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

 بومى سازى بوستر
پمپ واحد305 مگاواتى 
نيروگاه رامين اهواز

ــش كاركنان متخصص خود و  ــن نيروگاه با تكيه بر دان اي
ــدام به طراحى و  ــدگان داخلى اق ــا اعتماد به توليدكنن ب
ــماره 3  ــترپمپ واحد 305 مگاواتى ش جايگزينى بوس

ــود.  ــود نم خ
ــن اهواز  ــروگاه رامي ــط عمومى ني ــزارش رواب ــه گ  ب
ــت معاونت  ــادي سرپرس ــف آب ــح نج ــي ذباي : مصطف
ــت:  ــروگاه رامين اظهار داش ــداري و تعميرات ني نگه
ــار آب تغذيه  ــش فش ــت افزاي ــا جه ــپ ه ــتر پم بوس
ــى از ديراتور و ورودى به فيد پمپ ها طراحى  خروج
ــده اند كه با دبى 650 متر مكعب در ساعت و فشار  ش
ــانتى گراد در مدار مى  ــاى 165 درجه س bar 22 و دم
ــند . وي  با اشاره به اعتماد نيروگاه رامين به دانش  باش
ــركت هاى  ــوان و تكيه بر توانمندى ش ــان ج متخصص
ــى بمنظور  ــاخت تجهيزات صنعت ــى در عرصه س داخل
ــق اقتصادمقاومتى  ــدات داخلى و تحق ــت از تولي حماي
ــى هاى فنى  ــت: پس از تحقيقات تخصصى و بررس گف
ــاركت و  ــان مجرب نيروگاه و با مش ــط كارشناس توس
ــران اقدام به  ــركت پمپ اي ــتفاده از ظرفيت هاى ش اس
ــه اين موضوع  ــاخت اين پمپ نموديم ك طراحى و س
ــى يا  ــش هزينه ها جهت خريد نمونه روس ــث كاه باع

ــت. ــده اس اروپايى اين تجهيز ش
ــئول اجرايى اين  ــيفى مجد كارشناس و مس حسام س
ــودگى ناحيه پوسته پمپ ها كه  پروژه نيز گفت: فرس
ــكارى متعدد جهت  ــردن آب و جوش ــر جت ك در اث
ــودباعث  ــدد ايجاد مى ش ــتفاده مج ــازى و اس بازس
ــود و  طراحى اين  ــى اين تجهيز مى ش ــش كاراي كاه
ــتفاده  ــه امكان اس ــت ك ــا نيز بگونه ايى اس ــپ ه پم
ــرات و كاهش  ــريع در تعمي ــزار روز جهت تس از اب

ــانى وجود ندارد. ــتهالك نيروى انس اس
ــتم  ــزود : در طراحى اين پمپ تغييراتى در سيس وى اف
ــاى پمپ و همچنين طرح پيچ هاى  روغنكارى ياتاقانه
ــتفاده از ابزارهاى  ــرات اس ــه اين تغيي ــته داديم ك پوس
ــن پمپ در  ــرات مورد نياز اي ــى جهت تعمي پنوماتيك

ــان تر مى كند. آينده را آس
ــترپمپ هم اكنون بروى  ــايان ذكر است اين بوس ش
ــماره 3 نصب و آماده بهره  ــد 305 مگاواتى ش واح

ــد. برداي مي باش

نيروگاه رامين توانست توليد انرژى برق طى 
9 ماهه سال 98 خود را به 8 ميليون و 6 هزار 

و 859 مگاوات ساعت برساند.
با  رامين  نيروگاه  مديرعامل  محمدى  ناصر 
اشاره به رسالت حياتى اين نيروگاه در تامين 
برق مورد نياز مردم و صنايع استان خوزستان 
واحد هاى  از  نگهدارى  و  بردارى  بهره  گفت: 
چالش هاى  و  پيچيدگى  داراى  رامين  نيروگاه 
كشور  نيروگاه هاى  ساير  به  نسبت  متعددى 

است و اين موضوع با توجه به شرايط اقليمى 
در  حياتى  انرژى  اين  باالى  مصرف  و  منطقه 
اين  حساس  و  موثر  نقش  خوزستان  استان 
مجموعه را بيش از پيش حائز اهميت مى كند.

