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ــد.  ــی اقتصــادی کشــورها را تشــکیل می ده ــی شــدن و پیچیدگ ــم صنعت ــزای مه ــاوری یکــی از اج فن
اقتصادهــای پیچیــده اقتصادهایــی هســتند کــه می تواننــد حجــم زیــادی از دانــش مرتبــط را در قالــب 
ــار هــم جمــع کــرده و مجموعــه متنوعــی از کاالهــای دانش بنیــان را تولیــد  ــزرگ افــراد کن شــبکه های ب
کننــد. در واقــع، میــزان پیچیــده بــودن یــک اقتصــاد، در قالــب کاال یــا محصولــی در نظــر گرفتــه می شــود 

کــه در نهایــت، روانــه بازارهــای جهانــی می شــود.

اقتصــاد دانش بنیــان اقتصــادی اســت کــه کاربــرد دانــش و اطالعــات در آن اهمیــت باالیــی داشــته و 
تولیــد و توزیــع، مبتنــی بــر آن شــل گرفته و ســرمایه گذاری در صنایــع بــا محوریــت دانــش مــورد توجــه 
خاصــی قــرار گرفتــه اســت. حرکــت اقتصادهــا بــه ســمت دانش بنیــان شــدن عــالوه بــر اینکــه موجــب 
افزایــش تــوان رقابتــی کشــورها می شــود می توانــد در حــوزه تجــارت خارجــی نقــش مهمــی در اقتصــاد 

جهانــی ایفــا کنــد.

محصــوالت دانش بنیــان ایرانــی نیــز کــه حاصــل دانــش و تجربــه متخصصــان و فارغ التحصیــالن 
دانشــگاهی اســت، از طریــق 7000 شــرکت دانش بنیــان تولیــد می شــود. ایــن شــرکت ها کــه بعضــًا بــه 
ــروش و در  ــارد دالر ف ــش از 10 میلی ــل شــده اند در ســال گذشــته بی ــاوری تبدی ــزرگ فن ــای ب کارخانه ه

ــف داشــته اند. ــه کشــورهای مختل ــارد دالر صــادرات ب حــدود 1 میلی

معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری به عنــوان نهــاد حامــی اســتارتاپ ها و شــرکت های 
دانش بنیــان، مســئول شناســایی و انتخــاب ایــن شرکت هاســت و به عنــوان مهم تریــن مرجــع هدایــت، 

ــران شــناخته می شــود. ــاوری در کشــور ای ــری و توســعه حــوزه فن راهب

ــه ای منتخــب از محصــوالت دارای ســابقه و  ــر، مجموع ــاب دیگ ــد کت ــراه 19 جل ــه هم ــاب حاضــر ب کت
یــا پتانســیل صادراتــی اســت کــه  بــا اســتفاده از اطالعــات اظهارشــده از ســوی شــرکت های منتخــب 
جهــت ارائــه بــه مشــتریان بین المللــی، بازرگانــان و مقامــات دولتــی و دانشــگاهی عالقه منــد بــه 

ــه شــده اســت. ــن محصــوالت تهی اســتفاده از ای

پیشگفتارپیشگفتار

ایــن مجموعــه از برگــزاری دو کمیتــه تخصصــی و بازرگانــی به طــور جداگانــه و بررســی مرحلــه ای 
محصــوالت بــا حضــور کارشناســان فنــی و بازرگانــی در چارچــوب بررســی ســوابق تولیــد و فــروش شــرکت، 
ــد و صــادرات و خدمــات  ــروی انســانی متخصــص، ظرفیت هــای تولی ــی و نی ــه دانــش فن دسترســی ب

پــس از فــروش منتــج شــده اســت.
 

در ایــن فرآینــد کمیته هــای تخصصــی بــا حضــور کارشناســان مرکــز شــرکت ها و مؤسســات دانش بنیــان 
معاونــت علمــی و فنــاوری بــه ریاســت دکتــر رضــا اســدی فــرد و راهبــری مهنــدس مجتبی هوشــمندزاده 
برگــزار گردیــده و کمیته هــای بازرگانــی بــه سرپرســتی مهنــدس مهــدی قلعه نــوی و راهبــری مهنــدس 
روح اهلل اســتیری و حضــور بازرگانانــی از بخــش خصوصــی برگــزار شــد کــه در اینجــا از زحمــات و 

حمایت هــای ایــن دو گــروه تشــکر ویــژه دارم.

از مدیــر پــروژه، ســرکار خانــم زهــرا افضلــی نیــز کــه بــا مســئولیت پذیری بــاال از ابتــدای پــروژه بــا 
ایده هــای خالقانــه بــه طراحــی و پیشــبرد پــروژه اهتمــام ویــژه داشــته اند تشــکر ویــژه دارم.

همچنیــن بــر خــود الزم می دانــم از زحمــات، همــت بــاال و اهتمــام ویــژه ســایر همــکاران کــه زحمــت 
ارزیابــی و گــردآوری، پیگیــری از شــرکت ها، انتخــاب و بازنویســی متــون و در نهایــت ویراســتاری و 

ــم: ــر و تشــکر نمای ــده داشــته اند تقدی ــاب را برعه ــن کت طراحــی ای
تیم نظارتی و ویراستاری: محمد ترابی و فرشته الهی

تیم فنی: مریم مهرابی
تیم تحریریه: فاطمه محمدی سیانی

تیم طراحی: محمدحسین پوردباغ، مسعود خلیلی

ــه در کشــور مقصــد  ــل ارائ ــف قاب ــه روش هــای مختل ــوق ب ــه محصــوالت ف ــم ک ــد می کن در اینجــا تأکی
می باشــد. روش هایــی همچــون صــادرات محصــوالت نهایــی، صــادرات محصــوالت نیمه ســاخته و 
مونتــاژ در مقصــد، تولیــد مشــترک در کشــور مقصــد و ســایر همکاری هــای اقتصــادی کــه در کلیــه مــوارد 
ــان  ــی شــرکت های دانش بنی ــی مال ــوان حام ــاوری به عن ــادل فن ــدوق توســعه صــادرات و تب ــوق، صن ف
صادراتــی، آمــاده ســرمایه گذاری مشــترک در کشــور مقصــد و ضمانــت محصــوالت خریــداری شــده 

می باشــد.

همچنیــن در انتهــای کتــاب فهرســتی از کارگــزاران تجاری ســازی و انتقــال فنــاوری، خانه هــای نــوآوری و 
فنــاوری )iHiT( مســتقر در کشــورهای مختلــف و شــرکت های مدیریــت صــادرات مــورد تأییــد معاونــت 

علمــی و فنــاوری جهــت برقــراری ارتبــاط ذکــر شــده اســت.

ــع شــده و شــناخت مناســبی از  ــد واق ــدگان مفی ــرای مراجعــه کنن ــاب حاضــر ب ــدوارم کت ــان امی در پای
ــد. ــه ده ــران ارائ ــاوری در ای ــرفت های فن پیش

با تشکر
مــهــرداد امــانی اقدم

مدیرعامل صندوق توسعه صادرات و تبادل فناوری
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5

مقدمه
ریشه صنعت و صادرات در نگاه ایرانیان

ســرزمین کهــن ایــران، از دیربــاز سرچشــمه دانــش و صنعــت بــوده و ایرانیــان نقــش قابل توجهــی در 
توســعه، تکامــل و ترویــج علــم و آگاهــی بشــریت داشــته اند. اکثــر مورخــان جهــان بــر ایــن باورنــد کــه 
قســمت اعظــم پیشــرفت های علــوم و تمــدن بشــری مدیــون تمــدن ایرانیــان بــوده و درخشــان ترین 
آثــار هنــری و عالی تریــن ســطوح صنعتــی از ذهــن ایرانیــان تراویــده اســت. صنایــع فلــزکاری، صنعــت 
کشــاورزی، داروســازی و کیمیاگــری بــا مضامینــی شــامل لعــاب دادن کاشــی ها، رنگــرزی فرش هــا، 
ــژه  ــه وی ــوازات توج ــه م ــوده اســت. ب ــم ب ــان قدی ــه ایرانی ــورد توج ــع م ــا و شیشــه ها از صنای پارچه ه
بــه توســعه صنعــت، ســابقه ی ارتباطــات تجــاری متقابــل ایرانیــان بــا ســایر تمدن هــا در شــرق و مرکــز 
آســیا، اروپــا و آفریقــا قدمتــی دیرینــه دارد و ایرانیــان از دیربــاز بــا قــرار گرفتــن در مســیر جــاده ابریشــم 

ــی نقــش بســزایی داشــته اند. ــی، در گســترش نوع دوســتی جهان ــن تجــارت دریای و همچنی
ــتانی مان  ــرزمین باس ــد در س ــر و تولی ــت، هن ــرای صنع ــود، ب ــاکان خ ــون نی ــروز همچ ــان ام ــا ایرانی م
ــه و تجــارت محصــوالت  جایگاهــی تحول آفریــن و ســازنده قائــل هســتیم و توســعه تعامــالت فناوران
صنعتــی دانش بنیــان بــا ســایر کشــورها را فرصتــی بــرای دوســتی و گســترش پیوندهــای مشــترک 

ــم. ــداد می نمایی قلم

مقدمه

صنایع معدنی
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ــش واردات،  ــادرات و کاه ــش ص ــتغال زایی، افزای ــزوده، اش ــاد ارزش اف ــل ایج ــه دلی ــی ب ــعه صنعت توس
ــک  ــذار از ی ــران داراســت و گ ــوری اســالمی ای ــا و سیاســت های جمه ــی در برنامه ه ــگاه بســیار باالی جای
اقتصــاد وابســته بــه نفــت و مــواد خــام معدنــی بــه اقتصــادی صنعتــی و تولیــدی به خصــوص متکــی 
ــده اســت. در حــال حاضــر  ــن منظــور اتخــاذ گردی ــرای ای ــه ب ــی اســت ک ــن، راه کالن ــر فناوری هــای نوی ب
ــه حوزه هــای  ــه حوزه هــای خدماتــی و 50 درصــد دیگــر ب ــران ب ــی ای 50 درصــد از تولیــد ناخالــص داخل
صنعتــی و تولیــدی اختصــاص دارد کــه شــامل 10 درصــد صنعــت کشــاورزی و غذایــی، 14 درصــد صنعــت 

نفــت و گاز و 26 درصــد ســایر صنایــع تولیــدی می باشــد.

در ایــن میــان صنایــع متنوعــی نظیــر داروســازی، تجهیــزات پزشــکی، ســاختمان، ارتباطــات و مخابــرات، 
انــرژی، معــدن، مــواد شــیمیایی و ... دارای ســهم متنوعــی از تولیــد ناخالــص داخلــی ایــران می باشــند 
کــه تولیــدات آن هــا عــالوه بــر پوشــش حجــم قابل توجهــی از نیــاز داخــل، بــه مقاصــد متنوعــی صــادر 
می گــردد. براســاس داده هــای گمــرک جهانــی1، جمهــوری اســالمی ایــران در ســال 2021 صادراتــی معــادل 
75 میلیــارد دالر داشــته اســت کــه تقریبــًا نیمــی از آن بــه صنایــع غیرنفتــی و محصــوالت صنعتــی 
فــرآوری شــده اختصــاص دارد. مــواد پیشــرفته صنعتــی، محصــوالت میانــی مــواد شــیمیایی، محصــوالت 
کشــاورزی و صنایــع غذایــی همگــی از جملــه صنایعــی هســتند کــه در ایــن بیــن، حجــم صــادرات بیشــتری 

را شــامل می شــوند.

1 www.trademap.org 

سهم حوزه فعالیت های مختلف
 از تولید ناخالص داخلی ایران

صادرات غیرنفتی ایران در سال ۲۰۲۱
براساس داده های گمرک جهانی1

صنعت و صادرات در ایران امروز

خدمات%۵۰

صنایع تولیدی%۲۶

نفت و گاز%۱۴

کشاورزی%۱۰

دارو وسالمت
اسباب بازی، گیم و انیمیشن

تجهیزات پزشکی

مواد پیشرفته صنعتی

کشاورزی و صنایع غذاییمحصوالت میانی مواد شیمیایی

خــــودرو
آرایشی بهداشتی

الکترونیک و مخابرات

تجهیزات صنعتی

ساختمان و شهرسازی
سایر صنایع

معدن

%۱
%۱

%۳۳

%۳۳%۲۱

%۴
%۳

%۲

%۲

صنایع معدنی

توجــه بــه توســعه فناوری هــای نویــن، تجاری ســازی و رســوخ آن در صنایــع تولیــدی، ســبب گردیــده در 
دهــه گذشــته جمهــوری اســالمی ایــران، حرکــت رو بــه رشــدی را در ایــن زمینــه تجربــه نمایــد؛ موضوعــی 
کــه در ایــران در قالــب توســعه شــرکت های دانش بنیــان صــورت گرفتــه اســت. بــر ایــن اســاس منظــور از 

شــرکت دانش بنیــان بدیــن شــرح اســت؛
یــک شــرکت خصوصــی کــه تولیدکننــده محصــوالت و یــا ارائــه دهنــده خدماتــی اســت کــه شــامل ســه 

ویژگــی زیــر باشــند:
  1.   کاال و یــا خدمــت ارائــه شــده توســط شــرکت دارای ســطح فنــاوری بــاال و یــا متوســط بــه بــاال باشــد 

و دانــش فنــی آن پیچیدگــی فنــی قابل توجهــی داشــته باشــد )شــرط ســطح فنــاوری(.
  2.   طراحــی کاال و یــا خدمــت در شــرکت مبتنــی بــر تحقیــق و توســعه داخلــی و یــا انتقــال فنــاوری باشــد 

)شــرط طراحــی مبتنــی بر تحقیق و توســعه(.
  3.   شرکت قادر به تولید و ارائه کاال یا خدمت مذکور به بازار باشد )شرط تولید(.

در حــال حاضــر بیــش از 7 هــزار شــرکت دانش بنیــان در ایــران در حــال تولیــد محصــوالت و ارائــه 
خـــــدمات در حــوزه فناوری هــای مخــــــتلف می باشــند. ایــن شــرکت ها مجــــــموعًا تولیدکننــده بیــش از 
15 هــزار محصــول و یــا خدمــت هســتند و اشــتغال مســتقیم در آن هــا کــه عمومــًا شــامل افــراد بــا ســطح 

تحصیــالت بــاال اســت، در حــدود 250 هــزار نفــر اســت.

در مــورد مقاصــد عمــده صادراتــی ایــران هــم الزم بــه توضیــح اســت کشــورهای چیــن، هنــد، اندونــزی، 
روســیه، ازبکســتان، غنــا، آلمــان و آفریقــای جنوبــی و همچنیــن از میــان همســایگان منطقــه ای، عــراق، 
ترکیــه، امــارات، افغانســتان، پاکســتان، عمــان، ترکمنســتان و آذربایجــان بیشــترین ارزش دالری واردات 

از ایــران را بــه خــود اختصــاص داده انــد.
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جایگاه فناوری های نوین در صنعت ایران 
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تعداد شرکت های دانش بنیان برحسب حوزه فناوری



جمهــوری اســالمی ایــران بــا دارا بــودن 6۸ نــوع مــاده معدنــی، 37 میلیــارد تــن ذخایــر اثبــات شــده و بیش 
از 57 میلیــارد تــن ذخایــر بالقــوه بــه ارزش 770 میلیــارد دالر در میــان 15 کشــور بــزرگ غنــی از مــواد معدنی 
قــرار دارد. مهمتریــن معــادن ایــران شــامل زغال ســنگ، شــن و ماســه، نمــک و مــواد معدنــی فلــزی از جمله 
آهــن، مــس و روی اســت. آنچــه در مــورد معــدن در دهــه گذشــته بســیار مــورد توجــه سیاســت گذاران و 
همچنیــن صنعت گــران ایرانــی قــرار گرفتــه، کاهــش خــام فروشــی و همچنیــن ایجــاد ارزش افــزوده بیشــتر 

در مــواد معدنــی از طریــق فــرآوری آن بــوده اســت.
براســاس گزارش هــای بانــک مرکــزی، اســتخراج مــواد معدنــی ســهم 1.3 درصــدی در تولیــد ناخالــص ایــران 
را بــه خــود اختصــاص داده اســت و بــا افــزودن ســهم ســایر صنایــع مرتبــط بــا معــدن، ایــن رقــم بــه 4 

درصــد افزایــش می یابــد.
صنعــت معــدن همچنیــن در صــادرات ایــران اهمیــت باالیــی دارد. در چنــد ســال اخیــر، ســاالنه چیــزی در 
حــدود 1250 میلیــون دالر کــه دربرگیرنــده حــدود 2 درصــد از صــادرات لک ایــران اســت بــه ایــن صنعــت 

اختصــاص داشــته اســت.
بــا توجــه بــه قدمــت، گســتردگی و تنــوع معــادن در ایــران و گســترگی صنایــع وابســته بــه آن و همچنیــن 

جایگاه صنایع معدنی در میان صنایع ایران و تولیدات دانش بنیان

صــادرات شــرکت های دانش بنیــان ایــران در 5 ســال گذشــته رونــدی رو بــه رشــد داشــته و ایــن شــرکت ها 
در حــال حاضــر چیــزی حــدود 2 درصــد از صــادرات غیرنفتــی ایــران را بــه خــود اختصــاص داده انــد.

عراق، امارات، ترکیه، روسیه، سوریه

افغانستان، پاکستان، هند

هلند، ایتالیا، ترکمنستان 

بزرگترین مقاصد صادراتی شرکت های دانش بنیان ایرانی در ۵ سال گذشته
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اهتمــام ویــژه بــه فــرآوری مــواد معدنــی اســتخراج شــده و کاهــش خــام فروشــی، زمینــه رشــد فناوری هــا و 
محصــوالت دانش بنیــان صنعتــی در آن فراهــم شــده اســت. موضوعــی کــه بــا توجــه بــه فعالیــت بیــش از 
110 شــرکت دانش بنیــان ایرانــی و عرضــه بیــش از 200 محصــول فناورانــه توســط آنهــا نیــز قابــل برداشــت 

است.
در چنــد ســال اخیــر بــا توجــه بــه توســعه فناوری هــای نویــن در ایــران و ایجــاد تحــول در صنایــع ســنتی 
ماننــد معــدن از ایــن طریــق، فعالیــت و تولیــد شــرکت های دانش بنیــان فعــال در صنعــت معــدن نیــز بــا 
ایــن جریــان همــراه بــوده اســت کــه اختصــاص حــدود 2 درصــد از حجــم تولیــد و اشــتغال دانش بنیــان 

ایــران بــه ایــن صنعــت بیانگــر ایــن موضــوع اســت.
ــح اســت در 5 ســال  ــه توضی ــن صنعــت الزم ب ــان ای ــت در مــورد صــادرات محصــوالت دانش بنی در نهای
ــان فعــال در صنعــت  گذشــته مجموعــاً 6.5 میلیــون دالر از محصــوالت تولیــدی شــرکت های دانش بنی

معــدن بــه خــارج از ایــران صــادر شــده اســت.

عمده ترین مقاصد صادراتی شرکت های دانش بنیان 
فعال ایرانی در صنایع معدنی

1٬4 ٪

۱. ترکیه

۷. امارت۶.  هلند

۳. کره جنوبی۲. عراق

۸. افغانستان

۴. ازبکستان

۹. قزاقستان

۵. هند

۱۰. روسیه

درصد شرکت های فعال در حوزه صنایع 
معدنی  از لک شرکت های دانش بنیان

صنایع معدنی
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تقسیم بندی صنایع معدنی بر اساس توانمندی های صادراتی دانش بنیان
همان گونــه کــه بیــان شــد قدمــت، گســتردگی و تنــوع معــادن در ایــران و گســترگی صنایــع وابســته بــه آن 
و همچنیــن اهتمــام ویــژه بــه فــرآوری مــواد معدنــی اســتخراج شــده و کاهــش خــام فروشــی، زمینــه رشــد 
ــی  ــاب محصوالت ــن کت ــی در آن فراهــم شــده اســت. در ای ــان صنعت ــا و محصــوالت دانش بنی فناوری ه

گــردآوری شــده اند کــه قابلیــت تقســیم بندی  در حوزه هــای زیــر را دارنــد:

در ادامــه به منظــور ارائــه شــناخت کلــی نســبت بــه ایــن حوزه هــا، هــر یــک از مــوارد تشــریح و زیردســته های 
آنهــا بیــان می شــود:

1

2

3

اکتشاف مواد معدنی

استخراج مواد معدنی

فرآوری مواد معدنی

محصوالت و تجهیزات دانش بنیان 
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اکتشاف مواد معدنی1

بــرای اکتشــاف و شناســایی معــادن به صــورت کلــی چهــار مرحلــه اصلــی بیــان شــده اســت 
کــه شــامل شناســایی )انتخــاب محدوده هــای مناســب بــرای انجــام مراحــل بعــدی از یــک 
ــده  ــاب ش ــق انتخ ــه در مناط ــاف اولی ــات اکتش ــام عملی ــی )انج ــزرگ(، پی جوی ــدوده ب مح
به منظــور اولویت بنــدی آنهــا(، اکتشــاف عمومــی )گســترش محــدوده اکتشــاف در مناطــق 
دارای اولویــت بیشــتر و مســتعدتر( و اکتشــاف تفصیلــی )انجــام عملیــات اکتشــاف گســترده 
ــزات  ــی تجهی ــه معرف ــن دســته ب ــی و اقتصــادی( اســت. در ای ــه فن در مناطــق دارای توجی
فناورانــه شــرکت های دانش بنیــان کــه دارای کاربــرد در شناســایی معــدن هســتند پرداختــه 

ــد: ــل را دارن ــه زیردســته های ذی ــن توانمندی هــا قابلیــت تقســیم ب می شــود. ای

صنایع معدنی

در ژئوفیزیــک بــه کمــک فناوری هــای نــو بــه بررســی خصوصیــات فیزیکــی زمیــن ماننــد 
میــدان مغناطیســی، مقاومــت الکتریکــی، خصوصیــات مکانیکــی و ... پرداختــه می شــود. در 
ایــن زیردســته بــه معرفــی ابزارهــای مــورد اســتفاده در ژئوفیزیــک و همچنیــن نرم افزارهــای 
مرتبــط کــه بــا اســتفاده از آنهــا می تــوان خصوصیــات الیه هــای زیریــن را از روی ســطح زمیــن 
شناســایی کــرد و تصویــر مناســبی از فضــای زیرســطحی بــه دســت آورد، پرداختــه می شــود. 
در ایــن عملیــات از ادوات عملیــات چاه نــگاری و حفــاری اســتفاده می گــردد. به طــور معمــول 
مجموعــه تجهیــزات چاه نــگاری از یــک ســوند )sound( و اتاقکــی کــه تجهیــزات الکترونیکــی 
مرتبــط بــا ســوندها در درون آن جــای می گیــرد، تشــکیل می شــود و به منظــور بررســی 

پارامترهــای فیزیکــی در عملیــات چاه پیمایــی کاربــرد دارد.

بخش اول | ابزارهای مطالعات ژئوفیزیک:

شروع فصل از صفحه ۲۲
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استخراج مواد معدنی2

به طــور کلــی بعــد از اکتشــاف، حفــاری و اســتخراج معــدن صــورت می پذیــرد کــه بــه برداشــت 
مــواد معدنــی مــورد نیــاز منجــر می شــود. روش هــای اســتخراج معــادن را بــه صورت هــای 
مختلفــی می تــوان دســته بندی کــرد. به صــورت متــداول عمــده تکنیک هــا و روش هــای 
اســتخراج معــدن در دو گــروه اســتخراج ســطحی )روبــاز( و اســتخراج زیرســطحی )زیرزمینی( 
جــای می گیرنــد. در روش اســتخراج ســطحی به منظــور دســتیابی بــه ذخایــر معدنــی، 
پوشــش گیاهــی ســطحی منطقــه و لگ والی و همچنیــن الیه هــای ســنگ بســتر بــا اســتفاده 
از ماشــین آالت و تجهیــزات اســتخراج برداشــته می شــوند. در اســتخراج زیرســطحی معــادن، 
از ماشــین آالت و تجهیــزات به منظــور حفــر تونــل جهــت دســتیابی بــه عمــق زمیــن و نهایتــًا 
اســتخراج ســنگ معــدن و از تجهیــزات ترابــری به منظــور انتقــال ســنگ های معدنــی و 
جابجایــی ســنگ های باطلــه اســتفاده می شــود. در ایــن دســته توانمندی هــای شــرکت های 

دانش بنیــان در تولیــد ایــن تجهیــزات بــه تفکیــک تشــریح خواهــد شــد:

از میــان تجهیــزات حفــاری معــادن، تجهیزاتــی کــه دارای قابلیــت کار در شــرایط ویــژه نظیــر 
دمــا و فشــار بــاال و همچنیــن حجــم بــاال باشــند در ایــن زیردســته معرفی شــده اند. تجهیزات 
حفــاری محــدود بــه فرایندهــای اســتخراج در معــادن نیســتند و ممکــن اســت در فرایندهای 

اکتشــاف هــم مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد.

