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AICمعرفی هلدینگ  1

( AIC)سرامیکهای صنعتی اردکان : نام هلدینگ 
1374: تاریخ تاسیس

1376: تاریخ بهره برداری 
 AIC: نام تجاری 

کاتی ، انواع تولید کننده سرامیکهای صنعتی بر پایه آلومینایی و سیلی: عنوان شرکت 
...کاتالیست ها، پودرآلفا آلومینا و اکتیو آلومینا و

تن سالیانه 150،000در حال حاضر : ظرفیت تولید هلدینگ 
سال فعالیت تولیدی در 25اجرای بزرگترین طرح توسعه هلدینگ طی : افزایش ظرفیت 

جهت تولید محصوالت جدید وافزایش ظرفیت بیش از دو برابری1400سال 



( ادر شرکت م) تولیدات در حال حاضرشرکت سرامیکهای صنعتی اردکان  2

انواع گلوله والینر آلومینایی -1

الینرهای ضد سایش آلومینایی -2
قطعات ویژه آلومینایی -3
سرامیک بالهای آلومینایی -4
سرامیک بالهای سیلیکاتی-5
پودر گاما آلومینا -6
کاتالیستهای جاذب -7
SRUکاتالیستهای بازیابی گوگرد -8

کاتالیستهای ریفرمینگ–9



AICنام شرکتهای تحت پوشش  3

شرکت آلومینیوم پارس اکسید کسرا-1

راشرکت گلوله های سرامیکی دیبا سرام نوین کس-2

شرکت مهندسی معدنی زرین پودر نوین کسرا-3



شرکت آلومینیوم پارس اکسید کسرا-1 4

16661: شماره ثبت 
پودرآلفا آلومینا درگریدها و سایزهای مختلف: محصوالت 

هزار تن15: ظرفیت تولید سالیانه 
ردن مواد فرآوری ، پخت ، کلسینه کردن ، سنتز، دانه بندی و میکرونیزه ک: موضوع فعالیت

اولیه معدنی و غیر معدنی
استان قم ، شهرک صنعتی محمود آباد: محل کارخانه 



شرکت گلوله های سرامیکی دیبا سرام نوین کسرا-2 5

1289: شماره ثبت 
گلوله های سرامیک بال سیلیسی ، آجرهای ضد اسید: محصوالت 

تن1200: ظرفیت تولید سالیانه 

تولید سرامیک بالهای سیلیسی:موضوع فعالیت
استان یزد، میبد ، شهرک صنعتی جهان آباد : محل کارخانه 



شرکت مهندسی معدنی زرین پودر نوین کسرا-3 6

54036: شماره ثبت 

کنستانتره آهن–سنگ آهن الیژیست : محصوالت 
هزارتن80: ظرفیت تولید سالیانه 

اخل اکتشاف ، استخراج وبهره برداری ، فرآوری ، بازیافت موادمعدنی معادن د: موضوع فعالیت 
...کشور و

