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مقام معظم رهبري:
اگر تولید ملّی شتاب بگیرد، بسیاري از مشکالت 
حل خواهد شد. من این را محور قرار دادم براي 
از کاالي  امسال «حمایت  امسال؛ شعار  شعار 
ایرانی» است؛ سال «حمایت از کاالي ایرانی». 
این فقط مربوط به مسئولین نیست؛ آحاد ملّت 

همه میتوانند در این زمینه کمک بکنند.

رئیس جمهور:

سال نو سال سرمایه گذاري و تولید است. همه 

باید با همه ي توان به رونق تولید بپردازیم. قدرت 

ملی در کنار تولید ما خواهد بود و این کار آفرینان 

هستند که می توانند قدم هاي مهمی را در سال 

جدید بردارند.

امام خمینی(ره):
باید استعدادها را به کار بیندازند و کسانى که 
اختراع و ابداع مى کنند حمایت شوند تا ایران 

خودش همه چیز را بسازد و مستقل شود.

مدیر عامل ایران خودرو:

بخش صنعت یکی از بخش هاي موثري است 

که با وجود زیرساخت هاي موجود، امکان ایجاد 

اشتغال دائم و جذب سرمایه فراوانی را داراست. 

بی تردید یکی از درخشان ترین صفحات تاریخ 

انقالب اسالمی، گام هاي موثر و پیشرفت هاي در 

خور تحسینی است.
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نگــاهسخن سر دبیر

یکى از بزرگترین عوامل تعیین کننده موفقیت در پروژه، توانایى عملکرد اعضاى آن به عنوان تیم 
پروژه است.

در پروژه فوالدسازى بردسیر تخصص و تجربه در کنار مشارکت تیمى به عینه مشاهده شد. کارشناسان 
شرکت تام با ادبیات کار تیمى غریبه نبودند، سابقه این موضوع در پروژه هاى حوزه خودرویى تجربیات 
ارزشمندى برایشان به ارمغان آورد اما توانستند در پروژه فوالدسازى بردسیر اولین تجربه کامل شرکت 

را در صنعت فوالدسازى ،بدون آزمون و خطا تکمیل کنند.
آنان توانستند با همکارى، هم فکرى و ایمان به هدف، با وجود تحریم ها، مهندسى و طراحى کنند. 
در عین محدودیت گشایش اعتبارات، تامین کنند و در نبود کارشناسان خارجى نصب و راه اندازى داشته 

باشند.
روندى که با تولد پروژه فوالدسازى بردسیر آغاز و به ذوب گیرى و تولید شمش، بدون خطا منجر شد.
تعهد فردى براى کار جمعى در این پروژه ملى نشان داد که همکاران تام نه تنها با مشاهده فرآیندها، 

وراى مهارت هاى فردى، یاد مى گیرند بلکه استعدادهاى خود را ترکیب و سعى در قوى تر شدن دارند.
با این منبع ارزشمند و تمام نشدنى که همه سرمایه تام را تشکیل مى دهد، به پروژه هاى بزرگترى 

فکر می کنیم ...

 سرپرست ایدرو در کنفرانس بین المللى مدیریت فناورى و 
نوآورى اعالم کرد: سازمان گسترش و نوسازى صنایع ایران 
شرکت هاى  کمک رسان  محصول،  به  ایده  تبدیل  موضوع  در 

دانش بنیان ، پارك هاى فناورى و بخش خصوصى  است.
شهریار طاهرپور با تاکید بر اینکه یکى از عرصه هاى مهم تجلى تبدیل 
کرد:   نشان  خاطر  است،  نوآورى  موضوع  فرصت،  به  تحریم ها  تهدید 

شرایط محیطى را باید با دانش روز رصد کنیم و یادگیرى پایدار را در 
برنامه ها خود داشته باشیم.

وى با اشاره به نقش استارت آپ ها و واحدهاى دانش بنیان صنعتى، 
یکى از نیازهاى حمایتى این مجموعه را موضوع تبدیل ایده به محصول 
و تجارى سازى نوآورى ها دانست و رویکرد جدید ایدرو را حضور فعال در 

عرصه حمایت هاى صنعتى و توسعه اى براى تحقق این فرایند برشمرد.

كد: 91965

مختلف  اقدامات  با  روز  هر  آمریکایی ها  گفت:  نفت  وزیر   
موجبات بى ثباتى بازار نفت را فراهم مى کنند و در مقابل انتظار 

دارند تا قیمت نفت پایین بیاید.
بیژن نامدار زنگنه افزود: این در حالى است که ایران همیشه در راستاى 
تعادل بازار و ایجاد امنیت در بازار نفت گام برداشته است و معتقد هستیم 

قیمت هاى عادالنه نفت مى تواند به نفع عرضه کننده و متقاضیان باشد.
قابل  و  نیاز چندان  (پارس جنوبى)  گاز  خوشبختانه در بخش صنعت 
ذکرى به خارج از کشور نداریم و تا پایان امسال سه  فاز پارس جنوبى به 

بهره بردارى مى رسد و این در حالى است که سه فاز دیگر را براى سال 
آینده به مدار مى آوریم.

 به این ترتیب با اضافه شدن سه فاز پارس جنوبى تا پایان امسال، 80 
میلیون مترمکعب به ظرفیت تولید روزانه گاز کشور اضافه مى شود.

زنگنه با اشاره به رکورد بى سابقه تولید بنزین در کشور طى سال هاى 
گذشته گفت: توانسته ایم از تولید 52 میلیون لیتر در روز در سال 91 به 

تولید بیش از 90 میلیون لیتر بنزین در شهریور امسال دست یابیم.

را در  امید  بهتر است  این شرایط   رییس جمهور گفت: در 
جامعه افزایش دهیم، اگر دست به دست هم دهیم و به یکدیگر 
کمک کنیم مى توانیم از مشکالت فعلى عبور کنیم و از طرفى 
وضعیت موجود مى تواند به نحوى براى ما ایجادکننده فرصت 

هم باشد.
روحانى افزود: زمانى تولیدات ما به حدى زیاد بود که انبار تولیدکنندگان 

مملو از کاالهاى تولید داخل بود اما مردم توان خرید آن را نداشتند و ما 
مجبور بودیم به مردم وام بدهیم. اما امروز شرایط تغییر کرده است.

وى اظهارداشت: وضعیت صادرات ما امروز بهتر از گذشته شده است به 
نحوى که حتى ما مى خواهیم برخى کاالها صادر نشود اما چنین چیزى 
امکان پذیر نیست؛ یعنى با توجه به اینکه نوساناتى را در بازار ارز شاهد 

هستیم، برخى کاالها به صورت قاچاق از مرز ما خارج مى شود. 

كد: 91966

كد: 91964

کمک ایدرو به شرکت هاى دانش بنیان در 
تبدیل ایده به محصول

سه فاز پارس جنوبى امسال واردمدار 
مى شود

با هم بستگی می توانیم از شرایط 
کنونی عبور کنیم

رييس جمهور:

رييس هيات عامل ايدرو تاكيد كرد:

وزير نفت:

كد: 91963
تبلور اراده
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از  پس  تحریریه:  گروه  ـ  تام نامه 
سپري شدن دوره تضمین یکساله پروژه 
نورد 650 با هدف تولید ریل ملی در ذوب 
آهن اصفهان در مهرماه 97، این پروژه 

به صورت قطعی تحویل کارفرما شد.
عملیات اجرایی پروژه نورد 650 با هدف 
در  اصفهان  آهن  ذوب  در  ملی  ریل  تولید 
مهرماه 93 شروع  و در مهرماه 96 تحویل 

موقت شده بود.
 این پروژه جهت تولید ریل در حالی در 
تاریخ هفدهم مهرماه به ذوب آهن(کارفرما) 
اولین محموله ریل  تحویل قطعی شد که 
ریل  تن   500 محتوي  شده  تولید  ملی 
در   EN13674 استاندارد  بر  منطبق   U33
خرداد سال جاري تحویل راه آهن جمهوري 

اسالمی شده بود.
 با توجه به ملی بودن پروژه ، این تکنولوژي براي اولین بار در ایران 

به ثبت رسید.
 پس از عقد قرارداد، عملیات اجرایی، ساخت سالن، ساختمان هاي 
جنبی، نصب تجهیزات و یوتیلیتی مربوطه نیز به انجام رسید و پس از 

اتمام موفقیت آمیز تست هاي عملکردي سرد و گرم خط تولید توسط 
زمره هفده کشور  در  ایران  نام  آهن،  در ذوب  تام  مهندسان شرکت 

تولیدکننده ریل در جهان قرار گرفت. 
شرکت تام مفتخر است که تنها شرکت مجري نصب و راه اندازي 

خط تولید ریل به صورت انحصاري است.

تام نامهـ  گروه تحریریه: پس از انجام پروژه افزایش ظرفیت 
سالن تریم یک ایران خودرو خراسان، کارهاي مربوط به طراحی، 
نصب و راه اندازي سالن تریم شماره دو این کارخانه نیز از سوي 

کارشناسان شرکت تام در دست انجام است.
هم اکنون 20درصد از کارهاي مربوط به نصب این پروژه انجام شده 
و فاز اول آن که مربوط به نصب کانوایر اسلت به طول 150 متر و 
عرض سه متر به انجام رسیده است. تیم پروژه هم اکنون در حال نصب و 

راه اندازي تجهیزات مربوط به بخش PBS است.
نقطه قابل توجه در این پروژه داخلی سازي خط EMS یا همان سیستم 
انتقال بدنه ها شامل ریل ها، هنگرها، قطعات الکتریکی، تابلوهاي برق، 
سیستم هاي بارکددهی و اتوماسیون به سالن تریم شماره 2 ایران خودرو 

خراسان از سوي کارشناسان تام است. 
تجهیزات مربوط به این خط قبال از خارج وارد می شد ولی با توجه 

به محدودیت هاي واردات قطعات، طراحی و برنامه نویسی خط EMS از 
سوي کارشناسان داخلی در حال انجام است. گفتنی است، در این سالن 
قرار است خودروهاي هایما و سوزوکی با ظرفیت تولید 20 دستگاه در 

ساعت تولید شود.

تحویل قطعی پروژه نورد 650 به ذوب آهن از سوي تام
اجراي فاز اول پروژه افزایش ظرفیت سالن تریم 2 ایران خودرو خراسان

كد: 91968

كد: 91970

كد: 91969 مدرن ترین سیستم هاي اعالم و اطفاي حریق در فوالد مبارکه

 پروژه نورد 650 شركت ذوب آن ذوب آهن اصفهان

سیدمهدي حسینی(معاونت  ـ  تام نامه 
و  به روزترین  از  یکی  پروژه ها):  امور 
اطفاي  و  اعالم  سیستم هاي  مدرن ترین 
که  فوالدسازي  کارخانجات  در  حریق 
براي اولین بار بر روي ترانس هاي 400 
توسط  شده،  اجرا  ایران  در  ولت  کیلو 
کارشناسان خبره تام با موفقیت تست و 

راه اندازي شد.
این پروژه شامل طراحى، تامین تجهیزات، 
یدکى  قطعات  تامین  و  راه اندازي  و  نصب 

سیستم اعالم و اطفاي حریق هشت دستگاه 
ذخیره  مخزن  دو  ولت،  کیلو   400 ترانس 
سوخت 16 میلیون لیتري، تجهیزات پمپ خانه 
 gpm3500 پمپ  دیزل  دستگاه  یک  شامل 
دو  ساخت  و   1750  gpm الکتروپمپ  دو  و 
مخزن بتنی آب آتش نشانی هرکدام به حجم 
کنترل  اتاق هاي  همراه  به  مکعب  متر  هزار 
تجهیزات آتش نشانی  در واحد توزیع برق و 
ماه  از خرداد  که  است  مبارکه  فوالد  نیروگاه 

سال94 فعالیت آن آغاز شده است. 

ساخت  پروژه  این  حریق  اعالم  تجهیزات 
 ،Sinteso سري  آلمان  زیمنس  شرکت 
اطفاي حریق ساخت شرکت  HD Fire کشور 
شرکت   ساخت  خانه  پمپ  تجهیزات  و  هند 

Perleese   امریکاست.
از نقاط قوت این پروژه می توان به انجام 
خدمات مهندسی آن اشاره کرد که تماما توسط 
متخصصین و مهندسان باتجربه شرکت تام در 

طی مراحل مختلف انجام شده است .
با توجه به محدودیت هاي خاموشی برق در 
مجتمع فوالد مبارکه از سوي کارفرما، اجراي 
کار بر روي ترانس ها می بایست در کمترین 
زمان توقف (حداکثر 24 ساعت) انجام  می شد. 
کارشناسان  هدف،  این  به  دستیابی  جهت 
را  مربوطه  نقشه هاي  ابتدا  تام  شرکت  خبره 
به صورت سه بعدي طراحی و سپس توسط 
تیم اجرایی در محل کارگاه ساخته و در زمان 
توقف با باالترین دقت و سرعت نصب کردند. 
در حال حاضربخش اعالم حریق مرکزي 
این سیستم در حال بهره برداري توسط کارفرما 
و مابقی نیز  در مرحله تحویل دهی به فوالد 

مبارکه است.

با همت کارشناسان تام، تست و راه اندازي شد؛

تست  سيستم هاي اعالم و اطفاي حريق در فوالد مباركه

كد: 91967تقدیر مدیرعامل از اعضاي تیم پروژه نورد 650

تام نامه ـ گروه تحریریه: همزمان با تحویل قطعی پروژه نورد 
650 در راستاي تولید ریل ملی در شرکت ذوب آهن، مدیرعامل 
شرکت تام طی پیامی از دست اندر کاران و کارشناسان تیم پروژه 

تقدیر کرد.
در بخشی از این پیام آمده است: بار دیگر شاهد به ثمر نشستن یکی دیگر از 
پروژه هاي موفق تام در کسب و کار غیر خودرویی هستیم و  این موفقیت  در 

طراحی، نصب، راه اندازي و تحویل پروژه نورد  650   ستودنی است.

اهمیت انجام این پروژه از آن جهت نمود بیشتري دارد که تکنولوژي مورد 
نیاز براي انجام کار براي اولین بار در کشور مورد استفاده قرار  گرفت و شرکت 
تام و همت و توان مهندسی بالقوه همکاران بار دیگر از این « اولین ها»  
در کارنامه خود  ثبت کرد. هم اکنون نام ایران به عنوان هفدهمین کشور 
تولیدکننده ریل در جهان ثبت شده  و شرکت تام مفتخر است که تنها شرکت 

مجري نصب  و راه اندازي خط تولید ریل به صورت انحصاري است.

مهندس اعوانی ـ مديرعامل شركت تام

از تام چه خبر؟از تام چه خبر؟
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تام نامهـ  گروه تحریریه: شرکت تام ایران خودرو پس از طی 
  IMQ ممیزین شرکت  توسط  که  ثالث  ممیزي شخص  فرآیند 
ایتالیا طی سه روز انجام شد، موفق به اخذ گواهینامه هاي سیستم 

مدیریت یکپارچه (IMS)  شد.
الزم به ذکر است این ممیزي براساس ویرایش جدید استانداردها 
 ,ISO14001:2015 ,OHSAS18001:2007 ,ISO9001:2015شامل

HSE-MS صورت پذیرفت.

