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   محصول معرفی
OL-steelceramic ) با نام اختصاريOL( تولیدي شرکت آلمانی  پوششMultiMetall  است که براي تعمیر و رفع

مقاومت باال و چسبندگی خوب . مورد استفاده قرار می گیرد )ترانسفورماتور بویژه( فلزي محتوي روغن مخازننشتی 
ضد نشتی روغن  پوشش .دبارز این محصول می باش از جمله ویژگیهاي و آلوده به روغن به سطوح فلزي کثیف

به ( پوششمشخصات فنی این . حاصل می شودبا سخت کننده زرد  OL ترکیبی است که از امتزاج ترانسفورماتور
  .ذکر شده است و دو ول یکادر جد) تنهایی و هنگام ترکیب با سخت کننده زرد

  OLمشخصات فنی : جدول یک
Pasty Application consistency 

Dark grey  Color after curing 5.3 × 10   Ωcm   Specific passage resistance 7.52 × 10   Ω   Passage resistance 
None Corrosion 

None   Electrochemical corrosion 
(DIN 50900) 

With SIC-grinded plates or diamond tools by dry cut Machinability   = 60 − 125     ⁄     Cutting speed   = 0.5 − 1      Cutting depth  = 0.1 − 0.2    ⁄   Feed 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نشتی ترانسفورماتورنحوه استقرار پوشش برروي محل : شکل یک
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  )همراه با سخت کننده زرد OL(پوشش  مشخصات فنی: جدول دو

200 Mpa (29000 psi) Compressive strength (DIN ISO 604) 
80 Mpa (11600psi) Tensile strength  
78 Mpa (11310 psi) Bending strength (DIN 53452) 
31 Mpa (4495 psi) Tensile shearing strength on steel 

34  Brinell hardness  (DIN 50351) 5.1 × 10   K   Linear expansion coefficient at 25-45˚C 
300 bar (4350 psi) Pressure tight up to 
-150˚C – 280 ˚C  Temperature resistance  3.4     Roughness grade after use of diamond-equipped tools  2.44      ⁄   Density (mixed components) 

   پیش از اعمال پوشش آماده سازي سطح
 .و تمیز شده و عاري از گرد و خاك و رنگ باشد کلیه نقاط نشتی باید صاف -

همچنان نیازي به پاکسازي سطح از روغن نبوده و در صورت خروج روغن از محل نشتی، امکان ادامه کار  -
 .وجود دارد

  پوششترکیب نحوه 
پس از آماده سازي سطح،  .مطابق آنچه گفته شد آماده شودنشتی باید سطح  ،با سخت کننده OLپیش از ترکیب 

OL  از ظرف خارج کرده و با یکدیگر  کوچک پیمانه و سخت کننده زرد را با استفاده ازبزرگ  پیمانهرا با استفاده از
جهت رعایت  شده وها تمیز ه پیمان این ،قبل از برداشتن مواد از ظروف نمودلیکن باید دقت  .می کنیم مخلوط

          و سخت کننده زرد در جدول سه OLنسبت ترکیب  .پوشش همتراز سطح پیمانه باشد ،نسبت ترکیب
   .ذکرشده است

  و سخت کننده زرد OLنسبت ترکیب : جدول سه

  حجم  وزن  نسبت ترکیب
OL 20  8  

  1  1  سخت کننده زرد
  پیمانه هاي مخصوص    ابزار مورد استفاده

  
  روش اعمال پوشش

اعمال پوشش برروي سطح ترانسفورماتور که دچار نشتی شده است در دومرحله انجام می گیرد که در اشکال دو تا 
  .چهار نمایش داده شده است

به آرامی بر روي   و سخت کننده زرد OLمطابق اشکال دو و سه، اولین الیه پوشش پس از ترکیب  :مرحله اول
در این حالت روغن موجود در سطح مخزن جذب پوشش شده و پوشش در . محل نشتی روغن قرارداده می شود
  . تماس مستقیم با فلز قرار می گیرد
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بالفاصله پس از اعمال پوشش اولیه بر روي محل نشتی، پوشش دوم مطابق شکل چهار با ضخامت مورد  :مرحله دوم
به منظور رفع نشتی موثر باید کلیه حفره هاي محل نشتی از ماده ترکیبی پر . نظر برروي سطح اعمال می شود

