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 بسمه تعالی

 

 

ثب تٛجٝ ثٝ ٘یبص ٔجشْ صٙبیغ دس ػبخت ٚ ثبصػبصی لطؼبت تحت ػبیؾ ٚ خوٛسدٌی   1381ؿشوت پٛدسافـبٖ دس ػبَ 

ٔٙذی اص تیٓ اجشایی ٔٙحصش ثوٝ   ثشای ٔصشف دس فشایٙذٞبی پبؿؾ حشاستی ثب ثٟشٜ Ni-Alثب ایذٜ ٔحٛسی تِٛیذ پٛدس 

ؿوذ دس ؿوٟشن ػّٕوی ٚ     ػوبَ تجشثوٝ سا ؿوبُٔ ٔوی     30ؼتی ثوب حوذٚد   ٙدا٘ـٍبٞی ٚ صو فشد خٛد وٝ تشویجی اص افشاد 

 تحمیمبتی اصفٟبٖ ؿشٚع ثٝ وبس ٕ٘ٛد. 

وبسثیذ ٞبی ٔختّف اص جّٕٝ وبسثیذ تٍٙؼتٗ،  ایجبد پٛؿؾ ثٝ تٛاٖ ٞبی پٛدسافـبٖ ٔی ٟٕٔتشیٗ ٔحٛسٞبی فؼبِیتاص 

، فٛالد صً٘ ٘ضٖ ،MCrAlY ،TBC ایٙىُٛ٘، ػتبالیت،اوؼیذ وشْٚ، اوشْٚ، اوؼیذ آِٛٔیٙیْٛ، اوؼیذ تیتب٘یْٛ، 

 ،  (HVOF)ؿیشٜ ثب اػتفبدٜ اص سٚؿٟبی پیـشفتٝ پبؿؾ حشاستی اص جّٕٝ پشػشػت ثش٘ض، ٔغ، آِٛٔیٙیْٛ ٚ  ، ثبثیت

 اؿبسٜ ٕ٘ٛد.   (ARC)ٚ لٛػی (Flame)ای  ؿؼّٝ ، (APS)پالػٕبیی 

ی، ٘یشٌٚبٞی ٚ ا٘شطی، فٛالد، خٛدسٚیی ٚ سیّی، ٞٛایی ٚ ٘فت،ٌبص،پبالیؾ ٚ پتشٚؿیٕأشٚص صٙبیغ ٔختّف اص جّٕٝ 

پٛدسافـبٖ سا ثٝ ػٙٛاٖ اِٚویٗ ٚ ثضسٌتوشیٗ ؿوشوت خصٛصوی ٔجٟوض ثوٝ        دسیبیی، چبح ٚ وبؿز، ٘ؼبجی، ػیٕبٖ ٚ ...

ا٘وذاصی   فشایٙذٞبی پیـشفتٝ پبؿؾ حشاستی، طشاحی، ٔـبٚسٜ، تحمیك ٚ پظٚٞؾ دس أٛس ٔشتجط ثب ٟٔٙذػی ػطح ٚ ساٜ

 ؿٙبػٙذ. ٟبی تخصصی پبؿؾ حشاستی ٔیوبسٌبٞ

 

 

 

 

 

 

  پَدرافطاى  در یک ًگاُپَدرافطاى  در یک ًگاُ

 

  

 

 

 



 ٌشدد:  ثخؾ صیش اسائٝ ٔی 2ٞبی ؿشوت پٛدسافـبٖ دس  فؼبِیت

، APS ،HVOFفشایٙذ پبؿؾ پالػٕبیی  4خذٔبت ٟٔٙذػی پبؿؾ حشاستی ثشای وّیٝ صٙبیغ ثب اػتفبدٜ اص    .1

Flame  ٚArc  

 ٟٙذػی ػطح ٚ پبؿؾ حشاستی ٚ ٔٛاد پیـشفتٝ ٔـبٚسٜ، آٔٛصؽ، تحمیك ٚ پظٚٞؾ دس أٛس ٔشتجط ثب ٔ   .2

 حرارتی  پا ضص خذهات هٌْذسی  .1

دس ایٗ ثخؾ پٛؿؾ دٞی ػطٛح لطؼبت صٙؼتی ثٝ ٔٙظٛس ٔمبْٚ ػبصی آٟ٘ب دس ثشاثش ػبیؾ، خٛسدٌی، اوؼیذاػیٖٛ 

 پزیشد.-ٚ یب ایجبد ػبیش ٚیظٌیٟبی ػطحی ثب اػتفبدٜ اص ا٘ٛاع فشایٙذٞبی پبؿؾ حشاستی ا٘جبْ ٔی

ای اػت وٝ ػالٜٚ ثش ٔضایبی التصبدی، ثب ثىبسٌیشی ٌؼتشٜ  شآیٙذ پبؿؾ حشاستی سٚؽ پٛؿؾ دٞی چٙذ ٔٙظٛسٜف

