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 تعالي بسمه

  (پمپ –توربین  -کمپرسور)تجهیزات  و پوشش دهي تامین –ساخت موضوع : معرفي توانمندی در خصوص 

تاسيس و تاکنون بالغ بر  1385شرکت آصا ) آراز صنعت آسيا ( در سال   به  استحضار  ميرساند احتراماً،

هزار نفر ساعت خدمات طراحی ، شبيه سازی ، تحليل ، عيب یابی ، ساخت قطعات  پنجاه و ششصد و 

یدکی به روش مهندسی معکوس ، مهندسی تفصيلی و مهندسی خرید ، تدارکات کاال، نصب ، پيش راه 

 پمپ (، -توربواکسپندر –کمپرسور  –اندازی و راه اندازی ، تعمير و نگهداشت تجهيزات دوار ) توربين 

کاربردی در زمينه عيب  -ون صنعتی و کاليبراسيون استاندارد و همچنين آموزش های تخصصیاتوماسي

یابی تجهيزات دوار ،  سيستم های کنترل ، برق و ابزار دقيق و اتوماسيون صنعتی را به صنایع نفت، گاز و 

در زمينه 1395 و در سالپتروشيمی، صنایع دفاع ،  خودرو سازی، فوالد و ذوب فلزات کشور ارائه نموده 

سوپاپ ها ساکشن و  –بلوور هوا  –توربو اکسپندر  –تجهيزات دوّار با سرفصل )دیافراگم توربين بخار 

 . شناخته شده است نشرکت دانش بنيادیسشارژ کمپرسورهای رفت و برگشتی( به عنوان 

این شرکت با امکانات الزم در ساخت قطعات یدکی به روش مهندسی معکوس و تعمير انواع  

کمپرسورها و توربين ها موفق به تعمير ، بازسازی و سرویس اساسی سایر پکيج  های خارجی جهت ارائه 

خدمات بهينه به صنایع کشور شده است و مضافاٌ واحد خدمات پس از فروش این شرکت همواره به 

وان یک پتانسيل قابل اعتماد جهت انجام خدمات مهندسی و تعميرات و تامين قطعات یدکی در اختيار عن

 مشتریان عزیز خود خواهد بود .

  بطور خالصه خدمات طراحی بنيادی و ساخت این شرکت جهت همکاری به شرح زیر تقدیم

 :   حضور می گردد

 

  کمپرسورهای طراحی و ساخت NONLUBRICATEDLUBRICATED &   رفت و برگشتی تا

 ) کمپرسور توليد شرکت آصا  و دیگر متعلقات طبق وندور ليست کارفرما (   کيلووات 500توان 

 ( طراحی، اجراء و پکيجينگ کمپرسورهای گاز رفت و برگشتی HORIZONTAL   ) تحت ليسانس

يلندر ( و خدمات شش س –چهار سيلندر  –آمریکا ) کمپرسورهای دو سيلندر   ARIELشرکت 

 فروش این پکيج ها پس از 

  طراحی و ساخت کمپرسورهای هوا و گاز اسکرو (OIL FREE & OIL INJECTED   ) تا توان

 آلمان و دیگر متعلقات طبق وندور ليست کارفرما (  GU از شرکت  AIR END)  کيلووات 500
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  باشد:این شرکت به شرح ذیل میطراحی، مهندسی و ساخت خدمات 

 : شامل  پيستونی های کمپرسور استاتيکی و دیناميکی قطعات کليه ساخت و طراحی – 1

 می باشد. ARIELدر این بخش شرکت آصا صاحب دانش طراحی و ساخت بنيادی به کمک نرم افزار تخصصی 

 طراحی، مهندسی و ساخت پکيج کامل کمپرسور بر اساس پارامترهای ترمودیناميک •

 دیسشارژ و ساکشن های سوپاپ •

 پيستون •

 و سر سيلندر سيلندر •

 پيستون ميل •

 برنزی و فلزی ، گرافيتی رینگهای و پکينگها •

 و پين کراس هد هد کراس •

 هيدروليک نات •

 شاتون •

 لنگ ميل •

 و غيره کارتر •

 

 : شامل  سانتریفيوژ های کمپرسور استاتيکی و دیناميکی قطعات کليه ساخت و طراحی – 2

 می باشد. روش مهندسی معکوسدر این بخش شرکت آصا صاحب دانش طراحی و ساخت به 

 مجموعه کامل روتور ست •

 شفت •

 Closed type & Open type های ایمپلر •

 ایندیوسر •

  دیفيوزر •

 لبيرنس ها •

 کيسينگ و کاور •

 کليه سيل ها و پکينگ ها •

 و دیگر متعلقات •
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 : شاملکمپرسورهای اسکرو  مکانيکی قطعات ساخت و طراحی – 3

 می باشد. روش مهندسی معکوسدر این بخش شرکت آصا صاحب دانش طراحی و ساخت به 

 طراحی، مهندسی و پکيجينگ کمپرسور بر اساس پارامترهای ترمودیناميک •

• AIR END 

 کيسينگ و کاور •

 شيرهای ورودی و خروجی •

 و دیگر متعلقات •

 

 : شامل پمپ ها مکانيکی قطعات ساخت و طراحی – 4

 می باشد. روش مهندسی معکوسدر این بخش شرکت آصا صاحب دانش طراحی و ساخت به 

)بدون محدودیت( قابل طراحی و کليه قطعات انواع پمپ ها به روش مهندسی معکوس  •

 ساخت می باشد.

