
والدت حضرت زینب (س) مبارکباد

جشن تقدیر از فرزندان ممتاز و همکاران بازنشسته شرکت،  در 
نیمه دوم بهمن همزمان با پیروزي انقالب اسالمی ایران در نیروگاه 

اصفهان برگزار شد.

 اين مراسم با دعوت از كليه كاركنان شاغل، بازنشسته 
و شركتي به همراه خانواده هاي آنان طي ٩ شب متوالي در نيمه 
دوم بهمن ماه سال جاري و درمحل سالن آمفي تئاتر نيروگاه 
مسابقات  منتخبين  نفر   ٩٦ مراسم  در اين  برگزار شد.  اصفهان 
قرآني، ٢٢ نفر از همكاران بازنشسته و٤٦٣ نفر فرزندان ممتاز 

تحصيلي كاركنان مورد تقدير قرار گرفتند.

     گفتني است در نظرسنجي بعمل آمده ٦٧ درصد همكاران 
برنامه هاي هنري جشن امسال را خوب و عالي و ٢٥ درصد، آن 

را متوسط توصيف كردند.

       مهندس پیشاهنگ، معاون هماهنگی و نظارت بر بهره برداري شرکت 
توانیر از واحدهاي بخاري تولید برق نیروگاه اصفهان بازدید کرد. 

روابط  گزارش  به  برق        توليد  مديريت  شركت  عمومي 
كشور  برق  صنعت  گفت  سخناني  طي  پيشاهنگ  مهندس  اصفهان 
عليرغم كمبود شديد منابع مالي و نقدينگي، كار خود را به نحو احسن 
انجام و خدمات خود را بدون وقفه به مردم عزيز كشور ارائه ميدهد. 
ذخيره  گفت  نيروگاهها  براي  سوخت مطمئن  تامين  با تاكيد بر  ايشان 
دسترس  در  بايد  حرارتي  نيروگاههاي  مصرف  روز   ٤٥ مايع  سوخت 
اصفهان  نيروگاه  واحدهاي  از  بازديد  ضمن  پيشاهنگ  مهندس  باشد. 
از برخي كارهاي ابتكاري متخصصان اين نيروگاه، ديدار كرد و آنها 
را بسيار مهم و دلگرم كننده خواند. ايشان در بخشي از سخنان خود، 
تامين آب مورد نياز نيروگاه اصفهان از طريق عقد قرارداد خريداري 

پساب تصفيه شده شهري را مورد تاكيد قرار داد.

      در اين ديدار مهندس شيراني، مديرعامل شركت مديريت توليدبرق 
اصفهان به ارائه دستاوردها و مشروح فعاليتهاي انجام شده و دردست 
مهندس  بازديد  كه  نمود  اميدواري  ابراز  و  پرداخت  نيروگاه  اقدام 
پيشاهنگ از نيروگاه اصفهان منشا خير و گشايش مشكالت اين نيروگاه 
باشد. ايشان همچنين گفت در سال جاري گرچه ميزان توليد برق در 
نيروگاه اصفهان تاكنون حدود٤ درصد از پيش بيني ساالنه جلوتر است 
ولي به دليل محدوديت تامين سوخت و آب مورد نياز نيروگاه، شاهد 

كمترين توليد برق سالهاي اخير نيروگاه اصفهان هستيم. 



نشریه داخلی شرکت مدیریت تولید برق اصفهان

       همایش مدیریت به اشتراك گذاري دانش سازمانی،تحت عنوان 
کلیدهاي اتوماتیک و دژنکتورها در دو سطح MV و LV  در نیروگاه 

اصفهان برگزار شد.

         بنابه گزارش روابط عمومي شركت مديريت توليد برق اصفهان، 
موضوع  پيرامون  جنوبي  كره   L S شركت  نماينده  همايش  دراين 

همايش سخنراني كرد.  



نشریه داخلی شرکت مدیریت تولید برق اصفهان

         بنابراین گزارش، این تشویق به دلیل تالش و جدیت در ترجمه 
کتابها و دستورالعملهاي واحدها از نامبرده بعمل آمد.

