
Petro Sazeh Beinolmelal Aram Co. (IPS)
شـرکت مهندسـی پتروسـازه بیـن الملل آرام

www.petrostructure.com



1

شـرکت مهندسـی پتروسـازه بیـن الملل آرام

www.petrostructure.com

دربـاره شـرکت
شرکت مهندسی پتروسازه بین  الملل آرام )IPS( نزدیک به یک دهه است که در زمینه طراحی، تأمین، ساخت و اجرای 
تجهیزات صنایع پاالیشگاهی، پتروشیمی و نیروگاهی فعالیت دارد و اولین شرکت در بخش خصوصی است که به احداث و 
اجرای مخازن کروی به صورت EPC و انجام Hand Over پروژه های عظیم در کشور پرداخته و تجارب ارزنده ذیل را در 

سوابق کاری خود به همراه دارد:
 طراحی، خرید، ساخت و نصب )EPC( مخازن کروی و تحت فشار

 طراحی، خرید، ساخت و نصب )EPC( مخازن ذخیره اتمسفریک و مخازن استوانه  ای سقف شناور و سقف ثابت
 پیش راه اندازی و راه اندازی واحدهای فرآیندی در طرح  ها و پروژه  های عظیم نفت، گاز و پتروشیمی

 مدیریت تحویل دهی )Hand Over( در صنایع پاالیشگاهی، پتروشیمی و نیروگاهی
 طراحی و ساخت واحدهای ذخیره سازی و توزیع گاز مایع

 طراحی و ساخت واحدهای ذخیره سازی و توزیع فرآورده های نفتی

شـرکت مهندسـی پتروسـازه در راسـتای توسـعه توان رقابتی خود در بعد جهانی زمینه اصلی فعالیت خود را طراحی، 
سـاخت و نصـب مخـازن ذخیـره کـروی برگزیـده و در این راسـتا در سـال 1393 اقدام بـه راه  اندازی سـنگین ترین پرس 
هیدرولیـک  )3000 تـن( کشـور در شـهرک صنعتـی سـمنان نمـود. ایـن شـرکت با بـه کارگیـری کارشناسـان متخصص و 
تجربیـات موفـق گذشـته، توانایـی انجـام طراحی و مهندسـی، تدارک و سـاخت، نصـب و اجـرای مخازن کـروی را به طور 

کامـل دارا اسـت و تنهـا شـرکت دانـش بنیان در زمینه سـاخت مخـازن کروی می باشـد.
شـرکت با داشـتن دانش بومی»سـبک تحویـل محور« به خوبی از عهـده تحقق مشـتری مداری برآمـده و پایان مطلوب 

بـه همـراه کارفرمایـان را بارها در پروژه های گذشـته تجربه نموده اسـت.
مروری بر پروژه های شرکت در سایت اینترنتی می تواند اطالعات بیشتری را در اختیار شما قرار دهد.

 EP سه دستگاه مخزن کروی در پروژه طرح توسعه پاالیشگاه امام خمینی)ره( شازند
 C سه دستگاه مخزن کروی در پروژه طرح توسعه پاالیشگاه امام خمینی)ره( شازند

 Pre-Commissioning یونیت 5 و 7 در پروژه طرح توسعه پاالیشگاه امام خمینی)ره( 
شازند

 Hand Over تمامی واحدهای پروژه طرح توسعه پاالیشگاه امام خمینی)ره( شازند
ــت  ــرکت نف ــر( در ش ــره قی ــت )ذخی ــقف ثاب ــتوانه ای س ــزن اس ــتگاه مخ  PC دو دس

ــران ــارگاد ته پاس
 PC دو دستگاه مخزن استوانه ای سقف شناور )کاندنسیت( در فاز 13 پارس جنوبی

 EPC یک دستگاه مخزن کروی در پتروشیمی پلی نار تبریز
 EP سه دستگاه مخزن کروی شرکت پتروکیمیای ابن سینا )ماهشهر(

