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 (Co RREمعرفی شرکت روبش راهبرد انرژی ) (1

با بهره وری از آخرین دستاوردهای علمی مطرح در صنعت جهان و با برخورداری از کادری مجرب و توانمند  "روبش راهبرد انرژی"شرکت مهندسی 

ترین شرکت های فعال  و کارخانجات تولیدی و .... یکی از پیشرو های نفت و گاز، صنایع معدنی در زمینه طراحی مهندسی و تامین کاال در پروژه

گذشته بوده است. با حمد و سپاس پروردگار متعال و با عزت و سربلندی اعالم می نمائیم که به پشتوانه تجارب  یک دههمهندسی مشاور در طی 

ان جدی و ارزشمند مهندسی، تجهیزات ویژه سخت افزاری و نرم افزاری و تالش شبانه روزی همکاران جوان و پرانگیزه توانسته ایم اعتماد مشتری

کشورمان را جلب نمائیم و از بدو تاسیس به موقعیت و جایگاهی منحصر به فرد در ارائه خدمات مهندسی در  محترم و مدیران خوش فکر صنعت

 زمینه های نفت و گاز و پتروشیمی و صنایع نیروگاهی و صنایع معدنی و ..... دست یابیم.

RRE  مفتخر است اعالم نماید، در چهارچوب همکاری حرفه ای و پر ثمر فنی با شرکتZ+F لمان، از تهیه تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری آ

آموزشی مقدماتی و حرفه ای برای همکاران خود و نیز انجام پروژه های مشترک مهندسی برگزاری دوره های  گرفته تا استخدام مدرسان بین المللی و

 Z+Fاخذ نمایندگی رسمی شرکت افته است. این شرکت با در عرصه بین المللی دست ی As builtبا ایشان به سطحی استاندارد در انجام پروژه های 

سخت افزار و نرم افزار های مرتبط با این تکنولوژی، پایه گذار موضوع اسکن لیزری سه بعدی و استفاده تخصصی از این تجهیزات  برخورداری ازو 

ه تجارب بسیار متنوع و ارزشمند و انجام پروژه های مختلف مجموعه روبش راهبرد انرژی به پشتوان در واحدهای فرایندی و صنعتی ایران بوده است.

اکنون شرکتی مورد اعتماد و نامی آشنا برای مهندسان مشاور، پیمانکاران اجرایی  As builtدر سالهای گذشته و نگاه ویژه و تخصصی به موضوع 

 واحدهای صنعتی، و کارفرمایان ایرانی بشمار میرود. 
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در نیز  "As builtجامع ترین نرم افزار مدیریت ابر نقاط و مدلسازی شرایط "، LFMشرکت روبش راهبرد انرژی بعنوان تنها نماینده رسمی نرم افزار 

برای بارگذاری اطالعات حاصل از اسکن سه بعدی محوطه های جدید، ایران فعالیت می نماید. این نرم افزار طی سالهای اخیر به عنوان قابلیتی 

(. با توسعه و به روز رسانی سیستم های نرم افزاری مختلف، PDMSبه بعد نرم افزار  11.6از نسخه اضافه شده است ) PDMSصنعتی در نرم افزار 

 می باشند. اکنون این فایل ها به راحتی در تمام نرم افزارهای جدید مدل سازی قابل بارگذاری

از واحدهای فرایندی و ... بر اساس دستورالعمل ها و الزامات فنی عملیات کارگاهی، امکانی فوق العاده  As Built Point Cloudتهیه مدل سه بعدی 

را برای طراحان فراهم می سازد که تمام جزئیات محیط های فوق را بشکلی مدرن و سیستماتیک در طراحی خود لحاظ نمایند. بخشی از مزایای 

 ( در مجتمع های صنعتی به قرار زیر می باشند : point cloud) As Builtلیزری و تهیه مدل  فنی و اقتصادی استفاده از اسکن سه بعدی

  و نیز استخراج نقشه اجرائی  نرم افزارهای رایج مدل سازیتمام امکان انجام عملیات طراحی، تهیه مدل سه بعدی از آخرین وضعیت موجود در

به سادگی فراهم بوده و در موارد خاص مانند حوادث کارگاهی، طرحهای مهندسی و بهینه  As Builtو لیست کاالی مصرفی از این مدل )به روز( 

 سازی مختلف در سایت، این مدل اهمیت فوق العاده ای داشته و اطالعات اولیه ارزشمندی را در اختیار طراح قرار می دهد. 

