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مقدمه

شرکت کیمیا صنعت نوین قائم با هدف تلفیق دانش مهندسی با صنعت بازرگانی در سال 1390 تأسیس شـده و شـعار تهیه و تأمین 

مهندسی ( Engineered Procurement) را سرلوحه فعالیت هاي خود قرار داده است.

تهیه و تأمین همراه با دانش فنی و قدرت تحلیل، از ملزومات جوامع صنعتی بوده و همواره جزء مشغولیت هاي ذهنی صاحبان صنایع 

به شمار می آید. بهره گیري از دانش فنی و تجارب اجرایی در خصوص انتخاب و معرفی مناسب ترین اقالم متناسب با نیاز کارفرمایان 

محترم و قابلیت وسیع کارشناسـان بازرگانی در تهیه و تأمین اقالم نهایی از نقاط مختلف جهان و تولید کنندگان اروپایی و آمریکایی 

راهکاري است که این شرکت در جهت پاسخ به این نیاز در پیش گرفته است.

این شرکت در صنایع پتروشیمی، بنادر، کشـتی سازي و عمرانی به خصـوص در بخش احداث تونل به صورت مکانیزه فعالیت عمده و 

گسـترده اي در تأمین قطعات TBM داشته است، و برآن است تا با تلفیق دانش مهندسی و بازرگانی منبعی قابل اطمینان در تهیه و 

تأمین مهندسی در کشـور براي صاحبان صنایع باشد و امید دارد با بکار گرفتن نهایت تالش خود در این حوزه بتواند نقش مفیدي در 

صنعت کشور ایفا کند. در راستاي این هدف، دپارتمان هاي اصلی شرکت در دو بخش فنی و مهندسی و بازرگانی مشـغول به فعالیت 

می باشند.

از عمده فعالیت هاي این شرکت میتوان به:

1-  اجراي کلیه فرآیندهاي بازرگانی، خرید و حمل کاال ، تیم نظارتی و بازرسـی و در نهایت تحویل به کارفرماي پروژه در بخش هاي 

مکانیکی، هیدرولیکی، الکتریکی و الکترونیکی را نام برد.

2- با توجه به وجود پروژه هاي گوناگون در کشــور و نیاز آنها به قطعات یدکی خاص دستگاه TBM علی الخصـــوص پس از ایجاد 

شرایط سخت تحریمی شرکت بازرگانی کیمیا صنعت نوین قائم توانســته است با فراهم آوردن رابطه هاي بین المللی در امور تهیه و 

خرید قطعات از کشـــورهاي اروپایی و آمریکایی با تکیه بر دانش فنی کارشناسان مجرب خود، خدمات قابل توجهی در این زمینه به 

پیمانکاران و پروژه هاي داخلی عرضه نماید.

3- تعمیر و تأمـین قطـعات هیدرولیک با برندهاي روز جهانی

 

شرکت بازرگانی کیمیا صنعت نوین قائم محصوالت و خدمات

 خود را در صنایع ذیل ارائه می دهد:

صنایع حفاري مکـانیزه، صنایع آلومـینیوم، صنـعت راه آهن،

صنایع سیمان، صنایع دریایی و بنادر، صنایع معدنی و فلزات،

صنایع نفت و گاز و صنایع شیمیایی

اهداف شرکت:

تأمین و تهیه ي اجناس اورجینال به قیمت مناسب از جمله اهداف این شرکت می باشـد. شـرکت بازرگانی کیمیا صـنعت نوین قائم 

سازمان بازرگانی خود را با در پیش گرفتن سیاستی منعطف بر پایه ي سالیق مختلف مشــتریان ثبت نموده و هم چنین ایجاد دفاتر 

بازرگانی بین المللی در داخل و خارج از کشور و قبول انواع سفارشات ریالی و ارزي، از دیگر امکانات قابل ارائه ي این شرکت می باشد.

به منظور پیشـبرد اهداف کمی و کیفی صنایع کشـور در جهت تأمین به موقع و با کیفیت قطعات درخواستی با توجه به حســاسیت 

باالي این قطعات، بدینوسیله این نوید به کلیه ي صاحبان صنایع، مدیران و کارشـناسـان محترم داده می شـود که هدف اصـلی این 

شرکت، تأمین به موقع قطعات با کیفیت مطلوب و با استاندارد هاي معتبر اروپایی و آمریکایی به همراه حفظ مزیت رقابتی و به دنبال 

آن جلب رضایت مشتریان محترم می باشد.

