مهرماه سال 1390
سردبير

فنآوری ایمنی و قابلیت اطمینان
اگ��ر چه مهندس��ی ایمنی قابلیت اطمین��ان به عنوان یک
رش��ته علمی یکپارچه توس��عه نیافته اس��ت ،اما مجموعه
فعالیتهایی که س��ابق ًا زیرمجموعه مهندس��ی میدانستند
راتوس��عه داده اس��ت .چون هیچ فعالیت بش��ری خالی از
ریس��ک نبوده ،و هیچ تجهیزاتی نیز بدون خطا نمیباشد.
ف��نآوری ایمنی برای بهینه نمودن ریس��ک رش��د کرده
است .این تالش به منظور متعادل نمودن ریسک در برابر
عواید فعالیتها و کاس��تن هزینههای بیشتر میزان ریسک
میباشد .همینطور ،مهندس��ی قابلیت اطمینان ،در مراحل
اولیه طراحی بدنبال طرحی بود که هزینه خطای کاس��تن
در برابر ارزش بهینه سازی را متعادل نماید.
واژه مخفف  RAMSمن بعد به منظور آسان نمودن استفاده
از قابلیت اطمینان ،در دس��ترس بودن ،نگهداشتپذیری و
ایمنی استفادهمیشود.
دادههای ناقص
طی تاریخ مهندس��ی ،بهبود قابلیت اطمینان (رشد قابلیت
اطمینان هم نامیده میشود) به عنوان نتایج طبیعی تحلیل
خراب��ی برای م��دت مدیدی خصیصه اصلی توس��عه بوده
اس��ت .این اصول(آزمایش و خطا) بس��یار پیش از توسعه
رویههای جمعآوری داده و تحلیل معمول بکار برده است.
زیرا خطا معموال خود آشکار بوده و منجر به طراح تغییرات
اصالحی میشود.
طراحی س��یتمهای مرتبط ب��ا ایمنی (مثال ،سیس��تمهای
هش��دارخطوط ریلی) تا حدی به ظهور فنآوریهای جدید
دارد اما بیش��تر به تجربیاتی متکی میباش��د که از خطاها
حاص��ل ش��دهاند .کاربرد ف��نآوری در حوزه بالی��ا ملزوم
اس��تفاده بردن از تجربیات حاصل از ای��ن حوزهها بوده تا
میزان توس��عه قابلیت اطمینان را به حداکثر برساند .با این
همه ،تمام محصوالت مهندس��ی درجهای از رش��د قابلیت
اطمین��ان ،همانطور که در باال اش��اره گردی��د ،حتی بدون
برنامههای توسعهای نشان میدهند.
طراحیهای مربوط به قرون نوزده و اوایل بیس��ت بس��یار
کمتر تحت فش��ارهای زمانبن��دی و هزینه قرار داش��تند.
بنابراین ،در بس��یاری موارد به سبب تکرار زیاد در طراحی،
قابلیت اطمینان س��طح باالیی کس��ب میگردی��د .نیاز به
تکنیکه��ای ارزیاب��ی قابلی��ت اطمین��ان ط��ی طراحی و
توس��عه شناخته نشدند .بنابراین ،ارزیابی خطا در مولفههای
مهندس��ی ،آنط��ور که ام��روزه هس��تند ،برای اس��تفاده از
تکنیکهای پیشبینی ضروری نبوده و در نتیجه انگیزهای
برای جمعآوری اطالعات نقصها حس نمیشد.
فاکتور دیگر اینکه با پیش رفتن در این قرن اجزا ساختمان
به تنهایی در یک محیط صنعتی تولید میشدند .تولید زیاد
و نیاز به نظارت برای اس��تاندارد بودن قطعات اطمینان هر
محصول بیش��تر به تجربه اس��تادی تولید کننده بس��تگی
داشت که با ترکیب قابلیت اطمینان قطعات معین میشد.
با این همه تولید انبوه قطعات اس��تاندارد از اوایل این قرن
مد نظر قرار داشتهاس��ت .تحت این شرایط آیتمهای خراب
در پروس��ه تولید با اس��تفاده از بازرسی و آزمایش به آسانی
قابل شناس��ایی بودند و کنترل قابلیت اطمینان بااستفاده از
پروسهای کنترل کیفیت امکانپذیر شده بود.
ظه��ور عص��ر الکترونیک بدنب��ال جنگ جهان��ی دوم که
مصادف بود با تقاض��ای انبوه قطعات با ابعاد و پارامترهای
متنوع ،سرعتیافته ،تجربه در زمینه قابلیت اطمینان پایین
تجهی��زات نظامی طی دههه��ای  1940و  1950توجهات
از س��مت دادهه��ای مبتنی بر آزمون و خطا به س��مت نیاز
ب��ه متدهای رس��می یا مهندس��ی قابلی��ت اطمینان جلب
نم��ود .بانکهای دادههای خطایی در اواس��ط دهه 1960
و به دنبال تالش در سازمانهایی چون( UKAEAسازمان
انرژی اتمی انگلیس) و( RREتش��کیالت رادار س��لطنتی،
انگلیس��ی) و( RADCشرکت توس��عه هوایی روم ،ایاالت
متحده) بوجود آمدهاند.
این جمعآوری دادهها دس��تی و ش��امل محاس��به نس��بت
دادههای ش��ایع ،فهرستگیری از نوع کاالهای انبار و ثبت
س��اعات کارکرد میباش��د .این کار با ظه��ور تکنیکهای
مدلس��ازی پیشبینی قابلیت اطمینان که نیازمند دادههای
مرتب��ط با میزان خرابی قطعات به عنوان ورودی در معادله
پیشبینی میشد انجام گرفت.
به امید روزهای ایمن و بدون حادثه
هفتم مهرماه روز ایمنی و آتشنشانی مبارک باد
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مقدار 5921092000کیلووات تولید انرژی

