دیماه سال 1389
سردبير
دلیل بزرگداشت اربعین چیست؟
اعتبار اربعین امام حس��ین(ع) از گذشته میان ش��یعیان و در تقویم تاریخی
وفاداران به امام حسین(ع) شناخته شده بوده است .کتاب (مصباح المجتهد)
ش��یخ طوسی که حاصل گزینش دقیق و انتخاب معقول شیخ طوسی است
از روایات فراوان درباره تقویم مورد نظر شیعه درباره ایام سوگواری و شادی
و دعا و روزه و عبادت اس��ت ،ذیل ماه (صفر) مینویس��د :نخستین روز این
ماه روز کشته شدن زید بن علی بن الحسین است.
روز  20صفر یعنی اربعین زمانی است که حرم امام حسین(ع) یعنی کاروان
اس��را ،از شام به مدینه بازگش��تند و روزی است که جابربن عبداهلل انصاری
صحابی رس��ول خدا (ص) از مدینه به کربال رس��ید تا ب��ه زیارت قبر امام
حس��ین (ع) بشتابد و او نخستین کسی اس��ت که قبر آن حضرت را زیارت
کرد .در این روز زیارت امام حس��ین(ع) مس��تحب است و این زیارت همانا
خواندن زیارت اربعین اس��ت .شیخ طوسی س��پس متن زیارت اربعین را با
سند به نقل از حضرت صادق (ع) آورده است :السالم علی ولی اهلل و حبیبه،
السالم علی خلیل اهلل و نجیبه ،السالم علی صفی اهلل و ابن صفیه ...
این مطلبی اس��ت که شیخ طوس��ی ،عالم فرهیخته و معتبر و معقول شیعه
در قرن پنجم درباره اربعین آورده است  .طبع ًا براساس اعتباری که این روز
میان شیعیان داشته است .از همان آغاز که تاریخش معلوم نیست ،شیعیان
ب��ه حرمت آن ،زیارت اربعین میخواندهاند و اگر میتوانس��تهاند مانند جابر
بر مزار امام حس��ین (ع) گرد آمده و آن امام را زیارت میکردند .این س��نت
تا به امروز در عراق با قوت برپاس��ت و شاهدیم که میلیونها شیعه عراقی و
غیرعراقی در این روز بر سر مزار امام حسین (ع) جمع میشوند.
در اینجا و در ارتباط با اربعین چند نکته را باید توضیح داد
 -1عدد چهل
نخستین مسألهای که در ارتباط با (اربعین) جلب توجه میکند ،تعبیر اربعین
در متون دینی است ابتدا باید نکتهای را به عنوان مقدمه یادآور شویم:
اصو ًال باید توجه داش��ت که در نگرش صحیح دینی اعداد نقش خاصی به
لح��اظ عدد ب��ودن ،در القای معنا و منظوری خ��اص ندارند؛ به این صورت
ک��ه کس��ی نمیتواند به صرف اینکه در فالن مورد ی��ا موارد ،عدد هفت یا
دوازده یا چهل یا هفتاد به کار رفته اس��تنباط و استنتاج خاصی داشته باشد.
این یادآوری از آن روس��ت ک��ه برخی از فرقههای مذهب��ی بویژه آنها که
تمای�لات ( باطنیگری) داش��ته یا دارند و گاه و بیگاه خود را به ش��یعه نیز
منس��وب میکردهاند ،و نیز برخی از شبه فیلسوفان متأثر از اندیشهای درباره
اعداد یا نوع حروف بوده و هستند .در واقع بسیاری از اعدادی که در نقلهای
دینی آمده میتواند براس��اس یک محاسبه الهی باشد ،اما اینکه این عدد در
م��وارد دیگری هم کاربرد دارد و بدون یک مس��تند دینی میتوان از آن در
سایر موارد اس��تفاده کرد ،قابل قبول نیست .به عنوان نمونه ،در دهها مورد
در کتابه��ای دعا عدد صد به کار رفته که ف�لان ذکر را صد مرتبه بگویید،
اما این دلیل بر تقدس عدد صد به عنوان صد نمیش��ود .همین طور س��ایر
اعداد طی روزگاران صورت تقدس به خود گرفته گاه سوء استفادههایی هم
از آنها میش��ود .تنها چیزی که درباره برخی از این اعداد میشود گفت ،آن
اس��ت که اعداد معین نشانه کثرت است .به عنوان مثال درباره هفت چنین
اظهار نظری ش��ده است .بیش از این هر چه گفته شود ،نمیتوان به عنوان
یک استدالل به آن نظر کرد.
عدد اربعین در متون دینی
یکی از تعبیرهای رایج عددی ،تعبیر اربعین اس��ت که در بس��یاری از موارد
به کار رفته اس��ت .یک نمونه آن که سن رس��ول خدا (ص) در زمان بعثت
چهل بوده است .گفته شده که عدد چهل در سن انسانها نشانه بلوغ و رشد
فکری است .گفتنی است ،برخی از انبیا در سنین کودکی به نبوت رسیدهاند.
در قرآن آمده است (میقات) موسی با پروردگارش در چهل روز حاصل شده
است .در نقل است که حضرت آدم چهل شبانهروز بر روی کوه صفا در حال
سجده بود .درباره بنیاسرائیل هم آمده که برای استجابت دعای خود چهل
ش��بانه روز ناله و ضجه میکردند .اعبتار حف��ظ چهل حدیث که در روایات
فراوان دیگر آمده ،س��بب تألیف صدها اثر با عنوان اربعین در انتخاب چهل
حدیث و شرح بسط آنها شده است .در این نقلها آمده است که اگر کسی از
امت من ،چهل حدیث حفظ کند که در امر دینش از آنها بهره برد ،خداوند در
روز قیامت او را فقیه و عالم محشور خواهد کرد .در نقل دیگری آمده است
ک��ه امیرمؤمنان(ع) فرمودند :اگر چهل مرد با م��ن بیعت میکردند در برابر
دش��منانم میایستادم .مرحوم کفعمی نوشته است :زمین از یک قطب ،چهار
نفر از اوتاد و چهل نفر از ابدال و هفتاد نفر نجیب ،هیچگاه خالی نمیشود.
درباره نطفه هم تصور بر این بوده که بعد از چهل روز علقه میشود .همین
ع��دد در تحوالت بع��دی علقه به مضغه تا تولد در نقلهای کهن به کار رفته
است .گویی که عدد چهل مبدأ یک تحول شده است .در روایت است کسی
که ش��رابخواری کند ،نمازش تا چهل روز قبول نمیش��ود .و نیز در روایت
است که کسی که چهل روز گوشت نخورد خلقش تند میشود ،نیز در روایت
اس��ت که کس��ی که چهل روز طعام حالل بخورد ،خداوند قلبش را نورانی
میکند .نیز رس��ول خدا(ص) فرمود :کسی که لقمه حرامی بخورد ،تا چهل
روز دعایش مستجاب نمیشود .اینها نمونهای از نقلهایی بود که عدد اربعین
در آنها به کار رفته است.
 -2اربعین حسینی(ع)
باید دید در کهنترین متون مذهبی ما از (اربعین) چگونه یاد ش��ده اس��ت.
به عبارت دیگر ،دلیل بزرگداش��ت اربعین چیس��ت؟ چنانکه در آغاز گذشت،
مهمترین نکته در باره اربعین ،روایت امام عس��کری(ع) اس��ت  .حضرت در
روایتی که در منابع مختلف از ایش��ان نقل ش��ده ،زی��ارت اربعین را یکی از
پنج نش��انه مؤمن دانستهاند.این حدیث تنها مدرک معتبری است که جدای
از خود زیارت اربعین که در منابع دعایی آمده ،به اربعین امام حس��ین(ع) و
بزرگداش��ت آن روز تصریح کرده اس��ت .اما اینکه منشأ اربعین چیست .باید
گفت در منابع به این روز به دو اعتباری نگریسته شده است .نخست روزی
که اس��یران کربال از شام به مدینه بازگشتند .دوم روزی که جابربن عبداهلل
انصاری صحابی پیامبر خدا(ص) از مدینه به کربال وارد ش��د تا قبر حضرت
اباعبداهلل الحس��ین(ع) را زیارت کند .شیخ مفید در (مسارالشیعه) که در ایام
موالید و وفیات ائمه اطهار (ع) اس��ت .به روز اربعین اش��اره کرده و نوش��ته
اس��ت :این روزی اس��ت که حرم امام حس��ین (ع) از ش��ام به سوی مدینه
مراجعت کردند .نیز روزی است که جابربن عبداهلل انصاری برای زیارت امام
حسین(ع) وارد کربال شد.
در کت��اب (نزه��ه الزاهد) هم که در قرن شش��م هجری تألیف ش��ده آمده
اس��ت :در بیس��تم این ماه بود که حرم محترم حس��ین(ع) از شام به مدینه
آمدند .همین طور در ترجمه فارسی (فتوحابناعثم) تصحیح مجد طباطبائی
و کت��اب (مصباح ،کفعمی که از متون دعایی بس��یار مهم قرن نهم هجری
اس��ت این مطلب آمده اس��ت .برخی عنوان کردهاند که عبارت شیخ مفید و
شیخ طوسی بر آن است که روز اربعین روزی است که اسرا از شام به مقصد
مدینه خارج ش��دند ،نه آنکه در آن روز به مدینه رسیدند .به هر روی زیارت
اربعین از زیارتهای مورد وثوق امام حس��ین (ع) اس��ت ک��ه از لحاظ معنا و
مفهوم قابل توجه است.

