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در دنیـــای صنعتــی امـــروز کــه رقــــابت و نــوآوری، شــاخصه ی اصـــلی آن محســوب مــی شــود، مجموعــه هــای چنــد کســب 
ــار داشــتن مزیتهایـــی منحصــر بــه فــرد، توانســته انــد ســهم مهمـــی در پیشــرفت  ــا دراختیـ ــاره )Conglomerate( بـ و کــ
ــا داشــته باشــند؛ لیکــن ایــن رهیافــت همــواره مؤلفــه هــای خــاص  ــالص ملــی کشورهـ اقتصــادی و افـــزایش تولیــد ناخـ
خــود را مــی طلبــد. از جملــه عوامــل مؤثــر در موفقیــت ایــن گونــه شــرکت هــا مــی تــوان بــه تیــم مدیریتــی شایســته، بــه 
کارگیــــری فنـــاوری های نویـــن ، توانایی تأمیـــن و مدیـــریت منابع مالـــی، مدیریت ریســک و بهره گیـــری از سازمـــان های 

یادگیرنــده و کـــارآفرین اشــاره کــرد. 
ــت در  ــته اس ــب و کاره، توانس ــد کس ــه ای چن ــوان مجموع ــه عن ــود ب ــت خ ــه فعالی ــه ده ــی س ــکار در ط ــی تام ــروه صنعت گ
حــوزه هــای صنایــع فــوالد، نفـــت، گاز و پتـــروشیمی، کانــی غیــر فلــزی ،آب و انــرژی، عمرانــی و خــودرو توانایــی هــای فنــی، 
مهندســی و امکـانـــات تولیــدی کشــور را ارتقـــا دهد.ایــن گــروه از مجموعــه هــای پیشــرو در عرصــه ی تولیـــد و اجـــرای 
پــروژه هــای صنعتــی اســت کــه در حــال حاضـــر بــا فعالیــت 11 شرکـــت فنــي مهندســـی، یــک شـــرکت بازرگانــی و چنــد 

کنسرسیـــوم، یکــی از گــروه هــای صنعتــی شــاخص در بخــش خصوصــی بــه شــمار مــی آیــد. 

معرفی گروه صنعتی تامکار
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نام شرکت

شرکت تامکار

شرکت صنایع فوالد اخگر اصفهان 

شرکت ساخت تجهیزات گاز تامکار

 شرکت مهندسی فرادید میهن

شرکت پترو کاو آریان 

شرکت آرین جهان انرژی

Barckly شرکت بازرگانی

شرکت سوخت پاش سازی پارس

شرکت تامکار سنگ آرین

شرکت فوالد آلیاژی پیشرو سپاهان

شرکت پارس ذوب اسپادانا

شرکت لیو )دهکده هنری لیو(

شرکت آالپاد سبز

)MTS( کنسرسیوم تامکار، میکاسازه

کنسرسیوم تامکار، میکاسازه، صفافوالد

تاریخ تاسیس

از 1365

از 1364

از 1379

از 1373

از 1385

از 1387

از 1382    

از 1363

از 1383

از 1387 

از 1387

از 1389

از1384

از 1385

از 1390

موقعیت

اصفهان، منطقه صنعتی دولت آباد

اصفهان، منطقه صنعتی اشترجان 

اصفهان، منطقه صنعتی مورچه خورت

تهران، منطقه صنعتی شمس آباد

اصفهان، منطقه صنعتی  اشترجان

البرز، پارک فناوری پردیس

امارات متحده عربی، دبی

اصفهان، منطقه صنعتی دولت آباد

اصفهان، منطقه صنعتی دولت آباد

اصفهان، منطقه صنعتی اشترجان

اصفهان، منطقه صنعتی محمود آباد

تهران، شهرک صنعتی بهارستان

تهران، خیابان شریعتی

اصفهان، خیابان آبشار

اصفهان، خیابان مشتاق

مساحت

70000 متر مربع

35000 متر مربع

16600 متر مربع

7500 متر مربع

10000 متر مربع

600 متر مربع

400 متر مربع

2000 متر مربع

4000 متر مربع

10000 متر مربع

10000متر مربع

2000 متر مربع

600 متر مربع

اشتغال مستقیم

500  نفر

 80  نفر 

150 نفر

 70 نفر

 120 نفر 

20  نفر 

 8  نفر 

15  نفر

 50  نفر 

20 نفر

 45  نفر 

22 نفر

20 نفر
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گستره فعالیت های گروه صنعتی تامکار در صنایع زیر بنایی کشور

   طراحـی و سـاخت انـواع جایگاه های سـوخت 
CNG

از سـال 1379 تـا بـه امروز توانسـته ایم بیش از 
300 جایگاه سـوخت CNG، که در سراسـر کشـور 
کنیـم. تولیـد  را  انـد،  رسـیده  بـرداری  بهـره  بـه 

تجهیـزات ایـن جایـگاه ها با تکنولوژی شـرکت های  
طـراز اولـی چـون Green Field ,MAN FIA و ... 

طراحـی و تولیـد شـده اند.
    اجرای پروژه های دریایی و فراساحل

بـود  هایـی  مجموعـه  اولیـن  از  تامـکار  مجموعـه 
کـه پـس از پایـان جنـگ تحمیلـی بـرای بازسـازی 
صنایـع  عرصـه  وارد  نفتـی،  سـکوهای  توسـعه  و 

ماسـت. افتخـارات  از  ایـن  و  شـد  دریایـی 
 ایـن مجموعـه تاکنـون موفق به اجرای پـروژه های 
 ،P4 بازسـازی سـکوهای نفتی ابوذر، سـاخت جکت
بـزرگ تریـن جکـت نفتـی خاورمیانـه )نصـب شـده 
در میدان نفتی رشـادت(، سـاخت سـازه اسـتینگر 
مربـوط به شـناور لوله گـذار ابـوذر 1200و پروژه 
هایـی از ایـن دسـت شـده اسـت. بـه طـور تقریبی 
ایـن پـروژه هـا دربردارنـده بیـش از 22 هزار تن 

    سـاخت کارخانجـات فـوالد سـازی به صورت 
کلید در دست

طرح   4 اجرای  به  مفتخر  تاکنون   1385 سال  از 
کنسرسیوم   قالب  در  بخش  این  در  ملی  توسعه 
شرکت های تامکار، میکاسازه )پروژه ورق خودرو 
چهارمحال و بختیاری و توسعه فوالد آلیاژی ایران( 
صفافوالد  تامکار،  های  شرکت  کنسرسیوم  و 
فوالد  کارخانه  توسعه  )پروژه  میکاسازه  سپاهان، 
سازی و نورد پیوسته سبا همچنین پروژه افزایش 
ظرفیت ناحیه فوالد سازی مجتمع فوالد مبارکه( با 
سازنده  و  طراح  های  شرکت  معتبرترین  همکاری 
و  Danieli جمله  از  جهان  در  فوالد  کارخانجات 
ظرفیت  افزایش  باعث  که  ایم  گردیده   Tenova

های زیر شده است:
-افزایش ظرفیت ناحیه فوالد سازی مجتمع فوالد 

مبارکه از 5/4 به 7/2 میلیون تن در سال
نورد  و  سازی  فوالد  کارخانه  ظرفیت  -افزایش 

پیوسته سبا از 0/7 به 1/6 میلیون تن در سال
-افزایش ظرفیت فوالد آلیاژی ایران از 200 به 

400 هزار تن در سال

و  چهارمحال  خودرو  ورق  تولید  کارخانه  -احداث 
با ظرفیت تولید 400 هزار تن در سال بختیاری 
  طراحـی و سـاخت تجهیـزات و ماشـین آالت 

مـورد نیـاز صنایـع فـوالد
بیش  ایم  توانسته  بخش  این  1376در  سال  از 
از 58 پروژه بزرگ در اکثر کارخانه های فوالدی 
فوالد  اصفهان،  مبارکه  فوالد  جمله  کشوراز 
خوزستان، فوالد اکسین، فوالد هرمزگان و ... به 
انجام برسانیم.به طور تقریبی این پروژه ها در کل 
شامل بیش از 62 هزار تن ساخت ماشین آالت و 
تجهیزات و بیش از 37 هزار تن نصب تجهیزات 
بوده اند و همچنان پروژه های بزرگی از این دست 
در کارخانجات گروه صنعتی تامکار در حال ساخت    

می باشند.
تولید انواع لوله های رفورمر 

لوله های رفورمر در واحد های احیا مستقیم نقش 
انواع  اکنون  دارند.هم  عهده  بر  را  کارخانه  قلب 
پایه  آلیاژهای  سوپر  جنس  از  رفورمر  های  لوله 
این  های  کارخانه  در  اینچ  تا 12   3 قطر  از  نیکل 

مجموعه در حال تولید است.

معرفی گروه صنعتی تامکار



7 گروه صنعتی تامکار

 
ساخت و نصب تجهیزات بوده اند.

   اجرای پروژه ها ی نفتی در بخش خشکی
اجرای موفق پروژه هایی چون مشارکت در ساخت و نصب 
تجهیزات فاز های 9،10،12،15،16،17،18،20،21 
نصب  و  ساخت  جنوبی،  پارس  گازی  میدان  توسعه 
تجهیزات مجتمع کشتی سازی خلیج فارس و ... بخشی 

از کارنامه ما در این عرصه می باشد.
   تولید انواع لوله و اتصاالت کرکینگ 

تولید  تکنولوژی  به  خاورمیانه  در  بار  اولین  برای 
دست  سانتریفیوژ  روش  به  کرکینگ  های  لوله 
صنایع  در  استراتژیک  محصول  این  ایم.  یافته 
پتروشیمی و کارخانجات تولید الفین نقش کلیدی 
سوپر  جنس  از  رفورمر  های  لوله  انواع  دارد. 
در  اینچ   12 تا   3 قطر  از  و  نیکل  پایه  آلیاژهای 

کارخانه های این مجموعه در حال تولید است.
   ریخته گری و تولید انواع قطعات ویژه

قطعات ویژه ای همچون فشار شکن های سر چاهی 
)Swept Bend(، انواع شیر های صنعتی به ویژه 

شیر های توپی )Ball Valve( تا ابعاد 56 اینچ در 
فهرست تولیدات این گروه هستند.

 Runner  عددی آن برای تنظیم میزان آب ورودی به
توربین به کار می رود را تولید کرده ایم.

این قطعات از نظر کیفیت مورد تایید شرکت های 
تاکنون  و  باشند  می   Alstom و   Voith Siemens

در سدهای سیمره، کارون 4، گتوند و سد مسجد 
سلیمان نصب و مورد بهره برداری قرارگرفته اند.

   تولید قطعات و تجهیزات توربین های بادی 
660 کیلو وات

با همکاری شرکت سدید  تاکنون  از سال 1386 
ساخت  به  موفق  کارفرما،  عنوان  به  نیرو  صبا 
بادی  توربین  123عدد  اصلی  تجهیزات  و  قطعات 

660 کیلو وات شده ایم.

  اجرای پروژه های ساخت بخش مکانیکی و 
برق انواع سد و شبکه های انتقال آب

از سال 1373 تاکنون در این حوزه بیش از 167 
پروژه را به صورت موفقیت آمیز اجرا کرده ایم 
های  پروژه  برق  و  مکانیکی  تجهیزات  ساخت  که 
علیا،  گتوند  آفرین،  خدا  سد  مانند  فراوانی  ملی 
رئیس  نیمه،  چاه  سیزاخ،  سی،  قیزقلعه  سیوند، 
چای عجب شیر،  قلعه  کرخه،  تالوار،  دلواری،  علی 

شهید عباسپور را می توان نام برد.
  اجرای پروژه های ساخت تصفیه خانه های 

آب و فاضالب
از سال 1374 تاکنون شاهد اجرای موفق پروژه های
سـاخت 2 واحـد تصفیـه آب جهت کارخانجـات فوالد،

توسـعه تصفیه خانه شـمال اصفهان از 0/4 به 1/2 
میلیـون نفـر و اجرای 9 پـروژه دیگر بوده ایم.

هـای  توربیـن  تجهیـزات  و  قطعـات  تولیـد    
آبی بـرق 

قطعــات خاورمیانــه  در  بــار  اولیــن  بــرای 
Wicket Gate( که مجموعه 24 ویکیــت گیت )
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   ساخت سازه های خاص فوالدی )ابرسازه(
فردی  به  منحصر  و  عظیم  های  پروژه  به  توجه  با 
که گروه صنعتی تامکار در حوزه ساخت سازه های 
ی  مجموعه  این  است،  داده  انجام  فوالدی  خاص 
پیمانکاران  معتبرترین  از  یکی  عنوان  به  پیشرو 
می  محسوب  کشور  در  عظیم  های  سازه  ساخت 

شود.
از جمله پروژه های اجرا شده می توان به موارد 

زیر اشاره کرد:
چهار  ورق خودرو  کارخانه  - پروژه ساخت سازه 
)از  متر   62 ارتفاع  حداکثر  با  بختیاری  و  محال 
پی( و بیش ترین طول دهانه 40 متر، در کل به 

وزن 8000 تن
احیاء  مدول  مگا  واحد  دو  سازه  ساخت  پروژه   -
مجتمع  خرازی  شهید  توسعه  طرح  جهت  مستقیم 
فوالد مبارکه اصفهان به ارتفاع 82 متر و طول و 
عرض 25*32 متر، اتصاالت از نوع مفصلی پیچ و 
مهره ای با استحکام باال )کالس 10/9(، در کل به 

وزن 8000 تن

    ساخت ماشین آالت فرآوری سنگ مرمریت
ذخایر غنی سنگ های تزئینی در کشور که به دلیل  
سنگ  فرآوری  صنایع  بودن  قدیمی  و  فرسوده 
امکان استفاده صحیح و مناسب از آن وجود ندارد 
ما را بر آن داشت تا با بهره گیری از تکنولوژی روز 
سنگ  فرآوری  آالت  ماشین  تولید  به  اقدام  دنیا 

در ایران نماییم.
لیسانس  و  تکنولوژی  با  تاکنون   1383 سال  از 
شرکت ایتالیایی Breton که از معتبرترین شرکت 
نیاز  مورد  آالت  ماشین  کننده  تولید  و  طراح  های 
ماشین  جهان است  در  تزیینی  صنعت سنگ های 
آالت مختلف فرآوری سنگ مرمریت را تولید کرده 
ایم که از آن جمله می توان به ماشین اره گروهی 
80 تیغه، ماشین ساب اسلب و ماشین CNC فرز 
که  مفتخریم  اینک  هم  کرد.  اشاره  ای  دروازه 
ماشین آالت تولیدی این مجموعه نه تنها در ایران 
ایتالیا  جمله  از  جهان  های  کشور  سایر  در  بلکه 

مورد بهره برداری قرار گرفته اند.
   طراحی و ساخت خطوط تولید آجر و سفال

گروه  فعالیت  ترین عرصه های  پر سابقه  از  یکی 

صنعتی تامکار، طراحی و تولید ماشین آالت آجر و
تا   1365 سال  از  مجموعه  باشد.این  می  سفال 
کنون توانسته به واسطه نوآوری و کیفیت همواره 
پیشتاز این عرصه باشد. طی این سالیان مفتخر به 
تولید و راه اندازی بیش از 350 خط تولید آجر و 
سفال در داخل کشور و صادرات این ماشین آالت 

به کشور های همسایه هستیم.
تجهیزات  و  آالت  ماشین  و ساخت  طراحی     

کارخانجات سیمان
از سال 1380تاکنون پروژه های گوناگونی را برای 
13کارخانه سیمان در داخل کشور و 2 کارخانه در 

خارج از کشور با موفقیت به انجام رسانیده ایم.
   تولید انواع چرخ دنده تا قطر 10 متر 

دنده  چرخ  به  کشور  نیاز  دلیل  از سال 1382به 
خرید  به  تامکار  صنعتی  گروه  باال،  قطر  های 
تکنولوژی و ماشین دنده زنی از اروپا اقدام نمود 
و طی این سالیان با تولید چرخ دنده تا قطر 10 متر 
و مدول 42 توانست کمک شایانی به حرکت، چرخ 

بسیاری از صنایع کند. 

معرفی گروه صنعتی تامکار
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- پروژه ساخت سازه مرکز همایش های بین المللی
اصفهان، شکل سازه نیم کره ای به ارتفاع 60 متر 
)از پی( و به قطر داخلی 90 متر به همراه قوس 
اتصاالت  نوع  متر،   9 حدود  زدگی  بیرون  با  های 
)کالس  باال  استحکام  با  ای  مهره  و  پیچ  و  مفصلی 

10/9(، در کل به وزن 2500 تن

    تولید سرسیلندر خودروهای سبک
کشور  در  خودرو  افزون  روز  تولید  به  توجه  با 
همچنین نیاز به ایجاد زیر ساخت های الزم جهت 
تولید موتور ملی، گروه صنعتی تامکار با مشارکت 
شرکت اطلس پمپ سپاهان در سال 1387اقدام 
خودروهای  سرسیلندر  تولید  کارخانه  ایجاد  به 

سبک نمودند.
سالیانه  تولید  ظرفیت  با  اکنون  هم  کارخانه  این 
500 هزار عدد سرسیلندر مشغول به فعالیت می 

باشد.



