
نام قطعه / تجهیزتصویر
مشخصات فنی (  به طور مثال : 

توان ( KW)  ، دبی (  m3/h) ، هد 
( m) ، ابعاد ( mm)  و .....

نوع واحدنوع نیروگاه
سازنده قطعه / تجهیز 
(  نام، نشانی پستی، 

سایت) 

تعداد نصب شده 
قطعه / تجهیز در 
هر واحد (  عدد) 

سال ساخت 
محل نصب در نیروگاهقطعه / تجهیز

پره ردیف 19
52x290 52ابعادx290 ابعاد

20X13 315 بخاريمیلی متر جنس
مگاوات

شرکت تعمیرات 
توربین فشار متوسط1191393نیروگاهی ایران

ابعاد 522x77 میلی متر پره ردیف 27
20X13 315 بخاريجنس

مگاوات
شرکت تعمیرات 
توربین فشار متوسط1341393نیروگاهی ایران

قطعات ساخت داخل مکانیک نیروگاه رامین اهواز

توربین فشار متوسط1341393نیروگاهی ایرانمگاواتبخاريجنس 20X13پره ردیف 27

پره ردیف 32
522x77 ابعاد

20X13 315 بخاريمیلی متر جنس
مگاوات

شرکت تعمیرات 
توربین فشار ضعیف1341393نیروگاهی ایران

پره ردیف 35
336x71 ابعاد

20X13 315 بخاريمیلی متر جنس
مگاوات

شرکت تعمیرات 
توربین فشار ضعیف1321393نیروگاهی ایران



نام قطعه / تجهیزتصویر
مشخصات فنی (  به طور مثال : 

توان ( KW)  ، دبی (  m3/h) ، هد 
( m) ، ابعاد ( mm)  و .....

نوع واحدنوع نیروگاه
سازنده قطعه / تجهیز 
(  نام، نشانی پستی، 

سایت) 

تعداد نصب شده 
قطعه / تجهیز در 
هر واحد (  عدد) 

سال ساخت 
محل نصب در نیروگاهقطعه / تجهیز

قطعات ساخت داخل مکانیک نیروگاه رامین اهواز

پره ردیف 36
401x75 ابعاد

20X13 315 بخاريمیلی متر جنس
مگاوات

شرکت تعمیرات 
توربین فشار ضعیف1301393نیروگاهی ایران

پره ردیف 37
522x77 ابعاد

20X13 315 بخاريمیلی متر جنس
مگاوات

شرکت تعمیرات 
توربین فشار ضعیف1341393نیروگاهی ایران توربین فشار ضعیف1341393نیروگاهی ایرانمگاواتبخاريمیلی متر جنس 20X13پره ردیف 37

آببندهاي توربین  
وتوربوفیدپمپ

حلقوي شش تکه از 
15XM315 بخاريجنس

مگاوات
شرکت اسپادان 

7441395ظریف
توربین فشار قوي ، 
متوسط ، ضعیف و 

توربوفیدپمپ

پره ردیف 1 الی 
315 بخاري7410توربین توربوفیدپمپ

توربین توربوفیدپمپ5001390شرکت کارنو ایده المگاوات



نام قطعه / تجهیزتصویر
مشخصات فنی (  به طور مثال : 

توان ( KW)  ، دبی (  m3/h) ، هد 
( m) ، ابعاد ( mm)  و .....

