
 

 ردیف 

 Distance Sensor EDS-400 الکتریکال  عنوان : قطعه 1

 کراشر MAIN SHAFT موقعیت تعیینشرح نیاز: 

 شکن سنگ عملکرد و گرددمی رصد کراشر ژیراتوری حرکت سنسور، این نصب با که بوده اهمیت حائز بسیار کراشر MAIN SHAFT الزامات: حفظ موقعیت

 گیرد.می قرار کنترل تحت

 Disco -Non-Return Valve DN 80عنوان: قطعه مکانیک  2

 گردد.می استفاده تولید خطوط پایپینگ سیستم در  Disco -Non-Return Valveشرح نیاز: 

 .دارد سیال برابر در خوبی خوردگی و مکانیکی مقاومت که بوده آلومینیوم برنزهای _مس آلیاژهای از شیر این جنسالزامات: 

 Filter Element عنوان: قطعه مکانیک 3

 .شودمی استفاده کراشر روانکاری سیستم در  Filter Elementشرح نیاز: از 

 است. اهمیت حائز بسیار فیلتراسیون سایز و مش قطعه، جنس ابعاد، نظر از قطعه، این حساس موقعیت به توجه باالزامات: 

 Filter Element عنوان: قطعه مکانیک 4

 شود.می تولید استفاده خطوط  AG MILLILLILLروانکاری  سیستم در  Filter Elementشرح نیاز: از 

 است. اهمیت حائز بسیار فیلتراسیون سایز و مش قطعه، جنس ابعاد، نظر از قطعه، این حساس موقعیت به توجه باالزامات: 

 Filter Element عنوان: قطعه مکانیک 5

 شود.می تولید استفاده خطوط  BALL MILLروانکاری  سیستم در  Filter Elementشرح نیاز: از 

 است. اهمیت حائز بسیار فیلتراسیون سایز و مش قطعه، جنس ابعاد، نظر از قطعه، این حساس موقعیت به توجه باالزامات: 

  COUPLING MD-12-0 مکانیکال قطعهعنوان:  6

 شود.می استکراستفاده هایپمپ کاری گریس سیستمدر  COUPLING MD-12-0  شرح نیاز: از

 مس است. آلیاژهای از قطعه جنس. باشد برخوردار باال خوردگی به مقاومت و باال ابعادی دقت از باید قطعه، این نصبی موقعیت به توجه الزامات: با

  KBK II Trolley مکانیکال  قطعهعنوان:  7

 شود.می استفاده صنعتی سایت هایجرثقیل طولی و عرضی حرکت سیستم در KBK II Trolley ازشرح نیاز: 



 .باشد داشته کافی پایداری وارده نیروهای برابر در بایستمی که بوده اهمیت حایز قطعه جنس ها،جرثقیل محرکه سیستم وزن به توجه باالزامات: 

 Membrane Element مکانیکال  قطعهعنوان:  8

 RO آب تصفیه سیستم در Membrane Element SW 30 HR LEHR LE- 440 I WET از شرح نیاز: استفاده

 یابد.می بهبود نیز RO واحد عملکرد آن، کیفیت افزایش با که دارد المنت فیلتر به زیادی بستگی ، RO آب تصفیه واحد عملکردالزامات: 

  RING SEAL-T SEAL مکانیکال قطعهعنوان:  9

 شود. می استفاده تولید چهارگانه خطوط  HGMS تجهیز در RING SEAL قطعه ازشرح نیاز: 

 شدن مختل از تا باشد برخوردار خوبی سایشی عملکرد از تجهیز به ورودی سیال برابر در بایستمی باال ابعادی دقت بر عالوه RING SEAL قطعه : الزامات

 .گردد جلوگیری سیستم عملکرد

  STRIPK-PROFILE مکانیکال  قطعهعنوان:  10

 شود.می استفاده تولید خطوط تیکنر تجهیز در  STRIPK-PROFILEشرح نیاز:  

 داشته باالیی دقتبایست می ابعادی نظر از آن، نصب موقعیت به توجه با است.  پیچیده نسبتا آن مقطع سطح که بوده پروپیلن پلی قطعه این جنسالزامات: 

 .باشد

 STRIP -IPROFILE مکانیکال  قطعهعنوان:  11

 .شودمی استفاده تولید خطوط تیکنر تجهیز در STRIP -IPROFILE ازشرح نیاز: 

 داشته باالیی بایست دقت می ابعادی نظر از آن، نصب موقعیت به توجه با است.  پیچیده نسبتا آن مقطع سطح که بوده پروپیلن پلی قطعه این جنسالزامات: 

 .باشد

 Primary Shaft مکانیکال  قطعهعنوان:  12

 شود.می استفاده تولید خطوط هماتیت آسیا هانس گیربکس در  Primary Shaftشرح نیاز: 

 ضخامت است.  تاثیرگذار بسیار آن عملکرد بر که است خصوصیاتی از قطعه حرارتی عملیات نحوه نیز و دند آن و شفت ابعادی دقت قطعه، جنساینالزامات: 

 مهم است. بسیار قطعه این در سطحی کاری سخت

 GEARمکانیکال  قطعهعنوان:  13

 شود.می استفاده تولید هماتیت خطوط آسیا هانس گیربکس در GEAR قطعهشرح نیاز: 

 تاثیرگذار است. ضخامت بسیار آن عملکرد بر که است خصوصیاتی از قطعه حرارتی عملیات نحوه نیز و آن دنده و شفت ابعادی دقت قطعه، این جنسالزامات: 

 است.  مهم بسیار قطعه این در سطحی کاری سخت



  Coupling HATECO TA240 مکانیکال قطعهعنوان:  14

 شود.می استفاده تولید خطوط آسیا هماتیت قدرت انتقال سیستم در Coupling HATECO قطعهشرح نیاز: از 

 است.  تاثیرگذار بسیار آن عملکرد بر که است خصوصیاتی از قطعه حرارتی عملیات نحوه نیز و زنی دنده نحوه ابعادی، دقت قطعه، این جنس  الزامات:

 AXIAL-BEARING CDISC مکانیکال قطعهعنوان:  15

 شود.می استفاده استوکیارد اسکرپر گیربکس در AXIAL-BEARING CDISC قطعهشرح نیاز: از 

 نوع است. تاثیرگذار بسیار آن عملکرد بر که است خصوصیاتی از قطعه حرارتی عملیات نحوه نیز و آن دنده مدول و ابعادی دقت قطعه، جنساینالزامات: 

 است. بسیار آن عملکرد در قطعه این در حرارتی عملیات

 PLANETARY AXLEمکانیکال  قطعهعنوان:  16

 شود.می  استفاده استوکیارد اسکراپر گیربکس در PLANETARY AXLE قطعهشرح نیاز: 

 نحوه است. تاثیرگذار بسیار آن عملکرد بر که است خصوصیاتی از قطعه حرارتی عملیات نحوه نیز و آن دنده مدول و ابعادی دقت قطعه، جنساینالزامات: 

 است. قطعه ساخت هایحساسیت از مقابل قطعه با آن انطباق و قطعه این زنی دنده

 Roller D4Sup + Infمکانیکال  قطعهعنوان:  17

 شود.می  استفاده کراشر فیدر اپرون حرکتی سیستم در Roller D4Sup + Inf شرح نیاز: 

 این داخلی قطعات کیفیت و مونتاژ نحوه همچنین باشد. برخوردار خوبی مکانیکی خواص از بایستمی کراشر، فیدر ورودی وزن به توجه با قطعه اینالزامات: 

 است. حائز اهمیت بسیار قطعه

 Tensioning Deviceمکانیکال  قطعهعنوان:  18

 شود.می استفاده صنعتی سایت هاینقاله نوار سیستم در Tensioning Device ازشرح نیاز: 

 نماید.می کنترل را نقاله نوار وضعیت قطعه اینالزامات: 

 B6HM Blade/ Poly skirtمکانیکال  قطعهعنوان:  19

 شود.می استفاده هاآن کردن تمیز جهت و صنعتی سایت هاینقاله نوار سیستم در B6HM Blade ازشرح نیاز: 

 جلوگیری نقاله نوار به آسیب زدن از که باشد نحوی به باید قطعه این شود.می استفاده نقاله نوار با تماس محل در تنگستن کاربید تیغه از قطعه این درالزامات: 

 .است مهم بسیار قطعه به تنگستن کاربید تیغه جوشکاری نحوه همچنین .شود

 Scraper Bladeمکانیکال  قطعهعنوان:  20

 گردد.می استفاده آنها کردن تمیز جهت و صنعتی های سایتنقاله نوار سیستم در  Scraper Blade Typeشرح نیاز: 



 شود.می استفاده نقاله نوار با تماس محل در تنگستن کاربید تیغه از قطعه این درالزامات: 

 .شود جلوگیری نقاله نوار به زدن آسیب از که باشد نحوی به باید قطعه این

  Rubber Hose for SP 100 مکانیکال عنوان: قطعه 21

 .شودمی استفاده تولید خطوط  SP 100 هایپمپ در Rubber Hose قطعهشرح نیاز: 

 است.  قطعه این هایاز ویژگی باال سایشی مقاومت و باال ابعادی دقت است. اهمیت حائز بسیار تولید خطوط هایپمپ کارکرد در قطعه این عملکردالزامات: 

 Lower tool bushingمکانیکال  عنوان: قطعه 22

 گیرد.قرار می استفاده مورد شکن سنگ هیدرولیک چکش در Lower tool bushing قطعهشرح نیاز: 

 است.  تاثیرگذار بسیار هیدرولیک چکش عملکرد بر که بوده قطعه این هایویژگی از حرارتی عملیات و خاص ابعادی مشخصات قطعه، طراحیالزامات: 

 RD -Slide Shoe Ф63مکانیکال  عنوان: قطعه 23

 شود. می استفاده تولید خطوطهای آسیا در RD -Slide Shoe Ф63 ازشرح نیاز: 

 داشته باالیی دقت بایستمی ابعادی نظر از قطعه، این حساس موقعیت به توجه باالزامات: 

 .باشد برخوردار ویژه مکانیکی خواص و مناسب شیمیایی ترکیب از باید نیز قطعه این بابیت آلیاژ کیفیت همچنین .باشد

 PE -UHMWمکانیکال  عنوان: قطعه 24

 شود. می استفاده قطار بارگیری تجهیز هایبین در PE -UHMW های ورق ازشرح نیاز: 

 مناسبی عملکرد قطار بارگیری سیستم های بین در بتواند تا باشد برخوردار عالی سطح صافی بایست ازمی باال سایشی مقاومت بر عالوه قطعه اینالزامات: 

 .باشد داشته

 Knife Gate Valve DN80مکانیکال  عنوان: قطعه 25

 شود.می استفاده تولید پایپینگ خطوط سیستم در Knife Gate Valve ازشرح نیاز: 

 .باشد برخوردار خوبی خوردگی و سایشی مقاومت از سیال برابر در باید آن در استفاده مورد هایسیل و شیر این استنلس گیتالزامات: 

 Gear Pump -R95 /710 FL -Z مکانیکال  قطعه عنوان: 26

 گیرید.می استفاده تولید خطوط آسیاهای روانکاری سیستم در Gear Pump ازشرح نیاز: 

 است. اهمیت حائز بسیار تولید خطوط آسیاهای روغن یونیت در خروجی، توان کاری، فشار و دبی آن، خصوصیات و پمپ این جنسالزامات: 

 Hydraulic Coupling 422 TVG-Xمکانیکال  قطعهعنوان:  27

 گردد.می استفاده صنعتی سایت هاینقاله نوار قدرت انتقال سیستم در Hydraulic Coupling ازشرح نیاز: 



 .گیردمی قرار استفاده مورد گیربکس به موتور قدرت آرام انتقال جهت قطعه این  الزامات:

 قطعه است. این تولید عمده مشکالت از آن، هایپیچیدگی و قطعه جنس

 Inter Coolerمکانیکال  قطعهعنوان:  28

 شود.می استفاده تولید خطوط کمپرسورهای در Inter Cooler قطعهشرح نیاز: 

 از قطعه این پیچیده طراحی .است اهمیت حائز بسیار هاآن روغن سیستم کاری خنک نحوه و تولید خطوط کمپرسورهای در قطعه این عملکردالزامات: 

 .است قطعه این تولید در موجود مشکالت

 بیشتر ارزش افزوده به دستیابی و افزایش ریکاوری جهت عیارکالکوپیریتی در کم سولفوری هایخاك از بهینه استفاده ضرورتعنوان:  29

 کالکوپیریتی عمدتا که مس درصد 25/0از  کمتر با عیار سولفوری خاك از ایمالحظه قابل مقدار وجود و (مس سولفور) معدنی ماده عیار کاهششرح نیاز: 

 .کندمی ضروری را فناورانه روش از استفاده به نیاز، حاضر حال فلوتاسیون روش از استفاده عدم همچنین واست، 

 توجه با درصد است. 6/0 حدود تغلیظ هکارخان هب ارساالی معادنی ادهم مس عیار حاضر درحال کالکوپیریتی عیار کم هایخاك خصوص در بهینه حل راه ارائه

 دستور در هاخاك این از مس استحصال بهینه حل راه ارائه رسدمی بنظر معدن، در عیار کم سولفوری خاك توجه قابل حجم ذخیره تخمین و شناسایی به

 دارد.  قرار کار

 الزامات:

 افزوده ارزش ایجاد. موجود ظرفیت از حداکثری استفاده. کالکوپیریتی عیار کم هایخاك از توجهی قابل حجم وجود. معدنی منابع از بهینه و صحیح استفاده 

 .بیشتر زایی درآمد و

 .محیطی زیست و اجتماعی اقتصادی، مباحث گرفتن نظر در با کالکوپیریتی عیار کم منابع از مس حداکثری استحصال جهت روش بهترین ارائه

 راه حل نامطلوب: 

 .(لیچینگ هیپ شیمیایی لیچینگ طریق از ستحصال) لیچینگ کارخانه به خاك این ارسال. فعلی تغلیظ کارخانه به عیار پر خاك همراه به خاك این ارسال

 فرآوری کارخانه جاری و باطله شده ذخیره یباطله ارزش از با عناصر استحصال اقتصادی و فنی بررسیعنوان:  30

 :است توجه مورد بعد چند از تغلیظ کارخانه باطلهشرح نیاز: 

 :نیاز ایجاد باعث فرآوری، از بعد مس هایباطله انباشت تن میلیون 7 ساالنه

 )احداث و نگهداری هزینه افزایش( باطله سدهای تقویت و احداث برای عمرانی عملیات به -الف 

 مجتمع معدنی منطقه برای محیطی زیست آلودگی تولید امکان -ب



 خواهد همراه به سودآوری هاآن استحصال محصول جانبی و نوع تعیین جهت هاباطله اقتصادی و فنی بررسی لذا هستند، متال پلی صورت به پورفیری معادن

 .داشت

 توزیع از بعدی سه نقشه تهیه. شده تهیه هاینمونه دقیق آنالیز. برداری نمونه استاندارد تهیه. باطله سد ذخیره. تخمین زیستی محیط مسائل رعایت الزامات:

 موجود تلفخم عناصر استنراج اقتصادی گزارش تدوین. قبل مراحل نتایج به استناد با موجود تلفخم عناصر راجاستخ فنی بررسی. باطله سد ارزشمند عناصر

 .قبل مراحل نتایج به استناد با

. بتن ساخت در افزودنی ماده یک عنوان به باطله محتوی از استفاده. باطله محتوی ارزشمند عناصر استحصال منظور به فرآوری نوین هایروش از استفاده

 .باطله پیریت استحصال منظور به فلوتاسیون از استفاده

 ساختمانی مصالح عنوان به ستفاده. اخشک نرمه به مواد این تبدیلراه حل نامطلوب: 

 109 کادمیم سورس ساختعنوان:  31

 یا کاتدی هایالمپ توسط تواندمی اشعه این که است مورد نظر عنصر هایاتم به اشعه برخورد از ناشی برگشتی پراش آنالیزکننده، هایدستگاه شرح نیاز:

 ارائه را نظر مورد اشعه پراش با سورس کننده، انالیزر دستگاه سازنده کارخانجات نظر مورد عناصر به نوع توجه با شود، که ایجاد اکتیو رادیو هایسورس

 درصد افزارها، نرم کمک با های برگشتیپراش میزان و قدرت به توجه با سپس کنند. دریافت آنالیز جهت قبولی قابل برگشتی هایپراش بتواند دهند تامی

 شود.می داده نمایش کامپیوتر توسط موجود عناصر

 5 عمر نیمه داری سورس این .است شده استفاده  20 mCi (MBq 740 )دهی پرتو قدرت با (Cd109)  کادمیم ازسورس کارخانه تغلیظ هایکننده آنالیزر

 شدت مقدار و که باشد ایاندازه سورس به اشعه شدت و مقدار باید زیرا باشندمی کارکرد مناسب نیم عمر، دارای دو برای واحد این هایسورس و بوده ساله

 پاسخگوی دیگر 92 سال در 82  سال در شده نصب هایسورس کارخانه این قبلی تجربیات به بنا و تشخیص باشند قابل دتکتور توسط برگشتی پرتوهای

 .گردیدند تعویض هاسورس تمامی 93  سال ابتدای در و نبودند دستگاه نیاز مورد اشعه

 با و داشته نظر تحت تولید مراحل تمامی ایلحظه کارخانهبصورت کارکردن زمان در تا است شده احساس آنالین کننده آنالیز هایسیستم به نیاز همواره

