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از  (الكتريد،سيم،پًدرَبي صىعتي )گريٌ مُىذسي ببزرگبوي جًضه جًش صبب تبميه كىىذٌ مًاد مصرفي جًضكبري 

 .كمپبوي َبي معتبر دويب بب استبوذارد ي تبييذيٍ َبي بيه المللي مي ببضذ

 ميىٍ َبي فعبليت      ز

، (Cladding &Coating)، پَؽؼ دّي خاؿ (Hard facing)، رٍمؼ ماري عخت(Erosion)جَػ ّاي ضذ عايؼ ٍ خَردگي 

، جَػ ٍ لحين (Joining)،تنٌَلَصي اتصال(Thermal Spraying)،پاؽؼ حزارتي (Metal & Plasma Spraying)پاؽؼ فلشي

، تاسعاسي ٍ عاخت قطؼات ٍ اجشاي هاؽيي آالت صٌؼتي در صٌايغ هختلف ًفت، گاس، پتزٍؽيوي، پااليؾگاّي، (Brazing)ماري عخت

ايي گزٍُ تا تْزُ ... .آجز، عفال،عزاهيل، ؽيؾِ ٍ ًيزٍگاّي، عيواى، فَالد، دريايي، ريلي، ماغذعاسي، فزآٍري ٍ تغليظ هَاد هؼذًي، ؽي ٍ هاعِ،

گيزي اس اطالػات پضٍّؾي ٍ هٌْذعي هتالَرصي ٍ جَػ ٍ ارائِ تنٌَلَصي ٍ خذهات هذرى جَػ ٍ تزػ ٍ ّوچٌيي عاخت تجْيشات خاؿ ٍ 

 .هتخصصيي هجزب در خذهت اػتالي صٌايغ مؾَر هي تاؽذ

 اَذاف ضركت 

 هؾاٍرُ ٍ ارائِ راُ حل ّاي فٌي ٍ هٌْذعي توٌظَر صزفِ جَيي در ّشيٌِ ّاي ػولياتي ٍ اجزايي ٍ افشايؼ تْزُ ٍري       -

 تاميذ تز ػلَم هختلف هتالَرصي ٍ هثاًي فٌي ٍ اقتصادي       -

 تاهيي ًياسّاي هٌْذعي ٍ تاسرگاًي ؽزمت ّاي صٌؼتي تز اعاط تزًاهِ ريشي ّاي هذٍى ٍ پؾتيثاًي ّوِ جاًثِ هؾتزي        -

ارائِ ماال ٍ خذهات تا ميفيت ٍ اعتاًذاردّاي جْاًي ٍ قيوت ّاي تغيار هٌاعة قاتل رقاتت تا ؽزمت ّاي داخلي ٍ خارجي در عزيؼتزيي        -

 سهاى هوني

       تًاومىذي َبي ضركت

 خذمبت مُىذسي ي اجرايي 

 هؾاٍرُ فٌي ٍ هٌْذعي در سهيٌِ تنٌَلَصي جَػ ٍ تزػ ٍ ػوليات حزارتي قطؼات           -

 (PQR) ٍ اجزاي ًوًَِ(WPS)تْيِ دعتَر الؼول جَؽناري            -

 اًتخاب ٍ تْيٌِ عاسي فزآيٌذ عيغتن ّاي جَؽناري          -

 اًتخاب ٍ جايگشيٌي النتزٍد ٍ هَاد هصزفي جَؽناري          -
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 تزرعي ػلل ٍ تزٍس ػيَب جَػ در صٌايغ-

 تزرعي تٌگٌاّا ٍ رفغ اؽناالت هَجَد در جَؽناري-

 تجْيش ٍ هناًيشُ مزدى مارگاُ ّاي جَؽناري در صٌايغ ٍ مارخاًجات-

 تاسعاسي اًَاع غلطل ّاي فَالدي ٍ چذًي ٍ تزهين قطؼات ٍ قالة ّاي فزعَدُ تِ رٍػ جَؽناري-

 مارؽٌاعي ٍ تاهيي هاؽيي آالت ٍ تجْيشات ٍ قطؼات تخصصي صٌايغ جَػ ٍ تزػ ٍ اتَهاعيَى-

 تؼويزات تخصصي اًَاع هاؽيي آالت جَػ ٍتزػ-

 خذهات تاسرگاًي 

 اس موپاًي ّاي هؼتثز دًيا (النتزٍد ، عين ، پَدرّاي تخصصي )تْيِ هَاد اٍليِ جَؽناري -

  ٍ پَدرّاي هينزًٍيشُ آلياصي(Thermal Spraying – Metal Spraying)تاهيي پَدرّاي صٌؼتي -

 (Stick Electrodes)ارئِ النتزٍدّاي چذى ٍ آلياصّاي اعتحنام تاال-

E10018,E11018,E9018,E7018,ENIFE,ENICu,ERNiFe,ENiCL 

، سيز (Flux Cored Wire)، تَپَدري(Gas Shield) تِ ؽنل تحت گاس هحافظTig,Mig/Magارائِ عين جَػ ّاي -

 ٍ پايِ مثالت(Ni-Base Alloy)  تا تٌَع ٍعيغ اس هَاد من آلياص ٍ پز آلياص ٍ آلياصّاي پايِ ًينل(Submerged)پَدري

(Co-Base Alloy)  عَپزآلياصّا در عايش ّاي هختلف ؽاهل ٍ : 

ERNiCrCoMo1,ERNiCrMo3,ERNiCr3,N155,L605 

 (Stainless Steel) فَالدي سًگ ًشى(Strip)ارائِ عين ّا ٍ تغوِ ّاي -

ER308,ER309,ER310,ER316,ER347,ER410,ER420 

 (Aluminium)ارائِ عين ّاي آلياصي آلَهيٌيَم -

ER4043,ER5356,ER1050,ER5183,ER1050 

 :    مًاد ايليٍ جًضكبري ايه گريٌ از كمپبوي َبي معتبر آمريكبيي ي اريپبيي تبميه مي گردد از جملٍ
Esab,Haynes,Special Metal,UTP, Bohler,Kjellberg,Corodur,Select Arc             

 

مب براي پبسخگًيي علمي ي عملي بٍ ويبزَبي فىي ي . خذمبت مُىذسي ايه گريٌ بىب بٍ ويبزَبي ضمب بسيبر متىًع ا ست

مب مطمئىيم كٍ َمكبري ضمب بب ايه گريٌ در زميىٍ َبي مبضيه آالت ،تجُيسات،مًاد . مُىذسي ضمب تالش خًاَيم كرد

در صًرت ويبز بٍ مطبيرٌ فىي ي تخصصي، كبرضىبسبن ايه گريٌ بب . مصرفي ي خذمبت مُىذسي تجربٍ مًفقي خًاَذ بًد

جسئيبت ديگر اعم از اطالعبت . داوص مُىذسي جًش ي برش ي اتًمبسيًن پبسخگًي سًاالت ضمب خًاَىذ بًد

 .فىي،مُىذسي ببزرگبوي ي كبتبلًگ َب ي ليست قيمت َبي محصًالت ايه گريٌ در دسترس ضمب قرار خًاَذ گرفت
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