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 شرکت مهندسی تکان صنعت )گروه صنعتی اسپاد فلو( نام شرکت

 Spadflow  09134457175  شبکه اجتماعی 09134457175
09912144570 09912144570 

  09912144576/  09134457175  مهندسی فروش 

 اداری  واحد  09912144570

 www.spadflow.com وبسایت

 info@spadflow.com آدرس ایمیل

  34207377-031/  34207300-031/  22874962-021 تلفن تماس

 1389 تاسیستاریخ 

 آدرس
  2دشتستان  -پاسدارانخیابان   دفتر تهران:

 ساختمان الماس -بعد از چهار راه شریف  -خیابان امام خمینی دفتر اصفهان:  
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 درباره گروه صنعتی اسپاد فلو:
 گروه صنعتی اسپاد فلو به صورت تخصصی در حوزه ی خطوط پاشش و نازل های صنعتی فعالیت میکند.   

 زمینه های تخصصی این شرکت به شرح زیر است: 

 تولید تخصصی اسپری نازل ها، افشانک ها و اتمایزرهای صنعتی. ❖

 و سازه های پاششی طراحی، مونتاژ و نصب قطعات، تجهیزات ❖

 مهندسی فروش، تامین و واردات از برندهای معتبر در زمینه ی نازل های پاشش ❖

 و آنالیز های تحلیلی و عددی پاشش نازل ها سیستم های پاششپروژه های تحقیقاتی و توسعه  ❖

 و تصویر برداری آزمایشگاهی. ارزیابی و تست عملکردی پاشش با امکان اندازه گیری ❖

( و اجزای پاشش Spray Systemsتوکل به حضرت حق و با توجه به دانش و تخصص در حوزه ی خطوط پاشش ) این شرکت با

 ()افشانک( وظیفه مهمی در رفع نیاز های این حوزه بر عهده دارد.Spray Nozzlesصنعتی )

 

 اهداف و ماموریت:
تکان صنعت(، مهمترین عامل پیشرفت و پایداری در این شرکت بدون شک ماموریت تعیین شده در گروه صنعتی اسپادفلو )شرکت مهندسی 

محور به حداکثر رسانی دانش، تکنولوژی، تامین، تولید و ساخت بر مبنای سفارش سیستم ها و اجزای پاشش  5است. ماموریت این گروه در 

و کوچک و کسب رضایت مشتریان است.  استوار است. هدف این ماموریت برطرف کردن نیاز های صنایع و خطوط تولید کارخانجات بزرگ

 این شرکت همواره با عنایت پروردگار، مشتری مداری و گارانتی محصوالت و پروژه های خود را راس امور قرار داده است.
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 هاچشم انداز و ارزش
 ارتقا و ثبات اهداف و ماموریت شرکت در سطح ملی در مدت زمانی مشخص. ❖

 غیر صنعتی.صادرات نازل های صنعتی و  ❖

 انتقال فناوری و تاسیس شعب در سطح بین المللی. ❖

 

 تاریخچه، رشد و توسعه
فعالیت گروه صنعتی اسپادفلو )شرکت مهندسی  1389تشکیل گردید. در سال  1384تیم اولیه با هدف انجام پروژه های صنعتی در سال 

تاسیس گردید. انجام خدمات دقیق مهندسی و صنعتی، منجر به قرارگرفتن تکان صنعت( با انجام پروژه ها و قطعات تکنیکال صنعتی ثبت و 

( تعدادی از کارخانجات شد. موفقیت در ثبت دو اختراع در اداره ثبت شرکت ها و Vendor Listاین شرکت در فهرست تامین کنندگان )

همراه با مهندسی  1391د در این شرکت دارد. در سال مالکیت های صنعتی دریافت شده نشان از تکیه بر خالقیت در طراحی و توانمندی تولی

معکوس و ساخت تعدادی از نازل های صنعتی طبق درخواست، نیاز کارخانجات کشور شناسایی و ماموریت و اهداف شرکت بر این اساس 

کارخانجات مختلف  تعیین شد. داشتن سابقه حضور اعضای تیم مهندسی این شرکت در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و تدریس در

 افتخاری است که ماهیت علمی و انجام مهندسی عملیات ها بر مبنای دانش تخصصی را نشان می دهد. 
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 تخصصی اسپری نازل ها، افشانک ها و اتمایزر های صنعتی تولید

پیشرفته خارجی در فرآیندی مهندسی گروه صنعتی اسپاد فلو همواره تالش می کند با برخورداری از دانش، تجربه و تجهیزات 
معکوس، روش های ابعاد برداری پیشرفته، تامین مواد، روش های تولید و کنترل های در حین و پس از ساخت در باالترین سطح 

 کیفیت نازل های پاشش صنعتی را ارائه دهند.

