
نيروگاه رامين، قلب تپنده سرزمين نخل و كارون
 ماهنامه داخلى شركت مديريت توليدبرق اهواز(نيروگاه رامين)
سال چهارم/آبان ماه 1398/شماره سى وهفتم/4صفحه

در نوزدهمين نمايشگاه بين المللى صنعت برق
استقبال مديران و پژوهشگران صنعت برق 

از كانتر اختصاصى نيروگاه رامين

 
به گزارش روابط عمومى نيروگاه رامين: در نوزدهمين نمايشگاه بين المللى 
صنعت برق كه در محل دائمى نمايشگاههاى بين المللى تهران برگزار شد 
،كانتر اختصاصى نيروگاه رامين اهواز كه در غرفه شركت مادرتخصصى توليد 
برق حرارتى قرار داشت مورد بازديد و استقبال دكتر اردكانيان وزير نيرو ، معاونين 
،مديران،صنعتگران و همچنين پژوهشگران متعدد كشورمان قرار گرفت.  الزم 
بذكر است در اين نمايشگاه ضمن معرفى اقدامات نيروگاه بمنظور توليد پايدار 
انرژى برق  ، قطعات و تجهيزات ساخته شده اين نيروگاه بدست كارگاههاى 

داخلى و همچنين شركتهاى ايرانى در معرض نمايش قرار گرفت .
طراحى و نصب باك نوسان گير ترانسيمتر 

ابزاردقيق در نيروگاه رامين اهواز

 
عبدالرضا حاجى پور و محمدرضا قدسى كارشناسان تعميرات ابزار دقيق نيروگاه رامين 
پس از انجام تحقيقات تخصصى اقدام به طراحى، ساخت و نصب باك نوسان گير 
ترانسميتر ابزاردقيق بمنظور كنترل اتوماتيك خالء بويلر واحد 315 مگاواتى شماره 
6 اين نيروگاه نمودند كه اين طرح ضمن صيانت از محيط زيست پيرامون باعث 
بهبود عملكرد واحدهاى توليد برق مى شود.  به گزارش روابط عمومى نيروگاه 
رامين اهواز: محمدرضا قدسى از طراحان اين تجهيز اظهار داشت: امروزه پايش و 
مانيتورينگ تجهيزات مهم صنعتى توسط ابزاردقيق و ترانسميترها، امرى بسيار مهم 
تلقى مى شود و در كليه صنايع مختلف مانند برق، شركت نفت، پتروشيمى و صنايع 
فوالد  بسيار حائز اهميت مى باشد. وى گفت:  با توجه به اينكه بويلر( كوره) هر واحد 
نيروگاه، يكى از مهم ترين عوامل موثر در چرخه توليد برق مى باشد و دوده هاى 
ناشى از فرآيند احتراق سوخت پس از پايش و فيلترينگ توسط سيستم تخليه دود 
(ID-FAN)  از طريق دودكش هاى  نيروگاه خارج مى شوند، لذا اندازه گيرى 
پارامتر خال كوره، فوق العاده حساس مى باشد در واقع شرايط خالء ايده آل، شامل 
محيطى بدون هيچ نوع بخار، ذره، گاز و يا مواد ديگر ( فشارى كمتر از فشار اتمسفر) 
بوده و همچنين ترانسميتر خال، رنج اندازه گيرى بسيار كوچكى دارد، تا جايى كه 
سيستم كنترل نمى توانست پاسخگوى نوسانات شديد و تغييرات سريع خال باشد. 
قدسى افزود:  اين فرآيند با مشكالت زيادى مواجه بود و به صورت دستى توسط 
اپراتورهاى بهره بردارى كنترل مى شد كه اين امر ريسك پذيرى بااليى داشت و 
در اين شرايط حساس و پس از بررسى هاى فنى و تحقيقات تخصصى اقدام به 
طراحى،ساخت و نصب باك نوسان گير ترانسميتر ابزاردقيق خالء كوره واحد315 
مگاواتى شماره 6 نيروگاه رامين نموديم . وى در ادامه تشريح فنى اين طرح گفت: در 
نهايت با اتومات كردن وضعيت رگوالتور خال كوره و كنترل صحيح و دقيق آن به 
بهترين نحو ممكن تائيد شد كه اين موضوع اثرات مطلوبى بمنظور بهبود عملكرد و 
پايدارى واحد توليدى و همچنين صيانت از محيط زيست داشت.   شايان ذكر است 
اين پژوهش بصورت مقاله تحقيقاتى در پنجمين كنفرانس ملى مهندسى برق و 
مكاترونيك ايران، در محل دانشگاه صنعتى خواجه نصيرالدين طوسى پذيرفته شده 

است و داراى امتياز و نمره پژوهشى ISC مى باشد.

