
ستان از پایش معاونت تعمیرات نیروگاهی شرکت نصب،تعمیر و نگهداری نیروگاههای برق آبی خوز
.وضعیت نیروگاه های برق آبی استان کهگلویه و بویر احمد توسط این شرکت خبر داد

ر به گزارش روابط عمومی شرکت ، امیر محمودی اظهار داشت ، در پی وقوع زلزله سی سخت د
و با استان کهگیلویه و بویراحمد به درخواست مرکز مدیریت نیروگاه های برق آبی کشور

ات هماهنگی معاونت سد و نیروگاه سازمان آب و برق خوزستان، کارگروهی از شرکت تعمیر
وج به نیروگاههای برق آبی خوزستان جهت بازدید های میدانی از نیروگاه های زنجیره ای یاس

.محل اعزام گردید
، پل 2،پل کلو 1این کارگروه پس از بازدید از نیروگاه های پل کلو: وی با بیان این مطلب افزود 

ارتعاشات ، ترموگرافی و )ضمن انجام تست های پایش وضعیت ۴و کریک 2، کریک ۴کلو 
ه به و بازدید های چشمی ، گزارش از وضعیت تجهیزات و خسارات ناشی از زلزل( آلتراسونیک

.متولیان امر ارائه نمودند

ی خوزستان مدیریت تعمیرات ناحیه سد دز در شرکت نصب ، تعمیر و نگهداری نیروگاههای برق آب
.نیروگاه دز خبر داد 8ژنراتور واحد  CMاز تست های 

یه سد دز به گزارش روابط عمومی شرکت ، مهندس رضا بابادی سلطان پور مدیریت تعمیرات ناح
د دز شرکت تولید و بهره برداری سبا توجه به درخواست و گزارش: در این خصوص اظهار داشت 

نراتور و مجموعه معاونت سد و نیروگاه سازمان آب و برق خوزستان مبنی بر صدای غیر عادی در ژ
اه دز شرکت تعمیرات جهت پایش وضعیت این ژنراتور عازم نیروگ CMنیروگاه دز ،گروه 8واحد 

.شد
سنجی پس از انجام تست های صوت سنجی، ارتعاش: مدیریت تعمیرات ناحیه سد دز بیان کرد 

دگی ورقه مکانیکی و الکتریکی ژنراتور و انجام آنالیزهای مربوطه ، وجود اشکال در میزان فشر
.های هسته ژنراتور محرز گردید 

واحد روابط عمومی
1400فروردین ماه 

3باهفته    یک   
اری هفته نامه ی داخلی شرکت نصب ، تعمیر و نگهد

نیروگاههای برق آبی خوزستان

khpimc@khpimc.com  ایمیل تهیه شده در واحد روابط عمومی و اطالع رسانی شرکت نصب ، تعمیر و نگهداری نیروگاههای برق آبی خوزستان   www.khpimc.com  سایت شرکت

نیروگاه دز انجام شد8ژنراتور واحد CMتست های 

پایش وضعیت تجهیزات نیروگاههای برق آبی استان کهگلویه و بویر احمد

تعمیرات

روگاههای برق  مدیریت تعمیرات سد و نیروگاه شهید عباسپور در شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نی
کولینگ آبی خوزستان از انجام موفقیت آمیز عملیات تعمیرات اساسی دریچه آبگیر سیستم

.در نیروگاه اول سد شهید عباسپور خبر داد2و 1واحدهای 
ه آسیب با توجه ب: با اعالم این خبر گفت ” افشین قلی پور” :به گزارش روابط عمومی شرکت 

خت ابزار دیدن شفت رابط بین مکانیزم گیربکس و اسالید گیت، تعمیرات موقت گیت با سا
گاههای انجام عملیات غواصی انجام شد و مطابق نظر کارشناسان معاونت سد و نیرومخصوص و

.سازمان آب و برق خوزستان ، تعمیرات اساسی به بعد از پیک شبکه موکول گردید 
ژ و در این پروژه با عملیات غواصی کلیه قسمت های دریچه دمونتا: قلی پور در ادامه افزود 

یر مخرب، سند بالست و رنگ آمیزی اسالید گیت، انجام تست های غاقدامات تعمیراتی از جمله ، 
.تعویض شفت میانی ، اصالح آببند و رفع اشکال گیربکس به سرانجام رسید

نیروگاه سد شهید عباسپور با موفقیت انجام شد2و 1تعمیرات اساسی دریچه آبگیر سیستم کولینگ واحدهای 

شماره


