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گازهای صنعتی - طبی و تخصصی  تولید 

گــــــــازی تولیــــــد و تامیــــــن مایعـــــــــات 

کننــده  گازهــای طبــی و صنعتــی از ابتــدای فعالیــت خــود توانســته اســت زمینــه همــکاری بــا بســیاری از شــرکتهای مصــرف  گاز در زمینــه تولیــد  شــرکت توســعه 

کننــدگان در بخــش هــای مختلــف را بــرآورده ســازد. ــا برخــورداری از نــاوگان حمــل ونقــل ســیلندری، نیــاز مصــرف  گازهــای صنعتــی مختلــف را فراهــم آورد و ب

ــون  گازی )آرگ ــر و ایزوتانــک در زمینــه تامیــن مایعــات  ــواع مختلــف ســمی تریل کرایوژنیــک در ان ــا بهــره منــدی از چندیــن دســتگاه مخــازن  گاز ب شــرکت توســعه 

کشــور  کننــدگان عمــده محصــوالت فــوق الذکــر در سراســر  ــا مجتمــع هــای عظیــم پتروشــیمیایی- فــوالدی و ســایر مصــرف  کســیژن - ازت( توانســته اســت ب - ا

کار نامــه خوبــی برخــوردار باشــد. همــکاری بســیار خوبــی را داشــته باشــد و در ایــن زمینــه از 

مقدمـــــــــــــــه 

کز آزمایشـــــــگاهی،  گاز با بررسی و مطالعات جامــــع پیرامون نیاز صنایـــــع، پژوهشــــــگاه ها، مرا به فضــــــل پروردگار شرکت توســـــعه 

صنایع نفت و پتروشیمی، صنایع فوالد ،  لیزر و ... در سال 1381 به نصب دستگاه ها و تجهیزات مورد نیاز به بهره برداری رسید.

گاز با قریب به دو دهه فعالیت وطی مراحل توسعه در حال حاضر در زمینه های ذیل در حال فعالیت می باشد: شرکت توسعه 

گازهای صنعتی، طبی و تخصصی تولید 

گازهای میکس درصدی و پی پی ام با تجهیزات تخصصی گازهای تک پایه خلوص باال و  تولید و تامین 

کسیژن( با استفاده از مخازن مخصوص ایزوتانک و سمی تریلر گازی فوق سرد )آرگون-ازت-ا تامین و حمل ونقل مایعات 

تامین و توزیع هیدروژن با استفاده از تویوب تریلرهای مخصوص  

Naci گازهای مختلف و اقدام به اخذ استاندارد آزمایشگاه تخصصی آنالیز و خلوص سنجی 

کز صنعتی و بیمارستانی  کرایوژنیک جهت مرا فروش و نصب مخازن 

 اجرای پروژه های تزریق ازت 

تولید انواع پالت ها

آزمایشگاه همکار استاندارد در زمینه آزمون هیدرواستاتیک مخازن بدون درز  

CNG مجهز به آزمایشگاه تست هیدرواستاتیک و بازرسی مخازن

Product ion and supply of  gas l iquids
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کننــدگان  ــا مصــرف  ــوع همــکاری ب ــا برخــورداری از تویــوب تریلرهــای مخصــوص حمــل هیــدروژن در زمینــه تامیــن هیــدروژن آمادگــی هــر ن گاز ب شــرکت توســعه 

کشــور را  دارا مــی باشــد.  عمــده در اقصــی نقــاط 

گازهای میکس پی پی ام با تجهیزات تخصصی گازهای خلوص باال تک پایه و   تولید 

گازهــای ترکیبــی پــی پــی ام مجهــز بــه تجهیــزات تخصصــی در ایــن امــر  گازهــای تــک پایــه خلــوص بــاال و نیــز  گاز همچنیــن در زمینــه تولیــد و شــارژ  شــرکت توســعه 

کثــر 2%      را دارا مــی باشــد. گازهــای ترکیبــی تــا 12 جــزء در حــد پــی پــی ام بــا تلرانــس حدا گازهــای خلــوص بــاال و نیــز  در قســمت آزمایشــگاه بــوده و توانمنــدی تولیــد 

گاز هیــدروژن  کلی فعالیت می نماید:تامین و توزیـــــــع  گاز در دو بخش  آزمایشگاه توسعه 

گازها                  الف( خلوص سنجی و آنالیز 

کــه در ایــن بخــش از متخصصیــن  گاز و ترکیبــات موجــود در حــد ppm مــی باشــد  در بخــش آنالیــز و خلــوص ســنجی مجهــز  بــه انــواع آنالیزرهــا جهــت تعییــن خلــوص 

مجــرب شــیمی بهــره منــدی مــی باشــد.