بنابر اعالم معاونت مهندسی و برنامهریزی نیروگاه
محمد منتظری انرژی تولیدش��ده در دی ماه سال

تعداد  55نفر از پرسنل بخش تعمیرات نیروگاه
که طی چند ساله گذش��ته از طریق پیمانکار
در نیروگاه مش��غول ب��ه کار بودهاند و پس از
پیگیریهای مستمر و مساعدتهای مدیرعامل
ش��رکت و اخذ مجوز از وزارت نیرو موفق به

به مناسبت هفته پژوهش ،نمایشگاهی از تاریخ
 89/10/4لغای��ت  89/10/9بمدت یک هفته
در محل مصلی بزرگ امام خمینی (ره) تهران
به همت وزارت علوم ،تحقیقات و فنآوری و
با حضور کلیه ش��رکتها ،سازمانها ،ارگانهای
مردم نهاد ،مؤسسات خصوصی ،پژوهشگاهها،
دانش��گاهها ،و دس��تگاههای اجرایی کش��ور
بمدت یک هفته برپا ش��د .در مراسم افتتاحیه
این نمایشگاه که با حضور وزیر محترم علوم،
تحقیقات و فنآوری جناب آقای دانش��جو و
همچنی��ن وزیر دف��اع و پش��تیبانی نیروهای
مس��لح آقای سردار وحیدی و سایر مقامات و
رؤسای دانش��گاهها انجام گرفت .آقای دکتر
دانشجو پیرامون جایگاه پژوهش و تحقیقات
و اینک��ه میتوان با پژوهش و دس��تاوردهای
آن کش��ور را از بن��د وابس��تگی رهانید و به
خوکفائی رساند .بیانات مبسوطی ایراد نمودند
سومین جلسه فصلی بررسی حوادث و تبادل
و تجربی��ات نیروگاه فاز دو با حضور جمعی از
کارکنان این فاز و گروه پشتیبانی فنی و آقای
مهندس طالیی ،مدیر نیروگاه فاز دو تشکیل
ش��د در این جلس��ه مباحثی بدین شرح مورد
س��ومین همایش مدیریت دانش و فناوری و
نقش آن در امر توس��عه سازمانی با محوریت
صنع��ت برق ،به میزبانی نی��روگاه اصفهان و
حضور تع��دادی از ادارات ،ارگانها ،س��ازمانها
و صنایع اصفه��ان برگزار گردید در حاش��یه
ای��ن همای��ش نمایش��گاهی از دس��تاوردها،
ابداع��ات و اختراعات صنایع اصفهان برپا بود
که ش��رکت مدیریت تولید برق شهید محمد
منتظ��ری عالوه بر اعزام تعدادی از مدیران و
کارشناسان خود در این همایش ،در نمایشگاه