می سازی را پذیرفته و حاصل این اعتماد صرفه شرکت ها و کارخانجات در موارد متعدد همراه با گروه صنعتی اسپادفلو، ریسک بو
 اقتصادی، کاهش نگرانی های تامین و سایر مزایای بومی سازی بوده است.

 

تولید  کنندگان و کارخانه داران  سمت و سوی بومی سازی به عقیده مدیران گروه صنعتی اسپادفلو وظیفه تمام شرکت داران،
به ویژه در زمینه ی قطعات تکنیکال صنعتی مانند نازل های پاشش مسیری پر چالش صنعتی است . بدون شک مسیر بومی سازی 
 هم از نظر علمی و هم از نظر عملیاتی است.
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واحد طراحی تحقیق و توسعه گروه صنعتی اسپادفلو به صورت مستقیم از فرآیند های تامین و تولید جهت افزایش دانش و 
ند. طراحی نازل های پاشش و طراحی خطوط پاشش دو فرآیند جداگانه با دانش متفاوت تکنولوژی در این زمینه فعالیت می ک

است. طراحی نازل های پاشش، بسیار پیچیده و تخصصی است و با پارامتر های جریان دبی، فشار، زاویه پاشش، نوع سیال، 
 دامنه پاشش و نوع پاشش سر وکار دارد.

 سیستم های پاشش، آنالیز های تحلیلی و عددی پاشش نازل ها تحقیق و توسعهطراحی، 

( استاندارد ها، هندبک ها، نسبت CFDهای کامپیوتری دینامیک سیالی )گروه صنعتی اسپادفلو با استفاده از نرم افزار های آنالیز 
به شبیه سازی و کسب دانش طراحی اقدام و در مسیر توسعه است. از طرف دیگر طراحی خطوط پاشش جریانی، نیازمند به 

انش چیدمان نازل ها دارد تسلط بر انتخاب نوع نازل ها، خطوط پایپینگ، انواع پمپ ها، افت ها و تقسیم های فشار و دبی و د
 .که گروه صنعتی اسپادفلو با توجه به نیاز کارخانجات نسبت به طراحی خطوط پاشش اقدام می کند
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بدون شک تامین و واردات نازل ها و افشانک های صنعتی یکی از دغدغه ها ی گروه صنعتی اسپادفلو است. کارخانجات بزرگ و 
گروه صنعتی  کوچک در بسیاری از موارد به دالیل متعدد نیاز به تامین نازل های صنعتی از تامین کنندگان و سازندگان خارجی دارند.

اسپاد فلو سعی کرده است علی الرقم مشکالت جابجایی حاضر همواره پشتیبان کارخانجات صنعتی باشد و به روش های مختلف 
وارداتی ، نازل های مورد نظر کارخانجات را طبق شماره و برند درخواستی یا به صورت تخصصی با در نظر گرفتن شرایط کاری با 

 تامین نماید.شماره و برند پیشنهادی 

 

 (Spray Nozzles) ردات نازل های پاششمهندسی فروشی، تامین و وا

( ، پی ان آر انگلیس BETE( ، بی تِ آمریکا )Lechlerپاشش از برند های معتبر لخلر آلمان )در بیشتر کارخانجات در خطوط 
(PNR( اسپرینگ سیستم آمریکا ،)Spraying system( ام سی آلمان ، )MC GMBA( سی وای چین ، )CY SPRAY اک ، )

 ( استفاده می شوند.IkeuchIاو ای چی ژاپن )
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گروه صنعتی اسپادفلو تعدادی از نازل های صنعتی را به صورت پیش فرض)غیر سفارشی( در برنامه ی تولید با روش های تولید 

بر اساس انتخاب کنندگان نازل بایستی  مختلف تزریق پالستیک یا ماشینکاری با دستگاه های پیشرفته تمام سی ان سی دارد.

