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     سامانه تنظيم كننده فشار بخار ورودي به توربين واحد 

دوم ٣٧/٥ مگاواتي نيروگاه اصفهان در مدار قرار گرفت.
فرزام مهر كارشناس مكانيك معاونت       بنابه گزارش مهندس حسن 
كه واحدهاي  وجودي  با  اصفهان،  برق  توليد  شركت مديريت  مهندسي 
مي باشد (در  قدمت زيادي برخودار  از  اصفهان  نيروگاه  مگاواتي   ٣٧/٥
سال ١٣٤٨ هجري شمسي وارد مدار گرديده ) مکانيزم تنظيم کننده فشار 
اين  روي  توربين«THROTTLE PRESSURE REGULATOR»بر  به  ورودي  بخار 
اين  زياد  بسيار  اهميت  درجه  از  نشان  اين  و  است  شده  تعبيه  واحدها نيز 
هاي  توربين  ساخت  با  همزمان  و  ابتدا  همان  از  که  دارد  حفاظتي  سامانه 
قديمي و كوچك اين حفاظت نيز وجود داشته است كه متأسفانه چندين 
سال به علت خراب بودن و نداشتن لوازم يدكي از مدار خارج بود، ولي 
پس از پيگيري ، مطالعه ، تعمير و تکميل آن توسط كاركنان متخصص 
نيروگاه اصفهان، وارد مدار شد. وظيفه مکانيزم تنظيم کننده فشار تروتل 
توربين ، کنترل فشار بخار ورودي به توربين در زماني است که اين فشار 

از ٩٠٪ مقدار نامي آن کمتر گردد.
به  توان  مي  سيستم  اين  ويژگيهاي  ترين  مهم  از  گزارش  بنابراين        
بويلر  و  باشد  خارج  مدار  از  مکانيزم  اين  اگر  که  کرد  اشاره  مطلب  اين 
اپراتور  و  نکرد  تريپ  ژنراتور  و  توربين  ولي  کرد  تريپ  دليلي  هر  به 
عکس العمل سريع و بموقع انجام نداد، در اين شرايط با وارد شدن بخار 
سرد به توربين، احتمال جام نمودن والوهاي اصلي توربين در حالت باز            
ميباشد که بعداز تريپ دادن توربين ، والوهاي اصلي بخار بسته نميشود و 
با خروج ژنراتور، توربين اورسپيد مي گردد. در حاليکه اگر اين مکانيزم 
در سرويس باشد، نقش اساسي خود را ايفا نموده و با کم شدن فشار بخار 
ورودي به توربين ، گاورنينگ والوها را مي بندد و از بروز چنين حوادثي 

جلوگيري مي نمايد. 
 THROTTLE PRESSURE REGULATOR گفتني است در حال حاضر مکانيزم       
واحدهاي٣٢٠مگاواتي، ١٢٠مگاواتي و واحددوم٣٧/٥ مگاواتي نيروگاه 

اصفهان در مدار قرار گرفته است.

بيش     نيروگاه اصفهان از ابتداي  جاري،  سال  ماه  آبان  تاپايان  سال 
به از ٢/٧ ميلياردكيلوواتساعت  را  توليدي  خالص  الكتريكي  انرژي 

شبكه سراسري برق كشور تحويل داد.

    به گزارش روابط عمومي شركت مديريت توليد برق اصفهان  با وجود 
خشكسالي هاي چند ساله اخير و محدوديت توليد برق واحدهاي نيروگاه، 
تا پايان آبان ماه ٩٢ نيروگاه اصفهان، به ميزان دو ميليارد و٧٤٤ ميليون و٦ 
هزار و٨١٠ كيلووات ساعت انرژي الكتريكي خالص توليدي را تحويل 
شبكه  به  توليدي  مقدار برق  اين  برق كشور داد. تحويل  شبكه سراسري 
كيلووات  ميليون  از١١٥  بيش  قبل،  سال  مشابه  مدت  به  نسبت  سراسري، 
ساعت(حدود٤/٥ درصد) افزايش داشته است. از اين مقدار توليدخالص 
برق، ٢٦٣ ميليون و٤٣٣ هزارو٣٦٠ كيلووات ساعت در آبان ماه تحويل 

