گذر موفق نیروگاه رامین اهواز از پیک برق تابستان ۹۸

نیروگاه رامین ،قلب تپنده سرزمین نخل و کارون
ماهنامه داخلی شرکت مدیریت تولیدبرق اهواز(نیروگاه رامین)
/سال چهارم/شهریور ماه /1398شماره سی و پنجم4/صفحه

پیامتبریکمهندسناصرمحمدیمدیرعاملنیروگاه
رامینبمناسبتگرامیداشتهفتهدفاعمقدس

✳ دفاع مقدس ،نام آشناترین واژه در قاموس حماسه های عزت آفرین
ایران است که خاطرات دالوری های آن ،در تاریخ شکوهمند این دیار به یادگار
خواهد ماند.
بی تردید استقالل و اقتدار امروز کشور عزیزمان حاصل ایثار  ،پایداری،
استقامت ،رادمردی و رشادتهای شهیدان ،جانبازان وایثاگرانی است که با نثار
جان و خون خود درخت تنومند ایران اسالمی را به بار نشانده تا امروز مامن و
امیدی برای کشورهای مظلوم و ستمدیده باشد.
خرسندیم که نیروگاه رامین نیز همزمان با ایام دفاع از کیان کشورمان همراه
و همگام با ملت متعهد و سلحشور ؛ ضمن تولید انرژی حیاتی برق در آن شرایط
حساس و تاریخی و با وجود بمباران این زیرساخت استراتژیک توانسته است با
اعزام کارکنان و تالشگران جهادگر خود به خطوط مقدم و پشتیبانی جبهه نقش
اثرگذاری داشته و به برکت همین افتخار امروز شاهد تداوم  ۴۰ساله تولید انرژی
برق و خدمت رسانی به مردم شریف میهن عزیزمان هستیم.
ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و ایثارگران انقالب اسالمی،دفاع
مقدس و شهدای مدافع حرم  ،هفته دفاع مقدس را به همه کارکنان و خانواده
نیروگاه رامین بویژه خانواده ایثارگران و  ۶شهید واالمقام این مجموعه تبریک
عرض نموده و از خداوند منان توفیق تداوم خدمت رسانی و سربلندی شما را
مسئلت می نمایم.
ناصر محمدی ،مدیرعامل نیروگاه رامین ۳۱ -شهریور ۱۳۹۸

سخنرانی آیت اهلل حاج عباس طبرسی
در نیروگاه رامین اهواز

این نیروگاه با بهرهبرداری اصولی ،تعمیرات
پیشگیرانه و رفع چالش های فنی واحدهای خود
توانست با تولید ۳میلیون و  ۸۲۷هزار و  ۴۲۸مگاوات
ساعت انرژی برق که از افزایش  ۶۷/۳درصدی نیز
برخورداربوده است نقش عمده ای در پایداری شبکه
برق به ویژه پیک مصرف تابستان ایفا نماید.
به گزارش روابط نیروگاه رامین اهواز :ناصر
محمدی مدیرعامل نیروگاه رامین با اشاره به
اهمیت انرژی برق به ویژه در فصل تابستان
اظهار داشت :انرژی برق یکی از حیاتی ترین
نیازهای مردم به ویژه در فصل تابستان است
و با توجه به اهمیت این نیاز همگانی ،همه
تالش و همت خود را جهت تولید پایدار این
انرژی بویژه در فصل تابستان معطوف نمودیم.
محمدی با اشاره به پیک مصرف برق تابستان که از اول
خردادماه الی  ۱۵شهریور هرسال شکل می گیرد گفت:
استقرار صنایع بزرگ و گرمای بیش از حد هوا در استان
خوزستان اهمیت تولید و تامین این انرژی را بیش از پیش
نمایان می کند .وی گفت  :جهت تحقق اهداف و رسالت
خود پیش از آغاز فصل تابستان با اجرای تعمیرات اساسی
واحد  ۳۰۵مگاواتی شماره  ،۴اجرای تعمیرات میاندوره ای

زدایی و تعویض لوله های معیوب کندانسورها ،
تعویض لوله های معیوب بویلر و سرویس مشعل
های مربوطه  ،تعویض اکسپنشن جوینت های
مسیر دود و هوا واحد های  ۴و  ،۶بازسازی کولینگ
تاور ردیف  ،۵رفع اشکال آب در روغن توربین واحد
 ۴پس از  ۲۴سال از راه اندازی اولیه ،رفع اشکال
از اختالف دمای سیلندر توربین  IPواحد  ۵پس از
 ۱۰سال از زمان ایجاد این چالش فنی و همچنین
رفع اشکال در توربو فید پمپ واحد شماره یک
عنوان نمود .وی تعداد خروجهای اضطراری
واحدهای نیروگاه درپیک مصرف برق را  ۱۲خروج
اعالم نمود که این میزان نسبت به مدت مشابه
سال گذشته ۳۳درصد کاهش داشت .چرخاب
ساز زاده همچنین میزان روزهای درمداربودن
همزمان هر  ۶واحد تولیدبرق نیروگاه رامین در پیک برق
تابستان را  ۸۵روز عنوان نمود که این میزان نسبت به
مدت مشابه سال قبل  ۲۰روز افزایش داشته است .شایان
ذکر است نیروگاه رامین اهواز با  ۶واحد تولیدی بزرگترین
تولیدکننده برق جنوب غرب کشور است و نقش عمده ای
در پایداری شبکه برق سراسری کشور و تامین برق موردنیاز
استان خوزستان ایفا می کند .

