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ــد.  ــی اقتصــادی کشــورها را تشــکیل می ده ــی شــدن و پیچیدگ ــم صنعت ــزای مه ــاوری یکــی از اج فن
اقتصادهــای پیچیــده اقتصادهایــی هســتند کــه می تواننــد حجــم زیــادی از دانــش مرتبــط را در قالــب 
ــار هــم جمــع کــرده و مجموعــه متنوعــی از کاالهــای دانش بنیــان را تولیــد  ــزرگ افــراد کن شــبکه های ب
کننــد. در واقــع، میــزان پیچیــده بــودن یــک اقتصــاد، در قالــب کاال یــا محصولــی در نظــر گرفتــه می شــود 

کــه در نهایــت، روانــه بازارهــای جهانــی می شــود.

اقتصــاد دانش بنیــان اقتصــادی اســت کــه کاربــرد دانــش و اطالعــات در آن اهمیــت باالیــی داشــته و 
تولیــد و توزیــع، مبتنــی بــر آن شــل گرفته و ســرمایه گذاری در صنایــع بــا محوریــت دانــش مــورد توجــه 
خاصــی قــرار گرفتــه اســت. حرکــت اقتصادهــا بــه ســمت دانش بنیــان شــدن عــالوه بــر اینکــه موجــب 
افزایــش تــوان رقابتــی کشــورها می شــود می توانــد در حــوزه تجــارت خارجــی نقــش مهمــی در اقتصــاد 

جهانــی ایفــا کنــد.

محصــوالت دانش بنیــان ایرانــی نیــز کــه حاصــل دانــش و تجربــه متخصصــان و فارغ التحصیــالن 
دانشــگاهی اســت، از طریــق 7000 شــرکت دانش بنیــان تولیــد می شــود. ایــن شــرکت ها کــه بعضــًا بــه 
ــروش و در  ــارد دالر ف ــش از 10 میلی ــل شــده اند در ســال گذشــته بی ــاوری تبدی ــزرگ فن ــای ب کارخانه ه

ــف داشــته اند. ــه کشــورهای مختل ــارد دالر صــادرات ب حــدود 1 میلی

معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری به عنــوان نهــاد حامــی اســتارتاپ ها و شــرکت های 
دانش بنیــان، مســئول شناســایی و انتخــاب ایــن شرکت هاســت و به عنــوان مهم تریــن مرجــع هدایــت، 

ــران شــناخته می شــود. ــاوری در کشــور ای ــری و توســعه حــوزه فن راهب

ــه ای منتخــب از محصــوالت دارای ســابقه و  ــر، مجموع ــاب دیگ ــد کت ــراه 19 جل ــه هم ــاب حاضــر ب کت
یــا پتانســیل صادراتــی اســت کــه  بــا اســتفاده از اطالعــات اظهارشــده از ســوی شــرکت های منتخــب 
جهــت ارائــه بــه مشــتریان بین المللــی، بازرگانــان و مقامــات دولتــی و دانشــگاهی عالقه منــد بــه 

ــه شــده اســت. ــن محصــوالت تهی اســتفاده از ای

پیشگفتارپیشگفتار

ایــن مجموعــه از برگــزاری دو کمیتــه تخصصــی و بازرگانــی به طــور جداگانــه و بررســی مرحلــه ای 
محصــوالت بــا حضــور کارشناســان فنــی و بازرگانــی در چارچــوب بررســی ســوابق تولیــد و فــروش شــرکت، 
ــد و صــادرات و خدمــات  ــروی انســانی متخصــص، ظرفیت هــای تولی ــی و نی ــه دانــش فن دسترســی ب

پــس از فــروش منتــج شــده اســت.
 

در ایــن فرآینــد کمیته هــای تخصصــی بــا حضــور کارشناســان مرکــز شــرکت ها و مؤسســات دانش بنیــان 
معاونــت علمــی و فنــاوری بــه ریاســت دکتــر رضــا اســدی فــرد و راهبــری مهنــدس مجتبی هوشــمندزاده 
برگــزار گردیــده و کمیته هــای بازرگانــی بــه سرپرســتی مهنــدس مهــدی قلعه نــوی و راهبــری مهنــدس 
روح اهلل اســتیری و حضــور بازرگانانــی از بخــش خصوصــی برگــزار شــد کــه در اینجــا از زحمــات و 

حمایت هــای ایــن دو گــروه تشــکر ویــژه دارم.

از مدیــر پــروژه، ســرکار خانــم زهــرا افضلــی نیــز کــه بــا مســئولیت پذیری بــاال از ابتــدای پــروژه بــا 
ایده هــای خالقانــه بــه طراحــی و پیشــبرد پــروژه اهتمــام ویــژه داشــته اند تشــکر ویــژه دارم.

همچنیــن بــر خــود الزم می دانــم از زحمــات، همــت بــاال و اهتمــام ویــژه ســایر همــکاران کــه زحمــت 
ارزیابــی و گــردآوری، پیگیــری از شــرکت ها، انتخــاب و بازنویســی متــون و در نهایــت ویراســتاری و 

ــم: ــر و تشــکر نمای ــده داشــته اند تقدی ــاب را برعه ــن کت طراحــی ای

تیم نظارتی و ویراستاری: محمد ترابی و فرشته الهی
تیم فنی: مهدی حسن زاده

تیم تحریریه: یوسف شادان و فاطمه محمدی سیانی
تیم طراحی: محمدحسین پوردباغ، مسعود خلیلی

ــه در کشــور مقصــد  ــل ارائ ــف قاب ــه روش هــای مختل ــوق ب ــه محصــوالت ف ــم ک ــد می کن در اینجــا تأکی
می باشــد. روش هایــی همچــون صــادرات محصــوالت نهایــی، صــادرات محصــوالت نیمه ســاخته و 
مونتــاژ در مقصــد، تولیــد مشــترک در کشــور مقصــد و ســایر همکاری هــای اقتصــادی کــه در کلیــه مــوارد 
ــان  ــی شــرکت های دانش بنی ــی مال ــوان حام ــاوری به عن ــادل فن ــدوق توســعه صــادرات و تب ــوق، صن ف
صادراتــی، آمــاده ســرمایه گذاری مشــترک در کشــور مقصــد و ضمانــت محصــوالت خریــداری شــده 

می باشــد.

همچنیــن در انتهــای کتــاب فهرســتی از کارگــزاران تجاری ســازی و انتقــال فنــاوری، خانه هــای نــوآوری و 
فنــاوری )iHiT( مســتقر در کشــورهای مختلــف و شــرکت های مدیریــت صــادرات مــورد تأییــد معاونــت 

علمــی و فنــاوری جهــت برقــراری ارتبــاط ذکــر شــده اســت.

ــع شــده و شــناخت مناســبی از  ــد واق ــدگان مفی ــرای مراجعــه کنن ــاب حاضــر ب ــدوارم کت ــان امی در پای
ــد. ــه ده ــران ارائ ــاوری در ای ــرفت های فن پیش

با تشکر
مــهــرداد امــانی اقدم
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۵

مقدمه
ریشه صنعت و صادرات در نگاه ایرانیان

ســرزمین کهــن ایــران، از دیربــاز سرچشــمه دانــش و صنعــت بــوده و ایرانیــان نقــش قابل توجهــی در 
توســعه، تکامــل و ترویــج علــم و آگاهــی بشــریت داشــته اند. اکثــر مورخــان جهــان بــر ایــن باورنــد کــه 
قســمت اعظــم پیشــرفت های علــوم و تمــدن بشــری مدیــون تمــدن ایرانیــان بــوده و درخشــان ترین 
آثــار هنــری و عالی تریــن ســطوح صنعتــی از ذهــن ایرانیــان تراویــده اســت. صنایــع فلــزکاری، صنعــت 
کشــاورزی، داروســازی و کیمیاگــری بــا مضامینــی شــامل لعــاب دادن کاشــی ها، رنگــرزی فرش هــا، 
ــژه  ــه وی ــوازات توج ــه م ــوده اســت. ب ــم ب ــان قدی ــه ایرانی ــورد توج ــع م ــا و شیشــه ها از صنای پارچه ه
بــه توســعه صنعــت، ســابقه ی ارتباطــات تجــاری متقابــل ایرانیــان بــا ســایر تمدن هــا در شــرق و مرکــز 
آســیا، اروپــا و آفریقــا قدمتــی دیرینــه دارد و ایرانیــان از دیربــاز بــا قــرار گرفتــن در مســیر جــاده ابریشــم 

ــی نقــش بســزایی داشــته اند. ــی، در گســترش نوع دوســتی جهان ــن تجــارت دریای و همچنی
ــتانی مان  ــرزمین باس ــد در س ــر و تولی ــت، هن ــرای صنع ــود، ب ــاکان خ ــون نی ــروز همچ ــان ام ــا ایرانی م
ــه و تجــارت محصــوالت  جایگاهــی تحول آفریــن و ســازنده قائــل هســتیم و توســعه تعامــالت فناوران
صنعتــی دانش بنیــان بــا ســایر کشــورها را فرصتــی بــرای دوســتی و گســترش پیوندهــای مشــترک 

ــم. ــداد می نمایی قلم

مقدمه

نفت، گاز و پتروشیمی 

محصوالت و تجهیزات دانش بنیان 



نفت، گاز و پتروشیمی 

توجــه بــه توســعه فناوری هــای نویــن، تجاری ســازی و رســوخ آن در صنایــع تولیــدی، ســبب گردیــده در 
دهــه گذشــته جمهــوری اســالمی ایــران، حرکــت رو بــه رشــدی را در ایــن زمینــه تجربــه نمایــد؛ موضوعــی 
کــه در ایــران در قالــب توســعه شــرکت های دانش بنیــان صــورت گرفتــه اســت. بــر ایــن اســاس منظــور از 

شــرکت دانش بنیــان بدیــن شــرح اســت؛
یــک شــرکت خصوصــی کــه تولیدکننــده محصــوالت و یــا ارائــه دهنــده خدماتــی اســت کــه شــامل ســه 

ویژگــی زیــر باشــند:
  1.   کاال و یــا خدمــت ارائــه شــده توســط شــرکت دارای ســطح فنــاوری بــاال و یــا متوســط بــه بــاال باشــد 

و دانــش فنــی آن پیچیدگــی فنــی قابل توجهــی داشــته باشــد )شــرط ســطح فنــاوری(.
  2.   طراحــی کاال و یــا خدمــت در شــرکت مبتنــی بــر تحقیــق و توســعه داخلــی و یــا انتقــال فنــاوری باشــد 

)شــرط طراحــی مبتنــی بر تحقیق و توســعه(.
  3.   شرکت قادر به تولید و ارائه کاال یا خدمت مذکور به بازار باشد )شرط تولید(.

در حــال حاضــر بیــش از 7 هــزار شــرکت دانش بنیــان در ایــران در حــال تولیــد محصــوالت و ارائــه 
خـــــدمات در حــوزه فناوری هــای مخــــــتلف می باشــند. ایــن شــرکت ها مجــــــموعًا تولیدکننــده بیــش از 
15 هــزار محصــول و یــا خدمــت هســتند و اشــتغال مســتقیم در آن هــا کــه عمومــًا شــامل افــراد بــا ســطح 

تحصیــالت بــاال اســت، در حــدود 250 هــزار نفــر اســت.

در مــورد مقاصــد عمــده صادراتــی ایــران هــم الزم بــه توضیــح اســت کشــورهای چیــن، هنــد، اندونــزی، 
روســیه، ازبکســتان، غنــا، آلمــان و آفریقــای جنوبــی و همچنیــن از میــان همســایگان منطقــه ای، عــراق، 
ترکیــه، امــارات، افغانســتان، پاکســتان، عمــان، ترکمنســتان و آذربایجــان بیشــترین ارزش دالری واردات 

از ایــران را بــه خــود اختصــاص داده انــد.
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جایگاه فناوری های نوین در صنعت ایران 
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تعداد شرکت های دانش بنیان برحسب حوزه فناوری

محصوالت و تجهیزات دانش بنیان 

۶

ــش واردات،  ــادرات و کاه ــش ص ــتغال زایی، افزای ــزوده، اش ــاد ارزش اف ــل ایج ــه دلی ــی ب ــعه صنعت توس
ــک  ــذار از ی ــران داراســت و گ ــوری اســالمی ای ــا و سیاســت های جمه ــی در برنامه ه ــگاه بســیار باالی جای
اقتصــاد وابســته بــه نفــت و مــواد خــام معدنــی بــه اقتصــادی صنعتــی و تولیــدی به خصــوص متکــی 
ــده اســت. در حــال حاضــر  ــن منظــور اتخــاذ گردی ــرای ای ــه ب ــی اســت ک ــن، راه کالن ــر فناوری هــای نوی ب
ــه حوزه هــای  ــه حوزه هــای خدماتــی و 50 درصــد دیگــر ب ــران ب ــی ای 50 درصــد از تولیــد ناخالــص داخل
صنعتــی و تولیــدی اختصــاص دارد کــه شــامل 10 درصــد صنعــت کشــاورزی و غذایــی، 1۴ درصــد صنعــت 

نفــت و گاز و 2۶ درصــد ســایر صنایــع تولیــدی می باشــد.

در ایــن میــان صنایــع متنوعــی نظیــر داروســازی، تجهیــزات پزشــکی، ســاختمان، ارتباطــات و مخابــرات، 
انــرژی، معــدن، مــواد شــیمیایی و ... دارای ســهم متنوعــی از تولیــد ناخالــص داخلــی ایــران می باشــند 
کــه تولیــدات آن هــا عــالوه بــر پوشــش حجــم قابل توجهــی از نیــاز داخــل، بــه مقاصــد متنوعــی صــادر 
می گــردد. براســاس داده هــای گمــرک جهانــی1، جمهــوری اســالمی ایــران در ســال 2021 صادراتــی معــادل 
75 میلیــارد دالر داشــته اســت کــه تقریبــًا نیمــی از آن بــه صنایــع غیرنفتــی و محصــوالت صنعتــی 
فــرآوری شــده اختصــاص دارد. مــواد پیشــرفته صنعتــی، محصــوالت میانــی مــواد شــیمیایی، محصــوالت 
کشــاورزی و صنایــع غذایــی همگــی از جملــه صنایعــی هســتند کــه در ایــن بیــن، حجــم صــادرات بیشــتری 

را شــامل می شــوند.

1 www.trademap.org 
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حــال حاضــر بیــش از ۶00 شــرکت دانش بنیــان ایرانــی کــه تولیــد و عرضه کننــده بیــش از 1100 محصــول 
فناورانــه می باشــند در ایــن صنعــت فعــال هســتند. ایــن شــرکت ها بیــش از 12 درصــد از حجــم تولیــد و 

اشــتغال دانش بنیــان ایــران را بــه خــود اختصــاص داده انــد.
ــح اســت در 5 ســال  ــه توضی ــن صنعــت الزم ب ــان ای ــت در مــورد صــادرات محصــوالت دانش بنی در نهای
گذشــته مجموعــاً 390 میلیــون دالر از محصــوالت تولیــدی شــرکت های دانش بنیــان فعــال در صنعــت 

نفــت، گاز و پتروشــیمی بــه خــارج از ایــران صــادر شــده اســت.

عمده ترین مقاصد صادراتی شرکت های دانش بنیان 
فعال ایرانی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی
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درصد شرکت های فعال در حوزه صنعت نفت، 
گاز و پتروشیمی از لک شرکت های دانش بنیان
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ــز  ــران دارد و صنعــت پتروشــیمی نی ــوری اســالمی ای ــژه در اقتصــاد جمه ــگاه وی ــت و گاز جای ــع نف صنای
ــر رشــد قابل توجهــی در  ــع نفــت و گاز، در دهه هــای اخی ــه دار ایجــاد ارزش  افــزوده در مناب ــوان طالی به عن
ایــران داشــته اســت. آنچــه در مــورد ایــن صنایــع مــورد توجــه ویــژه سیاســت گذاران و مدیــران ایرانــی قــرار 
دارد اوال توســعه تجهیــزات و فناوری هــای شناســایی، حفــاری و برداشــت نفــت توســط شــرکت های ایرانــی 

و ثانیــا فــرآوری مــواد خــام اســتخراج شــده به منظــور ایجــاد ارزش  افــزوده اقتصــادی در آن هــا اســت.
در حــال حاضــر صنعــت نفــت، گاز و پتروشــیمی در مجمــوع 1۴ درصــد از GDP ایــران را بــه خود اختصاص 
داده  اســت. همچنیــن ســاالنه حــدود نیمــی از صــادرات لک جمهــوری اســالمی ایــران بــه ســایر کشــورها 
مربــوط بــه ایــن صنایــع بــوده و مبلغــی در حــدود ۴0 میلیــارد دالر اســت. موضوعــی کــه البتــه جمهــوری 

اســالمی ایــران به صــورت جــدی بــه دنبــال کاهــش وابســتگی بــه آن و اجتنــاب از خام فروشــی اســت.
بــا توجــه بــه قدمــت، حجــم و ارزش اقتصــادی بــاالی ایــن صنعــت در ایــران و همچنیــن تمرکــز ویــژه و 
تخصصــی بــر رشــته های مرتبــط در بســیاری از دانشــگاه های ایرانــی و در نهایــت ســرمایه گذاری های بــاال، 
ــت حجــم  ــن صنع ــورد اســتفاده در آن، ای ــزات اســتراتژیک م ــا و تجهی ــا هــدف داخلی ســازی فناوری ه ب
قابل توجهــی از فعالیــت و تولیــد شــرکت های دانش بنیــان ایــران را بــه خــود اختصــاص داده  اســت. در 

جایگاه صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در میان صنایع ایران و تولیدات دانش بنیان

صــادرات شــرکت های دانش بنیــان ایــران در 5 ســال گذشــته رونــدی رو بــه رشــد داشــته و ایــن شــرکت ها 
در حــال حاضــر چیــزی حــدود 2 درصــد از صــادرات غیرنفتــی ایــران را بــه خــود اختصــاص داده انــد.

عراق، امارات، ترکیه، روسیه، سوریه

افغانستان، پاکستان، هند

هلند، ایتالیا، ترکمنستان 

بزرگترین مقاصد صادراتی شرکت های دانش بنیان ایرانی در ۵ سال گذشته

محصوالت و تجهیزات دانش بنیان 

۸



اکتشاف و حفاری1

شروع فصل از صفحه ۲۲

عملیــات اکتشــافی نفــت کــه بــا بهره گیــری از علــم زمین شناســی آغــاز می گــردد، با اســتفاده از 
ژئوفیزیــک، فسیل شناســی، سنگ  شناســی و همچنیــن رسوب  شناســی بــه شناســایی ذخایــر 
نفتــی در الیه هــای زیرزمینــی منجــر می شــود و بعــد از آن حســاس ترین و پیچیده تریــن 
مرحلــه در بهره بــرداری نفــت کــه شــامل عملیــات حفــاری بــه کمــک دســتگاه های پیشــرفته 
ایــن دســته، محصــوالت دانش بنیــان تولیــدی توســط  می باشــد صــورت می گیــرد. در 

شــرکت های ایرانــی و مرتبــط بــا عملیــات اکتشــاف و حفــاری ارائــه گردیــده اســت.

نفت، گاز و پتروشیمی 

۱۱

امــروزه مرســوم ترین روش مــورد اســتفاده در حفــاری چــاه نفــت، حفــاری دورانــی اســت و 
بــرای ایــن منظــور طیــف وســیعی از تجهیــزات شــامل تجهیــزات برون چاهــی، ســرچاهی و 
تجهیــزات درون چاهــی مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. محصــوالت دانش بنیــان ایــن حــوزه 
ــن  ــرد در میادی ــت عملک ــه شــده اســت قابلی ــا پرداخت ــی آن ه ــه معرف ــاب ب ــن کت ــه در ای ک
نفتــی مختلــف تــا فشــار کاری psi 15000 را دارنــد. عــالوه بــر ایــن، شــرکت های دانش بنیــان 
امــکان ارائــه انــواع ســرویس های حفــاری در شــرایط مختلــف کاری و بــا روش هــای مختلــف 

ــی( را دارا می باشــند. ــودی، افق )عم

روش هــای مختلفــی بــرای ازدیــاد برداشــت نفــت وجــود دارد و تجهیــزات متنوعــی در ایــن 
زمینــه مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. در خصــوص مرســوم ترین و به روزتریــن ایــن روش هــا 
ــای  ــای درون چاهــی ESP و پمپ ه ــازی، پمپ ه ــای چند ف ــه اســتفاده از پمپ ه ــوان ب می ت
ســرچاهی SRP اشــاره کــرد. در میــان شــرکت های دانش بنیــان، توانمنــدی ســاخت تمامــی 

تجهیــزات بــه روز به منظــور انجــام ایــن فرآیندهــا وجــود دارد.

فــرازآوری فرآینــدی اســت بــرای افزایــش جریــان ســیال توســط ابــزار مصنوعــی و بــرای خــروج 
نفــت خــام از چــاه بــا افزایــش فشــار داخــل مخــزن انجــام می شــود. فــرازآوری ســبب افزایش 
عمــر چــاه می شــود. تجهــــــیزات مرتبــط بــا فــــــــرازآوری ازجملــه انــواع اســکید مانــتـــــدها
MOS, MOT, Skid Mounted و ...  توســط شــرکت های دانش بنیــان تولیــد می شــود و در 

ایــن کتــاب بخشــی از آن هــا ارائــه شــده اســت.

بخش اول | تجهیزات حفاری:

بخش دوم | تجهیزات ازدیاد برداشت:

بخش سوم | تفکیک   گرها و تجهیزات فرازآوری:

تقسیم بندی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی بر اساس توانمندی های صادراتی دانش بنیان
همان گونــه کــه بیــان شــد قدمــت، حجــم و ارزش اقتصــادی بــاالی صنعــت نفــت، گاز و پتروشــیمی در 
ــر رشــته های مرتبــط در بســیاری از دانشــگاه های ایرانــی،  ایــران و همچنیــن تمرکــز ویــژه و تخصصــی ب
ســبب شــده ایــن صنعــت حجــم قابل توجهــی از فعالیــت و تولیــد شــرکت های دانش بنیــان ایــران را بــه 
خــود اختصــاص دهنــد و تولیدکننــده طیــف گســترده ای از محصــوالت باشــند. در ایــن کتــاب محصوالتی 

گــردآوری شــده اســت کــه قابلیــت تقســیم بندی  در حوزه هــای زیــر را دارنــد:

در ادامــه به منظــور ارائــه شــناخت کلــی نســبت بــه ایــن حوزه هــا، هــر یــک از مــوارد تشــریح و زیردســته های  
آنهــا بیــان می شــود:

۱

۲

۳

اکتشاف و حفاری

صنعت داروسازی

توزیع و انتقال

تجهیزات بازتوانی و توان بخشی

پاالیش و پتروشیمی

محصوالت و تجهیزات دانش بنیان 

۱۰



 ایــن زیردســته شــامل مخــازن مــورد اســتفاده در صنعــت نفــت، گاز و پتروشــیمی می باشــد 
ــاً در صنایــع مختلــف به منظــور ذخیره ســازی در شــرایط نگــه داشــت مدنظــر مــورد  و عمدت
ــن مخــازن  ــره  شــده، ای ــه دمــا و فشــار کاری ســیال ذخی ــد. بســته ب ــرار می گیرن اســتفاده ق
ــاخته  ــه و ... س ــی دو الی ــازن بتن ــت، مخ ــوالد، کامپوزی ــه ف ــی ازجمل ــای مختلف از جنس ه
مواد  تقطير  به منظــور  كه  هستند  شكلي  استوانه ای  عمدتــًا  مخازن  تاورهــا  می شــوند. 
خام و توليد موادی نظير بنزين، گاز، روغن، قیــر و ... مــورد اســتفاده قرار می گیرنــد. ایــن 
ــف  ــرد داشــته و در ظرفیت هــای مختل ــی و کاری کارک ــف دمای محصــوالت در شــرایط مختل

ســاخته می شــوند.

ــرل و  ــق در صنعــت نفــت، گاز و پتروشــیمی به منظــور کنت ــزار دقی ــرل و اب سیســتم های کنت
رصد شــرایط مختلف اســتفاده می شــوند. کنترل دما، فشــار و ســطح ســیاالت در تأسیســات 
فرآینــدی، پاالیــش نفــت،  تأسیســات پتروشــیمی، خطــوط لولــه نفــت و گاز و فرآینــد توزیــع، 
کنتــرل وجــود گازهــای اشــتعال پذیر بــه هنــگام تولیــد، رصــد انتشــار آالینده هــا توســط 
ــی  ــاخت های کنترل ــده زیرس ــود. عم ــام می ش ــت انج ــت نف ــق در صنع ــزار دقی ــزات اب تجهی
مــورد اســتفاده در پایــش وضعیــت و کنتــرل فرآینــدی بخش هــای مختلــف صنعــت نفــت در 

ایــن بخــش ارائــه شــده اســت.

در صنعت نفت، بويلرها برای انتقال حرارت آزاد شــده توسط احتراق سوخت، مبدل حرارتي 
ــرای کنتــرل حــرارت و مشــعل ها به منظــور تولیــد حــرارت، مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد.  ب
ــاز  ــواع محصــوالت مــورد نی در ایــن کتــاب توانمنــدی شــرکت های دانش بنیــان در تولیــد ان
ایــن حــوزه، ازجملــه مبدل هــای پوســته و لولــه )Shell and tube(، مبدل هــای صفحــه ای، 

مبدل هــای کرایوژنیــک چنــد جریانــه و ... ارائــه شــده اســت.

شير به عنــوان وســیله ای کــه جهت کنتــرل جريان و فشار سياالت مــورد اســتفاده قــرار 
می گیــرد، در صنعــت پتروشــیمی دارای کاربردهایــی نظیــر قطع و وصل كامل جريان مايعات 
و گازها، تنظيم عبور مقدار مورد نیاز مايعات و گازها، جلوگيری از بازگشت مايعات و گازهای 
عبور كرده، تنظیــم و كنترل مقدار و فشار مايعات، كنترل و ايمن نگه داشتن دســتگاه های 
تحت فشــار اســت. در ایــن زمینــه شــیرآالت ارائه شــده دارای کالس هــای کاری مختلــف و بــا 

ســایزهای متفــاوت و قابلیــت عملیــات در شــرایط دمایــی و فشــاری مختلــف هســتند.

بخش دوم | مخازن، تاورها و راکتورها:

بخش سوم | سیستم های کنترل و تجهیزات ابزار دقیق:

بخش چهارم | بولرها، مبدل ها و مشعل ها:

بخش پنجم | شیرآالت و عملگرها:

3

2

پاالیش و پتروشیمی

توزیع و انتقال
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تجهیــزات مــورد اســتفاده در صنایــع پاالیــش و پتروشــیمی کــه به عنــوان تجهیــزات فرآینــد 
جریــان،  کنتــرل  ذخیره ســازی،  ماننــد  مختلفــی  کاربردهــای  دارای  می شــوند  شــناخته 
نگهــداری واکنش هــای شــیمیایی و ... هســتند کــه پتانســیل ها و توانمندی هــای صادراتــی 
ــه گردیــده اســت. به عــالوه در ایــن  ــان ایــن حــوزه در ایــن دســته ارائ شــرکت های دانش بنی
ــه  ــز پرداخت ــش نفــت خــام نی ــورد اســتفاده در پاالی ــف م ــی مختل ــواد مصرف ــه م بخــش ب

می شــود:

مهم  تریــن بخــش زیرســاخت در صنایــع و تجهیــزات نفــت، گاز و پتروشــیمی، وجــود شــبکه 
گســترده ای از لوله  هــای مــورد اســتفاده بــرای انتقــال نفــت، گاز و مایعــات مختلــف اســت. 
ایــن خطــوط انتقــال، گاز و نفــت، مایعــات و یــا ســایر ســیاالت اســتخراج  شــده را از محــل 
اســتخراج بــه محــل فــرآوری و در نهایــت توزیــع و مصــرف حمــل می کننــد و در ایــن مســیر 
بــا اســتفاده از تجهیــزات دوار شــامل پمپ هــا، توربین هــا و کمپرســورها تغذیــه می شــوند. 
ــی و فشــارهای  ــات در شــرایط دمای ــت عملی ــن زیردســته قابلی ــه در ای محصــوالت قرارگرفت
مختلــف کاری را دارنــد و براســاس اســتانداردهای مختلــف مــورد تأییــد صنایــع نفتــی ازجمله 

اســتانداردهای API طراحــی و تولیــد می شــوند.