ابــزار دقیــق بــه کلیــه تجهیزاتــی گفتــه می شــود کــه کمیت هــای فیزیکــی را اندازه گیــری 
ــق  ــزار دقی ــد. اب ــا گاز باش ــع و ی ــد، مای ــد جام ــده می توان ــری ش ــت اندازه گی ــد. کمی می کنن
در حقیقــت زیرســاخت یــک سیســتم کنتــرل و اتوماســیون را تشــکیل می دهنــد و شــامل 
ابــزاری نظیــر انــواع کنترلــر، نشــان دهنده، ترانســمیتر، رکــوردر و... اســت کــه ایــن ابــزار وظیفــه 
اندازه گیــری، انتقــال، نمایــش، ثبــت و کنتــرل پارامترهــای مهــم فیزیکــی مثــل دمــا، فشــار، 

فلــو، ســطح مایعــات و ... را در پروســه های صنعتــی بــه شــکلی دقیــق بــر عهــده دارنــد.
ابــزار دقیــق را می تــوان بــه دو صــورت دســته بندی كــرد: یكــی از نظــر نــوع عملکــرد ایــن ابــزار؛ 
بــرای مثــال ابــزاری کــه عمــل کنتــرل دمــا یــا فشــار و رطوبــت و یــا ســطح را بــر عهــده دارنــد 
بــه كنترلــر مشــهورند و بــه همیــن ترتیــب ابــزار نمایــش ایــن مقادیــر کــه بــه ایندیکیتــور یــا 

بخش دوم | تجهیزات حفاری: 

شروع فصل از صفحه ۴۰بخش سوم | تجهیزات ابزار دقیق: 

حمل ونقــل مــواد معدنــی در معــادن کــه بایــد همــراه بــا انباشــت و برداشــت پیوســته باشــد، 
ــر عملیــات  ــر مدیریــت، کنتــرل و نظــارت ب ــا قابلیت هایــی نظی ــری ب ــزات تراب ــد تجهی نیازمن
معــدن، کنتــرل فنــی تجهیــزات و ماشــین آالت و بهینه ســازی عملیــات حمل ونقــل معــدن 

خواهــد بــود.

بخش اول |  تجهیزات ترابری:

محصوالت و تجهیزات دانش بنیان 

ــز نمونه هــای  ــرش و جداســازی کوپ هــا و نی ــد ب ــرش، جهتفرآین امــروزه از دســتگاه ســیم ب
مختلفــی از ســنگ ها کــه بــا اهــداف مختلــف از معــادن اســتخراج می گــردد، اســتفاده 
می شــود. ســنگ کــوپ و یــا همــان ســنگ بلــوک بــه ســنگ هایی بــا ابعــاد بــزرگ گفتــه 
می شــود کــه به طــور مســتقیم از معــادن اســتخراج گردیــده و پــس از بــرش توســط دســتگاه 
ســیم بــرش، بــه کارخانه هــای ســنگ بری منتقــل می شــوند. جنــس ایــن ســنگ ها، عمومــًا 

ــرای کاربردهــای ســاختمانی و... اســت. ــا گرانیــت ب مرمریــت، تراورتــن و ی
ــه ای اســت کــه از یــک ســیم کــه دارای درجــه  ــرش، به گون ــی دســتگاه ســیم ب ــزم اصل مکانی
ســختی بیشــتر از ســنگ موردنظــر اســت، جهــت بــرش و جداســازی و حتــی شــل دهی بــه 
ســنگ اســتفاده می شــود. در ایــن روش از مــواد ســاینده جهــت انجامفرآینــد بــرش اســتفاده 
می شــود. بــا توجــه بــه جنــس ســنگ، نــوع عملیــات و ابعــاد مــورد نظــر، نــوع دســتگاه، زاویــه 

بــرش، ســرعت بــرش، مــواد ســاینده و… نیــز متفــاوت خواهــد بــود.
از دســتگاه ســیم بــرش در دو مرحلــه از عملیــات معــدن می تــوان اســتفاده کــرد. در مرحلــه 
ــت  ــه دوم جه ــدن و در مرحل ــه ســنگ و اســتخراج آن از مع ــرش اولی ــت انجــام ب اول جه
تقســیم ســنگ بــه قطعــات کوچک تــر قابــل حمــل بــه شــل مکعــب مســتطیل کــه اصطالحــًا 
ــواره  ــردد. هــر ق ــن دســتگاه اســتفاده می گ ــه می شــود، از ای ــواره کــردن ســنگ گفت ــه آن ق ب

معمــواًل بیــش از ده تــن وزن دارد.

بخش چهارم |  تجهیزات برش:

صنایع معدنی
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ــر به صــورت ســیگنال های اســتاندارد  ــزار انتقــال اطالعــات مقادی ــد و اب نمایشــگر معروف ان
کــه ترانســمیتر یــا منتقل کننــده نامیــده می شــوند.

ابــزار دقیــق را همچنیــن می تــوان از نظــر پارامتــری كــه ایــن ابــزار بایســتی عملیاتــی بــر روی 
آن انجــام دهــد دســته بندی کــرد. بــرای مثــال بخش هــای ابــزار دقیــق مربــوط بــه دمــا نظیــر 
کنترلــر دمــا، ترانســمیتر دمــا و ترمومتــر یــا نمایشــگر دمــا، ابــزار اندازه گیــری و کنتــرل دقیــق 
فشــار، فلومتــر یــا ســنجش جریــان ســیاالت و انتقــال مقادیــر فلــو یــا کنتــرل فلــو، ابزار ســطح 
ــزار ســرعت  ــا و اب ــق آنه ــرل دقی ــواد درون مخــازن و کنت ــری ســطح م ــا اندازه گی ســنجی ی

ســنجی، ابــزار رطوبــت ســنجی و غیــره.



فرآوری مواد معدنی3

فــرآوری مــواد معدنــی شــامل همــه عملیاتــی اســت کــه بــر روی مــواد معدنی اســتخراج شــده 
ــر اســت.  ــورد نظ ــواد م ــازی م ــش غلظــت و خالص س ــدف از آن افزای انجــام می شــود و ه
فــرآوری مــواد معدنــی شــامل خردایــش )سنگ شــکنی و آســیاب(، پرعیارســازی )جدایــش( و 
آبگیــری )تصفیــه، ته نشــینی، خشــک کــردن( و آنالیــز )آنالیــز شــیمیایی، آنالیــز کانی شناســی، 
آنالیــز ابعــادی( اســت. در انجــام ایــن عملیــات از انــواع سنگ شــکن، انــواع آســیاب، تجهیزات 
طبقه بنــدی و ســرند، انــواع تجهیــزات جدایــش مغناطیســی، انــواع فیلترهــای پــرس و نــواری 
و ... اســتفاده می شــود. تجهیــزات دانش بنیــان تولیــدی توســط شــرکت های ایرانــی در ایــن 

دســته قابــل تقســیم بــه زیردســته های ذیــل هســتند:

خردایــش فرآینــدی اســت کــه طــی آن مــواد معدنــی در مراحل مختلف از جمله سنگ شــکنی 
ــل آن  ــا حمل ونق ــا نه تنه ــل می شــود ت ــورد نظــر تبدی ــاد م ــا ابع ــی ب ــه محصول و آســیاب ب
ــه درجــه آزادی کــه مهم تریــن اهــداف  ــه مراحــل بعــدی ســاده تر شــود، بلکــه دســتیابی ب ب
خردایــش اســت را نیــز تأمیــن کنــد. تجهیــرات خردایــش را می تــوان از جنبه هــای مختلــف 
مثــل انــدازه بــار ورودی، انــدازه محصــول، نحــوه اعمــال نیــرو و مکانیــزم شکســت، محیــط 

خردایــش، کاربــرد در مــدار و نظایــر آن طبقه بنــدی کــرد.

ایــن زیردســته شــامل دســتگاه هایی اســت کــه بــا فیلتــر کــردن مــواد قابــل اســتفاده از مــواد 
زائــد، بــرای مرتب ســازی مــواد اولیــه طراحــی شــده اند و مؤثرتریــن راه حــل بــرای جــدا 
کــردن مــواد بــرای دســتیابی بــه یــک محصــول نهایــی اســت کــه قابــل اســتحصال باشــد. 
دانه بنــدی شــامل ســرند، هیدروســیکلون، کالســیفایر و روش هــای جداســازی فیزیکــی نظیــر 

ثقلــی، مغناطیســی و الکتروســتاتیکی همگــی در ایــن زیردســته قــرار می گیرنــد.

ــرا  ــی اســت زی ــد کل ــی اســتحصال بخــش مهمــی ازفرآین ــرآوری بســیاری از مــواد معدن در ف
ضایعــات را کاهــش می دهــد و یــک مــاده اولیــه کارآمــد بــرای عرضــه بــه بــازار مصــرف 
صنعتــی فراهــم می کنــد. محصــوالت دانش بنیــان کــه عمومــًا در آنهــا از قــوس الکتریکــی 
ــن دارای  ــنگ آه ــر س ــی نظی ــواد معدن ــتحصال م ــود در اس ــتفاده می ش ــی اس و ذوب القای
کاربــرد هســتند. به طــور کلــی تجهیــزات مربــوط بــه روش هــای فلوتاســیون، هیدرومتالــورژی 

و پیرومتالــورژی در ایــن زیردســته اند.

بخش اول | تجهیزات خردایش: 

بخش دوم | تجهیزات جدایش و تغلیظ: 

بخش سوم | تجهیزات استحصال: 

شروع فصل از صفحه ۶۲
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فصل اول | اکتشاف مواد معدنی

معرفی محصول:
خاکی  و  سنگی  شیب های  در  تغییرشل  رفتارنگاری  و  اندازه گیری  برای  انحراف سنج گمانه ای 
طراحی و ساخته شده است. این انحراف سنج ها در گمانه حرکت کرده و داده های مورد نیاز برای 
رفتار نگاری و تهیه گرادیان حرکات افقی و عمودی انواع دامنه های سنگی و خاکی را ارائه می دهد.

گواهی کالیبراسیون دقت و صحت عملکرد

شرکت ثمین ابزار سپاهان 
 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

اندازه گیــری میــزان انحــراف گمانــه )چــاه( در حفاری هــای اکتشــافی معــادن، سد ســازی و 	 
ــک  ــات ژئوتکنی مطالع

اندازه گیری میزان انحراف چاه های نفت 	 

استفاده از روش اندازه گیری پیوست

استانداردها، مجوزها و تأییدیه  های بین المللی: 

www.samininstruments.com

دستگاه انحراف سنج گمانه

سال تاسیس:
1395

بخش: ابزارهای مطالعات ژئوفیزیک

سه جهت با استفاده از سنسور شیب سنج سه محورهاندازه گیری انحراف

0.5 تا 1 متر بر ثانیهسرعت حرکت

512 نمونه در ثانیهبرداشت

آلومینیومجنس محافظ مکانیکی
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فصل اول | اکتشاف مواد معدنی

معرفی محصول:
این ابزار یک سیستم الکترونیکی برای جهت یابی دقیق نمونه های مغزه گیری شده در گمانه های 
با سرعت و سهولت روی  را می توان  زاویه دار، عمودی و قائم است. سیستم جهت یاب مغزه 
اینرتیوب های حفاری وایرالین استاندارد نصب نمود. سیستم جهت یاب در حین حفاری، همراه 
کربارل درون گمانه قرار دارد و با ثبت پارامتر های مورد نیاز، پس از بیرون کشیدن اینرتیوب، جهت 

موقعیت دقیق قرارگیری مغزه در چاه با کمک نمایشگر در محل تعیین می گردد.
با استفاده از Core Orientation System )جهت یابی مغره( می توان موقعیت دقیق قرارگیری 
مغزه در چاه را نشان داد که برای شناخت گسل های محل  های اتصال Schistosity، مرز های 

کانی سازی، Slicken Slides و مرز های سنگ شناسی کمک زیادی می کند.

گواهی کالیبراسیون دقت و صحت عملکرد

شرکت ثمین ابزار سپاهان 
 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

اندازه گیری جهت ناپیوستگی ها در داخل زمین حین حفاری 	 
اندازه گیری میزان انحراف گمانه های حفاری 	 

طراحی سیستم های مکانیکی و محافظ سنسور

استانداردها، مجوزها و تأییدیه  های بین المللی: 

www.samininstruments.com

دستگاه جهت یابی مغزه

سال تاسیس:
1395

بخش: ابزارهای مطالعات ژئوفیزیک

Accuracy

Core Orientation ± 5° )88  to 83 (1° for inclined Borehole

Dip ± 0.1° 

Temperature ± 1°

Operating Range

Core Orientation 0° to  + 360°

Dip - 90° to  + 90°

Temperature -5 °C to +85 °C 

Resolution

Core Orientation 0.1°

Dip 0.1°

Temperature 0.5°
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معرفی محصول:
از دستگاه کرگیری در نمونه برداری از الیه های زیر سطحی زمین )توده خاک و سنگ( به منظور 
شناسایی، بررسی و آنالیز سنگ و خاک استفاده می شود. این نمونه ها به دو صورت پودری و 
میله ای به دست می آید. دستگاه کرگیری که عملیات نمونه گیری میله ای را انجام می دهد به دو 
شیوه نمونه گیری متریک و نمونه گیری وایرالین عمل می نماید. برای شناسایی دقیق تر الیه های 

زمین، نمونه های به دست آمده در آزمایشگاه مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند.

شرکت ثمین ابزار سپاهان 

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:
در نمونه بــرداری از الیه هــای زیــر ســطحی زمیــن )تــوده خــاک و ســنگ( به منظــور شناســایی، بررســی 

و آنالیــز ســنگ و خــاک

www.samininstruments.com

دستگاه حفاری مغزه گیری )کرگیری(

سال تاسیس:
1395

صنایع معدنی

مجوعه کتاب های محصوالت و تجهیزات دانش بنیان 
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فصل اول | اکتشاف مواد معدنی

معرفی محصول:
در  معدنی  صنایع  در  که  است  شده  طراحی  مس  معادن  در  استفاده  به منظور  نرم افزار  این 
شرایط مختلف بهره برداری، عملکرد انرژتیک فرآیند و تجهیزات مختلف را شناسایی کرده و تأثیر 
پارامتر های فرآیندی مختلف را بر عملکرد فرآیند تولید و مصرف انرژی آن مورد تجزیه و تحلیل 
قرار می دهد. نرم افزار قادر است با دریافت ورودی های مربوط به ورود جریان جرم و انرژی به 
سیستم و انجام محاسبات، گلوگاه های مهم از نظر حجم تولید، حجم خروجی مورد انتظار و 

باالنس جرم و انرژی را به عنوان خروجی ارائه نماید.
شبیه سازی واحدهای عملیاتی فعال در معادن مس ازجمله تغلیظ، لیچینگ، هیدرو متالوژی و 
پیرو متالوژی از دیگر قابلیت های این نرم افزار است که با توجه به  عدم وجود نگرش پروسسی 
از  بسیاری  است  قادر  و  شده  محسوب  نوآوری  یک  این،  از  پیش  شبیه سازی  سیستم های  و 

فرآیند های مرتبط با استخراج مس را برای تیم بهره بردار قابل پیش بینی نماید.
همچنین این نرم افزار قادر است با استفاده از پایگاه داده  استاندارد و با داشتن دیتاشیت های 
دستگاه ها )زیرسیستم ها( مانند پمپ، دمنده، کمپرسورها و ... عیوب احتمالی، بازده و بهره وری 
این سامانه ها را شناسایی نموده و با افزودن مزیت مکانیکی به این زیرسیستم ها راهکار هایی 

جهت بهبود بهره وری ارائه دهد.

شرکت مهندسی آسیا وات 
 این محصول، خدمت نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

شناسـایی عملکـرد انرژتیـک فرآینـد و تجهیـزات مختلـف و تجزیـه و تحلیـل تأثیـر پارامتر هـای 
فراینـدی مختلـف بـر عملکـرد فرآینـد تولیـد و مصـرف انـرژی

تحلیل جریان های جرم و انرژی و محاسبه شاخص های مصرف انرژی در تجهیزات معدنی	 
تحلیل زیرسیستم های فرایندی مانند کمپرسورها، پمپ ها، بلورها و... در فرآیند تولید	 
تحلیل تأثیر پارامتر های فرایندی بر مصرف انرژی و فرآیند تولید به  صورت همزمان	 
انطباق داده های ورودی نرم افزار با سیستم ابزار دقیق و نحوه ثبت اطالعات کارخانه مورد پایش	 
داشتن کارایی الزم برای گروه بهره بردار به دلیل کارکرد آسان	 

بخش های مختلف این نرم افزار عبارت اند از:
شبیه سازی واحد های مختلف به صورت دیاگرام بلوکی و با نگاه فرایندی	 
دریافـت ورودی هـای جرمـی، حجمـی، اطالعـات دسـتگاه ها و ... از کاربـر و اراده  خروجـی 	 

باالنـس جـرم و انـرژی
بررسـی تجهیزات و زیرسیسـتم ها با توجه به  مشـخصات فنی، سـاعات کارکرد، بازده و ... 	 

و ارائـه  راهـکار تعویـض، افزایش یا کاهش ظرفیت و بهینه سـازی سیسـتم ها

www.asiawatt.com

نرم افزار پایش جرم و انرژی در صنایع معدنی

سال تاسیس:
1379

بخش: ابزارهای مطالعات ژئوفیزیک
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فصل اول | اکتشاف مواد معدنی

معرفی محصول:
دسـتگاه لرزه نـگار مـدل SPSEISw بـا اسـتفاده از آخریـن تکنولـوژی روز دنیـا طراحـی و سـاخته 
شـده اسـت. در طراحـی و سـاخت ایـن دسـتگاه همـواره صحـت و دقـت داده هـا، کاهـش نوفـه و 
سـهولت اسـتفاده مـورد توجـه بـوده اسـت. در ایـن راسـتا طراحی پیـش تقویت کننـده، فیلتر های 
سـخت افزاری و دیجیتایـزر دسـتگاه، بـا اسـتفاده از جدیدتریـن و بروزتریـن قطعـات انجـام شـده 
 Wifi اسـت. کلیـه عملیـات داده بـرداری و کنترل دسـتگاه به   وسـیله یـک تبلت که از طریق فنـاوری
بـا دسـتگاه در ارتبـاط اسـت، انجـام می گیـرد. روی تبلـت، نرم افـزار قدرتمند SPware تعبیه شـده 
کـه قابلیت هـای بسـیار زیـادی را در اختیـار کاربـر قـرار می دهـد. نمایـش طیـف فرکانسـی، ذخیـره 
تـا 256 اسـتک و حـذف یـا اضافـه نمـودن هـر یـک به صـورت مجـزا، ذخیره سـازی داده هـا بـا دو 
فرمـت خروجـی SEG2 و اکسـل، فیلترینگ هـای مختلـف و … برخـی از قابلیت هـای ایـن نرم افزار 
می باشـند. عـالوه بـر ایـن، سـهولت عملکـرد و کاربـر پسـند بـودن نرم افـزار نیـز مـورد توجـه بـوده و 
از پیچیدگی هـای غیرضـروری اجتنـاب شـده اسـت. دسـتگاه نیـز به صـورت سـبک و قابـل حمـل 
سـاخته شـده و بـه همـراه باتـری داخلـی در جعبـه ای مقـاوم و ضـد آب جانمایـی شـده اسـت. در 
مجمـوع لرزه نـگار SPSEISw جهـت اسـتفاده در گسـتره وسـیعی از عملیـات لرزه نـگاری می توانـد 

گزینـه مناسـبی محسـوب گردد.

شرکت پیشگام تجهیز بنیان 
 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

تعیین تیپ خاک	 
اندازه گیری سرعت موج و مدل سازی خاک	 
مطالعات ژئوفیزیک و ژئوتکنیک	 

 	Wifi مجهز به فناوری
مجهز به فیلتر سخت افزاری	 
 	SEG2 خروجی فایل اکسل و
محاسبه و نمایش طیف فرکانسی	 
کنترل و داده برداری از طریق تبلت	 

www.ptbi.ir

Spseisw دستگاه لرزه نگاری

بخش: ابزارهای مطالعات ژئوفیزیک

4تعداد کانال 

6 تا 4۸ دسی بلگین

50 هرتزفیلتر حذف برق شهر 

2000 میلی ثانیهحداکثر زمان نمونه بردارى

دیجیتال و آنالوگورودى تریگر

7/9 کیلوگرموزن دستگاه

35 × 27 × 16 سانتی مترابعاد 
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فصل اول | اکتشاف مواد معدنی

معرفی محصول:
راهکار محاسبه حجم سدنا راهکاری هوشمند به منظور محاسبه وزن و دستیابی به حجم دقیق 
یک  از  استخراج  میزان  دقیق  اطالعات  مانند  مدیریتی  اطالعات  تامین  برای  مختلف  اجسام 
معدن، موجودی کاال و ... می باشد. این راهکار متشل از دو بخش سخت افزاری و نرم افزاری 
می باشد. بخش سخت افزار با استفاده از لیزر تک نقطه ای وظیفه اسکن از محل مورد نظر را 
داشته و بعد انجام اسکن کامل، اطالعات را در حافظه جانبی ذخیره نموده و یا سمت سرور 
ارسال می نماید. بعد از انجام کامل اسکن، نرم افزار تحلیل با دریافت دیتای اسکن و تشکیل ابر 
نقاط، اقدام به محاسبه رویه و تولید پوسته سه بعدی می نماید. بعد از تولید تصویر سه بعدی، 

حجم پوسته با دقت بسیار باالیی محاسبه می گردد.

شرکت راهکارهای هوشمند سدنا 
 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

محاســبه دقیــق حجــم انباشــت و برداشــت در صنایــع مختلــف به ویــژه در صنایــع معدنــی، 	 
ــازی ــیمان، فوالد س ــات س کارخانج

مانیتورینگ و برداشت عوارض جغرافیایی	 
مانیتورینگ تغییرات محیطی-جغرافیایی	 
تأیید صورت وضعیت های کاری مختلف در صنایع گوناگون	 
سیلو های صنعتی، مواد غذایی و ...	 
اسکن محیط های داخل سوله های صنعتی مانند سنگ شکن ها و ...	 

قابلیت اسکن وفقی	 
قابلیت اسکن اجسام بزرگ	 
هزینه تعمیر و نگهداری پایین	 

اسکنر لیزری محیط و محاسبه حجم اجسام

سال تاسیس:
1399

بخش: ابزارهای مطالعات ژئوفیزیک

1 سانتی متردقت اندازه گیری ماژول لیزری

100 متر قابلیت افزایش تا 500 متررنج اندازه گیری ماژول لیزری

موزاییک های 20 سانتی متر در 20 سانتی متررزولوشن اسکن در فاصله ۱۰۰ متری

360 درجه در 1۸0 درجهمحدوده اسکن
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فصل اول | اکتشاف مواد معدنی

معرفی محصول:
تا قبل از ساخت دستگاه پیمایش صحرایی در مطالعات صحرایی زمین شناسی برای اندازه گیری 
شیب و امتداد عوارضی ساختمانی همچون طبقات رسوبی، گسل ها و درزه ها از وسیله ای به 
نام کمپاس استفاده می شد. این دستگاه مکانیکی است و معموال هم خود دستگاه و هم فرد 
در  اندازه گیری ها  امتداد الیه می شوند. دقت  و  ایجاد در خطای مقدار شیب  باعث  اندازه گیر 
کمپاس در حد درجه می باشد که در بسیاری از مطالعات اکتشافی معدنی، زمین شناسی و نفتی 
و به خصوص در مطالعه ساختار های زمین شناسی حد قابل قبولی نیست. دستگاه حاضر با هدف 
اندازه گیری ویژگی ساختاری زمین شناسی و معدن طراحی و ساخته شده است. این ویژگی ها 
شامل شیب و امتداد الیه ها و رگه ها، درزه ها و شکستگی ها و گسل ها و تمام ساختار های خطی 
و صفحه ای و تبدیل آن ها به داده و در نهایت انجام محاسباتی مثل ضخامت واقعی و عمق 
ساختار ها و در نهایت انجام محاسباتی همچون ذخیره ماده معدنی و بررسی های زیرسطحی 

ساختاره ای صفحه ای است که در مطالعات صحرایی از آن استفاده می شود.

شرکت سگال پژوهان زمین 
 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

تهیه انواع نقشه های زمین شناسی و معدنی سطحی و زیرسطحی	 
طراحی های مهندسی و ژئوتکنیک	 
مطالعات تکتونیکی و زلزله شناسی	 
اکتشاف ذخایر زیرزمینی )نفت، آب، معادن و ...(	 

کامال دیجیتالی و با قابلیت انجام محاسبات

دستگاه پیمایش صحرایی دیجیتال زمین شناسی

سال تاسیس:
1395

بخش: ابزارهای مطالعات ژئوفیزیک

0.1 وات در روزمصرف باتری 

5- الی 45 درجه سانتی گرادشرایط دمای کار

یک موردتعداد اندازه گیری در دقیقه

400 گرم وزن دستگاه

ظرفیت تولید ساالنه: 
400 دستگاه
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فصل دوم | استخراج مواد معدنی  
بخش: تجهیزات ترابری

شرکت ماشین سازی منگان 

مجموعه انباشت و برداشت پیوسته )استاکر-ریکالیمر( معدنی
با ظرفیت 2000 تن در ساعت

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

ذخیره سازی مواد فله در صنایعی مانند سیمان، فوالد، فرآوری مواد معدنی و ...