افتخارات گروه صنعتی تامکار

گواهینامه های گروه صنعتی تامکار

گروه صنعتی تامکار 10

معرفی گروه صنعتی تامکار
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تعدادی از برترین پروژه ها و تولیدات گروه صنعتی تامکار

در صنایع فوالد
• طراحی و ساخت مخازن گوگرد زدایی جهت واحد احیاء مستقیم فوالد خوزستان برای اولین بار در کشور

• دستیابی به تکنولوژی ساخت انواع بلوئر دورانی )Positive Displacement Blower( و تبدیل ایران به چهارمین کشور سازنده این 
    نوع بلوئر در جهان

• ساخت کوره های قوس الکتریکی با ظرفیت 200 تن در ساعت برای اولین در ایران
• تولید انواع لوله و اتصاالت رفورمر مورد استفاده در واحد احیاء مستقیم برای اولین بار در خاورمیانه

• ساخت سازه و کوره اولین و دومین مگا مدول های احیاء مستقیم  کشور از لحاظ ظرفیت تولید و  هفتمین و هشتمین در جهان
• تولید واگن های حمل گندله برای اولین بار در خاورمیانه

• ساخت و نصب بزرگ ترین بستر خنک کننده خاورمیانه جهت کارخانه فوالد اکسین
• ساخت پاتیل های حمل مذاب به گنجایش 200 تن برای اولین بار در ایران

• ساخت ماشین حمل پاتیل با سیستم برگردان )Ladle Transfer Car With Tilting Device( برای اولین بار در ایران
• ساخت بزرگ ترین ماشین حمل پاتیل مذاب در ایران با توان جابه جایی 300 تن

• ساخت بزرگ ترین ماشین Ladle Lifting در ایران
• ساخت میز غلطکی متحرک بخش برش برای اولین بار در ایران

• ساخت ماشین انباشت و برداشت برای اولین بار در ایران 
• ساخت مشعل های ریفومر احیاء مستقیم برای اولین بار در ایران

• تولید انواع قطعات سوپر آلیاژ پایه نیکل، کبالت و کرم
• تولید انواع پاتیل حمل سرباره تا گنجایش 17 متر مکعب مطابق با استاندار های جهانی

در بخش صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
• ساخت بزرگترین جکت نفتی خاورمیانه )جکت P4 میدان رشادت(

• ساخت سازه استینگر شناور لوله گذار ابوذر 1200 برای اولین بار در ایران
• ساخت و حمل 188 عدد Crossing Support خطوط لوله بخش فرا ساحل در مدت زمانی بی سابقه در کشور 

• بازسازی انواع بال والو تا قطر 56 اینچ برای اولین بار در خاورمیانه
• تولید انواع لوله و اتصاالت کرکینگ برای اولین بار در خاورمیانه

• ساخت انواع کمپرسورهای جایگاه سوخت CNG در ظرفیت های 30 تا 2000 متر مکعب بر ساعت و با حداکثر فشار خروجی 501 بار 
    برای اولین بار در کشور

• طراحی و ساخت جایگاه سوخت CNG با ظرفیت 250 متر مکعب در ساعت با قابلیت نصب در ارتفاع برای اولین بار در کشور
• راه اندازی مرکز مانیتورینگ جایگاه های سوختگیری گاز طبیعی برای اولین بار در ایران در محل پارک فناوری پردیس

•طراحی و ساخت جایگاه های کوچک سوخت CNG در ظرفیت های 5 و 24 متر مکعب در ساعت با مشارکت شرکت ایتالیایی 
   برای اولین بار در کشور

در بخش کانی غیر فلزی
• سازنده پیشرفته ترین ماشین آالت فرآوری سنگ مرمریت )خط تولید اسلب( در خاورمیانه با تکنولوژی شرکت برتون ایتالیا  

• اولین صادر کننده ماشین آالت فرآوری سنگ مرمریت )خط تولید اسلب( به اتحادیه اروپا )کشور ایتالیا( در خاورمیانه
• اولین طراح و سازنده ماشین آالت تولید آجر و سفال در ایران

• سازنده پیشرفته ترین ماشین آالت تولید آجر و سفال در ایران
• تنها طراح و سازنده چرخ دنده تا قطر 10 متر در خاورمیانه

در بخش آب و انرژی
• مشارکت در ساخت توربین های بادی 660 کیلو وات برای اولین بار در ایران

• ساخت قطعات ویکیت گیت مورد استفاده در نیروگاه های برق آبی برای اولین بار در خاورمیانه
در بخش عمرانی - ساخت سازه های خاص فوالدی

• ساخت بزرگترین و پیچیده ترین سازه فوالدی فرم دار کشور جهت سالن همایش های بین المللی اصفهان
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گروه صنعتی تامکار در یک نگاه
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گروه صنعتی تامکار در یک نگاه
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صنعتی  گروه  تولیدی  امکانات  از  بخشی  گستره 
تامکار

انواع ماشین های تراش تا طول 16 متر و قطر 2 متر
انواع دستگاه های بورینگ تا طول 12 متر
انواع دستگاه های کاروسل تا قطر 2.5 متر 

انواع دستگاه های فرز دروازه ای تا طول 6 متر
دستگاه چرخ دنده زنی تا قطر 10 متر و مدول 42

گروه صنعتی تامکار در یک نگاه
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انواع دستگاه های برش CNC، پالسما و ریلی تا عرض 
6 متر و طول 12 متر و ضخامت برش 300 میلی متر

ـــا عـــرض 3 متـــر و ضخامـــت 60  ـــورد ت ـــواع غلطـــک ن ان
میلـــی متـــر

SAW. GMAW, SMAW انواع دستگاه های جوش
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گروه صنعتی تامکار در یک نگاه
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حرارتی  عملیات  و  گری  ریخته  امکانات  از  بخشی 
گروه صنعتی تامکار

انواع کوره های عملیات حرارتی تا طول 12 متر، عرض 
6 متر، ارتفاع 6 متر و تا ظرفیت 150 تن 

انواع کوره های ذوب القایی با فرکانس متوسط ساخت 
انگلستان و کوره های قوس الکتریک ساخت سوئیس

توانایی ریخته گری انواع قطعات فوالدی و چدنی با آلیاژ 
های مختلف از وزن 200 گرم تا 40 تن

ریخته گری انواع قطعات سوپر آلیاژ پایه نیکل، کبالت 
و کرم
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گروه صنعتی تامکار در یک نگاه
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گروه صنعتی تامکار در یک نگاه
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26

28

30

32

محصوالت انواع  تولید   فرآیند 
فوالدی

 دستاوردهای گروه صنعتی تامکار به
تفکیک مراحل تولید فوالد

در تامکار  صنعتی  گروه  های   پروژه 
کارخانجات فوالد

توسط  شده  اجرا  های  پروژه 
گروه  فوالدی  های  کنسرسیوم 
در  کلید  صورت  به  تامکار  صنعتی 

)Turn Key( دست
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و ماشین واگن برگردانکنسانتره سنگ آهن انباشــت  واحــد 
شــت ا د بر

واحد احیاء مستقیمواحد گندله سازی

شامل:

- محوطه انباشــت و برداشــت 

- ســیلو های ذخیره آهن اســفنجی

-انبــار های قراضه 

ناحیه آهن سازیناحیه مواد خامکنسانتره سنگ آهن

فرآیند  تولید انواع محصوالت فوالدی
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واحد فوالد سازی

ــه گــری مــداوم  ریخت
ــوم ــت و بل بیل

ــه گــری مــداوم  ریخت
ــال واحد نورد سردواحد نورد گرمتخت

ــه گــری مــداوم  ریخت
ــازک ــال ن واحد نورد گرمتخت

ــای  ــد ه ــایر فرآین س
ــورد ن

شامل:

-خــط شستشــوی الکتریکی

-خــط ورق گالوانیزه به 

روش غوطه وری داغ

رنگی -خط ورق 

-خــط قلع اندود

برش -خط 

ناحیه نورد سرد و سایر فرآیند های نوردناحیه نورد گرمناحیه فوالد سازی و ریخته گری مداوم

واحد نورد گرم

واحد نورد سرد
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واحد فوالد سازی 

ساخت کوره پاتیلیساخت کوره قوس الکتریکی

ناحیه مواد خام

سـاخت چـرخ دنـده ماشـین واگـن ساخت ماشین انباشت و برداشت
برگردان و ماشین انباشت برداشت 

ناحیه آهن سازی

ساخت غلطک سرند غلطکیساخت دیسک های گندله سازی 

انــواع ماشــین آالت  ســاخت 
ــل حم

ناحیه نورد گرم

ســاخت تجهیــزات کــوره هــای 
پیــش گــرم

دستاوردهای گروه صنعتی تامکار به تفکیک مراحل تولید فوالد

ــایر  ــرد و س ــورد س ــه ن ناحی
ــورد ــای ن ــد ه فرآین

ــزات خــط اســید  ســاخت تجهی
شــویی

ساخت دستگاه کالف باز کن و 
کالف پیچ

واحد ریخته گری مداوم

ساخت برج پاتیل گردان

قفســه  تجهیــزات  ســاخت 
گــرم نــورد  هــای 



29 گروه صنعتی تامکار

       

ساخت پاتیل حمل سرباره ساخت پاتیل حمل مذابساخت انواع ماشین حمل پاتیل

ساخت سیلو های ذخیره آهن 
اسفنجی

ساخت انبار قراضه

ــد  ــازه واح ــوره و س ــاخت ک س
ــتقیم ــاء مس احی

ساخت بلوئر کمپرسورتولید لوله های رفورمر 

ساخت دامی بار و ماشین حمل 
دامی بار

ساخت بستر خنک کننده بیلت ســاخت میــز انتقــال تختــال ساخت میزهای انتقال تختال
بخــش بــرش

ساخت بستر خنک کننده ورق ســاخت کوره تونلی و شاتل
گرم نوردیده

Radiant Tubes ساخت

ساخت واگن حمل گندله

ساخت گیربکس قفسه نورد
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فوالد مبارکه اصفهان
تاریخ تاسیس:1360

ظرفیت تولید: در حال ارتقاء از 5.4 به 7.2 میلیون 
تن در سال

محصول: ورق فوالدی

تاریخ تاسیس: 1381
ظرفیت تولید: در حال ارتقاء از 0.7 به 1.6 میلیون 

تن در سال
محصول: ورق فوالدی

تاریخ تاسیس: 1344
ظرفیت تولید: 2 میلیون تن در سال

محصول: تیر آهن و نبشی

تاریخ تاسیس: 1387
ظرفیت تولید: 1.5 میلیون تن

محصول: تختال فوالدی

تاریخ تاسیس: 1366
ظرفیت تولید: 3.2 میلیون تن

محصول: شمش فوالدی

تاریخ تاسیس: 1388
ظرفیت تولید: 1.05میلیون تن

محصول: ورق فوالدی

تاریخ تاسیس: 1378
ظرفیت تولید:  در حال ارتقا از 0.2 به  0.4 میلیون تن 

در سال
محصول :  بیلت 

تاریخ تاسیس: طبق زمان بندی 1394
ظرفیت تولید: 1میلیون تن 

محصول: شمش فوالدی

تاریخ تاسیس: طبق زمان بندی 1394
ظرفیت تولید: 1.6میلیون تن

محصول: آهن اسفنجی

تاریخ تاسیس: 1388
ظرفیت تولید: 0.4 میلیون تن

محصول: ورق گالوانیزه بدنه خودرو

کارخانه فوالد سازی و
 نورد پیوسته سبا

ذوب آهن اصفهان

فوالد هرمزگان

فوالد خوزستان

فوالد اکسین

فوالد آلیاژی ایران

فوالد چادرملو

فوالد گل گهر
 سیرجان

ورق خودرو چهار
محال و بختیاری

آهن سازیمواد خامپروژه های گروه صنعتی تامکار در کارخانجات فوالد
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سایر فرآیند های نوردنورد گرمریخته گری مداومفوالد سازی
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مجتمع فوالد مبارکه 
اجرای عملیات طراحی، تهیه، ساخت، نصب، تست و راه اندازی پروژه افزایش ظرفیت زیر سقف واحد فوالد سازی از 5.4 به 7.2 میلیون تن 

 EPC در سال به صورت

ناحیه ی فوالد سازی و نورد پیوسته سبا
طراحی، تدارک، کارهای ساختمانی، ساخت، نصب، آزمایش و راه اندازی تجهیزات به منظور تکمیل و افزایش ظرفیت ناحیه فوالد سازی و نورد 

EPC پیوسته سبا از 0.7 به بیش از 1.6 میلیون تن در سال به صورت

)Turn Key( پروژه های اجرا شده توسط کنسرسیوم های فوالدی گروه صنعتی تامکار به صورت کلید در دست
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)Turn Key( پروژه های اجرا شده توسط کنسرسیوم های فوالدی گروه صنعتی تامکار به صورت کلید در دست
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ورق خودرو چهارمحال و بختیاری
انجام خدمات مهندسی، ساختمانی، سیویل، ساخت و نصب اسکلت فلزی، ساخت، نصب و راه اندازی خط تولید گالوانیزه بدنه اتومبیل همچنین 

ساخت 12 دستگاه جرثقیل سقفی به صورت کامل

کارخانه فوالد آلیاژی ایران
EPC طرح افزایش ظرفیت کارخانه فوالد آلیاژی ایران از 200 هزار تن به 400 هزار تن به صورت

)Turn Key( پروژه های اجرا شده توسط کنسرسیوم های فوالدی گروه صنعتی تامکار به صورت کلید در دست
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)Turn Key( پروژه های اجرا شده توسط کنسرسیوم های فوالدی گروه صنعتی تامکار به صورت کلید در دست



فوالد36
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38

258

40

40

و  انباشت  دستگاه های  ساخت 
توازن  توسعه  طرح  جهت  برداشت 

شرکت ذوب آهن اصفهان

 10 قطر  تا  دنده  چرخ  انواع  ساخت 
متر مورد استفاده در ماشین واگن 
برگردان و ماشین انباشت برداشت 
)به بخش چرخ دنده در حوزه صنایع 

کانی غیر فلزی رجوع شود.(

اسفنجی آهن  ذخیره  مخازن   ساخت 
فوالد واحد  توسعه  طرح  به   مربوط 
مجتمع سبا  پیوسته  نورد  و   سازی 

فوالد مبارکه

اسفنجی آهن  ذخیره  مخازن   ساخت 
فوالد واحد  توسعه  طرح  به   مربوط 
مجتمع مداوم  گری  ریخته  و   سازی 

فوالد مبارکه

واحد انباشت برداشت

انبار ها و سیلوهای ذخیره آهن اسفنجی

تامکار  شرکت های عضو گروه صنعتی 
فعال در این حوزه:

کنسرسیومشرکت تامکار
SFC و MTS 
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آهن سازی

)Stacker & Reclaimer( دستگاه های انباشت برداشت

عنوان پروژه: ساخت دستگاه های انباشت و برداشت جهت طرح 
توسعه توازن ذوب آهن اصفهان
کارفرما: شرکت صنایع قائم رضا
تاریخ پروژه: 1382 الی 1384

موقعیت نصب: شرکت ذوب آهن اصفهان
STACKER

Type:Floor type double boom

Capacity:1200 ton/h

Stock pile Capacity: 80000-750000 ton of iron ore

Method of Stacking : Chevron

RECLAIMER

Capacity: 600 ton/h 

Method of Reclaiming : Harrow

مواد خام

واحد انباشت برداشت
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انبار ها و سیلوهای ذخیره آهن اسفنجی

سیلوی ذخیره آهن اسفنجی

عنوان پروژه: ساخت 6 عدد سیلوی ذخیره آهن اسفنجی جهت طرح 
توسعه 7/2 میلیون تن 

کارفرما: کنسرسیوم تامکار، میکاسازه و صفا فوالد سپاهان
 Tenova طراح: شرکت

تاریخ پروژه: 1390
موقعیت نصب: مجتمع فوالد مبارکه اصفهان

عنوان پروژه: ساخت 6 عدد سیلوی ذخیره آهن اسفنجی  جهت طرح 
توسعه ناحیه سبا

کارفرما: کنسرسیوم تامکار، میکاسازه و صفا فوالد سپاهان
 Danieli طراح: شرکت

تاریخ پروژه: 1390
موقعیت نصب: کارخانه فوالد سازی و نورد پیوسته سبا

مواد خام
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44

46

48

52

54

56

سازی گندله  های  دیسک   ساخت 
جهت مجتمع گل گهر سیرجان

ساخت انواع واگن حمل گندله

مدول مگا  دو  کوره  و  سازه   ساخت 
شهید توسعه  طرح  مستقیم   احیا 

 خرازی مجتمع فوالد مبارکه

جهت  مستقیم  احیا  کوره  ساخت 
کارخانه فوالد چادر ملو 

رفورمـــر هـــای  لولـــه  ســـاخت 

ساخت بلوئر کمپرسور دورانی واحد 
احیاء مستقیم

گوگرد  مخازن  دستگاه   20 ساخت 
زدایی جهت مجتمع فوالد خوزستان

واحد گندله سازی

واحد احیا مستقیم

 شرکت فوالد آلیاژی
پیشرو سپاهان

 شرکت صنایع فوالدشرکت تامکار
اخگر اصفهان

تامکار  شرکت های عضو گروه صنعتی 
فعال در این حوزه:

شرکت پتروکاو آریان
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 )Pelletizing Disc( دیسک های گندله سازی

عنوان پروژه: ساخت و نصب 9 دستگاه دیسک گندله سازی
 کارفرما: شرکت کیسون

تاریخ پروژه:1392 الی 1393
موقعیت نصب: سیرجان - کارخانه فوالد گل گهر 2

ظرفیت: 120 الی 150 تن در ساعت
 7500 mm :قطر دیسک دوار

عنوان پروژه: ساخت 9 دستگاه دیسک گندله سازی
 کارفرما: شرکت مهندسی و ساختمان تیو انرژی

تاریخ پروژه:1393
موقعیت نصب: سیرجان - کارخانه فوالد گل گهر 2

ظرفیت: 120 الی 150 تن در ساعت
7500 mm :قطر دیسک دوار

واحد گندله سازی

اطالعات کلی

اصول کلی فرایند گندله سازی صرف نظر از روش مورد استفاده به 
این ترتیب است که کنستانتره آهن، آب و ماده چسبنده را با یکدیگر 
مخلوط می کنند سپس آن را در دیسک های مخصوص دوران می دهند 
تا در اثر خاصیت کشش سطحی گلوله هایی به قطر 6 تا 16 میلیمتر 
نامند. می  خام  گندله  اصطالحا  را  تولیدی  های  گلوله  شود.  ساخته 

آهن سازی
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آهن سازی

واگن حمل گندله

)Pellet Car( عنوان: واگن حمل گندله
جنس: فوالد کم آلیاژ و مقاوم در برابر خزش

مشارکت: شرکت فوالد آلیاژی اصفهان
خوزستان،  فوالد  مجتمع  مبارکه،  فوالد  مجتمع  نصب:  های  موقعیت 

گندله سازی گل گهر سیرجان، گندله سازی Mondovi هندوستان

عمل حمل گندله خام به داخل کوره های پخت واحد گندله سازی توسط 
خط پیوسته بیش از 220 عدد واگن حمل گندله صورت می پذیرد.
در کوره های پخت، گندله های خام در دمای 1250 الی 1300 درجه 
تخلیه  خنک کن  صفحات  روی  بر  انتها  در  و  شده  پخته  سانتی گراد 
می شوند. وزن این واگن ها بدون بار بنا به نوع 8.5 الی 10.5 تن 

است.

واحد گندله سازی
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آهن سازی

پروژه احیاء مستقیم شهید خرازی

عنوان پروژه: ساخت کوره و سازه فلزی دو مگا مدول احیاء مستقیم
)IRITEC( کارفرما: شرکت بین المللی مهندسی ایران

تاریخ پروژه: 1388 الی 1390
موقعیت نصب: مجتمع فوالد مبارکه اصفهان

ارتفاع سازه: 82 متر

واحد احیاء مستقیم شهید خرازی بزرگترین و پیشرفته ترین کارخانه 
احیاء مستقیم در جهان  ایران و هفتمین و احد  تولید آهن اسفنجی 
)به  احیاء مستقیم  از دو مگا مدول  تولید است که  لحاظ ظرفیت  از 
روش میدرکس( هر یک به ظرفیت تولید سالیانه 1/5 میلیون تن 

آهن اسفنجی، تشکیل شده است.

واحد احیا مستقیم
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واحد احیا مستقیم
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واحد احیا مستقیم
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آهن سازی

واحد گندله سازی

لوله های رفورمر

)Reformer Tube( عنوان: لوله های رفورمر
Super Alloy Ni-Base & High Alloy Steel :جنس

موقعیت های نصب: مجتمع فوالد مبارکه

در قلب واحد احیاء مستقیم )به روش میدرکس(، لوله های رفورمر 
جای گرفته اند. این لوله ها قابلیت تحمل دمائی در حدود 1070 الی 

1100 در جه سانتی گراد را دارا می باشند. 
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واحد احیا مستقیم
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آهن سازی

بلوئر کمپرسور دورانی

)Positive Displacement Blower( عنوان: بلوئر دورانی
موقعیت نصب: واحد احیاء مستقیم شرکت فوالد خوزستان

دارای  که  باشد  می  مثبت  جابجایی  با  دورانی  نوع  از  بلوئر  این 
روتور های 2 پره ای )2Lobe(  و قابل کارکرد با گاز های فرآیندی و 
ناخالص، دارای ذرات جامد یا مایع می باشد.همچنین این بلوئر برای 
شرایط کاری مداوم و heavy duty طراحی شده و گاز خروجی آن عاری 

از روغن )Oil-Free( می باشد. 
اختالف فشار تا  800 میلی بار

اختالف فشار مثبت نهایی تا  1500 میلی بار
سرعت دوران 300 الی 500 دور بر دقیقه

دبی 100 هزار متر مکعب بر ساعت
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آهن سازی

مخازن گوگرد زدایی

عنوان پروژه: طراحی و ساخت 20 دستگاه مخازن گوگرد زدایی
کارفرما: شرکت مهندسی طرح گستر

تاریخ پروژه:1387 الی 1389
موقعیت نصب: واحد احیاء مستقیم مجتمع فوالد خوزستان

کاهش  جهت  مولکولی  جذب  شیوه  به  زدایی  گوگرد  پروژه  اجرای 
مقدار گوگرد در آهن اسفنجی، برای اولین بار در ایران در 5 مدول 
احیاء مستقیم فوالد خوزستان )3 مدول میدرکس و 2 مدول زمزم( 
از  با استفاده  احیاء مستقیم  از مدول هاي  انجام گردید. در هریک 
چهار دستگاه مخزن، هریک به ظرفیت 50 متر مکعب و در مجموع 20 
دستگاه مخزن در 5 مدول احیاء مستقیم فرآیند گوگرد زدائي انجام 

مي پذیرد.

واحد احیا مستقیم
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62

68

80

88

90

92

94

108

110

112

114

118

 در بخش تولید تختال:  
و  سازی  فوالد  واحد  توسعه  طرح 
فوالد  مجتمع  مداوم  گری  ریخته 

مبارکه از 5/4 به 7/2 میلیون تن 

در بخش تولید تختال نازک:
طرح تکمیل و افزایش ظرفیت ناحیه 
سبا  پیوسته  نورد  و  سازی  فوالد 
هزار   700 از  مبارکه  فوالد  مجتمع 
تن به بیش از یک میلیون و هفتصد 

هزار تن در سال

در بخش تولید بیلت:
افزایش ظرفیت فوالد  توسعه  طرح 
به  تن  هزار   200 از  ایران  آلیاژی 

بیش از 400 هزار تن

حوزه های طراحی و ساخت ماشین آالت

ساخت کوره  های قوس الکتریکی

ساخت انواع پاتیل حمل مذاب

شامل  حمل  آالت  ماشین  انواع  ساخت 
مذاب،  پاتیل  جهت  حمل  آالت  ماشین 
سبد  چدن،  حمل  پاتیل  سرباره،  پاتیل 

قراضه، تاندیش، اسلب، سگمنت

ساخت انواع پاتیل حمل سرباره

ساخت انواع برج  پاتیل گردان

Dummy Bar & Dummy Bar Car ساخت

ساخت انواع میز های غلطکی

ساخت انواع بستر خنک کننده 

پروژه های کلید در دست

طراحی و ساخت ماشین آالت

 شرکت صنایع فوالدشرکت تامکار
اخگر اصفهان

تامکار  شرکت های عضو گروه صنعتی 
فعال در این حوزه:

MTS کنسرسیومکنسرسیوم
SFC و MTS 
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در بخش تولید تختال:
EPC طرح افزایش ظرفیت زیر سقف واحد فوالد سازی مجتمع فوالد مبارکه از 5.4 به 7.2 میلیون تن در سال به صورت

مشخصات اصلی پروژه:
قرارداد این پروژه در سال 1389 امضاء واجرائی شد و طبق زمان بندی در سال 1394 به پایان می رسد.

کارفرما: شرکت فوالد مبارکه اصفهان
 TENOVA همکار خارجی: شرکت

مشارکت شرکت های تامکار، میکاسازه، صفا فوالد سپاهان
میزان افزایش ظرفیت کارخانه: از 5.4 میلیون تن به 7.2 میلیون تن در سال

مواد خام اصلی:آهن اسفنجی، قراضه های فوالد
محصوالت ریخته گری:تختال با ضخامت200 میلی متر و تا طول 10 متر

1
2
3
4
5
6
7
8

کوره های قوس الکتریکی  شماره1 و 2
کوره های قوس الکتریکی شماره 7 و 8

کوره پاتیلی شماره 7
کوره پاتیلی شماره 8

تونل برق رسانی
سیستم های غبار گیر

سیلو های ذخیره آهن اسفنجی
مخزن زیر زمینی ذخیره آب

2

6

راهنمای نقشه:

پروژه های کلید در دست
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حوزه فعالیت ما:
اجرای عملیات طراحی، تهیه، ساخت، نصب، تست و راه اندازی پروژه افزایش ظرفیت زیر سقف 

واحد فوالد سازی مجتمع فوالد مبارکه از 5.4 به 7.2 میلیون تن در سال 

تجهیزات اصلی پروژه:
این پروژه شامل ایجاد  کوره های پاتیلی 7، 8 همچنین سیستم ذخیره، حمل مواد و شارژقراضه، 
سیستم های تغذیه مواد شامل قراضه، آهن اسفنجی و آهک، تونل برق رسانی به کوره های 
پاتیلی به طول 1500 متر، 6 دستگاه سیلو های ذخیره آهن اسفنجی و توسعه کوره های قوس 
الکتریکی 1، 2 و 7، 8  به ظرفیت 200 تن در ساعت به همراه کلیه سیستم های تابعه می باشد.

43

1

5

6

7

8
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پروژه های کلید در دست

3

1

2
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توضیحات:

1- عملیات حمل بدنه اصلی کوره قوس الکتریکی 
2- پست برق و خازن های  کوره قوس الکتریکی

3- عملیات نصب بدنه اصلی کوره قوس اکتریکی
4-کوره قوس الکتریکی به ظرفیت 200 تن در حال بهره برداری

5- الکترود های کوره قوس الکتریکی 

فوالد سازی و ریخته گری مداوم

4

5
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پروژه های کلید در دست

3

1

2
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توضیحات:

1- کوره پاتیلی به ظرفیت 200 تن
2- برج خنک کننده

3- تونل برق رسانی به طول 1500 متر
4- سیستم غبار گیر

5- سیلو های ذخیره آهن اسفنجی

فوالد سازی و ریخته گری مداوم

4

5
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در بخش تولید تختال نازک
طرح تکمیل و افزایش ظرفیت ناحیه فوالد سازی و نورد پیوسته سبا مجتمع فوالد مبارکه از 700 هزار تن به بیش از 1.6 میلیون تن در سال 

EPC به صورت
مشخصات اصلی پروژه

قرارداد این پروژه در سال 1390 امضاء و اجرائی شد و طبق زمان بندی در سال1394  به پایان می رسد.
کارفرما: شرکت فوالد مبارکه اصفهان

مشارکت شرکت های تامکار، میکاسازه و صفا فوالد سپاهان و ساز اندیش
 Danieli همکار خارجی: شرکت

میزان افزایش ظرفیت کارخانه: از 700 هزار تن به 1.6 میلیون تن در سال
مواد خام اصلی: آهن اسفنجی، قراضه های فوالد

محصوالت ریخته گری: تختال های نازک با ضخامت 55 تا 60 میلی متر تا وزن 25 تن
محصول نهایی: کویل های داغ از عرض 800 تا 1500 میلی متر و ضخامت 1.5 تا 12.7 میلی متر 

1
2
3
4
5
6
7

سیلو های ذخیره آهن اسفنجی
 )FTP( سیستم های غبار گیر 

  کوره قوس الکتریکی
کوره پاتیلی

ماشین ریخته گری مداوم تختال نازک
کوره تونلی و شاتل

قفسه هفتم نورد

راهنمای نقشه:

7

پروژه های کلید در دست



69 گروه صنعتی تامکار

حوزه فعالیت ما
طراحی، تدارک، کارهای ساختمانی، ساخت، نصب، تست و راه اندازی تجهیزات به منظور تکمیل و افزایش ظرفیت ناحیه فوالد سازی و نورد 

پیوسته سبا شرکت فوالد مبارکه از 0.7 به بیش از 1.6 میلیون تن در سال

تجهیزات اصلی پروژه
این پروژه شامل مدرن سازی و بازسازی )Revamping( کارخانه موجود  همچنین ساخت یک دستگاه کوره قوس الکتریکی به ظرفیت 175 
تن به همراه کلیه سیستم های تابعه،  یک دستگاه کوره پاتیلی به ظرفیت  175 تن، پاتیل های حمل مذاب، سیستم ذخیره و حمل مواد و 
شارژ قراضه، سیستم های تغذیه مواد شامل قراضه، آهن اسفنجی و آهک، سیستم گاز زدایی، تجهیزات مواد رسانی به کوره ها، کوره تونلی 

و شاتل، قفسه هفتم نورد، واحد های پشتیبانی و تعمیرات می باشد.

2

3

4

5
6

1



فوالد70

پروژه های کلید در دست

1

2



71 گروه صنعتی تامکار

توضیحات:

1- سیلو های ذخیره آهن اسفنجی
2- انبار قراضه

3- سیستم غبار گیر
4- واحد تصفیه آب

فوالد سازی و ریخته گری مداوم

3

4



فوالد72

پروژه های کلید در دست

1

2



73 گروه صنعتی تامکار

توضیحات:

1-کوره قوس الکتریکی 
2- بخش پیش گرم پاتیل

3- کوره پاتیلی 
4-کوره پاتیلی

فوالد سازی و ریخته گری مداوم

3

4



فوالد74

پروژه های کلید در دست

1

2



75 گروه صنعتی تامکار

توضیحات:

1- برج پاتیل گردان
2- تاندیش

3- قیچی برش تختال
4- بخش اتوماسیون

فوالد سازی و ریخته گری مداوم

3

4



فوالد76

پروژه های کلید در دست

1

2



77 گروه صنعتی تامکار

توضیحات:

1- کوره تونلی
2-شاتل )بخش متحرک کوره(

3- قفسه های نورد
4- ماشین کالف پیچ

فوالد سازی و ریخته گری مداوم

3

4



فوالد78

پروژه های کلید در دست

1



79 گروه صنعتی تامکار

توضیحات:

1-دود کش کوره تونلی به ارتفاع 50 متر و قطر دهانه 2 متر
2-فونداسیون ماشین ریخته گری مداوم

3-فونداسیون کوره تونلی و شاتل

فوالد سازی و ریخته گری مداوم
3

2



فوالد80

در بخش تولید بیلت
EPC طرح توسعه افزایش ظرفیت فوالد آلیاژی ایران از 350 هزار تن به بیش از 600 هزار تن در سال به صورت

مشخصات اصلی پروژه
قرارداد این پروژه در سال 1387 امضاء و در سال 1388 اجرائی شد و در سال 1391 بخش ذوب و در سال 1392 

بخش ریخته گری به پایان رسید.
کارفرما: شرکت فوالد آلیاژی ایران

مشارکت شرکت های تامکار و میکا سازه
 Danieli همکار خارجی: شرکت

میزان افزایش ظرفیت کارخانه: از 350 هزار تن به 600  هزار تن در سال
مواد خام اصلی: آهن اسفنجی، قراضه های فوالد

محصوالت ریخته گری: بیلت به ابعاد 120، 130، 150 و 180 میلیمتر تا طول 12 متر

1
2
3
4
5
6

کوره قوس الکتریکی
کوره پاتیلی

ماشین ریخته گری مداوم بیلت
)FTP( سیستم غبار گیر

انبار قراضه و سیستم انتقال مواد
انبار مواد اولیه

راهنمای نقشه

پروژه های کلید در دست



81 گروه صنعتی تامکار

حوزه فعالیت ما
طراحی، تامین و ساخت، بازرسی، حمل و تحویل متریال و قطعات به ایران، نصب، تست و راه اندازی واحد ذوب و ریخته گری جهت افزایش 

ظرفیت فوالد آلیاژی ایران از 350 به بیش از 600 هزار تن در سال

تجهیزات اصلی پروژه
این پروژه شامل یک عدد کوره قوس الکتریکی به ظرفیت 40 تن، یک عدد کوره پاتیلی به ظرفیت 40 تن، تجهیزات مواد رسانی به کوره ها، 

سیستم غبار گیر و خط ریخته گری 4 شاخه با سرعت حداکثر 4/6 متر در دقیقه  است.

