
 



 
 Hamedsoft Company manufactures Thermal 

equipment in numerous industries including 
power generation and oil and gas industries. 
The company produces stress-relieving (PWHT) 
and preheating devices since 2004, has 
attempted to meet the needs of industry in this 
area. The company is one of the most capable 
companies in the build furnaces for heat 
treatment. Only in Tehran also has 6 different 
oven with the volume of 1 cubic meter to 800 
cubic meters. 
Hamedsoft engineering company with more than 
10 years of experience on stress reliving, is proud 
to express its abilities and capabilities of handling 
different projects at its glorious age. Our company 
offers the possibility of controlling 400 stress 
reliving Points with the latest machinery Of 
Hamedsoft Group and also Cooperheat, Mannings 
and Weldotherm. Management of well 
experienced retired members of N.I.O.C along with 
cooperation of experts in metallurgy and electrical 
engineers together with using high technical 
instruments, has enabled us achieve the utmost 
satisfaction in Heat treatment projects. Hamedsoft 
engineering company offers a 24 hour service for 
stress reliving of different capacity of spherical and 
flat instruments pipes, towers, storage tanks and 
vessels with high efficiency. The stress reliving is 
done with directional methods of electrical 
elements & furnaces that match any company and 
supervisors technical curve requirement. Although 
we have lots of valuable certificate from dominant. 
Authoritative inspection companies from an over 
the world and we are a member of Heat Treating 
Online, we have planned to achieve IS09001 
certificate S.G.S Company to improve our quality 
services. 
 

 رارتیح تجهیزات هکنند تولید جهان هدایتگران زدایی تنش شرکت
 گاز و نفت صنایع و نیروگاهی صنایع جمله از مختلف صنایع در

 زمینه در تخصصی صورت به شرکت این 1384 سال از. باشدمی
 مختلف هاي دستگاه تولید با و نموده فعالیت حرارت ثبت و کنترل
 زمینه ینا در کشور صنعت نیاز رفع به اقدام پیشگرم و زدایی تنش
 .است نموده

 
 ناوريف به که است ایران در زدایی تنش شرکت اولین شرکت این

 تولید تشرک تنها اکنون و یافت دست زدایی تنش صنعت در القایی
 یريگ تنش مجري شرکت تنها همچنین و تجهیزات نوع این کننده

 .باشدمی القایی روش به موضعی
 هاي کوره ساخت در ها شرکت تواناترین از یکی شرکت این

 در نهات همچنین. باشدمی پیشگرم و زدایی تنش حرارتی عملیات
 1 حجم از مختلف ابعاد با زدایی تنش کوره 6 داراي تهران استان

.باشدمی مکعب متر 800 حجم تا مکعب متر اجراي با شرکت این
 مخزن ، کروي مخزن مورد 50از بیش روي بر حرارتی عملیات
 )…و ضخامت میلیمتر 72، طول متر 102( تفکیک برج مواد، ذخیره

Y -Branch وSplitter اینچ زیادي مقادیر و مختلف سدهاي 
 میلیمتر 85 تا 10 از و اینچ 64 تا سایز کوچکترین از لوله قطر

 تحت کشور خارج و داخل صنعتی مختلف واحدهاي در را ضخامت
:نظیر المللیبین معتبر بازرسین نظارت تایک ناظران -تکینکو شرکت

: نیز و ایرانیان – ناظران –M. W. Kellogg, M.C., 
T.P.C., N.I.G.C., SGS, ITI, J.S.W. Technip, 

Bess, DNV Serimer, T.M.S.I, Total, اجرا موفقیت با
 حرارتی عملیات اجراي و مشاوره زمینه در همکاري آماده و نموده

 موقعیت هر در و ضخامت هر با اندازه هر به قطعه نوع هر روي بر
 .باشد می

 
  

 



 



 
 

MEMBER OF BOARD 

 

Mr. Hamed Changizi 
 

CEO of Hamedsoft engineering company 
M.S degree in software engineering from Shiraz university 
 

Experiences: 
 

IT & Project manager in ETA.co 

 
 

2000 to 2004 
CEO of Hamedsoft Engineering group since 2004 

 
 

Ms. Elham Changizi 
 

Manager of research and development 
M.D degree in professional medical from Tehran azad university 

Experiences: 
 

manager of research and development 

 
 

since 2004 
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Hamedsoft Engineering team – Organize chart 2016 
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Mr. Hamed Changizi                 
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Equipment & Facilities 

 Description Capacity Unit Quantity 
1 Heat treatment unit Cooperheat 12 & 6 Channels Set 15 
2 Heat treatment unit Shinko &  Chino type 12 & 6 Channels Set 10 
3 Heat treatment unit Hamedsoft 12 Channels Set 10 
4 Heat treatment unit Hamedsoft 6 Channels Set 25 
5 Air Blower for High velocity burner  Set 16 
6 High velocity burner  Set 34 
7 Attachment welding unit  Set 10 
8 Hardness tester  Set 10 
9 Calibration Set  Set 3 
10 Main Office Building  M2 35 
11 Factory  M2 800 
12 Automobile Mazda trucks   2 
13 Automobile Peugeot 405 GLX station   1 
14 Automobile Cherry   1 
15 Portable furnace   19 
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Performed projects on pipeline 
PROJECT NAME LOCATION OWNER INSPECTOR 
Bandarabbas refinery overhaul 
2015 - zone 71, 75, 79 