  مدل کارآمد سه بعدی ابر نقاطAs Built   جایگزین هزاران صفحه نقشهAs Built  عمال استفاده بسیار آسان از این مدل کارگاهی گردیده و

امکان هرگونه بررسی کارگاهی و اندازه گیری های متنوع هندسی  ،با استفاده از این مدل سه بعدیدر صنعت بشمار میرود. به روز تحول بسیار مهم و 

 .تخصصین در محل کارگاه نمی باشدحضور مداوم م نیازی به گردیده ودر دفاتر طراحی و بهره برداری فراهم 

  ثبت و ضبط اطالعات دقیق مختصاتی و ابعادی، شرایط ویژه ای جهت جمع آوریDismantling)مجدد نصب  ( وReconstruction) )

سهیل واحدهای صنعتی و  فرآیندی و ... فراهم می نماید و باعث ایجاد یک بسته منسجم مهندسی در فرایند انجام پروژه میگردد. این موضوع ضمن ت

 و تسریع روند نصب مجدد سیستم، منجر به کاهش چشمگیری در هزینه های پروژه خواهد شد.
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  برداشت اطالعات برای سیار متفاوت و غیر قابل مقایسه و سرعت عمل بهزینه های اقتصادی پایین تر و کیفیتAs Built قایسه با روش در م

رای های سنتی انجام کار، این صرفه جویی ها به هزینه های مهندسی محدود نبوده و با توجه به امکان برآوردهای دقیق کاالی مورد نیاز جهت اج

 کاال و .... در پی دارد. پروژه صرفه جویی های بسیار جدی تری را در موضوع تامین

 ، این موضوع در سالواحدهای صنعتی و فرایندیبا توجه به ویژگیهای اشاره شده برای عملیات اسکن لیزری سه بعدی و نظر به کاربرد وسیع آن در 

فعالیت در عرصه بین المللی  اخیر با استقبال بسیار خوب کارفرمایان و شرکتهای معتبر مهندسی روبرو گردیده است. بطوری که امروزه این های

گنجانده شده و نیز کالن  EPCدر قراردادهای کاری بعنوان یک ردیف مشخص جزیی الینفک در موضوع خدمات مهندسی تفصیلی بوده و حتی 

 دارد.نطرحهای صنعتی وجود بکارگیری این تکنولوژی در انواع پروژه ها و برای  تردیدی

 

 As Built ابر نقاط بعدی فناوری اسکن لیزری و تهیه مدل سه (2

 LFM،AutoCAD  ،PDMSاستفاده از تکنولوژی اسکن لیزری و بدنبال آن مدلسازی سه بعدی مجتمع های صنعتی در نرم افزار های تخصصی مانند 

می باشد. فناوری اسکن لیزری سه بعدی با مفهومی که ما اکنون با آن سروکار داریم از  As builtو ... روش منحصر به فردی برای تولید نقشه های 

حاوی "مدل سه بعدی الکترونیکی"به این سو در صنعت جهان مورد استفاده قرار گرفته است. استفاده از این روش منجر به تولید  2006 سال

در هر  As built. تهیه مدل سه بعدی کارگاهی نامید As builtان آن را مدل های اطالعات کامل ابعادی محوطه صنعتی می گردد که اصوال میتو

 Equipmentو  Pipingدر دپارتمان های مختلف مهندسی مانند  " As builtنقشه های  "منجر به تهیه  PDMSکدام از نرم افزارهای رایج از جمله 

 شود. می و ...  Structureو 

با اغلب نرم افزارهای مدل سازی،  "مدل ابر نقاط"بین فایل سه بعدی حاصل از عملیات برداشت کارگاهی موسوم به  Linkبا توجه به امکان برقراری 

)محوطه های صنعتی  Existingامکان انجام عملیات طراحی و نیز هرگونه تصمیم گیری های بهینه و اقتصادی مهندسی در شرایط مرتبط با وضعیت 

ها در حال بهره برداری( به کامل ترین شکل ممکن فراهم می گردد. این موضوع نه تنها به تولید نقشه های اجرایی برای نصب تجهیزات و سیستم 

 رد.برای قسمتهایی از وضعیت موجود را که بایستی برچیده شوند را نیز دا dismantlingمی انجامد بلکه امکان تولید نقشه های 
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 فنی مرتبط با پروژه های نفت و گاز و پتروشیمیمدل سه بعدی ابر نقاط با ویژگی های  (3