شماره 49

تولید دی ماه

 89این نیروگاه به مق��دار  994192000کیلووات
ساعت بصورت ناخالص و به مقدار 926321200

تقدير و تشکر

استخدام بصورت قراردادی در نیروگاه شدند.
در همی��ن راس��تا با اهدا ل��وح تقدیر به آقای
مهندس علی عس��کری ،مدیرعامل ش��رکت
مدیریت تولید برق ش��هید محمد منتظری از
رهنمودها ،مس��اعدتها و پشتیبانیهای ایشان

کیل��ووات س��اعت بص��ورت خالص بوده اس��ت.

در امر اس��تخدام آن��ان و همچنین از زحمات
مهن��دس اثنی عش��ران ،معاون��ت تعمیرات
نی��روگاه و مهندس��ین جاللپور ،رئیس��ی و
نریمانی ،مدیران امور تعمیرات مکانیک ،برق
و ابزار دقیق تقدیر و تشکر نمودند.

برپایی نمایشگاه

در ادامه سردار وحیدی
وزیر دفاع و پش��تیبانی
نیروهایمسلح پیرامون
دس��تاوردهای دفاع��ی
ک��ه هم��ه از نتای��ج
تحقی��ق و پژوه��ش
خبرگان و دانش��مندان
ایرانی اس��ت سخنانی
را ب��ه س��مع حاضرین
در مراس��م رساندند .در
این نمایشگاه ،نیروگاه
ش��هید محمد منتظری نیز همراه با ش��رکت
برق منطق��های اصفهان و ش��رکت مدیریت
تولی��د برق اصفه��ان و دفت��ر برنامهریزی و
تحقیق��ات ب��رق اصفهان بصورت مش��ترک
حضور داش��تند و دس��تاوردهای پژوهش��ی،
علم��ی ،تحقیقات��ی صنعت ب��رق اصفهان را

سومین جلسه فصلی

بررسی قرار گرفت.
 بررسی سیستم گاورنیک توربین و توضیحمشکالت این سیستم در واحدهای  5و6
 تشریح عملکرد رله بوخهلتز ترانس اصلیو بررس��ی عل��ت عملکرد این رل��ه در تریپ

همایش و نمایشگاه

جانبی ای��ن همایش
حض��ور چش��مگیر
داش��ت و قطع��ات
س��اخت داخل خود و
ابداع��ات اختراعات
پرس��نل را در معرض
دی��د بازدیدکنندگان
قرار داد.

در معرض دی��د بازدیدکنندگان قرار دادند .در
مدت برپایی این نمایشگاه تنی چند از مقامات
عالی رتبه وزارت نیرو و شرکت توانیر از غرفه
مربوط به صنعت برق اصفهان بازدید نمودند
و در جریان ابداعات ،اختراعات و پژوهشهای
انجام گرفته قرار گرفتند.

واحد5
 بررس��ی مش��کالتی که هن��گام دوردادنتوربی��ن در حالیکه ارت ژنراتور وصل اس��ت
بوجود میآید و تأکید بر عدم دوردادن توربین
هنگام وصل بودن ارت ژنراتور
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نشريه داخلي شركت مديريت توليد برق شهيد محمد منتظري
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اخبار كوتاه
اخبار كوتاه
اخبار كوتاه

همکاران متولد دیماه

همکاران بازنشسته

بازنشس��ته ش��دن تعدادی از همکاران و ورود آنها به مرحله ای جدی��د از زندگی را خدمت آنان و
خانواده محترمشان تبریک عرض می نماییم و از زحمات چندین ساله آنها در نیروگاه شهید محمد
منتظری تقدیر و تشکر می نماییم .انشاءاهلل در پرتو عنایات حق تعالی همواره موفق ،مؤید و پیروز
باشند.

آقای ایرج تیموری

آقای احمد معین

تاریخ استخدام63/10/27 :
شغل:اپراتور بهرهبرداریفازیک
تاریخ بازنشستگی89/11/1 :

تاریخ استخدام64/8/25 :
شغل :اپراتور بهرهبرداریفازیک
تاریخ بازنشستگی89/11/1 :

آقای حسنعلی اسماعیلی

تقدیر و تشکر

آقای بیژن خوشنظر

تاریخ استخدام63/11/20 :

تاریخ استخدام63/8/6 :

تاریخ بازنشستگی89/11/1 :

تاریخ بازنشستگی89/11/1 :

آقای مهدی نظری
تاریخ استخدام65/1/5 :

آقای جواد مستمند
تاریخ استخدام61/6/7 :

در پ��ی عملک��رد مطلوب ش��رکت مدیریت
تولی��د برق ش��هید محمد منتظری در س��ال
 1388در ام��ور ایثارگران و اش��اعه فرهنگ
واالی ایثار و ش��هادت ،آق��ای مهندس بهزاد
مع��اون وزیر نی��رو در امور ب��رق و انرژی با
اه��دا لوح تقدی��ر از رهنمودها ،مس��اعدتها و
پش��تیبانیهای آقای مهن��دس ابراهیم علی

شغل :تکنسینتعمیراتالکتریک

شغل:کارگر تعمیرات مکانیک

شغل:تکنسینتعمیراتابزاردقیق

شغل:اپراتور بهرهبرداریفازیک

تاریخ بازنشستگی89/11/1 :