  .بالفاصله تمیز شوند ،ادهدر انتها کلیه وسایل مورد استفاده جهت برداشتن مواد باید پس از استف. شوند
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  کاردكبا استفاده از  برروي سطح روغنی ترانسفورماتور اعمال اولین الیه پوشش: دوشکل 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  و تماس مستقیم پوشش با مخزن ترانسفورماتور جذب روغن موجود در سطح ترانسفورماتور توسط پوشش: سهشکل 
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  اولیهاعمال پوشش نهایی پس از پوشش : چهارشکل 
شکل پنج، مانع از جذب روغن توسط پوشش و تماس  اننداعمال ناگهانی پوشش برروي سطح نشتی، م: توجه

  .پوشش با سطح فلزي مخزن ترانسفورماتور شده و از رفع نشتی بصورت موثر جلوگیري می کند
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   .می شود تماس با سطح فلزي جذب روغن و اعمال ناگهانی پوشش مانع از: نجپشکل 
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  عمر مفید ترکیب و زمان سخت شوندگی
که آنرا عمر مفید  و سخت کننده زرد پس از مدت زمان مشخصیOL با توجه به اینکه مخلوط حاصل از ترکیب 

قابلیت چسبندگی خود را از دست می دهد، الزم است که اعمال پوشش به محل نشتی در طول  ،ترکیب می نامند
عمل مخلوط کردن در آن صورت عمر مفید ترکیب بستگی به درجه حرارت محیطی دارد که  .این مدت انجام گیرد

عمر مفید ترکیب  باید دقت شود کلیه مراحل اعمال پوشش برروي نشتی باید پیش از به پایان رسیدن .می گیرد
ترانسفورماتور و رفع کامل نشتی نیز بالفاصله پس از اعمال پوشش اتفاق برروي  سخت شدن پوشش .انجام شوند

 ،روي آن اعمال شده است پوششسطحی که  بستگی به درجه حرارت) زمان سخت شوندگی(نیافتاده و زمان آن 
  . چهار ذکر شده است در جدول پوشش عمر مفید ترکیب و زمان سخت شوندگی. دارد

  *)و سخت کننده زرد OLمخلوط (پوشش  زمان سخت شوندگیعمر مفید ترکیب و : جدول چهار

  )ساعت( پوشش زمان سخت شوندگی  )دقیقه(عمرمفید ترکیب   )درجه سانتیگراد( دما
5 60  120  
15 45  48  
20 30  24  
25 25  20  
30 20  18  

  .سانتیگراد انجام گیرددرجه  5ترکیب نباید در دماي کمتر از *
  اعمال چندباره پوشش

پس از اعمال پوشش اولیه، در صورت تمایل به اعمال مجدد پوشش، باید اینکار پس از سپري شدن مدت زمان ذکر 
  .شده در جدول پنج انجام گیرد

  اعمال مجدد پوشش براي انتظار مدت زمان: پنججدول 
  )دقیقه(براي اعمال مجدد پوشش  انتظار مدت زمان  )درجه سانتیگراد(درجه حرارت محل اعمال پوشش 

17 – 15  210  
22 – 20  90  
30 – 28  80  

درجه سانتیگراد باشد، به منظور اعمال دوباره پوشش  29بعنوان مثال درصورتیکه درجه حرارت محل اعمال پوشش 
  . دقیقه منتظر ماند 80باید حداقل 

مجدد، سخت شده باشد می بایست مجدداً سطح را مطابق آنچه درصورتیکه پوشش قبلی هنگام اعمال پوشش 
  .ذکرشد آماده نمود
 ترانسفورماتورو جاري  شدیدرفع نشتی هاي 

