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وناک» وشنای ی است، اکنون بیش از یک دهه است که نام و نشانی است برای کسانی که در پهنه« ر ی ارجمند صنعت ایران، با که به معنای ر

(، مشاوره و نظارت MCها )ها و توانمندی خود را در دانش طراحی، مهندسی، تأمین تجهیزات، ساخت و اجرا، مدیریت طرح اشتیاق داشته
 دهند.ارائه می

ی صنای ع فراوری مواد معدنی فرد، کسب و کار خود را در سطح ملی و به ویژه در زمینهی منحصربهروناک با اجتماع مهندسانی با دانش و تجربه
 گسترش داده است.

وشی باز و صادقانه و در فضای ی شفاف و منصفانه به مشتریان ارائه می  شود.کسب و کار روناک، با ر
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ها بر اساس رده باشد که ترکیب آننفر نیروی تمام وقت می 150(، دارای 1401اکنـون )بهـــار  روناک هم  دسیهای مهنشـرکتگروه   
 باشد:ی و سابقه کار به شرح زیر میصیلتح

 10نفر نیروی کارشناسی پاره وقت و نیز  50های مختلف زمانی از کمک و همراهی حدود ، با توجه به حجم تعهداتش و در برههروناک
 .کندشرکت طراحی و مهندسی تخصصی )در بخشی سیویل و ساختمان، برق، کنترل ابزار دقیق، پایپینگ و انتقال مواد( استفاده می

واحد طراحی و مهندسی شامل بخش های فرایند/طراحی کارخانه، مکانیک، انتقال مواد، پایپینگ/تاسیسات، سیویل/سازه/معماری، 
 ، کنترل و ابزار دقیق است.برق
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رند )موسوم به کارخانه کنسانتره جالل آباد در از باطله های معدن جالل آباد  آهن پروژه تولید کنسانتره سنگ -1 ز
 فکور(

 ایمیدرو بعنوان سرمایه پذیر شرکتکارفرمای اصلی: 
 کارفرمای روناک: شرکت فکور صنعت تهران بعنوان سرمایه گذار

 احی پایه، طراحی جزئیات، مدیریت و نظارت در پروژه. نقش روناک: انجام طر
: مطالعات، آزمایشات و طراحی مفهومی توسط توضیح در خصوص بخش مطالعات و آزمایشات و طراحی مفهومی

 کارفرمای روناک )شرکت فکور صنعت تهران( انجام شد.
رند شرکت فکور صنعت معرفی فرد مسئول در تیم کارفرما: آقای مهندس محسن زارع قاجار مدیر کار  خانه کنسانتره ز

 
 مشخصات پروژه: 

رند استان کرمان   آهن محل اجرای پروژه: حدفاصل کارخانه زیسکو و معدن سنگ -  جالل آباد در شهر ز
و نسبت  %34تا  %32در محدوده   Feجالل آباد با عیار  آهن مشخصات خوراک: باطله های معدن سنگ -

Fe/FeO  میلیمتر. 1000ه بندی تا و دان 9تا  8در محدوده 
و رطوبت کمتر از  micron90<80Kو دانه بندی  %66بیش از  Feعیار ، آهن شخصات محصول:کنسانتره سنگم -

9% 
 هزار تن محصول در سال )بر مبنای خشک( 620میلیون تن خوراک در سال و  2.3ظرفیت خوراک و محصول:  -
 بوده است.  1395ویل موقت پروژه در آبان و تح 1394زمانبندی پروژه: شروع پروژه فروردین ماه  -
 وضعیت فعلی پروژه: در حال بهره برداری با ظرفیت باالتر از ظرفیت طراحی. -

 
 شرح مختصری از فرآیند:

فرآیند طی دو مرحله اصلی انجام میشود. در مرحله اول خوراک ورودی توسط واحد سنگ شکنی ُخرد شده و توسط 
ُپر عیار شده و سپس محصول ُپر عیار شده  %50ت متوسط و با بازیابی وزنی حدود سپراتورهای مغناطیسِی خشِک شد

این بخش بعنوان خوراک وارد خط فرآوری میشود. این خط دارای بخشهای آسیاکنی خشک، آسیاکنی تر، پرعیارسازی 
 )جدایش مغناطیسی(، آبگیری کنسانتره و تیکنر و آبگیری باطله است. 

در خوراک کارخانه عناصر مزاحمی چون فسفر، گوگرد یا تیتانیوم وجود نداشته و لذا فرآیند نیاز به الزم به توضیح است که 
 واحد فلوتاسیون ندارد.
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از سنگ معادن آریا حدید و آریا جنوب ایرانیان در مجاورت معدن جالل آباد  آهن پروژه تولید کنسانتره سنگ -2
رند )موسوم به کارخانه کنسانتره آریا جن  وب(ز

 کارفرما: شرکت آریا جنوب ایرانیان )از هلدینگ آریا فاتح(
 نقش روناک: انجام طراحی پایه، طراحی جزئیات، مدیریت و نظارت در پروژه. 

مطالعات، آزمایشات و طراحی مفهومی توسط روناک توضیح در خصوص بخش مطالعات و آزمایشات و طراحی مفهومی: 
 انجام شد.

رند شرکت آریا جنوب ایرانیان معرفی فرد مسئول در تی  م کارفرما: آقای مهندس وحید زاده مدیر کارخانه کنسانتره ز
 

 مشخصات پروژه: 
رند و کوهبنان واقع در استان کرمان   -  محل اجرای پروژه: جالل آباد بین شهرهای ز
 و 2.7 حدود Fe/FeOو نسبت   %39تا  %37در محدوده  Feمگنتیتی با عیار  آهن مشخصات خوراک: سنگ -

 میلیمتر. 10دانه بندی حدود 
80K~75 و دانه بندی  %66.5تا  %65.5در محدوده  Feبا عیار  آهن مشخصات محصول: کنسانتره سنگ -

micron  9و رطوبت کمتر از%. 
 در سال هزار تن محصول 237هزار تن خوراک در سال و  586ظرفیت خوراک و محصول:  -
انجام شده  1397ن در اردیبهشت آاندازی بوده و راه 1396ه فروردین ماه شروع کارخانه کنسانترزمانبندی پروژه:  -

به بهره برداری  1401شود در بهار بوده و پیش بینی می 1399شروع اجرای بخش فیلتراسیون باطله در زمستان سال . است
 .برسد

برداری است و بخش فیلتراسیون باطله در حال نصب رهکارخانه کنسانتره در حال بهفعلی پروژه: وضعیت  -
 است.

 
 شرح مختصری از فرآیند:

بگیری ایش مغناطیسی(، آتر، پرعیارسازی )جده آریا جنوب دارای بخشهای سنگ شکنی، آسیاکنیکارخانه کنسانتر
 است.  لهن باطسیوترافیلو  تیکنر باطله ،کنسانتره
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وژه تولید کنسانتره سنگ -3  همدلی( 1از سنگ معادن مختلف استان کرمان )کارخانه کنسانتره شماره  آهن پر
 کارفرما: شرکت قطعه ساز سیرجان

 ام طراحی پایه و طراحی جزئیات. نقش روناک: انج
مطالعات، آزمایشات و طراحی مفهومی توسط روناک توضیح در خصوص بخش مطالعات و آزمایشات و طراحی مفهومی: 

 انجام شد.
 معرفی فرد مسئول در تیم کارفرما: آقای مهندس بابک نکوی ی مدیر عامل. 

 
 مشخصات پروژه: 

 کیلومتری جاده سیرجان به بافت 20 -ن سیرجانشهرستا -محل اجرای پروژه: استان کرمان -
تا  2متغیر بین  Fe/FeOدرصد و نسبت  55تا  40متغیر بین  Feمگنتیتی با عیار  آهن مشخصات خوراک: سنگ -

 میلیمتر. 0-800دانه بندی حدود  و 5
کمتر از   و رطوبت micron 90~80Kدانه بندی ، %65باالتر از  Feعیار ، آهن خصات محصول: کنسانتره سنگمش -

9%. 
 هزار تن در سال محصول 100هزار تن در سال خوراک و  I :200  فاز ظرفیت خوراک و محصول -
 هزار تن در سال محصول 100هزار تن در سال خوراک و  II :200 فاز  ظرفیت خوراک و محصول -
وژه در مرداد  1397زمانبندی پروژه: شروع پروژه فروردین  -  . بوده است 1398و تحویل موقت پر
 . برداری هدر حال بهرهر دو فاز وضعیت فعلی پروژه:  -

 
 شرح مختصری از فرآیند:

تر، پرعیارسازی ) جدایش مغناطیسی(، کارخانه دارای بخشهای سنگ شکنی و دانه بندی،  پیش فرآوری خشک، آسیاکنی
 آبگیری کنسانتره و تیکنر باطله است. 
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در مجتمع اسمالون در استان یزد )کارخانه  1عدن پالسری اسمالون از م آهن پروژه تولید کنسانتره سنگ -4
 اسمالون( 2کنسانتره شماره 

 کارفرما: شرکت آریا جنوب ایرانیان )از هلدینگ آریا فاتح(
 نقش روناک: انجام طراحی پایه و طراحی جزئیات. 

