مشاوره مهندسی

طراحی پایه و تفصیلی

طرح و اجراء

Date

طراحی کارخانجات فرآوری

“

2

• شرکت کانی فرآور کاسپین ( )MinTecبه عنوان زیر مجموعه شرکت کانی فرآور خاورمیانه عضو
کنسرسیوم ” فرآوری مواد معدنی البرز“ با هدف انجام خدمات تامین و ساخت تجهیزات صنایع معدنی،
ابتدای سال  1389تاسیس و کلیه خدمات مرتبط با تامین و ساخت به این شرکت انتقال داده شد.
• این شرکت با تکیه بر دانش مهندسی و تجربه خود آماده ارائه خدمات مهندسی خرید ،تامین و ساخت

“

تجهیزات فرآوری مواد معدنی ،مانند سیستم های انتقال مواد ،سرند و فیدر های ارتعاشی ،انواع سنگ
شکن پمپ های اسالری و ...می باشد.
• با توجه به نیاز صنایع معدنی کشور کانی فرآور کاسپین اقدام به تامین نیازهای صنایع از شرکتهای معتبر
اروپایی و آفریقای جنوبی نموده و در این راستا از برخی سازندگان معتبر نمایندگی فروش و خدمات پس
از فروش اخذ نموده است.
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• مهندسی خرید

• تامین تجهیزات فرآوری

• ساخت و نصب تجهیزات

• از اواخر سال  1391و با توجه به تجربیات گذشته ،مدیریت شرکت مینتک با هدف توسعه فعالیتهای مهندسی و ساخت تجهیزات و ارائه خدمات ویژه به صنایع معدنی
شرکت کانی فرآور کاسپبن هونام تاسیس کرد.

• هدف مجموعه جدید توسعه دانش و تکنولوژی ساخت تجهیزات خاص از طریق همکاری با شرکتهای معتبر و صاحب تکنولوژی بین المللی نظیر PEMOPUMP،
ایتالیا  DIFFENBACH ،ایتالیا و  CYL , CINTASAاسپانیا و  AESترکیه میباشد  ،هدفی که با توجه به سیاست های اقتصادی و شرایط امروز کشور و سوابق کاری
مجموعه مدیریتی و پرسنلی موجود در مینتک دور از ذهن نمیباشد.

• ماموریت جدید شرکت مینتک ارائه خدمات مهندسی  ،تامین و ساخت تجهیزات فرآوری مواد معدنی  ،خطوط سنگ شکنی  ،سیستمهای انتقال مواد و تجهیزات ارتعاشی
و شرکت در پروژه های سیستمهای بازیابی آب شامل سیستم های تیکنر ته ریز خمیری  ،تیکنرهای  Hi-rateسیستمهای آماده سازی مواد شیمیایی و فلوکوالنت،
طراحی و ساخت همزن های خاص  ،ریپالپر و تجهیزات وابسته نظیر پمپهای اسالری و فیلتراسیون و سیستمهای انتقال باطله میباشد.
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• مهندسی خرید

• تامین تجهیزات فرآوری

• عملیات بازرگانی

• ما در سه بخش اصلی آماده خدمت به مشتریان هستیم:
.I
.II
.III
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طراحی مهندسی و مشاوره
تامین و اجرای پروژه های صنعتی و تجهیزات خاص
تامین تجهیزات با همکاری شرکاء خارجی

• مهندسی خرید

• تامین تجهیزات فرآوری

“
• عملیات بازرگانی

“
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نظارت عالی

مشاوره هندسی

طراحی تفصیلی

طراحی پایه

طراحی کارخانجات فرآوری

طراحی کارخانجات فرآوری

 طراحی کارخانجات فرآوری جدید  Green Fieldو یا طرح توسعه کارخانجات موجود
 طراحی پایه و تفضیلی واحد های تغلیظ مس(فلوتاسیون و لیچینگ)
 طراحی پایه و تفضیلی واحد های تغلیظ آهن (روش مغناطیسی)
 طراحی خطوط خردایشو دانه بندی مواد معدنی به صورت ثابت و موبایل

“

 طراحی پایه و تفضیلی واحد های تولید کانیهای صنعتی مانند سیلیس ،شن و ماسه ،کائولن و ...
 تهیه نقشه های جانمائی و  Plot Planکارخانه