تاریخ بازنشستگی89/11/1 :
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تاریخ استخدام64/1/24 :
شغل:تکنسینتعمیراتابزاردقیق
تاریخ بازنشستگی89/11/1 :

شغل:تکنسینتعمیراتابزاردقیق

تاریخ بازنشستگی89/11/1 :

آقای مرتضی خیری
تاریخ استخدام64/1/24 :

بازنشستگی
آغازی است برای بهرهمندی

شغل:اپراتور بهرهبرداری فاز دو

بیشتر و بهتر از زندگی

تاریخ بازنشستگی89/11/1 :

تقدير و تشکر

آقای مهندس عس��کری مدیرعامل ش��رکت
مدیریت تولید برق ش��هید محمد منتظری با
ارس��ال تقدیرنامه و درج در پرونده پرس��نلی

عس��کری مدیرعامل ش��رکت مدیریت تولید
برق ش��هید محمد منتظری در امور ایثارگران
و همچنین پیگیریهای مستمر و زحمات آقای
جعفر احمدی مس��ئول امور ایثارگران شرکت
مدیریت تولید برق ش��هید محم��د منتظری
تقدیر و تشکر نمودند.

اهم اقدامات و فعالیتهای انجامشده در بخش بویلر

آقای محسن ارسطویی

آقای منصور قاراخانی
تاریخ استخدام61/6/8 :

همكاران گرامي جناب آقايان:
جهانبخ��ش فرام��رزی ،حبی��باهلل مالبیک،
بیژن خوشنظر ،حسین صرافنیا ،محمدرضا
گندم��کاران ،س��ید تق��ی رض��وی ،کورش
بهارلوئ��ی ،عباس��علی احس��انیفر ،حجتاهلل
جعفری ،رحمتاهلل نوری ،مهدی اس��حاقیان،
مهدی باطنی ،منصور طالئی ،هادی کرمیان،
محسن ابراهیمیان ،محمدعلی طالبی ،عبداهلل

حیدریان ،مهران نریمانی ،رحیم ابراهیمینیا،
حس��ن مزروعی ،س��ید مرتض��ی طباطبائی،
به��زاد کنگیزاده ،حس��ین شریفحس��ینی،
مجید نقش��ینه ،فض��ل اهلل ابراهیمیان ،یداهلل
صالحیان ،محمدعلی دهقانی
تبري�كات صميمان�ه م�ا را ب�ه خاطر
پاگذاش�تن به عالم هستي كه يادآور
بهار تولدتان است را پذيرا باشيد.

از عملک��رد خ��وب و دقت نظر آقای س��عید
عطائیان تکنس��ین قسمت ابزار دقیق نیروگاه
در انجام امور محوله تقدیر و تشکر نمودند.

جهاد اکبر
کاروان ب��ار س��فر بن��د ک��ه هنگام��ه طوفان من اس��ت
اَب��ر رحم��ت به س��رم آی ک��ه هنگامه باران من اس��ت
قافل��ه ع��زم س��فر ک��رده ب��ه جوالنگ��ه عش��ق
جس��م من جای دگ��ر گیر ک��ه قربانی یاران من اس��ت
جبرئی��ل آم��ده ب��ه خی��ل مالئ��ک ب��ه مالق��ات وجود
حوری��ان میک��ده چینی��د ک��ه آوازه مس��تان من اس��ت
آش��یان ِ دل مس��تم نش��اندم ب��ه تماش��ای به��ار
س��اقیا ب��اده م��ی آر که ل��ب خانه عطش��ان من اس��ت
م��ادرم فاطم��ه دی��دم در آن ب��اغ بری��ن
رو به جد َّ م بنمود و بگفتا که حسین آتیه مهمان من است
کرب�لا خ��اک م��ن و خ��ون م��ن از ترب��ت توس��ت
حنجرم را به تماشای لب تیغ نشاندن شم شاهان من است
محس��ن از عش��ق بیام��وز کرام��ات وج��ود گل س��رخ
ک��ه صف��ای کرم��ش آینه جس��م پریش��ان من اس��ت
محسن ایزدی

درپنجمی��ن تعمیرات اساس��ی واحد چهارم
نیروگاه شهید محمد منتظری اهم فعالیتها
و اقدامات انجام گرفته توسط پرسنل خدوم
و زحمتکش و متخصص این بخش بدین
شرح اعالم میگردد:
 تهیه بسکتهای سرد و گرم ژونگسترومبرای اولین بار از طریق س��اختداخل انجام
گرف��ت و جن��س ورقهای کرک��ره از آهن
معمولی ب��ه کورنن اس��تیل ،افزایش گرید
داده شد.
 محفظ��ه خنککن روغ��ن یاتاقان باال وپایین ژونگس��تروم که دارای رسوبات زیاد
بود و انتقال حرارت مناسبی نداشت تعویض
شد و مس��یر آب خنککن آنها نیز تعویض
گردید.
 تعویض س��یلهای محیطی و شعاعی ( دراورهال قبلی سیلهای چدن تغییر طرح داده
ش��ده بود به نوع استیل چاکدار و با توجه به
موفق بودن طرح مجدداً تکرار شد)
 س��رویس کامل گیریبکس ژونگستروم وپس از تعویض بلبرینگها و اورینگ و کاسه
نم��د آنها چرخدندة ژونگس��تروم با توجه به
قرینه بودن در باال و پایین و چپ و راس��ت
و نظر با اینکه یک سمت آن سایش داشت
بشکل برعکس بسته شد.
 یاتاقان باال و پایین ژونگس��تروم س��مت Bتعویض گردید و در هر دو س��مت تغییر
طرح یاتاقان باالئی از ادامه سیس��تم خار و
ش��یار روی شافت به سیس��تم بوشی تغییر
طرح داده ش��د .الزم به توضیح اس��ت این
تغیی��ر طرح قب ً
ال در واحدهای فاز  Iو  IIبا

