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 گروه کاهنربا

 EPCکاهنربا: مهندسین مشاور، 

 ربا ماشین: ساخت و تامین تجهیزاتکاهن

 ساخت، نصب، اجرا و راه اندازی کارخانجات :کاهنربا سامان

ان کایجاد و گسترش دانش فنی فرآوری فلزات غیر آهنی و صنایع شیمیایی مطالعات ام

 سنجی فنی و اقتصادی پروژه ها

 مفهومی، پایه و تفصیلی کارخانجاتطراحی 

عدنی و طراحی و ساخت تجهیزات معدنی، خطوط خردایش، انتقال مواد، فرآوری مواد م

 صنایع شیمیایی و پتروشیمی

تامین تجهیزات، ساخت، نصب و راه اندازی و بهره برداری پروژه های فرآوری مواد 

 معدنی و صنعتی

  



 
 

 با هدف ایجاد و گسترش دانش فنی تولید فلزات غیر آهنی تاسیس شد.، شرکت کاهنربا ۸۶۳۱در سال 

این شرکت در اولین گام، موفق به دستیابی به دانش فنی تولید شمش روی از ذخیره اکسیده معدن 

انگوران که تا آن زمان امکانپذیر نبود گردید و طراحی و ساخت واحدی بر آن اساس را در دستور کار 

 قرار داد.

ینان از دقت و صحت طراحی انجام گرفته در طول اجرای پروژه ها، شرکت را بر آن داشت لزوم اطم

تا با راه اندازی واحدهای تخصصی جداگانه، تامین و تدارکات کاال، ساخت برخی از تجهیزات خاص و 

 گیرد.ه عملیات اجرایی در محل پروژه ها را نیز برعهد

شرکت کاهنربا ماشین )با گرایش ماشین سازی( و شرکت  به شکل گیری ۸۶۱۸این فعالیتها در سال 

 / اجرایی( منجر شد.هنربا سامان )با گرایش پیمانکاریکا

  



 

 گواهینامه ها، مجوزها و عضویتها

 دارای پروانه خدمات مهندسی در زمینه تخصصی مهندسی مواد و فرآیندهای تولید از وزارت صنایع 

  دارای مجوز طرح و ساخت در رشتهEPC گرایش صنعت از معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری 

  ۸۹۹۱مورد تایید بانک توسعه اسالمی بعنوان مشاور فلزات غیر آهنی از سال 

  ۸۶۱۸مورد تایید بانک صنعت و معدن بعنوان مشاور طرح های توجیهی و نظارت از سال 

  ۸۶۱۱عضو کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی از سال 

 ۸۶۱۱انجمن شرکت های مشاور سرمایه گذاری و نظارت بر طرح ها از سال  عضو 

  عضو جامعه مهندسان مشاور ایرانISCE  ۸۶۳۳از سال 

  عضو انجمن شرکتهای مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمیAPEC  ۸۶۱۸از سال 

  عضو انجمن صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی ایرانICCA  ۸۶۳۱از سال 

  ۸۶۳۱دسی و طراحی مونتاژ از سال کانون طراحی مهنعضو 

  عضو فدراسیون شرکتهای مشاور کشورهای اسالمیFCIC  ۸۹۹۱از سال 

 ۸۶۱۱سعه صنایع و معادن از سال عضو انجمن تخصصی مراکز تحقیق و تو 

 گواهی مدیریت یکپارچه سیستم بر اساس استانداردهای 

OHSAS 18001:2007 ISO 14001:2004 ISO 9001:2008 
  



 

 

 خدمات:

  انجام پروژه ها بصورتEPC  ،و کلید گردانEPCM... ، 

 العات اولیه فنی و اقتصادی طرحمط 

 ارائه تکنولوژی فرآیندی 

 یخدمات نظارت عالیه و کارگاه 

 طراحی مفهومی 

 آموزش 

 مدیریت طرح 

 طراحی و ساخت تجهیزات خاص 

 برنامه ریزی و کنترل طرح 

 مات بازرسی فنیخد 

 مهندسی پایه 

 مدیریت و هماهنگی کارهای اجرایی 

 مهندسی تفصیلی 

 راه اندازی 

 تامین و تدارکات کاال 

 عملیات اجرایی و ساختمانی 

 تا پای کار أو کنترل حمل و نقل کاال از مبد خدمات برنامه ریزی 

 

 زمینه های فعالیت:

