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معرفی خدمات شرکت نگین آبراه اروند

مقدمه
شرکت نگین آبراه اروند مفتخر است به عنوان معدود شرکتهای سالویج و غواصی در
ایران ،که عالوه بر فعالیت در زمینهی شناورسازی اجسام مغروق در زیرآب ،به صیور
حرفه ای در حوزهی غواص صنعت فعالیت دارد .این شرکت به جهت وظیفیه شیرع ،
ملّ و همچنین نگرش آگاهانه به مقوله اقتصاد مقاومت  ،تالش می نمایید کیه توسی
متخصصان خبرهی خود در حوزههای سطح و زیرسیطح بیا ترربیهای بیی

از 23

سال ،سهم کوچک در راستای پیادهسازی و استقرار اقتصاد مقاومت در کشور داشته
باشد .ب شک صنعت غواص بهعنوان یک از زیرساختهیای توسیعه و تاثیرگیاارترین
گزینه در پروژههای فراساحل و یک از عوامل کلیدی در صینعت نفیت و گیاز و سیایر
صنایع مرتب با دریا م باشد ،از اینرو همواره این صنعت کانون توجه مدیران میرتب
با موضوع کشور بوده و این امر ،پایه و محور همت جمعی از نخبگیان و خبرگیان ایین
صنعت در کشور گردیده که این مهم منرر بیه تأسییس شیرکتهیای غواصی داخلی
باالخص شرکت نگین آبراه اروند انرامید تا کشیور بتوانید در صینعت معنونیه مسیتقل
گردد .شایان ذکر است شرکت نگین آبراه ارونید مروزهیای الزم بیرای انریام عملییا
غواص از مبادی ذیرب از جمله سازمان بنادر و دریانوردی ،استانداری ،محی زیسیت
و غیره را اخا نموده است.
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 شرح خدمات شرکت نگین آبراه ارونداصل ترین بخ

خدما شرکت نگین آبره اروند ،خدما غواص صنعت است .متخصصان و غواصان شرکت نگین آبره ارونید

که به ارایهی این خدما م پردازند ،نه تنها مطابق استانداردهای بینالمللی آمیوزش دییدهانید ،بلکیه از ترهییزا میدرن و
استاندارد این صنعت نیز بهره م گیرنید .ضیمنا
این شرکت برای هر پروژه اقدام به برنامهریزی و
تهیه ی اسناد راهبری عملیا غواص مطابق بیا
استانداردهای معتبر می نمایید .ایین میوارد بیه
همراه ترربه مهندسیان و سرپرسیتان عملییا
غواص و مدیران شرکت موجب شده تیا امکیان
ارایه ی خدما در سطح کیفیت باال و با صیر
حداقل هزینه امکیان پیایر شیود .غواصیان ایین
شرکت م تواننید عملییا غواصی را تیا عمیق
 75mبا ترهیزا غواص گاز مخلوط ( )Surface Supply Mixed Gasو انرام تعمیرا مقطع (تا عمق  )42mرا اجرا نمایند.
این سامانهی گاز مخلوط دارای دو سیستم غواص گاز مخلوط تا عمق  ،75mبا استفاده از گازهای مخلوط (هلیوم و اکسیژن)،
دارای ( 4چهار) سبد انتقال غواصان( 4 ،چهار) سیستم به آباندازی( 3 ،دو) سیسیتم تغاییه از سیطح( 3 ،دو) دسیتگاه اتیاق
فشار ،دارای کالهخودهای غواص  Kirby Morganو مرهز به کلیهی امکانا ایمن الزم م باشد.
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 مکان هندسی فعالیت بالفعل شرکت نگین آبراه ارونددر حال حاضر این شرکت با ترهیزا در اختیار خود ،قابلیت انرام عملیا غواص صنعت را تا عمق  75mدارا می باشید .در
شکل زیر (با رنگ سبز) مکان هندس فعالیت بالفعل شرکت نگین آبراه اروند نشان داده شده است.
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 ساختار سازمان شرکت نگین آبراه ارونددر این قسمت ساختار سازمان کل و قسمت غواص شرکت نگین آبراه اروند در دو شکل نمای
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داده شده است.
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 تعمیرات و نگهداریتعمیرا و نگهداری سازههای دریای از دیگر خدما شرکت نگین آبره اروند است .برخ از مهمترین فعالییتهیای شیرکت
نگین آبره اروند در این بخ  ،عبار است از:


