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:مقام معظم رهبري 
 درونی بنیه استحکام و داخلی تولید بر تکیه مقاومتی اقتصاد مبناي
  ظرفیت کردن فعال و تولید با فقط نیز اقتصادي رونق .است اقتصاد

دیگر چیز با نه و شود می محقق درونی هاي



›› یتپیام مدیر‹‹  

 رسیده تخصصی و فنی بلوغ از اي مرحله به اکنون هم ، خود ساله یکصد از بیش عمر از گذر با ایران برق صنعت
.           .دکن می آفرینی نقش اسالمی ایران بالندگی و توسعه روند در گذار تأثیر و حیاتی صنعتی بعنوان امروزه و
  پرمصرف استان دومین بعنوان  ، صنعتی بزرگ صنایع احداث و منطقه اقلیمی شرایط بخاطر نیز خوزستان استان 

  برق درصد 40 از بیش کننده تولید که اهواز رامین نیروگاه حیاتی و مهم  نقش و شود می شناخته برق انرژي
.                                                                                    سازد می نمایان پیش از بیش باشدرا می استان نیاز مورد

  اعتماد و خودکفایی ، کشور برق سراسري شبکه تثبیت در آن اهمیت و برق انرژي پایدار تولید ضمن نیروگاه این
  ضمن نیز اکنون هم و داده قرار خود هدفمند هاي برنامه و اهداف از را داخلی متخصصان  تجربه و دانش به

  در است توانسته ، نیروگاه در مستقر کارگاههاي در خود نیاز مورد تجهیزات و قطعات از اي عمده بخش ساخت
  زنجیره این از حمایت و داخلی کنندگان تولید به اعتماد با و پژوهشی و علمی مراکز با استراتژیک پیوندي
.                                       نماییم حرکت اصولی و سالم  رقابتی فضاي ایجاد و سازي کیفی مسیر در ملی و ارزشی

خودکفایی و رفع (امید است این رویکرد چراغ راهی باشد تا عزم و هدف واالي ما را در رسیدن به قله افتخار 
.راسخ تر نموده و نیروگاه رامین سهم خود را در تحقق این آرمان ارزشمند ادا نماید ) وابستگی کامل 

                                                                                                                                        
ناصر محمدي            

رامین اهوازمدیرعامل                                                                                                                                                                                           



نیروگاه 
رامین

41%
10,194,324

نیروگاه 
آبادان

20%
4.880.219

نیروگاه 
خرمشهر

17%
4.148.832

بهبهان
5%

1.342.657

ماهشهر
9%

2.233.834

نیروگاه 
زرگان

6%
1.456.455

پتروشیمی 
فجر

2%
646.235

تولید خالص  سهم نیروگاه رامین از مجموع
96نیروگاه هاي حرارتی استان درسال 
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سهم نیروگاههاي حرارتی، گازي و برق 
  96آبی در تولید خالص سال 

نیروگاههاي 
حرارتی و گازي

نیروگاههاي برق 
آبی

نقش و تأثیر نیروگاه رامین در تولید برق استان خوزستان
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96سهم نیروگاههاي استان خوزستان در تولید خالص سال 

نقش و تأثیر نیروگاه رامین در تولید برق استان خوزستان



97وضعیت تولید نیروگاه رامین در سه ماهه گرم سال 97وضعیت تولید نیروگاه رامین در سه ماهه گرم سال 

واحد  تعداد
در مدار

تولید نا خالص
Mwh

ساعات تولید  
ضریب آمادگی  واحد 6همزمان 

%97ساعت 3.272.42012901واحد 6



بقاي هر سازمان و تحقق اهداف آن ، بستگی به توانایی مدیران و کارکنان در انجام صحیح امور محوله و درك و انطباق با  
.  محیط در حال تغییر است 

.  لذا به منظور درك تغییرات و تبدیل تهدیدها به فرصتها ضروري است هر سازمان بر سه مولفه ذیل تمرکز نماید

کسب تئوري هاي علم مدیریت و شقوق آن براي مدیران •
) که بستر آن در سازمان فراهم شده باشد ( تشخیص و تدوین مدلهاي مناسب •
تلفیق و اجراي دقیق مدلها با رویکرد سیستمی و فرایندي در بستر سازمان•
  

براین اساس تحقق موارد فوق الذکر نیازمند تفکر استراتژیک مدیران و کارکنان سازمان است که ما نیز به 
تاسی از این نگرش مدیریتی سعی نمودیم در راستاي تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی گام برداشته و به لطف 

خدا ، حمایت هاي مسئولین و همت واالي تالشگران نیروگاه رامین توانستیم شاهد دستاوردهاي فنی و 
.مهندسی متعددي در این عرصه باشیم 

تدوین ) توسعه مهارتهاي مدیران و کارکنان ( با برنامه ریزي جامع  1394در نیروگاه رامین از نیمه دوم سال 
برنامه هاي آموزشی کوتاه مدت و میان مدت، همچنین نیاز سنجی پیاده سازي سیستمهاي مدیریتی مورد 

.نیاز اقداماتی به شرح ذیل صورت گرفته است
شرکت به لحاظ کیفی ، زیست محیطی و ایمنی و تحقق مسئولیتهاي اجتماعی از مدل فرایندي استانداردهاي 

. فوق الذکر در نیروگاه استفاده شده است 

توسعه و تقویت  مهارتهاي مدیران نیروگاه رامین الزمه تحقق اقتصاد مقاومتی



:  آموزش مدیران )  1( در خصوص بند یک 
: اجراي دوره مبانی مدیریت و سازمان یاد گیرنده به شرح ذیل 

:اجراي دوره مدیریت مدلهاي ذهنی 
:  اھداف 

اصالح نگرش در ھمسویي با مفھوم مدیریت  -
توانایي ایجاد تغییر عالما نھ براساس روش ھاي علمي-
 

بهره گیري از مدلهاي مدیریتی تعالی ساز  )  2( در خصوص بند 
نظام پیشنھادات : پیاده سازي 
مدیریت دانش : پیاده سازي 
 B.S.Cبرنامھ ریزي استراتژیك براساس مدل : پیاده سازي 

بھ منظور ارج نھادن بھ تجربیات كاركنان و ثبت و انتقال این دانش و تجربیات ارزشمند اقدام بھ پیاده سازي نرم 
. افزار ھاي فوق الذكر نمودیم 

–پیاده سازي استاندارد هاي مدیریت کیفیت مدیریت زیست محیطی )  3( در خصوص بند 
مدیریت ایمنی و بهداشت کارکنان  
بمنظور شفاف سازي و انطباق فعالیتھاي 







  نیروهاي و پیمانکار حضور بدون 1 واحد اساسی تعمیرات
.پذیرفت  انجام خارجی متخصص

مگاوات 28 میزان به تولید قابلیت افزایش :مهم دستاورد 
کشور در بار اولین براي 1واحد ایرهیتر  آببندي سیستم سازي بهینه

روز 11 مدت به 2واحد اي میاندوره تعمیرات انجام
روز 14 مدت به 4واحد اي میاندوره تعمیرات انجام
روز 27  مدت به 5واحد اي میاندوره تعمیرات انجام

5و4و3و2و1 واحدهاي توربین کنترل سیستم از عیب رفع

ت  ده   جام  م ا ھای  ت عا ده   جام  م ا ھای  ی عا ش آماد ا ی ا ش آماد ا نان و و ا ت ا نان ب ت ا ت   ۱۳۹۷۱۳۹۷ سال  سال ب ده   جام  م ا ھای  ت عا ده   جام  م ا ھای  ی عا ش آماد ا ی ا ش آماد ا نان و و ا ت ا نان ب ت ا   ۱۳۹۷۱۳۹۷ سال  سال ب
انجام تعمیرات  اساسی و میاندوره ايانجام تعمیرات  اساسی و میاندوره اي

یک شماره واحد رینگ اسلیپ بهبود و تراشکاري•
4 واحد  رینگ اسلیپ تراشی عمق و تراشکاري•
چهار شماره واحد تحریک سیستم تست انجام•
پنج واحد هاي حفاظت تست انجام•
یک واحد تحریک سیستم تست انجام•
شش واحد هاي حفاظت تست انجام•

LP توربین هاي پره شدن شکسته حادثه وقوع از پس
 ،33 و 32 ردیف هاي استیج در اشکال و 6واحد
 پره تعویض جهت داخلی توانمند شرکت به روتور

 انجام از پس که گردید  ارسال دیده آسیب هاي
 به ارسال آماده ضعیف فشار روتور الزم تعمیرات
.گردید نیروگاه

 کن خنک برج تجهیزات بازسازي و اشکال رفع منظور به
  واحد سازي بهینه راندمان بردن باال جهت و 1ردیف

  سل یک نمودن مدرنیزه ضمن همچنین .پذیرفت صورت
 و )اي میاندوره تعمیرات در( کن خنک برج سل پنج از

  گردید تعویض گیرها نم و دیواره هاي بخش و  بازسازي
.گردید درجه 2.5 میزان به دما اختالف تغییر باعث که

 4واحد بویلر هاي محدودیت رفع منظور به
 واتروال از متري 8 لوله شاخه 50 تعداد تعویض

 در و روزي شبانه صورت به )بویلر اصلی دیواره(
.پذیرفت انجام روز 5 مدت

 4شماره واحد هاي جوینت اکسپنشن همچنین
.گردید تعویض

  خریداري جدید بریکر 1واحد اساسی تعمیرات با همزمان
  از پس همچنین .گردید نصب ولت کیلو GCB 20 شده

  هاي بررسی انجام با 5واحد ولت کیلو 20 بریکر در حادثه
  GCB 20 بریکر دستگاه یک قدیمی بریکر دمونتاژ و فنی

  که گردید نصب نیروگاه پرسنل توسط و خریداري کیلوولت
.دارد همراه به را باالیی اطمینان قابلیت

صورت  6کیلو ولت واحد GCB 20انجام بازدید و سرویس بریکر 
.پذیرفت

    عمودي پمپ دستگاه یک اندازي راه و کامل بازسازي•
.عدد 6 تعداد به رساندن و

2شماره استخر از اشکال رفع رو بتنی سازه بازسازي•
سال 22 از پس 1 شماره شناور بتنی سکوي ساخت•
گیري اندازه تجهیزات کلیه عیب رفع و کالیبراسیون•
.سال 6 از پس اول مرحله پمپاژ هاي ایستگاه الیروبی•
.ها خط و ها بریکر ها ترانس تعمیر و سرویس•

  و داخل تولید زداي رسوب مواد با نوین شیوه بکارگیري با
  کشور هاي نیروگاه در بار اولین براي پرشر جت از استفاده

.گرفت انجام 4و2و1 واحدهاي کندانسور  زدایی رسوب
1واحد در عدد 361  تعویض و لوله 9800 زدایی رسوب
2واحد در لوله عدد 4000  زدایی رسوب
4واحد در لوله عدد 4491  زدایی رسوب