 او افزود: تعميرات پيشيرانه، اصالحات فنى 
در ساختار تجهيزات و فرآيند هاى بهره بردارى 
بعنوان يكى از مهمترين مولفه هاى ما به منظور 
نيروگاهى  واحد هاى  عملكرد  بهبود  و  تقويت 

بود. 

كاهش  به  توجه  با  داشت:  بيان  محمدى 
اين  از  زمستان،  فصل  در  برق  انرژى  مصرف 
و  توليد  محدوديت هاى  رفع  بمنظور  فرصت 
تعميرات فنى واحد هاى نيروگاه اقدام نموديم 
تا آمادگى بهترى جهت توليد پايدار انرژى برق 
رامين  نيروگاه  باشيم.  داشته  آتى  تابستان  در 
نيروگاه  بزرگترين  توليدى  واحد   6 با  اهواز 
بخارى كشور و تامين كننده بيش از 30 درصد 

برق مورد نياز استان خوزستان است.

توليد بيش از 8 ميليون مگاوات ساعت برق
 در نيروگاه رامين اهواز

فرد؛  موسوى  السالم  حجت 
استان  در  فقيه  ولى  نماينده 
اهواز  جمعه  امام  و  خوزستان 
در بازديد از نيروگاه رامين اظهار 
قلب  رامين  نيروگاه   : داشت 
و  است  خوزستان  استان  تپنده 
با توجه به تحريمها و چالشهاى 
اقتصادى، تالش و همت كاركنان 
درخدمت  صنعتى  مجموعه  اين 
فصل  در  بويژه  مردم  به  رسانى 
راه  در  جهاد  همانند  تابستان 

خداست.
عمومى  روابط  گزارش  به   
جمعه  امام   : رامين   نيروگاه 

اقدامات  نيروگاه  اين  از  بازديد  در  اهواز  شهر 
عرصه  در  رامين  نيروگاه  فنى-مهندسى 
تجهيزات  و  قطعات  ساخت  اقتصادمقاومتى، 
و  متخصصان  به  وابستگى  نيروگاهى،عدم 
و  فرهنگى  اقدامات  و  خارجى  تجهيزات 

از  بارزى  نمونه  از  را  منطقه  در  اجتماعى 
استان  در  خدمتگذار  و  همدل  مجموعه  يك 

خوزستان عنوان نمود.
كارگران  با  گفتگو  و  ديدار  ضمن  وى 
قسمتهاى مختلف نيروگاه  و شنيدن دغدغه ها 
ومشكالت آنان،تالش و همت كاركنان نيروگاه 

رامين در توليد پايدار انرژى برق 
اظهار  و  داد  قرار  تقدير  مورد  را 
اميدوارى نمود تا با درايت مديران 
با  رايزنى  و  انديشى  نيروگاه،هم 
برق   صنعت  مديران  و  مسئولين 
شاهد رفع دغدغه هاى اين نيروگاه 
اين  زحمتكش  كارگران  بويژه 

مجموعه صنعتى باشيم.
طى  است  بذكر  الزم 
با  كاركنان  جداگانه  ديدارهاى 
جمعه  وامام  فقيه  ولى  نماينده 
اهواز، موضوعات نيروى انسانى 
وضعيت  تبديل  در  وتسريع 
تكليف  تعيين  شرايط،  واجدين 
روند اجرايى 25 درصد مزاياى مناطق جنگى، 
معافيت مالياتى وديگر مشكالت آنان در بسترى 
اظهار  ايشان  پايان  در  كه  گرديد  بيان  صميمى 
داشتند كه اين مشكالت از سوى اين نهاد به 

صورت ويژه پيگيرى خواهد شد.

