مدار شوند، گفت: ازنظر تأمين  واحدهاى نيروگاه ها س
ــع مالى تمام تالش مجموعه برق حرارتى به برطرف كردن  مناب

اين دغدغه است. 
معاون راهبرى شركت مادر تخصصى توليد نيروى برق حرارتى 
كشور تأكيد كرد: واحدهاى نيروگاهى كه تعمير آن ها تاكنون به 
پايان نرسيده بايد در فرصت باقى مانده تعميرات آن ها انجام شود 

تا در تابستان مشكلى براى تأمين برق نداشته باشيم.

 مديرعامل شركت توليد نيروى برق حرارتى :

 بازتوانى نيروگاه رامين اهواز
 بايد هرچه زودتر اجرا شود

تسليت

سعيد سوارى ،عليرضا محمدى،
توفيق هواشم ، امير فرجاد شمس، 

سيد صادق موسوى، عباس مهديان، 
سيد داود بحرينى

 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"

راديو اينترنتى نيروگاه رامين،
صداى قلب تپنده خوزستان

@radioprrppa
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خالصه عملكرد بسيج و امور ايثارگران
نيروگاه رامين در سال 1397 

  برگزاري جلسات حلقه هاي شجره طيبه صالحين 
  تعامل با مراكز دولتي شهرستان باوي در هفته دولت

بهمراه  رضا(ع)  امام  حضرت  خادمين  ورود  معنوي  آئين    
پرچم متبرك شده به ضريح مطهر در نيروگاه در دهه كرامت  

  راه اندازي نمايشگاه نوشت افزار در سالن نيروگاه
كارگري  بسيج  حضورمسئول  با  ايثار  وحدت  رزمايش    

خوزستان 
  شركت بسيجيان نيروگاه در مراسم تشييع 25 شهيد حادثه 

تروريستي رژه 31 شهريور اهواز
  شركت در مراسم تشييع دو شهيد حادثه تروريستي شيبان

  شركت در مراسم عبادي سياسي نمازجمعه بسيجيان پايگاه 
در مناسبتهاي سال 97

  شركت در همايش هفته بسيج كارگري تاالر مهتاب
  غبارروبي مزار شهداي مدافع حريم واليت 

  گراميداشت سوم خرداد  آزادسازي خرمشهر 
  گشت امنيتي بسيج دفاع از نيروگاه

  مسابقه باروت خيس(انتخاب منفورترين دشمن حقوق بشر)
  نشست روشنگري و بصيرت افزايي با حضور روحانيون ، 
فرماندهان دفاع مقدس و سپاه پاسداران انقالب اسالمي در 

مناسبتهاي مختلف ( 5 برنامه )
  گراميداشت هفته بسيج كارگري

  ورزش بسيجيان ناحيه  در نيروگاه ( هفته سالمت) 
  برگزاري نشست عفاف و حجاب ويژه بانوان همكار نيروگاه 

((با محوريت آموزش حجب و حياي اسالمي به كودكان))
(ويژه  كشور  غرب  و  جنوب  نور  راهيان  اردوي  برگزاري    

همكاران و خانواده)
  همكاري با سپاه ناحيه امام حسن مجتبي(ع) شهرستان 

باوي در امور ورزشي 
  گراميداشت هفته دفاع مقدس

  مسؤليت  موكب اربعين حسيني وزارت نيرو مستقر در مرز 
شلمچه خوزستان

نمازخانه  در  صالحين  هاي  حلقه  شناسي  آسيب  جلسه    
نيروگاه

  بازديد مسؤل امور ايثارگران شركت مادر تخصصي توليد 
برق حرارتي جناب آقاي روحي از پايگاه بسيج نيروگاه رامين 

سپاه  فقيه  ولي  نمايندگي  حوزه  محترم  مسئول  بازديد    
شهرستان باوي از پايگاه بسيج نيروگاه 

