1

2

3

4

5

6

تاریخچه
شرکت البرز نوین با تالش و فعالیت مستمر در زمینه طراحی و سااتت تهییاتاو و عاعااو تانعتی باا
استفاده از نیروهای متخصص و مهرب از اواسط دهه هشتاد فعالیت تود را آغاز نمود.در طی این سالیا با
اشراف بر نیاز تنعت نفت و گاز کشور و با تکیه بر سیاسات میای عااا وابساتنی تانعتی باه تاار و
حمایت از ساتت داتل ،نسبت به توسعه و تهییت کارگاه ها ،جذب نیروهای متخصص و ایهاد امکانااو
گسترده اعدام نموده است.هم اکنون شرکت البرز نوین باا بکاار گیاری نیروهاای متخصاص در بخشایای
طراحی و میندسی،مدیریت پروژه،برنامه ریتی و کنترل پروژه ،تدارکاو تاارجی و داتیای ،تولیاد ،اماور
عراردادها و میندسی فروش ،کنترل کیفیت ،تحقیق و توسعه و  HSEدر زمیناه طراحای ،تاامین ،سااتت،
نصب و تعمیراو تهییتاو ثابت تنایا نفت ،گاز و پتروشیمی فعالیت می نماید.

زمینه فعالیت
شرکت البرز نوین ،با بیره مندی از امکاناو و تهییتاو سخت افتاری و نارم افاتاری روز دنیاا و 00222
متر مربا فضای کارگاهی در زمینه های طراحی و ساتت تهییتاو زیر فعالیت می نماید.
 کولرهای هوایی

()Air Coolers

 مبدلهای حرارتی

)Heat Exchangers (Shell& Tube

 مخازن تحت فشار،راکتور و تاور
 انواع سازههای فیتی

))Steel Structure

 عدسیهای کروی و بیضوی
 تولید لولههای فیندار

() Pressure Vessels , reactor ,tower

( ) Elliptical & Hemispherical Dish Head

( ) Finned Tubes

 ساتت و نصب مخازن ذتیره استوانهایی و کروی
 اجرای عمییاو پایپینگ

( ) Storage Tanks , spherical tanks

))piping works

 رفا پانچ ،پیش راهاندازی و راهاندازی سیستم پایپینگ واحدهای پاالیشناهی
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کولرهای هوایی

)(Air coolers

یکی از وساییی که در اکثر واحدهای پاالیشناهی و پتروشیمی ها برای کاهش دمای سیاالو مورد استفاده
عرار می گیرند ،تنک کننده های هوایی می باشند .در تنک کننده های هوایی هوا با دمای محیط باه لولاه
های حاوی سیال گرم برتورد کرده و باعث کاهش دمای دیواره لوله می شود و به این ترتیب دمای سیال
داتل لوله کاهش می یابد .طول استاندارد لوله های مورد استفاده در مبدل های تنک کننده هوایی ،معموالً
 02 ،02و  02فوو می باشد .یکی از مسائیی که در مورد مبدل هاای تناک کنناده هاوایی اهمیات دارد،
نسبت مساحت فن به مساحت  Bayمی باشد .این نسبت را  converge fanمای گویناد و در مقادار آن در مبادل
های تنک کننده هوایی نباید از  2/0کوچکتر باشد.از انواع مبدلیای تنک کننده هوایی میتوان به موارد زیر
اشاره کرد:

مبدل تنک کننده هوایی مکنده
مبدل تنک کننده هوایی

)(force draft

دمنده )(induced draft

مراحل ساتت انواع کولرهای هوایی به تورو

 Induced Draftو Forced Draft

جیت تناک کاردن و تیییار

فاز میعانی تحت استاندارد  ،API 661 – ASME – AISC – UBCبدون محدودیت در مواد مصرفی و اندازه هاای
مورد نیاز ،در مدل های زیر انهام می پذیرد .این شرکت همچنین عادر به تییه و ارایاه کییاه لاوازم یادکی
مورد نیاز ،کولرهای هوایی می باشد.

