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شرکت اکتشاف صنعت اهواز

1381/09/13مورخه : تأسیس-ثبت شرکتهای اهواز14794: شماره ثبت

021.44278572:شماره تماس و فاکس9طبقه سوم واحد Cمجتمع نگین آسمان ورودی 178بلوار اشرفی اصفهانی بلوار مرزداران ضلع جنوب غربی پل یادگار امام پالک : آدرس دفترمرکزی
06134439067-06134450885تلفن 8ساختمان شمس واحد. میدان فرودگاه . اهواز بلوار پاسداران : آدرس دفتر اهواز
اهواز4اهواز شهرک صنعتی شماره : آدرس کارخانه

:های انجام شدهفعالیت

ه های صنعتی پیمانکاری عمومی اجرای پروژ-( بویلر ونیروگاه -تصفیه شکر سالن  تولید شکر خام و -سالن آسیاب ) نگهداری وتعمیرات و تنظیفات  صنعتی کارخانجات شکر 
صنعتی سازی –تامین ،ساخت ، نصب و راه اندازی نقاله های انتقال مواد -برق و ابزار دقیق  -پایپینگ -وساختمانی  از جمله  تامین ، ساخت ونصب وراه اندازی  تجهیزات مکانیکی 

 EPSساخت و سازه مرکب از بتن مسلح و پنلهای پلی استایرن ICFساختمان با سیستم 

.اجرای کارهای زیر بنایی -احداث ساختمانهای صنعتی و مسکونی-فلزی و گالری ساخت ونصب انواع استراکچرهای-ساخت ونصب مخازن ذخیره سازی 

:توانمندیهای شرکت

جات شکر  و عتی از جمله کارخانصناین شرکت آمادگی کامل جهت انجام عملیات نگهداری وتعمیرات و تامین کاالهای صنعتی و تجهیزات ابزار دقیق و اتوماسیون صنعتی کارخانجات
و صنعتی واحداث ساختمانهای مسکونی ،تجاری...(  اتوماسیون صنعتی و-برق وابزار دقیق -پایپینگ -مکانیکی -–عملیات ساختمانی )PCاجرای پروژه های صنعتی بصورت همچنین 

.عملیات زیر بنائی را دارد انجامو

.تجربیات قبلی و فن آوریهای  نوین خدمتی صادقانه به کشورعزیزمان ایران نمائیمامیدواریم به یاری خداوند متعال بتوانیم  با استفاده از



مختلف  صنعتی از به دنیای صنعت وارد گردید و در زمینه  های 1371دارای مدرک  تحصیلی لیسانس عمران و فوق لیسانس مهندسی مدیریت ساخت و پروژه که از سال مهندس سلطانعلی کمائی:  مدیر عامل 
ضورفیزیکی در حال نگهداری ، تعمیرات و بهره برداری و ساخت اسکلت فلزی بصورت مستمر وشبانه روزی و ح–عملیات  ساختمانی -راه اندازی کارخانجات–برق و ابزار دقیق –فعالیتهای مکانیکی )جمله 

:و سوابق کاری ایشان به شرح ذیل میباشد فعالیت هستند که رزومه 

عنوان سال حضور شرح فعالیت عنوان سال حضور شرح فعالیت

پیمانمدیر یت اجرای 90-89 خدمات صنعتی وحمل مواد شیمیایی:کشت وصنعت حکیم فارابی خوزستان-
کارخانه تولید شکر

مدیریت اجرای پیمان 96-95 ساخت و نصب سازه فلزی و سقف متال دک-:1ساختمان امیراد-
icfاجرای اسکلت بتنی ،عایق ماندگار : بافت فرسوده یافت آباد و پیروزی  تهران-

پیمانمدیر یت اجرای 90-89 قیق عملیات نصب وراه اندازی برق وابزار د:کشت وصنعت حکیم فارابی خوزستان-
سالن تصفیه شکر

