
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 
قطعه / تجهیز

محل نصب در 
نیروگاه

پره ردیف 19
52x290 52ابعادx290 ابعاد

20X13 شرکت تعمیرات 315 مگاواتبخاريمیلی متر جنس
توربین فشار متوسط1191393نیروگاهی ایران

ابعاد 522x77 میلی متر جنس پره ردیف 27
20X13شرکت تعمیرات 315 مگاواتبخاري

توربین فشار متوسط1341393نیروگاهی ایران

پره ردیف 32
522x77 ابعاد

20X13 شرکت تعمیرات 315 مگاواتبخاريمیلی متر جنس
توربین فشار ضعیف1341393نیروگاهی ایران

قطعات ساخت داخل واحد توربوژنراتور  نیروگاه رامین اهواز



پره ردیف 35
336x71 ابعاد

20X13 شرکت تعمیرات 315 مگاواتبخاريمیلی متر جنس
توربین فشار ضعیف1321393نیروگاهی ایران

پره ردیف 36
401x75 ابعاد

20X13 شرکت تعمیرات 315 مگاواتبخاريمیلی متر جنس
توربین فشار ضعیف1301393نیروگاهی ایران

پره ردیف 37
522x77 ابعاد

20X13 شرکت تعمیرات 315 مگاواتبخاريمیلی متر جنس
توربین فشار ضعیف1341393نیروگاهی ایران

آببندهاي توربین  
7441395شرکت اسپادان ظریف315 مگاواتبخاريحلقوي شش تکه از جنس15XMوتوربوفیدپمپ

توربین فشار قوي ، 
متوسط ، ضعیف و 

توربوفیدپمپ



پره ردیف 1 الی 7توربین 
توربین توربوفیدپمپ5001390شرکت کارنو ایده ال315 مگاواتبخاري410توربوفیدپمپ

توربین نیروگاه رامین1393دو دستگاهتوربین سازان نیکان315 مگاواتبخاريMBH 30-320 – 75 KWجکینگ 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 
قطعه / تجهیز

محل نصب در 
نیروگاه

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

کولر بخار استارت بویلر

تعداد لوله ها: 1461
16x1.2 : قطر لوله ها
در سیکل آب مقطر11397شرکت رادیاتور درخشانK-300بخاريجنس لوله ها: استیل

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

ولوهاي اسپري بخار
   DN 40 mm - PN 300 bar
T=170 C جهت والوهاي ریسرکوله 

فیدپمپ 114 و 115
واحدهاي 6-813911نیروگاه رامینK300-240بخاري

قطعات ساخت داخل واحد تجهیزات ثابت نیروگاه رامین اهواز



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

دستگاه جوشکاري قطعات 
MAG استوانه اي به روشMAGبخاريK300-2401390-نیروگاه رامین-

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

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

واحدهاي 6-413921نیروگاه رامینK300-240بخاريP=2barکولرهاي روغن فنهاي بویلر

واحد113915نیروگاه رامینK300-240بخاريPn/Dn 300bar/250mmساخت شافت ولو بدون گاه



DN 300 mm - PN 40 bar - رگالتور 560
T=100 CبخاريK300-240واحدهاي 6-213911نیروگاه رامین

واحد 113925نیروگاه رامینK300-240بخاريمتریال سیت ثابت SS321سیت و دیسک ولو برو12

متریال VCN با سختی 40 راکول  شافت کنترل والو اسپري
اسپري خانه نیروگاه1592تراشکاري نیروگاه رامینK300-240حرارتیو قطر شافت 26 میلیمتر

سیت ثابت آبندي کنترل 
اسپري خانه نیروگاه1592تراشکاري نیروگاه رامینK300-240حرارتیمتریال VCN با سختی 40 راکولوالو اسپري

اسپري خانه نیروگاه1592تراشکاري نیروگاه رامینK300-240حرارتیمتریال VCNبدنه کنترل والو اسپري

متریال VCN با قطر شافت 25 شافت کنترل والو710 واحد
طبقه 6 بویلر192تراشکاري نیروگاه رامینK300-240حرارتیمیلیمتر



