
نيازهاي فناورانه
شركت ملي صنايع مس ايران 

(مجتمع مس سرچشمه)



استخراج •
فرآوری•
پيرومتالورژی•
هيدرومتالورژی•
فني و مهندسي•

سرچشمهمسمجتمعفناورانهنیازهایفهرستبندیتقسیم
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(تني136)75131طراحي و ساخت دستگاه هيدروليك برقي جهت باز و بست نمودن پيچ های چرخ تراك معدني بالز  •

اسکن ليزری جبهه کارهای آتشکاری•

ماده منفجره ضعيف شده•

(برخط)شده بندی سنگهای انفجارکامل پايش دانهسيستم•

شدههای رديابي چالهای آتشکاریبرچسب•

کاريهاها با عکس برداری  از جبههبرداشت بسيار سريع ناپيوستگي•

به منظور رفع پل زدگي دهانه سنگ شکنRock Breakerطراحي و ساخت •

استخراجدرسرچشمهمسمجتمعفناورانهنیازهایفهرست
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نمودن پيچ هایطراحي و ساخت دستگاه هيدروليك برقي جهت باز و بست: نیاز فناورانه استخراج

(تني136)75131چرخ تراك معدني بالز  
مشخثات نیاز فناورانه

:نياز فناورانه/ عنوان مسئله

نياز/شرح مسئله 

3942B2TIمدل –اينگرسولرند 

NM 4000حد اکثر گشتاور 

اينچ1درايو 

کيلوگرم9/8وزن 

دارد نوع استان/ تجهيزات/مشخصات فني قطعه
مورد نياز

پيشينه مسئله

GOODYEARساخت ژاپن

33.00R51-RM4A+4SL E4

سانتيمتر 129/5قطر داخلي 

سانتيمتر300قطر خارجي 

محل / ابعاد /وزن/ کشور و شرکت سازنده
نياز ساالنه/نصب

کاربرد و ويژگي ها و خروجي هايي را که 
د، به فناوری مورد درخواست مي بايد داشته باش

.طور جزئي تشريح نماييد

هزينه

مدت زمان
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اسکن ليزری جبهه کارهای آتشکاری: نیاز فناورانه استخراج
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ماده منفجره ضعيف شده: نیاز فناورانه استخراج
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(برخط)شده بندی سنگهای انفجارسيستم کامل پايش دانه: نیاز فناورانه استخراج
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شدههای رديابي چالهای آتشکاریبرچسب: نیاز فناورانه استخراج
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کاريهاها با عکس برداری  از جبههبرداشت بسيار سريع ناپيوستگي: نیاز فناورانه استخراج
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Rock Breaker :نياز فناورانه/ عنوان مسئله

نياز/شرح مسئله 

نوع / تجهيزات/مشخصات فني قطعه
استاندارد مورد نياز

پيشينه مسئله

C
ل مح/ ابعاد /وزن/ کشور و شرکت سازنده

نياز ساالنه/نصب

ه کاربرد و ويژگي ها و خروجي هايي را ک
فناوری مورد درخواست مي بايد داشته 

.باشد، به طور جزئي تشريح نماييد

هزينه

مدت زمان

به منظور رفع پل زدگي دهانه سنگ شکنRock Breakerطراحي و ساخت : نیاز فناورانه استخراج
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رچشمهت مجتمع مس سيبدنيظ موليار مس در کنسانتره موليبدن کارخانه تغليکاهش ع•

فرآوریدرسرچشمهمسمجتمعفناورانهنیاز
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:نياز فناورانه/ عنوان مسئله

نياز/شرح مسئله 

نوع / تجهيزات/مشخصات فني قطعه
استاندارد مورد نياز

پيشينه مسئله

محل/ ابعاد /وزن/ کشور و شرکت سازنده
نياز ساالنه/نصب

ه کاربرد و ويژگي ها و خروجي هايي را ک
اشد، فناوری مورد درخواست مي بايد داشته ب

.به طور جزئي تشريح نماييد

هزينه

مدت زمان

تمع مس سرچشمهت مجيبدنيظ موليار مس در کنسانتره موليبدن کارخانه تغليکاهش ع: نیاز فناورانه فرآوری 
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فلشذوبکورهاساليدايرسازیبوميوساخت•
فلشذوبکورهجتمشعلساختوسازیبومي•

توليدیآندهایسربرساندنحداقلبهوکاهش•

وتجهيزاتبههدادانتقالبرایکاربریرابطياايجادباآندوکانورترهایکورهبرایحرارتوجرمباالنسافزارنرمتهيه•
ایلحظهاطالعاتثبتوسيستمکنترل