مدیریت اجرای پیمان 96-95 icfاجرای اسکلت بتنی ،عایق ماندگار : ویالسازی نشتارود-

پیمانمدیر یت اجرای 90-89 ی عملیات پایپینگ و نصب وراه انداز:کشت وصنعت حکیم فارابی خوزستان-
تجهیزات سالن تصفیه شکر

پیمانمدیر یت اجرای 96-95 عملیات بازسازی واستیل کاری مخازن بویلر کارخانه شکر:وصنعت نیشکر دهخداخوزستانکشت-

پیمانمدیر یت اجرای 90-89 تصفیه عملیات کفسازی وساختمانی سالن:کشت وصنعت حکیم فارابی خوزستان-
شکر

مدیریت اجرای پیمان 96-95 نگهداری وتعمیرات کل کارخانه تولید شکر:کشت وصنعت حکیم فارابی خوزستان-

پیمانمدیر یت اجرای 89-87 انبار نصب وراه اندازی نوار نقاله و استراکچر و دپارتمان: کارخانه ذوب آهن اصفهان -
مواد خام

مدیریت اجرای پیمان 95-94 عملیا ت تعمیرات و نگهداری تجهیزات مکانیکی واحد ام دی اف: کشت و صنعت نیشکر امام خمینی 

پیمانمدیر یت اجرای 87-85 و ساخت ونصب ...نصب وراه اندازی نوار نقاله هاو:کارخانه سیمان مازندران-
و بارگیرخانه وسیلوهای سیماناستراکچرهای فلزی

پیمانمدیر یت اجرای 95-92 عملیات ساخت اسکلت فلزی و غیراسکلت فلزی: شرکت سداد ماشین -

پیمانمدیر یت اجرای 87-84 نصب وراه اندازی آسیابهای کارخانه شکر : کشت وصنعت حکیم فارابی خوزستان -
وساخت و نصب مخازن سوخت و مالس

پیمانمدیر یت اجرای 96-91 عملیات نگهداری وتعمیرات تجهیزات مکانیکی و برقی:وصنعت نیشکر دهخداخوزستانکشت-

پیمانمدیر یت اجرای 84-83 نصب وراه اندازی گالریهای نقاله شکر:کشت وصنعت سلمان فارسی- پیمانمدیر یت اجرای 92-91 مایشگاه عملیات تنظیفات صنعتی و حمل مواد شمیایی و نمونه گیری آز:کشت وصنعت حکیم فارابی خوزستان-
کنترل کیفیت

پیمانمدیر یت اجرای 90-89 نگهداری وتعمیرات کل کارخانه تولید شکر:کشت وصنعت حکیم فارابی خوزستان-



مختلف  صنعتی از جمله به دنیای صنعت وارد گردید و در زمینه  های 1371دارای مدرک  تحصیلی لیسانس عمران و فوق لیسانس مهندسی مدیریت ساخت و پروژه که از سال مهندس سلطانعلی کمائی:  مدیر عامل 
در حال فعالیت هستند که نگهداری ، تعمیرات و بهره برداری و ساخت اسکلت فلزی بصورت مستمر وشبانه روزی و حضورفیزیکی–عملیات  ساختمانی -راه اندازی کارخانجات–برق و ابزار دقیق –فعالیتهای مکانیکی )

:و سوابق کاری ایشان به شرح ذیل میباشد رزومه 

عنوان سال حضور شرح فعالیت عنوان سال حضور شرح فعالیت

اجراء عملیات نصب وراه اندازی 77-76 نصب وراه اندازی کل خط تولید( :مشهد)کارخانه سیمان شرق - پیمانمدیر یت اجرای 83-82 احداث ساختمان اداری: لوله سازی ماهشهر-

سرپرست دفتر فنی 76-75 نصب وراه اندازی کل خط تولید و معماری خط تولید:کارخانه سیمان خوزستان- پیمانمدیر یت اجرای 82-81 نصب وراه اندازی تجهیزات مکانیکی وفورمینگ پرس:لوله سازی ماهشهر-