اين نيروگاه با توليد 7 ميليون 388 
 8 در  ساعت  مگاوات   751 و  هزار 
با  مقايسه  در  و  جارى  سال  ماهه 
از  بيش  گذشته  سال  مشابه  مدت 

63/4 درصد افزايش توليد داشت.
نيروگاه  عمومى  روابط  گزارش  به   
محمدى  ناصر  اهواز:  رامين 
مديرعامل نيروگاه رامين با اشاره به 
كاهش مصرف انرژى برق در فصول 
مبرم  نياز  عدم  و  زمستان  و  پاييز 
شبكه سراسرى به انرژى برق اظهار 
داشت : اين ميزان توليد در شرايطى 
تقويت  بمنظور  كه  يافت  تحقق 
واحدها جهت توليد پايدار انرژى برق 

در تابستان آتى اقدام به تعميرات ميان دوره اى واحدهاى 
شماره 3 و 4 و 5 و  اجراى عمليات رفع محدوديت بويلرها 
 ، ها   CW.PUMP  از اشكال  رفع   ، كندانسورها  و 
بازديد و رفع اشكاالت ژنراتورهاى واحد 3 و 4 و همچنين 

انجام برنامه پيشگيرانه اين واحدهاى توليدى نموديم.
وى همچنين ساعت كاركرد واحدهاى توليد برق نيروگاه 
رامين طى 8 ماهه سال 97 را 28 هزار و 965 ساعت 
اعالم نمود كه اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال قبل  

44/9 درصد افزايش داشت.

محمدى در ادامه اجراى تعميرات ميان 
دوره اى واحدهاى 1 و 2 و 6  ، بازسازى 
كامل كليدخانه واحد شماره يك، رفع 
اشكال از سيستم كنترل توربين ها، رفع 
كن،  خنك  برجهاى  فنى  اشكاالت 
رفع محدوديت كندانسورها و پمپهاى 
برنامه  انجام  همچنين  و  الكتريكى 
ازجمله  سايرتجهيزات  در  پيشگيرانه 
ژنراتورها ، بويلرها، بريكرها، موتورها 
تجهيزات  فنى  اشكاالت  رفع  و 
اقدامات  مهمترين  را  ابزاردقيق 
تقويت  بمنظور  نيروگاه  اين  عملياتى 
توليد انرژى برق بويژه در تابستان 99 

عنوان نمود.
شايان ذكر است نيروگاه رامين اهواز با 6 واحد توليدى 
بزرگترين نيروگاه بخارى كشور است و نقش مهمى در 
شبكه  تقويت  و  خوزستان  استان  نياز  مورد  برق  تامين 

سراسرى برق كشور ايفا مى كند.

توليد برق نيروگاه رامين اهواز
 به بيش از 7 ميليون مگاوات ساعت رسيد

كارشناسان متخصص نيروگاه رامين اهواز براى اولين بار 
در تاريخ 40 ساله فعاليت اين نيروگاه موفق به باالنس 

روتور ژنراتور واحد 305 مگاواتى شماره 4 شدند.
ــن  : ناصر  ــى نيروگاه رامي ــزارش روابط عموم ــه گ   ب
محمدى مديرعامل اين نيروگاه  با اعالم اين خبر گفت: 
توربو ژنراتورهاى 305 و 315 مگاواتى نيروگاه رامين از 
ــاس ترين تجهيزات نيروگاهى مى  پيچيده ترين و حس
ــند كه بهره بردارى، نگهدارى،تعميرات و عمليات  باش
هاى فنى مهندسى آنها نيز نيازمند تجربه و دانش فنى 

بااليى است.
ــگران نيروگاه  ــش تالش ــه تجربه و دان ــاد ب وى اعتم
ــان خارجى بويژه  ــتگى به كارشناس رامين و عدم وابس
ــازنده را مهم ترين رويكرد نيروگاه رامين طى  كشور س

سالهاى اخير دانست. محمدى با تاكيد 
ــرد و تحقق كامل  بر تداوم اين رويك
وابستگى در ساخت و تعمير تجهيزات 
ــش ژنراتور در فرايند  نيروگاهى به نق
ــت و افزود:باالنس  توليد انرژى پرداخ
ــروگاه  همواره از  ژنراتور واحدهاى ني
ــاى فنى و مهم نيروگاه بوده  چالش ه
ــنديم دانش و تجربه كاركنان  و خرس
ــاهد  نيروگاه رامين باعث گرديد تا ش
ــات تخصصى براى  اجراى اين عملي
ــاله نيروگاه  ــار در تاريخ 40 س اولين ب

رامين باشيم.
ــاززاده سرپرست  غالمرضا چرخاب س
معاونت مهندسى و برنامه ريزى نيروگاه 

رامين نيز اظهار داشت: ويبريشن همچون سيستم قلب 
ــان ضربان يك سيستم دوار است كه بايد از لرزش  انس
ــد و در صورتى كه از حد  و ارتعاش نرمال برخوردار باش
مجاز خارج شود باعث چالش هاى جدى در سيستم توربو 
ژنراتور مى شود. وى  حد استاندارد ويبريشن ژنراتورهاى 

نيروگاه رامين را كمتر از 4 ميليمتر برثانيه عنوان نمود.
ــاززاده گفت: با اجراى تعميرات اساسى واحد  چرخاب س
شماره 4 كه در اوايل سال جارى به اتمام رسيد به دليل 
تعمير و تعويض بسيارى از قطعات و تجهيزات ژنراتور، 
بطورطبيعى ويبريشن ژنراتور دچار تغييراتشده بود كه با 
توجه به آغاز فصل گرما و لزوم در مدار قرار داشتن اين 
واحد نيروگاهى جهت پايدارى روند توليد برق و خدمت 

ــتان فرصت باالنس و  ــانى مستمر به مردم در تابس رس
ــتيم. وى با اشاره به  اينكه  رفع اين چالش فنى را نداش
ــات اين تجهيز مهم  جهت بهره بردارى  ميزان ارتعاش
كوتاه مدت بويژه در پيك قابل قبول بوده گفت: باپايان 
ــتان وكاهش مصرف انرژى برق و كاهش  فصل تابس
فشار بر شبكه سراسرى تصميم به باالنس روتور ژنراتور 
ــماره 4 در تعميرات مياندوره اى  ــد305 مگاواتى ش واح