رسوب زدایی و رتیوب لوله هاي کندانسوررسوب زدایی و رتیوب لوله هاي کندانسور

بازسازي تجهیزات تأسیسات ساحلی کارونبازسازي تجهیزات تأسیسات ساحلی کارون

5و 1کیلو ولت واحدهاي  20تعویض بریکر  5و 1کیلو ولت واحدهاي  20تعویض بریکر 

4رفع اشکال از بویلر واحد4رفع اشکال از بویلر واحد

1بهینه سازي برج خنک کن ردیف1بهینه سازي برج خنک کن ردیف

6انجام تعویض پره توربین واحد6انجام تعویض پره توربین واحد

فعالیتهاي  مهم ژنراتور ، تحریک و حفاظت فعالیتهاي  مهم ژنراتور ، تحریک و حفاظت 

 در مانیتورینگ کاندیشن سیستم اینکه به توجه با
 بهینه به نیاز  و بود شده سازي بهینه 5و3و1 واحدهاي

 مانیتورینگ کاندیشن سیستم ، مذکور هاي سیستم سازي
 و جدید نسل به توجه با که گردید نصب 2واحد در جدید
 آنالیز  و ها داده تحلیل امکان و سنسورها بیشتر تعداد

.برد خواهد باال را واحد اطمینان قابلیت توربین وضعیت

2نصب سیستم کاندیشن مانیتورینگ توربین واحد2نصب سیستم کاندیشن مانیتورینگ توربین واحد

معاونت مهندسی و برنامه ریزي 



انجام تعمیرات میاندوره اي  و اساسی واحد ها 
1397در نیمه دوم سال 

1واحد

97/08/27
روز15

5واحد

97/06/28
روز 50

2واحد

97/07/12
روز22

3واحد

97/07/27
روز 15

4واحد

97/08/16
روز120 

6واحد

97/08/27
روز15

وضعیت
تاریخ
مدت













اقداماتردیف
مگاواتی 315و  305تعمیرات اساسی واحدهاي 1
کنترل توربین طراحی و ساخت سیستم2
ساخت روغن سیستم کنترل3
ساخت روغن توربین4
سیم پیچی بیشتر الکتروموتورها در محل کارگاه سیم پیچی نیروگاه5
تست کلیه الکتروموتورها توسط تجهیزات و پرسنل نیروگاه6
انجام آزمایشات شیمیایی وضعیت روغن ترانس هاي قدرت7
5در واحد  IDFAN , FDFANنصب الکتروموتور 8
کیلوولت با استفاده از تجهیزات نیروگاه 6تست کلیه بریکرهاي 9
کیلوولت 4/0و  6تست کلیه رله هاي حفاظتی الکتروموتورهاي 10
کیلوولت 6اصالح سر کابل الکتروموتورهاي 11
بازسازي یکدستگاه خودرو آتش نشانی عملیاتی12

سایر اقدامات شاخص نیروگاه رامین اهواز در تحقق اقتصاد مقاومتی



اقداماتردیف
رفع نشتی از مسیرهاي آب و بخار جهت کاهش مصرف آب مقطر13
و با تغییرات و بهینه سازي . که یک معضل چندین ساله بود  4رفع وجود آب در روغن واحد شماره 14

مسیرهاي آببندي توربین که مانع از بین رفتن و خرابی زودهنگاه روغن شد 
استفاده از روغن هیدرولیک ایرانی  بجاي روغن خارجی با کارایی یکسان15
رفع نشتی از کلیه مسیرهاي روغن و کاهش مصرف روغن توربین و کنترل  ١۶
بهبود خالء کندانسور و در نتیجه افزایش راندمان و تولید مگاوات خروجی17
بازطراحي و تعمیرات اساسي توربین ھاي انبساطي نیروگاه رامین اھواز 18

)سال این توربین ھا آماده بھره برداري شده اند ١۵پس ( 
در نیروگاه رامین ساخت قطعات و تجهیزات صنعتی در کارگاههاي مستقر19

سایر اقدامات شاخص نیروگاه رامین اهواز در تحقق اقتصاد مقاومتی



ارتقاء ساخت داخل نیروگاه رامین



تفکیک کلی 
درخواست ها

1390139113921393139413951396

تنوعتعدادتنوعتعدادتنوعتعدادتنوع  تعداد تنوع  تعداد تنوع  تعداد تنوع  تعداد 
2713400291519387893592924614469736توربین و ژنراتور
2946291448127123827220666145974135011455995سیستم هاي دوار

6767258188479147595791434645363640621148142سیستم ثابت

و ابزار دقیقالکتریک 
3641994815119437101629737284833825569

کلیجمع 
1010486

10984
218130981619802173777016260872602059342

ساخت قطعات نیروگاهی در کارگاههاي نیروگاه رامین اهواز



تعداد قطعات نام قسمت
ساخته شده

قطعاتتنوع 
ساخته شده 

10245توربین و ژنراتور
39788و تعمیرات تجهیزات دوارامورنگهداري 
53796و تعمیرات تجهیزات ثابتامورنگهداري 

19256و تعمیرات الکتریک و ابزار دقیقامورنگهداري 
1228285جمع

1397ماهه   6  -ساخت قطعات نیروگاهی در کارگاه تراشکاري نیروگاه رامین اهواز











 305و واحدهاي  5مگاواتی شماره  315تعمیرات اساسی واحد 
نیروگاه رامین   4و  1مگاواتی شماره 

توسط متخصصان نیروگاه





طراحی و ساخت چرخ 
زنجیر ایرهیتر بویلر  

مگاواتی در  315واحد 
نیروگاه رامین اهواز



اقداماتقسمت

تراشکاری

جهت تاسیسات ساحلی کارون)پین استسل- بوش برنزي- بوش استیل- غلطک(ساخت متعلقات اسکرین 

)کوپلینگ–سیت -شافت(12ساخت متعلقات والو برو 
....)سیت ثابت ومتحرك و کوپلینگ و -شافت(217-  116ز و والو.پ.ساخت متعلقات والو گ

)رینگ فانوسی- رینگ سایشی-بوش پکینگ- بوش آستینی-شافت(ساخت متعلقات بوسترپمپ
ساخت چرخ دنده والودستی وهیدرولیک

)چاکنت- رینگ سایشی-بوش پکینگ- بوش آستینی- شافت(ساخت متعلقات اجکتور پمپ
)پخش کننده- درپوش-دیفیوزر- مهره- نازل(ساخت متعلقات مشعل بویلر
)مهره چاکنت-رینگ پشت پکینگ- بوش-شافت(ساخت متعلقات پمپ نوپ ونوس
)ویرینگ- درپوش-رینگ- بوش-شافت(ساخت قطعات پمپ ها

)گلند-بوش- رینگ-پین- کوپلینگ-شافت(ساخت قطعات والوها
)آندفداشونده-شناور-بلنک-فانج(ساخت تجهیزات جانبی مبدلهاي بویلر

...)سیستم جکینگ و(ساخت قطعات سیستم کنترل توربین
ساخت سنسورهاي حرارتی ابزاردقیق

هیدرازین وآمونیاك- ساخت سیلندر وپیستون پمپ هاي تزریقی
....)یاتاقان ها و- آببندي ها- نازل باکس -سیگمنت ها- دیافراگم ها(ماشین کاري وبازسازي قطعات توربین 

...)بوسترپمپ و-ز.پ.گ(ماشین کاري وبازسازي شافت وپوسته هاي قطعات مختلف نیروگاهی
ساخت شافت پمپ ها و والوها بامتریال هاي استفاده شده قبلی

گیري روتورهاي الکتریکی  runoutماشین کاري و
فشار قوي وفشارضعیف بازسازي شده  

اقدامات نیروگاه رامین اهواز در سایر بخشهاي نیروگاه



اقداماتقسمت

امور نگهداري و  
تعمیرات توربین  
وسیستم هاي دوار

ساخت پوسته هاي بوستر پمپ  
ساخت دیفیوزر کندانسیت پمپ

ساخت پروانه اجکتور پمپ
ساخت سگمنت هاي آببندي توربین توربوفیدپمپ

  GRFANساخت شافت 
FDFAN-Rساخت شافت 

بازسازي قسمت محرك و متحرك هیدروکوپلینگ فید پمپ ها
بازسازي درپوش توربو فید پمپ

الکتریک

درصد 40صرفه جویی در مصرف زغال روتور ژنراتور به میزان 

تعویض سرکابلهاي  فن هاي بویلر در راستاي جلوگیري ازتریپ فن ها ونهایتاً جلوگیري از خروج واحدها
کیلو ولت0.4جهت جلوگیري از سوختن الکتروموتورهاي   over loadنصب رله هاي 
جهت جلوگیري از سوختن المپ هاي رشته اي تجهیزات الکتریکی  LEDنصب المپ هاي 

کیلو وات1250- 2واحد  FDFکیلو ولت بویلر 6سیم پیچی کامل الکتروموتور 
کیلو وات1250-6واحد  -IDFکیلو ولت بویلر6سیم پیچی کامل الکتروموتور 

کیلو وات 200کیلو ولت  کندانسیت پمپ 6سیم پیچی کامل الکتروموتور 

سایر اقدامات نیروگاه رامین اهواز



اقداماتقسمت

تجهیزات جانبی 
  بویلر و ایرهیتر

ساخت نازل هاي فارسونگ ها
کامل اببندي هاي محیطی ایرهیتر ساخت پکیج

مونتا ژ لوله هاي سوت بالور بویلر
دوم بطور کامل ساخت گیربکس سوت بالورهاي ایرهیتر نیروگاه

تعمیرات   اداره
شیمی تجهیزات  

ثابت

 CAVOساخت قطعات والو هاي هیدرولیک مربوط به سیستم 

 3پالشینگ پالنت واحد  ساخت و مونتاژ دو عدد ترپ رزین جدید جهت سیستم
ساخت استند تست آببندي داخلی سل الکتروالیزر به جهت مشخص شدن سالم بودن پین هاي 

متصل کننده

2طراحی و مونتاژ مسیر رسیر کوله الکترولیت براي قطب مثبت الکتروالیزر هاي فاز 

تعمیرات   اداره
والوها تجهیزات  

ثابت

که بعد از  . والوها و رگالتور والوها و سفتی والوها ساخت سیت متحرك و ثابت و شافت جهت گیت
سخت کاري شدن در تجهیز مونتاژ می گردد

گلند و شافت جهت رگالتورهاي اسپري بخار اصلی,سیت متحرك , ساخت بدنه سیت ثابت 
استند خاص جهت لپینگ والوها در شرایط مختلف ساخت

جدید فرز به صورت دستی جهت تخلیه جوش سیت ثابت معیوب در والوهاي پیستونی ساخت ابزار

سایر اقدامات نیروگاه رامین اهواز



اقداماتقسمت

تعمیرات مبدل  
هاي حرارتی و  

مخازن

... )کولر روغن فید پمپ و , هیتر شیمیایی , کولر بخار  (ساخت انواع مبدل هاي حرارتی لوله پوسته در داخل نیروگاه 

دستگاه باالبر اصلی کندانسور جهت کاهش هزینه هاي ساخت تجهیز  3بازسازي و ترمیم 
تغییر طرح سیستم خنک کاري  و نصب مبدل حرارتی  جهت افزایش راندمان حرارتی و خنک کاري بهتر روغن یاتاقان هاي 

