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وب٘ی فشآٚس وبػپیٗ

 طراحی کارخاوجات فرآيری

درتارُ ها
ٌش ٜٚفشآٚسی ٔٛاد ٔقذ٘ی اِجشص اٚاخش ػبَ  1389ثب حضٛس د ٚؿشوت ویٕیب ٔبؿیٗ اِجشص  ٚوب٘ی فشآٚس وبػپیٗ
ثب ٞذف ایزبد  ٓٞافضایی ثشای اػتفبد ٜاص تزشثیبت ٔٛرٛد دس ٟٔٙذػی  ،تبٔیٗ  ٚتِٛیذ تزٟیضات ٔقذ٘ی ٚ
ؿشوت دس پشٚطٞ ٜبی  EPCتـىیُ ؿذ.
اص اٚاخش ػبَ  ٚ1392ثب ادغبْ ػٟبْ ویٕیب ٔبؿیٗ  ٚوب٘ی فشآٚس تٕشوض ٔزٕٛف ٝثش پشٚطٞ ٜبیی ثب ٔبٞیت
ٟٔٙذػی ،ػبخت  ٚتبٔیٗ تزٟیضات  ،ثبصسٌب٘ی خبسری ٔقغٛف ٌشدیذ.
تغییش  ٚتشٔیٓ ػبختبس ٞش د ٚؿشوت ویٕیب ٔبؿیٗ  ٚوب٘ی فشآٚسٌ ،ؼتشؽ فقبِیتٟب  ٚایزبد تٛٙؿ دس ٔحلٛالت
ٔزٕٛف ٝؿشوتٟب اص ٔضایبی ادغبْ د ٚؿشوت ٔیجبؿذ.
ؿشوت  MES MINE MACHINERYدس ػبَ 1391ثب ٞذف تٛػق ٝثبصاسٞبی ثیٗ إِّّی ثشای ٔزلٛالت
ٌش ٚ ٜٚثبصسٌب٘ی خبسری دس وـٛس وب٘بدا تبػیغ  ٚث ٝایٗ ٌش ٜٚافضد ٜؿذ.

ٞذف ٟ٘بیی ایٗ ٌش ،ٜٚتـىیُ یه ٔزٕٛف ٝیىپبسچ ٝثِ ٝحبػ ٔذیشیتی  ٓٞ ٚافضایی ػخت افضاسی ٔ ٚغض
افضاسی رٟت اسائ ٝخذٔبت ثٟتش ثٔ ٝـتشیبٖ ٌشٔ ٜٚیجبؿذ.
اص اثتذای ػبَ  1390ؿشوتٟبی ٔزٕٛف ٝؿشٚؿ ث ٝاخز ٕ٘بیٙذٌی تزٟیضاتی و ٝػبخت آٟ٘ب دس ٔزٕٛف ٝا٘زبْ
ٕ٘یٍیشد ٕٞ ٚچٙیٗ استجبط ثب ؿشوتٟبی كبحت تىِٛٛٙطی رٟت تبٔیٗ ٘یبص ٟٔٙذػی ٔزٕٛفٕٛ٘ ٝد ٚ ٜاص
ؿشوتٟبی اسٚپبیی  ،آفشیمبیی  ٚاػتشاِیبی ٔٛفك ث ٝاخز ٕ٘بیٙذٌی ٌشدیذ.
ِیؼت ؿشوتٟبی ٕٞىبس دس فلُ چٟبسْ اسائٌ ٝشدیذ ٜاػت.

ویویا هاضیي الثرز

فلُ اَٚ
ؿشوت ٟٔٙذػی ویٕیب ٔبؿیٗ اِجشص
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ویویا هاضیي الثرز
هعرفی
ؿشوت عشاحی ٟٔٙذػی ویٕیب ٔبؿیٗ اِجشص ثب ثٟشٌٜیشی اص ٔذیشاٖ ثب ػبثم٘ ٚ ٝیشٞٚبی ٔتخلق  ٚثب تزشث ٝدس اوخش
ٌشایـٟبی ٟٔٙذػی ٔقذٖ ٟٙٔ ٚذػی ٔىب٘یه دس ساػتبی پبػخٍٛیی ث ٝثخـی اص ٘یبصٞبی كٙقت فشآٚسی ٔٛاد ٔقذ٘ی ٚ
كٙبیـ پٛدس ٔیىش٘ ٚیض ٜثب اٞذاف عشاحی  ٚػبخت ا٘ٛاؿ تزٟیضات فشآٚسی ٔٛاد ٔقذ٘ی ٔ ٚبؿیٗ آالت ا٘تمبَ ٔٛاد ٚ
تزٟیضات تخللی دس كٙبیـ ٔختّف ٔ ٚقبدٖ ٕٞچ ٖٛوبسخب٘زبت ػیٕبٖ  ٚكٙبیـ پتشٚؿیٕی  ، . .عشاحی  ٚارشای
فشآیٙذٞبی پشفیبسػبصی  ٚثشسػیٟبی فٙی  ٚالتلبدی پشٚطٞ ٜبی ٔقذ٘ی  ٚتٟی ٝتزٟیضات  ٚدا٘ؾ فٙی فشآٚسی ٔٛاد ٔقذ٘ی
اص وٕپب٘ی ٞبی ٔقتجش خبسری دس ایشاٖ دس ساػتبی ارشای ٞش چ ٝثٟتش پشٚطٞ ٜبی كٙقتی تبػیغ ٌشدیذ ٜاػت.
ٕٞ چٙیٗ ثشای ٍٕٞبْ ػبصی تِٛیذات ؿشوت ثب تىِٛٛٙطی ثٝسٚص د٘یب ثب افضاْ وبسؿٙبػبٖ خٛد ث ٝخبسد اص وـٛس ٚ
ٌزسا٘ذٖ دٚسٟٞبی آٔٛصؿی دس وـٛس إِٓبٖ  ٚتشوی ٝاِٚیٗ ٌبٟٔبی خٛد سا دس صٔی ٝٙپیـجشد اٞذاف ٔٛسد ٘ؾش ثشداؿت.

 ایٗ ؿشوت ثب ثىبسٌیشی سٚؿٟبی ٘ٛیٗ دس تِٛیذ  ٚػبخت دػتٍبٟٞب ٔ ٚبؿیٗآالت دس رٟت ثٟجٛد ٔؼتٕش ویفی ٚ
سضبیت وبسفشٔبیبٖ ٌبْ ثشٔیداسد .
 ایٗ ؿشوت دس عشاحی  ٚػبخت خغٛط فشآٚسی ٔٛاد ٔقذ٘ی  ٚپٛدس ٞبی ٔیىش٘ ٚیض ، ٜتزٟیضات خبف كٙبیـ ٔقذ٘ی ٚ
 ...فقبِیت ٔی ٕ٘بیذ.
 ایٗ ٔزٕٛف ٝثب  ٓٞافضایی ٘ـبت ٌشفت ٝاص ٘یشٞٚب  ٚأىب٘بت فٙی خٛد آٔبد ٜا٘زبْ پشٚطٞ ٜبی ثضسي كٙقتی ثب ثبالتشیٗ
ویفیت  ٚوٛتبٞتشیٗ صٔبٖ ٕٔىٗ ٔیجبؿذ.
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ویویا هاضیي الثرز
اّذاف
تِ طَر ولی اّذاف ٍ ترًاهِّای ایي ضروت در هحَرّای زیر هتوروس هیتاضذ:

•
•

ٕٞىبسی ثب وٕپب٘یٟبی ٔقتجش خبسری رٟت ٔـبسوت دس عشحٟبی فشاٚسی ٔٛاد ٔقذ٘ی  ٚتزٟیض وبسخب٘ٞٝبی فشاٚسی دس
ایشاٖ.
ػبخت٘ ،لت  ٚسا ٜا٘ذاصی خغٛط ا٘تمبَ ٔٛاد ؿبُٔ ٘ٛاس ٘مبِ ،ٝا٘ٛاؿ اِٛاتٛسٞب  ٚوّی ٝتزٟیضات ٔشثٛع ٝدس ٔمیبع كٙقتی

• عشاحی ،ػبخت  ٚاسائ ٝوّی ٝتزٟیضات فشاٚسی ٔٛاد ٔقذ٘ی ٔٛسد ٘یبص ٔقبدٖ ،كٙبیـ پٛدس ٔیىش٘ٚیض ،ٜوبسخب٘ٞ ٝبی ٌچ ٚ
ػیٕبٖ ،كٙبیـ پتشٚؿیٕی .... ٚ
• عشاحی ٟٙٔ ٚذػی فشآیٙذٞبی پشفیبسػبصی  ٚفشآٚسی ا٘ٛاؿ ٔٛاد ٔقذ٘ی ؿبُٔ وب٘ٞ ٝبی فّضی ،كٙقتی  ٚغیش فّضی

• ارشای پشٚطٞ ٜبی فشآٚسی ٔٛاد ٔقذ٘ی ثلٛست وّیذ دسػت ؿبُٔٔ :غبِقبت آصٔبیـٍبٞی ،عشاحی فّٛؿیت ،ػبخت
تزٟیضات٘ ،لت  ٚسا ٜا٘ذاصی.
• ٕٞىبسی ثب وٕپب٘یٟبی ٔقتجش خبسری رٟت ٔـبسوت دس عشحٟبی فشاٚسی ٔٛاد ٔقذ٘ی  ٚتزٟیض وبسخب٘ٞٝبی فشاٚسی دس
ایشاٖ.
• ػبخت٘ ،لت  ٚسا ٜا٘ذاصی خغٛط ا٘تمبَ ٔٛاد ؿبُٔ ٘ٛاس ٘مبِ ،ٝا٘ٛاؿ اِٛاتٛسٞب  ٚوّی ٝتزٟیضات ٔشثٛعٝ
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ویویا هاضیي الثرز
تَاًوٌذیْا
•
•
•
•
•
•

عشاحی ،ػبخت ٘ ٚلت وّیٔ ٝبؿیٗآالت فشآٚسی ٔٛاد ٔقذ٘ی  ٚپٛدسٞبی ٔیىش٘ٚیضٜ
تزٟیضات ا٘تمبَ ٔٛاد
غجبسٌیشٞبی كٙقتی (فیّتش ویؼ ٝای)
ارشای پشٚطٜٞبی ٔقذ٘ی ،ؿیٕیبیی  ٚداسٚیی
تبٔیٗ تزٟیضات ثب ٕٞىبسی ؿشوبء خبسری
خذٔبت ٔـبٚسٟٙٔ ٚ ٜذػی
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آسیا ی میله ای و گلوله ای



سپراتور هوایی

تجْیسات فرآٍری
آسیاوٌی ٍ ًرهایص



کالسیفایر هوایی



کاسیفایر سوپر میکرونیسه

آػیبثٟبی ٌّ ِٝٛای ٔ ٚیّ ٝای دٚاس ػبخت ایٗ ؿشوت اص ٘ٛؿ پیٛػت ٝثٛد ٚ ٜدس دٚ
٘ٛؿ خـه  ٚتش ػبختٔ ٝیؿ٘ٛذ ٛٔ ٚاد سا ثلٛست خـه  ٚتش آػیب ٔی وٙٙذ.