آندوکانورترهایکورهحساسمناطقنسوزاجرهایساختوتامين•

الکتروفيلترهازدنضربههایچکشنيرویانتقالبهمربوطمقره•

فلشارخانهکدرمتسوکنترلسيستمارتباطيشبکهدرموجودتجهيزاتازکدامهروظايفتعيينوبررسي•

فلشکنترلسيستماستفادهدرموردTRسرورکانفيگوسازیشبيه•

فلشکنترلسيستماصليسرورهایدرPMMماژولساختوسازیشبيه•
حرارتيعتوزيمحاسبهوکورهمختلفنقاطدماييتغيييراتگيریاندازهبرایهاروشترينجديدازاستفاده•

بيلداپوضعيتپايشوآپتيكدهانهبيلداپحجموجرممحاسبهمنظوربهتصويرپردازشروشازاستفاده•

پیرومتالورژیدرسرچشمهمسمجتمعفناورانهنیازهایفهرست
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فلشذوب كورهاساليدايرسازيبوميساخت و  :نياز فناورانه/ عنوان مسئله

نياز/شرح مسئله 

وع ن/ تجهيزات/مشخصات فني قطعه
استاندارد مورد نياز

پيشينه مسئله

/ ابعاد/وزن/ کشور و شرکت سازنده
نياز ساالنه/محل نصب

را کاربرد و ويژگي ها و خروجي هايي
د که فناوری مورد درخواست مي باي

ح داشته باشد، به طور جزئي تشري
.نماييد
هزينه

مدت زمان

فلشذوب کورهاساليدايرسازیبوميساخت و : نیاز فناورانه پیرومتالورژی
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فلشذوب كورهو ساخت مشعل جت سازيبومي :نياز فناورانه/ عنوان مسئله

نياز/شرح مسئله 

نوع / تجهيزات/مشخصات فني قطعه
استاندارد مورد نياز

پيشينه مسئله

حل م/ ابعاد /وزن/ کشور و شرکت سازنده
نياز ساالنه/نصب

ه کاربرد و ويژگي ها و خروجي هايي را ک
ه فناوری مورد درخواست مي بايد داشت

.باشد، به طور جزئي تشريح نماييد

هزينه

مدت زمان

فلشذوبکورهجتمشعلساختوسازیبومي:پیرومتالورژیفناورانهنیاز
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توليديآندهايو به حداقل رساندن سرب كاهش :نياز فناورانه/ عنوان مسئله

نياز/شرح مسئله 

تاندارد نوع اس/ تجهيزات/مشخصات فني قطعه
مورد نياز

پيشينه مسئله

محل/ ابعاد /وزن/ کشور و شرکت سازنده
نياز ساالنه/نصب

کاربرد و ويژگي ها و خروجي هايي را که
اشد، فناوری مورد درخواست مي بايد داشته ب

.به طور جزئي تشريح نماييد

هزينه

مدت زمان

توليدیآندهایو به حداقل رساندن سرب کاهش: نیاز فناورانه پیرومتالورژی
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تقال داده به انبرايكاربريرابط ياايجادبا آندو كانورترهايكورهبرايجرم و حرارت باالنسنرم افزار تهيه
ايو ثبت اطالعات لحظه سيستمكنترلو تجهيزات

:نياز فناورانه/ عنوان مسئله

نياز/شرح مسئله 

نوع / تجهيزات/مشخصات فني قطعه
استاندارد مورد نياز

SEM-TEC پيشينه مسئله

ل مح/ ابعاد /وزن/ کشور و شرکت سازنده
نياز ساالنه/نصب

ه کاربرد و ويژگي ها و خروجي هايي را ک
فناوری مورد درخواست مي بايد داشته 

.باشد، به طور جزئي تشريح نماييد

هزينه

مدت زمان

راب ط ي اايج ادا ب آندو کانورترهایکورهبرایجرم و حرارت باالنسنرم افزار تهيه: نیاز فناورانه پیرومتالورژی

ایو ثبت اطالعات لحظه سيستمکنترلو تجهيزاتانتقال داده به برایکاربری
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آندو كانورترهايكورهمناطق حساس نسوزاجرهايو ساخت تامين :نياز فناورانه/ عنوان مسئله

