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AICمعرفی هلدینگ 

( AIC)سرامیکهای صنعتی اردکان : نام هلدینگ 

1374: تاریخ تاسیس

1376: تاریخ بهره برداری 

 AIC: نام تجاری 
ی ، انواع تولید کننده سرامیکهای صنعتی بر پایه آلومینایی و سیلیکات: عنوان شرکت 

...آلومینا وپودر گاما نانویی، پودرآلفا آلومینا و کاتالیست های 

تن سالیانه 150،000در حال حاضر : ظرفیت تولید هلدینگ 

تنها فعال تولید کننده در زمینه سرامیکهای مهندسی و مواد پیشرفته



شرکت مادر ) محصوالت تولیدی در حال حاضرشرکت سرامیکهای صنعتی اردکان 

)

گلوله والینر آلومینایی انواع -1

ضد سایش آلومینایی الینرهای -2

ویژه آلومینایی قطعات -3

بالهای آلومینایی سرامیک -4

گاما آلومینا پودر -5

جاذب کاتالیستهای -6

SRUبازیابی گوگرد کاتالیستهای -7

...کاتالیستها ونانو -8
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شرکتهای تحت پوشش هلدینگ 

.
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محصوالت هلدینگ و صنایع مصرف 

کننده 

صنایع مصرف کننده  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 آلومینایی الینرهای 8

صنایع مختلف با توجه به نیاز قطعات ویژه آلومینایی 9

شیمیایی ، غذاییصنایع آجرهای ضد اسید 10

صنایع حفاری ، رنگ  اولیژیست 11

تولیدکنندگان فوالد کنستانتره آهن 12
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ا کاتالیست پرموت شده ب–کاتالیست تیتانیا –کاتالیست آلومینا -کاتالیست های نانویی  

آهن    
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کاتالیست تیتانیا : معرفی محصول 

کربونیلفیدسولترکیباتهیدرولیزجهت،باشدمیمعروفهیدرولیزکاتالیستبهکهکاتالیستاین
(COS)سولفیددیکربنو(CS2)دودرمحصولاین.میشوداستفادهکالوسفرآیندراکتورهایدر

Highگرید Tio2وLow Tio2باشدمیکرویوایمیلهصورتبهترتیببهومیشودتولید.
:خواص محصول 

فعالیت کاتالیستی بسیار باال -
ویژه بسیار باال سطح -
مقاومت مکانیکی و مقاومت به سایش باال -
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کاتالیست آلومینای فعال پرموت شده با : معرفی محصول 

آهن 

ازجلوگیریوفرآینددرموجوداکسیژنحذفجهتوبودهآهنفعالجزءحاویکاتالیستاین
تربسازقسمتیدادناختصاص.باشدمیهاکاتالیستشدنفعالغیروناخواستههایواکنش

.داردهمراهبهرامطلوبینتایج،کاتالیستاینبهکاتالیستی
: خواص محصول

ویژه مطلوب سطح -
عملکرد کاتالیستی باال -
حرارتی باال پایداری -
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محصوالت نانویی هلدینگ 

نتمعاونانوستادمشارکتوتحقیقاتومطالعاتبا
ضدمحصوالتخصوصدر،جمهوریریاستفناوری
کهرفیمصاولیهموادبهتوجهباالینروگلولهوسایش

ردایمالحظهقابلارتقاء،باشدمینانومقیاسدر
استدهآمبدستسایشیومکانیکیوفیزیکیخواص

.
بانیزسیلیکاتیآلومیناتوزیعیهایگلولههمچنین

خواص،نانومترحددرمصرفیاولیهموادبهتوجه
ایمبودهشاهدرادانسیتهوفشردگینظرازمطلوبی

اشتهدمحصوالتکیفیتارتقاءدربسزاییتاثیرکه
.است
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طیف وسیع مصرف کنندگان محصوالت هلدینگ

.

صنایع نفت ، گاز ، پتروشیمی *

صنایع شیمیایی*

صنایع فوالد و معادن *

...صنایع کاشی ، سرامیک ، چینی ، لعاب ، رنگ ، سیمان و*

صنایع غذایی*

صنایع هوای فشرده و تصفیه آب *

دیر گدازها*
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افتخارات هلدینگ در مسیر 

توسعه 
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افتخارات هلدینگ در مسیر توسعه  12



عنوان 13
راههای دسترسی خرید

سایت شرکت -1
مصرف کنندهتمامی صنایع مراجعه و اطالع رسانی کارشناسان مهندسی فروش به -2
ارائه خدمات فنی و مهندسی قبل و بعد از فروش -3
...معرفی موردی به صورت اطالع رسانی خبری ، روزنامه و-4
محصوالت هلدینگ شرکت از طریق مصرف کنندگان معرفی -5
ت و اعالم از طریق معاونت علمی و فناوری  ریاسبنیان بودن شرکت و تولیدات هایتک دانش -6

...جمهوری  ، ستاد نانو و
( Q.P.T) کیفیت ، قیمت و شرایط زمان تحویل : رقابت شامل -7
تولید کنندگان تجهیزات صنعت انجمن : معرفی محصوالت از طریق انجمن های عضو شامل -8