نفت، گاز و پتروشیمی 

پیاده ســازی  به منظــور  مصرفــی  محصــوالت  و کلیدی تریــن  مهم تریــن  از  کاتالیســت ها 
فرآیندهــای صنایــع نفــت، گاز، پتروشــیمی و شــیمیایی هســتند و بــا توجــه بــه وابســتگی 
فرآیندهــا و تولیــد نهایــی بــه ایــن محصــوالت، از جایگاهــی اســتراتژیکی برخوردارنــد. 
و   میان  دســتی  مختلــف  بخش هــای  در  کتــاب  ایــن  در  معرفی شــده  کاتالیســت های 
پایین دســت صنعــت نفــت کاربــرد دارنــد. بــا توجــه بــه وجــود دانــش تولیــد کاتالیســت در 
میــان شــرکت های فعــال در ایــن حــوزه، امــکان ارائــه محصــوالت بــا مشــخصات فنــی مــورد 

ــز وجــود دارد. ــا نی ــاز کارفرم نی

بخش اول | کاتالیست ها و کمیکال ها:



سیســتم میترینــگ به طــور خــاص در صنعــت نفــت، گاز و پتروشــیمی بــه سیســتم های 
اندازه گیــری حجــم یــا جــرم ســیاالت )گاز، مایــع و یــا حالــت دو فــازی( گفتــه می شــود. 
توربینــی،  ازجملــه  مختلــف  مدل هــای  در  کتــاب  ایــن  در  معرفی شــده  میترینگ هــای 
آلتراســونیک، ... می باشــند و بــا دقت هــای متفــاوت اندازه گیــری در شــرایط مختلــف دمایــی 

و فشــاری ارائــه می گردنــد.

بخش ششم | میترینگ ها:
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 	TUV International Group
 	)Management) IMS Systems
 	)TUV International Group) ISO 9001 :2008
 	)TUV International Group) OHSAS 18001 :2007
 	)TUV International Group) ISO 14001 :2004
 	)TUV International Group) ISO/TS 29001 :2010
 	ASTM استاندارد داخلی مبتنی بر
 	API 11D استاندارد داخلی مبتنی بر

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

آویزان نگه داشتن آستری در موضع تعیین شده	 
سیمان کاری چاه های زاویه دار یا افقی	 
 آب بند کردن لبه آستری 	 

استانداردها، مجوزها و تاییدیه  های بین المللی: 

متداول ترین آن ها 5 و 7 اینچ هستند.قطر خارجی آستری برحسب اینچ

L80/P110/C110جنس فوالد آستری

New VAM / VAM Top/ BTCنوع رزوه ی اتصال آستری

Mechanical set/Hydraulic setنحوه نصب

Rotating /Non rotating typeنوع دورانی یا ثابت

بخش: تجهیزات حفاری

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

معرفی محصول:
ــه   ــت و گاز ب ــای نف ــتری چاه ه ــای آس ــتن لوله ه ــز نگه داش ــت آوی ــزار جه ــک اب ــول ی ــن محص ای
وســیله اســلیپ های تعبیــه شــده، کــه در بدنــه لولــه جــداری بــا آســتری قبلــی فــرو مــی رود، 
می باشــد و بــا اعمــال وزن مناســب کامــاًل و محکــم بــه دیــواره می چســبد. ایــن محصــول بســته 
بــه دمــا و فشــار و انحــراف چــاه در مدل هــای مختلفــی ســاخته می شــود و بــه دو صــورت 
مکانیکــی و هیدرولیکــی نصــب می شــود. رشــته آویــزه آســتری شــامل اجــزای متعــددی می باشــد؛ 
امــا مهم تریــن آن مجموعــه آویــزه آســتری و Packer اســت. آویــزه آســتری هیدرولیکــی دورانــی 

دارای اجــزای اصلــی ذیــل اســت:
Mandrel یــا بدنــه کــه لولــه ای از جنــس فــوالدی و با اســتحکام مســاوی و باالتر از اســتحکام 	 

آســتری انتخاب می شــود.
سیلندر هیدرولیکی که قطعه اصلی از مجموعه Hydraulic Section است.	 
مجموعــه Cage and Slips )قفســه و تیغــه( کــه آویــزان نگهداشــتن آســتری بــا ایــن 	 

می شــود. انجــام  مجموعــه 
Thrust Bearing بلبرینــگ کــف گــرد کــه در آویــزه آســتری دورانــی امــکان دوران رشــته آویــزان 	 

شــده آســتری را هنــگام ســیمان کاری فراهــم می کنــد. 

شرکت خدمات مهندسی همراه پوشش 
www.hpogc.com

Liner Hanger 

سال تاسیس:
۱3۷4
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تائید عملکرد از شرکت نفت مناطق مرکزی ایران	 
 	NACE
استاندارد ۸۸3	 

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

اندازه گیری مسیر چاه در حین حفاری	 
برنامه ریزی نقشه ی مسیر حفاری	 
اندازه گیری گامای طبیعی چاه 	 

استفاده از قطعات درجه تکنولوژی باال 	 
نویز بسیار پایین طراحی الکترونیک	 
استفاده از روش های جبران سازی حرارتی و کالیبراسیون دمایی به منظور افزایش پایداری و 	 

مقاومت سیستم در مقابل دریفت حرارتی 

استانداردها، مجوزها و تاییدیه  های بین المللی: 

بخش: تجهیزات حفاری

ایــن تجهیــز، یــک ابــزار میان رشــته ای بــوده و ترکیــب پیچیــده و عمیقــی از مجموعــه دانش هــای 
مهندســی الکترونیــک و ابــزار دقیــق، مهندســی مکانیــک، مهندســی نرم افــزار و فیزیــک هســته ای 
می باشــد و بــه همیــن دلیــل بــا وجــود تقاضــای آن در بیــش از ۸0 کشــور دنیــا و حجــم مالــی مــورد 
تقاضــای بســیار بــاالی ســالیانه جهانــی آن، تنهــا ســه کشــور )آمریــکا، انگلســتان و چیــن( در دنیــا 

دانــش اصلــی را در اختیــار داشــته اند.

0-360° (± 0.5° Accuracy)Azimuth

0-180° (± 0.05° Accuracy)Inclination

0-360° (± 0.2° Accuracy)Tool Face

±  200ut or ±  2000 mGauss
(± 0.003Ut or ±  0.03 mGauss Accuracy)

Magnetic Field

-20°C to 150°C continuous within 
specifications
-40°C to 200°C survival

Temperature

900 g peak, 0.5ms halfsine(-40° to 185°C)Shock

30 g sine sweep 50-2000 Hz (-40 to 185°C)
20 g RMS 5 - 1000 Hz, 0.432/Hz

Vibration

± 15vdc nominal @ 70 ma max 
± (12 - 18 vdc) min/max

Power Requirements

Warm-Up Time Operate to Specifications within 1.5 seconds after power up

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

معرفی محصول:
سیســتم MWD در حفــاری، وظیفــه دریافــت اطالعــات از موقعیــت و جهــت BHA در چــاه، بــدون 
ــه سنســورهایی  ــز ب ــن سیســتم مجه ــر عهــده دارد. ای ــاری را ب ــا ســایر فرآیندهــای حف تداخــل ب
اســت کــه اینکلینیشــن و آزیمــوت مســیر حفــاری و همچنیــن گامــای طبیعــی چــاه را اندازه گیــری 
ــل  ــه ســطح منتق ــاری ب ــق لگ حف ــا را از طری ــادی از داده ه ــن سنســورها حجــم زی ــد. ای می کنن
ــا فرمــت عــدد و نمــودار  ــه ســطح، رمزگشــایی می شــوند و ب ــد. داده هــای منتقل شــده ب می کنن
ارائــه می گردنــد. سیســتم انتقــال داده هــای سنســورهای MWD کــه بــدون کابــل و اتصــاالت 
الکتریکــی انجــام می گیــرد بــه Telemetry Pulse Mud معــروف اســت. ســرعت دریافــت اطالعات 
از سیســتم MWD  و کاهــش هــدر رفــت زمــان از جملــه مهم تریــن امتیــازات ایــن سیســتم اســت. 
از همیــن رو، ســاخت چنیــن سیســتمی بــا پیچیدگی هــای بســیاری همــراه اســت کــه انجــام آن 

ــه روز و توانایی هــای فنــی قابل توجهــی اســت. نیازمنــد دانــش ب
امــروزه بــه دالیــل مختلــف فنــی و اقتصــادی، حفــاری چاه هــای عمــودی کاهــش یافتــه و بالــغ بــر 
هشــتاد درصــد چاه هــای تولیــدی از روش هــای حفــاری جهــت دار یــا افقــی توســعه می یابنــد. ایــن 

آمــار در چاه هــای فراســاحلی تقریبــًا بــه 100 درصــد چاه هــا افزایــش پیــدا می کنــد.
جهــت حفــاری چاه هــای جهــت دار/ افقــی، پارامترهــای زیر می بایســت توســط ابزارهــای درون چاهی 

 اندازه گیــری شــود:
 	)Measurement While Drilling( زاویه انحراف از خط عمود
 	)Measurement While Drilling( زاویه انحراف از شمال
 	)Logging While Drilling( قرائت مقاومت سازند اطراف چاه در حال حفاری
 	)Logging While Drilling( قرائت اشعه گامای موجود در سنگ در حال حفاری

شرکت مهندسی و ابزار دقیق رایا انرژی 
www.reeico.com

 MWD-Gamma ابزار حفاری انحرافی

سال تاسیس:
۱39۸
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 	HPHT ست
 	Shock and Vibration تست

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

بررسـی رفتار و عملکرد سـیال در چاه و نواحی اطراف آن

طراحی و پیاده سازی مدارات الکترونیکی آنالوگ و دیجیتال به منظور پردازش سیگنال در 	 
دمای بسیار باال )177 درجه سانتی گراد(

طراحی PCB به منظور عملکرد در دمای بسیار باال )177 درجه سانتی گراد(	 
طراحی و ساخت سنسور مغناطیسی دما باال	 
طراحی و پیاده سازی پروتل ارسال دیتا، دریافت دیتا و تأمین تغذیه بر روی فقط یک 	 

سیم اشتراکی با سایر ابزارها
طراحی کم حجم برای قرار گرفتن PCB درون لوله با قطر 2۶ میلی متر	 
طراحی مدارات کم مصرف برای کاهش تولید حرارت و افزودن قابلیت استفاده از باطری 	 

بجای منبع تغذیه در ابزار
طراحی بر اساس استفاده از حداقل المان برای حداقل کردن خرابی ابزار حین عملیات	 
طراحی و ساخت قطعات مکانیکی به منظور آب بندی هوزینگ ابزار در برابر فشار سیال به 	 

20,000 psi بزرگی
طراحی و انتخاب آلیاژ مناسب جهت ساخت هوزینگ ابزار برای مقاومت در برابر H2S و 	 

خورنده های شیمیایی درون چاه تحت دما و فشار باال
طراحی و انتخاب آلیاژ مناسب جهت رسانایی الکتریکی بدنه ابزار به  عنوان سیگنال زمین	 
کوتینگ رزوه های ابزار برای جلوگیری از پدیده Galling با در نظر گرفتن رسانایی بدنه	 
طراحی و پیاده سازی آب بندی الیه دوم برای باال بردن ضریب اطمینان	 
علت 	  به  مناسب   )Permeability( مغناطیسی  نفوذپذیری  با  آلیاژ  انتخاب  و  طراحی 

استفاده از سنسور مغناطیسی

تدوین استانداردهای سنجش کیفیت و نهایی سازی قبل از عملیات میدانی توسط شرکت و 
رعایت آنها

استانداردها، مجوزها و تاییدیه  های بین المللی: 

بخش: تجهیزات حفاری

معرفی محصول:
ــری و  ــای نمودارگی ــته ای از روش ه ــد )Production Logging Test(، دس ــگار تولی ــای ن نموداره
ــده شــده و هــدف  ــا تزریقــی تکمیــل شــده، ران چــاه پیمایــی اســت کــه در یــک چــاه تولیــدی ی
آن هــا بررســی رفتــار و عملکــرد ســیال در چــاه و نواحــی اطــراف آن اســت. برخــالف نمودارهــای 
ارزیابــی ســازند )Logs Evaluation Formation( کــه بــا قســمت ســنگ مخــزن ســروکار دارنــد و 
عمدتــًا ســعی می شــود بــه کمــک آن هــا بتــوان پارامترهایــی نظیــر تخلخــل، اشباع شــدگی، شــعاع 
ــه دســت آورد، در نمودارهــای  ــوژی ســازند را ب صدمه دیدگــی، ضخامــت ناحیــه تولیــدی و لیتول
ــه  طــور مســتقیم  ــی ب ــا حت ــه ی ــرون لول ــد، بی ــه تولی ــان ســیاالت درون لول ــی جری ــه ارزیاب PLT ب
ــرای بــه دســت آوردن ایــن نمودارهــا بــه یــک  ارزیابــی نحــوه تکمیــل چــاه پرداختــه می شــود. ب
ســری تجهیــزات ماننــد CCL ،CFB و CFBE نیــاز می باشــد کــه در تعامــل بــا یکدیگــر ایــن امــکان 

را فراهــم می آورنــد.

شرکت صنایع ارتباطی نسیم همراه 
www.nhi.ir

)PLT) Production Logging Test Equipment گروه کاالیی

سال تاسیس:
۱3۷۶
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API 14A

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

اسـتفاده در چاه های حفاری شـده به منظور جلوگیری از فوران

استانداردها، مجوزها و تاییدیه  های بین المللی: 

بخش: تجهیزات حفاری

10,000 psiWorking Pressure

280ºFWorking Temperature

1000 psiOpening Pressure

600 psiClosing Pressure

5" X 3.813"Size

3.813"Od

3.813"Max Od (Packing)

2.125"Min Id

52"Length

100 FTMax. Setting Depth

Remark 3Material & Arrangement of Seal Elements

L-80 TYPE III 13CR H2S SERVICE AS 
PER API 5CT & NACE SPECS. MR-01-75Material

معرفی محصول:
رشــته تکمیلــی درون چاهــی شــامل بیــش از 10 عــدد قطعــه منفصلــه و همچنیــن مجموعــه ای 
از ابزارهــا و تجهیــزات کنتــرل جریــان ســیال می باشــد کــه در مجمــوع موجــب اســتخراج ایمــن 
و کنترل شــده از چاه هــای حفــر شــده می گــردد. در طراحــی هــر یــک از ایــن تجهیــزات توجــه بــه 
مســائل زیــادی از جملــه خوردگــی، ســایش، مقاومــت مکانیکــی اهمیــت فراوانــی دارد. عــالوه بــر 
ایــن هریــک از ایــن قطعــات دارای مکانیزم هــای عملکــردی مخصــوص خــود می باشــد کــه طراحــی 
هریــک از آن هــا بــر اســاس شــرایط عملکــردی مختلــف از جملــه فشــار کاری از پیچیدگــی فراوانــی 

برخــوردار اســت.
اجزای اصلی این محصول عبارتند از:

 	Packing Barrel
 	Chock
 	Flow Tube
 	Flapper
 	Flapper Spring
 	Spring Housing
 	Spring
 	Lock Adaptor
 	Flapper:Housing & Pin & Poppet
 	Redress Kit

شرکت خرد صنعت اروند 
www.kheradsanat.com

 10,000 psi رشته تکمیلی درون چاهی با فشار

سال تاسیس:
۱3۸۶
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 	API 598
 	ISO 5208
 	BS 6755-1
 	API 6A

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

صنعت پتروشیمی	 
مسدود کردن مسیر جریان در خطوط لوله-ولهد	 

استانداردها، مجوزها و تاییدیه  های بین المللی: 

بخش: تجهیزات حفاری

مزایای رقابتی:
محاســبات کامــل مربــوط بــه فنــر پشــت ســیت ها )تحلیــل تنــش، تحلیــل نیــرو به صــورت 	 

اســتاتیکی و دینامیکــی(
محاسبات مربوط به استم )گشتاور، گام، قطر خارجی و قطر ریشه(	 
محاسبۀ نیرو و تنش ناشی از برخورد باد به بدنۀ شیر	 

API 6A, API 6D, ASME B16.5, ASME B16.10, ASME B16.34, 
ASME Sec (VIII, IX, X), ASTM, API 600, API 602, BS 5352Characteristics

21.16", 41.16", 71.16", 9", 11"Normal sizes

#3000, #5000 and #10000Ranking

T, U, VTemperature rating

45K, 60K, 75KMaterials

AA, BB, CC, DD, EE, FFMaterial Class

FORGED AISI 4130, AISI 410, A694Body and Bonnet Material

4130/F6A+TC/ENPTrim Material

HANDWHEEL, GEAR, HYDRAULIC (SSV)Operator

OIL, GASService

معرفی محصول:
شــیر دروازه ای گونــه ای از شــیر صنعتــی اســت کــه بــرای بــاز و بســته کــردن جریــان ســیال در یــک 
ــاز و  ــودی دیســک روی ســیت، ب ــت عم ــا حرک ــرد. شــیر ب ــرار می گی ــورد اســتفاده ق ــه م خــط لول
ــا  ــره ای و ی ــا کشــویی )Gate Valve(، از یــک دریچــه دای ــا بســته می شــود. در شــیر دروازه ای ی ی
مســتطیلی بــرای بــاز و بســته کــردن مســیر جریــان ســیال اســتفاده می شــود. ایــن شــیرها قابلیــت 
ــد. شــیرهای  ــرار می گیرن ــان را نداشــته و در دســته بندی شــیرآالت قطــع و وصــل ق ــم جری تنظی
دروازه ای می توانــد بــه صــورت THROUGH-Conduit ،Wedge و Knife )گــوه ای شــل، تخــت، 
چاقویــی( باشــد. قطعــات اصلــی شــیر دروازه ای شــامل Seat ،Disk ،Stem ،Bonnet ،Body و 

ــد از: ــا کشــویی API6D عبارت ان ــواع شــیرهای دروازه ای ی ــزی می باشــد. ان اجــزاء غیرفل
کالس 150 از 2۴ اینچ به باال	 
کالس 300 از 20 اینچ به باال	 
کالس ۶00 از 1۶ اینچ به باال	 
کالس 900 از ۶ اینچ به باال	 
کالس 1500 و 2500 تمامی سایزها	 
شیرآالت API6A تمامی سایزها	 

شرکت بهسازان جنوب 
www.bjrng.ir

  API با استاندارد )Gate Valve( شیرآالت دروازه ای سرچاهی

سال تاسیس:
۱3۷4
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 	ISO 15761
 	API 602
 	ASME B16.34
 	API6D

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

قطــع و وصل کامل جریان	 
جلوگیری از بازگشــت مایعات و گازهای عبور کرده	 
تنظیــم عبــور مقدار مورد نیاز مایعات و گازها	 
تنظیم و کنترل مقدار و فشــار مایعات و گازها	 

کنترل و ایمن نگه داشــتن دســتگاه های تحت فشار	 

استانداردها، مجوزها و تاییدیه  های بین المللی: 

بخش: تجهیزات حفاری 

Other SpecificationsClassSize

Rising or Non-Rising Stem
Pressure Seal, Bolted or Welded 
Bonnet
Solid or Flexible Wedge
NACE MR 0175

150 to 2500 1.2 " to 40 "

معرفی محصول:
شــیر دروازه ای یــا کشــویی گونــه ای از شــیرهای صنعتــی اســت کــه بــرای بــاز و بســته کــردن مســیر 
ــان  ــم جری ــت تنظی ــن شــیرها قابلی ــت و گاز اســتفاده می شــود. ای ــع نف ــان ســیال در صنای جری
ــک  ــد. شــیر دروازه ای دارای ی ــرار می گیرن را نداشــته و در دســته بندی شــیرآالت قطــع و وصــل ق
دریچــه صفحــه ای بــا مقطــع مســتطیلی یــا دایــره ای اســت کــه حفــره ای دایره ای شــل به  انــدازه ی 

مجــرای ورودی شــیر بــر ســطح آن ایجــاد شــده اســت.
 Wedge Gate Valve ،Through ــواع ــروه از محصــوالت شــامل شــیرهای دروازه ای در ان ــن گ ای

Conduit Gate Valve و Knife Gate Valve می باشــد.
Wedge Gate Valve کــه معمــواًل در مســیر ســیال های مایــع )آب، روغــن و…( کاربــرد دارد 	 

در انــواع زیــر تولیــد شــده اســت:
کالس 150 در سایزهای 2.1 تا 32 اینچ 	
کالس 300 در سایزهای 2.1 تا 10 اینچ 	
کالس ۶00 در سایزهای 2.1 تا ۶ اینچ 	
کالس ۸00 در سایزهای 1 تا 2.1 اینچ 	
کالس 1500 در سایزهای 3 تا 3.۴ اینچ 	

Through Conduit Gate Valve کــه بیشــترین کاربــرد آن هــا در خطــوط لولــه انتقــال اســت 	 
ــد شــده  ــچ و کالس ۶00 تولی ــد در ســایز ۸ این ــی( را دارن ــگ ران ــک )پی ــور توپ ــت عب و قابلی

اســت.
Knife Gate Valve کــه فاصلــه ی Face to Face بســیار کمــی دارنــد و فضــای کمــی را 	 

اشــغال می کننــد در ســایز 3۶ و ۴۸ اینچــی و کالس 150 تولیــد شــده اســت.

شرکت پترو تجهیز سپاهان 
www.ptsbrand.com

شیرآالت دروازه ای )Gate Valve(  تا کالس 2500

سال تاسیس:
۱3۸۶
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11E API

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

نگهداشت و افزایش تولید چاه های نفت و فرازآوری مصنوعی چاه های نفت	 
بــر ســر چاه هــای نفتــی اصطالحــاً مــرده )بــا فشــار ســر چاهــی صفــر( و یــا چاه هــای بــا تولیــد 	 

کــم جهــت افزایــش تولیــد نفــت تــا 3000 بشــکه در روز

استانداردها، مجوزها و تاییدیه  های بین المللی: 

بخش: تجهیزات ازدیاد برداشت

شرایط دمایی و فشاری قطعات 
الکترونیکی

اینکه این تجهیز بر روی چاه نفت نصب می شود کلیه ادوات  به علت 
الکتریکی نصب شده در محل بایستی ضد انفجار )Ex-Proof( و مناسب 
برای محیط های بیرونی با شرایط سخت )درجه IP باال( و درجه حرارت 
محیطی باال )۶0 درجه سانتی گراد( باشند. کالس فشاری ادوات اندازه گیری 

ابزار دقیق psi 1500 می باشد.

شرایط دمایی و فشاری قطعات 
مکانیکال

رشته درون چاهی: بسته به شرایط درون چاه معمواًل تا فشار 2500  	
psi و دمای تا 1۸0 درجه سانتی گراد

تا  	  -1۸)  U 5000 و کالس دمایی   psi شیرآالت سرچاهی: فشار کاری 
121+ درجه سانتی گراد(

سیستم عملگر هیدرولیک: فشار کاری psi 1500 و دمای محیطی )۶0  	
درجه سانتی گراد(

دمای  	 و  فشار  پمپ:  االرضی  سطح  تجهیزات  و  برق  تأمین  سیستم 
)Outdoor( محیطی

مزایای رقابتی:
قیمت پایین تر نسبت به محصوالت مشابه	 
قابلیت سفارشی سازی	 
ارائه پکیج کامل به همراه خدمات نصب و نگهداری	 
نزدیکی به کشورهای منطقه نسبت به ایاالت متحده، چین و روسیه	 

معرفی محصول:
 SRP: Sucker Rod Pumping پمپ هایی كه جهت فرازآوری استفاده می شوند شامل سه نوع
ESP: Electrical Submersible Pump و PCP: Progressing Cavity Pump هستند كه در 
این میان پمپ های میله ای مكشی SRP بیشترین سهم تولید در زمینه فرازآوری مصنوعی را به 

خود اختصاص داده است.
این پمپ اولین روش از انواع تکنیک های فرازآوری مصنوعی است كه در میادین نفتی مورد 
استفاده قرار می گیرد و در بین پمپ ها بیشترین كاربرد را در چاه های نفتی جهان دارد. در واقع 
این نوع پمپ نسل پیشرفته پمپ های كله اسبی می باشد و بیش از ۴0 سال است كه مورد 

استفاده قرار می گیرد.
بازیافت نفت به كمك پمپ های درون چاهی به عوامل مختلفی مانند خصوصیات سنگ و سیال 
مخزن، رفتار فازی مخزن، دمای مخزن، سطح سیال درون چاه و عملكرد خود پمپ بستگی دارد. 
هر چاه پمپ درون چاهی مخصوص به خود را نیاز داشته و نمی توان با هر شرایطی از یك نوع 
خاص آن ها استفاده كرد. در واقع در صورت داشتن اطالعات دقیق مخزنی و محاسبه مناسب و 

انتخاب دقیق پمپ می توان انتظار تولید را داشت.
پمپ های میله ای، مکشی می باشند. نسل جدید پمپ های میله ای-مکشی جهت بازیافت ثانویه 
نفت سنگین و نیمه سنگین طراحی شده  اند. این پمپ ها به علت حرکت چکش گونه، کورس 
کوتاهی را طی می کنند. با داشتن کورس بین ۶ تا 10 متر امکان تولید نفت از چاه های با عمق 
متوسط 3000 تا ۴500 متر و با دبی حدود ۸00 بشکه در روز فراهم می شود. عملکرد این پمپ ها 
به این صورت است که با ایجاد مکش در داخل ستون چاه، سبب به وجود آمدن اختالف فشار 

مناسب  پمپ ها  نوع  این  می کنند.  تخلیه  چاه  درون  از  را  نفت  و  شده 
پایینی  چاهی  سر  بسته ی  فشار  دارای  چاه هایی هستند که  در  استفاده 
هستند و استفاده از آن ها در چاه هایی که دارای تولید طبیعی باالتر از 

2000 بشکه در روز می باشند پیشنهاد نمی شود.