نموديم.
چرخاب ساززاده افزود: جهت رفع آنباالنسروتور با شركت 
روسى سازنده اين ژنراتور و شركت هاى توانمند داخلى 
ــه از نظر فنى، زمان اجراى  مكاتبه و مذاكره نموديم ك
ــه دليل هزينه باال و مهمتر از همه  پروژه و همچنين ب
عدم تضمين سطح اجراى عمليات از سوى پيمانكاران  

به توافق نرسيديم.
ــه موفق متخصصان نيروگاه رامين در  وى گفت: تجرب
 FD.FAN باالنس ساير تجهيزات نيروگاه همچنين
ــاير تجهيزات ما را بر آن  و ID.FAN ، پمپ ها و س
ــت تا گام بزرگتر و مهمترى را برداريم و با تشكيل  داش
ــتيم بدون حضور كارشناسان  كارگروه تخصصى توانس
ــى و خارجى براى اولين بار موفق به باالنس روتور  داخل

ژنراتور  يك واحد 305 مگاواتى شويم. 
ــت گروه  مهندسى مكانيك  ــتم اشرف پور سرپرس رس
ــد اجرايى عمليات پرداخت  ــروگاه رامين نيز به فرآين ني
ــا همكارى و همفكرى  ــت: اين عمليات ب و اظهار داش
كارگروه هاى بهره بردارى، تعميرات و كارگروه باالنس 

صورت گرفت.
ــرايط   وى گفت: گروه تعميرات وظيفه مهيا نمودن ش
باالنس ، باز و بستن نقاط و مسيرها، تهيه و ساخت وزنه 

هاى خاص و نصب آنها در محل را به عهده داشت.
 اشرف پور آماده سازى ، راه اندازى و توقف هاى برنامه 
ريزى شده و تخصصى را مهمترين وظيفه كارگروه بهره 
بردارى و همچنين داده پردازى، تحليل و اجراى عمليات 
باالنس ژنراتور را مهمترين وظيفه كارگاه باالنس عنوان 

نمود.
ــت : در ابتداى  ــن عمليات گف ــريح فنى اي وى در تش
ــات توربين،  ــات اقدام به اندازه گيرى اوليه ارتعاش عملي
ــبه تحليل وزن هاى مختلف، آزمايش و انتخاب  محاس
ــرم و اندازه گيرى  ــر مقادير ج ــپس با تغيي صفحه و س
ــاى فاز و تحليل  مقادير ارتعاش، زواي
نرم افزارى با كمترين تعداد دور دادن( 
ــور را باالنس و  ــن ژنرات RUN )  اي
ارتعاش آن را محدوده مجاز و استاندارد 

كارخانه سازنده رسانديم.
ــور پس از  ــزان ويبره اين روت وى مي
ــن عمليات را 3 ميلى متر بر  اجراى اي
ــه در بار 280 مگاوات عنوان نمود  ثاني
ــن ژنراتور طبق  و عملكرد مطلوب اي
ــره اين تجهيز  ــدم ويب ــتاندارد و ع اس
ــاس نيروگاهى را از نتايج اجراى  حس
ــط كاركنان تالشگر  اين عمليات توس

نيروگاه رامين برشمرد.
ــن تقدير از  ــرف پور در ادامه ضم اش
ــروگاه به تيم تخصصى اين عمليات  اعتماد مديران ني
ــالش و همت تيم عمليات كه با مديريت مهندس  از ت
ــش وضعيت نيروگاه  ــناس پاي محمدعلى براتوند كارش
ــت: تجربه اين  ــده بود تقدير نمود و اظهار داش اجرا ش
ــان فصل نوينى  اعتماد و تكيه بر متخصصين كارشناس
در عرصه صنعت برق به ويژه صنعت نيروگاهى رقم زد 
كه اميدواريم اين روند بعنوان الگويى متفاوت در صنعت 

نيروگاهى كشور گسترش يابد.
الزم به ذكراست پيش از اين  عمليات حساس باالنس 
ياتاقان هاى ژنراتور همه واحدهاى نيروگاه رامين عمدتا 
توسط تيم هاى فنى خارجى ازكشور سازنده انجام مى 

گرفت.

براى اولين بار در تاريخ 40 ساله فعاليت نيروگاه رامين صورت گرفت

باالنس روتور ژنراتور واحد 305 مگاواتى  
بــه دســت متخصصــان نيــروگاه راميــن اهــواز

«درخواست فرمود:  عليه وآله-  صلى اهللا   – اكرم   پيامبر 
 نيازمندى را كه خودش نمى تواند آن را ابالغ كند به من برسانيد.
 و هر كه تقاضاى درمانده اى را به مسئولى برساند در حالى كه
 نيازمند، خودش از رساندن نامه اش ناتوان است؛ خداوند او را در

روز قيامت بر صراط ثابت قدم نمايد
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انتصاب سرپرست
 اداره دبيرخانه نيروگاه رامين

طى ابالغى از سوى ناصر محمدى مديرعامل نيروگاه 
اداره  "سرپرست  بعنوان  امام  محسن  آقاى  ؛  رامين  
دبيرخانه"  منصوب شد. ايشان پيش از اين رئيس اداره 

