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 شرکت تولیدی محور صنعت دوار

 

  از  یجمع با هدف ساخت ماشین آالت تولیدی و تجهیزات صنعتی توسط 1375این واحد صنعتی  از سال 

الب یک کارگاه فنی مهندسی و  قدر  فعالیت خود را ارغ التحصیل دانشگاه صنعتی شریف مهندسین ف

جهت ارائه خدمات به مجموعه های صنعتی و   1381آغاز نموده است. این مجموعه از سال  ساخت

اتوماسیون خطوط تولید و تامین تجهیزات کارخانجات ذوب و ریخته گری و نیروگاه ها فعالیت خود را  

 توسعه داده است. 

 مجرب و متخصص و دانش روز تا کنون موفق به انجام  کارگاه با بهره گیری از نیروهای این 

 های  متعدد صنعتی شده  است.  پروژه

با توجه به شروع فعالیت تخصصی در خصوص ساخت وتعمیرات محورهای گاردان صنعتی   سالهای اخیر در 

  اشراف کامل نسبت به انجام ، این واحد  آلمان  GWBو  Gewes  و طی دوره های آموزش در شرکت

  Gewesو نماینده شرکت  را دارد روز دنیاتعمیرات این نوع محور ها مطابق با استاندارهای ساخت و  امور

در راستای رسیدن به این استانداردها این واحد مجهز به سیستم جوشکاری اتوماتیک   . در ایران میباشد 

 گاردان و دستگاه باالنس دینامیکی مخصوص می باشد . 

این واحد صنعتی امکان عالوه بر خدمات طراحی و فنی و مهندسی توانائی ماشینکاری قطعات تا حداکثر به  

تن ، عملیات   15و فرز کاری قطعات با دقت بسیار باال تا وزن  قطر یک متر و طول پنج متر و بورینگ کاری

جوشکاری حرفه ای توسط ماشین آالت اتومات و دستی ) فوالد ، استینلس استیل ، آلومینیوم و .....( را  

کل کاال شرکت خود را به نام شرکت   دفتر  این کارگاه با پیوستن به گروه صنعتی 1392ر سال د داراست.

صنعت دوار ثبت و طی مجوز های دریافتی از وزارت صنایع کارخانه تولیدی خود را در  تولیدی محور 

 به بهره برداری رسانید . 1395در سال متر مربع   4000به مساحت  2شهرک صنعتی دماوند 
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 باشد : عایت زمان اجرائی  به شرح زیر می با ر  خالصه ای از پروژه های انجام شده و در دست ساخت

 

 
 ساخت ماشین آالت خاص برای شرکت صنعتی دفتر کل کاال تنها تولید کننده ترموکوپل و (  1

 در ایران ذوب  نمونه بردار  

 دستگاه اتومات تزریق سیم مسی قطعه پالستیکی  -1-1

 دستگاه اتومات خم و برش شیشه کوارتز  -2-1

 دستگاه اتومات پرس سنسور ترموکوپل در لوله مقوایی  -3-1

 سنسور ترموکوپل دستگاه ویبره وکیوم  -4-1

 دستگاه پیچش اتومات لوله مقوایی  -5-1

 دستگاه ساب رولهای مقوا  -6-1

 دستگاه اتومات مونتاژ کاتریج نمونه بردارهای فروبری  -7-1

 دستگاه اتومات برش لوله مقوایی به سایزهای متفاوت  -8-1

میلیمتر را از داخل لوله شیشه   0 ,05دستگاه سیم رد کن که توانائی عبور سیم پالتین به قطر  -9-1

 دارد. 3*1رتز به قطر کوا

 سانتی متر  210ماشین تمام اتوماتیک تولید لوله مقوایی فشرده در سه نوع و طول   -10-1
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طراحی و ساخت سیستم خنک کاری واحد های گازی به روش فاگ در نیروگاههای زیر جهت افزایش  ( 2

 ظرفیت تولید : 

 شش واحد نیروگاه گازی ری  -1

 ماهشهریک واحد پتروشیمی -2

 دو واحد منتظر قائم کرج -3

 دو واحد شهید رجائی قزوین-4

 دو واحد سیکل ترکیبی قم-5

 دو واحد منتظر قائم کرج   -6

 دو واحد شهید رجائی قزوین-7

 یک واحد ایستگاه تزریق گاز گچساران -8

 

  در  V94.2طراحی و ساخت سیستم مدیا متحرک بیرونی جهت افزایش ظرفیت توربین های گازی (  3

 نیروگاههای کشور به شرح زیر : 

 واحد   6  کرمان  –( نیروگاههای سیکل ترکیبی 1

 واحد  2 زواره –( نیروگاه سیکل ترکیبی  2

 واحد  2 دماوند   –( نیروگاه سیکل ترکیبی 3

 واحد  2ایرانشهر  –( نیروگاه سیکل ترکیبی بم پور 4

 ،   تجهیزات تصفیه خانه آب نرم ، پمپ استیشن آب رسانی،   شامل کولر مدیا متحرک اتوماتیک

 فیلتر کارتریج های استنلس استیل،   مخازن ذخیره سازی آب 
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  60آلمان از سایز فلنچ  Gewes(  طراحی و ساخت و تعمیرات محورهای گاردان طبق استاندارد شرکت 4

 . طولهای درخواستیگشتاور و میلیمتر با   410الی 

فوالد آلیاژی ایران ، گروه ملی فوالد ایران ،    تعمیر و تامین گاردان هایعقد قراردادهای متعدد در ساخت، 

فوالد آذربایجان ، فوالد بردسیر ، نورد شرکاء   فوالد مبارکه ،  فوالد خوزستان ، فوالد حدید یزد ، فوالد نطنز ، 

 ، فوالد اکسین ، فوالد شاهرود ، فوالد لرستان ، فوالد ویان ، شرکت پمپ نبراس . 

