
         به گزارش روابط عمومى شرکت، مهندس پیشاهنگ در آیین تودیع 
و معارفه مدیرعامل شرکت گفت:این مراسم نه تودیع به معناى واقعى و نه 
معارفه است زیرا از وجود آقاى مهندس شیرانى در جایگاه شایسته دیگرى 

برق  درصنعت 
بهره  کشور 
برد. خواهیم 
در ادامه معاون 
تولید          راهبرى 

       شرکت تولید نیروى برق حرارتى همچنین گفت:آقاى مهندس نیکى 
معارفه  به  نیازى  اصفهان  تولیدبرق  مدیریت  شرکت  مجموعه  براى  هم 

ندارند و همه نسبت به ایشان شناخت کافى دارند.
        گفتنى است مهندس پیشاهنگ خاطر نشان کرد طومارى با امضاهاى 
که  است  رسیده  من  دست  به  و  تهیه  بندرعباس  نیروگاه  در  بسیارزیاد 

نگذارید ما از وجود آقاى مهندس نیکى محروم شویم.
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         به گزارش روابط عمومى شرکت، در این نمایشگاه که با حضور 
شرکتهاى داخلى و خارجى در محل نمایشگاه بین المللى تهران برگزار 
شد شرکت مدیریت تولید برق اصفهان توانمندى هاى ساخت داخل را 

به صورت عکس و فیلم به نمایش گذاشت.

در  صدا  به  با  مانور  این  نشانى،  آتش  و  ایمنى  اداره  گزارش  به        
پدافند غیرعامل و با مشارکت قسمتهاى مختلف نیروگاه  آمدن آژیر 
از جمله ایمنى، شیمى، خدمات، حراست، نیروهاى بسیج و امدادگران 
و واکنش در شرایط  شرکت در قالب برنامه هاى 
برگزار  و  تنظیم  محیطى  زیست  هاى  جنبه  و  ها  ریسک  بر  اضطرارى 

شد.

       بنابراین گزارش در این مانور کارکنان امور شیمى ضمن مهار اسید 
از مخزن آسیب دیده ى فرضى نسبت به هدایت و انتقال به مخزنهاى 
ى خنثى سازى  به حوضچه  شده  انتقال اسید سرازیر  سیار و همچنین 
دیده  آسیب  سیلندر  از  کلر  مهار  ضمن  ایمنى  اکیپ  و  نموده  اقدام 
انتقال  همچنین  و  سازى  حوضچه خنثى  به  آن  انتقال  به  نسبت  فرضى 

مصدومین و انجام کمک هاى اولیه اقدام نمودند.

مراسم سوگواري دهه اول ماه محرم و ایام شهادت امام حسین (ع) 

در نیروگاه اصفهان برگزار شد.

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

اصفهان  نيروگاه  نمازخانه 
اين  است  شد.گفتني  برگزار 
قبل  سالهاي  همانند   ، مراسم 
و  كاركنان  استقبال  مورد 
مديران شركت، قرار گرفت.  
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 به گزارش معاونت مهندسى و برنامه ریزى شرکت مدیریت تولید برق 
اصفهان اهم فعالیتهاي انجام شده در تعمیرات دوره اى واحدسوم بخار 

نیروگاه اصفهان بشرح زیر است:

1-   یاتاقان هاي اف دي فن شماره یک جهت  تبدیل مسیر خنک کن 
از حالت باز به حالت بسته تعویض گردید. 

2-  بجاي اورفیس در مسیر آب برگشتی اگزیالري کولینگ والو مناسب 
نصب گردید (در وسط گیت والو ، سوراخ به اندازه قطر اوریفیس وجود 

دارد ). 
3-  والو مین استیم بعلت نشتى خارجى اورهال شد. 

4-  ساپورت هاي یو انبساطی بخار کمکی اصالح گردید. 
5-  کلیه کولرهاى داخل سالن توربین  و داخل لوله هاى کندانسور تمیز 
کن  برج خنک  پخش کن  اب  هاي  از نازل  تکه هاى زیادى  گردید ( 

وجود داشت ).
6-  تعدادى از نازل هاي اب پخش کن برج خنک کن با طرح اصالحى 

نصب گردید.
7-  کولر روغن ژونگستروم B سوراخ بود که رفع عیب گردید. 

