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سیس ضٕاسٜ ی تأ تاسجثی  آلای حسٗتا ٔذیشیت  1371ٔجٕٛػٝ تِٛیذی إِاس غٙؼت خشاساٖ دس ساَ 

شٜ ٌیشی ، خٛدوفایی تِٛیذات سشٔتٝ ٞای حفاسی تا تٟ. ٞذف ایٗ ٔجٕٛػٝآغاص تٝ واس ٕ٘ٛدٜ است 27288/2

احی ٚ سسیٗ ٚ پشسُٙ واسآٔذ ٔی تاضذ وٝ دس ایٗ ساستا تٛا٘ستٝ است تا طشدا٘ص ٚ ٟٔاست ٚ تخػع ٔؤاص 

ایی سا دس غٙؼت ، سشٔتٝ ٞا ٚ لطؼات یذوی سٟٓ تسضچىص ٞای حفاسیٔاضیٗ آالت ٔؼذٖ، تِٛیذ ا٘ٛاع 

تِٛیذ وٙٙذٜ چىص ٔشتٛطٝ وسة ٕ٘ایذ ٚ تٝ ػٙٛاٖ اِٚیٗ تِٛیذ وٙٙذٜ سشٔتٝ ٞای حفاسی دس ایشاٖ ٚ اِٚیٗ 

 ٞای حفاسی دس خشاساٖ ضٙاختٝ ضٛد.

 َا بروامٍ حضًر در ومایشگاٌ

  تیشٔاٜ  3اِی  30ایشاٖ  –دٕٞیٗ ٕ٘ایطٍاٜ تیٗ إِّّی غٙؼت، فّضات، ٔؼذٖ، سٚغٗ ٞا ٚ سٚا٘ساصٞا. ٔطٟذ

1387 

 1388تیشٔاٜ  15اِی  11ایشاٖ  -سٛٔیٗ ٕ٘ایطٍاٜ تیٗ إِّّی ٔؼذٖ، ٔاضیٗ آالت ٚ غٙایغ ٚاتستٝ. ٔطٟذ 

  ٝ1389آتاٖ ٔاٜ ساَ  26اِی  22تاجیىستاٖ  –ٕ٘ایطٍاٜ اختػاغی جٕٟٛسی اسالٔی ایشاٖ. دٚضٙث 

  آتاٖ ٔاٜ  8تا  5ایشاٖ  –پٙجٕیٗ ٕ٘ایطٍاٜ تیٗ إِّّی تخػػی ٔؼذٖ، صٔیٗ ضٙاسی ٚ غٙایغ ٚاتستٝ. ٔطٟذ

1390 

 اِی خشداد 17ایشاٖ  –ٝ. تٟشاٖ چٟاسٔیٗ ٕ٘ایطٍاٜ تیٗ إِّّی سًٙ، ٔاضیٗ آالت ٚ تجٟیضات ٚاتست 

 1391ٔاٜ

  ،چٟاسدٕٞیٗ ٕ٘ایطٍاٜ تیٗ إِّّی غٙؼت ٚ ضطٕیٗ ٕ٘ایطٍاٜ تیٗ إِّّی فّضات، فٛالد، ٔتاِٛطی، لاِة ساصی

 1391آرسٔاٜ  2آتاٖ ٔاٜ اِی  29ایشاٖ  –آٍٞٙشی ٚ سیختٝ ٌشی. ٔطٟذ 

 1392اسدیثٟطت ٔاٜ  15اِی  11ایشاٖ  –ٖ ٟٕ٘یٗ ٕ٘ایطٍاٜ تیٗ إِّّی سًٙ، ٔؼادٖ ٚ غٙایغ ٚاتستٝ. اغفٟا 

  ٖ27ایشاٖ  –ضطٕیٗ ٕ٘ایطٍاٜ تیٗ إِّّی سًٙ ٞای تضئیٙی، ٔؼذٖ، ٔاضیٗ آالت ٚ تجٟیضات ٔشتٛطٝ. تٟشا 

 1392 ٔاٜ خشداد 30اِی 

  ٖ1393 ٔاٜ اسدیثٟطت 12تا  8ایشاٖ  –دٕٞیٗ ٕ٘ایطٍاٜ تیٗ إِّّی سًٙ، ٔؼادٖ ٚ غٙایغ ٚاتستٝ. اغفٟا 

