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نيروگاه  در   (IMS) يكپارچه مديريت  سيستم  داخلي  مميزي  دوره       
تضمين  دفتر  توسط  كيفيت   ، برنامه ريزي و به اجرا در آمد.اصفهان 
حدود  گذشت  از  پس  ١٥ سال از استقرار اولين استاندارد کيفيت       

استانداردهاي  استقرار  با  آن  تکامل  از  پس  و  شرکت  در   ISO  ٩٠٠٠
زيست محيطي و سپس ايمني و بهداشت شغلي و در ادامه استمرار اين 
(IMS) يکپارچه   مديريت  سيستم  داخلي  مميزي  دوره   ، استانداردها 

شرکت توسط دفتر تضمين کيفيت برنامه ريزي و به اجرا در آمد .
در  بهبود  قابل  نقاط  شناسايي  هدف  با  که  مميزي  دوره  اين  در        
يکپارچه  مديريت  سيستم  صحيح  استمرار  از  اطمينان  و  شرکت  سطح 
(IMS) انجام گرفت تعداد ٢١ نفر از کارشناسان مميز شرکت که داراي 
گواهينامه انجام مميزي داخلي بودند ، تعداد ٢٢ حوزه را مورد مميزي 

و بررسي قرار دادند .
     گفتني است اين دوره مميزي در طي يک هفته انجام و منجر به اعالم 
تصويب  و  تعيين  جهت  مميزي  اين  نتايج  که  گرديد  هايي  انطباق  عدم 
اقدامات اصالحي و پيشگيرانه در کميته راهبري (بازنگري مديريت) طي 

دو جلسه مطرح و مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت 

 
     مكانيزم تنظيم كننده فشار بخار ورودي به توربين واحد ١٢٠ مگاواتي 

نيروگاه اصفهان در مدار قرار گرفت.
معاونت  مكانيك  مهر،كارشناس  فرزام  مهندس  گزارش  بنابه       
توربين                                به  ورودي  بخار  فشار  کننده  تنظيم  مکانيزم   شركت،  مهندسي 
 ١٢٠ واحد   «THROTTLE  PRESSURE REGULATOR»
مگاواتي که چندين سال از مدار خارج بود، پس از پيگيري ، مطالعه، 

تعمير و تكميل آن توسط پرسنل متخصص نيروگاه ، وارد مدار شد. 
بخار  فشار  توربين،كنترل  تروتل  فشار  کننده  تنظيم  مکانيزم  وظيفه 
مقدار نامي آن  ورودي به توربين در زماني است که اين فشار از ٩٠٪ 

کمتر گردد.
به  توان  مي  سيستم  اين  ويژگيهاي  ترين  مهم  از  گزارش  بنابراين        
اين مطلب اشاره کرد که اگر اين مکانيزم از مدار خارج باشد و بويلر 
اپراتور  و  نکرد  تريپ  ژنراتور  و  توربين  ولي  کرد  تريپ  دليلي  هر  به 
سريع و بموقع انجام ندهد ، در اين شرايط با وارد شدن  عکس العمل 
در  توربين  اصلي  والوهاي  نمودن  جام  احتمال  توربين،  به  سرد  بخار 
حالت باز مي باشد که بعداز تريپ دادن توربين ، والوهاي اصلي بخار 
شبيه   ) گردد  مي  اورسپيد  توربين  ژنراتور،  خروج  با  و  شود  نمي  بسته 
حادثه نيروگاه ايرانشهر ) در حاليکه اگر اين مکانيزم در سرويس باشد، 
به  ورودي  بخار  فشار  شدن  کم  با  و  نموده  ايفا  را  خود  اساسي  نقش 
توربين، گاورنينگ والوها را مي بندد و از بروزچنين حوادثي جلوگيري  
  مي نمايد. گفتني است درحال حاضر اين مکانيزم در واحدهاي ٣ ، ٤ 
و٥ نيروگاه اصفهان در سرويس مي باشد و تالش  مي شود که انشاءاهللا 

در واحد هاي قديمي ٣٧/٥ مگاواتي نيز اين مکانيزم وارد مدار گردد.
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تعاوني  شركت  دوم  نوبت  ساليانه  عادي  عمومي  مجمع  جلسه       
مصرف كاركنان، روز يكشنبه ٢٣ تيرماه ٩٢ برگزار شد.

