تحلیل و طراحی

خدمات حوزهی تحلیل و طراحی
تهیه شناسنامه فنی

طراحی و ساخت قطعات

تحلیل هیدرولیکی و آیرودینامیکی
تحلیل تنش و ارتعاشات
طراحی معکوس

طراحی مجدد

نرمافزارهای تحلیل تجهیزات دوار

پارس فنآوران رادیـن

ه رادیـن
دربار 
شرکت پارس فنآوران رادین با شماره ثبت  444775در اردیبهشت سال  1391فعالیت
خود را به شکل رسمی آغاز نمود .این شرکت با بهرهگیری از تیمی با تجربه سعی دارد با ادغام
روشهای نوین طراحی و استفاده از تجربیات ارزشمند صنعتی ،خدمات جدیدی را در حوزه
تجهیزات دوار ارائه دهد.در حال حاضر شرکت در سه حوزه مستقل:
تکنولوژی تحلیل و طراحی تجهیزات دوار

خدمات تخصصی پمپ
تست و اندازهگیری

در حال فعالیت میباشد.

منابع و امکانات ویژه در رادین
دسترسی به کلیه استانداردهای معتبر و مقاالت و آخرین دستاوردهای علمی

تهیه پایگاه دانشی جامع و کامل شامل اهداف ،قیود و روشهای طراحی
استفاده از جدیدترین ابزار تحلیلهای هیدرولیکی ،تنشی و ارتعاشاتی

استفاده از به روزترین روشهای بهینه سازی چند هدفه

استفاده از آزمایشگاههای مجهز در زمینه تست تجهیزات و قطعات مکانیکی
استفاده از کاراگاه مجهز و نیروهای متخصص فنی

توانایی انتخاب جنس،منطبق با شرایط عملکردی

تسلط باال در فرایندهای ساخت و عملیات حرارتی
دسترسی به کامپیوترهای با قدرت پردازش باال

تهیه شناسنامه فنی
صنایــع بــزرگ بــه علــت تعــدد تجهیــزات ،دارای قطعــات مصرفــی زیــادی میباشــند کــه اتمــام ایــن قطعــات و عــدم دسترســی بــه آنهــا
هزینههــای بســیار گزافــی را بــه نحــو مســتقیم و غیــر مســتقیم بــه مجموعههــا وارد مینمایــد .بــا تهیــه شناســنامه فنــی قطعــات ایــن امــکان
فراهــم میآیــد تــا در هــر زمانــی ســفارش ســاخت قطعــه صــادر شــده و بــه نحــو صحیحــی تحویلگیــری شــود .کارشناســان ایــن شــرکت بــا
تجربــه تهیــه شناســنامه فنــی بــرای رنــج وســیعی از قطعــات و حضــور در صنایــع مختلــف ،آمادگــی خــود را بــرای تهیــه ایــن مــدارک فنــی اعــام
م ـیدارد.
معرفی قطعه
شرایط کاربری قطعه
معرفی سیال در ارتباط با قطعه
نقشههای ساختی
ویژگیهای متالوژیکی
تعیین جنس و ترکیب شیمیایی
تعیین سختی ،تست کوانتومتری و متالوگرافی
فرایند ساخت
فرایندهای اصلی ساخت
تعیین تستها و محدوده پذیرش هر مرحله
تعیین فرایندهای تکمیلی ساخت
بسته بندی و نگهداری
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طراحی و ساخت قطعات
در صنایــع گوناگــون بــرای ســاخت تجهیــزات و یــا تامیــن قطعــات مصرفــی (در محیطهــای ســاینده و خورنــده) همــواره نیــاز بــه ســاخت
قطعــات میباشــد .مهندســان ایــن شــرکت بــا تجربــه ســاخت و کنتــرل کیفــی انــواع قطعــات ،آمادگــی خــود را بــرای تامیــن قطعــات
صنایــع متفــاوت اعــام م ـیدارد.
ســاخت قطعات فلزی مقاوم به ســایش
هــای کــروم ،نــای هــارد ،آلیاژهای مولیبدان دار
ســاخت قطعات پالســتیکی مقاوم به خوردگی
تفلنهــاPFA ،PVDF، HD1000 ،
ســاخت قطعات الســتیکی و پلیمری
. . . , NR, NBR, SBR
ســاخت قطعات چدنی و اســتیلی
SS316L, SS316TI ,SS316 ,SS304
ســاخت قطعات با عملیات حرارتی و پوشـشدار
کرومیــوم کاربایــد ،تنگســن کاربایــد و . .