شبكه سراسري شده است. 
است كه حدود ٥ ماه  اين درحالي 
است واحدهاي نيروگاه اصفهان به 
نياز  مورد  آب  شديد  كمبود  دليل 
آنها  از  كامل  برداري  بهره  جهت 

باعث  شديدآب  كمبود  است  است.گفتني  توليد  مدار  در  بار  باحداقل 
اي  تعميرات دوره  انجام  جهت  نيروگاه  اين  اول٣٢٠ مگاواتي  واحد  شد 
مدار  از  ماه   آبان  در  ديگر  عيوب  رفع  و  كندانسور  هاي  لوله  وتعويض 

توليد، خارج باشد.

انتصاب شايسته آقايان مهندس  رسول 
مديرعامل  سمت  به  رضايي  موسي 

و  اصفهان  اي  منطقه  برق  شركت 
سمت  به  ميرمحمدصادقي  مسعود  دكتر 

اي  منطقه  آب  شركت  مديرعامل 
اصفهان را تبريك عرض  مي نماييم.

روابط عمومي شركت
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ساخت فيلترهاي خشك كن هواي واحد١٢٠ مگاواتي

نيروگاه  واحد١٢٠مگاواتي  تبريدي  هواي  كن  خشك  فيلترهاي       
اصفهان توسط كاركنان متخصص تعميرات ابزار دقيق ساخته شد.

     بنابراين گزارش،در بخش تعميرات ابزاردقيق و توسط مجيد عسگري 
از پرسنل اداره پنوماتيك با توجه به نيازدائمي به فيلترهاي اوليه و ثانويه 
مربوط به خشك كن هوا از نوع تبريدي (يخچالي) واحد١٢٠ مگاواتي 
جهت  نياز  همچنين  و   (REFRIGERATION  DRYER) نيروگاه 
اين  خريد  هزينه  بودن  باال  بدليل  و  واحد  اين  بويلر  اسكنرهاي  هواي 

فيلترها، تصميم ساخت داخل آن گرفته و اقدام شد.
     جنس اين فيلترها از نوعي كاغذ مخصوص ميباشد كه همراه با الياف 
فايبرگالس بوده (ميكرو فايبرگالس) و داراي توريهاي فلزي از جنس 
در  گالوانيزه شدن  كه بدليل  باشد  شده مي  گالوانيزه   STفوالد نرم ١٢
برابر زنگ زدگي مقاوم شده است. پوشش نهائي آن فوم قرمز رنگ از 
جنس پلي يورتان بوده و بوسيله چسب اپوكسي جمع آوري گرديده 
است و فيلتراسيون و مش بندي در حد ١ ميكرون را دارا ميباشد. پس 
از بررسي نمونه هاي خريداري شده قبلي و تحقيق و آناليز آن و بدست 
از  اطمينان  حصول  و  نمونه  عدد   ٢ ساخت  و  فوق  اطالعات  آوردن 

صحت عملكرد نمونه هاي ساخته شده اقدام به ساخت نهائي گرديد.
     هم اكنون بالغ بر ٦ ماه است كه اين فيلترها بر روي خشك كن هاي 
هواي تبريدي واحد١٢٠ مگاواتي نصب و در سرويس مي باشد. الزم 
قيمت   ٪١٦ حدودًا  فيلترها  اين  از  كدام  هر  ساخت  هزينه  است  بذكر 

نمونه هاي خريداري شده قبلي ميباشد.
     گفتني است فعاليتهاي مشابه ديگري در قسمت تعميرات ابزاردقيق 
صورت گرفته و يا بعضًا در دست اقدام ميباشد كه انشاءا... در آينده به 

اطالع خواهد رسيد.