کولر های هوایی ایستگاه تقویت فشار گاز ساوه  24 ،دستگاه
کارفرما IGC :

مجری  :شرکت البرز نوین

Plug Type



Cover Type



Manifold Type
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مبدلهای حرارتی )Heat Exchangers (Shell & Tube

مبدلهای حرارتی تقریباً پرکاارررتری ضواد ر آرنیهادهای یایییاییاناد مایتادا ن هاا را ر ریتا ر
یا چهد سیال ر
احدهای صهع ی مالحظه کر  .ننها سایلی هس هد که امکا ان قال انرژی گرمایی ری
ماهای مخ لف را آراهم میکههد .ای ضیلیات میتداند ری مایع– مایع ،گاز– گاز یا گااز – ماایع انااا
ید  .مبدلهای حرارتی ره مهظدر خهک کر سیال گر یا گر کر سیال را مای پایی تر یا هر
مدر اس فا ه قرار میگیرند .مبدلهای حرارتی رر اساس ندع سطح تیاس سیال سر گر  ،جهت جریا
سیال سر گر  ،مکانیز ان قال حرارت ری سیال سر گر ساخ یا مکاانیکی سااخ ار مبادلهاا
س هرهدی مییدند.

طراحی و مهندسی
م خصصی مارب رخش طراحی یرکت البرز ندی را سارقه کار  5الی  28سال ر زمیهه طراحی تاهیزات
صهایع نفت ،گاز پ ر یییی مایی نالت صهایع سبک سهگی قا ر ره طراحی انداع کهدانسد  ،مبدل
حرارتی ،کدلر هدایی ،مخاز تحت آتار مطارق را اس اندار های
.طراحی ای تاهیزات را اس فا ه از نر اآزارهای مع بر

ASTM، API ، TEMA، ANSI

 ASMEمیرایهد

نظیر UHTFS U, UB-JAC ,TANK U , UPV ELITE U ,

HTRI ,اناا می پذیر  ،ضال ه رر ن نر اآزارهای خاص نیز ررای محاسبات مکانیکی تاهیزات آدق رر
اساس اس اندار های مرردطه ررنامه ندیسی اس فا ه می گر ند.هیچهی تیم طراحی ای یرکت قا ر ره
طراحی انداع سازههای آلزی صهع ی رراساس اس اندار های مرردطه ،مدلسازی ر نر اآزارهای
)Structure (Xsteel

نقته های

Autocad

Shop Drawing

Tekla

 ،تهیه  Cutting planره مهظدر چیدما رهیهه قطعات جهت رریکاری تهیه

نظارت رر ساخت قطعات سازه ها می رایهد.
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مخازن تحت فشار

() Pressure Vessels

مختن تحت فشار محفظه یا ظرفی است که ماابق تعااری

و محادوده کااری  ASME SEC VIIIباوده کاه

براساس فشار داتیی یا فشار تارجی طراحی می گردد .معیار تبعیت از این استاندارد بیشاتر باودن فشاار
داتیی مختن از  51 pounds/inیا  5/0 Kilo Pascalمیباشد .در مخازن تحت فشار تارجی این فشاار مایتواناد
2

ناشی از تأل بین جاکت و دیواره مختن باشد.بر های فرآیندی ،مخازن ،محفظههاای کاروی ،راکتاورهاا،
مبدلهای حرارتی و ...از انواع مخازن تحت فشار میباشند.این نوع مخاازن از لحااظ ظااهری باه اشاکال
مختی

طراحی میشوند .باور مثال ممکن است استوانهای با عدسیهای مختیا

از عبیال

(،Hemispherical

 Torispherical ،Ellipsoidalو  )Flatو یا کروی ساتته شوند.مخازن از لحاظ موععیت نصب به دو ناوع افقی(باا
استفاده از  )Saddleو عمودی (با استفاده از  )Skirt ،Leg ،Lugدستهبندی میشوند.
ساتت کییه ظروف تحت فشار نظیر بر ها ،رآکتورها و درامها بار اسااس نقشاههاای تاییاد شاده طباق
استاندارد  ASME Sec VIIIو نیازهای کارفرما در کارگاه شرکت البرز نوین انهاام مای پاذیرد.عمییاو فارم
دهی و ساتت عدسی با عار حداکثر  1.1متر و ضخامت  02میییمتر در کارگاه ساتت عدسی عابل اجارا
می باشد و به منظور کنترل کیفیت نیایی ،تست های مختی

از جمیه

انهام می گیرد.