 

 : شامل بخار توربينهای مکانيکی قطعات ساخت و طراحی – 5

 می باشد. روش مهندسی معکوسدر این بخش شرکت آصا صاحب دانش طراحی و ساخت به 

 مجموعه کامل روتور ست •

 بليد •

 شفت •

 دیافراگم •

 لبيرنس •

 کليه سيل ها و پکينگ ها و رینگ ها •

 کيسينگ و کاور •

 و دیگر متعلقات •

 

 : شامل گازی توربينهای مکانيکی قطعات ساخت و طراحی – 6

 می باشد. روش مهندسی معکوسدر این بخش شرکت آصا صاحب دانش طراحی و ساخت به 

 قطعات و مجموعه های مکانيکی توربين های گازی  •

 مجموعه سيل استریپ •

 انواع رینگ های توربين های گازی •

 انواع شفت گلند توربين گاز •
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 ساخت و تعمير بخش محفظه احتراق  •

 توربين های گازانواع ساپورت های  •

 و دیگر متعلقات •

 

 توربواکسپندرها کامل پکيج ساخت و طراحی – 7

 می باشد. روش مهندسی معکوسدر این بخش شرکت آصا صاحب دانش طراحی و ساخت به 

 مجموعه روتور ست کامل •

 کليه سيل ها و رینگ ها •

 کيسينگ و کاور •

 

 –توضيح بر اینکه طراحی، شبيه سازی، عيب یابی و ساخت پکيج کامل کمپرسور رفت و برگشتی )گاز 

هوا( به کمک نرم افزار تخصصی طراحی کمپرسور و تجربه بيست سال مرتبط صورت می گيرد و در 

نفت، هوا( با برند آصا در صنایع  –سال های آتی شاهد پکيج های مختلف این نوع کمپرسورها )پروسسی 

 گاز،پتروشيمی، نيروگاهی و دیگر صنایع خواهيم بود.

در روش مهندسی معکوس با توجه به عدم توليد دانش طراحی و صرفاً اتکا نمودن به دانش سازنده 

به کمک دانش ساخت، هيچگونه محدودیتی برای کليه اقالم تجهيزات دوّار وجود نداشته و در اصلی و 

رد تقاضا و همچنين ماشين آالت مربوطه و توجيه پذیر بودن آن، صورت دسترسی به مواد اوليه مو

  امکان توليد کليه اقالم تجهيزات دوّار به روش مهندسی معکوس در این شرکت وجود دارد.
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 دارد می اعالم زیر شرح به  تخصصی مهندسی خدمات ارائه جهت را خود آمادگی شرکت این : 

 :  اساسی تعميرات و نگهداری - الف

  گاز و بخار های توربين اساسی تعميرات •

  استاتيکی و دیناميکی باالنس/  ها روتور بازسازی •

  کمپرسور و پمپ حساس، و دوار آالت ماشين اساسی تعميرات  •

  روغن و ارتعاشات آناليز طریق از ها دستگاه وضعيت مونيتورینگ •

  مخرب های تست و فنی های بازرسی انجام •

  پيشگيرانه تعميرات – ای مجموعه تعميرات مدیریت •

 :  مهندسی – ب

  تخصصی مهندسی و فنی مشاوره •

  جانبی سيستمهای ارتقاء •

  مجدد و معکوس مهندسی •

  تجهيزات یابی عيب و آناليز •

        حرارت و تنش آناليز •

 :  ها پروژه تجهيزات اندازی راه و نصب - ج

 جنبه تمام که را تحویل و اندازی راه بازرسی، تست، نصب، عمليات آسيا صنعت آراز شرکت •

 در خود پشتيبانان و مشتریان با شرکت این. دهد می انجام گيرد، می بر در را ترکيبی های سيستم های

 می مجموعه این .نماید می همکاری تجهيزات و ابزار بهترین از استفاده با و روش بهترین یافتن جهت

 بهره تا اندازی راه پيش و تجهيزات اندازی راه و نصب های بخش در را EPC های پروژه مجریان تواند

 .نماید همراهی برداری
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 تأمين تجهيزات دوار از سازندگان معتبر اروپایی با گارانتی در خصوص  بخش بازرگانی خدمات

   :سال 15ماه و خدمات پس از فروش  18

 :و قطعات یدکی  کمپرسورهاتامین 

 (INGERSOLL RAND- PETERBROTHERHOOD- ATLAS COPCO– ARIEL) برندهای از گاز و هوا کمپرسور

 : و قطعات یدکی ها توربینتامین 

 (SIEMENS- DERESSER RAND- MAN TURBO) برند از بخار های توربين

 : و قطعات یدکی ها پمپتامین 

 (RUHRPUMPEN-SETTIMA) پمپ سانتریفيوژ و اسکرو

 و قطعات یدکی : OIL PURIFIERتامین  

 (MITSUBISHI – ALFA LAVAL) تامين این تجهيز از برندهای
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 پمپ-کمپرسور-توربین پوشش دهي متال اسپری برای قطعاتعرفي توانمندی در خصوص م

 خدمات قابل ارائه در زمينه پوشش دهی : 

 ها صنایع پتروشيمی، فوالد، نساجی، نيروگاهآالت صنعتی مورد استفاده در بازسازی کليه قطعات ماشين

 و ... 