  گراميداشت هفته بسيج 
  حضور بسيجيان در مراسم تشييع شهيد مدافع امنيت((شهيد 

نجم الدين باوي))
  برگزاري مسابقه حفاظتي مهارت هاي زندگي در فضاي 

مجازي 
در  رامين  نيروگاه  شهداي  تمثال  از  برداري  پرده  آئين    

زائرسراي نيروگاه در مشهد مقدس
  شركت بسيجيان نيروگاه در مراسم حماسه 9 دي 

  مشاركت معنوي بيش از 130 نفر از پرسنل و بسيجيان در 
طرح اهداي خون سالم 

  حضور داوطلبانه و جهادي بسيجان نيروگاه جهت بازسازي 
كليدخانه حادثه ديده واحد يك نيروگاه رامين

خالصه گزارش عملكرد نيروگاه سيكل تركيبى
افق ماهشهر - سال 97 

  توليد 2,687,659 مگاوات ساعت انرژى الكتريكى طى 
12 ماه

انرژى  ساعت  مگاوات   3,872,000 آمادگى  سهميه   
الكتريكى 

 تحقق آمادگى 4,468,552 مگاوات ساعت انرژى الكتريكى 
( 15,4درصد افزايش نسبت به سهميه آمادگى)

رفع  و   4 الي   1 شماره  واحد  اى  دوره  تعميرات  انجام   
محدوديت هاى توليد ( بهار و پائيز )

پرسنل  توسط  ايراينتك  هواى  فيلتر  عدد  تعويض 1200   
نيروگاه

 ، الكتريك  هاى  بخش  در  ديفكت  عدد   720 لغو  و  انجام 
ابزاردقيق و مكانيك.

  برگزارى دوره هاى مختلف آموزشى در زمينه تعميرات و 
بهره بردارى به مدت 288 ساعت.

خبر

گزارش عملكرد امور بانوان و 
خانواده نيروگاه رامين - سال 97

  انتشار مقاالتي در خصوص تغذيه و سالمتي در ماه مبارك 
رمضان در لينك مشاور  امور بانوان روي سايت نيروگاه

   ترويج فرهنگ عفاف و حجاب در نيروگاه با اجرا و 
مشاركت در برنامه هاي فرهنگي 

   ايجاد صفحه و لينك مشاور  امور بانوان روي  سايت 
نيروگاه

  همكاري در برگزاري همايش بزرگ مردمي حافظان 
حريم خانواده شهر باوي

  برگزاري نشست عفاف و حجاب با محوريت زن و عفت 
در اسالم براي زنان شاغل

   تقدير ازبانوان شاغل  برترعفاف و حجاب 
   تهيه هديه فرهنگي از محصوالت عفاف و حجاب( مقنعه 

و ساق دست)
  برگزاري مسابقه فرهنگي با موضوع عفاف و حجاب

  برگزار ي مسابقه نقاشي با موضوع عفاف و حجاب براي 
فرزندان در دو رده سني 3 الي 9 سال و 9 الي 16 سال

  قراردادن عكس هايي با پيام عفاف و حجاب در پورتال و 
سيستم انگشت زني و تابلو هاي ديجيتال شركت

  تهيه لباس متحد الشكل متناسب با محيط كار اداري بر 
طبق منشور عفاف و حجاب

  برگزاري سه جلسه آمادگي جسماني در هفته در تايم 
اداري براي بانوان شاغل

  برگزاري مسابقات ورزشي در رشته هاي آمادگي جسماني 
و تير اندازي و دارت به مناسبت هفته  بسيج براي بانوان  شاغل

  برگزاري مسابقات ورزشي در رشته هاي آمادگي جسماني 
و تير اندازي و دارت به مناسبت هفته  دفاع مقدس  براي بانوان 

شاغل
  برگزاري جلسات مشاوره  فردي وخانوادگي براي كارگران 
به صورت يك روز در هفته در محل اداري  و با ارائه معرفي نامه 

