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اهم قطعات و تجهیزات مورد نیاز بومی سازی

کارخانه گندله سازی



2050700001 متریال کد

هیدرو کوپلینگ ها قطعهنام

تمامی نواحی سایت خصوصا نوار 
نقاله ها

محل نصب

85P - SCF - K2N - AB8M توضیحات

VOITH برند سازنده

آلمان کشور سازنده
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4040800001 متریال کد

ه هالودسل و بلت اسکیل نوارنقال قطعهنام

تمامی نواحی محل نصب

20000 t/h – IP 65 توضیحات

HASLER برند سازنده

آلمان کشور سازنده
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2040790008 متریال کد

گیربکس خورشیدی قطعهنام

تیکنر محل نصب

310:1  – 0.16 r.p.m –
87600 N.m

توضیحات

TENOVA  DELKOR برند سازنده

هند کشور سازنده
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2020460009 متریال کد

استکرluffingجک های  قطعهنام

تجهیزات استکر ریکالیمر محل نصب

TRIPPER HYDRAULIC 
SYSTEM

توضیحات

TAIM برند سازنده

اسپانیا کشور سازنده
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3140590018 متریال کد

موتورهای تحت درایو ؛ نظیر بلت فیدر، 
و دیسک ها05CV02ویبرو فیدر و نوار 

قطعهنام

تمامی نواحی محل نصب

160 KW  – 690 V  –
(1200-1800) r.p.m

توضیحات

SEW برند سازنده

آلمان کشور سازنده
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2180500012 متریال کد

800نوار نقاله با عرض بیشتر از  قطعهنام

نوار های ابتدای کوره محل نصب

BELT # 3200 EP 400/3 
(6+2) - GRADE X

توضیحات

PHONEIX برند سازنده

آلمان کشور سازنده
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2040700017 متریال کد

گیربکس میکسر قطعهنام

ناحیه میکسینگ محل نصب

HELICAL GEARBOX # 
PC 47 - R11 - V11 - 20 - Z1 توضیحات

PIV برند سازنده

آلمان کشور سازنده
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4070110002 متریال کد

برد های کنترلی اتوماسیون قطعهنام

تمامی نواحی محل نصب

pcs7   IMATIC S7 - 300 -
analog input SM

توضیحات

SIEMENS برند سازنده

آلمان کشور سازنده
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2230430047 متریال کد

ی قطعات هیدرولیک سیستم روانکار
کوره، نوار نوسانی و آسیاب قطعهنام

نواحی دیسک ها، کوره و آسیاب محل نصب

...پمپ ها، شیلنگ ها، اتصاالت و  توضیحات

DROPSA - PARKER برند سازنده

ایتالیا-آمریکا  کشور سازنده
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2240560004 متریال کد

اری قطعات پنوماتیک سیستم روانک
کوره

قطعهنام

کوره پخت محل نصب

...پمپ ها، شیلنگ ها، اتصاالت و  توضیحات

DROPSA برند سازنده

ایتالیا کشور سازنده
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2121300058 متریال کد

پیلوبالک فن های پروسس قطعهنام

فن های پروسس محل نصب

GOF  234 / 534 توضیحات

RENK برند سازنده

آلمان کشور سازنده
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2160220001 متریال کد

اتیغه بلت کلینر نوار نقاله ه قطعهنام

نوار نقاله های سایت محل نصب

BW=1200  ,  n = 4 pcs توضیحات

ROLMECA برند سازنده

ایتالیا کشور سازنده
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2040190002 متریال کد

Gear Rimآسیاب قطعهنام

آسیاب محل نصب

Ball Mill inner Diameter    
= 3000 mm

توضیحات

CEMTEC برند سازنده

اتریش کشور سازنده
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3060630001 متریال کد

ترانس های خشک قطعهنام

فن های پروسس محل نصب

3.2 MVA (for 06FN06) توضیحات

WEG برند سازنده

برزیل کشور سازنده
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2190740008 متریال کد

ایمپلر فن های فرآیندی قطعهنام

فن های پروسس محل نصب

Ø3860  (for 06FN01) توضیحات

BOLDROCCHI برند سازنده

ایتالیا کشور سازنده
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2040100001 متریال کد