طرح افزایش بنزین پاالیشگاه بندر عباس
کارفرما :شرکت پیدک
سازنده :شرکت البرز نوین

UT , PT , RT , MT

بر اساس استاندارد
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ساخت مخزن پنتان
کارفرما :پتروشیمی امیرکبیر
سارنده :شرکت البرز نوین
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مخازن ذخیره

( ) Storage Tanks

مخازن ذتیره ،مخازنی بترگ برای ذتیره سیاالو می باشند و عموماا در پاالیشاناه هاا بارای ننیاداری
سیاالتی مانند بنتین و گازوئیل استفاده می شوند .این مخازن بر تالف ابعاد بترگی که دارا هستند از فشار
پایینی برتودار می باشند؛ زیرا فشار موجود در این مخازن فقط فشار هیدرواستاتیک ناشی از وزن سیاالو
موجود در مختن می باشد .این مخازن انواع مختیفی دارند و شامل اجتای مختیفی نیت می باشند .از اناواع
این مخازن می توان مخازن  Self Support-Cone Roofیا  Dome Roofرا نام برد .این مخازن شامل ورق کا ،
ورق دیواره ،ورق سق

و نازلهای ورودی و تروجی برای عبور سیال مایباشاند. .اساتانداردهای ماورد

استفاده برای طراحی ایننونه مخازن استاندارد  Api 650می باشد

مخازن ذخیره پتروشیمی شیراز

.

مجری  :شرکت البرز نوین
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عدسی(کلگی) کروی و بیضوی

( ) Elliptical & Hemispherical Dish Head

مخازن تحت فشار اکثراً استوانه ای شکل بوده ،که معموالً با کینی هاای کاروی یاا بیضای عابال سااتت
هستند .این کینی ها یا عدسی ها به دو حالت نورد گرم وسرد تولید می شوند .دو دستناه پرس و رولینگ
عدسی به تورو مکمل و در کنار هم ،جیت ساتت کینی مخازن یا عدسی ها بکار می رود.

کلگی های ساخته شده توسط شرکت البرز نوین
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فینتیوب )(fin tube

برای ساتت تهییتاتی مانند رادیاتورها  ،مبدلها و کندانسورها  ،نیاز به لولههایی اسات کاه سایال تناک
شونده از داتل آنیا عبور کند .فین تیوبها ) (fin tubeلولههای پرهداری هستند؛ که باه نسابت سااو لولاه
عادی ساو گستردهتری دارند .فینتیوبها حدوداً  02تا  02برابر تبادل حرارتی بیشتری از لوله فین نشاده
دارند .افتایش ساو ،باعث افتایش راندما فرآیند انتقال حرارو میشود .این لولاههاا عاالوه بار کااهش
مصرف انرژی ،باعث بیبود فرآیند انتقال حرارو میشاوند .عاالوه بار ماوارد ناامبرده شاده؛ ازمشاکالتی
نظیرتهما رسوب در لولهها جیوگیری کرده و با ایهاد حرکت طییاانی سایال درونای و افاتایش سارعت
انتقال در کوتاهترین زمان باعث کاهش حرارو میشوند .هر فینتیوب از دو بخش تشکیل میشود .تیوب
داتیی معموال ً گرد است و از جنس هایی از عبیل مس ،برنج ،کربن استیل و سایر فیتاو میباشد .بسته باه
نوع سیالی که بتواند دما ،فشار و توردگی را تحمل کند؛ جنس لولهها را انتخااب مایکنناد .لولاه ماذکور
داتل یک لوله آلومینیومی عرار گرفته که ضریب حرارتی باالیی دارد و شکلدهی و ساتت آن نیت راحات
است .این مهموعه داتل دستناه فینزنی شده و با عمییاو مکانیکی وشکل دهی
،فینزنی روی لوله تورو میگیرد

.

دستگاه تولید فینتیوب اکسترود شرکت البرز نوین

سرد ) (Cold Roll Forming
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واحد برنامه ریتی و کنترل پروژه
برنامه ریتی کالن پروژه ،تییه ،گرد آوری ،ثبت و ننیداری اطالعاو پروژه (از زمان شاروع تاا پایاان)
طبقهبندی و تحییل اطالعاو با هدف ایهاد ابتار الزم برای کنترل زمان پروژه در جیت بیینهساازی سایر
اجرایی از طریق یکپارچه کردن عمییاو میندسی ،تدارکاو و ساتت برعیده واحد برنامه ریتی و کنتارل
پروژه میباشد .