همراه خانواده در مطب  
  تجليل از دختران شاغل با حضور در محل كار ايشان 

   انتشار دو مقاله روانشناسي تربيتي در خصوص تربيت 
فرزندان دختر و چگونگي رفتار پدر و مادر با فرزندان

   تقدير از بانوان شاغل با اهداي لوح تقدير به بانوان همكار 
   برگزاري اردوي سياحتي  شهرستان دزفول  براي بانوان 

همكار 
   شركت 4 نفر از بانوان همكار در دوره هاي آموزش 

صالحين در مشهد مقدس 

   الكتريك 
 تعويض بريكر 20 كيلوولت روسي واحد 1 با بريكر روسي قديمي 

كه اين مورد اولين بار در نيروگاه 
  اورهال اساسي واحد 4 شامل رتور و استاتور ژنراتور اصلي 

  بازسازي و ترميم كليد خانه واحد 1 كه بعد از حادثه آتش سوزي 
در يك پروسه فشره دوازده روزه  

ابزار دقيق
 طراحي و ساخت  و نصب كارتهاي ميميك واحد 4   به تعداد 

500 عدد 
 ساخت برد هاي الكترونيكي ترانسميتر پوزيشنر به تعداد 50 عدد

 بهينه سازي و طراحي سيستم دور سنج توربين واحد 1 
  تعويض 10 عدد بلك اليت ركوردرهاي فوجي واحد هاي 1 تا 6

 فيشي كردن دماي بوستر پمپهاي واحد 4 
  دو سنسوره كردن ياتاقانهاي 3و 4 و 5 و 6 واحد 4 

 نصب و راه اندازي كنداكتو مترهاي سيستم پالشينگ پالنت واحد 
 2

  بهينه سازي سيستم اندازه گيري نشت هيدروژن واحد 6 
 بهينه سازي فلومتر هاي سيستم آب خنك كن ژنراتور واحد 1 

  تعمير و راه اندازي مشعل استخر 
  بهينه سازي مدار اتومات رگالتور 4064 شيمي فاز 1 مربوط 

به آب نرم 
  رفع اشكال از سرور اصلي سيستم مانيتورينگ و اصلي و رزرو 

ويداس واحد 1
   جوشكاري

 انجام عمليات تعويض لوله هاى بويلر در تريپ هاى اضطرارى، 
مياندوره اى و اورهال

  بازسازى تعداد زيادى از تانكها مخازن و فيلتر هاى شيمى
 بازسازى و جوشكارى ترميمى الين هاى گردشى

 ظطچ انجام امور جوشكارى تعميرات اساسى واحد 4
  انجام پروژه جابجايى پمپ هاى توربو فيد پمپ واحد يك و چهار

 انجام عمليات جوشكارى ترميمى مشعلهاى بويلر
  انجام عمليات هاى اضطرارى تعويض لوله هاى اكنومايزر استارت 

بويلر
    مكانيك  تجهيزات ثابت 

  بازسازي ياتاقان 23092 باالي ايرهيتر شاخه B واحد 4. 
  بازسازي ياتاقان 710/294 تراست ايرهيتر  

  انجام پروژه تعويض، ترميم و بازسازي EXP.J هاي كانال هاي 
دود و هواي بويلر واحد هاي شماره 1-6- و 4. 

  انجام فاز اول پروژه تحقيقاتي بررسي احتراق كوره درون بويلرهاي 
نيروگاه رامين با مشاركت انجمن احتراق ايران. 