شرکت فراز نوین اندیش اروند 

)SRP( مجموعه تلمبه میله ای مکشی از نوع تسمه ای

سال تاسیس:
۱393

۱2 مجموعه
ظرفیت تولید ساالنه
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 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

جلوگیری از سوزاندن نفت در چاه ها

بخش: تفکیک گرها و تجهیزات فرازآوری

مزایای رقابتی:
کاهش مشکالت زیست محیطی پس از عملیات حفاری و بهره برداری و تعمیر چاه 

DescriptionParameterITEM

Brand: Cameron Type: Gate Valve Size: 3 to 1.16” Working 
Pressure: 10,000 PsiSSV

Safety 
Equipment Hydraulic Working Pressure: 6,000 Psi Air Supply Pressure: 120 

Psi Safety Output Pressure: @3,500 PsiESD

Design Code: ASME V111 Div1. ANSI B31.3, NACE MR-01-75 
Design Pressure: 1440 Psi Vessel size: 620mm x 2,000mm 
Capabilities: Gas 42 MMSCFD, Liquid 14,000BPD, Sand

Cyclone 
DesanderDesander

Working Medium: Crude oil, Water, Natural Gas Operating 
pressure/Design Pressure: 1,000 psi Operating Temperature/
Design Temperature: -19°C to 70°C Liquid Capacity: 14,000BPD 
Gas Capacity: 42MMSCFD

3-Phase 
Test 

Separator

Test 
Separator

Configuration: Horizontal Design Code: ASME V111 Div1. ANSI 
B31.3, NACE MR-01-75 Design Pressure: 1,000 Psi Vessel 
size: 620mm x 1,000mm Capabilities: Gas 5 MMSCFD, Liquid 
7,500BPD, Sand

Cyclone 
DesilterDesilter

Model: I00" × 150psi 75bbl Surge Tank Type: Vertical Design 
Pressure: 150psi (1.05MPa), 1 Class Pressure Vessel Diameter 
of Vessel: 100 (2,550mm) (ID) Length of Vessel S/S: 3,200mm 
Volume of Vessel: 75bbl

Double 
Surge TankSurge Tank

Model: Horizontal Centrifugal Code: API 610 Medium: Crude Oil 
Discharge Pressure: 100psi Flow Rate: 3,000 bbl./day Electric 
Motor: ABB

Booster 
Pump

Transfer 
Pump

Sampling Accuracy: 16 bit Barriers: Pupperl + Fuchs Modules: 
Advantech/IPC Sampling Rate: 10 Sample Per Second Digital 
Filtering System: Ability of filter type definition (FIR, LPF ,FIR BPF)

Data 
Acquisition 

System

Data 
Gathering

Maximum Flow Rate: 15 L/min Maximum Injection Pressure: 
6000 psi Air Head: Double Applications: Pressure Testing, 
Polymer Fluids Injection, Corrosion Inhibitor Injection, Solvent 
Injection, Organic Fluid Injection, Conventional Fluids Injection

Chemical 
Injection 

Pump

Chemical 
Injection 
Package

Volume Flow (by pressure of 10 bar): 5.72 m3/min Volume Flow 
(by pressure of 13 bar): 5.04 m3/min Rated Motor Power: 37 kWCompressorAir Package

معرفی محصول:
ــل  ــت از قبی ــی نف ــرآورش ســر چاه ــت ف ــاز جه ــف موردنی ــزات مختل ــن دســتگاه شــامل تجهی ای
تفکیک گــر، ماســه زدا، رســوب زدا، مخــزن نوســان گیر، پمــپ انتقــال نفــت، سیســتم گــردآوری 
ــن هــوا، کپســول های  ــه تأمی ــواد شــیمیایی، مجموع ــق م ــات، آزمایشــگاه، پمپ هــای تزری اطالع
ــرداری و  ــاری و بهره ب ــف حف ــات مختل ــتگاه MOT در عملی ــت. دس ــرق و ... اس ــد ب ــروژن، مول نیت
تعمیــر چاه هــای نفتــی بــر ســر چــاه حاضــر شــده و نفــت حــاوی ناخالصــی و آلودگــی پــس از گــذر 
از ایــن دســتگاه تصفیــه و پاالیــش شــده و از طریــق خطــوط لولــه بــه کارخانه هــا و ایســتگاه های 
ــه صــورت Time Real داده هــای  ــر اســت ایــن دســتگاه ب ــرداری پمــپ می شــود. شــایان ذک بهره ب
ــی  ــه زمان ــه چ ــد ک ــخیص می ده ــا تش ــاس آن کارفرم ــر اس ــه ب ــد ک ــت می کن ــدی را ثب ــت تولی نف
می تــوان ایــن مجموعــه را از مــدار جــدا کــرد و تجهیــزات دائمــی را بــرای اســتخراج نفت بکار بســت.

 	ASME VIII Div1. ANSI B31.3, NACE MR-01-75 for DESANDER
 	ASME VIII Division 1/ASME B31.3 / NACE MR 0175 / DNV2.7-3 for TEST SEPARATOR
 	ASME VIII Div1, ANSI B31.3, NACE MR-01-75 for DESILTER
 	ASME VIII Division l/ ASME B31.3 /NACE MR0175 for Double Surge Tank

شرکت صنایع نفت امین سازه سورنا 

استانداردها، مجوزها و تاییدیه  های بین المللی: 

www.apiss.ir

 )MOT( پکیج سیار فرآورش اولیه نفت

سال تاسیس:
۱39۵

4 دستگاه
ظرفیت تولید ساالنه
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فصل اول | اکتشاف و حفاری

تأییدیه شرکت نفت و گاز آغاجاری 	 
تأییدیه شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران	 
تأییدیه شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب	 

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

جلوگیــری از هــدر رفــت و ســوزاندن نفــت خــام چاه هایــی کــه بــه دالیــل مختلفــی فشــار و 	 
جریــان کافــی بــرای رســیدن بــه کارخانــه بهره بــرداری را ندارنــد.

چاه هــای در حــال حفــاری )دلک هــای حفــاری( و یــا مناطــق عملیاتــی کــه تحــت اســتفاده 	 
ــد. ــرار می گیرن ــد )Early Production( ق ــر از موع زودت

تســت و بــه دســت آوردن مشــخصات نفــت خــام یــک چــاه کــه بــه  تازگــی بهره بــرداری 	 
شــده اســت.

چاه های در حال تعمیرات و اســید زنی در مناطق عملیاتی	 
بهره بــرداری از چاه های نمکی	 

استانداردها، مجوزها و تاییدیه  های بین المللی: 

بخش: تفکیک گرها و تجهیزات فرازآوری

500-3000 bbl/day. For light crude oil 
maximum flow rate is 1600 bbl/dayInput Flow Intensity to the Unit

50-3000 psiWellhead Flow Pressure

24-40Oil API

90-180 KelvinTemperature of Input Oil

250-2500 scf/bGas Oil Ratio (GOR)

1.5-3 scf/bblSulfur Content

0.3 Wt%OilH2S content

2.78-25 centistokeViscosity in 40 oC

50000-250000 ppmThe Maximum of Salt in production water

3000 ppm/vSand Flow Intensity

greater than 10 micronsSeparation of sand particles

maximum 0.3-0.8 percentBs&w content in package output

up to 1000 psiOutput Oil Pressure from the package

معرفی محصول:
دســتگاه فــرآورش و تفکیک گــر ســیار نفــت درواقــع مجموعــه ای از تجهیــزات فرآینــدی تفکیک گــر 
ســه فــازی نفــت خــام اســت کــه بــر روی چنــد تریلــر نصــب می گردنــد و قابلیــت جداســازی 
آب، گاز و شــن و ماســه از نفــت خــام را دارنــد. بــر اســاس نیــاز مشــتری )متناســب بــا کیفیــت 
ــن  ــاوت می باشــند. ای ــزات نصــب شــده متف ــداد و تجهی ــت نفــت خروجــی از چــاه( تع و ماهی
تریلرهــا بــه  گونــه ای طراحــی شــده اند کــه بــدون داشــتن محدودیــت طــرح ترافیکــی در انتقــال بــه 
محــل مــورد نیــاز، در کوتاه تریــن زمــان ممکــن بــه محــل منتقــل، نصــب و راه انــدازی می شــوند. 
امکانــات الزم بــرای کنتــرل فرآینــد، اســکان نفــرات بهره بــردار و انتقــال نفــت فــرآورش شــده در لک 

مجموعــه وجــود دارد. محصــوالت حاضــر بــا دو هــدف زیــر طراحــی شــده اند:
جداسازی آب نمک، گاز و ذرات جامد از نفت با درصد خلوص باال	 
خنثی سازی کامل اسید موجود در نفت و جداسازی Free Water، گاز و ذرات جامد	 

شرکت فنی و مهندسی سابان صنعت سپاهان 
www.sabansanat.com

 )MOT( دستگاه سیار فرآورش نفت

سال تاسیس:
۱3۸۶
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API610

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

پاالیشگاه و ایستگاه های خطوط انتقال نفت خام 	 
به  عنوان Feed Water Pump در صنایع نیروگاهی برای بویلر پمپ	 

استانداردها، مجوزها و تاییدیه  های بین المللی: 

مزایای رقابتی:
انجام تمام مراحل طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی توسط شرکت 	 
قیمت پایین تر نسبت به پمپ های دیگر	 

توان سیال دور
دبی Head

مدل
متر مکعب بر ساعت متر

150 Crude Oil 2950 70 ۴0۶ BS3 3×7

200 Raw Water 7۴5 3375  15.3 HMF1-60.70

75 Spray Water 29۸0 20 5۶0 BS3-3×8

بخش: تجهیزات دوار )پمپ ها، توربین ها و کمپرسورها(

شرکت تولید پمپ های بزرگ و توربین آبی 

 API پمپ های سانتریفیوژ با استاندارد

www.pumpturbine.ir

سال تاسیس:
۱3۷۱

معرفی محصول:
ــان  ــا افزایــش فشــار جری ــرای انتقــال مایعــات اســت کــه ب ایــن محصــول وســیله ای مکانیکــی ب
آن، امــکان جابجایــی را بــه ارتفاعــی باالتــر )بــا افزایــش هــد( یــا حتــی پاییــن دســت )معمــواًل 
ــی مــدت  ــرداری طوالن ــرای بهره ب ــع نفــت و گاز ب ــا مخــزن( فراهــم مــی آورد. در صنای حوضچــه ی
از پمپ هــا و تجهیــزات، اســتانداردهای متفاوتــی وضــع شــده اســت کــه بــرای عملکــرد طوالنــی 
ــپ  ــد پم ــت. تولی ــده اس ــی ش ــرات طراح ــت تعمی ــان جه ــن زم ــن و کوتاه تری ــدت و راحت تری م
ــه منظــور طراحــی  ــال(، ســیاالت )ب ــه منظــور تعییــن متری ــوژی )ب ــه تخصص هایــی چــون متال ب
پمــپ(، مکانیــک )بــه منظــور طراحــی فرآینــد تولیــد، ماشــین کاری( نیازمنــد اســت. طراحــی پمــپ 
فرآینــدی زمان بــر و هزینه بــر اســت. از ایــن جهــت، بخــش قابــل توجهــی از قیمــت تمــام شــده آن 
مربــوط بــه طراحــی اســت. همیــن امــر باعــث شــده اســت تــا برخــی از انــواع پمــپ، بــه خصــوص 

پمپ هــای بــا اســتاندارد API تــا دو برابــر قیمــت تمــام شــده در بــازار بــه فــروش برســد.
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 	ISO 9908
 	ISO 5199

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

استانداردها، مجوزها و تاییدیه  های بین المللی: 

مزایای رقابتی:
کیفیت باال	 
قیمت مناسب	 
گستردگی خدمات پس از فروش 	 
سهولت تأمین قطعات یدکی	 

پمپ های NON API با توان بین ۳۰ تا ۱۴۹ کیلووات
انتقال آب برای مصارف کشاورزی، شهری و صنعتی	 
انتقال آب گرم تاسیسات گرمایش و سرمایش	 

پمپ های NON API  با توان ۱۵۰ کیلووات به باال
تامین آب آشامیدنی، فرآیندهای صنعتی	 
ایستگاه پمپاژ آبرسانی، نیروگاه ها و ...	 

بخش: تجهیزات دوار )پمپ ها، توربین ها و کمپرسورها(

پمپ های دو مکشهپمپ های طبقاتیپمپ های گریز از مرکز

ظرفیت 

)h/m3)

ارتفاع 

)m)

ظرفیت 

)h/m3)

ارتفاع 

)m)

ظرفیت 

)h/m3)

ارتفاع 

)m)

پمپ های NON API  با توان بین 
۳۰ تا ۱۴۹ کیلووات

تا 130تا ۴500تا 5-1۸005-902-۴۴0700

پمپ های NON API  با توان ۱۵۰ 
کیلووات به باال

تا 2۶0تا 9000تا 510تا 5-1۸005-901200

مقاصد اصلی صادراتی: 
تانزانیا، ارمنستان، سودان، عراق و سوریه

شرکت صنایع پمپیران 

API پمپ های سانتریفیوژ با استاندارد

www.pumpiran.com

سال تاسیس:
۱3۷4

ظرفیت تولید ساالنه: 
3۰ پمپ

معرفی محصول:
گــروه پمپ هــای NON API شــامل انــواع پمپ هــای گریــز از مرکــز یــک طبقــه، طبقاتــی، دومکشــه 
 ISO ــا ــن پمپ هــا براســاس اســتاندارد ISO 9908 ی ــاوت هســتند. ای ــوان محــور متف ــا ت و ... ب
ــل  ــه دو دســته ذی ــوان ب ــروه از پمپ هــا براســاس ت ــن گ 5199 طراحــی و ســاخته می شــوند. ای

تقســیم می شــوند:
پمپ های NON API با توان بین 30 تا 1۴9 کیلووات	 
پمپ های NON API با توان 150 کیلووات به باال	 
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API 610 در خصوص طراحی، ساخت و تست پمپ های گریز از مرکز در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی	 
استاندارد ISO 9906 در تست هیدرولیک پمپ های دوار	 
استاندارد API 614 و API 682 در خصوص سیستم روغن، سیستم آب بند و سیستم های جانبی	 
اســتاندارد API 613 در خصــوص طراحــی، ســاخت و تســت گیربکس هــای خــاص در صنایــع نفــت، گاز 	 

و پتروشــیمی
استاندارد ASME B31.3 در خصوص پایپینگ	 
استاندارد API 671 در خصوص کوپلینگ های خاص در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی	 

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

صنایع پتروشیمی، پاالیشگاه ها، نیروگاه ها

استانداردها، مجوزها و تاییدیه  های بین المللی: 

بخش: تجهیزات دوار )پمپ ها، توربین ها و کمپرسورها(

توضیحاتمشخصه ها و ویژگی ها

جنس )فلزی، پلیمری، سرامیکی، ...(

با توجه به سیال فرآیندی و ویژگی های فیزیکی و شیمیایی 
آن، جنس قطعات اصلی مانند کیسینگ تجهییز، 

شفت، ایمپلر و ... مطابق با استاندارد API ۶10 و سایر 
استانداردهای بین المللی و همچنین تجربیات به دست 

آمده انتخاب می شود.

گروه های متریالی مختلفی از قبیل کربن استیل، 
استنلس استیل، آلیاژ های سوپر داپلکس و 

همچنین تیتانیوم با توجه به شرایط فرآیندی مورد 
استفاده قرار می گیرد.

Physical

این پمپ ها به صورت عمودی یا افقی نصب می شوند.مشخصات فیزیکی

سرعت این دسته از تجهیزات تا 2۶000 دور بر دقیقه مشخصات مکانیکی
می رسد.

مشخصات الکتریکی

قطعات الکتریکی و الکترونیکی شامل موتور اصلی به عنوان 
چرخاننده تجهیز، موتور پمپ کمکی روغن و تجهیزات ابزار 
دقیق و کنترلی می باشد. توان الکتریکی موتور اصلی بسته 
به مشخصات عملکردی تجهیز از زیر 10 کیلووات تا چند 

مگاوات متفاوت می باشد.

مشخصات ابعادی
تجهیز اصلی در رنج های متفاوت اندازه نازل های ورودی 
و خروجی و همچنین فشارهای کاری با توجه به شرایط 

فرآیندی طراحی و ساخته می شود.

مقاصد اصلی صادراتی: 
روسیه، اندونزی، مالزی، تایلند و عراق

شرکت فنی و مهندسی کاوش صنعت توس 
www.kstc.ir

سال تاسیس:
۱3۸2

سابقه صادرات:
کمتر از ۵۰۰ هزار دالر

معرفی محصول:
پمپ هــای OH6 از دســته پمپ هــای پرســرعت API هســتند کــه می تواننــد هدهــای قابــل توجــه 
ــت  ــد. عل ــد آن نیســتند، تامیــن نماین ــه تولی ــادر ب ــواع OH ق ــی را کــه ســایر ان و فشــارهای باالی
اصلــی ایــن موضــوع، دور بــاالی ایمپلــر ایــن پمپ هــا )بیــن 12 تــا 35 هــزار دور در دقیقــه( 
اســت کــه از طریــق گیربکــس افزاینــده یکپارچــه موجــود در ســاختار پمــپ ایجــاد می شــود. 
ایــن گیربکــس امــکان اســتفاده از پمــپ را در شــرایط Off Design )باالتــر یــا پایین تــر از حالــت 
ــه  ــوع پمــپ نســبت ب ــن ن ــد. از ویژگی هــای ای ــور فراهــم می کن ــرل دور الکترموت ــا کنت Rated( ب
ــتفاده از  ــک اســتیج بجــای اس ــپ ت ــک پم ــتفاده از ی ــکان اس ــانتریفیوژ، ام ــای س ــایر پمپ ه س
پمپ هــای چنــد اســتیج یــا چنــد پمــپ بــه صــورت ســری می باشــد. ایــن باعــث می شــود عــالوه 
بــر کاهــش فــوت پرینــت تجهیــز، هزینــه تعمیــرات و نگهــداری بــه مراتــب کاهــش یابــد. از ویژگــی 

دیگــر ایــن پمپ هــا امــکان اســتفاده در شــرایطی اســت 
کــه هــد ارتفاعــی مثبــت ساکشــن پمــپ بســیار پاییــن 
می باشــد. شــایان ذکــر اســت در بیــن الکتروپمپ هــای یــک 
ــن  ــا از ای ــا 2 درصــد آن ه مجتمــع پتروشــیمی، حــدود 1 ت
نــوع هســتند. ایــن پمپ هــا عمدتــا بــه صــورت اســکید 
تحویــل مشــتری می شــوند. ایــن محصــول، جهــت انتقــال، 
تزریــق و ذخیره ســازی انــواع ســیاالت فرآینــدی از جملــه 
فــرار، خورنــده، ســمی و اشــتعال زا، اســیدی، اســالری و .... 

ــرد دارد ــف کارب ــی مختل ــای دمای در رنج ه

ظرفیت تولید ساالنه: 
۵۰ عدد پمپ 

پمپ های سانتریفیوژ
با دور باالی 15,000 دور در دقیقه و قطعات یدکی 
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 	API 610
 	DIN
 	ISO1940

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

انتقال مواد شیمیایی و اسیدی، تزریق و پلنت های آب شیرین کن

استانداردها، مجوزها و تاییدیه  های بین المللی: 

بخش: تجهیزات دوار )پمپ ها، توربین ها و کمپرسورها(

سرویس کاری
Sea Water Pump

Process Pump

از 100 تا ۶00کیلوواتتوان موتور

3000دور در دقیقهسرعت پمپ

S.S316 + S.S316L + Duplex + 12% Crکالس جنس قطعات

مزایای رقابتی:
در ایران نمونه مشابه ندارد.	 
ــدی در خــارج از 	  ــه مشــابه تولی ــر از نمون ــی پایین ت ــروش و قیمــت نهای ــس از ف ــات پ خدم

ایــران اســت.
متناسب با نیاز صنایع ایران بومی سازی شده است.	 

شرکت بهریز پمپ سامان 
www.behrizpump.com

سال تاسیس:
۱3۸۶

معرفی محصول:
ــاوم  ــال مق ــار ســاخته شــده از متری ــا 70 ب ــد فشــار ت ــرای تولی ــی ســانتریفیوژ ب پمپ هــای طبقات
ــه اســتنلس اســتیل  ــای اســتیل از جمل ــواع آلیاژه ــاال )ان ــه خوردگــی و اســتحکام مکانیکــی ب ب
316L، DUPLEX ،316 و ...( هســتند. ایــن پمپ هــا مجهــز بــه مکانیــکال ســیل و نیــز مکانیــزم 
باالنــس نیــروی هیدرولیکــی )باالنــس درام و باالنــس دیســک( هســتند و در زمینــه انتقــال، تزریق 

ــد. ــرد دارن ــای آب شــیرین کن کارب و پلنت ه

ظرفیت تولید ساالنه: 
24 دستگاه

 API پمپ های سانتریفیوژ با استاندارد
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 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

سرویس های اطفاء حریق و آتش نشانی

بخش: تجهیزات دوار )پمپ ها، توربین ها و کمپرسورها(

API 610
استانداردها، مجوزها و تاییدیه  های بین المللی: 

۴0درجه سانتی گراددمای کاری سیال

حداکثر 300بارفشار کاری

۴000متر مکعب بر ساعتدبی

۶۴0کیلوواتتوان پمپ

مزایای رقابتی:
قیمت پایین تر نسبت به محصوالت مشابه

شرکت  پترو رهان پمپ 
www.petrorahanpump.ir

سال تاسیس:
۱3۸9

معرفی محصول:
ــدن  ــا چرخی ــه ب ــه پمپ هــای دینامیکــی اســت ک ــز، از جمل ــز از مرک ــا گری پمــپ ســانتریفیوژ ی
یــک پروانــه در آن انــرژی بــه ســیال منتقــل می شــود و توانایــی حمــل ســیال در مقابــل جاذبــه 
زمیــن بــه ســمت بــاال را دارد. انتقــال انــرژی از یــک پروانــه ی دوار بــه ســیال بــرای تولیــد فشــار 

و حرکــت ســیال، همــواره بــا نــام نیــروی گریــز از مرکــز در ســیاالت توصیــف می شــود.
پمپ هــای ســانتریفیوژی پرکاربردتریــن نــوع پمــپ آبــی در صنعــت هســتند. از آنجــا کــه ایــن 
پمپ هــا همــواره مقــدار مشــخصی از دبــی آب را در یــک فشــار ثابــت و در هــر موقعیتــی 
ســانتریفیوژ  پمــپ  زمینــه  در  می آینــد.  شــمار  بــه  ایده آلــی  پمپ هــای  می کننــد،  تأمیــن 
اســتاندارد API 610 از جملــه ســخت گیرانه ترین استانداردهاســت کــه ایــن پمپ هــا منطبــق 

بــا آن تولیــد می شــوند.

ظرفیت تولید ساالنه: 
2۰۰ دستگاه 

 API پمپ های سانتریفیوژ با استاندارد
تیپ BB1 با فشار 300 بار
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API 610

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

در صنایع نفت و گاز برای بهره برداری طوالنی مدت از پمپ ها و تجهیزات

استانداردها، مجوزها و تاییدیه  های بین المللی: 

بخش: تجهیزات دوار )پمپ ها، توربین ها و کمپرسورها(

نام محصول

دورتوانفشاردبی
سایز فلنج 

ورودی
سایز فلنج 

خروجی
قطر پروانه

متر مکعب 

بر ساعت

متر ستون 

آب
کیلووات

دور در 

دقیقه
میلی متر

پمپ های سانتریفیوژ 
 API فرآیندی

)یک طبقه و طبقاتی(

1500 ۴ تا 10500 تا 2500 تا 750
تا 

۴۸00

125 تا 25750 تا ۴0250 تا ۴0۶

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.
شرکت پترو انرژی هیراد 

سال تاسیس:
۱3۸9

معرفی محصول:
پمــپ وســیله ای مکانیکــی بــرای انتقــال مایعــات اســت کــه بــا افزایــش فشــار جریــان آن، امــکان 
جابجایــی را بــه ارتفاعــی باالتــر )بــا افزایــش هــد( یــا حتــی پایین دســت )معمــواًل حوضچــه یــا 
مخــزن( فراهــم مــی آورد. عملکــرد ایــن پمــپ بــه ایــن صــورت اســت کــه در آن ســیال مــوازی محــور 
وارد چــرخ پمــپ شــده و عمــود بــر آن از چــرخ خــارج می گــردد. ایــن پمپ هــا معمــواًل بــرای ایجــاد 
فشــارهای بــاال در دبی هــای کــم بــه کار می رونــد. بنابرایــن اغلــب پمپ هــای ســانتریفوژ توانایــی 
خوبــی در ایجــاد فشــارهای بــاال دارنــد. اســاس کار پمــپ ســانتریفیوژ بــر اســاس نیــروی گریــز از 
مرکــز اســت. بــه  ایــن صــورت کــه قســمت متحــرک پمــپ تحــت حرکــت دورانــی، قطــرات آب را از 
مرکــز بــه خــارج پرتــاب می کنــد، چــون قطــرات ســرعت زیــادی دارنــد، در برخــورد بــا پوســته ســرعت 

آن هــا بــه فشــار تبدیــل می گــردد.
ــرداری طوالنــی مــدت از پمپ هــا و تجهیــزات، اســتانداردهای  ــرای بهره ب در صنایــع نفــت  و گاز ب
متفاوتــی وضــع شــده کــه بــرای عملکــرد طوالنــی مــدت و راحت تریــن و کوتاه تریــن زمــان جهــت 
ــه،  ــفت، پروان ــامل ش ــم ش ــزاء مه ــانتریفوژ اج ــای س ــت. در پمپ ه ــده اس ــی ش ــرات طراح تعمی
ــده ســیال  ــدی پمــپ و جداکنن ــکال ســیل )محــل آب بن ــگ، مکانی پوســته پمــپ، پوســته بیرین

ــاژ شــده و قســمت مکانیکــی پمــپ( و پره هــای پمــپ هســتند.  پمپ

API پمپ های سانتریوفیوژ با استاندارد
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استانداردهای توربینی	 
 	API

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

ساخت پره های متحرک توربین

استانداردها، مجوزها و تاییدیه  های بین المللی: 

بخش: تجهیزات دوار )پمپ ها، توربین ها و کمپرسورها(

3000 تا 1۴000دور در دقیقهسرعت

بیش از 3.5تنوزن

3100 پره در 15 ردیف دیسک و یک شفت 3.3 متریپره و دیسک

1 تا 12مگاواتتوان

شرکت  توربین ماشین خاورمیانه 

سال تاسیس:
۱3۸۱

معرفی محصول:
در ایــن محصــول پره هــای متحــرک توربیــن بــر روی دیســک های توربیــن نصــب می شــوند. بعــد 
ــن  ــت می شــوند، ای ــن ثاب ــا پی ــار ی ــک خ ــا ی ــواًل ب ــا روی دیســک ها نصــب و معم ــه پره ه از اینک
دیســک ها بایــد بــه گونــه ای بــه هــم متصــل شــوند تــا روتــور توربیــن را تشــکیل دهنــد. نحــوه 
نشســتن پره هــای متحــرک بــر روی دیســک ها یکــی از مهم تریــن قســمت های طراحــی و کیفیــت 
ســاخت اســت و معمــواًل ســازندگان مختلــف از الگوهــای مختلفــی بــرای ایــن اتصــال اســتفاده 
می کننــد؛ زیــرا ایــن دیســک ها بــا دور بــاال در حــال چرخــش هســتند و عــالوه بــر نیــروی گریــز از 
مرکــز در معــرض بــار ســنگین جریــان هــوای ورودی توربیــن نیــز هســتند و عــالوه بــر آن در معــرض 
ــرک و پروســیتی در ریشــه باعــث  ــن میکــرو ت ــد و کوچک تری ــرار دارن ــز ق ارتعاشــات آنباالنســی نی
ــن  ــودی مســیر پایی ــره و ناب ــث شکســتن دیســک و جــدا شــدن پ شــروع رشــد آن شــده و باع
  ،)EBW( دســت توربیــن خواهــد شــد. اتصــال دیســک ها بــه محــور بــه ســه روش جــوش نفــوذی

ــود. ــام می ش ــتفاده از Tie Bolt و Tie Rod انج اس

روتور توربین بخار
با دور 3000 تا 14000 دور در دقیقه و توان 1 تا 3 مگاوات

سابقه صادرات:
کمتر از ۵۰۰ هزار دالر

www.turbinemachine.com
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 	API 687
 	API 612
 	API 617
 	ASME SEC IX
 	ASME SEC V
 	ASTM E8-E10-E92-E18-E110-A370-A751-E415-E165-E709-E45
 	MILLITARY STD

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

فشرده کردن هوا و گازهای دیگر در حجم ها و فشارهای مختلف

استانداردها، مجوزها و تاییدیه  های بین المللی: 

