
 ساخت و مهندسی پژوهشی،باز نیازهای

  های برق آبی تولید و بهره برداری سد و نیروگاههای شرکت 

 شبکه های آبیاری و زهکشیشرکت های بهره برداری از و 

 

  مارون از شبکه های آبیاری و زهکشیبهره برداری شرکت 

 ػذ ٔاسٖٚ وٙتشِی ٘یشٌٚاٜٞای داخّی  ػاخت ػیؼتٓ یىؼاٖ ػاصی ػاعت طشاحی ٚ (1

 ٔاسٖٚ ػذٔخضٖ تشداؿت اطالعات تشاص آب دس  ػیؼتٓ لشائت ٚاخشای  (2

 دس ٘یشٌٚاٜ ٔاسٖٚ DCػاخت ػیؼتٓ آؿىاسػاصی عیٛب  طشاحی ٚ (3

 سػٛتات پاپیًٙ دس ِِٛٝ ٞا ػاخت ػیؼتٓ ٔا٘یتٛسیًٙ خٛسدٌی ٚ طشاحی ٚ (4

تا  )فدش تٛػعٝ دؿت تٟثٟاٖ ،خایضاٖ ٚ ٚصٞىـی دس حاَ تٟشٜ تشداسی  ٞای آتیاسی ٚ ٟٔٙذػی اسصؽ طشح (5

 (تغییش اٍِٛی وـت تٟیٙٝ ػاصی ٔصشف آب ٚٚ خایٍضیٗ ٕ٘ٛدٖ آٟ٘ا تا ػیؼتٓ ٘ٛیٗ آتیاسی ٞذف 

 ٔاسٖٚ حٛصٜ دسوا٘اِٟای ٔیىشٚ تِٛیذات ٚٔطاِعٝ ػٙدی أىاٖ (6

 ٔداٚس ٞای ٚتٍٙٝ ػذ حٛصٜ دس تاد ا٘شطی تٛػط تشق تِٛیذ ػٙدی ٚأىاٖ ٔطاِعٝ (7

دتیش وٕیتٝ تحمیمات  ، ؿشوت تٟشٜ تشداسی اص ؿثىٝ ٞای آتیاسی ٚ صٞىـی ٔاسٖٚ -خیاتاٖ خا٘ثاصاٖ  –آدسع : تٟثٟاٖ 

 آلای ٟٔٙذع ٔىی   52819730تّفٗ 

 

  سد دز تولید و بهره برداری سد و نیروگاهشرکت 

تحّیُ دلیك  سػٓ ٕ٘ٛداس لاتُ ٔحاػثات ٚ تتٙی دٚلٛػی،تٟیٝ ٘شْ افضاس خأع سفتاسػٙدی ػذٞای  طشاحی ٚ (1

 .اطالعات ٔٛسد٘یاص

  CMMSٍٟ٘ذاسی ٔىا٘یضٜ  تعٕیش ٚٔذیشیت پیادٜ ػاصی ٘شْ افضاس ٚ طشاحی  (2

 ػاصٜ ػذ ، ػاصٜ ٞای خا٘ثی ٚ تٟشٜ تشداسی اص ػذ. تشسػی اثشات صِضِٝ تش (3

 واستشدی تٛدٖ آٖ () ػذ.تشسػی ٚ اسصیاتی سٚؽ ٞای ٔختّف واٞؾ تثخیش آب اص دسیاچٝ  (4

 أىاٖ اػتفادٜ اص ٔذٞای وٙذاػٛسی ، الیٗ ؿاسطیًٙ ، سِٚیًٙ ٚ .. (5

 أىا٘ؼٙدی سفع ٚ یا وٙتشَ آثاس ٔخشب سیضٌشدٞا تش تدٟیضات ٔختّف ٘یشٌٚاٜ)پؼت، تٛستیٗ، ط٘شاتٛس ٚ..( (6

 

دتیش وٕیتٝ  061-42675354تِٛیذ ٚ تٟشٜ تشداسی ػذ ٚ ٘یشٌٚاٜ ػذ دص  ؿٕاسٜ تٕاع:   ؿشوت  ،آدسع : ا٘ذیٕـه

 تحمیمات آلای ٟٔٙذع فشضی ٘ظاد      

 