اخذ این گواهی نامه ها حضور تام در مناقصات را که جزو الزامات آن 
است تسهیل خواهد کرد.

در این میان تیم ممیزي پذیرا بودن شرکت نسبت به فرآیند ممیزي 
را یکی از نقاط قوت تام معرفی کرد و در خالصه اي از گزارش ارایه 

شده عملکرد شرکت در حوزه هاي استانداردهاي HSE، مدیریت کیفیت 
همچنین فرآیند ارزیابی تامین کنندگان، استقالل سازمان کنترل کیفیت، 
مکانیزم شایسته محور جذب پرسنل،  زیرساخت هاي IT و قابل الگوبرداري 
بودن برخی پروژه  ها مثل فوالدسازي بردسیر خوب و هوشمندانه ارزیابی 

کرد.
تحلیل هاي  ابزارهاي  از  استفاده  بر  مبنی  توصیه  هایی  همچنین 
استراتژیک،  پرداختن بیشتر به موضوع ذي نفعان در فرآیندهاي شرکت، 
سوابق  به  انسجام بخشی  پروژه ها،  در  ریسک  مدیریت  کامل تر شدن 
انعطاف پذیري در فرآیندها و تعریف  بازرسی فنی در پروژه ها، داشتن 
سناریوهاي خاص و توجه به همه جوانب HSE دراستراتژي هاي شرکت 

و پروژه هارا ارایه کرد. 

(IMS)كد: 91972اخذ گواهی نامه سیستم مدیریت یکپارچه

تام نامهـ  گروه تحریریه: کارخانه مشترك ایران خودرو و بخش 
ساالنه  اولیه  تولید  هدف  با  که  آذربایجان  جمهورى  خصوصى 
10 هزار دستگاه خودرو طراحی شده، تا ماه آتی تحویل کارفرما 

خواهد شد.
از نصب برخی تجهیزات مربوط به خط سمند(به درخواست  پس 

کارفرما)، اولین خودروى سمند ال ایکس با موتور EF7 در سایت 
از ارسال  با کیفیت مطلوب تولید شد و پس  نفت چاله آذربایجان 
نخستین محموله صادراتى قطعات SKD سمند، راه اندازى خط تولید 
این خودرو درسایت نفت چاله آذربایجان و اجراى موفق چرخه کیفى 
این محصول گام بلند دیگرى در مسیر اعتالي صنعت خودروسازى 
بازار خودرو  داده که  افتخار در حالى رخ  این  برداشته شد.  کشور 
آذربایجان، با شرکت هاى بزرگ و بین المللى سازنده خودرو در حال 
ایران  از محصوالت  استقبال شهروندان  به واسطه  و  بوده  رقابت 

خودرو، تولید خودروهاى ایرانى در این کشور آغاز شده است.
 سید ابراهیم عباسیـ  مدیر پروژه سایت خودروسازي ایران خودرو 
خودروسازي  سایت  کار  نهایی  مراحل  به  اشاره  با  ـ  آذربایجان 

آذربایجان، گفت: هم اکنون تولید در مرحله آزمایشی خود قرار دارد 
و تا ماه آینده که تجهیزات این سایت به طور کامل نصب شود، 
میزان آن افزایش خواهد یافت و تحویل نهایی به کارفرما  انجام 

خواهد شد.
وي افزود: در مجموع کلیه تجهیزات این کارخانه خودروسازي 
به جز هواساز و کابین رنگ آن، نصب و تحویل شده است. هرچند 
برخی چالش هاي ارزي هم اکنون وجود دارد ولی موانع مربوط به 
تکمیل و تحویل این سایت تولیدي در حال برطرف شدن است. 
با راه اندازي خط مونتاژ محصوالت ایران خودرو در آذربایجان،  این 
کشور به عنوان پایگاه صادراتی ایران خودرو در منطقه محسوب 
و تولیدات ایران خودرو از طریق آن به سایر کشورهاي همسایه 
صادر می شود و تاکنون نیز بیش از 300 دستگاه خودروى دنا تولید 
و به بازاراین کشورعرضه شد. درحال حاضر برنامه تولید سمند ال 
ایکس در این سایت، روزانه 10 دستگاه بوده که قابل افزایش به 30 
دستگاه است. بسته بندى و ارسال قطعات اولین محموله صادراتى سمند 

به جمهورى آذربایجان در سایت تبریز نیز به انجام رسیده است.

كد: 91973شرکت خودروسازى خزر تا دو ماه آینده تحویل می شود

احداث  مخابراتی  بزرگ  پروژه  تحریریه:  گروه  ـ  تام نامه 
سیستم شبکه، تلفن VOIP، زیرساخت دوربین مدار بسته و 

برق پایدار مجتمع فوالد بردسیر به شرکت تام ابالغ شد.
خوب  تجربه  به  توجه  با  تام،  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
و  برق  پست  هاي  پروژه  مخابرات  بخش  انجام  در  تام  شرکت 
دیسپاچینگ، پیشنهاد فنی، مالی و زمانی شرکت تام مورد تصویب 
و  گرفت  قرار  ایرانیان)   سیرجان  فوالد  پروژه(شرکت  کارفرماي 
قرارداد در تاریخ پنجم آذرماه امسال به این شرکت جهت اجرا ابالغ 

شد.
الزم به ذکر است پروژه مذکور از نظر ابعاد و حجم تجهیزات اکتیو 
و پسیو بزرگترین پروژه تعریف شده تاکنون براي شرکت تام در این 

حوزه بوده و می بایست طی مدت زمان پنج ماه به انجام برسد.
با انجام موفقیت آمیز آن، راه شرکت براي اخذ پروژه هاي جدید در 
حوزه مهندسی، تأمین تجهیزات، نصب و راه اندازي پروژه هاي بزرگ 

مخابراتی و حفاظتی باز خواهد شد.

كد: 91974اخذ پروژه بزرگ مخابراتی توسط شرکت تام در فوالدسازي

به ثمر نشستن تولید خودرو در ساحل خزر؛

كد: 91971کسب دومین پروژه تام در سازمان قطار شهري تبریز

برنده  خودرو،  ایران  تام  شرکت  تحریریه:  گروه  ـ  تام نامه 
خط  سیگنالینگ  تجهیزات  راه اندازي  و  تست  نصب،  مناقصه 
یک(ایستگاه هاي 12 الى 18 ) و دپوي الله و باقیمانده تجهیزات 

فاز 2 خط یک سازمان قطار شهري تبریز و حومه شد.
 18 بین  از  دیگر  پیمانکار  دو  همراه  به  خودرو  ایران  تام  شرکت 
شرکت کننده مرحله ارزیابى کیفى که در مرداد 1397 برگزار شده بود، 

حایز باالترین امتیاز فنى شد. 
در رقابتى که در آبان 1397 بین سه شرکت منتخب در جریان بود، 

به لحاظ فنى و مالى به عنوان پیمانکار منتخب در این مناقصه از سوي 
سازمان قطار شهري تبریز و حومه اعالم شد.

تجهیزات اصلى سیستم سیگنالینگ شامل اینترالکینگ، مدار راه 
ماشین هاي  و   BOMBARDIER کانادایى  شرکت  ساخت   ATP و 
شرکت  ساخت  خطى  کنار  یا  خطى  بین  نوع  از  پروژه  این  سوزن 
شرکت  اجرایى  تیم  توسط  مى بایست  که  است   CONTEC آلمانى 
تام ایران خودرو در مدت زمان 9 ماه (دوشیفت کاري) نصب، تست و 

را ه اندازي شود.

از تام چه خبر؟از تام چه خبر؟
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كد: 91975دستاوردهاي شرکت تام در فونداسیون دستگاه پرس ضایعات ایران خودرو

تام نامه ـ گروه تحریریه: شرکت تام  در پروژه تامین دستگاه 
پرس ضایعات ایران خودرو با هدف طراحی و اجراي فونداسیون 
این دستگاه توانست دستاوردي را محقق کند که نمونه آن در گروه 

صنعتی ایران خودرو کمتر دیده شده است.
پرس ضایعات با هدف تسهیل در حمل و روند بازیافت ضایعات در 
شرکت هاى صنعتى در سرتاسر جهان به طور گسترده مورد استفاده قرار 
مى گیرد.  در شرکت ایران خودرو براي تامین دستگاه پرس با ظرفیت باال 
کل فرآیند طراحى و تامین تجهیز در خارج از کشور (شرکت اتریشی 
ATM) انجام پذیرفت و تمامى فعالیت هاى مربوط به طراحى فونداسیون به 

طور کامل در واحد سیویل و سازه شرکت تام ایران خودرو صورت گرفت.
در طراحی و تکنولوژي طرح اختالط بتن در کنار کم کردن حجم کار، 
میزان دوام و مقاومت در برابر ترك خوردگی در نتیجه استفاده از افزودنی 

پلیمري به میزان دو برابر افزایش یافته است.
 در اجراي این پروژه که از سه بخش عمده طراحی، اجراي فونداسیون 
و نصب تجهیزات تشکیل شده است، کارشناسان تام در بخش سیویل و 
سازه موفق به طراحی و اجراي  فونداسیونی شدند که هرچند در آن از 
استانداردهاي رایج استفاده نشده ولی در عین حال ایمنی کافی و استحکام 

باالیی نیز در پروژه حاصل شده است.
از چالش هاى پیش رو در بخش طراحى مى توان به عدم در دسترس 
تجهیزات  فونداسیون  داخلى جهت طراحى  کارآمد  بودن دستورالعمل 
پرس  دستگاه  فونداسیون  طراحى  جهت  بنابراین  کرد  اشاره  نوسانگر 
ضایعات ایران خودرو  که بار دینامیکى در سه جهت به فونداسیون و سیستم 
خاك و شالوده وارد مى سازد از دستورالعمل هاى معتبر بین المللى استفاده 
شد. در این دستورالعمل ها توصیه به طراحى فونداسیون با وزنى معادل 
پنج تا هفت برابر وزن تجهیز نوسانگر شده است که براین اساس، حداقل 
170مترمکعب بتن، در عمق 3,5متر جهت اجراى پروژه باید انجام می شد 
که موجب باال رفتن هزینه هاي مستقیم پروژه و عدم توجیه اقتصادى 
طرح مى شد. از آنجایى که توصیه دستورالعمل هاى معتبر دنیا بر پایه عدم 
نوسان جسم سنگین توسط جسم سبک و فاصله گرفتن فرکانس نوسان 
دو تجهیز با هدف اجتناب از پدیده تشدید است، در طراحى این فونداسیون 

فرکانس طبیعى دستگاه همچنین سیستم خاكـ  شالوده به صورت دستى 
با در نظر گرفتن ارتعاش قائم و گهواره اى محاسبه شد و بهینه ترین ابعاد 
(با حجم بتن 94 مترمکعب) براى فونداسیون با منظورکردن مالك هاى 

مهندسى و اقتصادى به دست آمد.
در بخش اجرا، به جهت استفاده بلندمدت از تجهیز با بارگذارى خاص، 
تامین دوام و پایایى فونداسیون دستگاه پرس ضایعات از عوامل بسیار 
مهم پروژه محسوب مى شود. از این رو مهندسان شرکت تام ایران خودرو، 
جهت کاهش پدیده خزش، افزایش مقاومت کششى و کاهش ترك در 
بتن، تصمیم به استفاده از بتن الیافى گرفتند. با مطالعات صورت گرفته بر 
تحقیقات انجام شده از الیاف با باالترین مقاومت خمشى و کششى مورد 
انتظار استفاده شد. با توجه به نتایج به دست آمده با همکاري آزمایشگاه 
بتن دانشگاه علم و صنعت ایران، میانگین مقاومت فشارى نمونه حاوي 
الیاف پلى پروپیلن، 18درصد مقاومت فشاري و 52 درصد افزایش مقاومت 
ضربه را نسبت به نمونه هاي بدون الیاف نشان می دهد بنابراین نتایج 
به وضوح نشان داد که افزودن الیاف پلى پروپیلن عالوه بر آنکه موجب 
کاهش ریزترك ها و کاهش نفوذپذیرى بتن و عدم خوردگى میلگردها 
مى شود، مقاومت مکانیکى بتن شامل مقاومت فشارى و ضربه را نیز 

افزایش مى دهد. 
روش تحلیل و طراحی این فونداسیون در مقاله اي با عنوان «مطالعه 
موردى بررسى رفتار فونداسیون تحت بارگذارى دینامیکى با دوره تناوب 
مهندسى  در  کاربردى  پژوهش هاى  ملى  کنفرانس  دومین  در  بلند» 
دانشگاه صنعتى  به  تهران  ساخت)  مدیریت  و  سازه  عمران(مهندسى 
شریف همچنین رویکرد استفاده از مصالح نوین مهندسی و روش اجراي 
بتن، در پروژه فونداسیون دستگاه پرس ضایعات ایران خودرو در مقاله اي 
تحت عنوان «مطالعه موردى بررسى بکارگیرى بتن الیافى در فونداسیون 
تحت بارگذارى دینامیکى با دوره تناوب بلند» در هشتمین کنفرانس بین 
المللی مهندسی و علوم کاربردي، آمستردام هلند از سوي همکاران تام 
آقایان حسان صالحى و فرزاد فانى صابرى(بخش مهندسی سیویل و 

سازه) ارایه شد.

از تام چه خبر؟

به  توجه  با  تحریریه:  گروه  ـ  تام نامه 
تخصصی  و  آموزشی  تجارب  و  سوابق 
کارشناسان شرکت تام و پس از اجرایی 
شدن تفاهم نامه تام با شرکت ملی پخش 
و سازمان فنی و حرفه اي کشور، مرحله 
اول دوره هاي آموزشی عمومی جایگاه هاي 

CNG برگزار شد.  

این دوره  از 19 تا 28 آبان در مرکز تربیت 
مربی سازمان فنی و حرفه اي استان البزر دایر 
بود. دراین دوره آموزش مواردي چون آشنایی با 
اصول و مبانی CNG، مشخصات خودروهاي 
گازسوز، اتاق میترینگ، خشک کن، تابلو کنترل، 
 ،CNG کمپرسور، مخازن ذخیره، دیسپنسرهاي
نقشه هاي الکتریکال و مکانیکال، الزام هاي ایمنی 
سوخت گیري، انواع ایستگاه هاي سوخت رسانی 
تجهیزات  معرفی  آنها،  تجهیزات  و   CNG
فرعی جایگاه، دستورالعمل هاي بهره برداري از 
تجهیزات، نحوه سوخت رسانی به خودروها، شرح 
وظایف تکنسین و اپراتورها در جایگاه، شیرهاي 
دستی قطع جریان گاز، HSE و اصول ایمنی، 
انواع تابلوهاي برق و کنترل جایگاه و بازدید ارایه 

و آزمون مربوطه نیز به صورت تئوري و عملی 
برگزار شد.

با توجه به وسعت صنعت CNG در کشور، 
تربیت نیروهاي متخصص و آموزش دیده یک 

الزام به شمار می رود. 
در این راستا فشار کاري باال و زمان اجراي کم 
براي دستیابی به اهداف آموزشی، نیروهاي فنی 
بسیاري را طلب می کند که با توجه به اهمیت 
و حساسیت عملیات باید از دانش فنی و تجربه 

کافی در این زمینه برخوردار باشند.
الزم به ذکر است، شرکت تام مجري تامین، 
نصب و راه اندازي و آموزش تعداد 215 جایگاه در 

کشور است.