سیت ثابت آببندي ایمپولس 
سفتی والوهاي دیراتور و 

فالش تانک
VCN حرارتیمتریالK300-240طبقه 6 بویلر1091تراشکاري نیروگاه رامین

سیت متحرك به همراه 
شافت ایمپولس سفتی 
والوهاي دیراتور و فالش 

تانک

VCN حرارتیمتریالK300-240طبقه 6 بویلر1090تراشکاري نیروگاه رامین

سیت ثابت سفتی والوهاي 
طبقه 6 بویلر690تراشکاري نیروگاه رامینK300-240حرارتیمتریال VCN با سختی 40 راکولبخار اصلی

سیت متحرك سفتی 
طبقه 6 بویلر90تراشکاري نیروگاه رامینK300-240حرارتیمتریال VCN با سختی 40 راکولوالوهاي بخار اصلی

شافت والوهاي الکتریکی 
dy200

متریال VCN جهت والوهاي 
ریسرکوله بوستر پمپ و هیترهاي 

فشار ضعیف
طبقه 2 توربین هال1291تراشکاري نیروگاه رامینK300-240حرارتی

سیت متحرك کنترل 
طبقه 8 بویلر391تراشکاري نیروگاه رامینK300-240حرارتیمتریال SS321والو117-216



هوزینگ گیت والو 123 
طبقه 2 توربین هال296تراشکاري نیروگاه رامینK300-240حرارتیمتریال VCNو551

شافت گیت والو 101
متریال VCN با سختی 40 راکول 

جهت والو ВЗ و قطر شافت 72 
میلیمتر

طبقه 8 بویلر190تراشکاري نیروگاه رامینK300-240حرارتی

متریال VCN با سختی 40 راکول و شافت گیت والو 113
اسپري خانه نیروگاه590تراشکاري نیروگاه رامینK300-240حرارتیقطر شافت 50 میلیمتر



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 
قطعه / تجهیز

محل نصب در 
نیروگاه

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

K300-240بخاري
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 ᵒc
T o water = 45 ᵒc

K300-240بخاري
شرکت مدیریت تولید 
برق اهواز     ( نیروگاه 

رامین )
توربوست1396دستگاه 2

کویل هیتر شیمیایی دیراتور 
atm 1/2   

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

K300-240بخاري
شرکت مدیریت تولید 
برق اهواز     ( نیروگاه 

رامین )
دیراتور هوا زداي 1396دستگاه 1

واحد

کویل کولر بخار

( مبدل حرارتی لوله مستقیم )
P vaper  = 1.5 atm 

T i water = 30 ᵒc
T o water = 45 ᵒc

K300-240بخاري
شرکت مدیریت تولید 
برق اهواز     ( نیروگاه 

رامین )
بویلر کمکی1396دستگاه 2

قطعات ساخت داخل اداره تعمیرات مبدل هاي حرارتی و مخازن نیروگاه رامین اهواز



کویل کولر روغن سیستم 
MHP  کنترل توربین

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

K300-240بخاري
شرکت مدیریت تولید 
برق اهواز     ( نیروگاه 

رامین )
توربوست1396دستگاه 2

کولر روغن آببندي ژنراتور 
MHY

( مبدل حرارتی لوله مستقیم )
P oil  = 12.5 atm

T i oil = 65 ᵒc
T o oil = 50 ᵒc

K300-240بخاري
شرکت مدیریت تولید 
برق اهواز     ( 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 K300-240بخاري
بویلر کمکی1397دستگاه 1یاران خوزستان

کویل هیتر شیمیایی دیراتور 
atm 1/2   

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

شرکت کیمیا صنعت K300-240بخاري
دیراتور هوا زداي 1397دستگاه 2یاران خوزستان

واحد

کویل اواپراتور

( مبدل حرارتی لوله مستقیم )
P vapor  = 2 atm

t/h 25  : بخاري   آب مقطر تولیديK300-240 شرکت پارس مهران
بویلر کمکی1396دستگاه 2مبدل