ٚػیؼی اص ٔٛاد فّضی، ػشأیىی، وبٔپٛصیتی ٚ پّیٕشی وبسثشد فشاٚا٘ی یبفتٝ اػت. ایٗ فشآیٙذ اثضاس ٔٙبػجی ثشای ایجبد 

وبسثشدٞبی پبؿؾ حشاستی ؿبُٔ ثبصػبصی لطؼبت  ػطٛح ٔمبْٚ ثٝ ػبیؾ، خٛسدٌی ٚ اوؼیذاػیٖٛ اػت. ٟٕٔتشیٗ

 ثبؿذ ٚ اص دیٍش وبسثشدٞبی آٖ ثٟجٛد خٛاف اِىتشیىی ٚ حشاستی اػت. فشػٛدٜ، تشٔیٓ اثؼبدی لطؼبت ٔی

 ترخی از پرٍشُ ّای پَضص دّی اًجام ضذُ در ضرکت

  ٍٙؼتٗ  ٍٙؼتٗ  ایٙچ ٔجتٕغ ٌبص پبسع جٙٛثی ثب پٛؿؾ وبسثیذ تایٙچ ٔجتٕغ ٌبص پبسع جٙٛثی ثب پٛؿؾ وبسثیذ ت  3232  ((Ball Valve))ثبصػبصی تٛپی ؿیش ثبصػبصی تٛپی ؿیش   --

  ایٙچ پبالیـٍبٜ ٌبص ؿٟیذ ٞبؿٕی ٘ظاد ثب پٛؿؾ وبسثیذ تٍٙؼتٗایٙچ پبالیـٍبٜ ٌبص ؿٟیذ ٞبؿٕی ٘ظاد ثب پٛؿؾ وبسثیذ تٍٙؼتٗ  1010((Ball Valve))  ثبصػبصی تٛپی ؿیش ثبصػبصی تٛپی ؿیش   --

  ٔجٕٛػٝ اص ٌیت ٚاِٛٞبی ٔبؿیٗ ػبصی اسان ثب پٛؿؾ اػتبالیت ٚ وبسثیذ تٍٙؼتٗٔجٕٛػٝ اص ٌیت ٚاِٛٞبی ٔبؿیٗ ػبصی اسان ثب پٛؿؾ اػتبالیت ٚ وبسثیذ تٍٙؼتٗ  100100دٞی ػیت ٚ ٌیت ثیؾ اص دٞی ػیت ٚ ٌیت ثیؾ اص   پٛؿؾپٛؿؾ  --

  ّٔی حفبسی ایشاٖ ثب پٛؿؾ وبسثیذ تٍٙؼتّٗٔی حفبسی ایشاٖ ثب پٛؿؾ وبسثیذ تٍٙؼتٗدٞی ؿبفت ٔب٘ذسَ ثیؼت ٔجٕٛػٝ جبس ٔتٝ حفبسی ؿشوت دٞی ؿبفت ٔب٘ذسَ ثیؼت ٔجٕٛػٝ جبس ٔتٝ حفبسی ؿشوت   پٛؿؾپٛؿؾ  --

  ثب پٛؿؾ وبسثیذ تٍٙؼتٗثب پٛؿؾ وبسثیذ تٍٙؼتٗ  HVOFثشیذَ سَٚ ٔجتٕغ فٛالد ٔجبسوٝ اصفٟبٖ ثب سٚؽ ثشیذَ سَٚ ٔجتٕغ فٛالد ٔجبسوٝ اصفٟبٖ ثب سٚؽ   ٞبیٞبی  دٞی ؿّتهدٞی ؿّته  پٛؿؾپٛؿؾ  --

    CCrr22OO33  ,,  NNii--AAll  ٞبی چٙذ الیٝٞبی چٙذ الیٝپٛؿؾ پٛؿؾ   اػٕبَاػٕبَؿشوت رٚة آٞٗ اصفٟبٖ ثبؿشوت رٚة آٞٗ اصفٟبٖ ثب  350350ثبصػبصی ؿبفت پیٙیٖٛ ٔب٘ذسَ ٘ٛسد ثبصػبصی ؿبفت پیٙیٖٛ ٔب٘ذسَ ٘ٛسد   --

  MCrAlYؿشوت ثذس ػیؼتٓ ثب پٛؿؾ ؿشوت ثذس ػیؼتٓ ثب پٛؿؾ     ی ػبختی ػبختٌبصٌبصپٛؿؾ دٞی پشٜ ٞبی تٛسثیٗ پٛؿؾ دٞی پشٜ ٞبی تٛسثیٗ   --

  پٛؿؾ دٞی  اساثٝ فشٚد ٞٛاپیٕب ؿشوت ٞؼب ثب پٛؿؾ وبسثیذ تٍٙؼتٗپٛؿؾ دٞی  اساثٝ فشٚد ٞٛاپیٕب ؿشوت ٞؼب ثب پٛؿؾ وبسثیذ تٍٙؼتٗ  --

  



 

 هطاٍرُ، آهَزش، تحقیق ٍ پصٍّص در اهَر هرتثظ تا هٌْذسی سطح ٍ پاضص حرارتی ٍ هَاد پیطرفتِ. 2