نشتی مورد بویژه در( که نشتی گسترده بوده و روغن بطور دائم در حال خارج شدن از ترانسفورماتور است موارديدر
و  بطور دائم ،روغن موجود در مخزن آمده و روغن تحت فشار وزنهایی که در پائین مخزن ترانسفورماتور بوجود 
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و سخت کننده زرد به تنهایی موجب رفع نشتی در  OLاستفاده از ، )از محل نشتی خارج می شود باسرعت
که در طی این و سخت کننده زرد بوده  OLترکیب  شدنسخت  طوالنیعلت این امر زمان . نمی شود ترانسفورماتور

ترکیب و محل ترکیب، روغن ترانسفورماتور کانالهایی را در آن بوجود آورده و مانع تماس مدت بدلیل خمیري بودن 
  .رفع نشتی را بی اثر می سازدشده و نشتی 

سخت  تحت عنوان براي رفع نشتی هاي شدید و جاري ترانسفورماتور سخت کننده دیگري MultiMetallشرکت 
کمتري در مقایسه با سخت کننده زرد داشته لیکن زمان سخت شوندگی  تولید نموده است که استحکام کننده قرمز

دو بار اعمال پوشش بصورت متوالی براي رفع اینگونه نشتی ها  MultiMetallراهکار شرکت  .آن بسیار کوتاه تر است
این پوشش در جدول  مشخصات فنی .می باشد) و سخت کننده زرد OLو سخت کننده قرمز و سپس  OLابتدا (

   :شش ذکر شده است
  )قرمزهمراه با سخت کننده  OL(پوشش  مشخصات فنی: ششجدول 

93 Mpa (13485 psi) Compressive strength (DIN ISO 604) 
49 Mpa (7105psi) Tensile strength  
67 Mpa (9715 psi) Bending strength (DIN 53452) 
19 Mpa (2755 psi) Tensile shearing strength on steel 
100 bar (1450 psi) Pressure tight up to 
-150˚C – 120 ˚C  Temperature resistance  2.12      ⁄   Density (mixed components) 

 براي رفع نشتی هاي شدید و جاري ترانسفورماتور نحوه استفاده از پوشش

  :ترانسفورماتورهایی که نشتی شدید و جاري دارند در دو مرحله صورت می گیرد رفع نشتی
را با استفاده از  OLپس از آماده سازي سطح، . باید سطح نشتی مطابق آنچه گفته شد آماده شود ابتدا :مرحله اول

. دیگر مخلوط می کنیمرا با استفاده از پیمانه کوچک از ظرف خارج کرده و با یک قرمزپیمانه بزرگ و سخت کننده 
لیکن باید دقت نمود قبل از برداشتن مواد از ظروف، این پیمانه ها تمیز شده و جهت رعایت نسبت ترکیب، پوشش 

پس از آماده  .ذکر شده است هفتدر جدول  قرمزو سخت کننده  OLنسبت ترکیب . همتراز سطح پیمانه باشد
با توجه به . تا چهار نشان داده شده است به سطح نشتی اعمال نمود کردن ترکیب، باید آنرا مانند آنچه در اشکال دو

الزم است که اعمال پوشش به محل نشتی در  قرمز بسیار کوتاه است،و سخت کننده OL ترکیب عمر مفید اینکه 
و سخت کننده قرمز نیز بسیار کوتاه تر از زمان سخت OL ترکیب  زمان سخت شوندگی. طول این مدت انجام گیرد

ذکر شده  هشت عمر مفید ترکیب و زمان سخت شوندگی در جدول. و سخت کننده زرد استOL شوندگی ترکیب 
  . است

  قرمز و سخت کننده OLنسبت ترکیب : هفت جدول

  حجم  وزن  نسبت ترکیب
OL 5  2  

  1  1  زمرقسخت کننده 
  پیمانه هاي مخصوص    ابزار مورد استفاده
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  *)و سخت کننده قرمز OLمخلوط (عمر مفید ترکیب و زمان سخت شوندگی پوشش : جدول هشت