بخش: تجهیزات دوار )پمپ ها، توربین ها و کمپرسورها(

۶500دور در دقیقهدور کاری

۴0درجه سانتی گراددمای کاری

فشار ورودی
بار
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۸0فشار خروجی

Power Mill - Geomagic - Solidworksنرم افزارهای مورد استفاده

شرکت  توربین کمپرسور آسیا 
www.tuca-co.com

سال تاسیس:
۱39۰

معرفی محصول:
اصــول کار کمپرســورهای گریــز از مرکــز، اســتفاده از نیــروی گریــز از مرکــز بــرای بــاال بــردن انــرژی 
جنبشــی گاز اســت. قطعــه ای از کمپرســور کــه پروانه هــا بــر روی آن نصــب و انــرژی از طریــق آن بــه 
پروانــه و نهایتــًا بــه گاز بــرای فشــرده شــدن انتقــال می یابــد، شــفت کمپرســور اســت. طــول شــفت 
در کمپرســور ســانتریفیوژ محــدود بــوده و در صــورت افزایــش طــول آن، دور بحرانــی بــه ناحیــه 
ــی  ــل اصل ــور، عام ــوع کمپرس ــن ن ــود. در ای ــرزش می ش ــش ل ــث افزای ــک و باع ــرداری نزدی بهره ب
انتقــال انــرژی پروانــه کمپرســور اســت کــه روی محــور نصــب می شــود و بــا آن می چرخــد و یــک 
مجموعــه واحــد را تشــکیل می دهنــد. پروانــه بــه عنــوان مهم تریــن قطعــه اصلــی کمپرســورهای 
گریــز از مرکــز اســت کــه انــرژی مکانیکــی اعمــال شــده را بــه انــرژی جنبشــی ســیال تبدیــل می کنــد 
ــر اثــر حرکــت دوران محــور روی ســیال  و نحــوه کار آن بــر اســاس نیــروی گریــز از مرکــز بــوده و ب
اعمــال می شــود و باعــث افزایــش انــرژی جنبشــی ســیال و جــدا شــدن آن از لبــه پروانــه و وارد 
شــدن آن بــه محفظــه Casing جهــت کاهــش ســرعت و بازیابــی فشــار می شــود. ســاختمان ایــن 
ــه  ــه فاصل ــه ایــن صــورت اســت کــه تعــدادی تیغــه در بیــن دو صفحــه شــرود کــه ب پروانه هــا ب
معینــی از یکدیگــر قــرار گرفته انــد، نصــب شــده اند. بــه مجموعــه پروانــه، شــفت و متعلقــات بــر 
روی شــفت و درواقــع بــه قطعــات متحــرک مجموعــه کمپرســور، روتــور گفتــه می شــود. همچنیــن 
یکــی از قطعــات مهــم مجموعــه روتــور باالنــس پیســتون اســت. ایــن قطعــه دیســک ماننــد بــر 
روی شــفت نصــب می شــود و بــه وســیله فشــار گاز اطــراف آن مقــدار زیــادی از نیــروی محــوری 

ــد.  ــی می کن را خنث

روتور کمپرسور گازی گریز از مرکز مولتی استیج تک شفت



نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی

۶۰۶۱

فصل دوم | توزیع و انتقال

API 611

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

در صنایع مختلف به خصوص نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

استانداردها، مجوزها و تاییدیه  های بین المللی: 

بخش: تجهیزات دوار )پمپ ها، توربین ها و کمپرسورها(

45~48 BarMax initial Pressure

400 ºCMax initial temperature

6.9~10.3 BarMax exhaust pressure

4500 RPMMax speed

305 ~ 710 MMWheel pitch diameter

مزایای رقابتی:
طراحی توربین بخار بر اساس نیاز فرآیندی و حداقل ورودی دیتاشیت توربین

شرکت خدمات ویرا تهران 

ــت درآوردن  ــه حرک ــت ب ــا جه ــن گرداننده ه ــه ای، یکــی از پرکاربردتری ــار تک مرحل ــای بخ توربین ه
تجهیــزات مختلفــی ماننــد پمــپ، کمپرســور، فــن و دیگــر تجهیــزات می باشــند کــه نیازمنــد نیــروی 
محرکــه هســتند. توربین هــای بخــار حاضــر در 5 دســته تجاری ســازی شــده اســت و از بیــن ایــن 

مــوارد تــا تــوان 1.1 مــگاوات تولیــد و نصــب شــده اســت.
اجزای اصلی تشکیل دهنده این توربین عبارت است از:

 	)Disc( دیسک
 	)Blade( پره
 	)Nozzle Ring( نازل رینگ
 	)Casing( پوسته
 	)Governing Valve( شیر کنترلی
 	)Hand Valve( شیر تنظیم دستی
 	)Shaft( شافت
 	)Bearing( یاتاقان
اکچویتور 	 

www.wiratehran.com

سال تاسیس:
۱3۷9

معرفی محصول:

پکیج کامل توربین های بخار تک مرحله ای ضربه ای



نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی

۶2۶3

فصل دوم | توزیع و انتقال

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

 هدایت و شل دادن جریان هوای گرم به ردیف های پره های متحرک توربین

بخش: تجهیزات دوار )پمپ ها، توربین ها و کمپرسورها(

)MW( 12.9ظرفیت نامی توربین

35بازده )%(

Compressor Pressure Ratio1۶.۸:1

© Turbine TIT125۶

)Cold Section( 11تعداد ردیف های مسیر سرد متحرک

)Cold Section( 11تعداد ردیف های مسیر سرد ثابت

)Hot Section( 2تعداد ردیف های مسیر داغ متحرک

)Hot Section( 2تعداد ردیف های مسیر داغ ثابت

مزایای رقابتی:
از آنجــا کــه بخــش مســیر گاز داغ توربیــن بــه خصــوص پره هــای روتــور GG و PT جــزء مهمتریــن 
و پیچیده تریــن قســمت های توربیــن می باشــد تعمیــرات قطعــات نــام بــرده توربیــن مذکــور کــه 
دارای ایــن مشــخصات می باشــد جــزء ســرویس ها و تولیــدات High Tech اســت. الزم بــه ذکــر 
ــه جــزء توربین هــای  ــاالی 1250 درجــه ســانتی گراد می باشــد ک ــن دارای TIT ب ــن توربی اســت ای
ــل توجــه  ــه اســت. قاب ــه کار رفت ــن پره هــا ب ــا در ســاخت ای ــوژی روز دنی ــوده و تکنول کالس F ب

اســت ایــن قطعــه از Inconel 939 ســاخته شــده اســت.

استانداردها، مجوزها و تاییدیه  های بین المللی: 
تولید این قطعات مطابق با )OEM( استانداردهای تولید کننده اصلی صورت می پذیرد.

سال تاسیس:
۱3۷۱

معرفی محصول:
پره هــای ثابــت توربیــن کــه پیچیدگــی خاصــی در طراحــی و تولیــد آن هــا وجــود دارد، وظیفــه 
اصلــی هدایــت و شــل دادن جریــان هــوای گــرم بــه ردیف هــای پره هــای متحــرک توربیــن 
ــه داغ توربین هــای گازی، جــزء  ــن در ناحی ــرار گرفت ــل ق ــه دلی ــن قطعــه ب ــد. ای ــر عهــده دارن را ب
طبقه بنــدی قطعــات داغ قــرار می گیــرد. بــه دلیــل شــرایط کارکــرد خیلــی خــاص بــه  واســطه دمــا 
ــر روی ایــن قطعــه، جنــس، هندســه، روش  ــاال و همچنیــن تنش هــای مکانیکــی ب و ســایش ب
ســاخت و پوشــش دهی ایــن پره هــا دارای فنــاوری خــاص و پیچیــده می باشــد. معمــواًل جنــس 
ــره از پوشــش های  ــر روی ســطح پ ــوده و ب ــل ب ــاالی نی ــا ب ــای دم ــا از ســوپر آلیاژه ــن پره ه ای
Alloy MCR و پوشــش های ســرامیکی اســتفاده می شــود. هندســه و ابعــاد ایــن پره هــا بســیار 
ــال  ــیاالتی و انتق ــده س ــبات پیچی ــطه محاس ــه  واس ــره ب ــر پ ــاص ه ــای خ ــوده و انحن ــق ب دقی

ــردد. ــن می گ حــرارت تعیی

پره های ثابت ناحیه داغ توربین های گازی

شرکت  مهندسی بدر سیستم  
www.badrsystem.com



نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی

۶4۶۵

فصل دوم | توزیع و انتقال

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

اعمــال گشــتاور نیــرو بــه شــفت اصلــی توربیــن و چرخانــدن تجهیــز متصلــه بــه توربیــن جهــت 
تولیــد بــرق و یــا چرخانــدن پمــپ

استانداردها، مجوزها و تاییدیه  های بین المللی: 
تولید این قطعات مطابق با )OEM( استانداردهای تولید کننده اصلی صورت می پذیرد.

بخش: تجهیزات دوار )پمپ ها، توربین ها و کمپرسورها(

)MW( 12.9ظرفیت نامی توربین

35بازده )%(

Compressor Pressure Ratio1۶.۸:1

© Turbine TIT125۶

)Cold Section( 11تعداد ردیف های مسیر سرد متحرک

)Cold Section( 11تعداد ردیف های مسیر سرد ثابت

)Hot Section( 2تعداد ردیف های مسیر داغ متحرک

)Hot Section( 2تعداد ردیف های مسیر داغ ثابت

مزایای رقابتی:
از آنجــا کــه بخــش مســیر گاز داغ توربیــن بــه خصــوص پره هــای روتــور GG و PT جــزء مهمتریــن 
و پیچیده تریــن قســمت های توربیــن هســتند، تعمیــرات قطعــات نــام بــرده توربیــن مذکــور کــه 
دارای ایــن مشــخصات می باشــد جــزء ســرویس ها و تولیــدات High Tech اســت. الزم بــه ذکــر 
ــه جــزء توربین هــای  ــاالی 1250 درجــه ســانتی گراد می باشــد ک ــن دارای TIT ب ــن توربی اســت ای
ــل توجــه  ــه اســت. قاب ــه کار رفت ــن پره هــا ب ــا در ســاخت ای ــوژی روز دنی ــوده و تکنول کالس F ب

اســت ایــن قطعــه از CM 247 ســاخته شــده اســت.

شرکت  مهندسی بدر سیستم  
www.badrsystem.com

سال تاسیس:
۱3۷۱

معرفی محصول:
از  نیــروی حاصــل  انتقــال  ناحیــه داغ توربین هــای گازی  وظیفــه اصلــی پره هــای متحــرک 
احتــراق بــه شــفت اصلــی توربیــن و چرخانــدن تجهیــز متصــل بــه توربیــن جهــت تولیــد بــرق 
یــا چرخانــدن پمــپ می باشــد. پره هــای متحــرک توربیــن عــالوه بــر خــواص ذکــر شــده در مــورد 
پره هــای ثابــت بــه دلیــل چرخــش بــا دور بســیار بــاال بایســتی عــاری از هرگونــه تخلخــل باشــند 
ــور  ــن منظ ــرای ای ــد. ب ــش ده ــتگی افزای ــای خس ــزش و باره ــر خ ــا را در براب ــت آن ه ــا مقاوم ت
 Crystal( ریخته گــری در خــال بــا انجمــاد جهــت دار بــرای دســتیابی بــه آرایــش کریســتال ســتونی

Columnar( صــورت می گیــرد.

پره های متحرک ناحیه داغ توربین



نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی

۶۶۶۷

فصل دوم | توزیع و انتقال

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

کمپرسورهای رفت و برگشتی مورد استفاده در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

فشار: بیش از ۶0 بار 	
قطر: بیش از 15 سانتی متر 	

استانداردها، مجوزها و تاییدیه  های بین المللی: 
API618 مطابق با استاندارد

بخش: تجهیزات دوار )پمپ ها، توربین ها و کمپرسورها(

مزایای رقابتی:
قیمت رقابتی	 
امکان طراحی سفارشی	 

شرکت نیکا کمپرسور 
www.nikacompressor.com

سال تاسیس:
۱3۸9

معرفی محصول:
شــیرهای مکش-تخلیــه )Suction-Discharge( از اصلی تریــن اجــزای کمپرســورهای رفــت و 
برگشــتی بــوده کــه عملکــرد مطلــوب کمپرســور تابــع شــرایط ایــن شــیرها اســت. عمــده چالش هــا 
ــا ذرات  ــه ب ــرل نشــتی در محــدوده مجــاز، مقابل ــن شــیرها شــامل کنت و مســائل موجــود در ای
معلــق و قطــرات مایــع، کاهــش ارتعاشــات و صــدا، جلوگیــری از شکســت و تــرک احتمالــی و نهایتًا 
ــن شــیرها  ــکا کمپرســور ای ــه نی ــف می باشــد. در مجموع ــای مختل ــردی در بخش ه ــاء عملک ارتق
ــع نفــت، گاز، پتروشــیمی  ــوع صنای ــرای اســتفاده در شــرایط کاری متن ــف و ب در ســایزهای مختل
ــا  ــد طراحــی محصــول ب ــد می شــود. فرآین ــوب طراحــی و تولی ــا دقــت و کیفیــت بســیار مطل و ب
شبیه ســازی CFD مطابــق بــا شــرایط عملیاتــی تــا رســیدن بــه طــرح اولیــه آغــاز می شــود و پــس 
از آنالیــز تنــش و دســتیابی بــه هندســه مناســب و بــا انتخــاب مــواد، طراحــی فرآینــد تولیــد ادامــه 
ــار  ــج تســت در اختی ــق اســتاندارد API618 تســت شــده و نتای ــدی طب ــد. شــیرهای تولی می یاب

ــرد. ــرار می گی مشــتری ق

ظرفیت تولید ساالنه: 
۵۰۰۰ شیر مکش - تخلیه 

Suction-Discharge شیرهای
با فشار بیش از 60 بار و قطر بیش از  15 سانتی متر
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فصل دوم | توزیع و انتقال

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

جلوگیری از نشت گاز به بیرون از سیستم 	 
ــرطان زا، 	  ــده، س ــای آالین ــاک، گازه ــده و خطرن ــت، خورن ــران قیم ــواد گ ــت م ــری از نش جلوگی

ــره منفجــره و غی

استانداردها، مجوزها و تاییدیه  های بین المللی: 
 	 API 682
 	 DIN 24960
 	API 610
 	API 617
 	API 614
 	ISO 1940
 	API 598
 	API 599
 	API 600
 	API 602
 	API 603
 	API 608
 	API 609

بخش: تجهیزات دوار )پمپ ها، توربین ها و کمپرسورها(

12 تا 350میلی مترقطر شفت

0 تا 520بارفشار کاری

10۴- تا ۴90درجه سانتی گراددما

2۸,000دور در دقیقهدور موتور

مزایای رقابتی:
ارتقاء متریال و ارتقاء فناوری ساخت	 
افزایش راندمان و طول عمر کارکرد تجهیزات	 

شرکت نهادین آرمان 

سال تاسیس:
۱3۷۷

معرفی محصول:
ــل  ــی از قبی ــورهای گازی از قطعات ــت بندی کمپرس ــور نش ــه منظ ــته، ب ــول در گذش ــور معم ــه ط ب
 Double Face( ــل فیــس ســیل ــا داب ــی، الیبرنــت ســیل )Labyrinth Seal( و ی رینگ هــای کربن
Seal( بــا کمــک ســیال بریــر )Barrier( اســتفاده می شــد. معایــب اســتفاده از ایــن روش هــا ایــن 
بــود کــه تعمیــرات و نصــب ایــن قطعــات بســیار پیچیــده و هزینه بــر بــوده و عــالوه بــر آن فضــای 
نســبتًا زیــادی را نیــز در کمپرســور اشــغال می کــرد. همچنیــن بــرای نصــب ایــن اقــالم نیــز بــه بــاال 
بــردن ســایز شــفت، ســرعت شــفت و همچنیــن افــزودن یــک سیســتم روانــکاری بــا روغــن نیــاز 
بــود کــه موجــب هــدر رفــت بیــش از حــد انــرژی می شــد. درای گــس ســیل بــا حرکــت دو صفحــه 
مــوازی روبــروی هــم و ایجــاد یــک فیلــم نــازک گاز تمامــی ایــن مشــکالت را برطــرف نمــود و بــه 

شــل خشــک عملیــات نشــت بندی را انجــام داد.
 Face درای گــس ســیل از دو مجموعــه دوار و ثابــت تشــکیل شــده کــه شــامل قطعاتــی از قبیــل

Ring ،Seat Ring ،Retainer ،Coil Springs ،Secondary Seal ،Sleeve و غیــره می باشــد.

)Dry Gas Seal( درآی گس سیل

www.nahadin.com

ظرفیت  تولید ساالنه: 

مقاصد اصلی صادراتی: 

ظرفیت اسمی یک شیفت شرکت 2۱۰۰ تجهیز کامل و یازده تن قطعات صنعتی می باشد و تولید واقعی شرکت 
4۶۰۱۵ هزار عدد قطعات مکانیکال سیل و درای گس سیل

روسیه، ونزوئال و عراق

سابقه صادرات:
کمتر از ۵۰۰ هزار دالر
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فصل سوم 



کاتالیست ها و کمیکال ها  

مخازن، تاورها و راکتورها   

سیستم های کنترل و تجهیزات ابزار دقیق   

بویلرها، مبدل ها و مشعل ها   

شیرآالت و عملگرها 

میترینگ ها

شیر کنترلی با اکچویتور پنوماتیک    |    ۱22   

۱24    |    )Trunnion Mounted Soft Seat Ball Valve( شیرهای توپی ترونیون   

۱2۶    |    )Butterfly Valve( شیر پروانه ای   

۱2۸    |    API براساس استاندارد )Ball Valve( شیر توپی   

۱3۰    |    API با استاندارد )Globe Valve( شیر بشقابی   

عملگرهای هیدرولیکی و نیوماتیکی به همراه شیر توپی     |    ۱34   

۱3۶    |    Gas over Oil عملگرهای   

۱3۸    |     LBV  و GAS Over Oil Actuator عملگرهای   

سیستم میترینگ گازی و مایعات    |    ۱4۰   

ا :
ش ه

خ
ب

کاتالیست های مورد استفاده در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی؛ ریفرمینگ، گوگردزدایی هیدروژن و غیره    |    ۷4   

کاتالیست فرآیند ایزومریزاسیون برش سبک نفتا    |    ۷۶   

۷۸    |    RFCC و FCC کاتالیست های واحدهای   

کاتالیست های ریفرمینگ گاز طبیعی با بخار آب؛ هر سه نوع اولیه، ثانویه و اتوترمال    |    ۸۰   

کاتالیست های بازیافت گوگرد SRU؛ پارالکت    |    ۸2   

جاذب گوگرد از جریانات نفت و گاز بر پایه اکسید روی- اکسید مس/ سولفور گارد    |    ۸4   

۸۶    |    ۱3X ۵ وA ،4A ،3A غربال های ملکولی؛ زئولیت های   

دمولسی  فایرهای مورد استفاده در حفاری    |    ۸۸   

مخازن کرایژونیک )دوجداره فوق تبریدی( و فالکس های نیتروژن مایع    |    9۰   

پکیج مخازن کرایژونیک )دوجداره فوق تبریدی(؛ با دمای کاری پایین تر از منفی ۵۰ درجه سانتی گراد    |    92   

برج فرآیندی یکپارچه تقطیر    |    94   

فلومتر مبتنی بر روش الکترومغناطیسی    |    9۶   

کولرهای هوایی تیتانیومی    |    9۸   

مبدل های پوسته و لوله صنعتی تیتانیومی و سوپرآلیاژی    |    ۱۰۰   

۱۰2    |    )TLE( مبدل های حرارتی انتقال خطی   

مبدل حرارتی تیتانیومی    |    ۱۰4   

۱۰۶    |    )TLE( مبدل های حرارتی انتقال خطی   

مبدل های حرارتی لوله و پوسته؛ متشلک از آلیاژهای نیلک- مولیبدن و تیتانیوم    |    ۱۰۸   

مبدل های صفحه ای با پلیت تیتانیومی یا سوپرآلیاژ؛ مانند اینکونل و سوپرداپلکس و پلیت های آن    |    ۱۱۰   

طراحی و ساخت مبدل کرایوژنیک کلدباکس     |    ۱۱2   

۱۱4    |    ۶۰۰-۱2۰۰۰ kW مشعل های مدوالر سوخت نفتی سبک و سنگین؛ با ظرفیت   

شیر پروانه ای )Butterfly Valve API 6D(؛ کالس ۱۵۰ از 24 اینچ به باال و کالس 3۰۰ از 2۰ اینچ به باال    |    ۱۱۶   

۱۱۸    |    API با استاندارد )Gate Valve( شیر دروازه ای   

شیرهای ON/OFF مدل توپی ترونیون     |    ۱2۰   

فصل سومفصل سوم
فصل سومفصل دومفصل اول

پاالیش و پتروشیمی
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فصل سوم | پاالیش و پتروشیمی

کامل بودن سبد کاالیی	 
توانایی تولید محصوالت جدید	 
خدمات فنی مهندسی مناسب	 

 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

مزایای رقابتی:

کاربـــــــــــرد:

بخش: کاتالیست ها و کمیکال ها

کاربردنام کاتالیست

طبیعــی  گاز  ریفرمینــگ  کاتالیســت های 
خنثــی( و  فعــال  نیمــه  )فعــال، 

تولیــد گازهــای احیاکننــده H2 و CO بــرای تبدیــل ســنگ آهــن بــه 
آهــن اســفنجی

کاتالیســت گوگردزدایی هیدروژنــی )HDS( از 
جریــان گاز طبیعی

تبدیــل ترکیبــات مرکاپتانــی در جریــان گاز طبیعــی بــه هیــدروژن 
ــا اســتفاده از هیــدروژن دی ســولفید ب

بــاال  دمــا  گاز-آب  انتقــال  کاتالیســت های 
)LTSC( پاییــن  دمــا  و   )HTSC(

تولید هیدروژن با خلوص باال برای مصارف پتروشیمی

حذف CO2 از گاز سنتز در واحدهای تولید آمونیاککاتالیست متاناسیون

حذف استیلن در خوراک ورودی واحدهای پلی اتیلنکاتالیست هیدروژناسیون استیلن

تولید متانول در پتروشیمیکاتالیست سنتز متانول

تولید فرمالدهید در پتروشیمیکاتالیست سنتز فرمالدهید

حذف هیدروژن در واحدهای تولید اوره و آمونیاککاتالیست حذف هیدروژن

کاتالیست اندوترمیک
جهــت اســتفاده در ژنراتورهــای گاز اندوترمیــک مــورد اســتفاده در 

صنایــع قطعه ســازی و متالــورژی

کاتالیســت ریفرمینــگ اولیــه و ثانویــه بــا بخار 
آب و کاتالیســت پــری ریفرمینگ

جهت تولید گاز سنتز در واحدهای تولید متانول و آمونیاک

کاتالیست تفکیک آمونیاک
جهــت تولیــد هیــدروژن و نیتــروژن از آمونیــاک در کوره هــای 

حرارتــی بــرای ســختی ســازی قطعــات فلــزی

برای حذف H2S از جریان گاز طبیعیکاتالیست سولفورزدایی بر پایه اکسید روی

www.sarvco.ir

سال تاسیس:

در یــک نــگاه کلــی می تــوان اشــاره کــرد کــه 20 درصــد از محصــوالت صنعتــی و 90 درصــد از 
محصــوالت شــیمیایی در فراینــد تولیــد خــود نیــاز بــه کاتالیســت دارنــد. لــذا بــا توجــه بــه اهمیــت 
و ضــرورت جایــگاه کاتالیســت در صنایــع مختلــف، شــرکت های متعــددی در دنیــا خصوصــًا 
ــد و عرضــه کاتالیســت  ــه تولی ــدام ب ــش اق ــه از ســال های پی مناطــق و کشــورهای توســعه یافت
ــزی هســتند باعــث کاهــش مــدت  ــه نمک هــای فل ــر پای ــًا ب ــه عمدت ــد. کاتالیســت ها ک می نماین
زمــان واکنــش، افزایــش راندمــان، تعدیــل شــرایط واکنــش و افزایــش عملکــرد واحــد می شــود.
شــركت نفــت و گاز ســرو در زمينه هــای تحقيــق و توليــد انــواع کاتالیســت های صنايــع نفــت، گاز، 
پتروشــيمي و صنعــت فــوالد و نیــز طراحــی و اجــرای واحدهــای GTL )تولیــد نفــت مصنوعــی( 
موفقيت هــاي چشــم گيري كســب نمــوده اســت. همچنیــن ایــن شــرکت تاکنــون توانســته اســت 
تمــام کاتالیســت های مــورد اســتفاده در فراینــد تولیــد متانــول، آمونیــاک، اوره و کاتالیســت تولیــد 
گاز اتیلــن در صنعــت پتروشــیمی، کاتالیســت های مــورد اســتفاده در تولیــد گاز هیــدروژن در 
صنعــت پاالیشــگاهی، کاتالیســت های صنایــع پاییــن دســتی بــرای تولیــد متانــول بــه فرمالدهیــد 
و نیــز کاتالیســت های مــورد اســتفاده در صنایــع فوالدســازی بــرای تکنولوژی هــای PERED و 

MIDERX را تولیــد کنــد.