ورهاسپروکت های درایو و تیپینگ ک قطعهنام

کوره پخت محل نصب

--- توضیحات

DONG YANG برند سازنده

کره کشور سازنده
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2040790008 متریال کد

پلیت ممبران قطعهنام

فیلتر پرس محل نصب

متر مربع2*2ابعاد حدودی  توضیحات

BILFINGER برند سازنده

ایتالیا کشور سازنده
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2180500022 متریال کد

Steel Cordنوار نقاله  قطعهنام

نوار های انتقال محصول محل نصب

BELT #  1400 ST 630 -
6/4 X   (FOR 11CV03)

توضیحات

PHOENIX برند سازنده

آلمان کشور سازنده
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4030160007 متریال کد

رسنسور های ابزار دقیق دما و فشا قطعهنام

تمامی نواحی محل نصب

4 to 20mA HART –AL - IP54 –
24 VDC - Calibration )0-200( °C توضیحات

Endress & Hauser برند سازنده

آلمان کشور سازنده
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2010190054 متریال کد

شافت میکسر قطعهنام

(میکسر ها)ناحیه میکسینگ  محل نصب

عدد2تعداد نصب، برابر  توضیحات

LODIGE برند سازنده

آلمان کشور سازنده
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2040790015 متریال کد

مجموعه گیربکس سرند ها قطعهنام

سرند های محصول محل نصب

2 Gear Box Exciters     
STC-V-4 1 

توضیحات

ZEWE برند سازنده

آلمان کشور سازنده
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4050820001 متریال کد

Control valve – Pressure 
valve – Relief valve

قطعهنام

تمامی نواحی محل نصب

--- توضیحات

PARKER برند سازنده

آمریکا کشور سازنده
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2020460001 متریال کد

اکچویتورهای پنوماتیکی قطعهنام

تجهیزات باالی ناحیه دیسک ها، 
...دریچه های پنوماتیک کوره و  محل نصب

1230 kg.f – 6 bar –
strocke = 450 mm

توضیحات

REXROTH برند سازنده

آمریکا کشور سازنده
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2190270004 متریال کد

دیسک ها، : گریس پمپ های
کوره و آسیاب قطعهنام

نواحی دیسک ها و آسیاب محل نصب

...پمپ ها، شیلنگ ها، اتصاالت و  توضیحات

DROPSA برند سازنده

ایتالیا کشور سازنده
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4030110003 متریال کد

مجموعه برنر و پیلوت برنر قطعهنام

مشعل های کوره پخت محل نصب

--- توضیحات

FCT برند سازنده

استرالیا کشور سازنده
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2250280001 متریال کد

مقسم های گریس قطعهنام

نواحی دیسک ها و کوره پخت محل نصب

SMX 16 - PART 641517 توضیحات

PARKER - DROPSA برند سازنده

آمریکا-ایتالیا  کشور سازنده
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2250590001 متریال کد

سیکلون آسیاب قطعهنام

آسیاب محل نصب

For Iron Ore Slurry , 
Capacity=36 t/h , 1.4 bar

توضیحات

CEMTEC برند سازنده

اتریش کشور سازنده
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2040100002 متریال کد

پینیون های آسیاب و دیسک ها قطعهنام

نواحی آسیاب و دیسک ها محل نصب

PCD = 396 , m=22 , Z=18  , 
ɑ=20 (degree)

توضیحات

CEMTEC برند سازنده

اتریش کشور سازنده
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3130100001 متریال کد

ترمز الکتریکی الکتروموتور قطعهنام

تمامی نواحی محل نصب

220 N – IP 56 – 0.16 Kw –
50 Hz – 0.4 A

توضیحات

EMG (WERK ELTMA) برند سازنده

آلمان کشور سازنده
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2090280001 متریال کد

گیربکس دابل پندلیوم قطعهنام

کوره پخت محل نصب

--- توضیحات

SEW برند سازنده

آلمان کشور سازنده
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2040790019 متریال کد