 EP یک دستگاه مخزن کروی شرکت پتروشیمی بوشهر )عسلویه(
 EP چهار دستگاه مخزن کروی گاز مایع در کشور تانزانیا

 C چهار دستگاه مخزن کروی گاز مایع در کشور تانزانیا
 احداث و راه اندازی واحد ذخیره سازی و توزیع گاز مایع در کشور تانزانیا

 P )تامین متریال و ساخت( تاور 25 متری شرکت تولیدی شیمیایی کلران )سمنان(

انجام شده: پروژه  های  مهم ترین 
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ا  م ر  آ  کارخانه شرکت مهندسیپتر  و  سـازه     بین  ا   لملل 

آرام  بین الملــل  پتروســازه  مهندســی  شــرکت 
ــی،  ــاد مقاومت ــت اقتص ــا سیاس ــی ب ــت همراه )IPS( در جه

اشــتغال زایی و ارتقــاء ســطح کارآفرینــی، بومی ســازی دانــش 
ــاخت  ــت س ــش جه ــخت افزاری خوی ــوان س ــش ت ــی و افزای فن

مخــازن کــروی و دیگــر تجهیــزات پاالیشــگاهی و نیروگاهــی، در 
ســال 1393 اقــدام بــه احــداث کارخانــه ســاخت مخــازن کــروی 

و تجهیــزات ثابــت در شــهرک صنعتــی شهرســتان ســمنان و اخــذ 
ــارت  ــدن و تج ــت، مع ــی  وزارت صنع ــد صنعت ــداث واح ــوز اح مج

نمــوده اســت.

ــروی  ــازن ک ــواره مخ ــای دی ــرگ  ه ــی گلب ــت فرم ده ــرکت جه ــن ش ای
ــرس  ــنگین ترین پ ــن و س ــرداری از بزرگتری ــاخت و بهره ب ــه س ــدام ب اق
هیدرولیــک کشــور بــا ظرفیــت 3000 تــن )دهانــه کاری 6متــر(، در ایــن 
ــزات  ــی تجهی ــه تمام ــه ب ــن کارخان ــن ای ــوده اســت. همچنی ــه نم کارخان
ــات  ــات و متعلق ــر قطع ــاخت دیگ ــت س ــاز جه ــین آالت موردنی و ماش
مخــازن کــروی مجهــز گردیــده کــه مهمتریــن تجهیــزات موجــود بــه 

شــرح ذیــل اســت:
 دو دستگاه جرثقیل سقفی 20 تن

 یک دستگاه جرثقیل سقفی 32 تن
 یک دستگاه جرثقیل کفی 15 تن

 یک دستگاه جرثقیل کارگاهی 7 تن
 یک دستگاه نورد سه غلتکه ) تا ضخامت 60 میلیمتر و عرض 2 متر(

)14 bar ,950 cfm( یک دستگاه کمپرسور هوا فشار قوی 
)8 bar ,500 lit.(  یک دستگاه کمپرسور هوا 

) 400KVA , 350 KVA, 110 KVA( سه دستگاه دیزل ژنراتور 
)P501 GAM( پنجاه و پنج دستگاه رکتیفایر جوش 

)G1000  GAM( دو دستگاه رکتیفایر گوج 
 سوله سنگین به مساحت 1000 متر مربع

 سوله سبک به مساحت 200 متر مربع )دفاتر اداری، انبار(
 انبار روباز فنس کشی شده به مساحت 300 متر مربع

 یک دستگاه جک پالت
 یک دستگاه لیفتراک دستی

 دستگاه های مختلف جوش و برش
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و    گواهینامه ها تقدیرنامه ها    
شـرکت مهندسـی پتروسـازه بین الملل آرام )IPS( بـه عنوان یکی 
از اعضـای انجمـن سـازندگان تجهیـزات صنعـت نفـت ایـران )اسـتصنا(، 
 )ISO 9001: 2008( توانسـته اسـت گواهینامه سیسـتم مدیریت کیفیـت
را از شـرکت TUV NORD دریافـت کنـد و هم اکنون در وندورلیسـت 