نرم افتارهای مورد استفاده در این بخش به شرح زیر می باشد:

Primavera P6



MS Project



Microsoft Excel
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تولید
واحد تولید شرکت البرز نوین ساتت انواع کولرهای هوایی و مبدلها ،مخازن ذتیره و تحت فشاار،
کییه عمییاو عاعهسازی ،ماشینکاری سبک و سننین ،عمییاو فرمدهی عاعاو ،مونتاژ ،جوشکاریهاای
دستی و اتوماتیک ،سند بالست ،رنگآمیتی ،تست و بارگیری را بر اساس نقشههای کارگااهی تییاه شاده
توسط واحد میندسی انهام میدهد.

کنترل کیفیت
از آنها که کیفیت محصوالو تولیدی از اهمیت تاتی برتوردار است ،این شرکت با بکارگیری
پرسنیی مهرب و دارای مدارك معتبر در زمینههای مختی

بازرسی ،نظیر جوش ،آزمایشاو غیر مخرب و

...کیفیت کییه مراحل ساتت را کنترل مینماید .تا در نیایت محصولی ماابق استاندارد به مشتریان
تحویل گردد .ضمن اینکه جیت انهام آزمایشاو  UT- RT- PT- MTو غیره از تدماو شرکت
بازرسی ثالث با سوابق و پرسنل مهرب و دارای گواهینامههای معتبر در این زمینه استفاده نموده و به
تورو عالیه بر کار شرکت مذکور نظارو مینماید.
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لیست تجهیزات و ماشین آالت
دستــــگاه

ردیف
1

س گاه لبهکتی ضدسی ره قطر  6م ر را ضخامت  40میلیم ر ساخت ایرا

4

س گاه پرس ضدسی ره قطر  5/5م ر را ضخامت  40میلیم ر ساخت ایرا

3

س گاه پرس ضدسی ره قطر  4م ر را ضخامت  30میلیم ر ساخت ایرا

2

س گاه پرس هیدر لیک 300ت  2س گا ه انیارک 1100×1100

5

س گاه ندر  4غلطک  40میل را ضرض  2/55م ر تیا هیدر لیک ساخت ترکیه  -یاهیلهر

6

س گاه ندر  4غلطک  60میل را ضرض  2 /5م ر (را قارلیت ساخت مخر ط غیر هم مرکز ) ساخت ای الیا

7

س گاه ندر  3غلطک  30میل را ضرض  2م ر ساخت ایرا – ایرا صهعت

8

س گاه ندر  3غلطک  20میل را ضرض  2م ر ساخت ایرا – پایا ررش

9

س گاه ندر  3غلطک  20میل را ضرض  2م ر ساخت ایرا – ایرا صهعت

11

س گاه ندر  3غلطک  15میل را ضرض  2م ر ساخت ایرا – ترایه اآزار نریا

11

س گاه ندر پر آیل یامل تیرنه  ،نا انی ،نبتی لدله)" (IP up to 300 & Pipe up to 10ساخت ترکیه

14

س گاه گیدتی  25میلز  6م ری ساخت ایرا  -قائم مایی

13

س گاه پرس ررک  350ت  6م ری ساخت ایرا  -قائم مایی

12

س گاه ررش  CNCرا میز  15 × 4م ر یامل ررش پالسیا راس ه رر هدا گاز

15

س گاه ررش  CNCرا میز  8 × 3م ر یامل ررش پالسیا تا  50میلی م ر

16

آرز ر ازه ای مدل  6M6160را میز  6م ر کار گیر ر ازه  2/20م ر

17

س گاه جدش ا رری ال ساخت ای الیا  -ما س

18

س گاه اکسپهدر ساخت ای الیا  -ما س

19

لیف راک تدیدتا  10ت

41

س گاه آی زنی ره ر ش اکس ر از سایز  3/8ایهچ تا  2ایهچ ساخت ایرا

41

س گاه ریل را یال راز ی  2م ر ساخت رلغارس ا

44

س گاه ریل را یال راز ی  1/5م ر ساخت چی  2س گاه

43

تراش  5م ری را کارگیر  1م ر ساخت ر سیه
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42