براس��اس اع�لام معاون��ت مهندس��ی و
برنامهری��زی مق��دار انرژی تولید ش��ده در
نی��روگاه ش��هید محمد منتظری در ش��ش
ماهه اول س��ال  1390به مقدار 5921092

مگاوات ساعت بصورت ناخالص و به میزان
 5491677م��گاوات س��اعت خال��ص بوده
اس��ت که جه��ت تولی��د این مق��دار انرژی
مق��دار  745909000لیت��ر م��ازوت و مقدار

بناب��ر اعالم معاونت مهندس��ی و برنامهریزی
نیروگاه شهید محمد منتظری تولید انرژی این

نیروگاه در شهریور ماه سال جاری 990896000
کیلووات ساعت بصورت ناخالص بود که مقدار

تولید شهریورماه

914709712مت��ر مکع��ب گاز و ب��ه مقدار
 1199645مترمکعب آب مقطر مصرف شده
است.

 918594800کیلووات ساعت بصورت خالص
تحویل شبکه برق سراسری نموده است.

تعمیرات اساسی واحد 7
دومین تعمیرات اساسی واحد هفتم نیروگاه
ش��هید محمد منتظری از تاریخ 90/6/24
آغاز ش��د .ای��ن واحد با کارک��رد 93038
س��اعت از ابتدا و کارکرد  46984ساعت
از تعمیرات اساس��ی قبل م��ورد تعمیرات
اساس��ی قرار گرفته است .براساس برنامه
زمانبندی م��دت این تعمی��رات  84روزه
خواهد بود که کلی��ه قطعات ،تجهیزات و
لوازم اصلی و فرع��ی واحد مورد بازبینی،
تعمیر و یا تعویض قرار میگیرد
مانور امداد و نجات

در پ��ی اج��رای دس��تورالعمل و
الزامات مربوط به سیستم مدیریت
یکپارچ��ه و ب��ه روز نگه داش��تن
آمادگ��ی کارکنان به ویژه پرس��نل
اورژان��س و آتشنش��انی در مواقع
بح��ران و آگاهی از ت��وان آنان در
مقابل��ه با اتفاقات و ح��وادث مانور
امداد و نج��ات در مورخ 90/7/25
در مح��ل واحد یک نیروگاه برگزار
گردی��د در ای��ن مان��ور فرضی که

نش��تی ش��دید بخار از فلنج فشار
ق��وی و نش��ت اس��ید در محدوده
مژرینگ واح��د یک باعث مصدوم
ش��دن  3نفر از همکاران به محل
مراجعه و اقدامات الزم بعمل آمد.
ضمن اینکه کمیته بحران نیروگاه
نسبت به تش��کیل جلسه بحران و
بررس��ی و ارائه راه حلهای مقابله
حوادث و اتفاقات بعدی پرداختند.

کسب مقام سوم والیبال

بن��ا براعالم ورزش نیروگاه ش��هید محمد منتظ��ری ،تیم والیبال
پیشکسوتان نیروگاه با ش��رکت در مسابقات پیشکسوتان صنعت
آب و ب��رق اس��تان اصفهان که با حضور  5تی��م (آبفای اصفهان،

ش��رکت آب منطقهای اصفهان ،ش��رکت برق منطقهای اصفهان،
نیروگاه اصفهان و نیروگاه ش��هید محمد منتطری) برگزار شد تیم
والیبال پیشکس��وتان نیروگاه موفق به کس��ب س��وم این دوره از
مس��ابقات گردید اس��امی اعضای تیم پیشکسوتان نیروگاه که در
این موفقیت نقش داشتهاند بدین شرح است:
مه��دی زکیزاده ،حس��ین طالئی ،حمید یزدخواس��تی ،محس��ن
مرادمند ،علیرضا لقائی ،غالمرضا منانی ،علیرضا نیکنژاد و آقایان
محمد رجالی بعنوان مربی و مهدی عطائی بعنوان سرپرست تیم.
در پ��ی برگزاری مس��ابقات قرآنی که به
مناس��بت ماه مب��ارک رمض��ان و جهت
فرزندان همکار برگزار گردید.

