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 و ...  سفر در زمان
 

 سخن تحریریه 

تابستان از راه رسید و سالروز والدت ستاره مشرق، حضرت امام رضا )ع( 

زینت آن شد؛ هم طلب کنیم از بارگاه حی الیزال بخواهیم تا لیاقت از آن ما 

ش کنیم نیایش( در این ماه، نیایشناخت و سازد تا به مناسبت روز عرفه )روز 

به تمام وجود! و نخستین ماه این فصل به پایان خواهد رسید با سرور عید سعید 

 قربان! باشد که از این ایام بهره وافر برگیریم.

دل انگیز است ماه نخست تابستان از برکت وصلت نخستین مرد مسلمان 

پس از نبی اکرم)ص( ـ حضرت علی )ع( ـ و یگانه بانوی معصوم جهان اسالم، 

 ت فاطمه )س(.حضر

، بهانه ای تا تبریک بگوییم به تالشگران عرصه «روز صنعت و معدن»

 صنعت تولیدبرق و همیدون تبریک روز قلم را  به حاضران وادی قلم!

سالروز مبارزه با سالح های میکروبی و شیمیایی، اشاره ای است تا دریابیم 

برترین موجود حق بودن که هرآیینه مراقب باشیم تا پاس بداریم ودیعه الهی 

 کردگار، نه ... !یعنی انسانیت را با اقدامات شایسته و بایسته مخلوق برتر کریم

یاد کنیم از شهدای هفتم تیر و شهدای بمباران شیمایی سردشت در 

 روزهای جنگ تحمیلی به ماه تیر!

 1400 خردادـ  توليد شركت در آیينه ي آمار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعیین  ی از پیشنسبت به برنامه در این ماهبا احتساب تولید خالص محقق شده 
% از تولید ساالنه را نشان می دهد. در  56,9شدۀ واحد برنامه ریزی، تولید به میزان 
تولید انجام %  58,24زمان طی شده، %  48,25مجموع از ابتدای سال  تا پایان این ماه 

 شده است.

 مار و بازار برقآ

در اين شماره مي خوانيد:

 گازی نیروگاه 6واحد   RIاتمام  ـ

 برگزیدگان مسابقه هنری هفته ملی محیط زیست . ـ

 اقدام عملی ـ بررسی آلودگی صوتی ـ

 تقدیر از تالش چشمگیر همکارانـ 

 !CATCH ME IF YOU CANـ 

 و ...
 
 

 

اي خاورميانه بزرگترین نيروگاه تلمبه ذخيره  
کیلومتری شمال  125سد و نیروگاه سیاه بیشه،   :احداثو محل  نيروگاهنام 

 .تهران در مسیر رودخانه چالوس

 مگاوات 260قدرت نامی توربین، هر کدام با  4 :قدرت

 ژاپن FUJI   سازنده ژنراتور :  ؛ اتریش VOITH   سازنده توربین : 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mehrnews.com/news/2377169/%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%87-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B4%D8%AF
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 گازي نيروگاه 6واحد   RIاتمام
 

 

 Rotor Integration ، با هدف انجام28/12/1399این واحد که از 
دقیقه روز چهارشنبه نوزدهم  10و  14، از مدار خارج شده بود، ساعت 

سال جاری، پس از اتمام تعمیرات با شبکه سراسری برق کشور خرداد 
 پارالل شد.

 

مهندس جمشید صاحبی، معاون مهندسی و برنامه ریزی سیکل 
ه انجام ترکیبی در گفتگو با روابط عمومی بیان داشت: عملیات الزم ب

نده به در این نوع از تعمیرات واحد مذکور بر اساس دستورالعمل ساز
 واحد آماده تولید برق باشد. انجام رسید تا

تعمیرات اساسی توربین واحد این واحد »وی در ادامه  گفت: 
گازی، بر اساس استاندارد مربوطه و دستورالعمل این نوع از تعمیرات 

 «با موفقیت به انجام رسید.

ضمن دِمونتاژ  R Iدر تعمیرات » مهندس صاحبی ادامه ادامه داد:
عویض و بازدید و سرویس تایرُدها کمپرسور واحد، کلیه پره ها ت

(Tie-Rod.دیسک ها و رینگ ها به انجام رسید ،) 

معاون مهندسی و برنامه ریزی سیکل ترکیبی، همچنین اشاره نمود 
که در این دوره از تعمیرات، همچنین عملیاتی در بخش های مختلف 
مکانیک، الکتریک و اینستومنت واحد انجام یافت که به اهم آن اشاره 

 اشت: د

وی در ادامه به برخی از فعالیت های انجام شده در این دوره از 
 واحد همچون موارد ذیل اشاره نمود: RIتعمیرات 

 .IGVتعویض پره های ثابت و متحرک کمپرسور واحد و پره های 

تعویض پره های متحرک سه گانه توربین به اضافه نازل مرحله اول 
 احد.توربین و 3و  2و سگمنت های مرحله 

 

 

 

 

 

و  C –T ،LOAD تعویض تای رودهای کمپرسور و پیچ کوپلینگ

GEN .واحد  

بازدید و سرویس پمپ های واحد اعم از پمپ های اصلی، کمکی 

و امرجنسی روغن، آب خنک کن توربین و ژنراتور، سوخت، 

 فلودیوایدر، هیدرولیک، کمپرسور هوای اتمایزینگ و...