Bandarabbas N.I.O.C N.I.O.C 

Razi Petrochemical Mahshahr Razi 
Petrochemical 

Techin Co 

Pipe Line Farrashband Kazeroon Kazeroon N.I.G.C Mapna 

Power Station Neka Tavanir Tavanir 
Tabriz Petrochemical Complex Tabriz N.P.C TPC 

South Pars - Phase 9, 10 Assaluyeh N.P.C S.G.S 
Ghadir Petrochemical Complex Assaluyeh N.P.C Nargan & M.C.C 

8th Refinary Bandarabbas N.I.O.C Snam proggeti 
Jam Petrochemical Complex Assaluyeh N.P.C Nargan & M.C 
Export tank Yard Ahwaz N.I.O.C N.I.O.C 
Zagros Petrochemical Complex 
(HAMPA) 

Assaluyeh N.P.C I.T.I & P.I.D.E.C 

Pars Petrochemical Complex Assaluyeh N.P.C Nargan 
Rejal Petrochemical Complex Mahshahr Rejal Co Rejal 

Doosti Dam Sadde Doosti Ashkhabad 
Turkmenistan 

Ramshir Ramshir 

Tehran Refinery Tehran N.I.O.C N.I.O.C 
Hydro Electric Power planet Masjed solyman Farab VOITH SIEMENS 
Borzoyeh Petrochemical Complex Assaluyeh N.P.C Nazeran Yekta 

Tabriz Petrochemical Complex Tabriz N.P.C N.P.C - M.C 

Mobin Petrochemical Complex Assaluyeh N.P.C Foster whiller 

Abadan Refinary Abadan N.I.O.C N.I.O.C 
Maroon Petrochemical Ahwaz N.P.C Techin Co 
Dorood 2 Kharg Island N.I.G.C Total Fina elf 
Bandar imam Petrochemical 
Complex 

Bandar imam N.P.C N.P.C 

Aryasasool Petrochemical 
Complex 

Assaluyeh N.P.C Nargan 
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http://hamedsoft.ir/bandarabbas_overhaul2015-zone71_75_79/
http://hamedsoft.ir/bandarabbas_overhaul2015-zone71_75_79/


 

Performed projects on pipeline 
PROJECT NAME LOCATION OWNER INSPECTOR 
Kharg Methanol Khark Island N.P.C Technip 
Nayshabur Power Station Plant Neishabur Mapna Mapna & Faster 

whiller 

Shahid Ragaee Power Plant Qazvin Tavanir I.H.I 
Ahwaz Petrochemical Complex Ahwaz N.P.C Techin Co 

Sarkhon 2 Refinary Sarkhun N.I.G.C N.I.G.C 
South Pars Phase 1 Asaluyeh N.I.G.C Daelim 
Tabriz Petrochemical Complex Tabriz N.P.C Technip 

Bou ali Petrochemical Comples Bandar imam N.P.C P.I.D.E.C 

N.G.L 1200, 1300 Ahwaz N.I.G.C Technip 
Bandar imam Petrochemical 
Complex 

Bandar imam N.P.C Technip & D.E.C 

Maroon I Dam main water 
Connection 

Ahwaz Tavanir Tavanir 

Arak Petrochemical Complex Arak N.P.C A.PC 
Bandar imam Petrochemical 
Complex 

Bandar imam N.P.C Technip 

Bandar imam Petrochemical 
Complex 

Bandar imam N.P.C N.P.C 

Aryasasool Petrochemical Assaluyeh Aryasasool 
Petrochemical 

Nazeran Yekta 
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Performed projects on Tower and storage tank. 

PROJECT NAME LOCATION OWNER INSPECTOR QTY THICKNESS 

Urea&Ammoniac Assaluyeh Ghadir 
Petrochemical 

M.C.C 2 8 ~ 12 

Darkhooen 
Petrochemical Complex 

Ahwaz M.S. TASHA Eni 7 40 

Sadra Boushehr P.O.G.C Sadra 13 45-75 
Abadan Refinary Abadan N.I.O.C N.I.O.C 1 40 
Zagros Petrochemical 
Complex 

Assaluyeh N.P.C I.T.I&P.I.D.E.C 1 40 

Tehran Refinary Tehran N.I.O.C N.I.O.C 1 40 
Bou ali Petrochemical 
Complex 

Bandar imam N.P.C P.I.D.E.C 1 45-80 

Jam Petrochemical 
Complex 

Assaluyeh N.P.C Nargan & M.C 1 30 

Sadid Complex Ahwaz N.P.C PIDECO 8 20-75 
Bandar imam 
Petrochemical Complex 

Bandar imam N.P.C Technip 10 72 

Kharg Methanol Kharg Island N.P.C Technip 3 50 
N.G.L 1200 1300 Ahwaz N.I.G.C Technip 2 20 
8th Refinary Bandarabbas N.I.O.C Snam proggeti 1 25-51 
Arak Petrochemical 
Complex 

Arak N.P.C A.P.C 1 50 

Tabriz Petrochemical 
Complex 

Tabriz N.P.C TPC 1 51 

Bandar imam 
Petrochemical Complex 

Bandar imam N.P.C Technip&D.E.C 1 38 

Tabriz Petrochemical 
Complex 

Tabriz N.P.C Technip 1 51 
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Performed projects on spherical tank 
PROJECT NAME LOCATION OWNER INSPECTOR DIA THK QTY 
Nasiryah Gas 
Refinery 