  )دقیقه(پوشش  زمان سخت شوندگی  )دقیقه(عمرمفید ترکیب   )درجه سانتیگراد( دما
5 10  360  
15 5  150  
20 4  45  
25 5/3  40  
30 3  35  

  .سانتیگراد انجام گیرددرجه  5ترکیب نباید در دماي کمتر از *
  

باید تا زمان سخت شدن پوشش و سخت کننده قرمز،  OLبا توجه به کوتاه بودن زمان سخت شوندگی مخلوط 
ده و در طی این مدت می بایست از خروج روغن از محل نشتی برروي نشتی قرار داده ش) بوسیله کاردك یا دست(

  . جلوگیري شود
 بالفاصله پس از سخت شدن این پوشش، باید و سخت کننده قرمز، OLمخلوط با توجه به استحکام کم : مرحله دوم

روي  اي استحکام بیشتربر دوم و سخت کننده زرد را بعنوان پوشش OLمخلوط  سطح را مجدداًٌ آماده کرده و اینبار
  . اعمال نمود آن

   رابطه بین مقدار پوشش مورد استفاده و سطح نشتی

  : مشاهده می شود نهو سطح نشتی قابل ترمیم، در جدول  زرد و سخت کننده OLبین مقدار  نسبت
  )سخت کننده زرد( رابطه بین مقدار پوشش و سطح نشتی: نهجدول 

 (cm3)حجم تحت پوشش *(m2)ش سطح تحت پوش (g) وزن 

OL 952  
410/0  410  

  48  سخت کننده زرد
OL 1000  

431/0  431  
  50  سخت کننده زرد

OL 2321  
1  1000  

  116 سخت کننده زرد
  .ضخامت پوشش یک میلیمتر در نظر گرفته شده است*
  

  : ده مشاهده می شودو سطح نشتی قابل ترمیم، در جدول  قرمزو سخت کننده  OLنسبت بین مقدار 
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  )سخت کننده قرمز( رابطه بین مقدار پوشش و سطح نشتی: ده جدول
 (cm3)حجم تحت پوشش *(m2)ش سطح تحت پوش (g) وزن 

OL 833  
472/0  472  

  167  قرمزسخت کننده 
OL 1000  

566/0  566  
  200  قرمزسخت کننده 

OL 1766  
1  1000  

  353  قرمزسخت کننده 
  .ضخامت پوشش یک میلیمتر در نظر گرفته شده است*
  

  نگهداري و انبارش
- OL،  در محیط سرپوشیده سال 5حداقل به مدت می توان را  و سخت کننده قرمز زردسخت کننده 

 .نگهداري نمود

وف رظبازکردن مکرر درب درجه سانتیگراد،  25در صورت نگهداري پوشش در محیطی با دماي کمتر از  -
 .نمی شود آنموجب کاهش کیفیت  ،حاوي پوشش

  
 Onlineترانسفورماتور بصورت  رفع نشتی مثالهایی از

زرد در  سخت کننده و OL قرمز و و سخت کننده OL دو پوشش متوالینمونه رفع نشتی صورت گرفته توسط 
  .شکل شش مشاهده می شود

  
  
  
  
  
  
  
  

   پس از سخت شدن پوشش ترانسفورماتور توزیع نمونه رفع نشتی: شکل شش
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  .و سخت کننده زرد در شکل هفت مشاهده می شود OLنمونه رفع نشتی صورت گرفته توسط پوشش 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  پس از سخت شدن پوشش ترانسفورماتور قدرت نمونه رفع نشتی: شکل هفت