اجراء عملیات نصب وراه اندازی 75-74 نصب وراه اندازی کل خط تولید:کارخانه سیمان شاهرود- پیمانمدیر یت اجرای 81-79 کیلو ولت منطقه ویژه بندر ماهشهر132عملیات ساختمانی و استراکچر پایپ رک و دکلهای :پتروشیمی فجر-

اجراء عملیات نصب وراه اندازی 74-73 نصب وراه اندازی کل خط تولید:کارخانه سیمان کردستان- مدیر یت اجرای پیمان 81-80 نصب وراه اندازی نوار نقاله های صفافی:کشت وصنعت امیر کبیر -

اجراء عملیات نصب وراه اندازی 73-72 نصب وراه اندازی کل خط تولید :کارخانه سیمان اردبیل- مدیر یت اجرای پیمان 80-79 نصب و راه اندازی نوار نقاله های شکر: کشت وصنعت دعبل خزائی -

اجراء عملیات نصب وراه اندازی 72-71 احداث  کارخانه پوششی پلی اتیلن:کارخانه لوله سازی اهواز- سرپرست اجرایی نصب 
وراه اندازی

79-78 نصب وراه اندازی آسیابها وتجهیزات سالن تولید:کشت وصنعت  دعبل خزائی -

اجراء عملیات نصب 
وراه اندازی

78-77 نصب وراه اندازی کل خط تولید:کارخانه سیمان هرمزگان -



.جزو چهره های ماندگار صنعت ،معدن وتجارت در کشور برگزیده شد1395این شرکت درسال مدیر عامل



سابقه کار فعالیت اجرایی سمت  نام

سال23 مجری پروژه های مکانیکی، برقی و ساختمانی مدیر عامل  کمائیسلطانعلی آقای مهندس 

سال15 مجری پروژه های نفتی نایب رئیس هیات مدیره آقای مهندس احسان هزاری زاده

سال16 مدیر اداری و مالی عضو هیات مدیره خانم مرضیه مزیدین موسی

سال7 مجری پروژه های صنعتی و ساختمانی معاونت مالی، اداری و راهبردی آقای مهندس رضا مزیدین موسی



سابقه کار فعالیت اجرایی سمت  نام

سال34 نگهداری و تعمیرات  مکانیکی معاونت اجرائی نگهداری، تعمیرات و مکانیک ارشد
توربین و ژنراتور آقای مهندس محمد علی انصاری