حراست فيزيكى  نيروگاه را به عهده داشت

انتصاب سرپرست امور تداركات 
وانبارهاى نيروگاه رامين

 طى ابالغى از سوى ناصر محمدى مديرعامل نيروگاه 
رامين  ؛ آقاى غالمرضا اميرى  بعنوان "سرپرست امور 
تداركات وانبارها"  منصوب شد.  در كارنامه شغلى ايشان 
رئيس اداره انبارها وهمچنين رئيس اداره تداركات نيروگاه 

به چشم مى خورد. 
انتصاب سرپرست امور ادارى 
وخدمات عمومى نيروگاه رامين

طى ابالغى از سوى ناصر محمدى مديرعامل نيروگاه 
امور  بعنوان "سرپرست  اقبال محمودى  آقاى  رامين  ؛ 
ادارى وخدمات عمومى " منصوب شد.در كارنامه شغلى 
ومديريتى ايشان، مدير امورادارى ومدير تداركات وانبارها 

نيروگاه  ديده مى شود.

انتصاب مدير پروژه رفع 
محدوديت و بهينه سازى برجهاى 

خنك كن نيروگاه رامين

 
 به گزارش روابط عمومى نيروگاه رامين اهواز : طى ابالغى 
از سوى ناصر محمدى مديرعامل نيروگاه رامين  ؛ آقاى امير 
حميدى اصل بعنوان "مدير پروژه رفع محدوديت و بهينه 

سازى برجهاى خنك كن" نيروگاه رامين منصوب شد.

انتصاب سرپرست 
اداره تداركات نيروگاه رامين

طى ابالغى از سوى ناصر محمدى مديرعامل نيروگاه 
رامين  ؛ آقاى فريد مهدى پور بعنوان "سرپرست اداره 

تداركات" منصوب شد.
مديرعامل  دفتر  مسئول  وى  شغلى   كارنامه  در 

وسرپرستى اداره تداركات  نيروگاه به چشم مى خورد. 

خبر
 نمايش دستاوردهاى

 40 ساله  نيروگاه رامين اهواز
 در نمايشگاه  بسيج مستضعفين

به گزارش روابط عمومى نيروگاه رامين : در نمايشگاه 
بسيج مستضعفين كه در مصلى مهديه امام خمينى(ره) شهر 
اهواز برگزار شد دستاوردها و خدمات 40 ساله نيروگاه 
رامين اهواز در معرض ديد عالقمندان قرار گرفت. مجيد 
دالوند فرمانده پايگاه مقاومت بسيج شهداى مقاومت نيروگاه 
اظهار داشت : توليد پايدار انرژى برق و خدمت رسانى 
مستمر به مردم شريف ايران اسالمى بويژه استان خوزستان 
بزرگترين افتخار مجموعه نيروگاه بويژه بسيجيان اين واحد 
صنعتى بوده است. وى با اشاره به رويكرد جهادى نيروگاه 
در تحقق اقتصاد مقاومتى گفت: در اين نمايشگاه ضمن 
معرفى نقش نيروگاه رامين و بسيجيان تالشگر در تامين 
برق مورد نياز مردم و صنايع، اقدام به نمايش توانمندى ها 
و دستاوردهاى تالشگران اين نيروگاه در عرصه ساخت 
قطعات و تجهيزات صنعتى نموديم. شايان ذكر است نيروگه 
رامين با مشاركت شركت كشت و صنعت نيشكر دهخدا 
و تحت عنوان غرفه سازمان بسيج كارگران و كارخانجات 
استان خوزستان و حوزه شهيد صالحى نژاد شهرستان باوى 

در اين نمايشگاه حضور يافت.

بيانه كاركنان نيروگاه رامين
 در محكوميت اقدامات اغتشاشگران

  متن بيانيه : «ما كاركنان نيروگاه رامين ضمن محكوميت 
شديد حركت مذبوحانه دشمنان خارجى وعوامل فريب 
خورده داخلى در حوادث اخير در ايجاد اغتشاش وناامنى 
و خسارت به اموال خصوصى ودولتى، حمايت همه جانبه 
خود را از رهبرى معظم انقالب (مدظله العالى ) استقالل، 
تماميت ارضى كشور و نظام مقدس جمهورى اسالمى 
اعالم مى داريم و از هوشيارى و حضور آگاهانه مردم بصير 
كشورمان در خنثى سازى  اين توطئه نخ نما و همچنين 
تالش  نهادهاى انتظامى  وامنيتى در فرونشاندن اين حوادث 

قدردانى مى نماييم»
 « ياد ونام شهداى اقتدار وامنيت اين خاك پاك هميشه 

جاودان باد»

تقدير از نماينده نيروگاه رامين در 
كارگروه پدافند سايبرى وزارت نيرو

 
به گزارش روابط عمومى نيروگاه رامين اهواز: مهدى 
شريفى فر مجرى طرح پدافند غيرعامل توليد برق حرارتى 
كشور با اهداء لوحى از ابراهيم زرگران نماينده نيروگاه رامين 
و عضو كارگروه سايبرى شركت توليدبرق حرارتى بپاس 
تالش در برنامه هاى پدافندى اين شركت بويژه  برگزارى 

موفقيت آميز رزمايش سايبرى وزارت نيرو تقدير نمود.

