
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ما شما را در تولید بدون وقفه یارى مى کنیم. 
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ایده توس(IRAN API) در سال   پترو  البرز  شرکت 
شرکت  همکارى  و  نمایندگى  اخذ  با  و   1384
Furmanite با هدف خودکفایى در ارائه خدمات 
فنى مهندسى و تعمیراتى در زمینه صنایع نفت،گاز، 
فلزى  و  معدنى  صنایع  نیروگاهى،  پتروشیمى، 
تاسیس گردیده است. ساختار مدیریتى این مجموعه 
و  پویا  بصورت  که  است  بوده  تالش  در  همواره 
نظامند، در توسعه و تعالى زیرساخت هاى صنعتى 
در  با  اکنون  این شرکت   نماید.  نقش  ایفاى  کشور 
اختیار داشتن کادر مهندسین اجرائى مجرب ایرانى 
رعایت  با  دیده  آموزش  و  متخصص  خارجى  و 
 API, ANSI, IPS ASTM, ASME,استاندارهاى
ISO, EN و در راستاى تحقق اهدافى چون توسعه 
صنعتى سازى و فناورى هاى نوین صنعت کشور گام 
برداشته در توانایى هاى خود را در دو بخش خدمات 

فنى و تامین تجهیزات ارائه نماید. 
ایده توس(IRAN API) در حال  پترو  البرز  شرکت 
حاضر با رزومه کارى قوى و فعالیت در پتروشیمى ها، 
کشور  فوالدى  صنایع  و  ها  پاالیشگاه  نیروگاهها، 
در  یک شرکت خصوصی  عنوان  به  ایران؛  عزیزمان 
فعال     کاال  تامین  و  مهندسى  فنى  خدمات  زمینه 
رویکرد  یک  مبناى  بر  آن  حرکتى  روند  باشد.  مى 
کلیه  که  شده  نهاده  بنا  نحوى  به  مدیریتى صحیح 
فرآیندها با هم افزایى دانش و تجربه بر اساس یک 
و  پیگیرى  هماهنگ  و  یکسان  سیستماتیک،  تفکر 

اجرا شوند.

شرکت معرفى       خدمات ما:

رفع نشتى آنالین  
 PSV تست و تنظیم آنالین  

   (سیفتى ولوها)
تقویت خطوط لوله  

پوشش لوله  
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شرکت البرز پترو ایده توس در تمامى ساعات شبانه روز آماده انواع خدمات رفع نشتى (بازدید، مشاوره و اجرا)، 
تست و تعمیر شیرهاى اطمینان و تقویت خطوط لوله توسط کارشناسان مجرب در سراسر ایران مى باشد.

از  دما)  و  فشار  محدودیت  نشتى(بدون  هرگونه  آنالین  رفع 
خطوط لوله آب، بخار وکلیه سیاالت هیدروکربنى و تجهیزات 

(Online Leak Sealing) تحت فشار
 (Online PSV Test)تست و تنظیم آنالین شیرهاى اطمینان

(بدون نیاز به توقف خطوط)
 (Composite Wrapping) ارائه خدمات تقویت خطوط لوله

و مهندسى خوردگى
تعمیر انواع شیرآالت صنعتى 

طراحى و ساخت قطعات صنعتى، اجراى پروژه هاى فنى و 
مهندسى و ارائه خدمات ماشینکارى سبک و سنگین.
جلوگیرى از خوردگى و انجام پوششهاى مختلف لوله

: واحد خدمات فنى مهندسى و تعمیرات 

انواع پمپ 
انواع لوله، اتصاالت و شیرآالت
انواع الکتروموتورهاى صنعتى

انواع تجهیزات اندازه گیرى ،کنترل و ابزاردقیق 
انواع یاتاقان وکاسه نمد

اویلر(روغن نما) جهت جبران کسرى روغن 
 (Flexible Coupling)انواع کوپلینگ هاى انعطاف پذیر

انواع تجهیزات رفع نشتى (کامپوند، شیرهاى تزریق،گان تزریق، 
انواع کلمپ و ...)

طراحى و ساخت دیگهاى بخار، مخازن تحت فشار، مبدل هاى 
حرارتى، مخازن ذخیره سازى

تجهیزات تست شیرهاى اطمینان (آنالین و آفالین)
انواع محصوالت پلیمرى جهت پوشش دهى و حفاظت

تجهیزات: تامین  واحد 

س
ت البرز پترو ایده تو

ت هاى اصلى شرک
فعالی
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نشت گیرى تحت فشار...........................................................................................

