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 آشنایی با مجموعه گاز اردستان
مجموعه کارخانجات گاز اردستان ،با بهره گیری از تجارب و دانش متخصصان با سابقه و آشنا با استانداردهای
صنعت نفت و گاز و شبکه جهانی  SGSدر سال  9779با تأسیس کارخانه گاز کربنیک اردستان شروع به کار کرد
.لذا به منظور تأمین نیازهای صنایع و مراکزی که عمده فرآوری محصوالتشان استفاده از گازهای طبی و صنعتی
بود ،این مجموعه به همت مدیران ارشد خود گسترش پیدا کرد و امروزه به عنوان یک مرکز صنعتی نمونه در
زمینه تولید و تأمین گازهای طبی ،صنعتی ،آزمایشگاهی و سایر گازهای میکس و کالیبراسیون تخصصی ،از
جایگاه ویژه ای در بخش انرژی ،تولیدات فوالدی ،فرآورده های پتروشیمی و شیمیایی ،صنایع جوش و برش،
لیزرهای صنعتی و پزشکی ،فرآوری محصوالت کشاورزی و مواد غذایی ،سازه های فلزی ،صنایع نیروگاهی ،صنایع
خودروسازی و  ...برخوردار است .همچنین تمام تالش مدیران و کادر فنی و مهندسی این مجموعه بر این است
که با درک صحیح از نیاز صنعت کشور ،از دانش فنی و ارتقاءکیفیت بیشتر ،مطابق با استاندارد های روز جهانی،
جهت خدمت رسانی به مشتریان خود در داخل و خارج از کشور برخوردار شوند.خط مشی ما همواره برآورده
نمودن انتظارات مشتریان و مصرف کنندگان خدمات این مجموعه با به کار گیری اصول کیفیت و ایمنی و صدور
گواهینامه برای کلیه گازهای مصرفی این مجموعه می باشد.

 زمینه فعالیت و شرح خدمـات
 تولید و تأمین گازهای خالص از جمله  :اکسیژن ،نیتروژن ،آرگون ،هلیوم ،کربن دی اکسید ،هیدروژن ،استیلنو...
 واردات و پخش انواع سیلندرهای تحت فشار گازهای صنعتی ( 50، 70،30،90،5 ،7و 80لیتری) تولید کننده انواع گازهای میکس و کالیبراسیون با باالترین دقت (درصدی)ppm/تأمین کننده انواع گازهای برودتی ،از جمله گازهای رایج) R22,R134a,R407,…( : ساخت و طراحی پالت حمل سیلندر در سایزهای متنوع مطابق با درخواست مشتری. تأمین گازهای مایع و ارسال به کلیه نقاط کشور. تأمین تجهیزات وابسته به گازهای خالص و میعانات گازی مانند فالسک ،نگه داری گاز مایع ،رگالتورهایتخصصی ،سیلندرهای نمونه گیری و ...
 مشاوره و انتقال دانش فنی در زمینه گازها و تجهیزات وابسته. ارائه خدمات تست و بازرسی انواع کپسول های آتش نشانی و سیلندرگازهای تحت فشار. فروشنده و تأمین کننده تجهیزات ایمنی ،حفاظتی . فروش و ارائه خدمات در زمینه ابزارآالت و دستگاه های صنعت جوش و برش ،تجهیزات و اتوماسیون. -ارائه خدمات تخصصی تعمیرات دستگاه و لوازمات جوش و برش.
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 آزمایشگاه و اخذ استانداردها
استفاده از تکنیک های بهینه و مهنـدسی در زمینه تست و خدمـات آزمایشگــاهی به راحتی می تواند
هزینه های ناشی از خطرات احتمالی سیلنـدرهای مستعمل را به شدت کاهش دهد و حتی بازار های
رقابتی جدید به وجود آورد .کارشناسان این شرکت آماده مشاوره جهت بهینه سازی روش های تأمین و
نگهداری مصارف گاز واحد تولیدی شما می باشند .آزمایشگاه تست هیدرو استاتیک و معاینه فنی
سیلندرهای تحت فشار و آتش نشانی توسط این مجموعه انجام می گیرد.

گواهینامه های اخذ شده :
 گواهینامه تأیید صالحیت آزمایشگاه همکار ( ) 3793 ، 839 ، 98757
 پروانه استانـدارد گاز اکسیـژن طبی
 دارای گواهینامه ایزو

 پروژه های شاخص انجام شده
تأمین گازهای صنعتی و ازمایشگاهی :
*شرکت صنایع شیمیایی ایران *پتروشیمی لرستان *ذوب آهن اصفهان *دانشگاه صنعتی اصفهان
*صنایع هواپیماسازی هسا *پاالیشگاه کرمانشاه *پاالیش گاز بید بلند *شرکت حایر آسا *شرکت
فوالد سپید دشت چهارمحال و بختیاری *شرکت فوالد پابدانا کرمان *شرکت زغال سنگ طبس و ...

طراحی ،ساخت پالت و تأمین انواع گاز :
*شرکت آریا ترانسفو سمنان *شرکت فرو سیلیس غرب همدان *شرکت پاالیش نفت الوان *شرکت
بامداد زنده رود *شرکت آذر طیف سپاهان *فوالد میبد (برای راه اندازی کوره بلند) و ...

تأمین گازهای ترکیبی و کالیبراسیون :
*پتروشیمی خراسان *پاالیش گاز بید بلند *پتروشیمی اصفهان *پاالیش نفت اصفهان *ذوب اهن
اصفهان و ...
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تأمین میعانات گازی :
*شرکت شمشاد نوش کاشان * ذوب آهن اصفهان *شرکت مهندسی متالوژی آریان صنعت تیدا و ...

تست و بازرسی سیلندر:
*آتش نشانی مرکزی اصفهان *فرودگاه اصفهان *فرودگاه شهرکرد و ...

تامین گازهای طبی :
*بیمارستان امام حسین *بیمارستان سیدالشهدا *بیمارستان ارتش *بیمارستان شهید بهشتی کاشان
و سایر مراکز درمانی

تجهیزات جوش و برش :
*شرکت صنعت و معدن گل گهر سیرجان *ذوب آهن اصفهان *نفت سپاهان اصفهان *شرکت فوالد
کویر *صنایع هواپیماسازی هسا و...