 :تخص پصٍّص ٍ هطاٍرُترخی از پرٍشُ ّای پصٍّطی اًجام ضذُ در 

 ػتٛساِؼُٕ پبؿؾ حشاستی اساثٝ فشٚد ٞٛاپیٕبتجییٗ د 

 تجییٗ دػتٛساِؼُٕ ثبصػبصی ثبَ ِٚٛ ٞبی ػبیض ثضسي پبسع جٙٛثی 

 تذٚیٗ دا٘ؾ فٙی ثبصػبصی ٔحفظٝ احتشاق تٛسثیٗ ٞبی ٌبصی 

 تذٚیٗ دػتٛساِؼُٕ پٛؿؾ دٞی پشٜ ٞبی تٛسثیٗ ٌبصی 

 ٌٜبصی. تٛسثیٗ ٞبیپشٜ خٛاف ثٟجٛد ثشای حشاستی پبؿؾ ٘ٛیٗ سٚؿٟبی اص اػتفبد 

 تذٚیٗ دا٘ؾ فٙی پٛؿؾ ٞبی ضذ ساداس 

 تذٚیٗ دا٘ؾ فٙی لطؼبت ٔحشوٝ ػبٔب٘ٝ ٞبی ّٞیىٛپتش 

 ؿٙبػبیی ٔىب٘یضْ ٞبی ػبیؾ لطؼبت ٔجتٕغ فٛالد ٔجبسوٝ ٚ سٚؽ ٞبی پیـٍیشی ٚ ثبصػبصی آٟ٘ب 

 ٖؿٙبػبیی ٔىب٘یضْ ٞبی ػبیؾ دس لطؼبت فٛالد ٞشٔضٌب 

 ٗاصفٟبٖ آٞٗ رٚة آٌّٛٔشاػیٖٛ ٚاحذ ػبیؾ تحت لطؼبت اطّغ تذٚی 

 ٗآٞٗ اصفٟبٖ  رٚة 350 ٘ٛسد لطؼبت ػبیـی سفتبسٞبی اسصیبثی ٚ حشاستی پبؿؾ تىِٙٛٛطی دػتٛساِؼّٕٟبی تذٚی

  دسصذ دس رٚة آٞٗ اصفٟبٖ ایجبد ٕ٘ٛدٜ اػت( 3000)ایٗ پشٚطٜ اسصؽ افضٚدٜ ای ثبِؾ ثش 

 ٔی رٚة آٞٗ اصفٟبٖثبصػبصی لطؼبت حجیٓ تحت اػتٟالن ثخؾ فٛالدػبصی ؿشوت ػٟب 

 دػتٛساِؼُٕ ٗتذٚی ٚ جبٕ٘بیی ٔٙبلصٝ، اػٙبد اسائٝ اسصؽ، ٟٔٙذػی وبس، حجٓ اػبع ثش تجٟیضات ا٘تخبة ٚ طشاحی ٔ

 اصفٟبٖ. ٔجبسوٝ فٛالد ؿشوت حشاستی پبؿؾ وبسٌبٜ ٘یبص - ٚسد

 پذیذٜ. ایٗ وبٞؾ ثشای ٔٙبػت  ٞبی حُ ساٜ اسائٝ ٚ ٔجبسوٝ فٛالد ؿشوت ِىٛٔٛتیٛ چشخ ػبیـی سفتبس اسصیبثی  

 ثبصػبصی ٚ اػتٟالن ٞبیٔىب٘یضْ ؿٙبػبیی Casing ضپتشٚؿیٕی تجشی ؿشوت  وٙٙذٜ خٙه ػیؼتٓ دس دیذٜ آػیت 

 ٝپتشٚؿیٕی. ٚ ٌبص ٘فت، صٙبیغ دس وبسثشد جٟت تیتب٘یٓ – ٘یىُ ٘ٛیٗ ٞبیپٛؿؾ تٛػؼ 

 ٝٔختّف. صٙبیغ دس وبسثشد جٟت آِٛٔیٙیْٛ – ٘یىُ ٘ٛیٗ ٞبیپٛؿؾ تٛػؼ 

 ِٛفتٛوبتبِیؼتی ٘ب٘ٛػبختبس پٛؿـٟبی تٛػؼٝ ٚ یذت TiO2 پبالیؾ جٟت حشاستی پبؿؾ سٚؿٟبی ثب  

 صٙؼتی. ٚ ؿٟشی ثضسي ٞبی ػبصٜ ثشسٚی اػٕبَ ٚ ٔحیطی ٞبی آالیٙذٜ 

 س صٔیٙٝ ٟٔٙذػی ػطح ٚ پبؿؾ حشاستثشٌضاسی دٚسٜ ٞبی ٔتؼذد آٔٛصؿی )تئٛسی ٚ ػّٕی(  د 



 

 فصل دوم

 

 

اهاه  عضىیتعضىیت  وو  اهاه  گىاهیناهمگىاهیناهم  وو  اهاه  مجىزمجىز  
 

 

 

 

 

 