مركز تحقيقات قلب و عروق اصفهان

و عروق  قلب  مرکز تحقيقات  اپيدميولوژيک متعددي که     مطالعات 
اصفهان در عرض يک دهه  (١٣٧٨-١٣٦٨) انجام داده ، وقايع تلخي را 
در رابطه با شهر اصفهان آشکار ساخت. اين مطالعات بر افزايش شيوع 
مرگ و مير، کاهش سن بروز بيماري هاي قلبي  عروقي و افزايش شيوع 
عوامل خطرزاي بيماري هاي غير واگير گواهي مي داد. تحقيقات ديگر 
انگشت اتهام را به سمت  افزايش مشکالت موجود در شيوه زندگي و 
آلودگي هواي شهر اصفهان نشانه گرفت در چند مقاله گذشته به بعضي 
ترياک و ...)  از باورهاي خطا در شهرمان (بي ضرر بودن قليان، نقش 
فعاليت  نبايد  قلبي  که بيمار  باور  به بهانه اين  مطلب  در اين  شد.  اشاره 

فيزيکي و ورزشي داشته باشد به بحث فعاليت بدني مي پردازيم.
     فعاليت بدني: امروز چند دقيقه ورزش کرده ايد؟ منظور ما فعاليت 
روزانه معمولي نيست. فعاليتي که ضربان قلبتان را افزايش داده و داغتان 
چه؟  گذشته  هفته  در  چه؟  ديروز  باشد.  شده  تعريق  به  منجر  و  کرده 
حين  در  ؟  بوديد  نشسته  چقدر  کار  هنگام  در  داريد  اداري  کار  اگر 
کار چقدر وقت صرف ميل کردن چايي شيرين ،شيريني جات و ساير 
تنقالت نموديد؟ آيا توانستيد هر نيم ساعت چند حرکت ورزشي ساده 

کنيد يا خير؟
از  درصد  چند  کنيد  مي  فکر  ايد  نداشته  مناسبي  فعاليت  اگر       

همشهريانتان فعاليت مناسبي داشته اند ؟ ٣٠٪ ، ٢٠٪ و يا ...
مطالعات همکاران ما در مرکز تحقيقات قلب و عروق نشان داده است 
که تا قبل از اجراي برنامه قلب سالم اصفهان تنها ٦/٤٪ زنان و ٢١/٢٪ 
هاي  در سال  اند.  داشته  مناسب  و  کافي  بدني  فعاليت  اصفهاني  مردان 
اخير وضعيت کمي بهتر شده است ولي هنوز تا رسيدن به هدف فاصله 

بسيار است.
     فعاليت بدني به هر نوع فعاليتي گفته مي شود که باعث به حرکت در 
آمدن بدن و سوزاندن کالري شود. اما نکته مهم در مورد فعاليت بدني 
اين نکته است که احتمال ابتال به بيماري هاي قلبي با حداقل روزي ٣٠ 
دقيقه ورزش کردن بسيار کاهش مي يابد. بدون انجام دادن فعاليت هاي 
فيزيکي مستمر ، بدن بتدريج ضعيف مي شود و توانايي عملکرد  ارگان 
هاي مختلف آن دچار اختالل مي شود و قلب هم در بين اين ارگان ها 
مستثني نيست. فعاليت هاي فيزيکي منظم ، مساوي با زندگي طوالني تر 
و سالم تر است. همچنين، فعاليت هاي فيزيکي منظم نيز باعث کاهش 
فشار خون مي شود وHDL يا همان کلسترول خوب خون تان را باال مي 
برد و سطح قند خون تان را هم کنترل مي کند. به عالوه شما ميتوانيد با 
ورزش کردن بر استرس تان غلبه کنيد ، دچار اضافه وزن نشويد و در 