 

 شهید عباسپور تولید و بهره برداری سد و نیروگاه شرکت 

 عثاػپٛس دْٚ ؿٟیذ تشسػی عُّ عذْ تعادَ تاس ساوتیٛ تیٗ ٚاحذٞای ٘یشٌٚاٜ اَٚ ٚ (1

 عثاػپٛس تشسػی عُّ ؿىؼت عایمی ػیٓ پیچ ط٘شاتٛسٞای ٘یشٌٚاٜ ؿٟیذ (2

 واٞؾ آٖ وٙتشَ ٚ ساٞىاسٞای  ایداد تشن دس پشٜ ٞای تٛستیٗ ٘یشٌٚاٜ ٚعُّ تشسػی  (3

 7واٚیتاػیٖٛ دسواٞؾ خٛسدٌی پشٜ ٞای سا٘ش)ٔٛسد ٔطاِعٝ ٚاحذ تشسػی ٔیضاٖ تاثیش اػتفادٜ اص وٕپشػٛسٞای (4

 دْٚ( ٘یشٌٚاٜ

 ؿٟیذعثاػپٛس دس ػذدسآٔذ ٚاحذٞای تشق آتی ی حذاوثشاخشایی افضایؾ ساٞىاسٞای ؿٙاػایی ٚ ٔعشفی  (5

 400KVٞای وّیذخا٘ٝ پؼت CVTعُّ تاال سفتٗ دسصذ خطایی ؿٙاػایی  (6

 ؿٟیذعثاػپٛس ػذ  اػتشیٗ ٔیتشٞای تذ٘ٝی دادٜ ٞای ٔحاػثاتتٟیٝ ٘شْ افضاس  (7

 تا اػتفادٜ اص ٘تایح اتضاس دلیك ؿٟیذعثاػپٛس اسصیاتی ٚضعیت آتثٙذی پی ػذ (8

 ٞای ػذ ؿٟیذ عثاػپٛس دستٛستیٗ  Hydraulic Thrustٔحاػثٝ (9

ٞٛا ػاص ٘یشٌٚاٜ  سادیاتٛسٞای یً ط٘شاتٛس تداٙػیؼتٓ وِٛیأىاٖ ػٙدی خایٍضیٙی سادیاتٛسٞای  تشسػی فٙی ٚ  (10

 ؿٟیذعثاػپٛس دْٚ

 ط٘شاتٛس سادیاتٛسٞای آب یاب ٚ٘ـتی آب ٚٔخاصٖ ػأپ ػٙح َِٛ ػاخت ٚ طشاحی (11

 ...ٚایشٚاؿشٞاٚ سادیاتٛسٞا دس اػتفادٜ خٟت آب اِىتشٚ٘یىی ٌیش ػختی ػاخت ٚ طشاحی (12

  ٚٔتفاٚت خذیذ طشح تا حشیك اطفاء وٙتشَ ػیؼتٓ ٚ ػٙؼٛس ػاخت ٚ طشاحی (13

 عثاػپٛس ؿٟیذ ػذ دس اِىتشٚ٘یىی پیضٚٔتش ػاخت ٚ طشاحی (14

 تِٛیذ ٚ تٟشٜ تشداسی ػذ ٚ ٘یشٌٚاٜ ؿٟیذ عثاػپٛسؿشوت ؿٟشػتاٖ ا٘ذیىا،  -ٔؼدذ ػّیٕاٖ  آدسع : 

 061-43224205ٚ 43220422احٕذی      ؿٕاسٜ تٕاع:  احؼاٖ دتیش وٕیتٝ تحمیمات: آلای ٟٔٙذع 

 

 :کارون بسرگ از شبکه های آبیاری و زهکشیبهره برداری شرکت 

اخشایی پشٚطٜ ٞای عالج تخـی ٚ ٘ٛػاصی دس ؿثىٝ ٞای آتیاسی ٚ صٞىـی تا اػتفادٜ اص اٍِٛسیتٓ  اِٚٛیت تٙذی (1

 ٞای ٞٛؿٕٙذ

 ٔعشفی سٚؽ ٞای اخشایی ٘ٛیٗ تٟیٙٝ ػاصی ، تعٕیش ٚ تٟشٜ تشداسی اص تأػیؼات ؿثىٝ ٌتٛ٘ذ ٚ دیٕچٝ.  (2