۱3۸3

کاتالیست های مورد استفاده در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
ریفرمینگ، گوگردزدایی هیدروژن، انتقال گاز- آب دما باال و متاناسیون

معرفی محصول:

شرکت توسعه صنایع نفت و گاز سرو 
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فصل سوم | پاالیش و پتروشیمی

کیفیت بهتر و قیمت پایین تر نسبت به محصوالت مشابه	 
امکان بازیابی و احیاء مجدد کاتالیست مستعمل 	 

 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

تبدیل نرمال پارافین ها به ترکیبات شاخه دار	 
تبدیل متازایلن به اورتو یا پارازایلن	 

مزایای رقابتی:

کاربـــــــــــرد:

بخش: کاتالیست ها و کمیکال ها

تأییدیه عملکرد از پاالیشگاه نفت اصفهان و شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران 
استانداردها، مجوزها و تاییدیه  های بین المللی:  سال تاسیس:

ترکیبات  تبدیل  به منظور  نفت  پاالیش  مجتمع های  در  ایزومریزاسیون  فرآیند  کاتالیست های 
اکتان برش  باال بردن عدد  )ایزو( جهت  به ترکیبات شاخه دار  - راست زنجیر(  پارافینی )خطی 
هیدروکربوری نفتای سبک )ترکیبات 5 و ۶ کربنه پارافینی( و تولید ایزومریت )Isomerate( مورد 
استفاده قرار می گیرند. کاتالیست های فرآیندهای ایزومریزاسیون برش سبک نفتا و ایزومریزاسیون 

زایلن در یک طبقه بندی کلی به دو دسته زیر تقسیم می شوند:
کاتالیست های Pt-Cl/Al2O3 )پالتین/ اکسید آلومینیوم کلرینه شده(. 1
ــا . 2 ــده ب ــی ش ــض یون ــات تعوی ــت مردنی ــن/ زئولی ــت های Pt/H-Mordenite )پالتی کاتالیس

ــدروژن(  هی

۱39۱

کاتالیست فرآیند ایزومریزاسیون برش سبک نفتا

معرفی محصول:

شرکت اکسیر نوین فرآیند آسیا 
www.exirnovinco.com
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میزان Activity یا درصد تبدیل کاتالیست Grace در حدود 77 تا ۸0 درصد	 
میزان تولید بنزین و LPG باال همراه با تمایل کم به تولید کم گازهای متان و اتان	 
مقاومت مناسب نسبت به سایش	 

 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

مزایای رقابتی:

بخش: کاتالیست ها و کمیکال ها

ISO 9001 توف نورد )آلمان(	 
ISO 14001 توف نورد )آلمان(	 
ISO 18001 توف نورد )آلمان(	 
 	ISO 17025 NACI

استانداردها، مجوزها و تاییدیه  های بین المللی: 

مشخصات فنی:
Test MethodValueItem

ASTM D390775±3MAT conversion, %wt

ASTM D3663-99260±30Total SA, m2/g

-200±15Zeolite SA, m2/g

-24.50Zeolite Unit Cell Size, Angstrom

-0.35 ±0.02Pore Volume, cc/g

ASTMD D4512-990.70-0.80ABD, g/cc

ASTM D4464-PSD, %wt

-<20-20 microns

-12-150-40 microns

ASTM D446470-80APS, µm

XRF47-50Alumina Oxide, %wt (dry basis)

ASTM D1977-98<0.3Sodium, %wt (dry basis)

XRF3.0-5.0Rare Earth Oxide, %wt (dry basis)

-0.7±0.2SO4, %wt (dry basis)

-<15LOI, %wt

ASTM D57575±2Attrition Index

سال تاسیس:

کراکینــگ کاتالیســتی بســتر ســیال )FCC: Fluid Catalytic Cracking(، اساســی ترین واحــد 
ــادی را  ــرات زی ــد تغیی ــن فرآین ــن اســت. ای ــد بنزی ــزرگ جهــت تولی ــگ در پاالیشــگاه های ب کراکین
 RFCC:( متحمــل شــده اســت. نقطــه عطــف مهــم در تاریــخ ایــن فرآینــد، کراکینــگ باقیمانده هــا
ــای  ــروزه حــدود 20 درصــد از خــوراک واحده Residue Fluid Catalytic Cracking( اســت. ام
تشــکیل می دهنــد. کاتالیســت های  و خــأ  اتمســفریک  تقطیــر  بــرج  ته مانده هــای  را   FCC
ــی  ــا کراکینــگ برش هــای ســنگین هیدروکربن ــد FCC جهــت شکســتن ی مــورد اســتفاده در فرآین
ــت  ــز اهمی ــه حائ ــرده می شــوند. نکت ــه کار ب ــزل ب ــن و دی ــه محصــوالت ســبک در گســتره بنزی ب
ایــن اســت کــه کاتالیســت های FCC/RFCC بیشــترین مصــرف کاتالیســت های مــورد اســتفاده 
در صنعــت نفــت و گاز مربوطــه را کــه بیــش از 13 هــزار تــن در ســال می باشــد، بــه خــود 
ــی  ــگ شــامل آلومینوســیلیکات های طبیع ــد. کاتالیســت های تجــاری کراکین اختصــاص می دهن
عمــل آوری شــده بــا اســید همــراه بــا کاتالیســت های آلومینوســیلیکات ســنتزی بــا نــام زئولیت هــا 
)زئولیت هــای NaY ،USY و REY( همچنیــن زئولیــت HZSM-5 می باشــند کــه بــا اجــزای دیگــری 
ماننــد ماتریکــس یــا باینــدر طبیعــی )بنتونیــت یــا کائولینیــت(، عامــل ایجــاد اســتحکام )آلومینــا( 

ــه می شــوند. ــره فرمول ــده و غی پرکنن

تبدیل برش های سنگین و کم ارزش نفتی به فرآورده های باارزش و سبک	 
واکنش های شکست مولکولی در فشار پایین	 
به دست آوردن محصوالتی با کیفیت باالتر	 

۱39۱

RFCC و FCC کاتالیست های واحدهای

معرفی محصول:

کاربـــــــــــرد:

شرکت شیمیایی بهداش 
www.behdashco.com
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استحکام باالتر نسبت به محصوالت خارجی	 
عملکرد عالی	 

 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

استفاده در ریفرمرهای صنعتی تبدیل گاز طبیعی با حضور بخار آب جهت تولید گاز سنتز مورد 	 
نیاز مجتمع های پتروشیمی تولیدکننده متانول، آمونیاک و اوره

لید سوخت هیدروژنی، فرآیند ریفرمینگ متان با بخار آب است؛ بنابراین از این کاتالیست برای 	 
تولید هیدروژن مورد نیاز در جهان استفاده می شود.

مزایای رقابتی:

کاربـــــــــــرد:

بخش: کاتالیست ها و کمیکال ها

 	ISO 10002: 2018
 	ISO 10004: 2018
 	ISO 31000: 2018
 	ISO 29001: 2020
 	ISO 45001: 2018
 	ISO/ IEC 17025:2017
 	HSE-MS

استانداردها، مجوزها و تاییدیه  های بین المللی: 

مقاومت باال در برابر بخار و چگالش بخار	 
درصد پایین سولفور و کلر	 
سهولت در فعال کردن کاتالیست	 
فعالیت کاتالیستی باال و افت فشار پایین ناشی از شل هندسی بهینه شده و مساحت 	 

سطح خارجی باال
درصد پایین متان خروجی ناشی از سطح ویژه باال	 
دمای پایین دیواره تیوب به علت انتقال حرارتی مناسب	 

مشخصات فنی:

سال تاسیس:

کاتالیســت های ریفرمینــگ گاز طبیعــی بــا بخــار آب )هــر ســه نــوع اولیــه، ثانویــه و اتوترمــال( در 
ریفرمرهــای صنعتــی تبدیــل گاز طبیعــی بــا حضــور بخــار آب بــه منظــور تولیــد گاز ســنتز مــورد نیــاز 
ــد.  ــرار می گیرن ــاک و اوره مــورد اســتفاده ق ــول، آمونی ــده متان مجتمع هــای پتروشــیمی تولیدکنن
روش تولیــد ایــن کاتالیســت ها بســیار مشــابه بــا روش تولیــد کاتالیســت ریفرمینــگ مــورد 

ــاء مســتقیم ســنگ آهن )DRI( می باشــد. ــای احی اســتفاده در واحده
ایــن کاتالیســت ها حــاوی فلــز فعــال نیــل بــر پایــه آلومینــا هســتند. تولیــد ایــن کاتالیســت ها 
شــامل دو مرحلــه تولیــد اســت کــه از اهمیــت بســیاری زیــادی در فرآینــد تولیــد برخــوردار اســت:

 پایه کاتالیست	 
تلقیح و کلسیناسیون کاتالیست	 

۱392

کاتالیست های ریفرمینگ گاز طبیعی با بخار آب
هر سه نوع اولیه، ثانویه و اتوترمال

معرفی محصول:

شرکت گسترش فناوری خوارزمی 
www.khwarizmico.com
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 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

 )H2S( مــورد اســتفاده در شــرکت های پاالیــش گاز و نفــت خــام جهــت تبدیــل ســولفید هیــدروژن
)S( بــه گوگــرد

کاربـــــــــــرد:

بخش: کاتالیست ها و کمیکال ها

تأییدیه های محصوالت از پژوهشگاه صنعت نفت ایران
استانداردها، مجوزها و تاییدیه  های بین المللی: 

مشخصات فنی:
>93
<0.03
<0.1
<0.25

Al2O3

Fe2O3

SiO2

Na2O

Chemical %(m/m)

4~6 mm
>300
>0.4
>150
0.6~0.7
<0.1

Exterior
Specific Surface area
Pure Volume
Crushing Strength
Bulk Density
Abrasion Rato

Physio-Chemical

فناوری بومی

مزایای رقابتی:

سال تاسیس:

ــش گاز و  ــروف کالووس در شــرکت های پاالی ــد مع ــا SRU در فرآین ــرد ی ــت گوگ کاتالیســت بازیاف
نفــت خــام جهــت تبدیــل ســولفید هیــدروژن )H2S( بــه گوگــرد )S( مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد.

16H2S + 8SO2 ---< 3S8 + 16H2O

ــه ســه  ــوان آن هــا را ب ــه می ت ــد ک ــرد وجــود دارن ــواع مختلفــی از کاتالیســت های بازیافــت گوگ ان
ــر تقســیم بندی نمــود: ــه زی طبق

کاتالیست های پایه آلومینیوم. 1
کاتالیست های اکسیژن اسکونجر )عمل آوری شده با آهن(. 2

کاتالیســت های اکســید تیتانیــوم: دارای کاربــرد چندگانــه اســت و به منظــور هیدرولیــز . 3
ترکیبــات CS2 و COS موجــود در خــوراک مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد.

فرآیند کامل تولید این کاتالیست مشتمل بر مراحل زیر است:
تشکیل کریستال )هسته سازی( از پودر آلومینا و یا اکسید تیتانیوم. 1
عملیات شل دهی. 2
عملیات حرارتی )خشک و کلسینه کردن(. 3

۱3۵۵

SRU کاتالیست های بازیافت گوگرد
پارالکت

معرفی محصول:

شرکت صنایع رنگینه و کاتالیست پارس 
www.ppandc.com
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 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

صنعت نفت و گاز
کاربـــــــــــرد:

بخش: کاتالیست ها و کمیکال ها

تأییدیه محصوالت از پژوهشگاه صنعت نفت ایران
استانداردها، مجوزها و تاییدیه  های بین المللی: 

معموال این کاتالیست ها به صورت رشته ای با قطر 3 تا 5 میلی متر طراحی و به روش اکسترودری 
تولید می شوند. اما به شل قرص نیز قابلیت تولید دارند.

مشخصات فنی:

بهترین شرکت ایران در زمینه تولید جاذب های تخصصی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی	 
دستیابی به محصول پودر با سطح ویژه باالتر از 100 متر مربع بر گرم 	 
 بهتر از نمونه های خارجی	 

مزایای رقابتی:

سال تاسیس:

ایــن جاذب هــا در اصــل بــه منظــور جــذب و حــذف آالینده هــای گوگــرددار موجــود در خوراک هــای مختلــف 
ــه اکســید  ــد، طراحــی و تولیــد می شــوند. بخــش اعظــم ایــن جــاذب برپای ــی دارن ــر بســیار پایین کــه مقادی
ــه روش هم رســوبی ســنتز می شــوند. به منظــور شــل دهی محصــول،  ــه ب روی- اکســید مــس می باشــد ک
ــتفاده  ــاذب اس ــد ج ــد تولی ــد( در فرآین ــا 15 درص ــا )ت ــد آلومین ــل دهنده مانن ــا ش ــدر و ی ــری باین از مقادی
می شــود. ایــن جــاذب در مســیر جریانــات نفــت و گاز طبیعــی بــه ســمت فرآیندهــای مختلــف ماننــد 
ــای  ــل رســاندن ناخالصی ه ــه حداق ــا ب ــه می شــوند و هــدف آنه ــره تعبی ــگ و غی ایزومریزاســیون، ریفرمین
ــت  ــت اهمی ــره اســت. عل ــا و غی ــا، دی ســولفیدها، تیوفن ه ــه H2S، مرکاپتان ه ــف از جمل ــرددار مختل گوگ
حــذف آالینده هــای گوگــرددار از جریانــات مختلــف نفــت و گاز، مســموم شــدن کاتالیســت های پاییــن 
دســتی، خوردگــی تجهیــزات، خطــرات زیســت محیطی و ایمنــی می باشــد. باتوجــه بــه نــوع و میــزان ترکیــب 
گوگــردار و همچنیــن نــوع خــوراک، میــزان ظرفیــت جــذب ایــن کاتالیســت ها قابــل تغییــر از طریــق میــزان 

ســطح ویــژه اکســید روی- اکســید مــس و نــوع و میــزان باینــدر اولیــه اســت.

۱3۷3

جاذب گوگرد از جریانات نفت و گاز بر پایه اکسید روی- اکسید مس 
سولفور گارد

معرفی محصول:

شرکت تولیدی تحقیقاتی گهرسرام 

ظرفیت تولید ساالنه: 

مقاصد اصلی صادراتی: 

2۵۰ تن

CIS روسیه، عراق، ونزوئال و

www.gaharceram.com

سابقه صادرات:
کمتر از ۵۰۰ هزار دالر
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 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

تهیه غربال های مولکولی مورد استفاده در صنایع نفت، گاز و سایر صنایع 
کاربـــــــــــرد:

بخش: کاتالیست ها و کمیکال ها

تأییدیه های محصوالت )3A و 13X( از پژوهشگاه صنعت نفت ایران
استانداردها، مجوزها و تاییدیه  های بین المللی: 

مشخصات فنی:

3A زئولیت

ســدیم- پتاســیم آلومینوســیلیکات بــا قطــر حفــره 3 آنگســتروم، مــورد اســتفاده در خشــک نمــودن 

)آب زدایــی( عمیــق گازهــای ســوختی حاصــل از فرآینــد کراکینــگ،  هیدروکربن هــای غیراشــباع 

ــی ســبک  ــات آروماتیــک )BTX( و حالل هــای الکل ــن،  بوتادیــن و اســتیلن(،  ترکیب ــن، پروپیل )اتیل

)اتانــول و متانــول( و گاز CO2 درجــه غذایــی

4A زئولیت
ــا قطــر حفــره ۴ آنگســتروم، مــورد اســتفاده در خشــک کــردن گازهــا،  ســدیم آلومینوســیلیکات ب
ــته بندی های  ــک کننده بس ــل خش ــون، عام ــد آرگ ــی مانن ــی، گازهای ــای آلکان ــی،  حالل ه گاز طبیع

دارویــی و اجــزای الکترونیکــی

5A کلســیم- ســدیم آلومینوســیلیکات بــا قطــر حفــره 5 آنگســتروم،  مــورد اســتفاده بــرای خشــک زئولیت
کــردن گاز طبیعــی و جــذب CO2 ،CO و H2S،  نیتــروژن، هیــدروژن و گازهــای بی اثــر

13X زئولیت

ســدیم آلومینوســیلیکات نــوع X بــا قطــر حفــره 9 آنگســتروم، مــورد اســتفاده بــرای 
ــازی  ــت، جداس ــوا در صنع ــی ه ــودن معمول ــا و CO2، خشــک نم جــذب آب، مرکاپتان ه
اکســیژن از نیتــروژن در سیســتم های اکسیژن ســاز بیمارســتانی، دمــای بازیابــی کــم و 

ــی عمــر ســرویس طوالن

سال تاسیس:

ــت  ــل قطبی ــه به دلی ــتند ک ــی )Molecular Sieve( هس ــای مولکول ــی از غربال ه ــا )Zeolite( نوع زئولیت ه
ــات  ــی آب و ترکیب ــی( انتخاب ــطحی )فیزیک ــای س ــن جاذب ه ــان از مهم تری ــی حفراتش ــطوح داخل ــاالی س ب
گوگــردی نفــت و گاز ماننــد مرکاپتان هــا و H2S )امــری ضــروری در فرآینــد تصفیــه نفــت خــام و گاز( و 
همچنیــن ناخالصی هــا و آالینده هــای جریان هــای آبــی )امــری ضــروری در تصفیــه فاضالب هــا( و همچنیــن 
ــات نوعــی آلومینوســیلیکات هســتند کــه دارای  ــد CO و CO2 می باشــند. ایــن ترکیب آالینده هــای هــوا مانن
انــواع مختلفــی می باشــند و در یــک دســته بندی بــر اســاس ســاختار مولکولــی و شــبکه کریســتالی می تــوان 
آن هــا را بــه دو نــوع زئولیت هــای طبیعــی و ســنتزی تقســیم بندی نمــود. از مهم تریــن زئولیت هــای ســنتزی 
 3A یعنــی  A اشــاره نمــود. علــت نام گــذاری ســه نــوع زئولیــت ZSM-5 و A ،X ،Y می تــوان بــه زئولیت هــای
4A و 5A  انــدازه حفــره آن هــا می باشــد کــه بــه ترتیــب 3، ۴ و 5 آنگســتروم اســت. انــدازه حفــره عامــل 
اصلــی در ســرعت جــذب، قــدرت جــذب و همچنیــن نــوع مــاده ای اســت کــه می توانــد جــذب شــود. ایــن 
ســه نــوع زئولیــت از طریــق فرآینــد تعویــض یونــی در محیــط اشــباع از نمــک فلــز مربوطــه قابــل تبدیــل بــه 
یکدیگــر می باشــند. غربال هــای مولکولــی دیگــر مــورد اســتفاده در صنعــت شــامل کربــن فعــال، خاک هــای 

رس، شیشــه متخلخــل، ســیلیکاژل و آلومینــای فعــال هســتند.

۱393

غربال های ملکولی
13X 3 وA، 4A، 5A زئولیت های

معرفی محصول:

شرکت تولید مهندسی نیتل پارس 
www.nitelpars.com
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فصل سوم | پاالیش و پتروشیمی

 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

جداسازی آب از نفت
کاربـــــــــــرد:

بخش: کاتالیست ها و کمیکال ها

 	ISO 9001:2015
 	E&P گواهینامه

استانداردها، مجوزها و تاییدیه  های بین المللی: 

دمولسی فایرها براساس منابع  و رفرنس ها، ترکیبی از مواد مختلف از جمله رزین های فنول 
ایمین ها و حتی  پلی اتیلن  پلی آمین ها،  پلی اُل ها،  بازی،  یا  و  اسیدی  فرمالدهید کاتالیز شده 
رزین های اپوکسی هستند که جزء اصلی آن ها بر پایه پلیمر یا کوپلیمرها است که قبل از استفاده 

باید به صورت کنترل شده ای اتوکسیله و یا پروپوکسیله شوند. 

مشخصات فنی:

بومی سازی شده 	 
سطح فنی باال	 

مزایای رقابتی:

سال تاسیس:

ــه در  ــتند ک ــی هس ــیمیایی خاص ــواد ش ــیون، م ــکننده های امولس ــا ش ــی فایرها )Demulsifiers( ی دمولس
جداســازی مــواد همــراه نفــت، اهمیــت و نقشــی اســتراتژیک دارنــد. ایــن مــواد بــر امولســیون آب و روغــن 
غلبــه کــرده و منجــر بــه جداســازی آب از نفــت می گردنــد. بــا توجــه بــه وجــود مقادیــر بــاالی آب، نمــک و 
دیگــر جامــدات در نفــت خــام ضــروری اســت ایــن مــواد از نفــت خــام در اســتخراج اولیــه قبــل از تصفیــه 
ــاد شــده، خصوصــًا آب کــه مقــداری نمــک حــل شــده را نیــز  ــرا وجــود مــواد ی نفــت خــام جــدا شــوند، زی
بــا خــود بــه همــراه دارد منجــر بــه افــت کیفیــت نفــت در بــازار جهانــی شــده و حتــی موجــب عــدم خریــد 
آن در صــورت عــدم رعایــت میــزان مجــاز آن خواهــد شــد.  بررســی عوامــل مختلــف تأثیرگــذار بــر عملکــرد 
ــال  ــزی، ســرعت انتق ــزان آب دوســتی و آب گری ــن ســطحی، می ــوژی خــواص بی ــر، رئول دمولســی فایرها نظی

ــه ســطح مشــترک و ... الزم اســت. جــرم از دمولســی فایر ب
ــا پروپوکســیله بــه همــراه برخــی  محصــول بــه صــورت فرموالســیونی از یــک یــا چنــد پلیمــر اتوکســیله و ی
ــس  ــا و اســترهای بی ــل ســولفونیک اســیدها، اســید اســترهای چــرب، اتره ــل آری ــا شــامل آلکی افزودنی ه
فنــل گلیکــول، ســدیم دودســیل ســولفات و ... محلــول در حالل هایــی همچــون زایلــن، نفتــای آروماتیــک 
ســنگین، ایزوپروپانــول، متانــول، 2-اتیــل هگزانــول و غیــره می باشــد کــه بــه صــورت فیزیکــی و در ترکیــب 

ــرد. درصدهــای خــاص انجــام می گی

۱3۶۵

دمولسی  فایرهای مورد استفاده در حفاری

معرفی محصول:

شرکت شیمیائی انرژی سمنان 
www.energychemstore.com
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 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

صنایعی مانند فوالد، پتروشیمی، نفت، سوله سازی و غذایی و ...	 
بیمارستان ها شامل کلیه مراکز درمانی و حمل از مراکز تولید به محل مصرف	 

مشخصات فنی:

کاربـــــــــــرد:

بخش: مخازن، تاورها و راکتورها

ورق آلیاژی A516 GR 70، استنلس استیل و فوالد کربننوع متریال دستگاه

ابعاد مخازن
بر اساس نیاز مشتری تا سقف 22 مترمکعب

)قابلیت تولید شرکت تا 200 مترمکعب(

استوانه ایشلک

20 دبیبیشترین بار

19۶- و دمای خارج 120 درجه سانتی گرادقابلیت تحمل دما مخازن

نحوه عایق کاری و ایزوالسیون مخازن به بهترین شل به منظور باال بردن زمان ماندگاری

مزایای رقابتی:

EN 2-13458 ترکیه
استانداردها، مجوزها و تاییدیه  های بین المللی: 

www.cryomed.ir
شرکت ویدا صنعت سازان آکام  

سال تاسیس:

مخازن کرایژونیک و فالکس های نیتروژن مایع تحت عنوان تانکرهای برودتی شناخته می شوند. 
این مخازن از دو تانک ذخیره تشکیل شده اند و ناحیه ی مابین دو تانک عایق بندی حرارتی می شود. 
ــا قابــل حمــل تقســیم می شــوند. مخــازن  ــه دو دســته ثابــت و متحــرک ی مخــازن کرایژونیــک ب
کرایوژنیــک اســتاتیک بــرای اســتفاده در یــک مــکان ثابــت طراحی گردیــده و مخازن متحرک شــامل 
مخــازن کوچــک موبایلــی و متحرکــی اســت کــه برای اســتفاده در کارگاه هــا و آزمایشــگاه ها روی چرخ 
ســوار می شــوند. ایــن مخــازن بــه طــور کلــی بــه عنــوان مخــازن تحــت فشــار طبقه بنــدی می شــوند. 
بــرای آن دســته از کاربردهایــی کــه نیــاز بــه دسترســی مســتقیم بــه مایــع دارنــد، طیــف وســیعی از 
ــک در اندازه هــا،  ــاز تحــت فشــار )فالســک( را شــامل می شــوند. مخــازن کرایوژنی ــه ب مجــرای لول

فشــارها و دبی هــای مختلــف ارائــه شــده تــا نیازهــای مختلــف کاربــران را بــرآورده کننــد.

۱39۶

مخازن کرایژونیک )دوجداره فوق تبریدی( و فالکس های 
نیتروژن مایع

معرفی محصول:
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 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

جهت نگهداری گازهای صنعتی مایع

مشخصات فنی:

کاربـــــــــــرد:

بخش: مخازن، تاورها و راکتورها

توافقنامه اعطای لیسانس و انتقال دانش فنی از سوی شرکت لینده جهت ساخت مخازن 	 
دوجداره کرایوژنیک

توافقنامه همکاری در ساخت 12 دستگاه بولت ذخیره هیدروژن با شرکت Bertsch اتریش	 

استانداردها، مجوزها و تاییدیه  های بین المللی: 

3٬000 تا ۸0,000لیترحجم مخازن

1۸ تا 3۶بارفشار

پایین تر از 50- درجه سانتی گراددما

طراحی و ساخت مخازن کرایوژنیک در حجم های 3 تا ۸0 مترمکعب در فشارهای کاری 22، 	 
1۸ و 3۶ برای سرویس های اکسیژن، نیتروژن، آرگون، CO2 و محصوالت دیگر کرایوژنیک در 

دمای سرویس 19۶- درجه سانتی گراد تحت لیسانس فنی شرکت لینده آلمان.
دارای سطح باالی کیفی و مطابق با استاندارهای اروپایی	 

مزایای رقابتی:

www.delvarafzar.com
شرکت تجهیزات صنعت دلوار افزار  

سال تاسیس:

ایــن مخــازن دوجــداره بــوده و از دو مخــزن هم محــور تشــکیل شــده اند کــه مخــزن داخلــی 
اســتنلس اســتیل و مخــزن خارجــی از جنــس کربــن اســتیل می باشــد و جهــت نگهــداری گازهــای 
صنعتــی مایــع در دمــای بســیار پاییــن 19۶- درجــه ســانتی گراد بــه کار می رونــد. جهــت عایــق کاری 

ــودر پرلیــت اســتفاده می شــود. بیــن دوجــداره از پ

۱3۸9

پکیج مخازن کرایژونیک )دوجداره فوق تبریدی(
با دمای کاری پایین تر از منفی 50 درجه سانتی گراد

معرفی محصول:

ظرفیت تولید ساالنه: 
حدود 4۰۰ تن - 4۰ مخزن در سایزهای گوناگون
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 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

ــت  ــا پاالیشــگاهی جه ــت پتروشــیمی ی ــک پلن ــزات ی ــن تجهی ــدی جــزء اصلی تری ــای فرآین برج ه
ــد. ــه حســاب می آین ــه محصــوالت خروجــی ب ــک خــوراک ورودی ب تفکی

مشخصات فنی:

کاربـــــــــــرد:

بخش: مخازن، تاورها و راکتورها

فلزیجنس

کربن استیل و استنلس استیلترکیب شیمیایی

مشخصات فیزیکی
خوراک از قسمت فوقانی وارد و بنا به طراحی و بسته به نوع اینترنال در چند مرحله 

به محصوالت خروجی به حساب می آیند.

مشخصات مکانیکی
متریال اصلی کربن استیل و در بعضی قسمت های خورنده متریال استنلس می باشد. 

جنس متریال اینترنال غالبًا استنلس استیل می باشد.