تحلیل و شبیهسازی جریان
بــه منظــور بررســی رفتــار جریــان در تجهیــزات گوناگــون از تحلیلهــای هیدرولیکــی و آیرودینامیکــی اســتفاده میشــود .کارشناســان ایــن
شــرکت بــا اســتفاده از بــه روزتریــن ابــزار و نرمافزارهــای تحلیــل جریــان و تجربــه بــاال در شبیهســازی جریانهــای پیچیــده ،آمادگــی خــود را
بــرای تحلیــل و شبیهســازی جریانهــای تراکــم پدیــر و غیــر تراکــم پذیــر اعــام مــیدارد.

مزایای تحلیل جریان
کاهش هزینهها و سرعت باالتر
تحلیل تجهیز در سایز واقعی و شرایط حاکم
امکان مشاهده توزیع سه بعدی رفتار جریان
امکان مشاهده توزیع سه بعدی دمای قطعات
محاسبه مقدار نیروی وارده از سیال به مرز جامد
شبیهسازی پدیدههای خاص مانند سرج و امواج ضربه
تعیین پارامترهای عملکردی نظیر دبی ،بازده ،توان
بررسی تاثیر قطعات معیوب بر عملکرد تجهیز
بررسی رفتار تجهیز در شرایط کاری متفاوت
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تحلیل و شبیه سازی مکانیکی
بــه منظــور بررســی رفتــار مکانیکــی قطعــات الزم اســت تــا تحلیلهــای مکانیکــی دقیقــی شــامل تحلیــل تنــش و تحلیــل ارتعاشــات بــر روی آنهــا
صــورت پذیــرد .مهندســان ایــن شــرکت بــا اعتبارســنجی دقیــق نتایــج شبیهســازی بــا نتایــج آزمایشــگاهی و اســتفاده از نرمافزارهــای تخصصــی،
امــکان تحلیــل مکانیکــی تجهیــزات را در پیچیدهتریــن بارگذاریهــا میســر میســازد.

مزایای تحلیل مکانیکی
کاهش هزینهها و افزایش سرعت
تعیین ضریب اطمینان قطعه
تخمین عمر قطعه متناسب با شرایط کاری
تخمین مقدار خیز قطعات و تغییر شکل آنها
شناسایی ضعیف ترین بخش تجهیز
تعیین سرعتهای بحرانی
تهیه مدل روتور دینامیکی و تحلیل پایداری شفت

طراحی معکوس
طراحــی معکــوس بــه فراینــدی اطــاق میشــود کــه در آن طــراح بــا دارا بــودن نمونــه قطعــه و یــا نمونــه تجهیــز قصــد تهیــه طرحهــا و اســناد
و مدلهــای کامپیوتــری آن را داشــته و در گام بعــدی بــا تعییــن پروســه ســاخت ،دقیق ـ ًا قطعــه و یــا تجهیــز مــورد نظــر را تولیــد نمایــد .ایــن
شــرکت بــا تجربــه بــاال در طراحــی معکــوس قطعــات و تجهیــزات صنعتــی دقیقـ ًا قطعــه و یــا تجهیــز مــورد نظــر را بــه همــراه شناســنامه فنــی
کامــل آن تولیــد مینمایــد.