 .پارامتر های اصلی نسبت به انتخاب نازل مورد نظر اقدام نمایند

 محصوالت عمومی
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 30° - 130° (Spray Angle) زاویه پاشش

 (Flow Rate Range) دامنه ی دبی

 (lpm) لیتر بر دقیقه
0.57 - 2000 

 (Pressure Range)دامنه ی فشار 

 (Bar) بار
0.5 - 10 

 بار 2دبی سیال در فشار 
Flow Rate (lpm) @2bar 

0.63 - 1250 

 1/8 - 4 BSPT (Connection) اندازه اتصال

 Stainless steel** - Brass (Material) جنس

 

Full Cone Nozzles نازل های مخروطی کامل 

 با، دقت توزیع باالی بدست آمده پاشش ایجاد میکند برسر کل دایره یکنواخت رایک توزیع  (Full cone nozzle) نازل های مخروط کامل

عبور آزادانه  امنیت عملیاتی و Sیا   X  مدل  طراحی ویژه با حرکت چرخشی سپس جهت گیری سیال ورودی در مرکز محفظه چرخش نازل

در انواع زاویه های پاشش و در دبی های اسپاد فلو  . نازل های مخروطی کامل جریان محوری باال فرآهم میکند اطمینان هدرجبا از مقاطع را 

 به راحتی امکان پذیر است. درخواست هامختلفی موجود است. از این رو مطابقت دادن با 

 

**Grades depend On the Application 
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 60° - 130° (Spray Angle) زاویه پاشش

 (Flow Rate Range) دامنه ی دبی

 (lpm) لیتر بر دقیقه
0.013 - 508 

 (Pressure Range)دامنه ی فشار 

 (Bar) بار
0.3 - 100 

 بار 2دبی سیال در فشار 
Flow Rate (lpm) @2bar 

0.013 - 63 

 1/8 - 1 1/2 BSPT (Connection) اندازه اتصال

 Stainless steel** - Brass (Material) جنس

 

Hollow Cone Nozzles نازل های مخروطی یا چتری 

در جاهایی که به یک اسپری مخروطی یکنواخت نیاز باشد  ( Axial-flow hollow cone nozzlesجریان محوری ) چتری نازل مخروطی

 oil)برای مثال در خنک سازی و تمیزسازی گاز ها، پروسه جذب، کنترل غبار، رطوبت دهی محصول و پاشش روغن و رطوبت سازی هوا 

spraying and air humidifying) قطعه داخلی چرخش موثر  ، به شکلی بسیار کارآمد استفاده میشود. شیارهای مارپیچی موجود در

مایع را تضمین می کند. در نتیجه سطح تماس سیال پودر شده به طور مشخصی افزایش یافته که به همراه کوچکتر شدن طیف قطرات. 

 شرایط فوق العاده مساعدی را برای انتقال حجمی)جرمی( ایجاد می کند.

 

**Grades depend On the Application 
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 20° - 140° (Spray Angle) پاششزاویه 

 (Flow Rate Range) دامنه ی دبی

 (lpm) لیتر بر دقیقه
0.03 - 96 

 (Pressure Range)دامنه ی فشار 

 (Bar) بار
0.5 - 200 

 بار 2دبی سیال در فشار 
Flow Rate (lpm)@2bar 

0.05 - 63 

 بار )نازل های فشار باال( 80دبی سیال در فشار 
Flow Rate(lpm) @80bar (High Pressure Nozzle) 

4 - 50 

 1/8 - 3/4 BSPT (Connection) اندازه اتصال

 Stainless steel** - Brass (Material) جنس

 

Flat Fan Nozzles  خطینازل های  

نازل هایی با دبی کم برای رطوبت سازی و به ویژه جت های قدرتمند است.  نازل های خطی نشانگر توزیع یکنواخت سیال فشار های جت

، جت های فشرده شده با توزیع الگوهای مختلف سیال بستگی به شرایط استفاده داردکاربرد های عمومی مناسب اند. ساختار جریان نازل 

بی تاثیر  وقت فشار در آنهااحی شده اند، تغییرات میال سهمی وار طرسموجود است. به طور کلی نازل های خطی برای توزیع قابل طراحی یا 

مناسب اند، عملکرد ارزش های عملیاتی همانند دبی عرض پاشش، ضخامت جت و سیال توزیعی آن ها به  عمومیاست و برای کاربرد های 

مستطیلی و موجود هستند. حتی نازل هایی با طراحی خاص با توزیع قابل طراحی یا  در گروه صنعتی اسپاد فلوراحتی برای انواع فشار ها 

. برای دذوذنقه ای هم هستند اتصاالت ثابت و ساده کم هزینه همانند گریپر به طور قابل توجهی مونتاژ و تراز کردن نازل ها را تسهیل می کن