نقاط سه بعدی، مجموعه کامل اطالعات هندسی محوطه صنعتی می باشد. تمام عوامل فیزیکی ثبت شده در عملیات برداشت، دارای  مدل ابر ( 3-1

محوطه، )برای اسکنرها در حین عملیات برداشت( در مختصات واقعی خود قرار  Bench Markبوده و با توجه به تعریف  x,y,zمولفه های مختصاتی 

طی را میگیرند. بدین ترتیب فاصله تمام نقاط از همدیگر در مدل ابر نقاط به سادگی قابل اندازه گیری می باشند. فایل سه بعدی تولید شده شرای

، ساختمان Equipment, Structure, Pipingبا استفاده از آن ابعاد و جزئیات هندسی تمام اقالم فیزیکی محوطه شامل  فراهم می آورد که بتوان

ایل های صنعتی و غیر صنعتی، تجهیزات برق و ابزار دقیق و ... واحد های در حال بهره برداری را با دقیق ترین شکل ممکن برداشت نمود. این ف

As Built بردهای عملیاتی در طرح های توسعه، نوسازی و ... به صورت روزمره نیز کاربرد دارد. عالوه بر کار 

 

 

امکانی را برای کاربران فراهم می سازد که بتوانند در فضای مجازی مجتمع صنعتی، حرکت  LFMفایل سه بعدی تولید شده در قالب نرم افزار  ( 3-2

، سازه و مخازن ذخیره و  Civil(، برق، ابزار دقیق، Pipingمانند کلیه اقالم شبکه لوله کشی ) نمایند و مختصات آیتم های مختلف موجود در آن،

استفاده تجهیزات مکانیکال و ... را برداشت نموده و از لحاظ ابعادی و هندسی به طور کامل شرایط را در کنترل خود داشته باشند. در عین حال با 

 ت مورد نظر و فواصل مختلف تمام عوامل فیزیکی و ..... در محوطه به راحتی برای کاربر فراهم می باشد. از این مدل، امکان اندازه گیری جزئیا

روی دستگاه لپ تاپ امکان تهیه عکس های مختلف از محوطه به همراه فواصل اندازه گیری شده مورد نظر با نرم  LFMبا نصب نرم افزار (  3-3

مربوطه، تیم های  Certificateکارفرما فراهم می گردد. با آموزش کامل این نرم افزار به نفرات کارفرما و اعطاء  و ... برای Winsnapافزارهایی مانند 

 مهندسی مجتمع های صنعتی از آرشیو بسیار کارآمدی بهره مند خواهند شد که تحولی جدی، سازنده و پایدار بشمار میرود. 
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با ویژگی های مهندسی فوق العاده که امکان اندازه گیری ابعادی تمام المانها و فواصل مختلف  Panoramaتهیه عکس های منحصر به فرد (  3-4

برای تمامی جزئیات قابل رویت در این عکس ها بصورت بسیار ویژه وتاثیرگذاری  x,y,zدر آن فراهم است. الزم به ذکر است مولفه های مختصاتی 

 در دسترس می باشد.
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  D Model3Point Cloudمزایای مدل ابر نقاط  (4

و بررسی کامل وضعیت سه بعدی ناحیه اسکن شده از کلیه نقاط فضای سه بعدی، از زوایا و نقاطی که ناظر معمولی هرگز نمی تواند به آن  مشاهدهامکان  (1

 .دسترسی داشته باشد

و دسترسی آسان به وضعیت ابعادی و هندسی کلیه آیتم های موجود دارد  جودودر فضای سه بعدی اسکن شده  (Walk Through) امکان قدم زدن مجازی (2

 .در محوطه فراهم می باشد

مدل های سه بعدی را  ،استاندارهای مهندسی یاتفاق بسیار اثر گذاری را رقم زده است و با ارتقاصنعتی بهره برداری فرایندی و  واحدهایدر  این فناوری (3

 به عنوان مرجع اطالعات مهندسی معرفی می نماید و عمال نیاز به نقشه های دو بعدی را به حداقل ممکن کاهش داده است. 