و اتمایزینگ و رادیاتور های سرویس و شستشوی کولر های روغن 

 خنک کاری هوای آب خنک کن های توربین و ژنراتور

 تعویض فیلترهای کمپرسور، سیس المینیتور، روغن و ...
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 برگزیدگان مسابقه هنري هفته ملی محيط زیست

 

 تقدیر از تالش چشمگير همکاران

 

واحد مذکور،  RIاضافه می گردد با توجه به  گستردگی عملیات  
با مهندس سید رمضان سیدی امری ـ مدیر گروه مهندسی و پشتیبانی 
سیکل ترکیبی ـ نیز گفتگو به عمل آمد که وی به موارد ذیل در این 

 مجموعه از عملیات اشاره نمود: 

سرویس تجهیزات 
، کوپه ی اکسسوری

تصفیه روغن و تمییز 
، کاری تانک روغن

بازدید و تعویض تجهیزات 
محفظه ی احتراق، شامل 
الینر، ترانزیشن پیس، 

، تعویض کراس فایرتیوپ
پره های کمپرسور، 

، تعویض نازل مرحله اول
شرود  و تعویض بازدید

دوم و  فبازدید نازل های ردی، سگمنت های ردیف اول، دوم و سوم
شست ، رفع عیوب مسیر گاز داغ در اگزوز و خروجی توربین، سوم

رفع عیب ، راه اندازی واحد خاص ول های وشوی کمپرسور با محلو
و هیدرولیک  ااز اجزائ مختلف بویلر و متعلقات آن شامل فید پمپ ه

بازدید و سرویس ،  دایورتر دمپر و بازسازی درام ها و تانک آب تغذیه
بازدید و بویلر، نشتی از لوله های فیدواتر هیتر رفع، ولوهای بویلر

ژنراتور،استاتور ، روتور و سیستم بازدید و سرویس ، سرویس بریکرها
، یس بریکر ژنراتور و بازدید کمرسورِ اَکچوئیتر آنوسر، تحریک

بازدید و سرویس کلیه ی تجهیزات کنترلی واحد )سوئیچ ها و ترانس 
 ،بازدیدو  سوخت گاز و گازوئیل سرویس سیستمبازدید و ، میترها(

 و ... ویبریشن توربین و ژنراتور سرویس سنسورهای

 

 

 

 

مهندس دانک، مدیر عامل شرکت از همکاران مهندس محسن کمالی راد، 
 دکتر مهدی رهنما و مهندس بهرنگ نیکخواه تقدیر و تشکر نمود.

امبرده ن لی راد به دلیل اقدامات ارزشمنداز مهندس کمامدیر عامل شرکت 

تدوین شیوه نامه و انجام تست رله های حفاظتی در واحدهای بخار »در 

پروژه »و دکتر رهنما و مهندس نیکخواه به دلیل تالش ارزشمند در « نیروگاه

ثبت در پرونده پرسنلی ، با «نیروگاه بخار 4بازسازی ترانس آسیب دیده واحد 

 .نمودتقدیر  ،اهداء لوحاین همکاران و همچنین 

 

نیمه خرداد و به مناسبت 
روز جهانی محیط زیست و 

ملی محیط همچنین هفته 

خرداد ماه،  23الی  15زیست ـ 

یک دوره مسابقه هنری ویژه 

خانواده همکاران در رشته 

های عکاسی، نقاشی و مقاله نویسی برگزار گردید که نفرات ذیل از بین 

عنوان نفرات برتر شرکت کنندگان در رده های سنی چهارگانه مسابقات به 

 قادر به کسب امتیازات برتر شدند.