طراحی سازه گستری به صورت سه  نقطه ای	 
استفاده از درایو های هیدرولیکی برای مکانیزم اسلوئینگ	 

سال تاسیس:
1364

معرفی محصول:
با این گونه مواد احساس می شود.  نیاز به ذخیره سازی مواد فله ای، همواره در صنایع مرتبط 
ذخیره کردن مواد ممکن است در مقیاس کوچک در مخازن فلزی و بتونی با ظرفیتی معادل چند 
دقیقه یا چند ساعت انجام شود؛ اما در صنایعی از قبیل سیمان، فوالد و فرآوری مواد معدنی، 
انبار کردن مواد خام یا محصوالت عموماً در انبار های بزرگ روباز یا سرپوشیده انجام می شود که 
ظرفیتی معادل چند روز تا چند ماه دارند. این انبار ها قبل از کارخانه ها برای ذخیره کردن مواد 
اولیه و بعد از کارخانه ها برای ذخیره کردن محصوالت استفاده می شوند. وجود این انبار ها این 
امکان را می دهد که تأثیر اختالل در تأمین مواد اولیه و خارج کردن محصوالت بر کارخانه کم 
شود. به این ترتیب کارخانه می تواند به صورت پیوسته و یکنواخت فعال باشد. همچنین در 
ایستگاه های تخلیه و بارگیری قطار و کامیون و پایانه های بارگیری و تخلیه در بنادر استفاده از 
چنین انبار هایی برای ذخیره مواد فله برای مدیریت رفت وآمد و کاهش زمان انتظار کشتی ها، 

قطارها و کامیون ها مفید است و باعث باال رفتن کارایی پایانه ها می شود.
برای انباشت و برداشت مواد در این گونه انبار ها عموماً از تجهیزاتی به نام استاکر و ریکالیمر 
استفاده می شود. این تجهیزات به ترتیب ماشین انباشت و ماشین برداشت نامیده می شوند. 
عملکرد صحیح و یکنواخت این ماشین ها، جریان یکنواخت مواد را در ورود به این انبارها یا 
از آن ها تضمین می کند و تأثیر قابل توجهی بر عملکرد مناسب و کارایی کارخانجات و  خروج 

تأسیسات تخلیه و بارگیری قبل یا بعد از آن ها خواهد داشت. 

مزایای رقابتی:

www.mangan-co.com

1400 تا 1۸00 تن بر ساعتظرفیت انباشت

1600 تا 2000 تن بر ساعتظرفیت برداشت

900 تنوزن کلی
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مجوعه کتاب های محصوالت و تجهیزات دانش بنیان 

شرکت مهندسی بی تاطرح نوآور 

)Car Dumper( واگن برگردان

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:
صنعت معدن

سال تاسیس:
1381

معرفی محصول:
از این دستگاه در مواردی که موقعیت پلنت احیا مستقیم به نحوی باشد که مواد اولیه با قطار 
وارد شود، استفاده می گردد. در حقیقت این دستگاه، وسیله ای است که با آن بتوان محتویات 
واگن باری را با برگرداندن در واحد انباشت و برداشت تخلیه نمود. وظیفه اصلی واحد انباشت 
و برداشت، همگن سازی و مخلوط سازی گندله و ایجاد ذخیره مناسب به ظرفیت 2 میلیون تن 
می باشد و با ارتباط خطوط ریلی بیرون و داخل پلنت احیا مستقیم می توان گندله مصرفی را 
توسط واگن تامین نمود. بدین منظور واگن های ورودی توسط توزین ریلی وزن شده و به محوطه 
واگن برگردان )Rotary Car Dumper ,Crescent Type( برای تخلیه وارد می شوند که در آنجا 

این دستگاه قادر است با چرخش 1۸0-140 درجه ، عمل تخلیه را انجام دهد.

www.bidec.ir
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فصل دوم | استخراج مواد معدنی  
بخش: تجهیزات حفاری

شرکت کانی صنعت شاهوار 

دستگاه حفاری اکتشافی تمام هیدرولیک و خدمات حفاری
 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

معادن غیر نفتی )معادن فلزی و مشابه(

قیمت تمام شده کمتر نسبت به محصوالت مشابه	 
توانایی حفاری به صورت وایرالین و آرسی 	 
سیستم هوشمند در رابطه با محلول حفاری 	 
حفاری به وسیله فرکانس های صوتی	 

سال تاسیس:
1391

معرفی محصول:
اولین ماشین اکتشاف حفاری تمام هیدرولیک تا عمق 600 متر حفاری در این شرکت تولید و 
همچنین بر روی اولین دستگاه حفاری که با فرکانس صوتی توانایی حفاری در اعماق زمین را 

دارد مطالعه و امکان سنجی آن برای حفاری عالوه بر صنعت معدن در صنعت نفت بررسی شد.

مزایای رقابتی:

حرکت مغزه داخل لوله نمونه گیر از طریق سنسور در سیستم مانیتور قابل کنترل می باشد.بازیابی مغزه

سیستم دبی محلول 
حفاری

قطع کردن دوران دستگاه و خاموش کردن موتور در زمانی که محلول حفاری از حد 
نرمال پایین تر می باشد.

مانیتور عملکرد 
سرمته

در الیه های سست و سخت می توان سرمته مورد نیاز را استفاده نمود که از طریق 
پیشروی سرمته و نمونه گیری قابل کنترل است.
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فصل دوم | استخراج مواد معدنی  

شرکت صنعتی تالشگران سپهر شاهرود 

ماشین حفاری ترنچر
 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

زه کشی مزارع کشاورزی و خطوط انتقال آب

قابلیت استفاده از ماشین با رادیو کنترل با فاصله 50 متر از ماشین	 
قابلیت استفاده از لیزر در اجرای شیب کف ترانشه	 
قابلیت تغییر کاربری از کابل گذاری به لوله گذاری و زهکشی مزارع کشاورزی	 
قابلیت تغییر بوم حفاری برای عرض های باالتر	 

سال تاسیس:
1380

معرفی محصول:
ترنچر )Trencher( یا خندق کن یکی از ماشین آالتی است که در بعضی از کار های عمرانی مورد 
استفاده قرار می گیرد. ترنچر ها به عنوان ماشین های حفاری پیوسته طبقه بندی می گردند. این 
ماشین ها به طور مداوم عمل حفاری را انجام می دهند. این دستگاه زمان کمتری را برای حفاری 
یک کانال نسبت به بیل مکانیکی صرف می  نماید. این ماشین قادر است در هر ساعت  100 الی 
300 متر عملیات زهکشی مزارع کشاورزی را به طور کاماًل مکانیزه و 200 الی 400 متر حفاری و 

مزایای رقابتی:نصب لوله به طور همزمان را انجام دهد.

www.talashgaranco.com

دیزل 6 سیلندر توربو شارژ دار با قدرت 330 اسب بخارموتور

سیستم حرکت
زنجیر چرخ: عرض 540 میلیمتر و طول 3900 و انتقال نیروی هیدرولیک مدار بسته 	
فشار نامی: 420 بار 	
سرعت: 1 الی 2200 متر بر ساعت 	

مشخصات 
فیزیکی

ابعاد: طول 950 سانتی متر، عرض 250 سانتی متر، ارتفاع 350 سانتی متر 	
وزن: 22500 کیلوگرم 	

بخش: تجهیزات حفاری
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فصل دوم | استخراج مواد معدنی  

شرکت صنعتی تالشگران سپهر شاهرود 

ماشین حفاری درام کاتر
 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

قابلیــت اســتفاده در اجــرای پروژه هــای فیبــر نــوری درون شــهری یــا معابــر آســفالت کــه قــادر اســت 
همزمــان حفــاری و نصــب لولــه یــا کابــل را انجــام دهــد.

سال تاسیس:
1380

معرفی محصول:
و  یا کابل گذاری همزمان طراحی  لوله گذاری  و  با عرض کم  این دستگاه جهت حفر کانال های 
ساخته شده است. از مهم ترین مصارف این ماشین می توان به حفاری و داکت گذاری همزمان 
در پروژه های داخل شهری و معابر روکش آسفالت با سرعت بسیار باال جهت مصارف مخابراتی 

و کابل کشی فیبر نوری اشاره کرد.

www.talashgaranco.com

سیستم حرکت
حداقل سرعت جابه جایی: 60 متر بر ساعت  	
حداکثر سرعت جابه جایی: 2200 متر بر ساعت  	

راندمان ماشین
زمین های خاکی: 240 متر بر ساعت 	
آسفالت: 7۸ متر بر ساعت 	
زمین های سنگی و شنی: 60 متر بر ساعت 	

ابعاد
طول: 595 سانتی متر 	
عرض: 174 سانتی متر 	

31 تنوزن 

بخش: تجهیزات حفاری
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شرکت کاوش گران فناور زنده رود 

لودسل های با ظرفیت 2000 و 3000 تن
تحمل دمایی 140 و 120 درجه سانتی گراد

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

ساخت ترازو ها و باسکول های الکترونیکی

سال تاسیس:
1392

معرفی محصول:
لودسل یک نوع حسگر )سنسور( الکترونیکی برای اندازه گیری وزن و نیرو است که با اعمال نیرو بر 
روی آن یک سیگنال الکتریکی ضعیف در حد میلی ولت روی سیم های خروجی آن ظاهر می شود. 
در واقع لودسل یک مبدل یا ترانسدیوسر می باشد که نیرو و فشار را به سیگنال های الکتریکی 

استاندارد تبدیل می کند و در انواع کششی، خمشی، فشاری و پیچشی ساخته شده است.
محصوالت شرکت شامل لودسل های 2، 5، 20، 25، 100، 150، 200،  2000 و 3000 تنی می باشد 
که با توجه به کاربرد آن ها در خطوط نورد گرم، تجهیزات انتقال مذاب و ... مجتمع فوالد مبارکه 

اصفهان از قابلیت تحمل دمایی 120 و 140 درجه  سانتی گرادی برخوردار هستند.

www.kfz-co.com 

دقتخروجیولتاژ تحریکماکزیمم رنج )تن(مدل

LCSD3060-013000

AC 5 تا 10 ولت

2 mv/v± 0.02% R.O

LCSD2080-0120002 1 تا mv/v± 0.05% R.O

LCSB1501501.3 تن mv/m± 0.05% R.O

بخش: تجهیزات ابزار دقیق

ظرفیت تولید ساالنه: 
30 دستگاه
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شرکت اطلس ماشین نوین طرح 

اره سنگ بری 90 تیغه با قابلیت برش سنگ ماربل
 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

برش بلوک های سنگ ماربل

سال تاسیس:
1395

معرفی محصول:
فریم  با حرکت  است.  و ساخته شده  طراحی  ماربل  بلوک های سنگ  برش  برای  دستگاه  این 
نگهدارنده تیغه ها بر روی چهار راهنمای خطی هیدرواستاتیک؛ تیغه ها را در کورس ۸0 سانتی متری 
نگهدارنده  فریم  مکانیزم حرکت  می دهد.  انجام  را  برش  عملیات  و  می کشد  روی کوپ سنگ 
تیغه ها که عملیات برش توسط آن صورت می گیرد با الکتروموتور، تسمه، فلکه و شاتون ایجاد 

می شود. به طور خالصه از مکانیزم لنگ استفاده می کند.

www.atlasmachine-co.com

بخش: تجهیزات برش

۸7 نیوتنبیشترین تعداد تیغه

4450 × 1۸0 میلی مترابعاد تیغه

132 کیلوواتقدرت موتور اصلی 

5300 × 13450 × 5300ابعاد دستگاه

سبد محصول کامل	 
کیفیت، دوام و قیمت مناسب نسبت به نمونه خارجی	 

مزایای رقابتی:
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شرکت دنا فنون 

دستگاه برش سیم دروازه ای
 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

بهترین و سریع ترین وسیله برای اندازه کردن بلوک سنگ به ابعاد دلخواه و دقت زیاد

سال تاسیس:
1368

معرفی محصول:
بعدی،  مراحل  برای  شده  استخراج  سنگ های  بایستی  معدنی،  کانی های  از  استفاده  جهت 
به صورت اسلب و یا قطعاتی با ابعاد مشخص درآیند. به این منظور سنگ های معدنی در همان 
محل استخراج به صورت کوپ های سنگ مکعبی شل درآمده و سپس از معدن خارج می شوند. 
با این حال، انجام این کار در معدن، با دقت چندانی انجام نشده و عموماً کوپ ها، شل مکعبی 
مناسب و صافی ندارند. همچنین ممکن است در حین جابه جایی شکستگی هایی در آن ها ایجاد 
شده و یا حتی قسمتی از سنگ نامناسب تشخیص داده شود. به منظور رفع این موارد و تولید 
مکعب هایی با صافی سطح مناسب، از دستگاه برش سیم دروازه ای استفاده می شود که توسط 
یک سیم الماسه، با دقت برش بسیار مناسبی سنگ های معدنی را در ابعاد و اندازه های خواسته 

شده برش می دهد.

بخش: تجهیزات برش

مقدارنام مشخصه

)cm( 520 × 900 × 120بیشترین ابعاد اشغالی

)Kg( 5500وزن دستگاه

)cm( 340 × 200ماکسیمم ابعاد بلوک سنگ

)cm( 19 تا 20طول سیم

)lit/min( 25میانگین آب مصرفی

)kw( 1۸.5توان موتور اصلی

کنترل اتوماتیک دستگاه در تمام مراحل برش	 
برخورداری از سیستم پیشرفته الکترونیکی تغییر دور موتور اینورتر	 
دارای سنسور تشخیص میزان بار الکتریکی وارد شده به الکتروموتور های کشش دستگاه	 
قابلیت حرکت دورانی واگن با آزادی حرکت کامل نسبت به حرکت افقی	 
رعایــت شــیب بندی هــای اصولــی و مناســب، جهــت هدایــت پســاب خنک کننــده دســتگاه 	 

در ســریع ترین زمــان ممکــن
قابلیت برش بلوک های سنگی در ابعاد مشخص و هم اندازه، بدون نیاز به تشخیص اپراتور	 

مزایای رقابتی:

ظرفیت تولید ساالنه: 
25 دستگاه

www.denafonoon.com
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شرکت نوین طرح معراج اندیشه

دستگاه برش چند سیمی سنگ 

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

برش انواع سنگ های سخت

سال تاسیس:
1392

معرفی محصول:
برش سنگ اسلب توسط سیم الماس از جدیدترین تکنولوژی ها و فناوری های روز دنیا است که 
در فرآیند تولید سنگ جایگزین روش های قبلی مانند قله بر واره اسلب بر شده است. این روش 
نسبت به تکنولوژی های قبلی دارای مزایای متعددی می باشد که این مزایا شامل سرعت برش 
باالتر، قابلیت برش سنگ های خیلی سخت مانند گرانیت، قابلیت تغییر ضخامت برش به صورت 
پله ای با جابجایی محل سیم برش در شیارهای روی غلطک، سادگی دستگاه و نصب و نگهداری 

کم هزینه تر می شود.

دقت در برش سنگ با اندازه و ضخامت یکنواخت و دقیق	 
تختی و صافی سطح سنگ اسلب برش داده شده	 
کشش سیم ها که توسط یک سیستم هیدرولیک کنترل و تنظیم می شود و در فرآیند برش 	 

خیلی تأثیرگذار است
کاهش هزینه و زمان فرآوری مراحل بعدی تولید سنگ )ساب(	 

	 ۸H*4W*10L :ابعاد دستگاه
ماکزیمم ابعاد برش کوپ سنگ: 360 سانتی متر طول و 200 سانتی متر ارتفاع 	
قدرت الکتروموتور اصلی: 100 اسب 900 دور 	
قطر سیم برش: 7.3 میلی متر 	
طول سیم برش: 19.60 متر 	
تعداد سیم برش: 20 عدد 	
ضخامت برش: 2، 3، 4، ... سانتیمتر ) با جابجا نمودن سیم در شیار غلطک ها( 	
سرعت چرخش سیم: 20 متر در ثانیه 	
پیشروی عمقی سیم برش: 15 تا 25 سانتیمتر در ساعت )برحسب میزان سختی سنگ( 	
ظرفیت برش: 15 تا 20 متر مربع سنگ در ساعت )بسته به نوع و سختی سنگ( 	
دقت برش اسلب: 0.5 میلیمتر 	

قابلیت برش سنگ های نرم )مرمریت، تراورتن و...( و سخت )گرانیت( با تغییر جنس سیم 	 
و پارامترهای برش

مزایای رقابتی:

سابقه صادرات:
کمتر از 500 هزار دالر

بخش: تجهیزات برش
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شرکت صنعت سنگ شکن پیام 

CS-440 سنگ شکن ژیراتوری سوپریور 45 اینچ

معرفی محصول:
دسـتگاه سنگ شـکن مخروطـی هیدوروکـن جـز ماشـین آالت و تجهیـزات سـنگین و فوق سـنگین 
صنایـع معدنـی و عمرانـی بـه حسـاب می آیـد. ایـن نوع سنگ شـکن ها بـرای مرحلـه اول خردایش 
طراحـی می شـوند. ایـن سنگ شـکن از یـک فـک ثابـت و یـک فـک متحـرک تشـکیل شـده اسـت. 
حرکـت فـک متحـرک از طریـق یـک شـافت خـارج از مرکـز کـه توسـط تسـمه و پولـی بـه موتـور 
متصل اسـت تامین می شـود. یکی از قابلیت های دسـتگاه سـاخته شـده توسـط شـرکت صنعت 

سنگ شـکن پیـام قـدرت و ظرفیـت بـاال در خردایـش سـنگ ها می باشـد.
ایـن دسـتگاه در سـه مـدل MC ،C ،EC تولیـد می شـود کـه هـر سـه مـدل دارای وزن 31 تـن 
می باشـد. ایـن دسـتگاه بـر اسـاس نیـاز مشـتری و برحسـب نـوع مـدل و نـوع خروجـی انتخابـی 
ظرفیـت خروجـی 195 تـا 659 تـن بـر سـاعت را دارد. یکـی از ویژگی هـای مهـم دسـتگاه سـاخته 
شـده توسـط شـرکت صنعـت سـنگ شـکن پیـام، قابلیت تنظیـم مقـدار خردایش توسـط انتخاب 

مناسـب الینر هـا می باشـد.

www.crusher.ir

سال تاسیس:
1385

بخش:  تجهیزات خردایش

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

استفاده به عنوان سنگ شکن اولیه و ثانویه

ــت 	  ــو( جهــت فرســایش یکنواخــت و در نتیجــه تثبی ــل و کانکی ــژه الینر هــا )منت طراحــی وی
ــزان خردایــش دســتگاه می

افزایش ظرفیت دستگاه، کیفیت باالی بار خروجی، عمر باالی الینر ها و کاهش	 
 هزینه تولید در نتیجه توان باالی موتور و طراحی خاص الینرها	 
سیستم محافظت هیدرولیکی اتوماتیک برای جلوگیری از صدمه دیدن دستگاه	 
توسط بار غیرقابل خردایش یا فلزی	 

مزایای رقابتی:

اندازه خروجی  CSS و ظرفیت خروجیماکزیمم سایز ورودیمدل

ECدارای خروجی های  45 تا  54 میلی متر با ظرفیت 267 تا 256 تن بر ساعت450 میلی متر

C دارای خروجی های 29 تا 51 میلی متر با ظرفیت 225 تا 333 تن بر ساعت400 میلی متر

MCدارای خروجی های 25 تا 51 میلی متر با ظرفیت 195 تا 317 تن بر ساعت 300 میلی متر

مقاصد اصلی صادراتی: 
ترکیه، ازبکستان، عراق، افغانستان

سابقه صادرات:
بین 500 هزار تا 1 میلیون دالر
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شرکت صنعت سنگ شکن پیام 

CH440 سنگ شکن مخروطی هیدروکن 45 اینچ

معرفی محصول:
دسـتگاه سنگ شـکن مخروطی هیدروکن جزء ماشـین آالت و تجهیزات سـنگین و فوق سـنگین 
صنایـع معدنـی و عمرانـی بـه حسـاب می آیـد. مدل هـای بسـیاری از دسـتگاه های سنگ شـکن 
 CH440 مخروطـی وجـود دارد امـا ایـن محصـول شـرکت در واقـع مهندسـی معکـوس مـدل

شـرکت Sandvik می باشـد.
این دسـتگاه با قابلیت سفارشی سـازی با چمبر های ورودی 3۸، 70، ۸5، 110، 140، 175 و 215 
میلی متـری قابـل تولیـد می باشـد. ایـن دسـتگاه بـا 23 تـن وزن یکـی از دسـتگاه های پیشـرفته 
و عظیـم صنایـع معدنـی می باشـد کـه بـا دهانه هـای خروجـی متغیـر از ۸ تـا 44 میلی متـر در 
هفـت مـدل متفـاوت بـا ظرفیت هـای 90 تـن تـا 3۸4 تـن بـر سـاعت خردایـش در خروجـی قابل 

تولیـد می باشـد. 

www.crusher.ir

سال تاسیس:
1385

بخش:  تجهیزات خردایش

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

مشخصات فنی:

کاربرد گسـترده به دلیل طراحی خاص با قابلیت اسـتفاده از الینر های گوناگون روی یک تاپشـل 	 
و در نتیجه تغییر کاربری و مشـخصات خردایشـی دسـتگاه )از ریزشـکن تا درشت شکن(

طراحی ویژه الینر ها )منتل و کانکیو( جهت فرسایش یکنواخت و در نتیجه  حفظ توان	 
افزایش ظرفیت دستگاه، کیفیت باالی بار خروجی، عمر باالی الینرها	 
کاهش هزینه تولید در نتیجه توان باالی موتور و طراحی خاص الینر ها	 
سیستم محافظت هیدرولیکی اتوماتیک برای جلوگیری از صدمه    	 

مزایای رقابتی:

اندازه خروجی CSS و ظرفیت خروجیماکزیمم سایز ورودی مدل

ECدارای خروجی های 16 تا 44 میلی متر با ظرفیت 114 تا 3۸4 تن بر ساعت215 میلی متر

Cدارای خروجی های 13 تا 44 میلی متر با ظرفیت 109 تا 229 تن بر ساعت175 میلی متر

MCدارای خروجی های 13 تا 3۸ میلی متر با ظرفیت 97 تا 242 تن بر ساعت140 میلی متر

Mدارای خروجی های 13 تا 3۸ میلی متر با ظرفیت 97 تا 194 تن بر ساعت110 میلی متر

MFدارای خروجی های 10 تا 32 میلی متر با ظرفیت 114 تا 24۸ تن بر ساعت۸5 میلی متر

Fدارای خروجی های 16 تا 44 میلی متر با ظرفیت 90 تا 20۸ تن بر ساعت70 میلی متر

EF3۸ میلی متر
دارای خروجی های تا ۸0 درصد کوچکتر از 6 تا 7.5 میلی متر با ظرفیت 100 تا 

125 تن بر ساعت

کاربـــــــــــرد:
استفاده به عنوان سنگ شکن اولیه و ثانویه

مقاصد اصلی صادراتی: 
ترکیه، ازبکستان، عراق، افغانستان

سابقه صادرات:
بین 500 هزار تا 1 میلیون دالر
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شرکت صنعت سنگ شکن پیام 

سنگ شکن فکی مدل 150120-250

معرفی محصول:
یکی از انواع سنگ شکن ها، مدل سنگ شکن فکی است که در ابتدایی ترین پروسه سنگ شکنی 
بر عهده  را  قرار می گیرد و عملیات خرد سازی سنگ ها و فرآوری مواد معدنی و شن و ماسه 
دارد. این نوع سنگ شکن، کانی ها و سنگ های درشت و بزرگ )بزرگتر از 20 سانتی متر( را خرد و 
کوچک می کند. سنگ شکن فکی در حین عملیات مداوم در معرض سایش قرار گرفته و قطعات 
و جنس مواد مورد استفاده در ساخت آن از فوالد منگنز دار است که موجب کاهش اصطکاک 

و استهالک در فرآیند سنگ شکنی و افزایش عمر قطعات می شود. 
این نوع سنگ شکن ها برای مرحله اول خردایش طراحی می شوند. این سنگ شکن از یک فک 
ثابت و یک فک متحرک تشکیل شده است. حرکت فک متحرک از طریق یک شافت خارج از 
مرکز که توسط تسمه و پولی به موتور متصل است تامین می شود. یکی از قابلیت های دستگاه 
ساخته شده توسط شرکت صنعت سنگ شکن پیام قدرت و ظرفیت باال در خردایش سنگ ها 
می باشد. ظرفیت و سایز این سنگ شکن ها متفاوت است. سایز فک در دستگاه سنگ شکن 
توسط سایز و اندازه مستطیل شل دهانه ورودی باالی آن تعیین می شود.  این مدل دستگاه  
نیروی فشار و  این دستگاه ها،  Single toggle می باشد و عامل خردایش در  از نوع  شرکت 

