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گسارشی از يضعیت طراحی ي تًلیذ شیرَای وفت ي

ضطوت ٞپى ٛزض فاظ ا َٚالساْ ت ٝططاحی  ٚتِٛیس ضیطٞای

گاز در شرکت َپکً

 Plug Valveاظ سایع  2تا  24ایٙچ زض والس ٞای ٕٛ٘ 600 ٚ 300زٜ

ضطوت ٞپى ٛتٙٔ ٝظٛض تٟطٌ ٜیطی وأُ اظ تٛاٖ ٟٔٙسسی ٚ
أىا٘ات واضٌاٞی پیططفتٛٔ ٝجٛز ضطوت  ٚتا ٞسف حضــٛض
ٌستطز ٜتط زض حٛظٞ ٜای ٘فت ٌ ٚاظ ،اظ ساَ ٌصضت ٝت ٝصٛضت
جسی ططاحی  ٚتِٛیس ا٘ٛاع ضیطٞای ایٗ حٛظ ٜضا زض زستٛض واض
ذٛز لطاض زاز ٜاست .زض حاَ حاضط ٔیعاٖ ٘یاظ وطٛض ت ٝایٗ

است .زض فاظ ز ْٚضطوت ٞپى ٛططاحی  ٚساذت ا٘ٛاع
ٕٞ ٚ Check-Valve, Glob-Valve, Ball-Valve, Gate-Valveچٙیٗ
ضیطٞای سطچاٞی ضا زض زستٛض واض ذٛز زاضز.
ت ٝأیس ضٚظی و ٝضطوت ٞپى ٛػال ٜٚتط تِٛیس  ٚػطض ٝزض زاذُ
وطٛض ،سٕٟی ٘یع اظ تاظاض صازضات ت ٝسایط وطٛضٞا ت ٝزست
تیاٚضز.

ٔحصٛالت ٔؼازَ ٔ 1200یّی ٖٛزالض زض سـاَ ٔی تاضس .تا تٛجٝ
ت ٝظطفیـت تاالی ایٗ صـٙؼت ٘ ٚیاظ وطـٛض ٕٞ ٚچٙیـٗ أىاٖ
اضتمای س ٟٓتِٛیسوٙٙسٌاٖ فؼّی ایٗ ٘یاظ اظ  %11ت360( %30 ٝ
ٔیّی ٖٛزالض) ضسیس ٜاست.