توضیحاتتاریختعداد(گرم)مقدار نام شرکتردیف
1150190/04/21سیمان درود1
625190/04/30شرکت ملی فوالد ایران2
1150190/06/08  برق منطقه ای سیستان و بلوچستان3
1150190/06/21پیمان غرب4
1150190/06/28 برق منطقه ای اصفهان5
625190/06/31(نیروگاه عسلویه)شرکت مپنا 6
625290/07/24 شرکت فرمهین سیستم جنوب7
1150190/08/20شرکت فوالد خوزستان8
همراه با اجرا625190/08/21ایران ترانسفو ری9
625190/08/21 سیمان آبیک10
1150190/08/25مجتمع فوالد خراسان11
1150190/09/18 نیروگاه منتظر قائم 12
1150190/09/23شرکت کیان ترانسفو13
625190/10/03 شرکت توزیع نیروی برق نواحی استان تهران14
100190/10/12ایران ترانسفو ری15
625190/12/18شرکت دیهیم فرافن16
همراه با اجرا625190/12/20شرکت پرشین تجهیز17
همراه با اجرا1150290/12/20 سیمان کردستان18
همراه با اجرا625190/12/20شرکت متانیر19
625191/02/02نیروگاه شازند20
1150191/02/16شرکت توزیع برق فارس21
1150191/03/09نیروگاه رامین22
1150191/04/01مدیریت انتقال نیروی برق قزوین23
فقط اجرا191/06/23-شرکت ماشین انتقال قدرت24
112/5191/07/01اخترجوش25
همراه با اجرا625191/08/06پتروشیمی رازی26
همراه با اجرا625191/08/11 سیمان شرق27
فقط اجرا625191/08/11شرکت ترانسفورماتور صنعت البرز28
همراه با اجرا625191/10/27پتروشیمی فجر29

625192/01/6شرکت اوراسیا30
همراه با اجرا1150192/01/28شرکت ملی صنایع مس ایران31
همراه با اجرا112/5192/02/18شرکت مهندسی سیمین سازه آسیا32