کویل اواپراتور

( مبدل حرارتی لوله مستقیم )
P vapor  = 2 atm

t/h 20  : بخاري   آب مقطر تولیديK300-240 شرکت پارس مهران
توربوست1396دستگاه 2مبدل

       کولر روغن توربین      
( MHC ) 

( مبدل حرارتی لوله مستقیم پره دار  
( Fin

P oil  = 3.5 atm
m2 540 :سطح تبادل حرارتی

T i oil = 60 ᵒc
T o oil = 40 ᵒc

 

توربوست1395دستگاه 1شرکت صبافرینK300-240بخاري

هیتر فشار ضعیف

(   U typeمبدل حرارتی )
T water = 126 ᵒc

Ti  Steam= 240 ᵒc
m2 550 :سطح تبادل حرارتی

شرکت فرآیند هاي K300-240بخاري
توربوست11395 دستگاهشیمیایی فراتک

کولر ریسرکوله بویلر
( B.C.Pump ) 

( مبدل حرارتی لوله مستقیم )
T i water = 45 – 60  ᵒc
T o water = 35 - 50 ᵒc
P water   = 300 atm

شرکت فرآیند هاي K300-240بخاري
بویلر11396 دستگاهشیمیایی فراتک



کولر روغن فن هاي بویلر

(   U typeمبدل حرارتی )
Ti oil = 50 – 55 ᵒc
To oil = 40 - 45 ᵒcبخاريK300-240بویلر11396 دستگاهشرکت کیمیا تراش

فیلتر هاي
QC 400بخاريفیلتر مکانیکی مش 6  میلیمترK300-240

شرکت مدیریت تولید 
برق اهواز

توربوست81397  عدد( نیروگاه رامین )

K300-240بخاريشیپورهاجکتور باالبرهاي کندانسور

شرکت مدیریت تولید 
برق اهواز

توربوست21397 عدد( نیروگاه رامین )



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 
قطعه / تجهیز

محل نصب در 
نیروگاه

نگهدارنده پمپ هاي تزریق 
اوانکامر 5و4976شرکت پارسیان قطعه315بخاريچدنیاسید

بوستر پمپ
ПD-650-160، فلو 650، هد160   
 فشار ورودي 7.8 بار، فشار خروجی : 

22 بار
درحال ساخت1397در حال تست نهاییشرکت پمپیران315بخاري

یاتاقان بابیتی جنس 420، قطر یاتاقان بوستر پمپ
واحد213961متال خوزستان305بخاريداخلی بابیت 55 میلی متر

متریال VCN 150 با سختی 250-شافت بوسترپمپ
220HBواحد 313961آتشکده فوالدریزان305بخاري

بوش گرافیتی کندانسیت 
پمپ

متریال بیس: برنز با روکش گرافیت با 
واحد 13953&11396شرکن سیم پاش305بخاريقطر بیرونی 80میلی متر

قطعات ساخت داخل امور نگهداري و تعمیرات مکانیک سیستم هاي دوار شرکت مدیریت تولید برق اهواز ( نیروگاه رامین)



متریال VCN 150 با سختی 250-شافت اجکتورپمپ
220HBواحد113961آتشکده فوالدریزان305بخاري

شافت توربو فید پمپ

متریال VCN 150، سختی 300 
HB، طول شافت واحد هاي 1-4 
2822 میلی متر و طول شافت 
واحدهاي 6-5، 2767 میلی متر

واحد 113974اسپادان ظریف305بخاري

 فایبرگالس با وزن حداکثر140 پره فن هاي کولینگ تاور
برج هاي فاز 982-1396فرابرد شیراز305بخاريکیلوگرم

دنده ها سمانته شده 5020 گیربکس کولینگ تاور
18crni6برج هاي فاز 993-21396آلکان ماشین305بخاريفوالد

متال اسپري شافت 
I.D.Fan305بخارياجرا شده توسط شرکت مکسMax آماده نصب براي 11396شرکت

واحدها

اصالح آببندي یاتاقانهاي 
I.d.fan الکترموتور

تمام عملیات درشرکت جمکودرحال 
در حال آماده سازي41397شرکت جمکو315بخاريانجام است .