فن هاي بویلر و کاهش هزینه هاي طراحی و ساخت مبدل حرارتی جدید
ریتیوب و تعویض تیوب هاي معیوب کولر بخار استارت بویلر نیروگاه اول و کاهش هزینه هاي ساخت توسط پیمانکار خارج از  

نیروگاه
اتمسفري واحد و کاهش هزینه هاي ساخت تجهیز توسط پیمانکار خارج از  ½ ساخت کویل هیتر شیمیایی جهت دیراتور 

نیروگاه
و کاهش هزینه هاي ساخت تجهیز توسط پیمانکار خارج  )  MHP( ساخت کویل کولر خنک کاري روغن سیستم کنترل توربین 

از نیروگاه
ساخت کویل کولر روغن بوستر پمپ و کاهش هزینه هاي ساخت تجهیز توسط پیمانکار خارج از نیروگاه

ریتیوب کویل کولر بخار استارت بویلر نیروگاه اول و کاهش هزینه هاي ساخت و ریتیوب تجهیز توسط پیمانکار خارج از نیروگاه
استارت بویلر نیروگاه اول با استفاده از توانمندي پرسنل داخل نیروگاه 2تعویض کلیه لوله هاي درام بویلر شماره  

دستگاه باالبر اصلی کندانسور جهت کاهش هزینه هاي ساخت تجهیز در خارج از نیروگاه   3بازسازي و ترمیم 
تعویض تیوب هاي معیوب کولر بخار استارت بویلر نیروگاه اول در داخل نیروگاه و کاهش هزینه هاي ساخت توسط پیمانکار  

خارج از نیروگاه
استارت بویلر نیروگاه اول با استفاده از توانمندي پرسنل داخل نیروگاه 2تعویض کلیه لوله هاي درام بویلر شماره  

سایر اقدامات نیروگاه رامین اهواز



اقدامات
6طراحی و اجراي سیستم کنترل توربین واحد 

نیروگاه 4و  3و ساخت داخل سیستم مانیتورینگ واحد  طراحی
طراحی و ساخت ژنراتور ازوناتور تصفیه خانه کارون

تغییر طرح و اصالح سیستم تهویه اتاق ترانسفورماتور تحریک واحد شماره دو و سه  
سیم پیچی الکتروموتورهاي کندانسیت پمپ توسط شرکت هاي داخلی

(OKTS)اقدام به ساخت داخل بردهاي الکترونیکی مربوط به سیستم کنترل تجهیزات نیروگاه 

کیلوولت به صورت مهندسی معکوس توسط شرکت هاي داخلی   6ساخت رله اتصال زمین مربوط به الکتروموتورهاي 
ساخت داخل واشرهاي آببندي نقطه صفر ژنراتور  

ساخت داخل واشرهاي مربوط به لید هاي خروجی ژنراتور  
ساخت داخل ایربافرهاي ژنراتور  

ساخت داخل سگمنت هاي ژنراتور  
ساخت داخل واشرهاي آببندي مسیر هاي ورود و خروج آب مقطر به ژنراتور  

ساخت داخل تیوپ هاي عایقی اکسایتر و ژنراتور
اقدام به بهینه سازي الینرهاي عایقی زیر گوه هاي روتور ژنراتور

ساخت داخل گوه هاي ژنراتور و سرگوه هاي استاتور

سایر اقدامات نیروگاه رامین اهواز



اقدامات
ساخت و تعمیر ابزار مخصوص هاي تعمیرات اساسی ژنراتور

ساخت ابزار مخصوص تراشکاري درجاي اسلیپ رینگ هاي روتور ژنراتور به کمک شرکت داخلی
کیلو ولت توسط شرکت هاي داخلی 6/3ساخت داخل شینه هاي الکتروموتورهاي 

مگاولت آمپري توسط شرکت داخلی 400انجام تعمیرات اساسی یک دستگاه ترانسفورماتور 
مگاولت آمپري توسط شرکت داخلی 400ساخت کویل هاي فشار قوي و ضعیف ترانسفورماتور 

نصب و راه اندازي دستگاه باالنس
جهت رزرو واحدها و جلوگیري از خرید ID FANتعمیرات یک عدد شافت  انجام

ساخت ابزار مخصوص تراشکاري درجاي اسلیپ رینگ هاي روتور ژنراتور به کمک شرکت داخلی

سایر اقدامات نیروگاه رامین اهواز



نام تجهیزردیفنام تجهیزردیف
ساخت قطعات پمپهاي مرحله دوم مازوتMHC14ساخت و بهینه سازي دستگاه تصفیه روغن 1
پمپ فالش تانک مازوتخانهساخت قطعات 15ساخت پاکت هاي ایرهیتر2
ساخت سیت ثابت و متحرك قسمت بخاري رگالتور والو  3

توربین 1شماره 
K90پمپ ساخت کامل 16

ساخت و تعویض پره هاي هیدروکوپلینگ فید پمپ  4
الکتریکی

پمپهاي تزریقی هیدرازین و آمونیاكساخت قطعات 17

ساخت پیستون پمپهاي سود و اسید و هیدرازین18ترمیم و بازسازي استیج هاي پمپ توربو فید پمپ5
8006و  8005ساخت قطعات پمپ دنده اي انتقال چاهک مازوت 19ساخت قطعات کندانسیت پمپ6
و بهینه سازي سطح سنجهاي جدید جهت  , مونتاژ,طراحی20ساخت قطعات پمپهاي دریناژ هیترهاي فشار ضعیف7

متر   5000تانکهاي مختلف  از جمله قیفی شکل و 
2شیمی فاز یک و  BECسیسترنهاوتانک ,مکعبی

طراحی و ساخت کارت نشاندهنده درصد باز و بسته بودن  21ساخت قطعات پمپهاي نوس8
و ولوهارگالتورها 

طراحی وساخت کارتهاي نمایش دهنده باز و بسته بودن ولوها و  22ساخت روتور اجکتور پمپها9
)میمیک( روشن خاموش بودن پمپ ها  روي تابلوي اتاق فرمان 

میلی   20تا  4طراحی وساخت کارت مبدل سیگنال با خروجی 23ساخت روتور بوستر پمپها10
آمپر

طراحی و ساخت سنسور سطح سنج خازنی24ساخت متعلقات رگالتور تنظیم فشار آببندي مازوت11
طراحی وساخت کلیه قطعات تست هواي ژنراتور٢۵ساخت قطعات فیدپمپهاي استارت بویلر12
ساخت کارتهاي پالس ساز سیستم تحریک٢۶بازسازي پمپهاي شناور13

ساخت قطعات در کارگاه هاي نیروگاه رامین اهواز  ساخت قطعات در کارگاه هاي نیروگاه رامین اهواز  



نام تجهیزردیفنام تجهیزردیف
ساخت شفت وقطعات ولوهاي آتش نشانی نیروگاه41ز- پ-ولو گ -ساخت شفت  وقطعات ولو مسیر اصلی  بخار27
ترمیم و تراشکاري پوسته ولوهاي مسیر اصلی بخار وآب و شیمیRPK42ولو -ساخت شفت و قطعات ولو مسیراصلی بخار28
ساخت شفت وچرخ زنجیر و قطعات ایرهیتر1243ولو برو -ساخت شفت و قطعات ولو مسیر اصلی بخار29

ساخت تسمه هاي کوتاه و بلند نگهدارنده لوله هاي لوله هاي بویلر10144ولو -ساخت شفت و قطعات ولو مسیر اصلی آب و بخار30
ولو هاي  –ساخت شفت و قطعات ولو مسیر اصلی  آب و بخار 31

143و142و141
ساخت شفت و قطعات بوستر پمپ ها45

سفت ولو –طراحی و ساخت شفت و قطعات ولو مسیر اصلی بخار 32
اصلی و رهیت

ساخت شفت و قطعات اجکتور پمپ ها46

 1101ولو هاي  -ساخت شفت و قطعات ولو مسیر اصلی آب و بخار33
1102و

ساخت شفت و قطعات پمپ هاي نوپ و نوس وتغذیه اواپراتور47

ساخت شفت و قطعات پمپ هاي مازوت خانه واستارت بویلر48ساخت چرخ دنده و شفت  و قطعات ولوهاي هیدرولیک34
ساخت شفت و پیستون پمپ هاي شیمی از جمله پمپ هاي هیدرازین و ۴٩ساخت نازل فارسونگ هاي بویلر35

امونیاك و اسید
درصد قطعات سیستم کنترل از جمله فیلتر لود لمیت 10ساخت۵٠ترمیم  و تراشکاري نازل هاي  اصلی مشعل بویلر36

درصد قطعات فید پمپ هاي الکتریکی از جمله بوش زنبوري و   10ساخت ۵١ساخت قطعات سوت بلور بویلر37
درپوش محدبی

ساخت شفت و کوپلینگ و قطعات  پمپ هاي روغن۵٢ساخت قطعات ولوهاي  مسیرهاي اصلی بخار  و آب  و شیمی38

HPCساخت  کولر خنک کن پمپ ریسر کوله بویلر HPC۵٣ساخت  کولر خنک کن پمپ ریسر کوله بویلر 39

طراحی و ساخت سفتی والوهاي رهیت۵۴طراحی و ساخت سفتی والوهاي رهیت40

ساخت قطعات در کارگاه هاي نیروگاه رامین اهواز  ساخت قطعات در کارگاه هاي نیروگاه رامین اهواز  



نام تجهیزردیفنام تجهیزردیف
1117طراحی وساخت والو 71ساخت  و تراشکاري و ترمیم درپوش هاي الکتروموتور هاي نیروگاه55
12ساخت و نصب سیت و دیسک والو برو 72تراشکاري وترمیم روتور الکتروموتور ها بعد از جوشکاري56
ساخت سنسور و کویلینگ وقطعات مکانیکی قسمت ها ابزار دقیق 57

نیروگاه
6KVساخت تخته ترمینال هاي جدید الکتروموتورهاي   73

ساخت متعلقات والوهاي هیدرولیک74بیرون آوردن پره هاي معیوب توربین واحد سه و پره گذاري آن58
ساخت قطعات مورد نیاز  توربین وپمپ وسیستم هاي دوار در زمان 59

تعمیرات اساسی واحد ها
ساخت  سنسور کنداکتومتر75

ساخت باکس روغن  و نصب کولر خنک کاري روغن جهت باك 60
روغن سیستم کنترل توربین

081ساخت رگالتور والو 76

ساخت بدنه دیسک و سیت والوهاي مسیر آب خام در سایزهاي مختلف  ٧٧)روغنخانه (    FD Fanساخت و تعویض کولر خنک کاري روغن 61
میلیمتر800تا 