آسیاب پودری



•

سیستمهای انتقال مواد



سیستمهای غبار گیر



جداسازی و دانه بندی خشک

•
•

ایٗ آػیبثٟب وبسثشد ٚػیقی دس كٙبیـ فشآٚسی ٔٛاد ٔقذ٘ی  ٚؿیٕیبیی داؿت ٚ ٝدس
ثخـٟبی خشدایؾ ٟ٘بیی  ٚتِٛیذ پٛدسٞبی ٔیىش٘ٚیض ٜثىبس ٌشفتٔ ٝیؿ٘ٛذ.
ثٙٔ ٝؾٛس تِٛیذ پٛدسٞبی ٔیىش٘ٚیضٔ ٜقٕٛالً ایٗ اػیبثٟب دس یه ٔذاس ثؼت ٝثب ػپشاتٛسٞبی
ٛٞایی  ٚیب والػیفبیشٞبی ٛٞایی  ٚیب ٞیذسٚػیىّٖٞٛب لشاس ٔیٌیش٘ذ.
دػتیبثی ث ٝدا٘ ٝثٙذی ٔٙبػت ٔحل َٛآػیبة ٌّ ِٝٛای ٔ ٚیّ ٝای دٚاس ٚاثؼت ٝثٝ
ٔـخلبت فیضیىی ٔٛاد ٚسٚدی ث ٝاٖ اػت و ٝالرشْ حل٘ َٛتیزٔ ٝغّٛة سا ٔٛٙط ثٝ
ا٘تخبة كحیح  ٚعشاحی ٔٙبػت دػتٍبٔ ٜیػبصد.

فال ٜٚثش عشاحی  ٚػبخت آػیبثٟبی ٌّ ِٝٛای ٔ ٚیّ ٝای ایٗ ؿشوت آٔبد ٜاسائٝ
خذٔبت صیش اػت:
•
•

تبٔیٗ تزٟیضات ثب ٕٞىبسی ؿشوبء خبسری
خذٔبت ٔـبٚسٟٙٔ ٚ ٜذػی دس صٔی ٝٙعشاحی خغٛط آػیب وٙی
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آسیا ی میله ای و گلوله ای



سپراتور هوایی



کالسیفایر هوایی



کاسیفایر سوپر میکرونیسه



آسیاب پودری



سیستمهای انتقال مواد



سیستمهای غبار گیر



جداسازی و دانه بندی خشک

سپراتَر َّایی
Air Separator
ػپشاتٛسٞبی ٛٞایی یب  Air Separatorیه تزٟیض رذاػبصی  ٚدػت ٝثٙذی ٔٛاد
ثشای ٔجٙبی ا٘ذاص ٚ ٜرشْ ٔیجبؿذ .
ٔٛاسد ٔلشف:

• رٟت رذاػبصی پٛدسٞبی ثبسیت ،ثت٘ٛیت ،وشثٙبت
وّؼیٓ،وبئِٛیٌٗ،چ،آٞه،ػیٕبٖ،رغبٌَ،شافیتٔ،یىب،دِٔٛٚیت،فّذػپبس،ػیّیغٙٔ،یضیت،پٛدس
ٞبی ٔقذ٘ی،ؿیٕیبیی،داسٚیی ٛٔ ٚاد ٔـبثٔ ٝی ثبؿذ
• ثشاػبع آخشیٗ فٗ آٚسی ث ٝسٚص ؿذ ،ٜتٛا٘ؼت ٝایٓ اػتفبد ٜاص ایٗ دػتٍب ٜسا ثشای
وبسخب٘زبت ؿٗ ٔ ٚبػ ٝدس رٟت ثبصیبثی ٔٛاد سیض دا٘ ٝثذ٘ ٖٚیبص ث ٝآة ٔیؼش ػبصیٓ.

ٔضایب:
أىبٖ تٙؾیٓ تذسیزی  ٚپیٛػت ٝدا٘ ٝثٙذی دس حیٗ وبس
•

•
•
•
•

فّٕىشد ایٕٗ  ٚلبثُ اعٕیٙبٖ دس ٍٙٞبْ وبس
لبثّیت تفىیه ٔٛاد دس حذ  45تب ٔ 400یىشٖٚ
(ثٙب ث ٝؿشایظ خبف  ٚا٘زبْ عشاحی ٚیظ ٜایٗ دػتٍب ٜلبثّیت تفىیه  ٚثبصیبثی ٔٛاد سیض
دا٘ ٝتب اثقبد ثضسٌتش اص ٔ 300یىش ٖٚسا ٘یض داسا ٔی ثبؿذ).
سا٘ذٔبٖ ثبال ٔ ٚلشف ا٘شطی پبییٗ
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آسیا ی میله ای و گلوله ای



سپراتور هوایی



کالسیفایر هوایی



کاسیفایر سوپر میکرونیسه



آسیاب پودری



سیستمهای انتقال مواد



سیستمهای غبار گیر



جداسازی و دانه بندی خشک

والسیفایر َّایی
Air Classifier
سٚتٛس تیغ ٝای ایٗ والػیفبیش ثؼیبس ٔٙبػت رٟت رذاػبصی پٛدسٞبی ٘شْ ثیٗ
ٔd97=20-200یىشٔ ٖٚی ثبؿذ .ایٗ دػتٍب ٜاص ٘ؾش دػتیبثی ث ٝدا٘ ٝثٙذی سیض ٚ
ٔلشف ا٘شطی  ٚدلت رذایؾ  ٚػبدٌی دس تٙؾیٓ دا٘ ٝثٙذی ٘ؼجت ث ٝدیٍش
والػیفبیشٞب ثشتشی داسد.
ٔٛاسد ٔلشف:
• اص ایٗ دػتٍب ٜثشای ٔٛاسد خبف  ٚدلت ثبال دس دا٘ ٝثٙذی  ٚفشایٙذٞبی ٔختّف ثشای ثبسیت،
ثٙت٘ٛیت ،وشثٙبت وّؼیٓ ،وبئِٛیٌٗ ،چ،ػیٕبٖ،آٞه ،پٛدس صغبَ ،تبِه ،دِٔٛٚیت ،فّذػپبس،
ػیّیغٙٔ ،یضیت ،فؼفبت ،پٛدسٞبی ؿیٕیبیی  ٚداسٚئی  ٚغزایی.

ٔضایب:

•
•
•
•
•

تغزی ٝثلٛست حمّی
حبثت ثٛدٖ دا٘ ٝثٙذی دس كٛست وبٞؾ تغزی ٚ ٝیب افضایؾ آٖ
عشاحی دػتٍب ٜثشای ٍٟ٘ذاسی  ٚتقٕیشات ػبدٜ
عشاحی سٚتٛسٞبی ٔختّف ثشای ٔحل َٛدسؿت دا٘ ٚ ٝسیضدا٘ٝ
عشاحی Rinsing air fanثشای آثجٙذی فبكّ ٝثیٗ سٚتٛس  ٚلؼٕت حبثت خشٚری ٔٛاد
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کالسیفایر هوایی
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والسیفایر سَپر هیىرًٍیسُ
Super Micronized Classifier
ایٗ دػتٍبٛ٘ ٜفی دیٍش اص ا٘ٛاؿ والػیفبیش ٔی ثبؿذ و ٝث ٝخٛثی پبػخٍٛی ثؼیبسی اص
٘یبصٞبی رذاػبصی پٛدسٞبی ػٛپش ٔیىش٘ٚیضٔ ٜی ثبؿذ
ٔٛاسد ٔلشف:
• اص ایٗ دػتٍب ٜثشای ٔٛاسد خبف  ٚدلت ثبال دس دا٘ ٝثٙذی  ٚفشایٙذٞبی ٔختّف ثشای
رذاػبصی ٔٛاد ٔتفبٚت ٔی تٛاٖ اػتفبدٕٛ٘ ٜد و ٝفجبستٙذ اص:پٛدسٞبی فّضی ،پٛدسٞبی
ٔقذ٘یٛٔ ،اد ػبیـی،ت٘ٛشٚ،اوغ ...ٚ

ٔضایب:

•
•
•
•
•
•

وٕتشیٗ فضبیت ٔٛسد ٘یبص
ثبالتشیٗ ٔیضاٖ تِٛیذ ٔحلٛٔ َٛسد ٘ؾش
وبسوشد حبثت حتی دس ٔٛالـ ٘ٛػبٖ تغزیٝ
ع َٛفٕش صیبد
دسیچ ٝلبثُ تٙؾیٓ پغ ٔب٘ذٞ ٜب
ثذِ ٖٚشصؽ
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آسیاب پَدری
Pulverizer Dryer
رذیذتشیٗ تىِٛٛٙطی دس كٙقت خـه وٗٞبی ػشیـ  ٚپیٛػت ٝثشای فّٕیبت
ٕٞضٔبٖ خـه وشدٖ  ٚآػیب وشدٖ ٔٛاد ٔشعٛة  ٚدا٘ ٝثٙذی آٟ٘ب ثلٛست پٛدس .ایٗ
دػتٍب ٜؿبُٔ ؿبُٔ :فیذس ٚسٚدی ٔٛاد ٔشعٛة ،آػیبٔ ،زشای ٚسٚدی ٛٞای
ٌشْٔ،زشای خشٚری ٔحلٙٔ َٛبػت ثشای تِٛیذ پٛدسٞبی ٔٛاد ٔقذ٘ی ؿیٕیبیی،
داسٚیی  ٚغزایی ثب لبثّیتٟبی ٚیظٜ
ٔٛاسد ٔلشف:
• خـه وشدٖ  ٚپٛدس وشدٖ ٔٛاد ٔشعٛةٛٔ ،اد وّٛخ ٝای ،ثشفىی یب سؿتٝای،خٕیش  ٚویه-
ٞبی پغ اص فیّتشاػی ،ٖٛخـه وشدٖ آة وشیؼتبِیضاػی ٚ ٖٛخـه وشدٖ ٔٛاد حؼبع
چؼجٙذ ٜیب داسای ٌشد  ٚغجبس لبثُ ا٘فزبس ثبصیبثی ٔٛاد حُ ؿذ.ٜ
• ایٗ خـه وٗ دس فیٗ داؿتٗ لبثّیتٟبی فٛق ٘ؼجت ث ٝخـه وٗٞبی ٔـبث ٝوٓ حزٓ
ثٛد ٚ ٜثب داؿتٗ افت حشاستی ا٘ذن  ٚضشیت ا٘تمبَ حشاست ،آثجٙذی  ٚلبثّیت ا٘قغبف صیبد اص
٘ؾش ٔذت صٔبٖ تٛلف ٔٛاد ،وٙتشَ سعٛثت ٔٛاد خشٚری  ٚوٙتشَ ا٘ذاص ٜرسات خشٚری
ٔٙبػت ٔیثبؿذ.