شـرکت  های معتبـر ذیل قـرار دارد:
 فهرست بلند منابع دستگاه مرکزی وزارت نفت

)NIORDC(  شرکت ملی پخش و پاالیش فرآورده های نفتی ایران 
 )NIOEC(شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران 

 )NPC(شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
)SPEC(شرکت طراحی، مهندسی و تأمین قطعات و مواد شیمیایی صنایع پتروشیمی 

)OIEC(شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت 
)NIGC( شرکت ملی گاز ایران 

)TORC( شرکت پاالیش نفت تهران 

شرکت مهندسی پتروسازه بین الملل آرام )IPS( در سال 1392 و به انتخاب وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی، به 
عنوان »کارآفرین برتر« استان تهران و در سال 1395 به عنوان »تالشگر برتر« برگزیده شد و در نهمین کنفرانس بین المللی 
مدیریت پروژه، دانش »سبک تحویل محور در اتمام پروژه  های عظیم« را ارائه نموده و موفق به ثبت آن گردید. همچنین 
در اسفندماه 1394 از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست محترم جمهوری نام این شرکت در لیست شرکت های دانش بنیان 
قرار گرفته است. این شرکت در تالش است با محقق کردن شعار »دانش ایرانی و رقابت جهانی« رکوردهای جدیدی را در 

اجرای پروژه  های صنعتی ثبت نماید.

شرکت مهندسی پتروسازه بین الملل آرام )IPS( به جهت اجرای پروژه های بین المللی خویش در خارج از کشور، اقدام 
به صادرات مخازن کروی نمود و در سال 95 به عنوان یکی از پنج شرکت برتر صادر کننده محصوالت و خدمات دانش بنیان، 

معرفی و انتخاب گردید.
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آرام الملل  لیست مهم ترین پروژه های شرکت مهندسی پتروسازه بین 
تاریخ خاتمهتاریخ شروعمحدوده کار قراردادظرفیت طرحمحل اجرای طرحکارفرمانام

طراحی، تامین متریال و ساخت سه 1
دستگاه مخزن کروی

کنسرسیوم سازه ، 
ODCC و ساینوپک 

چین

طرح توسعه و افزایش 
ظرفیت پاالیشگاه امام 

خمینی )ره( شازند 
اراک

3*3,315 m³
طراحی، تامین مواد و ساخت سه 

دستگاه مخزن کروی به قطر 
18.5 متر

87/12/2488/09/24

نصب و استقرار سه دستگاه مخزن 2
کروی

کنسرسیوم سازه ، 
ODCC و ساینوپک 

چین

طرح توسعه و افزایش 
ظرفیت پاالیشگاه امام 

خمینی )ره( شازند 
اراک

3*3,315 m³ نصب سه دستگاه مخزن کروی
88/08/1090/04/12به قطر 18.5 متر

پیش راه اندازی واحدهای 3
فرآیندی پاالیشگاه شازند اراک

کنسرسیوم سازه ، 
ODCC و ساینوپک 

چین

طرح توسعه و افزایش 
ظرفیت پاالیشگاه امام 

خمینی )ره( شازند 
اراک

-

پیش اندازی و راه اندازی 
واحدهای پاالیشگاهی طرح 

توسعه پاالیشگاه امام خمینی )ره( 
شازند 

90/02/1190/08/30

4 )Hand Over( مدیریت تحویل دهی
طرح توسعه پاالیشگاه شازند اراک

کنسرسیوم سازه ، 
ODCC و ساینوپک 

چین

طرح توسعه و افزایش 
ظرفیت پاالیشگاه امام 

خمینی )ره( شازند 
اراک

-
مدیریت تحویل دهی واحدهای 
طرح توسعه و افزایش ظرفیت 
پاالیشگاه امام خمینی )ره( شازند

90/07/0192/11/12

تامین متریال، ساخت و نصب دو 5
دستگاه مخزن ذخیره قیر

شرکت نفت 
پاسارگاد

شرکت نفت پاسارگاد 
تهران

2*5,000 m³
طراحی، تامین متریال، ساخت و 
نصب دو دستگاه مخزن ذخیره 

قیر
90/06/3091/06/26

ساخت و نصب دو دستگاه مخزن 6
ذخیره کاندنسیت

پارسیان سازه 
ایرانیان

فاز 13 پارس جنوبی 
)کنگان(

500,000 
bbl.

