
نام قطعه / تجهیزتصویر
مشخصات فنی (  به طور مثال : توان 

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

نوع واحدنوع نیروگاه
تعداد نصب شده 

قطعه / تجهیز در هر 
واحد (  عدد) 

سال ساخت 
قطعه / تجهیز

محل نصب در 
نیروگاه

یونیت تزریق هوا

Q=300m3/hr
Δp=300mbar
RPM=3070
DN = 80

تصفیه فاضالب K300-240293بخاري
بهداشتی

تزریق کلر به آب 
واحد کلرزنیK300-240394بخاريجنس پلی اتیلنگردشی

مخزن جمع آوري آب 
توربین هالK300-240194بخاريحجم 16 متر مکعبمقطر دورریز

تصفیه خانهK300-240195بخاريحجم 10 تنمخزن ذخیره رزین

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



نام قطعه / تجهیزتصویر
مشخصات فنی (  به طور مثال : توان 

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

نوع واحدنوع نیروگاه
تعداد نصب شده 

قطعه / تجهیز در هر 
واحد (  عدد) 

سال ساخت 
قطعه / تجهیز

محل نصب در 
نیروگاه

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

رسیورهاي ذخیره 
هیدروژن سازي490بخاريحداکثر فشار ذخیره 10atmهیدروژن

VISCOSITY= 46روغن کنترل at   40 o cبخاريK300-240
8000
1395- 1394لیتر

نیروگاه
واحد هاي 2و3

VISCOSITY= 32روغن توربین at   40 o c  بخاريK300-24055000 1397لیتر
نیروگاه
واحد 1

VISCOSITY= 32روغن توربین at   40 o c  بخاريK300-24055000 1394لیتر
نیروگاه
واحد 3



نام قطعه / تجهیزتصویر
مشخصات فنی (  به طور مثال : توان 

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

نوع واحدنوع نیروگاه
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قطعه / تجهیز
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نیروگاه

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

روغن سیستم 
هیدرولیک پالیشینگ 
پلنت و تصفیه خانه ها

VISCOSITY= 46 at   40 o c  بخاريK300-2401500 1394لیتر

نیروگاه

واحد هاي 1-4

دستگاه خنثی ساز گاز 
1390دستگاه 1واحد کلرزنیواحد کلرزنیبا ظرفیت 1000 کیلوگرم گاز کلرکلر

نیروگاه
واحد

 کلر زنی 

یک دستگاه شامل دو 
Pشات آف والو MAX   = 15 BAR 1390دستگاه 1واحد کلرزنیواحد کلرزنی

نیروگاه
واحد

 کلر زنی 



نام قطعه / تجهیزتصویر
مشخصات فنی (  به طور مثال : توان 
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قطعات ساخت داخل واحد شیمی شرکت مدیریت تولید برق اهواز ( نیروگاه رامین)

اژکتور تفلونی تخلیه
P = 2-5چاهک هاي دریناژ bar  --51390

نیروگاه
سیستم احیا

پوسته وکویل کولر 
هاي نمونه گیر

P = 270 bar 
استینلس استیل

عدد K300-240250بخاريپوسته کربن استیل
از سال 1370 

تاکنون

نیروگاه
نمونه گیر هاي آب 

مقطر و بخار در واحد 
ها و استارتینگ بویلر

سل باي پالر 
الکتروالیزر تولید 

هیدورژن
(از جنس استینلس 

استیل)

الکتروالیزر
 تحت فشار
330 آمپر

سل ها از جنس
SS 316

بخاري

واحد 
هیدروژن 

سازي
فاز 1

1395عدد  30
واحد هیدروژن سازي

فاز 1



نام قطعه / تجهیزتصویر
مشخصات فنی (  به طور مثال : توان 

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

نوع واحدنوع نیروگاه
تعداد نصب شده 

قطعه / تجهیز در هر 
واحد (  عدد) 

سال ساخت 
قطعه / تجهیز

محل نصب در 
نیروگاه

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

دستگاه
31385دستگاه واحد کلرزنیواحد کلرزنیظرفیت  40 کیلوگرم بر ساعتکلر زن گازي گاما

واحد
 کلر زنی 

تصفیه خانه  بخاريبه حجم 50 متر مکعبتانک ذخیره اسید
تصفیه خانه  شیمیائی 11398 مخزنشیمیائی

فاز 1و2

تصفیه خانه  بخاريبه حجم 7 متر مکعبتانک مصرفی اسید
اوان کامر فاز 113982 مخزنشیمیائی