سایر واحدها و همچنین رفع محدودیت های تولید توانستیم
روند تولید انرژی برق در نیروگاه را تقویت نموده و به لطف
خدا و همت کارکنان خود نتیجه این اقدامات را در افزایش
تولید و پایداری واحدهای نیروگاه رامین در فصل تابستان و
پیک مصرف برق شاهد بودیم.
غالمرضا چرخاب ساززاده سرپرست معاونت مهندسی
و برنامه ریزی نیروگاه رامین نیز مهمترین اقدامات صورت
گرفته به منظور تقویت این نیروگاه در فصل تابستان را رسوب

در پی تحقیقات و اقدامات گسترده فنی صورت گرفت

رفع چالش فنی آب در روغن توربین واحد شماره 4نیروگاه رامین پس از 24سال

به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین :کارشناسان
متخصص این نیروگاه با اجرای عملیات فنی – تخصصی
موفق به رفع نشتی بخار در روغن  ،توربین واحد شماره
 4شدند که این عملیات ضمن بهبود فرآیند بهره برداری
باعث صرفه اقتصادی  ،کاهش هزینه های خرید روغن و
همچنین افزایش طول عمر روغن توربین گردید .
به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین:غالمرضا
چرخاب ساز زاده سرپرست معاونت مهندسی و برنامه ریزی
فنی اظهار داشت  :سطح کیفیت و عملکرد روغن روانکاری
وخنککارییاتاقانهایتوربیندارایاهمیتوحساسیت
باالیی برخوردار بوده که نفوذ آب (بخار) در آن می تواند باعث
چالشهای متعدد فنی در واحدهای تولید برق شود .وی میزان
روغن مورد نیاز توربین و تجهیزات وابسته که از حساسیت و
قیمت باالیی نیز برخوردار است را  70متر مکعب عنوان نمود
و گفت  :نفوذ آب در روغن توربین یکی از مشکالت اولیه
واحد  305مگاواتی شماره  4نیروگاه رامین از سال  1374یعنی
از زمان احداث و راه اندازی این واحد بوده بطوریکه کارشناسان

داخلیوخارجیبویژهمهندسانسازندهاینتوربیننیزنتوانستند
این مشکل فنی را بصورت مطلوب رفع کنند .چرخاب ساززاده
حداکثر میزان استاندارد وجود آب در روغن را 500 PPM
عنوان نمود و افزود :نفوذ بیش از حد آب در روغن توربین
منجر به انحراف از این میزان استاندارد تا حدود PPM
 30000می شد که باعث کاهش سطح روانکاری وافزایش
حرارت یاتاقانها  ،افزایش سطح اصطکاک و تخریب یاتاقانها
،آلودگی وهدر رفت روغن در فرآیند تصفیه مجدد  ،و نهایتًا

باعث کاهش سطح تولید این واحد  305مگاواتی می شد.
وی گفت  :با تشکیل کارگروه تخصصی اقدام به تحقیقات
و بررسی فنی گسترده از جمله بررسی سوابق  ،نقشه ها
،دستورالعملها و ارائه راهکارهای متعدد و انتخاب بهترین
گزینه توانستیم با ایجاد تغییرات فنی در طراحی پایپینگها و
گلندها اقدام به رفع این مشکل فنی و کاهش سطح آب
موجود در روغن تا  50 PPMنمائیم .سرپرست معاونت
مهندسیوبرنامهریزینیروگاهرامینمهمترینمزایایاین
اقدام تخصصی را کاهش محدودیت این واحد تولیدی پس
از  24سال عنوان نمود.
وی افزایش طول عمر روغن توربین ،بهبود سطح عملکرد
یاتاقانها  ،عدم نیاز به پایش و تصفیه مستمر روغن  ،صیانت از
محیط زیست ،کاهش مصرف و هزینه های خرید روغن را
از دیگر مزایای اجرای این طرح برشمرد  .الزم بذکر است
نیروگاه رامین اهواز با  6واحد تولیدی و مجموع ظرفیت 1850
مگاوات ساعت بزرگترین نیروگاه بخاری کشور و تامین کننده
بیش از  35درصد برق مورد نیاز استان خوزستان است.

در  6ماهه نخست سال تحقق يافت؛

توليد بيش از  5.5ميليون مگاوات ساعت انرژي برق توسط نيروگاه رامين اهواز

به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز  :بمناسبت ایام محرم ویژه
برنامه قیام عاشورا با حضور آیت اهلل طبرسی مدرس حوزه علمیه نجف اشرف
و استقبال پرشور کارکنان نیروگاه رامین برگزار شد  .تبیین فلسفه قیام عاشورا و
تداوم راه شهدای کربال مهمترین رویکرد این سخنرانی مذهبی بود.

اين نيروگاه با توليد  5ميليون و  667هزار و
 793مگاوات ساعت در  6ماهه نخست سال
 98توانست ضمن تقويت شبكه سراسري برق
كشور تامين كننده اصلي برق مورد نياز استان
خوزستان باشد  .به گزارش روابط عمومي
نيروگاه رامين اهواز  :ناصر محمدي مديرعامل
نيروگاه رامين با اعالم اين خبر گفت  :تامين
برق پايدار شبكه و خدمت رساني مستمر به
مردم مهمترين رسالت ما است وهمواره همه
تالش خود را جهت دستيابي به اهداف و برنامه
هاي توليدي خود بكار مي گيريم تا بتوانيم در
انجام رسالت خود و خدمت رساني به مردم عزيز
سربلند باشيم  .وي ضمن تقدير از كاركنان
تالشگر نيروگاه رامين در تحقق اين رسالت،

ميزان توليد  6ماهه سال جاري را  5ميليون
و  667هزار و  793مگاوات ساعت عنوان نمود
كه اين ميزان توليد نسبت به مدت مشابه سال
قبل از افزايش 2درصدي برخوردار بوده است.
مدیرعامل نیروگاه رامین اهواز متوسط توليد
لحظه اي اين نيروگاه درشهريورماه سال جاري
را  256مگاوات ساعت عنوان نمود كه اين
ميزان نيز نسبت به مدت مشابه سال گذشته
 6مگاوات افزايش داشته است .وي گفت :حفظ
و تقويت آمادگي نيروگاه بمنظور توليد انرژي
حياتي برق در تابستان و ايام پيك مصرف
برق مهمترين برنامه راهبردي و عملياتي ما
طي ماههاي گذشته بود و به لطف خدا ،حمايت
مديران صنعت برق و همت واالي تالشگران

تقدير مهندس پيشاهنگ معاون راهبري توليد
شركت مادرتخصصي توليد برق حرارتي از نيروگاه رامين

ب��ه گزارش رواب��ط عمومي نيروگاه رامين اه��واز  :مهندس
پيشاهنگ معاون راهبري توليد شركت مادر تخصصي توليد برق
حرارتي با ارسال نامه اي از تالش مجموعه نيروگاه رامين بپاس
تولي��د پايدار انرژي برق در فصل تابس��تان و پيك مصرف برق
تقدير نمود .در متن پيام آمده است :
جناب آقای مهندس ناصر محمدی مدیرعامل محترم شرکت
تولید برق اهواز( نیروگاه رامین)

