
 

  

 

 

 

 مهندسین مشاورشرکت 

 میراب صنعت راستین پارس

 

 ساخت تجهیزات صنعتی و آزمایشگاهیطراحی و 

 و پتروشیمی پاالیش ، گاز،نفتصنایع مرتبط با 

 

 

 
 
 



 
 

 

2 
 
 

  

 آدرس: شیراز، پارک علم و فناوری فارس، شرکت میراب صنعت راستین پارس.
 

 +987136312103  و     + 987136364339تلفن:  
 

 WWW.MSRPCO.IR وبسایت: 

 
 

 

تجهیزات آزمایشگاهی ک علم و فناوری با محوریت ساخت در پارفعالیت خود را راستین پارس  مشاور میراب صنعت مهندسینشرکت 

زیادی توسط تیم ما انجام  صیو تخص زهای چالش برانگیها پروژهدر طول این سال .نمودآغاز  مرتبط با صنعت نفت و گاز و صنعتی

 ه راهکارهای فنی افزایش داده است.  و ارائساخت تجهیزات صنعتی شده است که مهارت و تجربه ما را در طراحی و 

با ایران شود، محسوب می "در کشور S2Hسازنده بزرگترین آزمایشگاه خوردگی گاز "به عنوان  که شرکتاین در حال حاضر 

قرار دارد. این شرکت  به عنوان سازنده داخلی (2وزارت نفت ایران )با رتبه  (AVL) در عضویت فهرست منابع مجاز 92025کد 

  همچنین دارای افتخار عضویت در وندور لیست خرید شرکت های زیر به عنوان تولید کننده داخلی می باشد: 

 فوالد اکسین خوزستان ➢

 مجتمع گاز پــارس جنوبی ➢

 شرکت پاالیش نفت کرمانشاه ➢

 نفت تبریز، ـششرکت پاالی ➢

 شرکت پاالیش نفت تهران ➢

 شرکت پتروشیمی مهاباد  ➢

 شکده نفت آبادان دان ➢

فوالد اکسین خوزستان، صنایع فوالد کرمان، نفت فالت قاره ایران، مجتمع گاز هایی همچون: با مجموعههمکاری شرکت افتخار این 

انتقال گاز، عملیات  10و  1پارس جنوبی، نفت و گاز پارس، سیاالت حفاری پارس، گاز استان فارس، گاز استان بوشهر، مناطق 

پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، پژوهشگاه نیرو، پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران، دانشگاههای: 

شیراز، صنعت نفت آبادان، صنعتی شاهرود و آزاد اسالمی واحد تهران شمال، شرکتهای پاالیش نفت: تهران و کرمانشاه، شرکتهای 

 باشد.داشته  را آپادانا، فن آوران و فجر و ...  مهاباد، خارک، مروارید، گچساران، پردیس، پتروشیمی: نوری،

 

 استمرار وفاداری به مشتری ها  ❖

 تعهد به داشتن کیفیت باال  ❖

 طراحی نوآورانه و کیفیت باال ❖

 

 

 معرفی 

 ما رسالت 
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 محصوالت 

 

 

خوردگیمتالورژی و آزمون های تجهیزات   

 :)آزمون ترک خوردگی هیدروژنی( HIC چمبر -1

 بررسی مقاومت نمونه به ترک خوردگی هیدروژنی

)آزمون ترک خوردگی  SCC(proof Ring)دستگاه  -2

 :تنشی سولفیدی(

 یبررسی مقاومت به ترک خوردن نمونه تحت شرایط تنش

 کششی

 :)دستگاه اکسیداسیون پالسمایی( PEOدستگاه  -3

 جهت پوشش اکسیداسیون پالسمایی آلیاژهای مختلف

  :Rack testدستگاه  -4

های سیرکوله قابل کاربرد برای تعیین نرخ خوردگی در سیستم

 آب

 :Wheel testدستگاه  -5

 های خوردگیقابل کاربرد جهت تعیین کارایی بازدارنده

 :Rotating cageدستگاه  -6

 های خوردگیمنظور شبیه سازی رفتار ممانعت کنندهبه 

 :دستگاه اتوماتیک اپلیکاتور فیلم رنگ -7

 قابل کاربرد برای تعیین کارایی رنگ و پوشش

 :دستگاه خوردگی باالی خط -8

 ها در سیستمهای چند فازیبررسی کارایی ممانعت کننده

 :دستگاه پاشش جت -9

 خوردگی در توربولنسی باالهای بررسی رفتار ممانعت کننده

 :خوردگی مس آزمون -10

 و روغن ها LPGتعیین مقاومت عناصر آلیاژی مس در برابر گاز 

 