سال15 پروژه های صنعتی و صنایع نفت و گاز معاونت اجرائی آقای مهندس سیروس نری میسا

سال30 پروژه های صنعتی و صنایع نفت و گاز معاونت بازرگانی آقای مهندس داود عبدالهی

سال10 پروژه های صنعتی مدیریت اداری آقای مهندس میثم قطب 

سال34 پروژه های صنعتی مکانیک ارشد توربین و ژنراتور آقای مهندس علیرضا رمضانی

سال28 پروژه های صنعتی مکانیک ارشد آقای مهندس اکبر جابری

سال8 مجری پروژه های مکانیکی و صنعتی مدیریت اجرایی آقای مهندس محمد فرج وند

سال13 مجری پروژه های مکانیکی و صنعتی مدیریت اجرایی آقای مهندس مهدی روحی موحد

سال8 مجری پروژه های مکانیکی و صنعتی مدیریت اجرایی آقای مهندس میالد متین

سال3 مجری پروژه های پروژه های نو کارشناس آقای علی مزیدین موسی

سال15 پروژه های صنعتی پشتیبانی آقای جعفر رحمانی



÷برند تجهیزات ردیف

PARKER کنترلیوشیرآالت صنعتی
1

SICK-ABB PRV-Air Set-Actuator-شیرهای فشار شکن -
*

SAMSON BUTTERFLY-GLOBE VALVES-GATE VALVE
*

YTC-SIMENS اولتراسونیک -سرعت فلو-فشار-انواع سنسورهای دما 2

ENDRESS  HUSER شات اف ولوهاوترانسدیوسرها-ولوهاسلو نویید 3

PEPPERL &FUSHS ...اینورترها و سافت استارت و
4

IFM سطح-دما–کنترلرهاو ترانسمیترهای وزن –نمایشگرها 
5

ROSEMOUNT پی ال سی و مانیتورینگسیستم های 6

SIMENS طراحی و ساخت انواع تابلوهای برق صنعتی
7

WIKA



تعداد شرح ردیف تعداد شرح ردیف
دستگاه2 بول ماشین 14 ست500 تست پمپ و انواع–خم کن –دایس برقی -ورق گیر-چکش-آچارهای مختلف)

(مختلف ابزار آالت
1

عدد50 وآرگونکپسول اکسیژن 15 دستگاه7 کانکس 2

عدد15 سیلندر گاز 16 دستگاه6 کانتینر 3

دستگاه35 رکتیفایرجوش دستگاه  17 ست13 کشی وغیرهنقشهمیز ,وصندلی میز ,اداری ازجمله کامپیوتر لوازم  4

دستگاه5 برش اتوماتیک 18 نفر100جهت  (وسایل آشپزخانه وغیره,کولر ,تلویزیون,خواب تخت )لوازم مهمانسرا 5

دستگاه20 ترانس جوش 19 عدد5 لیتر1000آب باالی تانکر  6

دستگاه20 دستیبرش دستگاه  20 500جهت 
نفر

غذاکامل طبخ امکانات  7

دستگاه60 سنگ جت 21 دستگاه2 استیشنتوتال دوربین  8

دستگاه20 مینی سنگ 22 دستگاه2 دوربین تئودلیت 9

دستگاه20 دریل معمولی 23 دستگاه2 نیوودوربین 10

دستگاه5 دریل چکشی 24 عدد50 (ستاره وخطکش فلزی, میکرو متر, کولیس )انواع وسایل اندازگیری دقیق  11

دستگاه3 دریل هیلتی 25 ست کامل5 دقیقابزار آالت اجرای عملیات برق و ابزار انواع  12

دستگاه2 دریل ستونی 26 ست5 مخازن هزارمترمکعبیو نصب ساختجهتابزار آالت انواع  13



تعداد شرح ردیف تعداد شرح ردیف
عدد8 تنی5تیفور  40 دستگاه2 دریل مگنت 27

عدد16 تنی1.5تیفور  41 دستگاه10 مختلفانواع ترکمتر  28

عدد15 0.01ساعتی کولیس  42 عدد8 (....و0.2-0.02-0.01با دقت )  مکانیکیترازهای انواع  29

عدد3 برداریدوربین نقشه میکرومتر  43 جفت100 موردنیاز و انواع شیگلتسمه های بکسل ها و واقسام انواع  30

عدد3 رنگسنج ضخامت  44 دستگاه1 تن      3کفی جرثقیل  31

عدد4 ویبرو متر 45 دستگاه1 تنی تندرو      7جرثقیل  32

عدد4 ترمومتر لیزری 46 دستگاه1 چرخ   10تنی اسکانیا 8کفی جرثقیل  33

دستگاه2 باال بردستگاه بتن  ساز به همراه)خالطه  47 عدد23 (چین بلوک)تنی3زنجیری ودستی جرثقیل  34

عدد50 انواع جک های هیدرولیکی و روغنی 48 عدد18 (چین بلوک)تنی   5زنجیری ودستیجرثقیل  35

دستگاه5 میکسر وباال بر ساختمانی 49 عدد9 (چین بلوک)تنی 6متری 6زنجیری با زنجیر جرثقیل  36