مدیرعامل شرکت کیمیا صنعت نوین قائم مهندس مکانیک وحید قضاتلو
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شرکت کیمیا صنعت نوین قائم وارد کننده وتأمین کننده انواع پمپ هاي هیدرولیکی وشیرهاي هیدرولیکی

Pump                                      
< Axial piston motors                 
< Radial piston eccentric motors
< Axial piston motors                            
< External gear pumps
< Internal gear pumps
< Vane pumps
< Radial piston pumps
< Combination pumps

Motors                               
< Axial piston pumps                                                                                                
< Radial piston eccentric motors 

valves          
< Flow control valves
< Proportional pressure control valves

REXROTH 

Axial Piston Pumps, Motors                                                  

Variable displacement pumps                                                    

Fixed displacement pumps
 Nominal pressure 280 to 350 bar

 Open / Closed circuit

 

Series   A10VSO    Size 10 to 140

Series   A4VSG      Size 40 to 750

Series   A4VSO      Size 40 to 750

Series   A6VM        Size 28 to 1000

Series   A2F/O       Size 5 to 1000 

Series   A7VO        Size 28 to 1000

Series   A4VG        Size 28 to 355

Series   A11VO      Size 40 to 280 

Series   A8VO        Size 55 to 200

هیدرولیک
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هیدرولیک

SAUER DANFOSS                                                                                     

Axial Piston Pumps, Motors 

Series 90     Size  42  to  250
Series 51     Size  80  to  250
Series 20     Size  24  to  27
Series 42     Size  28  to  41
Series 40     Size  15  to  46

Denison 

Axial Piston Pumps

GC Series 
P6 - 6.00 in3/rev, 6000 PSI    
P7 - 7.25 in3/rev, 6000 PSI   
P8 - 8.00 in3/rev, 4500 PSI           
P11 - 11.00 in3/rev, 6000 PSI
 P14 - 14.00 in3/rev, 6000 PSI
 P24 - 24.60 in3/rev, 4500 PSI  
 P30 - 30.60 in3/rev, 4500 PSI

Series PV   Size 6  to 29

parker

Vane pumps
Single, double & triple
T7 - T6 series

Axial Piston Pumps

Variable Displacement
Series Pvplus
Size 016 to 360 
Series HPC
Series PVC
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هیدرولیک

VICKERS

Fixed and Variable Displacement 
               Axial Piston Pumps

Series PVB/PVH  Size 05 to 250
Serie TVWS   Size 130 to 750

SAM HYDRAULIK 

PUMPS - AXIAL PISTON UNITS

MOTORS - AXIAL PISTON UNITS

Series H1C – H1V – SH11C – S5AV – S6CV – H1CR 

HAWE 

Radial piston pumps

Series R and RG 

خدمات فنی و تعمیرات

 شرکت کیمیا صنعت نوین قائم با توجه به رویکرد در حال حاضر صنعت کشور در بهره جسـتن از تخصـص شرکت هاي داخلی و اتکا 

به دانش بومی در انجام پروژه هاي صنعتی، قادر به ارائه خدمات کیفی توسط مهندسین کار آزموده همراه با پشـــــــــتیبانی فنی 

سازندگان بنام اروپایی می باشد.

تعمیر، نصب و راه اندازي از جمله خدماتی است که در مرکز تخصصی این شرکت ارائه می گردد
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   SUN             

< Cartridges
< Relief         
<  Check
<  Solenoid

On/off valves 

< Isolator valves
< Directional valves
< Pressure control valves
< Flow control valves
< 2-way cartridge valves (logic elements)
< Accessory equipment for directional spool valves

هیدرولیک

Proportional, high-response and servo-valves

< Proportional directional valves
< Proportional pressure control valves
< Proportional flow control valves
< High-response valves
< Directional servo-valves
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ارائه ي انواع گیربکس هاي خورشیدي، حلزونی، هلیکال، صنعتی و کرانویل با برند هاي روز جهانی
گیربکس هاي خورشیدي و صنعتی با توجه به راندمان باال و ابعاد کوچک نصــب و نگهداري آسان با سرعت باالیی جایگاه وسیعی در 

صنایع مختلف پیدا کردند که عبارتند از: گیربکس میکسـر صنایع آب و فاضالب، میکســر صنایع معدنی، گیربکس وینچ کشــنده، 

گیربکس نورد، گیربکس نوار نقاله، گیربکس اسکرو TBM که با نســـبت دور گشــــتاورهاي مورد نیاز براي کارکرد مختلف مورد 

استفاده قرار می گیرد.
انواع گیربکس هاي خورشیدي

کلیه گیربکس هاي مذکور را بنا به درخواست مشــــتریان محترم می توان به صورت گیربکس تک یا کوپلر شده با موتور الکتریکی- 
هیدرولیکی ارائه نمود.