كد: 91976 تام اقدام به برگزاري دوره هاي آموزشی جایگاه هاي CNG کرد

نمايی از  فونداسيون دستگاه پرس ضايعات ايران خودرو

از تام چه خبر؟

تام نامه ـ گروه تحریریه: تام با هدف تکریم خانواده همکاران 
و افزایش روحیه نشاط و خالقیت آنها اقدام به برگزاري جشنواره 

فرزندان تام(بازي، هوش، هیجان) کرد.
در این جشنواره که قبل از آغاز سال تحصیلی برگزار شد، فرزندان 
دختر و پسر همکاران دوره هاي پیش دبستانی و دوره دبستان، دبیرستان 
حضور داشتند و در یک یک مارتن چهار روزه دردر اواخر شهریورماه در این 

جشنواره به همراه والدین خود در محل شرکت تام حضور یافتند.
جشنواره فرزندان تام براي نخستین بار و با سرفصل هاي بازي هاي 
متنوع فکري، هیجانی و سرگرمی طراحی شد و طی آن رده هاي سنی 
پیش دبستانی، دبستان بالغ بر 85 درصد و دبیرستان بالغ بر 50درصد 

مشارکت داشتند که در یک فضاي دوستانه با هم به رقابت پرداختند.
براي مقطع پیش دبستان و دبستان ایستگاه هاي مختلفی اعم از لگوکیدز، 

دومینو، جاگورتاي مقدماتی، نقاشی چهره، عکاسی، بادکنک و هوافضا در 
نظر گرفته شده بود.

براي مقطع دبیرستان نیز ایستگاه هاي مختلفی از جمله هشت وزیر و 12 
اسب، هوافضا، راکت آبی، دومینو، جاگورتاي پیشرفته، عکس و رقابت هاي 

ورزشی براي فرزندان تام در نظر گرفته شده بود
بر اساس امتیازاتی که شرکت کنندگان در روزها و ایستگاه هاي مختلف 

جشنواره دریافت کردند، جوایزي به رسم یادبود به آنها اهدا شد.

كد: 91977گزارش برگزاري جشنواره فرزندان تام(بازي، هوش، هیجان)
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در  گویا  ولی  بود   2008 قبلی  ورژن   
بوده  زیاد  خیلی  تغییرات   2015 نسخه 

است.
تغییر  سه  شاهد  ما   2015 جدید  ورژن  در 
ریسک  مدیریت  بر  که  این  اول  بودیم.  عمده 
خیلی تاکید شده بود و باید ریسک ها را مدیریت 
تغییر  کرد.  تعریف  اصالحی  اقدام  آنها  براي  و 
بعدي در حوزه مدیریت دانش است و تاکید بر 
نهادینه و طبقه بندي شدن آن است و این که 

در زمان خود در اختیار ذي نفع آن قرار گیرد.
پروژه ها  در  ما  که  زیانی  هر  و  خطا  هر 
از  تا  تبدیل شود  داریم می تواند به یک دانش 
سوم  تغییر  کند.  جلوگیري  آتی  خطاهاي  بروز 
مدیریت تغییرات است و عنوان می کند سازمان 
باید نسبت به تغییرات اطراف خود حساس باشد 
و  خاص  دستورالعمل  و  رویه  باید  آن  براي  و 

سیستماتیک داشته باشد.
ویرایش  به  نسبت  استاندارد  من  نظر  به 
این  و  است  شده  اجرایی تر  و  کامل تر  قبلی 
فرصت براي تام وجود دارد که از این تغییرات 

بهره برداري کند.

ما  تا  کی شروع شد  از  تغییرات  این   
خود را براي استاندارد جدید 2015 آماده 

کنیم؟
کمیته  تشکیل  به  شروع   96 سال  آبان  از 
مدیرعامل  با  آن  ریاست  که  کردیم  راهبري 
شرکت بود و در این کمیته برنامه هاي مختلفی 
برنامه  مدیریت  حمایت هاي  با  و  شد  ارایه 
از  گروهی  آن  طی  و  درآمد  اجرا  به  آموزشی 
آنها  براي  و  دادیم  تشکیل   IMS نمایندگان 
با  آشنایی  راستاي  در  آموزشی  کالس هاي 
آخرین تحوالت استاندارد جدید برگزار کردیم. 
ممیزها قانع شده اند ولی تازه ابتداي راه هستیم 
و ممیزین سال آینده اثربخشی اقدامات را پایش 

می کنند.

سیستم  گواهی نامه  گرفتن  با  دقیقا   
چه   (ISO کیفیت(9001-2015  مدیریت 
چیزي را دنبال می کنید؟ صرفا گرفتن یک 
گواهینامه براي حضور در مناقصات یا یک 

تحول فرآیندي؟
کاربردهاي  از  یکی  مناقصه ها  در  حضور 
شرکت  با  ممیزي  قرارداد  اخذ  اما  است  آن 
موضوع  این  بیانگر   IMQ مثل  سختگیرانه اي 
است. بنابراین انتظار تحول داریم. اتفاق خوبی 
در شرکت با انجام این ممیزي افتاد؛ چرا که به 

سازمان تلنگر دوباره اي وارد کرد.
شدیم  ممیزي  جدي  و  سخت گیرانه  چون 
تا کارایی  انطباق ها هستیم  به دنبال رفع عدم 
سیستم باال رود و این هنر مدیران است تا به 
اجرایی  را  آن  شرکت  کارشناسی  بدنه  کمک 

کنند.

در  خوبی  به  را  استاندارد  این  اجزاي  اگر 
و  روان تر  خیلی  کنیم  پیاده سازي  سیستم 
راحت تر فعالیت خواهیم کرد. استاندارد می گوید 
نظام مند و اثر بخش کار کنید و بهبود مستمر 

داشته باشید.

براي  گواهینامه  این  فرمایشی  جنبه   
من  ولی  است؛  مطرح  نیز  سایر شرکت  ها 
دیدم که یک عقبه براي آن در نظر گرفتید 
بستر  حد  چه  تا  دارید،  اجرایی  برنامه  و 
را  شرکت  در  آن  تسهیل  و  جاري سازي 

دیده اید؟
همان طور که گفتم دنبال اثربخشی هستیم 
و حتی آن را نیز باید ببینیم که در صورت حل 
شدن مشکالت اقتصادي و تحریم ها به صورت 
یابیم.  حضور  جهانی  بازارهاي  در  جدي تر 
بنابراین باید تبر خود را تیز کنیم. شرکت هایی 
موفق هستند که از این دوران استفاده کنند تا در 

آینده سدهاي بزرگتري از سر راه خود بردارند.
برگ  یک  می تواند  جهانی  مقیاس  در  ایزو 
برنده رقابتی باشد؛ چرا که شرکت ها در عرصه 
صحبت  ایزو  مشترك  ادبیات  با  بین الملل 

می کنند.
و  دارد  تاکید  موضوع  این  بر  ارشد  مدیریت 
اعتقاد  سیستم  این  به  نیز  ارشد  مدیران  سایر 

دارند.

صورت  به  نمونه گیري  که  شد  اعالم   
موردي و تصادفی انجام شده است؛ یعنی 
این که خروجی که ممیزان اعالم می کنند، 
به طور همه جانبه گواهی بر نقاط قوت یا 
این  با  چطور  نیست؛  سیستم  یک  ضعف 
را  سازمان  راه  ادامه  می خواهیم  محک 

مشخص کنیم.
فرآیند ممیزي یک فرآیند کامل است. بخشی 
از کار مربوط به ممیزي داخلی است که نتایج 

آن را خودمان در اختیار ممیزان قرار می دهیم.
می تواند  باشد  کامل تر  هرچه  ارزیابی  این 
نقشه راه کامل تري در اختیار تیم ممیزي قرار 
اولیه  گزارش  مطالعه  با  ممیزان  یعنی  دهد؛ 
متوجه خواهند شد که نقاط بحرانی کار در چه 
قسمت هایی است ضمن این که قبل از ممیزي 
داخلی، گپ آنالیزي توسط شرکت IMQ برگزار 

شد.
محسوب  فشرده اي  فرآیند  ممیزي  فرآیند 
می شود و چاره اي نیز جز نمونه برداري نیست. 
نمونه ها نیز طوري انتخاب می شود که نتایج به 

واقعیت نزدیک باشد. 
این  ممیزي  در  موجود  نکات خوب  از  یکی 
نقاط قوت و قابل قبول  از  است که می توانیم 
سایر شرکت ها الگوبرداري کنیم. تام در سیستم 
استاندارد  با  شرکت  یک  کیفیت،  مدیریت 
باالست و باید توجه داشته باشیم که هنوز خیلی 

شرکت ها نتوانستند استاندارد 2015 را اخذ کنند.

قرار  ارزیابی  مورد  پروژه ها  کدام   
گرفت؟

که  گرفت  قرار  ممیزي  مورد  پروژه  سه 
دیگر  پروژه هاي  و  بود  خودرویی  پروژه  یکی 
آزاد  دانشگاه  تله کابین  و  بردسیر  فوالدسازي 
بودند که نوع نگاه در مقوله HSE، فرآیندهاي 
اجرایی و تامین در آنها مورد ارزیابی قرار گرفت 
همچنین ارزیابی تامین کنندگان، منابع انسانی، 
شد  بررسی  ریسک  و  دانش  مدیریت   ،QHSE
در   Major انطباق  عدم  بگویم  می توانم  و 

استاندارد 9001 نداشتیم.

 نقاط قوت و قابل بهبود چه بود؟
به اذعان ارزیابان استانداردهاي تام در برخی 
موارد باالتر از استانداردهاي سایر شرکت ها بوده 
است. مشارکت افراد در این ممیزي براي آنها 
جالب توجه بود. فرآیند ارزیابی تامین کنندگان را 

بسیار کامل دیدند.
منابع انسانی جزو نقاط قوت شرکت ارزیابی 
استقالل  آنها  دید  از  توجه  قابل  نکته  و  شد 
کیفیت  کنترل  بخش  و  پروژه ها  از  مهندسی 
مبحثی  دنیا  در   HSE که  کردند  تاکید  بود. 
ویژه تر  نگاه  بدان  باید  که  است  استراتژیک 
داشته باشیم و اشاره شد باید بر مدیریت ریسک 

در حوزه پروژه نیز تاکید داشته باشیم.

راستاي  در  پایش  براي  برنامه اي   
اجرایی شدن استاندارد جدید دارید؟

سر  پشت  را  ارزیابی  مرحله  فعال  ما  بله. 
در  اثربخشی سیستم  باید  ادامه  در  و  گذاشتیم 

ممیزي مراقبتی دیده شود.
ما تقویم ممیزي را در 6 ماهه دوم سال ادامه 
بازنگري  جلسات  آن  اساس  بر  و  داد  خواهیم 

برگزار خواهیم کرد.
در این جلسات دنبال بهبود مستمر هستیم و 

چرخه PDCA ادامه خواهد داشت.
 

 تغییر رویکرد استراتژیک و فرآیندي و 
برنامه جدید آموزشی نیز در راستاي همین 

استاندارد جدید بود؟
خیر ولی اتفاق مبارکی که در این حوزه افتاد 
این بود که مباحث آموزشی در راستاي نگرش 
استراتژیک شرکت همزمان با اقدامات ما براي 
خود  این  و  بود   2015 نسخه  شدن  اجرایی 
طور  به  یعنی  داشت؛  همراه  به  هزینه  کاهش 
همزمان الزامات استاندارد در تعیین فرآیندها و 

نقشه جدید استراتژیک دیده شد.
جایگزینی  باشیم  داشته  نظر  در  باید 
بزرگ  شرکت هاي  در  سیستمی  رویکردهاي 
تا  شود  اجرا  جزء  به  جزء  باید  و  است  سخت 

تبدیل به یک فرهنگ سازمانی شود.

تام نامهـ  محمد کیانی: اخذ گواهی نامه سیستم مدیریت کیفیت(ISO 9001-2015) از سوي شرکت 
تام بهانه اي شد تا سراغ مهندس پژمان صنعتی مدیر کیفیت ، ایمنی ، بهداشت و محیط زیست شرکت برویم 
و در خصوص نتایج ممیزي شخص ثالث آخرین نسخه سیستم مدیریت کیفیت اطالعات بیشتري کسب کنیم.

وي الزامات استانداردهاي ISO را یک ضرورت می داند و معتقد است ایزو در مقیاس جهانی می تواند 
یک برگ برنده رقابتی باشد؛ چرا که شرکت ها در عرصه بین الملل با ادبیات مشترك ایزو صحبت می کنند.

نوع  استاندارد،  شدن  اجرایی  مقدمات  ایجاد  چگونگی   ،2015 استاندارد  شدن  سخت گیرانه 
است. شده  پرداخته  بدان   گفت گو  این  در  که  است  مباحثی  آن  پایش  برنامه  و  نتایج  و  ممیزي 

مهندس پژمان صنعتی مدير كيفيت ، ايمنی ، بهداشت و محيط زيست شركت تام ـ تام نامه : عكس از هادي نيكوئيان

گفتگـو گفتگـو

رعایت استاندارد نسخه 2015 باید
 تبدیل به فرهنگ سازمـانی شـود

كد: 91978

مدیر کیفیت ، ایمنی ، بهداشت و محیط زیست تام:

در  را  ایزو  استانداردهاي  اخذ  الزام   
شرکت تام چه می دانید؟

اساس  بر  دنیا  در  شرکت ها  و  سازمان ها 
و  می شوند  مدیریت   ISOاستانداردهاي سري 
براي مدیریت  استانداردهاي جهانی مدل هایی 
سعی  استاندارد  این  می دهند.  ارایه  سازمان 
نظر  در  را  سازمان  جوانب یک  تمامی  می کند 
بگیرد و در این راستا و براي موفقیت آن یک 
عنوان  به  می گیرد.  نظر  در  حداقل هارا  سري 

تعیین  چهارچوبی  تامین کنندگان  براي  مثال 
کرده است و ورودي ها باید تحت کنترل باشند. 
باید  آنها  وخروجی هاي  سازمان  فرآیندهاي 
رقابت  بازار  در  بتوانیم  تا  باشند  کنترل  تحت 
کنیم. به همین دلیل است که ما هر ساله به 
فکر تمدید آن هستیم. بر این اساس مدیریت 
ارشد تصمیم گرفت که سیستم و اجزاي آن را 
با این استاندارد بسنجد.  شرکت تام هر ساله بر 
 ISO9001 اساس سه استاندارد گواهینامه هاي

ارزیابی   OHSAS  18001 و   ISO14001  ، 
HSE- کار  وزارت  تاکید  به  توجه  با  و  می شود 
MS نیز بدان اضافه شد تا بتوانیم با تاکید ویژه 
به مبحث HSE بپردازیم.  ما زمانی در بازارهاي 
ملی و جهانی موفق هستیم که بتوانیم الزامات 
در  و  کنیم  برآورده  را  بین المللی  استانداردهاي 
پایش  به  موظف  زمان بندي  برنامه  یک  قالب 
الزامات ایزو باشیم. این موضوع یکی از الزامات 

شرکت در مناقصات نیز هست.

