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 1393گزارش نگهداري وتعمیرات نیروگاه در سال 
  نیروگاه 1نصب ترانسفورماتور قدرت جدید براي واحد 

 )تهیه و نصب اتصاالت جدید لوله باسبار در سمت ولتاژ باالHV( )و ولتاژپایینLV (
 1ترانسفورماتورواحد 

  شارژر جدید باتري هاي تغذیه نصب و بهره برداريDC نیروگاه 

 نیروگاه 5تا  2ماتورهاي واحد تصفیه روغن ترانسفور 

  5تا  1نصب کف پوش براي سالن ترانسفورماتورهاي تغذیه داخلی نیروگاه از واحد 

 یی معابر مسیر کمربندي به نیروگاهتعویض کابل برق روشنا 

  جهت انجام تست هاي گازکروماتوگرافی و  5تا  1نمونه برداري از روغن ترانسفورماتورهاي واحدهاي
 کنترل کیفیت

 سرویس و راه اندازي آسانسور نیروگاه 

 کشی زنی به همراه کابل نصب دستگاه جدید کارت 

 پیاده سازي دیش اینترنت تاج سد،تعویضLNB   نصب مجدد دیش بر روي دکل و 

  2و  1نصب و راه اندازي تابلوهاي فرمان دریچه هاي عمقی 

  2و  1اصالح تابلوي تغذیه کل دریچه 

  شامل: سوراخکاري دیوار و نصب بست هاي فلزي، عبور کابل  7مهار کابل تغذیه پاندول پایه شماره
 و محکم کردن آن 

 یربکس تعمیر شده سد تاریک نصب دو عدد موتور و گ 

  نیروگاه 5تا  1سرویس ذغالها و پایه هاي ذغال اسلیپ رینگ واحد 

 هاي عمقی و  ، دریچه5تا  1اي واحدهاي  ، شیر پروانهپس هاي شیر باي سرویس کلیه میکروسوییچ
 هاي راس دریچه
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 5تا  1هاي واحدهاي  تست سوندهاي سنسور دماي یاتاقان ها و ترموستات دماي یاتاقان 

  با به کارگیري چسب  1رفع نشتی روغن از زیر فلنج مخزن کنسرواتور روغن ترانسفورماتور واحد
 مولتی متال توسط شرکت الوند توان انرژي

 نیروگاه  5تا  1هاي هاي واحد سرویس و تست دتکتورهاي آب خنک کن یاتاقان 

  ولتاژ باالي (  عدد بوشینگ 6تعویضHV 5و  4) ترانسفورماتور قدرت واحدهاي 

 5تا  1کرد بریکرهاي واحدهاي تعمیر اساسی مکانیزم عمل  

 نوسازي مدار فرمان برق تغذیه ورودي دفتر سدها شامل تعویض کلیدها، ترمینال و سیم کشی 

  تابلوي برق گالري تاج سدنوسازي 

 هاي  بهمراه جایگزینی لوله 2و1هاي نیمه عمقی  زدایی از شفت دریچه کاري و رسوب نظافت، گریس
خورها و بستن داربست  هاي پرسی فشار قوي، تعویض تمامی گریس خور قدیمی با شیلنگ گریس

 هاي نیمه عمقی مربوطه ري شفت دریچهکا براي نظافت و  گریس

  متر و نصب ورق  6به طول  2جوشکاري ورق استیل کنار درب دریچه نیمه عمقی شمارهST52  به
 متر مربع و جوشکاري ورق هاي مربوطه 4طول 

 ژ مجدد پس از تعمیر الکتروموتور آن و تعویض و نصب پمپ  کش زهکشی و مونتا دمونتاژ  پمپ کف
 شیزهک 2

  دمونتاژ پوسته فیلتر تراوبند ذغالی واحدهاي یک الی پنج و مونتاژ پوسته فیلتر استیل خریداري
 شده بهمراه نصب اتصاالت مربوطه 

  تعویض پمپ شناور چاه سانترال با پمپ مشابه جدید 

 میلمتري  از محل نیروگاه به کارگاه جوشکاري جهت آبیاري باغات به  160کشی پلی اتیلن  لوله
 اتیلن آن  همراه انجام جوش پلی

