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سوپرآلیاژها  مس 

و نسا  دادیاد 

 فوالدها  ابزار

شرکت فن آوران حدید گستر ،  نسل جدید فوالد های ابزار و فوالد های تخصصی آلمانی را در برای مصرف در صنایع مختتت ت   

 از جم ه نفت و گاز و پتروشیمی ،هوانوردی ،فوالد و خودرور را به صورت سفارشی تامین میکند.. 

سال تجربه در فوالد سازی  و با  با تکیه بر تجربه و دانش به روز، مترجتع کتامتل فتوالد ابتزار    033فوالد سازان  آلمانی  با بیش از  

 محسوب میشوند.. 

فن آوران حدید گستربه نمایندگی انحصاری شرکت های معتبر  ترکیه، انواع سوپرآلیاژی مس  شامل انواع برنز ها ،مس برلتیتو ،  

 آلومینیو  برنز و مس خالص را تامین میکند  و امکان تامین سفارشات با طرح و نقشه دلخواه مشتری هم فراهم میباشد 

آلیاژهای مس با توجه به رنج بسیار گسترده خواص مکانیکی و 

فیزیکی گستره کاربردی بسیار زیادی را دارا هستند ،از سیستتت  

های حفاری در چاه نفت تا قطعات خاص با انتقال الکتتریتکتی 

ویژه و یا دیسک های جوشکاری مقاومتی همگی از آلیتاژهتای 

برلیوم جهت استفاده در قالب   مس به دست میایند.آلیاژهای مس

های تزریق پالستیک ،کارآمدترین ابزار برای افزایش بهره وری 

 در صنعت پالستیک میباشد. 

آلومینیوم برنز به عنوان جایگزین برتر فسفر برنز با دوام بستیتار 

بیشتر از جمله سوپرآلیاژهای مس محسوب میگردد که به سفارش 

 و یا نقشه دلخواه مشتریان تامین میگردد.  مشتریان مطابق با ابعاد

بوش های آلومینیوم برنز به روش ریخته گری گریز از مترکتز 

تولید میشوند و به همین دلیل عیوب ریخته گری رایج در ریخته 

گری سنتی مثل مک در آنها وجود ندارد.عالوع بر این ،با توجته 

از ضایعتات   به کنترل دقیق تر بر روی ابعاد و نیز استفاده مجدد

ماشین کاری قطعات ،قیمت مناسب ،مزیت دیگر محصتول متا 

 نسبت به نمونه های موجود در بازار است. 

با هدف پاسخگویی به نیتاز  5831فن آوران حدید گستر در سال 

صنعت منظقه به خدمات به روز عملیات حرارتی و تامین فتودد 

 های ابزار و سایر آلیاژهای مهنتدستی راه انتدازی گتردیتد.

این شرکت تنها مجموعه با قابلیت ارایه خدمات عملیات حرارتی 

ر منطقه متحتستوب و کوره خال ددر کوره های اتمسفر کنترل 

میشود که با در اختیار داشتن دو خط کامل کوره های آیشلین و 

تن خدمات عملتیتات  0222ولمن سادنه به طور متوسط ظرفیت 

 حتتتترارتتتتتی را دارا متتتتیتتتتبتتتتاشتتتتد.

به  نمایندگی انحصاری شرکت های معتبر   فن آوران حدید گستر

ترکیه ،انواع سوپر آلیاژ های مس و فودد های آلتیتاژی،و نستل 

جدید فوددهای ابزار آلمانی را در اخیار صتاحتبتان صتنتایت  

 قرارمیدهد.  

صنای  حساس و کلیدی کشور تجربه استفاده از محصودت با کیفیت  تامین شتده  

 تتتوستتط فتتن آوران حتتدیتتد گستتتتتر را دارنتتد 

 

 خدمات ددید

 د ر ب ا ر     ماا 

،تخصصی ترین و مجهزتتریتن مترکتز ختدمتات  99با راه اندازی و به کارگیری دو کوره تحت خال آلمانی از پاییز 

عم یات حرارتی تحت خال  کشور  پاسخگوی نیاز صنعتگران و مراکز ع می کشور است کوره هایی بته رترفتیتت 

درجه   س سیوس و امکان خنک کاری دو جهته برای نتایج  0523سانتی متر با گستره دمایی تا 93×03×03کارگیری 

 (را دارا هستند.absoluteبار ) 0یکنواخت ابعادی و متالورژیکی که قاب یت کوینچ با فشار حداکثر 

گستره وسیعی از عم یات حرارتی انواع فوالد های ابزار سردکار ،گر  کار،فوالد های تند بر  سوپتر آلتیتاژ هتای 

 نیکل، تیتانیو  و  آلیاژ های رسوب سخت با کیفیت بسیار مط وب در این کوره ها انجا  میپذیرد.