 صنایع معدنی و فرآوری فلزات 

 پتروشیمیت، گاز و صنایع نف 

 صنایع شیمیایی 

 ط لوله و انتقال آب، نفت و گازخطو 

  2کنترل آلودگی زیست محیطی از جمله جذبS0 روجی کوره های ذوب و نیروگاههااز گازهای خ 

 تصفیه آب و پساب 

 صنایع سیمان 

 نایع شیشهص 

 صنایع کود شیمیایی 

 وری نمکهای فلزات و تولید پتاسصنایع فرآ 

  موادخطوط خردایش و انتقال 

  



 

 

 ایجاد و گسترش دانش فنی و بومی سازی تکنولوژی های استخراج و فرآوری مواد معدنی

  ایجاد و گسترش دانش فنی تولید روی، مس، طال، آلومینیوم و انواع فلزات ارزشمند دیگر از قبیل

 نیکل و وانادیم مولیبدن،

 روی در ایرانرخانه تولید شمش طراحی، اجرا، راه اندازی و راهبری اولین کا 

 زی و راهبری کارخانه تولید طالاولین شرکت ایرانی در ساخت، نصب، راه اندا 

 طراحی، اجرا، راه اندازی و راهبری اولین کارخانه تولید پتاس در ایران 

  گوگردزدایی گاز با دوش شیر آهکطراحی و اجرای 

  فرآوری کنسانتره سولفاته مس در کوره کالدوTBRC 

 توانادیم از باطله بوکسیاکسید تولید پنت 

 دهای لیچ کارخانجات تولید رویبازیابی سرب از پسمان 

 نتره آنتیموان انزاب تاجیکستانطراحی مفهومی و دانش فنی حذف جیوه از کنسا 

  دانش فنی بازیابی نقره از پسماندهای واحد تولید نقره در دانش فنیRIS  جذب انتخابی فلزات(

 سیانیدی( کانه طال )بازیافت مس و نقره از محلولهای هیپ SARTاز محلولهای شفاف و 

 پ لیچ و وت لیچ کانه اکسیده مستوسعه دانش فنی هی 

 بازیابی کادمیوم، نیکل و کبالت از پسماندهای واحدهای تصفیه کارخانجات تولید روی ایران 

 طراحی و ساخت ماشین آالت فرآوری مواد معدنی وخطوط پودر میکرونیزه 

 هندسی و اجرای پروژه های سیمانطراحی و م 

 ی بهینه سازی خطوط تولید سیماناجرای پروژه ها 

 زایش ظرفیت و توسعه خطوط سیماناجرای طرح های اف 

 فکی و چکشی انواع سنگ شکن های 
 کالسیفایرهای هوایی پیشرفته  انباشت و برداشت موادماشین آالت خطوط انتقال ، 

 سیستمهای غبارگیری  انواع خشک کن های دوار و میکرونی 

 انواع فن های سانتریفوژ  دوار و رولر میلآسیابهای گلوله ای، میله ای ، 

 انواع فیدرها و سرندها  پیشرفته، استاتیکی و دینامیکی سپراتورهای هوایی 

  



 

 

 فهرست پروژه های اصلی داخلی

 نام پروژه محدوده خدمات مدت زمان اجرا

 )شرکت کالسیمین( کارخانه روی انگوران EPCM ماه 40 1376الی  1372

  کارخانه روی شرکت ملی سرب و روی ایران EPCM ماه 36 1378الی  1375

 TURNKEY ماه 15 1379الی  1378
توسااعه معادن روی  کاارخااناه کلسااینااساایون شاارکات      

  IZMDCایران

 )مجتمع ذوب و احیای روی قشم( کارخانه روی قشم TURNKEY ماه 18 1381الی  1379

  1انبار مکانیزه گوگرد پتروشیمی خارگ، فاز TURNKEY ماه 22 1383الی  1381

  2انبار مکانیزه گوگرد پتروشیمی خارگ، فاز TURNKEY ماه 16 1384الی  1383

 )شرکت پویا زرکان آق دره( کارخانه طالی آق دره EPCM ماه 12 1383الی  1382

  آبگیری سوسپانسیون باطله طالی آق دره واحد EC ماه 18 1385الی  1383

 شرکت تهیه و تولید مواد اولیه معدنی ایران کارخانه تولید پتاس EPCM ماه 18 1386الی  1384

 CONSULTANT ماه 91 1394الی  1386از 
 750کارخانه جتمع مس خااتون آباد و احدا   متوسااعاه   طرح