 اين نيروگاه با تكيه بر دانش و تخصص كاركنان 
خود توانست با ساخت كولر بخار استارت بويلر فاز 
3  ضمن صرفه جويى حدود 4 ميليارد و 500 ميليون 
ريالى در مسير خودكفايى و تحقق اقتصاد مقاومتى 

گام بردارد .
به گزارش روابط عمومى نيروگاه رامين اهواز : 
معاونت  سرپرست  آبادى  نـجف  ذبايح  مصطفى 
داشت  اظهار  نيروگاه  اين  تعميرات   و  نگهدارى 
: تكيه بر توانمندى هاى كاركنان بويژه در عرصه 
فناورى و ساخت تجهيزات و حمايت از آنها در 
صنعت نيروگاهى يكى از اهداف و رويكردهاى 

در  رامين  نيروگاه 
اقتصاد  تحقق  جهت 
و  است  مقاومتى 
گذشته  سالهاى  طى 
توانستيم  نيز  تاكنون 
رويكرد  اين  با 
از  اى  عمده  بخش 
تجهيزات  و  قطعات 
خود  نياز  مورد 
كارگاههاى  در  را 
نيروگاه  در  مستقر 
بازسازى  يا  و  توليد 
ساخت  وى  نمائيم. 
بخار  كولر  كامل 
فاز  بويلر  استارت 

و  توانمندى  از  بارزى  نمونه  را  رامين  نيروگاه   3
صنعتى  مجموعه  اين  تالشگران  ارزشمند  تجربه 
نهادن  گام  و  توليدى  واحدهاى  پايدارى  بمنظور 
هزينه  كمترين  وى  دانست.  خودكفايى  مسير  در 
ساخت وخريد اين تجهيز در كارگاه هاى خارج 
از نيروگاه در حدود 5 ميليارد و 500 ميليون ريال 
تجهيز  اين  ساخت  كه  صورتى  در  نمود  عنوان 

توسط كاركنان كارگاه بازسازى و ساخت مبدلهاى 
حرارتى نيروگاه حدود  يك ميليارد و 30 ميليون ريال  
با احتساب هزينه هاى خريد و تهيه لوله هاى مورد 
نظر هـزينه داشته است كه اين رقم معادل  يك پنجـم   

هزينه خريد اين تجهيز مى باشد .
و  بـازسـازى  كارگاه  مسئول  لقمانيـان  هـادى 
ساخـت مبدل هاى حرارتى نيروگاه رامين نيز اظهار 
داشت:  كولر بخار استارت بويلـر وظيفه توليد آب 
مقطر از بخار ثانويه اواپراتور را به عهده دارد و يكى 
از عوامل موثر در كاهش ميزان توليدى آب مقطـر 
و سوختگى تيوب ها ( Over Heat   ) ، رسوب 
حد  از  بيش  گذارى 
لوله ها ، به دليل تغييـر 
خنك  آب  رژيـم  در 
كارى رودخانه كارون 
و تشكيل رسوب در 
حرارت  مجاورت 
باال در اين تجهيز مى 

باشد .
با  گفت:  وى   
توجه به نياز و اهميت 
و  مقطـر  آب  توليد 
زمان  مدت  كاهش 
تجهيز  تعميـراتى 
صرفه  همچنين  و 
و  اقتصادى  جويى 
كاهش هزينه هاى ساخت در كارگاه هاى خارج 
اداره  پرسنل  فنى  دانـش  و  همت  با  نيروگاه   از 
اقدام  حرارتى  هاى  مبدل  تعميرات  و  نگهدارى 
به ساخت يك دستگاه كويل كولر بخار استارت 
در  نصب  از  پس  نيز  اكنون  هم  و  نموديم  بويلر 
شرايط مطلوبى  قرار دارد و درحال بهـره بردارى 

مى باشد.

 ساخت كامل كولر بخار استارت 
بويلر فاز 3 نيروگاه رامين اهواز 

تسليت

همكاران گرامى :   سيد ولى اهللا صالحى  
 ، محمد مهدى عامرى ، افشين قربانى

 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"

روابط  گزارش  به   
نيروگاه  عمومى 
مجيد  اهواز:  رامين 
پايگاه  فرمانده  دالوند 
نيروگاه  شهداى  بسيج 
داشت:  اظهار  رامين 
تقويت بنيان خانواده با 

بكارگيرى آموزه هاى اسالمى و روحيه انقالبى يكى از 
مهمترين رسالت ها و رويكردهاى فرهنگى و اجتماعى ما 
در سطح خانواده نيروگاه رامين است .وى گفت: بمناسبت 
گراميداشت هفته بسيج مستضعفين و بمنظور تقويت 
سطح آگاهى و بكارگيرى شيوه ها و راهكارهاى رفتارى 
متناسب با جامعه اسالمى و در راستاى  بهبود بنيان و كانون 

كارگاه  اين  خانواده 
تخصصى را با حضور 
بانوان شاغل در نيروگاه 
و با ارائه دكتر نسرين 
نعمتى مدرس دانشگاه 
و مشاور خانواده برگزار 
نموديم.   مريم شيشه 
بر مسئول اموربانوان و بسيج خواهران نيروگاه رامين نيز 
مالك هاى ازدواج سالم، لزوم مشخص كردن مرزها و 
قوانين خانواده ، اهميت دادن به تفاوت هاى زن و مرد 
در زندگى،آسيب هاى فضاى مجازى در خانواده ها و 
مسائل مرتبط با بهزيستى خانواده را مهمترين محورهاى 

اين كارگاه تخصصى عنوان نمود.

