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  شرکت  محترم 

 با سالم  

( به  azrefcoاحتراما به استحضار می رساند شرکت فرآورده های نسوز آذربایجان)  

نسوز شکل دار و بی شکل و محصوالت ویژه نسوز درسال  منظور تولید انواع فراورده های

ی تاسیس گردید این شرکت با برخورداری از آخرین نسل ماشین آالت پشرفته آلمان 4631

همچنین با  SSPوپاکت پرکن  AUBUMAآسیاب   Eirichواستفاده از سیستم توربوالن،میکسر 

دارا بودن مرکز تحقیقات وآزمایشگاه نسوز مجهز وبا پشتوانه دانش فنی قوی 

وکارآمد ومدیران ونیروی کار باتجربه و توانمند بعنوان تامین کننده بخش عمده ای 

لومنیوم ،پتروشیمی،نیروگاه،پاالیشگاه،مس از نیازهای صنایع فوالد،سیمان،آ

 و....محسوب می شود 

واحد مهندسی فروش شرکت خدمات فنی مهندسی قبل و پس از فروش در زمینه انتخاب 

 بهینه مواد نسوز مصرفی و نحوه نصب 

ونظارت در کاربرد فراورده های نسوز خدمات گسترده ای به صنایع مختلف ارائه می 

 نماید

یفیت شرکت برمواد اولیه،فرآوری،فرایندو محصول نهایی کنترل دقیق و واحد کنترل ک

 نظارت مستمر دارد

ترکیه تامین مواد  -آسیای دور -بدلیل قرار گرفتن شرکتهای هم گروه در اروپا

اولیه مرغوب جهت تولید نسوزهای مصرفی کلیه صنایع بدون هیچ گونه محدودیتی امکان 

 این شرکت به شمار می آید پذیر بوده که جزو مزیتهای عمده

مرکز تحقیقات این شرکت دارای دو بخش تجهیزات تست فیزیکی سرد و گرم شامل  

 دستگاه های:

1. Cold Crushing strength 

2. RUL 

3. PCE 

4. MOR 

5. Thermal conductivity 

 کوره تحقیقاتی در دمای باال .6

 Atomicهمچنین دارای آزمایشگاه شیمی به روش آنالیز تر )تیتراسیون( و دستگاه 

Absorbtion میباشد 

 محصوالت تولیدی این شرکت عبارت است از

درصد آلومینا تا 14از  ،SFC، NCC، ULCC، LCC،MCC،، Pumpable.جرم های ریختنی 4

 درصد79
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 RAM PLAST.جرم های کوبیدنی شامل کوبیدنی خشک و 4

 GUNNING.جرم های پاشیدنی 6

 

 .جرمهای ضداسید1

 .مالتهای نسوز 5

 انواع نسوز های شکل دار.تولید 3

 .نسوزهای کوردریت ، موالیت و سیلیکون کاربیدی9

این شرکت عالوه بر تولیدات خود تامین کننده بخشی از محصوالت نسوز از جمله سرامیک 

 .،تخته سیلیکاتی،آجرهای زاک و سایر مواد نسوز دیگر می باشدPAYPERفایبر،

ائه می گردد که به بازار مصرف ار AZCAST محصوالت تولیدی این شرکت باعالمت  اختصاصی

 .نام برخی از محصوالت را ذکر می کنیم در ذیل اختصارا 

 

 لیست برخی از جرمهای نسوز:

AZCAST 42, AZCAST45 ES, AZCAST 45 LI, AZCAST 48 ESLI,  AZCAST 50, AZCAST 50 S, AZCAST 

50LS, AZCAST 55H , AZCAST 60 ,AZCAST 32 SAR, 35 SAR,40SAR,150 SAR,60SAR,70SAR ,AZCAST 

60 S,AZCAST 60 SAD , AZCAST 165 ,AZCAST 65S,AZCAST 65 SF, AZCAST 70  AZCAST 70 

S,AZCAST 70SAD, AZCAST 80 ASD,AZCAST 70F AZCAST 80,AZCAST80S, AZCAST 80 

S/F,AZCAST 80 F, ,AZCAST 85  AZCAST 85 S, AZCAST 90 ,AZCAST 90 S,AZCAST 92, AZCAST 92S, 

AZCAST 94, AZCAST 94S ,AZCAST 94 S/F,AZCAST 94 F, AZCAST 96, AZCAST 96F, AZCAST 96 

S/F,AZCAST 97, AZCAST ASC, AZCAST SUPER ASC,AZCAST 85 BSC ,AZCAST 92 SP , AZCAST 

32AR , AZCAST 85HT ,AZCAST 60 CL ,TRCST 70CL , AZCAST 85CL ,AZCAST 90 CL , AZCAST 92 

CL    

      S  معرف جرم ریختنی کم سییمان(LCC) – F  معیرفOrganic fiber –AR  معیرفAlkali 

Resistace ،LI معرفLow Iron  

 لیست برخی از جرمهای سبک: 