...نفت ، انجمن تولید کنندگان جاذب و کاتالیست ، انجمن سرامیک ایران و 



عنوان 14

علمی و تحقیقاتی همکاریهای 

،دکترامقاطعدرباالعلمیتوانازتابعهشرکتهایومجموعهاینحتمطوربه
مصرفصنایعمتخصصانهمچنینوخودنیروهایکارشناسیوارشدکارشناسی

واهیدانشگمراکزباونمودهاستفادهایمشاورهبصورتدانشگاههااساتیدوکننده
ستمرمصورتبهایرانگازملیشرکتونفتصنعتپژوهشگاهجملهازتحقیقاتی

.استنمودهتحقیقاتیوعلمیهمکاریهایبهمبادرتونظرتبادل



عنوان 15
AICبرنامه های آتی هلدینگ 

اردکانصنعتیسرامیکهایشرکتدرمحصوالتتولیدبرابری2افزایش-1
رامیکهایسشرکتدرموالیتکراندوموآلومیناتبوالروریفرمینگکاتالیستتولید-2

اردکانصنعتی
تلفمخسایزهایوگریدهادرآلومیناآلفاوفرآوریمحصوالتتولیدبرابری3افزایش-3
کسرااکسیدپارسآلومینیومشرکتدرباالآلومینانسوزسیمانتولیدو
ولیدتوکسرانوینسرامدیباشرکتدومکورهاندازیراهباتولیدظرفیتافزایش-4

روغنتصفیهکاتالیست
مهندسیشرکتدرآهنسنگفروشوفرآوریوتولیدظرفیتبرابری3افزایش-5

کسرانوینپودرزرینمعدنی



عنوان AICدالیل ماندگاری 16

تمرکز بر تحقیق و توسعه -1
کسب دانش فنی تولید -2
کسب دانش فنی تولید تجهیزات خطوط تولید -3
تولید با کیفیت محصوالت -4
(زمان تحویل -کیفیت -قیمت ) رعایت اصل رقابت پذیری -5
دسی بروز شدن تمامی فعالیتهای تحقیقاتی ، تولید و خدمات فنی و مهن-6

شرکت به مصرف کنندگان 



عنوان  AICرموز موفقیت هلدینگ17

تکیه بر دانش بنیان بودن -1

تولید محصوالت دانش بنیان -2
الح با نظر به اص( ند مدت لکوتاه مدت ، میان مدت ، ب) برنامه ریزی استراتژیک -3

در شرایط متفاوت بر اساس تئوری بازیها
خود کفایی در تولید مواد اولیه-4
افزایش ظرفیتهای تولید-5
بومی سازی تجهیزات خطوط تولید -6
مستمر و توسعه تحقیق -7
کنندگانشناخت نیاز بازار ومصرف -8
یفیت ، قیمت رقابت با بهترین تولید کنندگان دنیا در زمینه محصوالت با بهترین ک-9

رقابتی و شرایط تحویل مناسب 



توانمندیهای برجسته هلدینگ 18

:پذیریرقابتمزیت

صنایعتگیوابسرفعوهایتکمحصوالتتولیدبرمبنیشرکتایناولیهتفکربهنظربا
،گردیدنمیتولیدایراندرقبالا کهجدیدمحصوالتتولیددلیلبهوخارجیشرکتهایاز

پذیرترقابدلیلبهتحریمشرایطبهنظربامحصوالتمصرفجهتتقاضااستبدیهی
ماتخدارائهوتحویلشرایطوقیمت،کیفیتلحاظازچهشرکتاینمحصوالتبودن

واخلیدکنندهمصرفنفعبه،کامالامحصوالتازمطلوببرداریبهرهمنظوربهمهندسی
.باشدمیاییمنطقه



عنوان 19
راهمشکالت 

امینتدرحمایتباسازمانهاسایرونانوستادوجمهوریریاستفناوریوعلمیستاد
محصوالتدتولیووابستگیرفعبهپیشازبیشتوانندمیشرکتهااینگذاریسرمایه
گذاریسرمایهراستایدرارزمیزانهربهمثالبطور.نمایندعملسرعتباهایتک

راآنبرابر5میتواندشرکتاین،گیردتعلقشرکتاینسبددرجدیدمحصوالت
عالوهوبودهدورهیکبرایگذاریسرمایهاینالبتهونمایدارزیجوییصرفهسالیانه

خواهدادامهمتمادیبصورتسالیانهارزیجوییصرفهعوضدروابستگیرفعبر
باراااکثهاپروژهوداشتهوجودمتعددیمشکالتخصوصایندرمتاسفانهولی.داشت
غیرهضربداخلیصنایعبهنیزآنآسیبنتیجهدرومیرسندبرداریبهرهبهتاخیر

مواجهوارداتجهتارزیمنابعتامینباراکشوردائماا ونمودهواردجبرانیقابل
.مینماید



اطالعات تماس شرکت

09133008574و 09133113595:موبایل

info@aic.ir: ایمیل

03136689714-15:تلفن

03136689392: کس اف

www.aic.ir:  وب سایت 

09028498778:تلگرام



ابا تشکر از توجه شم