 کارخانه در آنالین هایکننده آنالیزر وجود چنانچه .نمود تالش کارخانه ریکاوری باالبردن در بتوان (...و شیمیایی،خردایش مواد ) پارامترها سایر تنظیمات

 بسیار قیمتی با محصول واین نبوده، دارا را نظر مورد عیار نهایی محصول گیرد، قرار مالك شیفت نمونه بعنوان کارخانه از هایینمونه فقط و شود گرفته نادیده

 کرده پیدا افت بشدت کارخانه گردد ریکاوری بیشتر مجاز حد از کارخانه باطله عیار چنانچه شود. همچنینمی گذاری ارزش اصلی محصول قیمت تر ازپایین

 .داشت نخواهد وجود پایین برای ریکاوری اقتصادی توجیه ارزش، با محصول و سرمایه دادن هدر بر عالوه که

 دقت جهت مناسب دهی پرتو شدت و محیط در اکتیو رادیو نشت عدم از اطمینان الزامات:

 .درآمد ارزش. افزایش با ماده ریکاوری باطله. افزایش در ارزش با ماده محصول. کاهش خلوص آنالیز. افزایش انجام



 سرعت کنترل درایوهای 2 و 1 های برد تولید و ساختعنوان:  32

 زیادی مخرب اثر قلیل، بسیار حتی نوسانات و برق جریان شدن باشند. هارمونیکمی شده نصب افزار نرم به باتوجه باالیی آوریفن دارای بردها اینشرح نیاز: 

 است. ساخت مدنظر و طراحی در الزم اصالحات و خرابی بردها علت تحلیل و مذکور های برد ساخت و طراحی آورد،می برد بوجود این حساسیت به باتوجه

  الزامات:

شد.  خواهد تغلیظ کارخانه توقف سبب درنهایت و شودمی میل بال و میل سگ آسیاهای دور کنترل توقف سبب مذکور برد در : اشکال1برد  نیاز الزامات

  .گرددمی ایعدیده مشکالت دچار فرآیند کنترل و ریکاوری

 تغلیظ امور کارخانجات توقف سبب درنهایت و شودآسیاها می توقف و اولیه سیکلون پمپ دور کنترل توقف سبب مذکور برد در : اشکال2 برد نیاز الزامات

 .گرددمی ایعدیده مشکالت دچار فرآیند کنترل و شد. ریکاوری خواهد

 الکترونیکی. ریزی برنامه توانمند. تونایی ابزاردقیق تیم تغلیظ. داشتن امور همکاران ازدانش استفاده

 میکرون 20از کمتر آهن سنگ هایکنسانتره از سولفورزداییعنوان:  33

 شرح نیاز: 

 .میکرون 25 از کمتر ابعاد با هایکنسانتره تن هزار 500 تولید 

 .است پیریت قالب در سولفور کانی کنسانتره این در مزاحم عنصر

 .است شده آزاد مگنتیت، هایدانه از کامال ابعاد این در پیریت

 و 7/2 ترتیب به ناطیسیغم جدایش از بعد و قبل کنسانتره، هسولفور عیار بطوریکه ال است، با ناطیسیغم جدایش کنسانتره در آن میزان روی دنباله بدلیل

 است. درصد 4/1

 .دهد کاهش 9/0 و 1/1 تا ترتیب به را کنسانتره گوگرد میزان توانسته ستونی و معمولی فلوتاسیون آزمایشگاهی هایتست

 سازی گندله هایکارخانه برای گوگرد از میزان این با هاییکنسانتره. سازدمی محتمل را آن بیشتر کاهش امکان سولفور، بودن آزاد که درحالیست این

 نیستند. مناسب

 الزامات:

 آهن سنگ کارخانجات ورودی بار در مزاحم فلزی قطعات تشخیص دستگاهعنوان:  34

 فلزی قطعات بعضا لذا شود. می حمل کارخانه ورودی به و بارگیری کامیون و بیل توسط شده انبار شکسته آهن سنگ ،کنسانتره کارخانجات درشرح نیاز: 

 رساند.می آسیب هاآن به و شده دستی پایین تجهیزات وارد هنقال نوار روی عبور با و شده بار داخل بیل ناخن نظیر مزاحم

 است. مدار از خارج تجهیز این همواره و نیست فلزی قطعات صحیح تشخیص امکان کارخانه به ورودی سنگ ابعاد و ناطیسیغم خاصیت بدلیل الزامات:



 کنسانتره رطوبت سنجش جهت آنالین سنج رطوبت دستگاهعنوان:  35

 و ددهمی دست از را خود عملکرد مرور به البا سایش علت به که بود شده استفاده تماسی سنج رطوبت از گهرگهل 1 مارهش هگندل کارخانه درشرح نیاز: 

 .دارد ضتعوی هب ازنی

  الزامات:

 باشد تماسی غیر سنسور 

 نگردد خطا ایجاد باعث آن زیر از مواد عبور سرعت و مواد ارتفاع مواد، حجم در یرغیت نظیر نوساناتی که باشد یاگونه به آن مکانیزم

 باشد دقیقه پنج هر در آزمایش یک گیری اندازه فرکانس با یا آنالین بصورت کنترل اتاق به اطالعات ارسال و گیریاندازه

 است درصد 5-8  حدودا مختلف خطوط در کنسانتره رطوبت رنج

 درصد است. 1 قبول قابل خطای حداکثر

 ژنز نهایی نظریه ارائه و کانسار گیریشکل چگونگی مطالعهعنوان:  36

 از سازی کانسار این روند .شوندمی یافت شناسی زمین هایدوره همه در تقریبا ونیستند  زمانی خاص دوره یک به محدود ایران آهن کانسارهایشرح نیاز: 

 آهن از توجهی قابل کانسارسازی دارای که است ایران مناطق از یکی سیرجان_ سنندج زون .است پیگیری قابل ایران در میوپلیوسن تا پسین پروتروزئیک