با سالم و احترام،
برخود واجب مي دانم اكنون كه با عبور موفقيت آميزاز پيك
بدون خاموشي و با آمادگي بيش از 98درصد كه با سعي و تالش
جنابعالي و همكاران محترمتان ص��ورت گرفت مراتب تقدير و
تشكر خود را اعالم نمايم.
عبدالرسولپيشاهنگ
معاون راهبري توليد

نيروگاه و همچنين با مديريت مصرف و
صرفه جويي هموطنان توانستيم تابستاني توام
با آرامش را سپري نمائيم .محمدي بهره
برداري اصولي ،تعميرات پيشگيرانه  ،اقدامات
فني -مهندسي،خدمات پشتيباني و هماهنگي
و همكاري كليه بخشهاي نيروگاه را مهمترين
داليل تحقق اين دستاورد دانست .شايان
ذكر است استان خوزستان بدليل شرايط آب
و هوايي گرم و استقرار صنايع بزرگ دومين
استان پرمصرف انرژي برق پس از استان تهران
است و نيروگاه رامين اهواز با  6واحد توليدي
بزرگترين نيروگاه بخاري كشور است كه نقش
مهمي در تقويت شبكه سراسري برق و خدمت
رساني به مردم ايفا مي كند

صفحه2

/سال چهارم/شهریور ماه  /1398شماره سی و پنجم

خبر
مراسم گرامیداشت هفته حجاب
و عفاف در نیروگاه رامین برگزار شد

به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز:
بمناسبت گرامیداشت هفته حجاب و عفاف مراسمی
با حضور بانوان شاغل و با سخنرانی حجت السالم
سیداحمد حسینی امام جماعت نیروگاه رامین برگزار
شد.
بررسی ابعاد حجاب و عفاف در قرآن و اسالم و
همچنین سطح روابط بانوان شاغل در محیط کار از
محورهای این مراسم بود .در پایان این مراسم از خانم
مریم ولی و مینا حدادیان به نمایندگی از سایر بانوان
شاغل در نیروگاه تقدیر و تجلیل بعمل آمد.
سخنرانی حجت السالم علی فدیعمی
در نیروگاه رامین

به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین  :حجت
االسالم علی فدیعمی رئیس اداره تبلیغات قرآنی
سازمان تبلیغات اسالمی خوزستان با حضور در جمع
کارکنان نیروگاه رامین به سخنرانی و تشریح واقعه
کربال و قیام امام حسین (ع) پرداخت .وی حضور
مردم در پیاده روی اربعین را نماد زنده بودن فرهنگ
عاشورا و مبارزه با ظلم و فساد دانست و بر تداوم و
تقویت آن تاکید نمود.
حوزه مقاومت بسیج شهیدصالحی نژاد
شهرستان باوی بعنوان موفق ترین
حوزه اقشار درسطح سپاه حضرت ولی
عصر(عج)استان خوزستان انتخاب شد

حوزه مقاومت بسیج شهیدصالحی نژاد شهرستان
باوی بعنوان موفق ترین حوزه اقشار درسطح سپاه
حضرت ولی عصر(عج)استان خوزستان انتخاب شد
در نهمین جشنواره مالک اشتر که در سالن امام خامنه
ای تاالرفجر اهواز برگزار شد حوزه بسیج کارگران
وکارخانجات شهید صالحی نژاد شهرستان باوی
که متشکل از پایگاههای بسیج نیروگاه شهدای
رامین ،کشت و صنعت نیشکر دهخدا ،شهرداریهای
شهرهای مالثانی ،ویس وشیبان ودانشگاه کارمندی
کشاورزی موفق به کسب عنوان برتر این جشنواره
شد.
به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین :در
این جشنواره که با حضور جانشین محترم سپاه
پاسداران سردارفدعوی ،سردارشاهوارپورفرمانده
سپاه منطقه خوزستان فرماندهان نواحی در سالن
تاالرفجر برگزار شد حرکت جهادی و انقالبی
کلیه رده های بسیج بمنظور تحقق آرمانهای
نظام مقدس جمهوری اسالمی بویژه بکارگیری
رهنمونهای مقام عظمای والیت در جهت تحقق
اقتصاد مقاومتی ،تقویت باورها و ارزشهای انقالب
و تداوم روحیه انقالبی گری در سطح جامعه بویژه
جوانان مورد تاکید قرار گرفت.
در ادامه این مراسم از مهندس مجید دالوند
فرمانده حوزه شهیدصالحی نژاد شهرستان باوی و
فرمانده پایگاه نیروگاه رامین بعنوان موفق ترین حوزه
اقشار در سطح رده های سپاه حضرت ولی عصر(عج)
استان خوزستان تجلیل و تقدیر به عمل آمد.
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هدفمندسازیآموزشهای تخصصینیروگاهرامیناهواز

در جلس��ه کمیت��ه
آموزش نی��روگاه رامین،
تقوی��ت و توس��عه
مه��ارت ه��ای ف��ردی
هدفمندس��ازی
و
آموزشه��ای فن��ی
و تخصص��ی بعن��وان
مهمتری��ن رویک��رد
آموزش��ی این مجموعه
مطرح شد.
ناص��ر محمدی مدیرعام��ل نیروگاه
رامین در این جلس��ه ضمن تقدیر از کادر
واح��د آموزش و کمیت��ه های تخصصی
 ،اقدامات س��اختاری ص��ورت گرفته به
منظور هوشمندسازی آموزش های فنی
تخصصی و تقویت مه��ارت های فردی

را مهمترین گام در تحقق اهداف آموزشی
نیروگاه عنوان نمود.
در ادامه این جلسه که با ارائه گزارش
عملکرد واحد آموزش در سال  ۹۷توسط
امید زمانپور سرپرست معاونت منابع انسانی
نیروگاه همراه بود تقویم آموزشی و برنامه
راهبردی واحد آموزشی نیروگاه در سال ۹۸
مورد بررسی قرار گرفت.

زمان پور اجرای دوره
ه��ای تخصصی منطبق
با نیازها و چالشهای فنی
نیروگاه ،تهیه بستههای
آموزشی ،تقویت و حمایت
از فعالی��ت ه��ای علمی
 ،تحقیق��ی و حرف��ه ای
پرسنل ،اعزام کارکنان به
ماموریت های آموزشی و
تقویت روند اجرای قراردادهای آموزشی را
مهمترین برنامه واحد آموزش نیروگاه سال
 ۹۸عنوان نمود.
شایان ذکر است واحد آموزش نیروگاه
رامین در س��ال  ۹۷اقدام به برگزاری ۵۶
دوره آموزشی با حضور  ۶۸۰نفر از کارکنان
به میزان  ۲۸۶۱۱نفر ساعت نموده است.

