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معرفي
در  متخصص  كه  ميباشد  مپنا  زيرگروه  شركتهاي  از  يكي  سپاهان  تجهيزات  ساخت  شركت 
سيكل  بخار،  گاز،  هاي  نيروگاه  مكانيكال  تجهيزات  نصب  و  ساخت  مهندسی،  طراحی، 
تركيبي،بادی، توربو كمپرسور، پااليشگاه، پتروشيمی، صنايع فوالد، كارخانجات سيمان و معادن 
می باشد. محل استقرار شركت در شهرك بزرگ صنعتي اصفهان در زميني به مساحت 300.000 
متر مربع مي باشد كه دركارگاههاي قطعه سازي ، مونتاژ ، جوش، ماشينكاري، استنلس استيل 
و كارگاههاي عمليات تكميلي) رنگ ، سندبالست ، عمليات حرارتي و بسته بندي ( فعاليت 

مي نمايد.
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تاريخچه
شركت ساخت تجهيزات سپاهان در سال 1375  با ساخت مخازن تحت فشار 
فلزی و ساير تجهيزات  مبدل های حرارتی، ميكسرها، سازه های  و ذخيره، 
مكانيكال مورد استفاده در صنايع كار خود را آغاز نمود و در ادامه با ساخت  
سيستم اگزوز توربين گازی،  به توليد تجهيزات نيروگاهی پرداخت و تحت 
هوای  سيستم  ايتاليا،    "ANSALDO ENERGIA" شركت  مستقيم  نظارت 
مكانيكال  تمامی تجهيزات  به مرور  و  را ساخت   V94.2توربين گاز ورودی 

توربين گازی را توليد نمود.
وات  مگا  توان 159  با    E مدل  بخار  توربين  تجهيزات  بعدی ساخت   گام 
بود كه تحت نظارت مستقيم شركت "SIEMENS"  آلمان  ساخته شد و در 
سال 1385 پس از خريد سهام شركت توسط گروه مپنا، اين شركت تبديل 
به سازنده عمده تجهيزات نيروگاه  های )گاز، بخار؛ سيكل تركيبی و بادی ( 

گرديد.
كمپرسور،  توربو  قبيل  از  پتروشيمی   و  گاز  نفت،  صنايع  تجهيزات  ساخت 
تجهيزات سيستم انتقال حرارت، برج ها و نيز سيستم كامل آب شيرين كن 

مدل MED-TVC  در راستای فعاليت های گروه مپناانجام می گردد.
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چشم انداز:
تا سال 1400، شركت ساخت تجيهزات سپاهان تأمين كننده پيشرو  در بخش انرژی  در 
ميان تأمين كنندگان تجيهزات صنعتی در بازارهای داخلی نفت و گاز خواهد بود و قابليت 
را كسب  همسايه  های  كشورهاي  و  خاورميانه  در  استراتژيک  بازارهای  به  ورود  های 
خواهد نمود و ماموريت طراحی، تأمين و توليد تجهيزات صنعتی و خدمات مربوط به آن 
را در بخش های انرژی، نفت و گاز و ديگر صنايع مرتبط، با بهره گيری از نيروی انسانی 

ماهر، زير ساخت های مناسب و شبكه های تامين قابل اتكا به عهده دارد.
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خط مشي
 نوآوري و مديريت مبتني بر فرايند هاي سازمان با رويكرد افزايش سطح كيفيت وكميت محصوالت با ارزش افزوده 

 ارتقاء دانش فني ،معنوي وروابط اجتماعي كاركنان با تمركز برنامه استراتژيک منابع انساني 
 ارائه پاسخهاي سريع و موثر به حوادث امنيت اطالعات و نيز افزايش دانش عمومي كاركنان دراين حوزه 

 تمركز برافزايش تنوع ورضايت مشتري وذينفعان داخلي وخارجي براساس محوريت حوزه هاي تعيين شده كسب وكار گروه مپنا 
 پياده سازي توسعه سيستم هاي اطالعاتي ،مديريتي ،امنيتي و گسترش ارتباطات و تعامالت موثر 

 ايجاد فرهنگ بهبود مستمر و توجه به اثر بخشي درسيستم مديريت يكپارچه درراستاي تعالي سازماني 
 كاهش مخاطرات امنيت اطالعات پس از ارزيابی های ادواری 