ب( آزمون هیــــــــدرواستـاتیــــــک

کــه بــه عنــوان آزمایشــگاه همــکار در زمینــه آزمــون هیدرواســتاتیک ســیلندرهای فــوالدی بــدون درز در حــال  در بخــش آزمــون هیدرواســتاتیک چندیــن ســال اســت 

فعالیــت مــی باشــد واخیــرا نیــز نســبت بــه تجهیــز آزمایشــگاه بــه خطــوط تســت ســیلندر هــای CNG  اقــدام نمــوده اســت.

گـــــــاز  آزمایشــــــــگاه توسعـــــــه 

Gas Development Laboratory

+-

Supply and distr ibut ion of  hydrogen gas
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الف( آزمایشگاه آزمون دوره ای سیلندر

کــد ســند F-Rec.o4  کــه  در ایــن آزمایشــگاه صــرف نظــر از حقیقــی بــودن مشــتری در زمــان ارائــه ســیلندر بــه آزمایشــگاه ابتــدا فــرم پذیــرش ســیلندر دارای 

گردیــده و ســیلندر توســط  گاز محتــوی ســیلندر، شــماره ســریال ســیلندر و مشــخصات مشــتری میباشــد تکمیــل  حــاوی اطالعــات اولیــه ای از قبیــل: نــوع 

کــه حــاوی اطالعــات مالــک ســیلندر، تاریــخ ارائــه ســیلندر بــه آزمایشــگاه و نیــز  آزمایشــگاه پذیــرش میگــردد و ســپس فــرم توافــق بــا مشــتری تکمیــل شــده 

تاریــخ تحویــل ســیلندر از آزمایشــگاه بــوده و نیــز تعهــد مشــتری مبنــی بــر اینکــه چنانچــه ســیلندر مــورد تســت در آزمایشــگاه شــرکت مطابــق بــا اســتاندارد ملــی 

ج نمــودن ســیلندر بنــا بــر روشــهای تعریــف شــده در اســتاندارد  6792 غیــر قابــل شــارژ  تشــخیص داده شــد، نســبت بــه اقــدام آزمایشــگاه مبنــی بــر از رده خــار

کــد F-Tes-O1  کــه بــه  گواهــی مربوطــه دارای  گونــه اعتراضــی را از خــود ســلب مــی نمایــد. پــس از انجــام بازدیدهــا و تســت هــای مــورد نیــاز  مذکــور، حــق هــر 

گردیــد. کننــده آزمایــش رســیده صــادر و یــک نســخه از آن تحویــل مشــتری خواهــد  کننــده و تاییــد  امضــای آزمــون 

گاز ب( آزمایشگاه آنالیز 

خلوص سنجی نمونه های ارسالی از سوی مشتریان

در ایــن آزمایشــگاه نمونــه هــای ارســالی توســط مشــتری طبــق فــرم هــای مربوطــه پذیــرش شــده و مــوارد مــورد تقاضــای مشــتری بــه دقــت مــورد ســنجش و 

گواهــی مــورد نظــر صــادر و بــه همــراه باقیمانــده نمونــه بــه مشــتری تحویــل داده خواهــد شــد. گرفتــه و  گیــری قــرار  انــدازه 

گازهای تولیدی شرکت کامل  خلوص سنجی دقیق و 

کیفــی  کنتــرل  گزارشــات حاصلــه بــه واحــد  گازهــای تولیــدی اقــدام و  کیفــی نســبت بــه آنالیــز مــداوم  کنتــرل  آزمایشــگاه شــرکت در ارتبــاط تنگاتنــگ بــا واحــد 

گــردد و بدینوســیله از تولیــد محصــوالت دارای ناخالصــی هــای غیــر مجــاز ممانعــت بعمــل خواهــد آمــد. اعــالم مــی 

کز صنعتی و بیمارستانی کرایوژنیک جهت مرا تامین و نصب مخازن 

پروژه های تزریق ازت در شبکه های لوله و مخازن

کامل برخوردار می باشد. کامل و نیروهای مجرب در خصوص تست شبکه های لوله و تزریق ازت از آمادگی  این شرکت با برخورداری از امکانات 

انجـــام آزمــــــــون هیدرواستاتیــــک و بازرســـی

گاز به عنوان آزمایشــگاه همکار ســازمان اســتاندارد در خصوص اســتاندارد ملی 6792 در خصوص آزمون دوره ای ســیلندرهای فوالدی بدون  شــرکت توســعه 

گرفته اند. گازهــای صنعتــی، طبی و  آزمایشــگاهی مورد  آزمـــــــــون  قــرار  کــه در ایــن راســتا  چندیــن هــزار ســیلندر مرتبــط بــه انــواع  درز  در حــال فعالیــت مــی باشــد 