خبر
قهرمانیزینبنجاریان
در مسابقات قهرمانی کاراته

به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز  :زینب
نجاریان فرزند همکار (سعید نجاریان) موفق به کسب مقام
قهرمانی در بخش های کاتا و کومیته مسابقات کاراته سبک
شوتوکان استان خوزستان شد.
جلسهتوجیهیکارگروهتخصصی
رونق تولید واحد مکانیک نیروگاه رامین برگزار شد

در فصل تابستان و پیک مصرف برق محقق شد؛

پایداری واحدهای تولید برق نیروگاه رامین
با ساخت و بازسازی قطعات و تجهیزات صنعتی

این نیروگاه با تکیه بر دانش و تجربه
کارکن��ان خود به اعتماد به جوانان خالق
توانست با س��اخت و بازسازی قطعات و
تجهی��زات نیروگاهی ،تولید انرژی برق و
پای��داری واحدهای تولید خود را در فصل
تابستان و پیک مصرف برق تقویت کند.
به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین
اهواز :ناصر محمدی مدیرعامل نیروگاه
رامی��ن با اعالم این خبر گف��ت :پایداری
واحده��ای تولیدی مهمترین هدف ما به
ویژه در فصل تابستان و پیک مصرف برق
است وخرسندیم با تکیه بر دانش و تجربه
ارزشمند کارکنان خود توانستیم با ساخت
و بازسازی قطعات و تجهیزات نیروگاهی
تولید ان��رژی برق و پای��داری واحدهای
تولیدی خود را تقویت کنیم.
وی تحری��م ه��ای ه��ای صنعت��ی

س��الهای اخی��ر را فرصتی ب��رای این
نی��روگاه و صنعت برق دانس��ت و اظهار
داشت :جوانان متخصص و متعهد نیروگاه
رامین این تهدید مهم و اس��تراتژیک را با
تحقیقات و بررسیهای فنی خود تبدیل به
فرصتی برای خودکفایی و بروز توانمندی
خ��ود نمودند و هم اکنون اغلب قطعات و
تجهیزات مورد نیاز خود را از همین طریق
و با استفاده از ظرفیتها و پتانسیل شرکتها
و تولیدکنن��دگان ایرانی تولی��د و تامین
م��ی کنیم .علی صفری نی��ا رئیس اداره
نگهداری و تعمیرات توربوژنراتور نیروگاه
رامین نیز اظهار داشت :توربوژنراتور یکی
از مهمترین ،حس��اس ترین و فنی ترین
بخش های نیروگاه های بخاری محسوب
م��ی ش��ود و ط��ی  ۵ماهه س��ال جاری
توانستیم با مش��ارکت شرکتهای توانمند

بومی و نیز بکارگیری ظرفیت های داخلی
نیروگاه و البته در کنار فعالیتهای گسترده
همکارانمان در س��ایر قسمتهای نیروگاه،
اق��دام به بازس��ازی و همچنین س��اخت
قطع��ات مختلفی در بخ��ش مکانیکال
ژنراتور و سیستم کنترل توربین نماییم.
وی گف��ت :با توجه به ش��رایط کاری
توربین و لزوم توجه به س�لامت قطعات
و تجهیزات جانب��ی آن باعث گردید تا با
تمرکز بر ساختار علمی و فنی آنها بتوانیم
به دانش س��اخت و بازس��ازی اصولی و
استاندارد این قطعات دست یابیم.
شایان ذکر است نیروگاه رامین نیروگاه
 1850مگاوات��ی نیروگاه رامین بزرگترین
نیروگاه بخاری کشور است و نقش مهمی
در تقویت ش��بکه سراسری و تامین برق
مورد نیاز استان خوزستان می کند.

تقویت سطح پایداری واحدیک نیروگاه رامین با سرویس
و تعمیر گیربکس محرک الکتریکی  ۳۸۰ایرهیتر

با سرویس چرخ دنده ها و تعویض
چرخ زنجیر گیربکس محرک الکتریکی
 ۳۸۰ایرهیت��ر واح��د یک که توس��ط
پرسنل اداره بویلر  ،ایرهیتر و تجهیزات
جانبی  ،س��طح پایداری واحدهای این
نیروگاه تقویت شد.
اداره بویلر  ،ایرهیتر و تجهیزات
جانبی طی گزارش��ی به تشریح فنی
عملکرد این تجهیز پرداخت و اعالم
داش��ت :هر واحد نی��روگاه دارای دو
ایرهیترمیباش��د که ایرهیتر به عنوان
ی��ک مب��دل حرارت��ی دوار و جریان
مخال��ف (هوا ودود ب��ه طور موازی و
خالف جهت همدیگر حرکت میکنند)
حد واس��ط بین بویلر و فنهای دمنده
ومکنده بویلر قرار دارد که با اس��تفاده
از صفح��ات فلزی (بس��کت ها ) که

روی روتورقرار دارند  ،حرارت گازهای
خروجی بویل��ر را بازیافت نموده و با
افزای��ش دمای ه��وای ورودی بویلر
و کاهش دم��ای گازه��ای خروجی
دودک��ش  ،راندمان حرارتی و احتراق
بویل��ر را افزای��ش میده��د و از ورود
محصوالت احتراق با دمای باال به جو
جلوگیری می کند .
الزم بذک��ر اس��ت ع��دم کارای��ی
محرکهای الکتریک��ی ایرهیتر میتواند
موجب HALF LOADو یا خروج
واحد نیروگاهی از چرخه تولید برق شود
که ض��رورت دارد  ۴محرک الکتریکی
اصلی و رزرو هر دوشاخه ایرهیتر دارای
صحت عملکرد بوده و در موقع نیاز به
تعمی��رات در کوتاهترین زمان ممکن
تعمیر شوند .

نمایشگاه رونق تولید با حضور صنعتگران و تولیدکنندگان
شهرستان باوی در نیروگاه رامین برای بازدید پرسنل در
روزهای  6و  7شهریور پرپا شد .صحنعلی زاده مدیر روابط
عمومی نیروگاه رامین گفت :استقبال کارکنان نیروگاه از
نمایشگاه رونق تولید خوب بوده و ارائه و معرفی توانمندیهای
صنعتی شرکتهای مستقر در شهرستان باوی و همچنین ارائه
محصوالت صنایع دستی ،مواد غذایی و منسوجات بومی از
محورهای این نمایشگاه بود  .وی گفت :این نمایشگاه با
مشارکت صنعتگران وشرکتهای تولیدی وخدماتی شهرستان
باوی برپا شد و یکی از اقدامات مشترک نیروگاه با فرمانداری
شهرستان باوی بوده است.