  سولفوریکهزارتنی اسید 

  احدا  کارخانه ذوب مس و اسید سونگون MC ماه 91 1394الی  1386از 

  طرح توسعه کارخانه فلوتاسیون مس سرچشمه EPC ماه 60 1389از 

 )سیمان مازندران( سیمان خانهکار پروژه نصب تجهیزات C ماه 24 1388الی  1387از 

 ( پتروشیمی خارک  DMDاحدا  واحد سولفور زذایی) PC ماه  17 1386-1387

 EPC ماه 18 1374-1376
موجود در گازهای خروجی از  2SOاحدا  واحد نمونه جذب 

 شمهکنورتور کارخانه مس سرچ

 E سال 1 1376-1375
مهندسی پایه و تفضیلی فاز اول واحد های پمپ خانه و انبار 

 گوگرد پارس جنوبی

 EPC سال 3 1381-1384
کیلو متر از تأسیسات سرچاهی تا  42اجرای خط لوله گاز بطول 

 پاالیشگاه ایالم شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

 PRODUCTING سال 2 1383-1385
MANAGEMENT 

 مدیریت تولید در راهبری کارخانه فلوتاسیون سرب و روی لکان 

 



 

 

 نام پروژه محدوده خدمات مدت زمان اجرا

 PRODUCTING سال 1 1379-1378
MANAGEMENT 

مدیریت تولید و راهبری کارخانه روی مجتمع ذوب و احیاء روی 

 قشم

 هزار تنی شرکت تولید روی ایران 100احدا  کارخانه روی  E (B+D) سال 2 1386-1388

 EPC سال 2 1390-1392
احدا  کارخانه تولید فروسیلیسیم شرکت فروسیلیس غرب 

 پارس

 طرح تولید آلومینا از نفلین سینیت سراب E (B+D) سال 2 1391-1389

 کارخانه تغلیظ سنگ آهن یزد EPC سال 2 1389-1391

 کارخانه بازیابی نیکل از لجن الکترولیت مس EPC سال 1 1391

 

 فهرست پروژه های اصلی خارجی

 خدمات مهندسی و راه اندازی مجدد کارخانه روی شرکت چینگور ترکیه 

 خدمات مشاوره ای و راه اندازی کوره سرب کارخانه چینکور ترکیه 

 دانش فنی بازیابی جیوه از کنسانتره آنتیموان انزاب تاجیکستان 

 خدمات مهندسی بازسازی و مدرنیزاسیون کارخانه روی کره 

  اکسیده روی برای شرکت مهنسی پایه تغذیه کنسانترهBinani 

 دانش فنی بازیابی نقره از باطله های کارخانه تولید نقره کوتاهیای ترکیه 

  مدیریت و نظارت بر ساخت و راه اندازی واحدهایRIS  وSART  کارخانه طالی

 گدایی جمهوری آذربایجان

  طالیمهندسی پایه و تفصیلی و نظارت بر ساخت و راه اندازی طرح توسعه کارخانه 

 تن در سال 3آذربایجان با ظرفیت  گدایی جمهوری

  



  



 

 

 عنوان قرار داد:

ارائه خدمات طراحی و مهندسی و احداث اولین کارخانه تولید شمش روی در دندی 

هزار تن در سال با استفاده از کنسانتره  ۳)استان زنجان با ظرفیت تولید ساالنه 

 اکسید روی معدن انگوران

 

 کارفرما:

 کالسیمین. شرکت

 

 موضوع قرارداد:

انجام مهندسی پایه و تفصیلی، ارائه خدمات مدیریت اجرای طرح، خدمات نظارتی، 

خدمات تدارکاتی و آموزش جهت احداث کارخانه تولید شمش روی در دندی )استان 

هزار تن در سال با استفاده از کنسانتره اکسیده  ۳زنجان با ظرفیت تولید سالیانه 

 انگورانروی معدن 

 

 وضعیت کنونی:

کارخانه تولید روی که برای اولین مرتبه در کشور ساخته و به بهره برداری رسید در 

توسط ریاست محترم جمهوری افتتاح شد و هم اکنون با ظرفیتی  ۶۸/1۸/۳۳تاریخ 

 هزار تن در سال( در حال تولید است. ۸1بیش از ظرفیت اسمی )حدود 

  



 

 

 :عنوان قرار داد

خدمات طراحی ، فنی و مهندسی و انجام کارهای ساختمانی و نصب تجهیزات  ارائه

 تن در سال در شهرستان تکاب ۲کارخانه تولید شمش طال به ظرفیت 

 

 کارفرما:

 شرکت پویا زرکان آق دره

 

 :موضوع قرارداد

انجام خدمات نظارتی جهت باز نمودن و حمل تجهیزات کارخانه طال از کشور 

همزمان سیویل کارخانه با توجه به شرایط منطقه ای تکاب، اجرای اندونزی، طراحی 

کارهای ساختمانی، بازسازی و نصب تجهیزات و راه اندازی کارخانه در شهرستان 

 تکاب منطقه آق دره

 