 مجوزها

 پرٍاًِ تْرُ ترزاری از ٍزارت صٌعت، هعسى ٍ تجارت .1

 هجَز ٍاحس فٌاٍری زر زهیٌِ تَلیس ٍ کارترز هَاز پیؽرفتِ ترای کارترزّای پاؼػ حرارتی .2

 پرٍاًِ فٌی ٍ هٌْسظی زر زهیٌِ هٌْسظی هَاز ٍ فرآیٌس ّای تَلیس .3

 هَاز پیؽرفتِ ٍ ًاًَپرٍاًِ پصٍّػ زر زهیٌِ تَلیس پَزر ٍ پَؼػ ّای  .4

 

 گواهینامه ها

1. ISO 9001 

2. IMS 

3. OHSAS 18001 

 

 عضویت ها

 اًجوي ظازًسگاى صٌعت ًفت ایراى .1

 اتحازیِ صٌایع َّایی ٍ فضایی ایراى .2

 ؼثکِ تاهیي کٌٌسگاى زفاعی .3

 اًجوي ؼرکت ّای زاًػ تٌیاى اظتاى اصفْاى .4

 اًجوي ذسهات هٌْسظی اظتاى اصفْاى .5

 صفْاىؼثکِ پصٍّػ ٍ فٌاٍری اظتاى ا .6





 



 

 

 



    



  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

سىمفصل   

افتخاراتافتخارات  وو  جىازیجىازی   
 

 

 

 

 



 جوایز و افتخارات

 ASPA Award 2009 – 1388ؼرکت زاًػ تٌیاى ترتر قارُ آظیا  .1

ترگسیسُ ؼؽویي جؽٌَارُ هلی في آفریٌی ؼید تْایی زر ترػ في آفریٌاى تا ارائِ عرح تَلیس ٍ کارترز  .2

 1389 -ّای پاؼػ حرارتی هَاز پیؽرفتِ ترای کارترز

ترگسیسُ پٌجویي جؽٌَارُ هلی في آفریٌی ؼید تْایی زر ترػ عراحاى کعة ٍ کار تا ارائِ عرح  .3

تازظازی اًَاع هرتلف تَپی ؼیرّای هَرز اظتفازُ زر صٌایع ًفت ٍ گاز ٍ پترٍؼیوی تا اظتفازُ از رٍغ 

 1388 –ّای ًَیي پاؼػ حرارتی 

تَظعِ تکٌَلَشی ٍ افسایػ تَاى تاهیي پایسار زاذلی زر ًرعتیي  ؼرکت ترتر زر هعیر تَهی ظازی، .4

 1397 –جؽٌَارُ  ٍ ًوایؽگاُ هلی فَالز ایراى 

عرح ترتر زر اٍلیي جؽٌَارُ ًَآٍری ّای ترتر صٌعت فَالز تا عٌَاى تسٍیي زظتَرالعول ّای پاؼػ  .5

 1397 –شٍب آّي اصفْاى  350حرارتی ٍ ارزیاتی رفتار ظایؽی قغعات ًَرز 

فٌاٍر ترتر اظتاى اصفْاى زر ّؽتویي جؽٌَارُ ٍ ًوایؽگاُ زرظتاٍرزّای پصٍّؽی ٍ فٌاٍری اظتاى  .6

 اصفْاى

پرٍشُ ترتر ًرعت زر اٍلیي ًوایؽگاُ تَهی ظازی ٍ ذَزکفایی صٌعت ٍ هعسى تا عٌَاى اعوال پَؼػ  .7

MCrAlY   تِ رٍغHVOF  1389 –تر رٍی پرُ تَرتیي ّای گازی 

 -ٍ هعسًی ًوًَِ زر زٍهیي جؽٌَارُ ذالقیت ٍ ًَآٍری زر صٌعت ٍ هعسى هرکس پصٍّػ ّای صٌعتی  .8

1388 

 1389 -ترگسیسُ اظتاًی پٌجویي جؽٌَارُ کارآفریٌاى ترتر  .9

 1388 –هسیر جَاى ترتر زر ظَهیي جؽٌَارُ هلی تَلیس کٌٌسگاى جَاى  .10

 –اى اظتاى اصفْاى ٍاحس ًوًَِ زر حَزُ هسیریت هٌاتع اًعاًی زر اٍلیي جؽٌَارُ تَلیس کٌٌسگاى جَ .11

1388 

 1386 -ٍاحس فٌی ٍ هٌْسظی ًوًَِ اظتاى اصفْاى  .12

 آلَهیٌیَم جْت کارترز زر فرآیٌسّای پاؼػ حرارتی-ثثت اذتراع ظاذت پَزر کاهپَزیتی ًیکل .13

 ثثت اذتراع پَؼػ چٌسالیِ ترای تازظازی ؼافت ّای پیٌیَى هاًسریل .14

 

 



   
 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

چهارمفصل   

 

اهی فنیاهی فنی  اتئیذهیاتئیذهی   
 

 



 تاییده های فنی

ؼرکت تْتاغ ظپاّاى  –عولیات پَؼػ زّی تر رٍی ظر هحَر چرخ ٍ هحَرّای ّساری ٍاگي قغار  .1