ساخت کالهک و درپوش کولر بخار استارت بویلر  و کویل هیتر 62
شیمیایی واحد

1117طراحی وساخت والو ٧٨

12ساخت و نصب سیت و دیسک والو برو ٧٩)روغنخانه بویلر ( ساخت کویل داخل باك روغن فن هاي بویلر  63
ساخت  کولر٨٠عددpy373/dy40 2 115و  114طراحی و ساخت رگالتورهاي 64
ساخت متعلقات والوهاي هیدرولیکdy100٨١ساخت والو هیدرولیک 65
ساخت  سنسور کنداکتومتر٨٢ساخت داخل لوله هاي سوت بلوور66
ساخت وتغییر طرح ساختمان فیلتر هاي ورودي بوستر پمپ٨٣ساخت و تعویض خورشیدي ایرهیتر  67
در مدت  2واحد  4و 2ساخت متعلقات  سفتی والوهاي اصلی  شماره ٨۴ساخت دیسک و سیت آبندي ولوهاي فشار قوي68

روز 4زمان بسیار کوتاه 
py284/dy325ساخت متعلقات والو فشار قوي 081٨۵ساخت رگالتور والو 69

ساخت بدنه دیسک و سیت والوهاي مسیر آب خام در سایزهاي 70
میلیمتر800مختلف تا 

  py373/dy300ساخت گیت والو٨۶

ساخت قطعات در کارگاه هاي نیروگاه رامین اهواز  ساخت قطعات در کارگاه هاي نیروگاه رامین اهواز  



نوع فعالیتنام شرکتردیفنوع فعالیتنام شرکتردیف

عملیات حرارتی  و  تشین فلز پارسوماش1
رادیاتور درخشان  7ریخته گري

جنوب
تولید انواع رادیاتور  

و مبدل هاي  
حرارتی

طراحی و ساخت  پیشرو تراش جنوب2
کیمیا تراش  8قطعات

جنوب
سازنده انواع  

قطعات و مبدل  
هاي حرارتی

سخت کاري و  عملیات حرارتی خوزستان3
ریخته گري و  فوالدریزان اهواز9عملیات حرارتی

تراشکاري

گروه فنی و  10ساخت انواع قطعاتطراح صنایع خوزستان4
مهندسی شیبانی

سازنده انواع  
قطعات

مجتمع صنعتی متال  5
کارگاه مدل سازي  11سازنده انواع قطعاتخوزستان

نوروزي
سازنده مدل هاي  

ریخته گري

پیشتاز تراش  12سازنده انواع قطعاتکارون فدك جنوب6
اهواز

سازنده انواع  
قطعات

تامین  قطعات صنعتی از کارگاه هاي استان خوزستان



نوع فعالیتنام شرکتردیفنوع فعالیتنام شرکتردیف

خدمات صنعتی پوالد کار 13
شرکت میل لنگ 20سانده انواع قطعاتایرانیان

تراشی کارگران
تراش انواع سیلندر و  

میل لنگ

جهش نوآوران اهواز14
سازنده انواع قطعات به 
وسیله دستگاه  برسش 

بابیت ریزي یاتاقانخوزستان پمپ21لیزر

ریخته گري و کارگاه صنعتی کفایی15
آلیاژ سازان فلز 22ماشینکاري

سازنده انواع فیلترسفید

سازنده انواع قطعات و مانیران فیلتر اهواز23سازنده انواع چرخ دندهتراشکاري و فرزکاري محمدیان16
باالنس

ساخت قطعات فایبر اهوازفایبرگالس17
سازنده انواع قطعاتتایید صنعت آسیا24گالس

ریخته گري و سازنده آتشکده فوالد ریزان18
سازنده انواع قطعاتیاسا صنعت نیرو25انواع قطعات

سازنده انواع قطعات کارون خوزستان19
سازنده انواع قطعاتفوالد کار جنوب26والوها و پمپ ها

تامین  قطعات صنعتی از کارگاه هاي استان خوزستان



طراحی و ساخت تجهیزات صنعتی در کارگاه هاي نیروگاه رامین اهواز طراحی و ساخت تجهیزات صنعتی در کارگاه هاي نیروگاه رامین اهواز 

مزایاي دستگاهنام تجهیزردیف
1

کنترل توربینسیستم 

–راه اندازي خودکار توربین تا رسیدن به دور نامی و تولید انرژي 
قابلیت

–کنترل تنش هاي حرارتی –کنترل سرعت چرخش روتور توربین 
کنترل سرسع توربین هنگام نوسانات شبکه  –حفاظت افزایش سرعت 

قابلیت نمایش و ثبت اطالعات سیستم–
 -عدم نیاز به بازکردن پوسته کامل -حساسیت و دقت باالي دستگاهدستگاه تراش شافت آي دي فن2

کاهش زمان خروج واحد  - عدم درآوردن روتور
صرفه جویی اقتصادي- عدم نیاز به نمونه خارجیساخت مقاومت هاي ترمزي  براي درایوهاي ایرهیتر3
افزایش پایداري تولید-داشتن الکتروموتور رزروساخت کویل هاي ولتاژ باال4
عدم نیاز به خرید کنتاکتور اضافه و پرداخت هزینه زیادTR-N5/3طرح ساخت شینه قدرت بی متال هاي فوجی تیپ 5
کنترل میزان تناژ آب ورودي به بویلرساخت اریفیس فشار باال6
جوشکاري انواع پیستون والو باکیفیت باال وبدون نیاز به نیروي انسانیطراحی و ساخت دستگاه جوش اتوماتیک7
تراشکاري پوسته در محل وعدم نیاز به  شرکت هاي دیگر براي انجام ساخت دستگاه مخصوص جهت تراشکاري بشکه توربو فیدپمپ در محل8

کار
عدم نیاز به شرکت هاي دیگر براي انجام کار و انجام کار در مدت زمان ساخت دستگاه جهت تراش پره هاي نازل باکس توربین ساخت کشور هلند9

کمتر
 1800میلی متر به  1000افزایش میزان کارگیر دستگاه سنگین تراش روسی از 10

میلی متر
میلی متر 1800تراشکار قطعات به قطر 

عدم نیاز به ساخت تسمه در خارج از نیروگاهطراحی و ساخت  قالب جهت ساخت تسمه هاي  نگهدارنده لوله بویلر11
عدم نیاز  اکسپنشن جوینت از خارج از نیروگاه طراحی و ساخت قالب ساخت  اکسپنشن جوینت بویلر12



مهندسی متخصصان نیروگاه رامین اهواز  دانش فنی  مهندسی متخصصان نیروگاه رامین اهواز  –دانش فنی 

مزایاي  ا جراي طرحاقداماتمشکالتمهندسی- عملیات فنیردیف

تغییر در مدارات الکتریک جکینگ 1
پمپ ها

عدم عملکرد صحیح درهنگام تریپ -1
واحد که میبایستی جکینگ  
وترینینگیر بالفاصله درمدار 

)بعلت بالبودن دما(قرارگیرند

جایگزین کردن طرح جدید 
6و5مشابه واحدهاي 

در (استفاده از یک موتور براي همه یاتاقان ها 
)طرح قبلی هر یاتاقان یک موتور داشت

کاهش مصرف- 

اتومات کردن مدارات الکتریک پمپ 2
هاي رسیرکوله بویلر

درمداربودن دایمی موتورها قبل از -1
اجرا

بررسی و بازسازي نقشه هاي 
اولیه و اتومات کردن مدارات 

مربوط  به پمپ هاي 
رسیرکوله بویلر

کاهش مصرف داخلی نیروگاه
کاهش فرسودگی و استهالك موتور- 

براي حفاظت   geنصب رله هاي 3
موتورهاي فید پمپ

کمبود و نقص در رله هاي اولیه و عدم 
هوشیاري

و    geکابل کشی و نصب رله 
اصالح مدارات ثانویه

کاهش  –6kvحفاظت هاي کامل موتور هاي 
افزایش طول عمر موتور - احتمال تریپ واحد

براي تغذیه  upsاستفاده از 4
سنسورهاي شعله بین بویلر

خارج شدن مدارهنگام شوك هاي 
الکتریکی

هاي داخلی upsبررسی کلیه 
وخارجی

افزایش پایداري در  -جلوگیري از تریپ واحد
- هنگام نوسان ولتاژ

تغییر طرح و جاسازي عدم  عایق نبت به زمینطراحی نگهدارنده زغال هاي ژنراتور5
قطعات عایقی جهت ایزوله 

کردن نگهدارنده  زغالها

کاهش حرارت و -استفاده بهینه از زغال
جریان زیاد هنگام تعویض زغال

رفع عیب اساسی ازصداي ژنراتور 6
هنگام کار 6واحد

بروز اشکال اساسی درژنراتور واحتمال 
آسیب رسیدن به هسته استاتور

بررسی اساسی وبازدید از 
نقاطی از استاتورکه  بسختی 

امکان پذیر می باشد

رفع عیب اساسی از اشکال اساسی -1
این دیفکت از زمان مونتاژ  (درهسته استاتور

)تاکنون وجودداشته است
رفع نگرانی بهره بردار درهنگام افزایش -2

باروآسیب رسیدن به اساتور ژنراتور
 
٧

براي تغذیه  upsاستفاده از 
سنسورهاي شعله بین بویلر

قطع تغذیه الکتریکی مشغل ها در 
هنگام نوسانات شبکه داخلی نیروگاه 

واجراي شبکه   UPSنصب
جدید تغذیه 

جلوگیري از تریپ واحد- 
-افزایش پایداري در هنگام نوسان ولتاژ - 

الکتریک



طرحمزایاي  ا جراي اقداماتمشکالتمهندسی- عملیات فنیردیف

اصالح اسلیپ رینگهاي ژنراتور 8
وباالبردن کیفیت سرویس ونگهداري 

ذغالهاي ژنراتور
طراحی وساخت نگهدارنده ذغال 

ژنراتور

باال بودن دماي اسلیپ رینگها   -1
هنگام کارکرد خصوصا درفصل 

تابستان وهنگام افزایش 
مگاوارواحدها

مصرف ذغال ژنراتوربه میزان زیاد -2
تریپ ناگهانی در اثر آتش سوزي   -3

اسلیپ رینگها

تراشکاري سطح اسلیپ -1
6و3و2رینگها درواحدهاي 

کنترل مداوم وپایش  -2
اندازه جریان ودماي اسلیپ 

رینگ  ها

پایین آمدن دماي اسلیپ رینگها  -1
بطورمحسوس

صرفه جویی درمصرف میانگین مصرف  -2
درصد  400ساالنه ذغال ژنراتور به میزان  

تعداد  90درسال (90نسبت  به سال  93درسال 
عددبوده که  2560ذغال مصرف شده 

)عدد کاهش یافته است 650به  93درسال
جلوگیري ازتریپ ناگهانی دراثر افزایش  -3

دماي اسلیپ رینگها
عیب یابی سیستم تحریک استاتیکی  9

unitrool 5000
4تا1واحدهاي 

خارج شدن ناگهانی واحد ازشبکه  
تازمان رفع عیب

بررسی کلیه نقشه ها وکاتالوگ 
هاي سیستم

مشاوره وتبادل نظر با شرکت -2
سازنده درسوییس

-عدم نیاز به حضور کارشناسان خارجی
در مدار آمدن سریع تر واحد

عیب یابی سیستم تحریک روسی واحد 10
نیروگاه 6و 5هاي 

خارج شدن ناگهانی واحد ازشبکه  
تازمان رفع عیب

بررسی کلیه نقشه ها -1
وکاتالوگ هاي سیستم

ایجاد سیمیال تور مشابه  -2
درآزمایشگاه تحریک

- عدم نیاز به حضور کارشناسان روسی-1
درمدار آمدن سریع  واحد-2

١١

ساخت الکتروموتورهاي رزرو ومهم 
درنیروگاه با استفاده از موتورهاي 

فرسوده واسقاطی  شامل موتورهاي 
روغن کاري وآببندي وغیره

نبودن موتوررزرو جهت جایگزینی  -1
هنگام بروز اشکال در یکی از موتور 
هاي اساسی واحد مانند روغن کاري 