تراش  2م ری را خط کش یای ال ساخت ایرا  -مایی سازی تبریز

45

تراش  2م ری ساخت کتدر چی

46

آرز یدنیدرسال  TOSساخت کتدر چک
 4/5ت ساخت کتدر ژاپ  2س گاه

47

لیف راک کدماتسد  7ت

48

گر انهده مخز  20ت  60 ،ت  100 ،ت

 200ت جیعا  12ست ساخت ایرا  -کارا

49

س گاه ندر ییار ز جهت آ ریهگهای کدلرهای هدایی ساخت ایرا

31

س گاه جدش زیر پد ری ساخت ایرا  -گا الک ریک کارا  5س گاه

31

س گاه جدش میگ مک CO2ساخت ایرا  -گا الک ریک  7س گاه

34

س گاه جدش تیک نرگد ساخت ایرا  -گا الک ریک  2س گاه

33

رک ی آایر  600نمپر ساخت ایرا  -گا الک ریک  20س گاه

32

رک ی آایر  600نمپر ساخت ایرا  -صبا الک ریک  35س گاه

35

جرثقیل سقفی  32ت ساخت ایرا

36

جرثقیل سقفی  20ت ساخت ایرا

37

جرثقیل سقفی  16ت ساخت ایرا –  2س گاه

38

جرثقیل سقفی  10ت ساخت ایرا –  5س گاه

39

جرثقیل سقفی  8ت ساخت ایرا –  1س گاه

21

جرثقیل سقفی  5ت ساخت ایرا –  4س گاه

21

س گاه کیپرسدر یزل جهت سهدرالست  850ساخت ژاپ

24

کیپرسدر  1 -900س گاه

23

کیپرسدر  1 – 700س گاه

22
25

کیپرسدر اسکر مخز

ار ساخت ایرا  -مفیدی  3س گاه

س گاه پانچ هفت کاره تیا هیدر لیک ساخت ترکیه  -یاهیهلر

26

اره نداری راکارگیر  800 × 800Gساخت ترکیه  -رکامک

27

اره نداری راکارگیر  400 × 400Gساخت ترکیه  -رکامک

28

س گاه ایرلس گراکد ساخت نمریکا

19

20

21

22

23

24

شرکتهایی که شرکت البرز نوین افتخار همکاری با آنها را داشته است:
 )5پارسجنوبی ،اجرای عمییاو لولهکشی ،رفا پانچ ،هایدرو تست و  REINSTATMENTمربوط به

TRAIN3

, 4ناحیه  C2فاز  02و 05
 )0پتروشیمی شیراز ،ساتت و نصب مخازن ذتیره و تحت فشار
 )0پاالیشناه بندرعباس ،ساتت سازههای فیتی و مخازن تحت فشار
 )0پتروشیمی کرمانشاه ،ریتیوب کولرهای هوایی
 )1پتروشیمی مروارید ،ساتت سازههای
 )6پتروشیمی فنآوران ،اجرای سق

فیتیMEG

شناور مختن ذتیره

 )0پتروشیمی امیرکبیر ،عمییاو ریتیوب مبدلهای حرارتی
 )8پتروشیمی تبریت ،تولید فین تیوب کولرهای هوایی
 )9مرکت طراحی و توسعه تنعتی رازی ،ساتت مبدلهای استینیس استیل
 )52پتروشیمی فرآورش بندر امام ،ریتیوب کولرهای هوایی
 )55شرکت  ،IGCساتت تیوب باندل کولرهای هوایی ایستناه تقویت فشار گاز ساوه
 )50شرکت ماشین سازی تاشا ،ساتت عدسی های کروی و بیضوی
 )50شیرداری شیراز ،مناقه 1،0و 52ساتت پل هوایی
 )50شرکت حفاری شمال ،تامین عاعاو گردونه حفاری ( ، )Drawworks Partsشیر دروازه ای به همراه متعیقاو
( )Mud Gate Valveاز کمپانی  NOVآمریکا  ،عاعاو " "Iron Roughnecاز کمپانی  NOVآمریکا
”Oil Tools

 )51شرکت گاز استان فارس ،تامین ترانسمیترهای دما و فشار از کره جنوبی
 )56شرکت میی حفاری ایران  ،عاعاو سیستم  Power Take Offاز کمپانی پارکر آمریکا
 )50شرکت مناطق نفت تیت جنوب  ،عاعاو کمپرسور  ،عاعاو ایننرسولرند
 )58شرکت پایانه های نفتی ایران  ،عاعاو توربوشارژر از آلمان
 )59شرکت مهتما گاز پارس جنوبی  ،عاعاو ترانسمیتر از ژاپن
 )02شرکت بیره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی  ،عاعاو کمپرسور از اننیستان
 )21شرکت بیرهبرداری نفت و گاز غرب ،عاعاو توربین گازی از آمریکا
 )00شرکت پتروشیمی امیرکبیر ،ساتت مختن پنتان

و “Fishing

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