 1397 -آریا 

ؼرکت هجتوع گاز پارض جٌَتی  – 900ایٌچ کالض  32تَپی  HVOFپَؼػ تٌگعتي کارتایس تِ رٍغ  .2

– 1388 

 1392 – ؼرکت کارا تَرتیي –قغعات ایٌرکیعیٌگ  TBCپَؼػ زّی  .3

 1391 –ؼرکت هٌْسظی تسر ظیعتن  -  MHI 701Bپَؼػ پرُ ثاتت رزیف اٍل تَرتیي هیتعَتیؽی  .4

 1391 –ؼرکت ذسهات هٌْسظی ٍ صٌعتی تَرتیي جٌَب  –ایٌچ  6تازظازی ؼیر زرٍازُ ای ظر چاّی  .5

ٍ  BBC 13D – 1390پرُ ّای ثاتت رزیف زٍم ٍ تَرتیي گازی هسل  HVOFپَؼػ زّی تِ رٍغ  .6

1389  ٍ1388 

ؼرکت صٌایع َّاپیوا  –اراتِ فرٍز َّاپیوا  HVOFپَؼػ تٌگعتي کارتایس تِ رٍغ پاؼػ حرارتی  .7

 1389 –ظازی ایراى، صٌعت فراظاذت 

ؼرکت صٌایع َّاپیوایی ایراى، صٌعت ظاذت  – Metal Spray  ٍLappingپَؼػ زّی تا رٍغ  .8

 1389 -هَتَرّای تَرتیٌی 

ؼرکت ذسهات هٌْسظی  - C16هسل  MPکوپرظَر گازی ظَالر ّای  Stub Shaftترهین ٍ تازظازی  .9

 1388 –ٍ صٌعتی تَرتیي جٌَب 

ؼرکت هاؼیي ظازی  –ایٌچ  7هرٍتظ تِ ؼیر  Seat   ٍGateپَؼؽکاری تٌگعتي کارتایس قغعات  .10

 1388 –اراک 

 HVOFایٌچ تا پَؼػ تٌگعتي کارتایس ٍ رٍغ پاؼػ حرارتی   6-4/3تازظازی هٌسریل هَتَر حفاری  .11

 1388 –ؼرکت هلی حفاری  –

 1393 –ؼرکت ظیعتن ّای آب تٌسی پارض  –پَؼػ زّی اکعیس کرٍم قغعات هکاًیکال ظیل  .12

 - HVOFایٌچ ضرتِ زى حفاری تا پَؼػ کارتیس تٌگعتي ٍ تا رٍغ پاؼػ حرارتی  8تازظازی هٌسریل  .13

 1389 –ؼرکت هلی حفاری 

ؼرکت فٌاٍری تجْیسات  –ایٌچ  7تِ ؼیر هرٍتظ  Seat   ٍGateپَؼؽکاری تٌگعتي کارتایس قغعات  .14

 1387 –ظر چاّی 

پَؼػ زّی ظغَح جاًثی ّازی ّای زرًٍی ٍ ترًٍی ظلَل ٍ ّازی ّای ًعلی ؼکل تا پَؼػ  .15

 1387 –ؼرکت پلی اکریل ایراى  –آلَهیٌیَم تیتاًیَم اکعایس 



 –هجتوع صٌعتی فجر ؼیراز  –عولیات پَؼػ زّی تٌگعتي کارتایس تر رٍی قغعاتی از هجوَعِ جار  .16

1387 

شٍب آّي اصفْاى ٍ  350تسٍیي زظتَرالعول ّای پاؼػ حرارتی ٍ ارزیاتی رفتار ظایؽی قغعات ًَرز  .17

 1388 –ؼرکت ظْاهی شٍب آّي اصفْاى  –اًجام عولیات پَؼػ زّی تر رٍی تعسازی از آًْا 

ٍ اکعیس کرٍم تا فرایٌس پاؼػ پَؼػ زّی پَظتِ پوپ تا پَؼػ تٌگعتي کارتایس ، اکعیس آلَهیٌیَم  .18

 1387 –ؼرکت فَالز هثارکِ اصفْاى  –حرارتی 

ؼرکت فَالز  -تا فرایٌس پاؼػ حرارتی  500پَؼػ زّی تٌگعتي کارتایس غلغک پیٌچ رٍل قغر  .19

 1387 –هثارکِ اصفْاى 

تا فرایٌس  WC-Co,Al2O3,Cr2O3  ٍAl2O3-40TiO2پَؼػ زّی رٍل زتل زک تا پَؼػ ّای  .20

 1387 –ؼرکت فَالز هثارکِ اصفْاى  -ی پاؼػ حرارت

پَؼػ ّای تٌگعتي کارتایس ظیل ظیت ّای هرتَط تِ َّزیٌگ ّای یاتاقاى ّای کوپرظَر تَرتیي  .21