..توربین وآببندي و

جمع آوري قطعات مستعمل 
وفرسوده درنیروگاه وبهینه  

کردن آنها
ساخت قطعات کوچک موتورها  

درکارگاه تراشکاري نیروگاه

جلوگیري از خرید موتور خارجی مشابه  -1
وخروج ارز ازکشور

باالبردن ضریب اطمینان در بهره برداري-2
کیلوولت با  . 4عدد الکتروموتور  10ساخت -3

کیلوولت 200توانهاي مختلف تا

مهندسی متخصصان نیروگاه رامین اهواز  دانش فنی  الکتریکمهندسی متخصصان نیروگاه رامین اهواز  –دانش فنی 



مهندسی متخصصان نیروگاه رامین اهواز  دانش فنی  الکتریکمهندسی متخصصان نیروگاه رامین اهواز  –دانش فنی 

طرحمزایاي  ا جراي اقداماتمشکالتمهندسی-عملیات فنیردیف

سیم پیچی کامل موتورهاي توان باال 12
کیلو ولت6با سطح ولتاژ 

فرسوده شدن تعدادي -1
زیادي از موتورهاي توان باال 

سال 20باعمربیش از 

تبادل نظر با شرکت هاي ساخت شینه 
والگوبرداري از نمونه هاي قدیمی 

وساخت نمونه هاي جدید با کیفیت باال

جلوگیري از خرید موتور روسی مشابه وخروج ارز از 
کشور

باالرفتن ضریب اطمینان دربهره برداري از موتورها
مگاواتی  300سیم پیچی کامل ژنراتور13

4واحد
وجود عیب اساسی دراستاورژنراتور  

دراورهال اساسی
تغییر و تعویض سیم پیچی از نوع روسی 

به    Bبه ایرانی و ارتقاء عایق از کالس  
Fکالس  

ساخت داخل بودن آن وامکان دسترسی 
راحتتردرصورت بروزعیب

ناپایداري سیستم وعدم تشخیص طراحی حفاظتهاي واحد14
صحیح عیب درهنگام بروز عیب

مانیتورینگ کامل سیستم-افزایش پایداري واحدبررسی فنی آخرین سیتمهاي روز

عیب یابی سیستم تحریک روسی 15
نیروگاه 6و 5واحد هاي 

نوسانی بود جریان تحریک وعدم 
امکان کنترل جریان تحریک به 

صورت اتومات 

بررسی وساخت کارت هاي پالس ساز 
وانجام تنظیمات جدید 

- عدم نیاز به حضور کارشناسان روسی

تغییر در مدارات الکتریک جکینگ 16
پمپ ها

امکان در مدار آمدن پمپ ها  در 
صورتی که سیار مورد نیاز در مسیر ها 

وجود نداشته باشد 

اصالح مدارات الکتریکی ونصب فلومتر 
وفشار سنج در مسیر هاي مورد نظر 

در طرح (استفاده از یک موتور براي همه یاتاقان ها 
کاهش مصرف-)قبلی هر یاتاقان یک موتور داشت

اتومات کردن مدارات الکتریک پمپ 17
هاي رسیرکوله بویلر

در مدار نیامدن موتور ها در صورت 
کاهش فلوي آب بویلر ودر نتیجه 

تریپ واحد و یا براي پایین آوردن 
ضریب ریسک همیشه این مو تور ها 

در مدار بوده که باعث مصرف باالي 
انرژي وآسیب دیدن موتور می شو د 

طرحی جدید براي مدارت فرمان وکنترل 
موتور با مدارات میکروپرسسور توسط 

پرسنل نیروگاه  

کاهش فرسودگی و -کاهش مصرف داخلی نیروگاه
- استهالك موتور

براي حفاظت  GEنصب رله هاي ١٨
موتورهاي فید پمپ

عدم امکان برداشت اطالعات تریپ 
وهمچنین پایین بودن قابلیت  حفاظت 

هاي الکتریکی 

نصب وتنظیم رله هاي جدید وجایگزینی 
آنها یا رله هاي قدیمی 

کاهش احتمال  –6kvحفاظت هاي کامل موتور هاي 
افزایش طول عمر موتور -تریپ واحد

١٩
طراحی جدید وساخت نگهدارنده جدید بر اثر حادثه از بین رفته شده بود طراحی نگهدارنده زغال هاي ژنراتور

به نحوي که نسبت به زمین وقطعاتجانبی   
در تمامیه نقاط ایزوله باشد 

استفاده بهینه از زغال -
کاهش حرارت و جریان زیاد هنگام تعویض زغال-



مهندسی متخصصان نیروگاه رامین اهواز  دانش فنی  توربینمهندسی متخصصان نیروگاه رامین اهواز  –دانش فنی 

مزایاي  ا جراي طرحاقداماتمشکالتمهندسی-عملیات فنیردیف
آنالیز و جایگزینی روغن توربین  1

ایرانی به جاي روغن روسی
عدم تامین و تهیه بموقع  توسط پیمانکاران  - 

خرید خارج و مشکالت ارزي- 
عدم کیفیت روغن خارجی - 

بازنگري ،تجزیه و تحلیل اسناد  - 
ساخت و کنترل کیفی نهایی  

روغن توسط نیروگاه
همکاري با شرکت ایرانی و  - 

تولید روغن

عدم نیاز به روغن و حضور 
پیمانکاران خارجی  

صرفه جویی ارزي- 

نصب سیستم کولینگ در محفظه 2
LPو  IPمکش پوسته 

در نقاطی که  LPو  IPباال رفتن دماي روتور 
کندانس بخار و مکش آن به کندانسور اتفاق می 

.افتد

افزایش راندمان کندانسورنصب مسیر اسپري

وجود تنش هاي حرارتی در زیرکشهاي اصلی HPبرش پوسته 3
توربین

اصالح مسیر هاي متصل به 
پوسته

و   HPبهبود انبساط پوسته 
ویبره هاي توربین

دفرمگی پوسته نیمه پایین و تحت تنش قرار برش پوسته توربین توربو فید پمپ4
داشتن مسیر درین اصلی که باعث باال رفتن 

.گردیده بود 2و  1ویبره ورتیکال یاتاقان 

اصالح مسیر هاي متصل به 
پوسته و کشش هنگرها

 1نرمال شدن ویبره هاي یاتاقان 
2و 

بهینه سازي محفظه مکش پوسته 5
کندانسور و پدستال یاتاقان هاي 

توربین

وجود نشتی هاي حرارتی و فشار دار شدن 
محفظه مکش کندانسور

افزایش راندمان کندانسور و نصب ساپورت در محفظه مکش
جلوگیري از افت خالء

افزایش راندمان توربیننصب روتور بهینه سازي شدهایجاد ترك و شکست پره ها, راندمان پایین4واحد  IPو  LPمدرنیزه کردن روتور 6

بر روي ترنینگیر قرار نگرفتن روتور توربین بعد نصب جکینگ مرکزي7
از تریپ واحد

نصب پمپ مرکزي و مسیر هاي 
مربوطه

سهولت در وارد مدار شدن واحد 
و جلوگیري از دفرمه شدن 

روتور توربین
واحد  IPروتور  27تعویض پره استیج 8

بدون دیسک کشی 3
شکسته شدن تعدادي از پره ها و دمپینگ  

وایرها
عدم نیاز به دیسک کشی و تعویض پره ها و دمپینگ وایر ها

جلوگیري از اتالف وقت و هزینه
مدرنیزه نمودن آببندهاي خروجی  9

LPو  IPپوسته 
افزایش راندمان کندانسورتعویض و اصالح اندازه هاLPو  IPنشت شدید بخار از کامین هاي پوسته 



مهندسی متخصصان نیروگاه رامین اهواز  دانش فنی  توربینمهندسی متخصصان نیروگاه رامین اهواز  –دانش فنی 

طرحاجراي مزایاي  اقداماتمشکالتمهندسی-عملیات فنیردیف
تغییر سیستم روغنکاري فنهاي  10

بویلر از ثابت به گردشی
نصب سیستم روغنکاري  باال رفتن دماي یاتاقانها حین کار

بصورت گردشی
عدم نیاز به تعویض مکرر  

روغن یاتاقانها و جلوگیري  
از هدر رفت روغن و کاهش  

دماي کارکرد یاتاقانها
  B.C Pumpتعمیر پمپ هاي 11

توسط متخصصان نیروگاه
صرف هزینه جهت آمدن کارشناس  

خارجی
طوالنی شدن زمان تعمیر به دلیل انتظار  

جهت حضور کارشناس خارجی

مطالعه نقشه ها و آموزش  
پرسنل

عدم نیاز به حضور  
  –کارشناسان خارجی 
 –افزایش دانش فنی 

کاهش هزینه ها
ساخت دستگاه تراش در محل  12

I.D Fanروتور 
جهت تراش روتور باید فن بطور کامل  

اورهال می گردید
ساخت دستگاه جهت  

تراشکاري در محل
عدم نیاز به انتقال روتور  

جهت بازسازي به خارج از  
نیروگاه و صرف هزینه و  

زمان جهت دمونتاژ و  
مونتاژ کامل فن

نصب فیلتر جهت سیستم  13
2کنترل واحد 

نصب فیلتر، سرویس و  عدم فرمان گرفتن
تعویض قطعات و انجام  

تستهاي کنترلی

برطرف نمودن عدم فرمان  
گرفتن سیستم کنترل و در  

نتیجه وارد مدار شدن  
واحد



مهندسی متخصصان نیروگاه رامین اهواز  دانش فنی  ابزار دقیقابزار دقیقمهندسی متخصصان نیروگاه رامین اهواز  –دانش فنی 

مزایاي  ا جراي طرحاقداماتمشکالتمهندسی- عملیات فنیردیف
بهینه سازي سنجش و 1

ثبت  نشت و خلوص 
ئیدروژن ژنراتور

دیفکتهاي متعدد 
عدم دقت در قرائت  –

پارامترها

طراحی و ساخت کارتهاي مبدل 
سیگنال دریافتی از سنسور به 

سیگنال هاي استاندارد

عدم ایجاد خرابیها و  - استفاده از تکنولوژي داخلی 
تبدیل پارامترهاي آنالوگ به   - دیفکتهاي متعدد 

بهبود  – دیجیتال جهت افزایش دقت در بهره برداري 
شرایط کالیبراسیون و محاسبه دقیق پارامترها