 انواع مدل سکوبندی آزمایشگاهی -1
 

 آزمایشگاهیانواع کابینت، هود و میز  -2
 

 اتاق ایزوله فشار منفی -3
 

 :سیستم ایمنی یکپارچه آزمایشگاهی -4

دوربین مدار بسته، دتکتور، کنترلر، شیر برقی، آژیر خطر، اعالم 

 حریق، اطفاء حریق و جت فن

 :جهیزات عمومی آزمایشگاهیت -5

سینک، کاپ سینک، شیرآالت، میز توزین، شلف، رک، 

آالت آزمایشگاهی )هیتر، آون، ترازو و ...(، شیشهتجهیزات برقی 

آزمایشگاهی )بشر، ارلن، دکانتور و ...(، چشم شور، دوش 

، سنسور گاز، لوله نشانیاضطراری، ماسک فرار، کپسول آتش

 و ...کشی استیل 

 

 ساخت و تجهیز داخلی انواع آزمایشگاهها

نواری، لدر، دیسکی، فالش انواع کوپن خوردگی:  -1

 دیسک، رسوب، ویل تست، رتیتینگ کیج، ...

 نواری، دیسکی، لدر، مولتیکوپن هولدر: انواع  -2

 ساخت کوپن و کوپن هولدر

http://www.msrpco.ir/
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 های نوارپیچ خطوط لوله:دستگاه -1

 ها شامل دستگاههای اتوماتیک و دستی تک نواره و دو نواره به همراه سیستم پوسته جمع کن نواربه منظور نوارپیچی لوله

 منبع تغذیه سوئیچینگ: -2

 کاتدیجهت اعمال ولتاژ متغیر به منظور حفاظت 

 :GSMدستگاه مانیتورینگ حفاظت کاتدی با مودم  -3

 مجهز به سل خورشیدی و قابل کاربرد جهت مانیتور از راه دور جریان و ولتاژ حفاظت کاتدی

 الکترود مرجع پرتابل و دائمی )مس/سولفات مس(: -4

 قابل کاربرد برای تعیین اختالف پتانسیل حفاظت کاتدی

 خوردگی به همراه هولدر، اینسولیتور و اتصاالت:انواع کوپن  -5

های مخصوص رسوب، دیسکی، نواری، اتمسفری، ویل تست و... در تمامی انواع متریال به منظور بررسی شامل تمامی کوپن

 نرخ خوردگی

 انواع دمپر و لوور هوا: -6

کنترل جریان هوا و نور شامل انواع دمپر های کانالی ) ساده و موتوری(، ضد آتش، کانالی، باالنس دمپر، هوارسان و لوور جهت 

 محیط بیرون به داخل سالن

 تجهیزات صنعتی

 محصوالت 
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 کارفرما سال  عنوان پروژه 
 proof ring ،HIC testشامل  S2Hطراحی و ساخت آزمایشگاه 

chamber  وfume hood 
 شرکت آزمون فوالد 1397
 شرکت فوالد اکسین 1398
 شرکت لوله سازی اهواز 1398
 شرکت ایران آروین 1398

 پژوهشگاه نفت تهران rotating cage 1397طراحی و ساخت دستگاه 
اباداندانشکده نفت  1396  
 شرکت  رسوب گبری 1397
 شرکت بنیان نوین شیمی  1398

 دانشگاه صنعتی شاهرود PEO 1395طراحی و ساخت منبع ولتاژ پالسی به منظور پوشش دهی 
 دانشگاه آزاد تهران شمال 1396
 داشنگاه صنعت نفت آبادان 1397

 POGC 1395 طراحی و ساخت دستگاه ویل تست
 دانشکده نفت آبادان 1396
 شرکت بنیان نوین شیمی 1396
 شرکت سایالت حفاری پارس 1397
 پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران 1396
 شرکت ترویس ایرانیان 1396
 شرکت رسوب گیری 1397

 شرکت آب و فاضالب فارس 1392 بررسی دالیل کاهش عمر جوش در جوشکاری لوله های پلی اتیلن 
 شرکت گاز بوشهر 1392 ساخت دستگاه وصله زن لوله های پلی اتیلن