 سازی قطعات با استفاده از تکنولوژی پيشرفته متال اسپریبازسازی و مقاوم  

 

-ميالدی باز می 1910اسپری یکی از فرآیندهای ویژه در صنایع پيشرفته است که تاریخچه ابداع آن به سال متال

 گردد.

 کاربردها:

از ارزش باالیی نيز برخوردارند به دالیلی از قبيل  آالت صنعتی که غالباًها و ماشيندستگاهبسياری از قطعات 

ها اقدام سایش، خوردگی و سایر شرایط محيطی مخرب، مستهلک شده و ناگزیر بایستی نسبت به تعویض آن

صرف نيرو برای یافتن های باالی خرید و یا سفارش ساخت قطعات یدکی مستلزم گردد. این امر عالوه بر هزینه

باشد. متال اسپری یا تکنولوژی پوشش سطوح با توجه به تنوع مواد اوليه منابع تأمين کننده  و یا تأخير در توليد می

 باشد:نوع پوشش در طبقه بندی ذیل می 150به صورت سيم و پودر قادر به جبران سایيدگی و ایجاد حدود 

 هاکربن استيل - هااستنلس استيل -

 کبالت-آلياژهای نيکل - ات رنگين شامل: مس، آلومينيوم  و انواع برنز، رویفلز -

 هاهای نسوز و سراميکپوشش -     تنگستن کارباید -

های مقاوم در مقابل سایش توان از پوششهای فوق بسيار وسيع بوده و به طور خالصه میموارد کاربرد پوشش

شود سازی سطوح استفاده میهایی که در سختشيميایی و پوششضربه، حرارات، اکسيداسيون، مواد اسيدی و 

 نام برد.

های شفت محفظه احتراق توربين ها، بليدها و سطوح دیافراگم توربين ها،ها،لنگها، ميلغلطک یسطوح خارج

، هایاتاقانها، ، محورهای هيدروليکی و الکترومکانيکی، سطوح داخلی انواع سيلندرها، پوستههاو کمپرسور ها توربين

 گردند.هایی هستند که با این روش ترميم میآالت نمونهو به طور کلی سطوح کليه ماشين سيلنگ ها، لبيرنسها
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 انحصاری فني پمپ( با دانش –کمپرسور  –درخصوص خدمات ویژه تجهیزات دوار )توربین  موضوع : توانمندی

توليد تنگستن کارباید به روش متالوژی پودر در کاربردهای مختلف بدون محدودیت سایز   .1

 –. احيای کليه شفت های پمپ، توربين، کمپرسور، بلوور و ... بدون محدودیت سایز )طول 2

 ( با ارائه گارانتی RUN OUTميلی متر ) 0.03قطر( و متریال با تحویل ماکزیمم لنگی زیر 

کليه شفت های آسيب دیده مربوط به تجهيزات دوار در این شرکت نهادینه  دانش فنی احيای

 شده و با ارائه گارانتی یک ساله خدمات رسانی می گردد.

.طراحی و شبيه سازی و تحليل و عيب یابی کليه پکيج های کمپرسور های رفت و برگشتی 3 

ائه گزارش مفصل نرم افزار و ار پروسسی )هيدروکربنی ، هيدروژن، نيتروژن و اکسيژن و ...((

 تخصصی طراحی کمپرسور و همچنين گارانتی نمودن پکيج مربوطه

با توجه به توانمندیهای ذکر شده در زمينه تجهيزات دوار مستدعی است دستور فرمائيد هماهنگيهای 

ر پمپ  د-کمپرسور-الزم جهت ورود به وندور ليست آن مجموعه و اخذ استعالم در زمينه پکيج توربين

 بخش تأمين کاال و ساخت صورت پذیرد . 

ضمناً نتيجه ارزیابی توانایی ساخت قطعات یدکی ماشين آالت دوار طی بازدید صورت گرفته از واحد 

 بررسی منابع شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران به پيوست تقدیم حضور می گردد.

اران محترم جهت توسعه ساختار داخلی و بهره مندی از قبالً  از بذل توجه و حسن نيت جنابعالی و همک

 های سرمایه گذاری شده در کشور نهایت تشکر  و سپاسگزاری را داریم . امکانات  و توانمندی

 

 

 

 با احتـرام                                                                                                                                                     

 شرکت آراز صنعت آسیا                                                                                                                             
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