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 معرفی ضرکت



 ياکىص کاتالیستی



 تاریخچٍ ضرکت



 تاریخچٍ ضرکت



 معرفی محصًالت ي خذمات

 فًالدَای فرآیىد احیا مستقیم آَه در صىایع کاتالیست

 در صىایع پتريشیمیگاز سىتس َای فرآیىد کاتالیست

 فرآیىد متاوًل در صىایع پتريشیمیَای کاتالیست

 َای فرآیىد ايرٌ ي آمًویاک در صىایع پتريشیمیکاتالیست

 کاتالیست َای فرآیىد تًلید گاز اتلیه در صىایع پتريشیمی

 فرآیىد گاز َیدريشن در صىایع پاالیشگاَیَای کالیست

 دستی  فرآیىد فرمالدَید در صىایع پاییهَای کاتالیست

 دَىدٌ خدمات آزمایشگاَی در حًزٌ کاتالیستارائٍ 



 هجتوع فَالد هباسکِ اصفْاى 
 Aباسگزاسی سیفشهش 

 هجتوع فَالد هباسکِ اصفْاى 
 Bباسگزاسی سیفشهش 

 هجتوع فَالد احیا استیل بافت

 هجتوع فَالد هباسکِ اصفْاى 
 Dباسگزاسی سیفشهش 

 سیشجاى هجتوع فَالد

 هجتوع فَالد خَصستاى
 3باسگزاسی سیفشهش 

 فَالد سیشجاى ایشاًیاى

 هجتوع تَسعِ آّي ٍ فَالد گلگْش

 عولکشد ضشکت سشٍ دس حَصُ فَالد



 عولکشد ضشکت سشٍ دس حَصُ فَالد



 عولکشد ضشکت سشٍ دس کطَس



 َای  تاییذ عملکرد محصًالتگًاَی وامٍ
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Research about 
process, catalyst 

and effective 
parameters 

Development of 
know-how in 

laboratory scale 

Certification of 
product 

Production in 
bench Scale 

Field testing 
Industrial 
production 

 فرایىذ صىعتی سازی 
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 مرکس تحقیقات کاتالیست
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 مرکس تحقیقات کاتالیست



واوً کاتالیست    

کاتالیست ّا دس ابعاد ًاًَهتشی 

  ًاًَهتشیٍاکٌص ّای ضیویایی دس هقیاس 

کٌتشل اًذاصُ رسات ٍ هَسفَلَطی 

 2020هیلیادس دالس  دس سال  1/7: ّا باصاس ًاًَ کاتالیست   

 دالسهیلیَى  957: صٌایع پاالیطگاّی ٍ پتشٍضیوی 

 



 ارتباط محصًل با فىايری واوً



Supported Catalyst (Pd/Al2O3) 
 

Highly dispersed metal on metal oxide 

 

 کاتالیست  پاالدیم بر پایٍ آلًمیىا



Deposited carbon 

(g/gcat) 
Paticle size (nm) BET area (m2g-1) کاتالیست 

0.2 15.1 691 NiO-MgO-SiO2 

0.06 6.4 608 NiO- La2O3-MgO-SiO2 

 ریفرمیىگ پريپان با بخار آب در حضًر واوًکاتالیست 



Coke formation can increase the pressure drop, decrease the mechanical 

resistance of the catalyst pellets and block the active nickel surface.  
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 اثر اوذازٌ ررات ویکل در تطکیل کربه



a) 5%Ni/Al2O3 

 
b) 10%Ni/Al2O3 

 
a) 5%Ni 

 
b) 10%Ni c) 15% Ni 
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 اثر اوذازٌ ررات ویکل در تطکیل کربه



 کاتالیست متاواسیًن



 کاتالیست سىتس متاوًل



 کاتالیست سىتس متاوًل



 معرفی افتخارات ي تًاومىذی َا

 تٌْا داسًذُ تکٌَلَطی احذاث ٍاحذّایGTL دس ایشاى 

 ُهعاًٍت علوی ٍ فٌاٍسی -دٍسُ جطٌَاسُ ایشاى ساخت  2بشگضیذ 

 ُسیاست جوَْسی –دٍسُ جطٌَاسُ خَاسصهی  2بشگضیذ 

 ٍُصاست صوت -دٍسُ بشتشیي هحصَل تحقیقاتی سال  3بشگضیذ 

 کاسگاُ آهَصضی کاتالیست  21بشگضاسی 

 کتاب تخصصی دس حَصُ کاتالیست 3چاپ 

 



 راٌ َای فريش محصًالت

 ِبا تَجِ بِ هاّیت هحصَالت ٍ صهیٌِ کاسبشد، فشٍش اص طشیق حضَس دس هٌاقصات بِ ٍاسط

 .عضَیت دس ًٍذٍس لیست ضشکت ّای پتشٍضیوی، پاالیطی ٍ فَالدی اًجام هی ضَد

 اسائِ خذهات آصهایطگاّی کاتالیست ، اص طشیق ضبکِ آصهایطگاّی فٌاٍسی ّای ساّبشدی

 .هعاًٍت علوی ٍ فٌاٍسی سیاست جوَْسی اًجام هی ضَد



 صادرات

 ٍباتَجِ بِ ٍسعت باصاس هصشف کاتالیست ٍ هحصَالت  تَلیذی ضشکت ًفت ٍ گاص سش

دس ایشاى، ٍ ًیض ضشایط خاظ کطَس بِ لحاظ تحشین، اٍلَیت ًخست ضشکت سشٍ، 

 .  تاهیي ًیاص داخلی کطَس هی باضذ

 

 



 فرصت َای َمکاری

 اخز سصٍهِ ّای بشتش اضخاظ فعال ٍ داسای تجشبِ دس حَصُ کاتالیست اص طشیق

 بستش ستاد تَسعِ فٌاٍسی تکٌَلَطی ًاًَ



 آخریه اخبار

  تي کاتالسیت دس سال 5000احذاث کاسخاًِ جذیذ تَلیذ کاتالیست با ظشفیت 

 بضسگتشیي کاسخاًِ تَلیذ کاتالیست دس هٌطقِ دس حَصُ کاتالیست ّای هطشح 

 کاتالیست جذیذ استیلي، ًسل تَلیذ هحصَالت جذیذ اتیلي اکسایذ، ّیذسٍطًاسیَى

 ّای فَالدی، کاتالیست ّای ضیفت دها پاییي ٍ دها باال،  بشای ًخستیي باس دس کطَس

تَلیذ ًیکل اص باطلِ هعادى ٍ کاتالیست ّای هستعول بشای ًخستیي باس دس کطَس 

 

 



 راٌ َای ارتباطی با ضرکت وفت ي گاز سري  

وب سایت :  WWW.SARVCO.IR 

ID کانال اینستاگرام:  @SARVCO 

ID کانال تلگرام:    @SARVCO 

ID کانال آپارات:    @SARVCO 

ID کانال لیندکدین  @Sarv-oil-&-gas-co   

021-88619300   :روابط عمومی 

 


