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با تاسيس شد. در ابتدا فعاليت اصلي شركت ساخت تجهيزات توليد اكسيژن  1378 گروه صنعتي دلوارافزار در سال
كه در اين زمينه  بود و صنايع فلزي بيمارستان ها ،از قبيل پرورش ماهي براي صنايع كوچك،  PSA 1 تكنولوژي

   ).2و  1دانمارك مورد استفاده قرار گرفت (شكل  Oxymatتكنولوژي شركت 

  
 PSA. تصوير شماتيك سيستم 1شكل 

   
 OXYMAT. نماي سه بعدي سيستم 2شكل 

شركت  1382در سال هايي در سطح باالتر، و به منظور حضور در پروژه بيشتربا گذشت زمان و كسب تجربيات 
ساخت و نصب واحدهاي جدا بومي سازي  شروع به كار كرد و ساختار خود را در راستايگازهاي صنعتي دلوار افزار 

  .)3(شكل  در ايران توسعه داد  ( Air Separation Unit)سازي هوا

  

                                                            
1 Pressure Swing Absorption 



   

  براي توليد اكسيژن، نيتروژن و آرگون ASU. نماي سه بعدي و تصويري از سيستم 3شكل 

، به عنوان يكي از شركت هاي معتبر آلمان با در نظر گرفتن پتانسيل بالقوه شركت دلوار افزار در ايران، شركت لينده
و  عالقه كرد رازر در زمينه اجراي واحدهاي جدا سازي هوا ابادنيا در زمينه گازهاي صنعتي براي همكاري با دلوارافز
در ايران توسط شركت دلوار افزار و تحت نظارت  ASUهاي قرارداد همكاري فيمابين دو شركت جهت اجراي پلنت

Linde دلوارافزار قراردادي به صورت 1383. در همين راستا در سال منعقد شد BOT  با شركت فوالد خوزستان
اكسيژن   NM3/h 18500 هوا براي توليدمنعقد كرد كه موضوع اين قرارداد ساخت و اجراي يك واحد جداسازي 

  .  )4(شكل  بود

  
 Lindeساخته شده توسط شركت دلوار افزار با همكاري شركت  ASUپلنت . 4شكل 

، ASUهاي شركت دلوار افزار به منظور توانمند ساختن خود در زمينه ساخت تجهيزات مربوط به پلنت همچنين
شركت  1383سال  توان به قرارداداروپايي امضاء كرد كه از آن جمله ميهاي اي با شركتقراردادهاي جداگانه



             كف تخت فرانسه جهت طراحي و ساخت مخازن كرايوژنيك  CMP ARELS دلوارافزار با شركت
(Cryogenic Flat Bottom Storage Tanks)  5(شكل  كرد اشارهدر ايران(. 

، شركت دلوارافزار ASUهاي و اجراي پلنت گازهاي صنعتيتوليد  در راستاي فعاليت هاي مربوط بههمچنين 
 (Cooling Water System)  جهت همكاري در تهيه سيستم خنك كننده آب  Polacel ي با شركت هايقرارداد

  .)6(شكل  امضا كرد

  

  ساخته شده توسط شركت دلوار افزار Cryogenic Flat Bottom Storage Tankمخازن . 5شكل 
  CMS Arelsبا همكاري شركت  

 

  توسط شركت دلوار افزار  ) ساخته شدهCooling Water Systemسيستم خنك كننده آب (. 6شكل 
 Polacelبا همكاري شركت 

  



براي  SELAS-LINDE-GmbH شركت يك قرارداد مشاركت انحصاري بادر سالهاي اخير شركت دلوارافزار همچنين 
كه به عنوان  )7(شكل  امضا كرد و توسط شركت دلوار افزار اين شركت در ايران مرتبط با انجام تمامي فعاليتهاي

طراحي و قرارداهايي را با مجتمع هاي پتروشيمي لردگان و گلستان جهت ،  S-LINDE و دلوارافزار همكاري، شروع
  .هاي واحدهاي آمونياك و اوره امضا كردندSteam Reformer  فراهم كردن

   
 S-Lindeكوره هاي مدوالر و واحد هيدروژن ساخت شركت . 7شكل 

  
هلند جهت  Cryonormقراردادي انحصاري با شركت  LNGهمچنين شركت دلوار افزار جهت ورود به پروژه هاي 

منعقد كرده كه اين شركت در تامين اقالم و مواد مورد نياز پروژه  ASUو  LNGهمكاري در زمينه طراحي واحدهاي 
  ).8كند (شكل هاي دلوار افزار همكاري مي

 

 

 Cryonormساخته شده توسط شركت  LNGو  ASUواحد . 8شكل 

در تجاري خود  ركايتنوعي با شديگر مرتبط با صنايع نفت گاز و پتروشيمي، دلوارافزار قراردادهاي م هايدر زمينه
 با عايق تحت فشار كرايوژنيكدوجداره منعقد كرده است كه از جمله آن مي توان به قرارداد ساخت مخازن  اروپا



و قرارداد ساخت مخازن تحت فشار  (High Pressure Cryogenic Vacuum Perlit storage Tank)  خالء پرليت و
و قرارداد  پتروشيمي تحت نظارت و با تاييد لينده ت، گاز ونف صنايعو ديگر واحدهاي  ASUواحدهاي براي   خاص

   )12و  11، 10، 9(شكل هاي  .اشاره كرد اتريش SBNتامين تجهيزات خاص با شركت 

  

  مخزن كرايوژنيك دوجداره تحت فشار با عايق پرليت و خالء. 9شكل 
(High Pressure Cryogenic Vacuum Perlit storage Tank)  

  
  Linde ساخته شده توسط فوالد خوزستان  ASUمخزن تحت فشار مربوط به پلنت . 10شكل 



 Lindeساخته شده توسط فوالد خوزستان  ASUمخزن تحت فشار مربوط به پلنت . 11شكل 

SBNخاص ساخته شده توسط . مخزن تحت فشار 12شكل 

هاي تجاري معتبر اروپايي همچنين وجود شريك با باال رفتن توان فني و اجرائي شركت گازهاي صنعتي دلوار افزار و
هاي جاري، اين شركت به هاي بزرگ صنعتي و در نهايت افزايش حجم پروژهجهت حمايت در زمينه انجام پروژه

-جهت تامين نيازهاي پروژه براي تجهيز مجموعه هاي ساخت خودهاي خود رفته و سمت تخصصي سازي فعاليت

هاي ، طراحي و ساخت تجهيزات ثابت مربوط به پلنتدر اين زمينه دف اصلي شركت. هاقدام كرده است هاي بزرگ
ASU  شاملCold Box ،Direct Contact Air Cooler ،Evaporation Cooler، Molecular Sieve ،Cryogenic 

Flat Bottom Tanks،  High Pressure Cryogenic Vacuum Perlit storage Tank ره كرد.هاي فلزي اشاو سازه  

تاسيس شد و كليه فعاليت هاي مرتبط با ساخت  1389در اين ارتباط شركت تجهيزات صنعت دلوار افزار در سال 
در زمينه ساخت مخازن  شود.پروژه هاي گروه صنعتي دلوارافزار و ساير پروژه هاي صنعتي در اين شركت انجام مي

ن دلوار افزار و لينده، قرارداد ديگري با شركت اتريشي ، عالوه بر قرارداد فيمابيو تجهيزات پروسسي تحت فشار
BERTSCH ENERGY  تجهيزات خاص بسته شد.جهت همكاري و انتقال دانش فني براي ساخت  