موفقیت انجام ش��ده بود و در این واحد نیز
تکرار شد.
 سیستم سوت بالور ژونگستروم در جهتپوش��ش دادن سطح بیش��تری از بسکتها
برای شست و شو اصالح و بهینه گردید.
 سیستم شستش��وی ژونگستروم از پائیندر مواقع شس��ت و ش��وی قلیائی بسکتها
طراح��ی و نص��ب گردید و یک مکانیس��م
اژکتوری جهت تزریق مواد قلیائی به همین
منظور س��اخته ش��د که به منظور مکش و
تزریق مواد به آب شست و شو ،نیروی خود
را از ان��رژی س��یال(آب) میگیرد و مصرف
نی��روی الکتریکی ب��رای تزری��ق به صفر
میرسد.
 ه��ر دو  IDFتعمی��رات اساس��ی کاملگردید یاتاقان ش��ماره  4فن س��مت  Bنو
ش��د و سیلهای روغن موتور از نوع مدور به
دو نیمدایره تغییر طرح داده ش��د که عالوه
بهبود سیل روغن و تعمیرات راحتتر ،زمان
انجام آن نیز به حداقل خواهد رسید .دو عدد
پروان��ه  IDFکه از س��الها در انبار نیروگاه
بعنوان مس��تعمل نگهداری میشد پرههای
آن تعوی��ض و پ��س از س��اپورتگذاری و
تس��ت  UTو باالن��س اس��تاتیک در واحد
 4نصب گردید و با ش��رایط خ��وب در دور
اول و دوم ( 750و  1000دور در دقیق��ه)
باالن��س دینامیک ش��د ،الزم ب��ه توضیح
است س��اپورت یکی از پروانهها پیچی شد
ک��ه این تغییر ط��رح به منظ��ور جلوگیری
از شکس��ت لبه تیغهها که تصور میش��ود
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شهر ،آلودگی هوا ،بیماریهای تنفسی و قلبی

احتراق 7

ه��وای اضاف��ی :ضریب ه��وای اضافی
عبارت اس��ت از نس��بت حجم هوای واقعی
به هوای تئوری.
جه��ت احتراق کامل بایس��تی مقدار هوای
واقعی بیشتر از هوای تئوری باشد به عبارت
دیگ��ر بهتر اس��ت یک ملکول ه��وا بدون
ش��رکت در واکن��ش خارج ش��ده و احتراق
کامل باش��د تا اینکه یک مولکول س��وخت
به صورت آزاد و بدون شرکت در واکنش از
دودکش به خارج برود.
کیفی��ت احت��راق به ضریب ه��وای اضافی
بس��تگی دارد هر چه کمتر باش��د نشان
دهنده احتراق ناقص اس��ت .زمانی که به
حدی برس��د که احت��راق ناقص باش��د به
ضری��ب هوای بحرانی( ) میرس��یم.
در ش��رایط متفاوت عدد متفاوتی اس��ت هر
چه کمتر باشد بهتر است.
را میت��وان از می��زان (مولک��ول
اکس��یژن) در دود خروج��ی بدس��ت آورد.
بدون در نظرگرفت��ن درصد عدد آن را
در فرم��ول زیر ق��رارداده یک تقریب خوب
از تقری��ب واقع��ی ه��وای اضافی بدس��ت

٣
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میآوریم.
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فرض میکنیم کنت��رل دمیر هوای بویلرها
را تغیی��ر ن��داده و را بدس��ت میآوریم.
مث ً
ال اگ��ر عدد  1.02ب��ود و احتراق ناقص
ش��روع شده باش��د آن را بحرانی (
) مینامی��م .ح��ال دمپرها را زی��اد کرده و
مث� ً
میرس��د در این حال
لا به
احتراق مناس��ب اس��ت پس می��زان نقطه
اس��ت.
تنظی��م برای ما
بزرگت��ر همانطور که قب ً
ال گفته ش��د عالوه
بر کاهش راندمان حاشیههای دیگری نظیر
افزایش خوردگی در ناحیههای گرم و س��رد
را بدنبال دارد .اگر نش��ان دهنده اکس��یژن
در دود خروج��ی خ��راب بود تنه��ا تیرگی
دود میتواند ش��اخص عمل باش��د که فقط
در س��وخت مایع (م��ازوت و گازوئیل) قابل
استفاده است .خوب است بدانیم در صورتی
که بویلر گاز مصرف میکند تیرگی دود در
یعن��ی زمانی که هوای عملی به
نصف هوای تئوری برسد اتفاق میافتد.
فتح ا ...لطفی

اثرات گاز منواکسید کربن ،ذرات معلق و دیگر
آالیندههای موجود در شهرها و مناطق صنعتی
بر افراد ،متفاوت است .به همین مناسبت است
که در شرایط خاص به بزرگساالن ،کودکان و
افراد متبال به بیماری تنفس��ی ،قلبی و عروقی
توصیه میش��ود از رف��ت و آمد در محیطهای
آلوده خودداری کنند .بدین ترتیب گاز منواکسید
کرب��ن را میتوان به عن��وان مهمترین عامل
ابتالی افراد به بیماریهای تنفس��ی و قلبی در
ش��هرهای بزرگ معرفی نمود که عامل انتشار
آن نیز خودروهای دودزا و معیوب میباشند.
آلودگی هوا در ش��هرهای بزرگ از جمله شهر
اصفهان در تع��دادی از میدانه��ا و خیابانهای
پررفت و آمد در ساعتهایی از شبانروز ،چندین
برابر ح��د مجاز گزارش گردی��ده که ضرورت
دارد برای حل این مش��کل چ��ارهای جدی و
اساسی اندیش��یده ش��ود .جلوگیری از رفت و
آمد خودروهای دودزا ،تغییر س��وخت مصرفی
خودروها ،اصالح ناوگان حمل و نقل ش��هری،
انتقال واحدهای آالینده به خارج ازشهر و ایجاد
فضای سبز از جمله اقداماتی است که معموال
برای رویارویی با مشکل آلودگی هوا پیشنهاد