مسابقات قرآنی

از بین شرکت کنندگان از مقاطع دبستان
تا دبیرس��تان تع��داد  69نف��ر از فرزندان
هم��کار این نیروگاه در رش��تههای حفظ،

قرائت ،احکام ،مفاهیم حائز رتبههای اول
تا سوم ش��دند که هدیهای به رسم یادبود
به آنان اهدا شد.
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روز عصای سفید

اخبار كوتاه
اخبار كوتاه
اخبار كوتاه

یادبود به آنان اهدا ش��د اسامی روشندالن
عزی��ز ک��ه در تلفنخانه نیروگاه مش��غول
خدمت میباشند بدین شرح است :آقایان
تقی ش��یخیان ،عب��دا ...مزروع��ی ،احمد
نجیمی و حسین قاسمی.

همزمان با بیست و سوم مهرماه (پانزدهم
اکتب��ر) که بن��ام روز جهان��ی نابینایان و
عص��ای س��فید و گرامیداش��ت نابینایان
نامگذاری گردیده اس��ت از تعداد  4نفر از
برادران روشن دل شاغل در نیروگاه شهید
محمد منتظری تقدیر و هدایایی به رس��م

اهدا خون

پی��رو هماهنگیه��ای بعمل
آم��ده توس��ط پایگاه بس��یج
نی��روگاه ،تعدادی از پرس��نل
ای��ن نی��روگاه در ی��ک ام��ر
خداپس��ندانه ب��ا اه��دا خون
به ی��اری همنوع��ان بیمار و
نیازمندان به خون شتافتند.

کمک به قحطی زدگان
در پ��ی وق��وع قحطی در کش��ور س��ومالی،
کارکنان نیروگاه ش��هید محم��د منتظری که
همیش��ه در خیرخواهی و کمک به همنوعان
پیش��تاز بودند این بار هم با تخصیص مبالغی

از حق��وق خود به مردم مس��لمان قحطیزده
سومالی در این امر خداپسندانه و نوعدوستانه
مشارکت فعال نمودند.

همایش ورزش صبحگاهی

گرامیداشت هفته دفاع مقدس
هفته دفاع مقدس که حماس��ه دالوریها ،ایثار
و از خودگذش��تگی فرزندان برومند این مرز و
بوم که جهت دف��اع از میهن عزیز و انقالب

اس�لامی به پا خواسته بودند همزمان با دیگر
س��ازمانها ،ارگانها ،در نیروگاه ش��هید محمد
منتظری گرامی داشته شد.

به منظور تروی��ج فرهنگ ورزش و ایجاد
ط��راوت و ش��ادابی و حف��ظ تندرس��تی
و س�لامتی کارکن��ان همای��ش ورزش
صبحگاهی به میزبانی ش��رکت مدیریت
تولید برق ش��هید محمد منتظری در این

نی��روگاه و با حضور بی��ش از  200نفر از
پرس��نل ش��رکتهای تابعه و وابس��ته به
وزارت نی��رو در اصفهان (آب ،برق و آبفا)
انجام گردید.

تقدیر
در پی کوشش ،دقت و جدیت آقای هوشنگ
حیدری از پرس��نل اداره تدارکات در حس��ن
انج��ام وظای��ف محوله آق��ای مهندس علی

عس��کری مدیرعام��ل ش��رکت ب��ا ارس��ال
تقدیرنامه و درج در پرونده پرسنلی از زحمات
ایشان تقدیر و تشکر نمودند.

انواع اشخاص
 -16اشخاص نامنظم
ای��ن اف��راد در انج��ام وظایف و ش��رکت در
جلس��ات ،نظم و ترتی��ب را رعایت نمیکنند
و نوعی آش��فتگی در رفت��ار و کردار آنها دیده
میش��ود .آنه��ا دائم ب��ه دنبال وس��ائل خود
میگردند و همیشه در جلسات تاخیر دارند.
 -17اشخاص بیمسئولیت
قب��و ل
این افراد تحمل
تو بی��خ
مس��ئولیت یا
را ندارند.
بابت اش��تباه
مس��ائل ش��انه
آنها از زیربار
و انگش��ت
خال��ی میکنند
همیش��ه به
اتهام خود را
سمت

