


شرکت دانش بنیان فرادید توربو صنعت در سال 1392 به منظور اجرای تعمیرات اساسی بر روی ماشینهای دوار و تولید قطعات 

 نفت، گاز و پتروشیمی و همچنین قطعات نیروگاهی تاسیس گردید. این شرکت عالوه بر اجرای پروژه های تعمیراتی، تاکنون

قطعات متنوعی در ارتباط با توربینهای گازی، توربینهای بخار، توربوشارژرها، پمپها و کمپرسورها تولید و حتویل داده 

است. 

این شرکت در سال 1393 پس از ارزیابی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به عنوان شرکت دانش بنیان در 

زمینه ساخت قطعات ماشین آالت دوار صنایع نفت و گاز برگزیده شد.

کنار  در  و فنی  انگیزه  با  نیروهای جوان متخصص،  از  کادری متشکل  از  گیری  بهره  با  توربو صنعت  فرادید  شرکت 

متخصصان با جتربه این صنعت و همچنین بهره گیری از مشاوران معتبر داخلی و خارجی و استفاده از متد روز دنیا و 

استاندارد های معتبر، در زمینه ساخت قطعات ماشینهای دوار بخصوص پره های قسمت های داغ و سرد توربین های 

گازی و همچنین روتور توربین گاز و بخار گامهایی استوار در این صنعت برداشته است.

درباره شرکت

1( ارتقاء سطح رضايت مشتريان 

2( ارتقاء سطح كيفي محصوالت و خدمات

3( حتقيق و پژوهش¬در زمينه ارائه محصوالت و خدمات جديد

4( تالش در جايگزينی و به روز رسانی و در نهایت بومی سازی تکنولوژی های جدید

5( توسعه بازار داخلي و ورود به بازار هاي جهاني 

اهداف اصلی شرکت 
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چارت سازمانی
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زمینه فعالیت های شرکت 

1. مهندسی، ساخت و بازسازی

2. تعمیرات اساسی، نصب و راه اندازی

3. تأمین اقالم و جتهیزات
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1. مهندسی، ساخت و بازسازی

- ساخت انواع روتور توربین گاز و بخار

- ساخت انواع پره های ثابت و متحرک توربین های گاز و بخار

- ساخت انواع شفت و دیسک توربین های گازی، بخار 

- ساخت کیسینگ و دیافراگم توربین بخار

- ساخت انواع قطعات پمپ سانتریفیوژ، دنده ای و اسکرو

- ساخت انواع سیل )آببند( توربین و کمپرسور

- ساخت و بازسازی انواع یاتاقان ژورنال و تراست

- بازسازی و احیا )جوانسازی( قطعات توربین بخصوص پره های کارکرده توربین گاز

2. تعمیرات اساسی، نصب و راه اندازی

- تعمیرات و اورهال توربینهای گاز و بخار

- تعمیرات و اورهال پمپها و کمپرسورها

- تعمیرات و اورهال توربوشارژرها

3. تأمین اقالم و جتهیزات

- تامین اقالم و جتهیزات ماشین آالت دوار

- تامین مواد خام فلزی و غیر فلزی
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طراحی و مهندسی

در كشور ما قطعات و مجموعه های مربوط به ماشین های دوار عمومًا با فرايند مهندسی معكوس توليد می شوند. 

هرگونه احنراف قطعات و مجموعه های توليدی از منونه اصلی، چه از نظر خواص فيزيكی و مكانيكی و چه از نظر ابعادی 

و هندسی، به شدت بر راندمان عملكردی و عمر قطعات و جتهیزات تاثير منفی دارد.

به همین دلیل اجرای فرایند مهندسی معکوس دقیق و تدوین دانش فنی و متعاقبا تدوین تکنولوژی صحیح تولید 

بسیار ضروری می باشد.