 پيشگيري از پيامدها و آلودگي هاي زيست محيطي و استفاده بهينه از منابع ،مواد و انرژي 
 پيشگيري از مصدوميت و بيماري و حفظ و ارتقاءسالمت روحي و جسمي كاركنان 
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شايستگي هاي محوري
  سرمايه انساني متخصص و ماهر

  دانش فني طراحي، توليد و نصب تجيهزات حوزه انرژي
  انعطاف پذيري و چابكي در طراحي، تأمين و توليد

  شركاي تجاري داخلي و خارجي قابل اتكا
  پشتوانه اعتباري و مالي گروه مپنا

  سامانه هاي مديريت و فناوري اطالعات كارآمد
  استقرار در قطب صنعتي كشور و موقعيت جغرافيايي مناسب

ماشين آالت و تجهيزات
شركت ساخت تجهيزات سپاهان مجهز به بيش از 1500  دستگاه ماشين آالت مرتبط با ساخت تجهيزات 
تابگير  پالسما،  برش   ،CNC های  برش  غلطكی،  رول  سازی،  ورق  تير  آالت  ماشين  همچون  مكانيكال 
پروفيل H، كوره های عظيم حرارتی، ماشين های تراش، بدرولر، پرنشيز، بوم وستون، پرس های برك، 
گيوتين، فرز، جرثقيل های عظيم دروازه ای، سقفی و بازويی و .... می باشد و انجام كليه تستهای غيرمخرب 
NDT شامل تست های  ) VT , PT , MT , UT , RT( توسط بازرسان مجرب وكارآزموده با گواهينامه های 

معتبر بين المللی بازرسی انجام می شود.



1213  13
  12

  13   12

محصوالت اصلي
شركت ساخت تجهيزات سپاهان در زمينه تامين تجهيزات مورد استفاده در صنايع نيروگاهي، انتقال گاز، پااليشگاهي،

پتروشيمي، فوالد و معادن پروژه هاي بسياري را به انجام رسانده است.

 Mechanical Equipments of Gas Turbine
تجهيزات مكانيكال نيروگاه گازي

توربين گاز بطور كلي از كمپرسور، اتاق احتراق و توربين تشكيل مي گردد، كه شركت ساخت تجهيزات سپاهان اجزاء
تشكيل دهنده اين واحدها را تامين مي كند.
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 AIR INTAKE
سيستم هوای ورودي توربين

فيلتر و صداي  را  كمپرسور  به  هواي ورودي  اين سيستم 
كمپرسور را از بين برده واز تشكيل يخ در هواي ورودي 

جلوگيري مي كند.
اين سيستم از 18 مجموعه تشكيل شده و جنس آن از كربن 

استيل St44 و استنلس استيل می باشد.

 Combustion Chamber
محفظه احتراق

دو محفظه احتراق در چپ و راست توربين قرار دارند كه 
احتراق سوخت با هواي فشرده با دماي ويژه مناسب ورود 

به توربين در آن انجام مي گردد.
اين محفظه از 8 قسمت تشكيل شده و جنس آن  از آلياژ 

Inconel 617 می باشد.
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 Center Casing 

پوسته مرکزی توربين گاز
داخلي  تجهيزات  دربرگيرنده  مركزي  پوسته 
كمپرسور و توربين بوده و به محفظه احتراق 

متصل مي باشد.
وزن اين سيستم 42 تن بوده و جنس آن از 

استيل H2 و 17mn4 می باشد.
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 Gas diffuser
پخش کننده گاز

گاز خروجي از اين طريق به استک مي رسد و طي اين گذر فشار 
استاتيک باال رفته و سرعت كاهش مي يابد.

وزن اين سازه 7 تن بوده و جنس آن از استنلس استيل SS321 می باشد.
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Inner Casing
پوسته گاز داغ

پوسته داخلي، گاز داغ از محفظه احتراق را به سمت ورودي توربين جهت 
داده و پيرامون جريان هواي فشرده نيز قراردارد.

وزن اين سازه 5/3 تن بوده و جنس آن از آلياژ Inconel 617 می باشد.
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Z
 Fin Fan Cooler

کولر هوايی
اين كولر سيستم روغن كاري توربين و ژنراتور را خنک مي كند.

