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 مشخصات (1

 توربوژنراتور شاهرودشرکت  نام آزمایشگاه:

 

 آدرس آزمایشگاه (2

خیابان زنده یاد مهندس  – شهرک صنعتی – شاهرود آدرس آزمایشگاه  : 9-32511237-023 تلفن ثابت:

 3614944393 :کد پستی – شرکت توربوژنراتور شاهرود – عامریان

 Info@turbogen.co.ir پست الکترونیکی: www.turbogen.co.ir  وب سایت:
 

 ( مسئول آزمایشگاه3

 محمد صادق نام: فاتحنام خانوادگی: 

 رقبمدرک تحصیلی:کارشناسی  قدرت -یش تحصیلی:برقگرا

 تلفن همراه: 9-32511237-023  تلفن ثابت:
 

(  فعالیت ها و تست های آزمایشگاهی4  

  ردیف عنوان

 

 

فعالیت های 

و تست های 

 آزمایشگاهی

 های الکتروموتور انواع مکانیکی و الکتریکی پارامترهای گیری اندازه و ارتعاشات آنالیز و  اندازی راه و تست

DC   بصورتON LOAD  وNO LOAD  1تا توانMW 

1) 2 

بصورت   AC ژنراتورهای  مکانیکی و الکتریکی پارامترهای گیری اندازه و ارتعاشات آنالیز و اندازی راه و تست

ON LOAD  1تا توانMVA 

2)  

 AC الکتروموتورهای انواع مکانیکی و الکتریکی پارامترهای گیری اندازه و ارتعاشات آنالیز و ندازیا راه و تست

 NO LOADبصورت  11KVتا ولتاژ  

3)  

تا  AC الکتروموتورهای مکانیکی و الکتریکی پارامترهای گیری اندازه و ارتعاشات آنالیز و اندازی راه و تست

 NO LOADو  ON LOADبصورت  270KWتوان 

4)  

  (5  ترانسفورماتور  انواع پرس فیلتر و روغن شکست برداری، گروه تعیین کوتاه، اتصال تبدیل، نسبت های تست

  (6 عایقی مقاومت و صدا تست  میدان، تست شامل مگنت انواع تست

  (7 آّب درون ها کش کف اندازی راه و تست

  (IP 8 تست

اندازه  – تست استقامت الکتریکی – تست مقاومت عایقی – دوار حوزه تست – تست جوش – سربندی تست

 ظرفیت خازنی مرتبط با استاتور ها و گیری مقاومت اهمی، اندوکتانس

9)  

 پژوهشگاه نیرو

تهمرکز توسعه فناوری موتورهای الکتریکی پیشرف  

 فرم آزمایشگاه ها

 

http://www.turbogen.co.ir/
mailto:Info@turbogen.co.ir%22Info@turbogen.co.ir


 

2 

 

  (10 دینامیکی باالنس

   (11 الکتریکی های ماشین قطعات کلیه ابعادی های گیری اندازه

   (UT-MT-PT 12 های روش به ترکیابی تست

 

( امکانات و تجهیزات اصلی و خاص آزمایشگاهی5  

  ردیف عنوان

 

 

 

 

 

امکانات و 

تجهیزات 

خاص 

 آزمایشگاهی

  (1 پرتابل باالنس دستگاه

  (2 مکانیکی ارتعاشات آنالیز دستگاه

  (3 روغن تست دستگاه

  (4  عایقی مقاومت تست دستگاه

  (5 آمپرمتر  مترو مولتی

  (6 (کسینوس فی متر) POWER FACTOR دستگاه

  (H.V.  7ترانس   -سه فاز –دو فاز  -ک فازاتو ترانس دستی  –اتو ترانس ستونی  –ترانس پله ای 

  (8  ها رکتیفایر انواع

  (1KV , 6 KV 9و خازن های   380V خازنی بانک

  (10 پروفایلر - متر  R.S.T  و متر  R.L.C دستگاه

  (11  تاکومتر – ترمومتر

  (12 دستگاه تست سرج 

  (HIGH  POT 13 تست اهدستگ

  (14 انواع رزیستانس های روغنی و آبی

  (15 پروفایلر

   (16 پرس فیلتر دستگاه

 

( گواهینامه ها ، تائیدیه ها ، افتخارات و استانداردها6  

  ردیف عنوان

 

 

گواهینامه ها 

،  ، تائیدیه ها

افتخارات و  

 استانداردها

 

در دفتر ثبت اختراعات و  01/05/77در تاریخ  115به شماره  6KV اتوترانسفورماتور طرح ثبت گواهی

 نوآوری های صنعت برق ایران

1)  

 و اختراعات ثبت دفتر در 01/05/77 تاریخ در 116 شماره قوی فشار ژنراتور شین ساخت طرح ثبت گواهی

 ایران برق صنعت های نواوری

2)  

 مصرف مورد انداز راه قاومتم و شده پیچی سیم رتور با فاز 3 الکتروموتورهای ساخت طرح ثبت گواهی

 40227500475 کد با 08/10/75 تاریخ در قند کارخانجات

3)  

و ساخت نمونه داخلی این موتورها برای لکوموتیو  GEلکوموتیوها کولر موتورهای بازسازی جهت نامه تقدیر

  ا.ا.ج  هنهای راه آ

4)  

 صنایع به مربوط الکتروموتورهای اختس جهت درویشی شهید دریایی صنایع مدیریت از تقدیر لوح دریافت

 دریایی

5)  

  (6 رجاء مسافری های قطار شرکت از نامه تقدیر

  (7 گ.ا. آ– 38 واحد ژنراتور روتور اورهال و تعمیر جهت ری برق تولید از نامه تقدیر
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  (5MW 8 روتور ساخت جهت  شازند برق تولید از نامه تقدیر

  (5500KW 9و 1251KW موتور روتور عدد 2 ساخت تجه اصفهان برق تولید از نامه تقدیر

 نفتی مجتمع دریائی آب پمپ الکتروموتور دستگاه یک تعمیر و بازسازی جهت قاره فالت نفت از نامه تقدیر

 485KW-300V- سروش

10)  

  (11 مجتمع آن الکتروموتورهای وبازسازی ساخت خصوص در بارز صنعتی گروه از نامه تقدیر

  (6KV 12 الکتروموتور دستگاه دو و استاتور بازسازی جهت بیستون برق تولید از نامه تقدیر

  (400MVA-20KV 13تقدیر نامه از تولید برق هرمزگان جهت ساخت، دمونتاژ و مونتاژ شینه های ژنراتور 

  (14 نیروگاه 2 واحد F.D.FAN تقدیر نامه از نیروگاه شازند جهت ساخت رتور الکتروموتور

و 175KWو  AC – 2MWاز تولید برق مشهد جهت ساخت و بازسازی الکتروموتور های تقدیر نامه

 410KWآرمیچر 

15)  

  (16 گواهی نامه ارزیابی صالحیت پیمانکاران وزارت نفت

  (17 گواهی نامه ارزیابی تامین کنندگان تام ایران خودرو

                                                                                                                                 