پيامبر اكرم – صلى اهللا عليه وآله- فرمود: 
احب االعمال الي اهللا الصالة لوقتها ثم بر الوالدين ثم 

الجهاد في سبيل اهللا
بهترين كارها در نزد خدا نماز به وقت است ، 

آنگاه نيكي به پدر و مادر ، آنگاه جنگ در راه خدا.

 بازديد از قسمتهاى مختلف نيروگاه درراستاى آماده سازى واحدهاى توليدى وهمچنين 
تصميم گيرى درخصوص تسريع در رفع چالش فنى واحد شماره 5 اين مجموعه صنعتى 

از مهمترين داليل سفر يك روزه ايشان به خوزستان بود.

بازديد غالمرضا مهرداد 
مديركل دفتر پشتيبانى فنى  ونظارت

 بر توليد صنعت برق حرارتى از نيروگاه رامين

حجت االسالم موسوى فرد ؛ نماينده ولى فقيه در استان خوزستان و امام جمعه اهواز در بازديد از نيروگاه رامين

نيروگاه رامين قلب تپنده استان خوزستان است
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عمليات تعويض باكس هاى 
اكونومايزر استارت بويلر فاز 
1و2 نيروگاه رامين اهواز

ــارت  نظ ــناس  كارش ــگ  محمدچهارلن
مهندسى نيروگاه رامين: در اين پروژه مقرر 
ــويى باكس ها جهت  است عمليات آب ش
ــرباره هاى جوشكارجوشكارى و  تخليه س
ــوبات درون لوله ها و در نهايت تست  رس
ــار جهت  ــار 20 ب ــا فش ــتاتيك ب هيدرواس
اطمينان از سالمت سرجوش ها انجام گيرد

بازديد دانش آموزان آموزشگاه 
رهنما اهواز از فرآيند توليد 

برق در نيروگاه رامين

ــنايى با اهميت انرژى برق در زندگى  آش
ــد توليد برق،  ــروگاه، فرآين ــه ني ، تاريخچ
ــنايى با تجهيزات و راهكارهاى مصرف  آش
بهينه انرژى مهمترين محورهاى اين بازديد 

يكروزه بود.
طراوت و سرسبزى نيروگاه؛ 
حاصل تالش و مهربانى شما 
همكاران فضاى سبز است

تعمير بلبرينگ GR.FANواحد 
3 نيروگاه رامين اهواز

خبر

 بازديد دانشجويان دانشكده بهداشت 
دانشگاه جندى شاپور اهواز از فرايند 

توليد برق نيروگاه رامين

 
آشنايى با اهميت انرژى برق در زندگى ، تاريخچه 
و  تجهيزات  با  آشنايى  برق،  توليد  فرآيند  نيروگاه، 
راهكارهاى مصرف بهينه انرژى مهمترين محورهاى 

اين بازديد يكروزه بود.

H.S.E نهمين جلسه كميته
 نيروگاه رامين برگزار شد

ــروگاه رامين  ــي ني ــزارش روابط عموم ــه گ ب
ــول  ــه تخصصي رس ــواز : درابتداي اين جلس اه
ــروگاه به ارائه  H.S.E ني ــس گروه  حيدري رئي
ــهاي  ــن واحد در بخش ــرد اي ــي از عملك گزارش

ــت پرداخت. ــت و محيط زيس ايمني،بهداش
 تعمير و سرويس تجهيزات آتش نشاني،برنامه 
ــت،تقويت  حراس ــنل  پرس آموزش  جهت  ريزي 
ــوه  نح ــي  بررس  ، ــردي  ف ــت  حفاظ ــزات  تجهي
ــه  حوضچ ــاخت  ادواري،س ــات  معاين ــراي  اج
ــاحلي،پيگيري جمع  خنثي سازي درتاسيسات س
ــده، پيگيري  آوري ضايعات پروژه هاي اجرا ش
ــركت معتمد  ــوره ها به ش ــتر ك واگداري خاكس
ــودن  ــخص نم ــن مش ــت و همچني ــط زيس محي
ــت  ــط زيس ــاري محي ــرح خوداظه ــكار ط پيمان