AZCAST LW 600, AZCAST LW 1100 ,AZCAST LW 1400 , AZCAST LW 1600, …                 

                                                                                                                                                                                 

 برخی از جرمهای گانینگ :  

AZGUN45 GAR , AZGUN 50GAR , AZGUN 60G, AZGUN 80 G , AZGUN 70 G, AZGUN 90 G , AZGUN 

LW1100G                                                                                               

  لیست برخی از مالت نسوز و گل نسوز : 

AZMOR 40, AZMOR 42,TRMOR 50, AZMOR 60,AZMOR70,AZMOR 80,INSULATING MORTAR,AZ 

RAM PLAST 40,AZ RAM PLAST 60,AZ RAM PLAST 70 , AZ RAM PLAST 75, AZ RAM PLAST 80, 

AZ RAM PLAST 90 , … 
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در ضمن اسامی برخی از مشتریان اخیر این شرکت در صنف مربوطه به شرح زیر می 

 باشد.

-فوالد جاوید بناب–مهام کیهان نورد -فوالد سیرجان ایرانیان-ذوب آهن فوالد خزر

فوالد ارک -بوتیای ایرانیانفوالد  -دقیقریخته گری آرتا -ریخته گری سهند آذرین

-پرشین فوالد آریا-ذوب آهن پاسارگاد-چدن سازان-فوالد هرمزگان–ذوب شاهرود -تبریز

فوالد -اروم شمش سبالن-ماه کار فلز-فوالد گسترش فجر آذربایجان-فوالد کاوه تیکمه داش

فوالد  -اسارگادذوب آهن پ-نورد آریان فوالد-ماشین سازی اراک-آذین فورج-آذربایجان

فوالد -فوالد آقاپور میاندوآب-آذرفوالد امین–متالوژی پودر ایران -راستین آستار

فوالد -صبا فوالد خلیج فارس-فوالد اسپریس تجارت—فوالد مهر کیان کاشان-اذربایجان

-فوالد کیان ابهر-چادرملو-فوالد روحینا جنوب-ذوب فجر صوفیان-البرز ناب آرش-ارفع

کربن فعال -اکسید سنگ آتا-آجر سفال تبریز-چوب وکاغذ ایران)چوکا(-صنایع پارس نکو

آلومنیوم -آلومنیوم المهدی-آلومنیوم پارس-آلومنیوم حکمتی-رفسنجان

فروسیلیس  -پارت کوال گیتی-فروسیلیس غرب پارس-سرب وروی ایران-ایران)ایرالکو(

-ه آلیاژ سمنگانتوسع-فروسیلسیم خمین-فروسیلیس آذرخش-فرومولیبدن زنجان-اشتهارد

کشت -سوغاتی شاهین دژ-قند بیستون-قند فسا—قند مغان-قند تربت حیدریه-قند قزوین

کشت -قند پارس کوار-قند شاهرود-قند اسالم آباد-قند شاهرود -وصنعت نیشکر هفت تپه

مجتمع پاالیش پارس جنوبی -نیروگاه صبا-قند اسالم آباد-قند دهخدا—وصنعت جوین

-پتروشیمی اصفهان-پتروشیمی بوشهر-کنترل گاز اکباتان-ل کاوهمتانو-پاالیشگاه ششم

طراحی ومهندسی صنایع -پتروشیمی بندر امام-آرتا انرژی-پاالیش نفت کرمانشاه

سیمان -سیمان قشم-سیمان ایالم-سیمان بوکان-پاالیش گاز بید بلند-پتروشیمی پیدک

سیمان -یمان جوینس-سیمان ارومیه-سیمان کویر کاشان-سیمان اصفهان-ارتا اردبیل

 آتبین-سیمان بهبهان-شمال

توسعه بلور -ساوه جام-کاوه سودا-شیشه مظروف یزد–فلوت دماوند -شیشه آسا فلوت

-الکا مهر کیمیا-بهسان تکاپو تدبیر-تولیدی صنعتی آلومینات-شیشه آذر  -کاوه 

چینی -آسیا ژوله-مهندسین مشاور حرارت صنعت البرز-آهک شکفته-الماس نگین گرگر

 و... اصفهان

 WWW.AZREFCO.ORGجهت آشنایی بیشتر با این شرکت می توانید به آدرس اینترنتی 

 مراجعه فرمایید.

 

 

 

                                                          

با احترام                  

 امور مهندسی فروش
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