 ٔالثا٘ی . ػاِٝ اص ٔٙـاء تا  40ؿٙاػایی عٛأُ ٔؤثش تش تغییشات ویفیت آب سٚدخا٘ٝ واسٖٚ دس یه دٚسٜ  (3

 .اسصیاتی سا٘ذٔاٖ ٔصشف آب دس تِٛیذ ؿىش ٚ ٘یـىش وـت ٚ صٙعت واسٖٚ (4

 .تشآٚسد اسصؽ التصادی آب دس تِٛیذ ٔحصٛالت وـاٚسصی دس تاصٜ ٞای ٔختّف سٚدخا٘ٝ واسٖٚ تضسي (5

 .تٟیٝ ٚ تذٚیٗ ٘مـٝ فمش آتی وـاٚسصی حٛضٝ واسٖٚ تضسي (6

 .دس وـاٚسصاٖ خٟت تـىیُ ٚ فعاِیت دس ٟ٘ادٞای ٔـاسوتی ٔذیشیت آب ؿٙاػایی سٚؽ ٞای ایداد اٍ٘یضٜ (7



اسصیاتی ٚ پایؾ خصٛصیات خان اساضی ؿثىٝ آتیاسی ٌتٛ٘ذ، عمیّی ٚ دیٕچٝ تٕٙظٛس تعییٗ عٛأُ افت عّٕىشد  (8

 .ٔحصَٛ

 تّٙذ تْٛ تیُ ػٛئیًٙ لطعات (9

 ٞیذسِٚیه پٕپ لطعات (10

 وا٘اِٟا ایٙتیه دسیچٝ ٞیذسِٚیىی ٞای خه ؿافت (11

 ٚعمیّی ٌتٛ٘ذ اصّی وا٘اَ ٞیذسِٚیه پٕپٟای لطعات (12

  تٟشٜ تشداسی اص ؿثىٝ ٞای آتیاسی ٚ صٞىـی واسٖٚ تضسي ٞایؿشوت ٔیذاٖ أاْ حؼیٗ،  –آدسع : ؿٛؿتش 

 061-36233761 -3دتیش وٕیتٝ تحمیمات: آلای ٟٔٙذع افـاس        ؿٕاسٜ تٕاع: 

 

  سد کرخه نیروگاهتولید و بهره برداری سد و  شرکت 

 (PM) تٟیٝ ٚ تذٚیٗ ٘شْ افضاس ٍٟ٘ذاسی ٚ تعٕیشات (1

 طشاحی ٚ اخشای تغزیٝ آب ػیؼتٓ خٙه وٙٙذٜ ٘یشٌٚاٜ وشخٝ اص پاییٗ دػت ٘یشٌٚاٜ (2

 ٚ تاصاس تشق اص ٘یشٌٚاٜ تٟیٝ ٚ تذٚیٗ ٘شْ افضاس  تٟشٜ تشداسی (3

 لطاعی تُٛ٘ دؿت عثاع تا اػتفادٜ اص تٟیٙٝ ػاصی غیش خطیاخشای عّٕی واِیثشاػیٖٛ دسیچٝ ٞای آتٍیش  (4

 اخشای عّٕی واِیثشاػیٖٛ دسیچٝ ٞای آتٍیش ػیؼتٓ تخّیٝ وٙٙذٜ تحتا٘ی تا اػتفادٜ اص تٟیٙٝ ػاصی غیش خطی (5

 تشٚص وشدٖ دػتٛس اِعُٕ ٞای وٙتشَ پایذاسی ػذ )تٟشٜ تشداسی اص ػذ( تا تٛخٝ تٝ اخشای طشح تحىیٓ (6

 ٚسٚدی ٚ خشٚخی تٝ دسیاچٝ ػذ ٔـتُٕ تش ٞیذسٌٚشافی ٚسٚدی ٚ دتی خشٚخی دسیچٝ ٞا تذلیك پاسأتشٞای (7