 GAS LABORATORY

A n a l y z e

Inspection of CNG tanks
Perform hydrostatic test

&

گاز مدیریت آزمایشگاه های توسعه 

TOSSEGAS
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گاز از اواخــر ســال 96 بــا اخــذ مجوزهــای الزم آزمایشــگاه را مجهــز بــه خطــوط  اتوماتیــک آزمــون هیدرواســتاتیک مخــازن CNG نمــوده اســت  شــرکت توســعه 

کــرده اســت. و بــه عنــوان اولیــن آزمایشــکاه در ســطح اســتان مرکــزی فعالیــت خــود را درایــن زمینــه شــروع 

CNG آزمون هیدرواستاتیک و بازرسی مخازن

Hydrostat ic test  and inspect ion of  CNG tanks

S p e c i a l i z e d  g a s e s
laboratory,  industr ia l

TOSSEGAS

TOSSEGAS COMPANY



11 10

گازخلوص نام اختصارینام 

Arآرگون99.9999%, 99.9995% , 99.999%

CH4متان99.995% , 99.95% , 99.5%

C2H2استیلن99.6%

C2H4اتیلن99.95%, 99.5%

C2H6 اتان99.95%, 99.5%

C3H6پروپیلن99.95% , 99.5%

C3H8پروپان99.95% , 99.5%

C4H10-Nنرمال بوتان99.5%

C4H10-Isoایزو بوتان99.5%

C5H12-Nنرمال پنتان99.0%

C5H12-Isoایزو پنتان99.0%

کربن99.99% , 99.95% , 99.5% کسید  COمونو ا

کربن99.995% , 99.99% کسید  Co2دی ا

H2هیدروژن99.9999% , 99.9995% , 99.999%

H2Sسولفید هیدروژن99.9% , 99.5%

HCLکلرید هیدروژن99.995% , 99.95%

Heهلیوم99.9999% , 99.9995% , 99.999%

Krکریپتون99.9997% , 99.997%

N2نیتروژن99.9999% , 99.9995% , 99.999%

کساید99.997% , 99.5% N2Oنیتروز ا

Neنئون99.999% , 99.998%

کسیژن99.9995% , 99.999% O2ا

CH4 in Ar BalanceP10P10

SiH4سیالن99.999%

گوگرد99.95% کسید  SO2دی ا

گوگرد99.999% , 99.95% SF6هگزا فلوراید 

XEزنون99.9998%

ZAهوای صفر99.9995% , 99.999%

کساید99.5% NOنیتریک ا

کساید99.0% C2H4Oاتیلن ا

کربن99.999% CF4تترا فلوئور 

50 literسیلندر نوNew cyl

F220%N2مخلوط فلورین در نیترین99.999%

D2دوتریم99.999%

N-C6نرمال هگزان98%

گازهای تک پایه خلوص باال  جدول شماره 1 : برخی 

MIX GASکاربردMIX GASکاربرد

O2 IN N2%4سیمان سازیCO2*40%HE*N2%5برش لیزر

CO *N2%0.45علوم آزمایشگاهیHE*02%18غواصی دریایی

PPM CO2 * ZAIR 450شرکت برقCH4*AR (P10)%10کالیبراسیون

PPM H2*N2 500پلیمرسازیCH4*AR (P10)%10کالیبراسیون

PPM CO * 9.58 CO2 * N2 9000کالیبراسیونLELCH4*ZAIR%50غواصی دریایی

CO * 9.58 CO2 *N2 1.58تجهیزات پزشکیHE *O2 %40کالیبراسیون پتروشیمی

CO2*3.55%*8000PPM C3H8*0.45%O2*N2%11.44خودروسازیCO2*20%N2*1%CH4*0.2%AR*8%CO*H2%12کالیبراسیون نیروگاه برق

PPM CO * 1500 PM CH4 IN N2 50پتروشیمیPPM H2 *8%O2*3%N2*CO2 100صنایع تولید ورق های اسید شوی

N2*0.3%Ar*1%CH4*10PPMCO*10PPMCO2*H2%24پتروشیمیH2*AR%5علوم تحقیقاتی مسکن

CO2*10%H2*N2%10میکروب شناسیCO2*2500PPM CO*N2%8.2پاالیشگاه

CO*1.8%CH4*9.97%O2*N2%0.9سیمان سازی25PPMH2S*N2ابزار دقیق

9000PPMCO*1.8%CH4*9.97%O2*N2سیمان سازیO2*N2%21کالیبراسیون تجهیزات

کاربرد آن ها گازی و   جدول شماره2 : برخی ترکیبات 
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گاز می باشد. تولید و ساخت پالت های سیلندر در انواع 9-12-20و24تایی از دیگر فعالیتهای شرکت توسعه 