نوع واحدنوع نیروگاه
سازنده قطعه / تجهیز 
(  نام، نشانی پستی، 

سایت) 

تعداد نصب شده 
قطعه / تجهیز در 
هر واحد (  عدد) 

سال ساخت 
محل نصب در نیروگاهقطعه / تجهیز

قطعات ساخت داخل مکانیک نیروگاه رامین اهواز

315 بخاريMBH 30-320 – 75 KWجکینگ پمپ
توربین نیروگاه رامین1393دو دستگاهتوربین سازان نیکانمگاوات

هیتر شیمیایی دیراتور 
1.2 انمسفري

تعداد لوله ها: 228
19x1 : قطر لوله ها

شرکت کیمیا صنعت K-300بخاريجنس لوله ها: کاپرنیکل
در سیکل آب مقطر11396یاران خوزستان یاران خوزستانجنس لوله ها: کاپرنیکل1.2 انمسفري

کولر بخار استارت بویلر

تعداد لوله ها: 1461
16x1.2 : قطر لوله ها
شرکت رادیاتور K-300بخاريجنس لوله ها: استیل

در سیکل آب مقطر11397درخشان

هیتر فشار ضعیف 3

تعداد لوله ها: 1461
16x1.2 : قطر لوله ها
K-300بخاريجنس لوله ها: استیل

شرکت صبا فرین
در سیکل آب مقطر11394شرکت فراتک



نام قطعه / تجهیزتصویر
مشخصات فنی (  به طور مثال : 

توان ( KW)  ، دبی (  m3/h) ، هد 
( m) ، ابعاد ( mm)  و .....

نوع واحدنوع نیروگاه
سازنده قطعه / تجهیز 
(  نام، نشانی پستی، 

سایت) 

تعداد نصب شده 
قطعه / تجهیز در 
هر واحد (  عدد) 

سال ساخت 
محل نصب در نیروگاهقطعه / تجهیز

قطعات ساخت داخل مکانیک نیروگاه رامین اهواز

واحدهاي 6-813911نیروگاه رامینK300-240بخاريPn/Dn 300bar/40mmولوهاي اسپري بخار

ساخت ولوریسرکوله 
-1393-نیروگاه رامینK300-240بخاريPn/Dn 300bar/200mmتوربوفیدپمپ

دستگاه جوشکاري 
قطعات استوانه اي به 

MAG روش
MAGبخاريK300-2401390-نیروگاه رامین-

رزرو1392-نیروگاه رامینK300-240بخاريPn/Dn 45bar/350mmسفتی ولوهاي رهیت

سیت و دیسک ولوهاي 
واحدهاي 6-1013901نیروگاه رامینK300-240بخاريPn/Dn 300bar/100mmفشار قوي



نام قطعه / تجهیزتصویر
مشخصات فنی (  به طور مثال : 

توان ( KW)  ، دبی (  m3/h) ، هد 
( m) ، ابعاد ( mm)  و .....

نوع واحدنوع نیروگاه
سازنده قطعه / تجهیز 
(  نام، نشانی پستی، 

سایت) 

تعداد نصب شده 
قطعه / تجهیز در 
هر واحد (  عدد) 

سال ساخت 
محل نصب در نیروگاهقطعه / تجهیز

قطعات ساخت داخل مکانیک نیروگاه رامین اهواز

کولرهاي روغن فنهاي 
واحدهاي 6-413921نیروگاه رامینK300-240بخاريP=2barبویلر

ساخت شافت ولو بدون 
واحد113915نیروگاه رامینK300-240بخاريPn/Dn 300bar/250mmگاه

واحدهاي 6-213911نیروگاه رامینK300-240بخاريرگالتور 560

سیت و دیسک ولو 
-1392-نیروگاه رامینK300-240بخاريبرو12

حذف ترك و 
جوشکاري پوسته هاي 

توربین
واحد 113965نیروگاه رامینK300-240بخاري



نام قطعه / تجهیزتصویر
مشخصات فنی (  به طور مثال : 

توان ( KW)  ، دبی (  m3/h) ، هد 
( m) ، ابعاد ( mm)  و .....