 نوار یک صورت به سیرجان_ سنندج زون است. همدان کسی همه و اراك آباد شمس سیرجان، گهرگل مانند مهمی کانسارهای حضور امر این گواه .است

 . دارد امتداد شرق جنوب در اسفندقه و سیرجان تا غرب شمال در ارومیه از مرکزی ایران و زاگرس بین شرق جنوب_ غرب شمال روند با دگرگونی– ماگمایی

 اکتشافی کاربرد سیرجان-سنندج زون در کانسار نوع این تشکیل خصوص در ارزشی با اطالعات تواندمی کانسارها این ژنتیکی ارتباط و تشکیل نحوه بررسی

 . باشد داشته

  معادن ساختمانی و ساختاری ارتباط بررسیعنوان:  37

است. نگاه کلی به این  اکتشاف حال در ذخایری نیز هاآن و مابین دارد وجود شده شناخته قدیمی و بزرگ معدن شش این معدن،  منطقه درشرح نیاز: 

 نقش همچنین و معادن این ثانویه و اولیه تشکیل در هاها و شکستگیگسل نقش و معادن این فضایی ارتباط است. غربی شرقی روند ذخایر نشان دهنده

 است. این طرح  از انجام هدف ذخایر این تشکیل در هاخوردگی چین جمله از شناسی زمین رهایساختا سایر

 الکترونی میکروسکوپ اسکن توسط ها کانی کمی ارزیابیعنوان:  38

 اعتماد قابل آماری نظر از و تکرار قابل و سریع ،کمی اطالعات که است تحلیلی ابزار یک است. اتوماتیک صورت به هاکانی آنالیز جهت ای وسیلهشرح نیاز: 

 هایروش انواع. است شده داده توسعه نیز کاری معدن صنعت برای ابزار این .دهدمی ارائه هارشته انواع برای خاص مصنوعی مواد و معدنی مواد مورد در را

 است: زیر موارد شامل گیریاندازه



 آماری بررسی منظور به معدنی مواد خطی اسکن صورت به سریع تحلیل و تجزیه

 دقیق شناسی کانی تحلیل و تجزیه

 دقیق صورت به خاص معدنی جستجوی

 ردیاب هایکانی مورد در اطالعات خاص، معدنی مواد هاینشانه جستجوی

 (شده گیری زهغم های نمونه مثال عنوان به)بزرگتر های نمونه از دقیق برداری نقشه - میدانی اسکن

 حفاری عملیات انجام حین در آتشباری حفاری هایدریل حفاری پارامترهای گیریاندازهعنوان:  39

 جهت شده برداشت هایداده .است حفاری محیط مورد در اطالعات آوردن دست به منظور به حفاری هنگام مته ییرهایغمت ثبت و برداشتشرح نیاز: 

 بهترین نفوذ نرخ بررسی، مورد مختلف پارامترهای بین در .گیردمی قرار استفاده مورد معدن وری بهره و انفجار طراحی بهبود در سنگ شرایط ینیبپیش

 .است بررسی مورد محیط تفسیر برای گزینه

 آهن سنگ عمیق اکتشافات دانش و تکنولوژی به دستیابیعنوان:  40

 در چند هر .است نشده انجام کشور در فعالیتی وسیع هایمحدوده در (متر 500 از بیش عمق ا) عمیق عمومی اکتشافات زمینه در کنون تاشرح نیاز: 

 برای را وسیعی منطقه بتواند معقولی زمان و هزینه با که اکتشافی هایروش هنوز ولی ،باشد شده حفر عمیقی هایگمانه است ممکن تفضیلی اکتشافات

 در موجود بزرگ ذخایر تمامی تقریبا که آن به توجه . بااست نشده گرفته کار به دهد قرار دهد قرار پوشش تحت زمین، اعماق در موجود ذخایر شناسایی

 .گیرد قرار نظر مد عمیق اکتشافات است الزم جدید بزرگ ذخایر یافتن برای اندشده شناسایی سطح

 این از استفاده با که اکتشافی هایش رو از استفاده لذا. نماید تسهیل را آن اکتشاف تواندمی مگنتیت خصوص به آهن سنگ هایکانه مغناطیس خواص

 .باشد داشته کشور در وسیعی کاربرد تواندمی نماید مشخص را عمقی ذخایر قبولی قابل دقت با بتواند خواص

 با تواندمی کشور معدنی پتانسیل دارای هایمحدوده کل کاربرد، قابل روش ارائه صورت در و نشده انجام کشور در عمیقی عمومی اکتشافات کنون تا تقریبا

 تولید 1404 انداز چشم برنامه پوشش رای)بآهن سنگ سال در تن میلیون 30 حدود استخراج کمبود به توجه با .گیرد قرار مطالعه تحت آن از استفاده

 .گرددمی مشخص روش این کاربرد و لزوم میزان (فوالد

  الزامات:

 عمومی اکتشافات برای معقول هزینه 

 .باشد کشور داخل در گیری کار به و دستیابی قابل دانش و تکنولوژی

 .باشد منطقی الزم زمان و بوده معقول اکتشافات اجرای سرعت

 .باشد جوییپی مرحله دقت حد در شناسایی دقت



 درصد 67 عیار با کنسانتره به هماتیتی آهن سنگ فرآوریعنوان:  41

 غیر معادن ذخایر تن میلیون 48 مانند) دارد وجود درصد  50تا  40بین عیار با هماتیتی آهن سنگ ذخایر از متنابهی مقادیر کشور داخل درشرح نیاز: 

 بودن ترپیچیده علت به همچنین. ندارد چندانی تولید و استخراج مناسب، بازار وجود عدم مانند مسائلی علت به که (درصد 42 عیار با فارس شمال در فعال

 حد تا هاکارخانه این سازی پرعیار میزان .هستند فعال زمینه این در اندکی فرآوری هایکارخانه مگنتیت، به نسبت کانه این سازی عیار پر و فرآوری

 احیا روش در مناسب گندله برای مصرفی کنسانتره استاندارد که حالی در .گرددمی عیار پر درصد 64 حدود تا هماتیت سنگ معموالً و نبوده مطلوب