Nasiryah-
IRAQ 

Gas filling 
Company 

A.G.I 18 55 1 

KUT Gas Refinery KUT-IRAQ Gas filling 
Company 

A.G.I 18 55 1 

Diwaniah Gas 
refinery 

Diwaniah-
IRAQ 

Gas filling 
Company 

A.G.I 18 55 1 

Latifiyah Gas 
refinery 

Latifiyah-
IRAQ 

Gas filling 
Company 

A.G.I 18 55 2 

Hilla Gas refinary Hilla-IRAQ Gas filling 
Company 

A.G.I 18 55 1 

Rassafe Gas 
refinary 

Rassafe-IRAQ Gas filling 
Company 

A.G.I 18 55 1 

TAJI Gas refinery TAJI-IRAQ Gas filling 
Company 

A.G.I 18 55 1 

ASPC 
Petrochemical 
Complex 

Assaluye Aryasasol Yekanpoolad 26 55 1 

Arak 
Petrochemical 
Complex 

Arak N.P.C N.P.C 18 55 2 

Boccgo Gas 
Refinery 

Boccgo - 
Indonesia 

Pertamina WINTECO 18 46 2 

Cheligan Gas 
Refinery 

Chiligan - 
Indonesia 

Pertamina WINTECO 21 55 1 

Esfaham Refinery Isfahan N.I.O.C WINTECO 20 25 6 
Arak Refinary Arak N.I.O.C WINTECO 19 45 9 
Lavan Gas Refinery Lavan Island N.I.O.C WINTECO 23 54 1 
Bandar imam 
Petrochemical 
Complex 

Bandar imam N.P.C Technip & 
D.E.C 

14.5 38 2 

Kianly gas Refinery Kianly - 
Turkmenistan 

ParsEnergy ParsEnergy 16 50 3 

10th OLEFIN PLANT 
MECHANICAL 
ERECTION 

Assaluyeh P.O.G.C NARGAN - 
S.G.S 

5.6 ~ 7 16 2 

Lavan Gas Refinery Lavan N.I.O.C N.P.C 21 55 2 
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http://hamedsoft.ir/stress-relieving-on-spherical-tank-in-nasiryah-iraq-in-30jan2016/
http://hamedsoft.ir/stress-relieving-on-spherical-tank-in-nasiryah-iraq-in-30jan2016/
http://hamedsoft.ir/stress-relieving-on-spherical-tank-in-kut-iraq-in-26jan2016/
http://hamedsoft.ir/stressrelieve_diwaniah_iraq_may2015/
http://hamedsoft.ir/stressrelieve_diwaniah_iraq_may2015/
http://hamedsoft.ir/stress-relieving-on-spherical-tank-in-latifyah-iraq-jun-jul-2015/
http://hamedsoft.ir/stress-relieving-on-spherical-tank-in-latifyah-iraq-jun-jul-2015/
http://hamedsoft.ir/pwht-on-spherical-tank-in-hilla-iraq-dec2014/
http://hamedsoft.ir/fa_IR/pwht-on-spherical-vessel-in-rassafe-iraq-sep2014/
http://hamedsoft.ir/fa_IR/pwht-on-spherical-vessel-in-rassafe-iraq-sep2014/
http://hamedsoft.ir/pwht-on-spherical-tank-in-taji-iraq-dec2014/
http://hamedsoft.ir/pwht_on-tk_f005-spherical-tank/
http://hamedsoft.ir/pwht_on-tk_f005-spherical-tank/
http://hamedsoft.ir/pwht_on-tk_f005-spherical-tank/
http://hamedsoft.ir/sphericaltank-tank810-811-arakpetrochemical/
http://hamedsoft.ir/sphericaltank-tank810-811-arakpetrochemical/
http://hamedsoft.ir/sphericaltank-tank810-811-arakpetrochemical/
http://hamedsoft.ir/stress-relieve-in-turkmenistan-kianley/


 

 

PROJECT NAME LOCATION OWNER INSPECTOR DIA THK QTY 
IranJapan 
Petrochemical 
Complex 

Mahshahr P.O.G.C P.O.G.C 14.5 26-
29 

1 

ILAM Gas Refinery ILAM N.I.G.C M.P.C 25 50 4 
Arvand 
Petrochemical 
Complex 

Mahshahr P.O.G.C P.O.G.C 22 45 2 

Arak 
Petrochemical 
Complex 

Arak Arak 
Petrochemical 

N.P.C 10 35 2 

Amirkabir 
Petrochemical 
Complex 

Mahshahr N.P.C N.P.C 21 56 5 

N.I.O.C Lavan N.I.O.C S.G.S 22.5 42 1 
Aryasasool 
Petrochemical 

Assaluyeh Aryasasool 
Petrochemical 

S.G.S 13.2 - 
17.9 

46.5 
- 
50.4 

2 

Tabriz 
Petrochemical 
Complex 

Tabriz N.P.C N.P.C M.C 16 41-
498 

4 

Aryasasool 
Petrochemical 

Assaluyeh Aryasasool 
Petrochemical 

Nazeran 
Yekta 

14.5 25-
35 

1 

Rejal 
Petrochemical 
Complex 

Mahshahr Rejal Co Nazeran 
Yekta 

20 74.48 3 

Tehran Refinery Tehran N.I.O.C N.I.O.C 16 25 1 
Borzoyeh 
Petrochemical 
Complex 

Assaluyeh N.P.C Nazeran 
Yekta 

18.7 58 1 

Abadan Refinery Abadan N.I.O.C N.I.O.C 12 40 1 
Bandar imam 
Petrochemical 
Complex 

Bandar imam N.P.C N.P.C 18.5 50 2 

Bandar imam 
Petrochemical 
Complex 

Bandar imam N.P.C N.P.C 18 - 16 
- 14 

45 3 

Sarkhon 2 Refinery Sarkhon N.I.G.C N.I.G.C 16 40 4 
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PWHT on Largest spherical storage tank in Middle East by Hamedsoft engineering group, Dia: 26 m 
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 OUR SERVICES 
 
Hamedsoft engineering group is executor of heat 
treatment projects in the world. 
 