 
 مطابق با مدلهای شرکت   Gear Coupling(  طراحی و ساخت کوپلینگهای دنده ای  5

FLENDER-MAINA 
 دارای سابقه در کلیه صنایع ذوب و نورد و سیمان 
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جهت درب کوره های قوس    ((LFمتالوژی ثانویه   2 ″  و 1 1/  2 ″ ز  سای  Rotary Joint( ساخت 6

 کارخانه فوالد مبارکه 

  20برای شرکت سیمین روی سمنان به ظرفیت  ساخت دو دستگاه میکسر کنستانتره روی (  طراحی و 7

 متر مکعب 

و ماشین آالت بو جاری و آسیابانی برای   ساخت و نصب صد ها متر ویند و کانوایر انتقال گندم و آرد (8

 طرح توسعه کارخانه آرد ایران

 برای شرکت پلیران اتصال   طره اییساخت و نصب دستگاه اتوماتیک مونتاژ دریپر های آبیاری ق ( 9

 جهت کارخانجات کابل سازی  ( ساخت دستگاه آنیلر سیم مسی راد 10

 عایق کابل  PVC( ساخت دستگاه اکسترودر روکش 11

 سفارش شرکت فیروزا تن  300مربوط به جرثقیل  630( ساخت چرخهای  12

 TNFسفارش شرکت    تن  20( ساخت ترومل وینچ 13

 به سفارش فوالد اسفراین  نمونه بردار جهت آنالیز گاز ( دستگاه پانچ 14

 به سفارش گروه صنعتی دفتر کل کاال ( ساخت مجموعه  شیر ولنسهای تزریق اکسیژن 15

 جهت استفاده در  فوالد آلیاژی ایران و فوالد اسفراین  ( ساخت رابط چهار سیمه لنس اتومات16

جهت انتقال قدرت خط نورد تیر آهن گروه ملی   ترمیلیم 4160میلیمتر به طول  620( اسپیندل قطر 17

 فوالد ایران 

 CNGچهار محور جهت پیچش الیاف کربن روی مخازن آلومینیومی    CNC( طراحی و ساخت دستگاه  18

 که شامل سه دستگاه تار باز کن ، ماشین رزین زنی و پیچش الیاف است.  

جهت بخش متالورژی ثانویه کارخانه   ( طراحی و ساخت دو عدد لنس اتومات ترموکوپل و نمونه بردار 19

 به سفارش شرکت صفا فوالد فوالد مبارکه ایران 

 stainless steel( ساخت شیرها و اتصاالت خاص  20

 جهت کارخانجات کابل سازی  های دستگاه استراندر( ساخت لینت21

)  اکسین فوالد کارخانه به مربوط 1080ᴓ( تعمیرات و بازسازی چهار عدد فیکس جوینت به قطر 22

 ( ایران  گاردان محور   بزرگترین

 ( نصب پروفایل گیج و طراحی و ساخت درایوبیم آن به سفارش فوالد سبا23

 مورد نیاز صنایع ذوب و نورد شامل: ( ساخت کلیه قطعات تخصصی  24

 و غلطک ها  رولرها، ساید گاید ،  محور های دوار ،  فوت رول  

 6600Ø×680( تعمیر شفت واسطه گاردن استند یک نورد سنگین فوالدآلیاژی ایران در ابعاد  25

 ( ساخت دستگاه لنس تزریق کک ، آهک و اکسیژن فوالد آلیاژی ایران 26
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وتجهیزات تولیدیماشین آالت   

 

 

ف
دی
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ازن
س

 