و طراحی مفهومی توسط روناک  مطالعات، آزمایشاتتوضیح در خصوص بخش مطالعات و آزمایشات و طراحی مفهومی: 
 انجام شد.

 معرفی فرد مسئول در تیم کارفرما: آقای مهندس نورمندی مدیر مجتمع اسمالون. 
 

 مشخصات پروژه: 
شرکت  -جاده معدن اسمالون -جاده هرات و مروست 150کیلومتر  -شهر یزد -محل اجرای پروژه: استان یزد -

 آریا جنوب ایرانیان
دانه بندی حدود  و 2.7حدود  Fe/FeOو نسبت  %11در حدود  Feمگنتیتی با عیار  نآه مشخصات خوراک: سنگ -

 میلیمتر. 100-0
و رطوبت کمتر از  micron 60~80Kو دانه بندی  %65باالتر از  Feعیار ،آهن خصات محصول: کنسانتره سنگمش -

9%. 
 سال هزار تن محصول در 400تن خوراک در سال و  3.800.000ظرفیت خوراک و محصول:  -
 بوده است.  1397و تحویل موقت پروژه در خرداد  1396زمانبندی پروژه: شروع پروژه شهریور  -
 وضعیت فعلی پروژه: در حال بهره برداری.  -

 
 شرح مختصری از فرآیند:

تر، پرعیارسازی ) جدایش مغناطیسی(، آبگیری کنسانتره و تیکنر کارخانه دارای بخشهای پیش فرآوری خشک، آسیاکنی
 له است. باط
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از بخشی از باطله های تِر خطوط تغلیظ قدیمی گل گهر در مجتمع گل گهر  آهن پروژه تولید کنسانتره سنگ -5
 سیرجان )موسوم به کارخانه فرآوری غبار(

 کارفرما: شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
 (، مهندسی خرید و نظارت بر اجرا.  نقش روناک: ارائه خدمات در بخش مهندسی )انجام طراحی پایه و طراحی جزئیات

، آزمایشات و طراحی مفهومی بر اساس طرح توضیح در خصوص بخش مطالعات و ازمایشات و طراحی مفهومی: مطالعات
 روناک و توسط کارفرما )شرکت معدنی و صنعتی گل گهر ( انجام شد.

 وری مجتمع گل گهرمعرفی فرد مسئول در تیم کارفرما: آقای مهندس مهدی عتیقی مدیریت فرآ
 

 مشخصات پروژه: 
 محل اجرای پروژه: مجتمع معدنی و صنعتی گلگهر سیرجان واقع در استان کرمان   -
ها و  ESPریز مشخصات خوراک: خوراک ورودی به کارخانه از دو بخش مجزا شامل غبار خطوط مگنتیتی ته -

میکرون و همچنین  30تا  25در محدوده  80Kدار و مق 2.7حدود  Fe/FeOو نسبت  %30حدود  Feاسکرابرها با عیار وت
و دانه بندی  2.7حدود  Fe/FeOو نسبت  %41حدود   Feریز سیکلون مربوط به یک خط خشک با عیار غبار مربوط به ته

 میکرون میباشد. 140تا  120در محدوده 
و رطوبت  icronm75-65~80Kو دانه بندی  %67.5بیش از  Feعیار ،آهن خصات محصول: کنسانتره سنگمش -

8% 
تن در سال غبار خطوط  1.300.000میلیون تن خوراک در سال )میزان  2.2ظرفیت خوراک و محصول: حدود  -

تن در سال غبار مربوط به ته ریز سیکلون یک خط خشک( و حدود  900.000اسکرابرها و میزان ها و وت ESPریز مگنتیتی ته
 یک میلیون تن محصول در سال

 بوده است.  1397و تحویل موقت پروژه در بهمن  1396: شروع پروژه بهمن زمانبندی پروژه -
 وضعیت فعلی پروژه: در حال بهره برداری با ظرفیت باالتر از ظرفیت طراحی. -

 
 شرح مختصری از فرآیند:

 کارخانه فرآوری غبار دارای بخشهای پرعیارسازی توسط جداکننده های مغناطیسی و آبگیری کنسانتره است.
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از باطله های تر و خشک خطوط فرآوری گل گهر در مجتمع گل گهر سیرجان  آهن پروژه تولید کنسانتره سنگ -6
 )موسوم به کارخانه هماتیت جدید( 

 کارفرمای اصلی: شرکت صنعتی و معدنی گل گهر سیرجان به عنوان سرمایه پذیر اصلی
 ذار و شرکت گهر روش به عنوان پیمانکار اجرای طرح. کارفرمای روناک: شرکت کاویان گهر سیرجان به عنوان سرمایه گ

شرح مختصری از پروژه:  هدف از اجرای پروژه، ایجاد کارخانه هماتیت برای بازیابی باطله های خشک و تر خطوط فرآورِی در 
یابی و عیار حال کار گل گهر با در نظر گرفتن انعطاف پذیری خطوط به طوری که با تغییر نوع خوراک بتوان بیشترین باز

کنسانتره را به دست آورد )کارخانه جدید هماتیت می بایست قابلیت فرآوری باطله های خشک و تر کارخانه تغلیظ برای 
 دو حالت کم عیار و پر عیار را دارا باشد(

م و مطالعات آزمایش های انجا SGAنقش روناک: انجام طراحی مفهومی برمبنای آزمایش های انجام شده توسط شرکت 
 شده در مجتمع، طراحی بیسیک و طراحی جزئیات اجرای طرح. 

 SGAآزمایش های الزم برای طراحی مفهومی در شرکت توضیح در خصوص بخش مطالعات و آزمایشات و طراحی مفهومی: 
آلمان برای دپوی بخش پرعیار باطله خشک و تر و همچنین توسط مجتمع گل گهر برای بخش کم عیار باطله خشک و تر 

 نجام شده است.ا
 معرفی فرد مسئول در تیم کارفرما: آقای مهندس پور معصومی به عنوان مدیریت پروژه شرکت کاویان گهر 

 
 مشخصات پروژه: 

 محل اجرای پروژه: مجتمع صنعتی و معدنی گل گهر، شهر سیرجان، استان کرمان   -
 ر نوع خوراک با شرایط ذیل را دارد. مشخصات خوراک:  کارخانه جدید هماتیت گل گهر قابلیت خوراک دهی چها

، میزان %46تا  %44 آهن باطله خشک پرعیار: باطله های بخش فرآوری خشک کارخانه تغلیظ گل گهر با عیار -
FeO 3/1%  دانه بندی  %5/1تا ،micron 600=80K  8/0تا  %6/0و همچنین عیار گوگرد % 

 FeO، میزان %28تا  %26نه تغلیظ گل گهر با عیار باطله خشک کم عیار: باطله های بخش فرآوری خشک کارخا -

 .%8/3%تا  7/3و همچنین عیار گوگرد  micron 660=80K، دانه بندی  %5/3% تا  3
%  FeO       3، میزان %52تا  %50 آهن باطله تر پرعیار: باطله های بخش فرآوری تر کارخانه تغلیظ گل گهر با عیار -

 % 6/0تا  %5/0میکرون و همچنین عیار گوگرد  micron 90=80K% ، دانه بندی ورودی  2/3تا 
   FeO، میزان %7/29تا  %29 آهن باطله تر کم عیار: باطله های بخش فرآوری تر کارخانه تغلیظ گل گهر با عیار -

 % 6/1تا  %5/1و همچنین عیار گوگرد  micron 90=80K% ، دانه بندی ورودی  7/5% تا  4/5
به تنوع خوراک کارخانه جدید محصول تولیدی نیز با در نظر گرفتن حداکثر راندمان و عیار مشخصات محصول ) با توجه 

 :قابل دستیابی به شرح ذیل می باشد(
و   micron 90=80K، %67 آهن محصول تولیدی با خوراک دهی باطله خشک پر عیار و باطله تر پر عیار: عیار -