سنتی در مقایسه با روش های  As Built اطالعاتهزینه های اقتصادی پایین تر و کیفیت و سرعت عمل بسیار متفاوت و غیر قابل مقایسه برای برداشت  (4

صرفه جویی  انجام کار. این صرفه جویی ها به هزینه های مهندسی محدود نبوده و با توجه به امکان برآوردهای دقیق کاالی مورد نیاز جهت اجرای پروژه

 .های بسیار جدی تری را در موضوع اجرای پروژه هایی مانند تامین کاال در پی دارد

ران صفحه نقشه ازبیلت کارگاهی گردیده و استفاده بسیار آسان از این مدل عمالً تحولی بسیار مهم و به روز در مدل سه بعدی ابر نقاط ازبیلت جایگزین هزا (5

فاتر صنعت جهان بشمار میرود. با استفاده از این مدل سه بعدی، امکان هرگونه بررسی های محیطی کارگاهی و اندازه گیری های متنوع هندسی در د

 .م گردیده و نیازی به حضور مداوم متخصصین در محل کارگاه نمی باشدطراحی و بهره برداری فراه

تهیه مدل سه بعدی از آخرین وضعیت موجود در تمام نرم افزارهای رایج مدل سازی و نیز استخراج انواع نقشه ازبیلت و  و امکان انجام عملیات طراحی (6

بوده و در موارد خاص مانند حوادث کارگاهی، طرح های مهندسی و بهینه سازی مختلف به سادگی فراهم  As Built لیست کاالی مصرفی از این مدل به روز

 .در سایت، این مدل اهمیت فوق العاده ای داشته و اطالعات اولیه ارزشمندی را در اختیار طراح قرار می دهد

و اطمینان از امکان نصب آنها در داخل  "و ...  Piping اسکلت فلزی واسپول های "امکان پیش ساخت اقالم مختلف با استفاده از مدل های ابر نقاط  (7

 ،حداقل کار گرم در محل نصب تجهیزاتبا بدون نیاز به دوباره کاری و فراهم میگردد. طراح می تواند اطمینان خاطر داشته باشد که واحدهای عملیاتی 

 آنچه را که طراحی نموده است دقیقا می تواند نصب نماید. 

می باشند در انواع نرم افزارهای برای قسمت های جدید با مدل ازبیلت ابر نقاط تاسیسات موجود که در حال بهره برداری  (Clash) برخوردهاامکان بررسی  (8

 .دمی باشفراهم  E3Dو   PDMSطراحی مانند 

مورد نیاز در فاز طراحی و مهندسی پروژه ها می جایگزین بسیار مطمئنی برای کلیه اطالعات رایج  ،مدل ابر نقاط حاصل از اسکن لیزری سه بعدی محوطه (9

کال، باشد. این موضوع به معنی پوششی بی نقص برای تمام دپارتمان های مهندسی در شرکت های معتبر بین المللی توسعه یافته است و مباحث مکانی

سنتی توپوگرافی پروژه ها شده است و اطالعات دو بعدی و  خود قرار داده است. برای مثال جایگزینی برای نقشه های در سایهمعماری، سیویل و ... را 

 .می باشد Civil برای استفاده تخصصی گروه Land داده است که قابل بارگذاری در نرم افزار وگرافی را به مدلی سه بعدی ارتقامحدود توپ

واحدهای   (Re- construction) و نصب مجدد (Dismantling ) ای را جهت جمع آوریبرداشت اطالعات دقیق از جهت مختصاتی و ابعادی، شرایط ویژه (10

و تسریع روند  تسهیل ضمن موضوع این. میگردد پروژه انجام فرایند در مهندسی منسجم بسته یک ایجاد باعث و نماید می فراهم...  و فرآیندی  صنعتی و

 .های پروژه خواهد شدمنجر به کاهش چشمگیری در هزینه از زاویه ای بسیار بدیع نصب مجدد سیستم، 

کردن مدل ازبیلت می تواند به عنوان یک بانک اطالعاتی برای مجتمع های صنعتی و ساختمانی جایگزین متدهای سنتی و کاغذی گردد. جایی که پیدا  (11

دیرینه را برای صنعتگران  د این محصول مهندسی مدرن یک رویایآرشیو های مهندسی به شمار میرو انواع نقشه های ازبیلت به خودی خود چالشی برای

 .و صاحبان صنایع محقق نموده است
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به کارفرماها پس از اتمام عملیات اجرایی نقشه های ازبیلت در تهیه و انتقال  عدم شفافیتغیر قابل کتمان و  های دشواری ،در رویکردهای قدیمی و سنتی (12

مدل ازبیلت ابر نقاط ترازی ممتاز در توافقات مهندسی خلق  .بی شماری است و کانون گرفتاری هایبوده حقوقی قراردادی و محل کشمکش های همواره 

 نموده و هر گونه اختالف نظری را در امور مهندسی مرتفع می نماید.