به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز  :همزمان
با دهه والیت مسابقات کتابخوانی و نقاشی ویژه کارکنان و
خانواده نیروگاه رامین برگزار شد و بر اساس رای داوران از 29
نفر از برگزیدگان تقدیر و تجلیل به عمل آمد.
کسب مدال طال مسابقات کاراته
توسط آرین یوسفی

تائید اولویت های تحقیقاتی سال ۹۸نیروگاه رامین اهواز

اولوی��ت ه��ای تحقیقاتی س��ال۹۸
نی��روگاه رامین اهواز به تائید ش��رکت
مادرتخصصی تولید برق حرارتی کشور
رس��ید و پس از تصویب توس��ط وزارت
نیرو اطالع رسانی به دانشگاهها و مراکز
علمی ابالغ خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی نیروگاه
رامی��ن اهواز :در دومین جلس��ه کمیته
تحقیق��ات و توس��عه فنآوری در س��ال
جاری که با حضور اعضا کمیته و اساتید
هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

برپایی نمایشگاه رونق تولید در نیروگاه رامین

برنده گان مسابقات فرهنگی
ویژه دهه والیت معرفی شدند

از سوی شرکت مادرتخصصی تولید برق حرارتی کشور صورت پذیرفت
در نیروگاه برگزار شد نگار حسینی زاده
دبیر کمیته تحقیقات و توس��عه فناوری
نی��روگاه رامین گف��ت :اولوی��ت های
تحقیقاتی س��ال ۹۸نیروگاه رامین اهواز
به تائید شرکت مادرتخصصی تولید برق
حرارتی کشور رس��ید و پس از تصویب
توس��ط وزارت نیرو اطالع رس��انی به
دانش��گاهها و مراک��ز علم��ی اب�لاغ
خواهد ش��د .وی حمای��ت مالی جهت
ارائه مقاالت تایید ش��ده در همایشها و
کنفرانس��ها و بررسی موانع و چالشهای

در این جلسه تخصصی راهکارهای بهبود فرایندهای
تعمیراتی و رفع موانع و مشکالت مرتبط با تجهیزات فنی
بمنظور تسریع در اجرای عملیاتها مورد بررسی قرار گرفت

فنی و مالی در مس��یر انجام پروژه های
تحقیقاتی و ارائه راهکارهای عملی را از
دیگر محورهای این جلسه عنوان نمود.
در ادامه این جلس��ه ،بررس��ی فنی
ص��ورت گرفت��ه ب��ر روی محدودی��ت
اخت�لاف دم��ای س��یلندر  IPواح��د
۳۱۵مگاواتی ش��ماره  ۵نی��روگاه رامین
ک��ه نهایتا منج��ر به رف��ع قطعی این
محدودیت هفت س��اله گردید توس��ط
علیرضا احس��انی از کارشناسان نیروگاه
ارائه شد.

آرین یوسفی فرزند همکار (صفر یوسفی-از همکاران
نیروگاه افق ماهشهر) موفق به کسب مقام قهرمانی و مدال
طال در بخش کومیته مسابقات کاراته سبک گوجوریو سی
واکای تهران شد.

تسلیت
همکاران گرامی  :سیدکمال موسوی فر-علی رجبی
رحیمحمیداویان-محمدوالی-امیدشیرانی
مصیبت های وارده به شما عزیزان را تسلیت
عرض نموده و از درگاه خداوند منان برای آن
زنده یاد رحمت بیکران و برای بازماندگان صبر و
سالمتی مسئلت داریم.
"روابطعمومیوبسیج شهداینیروگاهرامین"

/سال چهارم/شهریور ماه  /1398شماره سی و پنجم صفحه3
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خبر
بازدیدامام جمعه شیبان و فرماندهی
ناحیه مقاومت بسیج حضرت امام
حسن مجتبی(ع) از نیروگاه رامین

به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین  :حجت االسالم
قاضی نواص��ر امام جمعه ش��یبان وس��رهنگ عبودی
فرمانده��ی ناحیه مقاومت بس��یج حضرت امام حس��ن
مجتبی(ع) با حضور در نیروگاه رامین با فرآیند تولید برق
آش��نا شدند آشنایی بیش��تر با فعالیتها و تالش کارکنان
نیروگاه رامین از مهمترین اهداف مسئولین منطقه ای در
این بازدید یکروزه بود.
آیین خطبه خوانی غدیر در محل نماز خانه
نیروگاه رامین برگزار شد

ب��ه گزارش روابط عمومی نیروگاه رامی��ن اهواز  :در این
مراس��م معنوی که بمناس��بت عید غدی��ر در محل
نمازخانه نیروگاه و با استقبال پرشور کارکنان همراه
بود،مداحان شاغل در نیروگاه اقدام به قرائت خطبه
ارزشمند غدیر نموده و حالوت این عید بزرگ را بیش
از پیش نمایان ساختند.
برگزاری دوره آموزشی تخصصی
"اندازه گیری وکالیبراسیون"
در نیروگاه رامین

ب��ه گزارش روابط عموم��ی نیروگاه رامین اه��واز  :دوره
آموزش��ی تخصصی "اندازه گیری وکالیبراس��یون" ویژه
کارشناسان در محل اداره آموزش نیروگاه رامین برگزار شد
 .تدریس دوره تخصصی فوق بر عهده مهندس مهرکوشا
بوده است.
واحد  ۳۱۵مگاواتی شماره ۶
نیروگاه رامین اهواز مجددا ً
به شبکه سراسری برق کشور پیوست