 %.  17/0همچنین عیار گوگرد 
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و   micron 90=80K، %67 آهن راک دهی باطله خشک پر عیار و باطله تر کم عیار: عیارمحصول تولیدی با خو -
 %.  46/0همچنین عیار گوگرد 

و   micron 90=80K، %65 آهن محصول تولیدی با خوراک دهی باطله خشک کم عیار و باطله تر پر عیار: عیار -
 %.  5/0همچنین عیار گوگرد 

و   micron 90=80K، %64 آهن خشک کم عیار و باطله تر کم عیار: عیار محصول تولیدی با خوراک دهی باطله -
 %.  08/1همچنین عیار گوگرد 

میلیون تن در سال خوراک تر که به ترتیب  2میلیون تن در سال خوراک خشک و  7/1ظرفیت خوراک و محصول:  -
 براساس نوع خوراک دهی میزان محصول تولیدی به شرح ذیل خواهد بود:

 میلیون تن در سال 9/1پر عیار و تر پر عیار:  خوراک خشک -
 میلیون تن در سال 2/1خوراک خشک پر عیار و تر کم عیار:  -
 میلیون تن در سال 6/1خوراک خشک کم عیار و تر پر عیار:  -
 هزار تن در سال 900خوراک خشک کم عیار و تر کم عیار:  -
و پایان پروژه در بخش  1397روع پروژه خرداد ماه ماه، ش 10زمانبندی پروژه در بخش طراحی: زمان طراحی پروژه  -

 بوده است.  97مهندسی اسفند ماه سال 
 بهره برداریوضعیت فعلی پروژه: در حال  -

 
 شرح مختصری از فرآیند:

کارخانه شامل تجهیزات آماده سازی دوغاب، پرعیار سازی ثقلی از نوع مارپیچ )اسپیرال(، سپراتورهای مغناطیسی شدت 
 ت باال و بخش آبگیری کنسانتره است.متوسط و شد
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از سنگ معدن هماتیتی )نوع اولیه( معدن رضوان در نزدیکی شهر فین  آهن پروژه تولید کنسانتره سنگ -7
 استان هرمزگان )موسوم به کارخانه کنسانتره پدیده کاوش(

 کارفرما: پدیده کاوش ایرانیان
 ه، طراحی جزئیات، مدیریت و نظارت در پروژه. نقش روناک: انجام طراحی مفهومی، طراحی پای

روناک  ، آزمایشات و طراحی مفهومی توسطتوضیح در خصوص بخش مطالعات و ازمایشات و طراحی مفهومی: مطالعات
 و در آزمایشگاه های مختلف در ایران، چین، آلمان و استرالیا انجام شد.

 مدی مدیر پروژه معرفی فرد مسئول در تیم کارفرما: آقای مهندس سعید ص
 

 مشخصات پروژه: 
 کیلومتری شمال غرب بندر عباس واقع در استان هرمزگان  80محل اجرای پروژه: نزدیک شهر فین،  -
و دانه بندی تا   % FeO <0.5و مقدار  %42تا  %41در محدوده  Feهماتیتی با عیار  آهن مشخصات خوراک: سنگ  -

 میلیمتر.  10
در محدوده  Feدو محصول پرعیار و کم عیار میباشد. محصول پرعیار با عیار  مشخصات محصول: کارخانه دارای -

 %63تا  %62در محدوده  Fe. و محصول کم عیار با عیار %10و رطوبت کمتر از  micron150~80Kو دانه بندی  %66تا  %65
 ،%10و رطوبت کمتر از  micron45~80Kو دانه بندی 

 260هزار تن محصول در سال )شامل  920تن خوراک در سال و حدود میلیون  2ظرفیت خوراک و محصول: حدود  -
 هزار تن بر سال محصول کم عیار( 660هزار تن بر سال محصول پر عیار و حدود 

 . انجام شد 1400اندازی پروژه در خرداد راهو  1397ماه زمانبندی پروژه: شروع پروژه آذر  -
 .اندازی شده استراه ژه:وضعیت فعلی پرو -

 
 ختصری از فرآیند:شرح م

تر اولیه و ثانویه، پرعیارسازی پدیده کاوش دارای بخشهای سنگ شکنی، آسیاکنی آهن کارخانه تولید کنسانتره سنگ
اولیه توسط سیستم مارپیچ )اسپیرال(، ُپز عیار کنی ثانویه توسط سپراتورهای مغناطیسی شدت باال، آبگیری کنسانتره 

 است. پر عیار وکم عیار و تیکنر باطله
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در مجتمع اسمالون در استان یزد )کارخانه  2از معدن پالسری اسمالون  آهن پروژه تولید کنسانتره سنگ -8
 اسمالون( 3کنسانتره شماره 

 کارفرمای روناک: شرکت آریاجنوب ایرانیان )از هلدینگ آریا فاتح(
مدارک خرید و مشاوره به کارفرما در این خصوص نقش روناک: انجام طراحی مفهومی، طراحی پایه و طراحی جزئیات، تهیه 

 و همچنین مدیریت پروژه و نظارت. 
و آزمایش های مد نظر با نظارت کارشناسان توضیح در خصوص بخش مطالعات و آزمایشات و طراحی مفهومی: مطالعات 

 شرکت روناک در آزمایشگاه های معتبر داخلی انجام شد. 
 : آقای مهندس نورمندی به عنوان مدیریت مجتمع اسمالون معرفی فرد مسئول در تیم کارفرما

 
 مشخصات پروژه: 

 در نزدیکی شهر مروست در محدوده مهریز استان یزد 2محل اجرای پروژه: معدن پالسری اسمالون  -
 .درصد  35متر با عیار آهن حدود میلی 20بندی شده کوچکتر از سنگ آهن دانهمشخصات خوراک:  -
و رطوبت کمتر از  micron45<80Kدانه بندی ، %65بیش از  Feعیار ،آهن خصات محصول: کنسانتره سنگمش -

9% 
هزار تن در سال محصول خشک تولیدی از هر  650میلیون تن خوراک در سال و  1.5ظرفیت خوراک و محصول:  -

 دو خط 
 انجام شد 1400اندازی پروژه در اردیبهشت راهو  1397بهمن ماه سال  درزمانبندی پروژه: شروع پروژه  -
 
 

 شرح مختصری از فرآیند:
کارخانه دارای واحد ُپر عیار سازی خشک اولیه، بخش آسیا کنی اولیه و ثانویه، بخش ُپر عیار کنی تِر اولیه، بخش ُپرعیار کنی 

 نهای ی و بخش آبگیری کنسانتره می باشد. 
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گل گهر در مجتمع گل گهر سیرجان  4خط  آهن بود کیفیت و افزایش ظرفیت تولید کنسانتره سنگپروژه به -9
 (4)موسوم به پروژه بهبود خط 

 کارفرما: شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
نقش روناک: ارائه خدمات در بخش طراحی مفهومی، مشاوره، نظارت بر طراحی جزئیات، تامین تجهیزات و اجرای پروژه، 

 پروژه، برنامه ریزی و کنترل پروژه .  مدیریت
، آزمایشات و طراحی مفهومی بر اساس طرح توضیح در خصوص بخش مطالعات و ازمایشات و طراحی مفهومی: مطالعات

 روناک و توسط کارفرما )شرکت معدنی و صنعتی گل گهر ( انجام شد.
 دیر پروژهم -معرفی فرد مسئول در تیم کارفرما: آقای مهندس سعید شکاری نژاد

 
 مشخصات پروژه: 

 گهر سیرجان واقع در استان کرمان   محل اجرای پروژه: مجتمع معدنی و صنعتی گل -
، عیار گوگرد %66 آهن با عیار آهن میلیون تن کنسانتره 2گل گهر ساالنه  4مشخصات خوراک: هم اکنون خط  -

تولید می کند که طی این پروژه اصالحی  800از  و عدد بلین کمتر %8میکرون، رطوبت بیش از  350، دانه بندی %1حدود 
 50، دانه بندی به زیر %0.2، عیار گوگرد به زیر %69به  آهن میلیون تن و عیار 2.65قرار است تا میزان محصول به ساالنه 

 اصالح شود. 1800و عدد بلین به باالی  %7میکرون، رطوبت زیر 
 برنامه ریزی شده است.  1399ل موقت پروژه در بهمن و تحوی 1397زمانبندی پروژه: شروع پروژه بهمن  -
 .نصبوضعیت فعلی پروژه: در حال  -
 1401اندازی: فروردین تاریخ راه -