خرانق–معادن هماتیت الیژیست زاجات استان یزد : محل معدن



محصوالت شرکت و صنایع مصرف کننده   7

نام محصول ردیف

صنعتی ، نسوز ، لعاب ، چینی بهداشتی ، کاشی و سرامیکسرامیکهای آلفا آلومیناپودر 1

کنندگان کاتالیست و پایه کاتالیستتولید پودر گاما آلومینا  2

سازینفت ، گاز ، پتروشیمی، فوالد ومعادن ،هوای فشرده ، اکسیژن اکتیو آلومینا 3

نفت ، گاز ، پتروشیمی و صنایع شیمیایی آلومینایی سرامیک بال 4

و پتروشیمینفت ، گاز سرامیک بال سیلیکاتی  5

نفت ، گاز وپتروشیمیپاالیشگاههای کاتالیست های بازیابی گوگرد 6

...کاشی ، سرامیک ، چینی ، لعاب ، رنگ ، سیمان و گلوله ها والینرهای آلومینایی 7

و معادنفوالد ضد سایش آلومیناییالینرهای 8

صنایع مختلف با توجه به نیاز قطعات ویژه آلومینایی 9

شیمیایی ، غذاییصنایع آجرهای ضد اسید 10

صنایع حفاری ، رنگ  اولیژیست وکنستانتره آهن 11

صنایع فوالد سازی کاتالیست های ریفرمینگ 12



AICدالیل ماندگاری  8

تمرکز بر تحقیق و توسعه -1

کسب دانش فنی تولید -2

کسب دانش فنی تولید تجهیزات خطوط تولید -3

تولید با کیفیت محصوالت -4

(ویل زمان تح-کیفیت -قیمت ) رعایت اصل رقابت پذیری -5



AIC 9رموز موفقیت هلدینگ

تکیه بر دانش بنیان بودن -1

تولید محصوالت دانش بنیان -2

خود کفایی در تولید مواد اولیه-3

افزایش ظرفیتهای تولید-4

بومی سازی تجهیزات خطوط تولید -5

تحقیق وتوسعه مستمر -6

شناخت نیاز بازار ومصرف کنندگان-7



AICهلدینگ توسعه ایبرنامه های  10

اردکانصنعتیسرامیکهایشرکتدرمحصوالتبرابری2افزایش-1

موالیتکراندوموآلومیناتبوالروریفرمینگکاتالیستتولید-2

اردکانصنعتیسرامیکهایشرکتدر

مختلفسایزهایوگریدهادرآلومیناآلفافرآوریومحصوالتبرابری3افزایش-3

کسرااکسیدپارسآلومینیومشرکتدر

کسرااکسیدپارسآلومینیومشرکتدرباالآلومینانسوزسیمانتولید-4

ولیدتوکسرانوینسرامدیباشرکتدومکورهاندازیراهباتولیدظرفیتافزایش-5

روغنتصفیهکاتالیست

آهنسنگفروشوفرآوریوتولیدظرفیتبرابری3افزایش-6

کسرانوینپودرزرینمعدنیمهندسیشرکتدر



در مسیر تالش مستمر و آگاهانه توسعهAICافتخارات  12

در راستای تولید محصوالت 1400سال فعالیت تولیدی تا پایان سال 25طی AICاجرای بزرگترین طرح توسعه هلدینگ -1

الت و جدید و افزایش دو برابری ظرفیتهای تولید با بهترین طراحی کارخانه ، خرید ، نصب و راه اندازی تجهیزات ماشین آ

تجهیزات منحصر به فرد برای اولین باردر ایران 

از مجتمع گاز پارس جنوبی 1399در سال AICدریافت لوح سپاس شرکتهای برتر در زنجیره تامین کاال و عملکرد شرکت -2

دریافت تندیس وگواهی اولین نوبل کار آفرینی ایران -3

انگلستان   AGPدریافت گواهینامه هوش تجاری از آکادمی -4

دریافت تندیس ، لوح زرین ، گواهینامه رسمی کنگره چهره های ماندگار صنعت، معدن و تجارت ایران-5

کسب تندیس مدیر برگزیده جهادی و اجرایی جمهوری اسالمی ایران -6

دریافت پروانه عضویت در کنفدراسیون برند ایرانی            -7

دریافت گواهینامه و تندیس سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان-8

تولید دانش فنی وتکنولوژی ساخت ، نصب وراه اندازی خط تولید آجرهای نسوز موالیتی-9

برای اولین بار در ایران % 99و خلوص %94تولید دانش فنی و تکنو لوژی ساخت آلفا آلومینا با گرید -10

تولید دانش فنی و تکنولوژی ساخت ماده اولیه گاما آلومینا برای اولین بار در ایران -11

(بازیابی گوگرد ) SRUساخت کاتالیستهای  نانویی تولید دانش فنی و تکنولوژی-12

تولید دانش فنی و تکنولوژی ساخت کاتالیست های ریفرمینگ-13



در مسیر تالش مستمر و آگاهانه توسعهAICافتخارات  13

گواهی تاییدیه محصوالت از صنایع مختلف کشور 30دریافت بیش از -14

از گروه ملی صنعتی فوالد ایران( اکتیو آلومینا فعال) تاییدیه کیفیت محصول -15

نفر اشتغال با توجه به 200احد تولیدی با بیش از و4ایجاد اشتغال و تولید محصوالت جدید با سرمایه گذاری در -16

شرایط رکود اقتصادی

ده های نفتی کسب عنوان تولید کننده رتبه یک سازندگان داخلی از مدیریت بازرگانی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآور-17

ایران

با نظر به عدم امکان خرید ( مهندسی معکوس ) طراحی و ساخت تجهیزات مورد نیاز طرحهای جدید از صفر تا صد-18

خارجی

دریافت تندیس و لوح تقدیر برای عملکرد مناسب در شاخص های بهره وری ، بهره وری نیروی کار ، -19

ی طی بهره وری کل عوامل ،  کارایی فرآیند ، بخشهای اصلی ، جانبی و ویژه ، انرژی ، سود آوری ، درگروه کانی غیر فلز