پس از اخذ گواهی نامه سیستم مدیریت کیفیت(ISO 9001-2015)؛
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گزیده اي از بازدیدهاي اخیــر
كد: 91979 عكاس: هادي نيكوئيانعكاس: هادي نيكوئيان

گزارش تصویري گزارش تصویري

تست و راه اندازي سیستم هاي اعالن و اطفاي حریق در فوالد مبارکه

بازديد مديرعامل شركت فرودگاه ها و ناوبري
هوايی ايران و معاونت فنی و زيرساخت

بازديد مدير پروژه هاي برق شركت پتروشيمی شهيد تندگويان
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پس از ما ه ها تالش بی وقفه از سوي كارشناسان تام؛

                تولید شمش فوالدي در 

                                                       به ثمر نشست

یک  سالیانه  ظرفیت  با  بردسیر  فوالد  مجتمع 
میلیون تن شمش فوالدى نقش مهمی در منطقه 
دارد و یکى از کارخانه هاى شرکت فوالد سیرجان 
ایرانیان است که به عنوان اولین مجموعه از هلدینگ 
میدکو به این مهم دست پیدا کرد. با راه اندازى این 

مجتمع براى بیش از 600 نفر اشتغال زایى به صورت 
مستقیم ایجاد شده است. شرکت تام ایران خودرو به 
عنوان مجري این پروژه صنعتی اولین تجربه خود در 
احداث کل مجتمع فوالدي و بخش هاي مختلف آن 
را به صورت کلید در دست با موفقیت به انجام رسیده 

تاسیسات  احداث  به  مربوط  عملیات  کلیه  و  است 
جانبی، سالن ذوب و تجهیزات کوره و جرثقیل هاي 
حمل و نقل و واحد ریخته گري را از طراحی تا تامین، 
نصب و راه اندازي بدون خطا و حادثه تولید شمش 
فوالدي را  به انجام رساند. این مساله در صنعت 
فوالدسازي یک رکورد محسوب می شود. با راه اندازي 
واحد ریخته گري و تولید شمش، چرخه تولید فوالد 
در کارخانه فوالدسازي بردسیر کامل شد و در نتیجه 
راه اندازي این مجموعه، تجربه تام در احداث کارخانه 
طراحى،  شامل  آن  مراحل  همه  در  و  فوالدسازي 
و  شد  تکمیل  اندازي  راه  و  نصب  اجرا،  مهندسى، 

اکنون تام می تواند از جمله مدعیان این حوزه باشد.

تام نامهـ  گروه تحریریه: با راه اندازي خط ریخته گري مداوم کارخانه فوالدسازى بردسیر از سوي 
کارشناسان تام، زنجیره تولید فوالد میدکو تکمیل و اولین شمش فوالد در این مجتمع فوالدي 
تولید شد. اولین شمش فوالد کارخانه فوالدسازى بردسیر روز دوشنبه مورخ 30مهرماه 1397با 
حضور دکتر پورمند مدیرعامل هلدینگ میدکو، مدیرعامل شرکت فوالد سیرجان ایرانیان(کارفرما) 

و مدیران ارشد شرکت تام ایران خودرو به تولید رسید و بهره بردارى از این کارخانه آغاز شد.

 فوالدسـازي بردسیــر

كد: 91980

پنج  از  یکی  عنوان  به  تام  شرکت 
ایران خودرو،  ارزش  زنجیره  شرکت 
نقش بسزایی در موفقیت گروه صنعتی 
تنها  نه  و  است  کرده  ایفا  ایران خودرو 
اکنون در ساخت پلنت هاي خودروسازي 
و سرفصل هاي مختلف کاري آن حرف 
گروه صنعتی  بلکه سفیر  می زند  را  اول 
در سایر بازارهاي صنعتی نیز بوده است. 
ایران خودرو  در  تام  فعلی  رتبه و جایگاه 

نیروهاي  مرهون  کشور  صنعت  و 
متخصص این شرکت بوده که با غناي 
تجربه باعث شد، سهم خود از بازار فنی و 
مهندسی کشور را بیش از پیش به دست 

آورند. 
همه  علیرغم  تام  کنونی  جایگاه 
محدودیت ها جایگاه شایسته اي است و 
این را می توان در پروژه هاي مختلف این 

شرکت در سراسر کشور دید.

مهندس هاشم يكه زارع ـ مديرعامل گروه صنعتی ايران خودرو

تام سفیر ایران خودرو 
در بازارهاي صنعتی

کارشناسان و مهندسان شرکت تام بار 
دیگر تعبیر «ما می توانیم» را با تولید شمش 
فوالدسازي  نهایی  محصول  عنوان  به 

بردسیر، به اثبات رساندند. 
کالس  از  بارزي  مصداق  بردسیر 
دانش افزایی مهندسی بود و راه اندازي آن 
توسط کارشناسان داخلی نمونه اي بی بدیل 
علی رغم  شد.  مقاومتی  اقتصاد  تحقق  از 
همه محدودیت هاي اقتصادي و مشکالت 

کیفیت  با  کار  اسنادي  اعتبارات  گشایش 
باال به ثمر رسید و فصل تمایز خود را با 
سایر رقبا با راه اندازي کوره قوس الکتریکی 
بدون حضور مشاوران خارجی و ذوب گیري 
و تولید شمش بدون خطا، به رقبا نشان 
دادیم. همکاران ما با انجام این پروژه بزرگ 
موفق به افتخار آفرینی در گروه صنعتی 
ایران خودرو و در سطح ملی شدند و باید 

قدردان چنین سرمایه هایی باشیم.

مهندس مظفر اعوانی ـ مديرعامل شركت تام

نشان دادیم که با وجود تحریم ها هم

 «می توانیم»
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تیمى  فعالیت  نتیجه  دستاورد،  این 
کارشناسان متعهد شرکت تام، به کارگیرى 
افراد  تجربه  تلفیق  و  مدیریت  نوین  علم 
کارآزموده و طراوت جوانان و استفاده از خرد 

جمعى بوده است.
کلیه  در  تام  شرکت  پروژه،  این  در 
اجرا  (P) و  تامین   ،(E) زمینه هاى مهندسى 

(C) استاندارهاى بسیار باالیى را رعایت کرد و 
ضمن رعایت سخت گیرانه ترین استانداردهاى 
مهندسى، تجهیزات را از برترین تولیدکنندگان 
داخلى و خارجى تامین کرد و ضمن رعایت 
استانداردهاى عملیات اجرایى در کلیه مراحل، 
توجه ویژه اى به ایمنى و کیفیت در پروسه 

بهره بردارى هم داشت.

افتخارترین  پر  جزو   1397 سال  مهرماه   30
روزهاي تام است؛ چرا که آخرین تجهیزات شرکت 
فوالدسازي بردسیر یعنی تجهیزات ریخته گري به 
و  شد  راه اندازي  فوالدسازي  مجموعه  کل  همراه 
تام ایران خودرو توانست رسما به جرگه شرکت هاي 
امروز  و  بپیوندد  فوالدسازي  کارخانه هاي  سازنده 
تام این ادعا را دارد که از مرحله طراحی تا نصب 

و راه اندازي، قادر به انجام کلیه کارهاي آن با تکیه 
این  اغراق  بر تیم کارشناسان داخلی است. بدون 

مجموعه با کمترین خطا راه اندازي شد.
 امیدوارم شاهد رسیدن به مرحله تولید انبوه نیز 
باشیم. به واقع راه اندازي کارخانه فوالدسازي بردسیر 

نمادي از غرور ملی است.

این که در همان اولین ذوب گیري و بدون 
حضور وندور خارجی، با کمک کارشناسان تام 
و بهترین کیفیت محصول مورد نظرمان را 
تولید کنیم، در این حوزه یک رکورد محسوب 

می شود.
کار این پروژه در دوران اوج تحریم دولت 
قبلی پیش رفت و با وجود همه محدودیت ها 
دفاتر  با کمک  را  تجهیزات خود  توانستیم 

برندهاي  با  گسترده  مذاکرات  و  خارجی 
مطرح دنیا، تامین کنیم. به همین ترتیب و با 
وجود مشکالت متعدد در خصوص گشایش 
طریق  از  پول  انتقال  به  موفق  اعتبارات 
مسیري امن شدیم که همه این ها حاصل 
تجربه، تخصص و البته خوشنامی شرکت تام 
و گواهی بر موفقیت پروژه در بخش بازرگانی 

و تامین است.

مهندس كيانوش پورمجيب معاون خدمات فنی ايران خودرو

ریسک پذیري 
ناشی از تجربه و تخصص

را  تام کوره قوس  این که کارشناسان 
کردند،  راه اندازي  خارجی ها  حضور  بدون 
اعتماد به نفس باال و ریسک پذیري باالیی 

می خواهد که این ناشی از 
است  تخصص  و  تجربه 
را  کارمایه  این  می توان  و 
در سایر صنایع به خدمت 

گرفت.
 حتی تام در آینده می تواند به پیمانکاران 

خارجی نیز سرویس بدهد.

سيد احمد حاجی خليلی ـ معاون مهندسی ايران خودرو

مهندس عبدالحميد لوري زاده ـ معاون امور پروژه ها

مدیریت و یکپارچه سازي همه اینها

 نقطه قوت تام

«بردسیر» نمادي از 

غرور ملی
در  که  برجسته  نکته هاي  مهمترین  از  یکی 
یکپارچه سازي  دیدم،  بردسیر  فوالدسازي  پروژه  
ماژول هاي مختلف مهندسی و مدیریت آن بود. 
در ماژول هاي مختلف مهندسی، تام خود را البته 
اثبات کرده است ولی در اینجا ماژول هاي متفاوتی 
را دیدیم و ازجمله متریال هندلینگ، تاسیسات، 
سازه، برق، تکنولوژي هاي ذوب و ... همه اینها باید 
به صورت یک فرآیند پیوسته محصول خروجی 
را بسازد که مدیریت و یکپارچه سازي همه اینها 

نقطه قوت تام بود. 

مهندس كمال آسايش ـ مدير پروژه فوالدسازي بردسير

موفقیت بخش تامین 

با وجود تحریم

استانداردهاي مهندسی بردسیر

سخت گیرانه بود

«اتوماسیون سطح دو»
در فوالد بردسیر

مهندس سيد حكمت خاموشی ـ مدير سايت فوالد بردسير

مهندس اميرنصرت ذوالفقاري ـ معاون مهندسی شركت تام

با طراحی، ساخت،  ایران خودرو  تام  شرکت 
بار  یک  بردسیر  فوالد  راه اندازي  و  نصب 
دیگر توان فنی و مهندسی خود را در ساخت 
پروژه هاي EPC به اثبات رساند و همان طور 
حوزه  در  توانست  گذشته  سال هاي  در  که 
براي  را  زیادي  پلنت هاي  خودروسازي 
ایران خودرو بسازد، در صنعت فوالدسازي نیز 
اتوماسیون  و  بهره وري  البته  و  با همان دقت 
سطح باال و کمترین خطا عمل کرد. ویژگی 
فوالدسازي بردسیر استفاده از اتوماسیون سطح 
دو است. در این سطح از اتوماسیون با استفاده از 
دانش و تجربه اپراتورهاي با سابقه این صنعت 

و مدل کردن کوره هاي EAF و LF بهره وري 
سیستم  باال می رود.

فوالدسازي بردسیر
 در سخت ترین شرایط به ثمر نشست

است  خصوصى  درصد   100 طرح  این 
و از کمترین امتیاز دولتى براى راه اندازى 

پروژه ها استفاده کرده است.
فوالد  زنجیره  در  کارخانه ها  جانمایى 
اگر  است،   برخوردار  باالیى  اهمیت  از 
اخیر  هاي  سال  طى  نقدینگى  مشکالت 
بهره بردارى  به  زودتر  پروژه ها  نبود، 
سیستم  عملکرد  نوع  شاید  و  مى رسید 

پروژه ها  راه اندازى  در  تاخیر  باعث  بانکى 
شد. مسایلى همچون فشارهاى سیاسى و 
اجتماعى که از قبل در طرح هاى فوالدى 
ظرفیت  در  تغییر  موجب  داشته  وجود 
و  زیرساخت  رفتن هزینه هاى  باال  پروژه، 
با همه  افزایش قیمت تمام شده مى شود 
اینها می توان گفت فوالدسازي بردسیر در 

سخت ترین شرایط به ثمر نشسته است.

دكتر كرباسيان رييس سابق هيات عامل ايميدرو پس از بازديد از فوالدسازي بردسير

مدل سه بعدي
و کـاهش دوبـاره کاري ها

کل پلنت توسط نرم افزار به صورت سه بعدي توسط شرکت 
تام مدل سازي شد که کمک شایانی در کاهش تداخالت، دوباره 

کاري ها و بهینه سازي طراحی کرد.
طراحی پلنت با همکاري تخصص هاي مختلف شامل پروسه، 
مکانیک، تاسیسات، برق، ابزاردقیق، سیویل و سازه انجام ش و 

یکپارچه سازي کل پلنت نیز توسط شرکت تام انجام پذیرفت.

محمد حسين قاسمی ـ مدير مهندسی پروژه
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با  بردسیر  فوالدسازي  پروژه  کار 
راه اندازي پست 400 کیلوولت بردسیر 
که یک پست برق پیچیده و با توان 
مصرفی باال محسوب می شود، آغاز 

شد.
بعد از آن راه اندازي پست سیستم 
بود  کار  بعد  به عنوان مرحله   SVC

و  ذوب  سیستم هاي  مخصوص  که 
نوسانات برق است. شبکه نزدیک به 
 240 و  داشته  کابل کشی  متر   500
مگاولت آمپر برق را در قسمت هاي 
مختلف توزیع می کند که همه توسط 
مهندسین شرکت تام، طراحی، نصب 

و اجرا شده است.