 
 شرح مختصری از فرآیند:

طرح اصالح و بهبود شامل واحدهای آسیا کنی تر، سپراتورهای مغناطیسی، سیستم فلوتاسیون گوگرد، بخش آبگیری 
 است.  HPGRبخش افزایش بلین توسط  کنسانتره توسط فیلتر پرس و
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از سنگ معدن هماتیتی )نوع اولیه( معدن تنگه زاغ در نزدیکی شهر حاجی  آهن پروژه تولید کنسانتره سنگ -10
 تنگه زاغ( 1آباد استان هرمزگان )موسوم به کارخانه کنسانتره شماره 

 سرمایه گذار تنگ زاغ به عنوان آهن کارفرمای روناک: شرکت توسعه و فرآوری
 مشاوره به کارفرما در این خصوص و انجام طراحی جزئیات. ، حی پایه و جزئیات، مهندسی خریدنقش روناک: انجام طرا

و آزمایش های مد نظر با نظارت کارشناسان توضیح در خصوص بخش مطالعات و آزمایشات و طراحی مفهومی: مطالعات 
 کشور انجام شد. شرکت روناک در آزمایشگاه های معتبر داخل 

 معرفی فرد مسئول در تیم کارفرما: آقای دکتر دهقان به عنوان مدیر پروژه کارفرما 
 

 مشخصات پروژه: 
 محل اجرای پروژه: معدن تنگه زاغ در نزدیکی شهر حاجی آباد استان هرمزگان -
 %66/0با میزان  FeO ، %54تا  %53دوده ــدر مح Feگ زاغ با عیار ـمشخصات خوراک: خوراک ورودی از معدن تن -

 میلیمتر. 10تا  0) بار کامال هماتیتی( و دانه بندی 
و رطوبت کمتر از  micron200<80Kدانه بندی ، %65بیش از  Feعیار ،آهن مشخصات محصول: کنسانتره سنگ -

9%. 
 هزار تن محصول در سال )بر مبنای خشک(130هزار تن خوراک در سال و  300ظرفیت خوراک و محصول:  -
 انجام شد. 1400اندازی پروژه در اردیبهشت راهو  1398بندی پروژه: شروع پروژه مرداد ماه سال زمان -
 .برداریدر حال بهرهوضعیت فعلی پروژه:  -
 

 شرح مختصری از فرآیند:
کارخانه در فاز اول شامل بخش سنگ شکنی، آسیا کنی تر و جدایش با کمک مارپیچ )اسپیرال( و بخش آبگیری کنسانتره 

 اطله می باشد.و ب
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پاسارگاد در کوار شیراز  آهن از معادن مختلف در کارخانه کنسانتره شرکت ذوب آهن پروژه تولید کنسانتره سنگ -11
 )موسوم به کارخانه کنسانتره پاسارگاد(

 پاسارگاد آهن کارفرمای اصلی: شرکت ذوب
 فرما(کارفرمای روناک: شرکت فوالد صنعت دارا )بعنوان بازوی اجرای ی کار

 نقش روناک: انجام طراحی پایه، طراحی جزئیات و مهندسی و نظارت خرید در پروژه. 
مطالعات، آزمایشات و طراحی مفهومی بر اساس طرح توضیح در خصوص بخش مطالعات و ازمایشات و طراحی مفهومی: 

 آلمان و تحت نظارت روناک انجام شد. SGAپیشنهادی روناک، توسط شرکت 
 پاسارگاد آهن ول در تیم کارفرما: آقای مهندس آرمان سیدی مدیر پروژه شرکت ذوبمعرفی فرد مسئ

 
 مشخصات پروژه: 

 کیلومتری شرق شهر شیراز در مجاورت شهرستان کوار واقع در استان شیراز   54محل اجرای پروژه:  -
 میلیمتر. 30تر از و دانه بندی کم 2.9حدود  Fe/FeOو نسبت  %55حدود   Feمشخصات خوراک: خوراک با عیار  -
و رطوبت کمتر  micron :4580Kدانه بندی ، %67.5بیش از  Feعیار ، کنسانتره سنگ آهن شخصات محصول:م -

 %9از 
میلیون تن محصول در سال )بر مبنای  3.4میلیون تن خوراک در سال و  5.3ظرفیت خوراک و محصول:  -

 خشک(،
 برنامه ریزی شده بود  98پروژه در اسفند  و تحویل موقت 95زمانبندی پروژه: شروع پروژه اسفند  -
 .در حال اجراوضعیت فعلی پروژه:  -
 میلیون تن آغاز شده است. 1طراحی و اجرای خط جایگزین با ظرفیت تولید ساالنه  1399از تابستان سال  -
 1401اندازی: تابستان سال تاریخ راه -

 
 شرح مختصری از فرآیند:

شهای دریافت، انباشت، همگن سازی و برداشت خوراک و واحدهای خردایش خشک، کارخانه کنسانتره پاسارگاد دارای بخ
تر مرحله دوم، تر مرحله اول، پرعیارسازی توسط جداکننده های مغناطیسی )کوبر( شدت متوسط، آسیاکنیآسیاکنی

 پرعیارسازی توسط جداکننده های مغناطیسی، آبگیری کنسانتره و تیکنر باطله است. 
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ه تولید کنسانتره سنگ آهن از معدن سه راهان بادرود و سایر معادن منطقه در شهرک صنعتی بادرود در پروژ -12
کام کانی( 1استان اصفهان )کارخانه کنسانتره شماره   آ

کام کانی پویا )از هلدینگ بارین تجارت پرشیا(  کارفرمای روناک: شرکت آ
وص ی جزئیات، تهیه مدارک خرید و مشاوره به کارفرما در این خصنقش روناک: انجام طراحی مفهومی، طراحی پایه و طراح

 . و همچنین مدیریت پروژه
توضیح در خصوص بخش مطالعات و آزمایشات و طراحی مفهومی: مطالعات و آزمایش های مد نظر با نظارت کارشناسان 

 شرکت روناک در آزمایشگاه های معتبر داخلی انجام شد. 
 در تیم کارفرما: آقای مهندس علی یاسری مدیریت عامل و مجری پروژه  معرفی فرد مسئول

 

  مشخصات پروژه:

 محل اجرای پروژه: شهرک صنعتی بادرود در استان اصفهان -
 Feمشخصات خوراک: خوراک ورودی به بخش فرآوری خشک از معدن سه راهان و سایر معادن منطقه و با عیار  -

 میلیمتر است.  10تا  0 و دانه بندی %45تا  %38در محدوده 
و رطوبت  K80<45micronو دانه بندی  %66بیش از  Feمشخصات محصول: کنسانتره سنگ آهن با عیار  -

 %9کمتر از 
هزار تن در سال محصول خشک تولیدی از هر  650میلیون تن خوراک در سال و  1.3ظرفیت خوراک و محصول:  -

 دو خط 
بینی پیش 1400سال  تانتابساساس قرارداد  و پایان پروژه بر 1399سال  بتدایاروع پروژه ندی پروژه: شزمانب -

 شده است. 
 .در حال اجراوضعیت فعلی پروژه:  -

 
 شرح مختصری از فرآیند:

کارخانه دارای واحد ُپر عیار سازی خشک اولیه، بخش آسیا کنی اولیه و ثانویه، بخش ُپر عیار کنی تِر اولیه، بخش ُپرعیار کنی 
 آبگیری کنسانتره، بخش آبگیری باطله و واحد فلوتاسیون می باشد.  نهای ی، بخش
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 پرعیارسازی خشک سنگ آهن معدن پالسری سما در مجتمع سنگ آهن اسمالون در استان یزدپروژه  -13

 )از هلدینگ آریا فاتح(مینای کویر سما روناک: شرکت کارفرمای 
نقش روناک: انجام طراحی مفهومی، طراحی پایه و طراحی جزئیات، تهیه مدارک خرید و مشاوره به کارفرما در این خصوص 

 . بر اجرا همچنین مدیریت پروژه و نظارتو 
و آزمایش های مد نظر با نظارت کارشناسان توضیح در خصوص بخش مطالعات و آزمایشات و طراحی مفهومی: مطالعات 

 شرکت روناک در آزمایشگاه های معتبر داخلی انجام شد. 
  پروژهبه عنوان مدیریت  رفوگرانمعرفی فرد مسئول در تیم کارفرما: آقای مهندس 

 
 مشخصات پروژه: 

 در نزدیکی شهر مروست در محدوده مهریز استان یزدمعدن پالسری اسمالون  محل اجرای پروژه:  -
در  Feمشخصات خوراک: خوراک ورودی به بخش فرآوری خشک از معادن سنگ آهن پالسری دارای عیار  -