 در این شرکت از نرم افزارهای مختلف مهندسی برای مهندسی معکوس، طراحی و شبیه سازی استفاده می شود.
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مهندسی معکوس و تهیه نقشه پره توربین بخار

مهندسی معکوس و تهیه نقشه دیافراگم توربین گاز

در کنار اجرای فرایند مهندسی معکوس، فرایندهای شبیه سازی به منظور بهینه کردن فرایندهای مهندسی و تدوین 

تکنولوژی اجنام می گیرد. 
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ساخت و مونتاژ

ارسال ساخت  واحد  به  شده  تهیه  های  نقشه  سازی،  شبیه  نهایت  در  و  مهندسی  طراحی،  فرایند  اجرای  از   پس 

و  سختگیرانه  پذیرش  شرایط  همچنین  و  ها  مجموعه  و  قطعات  این  کاربردی  حساسیتهای  به  توجه  با  می گردد. 

تلرانس های ابعادی و هندسی بسته آنها، روشهای دقیق و پیشرفته تولید برای ساخت و مونتاژ استفاده می شود. 

از روشهای متنوعی که این شرکت برای تولید قطعات استفاده می کند می توان به موارد زیر اشاره کرد: ریخته گری 

دقیق در قالب سرامیکی و با استفاده از کوره خال، تغییر فرم سرد و گرم )فورج و آهنگری(، ماشینکاری، جوشکاری، 

بریزینگ، پوشش و .... 
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نوع طرح ریزی  تولید تک تک قطعات مصرفی،  بر حساسیت  دوار عالوه  ماشین های  با  مرتبط  در ساخت مجموعه های 

فرایند مونتاژ و طراحی و ساخت فیکسچرها و ابزار مخصوص از اولویت باالیی برخوردار است. از مجموعه هایی که این 

شرکت جتربه تولید آنها را داشته است می توان به موارد زیر اشاره کرد.

• روتور و استاتور توربینهای گاز و بخار

• کیسینگ و دیافراگم توربین بخار

API 611 & 612 & 687 بر اساس استاندارد   

• stator carrier  توربین بخار

• مجموعه های پمپهای سانتریفیوژ، دنده ای و اسکرو

• ساخت، مونتاژ و باالنس روتور پمپ سانتریفیوژ

مونتاژ و ساخت مجموعه ها
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برای تولید این مجموعه ها نیاز است که ابتدا قطعات مصرفی آنها ساخته شوند. که برای تولید آنها طیف وسیعی از 

مواد و فرایندهای تولید به کار گرفته می شوند:
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روش ریخته گری دقیق یکی از روشهای منحصر به فرد برای تولید قطعات خاص ماشینهای دوار بخصوص پره های ثابت 

و متحرک توربین گاز، ایمپلرها و بلیسکها می باشد. برای تولید پره های توربین از جنس سوپرآلیاژ نیاز به ریخته گری 

در خال می باشد. این شرکت تا کنون ده ها نوع پره برای توربینهای گاز مختلف تولید و حتویل داده است.

ریخته گری دقیق

پره های توربین گاز از جنس سوپرآلیاژ پایه نیکل
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ایمپلر پمپها و کمپرسورهابلیسک مورد استفاده در توربوشارژر
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از روش فورج و آهنگری برای تولید قطعات مختلفی از جنس سوپرآلیاژ، فوالد و آلومینیوم استفاده می شود. رسیدن 

به قطعاتی با خواص مکانیکی باال و عاری از عیوب داخلی از مزایای استفاده از این روش ها می باشد.  

فورج و آهنگری

تولید دیسک و شفت توربین

تولید فن بلید ژنراتور

۱ ۲ ۳
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از روش جوشکاری بطور گسترده برای تولید قطعات، مجموعه ها و ماشین آالت استفاده می شود. در این شرکت از 

روشهای مختلف جوشکاری برای اتصال و اجنام فرایندهای تعمیراتی استفاده می شود.