شاخه400 لوله داربست  50 دستگاه1 تادانوتنی 25جرثقیل   37

دستگاه3 وانت 51 دستگاه1 چرخ6تنی بنز 6کفی جرثقیل  38

دستگاه9 سواری 52 عدد12 تنی3تیفور  39



دمبلغ تمام شده قراردا کارفرما سال اجراء نام پروژه 
125/000/000/000 کارخانه سداد ماشین 1395-1392 ساخت تجهیزات مکانیکی و سازه های  فلزی صنعتی وساختمانی در کارخانه سداد ماشین تهران جهت پروزه های فوالدوبرجهای مسکونیعملیات 1

244/850/000/000 کشت و صنعت دهخداخوزستان 1398-1390 .......(  نیروگاه وتصفیه آب و –بویلر –تولید –آسیابها)عملیات نگهداری و تعمیر ات مکانیکی و تجهیزات برقی کارخانه شکر دهخدا 2

3/000/000/000 کشت وصنعت حکیم فارابی خوزستان 1392-1391 (کر زردانبار ش-کوره آهک-تولید شکر خام وسفید-آسیابها-تصفیه آب-نیروگاه)تنظیفات صنعتی و حمل مواد شیمیایی کارخانه شکر فارابی عملیات 3

215/000/000/000 کشت وصنعت حکیم فارابی خوزستان 1398-1389 (تجهیزات آزمایشگاهنمونه گیری در آزمایشگاه کنترل کیفیت ،نمونه برداری از فرایندهای کارخانه،نظافت کلیه)تامین نیروی انسانی کارخانه شکر فارابی عملیات 4

42/000/000/000 کشت وصنعت حکیم فارابی خوزستان 1389-1395 .......(  نیروگاه وتصفیه آب و –بویلر –تولید –آسیابها)عملیات نگهداری و تعمیر ات مکانیک کارخانه شکر فارابی  5

4/000/000/000 کشت وصنعت حکیم فارابی خوزستان 1389-1390 عملیات خدماتی وحمل مواد شیمیایی وتنظیفات صنعتی کارخانه شکر فارابی   6

4/000/000/000 کشت وصنعت حکیم فارابی خوزستان 1389-1390 نصب و راه اندازی سیستم برق و ابزار دقیق دپارتمان تصفیه شکر فارابی 7

10/000/000/000 کشت وصنعت حکیم فارابی خوزستان 1389-1390 نصب و راه اندازی تجهیزات مکانیکی و پایپینگ ورنگ آمیزی دپارتمان تصفیه شکر فارابی 8

5/000/000/000 کشت وصنعت حکیم فارابی خوزستان 1389-1390 عملیات کفسازی و ساختمانی دپارتمان تصفیه شکر فارابی 9

10/550/000/000 ذوب آهن اصفهانکارخانه 1387-1389 تن از نوار  نقاله های سیستم انتقال مواد بخش آگلومراسیون طرح توازن کارخانه ذوب آهن 1000تن از اسکلت فلزی و گالریها و نصب و راه اندازی 3000نصب  
اصفهان 10

8/000/000/000 کارخانه سیمان مازندران 1385-1387 پالت زنی و نه وانصب و راه اندازی گالریها ونقاله سیستم انتقال مواد و گالریهای انتقال کلینکر و استراکچر آسیاب و سیلوهای سیمان و تجهیزات بارگیرخ
سیلوهای سیمان مربوط به طرح توسعه و افزایش ظرفیت سیمان مازندران 11

14/500/000/000 طرح توسعه و نیشکر وصنایع جانبی 
خوزستان 1384-1387 (4و3و 2بسته های )نصب و راه اندازی تجهیزات و ماشین آالت سالن آسیاب کارخانه شکر فارابی  12

4/000/000/000 طرح توسعه و نیشکر وصنایع جانبی 
خوزستان 1384-1385 متر مکعبی سوخت و مالس کارخانه شکر فارابی10000و نصب مخازن ساخت  13

2/500/000/000 طرح توسعه و نیشکر وصنایع جانبی 
خوزستان 1383-1384 شکر سلمان فارسیکارخانه و راه اندازی استراکچر و نقاله های نصب  14