ابعاد
ارتفاع: 70  متر 	
ضخامت ورق: 75 میلی متر 	
قطر: بیش از ۴  متر 	

کیفیت باالی محصول	 
کاهش زمان ساخت محصول نسبت به محصوالت مشابه	 

مزایای رقابتی:

www.pkarvin.ir
شرکت پترو کیمیا آروین  

سال تاسیس:

ــن روش هــای جداســازی اســت و اســاس  ــن و متداول تری ــر )Distillation( یکــی از مهم تری تقطی
آن بــر توزیــع اجــزا بیــن دو فــاز مایــع و گاز بنیــان گذاشــته شــده اســت. در واقــع تقطیــر یکــی از 
متداول تریــن راه هــای جداســازی مــواد از یکدیگــر بــه علــت تفــاوت نقطــه جــوش می باشــد. تقطیــر 

یــک فرآینــد فیزیکــی بــرای جداســازی اجســام بــا دمــای جــوش متفــاوت اســت.
به  طور کلی برج تقطیر شامل ۴ قسمت اصلی است:

 	)Tower( برج
 	)Reboiler( سیستم جوشاننده
 	)Condenser( سیستم چگالنده
تجهیــزات جانبــی شــامل: انــواع دســتگاه های کنترل کننــده، مبدل هــای حرارتــی میانــی، 	 

پمپ هــا و مخــازن جمــع آوری محصــول

۱392

برج فرآیندی یکپارچه تقطیر

معرفی محصول:



نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی
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فصل سوم | پاالیش و پتروشیمی

شــرکت کنتــرل سیســتم خاورمیانــه اقــدام بــه تولیــد انــواع فلومترهــا بــا انــواع کاربردهــا می کنــد، 
ایــن فلومترهــا عبارتنــد از:

1- کانکشن فلنچی 
با بدنه فوالدی و 

NBR الینینگ

2- کانکشن کلمپی 
با بدنه استیل و 

PTFE الینینگ

3- کانکشن فلنچی 
با بدنه استیل و 

PTFE الینینگ

۴- کانکشن فلنچی 
با بدنه فوالدی و 

PTFE الینینگ

5- کانکشن کلمپی با بدنه 
استیل و الینینگ سرامیکی 

زیرکونیا مخصوص پرکن

 

   

 

مایعات با دمای 
پایین و خورندگی 

کم

مایعات با دمای 
باال و خورندگی 

باال

مایعات با دمای 
باال و خورندگی باال  

)محیط خورنده(

مایعات با دمای 
باال و خورندگی 

باال )محیط 
غیرخورنده(

برای استفاده در خطوط 
پرکن یا دوزینگ خطی یا 

روتاری )محیط خورنده 
سیال خورنده(

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

مشخصات فنی:

بخش: سیستم های کنترلی و تجهیزات ابزار دقیق

خطایابی اتوماتیک سخت افزار و برطرف کردن خطا در صورت امکان 	 
حذف تمام نویزهای ناخواسته به صورت الکترونیکی و از طریق برنامه نویسی	 
امکان تغییر برنامه میکروکنترلر از راه دور و بدون استفاده از پروگرمر توسط مشتری	 
پشتیبان گیری اتوماتیک از تمامی پارامترها و بازیابی اتوماتیک آن ها	 
طراحــی و ســاخت طیــف وســیعی از انــواع فلومتــر الکترومغناطیســی بــرای کاربردهــای 	 

مختلــف بــا جنس هــای متنــوع بــرای الکتــرود، بدنــه و الینینــگ 

مزایای رقابتی:

AISI 316L Stainless 
SteelConnection Material22-26 VDCSupply

Alumina, ZirconiaLining MaterialModbus RTUCommunication

TitaniumElectrods MaterialTwo Digital Output     
one Analog OutputOutput

M12 Standard 
ConnectorCable ConnectionOne Unit 

(24VDC,5mA)Digital Input

3A Clamp, Nut, 
FlangeProcess Connection0.2 %Measuring Accuracy

IP68Enclosure protectionAISI 304 Stainless 
SteelEnclosure Material

www.controlsystemco.com
شرکت کنترل سیستم خاورمیانه  

سال تاسیس:

فلومتــر بــه زبــان ســاده وســیله ای بــرای اندازه گیــری ســرعت و حجــم جریان ســیال و دبــی در مجاری 
و لوله هــای حــاوی ســیال اســت و فلومتــر الکترومغناطیســی ابــزاری بــرای اندازه  گیــری ایــن پارامترها 
ــارادی اســت. روش الکترومغناطیســی از  ــون القــای الکترومغناطیــس ف در مایعــات براســاس قان
بیــن چندیــن روش دیگــر یکــی از دقیق تریــن روش هــای اندازه گیــری فلــو اســت. علــت دقــت بــاالی 
ــی  ــن دب ــری شــده، میانگی ــی لحظــه ای اندازه گی ــه دب ــای الکترومغناطیســی آن اســت ک فلومتره
لحظــه ای میلیون هــا نقطــه داخــل اســتوانه کنتــور اســت کــه دائمــاً در حــال اندازه گیــری اســت. بــه 
عنــوان نمونــه در فلومترهــای اولتراســونیک بــا دو سنســور، دبــی اندازه گیری شــده همــواره میانگین 
دبــی نقــاط مختلــف در روی مســیر حرکــت ســیگنال بیــن دو سنســور اســت نــه نقــاط داخــل لک 
حجــم لولــه، در نتیجــه بهتریــن دقــت فلومترهــای اولتراســونیک بــا دو سنســور 1± تــا 3± درصــد 
حداکثــر مقــدار قابــل قرائــت فــول اســکیل اســت، در حالــی که دقــت فلومترهای الکترومغناطیســی 

0.2± تــا 0.5± درصــد می باشــد. 

ــع  ــت و پتروشــیمی، صنای ــع نف ــر صنای ــی نظی ــع مختلف ــای الکترومغناطیســی در صنای فلومتره
تصفیــۀ فاضــالب، خطــوط آب رســانی، صنایــع غذایــی و صنایــع دارویــی عمومــًا بــرای کاربردهــای 

ــد: ــرار می گیرن ــر مــورد اســتفاده ق زی
اندازه گیری دبی عبوری از سطح مقطع لوله	 
اندازه گیری سرعت سیال در حال عبور از لوله	 
اندازه گیری حجم عبور سیال عبور کرده از لوله	 

۱3۷9

فلومتر مبتنی بر روش الکترومغناطیسی

معرفی محصول:

کاربـــــــــــرد:

EPIL از شرکت  EMC تست های
استانداردها، مجوزها و تاییدیه  های بین المللی: 



نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی
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فصل سوم | پاالیش و پتروشیمی

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

کاهش دمای سیال مورد نظر در صنایع پاالیشگاهی، پتروشیمی

مشخصات فنی:

کاربـــــــــــرد:

بخش: بویلرها، مبدل ها و مشعل ها

 	  Asme Secviii Div1
 	API 661

استانداردها، مجوزها و تاییدیه  های بین المللی: 

100 تا 500بارفشار

10 تا ۴5درجه سانتی گراددما

تیتانیومجنس

SA 210 Gr.A1متریال تیوب

Alمتریال فین

SA 105متریال هدر

عدم نیاز به منبع آب	 
کم هزینه بودن به دلیل استفاده از هوا	 

مزایای رقابتی:

www.fatehsanat.com
شرکت فاتح صنعت کیمیا  

سال تاسیس:

کولرهــای هوایــی تجهیزاتــی هســتند کــه در آن هــا هــوا به عنــوان ســیال خنک کننــده بــا توجــه بــه 
فن هــای تأمیــن شــده بــا تیوب هــای حــاوی ســیال گــرم برخــورد نمــوده و منجــر بــه کاهــش دمــای 
ســیال گــرم می گــردد. معمــواًل به منظــور افزایــش راندمــان حرارتــی تیوب هــا فیــن دار می گردنــد تــا 

ســطح انتقــال حــرارت افزایــش یابــد.
ایــن مبدل هــا از نظــر شــل جریــان، از نــوع متقاطــع هســتند کــه جریــان هــوای الزم بــرای خنــک 
کــردن ســیال داخــل لوله هــا بــه وســیله فــن تأمیــن می شــود. اگــر فــن بــاالی لوله هــا قــرار گیــرد بــه 
آن مکشــی و اگــر پاییــن لوله هــا قــرار گیــرد بــه آن دمشــی گوینــد. نــوع مکشــی بــه علــت ایجــاد 
توزیــع یکنواخــت جریــان هــوا بازدهــی بیشــتری دارد. ایــن مبدل هــا معمــواًل بــر روی Structure و 
بــا ارتفــاع از ســطح زمیــن نصــب می شــوند تــا قابلیــت انتقــال هــوا امکان پذیــر باشــد. لوله هــای 
ــد. یکــی  ــه صورت هــای مختلفــی مــورد اســتفاده قــرار می گیرن ــره دار در مبدل هــای هــوا خنــک ب پ
ــواع ایــن پره هــا، پره هــای Extruded Fin اســت کــه معمــواًل از جنــس آلومینیــوم  از مهم تریــن ان
ســاخته می شــوند. نــوع دیگــر پره هــای مــورد اســتفاده در مبدل هــای خنک کننــده هوایــی، 
پره هــای Embedded Fins هســتند. ایــن پره هــا نیــز معمــواًل از جنــس فــوالد یــا آلومینیــوم 
ــا مربعــی  ــا ســطح مقطــع دایــره ای ی ــازک ب ســاخته می شــوند. ایــن پره هــا بــه شــل میله هــای ن

هســتند کــه در داخــل دیــواره لولــه حــاوی ســیال گــرم فــرو رفته انــد.

۱3۷9

کولرهای هوایی تیتانیومی

معرفی محصول:



نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی
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فصل سوم | پاالیش و پتروشیمی

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

انتقال حرارت از یک سیال به سیال دیگر در سیستم های گرمایش و سرمایش	 
این مبدل ها زمانی استفاده می شوند که سیال سمت تیوب بسیار خورنده باشد.	 

مشخصات فنی:

کاربـــــــــــرد:

بخش: بویلرها، مبدل ها و مشعل ها

SA 516 Gr.70متریال پوسته

SB 338 Gr.2متریال تیوب

SB 265 Gr.2متریال چنل

Process Feedسیال سمت پوسته

Sea Waterسیال سمت تیوب

فشار سمت پوسته
بار

10

7فشار سمت تیوب

دمای سمت پوسته
درجه سانتی گراد

92

75دمای سمت تیوب داخلی

www.fatehsanat.com
شرکت فاتح صنعت کیمیا  

سال تاسیس:

ــرار  ــان دو ســیال مــورد اســتفاده ق ــال حــرارت می ــه منظــور انتق ــی در صنعــت ب مبدل هــای حرارت
ــدل  ــی مب ــه )Shell And Tube Heat Exchanger( نوع ــته و لول ــی پوس ــدل حرارت ــد. مب می گیرن
حرارتــی اســت کــه اغلــب از یــک مخــزن اســتوانه ای شــل بــزرگ )پوســته( و تعــدادی لولــه در داخــل 
آن تشــکیل شــده اســت. ســیالی کــه در داخــل لوله هــا حرکــت می کنــد بــا ســیال درون پوســته کــه 
بــا لوله هــا در تمــاس اســت تبــادل حرارتــی نمــوده کــه بــه علــت تعــداد زیــاد ایــن لوله هــا و ســطح 

تمــاس باالیــی کــه ایجــاد می کنــد، ایــن انتقــال حــرارت به صــورت بهینــه منتقــل می گــردد.
ــا در  ــی آن ه ــه ســطح بیرون ــا هســتند ک ــا، لوله ه ــوع مبدل ه ــن ن ــم ای ــه قســمت های مه از جمل
ــا اســت.  ــوری از لوله ه ــرض ســیال عب ــی آن در مع ــرض ســیال داخــل پوســته و ســطح داخل مع
طــول و قطــر لوله هــا براســاس اســتاندارد و طراحــی صــورت گرفتــه شــده مشــخص می گــردد. بــرای 
افزایــش میــزان انتقــال حــرارت و ســطوح حرارتــی می تــوان از فین هــا اســتفاده نمــود بدیــن گونــه 
ــا اضافــه نمــودن فیــن، ســطح انتقــال حــرارت و در نتیجــه میــزان انتقــال حــرارت افزایــش  کــه ب
می یابــد. تیوب هــا می تواننــد به صــورت مســتقیم و یــا شــل خمیــده طراحــی گردنــد؛ از ایــن رو 
تعــداد پاس هــا )تعــداد رفــت و برگشــت ســیال در لوله هــا( در طراحــی، مهــم ارزیابــی می گــردد.
تیــوب شــیت ها نیــز از دیگــر اجــزا ایــن مبــدل هســتند کــه وظیفــه مهــار تیوب هــا را بــر عهــده دارنــد. 
از ســوی دیگــر درون پوســته صفحاتــی بــه نــام Baffle بــه منظــور هدایــت جریــان ســیال و ایجــاد 
ــدل پوســته  ــردد. جــزء دیگــر مب ــه می گ ــال حــرارت تعبی اغتشــاش جهــت افزایــش راندمــان انتق
اســت کــه طراحــی آن بــر مبنــای اســتاندارد Tema جهــت بررســی ضخامــت، قطــر و فشــار داخلــی 

ــرد. آن صــورت می گی

۱3۷9

مبدل های پوسته و لوله صنعتی تیتانیومی و سوپرآلیاژی

معرفی محصول:



نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی

۱۰2۱۰3

فصل سوم | پاالیش و پتروشیمی

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

شکســت حرارتــی هیدروکربن هــا یکــی از مهمتریــن فرآیندهــای انجــام شــده بــرای تهیه مــواد اولیه 
در صنایــع پاییــن دســتی اســت. مــواد حاصلــه از کــوره شکســت حرارتــی دارای دمــای بســیار زیــاد 
اســت و همیــن امــر باعــث انجــام واکنش هــای پلیمــری می شــود. بــرای جلوگیــری از انجــام ایــن 
واکنش هــا جریــان خروجــی از راکتــور بایــد ســریعا خنــک شــود کــه ایــن کار توســط مبــدل خــط 

انتقــال )TLE( صــورت می پذیــرد.

مشخصات فنی:

کاربـــــــــــرد:

بخش: بویلرها، مبدل ها و مشعل ها

SA209GR. T1Aمتریال پوسته

SA 106 GR.Bمتریال تیوب

(SA 351 CT15C )G-X10NICRNB 3220متریال چنل

گاز اتیلن کراک شدهسیال سمت پوسته

آب بدون امالحسیال سمت تیوب

فشار سمت پوسته
بار

۴.5

92فشار سمت تیوب

دمای سمت پوسته
درجه سانتی گراد

900

350دمای سمت تیوب داخلی

کاهش هزینه های جداسازی	 
تولید بخار با فشار باال	 
بازیافت حرارتی باال از گازهای حاصل از شکست حرارتی 	 

مزایای رقابتی:

www.fatehsanat.com

سال تاسیس:

ایــن تجهیــزات در چنــد ثانیــه دمــای ســیال داخلــی را از ۸00 تــا 1100 درجــه ســانتی گراد )بــا توجــه 
بــه نــوع ســیال ورودی( خنــک نمــوده و باعــث تغییــر فــاز در اتیلــن و نفتــا می گردنــد. ایــن تجهیزات 
ــد. در  ــه تولیــد بخــار و یوتیلیتــی کمــک می کنن ــی نمــوده و ب همچنیــن دمــای هدررفــت را بازیاب
حقیقــت ایــن سیســتم بــا ســرد کــردن ســریع گاز )در چنــد ثانیــه( فــاز ســیال گــرم را تغییــر می دهــد 
و حــرارت هــدر رفــت، به عنــوان محــرک جهــت تولیــد بخــار مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. اختــالف 
ــیال  ــمت س ــاینده س ــود ذرات کک و ذرات س ــز وج ــرد و نی ــرم و س ــیال گ ــمت س ــار س ــا و فش دم
گــرم از جملــه محدودیت هــای طراحــی و ســاخت صحیــح ایــن تجهیــزات اســت. جهــت جبــران 
ــری از  ــر نمــوده و جهــت جلوگی ــوع جوشــکاری می بایســت تغیی ــی و فشــار، ن اختالف هــای دمای
متوقــف شــدن فراینــد بهره بــرداری و آســیب رســیدن بــه ســایر قســمت ها در اثــر ورود ذرات کک از 
Coke Deflector اســتفاده می گــردد. جهــت ســاخت ایــن تجهیــز نیــاز بــه ماشــین آالت جوشــکاری، 
 Double دســتورالعمل های جوشــکاری خــاص و مهــارت در ســاخت اســت. ایــن تجهیــز در دو نــوع
Pipe & Shell And Tube طراحــی شــده و از نظــر فراینــدی در ســه مــدل اولیــه، ثانویــه و ثالثیــه 

طراحــی و تولیــد می گــردد. 

۱3۷9

)TLE( مبدل های حرارتی انتقال خطی

معرفی محصول:

شرکت فاتح صنعت کیمیا  



نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی
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فصل سوم | پاالیش و پتروشیمی

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

مشخصات فنی:

بخش: بویلرها، مبدل ها و مشعل ها

 	SB-381
 	GRF2
 	SB265GR2
 	A516 Gr 70
 	PV-ELLITE - HTRI

استانداردها، مجوزها و تاییدیه  های بین المللی: 

مناسب برای کاربردهای مبدل حرارتی پوسته و لوله فشار باال	 
تعمیر، سرویس و تعویض قطعات	 
قابلیت پذیرش در کاهش یا افزایش ظرفیت با کاهش یا افزودن لوله ها	 

مزایای رقابتی:

Total 
Weght 
(Kg)

QTY.
Material

TitleRow Tube 
Impeller

Shell 
Casing

3,800

2

S8338-2

A516-60NButan cooler107-E-104/2041

8,800A516-60Lean caustic 
cooler113-E-102/2022

15,000A516-60NEthane cooler116-E-101/2013

92,0004A516-70N + 
316L

Treathed gas 
cooler

101-E-
104/204/304/4044

20,000

2

A516-70NC3 cooler114-E-101/2015

3,000A516-60N

First 
regeneration 

gas trim 
cooler

114-E-102/2026

2,400A312-304L

Second 
regeneration 

gas trim 
cooler

114-E-103/2037

2,900A516-60N
Regeneration 

gas trim 
cooler

115-E-101/2018

3,400A106
Coled 

Oondensate 
cooler

115-E-102/2029

151,30020Total

www.msa.ir

سال تاسیس:

ــه وزن بســیار خــوب در  ــاال و نســبت اســتحکام ب ــا دمــای ذوب ب ــز ب ــوان یــک فل ــه عن تیتانیــوم ب
بســیاری از کارکردهــای خــاص در صنایــع اســتفاده می شــود. ایــن فلــز به دلیــل مقاومت بــه خوردگی 
ــه لحــاظ  ــرد دارد. ب ــاال کارب ــاال و دمــای ب ــا شــرایط خورندگــی ب ــاال در مبدل هــای حرارتــی ب بســیار ب
اصــول طراحــی مبدل هــای حرارتــی تیتانیومــی مشــابه مبدل هــای معمــول هســتند امــا اســتفاده 
از فلــز تیتانیــوم عملیــات جوشــکاری و ماشــین کاری را بــرای ســاخت ایــن محصــول دشــوار می کنــد. 

فلــز تیتانیــوم بایســتی در اتمســفر کنتــرل شــده جوشــکاری شــود.
بــا توجــه بــه اینکــه حجــم باالیــی از تجهیــزات دارای بانــدل، تیــوب و تیوب شــیت می باشــند، وجود 
تســت های الزم بــرای اطمینــان از انجــام بــا کیفیــت کار جوشــکاری و اکســپند ضــروری احســاس 

می شــود. برخــی از ایــن تســت ها عبارتنــد از: 
 	Mock up Test
 	Tube Expanding Test
 	Helium Leak Test
 	PWHT Test و Local Preheating ،Di Hydrogenation

تجهیزات شیمیایی، نفت، انرژی، غذا و ...

۱34۶

مبدل حرارتی تیتانیومی

معرفی محصول:

کاربـــــــــــرد:

شرکت ماشین سازی اراک  

ظرفیت تولید ساالنه: 
حدود ۵۰۰ تن



نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی
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فصل سوم | پاالیش و پتروشیمی

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

ــیمی،  ــش، پتروش ــای پاالی ــی پلنت ه ــوره در تمام ــای ک ــی گازه ــریع خروج ــیار س ــردن بس ــرد ک س
نیروگاهــی و شــیمیایی 

کاربـــــــــــرد:

بخش: بویلرها، مبدل ها و مشعل ها

 	ISO 9001:2008
 	OHSAS 18001:2007
گواهینامه تائید صالحیت ایمنی	 
گواهینامه صالحیت پیمانکاری	 

استانداردها، مجوزها و تاییدیه  های بین المللی: 

دانش فنی مکانیکی	 
دانــش و تکنولــوژی فرآیندهــای ســاخت شــامل بــرش، فرم دهــی، ماشــین کاری، مونتــاژ، 	 

ــی ــات حرارت ــکاری و عملی جوش

120 تا 1۴0بارفشار

1100 تا 1300درجه سانتی گراددما

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

www.pidemco.com

سال تاسیس:

مبدل هــای حرارتــی در صنایــع مختلــف نیــرو، نفــت و گاز و شــیمیایی وظیفــه انتقــال حــرارت بیــن 
دو ســیال را بــر عهــده دارد. بــا توجــه بــه نــوع ســیال، فشــار، دمــا، ســرعت ســیال، میــزان انتقــال 
حــرارت مــورد نیــاز، نــوع فرآینــد و ... انــواع مبدل هــای حرارتــی بــا انــدازه، اجــزا و طراحــی متفــاوت 
بــه کارگرفتــه می شــود. TLE نوعــی مبــدل حرارتــی بــا فشــار و دمــای کارکــرد بســیار بــاال می باشــد 
کــه وظیفــه ســرد کــردن بســیار ســریع خروجــی گازهــای کــوره )Reformer( را در واحدهــای مختلــف 

فرآینــدی بــر عهــده دارد.

۱3۷3

)TLE( مبدل های حرارتی انتقال خطی

معرفی محصول:

شرکت طراحی و ساخت قطعات و ماشین آالت صنایع پتروشیمی  



نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی
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فصل سوم | پاالیش و پتروشیمی

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

خنک کردن و گرم کردن هر سیال اعم از روغن، فرآورده های نفتی، آب، بخار و ...

مشخصات فنی:

کاربـــــــــــرد:

بخش: بویلرها، مبدل ها و مشعل ها

 	TEMA
 	ASME SecVIII D1
 	API660
 	ASTM

استانداردها، مجوزها و تاییدیه  های بین المللی: 

205~1200 mmSize

BEMType

Series - ParallelConnected in

6/10 – 20/15 °CTemperature (in/out)

~998 kg/m2Density

1~1.5 Viscosity

1 ~ 4 BarPressure

www.behranmobaddel.com

سال تاسیس:

ــه متداول تریــن و پرکاربردتریــن نــوع مبدل هــای حرارتــی هســتند  مبدل هــای حرارتــی پوســته لول
کــه در صنعــت مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد و بــرای کاربردهــای مختلــف و در اندازه هــای گوناگــون 
طراحــی و ســاخته می شــوند. مبدل هــای حرارتــی پوســته لولــه از تعــداد زیــادی لولــه حــاوی ســیال 
کــه بخــش خارجــی آن بــا ســیال دیگــر در تمــاس می باشــد تشــکیل شــده و عمــل انتقــال حــرارت 
از طریــق ســطح واســط کــه همــان بدنــه یــا جــداره لولــه اســت امــکان می پذیــرد پــس بایــد جنــس 
ــز باشــد. در  ــر اســتقامت، رســانای خــوب گرمــا نی ــه ای انتخــاب گــردد کــه عــالوه ب ــه  گون لوله هــا ب
ــدا و  ــز در ابت ــس فل ــه( از جن ــواًل دو صفحــه )صفحــه لول ــه معم ــی پوســته لول ــای حرارت مبدل ه
انتهــای مبــدل قــرار می گیــرد کــه بــه تعــداد لوله هــای داخــل مبــدل بــر روی ایــن صفحه هــا ســوراخ 
ایجــاد شــده و لوله هــا بــه آن هــا از طریــق جــوش یــا بــه طریقــه مکانیکــی متصــل می شــوند. دو 
ســر مبــدل یعنــی ســر جلویــی و عقبــی مبــدل به گونــه ای طراحــی و ســاخته می شــود کــه ســیال از 
یــک ســر مبــدل وارد شــده و بــه ســمت ورودی لوله هــا هدایــت شــود و پــس از عبــور از لوله هــا وارد 
ســر عقبــی شــده و در آنجــا جمــع آوری می گــردد. ســیالی کــه از میــان پوســته عبــور می کنــد بایــد 
بــه گونــه ای هدایــت شــود کــه در طــی مســیر بیشــترین تمــاس را بــا ســطح خارجــی لوله هــا برقــرار 
نمایــد و فرآینــد انتقــال حــرارت بــه بهتریــن شــل صــورت پذیــرد. بــرای دســتیابی بــه ایــن هــدف از 

قطعــه ای بــه نــام بافــل )Baffle( اســتفاده می شــود. 

۱3۶۰

مبدل های حرارتی لوله و پوسته
متشلک از آلیاژهای نیلک- مولیبدن و تیتانیوم

معرفی محصول:

شرکت بهران مبدل  



نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی
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فصل سوم | پاالیش و پتروشیمی

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

صنایع غذایی، شیمیائی، نفت، داروسازی، دریائی و تاسیسات حرارتی و برودتی

مشخصات فنی:

کاربـــــــــــرد:

بخش: بویلرها، مبدل ها و مشعل ها

استاندارد کارخانه ای مبدل  های حرارتی از اداره استاندارد	 

استانداردها، مجوزها و تاییدیه  های بین المللی: 

0.5 تا 1.2میلی مترضخامت صفحات تشکیل دهنده

200- تا 500+درجه سانتی گرادرنج دمای کاری

0 تا psi۶00فشار کاری

1 تا 5000مترمکعب بر ساعتدبی عبوری از مبدل های صفحه ای

افزایش راندمان مبدل	 
کاهش سطح حرارتی مورد نیاز	 
کاهش قیمت تمام شده مبدل	 

مزایای رقابتی:

www.tgt-phe.com

سال تاسیس:

مبدل هــای صفحــه ای نوعــی از مبدل هــای حرارتــی می باشــند کــه ســطح تبادلــی بیــن دو ســیال 
ســرد و گــرم، توســط صفحــات ایجــاد می گــردد. جنــس صفحــات بســته بــه نــوع ســیال، بســیار 
متنــوع بــوده کــه شــامل انــواع اســتیل، اســتنلس اســتیل، تیتانیــوم، نیــل و .... اســت. اســاس 
کارکــرد ایــن نــوع مبدل هــا، مطابــق بــر اصــل عبــور دو ســیال بــا دماهــای متفــاوت از کنــار یکدیگــر 
ــن  ــد. ای ــده دارن ــه عه ــیال را ب ــن دو س ــادل بی ــل تب ــدل، عم ــود در مب ــات موج ــد. صفح می باش

ــود: ــته بندی ش ــد دس ــر می توان ــواع زی ــا در ان مبدل ه
واشری	 
جوشی	 
نیمه جوشی	 
اسپیرال	 
پوسته و صفحه	 

۱3۷9

مبدل های صفحه ای با پلیت تیتانیومی یا سوپرآلیاژ
مانند اینکونل و سوپرداپلکس و پلیت های آن

معرفی محصول:

شرکت پژوهشی و صنعتی طاها قالب طوس  

ظرفیت تولید ساالنه: 
2۸۰۰ دستگاه

مقاصد اصلی صادراتی: 
کشورهای حوزه CIS و حوزه خلیج فارس



نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی

۱۱2۱۱3

فصل سوم | پاالیش و پتروشیمی

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

تولید بخار آب و اتیلن	 
میعان گاز طبیعی	 
 	LNG
 	NGL
کنداسور بخار	 
سنتز متانول	 
هیدروجنریشن	 
نیروگاه جدایش هوا	 
رآکتور ایزوترمال	 

مشخصات فنی:

کاربـــــــــــرد:

بخش: بویلرها، مبدل ها و مشعل ها

تاییدیه شرکت پتروشیمی مارون
استانداردها، مجوزها و تاییدیه  های بین المللی: 

250- تا ۶0-درجه سانتی گراددما

150بارفشار

12 تا 25میلی مترقطر تیوب ها

سایر مشخصات

آلیاژ بکار رفته نوع استنلس 321	 
نسبت به مبدل پوسته لوله معمولی 5 برابر فشرده تر	 
نوع واشرهای بکار رفته در این مبدل ها با توجه به شرایط کاری از انواع 	 

Butyl Rubber و گسکت های اسپیرال بوده است.

طراحی حرارتی مبدل های چندجریانه کرایوژنیک	 
طراحی هیدرولیکی مبدل های چندجریانه کرایوژنیک	 
انتخاب متریال براساس سرویس و فشار	 
 	Coiling تعریف هندسه
 	Flattening شل دهی سرد تیوب ها بدون
 	Helium Leak Test

مزایای رقابتی:

www.hilavis.com

سال تاسیس:

Coil Wound Heat Exchanger یــا Bath Vaporizer یکــی از مبدل هــای حرارتــی ویــژه ای اســت 
کــه بــرای اســتفاده در واحدهــای کرایوژنیــک ســاخته شــده اســت. مبدل هــای کویــل وونــد ازجملــه 
 Heat نقــش مهمــی در PFHE هســتند کــه ماننــد )Multi Stream( مبدل هــای چندجریانــه
Integration واحدهــای فــرآوری گاز ازجملــه LNG ،Ethylene و Air Separation دارنــد. هندســه 
خــاص ایــن نــوع مبــدل و قابلیــت به کارگیــری متریــال متفــاوت، آن را گزینه ای مناســب برای گســتره 
ــه تشــکیل  عظیمــی از کاربردهــای فرآینــدی کــرده اســت. مبدل هــای کویــل از چندیــن دســته لول
شــده اند کــه بــر روی هــم و بــه دور یــک ســیلندر اســتوانه ای شــل تنیــده شــده اند از ایــن رو هــر 

دســته لولــه می توانــد نماینــدۀ یــک جریــان باشــد.

