
 

 .جوشبه عنوان کارشناس  09126653825با شماره تماس  انیمهندس نور یآقا

 شما خواهند بود. یاحتمال یسوالت فن یپاسخگو 09128555900با شماره  یمهندس رضا اسد یآقا

 .برای اطالع از دیگر خدمات این شرکت میتوانید با مراجعه سایت شرکت و یا لینک های زیر اقدام بفرمایید

    

 خدمات فناورانه

 باندل وبیبهبود روش ساخت ت 

ساخت قطعات و -نیتام-یمهندس نهیفعال در زم زکاالیشرکت تجه

 یهاپروژه یتجربه اجرا 27545به شماره ثبت  یصنعت زاتیتجه

رزومه به آنها اشاره شده است  لیدر فا وستیمختلف را دارد که به پ

را در  یمعتبر داخل یشرکتها یو توانسته است اعتماد و قبول همکار

شرکت،  نیاز خدمات فناورانه ا د،یکسب نما یصنعت یهاپروژه یاجرا

آن  حیتوض لیباندل است که در ذ وبیت زیساخت تجه یکنولوژت

به  یتینزن آستن-زنگ های¬: معموال فوالدگرددیخدمتتان ارائه م

 دنیرس یبرا یشوند، ول-یدر نظر گرفته م ریپذ-عنوان مواد جوش

 های¬پارامتر دیبا ب،یبدون ع ییمورد انتظار و ساختار نها ییبه کارا

و  کاری نیماش ،دهیشکل ،یساخت )برشکار نیدرح یمتعدد

 .شود تیرعا زیتجه سیسرو نیدر ح نی( و همپنیجوشکار

 باندل تیوب تجهیز هدر( به )لوله اتصال طرح به توجه با

 که است شده نظرگرفته در طرفه دو شیاری احیاء هایمجتمع در

 داشت. خواهد همراه به را زیادی مشکالت ریسک، پر اجرای به باتوجه

 نیز فرآیند حین در تجهیز، ساخت حین در موثر هایپارامتر بر عالوه

 اسیدی و down Shut حرارتی، هایشوک شامل زیادی هایپارامتر

 محیط، از خارج به سیال نشت و ترک بروز است. گذارتاثیر سیال بودن

 بکار به شدن منجر نتیجه در و آلودگی دوده، ایجاد ،spot Hot ایجاد

 یا و نگهداری و تعمیر گروه موقت و موضعی راهکارهای گیری

 منظور به ماژور فورس و کارگاهی غیر بعضا شرایط در برداریبهره

 گاز کارگیری به قبیل از کارهایی راه شود؛می کارخانه تولید پیشبرد

 وصله و مجدد جوشکاری نشتی، دارای مسیرهای کردن مسدود ازت،

 سبب اینکه ضمن هستند؛ دوام بی و موقت همگی که اتصال کردن

 بازده کاهش انرژی، رفت هدر برداری، بهره گروه همیشگی نگرانی

  .شوندمی نیز فرآیند کل و تجهیز

مجموعه  زاتیسنگ آهن به تجه اءیاح یهامبرم کارخانه ازیبا درک ن

و با توجه   [Heat recovery system] حرارت یابیباز ستمیس یهاوبیت

 یهادستگاه یترک خوردگ لیبه عدم کارکرد و طول عمر مناسب به دل

 وبیساخت در اتصال ت یهادر کارگاه جیرا یقبل یهاساخته شده مطابق روش

فوالد  نهیدر زم قاتیپس از تحق زکاالیشرکت تجه س،یسرو نیبه درام در ح

 مانند یالملل نیب یاز استانداردها یریگبا بهره ۳۲۱ یتینزن آستنزنگ

ASME, AWS, ASTM, NACE  نیاز مقاالت در ا یبرخ نیو همچن 

بروز ترک را به  سکیکند که ر داینواورانه دست پ یموفق شد به روش نه،یزم

 یکاهش و عمر کارکرد دستگاه را نسبت به نمونه ها یقابل توجه ارمقد

روش نواورانه شامل  نیدهد. ا شیافزا ،یقبل جیرا یهاساخته شده به روش

 :باشندیم لیموارد ذ

 ندیبازده مطلوب فرا تیبا رعا یطراح یهاهندسه بروز شده نقشه یریبکارگ -

 .سنگیک یهامنگاهیو مطابقت با نش

 .باندل وبیکارکرد ت طیمح طیمواد مناسب نسبت شرا یریبهبود در بکارگ -

 .اتصاالت جادیا یبرا ژهیو یجوشکار یتکنولوژ یریبکارگ -

تر و تر، مستحکماتصاالت همگن جادیورانه: اآروش نو نیا یاجرا جهینت

باندل به هنگام عملکرد  وبیت زیدر تجه یتر در برابر بروز ترک و خوردگمقاوم

 خواهد بود. ندیفرا نیدر ح

و صحت در  یانجام متعهدانه و کارشناسانه، دقت همراه با سرعت، امانتدار

 یاساس یخط مش ت،یبر کنترل خالق دیو تأک یستمیس کردیکار، رو یاجرا

 .شرکت است یهاتیفعال

محترم، مشتاقانه آماده  یشما کارفرما لیدر صورت تما ،یمهندس دپارتمان

 همانیم ای زبانیم یاحتمال یهاخدمات و رفع پرسش یجلسات معرف یبرقرار

 .شما خواهد بود
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