We have good experiences in heat treating and 
stress relieving of any form of metals, pipes, tanks 
and especially spherical storage tank. 
 
Preheating the steel to be welded slows the 
cooling rate in the weld area. This may be 
necessary to avoid cracking of the weld metal or 
heat affected zone. The need for preheat 
increases with steel thickness, weld restraint, the 
carbon/alloy content of the steel, and the 
diffusible hydrogen of the weld metal. Preheat is 
commonly applied with fuel gas torches or 
electrical resistance heaters. 
 
On the other hand we have post heat that known 
with post weld heat treatment or PWHT. Stress 
relieving is a technique to remove or reduce the 
internal stresses created in a metal. These stresses 
may be caused in a number of ways, ranging from 
cold working to non-uniform cooling. Stress 
relieving is usually accomplished by heating a metal 
below the lower critical temperature and then 
cooling uniformly. 
 
Our team are ready to do heat treatment of your 
products in each shape and size in your site or in 
our factory or may be in our furnaces. 
 
One of the experiences of our team is design and 
build portable or fixed oven and furnaces. 

 خدمات ما
 

مجري عملیات حرارتی در پروژه هاي  Hamedsoftگروه مهندسی 
 مختلف از سراسر دنیا می باشد.

 
تیم ما تجربه بسیار درخشانی در اجراي عملیات حرارتی و تنش گیري از 

 فلز، لوله، مخزن و به خصوص مخزن کروي دارد. عهر نو
 

تی می باشد تا از سرد شدن سریع در هنگام رپیشگرم یکی از عملیات حرا
جوشکاري جلوگیري به عمل آید. این عمل ضروري، براي جلوگیري از 

 است. نیاز به عملبر روي فلزات در نقطه تحت تاثیر گرماي جوش ترك 
پیشگرم با افزایش ضخامت فلز افزایش می یابد و همچنین به ساختار 

 میزان نفوذ هیدروژن نیز بستگی استیل و میزان کربن و آلومینیوم آن و
دارد. این عمل ممکن است با المنت هاي حرارتی و یا آنکه با یک مشعل 

 گازي ساده اجرایی گردد.
 

 نیايداز سوي دیگر فرآیندي به نام پسگرم یا تنش زدایی وجود دارد که در 
اي رشناخته می شود. تنش زدایی تکنیکی است ب PWHTصنعت با نام 

از بین بردن تنش داخلی که در فلزات به وجود آمده است. این تنش ها 
 جوش کاريممکن است  به دالیل بسیاري از جمله ماشین کاري سرد و 

به وجود آمده باشند. تنش زدایی به روش هاي گوناگونی مثل استفاده از 
المنت هاي مخصوص و یا قرار دادن قطعه در کوره عملیات حرارتی انجام 

 ش گیري بسیار طوالنی است.نمی شود و فرآیند سرمایش فلزات در ت
 

تیم متخصص این شرکت آماده اجراي هر نوع عملیات حرارتی بر روي هر 
نوع قطعه و در هر شکل و اندازه و در هر مکان می باشد. این شرکت مجهز 

می باشد و شما می توانید قطعات به انواع کوره به صورت پرتابل و ثابت 
خود را در سایت خود و یا کارخانه این شرکت تحت عملیات حرارتی قرار 

 دهید.
 

همچنین تیم مهندسی این شرکت توانایی طراحی و ساخت انواع کوره با 
سابقه بسیار درخشانی  ،کارکرد در دماهاي مختلف را دارد که در این زمینه

 نیز با خود به همراه دارد.
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PWHT UNIT دستگاه هاي تنش زدایی  

 Our product, designed with latest needed of 
industries and user friendly operation. 

دستگاه هاي عملیات حرارتی ساخت این شرکت بر اساس آخرین نیازهاي 
 صنعت و با هدف کاربري آسان طراحی و ساخته شده اند.

 

 In addition, our product persist on safety of 
machine and essential warning during the work. 

همچنین این شرکت در طراحی دستگاه هاي خود، نهایت دقت خود را در ایمنی 
 دستگاه و ارایه هشدارهاي الزم در حین کار، به کار می برد

 

 What type of job can do with this machine? 
Each thermal process! 
No matter your job is preheat or post heat 
treating or may be anneal. This unit can’t control 
cooling system and it cannot use for quench. 

 با این دستگاه چه کارهاي می توان انجام داد؟
 هر نوع عملیات حرارتی!

، تنش زدایی و یا آنیل باشد. هر نوع عملیات رمپیشگمهم نیست کار شما 
ازي فعال سحرارتی را می توان با این دستگاه انجام داد. این دستگاه قابلیت 

 را ندارد و از آن نمی توان براي عملیات کویینچ استفاده نمود. یسرمایش سامانه

 

 How marking our heat treatment unit  شرکت عملیات حرارتیشماره گذاري دستگاه هاي نحوه  
 

 

 

 A A  
 HSP: PWHT Unit HSP دستگاه عملیات حرارتی :  
 B B  
 Channel count 

• 3 
• 6 
• 12 
• 18 
• 24 

 تعداد کانال
• 3 
• 6 
• 12 
• 18 
• 24 

 

 C C  
 Output power 

• 0: Direct 220V output 
• 70: Maximum output 70kW 
• 140: Maximum output 140 kW 
• 300: Maximum output 300 kW 
• 400: Maximum output 400 kW 

Adding B to the end means unit works with 
balance phases. 