 وضعیت کنونی:

در کشور  ۸۶۱۸کار نظارت بر باز نمودن و کدگذاری تجهیزات کارخانه از اسفندماه 

 ۸۶۱۲همزمان با طراحی سیویل عملیات اجرایی از اردیبهشت  اندونزی آغاز گردید و

تن تجهیزات و اسکلت  ۲111نصب کامل کارخانه بالغ بر  ۸۶۱۲آغاز و در آذرماه 

 .ی در منطقه آق دره به پایان رسیدفلز

  



 

 

 عنوان قرار داد:

 مهدر مجتمع مس سرچش (E-3احداث کارخانه فلوتاسیون جدید )فاز 
 

 کارفرما:

 ملی صنایع مس ایرانشرکت 
 

 موضوع قرارداد:

انجام مهندسی پایه، مهندسی تفصیلی، تامین تجهیزات و ماشین آالت، اجرای 

عملیات ساختمانی و نصب تجهیزات و ماشین آالت، راه اندازی کارخانه، آموزش 

 .EPCبصورت  E-3پرسنل کارفرما و انجام تست های عملکردی کارخانه فلوتاسیون 

 

 :وضعیت کنونی

 Technologyتناوب منعقد شده است.  -قرارداد بین کارفرما و مشارکت کاهنربا 

provider  پروژه شرکتFLSmidth  است. مهندسی پایه کارخانه برای ظرفیتهای

درصد  ۱۸/1درصد و  ۳۱/1 تن در روز و برای عیارهای ۲۳11تن در روز و  ۲۱11

تن در روز و عیار  ۱111ار )انجام شده است. با توجه به نهایی شدن ظرفیت و عی

درصد( مهندسی پایه کارخانه در دست تکمیل است. در این پروژه برای  1/ ۶۳مس 

استفاده  FLSmidthشرکت  (Big Cell)مترمکعبی  ۲۱۳اولین بار از سلولهای 

 می شود.

  



 

 

 عنوان قرارداد:

تن در سال بصورت  111/۱1به ظرفیت  (KCL)احداث کارخانه تولید کلرور پتاسیم 

EPC بیابانک در شهرستان خور و 

 

 کارفرما:

 شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران

 

 موضوع قرارداد:

 تولید کلرور پتاسیم )پتاس( از شورابه های دریاچه سمنان بصورت کلید در دست

 

 وضعیت کنونی:

موثر  1۱/1۱/۱۱ به نفع این شرکت در تاریخ (L/C)قرارداد با گشایش اعتبار اسناد 

 شد. ماه آماده راه اندازی ۲۱و در 

  



 

 

 عنوان قرارداد:

 تن واقع در استان همدان ۸۲11احداث کارخانه تولید فروسیلیسم به ظرفیت 

 

 کارفرما:

 شرکت فروسیلیس غرب پارس

 

 موضوع قرارداد:

انجام مهندسی پایه، طراحی مهندسی تفصیلی، مهندسی کارگاهی، تامین تجهیزات 

و ماشین آالت، اجرای عملیات ساختمانی و نصب تجهیزات و ماشین آالت، راه اندازی 

کارخانه، آموزش پرسنل کارفرما و انجام تستهای عملکردی کارخانه تولید 

 .EPCتن در سال بصورت  ۸۲111فروسیلیسم به ظرفیت 

 

 وضعیت کنونی:

کاهنربا منعقد شده است. عملیات  -قرارداد بین کارفرما و مشارکت پارس فرارون 

مهندسی پایه و مهندسی تفصیلی به اتمام رسیده است. سفارش گذاری اکثر 

تجهیزات و ماشین آالت انجام گردیده و عملیات ساختمانی در سایت نیز تقریبا 

الت سفارش داده شده در حال تحویل هستند تکمیل شده است. تجهیزات و ماشین آ

 و به محض تحویل عملیات نصب شروع خواهد شد.

  



 

 

 عنوان قرارداد:

 مهندسی پایه و تفصیلی بخش هیدرومتالورژی واحد تولید آلومینا از نفلین سینیت

 

 کارفرما:

 شرکت جهاد تحقیقات سهند

 

 موضوع قرارداد:

پارامترهای طراحی، انجام تست های پایلوت  انجام آزمایشات الزم برای دستیابی به

و ارائه کامل بسته مهندسی پایه و تفصیلی برای بخش هیدرومتالورژی از ابتدای 

واحد لیچینگ تا تولید و بسته بندی آلومینا و محصوالت جانبی )کربنات سدیم، 

 کربنات پتاسیم و سولفات پتاسیم( طرح تولید آلومینا از نفلین سینیت سراب.

