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های علمی و تجربی ، در دستیابی راهنمایی ائهخود و ار و خدمات ایم که با ضمانت محصوالتاز نخستین روز تا کنون بر آن بوده

تجهیزات روز دنیا و همچنین گسترش علم و و در این راستا کوشیدیم تا با بهره گیری از  .باشیمبه نتیجه مطلوب با مشتریانمان همراه 

متخصصین همراه این شرکت فعالیت خود را در  تولید و پشتیبانی واحد تحقیق و توسعه،حامیان قوی تری برای مشتریانمان باشیم.

، از ابتدای راه اندازی شرکت، همواره طرح اندهان شروع کردهدر استان اصف 1380قالب تیمی با تجربه علمی و عملی از سال 

با گسترش کارهای اجرایی شرکت دانش توسعه کمی و کیفی شرکت مد نظر بوده و در دستور کار این شرکت قرار داشته است.

ای را در سال مجموعهبنیان فراگیر صنعت مهربین جهت همکاری بیشتر با صنایع،مراکز دانشگاهی و همچنین تحقیق و پژوهش خود 

اندای نمود. در شهرك علمی تحقیقاتی در راستای طرح تحقیق و توسعه و ارتباط نزدیک تر با صنایع و مراکز علمی کشور راه 1392

 مشاورین از وسیعی طیف به دسترسیاین شرکت با توجه به موقعیت مکانی و استقرار در شهرك علمی و تحقیقاتی اصفهان و در 

 را شما نیاز مورد خدمات و ها،تجهیزاتدستگاه تا است ها برآنو همچنین آزمایشگاه ها و کارگاه مختلف مقاطع هایتخصص در

رسانی در کنار شما باشد. افراد حاضر در این شرکت در رزومه کاری خود افتخار و خدمت ساخت مرحله تا و ارزیابی،مشاوره

صنایع پاالیش اصفهان، شرکت فاتح صنعت کیمیا) پارس چنوبی(، گاز پارس، همکاری با صنایع گوناگون همچون شرکت نفت و 

شرکت وانیا فاتح اندیشه نسل پاسارگادو... و همچنین مراکز آموزشی و ،مجتمع پترشیمی اصفهان مجتمع فوالد مبارکه اصفهان،

ان،دانشگاه صنعتی فوالد،دانشگاه صنعتی اصفهان،دانشگاه تهران،دانشگاه شهرکرد،دانشگاه همد هایدانشگاهپژوهشی مانند 

 .رادارد... اصفهان
 باشد.بنیان، ثبت اختراع،دریافت مجوز فناوری و... از افتخارات این شرکت میهای دانشعضویت در شرکت 
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 خدمات فنی و مهندسی

 هاطراحی،مهندسی معکوس و ساخت تجهیزات و مکانیزم

-هایی همچون مهندسی مکانیک)طراحیگیری از تخصصتیم حاضر در شرکت با بهره

حله از مرمهندسی ارائه خدمات ونیک( و مهندسی مواد، کوشیده است تا با ، مکاترکاربردی

های تا ساخت نهایی و تحویل دهی در راستای بومی سازی تجهیزات و مکانیزمانتخاب مواد 

 صنعتی گامی هرچند کوچک برداشته باشد.

 های ذیل اشاره کرد:توان به ساخت دستگاههای در دست اقدام میازنمونه پروژه

  های حفاری)به سفارش پژوهشکده معدن دانشگاه صنعتی اصفهانبررسی دسیبل دستگاه 

 ه کمپرس زباله )به پیشنهاد شرکت نفت و گاز پارس(دستگا 

 صاپا(_دستگاه رشد بلور غیر فلزی در مقیاس صنعتی)شرکت صنایع اپتیک ایران 

 . . .  

 

 مهندسی معکوس و تهیه دفترچه فنی

هایی مهندسی مواد و مهندسی مکانیک و گیری از تخصصبهره این شرکت با

گیری از تجهیزات به روز آماده ارائه خدمات مهندسی معکوس و تهیه بهره

باشد،خدمات قابل ارائه ها میتجهیزات به دیگر شرکتدفترچه فنی قطعات و 

 به شرح زیر است:

 آنالیز جنس متریال،ساختار،پوشش و کیفیت سطح 

 های نقشه برداری دستی و دیجیتال به کمک دستگاهCMM  و 

Optical Digitizer 

 هادمونتاژ قطعات و مکانیزم 

 پیشنهاد متریال با در نظر گرفتن محیط کاری 

 های اجراییسازی سه بعدی و دو بعدی نقشه طراحی و مدل 

 ... 
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 تغییر مکانیهای سطح سنج

 ( است.Torque Tubeسطح سنج شناوری) انواع بومی سازی و تولید داخلشرکت دانش بنیان فراگیر صنعت مهربین  از افتخارات

نیروهای متخصص خود در زمینه مواد و متالورژی،مهندسی مکانیک)طراحی از و بهره گیری  این شرکت توانسته است با بررسی علت تخریب

این مجموعه پرکابرد  نیاز صنایع به گامی در برطرف کردنسازی دانش فنی آن مجموعه کند تا  بومیو  اقدام به ساخت کاربردی،مکاترونیک(

ایم با ستیل توانستهاینکونل و  ا ها، با جایگزینی جنس متناسب با نیاز همچونترک تیوبعلت تخریب نمونه های خارجی  با بررسی.برداشته باشد

 کاهش هزینه نسبت به نمونه خارجی،عمر کاری این قطعات را افزایش دهیم.

