شرکت دانش بنیان تجهیز دوّار آصا (آراز صنعت آسیا)
سهامی خاص

بسمه تعالي
موضوع  :توانمندی در زمینه طراحي و ساخت پکیج کمپرسورها منطبق بر استاندارد  APIو ساخت و تامین اقالم تجهیزات دوار
(توربین -کمپرسور -پمپ)

با سالم؛
احتراماً ضمن آرزوی توفیق روز افزون برای جنابعالی و دیگر همکاران محترمتان ،به استحضار میرساند شرکت تجهیز
دوّار آصا با تجربه بیش از  15سال در زمینه طراحی و ساخت پکیج کمپرسورها ،مبادرت به تولید پکیج کمپرسورهای
اسکرو و سانتریفیوژ با مشارکت شرکت معتبر خارجی (دانش و تکنولوژی کشور آلمان منطبق بر استانداردهای API 617
و  )API 619در راستای انتقال تکنولوژی طبق مشخصات فنی مندرج در جداول ذیل نموده است .
ضمناً این شرکت در زمینه تولید پکیج کمپرسورهای رفت و برگشتی (هوا-گاز) از نوع "روغنی و غیر روغنی" مطابق
استاندارد  API618صاحب دانش طراحی و ساخت با برند "  " ASA-Co.میباشد.
الف ) انواع پکیج کمپرسورهای رفت و برگشت (هوا -گاز ) :

کمپرسور رفت و برگشتی از نوع : V

V-Type:
Number of cranks: 1, 2
Number of stages: 1 to 4
Discharge pressures: max. 6,000 psi
Power range: max. 1,500 hp
)Flow rates: max. 2,400 scfm (max. 4,000 Nm³/h

مزایای این نوع پکیج ها :
فضای مورد نیاز کم – نیروهای اعمالی کم به فوندانسیون – باالنس بودن نیروهای افقی وزنی
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کمپرسور رفت و برگشتی از نوع عمودی :

Vertical Type:
Number of cranks: 1, 2, 3, 4
Number of stages: 1 to 8
Discharge pressures: max. 15,000 psi
Power range: max. 20,800 hp
)Flow rates: max. 30,000 scfm (max. 50,000 Nm³/h
oil-free or lubricated design

مزایای این نوع پکیج ها :
مناسب برای کارکرد محفظه تراکم در شرایط خشک – مناسب برای استفاده نمودن از رینگ های لبیرنسی

کمپرسور رفت و برگشتی از نوع افقی :

Horizontal Type:
Number of cranks: 2, 4, 6, 8
Number of stages: 1 to 8
Discharge pressures: max. 15,000 psi
Power range: max. 41,000 hp
)Flow rates: max. 60,000 sfcm (max. 100,000 Nm³/h
oil-free or lubricated design

مزایای این نوع پکیج ها :
باالنس نیروهای وزنی – کارکرد مالیم و صدای کمتر  -نیروهای اعمالی کم به فوندانسیون – تعمیرات سهل تر و دسترسی آسان به قطعات

ب ) انواع پکیج کمپرسورهای هوای ابزار دقیق :
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ج ) انواع پکیج کمپرسور های سانتریفیوژ غیر روغنی (هوا-گاز) :

د ) انواع پکیج کمپرسورهای اسکرو روغنی :

اسکرو روغنی فشار بال :
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ه ) انواع پکیج کمپرسورهای اسکرو غیرروغنی :

تهران – شهر قدس – بلوار  45متری انقالب – خیابان کشاورز (روبروی خیابان صنعت سوم) ساختمان رز آبی – ورودی  – Cطبقه اول – واحد 2
تلفن 46877563 :و  021- 46876864فکس021-46877223 :

www.asacomp.ir
info@asacomp.ir
Tel: (+9821) 66047830
Fax: (+9821) 66048041

کارخانه : 1تهران – شهر قدس -خیابان 30متری زاگرس -نبش کوچه دنا – پالک 94
کارخانه : 2تهران – شهر قدس  -انتهای خیابان امامزاده  -خیابان تخصص – پالک 3
No. 2 - Floor 1 – Roz e Abi Bulding. - Keshavarz St. – Enqelab Blvd. – Qods - Tehran - Iran
تلفن021-46076795 - 46076779 :

شرکت دانش بنیان تجهیز دوّار آصا (آراز صنعت آسیا)
سهامی خاص

این شرکت با امکانات الزم در ساخت قطعات یدکی به روش مهندسی معکوس و تعمیر انواع کمپرسورها و توربین ها
موفق به تعمیر  ،بازسازی و سرویس اساسی سایر پکیج های خارجی جهت ارائه خدمات بهینه به صنایع کشور شده است
و مضافاٌ واحد خدمات پس از فروش این شرکت همواره به عنوان یک پتانسیل قابل اعتماد جهت انجام خدمات مهندسی
و تعمیرات و تامین قطعات یدکی در اختیار مشتریان عزیز خود خواهد بود.
خدمات طراحی ،مهندسی و ساخت این شرکت به شرح ذیل میباشد:
 – 1طراحی و ساخت کلیه قطعات دینامیکی و استاتیکی کمپرسور های پیستونی شامل :
در این بخش شرکت آصا صاحب دانش طراحی و ساخت بنیادی به کمک نرم افزار تخصصی  ARIELمی باشد.
•