ساخت و بازسازی قطعات کندانسیت
پمپ نیروگاه رامین اهواز

س��اخت و بازسازی
این قطعات نقش مهمی
در کاهش زمان فرآیند
تعمیرات این پمپها و راه
اندازی مجدد واحدهای
تولید ب��رق این نیروگاه
دارد به گزارش روابط
عمومی نی��روگاه رامین
اه��واز  :عل��ی عب��اس
زاده سرپرس��ت ام��ور
کارگاه عمومی نیروگاه
رامین در این باره گفت:
کندانس��یت پمپ ها وظیفه انتقال آب
مقطر از کندانسور را در فرآیند آب و بخار
نیروگاه به عهده دارند و رفع اش��کاالت
فنی و بروزرسانی آنها از همیت خاصی
بمنظور ارتق��اء توان واحدهای عملیاتی
و تعمیرات��ی برخوردارن��د .وی گفت :
دیفیوزرها و قطعات دوار این پمپ ها به
دلیل شرایط کاری در طول مدت زمان
کارکرد دچار خوردگی و سایش شدید
در قس��مت های آب بندی با محفظه
پمپ می گردند به همین دلیل ساخت
و بازس��ازی و تعمیر این تجهیزات با
اس��تفاده از پتانس��یل های کارآمد در

دستور کار قرار دادیم.
محمودرضا بهرادمنش سرپرس��ت
کارگاه تراشکاری نیروگاه رامین نیز به
تش��ریح فنی فرآیند ساخت و بازسازی
این تجهیزات پرداخت و گفت :با توجه
به متریال کاربردی در این پمپ ها پس
از عملیات پیش گرم و پس گرم جهت
آماده سازی فرآیند جوشکاری ،دیفیوزرها
جهت تراش محل های بازسازی شده
به کارگاه تراشکاری منتقل شدند.
وی گفت :پ��س از آماده س��ازی
دیفیوزره��ا و س��اخت ب��وش ه��ای
پکینگ و رینگ های سایشی و بوش
یاتاقات گرافیتی،مرحله مونتاژ قطعات

ابت��دا با بررس��ی کامل
ابعادی ش��افت ش��روع
م��ی گ��ردد و پ��س از
نصب مرحله به مرحله
پروان��ه ها ،زنش گیری
با دستگاه های موجود
طبق استاندارد شرکت
س��ازنده در این کارگاه
ص��ورت م��ی پذی��رد.
بهرادمنش گفت :سایز
نمودن ب��وش گرافیتی
با بوش��ینگ و س��اخت
رین��گ ها جه��ت بارگ��زاری یاتاقان
ها،ساخت کوپلینگ و اصالح نشیمنگاه
بیرینگ از دیگ��ر اقدامات اصالحی در
روند بازسازی و ساخت قطعات این پمپ
جهت مونتاژ نهایی می باشد.
وی در ادام��ه اف��زود  :ب��ه منظور
عملکرد بهینه تجهیز ،عملیات باالنس
دینامیکی روتور نیز در کارگاه باالنس
نیروگاه براساس اس��تاندارد های روز
صنعتی و توسط کارشناسان زبده آن
انجام می گی��رد و روتورهای مربوطه
جهت نصب و مونتاژ نهایی با موفقیت
در محل خود قرار گرفتند.

خبر
دیدار مسئوالن شهر ویس
با مدیران نیروگاه رامین

به گ��زارش روابط عموم��ی نیروگاه رامی��ن  :امام
جمعه ،ش��هردار و اعضاء ش��ورای اس�لامی ش��هر
وی��س با حضور در نیروگاه رامین از تالش مجموعه
نیروگاه در تولید برق پایدار بویژه در فصل تابس��تان
 ،اقدام��ات پش��تیبانی ،اجتماع��ی و فرهنگی تقدیر
نمودند  .توس��عه تعامالت بویژه اس��تفاده از ظرفیت
ها و پتانسیل شهر ویس بمنظور بهبود رونق تولید و
حمایت از ش��رکتهای خدماتی مستقر در این منطقه
نیز مهمترین محور این دیدار بود.
تقدیر امام جمعه موقت اهواز
از تالشگران نیروگاه رامین

با اجرای  26پیشنهاد فنی -مهندسی

صرفه جویی  10میلیارد ریالی نیروگاه
رامین اهواز از طریق نظام پیشنهادات
این نیروگاه با بکارگیری دانش
و تجرب��ه کارکن��ان خ��ود  ،ایجاد
زیرساختهای سیستمی و با تقویت
نظام پیش��نهادات توانست درجهت
اجرای��ی نمودن ط��رح های فنی-
مهندس��ی و صرفه جویی ریالی و
ارزی گامهای ارزشمندی بردارد
ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی
نیروگاه رامین اه��واز  :امید زمانپور
سرپرس��ت معاونت منابع انس��انی
نیروگاه رامین اظهار داشت  :با اتخاذ
رویکردهای انگیزشی و تشویقی و در
راستای بهره مندی مطلوب از دانش
و تج��ارب بومی کارکن��ان ،از طریق
کمیت��ه ه��ای تخصص��ی و اجرایی
تش��کیل ش��ده در نظام پیشنهادات ،
مبلغ��ی بالغ بر صد و هش��تاد میلیون
ریال پ��اداش مطاب��ق مکانیزم های
محاس��باتی نظام مذک��ور تعیین و به
پیشنهاد دهندگان پرداخت نمودیم .

وی بکارگی��ری دان��ش و
تجرب��ه کارکن��ان نی��روگاه و ایجاد
زیرس��اختهای سیس��تمی در جه��ت
تقویت نظ��ام پیش��نهادات و اجرای
طرح های فنی -مهندسی را گامهای
ارزشمندی دانست و گفت :طرحهای
ف��وق در حوزه ه��ای مکانیک  ،بهره
برداری بخار  ،اب��زار دقیق ،الکتریک
و ش��یمی توسط همکاران و سرمایه
های انس��انی س��ازمان ارائه گردیده

 ،که پس از تش��کیل کمیته های
تخصص��ی مرتبط و انجام فعالیت
های کارشناس��ی  ،ب��ا اتمام فرایند
اجرایی این طرحها ،منافعی بالغ بر
ده میلیارد ریال ،صرفه جویی ارزی
و ریال��ی به همراه داش��ته و نقش
به سزایی در پایداری تولید و بهبود
بهره ب��رداری واحده��ای نیروگاه
رامین ایفا نمودند.
شایان ذکر است نیروگاه رامین
اه��واز ه��م اکن��ون ب��ا رویکردی
هوشمندانه و با استفاده از تکنولوژی
های نوین ارتباطی توانست بسترهای
الزم در عرص��ه نظ��ام پیش��نهادات
و مدیری��ت دان��ش فراهم س��ازد تا
ازاین طریق ضمن تقویت مش��ارکت
کارکن��ان خ��ود در بهب��ود و اجرایی
طرحهای فنی  ،زمین��ه انتقال دانش
وتجربیات خود را به نسل های آینده
فراهم سازد.