دیگران نشانه میروند جمله معروف آنها این
اس��ت ( من ای��ن کار را نکردم ،فالنی آن کار
را انجام داد)
 -18اشخاص پوست تخممرغی
این افراد بسیار حساس هستند و بیاهمیتترین
مس��ائل آنها را ناراحت میکند روحیه حساس
آنها باعث میش��ود دیگران در برخورد با آنها
بسیار محتاط باشند و از برقراری ارتباط با آنها
احساس راحتی نکنند.
 -19اشخاص ریزنگر
این افراد همواره میگویند (من احتیاج به چک
کرن مجدد کار دارم ،شاید چیزی از زیر دستم
رد شده باش��د) آنها به جزئی ترین و ریزترین
موارد یک مس��ئله توج��ه میکنند و گاهی به
خاطر یک مس��ئله کوچک اوق��ات دیگران را
تلخ میکنند.
 -20اشخاص خیلی خوب
این اف��راد به نظر میرس��د که با ش��ما
موافق هس��تند ،اما چنانچ��ه کاری را
که آنها از ش��ما خواس��تهاند انجام
ندهید،مسئلهساز میشوند.
جعفر احمدی

همکاران متولد مهر ماه
همكاران گرامي جناب آقايان:
بی��ژن اکبری ،محمدص��ادق کرمی ،اصغر
سنگکش��ها ،احس��ان عالئی ،حمیدرضا
شیران ،یوسف اردشیریزاده ،سیدمصطفی
رئوففر ،منوچهر محمدزمانی ،حسیننصر
اصفهانی(رجبعل��ی) ،محم��د رفیعی��ان،
اصغ��ر ش��فیعی ،رض��ا لیموچ��ی ،مجی��د
ش��فیعی برنجگانی ،س��یدمهدی نیلچیان،
احم��د جاننثاری ،حمی��د نیکو ،رحمتاهلل
قدیری ،عبدالرضا فتوحی ،حسین مهدوی،
سیدمحس��ن هاش��میان ،حس��ین اکبری،
حس��ین ترابی ،علیرضا صادقی ،احمدرضا

ولیخان��ی ،محمدرضا چاوش��یزاده ،ناصر
عابدین��ی ،محمدحس��ین مزروع��ی ،علی
بابائی ،فریدون فاضلی ،محمدرضا بصیری،
محمدعل��ی بش��یری ،عب��اس طاهریان،
محمدصادق کاظمی ،سیداحسان دیباجی،
غالمرض��ا هارون��ی ،امیرجعف��ر دائیتقی،
حمیدرضا سلبی ،رضا هاشمیمفرد ،مهدی
غفاری(زم��ان) ،بهرام علویجه و افش��ین
براتیان.
تبري�كات صميمانه م�ا را به خاطر
پاگذاشتن به عالم هستي كه يادآور
بهار تولدتان است را پذيرا باشيد.

موفقیت فرزند همکار

سرکار خانم سهیال نریمانی فرزند همکار اکبر
نریمانی با حضور در هفتمین دوره مس��ابقات
قهرمانی کاراته کشوری بانوان که در شهریور
ماه سال  90به میزبانی استان اصفهان برگزار
گردید با احراز مقام سوم و کسب مدال برنز در
قس��مت کومیته در رده سنی جوانان مفتخر به
دریافت حکم قهرمانی این دوره از مس��ابقات

گردید .این موفقیت
را خدم��ت ایش��ان،
والدی��ن و مربی��ان
گرام��ی وی تبریک
و امیدواری��م در کلیه
مراحل زندگی موفق
و سربلند باشند.
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آشنایی با چرخه سوخت هستهای

احتراق 15

همانطور که قبال بیان ش��د س��ری مش��عل
م��ازوت کار پودر کردن س��وخت مایع را به
عهده دارد و با استفاده از بخار آن را اتمایزه
مینمای��د .حداکث��ر دبی بخار  12مش��عل
ح��دود  1الی  1/5تن بر س��اعت میباش��د.
بخ��ش چهارکاناله گردابی کننده (موس��وم
به توربینی) مربوط به سری مشعل کمترین
مقط��ع عب��ور را دارد و به همین س��بب در
تعیین دبی مازوت نقش به س��زایی دارد .در
صورتی که در اثر سرویس این مسیر کاهش
یابد .حتی سرویسهای ناقص سری مشعل
موجب اختالف در دب��ی که خود موجب به
هم خوردن باالنس احتراق شده میگردد.
چگونگی کار و میزان دبی مشعل با استفاده
از آب ،ب��ر روی اس��تند مخص��وص تس��ت
میگ��ردد و چون با توجه ب��ه تلرانس مجاز
دبیها متفاوت است نحوه چینش بدینگونه
اس��ت که هر چه از طرفین ک��وره به مرکز
آن میرویم مش��علهای با دبی بیشتر قرار
میگیرند ضمن اینکه تقارن مشعلها از نظر
دبی نیز رعایت میگردد.
مش��علهای مج��اور دارای جه��ت گردش
مخالف میباش��ند که این گردش ناش��ی از
جریان هوا میباشد.
مش��علهای 11و 9و 7و 6و 4و 2از
روب��رو دارای جهت گردش س��اعت گرد و
مش��علهای  12و10و 8و 5و 3دارای جهت
پادس��اعت گرد میباش��ند .در هر مشعل دو
محل ویژه هوا ب��ه نام هوای  30درصد هوا
از طری��ق مرک��ز و  70درص��د آن از طریق
کانال محیطی تأمین میشود .سرعت هوای
مرکزی کمی کمتر از هوای محیطی است و
بدین لحاظ شعله را خم نکرده و نمیشکند.
جهت دوران بخار اتمایزینگ یکس��ان است
در غیراینص��ورت بخ��ار به م��ازوت نیروی
ترم��زی اعم��ال مینماید .گ��ردش مازوت
میتواند چپگرد و یا راس��تگرد باش��د .در
طراحیه��ای اولی��ه جهت گ��ردش مازوت
مش��علهای مج��اور چپ و راس��ت بود که
دردسر زیادی ایجاد مینمود و در عمل تأثیر
یکنواخت کردن هم زیاد نبود زیرا دانس��ینه
مازوت در حدود  1000برابر هوا میباشد.
ویس��کوزیته مازوت بر روی چگونگی پودر
ک��ردن تأثی��ر دارد که خود تح��ت تأثیر دما
میباش��د .برای سری مش��علهای ساخت
روسیه حداکثر ویسکوزیته  16سانتیاستوک
میباشد که با عنایت به نوع مازوت تحویلی
از پاالیش��گاه می��زان دما تنظیم می ش��ود.
مازوت س��نگین بایستی دارای حداقل دمای
 145درجه سانتیگراد میباشد .مازوت سبکتر
دمای پایینتر را میطلبد .از طرفی با عنایت
به موضوع ایمنی دمای مازوت نبایس��تی از
حد و حدود خاص باالتر رود.