استان هرمزگان  سب ترین و با دوام ترین نوع پوشش برای انتخاب منا  شرکت گاز هرمزگان 1393 
اینچی 56اتوماتیک خط لوله گاز ساخت دستگاه نوار پیچ  انتقال گاز 10شرکت منطقه  1394   

اینچی گاز 56ساخت پالگ متورم شونده برای خط لوله  انتقال گاز 10شرکت منطقه  1394   
 پتروپارس 1395 آنالیز شکست پیچ های فلنچ شکسته شده

 شرکت پترو پی قشم 1397 طراحی و ساخت دستگاه نوار پیچ دستی و اتوماتیک گاز خانگی 

 شرکت انرزی تجارت سام

 شرکت پاالیش نفت کرمانشاه

 شرکت پاالیش نفت تهران
 

 شرکت پتروشیمی فن آوران 1398

 شرکت سیال سازه صنعت

 شرکت نوان فروغ سرخس

 multi stressتعیین عمر مقره ها )بررسی عمر مقره و ساخت دستگاه 

chamber) 
 شرکت برق استان بوشهر 1394

   

 پروژه ها  
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 شرکت پایش زنگ دقیق 1396 ساخت کوپن خوردگی

 دانشکده نفت آبادان

 پژوهشگاه صنعت نفت

 شرکت شیمیایی پترو کاو داالن

 دانشگاه شیراز
 

 پترو گوهر آریا 1397

 پتروشیمی فجرشرکت 

 شرکت بنیان نوین شیمی پارس

 شرکت سیاالت حفاری پارس

 شرکت شیمیایی پترو کاو داالن

 شرکت شیمیایی پارس لیان

 دانشکده نفت آبادان

 مجتمع گاز پارس جنوبی

 شرکت پتروشیمی مهاباد

 شرکت پتروشیمی مهاباد

 شرکت انرژی شیمیایی سمنان

 پژوهشگاه نیرو

 بهره برداری نفت و گاز شرقشرکت 

 پژوهشگاه صنعت نفت

 شرکت پاالیش نفت کرمانشاه
 

 شرکت رسوبگیری 1398

 سیاالت حفاری پارس

 شرکت حفاری شمال

 پژوهشگاه صنعت نفت

 تدبیر پترو انرژی اسپادانا اروند

 شرکت فوالد کاویان

 شرکت پرسا شیمی اکسیر

 نفت فالت قاره

 سپیدانشرکت حفاری 

 پروژه ها  
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 شرکت شیمیایی پارس لیان

 شرکت دانا اویل سرویسز

 شرکت انرژی شیمی سمنان

 شرکت سازنده توربو کمپرسور

 شرکت پترو پویش کیمیا

 شرکت پترو گوهر آریا

 دانشگاه صنعتی اصفهان
 

انتقال گازمنطقه یک  1396 طراحی و ساخت دستگاه مانیتورینگ از راه دور خوردگی  
 دانشگاه نفت آبادان 1397 دستگاه بررسی خوردگی مس

 منطقه یک انتقال گاز 1396 طراحی وساخت منبع تغذیه سوییچینگ
 پژوهشگاه نیرو 1397 طراحی و ساخت دستگاه ترکیتگ اروژن تست

 شرکت درود کلید 1397
 شرکت تابان نیرو 1398

 لوله سازی اهواز Gouge resistance test 1397دستگاه 
 لوله سازی اهواز 1397 دستگاه جدایش کاتدی

 پکاشیمی 1397
 دانشگاه نفت آبادان 1397 آزمون خوردگی مس

   

 پروژه ها  

 مشخصات شرکت:

 مهندسین مشاور میراب صنعت راستین پارس نام شرکت:

 45791 شماره ثبت:

 میراب صنعت راستین پارس شیراز، بلوار دکتر حسابی، شهرک آرین، پارک علم و فناوری فارس، شرکت آدرس دفتر مرکزی:

 07136312103   /   09179966890   /   07136364339 تلفن تماس:

 02143859512 نمابر:

 info.msrpco@gmail.com آدرس ایمیل:

  www.msrpco.ir سایت:وب

 msrpco@ادمین:    /   mirabsan@کانال تلگرام: 

 طراحی و ساخت تجهیزات صنعتی و آزمایشگاهی مرتبط با صنایع نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمیموضوع فعالیت: 
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 خریداران ما 
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