نوع واحدنوع نیروگاه
سازنده قطعه / تجهیز 
(  نام، نشانی پستی، 

سایت) 

تعداد نصب شده 
قطعه / تجهیز در 
هر واحد (  عدد) 

سال ساخت 
محل نصب در نیروگاهقطعه / تجهیز

قطعات ساخت داخل مکانیک نیروگاه رامین اهواز

انجام جوشکاري 
واحد 113923نیروگاه رامینK300-240بخارياصطکاکی

ساخت و ترمیم انواع 
مخازن و تانکهاي 

نیروگاه رامین
واحدهاي 6-1013961نیروگاه رامینK300-240بخاري

ترمیم پیچ شکسته 
 IP پوسته M120

توربین در محل بدون 
بازکردن پوسته

واحد 113944نیروگاه رامینK300-240بخاري

سینی جمع آوري 
کندانسات در 

کندانسوراواپراتور
واحد 4 و 213945نیروگاه رامینK300-240بخاري

خم کاري لوله هاي 
شرکت مهندسی K300-240بخارياستارتینگ بویلر

استارتینگ بویلر 6013962کیمیا خم اصفهان



نام قطعه / تجهیزتصویر
مشخصات فنی (  به طور مثال : 

توان ( KW)  ، دبی (  m3/h) ، هد 
( m) ، ابعاد ( mm)  و .....

نوع واحدنوع نیروگاه
سازنده قطعه / تجهیز 
(  نام، نشانی پستی، 

سایت) 

تعداد نصب شده 
قطعه / تجهیز در 
هر واحد (  عدد) 

سال ساخت 
محل نصب در نیروگاهقطعه / تجهیز

قطعات ساخت داخل مکانیک نیروگاه رامین اهواز

کویل کولر خنک کاري 
روغن الکتروفیدپمپ

(  مبدل حرارتی لوله مستقیم ) 
P oil  = 1.2 atm
T i water = 30 ᵒc
T o water = 45 ᵒc

بخاري

شرکت مدیریت 
تولید برق اهواز        

         (  نیروگاه 
رامین ) 

توربوست1396دستگاه 2

کویل کولر خنک کاري 
روغن بوستر پمپ

(  مبدل حرارتی لوله مستقیم ) 
P oil  = 1.5 atm

T i water = 35 ᵒcبخاري
شرکت مدیریت 

تولید برق اهواز     (  
نیروگاه رامین ) 

توربوست1396دستگاه 2
T i water = 35 ᵒcروغن بوستر پمپ

T o water = 45 ᵒc ( نیروگاه رامین

کویل هیتر شیمیایی 
atm 1/2    دیراتور

(  مبدل حرارتی لوله مستقیم ) 
Pwater  = 4 atm
T i water = 25 ᵒc
T o water = 75 ᵒc

بخاري
شرکت مدیریت 

تولید برق اهواز     (  
نیروگاه رامین ) 

دیراتور هوا زداي واحد1396دستگاه 1

کویل کولر بخار

( مبدل حرارتی لوله مستقیم )
P vaper  = 1.5 atm 

T i water = 30 ᵒc
T o water = 45 ᵒc

بخاري
شرکت مدیریت 

تولید برق اهواز     (  
نیروگاه رامین ) 

بویلر کمکی1396دستگاه 2



نام قطعه / تجهیزتصویر
مشخصات فنی (  به طور مثال : 

توان ( KW)  ، دبی (  m3/h) ، هد 
( m) ، ابعاد ( mm)  و .....

نوع واحدنوع نیروگاه
سازنده قطعه / تجهیز 
(  نام، نشانی پستی، 

سایت) 

تعداد نصب شده 
قطعه / تجهیز در 
هر واحد (  عدد) 

سال ساخت 
محل نصب در نیروگاهقطعه / تجهیز

قطعات ساخت داخل مکانیک نیروگاه رامین اهواز

کویل کولر روغن 
سیستم کنترل توربین  

MHP

(  مبدل حرارتی لوله مستقیم ) 
P oil  = 1 atm
T i oil = 65 ᵒc
T o oil = 50 ᵒc

بخاري
شرکت مدیریت 

تولید برق اهواز     (  
نیروگاه رامین ) 