٣

مش��عل مازوت ب��رای دبی  1ت��ا حدود
4/5مترمکعب برساعت طراحی شدهاند .هر
چه فش��ار باالتر باشد پودر کردن بهتر انجام
میشود اما دبی نیز افزایش مییابد.
نکتهآی که بایس��تی به آن اش��اره داش��ت
این اس��ت که دود گردشی ( G.R.fanکه
نقش اصل��ی آن جهت کنت��رل دمای بخار
ریهیت اس��ت) به هوای محیطی مشعلها
ملحق میش��ود .اف��زودن ای��ن دود به هوا
باع��ث کاهش دمای محوطه احتراق ش��ده
و از امکان تولید اکس��یدهای ازت ()NOX
میکاه��د .اگر این دبی دود در این قس��مت
نب��ود می��زان  30درصد ب��ه تولید ()NOX
افزوده میشد .تشکیل اکسید ازت بستگی به
دمای شعله دارد .وقتی دود را وارد هوا کنیم
دمای احت��راق پائین میآید .در نیروگاههای
ذعال سنگی از طریق مشعلهای مخصوص
به درون کور ه آب اسپری میپاشند تا دما را
کاه��ش بدهند و ( )NOXکه برای محیط
زیست مضر است را کاهش دهند.
 30درصد هوا به قسمت مرکز مشعل جریان
مییاب��د .اگر دمپر ه��وای مرکزی را ببندیم
س��یاهی را در شعله خواهیم داشت و احتراق
ناق��ص اس��ت ولی اگ��ر ه��وای محیطی را
ببندیم س��وخت مشتعل میشود ولی احتراق
ناق��ص اس��ت و دود زیادی تولی��د میکند.
هوای مرکزی و محیطی در شعله تأثیر دارد.
ح��دود  3درصد کل دود گردش��ی به باالی
کوره ارس��ال میگردد .ای��ن دود یکنواخت
کردن دما در عرض 18متری کوره (در باال)
را به عهده دارد .مش��علها ب��ه خودی خود
احتراق یکنواخت را ندارند و اگر دود را قطع
کنیم اختالف ظاهر میش��ود .از طرف دیگر
این دود به منظور کاهش دمای س��وپر هیتر
پالتن اس��ت .با این کاه��ش دما در صورت
وجود وانادیوم در س��وخت مازوت ،خوردگی
وانادیومی کاهش مییابد.
دمپرهای دود باالی ک��وره در تمام حاالت
بایس��تی کامال باز باش��ند و در صورت بسته
ش��دن عالوه بر عدم استفاده از مزایای فوق
فالکس��یبلهای این کانالها میسوزند .در
بار پائین و تا قبل از استارت  G.R.fanها،
از هوا بجای دود اس��تفاده میشود تا جریان
دود از باالی کوره و از طریق این کانالها به
ورودی فن مکنده انجام نگیرد و در حقیقت
مسیر را آببندی نماید.
در اینجا قس��مت آخر این سلس��له گفتار که
حامل اطالعات بدس��ت آم��ده در تعامل با
پیمان��کار نصب بویلر و گروه تنظیمات بویلر
در حدود  10سال پیش بود به پایان رسید.