ضربه می باشد.
فکی  سنگ شکن  دستگاه های  از  بسیاری  مدل های 
توسط شرکت ساخته می شود اما این محصول شرکت 

مدل 150120، باالترین ظرفیت را دارد.

www.crusher.ir

سال تاسیس:
1385

بخش:  تجهیزات خردایش

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

مشخصات فنی:

قدرت و ظرفیت باال در خردایش سنگ ها	 
ساخت قطعات سایشی از فوالد منگنزی	 
ساختمان مستحکم با مقاومت باال	 
همگن بودن بار خارجی	 
طراحی زیبا و عملکرد مطمئن	 
تعویض سریع و آسان قطعات یدکی	 
فرسایش کمتر و مقاومت بیشتر نسبت به سایر سنگ شکن های مشابه	 

مزایای رقابتی:

430 تا 900 تن بر ساعتظرفیت

1۸5 تا 9۸0 دور بر دقیقهقدرت )کیلووات(

1000 میلی مترحداکثر اندازه خوراک

120 تنوزن

کاربـــــــــــرد:
عملیات خردسازی سنگ ها و فرآوری مواد معدنی و شن و ماسه

مقاصد اصلی صادراتی: 
ترکیه، ازبکستان، عراق، افغانستان

سابقه صادرات:
بین 500 هزار تا 1 میلیون دالر
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شرکت بازرگانی تولیدی آراز سنگ شکن 

HPGR دستگاه سنگ شکن

معرفی محصول:
شناخته  معدنی   صنایع  در   خردایش  فرآیند  در  نوظهور  تکنولوژی  یک  به عنوان  HPGRها 
می شوند. در مقایسه با فرآیندهای  خردایش مرسوم، HPGRها انرژی کمتری مصرف می کنند 
که این موضوع منجر به کاهش هزینه های عملیاتی و آثار زیست محیطی می شود. همچنین 
خردایش HPGR موجب کاهش اندیس کار و در نهایت کاهش مصرف انرژی در مراحل پایین 
دستی می شود. یکی دیگر از مزیت های این نوع خردایش، باال بردن درجه آزاد سازی می باشد. 
همچنین از HPGR در آخر خط کنسانتره برای افزایش بلین جهت تولید خوراک گندله سازی 

استفاده می شود.
نصب  مخصوصی  یاتاقان های  برروی  که  شده اند  تشکیل  چرخان  غلتک  دو  از  رولرپرس ها 
شده اند. با اعمال فشار به کمک سیستم هیدرولیکی به یکی از غلتک ها نیروی فشار 40 الی 
60 برابر افزایش می یابد. این فشار در ناحیه بین غلتک ها تشکیل شده و منجر به خردایش 
انجام  باالی آن  از سیلو و فیدر تعبیه شده در  با استفاده  می شود. خوراک دهی به غلتک ها 
می شود. ویژگی بارز دستگاه رولر پرسی که توسط شرکت آراز سنگ شکن ساخته می شود این 
است که غلتک های رولرپرس، پوشش سگمنت دارند. این موضوع باعث شده است که زمان 

تعطیلی دستگاه برای تعویض سگمنت ها و هزینه ها  کاهش یابد.

www.arazsangshekan.ir

سال تاسیس:
1384

بخش:  تجهیزات خردایش

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

مشخصات فنی:

کاهش مصرف انرژی تا 40 درصد نسبت به سایر  HPGR ها 	 
زمان راه اندازی کوتاه 	 
خردایش باال به علت صافی سطح رول ها	 
دارای رول های سگمنت دار، که منجر به تعویض آسان و سریع سطح غلتک ها می شود. 	 
افزایش بلین تا 350 واحد 	 

مزایای رقابتی:

وزنگشتاور موتور توان موتورقطر رول هامدل

69 تن4۸0۸ نیوتون متر1 مگاوات1250 میلی متر۱۲۰ × ۱۰۰

12۸ تن5093 نیوتون متر1.6 مگاوات1600 میلی متر۱۶۰ × ۱۲۰

کاربـــــــــــرد:
فرآیند خردایش در  صنایع معدنی
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مجوعه کتاب های محصوالت و تجهیزات دانش بنیان 

شرکت صنعتی معدنی کیان معدن پارس 

)SAG MILL( آسیاب آزمایشگاهی نیمه خود شکن
با قابلیت اندازه گیری 6 پارامتر مختلف

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

مشخصات فنی:

معرفی محصول:
آسیاب نیمه خودشکن )Semi-Autogenous Mill( یا به اختصار سگ-میل )SAG Mill( در 
حقیقت حد فاصل آسیاب های گلوله ای )بالمیل( و آسیاب های خودشکن است. بخشی از بار 
خرد کننده آن از گلوله های فوالدی و بخشی دیگر از ماده معدنی با ابعاد مشخص تشکیل شده 
است. گلوله ها معموال 6 تا 15 درصد حجمی آسیاب را تشکیل می دهند. نسبت طول به قطر در 
آسیاب های نیمه خودشکن معادل با کوچکتر از 2 است. این نوع آسیاب به عنوان آسیاب اولیه 
مورد استفاده قرار می گیرد. بار ورودی آسیاب نیمه خود شکن معموال دارای ابعادی بین 160-
130 میلی متر است. در این آسیاب ها طراحی الینر ها از کلیدی ترین موارد است و بیشترین تاثیر 
را بر خط سیر ذرات و حرکت های آسیاب در زمان شارژ و دشارژ دارد و در میزان مصرف انرژی و 
بازده آسیاب نقش تعیین کننده ای ایفا می کند. آسیاب های نیمه خود شکن با سرعتی معادل 

۸5-75 درصد سرعت بحرانی گردش می کنند و درجه انباشتگی آن ها نزدیک 50 درصد است.

www.kmp-co.com

سال تاسیس:
1384

۱ متر طول

0.5 مترقطر 

60تعداد الینر ها

کاربـــــــــــرد:
صنایع استخراج طال، مس، پالتین و ...
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شرکت طراحی و مهندسی دیرین صنعت باختر 

آسیاب غلتکی ریموند

معرفی محصول:
آسیاب ریموند از تکنولوژی های نوین خردایش می باشد که به صورت عمده به منظور خردایش 
به کار می رود.  و شیمیایی  متالورژی  در صنایع معدنی،  انفجار  و  اشتعال  غیرقابل  سنگ های 
بر اساس فشار و ضربه در مدل های قدیمی و مالش در مدل جدید  این آسیاب  اساس کار 
می باشد. بدین صورت که مواد معدنی مابین رینگ بدنه که ثابت می باشد و غلتک در تجهیز 
که در حال چرخش و دوران هستند قرار گرفته و خرد و آسیاب می شوند. سپس توسط یک 
جریان هوای تعریف شده ذراتی که به سایز مطلوب رسیده اند از داخل پره های سپراتوری که 
در باالی آسیاب نصب شده است عبور کرده و مابقی ذرات درشت که اجازه خروج از سپراتور را 
ندارند مجددًا به داخل سپراتور برگشته تا مجددًا خرد شده و به سایز مطلوب برسند و این 
روند تا جایی ادامه می یابد که ذرات به سایز مورد نظر برسد و از سپراتور خارج شود و تحت 

عنوان محصول در یک غبارگیر که بعد از سپراتور نصب شده جمع آوری گردد.

www.dirinsanatbakhtar.com

سال تاسیس:
1373

بخش:  تجهیزات خردایش

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

مشخصات فنی:

فضای کم مورد نیاز به دلیل طراحی ایستاده	 
سهولت تنظیم اندازه ذرات خروجی آسیاب	 
قیمت مناسب با توجه به ظرفیت باالی تولید	 
صدای کمتر نسبت به نمونه های مشابه	 
مجهز به هوای داغ جهت کاهش رطوبت خاک ورودی به میزان %15	 

مزایای رقابتی:

3 تا 20 تن در ساعتظرفیت دستگاه

0 تا 40 میکروندانه بندی

اجزا اصلی

بدنه اصلی	 
اسپایدر	 
سیستم درایو گیربکس آسیاب	 
سپراتور	 
بخش رینزینگ	 
تابلو برق	 
موتور فن و آسیاب	 

کاربـــــــــــرد:
ــت،  ــر، ســیمان، بنتونی ــت، کلســیت، ســنگ آهــن، شیشــه، کلینک ــد باری ــوادی مانن ــردن م خرد ک

ــح ســاختمانی ــواد مشــابه آن در صنعــت معــدن، شــیمی و مصال ــن و م فلوری

ظرفیت تولید ساالنه: 
20 دستگاه
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شرکت طراحی و مهندسی دیرین صنعت باختر 

 آسیاب گلوله ای مدوالر

معرفی محصول:
یکی از متداول ترین آسیاب های مورد استفاده در صنعت جهت پودر کردن مواد، آسیاب گلوله ای 
می باشد که مکانیزم پودر کردن آن بر اساس حرکت دورانی استوانه دستگاه و ایجاد مالش بین 
گلوله و مواد می باشد. در صنایع کاشی و سرامیک برای آسیاب کردن فرمول مواد از آسیاب های 
کارخانجات  در  پیوسته  و  بچ  صورت  دو  به  موجود  آسیاب های  می گردد.  استفاده  گلوله ای 
موجود می باشد که هرکدام از این دو مدل مزایا و معایب خاص خود را دارا می باشند. ترکیب 
بال میل های بچ و پیوسته می تواند مزایای هر دو نوع را داشته باشد و در عوض نیز ضعف 
از نامشان پیداست به  صورت بچ  را حذف نماید. آسیاب های بچ همان گونه که  هر دو مدل 
به کار گرفته می شوند و پس از شارژ بالمیل و چرخاندن آن به مدت 5 الی 10 ساعت تخلیه 
می گردد. زمان چرخش تابعی از سختی خاک و residual مورد نیاز یا همان مانده روی الک 
دانه بندی خاک ورودی، دانه بندی گلوله های آسیاب و سرعت دورانی دارد. سایز خاک ورودی 
این آسیاب ها در محدوده 30-0 میلی متر می باشد و به همین خاطر برای شارژ گلوله از سایز 
۸0-30 میلی متر انتخاب می گردد. با ترکیب گلوله های فوق که تابعی از دانه بندی خاک ورودی 
می باشد به راحتی و با صرف زمانی کمتر از 30 الی 40 درصد لک زمان چرخش، کلیه مواد به 
دانه بندی 1000-0 میکرون می رسند و بقیه زمان چرخش صرف کاهش سایز از 1000 میکرون 

به 63 میکرون می گردد. 

www.dirinsanatbakhtar.com

سال تاسیس:
1373

بخش:  تجهیزات خردایش

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

مشخصات فنی:

کمترین ضایعات در محصول نهایی 	 
افزایش مقاومت بدنه بالمیل و کاهش فرسودگی و خوردگی بدنه	 

مزایای رقابتی:

کاربـــــــــــرد:
میکرونیزه کردن مواد معدنی در صنایع پودر میکرونیزه سیمان، آهک، کربنات و ...

قدرت )Kw(طول بال میل )m(قطر بال میل )m(حجم )m۳(مدل

DSMM12122.23.255

DSMM181۸2690

DSMM282۸2.27160

DSMM34342.47250

ظرفیت تولید ساالنه: 
25 دستگاه
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شرکت طراحی و مهندسی دیرین صنعت باختر 

آسیاب گلوله ای

معرفی محصول:
یکی از متداول ترین آسیاب های مورد استفاده در صنعت جهت پودر  کردن مواد، آسیاب گلوله ای 
می باشد که مکانیزم پودر کردن آن بر اساس حرکت دورانی استوانه دستگاه و ایجاد مالش بین 
گلوله و مواد می باشد. محدوده مجاز سرعت دورانی وابسته به قطر بالمیل و کاماًل مستقل از 
جرم و سایز گلوله ها می باشد که معمواًل در محدوده ۸ - 60 درصد سرعت بحرانی آسیاب می باشد. 
هرچقدر سرعت دورانی به سرعت بحرانی نزدیک تر باشد، ظرفیت زیادتر ولی درصد نرمه خروجی 
بالمیل کاهش می یابد و اگر سرعت دورانی از محدوده مجاز عبور نماید اجزاء به صورت صلب همراه 

استوانه دوران می نماید و راندمان به سمت صفر میل می کند.
این آسیاب ها در مدل های مختلف پیوسته و منقطع با عملکرد خشک و تر الینر های فوالدی، 
الستیکی، سایلکس، آلومینایی، سرامیکی و نیز گلوله های سنگی، فوالدی و آلومینایی برای کاربرد ها 
و مصارف مختلف ساخته می شوند. سایز گلوله ها نیز تابعی از قطر بالمیل و دانه بندی مواد ورودی 

به بالمیل می باشد. 
بالمیل های مختلف ساخت این شرکت به شرح زیر می باشد:

مدل )DNDSM(؛ آسیاب گلوله ای خشک پیوسته با الینر فلزی: این آسیاب ها با الینر های . ۱
چدنی و خرد کننده گلوله ای به صورت پیوسته برای آسیاب مواد معدنی خشک و برای مواد 
معدنی که خورندگی پایین دارند و به اکسید های فلزی حساس نمی باشند، در صنعت به کار 

می رود.
الینر . ۲ با  پیوسته  خشک  گلوله ای  آسیاب  )DIDSM(؛  مدل 

خرد کننده  و  سرامیکی  الینر های  با  آسیاب ها  این  سرامیکی: 
گلوله ای به صورت پیوسته برای آسیاب مواد معدنی خشک عاری 

از اکسید های فلزی به کار می روند. 

www.dirinsanatbakhtar.com

سال تاسیس:
1373

بخش:  تجهیزات خردایش

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

مشخصات فنی:

کاربـــــــــــرد:
پودر کردن مواد در صنایع

1 تا 50 تن بر ساعتظرفیت

0 تا 200 میکروندانه بندی

30 تا 700 کیلوواتقدرت

مدل )BGDSM(؛ آسیاب گلوله ای ناپیوسته با الینر سرامیکی: برای تهیه دوغاب و انگوب . ۳
این آسیاب ها با الینر های سرامیکی و خرد کننده گلوله ای به صورت ناپیوسته کار می کنند. 
همچنین برای آسیاب مخلوط آب و مواد معدنی جهت تولید دوغاب، بدنه و مواد رنگی 
جهت رنگ و نیز تهیه لعاب مورد مصرف و پروسه های تغلیظ مواد معدنی در صنایع کاشی 

به کار می روند.

ظرفیت تولید ساالنه: 
20 دستگاه
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شرکت طراحان ماشین حجازیان  

آسیاب سپراتور غلطکی )ریموند میل(

معرفی محصول:
سیسـتم آسـیاب سـپراتور غلطکـی تشـکیل شـده از چنـد ماشـین در یـک مجموعـه مـدار بسـته و 
یکپارچـه کـه به صـورت مکانیـزه عمـل کوبش و میکرونیزه کردن طیف وسـیعی از مواد معدنی را با 

دانه بندی هایـی از کالس 60 الـی 600 مـش انجـام و بـه محصـول نهایـی تبدیـل می کنـد.

www.hmdmill.com

سال تاسیس:
1392

بخش:  تجهیزات خردایش

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

صنعت نفت وگاز )به عنوان لگ حفاری در اکتشاف و استخراج (	 
صنایع فوالد و ریخته گری )مواد افزودنی در تولید گندله و کامل کردن چرخه فوالد(	 
ــات و گــچ 	  ــح ســاختمانی شــامل ســیمان، آهــک، کربن ــواع مصال صنعــت راه و ســاختمان )ان

ــتی و....( ــاختمانی و بهداش س

RTM90RTM110RTM140RTM175مدل 

139240397 97.5 توان نصب شده کلی )کیلووات(

ظرفیت تولیدی بر اساس کوبش کربنات 
کلسیم )تن بر ساعت(

2.54710

6000600060006000ماکزیمم فشار کاری )پاسکال(

ظرفیت تولید ساالنه: 
25 دستگاه

قیمت مناسب	 
کیفیت باال	 

مزایای رقابتی:
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شرکت آتیه سازان نگین فراز  

NJ آسیاب پولورایزر سوپر

معرفی محصول:
آسـیاب پولورایزر سـوپر NJ در واقع مجموعه ای از سـه دسـتگاه آسـیاب، فیلتر و مکنده می باشـد 
کـه ضمـن آسـیاب مـواد مرحلـه جدایـش و دانه بنـدی را نیـز بـه  نحـوه احسـن انجـام می دهـد. 
در برخـی مـوارد بـه آن خـط تولیـد پـودر میکرونیـزه آسـیاب سـپراتور نیـز گفتـه می شـود. از ایـن 
آسـیاب معموال در مواردی که سـختی مواد بین 1 تا 3.5 موس می باشـد اسـتفاده می شـود. در 
موادی که سـختی بین 3.5 تا 7 موس می باشـد از مکانیزم بال میل اسـتفاده می شـود. به دلیل 
یکپارچگـی آسـیاب و سـپراتور در ایـن روش، ذرات زبـر وجـود نـدارد و توزیـع انـدازه ذرات یکنواخت 
می باشـند و مشـل گـرد و غبـار بخاطـر سـیل بسـته فرآینـد به صورت کامل بر طرف شـده اسـت.

www.iranlco.com

سال تاسیس:
1393

بخش:  تجهیزات خردایش

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

خردایــش و تولیــد پــودر میکرونیــزه مــواد معدنــی ماننــد، کربنــات کلســیم، گــچ، تالــک، آهــک، 	 
ســیمان، بنتونیــت، کلینکــر ســیمان، فلدســپار، گیلســونایت و دیگــر کانی هــای غیــر فلــزی، 

شــیمیایی و دارویــی
تولید خوراک آبزیان و یا تولید مواد منفجر	 

آسیاب

شاسی دستگاه	 
بدنه اصلی دستگاه	 
تله صلب گیر	 
پره	 
نیرو محرکه و انتقال قدرت	 

سیکلون
بدنه	 
فیلتر	 
سیستم خود تمیز شونده	 

مکنده
بدنه	 
پروانه	 
الکتروموتور و انتقال قدرت	 

ظرفیت تولید باال نسبت به دیگر آسیاب های موجود در کشور	 
توانایی در آسیاب کردن انواع مواد معدنی و کانی های غیر فلزی با راندمان باال	 
مصرف کم انرژی و استهالک بسیار کم نسبت به دستگاه های قدیمی	 
امکان تغییر سایز مواد خروجی )مش( با تغییر سرعت دوران سپراتور	 
امکان تغییر سریع ماده در حال کوبش با ماده جدید	 

مزایای رقابتی:
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شرکت فناوری های نوین صنعت و معدن آلتین  

آسیاب گلوله ای و میله ای دوار

معرفی محصول:
نخسـتین مرحلـه در فرآیندهـای  کانـه آرایـی، آزاد کـردن کانی هـای بـا ارزش موجـود در کانـه از 
کانی هـای گانـگ اسـت. بـرای رسـیدن بـه ایـن هـدف بایـد کانـه را طـی یـک یـا چند مرحله توسـط 
انـواع سنگ شـکن ها و آسـیاب ها خـرد نمـود. معمـوال بـرای خرد کـردن بیشـتر و تبدیل کـردن مـواد 
به پودر در مسـیر های سنگ شـکنی )رسـیدن به درجه آزادی مناسـب(، از انواع آسـیاب ها اسـتفاده 
می شـود. آسـیاب ها بـه طریـق خشـک و یـا تـر می توانند کار کنند و انتخاب آن بسـته بـه نوع کانه 
و مراحـل بعـدی عملیـات می باشـد. یکـی از متداول تریـن آسـیاب های مـورد اسـتفاده در صنعـت 
جهـت پـودر کـردن مـواد، آسـیاب گلولـه ای اسـت کـه برای آسـیاب بسـیاری از مـواد و تبدیـل آن ها 

بـه پـودر نـرم مـورد اسـتفاده قـرار می گیرد.

سال تاسیس:
1396

بخش:  تجهیزات خردایش

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

یکی از پرکاربردترین تجهیزات آسیاکنی در مدار های فرآوری، صنایع معدنی و پودر میکرونیزه

بسته به قطر و طول ST-52 آسیا از 12 تا 70 میلی متر از جنس  جنس و ضخامت بدنه

بر اساس اندازه آسیا و نوع خروجی و خصوصیات رئولوژی پالپجنس و اندازه ترنیون ها

ریخته گری فوالد آلیاژی از جنس GS-45  هدوال ها

60 تا ۸7 درصد سرعت بحرانی بسته به نیاز  فرایندی و اندازه آسیاسرعت دوران



صنایع معدنی
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شرکت سمات صنعت سپاهان  

آسیاب جت میل

معرفی محصول:
ایـن نـوع از آسـیاب مـواد معدنـی در مقایسـه بـا سـایر آسـیاب های موجـود در بـازار از هزینه هـای 
ایـن  به طـور کلـی مکانیـزم خردایـش در  برخـوردار اسـت.  پایین تـری  نگهـداری بسـیار  تعمیـر و 
آسـیاب ها بر مبنای باد اسـت. به این ترتیب که جریان باد با سـرعت مافوق صوت از سـه جهت 
به ذرات موجود در دسـتگاه برخورد کرده و موجب خرد شـدن آن ها می گردد. به طور کلی آسـیاب 
جـت میـل یکـی از انـواع آسـیاب معدنـی موجـود در بـازار اسـت کـه عموما بـرای موادی با سـختی 
9.5 مـوس بـه کار گرفتـه می شـود. انـدازه ذرات خروجـی ایـن نـوع از آسـیاب های مـواد معدنـی 
عمومـا در بـازه مـش 200 تـا 2500 قـرار دارد. به طـور کلـی توصیـه می شـود بـرای افزایـش بهره وری 

ایـن دسـته از آسـیاب ها انـدازه ذرات ورودی بسـته بـه نـوع مـاده کمتـر از 5 میلی متـر باشـند.

www.samatmachine.com

سال تاسیس:
1387

بخش:  تجهیزات خردایش

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

مشخصات فنی:
توان آسیاب  و کمپرسور )KW(ابعادظرفیت )کیلوگرم بر ساعت(مدل

SMJ105 15 تا 122 × 2 × 0.51.۸ تا

SMJ 2020 22 تا 137 × 2.5 × 52 تا

SMJ 100150 37 تا 2.555 × 7 × 504 تا

SMJ 200350 55 تا 390 × ۸ × 1006 تا

SMJ 300450 110 تا 3.5160 × 9 × 2006 تا

SMJ 400900 170 تا 3.5250 × 9 × 6007 تا

SMJ 5002000 250 تا 4350 × 9 × 10007 تا

مناسب برای آسیاب مواد حساس به آلودگی همچون صنایع دارویی و صنایع غذایی

مزایای رقابتی:
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شرکت فوالد شریف خالد شهر  

پمپ های سانتریفیوژ NON API مقاوم به سایش
 با توان بیشتر از 150 کیلووات

کاربـــــــــــرد:
انتقــال ترکیــب مــواد جامــد و آب در حوزه هایــی نظیــر فــرآوری مــواد معدنــی، نیــروگاه، نفــت، 
متالــورژی، مصالــح ســاختمانی، حفاظــت محیط زیســت، الیروبــی، صنایــع شــیمیایی، صنایــع 

ریخته گــری و  کاغذ ســازی 

معرفی محصول:
پمـپ؛ قلـب و محـرک هـر سیسـتم انتقال هیدرولیکی می باشـد. پمپ های مختلـف زیادی وجود 
دارنـد کـه بـرای پمپ کـردن دوغـاب بـه کار می رونـد؛ امـا متداول تریـن پمـپ دوغـاب، پمـپ گریـز 
از مرکـز می باشـد. ایـن پمـپ دوغـاب، از نیـروی گریـز از مرکـز ایجـاد شـده توسـط پروانـه در حـال 
چرخـش بـرای انتقـال انـرژی بـه دوغـاب بهـره می گیرد که به نوعی، مشـابه با پمپ گریـز از مرکزی 

اسـت کـه بـرای انتقـال مایع شـفاف به کار مـی رود.
در طـی کار، دوغـاب حـاوی ذرات جامـد معلـق، در تمـاس بـا قطعـات مرطـوب پمـپ می باشـد. 
قطعـات مرطـوب اصلـی پمـپ شـامل پروانـه، مارپیـچ حلزونـی یـا آسـتر محفظـه و آسـتر جانبـی 
اسـت. باتوجه بـه اهمیـت مقاومـت به سـایش ایـن پمپ ها، قطعات مرطوب پمـپ درگیر با ذرات 
در حـال حرکـت بـا سـرعت بـاال از جنس چدن های سـفید پرکـروم انتخاب می شـوند. این پمپ ها 