سیستم هیدرولیک قطعهنام

فیلتر پرس محل نصب

ددارای تعداد و تنوع قطعات میباش توضیحات

BILFINGER برند سازنده

ایتالیا کشور سازنده
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2180600001 متریال کد

فِلَت بلت فیدر ها قطعهنام

ابنواحی میکسینگ، دیسک ها و آسی محل نصب

VIKLON 1400 توضیحات

HASLER برند سازنده

آلمان کشور سازنده
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اهم قطعات و تجهیزات مورد نیاز بومی سازی

سازیکنسانترهکارخانه 



متریال کد

بابیتییاتاقان قطعهنام

SAG Mill&BALL Mill محل نصب

Ø 3200 mm × 1500 mm

(750 t/h , Ø 9.75×5m :for SAG)
توضیحات

CITIC برند سازنده

چین کشور سازنده
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متریال کد

Agitation assembly قطعهنام

فلوتاسیون محل نصب

---- توضیحات

CITIC برند سازنده

چین کشور سازنده

38



متریال کد

Exciter قطعهنام

ارتعاشیهای سرند محل نصب

889 time/min – 55 KW توضیحات

SCHENCKPROCESS برند سازنده

آلمان کشور سازنده
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متریال کد

گیربکس قطعهنام

BALL Mill  &  SAG Mill محل نصب

Input = 995 1/min   , 

output = 167.3 1/min
توضیحات

SIEMENS برند سازنده

آلمان کشور سازنده
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متریال کد

Half Gear قطعهنام

آسیاب گلوله ای محل نصب

Ø 9675.995 × b 1010  ,    

Z = 244 Th
توضیحات

CITIC برند سازنده

چین کشور سازنده
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متریال کد

Main Shaft قطعهنام

ژیراتوریسنگ شکن  محل نصب

L = 5629 × Ø = 1476,    

39.5 ton
توضیحات

CITIC برند سازنده

چین کشور سازنده
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متریال کد

CENTRIFUGAL BLOWER قطعهنام

فلوتاسیون محل نصب

INLET VOLUME FLOW: 149 m³/min

OUTLET PRESSURE BOOSTER: 45 Kpa
توضیحات

CONTINENTAL برند سازنده

فرانسه کشور سازنده
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متریال کد

Heavy Duty Beam قطعهنام

ارتعاشیسرندهای محل نصب

889 time/min – 55 KW توضیحات

SCHENCKPROCESS برند سازنده

آلمان کشور سازنده
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متریال کد

کوپلینگهیدرو قطعهنام

آسیاب گلوله ای محل نصب

L = 1810, Ø = 480, Ø = 360 توضیحات

SIEMENS برند سازنده

آلمان کشور سازنده
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متریال کد

Mantle قطعهنام

ژیراتوریسنگ شکن  محل نصب

L = 2809, Ø = 1910 توضیحات

CITIC برند سازنده

چین کشور سازنده
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متریال کد

اسالریپمپ های  قطعهنام

انواع نواحی محل نصب

Size = 20/18 توضیحات

WARMAN برند سازنده

استرالیا کشور سازنده
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متریال کد

Shell liners قطعهنام

ژیراتوریسنگ شکن  محل نصب

L= 2640 , Ø 3591 × Ø 2110 توضیحات

CITIC برند سازنده

چین کشور سازنده
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متریال کد

ممبران قطعهنام

(محصول)فیلتر پرس  محل نصب

2295 × 2295 ,       

70 shore A
توضیحات

OTUTEC برند سازنده

فنالند کشور سازنده
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متریال کد

ممبرانپلیت قطعهنام

فیلترپرس محل نصب

2940 × 2540 ,  

Polymer
توضیحات

OTUTEC برند سازنده

فنالند کشور سازنده
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مطالعات اولیه
بررسی و انتخاب 

موضوع

تولید 
مدارک فنی

بوکفاینال

ارزیابی 
سازندگان

ساخت داخل پایش، آنالیز و 
بهبود

سنگانفرآیند و استراتژی مهندسی ساخت داخل در فوالد 

1گام 
2گام 

3گام 

4گام 

5گام
6گام

7گام
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