 ٘ ٟٗٔشٔاٜ  22اِی  19ایشاٖ  –ٕایطٍاٜ تیٗ إِّّی سًٙ، ٔؼذٖ ٚ غٙایغ ٚاتستٝ. ٔحالت، ٘یٓ ٚس ٞفتٕی

1393 

  آتاٖ ٔاٜ  23اِی  20ایشاٖ  –ٞطتٕیٗ ٕ٘ایطٍاٜ تیٗ إِّّی ٔؼذٖ، صٔیٗ ضٙاسی ٚ غٙایغ ٔؼذ٘ی. ٔطٟذ

1393 
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 تًلیذ شذٌ مجمًعٍ الماس صىعت خراسانماشیه آالت 

 (60HP – 50 HP)دستگاٌ برش  -1

ایٗ دستٍاٜ جٟت تشش وّیٝ سًٙ ٞای سخت ٚ ٘شْ طشاحی ضذٜ است ٚ تٝ دِیُ لیٕت ٔٙاسة آٖ ٚ 

ٕٞچٙیٗ ٔػشف تٟیٙٝ تشق دس تیطتش ٔؼادٖ ٌشا٘یت ٚ ٔشٔشیت 

تٝ واس ٌشفتٝ ٔی ضٛد. ٔجٕٛػٝ تِٛیذی إِاس غٙؼت خشاساٖ 

تا طشاحی ٔٙحػش تٝ فشد ٚ تٟیٙٝ ساصی ایٗ دستٍاٜ ٌاْ ٟٕٔی 

ی تشش تٝ ٚسیّٝ ی ایٗ دستٍاٜ تشداضتٝ است ٚ سا دس تٟشٜ ٚس

تٕأی لطؼات سا ٔطاتك تىِٙٛٛطی سٚص ٚ دس ٘ظش ٌشفتٗ وٙتشَ 

ویفی، تِٛیذ ٕ٘ٛدٜ است. الصْ تٝ روش است ایٗ دستٍاٜ دس دٚ 

 تِٛیذ ٔی ضٛد. 50HP  ٚ60HPتٛاٖ 

 

 

 (HP- 100 HP 75) دستگاٌ سًپر برش -2

ایٗ دستٍاٜ جٟت تشش سًٙ ٞای سخت 

ت ٚ ٔشٔشیت ٞای سخت( طشاحی ضذٜ )ٌشا٘ی

است. تا تىاسٌیشی ایٗ دستٍاٜ دس ٔؼادٖ سًٙ 

ٌشا٘یت تٝ طٛس چطٓ ٌیشی ٔػشف سیٓ 

إِاسٝ سا واٞص دادٜ ٚ ٘یض سشػت تشش 

افضایص یافتٝ است. دسایٛس تٝ واسٌشفتٝ ضذٜ دس 

  تاتّٛ تشق ایٗ دستٍاٜ ساٜ ا٘ذاصی سا آساٖ ٚ 

ستٓ لذست پیه ٞای تحٕیّی تٝ ط٘شاتٛس ٚ سی

ایٗ دستٍاٜ ٚ ٔؼذٖ سا تٝ حذالُ ٔی سسا٘ذ. 

ایٗ دستٍاٜ تشش تا دٚ تٛاٖ الصْ تٝ روش است 

 ٔی ضٛد. تِٛیذاسة  100ٚ  75
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 دستگاٌ حفاری راسًل دیسل -3

ٜ ٔزوٛس جٟت حفاسی دس استفاػات ٚ ٔٙاطمی وٝ أىاٖ استفادٜ اص ٘یشٚی تشق فشاٞٓ ٘یست، طشاحی دستٍا

سثىی ٚصٖ دوُ ٚ استفادٜ ضذٜ است ٚ ٔضیت آٖ 

سد اسُٟ ٚ آساٖ ٚ ٔػشف تٟیٙٝ سٛخت آٖ است. ٔٛ

استفادٜ ایٗ دستٍاٜ دس پشٚطٜ ٞای حفاسی، ساٞساصی، 

  سذساصی، اوتطافی ٚ ... ٔی تاضذ.