بـا توجـه بـه تـوان در دو گـروه قابـل تقسـیم بندی هسـتند کـه عبارتند از:
پمپ های سانتریفیوژ NON API مقاوم به سایش با توان بیشتر از 150 کیلووات	 
پمپ های سانتریفیوژ NON API مقاوم به سایش با توان بین 30 تا 149 کیلووات	 

www.sharifsteel.com

سال تاسیس:
1378

بخش: پمپ ها

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

مشخصات فنی:
پمپ های سانتریفیوژ NON API با توان بیشتر از ۱۵۰ کیلووات

وزن پمپ )کیلوگرم(توان موتور )کیلووات(ظرفیت )مترمکعب بر ساعت(مدل

AH20-185400130015000

18-16)MC400(4500250۸000

AH16-144000100010000

AH14-1230004616۸14

AH12-1022003554162

AH10-8150052.۸3125

AH8/6900۸6.41000

AH6-4400200۸32

AH4-3102.522332

AH1.5-157.51597.5

پمپ های سانتریفیوژ NON API با توان بین ۳۰ تا ۱۴۹ کیلووات

وزن پمپ )کیلوگرم(توان موتور )کیلووات(ظرفیت )مترمکعب بر ساعت(مدل

Ps pump PFP 805020590

Ps pump PFP 1007520600

R150KSS240452345

Ps pump M40KSS3022720

Ps pump R65KSS1051171۸

PS pump 1.1/2-3_1/4 
)40S-SVR(

11.75.5600

PS pump 65QV-SP(252۸.۸365

نرخ جریان ثابت	 
هزینه نگهداری پایین	 
پایداری عالی	 

مزایای رقابتی:
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ظرفیت تولید ساالنه: 
250 دستگاه

شرکت پارس فناوران رادین  

پمپ های سانتریفیوژ اسالری
با توان 30 تا 150 کیلووات به همراه قطعات یدکی

معرفی محصول:
به منظـور پمپـاژ سـیال دو فـازی مایع-جامـد )اسـالری( از پمپ هـای خاصـی به نـام پمپ هـای 
اسـالری اسـتفاده می شـود. پمپ هـای اسـالری به دلیـل شـرایط کاری سـخت و سـاعت کاری زیـاد 
)معمواًل به صورت شـبانه روزی( باید از اسـتحکام و طول عمر باالیی برخوردار باشـند. وجود ذرات 
سـاینده و خورنده در سـیال پمپ شـونده که اسـالری گفته می شـوند، ضرورت اسـتفاده از قطعات 
بـا جنـس مقـاوم را بیشـتر می کنـد. ایـن پمپ هـا کـه به طـور عـام تحت عنـوان پمپ هـای معدنی 
مشـهور هسـتند، در اکثـر معـادن آهـن، مـس، طال، شـن و ماسـه و در بخش های مختلـف فرآیند 
فـرآوری اسـتفاده می شـوند. پمـپ وسـیله ای مکانیکـی بـرای انتقـال مایعـات اسـت که بـا افزایش 
فشـار جریـان آن، امـکان جابه جایـی را بـه ارتفاعـی باالتـر )بـا افزایـش هـد( یـا حتـی پایین دسـت 
)معمـواًل حوضچـه یـا مخـزن( فراهـم مـی آورد. عملکـرد ایـن پمـپ به این صورت اسـت کـه در آن 
سـیال مـوازی محـور وارد چـرخ پمپ شـده و عمـود بر آن از چرخ خارج می گـردد. اغلب پمپ های 

سـانتریفوژ توانایـی خوبـی در ایجاد فشـارهای بـاال دارند. 

www.radintech.com

سال تاسیس:
1392

بخش: پمپ ها

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

کارخانجات فرآوری معادن	 
صنایع آهن و فوالد )پمپ آب خنک کن(	 
سد ها )حذف مواد ته نشین شونده(	 
نیروگاه های فسیلی )حذف مواد ته نشین(	 
صنایع کاغذ سازی	 
نفت و گاز )پمپ لگ حفاری(	 
آب و فاضالب )الیروبی مسیر های آب(	 
شیالت و صنایع دریایی	 

استفاده از طیف وسیعی از جنس ها به منظور افزایش طول عمر پمپ	 
استفاده از بخش های هیدرولیکی متنوع به منظور افزایش بازدهی و عمر قطعات	 
اسـتفاده از سیسـتم یاتاقان  بنـدی متنـوع به  منظـور افزایـش طـول عمـر سیسـتم آب بندهـا و 	 

یاتاقان هـا

مزایای رقابتی:

مدل
دبی )مترمکعب بر 

ساعت(
هد )متر(

دور پمپ )دور بر 
دقیقه(

مکانیزم بازده 
)درصد(

3۸0040-6۸1200-256-۱.۵12 به ۱ طرح شونا

320050-5۸1200-545-۲32 به ۱.۵ طرح شونا

270055-601300-۸910-۳39-۲ طرح شونا

220071-60۸00-19۸10-۴79-۳ طرح شونا

155065-60۸00-36012-۶144-۴ طرح شونا

114072-60400-۸3010-۸320-۶ طرح شونا

۸5071-60400-135010-۱۰540-۸ طرح شونا

۸00۸1-60300-200010-۱۲720-۱۰ طرح شونا
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شرکت فکور مغناطیس اسپادانا  

درام سپراتور مغناطیسی تر

معرفی محصول:
درام سـپراتور های مغناطیسـی تر از جمله جداکننده های مغناطیسـی هسـتند که در مسـیر مواد 

تـر و دوغـاب به منظـور جداسـازی ذرات آهنـی میکرونیـزه از غیر آهنی اسـتفاده می شـود.
نحـوه عملکـرد دسـتگاه به صـورت عمومی به این صورت اسـت که جداسـازی مغناطیسـی به روش 
تر ناشـی از گردش یک پوسـته اسـتوانه ای اسـتنلس اسـتیل حول یک میدان مغناطیسـی ثابت 
می باشـد کـه آهـن جـذب شـده بـر روی پوسـته درام سـپراتور تـا آخریـن نقطه مغناطیسـی گردش 
کـرده و پـس از خـروج از منطقـه مغناطیسـی جـدا می شـود. درام سـپراتور تـر در سـه گـروه شـدت 
میدان پائین )Lims(، شـدت میدان متوسـط )Mims(، شـدت میدان باال )Hims( قابل طراحی 

و تولید می باشـد.

www.fms-co.com

سال تاسیس:
1391

بخش: تجهیزات جدایش و تغلیظ

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

در خطوط فرآوری سنگ آهن جهت تغلیظ میزان آهن	 
در خطوطی که آهن عنصر مزاحم است جهت تخلیص ماده معدنی غیرآهنی	 

استفاده از پوشش ضد سایش سرامیکی برای تانک و پوسته درام	 
چیدمان بهینه آهنربا و در نتیجه دستیابی به باالترین راندمان در جداسازی سنگ آهن ریزدانه	 
عمر باالی کارکرد تجهیز در مقایسه با محصوالت مشابه 	 
قیمت پایین تر نسبت به محصوالت مشابه	 

مزایای رقابتی:

1000 تا 7000 گوسمحدوده میدان مغناطیسی

ابعاد کلی دستگاه
طول: 1 الی 4 متر 	
عرض: 0.5 الی 2 متر 	
ارتفاع: 0.5 الی 3 متر 	

یک طبقه و دو طبقهطراحی دستگاه

2 الی 22 کیلوواتتوان الکتریکی موتور محرک

چین، کره جنوبی، امارات

سابقه صادرات:
بین 500 هزار تا 1 میلیون دالر

مقاصد اصلی صادراتی: 
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شرکت فکور مغناطیس اسپادانا  

درام سپراتور مغناطیسی خشک )هوزینگ(

معرفی محصول:
درام سـپراتور های هوزینـگ دار جهـت جداسـازی اتوماتیـک قطعـات آهنـی از مـواد اولیـه به منظور 
افزایـش کیفیـت محصـول نهایی/حذف قطعات آهنی و عدم خسـارت به تجهیزات/پر عیار سـازی 
سـنگ آهـن در صنعـت مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد. درام سـپراتور مغناطیسـی تشکیل شـده از 
هوزینـگ )از جنـس فـوالد ضـد زنـگ( و یـک پوسـته اسـتوانه ای )از جنـس اسـتنلس اسـتیل ضد 
سـایش( کـه یـک میـدان مغناطیسـی ثابـت ایجـاد می کنـد، زمانی کـه مـواد اولیـه توسـط فیـدر بر 
روی غلطـک درام سـپراتور ریـزش می یابـد، مـواد غیر مغناطیسـی در مسـیر طبیعی سـقوط کرده و 
از شـوت خروجـی مربـوط تخلیـه می شـود، در حالیکـه آهـن جذب شـده بـر روی پوسـته غلطـک تـا 

آخریـن نقطـه مغناطیسـی گـردش کـرده و در پشـت غلطـک می گردد.

www.fms-co.com

سال تاسیس:
1391

بخش: تجهیزات جدایش و تغلیظ

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

جدا کننده ذرات آهن از مواد آهن دار در کارخانه فرآوری سنگ آهن 

استفاده از پوشش های ضد سایش سرامیکی برای پوسته درام	 
اسـتفاده از پوسـته کامپوزیتـی به جـای اسـتینلس اسـتیل جهـت کاهـش دمـا بر روی پوسـته 	 

درام و جلوگیـری از اتـالف انـرژی
چیدمان بهینه آهنربا و در نتیجه دستیابی به باالترین راندمان در جداسازی سنگ آهن ریزدانه	 
عمر باالی کارکرد تجهیز در مقایسه با محصوالت مشابه 	 

مزایای رقابتی:

1000 تا 7000 گوسمحدوده میدان مغناطیسی

ابعاد کلی دستگاه
طول: 1 الی  3.5 متر 	
عرض: 0.5 الی 2 متر 	
ارتفاع: 0.5 الی 2.5 متر 	

2 الی 36 کیلوواتتوان الکتریکی موتور محرک

ثبت اختراع - واحد متحرک جداسازی مغناطیسی سنگ آهن ریزدانه )10-0 میلی متر(	 
ثبت اختراع - واحد متحرک جداسازی مغناطیسی سنگ آهن ریزدانه )25-10 میلی متر(	 

استانداردها، مجوزها و تأییدیه  های بین المللی: 

چین، کره جنوبی، امارات

سابقه صادرات:
بین 500 هزار تا 1 میلیون دالر

مقاصد اصلی صادراتی: 
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شرکت ممتاز سنگ شکن کان  

ریزشکن سانتریفیوژ کانی های سیلیس، فلدسپات و ... 
با ابعاد زیر 4 تا 5 سانتی متر

معرفی محصول:
ماسه سـاز  دسـتگاه  می گیـرد.  قـرار  اسـتفاده  مـورد  ثالثیـه  سنگ شـکن  به عنـوان  دسـتگاه  ایـن 
سـانتریفیوژ دارای قابلیت تولید بار ترکیبی به صورت چند وجهی مطابق با آخرین اسـتاندارد های 

تولیـد شـن و ماسـه جهـت اسـتفاده در آسـفالت و بتـن می باشـد.
همچنین ریزشـکن سـانتریفیوژ یا همان Rock on Rock در خردایش سـنگ های سـخت مانند: 
فلدسـپات، سـیلیس، دولومیـت، باریـت و... کاربـرد فـراوان دارد و سیسـتم خردایـش ماسه سـاز 
 Rock on سـانتریفیوژ به صـورت خودشـکن اسـت. الزم به ذکـر اسـت تمامـی چکش هـای دسـتگاه
Rock از جنـس تنگسـتن کاربایـد بـوده و روتـور کـه حیاتی ترین قسـمت این دسـتگاه می باشـد از 

Hardox 400 تهیه شـده اسـت.

www.momtazsangshekan.com

سال تاسیس:
1391

بخش: تجهیزات جدایش و تغلیظ

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

سنگ شکن ثالثیه

استهالک پایین	 
راندمان خردایش باال	 
تعمیر و نگهداری آسان	 

مزایای رقابتی:

وزن )کیلوگرم(سرعت روتور )rpm(قدرت موتور )کیلووات(Rotor × Widthمدل

MS-VS501240 × 6501101750-14507000

MS-VS502300 × ۸001601600-13009000
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شرکت صافی سازان صفا  

فیلتر پرس های صنعتی
sp-1100، sp-1200، sp-1250، sp-1500، sp-2000 ،اتوماتیک sp-1000 مدل های

معرفی محصول:
دسـتگاه فیلتر پرس از مجموعه صفحاتی از جنس پلی پروپیلن تشـکیل شـده که در کنار یکدیگر 
بـه دو بخـش ثابـت و متحـرک تقسـیم بندی می شـوند. بـر روی صفحـات کـه حکـم نگهدارنـده و 
محفظـه ای جهـت تجمیـع مـواد جامـد دارنـد، پارچه هـای فیلتراسـیونی بـا انـدازه منافـذ بسـیار 
ریـز و متفـاوت )بـر اسـاس کاربـرد، خصوصیـات و انـدازه ذرات مـواد جامـد باقـی مانـده در فـاز 
دوغابـی( قـرار خواهـد گرفـت. خـوراک دوغابـی یـا لجن ورودی پـس از عبـور از مجموعه صفحات 
و پارچه هـای فیلتراسـیونی، تصفیـه گردیـده و مـواد جامـد آب گیـری شـده در فضـای بیـن پارچـه 
فیلتراسـیون و محفظـه چمبـر باقـی مانـده و کیـک جامد تشـکیل می گردد. در هـر چرخه فرایندی 
ابتدا صفحات توسـط جک هیدرولیک فشـرده شـده و سـپس محلول دوغابی توسـط یک پمپ 
خوراک دهـی بـه داخـل صفحـات تزریـق و بارگـذاری می گـردد. پـس از اتمـام فرآینـد آب گیـری، 
صفحـات بـه حالـت اولیـه برگشـته و کیـک یـا مـواد جامـد تشـکیل شـده تخلیـه می شـود. فیلتـر 

پرس هـا معمـوال از زمان هـای طوالنـی مـدت مـورد اسـتفاده قـرار گرفته انـد. 

www.safifilterpress.com

سال تاسیس:
1393

بخش: تجهیزات جدایش و تغلیظ

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

صنایع شیمیایی و غذایی مانند تولید شکر و تهیه نوشیدنی ها	 
آب گیری از لجن های صنعتی و شهری	 
صنعت تولید سرامیک	 
صنعت فرآوری دارو 	 
صنایع معدنی و فلزی و ...	 

مساحت مفید )m۲(حجم کیک )lit(ضخامت کیک )mm(ابعاد صفحه )mm(مدل دستگاه

Sp_10001000 × 100032261.7

Sp_12001200 × 120032362.2

Sp_12501250 × 125035422.4

Sp_15001500 × 150035663.۸

اسپانیا، ترکیه

سابقه صادرات:
بین 500 هزار تا 1 میلیون دالر

مقاصد اصلی صادراتی: 
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شرکت صافی سازان صفا  

صفحه فیلتر پرس

معرفی محصول:
صفحـات، اصلی تریـن بخـش یک دسـتگاه فیلتر پرس می باشـند، به  طوریکه جنـس آن ها، نوع و 
کیفیت سـاخت آن ها از عوامل تاثیر گذار بر عملکرد دسـتگاه اسـت. صفحات به دو نوع ممبرین 
)Membrane( و چمبـر )Recessed( تقسـیم می شـوند. در سـاخت انـواع دسـتگاه های فیلتـر 
پـرس از صفحـات چمبـر بـه  صـورت تنهـا و یا به طور همزمان هم از صفحـات چمبر و هم ممبرین 
اسـتفاده می شـود. صفحه فیلتر پرس، از جنس پلی پروپیلن هسـتند که در دسـتگاه فیلتر پرس، 
برای تصفیه محصول اسـتفاده می شـود. مرکز صفحات سـوراخی دارد و در گوشـه آن نیز مسـیری 
برای خروج سـیال دارد. در دسـتگاه فیلتر پرس، پارچه ای بر روی صفحات مختلف کشـیده شـده 
اسـت. صفحـات فیلتـر پـرس بـر روی هـم قـرار می گیرنـد و بـر اثـر فشـار پرس، سـطح تمـاس آن ها 
کامـال آب بنـدی می شـود. سـیالی کـه بایـد فیلتر شـود از سـوراخ وسـط صفحـات وارد می شـود و با 
توجـه بـه  موقعیـت قرار گیـری پارچـه، تنهـا راه عبـور سـیال بـرای خـروج، عبـور از پارچه هـا اسـت. 
هنـگام عبـور سـیال از پارچـه بـا توجـه بـه  انـدازه سـوراخ های پارچه هـا، ذراتـی کـه از حـدی بزرگتـر 
باشـند، امـکان عبـور نخواهنـد داشـت، امـا آب بـا عبـور از پارچـه از طریـق مسـیر تخلیـه صفحات 
تخلیـه می شـود. بدیـن ترتیـب در انتهـای فراینـد، ذراتـی کـه بایـد از سـیال جـدا شـوند، در فضـای 

بیـن پارچه هـا باقـی می مانند.

www.safifilterpress.com

سال تاسیس:
1393

بخش: تجهیزات جدایش و تغلیظ

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

صنایع قند 	 
صنایع روی	 
صنایع مس	 
مواد غذایی	 
مواد معدنی و ...	 

پلی پروبینجنس

اندازه صفحات

 	200 × 200
 	300 × 300
 	400 × 400
 	500 × 500
و ...	 

نصب و تعمیر آسان	 
عمر بیشتر نسبت به محصوالت مشابه	 
گارانتی یک ساله	 

مزایای رقابتی:

اسپانیا، ترکیه

سابقه صادرات:
بین 500 هزار تا 1 میلیون دالر

مقاصد اصلی صادراتی: 
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شرکت طراحی مهندسی کیمیا ماشین البرز  

سیکلو فیلتر

معرفی محصول:
در محیط های صنعتی،  استفاده  برای  )Cyclonic separation( دستگاهی است که  سیکلون 
جهت غبارگیری و جمع آوری ذرات معلق موجود در فضا مانند هوا یا گاز یا مایعات و مواد ریزی 
که به دلیل فعالیت های ماشینی ایجادشده اند، طراحی شده است. در این دستگاه، از دو نیروی 
چرخش سیال و گرانش برای جداسازی ذرات معلق استفاده می شود تا ذرات جامد از سیال 
جدا شوند که اصطالحاً به آن رطوبت گیر گفته می شود. اغلب این دستگاه به نام یک دستگاه دو 
مرحله ای خوانده می شود، زیرا این دستگاه برخالف دستگاه های گردگیر دیگر دو نقطه جمع آوری 
برای گرد و غبار و خاکروبه دارد. اولین نقطه  جمع آوری دستگاه، برای خاکروبه ها و ذرات سنگین تر 

و دومین نقطه جمع آوری دستگاه، برای مواد و ذرات ریزتر به کار می رود.

www.kimiamachine.com

سال تاسیس:
1385

بخش: تجهیزات جدایش و تغلیظ

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

فلز و مواد معدنی	 
صنایع غذایی	 
مصالح ساختمانی	 
سرامیک	 
چوب و کاغذ و...	 

محفظه  هوای کثیف
بدنه  بیرونی	 
بدنه  میانی	 
 	volute

محفظه  هوای تمیز

صفحه  مجزا کننده  بدنه  تمیز و کثیف	 
فیلتر	 
 	Cage
 	Ventory

افزایش راندمان باال نسبت به بگ  فیلتر قدیمی	 
کم کردن استهالک قطعات مصرفی نسبت به بگ فیلتر قدیمی	 
تعمیر و نگهداری آسان و ساده	 
پایین بودن افت فشار	 

مزایای رقابتی:

ترکیه، عراق، پاکستان

سابقه صادرات:
بین 500 هزار تا 1 میلیون دالر

مقاصد اصلی صادراتی: 



صنایع معدنی
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گروه صنعتی پاپک پارسیان  

درام مگنت هیبریدی

معرفی محصول:
درام مگنت هیبرید، دستگاهی است که جهت پر عیار سازی در معادن سنگ آهن مورد استفاده 
قرار می گیرد. فرق درام مگنت هیبرید نسبت به درام مگنت های معمولی در طراحی و چیدمان 
خاص میدان مغناطیسی می باشد. در این درام ها، نحوه طراحی قطب های مغناطیسی به سبکی 
است که هنگام جداسازی مواد آهنی از غیر آهنی، مواد جذب شده از هر قطب بعدی می پرد و این 
باعث ریزش خاک و گرد و غبار محصور شده در آهن های جذب شده می باشد و باعث افزایش 

عیار محصول و حذف خاک می شود.

www.papkogroup.com

سال تاسیس:
1384

بخش: تجهیزات جدایش و تغلیظ

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

کاربرد بسیار فوق العاده در سیستم معادن پالسری سنگ آهن جهت پر عیار سازی سنگ آهن

22 کیلو واتتوان

20- تا ۸0 درجه سانتی گراددمای عملکردی

۸0 تا 130 تن بر ساعتظرفیت 

1000 تا 3000 گوستوان مگنت 



صنایع معدنی
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گروه صنعتی پاپک پارسیان  

درام مگنت الکتریکی

معرفی محصول:
درام های مغناطیسی )Magnetic Drum Separator( یکی دیگر از تجهیزات جداسازی مواد از 
آهن هستند. جداسازی آهن در صنعت به دو منظور تغلیظ )باال بردن عیار BULK و جداسازی 
ترکیبات آهنی به عنوان عنصر مفید( و یا تخلیص )جداسازی ترکیبات آهنی به عنوان عنصر مزاحم 

از BULK صورت می پذیرد.

www.papkogroup.com

سال تاسیس:
1384

بخش: تجهیزات جدایش و تغلیظ

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

استفاده در صنایع بازیافت و همچنین صنایع معدنی جهت جداسازی مواد و قطعات غیر آهنی

6 کیلوواتتوان 

20- تا 50 درجه سانتی گراددمای عملکردی 

برای مواد با دانه بندی 1 تا 10 میلی متر حدود 50 تن در ساعتظرفیت 

VDC 220  ولتاژ 

27 آمپرجریان 

تغییر شدت میدان مغناطیسی با تغییر ولتاژ ورودی دستگاه	 
عمق میدان مغناطیسی بسیار باال	 

مزایای رقابتی:
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گروه صنعتی پاپک پارسیان  

درام مگنت تر

معرفی محصول:
جداساز مغناطیسی درام تر برای جداسازی مواد فرومغناطیسی از اسالری به کار می رود. در این 
روش فرآوری سنگ آهن در دو فاز انجام می شود که در فاز اول، هدف به دست آوردن ریکاوری باال 
از محصول ورودی است و در فاز دوم هدف نهایی رسیدن به باالترین عیار ممکن برای سنگ آهن 
است. ساختار کارکرد دستگاه های درام مغناطیسی بدین صورت است که غلطک درام مغناطیسی 
در داخل مخزن قرار می گیرد و سنگ آهن به همراه آب )اسالری( داخل مخزن می شود و در انتها 

خروجی مخزن به دو قسمت و دو محصول تقسیم می شود.
در جداسازی مغناطیسی درام تر محصول نهایی همان سنگ آهن با عیار باالست. برای عملکرد 
بهینه درام های مغناطیسی حداکثر سایز سنگ آهن داخل اسالری 2 میلی متر است. همانطور 
که ذکر شد درام تر در مخزن قرار می گیرد، که این مخازن دارای شل های مختلف مانند کانتر 

روتیشن )Counter Rotation( و کانکارنت )Concurrent( هستند.

www.papkogroup.com

سال تاسیس:
1384

بخش: تجهیزات جدایش و تغلیظ

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

پر  عیارسازی )کنسانتره( سنگ آهن

11 تا 15 کیلوواتتوان 

20- تا ۸0 درجه سانتی گراددمای عملکردی 

از ظرفیت  10 تن تا 150 تن در ساعتظرفیت 

کارایی باالتر نسبت به محصوالت مشابه

مزایای رقابتی:
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گروه صنعتی پاپک پارسیان  

پاپکو رول

معرفی محصول:
پاپکو رول دستگاه جداساز ترکیبات آهنی بسیار موثر با شدت میدان مغناطیسی بسیار باال است 
و مسکویت  بنتوتیت  لیمونیت،  نظیر هماتیت،  معدنی  آهن دار  ترکیبات  که جهت جداسازی 
مورد استفاده قرار می گیرد. در میان تجهیزات مغناطیسی صنعتی پاپکو رول بهترین گزینه برای 
جداسازی این مواد است. مگنت های معمول قابل خالص سازی نیستند. در این دستگاه غلطک 
مغناطیسی به عنوان Head Pulley استفاده می شود و یک تسمه نازک، غلطک را به قرقره پشتی 
وصل می کند. جنس تسمه از نوع Kevlar با ضخامت 0/5 تا 1 میلی متر است. هنگامی که مواد 
به میدان غلطک مغناطیسی پاپکو رول می رسند ذرات مغناطیسی و یا پارامغناطیسی به غلطک 
جذب شده و در زیر غلطک مغناطیسی تخلیه می شوند. در حالیکه مواد غیر مغناطیسی مسیر 

طبیعی تخلیه را دنبال می کنند.

www.papkogroup.com

سال تاسیس:
1384

بخش: تجهیزات جدایش و تغلیظ

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

جداسازی ترکیبات آهن دار معدنی در صنایع مختلف مانند موارد زیر بسیار کاربرد دارد:
منیزیـم، 	  کربنـات  کلسـیم،  کربنـات  فلدسـپات،  سـیلیس،  شـامل  خـاص  معدنـی  مـواد 

آلومینیـوم سـیلیکات  آلومینیـوم،  هیدروکسـید 
جذب مواد معدنی لعل شامل ایلمنیت و میکا	 
مواد ساینده خاص شامل اکسید آلومینیوم، کاربید سیلیکون، مهره های شیشه ای 	 
در صنایع پالستیک جداسازی دانه های PVC دار که آهن دارند.	 
صنایع بازیافت	 

12 تا 14 هزار گوستوان 

20- تا ۸0 درجه سانتی گراددمای عملکردی 

حدود ۸ تن در ساعتظرفیت 

 	kevlar میدان مغناطیسی بسیار باال 14000-17000 گوس استفاده از تسمه
قابل طراحی از 1-5 طبقه	 
مجهز به Inverter )کنترل دور(	 
طراحی خاص پایه جهت تعویض سریع تسمه	 
طراحی فشرده و دسته بندی پاپکو رول	 
 	)325 MESH قابلیت جذب مؤثر مواد پارا مغناطیسی و فرو مغناطیسی ظریف )کمتر از

مزایای رقابتی:
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شرکت طراحی مهندسی کیمیا ماشین البرز  

کالسیفایر سوپر میکرونیزه

معرفی محصول:
کالسیفایر )دانه گیر( از کاربردی ترین تجهیزات برای جداسازی شن، ماسه و دانه های ریز جامد 
موجود در آب می باشد که کمک زیادی به تصفیه فاضالب می کند. ساختار به کار رفته در طراحی و 
ساخت کالسیفایر شرایطی را فراهم می کند تا این تجهیزات توانایی حذف شن و ماسه تا 95% از 
آب را داشته باشند. دستگاه حاضر نوعی دیگر از انواع کالسیفایر می باشد که به خوبی پاسخگوی 
بسیاری از نیاز های جداسازی پودر های سوپر میکرونیزه می باشد. ترتیب قرار گرفتن پره های این 
دستگاه به  صورت افقی، کاهش سایش و طول عمر باالتر در هنگام کار با مواد ساینده را سبب 
شده است. از این دستگاه برای موارد خاص و دقت باال در دانه بندی و فرآیند های مختلف برای 

جداسازی مواد متفاوت می توان استفاده نمود. 

www.kimiamachine.com

سال تاسیس:
1385

بخش: تجهیزات جدایش و تغلیظ

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

پودر های فلزی	 
پودر های معدنی	 
مواد سایشی	 
تونر	 
واکس و...	 