 فـاس ٌیح دسپٛؽ لاِة (8

 پاییٗ فـاس ٌیح (9

 تاال فـاس ٌیح (10

11) EXpantion alco valve 

 اػیذی وشدسایش (12

 وشدسایش پٛػتٝ (13

 PTتشق تشا٘غ (14

 CTتشق تشا٘غ (15

تِٛیذ ٚ تٟشٜ تشداسی ػذ ٚ ٘یشٌٚاٜ ػذ ؿشوت  22اتتذای خادٜ اٞٛاص ، خادٜ اختصاصی ، ویّٛٔتش  –ا٘ذیٕـه آدسع : 

 061-42691700دتیش وٕیتٝ تحمیمات: آلای ٟٔٙذع ٔدیذی ساد      ؿٕاسٜ تٕاع:    -  وشخٝ

 

 سد مسجدسلیمان تولید و بهره برداری سد و نیروگاه شرکت 

 ٘یشٌٚاٜ ٔؼدذػّیٕاٖ  ٚ اؿىاالت ػیؼتٓ استیًٙ ػذ سفع عّٕی (1



 ٛدٌی آب(ِٞا ٚواٞؾ آ اسائٝ سٚؽ عّٕی خٟت واٞؾ آالیٙذٜ ٞای ٘یشٌٚاٞی ) سٚغٗ دس ػأپ (2

تٟیٙٝ ػاصی تدٟیضات فشػٛدٜ تخصٛف ػیؼتٓ آب تٙذ تٛستیٗ)ؿفت ػیُ  تاصػاصی ٚٔشاحُ ٔؼتٙذػاصی  (3

 تٛستیٗ(

 اَٚ فاص تٛستیٗ ػیُ ؿفت ػیؼتٓ فشػٛدٜ تدٟیضات ٚ لطعات ػاخت (4

 ٚتٛستیٗ ط٘شاتٛس وِٛشٞای اٚیُ – لذست تشا٘ؼٟای دٚخذاسٜ وِٛشٞای اٚیُ ػاخت (5

 تشا٘غ ٚٔغاس ٘یشٌٚاٜ اصّی ٞٛاػاص وٛیّٟای ػاخت (6

 (وِٛیًٙ ٚػیؼتٓ ایی ؿیشپشٚا٘ٝ-ٌاٚ٘ش-ط٘شاتٛس-تٛستیٗ)٘یشٌٚاٜ صٙعتی فیّتشٞای ػاخت (7

 CO 2ػیؼتٓ ٚػاخت طشاحی (8

 ٘یشٌٚاٜ ایٙٛستشٞای ٚتعٕیش ػاخت (9

   Pre Control Valve ٚػاخت طشاحی (10

 ٚیثشٜ ػٙؼٛسٞای ٚػاخت طشاحی (11

 ٚسٚغٗ آب اختالط ػٙؼٛسٞای ٚػاخت طشاحی (12

 (U.C.B)آالسْ پیچش ٚػاخت طشاحی (13

 DCS ٚوٙتشَ حفاظت ػیؼتٓ ػٙىشٖٚ ػیؼتٓ ػاخت ٚ طشاحی (14

  ٘یشٌٚاٜ ػذ ٔؼدذػّیٕاٖتِٛیذ ٚ تٟشٜ تشداسی ػذ ٚ ؿشوت  ٔؼدذػّیٕاٖ،آدسع: 

 061-43220422ٚ43220272ؿٕاسٜ تٕاع:   -دتیش وٕیتٝ تحمیمات: آلای ٟٔٙذع سٚیاٖ    

 

  زهره جراحی از شبکه های آبیاری و زهکشیبهره برداری شرکت 

 خشاخی.صٞشٜ ؿٙاػایی ٚ اخشای سٚؽ ٞای ٘ٛیٗ تشٔیٓ خٛسدٌی دس ػاصٜ ٞای تتٙی ؿثىٝ ٞای آتیاسی  (1

 ( ٚ اسائٝ ساٞىاسٞای اخشایی ٔٙاػة LMCتشسػی عُّ ٘ـت آب دس ػاصٜ ٞای آتی ؿثىٝ آتیاسی سأـیش ) وا٘اَ   (2

  ؿشوت تٟشٜ تشداسی اص ؿثىٝ ٞای آتیاسی ٚ صٞىـی صٞشٜ خشاحیأیذیٝ ،تّٛاس أاْ خٕیٙی آدسع : 