 7در گروه سنی زیر 

سال، نیالی کرامتی فرزند 

کرامتی،  محمدعلی همکار

مرسانا نادریان فرزند عقیل 

 12نادریان؛ گروه سنی زیر 

سال، محنا باقری خوش فرزند فتح اله باقری خو ش، حنانه محمدزاده فرزند 

سال آرزو محمدزاده فرزند احمد  18زیر احمد محمدزاده؛ گروه سنی 

سال و باالتر، فاطمه ملکی فرزند کیهان ملکی  18محمدزاده و در گروه سنی 

و فاطمه مژده همسر عقیل نادریان، برگزیدگان این دوره از مسابقات بودند 

 که با اهداء لوح و هدیه از آنان تقدیر به عمل آمد.
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 پيك قائم

 

 

عوامل  نیتراز مهم یکصدا ی

 یکار یهاطیدر مح آورانیز یکیزیف

و در حال  افتهی توسعه یدر کشورها

 یها. در سالشودیتوسعه محسوب م

ها در سراسر انسان یزندگ تیفیاز عوامل مؤثر بر ک یکی یصوت یآلودگ ریاخ

( اختالالت WHO) یجهان است. بر اساس گزارشات سازمان بهداشت جهان

مرتبط با  یزندگ تیفیبر ک یندیاز صدا اثرات ناخوشا یناش نشناختیروا

و  یطیمح ستیمهم ز یهااز جنبه یکی یصوت یسالمت دارد. امروزه آلودگ

انواع  جادیعالوه بر ا یصوت یآلودگ ،یسالمت دگاهیاست که از د یبهداشت

منجر  یشناختو روان یاختالالت روانپزشک جادیبه ا یکیولوژیزیاثرات ف

 جیتدرمواجهه با صدا بر انسان غالباً به یو روان یکیولوژیزی. آثار فشودیم

جمله رفتار آن از یشناختروان یمنف یامدهایمدت پو در دراز شودیظاهر م

 ت،یسردرد، عصبان جه،یاسترس، سرگ ،یـ روان یجسم یپرخاشگرانه، خستگ

 .کندیم زبرو ی،اختالل خواب، کاهش بازده کار ،یپرتحواس

در  یمهم اریفاکتور بس یپرخاشگر

 کهیطوراست. به یبهداشت شغل نهیزم

افراد در  یبر زندگ ینامطلوب راتیتأث

. گذاردیم یو اجتماع یکار یهاطیمح

را در افراد به  یو پرخاشگر یحاالت تنش ،تراز باال یبا صدا یمواجهه طوالن

محرک  انبه عنو تواندیمختلف م یهادر فرکانس یو حت آوردیوجود م

 یخطاها شیافزا ،یعملکرد شناخت یهاتیاختالل در فعال جادیبه ا یروان

در  یروان یهاواکنش شیتر افزاناگوار و از همه مهم یامدهایپ جادیا ،یانسان

و بهداشت  یمنیموارد از نظر ا نیو خانواده منجر شود. ا یاجتماع یهاطیمح

. مواجهه مزمن با صدا به بروز تخوردار اسبر ییباال تیکار از اهم طیدر مح

خون ضربان قلب و فشار رییتغ نیو همچن یو روان یکیولوژیزیاختالالت ف

عملکرد انسان  یبر رو یمیمستق ریاثرات غ یصدا دارا نیمچنه شودیمنجر م

خطر بروز حوادث و  شیو افزا یکار یاز جمله کاهش راندمان و بهره ور

 باشد. یخطا به علت کاهش تمرکز م

با توجه به اهمیت موضوع، یکی از کانون های اصلی توجه مدیریت ارشد 

در خصوص کاهش عوامل زیان آور محیط کار و با  HSEنیروگاه و امور 

توجه به ماهیت کار در نیروگاه ها ،کنترل فنی و مهندسی صدا بوده که نیازمند 

 ی و حرفه ای در این زمینه است.کار تیمی قو

در همین زمینه از خدمات اساتید دانشگاه علوم پزشکی ایران، دکتر 

جمشید رحیمی، دکتر ضرغامی با همراهی مهندس سعید محمدی که در این 

زمینه کار آمد می باشند و پروژه های موفقی را ارائه نموده اند، استفاده شد و 

گاه، نظراتی ارائه نمودند که امید است با پس از بازدید از بخش بخار نیرو

کمک بخش فنی و مهندسی  بتوان جهت کاهش میزان آلودگی صوتی واحد 

 ها اقدام قابل مالحظه ای به انجام رساند.

نیروگاه کارشناس بهداشت کار راضیه فروزنده؛  

 

 

When life gives you a hundred reasons to cry, 

show life that you have a thousand reasons to 

smile. 

☺☻❣(◍•ᴗ•◍)❣☻☺ 

You shouldn’t never regret something that 

made you smile. 

☺☻❣(◍•ᴗ•◍)❣☻☺ 

The real man smiles in trouble, gathers strength 

from distress, and grows brave by reflection. 

                           Compiler: A. S 

  

  ولی رحمانی آقایانگرانقدر،  انهمکار

 همه از اوییم و به سوی او باز می گردیم

خانواده ی گرامی تان تسلیت باد؛ باشد که عزت مصیبت وارده بر شما و 
 اخروی از آن فقید خانواده و صبر و آرامش از آن شما باشد.

 

  سرای ديگر

CATCH ME IF YOU CAN!  
 

 آلودگی صوتیاقدام عملی ـ بررسی 