تعمیرا و نگهداری سازههای شناور و زیرسطح



اصالح دهانههای آزاد و تقاطعهای خطوط لوله و کابل زیردریا



پشتیبان غواص در عملیا های لولهگااری و کابلگااری زیردریا



محافظت از کابلها و خطوط لوله زیردریا



بازدید و تعمیرا زیرآب در تأسیسا برق آب و سدها



پاکسازی سازههای دریای و شناورها
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 بازرسی و تعمیرات سازههای زیرآبیاز دیگر خدما شرکت نگین آبره اروند ،بازرس و تعمیرا سازههای زیرآب م باشد .از مهمترین فعالیتهای شیرکت نگیین
آبره اروند در این زمینه م توان به موارد زیر اشاره کرد:
 بازرس و تعمیر و نگهداری سازههای شناور و ماشینآال فرع

در دریا )(Underwater Ship Husbandry

 تخریب اجسام سخت (مانند صخره و  )....در زیرآب از طریق روشهای انفراری سرد و گرم.
 جوشکاری و برشکاری زیرآب
 بازدید و تعیین موقعیت اجسام مغروق در دریا ،دریاچه ،رودخانه و سد
 بازرس از سازه و سیستم شافت و پروانهی شناورها
 بازرس سکو ،خ لوله ،جکت ،اسکله و...
 نصب آند بر روی خطوط لوله و جکت
 تعمیرا سکوهای نفت و گاز
 عکسبرداری و فیلمبرداری زیرآب
 آزمونهایهای غیرمخرب
 رفع موانع زیرآب
 سندبالست و رنگآمیزی سازههای دریای با استفاده از اپوکس و چسب


اندازهگیری Spool Piece



نصب  Riserو Spool Piece

 نصب و تعمیرا

PLEM

 نصب و تعمیرا

SPM

 اصالح دهانههای آزاد زیر لوله ()Free Span
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 شناورسازی اجسام مغروقدر عصر کنون کشف و سالویج اجسام یا شناورهای مغروق در بستر دریا به یک تخصص مهم و با ارزش برای صنایع دریای
تبدیل شده است که عالوه بر ترهیزا

بسیار پیشرفته برای شناسای

و شناور کردن ،نیازمند به کارگیری تخصص و

مهار های ویژهی غواص صنعت و مهندس کشت سازی است .بعض اوقا عملیا سالویج کشت ها یا دیگر وسایل حمل و
نقل دریای م تواند ضمن ممانعت از آلودگ های زیستمحیط  ،از هدر رفتن و نابودی سرمایههای یک صنعت جلوگیری و
دارای های در معرض نابودی یک کسب و کار یا صنعت را مرددا احیا کند .تخصص شناورسازی اجسام مغروق در دریا و ارایه
این خدما

از دیگر فعالیتهای شرکت نگین آبراه اروند است .هم اکنون شرکت نگین آبراه اروند با در اختیار داشتن

متخصصان خبرهی سطح و زیرسطح و همچنین ترهیزا

سالویج از قبیل بالشتکهای هوایی ،انواع پمپها ،تجهیزات

مکنده ،کمپرسورهای هوای فشرده و غیره قابلیت شناورسازی بهصور

احیای بویانس در زیرآب را دارد .ضمنا در حال

حاضر این شرکت مشغول انرام عملیا سالویج کشت مغروق صادق در بندر خرمشهر بهطول تقریب  100mاز عمق
بستر رودخانه م باشد .مهمترین فعالیتهای این شرکت در این بخ

عبار است

از :