 توان خروجی
 : دستگاه بدون ترانس 0 •
 کیلو وات 70: دستگاه مجهز به ترانس 70 •
 کیلو وات 140: دستگاه مجهز به ترانس 140 •
 کیلو وات 300: دستگاه مجهز به ترانس 300 •
 کیلو وات 400: دستگاه مجهز به ترانس 400 •

 بودن فاز هاي ورودي استباالنس بیانگر به اعداد فوق  Bاضافه شدن حرف 

 

 D D  
 Output Method 

• S: SSR output 
• C: Contactor output 
• V: Variable voltage output 
• M:Multitype of output 

 خروجی دستگاه
• S دستگاه با خروجی :SSR 
• C با خروجی کنتاکتور: دستگاه 
• Vدستگاه با خروجی متغیر : 
• Mدستگاه با خروجی انتخابی : 

 

    
 For more information please contact us. براي کسب اطالعات بیشتر با کارشناسان این شرکت تماس بگیرید.  
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 نکاتی در مورد دستگاه تنش زدایی و قسمت هاي مختلف آن
 و واحد ثبت و کنترل دما. ذیهدو بخش اصلی تشکیل شده است. منبع تغدستگاه عملیات حرارتی از  

 منبع تغذیه
 اختالف این ایجاد جهت مطمئن تغذیه منابع از بایستمی دلیل همین به. باشدمی ولت 60 محلی، روش به زدایی تنش عملیات در مصرفی هايالمنت

 .کرد استفاده پتانسیل
از ترانس دستگاه را به صورت ایزوله می کند و ضمن آنکه آمپر مورد نیاز براي دستگاه تنش زدایی را بسیار کاهش می دهد. اگر از استفاده  •

 نکته منفی استفاده از ترانس، سنگینی و هزینه ترانس باالنس استفاده شود، همواره از فازهاي ورودي به یک اندازه جریان گرفته می شود.
 به خاطر استفاده از آن می باشد.بیشتر دستگاه 

 این وسیله دقت کنترل حرارت را بسیار باال می برد با اینمی توان براي ایجاد اختالف پتانسیل دلخواه از محدود کننده جریان استفاده کرد.  •
 وجود آمپر خروجی دستگاه و ورودي آن برابر است و همچنین استهالك تجهیزات مصرفی باالتر است.

 برق از و کرد سري باهم را المنت 3 و هت دستگاه تنش زدایی منبع تغذیه را بدون در نظر گرفتن تجهیزات فوق در نظر گرفتج توانمی •
 .ردب کار به را ایمنی موارد ستی حتماًبای و دارد وجود هاالمنت سوختن و گرفتگی برق خطر صورت این در که نمود استفاده ولت 220

 
 واحد کنترل و ثبت اطالعات

 میزان تغییر ای المنت کردن خاموش و روشن وسیله به است ممکن امر این. دارد حرارت کنترل به احتیاج دیگر حرارتی فرآیند هر مثل زدایی تنش فرآیند
در دستگاه هاي سنتی از برنامه ریزهاي مجزا و سیستم رکوردر کاغذي استفاده می شد. به دلیل مشکالت خاص برنامه  .گیرد صورت آن ورودي ولتاژ

وان اریزهاي مجزا و همچنین مکانیکی بودن رکوردرهاي کاغذي، این شرکت خود برنامه ریز بسیار پیشرفته اي تولید کرده که عالوه بر امکانات فر
به صورت صفحه لمسی و بدون کاغذ بوده و احتیاج به تجهیزات مصرفی مانند جوهر و کاغذ ندارد و تغییرات دمایی را بر رتی، براي هر نوع عملیات حرا

 روي حافظه هاي قابل حمل دخیره می کند.
 

 تجهیزات  جانبی دستگاه تنش زدایی
 بسیاري مورد نیاز است.  تبراي هر دستگاه تنش زدایی تجهیزا

و عایق فیبر سرامیک از جمله موارد ضروري و حداقل  Puttyکابل جریان، کابل هاي رابط دما، سیم ترموکوبل، دستگاه جوش ترموکوبل، خمیر نسوز 
 براي این کار است.

 

    
 

 همچنین ممکن است خریدار تمایل به خرید یک کاروان و یا کانکس جهت قرارگیري دستگاه تنش زدایی و تجهیزات مربوطه، داخل آن داشته باشد.
کانکس با ابعاد مختلف هم به صورت چرخ دار و هم به صورت بدون چرخ براي محصوالت خود پیش بینی کرده که به راحتی تمامی  3این شرکت 
 در داخل آن قابلیت نصب دارد.شرکت محصوالت 
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HSP12-140-S 
کانال 12 –دستگاه عملیات حرارتی تنش زدایی   

Power supply: 
• 2XBALANCED 6 Channels 70kVA, 380 V, 50/60Hz input, (65V ac output) mobile heat 

treatment power source incorporating Hamedsoft temperature controllers. 