نياز/شرح مسئله 

تاندارد نوع اس/ تجهيزات/مشخصات فني قطعه
مورد نياز

پيشينه مسئله

محل/ ابعاد /وزن/ کشور و شرکت سازنده
نياز ساالنه/نصب

کاربرد و ويژگي ها و خروجي هايي را که
اشد، فناوری مورد درخواست مي بايد داشته ب

.به طور جزئي تشريح نماييد

هزينه

مدت زمان

آندو کانورترهایکورهمناطق حساس نسوزاجرهایو ساخت تامين: نیاز فناورانه پیرومتالورژی
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الكتروفيلترهاضربه زدن هايچكشنيرويمربوط به انتقال مقره :نياز فناورانه/ عنوان مسئله

نياز/شرح مسئله 

تاندارد نوع اس/ تجهيزات/مشخصات فني قطعه
مورد نياز

پيشينه مسئله

FLS
محل/ ابعاد /وزن/ کشور و شرکت سازنده

نياز ساالنه/نصب

کاربرد و ويژگي ها و خروجي هايي را که
اشد، فناوری مورد درخواست مي بايد داشته ب

.به طور جزئي تشريح نماييد

هزينه

مدت زمان

الکتروفيلترهاضربه زدن هایچکشنيرویمربوط به انتقال مقره: نیاز فناورانه پیرومتالورژی
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فلشكارخانهدر متسوكنترلسيستمارتباطيشبكهموجود در تجهيزاتاز كدامهر وظايفتعيينو بررسي :نياز فناورانه/ عنوان مسئله

نياز/شرح مسئله 

تاندارد نوع اس/ تجهيزات/مشخصات فني قطعه
مورد نياز

پيشينه مسئله

محل/ ابعاد /وزن/ کشور و شرکت سازنده
نياز ساالنه/نصب

کاربرد و ويژگي ها و خروجي هايي را که
اشد، فناوری مورد درخواست مي بايد داشته ب

.به طور جزئي تشريح نماييد

هزينه

مدت زمان

سيستمارتباطيکهشبدرموجودتجهيزاتازکدامهروظايفتعيينوبررسي:پیرومتالورژیفناورانهنیاز
فلشکارخانهدرمتسوکنترل
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فلشكنترلسيستممورد استفاده در RTسرور كانفيگو سازيشبيه :نياز فناورانه/ عنوان مسئله

RTرور در صورت عدم این اقدام، احتمال از دست رفتن الیسنس به دلیل خرابی هر یک از قطعات س. نیاز می باشد

.و یا هر دلیل دیگری وجود داشته و توقف تولید مس را به همراه خواهد داشت

نياز/شرح مسئله 

تاندارد نوع اس/ تجهيزات/مشخصات فني قطعه
مورد نياز

پيشينه مسئله

محل/ ابعاد /وزن/ کشور و شرکت سازنده
نياز ساالنه/نصب

کاربرد و ويژگي ها و خروجي هايي را که
اشد، فناوری مورد درخواست مي بايد داشته ب

.به طور جزئي تشريح نماييد

هزينه

مدت زمان

فلشکنترلسيستمدراستفادهموردRTسرورکانفيگوسازیشبيه:پیرومتالورژیفناورانهنیاز
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فلشكنترلسيستماصليسرورهايدر PMMماژولو ساخت سازيشبيه :نياز فناورانه/ عنوان مسئله

PMM

نياز/شرح مسئله 

تاندارد نوع اس/ تجهيزات/مشخصات فني قطعه
مورد نياز

پيشينه مسئله

محل/ ابعاد /وزن/ کشور و شرکت سازنده
نياز ساالنه/نصب

PMMRT RT

PMM

کاربرد و ويژگي ها و خروجي هايي را که
اشد، فناوری مورد درخواست مي بايد داشته ب

.به طور جزئي تشريح نماييد

هزينه

مدت زمان

فلشکنترلسيستماصليسرورهایدر PMMماژولو ساخت سازیشبيه: نیاز فناورانه پیرومتالورژی
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حرارتيتوزيعه و محاسبكورهنقاط مختلف دماييتغيييراتگيرياندازه برايروش ها ترينجديداستفاده از  :نياز فناورانه/ عنوان مسئله