ساخت، نصب و راه اندازی دو 
90/03/0192/06/05دستگاه مخزن ذخیره کاندنسیت

 طراحی، تامین متریال، ساخت و 7
پتروشیمی پلی نار پتروشیمی پلی نارنصب یک دستگاه مخزن کروی 

تبریز
1,800 m³

طراحی، خرید، ساخت و نصب 
یک دستگاه مخزن کروی ذخیره 

پروپیلن به قطر 15.1 متر
92/10/2593/10/25

طراحی، تامین متریال و ساخت سه 8
پتروشیمی ابن سینادستگاه مخزن کروی

کارخانه شرکت 
پتروسازه بین الملل 

آرام )سمنان(

2*523 m³
 & 

1*1,766 m³

طراحی، تامین مواد اولیه و 
ساخت دو دستگاه مخزن کروی 

به قطر 10 متر و یک دستگاه 
مخزن کروی به قطر 15 متر

93/11/1394/06/13

 طراحی، تامین متریال و ساخت 9
پتروشیمی بوشهریک دستگاه مخزن کروی

کارخانه شرکت 
پتروسازه بین الملل 

آرام )سمنان(
4,186 m³

طراحی، تامین مواد اولیه و 
ساخت یک دستگاه مخزن کروی 

به قطر 20 متر
94/02/1394/10/13

طراحی، تامین متریال و ساخت 10
میهن گاز تانزانیاچهار دستگاه مخزن کروی

کارخانه شرکت 
پتروسازه بین الملل 

آرام )سمنان(
4*3,000 m³

طراحی و ساخت چهار دستگاه 
مخزن کروی ذخیره گاز LPG به 

قطر 17.9 متر
94/09/2295/05/22

 نصب و استقرار چهار دستگاه 11
m³ 3,000*4تانزانیا - درالسالممیهن گاز تانزانیامخزن کروی

نصب چهار دستگاه مخزن 
کروی ذخیره گاز LPG به قطر 

17.9 متر
95/06/1396/06/13

طراحی و بهره برداری از واحد 12
طراحی و بهره برداری تاسیسات m³ 12,000تانزانیا - درالسالممیهن گاز تانزانیاذخیره سازی و توزیع گاز مایع

95/02/2596/12/25ذخیره سازی گاز مایع

تامین متریال و ساخت یک دستگاه 13
تاور به طول 25 متر

شرکت تولیدی 
شیمیایی کلران

کارخانه شرکت 
پتروسازه بین الملل 

آرام )سمنان(
تامین مواد اولیه و ساخت تاور -

2596/08/1796/09/27 متری
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مخازن کروی ذخیره گاز مایع

و  توسعه  طرح  پروژه  در  کروی  مخزن  دستگاه  سه   EPC

افزایش ظرفیت پاالیشگاه امام خمینی)ره( شازند

کارفرما: کنسرسیوم سازه، ODCC و ساینوپک چین
موضوع قرارداد: در قالب دو قرارداد جداگانه:

و ساخت سه دستگاه مخزن کروی  اولیه  مواد  تامین  1. طراحی، 
ذخیره گاز مایع )LPG( به قطر 18/5 متر ، ضخامت 54 میلیمتر و 

وزن کل مخازن 1866 تن
متر،   18/5 قطر  به  کروی  مخزن  دستگاه  سه  استقرار  و  نصب   .2

ضخامت 54 میلیمتر و وزن کل مخازن 1866 تن

و عملکردها: خالصه دستاوردها 
 اجرای کامل قرارداد در موعد مقرر زمانی 

 HSE اجرای کامل قرارداد با رعایت کامل اصول 
 انجام جوشکاری  ها بر اساس استانداردASME  با حداکثر 2 % تعمیرات جوش