  دعوت از كارشناس شركت سازنده بويلرهاي نيروگاه كراسني 
كاتلشيك و بررسي هر 6 واحد نيروگاه و ارايه راهكارهاي مناسب 

جهت بهينه سازي و رفع اساسي ديفكت ها توسط ايشان.
 انجام موفقيت آميز پروژه بهينه سازي آببندي ايرهيتر طرح 

آببنديبرسي انطباق پذير بر روي ايرهيتر شاخه B واحد يك.
  ساخت دو عدد كولر آب مقطر الكترو فيد پمپ

  رسوب زدايي وريتيوپ لوله اي بالنك شده واحد هاي 2و3و4و5و6 
  ساخت كامل كولر بخار استارت بويلر

 ساخت كامل كنترل ولوهاي اسپري بخار فشار 300 بار و دماي 
280 درج سانتيگراد

 ساخت سيت ثابت وتنظيم نهايي گيت ولو مسير اسپري بخار 113 
  ساخت سيت ثابت وتنظيم نهايي ومونتاژايمپولس سيفتي ولو 

اصلي 
  اورهال كامل ولو هاي پروانه اي dy/py=10/1400  برج خنك 

كن شماره 7 
  بازسازي كامل كنترل ولو دبي كل سيكل 

 اورهال 8 عدد گيت ولوفشار قوي شامل اصالح سيت ثابت 
ومتحركبا فشار 25 و16 و باقطر 400 مربوط به ورودي بوستر پمپ 

وتوربوفيد پمپ
 اورهال كامل گيت ولو پيستوني dy/py=373/200 مربوط به 

ولو 123 واحد4 
  اورهال كامل كنترل ولو dy/py 216=281/175  با دماي 510 

درجه ساتنيگراد - واحد4 
  اورهال  10 عدد فيلتر مكانيكى  تصفيه خانه هاي نيروگاه 

  اورهال كلريناتور شماره 1 و2 نيروگاه دوم
 بازسازى والو هاى پروانه اى DN800  ورودى سل 3 از برج 

5 –سل 4 از برج 8 نيروگاه اول
  بازسازى والو پروانه اى DN800  ورودى سل 3 از برج 5  

نيروگاه دوم
  اورهال باكس هيدروليك فرمان فيلتر سديمى NA1-2  تصفيه 

خانه 1-4
  اورهال الكترواليزر A هيدروژن سازى فاز 1 و فاز 2  

  اورهال الكترواليزر B  هيدروژن سازى فاز 1
   مكانيك  تجهيزات دوار 

  تعميرات اساسي توربوژنراتورواحد4
  تعميرات اساسي توربو فيد پمپ و فيدپمپها واحد 4

 تعميرات اساسي كليه پمهاي روغن توربين و پمپهاي داخل  و 
پمپهاي خارج توربين هال واحد4 

  تعميرات اساسي كليه فنهاي و كمپرسورها و ديزل ژنراتورهاي 
واحد4

  تعميرات نيمه سنگين توربين واحد 5
  تعميرات نيمه سنگين توربين واحد6

  تعميرات اساسي توربوفيدپمپ واحد 1 و تعويض پره توربين و 
تعويض پمپ آن

8- رزرو سازي انواع تجهيزات سيستمهاي دوار همچون پمپ و 
ياتاقان و شافت و غيره

9- انجام ميان دوره اي كليه تجهيزات سيستمهاي دوار واحد 
1و2و3و5و6

10 - فعاليتهاي پاياني تعميرات اساسي توربوژنراتور و تاسيسات جاني  
واحد1

  ايمني
با  مطابق  سال97  پرسنلي  حوادث  آناليز  گزارش  ارائه    
استاندارد (نسبت به سالهاي گذشته كاهش چشمگيري از حوادث 
بدست آمده است از لحاظ اقتصادي و حفظ سرمايه نيز بررسي شد)
  گزارش آناليز آتش سوزي هاي سال97 (نسبت به سالهاي 

گذشته كاهش چشمگيري مشاهده شد)
  كاهش 75 درصدي آتش سوزي نسبت به زمان مشابه 

سال 96
  بازرسي و نظارت اورهال واحدهاي 4

  نظارت بر قرارداد آتش نشاني 
  بازديد و نظارت سيستم اعالن و اطفائ حريق نيروگاه 

مورد، 6  كيلويي 170  شيميايي12  پودر  كپسول  شارژ    
كيلويي160 مورد ، فوم شيميايي 95 مورد در داخل شركت