آیت اهلل سید ابوالحسن حسن زاده امام جمعه موقت
اهواز و رئیس ش��ورای فرهنگی دینی صنعت آب و
برق خوزس��تان با حضور در می��ان کارکنان نیروگاه
رامی��ن از تالش آنان در تولید پای��دار انرژی حیاتی
ب��رق و خدمت رس��انی به مردم بویژه در تابس��تان
طاقت فرسای خوزستان تقدیر نمود.
به گزارش رواب��ط عمومی نیروگاه رامین  :ایش��ان
ت�لاش و همت کارکنان صنعت برق خوزس��تان را
نس��بت به سایر نقاط کش��ور متمایز دانست و اظهار
داشت  :گرمای بیش از حد هوای خوزستان و شرایط
خاص آب و هوایی ،تالش و خدمت رسانی به مردم
را جلوه ای جهادگونه بخش��یده اس��ت و امیدواریم
م��ردم نیز با رعای��ت مصرف انرژی ب��رق قدر این
ت�لاش و همت واالی کارکنان صنعت برق را بیش
از پیش بدانند.
وی همچنین اقدامات فرهنگی و توجه به مسئولیت
های اجتماعی این نیروگاه را مورد تقدیر قرار داد
موفقیت محمد عطائیان
در مسابقات قرآنی وزارت نیرو

برای سومین سال پیاپی

درخشش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز
در جشنواره روابط عمومی های وزارت نیرو

به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز :رضا
جدیدیان سرپرست معاونت تولیدنیروگاه اظهارداشت :
این واحد  ۳۱۵مگاواتی را که به دلیل نشتی در بویلر و
همچنین والو  ۹۰۷از مدار خارج کرده بودیم با تالش
و همت همکاران خود و با رفع اشکاالت فنی مجدداً به
شبکه سراسری برق کشور متصل نمودیم.
وی تعمیرات اصولی و پیشگیرانه و بهرهبرداری
اصولی به منظور تامین پایدار انرژی برق به ویژه در
فصل تابستان را مهمترین اولویت نیروگاه عنوان نمود.

در نخستین جشنواره ارزیابی
روابط عمومی های وزارت نیرو از
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز
بپاس کسب عنوان دوم در بخش
"ارتباطات درون سازمانی " تقدیر
و تجلیل بعمل آمد .
به گزارش روابط عمومی
نیروگاه رامین اهواز  :در این
جشنواره که با حضور دکتر
اردکانیان وزیر نیرو  ،اساتید علوم
ارتباطات و مدیران روابط عمومی
های زیرمجموعه وزارت نیرو در سالن
همایشهای وزات نیرو برگزار شد از
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز

بپاس کسب عنوان دوم در بخش
"ارتباطات درون سازمانی " تقدیر و
تجلیل بعمل آمد .
این جشنواره با حضور بیش از 180
روابط عمومی زیر مجموعه وزارت نیرو
برگزار شد که داوران و اساتید برجسته

علوم ارتباطات کشور عملکرد و
اقدامات روابط عمومی های این
وزارت را مورد ارزیابی و داوری
خود قرار دادند .
شایان ذکر است طی 2
سال گذشته نیز مجموعه روابط
عمومی نیروگاه رامین موفق به
کسب  2عنوان برتر در جشنواره
و ارزیابی روابط عمومی های
صنعت برق حرارتی شده بود و این
مجموعه برای سومین سال متوالی
و در رقابتی مهم و بزرگتر موفق به
درخشش و افتخارآفرینی در عرصه
روابط عمومی شد .

محمد عطاییان ( فرزند س��عید عطاییان از کارکنان
نی��روگاه رامین ) عضو تی��م قرآنی صنعت آب وبرق
خوزس��تان که درمس��ابقات قرآنی فرزندان کارکنان
وزارت نیرو شرکت کرده بود باکسب باالترین امتیاز
توانست مقام اول در رشته مفاهیم وآموزه های قرآن
را کسب کند.

صاحب امتیاز :روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز
مدیرمسئول:سلطانعلی صحنعلی زاده
سردبیر :داوودسلیمانی

صفحه آرایی:مرتضی پورسامانی
گرافیک :شهروز تقی پور
ویراستار :محمدنبی رمیض پور
عکس :حسین سیامکی
امورتوزیع :محمد مهدی عامری
سایت اینترنتیwww.raminpower.ir :
پست الکترونیکیinfo@raminpower.ir :

پیام کوتاه30004563:
کانال اطالع رسانی @prrppa
آدرس پستی :اهواز -کیلومتر  20جاده مسجد سلیمان
کدپستی6145199511:
تلفکس061-34475087 :
تهیه شده در :کانون تبلیغاتی آوای صبا

توسعهتعامالتنیروگاهرامین بادانشگاههایاستانخوزستان
این نیروگاه بمنظور تقویت ارتباطات و توسعه تعامالت خود با
دانشگاه های استان خوزستان ضمن فراهم نمودن زمینه بازدید
دانشجویان از تاسیسات و فرآیند تولید انرژی برق میزبان طرح
کارآموزی دانشجویان این استان نیز می باشد
به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین :امید زمانپور
سرپرست معاونت منابع انسانی در این باره گفت :این نیروگاه
به دلیل ساختار و پیچیدگی خاص فنی نیازمند دانش و
تجربه باالی کارکنان خود است و طی  ۴۰سال فعالیت
مستمر خود توانسته است با تکیه بر تخصص و تجربه
ارزشمند کارکنان خود تامینکننده اصلی برق مورد نیاز
مردم و صنایع در استان خوزستان باشد .وی گفت :تقویت
ارتباطات و بهبود تعامالت نیروگاه رامین با مراکز علمی و
پژوهشی طی سالهای گذشته توانسته است بخش زیادی
از چالشهای این نیروگاه را حل کند و ما نیز همواره سعی
نمودیم تا زمینه انتقال و تبادل تجربیات کارکنان خود را با