میگ��ردد .ام��ا آنچه ه��ر یک از ش��هروندان
متناس��ب با نظام طبیعت و س��ازگار با خلق و
خوی انسانی خود میتوانند انجام دهند استفادة
کمت��ر از اتومبیله��ای ش��خصی و گرای��ش
جدی به پیادهروی یا دوچرخهس��واری اس��ت.
اگر به س�لامت خود ،خان��وادة خود و آیندگان
میاندیشیم ،اینک زمان عمل فرا رسیده است.
در اس��تفاده از اتومبیلهای شخصی ،صرفهجو
باش��یم .پیادهروی ،دوچرخهسواری و در مواقع
ضروری اس��تفاده از خودروهای عمومی را به
عنوان یک ارزش تلقی کنیم .مسؤوالن شهرها
نیز باید شرایط را برای انجام این حرکت مهم
فراهم کنند.
از هر وسیلهای (بجا) و (به اندازه) استفاده کنیم
و ب��ا خود و دیگران مهربان باش��یم .البته آنان
که در ای��ن رهگذر ،بیش و پی��ش از دیگران
میاندیشند مسئولیت بیشتری دارند.
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به دلیل جوشکاری و ترد شدن اتفاقمیافتد
بصورت آزمایش در سمت  Aاجرا گردید.
فرمده��ی تیغه (پرههای) این دو دس��تگاه
پروان��ه تعمیری ب��ه روش مختلط پرس-
بریک س��اخته ش��ده ( در پروانههای قبلی
س��اخت داخل و خارج روش ساخت پرهها
یا پرس یا بریک بوده است)
  FDFها و GRFهای واحد س��رویس وبلبرینگهای آنها تعویض و س��یلهای سه
تکه گرافیتی زغالی ساخت داخل با کیفیت
خوب روی GRFها و مونتاژ گردید
 طوق  IDFس��مت Bبدلیل فرسودگی وخارج ش��دن ابعاد از نُرم استاندارد تعویض
و نو گردید.
 در مس��یر کاناله��ای دود و ه��وا عالوهبر س��رویس کلیه دمپرها ح��دود  50عدد
فالکس��یبل در ابع��اد مختل��ف با س��طح
مقطعه��ای دای��ره ،مرب��ع و مس��تطیل از
جن��س اس��تیل س��اخته و مونت��اژ گردید
(فالکس��یبلهای قبلی همگ��ی از جنس
آهن بودند )
 کلیه والوهای مسیر سوخت گاز و مازوتس��رویس و تعمیر شد و یکعدد والو با قطر
 600میلیمتر در ورودی واحد تعویض شد.
این والو دارای سیس��تم  Fail Safeبوده و
در ش��رایط اضطراری واحد ( بیبرق شدن
سیستمها) میتواند ش��رایط ایمن کوره را
حفظ نماید.

 کلیه تجهیزات داخل دوام مونتاژ و پساز تستهای کنترلی الزم و تعویض مسیر
تزریق لیتیوم که گرفتگی داش��ت تحویل
بهرهبرداری شد.
 دیارات��ور بازدی��د و پ��س از اص�لاحجوشکاری ورقها و س��ینیهای جداکننده
مجدداً در سرویس قرار گرفت.
 کلیه س��فتی والوهای خ��ط اصلی پساز س��رویس و تعمیر با فش��ار  200اتمسفر
تس��ت واقعی شد و سفتی والوهای ریهیت
در حال راهاندازی تست شد
 در داخ��ل ک��وره تع��دادی از لولهه��ایریهی��ت مرحله دوم ،کنوکتی��و مرحله اول
و دوم و لولهه��ای تشعش��عی دیوارهای و
پالت��ن مرحله اول و دوم با مجموع 3500
س��رجوش تعوی��ض و ب��ا نص��ب تعدادی
نگهدارن��ده  Eو  Tآرایش لولهها به نحو
مطلوبی اصالح و پس از تست هیدرولیک
تحویل بهرهبرداری گردید.
 رس��وب س��نجی از قس��متهای مختلفلولهه��ای بویلر انج��ام گرفت و با توجه به
اجرای رژیم اکس��یژنه و پایین بودن میزان
رسوبات نیازی به اسید شوئی نبود.
 موت��وری نم��ودن والوه��ای ورودیفیدپمپها
 تک مسیره نمودن اسپری برو در دهانهکندانسور
 نصب س��طح س��نج مغناطیسی بر رویهیترهای فشار قوی

 نصب س��طح س��نج مغناطیسی بر رویکندانسور
 برقراری مس��یر آبگی��ری بویلر از طریقمس��یر قبل و بعد از هیترهای فش��ار قوی
واحد مجاور
 برقراری مس��یر خروجی c.w.pها بهورودی پمپهای مرحله اول
 تک مسیره نمودن بای پاس گ.پ.ز تعویض والوهای فیلتر روغن فیدپمپها نصب سطحسنج و سیستم کنترل سطحروی فالش تانک بل��ودان دائم به منظور
جلوگیری از ترکیب رس��وبات و باال رفتن
سختی آب
 تعوی��ض والوه��ای ملخ��ی هواگی��ریهیترهای  HPبه نوع جوشی
 تعویض والو  A104از نوع گیت به نوعپروانهای
 تعویض والوهای آبگیری تانکهای کلوزسیکل از نوع گیت به نوع پروانهای
 اصالح مس��یر درین تانک روغن توربینبه پمپ دریناژ تانک روغن توربین
 اتوماتیک نمودن کنت��رل درجه حرارتسیس��تم کلوز س��یکلها ب��ا اس��تفاده از
فنآوری PLC
 جابجائی محل استپ اضطراری فنهایبویلر از مقابل جعبه ترمینال
 جابجائی فشارس��نجهای مربوط به قطعفلوی ریهیت به سالن فشارشکنها
 -نص��ب سطحس��نج الکترومغناطی��س و