بدنه
بدنه  باالیی	 
بدنه میانی	 
بدنه پایینی	 

ST 52جنس بدنه

۸0 تا 105 متر بر ثانیهسرعت خطی روتور

CRMO442جنس شفت روتور

کمترین فضای مورد نیاز	 
باالترین میزان تولید محصول موردنظر	 
کارکرد ثابت حتی در مواقع نوسان تغذیه	 
طول عمر زیاد	 
دریچه قابل تنظیم پس مانده ها	 
عدم لرزش	 

مزایای رقابتی:

ترکیه، عراق، پاکستان

سابقه صادرات:
بین 500 هزار تا 1 میلیون دالر

مقاصد اصلی صادراتی: 
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ظرفیت تولید ساالنه: 
15 دستگاه

شرکت نگین ارم  

دستگاه سورت سنگ ساختمانی برش خورده )سورت پالس(

معرفی محصول:
یکی از بزرگترین مشکالت در حوزه سنگ عدم وجود سیستم سورت دقیق و مکانیزه است. سورت 
سنگ در تمام دنیا به صورت چشمی و کامال سنتی انجام می شود و به همین دلیل خطای چشم 
و سلیقه افراد باعث عدم سورت درست در سنگ خواهد شد. وظیفه این دستگاه تفکیک دقیق 
سنگ ها بر مبنای بافت و نقش بندی و شل آن هاست که باعث می شود یکنواختی و کیفیت 
محصوالت تحویلی )اسلب های برش خورده( تا حد زیادی افزایش یافته و مشتریان بتوانند با 
انتخاب یک کد، محصول مورد نظر خود را تحویل گرفته و نیز در صورت نیاز بعدًا هم قادر باشند 

محصول را با ارائه همان کد و با همان کیفیت درخواست دهند.

www.negineram.com

سال تاسیس:
1367

بخش: تجهیزات جدایش و تغلیظ

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

تصویربرداری و آنالیز سنگ طبیعی تایل و یا اسلب تا عرض 120 سانتی متر

ایجاد هماهنگی 100 درصدی میان سنگ های نصب شده در یک فضا	 
اسـتفاده از اپوکسـی مخصوص و اجرای آن به صورت ویژه در هر دو طرف سـنگ ها که با این 	 

کار پرت سـنگ ها به حداقل رسـیده و اسـتحکام سـنگ ها به شـدت افزایش پیدا می کند.
حمـل مکانیـزه سـنگ در بسـته بندی های منحصربه فـرد کـه باعـث می شـود در جابه جایی هـا 	 

میـزان آسـیب به حداقل برسـد.

ابعاد دستگاه: 150 × 430

مزایای رقابتی:
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شرکت بهیاب صنعت فهام  

ماشین پیش فرآور )سورتینگ سنسور محور( صنعتی و معدنی 
XRF بر مبنای آنالیز ترکیب شیمیایی به روش

معرفی محصول:
دانش فنی آنالیز ترکیب شیمیایی )XRF( به واسطه عدم امکان خطا در شناسایی عناصر، در 
کنار تکنیک های معتبر تخمین عیار، از جمله روش های آزمایشگاهی شناخته شده و مورد اعتماد 
جامعه معدنی و فرآوری است. ماشین پیش فرآور در بستر تجهیزات فوق پیشرفته با دانش 
فنی منحصر به فرد و بومی خود در مهندسی پرتو ها و نرم افزار، ضمن تخمین بر خط دقیق عیار 
)XRF( در کمتر از چند هزارم ثانیه، قادر به انجام عملیات صنعتی جداسازی پرسرعت و دقیق، در 
هر نوع حد انتخابی )Cutoff( از جمله جنس، عیار و یا نسبت عنصر هدف با عنصر دوم بدون 

نیاز به هیچگونه آماده سازی می باشد.

www.pishfaravar.com

سال تاسیس:
1396

بخش: تجهیزات جدایش و تغلیظ

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

معادن جهت پیش تغلیظ سازی و یا استخراج مواد معدنی از باطله 	 
تفکیک ضایعات شیشه	 
تفکیک ضایعات پالستیکی و ...	 

بخش مکانیکی
 AUTOCAD  شامل کلیه قطعات که یا توسط خود شرکت توسط نرم افزار

طراحی و ساخته شده و یا خریداری شده است.

بخش الکتریکی
شامل تابلو برق جهت راه اندازی و انجام کار کلیه واحد ها، قسمت کنترل و 

کلیه تجهیزات حفاظتی می باشد.

بخش نرم افزار و پیاده سازی 
الگوریتم سورتینگ

روش تحلیل اطالعات زیاد و خام خروجی دستگاه X-RAY می باشد که در قالب 
کد هایی در نرم افزار MATLAB ارائه شده است.

CRMO442جنس شفت روتور
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مجوعه کتاب های محصوالت و تجهیزات دانش بنیان 

شرکت کنکاش مواد بهینه هفت  

طراحی مهندسی و ساخت خط پایلوت گوگردزدایی کنسانتره آهن 
با استفاده از سلول فلوتاسیون

 این محصول، تجهیز و خدمت نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:
صنعت معدن

معرفی محصول:
در این خدمت هدف طراحی یک خط پایلوت گوگردزدایی کنسانتره آهن با راندمانی بیشتر از 
فلوتاسیون  سلول  پایلوت،  فیزیکی  بخش  مهم ترین  می باشد.  معمول  روش های  و  فرایند ها 
می باشد که به صورت کامل توسط شرکت ساخته شده است. پیش از اعمال پارامتر های فرآیند 
فلوتاسیون روی سلول جدید ساخته شده، پارامترها به صورت آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفته 
نتایج آن در مقاالت چاپ و ارائه شده است. همچنین این پارامترها در پایلوت کنسانتره آهن 

سنگان 25 تن کنستانتره در طی 30 مرحله در خط پایلوت تست شده است.

www.haft-co.com

سال تاسیس:
1397

در اختیار داشتن جدیدترین تکنولوژی فلوتاسیون

مزایای رقابتی:
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شرکت پوالد تجهیز ایرسا  

پانل مسی آبگرد کوره های قوس الکتریکی

معرفی محصول:
پانل های مسی آبگرد در کوره های قوس الکتریکی وظیفه محافظت از بدنه کوره را بر عهده دارند. 
این قطعات در طراحی ها و ابعاد مختلف، به صورت تماما مسی و مسی-فوالدی تولید می گردند. 
با توجه به  محل قرارگیری این محصول و احتمال آرک زدگی در اولین فرآیند ذوب و قبل از 
تشکیل سرباره بر روی این قطعات، کیفیت پایین ساخت خطرات نشت آب به داخل کوره را به 

همراه داشته و این امر خطرات جبران ناپذیری را به همراه خواهد داشت.

www.irsasteel.com

بخش: تجهیزات استحصال

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

محافظت از بدنه کوره در کوره های قوس الکتریکی

جنس قطعه
مس 99.97 درصد	 
مس - فوالد 516	 

طراحی ها
پانل لوله ای	 
پانل صفحه ای 	 

ابعاد
صفحه ای: از 60 × 60 سانتی متر تا 2 × 2 متر 	
لوله ای: حداکثر با طول 4 متر 	

استفاده از متریال مس فورج شده	 
جوشکاری با کیفیت اتصال بسیار باال	 
راندمان خنک کاری باال	 
کاهش توقفات کوره	 
کاهش دفرمگی قطعات	 

مزایای رقابتی:
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شرکت پوالد تجهیز ایرسا  

لنس دمش کوره قوس الکتریکی

معرفی محصول:
لنس دمش به منظور دمش گاز و تزریق مواد )اکسیژن، کربن، آهک و دولومیت( با دبی کنترل 
شده و تحت زاویه  مشخص مورد استفاده قرار می گیرد. این فرآیند که به منظور ایجاد سرباره و 
کنترل کربن و اکسیژن فرآیند ذوب انجام می گیرد سبب صرفه جویی در مصرف انرژی و باالبردن 

راندمان تولید خواهد شد.
تخریب لنس ها بر اثر دمای باالی درون کوره )حدود 3500 درجه( مشل اصلی لنس های دمش 
آبگرد های  محصول  عمر  افزایش  درنتیجه  و  خرابی  احتمال  به منظور کاهش  درنتیجه  است. 

مناسب در طراحی محصول در نظر گرفته شده است.

www.irsasteel.com

بخش: تجهیزات استحصال

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

ــا دبــی کنتــرل شــده و تحــت  دمــش گاز و تزریــق مــواد )اکســیژن، کربــن، آهــک و دولومیــت( ب
ــوم و مــس ــد فــوالد، آلومینی ــه کوره هــای قــوس الکتریکــی در صنعــت تولی ــه  مشــخص ب زاوی

طراحی بهینه 	 
عملکرد محصول در دمای باالی درون کوره	 

اجزای اصلی:
پوسته خنک شونده )بدنه اصلی(	 
تجهیزات دمش	 
اتصاالت	 
پوشش کروم	 

مزایای رقابتی:
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شرکت مهندسی پرچمداران صنعت سپاهان  

پنل مسی آبگرد کوره قوس الکتریکی
Water Cooled Panels In Eafs 

معرفی محصول:
صنایع آهن و فوالد از بزرگترین مصرف کننده های صنعتی انرژی هستند. بنابراین پایین آوردن 
مصرف انرژی از اهداف شرکت ها و صنایع فعال در این زمینه می باشد. هدف صنایع فوالد سازی 

از استفاده از کوره های قوس الکتریکی به دو عامل برمی گردد:
کاهش مصرف انرژی و آلودگی های محیط زیست. 1
افزایش آماده به کاری تجهیزات.. 2

وجود خنک کننده آب در طراحی مدرن )EAF( ضروری است و قطعات مسی آبگرد در کوره بلندها 
و EAF ها با توجه به  تاثیر مستقیم بر توقفات کوره، بازدهی و همچنین کاهش مصرف انرژی 

دائما در حال بهینه سازی می باشند.

www.pssir.com

سال تاسیس:
1389

بخش: تجهیزات استحصال

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

ــه  ــه وظیف ــه ای مســی آبگــرد و تختال هــای مســی در کوره هــای قــوس الکتریکــی ک پانل هــای لول
محافظــت از بدنــه کــوره را دارنــد.

کاهش میزان تعمیرات اضطراری در حین کار کوره و متعاقبا کاهش هزینه ها	 
افزایش میزان تولید بر ساعت 	 

مزایای رقابتی:

مس 99.9% مس-فوالدجنس قطعه

پانل لوله ای تختال مسطراحی ها

1000-500 کیلوگرموزن قطعه
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شرکت مهندسی پرچمداران صنعت سپاهان  

لنس دمش اکسیژن
Injection Lance

معرفی محصول:
لنـس دمـش به منظـور دمـش گاز و تزریـق مـواد )اکسـیژن، کربـن، آهـک و دولومیـت( بـا دبـی 
کنتـرل شـده و تحـت زاویـه  مشـخص بـه کوره هـای قـوس الکتریکـی در صنعـت تولیـد فـوالد، 
آلومینیـوم و مـس مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد. ایـن فرآینـد که به منظـور ایجاد سـرباره و کنترل 
کربـن و اکسـیژن فرآینـد ذوب انجـام می گیـرد سـبب صرفه جویـی در مصـرف انـرژی و باالبـردن 

راندمـان تولیـد خواهد شـد.
تخریـب لنس هـا بـر اثـر دمـای بـاالی درون کـوره )حـدود 1500 درجـه( مشـل اصلـی لنس هـای 
دمـش می باشـد، درنتیجـه به منظـور کاهـش احتمـال خرابـی و در نتیجه افزایـش عمر محصول 

آبگرد هـای مناسـب در طراحـی محصـول درنظـر گرفته شـده اسـت. 

www.pssir.com

سال تاسیس:
1389

بخش: تجهیزات استحصال

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

لنس های دمش اکسیژن و مواد شارژ قطعات مصرفی جهت انتقال مواد شارژ و اکسیژن دهی به 
مذاب در کوره های قوس الکتریکی و کنورتور تبدیل چدن به فوالد در واحد های فوالدسازی می باشند.

طراحی بهینه ی آبگردها و در نتیجه کاهش هزینه ی واحدهای تولید فوالد 

مزایای رقابتی:

مس 99.9% مس-فوالدجنس قطعه

پوشش جوش پایه نیل کبالت آهنپوشش

200-35 کیلوگرموزن قطعه 

190-2۸ میلی مترقطر
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شرکت مهندسی آسین فوالد  

خدمات توسعه دانش فنی و طراحی مهندسی در زمینه های گندله سازی، 
احیاء مستقیم آهن، بهینه سازی کوره های قوس الکتریکی و فوالد سازی

معرفی محصول:
یـک پلنـت کامـل فوالد سـازی از سـنگ آهـن به طـور کلـی از 4 بخـش تشـکیل می شـود: واحـد 
کنسـانتره سـنگ آهـن، واحـد گندله سـازی، واحـد احیـاء مسـتقیم، واحـد ذوب آهـن اسـفنجی و 
فوالد سـازی. متناسـب بـا ظرفیـت تولیـد و صرفه اقتصادی، شـرکت های مختلـف بخش هایی از 

ایـن واحد هـا یـا لک آن را در دل خـود جـای می دهنـد.
واحــد  	 در  اولیــه  مــواد  دریافــت و ذخیــره  از  فرآینــد گندله ســازی  واحــد گندله ســازی: 

مخلوط ســازی آغــاز می شــود. ایــن فرآینــد شــامل دریافــت، ذخیره ســازی و شــارژ متناســب 
آن هــا در میکســر می باشــد. میکســر وظیفــه مخلوط ســازی و یکنواخت کــردن ترکیــب مــواد 
ــوران و برگــردان بــر روی  و رطوبــت را بــر عهــده دارد. بــرای ایــن کار پارو هایــی به صــورت جل
ــش  ــد. آرای ــه عمــل مخلوط ســازی را انجــام می دهن ــردان نصــب شــده اند ک ــک محــور گ ی
ایــن پارو هــا و زمــان مانــد کنســانتره و چســب در ایــن میکســر )به صــورت تجربــی حــدود 
s 65 می باشــد( حائــز اهمیــت اســت. به طــور کلــی میکســر های گندله ســازی امــروزه در دو 
طــرح افقــی و عمــودی ســاخته می شــود. میکســر اســتوانه ای در نظــر گرفتــه شــده در ایــن 

ــه ظرفیــت ton/hr 3 به صــورت افقــی می باشــد. ــت ب ــوت پلن پایل
واحــد احیــاء مســتقیم بــه روش میدرکــس: در فرآینــد میدرکــس از کوره شــافتی یا تنــوره دار  	

ــواد  ــداوم اســتفاده می شــود. م ــور م ــد و به ط ــت جام ــن در حال ــای اکســید آه ــرای احی ب
ــت  ــن حرک ــمت پایی ــه س ــوره ب ــاالی ک ــن از ب ــید آه ــه اکس ــه و کلوخ ــامل گندل ــارژی ش ش
می کنــد و احیــای آن توســط گاز احیــا کننــده )مخلوطــی از هیــدروژن و منــو اکســید کربــن( 
داغ از پاییــن کــوره بــه ســمت بــاال در جریــان اســت، انجــام می گیــرد. احیــای اکســید 

www.asynsteel.org

سال تاسیس:
1389

بخش: تجهیزات استحصال

 این محصول، تجهیز و خدمت نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:
فوالد سازی از سنگ آهن

ــا H2  و CO صــورت می پذیــرد. گاز احیا کننــده در راکتــور مبــدل گاز یــا  آهــن در واکنــش ب
ــا اکســایش جزئــی گاز طبیعــی )کــه قســمت عمــده آن  ریفورمر هــای فرآینــد میدرکــس ب
متــان اســت( در واکنــش بــا گاز خروجــی کــوره احیــا )کــه قســمت عمــده آن دی اکســید 
کربــن و بخــار آب اســت( و در حضــور کاتالیســت نیــل تولیــد می شــود. پــس از احیــای 
اکســید آهــن در تمــاس بــا گاز احیا کننــده، مــواد احیــا شــده در عبــور از ناحیــه خنــک کاری 
کــوره احیــا و توســط گاز هــای خنک کننــده خنــک می شــود. در نهایــت آهــن اســفنجی 
تولیــد شــده بــا دمایــی کمتــر از 100 درجــه ســانتی گراد و درجــه فلــزی حــدود 92 درصــد از 

ــوره خــارج می شــود. ــن ک پایی
واحــد فوالد ســازی: در مجتمــع ذوب آهــن پاســارگاد، واحــد فوالدســازی، تبدیــل بخشــی از  	

آهــن اســفنجی بــه فــوالد مــذاب و تبدیــل فــوالد خــام بــه انــواع فوالد هــای آلیــاژی ازطریــق 
متالــورژی ثانویــه بــا اســتفاده از کــوره پاتیلــی )LF( و واحــد گاز زدایــی در خــالء )VD( یــا 

واحــد کربــن زدایــی در خــال )VOD( صــورت می پذیــرد.
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ظرفیت تولید ساالنه: 
2 دستگاه

شرکت پایا صنعت سماء  

دستگاه تست استحکام گندله خام

معرفی محصول:
ایـن دسـتگاه عملیـات تسـت اسـتحکام گندلـه خـام را انجـام می دهـد. بدیـن گونـه کـه گندله ها 
با فشـار می شـکند و گراف نیروهای وارده به آن ها توسـط دسـتگاه ترسـیم شـده و روی نمایشـگر 

نشـان داده می شود.
این دستگاه را می توان به 4 قسمت اصلی سیستم انتقال نیرو، دیسک، برد الکترونیک و سیستم 

نرم افزاری تقسیم کرد. در مجموع سه بخش اصلی این محصول عبارتند از:
بخش مکانیکی 	

سیســتم اعمــال نیــرو: ایــن سیســتم وظیفــه شکســت گندله هــا را بــه کمــک یــک موتــور  	
و ســنبه بــه عهــده دارد.

دیســک: دیســک وظیفــه جابه جایــی گندلــه را در صفحــه بــه عهــده دارد. فرآینــد تولیــد  	
ایــن قســمت شــامل ماشــین کاری و لیــزر اســت. 

بخش الکترونیکی 	
چشــم های الکترونیکــی: ایــن چشــم ها حرکــت گندله هــا و دیســک را تشــخیص می دهــد  	

و بــا بــرد در ارتبــاط اســت.
تابلو برق: تابلو برق وظیفه کنترل و تأمین برق قسمت های مختلف را دارد. 	
بــرد الکترونیکــی: ایــن بــرد به عنــوان مغــز دســتگاه کنتــرل تمــام قســمت ها را بــه عهــده  	

دارد. تمــام ورودی هــای دســتگاه بــه بــرد وارد می شــود و در آنجــا تحلیــل می شــود. بــرد 
الکترونیــک بــه گونــه ای طراحــی شــده اســت کــه پــردازش اطالعــات را بســیار ســریع انجــام 

دهــد و لــذا تعــداد دیتــا بــرداری لودســل بالــغ بــر 1000  عــدد در ثانیــه می باشــد.

www.payasanat.ir

سال تاسیس:
1386

بخش: تجهیزات استحصال

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

اندازه گیری استحکام گندله خام

قابلیت کاربری ساده 	 
دقت نتایج باال	 

مزایای رقابتی:

2 عدد 400 واتسروو موتور

220 ولتمنبع برق

در حدود 20 کیلوگرمحداکثر نیرو

بخش نرم افزاری 	
نمایشـگر: بـا اسـتفاده از ایـن نمایشـگر می تـوان قسـمت های مختلـف دسـتگاه را کنترل  	

کرد.
برنامـه  	 طریـق  از  نمایشـگر  بـر  عـالوه  اسـتحکام  تسـت  دسـتگاه  نرم افـزار کامپیوتـری: 

قابـل کنتـرل اسـت. نیـز  کامپیوتـری 

ISO 4700
استانداردها، مجوزها و تأییدیه  های بین المللی: 
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ظرفیت تولید ساالنه: 
20 ترکیب

دستگاه تست استحکام گندله پخته

معرفی محصول:
دستگاه تست استحکام گندله پخته به منظور اندازه گیری مقدار نیروی وارد بر گندله تا مرحله 
شکست آن، طراحی و ساخته شده  است. این دستگاه را می توان به 5 قسمت اصلی سیستم 
الکترونیک و سیستم نرم افزاری تقسیم کرد. در مجموع سه  انتقال نیرو، فیدر، دیسک، برد 

بخش اصلی این محصول عبارتند از:
بخش مکانیکی

•   سیستم اعمال نیرو: این سیستم وظیفه شکست گندله ها را به کمک یک موتور و سنبه به 
عهده دارد.

•   دیسک: دیــــسک وظــــیفه جابه جایی گنــــدله را در صــــفحه به عهده دارد. فرآیند تولید 
این قسمت شامل ماشین کاری و لیزر است.

•   فیدر: این قســـــــمت وظیــــفه انتقال گـــــندله را به دیســـــک دارد. این قـــسمت چــون 
دارای قسمت های زیادی است و امکان گیر کردن گندله در آن وجود دارد از فرآیندهای پیشرفته 

ساخت مانند CNC استفاده شده است.
بخش الکترونیکی

•   چشم های الکترونیکی: این چشم ها حرکت گندله ها و دیسک را تشخیص می دهد و با برد 
در ارتباط است.

•   تابلو برق: تابلو برق وظیفه کنترل و تأمین برق قسمت های مختلف را دارد.
•   بــرد الــکترونیکی: این بــــرد به  عنوان مـــغز دستـــگاه کــنترل 
تمام قسمت ها را به عهده دارد. برد الکترونیک به گونه ای طراحی 
شده است که پردازش اطالعات را بسیار سریع انجام دهد و لذا 

تعداد دیتا برداری لودسل بالغ بر 1000  عدد در ثانیه می باشد.

شرکت پایا صنعت سماء  
www.payasanat.ir

سال تاسیس:
1386

بخش: تجهیزات استحصال

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

ارزیابی میزان سختی گندله ها

ترسیم گراف	 
محاسبه میانگین تست 30 گندله در 5 دقیقه	 
محاسبه انحراف معیار	 
دسته بندی از نظر میزان نیروی شکست	 
کامال اتوماتیک بودن دستگاه	 

مزایای رقابتی:

۸00 وات همراه گیربکس 1:10سروو موتور

400 وات همراه یک گیربکس 1:10منبع برق

220 ولتحداکثر نیرو

ISO 4700
استانداردها، مجوزها و تأییدیه  های بین المللی: 

بخش نرم افزاری
•   نمایشگر: با استفاده از این نمایشگر می توان قسمت های مختلف دستگاه را کنترل کرد.