  ارسال شرح كار سيستم اعالم واطفاء حريق گالري كابل 
(برگزاري  پرسنل   HSE آموزشي كالسهاي  برگزاري    

كالسهاي آموزشي ايمني جهت پرسنل شركت وپيمانكاران)
   بررسي ديفكتها و درخواستها تعميراتي داراي ريسك خطر 

جهت ايمن سازي وكنترل خطر
  بررسي و ارائه گزارش حوادث پرسنلي و حوادث تجهزاتي

  بازسازي و طراحي مسير رينگ آتش نشاني 
  دريافت گواهينامه سالمت كرنها وجرثقيل هاي نيروگاه

  پيگيري مصوبات كميته حفاظت فني و بهداشت كار و 
مصوبات مربوطه كميته ها

  توزيع تجهيزات حفاظت فردي پرسنل شركت و پيمانكاران
  رگزاري جلسات ايمني و حفاظت فني  با اداره كار و رفاه 

اجتماعي استان
  خريد لوازم وتجهيزات آتش نشاني

  پيگيري برنامه هاي OHSAS جهت دريافت گواهينامه
  فرماندهي عمليات اطفاء حريق داخل شركت  و سطح 

شهرستان
  شركت درجلسات شوراي سياست گذاري HSE شركت 

مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي 

  بهداشت
  بازديد وپايش نقاط مختلف نيروگاه از لحاظ بهداشتي و رفع 

نواقص بهداشتي آنها بصورت ماهيانه
  بررسي و پيگيري جهت خريداري يك دستگاه دي سي 

شوك براي درمانگاه 
  بررسي و پيگيري بيماري هاي (غيركاري )برخي از شاغلين 
نيروگاه درخصوص رعايت وضعيت جسماني و رواني آنان در محل 

كار و ارايه برخي امكانات رفاهي درماني به آنها .
  بررسي مواد شيميايي مورد استفاده هر قسمت وارايه برگه 

اطالعات ايمني موادشيميايي (MSDS) براي قسمت 

  رفع نواقص بهداشتي عنوان شده از سوي كارشناسان شبكه 
بهداشت شهرستان و ارسال گزارشات آيتم هاي رفع شده 

  شركت در سمينارها و همايش هاي  شبكه بهداشت و 
درمان شهرستان باوي و معاونت بهداشتي استان 

  تدوين و ارسال پيامك هاي بهداشتي و سالمتي براي 
پرسنل شاغل از طريق سامانه سروش نيروگاه با همكاري واحد 

روابط عمومي

  محيط زيست
توسط  محيطي  زيست  پايش  در  خوداظهاري  انجام    

آزمايشگاه معتمد محيط زيست بصورت فصلي (4مرحله )
  تعريف پروژه هاي بهينه سازي زيست محيطي درسال 

 1397
  تعريف پروژه هاي زيست محيطي نيروگاه افق ماهشهر 

در سال 1398 
  تعريف اهداف محيط زيست و برنامه هاي عملياتي حصول 

آنها در نيروگاه رامين جهت سال 1397 
  پايش و ارزيابي عملكرد HSE نيروگاه توسط ارزيابان 
شركت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي و تعريف اقدامات 

اصالحي و پيشگيرانه به منظور ارتقاء شاخص هاي مربوطه
  ارائه مقاله با عنوان مانيتورينگ آنالين پساب با معرفي 
 HSE سيستم هاي تصفيه و  حضور در پنل داوري اولين همايش

نيروگاه هاي حرارتي كشور
  اتمام عمليات ساختماني احداث كارگاه شستشوي مبدلهاي 

حرارتي جهت انتقال پساب هاي توليدي به تصفيه خانه
  اليروبي و تخليه لجن هاي تله تصفيه خانه فيزيكي نيروگاه 
اول توسط شركت معتمد محيط زيست در امور پسماند به منظور 