      به گزارش روابط عمومي شركت مديريت توليد برق اصفهان در 
شركت تعاوني مصرف  جلسه كه با حضور ده ها تن از اعضاي  اين 
برگزار شد، پس از ارائه گزارش هيات مديره و بازرسان ، صورتهاي 
مالي سال ١٣٩١ طرح و تصويب شد. سپس راي گيري براي انتخاب 

بازرسان اصلي و علي البدل بعمل آيد.  
     گفتني است جلسه نوبت اول مجمع عمومي عادي ساليانه  تعاوني 
مصرف كاركنان به دليل به حد نصاب نرسيدن اعضاء شركت كننده، 

برگزار نشد.

و        خيرخواهانه  امر  در  اصفهان  نيروگاه  ديگركاركنان  يكبار       
خداپسندانه ي اهداي خون مشاركت كردند.

      بنابرگزارش روابط عمومي شركت مديريت توليدبرق اصفهان ، در 
اين اقدام ارزشمند، بيش از ١٧٢ نفر از كاركنان نيروگاه اصفهان به طور 
داوطلبانه خون اهدا كردند. هر ساله در دو نوبت با هماهنگي مسئوالن 
ذيربط نيروگاه اصفهان و سازمان انتقال خون ، كاركنان نيروگاه اصفهان 

در امر اهداي خون مشاركت مينمايند. 

    
در  رمضان  مبارك  ماه  ايام  در  مجيد  قرآن  خواني  جزء  جلسات       

نيروگاه اصفهان برگزار شد.
      بنابراين گزارش ، در ايام ماه مبارك رمضان پس از به جا آوردن 
نماز جماعت ظهر و عصر  و تالوت آياتي از كالم ا... مجيد در محل 

نمازخانه نيروگاه اصفهان جلسات جزء  خواني قرآن مجيد برقرار بود.
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      نيروگاه حرارتي اصفهان در پنج ماهه اول امسال بيش از١/٩ميليارد 
كيلووات ساعت برق توليد و به شبكه سراسري برق كشور تزريق كرد.

      بنابراين گزارش،  در پنج ماهه نخست سال جاري، نيروگاه اصفهان 
ساعت انرژي  ٣٤٥ هزار و١٠٠ كيلووات  يك ميليارد و٩٢٤ ميليون و 

الكتريكي خالص توليدي را تحويل شبكه سراسري برق كشور داد. 
     گفتني است خالص برق توليدي مردادماه، ٣٦٢ميليون و٣٩٩ هزار 

و١٨٠ كيلووات ساعت بوده است.
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     به گزارش مهندس بهرامي، مدير امور شيمي، در پي قطع جريان 
آب رودخانه زاينده رود در تاريخ ١٣٩٢/٤/٢٢ عليرغم احداث بند 
بر روي رودخانه در محل نيروگاه ( با هدف ذخيره سازي و شارژ 
هفته ) متاسفانه پس از دو روز  چندين  مدت  چاههاي فلمان براي 
رودخانه کامال خشک گرديد و پمپهاي چاههاي فلمان واحدهاي٤ 
به  الزم  تريپ نمودند .   ١٣٩٢/٤/٢٨ در تاريخ  همزمان  و٥ به طور 
تيرماه  اوايل  از  رودخانه  دبي  کاهش  با  همزمان  که  است  توضيح 
سالجاري آالرم low level چاه واحد ٥ ظاهرگرديد. افت سريع و 
شديد سطح چاههاي فلمان منجر به تريپهاي متوالي پمپها ميگرديد 
واحدهاي  فلمان  هاي  چاه  پمپهاي  تريپ  فرمانهاي  و  آالرمها  لذا 