جوشکاری

دیفیوزر گاید توربین گاز

دیافراگم توربین گاز
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از فرایند ماشینکاری به عنوان یک روش برای نهایی کردن قطعاتی که به روش ریخته گری، آهنگری و جوشکاری ساخته 

الکتروشیمیایی روشهایی  اند، استفاده می شود. روشهایی مانند تراشکاری، سنگ زنی، فرزکاری، ماشینکاری  شده 

هستند که برای تولید قطعات بصورت گسترده استفاده می شوند.

ماشینکاری

ماشینکاری شفت توربین گاز، توربین بخار، پمپ و کمپرسور

ماشینکاری پره توربین بخار پس از فورج ماده اولیه
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ماشینکاری قطعات پس از ریخته گری ماده اولیه

ماشینکاری دیسک توربین بخار
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برای ساخت برخی از قطعات پر مصرف ماشینهای دوار مانند:

- انواع آببندها )مکانیکال سیل(

- انواع یاتاقانهای ژورنال و تراست 

- انواع چرخدنده های صنعتی 

ساخت قطعات پر مصرف

 از مجموعه ای از روشهای تولید مانند ریخته گری، فورج، ماشینکاری، بریز و... استفاده می شود. 
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با توجه به قیمت باالی برخی از قطعات مسیر داغ توربینهای گازی بخصوص پره های ثابت و متحرک، تعمیر، نوسازی و 

جوانسازی این قطعات با هزینه ای پایینتر از هزینه ساخت آنها بسیار جذاب می باشد. در این زمینه شرکت فرادید 

توربو صنعت پس از اجنام انتقال دانش و جذب تکنولوژی اجرای این پروژه ها و در اختیار داشنت جتهیزات اجرایی و 

آزمایشگاهی مناسب و همچنین اجرای پروژه های موفق در این زمینه موفق به ارایه خدمات زیر شده است:

- ختمین عمر قطعات توربینی

- آنالیزهای تنش و حرارت بر روی قطعات

- آنالیزهای بررسی علل ختریب قطعات

- احیا و بازیابی ریزساختار، خواص متالورژیکی و مکانیکی

- بازسازی و احیا )جوانسازی( پره های توربین گاز

- بازسازی و احیا )جوانسازی( قطعات توربین مانند شفت، ترانزیشن و الینر

بازرسی، متیزکاری، کنترل ریزساختار،عملیات حرارتی، جوشکاری، پوشش و کنترل پره های توربین

بازسازی و جوانسازی
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ریزساختار یک پره کار کرده

بازسازی شفت توربین

بازسازی و جوانسازی

19



این  نیاز به تعمیرات اساسی و نیمه اساسی دارند.  توربین های گازی و بخار، پمپ ها، کمپرسورها در زمان کار خود 

شرکت با توجه به جتربه خوب خود در زمینه تولید قطعات و مجموعه های مرتبط با این ماشین آالت وارد حوزه تعمیرات 

با دو  افزایش توان مهندسی خود تفاهمنامه ای  اساسی و نیمه اساسی شده است. به این منظور این شرکت برای 

شرکت خارجی منعقد کرده که اجرای پروژه با باالترین ضریب اطمینان اجنام گیرند. این شرکت خدمات تعمیراتی خود 

را در آیتم های زیر ارایه می دهد:

- اورهال و تعمیرات اساسی انواع توربينهاي گازي و متعلقات

- اورهال و  تعميرات اساسي توربينهاي بخار و متعلقات

- تعميرات اساسي کمپرسورهاي صنعتي 

- تعميرات اساسي پمپهاي صنعتي 

- تعمیرات اساسی توربوشارژرها

تعمیرات اساسی، نصب و راه اندازی
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تعمیرات اساسی، نصب و راه اندازی

تعمیر و اورهال توربین گاز
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تعمیر و اورهال پمپ

تعمیر و اورهال توربو شارژر
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www. turbosanat.com