توربوست1396دستگاه 2

کولر روغن آببندي 
MHY ژنراتور

(  مبدل حرارتی لوله مستقیم ) 
P oil  = 12.5 atm

T i oil = 65 ᵒcبخاري
شرکت مدیریت 

توربوست1396دستگاه 1تولید برق اهواز     (  
MHY ژنراتورT i oil = 65 ᵒc

T o oil = 50 ᵒc
تولید برق اهواز     (  بخاري

نیروگاه رامین ) 
توربوست1396دستگاه 1

کویل کولر بخار

(  مبدل حرارتی لوله مستقیم ) 
P vapor  = 1.5 atm

T i water = 30 ᵒc
T o water = 45 ᵒc

شرکت کیمیا صنعت بخاري
بویلر کمکی1397دستگاه 1یاران خوزستان

کویل هیتر شیمیایی 
atm 1/2    دیراتور

(  مبدل حرارتی لوله مستقیم ) 
Pwater  = 4 atm
T i water = 25 ᵒc
T o water = 75 ᵒc

شرکت کیمیا صنعت بخاري
دیراتور هوا زداي واحد1397دستگاه 2یاران خوزستان



نام قطعه / تجهیزتصویر
مشخصات فنی (  به طور مثال : 

توان ( KW)  ، دبی (  m3/h) ، هد 
( m) ، ابعاد ( mm)  و .....

نوع واحدنوع نیروگاه
سازنده قطعه / تجهیز 
(  نام، نشانی پستی، 

سایت) 

تعداد نصب شده 
قطعه / تجهیز در 
هر واحد (  عدد) 

سال ساخت 
محل نصب در نیروگاهقطعه / تجهیز

قطعات ساخت داخل مکانیک نیروگاه رامین اهواز

کویل اواپراتور

(  مبدل حرارتی لوله مستقیم ) 
P vapor  = 2 atm

t/h 25  : شرکت پارس مهران بخاري   آب مقطر تولیدي
بویلر کمکی1396دستگاه 2مبدل

کویل اواپراتور

(  مبدل حرارتی لوله مستقیم ) 
P vapor  = 2 atm

t/h 20  : شرکت پارس مهران بخاري   آب مقطر تولیدي
توربوست1396دستگاه 2مبدل کویل اواپراتور

t/h 20  : توربوست1396دستگاه 2مبدلبخاري   آب مقطر تولیدي

       کولر روغن توربین 
 ( MHC  )      

(  مبدل حرارتی لوله مستقیم 
 ( Fin  پره دار

P oil  = 3.5 atm
m2 540 :سطح تبادل حرارتی

T i oil = 60 ᵒc
T o oil = 40 ᵒc

توربوست1395دستگاه 1شرکت صبافرینبخاري

هیتر فشار ضعیف

 (   U typeمبدل حرارتی  )
T water = 126 ᵒc

Ti  Steam= 240 ᵒc
m2 550 :سطح تبادل حرارتی

شرکت فرآیند هاي بخاري
توربوست1395دستگاه 1شیمیایی فراتک

درحال ساخت1397در حال تست نهاییشرکت پمپیران315بخاريبوستر پمپ درحال ساخت1397در حال تست نهاییشرکت پمپیران315بخاريبوستر پمپ



نام قطعه / تجهیزتصویر
مشخصات فنی (  به طور مثال : 

توان ( KW)  ، دبی (  m3/h) ، هد 
( m) ، ابعاد ( mm)  و .....