625192/02/31 سیمان ساوه33

1150192/03/11برق منطقه ای سیستان و بلوچستان34
112/5192/03/12سپاهان پلمیر35
112/5192/03/13فوالد آلیاژی ایران36
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توضیحاتتاریختعداد(گرم)مقدار نام شرکتردیف
625192/03/19مجتمع ذوب آهن فوالد خزر37
112/5192/03/20فوالد کاوه جنوب کیش38
112/5192/04/16شرکت توزیع نیروی برق مشهد39
112/5192/04/23بهینه پایش صنعت40
112/5192/04/31نیرو متحد غرب41
625192/05/26سیمان شاهرود42
همراه با اجرا1150192/06/18برق منطقه ای باختر43
625192/09/07نورد فوالد یزد44
625192/09/16سیمان هگمتان45
1150192/10/05نیروگاه شهید رجائی46
1150192/10/07فوالد غدیر ایرانیان47
۶۲۵1۹۲/۱۱/۲۷نیروگاه علی آباد48
همراه با اجرا۶۲۵1۹۲/۱۲/۰۷(نیروگاه اسالم آباد)سازمان توسعه برق 49
فقط اجرا192/12/12-نیروگاه ری۵۰
۶۲۵1۹۲/۱۲/۱۷پلی اکریل اصفهان ۵۱
۱۱۵۰۳۹۲/۱۲/۱۷فوالد کاوه جنوب کیش۵۲
فقط اجرا۱۹۲/۱۲/۲۱-نیروگاه نکا۵۳
۱۱۵۰۱۹۳/۱/۱۹پتروشیمی پردیس۵۴
فقط اجرا۱۹۳/۲/۱۲-نیروگاه خوی۵۵
فقط اجرا۱۹۳/۲/۱۸-(بسپاران)پتروشیمی بندر امام ۵۶
فقط اجرا۱۹۳/۲/۲۵-برق آرای شمال۵۷
۶۲۵۱۹۳/۲/۲۸احداث و توسعه نیروگاههای سیکل ترکیبی مپنا۵۸
همراه با اجرا۶۲۵۲۹۳/۳/۲۰برق منطقه ای کرمان۵۹
۶۲۵1۹۳/۳/۲۰صا ایران شیراز۶۰
۶۲۵1۹۳/۳/۲۴تعمیرات نیروی برق آذربایجان۶۱
همراه با اجرا۶۲۵1۹۳/۳/۲۴پتروشیمی اراک۶۲
همراه با اجرا۶۲۵1۹۳/۳/۲۵پتروشیمی بوعلی۶۳
۱۱۵۰1۹۳/۳/۲۶مجتمع گاز پارس جنوبی۶۴
همراه با اجرا۶۲۵1۹۳/۴/۲۴پتروشیمی مروارید۶۵
همراه با اجرا۱۱۵۰1۹۳/۴/۲۵شرکت نفت فالت قاره۶۶
همراه با اجرا۱۱۵۰1۹۳/۴/۲۵پاالیشگاه گاز پارسیان۶۷
همراه با اجرا۶۲۵1۹۳/۵/۱۴شرکت پارس کیهان۶۸
همراه با اجرا۶۲۵1۹۳/۵/22شرکت پتروشیمی مارون۶۹
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توضیحاتتاریختعداد(گرم)مقدار نام شرکتردیف
همراه با اجرا۱۱۵۰1۹۳/۶/۱۷شرکت سیمان هگمتان۷۰
۶۲۵1۹۳/۶/۲۶شرکت پیمان غرب۷۱
۱۱۵۰1۹۳/۶/۲۶نیروگاه شازند۷۲
همراه با اجرا۶۲۵1۹۳/۷/۲۹شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان۷۳
۶۲۵1۹۳/۸/۱۵شرکت تعمیرات نیروی برق آذربایجان۷۴
همراه با اجرا۶۲۵1۹۳/۸/۱۹(سد سفید رود)شرکت سهامی آب منطقه ای گیالن ۷۵
۱۱۵۰1۹۳/۸/۲۷شرکت برق منطقه ای آذربایجان۷۶
همراه با اجرا۶۲۵1۹۳/۹/۱شرکت پتروشیمی خارک۷۷
همراه با اجرا۶۲۵1۹۳/۹/۴شرکت فرآورش مجتمع پتروشیمی بندر امام۷۸
۶۲۵1۹۳/۹/۵شرکت بهینه ساز نیرو۷۹
همراه با اجرا۶۲۵1۹۳/۹/۲۶شرکت توزیع نیروی برق قم ۸۰
۶۲۵1۹۳/۹/۲۷شرکت ماشین انتقال قدرت۸۱
۶۲۵1۹۳/۱۰/۸سیمان خاش۸۲
همراه با اجرا۶۲۵1۹۳/۱۰/۲۸شرکت آب و برق کیش۸۳
۶۲۵1۹۳/۱۱/۹شرکت توزیع اصفهان۸۴
همراه با اجرا۶۲۵1۹۳/۱۲/۲شرکت سیم و کابل ابهر۸۵
۶۲۵1۹۳/۱۲/۴شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی۸۶