 1387 –ؼرکت هسیریت تَلیس ترق اصفْاى  –ّای گازی 

 – PATTINO SLIPPERقغعات  Al2O3-TiO2عولیات پَؼػ ظغحی از جٌط ظراهیک ظرت  .22

 1387 – گرٍُ فٌی هٌْسظی پَیا

پَالز  –هرتَط تِ ؼرکت گالَاًیسُ فجر ظپاّاى  WORK ROLLاًجام پَؼػ رٍی قغعات تَغ ّای  .23

 1387 –پَیاى ظپاّاى 

 1393 -ؼرکت ظیعتن ّای آب تٌسی پارض  –اًجام پَؼػ اکعیس کرٍم تر رٍی هکاًیکال ظیل  .24
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 ترخی از تجارب اجرائی:

ٞبی پبؿؾ حشاستی ثٝ جبی دس وب٘بدا ثٝ ٔٙظٛس جبیٍضیٙی پٛؿؾ HCATػضٛ اسؿذ پشٚطٜ تحمیمبتی 

 وشْ ػخت

ٞبی تٛسثیٗ ثب اػتفبدٜ اص دٞی پشٜٞبی پٛؿؾدس پشٚطٜ Camatoidپظٚٞـٍش اسؿذ ؿشوت 

 IV و EBPVDفشآیٙذٞبی 

ٚ  APS  ،VPSدٞی پبؿؾ حشاستیٞبی پٛؿؾدس پشٚطٜ Pyrogensisپظٚٞـٍش اسؿذ ؿشوت 

HVOF ٝٞبی احتشالی ٚ لطؼبت داؽٔحفظ 

ٔٛسد اػتفبدٜ دس صٙؼت ٞٛایی صٟب تٛػط  ثشای لطؼبت PVDٕٞىبسی دس پشٚطٜ ا٘تخبة فشآیٙذٞبی 

 ٔشوض پظٚٞؾ ٚ ٟٔٙذػی ػطح ایشاٖ

 102ٔبدٜ  4ٞبی آالیٙذٜ وشْٚ ػخت ٚ وبدٔیٓ ثب اػتفبدٜ اص تجصشٜ ٔذیش پشٚطٜ جبیٍضیٙی پٛؿؾ

 ثش٘بٔٝ چٟبسْ تٛػؼٝ )وبسفشٔب ٚصاست صٙبیغ(

 تٛا٘یش-٘ظبست ثش پٛؿؾ دٞی پشٜ تٛسثیٗ

 ٚصاست صٙبیغ -یٖٛ دس وـٛسٔجشی طشح ٘ظبْ ّٔی وبِیجشاػ

 رٚة آٞٗ اصفٟبٖ -ٔذیش پشٚطٜ وٙتشَ ویفیت ٔحصٛالت ٘ٛسدی

 ؿشوت تشاوتٛسػبصی تجشیض -ٔذیش پشٚطٜ اسصیبثی سفتبس ػبیـی اثضاس ٞبة ٚ ثٟجٛد ویفیت اثضاس تِٛیذی

 ؿٟشن ػّٕی ٚ تحمیمبتی اصفٟبٖ -ٔذیش پشٚطٜ طشاحی ٚ ػبخت ػیؼتٓ ٞبی اسصیبثی ػبیؾ لطؼبت

 فٛالد ٔجبسوٝ اصفٟبٖ -پشٚطٜ تِٛیذ فٛالد اِىتشیىی ٔذیش

 آٞٗ اصفٟبٖ ثٙذی ػیٛة ٔحصٛالت ٘ٛسدی رٚةٔذیش پشٚطٜ طجمٝ

 ٔذیش پشٚطٜ ػبیؾ لطؼبت ٟٔٙذػی ٔجتٕغ فٛالد ٔجبسوٝ

 ٔؤػغ ٚ ٔذیش ٞؼتٝ تحمیمبتی ػبیـی ٔؼتمش دس ٔشوض تحمیمبت ٔجتٕغ فٛالد ٔجبسوٝ

 وشیؼتبِیضاتٛس فٛالدآِیبطی ایشاٖ )دس دػت تٟیٝ( ٔذیش پشٚطٜ ثبصػبصی لبِجٟبی ٔؼی

 

 

 



 

 الوللی:ّای هلی ٍ تیيتجارب ترگساری ّوایص

 IFHT'95إِّّی ػّٕیبت حشاستی ٟٚٔٙذػی ػطح سئیغ ػٕیٙبس جٟب٘ی ثیٗ

 دثیش اِٚیٗ ػٕیٙبس ٔتبِٛسطی ػطح ٚ تشیجِٛٛطی ایشاٖ

 دثیش ٞفتٕیٗ ػٕیٙبس ّٔی ٟٔٙذػی ػطح ٚ ػّٕیبت حشاستی

 

 تجارب هذیریتی:

 ٔؤػغ ٚ سئیغ ٞیئت ٔذیشٜ ا٘جٕٗ ػّْٛ ٚ تىِٙٛٛطی ػطح ایشاٖ

 ٔؤػغ ٚ ٔذیش ػبُٔ ٔشوض پظٚٞؾ ٚ ٟٔٙذػی ػطح ایشاٖ

 ٔؤػغ ٚ ٔذیش ػبُٔ ٔشوض تحمیمبت ٟٔٙذػی پشػبیؾ

 ٔؤػغ ٚ سئیغ ٞیئت ٔذیشٜ ٔشوض تحمیمبت ٟٔٙذػی ٔٛاد پیـشفتٝ ٚ پبؿؾ حشاستی پٛدسافـبٖ

 إِّّی دا٘ـٍبٜ صٙؼتی اصفٟبٖیٟبی ػّٕی ٚ ثیٗسئیغ دفتش ٕٞىبس

 ٔؼبٖٚ پظٚٞـی ؿٟشن ػّٕی ٚ تحمیمبتی اصفٟبٖ

 ٔؤػغ ٚ ػضٛ ٞیئت ٔذیشٜ ا٘جٕٗ صٙبیغ ٍٕٞٗ خذٔبت ٟٔٙذػی اػتبٖ اصفٟبٖ

 

 اًتطارات:

   4         وتبة                

 67ٔمبالت طٚس٘بَ            

 259ٔمبالت وٙفشا٘غ       



 

ششم فصل
 

 

و ربخیو ربخی    محصىالتمحصىالت   

رپوژه اهی انجام شذه رپوژه اهی انجام شذه      
 



 

 فَالد ٍآّي  صٌایعپَدر افطاى در 

  ضافت ّای  پیٌیَى هاًذریل تا استفادُ از في آٍری اعوال پَضص ترای اٍلیي تار در ایراى 

٘یىُ آِٛٔیٙیْٛ  –فٛالد صً٘ ٘ضٖ  –٘ٛع پٛؿؾ : اوؼیذ وشْ   

 APS , FLAMEسٚؽ پٛؿؾ دٞی : 

 ٔیىشٖٚ 4/0ٟبیی پغ اص ػًٙ ص٘ی : صبفی ػطح ٘

 دسصذ ( 3000)ایجبد اسصؽ افضٚدٜ ثیؾ اص  اصفٟبٖ طشف لشاسداد : ؿشوت ػٟبٔی رٚة آٞٗوبسفشٔبی 

 

Shaft Pinion mandrill  

Coating type : Cr2O3 , Steel , Ni-Al 

Coating Proccese : APS , FLAME 
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    پیٌچ رٍل ٍ غلطک ّای تریذل خطَط ًْایی ًَرد 

 ٘ٛع پٛؿؾ : وبسثیذ تٍٙؼتٗ 

 HVOFسٚؽ پٛؿؾ دٞی :

 ٔیىشٖٚ  4ص پبؿؾ : صبفی ػطح پغ ا

  HV 1200ػختی پٛؿؾ : 

 : ؿشوت فٛالد ٔجبسوٝ اصفٟبٖ وبسفشٔبی طشف لشاسداد 

Pinch rolls , Bridle rolls 

Coating type : WC 12%CO  

Coating Proccese : HVOF 

Hardness:1200 HV 

 

 

 

 

 

 

 

 
بریدل رول خطىط 

 نهایی نىرد
 پینچ رول خطوط نهایی نورد



  

 پَستِ استٌذ هٌَتلَک 

  ِٔٛیجذٖ -فٛالد ٘ٛع پٛؿؾ : 

 Flame Spray: سٚؽ پٛؿؾ دٞی

  رٚة آٞٗوبسفشٔبی طشف لشاسداد : ؿشوت 

   



 

 دٍار سراهیکی  تا پَضص  ساخت ٍ پَضص دّی ریٌگْای 

 

 ٘ٛع پٛؿؾ : اوؼیذ وشْ  

 APSسٚؽ پٛؿؾ دٞی : 

 HRC60ػختی پٛؿؾ : 

 ٔیىشٖٚ 5/0صبفی ػطح ٟ٘بیی پغ اص ػًٙ ص٘ی : 

 

Ceramic Rings 

Coating type: Cr2o3 

Coating Proccese : APS 

Hardness: 60 HRC  

 

 

 

 

 

 

 

رینگ دوار مجتمع فىالد  

 مبارکه

میلی متر  1110قطر خارجی ) 

) 

 

 



 

   صفحات هسی کریستالیساتَر ریختِ گری هذاٍم  

 ٘ٛع پٛؿؾ : وبسثیذ تٍٙؼتٗ

 HVOFسٚؽ پٛؿؾ دٞی : 

 HV 1200ػختی پٛؿؾ : 

 ؿشوت فٛالد ٔجبسوٝ اصفٟبٖ: وبسفشٔبی طشف لشاسداد 

 

 

 Crystalisator plate for Continues Casting * 

Coating type: wc-co           

Coating Process : HVOF 

Hardness: 1200 HV          

   ساخت ٍ تاتیت ًطاًی تَش ّای یاتاقاًی 

 ٘ٛع پٛؿؾ : ثبثیت پبیٝ لّغ  

 FLAMEسٚؽ پٛؿؾ دٞی : 

 ٔیىشٖٚ  5/0صبفی ػطح ٟ٘بیی پغ اص ػًٙ ص٘ی : 

 

 

 