فتح ا ...لطفی

ادامه از شماره قبل
تولی�د ورق ،لوله ،میلگ�رد زیرکونیوم و
آلیاژهای نوین
مجتمع س��وخت در درون راکت��ور اتمی تحت
ش��رایط بسیار س��ختی از نظر فش��ار ،حرارت،
تاب��ش نوت��رون و گاما ق��رار میگی��رد و باید
ب��رای م��دت طوالنی ای��ن ش��رایط را تحمل
کند .در این ش��رایط یکپارچگی بس��ته سوخت
و بوی��ژه غالف س��وخت به عنوان اولین س��د
دفاعی در جلوگیری از پخ��ش مواد رادیواکتیو
نقش بس��یار مهمی دارد .از ای��ن رو در صنعت
ب��رای تولید مجتمعه��ای س��وخت از فلز زیر
کونی��وم و آلیاژهای آن ک��ه در برابر حرارت و
فش��ار مقاومت زیادی دارند ،اس��تفاده میشود.
زیرکونی��وم به لح��اظ خواص برتر هس��تهای
از جمل��ه برخ��ورداری از س��طح مقط��ع جذب
نوترون��ی پایین و خ��واص مناس��بی همچون
اس��تحکام کاف��ی ،مقاومت در براب��ر خوردگی
و ضری��ب انتق��ال حرارتی مناس��ب در محیط
راکت��ور م��ورد انتخ��اب صنعتگران هس��تهای
قرار گرفته اس��ت و به همین دلیل در راس��تای
تأمین غ�لاف و نگهدارنده میلههای س��وخت
م��ورد نی��از در راکتوره��ای اتمی ،ب��ا تکیه بر
اس��تقالل و دان��ش کش��ور و بهرهگی��ری از
نیروهای داخلی کارخانه  ZPPتأسیس گردید.
کارخانه تولید آلیاژهای نوین
تواناییهای تولید
کارخانه زیرکونیوم براساس نیاز سازمان انرژی
اتمی ایران و نی��ز کاربردهای ویژه آن با هدف
اولیه تولید اس��فنج زیرکونی��وم ،لوله بدون درز،
تس��مه و میلگرد زیرکال��وی ،طراحی و احداث
گردیده اس��ت .با توجه به پروس��ه تولید شمش
زیرکونی��وم این کارخانه توانای��ی تولید منیزیم
خال��ص ب��ا خل��وص بی��ش از  99/99درص��د

ادامه از شماره قبل

را نی��ز دارا میباش��د .بدلیل وج��ود واحدهای
عملی��ات س��اخت (ش��کلدهی) کارگاهه��ای
ای��ن کارخانه ع�لاوه بر تولی��د مقاطع مختلف
زیرکونیوم ،امکان تولید مقاطع فلزات س��نگین
از جمله تیتانیوم و آلومینیوم را نیز دارا میباشد.
کاربردهای محصوالت تولیدی در صنعت هستهای
امروزه آلیاژهای زیرکونیوم بطور گستردهای به
عنوان غالف میلههای س��وخت در راکتورهای
هس��تهای بکار میرون��د .در چنی��ن کاربردی
ای��ن مواد نق��ش محافظت از س��وخت (بدلیل
مقاومت ب��اال در مقابل خوردگ��ی) ،جلوگیری
از تم��اس فیزیک��ی کن��د کنن��ده با س��وخت،
ایجاد س��طح مناس��ب برای انتق��ال حرارت و
همچنی��ن به عن��وان نگهدارنده س��وخت بکار
میرون��د .ام��روزه تقریب��ا تمام��ی راکتورهای
قدرت  PWRو  BWRو آب س��نگین را با
غالفهای س��اخته شده از آلیاژهای زیرکونیوم
کار میکنن��د که در حال حاض��ر این راکتورها
مهمترین راکتورهای قدرت را تشکیل میدهند.
آلیاژه��ای مختل��ف آلومینی��وم ،ع�لاوه ب��ر
مص��ارف صنعت��ی در صنع��ت هس��تهآی نیز
کارب��رد دارند و هم اکنون ای��ن کارخانه تأمین
کنن��ده لول��ه و ورقه��ای آلومینی��وم مصرفی
در قطعات ماش��ینهای س��انتریفوژ میباش��د.
سیروس نجفی

مدیریت موثر در بحران سازمانها

بحرانهای��ی که ب��ه ص��ورت تدریجی ظاهر
میش��وند :این بحرانه��ا به آهس��تگی ایجاد
میش��وند .میتوان آنها را متوقف کرد و یا از
طریق اقدامات سازمانی آنها را محدود ساخت.
 -3بحرانه�ای ادام�هدار :ای��ن بحرانها
هفتهه��ا ،ماهه��ا و یا حت��ی س��الها به طول
میانجامند .اس��تراتژیهای مواجهه ش��دن با
ای��ن بحرانها در موقعیتهای متفاوت بس��تگی
دارد به فش��ارهای زمانی ،گستردگی کنترل و
میزان عظیم بودن این وقایع.
میتوان از سه معیار سطح تهدید ،فشار زمانی
و ش��دت وقای��ع در طبقهبن��دی و شناس��ایی
بحرانها اس��تفاده کرد و میتوان از این طریق
به مدیران نش��ان داد که چه زمانی یک پدیده
و یا یک مشکل میتوان تبدیل به یک بحران
شود.
مدیریت بحران
براساس نظرات (پیرسون) و (کالیر) مدیریت
بحران عبارت است از :تالش نظام یافته توسط