بسیار  تکنیک  یک  فشار  تحت  گیرى  نشت 
بزرگى  کمک  که  باشد  مى  مفید  و  یافته  توسعه 
نماید.  مى  ایمن  و  وقفه  بدون  تولید  روند  به 
تزریق  فشار،  تحت  گیرى  نشت  اولیه  اصل 
که  اى  محفظه  درون  به  (کامپوند)  خمیر 
لوله در  فلنج یا  (مانند  قرار دارد  نشتى در آن 
روش  باشد.این  ولو) مى  گلند  یا  و  نشت  حال 
بخار  آب،  حاوى  هاى  سیستم  در  توان  مى  را 
گستره  و  گازها  هیدروکربنى،  سیاالت  آب، 
ولوها و ذیل  و  ها، اتصاالت  لوله  انواع  از  بزرگى 
برد. کار  به   ASME PCC-2 قوانین استاندارد 

زمینه  در  توس  ایده  پترو  البرز  شرکت  خدمات 
باشد:  مى  ذیل  شرح  به  گیرى  نشت 

نفت،  صنعت  در  موجود  خطوط  کلیه  نشتى  رفع 
ایران نیروگاههاى  و  پتروشیمى  و  گاز 

و  تولید  حین  فشار  تحت  تاسیسات  نشتى  رفع 
فلزات ذوب  صنایع  مانند  توقف 

فشار تحت  مخازن  نشتى  رفع 
56“ تا  اینچ   1 قطر ”2/ از  لوله  از خطوط  رفع نشتى 
روى  بر  شده  نصب  مکانیکى  تجهیزات  نشتى  رفع 

فشار تحت  تأسیسات 
540   Cدماى تا   -100 برودت  در  نشتى  رفع 

Any Pressure
Any Temprature

Sealing Compound
Leakage on elbow

Leakage on flangeClamp

 Leakage on
Tee-joints

 Leakage on
gland packing

Leakage on pipeline

Online Leak Sealing
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تولید تداوم  به  کمک 
گیرى  نشت  با  تاسیسات  کامل  ظرفیت  از  استفاده 
و  انرژى  در  جویى  صرفه  نتیجه  در  و  فشار  تحت 

 . بع منا
صدا سطح  کاهش 

تاسیسات و  کارکنان  ایمنى  افزایش 
تولید خطوط  و  تاسیسات  تمام  در  تولید  فرایند  حفظ 

زیست محیط  با  سازگارى 
متصاعد  از  جلوگیرى  و  تخریبى  اثرات  کاهش 

مخرب. گازهاى  شدن 
تاسیسات. عمر  طول  افزایش 

در  و  تعویض  جدید،  قطعات  ساخت  از  اجتناب 
ها. هزینه  کاهش  نتیجه 

: روش  این  رفع مزایاى  در  مربوطه  استانداردهاى  رعایت  و  ایمنى 
البرز  شرکت  اولویت  اجرایى   خدمات  دیگر  و  ها  نشتى 

باشد.  ایده توس مى  پترو 
ولوها،   ها،  فلنج  از  نشتى  رفع  توانایى  شرکت  این   
الى   -150 دمایى  رنج  با  غیره  و  اتصاالت  لوله،  خطوط 
بار   300 الى  540+ درجه سانتیگراد و رنج فشارى خالء 

را دارا مى باشد.

ذیل      تاسیسات  شامل  فشار  تحت  گیرى  نشت 
گردد: مى 
ه   الیشگا پا

شیمى    و پتر
ه   گا نیرو

لوله                                              خطوط  انواع 
فلزات  ذوب  و  فوالد  صنایع 

دارویى                    و  غذایى  صنایع 
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در  توس  ایده  پترو  البرز  شرکت  خدمات 
کارشناسان  Online PSV Test توسط  زمینه 
گواهینامه  داراى  دیده،  آموزش  و  مجرب 
تحت  و   LT80/2016 شماره  با  اروپایى  معتبر 

باشند. مى   L-Plan شرکت  نظارت 
تنظیم  و  انجام تست  مزایاى  از  اى  خالصه 
بصورت   (Safety Valve) ولوها  سیفتى 

