
والدت  امام  موسى كاظم  (ع) بر  همگان  مبارك  باد  .

باتوجه به اينكه عمرتوربين كامال به شرايط بهره بردارى وابسته 
به  با توجه  بردارى مناسب   مانيتورينگ  جهت بهره  و  ارزيابى  است 

ساختار توربين الزامى و مدنظر بوده است.

       از تجهيزات مانيتورينگ انتظار ميرود كه قبل از اينكه حادثه اى 
رخ دهد وضعيت خطرناك آن را اعالم كرده تا خسارات به حداقل 
از  بتواند  كه  است  شرايطى  به  نياز  احساس  مهمتر  ازآن  ولى  برسد 
بهره بردارى صحيح  پيشگيرى نمايد و نحوه  ايجاد مسائل فوق  روند 
را درحين تغييرات اعالم نمايد، لذا طراحى سيستمى بدين منظور در 

برنامه اين شركت قرار گرفت.
تنشهاى  معرض  در  توأماً  كه  است  گرانقيمتى  ماشين  توربين        

     به گزارش روابط عمومي شركت مديريت توليد برق اصفهان، با 
بومى سازى ده قطعه و دستگاه حساس در نيروگاه اصفهان بيش از ٥ 
ميليون دالر صرفه جويى ارزى حاصل شد. مهندس عبدالرضا جعفرى، 
معاون فنى و مهندسى و برنامه ريزى شركت، خاطر نشان كرد تا ٢٠ 
سال پيش بيش از ٩٠ درصد قطعات و تجهيزات مورد نياز نيروگاهها 
از خارج كشور وارد مى شد اما امروز با همت متخصصان داخلى بيش 
از ٧٠ درصد اين قطعات در داخل طراحى و بومى سازى شده است. 
اين قطعات حدود ده هزار  بومى سازى  براى  اينكه  به  اشاره  با  ايشان 
قطعاتى  شامل  قطعات  اين  افزود:  شده  انجام  تحقيقاتى  كار  ساعت 
سامانه  توربين،  استرس  پيشگيرى  و  ارزيابى  سامانه  بخار،  توربين  از 
تجهيزات  و  الكتروموتورها  و  بزرگ  القايى  موتورهاى  نرم  انداز  راه 
بوده است. وى هزينه ساخت   ... و  الكترونيكى  فشارقوى و كارتهاى 
ميليون دالر اعالم كرد و گفت: طراحى  از يك  بيش  را  قطعات  اين 
و ساخت اين دستگاهها با توجه به مشابه خارجى انجام شده و باعث 
عبدالرضا  مهندس  است.  شده  محيطى  زيست  آلودگيهاى  كاهش 
دستگاه  و  قطعه   ٢٠ از  بيش  سال،  پايان  تا  است  قرار  افزود،  جعفرى 
  ١٥ از  بيش  كه  شود  سازى  بومى  اصفهان  نيروگاه  در  ديگر  كليدى 

ميليون دالر صرفه جويى ارزى ايجاد مى كند.
نيروگاه  در  شركت  ريزى  برنامه  و  مهندسى  معاون  گفته  به  بنا      
بيش از ٩٠ دستگاه و قطعه كليدى بومى                                                       اصفهان در دو دهه گذشته 

سازى شده است.
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مكانيكى و حرارتى قرار گرفته از طرفى استرسهايى از قبيل خستگى 
و فرسودگى ها بر آن اثرگذار ميباشد كه تغييرات مداوم اين تنشها، 
بهره بردارى  صحيح را مشكل و در نتيجه موجب شكستگى و ترك 
در روتور، پوسته ها ، پره ها ، محفظه ولوها ، تغيير شكل و اعوجاج                 

دارد  دنبال  به  را  توربين  عمر  كاهش  كل  طور  به  و  شده  ها  پوسته 
توليد  در  تعميراتى وتوقف  سيستم متقبل هزينه هاى گزاف  درنتيجه 
ميشود و در بعضى موارد حوادث جبران ناپذيرى را بدنبال دارد. لذا 
و  ها  هزينه  جويى  بر صرفه  عالوه  مذكور  سيستم  اجراى  و  طراحى 
جلوگيرى از ضايعات توربين باعث فراهم كردن محيط مناسب بهره 

بردارى، امنيت فكرى بهره بردار و ارتقاء سطح توليد ميشود.