تست تراکتًر  130اسب بخار مذل X1304
تٙٔ ٝظٛض اضظیاتی  ٚتأییس تطاوتٛض  X1304ؤ ٝحص َٛضطوت ٔ YTOی تاضس فطآیٙس تست ٔٙطم ٝای  ٚواضتطزی ٔحص َٛآغاظ ٌطزیس
تا زض صٛضت ٔٛفمیت  ٚتأییس واتطاٖ اظ زٙٔ ٚظط واضتطزی  ٚفٙی ت ٝچطذ ٝتِٛیس ٔحصٛالت ضطوت اضافٌ ٝطزز .تٕٞ ٝیٗ ٔٙظٛض فطآیٙس
تست سٔ ٝطحّ ٝای تطای آٖ پیص تیٙی ٌطزیس -1 .تست تٛسط ضطوت ٞپى : ٛتست ایٗ ٔحص َٛتٛسط ضطوت تا ٔٛفمیت ت ٝپایاٖ
ضسیس -2 .تست تٛسط ٔطوع ٔىا٘یعاسی :ٖٛتسـت
تٛسط ٔطوع ٔىا٘یعاسی٘ ٖٛیع تا ٔٛفمیت ا٘جاْ
ضس -3 .تست تٛسط ازاض ٜاستا٘ساضز :زض حاَ
حاضط ٔحص َٛزض ایٗ ٔطحّ ٝاظ تست ٔی تاضس وٝ
اظ ٛ٘ 12ع تست زض ایٗ ٔطحّ 8 ٝتست آٖ تا
ٔٛفمیت ا٘جاْ ٌطزیسٛ٘ 4 ٚ ٜع زیٍط ظطف زٚ
ٞفت ٝآیٙس ٜا٘جاْ ذٛاٞس ضس.
ایٗ ٔحص َٛاِٚیٗ تطاوتٛض چیٙی است و ٝتست
ٔطوع ٔىا٘یعاسی ٖٛضا تا ٔٛفمیت ٌصضا٘س ٜاست.
تؼس اظ اتٕاْ تست ٞای ازاض ٜاستا٘ساضز
تطاوتٛض  X1304زض ساَ جاضی ت ٝتِٛیس ا٘ثٜٛ
ذٛاٞس ضسیس.
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بازسازی اوًاع بیل َای چرخ الستیکی ي زوجیری در شرکت َپکً
زض ازأ ٝتاظساظی ٛ٘ ٚساظی ٔحصٛالت زض ضطوت ٞپى ٛزض ایٗ ضٕاضٌ ٜعاضش وٛتاٞی اظ تاظساظی ایٗ ٌ ٝ٘ٛتیُ ٞا زض ظیط آٔس ٜاست.
زض ساَ جاضی ٔحص َٛتیُ چطخ ظ٘جیطی ٔسَ  HE100اظ ضطوت
٘اٚضٚز ،تیُ چطخ الستیىی ٔسَ  A912اظ ضٟطزاضی اسالٔطٟط ٚ
تیُ چطخ الستیىی ٔسَ  A912اظ ضطوت س ًٙآ ٗٞتافك تطای
تاظساظی ت ٝضطوت ٞپى ٛا٘تماَ یافتٙس.
واضٞای ا٘جاْ ضس ٜزض تاظساظی تیُ ٞای چطخ ظ٘جیطی  ٚچطخ
الستیىی :تؼٕیط وّی ٝوأپ٘ٛت ٞای اصّی زستٍا ،ٜتاظساظی وأُ
ضاسی تاال  ٚپاییٗ ،ت ،ْٛاستیه ،تاوت  ٚتؼٛیض ضّٞ ًٙای
ٞیسضِٚیه ،ضازیاتٛض ،الالْ تطلی ،جه ٞای ٞیسضِٚیه  ٚتؼٛیض
وّی ٝتٛش ،پیٗ ٞا ،واتیٗ  ٚواٚضی.ًٙ
تیُ چطخ ظ٘جیطی ٔسَ  HE100اظ ضطوت ٘اٚضٚز تاظساظی ٌطزیس ٚ
زض سایت ٔطتطی تحٛیُ ضس .تیُ ٞای چطخ الستیىی ٔسَ A912

ضٟطزاضی اسالٔطٟط  ٚضطوت س ًٙآ ٗٞتافك ٘یع زض حاَ
تاظساظی ٔی تاضٙس و ٝت ٝظٚزی تحٛیُ سایت ٔی ض٘ٛس.
تٛضیح ایٙى ٝػال ٜٚتط تاظساظی تیُ ٞای یاز ضس ٜا٘ٛاع ٔحصٛالت
زیٍط اظ لثیُ زأپتطاوتِٛ ،زض ،تّسٚظض  ٚغّته ٘یعزض ضطوت
ٞپى ٛزض حاَ ا٘جاْ ٔی تاضس.

امضای تفاَم وامٍ با يزارت راٌ ي شُرسازی جُت بازسازی ي وًسازی ماشیه آالت فرسًدٌ ادارات راٌ

.