Salvage Operations

Afloat Salvage
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Clearance

Harbor Salvage

Offshore Salvage

P=18 m
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 الیروبی پایههای سکوها و اسکلههایک دیگر از فعالیتهای شرکت نگین آبراه اروند ،الیروب اماکن صعبالعبور همانند پایههای سکوها و اسکلههای بنادر اسیت
کیه ترهیزا الییروب مکانیک میانند گییراپ ( ،)clamshellبییلمکیانیک ( )backhoeو ییا ترهییزا هییدرولیک از قبییل
( )Cutter dredgerو ( )Trailing suction hopper dredgerقادر به تردد و پاکسازی آنها نم باشند .شرکت نگین آبیراه ارونید
جهت پمپاژ سیاال گوناگون حاوی شن ،ماسه ،لرن و غیره از زیرسطح آب (باالخص پایههای سکوها و اسیکلههیای بنیادر) و
متعاقبا انتقال آنها به سطح آب ،اقدام به طراح و ساخت انواع سامانههای مکنده  MSRبیرای مشیتریان خیود نمیوده اسیت.
سامانههای ماکور بنا به نیاز مشتری در ظرفیتهای متفاو تا  055مترمکعب در ساعت با بهترین راندمان از عمیق  5.0متیر
ال  32متری طراح و ساخته م شود که مشخصا فن و شکل سامانهی مکنده  MSRدر جدول و شیکل زییر نشیان داده
شده است.
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.در این بخش به پارهای از تجهیزات غواصی در اختیار این شرکت اشاره شده است
- AIR/MIXED GAS SPREAD
AIR/MIXED GAS SPREAD SPECIFICATION
DESIGN STANDARD: PVHO, ASME VIII, AWS D1.1
IN COMPLIANCE: IMCA D018 AND D023 Rev 1

AIR/MIXED GAS SPREAD
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1. Introduction
The Air/Mixed Gas Spread which is designed and manufactured is in compliance with
the latest IMCA guidelines. It is portable and designed for efficient and rapid mobilization.

2. General
The Air/Mixed Gas Spread is designed for offshore use, Construction and IMR work.

3. Certification, Compliance & Approval
The pressure vessel is constructed in accordance with ASME VIII PVHO code. The fabrication process is in
compliance with the latest IMCA D023 Rev 1 guidelines. Pressure hulls internal and external are abrasive
blasted to SA 2.5 standards and painted by approved paint for its intended use. The certified lifting slings
are provided with the system.
The Air/Mixed Gas Spread which is designed and manufactured is in compliance with the latest IMCA
guidelines. It is portable and designed for efficient and rapid mobilization.
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4. DECK DECOMPRESSION CHAMBER / DIVE CONTROL CONTAINER
The DDC/Dive Control Container is offered in a standard 20ft ISO Container complete with offshore lifting
pad eyes. It consists of the following components:
 Insulated Inside To 50mm with Metal Cladding Finishing
 1 No. Recessed Air Con Split Unit (12000 BTU, 220V/60Hz)
 1 No. Main Power Incoming Socket
 1 No. Partition Door
 2 Nos. Dive Panel Service Door
 2 Nos. Emergency Door
 1 No. ISO Standard Container Door
 1 Length Electrical Power Cable (3 Core 32amp, 20m)
 1 No. Main Electrical Distribution Switch Board complete with MCB, ELCB
 2 Nos. 4 Ft Twin Fluorescent Lightings
 6 Nos. 2 Gang 3pin Power Socket
 2 Nos. Emergency Lights (Explosion Proof)
 2 Nos. Portable Fire Extinguisher (Wall Mounted)
 1 No. UPS (Uninterrupted Power Supply) – 2.5 KVA (To support CCTV Monitoring System in the
event of power failure)
 1 No. Atmospheric Monitoring Oxygen Analyzer with Audio Visual Alarm
 2 Nos. Recessed Penetrator Plate (For Gas Supplies to 3 Men Dive Panel and DDC)
 1 No. Master Station Communications complete with
- 6 Nos. Slave Station Communications
 1 No. DP Light
 1 No. Standard General First Aid Box
 1 No. Wall Mounted Cabinet (Above Dive Panel)
 Table Top Below Dive Panel Timber Constructed, with Laminated Finished and Aluminum
Trimmings
 1 No. 4 Legged Certified Lifting Sling Complete with Master Link
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4.1 60” TWIN LOCK DECK DECOMPRESSION CHAMBER


Double Lock DDC with Medical Lock and Interlocking Device



ASME VIII, PVHO code



Removable DDC Aluminum Checker Plate Floor Board.