اعضای س��ازمان همراه ب��ا ذینفعان خارج از
س��ازمان ،در جهت پیش��گیری از بحرانها و یا
مدیریت اثر بخ��ش آن در زمان وقوع عدهای
میگویند مدیریت بحران از س��ه مرحله اصلی
تشکیل شده است که عبارت است از مدیریت
بح��ران قبل ،حی��ن و بعد از وق��وع بحران،
قب��ل از وقوع بحران باید س��ه فعالیت کلیدی
صورت گیرد :تش��کیل تی��م مدیریت بحران
در س��ازمان ،ایجاد یک سناریویی که بدترین
حالت ممکن را نش��ان دهد ،و تعریف رویهای
اجرایی استاندارد برای انجام فعالیتهای قبل از
وقوع بحران.
در زمان وقوع بحران س��ه فعالیت اصلی باید
انجام شود :تمرکز بر اشاعه اخبار و اطالعاتی
که مورد تمایل عموم باش��د ،مشخص کردن
یک نفر به عنوان سخنگوی سازمان و ارسال
پیامه��ا و گزارش��ها ب��ه صورت حرف��های در
رسانهها.
ادامه در شماره آینده
تهیه کننده :داریوش دانش

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

س�لام بر مهدی منتظر و س�لام بر منتظرین آن حضرت
از آنجای��ی ک��ه یکی از مس��ائل دوران غیب��ت امام عصر
ارواحن��ا ف��داه انتظ��ار اس��ت بر آن ش��دیم ت��ا مطالبی را
در ای��ن خصوص ب��ه اس��تحضار هم��کاران و همراهان
برس��انیم الزم اس��ت در مقدم��ه جه��ت بهرهگی��ری هر
چ��ه بهتر ضرورت انتظار را مورد بررس��ی ق��رار دهیم این
موضوع بس��یار حیاتی و قابل توجه است با مطالعه مطالب
اهمی��ت آن جه��ت خوانن��دگان بیش��تر تبیی��ن میگردد.
ضرورت انتظار را میتوان از زوایای مختلف مورد بررسی قرار داد:
 -1انتظ��ار ،دوره آماده س��ازی و زمینه س��ازی برای یک
نهض��ت به ش��مار میآید و هر انق�لاب و حرکتی که این
دوره را پش��ت س��ر نگذاشته باش��د ناقص و بیثمر است.
 -2در اهمی��ت انتظار همین بس که دش��منان ،آن را مانع
تس��لط خود بر مسلمانان برش��مردهاند .میش��ل فوکر ،کلر
بری��ر در بحث مبارزه با تفکر مه��دی باوری ،ابتدا قیام امام
حسین (ع) و بعد انتظار امام زمان (عچ) را دو عامل پایداری
ش��یعه معرفی میکنند .در کنفرانس تلآویو نیز افرادی مثل
برنارد لویی��س ،مایکل امجی ،جنش��ر ،برونبرگ و مارتین
کرام��ر بر ای��ن نکته تکیه فراوان داش��تند .آنان در توصیف
ش��یعه گفتهاند ( :شیعیان به نام امام حس��ین قیام میکنند
و به اس��م امام زمان قیامش��ان را حفظ مینمایند ).ماریین،
محقق آلمانی میگوید ( :از جمله مس��ائل اجتماعی بس��یار
مهمی که موجب امیدواری و رس��تگاری ش��عیه میباش��د،
اعتق��اد ب��ه وج��ود حجت عص��ر و انتظ��ار ظهور اس��ت).
البت��ه ای��ن مطالب ادام��ه دارد بن��ده به خاط��ر ماندگاری