ترانسمتیر روی دیاراتور
 ایجاد و نصب کانال مخصوص کابلهایترموکوپلهای هات باکس همانند فاز دو
 تعویض سنسورهای ویبره ژنراتور با نوعجدید
 فایب��رگالس نم��ودن داخ��ل لولههایب��رج خنککننده در مس��یرهای بحرانی و
آسیبپذیر
 تس��تهای  NDTو تخمی��ن عم��رباقیمانده روی بویلر و توربین انجام گرفت
 یکدستگاه دریپ پمپ ساخت داخل کهتمام قطعات آن توس��ط صنعتگران ایرانی
س��اخته ش��ده و عملیات  Finishingآن
در کارگاه تعمیرات نیروگاه انجام و توس��ط
پرس��نل اداره توربین مونتاژ ش��ده بود در
سیکل واحد نصب گردید.
اینها تنها بخش��ی از کارهای انجام ش��ده
در اوره��ال میباش��د که بدس��ت توانای
متخصصی��ن و کارکن��ان صنع��ت برق در
نیروگاه ش��هید محمد منتظ��ری اصفهان
ب��ه انجام رس��یده و در این گ��زارش آمده
اس��ت پیش��اپیش از کلی��ه عزیزانی که در
بخشه��ای مختل��ف زحم��ت کش��یده و
نتوانس��تهایم کارهای آنها را منعکس کنیم
پوزش میخواهم.
تهیه و تنظیم :مهندس ناصر درویشی

کارشناس دفتر فنی و رئیس اداره تعمیرات بویلر

مدير مسؤل  :روابطعمومي
سردبير :مرتضي سياري
هيئت تحريريه  :كميته انرژي و روابطعمومي
صفحه آرايي و اجرا  :كانون تبليغاتي فارابي
عكس  :سمعيبصري روابطعمومي
نشاني  :اصفهان ،كيلومتر 8بزرگراه تهران
تلفن  3802567 :نمابر 3804472 :

دو كلمه حرف حساب
ادامه از شماره قبل

واقع ًا دوستداشتنی نیس��ت و خودش هم ممکن است بخواهد از
دنیای ش��ما بیرون رود .از آنج��ا که حس میکند دیگران نیز او را
نمیخواهن��د نمیتواند به جای دیگری برود و ممکن اس��ت آرزو
کند کاش واقع ًا به دنیا نیامده بود .از عواقب این احس��اس ،انزوا و
افس��ردگی و عدم لذت از زندگی است .فرزندان تمایل دارند بدون
قید و شرط توسط والدین مورد عالقه و محبت باشند.
این که هیچ کس آنها را دوس��ت نداش��ته باشد ،اما والدین به آنها
عشق بورزند برایشان کافی است ولی نقطه مقابل آن را نمیتوانند
تحم��ل کنند .به جای چنین برخوردهایی بهتر اس��ت به او بگویید
چقدر دوس��تش دارید ،اما انتظار رفتارهای بد را از چنین موجودی
دوست داشتنی ندارید.
بجاس��ت در پذیرش فرزندانمان ب��ا محبت ،دقت و تربیت صحیح
و مهمتری��ن هنرمن��دی و تدبی��ر را بکاربرده ت��ا فرزندی الیق و
دوستداشتنی داشته باشیم.

تربیت فرزند

با سالم و عرض خسته نباشید محضر همکاران و تبریک موفقیت
آنان در امر تعمیر اساس��ی واحد چه��ارم نیروگاه که قابل افتخار و
بالندگی است دومین نکته تربیتی که مثل کارد قلب فرزند را دریده
و جریحهدار مینمایند به استحضار میرسانم در نوبت قبلی عرض
کردیم نحوه صدازدن فرزندان مهم و به دلبندان ما شخصیت داده
و در ش��کلگیری شخصیت آنها بس��یار مؤثر است و در صدا زدن
فرزندان را زیبا و با ش��خصیت صدا کنیم در این قس��مت مبحث
پذیرش و عدم پذیرش و نوع آن را تقدیم حضورتان میکنم.
 عدم پذیرشکاش هرگز متولد نشده بودی ،هیچ کس تو را دوست ندارد و ...
عدم پذیرش یعنی ش��ما از ب��ودن با فرزندتان احس��اس ناراحتی
میکنی��د و تمایل دارید او را تنها بگذارید .در مورد کودکان وقتی
کس��ی که او را ب��ه این دنیا آورده از بودنش ناراحت اس��ت ،یعنی

امام جماعت نيروگاه

مسابقه احكام

از بین پاس��خدهندگان آقای فریدون مختاری به قید قرعه
برنده شدهاند که هدیهای به رسم یادبود به وی اهدا خواهد شد.
سؤال ش�ماره  :31یکی از واجبات نماز که اگر جزیی از آن
فراموش شود از روی سهو میتوان بجای آن سجده سهوه انجام
داد که البته واجب است؟
مهلت ارسال پاسخ89/11/27 :

ضمن تش��کر از ش��رکتکنندگان در مس��ابقه پیک شماره 48
س��ؤالی را مطرح نمودیم تحت عنوان اینکه یکی از واجبات نماز
که اگر ترک ش��ود با بجاآوردن سجده س��هو نماز تمام و کامل
اس��ت که پاسخ صحیح آن تش�هد میباشد بدین شرح که اگر
نمازگ��زار در رکع��ت دوم فراموش کند تش��هد را بخواند واجب
است که سجد سهو بجا آورد که نماز آن تمام و کامل شود .که