Hard Plumbing with Stainless Steel, Copper or Tungum tubing up to Penetrator Plate



Emergency breathing apparatus fitted with communications for DDC operator



Control devices fitted internally and externally consist of:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Ball Valves
Brass Needle Valves
Check Valves
Pressure Relief Valves
2 nos. Depth Gauges (Dual Scale, 0 – 230 fsw)
Indicating Pressure Gauges
1 no. Caisson Gauge (Dual scale, 0 – 230 fsw - Main Lock)
2 nos. Bull Horn Speakers with Inter-Communications (1 - Entry Lock, 1 - Main Lock)
6 nos. Bibs with overboard dump (3 - Entry Lock, 3 - Main Lock)
1 no. Oxygen Analyser
1 no. Hyperbaric Fire Extinguisher (Bracket Mounted - Main Lock)
3 nos. Sound Power Phone (Between occupant and operator)
2 nos. Internal Hyperbaric Lightings (1 - Main Lock, 1 - Entry Lock)
2 nos. Stainless Steel Bunks
2 nos. Fire Retardant Mattress with Covers
1 no. Basic Medical First Aid Kit
1 no. Chamber Electrical Distribution Box
2 nos. Breathing Apparatus (BA) Mask (Complete with communications)
1 no. Breathing Apparatus (BA) set
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4.2 3 MEN AIR/MIXED GAS DIVE PANEL


Powder coated aluminum panel with logic lines showing all functions for valves and gauges




Hard plumbing with stainless steel, copper and tungum up to penetrator plate
Control devices on the 3 Men Dive Panel consist of:-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Ball Valves
Needle Valves
Non Return Valves
Pressure Relief Valves
3-way Ball Valves
Depth Gauge Pressure Limiting Valves
Indicating Gauge Isolation Valve (For last supply valve to diver)
Micron In Line Filters
4 nos. Tescom Regulators
3 nos. Depth Gauges (Dual Scale, 0 – 230 fsw)
Indicating Pressure Gauges (0 – 5000psi)
Indicating Pressure Gauges (0 – 600psi)
Flow Meters
3 nos. Oxygen Analyser with Audio / Visual Alarm
2 nos. Dive Radio
1 no. Breathing Apparatus (BA) Mask complete with communication
1 no. Self Contained Breathing Apparatus (SCBA) - For Diving Supervisor
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4.3 UNDERWATER CCTV SYSTEM
CCTV



4 nos. Weather proof surveillance camera comes with eclipse magnet (CCTV)



1 no. Quad splitter

Underwater TV System


1 no. 10” CRT monitor



3 nos. 19’’ flat screen monitors (Shared by CCTV system)



2 nos. DVD Recorder with Internal Hard Drive
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5. LAUNCH AND RECOVERY SYSTEM (LARS)
The LARS comprises of a steel base skid with flush mounted grating, a hydraulically operated A-frame with sheaves
mounted on the horizontal bar. Separate hydraulic power pack to power up the A-frames. The A-frame is also
constructed with rectangular tubular sections with 4 lifting pad eyes. A clump weight of 360 kilograms, built to
recognize welding code and is based on approved engineering drawings and tested in line to comply with IMCA D
018 guidelines. Each LARS will undergo MPI and load test, which will then follow a third party certificate.
5.1 Base Skid

Flush mounted gratings

1 no. 4 legged certified slings with master link
5.2 A-Frame

Reach inboard 1.2 meter and outboard 2.3 meter

2 nos. Hydraulic Cylinders

1 no. Directional Control Valve (For Hydraulic Cylinders)
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5.3 Winches







1 no. 1.8 ton Man Riding Air Winch for main dive basket
1 no. 1.8 ton Man Riding Air Winch for clump weight
1 no. 160 meters of 12 mm non-rotating wire for clump weight winch
1 no. 100 meters of 12 mm Non-rotating wire for main basket winch
2 nos. Crosby Wedge Socket
2 nos. A-Frame operator emergency SCBA (Self Contained Breathing Appartus) fitted with communications

5.4 Diving Stage






Approved engineering designed for main and secondary lifting pad eyes, MPI and load tested with third
party certification
1 no. Secondary recovery strops with approved certification (1.5m – For each dive stage)
2 nos. Cylinders – 47 Liters (With chemical content clearly indicated in line with IMCA D023 guidelines)
2 nos. Manifold adaptor (For yoke type fitting charging block / SCUBA regulator
2 nos. 1st and 2nd stage regulators complete with mouthpiece and valves with insert hoses
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5.5 Hydraulic Power Pack Unit (10 GPM)
 1 no. Hydraulic Tank (Mounted with Weather Proof Electrical Motor)
 1 no. Fan Cool Oil Radiator
 Electrical Panel Rating - IP 67
 Hydraulic Oil Reservoir Tank complete with level gauge, suction strainer and breather cap (42 gallons
capacity)
 Electrical Power Cable complete with Socket (4 core/6mm2 - 20m)
 2 nos. KM37 helmet complete with underwater camera, lights and bracket
 1 no. KMB 18
 3 nos. Bailout Cylinders complete with backpack and chemical content marked in compliance with IMCA
D023 guidelines (80 ft3)
 3 nos. 1st stage regulator complete with hose to helmet, content gauge and relief valve.
6. DIVERS UMBILICAL AND PERSONNEL EQUIPMENT