4

5

1 2
3

6



فوالد82

پروژه های کلید در دست

1

2



83 گروه صنعتی تامکار

توضیحات:

1-کوره قوس الکتریکی
2-کوره پاتیلی

3- برج پاتیل گردان
4-بخش اتوماسیون

فوالد سازی و ریخته گری مداوم

3

4



فوالد84

پروژه های کلید در دست

1

2



85 گروه صنعتی تامکار

توضیحات:

1-ماشین ریخته گری مداوم 4 شاخه بیلت
2-ماشین برش بیلت

3-بستر خنک کننده بیلت
4-سیستم انتقال مواد

فوالد سازی و ریخته گری مداوم

3

4



فوالد86

پروژه های کلید در دست

1

2



87 گروه صنعتی تامکار

توضیحات:

1-سیستم انتقال آب و برج خنک کننده
2-سیستم غبار گیر
3-سیستم غبار گیر

4-برق رسانی

فوالد سازی و ریخته گری مداوم

3

4



فوالد88

       

       

ماشین آالت ساخته شده به تفکیک نوع و محل نصب

بستر های خنک کننده

فوالد و نورد فوالد مبارکه
پیوسته سبا

ذوب آهن فوالد خوزستانفوالد هرمزگان
اصفهان

فوالد چادر ملو

تجهیزات بخش
Dummy Bar 

برج پاتیل گردان

پاتیل حمل سرباره

میزهای غلطکی
Roller Table

انواع ماشین آالت حمل

پاتیل حمل مذاب

کوره قوس الکتریکی



89 گروه صنعتی تامکار

فوالد و نورد فوالد مبارکه
پیوسته سبا

ذوب آهن فوالد خوزستانفوالد هرمزگان
اصفهان

Ladle Transfer  
Car )LF ,EAF( 

Tundish Car 

Slab Transfer Car

Segment 
Transfer Car

Slog Pot Car

Scrap Bucket 
Transfer Car

Dummy Bar Car

Cast Iron 
Transfer Car



فوالد90

آهن سازی

)EAF( ساخت کوره های قوس الکتریکی

عنوان پروژه: ساخت 6 دستگاه کوره قوس الکتریکی به ظرفیت 
200 تن در ساعت جهت طرح توسعه 7/2 میلیون تن 

کارفرما: کنسرسیوم تامکار، میکاسازه و صفا فوالد سپاهان
 Tenova طراح: شرکت

تاریخ پروژه: 1392
موقعیت نصب: مجتمع فوالد مبارکه اصفهان

ظرفیت تولیدی این کوره ها 200 تن )تخلیه 180 تن( فوالد مذاب 
با توان ترانسفورماتور 140MVAمی باشد.

زمان کل ذوب از تخلیه ذوب قبلی تا تخلیه ذوب بعدی در صورت 
استفاده از شارژ فلزی به صورت میکس 90 دقیقه می باشد.

فوالد سازی و ریخته گری مداوم

پروژه های طراحی و ساخت ماشین آالت



91 گروه صنعتی تامکار

فوالد سازی و ریخته گری مداوم



فوالد92

ساخت انواع پاتیل حمل مذاب

عنوان پروژه: ساخت 2 عدد پاتیل حمل مذاب به گنجایش 175 تن
کارفرما: شرکت فوالد مبارکه اصفهان

Danieli طراح: شرکت
تاریخ پروژه: 1391

موقعیت نصب: کارخانه فوالد سازی و نورد پیوسته سبا

ساخت انواع پاتیل حمل مذاب

عنوان پروژه: ساخت 6 عدد پاتیل حمل مذاب  به گنجایش 200 تن 
مذاب جهت طرح توسعه 7/2 میلیون تن 

کارفرما: کنسرسیوم تامکار، میکاسازه و صفا فوالد سپاهان
 Tenova طراح: شرکت

تاریخ پروژه: 1392
موقعیت نصب: مجتمع فوالد مبارکه اصفهان

عنوان پروژه: ساخت 8 عدد پاتیل حمل مذاب به گنجایش 175 تن 
مذاب جهت طرح توسعه ناحیه سبا

کارفرما: کنسرسیوم تامکار، میکاسازه و صفا فوالد سپاهان
 Danieli طراح: شرکت

تاریخ پروژه: 1392
موقعیت نصب: کارخانه فوالد سازی و نورد پیوسته سبا

فوالد سازی و ریخته گری مداوم

پروژه های طراحی و ساخت ماشین آالت



93 گروه صنعتی تامکار



فوالد94

ساخت انواع ماشین آالت حمل پاتیل مذاب

مذاب  پاتیل  حمل  ماشین  انواع  دستگاه   6 ساخت  پروژه:  عنوان 
)LF,EAF,MAINTENANCE(

)IRITEC( کارفرما: شرکت بین المللی مهندسی ایران
Sms Demag طراح: شرکت

تاریخ پروژه: 1387الی 1388
موقعیت نصب: مجتمع فوالد هرمزگان

عنوان پروژه: ساخت 2 دستگاه ماشین حمل پاتیل مذاب جهت طرح 
)Ladle Transfer Car With Tilting Device( گاز زدایی

EPC کارفرما: شرکت توکا
Sms Demag :طراح

تاریخ پروژه: 1388 الی 1389
موقعیت نصب: مجتمع فوالد مبارکه اصفهان

فوالد سازی و ریخته گری مداوم

پروژه های طراحی و ساخت ماشین آالت



95 گروه صنعتی تامکار



فوالد96

پروژه های طراحی و ساخت ماشین آالت



97 گروه صنعتی تامکار



فوالد98

فوالد سازی و ریخته گری مداوم

ساخت انواع ماشین آالت حمل پاتیل مذاب

عنوان پروژه: ساخت 2 دستگاه ماشین حمل پاتیل مذاب جهت طرح 
توسعه 7/2 میلیون تن 

کارفرما: کنسرسیوم تامکار، میکاسازه و صفا فوالد سپاهان
 Tenova طراح: شرکت

تاریخ پروژه: 1391
موقعیت نصب: مجتمع فوالد مبارکه اصفهان

عنوان پروژه: ساخت 3 دستگاه ماشین حمل پاتیل مذاب جهت طرح 
توسعه ناحیه سبا

کارفرما: کنسرسیوم تامکار، میکاسازه و صفا فوالد سپاهان
 Danieli طراح: شرکت

تاریخ پروژه: 1391
موقعیت نصب: کارخانه فوالد سازی و نورد پیوسته سبا

فوالد سازی و ریخته گری مداوم

پروژه های طراحی و ساخت ماشین آالت



99 گروه صنعتی تامکار



فوالد100

فوالد سازی و ریخته گری مداوم

ساخت انواع ماشین آالت حمل پاتیل مذاب

عنوان پروژه: ساخت هفت دستگاه کالسکه چدن بر
کارفرما: شرکت ذوب آهن اصفهان

تاریخ پروژه: 1393 الی 1394
موقعیت نصب: کارخانه ذوب آهن اصفهان

ظرفیت  دارای   ،)Cast Iron Transfer Car( بر  چدن  کالسکه  هر 
است. مذاب  چدن  تن   60 و  پاتیل  تن   40 شامل  تن   100

فوالد سازی و ریخته گری مداوم

پروژه های طراحی و ساخت ماشین آالت



101 گروه صنعتی تامکار



فوالد102

ساخت انواع ماشین آالت حمل تاندیش

طرح  جهت  تاندیش  حمل  ماشین  دستگاه   1 ساخت  پروژه:  عنوان 
توسعه ماشین ریخته گری شماره 5 ذوب آهن اصفهان

کارفرما:شرکت ذوب آهن اصفهان
Danieli طراح: شرکت

تاریخ پروژه: 1392
موقعیت نصب: کارخانه ذوب آهن اصفهان

طرح  جهت  تاندیش  حمل  ماشین  دستگاه   1 ساخت  پروژه:  عنوان 
توسعه ناحیه سبا

کارفرما: کنسرسیوم تامکار، میکاسازه و صفا فوالد سپاهان
 Danieli طراح: شرکت

تاریخ پروژه: 1392
موقعیت نصب: کارخانه فوالد سازی و نورد پیوسته سبا

ساخت انواع ماشین آالت حمل تاندیش

عنوان پروژه: ساخت 2 دستگاه ماشین حمل تاندیش دارای سیستم 
)Lifting System( باالبر

)IRITEC( کارفرما: شرکت بین المللی مهندسی ایران
Sms Demag طراح: شرکت

تاریخ پروژه: 1387الی 1388
موقعیت نصب: مجتمع فوالد هرمزگان 

عنوان پروژه: ساخت 1 دستگاه ماشین حمل تاندیش 
کارفرما: شرکت فوالد خوزستان
تاریخ پروژه:1381 الی 1382

موقعیت نصب: مجتمع فوالد خوزستان

فوالد سازی و ریخته گری مداوم

پروژه های طراحی و ساخت ماشین آالت



103 گروه صنعتی تامکار



فوالد104

ساخت ماشین آالت حمل سگمنت، اسلب

عنوان پروژه: ساخت 1 دستگاه ماشین حمل اسلب 
)IRITEC( کارفرما: شرکت بین المللی مهندسی ایران

Sms Demag طراح: شرکت
تاریخ پروژه: 1387الی 1388

موقعیت نصب: مجتمع فوالد هرمزگان

عنوان پروژه: ساخت 1 دستگاه ماشین حمل سگمنت 
کارفرما: شرکت توکا فوالد

تاریخ پروژه: 1382
موقعیت نصب: مجتمع فوالد مبارکه اصفهان

ساخت انواع ماشین حمل سبد قراضه

عنوان پروژه: ساخت 2 دستگاه ماشین حمل سبد قراضه جهت طرح 
توسعه ناحیه سبا

کارفرما: کنسرسیوم تامکار، میکاسازه و صفا فوالد سپاهان
 Danieli طراح: شرکت

تاریخ پروژه: 1391
موقعیت نصب: کارخانه فوالد سازی و نورد پیوسته سبا

عنوان پروژه: ساخت 1 دستگاه ماشین حمل سبد قراضه 
)IRITEC( کارفرما: شرکت بین المللی مهندسی ایران

Sms Demag طراح: شرکت
تاریخ پروژه: 1387الی 1388

موقعیت نصب: مجتمع فوالد هرمزگان

فوالد سازی و ریخته گری مداوم

پروژه های طراحی و ساخت ماشین آالت



105 گروه صنعتی تامکار



فوالد106

آهن سازی

ساخت ماشین حمل پاتیل سرباره و سایر تجهیزات

عنــوان پــروژه: ســاخت ماشــین آالت و تجهیــزات جهــت طــرح گاز 
شــامل   )RH-TOP( زدایــی 

Slag Pot Car

Ladle Lifting Frame & Guide Unit

Traverse

EPC کارفرما: شرکت توکا
Sms Demag طراح: شرکت

تاریخ پروژه: 1388 الی 1389
موقعیت نصب: مجتمع فوالد مبارکه اصفهان

فوالد سازی و ریخته گری مداوم

پروژه های طراحی و ساخت ماشین آالت



107 گروه صنعتی تامکار



فوالد108

آهن سازی

)Slag Pot( ساخت انواع پاتیل حمل سرباره

عنوان: پاتیل حمل سرباره
جنس: فوالد کم کربن و مقاوم در برابر خزش

مشارکت: شرکت فوالد آلیاژی اصفهان
خوزستان،  فوالد  مجتمع  مبارکه،  فوالد  مجتمع  نصب:  های  موقعیت 

ذوب آهن اصفهان، کارخانه فوالد سازی و نورد پیوسته سبا

فوالد سازی و ریخته گری مداوم

پروژه های طراحی و ساخت ماشین آالت



109 گروه صنعتی تامکار



فوالد110

آهن سازی

ساخت انواع برج پاتیل گردان

ماشین  توسعه  طرح  جهت  گردان  پاتیل  برج  ساخت  پروژه:  عنوان 
ریخته گری شماره 5 ذوب آهن اصفهان

کارفرما:شرکت ذوب آهن اصفهان
Danieli طراح: شرکت

تاریخ پروژه: 1392
موقعیت نصب: کارخانه ذوب آهن اصفهان

عنوان پروژه: ساخت برج پاتیل گردان جهت طرح توسعه ناحیه سبا
کارفرما: کنسرسیوم تامکار، میکاسازه و صفا فوالد سپاهان

Danieli طراح: شرکت
تاریخ پروژه: 1392

موقعیت نصب: ناحیه فوالد سازی و نورد پیوسته سبا

پروژه های طراحی و ساخت ماشین آالت

فوالد سازی و ریخته گری مداوم
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فوالد سازی و ریخته گری مداوم

Ladle Cover Mainpulator ساخت

Ladle Cover Mainpulator عنوان پروژه: ساخت 2 دستگاه ماشین
)IRITEC( کارفرما: شرکت بین المللی مهندسی ایران

Sms Demag :طراح
تاریخ پروژه: 1387الی 1388

موقعیت نصب: مجتمع فوالد هرمزگان

فوالد سازی و ریخته گری مداوم
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پروژه های طراحی و ساخت ماشین آالت

فوالد سازی و ریخته گری مداومآهن سازی

 )Dummy Bar( ساخت دامی بار

عنوان پروژه: ساخت دامی بار جهت طرح توسعه ماشین ریخته گری 
شماره 5 ذوب آهن اصفهان

کارفرما:شرکت ذوب آهن اصفهان
Danieli طراح: شرکت

تاریخ پروژه: 1392
موقعیت نصب: کارخانه ذوب آهن اصفهان

عنوان پروژه: ساخت دامی بار جهت طرح توسعه ناحیه سبا
کارفرما: کنسرسیوم تامکار، میکاسازه و صفا فوالد سپاهان

Danieli طراح: شرکت
تاریخ پروژه: 1392

موقعیت نصب: ناحیه فوالد سازی و نورد پیوسته سبا

فوالد سازی و ریخته گری مداوم
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)Dummy Bar Car( ساخت ماشین دامی بار

عنوان پروژه: ساخت 2 دستگاه ماشین دامی بار
)IRITEC( کارفرما: شرکت بین المللی مهندسی ایران

Sms Demag :طراح
تاریخ پروژه: 1387الی 1388

موقعیت نصب: مجتمع فوالد هرمزگان

فوالد سازی و ریخته گری مداوم
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آهن سازی

ساخت انواع میز های غلطکی بخش برش

عنوان پروژه: ساخت میز غلطکی بخش برش
Torch Cutter Shifting Roller Table

کارفرما: شرکت توکا فوالد
تاریخ پروژه: 1387 الی 1388

موقعیت نصب: مجتمع فوالد مبارکه اصفهان

عنوان پروژه: ساخت میز غلطکی بخش برش
Torch Cutter Shifting Roller Table

کارفرما:شرکت بهینه فراز کیان
تاریخ پروژه: 1392

موقعیت نصب: مجتمع فوالد مبارکه اصفهان

فوالد سازی و ریخته گری مداوم

پروژه های طراحی و ساخت ماشین آالت
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فوالد سازی و ریخته گری مداوم

ساخت انواع میز های غلطکی بخش برش

عنوان پروژه: ساخت تجهیزات زیر جهت طرح توسعه ماشین ریخته 
گری شماره 5 ذوب آهن اصفهان

Intermediate Roller Table

Cutting Area Roller Table

کارفرما:شرکت ذوب آهن اصفهان
Danieli طراح: شرکت

تاریخ پروژه: 1392
موقعیت نصب: کارخانه ذوب آهن اصفهان

فوالد سازی و ریخته گری مداوم
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فوالد سازی و ریخته گری مداومآهن سازی

پروژه های طراحی و ساخت ماشین آالت

ساخت انواع میز های غلطکی

عنوان پروژه: ساخت 2 دستگاه میز غلطکی انتقال تختال
کارفرما: شرکت ذوب آهن اصفهان

تاریخ پروژه: 1378 الی 1379
موقعیت نصب: کارخانه فوالد سازی و نورد پیوسته سبا

عنوان پروژه: ساخت میز های غلطکی انتقال تختال جهت طرح توسعه 
ناحیه سبا

کارفرما: کنسرسیوم تامکار، میکاسازه و صفا فوالد سپاهان
Danieli طراح: شرکت

تاریخ پروژه: 1392
موقعیت نصب: کارخانه فوالد سازی و نورد پیوسته سبا

فوالد سازی و ریخته گری مداوم
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فوالد118