۱3۸۷

طراحی و ساخت مبدل کرایوژنیک کلدباکس 

معرفی محصول:

شرکت هیال ویس آرینا  

مقاصد اصلی صادراتی: 
عراق، آذربایجان و... 

سابقه صادرات:
کمتر از ۵۰۰ هزار دالر



نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی

۱۱4۱۱۵

فصل سوم | پاالیش و پتروشیمی

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

نیروگاه ها، دیگ های روغن داغ، دیگ های بخار و ...
کاربـــــــــــرد:

بخش: بویلرها، مبدل ها و مشعل ها

استاندارد 759۴ ملی ایران 
استانداردها، مجوزها و تاییدیه  های بین المللی: 

ابعاد کوچکتر و صدای کمتر، دوام باالتر قطعات و جلوگیری از تنش های حرارتی	 
کارکرد بر روی منحنی سوخت و هوا، در جهت رسیدن به دمای خاص	 
تنظیم نقطه جرقه مستقل از منحنی سوخت	 
نشت یابی خط گاز و خطایابی راحت مبتنی بر کدهای تشخیص خطا	 
قابلیت کنترل مشعل تا 5 بخش مستقل 	 
قابلیت کنترل از خارج از موتورخانه	 
دارای قابلیــت نصــب سیســتم بازچرخانــی محصــوالت احتــراق )FGR( به منظــور کاهــش 	 

آالیندگــی ناکــس

دارای قابلیت نصب اینورتر )تنظیم دور موتور متغیر(	 
دارای قابلیت  به کارگیری سنسور O2 و CO به منظور تنظیم دقیق تر میزان هوا و سوخت 	 

احتراق
دارای سیستم پیش گرمایش ثانویه متصل بر روی مشعل به هدف پیشگرم سوخت مایع 	 

سنگین و رساندن آن به ویسکوزیته مناسب جهت پاشش
تنظیم زمان پیش پاالیش و پس پاالیش	 
جبران دمای محیط	 
قابلیت اتصال به سیستم های BMS ساختمان	 
دارای نسبت تبدیل باال )تا ۸ در برخی ظرفیت ها( و صرفه جویی در مصرف انرژی	 
هزینه تعمیرات و راه اندازی پایین تر	 
خدمات پس از فروش	 

 	PID  قابلیت کنترل با سیستم
عملکرد سیستم سوخت رسانی بر مبنای کنترل فشار برگشت برای ایجاد خاصیت مدوالر	 
طراحی به صورت ساختار مونوبالک تا ظرفیت 17 مگاوات	 
دارای آالیندگی ناکس کالس 2 و 3 به همراه تولید مونواکسیدکربن زیر 10 پی پی ام بر طبق 	 

استاندارد ملی 7595

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

سال تاسیس:

ــد و از ســوی  ــراق و ســوخت را از یکســو دریافــت می کن ــه هــوای احت مشــعل ســاختاری اســت ک
ــرای  ــاز ب ــه مــورد نی ــراق، حــرارت اولی ــرای احت ــا اختــالط ایــن دو ایجــاد شــرایط مناســب ب دیگــر ب
سیســتم های تاسیســاتی را فراهــم می کنــد. مشــعل ها از دیــدگاه نــوع احتــراق در دو دســته 
مشــعل های پیش مخلــوط یــا پریمیکــس و مشــعل های مخلــوط ســر نــازل قــرار داده می شــوند. 
همچنیــن مشــعل ها از دیــدگاه نــوع کارکــرد بــه ســه دســته تک مرحلــه، دومرحلــه و پیوســته یــا 

مــدوالر تقســیم بندی می شــوند.

۱3۵4

مشعل های مدوالر سوخت نفتی سبک و سنگین
600-12000 kW با ظرفیت

معرفی محصول:

شرکت تاسیساتی و ساختمانی پاکمن  

ظرفیت تولید ساالنه: 

سابقه صادرات:

۱۰۰۰ دستگاه

بین ۵۰۰ هزار تا ۱ میلیون دالر 

www.packmangroup.com

مقاصد اصلی صادراتی: 
عراق، ازبکستان، ارمنستان، آذربایجان و ... 



نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی

۱۱۶۱۱۷

فصل سوم | پاالیش و پتروشیمی

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

مشخصات فنی:

بخش: شیرآالت و عملگرها

 API598, API609, API609, API609, BS EN 12266-1, BS5155, BS6755,
 BS2080, BS4504, AWWA C504, ASME B16.34, ASME B16.10, ASME

.B16.5, ISO5752, ISO 15156, MSS-SP 44, NACE MR0175

استانداردها، مجوزها و تاییدیه  های بین المللی: 

ButterflyValve Type

150~600Rating

Wafer, LugEnd Connection

2” ~ 78”Size

Material For Construction
A216 WCBBody

ASTM A351 CF8Disc

SS 304Shaft

EPDMSeat

Valve Construction
Cat (A)Type

Concentric TypeConstruction

Non Rising StemStem

API609, ASME B16.34, AWWA C504
BS5155

Design Standard

API598Test Pressure Standard

Manufacture Standard, API609, ISO5752, 
BS2080Face To Face Dimension

OperatorWrench Operated

Process Condition

19.6 barCWP

425 °CMax Temperature

وزن کم و اندازه نسبی مناسب در مقایسه با سایر شیرها	 
عدم نیاز به تکیه گاه اضافی	 
نصب آسان روی خطوط لوله و سوار كردن فوری	 
افت فشار در مقایسه با سایر شیرها	 
هزینه ی تعمیرات کمتر در مقایسه با دیگر انواع شیرها	 
قابلیت نصب در حالت های مختلف افقی، عمودی و...	 

مزایای رقابتی:

www.gssts.co

سال تاسیس:
۱3۷۱

)Butterfly Valve API 6D( شیر پروانه ای
کالس 150 از 24 اینچ به باال و کالس 300 از 20 اینچ به باال

شرکت گسترش شیر سازی  

قطع و وصل جریان سیاالت

کاربـــــــــــرد:

ــن  ــی می باشــد. دســتگیره ای ــواع شــیرآالت صنعت ــا butterfly valve، یکــی از ان ــه ای ی شــیر پروان
شــیرآالت ربــع گــرد می باشــد کــه بــا نــود درجــه چرخــش کامــاًل بــاز یا بســته خواهد شــد. در شــیرآالت 
پروانــه ای از یــک دیســک دایــره ای بــرای قطــع و وصــل یــا تنظیــم جریــان اســتفاده می شــود. شــیر 
پروانــه ای معمــواًل بــر روی خطــوط انتقــال گاز و مایــع در فشــارهای كــم و جریان هــای Slurry مــورد 
 ،)Body( ــه ــی تشــکیل شــده اســت: بدن ــزء اصل ــه ای از ۴ ج ــیر پروان ــرد. ش ــرار می گی اســتفاده ق

.)Seat( و ســیت )Stem( اســتم ،)Disc( دیســک
بدنــه )Body(: دریچه هــای پروانــه به طورکلــی بدنه هایــی دارنــد کــه بیــن دو فلنــج لولــه قــرار  	

می گیرنــد. متداول تریــن طراحــی بدنــه، الگــی و ویفــری اســت.
دیسک )Disc(: عضو بسته شدن جریان یک شیر پروانه ای، دیسک است. 	
اســتم )Stem(: اســتم شــیر پروانــه ای ممکــن اســت یــک شــافت یــا محــورِ یــک تکه و یــا دارای  	

یــک طراحــی دو تکه )اســتم دو بخشــی( باشــد.
ســیت )Seat(: یــک دریچــه پروانــه ای بــا ســیت انعطاف پذیــر، از تداخــل بیــن لبــه دیســک و  	

ســیت اســتفاده می کنــد تــا دریچــه را مســدود کنــد.

معرفی محصول:



نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی

۱۱۸۱۱9

فصل سوم | پاالیش و پتروشیمی

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

مشخصات فنی:

بخش: شیرآالت و عملگرها

 API598, API609, API609, API609, BS EN 12266-1, BS5155, BS6755,
 BS2080, BS4504, AWWA C504, ASME B16.34, ASME B16.10, ASME

.B16.5, ISO5752, ISO 15156, MSS-SP 44, NACE MR0175

استانداردها، مجوزها و تاییدیه  های بین المللی: 

Gate ValveValve Type

2” ~ 56”Rating

Flanged, RF, ASME B16.5End Connection

150, 300, 600, 900 & 1500Size

Material For Construction

ASTM A216 WCBBody

ASTM A105Bonnet

13%Cr / Seat StelliteTrim

13%CrStem

N/ABack seat

A105 + StelliteSeat

ASTM A216 WCB+13%CrWedge

13%CrWedge Seat Surface

Graphite+SS316Gasket

ASTM A193 B7, A194 2HBolting/Nuts

GraphitePacking

Valve Construction

OS & Y TypeType

Single Piece WedgeConstruction

Rising StemStem

Pressure Seal BonnetSpecial Requirement

API 600Design Standard

API 598Test Pressure Standard

ASME B16.10Face To Face Dimension

Gear OperatedOperator

Process Condition

255 barCWP

538 °CMax Temperature

www.gssts.co

سال تاسیس:

شیر دروازه ای یا کشویی گونه ای از شیر صنعتی است که برای باز و بسته کردن مسیر جریان سیال 
استفاده می شود. این شیرها قابلیت تنظیم جریان را نداشته و در دسته بندی شیرآالت قطع و 

وصل قرار می گیرند. ماژول های مختلف محصول عبارت اند از:
بدنه )Body(: بدنه وظیفه بهینه کردن محصول و کاهش حجم ریخته گری و وزن شیر  	

را بر عهده دارد.
کالهک )Bonnet(: اتصال کالهک به بدنه به صورت STUD و NUT می باشد و متریال آن  	

مشابه با بدنه می باشد.
تریم )Trim(: کلیه سطوحی که با سیال در تماس مستقیم می باشند شامل تریم می باشند. 	
استم )Stem(: به صورت باالرونده می باشد و با غلبه بر نیروهای سیال و اصطکاک عمل  	

اتصال زبانه به سیت رینگ و آب بندی را انجام می دهد.
بک سیت )Back Seat Bushing(: هنگامی که شیر به طور کامل باز است استم در تماس  	

با بک سیت آب بندی را انجام می دهد و در نتیجه هنگام اجرا و در خط می توان پکینگ های 
شیر را بدون نشتی و خطرهای موجود تعویض نمود.

سیت رینگ )Seat Ring(: سیت رینگ از جنسی معادل بدنه انتخاب می گردد و سپس  	
سطح آب بند توسط جوشکاری پوششی )Overlay( جوشکاری می گردد و سپس به بدنه 

جوش می شود.
زبانه )Wedge(: زاویه آب بند بین زبانه و سیت رینگ با توجه به محاسبات و سعی و خطا  	

در بهینه ترین حالت انتخاب می گردد.
گسکت )Gasket(: در محل اتصال بدنه به کالهک جهت آب بندی کامل و عدم نشتی از  	

گسکت استفاده می گردد.
پکینگ ها  	 وسیله  به  بدنه   Stuffing Box محل  در  استم  آب بندی   :)Packing( پکینگ 

صورت می گیرد.

۱3۷۱

API با استاندارد )Gate Valve( شیر دروازه ای

معرفی محصول:

شرکت گسترش شیر سازی  

قطع و وصل جریان سیاالت
کاربـــــــــــرد:



نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی

۱2۰۱2۱

فصل سوم | پاالیش و پتروشیمی

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

قطع و وصل کامل جریان	 
جلوگیری از بازگشت مایعات و گازهای عبور کرده	 
تنظیم عبور مقدار مورد نیاز مایعات و گازها	 
تنظیم و کنترل مقدار و فشار مایعات و گازها	 
کنترل و ایمن نگه داشتن دستگاه های تحت فشار	 

مشخصات فنی:

کاربـــــــــــرد:

بخش: شیرآالت و عملگرها

 	API 6D
 	ISO 17292

استانداردها، مجوزها و تاییدیه  های بین المللی: 

Other SpecificationsClassSize

 	 Fully Welded Body
 	 Split Body
 	 Full or Reduce Bore
 	 Floating Ball or Trunnion Mounted Type
 	 Side or Top Entry
 	 Metal to Metal, PMSS, or Soft Seat
 	 Fire Safe Construction
 	 NACE MR 0175

150 to 25001.2 " to 40 "

www.ptsbrand.com

سال تاسیس:

ــا  ــه ب ــی اســت ک ــال ســیال، شــیرهای کنترل ــی در سیســتم های انتق ــرل نهای ــن عنصــر کنت رایج تری
ــک شــیر،  ــح ی ــد. انتخــاب صحی ــرل می نماین ــوری را کنت ــان عب ــی ســیال، جری ــم فشــار و دب تنظی
ــازده، امنیــت و سودبخشــی را افزایــش دهــد. در صورتی کــه شــیر  ــر ب ــد پارامترهایــی نظی می توان
بــرای حالــت کامــال بــاز و یــا کامــال بســته در نظــر گرفتــه شــود بــه آن ON/OFF و چنانچــه بــه  طــور 
ــی  ــردد. شــیرهای توپ ــه آن Modulating اطــالق می گ ــد ب ــم نمای ــوری را تنظی ــان عب ــداوم جری م
یکی از انواع شـــیرهای Rotary Motion مـی باشنـــد كـــه در آن بنـــدآور شــیر یك کره توخالی اســت. 
از ایــن شـــیرها می تــوان بــه منظــور كنتـــرل جریــان اســـتفاده نمـــود ولـــی اســتفاده بیشــتر آن هـــا در 

ــه صــورت ON/OFF عمــل می نماینــد. فرآیندهایــی اســت كــه ب
ــف می باشــد )از نظــر ســاختمان  ــی در مدل هــای مختل محصــوالت حاضــر شــامل شــیرهای توپ
ظاهــری بدنــه در انــواع Welded Body ،Split Body ،Top Entry ،Side Entry(. از نظــر مهــار گــوی 
 Trunnion Mounted در کالس 150 و 300، تــا ســایز ۶ اینــچ( و(( Floating Ball Valve در انــواع

)Soft Seat و Metal Seat (. از نظــر نــوع آب بنــدی )در انــواعBall Valve
این گروه از محصوالت در سایز و کالس های مختلف تولید می گردد که در زیر آمده است:

کالس 150 در سایزهای ۴/3 تا 2۸ اینچ	 
کالس 300 در سایزهای ۴/3 تا 3۶ اینچ	 
کالس ۶00 در سایزهای 2 تا 1۶ اینچ	 
کالس ۸00 در سایزهای 2/1 تا 1 اینچ	 
کالس 1500 در سایزهای 2/1 تا 2 اینچ	 

۱3۸۷

شیرهای ON/OFF مدل توپی ترونیون
Trunnion Mounted Ball Valve

معرفی محصول:

شرکت پترو تجهیز سپاهان  
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فصل سوم | پاالیش و پتروشیمی

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

سیلندری یا دیافراگمینوع عملگر

75 تا ۶00سایز

0.5 تا 12اینچبازه حرکتی

۴ تا 7بارفشار

صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاه ها

مشخصات فنی:

کاربـــــــــــرد:

بخش: شیرآالت و عملگرها

 	ISO 9001
 	ISO 14001
 	ISO 45001

استانداردها، مجوزها و تاییدیه  های بین المللی: 

www.rastagroup.net

سال تاسیس:

ــه  ــه ک ــرژی، هــوای فشــرده اســت و همان گون ــده ان ــاده انتقال دهن ــک م در سیســتم های پنوماتی
در سیســتم های هیدرولیــک، روغــن هیدرولیــک کنتــرل می شــود، در سیســتم  های پنوماتیــک نیــز 
هــوا بایــد کنتــرل و هدایــت شــود. در واقــع، شــیر پنوماتیــک )Pneumatic Valve( وظیفــه قطــع و 

وصــل، کنتــرل فشــار، دبــی، جهــت، مقــدار و ... هــوای عبــوری در سیســتم را دارد.
دو نــوع اصلــی از عملگرهــای پنوماتیکــی مــورد مصــرف در شــیرهای صنعتــی عبارتنــد از: اکچویتــور 

دیافراگمــی و اکچویتــور پیســتونی.

۱3۸۰

شیر کنترلی با اکچویتور پنوماتیک

معرفی محصول:

شرکت توسعه و تولید شیرهای صنعتی رستا گروه  
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فصل سوم | پاالیش و پتروشیمی

کیفیت عالی	 
خدمات پس از فروش	 

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

بــه منظــور کنتــرل جریــان ســیال اعــم از بســتن، بــاز کــردن و یــا تغییــر مســیر در خطــوط لولــه و 
ــوع شــیرآالت اســتفاده می گــردد. ــن ن ــا پتروشــیمی از ای تأسیســات گازی، نفتــی و ی

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

کاربـــــــــــرد:

بخش: شیرآالت و عملگرها

API6D, API6A, ISG, IPS, ANSI, ASTM, EN, DIN, ISO
استانداردها، مجوزها و تاییدیه  های بین المللی: 

API6A, API6D And non-Standard Designspecification

1 13/16", 2 1/16", 4 1/16", 7 1/16", 9", 11"Nominal Size (API 6A)

Up to 56" in different classes Nominal Size (API 6D)

API6A#3000, #5000, #10000, #15000
ASMEClass#150, 300, 600, 900, 1500, 2500, 4500

Rting

Trunnion Mounted , FloatingValve Type

PTFE, NYLON, PEEK, METAL SEATSeat Seal Material

Viton A/B, Buna N, EPDM, PTFE, HNBR, KALREZSeal

Anti Blowout Steam, Double Block and Bleed, Anti Static 
Device, Locking Device, PMSS, DIBFeatures

1, 2, 3PSL

Flanged and Butt WeldEnd Connections

API6FA, BS6755, API607Fire Safe Standard

Inconnel, SS316Overlay

Handwheel, Gear, Pneumatic Actuator, Motor, Gas Over OilOperator

www.pishgam.co

سال تاسیس:

ــا حرکــت چرخشــی کار می کننــد و عضــو مســدودکننده  شــیرآالت توپــی شــیرهایی هســتند کــه ب
یــا مجــرا بنــد بــه صــورت کــره یــا نیم کــره توخالــی اســت کــه حــول یــک محــور عمــودی نســبت بــه 
جهــت جریــان ســیال دوران می کنــد. بــا چرخــش ســاقه شــیر بــه ســمت موقعیــت، بــاز شــدن تــوپ 
یــا کــره چرخیــده و ســوراخی کــه در وســط آن تعبیــه شــده اســت در مســیر ورود و خــروج ســیال قــرار 
می گیــرد و در نتیجــه ســیال از شــیر عبــور می کنــد. شــیرهای توپــی در دو نــوع بدنــه چندتکــه و بدنه 
تمــام جوشــی تولیــد می شــود. اجــزا اصلــی ایــن نــوع شــیر شــامل بدنــه، ســرپوش، توپــی، شــفت، 
حلقــه نشــیمنگاه و اجــزای داخــل شــیر بــا قطعــات نــرم اســت. شــیرهای توپــی بــا توجــه بــه اینکــه 
عمومــا بــرای قطــع و وصــل کــردن مســیر جریــان مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد، به منظــور جلوگیــری 
از وقــوع انفجــار بــه دلیــل ایجــاد نشــتی در خطــوط یــا قطــع جریــان جهــت حفاظــت از تجهیــزات 

پایین دســتی دارای اهمیــت ویــژه ای می باشــند. ســایز و کالس ایــن شــیرها:
شیرآالت کالس 150 از 2۴ اینچ به باال	 
شیرآالت کالس 300 از 20 اینچ به باال	 
شیرآالت کالس ۶00 از 1۶ اینچ به باال	 
شیرآالت کالس 900 تمامی سایزها	 
شیرآالت کالس 1500 تمامی سایزها	 
شیرآالت کالس 2500 تمامی سایزها	 
شیرآالت کالس 5000 و باالتر	 

۱3۸۱

 Trunnion Mounted Soft Seat( شیرهای توپی ترونیون
)Ball Valve

معرفی محصول:

شرکت طراحان تجهیزات صنعتی پیشگام  

ظرفیت تولید ساالنه: 

مقاصد اصلی صادراتی: 

2۰۰۰ دستگاه

سوریه، عراق و آذربایجان 
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 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

کنترل جریان سیال

مشخصات فنی:

کاربـــــــــــرد:

بخش: شیرآالت و عملگرها

API6D, ISG, IPS, ANSI, ASTM, EN, DIN, ISO
استانداردها، مجوزها و تاییدیه  های بین المللی: 

API6A, API6D And non-Standard DesignSpecification

1 13/16", 2 1/16", 4 1/16", 7 1/16", 9", 11"Nominal Size(API 6A)

Up to 56" Nominal Size(API 6D)

API6A#3000, #5000, #10000, #15000
ASMEClass#150, 300, 600, 900, 1500, 2500, 4500

Rting

Trunnion Mounted, FloatingValve Type

PTFE, NYLON, PEEK, METAL SEATSeat Seal Material

Viton A/B, Buna N, EPDM, PTFE, HNBR, KALREZSeal

Anti Blowout Steam, Double Block and Bleed, Anti Static 
Device,  Locking Device, PMSS, DIBFeatures

1, 2, 3PSL

Flanged and Butt WeldEnd Connections

API6FA, BS6755, API607Fire Safe Standard

Inconnel, SS316Overlay

Handwheel, Gear, Pneumatic Actuator, Motor, Gas Over OilOperator

Standard Sour service, Low temp, Crygenic and high tempService

AA, BB, CC, DD, EE, FF, HHMaterial Class(API6A)

K, L, T, U, VTemp Rating (API6A)

Forged AISI4130, A105, A350LF2/LF3, A182F316/316L, 
Inconnel625, Super Duplex

Body and Bonnet 
Mteril

13%Cr, SS36/316L Duplex F55 and InconnelTrim Material

سال تاسیس:

شیر توپی نوعی شیر ربع گرد است که عضو مسدودکننده جریان آن به صورت یک کره سوراخ دار 
است که حول یک محور عمودی نسبت به جهت جریان سیال دوران می نماید. وقتی سوراخ در 
راستای جریان قرار بگیرد، شیر باز بوده و وقتی سوراخ عمود بر مسیر جریان قرار بگیرد، شیر بسته 
می شود. وقتی دسته شیر در راستای مسیر قرار داشته باشد، نشانه باز بودن شیر و وقتی دسته 
آن عمود بر مسیر جریان باشد نشانه بسته بودن آن است. شیرآالت توپی شیرهایی هستند که 
با حرکت چرخشی کار می کنند و یک دیسک کروی توخالی جهت کنترل جریان استفاده می شود. 
این نوع شیر در دسته بندی شیرآالت قطع و وصل جریان )ON/OFF( قرار دارد و اجزا اصلی آن 
شامل بدنه، سرپوش، توپی، شفت، حلقه نشیمنگاه و اجزای داخل شیر با قطعات نرم و محرکه 
است. شیرهای توپی با توجه به اینکه عموماً برای قطع و وصل کردن مسیر جریان مورد استفاده 
قرار می گیرند، به منظور جلوگیری از وقوع حوادث به دلیل ایجاد نشتی در خطوط و یا قطع جریان 

جهت حفاظت از تجهیزات پایین دستی دارای اهمیت ویژه ای هستند.
شیرهای توپی از نقطه نظر نحوه مهار شدن گوی کروی به سه دسته تقسیم می شوند:

 	Floating Ball Valve
 	Trunnion Mounted Ball Valve
 	Rising Stem Ball valve

مدل Trunnion حالتی است که در آن گوی کروی درون شیر توسط دو ساپورت انکر به بدنه شیر 
وصل شده است، این مدل از شیرها برای سیاالتی که فشار باالیی دارند مناسب هستند. همچنین 
این عمل باعث می شود که برای باز و یا بسته کردن شیر به نیرو و گشتاور کمتری نیاز باشد. این 

نیروی کمتر در زمانی که بر روی شیر، Actuator نصب می شود بسیار پر اهمیت است.
شیرهای توپی در سایزهای 2 تا 5۶ اینچ و کالس کاری 150 تا 1500 مطابق با 
استاندارد API 6D و از سایز 2 تا 9 اینچ و فشار کاری از 3000 تا psi 10000 مطابق 

۱3۸3با استاندارد API 6A تولید می شوند.

)Butterfly Valve( شیر پروانه ای

معرفی محصول:

شرکت توسعه و نوسازی صنایع گداختار  



نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی

۱2۸۱29

فصل سوم | پاالیش و پتروشیمی

حفظ و ارتقاء خصوصیات و ویژگی های استاندارد و مورد انتظار از شیر در هر نوع بخصوص 	 
ویژگی های مورد درخواست مشتری

ایجاد و پیش بینی شرایط بسیار ساده و کم هزینه نسبت به دیگر سازنده ها جهت تبدیل هر 	 
محصول از هر تیپ طراحی به تیپ دیگر

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

خطوط انتقال گاز و سیاالت خطرناک

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

کاربـــــــــــرد:

بخش: شیرآالت و عملگرها

 	API 6D
 	BS 5351
 	ASME B16.34
 	ASME B16.5
 	 ASME B16.25
 	API 6FA
 	API 598

استانداردها، مجوزها و تاییدیه  های بین المللی: 

Other SpecificationsClassSize

Fully Welded Body
Split Body
Full or Reduce Bore
Floating Ball or Trunnion Mounted Type
Side or Top Entry
Metal to Metal,PMSS or Soft Seat
Fire Safe Construction
NACE MR 0175
200 ± 40 0C

150 to 25002 " to 36 "

www.cvkvalve.com

سال تاسیس:

شــیرآالت توپــی از مهم تریــن شــیرآالت صنعتــی و تجهیــزات اصلــی بــرای انســداد و تنظیــم جریانات 
ســیال )نفــت، گاز، بخــار و غیــره( در صنعــت پتروشــیمی هســتند. ایــن شــیرآالت با حرکت چرخشــی 
کار می کننــد و عضــو مســدودکننده یــا مجــرا بنــد بــه صــورت کــره یــا نیم کــره توخالــی اســت کــه 
حــول یــک محــور عمــودی نســبت بــه جهــت جریــان ســیال دوران می کنــد. بــا چرخــش ســاقه شــیر 
بــه ســمت موقعیــت بــاز شــدن تــوپ یــا کــره چرخیده و ســوراخی که در وســط آن تعبیه شــده اســت 
در مســیر ورود و خــروج ســیال قــرار می گیــرد و درنتیجــه ســیال از شــیر عبــور می کنــد. ایــن نــوع 
شــیرها از انواع شـــیرهای Rotary Motion هســتند كـــه در آن بنـــدآور شــیر یك کره توخالی اســت. 
از این شـــیرها می توان به منظور كنتـــرل جریان اســـتفاده نمـــود، ولـــی اســتفاده بیشــتر آن هـــا در 

فرآیندهایــی اســت كــه بــه صــورت ON/OFF عمــل می نماینــد.
محصــول حاضــر شــامل شــیرهای توپــی در دو نــوع بدنــه چندتکــه و بدنــه تمام جوشــی می باشــد. 

اجــزای اصلــی تشــکیل دهنده شــیرهای توپــی بــه شــرح زیــر اســت:
Body and Cover: عمل نگهداری فشار در شیر را انجام می دهند. 	
Ball: مسیر عبور سیال را باز یا بسته می کند. 	
Seat Ring: که محل نشستن Ball می باشد. 	
Stem: به قطعه Ball متصل شده و باعث حرکت آن می شود. 	