ٔضایب:

• وٕتشیٗ اص ایٗ دػتٍب ٜثقٛٙاٖ یه خظ وبُٔ آػیبة ػپشاتٛس ثشای ٔٛاد خـه ٘یض ٔی
تٛاٖ اػتفبدٕٛ٘ ٜد .دس كٛستی و ٝػختی ٔبدٛٔ ٜسد خشدایؾ اص ٛٔ 2ع ثیـتش ٘جبؿذ
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سیستوْای اًتمال هَاد
Material Handling Systems
ؿشوت ویٕیب ٔبؿیٗ ٘مبِٞ ٝبی ٔؼغح سا فشضٔ ٝیداسد .ایٗ ٘ٛؿ ٘مبِٔ ٝیتٛا٘ذ دس
ا٘تمبَ ثلٛست خظ ٔؼتمیٓ یب اص عشیك تغییشات ثلٛست ثبال ثش٘ذ ٚ ٜیب ٔؼتمیٓ ٔٛسد
اػتفبد ٜلشاس ٌیشدٔ .حلٛالت ثلٛست ٔؼتمیٓ ثش سٚی تؼٕ ٝا٘تمبَ پیذا ٔیوٙذ،
ثٙبثشایٗ اؿیب ر ٝث ٝكٛست ٔٙؾٓ ٘ ٚبٔٙؾٓ  ٚوٛچه  ٚثضسي یب ػجه  ٚػٍٙیٗ ٔی-
تٛا٘ٙذ ثب ٔٛفمیت ا٘تمبَ یبثٙذ.

ٔٛاسد ٔلشف:
•
•
•
•
•
•
•

صغبَ ػًٙ
ػیٕبٖ
پشٚطٞ ٜبی فشآٚسی ٔٛاد ٔقذ٘ی
فّضات
تٞ ُ٘ٛبی ؿٟشی
ٔٛادٔقذ٘ی  ٚوب٘ی ٞب
پبیب٘ٞ ٝب  ٚثٙبدس

ویویا هاضیي -تجرتِ دیرٍز ،تىٌَلَشی فردا
KIMIA MACHINE Yesterday Experiences, Tomorrow Technology



آسیا ی میله ای و گلوله ای



سپراتور هوایی



کالسیفایر هوایی



کاسیفایر سوپر میکرونیسه



آسیاب پودری



سیستمهای انتقال مواد



سیستمهای غبار گیر



جداسازی و دانه بندی خشک

سیستوْای اًتمال هَاد
Material Handling Systems
ؿشوت ویٕیب ٔبؿیٗ ا٘تمبَ دٙٞذٞ ٜبی فٕٛدی سا فشضٔ ٝیداسد .ایٗ دػتٍب ٜثٝ
ٔٙؾٛس ربثزبیی فٕٛدی ٔٛاد  ٚا٘تمبَ آٖ اص یه ٘مغ ٝث٘ ٝمغ ٝدیٍش ثب استفبؿ ثیـتش
ث ٝوبس ثشدٔ ٜیـٛدٛٔ.اد دس ٖٚوبػٞ ٝبیی و ٝث ٝػیؼتٓ ثبال ثش٘ذ ( ٜص٘زیش یب تؼٕ) ٝ
ٔتلُ اػت سیخت ٝؿذ ٚ ٜدس لؼٕت ثبالی ٘مبِ ٝتخّیٔ ٝی ٌشدد

ٔٛاسد ٔلشف:
• ثبوت اِٛاتٛسٞب سا ٔیتٛاٖ ثشای حُٕ ثبِه ٔتشیبَ ثب ثیؾ اص یه ٘مغ٘ ٝمغ ٝؿبسط  ٚیب ٘مبط
ؿبسطی ثب استفبؿ ٞبی ٔتفبٚت  ٚاستفبؿ تخّی ٝخیّی صیبد عشاحی ٕ٘ٛد .ا٘تمبَ پیٛػتٛٔ ٝاد
دس صٚایبی فٕٛد ٔ ٚبیُ ثبفج وبسثشد ٚػیـ ایٗ تزٟیضات دس كٙقت ٌشدیذ ٜاػت  ٚتمشیجب
تٕبْ ا٘ٛاؿ ٔٛاد سا ٔیتٛاٖ تٛػظ ثبوت اِٛاتٛس ٔٙتمُ ٕ٘ٛد.
• ٔبد ٜث ٝیه اِٛاتٛس دس حبَ حشوت ثب ٘شخ وٙتشَ ؿذ ٜتغزیٔ ٝیـٛد ،ػیؼتٓ چشخ  ٚص٘زیش
ثشای وبسثشدٞبی ٔقذ٘ی  ٚحتی ٔٛاد داك تٛكیٔ ٝیـٛد  ٚثشای كٙبیـ غزایی اػتفبد ٜاص ٘ٛؿ
ثّت ث ٝربی ص٘زیش ثٟتش ٔیجبؿذ.
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سیستوْای اًتمال هَاد
Material Handling Systems
اػىشٞٚب یىی اص ا٘ٛاؿ ػیؼتٓ ٞبی ا٘تمبَ ٔٛاد ٔی ثبؿٙذ .ایٗ ػیؼتٓ تٛا٘بیی حُٕ
عیف ٚػیقی اص ٔٛاد ثب دا٘ؼیت ٝوٓ تب ٘ؼجتبً ثبال سا داسا ٔی ثبؿذ .ایٗ خلٛكیت دس
وبسوشد اػىشٞٚب ثؼیبس ٔٔ ٟٓیجبؿذ .ثب تٛر ٝث ٝتٛاٖ ٟٔٙذػی ٘ ٚشْ افضاسی ٚ
تزشثیبت ٌزؿت ٝدس ٔٛضٛؿ اػىش ٚوب٘ٛایش خذٔبت صیش لبثُ اسایٔ ٝی ثبؿٙذ.
• عشاحی ٔ ٚحبػج ٚ ٝیب ػبخت ا٘ٛاؿ اػىش ٚثب ٞش ٌبْ  ٚصاٚی ٝتیغ ٚ ٝؿفت ٔتلٛس  .ثشای
ٔٛاسد خبف  ٚدس دٔبی ثبال.
• عشاحی  ٚاسای٘ ٝمـٞ ٝب ی ػبخت ،اػىش ٚثشای ٔٛاسد خبف.
• ػبخت ارضا یذوی

وبسثشدٞب:
• تخّی ٚ ٝثبسٌیشی ػیّٞٛبربثزبیی ٔٛاد ٔقذ٘ی
• ربثزبیی ٔٛاد اِٚی ٝپٛدس دس وبسخب٘ٝ
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سیستوْای غثار گیر
De-dusting Systems
ثخـی اص خذٔبت  ٚتزٟیضات ایٗ ؿشوت ثٚ ٝاػغ ٝتٛا٘بیی ػبخت  ٚارشاء خغٛط
فشآٚسی پٛدسٞبی ٔیىش٘ٚیض ٜاسائٔ ٝیـٛد .ػیؼتٕٟبی غجبس ٌیش ؿبُٔ فیّتش ویؼ ٝای
 ٚفٗ ػب٘تشیفیٛط اص ایٗ ٌ ٝ٘ٛتزٟیضات ٔیجبؿذ .ثب تٛر ٝث ٝتٛاٖ ٟٔٙذػی ٘ ٚشْ افضاسی
 ٚتزشثیبت ٌزؿت ٝایٗ ؿشوت لبثّیت اسائ ٝایٗ تزٟیضات ث ٝكٛست ػفبسؿی ٔیجبؿذ.
اص آ٘زبئیى ٝایٗ تزٟیضات ثخـی اص پشٚػغ ٔیجبؿذ تٛاٖ ٟٔٙذػی ٔب دس ایٗ خلٛف
٘یض صیش لبثُ اسایٔ ٝی ثبؿٙذ.
• عشاحی ٔ ٚحبػج ٚ ٝیب ػبخت ا٘ٛاؿ فٗ  ٚفیّتش پشٚػغ ثشای ٔٛاسد خبف  ٚدٔبی ثبال.

• عشاحی  ٚاسای٘ ٝمـٞ ٝب ی ػبخت ،فٗ  ٚفیّتش ثشای ٔٛاسد خبف.
• ػبخت ارضا یذوی تزٟیضات دس حبَ وبس

وبسثشدٞب:
• فیّتشٞبی پشٚػغ ثشای رٕـ آٚسی پٛدسٞبی فشآٚسی ؿذٔ ٜب٘ٙذ ثٙت٘ٛیت  ،وشثٙبت وّؼیٓ
 ،لیش عجیقی .... ٚ
• ػیؼتٓ غجبس ٌیش سٚی ػ ًٙؿىٟٙب  ٚا٘تمبَ دٙٞذٞ ٜب
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جذا سازی ٍ داًِ تٌذی خطه ٍ تر
System of Wet& Dried Sizing
ویٕیب ٔبؿیٗ تٛا٘بیی عشاحی  ٚػبخت ا٘ٛاؿ ٔختّف ػش٘ذٞبی ثب ؽشفیت ٞبی وٓ ،
ٔتٛػظ  ٚثبال سا داسا ٔیجبؿذ .ایٗ ؿشوت ٕٞچٙیٗ تٛا٘بیی عشاحی  ٚػبخت ػش٘ذ
ٞبی ٘ٛؿ خغی  ٚدٚسا٘ی ٕٞ ٚچٙیٗ ٔٛصی ؿىُ سا داسد .ػش٘ذٞبی ویٕیب
ٔبؿیٗ ٔتٙبػت ثب ٘یبص ٔـتشیبٖ عشاحی ٔیـ٘ٛذ  ٚث ٝفجبست دیٍش ایٗ تزٟیضات "
عشاحی ثش اػبع ػفبسؽ " ٔیجبؿٙذ .ػبخت ػش٘ذٞبی استقبؿی ثب ٟٔٙذػی ثٟجٛد
یبفتٔ ٚ ٝتٙبػت ثب ٘یبص ٞبی ٔـتشی یه سا ٜحُ ایذ ٜآَ ٔیجبؿذ و ٝثب سا ٜحُ
ػش٘ذٞبی اػتب٘ذاسد لبثُ دػتیبثی ٘یؼتٔ.ی ثبؿٙذ.
وبسثشدٞب:
• ػش٘ذٞبی رذا ػبصی  ٚدا٘ ٝثٙذی
• ػش٘ذٞبی رذاػبصی ؽشفیت ثبال ٔٛصی ؿىُ تب ؽشفیت  800تٗ دس ػبفت
• ػش٘ذ ؿؼتـ ، ٛرذاػبصی  ٚآثٍیشی
• ػش٘ذ ؿؼتـ ٚ ٛدا٘ ٝثٙذی
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ویویا هاضیي الثرز
خالصِ پرٍشُ ّای اًجام ضذُ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