 متر است. میلی 50تا  0و دانه بندی  %12تا  %10محدوده 
 درصد 36تا  34در محدود  Fe: سنگ آهن با عیار پرعیار شده  مشخصات محصول -
 در سال محصول تولیدی   میلیون تن 1.5میلیون تن خوراک در سال و  11ظرفیت خوراک و محصول:  -
 پیش بینی شده است.  1401بهار سال و پایان پروژه  1399سال  زمستانشروع پروژه  زمانبندی پروژه: -
 .نصبدر حال وضعیت فعلی پروژه:  -

 
 شرح مختصری از فرآیند:

 . بخش دریافت خوراک، دانه بندی و سپراتورهای مغناطیسی خشک استکارخانه دارای 
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  چادرملو یمجتمع معدن یکنسانتره سنگ آهن از باطله ها دیتول تیظرف شیپروژه توسعه و افزا -14

 کارفرمای روناک: سرمایه گذاری مشترک  شرکت صنعتی و معدنی چادرملو و شرکت فکور صنعت تهران
 . EPCکامل پروژه به صورت  نقش روناک: انجام

یک کارخانه بازیافت کنسانتره سنگ آهن از  1391شرکت های صنعتی و معدنی چادرملو و فکور صنعت تهران از سال 
باطله های مجتمع معدنی چادرملو را راه اندازی کرده اند و هم اکنون قصد دارند که با اصالح آن نسبت به افزایش ظرفیت 

این کارخانه  ،میلیون تن و نیز اضافه نمودن واحد فلوتاسیون فسفر 2.5میلیون تن به  1از ساالنه خوراک ورودی کارخانه 
 به شرکت مهندسی روناک واگذار شده است  .  EPCرا توسعه و افزایش ظرفیت دهند که انجام این پروژه به صورت 

 محترم پروژه معرفی فرد مسئول در تیم کارفرما: آقای مهندس محسن زارع قاجار مدیریت 
 

 مشخصات پروژه: 
 محل اجرای پروژه: مجتمع صنعتی و معدنی چادرملو در استان یزد -
، %2.8حدود  FeO، میزان %30مشخصات خوراک: باطله های کارخانه های فرآوری با عیار آهن متوسط حدود  -

 میکرون.  38و دانه بندی حدود  %2میزان فسفر حدود 
 .%0.1و عیار فسفر کمتر از  %63بیش از  Feن با عیار مشخصات محصول: کنسانتره سنگ آه -
 هزار تن در سال محصول خشک تولیدی. 300میلیون تن خوراک در سال و حدود  2.5ظرفیت خوراک و محصول:  -
پیش  1401و پایان پروژه براساس قرارداد اسفند ماه سال  1400زمانبندی پروژه: شروع پروژه شهریور ماه سال  -

 بینی شده است. 
وضعیت فعلی پروژه: پایان انجام آزمایش های فرآیندی، پایان طراحی مرحله بیسیک و مرحله طراحی دیتیل در  -

 حال انجام می باشد.
 

 شرح مختصری از فرآیند:
کارخانه دارای واحد دوغاب سازی، ُپر عیار سازی با سپراتورهای شدت متوسط و شدت باال، سیستم فلوتاسیون فسفر، 

 بخش آبگیری کنسانتره و بخش تیکنرهای باطله می باشد. 
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وژه کارخانه تول -15  کنسانتره سنگ آهن در مجتمع بهاباد دیپر

 کارفرمای روناک: شرکت فکور صنعت تهران
شرکت و فرمای اصلی و سرمایه گذار: شرکت صنای ع عصر نوین بهاباد )مشارکت شرکت های صنعتی و معدنی چادرملو کار

 فوالد غدیر ایرانیان(
 . EPCنقش روناک: انجام کامل پروژه به صورت 

ولید مجتمع گندله سازی شرکت فوالد غدیر ایرانیان یک واحد تمجاورت شرکت عصر نوین بهاباد قصد دارد تا در 
 کنسانتره سنگ آهن به ظرفیت تولید ساالنه یک میلیون و سیصد هزار تن محصول ایجاد نماید.

این پروژه طی یک مناقصه به شرکت فکور صنعت تهران واگذار شد و با تایید و موافقت کارفرمای اصلی انجام کل کار انجام 
 به شرکت مهندسی روناک سپرده شد.  EPCبه صورت 

ل در تیم کارفرما: آقای مهندس سعید مینای ی مدیریت محترم پروژه شرکت فکور صنعت تهران و آقای معرفی فرد مسئو
 مهندس سجاد اشرفی مدیریت محترم پروژه در شرکت عصر نوین بهاباد

 
 مشخصات پروژه: 

 زدمجتمع گندله سازی فوالد غدیر ایرانیان در نزدیکی شهر بهاباد در استان یمجاورت محل اجرای پروژه:  -
و دانه بندی  %18حدود  FeOو میزان  %45مشخصات خوراک: سنگ آهن دانه بندی شده با عیار آهن بیش از  -

 میلیمتر.  12کمتر از 
میکرون )خوراک  45و دانه بندی کمتر از  %67بیش از  Feمشخصات محصول: کنسانتره سنگ آهن با عیار  -

 حد بازیافت هماتیت نیست اما امکانی واحد فلوتاسیون و واورودی داری عنصر مزاحم و نیز هماتیت نبوده و خط دارا
 اجرای هر دو واحد در کارخانه دیده شده است(.

میلیون تن  1.3تا  1میلیون تن خوراک در سال و بسته به منبع تامین خوراک بین 2ظرفیت خوراک و محصول:  -
 در سال محصول خشک تولیدی.

پیش بینی  1402و پایان پروژه براساس قرارداد فروردین ماه سال  1400زمانبندی پروژه: شروع پروژه مهر ماه سال  -
 شده است. 

های فرآیندی، پایان طراحی مرحله بیسیک و مرحله طراحی دیتیل در فعلی پروژه: پایان انجام آزمایش وضعیت -
 خط شروع شده. گذاری تجهیزات اصلیها و ساخت اسکلت فلزی و سفارشعملیات اجرای فونداسیون .انجام استحال 

 
 شرح مختصری از فرآیند:

کارخانه دارای واحد آسیا کنی، ُپر عیار سازی با سپراتورهای شدت متوسط و شدت پایین، پیش بینی سیستم فلوتاسیون 
 فسفر و گوگرد، پیش بینی واحد بازیافت هماتیت، بخش آبگیری کنسانتره و بخش تیکنرهای باطله می باشد. 



 

 
35 

وه  وژه هایتشرکگر وناک | طراح، مشاور ، مجری و پیمانکار در  پر  های صنعتیمهندسی ر
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 فوالد سیرجان ایرانیان )موسوم به کارخانه افزایش بلین سیسکو( آهن افزایش بلین کنسانتره سنگ پروژه -16
 فوالد سیرجان ایرانیان موسوم به سیسکو شرکتکارفرمای اصلی: 

 کارفرمای روناک: مشارکت شرکت های معیار صنعت خاورمیانه، مانا و جی ام ای بعنوان پیمانکار اصلی
 احی پایه، طراحی جزئیات و مهندسی خرید. نقش روناک: انجام طر

: مطالعات، آزمایشات و طراحی مفهومی با نظارت و توضیح در خصوص بخش مطالعات و آزمایشات و طراحی مفهومی
 مدیریت روناک در خارج از کشور انجام شد.