 آدیت و بهینه سازی کارخانه در حال کار
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• مهندسی فرآیند

• مهندسی مکانیک و پایپینگ

• مهندسی برق و ابزار دقیق

• مهندسی سیویل

فرآوری مواد معدنی

 طراحی و انجام تستهای آزمایشگاهی و نیمه صنعتی (پایلوت)
 طراحی مفهومی فرآیند ) (Conceptualو تهیه مدار فرآوری )(PFD

 انجام محاسبات باالنسجرمی ،انرژی و ...
 تعیین سایز و مشخصات تجهیزات )(Equipment Sizing
 طراحی پایه ) (Basicجهت انتخاب انواع سنگشکن ،آسیا و سلولهای فلوتاسیون

“

 طراحی پایه سیستمهای آبگیری (تیکنر و فیلتراسیون)  ،مدیریت آب و باطله )(Waste Management
 بازنگری طراحی فرآیند و بهینه سازی کارخانه های در حال کار
 راه اندازی کارخانه های مواد معدنی
 ارائه خدمات مشاوره ،بررسی و تهیه طرح های امکان سنجی
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• مهندسی فرآیند

• مهندسی مکانیک و پایپینگ

• مهندسی برق و ابزار دقیق

• مهندسی سیویل

مکانیک و پایپینگ

 طراحی مکانیکال کارخانه های تغلیظ آهن و مسشامل :واحدهای فلوتاسیون و مغناطیسی
 طراحی مکانیکال کارخانه کانیهای غیر فلزی مانند :سیلیس ،کائولن ،شن و ماسه و گچ

“

 طراحی انواع سیستمهای انتقال مواد شامل :نوارنقاله ،سیستمهای توزین نواری و روتاری فیدر
 طراحی و ساخت تجهیزات ارتعاشی شامل اسپیرال ،سرند و فیدر
 طراحی سیستمها و تجهیزات انبارششامل ،انواع مخازن ذخیره و استوك پایل
 محاسبه و تعیین سایز تجهیزات فرآوری )(Equipment sizing

 محاسبه ،تعیین سایز و طراحی پایه-تفصیلی سیستمهای انتقال اسالری شامل :پمپهای اسالری ،پایپینگ،
 مخازن آماده سازی و ...
 طراحی و ارائه خدمات مشاوره در زمینه انتخاب تجهیزات فرآوری
 ارائه خدمات مهندسی خرید

9

• مهندسی فرآیند

• مهندسی مکانیک و پایپینگ

• مهندسی برق و ابزار دقیق

• مهندسی سیویل

برق و ابزاردقیق

 طراحی پایه برق و ابزار دقیق کارخانجات فرآوری مواد معدنی

 ارائه خدمات طراحی تفصیلی ابزار دقیق شامل :
Wiring Diagrams ,I/O - Loop & Cable List
 ارائه خدمات طراحی تفصیلی برق شامل دیاگرامهای تک خطی ،محاسبات و
طراحیهای مربوط به روشنایی ،اطفاء حریق و سیستمهای ارتباطی

“

 طراحی سیستم کنترل و تدوین فلسفه کنترل
 طراحی و ارائه خدمات مشاوره در زمینه انتخاب تجهیزات برقی و Field
Instruments
 ارائه خدمات مهندسی خرید
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• مهندسی فرآیند

• مهندسی مکانیک و پایپینگ

• مهندسی برق و ابزار دقیق

• مهندسی سیویل

سیویل ،سازه و معماری

 طراحی پایه و تهیه نقشه های معماری ،تسطیح و آماده سازی سایت
 ارائه خدمات طراحی سازه های فلزی و فندانسیون
 طراحی تفصیلی و تهیه نقشه های اجرایی ابنیه بتنی و سازه های فلزی
 ارائه خدمات مشاوره و نظارت مقیم در سایت

“

 انجام محاسبات و تجزیه تحلیل سازه ها و ابنیه جهت ایجاد کارخانجات و یا اجرای
طرح های توسعه
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• مهندسی فرآیند