نتيجه احساس خوبي نسبت به خودتان داشته باشيد.
فعاليت بدني در بيماران قلبي 

قلب باز هم سريعًا  به  هاي جديد ، حتي بيماران با عمل      با پيشرفت 
فعاليت بدني مناسب تشويق  مي شوند (البته تحت نظر پزشک)، امروزه 
مدت بستري بيماران به حداقل (در مواردي تا ٢٤ ساعت) رسيده است 
و ثابت شده برگشت سريع به فعاليت مناسب بدني ، سير بهبودي قلب را 
تسريع مي کند. وقتي بيماري که يکي دو روز پيش در اتاق عمل بوده 
سريعًا به راه رفتن و فعاليت توصيه مي شود. ما بايست بدانيم که تا چه 
حد نسبت به فعاليت بدني غفلت کرده ايم البته ذکر اين نکته ضروري 
است كه تنها در وضعيت خطرنـاك آلـودگي هـوا تـوصيه به فعاليت

ادامه در صفحه آخر
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برگزاري پنجاه و چهارمين همايش مديريت دانش

دانش  گذاري  اشتراك  به  مديريت  همايش  وچهارمين  پنجاه       
پارامترهاي  شناسايي  و  زمين  سيستم  «طراحي  عنوان  سازماني،تحت 

ايمني شبكه زمين» در نيروگاه اصفهان برگزار شد.
برق  توليد  مديريت  شركت  عمومي  روابط       بنابه گزارش 
اصفهان،در اين همايش، مهندس حسين عالمه، رئيس گروه 
استمرار  اهميت  دليل  به  گفت:  مهندسي  معاونت  الكتريك 
باالي  بسيار  هاي  هزينه  وهمچنين  الکتريکي  انرژي  تامين 
سرمايه گذاري اوليه جهت احداث شبکه وسيستمهاي قدرت، 
شامل مراکز توليد انرژي الكتريكي(نيروگاه ها) و مراکز انتقال 
و  نگهداري  نيرو),  انتقال  خطوط  و  ها  انرژي(پست  توزيع  و 
حفاظت اين سيستم ها در مقابل حوادث و اتفاقات ناخواسته, 
امري ضروري است و وجود يک سيستم حفاظتي مناسب به 

همراه سيستم فشار قوي امري الزم ميباشد. 
      مهندس عالمه گفت: در ساده ترين تحليل ممکن، يک 

بايد  رساناها  شود.  مي  تشکيل  عايقها  و  رساناها  از  سيستم 
تاجايي که ممکن است جلوي عبور جريان برق از مسيرهاي 
ناخواسته را بگيرند. به عبارت ديگر، عبور جريان برق بايد در 
از آن جلوگيري  ساير جهات  در  شود و  دلخواه برقرار  مسير 
بر  عالوه  و  هستند  هاديها  از  تر  حساس  عايقها  آيد.  عمل  به 
بيش  رفتن  باال  شود،  عايق مي  انهدام  سبب  دماي زيادي که 
دماي  در  مخصوصًا  طوالني،  مدت  به  آن  اثر  و  ولتاژ  حد  از 
باال، عايق را زودتر از بين برده و سبب بروز خرابي در سيستم   
تحليل  در  دما  اثر  از  نظر  صرف  خالصه،  طور  به  شود.  مي 
زمان  مدت  و  ميدان  شدت  به  بستگي  بندي  عمرعايق  اوليه، 
برقراري آن دارد. اگر شدت ميدان کمي از مقدار مجاز آن 
بيشتر باشد، ممکن است پس از چند سال سبب خرابي عايق 
در  باشد،  برابر مقدار مجاز  اگر اين مقدار چند  و  شود  بندي 
در  بندي  عـايق  رفتن  بيـن  از  سبب  ثانيه  يا  دقيقه  چند  ظرف 

ضـعيف تـرين نقطه سيستم مي گـردد.