 اخذ تأییدیه از کارفرما در خصوص عملکرد طراحی، مهندسی، نصب و تست نهایی
 انعقاد قرارداد همکاری مجدد با کارفرما
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         پیش راه اندازی،  راه انـــدازی و تحویل دهی
شرکت مهندسی پتروسازه بین الملل آرام )IPS( در مراحل پایانی و حساس پروژه ملی طرح توسعه و افزایش کیفیت 
پاالیشگاه امام خمینی)ره( شازند در مراحل پایانی پروژه )درصد پیشرفت 93 %( طی یک قرارداد موظف به مدیریت تحویل دهی 

واحدها به کارفرمای اصلی گردید.
مدیریت تحویل دهی با جذب نیروهای متخصص، تعریف دقیق شرح وظایف کلیه گروه  ها و تدوین روش  های اجرایی با 
کار  اتمام  گواهی   Pre-Commissioning,Commissioning. Start-Up مراحل  از  پاالیشگاهی  واحدهای  یکایک  دادن  عبور 
 ،Operability & Performance Test تمامی واحدها را اخذ نموده و متعاقباً با انجام تست  های )Completion Certificate(

موفق به اخذ گواهی تحویل موقت )Provisional Acceptance Certificate( گردید.
ــا بــه کارگیــری دانــش روز مدیریتــی، تدویــن  شــایان ذکــر اســت شــرکت مهندســی پتروســازه بین الملــل آرام )IPS( ب
دقیــق روش هــای اجرایــی، تأمیــن بــه موقــع نیــروی انســانی متخصــص، تحویــل کامــل مــدارک مربــوط بــه واحدهــای 
ــی)ره(  ــام خمین ــت پاالیشــگاه ام ــش کیفی ــی طــرح توســعه و افزای ــروژه مل ــه ســزایی در اتمــام پ پاالیشــگاهی و... نقــش ب
شــازند داشــته و بابــت حســن خدمــات و تأثیرگــذاری در انجــام بــه موقــع ایــن پــروژه ملــی، مــورد تقدیــر قــرار گرفتــه 

اســت.
کارفرما: کنسرسیوم سازه، ODCC و ساینوپک چین

موضوع قرارداد: در قالب دو قرارداد جداگانه
1. مدیریت تحویل دهی واحدهای طرح توسعه و افزایش ظرفیت پاالیشگاه امام خمینی)ره( شازند

2. تکمیــل عملیــات نصــب، تســت، فالشــینگ، Reinstate خطــوط لولــه UG و آتــش نشــانی، تســت سیســتم کولینــگ تــاور، 
Box up مخــازن کــروی نواحــی 5 و 7

و عملکردها: ــتاوردها  خالصه دس
 دســتیابی بــه دانــش »ســبک تحویــل محــور در اتمــام پــروژه  هــای عظیــم« و ثبــت آن در کنفرانــس بین المللــی مدیریت 

پــروژه  هــای صنعتی کشــور
 راه  انــدازی واحــد پاالیشــگاهی توســط شــرکت مهندســی پتروســازه بین الملــل آرام )IPS( بــه عنــوان اولیــن شــرکت 

بخــش خصوصــی در کشــور
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مخازن استوانه سقف شناور    )ذخیره کاندنسیت(
PC دو دستگاه مخزن ذخیره کاندنسیت

    در یونیت 143، فاز 13 پارس جنوبی

مخازن استوانه سقف ثابت )ذخیره قیر(
PC دو دستگاه مخزن ذخیره قیر در شرکت نفت پاسارگاد تهران

کارفرما: شرکت صنایع پارسیان سازه ایرانیان

موضوع قرارداد: ساخت، نصب و راه اندازی دو دستگاه مخازن ذخیره  
کاندنسیت )استوانه  ای سقف شناور( به قطر 72 متر و ارتفاع 18 متر، وزن 