• مهندسی مکانیک و پایپینگ

• مهندسی برق و ابزار دقیق

• مهندسی سیویل

نرم افزار های مهندسی
برق و ابزار دقیق 
Pascal
Delphi
Network

مکانیک ،پایپینگ ،طراحی پلنت و نقشه کشی 
• AUTOCAD

•
•
•

MDT

•

SOLID WORKS

•

PDMS

•

NAWIS WORKS

•

BELT ANALYST

•

برنامه ریزی و کنترل پروژه 
PRIMAVERA
MS Project

•
•

• ANSYS 12

فرآیند 
USIMPACK
J.K.SimMet

)PUMPDIME (for slurry pumps

•
•

•

سیویل ،سازه و معماری 
• SAP SAP 2000
• SAFESAFE
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• مهندسی فرآیند

• مهندسی مکانیک و پایپینگ

• مهندسی برق و ابزار دقیق

• مهندسی سیویل

“
Material Handling

Pumping Solutions

Filtration & De-watering Hi-Rate & Past Thickeners

Flocculent Package
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تجهیزات انتقال مواد

 تجهیزات انتقال مواد:
 .1سیستمهای انتقال باطله فیلتر پرس
 . 2بلت فیدر و فیدر نواری توزین
 . 3اسکرو کانوایر و اسکرو فیدر
 . 4بلت الواتور
 . 5سیستمهای انتقال مواد پنوماتیک برای انتقال مواد افزودنی نظیر

بنتونیت  ،آهک و ....
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“

تجهیزات مرتبط با گندله سازی

 تجهیزات مرتبط با گندله سازی:
. 1طراحی و ساخت دستگاه پلتایزر شرکت نسوز کشور
 . 2ساخت فیدرهای نواری شارژ پلتایزر
 . 3ساخت رولر اسکرین گندله سازی اردکان (طرح آسیاب مجدد)
 . 4ساخت سیستم انتقال مواد و تغذیه پلتایزر

“

 . 5خط کامل تولید بنتونیت موزد نیاز گندله سازی

 . 6میکسرهای افقی)  ( Ribbon mixerترکیب کنسانتره با
بنتونیت
 . 7ساخت آسیاب تر برای گندله برگشتی
 . 8ساخت تجهیزات انتقال  ،دانه بندی و بارگیری گندله
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خط کلینکر مشترک دولومیت منیزیت
شرکت نسوز کشور ،بیرجند

تجهیزات همزن AGITATOR

 تجهیزات همزن Agitator :
. 1همزن اسالری  Heavy Dutyقبل از تجهیزات آبگیری
. 2همزن  +رآکتور (مخصوص مواد شیمیایی)
 . 3میکسر افقی )(Re –Pulper
 . 4سیستم های همزن و آماده سازی افزودنیها

“

 . 5تجهیزات میکسر بنتونیت گندله سازی

همزن پکیج فلوکوالنت میدوک
 5.5کیلو وات
ابعاد تانک :قطر  3.7ارتفاع  5متر
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تجهیزات تعذیه  ،دانه بندی و طبقه بندی مواد

 تجهیزات تعذیه  ،دانه بندی و طبقه بندی مواد:
 . 1سرندهای ارتعاشی با سیستم حرکت خطی
 . 2سرندهای موزی شکل
 . 3سرند شستشو
 . 4سرندهای ارتعاشی با سیستم حرکتی دورانی
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“

تجهیزات تعذیه  ،دانه بندی و طبقه بندی مواد

 تجهیزات تعذیه  ،دانه بندی و طبقه بندی مواد:
 . 1تجهیزات ارتعاشی
 . 2فیدرهای ارتعاشی با درایو الکترو مکانیکال )(Unbalanced Drive
 . 3فیدر های ارتعاشی برای مصارف خاص
 . 4فیدرهای ارتعاشی لولهای
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“

پکیج های آماده سازی و توزیع مواد شیمیایی

 پکیج های آماده سازی و توزیع مواد شیمیایی :
 . 1پکیج کامال اتوماتیک آماده سازی فلوکوالنت
 . 2پکیج آماده سازی مواد شیمیایی )(Reagent
 . 3پکیج های انتقال پنو ماتیک آهک
 . 4تکنولوژی کامل شیر آهک سازی (آهک کلسینه و آهک هیدراته)
 . 5تانک شیر آهک ساز )(Slaker
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“