3 nos. 200 m Diving Umbilical - Each consisting of:
I. 1 no. Supply hose
II. 1 no. Pneumo hose
III. 1 no. Communication cable
IV. 1 no. Video cable
V. 1 no. P.P. Rope (Stress Member)
VI. 1 no. Stainless Steel locking Carabina

6.2 Personnel Equipment
 2 nos. KM37 helmet complete with underwater camera, lights and bracket
 1 no. KMB 18
 3 nos. Bailout Cylinders complete with backpack and chemical content marked in compliance with IMCA
D023 guidelines (80 ft3)
 3 nos. 1st stage regulator complete with hose to helmet, content gauge and relief valve.
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7. MACHINERY CONTAINER
The Machinery/Workshop Container is offered in a standard 20ft ISO Container complete with offshore lifting pad
eyes. It consist of the following components:


Ventilation Louvers



1 no. Main Electrical Distribution Box complete with MCB & ELCB



1 no. Electrical Power/Switch Over Junction Box (400/440V)



1 no. Step Down Transformer (440/220V/15KVA)



3 nos. 4ft Twin Fluorescent Water Proof Lightings



2 nos. 2 gang 3pin Power Sockets



2 nos. Emergency Lights (Explosion Proof)



2 nos. Portable Fire Extinguisher (Wall Mounted)



1 no. 24” Exhaust Fan



1 no. 4 legged lifting slings with master link and certification
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7.1 Low Pressure (LP) Compressor

 Electrical Driven Compressor - Quincy 5120
 Delivery Rate - 2506 litres/min (88.5cfm)
 Volume Tank Capacity – 0.4542m3 (120 gallons)
 Weather Proof Electrical Motor – 3 phrase/400 – 415volts/50, 60 hertz)
 Electrical Panel Rating - IP 67
 Electrical Power Cable – (4 core/10mm2 - 20m)
 Primary & Secondary Filter
 Air Distribution Manifold complete with ball valves and fittings

7.2 High Pressure (HP) Compressor








Electrical Driven Compressor - Bauer Mariner 250-E
Delivery Rate - 250 litres/min (8.8cfm)
Weather Proof Motor - 3 phrase, 400 – 415volts, 50/60 hertz
Electrical Panel Rating - IP 55
Electrical Power Cable (4 core/10mm2 - 20m)
Water/Oil Separator
Air Filter

8. Air Manifold
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9. Divers personnel equipment














Wet Suits
Booties
KMB17 or KMB37 Superlight
KMB18B Band mask
Gloves
Weight Belts including weights
Swim Fins including spare straps
Lycra Suits & Heavy duty Diving Coveralls
Torches-batteries
Bailout Bottles c/w Backpack
Contents Gauges
Depth Gauges
Divers Harnesses

22

معرفی خدمات شرکت نگین آبراه اروند

10. Workshop and diving store
The container is 20’ ISO standard shipping container fitted out as follows:
 Insulation
 Split A/C Unit
 Lining
 Internal Bulkhead to create 2
 Compartments
 Lighting
 Emergency Lighting
 Smoke Alarm
 Full electrical fit-out including
 electrical sockets
 Work Desk & Storage Facilities
 Welding/Cutting Equipment
 Divler’s Umbilical, Fibrolite, 4 & 3 Element

11. Rigging packages










Snatch Block
Tirfors, cum-along and chain blocks of various SWL
Wire rope slings of various length and SWL
Webbing Slings of Various sizes
Shackles, spanners of various sizes
Chain, hooks & building clamps – various SWL/sizes
Flogging Spanners
Chain
Hooks
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معرفی خدمات شرکت نگین آبراه اروند

آدرس :خرمشهر ،کوی آریا ابتدای بلوار مهر پالک 4534
تلفکس51402021150 :
مرکز تلفن534-31155005 :
نمابر534-31155004 :
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