ــه بود. مهمترين محورهاي اين جلس
ــي مديران و  ــه تخصص ــن جلس ــه اي در ادام
ــهاي مختلف به بررسي و ارائه  كارشناسان بخش
ــور ارتقاء  ــي بمنظ ــرات و راهكارهاي ــه نظ نقط

ــطح ايمني در نيروگاه رامين پرداختند. س

اهواز  رامين  نيروگاه  عمومى  روابط  گزارش  به 
توسعه  معاونت  سرپرست  زاده  حاجى  كيومرث   :
مديركل  و  استاندارى  انسانى  منابع  و  مديريت 
مديريت بحران استان خوزستان در بازديد از نيروگاه 
رامين نقش آن در تقويت زيرساختها وتامين آسايش 
اثرگذار  و  مهم  را  بحران  شرايط  در  ويژه  به  مردم 
دانست و از اين مجموعه به پاس توليد پايدار انرژى 
برق در ايام گرم سال و همچنين مشاركت در بحران 

هاى اخير استان تقدير نمود. 
وى گفت: استان خوزستان طى سال هاى اخير 
با چالش ها و بحران هاى متعددى همراه بود كه 
اگر تعامل و همكارى دستگاه هاى استان و كشور و 
همچنين همراهى و صبورى مردم نبود از اين بحران 

ها به سالمتى عبور نمى كرديم.
واختالالت  ريزگردها  بحران  گفت:  حاجى زاده 
شبكه برق و همچنين سيل فروردين سال جارى 
يكى از پرچالش ترين موضوعات استان طى سال هاى 
اخير بود كه نقش نيروگاه رامين به عنوان محور توسعه 

استان در كنترل و كاهش اثرات بحرانها حياتى بود.
 وى تامين آب مقطر مورد نياز بمنظور شستشو 

پديده  اثر  بر  كه  برق  شبكه  تجهيزات  و  ها  مقره 
اقدامات  از  را  بود  شده  چالش  دچار  ريزگردها 
شاخص و بموقع نيروگاه رامين در كنترل و كاهش 

اثرات اين بحران عنوان نمود.
مديركل بحران استان خوزستان مشاركت نيروگاه 
شهرها  بندهاى  سيل  تقويت  و  احداث  در  رامين 
به  امدادرسانى  كارون،  رودخانه  حاشيه  مناطق  و 
مناطق سيل زده ، تامين امكانات لجستيكى، اسكان 
امدادگران و پشتيبانى از موكب هاى مستقر در استان 
را مورد تقدير خود قرار داد و اين نيروگاه را نمونه 
بارزى از يك مجموعه مسئوليت پذير در شرايط 

بحران دانست.
حاجى زاده در جلسه اى كه با حضور ابول پور 
مديرعامل شركت گاز استان و مديران نيروگاه رامين 
نيز برگزار شد رفع مشكالت تأمين گاز مورد نياز 
نيروگاه  تعامل  تقويت  و  رامين  نيروگاه  واحدهاى 
چالشهاى  رفع  و  زيست  محيط  سازمان  با  رامين 
مرتبط با منابع انسانى را مورد بررسى قرار داد و از 
تقويت پيگيرى ها و اهتمام مجموعه استاندارى در 

اين خصوص خبر داد.

سرپرست معاونت توسعه مديريت و منابع انسانى استاندارى
 و مدير كل مديريت بحران استان خوزستان

نيروگاه رامين نمونه بارزى از يك مجموعه
 مسئوليت پذير در شرايط بحران است

مديركل مديريت بحران استان خوزستان با اشاره نقش مهم و اثرگذار
نيروگاه رامين در تامين آسايش مردم و تقويت زيرساختهاى استان خوزستان ،

 اين نيروگاه را نمونه بارزى از يك مجموعه مسئوليت پذير در شرايط بحران دانست. 

