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  چكیده طرح: 
رفورمرهــا در صنایــع مختلفــی همچــون توليــد فــوالد و پاالیشــگاه ها كاربــرد دارد. یكــی از اجــزای مهــم در رفورمر، 
لوله هــای رفورمــر اســت. قيمــت ایــن لوله هــا بســيار بــاال می باشــد و ســاالنه هــزاران دالر صــرف جایگزیــن كــردن 
ــل از  ــی قب ــيب های موضع ــل آس ــه دلي ــب ب ــا اغل ــن لوله ه ــود. ای ــد می ش ــای جدی ــا لوله ه ــوده ب ــای فرس لوله ه
اتمــام عمــر مفيــد خــود از ســرویس خــارج شــده و هزینــه گزافــی صــرف تعویــض آن هــا می گــردد. بــا توجــه بــه آن 
كــه تنهــا قســمتی از لوله هــا آســيب دیــده اســت، می تــوان ایــن قســمت را بــه روش جوشــكاری بــا قســمتی ســالم 

جایگزیــن و دوبــاره از لولــه اســتفاده كــرد. 
ــا  ــری آن هــا ب ــوده و جوشــكاری تعمي ــن ب ــد از ســرویس بســيار پایي ــن لوله هــا بع ــری ای از آنجــا كــه جوش پذی
ــا مســتقيم  ــی، لوله هــای واحــد احي ــد و عمل ــا اســتفاده از یــك روش جدی ــن طــرح ب ــرو می گــردد. در ای ــش روب چال
شــركت فــوالد مباركــه بازســازی شــد و عملكــرد لولــه بازســازی شــده در شــرایط واقعــی ســرویس پــس از دو ســال 

ــت.  ــوده اس ــز ب موفقيت آمي
دســتاورد مهــم ایــن طــرح كســب دانــش فنــی جوشــكاری تعميــری آلياژهــای مقــاوم بــه حــرارت خــاص مــورد 
ــا اســتفاده از ایــن دانــش فنــی در  اســتفاده در توليــد لوله هــای رفورمــر اســت. عملكــرد لوله هــای بازســازی شــده ب
شــرایط واقعــی ســرویس از نظــر تمامــی پارامترهــای قابــل ارزیابــی موفقيت آميــز بــوده اســت. از ســوی دیگــر ایــن 

دانــش فنــی را می تــوان بــرای جوشــكاری تعميــری دیگــر آلياژهــای پایــه نيــكل نيــز تعميــم داد.
از دیگــر مشــخصه های مهــم طــرح، دســتيابی بــه معيــاری كاربــردی و آســان بــرای انتخــاب قســمت های مناســب 
لوله هــا بــا توجــه بــه عمــر باقيمانــده خزشــی و همچنيــن طراحــی دســتگاهی بــرای بــرش زاویــه دار لوله هاســت كــه 
ــه راحتــی در خــود شــركت  ــوآوری، كار جداســازی، بــرش و بازســازی لوله هــای مســتعمل ب ــه ایــن دو ن ــا توجــه ب ب

قابــل انجــام اســت.
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