
  
 

 

 

  1401مرداد  در مهم رویدادهای 

  

 :1401ماه  مردادآمار تولید نیروگاه در  -1

ز ا. محقق شده استساالنه  دی% از تول 4/9 معادل ،یزیشده واحد برنامه ر نییتع شیماه نسبت به برنامه از پ نیدر ا

 گردیده محقق پیشنهادی به نسبت بودجه دیتول %9/96 و سپری شده% زمان  42ماه  نیا انیتا پا جاری سال یابتدا

     آن مربوط به %2مربوط به واحد های بخار قدیم و  کاهش تولید %1/1که  می باشد از بودجه ترکم%  1/3 که

 یکل ترکیبی می باشد.واحد های س

 جمع بخار سیکل گازی قدیم بخار واحد 

 Mwh 362,639 333,518 146,200 842,357 تولید خالص

 hh 2,894 4,269 2,211 9,374 ساعت کارکرد

 0 0 0 0 لیتر 1000 مصرف مازوت

 721 0 0 721 لیتر 1000 مصرف گازوئیل

 240,953 0  122,511 118,442 مترمکعب1000 مصرف گاز

 

 یبا شبکه سراسر یگاز 5اتصال واحد  -2

بنا بر گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولیدبرق منتظرقائم و به نقل از مهندس ولی اله ابراهیمی رئیس  

بابت  G15 واحد برداری بهره  گزارش به توجه با  02/05/1401قسمت مکانیک سیکل ترکیبی، در تاریخ 

 .گردیدصدای غیرعادی و ایراد در یاتاقان توربین، از مدار به صورت اضطراری خارج 

ایشان افزودند حداقل زمان جهت رفع عیب 

که با حضور پرسنل تعمیرات  بودهروز 15

 با و  مکانیک، کار از همان ساعات اولیه آغاز

 هفته یک از کمتر در واحد  ، روزی شبانه فعالیت

 سراسری برق شبکه به 09/05/1401 تاریخ در و

 .گردید متصل



  
 

 

 

همچون دمونتاژ کلیه لوله های هوا ،گاز ،گازوییل، بلید والوها و لوله  و فعالیت هایی عملیات انجام وی در ادامه به

، دمونتاژ قطعات 2های سیل هوا، برداشتن سقف توربین و کمپرسور، دمونتاژ پوسته های دیسشارژ و رپر و یاتاقان 

و سیلهای آن و سمباده  2محفظه احتراق، دمونتاژ یاتاقان 

تست های مربوطه، تعویض زنی شفت و اصالحها و 

پمپ هیدرولیک اصلی، اصالح سیلهای اگزوز و 

دایورتر، رفع نشتی از بویلر، رفع عیب از دیفکتهای 

بویلر و پرمیتهای باز و سپس مونتاژ قطعات مربوطه و 

 .واحد در کمترین زمان ممکن اشاره نمود

 

 و تست از ترکیبی سیکل کنترل و برق مهندسی گروه مدیر اجدادی در ادامه مهندس سید محمد صالح   

های کنترل والوهای گاز، گازوئیل و گایدون، کالیبره تجهیزات اندازه گیری فرآیندی،  اکچوئیتور کالیبراسیون

باز کردن و بستن تجهیزات کوپه توربین جهت انجام فعالیت قسمت مکانیک، بازدید از ترانس اصلی واحد، 

 .تمیزکاری مجموعه اکسایتر، تست و بررسی بریکر های واقع در لوکال و ... خبر داد

 :ری معاینات ادواری پرسنلبرگزا -3

در محل  27/05/1401لغایت  22/5/1401مرحله اول معاینات ادواری مطابق با برنامه ریزی انجام شده از تاریخ 

، هدف از آزمایشات ادواری  HSEدر گفتگوی روابط عمومی با مدیر امور  یروگاه انجام گردید.ننمازخانه 

شغلی و غیر شغلی مهم و شایع، اطالع رسانی به شاغلین و ارجاع به مراکز سالیانه را انجام غربالگری بیماریهای 

 .درمانی به منظور پیگیری تا مرحله درمان عنوان کرد

تصریح کرد:  ابوالفضل بزرگیمهندس  

باید بیماریها و اختالالت ناشی از محیط 

وان کار، در مراحل اولیه، شناسایی تا بت

از عوارض بعدی آن جلوگیری 

 مرحله اول ی با بیان این کهو رد.ک

نجام ا پرسنل شرکت ادواری معاینات

آزمایشات ادواری پرسنل  ادامهاز  و هشد

 .خبر دادماه شهریوردر 



  
 

 

 

و آزمایشات ادواری سالیانه از جمله نمونه گیری خون، تست های بینایی، شنوایی، تنفسی،  ادواریکلیه معاینات 

به ایشان اعالم  جام تا پس از بررسی نهایی وضعیت سالمتی همکارانریوی و نوارقلب از همه شاغالن شرکت ان

  گردد.

تعداد پرسنل حضور یافته در معاینات 

نفر می باشد که مرحله تکمیلی  570

شهریور انجام  2آن روز چهارشنبه 

 خواهد پذیرفت.

 

 

 عیادت از همکار محترم و زحمتکش واحد بهره برداری سیکل ترکیبی: -4

مدیر منابع انسانی جناب   24/05/1401در مورخ  ،مدیرعامل محترم جناب آقای مهندس دانک دستوراتپیرو   

 همکار نیروگاه سیکل ترکیبی جناب آقای مهدی تنها معافی، طی عیادت از اتفاقبنی بایرامی  به  آقای مهندس

پور یوسفیان، از طرف مدیرعامل و همکاران مجموعه آرزوی سالمتی برای ایشان   بهنام  آقای همکار گرامی

 و از نزدیک در جریان روند درمان و مسائل ایشان قرار گرفتند. ابالغ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

  

 :از نیروگاه سالله جوان دخترانهبازدید علمی مدرسه  -5

 .و روند تولید برق بازدید کردند منتظرقائماز نیروگاه  دخترانه سالله جوانپنجم وششم مدرسه  مقطعدانش آموزان 

          سرپرست  کارشناس آموزش، مدیر منابع انسانی واین بازدید دانش آموزان به کمک توضیحات خوب در

از نزدیک آشنا و با رعایت  سیکل ترکیبی ه تولید برق در نیروگاهچرخ با نیروگاه، بهره برداری سیکل ترکیبی

ت ایمنی و رعایت پروتکل های بهداشتی، در جریان تولید برق و سختی های آن و همچنین ضرورت تمام نکا

 .اصالح الگوی مصرف برق قرار گرفتند

 