 است. درصد 5/67 مستقیم

 طور به و صنعتی مقیاس در را کار این بتواند که است نوینی هایش رو از استفاده نیازمند درصد 67 باالی به هماتیت سازی پرعیار سدرمی نظر به

 فوالد سازی گندله در محدودیتی ونهچگهی بدون آن تن میلیون 5/1 حدود درصد 67 حدود عیار به هماتیت سازی پرعیار صورت در. دهد انجام اقتصادی

 است.  مصرف قابل کنسانتره مخلوط به جامد سوخت افزودن مانند تمهیداتی اتخاذ با نیز بیشتر مقادیر. بود خواهد مصرف قابل

 

  الزامات:

 استاندارد یا هاویژگی  سازی فوالد صنایع در مصرف مورد سنگ آهن کنسانتره کانه( ایران ملی استاندارد مطابق باید تولیدی هماتیتی کنسانتره مشخصات

 :است ذیل شرح به هاویژگی این اهم باشد )داخلی

 درصد 67 حداقل آهن عیار

 درصد 1/0 حداکثر گوگرد درصد

 درصد 075/0 حداکثر فسفر درصد

𝑨𝒍𝟐𝑶𝟑 درصد +  𝑺𝒊𝑶𝟐 درصد6/2 حداکثر 

 فوالد گروه آهنی سنگ ضایعات برای بیشتر افزوده ارزش ایجادعنوان:  42

 آن تن هزار 110 مقدار که گرددمی ایجاد فوالد تولید مختلف فرآیندهای خالل در آهنی سنگ ضایعات هزارتن 150 سالیانهفوالدی  گروه ایندرشرح نیاز: 

 . است وستیت و هماتیت مگنتیت، شامل دارآهن هایکانه عمده کهاست درصد 55 کل آهن عیار با ضایعات آن مابقی و درصد 66 کل آهن عیار با ضایعات

 سازی گندله واحد در بندی دانه و هاناخالصی سازی جدا از بعد زبره کنسانتره از درصدی عنوان به باال عیار با آهنی سنگ ضایعات از حاضر حال در

 . گرددمی استفاده

 الزامات:

 زیستی محیط مسائل رعایت



 ایحرفه بهداشت و ایمنی

 استاندارد طبق محصول مشخصات

 اقتصادی مسائل

 ها در معدن عنوان: استفاده از بتن به منظور جایگزینی پایه 43

شود. همین امر باعث شده است که چیزی استفاده می  room & pillarبا روش  cut & fillاستخراج  روش تلفیقبرای پایداری در این معدن از شرح نیاز: 

های نگهدارنده در معدن باقی بماند که دارای ارزش اقتصادی باالیی هستند. به همین دلیل در این مجموعه معدنی پایهدرصد از ذخیره به عنوان  25حدود 

 مانده ماده معدنی را استخراج کرد. درصدی بافی 25های نگهدارنده استفاده شود تا بتوان حجم الزم است که از بتن به عنوان جایگزینی برای پایه

 الزامات:

 درصدی حجم. 15تا  10نیاز به بتن مقاوم و ترجیحا سبک با قابلیت افزایش  

 مگاپاسکال. 25حداقل مقاومت فشاری 

 مگاپاسکال. 17تا  15حداقل مقاومت برشی 

 گرانروی باال.

 متری. 240قابلیت پمپاژ با حفظ خواص با عمق 

 درصد مقاومت نهایی خود برسد. 80روز به  7طی 

 ریموت کنترل برای تجهیزات معدنیعنوان: طراحی  44

ها جان راهبران تجهزات معدنی که در شرح نیاز: در معادن زیرزمینی پس از انفجار به منظور استخراج ماده معدنی خطر ریزش بسیار زیاد است. این ریزش

های پس از انفجار درخواست ناشی از ریزش های جانیمحیط فعال هستند را تهدید میکند. به همین دلیل یک شرکت معدنی به منظور کاهش آسیب

 هایی را دارد تا راهبران تجهزات بتوانند در نقطه امن به دور از محیط ریزشی تجهیزات را کنترل و راهبری کنند.طراحی ریموت کنترل

  الزامات:

 متری  15قابلیت هدایت تجهیزات از فاصله حداقل 

 وزن سبک و قابل حمل بودن ریموت 

 های هشتگانهاجرای فرمانقابلیت 

 قابلیت راهبری چند تجهیز با یک ریموت

 های نواحی تولیدی زنجیره فوالد عنوان: بازیافت حرارت از دوکش کوره 45



شامل کوره پخت گندله سازی، ریفرمرهای احیا مستقیم، کوره قوس، کوره  های نواحی تولیدی زنجیره فوالدبازیافت حرارت از دوکش کورهشرح نیاز: 

 پیشگرم نورد

 الزامات:

 سازگاری با محیط زیست

 دارای توجیح فنی و اقتصادی

 قابلیت اجرا در کشور

 های خنک کنندهعنوان: کاهش مصرف آب در برج 46

 عنوان: تصفیه پساب صنعتی و انسانی  47

لیتر بر ثانیه است که به دلیل مشخصات فنی نامناسب  30ناشی از بلودان کولینگ تاورها در این مجتمع فوالدی در حال حاضر حدود شرح نیاز: پساب 

های خنک کننده تصفیه آن الزامی قابلیت برگشت و استفاده در فرآیندهای صنعتی را ندارد. به منظور استفاده از این پساب  بعنوان آب جبرانی در برج

 .است

 عنوان: برسی اقتصادی و بهینه جلوگیری از اکسیداسیون میلگردهای تولیدی ناشی از انبارش در فضای باز  48

ها ویژگی-)میلگردهای فوالدی گرم نوردیده برای تسلیح بتن 3132شرح نیاز: با توجه به اجباری بودن تولید میلگرد مطابق با استاندارد ملی ایران بشماره 

 های میلگرد مطابق با این استاندارد، اثر منفی بگذارد.های پیشنهادی نبایستی در مشخصات و ویژگیآزمون(، کلیه راه حلهای و روش

  الزامات:

 راه خل باید کاربردی و مقرون بصرفه بوده و در پیوستگی و چسبندگی میلگرد به بتن هیچگونه اختاللی ایجاد نکند.