سیستم احیا2شرکت سامی پمپ نیرو305بخاريجنس : چدنگیربکس پمپ هاي تزریقی

شافت پمپ پارس مدل 
10MAچاهک روغنخانه96-195شرکت پمپ پارس305بخاريجنس : استیل

دیفیوزر پمپ هاي دریناژ 
مازوتخانه فاز 1952شرکت پارسیان قطعه305بخاريجنس : چدنمازوتخانه

قطعات گیربکس دوزینگ 
سیستم احیا97در حال تست نهاییتراشکاري محمدیان305بخاريپمپ

پروانه پمپ چاهک خنثی 
حنثی سازي 4-2971شرکت کفایی305بخاريجنس : برنجسازي



قطعات پمپ آبتین 
تصفیه خانه 4-2971شرکت آبتین صنعت305بخاريجنس : تفلونصنعت32 و 40 -180

واحد3052975بخاري CK45پره هیدروکوپلینگ

برج هاي خنککن 315497بخاريجنس : استیلضربه گیر برج خنک کن
فاز 2

متریال SS 420 با سختی 250-بوش آستینی بوستر پمپ
220HBواحد 1-2976کارگاه تراشکاري نیروگاه305بخاري

متریال SS 420 با سختی 270-بوش پکینگ بوستر پمپ
330HBواحد 1-4976کارگاه تراشکاري نیروگاه315بخاري



متریال SS 420 با سختی 370-رینگ سایشی بوستر پمپ
430HBواحد 1-2976کارگاه تراشکاري نیروگاه305بخاري

یاتاقان السنیکی پمپ 
گردشی

متریال الستیک فشرده ضد آب به 
برج هاي خنککن 315497بخاريقطر 350 میلی متر

فاز 2

درپوش یاتاقان اول فنهاي 
کارگاه بیرون از نیروگاه 315بخاريمتریال چدن GG 25-40بویلر 1-4

واحد 4-6961اهواز

GRFAN با سختی 40 راکول و شافت VCN متریال
شرکت اسپادان ظریف 315بخاريقطر شافت 160 میلیمتر

واحد 6-931-692اصفهان

البیرنت یاتاقان اول فنهاي 
کارگاه بیرون از نیروگاه 315بخاريمتریال البیرنت آلومینیومیبویلر واحد 1-4

واحد 4-941-693اهواز



البیرنت یاتاقان دوم فنهاي 
کارگاه بیرون از نیروگاه 315بخاريجنس آلیاژ آلومینیومبویلر واحد 1-4

واحد 4-941-693اهواز

درپوش یاتاقان چهارم 
fdfan واحد 1-4

GG 25-40 کارگاه بیرون از نیروگاه 315بخاريمتریال چدن
واحد 4-6961اهواز

واحد 1-3956کارگاه ریخته گري کفایی315بخاريمتریال چدن GG 25-40پدستال اجکتور پمپ

k80 متریال استیل یا چدن قطر 220 و پروانه پمپ
مشترك فاز 1 و 962-295شرکت پارسیان قطعه315بخاريارتفاع 80 میلیمتر

شافت و پروانه فید پمپ 
استارت بویلر 1-4

جنس شافت : استیل              
مشترك فاز 1 و 3962شرکت پمپ ایران315بخاريجنس پروانه : چدن



دیفیوزر پمپ هاي 6109-
مشترك فاز 1 و 3962شرکت پمپ ایران315بخاريجنس : چدن11 استارت بویلر 1-4

متریال چدن GG 25-40 و در حلزونی پمپ 40-200 اسید
فاز 1 و 2 و 2963شرکت پمپ ایران315بخاريبرخی سفارشات از جنس استیل

k90 درپوش حلزونی پمپGG 25-40 فاز 1 و 2 و 3963شرکت پارسیان قطعه315بخاريمتریال چدن

واحد945کارگاه صنعتی موال315بخاريمتریال CK 40پره هیدروکوپلینگ



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 
قطعه / تجهیز

محل نصب در 
نیروگاه

چرخ زنجیر ایر هیتر ایرهیتر 
واحد 1-4

چرخ زنجیر 28 دندانه با ابعاد 
گیربکس هاي تاکنون 41387کیمیا افراز سینا305 مگا واتیبخاري70*435*866 از جنس 1.7225