تط اساس ایٗ تفا٘ ٓٞأ ٝو ٝتیٗ ضطوت ٞپىٚ ٚ ٛظاضت ضا ٚ ٜضٟطساظی أضاء ضس ٔمطض ٌطزیس ازاضات وُ ضا ٜاستاٖ ٞای وطٛض
ٔاضیٗ آالت فطسٛز ٜذٛز ضا تط اساس چاضچٛب ٞای تٛافك ضس ٜزض تفا٘ ٓٞأ ٚ ٝتط اساس تط٘أ ٝظٔاٖ تٙسی ٔطرصـی ت ٝضطوـت ٞپىٛ
ٔٙتمُ ٕ٘ایٙس .ضطوت ٞپى ٛافتراض زاضز ػّٕیات
تاظساظی ٛ٘ ٚساظی آٖ ٞا ضا زض وٕتطیٗ ظٔاٖ ٕٔىٗ ٚ
ت ٝتٟتطیٗ ویفیت اجطا ٕ٘ایس تا تتٛا٘س س ٟٓوٛچىی
زض ٘ٛساظی ٘اٌٚاٖ ضاٞساضی وطٛض زاضت ٝتاضس.
تٛضیح ایٙى ٝزض اِٚیٗ ٔطحّٔ ٝاضیٗ آالت فطسٛزٜ
ازاض ٜضا ٜاستاٖ ٞای ٔطوعی  ٚلٓ ٔٛضز تاظزیس ٚ
اضظیاتی واضضٙاساٖ ٞپىٚ ٚ ٛظاضت ضا ٜلطاض ٌطفت ٚ
ٔمسٔات ا٘تماَ آٖ ٞا ت ٝضطوت ٞپى ٛفطاٌ ٓٞطزیس.
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پريشٌ َای در حـال کار در شـرکت
ساخت َشت دستگاٌ ریکًپراتًر جُت شرکت گل گُر سیرجان
پطٚغ ٜساذت ٞطت زستٍا ٜضیىٛپطاتٛض تٚ ٝظٖ  200تٗ ضأُ  4زستٍا ٜاظ ٘ٛع
 4 ٚ Hot Airزستٍا ٜاظ ٘ٛع  Hot Feedتا تٛج ٝت ٝاضساَ لطؼات زضاْ زض آتاٖ ٔا ٜاظ
سٛی واضفطٔا زض تاضید  92/08/06آغاظ ضس .ایٗ پطٚغ ٜضأُ ػّٕیات :آٔاز ٜساظی
لطؼات (ض ،َٚتطش پالسٕا ،ذٓ  ٚپد ظ٘ی لطؼات)ٔ ،اضیٙىاضی زضاْ ٞا ٘ ٚاظَ ٞا ٚ
لطؼات یم ٝای ،سایعیٞ ِِٝٛ ًٙا تا استفاز ٜاظ ضاتّ٘ٛٔ ،ٖٛتاغ  ٚجٛش لطؼات تٝ
زضاْ ٞا٘ٛٔ ،تاغ  ٚجٛش استٙسٞا٘ٛٔ ،تاغ ِٞ ِٝٛا ت ٝزضاْ ٞا ،جٛضىاضی ِٞ ِٝٛا،
تٕیعواضی  ٚاسیسضٛئی  ٚتست ٘طتی ٔی تاضس .واضفطٔای ططف لطاضزاز ایٗ پطٚغٜ
ضطوت ٟٔٙسسی فٗ آٚض فٛالز واض اِ٘ٛس (ٔ )MMTEی تاضس.

گسارش پیشرفت پريشٌ ساخت تجُیسات تًربیه ي شوراتًر سذ داریان در شرکت َپکً
ػّٕیات ساذت پطٚغٔ ٜصوٛض اظ ساَ

ٔ٘ٛتاغ زض سـایت ٘یطٌٚا ٜتطق آتی زاضیاٖ

ٚ Bottom ring ٚ Head coverاحس ز ْٚتٝ

ٌصضت ٝزض ضطوت ٞپى ٛآغاظ ٌطزیسٜ

اتٕاْ ضسیس ٜاست  ٚآٔاز ٜجٛضىاضی

است لطاضزاز ایٗ پطٚغ ٜسٚ ٝاحس

ضی ًٙاستیُ ٔی تاضس .ضٕٗ ایٙىٚ ٝاحس

ٔی تاضس وٌ ٝعاضش تفضیّی آٖ ت ٝضطح

س ْٛآٖ ٞا ٘یع زض ٔطحّ ٝجٛضىاضی اِٚیٝ

شیُ ٔی تاضس.