Specific Information: 
• Number of Input: 12 

• Output Channels: 12 

• Maximum watt: 140 KW 

Control and Record Unit: 
• Hamedsoft Easy program Version 4 

• Input Thermocouple type: K 

• Output logic: PID 

• Number of levels control: 4 

• Separated control: available 

Physical schema: 
• Case : 110cm W x 85 cm D x 120 cm H, can assemble in container 

 

کیلو  70باشد. منبع قدرت این دستگاه از دو ترانس این دستگاه ایده آل براي هر گونه عملیات حرارتی اعم از پیشگرم، تنش زدایی، آنیل و غیره می
باعث می شود که در زمانی که حجم کار کمتر است براي صرفه جویی در مصرف انرژي فقط یکی از آنها در شود. این منبع قدرت مجزا وات تامین می

وات می باشد، این  2700مدار باشد و همچنین استهالك کمتري در دستگاه وجود داشته باشد. با توجه به اینکه المنت هاي مصرفی براي تنش زدایی 
 را به ازاي هر کانال پشتیبانی کند.دستگاه می تواند از یک تا سه المنت 

اینچ تشکیل شده است. در این سیستم هر کانال مجزا برنامه پذیر است  HMI 7 2اینچ و یا  HMI 10سیستم کنترلی آن به صورت لمسی از یک 
وجی هاي از نوع بوده که به خر PIDدر آن استفاده شده است. منطق کنترلی به صورت  Hamedsoft Easy Programو از آخرین نسخه 

SSR مرحله عملیات حرارتی تنش زدایی را کنترل کند و یا آنکه به صورت ترموستات عمل کند و خروجی را در یک  4شود. دستگاه می تواند اعمال می
کند و در آخر به صورت یره میثانیه در داخل خود ذخ 30دماي ثابت نگه دارد. همچنین این سیستم تغییرات دمایی را با دقت یک دهم درجه سانتیگراد، هر 

 40 این دستگاهحافظه داخلی ی باشد ذخیره می کند. م USBیک فایل غیر قابل تغییر اکسل بر روي حافظه جانبی که معموال به صورت فلش دیسک 
 ساعت می باشد که در صورت قطع برق اطالعات آن از بین نمی رود.

ارتفاع بدون محاسبه ارتفاع چرخ می باشد. این دستگاه قابلیت نصب بر  120عمق، و  85عرض،  110کانال،  12ابعاد خارجی دستگاه تنش زدایی 
 را دارد. Hamedsoftروي تمامی انواع کانکس هاي شرکت 
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HSP12-140-S 
 

 گرم به تجهیزات زیر احتیاج دارید.براي هر گونه عملیات حرارتی عالوه بر دستگاه تنش زدایی و پیش
 و پیشگرم المنت تنش زدایی •
 کابل جریان •
 کابل رابط •
 ترموکوبل •
 دستگاه جوش ترموکوبل •
 Puttyخمیر  •
 کیلوگرم بر متر مکعب 128میلی متر و دانسیته  50عایق فیبر سرامیک با ضخامت  •
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HSP6-70-S 
کانال 6 –دستگاه عملیات حرارتی تنش زدایی   

Power supply: 
• BALANCED 6 Channels 70kVA, 380 V, 50/60Hz input, (65V ac output) mobile heat 

treatment power source incorporating Hamedsoft temperature controllers. 

Specific Information: 
• Number of Input: 6 

• Output Channels: 6 

• Maximum watt: 70 KW 

Control and Record Unit: 
• Hamedsoft Easy program Version 4 

• Input Thermocouple type: K 

• Output logic: PID 

• Number of levels control: 4 

• Separated control: available 

Physical schema: 
• Case : 50 cm W x 50 cm D x 70 cm H, can assemble in container 

 

کیلو  70انس تر یکباشد. منبع قدرت این دستگاه از گونه عملیات حرارتی اعم از پیشگرم، تنش زدایی، آنیل و غیره میاین دستگاه ایده آل براي هر 
وات می باشد، این دستگاه می تواند از یک تا سه المنت را به ازاي هر  2700شود. با توجه به اینکه المنت هاي مصرفی براي تنش زدایی وات تامین می

 ی کند.کانال پشتیبان

تشکیل شده است. در این سیستم هر کانال مجزا برنامه پذیر است و از آخرین نسخه  اینچ HMI 7سیستم کنترلی آن به صورت لمسی از یک 
Hamedsoft Easy Program  در آن استفاده شده است. منطق کنترلی به صورتPID  بوده که به خروجی هاي از نوعSSR  اعمال

مرحله عملیات حرارتی تنش زدایی را کنترل کند و یا آنکه به صورت ترموستات عمل کند و خروجی را در یک دماي ثابت نگه  4تواند شود. دستگاه می می
کند و در آخر به صورت یک فایل غیر ثانیه در داخل خود ذخیره می 30دارد. همچنین این سیستم تغییرات دمایی را با دقت یک دهم درجه سانتیگراد، هر 

براي این مجمعه پیش حافظه داخلی ساعت  40 می باشد ذخیره می کند. USBل تغییر اکسل بر روي حافظه جانبی که معموال به صورت فلش دیسک قاب
 در صورت قطع برق اطالعات آن از بین نمی رود.بین شده است که این حافظه 

ارتفاع بدون محاسبه ارتفاع چرخ می باشد. این  سانتی متر 70عمق، و  متر سانتی 50عرض،  سانتی متر 50کانال،  6ابعاد خارجی دستگاه تنش زدایی 
 را دارد. Hamedsoftدستگاه قابلیت نصب بر روي تمامی انواع کانکس هاي شرکت 
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HSPP-70-S 
 