گیربکس

Liner

Anguar

Slew drive

Hollow shaft-Shrink disk
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شرکت بازرگانی کیمیا صنعت نوین قائم الکتروموتورها را در انواع و مدل هاي مختلف با استانداردهاي روز جهانی براي ، 
فرمان گیر کشتی،  فن هاي تهویه، وینچ ها، مین درایو TBM ، جرثقیل ها با توان هاي مختلف و کاربردهاي متفاوت عرضه 

می دارد.

1- الکتروموتورهاي القایی ولتاژ باال 

2- الکتروموتورهاي IEC ولتاژ پایین

3- الکتروموتورهاي ضد انفجار

4- الکتروموتورهاي ترمزدار

Water cooling  5- الکتروموتورهاي آب خنک

DC 6-الکتروموتور

الکتروموتور
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شرکت کیمیا صنعت نوین قائم با هدف ارائه ي همزمان خدمات مهندسی و بازرگانی در مســـیر بهره برداري از پمپ هاي اسالري، 
مونو پمپ ها و پمپ اسکرو با توجه به نوع سـیال و کاربرد مورد انتظار از پمپ ها در ابعاد واندازه هاي مختلف جهت پمپاژ سـیاالت با 

ویسکوزیته ي باال ( بتونیت، گروت) و مقاومت، سایش خوب و قابلیت نظم دهی آماده ي ارائه می باشد.

تجهیزات جابجایی سیاالت

              

1/4inch                   2inch
1/2inch                   3inch
1inch                      4inch
1:1/2inch                6inch

Progressive Cavity Pump NBR/VITON/EPDM    

Allweiler Screw Pump SNS/SNF/SNH

Warman duty slurry pump AH/L/SP/SPR 

سایزها
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شرکت کیمیا صنعت نوین قائم تأمین کننده انواع خنک کننده سیستم هیدرولیک در انواع مختلف هواخنک و آب خنک

تجهیزات خنک کننده هیدرولیک 
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1- پمپ شبکه اي

سیستم تغذیه مواد یا پمپ هاي بشـکه اي جهت تزریق مواد به خطوط انتقال و تزریق مواد در سایزها و توان 

هاي مختلف متناسب با دبی مورد نیاز و ویسکوزیته مواد در صنایع خودرو سازي شامل روانکاري خط تولید، 

صنایع ریلی و صنعت حفاري تونل با تجهیزات مکانیزه جهت گیریس زنی تجهیزات ارائه میگردد.

 (HUSKY) 2- پمپ هاي دیافراگی

پمپ هاي HUSKY با عملکرد بادي داراي ویژگی هایی هســـتند که کمک می کنند تا از این پمپ ها در 

محدوده ي وسـیعی از مواد در صـنایع سـیمان، صـنایع معدنی و فوالد در زمینه ماسـتیک زنی و تمیزکاري 

استفاده نمود.

AL بدنه آلومینیوم -

PP بدنه تفلون -

SS 3.6 بدنه استیل -

CI بدنه چدن -

جنس دیافراگم:

 الستیک، تفلون، سانتروپن و وایتون

Flow Divider  -3

تجهیزات روانکاري 
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شرکت کیمیا صنعت نوین قائم با اتکاء به توانایی هایی که در داخل و خارج از کشـــور دارد با توجه  به 
نیاز پروسه هاي صـنعتی به ابزار دقیق ، فعالیت خود را در زمینه تأمین تجهیزات  ابزار دقیق آغاز نموده 

و توانسته محصوالت زیادي را با برندهاي روز جهان در این زمینه تامین و به فروش برساند.

تجهیزاتی که در زمینه ابزاردقیق توسط این شرکت قابل تأمین است به صورت زیر می باشد.

تجهیزات تخصصی این حوزه شامل موارد زیر می باشد:

ترانسمیترهاي دما، فشار (EPB) ، سطح و جریان
انواع سوییچ هاي فشار، دما، سطح، جریان و لرزش

انواع نمایشگرهاي الکترونیکی دما، فشار، سطح و جریان
انواع آنالیزورهاي Conductivity ،ORP ،pH و ...