نیز مزیتی بسیار قابل توجه می باشد که نباید به سادگی از آن  گیری آن در دوره آموزشی کوتاه مدو امکان فرا LFM فضای بسیار ساده محیط نرم افزار  (13

 رنت! گذشت. این نرم افزار محیطی بسیار ساده برای کاربران عرضه نموده است. فضایی به راحتی مرور یک وب سایت خبری توسط یک کاربر عادی اینت
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 عملیات مدلسازی سه بعدی (5

مطرح بوده  (detail design) بر پایه فایل ابر نقاط برداشت شده از کارگاه به عنوان یک مرحله مستقل در موضوع انجام عملیات مدلسازی سه بعدی

 و بر اساس نیازهای فنی مطرح شده از سوی کارفرما )در نرم افزارهای مختلف( قابل انجام می باشد. 

ط با نرم با توجه به نیازمندیهای متداول مهندسان طراح، با در اختیار داشتن امکانات نرم افزاری )جهت برقراری ارتباط بین مدل سه بعدی ابر نقا

اشد. می ب تفصیلی( استفاده مستقیم از فایل ابر نقاط به تنهایی پاسخ گوی اغلب مشکالت رایج در فرایند مهندسی PDMSو  Auto CADافزارهای 

هرچند در مواردی خاص مدل سازی کامل بخشهایی از محوطه موجود کارخانه و یا تهیه گزارش های مهندسی بر پایه اطالعات مدل سازی شده 

 می پردازیم. PDMSو  AutoCADغیر قابل اجتناب می باشد. از این رو به توضیحات کوتاهی از فرایند مدل سازی اطالعات در نرم افزار 

 AutoCADبعدی در نرم افزار ( مدل سه 1

به منظور تهیه ماکت سه بعدی کامپیوتری بکار میرود که جزییات فنی زیادی را در برنمی گیرد. با این حال AutoCAD مدل سازی در نرم افزار 

، کارفرمایان صنایع فرایندی علیرغم وجود اقالم از پیش تعریف شده در این نرم افزار که باعث سرعت بخشیدن به روند مدل سازی سه بعدی میگردد

، PDMSو LFM ،PDS)پاالیشگاه، پتروشیمی و ..( که جزییات و دقت بیشتر مطلوب نظرشان می باشد به استفاده نرم افزارهای هوشمندتری از جمله 

در مجتمع ها و واحدهای پیچیده یا وجود نداشته  AutoCADراغب بوده بگونه ای که در حال حاضر مدل سازی سه بعدی مستقیم تحت نرم افزار 

 و یا از موارد استثناء می باشد.

را دارا بوده  و این امکان را فراهم می سازند   AutoCADنرم افزار های هوشمند، قابلیت بارگذاری دراغلب الزم به ذکر است که اطالعات حاصل از 

 بررسی قرار داد.      تجزیه و تحلیل و سه بعدی را در نرم افزار اتوکد نیز مورد که به سهولت بتوان با گرفتن خروجی از آنها ، مدل 
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 PDMS( مدلسازی در نرم افزار 2

میتواند همزمان  primitiveقابل انجام می باشد. خروجی مدل سازی  intelligentو  primitiveمدلسازی سه بعدی واحدهای فرایندی در دو سطح 

میتواند جهت  intelligentمنجر به تهیه مدلی شامل اطالعات هندسی برداشت شده و تولید نقشه های شماتیک اولیه گردد. مدل سه بعدی 

د و رسیدن گیرد. محور و پایه تولیاالی مصرفی و ... مورد استفاده قرار ، تهیه لیست کPiping plan ،Plot Planاستخراج نقشه های ایزومتریک و 

 های مکانیکال و ... می باشد. Data sheetو  P&IDو   PMSپروژه از جمله مدارک  Basicمستندات  PDMSبه مدل هوشمند 

و نقشه های  Line upو  CAESAR،Pipe net ( این مدل به نرم افزارهای محاسباتی و تحلیلی مانند Linkخاطر نشان می سازد حتی امکان اتصال )

P&ID ر نیز فراهم می باشد. با توجه به زمان بر بودن ساخت چنین مدلی انجام این عملیات در شرایطی توصیه می گردد که کارفرما الزاماتی برای د

 اختیار داشتن چنین جزئیاتی داشته باشد. 