به مناسبت گراميداشت هفته بسيج
كارگاه تخصصى تحكيم بنيان خانواده 

براى زنان شاغل نيروگاه رامين برگزار شد

 برگزارى مسابقات فرهنگى-ورزشى گراميداشت 
هفته بسيج مستضعفين در نيروگاه رامين

به گزارش روابط عمومى نيروگاه رامين اهواز : بمناسبت 
گراميداشت هفته بسيج كارگرى مسابقات فرهنگى-ورزشى 

گراميداشت هفته بسيج مستضعفين با حضور
 كاركنان شاغل در نيروگاه و در بخش آقايان و بانوان 

 و رشته هاى مختلف ورزشى برگزارشد.

راهيابى كارشناس نيروگاه رامين
 به مسابقات قرآنى جامعه كارگرى

:سيد  اهواز  رامين  نيروگاه  عمومى  روابط  گزارش  به 
قرآن  مسابقات  دوره  چهاردهمين  در  موسوى  صادق 
كسب  با  توانست  خوزستان  وتالش  كار  جامعه  ويژه 

كشورى  و  نهايى  مرحله  به  مفاهيم  رشته  در  اول  عنوان 
يابد. راه  مسابقات  از  دوره  اين 
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در هشتمين جلسه كميته حفاظت فنى و 
بهداشت كار نيروگاه برگزار شد

 به گزارش روابط عمومى نيروگاه رامين اهواز : 
در هشتمين جلسه كميته حفاظت فنى و بهداشت 
كار نيروگاه رامين بهبود سطح ايمنى و بهداشت 
محيط و رعايت استانداردهاى زيست محيطى مورد 
تاكيد قرار گرفت . در اين جلسه كه با ارائه گزارشى 
از اقدامات تحقق يافته مصوبات گذشته و برنامه 
ريزى درخصوص تسريع طرحها و مصوبات همراه 
بود مصوبات و تصميماتى از قبيل اجراى معاينات 
ادوارى پرسنل نيروگاه ، وضعيت ايمنى و بهداشت 
واحدها و ارائه راهكارها و همچنين دستور خريد 
تجهيزات اضطرارى ايمنى و آتش نشانى جهت 

واحدها مورد بحث و بررسى قرار گرفت.

انتصاب سرپرست كارگاه هاى 
عمومى نيروگاه رامين

به گزارش روابط عمومى نيروگاه رامين اهواز : طى 
ابالغى از سوى ناصر محمدى مديرعامل نيروگاه رامين  
؛ آقاى عليرضا متولى بعنوان "سرپرست كارگاههاى 
عمومى " منصوب شد.ايشان پيش ازاين بصورت 
مجزا بعنوان كارشناس ناظر بر فعاليت كارگاههاى 
جوشكارى، تراشكارى وهمچنين گروه تهويه نيروگاه 
فعاليت داشت.  عليرضا متولى دانشجوى مقطع دكترى 
مهندسى مكانيك گرايش طراحى جامدات (مرحله 
مدرس  بعنوان  كه  است  پروپوزال)  تدوين  نهايى 
دانشگاههاى فنى ومهندسى خوزستان در عرصه رشد 

وتربيت دانشجويان فعاليت دارد. 
در سومين جلسه كميته تحقيقات و توسعه 

فناورى مطرح شد
طراحى و ساخت تجهيزات 

توربوفيدپمپ از اولويت هاى 
تحقيقاتى نيروگاه رامين است

در سومين جلسه كميته تحقيقات و توسعه فناورى 
نيروگاه رامين كه با حضور مديران،كارشناسان و 
اولويت  اجراى  تسريع  شد بر  اساتيدفنى برگزار 
شد.  به گزارش  سال 98 تاكيد  تحقيقاتى  هاى 
روابط عمومى نيروگاه رامين اهواز : نگار حسينى 
زاده دبير كميته تحقيقات و توسعه فناورى نيروگاه 
رامين با اعالم اين خبر گفت : بهبود سطح عملكرد 
تجهيزات نيروگاه و بروزرسانى آنها با استفاده از 
جديدترين تكنولوژى ها و فناورى هاى روز دنيا 
تحقيقاتى  هاى  اجراى پروژه  تعريف و  از طريق 
مهمترين رويكرد اين كميته بمنظور ارتقاء سطح 
پايدارى واحدهاى توليدى نيروگاه رامين است . 
وى با اشاره به مكاتبات انجام شده با دانشگاهها 
بمنظور  كشور   سراسر  بنيان  دانش  شركتهاى  و 
 98 سال  تحقيقاتى  هاى  اولويت  در  مشاركت 
مجموعه  يك  ساخت   و  طراحى  در  تسريع    ،
پروانه توربوفيدپمپ و همچنين گيربكس فيدپمپ 
الكتريكى اين نيروگاه را از اولويت هاى مهم اين 
كميته دانست . حسينى زاده همچنين گفت : در 
اين جلسه گزارشى از نحوه اجراى عمليات رسوب 
زدايى و تعويض تيوب هاى كور شده كندانسور ارائه 
شد و در ادامه بررسى  شرح خدمات پروژه  شبيه 
سازى فرآيند احتراق دربويلرهاى نيروگاه رامين و 
تصميم گيرى درخصوص نهايى سازى شرح خدمات 
پروژه بررسى علت شكست پره رديف 27 توربين 
بخار نيروگاه رامين را مهمترين محورهاى اين جلسه 

عنوان نمود.