 گرم به تجهیزات زیر احتیاج دارید.براي هر گونه عملیات حرارتی عالوه بر دستگاه تنش زدایی و پیش
 زدایی و پیشگرمالمنت تنش  •
 کابل جریان •
 کابل رابط •
 ترموکوبل •
 دستگاه جوش ترموکوبل •
 Puttyخمیر  •
 کیلوگرم بر متر مکعب 128میلی متر و دانسیته  50عایق فیبر سرامیک با ضخامت  •
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 سرامیکی هاي مهره با گرمایشی هاي المنت

 .کنید ذخیره را خودتان پول Hamedsoft حرارتی هاي المنت با
 سطوح، انواع روي بر راحتی به انعطاف قابل گرمایش  سرامیک و پد از استفاده با .است شده انتخاب کیفیت باالترین و مواد بهترین از شرکت این سرامیکی هاي مهره در موجود مواد

 .دهید انجام ساتیگراد درجه 1100 تا حرارتی عملیات
 

 

 .است شده ساخته سیم نیکل درصد 20 و کروم نیکل  درصد 80  نسبت با  هاي سیم از Hamedsoft شرکت ساخت سرامیکی هاي المنت حرارتی هسته
 .بیاید پایین کار حین در آن سوختن آمار و برود باال توجهی قابل حد به ها سیم راندمان که دهد می اجازه ساختار این

Hamedsoft از ستفادها مورد در و است کرده ممنوع خود براي را گیرد می صورت دیگر کنندگان تامین از بسیاري توسط که را کم کیفیت با سرامیکی هاي مهره از استفاده 
 .دارد اي ویژه پافشاري کیفیت، با فیزیکی و حرارتی شوك برابر در باال مقاومت با سرامیکی هاي مهره باال، کیفیت با مواد

 
 .است آن فیزیکی ساختار شرکت این سرامیکی هاي مهره کیفیت و ساختار مورد در مهم بسیار کتهن

• Alumina content: 95% 
• Bulk density fired: 3.7 Mg/m3 
• Grain size: 6μm 
• Vickers hardness: 12.5 (Gpa@Hv 0.5kg) 
• Rockwell; hardness: 78 (R45N) 
• Compressive strength: 2000 MPa 
• Flexural strength: 320MPa 
• (ASTM C1161, 3 point) 
• Young’s modulus: 325 Gpa 
• Thermal conductivity: 21W/m3 

 تولیدات در ها نندهک تولید از بعضی که است فلزي قفل ترکیب از بهتر بسیار اتصال این. است شده داده اتصال المنت سیم به آرگون جوش از استفاده با ها المنت سر سرد نقطه
 که کنند می هاستفاد المنت سیم از مادگی، و نري فیش سر تا و کرده حذف را سرد نقطه ها کننده تولید از بعضی که است شده دیده موارد از بسیاري در. کنند می استفاده خود
 .شود می المنت سر مادگی و نري هاي فیش سریع اکسیداسیون سبب امر این

 
 ملیاتع نوع هر تحت را سطوح یا و لوله از اي اندازه هر توان می گرمایشی قدرت از صحیح استفاده و حرارتی هاي المنت متناسب توزیع و مناسب المنت از استفاده شرط به

 قدرت از صحیح مقدار تا باشد می سرامیکی هاي المنت از اي گسترده طیف شامل Hamedsoft شرکت در تولیدي هاي المنت بندي دسته و پیکربندي. داد قرار حرارتی
 اختس استاندارد هاي دستگاه تمامی با و بوده استاندارد کارکرد سطح داراي شرکت این محصوالت تمامی. نمود اعمال مختلف سطوح روي بر حرارتی عملیات در را گرمایشی

 .دارد سازگاري مختلف کارخانجات
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 جدول المنت هاي تولیدي
 

TYPE 
REFRENCE 

WIDTH, TAIL TO TAIL LENGTH OF HEATER BODY VOLTS, V POWER, KW MM INCH MM INCH 
HS3 75 3 670 26.5 60 2.7 
HS4 100 4 500 19.5 60 2.7 
HS6 150 6 335 13 60 2.7 
HS8 205 8 250 9.75 60 2.7 

HS10 255 10 205 8 60 2.7 
HS12 305 12 165 6.5 60 2.7 
HS15 380 15 145 5.75 60 2.7 
HS16 410 16.25 125 5 60 2.7 
HS21 525 20.5 105 4 60 2.7 
HS24 600 23.5 85 3.25 60 2.7 
HS10L 250 10 85 3.25 30 1.35 
HS48 1200 47.25 45 1.75 60 2.7 
HS20L 500 19.5 45 1.75 30 1.35 

HS4MG60 100 4 670 26.5 60 2.4 
CT78 25 1 1950 77 60 2.7 
CT36L 25 1 915 36 30 1.35 
HS3H 75 3 925 35.5 80 3.6 
HS4H 100 4 690 27 80 3.6 
HS6H 150 6 465 18.25 80 3.6 
HS8H 205 8 360 14.25 80 3.6 

HS10H 255 10 295 11.25 80 3.6 
HS12H 305 12 230 9 80 3.6 
HS15H 380 15 190 7.5 80 3.6 
HS17H 420 16.5 165 6.5 80 3.6 
HS21H 535 21 145 5.75 80 3.6 
HS33H 840 33 85 3.25 80 3.6 
HS15L 380 15 85 3.25 40 3.25 
HS66H 1680 66 40 1.5 80 3.6 
HS30L 760 30 40 1.5 40 1.8 