نياز/شرح مسئله 

تاندارد نوع اس/ تجهيزات/مشخصات فني قطعه
مورد نياز

پيشينه مسئله

محل/ ابعاد /وزن/ کشور و شرکت سازنده
نياز ساالنه/نصب

کاربرد و ويژگي ها و خروجي هايي را که
اشد، فناوری مورد درخواست مي بايد داشته ب

.به طور جزئي تشريح نماييد

هزينه

مدت زمان

نقاط دمايييراتتغييگيریاندازه برایروش ها ترينجديداستفاده از : نیاز فناورانه پیرومتالورژی
حرارتتوزيعو محاسبه کورهمختلف 
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بيلداپعيتوضپايشو آپتيكدهانه بيلداپبه منظور محاسبه جرم و حجم تصويراستفاده از روش پردازش  :نياز فناورانه/ عنوان مسئله

نياز/شرح مسئله 

تاندارد نوع اس/ تجهيزات/مشخصات فني قطعه
مورد نياز

پيشينه مسئله

محل/ ابعاد /وزن/ کشور و شرکت سازنده
نياز ساالنه/نصب

کاربرد و ويژگي ها و خروجي هايي را که
اشد، فناوری مورد درخواست مي بايد داشته ب

.به طور جزئي تشريح نماييد

هزينه

مدت زمان

پتيكآدهانهبيلداپحجموجرممحاسبهمنظوربهتصويرپردازشروشازاستفاده:پیرومتالورژیفناورانهنیاز•

بيلداپوضعيتپايشو•
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هيدرومتالورژیروشبهسرچشمهمسمعدنکالکوپيريتيعيارکمکانسنگازمسحداکثریاستحصال•

هزينهکمواجراقابلروشيكباپااليشگاهالکتروليتازآنتيموانحذف•

پااليشگاهالکتروليتTSSکاهشجهتفيلترپوليشينگنصب،الکتروليتفيزيکيفيلتراسيوننوينهایروشبررسي•

سرچشمهمسمجتمعليچينگامورالکترووينينگسلول هایازآليمادهحذفبررسيومطالعه•

ارپذيریتکروباالدقتباموجودعناصرتماميآناليزوسرچشمهمسمجتمعفرآيندیجريانهایازاستانداردبردارینمونهجامعبرنامه•

دکاتکيفيتوکميتبرمؤثرهایپارامترنقشمورددرآزمايشيمطالعاتجديدترينانجامجهتتحقيقاتيپايلوتنصب•

تکنولوژیجديدترينباهيپبرویمحلولپاششسيستمارائهوبررسي•

ليچينگواحدهایمحلولبرایفيلتراسيونسيستماندازیراهونصب•

هیدرومتالورژیدرسرچشمهمسمجتمعفناورانهنیازهایفهرست
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:نياز فناورانه/ عنوان مسئله

نياز/شرح مسئله 

نوع / تجهيزات/مشخصات فني قطعه
استاندارد مورد نياز

پيشينه مسئله

ل مح/ ابعاد /وزن/ کشور و شرکت سازنده
نياز ساالنه/نصب

ه کاربرد و ويژگي ها و خروجي هايي را ک
فناوری مورد درخواست مي بايد داشته 

.باشد، به طور جزئي تشريح نماييد
هزينه

مدت زمان

الکوپيريتيکعيارکمکانسنگازمسحداکثریاستحصال:هیدرومتالورژیفناورانهنیاز
هيدرومتالورژیروشبهسرچشمهمسمعدن
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:نياز فناورانه/ عنوان مسئله

نياز/شرح مسئله 

نوع / تجهيزات/مشخصات فني قطعه
استاندارد مورد نياز

پيشينه مسئله

محل/ ابعاد /وزن/ کشور و شرکت سازنده
نياز ساالنه/نصب

ه کاربرد و ويژگي ها و خروجي هايي را ک
اشد، فناوری مورد درخواست مي بايد داشته ب

.به طور جزئي تشريح نماييد

هزينه

مدت زمان

هزينهکمواجراقابلروشيكباپااليشگاهالکتروليتازآنتيموانحذف:هیدرومتالورژیفناورانهنیاز
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TSS :نياز فناورانه/ عنوان مسئله

TssTss نياز/شرح مسئله 

Tss
نوع / تجهيزات/مشخصات فني قطعه

استاندارد مورد نياز

Tss پيشينه مسئله

حل م/ ابعاد /وزن/ کشور و شرکت سازنده
نياز ساالنه/نصب

Tss

ه کاربرد و ويژگي ها و خروجي هايي را ک
ه فناوری مورد درخواست مي بايد داشت

.باشد، به طور جزئي تشريح نماييد

هزينه

مدت زمان

نوينهایروشبررسي،پااليشگاهالکتروليتTSSکاهشجهتفيلترپوليشينگنصب:هیدرومتالورژیفناورانهنیاز
الکتروليتفيزيکيفيلتراسيون
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مجتمع مس سرچشمهليچينگامور الکترووينينگسلول هایاز آليحذف ماده بررسيمطالعه و 