 

  NAVISبا نرم افزار  LINKبرقراری ( 3

و همچنین با فرمت های مختلف مدلسازی سه بعدی فراهم می  Point Cloudبا لینک مدل  Navisمکان بررسی کامل محوطه در محیط مجازی ا

 .باشد و این امکان مدیران و طراحان را از مراجعات مکرر به داخل کارگاه بی نیاز می سازد
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 انرژی راهبرد روبش شرکت شده در انجام های پروژه از تعدادی لیست (6

 نوع خدمات محل پروژه کارفرما ردیف

 شرکت صنایع معدنی مبینا تکجو 1
مجتمع مس خاتون آباد )کلیه محوطه های  -کرمان

 بهره برداری(
 PDMSدر نرم افزار  As builtاسکن لیزری و تهیه مدل و انواع نقشه های 

 PDMSدر نرم افزار  As builtاسکن لیزری و تهیه مدل و انواع نقشه های  مجتمع مس سرچشمه )سالن ذوب( -کرمان  شرکت صنایع معدنی مبینا تکجو 2

 شرکت صنایع معدنی مبینا تکجو 3
مجتمع مس سرچشمه  )مسیرهای  -کرمان 

off-site) 
 PDMSدر نرم افزار  As builtاسکن لیزری و تهیه مدل و انواع نقشه های 

 شرکت صنایع معدنی مبینا تکجو 4
بهینه سازی سرچشمه  )مجتمع مس  -کرمان 

 واحد اسید سولفوریک(
 PDMSدر نرم افزار  As builtاسکن لیزری و تهیه مدل و انواع نقشه های 

5 
 آریانا -شرکت پیمانکاری کلورز

 ) شش مورد پروژه نیروگاهی( 
 نیروگاه منتظر قائم -پتروشیمی بندر امام ** ب(کرج -الف( ماهشهر 

 ..…نیروگاه توانیر  -نیروگاه رامین ** د( بندرعباس -** ج( اهواز

اسکن لیزری، مدلسازی و تهیه الگوی ساخت برای الیه های مختلف عایق بدنه 

 توربین

 PDMSدر نرم افزار  As builtاسکن لیزری و تهیه مدل و انواع نقشه های  Aسالن  – نیروگاه اتمی بوشهر -بوشهر  شرکت مهندسان مشاور افق هسته ای 6

 شرکت مهندسان مشاور افق هسته ای 7
محوطه سالن  -  نیروگاه اتمی بوشهر -بوشهر 

 توربین
 PDMSدر نرم افزار  As builtاسکن لیزری و تهیه مدل و انواع نقشه های 

 شرکت پیمانکاری پرشین راد 8
  -شرکت مناطق نفت خیز جنوب -گچساران 

 (1ایستگاه تقویت فشار )

در نرم افزار  As built اسکن لیزری محوطه و تهیه مدل و انواع نقشه ها و مدارک

LFM  وPDMS 

 شرکت پیمانکاری پرشین راد 9
  -شرکت مناطق نفت خیز جنوب -گچساران 

 (2ایستگاه تقویت فشار )

در نرم افزار  As built اسکن لیزری محوطه و تهیه مدل و انواع نقشه ها و مدارک

LFM  وPDMS 

 نیروگاه توانیر -بندرعباس  شرکت پیمانکاری آفتاب گستر هرمز 10
اسکن لیزری ساختمان بویلر و مدلسازی وتولید نقشه های ساخت مجدد آن 

 بخار( 2)واحد 

 نیروگاه توانیر -بندرعباس  شرکت پیمانکاری آفتاب گستر هرمز 11
مجدد آن  اسکن لیزری ساختمان بویلر و مدلسازی وتولید نقشه های ساخت

 بخار( 3)واحد 

 شرکت پیمانکاری تاراز 12
اهواز  -کارون - مناطق نفت خیز جنوب -اهواز 

2 

ایزومتریک و .... )شامل مدل  As builtاسکن لیزری و تهیه مدل ها و نقشه های 

LFM  و مدلPDMS  و مدلPoint Cloud  .…). 