  نصب و راه اندازي دیزل ژنراتور خریداري شده جدید نیروگاه 
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 عدد پمپ سانتریفوژ و  1کش و  عدد پمپ کف 3اندازي  مأموریت به سد شهر بیجار جهت نصب و راه
متر، بهمراه تعمیر و تعویض کوپلینگ پمپ سانتریفوژ  و ساخت شاسی  300ري آن به طول گذا لوله

کاري و روغن کاري پمپ و همچنین دمونتاژ مجموعه پمپ سانتریفوژ پس از  لوله و گریس
 برداري و انتقال آن به سد انحرافی شهر بیجار بهره

  بار شامل تعویض روغن و فیلتر هوا و  8دستگاه کمپرسور  3بار و  30دستگاه کمپرسور  3سرویس
... 

 هاي استیل تراوبند (شفت سیل) واحدهاي سه و چهار و پنج بهمراه فرزکاري و  کاري  بوش خشن
 و تراشکاري داخلی بوش چهار  3کاري بوش استیل شماره  سوراخ

 لوله اکوموالتور واحدهاي یک، دو، سه و پنج-تعویض مبدل حرارتی پوسته 

  کننده یک الی پنج خنکورودي سیستم  150سرویس شیرهاي 

 هاي هشت تکه مولد واحدهاي دو و چهار دمونتاژ، بررسی و فیلرگیري یاتاقان 

 دمونتاژ و فیلرگیري یاتاقان فوقانی واحد سه 

 متر بهمراه جوش و ساخت و نصب بست  55باغات به متراژ تقریبی  160هاي پلی اتیلن  تعویض لوله
 در مسیر لوله

 متر 150زنی کف دریچه عمقی دو به خط جوش تقریبی  جوشکاري و سنگ 

 روگاهاندازي پمپ شناور دو نی کش چاله زهکشی و انتقال آن به باال و مونتاژ و راه دمونتاژ پمپ کف 

 هاي دایره  آمیزي سینی مترمربع همچنین رنگ 347آمیزي دیوارهاي نیروگاه در ارتفاع به متراژ  رنگ
هاي قطاعی شماره  هاي قطاعی دریچه واناژ واتاقک رگالتور واحدهاي یک الی پنج وموتور گیربکس

 پنجچهار و 

  5الی  1تصفیه روغن مخزن گاورنر واحدهاي 

 اژ دمونتاژ دستگاه ماکسیل تصفیه روغن، نظافت مخزن و تعویض کامل فیلترهاي کاغذي و مونت
 مجدد آن
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  بار به مدت  20به همراه تست آن ها با فشار  5تا  1تعویض شیر هواي ورودي اکوموالتور واحدهاي
 ساعت 24
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 وه کنترل و پایداري سد سفیدرودگزارش گر

 سد سفیدرود 1392و  1391هاي  تهیه گزارشات رفتارنگاري سال 

 سد سفیدرود و  18و عالج بخشی پاندول معکوس پایه  11و  7هاي  نظارت در ترمیم لوله پاندول
 آنانجام قرائت روزانه 

 مشارکت در جلسات کمیته منابع و مصارف شرکت و تهیه صورتجلسات مربوطه 

 برداري روزانه، ماهانه و ساالنه سد سفیدرود هاي بهره تهیه و تنظیم گزارش 

 ها شده شامل قرائت و ثبت و کنترل داده بندي انجام عملیات رفتار سنجی بر طبق برنامه زمان 

 هاي سیستم ابزار دقیق سد سفیدرود محاسبه و تجزیه و تحلیل داده 

 برداري  به دفتر بهره هاي بازرسی فنی فصلی و ارسال آن انجام بازدید ایمنی ماهانه سد، تهیه گزارش
 از تأسیسات تأمین آب شرکت مدیریت منابع آب ایران

 نگاري و سازمان تحقیقات مسکن و انجام تمهیدات الزم در راستاي ثبت  همکاري با موسسه لرزه
 ها بهینه داده

  همکاري در آبگیري و تخلیه مخزن سد سفیدرود 

  بازدید از سازه سفیدرود با حضور کارکنان در کمترین زمان ممکن پس از وقوع زلزله یا هر شرایط
 گربحرانی دی