شمهمجتمع مس سرچليچينگامور الكترووينينگسلول هاياز آليحذف ماده بررسيمطالعه و  :نياز فناورانه/ عنوان مسئله

نياز/مسئلهشرح

نوع/تجهيزات/قطعهفنيمشخصات
نيازمورداستاندارد

مسئلهپيشينه

محل/ابعاد/وزن/سازندهشرکتوکشور
ساالنهنياز/نصب

هکراهاييخروجيوهاويژگيوکاربرد
اشد،بداشتهبايدميدرخواستموردفناوری

.نماييدتشريحجزئيطوربه

هزينه

مدت زمان

:هیدرومتالورژیفناورانهنیاز
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عناصر تماميآناليزمجتمع مس سرچشمه و فرآيندیجريانهایاستاندارد از برداریبرنامه جامع نمونه 
تکرارپذيریموجود با دقت باال و 

عناصر ماميتآناليزمجتمع مس سرچشمه و فرآينديجريانهاياستاندارد از برداريبرنامه جامع نمونه 
تكرارپذيريموجود با دقت باال و 

:نياز فناورانه/ عنوان مسئله

نياز/شرح مسئله 

نوع / تجهيزات/مشخصات فني قطعه
استاندارد مورد نياز

پيشينه مسئله

ل مح/ ابعاد /وزن/ کشور و شرکت سازنده
نياز ساالنه/نصب

ه کاربرد و ويژگي ها و خروجي هايي را ک
فناوری مورد درخواست مي بايد داشته

.باشد، به طور جزئي تشريح نماييد

هزينه
مدت زمان

:هیدرومتالورژیفناورانهنیاز



31

کاتدکيفيتو کميتمؤثر بر هایدر مورد نقش پارامتر آزمايشيمطالعات جديدترينجهت انجام تحقيقاتيپايلوتنصب 

مؤثر بر هايرامتر در مورد نقش پاآزمايشيمطالعات جديدترينجهت انجام تحقيقاتيپايلوتنصب 
كاتدكيفيتو كميت :نياز فناورانه/ عنوان مسئله

نياز/شرح مسئله 

ع نو/ تجهيزات/مشخصات فني قطعه
استاندارد مورد نياز

پيشينه مسئله

/ابعاد /وزن/ کشور و شرکت سازنده
نياز ساالنه/محل نصب

ا کاربرد و ويژگي ها و خروجي هايي ر
که فناوری مورد درخواست مي بايد 

.نماييدداشته باشد، به طور جزئي تشريح
هزينه

مدت زمان

:هیدرومتالورژیفناورانهنیاز
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تکنولوژیجديدترينبا هيپبرویمحلول پاششسيستمو ارائه بررسي

تكنولوژيجديدترينبا هيپبرويمحلول پاششسيستمو ارائه بررسي :نياز فناورانه/ عنوان مسئله

نياز/شرح مسئله 

نوع / تجهيزات/مشخصات فني قطعه
استاندارد مورد نياز

پيشينه مسئله

محل/ ابعاد /وزن/ کشور و شرکت سازنده
نياز ساالنه/نصب

ه کاربرد و ويژگي ها و خروجي هايي را ک
اشد، فناوری مورد درخواست مي بايد داشته ب

.به طور جزئي تشريح نماييد

هزينه

مدت زمان

:هیدرومتالورژیفناورانهنیاز
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ليچينگواحد هایمحلول برایفيلتراسيونسيستماندازینصب و راه  :نياز فناورانه/ عنوان مسئله

Tss نياز/شرح مسئله 

نوع / تجهيزات/مشخصات فني قطعه
استاندارد مورد نياز

پيشينه مسئله

محل/ ابعاد /وزن/ کشور و شرکت سازنده
نياز ساالنه/نصب

Tss

ه کاربرد و ويژگي ها و خروجي هايي را ک
اشد، فناوری مورد درخواست مي بايد داشته ب

.به طور جزئي تشريح نماييد

هزينه

مدت زمان

ليچينگواحدهایمحلولبرایفيلتراسيونسيستماندازیراهونصب:هیدرومتالورژیفناورانهنیاز
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هوشمند سازی سيستم های پايش وضعيت تجهيزات •

راهکارهای کاهش انرژی خردايش •

مهندسيودرفنيسرچشمهمسمجتمعفناورانهنیازهایفهرست
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مشخصات نياز فناورانه