 06152629590ٚ 06152620112ؿٕاسٜ تٕاع:  ؿیشعّی ،ٟٔٙذع  دتیش وٕیتٝ تحمیمات: آلای

 

 خوزستان شمال ناحیه آبیاری های شبکه از برداری بهره شرکت

 تشثا٘یٝ ٔىعة ٔتش4 ظشفیت تا إِٓاٖ صیٕٙغ ؿشوت ػاخت پٕپٟای ٚ اِىتشٚٔٛتٛسٞا لطعات ػاخت (1

 وا٘اِٟا دس ؿٙاٚس ٞشص عّفٟای( آٚسی خٕع) ٔىؾ دػتٍاٜ ػاخت (2

 ٚوٕتشاصآٖ ٔتش2 عشض تا وا٘اِٟای تشای الیشٚتی دػتٍاٜ ػاخت (3

 صٞىـٟا تشای( تش ٘ی) تش عّف دػتٍاٜ ػاخت (4

 ٔتش ٔیّی1000 تالطش پٕپٟا دتی ٌیشی ا٘ذاصٜ خٟت پشتاتُ ػٙح دتی دػتٍاٜ (5



 پٕپٟا واسی ٚسٚغٗ ٌشیغ ػیؼتٓ حزف تٕٙظٛس پٕپٟا لطعات ػاخت دس تغییش (6

 لطاعی ٞای دسیچٝ دس دتی آ٘الیٗ ٕ٘ایؾ خٟت دػتٍاٞی ػاخت (7

 چىٟا ٚ حؼاع ٘ماط ٔحُ دس آب ػطح افضایؾ دٞٙذٜ ٞـذاس دػتٍاٜ (8

 پٕپاط ایؼتٍاٟٞای دس یاتی ٚعیة دٞٙذٜ ٞـذاس ػیؼتٕٟای (9

 وا٘اِٟا تشْ سٚی چیٙی عّف ٔخصٛف ٔىا٘یىی دػتٍاٜ (10

 دٚس اص ػٙدؾ دػتٍاٟٞای تٛػیّٝ ٔؼاحی ا٘داْ خٟت ٞا صیشػاخت ایداد (11

 935/3602LLؿٙاٚس ٞای اِىتشٚپٕپ تٝ ٔشتٛط ػیُ ٔىا٘یىاَ (12

 SEK 1000-910 ٔذَ K.S.B ٞای پٕپ تٝ ٔشتٛط پٕپ ؿافت (13

 SEK 1000-910 ٔذَ  K.S.B ٞای پٕپ تٝ ٔشتٛط ؿافت اػّیٛ (14

 SEK 1000-910 ٔذَ  K.S.B ٞای پٕپ تٝ ٔشتٛط اصّی پشٚا٘ٝ (15

 (پٕپاط تاػیؼات خٟت) ای تؼٕٝ ٔحشن تا (ٕ٘ٛ٘ٝ طثك) ٌشیغ ٔخضٖ ٌیشتىغ (16

 (پٕپاط تاػیؼات خٟت) اِىتشٚٔٛتٛس ٔحشن تا (ٕ٘ٛ٘ٝ طثك) ٌشیغ ٔخضٖ ٌیشتىغ (17

 (پٕپاط تاػیؼات خٟت) اِىتشٚٔٛتٛس ٔحشن تا( ٕ٘ٛ٘ٝ طثك) ٌشیغ تضسیك إِٙت (18

 ؿٕاَ ٘احیٝ آتیاسی ٞای ؿثىٝ اص تشداسی تٟشٜ ؿشوت، 444ٔماتُ پایٍاٜ ٞٛایی ، صٙذٚق پؼتی ، دصفَٛآدسع : 

 خٛصػتاٖ

 061ٚ-42421201 -5، ؿٕاسٜ تٕاع:  ؿٙثذی صادٜدتیش وٕیتٝ تحمیمات: آلای ٟٔٙذع 

  061-42421211دٚسٍ٘اس  

 برق آبی 3کارون ونیروگاه سدتولید و بهره برداری  شرکت

 تشداسی تٟشٜ وشدٖ اػتا٘ذاسد  ٚا٘شطی آب ٔٙاتع ٔذیشیت (افضاس ٘شْ) ػأا٘ٝ ٚتذٚیٗ طشاحی (1