برگزاري پنجاه و پنجمين همايش مديريت دانش

دانش  گذاري  اشتراك  به  مديريت  همايش  وپنجمين  پنجاه       
سازماني،تحت عنوان «خوردگي لوله هاي سوپرهيتر ديگهاي بخار(سمت 

آتش) و نحوه كنترل آن» در نيروگاه اصفهان برگزار شد.
برق  توليد  مديريت  شركت  عمومي  روابط  گزارش  بنابه       
امور  كاركنان  از  قاراخاني،  ابراهيم  همايش،  اين  در  اصفهان، 
شيمي نيروگاه، گفت: خوردگي سمت آتش در لوله هاي سوپر 
وديگرصنايع  نيروگاهي  واحدهاي  بخار  ديگ  هيتر  ري  و  هيتر 
خاكستر  از  ميكنند،ناشي  استفاده  نفتي  هاي  سوخت  از  كه 
سوختهاي نفتي(مازوت وگازوييل)است. اين نوع خوردگي كه 
در فاز مايع و در دماي باال در مناطقي كه دماي فلز در محدوده 
سانتيگراد است شكل ميگيرد. اين خوردگي  ٥٩٣ درجه   -٨١٦
حاوي  (slag)كه  گداخته  خاكسترهاي  كه  ميدهد  رخ  زماني 
واناديم هستند به ترتيب زير و بر روي سطح لوله تشكيل شوند:

      تركيبات حاوي واناديم و سديم موجود در مواد سوختي پس 
ذرات  شوند.  مي  اكسيد   Na٢O  ,V٢Oشكل٥ به  سوختن  از 
خاكستر توليد شده به سطح فلز مي چسبند، Na٢O ,V٢O٥ در 
سطح فلز واكنش داده و مايعي را تشكيل مي دهند. مايع تشكيل       
در  را  آن  زير  فلز  و  برده  بين  از  را  مگنتيت  محافظ  اليه  شده 

معرض خوردگي قرار ميدهد.

كنترل هواي اضافه، تزريق افزودني 
نقطه  تغيير  جهت  سوخت  به  ها 
دما،  كنترل  خاكستر،  رسوب  ذوب 
كاري  تميز  شيميايي،  شستشوي 
سطح خارجي لوله ها،      مي توان 
مواد  از خاكستر  ناشي  خوردگي  از 
نفتي جلوگيري و آن را كنترل كرد. 

ابراهيم قاراخاني گفت: 
خوردگي،  نوع  اين  در 
يم  د نا ا و كسيد ا پنتا
را  كاتاليزور  نقش 
ايفا        اكسيداسيون  در 
مي كند و اكسيداسيون 
ضخامت  كاهش  ميدهد.  كاهش  را  ديواره  ضخامت  سريع 
شود  مي  شده  نازك  ناحيه  در  تنش  افزايش  به  منجر  ديواره 
شكست  به  منجر  فلز  باالي  دماي  همراه  به  تنش  افزايش  و 
خزشي مي شود. وي در پايان گفت: با كنترل عوامل موثر در 

خوردگي از جمله:



    نشريه داخلي پيام بهبود

      صاحب امتياز : شرکت مديريت توليد برق اصفهان
      سردبير :  سعيد گلشيرازي

      تلفن :  ٧٨٩٥٢٠١ - ٠٣١١  دورنگار :   ٧٨٨٢٨٦٥- ٠٣١١
     آدرس :  اصفهان ، ابتداي اتوبان ذوب آهن ، بلوار شفق ، نيروگاه اصفهان 

      صندوق پستي :    ١٥٨ - ٨١٧٨٥ 

www.isfahanps.ir       :پايگاه اينترنتي     

دوره جديد - سال نهم - شماره ١٠٢ - آبان ماه  ١٣٩٢ نشريه داخلي شركت مديريت توليد برق اصفهان

     مراسم جشني باحضور مشاور استاندار اصفهان به مناسبت عيد سعيد 
غدير خم در نيروگاه اصفهان برگزار شد. 