کل مخازن 3000 تن ظرفیت 500 هزار بشکه

کارفرما:  شرکت نفت پاسارگاد تهران
قیر  ذخیره  مخزن  دستگاه  دو  نصب  و  ساخت  طراحی،  قرارداد:  موضوع 
ارتفاع 17 متر، وزن کل مخازن  ثابت( به قطر 20 متر و  )استوانه  ای سقف 

340 تن، ظرفیت 5000 متر مکعب

و عملکردها: خالصه دستاوردها 
 کسب تجربه عملی در نصب و راه  اندازی مخازن استوانه  ای سقف ثابت 

  کسب درس آموخته  های مدیریتی جهت به کارگیری در پروژه  های مشابه
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مخزن کروی ذخیره پروپیلن
EPC یک دستگاه مخزن کروی

در شرکت پتروشیمی پلی نار تبریز

کارفرما: شرکت پتروشیمی پلی نار 
موضوع قرارداد: طراحی و نظارت بر اجرای فونداسیون، طراحی مکانیکال، مهندسی خرید، ساخت و نصب مخزن کروی 

ذخیره پروپیلن به قطر15/1متر،  ضخامت 46 میلیمتر و وزن کل 315 تن

و عملکردها: خالصه دستاوردها 
 ثبت رکورد سریعترین  زمان اجرای EPC مخازن کروی در کشور

 انجام جوشکاری  ها بر اساس استاندارد ASME  ، با حداکثر 2 % تعمیرات جوش 
 انجام طراحی اختصاصی به جهت کاهش میزان هدر رفت مواد خام

 انجام مطالعات مهندسی ویژه جهت تعریف Sequence جوش با هدف کاهش زمان جوشکاری
 استفاده از تکنولوژی Phase Array و مقایسه آن با تست X-Ray به لحاظ کیفیت، زمان، هزینه و عوامل زیست محیطی

 اجرای موفق و به موقع تعداد 32 عدد Pile به قطر 1 متر و به عمق 20 متر جهت احداث فونداسیون مخزن کروی

Petro Sazeh 
Beinolmelal Aram Co. (IPS)
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مخازن کروی ذخیره بوتان
EP سه دستگاه مخزن کروی

در شرکت  پتروکیمیای ابن سینا 

کارفرما:  شرکت پتروکیمیای ابن سینا

ــاخت  ــه و س ــواد اولی ــن م ــی، تأمی ــرارداد: طراح ــوع ق موض
ــر  ــر 10 مت ــه قط ــان ب ــره بوت ــروی ذخی ــزن ک ــتگاه مخ دو دس

و ضخامــت 21 میلیمتــر و یــک دســتگاه مخــزن کــروی ذخیــره 
ــه وزن کل  ــر ک ــر و ضخامــت 26 میلیمت ــه قطــر 15 مت ــان  ب بوت

ــود. ــن ب ــازن 371 ت مخ

و عملکردها: خالصه دستاوردها 
  فرم دهی گلبرگ  های مخازن کروی با پرس هیدرولیک 3000 تن مستقر در کارخانه شرکت مهندسی پتروسازه بین الملل آرام

  ساخت کیفی 86 گلبرگ و سایر متعلقات مخازن در مدت 60 روز
   اخذ رضایت نامه از کارفرما پس از اتمام پروژه

  تأییدیه از کارفرما جهت عملکردهای طراحی، مهندسی و ساخت
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مخزن کروی گاز مایع
EP یک دستگاه مخزن کروی

در شرکت پتروشیمی بوشهر     

کارفرما:  شرکت پتروشیمی بوشهر

اولیه و  تأمین مواد  موضوع قرارداد: طراحی، 
ساخت یک دستگاه مخزن کروی به قطر داخلی 

20 متر، ضخامت 56 میلیمتر و وزن 692 تن

و عملکردها: خالصه دستاوردها 
  تأمین ورق  های فوالدی دیواره مخزن از کشور آلمان برابر الزامات کارفرما