9/000/000/000 گروه صنعتی سدیدماهشهر 1381-1383 تنی فورمینگ پرس200تن ماشین آالت و تجهیزات مکانیکی و پایپینگ کارخانه لوله سازی ماهشهر بویژه قطعات 3500و راه اندازی نصب  15

1/500/000/000 گروه صنعتی سدیدماهشهر 1381-1382 اسکلت فلزی لوله سازی ماهشهرنصب  16

3/000/000/000 پتروشیمی فجرماهشهر 1379-1381 کیلو ولت منطقه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر132ساخت فونداسیون دکل های عملیات  17

13/000/000/000 پتروشیمی فجر ماهشهر 1379-1381 متر واقع در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر5200ساختمانی پایپ رکهای پتروشیمی فجر به طول عملیات  18

7/000/000/000 طرح توسعه و نیشکر وصنایع جانبی 1378-1380 ینگ تصفیه و عملیات پایپپلت فرمها و همچنین ساخت و نصب ( های شکر ونقاله تولید ، آسیاب ) و راه اندازی تجهیزات و ماشین آالت مربوط به سالن های نصب 
دعبل خزاعیشکر کارخانه  19







ساخت اسکلت فلزی و غیر اسکلت فلزی

و زرین 420324بشماره پروژه 2وزرین سوله 420317بشماره پروژه 1فلزی  زرین سوله عملیات ساخت  اسکلت
مربوط به زرین سوله420327بشماره پروژه 3سوله 

مربوط به تعاونی مسکن نمونه رسا420351بشماره پروژه T4فلزی  آرتمیس عملیات ساخت  اسکلت

مربوط به تعاونی مسکن نمونه رسا420323و 420322بشماره پروژهT2فلزی  آرتمیسعملیات ساخت  اسکلت

و طرح توسعه 420310بشماره پروژه 195پایه نوار نقاله طرح توسعه زرند  کرمان عملیات ساخت اسکلت فلزی 
مربوط به فکور صنعت تهران420278زرند کرمان بشماره پروژه 

مربوط به فکور صنعت تهران420275استراکچر فوالد خوزستان بشماره پروژه عملیات ساخت اسکلت فلزی 

مربوط به فکور صنعت تهران420358بشماره پروژه 159استراکچر چادر ملو عملیات ساخت اسکلت فلزی 

به فکور مغناطیس اسپادانامربوط420350عملیات ساخت تیرورق بشماره پروژه 

مربوط به فکور صنعت تهران420310پروژه بشماره168پایه موتور کانوایر فوالد خوزستان 







، تعمیرات مکانیکینگهداری

(2-3-4)بسته های  آسیاب وتعمیرات تجهیزات و ماشین آالت سالن نگهداری 

سانتریفیوژهاوتعمیرات دستگاههای نگهداری 

وتعمیرات توربین های بخارنگهداری 

وتعمیرات ماشین آالت قند سازینگهداری 

تصفیه شکرو تجهیزات ماشین آالت نگهداری و تعمیرات 

پمپها  و الکترو موتورها سرویس  و تعمیرانواع

سرویس و نگهداری تجهیزات نیروگاه و بویلر و تصفیه آب

تجهیزات کوره آهکسرویس و نگهداری

ساخت قطعات وتراشکاریهای مربوط











و تعمیرات تجهیزات برقینگهداری

.PLC .نگهداری و تعمیرات تابلوهای 

. LV / HV .و تعمیرات کلیدها و مدارات فرمان و موتورهای نگهداری

و تعمیرات سیستم روشنایی کارخانه و چراغهای خیابانی نگهداری

و تابلوهای سانترو اینورتورها نگهداری و تعمیرات رکتیفایر 



تامین نیروی انسانی نمونه گیری 

مستمر و مداومنمونه برداری از فرایندهای مختلف کارخانه  در ساعتهای  مختلف بطور

(وسایل ،تجهیزات ،ظروف آزمایشگاه)نظافت کلیه تجهیزات آزمایشگاه 





عملیات تنظیفات صنعتی و حمل مواد شیمیایی

و سنگها ی اسیابmain-20-21-22نمودن نقاله های آنلودینگ ، واشینگ ، محوطه شریدر،نقالهتنظیف