و سایر تجهیزات مرتبط با سیستم هاي کنترل و اتوماسیون صنعتی

تجهیزات و کنترل ابزار دقیق
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تجهیزات و کنترل ابزار دقیق
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ریموت کنترل

کنترل از راه دور صـنعتی  داراي اسـتانداردهاي صـنعتی معتبر از FCC آمریکا و CE اروپا می باشـند که برد 
عملیاتی آنها 100 متر و عملکرد در دماي متفاوت 45 تا 80+ و داراي قاب صنعتی ضـد ضـربه فایبرگالس و کد 

شناسایی اختصاصی براي جلوگیري از تداخل کاري با دستگاه هاي رادیویی مشابه (کد همینگ) می باشند.
این محصوالت، قابل استفاده در صنایع مختلف می باشد که شرکت کیمیا صنعت نوین قائم آماده ارائه خدمات و 

تأمین انواع ریموت کنترل ها و قطعات یدکی آن ها می باشد.

ریموت کنترل
رسیور -  باطري - آنتن - شارژر
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نقشــه برداري زیر زمینی (underground surveying ) شاخه اي از رشته مهندسی نقشــه برداري است که شامل طراحی 
تونل ، عملیات اجرایی و هدایت حفاري و بالخره برداشت فضاهاي موجود طبیعی و مصنوعی زیر زمین در شرایط خاص محیطی می 
باشد در نقشه برداري زیر زمینی به خصـوص در پروژه هاي تونل هاي طویل به دلیل شرایط ویژه محیطی تمام مشـاهدات کالسیک 
نقشـه برداري تحت تاثیر خطا می باشند که تجربه کار در این شرایط و دانش فنی می تواند در شناخت و رفع این خطا ها نقش عمده 
اي داشته باشد عالوه بر این تسلط به سیستم هاي نقشـه برداري مختلف نظیر ZED , VMT, PPS,Tacs که توسط سازندگان 
دستگاههاي TBM طراحی و بر روي دستگاهها نصب می گردند نیز از جمله عوامل تاثیر گذار در اجراي صحیح و بدون خطاي تونل 

ها از لحاظ مختصات نقشه برداري می باشد

سیستم نقشه برداري
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شرکت کیمیا صنعت نوین قائم با بهره گیري از تیم مجرب فنی و بازرگانی در راستاي محقق سـاختن هدف اصـلی خود جهت تأمین 

نیازهاي تجهیزاتی صنایع بنیادین کشـور، فعالیت حرفه اي خود را در زمینه ي تأمین انواع سیل هاي خاص و همچنین آب بند هاي 

خاص در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، مجتمع هاي فوالدي و نیروگاهی و دستگاه هاي حفاري و کشـتی به منظور عملکرد مناسب 

قطعات، آغاز نموده است.

برندهاي فوق با وجود ویژگی هاي منحصر به فردي که در برابر مقاومت باال در مقابل آسیب هاي مکانیکی و سایشی و هدایت 
حرارتی دارند، مورد توجه مصرف کنندگان قرار گرفته اند.

مکانیکال سیل
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واردات و تأمین انواع تسمه هاي الستیکی PVC, PVG, STEEL CORD, EP از کمپانی هاي اروپایی و چینی طبق 

سفارش مشتري

ویژگی ها:

1- مقاوم در برابر سایش 

2- مقاوم در برابر پوسیدگی، خوردگی و پارگی

3- مقاوم در برابر مواد شیمیایی

4-مقاوم در برابر حرارت

تسمه نقاله 
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شرکت بازرگانی کیمیا صنعت نوین قائم می تواند طیف وسیعی از محصـوالت با برندهاي ذیل را متناسب با تمام بخش هاي صنعتی 

با استفاده از تجهیزات هیدرولیک ارائه نماید.

کلیه ي تجهیزات ارائه شده توسط این شرکت با ضمانت اورجینال بودن کاال و طبق مشخصات فنی سفارش دهنده، عرضه می گردد.