خبر

 رسوب زدايى 25 هزار شاخه
 لوله كندانسور واحد 315 مگاواتى

 نيروگاه رامين اهواز

  
به گزارش روابط عمومى نيروگاه رامين اهواز 
و  حرارتى  تبادل  سطح  بهبود  راستاى  در   :
تقويت توليد پايدار انرژى برق نيروگاه رامين 
 315 واحد  كندانسور   لوله  شاخه  هزار   25
گرفتگى  رفع  نيروگاه  اين   5 شماره  مگاواتى 

و پاكسازى شد.
اين   3 فاز  بردارى  مديربهره  شهميروند  محمد 
نيروگاه اظهار داشت : ايجاد خالء بمنظور افزايش 
توليد و بهبود راندمان حرارتى بوسيله كندانسور 
انجام مى شود و سطح عملكرد آن نقش زيادى در 

پايدارى واحد وميزان توليد آن دارد.
 315 واحد  كنداسور  عملكرد  سطح  گفت:  وى 
ايجاد  بدليل  رامين  نيروگاه   5 شماره  مگاواتى 
طور  به  آن  هاى  لوله  در  وگرفتگى  رسوبات 
چشمگيرى كاهش يافته بود و به همين دليل با 
و  زدايى  رسوب  به  اقدام  واترجت  از  استفاده 
پاكسازى حدود 25 هزار شاخه لوله از هردو شاخه 
ورودى و خروجى اين تجهيز نموديم. شهميروند 
و  كندانسور  بدنه  پوسيدگى  رفع  و  جوشكارى 
ديگر  از  را  تجهيز  اين  هاى  جويت  اكسپيشن 

اقدامات اين پروژه عنوان نمود.

اجراى معاينات ادوارى
 كاركنان نيروگاه رامين اهواز

بمنظور آگاهى از وضعيت و پايش سالمت كاركنان 
نيروگاه رامين اهواز معاينات ادوارى اجرا شد.

 به گزارش روابط عمومى نيروگاه رامين اهواز 
نيروگاه   H.S.E گروه  رئيس  حيدرى  :رسول 
رامين با اشاره به اهداف اين نيروگاه در تقويت 
به  توجه  با    : داشت  اظهار  همكاران  سالمت 
وجود    ، نيروگاه  اين  كارى  محيط  و  شرايط 
همكاران  بودن  مواجهه  و  صنعتى   تجهيزات 
از  آگاهى  لزوم    ، احتمالى  آسيبهاى  مقابل  در 
همكاران  سالمت  پايش  و  جسمانى  وضعيت 
بيش از پيش حائز اهميت است و بر اين اساس 
اجراى  به  اقدام  ساالنه  هاى  ريزى  برنامه  طبق 
در  شاغل  كاركنان  كليه  ادوارى  معاينات  طرح 

اين نيروگاه مى نمائيم.
وى گفت : اجراى اين طرح باعث افزايش سطح 
مى  خود  سالمت  وضعيت  از  همكاران  آگاهى 
گرفته   صورت  هاى  ريزى  برنامه  طبق  و  شود 
وضعيت جسمى كليه همكاران با انجام  آزمايشات 
پاراكلينيكى و تست هاى شنوايى سنجى ، بينايى 
سنجى ، تنفس ، سالمت قلب و تست ريه  مورد 

بررسى قرار مى گيرد .

عمليات  اجراى 
رسوب زدايى ،تعويض 
مسدود  هاى  تيوب 
بهسازى  و  شده 
 305 كندانسورواحد 
مگاواتى شماره 3 باعث 
اين  عملكرد  بهبود 
شده  برق  توليد  واحد 

است .
روابط  گزارش  به   
نيروگاه  عمومى 

رامين اهواز :غالمرضا چرخاب ساززاده سرپرست 
معاونت مهندسى وبرنامه ريزى فنى نيروگاه رامين 
اظهار داشت : وظيفه كندانسور ايجاد خالء و يكى 
از اصلى ترين تجهيزات در سيكل نيروگاهى جهت 
افزايش توليد و راندمان حرارتى مى باشد وتشكيل 
رسوبات باعث افت راندمان حرارتى 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.
در  رسوبات  تشكيل  به  توجه  با  گفت:  وى 
همچنين  و   3 كندانسورواحد  هاى  تيوب  درون 
درصد باالى كور شدگى تيوب ها كه باعث ايجاد 
سطح  كاهش  و  كن  خنك  آب  سيال  فشار  افت 
خنك كارى در تيوب ها شده بود اقدام به اجراى 

عمليات رسوب زدايى 
با استفاده از واترجت 
تيوب  تعويض  و 
شده  مسدود  هاى 
نموديم  كندانسور  اين 
ساززاده  چرخاب    .
گفت : در اين عمليات 
اقدام به رسوب زدايى 
لوله  از  شاخه   9800
ورودى  مسير  هاى 
دستگاه  با   B و   A
واترجت و همچنين تعويض 290 شاخه از لوله 
هاى مسير ورودى شاخه A نموديم. وى افزود: 
 A شاخه  ورودى  بلت   13 ترميم  و  جوشكارى 
كندانسور و تعويض اكسپنشن همان شاخه از ديگر 
اقدامات اين پروژه بود كه باعث بهبود عملكرد اين 

تجهيز در فرآيند توليد انرژى برق شد.
چرخاب ساززاده همچنين تست لوله هاى هاى 
بويلر و تعويض لوله هاى معيوب ، بازديد از هسته 
 ، تجهيز  اين  پيشگيرانه  كارهاى  انجام  و  ژنراتور 
و  داخل  ساخت  بوسترپمپ  يكدستگاه  نصب 
جوشكارى و تراشكارى محل ياتاقان شماره يك 
مهمترين  را  داخلى  پتانسيل  از  استفاده  با  ايرهيتر 
اقدامات فنى در تعميرات مياندوره اى واحد 3 اين 

نيروگاه عنوان نمود.