ٔی تاضس .اظ ٔجٕٛػ ٝغ٘طاتٛض ٘یع

تجٟیعات ٔسف ٖٛزض تتٗ اظ لثیُ

ٚ Stator frameاحسٞای ا ٚ َٚز ْٚوأالً

ٚ Stay Ring ،Spiral case ،Draft tube

ا٘جاْ ضسٚ ٜاحس ا َٚت ٝسایت اضساَ ٚ

 Pit Linerزض ٔاٞ ٜای ٌصضت ،ٝضٕٗ

ٚاحس ز ْٚآٔاز ٜاضساَ  ٚػّٕیات
جٛضىاضی ٚاحس س ْٛزض ضطوت ٞپى ٛزض
حاَ اجطا ٔی تاضس.
ػّٕیات ٔ٘ٛتاغ و ٝت ٝلطاضزازضطوت ٞپىٛ
اضاف ٝضس ٜاست تا تىٕیُ ٔجٕٛػٞ ٝای
تٛضتیٗ  ٚپس اظ زضیافت لطؼات تىٕیُ
ٚالغ زض ویّٔٛتط  28ضٟطستاٖ پا٘ ٜٚصة

وٙٙس ٜاظ ضطوت چیٙی ،زض تٔ ٕٟٗا ٜساَ

ٌطزیس ٔ ٚطاحُ تتٗ ضیعی آٖ زض حاَ

جاضی زض ضطوت آغاظ ذٛاٞس ضس.

اجطا ٔی تاضسٔ .جٕٛػٞ ٝای زیٍط ایٗ
پطٚغ ٜضأُ ٚ Bottom ring ٚ Head cover
Operating ring

ٚاحسٞای ز ٚ ْٚس ْٛتا

 40 ٚ 75زضصس پیططفت زض زست ساذت
ٔی تاضٙس .تٛضیح ایٙى ٝزض حاَ حاضط
ػّٕیات ٔاضیٗ واضی ٔیا٘ی ٔجٕٛػٞ ٝای
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حضًر شرکت َپکً در ومایشگاٌ بسرگ راٌ ي شُرسازی ي صىایع يابستٍ

ٕ٘ایطٍا ٜتعضي ضا ٚ ٜضٟطساظی  ٚصٙایغ ٚاتست ٝتا ضؼاض

 ٚآٌاٞی اظ تٛإ٘ٙسی ٞا  ٚزستاٚضزٞای ایٗ ضطوت  ٚتاظتاب آٖ

ػّٕىطز ،تٛإ٘ٙسی ٞا  ٚظطفیت ساظی ٞا تٔ ٝست چٟاض ضٚظ اظ

زض ضثىٞ ٝای ذثط  ٚجاْ جٓ تٛز .ضطوت ٞپى ٛػال ٜٚتط ٕ٘ایص

تاضید ِ 9غایت  12آشضٔا ٜزض ٔصّی تعضي تٟطاٖ تطٌعاض ٌطزیس.

آذطیٗ ٔحصٛالت سثه ذٛز اظ لثیُ اسىیس ِٛزض ،غّته ٞای

ایٗ ٕ٘ایطٍا ٜفطصت ٔٙاسثی تطای ٘طاٖ زازٖ تٛا٘ایی ترص

وٛچه وططی  ٚذٛز وططی ٘سثت تٔ ٝؼطفی آذطیٗ

زِٚتی  ٚذصٛصی فؼاَ زض حٛظ ٜضا ٚ ٜضٟطساظی تٛز .ضطوت

ٔحصٛالت جسیس ضطوت اظ لثیُ تىِٛ ٟٛزض ٞای ،B90 ٚ M542

ٞپى٘ ٛیع ٔا٘ٙس ٌصضت ٝزض ایٗ ٕ٘ایطٍا ٜزض ز ٚغطف ٝسطتاظ ٚ

ِٛزض  ٚ HWL65سایط ٔحصٛالت تحمیماتی ضطوت ،حٛظٞ ٜای

سطپٛضیس ٜضطوت وطز .اظ ٕٟٔتطیٗ زستاٚضزٞای ایٗ ٕ٘ایطٍاٜ

واضی جسیس ضطوت اظ لثیُ تاظساظی ٛ٘ ٚساظی ٔحصٛالت ٚ

تاظزیس ٔؼأ ٖٚحتطْ ٚظیط ضا ٚ ٜضٟطساظی اظ غطف ٝضطوت ٞپىٛ

اجطای پطٚغٞ ٜای ساظ ٜفّعی الساْ ٕ٘ٛز.