پکیج های موبایل و نیمه موبایل تانک لیچینگ مس

 پکیج های موبایل و نیمه موبایل تانک لیچینگ مس:
 . 1پکیج کامال اتوماتیک تانک لیچینگ مس
 . 2پکیج آماده سازی محلول اسید Acid -mixing Solutions
 . 3سیستم سرند آبگیری و شستشوی محلول PLS

 .4تکنولوژی موبایل فرآوری کانی اکسیدی مس (از سنگ شکنی تا محصول کنسانتره)
 . 5سیستم تانک لیجینگ از ظرفیت  80تن در روز تا  1000تن در روز خوراك ورودی
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“

پکیج های آسیابپودری  ،کلسیناسیون و میکرونیزه
 پکیج های آسیابپودری  ،کلسیناسیون و میکرونیزه ::
 . 1راه حل های کامل هاپر  ،فیدر اسکرو ،آسیاب پودری  ،خشک کنی  ،کلسیناسیون  ،جدا ساز
هوایی و فن و فیلتر پروسس
 . 2آسیاب و کلسیناتور برای مواد نرم مانند کربنات کلسیم  ،بنتونیت  ،گچ ،باریت و قیر طبیعی

 . 3فلش کلسیناسیون  Flash Calcinationبرای تولید پودر گچ های تولید پالستر برد
Plaster Board
 . 4تکنولوژی پیشرفته  ،هزینه تعمیرات پایین  ،مصرف انرژی کم و بهینه  ،ظرفیت قابل تنظیم
 . 5ظرفیت  5تن در ساعت تا  10تن در ساعت خوراك ورودی
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“

“
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• پمپ سانتر فیوژ افقی

• پمپهای کف کش

•

پمپ انتقال اسید

• پمپ فیلتر پرس

• با توجه به محدودیت های بوجود آمده برای تامین پمپهای اسالری و
شیمیایی از برندهای SVEDALA ،WEIR WARMANN
و  ، METSOدر سال  2011مینتک در جستجوی یافتن شریک
مطمئن برای پر کردن این خالء با شرکت  PEMOایتالیا تفاهم نامه
همکاری امضاء و به عنوان نماینده انحصاری این شرکت در ایران
معرفی شد.
• این شرکت از سال  1947میالدی در ایتالیا مشغول تولید پمپهای
اسالری و شیمیایی سانتر فیوژ میباشد و بازار هدف این شرکت
عمدتا“ اروپا و کشورهای آمریکای التین میباشد.

• فیلتر پرس ممبران

• فیلتر پرس Chamber

• فیلتر پرس نواری

• همزن

• حلقه پایانی سیستمهای بازیابی آب در کارخانجات فرآوری مواد معدنی و
سیستمهای تصفیه آب  ،بخش فیلتراسیون میباشد.
• شرکت  AESترکیه سازنده سیستمهای فیلتراسیون برای مصارف معدنی ،
بازیابی آب  ،مواد غذایی و تصفیه آب میباشد.

• همکاری ما با شرکت  AESبه عنوان نماینده انحصاری فروش و خدمات پس
از فروش از سال  2011آغاز گردیده است و تا کنون قراردادهایی برای تامین
تجهیزات یک کارخانه تصفیه شکر و باطله مواد معدنی منعقد و در حال
مذاکره برای تامین تجهیزات  2کارخانه تولید کائولن در ایران میباشیم.
• تجهیزات ساخت این شرکت در بازارهای آسیای میانه  ،جمهوری های سابق
شوروی و جنوب ایتالیا در حال کار میباشد.
29

Chamber Press Filter
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• نوار نقاله

• بلت الواتور

• نوار نفاله استکر

• بلت فیدر

• بخش عمده ای از فعالیتهای سابق شرکت مینتک مربوط به طراحی ،ساخت و اجرای
سیستمهای انتقال مواد بوده است که در فرم و ساختار جدید شرکت نیز این امر وزن
زیادی را به خود اختصاص داده است.
همکاری ما با شرکت  CINTASAبه عنوان شرکت پیشرو در زمینه تجهیزات
انتقال مواد در اروپا باالتر از نمایندگی انحصاری فروش محصوالت بوده و دو شرکت
در این زمینه اقدام تبادل اطالعات و دانش فنی نموده و در این زمینه قراردادهای
مشترك کاری نیز تا به حال به مرحله اجراء رسیده است.
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“
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• شیر اسالری