طراحی ،مهندسی و ساخت پکیج کامل کمپرسور بر اساس پارامترهای ترمودینامیک

•

سوپاپ های ساکشن و دیسشارژ

•

پیستون

•

سیلندر و سر سیلندر

•

میل پیستون

•

پکینگها و رینگهای گرافیتی  ،فلزی و برنزی

•

کراس هد و پین کراس هد

•

هیدرولیک نات

•

شاتون

•

میل لنگ

•

کارتر و غیره

 – 2طراحی و ساخت کلیه قطعات دینامیکی و استاتیکی کمپرسور های سانتریفیوژ شامل :
در این بخش شرکت آصا صاحب دانش طراحی و ساخت به روش مهندسی معکوس می باشد.
•

مجموعه کامل روتور ست

•

شفت

•

ایمپلر های Closed type & Open type

•

ایندیوسر

•

دیفیوزر

•

لبیرنس ها

•

کیسینگ و کاور

•

کلیه سیل ها و پکینگ ها

•

و دیگر متعلقات
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 – 3طراحی و ساخت قطعات مکانیکی کمپرسورهای اسکرو شامل :
در این بخش شرکت آصا صاحب دانش طراحی و ساخت به روش مهندسی معکوس می باشد.
•

طراحی ،مهندسی و پکیجینگ کمپرسور بر اساس پارامترهای ترمودینامیک

•
•

AIR END
کیسینگ و کاور

•

شیرهای ورودی و خروجی

•

و دیگر متعلقات

 – 4طراحی و ساخت قطعات مکانیکی پمپ ها شامل :
در این بخش شرکت آصا صاحب دانش طراحی و ساخت به روش مهندسی معکوس می باشد.
•

کلیه قطعات انواع پمپ ها به روش مهندسی معکوس (بدون محدودیت) قابل طراحی و ساخت می باشد.

 – 5طراحی و ساخت قطعات مکانیکی توربینهای بخار شامل :
در این بخش شرکت آصا صاحب دانش طراحی و ساخت به روش مهندسی معکوس می باشد.
•

مجموعه کامل روتور ست

•

بلید

•

شفت

•

دیافراگم

•

لبیرنس

•

کلیه سیل ها و پکینگ ها و رینگ ها

•

کیسینگ و کاور

•

و دیگر متعلقات

 – 6طراحی و ساخت قطعات مکانیکی توربینهای گازی شامل :
در این بخش شرکت آصا صاحب دانش طراحی و ساخت به روش مهندسی معکوس می باشد.
•

قطعات و مجموعه های مکانیکی توربین های گازی

•

مجموعه سیل استریپ

•

انواع رینگ های توربین های گازی

•

انواع شفت گلند توربین گاز

•

ساخت و تعمیر بخش محفظه احتراق

•

انواع ساپورت های توربین های گاز

•

و دیگر متعلقات
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 – 7طراحی و ساخت پکیج کامل توربواکسپندرها
در این بخش شرکت آصا صاحب دانش طراحی و ساخت به روش مهندسی معکوس می باشد.
•

مجموعه روتور ست کامل

•

کلیه سیل ها و رینگ ها

•

کیسینگ و کاور

توضیح بر اینکه طراحی ،شبیه سازی ،عیب یابی و ساخت پکیج کامل کمپرسور رفت و برگشتی (گاز – هوا) به کمک نرم
افزار تخصصی طراحی کمپرسور و تجربه بیست سال مرتبط صورت می گیرد و در سال های آتی شاهد پکیج های مختلف
این نوع کمپرسورها (پروسسی – هوا) با برند آصا در صنایع نفت ،گاز،پتروشیمی ،نیروگاهی و دیگر صنایع خواهیم بود.
در روش مهندسی معکوس با توجه به عدم تولید دانش طراحی و صرفاً اتکا نمودن به دانش سازنده اصلی و به کمک
دانش ساخت ،هیچگونه محدودیتی برای کلیه اقالم تجهیزات دوّار وجود نداشته و در صورت دسترسی به مواد اولیه مورد
تقاضا و همچنین ماشین آالت مربوطه و توجیه پذیر بودن آن ،امکان تولید کلیه اقالم تجهیزات دوّار به روش مهندسی
معکوس در این شرکت وجود دارد.
این شرکت آمادگی خود را جهت ارائه خدمات مهندسی تخصصی به شرح زیر اعالم می دارد :
الف  -نگهداری و تعمیرات اساسی :
•