ند و فوالد و در بسیاری از زمینه های بازسازی سطح، به طور خالصه هر جایی به جت های آب قدرتم تولیدتمام عملیات های تمیز سازی در 

 یند هستند.آتعیین کننده برای دستیابی به نتایج قابل اعتماد فر خطییکنواخت نیاز باشد نازل های 

 

**Grades depend On the Application 
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Solid Stream Nozzles  جریان جامدنازل های  

 

 zero (Spray Angle) زاویه پاشش

 (Flow Rate Range) دامنه ی دبی

 (lpm) لیتر بر دقیقه
0.02 - 186 

 (Pressure Range)دامنه ی فشار 

 (Bar) بار
0.5 - 200 

 بار 2دبی سیال در فشار 
Flow Rate (lpm)@2bar 

0.04 - 118 

 بار )نازل های فشار باال( 80دبی سیال در فشار 
Flow Rate(lpm)@ 80bar (High Pressure Nozzle) 

2 - 63.2 

 1/8 - 1/2 BSPT (Connection) اتصالاندازه 

 Stainless steel** - Brass (Material) جنس

 

خروجی نازل . تولید میکند جت های جریان شفاف با طول های مشخص شده جریان جامد، های سی بهینه جریان، نازلبه لطف ساختار هند

تقریبا بدون تالطم، بازده بسیار خوبی را به ثمر میرساند. کاربرد ها: برای تمام پروسه های تمیزسازی،  حتی بدون قرار دادن تثبیت کننده جت

 ازاست. طیف گسترده ای از نازل های جریان جامد  )اساسی( نیاز اصلی جریان سیالعملیات های برشی و کارهایی که درست وکامل بودن 

 جت های. نازل های فشار قوی جریان جامد وجود دارد در اسپاد فلو قابل طراحی یا فشار باال برای استفاده باکاری شده سخت فوالد ضد زنگ

 حتی در فشار های بسیار باال شکسته نمیشوند.و دارند  پایداری برتریخطی 

 

**Grades depend On the Application 
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و لنس های مربوطه در صنایع مختلف با توجه به عملکرد و نیاز سیستم   ها(تنوع نازل  های پاشش ) افشانک ها یا اسپری نازل 

ها منجر به تامین از منابع خارجی یا بومی سازی و تولید به صورت سفارشی توسط گروه صنعتی اسپادفلو شده است. بسیاری از 

 Oil & Gas) گاز و پتروشیمی (، نفت وcement industry) (، کارخانجات سیمانیsteel industry) کارخانجات فوالدی

& Petrochemical Industryو سایر کارخانجات عمومی شامل صنایع شیمیایی ) (Chemical Industry صنایع غذایی ،)

(Food Industry( خودرو سازی ،)Automotive Industry( صنعت کشاورزی ،)Agricultural Industry و دیگر )

 بنابه نیاز خط تولیدشان، خطوط پاشش متنوعی را در نظر گرفه اند.  صنایع مانند معادن، کاغذ، بازیافت.

 

 محصوالت سفارشی
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 بیشتر عملیات این خطوط شامل موارد زیر است.  

 (Coolingخنک کنندگی ) ❖
 (Humidifying) رطوبت سازی ❖
 تمیزکاری، شست و شو، زنگ زدایی  ❖

(Picking & Cleaning & Washing) 
 (Coatingپوشش دهی ) ❖
 (Dust Controlغبار )کنترل گرد و  ❖
 (Fire Protectionاطفاء حریق ) ❖
 (Lubricationروانکاری ) ❖
 (Spray Dryingخشک کردن ) ❖
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 بازار های هدف

 کارخانجات فوالد

 کارخانجات سیمان

 کارخانجات پتروشیمی

 کارخانجات عمومی
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مشخص با جنس های متنوع در بازه بزرگی از فرآیند ها شامل ریخته گری در تولید فوالد، نازل های پاششی )افشانک های( 
(Casting( خنک کاری ،)Cooling( خنک کاری غلطکی ،)Roll Cooling( پوسته زدایی ،)Descaling( و استریپ )Strip )

 ل میزان ممکن انرژی است.استفاده می شود. در مواردی استفاده از اسپری نازل ها برای بهینه سازی باالترین کیفیت با حداق