۱۱۵۰1۹۳/۱۲/۹نیروگاه شازند۸۷
۱۱۵۰1۹۳/۱۲/۱۱شرکت توزیع نیروی برق فارس۸۸
۱۱۵۰1۹۳/۱۲/۱۱شرکت توزیع جنوب کرمان۸۹
۶۲۵۲۹۳/۱۲/۲۰شرکت آرمان نیروی سبالن۹۰
۱۱۵۰۲۹۴/۰۱/۱۸شرکت رفاه صنعت۹۱
۱۱۵۰۲۹۴/۰۲/۰۲نیروگاه شازند۹۲
۶۲۵۱۹۴/۰۲/۱۹سیمان ممتازان کرمان۹۳
۶۲۵۱۹۴/۰۲/۲۱سیمان سرواسول۹۴
۶۲۵۱۹۴/۰۳/۰۳شرکت توان پویان آسیا۹۵
۶۲۵۱۹۴/۰۳/19پتروشیمی مارون۹۶
همراه با اجرا۱۱۵۰۱۹۴/۰۳/31شرکت نفت فالت قاره۹۷
۱۱۵۰۱۹۴/۰4/21برق منطقه ای سیستان و بلوچستان۹۸
۶۲۵۱۹۴/۰5/6نیروگاه دماوند۹۹
۶۲۵۱۹۴/۰5/8پتروشیمی تبریز۱۰۰
۱۱۵۰۱۹۴/۰5/31نیروگاه آبادان۱۰۱
۶۲۵۱۹۴/۰6/1شرکت اختربرق اصفهان۱۰۲
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توضیحاتتاریختعداد(گرم)مقدار نام شرکتردیف
۶۲۵۱۹۴/۰۶/۰8شرکت فوالد ارفع۱۰۳
همراه با اجرا۶۲۵۱۹۴/۰۶/۱۲شرکت توسعه پستهای فشار قوی پارسیان۱۰۴
۶۲۵۱۹۴/۰7/۰7(خانگیران)پاالیشگاه گاز شهید هاشمی نژاد ۱۰۵
همراه با اجرا۶۲۵۳۹۴/۰7/۱8شرکت مبدل قدرت کسری۱۰۶
همراه با اجرا۱۱۵۰۱۹۴/۰7/۲7سیمان دشتستان۱۰7
۶۲۵۱۹۴/۰8/۳۰مجتمع گندله سازی زرند۱۰8
۶۲۵۱۹۴/۰۹/۱7فوالد کاوه جنوب کیش۱۰۹
۶۲۵۱۹۴/۰۹/۱7نیروگاه پرند۱۱۰
۱۱۵۰۱۹۴/۰۹/۱7شرکت ملی صنایع مس ایران۱۱۱
همراه با اجرا۶۲۵۱۹۴/۱۰/۰۳شرکت فوالد ارفع۱۱۲
همراه با اجرا۶۲۵۱۹۴/۱۱/۲8پتروشیمی امیرکبیر۱۱۳
۱۱۵۰۲۹۴/۱۲/۱۱پاالیشگاه گاز پارسیان۱۱۴
۶۲۵۱۹۴/۱۲/۱۳شرکت فروسلیس۱۱۵
همراه با اجرا۶۲۵۲۹۴/۱۲/۲۲برق منطقه ای غرب۱۱۶
1150195/01/21پتروشیمی پردیس117
همراه با اجرا625195/01/26خط اتیلین غرب118
625195/04/03پاد انرژی ناره119
همراه با اجرا625395/03/26امور انتقال نیروی قم120
همراه با اجرا625195/04/01توزیع نیروی برق قم121
625195/04/06پاالیش نفت بندر عباس122
625195/04/07صنایع سیمان زابل123
همراه با اجرا625195/04/06آذرخش انتقال نیروی پاژ124
625195/04/14پتروشیمی ایالم125
625195/05/11آذرخش انتقال نیرو126
همراه با اجرا625195/06/10منطقه هشت عملیات انتقال گاز127
همراه با اجرا625195/06/10نیروگاه خلیج فارس128
625195/06/18(نیروگاه سنگاب)شرکت فراب 129
همراه با اجرا625295/06/27(کرمانشاه)برق منطقه ای غرب130
همراه با اجرا625195/06/27(سنندج)برق منطقه ای غرب131
همراه با اجرا625195/07/12برق منطقه ای یزد132
همراه با اجرا625195/07/30آذرخش انتقال نیروی پاژ133
625295/07/30برق منطقه ای سیستان و بلوچستان134
625195/08/10(نیروگاه بناب)پاد انرژی ناره 135
625195/08/15نیروگاه متمرکز پارس جنوبی136
همراه با اجرا625195/07/12نیروگاه شهید منتظری137
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توضیحاتتاریختعداد(گرم)مقدار نام شرکتردیف
625۱95/10/06پتروشیمی رازی۱۳۸
همراه با اجرا625195/10/07نیروگاه کازرون۱۳۹
625۲95/10/14برق منطقه ای تهران۱۴۰
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