ایرهیتر

چرخ زنجیر ایر هیتر ایرهیتر 
واحد 5-6

چرخ زنجیر 32 دندانه با ابعاد 
گیربکس هاي تاکنون 41395کیمیا افراز سینا315 مگا واتیبخاري70*510*928 از جنس 1.7225

ایرهیتر

نازل فارسونگ مشعل بویلر 
سوخت مازوت واحد 1-4

پکیج متشکل از 10 قطعه بسیار 
مشعل هاي بویلر161390ایمن قطعه جنوب305 مگا واتیبخاريحساس و دقیق

نازل فارسونگ مشعل بویلر 
سوخت مازوت واحد 5-6

پکیج متشکل از 10 قطعه بسیار 
مشعل هاي بویلر161390ایمن قطعه جنوب305 مگا واتیبخاريحساس و دقیق

قطعات ساخت داخل واحد بویلر شرکت مدیریت تولید برق اهواز ( نیروگاه رامین)



بسکت هاي گرم و سرد 
ایرهیتر واحد 1-4

 EK بسکت هاي گرم از جنس فوالد
با ضخامت 1/2 میلی متر و سرد 
لعاب دار با جنس لعاب ضد اسید.

آیسان تهویه - سرامیک 305 مگا واتیبخاري
ایرهیتر9601392انرژي

بسکت هاي گرم و سرد 
ایرهیتر واحد 5-6

بسکت هاي گرم و سرد از جنس 
کورتن استیل گرید A با ضخامت 

0/6 میلی متر.
آیسان تهویه - سرامیک 305 مگا واتیبخاري

ایرهیتر9601394انرژي

نوع کوتاه و بلند از جنس چدن T شکل هاي بویلر
کانال هاي دود و 6001387گروه صنعتی موالء305 مگا واتیبخاريخاکستري

هواي بویلر

آکاردئونی هاي کانال هاي 
دود و هواي بویلر واحد 1-4

آکاردئونی هاي با مقطع مستطیلی 
شکل جهت داکت هاي هوا و دود 
بویلر از جنس فوالد کرین استیل 

ST 52-3

کانال هاي دود و 2001396گروه صنعتی موالء305 مگا واتیبخاري
هواي بویلر



آکاردئونی هاي کانال هاي 
دود و هواي بویلر واحد 5-6

آکاردئونی هاي با مقطع مستطیلی 
شکل جهت داکت هاي هوا و دود 
بویلر از جنس فوالد کرین استیل 

ST 52-3

کانال هاي دود و 2001395گروه صنعتی موالء315 مگا واتیبخاري
هواي بویلر

از جنس فوالد زنگ نزن نسوز AISI تسمه هاي نگهدارنده بویلر
گروه صنعتی موالء - 305 مگا واتیبخاري309

کانال افقی بویلر5001387اسپادان ظریف طراح

متعلقات مشعل هاي بویلر 
واحد 1-4

 AISI از جنس فوالد زنگ نزن نسوز
مشعل هاي بویلر161387گروه صنعتی موالء305 مگا واتیبخاري309

متعلقات مشعل هاي بویلر 
واحد 5-6

 AISI از جنس فوالد زنگ نزن نسوز
مشعل هاي بویلر161390گروه صنعتی موالء315 مگا واتیبخاري309



پکیج سیستم آببندي 
محیطی واحد 1-4

 AISI از جنس فوالد زنگ نزن نسوز
ایمن قطعه جنوب - 305 مگا واتیبخاري309

ایرهیتر241390پرشین قطعه فوالد

گیربکس سوت بالور بویلر 
واحد 1-4

پکیج متشکل از 20 قطعه بسیار 
ایمن قطعه جنوب - 305 مگا واتیبخاريحساس و دقیق

بویلر321390پرشین قطعه فوالد