وش است وٝ ٔطخػات ایٗ دستٍاٜ طثك ضایاٖ ر

     سفاسش ٚ دسخٛاست استفادٜ وٙٙذٜ لاتُ تغییش 

 ٔی تاضذ.

 دستگاٌ حفاری راسًل دیسلمشخصات عمًمی 
 M 50 عمق حفاری HP 4 11 قذرت مًتًر 1

 لیگازيی وًع سًخت Cm  80*70 5 ابعاد یًویت 2

 Litr 60 حجم مىبع cm 3 6 طًل دکل 3
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  دستگاٌ حفاری راسًل )برقی( -4

ٔتش طشاحی ضذٜ است. اص جّٕٝ  50ایٗ دستٍاٜ جٟت حفاسی ٞای ٔتٛسط تا ػٕك 

ٔضایای ایٗ دستٍاٜ سثىی ٚصٖ، واستشد آساٖ، ٔػشف تٟیٙٝ تشق، سشػت تاالی حفاسی 

تا تىاسٌیشی لطؼات ٚ لیٕت ٔٙاسة آٖ است. ٔجٕٛػٝ إِاس غٙؼت خشاساٖ 

 ٗ دستٍاٜ سا افضایص دادٜ است.استا٘ذاسد ٚ تا ویفیت تٟشٜ ٚسی ٚ ٕٞچٙیٗ ػٕش ٔفیذ ای

 : واستشد دستٍاٜ تٝ ضشح ریُ ٔی تاضذ

 ٜأىاٖ ٘ػة ا٘ٛاع چىص تش سٚی دستٍا 

 ٜاص دستٍاٜ سِٟٛت دس ساٜ ا٘ذاصی ٚ استفاد 

 سشػت ٚ دلت دس حفاسی 

 حفش چاَ ٞای ػٕٛدی ٚ افمی ٚ ٔایُ تا حذالُ خطا، ا٘حشاف ٚ استؼاش 

  ٔتش 50حفاسی تا ػٕك 

 

 

 

 قلٍ )برقی ي بادی( ییجک جابجا -5

ایٗ دستٍاٜ جٟت جاتجایی ٞای سٍٙیٗ طشاحی ضذٜ است. ٔجٕٛػٝ إِاس غٙؼت خشاساٖ تا استماء 

سٚصافضٖٚ ویفیت، ایٗ دستٍاٜ سا لاتُ سلاتت تا ٕ٘ٛ٘ٝ ٞای اسٚپایی ٕ٘ٛدٜ است ٚ تا ویفیت تاال ٚ خذٔات پس 

 ٞای خاسجی خٛد ٔتٕایض ٕ٘ٛدٜ است. اص فشٚش ٌستشدٜ ٚ لطؼات یذوی ایٗ دستٍاٜ سا ٘سثت تٝ ٕ٘ٛ٘ٝ

 

 قلٍ یمشخصات عمًمی دستگاٌ جک جابجای
  90  (kg)يزن جک 1

  10 (cm) کًرس جک 2

 1000 (bar)فشار َیذريلیک   3

  3 (kw)قذرت مًتًر 4
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 دستگاٌ جک استروذ -6

ایٗ دستٍاٜ جٟت وطص ٚ سا٘ص دس وّیٝ ی پشٚطٜ ٞای غٙؼتی ٚ ساختٕا٘ی طشاحی ضذٜ است. ٔٛاسد 

 استفادٜ ایٗ دستٍاٜ دس پشٚطٜ ٞای ساختٕا٘ی، ٘یّیًٙ ٚ دس آٚسدٖ ٚ جا صدٖ فِٛی ٚ د٘ذٜ ٞای تضسي 

ٔجٕٛػٝ  تٗ تِٛیذ ٔی ضٛد. 150ٚ  100دستٍاٜ ٞای غٙؼتی واسخا٘جات ٔی تاضذ. ایٗ دستٍاٜ تا تٛاٖ 

 إِاس غٙؼت خشاساٖ دس ٔٛاسد خاظ ایٗ دستٍاٜ سا ٔطاتك تا ٘یاص ٚ سفاسش ٔطتشی تِٛیذ ٔی وٙذ. 