مطال��ب در ذهن مبارک خوانندگان محترم در ش��مارههای
بع��دی ادامه آن را تقدیم مینمایم مهم این اس��ت نهضت
حس��ینی عامل قی��ام و انقالبهای مفید و مثبت در ش��عیه
ب��وده و تداوم آن با انتظار به وجود مقدس و نازنین حضرت
امام مهدی اس��ت انس��ان به معنای واقعی در مکتب انبیاء
و ائم��ه طاهرین علیهمالس�لام به حقیقت رم��ز ماندگاری
ش��عیه از چهارده ق��رن تاکن��ون و آینده در همین اس��ت.
الزم است توجه داشته باشیم هدف قیام و تداوم آن انسانی
الهی همراه با انجام واجبات و ترک محرمات است و واجب
اس��ت انسان عاشورایی و مهدوی از هر گونه زیاده و خرافه
و ب��ه نوعی افراط و تفری��ط در همه زمینههایی بپرهیزد ...
ادامه در شماره آینده
امام جماعت نيروگاه
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تجهیزات -7-گفتگو -گروه ورزش��ی -8-تلخ عرب -نتی
در موس��یقی -9-تنش ناگهانی -روان��داز -تند و تیز10-
امانت -شلوغی -11-سورهای در قرآن -مولد بخار.
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به دو نفر از كساني كه پاسخ صحيح جدول را ارسال نمايند جايزه نفيس اهداء خواهد شد .مهلت ارسال پاسخ90/8/15
برندگان جدول پيك شماره  56به قيد قرعه آقایان :کامران یزدانی و سعید مستقل

تلفنهاي ضروري نيروگاه

آتش نشاني 125

اورژانس 115

مركز تلفن 118

باس�لام به محضر خوانندگان و همراهان پیک انرژی و ش��رکت
کنندگان در مس��ابقه احکام در پیک ش��ماره  56سوالی را مطرح
نمودیم تحت عنوان اینکه چه نوع ماش��ین لباسش��وئی و به چه
ش��رطی لباس نج��س را پاک و طاهر مینمای��د که در خصوص
پاسخ آن نکاتی را به استحضار عزیزان میرسانم.
 -1ماش��ین لباسشوئی تمام اتوماتیک که قادر به ریختن آب بر
روی لباس��ها باش��د بصورت تکرار و آب غس��اله لباسها هم براثر
دوران از لباسها خارجگردد.
 -2توصیه میگردد از ریختن لباس نجس بخصوص لباس��ی که
عین نجاست به آن است در لباسشویی خودداری فرمایند یا قبل
از آن نسبت به تطهیر یا برطرف کردن عین نجاست اقدام نمایید.
 -3در صورتیکه عین نجاس��ت به لباس در ماش��ین باش��د تمام
لباسه��ا نجس اس��ت ،پ��س از انداخت��ن اینگون��ه لباسها جداً
خودداری فرمایید.
 -4حتما ماش��ین لباسش��ویی به آب لوله شهری و یا به تعبیری
جاری متصل باشد.
در خصوص برنده این مس��ابقه به اس��تحضار میرساند متأسفانه
هیچ گونه پاس��خی از خوانندگان این ش��ماره پیک دریافت نشده
است.
س�وال شماره  :49قدر واجب در سجده برای دستهای انسان
نمازگزار چقدر میباشد؟
مهلت ارسال پاسخ90/8/15 :

امام جماعت نيروگاه

اسراری برای زندگی بهتر

همه ما در زندگی با موقعیتهایی روبه رو میش��ویم که اگر نتوانیم
به درس��تی رفتار کنیم ،س�لامت روانی خود و دیگ��ران را به خطر
میاندازی��م .موقعیتهایی مث��ل کنترل هیجانهای تند و ش��دید،
ارتباط برقرارکردن با دوس��تان و اطرافیان ،پذیرش مس��ئولیتهای
جدید ،حل مسائل و مشکالت روزمره ،تصمیمگیری مناسب ،مقابله
با اضطرابها ،ناکامیها ،افس��ردگیها و تنشهای روانی .چگونگی
رفت��ار کردن در چنی��ن موقعیتهایی نی��از به یادگی��ری تمرین و
مهارتهای زندگی دارد( .مهارتهای زندگی) توانایی هستند که به
فرد کمک میکنند تا در شرایط گوناگون به ویژه موقعیتهای دشوار
به شیوههای مناسب و صحیح عمل کنند این مهارتها عبارتند از:
کنترل هیجانهای تند و شدید
اغلب مردم در طول زندگیشان هیجانهای شدید و غیرقابل کنترلی
را تجرب��ه کردهاند .افراد در چنین ش��رایطی بس��یار تمایل دارند که
خش��م ،اضطراب و ناکامی خود را تحت کنترل داشته باشند .گاهی
ش��دت هیجانها به حدی اس��ت که بر ش��یوهی رفتار فرد و روابط
اجتماع��یاش تأثیری منفی میگذارد و موج��ب رنجش ،آزردگی و
ناراحتی خود و دیگران میشود .در این خصوص توصیه میشود:
 -1احساسات خود را بشناسید.
 -2استراحتی به خود بدهید.
 -3از روشهای آرامسازی عضالنی و تمرکز فکر که موجب کاستن
از شدت خشم میشوند ،استفاده کنید.
 -4درصدد یافتن علت خشم خود برآیید.
 -5کمتر دیگران را سرزنش کنید.
 -6از کلمه (هرگز) و (همیشه) کمتر استفاده کنید.
 -7گاهی تغییرات عاملی برای عصبانیت به شمار میروند.
ادامه در شماره آینده