انواع فیلتر

1- المنت تصفیه کننده هواکش 

2- فیلترهاي هوا 

3- فیلترهاي روغن 

Low Pressure Filters 3-1- فیلترهاي فشار پایین

High Pressure Filters 3-2- فیلترهاي فشار باال 

Suction Filters 3-3- فیلترهاي مکش 

Return Filters3-4- فیلترهاي مسیربرگشت

  فیلتر و سیستم هاي فیلتراسیون
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سام فیلتر

هر ســاله در تمام دنیا میلیاردها دالر صـــرف خرید انواع روغن بمنظور روانکاري و خنکاري ســـامانه هاي مکانیکی و هیدرولیکی 

مخصــــوصا موتورهاي احتراق داخلی بعنوان بخش تامین توان مورد نیاز براي حرکت خودروها می گردد که به تبع آن زمان زیاد و 

هزینه زیادي صرف تعویض روغن می شـود. از طرف دیگر مقوله امحاء علمی و درسـت این حجم از روغن سـوخته به نحوي که باعث 

آلودگی محیط زیست نگردد از چالش هاي همیشگی دولت ها و مردم بوده است. همواره تصور این مطلب که به طریقی بتوان نیاز به 

تعویض روغن را برطرف نمود و یا طول عمر کاري آن را افزایش داد از خواسته هاي مهم دولتمردان، شرکت ها و مردم بوده است. چرا 

که به این طریق می توان از اتالف گســترده منابع مالی در سطح کالن و خرد جلوگیري نمود و از حجم ورود روغن سوخته به محیط 

زیست کاست.
خوشبختانه با تالش پی گیر و گسترده متخصـصـان این شرکت طی چندین سال فعالیت، موفق به طراحی و تولید سامانه فیلترینگ 

روغنی گردیدیم که عالوه بر پاالیش بسیار دقیق روغن موتور و کاهش نیاز به تعویض آن، باعث کاهش دماي روغن می گردد.
این سامانه بعنوان یک مکانیزم پاالیش روغن کنارگذر یا باي پس روي انواع موتور قابل نصب می باشد و به هیچ عنوان براي نصب آن 

نیاز به حذف یا تغییر در مکانیزم فیلترینگ استاندارد موتور نمی باشـد. به این معنی که مکانیزم روانکاري اسـتاندارد خودرو عملکرد 

طبیعی خود را داشته و این سامانه بصــورت موازي به آن اضافه می گردد. متناسب با نوع موتور و حجم روغن بکار رفته در آن یکی از 

سه سایز 10، 20 و یا 30 قابل نصب و بکارگیري است.
این سامانه از دو بخش اصلی زیر تشکیل شده است:

1- پوسته
این بخش نقش مهمی در عملکرد صحیح و کامل سامانه ایفا می نماید. واحد پاالیشــــــگر یا کارتریج درون پوسته قرار گرفته وکل 

سامانه توسط آن به بدنه موتور و رابط هاي روغن متصـل می گردد. عالوه بر آن عمل دفع و کاهش حرارت روغن به کمک آن صورت 

می گیرد. این بخش قابلیت نصــب آسان و سریع و نیز تعویض راحت واحد پاالیشــگر را دارا می باشد و با دقت زیاد و کیفیت باالیی 

طراحی و تولید گردیده است. پوسته بخش دائمی و ثابت سامانه می باشد که تنها یک بار و صورت دائم نصب می گردد.

2-پاالیشگر یا کارتریج
این بخش از سامانه نقش حیاتی پاالیش روغن را ایفا کرده و بخش تعویضی از مجموعه می باشد که متناسب با نوع موتور وکاربرد آن 

در زمان هاي تعیین شده و یا مسافت پیموده شده مشخصی تعویض می گردد.
این ســـامانه به نحوي طراحی و تولید شـــده اســـت که ذرات آالینده و ســـاینده تا ابعاد یک دهم میکرو متر شـــامل ترکیبات 

گوگردي، ذرات حاصل از سایش تدریجی قطعات، سـیلیس، لجن هاي روغنی و غیره را جذب و از چرخه روغنکاري حذف می نماید. 

عالوه بر آن قابلیت جذب ملکول هاي آب مخلوط شــده با روغن را دارا می باشـــد. همچنین عمل جذب و حذف دقیق این ذرات به 

همراه کاهش دماي روغن باعث تاخیر در تغییرات شیمیایی روغن شده که مجموع این عوامل باعث افزایش طول عمر کاري روغن به 

میزان چشـمگیري می گردد. به این طریق براي نمونه نیاز به تعویض روغن به سالی یکبار به شرط تعویض بموقع کارتریج در هر 25 

تا 30 هزار کیلومتر کاهش می یابد.