 

 
 

 
 

 مشخصات عمًمی دستگاٌ

 Ton 150-100 قذرت جک 1

 kg 80-60 يزن جک 2

 cm 20-16 کًرس جک 4

 30-20 حجم مىبع 6



 

6 
 

 

                                      چکش َای حفاری -7

 

 

 (A.S.K400)ایىچ  4.5چکش سایس  7-1

ایٗ چىص تٝ دِیُ طشاحی ٔٙحػش تٝ فشد ٚ استفادٜ اص فٛالدٞای تسیاس ٔماْٚ دس ساخت آٖ دس سایض خٛد 

  تشیٗ چىص ٔی تاضذ ٚ تؼٕیش آٖ ٘سثت تٝ ٔطاتٝ خاسجی تسیاس آساٖ ٚ وٓ ٞضیٙٝ است. لٛی

 ایىچ 4.5مشخصات چکش سایس 

 890mm طًل بذين متٍ 1

 98mm قطر 2

 bar 30-7 فشار ًَای مجاز 3

 105Lit/sec مصرف ًَا 4

 RPM 30-15 سرعت چرخشی مجاز 5

 115mm -105 قطر متٍ استاوذارد 6

 35kg يزن 7

 ASK41 کذ 8

 

 

 (A.S.K lnger)ایىچ  3.5چکش سایس  7-2

وٝ ٔجٕٛػٝ  تشیٗ ٚ وٓ اغطحالن تشیٗ چىص تٝ ضٕاس ٔی سٚد تشیٗ، سشیغ ایٗ چىص دس سایض خٛد لٛی

إِاس غٙؼت خشاساٖ تا تشطشف ٕ٘ٛدٖ ٔؼایة ٕ٘ٛ٘ٝ خاسجی ایٗ چىص ٚ تِٛیذ ا٘ثٜٛ آٖ ٌاْ ٟٕٔی دس استماء 

 ویفیت آٖ تشداضتٝ است.

 ایىچ 3.5مشخصات چکش سایس 

 79mm قطر استاوذارد 1

 802mm طًل 2

 bar 30-7 فشار ًَای مجاز 3

 Lit/sec 65 مصرف ًَا 4

 RPM 50-30 سرعت چرخشی مجاز 5

 mm 90 -100 قطر متٍ استاوذارد 6

 kg 28 يزن 7

 N01 کذ 8
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 (A.S.K M20)ایىچ  3چکش سایس  7-3

ایٗ ٔحػَٛ تا سشػت تیطتشی ٘سثت تٝ دیٍش سایضٞا تحِٛی جذیذ دس حفاسی تٝ خػٛظ دس ٔؼادٖ 

چطٍٕیشی واٞص دادٜ  طٛسٌشا٘یت ایجاد ٕ٘ٛدٜ است ٚ ٞضیٙٝ ٞای تٕاْ ضذٜ حفاسی ٚ صٔاٖ حفاسی سا تٝ 

 .است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 / آچار رادD.T.Hرادَای حفاری  -8

ویفیت ایٗ ٔجٕٛػٝ ٔی تاضذ وٝ دس ساخت ٚ حتی دس ٔٛ٘تاط ٚ  سادٞای حفاسی اص جّٕٝ تِٛیذات تا

جٛضىاسی  آٖ اص تىِٙٛٛطی سٚص ٚ اص دستٍاٜ ٞای تٕاْ اتٛٔاتیه استفادٜ ٔی ضٛد تا خطای ا٘سا٘ی ٘مطی دس 

 پاییٗ آٚسدٖ ویفیت ٔحػَٛ ایجاد ٕ٘ٙایذ.

 ایىچ 3مشخصات چکش سایس 

 62mm قطر استاوذارد 1

 780mm طًل 2

 bar 30-7 فشار ًَای مجاز 3

 Lit/sec 40 مصرف ًَا 4

 RPM 60-40 سرعت چرخشی مجاز 5

 mm 76 قطر متٍ استاوذارد 6

 kg 11 يزن 7

 M 21 کذ 8

 D.T.Hعمًمی رادَای حفاری مشخصات

 (m)طًل  وًع پیچ وًع چکش (mm)قطر  رج

1 62 3 inch 1 معمًلی / مخريطی3 

2 76 3.5 inch 1 معمًلی / مخريطی3 

3 90 4 inch 1 معمًلی / مخريطی3 
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 (T.H) تًلیذی مجمًعٍ الماس صىعت خراسان سرمتٍ َای -9