امام جماعت نيروگاه

جدول
افقی:
-1اعض��ای فرمانبر بدن -ناخوش��ایندی -2 -مارک نوعی
اتومبی��ل -کوچ��ک و کمحجم -3 -پایتخت��ی در اروپا -از
وسایل کاسبی -زمینه -4-س��ختتر و تندتر -از میوههای
جالیزی -پائین و زیرین -5 -از آالت موسیقی -سروصدای
زیاد -از توابع تهران -6-پایتخت دیگری در اروپا -سرشت
و بنی��اد -7 -برو به زبان آذری -اینهم پایتختی اس��ت در
آسیا -دنبال و پی -8-از خونخواران بنام تاریخ -هنوز چاق
نش��ده! -قسمت و مقدار مش��خص چیزی متعلق به کسی
 -9رودی در اروپ��ا -کاندیدا و نماینده -تکرار یکحرف- -10سورهای در قرآن کریم -اهل یکی از کشورهای بزرگ
اروپاست -11-باشگاه فوتبالی در فرانسه -استان شمالی.
عمودی:
 -1از کشورهای باستانی در آسیا -آب فاسد و بدبو -2-راه
و روش -از وسایل حمل و نقل -3 -عددی است -تکرارش
صدای ریختن آب روی سطح صافی است -4-اصطالحی
در ب��ازی فوتبال -از اش��کال هندس��ی -جنس کالههای
روستایی -5-کش��وری در آفریقا -6-بجاآوردن -لطیف و

حکمتهای علوی

طراح :جليل اكرمي

ظریف -7-اثری از چارلز دیکنز نویسندة بزرگ انگلیسی-8-
از ح��روف التین -به چیزی رس��یدن و پیوس��تن -پیرامون
چی��زی را گویند -9 -از درختان میوه -حیوان باوفا -10 -از
اقوام ایرانی -گسترده و وسیع -11 -دشت و صحرا -استانی
دیگر در کشورمان.
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دوی�دن :عدهای از مردم تص��ور میکنند که دویدن یک ورزش
مردانه است و فقط آقایان باید به انجام این ورزش مبادرت ورزند،
در حال��ی که هیچ دلیلی وجود ندارد که خانمها از انجام دادن این
ورزش محروم بمانند ،دویدن یکی از مفیدترین ورزشهاست و در
همه سنها امکان آن وجود دارد بهتر است ابتدا با پیادهروی و بعد
با قدمهای کوچک ولی سریع شروع کنیم.
دوچرخهس�واری :این ورزش عضالت را قوی میکند و اگر با
س��رعت انجام ش��ود ،بنیه بدنی را نیز افزایش میدهد بهتر است
این ورزش با حرکات کششی همراه باشد زیرا ،عضالت پاها در اثر
دوچرخهسواری سخت و سفت میشود این ورزش برای زیبایی و
تقویت رانها و ساق پا نیز مؤثر است.
 -1رشد دندانهای سگ آبی هیچگاه متوقف نمیگردد.
 -2قلب والها تنها  9بار در دقیقه میتپد.
 -3شامپانزهها قادرند مقابل آینه چهره خود را تشخیص دهند
اما میمونها نمیتوانند.
 -4عمر سنجاقکها تنها  24ساعت میباشد.
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همكاران سوگوار جناب آقايان

11

به دو نفر از كساني كه پاسخ صحيح جدول را ارسال نمايند جايزه نفيس اهداء خواهد شد .مهلت ارسال پاسخ 89/11/27
برندگان جدول پيك شماره  48به قيد قرعه آقايان :مهدی غفاری(زمان) و محمود جعفری

تلفنهاي ضروري نيروگاه

آتش نشاني 125

ورزشهای سبک

جعفراحمدی

دانستنیهای متنوع از همه چیز
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اورژانس 115

تکرار و تداوم الزم است
کار خوب ،خوب است ولی خوبتر ،تکرار و تدواوم آن است .با کار
خوب حالت خوش��ی پیدا میشود که جز با تکرار و تداوم ماندگار
و (ملکه) نمیگردد ،میرود و حسرت ،تنها یادگار آن میشود.
(حال ،مددی است که پروردگار به لطف خود میکند تا سرمایهای
شود برای اکتساب (مقام) های معنوی از این رو گفتهاند( االحوال
کامات مکاسب)
الح
ُ
َمواهب و َ
قلت و کثر مالک ارزش کردار ما نیس��ت ،اگ��ر آنچه به دیدهی
ظاهر (اندک) اس��ت از روی عالقه و در نتیجه دائم انجام ش��ود،
ما وصول به هدف مؤثرتر از (بس��یار)ی اس��ت که بدون چاشنی
عش��ق و در نتیجه با دلتنگی انج��ام گردد (که این همان عادت)
اس��ت خردمند از س��نگ خارا هم آنچه میخواهد میسازد اما با
حوصله ،پشتکار و اندک اندک .آن کس که به یک باره پرشتاب
حمله آرد ،همتوان خود را س��وزانده و ه��م از هدف دور افتادهتر
میش��ود .مالل و آه نیز یگانه حاصل عمرش میباشد از این رو
در باب عادات و خیرات هم به تکرار و تداوم س��فارش ش��دهاند
نه به کثرت یک ب��اره .علی (ع) فرمود( :اندکی که دوام دارد ،به
از بس��یاری که مالل آرد) و در جایی دیگر فرمود (به) این(امید)
بیشتری است تا آن
خیر مِن کثی ٍر َمملول مِن ُه
حکمت  :444قلیل م ُد ُوم علیه ً
حکمتً :278
قلیل ُتد ُوم علی ِه ارجی مِن کثی ٍر مملول َمن ُه

مركز تلفن 118

مهندس حسین طالیی ،منصور طالیی
ابراهیم امانی ،حسین اشجع
اصغر پورحیدرشیرازی ،رحمتاله نیکبخت
محمدرضا صادقی ،ایرج شفیع و حمیدرضا شفیع

با كمال تأثر و تألم مصيبتهاي وارده را تسليت عرض نموده و از
درگاه ايزد منان جهت آن عزيزان سفركرده علو درجات و براي
بازماندگان صبر جميل و اجر جزيل خواستاريم.
روابط عمومي شركت مديريت توليد برق شهيد محمد منتظري