         بنابه گزارش مدیر امور تعمیرات الکتریک در اثر این ترکیدگی و 
پاشش آب داغ به دورن تابلوهاي اینسترومنت و الکتریک، آسیبهایی 
سیستم تحریک  چون مکان قرارگیري  شد و  تجهیزات وارد  این  به 
لوله مذکور است و نیز نفوذ آب  ژنراتور دقیقاَ مقابل محل ترکیدن 

داغ درون پانلهاي اکسایتر، این سیستم خساراتی را متحمل شد.

واحد  اندازي  راه  که  آنجایی  از  کرمانی  مهندس  گفته  به     
عملیات       نبود  پذیر  امکان  اکسایتر  عملکرد  صحت  از  اطمینان  بدون 

و  شد  آغاز  حادثه  وقوع  از  پس  بالفاصله  سیستم  این  خشکسازي 
سیستم  شدن  خشک  از  اطمینان  حصول  تا  روزي  شبانه  صورت  به 
از  قبل  تستهاي  سازي،  خشک  پروسه  از  پس  یافت.  ادامه  تحریک 
برق دار شدن بر روي اکسایتر انجام گرفت که طی آن مشخص شد 
قطعات و تجهیزات زیادي از سیستم دچار آسیب شده که بعضاً اشاره 

می گردد:
 - سوختن تمامی 6 منبع تغذیه

- آسیب دیدن 4 بلوك RC پل قدرت
- سوختن ترانس تغذیه کننده قسمت پروتکشن تحریک

- آسیب دیدن تعدادي از تریستورهاي پل قدرت
- آسیب دیدن تعدادي از کارتهاي کنترل تحریک

 41Gآسیب دیدن رله هاي فرمان و سوکت فرمان بریکر -
        بنابراین گزارش با تعویض کلیه تجهیزات معیوب و با تالش     
روز   4 از  پس  سیستم  این  تعمیرات،  متخصص  کارکنان  وقفه  بی 
رفع  از  پس  که  گردید  انجام  آنالین اکسایتر  شده و تستهاي  برقدار 
عیوب مشخص شده حین انجام این تستها، سیستم به طور کامل آماده 

و تحویل بهره برداري شد.

         بنابراین گزارش، در جلسه اي که با حضور مدیران و کارشناسان 

کارشناسان  شد،  برگزار  فرانکوتوسی  شرکت  نمایندگان  و  نیروگاه 
برروي  شده  انجام  اصالحی  اقدامات  و  فعالیتها  مورد  در  نیروگاه 
واحدهاي نیروگاه توضیحاتی ارائه نمودند و نیز پاره اي از مشکالت 
واحدها،  آب  مصرف  کاهش  ضرورت  جمله  از  نیروگاه  مسائل  و 
ردیف  هاي  پره  شکست  علت  قدیمی،  واحدهاي  مدارك  کمبود 
آخر توربین LP و بعضی مسائل دیگر را مطرح کردند که نمایندگان 
شرکت فرانکوتوسی به تعدادي ار آنها پاسخ داده و مقرر شد که در 
خصوص پاسخ بقیه مشکالت، به صورت کتبی بین دو شرکت مکاتبه 

صورت پذیرد.

        گفتنی است نیروگاه اصفهان داراي پنج توربین بخار است که 
همگی ساخت شرکت فرانکوتوسی می باشد.



نشریه داخلی شرکت مدیریت تولید برق اصفهان

       به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق اصفهان، 

در این همایش که با همکاري حراست کل استان اصفهان و حراست 
کارکنان  و  مدیران  نفر   350 از  بیش  شد  برگزار  اصفهان  نیروگاه 
نیرو و  به وزارت  تابعه و وابسته  شرکتهاي  از  حساس  مشاغل  داراي 

دیگر سازمانها مشارکت نمودند.

        بنابراین گزارش در این همایش ابتدا مهندس محمدرضا شیرانی 
مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق اصفهان ضمن عرض خیرمقدم  
به شرکت کنندگان در این سمینار، ایام ا... دهه فجر انقالب اسالمی 
این  برگزاري  اهداف  که  نمود  امیدواري  اظهار  و  گفت  تبریک  را 
وزارت  جاسوسی  ضد  مدیران  از  یکی  سپس  شود.  محقق  سمینار 

اطالعات به ایراد سخن پرداخت