پشٚط ٜثبص یبفت ػشثبس ٜآِٔٛیٙی ْٛدس دٚثی ( عشاحی  ٚارشاء)
عشاحی  ٚػبخت  ٚارشای خظ ٔیىش٘ٚیض ٜرٟت تِٛیذ ثتٗ ػجه  A.A.Cؿشوت ػیّیغ آسا
عشاحی  ٚػبخت  ٚارشای خظ ٔیىش٘ٚیض ٜرٟت تِٛیذ ثتٗ ػجه A.A.Cؿشوت پشیٗ ثتٗ
عشاحی  ٚػبخت  ٚارشای خظ تِٛیذ ٔٙیضیبی رٚثی ؿشوت ٘ؼٛص وـٛس
عشاحی  ٚػبخت  ٚارشای خظ خـه وشدٖ ٔ ٚیىش٘ٚیض ٜوشدٖ وشثٙبت وّؼیٓ تشػیجی ؿشوت ؿیٕی
ٔقذ٘ی ٕٞذاٖ
عشاحی  ٚػبخت  ٚارشای خظ تِٛیذ ػیّیغ ٔیىش٘ٚیض ٜؿشوت وب٘ی ٌؼتش پٛیبٖ
عشاحی  ٚػبخت ثخـی اص خغٛط ا٘تمبَ ػیٕبٖ ٔبص٘ذساٖ ؿبُٔ ٛ٘ :اس ٘مبِ, Chute & Duct ٝ
عشاحی  ٚػبخت تزٟیضات ٔ ٚبؿیٗ آالت عشح پتبع خٛس  ٚثیبثب٘ه ؿبُٔ  :ثخـی اص تزٟیضات ا٘تمبَ
ٔٛاد رٟت ٔ 700تش٘ٛاس ٘مبِٝ
عشاحی  ٚػبخت تزٟیضات ٔ ٚبؿیٗآالت عشح فشآٚسی سٚی ص٘زبٖ  :ؿبُٔ ثخـی اص تزٟیضات500 ،
ٔتش٘ٛاس ٘مبِٝ
عشاحی  ٚػبخت ثخـی اص خظ خشدایؾ  ٚرذایؾ ٔٛاد وشثٙبت ػذیٓ ػٕٙبٖ  :ؿبُٔ ٔ 400تش ٘ٛاس
٘مبِ, Apron Feeder ,Vibration Screenٝ
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ویویا هاضیي الثرز
خالصِ پرٍشُ ّای اًجام ضذُ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

عشاحی  ،ػبخت ٘ ٚلت ثخـی اص خغٛط ا٘جبؿت  ٚثشداؿت ٌشاٌٌ٘ٛ َٛشد پتشٚؿیٕی خبسن ؿبُٔ :
ٔ 1000تش ٘ٛاس ٘مبِTripper , Stacker … , Slide gate , , ٝ
عشاحی  ٚػبخت فیذس  ٚػش٘ذ استقبؿی ثشای فٛالد ٔیجذ
عشاحی  ،ػبخت ٘ ٚلت ثخـی اص تزٟیضات وبسخب٘ ٝػیٕبٖ وٍٙبٖ ؿبُٔ ؿٛت  ٚداوت ٞبی استجبعی
عشاحی  ،ػبخت ٘ ٚلت تزٟیضات ؿشوت ٔغ وبٚیبٖ ؿبُٔ Chute & Duct & Structure
عشاحی  ٚػبخت خظ تِٛیذ لیش عجیقی آػیب
عشاحی  ٚػبخت وبسخب٘ ٝفشآٚسی پ ٛدسٞبی ٔقذ٘ی ٔیىش٘ٚیض ٜؿشوت پٛدس ػبصاٖ ٘ٛس
عشاحی  ٚػبخت خغٛط ا٘تمبَ ٔٛاد ؿشوت ٘ؼٛص وـٛس ث ٝعٔ 500 َٛتش ( دس  4خظ )
عشاحی  ٚػبخت خغٛط ا٘تمبَ ٔٛاد ت ُ٘ٛا٘تمبَ آة ٘ٛػٛد ث ٝعٔ 750 َٛتش ( دس  7خظ )
عشاحی  ٚػبخت خظ صغبَ ػ ًٙپشٚسد ٜعجغ
ػیؼتٓ رٕـ آٚسی  ٚا٘تمبَ ٔٛاد ویه ثبعّٔ ٝغ چ ُٟوٛس ٜصاٞذاٖ
ػیؼتٓ ا٘تمبَ ٔٛاد ا٘جبس وٙؼب٘تشٔ ٜغ ثبثه ٔغ ایشا٘یبٖ
عشاحی  ٚػبخت خظ پٛدس وشثٙبت وّؼیٓ ٘ىبء
عشاحی  ٚػبخت خظ ثٙت٘ٛیت ػیشربٖ

ویویا هاضیي -تجرتِ دیرٍز ،تىٌَلَشی فردا
KIMIA MACHINE Yesterday Experiences, Tomorrow Technology

واًی فرآٍر واسپیي
درتارُ ها

فلُ دْٚ
ؿشوت ٟٔٙذػی وب٘ی فشآٚس وبػپیٗ
MIN-TEC

ٟٙٔذػی خشیذ

تبٔیٗ تزٟیضات فشآٚسی

ػبخت ٘ ٚلت تزٟیضات فشآٚسی

واًی فرآٍر واسپیي
درتارُ ها
 ٚ Min-Tecتزشث ٝای ٘ ٛدس ػبخت  ٚتبٔیٗ تزٟیضات فشآٚسی ٔٛاد ٔقذ٘ی

ؿشوت وب٘ی فشآٚس وبػپیٗ ( )MIN-TECث ٝفٛٙاٖ صیش ٔزٕٛف ٝوٙؼشػی ” ْٛفشآٚسی ٔٛاد ٔقذ٘ی اِجشص“ ثب ٞذف ا٘زبْ خذٔبت ٔـبٚسٜ
ٟٔٙذػی  ٚتبٔیٗ  ٚػبخت تزٟیضات كٙبیـ ٔقذ٘ی ،اثتذای ػبَ  1389تبػیغ  ٚوّی ٝخذٔبت ٔشتجظ ثب تبٔیٗ  ٚػبخت ث ٝایٗ ؿشوت ا٘تمبَ
داد ٜؿذ.
ایٗ ؿشوت ثب تىی ٝثش دا٘ؾ ٟٔٙذػی  ٚتزبسة ٔذیشاٖ خٛد آٔبد ٜاسائ ٝخذٔبت ٟٔٙذػی خشیذ ،تبٔیٗ  ٚػبخت تزٟیضات فشآٚسی ٔٛاد
ٔقذ٘یٔ ،ب٘ٙذ ػیؼتٓ ٞبی ا٘تمبَ ٔٛاد ،ػش٘ذ  ٚفیذس ٞبی استقبؿی ،ا٘ٛاؿ ػ ًٙؿىٗ ،پٕپ ٞبی اػالسی ٔ ...ٚی ثبؿذ.
ثب تٛر ٝث٘ ٝیبص كٙبیـ ٔقذ٘ی وـٛس وب٘ی فشآٚس وبػپیٗ الذاْ ث ٝتبٔیٗ ٘یبصٞبی كٙبیـ اص ؿشوتٟبی ٔقتجش اسٚپبیی  ٚتشوی ٝای ٕ٘ٛد ٚ ٜدس ایٗ
ساػتب اص ثشخی ػبص٘ذٌبٖ ٔقتجش ٕ٘بیٙذٌی فشٚؽ  ٚخذٔبت پغ اص فشٚؽ اخز ٕ٘ٛد ٜاػت.
ٕٞچٙیٗ ثشای اسائ ٝخذٔبت ٟٔٙذػی ثٟتش دس صٔی ٝٙفشآٚسی ٔٛاد ٔقذ٘ی  ٚتٛػق ٝفشآیٙذٞبی پبییٗ دػتی ٘ؾیش ٌٙذِ ٝػبصی (ػ ًٙآ، )ٗٞ
پبالیـٍبِ ٚ ٜیچیٔ ( ًٙغ  ٚػشة  ٚسٚی) الذاْ ث ٝتٙؾیٓ ٔٛافمتٙبٕٔٞ ٝىبسی ثب ؿشوت اػتشاِیبیی ٕٛ٘ AUSTMINد ٜاػت تب دس اسائٝ
خذٔبت ٟٔٙذػی ٘یض لبثّیتٟبی ثٟتشی ٘یض اسائ ٝدٞذ.

ٟٙٔذػی خشیذ

تبٔیٗ تزٟیضات فشآٚسی

ػبخت ٘ ٚلت تزٟیضات فشآٚسی

واًی فرآٍر واسپیي
فصلی ًَ در تاهیي تجْیسات
 ٚ Min-Tecتزشث ٝای ٘ ٛدس ػبخت  ٚتبٔیٗ تزٟیضات فشآٚسی ٔٛاد ٔقذ٘ی

اص اٚاخش ػبَ  ٚ 1391ثب تٛر ٝث ٝتزشثیبت ٌزؿتٔ ،ٝذیشیت ؿشوت ٔیٙته ثب ٞذف تٛػق ٝفقبِیتٟبی ٟٔٙذػی  ٚػبخت
تزٟیضات  ٚاسائ ٝخذٔبت ٚیظ ٜث ٝكٙبیـ ٔقذ٘ی اص ؿشوت وب٘ی فشآٚس خبٚسٔیب٘ ٝث ٝعٛس وّی ٔزضاء  ٚثب ؿشوت ویٕیب ٔبؿیٗ
ث ٝفٛٙاٖ ثبصٚی ػبخت  ٚارشای پشٚطٞ ٜبی ٔقذ٘ی ث ٝفٛٙاٖ ؿشیه لب٘٘ٛی ادغبْ ٕٞ ٚىبسی خٛد سا ٌؼتشؽ داد ٜاػت.
ٞذف ٔزٕٛف ٝرذیذ تٛػق ٝدا٘ؾ  ٚتىِٛٛٙطی ػبخت تزٟیضات خبف اص عشیك ٕٞىبسی ثب ؿشوتٟبی ٔقتجش  ٚكبحت
تىِٛٛٙطی ثیٗ إِّّی ٘ؾیش  MIP Processاص آفشیمبی رٛٙثی  PEMO PUMP،ایتبِیب ٚ ،
CYL,CINTASAاػپب٘یب  AES ٚتشویٔ ٝیجبؿذ ٞ ،ذفی و ٝثب تٛر ٝث ٝػیبػت ٞبی التلبدی  ٚؿشایظ أشٚص وـٛس ٚ
ػٛاثك وبسی ٔزٕٛفٔ ٝذیشیتی  ٚپشػّٙی ٔٛرٛد دس ٔیٙته  ٚویٕیب ٔبؿیٗ دٚس اص رٕ٘ ٗٞیجبؿذ.
ٔبٔٛسیت رذیذ ؿشوت ٔیٙته اسائ ٝخذٔبت ٟٔٙذػی  ،تبٔیٗ  ٚػبخت تزٟیضات فشآٚسی ٔٛاد ٔقذ٘ی  ،خغٛط ػ ًٙؿىٙی
 ،ػیؼتٕٟبی ا٘تمبَ ٔٛاد  ٚتزٟیضات استقبؿی  ٚؿشوت دس پشٚطٞ ٜبی ػیؼتٕٟبی ثبصیبثی آة ؿبُٔ ػیؼتٓ ٞبی تیىٙش تٝ
سیض خٕیشی  ،تیىٙشٞبی  Hi-rateػیؼتٕٟبی آٔبد ٜػبصی ٔٛاد ؿیٕیبیی  ٚفّٛوٛال٘ت ،عشاحی  ٚػبخت ٕٞضٖ ٞبی
خبف ،سیپبِپش  ٚتزٟیضات ٚاثؼت٘ ٝؾیش پٕپٟبی اػالسی  ٚفیّتشاػی ٚ ٖٛػیؼتٕٟبی ا٘تمبَ ثبعّٔ ٝیجبؿذ.