 

 عیت کنونی:وض

مهندسی پایه بخش هیدرومتالورژی به اتمام رسیده است و مهندسی تفصیلی پروژه 

 در دست انجام است.

  



 

 

 عنوان قرارداد:

به  ۲111قرارداد نصب و راه اندازی تاسیسات زیربنایی طرح افزایش ظرفیت از 

 تن کلینکر در روز ۶۶11 تن و طرح توسعه خط ۱111

 

 کارفرما:

 مازندرانشرکت سیمان 

 

 :موضوع قرارداد

تامین و تهیه مصالح و مواد، نصب و راه اندازی و طراحی و اجرای تاسیسات جانبی 

 طرح افزایش ظرفیت و طرح توسعه کارخانه سیمان مازندران

 

 :وضعیت کنونی

شرکت کاهنربا سامان طبق برنامه زمانی، کلیه تعهدات مربوط به اجرای پروژه را به 

 تحویل قطعی انجام شده است. اتمام رسانیده و

  



 

 

 عنوان قرارداد:

 احداث واحد مکانیزه ذخیره و برداشت گوگرد

 

 کارفرما:

 شرکت پتروشیمی خارگ

 

 موضوع قرارداد :

، مانی، ساختانجام مهندسی پایه و تفصیلی و انجام کلیه کارهای اجرایی و ساخت

در  (Turn key)آالت، نصب و راه اندازی بصورت کلید گردان تامین و خرید ماشین

 جزیره خارگ

 

 وضعیت کنونی

تحویل  ۸۶۱۱منعقد و در اردیبهشت سال  ۸۶۱۸قرارداد در اردیبهشت ماه سال 

قطعی گردید. پروژه در دو فاز انجام شد. هر فاز شامل ساخت یک انبار سرپوشیده 

 Shipبرای ذخیره و سیستم تخلیه گوگرد گرانوله به انبار و سیستم انتقال گوگرد تا 
loader ی این شرکت که برای اولین بار در بود. سیستم منحصر به فرد پیشنهاد

بندی سیستم مکانیزه انبارش گوگرد دانهصنعت اجرا می گردید منجر به ثبت اختراع 

 و تخلیه انبار به روش ثقلی از طریق قیف های بتنی به نام شرکت کاهنربا گردید.

  



 

 

 عنوان قرار داد:

 انجام مهندسی پایه و تفصیلی پروژه پارس جنوبی

 

 کارفرما:

 شرکت اویک و شرکت مهندسی و توسعه نفت

 

 موضوع قرارداد:

انجام مهندسی پایه و تفصیلی دیسیپلین های برق، ابزاردقیق، فرآیند، مکانیک، لوله 

کشی، ایمنی و تاسیسات واحدهای پمپ خانه، انبار گوگرد پروژه پارس جنوبی )فاز 

 اول(

 

 وضعیت کنونی:

 قرارداد خاتمه یافته است.

  



 

 

 قرار داد: عنوان

 هزار تن شمش روی در سال ۸1احداث کارخانه تولید روی با ظرفیت 

 

 کارفرما:

 مجتمع ذوب و احیاء روی قشم

 

 موضوع قرارداد:

ای اجرائی و ساختمانی، نصب و انجام مهندسی پایه و تفصیلی و انجام کلیه کاره

آالت  اندازی تجهیزات، طراحی و ساخت ماشین آالت داخلی، تامین ماشینراه

 در منطقه آزاد قشم (Turn key)خارجی بصورت کلید گردان 

 

 وضعیت کنونی:

انجام  ۸۶۱۸منعقد شد. راه اندازی نهایی آن در تیرماه  ۸۶۳۹قرارداد در دیماه 

 گردید.

  



 

 

 عنوان قرار داد:

توسعه کارخانه ذوب مس و احداث کارخانه جدید اسید سولفوریک و اکسیژن و انبار 

 مجتمع مس خاتون آباد در شهر بابک استان کرمانکنسانتره 

 

 :کارفرما

 شرکت ملی صنایع مس ایران

 

 :موضوع قرارداد

توسعه  EPCارائه خدمات مشاوره و مدیریت طرح برای پیمان طرح و ساخت 

کارخانه ذوب مس و احداث کارخانه جدید اسید سولفوریک، اکسیژن و انبار کنسانتره 

 مجتمع مس خاتون آباد

 

 :وضعیت کنونی

 در حال اتمام

 