 مشخصات کامل فنی / کاربری خاص

1  2000×550   CNC متر 2تراش    
1 

 تایوان 2002
 FAGORمجهز به مرغک و لینت 

 کنترلر 8055

2 1000×500    CNC متر 1تراش  C مجارستان 1990 1  دارای محور -   HUSTکنترلر 

3 5000×4000 متر 5تراش          ابزارکامل روسیه 1965 1 

800×3000      متر    3تراش  4  ابزار کامل بلغار 1985 1 

600×2500     متر   2.5تراش  5  ابزار کامل لهستان 1982 1 

600×2000       متر   2تراش  6  ابزار کامل لهستان 1982 1 

7 2000×500 متر 2تراش  تبریز       ابزار کامل ایران 1382 1 

 ابزار کامل ایران 2011 1  1.5تراش   500×1500 متر تبریز 8

9 800×300  ابزار کامل بلغار 1985 1      متربلغار   1تراش  

300×1000تراش ا متر           10  ابزار کامل چین 2001 1 

800×5000      دستگاه باالنس 11 صفحهقابلیت باالنس دینامیکی در دو  ایران  1   

12 1010×600×500       CNCتایوان 2002 1 فرز SIEMENS 810Dکنترلر 

13 1120×500×550     CNC ابزار کامل- آلمان  1 فرز HUST - کنترلر  هکرت 

14 850  ×400×350 عدد( 2)    FNK ابزار کامل + خط کش دیجیتال چک 1983 1 فرز 

800×1300×1600     80بورینگ  15  ابزار کامل + خط کش دیجیتال بلژیک  1996 1 

16 
 DEEP  HOLE-VDFدستگاه 

6000×100                 

1 
  ابزار کامل آلمان 

250×250×500       دریل فرز   17   ژاپن  1 

18 450CNC دنده کامل –ابزار کامل  روسیه  1  هاب  

19 
ZFWVGماردون زن 

 2000×250    

1 
 آلمان 1979

 –کلگی و مرغک های متفاوت  2دارای 

 دنده کامل

800×200       شیپینگ بزرگ   20 دنده کامل –ابزار کامل  روسیه 1979 1   

200×50     شیپینگ کوچک     21 دنده کامل –ابزار کامل  چک  1   
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متر اداری و نگهبانی  500متر مربع و   1600ضمناً این شرکت جهت انجام عملیات تولیدی و مونتاژ دارای سالنی به مساحت 

  12.5-3دستگاه جرثقیل سقفی   3جهز به می باشد که م  2متر مربع فضای روباز صنعتی در منطقه صنعتی دماوند  1000و 

.متر مکعب هوای فشرده می باشد  4 تن ، مجموعاً  

 

 

ف
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 ر
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 تع
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کش

  
ده

ازن
س

 

 مشخصات کامل فنی / کاربری خاص

22 63زنکله خار   دنده کامل –ابزار کامل  روسیه 2009 1   

32     kg  120                            1 دستگاه سند بالست کابینتی 

42 500×500سنگ محور داخل       آلمان  1 

52 323×1000سنگ محور یونیورسال   ستانبلغار  1   به همراه داخل زن 

1300× 3000  دستگاه جوش روتاری 26 قطعات دوار یتمام کاریجوش اییتوان آلمان  1   

72  A25سری تراشی آلمان 2004 2 دستگاه تراپ 

82 40دریل ستونی     چین  1 

20دریل ستونی  29   آلمانی  2 

13دریل ستونی 30   ایرانی  1 

320اره نواری  31   ترک  2005 1 

801اره نواری 32   ترک   1 

2000×3000برش پالسما  34  برش تا ضخامت 30mm ایران  1 

    3 دستگاه جوش آرگون  35

36 Co22 دستگاه جوش    

کتیفایر و اینورتور جوش رجوش  37  4    

تن دستی و برقی100پرس هیدرولیک  38  1    

39 6000N.mآمریکا +آلمان  1 سیستم آچار هیدرولیکی  

تن 12.5جرثقیل سقفی  40 متر  16دهانه  ایران  2   

تن 3.2جرثقیل سقفی  41 متر 6دهانه  ایران  1   
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 توان ماشینکاری شرکت محور صنعت دوار

 توسط دو دستگاه     Ø 550× 2000 تا ابعاد  CNC امکان تراشکاری

 توسط دو دستگاه     1000×  500× 550  تا ابعاد  CNC امکان فرز کاری 

توسط هشت دستگاه   Ø 1000×  5000   ابعادامکان تراشکاری تا   

توسط دو دستگاه  Ø100× 6000تا ابعاد  و گان دریل  امکان سوراخ کاری عمیق  

توسط شش دستگاه   1800× 1600×  0121 امکان فرز کاری و بورینگ کاری تا ابعاد    

توسط دو دستگاه   Ø 006×   1000و داخلی تا ابعاد امکان سنگ زنی سطوح خارجی   

 توسط یک دستگاه    Ø 550×  300تا ابعاد  CNC  امکان دنده تراشی

 توسط دو دستگاه  Ø 800×    200امکان شیپینگ دنده تا ابعاد  

 دستگاه  توسط یک   Ø 250×   2000امکان دنده و پیچ تراش به روش هاپ تا ابعاد  

 توسط یک دستگاه   Ø 630×   600امکان جای خار زنی تا ابعاد  

 ظرفیت بخش آهنگری و شاسی سازی شرکت محور صنعت دوار 

 توسط یک دستگاه  30×  2000×    3000ورق به روش پالسما تا ابعاد  CNC امکان برش 

 توسط دو دستگاه    Ø 1000×   3000ری جهت قطعات دوار تا ابعاد امکان جوشکاری اتوماتیک روتا

 توسط بیش از ده دستگاه  SMAW- SAW - GMAW - GTAW  امکان جوشکاری های 

 

 را دارد.  Ø 500×   4000به علت ساخت محور های دوار این شرکت توانایی باالنسینگ محور های دوار به ابعاد  

 