 معرفی فرد مسئول در تیم کارفرما: آقای مهندس حسن کیهانی نژاد مدیر پروژه مشارکت 
 

 خصات پروژه: مش
 محل اجرای پروژه: مجتمع فوالد سیرجان ایرانیان در منطقه گل گهر، شهر سیرجان، استان کرمان. -
 %11و رطوبت تا  micron90<80Kتولیدی خطوط کنسانتره با دانه بندی  آهن مشخصات خوراک: کنسانتره سنگ -

 .  1100و عدد بلین 
 . 1800و عدد بلین  %7و رطوبت کمتر از  micron100<100Kبا دانه بندی  آهن مشخصات محصول:کنسانتره سنگ -
 میلیون تن در سال )بر مبنای خشک(  2.5ظرفیت خوراک و محصول:  -
 بوده است.  1397و تحویل موقت پروژه در بهار  1394زمانبندی پروژه: شروع پروژه تابستان  -
 وضعیت فعلی پروژه: در حال بهره برداری. -

 
 شرح مختصری از فرآیند:

 2.5تولید میشود که  آهن میلیون تن کنسانتره سنگ 4مجتمع سیسکو ساالنه  آهن دو خط تولید کنسانتره سنگدر 
میلیون تن آن در همان مجتمع بعنوان خوراک کارخانه گندله سازی استفاده میشود. از آنجا که مشخصات محصول 

د لذا طی این پروژه ابتدا با کمک سیستم تولیدی بخش کنسانتره برای تغذیه به کارخانه گندله سازی مناسب نبو
در مدار بسته، سطح مخصوص  HPGRحرارتی دوار رطوبت کنسانتره کاهش یافته و سپس توسط « خشک کن»

 کنسانتره )عدد بلین( به میزان خواسته شده افزایش می یابد.
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  ن بافق(بافق )موسوم به کارخانه افزایش بلی آهن پروژه افزایش بلین کنسانتره سنگ -17
 مرکزی ایران آهن سنگ شرکتکارفرمای اصلی: 

 کارفرمای روناک: شرکت سازه های صنعتی آذران بعنوان پیمانکار اصلی
 نقش روناک: انجام طراحی پایه، طراحی جزئیات، و مهندسی خرید. 

 معرفی فرد مسئول در تیم کارفرما: آقای مهندس سعید خلقت مدیر پروژه شرکت آذران 
 

 روژه: مشخصات پ
 بافق در استان یزد. آهن محل اجرای پروژه: مجتمع سنگ -
 %11و رطوبت تا  micron90<80Kتولیدی خطوط کنسانتره با دانه بندی  آهن مشخصات خوراک: کنسانتره سنگ -

 .1100و عدد بلین 
 . 8001و عدد بلین  %7و رطوبت کمتر از  micron100<100Kبا دانه بندی  آهن مشخصات محصول:کنسانتره سنگ -
 میلیون تن در سال )بر مبنای خشک( 5ظرفیت خوراک و محصول:  -
 برنامه ریزی شده است.  1399ستان و تحویل موقت پروژه در تاب 1396ان زمانبندی پروژه: شروع پروژه زمست -
 .بهره برداریت فعلی پروژه: در حال وضعی -
-  

 شرح مختصری از فرآیند:
تولید میشود که در همان  آهن میلیون تن کنسانتره سنگ 5افق ساالنه مجتمع ب آهن در خطوط تولید کنسانتره سنگ

مجتمع بعنوان خوراک کارخانه گندله سازی استفاده میشود. از آنجا که مشخصات کنسانتره تولیدی برای تغذیه به 
کنسانتره  حرارتی دوار رطوبت« خشک کن»کارخانه گندله سازی مناسب نبود لذا طی این پروژه ابتدا با کمک سیستم 

 در مدار بسته، سطح مخصوص کنسانتره)عدد بلین( افزایش می یابد. HPGRکاهش یافته و سپس توسط 
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 سیستم دریافت و انتقال و انبار جدید کنسانترهطراحی  پروژه  -18
 کارفرمای روناک: شرکت صنعتی و معدنی چادرملو 

 نقش روناک: انجام کامل طراحی. 
 کارفرما: آقای مهندس امیر پرویز مهرانی مدیریت محترم پروژه  معرفی فرد مسئول در تیم

 
 مشخصات پروژه: 

 محل اجرای پروژه: مجتمع صنعتی  چادرملو در نزدیکی شهرستان اردکان در استان یزد -
 مشخصات خوراک: کنسانتره سنگ آهن بعنوان خوراک کارخانه گندله سازی.  -
پیش  1400و پایان پروژه براساس قرارداد اسفند ماه سال  1400سال زمانبندی پروژه: شروع پروژه اردیبهشت ماه  -

 بینی شده است. 
 وضعیت فعلی پروژه: در حال انجام -

 
 شرح مختصری از فرآیند:

کارخانه گندله سازی اردکان دارای سیستم انبارش کنسانتره به صورت روباز است که طی این پروژه الزم است که سیستم 
جدید کنسانتره به صورت پوشش دار به آن اضافه شود تا مشکالت آلودگی محیطی و زیست محیطی انتقال مواد و انبار 

 مجتمع صنعتی کاهش یابد.
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وژه کارخانه گندله سازی شرکت کاویان گهر سیرجان -19  پر
 کارفرمای روناک: شرکت کاویان گهر سیرجان

 MCنقش روناک: مشاور، ناظر و 
میلیون تن در نزدیکی  1.25د دارد تا یک کارخانه گندله سازی با ظرفیت تولید ساالنه شرکت کاویان گهر سیرجان قص

 مجتمع گل گهر در شهرستان سیرجان اجرا نماید..
 انجام می دهد و تامین سایر تجهیزات و اجرای کامل پروژه را طی مناقصه ای به 

ً
کارفرما خرید تجهیزات اصلی را مستقیما

 می کند. واگذار  EPCیک پیمانکار 
 معرفی فرد مسئول در تیم کارفرما: آقای مهندس محمد حمیدی مدیریت محترم پروژه 

 
 مشخصات پروژه: 

 محل اجرای پروژه: در مجاورت مجتمع سنگ آهن گل گهر در نزدیکی شهرستان سیرجان در استان کرمان -
 میکرون.  100دی کمتر از و دانه بن  %66مشخصات خوراک: کنسانتره سنگ آهن سنگ آهن عیار آهن بیش از  -
 مشخصات محصول: گندله سنگ آهن با مشخصات مناسب برای فرآیند احیا مستقیم. -
 میلیون تن گندله در سال. 1.25ظرفیت کارخانه:  -
پیش بینی شده  1402و پایان پروژه براساس قرارداد آذر ماه سال  1400زمانبندی پروژه: شروع پروژه آذر ماه سال  -

 است. 
 EPCپروژه: در حال برگذاری مناقصه برای انتخاب پیمانکار  وضعیت فعلی -

 
 )هنوز عملیات اجرای ی پروژه آغاز نشده و پروژه در مرحله طراحی است و لذا عکسی از سایت قابل ارائه نیست(
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 گل گهر 2و  1پروژه بهینه سازی و افزایش ظرفیت کارخانه های گندله سازی شماره  -20
 آوران صنعت و معدن گل گهر کارفرمای روناک: شرکت نظم

 کارفرمای اصلی: شرکت سنگ آهن گل گهر
 نقش روناک: مشاور، مهندسی خرید

خود  2و  1ظرفیت خطوط گندله سازی شماره  ،شرکت گل گهر قصد دارد تا ضمن انجام پاره ای بهینه سازی ها و اصالحات
 دهد. میلیون تن در سال افزایش 7میلیون تن در سال به حدود  5.5را از 

در این راستا شرکت گل گهر طراحی مربوط به این پروژه را به مجموعه ای از شرکت های مهندسی داخلی و و خارجی و 
 مهندسی و اجرای آن را به شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر سپرده است.

رسی )و در صورت روناک بعنوان بازوی مهندسی شرکت نظم آوران در این پروژه ضمن ارائه خدمات مهندسی ن سبت به بر
 نیاز اصالح( طراحی های انجام شده اقدام می کند.   

معرفی فرد مسئول در تیم کارفرما: آقای مهندس هادی ورعی معاونت محترم توسعه شرکت نظم آوران و آقای مهندس 
 سجاد زارع مدیریت محترم پروژه در شرکت گل گهر 

 
 مشخصات پروژه: 

 تمع سنگ آهن گل گهر در نزدیکی شهرستان سیرجان در استان کرمانمحل اجرای پروژه: در مج -
پیش بینی  1403و پایان پروژه براساس قرارداد مهر ماه سال  1400زمانبندی پروژه: شروع پروژه مهر ماه سال  -

 شده است. 
 وضعیت فعلی پروژه: در حال انجام مهندسی -

 
 حله طراحی است و لذا عکسی از سایت قابل ارائه نیست()هنوز عملیات اجرای ی پروژه آغاز نشده و پروژه در مر
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ز مرکزی )موسوم به کارخانه شماره  -21  زغال سنگ زیرآب( 2پروژه زغالشوئی البر
 ایمپاسکو  شرکتکارفرمای اصلی: 

 کارفرمای روناک: مشارکت فکور صنعت تهران و مشاور کاوشگران بعنوان پیمانکار اصلی
 ، طراحی جزئیات و مهندسی خرید. نقش روناک: انجام طراحی پایه

: مطالعات، آزمایشات و طراحی مفهومی توسط توضیح در خصوص بخش مطالعات و آزمایشات و طراحی مفهومی
رسی و تایید و تکمیل آنها را داشته است.  کارفرمای اصلی انجام شده بود و روناک مسئولیت بر