برنامه شد تا  بر آن،این شرکت ها در صنایع نفتی)سکو شماره یک نفت و گاز پارس(آنموفق ساخت این قطعات و تست میدانی  کسب دانش فنیبا 

این های شناوری و اختالف فشاری و هچنین ساخت قسمت ابزار دقیق سطح سنجها همچون سنجوسعه در زمینه ساخت انواع دیگر سطحتحقیق و ت

 ها را در دستور کار خود قرار دهد.سنجسطح

 شود. LD244و همچنین مدل  Torque Tube12000 series های تغییر مکانیتا کنون این شرکت موفق به ساخت سطح سنج
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 صنایع نفت،گاز و پتروشیمی و قطعات تجهیزات

 شیرآالت و قطعات مربوط

رد صنایع نفت،گاز و پتروشیمی است که از تجهیزات پرکارب valve)شیرآالت)

 وظیفه کنترل جریان سیال را بر عهده دارد.

های عبوری به تقسیم بندی این تجهیزات بسته به مکانیزم عملکردی و سیال 

 شود.                ای،سوزنی و ... تقسیم میهایی همچون بال ولو،دروازهدسته

تجهیزات متناسب با نیاز از جمله توانمندی  این شرکت تامین،ساخت و تعمیر این 

 است.

 

 هاانواع فلنچ

ی است که انواع مختلفی از قبیل مله قطعات پرکاربرد صنایع نفتها از جفلنج

 د.دار و اوریفیس دارهای گلودار،ساکتی،کور،عینکی،رزوهفلنج

گیری از متخصصین خود در زمینه مواد و متالورژی و ساخت و این شرکت با بهره

هایی های گوناگون و جنسها با گالستولید آماده ساخت اینگونه از فلنج

 همچون استیل،اینکونل و ... است.

 

 سایر الزامات و قطعات

این شرکت امکان قطعات دیگری همچون موارد زیر را متناسب با نیاز صنایع 

 دارد:

  های استیل،اینکونل و دیگرجنسساخت انواع گسکت های آلیاژی با 

 آلیاژها متناسب با درخواست

  ساخت شافت با امکان پوشش دهی کروم سخت،پوشش الکترولس 

 های خاص قطعات تحت سفارش با جنس 
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 قطعات صنعتی تست رپلیکا،بررسی علت تخریب و عمر باقی مانده

 رپلیکا آزمون تخصصی

های نوری و الکترونی است. این رای بررسی ریزساختاری توسط میکروسکوپسازی نمونه برپلیکاگیری یک روش آماده

رود. روش مخرب روش یک روش غیرمخرب شناخته شده است که معموالً برای ارزیابی عمر باقیمانده قطعات به کار می

باشد که باعث از دست رفتن هایی از قطعه میمستلزم بریدن تکهبررسی ریزساختاری یا همان روش متالوگرافی 

شود. اما روش رپلیکاگیری به عنوان یک روش غیر مخرب به صورت گسترده در مطالعات ریزساختاری کارآیی آن می

 .قطعات تحت سرویس کاربرد دارد

 بررسی علت تخریب و عمر باقی مانده قطعات صنعتی

شکست یا تخریب قطعات مهندسی، ناشی از عوامل متعددی مانند انتخاب نادرست مواد، نارسایی فرایند 

ضمن شناخت این عوامل می توان .نامناسب می باشدتولید، شرایط محیطی پیش بینی نشده و یا کاربری 

نقش حائز اهمیتی در افزایش عمر مفید قطعات، جلوگیری از شکست و تخریب زود هنگام قطعات و کاهش 

 غیر برنامه ای تجهیزات ایفا کرد.هزینه های ناشی از توقف های 

اساتید با تجربه در این زمینه با گیری از افراد مجرب و شرکت دانش بنیان فراگیر صنعت مهربین با بهره

توان به ها میصنایع گوناگون نفت،گاز و پتروشیمی و صنایع فوالد همکاری داشته باشد.از جمله این شرکت

های نفت و گاز پارس،فوالد مبارکه اصفهان،پاالیش نفت اصفهان،پتروشیمی تندگویان،فاتح صنعت شرکت

 کیمیا و ... اشاره کرد.
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 های تست سایشدستگاه

شرکت دانش بنیان فراگیر صنعت مهربین با بهره گیری از افراد متخصص و با تجربه به کمک 

آزمایشگاهی و صنعتی جهت تولید های بررسی نیاز های موجود موفق به ساخت انواع آسیاب

 نانو ذره و میکرونیزه سازی مواد شده است همچون:

 دستگاه تست سایش ترکیبی 

 دستگاه تست سایش پین و دیسک 

 دستگاه تست سایش رفت و برگشتی 

 ستگاه تست سایش خوردگید 

 دستگاه تست خستگی خوردگی 

 . . . 
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 ها صنعتی و آزمایشگاهانواع آسیاب

شرکت دانش بنیان فراگیر صنعت مهربین با بهره گیری از افراد متخصص و با تجربه به کمک بررسی نیاز های 

جهت تولید نانو ذره و میکرونیزه سازی مواد های آزمایشگاهی و صنعتی موجود موفق به ساخت انواع آسیاب

 شده است همچون:

 آسیاب سیاره ای دما باال با قابلیت کنترل دما 

 آسیاب سیاره ای دما محیط 

 آسیاب اسپکس 

 میکسر سه بعدی 

 بال میل افقی گلوله ای 

 . . . 

 تجهیزات آزمایشگاهی
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