مهندس سيد محمدعلی جواديان ـ مدير مهندسی برق فوالدسازي بردسير

پست 400 کیلوولت بردسیر
 یک پست برق پیچیده

 در منطقه

اجراي پروژه فوالدسازي بردسیر توسط شرکت تام 
ایران خودرو از جهات مختلف قابل توجه و بررسی 
است. اول اینکه پروژه فوالدسازي با این وسعت و 
سطح تکنولوژي مانند سایر پروژه هاي مشابه قطعًا 
نیازمند به یک شرکت مشاور خارجی و یا به بیانی 
کار  ابتداي  در  دارد.  تکنولوژ  شرکت  به  نیاز  دیگر 
نیز شرکت تام سراغ این موضوع رفت و با شرکت 
Inteco  براي این موضوع قرارداد منعقد شد. البته 
این شرکت تنها کمکی که به پروژه کرد ارائه یک 
Basic  براي طرح بود و عمًال باقیمانده کار مهندسی 
به شرکت تام محول شد. در واقع این پروژه به دلیل 
شرایط تحریم بدون حضور یک شرکت تکنولوژ که 
وظیفه طراحی و یکپارچه سازي کل پلنت و تولید 
محصول را به عهده دارد انجام شد. به نظرمی رسد 
به تولید رساندن پلنت فوالدسازي توسط شرکت تام 
بدون حضور شرکت مشاور و تکنولوژ خارجی یک 
رکورد محسوب شده و کم نظیر است. جالب است 

حتی بسیاري از شرکت هاي سازنده 
تجهیزات نظیر شرکت Fuchs براي 
کوره ها و یا Hasscon  براي سیستم
FTP  یا ورشکسته شده و یا روابط 
ایران قطع کرده و هنگام  با  را  خود 
نصب و راه اندازي نیز حضور نداشتند و 
این باعث شد تا تیم مهندسی شرکت 
تام با روش هاي مختلف به دانش فنی 
پیدا  دست  سیستم ها  این  راه اندازي 
کرده و با موفقیت آنها را راه اندازي کند. البته در این 
راستا اطمینان و حمایت هاي کارفرما از شرکت تام 

جاي قدردانی دارد و ستودنی است.
به  توجه  با    Process Engineeringبخش
از  مسوولیت مهندسی کل کار و به دلیل اجتناب 
استفاده  با  اجرا  بهینه  انجام  هرگونه دوباره کاري و 
از نرم افزارهاي پیشرفته مهندسی کل پلنت شامل 
کوچکترین جزء اجرایی کار را که براي اولین بار در 
ایران است،  به صورت سه بعدي مدل سازي کرد. به 
 (CCM)عنوان مثال در بخش ریخته گري پیوسته
که حجم بسیار باالیی پایپینگ و متعلقات آن وجود 
دارد این کار موجب کاهش هزینه هاي مواد مصرفی 
شد. ضمنا با توجه به مدل سه بعدي تهیه شده و به 
مقادیر  اجرایی  بهترین مسیرهاي  از  استفاده  دلیل 
پایپینگ  به حداقل رسیده و مصرف انرژي در زمان 

بهره برداري نیز به مقدار قابل توجهی کاهش یافت.
در بحث داخلی سازي نیز در مواردي که امکان 

داخلی  تولیدکننده  به  داشت،  وجود  داخل  ساخت 
و  مهندسی  رویه هاي  طرح ریزي  با  و  شد  اعتماد 
کنترلی، تجهیزات تحویل گرفته شد که در این میان 
می توان به ساخت یوتیلیتی هاي پلنت نظیر WTP و 
کولینگ تاورها اشاره کرد که علی رغم ظرفیت هاي 

باال وتکنولوژي خاص آنها کامال داخلی سازي شد.
در خصوص رعایت مسائل زیست محیطی نیز 
در ساخت  که  به طوري  است  ویژه اي شده  توجه 
سیستم FTP که کار آن جمع آوري و تصفیه آلودگی 
داخل سالن است، از باالترین استانداردهاي موجود 
استفاده شد، به گونه اي که ذرات خروجی آن با قطر 
حدود 10 میلی گرم بر متر مکعب وارد محیط می شود. 
این سیستم آلودگی کل نقاط سالن و حتی باالي 
کانوایرهاي انتقال DRI را جمع آوري و تصفیه می کند 
تا آلودگی سالن به حداقل رسیده و کمترین ضرر را 
براي نفرات خط تولید داشته باشد همچنین فاضالب 
تصفیه   Sedimentation در  هم  پلنت  خروجی 
شده و با رعایت استانداردهاي محیط زیست پساب 
خروجی وارد شبکه آب هاي سطحی کارخانه می شود.
عدم  یا  و  تکنولوژ  وجود  عدم  است  ذکر  شایان 
حضور سازندگان تجهیزات به دلیل تحریم ها در زمان 
راه اندازي شاید سختی هاي  زیادي را براي همکاران 
تام بوجود آورد. ولی تجربه راه اندازي این پلنت در 
پروژه هاي مشابه بسیار مفید و قابل استفاده خواهد 
بود که امید است در آینده شرکت تام در آن وارد شود.

مهندسی و فرآیند
مهرداد الموتی ـ مديريت مهندسی مكانيک و تاسيسات

در گذشته که برخی فعالیت هاي طراحی و مهندسی مربوط 
به سیویل و سازه به شرکت هاي مشاور واگذار می شد، علی رغم 
تعهد حقوقی این شرکت ها، عموما مدارك تهیه شده به تایید 
از قرارداد  از گذشت چندین سال  نهایی نمی رسیدند و پس 
فیمابین، مسووالن آنها پاسخگوي نواقص ایجاد شده نبودند که 
براي حل این موانع و در پی اعتماد مدیریت ارشد شرکت تام، 

واحد مهندسی سیویل و سازه متولی انجام کار شد.
یکی از پروژه هایی نیز که در حوزه سازه و فونداسیون هاي 
صنعتی آن کارهاي بسیار ارزشمندي از ناحیه کارشناسان داخلی 
به انجام رسیده است، پروژه فوالدسازي بردسیر است که به 

برخی از آنها در ذیل اشاره شده است.

1. فونداسیون مخزن آب اضطراري
در طراحی فونداسیون این مخزن که توسط 
مشاور بیرونی انجام گرفت، تعداد زیادي شمع دیده 
شده بود که به دلیل مشکالت اجرایی و تحمیل 
هزینه بسیار زیاد بر پروژه، تصمیم بر اصالح طرح 
با اتکاي به دانش مهندسان تام گرفته شد و پس از 
بررسی گسترده و مطالعه گزارش ژئوتکنیک محل 
احداث و مدل سازي مجدد، کلیه شمع هاي طراحی 
شده با تغییر در نوع و ابعاد فونداسیون حذف و 
صرفه جویی هزینه اي خوبی در سال 1395 حاصل 

شد.

2. رفع مشکل طراحی تیرهاي جرثقیل 
320 تنی

حوزه  در  مهندسی  کارهاي  موارد شاخص  از 
سیویل و سازه می توان به رفع مشکل طراحی 
تیرهاي جرثقیل 320 تنی سالن ذوب به دلیل 

اشکال در فرآیند ساخت و نصب، اشاره کرد.
طراح اولیه این طرح شرکت آمیار پوالد بوده 
و با توجه به تسویه حساب مالی با تام و خروج 
کارشناسان مربوطه از شرکت فوق، قادر به رفع 

معضل پیش رو نبودند. 
(الزم به توضیح است که جرثیل فوق بزرگترین 
و سنگین ترین جرثقیل در میان پروژه هاي مشابه 

با تیر Runway به ارتفاع 2,35 متر بوده است).
در این مورد نیز کارشناسان تام توان فنی و 

نمایش  معرض  به  را  خویش  مسوولیت پذیري 
گذاردند و پس از مشاوره هاي بسیار تخصصی و 
پیچیده با شرکت بازرسی جوش BKS و اساتید 
دانشگاهی صاحب نظر در این حوزه( نظیر دکتر 
میرقادري)، طرح مورد نظر خود را بهینه کرده و 
طی چندین جلسه با مشاور پروژه ( شرکت معیار 
جرثقیل   Runway تاییدیه  خاورمیانه)  صنعت 

مذکور را دریافت کردند.
مشاور  تایید  عدم  صورت  در  اینکه  توضیح   
طرح و نیاز به اصالح تیرهاي Runway در محل 
نصب شده هزینه اي بالغ بر 500 میلیون تومان در 

سال 1396 بر پروژه تحمیل می شد.

فرزاد فانی صابري ـ مديريت مهندسی سيويل و سازه

دستاوردهاي طراحی سازه و

فونداسیون هاي صنعتی 
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پرونده
فوالدسازي بردسیر 

پرونده
فوالدسازي بردسیر 
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3. طراحی کلیه فونداسیون تجهیزات واحد 
ASP تامین گاز

 از دیگر افتخارات واحد مهندسی سازه در پروژه 
تجهیزات  فونداسیون  کلیه  طراحی  بردسیر،  فوالد 
داخلی  مهندسان  توسط   ASP گاز  تامین  واحد 
است که تامین تجهیزات آن توسط شرکت چینی 
فورچون انجام گرفته و عموما نقشه هاي مهندسی با 
جزئیات نصب و بارگذاري کامل و قابل قبولی نداشته 
است. حجم بتن ریزي مجموعه فوق حدود 1500 
مترمکعب بوده است که شامل چند تیپ فونداسیون 

به قرار ذیل بوده است:
ارتفاع 50  تا   ) • مخازن فلزي عمودي 

متر)
• مخازن فلزي افقی ( خوابیده)

• تجهیزات استاتیک
• تجهیزات دینامیک ( کمپرسور و توربو 

کمپرسورها)
• تجهیزات خاص قابل انفجار

از نکات خاص طراحی فونداسیون تجهیزات فوق 
می توان به موارد ذیل اشاره کرد :

• مالحظات خاص طراحی براي بارهاي ناشی از 
تغییرات دمایی و بارهاي بهره برداري

• کنترل واژگونی و لغزش در برابر بارهاي جانبی
• کنترل نشست هاي نامتقارن

• ارائه طرح هاي ابتکاري نصب تجهیز توسط میل 
مهارها

• طراحی در برابر بارهاي انفجاري
جهت  فرکانس  کنترل  اساس  بر  طراحی   •
جلوگیري از پدیده رزونانس یا تشدید با استفاده از 
بر اساس آخرین نشریات معتبر  تحلیل دینامیکی 

بین المللی
• تهیه طرح اختالط گروت ـ بتن و استفاده از 
آن به جاي گروت هاي خاص به دلیل قیمت کمتر 

و اجراي ساده تر
الزم به ذکر است که به دنبال انجام فعالیت فوق، 
شرکت تام در چندین مناقصه EPC احداث پلنت 
اکسیژن به طور مستقل و بدون نیاز به مشاور طراحی 

حوزه سیویل و سازه مشارکت کرد.

4. کف سازي بتنی سالن ذوب 
به موضوع طراحی کف سازي  ادامه می توان  در 

 7500 بتن ریزي  حجم  با  ذوب  سالن  بتنی 
از  یکی  خود  نوع  در  که  کرد  اشاره  مترمکعب 
است  کشور  در  موجود  طراحی هاي  کم نظیرترین 
که بر اساس آخرین ویرایش استاندارد ACI انجام 

گرفته است.
به  اینکه کف سازي سالن هاي صنعتی  توضیح 
و  تنوع  به  توجه  با  فوالدسازي  ذوب  سالن  ویژه 
وجود  و  و سایش)  (حرارت، ضربه  بارگذاري  نوع 
پیچیده ترین  از  مستحدثات و تجهیزات گوناگون 
به  توجه  با  می بایست  که  است  کف سازي  انواع 
موارد فوق نسبت به طراحی ضخامت مورد نیاز، 
درزهاي  موقعیت  تعیین  و  تعبیه  میلگرد،  مقدار 
اجرایی و درزهاي حرکتی ( انبساط و انقباض) و 

بازشوهاي متعدد، اقدام نمود.
طرح کف سازي داراي 6 زون متفاوت از لحاظ 
کاربري و بارگذاري بوده که با همت و دانش فنی 
کارشناسان واحد مهندسی سازه و سیویل تهیه و با 
کمترین اشکال و کوتاه ترین زمان بررسی، توسط 
مشاور طرح مورد تایید قرار گرفت. دستورالعمل و 
فلوچارت مربوطه نیز جهت درج در سوابق و ثبت 

دانش فنی شرکت تام تهیه شده است.

پرونده
فوالدسازي بردسیر 

پرونده
فوالدسازي بردسیر 
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کنترل و ابزار دقیق
 فوالدسازي بردسیر

تام نامه ـ گروه تحریریه: در محیط هاي صنعتی، سیستم کنترل و ابزاردقیق وظیفه 
کنترل تجهیزات جهت تحقق فرآیند طراحی شده همچنین حفاظت از انسان و تجهیز 
را به عهده دارد. این بخش برخالف اکثر دیسیپلین هاي دیگر به موقعیت مکانی خاصی از 
سایت تعلق ندارد و مانند یک سیستم عصبی از اتاق الکتریکال تا دوردست ترین تجهیز 
گسترده شده است ولی پراکندگی یکسانی ندارد و با توجه به نیاز هر ناحیه، نوع خاصی از 

آن مورد استفاده قرار می گیرد.
این سیستم در بخش کنترل و ابزار دقیق فوالدسازي بردسیر به دلیل ارتباطات پیچیده و لزوم ارتباط 
بهینه بخش هاي مرتبط با هم از جمله کوره هاي LF و EAF، دستگاه ریخته گري، سیستم هاي 

متریال هندلینگ و FTP و پست برق از اهمیت باالیی برخوردار است.

عنوان پروژه

شركت تام ايران خودروپيمانكار
 استان كرمان، شهرستان بردسير محل اجرا

سال 1390آغاز عمليات اجرايی
 توليد ساالنه يک ميليون تن فوالدظرفيت

240 هزار متر مربعمساحت
 شركت فوالد سيرجان ايرانيانكارفرما
 شركت معيار صنعت خاورميانهمشاور

پروژه احداث كارخانه فوالدسازي بردسير در يک نگاه 

كد: 91981
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تامین محصوالت از شرکت هاي 

معتبر اروپایی

4- سیستم الکترود رگولیشن وظیفه تنظیم حرکت هاي الکترودها وکنترل انرژي مورد نیاز ذوب را به عهده دارد و پیچیده ترین 
تجهیز فوالدسازي است. تکنولوژي تامین و راه اندازي این تجهیز در انحصار شرکت هاي تکنولوژ فوالدسازي است. با توجه به اعالم 
شرکت Primetal   مبنی بر عدم امکان حضور سوپروایزر، راه اندازي،  نصب، تست و راه اندازي این سیستم نیز در کوتاه ترین زمان  
توسط بخش کنترل وابزار دقیق تام صورت گرفت و با تست و تنظیم دقیق پارامترها، تاکنون ذوب ها بدون کوچکترین مشکلی انجام 
شده است . قابل ذکر است شرکت هاي فوالدسازي در زمان راه اندازي این سیستم به طور معمول شاهد شکست الکترود هستند ولی 
دراین پروژه با توجه به تست ها وتنظیمات اولیه قبل از راه اندازي که به دقت انجام شد، هیچ گونه مشکلی در الکترودها گزارش نشد و 

حتی مصرف الکترود نیز مناسب گزارش شد.

3- در کلیه فوالدسازى ها حتى شرکت هایى که سالهاست تولیدکننده فوالد هستند، نصب، راه اندازى و 
تنظیم پارامترهاى رله هاى حفاظتى سوییچ گیرکه توان حدود 140مگاولت آمپر مورد نیاز ترانس کوره را کنترل 
کرده همچنین کار حفاظت ترانس کوره سه میلیون یورویی را انجام می دهد، توسط سوپروایزرهاي خارجی 
 Danieli و عدم پاسخگویی شرکت  ELATEC انجام می شود که این امر پس از اعالم عدم حضور شرکت
توسط کارشناسان تام انجام شد . قابل ذکراست یکی از مشکالت اساسی در شرکت هاي فوالدسازي تریپ هاي 
فراوان کلیدهاي پست 33 کیلوولت و 400کیلوولت در زمان راه اندازي ترانس کوره است که علت آن جریان 
Inrush  بسیار باالي ترانس کوره است همچنین مشکل دیگر تریپ کلیدها به دلیل جریان هاي غیرمتقارن و 
اتصال کوتاه هاي انجام شده در زمان آرك کوره است که با تنظیم دقیق پارامترهاي رله ها و نصب تجهیزات 

حفاظتی، عملیات ذوب تاکنون بدون کوچکترین وقفه انجام شده است .  

2- معموال  نصب و راه اندازي تجهیزات کنترل و ابزار دقیق کوره هاي قوس در ایران همواره زیر 
نظر سوپروایزرهاى خارجى انجام مى شود ولى در مجتمع فوالد بردسیر، نصب، تست و راه اندازي کلیه 

تجهیزات توسط پرسنل تام و بدون حضور سوپروایزر صورت گرفته است.