ٟٙٔذػی خشیذ

تبٔیٗ تزٟیضات فشآٚسی

فّٕیبت ثبصسٌب٘ی

خدمات مُىدسی



طراحی کارخانه



فرآوري مواد معدنی



مكانيك و پایپينگ



برق و ابسار دقيق



سيویل ،سازه و معماري

ٟٙٔذػی فشآیٙذ

طراحی کارخاوجات فرآيری


طراحی وارخاًجات فرآٍری جذیذ  ٍ Green Fieldیا طرح تَسعِ وارخاًجات هَجَد



طراحی پایِ ٍ تفضیلی ٍاحذّای تغلیظ هس(فلَتاسیَى ٍ لیچیٌگ)



طراحی پایِ ٍ تفضیلی ٍاحذّای تغلیظ آّي( رٍش هغٌاطیسی)



طراحی خطَط خردایص ٍ داًِ تٌذی هَاد هعذًی تِ صَرت ثاتت ٍ هَتایل



طراحی پایِ ٍ تفضیلی ٍاحذّای تَلیذ واًیْای صٌعتی هاًٌذ سیلیس ،ضي ٍ هاسِ ،وائَلي ٍ ...



تْیِ ًمطِ ّای جاًوائی ٍ  Plot Planوارخاًِ



آدیت ٍ تْیٌِ سازی وارخاًِ در حال وار

ٟٙٔذػی ٔىب٘یه  ٚپبیپیًٙ

ٟٙٔذػی ثشق  ٚاثضاس دلیك

ٟٙٔذػی ػیٛیُ

خدمات مُىدسی



طراحی کارخانه



فرآوري مواد معدنی



مكانيك و پایپينگ



برق و ابسار دقيق



سيویل ،سازه و معماري

فرآيری مًاد معذوی


طراحی ٍ اًجام تستْای آزهایطگاّی ٍ ًیوِ صٌعتی (پایلَت)

 طراحی هفَْهی فرآیٌذ ( ٍ )Conceptualتْیِ هذار فرآٍری ()PFD
 اًجام هحاسثات تاالًس جرهی ،اًرشی ٍ ...
 تعییي سایس ٍ هطخصات تجْیسات ()Equipment Sizing
 طراحی پایِ ( )Basicجْت اًتخاب اًَاع سٌگ ضىي ،آسیا ٍ سلَلْای فلَتاسیَى
 طراحی پایِ سیستوْای آتگیری (تیىٌر ٍ فیلتراسیَى)  ،هذیریت آب ٍ تاطلِ ()Waste Management
 تازًگری طراحی فرآیٌذ ٍ تْیٌِ سازی وارخاًِ ّای در حال وار
 راُ اًذازی وارخاًِ ّای هَاد هعذًی
 ارائِ خذهات هطاٍرُ ،تررسی ٍ تْیِ طرح ّای اهىاى سٌجی

ٟٙٔذػی فشآیٙذ

ٟٙٔذػی ٔىب٘یه  ٚپبیپیًٙ

ٟٙٔذػی ثشق  ٚاثضاس دلیك

ٟٙٔذػی ػیٛیُ

خدمات مُىدسی


طراحی کارخانه



فرآوري مواد معدنی

مكاویك ي پایپیىگ



مكانيك و پایپينگ



طراحی هىاًیىال وارخاًِ ّای تغلیظ آّي ٍ هس ضاهلٍ :احذّای فلَتاسیَى ٍ هغٌاطیسی



برق و ابسار دقيق



طراحی هىاًیىال وارخاًِ واًیْای غیر فلسی هاًٌذ :سیلیس ،وائَلي ،ضي ٍ هاسِ ٍ گچ



سيویل ،سازه و معماري



طراحی اًَاع سیستوْای اًتمال هَاد ضاهلًَ :ارًمالِ ،سیستوْای تَزیي ًَاری ٍ رٍتاری فیذر



طراحی ٍ ساخت تجْیسات ارتعاضی ضاهل اسپیرال ،سرًذ ٍ فیذر



طراحی سیستوْا ٍ تجْیسات اًثارش ضاهل ،اًَاع هخازى رخیرُ ٍ استَن پایل



هحاسثِ ٍ تعییي سایس تجْیسات فرآٍری ()Equipment sizing



هحاسثِ ،تعییي سایس ٍ طراحی پایِ-تفصیلی سیستوْای اًتمال اسالری ضاهل :پوپْای اسالری ،پایپیٌگ،

هخازى آهادُ سازی ٍ ...

ٟٙٔذػی فشآیٙذ



طراحی ٍ ارائِ خذهات هطاٍرُ در زهیٌِ اًتخاب تجْیسات فرآٍری



ارائِ خذهات هٌْذسی خریذ

ٟٙٔذػی ٔىب٘یه  ٚپبیپیًٙ

ٟٙٔذػی ثشق  ٚاثضاس دلیك

ٟٙٔذػی ػیٛیُ

خدمات مُىدسی


طراحی کارخانه



فرآوري مواد معدنی



مكانيك و پایپينگ



برق و ابسار دقيق



سيویل  ،سازه و معماري

برق ي ابساردلیك



طراحی پایِ ترق ٍ اتسار دلیك وارخاًجات فرآٍری هَاد هعذًی

 ارائِ خذهات طراحی تفصیلی اتسار دلیك ضاهل Wiring Diagrams ,I/O- loop & Cable list


ارائِ خذهات طراحی تفصیلی ترق ضاهل دیاگراهْای ته خطی ،هحاسثات ٍ طراحیْای هرتَط تِ

رٍضٌایی ،اطفاء حریك ٍ سیستوْای ارتثاطی


طراحی سیستن وٌترل ٍ تذٍیي فلسفِ وٌترل

 طراحی ٍ ارائِ خذهات هطاٍرُ در زهیٌِ اًتخاب تجْیسات ترلی ٍ Field Instruments


ٟٙٔذػی فشآیٙذ

ارائِ خذهات هٌْذسی خریذ

ٟٙٔذػی ٔىب٘یه  ٚپبیپیًٙ

ٟٙٔذػی ثشق  ٚاثضاس دلیك

ٟٙٔذػی ػیٛیُ

خدمات مُىدسی



طراحی کارخانه



فرآوري مواد معدنی



مكانيك و پایپينگ



برق و ابسار دقيق



سيویل  ،سازه و معماري

ٟٙٔذػی فشآیٙذ

سیًیل ،سازٌ ي معماری



طراحی پایِ ٍ تْیِ ًمطِ ّای هعواری ،تسطیح ٍ آهادُ سازی سایت
ارائِ خذهات طراحی سازُ ّای فلسی ٍ فٌذاًسیَى



طراحی تفصیلی ٍ تْیِ ًمطِ ّای اجرایی اتٌیِ تتٌی ٍ سازُ ّای فلسی



ارائِ خذهات هطاٍرُ ٍ ًظارت همین در سایت



اًجام هحاسثات ٍ تجسیِ تحلیل سازُ ّا ٍ اتٌیِ جْت ایجاد وارخاًجات ٍ یا اجرای طرح ّای تَسعِ

ٟٙٔذػی ٔىب٘یه  ٚپبیپیًٙ

ٟٙٔذػی ثشق  ٚاثضاس دلیك

ٟٙٔذػی ػیٛیُ

تزشثیبت  ٚػٛاثك وبسی ٌشٟٙٔ ٜٚذػی – كٙقتی فشآٚسی ٔٛاد ٔقذ٘ی اِجشص دس د ٚثخؾ پشٚطٞ ٜبی ؿشوت  ٚتزشثیبت افضبی ٔٛئؼغ
خالكٔ ٝی ؿٛد.

الف  .سَاتك ٍ تجرتیات واری اعضای هَئسس:
اِف .1-ثخؾ فشآیٙذ  ٚتىِٛٛٙطی فشآٚسی
اِف .2-ثخؾ ٔىب٘یه  ٚعشاحی پّٙت

اِف .3-ثشسػی ٞبی فٙی  ٚالتلبدی
ب -سَاتك ٍ تجرتیات ضروت:
ةٟٙٔ .1-ذػی ٔ ٚـبٚسٜ

ة .2-عشاحی  ،ػبخت  ٚتبٔیٗ تزٟیضات

سَاتك ٍ تجرتیات
سَاتك ٍ تجرتیات واری اعضای هَئسس:
اِف .1-ثخؾ فشآیٙذ  ٚتىِٛٛٙطی فشآٚسی
 پشٚط ٜعشاحی  ٚػبخت ) (EPCوبسخب٘ ٝتغّیؼ ٔغ ث ٝسٚؽ فّٛتبػی ٖٛثشای ؿشوت ٘یپه
 عشاحی  ٚا٘زبْ تؼتٟبی آصٔبیـٍبٞی ؿبُٔ آػیب ،فّٛتبػی ٚ ٖٛآثٍیشی رٟت ٔغبِقبت پبیٝ
 عشاحی پبی ٚ ٝتفلیّی ٔذاس ػ ًٙؿىٗ  ٚآػیبوٙی
 عشاحی پبی ٚ ٝتفلیّی ٔذاس فّٛتبػی ٖٛتغّیؼ ٔغ
 عشاحی پبی ٚ ٝتفلیّی ٔذاس آثٍیشی ثبعّٔ ٝغ چ ُٟوٛس ٜصاٞذاٖ
 پشٚط ٜعشاحی ٔ ٚـبٚس (EPC) ٜوبسخب٘ ٝرذیذ آٞه ٔزتٕـ ٔغ ػشچـٕٝ
 ثٟی ٝٙػبصی ػیؼتٕٟبی دفـ ثبعّٚ ٝاحذ تغّیؼ ،ثٟی ٝٙػبصی ٔلشف آة  ٚافضایؾ ثبصیبفت آة كٙقتی ٔزتٕـ ٔغ ػشچـٕٔ ٚ ٝیذٚن