 آزمایشگا  

کوره اتمسفر کنترل ولمن با گرمایش الکتریکی و ابعاد کارگیری 

سانتیمتر به ظرفیت یک تن ،برای عملیتات  12و ارتفاع  502×02

حرارتی انواع قطعات با قابلیت کوینچ سری  به هتمتراه کتوره 

پیشگرم و ماشین شستشو خط دوم عملیات حرارتتی شترکتت 

 میباشد.

شرکت با در اختیار داشتن انواع سختی سنج های ثابت و پرتابل 

 5222و میکرو هاردنس و نیز میکروسکپ نوری با بزرگنمایتی 

برابر ،به طور مستمر فرآیند ها  و نتیایج را بررستی و صتحته 

 گذاری مینماید.

کنترل سختی و ریز ساختار و عمق نفوذ موثر قطعات به دقتت 

انجام میشود و اعتبار گواهی های صادره آزمایشگاه بترای متا 

 بسیار مه  و با ارزش است.

 کور  ولمن

عملیات حرارتی یکی از کلیدی ترین مراحل تولید قطعتات 

صنعتی به حساب می آید و به تناسب انتتظتاری کته از 

عملکرد یک قطعه و یا خواص فیزیکی یا مکانیکی ،داریت  

 ،طتتتتراحتتتتی و اجتتتترا متتتتیتتتتشتتتتود.

شرکت فن آوران حدید گستر برای انجام گستره وسیعی از 

انواع عملیات حرارتی در کوره های اتمسفرکنترل بترروی 

فودد ها و چدن ها و نیز آلیاژهای غیرآهنی آمادگی دارد و 

در حال حاضر در دو خط عملیات حرارتی 

آیشلین و ولمن ،خدمات زیر به مشتتریتان 

متنوع ازصنای  خودرو،نفت،ساختمان ،فودد 

 و صنای  خاص ارایه میشود:

کربورایزینگ)ستمتانتتتاستیتون گتازی 

آنیل،نرمادیز،سختکاری و تتمت،تر،رستوب 

 سختی و تنش گیری.

ع م ا ی ا ت   حار ا ر تا      

ت ح ک   ک و ر     ا ت م س  ار   

 ک ت ت ر   

کی وگر  شتارژ  533خط عم یات حرارتی آیش ین مجهز به کوره الکتریکی پیشگر  و تمپر ،شستشو و کوره گازی با ررفیت 

 softمفید است و برای رنج گسترده ای از عتمت تیتات حترارتتی قتطتعتات شتامتل ستختتتکتاری،آنتیتل،نترمتاالیتزیتنت  ،

annealing   کربورایزین  در حال استفاده است.هر دو کوره اص ی و پیشگر  آیش ین مجهز به فن سیرکوالتور سقفی،

برای همگن کردن دما و اتمسفر هستند و یکنواختی خواص پس از عم تیتات حترارتتی از نتتتایتج هتمتیتن ستیتستتتم هتای 

سیرکوالتور میباشد..محفظه کوینچ قطعات مجهز به دو موتور قدرتمند همزن است که در زمان کوینچ قتطتعتات بتا هتمتزدن 

 روغن از تشکیل بخار روی قطعات ج وگیری میکند .

 کور  آیشاین
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تبریز روبروی موتوژن شهرهرف فهن 

 48آوری خودروخیابان دوم پالف 

 فن آوران حدیدگستر

 در صنای  مختلف،از جمله  OEMسال همکاری، با شرکت های به نام در سطح  51مفتخر هستی  به 

 شرکت های کولیس،ابتکار ورنیه،پیستون ایران،پارت فودد کاران ....در صنای  خودرو

 شرکت مهندسی سطح دومان و پرتو صنعت پاژ در صنای  نفت و گاز و پتروشیمی 

 هواپیمایی آتا در صنای  هواپیمایی

 شرکت های آذرقالب و فرابهریز ارک در قالب سازی و صنای  آلومینیوم

 شرکت های آهنگری فودد کوبان و تفتکاران و فودد بناب در صنای  فوددی

 و نیز بسیاری شرکت ها در صنای  خاص و پیشرفته ...

دونوع ماشین شات بالست با میز گتردان و  

غلتکی، برای عملیات تکمیلی قتطتعتات و 

ایجاد تنش فشاری در سطح، به ویژه در دنده 

 ها ،به کار گرفته میشود .

 ش ا ت   ب   س ک 

 مشتریان