1- با توجه به عدم ارسال مدارك نهایى اتوماسیون و ابزاردقیق توسط  شرکت Fuchs خصوصا 
مدارك اجرایى،  نقشه تابلوهاى اتوماسیون وکلیه نقشه هاى اجرایى توسط کارشناسان تام تهیه و اجرا شد 
همچنین  تجهیزات ارسالى نیز کامل نبوده و این تجهیزات با استخراج مشخصات فنی، سفارش گذاري 

و تامین شد.

مهمترین بخش کارخانه  فوالدسازى کوره قوس الکتریکى و حساس ترین تجهیز این 
بخش نیز سوییچ گیر و سیستم الکترود رگولیشن است. با توجه به ورشکستگى شرکت 
فوکس و عدم ادامه همکاري آن شرکت، بسیاري از فعالیت هاي این حوزه ناتمام باقی 
مانده بود لذا با موافقت و حمایت مدیریت پروژه، موارد ذیل بدون استفاده از خدمات فنی و 

مهندسی شرکت هاي خارجی در بخش کنترل و ابزاردقیق به انجام رسید:

راه اندازي کوره قوس الکتریکی

 بدون مدارك اجرایی

غالمحسين وثوقی فرد ـ مسوول بخش كنترل و ابزار دقيق پروژه فوالدسازي بردسير
مسعود مهرابی ـ كارشناس كنترل و ابزاردقيق

در بخش انتقال مواد فوالدسازي بردسیر، غالبا تجهیزات کنترل دما، کنترل 
سطح، کنترل موقعیت و کنترل سرعت به کار گرفته شده است تا شارژ مواد از مبدا 

تا کوره به صورت اتوماتیک و تحت کنترل بهینه صورت گیرد.
 به عنوان نمونه بر روي نوارنقاله هایی که حامل آهن اسفنجی هستند، سنسوري 
تعبیه شده است تا در صورت افزایش بیش از اندازه دما، پروسه کنترل وارد حالت 
اضطراري شده و به جاي مسیر عادي، آهن اسفنجی را به سمت شوت اضطراري 

و نهایتا محل ایمن هدایت کند. 
توضیح اینکه آهن اسفنجی میل ترکیبی باالیی با اکسیژن داشته و در معرض 

آن گرم شده، تسمه و یا تجهیزات سوختنی نزدیک خود را شعله ور می کند. در 
خصوص اندازه گیري سطح مواد در مخازن نیز از سنسورهاي اولتراسونیک استفاده 
شده تا ضمن نمایش لحظه اي موجودي، قبل از اتمام مواد، مخازن مجددا شارژ 
شوند. حدودا هزار ورودي و خروجی آنالوگ و دیجیتال در این بخش نصب و 
راه اندازي شده است. سخت ترین کار در این بخش، تجمیع سازگاري فنی بین 
چند پکیج تامین شده با سیستم کنترل اصلی بود که نیازمند انجام برخی تغییرات 
در سخت افزار تابلوي اصلی و مدار کنترل پکیج ها به منظور رعایت الزامات کارفرما 

و عملکرد بهینه سیستم بود. 
یکی از چالش هاي پیش روي بخش ابزاردقیق تهیه اقالم تحت تحریم بود که 
برخی در ابتدا و برخی در میانه راه تامین از سوي برندهاي اروپایی متوقف شد نهایتا 
با تالش فراوان، انتخاب بهینه رقم خورد و با محصوالت شرکت هاي اروپایی معتبر 

دیگر جایگزین شد تا شاهد افت کیفیت نباشیم.
همچنین چالش دیگر عدم حضور سوپروایزر برخی تامین کنندگان تجهیزات 
بود که با تکیه بر دانش و تجربه کارشناسان داخلی، تجهیزات مربوطه راه اندازي 
شد. از جمله فیدرهاي تسمه اي شرکت ویدمار اسپانیا و فیدرهاي مگنت و موتوري 
شرکت ونانزتی ایتالیا که کلیه عملیات راه اندازي بدون حضور نماینده اي از آنها 
صورت گرفت و شایان ذکر اینکه تنها راه اندازي فیدرهاي شرکت ویدمار، معادل 

15 هزار یورو صرفه جویی ارزي در پی داشت.
همچنین می توان از پکیج مدیریت انتقال قطعه نمونه گیري شده بین آزمایشگاه 
و سالن ذوب نام برد که علیرغم برخی کسورات قطعه و فقدان مدرك فنی درخور، 

بدون نظارت عامل خارجی راه اندازي شد. 

ماموریت پلنت FTP در سایت فوالد بردسیر جمع آورى آلودگى ها و غبارهاى 
ناشى از عملکرد کوره هاى EAF و LF همچنین جلوگیرى از انتشار غبارهاى 
ناشى از حمل و تخلیه مواد در بخش هاى مختلف پلنت MHS به منظور کاهش 
آالینده هاى زیست محیطى و تامین هواى سالم در مجتمع فوالد بردسیر است. 
غبارها و آالینده هاى تولید شده، از طریق فشار منفى و مکش ایجاد شده توسط 
چهار فن یک مگاوات و 6 بوستر فن با توان تجمعى بیش از یک مگاوات 
از کوره  با توجه به دماى باالى جریان غبارهاى حاصل  جمع آورى مى شود. 
EAF، این جریان پس از انجام عملیات خنک کارى از طریق سیستم آب گرد و 
سپس Air Cooler در نهایت وارد مجموعهBag Filter مى شود. در حالى که 
 Bag Filter غبارهاى جمع آورى شده از بقیه قسمت ها بدون خنک کارى وارد
مى شوند. در این قسمت غبارهاى جمع آورى شده توسط فیلترها و پالس هاى 
هواى فشرده سیستم تمیزکارى، از جریان هواى در حال عبور جداسازى و توسط 
11 عدد کانوایر به یک سیلو منتقل و هواى پاالیش شده سپس از طریق استک 
در محیط رها مى شود. هواى خروجى از استک هم، توسط آناالیزرهاى زیست 
محیطى پایش و کنترل شده تا از حد مجاز استانداردهاى ملى و بین المللى فراتر 

نرود. مجموعه FTP توسط یک سیستم کنترل زیمنس S7- 400 با حدود 
دو هزار و 200 ورودىـ  خروجى، 600 عدد ابزاردقیق و المان هاى کنترل نهایى 
مانند دمپرهاى کنترل با قطر بیش از سه متر همچنین از طریق اینترالك هاى 
برقرار شده بین این پلنت با پلنت هاى EAF، LF و MHS روى بستر فیبر 
نورى پایش و عملیات بهره بردارى از آن کنترل مى شود. عملکرد این پلنت تقریبا 
به صورت کامال اتوماتیک و با حداقل دخالت نیروى انسانى و اپراتور است. نصب، 
راه اندازى و بهره بردارى این پلنت بدون حضور سوپروایزرهاى اتوماسیون و برق 
شرکت تکنولوژ ایتالیایى و با اتکا به توان متخصصان بخش ابزاردقیق تام انجام و 

طبق برآورد حدود 150 هزار یورو صرفه جویى در برداشته است.

FTP علی رحيمی مسوول كنترل و ابزاردقيق پلنت

نصب و راه اندازى بدون حضور 

سوپروایزرهاى ایتالیایی
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بهره برداري رسمی

از کارخـانه 
فوالد سـازي بردسیــر

ویـژگی هاي شاخص مجتمع فوالد بردسیـر

     طراحی سه بعدي پلنت براي اولین بـار در ایران 

     پست برق 400/32 کیلوولت در ارتفـاع دو هزار متر از سطح دریـا

     اجـراي سازه سالن ذوب با وزن 20درصد کمتر از نمونه هاي مشـابه

     نصب و راه اندازي کوره قوس الکتریکی 140 تنی با دانش بومی تام 

     

     پست برق 

     اجـراي سازه سالن ذوب با وزن 

     نصب و راه اندازي کوره قوس الکتریکی 
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حضور مديران ارشد هلدينگ ميدكو، شركت فوالدسيرجان ايرانيان و 
آغاز عمليات ذوب گيري در كوره قوس الكتريكی(EAF)تام در مراسم بهره برداري رسمی از كارخانه فوالدسازي بردسير 1

3

45

2

6

89

7

خالی كردن سرباره به وسيله پاتيل

نمايی پانوراما از سالن ذوب  فوالدازي بردسير

حمل پاتيل ذوب به وسيله جرثقيل مذاب بر

مذاب روان در كوره فوالدسازيشمش فوالدي به عنوان محصول نهايی فوالدسازي

نظارت بر تخليه مذاب در واحد ريخته گري

نمايی از واحد ريخته گري و توليد شمش فوالدي

كد: 91982
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شریعت(واحد  ناصر  مهدي  ـ  تام نامه 
نرم  حرکت  عمومی):«صداي  روابط 
بازوهاي فلزي، در ابهام و سکون تاریکی،  
پتک  مرتب   ضربات  می رسد.  گوش  به 
نور، همهمه اي  خودکار و سایش و جرقه 
منظم را ایجاد کرده  و در این ابهام و در 
برنامه  با  و  دقیق  جریانی  تاریکی،  این 
برقرار است.» این جریان، تصوري از آینده 
بود که در دهه ي هشتاد میالدي به عنوان 
طرحی بلند پروازانه بود که «کارخانه هاي 

خاموشی» نام گرفت. 

حرکت
در خـامـوشی

براي  نهایی  ایستگاهی  خاموشی  کارخانه هاي 
صنعت اتوماسیون محسوب می شود که  در آن تمام 
روند کار و تولید محصول بدون حضور نیرو، کار و 

تصمیم انسانی به وظایف خود عمل می کند.
در این ایستگاه هر نوع خطایی از میان برداشته 
شده و معادله اي سر راست و خالی از عدم قطعیت 
و  کارخانه ها  سیستم ها،  ماشین ها،  ابزارها،  است. 
این  مختلف  ایستگاه هاي  در  کشوري  هر  صنایع 

مسیر- اتوماسیون صنعتی- قرار دارند.  
اتوماسیون در تعریف، به معناي کنترل خودکار 
روند تولید یک محصول از طریق یک سري مراحل 
متوالی و به نحوي است که ابزارهاي الکترونیکی و 

مکانیکی جایگزین نیروي انسانی شود (شکل1).

رقابت با کشورهایی که سطح دستمزدهاي پایینی 
دارند، گسترش و پیچیده تر شدن روندها، فرآیندها 
و سیستم هاي تولید همچنین نیاز مداوم به افزایش 

کارآمدي، کیفیت و سرعت و افزایش حجم و تنوع 
تولید، ضرورت استفاده از سطوح مختلف اتوماسیون 

را اجتناب ناپذیر می کند. 
البته در شرایط کنونی، اتوماسیون کامل و تمام عیار 

یک مجتمع به دالیل تکنولوژیکی موجود، ممکن 
است منجر به ضعف عملکردي و کارآمدي سیستم 
شود و در نتیجه همچنان مد نظر بسیاري از صنایع 
نیست. از سوي دیگر میزان استفاده از اتوماسیون نیز 
می بایست هزینه قابل توجیهی داشته و مقرون به 
صرفه باشد. اتوماسیون صنعتی در سطوحی چندگانه 

(LoA) و در جنبه هاي مختلفی تعریف می شود.
 در واقع سطوح اتوماسیون در دو جنبه مکانیکی 
تعبیر دیگر در دو متغیر وظایف  و کامپیوتري وبه 
فیزیکی و جنبه و متغیر دیگر یعنی وظایف شناختی، 
دیده  محاسباتی  و  اطالعاتی  و  کنترل  و  نظارتی 

می شود(جدول شماره 1).

وظایف             بهینه  اختصاص  سطوح،  این  در 
task allocation (TA) بین انسان و اتوماسیون 

مد نظر قرار می گیرد(جدول شماره 2). 
انسان  کنترلی  توانایی  و  نیرو  جایگزینی  میزان 
با ماشین در جریان فرآیند تولید با سمت و سوي 
سطوح  ترتیب  انسانی،  نیروي  رساندن  حداقل  به 

اتوماسیون را تشکیل می دهد.
اتوماسیون نوعی توزیع وظایف بین انسان و ماشین 

تلقی می شود (جدول 3).
جایگزینی  کامپیوتري،  یا  محاسباتی  جنبه  در 
جنبه هاي شناختی انسان شامل دریافت هاي حسی و 
نیروي پردازش ذهنی انسانی و قدرت تصمیم گیري 

او با کارکردهاي اتوماسیون مطرح است.
چهار  انسان،  توسط  اطالعات  پردازش  منظر  از 
آنالیز و نمایش اطالعات،  مرحله کسب اطالعات، 
تصمیم گیري بر اساس آنالیز، و در نهایت اقدام بر 

اساس تصمیم هاي گرفته شده در نظر گرفته می شود 
(Parasuraman 2000) و اتوماسیون می تواند در 

هر کدام از این چهار مرحله در سطوح مختلفی مطرح 
باشد (شکل 2).

شكل شماره 1

جدول شماره 1

(جدول شماره 2) 

جدول شماره 3

شكل شماره 2
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در یک طبقه بندي 10سطحی، جمع آوري اطالعات، 
آنالیز، تصمیم گیري و اقدام بین انسان و کامپیوتر در 
نوسان است(جدول 4).  در جنبه مکانیکی نیز جایگزینی 
نیروي بازوي انسانی با ماشین در جنبه هاي نیرو و بار 
مطرح می شود (جدول 5). در مورد طبقه بندي کلی 
اتوماسیون، سطوح مختلفی توسط نظریه پردازان ارائه 
شده است که از تعریف سه سطحی آغاز شده و تا 
تعریف سطوح ده گانه و بیشتر را نیز در بر می گیرد. 
این سطوح گاه بر مبناي پنج کارکرِد پیشنهاد، تایید، 
رد، تصمیم و اقدام مورد طبقه بندي قرار می گیرند.  اما 
در نهایت باید خاطر نشان کرد که تمام طبقه بندي هاي 
فوق براي اتوماسیون، اکنون در پنج سطح رایج خالصه 
می شود.  این طبقه بندي با سطح میدانی یا فیلد یعنی 
آغاز  دقیق  ابزار  تجهیزات  و  عملگرها  و  سنسورها 
می شود و تا اتوماسیون کامل یک شرکت که در تمام 
اقدامات و تصمیم گیري ها دخالت انسان به حداقل ترین 

حالت خود رسیده است پیش می رود(شکل 3). 

جدول شماره 4

شكل شماره 3

جدول شماره 5

اتوماسیون سطح 2 
کارخانه فوالد سازى بردسیر

در حال حاضر انقالب چهارم صنعتى داغ ترین و به روزترین موضوع مورد بررسى در صنعت است. 
این انقالب مبتنى بر جمع آورى داده هاى فراوان از قسمت هاى مختلف فرایند، آنالیز آنها و در نهایت 
تولید ارزش افزوده است. در ایران هم مدتى است که انقالب چهارم صنعتى به یکى از موضوعات 
مهم اتوماسیون صنعتى  تبدیل شده است ولى نسبت به سایر کشورها، پیشرفت هاى چندانى صورت 
نگرفته است. کنترل کننده سطح دو فوالدسازى بردسیر نمونه اى مناسب در مقیاس کوچک از سیستم 
مبتنى بر مبانى انقالب چهارم صنعتى محسوب می شود که مبناى آن جمع آورى و انتقال سیگنال ها و 
داده هاى مختلف فرآیند تولید فوالد به یک سرور مرکزى و آنالیز این داده ها بر اساس مدل هاى مختلف 
پروسه اى و در نهایت تولید داده هاى ارزشمند براى بهره بردار است که منجر به تولید ارزش افزوده 

براى کارخانه خواهد شد.

