
شهادت حضرت امام علی (ع) و  وفات  حضرت 
خدیجه (س)  تسلیت باد.

        بنابه گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولیدبرق اصفهان، 
در  شرکت  ازکارکنان  نفر  از 300  بیش  حضور  با  که  مراسم  این  در 
شیرانی،  مهندس  ابتدا  شد،  برگزار  اصفهان  نیروگاه  همایش  سالن 
مدیرعامل شرکت ضمن عرض خیرمقدم و تبریک این ایام به میهمانان 
رابطه  گفت  خود  سخنان  از  بخشی  در  مراسم،  در  حاضر  کارکنان  و 
مستقیمی بین نگرش و عملکرد انسان حاکم است لذا تالش درجهت 
باشد،  کارهاي ما  سرلوحه  ها باید  زمینه  همه  در  داشتن نگرش مثبت 
شهرستان  وکار  رفاه،تعاون  اداره  رئیس  باقري،  حسین  آقاي  سپس 
اصفهان به ایراد سخن پرداخت. ایشان در سخنان خود گفت کار در 
نیروگاه قابل تقدیر است زیرا نمود کار شما (تولیدبرق) به وضوح قابل 
در  میان فردي بین کارگر و کارفرما را  وي ارتباطات  مشاهده است. 
و  کارگر  توسط  را  مشکالت  متقابل  درك  و  ستود  اصفهان  نیروگاه 
کارفرما ضروري دانست. در پایان ایشان به سؤاالت کارکنان نیروگاه 

در خصوص مسائل کار و کارگري پاسخ داد. 

شرکت  نمونه  این مراسم 20 نفر از کارگران  در  است  گفتنی          
گروه هاي کار نمونه  و همچنین 15 نفر از کارگران نمونه و اعضاي 

استانی شرکت، مورد تقدیر قرار گرفته و جوایزي به آنان اهداء شد.
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امام  حضرت  والدت  سالروز  مناسبت  به  گزارش،  بنابراین          
محمدباقر(ع)، هفته بسیج کارگري، روز جهانی کار و کارگر و سالروز 
والدت حضرت زهرا(س) دو اردوي کوه گشت خانوادگی در محلهاي 

چشمه الدر خمینی شهر و کوه صفه برگزار شد.

        گفتنی است در این دو اردو جمعاً تعداد 180 نفر از همکاران و 
خانواده هاي آنان حضور داشتند.

دیدار از مجتمع فوالد مبارکه اصفهان
        جمعی از کارکنان شرکت، در اردیبهشت و خردادماه 93 از کارخانه 

فوالد مبارکه دیدار کردند.
        به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق اصفهان، این 
دیدارها به صورت پنج گروه 40 نفره متشکل از کارکنان سایر قسمتهاي 

شرکت ، برنامه ریزي و انجام شد.

         این دیدارها به منظور آشنایی همکاران با دیگر صنایع و شرایط 
کاري آنان انجام شد که مورد استقبال قرار گرفت.

        

        بنابراین گزارش، صبحگاه روز یکشنبه 11 خردادماه 93 ، همایش 
مشترك ورزش صبحگاهی با مشارکت بیش از 100 نفر از کارکنان 
محل  در  اصفهان  استان  در  مستقر  نیرو  وزارت  به  وابسته  شرکتهاي 

مجموعه فرهنگی، ورزشی نیروگاه اصفهان برگزارشد.

         این همایش مشترك ورزشی به صورت دوره اي توسط سایر 
شرکتهاي تابعه و وابسته به وزارت نیرو در استان اصفهان و به منظور 
برق  و  آب  صنعت  کارکنان  بین  صبحگاهی  ورزش  کردن  نهادینه 

برگزار میشود.
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        به گزارش مدیرامور تعمیرات مکانیک، باندل هاي سوپرهیتر 
اولیه (تشعشعی) واحد دوم 320 مگاواتی نیروگاه اصفهان از جنس 
14CrMo3 میباشد (به وزن تقریبی بیست هزار کیلوگرم) که در 

و   اند   ) واقع شده  ها  سر شعله مشعل  باال  دقیقا  بویلر (  کوره  باالي 
تقریبا قسمت انتقال حرارت در این باندلها به روش  تشعشع از شعله 

به بخار درون لوله ها انجام می پذیرد.
       به گفته مهندس توانایی مقدم، در قسمت انتهائی باندل ها یعنی 
در منطقه  اتصال باندل ها به هدر خروجی که باالترین درجه حرارت 
گذشته گاهی خم  در سالهاي  داریم  را  باندل ها  این  در  بخار  سیال 
سال  در  که  ترکیده  می  هدر  این  به  متصل  خروجی  هاي  لوله  هاي 
1383 در تعمیرات اساسی این واحد کلیه خم هاي خروجی  متصل 
ده  از  پس  که  گردید  تعویض  بود  عدد   100 تعداد  به  که  هدر  به 
شروع به ترکیدن کرد که  سال، از ابتداي امسال این خم ها مجدداً 
فنی  کمیته  جلسه  و  کارشناسی  جلسات  در  موضوع  بررسی  از  پس 
تولید  پایداري  براي  ها  خم  این  مجدد  تعویض  به  تصمیم  نیروگاه، 
واحد ، گرفته شد که در تعمیرات کوتاه مدت میاندوره اي خرداد 
ماه ، علیرغم حجم زیاد کار و و فشردگی زمان و محل اجراي کار، 
موفقیت             با  مجدداً  خم  عدد  صد  این  روز  هشت  مدت  از  کمتر  در 
یک  خود  نوع  در  که  گردید  تعویض  باال)  کار  انجام  کیفیت  (و 
رکورد محسوب میشود که میتواند از خروج هاي اضطراري واحد 

بشدت بکاهد.
        همچنین با بررسی موضوع و مقایسه با  بویلر واحد اول320مگاواتی 
و واحد هاي مشابه دیگر نیروگاه ها، با توجه به جنس ضعیف انتخاب 
شده توسط سازنده اصلی و همچنین بارگیري کامل واحد با سوخت 
کامل گاز که موجب افزایش درجه حرارت در این منطقه میگردد، 
مقرر گردید که کل لوله هاي مربوطه در تعمیرات اساسی آینده در 

سال هاي بعد با جنس آلیاژ باالتر،  تعویض گردد.

        در سه ماهه اول سال 93تحقق یافت :

، طی          به گزارش معاونت مهندسی وبرنامه ریزي شرکت 
سه ماهه اول سال93، نیروگاه حرارتی اصفهان 148 میلیون و675 
هزار و100 کیلووات ساعت، انرژي الکتریکی خالص تولیدي را 

به شبکه سراسري برق کشور تحویل داده است. 

      گفتنی است خشک شدن رودخانه زاینده رود و عدم دریافت 
شدید  محدودیت  با  را  نیروگاه  در  برق  تولید  نیاز،  مورد  آب 

مواجه ساخته است.