پروژه های طراحی و ساخت ماشین آالت

ساخت انواع بستر خنک کننده 

توسعه  طرح  جهت   Walking Beam بخش  ساخت  پروژه:  عنوان 
ماشین ریخته گری شماره 5 ذوب آهن اصفهان

کارفرما:شرکت ذوب آهن اصفهان
Danieli طراح: شرکت

تاریخ پروژه: 1392
موقعیت نصب: کارخانه ذوب آهن اصفهان

عنوان پروژه: ساخت تجهیزات بخش های ریخته گری و بستر خنک 
کننده فوالد چادرملو 

کارفرما: شرکت پامیدکو
تاریخ پروژه: 1390 الی 1393

موقعیت نصب: کارخانه فوالد چادرملو 

فوالد سازی و ریخته گری مداوم
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فوالد120
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122

126

128

130

131

269

کارخانه  تجهیزات  نصب  و  ساخت 
اکسین فوالد 

شاتل  و  تونلی  کوره  نصب  و  ساخت 
جهت طرح توسعه ناحیه سبا

پروژه  تجهیزات  از  بخشی  ساخت 
فوالد  مجتمع  جهت   R3 نورد  قفسه 

مبارکه  اصفهان

دوم  فاز  تجهیزات  از  بخشی  ساخت 
مجتمع  جهت  گرم  نورد  توسعه  طرح 

فوالد مبارکه  اصفهان

F7 و تکمیل  ساخت تجهیزات قفسه 
جهت   F6 F5 و  تجهیزات قفسه های 

مجتمع فوالد مبارکه  اصفهان

مجموعه  و  جناغی  دنده  چرخ  ساخت  
مجتمع  جهت   F1 قفسه  گریبکس 
فوالد مبارکه اصفهان )به  بخش چرخ 
دنده در حوزه صنایع کانی غیر فلزی 

رجوع شود.(

پروژه های طراحی و ساخت ماشین آالت

 شرکت صنایع فوالدشرکت تامکار
اخگر اصفهان

تامکار  شرکت های عضو گروه صنعتی 
فعال در این حوزه:

کنسرسیوم
SFC و MTS 
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فوالد اکسین

عنوان پروژه: ساخت و نصب تجهیزات کارخانه فوالد اکسین شامل:
از 1400 تن  نهایی بیش  و  اولیه  مونتاژ  کاری،  ریخته گری، ماشین 
تجهیزات شامل بخش بستر خنک کننده و بخشی از غلطک های انتقال 
ورق همچنین مونتاژ اولیه و نهایی 15000 تن تجهیزات شامل کلیه 

غلطک های انتقال به همراه تمامی متعلقات
Danieli کارفرما: شرکت

تاریخ پروژه: 1384 الی 1388
موقعیت نصب: کارخانه فوالد اکسین

کارخانه فوالد اکسین در مجاورت مجتمع فوالد خوزستان واقع شده 
است. هدف از احداث این کارخانه تولید سالیانه یک میلیون و پنجاه 
تا 4500 میلیمتر  از عرض 1100  انواع ورق های فوالدی  هزار تن 
می باشد. فوالد اکسین تنها تولید کننده ورق عریض در خاورمیانه و 

یکی از 10 شرکت صاحب تکنولوژی در جهان قلمداد می گردد.
نورد گرم

پروژه های طراحی و ساخت ماشین آالت
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فوالد124

پروژه های طراحی و ساخت ماشین آالت
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فوالد126

کوره تونلی و شاتل 

عنوان پروژه: ساخت کوره تونلی و شاتل جهت طرح توسعه ناحیه سبا
کارفرما: کنسرسیوم تامکار، میکاسازه و صفا فوالد سپاهان

Danieli طراح: شرکت
 تاریخ پروژه: 1392

موقعیت نصب: کارخانه فوالد سازی و نورد پیوسته سبا
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
در فرآیند فوالد سازی و نورد پیوسته، تختال خارج شده از خط ریخته 
به صورت  که  کوره  این  در  می شود.  تونلی  کوره  وارد  مداوم  گری 
پیوسته است دمای تختال، یکنواخت و به درجه حرارت مناسب جهت 

ورود به قفسه نورد می رسد.
و  دارد  تونلی قرار  کوره  بین دو بخش  پلی متحرک در  مانند  شاتل 

وظیفه آن خارج کردن تختال های معیوب از خط تولید است.

پروژه های طراحی و ساخت ماشین آالت

نورد گرم
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فوالد128

قفسه نورد R3 مجتمع فوالد مبارکه

 R3 عنوان پروژه: تهیه و ساخت بخشی از تجهیزات پروژه قفسه نورد
 )IRITEC( کارفرما: شرکت بین المللی مهندسی ایران

تاریخ پروژه: 1378 الی 1380
موقعیت نصب: مجتمع فوالد مبارکه اصفهان

طرفه  دو  طریق  از  تکنولوژی  ارتقاء  با هدف   R3 نورد  قفسه  پروژه 
به  آنها  تغییر  1،2،3و  کویلر های  اصالح  همچنین  قفسه،  این  کردن 
تن  هزار   600 پروژه  این  اجرای  شد.با  انجام  هیدرولیک  سیستم 
امکان  ترتیب  بدین  و  شد  اضافه  نورد گرم  واحد  سالیانه  تولید  به 
افزایش ظرفیت واحد نورد گرم تا 4 میلیون تن در سال عملی گردید.

نورد گرم

پروژه های طراحی و ساخت ماشین آالت
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فوالد130

توسعه واحد نورد گرم مجتمع فوالد مبارکه

طرح  دوم  فاز  تجهیزات  مونتاژ  پیش  و  ساخت  تهیه،  پروژه:  عنوان 
توسعه نورد گرم 

 )IRITEC( کارفرما: شرکت بین المللی مهندسی ایران
تاریخ پروژه: 1380

موقعیت نصب: مجتمع فوالد مبارکه اصفهان

پروژه اصالح و توسعه واحد نورد گرم با هدف افزایش ظرفیت تولید 
فوالد مبارکه از 2/5 میلیون تن به 3/1 میلیون تن در سال  و کاهش 
اجرا  میلیمتر   1/2 به  میلیمتر   1/5 از  تولیدي  گرم  ورق  ضخامت 

گردیده است.

نورد گرم

پروژه های طراحی و ساخت ماشین آالت
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قفسه نورد F7 مجتمع فوالد مبارکه

F7 و اصالح و تکمیل  عنوان پروژه: تهیه و ساخت تجهیزات قفسه 
F6 . F5 تجهیزات قفسه های

)IRITEC( کارفرما: شرکت بین المللی مهندسی ایران
تاریخ پروژه: 1376 الی 1378

موقعیت نصب: مجتمع فوالد مبارکه اصفهان

نورد گرم



فوالد132
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134

144

146

146

148

149

150

خودرو ورق  تولید  کارخانه   احداث 
تولید با ظرفیت  بختیاری   چهارمحال 
صورت به  سال  در  تن  هزار   400 

کلید در دست

نورد  توسعه  طرح  تجهیزات  ساخت 
سرد مجتمع فوالد مبارکه

اول  فاز  تجهیزات  نصب  و  دمونتاژ 
توسعه تاندم میل مداوم جهت نورد 

سرد مجتمع فوالد مبارکه

نصب و راه اندازی تجهیزات قسمت 
ورودی فاز نهایی تاندم میل مداوم  
جهت نورد سرد مجتمع فوالد مبارکه

 نصب تجهیزات پروژه اسکین پاس 
سرد  نورد  جهت  شوئی  اسید  خط  و 

مجتمع فوالد مبارکه

جدید  های  واحد  تجهیزات  ساخت 
اندود  قلع  و  الکتریکی  شستشوی 
جهت نورد سرد مجتمع فوالد مبارکه

ساخت لوله های حرارتی تابشی

پروژه های  کلید در دست

پروژه های طراحی و ساخت ماشین آالت

شرکت تامکار

تامکار  شرکت های عضو گروه صنعتی 
فعال در این حوزه:

MTS شرکت فوالد آلیاژی کنسرسیوم
پیشرو سپاهان
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در بخش فرآیند های نورد سرد
EPC ساخت، نصب و راه اندازی کارخانه ورق خودرو چهار محال و بختیاری  به منظور تولید ورق گالوانیزه بدنه اتومبیل به صورت

مشخصات اصلی پروژه
قرارداد این پروژه در سال 1385 امضاء و اجرائی شد و در سال 1389 به پایان رسید.

کارفرما: شرکت ایریتک
مشارکت شرکت های تامکار و میکاسازه

همکار خارجی: شرکت CMI بلژیک
ظرفیت کارخانه: 400 هزار تن در سال

مواد خام اصلی: انواع ورق های سرد نورد شده
محصوالت:انواع ورق گالوانیزه بدنه اتومبیل

1
2
3
4
5
6
7

کالف باز کن، دستگاه جوش
شستشوی اولیه ورق، بخش ذخیره ورق، چربی زدایی الکترولیتی، کوره آنیلینگ

حوضچه روی مذاب، خنک کننده های ورق
اسکین پس، ماشین شستشو، خشک کن، صاف کننده ورق، انباره ورق خروجی

قیچی خروجی، کالف پیچ
بخش کارگاه تعمیرات غلطک

انبار مواد اولیه و محصول

راهنمای نقشه

2 1

2 1

7

پروژه های کلید در دست
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حوزه فعالیت ما
انجام خدمات مهندسی، ساختمانی، سیویل، ساخت و نصب اسکلت فلزی، ساخت، نصب و راه اندازی خط تولید گالوانیزه بدنه اتومبیل همچنین 

ساخت 12 دستگاه جرثقیل سقفی به طور کامل

تجهیزات اصلی پروژه
این پروژه شامل 180 هزار متر مربع خاکبرداری، 3 هزار تن آرماتور بندی، 48 هزار متر مکعب بتن ریزی، 7500 تن ساخت استراکچر، 12 
دستگاه جرثقیل سقفی با حداکثر طول دهانه 36 متر و با ظرفیت 40 تن به عالوه بیش از 17 هزار تن نصب تجهیزات و ماشین آالت بوده 

است.

345

6

345
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پروژه های کلید در دست



137 گروه صنعتی تامکار
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پروژه های کلید در دست



139 گروه صنعتی تامکار
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پروژه های کلید در دست
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فوالد142

پروژه های کلید در دست
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فوالد144

تجهیزات واحد نورد سرد مجتمع فوالد مبارکه

طرح  ورق،  خروجی  و  ورودی  بخش  تجهیزات  ساخت  پروژه:  عنوان 
توسعه نورد سرد مجتمع فوالد مبارکه

)IRITEC( کارفرما: شرکت بین المللی مهندسی ایران
تاریخ پروژه: 1381الی 1383

موقعیت نصب: مجتمع فوالد مبارکه اصفهان

تجهیزات ساخته شده در این پروژه شامل موارد زیر می شود:
Straddling Support / Delivery Coil / Walking Beam NO1,2

Entery Coil NO 1,2 / Bridle NO 1,2,3,4,5 / Safty Gage

Roller Tables / Flatness Roll.

نورد سرد

پروژه های طراحی و ساخت ماشین آالت
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فوالد146

اطالعات کلی

هدف از احداث خط تاندم میل، کاهش ضخامت ورق در درجه حرارت 
محیط است. در این خط کالف پس از باز شدن توسط دستگاه کالف 
بازکن و عبور کردن از پنج قفسه چهارغلتکي که در یک امتداد عمودي 
روي هم قرار گرفته اند و در اثر کشش فشار زیاد از حداقل 50% تا 
حداکثر 85% کاهش ضخامت پیدا مي کند و در پایان توسط دستگاه 
کالف پیچ به شکل کالف در مي آید که شامل ورقهائي با ضخامت هاي 

0.3 تا 3 میلیمتر مي باشد.

نورد سرد

تاندم میل مداوم  مجتمع فوالد مبارکه

عنوان پروژه: دمونتاژ و نصب تجهیزات مکانیکی و سیاالتی فاز اول 
توسعه تاندم میل مداوم 

)IRITEC( کارفرما:شرکت بین المللی مهندسی ایران
تاریخ پروژه: 1381

موقعیت نصب: مجتمع فوالد مبارکه اصفهان

عنوان پروژه: نصب و راه اندازی بی بار تجهیزات مکانیکی و سیاالتی 
قسمت ورودی فاز نهایی تاندم میل مداوم همچنین ساخت و نصب 

اسکلت فلزی جنبی 
)IRITEC( کارفرما:شرکت بین المللی مهندسی ایران

تاریخ پروژه: 1383 الی 1386
موقعیت نصب: مجتمع فوالد مبارکه اصفهان

پروژه های طراحی و ساخت ماشین آالت
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فوالد148

نورد سرد

پروژه های طراحی و ساخت ماشین آالت

اسکین پاس و اسید شویی مجتمع فوالد مبارکه

عنوان پروژه: نصب تجهیزات مکانیکی و سیاالتی و برق پروژه اسکین 
پاس و خط اسید شوئی

)IRITEC( کارفرما: شرکت بین المللی مهندسی ایران
تاریخ پروژه: 1384الی 1386

موقعیت نصب: مجتمع فوالد مبارکه اصفهان
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واحد شستشوی الکتریکی  اسید شویی مجتمع فوالد مبارکه

عنوان پروژه: ساخت بریدل های )Bridle( واحد های جدید شستشوی 
الکتریکی و قلع اندود

)IRITEC( کارفرما: شرکت بین المللی مهندسی ایران
تاریخ پروژه: 1378الی 1379

موقعیت نصب: مجتمع فوالد مبارکه اصفهان

نورد سرد



فوالد150

پروژه های طراحی و ساخت ماشین آالت

نورد سرد

لوله های حرارتی تشعشعی

 )Radiant Tube( عنوان: لوله های حرارتی تابشی
 

لوله های حرارتی تشعشعی در خطوط پیوسته تولید ورق گالوانیزه، در 
درون کوره های آنیلینگ جای دارند و با تابش حرارتی در حدود 700 
الی 850 درجه سانتی گراد باعث تغییر خواص ملکولی ورق می شوند. 
به طور کلی این لوله ها در کوره های با آتش غیر مستقیم مانند کوره 

های عملیات حرارتی کاربرد دارند.
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154

156

158

160

خاورمیانه ترین جکت  بزرگ   ساخت 
جهت میدان نفتی رشادت

 ســـاخت تکیه گاه هـــای محل تقاطع
خطوط لوله در بســـتر دریا

 ساخت یک دستگاه استینگر جهت
شناور لوله گذار ابوذر 1200

 بازسازی و ساخت بخشی از سکوهای
میدان نفتی ابوذر

 شرکت پترو کاوشرکت تامکار
آریان

تامکار  شرکت های عضو گروه صنعتی 
فعال در این حوزه:



نفت، گاز و پتروشیمی154

جكت P4 میدان رشادت بزرگترین جكت خاورمیانه

P4 عنوان پروژه: مهندسی کارگاهی و ساخت جكت
کارفرما: شرکت تسدید - شرکت نفت فالت قاره ایران

Bureau Veritas (BV( بازرس شخص ثالث: شرکت
تاریخ پروژه: 1386 الی 1388

میدان نفتی رشادت )رستم(، یكی از حوزه های نفتی ایران درخلیج 
فارس است که در فاصله 1۰8کیلومتری جنوب غربی جزیره الوان 
همچنین  و  فرآورش  سكوی  عنوان  به   P4 است.سكوی  شده  واقع 
سكوی مرکزی میدان، یكی از بزرگ ترین سكو های نفتی ساخته شده 
در آبهای نیمه عمیق جهان می باشد.جكت )پایه( این سكو با وزنی بالغ 
بر 32۰۰ تن، در ابعاد 42 × 43 متر و با ارتفاع 7۰ متر، بزرگترین 
عرشه  و  می شود  محسوب  اندازه  و  ابعاد  نظر  از  خاورمیانه  جكت 

فرآورش به وزن 9۰۰۰ تن بر روی آن قرار می گیرد.

پروژه های دریایی و فرا ساحل
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نفت، گاز و پتروشیمی156

کراسینگ ساپورت های خطوط لوله

عنوان پروژه: مهندسی کارگاهی، تأمین متریال، ساخت و حمل تعداد 
168 عدد قطعات کراسینگ ساپورت )شامل 32 عدد برای فاز 12، 
فازهای  برای  عدد   108 تعداد  و  15و 16  فازهای  برای  عدد   48

17و 18 پارس جنوبی(
)IOEC( کارفرما: شرکت تاسیسات دریایی ایران

Germanischer Lloyd )GL( :بازرس شخص ثالث 
تاریخ پروژه: 1389 الی 1390

فلزی  های  سازه   ،)Crossing Support( تقاطع  محل  های  گاه  تکیه 
هستند که به منظور حفظ ایمنی خطوط لوله در حین عملیات لوله گذاری 
و در زمان بهره برداری، در محل تقاطع خطوط لولۀ جدید با خطوط لولۀ 
قبلی موجود در منطقه، در بستر دریا نصب می شوند تا خطوط لولۀ 
جدید از روی خطوط لولۀ موجود در مسیر خود، با شیب مناسب گذر 

نماید.