آوری ، بارگیری و تخلیه تفاله های نیشکرجمع

تنظیفات محوطه نیروگاه بویلر و تصفیه آب و حمل مواد شیمیایی مربوطه

تنظیفات سالن تولید شکر خام  کالریفایرها و مادتانکهاو حمل مواد شیمیایی مربوطه

تنظیفات سالن تولید شکر سفید ، بلت شکر و حمل مواد شیمیایی مربوطه

سانتریفیوژ و انبار شکر زردتنظیفات نقاله های انتقال شکر زرد ،ماشینهای

حمل مواد شیمیایی مربوطههای تفاله بر کوره آهک و تنظیفات محوطه کوره آهک ،نقاله

های داخل کارخانهlogonنظافت حوضچه های تریپ و 

حوطه نظافت محوطه ایستگاه تخلیه و ذخیره سازی سوخت بویلرها و کلیه راه آبهای سطحی و صنعتی داخل م





، تعمیرات و تنظیفات صنعتینگهداری

(2-3-4)بسته های  آسیاب وتعمیرات تجهیزات و ماشین آالت سالن نگهداری 

سانتریفیوژهاوتعمیرات دستگاههای نگهداری 

وتعمیرات توربین های بخارنگهداری 

وتعمیرات ماشین آالت قند سازینگهداری 

تصفیه شکرو تجهیزات ماشین آالت نگهداری و تعمیرات 

پمپها  و الکترو موتورها سرویس  و تعمیرانواع

سرویس و نگهداری تجهیزات نیروگاه و بویلر و تصفیه آب

تجهیزات کوره آهکسرویس و نگهداری

ساخت قطعات وتراشکاریهای مربوط

فیلترهای خالء و -محوطه توربین ها و سنگهای آسیاب-شریدرهامحوطه و نینمودن نقاله تخلیه تنظیف 
ماشینهای سانتریفیوژها

کوره آهک -افقی وعمودی کریستاالیزرهای تنظیف نمودن 











عملیات برق وابزار دقیق

ابزاردقیق نصب تجهیزات برق واجرای عملیات 

-  MCC-سانتریفیوژ–تابلوهای مارشالینگ نصب  DCS  

LV-MVترانسفورماتورها ی نصب 

JBنصب گلند و کانکشن ، نصب،عملیات کابلکشی 

  TRAY & CONDUIT&LADDERعملیات 

 HOOK UP&TUBE، اجرای دقیقتجهیزات ابزار نصب وعملیات  کالیبراسیون 

عملیات تست و راه اندازی   







عملیات لوله کشی و نصب تجهیزات مکانیکی ثابت و دوار

قطرهای متفاوتهای کربن استیل و استنلس استیل  با وجوشکاری لوله نصب ، تاپ فی 

بخارخطوط استنلس و کربن استیل و ی عملیات فالشینگ و هیدروتست لوله ها اجرای 

مصرفیعملیات لوله های هوای فشرده خطوط ابزار دقیق و هوای اجرای 

:نصب تجهیزات مکانیکی و دوار شامل اجرای 

کریستاالیزرها، فیلترهای خالء ، سانتریفیوژها ، فیلترهای دوار و پمپها 





ساختمانیعملیات کفسازی و

(ریزی بتن بندی و آرماتوربندی، قالب)، اجرای شناژ و فونداسیون کفسازی عملیات 

عملیات نصب اسکلت فلزی و بتنی

...(و هپلکس آجرچینی ، بلوک چینی )عملیات سفت کاری 

(سرامیک کاری ،کاشی کاری و سنگ نما )عملیات نماکاری 

پنجره دوجدارهعملیات ساخت و نصب درب و 

وکاذب عملیات اجرای انواع سقف بتنی ،تیرچه

اجرای عایقهای حرارتی و رطوبتی 







عملیات نصب وراه اندازی گالریها و استراکچر و نقاله های انبار مواد خام

ساخت ونصب گالریهای انتقال مواد

ساخت ونصب ایستگاههای تغییر مسیر

ساخت ونصب وراه اندازی سیستم انتقال مواد

ساخت ونصب شوتهای ریزش









نصب وراه اندازی گالریها و نوار نقاله های انتقال مواد و نصب وراه اندازی ساخت ،
بارگیرخانه وسیلوهای سیمان و انتقال سیمان