دانشجویان توسعه و تقویت نماییم.
زمانپور با اشاره به سطح تحصیالت باالی کارکنان

نیروگاه رامین بویژه در رشته های فنی گفت :همکاری
با دانشگاه های استان خوزستان بمنظور گذراندن طرح
کارآموزی دانشجویان از رویکردهای این نیروگاه است و
در سال  ۹۷میزبان بیش از200نفر از دانشجویان استان در
رشته ها و مقطع های تحصیلی مختلف بودیم .وی تعداد
کارآموزان دانشگاه ها در سه ماهه اول سال  ۹۸را نیز ۷۸
نفر عنوان نمود  .زمانپور افزود :این دانشجویان با گذراندن
 ۲۴۰ساعت طرح کارآموزی در نیروگاه با فرآیند تولید انرژی
برق آشنا می شوند که این موضوع در ارتقاء سطح علمی و
انگیزه آنان در ادامه مسیر علمی و تخصصی که در پیش
دارند اثر مطلوبی می گذارد.
شایان ذکر است نیروگاه رامین اهواز با  6واحد تولیدی و با
مجموع ظرفیت 1850مگاوات ساعت بزرگترین نیروگاه بخاری
کشور است که ضمن تامین حدود 40درصد برق مورد نیاز استان
خوزستان ،تقویت کننده شبکه سراسری برق کشور می باشد

رئیس اداره حفاظت محيط زیست شهرستان باوی

نیروگاه رامین در مسیر اجرای استانداردهای زیست محیطی قرار دارد
به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین  :رسول نظری
زنگنه رئیس اداره حفاظت محیط زیس��ت شهرستان باوی
در بازدید از تاسیس��ات س��احلی و همچنی��ن تصفیه خانه
پساب و مواد شیمیایی نیروگاه رامین از اقدامات و رویکرد
نی��روگاه رامین در عرصه صیانت از محیط زیس��ت تقدیر
نمود واذعان داش��ت ک��ه عالوه برانجام تکالیف زیس��ت
محیطی ،همکاریهای داوطلبانه این مجموعه تولیدی نیز
قابل تحسین است.
نظری گفت :طی س��الهای اخیر با همکاری مجموعه
نیروگاه رامین و با اجرای اس��تانداردها و نظارت بر اجرای

تالش کارکنان نیروگاه رامین بمنظور رفع
مشکالت فنی در دمای  ۶۰درجه سانتیگراد

تالش کارکنان نیروگاه رامین بمنظور تعمیرات
و رزروسازی قطعات و تجهیزات نیروگاهی

تكريم حجاج همكار /حاج منصور نبگان

الزام��ات قانونی ،توانس��تیم ای��ن نیروگاه ک��ه بزرگترین

نیروگاه حرارتی کش��ور نیز می باشد را در مسیر گازسوز
کردن هر  ۶واحد تولید خود قرار دهیم.
وی با اش��اره به نقش مه��م نیروگاه رامین در تامین
برق استان خوزس��تان گفت :خوش��بختانه این نیروگاه
از تاسیس��ات و امکانات س��خت اف��زاری و نرم افزاری
مطلوبی به منظور پایش وکنترل پس��اب های صنعتی و
شیمیایی و همچنین دود ناشی از احتراق برخوردار است
و امیدواریم با تقویت و بهبود این رویکرد و تقویت روند
فرهنگ سازی بمنظور صیانت از محیط زیست بیش از
گذشته موفق عمل کند.

تعویضکویلمستعملاواپراتوراستارتبویلرفاز ۱و ۲نیروگاه
رامین /این تجهیز در گرمای 60درجه ای محیط و در سریع ترین زمان
ممکنتوسطکارکناننیروگاهساختوتعویضشد.

تالش کارکنان نیروگاه رامین در بازسازی
و تعمیرات الکتروموتورهای برجهای خنک کن

آلبوم

ساخت دستگاه کولر
بخار استارت بویلر در نیروگاه رامین

برگزاری مراسم زیارت عاشورا در ایام محرم

تکریم حجاج همکار/حاج امید سالمی

با اسكن اين باركد از
طريق تلفن همراه خود
مي توانيد فايل PDF
اين شماره و آرشيو
نشريه نخل و كارون را
دانلود و مطالعه نمائيد .

/سال چهارم/شهریور ماه  /1398شماره سی و پنجم

خبر
توسط کارشناس
نیروگاه رامین اهواز

کتاب " مبانی
پمپ ها به زبان
صنعتی
" تألیف و به چاپ
رسید
مهندس سامان علی محمدی از کارشناسان نیروگاه رامین ،پس از
انجام تحقیقات تخصصی ،کتاب " مبانی پمپ ها به زبان صنعتی " را به
رشته تحریر درآورد .
به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز  :این کتاب
توسط موسسه انتشاراتی ترآوا در تیتراژ  1000نسخه ای طراحی
و منتشر شده و با توجه به تجربه و تخصص نویسنده و محتوای
علمی و کاربردی آن  ،می توان از این کتاب بعنوان یک منبع
علمی و تخصصی مناسب در صنعت نیروگاهی کشور استفاده
نمود  .این کتاب در شش فصل نگارش شده که در فصل اول
تاریخچه پمپ ها ،فصل دوم تعاریف و اصطالحات پمپ ها،
فصل سوم دسته بندی پمپ ها ،فصل چهارم پمپ های گریز
از مرکز ،فصل پنجم پمپ های جابه جایی مثبت و نهایت ًا فصل
آخر ششم انتخاب ،نصب ،بهره برداری و تعمیرات پمپ ها شرح
داده شده است.
مطالب ارایه شده تا حد امکان خالصه شده و سعی بر این
بوده که مطالب بسیار مهم به طور کامل و جامع درون این کتاب
گنجانده شود به طوری که می توان گفت این کتاب ترکیبی از
یک آموزش پمپ مقدماتی و پیشرفته می باشد .شایان ذکر
است مهندس سامان علی محمدی هم اکنون سرپرست اداره
نگهداری و تعمیرات بویلر ،ایرهیتر و تجهیزات جانبی نیروگاه
حرارتی رامین می باشد.

برگزاری دوره آموزشی تخصصی اصول
بهره برداری واحدهای بخار در نیروگاه رامین
بهره برداری اصولی و تخصصی از واحدهای تولید برق
نیروگاه رامین و نحوه رفع چالشهای فنی آنها مهمترین محور این
دوره آموزشی بود که توسط مهندس امین تاجدانی مشاور فنی
مدیرعامل این نیروگاه ارائه گردید.

تالش کارکنان نیروگاه رامین
در بازسازی قطعات و تجهیزات نیروگاهی

تکریم حجاج /حاج ناصر محمدی( مدیرعامل )