تسليت

همكاران گرامى :  
   سيدعمار احمدي وفا، 

يوسف مياحي،
سيدعلي جعفري پويا

 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"

چاپ گزارشات فنى ، مطالب چاپ گزارشات فنى ، مطالب 
تخصصى  و چكيده مقاالتتخصصى  و چكيده مقاالت
 در نشريه نخل و كارون در نشريه نخل و كارون

 از كليه همكاران تالشگر نيروگاه رامين 
خواهشمنديم خالصه گزارشات فنى ، مطالب 
تخصصى و همچنين چكيده مقاالت خود كه 
در مجامع  علمى مورد پذيرش و ارائه شده 

است را از طريق اتوماسيون ادارى و در قالب 
فايل( word ) و يا ارسال به ادمين هاى كانال 
خبرى ، جهت انتشار در (كانال خبرى نيروگاه 
و چاپ در نشريه نخل و كارون) ارسال نمايند

بهبود  و  راندمان  افزايش  بمنظور  نيروگاه  اين 
خود  برق  انرژي  توليد  واحدهاي  آمادگي  سطح 
اقدام به رسوب زدايي و بهسازي تجهيزات برجهاي 

خنك كن نموده است.
اهواز  رامين  نيروگاه  عمومي  روابط  گزارش  به 
معاونت  سرپرست  زاده  ساز  چرخاب  غالمرضا   :

مهندسى و برنامه ريزى نيروگاه اظهار داشت:
جهت  را  وظيفه  مهمترين  كن  خنك  هاى  برج 
كاهش دماى آب ورودي به كندانسور ها و افزايش 
رفع  عمليات  انجام  و  كنند  مى  ايفا  ها  آن  خالء 
تابستان  گرماي  در  كه  هايى  بخش  در  محدوديت 
باعث ايجاد محدوديت و كاهش راندمان برج ها مى 

گردد امرى حياتى مى باشد.
وي گفت: بيشترين مشكالت برج ها در حال حاضر 
گرفتگى مسيرهاى آب رسان ، گرفتگى قطره گيرهاى 
و پكينگ ها بوده كه در هر 3 فاز نيروگاه پيش بينى 
هاى الزم جهت رفع اشكاالت موجود انجام گرفته و 
در حال انجام مى باشد. چرخاب ساززاده افزود: با 
شده   ذكر  هاى  بخش  از  محدوديت  رفع  به  توجه 
، راندمان برج ها در تابستان به حداكثر توان خود 
رسيده و اين امر در كنار پروژه رفع محدوديت از 
كندانسورها باعث افزايش راندمان و تقويت توليد 

انرژي برق خواهد شد.

اجراي پروژه رفع محدوديت برج هاى 
 خنك كن هاي   نيروگاه رامين اهواز
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جديديان  رضا   : اهواز  رامين  نيروگاه  عمومى  روابط  گزارش  به 
سرپرست معاونت توليد نيروگاه رامين با يادآورى آب و هواى گرم 
و مرطوب اهواز ، پرسنل بهره بردار نيروگاه رامين را از جمله پرسنل 
فنى ، زحمتكش و دلسوزى دانستند كه با وجود دماى باالى محيط 
واحدهاى  برق  توليد  پايدارى   ، تالششان  و  سعى  تمام   ، خود  كار 

نيروگاه مى باشد.
 جديديان ضمن ارج نهادن به زحمات پرسنل قسمت هاى مختلف 

نيروگاه ، پرسنل بهره بردارى نيروگاه رامين را كسانى دانستند 
كه در خط مقدم توليد ، در ماههاى گرم سال و  به منظور 
توليد حداكثرى و پايدار واحدها  ، تالشى دوچندان  از خود 