HS4MG80 100 4 800 31.5 80 3.6 
HS24H 610 24 335 13 220 9.9 
HS26H 660 26 335 13 240 10.8 
HS28H 710 28 335 13 255 11.5 

 

 

He
at

in
g 

El
em

en
ts

 



 

لوله ندازهالمنت بر اساس انتخاب جدول ا  
 

Nominal Bore Pipe wall thickness Pipe wall thickness Pipe wall thickness 

Inches mm 0-0.8/(0-20) 0.8-0.9/(20-23) 0.9-1.1/(23-28) 1.1-1.4/(28-36) 1.4-1.8/(36-46) 1.8-2.4/(46-61) 

1 25.4 1 x HS48 n/a n/a n/a n/a n/a 

2 50.8 1 x HS8 n/a n/a n/a n/a n/a 

3 76.2 1 x HS12 n/a n/a n/a n/a n/a 

4 101.6 1 x HS15 n/a n/a n/a n/a n/a 

6 152.4 2 x HS12 2 x HS12 n/a n/a n/a n/a 

8 205.2 2 x HS15 2 x HS10 2 x HS10 n/a n/a n/a 

10 254 3 x HS12 4 x HS8 4 x HS8 n/a n/a n/a 

12 304.8 4 x HS10 4 x HS10 4 x HS10 2 x 4 x HS10 n/a n/a 

14 355.6 3 x HS15 4 x HS12 6 x HS8 6 x HS8 2 x 4 x HS12 n/a 

16 406.4 2 x 4 x HS12 2 x 4 x HS12 2 x 4 x HS12 2 x 5 x HS10 2 x 5 x HS10 n/a 

18 457.2 2 x 4 x HS15 2 x 4 x HS15 2 x 4 x HS15 2 x 5 x HS12 2 x 5 x HS12 n/a 

20 508 2 x 5 x HS12 2 x 5 x HS12 2 x 5 x HS12 2 x 5 x HS12 2 x 6 x HS10 2 x 6 x HS10 

22 558.8 7 x HS10 7 x HS10 8 x HS10 n/a n/a n/a 

24 609.6 2 x 5 x HS15 2 x 5 x HS15 2 x 6 x HS12 2 x 6 x HS12 2 x 6 x HS12 2 x 7 x HS10 

47 1193.8 2 x 12 x HS12 2 x 12 x HS12 2 x 12 x HS12 3 x 12 x HS12 3 x 12 x HS12 3 x 12 x HS12 

63 1600.2 2 x 15 x HS12 2 x 15 x HS12 2 x 15 x HS12 2 x 15 x HS12 2 x 15 x HS12 3 x 15 x HS12 
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High Velocity Dual Fuel Burner HGO 5000 
WIDE STABILITY LIMITS & TURNDOWN - INPUTS FROM 5 MILLION Kcal/hr 

 

 
 

A HGO Burner is true high velocity results from exceptionally high Kcal/hr. input rates relative to its reduced tile 
discharge area . 

HGO is particularly applicable to aluminum melters, ladle heaters, soaking pits, rotary kilns and dryers: any 
installation where high velocity entrainment, penetration, and recirculation can benefit temperature uniformity 
and thermal efficiency. But the most important characteristic of these burners is producing high velocity hot air 
that is suitable for sintering . 

Velocities ranging from 150 to 225 meter per second drive heat into a furnace load, creating tremendous 
momentum while entraining and recalculating 7-10 cubic feet of furnace gases for every cubic foot of burner 
product .  

The reduced tile discharge opening also protects burner internals from radiant heat and from melting furnace 
splash. HGO is suitable for furnace temperatures up to 1320 ºC. They can be used with preheated air up to 300 
ºC . 

Burner tile installation should be made in accordance with HAMEDSOFT engineering Group drawings . A gas 
pilot is referred. Torch lighting is not recommended because of high tile pressures . 

 

ATOMIZING AIR REQUIREMENTS 

High tile pressures create the superior velocities of HGO burners; these pressures also create an atomizing air 
requirement of 150 mbar (at the burner) when burning oil, to realize at least 70 mbar drop across the atomizer 
at high fire. But when gas is burning, atomizing air pressure can be the same as main air pressure. 

HAMEDSOFT ENG. 
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LOW NOX 
 
High velocity burners were developed by HAMEDSOFT engineering group in the early 1997 and 
accelerated many industrial heating processes. High discharge velocity does more than increase 
heat transfer, it also circulates furnace gases creating uniform furnace temperatures and it 
reduces the pollutants Known as NOX. 
HGO reduces NOX by drawing furnace gases into the flame, which has much the same effect as 
vitiated combustion air. For such a large burner, HGO produces surprisingly low NOX numbers 
without the complexities of FGR (furnace gas recirculation) or staged air combustion. If your NOX 
requirements are very stringent, HGO's NOX levels can be further reduced by using FGR.  
NOX levels are a function of more than just the burner. NOX can change with furnace temperature, 
fuel type, combustion air temperature, burner firing rate, and other factors. 

 

 

Total air capacities  m3/hr
• 100 mbar main
• 150 mbar automizing air at burner
• Burning on stoichiometric ratio 5500
• Not Burning on stoichiometric ratio 6500

Main Air Capacities m3/hr
• Natural Gas - From 510 to 5470
• Oil - From 510 to 5370

Flame Length
• between 2.1 m to 3.2 m
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