پروژه های دریایی و فرا ساحل
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نفت، گاز و پتروشیمی158

سازه استینگر شناور لوله گذار ابوذر 1200

و حمل یک  متریال، ساخت  تأمین  کارگاهی،  پروژه: مهندسی  عنوان 
دستگاه استینگر برای شناور لوله گذار ابوذر1200

)IOEC( کارفرما: شرکت تاسیسات دریایی ایران
Germanischer Lloyd )GL( :بازرس شخص ثالث 

تاریخ پروژه: 1387 الی 1389
گذار  لوله  شناور  به  متصل  است  سازه ای   )Stinger( استینگر 
آن  توسط  دریا،  بستر  در  لوله گذاری  عملیات  که  و غوطه ور در آب 
انجام می گیرد.استینگر ساخته شده در این پروژه مجهز به سیستم 
Ballast & Deballast برای تنظیم زاویه مناسب لوله گذاری بوده و 

از دو سازه به هم متصل در مجموع به طول 72 متر و دارای 450 تن 
وزن تشکیل شده است. طراحی و ساخت این سازه به دلیل نیروهای 
دینامیکی بسیار متنوع و شدیدی که از جانب دریا و شناور بر آن وارد 

می شود دارای پیچیدگی و حساسیت بسیار باالیی بوده است.

پروژه های دریایی و فرا ساحل
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نفت، گاز و پتروشیمی160

سکوهای میدان نفتی ابوذر 

ابوذر  نفتی  تکمیل سکوهای  و  بازسازی  در  مشارکت  پروژه:  عنوان 
و  سکو ها  نصب  و  ساخت  خرید،   ،Hook up عملیات  شامل:انجام 
تامین نیروی انسانی جهت تکمیل سکو ها و یال غربی ابوذر؛ بازسازی 
سکوی A12؛ انجام عملیات رنگ آمیزی، سندبالست و Piping مجموعه 

سکو های AA-AB-AC؛ ساخت سکوی آتش نشانی
)IOEC( کارفرما:  شرکت تاسیسات دریایی ایران

تاریخ پروژه: 1379 الی 1383
میدان نفتی ابوذر یکی از حوزه های نفتی ایران درخلیج فارس است 
که در 75 کیلومتری غرب جزیره خارک واقع شده است و شامل ده 
سکوی اقماری حفاری، سه سکوی بهره برداری و یک سکوی مسکونی 
در دریا می باشد.اکنون این مجتمع با استخراج بیش از 220 هزار 
بشکه نفت در روز بیش ترین سهم تولید نفت دریایی ایران را در 

خلیج فارس به خود اختصاص داده است.

پروژه های دریایی و فرا ساحل
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گروه صنعتی تامکار

 شرکت پترو کاوشرکت تامکار
آریان

تامکار  شرکت های عضو گروه صنعتی 
فعال در این حوزه:

164

164

165

166

170

172

173

توسعه پروژه  تجهیزات   ساخت 
 فازهای 9 و 10 میدان گازی پارس

 جنوبی

بخش های  عرشه  تجهیزات   ساخت 
 فرا ساحل فاز های 12 و 19 میدان

گازی پارس جنوبی

خشکی بخش  تجهیزات   ساخت 
گازی میدان   21 و    20  فازهای 

پارس جنوبی

مجتمع تجهیزات  نصب  و   ساخت 
ساحل فرا  صنایع  و  سازی   کشتی 

ایران

به مربوط  درام  دستگاه   5  ساخت 
پتروشیمی اصفهان

لوله دهی  پوشش  کارخانه   ساخت 
تاسیسات دریایی

لوله دهی  پوشش  کارخانه   ساخت 
دریا فن
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عرشه های بخش فراساحل فازهای 12 و 19 پارس جنوبی

عنـــوان پـــروژه: مهندســـی کارگاهـــی، ســـاخت و حمـــل متعلقـــات مربـــوط 
ـــه عرشـــه هـــای بخـــش فراســـاحل فازهـــای 12 و 19 پـــارس جنوبـــی ب

)IOEC( کارفرما:  شرکت تاسیسات دریایی ایران
SGS 19 و فاز GL 12 بازرس شخص ثالث: فاز

تاریخ پروژه: 1389 الی 1390
حجم وزنی پروژه: 796 تن

میدان گازی پارس جنوبی بزرگترین منبع گازی جهان است که بر روی 
خط مرزی مشترک ایران و قطر در خلیج فارس قرار دارد.ذخیره گاز 
این بخش از میدان 14 تریلیون متر مکعب گاز به همراه 18 میلیارد 
بشکه میعانات گازی است. طرح توسعه این میدان برای تولید روزانه 
790 میلیون متر مکعب گاز، در قالب 24 فاز، در حال انجام می باشد.

تجهیزات پروژه توسعه فازهای 9 و 10پارس جنوبی

عنوان پروژه: ساخت تجهیزات پروژه توسعه فازهای 9 و 10 میدان 
گازی پارس جنوبی

)OIEC( کارفرما: شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت 
تاریخ پروژه: 1385 الی 1386

حجم وزنی پروژه : 700 تن ساخت تجهیزات

فازهای 9 و 10 توسعه این میدان گازی، با هدف تولید روزانه 50 
میلیون متر مکعب گاز طبیعی، 80 هزار بشکه میعانات گازی و 400 
تن گوگرد و همچنین تولید سالیانه یک میلیون تن اتان، یک میلیون و 

پنجاه هزار تن گاز مایع پروپان و بوتان طراحی شده است.

پروژه های نفتی در بخش خشکی
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تجهیزات فاز های 20 و 21 پارس جنوبی

عنوان پروژه: ساخت متعلقات بخش خشکی فازهای 20 و 21 میدان 
گازی پارس جنوبی

)OIEC( کارفرما: شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت 
تاریخ پروژه: 1392 الی 1393

حجم وزنی پروژه : 1000 تن ساخت تجهیزات
 Germanischer Lloyd )GL( :بازرس شخص ثالث
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کشتی سازی خلیج فارس

مجتمع  مکانیکی  و  برقی  تاسیسات  نصب  و  ساخت  پروژه:  عنوان 
کشتی  سـازی و صنـایع فراساحل ایران

کارفرما: مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران
تاریخ پروژه: 1375 الی 1382

مجتمـع کشتی  سـازی و صنـایع فراساحل ایران در سال 1352 در 36 
کیلومتری غرب بندرعباس احداث گردید. 

این مجتمع به عنوان یکی از بزرگترین کارخانه های فعال در عرصه 
پیما،  اقیانوس  کشتی  انواع  ساخت  زمینه  در  کشتی سازی،  صنعت 
انواع شناور  شناور، سازه های دریایی، سکوهای نفت و گاز و تعمیر 

دریایی فعالیت می نماید.

پروژه های نفتی در بخش خشکی
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نفت، گاز و پتروشیمی168

پروژه های نفتی در بخش خشکی

توضیحات:

 240 در   42 ابعاد  دارای  دلفین  شناور  داک 
متر  با قابلیت باالبری 28000 تن مناسب برای 
شناورهایی با حداکثر ظرفیت باربری 80000 تن
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نفت، گاز و پتروشیمی170

درام های پتروشیمی اصفهان

عنوان پروژه: تهیه و تامین متریال، مهندسی و ساخت پنچ دستگاه 
درام مربوط به مخازن سایت ماهشهر

کارفرمای پروژه: شرکت پتروشیمی اصفهان
تاریخ پروژه: 1390

مشخصات فنی:
Design Press: 3.5 bar

Design Temp: 60 oC 

Radiography: %100

Volume: 30 m3

Hydro Test Press: 3.5 bar

پروژه های نفتی در بخش خشکی
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نفت، گاز و پتروشیمی172

کارخانه پوشش دهی لوله تاسیسات دریایی ایران

کارخانه  اندازی  راه  و  ساخت  طراحی،  در  مشارکت  پروژه:  عنوان 
پوشش دهی لوله

)IOEC( کارفرما: شرکت تاسیسات دریایی ایران
تاریخ پروژه: 1378 الی 1379

از  را قبل  گاز  و  نفت  انتقال  لوله های  لوله،  بتن  اندود  کارخانه های 
اندود می کنند.این کار در  با مواد ضد خوردگی  نصب در کف دریا 
ابتدا شامل اقداماتی نظیر زنگ زدایی سطح لوله، پرایمر زنی و اندود 
برای  آندهای حلقوی  آند گذاری،  انامل می باشد. سپس در قسمت 
فراهم ساختن حفاظت کاتدی بر روی لوله ها نصب شده و در مرحله 
بعد بتن پاشی می شوند و در نهایت لوله های اندود شده به عنوان 

محصول نهایی به محل عملیات لوله گذاری منتقل می گردند.

پروژه های نفتی در بخش خشکی
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 کارخانه پوشش دهی لوله دریافن

عنوان پروژه: طراحی و ساخت تجهیزات کارخانه پوشش دهی لوله 
دریافن

کارفرما: :شرکت صنایع دریا فن قشم )صدف(
تاریخ پروژه: 1381به مدت 45 روز





گروه صنعتی تامکار

 شرکت ساخت
تجهیزات گاز تامکار

شرکت آالپاد سبز

تامکار  شرکت های عضو گروه صنعتی 
فعال در این حوزه:

شرکت بازرگانی 
Barckly

های 176 جایگاه  انواع  ساخت  و  طراحی 
CNG سوخت

شرکت آرین جهان 
انرژی
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CNG طراحی و ساخت انواع جایگاه های سوخت

نام شرکت: شرکت ساخت تجهیزات گاز تامکار
تاریخ تاسیس: 1379

موقعیت کارخانه: اصفهان، منطقه صنعتی مورچه خورت - تهران، 
منطقه صنعتی بهارستان 

زمینه فعالیت: طراحی، ساخت، راه اندازی و خدمات پس از فروش 
 CNG انواع جایگاه های سوخت گیری

محصوالت: دستگاه های کوچک سوخت گیری CNG قابل استفاده در 
محل کار و سکونت، جایگاه متوسط سوخت گیری CNG قابل نصب در 
ارتفاع، انواع جایگاه های بزرگ سوخت گیری CNG شامل کمپرسور 
توزیع  و   CNG ذخیره  مخازن  خنک،  هوا  کولر  گاز،  کن  خشک  گاز، 

کننده ها 

CNG ساخت انواع جایگاه های سوخت
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نفت، گاز و پتروشیمی178

CNG ساخت انواع جایگاه های سوخت

CNG ساخت بیش از 200 جایگاه فعال          در سراسر کشور
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1تا10 جایگاه

11 تا20 جایگاه

21 تا30 جایگاه

31 تا40 جایگاه



نفت، گاز و پتروشیمی180

CNG ساخت انواع جایگاه های سوخت

توضیحات:

1-کمپرسور گاز
 CNG 2-مجموعه مخازن ذخیره

3-دستگاه توزیع کننده گاز
4-دستگاه خشک کن گاز

)SCADA( 5-مرکز کنترل و دریافت اطالعات جایگاه ها

12

45

3
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گروه صنعتی تامکار

 شرکت صنایع فوالد
اخگر اصفهان

تامکار  شرکت های عضو گروه صنعتی 
فعال در این حوزه:

شرکت فوالد آلیاژی 
پیشرو سپاهان

184

184

184

روش  به  کرکینگ  های  لوله  تولید 
سانتریفیوژ

تولید اتصاالت لوله های کرکینگ

تولید ساپورت لوله های کرکینگ



نفت، گاز و پتروشیمی184

تولید لوله های کرکینگ

صنایع  شرکت  و  سپاهان  پیشرو  آلیاژی  فوالد  شرکت  شرکت:  نام 
فوالد اخگر اصفهان

تاریخ تاسیس: 1387
موقعیت کارخانه: اصفهان، منطقه صنعتی اشترجان 

زمینه فعالیت: تولید انواع لوله و اتصاالت رفورمر و کرکینگ از قطر 
3 تا 20 اینچ به روش سانتریفوژ

محصوالت: 
های  آلیاژ  سوپر  جنس  از   )Cracking Tubes( کرکینگ  -لوله های 

پایه نیکل و High Alloy Steel از قطر 3 الی 20 اینچ
 High Alloy Steel از جنس )Y Pieces( اتصاالت لوله هاي کرکینگ-
-ساپورت لوله های کرکینگ )Locking Bars( از جنس سوپر آلیاژ 

Cr%50-Ni%50 از وزن 50 تا 1200 کیلو گرم

تولید لوله های کرکینگ
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نفت، گاز و پتروشیمی186

تولید لوله های کرکینگ

توضیحات:

1-مرحله تخلیه مذاب در پاتیل
2-مرحله ریخته گری به صورت سانتریفیوژ

3-مرحله خارج کردن لوله از قالب
4-مرحله جوش پالسما
5-مرحله تراش کاری

12

45

3
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گروه صنعتی تامکار

190

190

56

های  چاه  شکن  فشار  قطعات  تولید 
نفت 

های  شیر  انواع  ساخت  و  تعمیر 
تا  توپی  شیرهای  ویژه  به  صنعتی 

ابعاد 56 اینچ 

دورانی  بلوئر  انواع  و ساخت  تعمیر 
آهن  ناحیه  فوالد،  بخش صنایع  )به 
رجوع  مستقیم  احیاء  واحد  سازی، 

شود.( 

 شرکت صنایع فوالدشرکت تامکار
اخگر اصفهان

تامکار  شرکت های عضو گروه صنعتی 
فعال در این حوزه:



نفت، گاز و پتروشیمی190

مشخصات اصلی محصول

)Swept Bend( عنوان: لوله انحراف دهنده جریان نفت
جنس: فوالد مقاوم به فشار و خوردگی

حجم وزنی: تیپ اول 500 کیلو گرم ، تیپ دوم 640 کیلوگرم 
توضیحات: این محصول در دو تیپ 3000 و 5000 تولید می گردد و 
قابلیت تحمل Psi 10000 فشار تست و  Psi 5000  فشار در حین 

کار را دارا می باشد.

ریخته گری و تولید انواع قطعات ویژه
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مشخصات اصلی محصول

)Ball Valves( عنوان : ساخت و بازسازی انواع بال والو های صنعتی
ابعاد : از قطر 6 تا 56 اینچ

Stainless Steel & Carbon Steel : جنس
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194

196

198

200

202

204

206

210

212

214

216

218

220

222

تجهیـــزات  ســـاخت  و  طراحـــی 
هیدرومکانیکـــی، برق و کنترل ســـد 
تنظیمـــی انحرافـــی قیز قلعه ســـی

تجهیـــزات  ســـاخت  و  طراحـــی 
هیدرومکانیکـــی، بـــرق و کنتـــرل 

سد مخزنی سیازاخ

تجهیـــزات  ســـاخت  و  طراحـــی 
هیدرومکانیکـــی، بـــرق و کنتـــرل 
ســـد انحرافـــی دره دزدان و ســـد 

دایـــی دره  انحرافـــی 

تجهیـــزات  ســـاخت  و  طراحـــی 
هیدرومکانیکـــی، بـــرق و کنتـــرل

 سد تالوار

تجهیـــزات  ســـاخت  و  طراحـــی 
هیدرومکانیکـــی، بـــرق و کنتـــرل 

سد مخزنی قیقاج

طراحـــی و ســـاخت دریچـــه هـــای 
کنتـــرل آبراهـــه و اتصـــال مخزن 

چـــاه نیمـــه 3 به 4

تجهیـــزات  ســـاخت  و  طراحـــی 
هیدرومکانیکـــی، بـــرق و کنتـــرل 

جنـــاح چـــپ ســـد خـــدا آفریـــن

تجهیـــزات  ســـاخت  و  طراحـــی 
هیدرومکانیکـــی، بـــرق و کنتـــرل 

سد گتوند علیا

تجهیـــزات  ســـاخت  و  طراحـــی 
هیدرومکانیکـــی، بـــرق و کنتـــرل 

سد قلعه چای عجب شیر

تجهیـــزات  ســـاخت  و  طراحـــی 
هیدرومکانیکـــی، بـــرق و کنتـــرل

 سد ایالم

تجهیـــزات  ســـاخت  و  طراحـــی 
هیدرومکانیکـــی، بـــرق و کنتـــرل

 سد انحرافی زرین گل

تجهیـــزات  ســـاخت  و  طراحـــی 
هیدرومکانیکـــی، بـــرق و کنتـــرل 

ند ســـیو سد

تجهیـــزات  ســـاخت  و  طراحـــی 
هیدرومکانیکـــی، بـــرق و کنتـــرل 

سد رئیس علی دلواری

تجهیـــزات  ســـاخت  و  طراحـــی 
هیدرومکانیکـــی، بـــرق و کنتـــرل 
و  رســـوب  شستشـــوی  مجـــرای 
تنظیمـــی  ســـد  نیـــروگاه  آبگیـــر 

کرخـــه پـــل  پـــای  انحرافـــی 

 شرکت مهندسی
فرادید میهن

تامکار  شرکت های عضو گروه صنعتی 
فعال در این حوزه:



آب و انرژی194

سد قیز قلعه سی

راه اندازی  و  نصب  حمل،  ساخت،  تهیه،  طراحی،  پروژه:  عنوان 
قیز  انحرافی  تنظیمی  سد  کنترل  و  برق  مکانیکی  هیدرو  تجهیزات 

قلعه سی )بخش اول(
کارفرمای اصلی: شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی

کارفرمای پروژه: شرکت تامین راه ، شرکت سابیر
تاریخ پروژه: 1388

از  کیلومتری  فاصله 10  در  قلعه سی  قیز  تنظیمی   - انحرافی  سد 
پایین دست سد خدا آفرین قرار دارد.این سد از نوع خاکی با هسته 
رسی است .طول تاج این سد 834 متر ، ارتفاع آن از پی 37 متر و 
حجم مفید آن 62 میلیون مترمکعب می باشد . هدف از احداث این 
سد، تنظیم آب شبکه پایاب سد خدا آفرین همچنین تولید سالیانه 

135 گیگا وات ساعت برق بوده است.