عالیان مدیر پروژه کارفرمای اصلی و آقای مهندس مجید غیاثی معرفی فرد مسئول در تیم کارفرما: آقای مهندس خسرو ف
 مدیر پروژه شرکت کاوشگران 

 
 مشخصات پروژه: 

 محل اجرای پروژه: کارخانه انجیر تنگه شرکت زغالسنگ البرز مرکزی در شهرستان پل سفید استان مازندران.   -
ازندران در سه دسته آسان، متوسط مشخصات خوراک: ترکیبی از سنگ استخراجی از مجموعه معادن استان م -

 درصد . 45تا  20و سخت شستشو با میزان متوسط خاکستر بین 
ک شو با خاکستر کمتر از  -

ُ
 %10و رطوبت کمتر از  %10.5مشخصات محصول:زغالسنگ ک

 هزار تن محصول در سال )بر مبنای خشک( 345هزار تن خوراک در سال و  500ظرفیت خوراک و محصول:  -
 بوده است.  1395و تحویل موقت پروژه در آبان  1392وژه: شروع پروژه پاییز زمانبندی پر -
 وضعیت فعلی پروژه: در حال بهره برداری. -

 
 شرح مختصری از فرآیند:

فرآیند شامل بخش های جداسازی و شستشوی متعدد از جمله سنگ جوری دستی، دانه بندی، مدار واسطه سنگین با 
 ال( و فلوتاسیون و سیستم های آبگیری محصول و باطله است. درام و سیکلون، مارپیچ )اسپیر
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وژه تولید کنسانتره مس از سنگ معادن مس عباس آباد )موسوم به کارخانه شماره  -22  مس عباس آباد( 1پر
 کارفرما: شرکت مسکاوان عباس آباد

ه در بخش فلوتاسیون و طراحی جزئیات نقش روناک: انجام طراحی پایه و نظارت بر طراحی جزئیات و نظارت بر اجرای پروژ
 (. sortingدر بخش سنگ شکنی و ُپر عیار سازی خوراک )

مطالعات، آزمایشات و طراحی مفهومی تحت نظارت توضیح در خصوص بخش مطالعات و آزمایشات و طراحی مفهومی: 
 و مدیریت روناک در داخل و خارج کشور انجام شد.

 آقای مهندس عبدالرسول روحانی مدیر پروژه کارفرما  معرفی فرد مسئول در تیم کارفرما:
 

 مشخصات پروژه: 
ز استان سمنان و خراسان رضوی در استان سمنان   -  محل اجرای پروژه: مجاورت روستای عباس آباد در مر
 %0.55مشخصات خوراک: سنگ سولفاته مس از نوع کالکوسیت با عیار  -
 .%9و رطوبت کمتر از  micron 30~80Kو دانه بندی  %03تا  %25مشخصات محصول: کنسانتره مس با عیار -
 ریکاوری مس( %85در سال ) تن محصول  5500هزار تن خوراک در سال و  350ظرفیت خوراک و محصول:  -
 بوده است.  1396و تحویل موقت پروژه در  1394زمانبندی پروژه: شروع پروژه  -
 وضعیت فعلی پروژه: در حال بهره برداری.  -
 

 از فرآیند: شرح مختصری
کارخانه شامل بخش سنگ شکنی، آسیا کنی اولیه و ثانویه، فلوتاسیون، آبگیری باطله و آبگیری کنسانتره است و در 

 ( نیز تجهیز شده است.sortingبه سیستم َپر عیار سازی خشک ) 97سال 
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وژه تولید کنسانتره سرب و روی در معدن تاجکوه در استان یزد )کارخان -23  تاجکوه( 1ه کنسانتره شماره پر
 کارفرما: شرکت معدن آرا فالت آریا )از هلدینگ آریا فاتح(

 نقش روناک: انجام طراحی پایه، طراحی جزئیات، مدیریت و نظارت در پروژه. 
مطالعات، آزمایشات و طراحی مفهومی با نظارت و توضیح در خصوص بخش مطالعات و آزمایشات و طراحی مفهومی: 

 وناک در داخل و خارج کشور انجام شد.مدیریت ر
 معرفی فرد مسئول در تیم کارفرما: آقای مهندس ستاری مدیر پروژه کارفرما 

 
 مشخصات پروژه: 

 محل اجرای پروژه: معدن سرب و روی تاجکوه بین شهرهای بافق و کوهبنان واقع در استان یزد   -
درصد، و خوراک سولفیده  5درصد و عیار روی  2 مشخصات خوراک: دو نوع خوراک اکسید کربنات با عیار سرب -

 درصد. 18درصد و عیار روی  11با عیار سرب 
 60درصد و کنسانتره سرب با عیار  22مشخصات محصول: با خوراک اکسیده و کربنات: کنسانتره روی با عیار  -

 درصد 60درصد و کنسانتره سرب با عیار  47درصد و با خوراک سولفیده: کنسانتره روی با عیار 
 هزار تن خوراک در سال  100ظرفیت خوراک و محصول:  -
 . انجام شد 1398 بهمنو تحویل موقت پروژه در  1397زمانبندی پروژه: شروع پروژه فروردین ماه  -
 . بهره برداری وضعیت فعلی پروژه: در حال -

 
 شرح مختصری از فرآیند:

ی با واسطه سنگین، فلوتاسیون در سه خط مستقل، آبگیری تر، پرعیار سازکارخانه دارای بخشهای سنگ شکنی، آسیاکنی
 کنسانتره و آبگیری باطله است. 
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وژه تولید کنسانتره مولیبدن معدن سیاه کمر )موسوم به کارخانه شماره  -24  سیاه کمر( 1پر
 کارفرما: شرکت آریا کانسار ثمین )از هلدینگ آریا فاتح(

 راحی پایه، طراحی جزئیات، مدیریت و نظارت در پروژه. نقش روناک: انجام طراحی مفهومی، ط
، آزمایشات و طراحی مفهومی با مدیریت و توضیح در خصوص بخش مطالعات و آزمایشات و طراحی مفهومی: مطالعات

 روناک و در آزمایشگاه های مختلف در ایران و چین انجام شد. نظارت
 اتی مدیر پروژه کارفرمامعرفی فرد مسئول در تیم کارفرما: آقای مهندس بر

 
 مشخصات پروژه: 

 محل اجرای پروژه: شهرستان میانه استان آذربایجان شرقی -
 ppm 450مشخصات خوراک: سولفید مولیبدن با عیار   -
 درصد 54مشخصات محصول: کنسانتره سولفید مولیبدن با عیار  -
تن کنسانتره سولفید  350ل: هزار تن در سال و ظرفیت محصو 500ظرفیت خوراک و محصول: ظرفیت خوراک:  -

 در سال
 خواهد بود.  1400تابستان  و پایان پروژه در  1399 پاییز زمانبندی پروژه: شروع پروژه  -
 به دالیلی متوقف شده.فعلی پروژه: وضعیت  -

 
 شرح مختصری از فرآیند:

 آبگیری کنسانتره می باشد.  کارخانه تولید کنسانتره مولیبدن دارای بخش های سنگ شکنی، آسیا کنی تر، فلوتاسیون و
 

 )هنوز عملیات اجرای ی بخش صنعتی در سایت آغاز نشده است(
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  گندله سازی سنگان  2و  1  پروژه سیستم های انتقال مواد کارخانه های شماره -25
 سنگان )ایمیدرو( آهن : طرح تجهیز معادن سنگ1پروژه  کارفرمای اصلی: 

 فوالد سنگان  آهن : شرکت سنگ و2ژه پرو                      
 کارفرمای روناک: شرکت سازه های صنعتی آذران بعنوان پیمانکار اصلی

 نقش روناک: ارائه خدمات در بخش طراحی پایه و طراحی جزئیات بخشی از سیستم های انتقال مواد. 
 رانمعرفی فرد مسئول در تیم کارفرما: آقای مهندس سعید خلقت مدیر پروژه شرکت آذ

 
 مشخصات پروژه: 

 محل اجرای پروژه: منطقه خاف در استان خراسان رضوی   -
مشخصات مواد: در این پروژه نوار نقاله های مختلف کارخانه های گندله سازی که حمل کننده کنسانتره، آهک،  -