بهینه سازي و جدید 2
سازي سنجش و ثبت 

واحدهاي  HOCمقاومت 
6تا1

دیفکتهاي متعدد 
عدم دقت در قرائت  –

پارامترها  
پایین بودن ضریب ایمنی و  –

حفاظت سیستم

نصب تجهیزات جدید و استفاده 
از کنداکتومتر جهت قرائت 
مقاومت الکتریکی آب مقطر

عدم ایجاد خرابیها و  - استفاده از تکنولوژي داخلی 
تبدیل پارامترهاي آنالوگ به   - دیفکتهاي متعدد 

بهبود  – دیجیتال جهت افزایش دقت در بهره برداري 
شرایت کالیبراسیون و محاسبه دقیق پارامترها

بهینه سازي فلوي آب  3
4تا 1تغذیه واحدهاي 

فرسودگی تجهیزات-
دیفکتهاي متعدد  -  

عدم دقت در قرائت  –
پارامترها  

پایین بودن ضریب ایمنی و  –
حفاظت سیستم

تعویض مسیر  -تعویض اورفیس
نصب استند  - هاي ایمپالسی

نصب سنسورهاي جدید -جدید

 –افزایش دقت در محاسبه میزان فلوي اب تغذیه 
بهبود عملکرد بهره برداري در زمانهاي بحرانی واحد 

افزایش  –جلوگیري از تریپ زود هنگام واحد  –
افزایش راندمان   –ضریب ایمنی حفاظت واحدها 

....تولید و 

بهینه سازي سنجش و 4
حفاظت فلوي 

توربوفیدپمپهاي واحد 
4تا 1هاي 

فرسودگی تجهیزات -
دیفکتهاي متعدد  -  

عدم دقت در قرائت  –
پارامترها  

پایین بودن ضریب ایمنی و  –
حفاظت سیستم

تعویض مسیر هاي ایمپالسی -
نصب استند جدید -
نصب سنسورهاي جدید -

افزایش دقت در محاسبه میزان فلوي توربوفیدپمپها 
بهبود عملکرد بهره برداري در زمانهاي بحرانی  –

افزایش  –جلوگیري از تریپ زود هنگام واحد  –واحد 
افزایش راندمان  –ضریب ایمنی و حفاظت واحدها 

....تولید و 



مهندسی متخصصان نیروگاه رامین اهواز  دانش فنی  مهندسی متخصصان نیروگاه رامین اهواز  –دانش فنی 

طرحمزایاي  ا جراي اقداماتمشکالتمهندسی- عملیات فنیردیف

بهینه سازي و طراحی  در شست 5
وشوي بویلر و ایر هیتر واحد هاي  

6و5و3

فرسودگی تجهیزات- 
دیفکتهاي متعدد   -  

عدم دقت در قرائت پارامترها  –
پایین بودن ضریب ایمنی و   –

حفاظت سیستم

 - تغییر و تعویض لیمیت ها
  -بهینه سازي موتورها
بهینه سازي یکی از 

والوهاي مهم

بهبود عملکرد بهره برداري در زمانهاي بحرانی - 
واحد

جلوگیري از تریپ زود هنگام واحد – 
افزایش ضریب ایمنی حفاظت بویلر – 
....افزایش راندمان تولید و  – 

طراحی جداسازي آفتامات شات اووالو 6
از دیگر  5و6اصلی گاز واحد هاي

آیتمهاي غیر حفاظتی به جهت  
.جلوگیري از تریپهاي بی مورد

فرسودگی تجهیزات- 
دیفکتهاي متعدد -  
تیریپ ناگهانی واحد – 
پایین بودن ضریب ایمنی و   -  

حفاظت سیستم

نصب آفتامات جداگانه 
جهت مشعل ها

جلوگیري از تریپ زود هنگام واحد
افزایش ضریب ایمنی و حفاظت واحد ها – 
....افزایش راندمان تولید و  – 

طراحی و مونتاژ دورسنج ایرهیتر در 7
6- 4-3واحد هاي 

دیفکتهاي  - فرسودگی تجهیزات 
عدم دقت در قرائت  –متعدد 

پایین بودن ضریب   –پارامترها 
ایمنی و حفاظت سیستم

ساخت استند
ساخت تبدیل - 
نصب سنسور - 
نصب و ترمینیشن  - 

مدارات

بهبود   –افزایش دقت در میزان محاسبات 
 –عملکرد بهره برداري در زمانهاي بحرانی واحد 

افزایش  –جلوگیري از تریپ زود هنگام واحد 
افزایش  –ضریب ایمنی و حفاظت واحدها 

....راندمان تولید و 
طراحی چیدمان جدید فیوزهاي  8

حفاظتی جهت جلوگیري از تریپ واحد 
گاز یا (  به دلیل اتصالی در یک مشعل

6و5واحدهاي ) مازوت

دیفکتهاي  - فرسودگی تجهیزات 
پایین بودن ضریب ایمنی  –متعدد 

تریپ ناگهانی  –و حفاظت سیستم 
واحد

نصب ترمینال هاي فیوزي  
و نصب فیوز شیشه اي 

براي هر یک از مشعل هاي 
گاز و مازوت بصورت 

جداگانه

بهبود عملکرد بهره برداري در زمانهاي بحرانی 
 –جلوگیري از تریپ زود هنگام واحد  –واحد 

 –افزایش ضریب ایمنی و حفاظت واحدها 
....افزایش راندمان تولید و 

ابزار دقیقابزار دقیق



مهندسی متخصصان نیروگاه رامین اهواز  دانش فنی  مهندسی متخصصان نیروگاه رامین اهواز  –دانش فنی 

طرحمزایاي  ا جراي اقداماتمشکالتمهندسی- عملیات فنیردیف

اجراي سنسورینگ دما جهت یاتاقانهاي 9
F.D.F  وI.D.F  1واحد

فرسودگی تجهیزات- 
دیفکتهاي متعدد -  
عدم دقت در قرائت  – 

پارامترها
پایین بودن ضریب ایمنی  – 

و حفاظت سیستم

نصب سنسورهاي جدید و 
دقیق تر

افزایش  –افزایش ضریب ایمنی و حفاظت واحد 
جلوگیري  –دقت در میزان دقیق دماي یاتاقان فنها 

افزایش راندمان  - از خرابی بیش از حد یاتاقانها 
....تولید و 

اجراي اصالحات در خصوص فلومترهاي گاز 10
و مازوت  6-1واحد هاي 

نبود دقت در محاسبه میزان  
فلوي مصرفی

تعویض سنسورها- 
نصب مبدل ولتاژ به   - 

جریان
نصب فلو کامپیوتر - 
کالیبره نمودن اورفیس - 

افزایش دقت در میزان محاسبه مقدار فلوي گاز و 
جلوگیري از   –بهبود عملکرد بهره برداري –مازوت  

افزایش ضریب ایمنی و  –تریپ زود هنگام واحد 
....افزایش راندمان تولید و  –حفاظت واحدها 

این پارامتر تاکنون در - 6تا1اصالحات و نو آوري در آناالیزرهاي دود11
نیروگاه وجود نداشت 

کمک به حفاظت محیط   –
زیست

نصب فیلتر- 
نصب ترپ - 
تعویض پمپ - 
تغییر مسیر هاي  - 

ایمپالسی

میلیون تومانی بابت  40صرفه جویی در هزینه 
شرکت توسعه تامین پرشیا (راه اندازي سیستم
میلیون تومانی جهت راه  40درخواست هزینه 

.)اندازي این سیستم نموده بود
تقویت حس خودباوري

تکیه بر دانش داخلی و افزودن آن
اندازه گیري نشتی هوا در مسیرهاي منتهی  12

به ایرهیتر با استفاده از اکسیژن متر
این سیستم پیش از این 

وجود نداشته
نصب فیلتر

نصب ترپ - 
تعویض پمپ - 
برنامه نویسی سیستم  - 

تعویض نقاط
تغییر مسیرهاي  - 

ایمپالسی

بررسی  –کمک به بررسی مشکالت راندمان سیکل 
راندمان ایر هیتر

ابزار دقیقابزار دقیق



مهندسی متخصصان نیروگاه رامین اهواز  دانش فنی  ابزار دقیقابزار دقیقمهندسی متخصصان نیروگاه رامین اهواز  –دانش فنی 
مزایاي  ا جراي طرحاقداماتمشکالتمهندسی-عملیات فنیردیف
طراحی بهینه سازي تجهیزات  13

ابزاردقیقی بویلرهاي استارت بویلر  
1فاز 

فرسودگی تجهیزات  
ابزاردقیقی استارت بویلر

پایین بودن میزان دقت   –  
پارامترهاي ابزار دقیقی

تعویض مسیرها-
تعویض سنسورها -
نصب رکوردر هاي   -

جدید
تعویض   -

الکتروموتورهاي  
فرسوده والو ها

  –افزایش ضریب ایمنی و حفاظت بویلر  
جلوگیري از خرابی بیش از حد و دیفکتها  

....افزایش راندمان تولید و  -متعدد

اجراي سنسورینگ دما جدید  14
   I.D.Fو  F.D.Fجهت یاتاقانهاي 

استارت بویلر

فرسودگی تجهیزات  
ابزاردقیقی استارت بویلر

پایین بودن میزان دقت   –  
پارامترهاي ابزار دقیقی

نصب سنسور-
کابل کشی از محل   -

تا اتاق فرمان

 – افزایش ضریب ایمنی و حفاظت بویلر 
  –افزایش دقت در میزان دقیق دماي یاتاقانها 

 -جلوگیري از خرابی بیش از حد یاتاقانها 
....افزایش راندمان تولید و 

طراحی و نصب فندك جدید براي  15
بویلر استارت بویلر فاز یک

استفاده  (نبودن فندك در بویلر 
)از فیتیله دستی

طراحی مدارات  
فندك

استفاده از   -
تجهیزات معیوب و بال  

استفاده

جرقه زن هاي ساخت داخل با هزینه به  
مراتب پایینتري نسبت به نمونه خارجی  

.ساخته می شوند
تمامی تجهیزات مورد نیاز آنها از تجهیزات  

فرسوده موجود در نیروگاه تامین شده  
.است

طراحی نصب شعله بینهاي  16
.حفاظتی جدید

مستعمل و غیر قابل استفاده  
بودن شعله بین هاي قدیمی

طراحی و نصب  -
استند

ترمینیشن کابل   -
هاي ارتباطی

نصب نشاندهنده ها -

افزایش ضریب ایمنی و حفاظت بویلر  
....افزایش راندمان تولید و  -



مهندسی متخصصان نیروگاه رامین اهواز  دانش فنی  ابزار دقیقابزار دقیقمهندسی متخصصان نیروگاه رامین اهواز  –دانش فنی 