: فشار  تحت  آنالین 
اطمینان  شیرهاى  تنظیم  در  بیشتر  دقت 

تولید راندمان  افزایش  نتیجه  در  و   (PSV)
شیرهاى  انتقال  و  فرآیند  قطع  به  نیاز  عدم 

تنظیم و  بازدید  جهت  اطمینان 
نگهدارى و  تولید  هاى  هزینه  کاهش 

تولید واقعى  شرایط  در  تست 
Overhaul زمان  کاهش 

اتالف  از  جلوگیرى  و  تولید  راندمان  بردن  باال 
انسانى  کار  نیروى  و  هزینه  و  انرژى 

ها  اطمینان  شیرهاى  اى  دوره  تنظیم  شک  بدون 
مهمى  نقش  ها   PSV/PRV اطمینان  شیرهاى  و 
ایفا  ظرفیت  حداکثر  با  و  مطمئن  تولید  در 
 Overhaulزمان در   PSV تنظیم  میکنند.پیشتر 
انجام  زیاد  هزینه  و  زمان  صرف  با  کارگاهها  در 
تولید  فرایند  روند  ادامه  از  پس  و  گردید  مى 
نداشت.  وجود  شیرها  این  تنظیم  و  بررسى  امکان 
نمایندگى  دارابودن  با   IRAN API شرکت 
در  تجربه  سالها  و   L-Plan اروپایى  شرکت 
سایر  و  نیروگاه  پتروشیمى،  گاز،  نفت،  صنایع 
آخرین  که  است  مفتخر  کشور  زیربناى  صنایع 
تنظیم  و  تست  زمینه  در  را  دنیا  روز  تکنولوژى 
ارائه  ایران  کشور  صنایع  به  را  اطمینان  شیرهاى 

. ید نما
انواع  دقیق  تنظیم  و  تست  آورى،  فن  این 
بدون  و   Online بصورت  اطمینان  شیرهاى 
کارگاه  به   PSV انتقال  و  تولید  فرآیند  توقف در 
را امکان پذیر مى سازد و عالوه بر کوتاه کردن 
را  گیرى  اندازه  تغییر  اساسى،  تعمیرات  زمان 
جابجایى  حین  که  کارگاهى  هاى  تست  در  که 
به حداقل  را  آید  مى  بوجود  اطمینان   شیرهاى 

. ند سا میر

تست وتنظیم آنالین شیرهاى اطمینان

(Legatest) دستگاه لگاتست

Online PSV Test
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بتوان  تا  آورد  مى  فراهم  را  روشى  لگاتست 
عملکرد  حین  در  را  اطمینان  شیرهاى 
آن  عملکردى  فشار  و  نموده  تست   (Online)
نیاز  صورت  در  همچنین  آورد.  بدست  را 
تست  یا   Offline صورت  به  را  عملیات  میتوان 

داد. انجام   (Cold Test) سرد 
شیرهاى  مجدد  تنظیم  امکان  ما  به  روش  این 
باعث  و  دهد  مى  ما  به  زمان  هر  در  را  ایمنى 

نظر  مورد  پارامترهاى  با  آنها  عملکرد  از  اطمینان 
شود. مى   …,API, ISO استانداردها  مطابق  و 

: تست  انجام  مراحل 

 (Cap) اطمینان  شیر  کالهک  کردن  باز   
تست  براى  شیر   (Stem)به دسترسى  جهت 

. ه دستگا
نیرو  سنسور  و  دستگاه  موتور  اتصال   
تا  مخصوصاً  اتصاالت  وسیله  به   (Stem به(

شیر شدن  باز  زمان 
به  باال  به  رو  عمودى  نیروى  یک  اعمال   

نیرو. سنسور  واسطه  به  شیر   (Stem)
صدا  جایى،  به  جا  (نیرو،  اطالعات  تمام   
مى  فرستاده  مرکزى  پردازنده  یک  به  و...) 
مربوطه  افزار  نرم  توسط  شود.محاسبات 
شیر  عملکرد  نمودارهاى  و  شود  مى  انجام 

گردد.   مى  رسم 
مجدد  تست  و  تنظیم  نیاز،  صورت  در   

میشود.    انجام 
P OPEN = Psystem +( FSpindle  / Aeff )

: تست  جهت  نیاز  مورد  نکات 

موثر مساحت  مورد  در  دقیق  اطالعات  ارائه 
کارفرما. توسط   Seat /disk قطر)  یا  (و 