  ٞا ػاصٜ ٚ سن ٚتشؽ تّٟٛ٘ا اص تاصدیذ خٟت فیّٕثشداس پش٘ذٜ ستات ٚػاخت طشاحی (2

 

 183،صٙذٚق پؼتی  3واسٖٚ ٚ٘یشٌٚاٜ ػذ تشداسی تٟشٜ ٚ تِٛیذ ؿشوت، وشد خادٜ ؿٟش 28آدسع : ایزٜ ،ویّٛٔتش 

 061-33737221ٚ 061-43626028دتیش وٕیتٝ تحمیمات: آلای ٟٔٙذع ٔمصٛدی ، ؿٕاسٜ تٕاع:

 061-43631910دٚسٍ٘اس 

 شرق جنوب آببهره برداری تولید و انتقال  شرکت

 أیش وٛت ٔیىؼشٞای ٌیشتىغ ٚطشاحی ػاخت (1

 طاپٗ وٛتاتای ٞای پٕپ دیفیٛصس (2

 ٌشیغ تضسیك ؿٕع (3



 KSB ٞای پٕپ تضسي ٞای پشٚا٘ٝ (4

 ٚآب سٚغٗ( mechanical) تٙذ آب ٞای سیًٙ (5

 .(ٚ پٛػتٝ،پشٚا٘ٝ،ؿفت) ٞاِثشي ٞای پٕپ لطعات ٔدٕٛعٝ (6

 ٚ تِٛیذ تشداسی تٟشٜ ؿشوت:ٌّؼتاٖ، خیاتاٖ اسدیثٟـت، ٘ثؾ خیاتاٖ آرس پـت ٔدتٕع پضؿىی آب ٚ تشق ، آدسع 

 613692733وذ پؼتی ، ؿشق خٙٛب آب ا٘تماَ

 061-3329800ٚ  061-3347300دتیش وٕیتٝ تحمیمات: خا٘ٓ ٟٔٙذع داسٔی ، ؿٕاسٜ تٕاع: 

 061-3323783 سٍ٘اسدٚ 

 آبیاری کرخه و شاوور  های شرکت بهره برداری از شبکه 

 ؿٟای عّٕی وٙتشَ سػٛب دس وا٘اَ ٚصیّٝ ٚ ٔعشفی ٔٙاػة تشیٗ سٚؽ تشسػی سٚ (1

تذٚیٗ ٔعیاسٞای حمٛلی ٔٛسد ٘یاص تٝ ٔٙظٛس ٚاٌزاسی تٟشٜ تشداسی ٚ ٍٟ٘ذاسی ؿثىٝ ٞای آتیاسی تٝ ؿشوت ٞای  (2

 ٔشدْ ٟ٘اد

 اػتفادٜ اص سٚؽ ٞای ٔذسٖ آتیاسی دس ؿثىٝ ٞای آتیاسی وشخٝ خٙٛتی ٚ ا٘تخاب سٚؽ تٟیٙٝ  (3

 ٙدی فشٚؽ حدٕی آب دس ؿثىٝ ٞای ٔذسٖ ٚ اثش آٖ تش واٞؾ ٔصشف ٚ افضایؾ سا٘ذٔاٖ أىاٖ ػ (4

 تشسػی واسایی ػاصٜ ٞای آٔیُ دس ؿثىٝ آتیاسی وشخٝ خٙٛتی ٚ اسائٝ ساٞىاسٞای اخشایی تٟثٛد آٟ٘ا (5

 تعییٗ ساٞىاسٞای تٛإ٘ٙذػاصی ؿشوت ٞای تٟشٜ تشداسی ؿثىٝ ٞای آتیاسی ٚ صٞىـی اػتاٖ (6

 ٚ وشخٝ آتیاسی ٞای ؿثىٝ اص تشداسی تٟشٜ ؿشوت ،آدسع : اٞٛاص  ، ٌّؼتاٖ ا٘تٟای تّٛاس فشٚسدیٗ خٙة پاسن ؿمایك

   ؿاٚٚس

  061-33741410  :تٕاع ؿٕاسٜ ،آلای ٟٔٙذع عّی ٘صشاِٟی  : دتیش وٕیتٝ تحمیمات   

 