تجهیزات هیدرو مکانیکال سد
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آب و انرژی196

سد سیازاخ

راه اندازی                و  نصب  حمل،  ساخت،  و  تهیه  طراحی،  پروژه:  عنوان 
تجهیزات هیدرومکانیکی، برق و کنترل سد مخزنی سیازاخ

کارفرمای اصلی: شرکت آب منطقه ای کردستان
کارفرمای پروژه: شرکت جهاد توسعه منابع آب

تاریخ پروژه: 1388

از  دیواندره  شهرستان  غربی  جنوب  کیلومتری   7 در  سیازاخ  سد 
توابع استان کردستان قرار دارد. این سد از نوع خاکی سنگریزه ای 
است و دارای 230 میلیون مترمکعب حجم مخزن، 84 متر ارتفاع از 
پی و 285 متر طول تاج می باشد. هدف از ساخت این سد تامین آب 

کشاورزی و شرب منطقه می باشد.

تجهیزات هیدرو مکانیکال سد
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آب و انرژی198

بند های دره دزدان و دره دایی

راه اندازی  و  نصب  حمل،  ساخت،  تهیه،  طراحی،  پروژه:  عنوان 
و  دزدان  دره  سد انحرافی  برق  و  کنترل  هیدرومکانیکی،  تجهیزات 

سد انحرافی دره دایی
کارفرمای اصلی: شرکت آب منطقه ای تهران 

کارفرمای پروژه: شرکت پیماب
تاریخ پروژه: 1388 الی 1391

از  یکی  قمرود  به  رودخانه  دز  سرشاخه های  از  آب  انتقال  طرح 
خاورمیانه  در  حوضه  به  حوضه  آب رسانی  طرح های  بزرگ ترین 
می باشد. این طرح از سدهای انحرافی چشمه سرداب، تونل چشمه 
دره  به  لکو  دره  تونل  لکو،  دره  انحرافی  سد  لکو،  دره  به  سرداب 
دزدان، سد انحرافی دره دزدان، تونل دره دزدان به دره دایی و 

سد انحرافی دره دایی تشکیل شده است.

تجهیزات هیدرو مکانیکال سد
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آب و انرژی200

سد تالوار 

عنوان پروژه : تهیه، حمل، نصب و راه اندازي تجهیزات هیدرومکانیکي، 
برق و کنترل سد تالوار

کارفرمای پروژه: شرکت سهامي آب منطقه اي زنجان
تاریخ پروژه: 1386

سد تالوار در بین سه  استان زنجان، همدان و کردستان واقع شده 
است.این سد از نوع خاکي با هسته رسي است.ارتفاع آن از پي88 
به  آن  مخزن  حجم  و   متر   12 تاج  عرض  متر،   529 تاج  طول  متر، 
ظرفیت 500 میلیون متر مکعب می باشد.هدف از احداث سد تالوار 
تأمین آب کشاورزي استان زنجان به مقدار 24 هزار هکتار و استان 
کردستان به میزان 8 هزار هکتار، همچنین تأمین آب شرب استان 

همدان به میزان 89 میلیون متر مکعب است.

تجهیزات هیدرو مکانیکال سد
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آب و انرژی202

سد قیقاج

عنوان پروژه: طراحی، تهیه، ساخت، حمل، نصب و راه اندازی تجهیزات 
هیدرومکانیکی، برق و کنترل سد مخزنی قیقاج و تاسیسات وابسته

کارفرمای اصلی: شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی
کارفرمای پروژه: شرکت راه و ساختمان گیلبان

تاریخ پروژه: 1385 الی 1391

توابع   از  پلدشت  شهرستان  کیلومتری   15 در  قیقاج  مخزنی   سد  
استان آذربایجان غربی واقع شده است. 

 10 آن  ظرفیت  و  می باشد  رسی  هسته  با  خاکی  نوع  از  سد  این 
میلیون مترمکعب، طول تاج 1995متر ، ارتفاع از پی 29 متر است.

تجهیزات هیدرو مکانیکال سد
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آب و انرژی204

مخزن چاه نیمه

عنوان پروژه: طراحی، تهیه، ساخت، حمل، نصب و راه اندازی دریچه های 
کنترل آب راهه واتصال مخزن، چاه نیمه 3 به 4 

کارفرمای اصلی: شرکت توسعه منابع آب و خاک سیستان
کارفرمای پروژه: شرکت مهندسی پروژه های آب و نیروی ایران

تاریخ پروژه: 1385 الی 1388

سد چاه نیمه چهارم در شهرستان زهک از توابع استان سیستان و 
بلوچستان واقع شده است .این سد از نوع خاکی است، ارتفاع آن  

16 متر،  طول تاج 170 متر و عرض تاج 6 متر مي باشد .
چاه نیمه چهارم با داشتن مخزنی به حجم تقریبی 800 میلیون متر 
مکعب بیشترین حجم ذخیره را در میان چاه نیمه یکم تا سوم دارا 

می باشد. 

تجهیزات هیدرو مکانیکال سد
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آب و انرژی206

سد خدا آفرین

عنوان پروژه: طراحی، تهیه، ساخت، حمل، نصب و راه اندازی تجهیزات 
هیدرو مکانیکی، برق و کنترل جناح چپ سد خدا آفرین 

کارفرمای پروژه: شــرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی
تاریخ پروژه: 1384

و  ایران  کشورهای  توسط  مشترک  بطور  آفرین  خدا  مخزنی  سد 
آذربایجان در مرز این دو کشور بر روی رودخانه ارس ساخته شده 
است. این سد از نوع خاکی با هسته رسی است.ارتفاع آن از پی 64 
متر، طول تاج 390 متر و به ظرفیت 1.6 میلیارد متر مکعب می باشد.
سیالب های  کنترل  و  آب  ذخیره سازی  سد،  این  احداث  از  هدف 
تولید  و  کشاورزی  اراضی  آبیاری  منظور  به  ارس  مرزی  رودخانه 

سالیانه 275 گیگا وات ساعت برق می باشد.

تجهیزات هیدرو مکانیکال سد
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آب و انرژی208

سد خدا آفرین

1- کارگاه ساخت لوله های مجرای کنار گذر ساحل سمت چپ سد خدا 
آفرین به قطر 9 متر

2-آشغال گیر مجرای ورودی ساحل چپ سد خدا آفرین
3- نصب دریچه های سرویس و اضطراری مجرای چپ سد خدا آفرین

4-ساخت دو راهی مجرای ساحل چپ سد خدا آفرین به قطر 6 متر
5-نصب پوشش فلزی مجرای ساحل چپ سد خدا آفرین

6-نصب تیر باال بر دریچه انحراف سد
7-ساخت و نصب دریچه رأس تعمیراتی ورودی مجرای کنار گذر ساحل 

چپ سد خدا آفرین
8- جک هیدرولیک و سیستم لینک راد  دریچه رأس تعمیراتی ورودی 

مجرای کنار گذر ساحل چپ سد خدا آفرین 

تجهیزات هیدرو مکانیکال سد

1

2
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آب و انرژی210

سد گتوند علیا

عنوان پروژه: کارهای ساختمانی، طراحی، تهیه، ساخت، حمل، نصب 
و راه اندازی تجهیزات هیدرومکانیکی، برق و کنترل سیستم تخلیه 
بخشی  عالج  همچنین  علیا  گتوند  نیروگاه  و  سد  طرح  عمقی  کننده 

تجهیزات سد تنظیمی - انحرافی گتوند
کارفرما: شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

مشارکت: شرکت فرادید میهن و شرکت بلند پایه
تاریخ پروژه: 1385

سد گتوند علیا در 30 کیلومتری شهرستان شوشتر از توابع استان 
نوع  از  واقع شده است.این سد  کارون  بر روی رودخانه  خوزستان 
و  متر   180 پی  از  آن  ارتفاع  است.  رسی  هسته  با  ریزه ای  سنگ 
طول تاج 760 متر می باشد. حجم مخزن این سد 5082 میلیون متر 

مکعب است و بلندترین سد خاکي کشور می باشد.

تجهیزات هیدرو مکانیکال سد
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آب و انرژی212

سد قلعه چای عجب شیر

راه اندازی  و  نصب  حمل،  ساخت،  تهیه،  طراحی،  پروژه:  عنوان 
تجهیزات هیدرو مکانیکی برق و کنترل سد قلعه چای عجب شیر

کارفرمای پروژه: شرکت آب منطقه اي آذربایجان شرقي
تاریخ پروژه: 1384

سد قلعه چای در 25 کیلومتري شهرستان عجب شیر از توابع استان 
رسي  هستۀ  با  خاکي  نوع  از  سد  این  قرار دارد.  شرقی  آذربایجان 
است که طول تاج آن 336 متر، عرض تاج  10 متر و ارتفاع از پي 
میلیون   40 ذخیره سازی  هدف  با  قلعه چاي  سد  می باشد.  متر   85
مترمکعب آب و آبیاري 11900 هکتار از اراضي استان احداث شده 

است. 

تجهیزات هیدرو مکانیکال سد
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آب و انرژی214

سد ایالم

عنوان پروژه: طراحی، تهیه، ساخت، حمل، نصب و راه اندازی تجهیزات 
هیدرومکانیکی، برق و کنترل قسمت سرریز سد ایالم

کارفرمای پروژه: شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
تاریخ پروژه: 1378 الی 1381

سد ایالم در 22 کیلومتری شهر ایالم واقع شده است.
این سد از نوع سنگ ریزه ای با هسته رسی است.ارتفاع آن از پی 
سد،  این  احداث  از  هدف  می باشد.  162متر  تاج  طول  و  متر   65
تامین ساالنه 28 میلیون متر مکعب آب آشامیدني جهت شهر ایالم 
و آبیاری 930 هکتار اراضي دشت امیر آباد و 5600 هکتار اراضي 

دشت مهران بوده است.

تجهیزات هیدرو مکانیکال سد
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آب و انرژی216

سد زرین گل

راه اندازی  و  نصب  حمل،  ساخت،  تهیه،  طراحی،  پروژه:  عنوان 
تجهیزات هیدرومکانیکی، برق و کنترل سد انحرافی زرین گل

کارفرمای پروژه: شرکت آب منطقه ای مازندران
تاریخ پروژه: 1383 الی 1385

استان  در  گرگان  شهر  کیلومتری   40 در  گل  زرین  انحرافی  سد 
گلستان قرار دارد.این سد از نوع سرریز بدون دریچه  می باشد. 
آبگیری  ظرفیت  و  متر   30 سرریز  طول  متر،   6/5 سد  این  ارتفاع 
گل،  زرین  سد  احداث  از  است.هدف  ثانیه  در  متر مکعب   15 آن 
جمع آوری و تنظیم مازاد جریانهای رودخانه های زرین گل و کبود وال 
جهت توسعه کشاورزی و آبیاری حدود 10700 هکتار اراضی پایاب 

سد می باشد .

تجهیزات هیدرو مکانیکال سد
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آب و انرژی218

سد سیوند

از   بخشی  راه اندازی  و  حمل  ساخت،  تهیه،  طراحی،  پروژه:  عنوان 
تجهیزات هیدرومکانیکی، برق و کنترل سد سیوند

کارفرمای پروژه: شرکت سهامی آب منطقه ای فارس
تاریخ پروژه: 1388 الی 1391

سد مخزني سیوند در محل تنگ بالغي در فاصلۀ 80 کیلومتري شمال 
نوع  از  سد  است.این  شده  واقع  فارس  استان  در  شیراز،  شرقي 
خاکی با هستۀ رسی  است و ارتفاع آن از پي57 متر، طول تاج آن 

600 متر و به گنجایش 255 میلیون متر مکعب می باشد.
هدف از ساخت سد سیوند آبیاري 11 هزار هکتار از اراضی استان 
فارس و کنترل سیالب هاي زمستانه و بهارۀ حوضۀ آبریز رودخانۀ 

سیوند است .

تجهیزات هیدرو مکانیکال سد
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آب و انرژی220

سد رئیس علی دلواری

عنوان پروژه:طراحی، تهیه، ساخت، حمل، نصب و راه اندازی بخشی 
از تجهیزات هیدرومکانیکی، برق و کنترل سد رئیس علی دلواری

کارفرمای اصلی: شرکت آب منطقه ای فارس - بوشهر
کارفرمای پروژه: شرکت جهاد توسعه منابع آب

تاریخ پروژه: 1383

سد مخزنی رئیس علی دلواری در 60 کیلومتری شهرستان برازجان 
از توابع استان بوشهر و بر روي رودخانه شاپور قرار دارد.

این سد از نوع بتنی دوقوسی است.ارتفاع آن از پی 102 متر ، طول 
تاج 240 متر ، عرض در پی 35 متر و در تاج 5 متر و دارای مخزنی 
این  احداث  از  باشد.هدف  می  مترمکعب  میلیون   685 ظرفیت  به 
سد، آبیاری 24 هزار هکتار از زمین های کشاورزی، تولید ساالنه 96 

گیگاوات ساعت انرژی برق آبی، کنترل سیالب ها می باشد.

تجهیزات هیدرو مکانیکال سد
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آب و انرژی222

سد تنظیمی - انحرافی پای پل کرخه

راه اندازی  و  نصب  حمل،  ساخت،  تهیه،  طراحی،  پروژه:  عنوان 
تجهیزات هیدرومکانیکی، برق و کنترل مجرای شستشوی رسوب و 

آبگیر نیروگاه سد تنظیمی انحرافی پای پل کرخه
کارفرمای پروژه: شرکت سهامی آب و برق خوزستان

تاریخ پروژه: 1387الی 1390

شهر   کیلومتری   10 درفاصله  کرخه  پل  پای  انحرافی  تنظیمی  سد 
این  احداث  از  دارد.هدف  قرار  کرخه  رودخانه  برروی  اندیمشک 
سد انحراف آب رودخانه کرخه به کانال پاي پل، همچنین تنظیم آب 

خروجي از سد مخزني کرخه می باشد.

تجهیزات هیدرو مکانیکال سد
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آب و انرژی



گروه صنعتی تامکار

226

228

و برقی  تجهیزات  نصب  و   ساخت 
  مکانیکی طرح توسعه تصفیه خانه

فاضالب شمال اصفهان
 

ساخت و تعمیر اسکرو پمپ تصفیه 
خانه های فاضالب

شرکت تامکار

تامکار  شرکت های عضو گروه صنعتی 
فعال در این حوزه:
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تصفیه خانه فاضالب شمال اصفهان

عنوان پروژه: ساخت و نصب تجهیزات برقی و مکانیکی طرح توسعه 
نفر  هزار   800 ظرفیت  با  اصفهان  شمال  فاضالب  خانه  تصفیه 

کارفرمای پروژه: سازمان آب و فاضالب استان اصفهان
مشارکت: شرکت زالل ایران

تاریخ پروژه: 1374الی 1380

با اجرای طرح توسعه تصفیه خانه فاضالب شمال اصفهان ظرفیت این 
واحد از 400 هزار نفر به یک میلیون و 200 هزار نفر افزایش یافت.

شیوه تصفیه فاضالب در این تصفیه خانه از نوع بیولوژیکی به روش 
لجن فعال، دومرحله اي A-B می باشد.