نشان مى دهند.
سرپرست معاونت توليد نيروگاه رامين  با اشاره به سخت 
و زيان آور بودن شغل پرسنل بهره بردار نيروگاه رامين اضافه 
نمودند: با وجود شيفت  كارى ، شرايط سخت محيط كار و 
همچنين ايجاد استرس هاى ناشى از حساسيت و اهميت كار 
پرسنل بهره بردار در قسمت هاى مختلف ، استهالك جسمى 
و ايجاد فشارهاى روحى ، بر سالمتى پرسنل تاثيرى مستقيم 

و مضر دارد .
ايشان در عين حال تاكيد نمودند : با اين وجود  ما شاهد آن 
هستيم كه پرسنل تالشگر نيروگاه رامين  ، حتى با وجود آب 
و هواى آزاردهنده و رطوبت باالى محيط كار  ، تمام سعى 
برق  حداكثرى  توليد  و  پايدارى  جهت  در  را  خود  تالش  و 
واحدها از خود نشان مى دهند، به نحوى كه عكس العمل 
هاى بموقع و سريع پرسنل بهره بردارى در مواقع لزوم ، مانع 
از توقف توليد واحدهاى مربوطه و ايجاد مشكل براى شبكه 

برق سراسرى و استان  مى شود.
 : دادند  ادامه  همچنين  رامين  نيروگاه  توليد  معاونت  سرپرست 
واحدهاى توليد برق  نيروگاه رامين با وجود سطح تكنولوژيكى خاص 
خود(دماى 540 درجه سانتيگراد و فشار  240 اتمسفر مربوط به بخار 
توليدى بويلر و تغذيه توربين ) و با وجود گذشت چهاردهه از بهره 
بردارى از اولين واحد توليد برق آن ، همچنان با تالش پرسنل متعهد 

و متخصص خود ، توانسته است توليد برق خود را در حد خواسته 
شده توسط مركز كنترل شبكه برق كشور  (ديسپاچينگ)  حفظ نمايند 
. وى  با تاكيد بر اهميت تجارب كسب شده در قسمت هاى مختلف 
نيروگاه اظهار داشتند : بهره بردارى از واحدهاى نيروگاه رامين ، با 
وجود تجارب گرانبهايى كه خوشبختانه طى چند دهه گذشته ، نه 
تنها بصورت مكتوب و ثبت شده بلكه در وجود پرسنل قسمت هاى 
مختلف نيروگاه از جمله تعمير و نگهدارى  ، واحد مهندسى و قسمت 

توليد (بهره بردارى) كسب ، ذخيره و مورد استفاده قرار گرفته است ، 
موجب گرديده كه توليدى پايدار و حداكثرى را براى منطقه خوزستان 

و شبكه سراسرى رقم بزنند .
 جديديان ضمن  با اهميت قلمداد نمودن تالش ساير قسمت هاى 
نيروگاه در پروسه توليد برق افزودند : حمايت و پشتيبانى قسمت هاى 
مختلف نيروگاه از قسمت توليد ( بهره بردارى ) ، توانسته است عالوه 

بر اينكه تعداد توقف واحدهاى توليد برق را به حداقل برساند ، زمان 
رفع اشكاالت مربوطه و پيوستن مجدد واحدهاى توليد برق به شبكه 

سراسرى را در كمترين زمان ممكن ، ميسر نمايند.
سرپرست معاونت توليد نيروگاه رامين در پايان با اشاره به نقش 
پراهميت و ارزنده نيروى انسانى در توليد برق نيروگاه و در نتيجه 
پايدارى شبكه سراسرى كشور ، افزودند : توجه به نيروى انسانى ، 
پيگيرى و رفع مشكالت و همچنين پاسخ به نيازهاى آنها ، از جمله 
بهره  مديران  اهتمام   و  توجه  مورد  كه  است  مهمى  موارد 
بردارى قرار دارد و اين مهم در افزايش بهره ورى و ايجاد 