بازيافت و امحاء لجن هاي فوق الذكر
  بررسي و امكان سنجي روش نصب آنااليزرهاي آنالين 

گازهاي خروجي از دودكش ها در 4 واحد نيروگاه افق ماهشهر  
  تدوين و اجراي برنامه هاي پيشنهادي جهت گراميداشت 

روز هواي پاك (29 ديماه 97 ) به شرح ذيل : 
  اجراي تور يكروزه طبيعت گردي و بازديد از نرگس زارهاي 

بهبهان با مشاركت روابط عمومى
جشنواره  در  ها  بادبادك  پرواز  مسابقه  برگزاري    

"خانواده، نيروگاه و محيط زيست " با مشاركت روابط عمومى
  انتشار پيامها و مطالب زيست محيطي درماهنامه نخل 
وكارون نيروگاه ،كانال سروش نيروگاه، درج پيام برروى فيشهاى 
حقوقى، سيستم حضور و غياب ، بيل بورد و پيام كوتاه و ساير رسانه 

هاي عمومي با مشاركت روابط عمومى
  تهيه و تدوين گزارشات تحليلي از روند تغييرات آالينده هاي 
دود وپساب بصورت ماهيانه ، شش ماهه (نيمسال اول97) و ساليانه 

(سال 1396) و ارسال جهت مسئولين نيروگاه

 H.S.E خالصه گزارش عملكرد ساليانه امور 

گزارش عملكرد معاونت نگهداري و تعميرات نيروگاه رامين در سال 1397
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   /سال چهارم/فروردين ماه 1398/ شماره  سى

آلبوم فروردين ماه
 ديدار نوروزي مديرعامل و مديران ارشد نيروگاه با كاركنان

فعاليت خودجوش كاركنان نيروگاه رامين
 در موكب وزارت نيرو ( كمك به سيل زده ها)

مشاركت كاركنان جهادگر نيروگاه رامين در احداث و 
تقويت سيل بندهاي شهرستان باوي

ديدار خانواده همكار فقيدمان
 زنده ياد مهندس بهرام تاجميرى از نيروگاه

تهيه و توزيع غذاي گرم ميان 
روستاهاي سيل زده شهرستان باوي

 ساخت سيل بند متحرك شهر ويس
 توسط جهادگران بسيجي نيروگاه رامين 

 اهدا كمك هاي كاركنان نيروگاه و سايرنيروگاه هاي
 حرارتي كشور به مناطق سيل زده خوزستان

تعميرات اساسي برجهاي خنك كن نيروگاه رامين

به گزارش روابط عمومى نيروگاه رامين اهواز : اين واحد 305 
مگاواتى كه در نيمه دوم آبان 97 بمنظور اجراى تعميرات اساسى 
از مدار خارج شده بود با همت تالشگران خود طى روزهاى آينده 

مجددا راه اندازى و به مدار سراسرى برق كشور متصل مى شود. 
مهندس غالمرضا چرخاب ساززاده معاونت مهندسى و نظارت 
فنى نيروگاه رامين با اشاره به برنامه ريزى دقيق اين نيروگاه بمنظور 
تقويت آمادگى و توليد پايدار انرژى حياتى برق در سال 98 بويژه 
پيك مصرف برق ، مهمترين اقدامات انجام شده اين نيروگاه را 

تشريح نمود.
وى اقدامات انجام شده در بخش توربين اين واحد 305 مگاواتى 
را رفع مشكل آب در روغن استفاده از توانمندى هاى داخلى ، انجام 
تست هاى غير مخرب كليه پره هاى ثابت و متحرك. ريتينگ رينگ 
ژنراتور، تعوض سگمنتهاى آببندى توربين و نصب و تنظيم آنها ، 
ترميم و بازسازى متعلقات آسيب ديده سيستم آببندى ژنراتور، بابيت 