تعمیرات اساسی توربین های بخار و گاز

•

بازسازی روتور ها  /باالنس دینامیکی و استاتیکی

•

تعمیرات اساسی ماشین آالت دوار و حساس ،پمپ و کمپرسور

•

مونیتورینگ وضعیت دستگاه ها از طریق آنالیز ارتعاشات و روغن

•

انجام بازرسی های فنی و تست های مخرب

•

مدیریت تعمیرات مجموعه ای – تعمیرات پیشگیرانه

ب – مهندسی :
•

مشاوره فنی و مهندسی تخصصی

•

ارتقاء سیستمهای جانبی

•

مهندسی معکوس و مجدد

•

آنالیز و عیب یابی تجهیزات

•

آنالیز تنش و حرارت

ج  -نصب و راه اندازی تجهیزات پروژه ها :
•

شرکت آراز صنعت آسیا عملیات نصب ،تست ،بازرسی ،راه اندازی و تحویل را که تمام جنبه های سیستم های

ترکیبی را در بر می گیرد ،انجام می دهد .این شرکت با مشتریان و پشتیبانان خود در جهت یافتن بهترین روش و با
استفاده از بهترین ابزار و تجهیزات همکاری می نماید .این مجموعه می تواند مجریان پروژه های  EPCرا در بخش های
نصب و راه اندازی تجهیزات و پیش راه اندازی تا بهره برداری همراهی نماید.
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معرفی توانمندی در خصوص پوشش دهی متال اسپری برای قطعات توربین-کمپرسور-پمپ
خدمات قابل ارائه در زمینه پوشش دهی :
بازسازی کلیه قطعات ماشینآالت صنعتی مورد استفاده در صنایع پتروشیمی ،فوالد ،نساجی ،نیروگاهها و ...
بازسازی و مقاومسازی قطعات با استفاده از تکنولوژی پیشرفته متال اسپری
متالاسپری یکی از فرآیندهای ویژه در صنایع پیشرفته است که تاریخچه ابداع آن به سال  1910میالدی باز میگردد.
کاربردها:
بسیاری از قطعات دستگاهها و ماشین آالت صنعتی که غالباً از ارزش باالیی نیز برخوردارند به دالیلی از قبیل سایش،
خوردگی و سایر شرایط محیطی مخرب ،مستهلک شده و ناگزیر بایستی نسبت به تعویض آنها اقدام گردد .این امر عالوه
بر هزینههای باالی خرید و یا سفارش ساخت قطعات یدکی مستلزم صرف نیرو برای یافتن منابع تأمین کننده و یا تأخیر
در تولید می باشد .متال اسپری یا تکنولوژی پوشش سطوح با توجه به تنوع مواد اولیه به صورت سیم و پودر قادر به
جبران ساییدگی و ایجاد حدود  150نوع پوشش در طبقه بندی ذیل میباشد:
استنلس استیلها  -کربن استیلها
فلزات رنگین شامل :مس ،آلومینیوم و انواع برنز ،روی

 -آلیاژهای نیکل-کبالت

تنگستن کارباید

 -پوششهای نسوز و سرامیکها

موارد کاربرد پوششهای فوق بسیار وسیع بوده و به طور خالصه میتوان از پوششهای مقاوم در مقابل سایش ضربه،
حرارات ،اکسیداسیون ،مواد اسیدی و شیمیایی و پوششهایی که در سختسازی سطوح استفاده میشود نام برد.
سطوح خارجی غلطکها ،میللنگها،محفظه احتراق توربین ها ،بلیدها و سطوح دیافراگم توربین ها ،شفتهای توربین ها
و کمپرسورها ،محورهای هیدرولیکی و الکترومکانیکی ،سطوح داخلی انواع سیلندرها ،پوستهها ،یاتاقانها ،سیلنگ ها،
لبیرنسها و به طور کلی سطوح کلیه ماشینآالت نمونههایی هستند که با این روش ترمیم میگردند.
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شرکت دانش بنیان تجهیز دوّار آصا (آراز صنعت آسیا)
سهامی خاص

موضوع  :توانمندی درخصوص خدمات ویژه تجهیزات دوار (توربین – کمپرسور – پمپ) با دانش فنی انحصاری

 .1تولید تنگستن کارباید به روش متالوژی پودر در کاربردهای مختلف بدون محدودیت سایز
 . 2احیای کلیه شفت های پمپ ،توربین ،کمپرسور ،بلوور و  ...بدون محدودیت سایز (طول – قطر) و متریال با تحویل
ماکزیمم لنگی زیر  0.03میلی متر ( )RUN OUTبا ارائه گارانتی
دانش فنی احیای کلیه شفت های آسیب دیده مربوط به تجهیزات دوار در این شرکت نهادینه شده و با ارائه گارانتی یک
ساله خدمات رسانی می گردد.
 .3طراحی و شبیه سازی و تحلیل و عیب یابی کلیه پکیج های کمپرسور های رفت و برگشتی پروسسی (هیدروکربنی ،
هیدروژن ،نیتروژن و اکسیژن و  ))...و ارائه گزارش مفصل نرم افزار تخصصی طراحی کمپرسور و همچنین گارانتی نمودن
پکیج مربوطه
قبالً از بذل توجه و حسن نیت جنابعالی و همکاران محترم جهت توسعه ساختار داخلی و بهره مندی از امکانات و توانمندی
های سرمایه گذاری شده در کشور نهایت تشکر و سپاسگزاری را داریم .

با احتـرام
علی باقرپور
مدیرعامل
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