31نشـریه تخصصی شـرکت تـام    شماره 27     97نشـریه تخصصی شـرکت تـام    شماره 27     97 30

پرونده
فوالدسازي بردسیر 

پرونده
فوالدسازي بردسیر 

كد: 91984



33نشـریه تخصصی شـرکت تـام    شماره 27     97نشـریه تخصصی شـرکت تـام    شماره 27     97 323233

 ساختار کلی اتوماسیون سطح 2 فوالد بردسیر

(نحوه ي گردش اطالعات)

(ساختار كلی سخت افزار)

است  نیز مشخص  در شکل ها   همانگونه که 
توسط  شده  گرفته  درنظر    Level2 سیستم 
شرکت تام براى کارخانه فوالد بردسیر، داراى دو 

بخش اصلى Server و Client است.

 Serverوظایف اصلی بخش
اطالعات  ازقبیل   Field داخل  داده هاي  کلیه 
،الکترود  آزمایشگاه   ،PLC,HMI به   مربوط 
انرژي مصرف شده، مواد تزریق شده  رگولیشن، 
ثبت    2  Level سرور  روي  بر  شبکه  طریق  از 

می شود.
آنالیز  وظیفه  سرور،  در  موجود  کابردي  برنامه 
را  آنها  پروسس  و  شده  آورى  جمع  دیتاهاى 
بر اساس  طبق فورمول هاى در نظر گرفته شده 
 ،  Thermal model و  متالوژى  مدل هاى 
کاربردي  برنامه  این  دارد.  برعهده  مواد  مصارف 

داراي پنج ماژول اصلی است:
  ماژول شبکه و ارتباطات
  ماژول فالت و وضعیت ها

  ماژول محاسبات
  ماژول عیب یاب

  ماژول دیتا و همسان سازى زمان سیستم

 وظایف اصلی Client ها: 
از وظایف اصلی Clientها ارتباط با بهره بردار 
پروسه  در  اثرگذار  پارامترهاي  تنظیم  جهت 

انواع  تهیه  پوینت ها،  ست  تنظیم  کیفیت،  و 
گزارش ها و مدیریت نگهداشت وتعمیرات است.

داده هاي  Clientها  موجوددر  کابردي  برنامه   
مورد نیاز خود را از طریق شبکه از سرور دریافت 
برنامه به صورت ماژوالر بوده و هر  مى کند.این 
ماژولى کابرد خاصى دارد، ماژول هاي اصلی این 

برنامه شامل موارد زیر است:

 Plant management 
به  تا  دارد  را  امکان  این  تولید  مدیریت    
اشراف  محصول  تولید  پروسه  بر  آنالین  صورت 
با  سیستم  از  جامع  اطالعات  داشتن  با  و  داشته 
به  نسبت  گلوگاه ها  کردن  پیدا  و  برنامه ریزي 
باال و کاهش  اطمینان  قابلیت  با  تولید محصول 

هزینه هاي تولید بپردازد.
اطالعات  داشتن  با  کیفیت  مدیریت    
متالوژي محصول  و  مواد  آزمایشگاهی شیمیایی 
کیفیت  بر  تاثیرگذار  موارد  تولید،  پروسه  در 
محصول مشخص شده و بهره بردار را از صحت 

تولید محصول باکیفیت مطمئن می کند.
انبار بر روند مصرف مواد وقراضه   مدیریت 
مشخصات  اساس  بر  می تواند  و  داشته  کنترل 

تولید نسبت به شارژ مواد در انبار اقدام کند.
و  مواد  خواص   ،(Grade) بندي  درجه  تعیین 
کیفیت  کنترل  سیستم  جهت  آن  ثبت  و  قراضه 

مواد از وظایف دیگر این ماژول است. 

کنترل پروسه 
با اجراى این سیستم بهره بردار همواره به کل 
پروسه تولید در نواحی  مختلف اشراف داشته و 
مى تواند به فرآیند تولید نظارت کامل داشته باشد.
ثبت  دیتاهاي  به  توجه  با  ماژول می تواند  این 
مصرفی  انرژي  شده،  انجام  مدل سازي  و  شده 
و  داده  کاهش  را  مواد  شارژ  باالنس  طریق  از 
به محصول را کیفیت مورد برساند. این سیستم 

شامل سه بخش عمده زیر است:
  EAF کنترل پروسه  

LF کنترل پروسه  
CCM کنترل پروسه  

 
 مدیرت نگهداشت 

و  آمده  وجود  به  خطاهاى  کلیه  بخش  این 
ثبت  را  تجهیزات  روى  بر  شده  انجام  تعمیرات 
وجود  آن ها  از  گزارش  تهیه  امکان  که  می کند 

خواهد داشت.
اقدامات  تعمیرات،  و  تولید  روند  به  توجه  با 
تجهیزات  نگهداشت  خصوص  در  پیشگیرانه 

برنامه ریزى مى شود.
سیستم،  این  قابلیت هاى  مهمترین  از  یکى 
توجه  با  تجهیزات  کار  زمان  مدت  مانیتورینگ 
به نسوزکارى انجام شده است که باعث افزایش 
ارزى  و  ریالى  جویى  صرفه  و  نسوزکارى  عمر 

مى شود.

خوشبختانه پروژه فوالدسازي بردسیر این امکان 
را به تام داد تا قدم در مسیر انقالب جدید صنعتى 
گذاشته و تجربه اى ارزشمند در جهت تبدیل شدن 
به یکى از پیشگامان ارایه راه کارهاى مبتنى بر انقالب 

چهارم صنعتى در ایران را کسب کند. 
آنالیز  و  پردازش  سطح2  اتوماسیون  کار  اساس 
وHMI هاي   PLC از   Field داخل  داده هاي 
اتوماسیون  سیستم  است،  یک  سطح  اتوماسیون 

فن  و  ارتباطات  تکنولوژى  به کارگیرى  با  سطح 2 
آورى اطالعات (ICT) باعث ایجاد ارزش افزوده اى 
مى شود که به طورخالصه مى توان به موارد ذیل 

اشاره کرد:
   افزایش بازدهى پلنت
  کاهش مصرف انرژى
   افزایش کیفیت تولید

  کاهش قیمت تمام شده محصول

  افزایش تولید
  استاندارسازى پروسه تولید و ... 

براى افزایش کیفیت و کاهش مصرف انرژى، راه 
کارهاى اتوماسیونى بهینه و مدلسازي دقیق پروسه 
نیاز است لذا جهت تحقق یک سیستم سطح 2 مدرن 
عملکرد  که  بوده  پیشرفته  سیستم هاى  زیر  نیازبه 

کنترلى بهینه سیستم را فراهم  سازد.

شکل هاي زیر بیانگر ساختار کلی نحوه گردش اطالعات و سخت افزار سیستم  در اتوماسیون سطح 2 بردسیر است.
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پرونده
فوالدسازي بردسیر 

پرونده
فوالدسازي بردسیر 
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1. حفاري تونل
حفاري تونل از مفاهیم آشناي صنعتی است که خودکار کردن روند 
عملیات آن چندین شاخصه سودمند را ارتقا می دهد. «دقت» در مواردي 
که صحنه عملیات کاوش و استخراج در آن با ریسک عدم پایداري مواجه 
است، «ایمنی معدن کاران»، و مهمترین شاخص راندمان یعنی «سرعت» 
از جمله این موارد است. اگر چه هنوز جهان صنعت با خودکار کردن 
تمام روند یک کاوش و استخراج معدنی و تونل زنی فاصله زیادي دارد 
اما حفاري با مته هاي حفار خودکار روزنه جدیدي به این عرصه شمرده 
 (CEM) و مرکز نوآوري هاي معدنی  Rio Tinto می شود. گروه معدنی

تیمی را براي به کار بستن درست این فناوري گرد هم آورده اند. 
 

2. استحصال سنگ معدن در تعامل صحیح با محیط زیست
انرژي و آب دو نیاز اساسی فرآیند کار روي سنگ معدن است. اما 
فرآیندهاي جدید به طور کلی در حال تغییر دادن این نیاز هستند. شرکت 
 Copper نام به  از روش جدیدي  در معدن مس خود   Rio Tinto
NuWaveTM استفاده می کند. در این روش از میکرو موج ها براي 
تعیین میزان مس سنگ معدن استفاده می شود و از این طریق به سرعت 
می توان سنگ معدن هاي بی ارزش را کنار گذاشت و از اتالف بی ثمر 
وقت و هزینه و تولید پسماند و مداخله بیش از حد در طبیعت براي یافتن 

منابع غنی جلوگیري کرد.
   

3. شبیه ساز اکتشاف معدن 
این شبیه ساز، یک ابزار عالی براي کمک به حرفه اي هایی است که 
جدیدا وارد سایتی شده اند و این در شرایطی است که نمی توان به اطالعات 

روي کاغذ اکتفا کرد. ارزش این ابزار براي مواردي چون آموزش موارد 
اقتضایی و نیازهاي فوري، غیرقابل کتمان است همچنین این شبیه ساز 
وسیله مناسبی براي تشخیص کاندیداها یا گزینه هاي مناسب در فرآیند 
استخدام همچنین سنجش زمان عکس العمل و میزان دقت کارکنان فعلی 
است. مدل 2017 این شبیه ساز به طور فوق العاده اي به حالت واقعی شبیه 
بوده و نماي بصري 360 درجه اي ارائه می دهد که تا حد ممکن به واقعیت 

اشیا نزدیک بوده و ما را از رفتن به زیر زمین بی نیاز می کند.
 

4. اتوماسیون سیستم ریلی
بار دیگر شرکت Rio Tinto در حال بازآفرینی یک سایت معدنی با 
تعریفی است که ما می شناسیم. این شرکت، فناوري سیستم حمل و نقل 
سنگین ریلی خودکار براي حمل سنگ معدن از استخراج تا فرآیند و فراتر 
از آن را  به شرکت هاي همکار ارائه کرده است. خودکار شدن واگن ها و 
سیستم حمل ریلی حرکتی هوشمندانه است که نه تنها رسیدن به راندمان 

باال را دست یافتنی می سازد بلکه آن را تبدیل به یک نُرم می کند.
 

5. استفاده از پراش اشعه ایکس
مشابه فناوري Copper NuWaveTM، تکنولوژي پراش اشعه 
ایکس نیز با تشخیص میزان منبع قابل استفاده در یک سنگ معدن و 
شناسایی غنی ترین سنگ  هاي معدن، باعث کاهش اتالف در مواد اولیه 
می شود. گروه معدنی استخراج الماس ALROSA هم اکنون از این 
فناوري با فعالیت کمتر و بازده بیشتر در سایت هاي معدنی خود استفاده 
می کند. این فناوري  به درستی در حال ایجاد تحولی بنیادین در صنعت 

معدن کاوي است.

نوآوري هاي شرکت هاي معدنی و پیمانکار

كد: 91957

 
6. تکنولوژي نقشه برداري سه بعدي

اِعمال و انجام فعالیت هاي معدنی با وجود یک نقشه و طرح دقیق 
موجب کاهش امور نیازمند رسیدگی و افزایش احتمال به هدف نشستن 
ردیابی منابع سنگ معدن و رگه هاي غنی معدنی می شود. نقشه برداري سه 
بعدي با کمک به تیم معدنیـ  از مدیریت باالدست گرفته تا معدن کاران-  
باعث می شود که همه دید واحدي نسبت به موضوع و مورد و آن محوطه 
معدنی خاص داشته باشند. برجسته کردن محتمل ترین نقاط براي انجام 
استخراج قبل از این که هیچ ماشین یا دستگاهی وارد چرخه کار شود باعث 
می شود که بهترین منابع شناسایی شده و با بهترین بازده استخراج در 

کمترین مدت انجام پذیرد.
 

7. استفاده از تجهیزات با منابع مختلف انرژي
همان طور که تکنولوژي Copper NuWaveTM نشان داد، حفظ 
انرژي و عملیات موفق معدنی لزوما در تضاد با یکدیگر نیستند. گروه 
معدنی هارمونی گلد در آفریقاي جنوبی از انرژي خورشیدي براي مصارف 
خود سود جسته است همچنین به صورت پایلوت در حال پیشبرد برنامه اي 
براي استفاده از زمین هاي محوطه معدنی براي تولید سوخت هاي زیستی 
است که در آینده سوخت طبیعی تولید می کند تا دستگاه هاي خود را با 

سوخت هاي جایگزین بیشتري پشتیبانی کند.
 

8. ارتقاي ایمنی معدن کاران
عالوه بر ایمنی کلی یک سایت معدنی، رویکردهاي مدرن، توجه خود 
را به افزایش کیفیت هر روز کاري و کاهش تاثیر مصدومیت  هاي ناشی از 
استرس مداوم کاري معطوف کرده اند. کاله ایمنی هوشمند به طور پیوسته 
در حال مانیتورینگ نشانه هاي معمول خستگی بیش از حد و اندازه گیري 
 Centennial شرکت  است.  پرتی  حواس  با  مرتبط  حوادث  خطر 
Coal همچنین چکمه هایی را امسال به بازار معرفی کرد که داراي کف 
مستحکم، پوشش زانو و طراحی ضد آب بود که براي حفظ سالمت کلی 

کارکنان در سر کار واجب به نظر می رسید.
 

9. اتوماسیون متمرکز سایت
مشابه طراحی شهري، یک سایت معدنی هم نیازمند جابجایی هوشمند 
کارکنان، جابجایی مواد استخراج شده، حرکت و جابجایی تجهیزات جهت 
بیشینه کردن کارایی و کاهش اتالف مواد و انرژي است. تاکنون این 
موضوع به صورت یک سري سیستم هاي 

پینه  و  وصله  هم  به 
اشخاصی  و  شده 
کنترل  در  که  بود 
اما  بودند  یکدیگر 
اتوماسیون  اکنون 
کامل سایت از هر زمان 
دیگري نزدیک تر به نظر می رسد و دیگر نوآوریی ها در حمل و نقل 
سنگین ریلی و تونل کنی که در باال ذکر شد را در بر می گیرد. هنگامی که 
یک الگوریتم در تمام سیستم قابل اعمال باشد هزینه ها به حدي کاهش 
می یابد که نیاز به قربانی کردن مواردي چون امنیت یا آسایش کارکنان 
نباشد و می توان آن را بهترین نوآوري 2017 در عرصه فعالیت هاي معدنی 

دانست.
   