٤و٥ طي چند نوبت تا پايين ترين سطح ممکن  پايين برده شد. 
     همانطور که اشاره شد آالرم چاه فلمان واحد ٥ از ابتداي تيرماه 
ظاهر شده بود، لذا با هدف افزايش زمان و ميزان آبدهي چاههاي 
فلمان نيروگاه، عمليات فيلمبرداري و بازديد از گالريها، دريچه ها   
و ... از تاريخ ١٣٩٢/٤/١١ لغايت١٣٩٢/٤/٢٥ توسط شرکت غواصي 
١و٢ و  که با باز نمودن ٢ گالري بسته در واحدهاي  انجام گرديد 
يک گالري در واحد ٣ افزايش آبدهي اين دو چاه ميسر و مشکل 
خشک شدن زودهنگام و آبگيري کند چاه فلمان واحدهاي ١ و٢ 
رسوبات  تميزکاري  و  سونداژ  عمليات  ادامه  در  گرديد.  برطرف 
گرديد  انجام  آزمايشي  بصورت  نيز   ٥ واحد  فلمان  چاه  گالريهاي 
که به دليل عدم تاثير مشهود بر روي عملکرد آن درساير چاههاي 

نيروگاه انجام نشد.
     بنابراين گزارش در ساعت ١٤:٣٠ مورخه٩٢/٤/٣٠ مقدار٥٠ ليتر 
بر ثانيه آب از طريق چاههاي فلمان آبفا به نيروگاه ارسال گرديد 
و توافق گرديده که بر اساس جدول زماني ، نسبت به افزايش آن 
آب   ٩٢/٥/١ مورخه   ١٥ ساعت  در  گردد.  اقدام  آتي  روزهاي  در 

از  دريافتي  آب  يافت.  افزايش  ثانيه  بر  ليتر   ٨٠ به  آبفا  از  دريافتي 
شبکه آب شهري از طريق خط لوله مشترک چاههاي فلمان واحد 
٤ و٥ بطور مستقيم وارد کالريفايرهاي واحدهاي ٤ و٥ گرديده و 

به مصرف ميرسد.
     کاهش سطح ايستابي سفره هاي آب زير زميني و کشت محصوالت 
پرآب در منطقه و برداشت بي رويه از چاههاي کشاورزي ، موجب 
افت شديد و سريع سطح چاههاي فلمان نيروگاه و تريپهاي متوالي 
مديرعامل  فراوان  پيگيريهاي  دنبال  به  که  گرديد  مي  آن  پمپهاي 
از  وزارتخانه،  و  استاني  مقامات  با  جلسات  برگزاري  و  محترم 
درچه،  شهر  غرب  بتوني  کانال  آب  برقراري  با  تاريخ١٣٩٢/٥/١٠ 
است  آغازشده  نيروگاه  به  آبرساني  ايستگاه  طريق  از  آب  ارسال 
موجب بهبود  نيروگاه،  فلمان  چاههاي  مجاورت  آب به  هدايت  و 
نسبي شرايط گرديده است و به دنبال رايزني هاي انجام شده جريان 
شديد و  گرديد. نوسانات  برقرار   ١٣٩٢/٥/٢٦ تاريخ  تا  کانال  آب 
قطع شدنهاي مکرر آب کانال از مهمترين داليل ناپايداري شرايط 
بوده و از آنجايي که تغييرات ميزان آب کانال مستلزم انجام مانور و 
تغيير مسير در ايستگاه آبرساني و خطوط انتقال آب داخل نيروگاه 
نموده  تحميل  شيمي  پرسنل  بر  را  مضاعفي  کاري  فشار  باشد  مي 

است.
تداوم  يا  و  آبفا  از  دريافتي  آب  سهميه  افزايش  با  است  اميد        
در  آبي  منابع  در  بيشتري  ثبات  درچه،  کانال  طريق  از  آبرساني 

دسترس نيروگاه فراهم شود.
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