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 شرکت مهندسی پایش سطح اسپاداان

کو(ا)شرکت پاس  

26526شماره ثبت:   

20664065046شناهس ملی:    
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 payesh.surface@gmail.comا
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  معرفی شرکت

در حوزه  اي؛ پژوهشی و اجراییبا هدف ارائه خدمات مشاوره )پاساکو(  شرکت مهندسی پایش سطح اسپادانا

مهندسی سطح، افزایش عمر تجهيزات و قطعات مقاوم به سایش و خوردگی تاسيس گردید.استفاده از کادر 

آالت، افزاري بروز، دسترسی به بازارهاي جهانی جهت واردات تجهيزات، ماشينمجرب، امکانات سخت تخصصی

ز دیدگاه مدیریتی و تجربه علمی و اجرایی گيري او بهرهقطعات و مواد اوليه با کيفيت مناسب از کشور روسيه 

اعضاء هيات موسس شرکت مخصوصاً آقاي دکتر ایمان ابراهيم زاده با تجربه الزم در حوزه سایش و فرسایش 

المللی به صنایع داخل و خارج قطعات، آناليز تخریب و مهندسی سطح تالش دارد خدمات خود را در سطح بين

 کشور ارائه نماید.

 

ز  چشم اندا

خالقانه، چشم انداز خود را جهت ارائه خدمات در  هايشرکت مهندسی پایش سطح اسپادانا با رویکرد ارائه راه حل

حوزه ساخت، تامين مواد و طراحی قطعات ضد سایش و خوردگی در صنایع معدن با استفاده از سراميک ها، 

 کاربيدهاي سخت )کاربيد تنگستن و کاربيد کروم( و کلدینگ تعيين نموده است.

 

 ماموريت 

در  انیو ارائه بهترین پيشنهادات و راه حل ها به مشتر داریپا يارابطه يبرقرار شرکت پاساکومأموریت  نیتر یاساس

 باشد. یمو ارائه خدمات جهت ساخت آنها  یصنعت قطعاتمواد اوليه،  نيتام
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ر و   موسس شرکتسوابق شغلی بنيان گذا

 هاي اجراييمسئوليت 

 آباددانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف-رئيس پژوهشکده مواد پيشرفته   

  عضو هيات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد  

  عضو هيات مدیره شرکت فناوري نوین کاوش استوان  

  رئيس هيات مدیره شرکت آکوفناوري برین مواد مدیرعامل و  

 گروه مهندسی مکانيک -مدرس دانشگاه دولتی زابل  

 نعتی مالک اشتر صدانشگاه -مسنول آزمایشگاه متالورژي پودر  

 فازهاي اول، دوم و سوم پارس -بازرس جوش و خوردگی  

 عسلویه-الفين دهم-بازرس جوش   

 

 اجرايي-هاي تحقيقاتيپروژهبرخي از  

 استان جغرافيائی  موقعيت و  شرایط با متناسب بتونی پایههاي غيرمخرب تست روشهاي یا روش تعيين 

 اي استان اصفهانبرق منطقه-اصفهان

 شرکت معدنی و صنعتی-سازي گندله هاي دیسک هاي اسکرابر عمر طول و عملکرد سازي بهينه 

 گهر سيرجانگل 

 روش به تنگستن کاربيد هايقراضه از تنگستن پودر صنعتی نيمه توليد فناوري و فنی دانش تدوین و تحقيق 

 قليایی ذوب

 فلزي بين ترکيببا  و تنگستن کاربيد توليد فنی دانش تدوین FeAl   هاي آلياژ ورقبومی سازي و توليد

 برنج با روکش قلع به صورت پيوسته در تناژ باال

  دستگاه سایش مطابق استاندارد  ساخت و طراحیASTM G65 اده در صنایع معدنیفجهت است 

 1.695  فوالد در دانهها نرمال غير رشد عيب رفع چگونگی و علل بررسی   

 دکتر ايمان ابراهیم زاده

 فارغ التحصيل مهندسي مواد

 3131دانشگاه صنعتي اصفهان، سال 
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کاانت اهتوانمندي  شرکت و ام

  مقاوم به سایش مطابق شرایط کاري در صنعت شامل کاربيد و قطعات مواد اوليه انتخاب تامين و

با  هاي صنعتی مقاوم به سایشسراميکو  کاربيد کروم و الکترودهاي آن، الکترودهاي تنگستن

 بهترین کيفيت 

  قابليت تامين قطعات مقاوم به سایش مانندStud-Pin از منابع خارجی  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  طراحی و بومی سازي قطعات مقاوم به سایش با رویکرد بهبود عمر کاري و امکان جایگزینی آنها 

 استيلن، حوشکاري هاي ميکسر، سختکاري کاربيد تنگستن با جوشکاري اکسیقابليت تهيه دیسک

 هاي انتقال دهنده موادبا برق و شوت

  قابليت طراحیWPS کاري قطعات مقاوم به سایش و خوردگی مناسب جهت روکش 

  داراي تجهيزات الزم جهت ساخت قطعات صنعتی )وایرکات، فرزCNC دستگاههاي تراش دو و ،

 سه متري، سوپردریل، سنگ مغناطيس
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  استيلن، جوشکاري هاي جوشکاري اکسیکاري با روشامکان روکشCo2 حوشکاري ،

 زیرپودري و جوشکاري آرگون

کاانت و توانمندي  اهي وژيهام

 اي و چکشی(اي، پروانههاي مختلف)سيارهآسياب 

 ء، محيط کنترل شده(هاي مختلف )کوره خالکوره 

  دستگاههاي پرس گرم وSPS ات سراميکیجهت توليد قطع 

 پودر مس، اکسيد تنگستن-)تنگستن کاربيد، تنگستن هاتوليد مکانيزه پودر فلزات و سراميک ،

 (آلومينا ميکرونيزه و نانو

 عمليات حرارتی قطعات سراميکی خاص 
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 اهي شرکتصري از فعاليتمخن 

 شرکت معدنی و صنعتی-سازي گندله هاي دیسکهاي اسکرابر عمر طول و عملکرد سازي بهينه 

 گهر سيرجانگل 

شرایط گهر سيرجان در این پروژه با پایش یک ساله عمر اسکراپرهاي گندله سازي )یک( شرکت گل

هاي روکش کاري شده کاربيد موجود آنها بررسی گردید و تيغه اسکراپر با جنس سراميک همراه با پيچ

 پيشنهاد گردید.تنگستن 

 
 

 تهيه و تامين الکترود سوپرآلياژ پایه کبالت جهت استفاده در روکش کاري در صنایع دفاعی  

 در داخل کشور با هزینه تمام شده پایين توليد صنعتی استدهاتشکيل تيم تحقيقاتی براي  