حضور معاون محترم وزير راه و شهرسازي در
غرفه شركت هپكو
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معرفی برخی از امکاوات ي تجُیسات شرکت َپکً (ادامٍ دارد)

بـرش پـالسمــا
پالسوا ،حالتی از هادُ است کِ در دهای

در طبیعت هادُ بِ سِ حالت جاهذ ،هایع ٍ

برش پالسما:

خیلی باال بَجَد هی آیذ ٍ ساختارّای

گاز هی باشٌذ .در صَرتی کِ بِ هادُ

پالسوا گازی است یًَیسُ شذُ کِ حرارت

هَلکَلی هفَْم خَد را در ایي ٍضعیت از

جاهذی حرارت دادُ شَد بِ هایع ٍ سپس

ًسبتاً باالیی ایجاد هی کٌذ کِ بِ عٌَاى

دست هی دٌّذ .در حالت پالسوا اتن ّا ٍ

بِ گاز تبذیل هی شَد .حال اگر بِ گاز

یکی از هؤثرتریي فرایٌذّای برشکاری

ررات آى (الکترٍى ٍ پرٍتَى ٍ ًَترٍى)

حرارت دّین گاز بِ هادُ ای تبذیل خَاّذ

با سرعت باال ٍ کیفیت عالی برای فلسات

آزاداًِ در هحیط حرکت هی کٌٌذ ٍ تغییر

شذ کِ بِ آى پالسوا یا حالت چْارم هادُ

هختلف از جولِ ٍرق ّای استٌلس استیل

هَقعیت هی دٌّذ.

هی گَیٌذ.

هی باشذ.

مشخصات دستگاٌ َای برش پالسما:
 سیستن کٌترل BECKOFF ٍ ESAB

ً رم افسار برًاهِ ًَیسی

COLUMBOS

 ابعاد

هفیذ

ضخاهت ٍ جٌس قطعِ 6000
هیلیوتر در دقیقِ
 تَاى هاکسیون 400A

ٍ OMINIWIN

کارگیر

-

حذاکثر سرعت برش با تَجِ بِ

7000*1200

هیلیوتر
 ضخاهت ّای برش برای فَالدّای
کربٌی از  0/5تا  80هیلیوتر ٍ برای

 دقت برش 2MM
 گازّای کوکی جْت برش پالسوا،

 -1سرعت باالی برش (در شرایط خاص
ًسبت بِ برش شعلِ حذٍد  10برابر)
 -2ایجاد پخ در هحیط ّوسهاى با عول
برش (بیي  0تا)±45
 -3برش فَالدّای ضذ زًگ (استٌلس
استیل)

اکسیصى -آرگَى -ازتّ -یذرٍشى ٍ

 -4قابلیت هارک زدى قطعات

هخلَط ّیذرٍشى با ازت

 -5دستگاُ هجْس بِ سیستن هکٌذُ جْت

فَالدّای استٌلس استیل از  0/5تا 45

يیصگی َای شاخص ماشیه برش

اًتقال دٍدّای حاصلِ بِ بیرٍى از

هیلیوتر

پالسما:

کارگاُ.

اضانٔ ،یساٖ صٙؼت ،تّٛاض ضٟیس ترتیاضی ،تؼس اظ پُٔ ،جتٕغ تِٛیسی ٞپى ٛاضان
تّفٗ 086-33680940 -59 :فىسEmail: crm@hepcoarak.com 086-33680929 :
طراحی ٍ تذٍیيٍ :احذ کسب ٍ کار شرکت ّپکَ اراک -پَرهٌذ