طرحمزایاي  ا جراي اقداماتمشکالتمهندسی-عملیات فنیردیف

اجراي اصالحات در  17
خصوص فلومترهاي  

4-3مازوت خانه 

عدم دقت در محاسبه میزان فلوي  
مصرفی واحدها در زمان مازوت  

سوز بودن واحد

کالیبره نمودن  
فلومترها

دقت در محاسبه میزان فلوي مصرفی واحدها  
در زمان مازوت سوز بودن واحد

اجراي اصالحات  18
درخصوص حذف کلیه  

رکوردرهاي قدیمی و نصب  
و مونتاژ رکوردرهاي  
6و5پیپرلس مازوت خانه 

عدم دقت در نشاندهنده هاي  -
قدیمی روسی  

دیفکتهاي متعدد –
بهره برداري دشوار از و احد ها –  

برشکاري محل نصب  
رکوردرها

نصب و ترمینیشن   -
رکوردرهاي جدید

 –افزایش ضریب ایمنی و حفاظت واحد 
افزایش دقت در میزان دقیق پارامترهاي  

جلوگیري از خرابی بیش از حد   –ابزاردقیقی
....افزایش راندمان تولید و  - تجهیزات 

سیستم جدید ابزاردقیقی  19
سنجش و حفاظت خالء در  

6تا 1کندانسور

تریپ زود هنگام واحد  
بهره برداري دشوار از واحد ها -

تغییر در مسیرهاي  
ایمپالسی

نصب سنسورهاي   -
جدید و ترمینیشن  

آنها

 –افزایش ضریب ایمنی و حفاظت واحد 
افزایش دقت در میزان دقیق پارامترهاي  

جلوگیري از خرابی بیش از حد   –ابزاردقیقی
....افزایش راندمان تولید و  - تجهیزات 

بهینه سازي فلوي آب  20
6تا1نرمال

فرسودگی سنسورهاي قدیمی در  
محاسبه میزان فلوي اب نرمال و  
ایجاد اختالف در محاسبه میزان  

آب مصرفی واحد

تعویض ترانسمیتر ها  
کالیبره اورفیس –

بهبود عملکرد   –دقت در اندازه گیري فلو 
بهره برداري



مهندسی متخصصان نیروگاه رامین اهواز  دانش فنی  ابزار دقیقابزار دقیقمهندسی متخصصان نیروگاه رامین اهواز  –دانش فنی 

-عملیات فنیردیف
مهندسی

مزایاي  ا جراي طرحاقداماتمشکالت

بهینه سازي سیستم  21
کنترل و  اندازه گیري 

سطح کندانسور

فرسودگی سنسورهاي قدیمی در محاسبه 
میزان سطح کندانسور

تعویض گیربکس  -نصب ترانسمیتر جدید
رگوالتور والو از سه فاز به تک فاز

افزایش ضریب ایمنی و حفاظت واحد
افزایش دقت در میزان دقیق  – 

پارامترهایسطح کندانسور 
جلوگیري از خرابی بیش از حد تجهیزات –
....افزایش راندمان تولید و  -  

بهینه سازي و اجراي  22
اصالحات سیستم  
ابزاردقیقی کنترل 

فشار قبل از 
6تا1)موت(توربین

جهت قرائت میزان درصد موت •
توربین و توربوفیدپمپ  از اتاق 

فرمان از سنسورهاي نوع اثر هال 
که از دقت باالیی برخوردارند، در 

از این  6و5و4و2و1واحدهاي 
سنسور استفاده شد و همچنین  

درصد (پارامترهاي مورد اندازگیري
به سیستم کامپیوتر جهت  )موت

ثبت منتقل گردید تا بتوان در  
مواقع الزم از این پارامتر جهت 

تحلیل  هاي مهندسی استفاده کرد

طراحی و نصب استند جهت نصب  - 
سنسور در جعبه گاورنر توربین

نصب سنسورهاي غیرتماسی و   - 
ترمینیشن کابل ها

انتقال مقادیر به سیستم مانیتورینگ - 

این سنسورنسبت به نوع قدیم   -1•
پایدارتر  ودقیق تر میباشند

پس از اتمام هر کار -2•
براي تنظیم  )  مکانیک(تعمیراتی

مجدد سنسور زمان کمتري الزم 
است

طراحی و مونتاژ ثبت  23
سنجش فشار روغن 
کنترل در واحد هاي 

1-4

تا کنون سیستم کنترل دستگاهی جهت  
سنجش فشار روغن نداشته است

مونتاژ مسیر ایمپالسی جدید- 
نصب استند - 
نصب ترانسمیتر - 
ترمینیشن و انتقال به مانیتورینگ - 

افزایش ضریب ایمنی و حفاظت واحد
جلوگیري از خرابی بیش از حد  –– 

تجهیزات
....افزایش راندمان تولید و  -  

بهینه سازي سطح 24
سنجهاي تانکهاي  

واحد هاي  ГMЬروغن 
6تا1

تغییر مسیرهاي   -نصب ترانسمیتر جدیدعدم دقت در میزان محاسبه سطوح تانکها
ایمپالسی

بهبود   –دقت در محاسبه مصرف تانکها 
عملکرد بهره برداري از سیستم



مهندسی متخصصان نیروگاه رامین اهواز  دانش فنی  ابزار دقیقابزار دقیقمهندسی متخصصان نیروگاه رامین اهواز  –دانش فنی 

طرحمزایاي  ا جراي اقداماتمشکالتمهندسی- عملیات فنیردیف

طراحی و مونتاژ  ثبت کننده درصد 25
موت توربین  و توربو فیدپمپ واحد 

  HPو درصد رگالتور  6- 1هاي 
در جهت تحلیل   6و5و4واحد هاي 

عملکرد سیستم کنترل

جهت قرائت میزان درصد موت توربین و  
توربوفیدپمپ  از اتاق فرمان از سنسورهاي 
نوع اثر هال که از دقت باالیی برخوردارند، 

از این سنسور  6و5و4و2و1در واحدهاي 
استفاده شد و همچنین پارامترهاي مورد  

به سیستم )درصد موت(اندازگیري
کامپیوتر جهت ثبت منتقل گردید تا بتوان  
در مواقع الزم از این پارامتر جهت تحلیل   

هاي مهندسی استفاده کرد

طراحی و نصب استند
نصب سنسورهاي غیر تماسی - 
ترمینیشن کابل ها - 
انتقال مقادیر به سیستم  - 

مانیتورینگ

این سنسورنسبت به نوع  - •
قدیم  پایدارتر  ودقیق تر 

میباشند
پس از اتمام هر کار -2•

براي )  مکانیک(تعمیراتی
تنظیم مجدد سنسور زمان 

کمتري الزم است

بهینه سازي واصالحات در  26
سنسورینگ اندازه گیري هاي 

6تا1مخصوص توربین
.سیستم پیشین فاقد سیستم ثبات بوده است

سوراخکاري پوسته ثابت و - 
یاتاقان هاي توربین

طراحی و ساخت براکت هاي   - 
نصب سنسور

نصب سنسور هاي جدید - 
ترمینیشن کابل ها - 

افزایش ضریب ایمنی و حفاظت  
واحد 

افزایش دقت در میزان دقیق  –
پارامترهاي ابزاردقیقی

جلوگیري از خرابی بیش از حد   –
تجهیزات  

....افزایش راندمان تولید و  - 
اصالحات در سیستم کنترل 27

6و4و3والوهاي واحدهاي 
انتقال تغذیه پوزیشنر به اتاق عدم عملکرد صحیح والو هاي قدیمی

7.2فرمان و اتاق 
ترمینیشن کابل - 

نشان دادن مقادیر دقیق سطح 
کمک به بهره  –تانکهاي مذکور 

 –برداري بهتر واحد ها 
مونیتورینگ میزان سطح تانکها و  

....



مهندسی متخصصان نیروگاه رامین اهواز  دانش فنی  ابزار دقیقابزار دقیقمهندسی متخصصان نیروگاه رامین اهواز  –دانش فنی 

مزایاي  ا جراي طرحاقداماتمشکالتمهندسی-عملیات فنیردیف
اصالحات در خصوص سنجش  28

تا کنون چنین سیستمی  در نیروگاه سطح تانکهاي ذخیره آب مقطر
ساخته نشده بود

نصب سنسور جدید- 
اصالح در روش سنجش  - 

سطح

 ––افزایش ضریب ایمنی و حفاظت واحد 
 - جلوگیري از خرابی بیش از حد تجهیزات 

....افزایش راندمان تولید و 

اصالحات برروي سنجش سطح 29
و انتقال   ьGKو  ьZKتانکهاي 

اطالعات آنها به سیستم 
مونیتورینگ

مقدار دقیقی از میزان اب مصرفی و 
سطح تانکها مذکور وجود نداشت

اصالح  - نصب سنسور جدید
در روش سنجش سطح

نشان دادن مقادیر دقیق سطح تانکهاي مذکور 
 –کمک به بهره برداري بهتر واحد ها  –

....مونیتورینگ میزان سطح تانکها و 

بهینه سازي نشاندهنده هاي 30
دماي فیدپمپها و کندانسیت 

پمپها و پمپهاي ریسرکوله بویلر 
)HPC(14تا

عدم دقت در نشاندهنده هاي قدیمی - 
روسی 

بهره برداري دشوار  –دیفکتهاي متعدد  –
از و احد ها

نصب رکوردر هاي پیپرلس
نصب رله هاي جدید - 
ترمینیشن کابل هابر روي  - 

رکوردر ها

 –افزایش ضریب ایمنی و حفاظت واحد 
افزایش دقت در میزان دقیق پارامترهاي  

ابزاردقیقی
جلوگیري از خرابی بیش از حد تجهیزات –
....افزایش راندمان تولید و  -  

اصالحات و نو آوري و بهینه  31
سازي در خصوص آناالیزرهاي 

6تا  1آب

عدم دقت در نشاندهنده هاي قدیمی 
روسی

دیفکتهاي متعدد – 
بهره برداري دشوار از و احد ها – 

نصب سمپلینگ سیستم هاي - 
جدید

 - نصب سنسورهاي جدید - 
نصب سیستم مانیتورینگ

افزایش ضریب ایمنی و حفاظت واحد
افزایش دقت در میزان دقیق پارامترهاي   – 

ابزاردقیقی
جلوگیري از خرابی بیش از حد تجهیزات   –
....افزایش راندمان تولید و  - 

بازسازي استندهاي اواپراتور در ٣٢ 
6و5و4و3و1واحدهاي 

فرسودگی استند اواپراتور و باکسها و 
ترمینالهاي ابزاردقیقی سنسورهاي 

اواپراتور به علت ریزش آب و نشتی بخار

تعویض کلیه مسیر هاي - 
ایمپالسی

نصب استند جدید - 
رفع اشکال از ترمینال باکس  - 

هاي فرسوده

جلوگیري از خارج شدن اواپراتور- 
دقت در میزان اندازه گیري سطوح اواپراتور –



مهندسی متخصصان نیروگاه رامین اهواز  دانش فنی  ابزار دقیقابزار دقیقمهندسی متخصصان نیروگاه رامین اهواز  –دانش فنی 