 گری مداوم(های مسی ) کیریستالیزاتورها در ریختهعنوان: تولید و تعمیر قالب 49

ها معموال از جنس آلیاژ مس و نقره گری مداوم نقش بسیار مهمی در کیفیت و مکیت شمش تولیدی دارند. این قالبشرح نیاز: کریستالیزاتورها در ریخته

های مسی شده با عملیات خنک تبدیل به شمش، ابتدا وارد این قالباست و با یک کوتینگ مقاوم به سایش پوشش داده شده اند. مذاب فوالدی جهت 

ها صورت پذیرد. در اثر فرسایش ناشی از عبور تناژ مشخصی از فوالد، پوشش سطح به مرور زمان ضخامت و کیفیت خود را از سازی و شکل دهی اولیه آن

 شود. دست داده و غیر قابل استفاده می

 ها از طریق کوتینگ مجدد سطح داخلی قالب امکان پذیر و مقرون بصرفه است. ل بودن تامین کریستالیزورها، تعمیر آنبا توجه به قیمت باال و مشک

 ها در ناحیه فوالدسازیby productsعنوان: فرآوری و تجاری سازی  100

 شرح نیاز: سرباره کوره قوس الکتریکی.



 غبار کوره قوس الکتریکی  

 آلومینایی و دولومیتینسوزهای منیزیتی، 

 PLC صنعتی کنترل افزارهای نرم سازی بومیعنوان:  101

 )...و ها رزین کاتالیزور،( اولیه مواد سازی بومیعنوان:  102

 )گاز برق، آب،( پایدار انرژی تامینعنوان:  103

 )کمتر انسانی نیروی و کمتر فضای کمتر، آلودگی کمتر، انرژی به متکی( جدید هایفناوریعنوان:  104

 )هوشمند و قوی تکنولوژی، سریع، نانو( جدید یهای فناور با سازی مستحکمعنوان:  105

 فوالد صنعت در های خشکفناوری از استفادهعنوان:  106

 صنعت فوالد در انرژی در مصرف جویی صرفه با های مرتبطفناوری از استفادهعنوان:  107

 وبازیافت پسماندها فرآورینوین  هایسیستمعنوان:  108

 فرآیندهای تولید سازی شبیهعنوان:  109

 تصفیه پساب نوین های سیستمعنوان:  110

 قطعات مصرفی در صنعت فوالد سازی بومیعنوان:  111

 تاندیش کشویی مکانیزیمعنوان:  112

 تاندیش کشویی مکانیزیم نسوزعنوان:  113

 فوالد پاتیل کشویی مکانیزم نسوزعنوان:  114

 شرود لدلعنوان:  115

 نازل نیمعنوان:  116

 تاندیش استکانعنوان:  117

 کربنی بلوكعنوان:  118

 گرافیتی بلوكعنوان:  119

 کربنی خمیرعنوان:  120

 ذوبی کوراندومی های بلوكعنوان:  121

 )بازالت( دیاباز کاشیعنوان:  122



 آلومینی مشعل بلوكعنوان:  123

  سبز مالتعنوان:  124

 گریس خط تغییر شیرعنوان:  125

 گریس مسیر انتهای وصل و قطع شیرعنوان:  126

 هیدرولیک فیلتر محفظهعنوان:  127

 هیدرولیک فیلتر محفظهعنوان:  128

 بلند کوره دهانه گاز فشار تنظیم های دریچه مجموعهعنوان:  129

 گرم هوای دریچه پوسته و )رینگ( طوقهعنوان:  130

 درجه 45 زاویه با کنار از باربرداری امکان با 3m کاری کالس منوریل باالبر انواع-عنوان:  131

 آلمان دماگ شرکت ساخت جرثقیل به مربوط ADKG ADKG تیپ با پل حرکت گیربکسعنوان:  132

 قدیم دپو 010 جرثقیل بارابانعنوان:  133

 تلفر خورشیدی گیربکسعنوان:  134

 اکراینی طرح بر سرباره کالسکهعنوان:  135

  گیربکسعنوان:  136

 بلند کوره بار حمل اسکیپهای سیم قرقرهعنوان:  137

 آهن سنگ و آگلومره،کک سرندهای ویبرهعنوان:  138

 بلند کوره بار حمل هایاسکیپ وینچعنوان:  139

 ASP1 فن پروانهعنوان:  140

 آهک کوره پیشگرمکن مشبک صفحاتعنوان:  141

 هیدروکوپلینگ مختلف انواععنوان:  142

 آهک دوار کوره یاتاقان آلومینومی بوش نیمعنوان:  143

 هیدروکوپلینگ مختلف انواععنوان:  144

 آهک دوار کوره یاتاقان آلومینومی بوش نیمعنوان:  145

 الکتروفیلترها غبار جذب صفحاتعنوان:  146



 ژورنال هاییاتاقانعنوان:  147

 ST1250 فوالدی مغز با بلتعنوان:  148

 ایی دنده الکتروموتورچرخعنوان:  149

 افشانکعنوان:  150

 قالب مسعنوان:  151

 اکسیژن فرم سریعنوان:  152

 مشتوكعنوان:  153

 هوكعنوان:  154

 RHI کشویی دریچهعنوان:  155

 RHI کشویی دریچه فنرعنوان:  156

 کشاننده موتور داخلی فنعنوان:  157

 ژنراتور تاخوعنوان:  158

 شافت هالو اینکودرعنوان:  159

 سونیک سنسورتمپوعنوان:  160

 خالء پمپعنوان:  161

 فایر اسیدی پمپعنوان:  162

 گوگرد بندی دانه فرم روتوعنوان:  163

 اسید ازمحلول آمونیم سولفات جداکنندهعنوان:  164

 مکنده ماشینعنوان:  165

 سیکلوئیدی گیربکسعنوان:  166

 آپارات کماندوعنوان:  167

 Touch Multi panelعنوان:  168

 350 نورد کارکاه دانیلی قفسه استند بایتی بوشعنوان:  169

 350 نورد کارگاه دانیلی قفسه اصلی گیریبکس مخروطی دنده چرخعنوان:  170



 منوبلوك استندهای به دقیق بصورت شمش هدایت جهت منوبلوك استندهای هادی رولیکعنوان:  171