 پشٚط ٜٞبی تیىٙش ثب ت ٝسیض خٕیشی  ٚتیىٙش ٔHigh Rateزتٕـ ٔغ ػشچـٕ ٝدس پشٚط ٜثٟی ٝٙػبصی ػیؼتٓ ٞبی دفـ ثبعّٚ ٝاحذ تغّیؼ ،ثٟی ٝٙػبصی ٔلشف آة ٚ
افضایؾ ثبصیبفت آة كٙقتی

سَاتك ٍ تجرتیات
سَاتك ٍ تجرتیات واری اعضای هَئسس:

اِف .2-ثخؾ ٔىب٘یه  ٚعشاحی پّٙت:
 گٌذلِ سازی اردواى:

• ٔخضٖ  2500تٙی وٙؼب٘تش ٜآ. ٗٞ
• عشاحی وبُٔ وبسخب٘ ٝپشٚط ٜآػیبة ٔزذد افٓ اص ػبصٔ ،ٜىب٘یىبَ  ٚاِىتشیىبَ.
• عشاحی ٔىب٘یىبَ تزٟیضات ا٘تمبَ ٔٛاد پشٚطٌٙ ٜذِ ٝػبصی اسدوبٖ

 وارخاًِ سٌگ آّي چادرهلَ:

• عشاحی چیذٔبٖ خظ تغّیؼ ،عشاحی ٘ ٚؾبست ثش ػبخت ٘ ٚلت فیذس ٞبی  2000ٚ 400تٙی  ٚػپشاتٛسٞبی ٔغٙبعیؼی دس وٙؼشػیKOBELCO ْٛ

ثشای ؿشوت فىٛس كٙقت.
• عشاحی دساْ ػپشاتٛسٞبی ٔغٙبعیؼی ثشای افضایؾ ثبصیبثی آ.ٗٞ
 سٌگ آّي گل گْر:
• پشٚط ٜسیىبٚسی ٕٞبتیت ٌُ ٌٟش :عشاحی پبی ٝؿشوت دس ٔٙبلل ٝثٕٞ ٝشا ٜتٟی ٝپشٚپضاَ.
• پشٚط ٜافضایؾ ؽشفیت خظ خـه ٌُ ٌٟش :عشاحی ػپشاتٛس ٔغٙبعیؼی خـه  ٚفیذس  450تٙی پشٚط٘ ٚ ٜلت  ٚسا ٜا٘ذاصی خظ
• پشٚط ٜپّیىبْ ٌُ ٌٟشٕٞ :ىبسی دس عشاحی پبی ٚ ٝتٟی ٝاػٙبد ٔٙبللٝ


طراحی وارخاًِ  ،تجْیسات ٍ ًظارت تر راُ اًذازی پرٍشُ ّای ریل:

• خظ خشدایؾ ،دا٘ ٝثٙذی  ٚتغّیؼ ٔزتٕـ ػ ًٙآ ٗٞرالَ آثبد ٚالـ دس صس٘ذ وشٔبٖ
• خظ خشدایؾ ،دا٘ ٝثٙذی  ٚتغّیؼ ػ ًٙآٔ ٗٞزتٕـ ػ ًٙآ ٗٞػٍٙبٖ
• خظ خشدایؾ ،دا٘ ٝثٙذی  ٚتغّیؼ ػ ًٙآٔ ٗٞزتٕـ ٔقذ٘ی كجب ٘ٛس
• خظ خشدایؾ  ٚدا٘ ٝثٙذی ػ ًٙإٓٞ ٗٞبتیتی ٔزتٕـ ػ ًٙآٌٟ ٌُ ٗٞش

سَاتك ٍ تجرتیات
ثشخی اص پشٚطٞ ٜبی ا٘زبْ ؿذ ٚ ٜدس حبَ ا٘زبْ دس ػبِٟبی 92 ٚ 91
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

هَضَع پرٍشُ

وارفرها

عشاحی  ٚػبخت ػیؼتٓ آٔبد ٜػبصی  ٚتضسیك فّٛوٛال٘ت  pastتیىٙش ٔزتٕـ ٔغ ٔیذٚن
عشاحی  ٚػبخت ػیؼتٓ آٔبد ٜػبصی  ٚتضسیك فّٛوٛال٘ت تیىٙش ثبعّٔ - ٝزتٕـ ٔغ ػٍٖٛ٘ٛ
عشاحی  ٚػبخت ػیؼتٓ آٔبد ٜػبصی  ٚتضسیك فّٛوٛال٘ت تیىٙش وٙؼب٘تشٔ -ٜزتٕـ ٔغ ػٍٖٛ٘ٛ
عشاحی  ،ػبخت  ٚارشای تب٘ه ٕٞضٖ اػالسی -فٛالد ایشا٘یبٖ ػیشربٖ
عشاحی  ،ػبخت  ٚارشای ٕٞضٖ ٞبی پبالیـٍب ٜخبت ٖٛآثبد
تبٔیٗ فیّتش پشع ٔغ چ ُٟوٛس – ٜصاٞذاٖ تٛػظ ؿشوت AES
تبٔیٗ فّٛوٛال٘ت  ٚتیىٙش ٔغ چ ُٟوٛس – ٜصاٞذاٖ تٛػظ ؿشوت MIP Process
عشح  ٚاحذاث ٚاحذ ِیچیٔ ًٙغ وٟیبص اسدػتبٖ
عشاحی وبسخب٘ ٝفّٛتبػی ٖٛسٚی ػِٛفیذی – اوؼیذی ص٘زبٖ
عشاحی پبی ٚ ٝتفلیّی  ٚاحذاث عشح رٕـ آٚسی  ،احذاث پٕپ خبٕ٘ٞ ،ٝضٖ  ٚا٘تمبَ ثبعّٝ
عشح احذاث وبسخب٘ ٝتِٛیذ خبن ػشخ رضیش ٜالسن ( ػٛپش فبیٗ)
عشح احذاث ٚاحذ  500تٗ دس سٚص آٞه ٞشٔضٌبٖ
عشاحی تفلیّی وٛس ٜآ٘ذ ؿٕبس 4 ٜػشچـٕ ٝث ٝفٛٙاٖ ٕٞىبس ؿشوت ٘یپه  ٚاتٛته
عشح احذاث ٞیپ ِیچیٔ ًٙغ  5000تٗ دس ػبَ

عشح ربٔـ آة ٔغ
ٔٛػؼ ٝأیٗ
ٔٛػؼ ٝأیٗ
فىٛس كٙقت
فىٛس كٙقت
عشح ربٔـ آةٛ٘-سٞبٖ تذثیش
عشح ربٔـ آةٛ٘-سٞبٖ تذثیش
ٌٞٛش فبْ پبسػیبٖ
ٟٔٙذػی ػشة  ٚسٚی
ؿشوت وُ ٌٟش
اػتبػىٛ
ػیٕبٖ ٞشٔضٌبٖ
ٔغ ػشچـٕٝ

ًَع
ّوىاری
EPC
EPC
EPC
EPC
EP
P
P
EP
E
EPC
E
E
E
E

ٍضعیت
دس حبَ ثٟش ٜثشداسی
دس حبَ ثٟش ٜثشداسی
دس حبَ ثٟش ٜثشداسی
دس حبَ ثٟش ٜثشداسی
دس حبَ ثٟش ٜثشداسی
اتٕبْ لشاسداد
اتٕبْ لشاسداد
دس حبَ ثٟش ٜثشداسی
اتٕبْ لشاسداد
دس حبَ ثٟش ٜثشداسی
اتٕبْ لشاسداد
اتٕبْ لشاسداد
دس حبَ ثٟش ٜثشداسی
اتٕبْ لشاسداد

سَاتك ٍ تجرتیات
ثشخی اص پشٚطٞ ٜبی ا٘زبْ ؿذ ٚ ٜدس حبَ ا٘زبْ دس ػبِٟبی 94 ٚ 93

ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

هَضَع پرٍشُ
عشح  ٚاحذاث ٚاحذ ِیچیٔ ًٙغ ا٘بثذ ثشدػىٗ
عشاحی  ،ػبخت  ٚارشای ػیؼتٓ ا٘تمبَ ٔٛاد (٘ٛاس ٘مبِٞ ٝبی فیّتش  ٚثبعّٔ )ٝغ چ ُٟوٛسٜ
عشاحی  ٚػبخت ػیؼتٓ ا٘تمبَ ٔٛاد ا٘جبس وٙؼب٘تشٔ ٜزٕـ ٔغ خبت ٖٛآثبد
ٔذیشیت عشح احذاث وبسخب٘ ٝتِٛیذ ٔ 20یّیٔ ٖٛتش ٔشثقی پٌ ُٙچی  ٚػبٜٚ
ٔذیشیت عشح احذاث وبسخب٘ ٝتِٛیذٔ 2.5یّیٔ ٖٛتش ٔشثقی پ ُٙػیٕب٘ی ػبٜٚ
عشح احذاث ٚاحذ  1000تٗ دس سٚص وشثٙبت وّؼیٓ سػٛثی
عشاحی  ،ػبخت  ٚارشاء ٕٞضٖ ٔیىؼش ٔیب٘ی ػ ًٙآٔ ٗٞشوضی
عشاحی  ٚػبخت ػیؼتٓ ا٘تمبَ ٔٛاد ا٘جبس وٙؼب٘تشٔ ٜزتٕـ ٔغ ثبثه ٔغ
عشح خظ تِٛیذ لیش عجیقی وشٔب٘ـبٜ
عشح احذاث ٚاحذ  1000تٗ دس سٚص ِیچیٔ ًٙغ
عشح احذاث ٚاحذ  250تٗ دس سٚص ِیچیٔ ًٙغ
عشح خظ تِٛیذ وشثٙبت وّؼیٓ سػٛثی ٘ىبء
عشح خظ تِٛیذ ثٙت٘ٛیت ػیشربٖ
عشح احذاث ٚاحذ  500تٗ دس سٚص آٞه ٞشٔضٌبٖ ثب ٔـبسوت ؿشوت وشٔٛص ثّظیه

وارفرها
ٌٞٛش فبْ پبسػیبٖ
عشح ربٔـ آةٛ٘-سٞبٖ تذثیش
وب٘ی ٔغ
ػپیذ ٌچ
ػپیذ ٌچ
پشؿیٗ ّٞذیًٙ
فىٛس كٙقت
ثبثه ٔغ ایشا٘یبٖ
پبسع ثیتٔٛیٗ
وٛیش ٔغ
وٛیش ٔغ
ػیٕبٖ ٞشٔضٌبٖ

ًَع
ّوىاری
EP
EPC
EPC
EMC
EMC
E
EP
EPC
EP
E
E
EP
EP
E

ٍضعیت
دس حبَ ثٟش ٜثشداسی
اتٕبْ لشاسداد
دس حبَ ا٘زبْ
دس حبَ ا٘زبْ
دس حبَ ا٘زبْ
اتٕبْ لشاسداد
دس حبَ ثٟش ٜثشداسی
دس حبَ ا٘زبْ
دس حبَ ثٟش ٜثشداسی
اتٕبْ لشاسداد
اتٕبْ لشاسداد
دس حبَ ثٟش ٜثشداسی
دس حبَ ا٘زبْ
دس حبَ ٔزاوشات لشاسدادی

ًرم افسارّا
گرٍُ هٌْذسی فرآٍری هَاد هعذًی الثرز رٟت اسائ ٝخذٔبت ٟٔٙذػی ٔٙبػتٔ ،زٟض ث ٝا٘ٛاؿ ٘شْ افضاسٞبی وبسثشدی دس صٔیٞ ٝٙبی ٔختّف
ٔی ثبؿذٕٞ ،چٙیٗ ایٗ ؿشوت ثشخی ٘شْ افضاسٞبی ٔختق ث ٝخٛد سا تٟی ٚ ٝدس عشاحیٔ ،حبػج ٚ ٝتٟیٔ ٝذاسن فٙی پشٚطٞ ٜب اص آٟ٘ب ثٟشٔ ٜی ٌیشد.