       وظيفه اين سيستم مقايسه و ارزيابى نرخ تغييرات واقعى سيستم 
با مقدار اعمال شده توسط بهره بردار ميباشد كه هر لحظه اُپراتور را 
طراحى  از  هدف  مهمترين  ميكند.  هدايت  سيستم  اصالح  جهت  در 
و  ندارد،حفظ  مشابه  و  قبلى  نمونه  كه  پروژه  اين  كردن  عملياتى  و 

نگهدارى واحدهاى موجود در بهترين وضعيت ميباشد.

بازنشستگان  بنابراين گزارش، اعضاى جديد هيأت مديره كانون   
عبارتند از آقايان : ١- احمدعلى هاشميان ٢- مهندس عباس نويدزاده 

٣- غالمحسين ماجد ٤- جواد مستمند ٥- سعيد عطائيان. 
      همچنين آقاى همايون رياحى بعنوان بازرس انتخاب شد.
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نيروگاه اصفهان، اين پايگاه در       به گزارش پايگاه مقاومت بسيج 
راستاى برنامه هاى اردويى خود در راستاى اهداف بسيج سازندگى، 
مجاهدتهاى  كشور(سرزمين  غرب  شمال  اردوى  برگزارى  به  اقدام 
خاموش) جهت همكاران بويژه همكاران بسيجى نمود. در اين اردو كه 
به مدت پنج روز از اول شهريورماه سال جارى لغايت پنجم شهريورماه 
برگزار شد، ٤٠ نفر از همكاران بسيجى  نيروگاه به ترتيب از نيروگاه 
شهيد مفتح همدان، غارعليصدر، گنج نامه و مناطق عملياتى شهر سنندج 
در دوران دفاع مقدس همانند باشگاه افسران، موزه شهداء، تپه هاى اهللا 
اكبر با خاطره گويى راويان پيشمرگ ُكرد، مناطق عملياتى شهر سقز و 
همچنين مناطق عملياتى بولحسن و سيالن بند شهر بانه و بازديد يادمان 
ناصر كاظمى و  والفجر٢، شهيد  بروجردى، شهداى عمليات  شهداى 
شهداى  يادمان  شهدا،  ويژه  تيپ  فرماندهان  گنجى  محمدعلى  شهيد 
شهداى  از  طياره  شهيدمصطفى  يادمان  سردشت،  شهرستان  شيميايى 
پاكسازى جاده بانه سردشت و يادمان دو برادرشهيد زين الدين (مهدى 
و مجيد) بازديد كردند. شهرستان هاى همدان، بيجار، ديوان دره، سقز، 
بوكان، مياندوآب، مهاباد، پيرانشهر، سردشت، بانه در مسير اين بازديد 

قرار داشت.
عملياتى  مناطق  اين  شهداى  اخالقى  سجاياى  و  ويژگى ها  روايتگرى 
به وجب  در وجب  است  بود. گفتنى  اردو  اين  هاى  برنامه  از  بخشى 
يادآور  مناطق  اين  و  شده  ريخته  زمين  به  شهيدان  خون  مناطق  اين 

ايثارگرى هاى رزمندگان است.
      الزم به ذكر است استان اصفهان ٥٦٠٠ شهيد  براى برقرارى ثبات 

و امنيت در ُكردستان تقديم نموده است.

 عيد  جشنى در نيروگاه اصفهان            
برگزار شد.

مسكن  تعاونى  منتخب شركت  اصلى  بازرسان  بنابراين گزارش،   
سيديعقوب   -٢ خاكى  عليرضا   -١ آقايان:  از  عبارتند  كاركنان 
و                                      پورواحدى  ا...  امين  آقايان  و  جعفرى  محمدرضا   -٣ موسوى 
انتخاب  البدل تعاونى مسكن  بازرسين على  بعنوان  عليرضا ردانى پور 

شدند.
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اصفهان،  برق  توليد  مديريت  عمومي شركت  روابط  به گزارش       
مهندس عبدالحسين ملك التجار، مردى كه نيم قرن پيش فوندانسيون 
 ١٧ روز  است،  كرده  ريزى  پايه  را  اصفهان  نيروگاه  واحدهاى  اولين 

شهريورماه ٩٥ پس از ٥٠ سال از نيروگاه اصفهان بازديد كرد.

     به گزارش روابط عمومي شركت مديريت توليد برق اصفهان، تا 
كنون شركتهاى پرشين فوالد و گز سكه در سطح طاليى، شركت مپنا 
اين  از برگزارى  برنزى  نقره اى و صنايع شيميايى در سطح  در سطح 
همايش كه قرار است ١٤ و ١٥ ديماه ٩٥ در نيروگاه اصفهان برگزار 

شود حمايت نموده اند.