تصفیه خانه های آب و فاضالب
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آب و انرژی228

ساخت و تعمیر اسکرو پمپ تصفیه خانه های فاضالب

عنوان پروژه: ساخت و نصب اسکرو پمپ جهت تصفیه خانه فاضالب 
شمال اصفهان 

کارفرمای پروژه: سازمان آب و فاضالب استان اصفهان
تاریخ پروژه: 1374

عنوان پروژه: تعمیر اسکرو پمپ جهت تصفیه خانه فاضالب همدان
کارفرمای پروژه: سازمان آب و فاضالب استان همدان

تاریخ پروژه: 1388

عنوان پروژه: تعمیر اسکرو پمپ جهت تصفیه خانه فاضالب شمال 
کارفرمای پروژه: سازمان آب و فاضالب استان اصفهان

تاریخ پروژه: 1393

تصفیه خانه های آب و فاضالب
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جهت232 گیت  ویکیت  قطعات   ساخت 
سد  ،4 کارون  سد  سیمره،   سد 

گتوند، سد مسجد سلیمان

 شرکت صنایع فوالدشرکت تامکار
اخگر اصفهان

تامکار  شرکت های عضو گروه صنعتی 
فعال در این حوزه:
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مشخصات اصلی محصول

)Wicket Gate( عنوان : ویکیت گیت
جنس: Stainless Steel، ضد سایش و مقاوم در برابر خوردگی

سد  گتوند،  سد  کارون4،  سد  سیمره،  سد  نصب:  های  موقعیت 
مسجد سلیمان

Voith Siemens شرکت - Alstom بازرس شخص ثالث: شرکت

تجهیزات توربین های آبی
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آب و انرژی234
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بادی236 های  توربین  قطعات   ساخت 
660 کیلو وات

 شرکت صنایع فوالدشرکت تامکار
اخگر اصفهان

تامکار  شرکت های عضو گروه صنعتی 
فعال در این حوزه:



عمرانی236

تجهیزات نیروگاه های بادی
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آب و انرژی238

توربین بادی

)Yaw Top( 1 - یاتاب
)Housing( 2-  هوزینگ

 )Main Shaft( 3 - شفت اصلي
)Hub( 4 - هاب

)Yaw Finger( 5 - یافینگر

تجهیزات نیروگاه های بادی

1 2

4

5

3
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240
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 ساخت، راه اندازی و خدمات پس از 242
سنگ فرآوری  آالت  ماشین   فروش 
لیسانس تحت  اسلب(  تولید   )خط 

 شرکت برتون ایتالیا

ماشین آالت ساخته شده در این بخش 
دستاورد این شرکت ها می باشد:

  شرکت تامکار
سنگ آرین
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ساخت ماشین آالت فرآوری سنگ

نام شرکت: شرکت تامکار سنگ آرین
تاریخ تاسیس: 1383

موقعیت کارخانه: اصفهان، منطقه صنعتی دولت آباد
زمینه فعالیت: ساخت، راه اندازی و خدمات پس از فروش ماشین 
آالت فرآوری سنگ )خط تولید اسلب( تحت لیسانس شرکت برتون 

ایتالیا
تولیدات: دستگاه اره گروهی 80 تیغه، دستگاه پالیش، دستگاه فرز

ماشین آالت فرآوری سنگ های تزئینی
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کانی غیر فلزی244

محل های نصب ماشین آالت ساخت شرکت تامکار سنگ آرین

ماشین آالت فرآوری سنگ های تزئینی



245 گروه صنعتی تامکار



کانی غیر فلزی246

ماشین آالت فرآوری سنگ های تزئینی
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ماشین آالت فرآوری سنگ های تزئینی
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 طراحی، ساخت، راه اندازی و252
 خدمات پس از فروش کارخانجات

تولید آجر و سفال

ماشین آالت ساخته شده در این بخش 
دستاورد این شرکت ها می باشد:

 شرکت سوختشرکت تامکار
پاش سازی پارس
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ساخت ماشین آالت تولید آجر و سفال

نام شرکت: شرکت تامکار و شرکت سوخت پاش سازی پارس
تاریخ تاسیس: 1365

موقعیت کارخانه: اصفهان، منطقه صنعتی دولت آباد
زمینه فعالیت: طراحی، ساخت، راه اندازی و خدمات پس از فروش 

کارخانجات تولید آجر و سفال
کن  مخلوط  دستگاه  کن،  پودر  دستگاه  سیلو،  دستگاه  محصوالت: 
دستگاه  والس،  دستگاه  طبقاتی،  ساده  کن  مخلوط  دستگاه  ساده، 
مخلوط کن وکیوم دار، دستگاه مخلوط کن وکیوم دار طبقاتی، دستگاه 
و  کار  فینگر  دستگاه  برش،  دستگاه  طبقاتی،  پرس  دستگاه  پرس، 
ترانسفر کار، انبار پالت و الواتور های تر و خشک، دستگاه سوخت 

پاش، کوره تونلی

کارخانجات تولید آجر و سفال



253 گروه صنعتی تامکار



کانی غیر فلزی254

کارخانجات تولید آجر و سفال

ساخت بیش از 600 کارخانه تولید آجر و سفال در خاورمیانه 
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1 تا 10 خط آجر

تعداد خطوط آجر نصب شده

11 تا20 خط آجر

21 تا30 خط آجر

31 تا40 خط آجر

41 تا70 خط آجر
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کارخانجات تولید آجر و سفال

1

2
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توضیحات:

1-مرحله آماده سازی گل )دستگاه مخلوط کن ساده، دستگاه والس(
2-مرحله شکل دهی گل )دستگاه مخلوط کن وکوم دار، دستگاه پرس(

3-مرحله برش خشت خام )دستگاه برش، دستگاه الواتور(
4-مرحله خشک کردن خشت خام )دستگاه خشک کن(

4

3
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260

262

263

سیمان آسیاب  تجهیزات   ساخت 
جهت کارخانه سیمان کردستان

 ساخت تجهیزات آسیاب سیمان
 جهت کارخانه سیمان زابل

سیمان آسیاب  تجهیزات   ساخت 
جهت کارخانه سیمان مند دشتی

تامکار  شرکت های عضو گروه صنعتی 
فعال در این حوزه:

شرکت تامکار
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سیمان کردستان

توسعه  طرح  تجهیزات  تحویل  و  ساخت  تامین،  تهیه،  پروژه:  عنوان 
آسیاب سیمان کردستان 

کارفرما: شرکت صنعت گران پاک اندیش یسنا
تاریخ پروژه: 1392

کارخانه سیمان کردستان در کیلومتر 5 جاده بیجار استان کردستان 
واقع شده است .این کارخانه با هدف تولید روزانه 3200 تن سیمان 
خاکستری احداث گردید که پس از طرح توسعه به  4200 تن سیمان 

خاکستری و ترکیبی در روز  می رسد.

تجهیزات کارخانجات سیمان
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سیمان زابل

عنوان پروژه: تهیه، تامین و ساخت بدنه سنگ شکن، دپارتمان آسیاب 
مواد خام و دپارتمان آسیاب سیمان

کارفرما: شرکت سیمان زابل
تاریخ پروژه: 1385 الی 1386

کارخانه سیمان زابل )سیستان( در کیلومتر 65 جاده زاهدان، زابل 
در استان سیستان و بلوچستان واقع شده است. این کارخانه با هدف 
تولید روزانه 3400 تن سیمان خاکستری و در مجموع تولید سالیانه 

یک میلیون تن سیمان احداث گردیده است.

تجهیزات کارخانجات سیمان
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سیمان مند دشتی

عنوان پروژه: تهیه، تامین، ساخت و تحویل تجهیزات آسیاب سیمان 
کارخانه سیمان مند دشتی

کارفرما: شرکت صنعت گران پاک اندیش یسنا
تاریخ پروژه: 1391

کارخانه سیمان منددشتی در2 کیلومتری شهر خورموج از توابع استان 
بوشهر واقع شده است.این کارخانه با هدف تولید روزانه 3300 تن 

سیمان خاکستری احداث گردیده است.
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طراحی، ریخته گری، ماشین کاری و دنده زنی انواع چرخ 
دنده تا قطر 10 متر

266

شرکت تامکار

تامکار  شرکت های عضو گروه صنعتی 
فعال در این حوزه:

 شرکت صنایع فوالد
اخگر اصفهان
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انواع چرخ دنده تا قطر 10 متر

12

4

6 5

3
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- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

چرخ دنده شرکت لیکا

چرخ دنده سیمان درود

چرخ دنده سیمان اصفهان

چرخ دنده شرکت لیکا

چرخ دنده سیمان سپاهان

چرخ دنده قفسه F1 فوالد مبارکه

5500 mm  قطر

4000 mm  قطر

6000 mm  قطر

4650 mm  قطر

7200 mm  قطر

4398 mm  قطر

      300mm  ارتفاع

 450mm ارتفاع

450mm ارتفاع

 280mm ارتفاع

900mm ارتفاع

1570mm ارتفاع

8000 kg  وزن

25000 kg  وزن

19000 kg  وزن

5876 kg  وزن

50000 kg  وزن

54440 kg  وزن



کانی غیر فلزی268

انواع چرخ دنده تا قطر 10 متر

7 7

6
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-7

-8

-9

-10

-11

-12

شافت، پینیون و چرخ دنده شرکت فوالد مبارکه اصفهان

چرخ دنده شرکت مس سرچشمه

چرخ دنده نوردی شرکت فوالد مبارکه اصفهان

چرخ دنده آگلومراسیون شرکت ذوب آهن اصفهان

چرخ دنده سیمان نجف اشرف عراق

چرخ دنده شرکت فوالد یزد

89

10

1112
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273

279

283

 ساخت سازه سالن همایش های
 بین المللی اصفهان

احیا مدول  مگا  دو  سازه   ساخت 
شهید توسعه  طرح  جهت   مستقیم 
خرازی مجتمع فوالد مبارکه اصفهان

خودرو ورق  کارخانه  سازه   ساخت 
چهار محال و بختیاری

شرکت تامکار

تامکار  شرکت های عضو گروه صنعتی 
فعال در این حوزه:
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سازه های خاص فوالدی
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سازه سالن همایش های بین المللی اصفهان

عنوان پروژه: ساخت و نصب سازه فلزی سالن اصلی همچنین سازه 
بین  های  همایش  مرکز  ارتباطی  های  پل  و  کانپی  کنکورس،  بخش 

المللی اصفهان
کارفرما: سازمان شهرداری اصفهان - شرکت دقیق

تاریخ پروژه:1391 الی 1392
طراح سازه: Atkins انگلستان

ابعاد در  مشخصات سازه: بزرگترین سازه فرم دار هندسی از نظر 
به همراه  متر  قطرداخلي 90  به  و  )ازپي(  متر  ارتفاع 60  با  کشور 
قوس هایی بابیرون زدگي حدود 9 متر، نوع اتصاالت مفصلي، پیچ 
و مهره اي بااستحکام باال )کالس 10/9(. سازه سالن همایش های 
بین المللی اصفهان در کنفرانس شهرداری های کشور حائز عنوان 
برترین سازه گردید و در  چهارمین کنفرانس ملی سازه و فوالد  نیز 

به عنوان طرح برتر دربخش غیر مسکونی شناخته شد.
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سازه های خاص فوالدی
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سازه های خاص فوالدی
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سازه های خاص فوالدی
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سازه دو واحد مگا مدول احیاء مستقیم شهید خرازی

عنوان پروژه: ساخت سازه دو واحد مگا مدول احیاء مستقیم شهید 
خرازی مجتمع فوالد مبارکه

)IRITEC( کارفرما: شرکت بین المللی مهندسی ایران
تاریخ پروژه:1388 الی 1390

موقعیت نصب: مجتمع فوالد مبارکه اصفهان
مشخصات سازه: ارتفاع 82 متر، طول و عرض 25×32 متر، اتصاالت 
)کالس  باال  استحکام  نوع  از  و  ای  مهره  و  پیچ  مفصلی  صورت  به 
متر،   23 شده  استفاده  تکه  یک  قطعه  ترین  بلند  طول   ،)10/9
کاری  میزان سوراخ  و  متر  میلی  باالترین ضخامت ورق فوالدی 80 

700 هزار عدد است.



عمرانی280

سازه های خاص فوالدی
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سازه های خاص فوالدی
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سازه کارخانه ورق خودرو چهارمحال و بختیاري

عنوان پروژه: ساخت و نصب سازه کارخانه ورق خودرو چهارمحال و 
بختیاري

)IRITEC( کارفرما: شرکت بین المللی مهندسی ایران
تاریخ پروژه:1386 الی 1387

مشخصات سازه: حداکثر ارتفاع 62متراز پی، بیش ترین طول دهانه 
40 متر، نوع اتصاالت مفصلي، پیچ و مهره اي بااستحکام باال
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سازه های خاص فوالدی
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سازه های خاص فوالدی
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 تولید سر سیلندر انواع خودرو های290
سبک

 شرکت پارس
ذوب اسپادانا

تامکار  شرکت های عضو گروه صنعتی 
فعال در این حوزه:



خودرو290

ساخت قطعات خودرو - تولید سرسیلندر خودرو های سبک

نام شرکت: پارس ذوب اسپادانا
تاریخ تاسیس: 1387

موقعیت کارخانه: اصفهان، منطقه صنعتی محمود آباد
زمینه فعالیت: ریخته گری و ساخت سرسیلندر خودرو های سبک

محصوالت: انواع سر سیلندر خودرو های سبک
ظرفیت تولید: 500 هزار عدد در سال

روش ریخته گری: دایکست فشار پایین آلومینیوم

سر سیلندر خودرو های سبک
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سر سیلندر خودرو های سبک
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سر سیلندر خودرو های سبک
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TAMKAR Group

شرکت تامکار
اصفهان، جاده دولت آباد، خیابان 46 )بهارستان(

تلفن: 031-45836071-4
فکس: 031-45836075
کد پستی: 8341645973

www.tamkar.com

info@tamkar.com

شرکت ساخت تجهیزات گاز تامکار
بابک  کوچه  ظفر،  از  باالتر  ولیعصر،  خیابان  تهران، 

بهرامی، پالک 58
تلفن: 021-88196942

فکس: 021-88799140
کد پستی: 1968644513
  www.tamkargas.com

info@tamkargas.com

شرکت آرین جهان انرژی
فناوری  پارک  دماوند،  جاده   20 کیلومتر  تهران، 

پردیس، خیابان نوآوری 2، شماره 27
تلفن: 021-76250330-7

فکس: 021-76250331
کد پستی: 1657163871

  www.arian-ubg.org

info@arian-ubg.com

شرکت بازرگانی بارکلی
امارات متحده عربی، دوبی، خیابان شیخ زاید، برج 

تجاری OMNIYAT، طبقه 16، شماره 1603
تلفن: 0097-145519845

فکس: 0097-145519844
30928 ,UAE, Dubai :کدپستی

www.barckly.com

info@barckly.com

شرکت لیو
تهران ، خیابان ولی عصر، قبل از خیابان توانیر

تلفن: 021-88770416 . 021-88770619
فکس: 021-88770899
کد پستی: 1434864675

www.lioartvillage.ir

info@lioartvillage.com

شرکت مهندسی فرادید میهن
مظفر،  برادران  کوچه  انقالب،  خیابان  تهران، 

ساختمان صبا، طبقه دوم، واحد 14
تلفن: 021-669753881

فکس: 021-669753885
کد پستی: 1416943455

www.faradidmeehan.com

a.sanei@faradidmeehan.com

شرکت سوخت پاش سازی پارس
اصفهان، جاده دولت آباد، خیابان 46 )بهارستان(

تلفن: 031-45836071-4
فکس: 031-45836075
کد پستی: 8341645973

شرکت پترو کاو آریان
اصفهان، خیابان سجاد، ابتدای خیابان ارباب، جنب 

بانک صادرات، ساختمان کسری، طبقه سوم
تلفن: 031-95012199

فکس: 031-95012198
کد پستی: 8165833635

info@petrokavarian.com

شرکت تامکار سنگ آرین
اصفهان، جاده دولت آباد، خیابان 46 )بهارستان(

تلفن: 031-45838140-1
فکس: 031-45836279
کدپستی: 8341665668
info@tamkarsang.com

شرکت پارس ذوب اسپادانا
اصفهان، شهرک صنعتی محمود آباد، خیابان 20

تلفن: 031-33801142
فکس: 031-33801043
کدپستی: 8161194995

شرکت صنایع فوالد اخگر اصفهان
هفتم،  خیابان  اشترجان،  صنعتی  شهرک  اصفهان، 

پالک 149
تلفکس: 031-37582850-3

کدپستی: 8465191348
  www.akhgarsteel.ir

info@akhgarsteel.ir

شرکت فوالد آلیاژی پیشرو سپاهان
خیابان  اشترجان،  صنعتی  شهرک  اصفهان، 

دوازدهم، پالک 160
تلفن: 031-37583476
کدپستی: 8465196969

  www.akhgarsteel.ir

info@akhgarsteel.ir

www.tamkar.com

info@tamkar.com

اطالعات تماس شرکت های گروه صنعتی تامکار 
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