وزن اين سيستم بدون تيوب باندلها 23 تن بوده و جنس  آن از 
استيل St44 می باشد.
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V Exhaust System
سيستم اگزوز توربين گازی

گازهاي خروجي توربين ازطريق اين سيستم خارج مي شوند
اين سازه فلزی به وزن تقريبی 210 تن بوده و از 8 قسمت تشكيل می شود 
كه فريم خارجی از جنسFe 430 B  و ورقهای الينر  سطح داخلی از 

جنسAISI 304 می باشند.

24

Exhaust System & Structure
 سيستم اگزوز توربو کمپرسور

اين سيستم از يک سمت به توربين متصل است و شدت صوت را كاهش مي دهد.
اين سيستم از 3 قسمت اصلی تشكيل شده، وزن آن 35 تن می باشد و جنس آن از كربن استيل و استنلس استيل می باشد.
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 Turbine Enclosure & Base Frame
فريم و اتاق نگهدارنده توربين

از اين مدول جهت حفاظت و نگهداري از توربين و سيستم انتقال هوا و واحد 
روغن استفاده مي گردد.

اين مدول از سه قسمت اصلی تشكيل شده كه كانتينر آن به صورت دو جداره می 
باشد، جداره بيرونی از جنس ST37  و داكت ها از جنس AISI 304 می باشند، 

وزن كلی مجموعه 32 تن  می باشد.

Z  Fire Fighting Enclosure & Base Frame
فريم و اتاق نگهدارنده سيستم سوخت و

 اطفاء حريق توربو کمپرسور
از اين مدول جهت حفاظت و نگهداري از تجهيزات سوخت رساني و آتش نشاني استفاده مي گردد.

اين كانتينر به صورت دو جداره می باشد كه جداره بيرونی از جنس ST37 بوده  و داكت ها از جنس 
AISI 304 می باشند، وزن كلی مجموعه 5/14 تن  می باشد .
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اين قطعه هواي خروجي از توربين را به سمت اگزوز هدايت مي كند. با 
توجه به تكنولوژي پيچيده ساخت اين قطعه بصورت تكه ها برش خورده 

و در فيكسچرهاي خاص ساخته مي شود.
وزن آن حدود يک تن بوده و جنس آن از استنلس استيل SS321 می باشد.

Turbo Compressor Gas Volute
سیستم انتقال هوای توربو کمپرسور
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 Mechanical Equipments of Steam Turbine
تجهيزات مكانيكال نيروگاه بخار

شركت ساخت تجهيزات سپاهان اجزاء تشكيل دهنده بويلر، توربين و كندانسور را تامين می كند.
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 Steam Exhaust
پوسته اگزوز توربين بخار

اين پوسته شامل سيلندرهاي داخلي و خارجي مي باشد كه 
از دو طرف به توربين و ژنراتور متصل مي گردد.

وزن اين مجموعه 30 تن بوده و جنس آن از استيل St37 و  
St52 می باشد.

Transition Piece of Steam Turbine
قطعه منتقل کننده بخار توربين بخار 

اين قطعه بصورت يک مجموعه شش تكه بوده و هدايت گر بخار مي باشد كه 
از يک سمت به توربين و سمت ديگر به كندانسور متصل مي گردد.
وزن اين مجموعه 95 تن بوده و جنس آن از استيل St37 می باشد.
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Desalination  MED-TVC  type
 آب شيرين کن توليد همزمان برق و آب

طراحی، ساخت و نصب سيستم های آب شيرين كن با ظرفيت 
18.000 متر مكعب در روز كه از نوع تقطير چند مرحله ای - 
تراكم حرارتی بخار )MED-TVC( مدل توليد همزمان برق و آب 

)CHP( می باشد. 
در اين طرح به دليل در اختيار داشتن بخار توليدی بويلر، به عنوان 
گازهای خروجی  انرژی  بازيافت  حاصل  كه  انرژی  اصلی  منبع 
توربين است، مقرون به صرفه می باشد و هزينه توليد آب شيرين 

نسبت به ساير روشها كاهش می يابد. 