مزایاي  ا جراي طرحاقداماتمشکالتمهندسی-عملیات فنیردیف
بهینه سازي در خصوص  33

پایداري کنورتورهاي حفاظتی و  
تغذیه ترانسمیترها واحد هاي 

6و5

عدم دقت در نشاندهنده هاي قدیمی 
بهره  –دیفکتهاي متعدد  –روسی 

برداري دشوار از و احد ها

به جاي برخی از  PRنصب 
کنورتورها

ترمینیشن کابلهاي جدید - 

افزایش ضریب ایمنی و حفاظت واحد
افزایش دقت در میزان دقیق پارامترهاي   – 

ابزاردقیقی
جلوگیري از خرابی بیش از حد تجهیزات –
....افزایش راندمان تولید و  -  

نصب رکوردر هاي بدون کاغذ 34
6تا1در واحد هاي 

عدم دقت در نشاندهنده هاي قدیمی 
دیفکتهاي متعدد  –روسی 

بهره برداري دشوار از و احد ها –

برشکاري پانل ها
نصب فیوز براي تغذیه رکوردر ها - 
نصب رله - 
نصب رکوردر ها - 
ترمینیشن - 

افزایش ضریب ایمنی و حفاظت واحد
افزایش دقت در میزان دقیق پارامترهاي   – 

ابزاردقیقی
جلوگیري از خرابی بیش از حد تجهیزات –
....افزایش راندمان تولید و  -  

تغییردر مدارات ابزاردقیقی 35
جهت همخوانی با سیستمهاي  

جدید مانند والوهاي جدید 
نصب شده   VIDASسیستمهاي 

میمیکهاي ,جکینگهاي جدید ,
...جدیدو

عدم یکپارچگی پارامترهاي اندازه 
گیري توربین و توربوفیدپمپ  در 

فرمت نرم افزار جدید سیستم نصب 
شده ،کاهش ضریب دقت در عملکرد 

.حفاظت هاي واحد

PRنصب  -طراحی و ساخت کارت
نصب رله - 
نصب مسیر هاي ایمپالسی - 
نصب استند - 
نصب مانومترهاي کنتاکت دار - 
نصب و ترمینیشن کابلها - 

افزایش ضریب ایمنی و حفاظت واحد 
افزایش دقت در میزان دقیق پارامترهاي   –

ابزاردقیقی
جلوگیري از خرابی بیش از حد تجهیزات   –
....افزایش راندمان تولید و  - 

و  43و44حذف پانلهاي 36
و  4و3در واحد  5بازسازي پانل 

انتقال پارامترهاي آن

فرسودگی و خرابی بیش از حد 
تجهیزات ،تلرانس باالي خطا در 
رکوردرهاي قدیمی و پاین بودن 

.ضریب اطمینان از مقدار پارامترها

 -12و  11انتقال پارامتر ها به پانل 
حذف رکودر هاي قدیمی

نصب منابع تغذیه جدید - 
-----انتقال و ترمینیشن کابل ها - 

افزایش  –افزایش ضریب ایمنی و حفاظت واحد 
 –دقت در میزان دقیق پارامترهاي ابزاردقیقی

 - جلوگیري از خرابی بیش از حد تجهیزات 
....افزایش راندمان تولید و 



مهندسی متخصصان نیروگاه رامین اهواز  دانش فنی  بویلربویلرمهندسی متخصصان نیروگاه رامین اهواز  –دانش فنی 

طرحمزایاي  ا جراي اقداماتمشکالتمهندسی - عملیات فنیردیف

باال بودن میزان مصرف گاز و  1بهینه سازي مشعل هاي گاز1
االینده هاي زیست محیطی

Noxکاهش آالینده هاي زیست محیطی مانند  –احتراق مطلوب ساخت نازل گاز
کاهش مصرف گاز –

گرفتگی مداوم مسیر خنک کاري بهینه سازي یاتاقانها2
یاتاقان ها

تغییر طراحی  
محفظه خنک کن

کاهش ویبره –کاهش دماي یاتاقان 
افزایش پایداري واحد – 

خروج هاي پی در پی  بدلیل نشتی تعویض لوله هاي رهیت سرد3
بویلر

 30تعویض بیش از 
کیلومتر لوله

عدم نیاز به حضور پیمانکار خارجی
کاهش نشتی هاي بویلر  -2
افزایش پایداري واحد –۳

تعمیرات اساسی برجهاي خنک  4
کن

بهینه سازي برج کاهش راندمان برج هاي خنک کن
هاي خنک کن

افزایش راندمان برج هاي خنک کن  - عدم نیاز به حضور پیمانکار خارجی
انجام تعمیرات بوسیله نیروهاي داخل نیروگاهی –

ساخت و تغییر طرح پیچ هاي 5
اصلی درب هاي  کندانسور

بروز  نشتی  به دفعات-1
باال بودن میزان استفاده  از -2

مواد مصرفی
نفر ساعت تعمیراتی باال-3

طراحی پیچ هاي 
جدید  و اقدام به 

ساخت آنها در 
داخل نیروگاه

کاهش و رفع نشتی-1
کاهش مواد مصرفی-2
کاهش نفر ساعت تعمیراتی-3
کاهش زمان خارج از سرویس بودن تجهیز- 4

مدرنیزاسیون نازل هاي سوخت  6
مایع

احتراق ناقص -1
سوراخ شدن لوله هاي بویلر –٢
هزینه تعمیر و نگهداري باال-3

طراحی و ساخت  
نازل جدید

بهینه سازي وضعیت احتراق بویلر  
NOxکاهش میزان  –
استاندارد سازي فلوي مازوت خروجی از نازل –

عیب یابی سیستم تحریک  7
استاتیکی

کاهش درآمد  –خروج واحد 
نیروگاه

طراحی و ساخت   
پالس

در مدار آمدن سریع تر واحد-عدم نیاز به حضور کارشناسان خارجی



مهندسی متخصصان نیروگاه رامین اهواز  دانش فنی  مهندسی متخصصان نیروگاه رامین اهواز  –دانش فنی 

طرحمزایاي  ا جراي اقداماتمشکالتمهندسی- عملیات فنیردیف

طراحی و مونتاژ مسیر رسیر کوله 8
الکترولیت  الکتروالیزر

اختالف دما در سمت قطب هاي 
مثبت و منفی الکتروالیزرکه باعث 

خرابی زودهنگام واشر در یک 
سمت میشد و نتیجتا منجر به 

دمونتاژ و تعویض واشر میگردید

طراحی و ساخت مسیر رسیر کولر  با  
استفاده  از اتصاالت فوالدي و تفلونی

 -کاهش تنش حرارتی وارده به واشرها
افزایش  - افزایش عمر واشرهاي الکتروالیزر

 –کاهش هزینه  -طول عمر الکتروالیزر 
کاهش نیروي انسانی مورد نیاز

از درون  800تعویض اورینگ والو 9
32"لوله 

زمانگیر بودن مونتاژ و دمونتاژ والو  
از روي لوله

رفتن به محل تعویض از طریق 
دمونتا ژ رینگ   -مسیرهاي گردشی

قالویز کاري جاي پیچ ها  –نگهدارنده 
تعویض اورینگ و بستن مجدد  –

.رینگ

کاهش هزینه  -کاهش زمان انجام دیفکت
کاهش نیروي انسانی مورد نیاز –هاي مالی 

ساخت کلیه متعلقات  در کارگاه هزینه باالي تهیه از خارج کشوربازسازي والوهاي هیدرولیک10
تراشکاري نیروگاه

افزایش دانش فنی  - کاهش هزینه هاي مالی 
کارشناسان داخل

بهینه سازي والو پروانه اي11
Dy 1800  , Dy 1600 , Dy 

1400

خرابی در سیت ثابت و متحرك-1
خوردگی در روي سیت متحرك  -2
)محل نشیمنگاه رینگ آبندي(

خوردگی بر روي رینگ آببندي-3
از بین رفتن کلرنس بین بوش   - 4

با شافت متحرك

ساخت بوش و شافت محرك و -1
متحرك و نصب با کلرنس استاندارد

لبه سازي محل نشیمنگاه اورینگ و  -2
اصالح رینگ

جوشکاري وفرزکاري سیت ثابت و -3
متحرك

تعویض اورینگ- 4
اصالح گیربکس مکانیکی -5

عدم نیاز به خرید این نوع والوها - 
کاهش زمان تعمیرات میاندوره اي  - 

واساسی  واحدها

بویلربویلر



مهندسی متخصصان نیروگاه رامین اهواز  دانش فنی  مهندسی متخصصان نیروگاه رامین اهواز  –دانش فنی 

طرحمزایاي  ا جراي اقداماتمشکالتمهندسی - عملیات فنیردیف

تغییر در ساختار  والوهاي  12
دستی و تبدیل آنها به 

الکتریکی جهت استفاده در 
واحد ها

ساخت نشیمنگاه جهت  گیربکس  -1کمبود والو الکتریکی
جدید

ساخت دو عدد کوپلینگ-2
ساخت شافت بلندتر-3
جوشکاري سینی به بدنه- 4
مونتاژ کردن گیربکس جدید-5

استفاده از گیربکس هاي که والو الکتریکی  -1
آنها معیوب و غیر قابل استفاده شده

ایجاد صرفه جویی اقتصادي-2
سرعت بخشیدن به تعمیرات جاري-3
میاندوره اي و اساسی  واحدها– 4

عیب یابی و تعمیر فشار 13
  4شکن سوت بالوور  واحد 

براي اولین بار درتاریخ  
نیروگاه

عدم تنظیم فشار ورودي  به -1
فشارشکن

به علت عدم تنظیم فشار  باعث -2
خرابی در سوت بلوور می گردد

جام بودن سیلندر و پیستون-2
عدم عملکرد دمپینگ فشار شکن -3

روانکاري و رفع عیب دمپینگ-1
تراش خیلی کم از پیستون و  -2

پالیش داخل سیلندر
ساخت یک عدد رو پیچ تو پیچ -3

جهت افزایش کورس پیستون
تنظیم و وزنه گذاري نهایی- 4

عدم خرابی سوت بالوور و  لوله سوت بلوور که 
باعث کنترل هزینه خرید قطعات مذکور 

میگردد

بازسازي والوهاي پروانه اي  14
الکتریکی برج هاي خنک 

کن

هزینه باالي  - عدم آب بندي والوها
جام بودن والوها - تعویض

بازسازي سیت ثابت-1
ساخت بوش و شافت-2
ساخت قطعات فرسوده گیربکس-3
تنظیم و مونتاژ نهایی- 4

کاهش هزینه هاي مالی 
افزایش تدوین دانش فنی تعمیر این نمونه  - 

والوها
جلوگیري از خریدهاي مکرر این نوع ولوها - 

بهینه سازي  الکتروالیزر 15
هاي هیدروژن ساز

خلوص   - نشتی خارجی الکتروالیزر
 - نامناسب هیدروژن و اکسیژن

 –خوردگی سل ها و دیافراگم ها 
خرابی واشرها

تغییر در طراحی سل ها در کارگاه 
تراشکاري نیروگاه

عیب یابی و تعمیر در   -تولید مستمر هیدروژن
مدت زمان بسیار کوتاه

بویلربویلر



روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق اهواز  
نیروگاه رامین  

سامانه پیام کوتاه  30004563 - 061-36554891:    تلفکس 
  www.raminpower.ir  