برنامه  طریق  از  نمایشگر  بر  عالوه  اتوماتیک  استحکام  تست  دستگاه  کامپیوتر:  نرم افزار    •
طریق  از  هم  و  نمایشگر  طریق  از  می توان  هم  را  دستگاه  است.  قابل کنترل  نیز  کامپیوتری 
کامپیوتر کنترل کرد. با استفاده از این برنامه می توان دستگاه را کالیبره کرد و همچنین می توان 

تنظیمات کلیه قسمت ها را تغییر داد.
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ظرفیت تولید ساالنه: 
20 ترکیب

 پایلوت پلنت گندله سازی

معرفی محصول:
نیازمند  بهره برداری  زمان  انتهای  تا  ساخت  و  طراحی  شروع  بدو  از  کارخانه های گندله سازی 
برای  اولیه  طراحی  ابتدای  در  هستند.  خود  اصلی  خط  فرآیند  شبیه سازی  برای  مجموعه ای 
بهینه سازی و به کارگیری نتایج حاصل از پایلوت، به عنوان داده های تکنولوژی و ساختمانی، و 
در حین بهره برداری نیز جهت برآورده  کردن نیازهایی از جمله پایش مستمر اثر تغییر پیوسته  
نسبت  و  ترکیب  و  اولیه  مواد  تولید،  خط  سرعت  و  زمانبندی  جمله  از  فرایندی  پارامتر های 
آن ها، دانه بندی، میزان رطوبت، دبی و ترکیب گازها و دماها و فشارهای هرقسمت از خط، بر 
گندله  تولیدی جهت حفظ کیفیت و یکنواختی گندله مورد استفاده قرار می گیرد. بدیهی است 
تسلط بر سرعت خط کارخانه منجر به افزایش نرخ تولید خواهد شد. دستگاه پایلوت پلنت 
گندله سازی مجتمع فوالد مبارکه در واقع یک کارخانه کوچک تولید گندله سازی است. در این 
کارخانه نیمه صنعتی هر گونه اصالح یا تحقیقاتی روی روند گندله سازی بخواهد صورت گیرد در 
scale کوچک اجرا می گردد و نتایج تحلیل می شود و در صورت تایید ست پوسنت ها متناسب 

با جنس گندله یا سرعت تولید به کارخانه اصلی ارائه می شود. 

شرکت پایا صنعت سماء  
www.payasanat.ir

سال تاسیس:
1386

بخش: تجهیزات استحصال

 این محصول، تجهیز و خدمت نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

انجام فرآیند تولید گندله در ابعاد آزمایشگاهی 

انجام پخت به صورت کامال اتوماتیک و بدون نیاز به دخالت اپراتور در حین پخت

مزایای رقابتی:

ایجاد هوای متناسب با شبیه سازی خط اصلی برحسب دما و فشارمحفظه احتراق

نگهداری گندله ها در مراحل پختپات پخت و پیش گرم

پخت گندله در مرحله دومکوره دوار

استفاده از هوای خروجی برای پیش گرم هوای ورودیبازیاب حرارتی

قطع، وصل و تنظیم جریان درون لولهشیر های برقی

اندازه گیری دما در محل های مختلفترموکوپل

ایجاد حرکت مورد نیاز در تجهیزالکتروموتور

ISO 12759
استانداردها، مجوزها و تأییدیه  های بین المللی: 
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طراحی و ارائه خدمات فنی و  مهندسی پلنت احیاء مستقیم

معرفی محصول:
تولید آهن اسفنجی در مقایسه با روش قدیمی و سنتی تولید آهن به وسیله کوره بلند دارای 
سابقه کوتاه 50 ساله می باشد. تولید آهن به روش کوره بلند دارای مزیت های زیادی است که 
هنوز هیچ روشی نتوانسته جایگزین آن گردد ولی به دالیلی که از جمله آن ها می توان به کاهش 
میزان ذغال سنگ کک شو و مسائل زیست محیطی اشاره کرد، روش های جدید احیا آهن مورد 
توجه قرار گرفته است. روش های مختلف احیای مستقیم آهن عبارتند از: فرآیند میدرکس، 
 CIRCORED Lugi فرآیند ،ITmK3 فرآیند ،SLRN نسل چهارم(، فرآیند( HYL فرآیند اچ وای ال
و فرآیند )CIRCOFER )Lugi. در یک پلنت احیای مستقیم سنگ آهن به روش میدرکس، گندله 
سنگ آهن از باال به داخل کوره احیا ریخته می شود. مادامی  که مواد از سمت باال به سمت 
از بین راه وارد کوره شده و به سمت باال حرکت  پایین در حال سقوط باشند، گاز احیا کننده 
می کند. گاز های احیا کننده )کربن و هیدروژن( با اکسیژن گندله ترکیب شده و باعث احیای 
سنگ آهن می شود. این پلنت احیاء مستقیم از پنج بخش کلی معماری و عمران سازه پلنت، 
تجهیزات انتقال مواد، کوره احیاء )تنوره(، Reformer )واحد شکست گاز احیا کننده(، تجهیزات 
از واکنش )Cooling Gas Scrubber Stop Gas Scrubber( و  خارج کننده گاز های حاصل 
تجهیزات نگهداشت خط تولید )خطوط گاز رسانی، Purge Gas Tank، ملزومات اطفای حریق 

و ...( تشکیل می شود.

شرکت مهندسی بی تا طرح نوآور  
www.bidec.ir

سال تاسیس:
1381

بخش: تجهیزات استحصال

 این محصول، ارائه خدمت با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

تولید آهن

کاهش اثرات مخرب زیست محیطی	 
کاهش میزان ذغال سنگ کک شو	 

مزایای رقابتی:

90 مترارتفاع کوره ها )بدون احتساب فوندانسیون( 

۸ × 40 × 10 مترابعاد رفورمر گازی

200 میلی مترقطر لوله ها

9 میلی مترضخامت لوله ها 

940 تا 1000 درجه سانتی گراددمای لوله ها 
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مجوعه کتاب های محصوالت و تجهیزات دانش بنیان 

 طراحی و ارائه خدمات فنی و مهندسی پلنت فوالد

 این محصول، ارائه خدمت با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:
تولید آهن

معرفی محصول:
یک پلنت فوالد از پنج بخش کلی معماری و عمران سازه پلنت، تجهیزات انتقال مواد، کوره 
قوس الکتریکی، ریخته گری پیوسته و تجهیزات نگهداشت خط تولید )گازرسانی، خنک کاری، 
آتش نشانی و ...( تشکیل می شود. در این پلنت، تغذیه کوره ها از طریق سیلو ها صورت می پذیرد 
که طراحی مهندسی آن ها توسط شرکت انجام می شود. بخش حائز اهمیت این طراحی شامل 
استفاده از لودسل ها و لیمیت سوئیچه ای کنترل کننده هر سیلو می باشد. استفاده از این دو 
ابزار دقیق به  ترتیب به  علت جلوگیری از کاهش بیش از %30 میزان گندله داخل سیلو و قطع 

تغذیه گندله به محض پر شدن کامل سیلو می باشد.

شرکت مهندسی بی تا طرح نوآور  
www.bidec.ir

سال تاسیس:
1381
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شرکت مهندسی پرچمداران صنعت سپاهان  

)Copper Tuyere( فورم هوای دم کوره بلند

معرفی محصول:
فورم های هوای دم از قطعات مصرفی در کوره بلند ها هستند که به منظور هدایت هوای گرم و 
مواد شارژ به داخل کوره مورد استفاده قرار می گیرند و با کانال های آبگرد خنک کاری می شوند. 
جنس این قطعه که یکی از قطعات حساس در کوره بلند های جهان به شمار می رود از مس 
خالص بوده و امکان دمش هوای 1200 درجه به داخل کوره بلند و احیاء و ذوب شدن سنگ 

آهن و کک در کوره بلند را فراهم می آورد. 
این شرکت در حال حاضر این محصول را در انواع تک جداره، دو جداره، سه جداره و اسپیرالی با 

پوشش های سرامیکی، جوشی و Tile گذاری داخلی، طراحی و تولید می نماید.

www.pssir.com

سال تاسیس:
1389

بخش: تجهیزات استحصال

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

قطعه مصرفی در کوره بلند ها جهت هدایت هوای گرم و مواد شارژ به داخل کوره

بهینه سازی سیستم آبگرد

مزایای رقابتی:

مس 99.9 درصدجنس قطعه

تک جداره، دوجداره، سه جداره، اسپیرالیطراحی ها

200-150 کیلوگرموزن قطعه

)iacs%( ۸0هدایت الکتریکی >

17-10 بارفشار کاری قطعه
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شرکت مهندسی پرچمداران صنعت سپاهان  

 کفشک، بالشتک و کلمپ های الکترودگیر
Electrode Holder, Electrode Clamp 

معرفی محصول:
و  الکتریکی  قوس  کوره های  در  استفاده  مورد  مصرفی  قطعات  الکترودگیر  مسی  کفشک های 
متالورژی ثانویه می باشند که وظیفه انتقال جریان الکتریکی را به الکترود گرافیتی در کوره های 
قوس ایفا می کند. با توجه به  اینکه این قطعات در خصوص انتقال جریان الکتریکی از ترانس به 
الکترود های گرافیتی مورد مصرف در کوره های قوس الکتریکی کاربرد دارند می بایستی بدون عیب 
ریخته گری، فورج و با تکمیل فرآیند ماشین کاری CNC و جوشکاری مس خالص ذوبی تولید و 
بهره برداری گردند. جنس این قطعات از مس خالص )99.9 درصد( بوده و در صورت افزایش 
درصد برخی عناصر از جمله آهن، فسفر و سیلیس و یا وجود حفرات و عیوب ریخته گری، افت 
شدید هدایت الکتریکی را به همراه خواهد داشت که این امر عملکرد قطعه را با مشل روبه رو 

نموده و عمر قطعه را کاهش خواهد داد.

www.pssir.com

سال تاسیس:
1389

بخش: تجهیزات استحصال

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

ــه می باشــند  ــورژی ثانوی ــوس الکتریکــی و متال ــای ق ــورد اســتفاده در کوره ه ــی م ــات مصرف قطع
کــه وظیفــه انتقــال جریــان الکتریکــی را بــه الکتــرود گرافیتــی در کوره هــای قــوس را ایفــا می کنــد.

انتقال جریان الکتریکی از ترانس به الکترود گرافیتی در کوره های قوس الکتریکی

مزایای رقابتی:

مسجنس

CU 90/99ترکیب شیمیایی

۸00-100 کیلوگرموزن قطعه  

)IACS %( ۸0 >هدایت الکتریکی
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شرکت مهندسی پرچمداران صنعت سپاهان  

خنک کننده های مسی
Copper Stave Coolers 

معرفی محصول:
خنک کننده های مسی یکی از قطعات مورد مصرف در کوره بلندها و کوره های قوس الکتریکی 
بوده که جهت خنک کاری پوسته کوره مورد استفاده قرار می گیرد. این قطعات برای اولین بار 
در خاورمیانه جایگزین خنک کننده های چدنی شده است که با روش ریخته گری، ماشین کاری، 
جوشکاری غیرمشابه مس به فوالد، در کوره بلند های ذوب آهن اصفهان به بهره برداری رسیده 
است. خنک کننده ها باید مقاوم در برابر بار های حرارتی و همچنین بار های مکانیکی باال باشد. 
به خنک کننده ها  می تواند  می افتد. ضایعات  اتفاق  شارژ کوره  هنگام  مکانیکی  بار  بزرگ ترین 
آسیب برساند. بنابراین طراحی باید به گونه ای باشد که بتواند در مقابل این نیرو ها مقاومت 
در  پانل  است که  حرارتی  چرخه   مقدار  به  وابسته  عمدتا  خنک کننده ها  عمر  همچنین  کند. 

معرض آن قرار دارد.

www.pssir.com

سال تاسیس:
1389

بخش: تجهیزات استحصال

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

یکی از قطعات مورد مصرف در کوره بلند ها جهت خنک کاری پوسته کوره بلند

افزایش راندمان تولید	 
کاهش تعمیرات چندساله	 
کاهش میزان آب مصرفی	 
افزایش حجم کوره	 

مزایای رقابتی:

Paul Wurth تأییدیه شرکت
استانداردها، مجوزها و تأییدیه  های بین المللی: 

99.9% مسجنس قطعه

2000 × 900 × 150 میلی مترابعاد قطعه

2100وزن قطعه

15 بارفشار کاری قطعه
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مجوعه کتاب های محصوالت و تجهیزات دانش بنیان 

شرکت مهندسی پرچمداران صنعت سپاهان  

)Cladding( پوشش دهی مس به روش جوشکاری

 این محصول، خدمت نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:
تعمیر و بازسازی سطوح آسیب دیده قطعات و تجهیزات مسی

معرفی محصول:
غیر  جوشکاری  تکنولوژی  داشتن  اختیار  در  با  سپاهان  صنعت  پرچمداران  مهندسی  شرکت 
متشابه امکان روکش کاری فلزات رنگی جهت محافظت از قطعات در برابر خوردگی، استهالک، 
ساییدگی، زنگ زدگی و ایجاد حفره را دارا است. همچنین این مجموعه با در اختیار داشتن 
دانش فنی پوشش های نوین به روش پاشش حرارتی، توانایی طراحی پوشش های محافظ در 

برابر خوردگی، ساییدگی، اکسیداسیون، حرارت باال و … را دارا می باشد.

www.pssir.com

 	Hard Facing پوشش دهی
بومی سازی پوشش دهی النس	 

مزایای رقابتی:

سال تاسیس:
1389
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سال تاسیس:
1389

مقاصد اصلی صادراتی: 

سابقه صادراتی:

ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان، عراق، افغانستان

ظرفیت تولید ساالنه: 
15 دستگاه

شرکت مهندسی مهر و نیک توان تبدیل  

کوره القایی

معرفی محصول:
یا  و  بیلت  و  تولید شمش  در  فلزات  به منظور عملیات حرارتی و ذوب  القایی  کوره های ذوب 
ریخته گری قطعات استفاده می گردد. این کوره ها با استفاده از جریان برق آهن قراضه و یا آهن 
اسفنجی و یا شمش فلزات را ذوب کرده و ماده مذاب حاصل پس از تخلیه در قالب های تعبیه 
شده به صورت شمش فوالد تولید می شود. کوره های القایی سرعت ذوب گیری باالیی دارند. 
از امتیازات این کوره القایی آلودگی کم و از معایب آن مصرف آب باالی آن است که در صورت 
استفاده از سیستم خنک کاری مدار بسته به شدت در مصرف آب صرفه جویی می گردد. این 

کوره ها از ظرفیت توان و تناژ پایین تا توان و تناژ باال قابل تولید هستند.

www.mehronic.com

بخش: کوره ها

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:
ذوب فلزات آهنی	 
ذوب فلزات غیرآهنی	 
آلیاژ سازی	 
ریخته گری دقیق	 
ذوب فلزات کمیاب و ...	 

باالترین راندمان و سرعت ذوب بسیار زیاد 	 
اپراتوری و تعمیرات آسان 	 
آلودگی کم	 

مزایای رقابتی:

کمتر از 500 هزار دالر
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سال تاسیس:
1373

شرکت تولیدی پرتو کوره القایی  

 کوره القایی جهت پیش گرم لوله

معرفی محصول:
لوله هـای فـوالدی کـه در داخـل زمیـن قـرار می گیرنـد در معـرض خوردگـی شـدید قـرار دارنـد. 
بـرای افزایـش مقاومـت ایـن لوله هـا در مقابـل خوردگـی، در گذشـته پـس از قـرار دادن لولـه در 
داخـل زمیـن، آن را قیـر انـدود می کردنـد. امـا در فناوری هـای جدیـد بـرای افزایـش مقاومت این 
لوله هـا، پوششـی از پلی اتیلـن سـه الیـه یـا FBE بـر روی آن هـا ایجـاد می شـود. بـرای اجـرای ایـن 
عملیـات پوشـش دهی؛ الزم اسـت سـطح لولـه بـه طـور یکنواخـت در حدود  220 الـی 250 درجه 
سـانتی گراد گـرم شـود. بـا توجـه بـه  قطـر زیـاد ایـن لوله هـا و لـزوم یکنواختی دما در همه سـطح 
لولـه، یکـی از کاربردی تریـن روش هـا بـرای پیش گـرم کـردن ایـن لوله هـا قبـل از ورود بـه اطاقـک 
پوشـش دهی، اسـتفاده از روش هـای القایـی اسـت. محصـول »کـوره القایـی جهـت پیش گـرم 

لولـه« بـا ایـن هـدف در شـرکت »تولیـدی پرتـور کـوره القایـی« طراحـی و سـاخته شـده اسـت.

www.tapka.ir

بخش: کوره ها

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:
کارخانجات لوله سازی مرتبط با صنعت نفت و گاز و صنعت آب و فاضالب

طراحی ولتاژ و جریان کویل برای انتقال بیشترین توان و کمترین تلفات	 
طراحی راهکار های مناسب برای حفاظت الکتریکی تجهیزات	 

مزایای رقابتی:

مشخصات فنی:
MF-F-ST 2000مدل 

2000 کیلوواتتوان فرکانس متوسط 

KVA 2500منبع تغذیه 

1000 ولتولتاژ ورودی 

5 تنوزن تقریبی 

2915 × 1640 × 3110 میلی مترابعاد تقریبی 

مقاصد اصلی صادراتی: 

سابقه صادراتی:

عراق

کمتر از 500 هزار دالر
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شرکت تولیدی پرتو کوره القایی  

کوره ذوب القایی ظرفیت از 50 کیلو تا 10 تن

معرفی محصول:
بـرای تولیـد بسـیاری از محصـوالت فلـزی، فرآینـد تولیـد از ذوب فلـزات آغـاز می شـود. در ایـن 
حالـت الزم اسـت دمـای فلـز تـا نقطه ذوب بـاال رود و برای عملیات متالورژیک، اغلب الزم اسـت 
در دمـای مـورد نظـر نگهـداری شـود. اسـتفاده از کوره القائی، یکی از بهتریـن روش ها برای انجام 

ایـن پردازش اسـت.
در ایـن کوره هـا فلـز داخـل یـک بوتـه  نارسـانا قـرار می گیـرد کـه دور آن بـا یـک سـیم پیچ مسـی 
احاطـه شـده اسـت. بـا اعمـال یـک ولتـاژ متغیـر )AC( بـه دو سـر سـیم پیچ و عبـور یـک جریـان 

متغیـر از آن، یـک میـدان مغناطیسـی متغیـر قـوی داخـل سـیم پیچ ایجـاد می شـود.
به دلیـل خاصیـت مغناطیسـی فلـز، در اثـر القـای الکترومغناطیسـی یـک میـدان الکتریکـی قـوی 
بـر روی سـطح فلـز القـا شـده و باعـث ایجـاد جریان هـای گردابـی دایـره ای بـر روی سـطح فلـز 
می شـود. بـا توجـه بـه مقاومـت الکتریکـی فلـز، عبور جریان هـای گردابـی باعث تولیـد گرمای باال 
در فلـز شـده و باعـث ذوب سـریع فلـز می شـوند. پـس از ذوب فلـز، جریان هـای گردابـی باعث به 
هـم خـوردن شـدید مـذاب شـده و غلیـان و همخوردگـی الزم بـرای یـک فرآینـد ذوب باکیفیت را 
فراهـم می کننـد. کوره هـای القایـی تولیدشـده در شـرکت »تولیـدی پرتـو کـوره القایـی« در دو نـوع 
)Compact Melt( ظرفیـت بیـن 100 تـا 350 کیلـووات و )Power Melt( ظرفیـت بیـن  500 تـا  

10000 کیلـووات عرضـه می شـوند.

www.tapka.ir

بخش: کوره ها

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:
ذوب آهن، فوالد، مس، آلومینیوم و فلزات گرانبها

کنترل الکترونیک دیجیتال	 
اعمال حداکثر توان از بار سرد تا ذوب کامل	 
راندمان باال	 
محفظه قابل دسترس و ایمن برای نصب برد کنترل	 
عملیات نصب آسان	 

مزایای رقابتی:

مشخصات فنی:
کوره ذوب القایی ۵ تن

MF-M-ST2500مدل 

2500 کیلوواتتوان فرکانس متوسط 

400-500 هرتزفرکانس کار

KVA 2750منبع تغذیه

مقاصد اصلی صادراتی: 

سابقه صادراتی:

عراق

کمتر از 500 هزار دالر
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شرکت تولیدی پرتو کوره القایی  

کوره سخت کن القایی

معرفی محصول:
سـخت کاری یکـی از فرآیندهـای  فلـزکاری پرکابـرد در صنعـت ریخته گری و فلزکاری اسـت که برای 
افزایـش سـختی فلـزات و بهبـود مشـخصه های مکانیکی، متالوژیکی، شـیمیایی و فیزیکی آن ها 
نظیـر مقاومـت در برابـر سـایش و خوردگـی مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد و باعـث افزایـش طـول 
عمـر قطعـه فلـزی می شـود. سـخت کاری القایـی نوعـی فرآینـد سـخت کاری سـطحی اسـت کـه 
جهـت سـخت کردن سـطحی قطعـات رسـانا یا فلـزی نظیر فوالد، چـدن، مس، آلومینیـوم، برنج، 
برنـز و ... اسـتفاده می شـود. در ایـن روش یـک قسـمت انتخـاب شـده از سـطح، بـا اسـتفاده از 
یـک میـدان مغناطیسـی متنـاوب بـه دمـای محـدوده تحول فازی بـا باالتر از آن می رسـد و پس 
از آن بالفاصلـه به وسـیله آب، روغـن و یـا یـک محلـول پلیمـری خنک می گردد که باعث می شـود 
در الیه بیرونی سـاختاری مارتنزیتی ایجاد شـود و سـختی و شـکنندگی ناحیه مورد نظر افزایش 

یابـد. در ایـن عملیـات ویژگی هـای هسـته اصلـی فلـز حفظ می شـود.

www.tapka.ir

بخش: کوره ها

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:
ذوب آهن، فوالد، مس، آلومینیوم و فلزات گرانبها

 	HMI قابلیت کنترل توان از طریق مانیتور
 	HMI تنظیم سرعت خطی حرکت از طریق مانیتور
تنظیم سرعت دورانی	 
 	)QUENCH( برنامه ریزی و زمان بندی عملیات سردایش
مانیتورینگ موقعیت القاگر به صورت الکترونیکی	 
قابلیت تنظیم توان های مختلف در موقعیت های تعریف شده در مقیاس میلی متر	 
کنترل تمام فرآیندهای  مورد نیاز سخت کاری	 
امکان برنامه ریزی پارامتر های سخت کاری به نام قطعه کار موردنظر	 

مزایای رقابتی:

مشخصات فنی:
MF-H-ST 400مدل 

400 کیلوواتتوان فرکانس متوسط 

۸00 ولتولتاژ نامی فرکانس متوسط

KVA 500منبع تغذیه 

مقاصد اصلی صادراتی: 

سابقه صادراتی:

عراق

کمتر از 500 هزار دالر
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شرکت تولیدی پرتو کوره القایی  

VF ماشین ریخته گری پیوسته مس با کوره 

معرفی محصول:
ریخته گـری پیوسـته )Continuous Casting(، شـل دهی پیوسـته و مسـتقیم فلـز مـذاب بـه 
مقاطـع فلـزی نیمـه نهایـی ماننـد شـمش، بیلـت و اسـلب اسـت. در ایـن فرآینـد تمـام مسـیر 
ریخته گـری در یـک خـط تولیـد خالصـه شـده اسـت. به عبـارت دیگـر در یک دسـتگاه مخصوص، 
فرآینـد ریخت گـری تـا سـرد شـدن نهایـی قطعـات به صـورت پیوسـته انجـام می شـود و هیـچ 
نیـازی بـه توقـف دسـتگاه یـا خارج کـردن قطعـات و انتقـال آن هـا بـه مرحلـه بعـدی نیسـت. در 
ایـن فرآینـد در ابتـدا فلـز مـذاب بـه درون کـوره ای ریختـه می شـود؛ در ایـن مرحلـه الزم اسـت 
عملیاتـی نظیـر کنتـرل ترکیـب آلیـاژی، گاز زدایـی و رسـاندن مذاب به دمای مطلـوب انجام گیرد. 
سـپس فلـز مـذاب بـه مخـزن )منابـع تغذیـه( کـه اولیـن بخـش ریخته گـری پیوسـته هسـتند 
انتقـال می یابـد. سـپس مـذاب بـا یک لـوالی دیرگداز، به مخـزن ثابتی به نـام »تاندیش« ریخته 
می شـود. وظیفـه  مهـم تاندیـش، تامیـن مـذاب الزم بـرای عملکـرد پیوسـته دسـتگاه ریخته گـری 
مـداوم همزمـان بـا تعویـض منبـع تغذیـه اسـت. در ادامـه فلـز مذابـی کـه در تاندیش اسـت، با 
لوله هایـی بـه قالب هـای گرافیتـی انتقـال می یابـد؛ ایـن قالـب وظیفـه شـل دهی و سـرمایش 