 ثشق  ٚاثضاس دلیك

ٔ ىب٘یه ،پبیپی ،ًٙعشاحی پّٙت ٘ ٚمـ ٝوـی
• Pascal

• AUTOCAD 2009

• Delphi

• MDT 2009

• Network

• SOLID WORKS2009
• PDMS
• NAWIS WORKS 2009

 ثش٘بٔ ٝسیضی  ٚوٙتشَ پشٚطٜ
• PRIMAVERA

• BELT ANALYST 2007

• MS Project

• ANSYS 12
)• PUMPDIME (for slurry pumps

 فشآیٙذ

 ػیٛیُ ،ػبصٔ ٚ ٜقٕبسی
• USIMPACK

• SAP 2000

• J.K.SimMet

• SAFE

تاهیي تجْیسات

بخش سًم:
تبٔیٗ  ٚارشای پشٚطٞ ٜبی كٙقتی  ٚتزٟیضات
خبف

تاهیي ٍ اجرای پرٍشُ ّای صٌعتی ٍ تجْیسات خاظ

Material Handling

Pumping Solutions

Filtration & De-watering

Hi-Rate & Past Thickeners

Flocculant Package

تاهیي تجْیسات

بخش سًم:
تبٔیٗ  ٚارشای پشٚطٞ ٜبی كٙقتی  ٚتزٟیضات
خبف

تاهیي تجْیسات

تجُیسات مرتبط با گىذلٍ سازی
.1عشاحی  ٚػبخت دػتٍب ٜپّتبیضس ؿشوت ٘ؼٛص وـٛس
 .2ػبخت فیذسٞبی ٘ٛاسی ؿبسط پّتبیضس
 .3ػبخت سِٚش اػىشیٗ ٌٙذِ ٝػبصی اسدوبٖ (عشح آػیبة ٔزذد)
 .4ػبخت ػیؼتٓ ا٘تمبَ ٔٛاد  ٚتغزی ٝپّتبیضس
 .5خظ وبُٔ تِٛیذ ثٙت٘ٛیت ٔٛصد ٘یبص ٌٙذِ ٝػبصی

ٔ .6یىؼشٞبی افمی ( ) Ribbon mixerتشویت وٙؼب٘تش ٜثب
ثٙت٘ٛیت
 .7ػبخت آػیبة تش ثشای ٌٙذِ ٝثشٌـتی
 .8ػبخت تزٟیضات ا٘تمبَ  ،دا٘ ٝثٙذی  ٚثبسٌیشی ٌٙذِٝ

خظ وّیٙىش ٔـتشن دِٔٛٚیت ٔٙیضیت
ؿشوت ٘ؼٛص وـٛس ،ثیشرٙذ

تاهیي تجْیسات

تجُیسات َمسن :Agitator
ٕٞ.1ضٖ اػالسی  Heavy Dutyلجُ اص تزٟیضات آثٍیشی
ٕٞ.2ضٖ  +سآوتٛس (ٔخلٛف ٔٛاد ؿیٕیبیی)
ٔ .3یىؼش افمی ( ) Re-Pulper
 .4ػیؼتٓ ٞبی ٕٞضٖ  ٚآٔبد ٜػبصی افضٚد٘یٟب
 .5تزٟیضات ٔیىؼش ثٙت٘ٛیت ٌٙذِ ٝػبصی

ٕٞضٖ پىیذ فّٛوٛال٘ت ٔیذٚن
 5.5ویّٚ ٛات
اثقبد تب٘ه :لغش  3.7استفبؿ ٔ 5تش

تاهیي تجْیسات

تجُیسات اوتقال مًاد:
 .1ػیؼتٕٟبی ا٘تمبَ ثبعّ ٝفیّتش پشع
 .2ثّت فیذس  ٚفیذس ٘ٛاسی تٛصیٗ

 .3اػىش ٚوب٘ٛایش  ٚاػىش ٚفیذس
 .4ثّت اِٛاتٛس
 .5ػیؼتٕٟبی ا٘تمبَ ٔٛاد پٔٛٙبتیه ثشای ا٘تمبَ
ٔٛاد افضٚد٘ی ٘ؾیش ثٙت٘ٛیت  ،آٞه .... ٚ

تاهیي تجْیسات

تجُیسات اوتقال مًاد:
 .1ػیؼتٕٟبی ا٘تمبَ ثبعّ ٝفیّتش پشع
 .2ثّت فیذس  ٚفیذس ٘ٛاسی تٛصیٗ
 .3اػىش ٚوب٘ٛایش  ٚاػىش ٚفیذس
 .4ثّت اِٛاتٛس
 .5ػیؼتٕٟبی ا٘تمبَ ٔٛاد پٔٛٙبتیه ثشای ا٘تمبَ ٔٛاد افضٚد٘ی ٘ؾیش
ثٙت٘ٛیت  ،آٞه .... ٚ

تاهیي تجْیسات
پکیج َای آمادٌ سازی ي تًزیع مًاد شیمیایی :
 .1پىیذ وبٔال اتٔٛبتیه آٔبد ٜػبصی فّٛوٛال٘ت
 .2پىیذ آٔبد ٜػبصی ٔٛاد ؿیٕیبیی Reagent
 .3پىیذ ٞبی ا٘تمبَ پٔ ٛٙبتیه آٞه
 .4تىِٛٛٙطی وبُٔ ؿیش آٞه ػبصی (آٞه وّؼی ٚ ٝٙآٞه ٞیذسات)ٝ
 .5تب٘ه ؿیش آٞه ػبص()Slaker

تاهیي تجْیسات
پکیج َای مًبایل ي ویمٍ مًبایل تاوک لیچیىگ مس:
 .1پىیذ وبٔال اتٔٛبتیه تب٘ه ِیچیٔ ًٙغ
 .2پىیذ آٔبد ٜػبصی ٔحّ َٛاػیذ Acid-mixing Solutions
 .3ػیؼتٓ ػش٘ذ آثٍیشی  ٚؿؼتـٛی ٔحّPLS َٛ
 .4تىِٛٛٙطی ٔٛثبیُ فشآٚسی وب٘ی اوؼیذی ٔغ (اص ػ ًٙؿىٙی تب ٔحل َٛوٙؼب٘تش)ٜ
 .5ػیؼتٓ تب٘ه ِیزی ًٙاص ؽشفیت  80تٗ دس سٚص تب  1000تٗ دس سٚص خٛسان ٚسٚدی

تاهیي تجْیسات
پکیج َای آسیاب پًدری  ،کلسیىاسیًن ي میکريویسٌ :
 .1سا ٜحُ ٞبی وبُٔ ٞبپش  ،فیذس اػىش ،ٚآػیبة پٛدسی  ،خـه وٙی  ،وّؼیٙبػی ، ٖٛرذا ػبص ٛٞایی  ٚفٗ  ٚفیّتش پشٚػغ
 .2آػیبة  ٚوّؼیٙبتٛس ثشای ٔٛاد ٘شْ ٔب٘ٙذ وشثٙبت وّؼیٓ  ،ثٙت٘ٛیت ٌ ،چ ،ثبسیت  ٚلیش عجیقی
 .3فّؾ وّؼٙبػی Flash Calcination ٖٛثشای تِٛیذ پٛدس ٌچ ٞبی تِٛیذ پالػتش ثشد Plaster Board
 .4تىِٛٛٙطی پیـشفتٞ ، ٝضی ٝٙتقٕیشات پبییٗ ٔ ،لشف ا٘شطی وٓ  ٚثٟی ، ٝٙؽشفیت لبثُ تٙؾیٓ
 .5ؽشفیت  5تٗ دس ػبفت تب 10تٗ دس ػبفت خٛسان ٚسٚدی

تاهیي تجْیسات

فصل چُارم:
ٕٞىبسی ثب ؿشوبء خبسری

تیىٙش

MIP- Process



PEMO PUMPS



AES Aritma



CINTASA



CYL knife Valves



AUSTMin



ٕٞضٖ

 MIP-PROCESSآفشیمبی رٛٙثی دس صٔی ٝٙتیىٙشٞبی HI-
 ، Rateػیؼتٕٟبی آٔبد ٜػبصی ٔٛاد ؿیٕیبییٕٞ ،ضٖ  ٚاػىشاثش ٚ
تبٔیٗ تزٟیضات ٔشثٛط ثِ ٝیچیٕٞ ًٙىبسی ا٘حلبسی خٛد سا اص ػبَ
 2012آغبص ٕ٘ٛد ٜاػت  ٚایٗ لشاسداد ٕٞىبسی كشفب یه تفب٘ ٓٞبٔٝ
ٕ٘بیٙذٌی فشٚؽ ٘جٛد ٜثّى ٝؿشوت آفشیمبیی ّٔضْ ثٕٞ ٝىبسی دس
صٔی ٝٙا٘تمبَ تذسیزی تىِٛٛٙطی  ٚثٔٛی ػبصی ػبخت تزٟیضات فٛق دس
ایشاٖ ٔیجبؿذ.