موادانتقال سیستم و راه اندازی نصب 

ونصب گالریها انتقال کلینکر ساخت 

سیمانونصب استراکچر آسیاب ساخت 

سیمانساخت ونصب استراکچر باالی سیلوهای 

سیمانونصب استراکچر انتقال ساخت 

سیمانوراه اندازی تجهیزات سیلوهای نصب 

بونکرو بارگیری وپاکت زنی بارگیرخانهنصب و راه اندازی تجهیزات 

سیماننصب و راه اندازی سیستم پالت زنی وبسته بندی پاکتهای 

نصب وراه اندازی تجهیزات سیستم انتقال سیمان                





نصب وراه اندازی تجهیزات سالن آسیابعملیات

نصب و راه اندازی  آسیابها و تجهیزات مربوطه

شستشوی نیانتقال و تجهیزاتنصب و راه اندازی 

آسیابهانصب و راه اندازی توربین 

باگاسنصب و راه اندازی سیستم انتقال 

کاترهانصب و راه اندازی تجهیزات شریدر و 

هانصب و راه اندازی سیستم هیدرولیک توربین ها و آسیاب 

آسیابعملیات نصب و جوشکاری سیستم لوله کشی سالن 

(اندازی تست و راه )  نصب کلیه تجهیزات برق و ابزاردقیق 





ساخت و  نصب مخازنعملیات

ورقهانمودن سایز 

ورقهانورد و پخ زنی ,کاریخم 

مخازنفول جوش و تست ,مونتاژ 

مخازندادن و نصب کردن کویل هیتر کف فرم ,ساخت

راه پله و هند ریل هانصب





نصب وراه اندازی تجهیزات مکانیکیعملیات

هیدرولیک فورمینگ پرس سیستم و راه اندازی نصب 

سیستم هیدرولیک تجهیزات لوله سازی

تنی فورمینگ پرس200قطعات نصب 

نصب و راه اندازی فورمینگ پرس

متر5نصب و راه اندازی  غلطکهای پلیت رولرها باعرض 

اینچ56نصب و راه اندازی پایپ رولرها تا سایز  

نصب و راه اندازی ترنینگ رولرها

نصب و راه اندازی دستگاه اکسپندر

نصب و راه اندازی دستگاه تک ولدینگ

نصب پایپ رکها

نصب اسکلت فلزی                                       







نصب وراه اندازی تجهیزات سالن آسیابعملیات

آسیابنصب وراه اندازی تجهیزات سالن 

تولیداندازی تجهیزات سالن نصب وراه

شکروراه اندازی نقاله های نصب 

شکرو نصب پلتفرمهای سالن تولید وتصفیه ساخت 

پاپینگ تصفیه شکر        عملیات 





وراه اندازینصب

شکنو راه اندازی سنگ شکن واپرون فیدروهای سنگ نصب 

اختالطنصب و راه اندازی استاکر و ریکالیمر و نوار نقاله های سالن 

موادنصب و راه اندازی آسیاب مواد خام و سیستم انتقال 

بونکرهانصب و راه اندازی تجهیزات سیلوهای سیمان و سیستم بارگیری 

سیماننصب و راه اندازی تجهیزات  بارگیرخانه و پاکت گیری و نقاله های بارگیری پاکت 

نصب و راه اندازی تجهیزات انتقال کلینگر به مخازن و سیلوهای کلینگر      
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