ساخـــــــت انواع پالـــــــت 

گیــری از متخصصیــن  کننــده خواهــد بــود وبــا بهــره  کیفیــت بزرگتریــن پشــتوانه هــر تولیــد  کــه حفــظ و ارتقــای  گاز بــا اعتقــاد بــه ایــن اصــل اساســی  شــرکت توســعه 

گازهــای تولیــدی را بــه طــور دقیــق و مســتمر مــورد تســت و ارزیابــی قــرار داده و مانــع از  کلیــه  گیــری مــدرن  کارآزمــوده و بــا اســتفاده از دســتگاه هــای انــدازه  مجــرب و 

گونــه ناخالصــی غیــر مجــاز در محصــوالت خــود میگــردد. وجــود هــر 

گرفتــه  کیفــی بــه دقــت مــورد بررســی هــای الزم قــرار  کنتــرل  گاز درخواســتی توســط متقاضــی ابتــدا ســیلندرها توســط واحــد  گاز صــرف نظــر از نــوع  در شــرکت توســعه 

ــه شــماره 6792 در صــورت مطابقــت، مجــوز شــارژ از ســوی  کلیــه امــور مــورد اشــاره در اســتاندارد آزمــون دوره ای و رنــگ آمیــزی ســیلندر ب ــا در نظــر قــراردادن  و ب

گرفتــه و عملیــات شــارژ ســیلندر مــورد نظــر معــدوم و از چرخــه  گردیــد و در غیــر ایــن صــورت مــوارد عــدم انطبــاق مــورد بررســی قــرار  آزمایشــگاه شــرکت صــادر خواهــد 

گردد.بدیهــی اســت عملیــات یــاد شــده در صورتیکــه ســیلندر دارای تاریــخ تســت دوره ای باشــد امــکان پذیــر خواهــد بــود. ج مــی  شــارژ خــار

گازهــای مختلــف  کیفــی شــرکت بــه طــور مــدام از خطــوط شــارژ  کنتــرل  گردید.واحــد  پــس از طــی مراحــل بررســی وتاییــد ســیلندر، مجــوز شــارژ بــرای آن صــادر خواهــد 

گردید.گازهــای  گیــری نمــوده و آنــرا مــورد آنالیــز قــرار مــی دهیــد و پــس از اتمــام عملیــات شــارژ  بــر چســب آنالیــز  روی ســیلندر الصــاق خواهــد  در شــرکت نمونــه 

کنتــرل، مــورد شــارژ قــرار میگیرنــد. کــه نیــاز بــه خلــوص در حــد PPM وPPB دارنــد در نهایــت دقــت و  کالیبراســیون  گازهــای  آزمایشــگاهی خــاص و 

کیفیت کنترل  مدیریت 

TOSSEGAS
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در صورت نیاز به مشاوره تخصصی تماس با مدیریت آزمایشگاه به شماره تماس )086-46485128(

کــس بــه شــماره )086-46485129(  کل( از طریــق فا گازهــای مــورد نظــر در مخلــوط و فشــار  کتبــی همــراه بــا تشــریح جزئیــات )نســبت و انــواع  ارســال در خواســت 

بــه اداره فــروش

کتور صادره مبنی بر درخواست ارسالی ج در ذیل پیش فا پرداخت هزینه به شماره حساب تعریف شده از سوی اداره فروش شرکت مندر

مراجعه حضوری به اداره فروش شرکت جهت ارائه سیلندرهای خالی جهت شارژ به همراه اصل فیش واریزی 

تمــاس بــا اداره فــروش و هماهنگــی نهایــی جهــت مراجعــه و دریافــت ســیلندر شــارژ شــده مبتنــی بــر زمــان ثبــت شــده در فــرم پذیــرش ســیلندر در زمــان ارائــه 

ســیلندر خالــی

تذکـــــــــــــــر: ســیلندر خالــی بــه صــورت غیــر حضــوری و ارســال ســیلندر پــر شــده توســط شــرکت از روشــه ایــی غیــر از مراجعــه حضــوری در صــورت هماهنگــی قابــل 

انجــام خواهــد بــود.

گازی دقیق مدیریت فروش مخلوطهای 

TOSSEGAS

گاز، میزان مورد تقاضا، زمان تحویل و...به شماره فکس 086-46485129 کتبی شامل نوع  تماس با مدیریت فروش  30 60 69 77 - 021  و ارسال تقاضای 

گازی خریداری شده با اداره فروش هماهنگی نهایی جهت تحویل مایعات 

کسیژن، ازت گازی آرگون، ا مدیریت فروش مایعات 

COMPANY SALES MANAGER
Argon Gases,Oxygen,Nitrogen Gas
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