ريزى ياتاقانهاى آسيب ديده شماره 1 و 7 و تنظيم و نصب مجدد آنها ، تغيير 
طرح آببندى بخش هيدروليك رگالتور ولوهاى بخش گاورنر توربين، دمونتاژ 
كامل قسمت بخار رگالتور ولوهاى سيلند IP و رفع ديفكت از آنها و همچنين 
بازسازى محل هاى ترك خورده سيلندر هاى HP,IP,LP توربين عنوان نمود
وى در خصوص تعميرات اساسى تجهيزات جانبى و در بخش سيستم خنك 
كن نيز گفت: رفع محدوديت خالء با اجراى عمليات هاى رسوب زدايى 
كندانسور با استفاده از مواد نانو به تعداد 17600 شاخه،تعويض بيش از 770 
شاخه لوله مسدود شده كندانسور، سندپالست و رفع پوسيدگى كليه مسيرهاى 
آب و خنك كن و پوشش آنها با استفاده از رنگ اكوپسى كولتار ، تعميرات 
اساسى برجهاى خنك كن رديف 5 به تعداد 5 سل كه شامل تعويض سازه هاى 
فلزى، ايرانيت هاى نم گير و نما با استفاده از مواد پلى اتيلن را مهمترين اقدامات 

تعميراتى اين بخش دانست.

معاونت مهندسى و برنامه ريزى اين نيروگاه به تعميرات اساسى پمپ هاى 
آب گردشى يا CWP  اشاره نمود و سرويس ، رفع اشكال و بازسازى 
مبدلهاى حرارتى ، تعميرات اساسى پمپ هاى آب تغذيه شامل فيدپمپ 
ها، بوستر پمپها، كندانسيت پمپ ها ، سيستم هاى روغن كارى و همچنين 
رفع اشكال و تعمير اساسى بيش از 1000 والو شامل  والوهاى آب گردشى، 
آب سيكل بخار و روغن كارى در سايزهاى مختلف را از اقدامات شاخص 

اين بخش برشمرد
 چرخاب ساز زاده تعميرات اساسى بويلر اين واحد را از ضروريات و اقدامات 
شاخص اين پروژه دانست و  تعويض بيش از 400 شاخه لوله بويلر ، تست 
و رفع اشكال مشعل هاى محيطى و مركزى ، تعميرات اساسى ايرهيترها شامل 
تعويض ياتاقان هاى تراست بيرينگ و همچنين تعويض پينهاى كمربندى، 
تعويض چرخ زنجير، تنظيم آب بند ها ،تعمير اساسى گيربكس ها ،تعويض 
كليه اكسپيشن هاى معيوب مسير دود هوا ، تعمير اساسى فنهاى بويلر شامل 

(FD.FAN-ID.FAN-GR.FAN) و تست هاى غيرمخرب 
كليه مسيرها و والوها مطابق دستورالعمل را از مهمترين بخشهاى 

اين عمليات دانست.
وى در ادامه مهمترين اقدامات بخش الكتريك را تعميرات اساسى 
ژنراتور ، بريكرها و موتورها و حفاظت ها دانست. چرخاب ساز 
زاده مهمترين اقدامات در بخش روتور ژنراتور را تخليه كليه گوه 
ها ، تعويض گوه هاى عايقى،دمونتاژ ريتينگ رينگها ،تعويض 
زيرريتينگها و اصالح بولت هاى جريانى عنوان نمود.وى رفع 
اشكال از شينه ها ، رفع اشكال از هسته اى ژنراتور، انجام تست هاى 
ولتاژ و هيدروليك ، تعويض گوه هاى عايقى، تعويض ايربافرها را 