     به گزارش روابط عمومي شركت مديريت توليد برق اصفهان در اين 
مراسم كه جمع كثيري از مديران و كاركنان شركت حضور داشتند، 
ابتدا مهندس محمدرضا شيراني،مديرعامل شركت طي سخناني ضمن 
را  خم  غدير  عيد  مراسم،  در  كنندگان  شركت  به  مقدم  خير  عرض 
قطعه  دو  اجراي  با  موال  هنري  گروه  مراسم  ادامه  در  و  گفت  تبريك 
سرود به هنرمندي پرداختند. سپس حاج آقا جديدي، مشاور استاندار 
و دبيرستاد اقامه نماز استان اصفهان پيرامون مناقب حضرت علي (ع) و 

اهميت عيد غدير خم سخنراني كرد.

     مراسم سوگواري دهه اول ماه محرم و ايام شهادت امام حسين (ع) 
در نيروگاه اصفهان برگزار شد.

     به گزارش روابط عمومي شركت مديريت توليد برق اصفهان، به 
رسيدن  فرا  با  همزمان  و  اصفهان  نيروگاه  بسيج  پايگاه مقاومت  همت 
(ع)،  طهارت  و  عصمت  بيت  اهل  با  همناله  قيام،  و  خون  ماه  محرم، 
مراسم پرفيض زيارت عاشورا و نوحه خواني ، دهه اول محرم با حضور 
درمحل   ٧:٤٥ تا   ٧:١٥ ساعت  از  ها  صبح  نيروگاه،  كاركنان  پرشكوه 

نمازخانه نيروگاه اصفهان برگزار شد.

  

     گفتني است اين مراسم ، همانند سالهاي قبل مورد  استقبال كاركنان     
و مديران شركت، قرار گرفت. 

     همايش مشترك ورزش صبحگاهي خواهران همكار در شركتهاي 
تابعه و وابسته به وزارت نيرو در نيروگاه اصفهان برگزار شد.

       بنابراين گزارش ، همايش ورزش صبحگاهي با مشاركت جمعي 
از خواهران همكار شركتهاي وابسته به وزارت نيرو مستقر در استان 
به  و  اصفهان  نيروگاه  ورزشي  فرهنگي،  مجموعه  محل  در  اصفهان 

ميزباني شركت مديريت توليد برق اصفهان برگزارشد.
اي  دوره  صورت  به  ورزشي  مشترك  همايش  اين  است  گفتني       
توسط ساير شركتهاي تابعه و وابسته به وزارت نيرو در استان اصفهان 
و بمنظور نهادينه كردن ورزش صبحگاهي بين كاركنان صنعت آب 

و برق برگزار ميشود.
 

ادامه از صفحه ٢

 

کيلومتر   ٢-٣ حدود  روي  پياده  باشيد  داشته  خاطر  به  شود.  نمي  بدني 
معادل ٢٥ تا ٣٠ دقيقه در روز و پنج روز در هفته مي تواند شما را در 
قسمت ده  سه  به  را  فعاليت  اين  توان  مي  سالم ياري کند.  داشتن قلبي 
در  و  کار  محيط  در   ، کار  سر  به  رفتن  حين  در  تقسيم کرد:  اي  دقيقه 
مسير بازگشت. عدم استفاده از آسانسور و استفاده از پله ها و همچنين 
پياده روي در راهروها از جمله فعاليت هاي مناسب بدني در محيط کار 
ساعت يکبار با  عين حال در حين کارهر نيم  گردند. در  محسوب مي 

چند حرکت کششي خستگي عضالني خود را برطرف نماييد.
براي  مناسبي  بسيار  هاي  جايگزين  سواري  دوچرخه  و  روي  پياده      
واقع  مظلوم  هاست  سال  متأسفانه  که  شوند  مي  محسوب  نقليه  وسايل 

شده و پشت غبار روزمرگي گم شده اند.
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