8-  بعلت کثیف بودن هر دو ژونگستروم شماره 1و2  شستشوي  شد. 
9-  یکى از لوله هاى سوپرهیتر نهایی  سوراخ بود که رفع عیب گردید.
10-  پیلوت الکترو ماتیک والو که نشتى داخلى داشت رفع عیب شد. 

11-  بخشى از نشتهاى حرارتى از دیواره هاى بویلر برطرف گردید. 
12-  سیلهاي ژونگستروم رفع عیب گردید. 

13-  دو عدد از وینهاى داخل کراس اور شکسته بود که رفع عیب شد. 

14-  والو پداستالى مربوط به  هیترهاى شماره  4 و 6 اورهال شد.
-  لیست فعالیتهاى مورد نیاز واحد در آینده : 

 u  1-  هیترهاى فشار قوى 4و5 بعلت اینکه بیش از ده درصد لوله هاى
کور شده است نیاز به تعویض دارد.

2-  برج خنک کن نیاز به بازسازى  کامل دارد.
3-   کولر کلوز سیکل  شماره یک نیاز به تعویض دارد. 

4-  کلیه لوله هاى مسى داخل کندانسور نیاز به تعویض دارد. 
5-  چرخ دنده ژونگسترومها بخصوص ژونگستروم A نیاز به تعویض 

دارد. 
6-   بسکتهاى گرم و میانى ژونگستروم A,B نیاز به تعویض دارد.

1.  شافت مین استیم والو تعویض گردید. 
2.  چرخ دنده پینیون ژونگستروم شماره دو تعویض گردید.

لیک  بعلت  گاز  ایستگاه  خط 3  ورودي  دستی  والو  رینگ  سیت    .3
داخلی تعویض گردید.  

4.  سیت رینگ شات اف والو ورودي خط 3 ایستگاه گاز بعلت لیک 
داخلی تعویض گردید. 

پایین جوشکاري و  A قسمت  ساید   FDFan2 پرهیتر ایر  5.  استیم 
رفع عیب گردید. 

6. کلیه کولرهاى داخل سالن توربین  و داخل لوله هاى کندانسور تمیز 
گردید( تکه هاى پکینگهاى النه زنبورى از سمت برج خنک کن ).  

7.  تعداد 6 عدد از لوله هاى هیتر فشار ضعیف شماره 2  کور گردید. 
ادامه در صفحه آخر
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8.  تعداد  4 عدد از لوله هاى  هیتر فشار ضعیف شماره 1 کور گردید  
9.  بر روي یکى دیگر از منهولهاى واتر باکس کندانسور فلنج مناسب 

با آب بندي کلینگریت نصب شد.  
که  آخرتوربین  ردیف  متحرك  هاي  پره  وایرهاى  الشینگ    .10

شکستگى داشت ( شش عدد ) جوشکارى شد. 
11.  نشت یابى کندانسور انجام و دو عدد از لوله هاى کندانسور کور 

گردید.
برطرف   FWP2 و   3  FWP موتور  از  روغن  خارجى   نشتى    .12

گردید 
13.  دو نقطه از پوسته جدید cwp2 شکستگى داشت  که جوشکارى 

و رفع عیب گردید.
14.    شکستگى زیادى بر روى پوسته  Cwp1 داشت که جوشکارى 

و رفع عیب گردید
15.  نشتى خارجى هیدروژن زیر ژنراتور برطرف گردید.

16.  کلیه لوله هاى مسیر رفت وبرگشت برج و همچنین داخل استخر 
برج خنک کن تخلیه و تمیز گردید.

17.  لیک خارجى روغن لوله هاي ارتباطی مسیر روغن دیزل ژنراتور 
برطرف گردید. 

 لیست فعالیتهاى مورد نیاز آینده :
1-  هیترهاى فشار ضعیف 1و2 بعلت اینکه بیش از ده درصد لوله هاى  

u کور شده است نیاز به تعویض دارد.
2-  پکینگهاى برج خنک کن واحد 5 نیاز به تعویض دارد.

3-   پوسته cwp1 واحد 5 نیاز به تعویض دارد.
4-  بسکتهاى سرد ژونگستروم A,B نیاز به تعویض دارد.

5-   هیترهاى  فشار قوى 7A و 7B کارایى الزم را ندارد و نیاز به 
رفع عیب دارد. 

ادامه از صفحه 3