تزٟیضات ِیچیًٙ

ػش٘ذ ٔؼتمیٓ

Flocculant Package

ٓػش٘ذ ٔؼتمی



MIP- Process



PEMO PUMPS



AES Aritma



CINTASA



CYL knife Valves



AUSTMin

Flotation Cell

ًٙیضات ِیچیٟتز

ٖٕضٞ

شٙتیى



MIP- Process



PEMO PUMPS



AES Aritma



CINTASA



CYL knife Valves



AUSTMin

Hi-Rate Thickener
ٓػش٘ذ ٔؼتمی

ًٙیضات ِیچیٟتز

ٖٕضٞ

شٙتیى
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ثب تٛر ٝثٔ ٝحذٚدیت ٞبی ثٛرٛد آٔذ ٜثشای تبٔیٗ پٕپٟبی اػالسی ٚ
ؿیٕیبیی اص ثش٘ذٞبی ٚ SVEDALA ، WEIR WARMANN
 ، METSOدس ػبَ ٔ 2011یٙته دس رؼتزٛی یبفتٗ ؿشیه
ٔغٕئٗ ثشای پش وشدٖ ایٗ خالء ثب ؿشوت  PEMOایتبِیب تفب٘ ٓٞبٔٝ
ٕٞىبسی أضبء  ٚث ٝفٛٙاٖ ٕ٘بیٙذ ٜا٘حلبسی ایٗ ؿشوت دس ایشاٖ
ٔقشفی ؿذ.
ایٗ ؿشوت اص ػبَ ٔ 1947یالدی دس ایتبِیب ٔـغ َٛتِٛیذ پٕپٟبی
اػالسی  ٚؿیٕیبیی ػب٘تش فیٛط ٔیجبؿذ  ٚثبصاس ٞذف ایٗ ؿشوت فٕذتب“
اسٚپب  ٚوـٛسٞبی آٔشیىبی التیٗ ٔیجبؿذ.

پٕپ ػب٘تش فیٛط افمی

پٕپٟبی وف وؾ

پٕپ ا٘تمبَ اػیذ

پٕپ فیّتش پشع

پٕپ فیّتش پشع

پٕپ ا٘تمبَ اػیذ
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بی وف وؾٟپٕپ

ط افمیٛپٕپ ػب٘تش فی

پٕپ فیّتش پشع

پٕپ ا٘تمبَ اػیذ
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بی وف وؾٟپٕپ

ط افمیٛپٕپ ػب٘تش فی

حّم ٝپبیب٘ی ػیؼتٕٟبی ثبصیبثی آة دس وبسخب٘زبت فشآٚسی ٔٛاد ٔقذ٘ی  ٚػیؼتٕٟبی
تلفی ٝآة  ،ثخؾ فیّتشاػیٔ ٖٛیجبؿذ.
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ؿشوت  AESتشوی ٝػبص٘ذ ٜػیؼتٕٟبی فیّتشاػی ٖٛثشای ٔلبسف ٔقذ٘ی  ،ثبصیبثی
آة ٛٔ ،اد غزایی  ٚتلفی ٝآة ٔیجبؿذ.

AUSTMin



ٕٞىبسی ٔب ثب ؿشوت  AESث ٝفٛٙاٖ ٕ٘بیٙذ ٜا٘حلبسی فشٚؽ  ٚخذٔبت پغ اص
فشٚؽ اص ػبَ  2011آغبص ٌشدیذ ٜاػت  ٚتب و ٖٛٙلشاسدادٞبیی ثشای تبٔیٗ تزٟیضات
یه وبسخب٘ ٝتلفی ٝؿىش  ٚثبعّٛٔ ٝاد ٔقذ٘ی ٔٙقمذ  ٚدس حبَ ٔزاوش ٜثشای تبٔیٗ
تزٟیضات  2وبسخب٘ ٝتِٛیذ وبئ ِٗٛدس ایشاٖ ٔیجبؿیٓ.
تزٟیضات ػبخت ایٗ ؿشوت دس ثبصاسٞبی آػیبی ٔیب٘ ، ٝرٕٟٛسی ٞبی ػبثك ؿٛسٚی
 ٚرٛٙة ایتبِیب دس حبَ وبس ٔیجبؿذ.

فیّتش پشع ٕٔجشاٖ

فیّتش پشع Chamber

فیّتش پشع ٘ٛاسی

ٕٞضٖ

Chamber Press Filter

ٖٕضٞ

اسیٛ٘ فیّتش پشع
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Chamber فیّتش پشع

ٖفیّتش پشع ٕٔجشا

ٖٕضٞ

اسیٛ٘ فیّتش پشع



MIP- Process



PEMO PUMPS



AES Aritma



CINTASA



CYL knife Valves



AUSTMin

Chamber فیّتش پشع

ٖفیّتش پشع ٕٔجشا
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ٛ٘اس ٘مبِٝ

ثخؾ فٕذ ٜای اص فقبِیتٟبی ػبثك ؿشوت ٔیٙته ٔشثٛط ث ٝعشاحی ،ػبخت  ٚارشای
ػیؼتٕٟبی ا٘تمبَ ٔٛاد ثٛد ٜاػت و ٝدس فشْ  ٚػبختبس رذیذ ؿشوت ٘یض ایٗ أش ٚصٖ
صیبدی سا ث ٝخٛد اختلبف داد ٜاػت.
ٕٞىبسی ٔب ثب ؿشوت  CINTASAث ٝفٛٙاٖ ؿشوت پیـش ٚدس صٔی ٝٙتزٟیضات
ا٘تمبَ ٔٛاد دس اسٚپب ثبالتش اص ٕ٘بیٙذٌی ا٘حلبسی فشٚؽ ٔحلٛالت ثٛد ٚ ٜد ٚؿشوت
دس ایٗ صٔی ٝٙالذاْ تجبدَ اعالفبت  ٚدا٘ؾ فٙی ٕ٘ٛد ٚ ٜدس ایٗ صٔی ٝٙلشاسدادٞبی
ٔـتشن وبسی ٘یض تب ث ٝحبَ ثٔ ٝشحّ ٝارشاء سػیذ ٜاػت.

ثّت اِٛاتٛس

ٛ٘اس ٘مبِ ٝاػتىش

ثّت فیذس

Vertical Belt Elevator

ثّت فیذس

 اػتىشِٝاس ٘مبٛ٘



MIP- Process



PEMO PUMPS



AES Aritma



CINTASA



CYL knife Valves



AUSTMin

سٛاتِٛثّت ا

ِٝاس ٘مبٛ٘

ثّت فیذس

 اػتىشِٝاس ٘مبٛ٘
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سٛاتِٛثّت ا

ِٝاس ٘مبٛ٘
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C Y L K N I F E VA LV E S S . L

ؿشوت ٔیٙته دس تىٕیُ حّم ٝتزٟیضات ٔشثٛط ث ٝفشآٚسی ٔٛاد ٔقذ٘ی  ٚحضٛس
حشف ٝای دس تبٔیٗ ایٗ تزٟیضات الذاْ ث ٝفمذ لشاسداد ٕٞىبسی ثب ؿشوت CYL
اػپب٘یب عشاح  ٚػبص٘ذ ٜؿیش ٞبی چبلٛیی ثب دأ ٝٙوبسثشد ٚػیـ دس كٙقت آة ٚ
فبضالة  ،كٙبیـ ؿیٕیبیی  ٚكٙقت فشاٚسی ٔٛاد ٔقذ٘ی ٔیجبؿذ .ایٗ تزٟیضات تحت
اػتب٘ذاسدٞبی سٚص د٘یب تِٛیذ ٔیـٛد  ٚثشخی اص ا٘ٛاؿ آٖ وبٔال اثذافی  ٚاختلبكی
تٛػظ ایٗ ؿشوت تِٛیذ ٔیـٛد.
ٔحذٚد ٜػبیض تِٛیذ ایٗ ؿیش آالت اص  DN50تب ٔ ٚ DN1800حذٚد ٜفـبس اص  5ثبس
تب  220ثبس ثشای ؿیشآالت خبف ٔیجبؿذ.
ٕٞىبسی ٔب ثب ؿشوت  CYLث ٝفٛٙاٖ ؿشوت پیـش ٚدس صٔی ٝٙتِٛیذ ؿیش ٞبی
چبلٛیی  ٜكٛست وبٔال ا٘حلبسی  ٚثبالتش اص ٕ٘بیٙذٌی ا٘حلبسی فشٚؽ ٔحلٛالت
ثٛد ٚ ٜد ٚؿشوت دس ایٗ صٔی ٝٙالذاْ تجبدَ اعالفبت  ٚدا٘ؾ فٙی ٕ٘ٛد ٚ ٜدس ایٗ
صٔی ٝٙلشاسدادٞبی ٔـتشن وبسی ٘یض تب ث ٝحبَ ثٔ ٝشحّ ٝارشاء سػیذ ٜاػت.

ؿیش اػالسی

ؿیش فـبس ثبال

اوچٛئیتٛس

ٔلبسف تلفی ٝخب٘ٝ
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DN1800

ٝ٘ خبٝٔلبسف تلفی

سٛئیتٛاوچ

ؿیش فـبس ثبال

ؿیش اػالسی

SL Series

ٝ٘ خبٝٔلبسف تلفی

سٛئیتٛاوچ
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ؿیش فـبس ثبال

ؿیش اػالسی

MC- Process
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ٌشٟٙٔ ٜٚذػی كٙقتی فشآٚسی ٔٛاد ٔقذ٘ی اِجشص ثشای تمٛیت
تٛاٖ ٟٔٙذػی  ٚحضٛس حشف ٝای دس تبٔیٗ دا٘ؾ فٙی  ٚارشاء پشٚطٜ
ٞبی ٔقذ٘ی اص ٔشاحُ ٔغبِقبت اِٚی ٚ ٝعشاحی پبی ٝتب عشاحی تفلیّی
 ٚتبٔیٗ تىِٛٛٙطی اص ٕٞىبسی ؿشوتٟبی ٔتفبٚتی ثٟش ٜثشداسی ٔیىٙذ.
یه ؿشوت اػتشاِیبیی اػت و ٝخذٔبت
ؿشوت
ریُ سا دس صٔیٞ ٝٙبی فشآٚسی ػ ًٙآ( ٗٞوٙؼب٘تشٌٙ ، ٜذِ ٝػبصی) ،
ٔغ ِٛٔ ،یجذٖ  ،ػشة  ٚسٚی ٕٞ ٚچٙیٗ اسائ ٝخذٔبت ٟٔٙذػی ٚ
ٔـبٚس ٜدس صٔی ٝٙا٘تمبَ ٔ ٚذیشیت ثبعّ ٚ ٝاحذاث ػذ ثبعّ ٝث ٝكٛست
ا٘حلبسی فشأ ٓٞیىٙذ:
Mining Exploration
Project Scoping
Pre-Feasibility and Feasibility Studies
Project Engineering and Cost Analysis
Construction and Commissioning Support
Turn-Key Project Delivery
Project Management
)Contract Management (MC

عشاحی پبیٝ

ٔذیشیت ثبعّٝ

پش ٚػغ ٔزذد

اكالح خغٛط