طى عمليات مياندوره اى واحد 3

بهبود عملكرد واحد 305 مگاواتى نيروگاه
 رامين اهواز با رسوب زدايى و بهسازى كندانسور

  آنفوالنزا و سرماخوردگى چه تفاوت هايى دارند؟ 
 همزمان با شروع فصل سرما يكى از مشكالت شايع 
ابتالى افراد به بيمارى سرما خوردگى است، اما توجه داشته 
باشيد كه بين سرما خوردگى، عفونت سينوس و ابتال به آنفوالنزا 
تفاوت هايى وجود دارد و هر يك از اين بيمارى ها ازديگرى 
متفاوت است و نحوه درمان و مراقبت حين بيمارى و دوران 

نقاهت منحصر به خود را دارد.
گفتنى است، عالئم سرما خوردگى عبارت است از عطسه، 

سرفه، گرفتگى بينى، خستگى، سردرد و تب كه معموًال ظرف 
چند روز با استراحت و مصرف آنتى بيوتيك هاى ضعيف درمان 

مى شود و فرد مى تواند به كارهاى روزانه خود رسيدگى كند.
اما آنفوالنزا در اثر ورود ويروس به بدن رخ مى دهد و عالئم 
بيمارى در آن بسيار شديدتر از سرما خوردگى است، معموًال فرد 
مبتال به آنفوالنزا با مشكل تنفسى به دليل التهاب ريه مواجه 
مى شود و نياز به مصرف آنتى بيوتيك هاى قوى و دوره درمان 

طوالنى تر دارد.

آنفوالنزا را جدى بگيريم...
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با  اسكن اين باركد از 
طريق تلفن همراه خود

 PDF مي توانيد فايل 
اين شماره و آرشيو

 نشريه نخل و كارون را 
دانلود و مطالعه نمائيد .

ــماره ســى وهفتم/ ســال چهارم/آبان ماه 1398/ش آلبوم 
تعمير و سرويس فيدپمپ 

واحد 305 مگاواتى شماره 2 نيروگاه رامين
 

 گفتگوى زنده راديويى كارشناسان نيروگاه رامين
 در نمايشگاه بسيج با راديو خوزستان

برگزارى دوره آموزشى " كارگروهى
 و تيم كارى" در محل آموزش نيروگاه رامين

حضور پرشور كاركنان نيروگاه رامين در راهپيمايى 
عظيم حمايت از اقتدار وامنيت كشور

  به گزارش روابط عمومى نيروگاه رامين اهواز : همزمان با 
سراسر كشور كاركنان نيروگاه رامين بمنظور محكوميت اقدامات 
خرابكارانه اغتشاشگران، در راهپيمايى عظيم حمايت از اقتدار 

وامنيت كشور شركت نمودند

برگزارى دوره آموزشى بايگانى و گردش
 مكاتبات درنيروگاه رامين

تعويض لوله هاى واتروال بويلر 
واحد 315 مگاواتى شماره 5 نيروگاه رامين

نصب اسكله شناور پمپاژآب
 تاسيسات ساحلى نيروگاه رامين

غبارروبى گلزار شهداى شهر ويس 
به گزارش روابط عمومى نيروگاه رامين اهواز : مصادف با هفته 
بسيج مستضعفين آيين غبارروبى وعطر افشانى گلزار شهداى 
گرانقدر ويس با حضور مدير عامل وجمعى ازمديران وكاركنان 

بسيجى نيروگاه رامين برگزار شد

برگزارى دوره آموزشى "اندازه گيرى
 كاليبراسيون"درنيروگاه رامين

تعمير و سرويس تجهيزات
 ابزار دقيق نيروگاه رامين

تعمير پمپ تخليه الين هاى گردشى
 كندانسور واحد 6 نيروگاه رامين اهواز

آغاز تعميرات ميان دوره اى  واحد 2 نيروگاه رامين اهواز  مراسم اختتاميه مسابقات فرهنگي-ورزشي هفته بسيج مستضعفين

تعمير الكتروموتور هاى نيروگاه رامين 
توسط تالشگران واحد تعميرات الكتريك

 ساخت و بهسازى قطعات و تجهيزات صنعتى
 در كارگاه تراشكارى نيروگاه رامين

عمليات نصب بوستر پمپ ساخت داخلى
 واحد 305 مگاواتى شماره 3 نيروگاه رامين

جلسه تفسير موضوعى قرآن كريم ؛  با ارائه
 حجت السالم حسينى امام جماعت نيروگاه رامين
به گزارش روابط عمومى نيروگاه رامين اهواز :جلسه تفسير 

موضوعى قرآن كريم با ارائه حجت السالم حسينى امام جماعت 
نيروگاه رامين و با حضور تالشگران اين مجموعه برگزار شد. تبيين 
مفاهيم و آموزه هاى قرآنى مهمترين محور اين جلسه بوده است

شستشو و رفع مسدودى لوله هاى كندانسور واحد 
305 مگاواتى شماره 3 نيروگاه رامين اهواز