نوع واحدنوع نیروگاه
سازنده قطعه / تجهیز 
(  نام، نشانی پستی، 

سایت) 

تعداد نصب شده 
قطعه / تجهیز در 
هر واحد (  عدد) 

سال ساخت 
محل نصب در نیروگاهقطعه / تجهیز

قطعات ساخت داخل مکانیک نیروگاه رامین اهواز

واحد213961متال خوزستان305بخاريیاتاقان بوستر پمپ

واحد 313961آتشکده فوالدریزان305بخاريشافت بوسترپمپ

بوش گرافیتی 
1395&1شرکن سیم پاش305بخاريکندانسیت پمپ واحد 13963

واحد113961آتشکده فوالدریزان305بخاريشافت اجکتورپمپ

واحد 113974اسپادان ظریف305بخاريشافت توربو فید پمپ



نام قطعه / تجهیزتصویر
مشخصات فنی (  به طور مثال : 

توان ( KW)  ، دبی (  m3/h) ، هد 
( m) ، ابعاد ( mm)  و .....

نوع واحدنوع نیروگاه
سازنده قطعه / تجهیز 
(  نام، نشانی پستی، 

سایت) 

تعداد نصب شده 
قطعه / تجهیز در 
هر واحد (  عدد) 

سال ساخت 
محل نصب در نیروگاهقطعه / تجهیز

قطعات ساخت داخل مکانیک نیروگاه رامین اهواز

 اسپادان ظریف-305بخاريسگمنت هاي توربین
واحد 965-1395پویان فن نیرو

واحد 6&975-1395تعمیرات نیروگاهی ایران305بخاريپره توربین -ردیف 27

پره فن هاي کولینگ 
برج هاي فاز 982-1396فرابرد شیراز305بخاريتاور

برج هاي فاز 993-21396آلکان ماشین305بخاريگیربکس کولینگ تاور

متال اسپري شافت 
I.D.Fan305بخاريMax آماده نصب براي 11396شرکت

واحدها



نام قطعه / تجهیزتصویر
مشخصات فنی (  به طور مثال : 

توان ( KW)  ، دبی (  m3/h) ، هد 
( m) ، ابعاد ( mm)  و .....

نوع واحدنوع نیروگاه
سازنده قطعه / تجهیز 
(  نام، نشانی پستی، 

سایت) 

تعداد نصب شده 
قطعه / تجهیز در 
هر واحد (  عدد) 

سال ساخت 
محل نصب در نیروگاهقطعه / تجهیز

قطعات ساخت داخل مکانیک نیروگاه رامین اهواز

اصالح آببندي 
یاتاقانهاي الکترموتور 

I.d.fan
در حال آماده سازي41397شرکت جمکو315بخاري

گیربکس پمپ هاي 
سیستم احیا 2شرکت سامی پمپ نیرو305بخاريتزریقی
تزریقی

شافت پمپ پارس مدل 
10MAچاهک روغنخانه96-195شرکت پمپ پارس305بخاري

دیفیوزر پمپ هاي 
مازوتخانه فاز 1952شرکت پارسیان قطعه305بخاريدریناژ مازوتخانه



نام قطعه / تجهیزتصویر
مشخصات فنی (  به طور مثال : 

توان ( KW)  ، دبی (  m3/h) ، هد 
( m) ، ابعاد ( mm)  و .....

نوع واحدنوع نیروگاه
سازنده قطعه / تجهیز 
(  نام، نشانی پستی، 

سایت) 

تعداد نصب شده 
قطعه / تجهیز در 
هر واحد (  عدد) 

سال ساخت 
محل نصب در نیروگاهقطعه / تجهیز

قطعات ساخت داخل مکانیک نیروگاه رامین اهواز

قطعات گیربکس 
سیستم احیا 97در حال تست نهاییتراشکاري محمدیان305بخاريدوزینگ پمپ

پروانه پمپ چاهک 
حنثی سازي 4-2971شرکت کفایی305بخاريخنثی سازي خنثی سازي

قطعات پمپ آبتین 
تصفیه خانه 4-2971شرکت آبتین صنعت305بخاريصنعت32 و 40 -180

نگهدارنده پمپ هاي 
اوانکامر 5و4976شرکت پارسیان قطعه315بخاريتزریق اسید