• شیر فشار باال

• اکچوئیتور

• مصارف تصفیه خانه

• شرکت مینتک در تکمیل حلقه تجهیزات مربوط به فرآوری مواد
معدنی و حضور حرفه ای در تامین این تجهیزات اقدام به عقد قرارداد
همکاری با شرکت  CYLاسپانیا طراح و سازنده شیر های چاقویی با
دامنه کاربرد وسیع در صنعت آب و فاضالب  ،صنایع شیمیایی و
صنعت فراوری مواد معدنی میباشد .این تجهیزات تحت استانداردهای
روز دنیا تولید میشود و برخی از انواع آن کامال ابداعی و اختصاصی
توسط این شرکت تولید میشود.
• محدوده سایز تولید این شیر آالت از  DN 50تا  DN 1800و
محدوده فشار از  5بار تا  220بار برای شیرآالت خاص میباشد.
• همکاری ما با شرکت  CYLبه عنوان شرکت پیشرو در زمینه تولید شیر
های چاقویی به صورت کامال انحصاری و باالتر از نمایندگی انحصاری
فروش محصوالت بوده و دو شرکت در این زمینه اقدام تبادل اطالعات
و دانش فنی نموده و در این زمینه قراردادهای مشترك کاری نیز تا به
حال به مرحله اجراء رسیده است.

“
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وضعیت
نوع همکاری
کارفرما
موضوع پروژه
ردیف
در حال بهره برداری
طرح جامع آب مس
 1طراحی و ساخت سیستم آماده سازی و تزریق فلوکوالنت  Pastتیکنر مجتمع مس میدوك
EPC
 2طراحی و ساخت سیستم آماده سازی و تزریق فلوکوالنت تیکنر باطله  -مجتمع مس سونگون
در حال بهره برداری
موسسه امین
EPC
 3طراحی و ساخت سیستم آماده سازی و تزریق فلوکوالنت تیکنر کنسانتره -مجتمع مس سونگون
در حال بهره برداری
موسسه امین
EPC
 4طراحی  ،ساخت و اجرای تانک همزن اسالری -فوالد ایرانیان سیرجان
در حال بهره برداری
فکور صنعت تهران
EPC
 5طراحی  ،ساخت و اجرای همزن های پاالیشگاه خاتون آباد
در حال بهره برداری
فکور صنعت تهران
EP
در حال بهره برداری
طرح جامع آب  -نورهان تدبیر
 6تامین فیلتر پرس مس چهل کوره – زاهدان توسط شرکت AES
P
 7تامین فلوکوالنت و تیکنر مس چهل کوره – زاهدان توسط شرکت
در حال بهره برداری
طرح جامع آب  -نورهان تدبیر
P
 8طرح و احداث واحد لیچینگ مس کهیاز اردستان
در حال بهره برداری
گوهر فام پارسیان
EP
 9طراحی کارخانه فلوتاسیون روی سولفیدی – اکسیدی زنجان
در حال بهره برداری
مهندسی سرب و روی
E
 10طراحی پایه و تفصیلی و احداث طرح جمع آوری  ،احداث پمپ خانه ،همزن و انتقال باطله
در حال بهره برداری
شرکت کل گهر
EPC
 11طرح احداث کارخانه تولید خاك سرخ جزیره الرك (سوپر فاین)
در حال بهره برداری
استاسکو
E
 12طرح احداث واحد  500تن در روز آهک هرمزگان
در حال بهره برداری
سیمان هرمزگان
E
 13طراحی تفصیلی کوره آند شماره  4سرچشمه به عنوان همکار شرکت نیپک و اتوتک
در حال بهره برداری
مس سرچشمه
E
 14طرح احداث هیپ لیچینگ مس  5000تن در سال
در حال بهره برداری
E
 15طرح احداث انبار کنسانتره مس سرچشمه
در حال بهره برداری
فکور مغناطیس اسپادانا
E
 16پروژه سیستم انتقال مواد جهت انتقال مواد حفاری تونل نوسود  2.5کیلومتر
در حال بهره برداری
قرارگاه خاتم
EPC
 17پروژه طراحی و احداث سیستم انتقال مواد شرکت نسوز کشور (طرح توسعه)
در حال بهره برداری
نسوز کشور
EPC
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موضوع پروژه
ردیف
 1طرح و احداث واحد لیچینگ مس انابد بردسکن
 2طراحی  ،ساخت و اجرای سیستم انتقال مواد (نوار نقاله های فیلتر و باطله) مس چهل کوره
 3طراحی و ساخت سیستم انتقال مواد انبار کنسانتره مجمع مس خاتون آباد
 4مدیریت طرح احداث کارخانه تولید  20میلیون متر مربعی پنل گچی و ساوه
 5مدیریت طرح احداث کارخانه تولید  2.5میلیون متر مربعی پنل سیمانی ساوه
 6طرح احداث واحد  1000تن در روز کربنات کلسیم رسوبی
 7طراحی  ،ساخت و اجراء همزن میکسر میانی سنگ آهن مرکزی
 8طراحی و ساخت سیستم انتقال مواد انبار کنسانتره مجتمع مس بابک مس
 9طرح خط تولید قیر طبیعی کرمانشاه
 10طرح احداث واحد  1000تن در روز لیچینگ مس
 11طرح احداث واحد  250تن در روز لیچینگ مس
 12طرح خط تولید کربنات کلسیم رسوبی نکاء
 13طرح خط تولید بنتونیت سیرجان
 14طرح خط تولید بنتونیت سیرجان
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وضعیت
نوع همکاری
کارفرما
در حال بهره برداری
گوهر فام پارسیان
EP
در حال بهره برداری
طرح جامع آب  -نورهان تدبیر
EPC
در حال بهره برداری
کانی مس
EPC
 EMCدر حال بهره برداری
سپید گچ
 EMCدر حال بهره برداری
سپید گچ
در حال بهره برداری
پرشین هلدینگ
E
در حال بهره برداری
فکور صنعت تهران
EP
در حال بهره برداری
بابک مس ایرانیان
EPC
در حال بهره برداری
پارس بیتومین
EP
در حال بهره برداری
کویر مس
E
در حال بهره برداری
کویر مس
E
در حال بهره برداری
EP
در حال بهره برداری
EP
در حال بهره برداری
سیمان هرمزگان
E

ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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کارفرما
موضوع پروژه
سیستم شیر آهک سازی و تزریق شیر آهک
بابک مس ایرانیان
سیستم خشک کن دوار (مولد هوای گرم  ،درایر  ،غبارگیر و  ).....فوالد ایرانیان سیرجان
مانا
سیستم انتقال مواد آسیاب مجدد فوالد ایرانیان سیرجان
مانا
قرارداد سیستمهای انتقال مواد پروژه فوالد جهان آرای اروند ( 14دستگاه نوار نقاله)
سارایه اسپانیا
قرارداد فیدرهای ارتعاشی و تجهیزات وابسته پروژه فوالد جهان آرای اروند ( 39دستگاه فیدر ویبره) سارایه اسپانیا
قرارداد فن و غبار گیر پروژه فوالد جهان آرای اروند ( 3دستگاه)
سارایه اسپانیا
قرارداد ساخت و تامین نوار نقاله و تجهیزات بارگیر خانه پروژه توسعه ملی سنگان
فرازین -رامپکو
قرارداد ساخت و تامین همزن  Agitatorسیستم فیلتراسیون باطله سنگ آهن جالل آباد
فکور صنعت تهران
قرارداد ساخت و تامین همزن  3دستگاه  Agitatorخط فرآوری هماتیت سنگ آهن گل گهر
گهر روش
قرارداد ساخت و تامین تجهیزات کارخانه کربنات کلسیم رسوبی سبزوار (فیدر ارتعاشی  15دستگاه) پارس هستی آسیا
قرارداد ساخت و تامین تجهیزات کارخانه کربنات کلسیم رسوبی سبزوار (اسکرو کانوایر  31دستگاه) پارس هستی آسیا
قرارداد ساخت و تامین فیدرهای ارتعاشی گندله سازی شماره  2گل گهر (گلفام)
آسفالت توس
قرارداد ساخت و تامین سیستم انتقال مواد سیمان سوریه (القریر)
GEBER PIFFER