  فرم دهی گلبرگ  های مخزن کروی با پرس هیدرولیک 3000 تن مستقر در کارخانه شرکت مهندسی پتروسازه بین الملل آرام 
  ساخت کیفی 62 گلبرگ و سایر متعلقات مخزن در مدت 45 روز

  اخذ رضایت نامه از کارفرما پس از اتمام پروژه
  تأییدیه از کارفرما جهت عملکردهای طراحی، مهندسی و ساخت
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گاز مایع توزیع  و    و    واحد    ذخیره ســازی    و ی  مخازن کر 
تانزانیـا ر        در  کشـو   

شرکت مهندسی پتروسازه بین الملل آرام )IPS( با تکیه بر دانش »سبک تحویل محور«، به کارگیری درس آموخته  های 
مدیریتی و بهره  مندی از تجارب ارزنده در اجرای موفق پروژه  های EPC مخازن کروی و حضور تأثیرگذار در پروژه  های 
عظیم داخلی، با هدف ورود به بازارهای بین المللی، در سال 1394 اقدام به انعقاد قراردادهایی در کشور تانزانیا جهت  احداث 

مخازن کروی و راه اندازی واحد ذخیره سازی و توزیع گاز مایع در آن کشور نمود.

کارفرما: شرکت میهن گاز تانزانیا

موضوع قرارداد: در قالب سه قرارداد جداگانه:
1.طراحی و ساخت چهار دستگاه مخزن کروی ذخیره گاز مایع )LPG( به قطر 17/9متر، ضخامت بدنه 44میلیمتر و وزن کل 

مخازن 1760 تن
2.نصب چهار دستگاه مخزن کروی ذخیره گاز مایع )LPG( به قطر 17/9متر، ضخامت بدنه 44 میلیمتر و وزن کل مخازن 1760 تن

3.طراحی، راه اندازی و بهره برداری واحد ذخیره سازی و توزیع گاز مایع 

و عملکردها: دستاوردها 
 فرم دهی گلبرگ  های مخزن کروی با پرس هیدرولیک 3000 تن مستقر در کارخانه شرکت مهندسی پتروسازه بین الملل آرام

 ساخت کیفی 248 گلبرگ و سایر متعلقات مخازن در مدت 100 روز 
 اجرای پروژه مطابق برنامه ریزی زمان بندی تفصیلی

  به کارگیری و استقرار دانش مدیریت تحویل دهی در اتمام به موقع پروژه برون مرزی
  اجرای پروژه مطابق استانداردهای مهندسی و الزامات فنی مرتبط با سطوح مختلف کاری

  اخذ تأییدیه عملکرد طراحی و مهندسی از کارفرما یا مشاور کارفرما
  به کارگیری متخصصین داخلی و آموزش نیروهای بومی )تانزانیا( در طول اجرای پروژه

  کسب درس آموخته  های جدید مدیریتی در اجرای پروژه  های برون مرزی
  برگزیده شدن به عنوان یکی از پنج شرکت برتر صادرکننده محصوالت و خدمات دانش بنیان

11
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25    متر ر       به    طو ل     تـا و 
P )تامین متریال و ساخت( یک دستگاه تاور به طول 25 متر 

جهت شرکت تولیدی شیمیایی کلران

کارفرما:  شرکت تولیدی شیمیایی کلران

    موضوع قرارداد: تامین مواد اولیه و ساخت
       یک دستگاه تاور به طول 25 متر

www.petrostructure.com

و عملکردها: خالصه دستاوردها 
 اجرای موفق پروژه در کمتر از یک ماه کاری

 اخذ رضایتنامه از کارفرما



Head Office: No.5 , 6th Alley , 2nd Bimeh St. , Jadeh Makhsoos , Azadi Sq. , Tehran , Iran
Tel: +98 21 44 66 41 40  ,  44 69 14 09                   Fax: +98 21 44 66 84 30
Email: info@petrostructure.com

Factory: 6th Karfarmayan St. , Karfarmayan Blv. , Semnan Industrial town , Semnan , Iran
Tel: +98 23 33 65 30 53  ,  33 65 32 53
Email: factory@petrostructure.com
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