مهمترين اقدامات در بخش الكتريك استاتور دانست.
معاونت مهندسى نيروگاه تعميرات اساسى موتورهاى (  kv0/4  و   
kv0/6 ) شامل موتورهاى اژكتور ها ، بوستر پمپ ها ، كندانسيت 
پمپ ها ، فن هاى بويلر وسرويس و رفع اشكال بريكرهاى(  

kv0/4  و   kv0/6 )  را نيز از اقدامات اين بخش برشمرد.
چرخاب ساز زاده همچنين به تعميرات اساسى تجهيزات ابزار دقيق اين واحد 
پرداخت و مهمترين اقدامات عملياتى در اين بخش را تعويض و تعمير كليه 
سنسور هاى حرارت از جمله سنسورهاى حرارت توربين و بويلر، تست و 
رفع اشكال از كليه  ترانسيمترها ، تست و سرويس كليه گيجهاى فشار ، فلو و 
همچنين سرويس و تعويض والوهاى مانومتر هاى فشار ، سرويس كليه سرور 
ها و مانيتور هاى اتاق فرمان و  طراحى و ساخت كارت هاى تابلو ميميك و 

تعويض آن ها اشاره نمود.
معاونت مهندسى و برنامه ريزى نيروگاه رامين در انتها اظهار اميدوارى نمود 
با راه اندازى مجدد اين واحد 305 مگاواتى طى روزهاى آتى بتوانيم با توليد 
پايدار انرژى برق بويژه در فصل تابستان و پيك مصرف برق همچنان خدمت 

رسان مردم باشيم.

با همت تالشگران متخصص نيروگاه رامين اهواز

تعميرات اساسى واحد 305 مگاواتى واحد شماره 4 نيروگاه رامين در ايستگاه پايانى

 به گزارش روابط عمومى نيروگاه رامين اهواز : نيروگاه افق ماهشهر كه با 
ظرفيت 648 مگاوات ساعت تامين كننده بخش عمده اى از برق مورد نياز 
جنوب شرق خوزستان است در سال 97 توانست 2 ميليون و 687 هزار 

و 659 مگاوات ساعت انرژى برق توليد و به شبكه سراسرى ارائه دهد. 
مهندس رضا جديديان سرپرست نيروگاه افق ماهشهر با اعالم اين خبر 
گفت : جنوب شرق خوزستان بويژه مناطق ماهشهر و بندرامام خمينى(ره) 
از شرايط آب و هوايى ويژه و از بزرگترين قطبهاى صنعتى كشور مى باشند 
و تامين برق پايدار اين مناطق مهمترين رسالت اين نيروگاه است كه در سال 
97 توانستيم با تكيه بر همت و تالش كاركنان خود 2 ميليون و 687 هزار 

و 659  مگاوات ساعت انرژى برق توليد و به شبكه سراسرى ارائه دهيم.

 وى همچنين گفت : اين نيروگاه پتانسيل توليد برق بيشترى نيز دارا بود كه 
بدليل پائين آمدن دماى هوا ، كاهش مصرف انرژى برق در فصل زمستان و 
همچنين عدم نياز شبكه برق بر اساس تصميم مركز ديسپاچينگ كه وظيفه 
توزيع برق را بعهده دارد توليد خود را محدود نموديم . جديديان اجراى 
تعميرات دوره اى هر 4 واحد توليد اين نيروگاه در فصلهاى بهار و پائيز و 
انجام تعميرات تخصصى در بخش هاى الكتريك ، ابزاردقيق و مكانيك را 
نيز از ديگر اقدامات بمنظور حفظ و تقويت آمادگى اين نيروگاه برشمرد. 
وى همچنين برگزارى دوره هاى مختلف آموزشى در زمينه تعميرات و بهره 
بردارى به مدت 288 ساعت و تقويت زيرساختهاى زيست محيطى را نيز 

از ديگر اقدامات اين نيروگاه در سال گذشته عنوان نمود.

با توليد 2 ميليون و 687 هزار و 659 مگاوات ساعت انرژى برق در سال97

عملكرد موفق نيروگاه افق ماهشهر  در پايدارى شبكه برق جنوب شرق خوزستان 