37 36

برج توربين بادي
Wind Turbine Tower 

ليسانس  FLتحت   2500 مدل  بادي  توربين  برج   
با  مگاوات   2.5 توان  با  آلمان   FUHRLANDER
  St52 ارتفاع 85 متر و وزن 235 تن كه  از استيل

ساخته می شود. 
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Pressure Vessels
 مخازن تحت فشار

مخازن تحت فشار بيشتر شامل مخازن ذخيره گاز فشرده ) مثل مخازن هوا، اكسيژن و 
نيتروژن (، مخازن آمونياك بي آب، مخازن گازي روغني، اتوكالوها، مخازن ذخيره آب 

داغ، راكتورهاي شيميايي و مخازن سرد كننده مي باشند.
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توانايي طراحي و مهندسي

در اين واحد محاسبات وعمليات طراحي و مهندسي توليد تمامي پروژه ها و طراحي پروژه 
هايي كه طراحي ومهندسي آنها نيز جزو تعهدات شركت از قبيل پروژه آب شيرين كن مي باشد 

با بكارگيري متخصصين و مهندسين مجرب انجام مي گردد.

استانداردها و نرم افزارهاي مورد استفاده در طراحي پروژه هاي مختلف:

 Desalination )MED-TVC( Project :
 Process : ASPEN- HYSIS
 Mechanic : PDMS-CESARII-PVELITE-HTFS-ANSYS
 ASME SEC VIII-ASME B16.5- ASME B31.3-Din- ASTM-TEMA

 Turbo Compressor : Gost- Din
 Wind Turbine tower: Din-En
 Mono Way : Ansys
 Modelins: Catia
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استانداردهاي بين المللي و دستاوردها :

مقام اول در ميان تامين كنندگان شركت مهندسی و ساخت توربين مپنا در سالهای   
1388،1386،1384،1383،1382

ارتقاء سيستم مديريت كيفيت به ISO9000-2000 در سال 1382 و   
    به ISO9000-2008 در سال 1388

ارتقاء سيستم مديريت ايمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS 18001-1999 به   
    OHSAS18001-2007 در سال 1388

استقرار سيستم مديريت زيست محيطی ISO 14001-2004 از سال 1386  
عضويت در انجمن تخصصی مراكز تحقيق و توسعه صنايع و معادن ايران و  

     اخذ پروانه تحقيق و توسعه در سال 1386
عضويت در انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت و عضويت در  

     انجمن مهندسی جوش ايران از سال 1386
واحد نمونه R&D ممتاز در سالهای 1382 ، 1383، 1384 و 1388در استان و  

    در سالهای 1384 ، 1385 در كشور
)EFQM( دريافت تقديرنامه جايزه تعالی سازمانی - بخش توليد و ساخت  



4445

)HSE( محيط زيست، ايمني و سالمت
در سال 1386 اقدام به تشكيل واحد ايمني، بهداشت و محيط زيست گرديد و كارشناسان اين 
واحد با هدف حفظ و ارتقاء سطح سالمت پرسنل و پيشگيري از وقوع حوادث ، بيماريها و 
رويدادهاي زيست محيطي از طريق پارامترهاي مختلف نسبت به شناسايي خطرات بالقوه و 

عدم انطباق هاي موجود و پيگيري، جهت رفع و اصالح آنها اقدام مي نمايند .

 خط مشي ايمني، بهداشت و محيط زيست شرکت
)HSE Policy(

 پيشگيري از مصدوميت و بيماري و حفظ و ارتقاء سالمت روحي و جسمي كاركنان
 پيشگيري از پيامدها و آلودگي هاي زيست محيطي و استفاده بهينه از منابع، مواد و انرژي

 تعهد به استانداردها، الزامات قانوني و مقررات دولتي و بهبود مستمر سيستم مديريت ايمني، 
   بهداشت و محيط زيست
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دفتر مرکزي : 
 ،231 شماره   ، ميرداماد  بلوار  تهران، 

ساختمان مپنا    
كد پستي 1918953651 

تلفن : 4 -021-23154561  
فكس : 22908658 - 021

کارخانه و محل اصلی :
جاده  راه،  پليس  روبروی  اصفهان-تهران،  اتوبان 

علويجه، شهرك صنعتی بزرگ اصفهان 
كد پستی 8331100000

تلفن :5233271 -0312 
فكس : 5233272 -0312

پست الكترونيك :
 info@mapnasts.com

وب سايت :
www.mapnasts.com