سازي سيستم هاي پايش وضعيت تجهيزات هوشمند :نياز فناورانه/ عنوان مسئله

هوشمندعيبهاييستمسازگيريبهرهاهميتپذيري،رقابتوهزينهكاهشكيفيت،باومتنوعمحصوالتبرايتقاضاافزايش
پيشرفته،الكتريكيتجهيزاتوجودوهاسيگنالپردازشتكنولوژيدرگرفتهصورتهايپيشرفت.استدادهافزايشرايابي

.استگرديدهماشينشرايطپايشوعيوبتشخيصفرآيندتوسعهوگسترشموجب
نياز/شرح مسئله 

ستم فازيايجاد ساختارهاي جديد از الگوريتم هاي تشخيص با استفاده از خصوصيات شبكه عصبي مصنوعي و سي
نوع /تجهيزات/مشخصات فني قطعه

استاندارد مورد نياز

واحديكازبرداريهرهباطمينانقابليتميزاندراساسينقشدوارآالتماشينمهماجزاءازيكيبعنوانبيرينگيابيعيب
درگرفتهصورتايهپيشرفتواستمطرحعيبتشخيصدرقدرتمندابزارازيكيبعنوانارتعاشاتآناليز.داردراتوليدي

پايشوعيوبتشخيصدفرآينتوسعهوگسترشموجبپيشرفته،الكتريكيتجهيزاتوجودوهاسيگنالپردازشتكنولوژي
آنبهخبرهدانشانتقالويابيعيبوپايشهايسيستمسازيهوشمندرويبراخيرمطالعات.استگرديدهماشينشرايط
.استتوجهموردشدهانجامتحقيقاتنتايجدرعيوبپذيريتفكيكميزانوتشخيصسرعتدقت،.استگرفتهصورت

پيشينه مسئله

-
/ اد ابع/وزن/ کشور و شرکت سازنده

نياز ساالنه/محل نصب

دوارالكتريكيهايماشينهوشمندوضعيتپايشويابيعيب

ي کاربرد و ويژگي ها و خروجي هاي
را که فناوری مورد درخواست مي 

بايد داشته باشد، به طور جزئي
.تشريح نماييد

- هزينه
- مدت زمان

تجهيزات هوشمند سازی سيستم های پايش وضعيت: نیاز فناورانه فني و مهندسي
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مشخصات نياز فناورانه

راهكارهاي كاهش انرژي خردايش  :نياز فناورانه/ عنوان مسئله
دايش تحت عملكرد مدار خردايش يك كارخانه، كل مدار پرعيارسازي را از طريق ظرفيت، كارآيي انرژي و كارآيي ج

همچنين . سياكني داردظرفيت كارخانه هاي پرعيار كني مواد معدني ارتباط تنگاتنگي با ظرفيت مدار آ. تاثير قرار مي دهد
جدايش بعدي تنظيم نرخ خوراک دهي به آسيا و در نتيجه توزيع ابعادي ذرات پالپ، تاثير زيادي بر عملكرد مراحل

ه سازي آن موجب كاهش دارد، لذا عملكرد آسيا به صورت غير مستقيم بر ميزان توليد و بهره وري سيستم موثر است و بهين
.مصرف انرژي خواهد شد

نياز/شرح مسئله 

و اين پارامتر به سختي خوراک يكي از عوامل بسيار موثر در خردايش مواد معدني در فرآيند فرآوري مواد معدني ميباشد
ت خردايش مواد استفاده بهينه از انرژي جه. عواملي نظير خواص مكانيكي ماده  معدني و شرايط برخورد وابسته است

معدني در آسياها از اهميت زيادي برخوردار است 

نوع / تجهيزات/مشخصات فني قطعه
استاندارد مورد نياز

اشدبيش از نيمي از هزينه هاي انرژي در كارخانجات فرآوري مواد معدني مربوط به سيستمهاي خردايش مي ب پيشينه مسئله

-
عاد اب/وزن/ كشور و شركت سازنده

نياز ساالنه/محل نصب/ 

پايش كامل شرايط آسيا ،تنظيم هوشمند نرخ خوراک دهي به آسيا و بهينه سازي مصرف انرژي 

كاربرد و ويژگي ها و خروجي 
هايي را كه فناوري مورد 
د، به درخواست مي بايد داشته باش
.طور جزئي تشريح نماييد

- هزينه

- مدت زمان

راهکارهای کاهش انرژی خردايش : نیاز فناورانه فني و مهندسي


