
  قطعات ساخت  داخل واحد الکتریک شرکت مدیریت تولید برق اهواز

  تجهيز/ نام قطعه   تصوير
مشخصات 

  سازنده  تيپ  فني
سال 
اولين 
  ساخت

/ محل استقاده 
  نصب

  

  شينه ژنراتور
شينه 
  آبگذر

در دو نوع 
  ۱۳۸۸  شركت فن ژنراتور  شينه رو و زير

استاتور 
ژنراتورهاي 

  نيروگاه

  

  ايربافر
قطعات 
  عايقي

در دو نوع 
كوچك و 

  بزرگ

شركت مهرسان، 
  ۱۳۹۵  شركتتجهيزنيروصنعتبرقپويا

استاتور 
ژنراتورهاي 

  نيروگاه

  

  گوه
قطعات 
عايقي و 
  نگهدارنده

تيپ  يكدر 
جهت ژنراتور 

دو تيپ و 
جهت 

  الكتروموتورها

 شركت مهربدان، 
 ،شركتتجهيزنيروصنعتبرقپويا
جهان پارس تمكين، جهان 

  صنعت نيكراد

۱۳۹۰  

استاتور ژنراتورها 
و 

الكتروموتورهاي 
  نيروگاه

  

  گوه
قطعات 
عايقي و 
  نگهدارنده

در يك تيپ 
جهت ژنراتور 

و دو تيپ 
براي 

  الكتروموتورها

  شركت مهربدان، 
جهان  ،  تجهيزنيروصنعتبرقپويا

پارس تمكين، جهان صنعت 
  نيكراد

۱۳۹۰  

استاتور ژنراتورها 
و 

الكتروموتورهاي 
  نيروگاه



  

گوه هاي آلومينيومي روتور 
  ژنراتور

قطعات 
  در چهار تيپ  نگهدارنده

تجهيز نيرو صنعت شركت 
، جهان پارس تمكين، برق پويا

  جهان صنعت نيكراد
۱۳۹۷  

روتور 
ژنراتورهاي 

  نيروگاه

  

  گوههايقسمتاورهنگهاينيروگاه
قطعات 
عايقي و 
  نگهدارنده

  در چهار تيپ
– فايبرگالساهواز

– پيشتازتراشخوزستان
  كنتاكتكلينيك

۱۳۸۷  
استاتور 

ژنراتورهاي 
  نيروگاه

  

  باكس هاي عايقي
قطعات 
  عايقي

در دو تيپ 
جهت اتصاالت 

  انتهايي

شركت فايبرگالس خوزستان، 
  ۱۳۸۸  تجهيزنيروصنعتبرقپويا

استاتور 
ژنراتورهاي 

  نيروگاه

  

قطعات   بوش هاي عايقي
  ۱۳۹۷  شركتتجهيزنيروصنعتبرقپويا  يك تيپ  عايقي

استاتور 
ژنراتورهاي 

  نيروگاه

  

قطعات   انواع واشر ژنراتور
  عايقي

در تيپ هاي 
گوناگون با 
سختي هاي 

  متفاوت

شركت مهرسان، جاويد 
  مشهد، مهربدان

۱۳۹۰  
استاتور 

ژنراتورهاي 
  نيروگاه



  

الينرهاي زير گوه هاي 
  روتور

قطعات 
عايقي و 
  نگهدارنده

در چهار تيپ 
  مختلف

 شركت مهرسان، 
،  جهان نيروصنعتبرقپوياتجهيز

پارس تمكين، جهان صنعت 
  نيكراد

۱۳۹۶  
روتور 

ژنراتورهاي 
  نيروگاه

  

قطعات   بوش هاي تكساليتي عايقي
  عايقي

در تيپ هاي 
  گوناگون

  ۱۳۹۴  شركت مهرسان

در قسمت هايي 
كه الزم است پيچ 
ها نسبت به بدنه 

و پايه عايقي 
  .شوند

  

  جادغالي ژنراتور

قطعات 
انتقال 
جريان 
سيستم 
  تحريك

–پيشتاز تراش خوزستان   در يك تيپ
  كنتاكت كلينيك

۱۳۹۰  
روتور 

ژنراتورهاي 
  نيروگاه

  

  حفاظت  رله الكترونيكي

رله هاي ارت 
فالت، 

اوركارنت، 
سيگنالينگ و 
  چشمك زن

  ۱۳۹۴  شركت كاوش پوياي جنوب

حفاظت 
الكتروموتورهاي 

فشار متوسط 
  )شش كيلو ولت(

  

به كارت هاي فرمان 
  الكتروموتورهاي واحد

كنترل و 
  فرمان

در نه تيپ 
  ۱۳۹۴  شركت كاوش پوياي جنوب  گوناگون

فرمان به 
الكتروموتورهاي 

اصلي واحد و 
  كنترل پروسه



  

كويل هاي فشارقوي و 
  ضعيف

تجهيزات 
  اصلي

تعميرات نيروگاهي شركت   در دو تيپ
  قدرت انتقالايران، ماشين 

ترانسفورماتور   ۱۳۹۲
  اصلي واحد

  

كويل هاي الكتروموتورهاي 
  كيلوولت ۶

تجهيزات 
  اصلي

در تيپ هاي 
  گوناگون

شركت تعميرات نيروگاهي 
پيچك رشد صنعت، ايران، 

  الكتريك
الكتروموتورهاي   ۱۳۸۹

  كيلوولت ۶

  

تجهيزات   كيلوولت ۶الكتروموتور 
  اصلي

۱۲۵۰ 
كيلووات يك و 

  دوسرعته
الكتروموتورهاي   ۱۳۹۶  شركت جمكو

  كيلوولت ۶

  

عمق تراشي شيارهاي اسليپ 
  رينگ

اصالح در 
  محل

يك روش 
  اجرايي

  ۱۳۹۲  شركت مكث
اصالح عمق 

شيارهاي اسليپ 
  رينگ ژنراتور

  

سطح تراشي اسليپ رينگ 
  هاي واحد

اصالح در 
  محل

يك روش 
  ۱۳۹۲  شركت مكث  اجرايي

اصالح سطح 
اسليپ رينگ 

  ژنراتور



   

  

اصالح عايقي كارنت كرينگ 
  بولت هاي روتور

اصالح در 
  محل

يك روش 
  اجرايي

  ۱۳۹۴  كارگاه سيم پيچي نيروگاه

اصالح عايقي و 
استفاده مجدد از 

كارنت كرينگ 
  بولت هاي سالم

  

اصالح دمپر سگمنت هاي 
  روتور

قطعات 
  مخصوص

  ۱۳۹۲  شركت كنتاكت كلينيك  در دو تيپ

اصالح و رفع 
اشكاالت سطحي 

دمپرسگمنت هاي 
سالم و استفاده 

  مجدد از آنها

  

ابزار   ساخت قطعات مخصوص
  مخصوص

قطعات 
  ۱۳۹۳  كارگاه تراشكاري نيروگاه  گوناگون

ساخت و رفع 
اشكال و بهينه 
نمودن انواع 

قطعات مخصوص 
تعميرات اساسي 
ژنراتور به روش 
  مهندسي معكوس

  

  پنجره آالرم
سيگنالينگ 

و 
  مانيتورينگ

  ۱۳۹۶  شركتآرياالكترونيكهميارصنعت  در يك دو تيپ

رفع ساخت و 
اشكاالت و بهينه 
سازي مجموعه 

  سيگنالينگ