شیرهاى   (Set Pressure) عملکردى  فشار 
شود. تنظیم  فشار  آن  در  باید  که  اطمینان 

شیر  که  سیستم  خطوط  فشار  از  آگاهى 
است.  شده  نصب  آن  روى  اطمینان 

 (Stem) میلیمتر   30 حداقل  به  دسترسى 
اطمینان. شیر 

بهره  براى  روش  این  از  استفاده  فواید 
: تولیدى  و  صنعتى  واحدهاى  برداران 

 
اطمینان  شیرهاى  تنظیم  و  تست  توانایى 
 Shut) از سرویس  واحد  بدون خارج کردن 

.(Down
براى  خاطر  آسودگى  و  امنیت  ایجاد 
صحیح  عملکرد  اثر  بر  تجهیزات  و  کارکنان 

اطمینان. شیرهاى 
سیال  موقع  بى  عملکرد  و  رفت  هدر  کاهش 

شیرها. نادرست  تنظیم  واسطه  به 
حین  در  اطمینان  شیر  عملکرد  نمودار  ارائه 
اطینان.  شیر  سوابق  در  ثبت  امکان  و  تست 
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کامپوزیت ها را مى توان در یک تقسیم بندى کلى به سه 
دسته زیر تفکیک نمود:

(PMC)، 1-کامپوزیت هاى با بستر پلیمر
 Polymer Matrix  Composite 

(MMC)،2 -کامپوزیت هاى با بستر فلزى
(Metal Matrix Composite) 

(CMC)،3 -کامپوزیت هاى با بستر سرامیکى
(Ceramic Matrix Composite) 

تقویت  ها،   (PMC) گسترده  بسیار  کاربردهاى  از  یکى 
و  متنوع  بارگذارى هاى  برابر  در  بتنى  یا  فلزى  ساختارهاى 
عوامل خورنده و فرسایشى مى باشد که این نیز به نوبه خود 
منجر به استفاده از (PMC) ها جهت مقاوم سازى خطوط 
لوله در مواردى نظیر خوردگى داخلى یا خارجى، تغییر در 
روى  خارجى  بارگذارى  در  تغییر  هرگونه  یا  و  خط  فشار 

خطوط لوله شده است.
توانمندى  از  استفاده  با  توس  ایده  پترو  البرز  شرکت 
متخصصین داخلى و با دارا بودن نمایندگى انحصارى شرکت 
PLT، در زمینه محصوالت کامپوزیت (UV-Curing tape) و 
ارائه  به  اقدام  آن شرکت،  با  علمى-تجربى  نزدیک  همکارى 
نموده  کشور  صنایع  به  حوزه  این  در  چشمگیرى،  خدمات 

است.
مربوطه  و محاسبات  اجرایى  است که روش هاى  قابل ذکر 
 ISO/TS 24817 و ASME PCC-2 برطبق استانداردهاى
 Abaqus صورت گرفته است و در موارد خاص از نرم افزار

استفاده مى شود.

: (FRP) UV- Curing نوارهاى کامپوزیت 
 این محصول یک کامپوزیت با ماتریس پلیمر پایه اپوکسى 
 (SiO2)n بلند شیشه  فیبرهاى  توسط  که  است  یورتان  پلى 
تقویت شده است و پلیمر به کار رفته در این کامپوزیت از نوع 
فرآیند  و  فعال شده  فرابنفش  نور  با  که  باشد  مى  ترموست 
به  رسیدن  زمان  شود.  مى  آغاز   (Curing)شدن سخت 
این محصول، در حدود 5  از  براى یک الیه  Curing نهایى 

دقیقه میباشد.

مزایا :
نصب راحت و سریع  

فراهم آوردن سطحى کامال صلب   
مقاوم به ضربه   

مقاومت بسیار باال نسبت به سایش  
مقاومت بسیار خوب در برابرسرما، گرما، رطوبت و   

محیط هاى فعال شیمیایى“اسیدى یا قلیایى“  
(PH خاك)  

این فراورده در دو کالس متفاوت تولید میشود :
API 400 : محافظت مکانیکى از خطوط لوله و پوشش اصلى 
فعال  هاى  محیط  سایش،  ضربه،  نظیر  عواملى  مقابل  در 
شیمیایى (اسیدى یا قلیایى)، تنش هاى ناشى از خاك، نور 

(Mechanical protection) ... فرابنفش و
واسطه  به  که  حالتى  در  لوله  تقویت خطوط   :  API 1000
عواملى نظیر خوردگى داخلى یا خارجى و یا هرگونه تغییر در 
 .(Reinforcement) بارگذارى، دچار ضعف ساختارى شده است
تقویت خطوط لوله تا فشار هایى نظیر 300 بار براحتى امکان 

پذیر است.