سشٔتٝ ٞای حفاسی تا تیپ ٞای ٔتفاٚت ٚ تستٝ تٝ ٘ٛع ٚ سختی سًٙ ٚ ٔٛلؼیت حفاسی لاتُ ا٘تخاب  

ٔجٕٛػٝ إِاس غٙؼت خشاساٖ تٛا٘ایی تِٛیذ سایضٞای ٔختّف سشٔتٝ ٞای حفاسی تٝ سفاسش است ٚ 

  ا٘ٛاع سشٔتٝ ٞای ٔٛجٛد ٕٞشاٜ تا ٔطخػات دس ادأٝ آٚسدٜ ضذٜ است. ٔطتشی سا داسد.
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 DTH bit/42کًپ  سرمتٍ )سرکًپ( 9-1

 
 

 DTH bit/42 مشخصات عمًمی سرمتٍ )سرکًپ(

 105-110-115-121-127-133-140-146-152 (mm)قطر استاوذارد  1

 280 (mm)طًل  2

 Flat Face تیپ 3

 "COP 42-4.5 سایس چکش 4

 AS(C42) کذ 5
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 DTH bit/ask32 (سرکًپ)سرمتٍ  9-2

 
 

 DTH bit/ask32 عمًمی سرمتٍ )سرکًپ(مشخصات 

 90-100-105 (mm)قطر استاوذارد  1

 265 (mm)طًل  2

 Flat Face تیپ 3

 "COP 32 3.5 سایس چکش 4

 C60 کذ 5
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 DTH bitسرمتٍ )سرکًپ( ایىگر سًلروذ  9-3

 
 DTH bit 20سرمتٍ )سرکًپ( ماخ  9-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DTH bitمشخصات عمًمی سرمتٍ )سرکًپ( ایىگر سًلروذ 

 90-100-105 (mm)قطر استاوذارد  1

 230 (mm)طًل  2

 Flat Face- convex Face تیپ 3

 "Ingersolrand 3.5 سایس چکش 4

 N02 کذ 5

 DTH bit 20مشخصات عمًمی سرمتٍ )سرکًپ( ماخ 

 70-76 (mm)قطر استاوذارد  1

 220 (mm)طًل  2

 Flat Face- Convex Face تیپ 3

 "Mach20-3 سایس چکش 4

 M22 کذ 5
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 سرمتٍ َای تاپ َمر ي قطعات یذکی دریل ياگه -10

 (TH)سرمتٍ َای تاپ َمر 10-1

ایٗ ٔجٕٛػٝ  ،تِٛیذ ٔی ٌشدد mm64-76-89دس سٝ سایض  T  دس سیستٓ Top Hammerسشٔتٝ ٞای 

 تٛا٘ایی تِٛیذ ٞش سایض ٚ تیپ دیٍش اص ایٗ ٘ٛع سشٔتٝ سا طثك سفاسش ٔطتشی سا داسد.

 
 

 (TH)شاوگ حفاری  10-2

      خاس ٚ یا  8-6-4-3-2ضاً٘ ا٘تماَ دٞٙذٜ ٘یشٚی چشخطی ٚ ضشتٝ تٝ سادٞا ٚ سشٔتٝ است ٚ دس ا٘ٛاع 

 تِٛیذ ٔی ضٛد. T38- T45-T51-R32-R38سصٜٚ ٞای ٔختّف 

 

 
 

 

 

 (TH)مشخصات سرمتٍ َای تاپ َمر

 mm 89-76-64 قطر استاوذارد 1

 Flat Face تیپ 2

 T 38 تیپ رزيٌ 3
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 بًش ي تبذیل راد حفاری دریل ياگه ي چکش 10-3

 تٛش ٚ تثذیُ، ٚاسطٝ ای ٔیاٖ دٚ ساد ٚ یا اتػاَ دٞٙذٜ ساد تا ضاً٘

دستٍاٜ حفاسی ٞستٙذ وٝ دس غٛست یىساٖ تٛدٖ سصٜٚ ٞا اص تٛش ٚ 

 دس غیش ایٗ غٛست اص تثذیُ استفادٜ ٔی ضٛد.

 

  