اولیـه فلـز را در ریخته گـری بـر عهـده دارد.

www.tapka.ir

بخش: کوره ها

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:
تولید بیلت به  صورت استاندارد در طول مورد نظر

 	)HMI( و مانیتور میز کنترل PLC کنترل بخش های مختلف با استفاده از
 	)HMI( نمایش بخش های مختلف در مانیتور میز کنترل 
 محاسبه ظرفیت تاندیش متناسب با میزان ذوب کارگاه خریدار	 
 بهینه ســازی و مدیریــت مصــرف انــرژی از طریــق طراحــی و انتخاب تجهیــزات آب خنک کننده 	 

)آب مدار بســته، آب مدار باز و آب اســتخر( متناســب با نقشــه و شــرایط ســایت خریدار
 	)HMI( نمایش مقادیر درجه حرارت و فلوی بخش های مورد نیاز در مانیتور میز کنترل 

مزایای رقابتی:

مشخصات فنی:
CM 40عرض ورق خروجی 

16 میلی مترضخامت ورق خروجی

250 کیلوواتتوان کوره ذوب کننده

40-60 هرتزفرکانس کاری کوره ذوب کننده

150 کیلوواتتوان کوره نگهدارنده

40-60 هرتزفرکانس کاری کوره نگهدارنده

KQ/H 500ظرفیت

مقاصد اصلی صادراتی: 

سابقه صادراتی:

عراق

کمتر از 500 هزار دالر
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سال تاسیس:
1373

شرکت تولیدی پرتو کوره القایی  

 ماشین ریخته گری نیمه پیوسته فوالد

معرفی محصول:
 CCM اصطـالح  بـه  یـا   )Continuous Casting Machine( پیوسـته  ریخته گـری  ماشـین 
دسـتگاهی برای تولید بیلت )شمشـال( فوالد به صورت اسـتاندارد در طول مورد نظر می باشـد. 
از مزایـای تولیـد بیلـت بـه وسـیله ایـن دسـتگاه می تـوان بـه همگـن بـودن انجمـاد، یکنواخـت 
بـودن ابعـاد بیلـت، بـاال بـودن کیفیـت سـطحی بیلـت، حـذف عمـده سـرباره مـذاب بـه علـت 
سـرباره گیری در چنـد مرحلـه و سـهولت در نـورد اشـاره نمـود. ایـن مزایـا موجـب می شـود کـه 
محصـول تولیـدی نسـبت بـه روش هـای سـنتی و متـداول در ریخته گـری )قالب گیـری در ماسـه 
کـه عمدتـا بـا کیفیـت پاییـن سـطحی همـراه اسـت و بـرای ریخته گـری بـا تنـاژ پاییـن مناسـب 

می باشـد( از کیفیـت بسـیار باالتـری برخـوردار باشـد.

www.tapka.ir

بخش: کوره ها

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:
ریخته گری نیمه پیوسته فوالد

روغن زنی اتوماتیک قالب 	 
تنظیم و کنترل اتوماتیک دبی آب قالب متناسب با سرعت ریخته گری 	 
تنظیم و کنترل اتوماتیک دبی آب زون های خنک کننده بیلت متناسب با سرعت ریخته گری	 
خنک کاری غلتک ها جهت افزایش عمر مفید آن ها	 
خنک کاری استراکچر کشنده و صاف کن جهت افزایش عمر و جلوگیری از تغییر شل آن ها 	 
استفاده از یاتاقان های آبگرد در کشنده و میز دور کننده جهت افزایش عمر مفید بلبرینگ ها	 
 	)HMI( عیب یابی بخش های مختلف از طریق صفحات کمکی مانیتور میز کنترل

مزایای رقابتی:

مشخصات فنی:
1تعداد استرند

)mm × mm( 150 × 150قابلیت ریخته گری Max

)m( 6شعاع کمان ریخته گری

صلبنوع دامی بار 

مقاصد اصلی صادراتی: 

سابقه صادراتی:

عراق

کمتر از 500 هزار دالر
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ظرفیت تولید ساالنه: 
20 دستگاه

دستگاه تست بلین

معرفی محصول:
هدف از ساخت این دستگاه، اندازه گیری عدد بلین یا سطح مخصوص ذرات می باشد که در 
آزمایشگاه ها به شدت مورد نیاز محققان، مهندسان و اپراتور بوده و در پروسه کاری آن ها جهت 
شناسایی و ریشه یابی عامل یا عوامل اصلی و اثرگذار بر نمونه مورد نظر، مورد استفاده قرار 
می گیرد. در حال حاضر دستگاه هایی با این قابلیت )اندازه گیری عدد بلین( وجود دارند، اما 
دارای محدودیت هایی هستند؛ مانند دقیق نبودن بلین محاسبه شده، تمام اتوماتیک نبودن 
دستگاه و امکان وجود خطای انسانی، امکان انجام تست فقط برای یک نمونه پودر، مشخص 
نبودن مقدار دقیق پروسیتی و قطر میانگین ذرات، انجام تست با مدت زمان بیشتر، استفاده 
از کرنومتر برای محاسبه زمان، استفاده از فرمول یا جدول برای رسیدن به عدد بلین و... . 
از قسمت های مختلفی تشکیل شده  اندازه ذرات پودر خشک  دستگاه بلین یا تحلیل کننده 

است و دارای سه بخش اصلی می باشد که عبارتند از:
بدنه دستگاه و نمایشگر و پرینتر. 1
سیستم محرکه و اعمال نیرو. 2
اتصاالت پنوماتیک و ادوات الکترونیکی.. 3

شرکت پایا صنعت سماء  
www.payasanat.ir

سال تاسیس:
1386

بخش: سایر تجهیزات فرآوری

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

اندازه گیری سطح مخصوص کنسانتره سنگ آهن به روش اتوماتیک

توانایی تعیین عدد بلین در هر پروسیتی دلخواه	 
دارای دو روش اندازه گیری عدد بلین	 
قابلیت اندازه گیری عدد سطح مخصوص انواع پودر ها	 

مزایای رقابتی:

۱۰۰ واتسرو موتور

50 میلی بارپرشر ترنسمیتر

50 کیلوگرملودسل

220 ولتمنبع تغذیه

ISO 10070
استانداردها، مجوزها و تأییدیه  های بین المللی: 
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دستگاه تست لیندر

معرفی محصول:
بازار؛ خروجی های دستگاه  این  رقابتی شدن  و  و استحکام فوالد  اهمیت کیفیت  به  باتوجه 
تست لیندر از اهمیت زیادی برخوردار است و با گزارشات و نمودار های ارائه شده از این دستگاه 
صرفه جویی اقتصادی زیادی می توان در صنایع فوالدی انجام داد. عالوه بر این از این نتایج 
می توان در افزایش چشم گیر کیفیت گندله و محصول نهایی کمک گرفت. دستگاه تست لیندر، 
خردشوندگی حین احیا را بررسی می کند. تست لیندر یکی از مهم ترین تست های گندله سازی 
و عملیات احیا به شمار می رود. طی واکنش احیا اکسیژن از گندله بیرون آمده و آهن خالص 

حاصل می شود.
یکی از مشکالت روند احیا شدن گندله، پودر و ریز شدن گندله حین احیا می باشد. پودر گندله 
احیا شده کاربردی ندارد و باعث افزایش هزینه برای صنایع فوالدی می باشد و سعی بر آن است 
که خرد شوندگی گندله کمتر اتفاق بیفتد. کیفیت گندله در طول پروسه احیا باید به حدی باشد 
که این اتفاق نیفتد. برای اطمینان از جلوگیری از این اتفاق روش های استاندارد مختلفی ارائه 

شده است که روند تست و شرایط خرد شوندگی را بیان می کند.

شرکت پایا صنعت سماء  
www.payasanat.ir

سال تاسیس:
1386

بخش: سایر تجهیزات فرآوری

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

اندازه گیری نسبی خردشدگی گندله تحت فرآیند احیا

کنترل تجهیزات و ثبت تمامی اطالعات در اتاق فرمان	 
اتصال به شبکه  LAN و نصب سیم کارت و GPS برای کنترل بهتر	 
کنترل از راه دور HMI برای قرائت فشار گاز و مقدار گاز عبوری	 
راه اندازی دستگاه توسط کاربر	 

مزایای رقابتی:

40 کیلوواتتوان کوره 

تا 950 درجه سانتی گراددما

1 درجه سانتی گراددقت

کمتر از 0.2 درصدکنترل فشار گاز ها

ISO 11257
استانداردها، مجوزها و تأییدیه  های بین المللی: 

ظرفیت تولید ساالنه: 
5 دستگاه



صنایع معدنی

162163

فصل سوم |  فرآوری مواد معدنی

دستگاه تست پیکنومتر

معرفی محصول:
پیکنومتر یا چگالی سنج، دستگاهی است که با کمک اندازه گیری فشار گاز و با بهره گیری از قانون 
اول ترمودینامیک و قانون ارشمیدس، چگالی انواع جامدات از جمله پودر فلزات را اندازه می گیرد. 

گاز مورد استفاده در این دستگاه گاز هلیم است. اجزای این دستگاه عبارتند از:
بخش مکانیکی 	

محفظه  	 این  در  آزمایش،  نمونه  قرار گیری  محل   :)SAMPLE CELL( اولیه  محفظه 
فشار سازی تا psi 20 انجام می گیرد.

محفظه ثانویه: به کمک این محفظه عملیات کاهش فشار تا psi 7 انجام می گیرد. 	
	 psi 22 رگوالتور: تنظیم فشار خط روی

بخش الکترونیکی 	
شیر های سولنویید: این شیر ها وظیفه قطع و وصل کردن جریان گاز در طول فرآیند را دارند. 	
سنسور فشار: این سنسور با دقت 0.025FS و با فول اسکیل 1.6BAR فشار محفظه ها  	

را اندازه می گیرد.
بخش نرم افزاری 	

PLC DELTA: انجام محاسبات و کنترل عملگر ها 	
HMI: نمایش اطالعات و فرآیندهای  کنترلی توسط اپراتور 	
PRINTER THERMAL: چاپ نتایج و داده ها 	
BIT DATA LOGGER 24: کارت داده بردار با دقت باال، برای ثبت داده های سنسور 	

شرکت پایا صنعت سماء  
www.payasanat.ir

سال تاسیس:
1386

بخش: سایر تجهیزات فرآوری

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

اندازه گیری چگالی انواع جامدات از جمله پودر فلزات

0/01 گرم بر سانتی متر مکعبدقت دستگاه

هلیم و نیتروژنگاز های مورد استفاده

psi 20-1۸فشار کاری

55 گرمظرفیت پودر نمونه

ظرفیت تولید ساالنه: 
20 دستگاه

قیمت مناسب و نصب نمونه خارجی	 

مزایای رقابتی:
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)Raika-DE(  رقیق کننده اپوکسی بر پایه آلکیل فنل استایرنه

معرفی محصول:
و  اکسـیدانت ها  انتـی  انـواع  در سـاخت  ترکیبـات  اصلی تریـن  از  آن  انـواع مشـتقات  و  فنـول 
پایدارکننده هـا در صنایـع پلیمـری محسـوب می شـود. سـنتز سـاختار های متنـوع و بهره گیـری از 
دانـش فنـی واکنش هـای جایگزینی الکتروفیلی و انواع مشـتقات فنول-اسـتایرن سـنتز شـده که 
در صنایـع پلیمـری خصوصـًا صنعـت السـتیک مـورد  اسـتفاده قـرار می گیرد. فرآیند آلکیالسـیون 
ترکیبـات فنولـی طـی واکنـش فریدل-کرافتـس انجـام می شـود کـه مجموعـه ای از واکنش هـای 
جایگزینـی الکتروفیلـی اسـت کـه طـی آن یـک گـروه آلکیل یا آسـیل، با یکی از اتم هـای هیدروژن 
موجـود در حلقـه بنزنـی جابه جـا می شـود. Raika-DE  یـک جـزء گلیسـیدیل اتـر تـک عملکـردی 
اسـت کـه به عنـوان رقیق کننـده واکنشـی بـرای پوشـش های اپوکسـی بـدون حـالل و بـا جامـد 
بـاال عمـل می کنـد. ایـن رقیق کننـده در واکنـش پخـت شـرکت می کنـد تـا بـه بخشـی از سیسـتم 
اپوکسـی پیونـد متقابـل تبدیـل شـود. دوز توصیـه شـده 10-2% بـر اسـاس رزیـن اپوکسـی اسـت.

شرکت صنایع شیمیایی رایکا پژوهش  
www.iranantioxidant.com

سال تاسیس:
1380

بخش: مواد شیمیایی پیشرفته برای کاربردهای خاص

 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

پوشش های مهار شیمیایی	 
پوشش های نگهداری	 
پوشش های دریایی	 
چسب و درزگیر	 
ریخته گری	 

مقاومت در برابر سایش	 
بهبود چسبندگی	 
بهبود مقاومت در برابر حالل قطبی	 

مزایای رقابتی:

ظاهر

Max 1.0رنگ )گاردنر(

EEW, g/eq230-215

Max 0.2غلظت آب، %

)C ۲۵( ویسکوزیتهcps 10-5
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دی متیل گلی اکسیم

معرفی محصول:
فلـز پاالدیـوم یکـی از گرانبها تریـن فلز هـای موجـود در صنعـت اسـت که بیشـترین اسـتفاده را در 
تولیـد مبدل هـای کاتالیـزور خـودرو دارد. بازیافـت ضایعـات حـاوی ایـن فلز اهمیت ویـژه ای دارد 
و بـرای ایـن منظـور بـه ترکیـب شـیمیایی سـفید رنگـی بـه نـام دی متیـل گلـی اکسـیم نیـاز دارد.
CH3C)NOH( ،دی متیـل گلـی اکسـیم یک ترکیب شـیمیایی اسـت. فرمول سـاخت این ترکیـب
C)NOH(CH3 اسـت. مخفف آن dmgH2 برای شـل خنثی و dmgH برای شـل آنیونی اسـت 

کـه در آن H مخفـف هیدروژن اسـت.
دی متیـل گلـی اکسـیم یکـی از ترکیب هـای شـیمیایی بـه کار رفته برای اسـتخراج پاالدیوم اسـت.  
ایـن ترکیـب شـیمیایی را لیگانـد اختصاصـی نیـل نیـز می نامنـد؛ چـرا کـه تنهـا بـا نیـل پیونـد 
تشـکیل می دهـد. یکـی از کاربرد هـای دی متیـل گلـی اکسـیم تشـخیص نیـل و پاالدیـوم در 

محلول هـای اسـیدی اسـت.

شرکت آذر شیمی شریف  
www.azarchemicals.ir

بخش: مواد شیمیایی پیشرفته برای کاربردهای خاص

 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:
جداسازی کاتیون ها از محلول های نمک های فلزی و در آنالیز وزنی	 
پاالیش فلزات گرانبها برای رسوب دادن پاالدیوم از محلول های کلرید پاالدیوم	 

بی  بو	 
ظاهری شبیه به پودر سفید رنگ	 
دارای پیوند هیدروژنی 	 
حاللیت نامحلول در آب، محلول در الل	 

آنالیز: 96.5	 
چگالی: 99	 
ملتی یونیت: 250	 
باالبودن درجه خلوص	 
به منظور استحصال فلز پاالدیوم مورد استفاده قرار می گیرد.	 

مزایای رقابتی:

مشخصات فنی:

ظرفیت تولید ساالنه: 
2 تن
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خانه های نوآوری و فناوری ایران در سایر کشورها

خانه هــای نــوآوری و فنــاوری ایــران یکــی از انــواع واســطه های صادراتــی هســتند کــه تحــت حمایــت 
مرکــز تعامــالت بین المللــی علــم و فنــاوری معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری در کشــورهای  
کنیــا، چیــن، روســیه، ترکیــه، ســوریه و عــراق راه انــدازی شــده اســت. ایــن خانه هــا عــالوه بــر دسترســی 
بــه دســتورالعمل های آیین نامــه صادراتــی مرکــز تعامــالت بین المللــی علــم و فنــاوری جهــت ورود بــه 
بازارهــای بین المللــی خدماتــی نظیــر: فضــای کار اختصاصــی و اشــتراکی، نمایشــگاه دائمــی محصــوالت، 
یافتــن شــرکای تجــاری و ســرمایه گذاری در کشــورهای هــدف صادراتــی، انجــام امــور ثبــت شــرکت، ثبــت 
ــاری،  ــای تج ــرش هیئت ه ــزام و پذی ــاری، اع ــم تج ــکی، عالئ ــزات پزش ــت دارو و تجهی ــوالت، ثب محص
اســتخدام نیــروی بومــی جهــت حضــور مســتقیم بــرای ارائـــه محصــوالت و خدمــات را ارائــه می نمایــد 
ــاوری در  ــم و فن ــی عل ــالت بین الملل ــز تعام ــرزی مرک ــرون م ــاری ب ــای تج ــور فعالیت ه ــوان مح و به عن
ــگاه  ــورت نمایش ــز به ص ــران نی ــا در ای ــن خانه ه ــد. ای ــی می نمای ــش آفرین ــورها نق ــدف آن کش ــازار ه ب
بین المللــی دائمــی محصــوالت و خدمــات فناورانــه شــرکت های دانش بنیــان، خــالق و فنــاور راه انــدازی 

شــده اســت.

iHiT



خانه نوآوری و فناوری ایران در تهران )شعبه مرکزی(

مدیر:  محمد کرمی 

A 37 آدرس: ایران، تهران، نمایشگاه بین المللی تهران، سالن

)+9۸( 912 444 995۸ / )+9۸( 21 910 737 اطالعات تماس: 37

رابط: محمدمهدی آقارفیعی
اطالعات تماس: 9611 706 912 )9۸+( 

www.ihit-expo.com  :وبسایت

کشور: جمهوری اسالمی ایران - تهران

خدمات:
•         نمایشگاه دائمی محصوالت و خدمات شرکت های دانش بنیان و خالق

•         برگزاری رویداد ها و نشست های تخصصی
•         فضای کار اختصاصی و اشتراکی در تهران

•         سالن جلسات و سالن اختصاصی تشریفات
•         شناسایی فرصت های صادراتی

•         شناسایی فرصت های همکاری علمی، فناوری و صنعتی

حوزه فعالیت: نمایشگاه دائمی بین المللی | صادرات محصوالت شرکت های دانش بنیان، خالق و فناور در تهران

خانه نوآوری و فناوری ایران در نایروبی

مدیر:  علی بنی عامریان

آدرس: کنیا، نایروبی، کلیمانی، خیابان مالیم جوما، خیابان دنیس پریت

 )+254( 111 606 اطالعات تماس:  113

رابط: نازیال دانشور
21 )9۸+(  داخلی 160  910 700 اطالعات تماس:  ۸0

www.ihit.co.ke :وبسایت

کشور: جمهوری کنیا - نایروبی

خدمات:
•         نمایشگاه دائمی محصوالت و خدمات

•         ارائه فضای کار اختصاصی و اشتراکی

•         برگزاری پاویون ملی ج.ا.ایران در نمایشگاه های معتبر

•         توسعه صادرات محصوالت و خدمات شرکت های دانش بنیان، خالق و فناور

•         شناسایی فرصت های همکاری علمی، فناوری و صنعتی

•         ارائه دستورالعمل های صادراتی مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری

حوزه فعالیت:  صادرات محصوالت و خدمات شرکت ها و مٔوسسات دانش بنیان، خالق و فناور 



خانه نوآوری و فناوری ایران در سوژو

مدیر: امیر قربانعلی

آدرس: : چین، استان جیانگ سو، سوژو، منطقه پیشرفته، جاده کلینگ ۸۸، شماره 409

اطالعات تماس: 92 123 062 1۸2 )۸6+( 
رابط: سیمین رفیع پور

اطالعات تماس: 4422 ۸61 935 )9۸+(

www.innotechexport.ir  :وبسایت

کشور: جمهوری خلق چین - شانگهای

خدمات:
•         نمایشگاه دائمی محصوالت و خدمات

•         ارائه فضای کار اختصاصی و اشتراکی

•         برگزاری پاویون ملی ج.ا.ایران در نمایشگاه های معتبر

•         توسعه صادرات محصوالت و خدمات شرکت های دانش بنیان، خالق و فناور

•         شناسایی فرصت های همکاری علمی، فناوری و صنعتی

•         ارائه دستورالعمل های صادراتی مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری

حوزه فعالیت: صادرات محصوالت و خدمات شرکت ها و مٔوسسات دانش بنیان، خالق و فناور

خانه نوآوری و فناوری ایران در مسکو

مدیر:  مهدی دیلم صالحی

آدرس: فدراسیون روسیه، مسکو، خیابان آرخانگلسکی، پالک 7، واحد 4

اطالعات تماس:  1631 123 903 )7+(

رابط: مالک سعیدی
اطالعات تماس: 93 62 617 912 )9۸+( | 15 537 ۸60 21 )9۸+( داخلی 309

www.ihit-ru.com  :وبسایت

کشور: فدراسیون روسیه - مسکو

خدمات:
•         نمایشگاه دائمی محصوالت و خدمات

•         ارائه فضای کار اختصاصی و اشتراکی

•         برگزاری پاویون ملی ج.ا.ایران در نمایشگاه های معتبر

•         توسعه صادرات محصوالت و خدمات شرکت های دانش بنیان، خالق و فناور

•         شناسایی فرصت های همکاری علمی، فناوری و صنعتی

•         ارائه دستورالعمل های صادراتی مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری

حوزه فعالیت:  صادرات محصوالت و خدمات شرکت ها و مٔوسسات دانش بنیان، خالق و فناور



خانه نوآوری و فناوری ایران در استانبول

مدیر:  مسعود حسنی

آدرس: ترکیه، استانبول، منطقه شیشلی، نیشانتاشه، خیابان هاالسکارگازی، شماره 3۸ تا 66

اطالعات تماس:  45۸9 505 533 )90+(: واتس اپ / 4144 2401 21 )90+(

رابط: مسعود حسنی
اطالعات تماس:  55 227 ۸۸2 21 )9۸+(

info@istanbulihit.com :ایمیل   www.istanbulihit.com  :وبسایت

کشور: ترکیه - استانبول

خدمات:
•         نمایشگاه دائمی محصوالت و خدمات

•         ارائه فضای کار اختصاصی و اشتراکی

•         خدمات بازاریابی و مطالعات بازار

•         برگزاری همایش ها، رویدادها و دوره های آموزشی

•         تسهیل صادرات

•         ارائه دستورالعمل های صادراتی مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری

حوزه فعالیت:  صادرات محصوالت و خدمات شرکت ها و مٔوسسات دانش بنیان، خالق و فناور

خانه نوآوری و فناوری ایران در دمشق

مدیر:  محمدهادی ضیغمی

آدرس: سوریه، دمشق، میدان اموین، میدان جمارگ، منطقه آزاد دمشق

اطالعات تماس:  3933 693 91۸ )9۸+(

رابط: حسن طهماسبی
اطالعات تماس: 15 33 6310 21 )9۸+(

www.ihit.sy  :وبسایت

کشور: جمهوری عربی سوریه - دمشق

خدمات:
•         نمایشگاه دائمی محصوالت و خدمات

•         ارائه فضای کار اختصاصی و اشتراکی

•         برگزاری پاویون ملی ج.ا.ایران در نمایشگاه های معتبر

•         توسعه صادرات محصوالت و خدمات شرکت های دانش بنیان، خالق و فناور

•         شناسایی فرصت های همکاری علمی، فناوری و صنعتی

•         ارائه دستورالعمل های صادراتی مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری

حوزه فعالیت:  صادرات محصوالت و خدمات شرکت ها و مٔوسسات دانش بنیان، خالق و فناور



خانه نوآوری و فناوری ایران در سلیمانیه عراق

مدیر:  حسین سلمانی

آدرس: عراق، اقلیم کردستان، سلیمانیه، خیابان سیور

اطالعات تماس:  0366 567 774 )964+(

رابط: محمدمهدی آل بویه
اطالعات تماس: 5009 124 939 )9۸+(

www.ibc-s.com  :وبسایت

کشور: عراق - سلیمانیه

خدمات:
•         نمایشگاه دائمی محصوالت و خدمات

•         ارائه فضای کار اختصاصی و اشتراکی

•         برگزاری پاویون ملی ج.ا.ایران در نمایشگاه های معتبر

•         توسعه صادرات محصوالت و خدمات شرکت های دانش بنیان، خالق و فناور

•         شناسایی فرصت های همکاری علمی، فناوری و صنعتی

•         ارائه دستورالعمل های صادراتی مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری

حوزه فعالیت:  صادرات محصوالت و خدمات شرکت ها و مٔوسسات دانش بنیان، خالق و فناور