این محصول با ارزش بعنوان اختراع بوده کھ توسط کمیتھ ایی از اساتید دانشگاه صنعتی شریف بعنوان داوران ارزیابی مورد تایید علمی 

و کاربردی قرار گرفتھ است
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دیزل ژنراتور

شرکت بازرگانی کیمیا صنعت نوین قائم با واردات انواع موتور ژنراتورهاي دیزلی و گازسوز از کمپانی هاي معتبر دنیا و تنوع بســـیار 

(کاترپیالر، پرکینز، کامینز  باالي محصــوالت، در حال حاضر آماده ارائه ي انواع دیزل ژنراتور کوپله ي فابریک از کمپانی هاي معتبر 

پاور انگلستان، پراماك ایتالیا) می باشد. 
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جک 

شرکت کیمیا صنعت نوین قائم وارد کننده  و تأمین کننده انواع جک هاي هیدرولیکی

کلیه سفارشات طبق برندهاي درخواستی قابل ارائه میباشند
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عدم کیفیت ابزارهاي برشی در حفاري باعث هزینه هاي زیادي در پروژه میگردد که 
خســـتگی نیروي انســــانی در پی دارد در نتیجه باعث عقب افتادن زمان به اتمام 

رسیدن پروژه می گردد.
از این رو شـرکت کیمیا صــنعت نوین قائم با واردات تجهیزات برترین برندهاي روز 
جهانی با استفاده از اطالعات زمین شناسی و نوع ماشین شما مشتریان محترم اماده 

ارائه خدمات در بخش ابزارها و تجهیزات  برشی میباشد.

ابزار و تجهیزات برشی
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ابزاري سخت است که سنگ ها را توسط نیروي اکســــترودر و نیروي 
برشی و نیروي کشــشـــی که از برش نورد شکل می گیرد،در هم می 
شکند.(مقاومت سنگ،یکپارچگی سنگ،مسافت تونل زنی،مقدار شن و 
ماسه مورد نظر،کمیت،تنظیم دیســک برش بر روي کاترهد است.) به 
طور کلی   Disc cutter در زمین هایی که شــامل ســـنگ هاي با 
قطربیش از mm 400 و زمین هاي مخلوط با خاك رس،شنی و سنگ 

هاي مقاوم تر ازmpa 30  استفاده می شود.
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به شرایط مختلف زمین بستگی دارد.4 نوع حلقه برش موجود است:
Hard Facing Cutter Ring.1 و با طیفی گسـترده براي الیه 
هاي فشرده با مقاومت mpa٤٠ > یا کلوخ هاي درهم شکسته،ماسه 

سنگ و شن با مقاومت بین ٨٠-mpa١٠٠ ، مناسب است.
TCI Cutting Ring.2 براي ماسه سـنگ هاي در مجاورت هواي 
معتدل،گرانیت،بازالت،ســـنگ ســـماك(آذرین)،الیه هاي کوارتز با 

مقاومت ٥٠ mpa > مناسب است.
Standard Cutter Ring.3 براي  کامپوزیت،سنگ مرمر،ماسه 
سـنگ و الیه هاي سـنگ آهک با مقاومت mpa 150-50 مناســب 

است.
Heavy- duty Cutter Ring.4 براي الیه هاي سـنگ سـخت 
mpa250-120 مثل گرانیت، دیوریت،ســنگ ســـماك(آذرین)، 

سنگ و الیه هاي بازالت مناسب است.
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نوعی تیغه پیش از برش است که می تواند در نگهدارنده دیســـک 
برش به عنوان جایگزین دیســـک برش در سنگ ریزه یا در شرایط 
سنگ هاي شدیدا فرسوده شده با قطرکمترنصـب شوند. تیغه هاي 
پیش از برش جایگزین ودیســــک برش در زمین هاي هم تافت با 
فاصله یا متوالی هستند.بنابراین،کاترهد می تواند بهترین ترکیب را 

در طول مسیرحفاري حفظ نماید
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 Central Cutter Bit براي برش خاك مرکزي محل حفاري استفاده می 
شــود.نقش تیغه برش مرکزي این اســـت که محل حفاري را مرکز قرار داده 

وخاك را از بین ببرد.مشخصه هاي تیغه برش مرکزي:
1- بدنه  تیغه برش مرکزي از دیگر کاترها بلندتراست که مضمن این است که 

ابتدا خاك را برش می دهد.
2-کاترfishtail ؛ مخروطی اســت بنابراین،خاك با تیغه برش مرکزي برش 

می خورد نه تنها با حرکت درجهت مماس وجهت شعاعی بلکه با چرخش. 