مزایای طراحی معکوس
کاهش قیمت تمام شده تجهیز
کاهش فضای اشغال شده در انبارها
امکان تامین تجهیز در هر زمان
سهولت در بازرسی کیفی قطعات

طراحی معکوس در رادین
اندازهبرداری با دقت باال
تهیه مدل سه بعدی اسمبل شده تجهیز
تهیه نقشههای ساختی دو بعدی کلیه قطعات
تعیین جنس قطعات و پوششهای بهکار رفته
تعیین فرایند ساخت قطعات و نظارت بر آن
تعیین فرایند مونتاژ کامل تجهیز
تعیین تستهای عملکردی تجهیز
تعیین فرایند بستهبندی و نگهداری
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دوباره طراحی و بهینه سازی
بــا اهمیــت یافتــن بهــرهوری و افزایــش ســطح تولیــددر مجموعههــای صنعتــی کشــور عمــر قطعــات و بازدهــی آنهــا اهمیــت فراوانــی پیــدا
نمــود .طراحــی مجــدد بــه معنــای آغــازی دوبــاره در فراینــد طراحــی و ایجــاد تغییراتــی در جهــت بهبــود یــک یــا چنــد هــدف طراحــی میباشــد.
کارشناســان ایــن شــرکت بــا آگاهــی کامــل از فراینــد طراحــی و ســاخت تجهیــز و بــا اســتفاده از جدیدتریــن روشهــای طراحــی و بهینهســازی
محصــول مــورد نظــر را ارتقــاء خواهنــد داد.

مزایای طراحی مجدد

طراحی مجدد در رادین

ارتقاء عمر تجهیز و کاهش توقفات

شناخت فلسفه طراحی و ایجاد پایگاه دانشی مناسب

ارتقاء بازده تجهیز و افزایش بهرهوری

دسترسی به استانداردها و گزارشات معتبر

ارتقاء عملکرد تجهیز

شناسایی قیود و اهداف طراحی تجهیز

تامین قطعات از دست رفته

استفاده از روشهای طراحی کارامد و به روز
استفاده از توابع بهینهساز چند هدفه
تحلیل و شبیهسازی سه بعدی رفتار جریان
تحلیل تنش و ارتعاشات و تعیین ضریب اطمینان قطعات
انتخاب جنس بر مبنای قیود حاکم بر مسئله

نرمافزارهای تحلیل تجهیزات دوار
افزایـــش نیـــاز تجهیـــزات دوار در صنایـــع گوناگـــون کشـــورمان ایـــران  ،شـــرکتها را بـــر آن داشـــت تـــا بـــه طراحـــی معکـــوس ایـــن
تجهی ــزات بپردازن ــد .در فراین ــد طراح ــی معک ــوس تجهی ــزات پیچی ــدهای همانن ــد توربینه ــا و کمپرس ــورها تحلی ــل عملک ــرد ای ــن تجهی ــزات
از اهمیـــت باالیـــی برخـــوردار اســـت .نرمافزارهـــای ایـــن شـــرکت امـــکان تحلیـــل عملکـــرد طیـــف وســـیعی از توربوماشـــینها را فراهـــم
مـــیآورد .از مزایـــا اصلـــی ایـــن نرمافزارهـــا میتـــوان بـــه ســـرعت بـــاال ،دقـــت مناســـب و اعتبارســـنجی آنهـــا بـــا نمونههـــای تجربـــی
اش ــاره نم ــود.

عناوین نرمافزارها

کاربرد نرمافزارهای تحلیل

نرمافزار تحلیل یک بعدی

کمپرسور محوری

نرمافزارتحلیل انحنای خط جریان

کمپرسور شعاعی

نرمافزار تعیین توع پروفیل پره

توربین گاز

نرمافزار توسعه روابط افت پروفیلها

توربین بخار

نرمافزار تعیین شرایط خط سرج

توربین شعاعی
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پارس فنآوران رادیـن
شرکت پارس فنآوران رادین
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