انگيزه بيشتر در پرسنل موثر مى باشد.
نيروگاه رامين ، بزرگتربن نيروگاه بخارى كشور است كه در 
20 كيلومترى جاده اهواز _مسجدسليمان ،  در منطقه « ويس 
» و كنار رودخانه  كارون احداث شده است . سوخت اين 
نيروگاه گاز و جهت تامين برق مصرفى كشور و به خصوص  
هم  و  بود  شده  احداث  خوزستان   استان  صنعتى  واحدهاى 
اكنون داراى شش واحد توليد برق به ظرفيت 1850 مگاوات 
مى باشد كه بهره بردارى از اولين واحد 305 مگاواتى آن در 

سال 1358 صورت گرفت.
 320 واحد   2 ساخت  با  نيز  نيروگاه  اين  توسعه   طرح 
مگاواتى ديگر در حال انجام است كه با پيوستن اين واحدها 
به شبكه سراسرى برق كشور  ، توان خروجى اين نيروگاه به 

2490 مگاوات افزايش خواهد يافت.
برق  درصد   42 حدود   ، شده  اعالم  آمار  آخرين   طبق 
كشور  سراسرى  شبكه  درصد  و 6  خوزستان  استان  مصرفى 

توسط نيروگاه رامين توليد مى شود.
 رضا جديديان سرپرست معاونت توليد نيروگاه رامين اهواز  در 
گفتگوى اختصاصى خود با « سياست شرق » ، ضمن اشاره به اهميت 
نيروگاه رامين در تامين برق شبكه سراسرى و استان خوزستان ، اظهار 
داشتند : نيروگاه رامين با 4 واحد 305  و 2 واحد 315 مگاواتى ، نقش 
مهمى را در پايدارى شبكه برق  سراسرى كشور و استان خوزستان 

ايفا مى كند.

رضا جديديان سرپرست معاونت توليد نيروگاه رامين اهواز

پرسنل بهره بردار نيروگاه رامين ، در خط مقدم
  توليد برق ، تالشى دوچندان از خود نشان مى دهند
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اجراى تعميرات مياندوره اى 
واحد 6 نيروگاه رامين اهواز

نشست روشنگرى و بصيرت افزايى
 در نيروگاه رامين 

بازديد دانش آموزان مراكز آموزشى
 از فرآيند توليد برق در نيروگاه رامين

تست هاى الكتريكى موتورهاى آى دى فن و اف دى فن 
استارت بويلر فاز يك نيروگاه رامين

 دمونتاژ كولر روغن توربين واحد 3 نيروگاه رامين 
اهواز جهت انجام عمليات اضطرارى قليا شويى

 به منظور افزايش راندمان حرارتى

دمونتاژ main lead هاى روتور واحد 5 نيروگاه 
رامين اهواز براى اولين بار در توسط پرسنل اداره 

تعميرات الكتريك فشار قوى

مونتاژ الكترواليزر B هيدروژن سازى فاز 3 نيروگاه رامين 
،توسط پرسنل تعميرات بويلر شيمى

بازديد نماينده ولى فقيه در استان خوزستان و امام جمعه اهواز 
از نيروگاه رامين

شب يلدا ؛ همراه
 با تالشگران نيروگاه رامين اهواز

اجراى تست هاى تخصصى
  بروى پره هاى استيج 27 توربين

واحد 5 نيروگاه رامين اهواز

اجراى عمليات تعميرات نيمه اساسى
 استارت بويلرفاز 1 و2 نيروگاه رامين اهواز

دوره آموزشى اندازه گيرى كاليبراسيون در نيروگاه رامين
اين دوره تخصصى ويژه تكنسين هاى

 تعميرات مكانيك و با حضور مهندس مهر كوشا
 در محل آموزش نيروگاه رامين برگزار شد.

تعمير و بازسازى مسير بخار 
واحد هاى 5 و 6 نيروگاه رامين