 هاي عملکرد پیشرفت فیزیکی  هاي تعمیر و نگهداري سد مخزنی و گزارش نامه تهیه و تنظیم موافقت
 مربوطه 

 کننده از سد سفیدرود و ارائه توضیحات و اطالعات  ی و پژوهشی بازدیدهمراهی با مؤسسات علم
 مورد نیاز به آنها

 هاي عالج بخشی همکاري و نظارت در اجراي پروژه 
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 1393گیري ابزار دقیق سد سفیدرود  تعداد دفعات اندازه

 

1075:       1393سال ه نخست گیري در نیمکل دفعات اندازه جمع مورد   
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 هاي اصلی و فرعی گیري رودخانه تواتر اندازه

 

 مورد 131:      1393گیري در سال  جمع کل دفعات اندازه
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 هاي اصلی برداري رسوبات و کیفیت شیمیایی رودخانه تعداد نمونه

 
 مورد    2067:           1393هاي آب برداشتی در سال  جمع کل نمونه
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1393 سد سفیدرود در سال  نمودار دبی ورودي و خروجی از
 

 

93 -92لغایت  90-89نمودار تراز مخزن سد سفیدرود در سال هاي آبی 
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 گزارش گروه سدهاي انحرافی

 

 1393هاي آبیاري در سال  جدول میزان آب تحویلی به شبکه
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 شرح مختصري از عملیات اجرایی و انجام امور جاري گروه سدهاي انحرافی :

  هاي انحراف جهت آب شرب (آب خام تصفیه خانه بزرگ و قدیمی) و  دبی به هنگام کانالتنظیم
 رود و شهربیجار و کانال چپ سد سنگر) شیالت (گله

 رگاه سدهاي زنی محوطه کا شستشو و نظافت کامل محوطه تاج و تأسیسات سد به همراه علف
 املش و سد انحرافی سنگر-پلرود -رود گله-شهربیجار-انحرافی تاریک

  رود و سنگر  هاي محوطه سد تاریک،شهربیجار،گله هاي و فنس آمیزي نرده زدایی و رنگ زنگ 

 هاي سطحی سد سنگر و تاریک آمیزي اپوکسی دریچه زدایی و سندبالست و رنگ زنگ 

 کشی کرانه راست حوضچه آرامش کانال چپ سد انحرافی سنگر و پایاب تاریک  اجراي عملیات فنس
 متر 2000شیه چپ رودخانه به میزان حا

  هاي تنظیم اب ورودي تونل آببر فومن برقی کردن سیستم محرك دریچه 

 اي سد انحرافی شهربیجاره رسوبزدایی و شستشوي حوضچه 

 بازبینی سیستم روشنایی گالري اصلی و محوطه سد تاریک و سنگر 

 اي تأمین آب شرب منصوبه در مخزن سد مخزنی ه برداري پمپ همکاري در نصب و نظارت بر بهره
 شهربیجار

 کش و جرثقیل سد تاریک تعمیرات فنی دستگاه آشغال 

 و ثبت در سامانه  93نامه تعمیر و نگهداري تأسیسات آب در سال  تکمیل و ارسال فرمهاي موافقت
 سیمتا

 آمیزي  ی آبگیرها و پاکسازي مستمر شبکه هاي آشغالگیر، رنگپاکسازي محوطه سدها و رسوبزدای
 تأسیسات  و تأمین روشنایی معابر سدهاي انحرافی

  بازدیدهاي متناوب از حوزه عملکردي گروه سدهاي انحرافی در خصوص برخورد با متخلفین
 اي به همراه ارائه گزارش ح رودخانهبرداشت مصال
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  همکاري با اکیپ هاي پیمانکار مستقر در حوزه عملکردي گروه سدهاي انحرافی و نیروگاه سد
 انحرافی تاریک

 

هاي سطحیآمیزي اپوکسی دریچهسند بالست و رنگ 
 

 

 
 آمیزي هاي سطحی بعد از عملیات سند بالست و رنگ دریچه
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هاي تنظیم کننده آب ورودي تونل آببر فومنك دریچهبرقی کردن سیستم محر 
 

 

کشی حاشیه سواحل چپ و راست سنگراجراي عملیات فنس 
 

 