 پَدر افطاى در صٌایع ًفت ، گاز ، پترٍضیوی ٍ حفاری

 

   ایٌچ  2-65اًَاع تال ٍالَ ّای 

 ٘ٛع پٛؿؾ : وبسثیذ تٍٙؼتٗ  ٚ اػتبالیت 

 HVOF,  PTAسٚؽ پٛؿؾ دٞی : 

 HV1200ػختی : 

 ٔیىشٖٚ  2/0صبفی ػطح پغ اص ػًٙ ص٘ی : 

 پبسع جٙٛثی ، پبالیـٍب ٜ خبٍ٘یشاٖ  ٌبص شاسداد : ؿشوتوبسفشٔبی طشف ل

Ball Valves * 

Coating type : WC 12%CO - Stellite 

Coating Processes : HVOF 

Hardness:1200 HV 

 

 

 

 

 

 

   اًَاع ضافت ّا(Stab shaft , Shaft Mandrill , Bearing Mandril) 
1 

2 

3 



 ٘ٛع پٛؿؾ : وبسثیذ تٍٙؼتٗ  

 ,HVOF  APSٞی : سٚؽ پٛؿؾ د

 HV1200ػختی : 

  بی طشف لشاسداد : ؿشوت ّٔی ٔٙبطك ٘فتخیض جٙٛةوبسفشٔ

 

 

 

Stub shaft , Shaft Mandrill , Bearing Mandrel 

Coating type : WC 12%CO  

Coating Proccese : HVOF- APS 

Hardness:1200 HV 
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Stub shaft   توربیه کمپرسور سوالر با بیش

 دور در دقیقه  20000از 

  بازسازی شده توسط شرکت پودر افشان 



  َدر سایسّای هختلف اًَاع سیت ٍ گیت ٍال  

 ٘ٛع پٛؿؾ : وبسثیذ تٍٙؼتٗ  ٚ اػتبالیت 

  HVOFسٚؽ پٛؿؾ دٞی : 

 HV1200ػختی : 

 ٔیىشٖٚ  2/0صبفی ػطح پغ اص ػًٙ ص٘ی : 

 

Seat & Gate Valves               

Coating type : WC 12%CO - Stellite 

Coating Proccese : HVOF 

Hardness:1200 HV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 َّایی ٍ ًساجی صٌایع ًیرٍگاّی ،پَدر افطاى در  

 

 

 ُ تَرتیي ّای گازیپر -

 MCrAlY٘ٛع پٛؿؾ :

  HVOFسٚؽ پٛؿؾ دٞی : 

 دسجٝ ػب٘تیٍشاد  900  دٔبی وبسی: 

 وبسفشٔبی طشف لشاسداد : ؿشوت ثذس ػیؼتٓ 

 Turbine Blades * 

Coating type: MCrAlY  

Coating Process : HVOF 

 

 

 

 

 

 

 



 

  اراتِ فرٍد َّاپیوا 

 ٘ٛع پٛؿؾ : وبسثیذ تٍٙؼتٗ

 HVOFدٞی : سٚؽ پٛؿؾ 

 HV 1200ػختی پٛؿؾ : 

 وبسفشٔبی طشف لشاسداد : ؿشوت  ٞؼب 

 

 Airplane Landing Gear 

Coating type: WC-CO           

Coating Processes : HVOF 

Hardness: 1200 HV          

 رٍل ّای صٌایع ًساجی   غلطک ّا ٍ 

 ٘ٛع پٛؿؾ : اوؼیذ وشْ 

 APSسٚؽ پٛؿؾ دٞی : 

 HRC60 ػختی پٛؿؾ :

 ٔیىشٖٚ  5/0صبفی ػطح ٟ٘بیی پغ اص ػًٙ ص٘ی : 

 شاسداد : ؿشوت پّی اوشیُ اصفٟبٖ وبسفشٔبی طشف ل

 



 ضافت ایوپلر 

 ٘ٛع پٛؿؾ : وبسثیذ تٍٙؼتٗ 

 HVOFسٚؽ پٛؿؾ دٞی :

 ٔیىشٖٚ  4صبفی ػطح پغ اص پبؿؾ : 

  HV 1200ػختی پٛؿؾ : 

 

 پیستَى راد 

 ٘ٛع پٛؿؾ : وبسثیذ تٍٙؼتٗ 

 HVOFدٞی : سٚؽ پٛؿؾ

 ٔیىشٖٚ  4صبفی ػطح پغ اص پبؿؾ : 

  HV 1200ػختی پٛؿؾ : 

 

 



 ضافت کوپرسَر 

 ٘ٛع پٛؿؾ : اوؼیذ آِٛٔیٙیْٛ 

 APSسٚؽ پٛؿؾ دٞی :

 ٔیىشٖٚ  4صبفی ػطح پغ اص پبؿؾ : 

  HV 800ػختی پٛؿؾ : 

 

 

  

 

 ضافت الکترٍهَتَر 

 فٛالد٘ٛع پٛؿؾ : 

 Flame spray سٚؽ پٛؿؾ دٞی :

 