 فشار تنگه فنیایستگاه تقویت  -لرستان  شرکت مهندسان مشاور بینا 13
 Asو تولید نقشه های  PDMSو  AutoCADاسکن لیزری محوطه و تهیه مدل 

built و تهیه نقشه های توپوگرافی مربوط به محوطه طرح توسعه 

 اسکله شهید رجایی -بندرعباس  شرکت هندسه پارس 14
و .... تهیه مدل و نقشه های  Pipingاسکن لیزری محوطه و مسیر سیستم های 

As built  در نرم افزارPDMS 

 انبار نفت نظامیه -اهواز  قرارگاه خاتم االنبیاء 15
در نرم  As builtاسکن لیزری محوطه و تهیه مدل و انواع نقشه ها و مدارک 

 PDMSو  LFMافزار 

 پاالیشگاه تهران -تهران  شرکت پتکو 16
ایزومتریک برای  As builtو تهیه نقشه های  Pipingطراحی سیستم های 

 شرایط جدید محوطه )به دلیل جایگزینی پمپ ها در محوطه بهره برداری(

 محل کارخانه -کرج  مپنا -شرکت توگا  17
جهت تهیه نقشه های  Catiaاسکن لیزری و مدلسازی بدنه توربین در نرم افزار 

 ساخت و تهیه ماکت

 دفتر مهندسی تهران شرکت نقش آوران طوس 18
اسکن لیزری سه بعدی پروژه های تاریخی کتیبه بیستون و کلیسای  مشارکت در

 Z+Fتاریخی جلفا و ... فروش تجهیزات اسکن لیزری

 طراحی تفصیلی واحد متانول عسلویه -بوشهر  شرکت پیمانکاری تهران جنوب 19

 تام ایران خودروشرکت  20
سایت  -جاده مخصوص 8کیلومتر  -تهران

 کارخانه ایران خودرو
 B-055Lاسکن لیزری سه بعدی و همکاری در طرح توسعه سالن 

 خدمات فنی و مهندسی اقالم روتاری و تجهیزات ثابت کرمانشاه شرکت پتروشیمی بیستون 21

  pipingطراحی دیتیل  کرمانشاه شرکت پتروشیمی بیستون 22

 pipingطراحی دیتیل  ایالم لرستانشرکت پتروشیمی  23

 بندر گناوه -بوشهر  تهران جنوب شرکت پیمانکاری 24
تهیه نقشه های توپوگرافی و مدل ابر نقاط سه بعدی و محاسبه حجم خاکبرداری 

 Autodesk landتوسط نرم افزار

 شرکت مهندسان مشاور رادین 25
پروژه در  BIMخدمات مهندسی مرتبط با پروژه 

 های معماری نوین
 Revitابرنقاط برای بارگذاری در نرم افزار  As built اسکن لیزری و تهیه مدل
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 نوع خدمات محل پروژه کارفرما ردیف

 پتروشیمی مارون -ماهشهر  شرکت پتروشیمی مارون 26
 LFMدر نرم افزار  As built اسکن لیزری و تهیه مدل و انواع نقشه ها و مدارک

 PDMSو 

 (700)واحد پتروشیمی آروماتیک  -عسلویه  شرکت پتروشیمی شهید نوری 27
 LFMدر نرم افزار  As builtاسکن لیزری و تهیه مدل و انواع نقشه ها و مدارک 
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 خوراک واحد پلی خطوطمسیر  -عسلویه 

 استایرن

و تهیه نقشه های  PDMSابرنقاط و مدل  As built اسکن لیزری و تهیه مدل
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LFM  و مدلPDMS  و مدلPoint Cloud  .… ). مربوط به واحد اسید
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 شرکت نفت فالت قاره ایران

 (پروژه قالب یک مورد سکوی دریایی در  45) 
 منطقه عملیاتی سلمان  -جزیره الوان 

 Asنقشه های  و PDMSتولید مدل و  point cloudاسکن لیزری و تهیه مدل 

built  مورد از سکوی دریایی متعلق به شرکت ملی  45ایزومتریک و .... برای

 فالت قاره ایران
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 شرکت نفت فالت قاره ایران
 در قالب یک پروژه (منطقه عملیاتی  2) 
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 ملی فالت قاره ایران در مناطق اشاره شده
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 پتروشیمی آریا ساسول
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 ارائه دهنده تکنولوژی اسکن لیزری سه بعدی در مجتمع های صنعتی

 در مجتمع های فرایندی، کارخانجات صنعتی، صنایع مس، نیروگاه ها و ... می باشد. As Builtتخصص ما تهیه مدل و نقشه های  

We continue to move forwards 

http://www.rubesh.ir/