در صنعت فوالد از برند های مختلفی استفاده می شود که گروه صنعتی اسپادفلو در تامین از منابع خارجی یا نوسازی و بومی سازی 
 .پاشش و فرآیند های تولید نازل اقدام میکندبر اساس دانش و تخصص در زمینه نازل ها و فرآیند های 
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استفاده از نازل های پاشش مناسب و با کیفیت در قسمت های مختلفی از خط لیست خنک کاری و غبارنشانی در صنعت سیمان 
(، آسیاب غلتکی Down comer Duct، داکت های با جریان پایین ) Gas Cooling Tower( GCTشامل کولینگ تاور )

(Roller Mill( آسیاب گلوله ای ،)Ball Mill( سیکلون پری هیتر ،)Cyclone Preheater( کلسانیر ،)Caliner مسیر ،)
( و سر شعله کوره Long Kiln( و آسیاب سیمان )Clinker Cooler(، خنک سازی کلینکلر )Chlorine Bypassجانبی کلر )

را افزایش می دهد.گروه صنعتی اسپادفلو سعی کرده است عملکرد باالیی در ساخت براساس  بهره وری خط در ذرات پایین دستی
را خراب کنند یا حداقل عمر  ها گاز های خروجی داغ می توانند فیلتر نه با نقشه انواع نازل های خطوط سیمان را داشته باشد.نمو

تاژ می تواند با استفاده از خنک سازی کنترل شده برای گاز های خروجی در نکاری آن ها را کاهش دهند مسایل مالی و زمان مو
حجم گاز های خروجی هم تاثیر به سزایی در  س کلر جلو گیری شود. کاهش همزمانی بای پکولینگ تاور ها و خنک سازی ها

که اتمایز کزدن سیمان را بدون استفاده از هوا در  Spill Backهمچنین استفاده از نازل های پاشش آب به ویژه  این امر دارد.
 پی خواهند داشت در کولینگ تاور ها توصیه می شود.
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مشخصا صنعت نفت، گاز، پتروشیمی از صنایع باالدستی ای است که در پروسه های مختلفی از نازل های پاشش استفاده می 
( کاهش دمایی از سوپرهیت به فاز اشباع Heat Exchanger Spray) مبدل های حرارتی در کند. افشانک ها به ویژه

(Desuperheating( کاهش سریع دمایی ،)Rapid Quenching Spray( خنک کاری فیبر های پالستیکی ،)Plastic 

Fiber Cooling( گرانول سازی ،)Granulation (، قرص سازی )پلتایزینگpelletizing و فرآیند تقسیم )
(fractionation .دیگر فرآیند ها و استفاده می شوند ) 

( از بومی سازی بر اساس نمونه و یا پیشنهاد گروه صنعتی اسپادفلو با تامین گسترده ای از نازل های پاشش)اسپری نازل ها
 براساس دانش و تجربه، تالش در رفع نیاز های کارخانجات شیمیایی سطح باالی کشور)نفت، گاز، پتروشیمی( دارد.
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 گروه صنعتی اسپادفلو در تامین نازل های پاشش جهت کارخانجات کوچک و بزرگ عمومی را در موارد مختلف بر عهده دارد.
گستره کاربرد نازل های پاشش )اسپری نازل ها( در صنعت وسیع است. از نازل های شیمیایی، نازل های کنترل کننده ی غبار، 
نازل های خنک کننده گاز، نازل های اطفاء حریق، نازل های رطوبت دهنده تا نازل های شست و شوی مخازن و خشک کن ها 

 ایی، معدن، کاغذ سازی و بازیافت استفاده می شود.بسته به نوع صنعت برای مثال شیمیایی، غذ
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 ساختار سازمانی

روابط همکاری ما بین اعضای گروه صنعتی اسپاد فلو ) شرکت مهندسی تکان صنعت( همواره بر پایه تقویت ارتباط تیمی و 
با حفظ این پایه قدم گروهی است. مدیران در ساختار سازمانی جهت راهبری، نظارت و کنترل انجام ماموریت های تعیین شده 

 برمیدارند. ساختار سازمانی به تصویر آمده است.
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 دستاورد ها

 استاندارد مدیریت کیفیت

 

بهداشت محیط زیست استاندارد ایمنی و  

 

 

استاندارد رضایتمندی 
 مشتری

استاندارد ایمنی و بهداشت 
 شغل

 



 

22 
 

 

  

 تقدیر نامه

 

 تقدیر نامه

 

 تقدیر نامه

 

 ثبت اختراع

 

 تقدیر نامه

 

 تقدیر نامه
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 مشتریان ما

. . . 
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 نمایندگی های خارجی

+9647723661297    

 شماره تماس:

 دفتر عراق
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