Central Cutter Bit می تواند بخش مرکزي خاك را برش زده و سیالیت 
خاك را بهبود بخشــد بنابراین،به صورت چشـــمگیري می تواند بازده شیلد 

ماشین حفاري را افزایش دهد.
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تیغه برش معمولی ابزار خاك نرم اسـت.به طور کلی براي شـرایط الیه هاي نرم 
مانند گل،گل نرم،گل رس،شن وماسه متوسط،شن دانه درشت و شـن و ماسـه 
الیه اي استفاده می شود.تیغه هاي برش در شکاف هاي ابتدایی کاترهد نصـب 
می شوند وبراي حفاري اکثر بخش ها اسـتفاده می شـوند.هنگامی که ماشـین 
حفاري به ســمت جلو حرکت می کند،تیغه برش با کاترهد می چرخد.حرکت 
چرخشـــــــی، لبه کاتروابزار تیغه را در خاك حرکت می دهد ونیروي برشی 
محوري(جهت رو به جلو)ونیروي برشی شعاعی(جهت مماس کاترهد)را شـکل 

می دهد تا عملیات حفاري را انجام دهند.
Heavy-duty Cutter Bit اساسـا در سـنگ سـخت و الیه هاي پیچیده 
شـن و ماسـه اسـتفاده می شـوند.نقش آن از بین بردن کود براي محافظت از 

دیسک برش و بدنه تیغه پیش از برش است.
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نوعی تیغه برش است که در انتهاي لبه کاتر هدنصب میشود.براي برش 
خاك نرم اطراف کاترهد براي حفظ قطرحفاري همســـان و هم چنین 
براي از بین برده آشغال سنگ هاي خرد شده توسط دیســـــک برش 
وتیغه پیش از برش در الیه سنگ سخت و پوسته الیه اي خاك استفاده 

می شود.
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اتصـــــــال دهنده کاتر و کاترهد است که عملکرد کاتر 
جایگزین را تسهیل می نماید.
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برش هاي کمکی هســـــــتند.آنها به تیغه برش محافظت کننده 
کاتـرهد ،تیغه بـرش محافظ نگهدارنده کاتـر،تیغه بــرش محافظ 
سـوراخ پر شــده از فوم ،تیغه برش محافظ ســوراخ تزریق و برش 

انحرافی بر اساس نقش هاي متفاوتشان دسته بندي می شوند.

www.Kimia-Sanat-Novin.com 30



اولین ابزار حفرخاك است.در جهت شعاعی تونل شـکاف ایجاد می کندتا خاك 
را به عقب بکشــــــد که این به صورت قابل توجهی سیالیت الیه خاك بهبود 
بخشیده و باعث کاهش توان برش می شود.بنابراین ، بهره وري برش را افزایش 

داده وباعث کاهش آسیب به تیغه هاي برش می شود.
تیغه پیش از برش مخصـــوص کارسنگین اساسا براي تخریب توان پایین تر و 
سنگ فرشها و سنگ ریزه هاي کم قطرتراستفاده می شود.(به کارگیري صحیح 
تیغه بـرش اولین نکته حائــز اهمیت در طــراحــی تیغه هاي پیش از بــرش 
اســــــت.تیغه هاي برش پیش از آنکه تیغه هاي پیش از برش در جهت ایجاد 
شرایط مناسب براي تیغه هاي برش ،آن ها را در هم بشکنند، توده هاي خاك را 
به مقادیرکوچک تبدیل کرده یا ازبین می بـرد .بنابـراین،بازده بـرش تیغه هاي 

پیش از برش باالتر است.
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در محدوده اندازه گیري کاترهد نصـــــب می شود.هنگامی که ماشین 
حفاري در امتدادمنحنـی پیش میـرود یا جهت را تنظیم مـی کند،تیغه 
برش نمونه سعی دارد تا خرابی را به منظورایجاد فضـــاي مناسب براي 
تسهیل چرخش ماشین حفاري، به حداقل برساند.تیغه برش می تواند بر 
طبق نیاز به کاتر به بیرون از کاتر هد یا عقب برده شود. طول بســــــط 

150mm ،Copy Cutter Bit - 70 است.
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بیرینگ و سیل دیسکاتر
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یاداشت
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یاداشت
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