 گندله داغ و گندله نهای ی بودند طراحی شده اند.
 میلیون تن در سال است. 5 ظرفیت: ظرفیت هریک از کارخانه های گندله سازی -
 راه اندازی شد.  1397و پروژه دوم در سال  1395زمانبندی پروژه: پروژه اول در سال  -
 وضعیت فعلی پروژه: در حال بهره برداری. -
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چادرملو )موسوم به سیلوی شماره  آهن در قطار در مجتمع سنگ آهن پروژه سیلوی بارگیری کنسانتره سنگ -26
 چادرملو( بارگیری قطاری 2

 معدنی و صنعتی چادرملو  شرکتکارفرمای اصلی: 
 کارفرمای روناک: مشارکت فکور صنعت تهران بعنوان پیمانکار اصلی

 نقش روناک: انجام طراحی پایه، طراحی جزئیات، و مهندسی خرید. 
 و چادرمل آهن معرفی فرد مسئول در تیم کارفرما: آقای مهندس ابریشمی مدیریت محترم مجتمع سنگ

 
 مشخصات پروژه: 

 چادرملو در استان یزد.   آهن محل اجرای پروژه: کارخانه سنگ -
 . %8با رطوبت  آهن مشخصات مواد: کنسانتره سنگ -
 تن بر ساعت  2500ظرفیت:  -
 بوده است.  1394 تابستانو تحویل موقت پروژه در  1392 زمستانزمانبندی پروژه: شروع پروژه  -
 ره برداری.وضعیت فعلی پروژه: در حال به -

 
 :فرآیند شرح مختصری از

چادرملو از ابتدای بهره برداری مجهز به سیستم بارگیری قطار بود. این سیستم امکان بارگیری واگن  آهن مجتمع سنگ
، 1390در سیستم ریلی کشور از سال  120تن را داشت.  با توجه به ورود واگن های با ظرفیت  90های با ظرفیت حداکثر 

تنی را در یک مرحله  120و تصمیم گرفت که سیستم بارگیری جدیدی را اجرا کند که امکان بارگیری واگن های شرکت چادرمل
 داشته باشد. 

تن بر ساعت توسعه داده شد، شامل سیستم بارگیری  2500این پروژه که طی آن سیستم انتقال مواد کنسانتره با ظرفیت 
 تن است.  120طار و در واگن های کامل کامالً مکانیزه بارگیری کنسانتره در ق
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پروژه افزایش ظرفیت و اصالح سیستم قدرت نوار نقاله اصلی خوراک مجتمع مس سرچشمه )موسوم به پروژه  -27
 مه(چشافزایش ظرفیت نقاله خوراک سر

 ملی صنای ع مس ایران شرکتکارفرمای اصلی: 
 کارفرمای روناک: شرکت ایبکو بعنوان پیمانکار اصلی

 ش روناک: انجام طراحی پایه، طراحی جزئیات و مهندسی خرید و نظارت بر اجرا. نق
 معرفی فرد مسئول در تیم کارفرما: آقای مهندس مرادی مدیر پروژه شرکت مس 

 
 مشخصات پروژه: 

 شمه در استان کرمان.محل اجرای پروژه: مجتمع مس سرچ -
 لیه مجتمع سرچشمه.مشخصات مواد: سنگ خورد شده توسط سنگ شکن ژیراتوری او -
 تن بر ساعت )بر مبنای خشک( 5500ظرفیت نهای ی:  -
 برنامه ریزی شده است.  1398و تحویل موقت پروژه در زمستان  1396زمانبندی پروژه: شروع پروژه تابستان  -
 وضعیت فعلی پروژه: در حال بهره برداری. -

 
 :فرآیندشرح مختصری از 

کیلو  1800تن بر ساعت و توان حدود  4750متر و ظرفیت  1400اص با طول مجتمع مس سرچشمه دارای یک نوار نقاله خ
( بود. با توجه به نیاز مجتمع سرچشمه برای افزایش میزان خوراک و وجود ظرفیت اضافه DCوات )شامل سه درایو از نوع 

یابد. از آنجا که تن بر ساعت افزایش  5700کافی در بخش سنگ شکنی، تصمیم بر آن شد که ظرفیت نقاله مذکور به 
  DCسیستم درایو نقاله از نوع قدیمی 

ً
کیلو وات )شامل چهار  2400بود، لذا سیستم درایو جدید نقاله با توان مجموعا

 نیز جایگزین شد. VVVFدرایو( از نوع 
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 پروژه واحد سنگ شکن اولیه مجتمع مس دره آلو -28
 نکارفرمای اصلی: شرکت ملی صنای ع مس ایرا

 کارفرمای روناک: موسسه امین
 نقش روناک: انجام طراحی پایه، طراحی جزئیات و مهندسی خرید. 

 معرفی فرد مسئول در تیم کارفرما: آقای دکتر مهدی هادی زاده مدیر مهندسی پروژه در موسسه امین 
 

 مشخصات پروژه: 
 ت در استان کرمان  حدفاصل شهرستان بردسیر و باف -محل اجرای پروژه: مجتمع مس دره آلو  -
 میلیمتر. 1250مشخصات خوراک: سنگ سولفاته مس با ابعاد تا  -
 میلیمتر 300مشخصات محصول: سنگ شکسته با ابعاد کوچکتر از  -
 تن بر ساعت 1250تن بر ساعت اما ظرفیت خط  7500ظرفیت: ظرفیت دستگاه سنگ شکن تا  -
 خواهد بود.  1399موقت پروژه در آبان  و تحویل 1396زمانبندی پروژه: شروع پروژه فروردین ماه  -
 وضعیت فعلی پروژه: در حال اجرا. -

 
 :ی از فرآیندشرح مختصر

پرون hammer breakerواحد سنگ شکن اولیه شامل دستگاه سنگ شکن ژیراتوری، قلوه شکن هیدرولیکی )
َ
 (، ا

 ابزار دقیق و سیستم تاسیسات است.  فیدر، غبار گیر، نوار نقاله، جرثقیل، سیستم کامل برق، سیستم کامل کنترل و 
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 پروژه سیستم های انتقال مواد کارخانه فوالد تونلی راور  -29
 کارفرمای اصلی: شرکت کاوند نهان زمین

 کارفرمای روناک: شرکت صنای ع ممتازان
 نقش روناک: ارائه خدمات در بخش طراحی پایه و طراحی جزئیات سیستم های انتقال مواد

 ئول در تیم کارفرما: آقای مهندس کرمانی نژاد مدیر پروژه شرکت صنای ع ممتازانمعرفی فرد مس
 

 مشخصات پروژه: 
 محل اجرای پروژه: شهرستان راور در استان کرمان   -
دستگاه نوار نقاله با ظرفیت و طولهای متفاوت است که برای  26در این پروژه سیستم انتقال مواد شامل  -

، آهک، ذغال سنگ و پوسته های اکسیدی آهن ، نرمه گندله، کنسانتره سنگآهن ون سنگجابجای ی و انتقال موادی همچ
نورد در کارخانه فوالد تونلی استفاده میشوند. روناک عالوه بر طراحی پایه و جزئیات سیستم انتقال مواد و مخازن و 

و نیز طراحی بخش  unloadingو  loadingشوتها، جانمای ی کلی این بخش و نیز طراحی پایه و جزئیات ساختمان 
 سیویل و سازه مربوطه در این کارخانه را انجام داده است.

 .اندازی شدراه 1400در بهار شروع شده و  1397ر اویل سال زمانبندی پروژه: پروژه د -
 بردارییت فعلی پروژه: در حال بهرهوضع -
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 گهر مجتمع گل  آهن پروژه توسعه پایل انباشت کنسانتره سنگ -30
 کارفرمای اصلی: شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

 کارفرمای روناک: شرکت صنای ع ممتازان
نقش روناک: ارائه خدمات در بخش طراحی پایه و طراحی جزئیات 

 سیستم انتقال مواد
معرفی فرد مسئول در تیم کارفرما: آقای مهندس محمد رضا 

 منتجب مدیر پروژه شرکت صنای ع ممتازان
 

 ه: مشخصات پروژ
گل گهر در  آهن محل اجرای پروژه: مجتمع سنگ -

 شهرستان سیرجان در استان کرمان  
در این پروژه با افزایش ظرفیت و طول نوار نقاله های پایل  -

کنسانتره در مجتمع گل گهر، تجهیز استاکر و ریکالیمر جدید نیز 
 تامین و نصب شد. 

 شروع شده و 1397زمانبندی پروژه: پروژه اول در سال  -
 د. راه اندازی ش 1399مه در تابستان مطابق برنا

 وضعیت فعلی پروژه: در حال بهره برداری -
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اــریان مـــدادی از مشتـتع  
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