 350 نورد کارگاه کالف تولید خط ساز حلقه مکانیزم لولهعنوان:  172

 پرتابل کلکتورهای سنسورهای انواععنوان:  173

 فرز CNC دستگاه به مربوط پراب ساخت و طراحیعنوان:  174

 ماندرل شافت ساخت و طراحیعنوان:  175

 فرز CNC دستگاه مارکینگ به مربوط فشنگی ساخت و طراحیعنوان:  176

 )محور پشت( بیرینگ کانتر ساخت و طراحیعنوان:  177

 آنالین بصورت محصول ابعادی سایز گیری اندازهعنوان:  178

 Flame Detector ساخت و طراحیعنوان:  179

 پیرومتر دوربین ساخت و طراحیعنوان:  180

 Skilmatic  های دریچه به مربوط الکترونیکی برد ساخت و طراحیعنوان:  181

 کالیبراتور و mA سورس ساخت و طراحیعنوان:  182

 Rexroth کنترلی کارتهای ساخت و طراحیعنوان:  183

 فشار قلمی سنسورهای ساخت و طراحیعنوان:  184

 مذاب فوالد و چدن حرارت گیری اندازه دستگاه وساخت طراحیعنوان:  185

 K تیپ حرارت وثبات گیری اندازه دستگاه وساخت طراحیعنوان:  186

 مختلف های DN با مغناطیسی های سنج دبی وساخت طراحیعنوان:  187

 میکسرها برای سنج زاویه دستگاه وساخت طراحیعنوان:  188

 مذاب واکسیژن حرارت گیری اندازه دستگاه وساخت طراحیعنوان:  189

 موقعیت سنسور وساخت طراحیعنوان:  190

 سیم بی صورت به مذاب حرارت گیری اندازه دستگاه ساختعنوان:  200

 موجود تجهیزات با همخوانی و مشخصات با حریق اعالم های سیستمعنوان:  201

 صنعتی اینترکام ساخت و طراحیعنوان:  202

 دما گیری اندازه امکان با کوره داخل دید دوربینعنوان:  203



 مذاب سطح گیری اندازه سیستم به مربوط دتکتورهای و سنتیالسیون های المپعنوان:  204

 UPS باتریعنوان:  205

 پرتابل دتکتورهای سنسورهای انواععنوان:  206

 چندگازه و گازه تک های گازسنج انواععنوان:  207

 )آپارات (تنفسی کمک های دستگاهعنوان:  208

 تنفسی کمک دستگاههای به مربوط فیس فول ماسکعنوان:  209

 شلنگی تنفسی کمک دستگاه به مربوط فیس فول ماسکعنوان:  210

 ترانسدیوسرعنوان:  211

 کوره اسکروبر پنوماتیک ولوهای سلونوئیدعنوان:  212

 بلند کوره مشعل کنترلی دریچه الکتریکی محركعنوان:  213

 )...و مخصوص ،فیلترها،روغن ،والوها سوپاپها( فشرده هوای کمپرسور به مربوط قطعاتعنوان:  214

 سالنیک و رینگ ساخت برای گرافیت تفلونعنوان:  215

 سانتریفوژ هوایی کمپرسورهای انواع روتورعنوان:  216

 پنوماتیکی والوهایعنوان:  217

 دماگ کمپرسور فلکسیبل های واسطه شافتعنوان:  218

 الکتروموتور و گیربکس بهمراه توبواکسپاندرعنوان:  219

 KTKاکسیژنی کمپرسورهای انواع روتورعنوان:  220

 قوی فشار کپسول شارژ رامپعنوان:  221

 اکسیژنی گریسعنوان:  222

 مایع تفلونعنوان:  223

 DEMAG اکسیژنی کمپرسور یاتاقانهایعنوان:  224

 SEAH هوایی کمپرسور یاتاقانهایعنوان:  225

 TGM6روسی لکوموتیو موتور سرسیلندر دود سوپاپعنوان:  226

 TGM6روسی لکوموتیو موتور سرسیلندر هوا سوپاپعنوان:  227



 TGM6روسی لکوموتیو موتور رینگ با همراه پیستونعنوان:  228

 GK1Cچینی لکوموتیو موتور رینگ با همراه پیستونعنوان:  229

 TGM6روسی لکوموتیو موتور موتور کامل انژکتورعنوان:  230

 TGM4روسی لکوموتیو موتور موتور کامل انژکتورعنوان:  231

 GK1Cچینی لکوموتیو موتور موتور کامل انژکتورعنوان:  232

 MTUآلمانی لکوموتیو موتور موتور کامل انژکتورعنوان:  233

 GK1C چینی لکوموتیو موتور انژکتور پمپعنوان:  234

 TGM6روسی لکوموتیو موتور ثابت یاتاقانعنوان:  235

 TGM6روسی لکوموتیو موتور متحرك یاتاقانعنوان:  236

 GK1Cچینی لکوموتیو موتور رسانی سوخت سیستم پالنجر و بارلعنوان:  237

 MTUآلمانی لکوموتیو موتور موتور سوپاپ میل یاتاقانعنوان:  238

 GK1Cآلمانی لکوموتیو ترمز سیلندرعنوان:  239

 GK1Cچینی لکوموتیو مانیتورعنوان:  240

 GK1Cچینی لکوموتیو کنتاکتور کنتاکتعنوان:  241
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