کامپوزیت ها
Composite
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خطوط  دهى  پوشش  و  خوردگى  از  جلوگیرى  محصوالت 
لوله و مخازن:

 
محافظت خطوط لوله و سازه ها در برابر عوامل خورنده از اتالف 
کرد.  خواهد  جلوگیرى  زمان  و  مالى  منابع  از  عظیمى  مقادیر 
 PLT شرکت البرز پترو ایده توس با دارا بودن نمایندگى شرکت
محصوالت  فروش  و  مهندسى  و  فنى  خدمات  ارایه  به  اقدام   ،
پوشش دهى و حفاظتى خطوط لوله، با کیفیتى باال و در طیف 
نموده  گوناگون،  شرایط  براى  عملکردى  مشخصات  از  وسیعى 

است.

از جمله این فراورده ها میتوان به انواع نوار هاى پوشش دهى در 
و   T500 و   T400 و   T300 و   T200 و   T100 :هاى کالس 
T600 و T700 و T800 و T800HS و T900 و T1100 و 

Viscous-elastic anticorrosion putty اشاره نمود.

از مزایا و قابلیت هاى این محصوالت که آنها را از بیشتر نمونه 
قرار  فراتر  مراتب  به  سطحى  در  و  نموده  متمایز  موجود  هاى 

میدهد میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
اجراى سریع و آسان بدون نیاز به عملیات حرارتى   

 (Cathodic disbondment)مقاوم دربرابر جدایش کاتودى  
سازگار با انواع پوشش هاى خطوط لوله رایج  

مقاوم در برابر نور ماوراء بنفش  
حفاظت موثر و طوالنى مدت در مقابل خوردگى  

بدون نیاز به پرایمر  
چسب بسیار قوى با خواص االستومتریک باال  

مناسب براى خطوط لوله و اتصاالت با هندسه هاى   
نامعمول  

توانایى پر کردن ریزترین منافذ سطح و اتصاالت  
بدون نیاز به عملیات آماده سازى سطح طوالنى و   

پیچیده  

انحصارى  نمایندگى  بودن  دارا  با  توس  ایده  پترو  البرز  شرکت 
شرکت چستر مولکوالر (Chester Molecular)، در ایران، 
اقدام به فروش محصوالت و ارایه خدمات فنى و مهندسى در 
زمینه انواع محصوالت پوشش دهى (Coating)، چسب ها، 
انواع تمیز کننده ها و چربى زدا ها و انواع محصوالت آنتى سیز 
(Anti Sieze) در قالب اسپرى و مایع ویسکوز، نموده است.

براى  را  آنها  ها،  فراورده  این  در  رفته  کار  به  باالى  تکنولوژى 
ضد  نظیر  ها  کاربرد  از  اى  گسترده  بسیار  طیف  در  استفاده 
خوردگى، کاهش اصطکاك تماسى سیال با سطح، ضد سایش، 

ضد ضربه و ... کامال مناسب و قابل اعتماد ساخته است.

محصوالت پلیمرى براى پوشش دهى و حفاظت

پوشش ها
Coating
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ت
تامین تجهیزا

کامپوند

شیر و گان تزریق

کلمپ

(Industrial equipm
ent and accessories)
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کوپلینگبلبرینگ و کاسه نمد

محصوالت تقویت و
حفاظت لوله

تجهیزات تست شیر اطمینان 
آنالین و آفالین

محصوالت پوشش دهى

شیرآالت و اتصاالتالك نات

الکتروموتور پمپمبدل حرارتى

ابزار دقیق

اویلر(روغن نما)
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e-mail : info@iranapi.com
           sales@iranapi.com
  commercial@iranapi.com
website : www.iranapi.com

Tell: +9821 22496553
       +9821 22464018
Fax: +9821 22496834
Cell: +98 912 1115118
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تلفن:  22496553 021
021 226464018       
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