.ده سال گذشته

صادر کننده نمونه-20

تنها شرکت دانش بنیان بورسی تولید کننده محصوالت هایتک در سازمان بورس-21



دسترسی های خرید   14

سایت شرکت -1
مراجعه و اطالع رسانی کارشناسان مهندسی فروش به تمامی صنایع -2

مصرف کننده
ارائه خدمات فنی و مهندسی قبل و بعد از فروش -3
...معرفی موردی به صورت اطالع رسانی خبری ، روزنامه و-4
معرفی شرکت از طریق مصرف کنندگان دیگر -5
لمی دانش بنیان بودن شرکت و تولیدات هایتک و اعالم از طریق معاونت ع-6

...و فناوری  ریاست جمهوری  ، ستاد نانو و
( Q.P.T) کیفیت ، قیمت و شرایط زمان تحویل : رقابت شامل -7
ن انجمن استصنا ، انجم: معرفی محصوالت از طریق انجمنهای عضو شامل -8

...تجهیزات صنعت نفت ، انجمن جاذب و کاتالیست و



همکاریهای تحقیقاتی 15

اطعمقدرباالعلمیتوانازتابعهشرکتهایومجموعهاینحتمطوربه
باوهنموداستفادهخودنیروهایکارشناسیوارشدکارشناسی،دکترا
رکتشونفتصنعتپژوهشگاهجملهازتحقیقاتیودانشگاهیمراکز
یهمکاریهابهمبادرتونظرتبادلمستمرصورتبهایرانگازملی

.استنمودهتحقیقاتیوعلمی
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اکتیو آلومینا–معرفی محصوالت نانو 
وجاذبعنوانبهرواینازوبودهباالیویژهسطحوجذبظرفیت،تخلخلدارایایمادهآلومینااکتیو

رآیندفدرکاتالیستعنوانبهمیتوانمادهاینکاربردهایاز،دارددرصنعتفراونیکاربردهایکاتالیست
دراستفادههمچنینوگازیهایجریانوفشردههوایرطوبتجاذب(کالوسفرآیند)گوگردبازیابی

.کرداشاره...وآرسنیکوفلوئورنظیرهاییناخالصیحذفجهتآبتصفیهفیلترهای

:محصولخواص
عملکرد باال و مقرون به صرفه -
ظرفیت جذب آب باال -
سطح ویژه بسیار باال-
مقاومت به سایش و پایداری حرارتی باال-
افت فشار کم در راکتورهای کاتالیستی -
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کاتالیست تیتانیا-معرفی محصوالت نانو
)کربونیلدسولفیترکیباتهیدرولیزجهت،باشدمیمعروفهیدرولیزکاتالیستبهکهکاتالیستاین

COS)سولفیددیکربنو(CS2)دودرمحصولاین.میشوداستفادهکالوسفرآیندراکتورهایدر
LowوHighTio2گرید Tio2باشدمیکرویوایمیلهصورتبهترتیببهومیشودتولید.

:خواص محصول 

به گوگرد عنصری CS2و COSفعالیت کاتالیستی بسیار باال در تبدیل ترکیبات -

سطح ویژه بسیار باال -

ا مقاومت مکانیکی و مقاومت به سایش بال-
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آلومینای فعال پرموت شده با آهن-معرفی محصوالت نانو 
درموجوداکسیژنحذفجهتوبودهآهنفعالجزءحاویکاتالیستاین

هاستکاتالیشدنفعالغیروناخواستههایواکنشازجلوگیریوفرآیند
،الیستکاتاینبهکاتالیستیبسترازقسمتیدادناختصاص.باشدمی

.داردهمراهبهرامطلوبینتایج

:  خواص محصول

سطح ویژه مطلوب -

عملکرد کاتالیستی باال -

پایداری حرارتی باال -



عنوان 19

خواصدبهبوسببمحصوالتاینتولیددرنانوفناوریازاستفاده
حفراتمزوومیکروتنظیموویژهسطحنظیرمحصولاصلی

بهمنجرنانوفناوریازاستفادههمچنیناستشدهکاتالیست
ودبهبباعثکه،شدهکاتالیستسطحفعالهایسایتارتقاء

یستکاتالعمرطولومطلوبپذیریگزینش،فرآیندیعملکرد
.شودمی
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AIC  تبلور حضوری مقتدرانه در صنعت ساخت سرامیکهای

مهندسی و صنعتی هایتک واستراتژیک در ایران 



راه های ارتباطی

لینکدین

        09133113595موبایل

     09103146903واتس اپ

03136689392فکس

aic.irوبسایت 

info@aic.irایمیل

     15-03136689714تلفن



با سپاس از توجه شما