همچنین محصول حاضر در سایزها و کالس های زیر تولید می شود:
کالس 150 در سایزهای 2 تا 10	 
کالس 300 در سایزهای 2 تا 10	 
کالس ۶00 در سایزهای 2 تا ۴	 
کالس 900 در سایز 3  	 

۱3۸۷

API براساس استاندارد )Ball Valve( شیر توپی

معرفی محصول:

شرکت کاسپین شیر کادوس  
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دسترسی بسیار آسان به قطعات داخل شیر برای انجام سرویس و تعمیر قطعات

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

جلوگیری از هر نوع حادثه و اعمال تغییرات در مسیر انتقال گاز

مزایای رقابتی:

کاربـــــــــــرد:

بخش: شیرآالت و عملگرها

استم )Stem(: دارای حرکت خطی بوده و این حرکت با غلبه بر نیروهای سیال و اصطکاک،  	
عمل اتصال دیسک به سیترینگ و پکینگ های آب بندی انجام می گردد.

با  	 تماس  در  استم  است،  باز  کامل  طور  به  شیر  که  هنگامی   :)Back Seat( بکسیت 
بکسیت آب بندی را انجام می دهد و در نتیجه بدون آنکه خط انتقال Shut down گردد 
 Repacking( می توان پکینگ های شیر را بدون نشتی و خطرهای موجود تعویض نمود

.)under Pressure
سیت: در این شیر مطابق با استاندارد BS1873 متریال برابر با متریال بدنه انتخاب می گردد  	

و سطح آب بند توسط سیم جوش استالیت پوشش داده می شود و در نهایت سیت رینگ به 
بدنه جوش می گردد.

دیسک: دیسک در این شیرها به صورت یک تکه طراحی گردیده است و طراحی به گونه ای  	
انجام شده که در حرکت عمودی استم در زاویه مناسب آب بندی با سیت رینگ ایجاد گردد. 
 Plug این قطعه بنا به درخواست مشتری جهت افت فشار و دبی خروجی می تواند از نوع

Ball ،Parabolic ،Needl انتخاب شود.
گسکت )Gasket(: در محل اتصال بادی به کالهک جهت آب بندی کامل و عدم نشتی از  	

گسکت استفاده می گردد.
Stuffing Box بدنه به وسیله پکینگ ها  	 پکینگ )Packing(: آب بندی استم در محل 

صورت می گیرد.

 	BS 1873
 	API 598
 	ASME B16.34

استانداردها، مجوزها و تاییدیه  های بین المللی: 

www.asalara.com

سال تاسیس:

شیر بشقابی )Globe Valve( شیری است که در آن یک دیسک که به شل مخروط ناقص است، 
وظیفه قطع، وصل و یا تنظیم جریان را بر عهده دارد. این شیرها در قیاس با سایر شیرآالت افت 
فشار بیشتری ایجاد نموده و معمواًل برای کنترل دبی جریان مورد استفاده قرار می گیرند. شیرهای 
بشقابی به شل Straight با Angle ساخته می شوند. شیرهای بشقابی در کالس های متفاوتی 

تولید می شوند که عبارتند از:
کالس 150 از 1۶ اینچ به باال	 
کالس 300 از 12 اینچ به باال	 
کالس ۶00 از 10 اینچ به باال	 
کالس 900 از ۶ اینچ به باال	 
کالس 1500 و 2500 تمامی سایزها	 

در شیرهای بشقابی، مسیر بند آور در راستای مسیر حرکت سیال بوده و سیال بصورت متقارن از 
اطراف بندآور می گذرد. طراحی شل بند آور و نیز تغییر جهت حرکت سیال، امکان کنترل جریان 
را برای این نوع شیر فراهم نموده است. با تغییر جهت حرکت بند آور و ایجاد تقارن در جریان در 
حال عبور از اطراف آن، اغتشاش سیال در حالت نیمه باز مهار می شود و امکان کنترل جریان سیال 

بدون سایش و لرزش در این حالت با این گونه شیرها فراهم می گردد.
ماژول های مختلف این محصول به همراه مشخصات فنی آن ها عبارت است از: 

	 ASME B16.34 و BS 1873 تولید شده با رعایت محدودیت های :)Body( بدنه
کالهک )Bonnet(: از جنس بدنه و با اتصال گیربکسی با قابلیت تبدیل کردن به هندویلی  	

و اکچویتوری
تریم )Trim(: مطابق استاندارد BS 1873، کلیه سطوحی که با سیال در  	

۱3۸۷تماس مستقیم و آب بندی می باشند شامل تریم هستند.

API با استاندارد )Globe Valve( شیر بشقابی

معرفی محصول:

شرکت آسال آرا  
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بخش: شیرآالت و عملگرها

Specifications

Globe ValveValve Type

150 ~ 2500Rating

Flanged, RF, ASME B16.5End Connection

2” ~ 24”Size

Material For Construction

ASTM A216 WCBBody

ASTM A216 WCBBonnet

StelliteTrim

A276 410/420 – A182 F6Stem

13%CrBack seat

A105 + StelliteSeat

A105 + StelliteWedge

StelliteWedge Seat Surface

Graphite + SS304Gasket

ASTM A193 B7, A19H 2Bolting/Nuts

ASTM A182 F6Packing

Valve Construction

OS & Y TypeType

Plug Type DiscConstruction

Rising StemStem

Bolted BonnetSpecial Requirement

BS 1873 / API 623Design Standard

API 598Test Pressure Standard

ASME B16.10Face To Face Dimension

Gear OperatedOperator

Process Condition

51.1 barCWP

538 °CMax Temperature

مشخصات فنی:
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روش کنترل در فرآیند تولید	 
قابلیت دسترسی به شیر و یا لزوم کنترل آن از راه دور	 
نیاز به قطع عملگر سیستم در موارد اضطراری از یک محل امن	 
گشتاور زیاد مورد نیاز برای باز کردن یا بستن شیر و مسایل ایمنی	 

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

2 تا 5۶ اینچسایز

150 تا 2500کالس کاری

29- تا ۸5+ درجه سانتی گراددما

20 تا ۴20بارفشار

تبدیل نیروی جریان تحت فشار به توان مکانیکی

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

کاربـــــــــــرد:

بخش: شیرآالت و عملگرها

www.aiv-group.com

سال تاسیس:

عملگــر نیــروی مــورد نیــاز جهــت حرکــت اجــزای داخلــی شــیر را جهــت بــاز کــردن و بســتن شــیر 
تأمیــن می نمایــد.

عملگرهای نیوماتیکی: عملگرهای نیوماتیکی احتمااًل پرمصرف ترین عملگرها در شیر صنعتی  	
هسـتند؛ زیـرا نسـبتًا ارزان هسـتند و انـرژی مـورد نیاز آن ها )هوای فشـرده( در اغلـب کارگاه ها 
موجـود اسـت. عملگرهـای نیوماتیکـی سـاختار سـاده تری نسـبت به انـواع مشـابه الکتریکی یا 
هیدرولیکی شـان دارنـد و ایـن عامـل نیـز یکـی از مزایـای دیگـر آن هـا محسـوب می شـود؛ زیـرا 
تعمیر و نگهداری آن ها آسـان تر خواهد بود. در اکچویتورهای پنوماتیک از فشـار هوا برای باز 
و یا بسـتن شـیر اسـتفاده می شـود. عملگر نیوماتیکی را می توان در شـیرهای با حرکت خطی 
و شـیرهای دورانـی بـا زاویـه محـدود کـه کـورس حرکتـی محـدودی دارند، بـه کار بـرد. این نوع 

عملگـر را می تـوان بـر روی شـیرهای بـا سـایزهای مختلف نیز اسـتفاده کرد.
عملگـر هیدرولیکـی: عملگرهـای هیدرولیکـی می تواننـد گشـتاورهای خیلی زیـادی ایجاد کنند  	

و بـه همیـن دلیـل بـرای بـه گـردش درآوردن شـیرهای صنعتـی بـزرگ مناسـب هسـتند. ثبـات 
وضعیتـی ایـن عملگرهـا عالـی اسـت، زیرا در مـواردی که نتوان در آن هـا از عملگر نیوماتیکی یا 

الکتریکـی اسـتفاده کـرد، می تـوان عملگرهـای هیدرولیکـی را بـه کار گرفت.
 

۱3۸۶

عملگرهای هیدرولیکی و نیوماتیکی به همراه شیر توپی 

معرفی محصول:

شرکت تولیدی شیرهای صنعتی اردبیل  
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قابلیت کنترل اتوماتیک و بستن شیر در صورت بروز شکست در لوله	 
قابلیت بستن شیر در صورت کاهش یا افزایش فشار خط از فشار تعیین شده	 
قابلیت کنترل از راه دور به صورت برقی برای محرک هایی که دسترسی به آن ها آسان نیست	 
امکان بستن سریع شیر در ورودی نیروگاه ها	 
امکان باز کردن سریع شیر در صورت نیاز	 

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

هیدرولیکی - نیوماتیکینیروی محرکه

Scotch - Yokeمکانیزم عملگر

گاز طبیعی / نیتروژن / هواسیال

20- تا ۸0درجه سانتی گراددمای کاری

10 تا 100بارفشار تغذیه

200٬000نیوتن مترحداکثر گشتاور

کنترل دستی / برقی / ESD  فشاری / ESD برقینحوه فرمان

شیرآالت توپی و پروانه ای خطوط گازمحل نصب

خطوط انتقال گاز

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

کاربـــــــــــرد:

بخش: شیرآالت و عملگرها

 	IGS-M-PL-007 تست و طراحی استاندارد
 	 BPVC Section VIII-Division 1 مخازن طراحی استاندارد
 	IP65 محافظت از ورود آب
 	ISO 5211 طراحی محل اتصال عملگر به شیر مطابق استاندارد
 	BS-5493 )1977( استاندارد مطابق پوشش
 	ISO 3601 استاندارد قطعات آب بندی
 	ISO 7425 استاندارد طراحی سیلندرهای هیدرولیکی
 	ISO 10100 استاندارد تست سیلندرهای هیدرولیک
 	ISO 11891 استاندارد طراحی و تست فنرهای فشاری
 	I 2768 استاندارد عمومی تلرانس گذاری

استانداردها، مجوزها و تاییدیه  های بین المللی: 

www.rasacf.com

سال تاسیس:

بخــش عمــده ای از صنایــع نفــت، گاز و پتروشــیمی در داخــل کشــور، محصــوالت خــود را از طریــق 
خطــوط لولــه بــه منظــور تکمیــل فرآینــد تولیــد و یــا تحویــل محصــول منتقــل می کننــد. از ایــن رو 
نیــاز بــه کنتــرل همیشــگی خطــوط لولــه ایجــاب می کنــد تــا یــک سیســتم کنتــرل کــه از طریــق یــک 
پایــگاه هدایــت می شــود، بــر لک خــط دسترســی داشــته باشــد. بــرای بــاز و بســته كــردن شــیرهای 
متصــل بــه خطــوط گازی در صنعــت گاز، از قطعاتــی بــه نــام عملگــر اســتفاده می شــود. عملگــر یــا 
اكچوئیتــور عنصــری اســت كــه در آخــر هــر سیســتم كنترلــی قــرار می گیــرد. كــه بــه عنــوان مثــال بــا باز 
كــردن دریچــه، وظیفــه حركــت و كنتــرل مكانیســم یــا سیســتم را بــر عهــده دارد. منبــع انــرژی اصلــی 
اكچوئیتــور ممكــن اســت یــك جریــان الكتریكــی، فشــار مایــع هیدرولیــك یا فشــار نیوماتیکی باشــد.

عملگرهــای Gas-Over-Oil از انــواع عملگرهــای هیدرولیــک هســتند کــه در آنهــا جهــت تحت فشــار 
قــرار دادن روغــن هیدرولیــک از گاز فشــرده اســتفاده می کننــد و معمــواًل بــرای شــیرهای توپــی مــورد 
ــی می باشــد و  ــه آن از خــط اصل ــی محــرک Gas-over-Oil تغذی ــت اصل ــد. مزی اســتفاده می گیرن

نیــازی بــه منبــع تغذیــه جداگانــه بــرای بــاز و بســتن شــیر وجــود نــدارد.

۱39۸

Gas over Oil عملگرهای

معرفی محصول:

شرکت راسا کنترل فرآیند  

ظرفیت تولید ساالنه: 
2۵۰۰ دستگاه
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دانش فنی این محصوالت از طریق تحقیق و توسعه در ایران صورت گرفته همچنین در طراحی 
و ساخت عملگرها از روش مهندسی معکوس نمونه های شرکت های Rotork )در انگلستان( و 

Leden )در ایتالیا( نیز استفاده شد.

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

ایجاد نیروی قدرت جهت غلبه به گشاور ولو جک هیدرولیکی

بازوی انتقال قدرت جک به کوپلینگ شیریوک بازویی

ایجاد هم راستایی جک با یوککشویی ها

فرمان های منطقی در مدار منطقی سیستمقطعات هیدرولیکی

جلوگیری از هر نوع حادثه و اعمال تغییرات در مسیر انتقال گاز.

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

کاربـــــــــــرد:

بخش: شیرآالت و عملگرها

تأییدیه از وزارت نفت ایران	 
تأییدیه از شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون	 
تأییدیه از شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب	 

استانداردها، مجوزها و تاییدیه  های بین المللی: 

www.ksp-ig.com

سال تاسیس:

ــا مشــل  ــه آنه ــه دسترســی ب ــد ک ــرار دارن ــی ق ــا در مناطق ــن شــیرآالت غالب ــه ای ــن ک ــل ای ــه دلی ب
می باشــد، در وهلــه اول سیســتم کنتــرل ایــن شــیر آالت بــه گونــه ای طراحــی می گــردد تــا از طریــق 
ــن  ــد. همچنی ــن نماین ــرای عملکــرد خــود را تامی ــوان الزم ب ــه، ت فشــار گاز موجــود در خطــوط لول
امکانــات کنتــرل از راه دور بــه منظــور اجــرای فرامیــن ارســالی از اتــاق کنتــرل نیز باید در کنار سیســتم 
بــه کار گرفتــه شــود. بــه همیــن منظــور از عملگرهــای مختلفــی اســتفاده می شــود. Gas over Oil و 
Pneumatic دو نــوع از عملگرهایــی )Actuator( هســتند کــه در کنــار شــیرهای خطــوط لوله انتقال 

گاز و مــواد شــیمیایی اســتفاده می شــوند.

۱3۸۷

 LBV  و GAS Over Oil Actuator عملگرهای

معرفی محصول:

گروه صنعتی کندر صنعت پارتیان  

مقاصد اصلی صادراتی: 
صادرات به کشورهای حوزه ی خلیج فارس

سابقه صادرات:
کمتر از ۵۰۰ هزار دالر 



نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی

۱4۰۱4۱

فصل سوم | پاالیش و پتروشیمی

انجام دقیق محاسبات مهندسی، سایزینگ میترها، لوله ها و شیرهای کنترلی به نحوی که 	 
حداقل افت فشار در سیستم ایجاد شود.

طراحی، ساخت و برنامه نویسی سیستم کنترل و فلوکامپیوترها	 
طراحی و ساخت میترهای مورد استفاده در سیستم های میترینگ	 
انجام محاسبات مربوط به ادوات کالیبراسیون این سیستم ها و ساخت پروورها	 

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

ــی 20 اینچــی شــامل 5 خــط مشخصات پایپینگ سیستم ایــن سیســتم دارای یــک هــدر ۴۸ اینچــی و ۶ ال
عملیاتــی و یــک خــط مســتر می باشــد. خــط مســتر توســط اتصــال z شــل بــه 
ــگ گازی  خطــوط دیگــر متصــل شــده و در زمــان کالیبراســیون سیســتم میترین

ــرد. ــرار می گی ــورد اســتفاده ق م

میزان افت فشار مجاز و 
سرعت سیال

از عوامل مهم در سایزینگ سیستم می باشد که برای این محصول سرعت 10 
تا 12 متر بر ثانیه در نظر گرفته شده است

میزان فلوی مجاز برای 
سیستم

در رنج 20 تا ۸0 در صد توانایی فلومیتر در نظر گرفته می شود که این سیستم 
بین 200 تا 2000 متر مکعب بر ساعت را اندازه گیری می کند.

0.02 درصددقت

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

کاربـــــــــــرد:

بخش: میترینگ ها

 	 AGA
 	API
گواهی صالحیت طراحی و ساخت سیستم های میترینگ	 
گواهی Hitech بودن سیستم های میترینگ	 

استانداردها، مجوزها و تاییدیه  های بین المللی: 

مبادی تحویل مابین شرکت ها	 
اسکله های صادراتی	 
تحویل فرآورده های نفت	 
گاز و پتروشیمی به کشتی ها	 
ایستگاه های صادرات گاز	 

www.asia-instruments-ltd.com

سال تاسیس:

اندازه گیری جریان سیال یکی از مهم ترین مباحث در مهندسی است که امروزه اهمیت ویژه ای در 
صنایع نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی به منظور کنترل بهینه فرآیندها پیدا کرده است. سیستم 
میترینگ به طور خاص در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی به سیستم های اندازه گیری حجم یا جرم 
سیاالت )گاز، مایع و یا حالت دوفاز( گفته می شود. این سیستم از نقطه نظر دقت در اندازه گیری، 
ایمنی، قابلیت اطمینان و تکرارپذیری به دو دسته کلی دستگاه های اندازه گیری کمیت سیاالت 
در حین فرآیند )Measurement Flow Process( و دستگاه های اندازه گیری کمیت سیاالت در 
هنگام انتقال و خرید و فروش )Transfer Custody( تقسیم می شوند. روش های مختلف و 
متنوعی برای اندازه گیری کمیت سیاالت وجود دارد که بر اساس نوع سیال و نیز شرایط فرآیندی 

و محدودیت های موجود قابل انتخاب می باشند، برخی از سیستم های میترینگ عبارت اند از:
سیستم های میترینگ مایعات و گازها بر مبنای فلومیترهای توربینی	 
سیستم های میترینگ مایعات و گازها بر مبنای فلومیترهای اولتراسونیک	 
 	 Coriolis سیستم های میترینگ مایعات و گازها بر مبنای فلومیترهای
 	Orifice سیستم های میترینگ گازی بر مبنای فلومیترهای
 	PD سیستم های میترینگ مایعات بر مبنای پیمانه ای یا

۱3۷3

سیستم میترینگ گازی و مایعات

معرفی محصول:

شرکت آسیا ابزار دقیق  



i H i T
خانه های نوآوری و فناوری ایران در سایر کشورها

خانه هــای نــوآوری و فنــاوری ایــران یکــی از انــواع واســطه های صادراتــی هســتند کــه تحــت حمایــت 
مرکــز تعامــالت بین المللــی علــم و فنــاوری معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری در کشــورهای  
کنیــا، چیــن، روســیه، ترکیــه، ســوریه و عــراق راه انــدازی شــده اســت. ایــن خانه هــا عــالوه بــر دسترســی 
بــه دســتورالعمل های آیین نامــه صادراتــی مرکــز تعامــالت بین المللــی علــم و فنــاوری جهــت ورود بــه 
بازارهــای بین المللــی خدماتــی نظیــر: فضــای کار اختصاصــی و اشــتراکی، نمایشــگاه دائمــی محصــوالت، 
یافتــن شــرکای تجــاری و ســرمایه گذاری در کشــورهای هــدف صادراتــی، انجــام امــور ثبــت شــرکت، ثبــت 
ــاری،  ــای تج ــرش هیئت ه ــزام و پذی ــاری، اع ــم تج ــکی، عالئ ــزات پزش ــت دارو و تجهی ــوالت، ثب محص
اســتخدام نیــروی بومــی جهــت حضــور مســتقیم بــرای ارائـــه محصــوالت و خدمــات را ارائــه می نمایــد 
ــاوری در  ــم و فن ــی عل ــالت بین الملل ــز تعام ــرزی مرک ــرون م ــاری ب ــای تج ــور فعالیت ه ــوان مح و به عن
ــگاه  ــورت نمایش ــز به ص ــران نی ــا در ای ــن خانه ه ــد. ای ــی می نمای ــش آفرین ــورها نق ــدف آن کش ــازار ه ب
بین المللــی دائمــی محصــوالت و خدمــات فناورانــه شــرکت های دانش بنیــان، خــالق و فنــاور راه انــدازی 

شــده اســت.

iHiT



خانه نوآوری و فناوری ایران در نایروبی

مدیر:  علی بنی عامریان

آدرس: کنیا، نایروبی، کلیمانی، خیابان مالیم جوما، خیابان دنیس پریت

 )+25۴) 111 ۶0۶ اطالعات تماس:  113

رابط: نازیال دانشور
21 (9۸+(  داخلی 1۶0  910 700 اطالعات تماس:  ۸0

www.ihit.co.ke :وبسایت

کشور: جمهوری کنیا - نایروبی

خدمات:
•         نمایشگاه دائمی محصوالت و خدمات

•         ارائه فضای کار اختصاصی و اشتراکی

•         برگزاری پاویون ملی ج.ا.ایران در نمایشگاه های معتبر

•         توسعه صادرات محصوالت و خدمات شرکت های دانش بنیان، خالق و فناور

•         شناسایی فرصت های همکاری علمی، فناوری و صنعتی

•         ارائه دستورالعمل های صادراتی مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری

حوزه فعالیت:  صادرات محصوالت و خدمات شرکت ها و مٔوسسات دانش بنیان، خالق و فناور 

خانه نوآوری و فناوری تهران )شعبه مرکزی(

مدیر:  محمد کرمی 

A 37 آدرس: ایران، تهران، نمایشگاه بین المللی تهران، سالن

)+9۸) 912 ۴۴۴ 995۸ / )+9۸) 21 910 737 اطالعات تماس: 37

رابط: محمدمهدی آقارفیعی
اطالعات تماس: 9۶11 70۶ 912 (9۸+( 

www.ihit-expo.com  :وبسایت

کشور: جمهوری اسالمی ایران - تهران

خدمات:
•         نمایشگاه دائمی محصوالت و خدمات شرکت های دانش بنیان و خالق

•         برگزاری رویداد ها و نشست های تخصصی
•         فضای کار اختصاصی و اشتراکی در تهران

•         سالن جلسات و سالن اختصاصی تشریفات
•         شناسایی فرصت های صادراتی

•         شناسایی فرصت های همکاری علمی، فناوری و صنعتی

حوزه فعالیت: نمایشگاه دائمی بین المللی | صادرات محصوالت شرکت های دانش بنیان، خالق و فناور در تهران



خانه نوآوری و فناوری ایران در مسکو

مدیر:  مهدی دیلم صالحی

آدرس: فدراسیون روسیه، مسکو، خیابان آرخانگلسکی، پالک 7، واحد ۴

اطالعات تماس:  1۶31 123 903 (7+(

رابط: مالک سعیدی
اطالعات تماس: 15 537 ۸۶0 21 (9۸+( داخلی 309

www.ihit-ru.com  :وبسایت

کشور: فدراسیون روسیه - مسکو

خدمات:
•         نمایشگاه دائمی محصوالت و خدمات

•         ارائه فضای کار اختصاصی و اشتراکی

•         برگزاری پاویون ملی ج.ا.ایران در نمایشگاه های معتبر

•         توسعه صادرات محصوالت و خدمات شرکت های دانش بنیان، خالق و فناور

•         شناسایی فرصت های همکاری علمی، فناوری و صنعتی

•         ارائه دستورالعمل های صادراتی مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری

حوزه فعالیت:  صادرات محصوالت و خدمات شرکت ها و مٔوسسات دانش بنیان، خالق و فناور

خانه نوآوری و فناوری ایران در سوژو

مدیر: امیر قربانعلی

آدرس: : چین، استان جیانگ سو، سوژو، منطقه پیشرفته، جاده کلینگ ۸۸، شماره ۴09

اطالعات تماس: 92 123 0۶2 1۸2 (۸۶+( 
رابط: سیمین رفیع پور

اطالعات تماس: ۴۴22 ۸۶1 935 (9۸+(

www.innotechexport.ir  :وبسایت

کشور: جمهوری خلق چین - شانگهای

خدمات:
•         نمایشگاه دائمی محصوالت و خدمات

•         ارائه فضای کار اختصاصی و اشتراکی

•         برگزاری پاویون ملی ج.ا.ایران در نمایشگاه های معتبر

•         توسعه صادرات محصوالت و خدمات شرکت های دانش بنیان، خالق و فناور

•         شناسایی فرصت های همکاری علمی، فناوری و صنعتی

•         ارائه دستورالعمل های صادراتی مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری

حوزه فعالیت: صادرات محصوالت و خدمات شرکت ها و مٔوسسات دانش بنیان، خالق و فناور



خانه نوآوری و فناوری ایران در دمشق

مدیر:  محمدهادی ضیغمی

آدرس: سوریه، دمشق، میدان اموین، میدان جمارگ، منطقه آزاد دمشق

اطالعات تماس:  3933 ۶93 91۸ (9۸+(

رابط: حسن طهماسبی
اطالعات تماس: 15 33 ۶310 21 (9۸+(

www.ihit.sy  :وبسایت

کشور: جمهوری عربی سوریه - دمشق

خدمات:
•         نمایشگاه دائمی محصوالت و خدمات

•         ارائه فضای کار اختصاصی و اشتراکی

•         برگزاری پاویون ملی ج.ا.ایران در نمایشگاه های معتبر

•         توسعه صادرات محصوالت و خدمات شرکت های دانش بنیان، خالق و فناور

•         شناسایی فرصت های همکاری علمی، فناوری و صنعتی

•         ارائه دستورالعمل های صادراتی مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری

حوزه فعالیت:  صادرات محصوالت و خدمات شرکت ها و مٔوسسات دانش بنیان، خالق و فناور

خانه نوآوری و فناوری ایران در استانبول

مدیر:  مسعود حسنی

آدرس: ترکیه، استانبول، منطقه شیشلی، نیشانتاشه، خیابان هاالسکارگازی، شماره 3۸ تا ۶۶

اطالعات تماس:  ۴5۸9 505 533 (90+(: واتس اپ / ۴1۴۴ 2۴01 21 (90+(

رابط: مسعود حسنی
اطالعات تماس:  55 227 ۸۸2 21 (9۸+(

info@istanbulihit.com :ایمیل   www.istanbulihit.com  :وبسایت

کشور: ترکیه - استانبول

خدمات:
•         نمایشگاه دائمی محصوالت و خدمات

•         ارائه فضای کار اختصاصی و اشتراکی

•         خدمات بازاریابی و مطالعات بازار

•         برگزاری همایش ها، رویدادها و دوره های آموزشی

•         تسهیل صادرات

•         ارائه دستورالعمل های صادراتی مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری

حوزه فعالیت:  صادرات محصوالت و خدمات شرکت ها و مٔوسسات دانش بنیان، خالق و فناور



خانه نوآوری و فناوری ایران در سلیمانیه عراق

مدیر:  حسین سلمانی

آدرس: عراق، اقلیم کردستان، سلیمانیه، خیابان سیور

اطالعات تماس:  03۶۶ 5۶7 77۴ (9۶۴+(

رابط: محمدمهدی آل بویه
اطالعات تماس: 5009 12۴ 939 (9۸+(

www.ibc-s.com  :وبسایت

کشور: عراق - سلیمانیه

خدمات:
•         نمایشگاه دائمی محصوالت و خدمات

•         ارائه فضای کار اختصاصی و اشتراکی

•         برگزاری پاویون ملی ج.ا.ایران در نمایشگاه های معتبر

•         توسعه صادرات محصوالت و خدمات شرکت های دانش بنیان، خالق و فناور

•         شناسایی فرصت های همکاری علمی، فناوری و صنعتی

•         ارائه دستورالعمل های صادراتی مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری

حوزه فعالیت:  صادرات محصوالت و خدمات شرکت ها و مٔوسسات دانش بنیان، خالق و فناور