وضعیت
نوع همکاری
اتمام قرارداد
EPC
اتمام قرارداد
EP
اتمام قرارداد
EP
در حال انجام
EPC
در حال انجام
EPC
در حال انجام
EPC
در حال انجام
EPC
راه اندازی گرم
EPC
در حال انجام
EPC
در حال انجام
EPC
در حال انجام
EPC
اتمام قرارداد
EPC
در حال انجام مهندسی
EP

موضوع پروژه
ردیف
 1قرارداد ساخت  3دستگاه فن برای پروژه فوالد جهان آرا اروند
 2قرارداد خدمات مهندسی و مشاوره پروژه تجهیزات Roller table, Rotary Table, Sand-filling & Scarfing :
 3قرارداد خدمات مهندسی و مشاوره پروژه تجهیزات Ladle Vertical Preheater & Dryer, On-line Vertical Ladle Dryer ,… :
 4قرارداد ساخت و طراحی همزن Agitatorپروژه احداث  2میلیون تن در سال کنسانتره سنگ آهن گهر زمین
 5قرارداد تامین لوازم یدکی و نجهیزات نوار نقاله جهت پروژه فیلتراسیون فاز  2در مجتمع معدنی و صنعتی گل گهر
 6قرارداد ساخت پکیج آنتی اسکاالنت
 7قرارداد ساخت همزن  Agitatorپروژه احداث کارخانه تولید کنسانتره سنگ آهن هماتیتی در معدن رضوان
 8قرارداد ساخت همزن  Agitatorاحداث کارخانه فراوری و تولید کنسانتره آهن شماره  3در مجتمع اسمالون
 9قرارداد ساخت پل تیکنر  35متری مجتمع معدنی و صنعتی گل گهر
 10قرارداد ساخت و طراحی همزن  Agitatorپروژه احداث پاالیشگاه خاتون آباد
 11قرارداد ساخت و طراحی همزن  Agitatorمخازن کشت باکتری  20و  200متر مکعبی کاتد بابک مس ایرانیان
 12قرارداد ساخت و طراحی همزن  Agitatorمخزن همزن اسالری سد باطله  3و 4
 13قرارداد ساخت و طراحی همزن GOLGOHAR AND 7 BEATIFICATION LINES REVAMPING PROJET
 14قرارداد ساخت دو دستگاه همزن  Agitatorبرای پروژه احداث تاسیسات مدیریت اب کارخانه تعلیظ مس دره زار
 15قرارداد ساخت و طراحی چهار دستگاه همزن  Agitatorبرای پروژه احداث کارخانه کنسانتره سنگ آهن سنگان
 16قرارداد ساخت و طراحی چهار دستگاه همزن  Agitatorبه همراه قطعات یدکی
 17قرارداد ساخت یک دستگاه تیکنر و سیستم ماده سازی و تزریق فلوکوالنت و متعلقات
 18قرارداد ساخت و طراحی همزن  Agitatorسه دستگاه همزن سیستم فلوکوالنت به همراه تمامی متعلقات
 19قرارداد ساخت و طراحی همزن  Agitatorدو دستگاه همزن سیستم فلوکوالنت به همراه تمامی متعلقات
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کارفرما
شرکت سارایه اسپانیا
شرکت فوالد جهان آرا اروند
شرکت فوالد جهان آرا اروند
شرکت آسفالت طوس
شرکت قارن صنعت مازندران
موسسه امین
شرکت روناك
شرکت روناك
شرکت نورهان تدبیر توس
شرکت فکور صنعت تهران
شرکت بابک مس ایرانیان
شرکت فوالد سیرجان ایرانیان
شرکت فکور صنعت تهران
شرکت ساب نیرو
شرکت فکور صنعت تهران
شرکت فکور صنعت تهران
شرکت صنعت دارا
شرکت فوالد سیرجان ایرانیان
شرکت فوالد سیرجان ایرانیان

وضعیت
نوع همکاری
در حال انجام
EPC
در حال انجام
EPC
در حال انجام
EPC
در حال انجام
EPC
در حال انجام
EPC
در حال انجام
EPC
در حال انجام
EPC
در حال انجام
EPC
در حال انجام
EPC
در حال انجام
EPC
در حال انجام
EPC
در حال انجام
EPC
در حال انجام
EPC
در حال انجام
EPC
در حال انجام
EPC
در حال انجام
EPC
در حال انجام
EPC
 EPCدر حال راه اندازی
 EPCدر حال راه اندازی
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