10.چاپ سه بعدي 
Apis Cor از شرکت هایی است که با امکانی که این تکنولوژي براي 
استفاده در محل پروژه فراهم می کند، توانسته  است هزینه هاي ساخت 
بنا و به خصوص خانه ها را تا 40 درصد نسبت به روش پیشین کاهش 
دهد. فناوري چاپ سه بعدي این امکان را به آن ها داده است که یک 
خانه 100 متري را در عرض 24 ساعت بسازند و در نتیجه به شدت در 
زمان و کار صرفه جویی کنند همچنین چاپ بلوك هاي هوادهی شده از 
دیگر کاربردهاي این فناوري در صنعت ساخت و ساز است. تاکنون یک 
پل عابر پیاده و یک پل دوچرخه سواري نیز در کاربرد صنعتی این فناوري 
ساخته شده است. راه گشاترین کاربرد این صنعت در عرصه فعالیت هاي 
معدنی مربوط به معادنی است که در نقاط دوردست قرار دارند و هنگامی 
که ابزارها و تجهیزات با خرابی یا کمبودي در زمینه ابزارها مواجه باشند با 
استفاده از مواد اولیه، از این فناوري براي برطرف کردن نیاز خود استفاده 

می کنند.

11. واقعیت افزوده
در حالی که استفاده از واقعیت مجازي در سال هاي نزدیک تبدیل 
به یک روند شده بود اما این تکنولوژي در مقایسه با واقعیت افزوده به 
سرعت در حال کهنه شدن است. مزیت هاي این تکنولوژي جدید از طریق 
تصور کردن و تجسم کردن دنیاي واقعی به وسیله لنز یک دوربین براي 
صنعت ساخت و ساز بی شمار است. این تکنولوژي اگر چه ارزان نیست 
اما براي شرکت هاي پیمانکاري و ساخت و ساز که توانایی مالی آن را 
دارند یک انقالب در نوع خود به شمار می رود و دیگر به جاي نقشه ها 
و طرح هاي مرسوم از این فناوري استفاده خواهد شد. در این فناوري ما 
با حرکت در محل یک پروژه پیش از آن که بنا یا سازه اي احداث شود 
گویا در درون طرح در حال حرکت هستیم و این توانایی خارق العاده اي به 

دست اندرکاران طراحی و اجراي پروژه می دهد.
 

پیمانکاران  نوآورپیمانکاران  نوآور

ناصر  مهدي  ـ  تام نامه 
شریعت(واحد روابط عمومی): 
به  اهمیت  صنعت معدن کاوي 
مواد  استحصال  در  سزایی 
معدنی و ایجاد امکان گردش 
اما  دارد  دیگر  صنایع  چرخ 
دستیابی به محصوالت معدنی 
نیازمند  و  نیست  ساده  و  مستقیم  همیشه 
نوآوري هایی براي تسهیل حرکت این صنعت 
از  فراتر  چیزي  معدنی  نوآوري هاي  است. 
افزایش ِصرف کارآمدي است؛ این نوآوري ها 
تداوم  تضمین  و  کارکنان  از  حفاظت  به 
شایانی  کمک  معدنی  اکتشافات  و  تولیدات 
می کند. فعالیت  شرکت هاي ساخت و ساز نیز 
در حال حاضر با تغییرات قابل توجهی از نظر 
به  اینجا  در  است.  مواجه  فناوري  دگرگونی 
بیش از 10مورد از بهترین تازه هاي فناوري 
که در سال 2017 براي تغییر در آینده صنعت 
معدن همچنین صنایع پیمانکاري و ساخت و 

ساز معرفی شده است، می پردازیم.

نشـریه تخصصی شـرکت تـام    شماره نشـریه تخصصی شـرکت تـام    شماره 

كد: 91985
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مطالعه موردي بررسى 

بکارگیرى بتن الیافى در فونداسیون
                       تحت بارگذارى دینامیکى با دوره تناوب بلند

مقـــالهمقـــاله

كد: 91986 شكل 1-مدل سه بعدي دستگاه پرس ضايعات ايران خودرو 

  معرفى

فونداسیون ها ممکن است تحت بارگذارى استاتیکى، دینامیکى و یا ترکیبى از هر 
دو نوع قرار گیرند. نقش فونداسیون به عنوان یک تکیه گاه، انتقال نیروها به بستر 
خاکى است. این انتقال موجب ایجاد اندرکنش دو طرفه بین فونداسیون و خاك 
مى شوند. دینامیک فونداسیون و بستر، بخش مهمى از ارتعاشات صنعتى را تشکیل 

مى دهند. ارتعاشات صنعتى شاخه اى از مکانیک جهت بررسى نتایج لرزش ها و 
تحریک ها بر روى فونداسیون است. بتن فونداسیون ماشین آالت ارتعاشگر ممکن 
است در برخى شرایط تحت بارگذارى دینامیکى شدید در طوالنى مدت قرار گیرد 
بنابراین بارگذارى دینامیکى موجب کاهش مقاومت طاقت فونداسیون و در نتیجه 

کاهش طول عمر مفید و پایایى بتن مى شود. 

 بیان مساله

دستگاه پرس ضایعات خودرویى، مطابق شکل (1) دستگاهى با سه بازوى 
اعمال فشار در سه جهت و یک مخزن جهت محصور کردن ضایعات خودرویى 
است. دو بازوى اعمال فشار در جهت افقى و یک بازو در جهت قائم اعمال فشار 

مى کنند.
 فرآیند پرس ضایعات با پرکردن مخزن دستگاه شروع و با فشار بازوى شماره 
I ادامه مى یابد. پس از بازوى شماره I بازوى شماره II با اعمال فشار ضایعات را 
فشرده ساخته و در نهایت بازوى قائم ضایعات را پرس و به کمک پیستون  ثانویه 
بازوى شماره II، ضایعات پرس شده را از مخزن دستگاه خارج مى کند سپس بازوها 

به ترتیب به مکان اولیه خود باز مى گردند.
کل این فرایند در مدت زمان 27 ثانیه انجام مى گیرد. به طور متوسط نیم دوره 
تناوب براى هر کدام از بارگذارى هاى دینامیکى دستگاه، برابر 4/5 ثانیه محاسبه 
شده است بنابراین تجهیز در سه جهت، بار دینامیکى به فونداسیون  اعمال مى کند. 
به جهت مسایل تکنولوژى تجهیز، تابلو کنترل دستگاه که به لرزش حساس است 

تام نامه ـ حسان صالحى و فرزاد فانى صابرى(مدیریت سیویل و 
سازه)

 
این مقاله به بررسى استفاده از بتن مسلح شده با الیاف پلى پروپیلن 
که در حوزه مصالح، از مصالح نوین محسوب مى شود، جهت افزایش 
پایایى، دوام و عمر مفید فونداسیون تحت بارهاى دینامیکى مى پردازد. 
اهمیت موضوع از آنجایى است که افزودن الیاف پلى پروپیلن به بتن 
نه تنها موجب بهینه سازى در بکارگیرى مصالح مى شود بلکه افزایش 
بازده اقتصادى مصالح در طوالنى مدت را نیز در پی دارد.  نتایج این 
تحقیق نشان داد که استفاده از مصالح نوین عالوه بر تامین مناسب 
عملکردى براى سازه، می تواند در بلند مدت نیز از دیدگاه اقتصادى 

مناسب باشد. 
واژگان کلیدي: افزودنى بتن، الیاف پلى پروپیلن، مقاومت ضربه، 

مقاومت فشارى، دوام بتن.

(2016 A.Saadun et.al) جدول 1- مشخصات نمونه هاى مورد تحقيق

جدول 2 - نتايج آزمايشات (A.Saadun et.al 2016) بر روى نمونه هاى بتنى

همچنین دستگاه تخلیه ضایعات، مى بایست بر روى یک فونداسیون قرار گیرند.
با توجه به اینکه وزن دستگاه پس ضایعات ایران خودرو برابر 83 تن بوده و از 
نظر هندسى به دلیل موقعیت قرارگیرى دستگاه پرس محدودیت وجود دارد، براى 
تجهیز مورد نظر، فونداسیون به عمق حداقل 2/5 متر نیاز است و با توجه به اینکه 
تراز روى فونداسیون مى بایست 90 سانتیمتر از کف سازى اطراف پایین تر باشد، به 

حداقل 3/5 متر خاك بردارى نیاز بود.
 نظر به اینکه در مجاورت فونداسیون مورد نظر، دستگاه پرس دیگرى به وزن 
75 تن وجود دارد، عمال به انجام رساندن این پروژه بسیار پیچیده و دشوار مى نمود 
بنابراین طراحان شرکت تام ایران خودرو تصمیم به محاسبه نوسان سیستم شالوده- 

خاك، و ارزیابى عددى پدیده تشدید گرفتند.
با محاسبه فرکانس خاك و شالوده و مقایسه آن با فرکانس دستگاه پرس 
ضایعات عمق فونداسیون به یک متر و خاکبردارى به 1,9متر تقلیل یافت. به 
جهت استفاده بلندمدت از تجهیز با بارگذارى خاص، دوام و پایایى فونداسیون 
دستگاه پرس ضایعات از اهمیت باالیی برخوردار است. از این رو تامین دوام و 
پایایى فونداسیون و جلوگیرى از تشکیل ریزترك ها ضرورى بود. طراحان شرکت 
تام جهت تامین پایایى بتن مورد استفاده در فونداسیون براى افرایش طول عمر 
فونداسیون تحت بارگذارى دینامیکى دائمى، تصمیم به استفاده از بتن الیافى گرفتند.  
تحقیقات نشان داده است که با افزودن الیاف به بتن، ویژگى هاى مکانیکى بتن به 
طور قابل مالحظه اى نسبت به بتن هاى معمولى تغییر مى یابد. از ویژگى هاى مهم 

در پارامترهاى مکانیکى بتن مسلح شده با الیاف مى توان به کاهش انقباض بتن و 
مقاومت زیاد در برابر سایش و خستگى، افزایش مقاومت ضربه و افزایش قابلیت 
کششى بتن، مقاوت در برابر ترك و قابلیت باربرى باال پس از ایجاد ترك اشاره 
کرد. در این پروژه براى بهبود ویژگى هاى فونداسیون دستگاه پرس ضایعات که 
تحت تحریکات دینامیکى قرار دارد، از بتن الیافى استفاده شد و براى نشان دادن 
بهبود ویژگى هاى مکانیکى فونداسیون مسلح شده با الیاف پلى پروپیلن آزمایشات 
اسالمپ، مقاومت فشارى و مقاومت ضربه بر طبق استانداردهاى مربوطه انجام 

شد.

تحقیقات صورت گرفته

در زمینه رفتار بتن مسلح شده با الیاف پلى پروپیلن تحت بارگذارى دینامیکى 
دادند. تحقیقات  انجام  A.Saadun et.al (2016) تحقیقات گسترده اى 
A.Saadun et.al (2016) متمرکز بر بررسى تاثیرات افزودنى هاى الیافى 
پلى پروپیلن بر افزایش مقاومت کششى و دوام بتن به صورت تجربى مى شد. در 
این تحقیق A.Saadun et.al (2016) به دنبال بررسى تاثیرات افزودن 
 A.Saadun .بودند دینامیکى  بارگذارى  بتن تحت  به  پروپیلن  پلى  الیاف 
et.al (2016) با ساخت سه نمونه بتن مطابق جدول (1) به بررسى نتایج تحت 

شرایط متفاومت طبق جدول (2) پرداختند.1

براساس این نتایج(A.Saadun et.al 2016)  اظهار داشتند که افزودن 
پلى پروپیلن به بتن به طور موثر موجب افزایش مقاومت فشارى در حالت دینامیکى 
مى شود و افزایش حجم الیاف پلى پروپیلن به بتن، تاثیر مثبتی بر افزایش مقاوم 

فشارى دینامیکى بتن دارد. 
با توجه به بارگذارى دینامیکى خاص دستگاه پرس، جلوگیرى از تشکیل ریز 
ترك ها در فونداسیون از اهمیت باالیى برخوردار است. با گسترش علم تکنولوژى 

بتن، استفاده از بتن هاى با مقاومت هاى باال و شکل پذیرى بیشتر رو به گسترش 
است. از آنجایى که بتن هاى معمولى شکل پذیرى و مقاومت کمى در مقابل ریز 
ترك ها دارند، تکنولوژى بتن به سمت استفاده از انواع الیاف در بتن جهت بهبود 
عملکرد آن، به خصوص بتن هاى حجیم در برابر ریزترك ها میل پیدا کرده است. 
در این تحقیق به بررسى و تحلیل نتایج به دست آمده جهت استفاده از بتن با الیاف 

پلى پروپیلن پرداخته مى شود.
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مقـــالهمقـــاله

طراحى فونداسیون

در طراحى این نوع فونداسیون ها دور شدن از پدیده تشدید همچنین کاهش 
دامنه تناوب سیستم شالوده- دستگاه همچنین نداشتن اثر سوء بر افراد و تجهیزات 
اطراف دستگاه نوسانگر از اهمیت باالیى برخوردار است بنابراین فونداسیون تجهیز 
عالوه بر طراحى براى تحمل تنش هاى وارد بر آن همچنین کنترل تنش ها و 
نشست هاى خاك در حالت استاتیکى، براى موارد فوق نیز کنترل دینامیکى مى شود. 
در این راستا انجام آزمایشات دقیق در جهت تعیین پارامترهاى استاتیکى و دینامیکى 
خاك باید صورت گیرد تا نتایج به دست آمده با درنظر گرفتن عدم قطعیت هاى 
فراوان موجود در پارامترهاى خاك به واقعیت نزدیک باشد. در این راستا شرکت تام 
جهت طراحى و کنترل فونداسیون دستگاه پرس ضایعات ایران خودرو، آزمایشات و 
کنترل هاى الزم را با معتبرترین دستورالعمل هاى طراحى فونداسیون هاى پیشرفته 
دنیا Advanced Foundation Engineering (2013) 2 انجام 

داده و کفایت فونداسیون طراحى، محاسبه شده است3. 

خواص مکانیکى مورد انتظار بتن فونداسیون

فونداسیون دستگاه پرس در دو جهت به صورت گهواره اى و در یک جهت به 
صورت قائم تحت بارهاى دینامیکى قرار دارد. به جهت استفاده مدوام از دستگاه 
همچنین انواع بارهاى دینامیکى وارد بر فونداسیون مساله دوام و پایایى بتن از 

اهیت باالیى برخوردار است. 
از این رو مقاومت در برابر خستگى و ترك، در بتن به جهت کاهش خسارت هاى 
احتماالتى در دوره بارگذارى طوالنى مدت و کاهش هزینه تعمیرات از پارامترهاى 

بسیار مهم مورد انتظار براى بتن است. 
عالوه بر مقاومت در برابر خستگى و ترك، غیر انقباضى بودن بتن به جهت عدم 
انقباض پس از عمل آورى از خواص مورد انتظار براى بتن مورد نظر بود بنابراین 

براى رسیدن به اهداف مورد نظر از بتن با الیاف پلى پروپیلن استفاده شد.
این تحقیق در راستاى مشخص کردن بهبود پارامترهاى مکانیکى بتن مورد 
استفاده در فونداسیون دستگاه پرس با استفاده از بتن الیافى انجام گرفته است 
بنابراین نمونه هاى گرفته شده در محل اجرا از دو حالت بتن بدون الیاف و بتن 
الیافى تحت آزمایش مقاومت فشارى استاتیکى و مقاومت ضربه قرار گرفته است.

 روند آزمایشات

مقاومت مورد انتظار طراحى فونداسیون دستگاه پرس، برابر 30 مگاپاسگال با 
عیار باالست. در این تحقیق براى هر حالت بتن شامل مسلح با الیاف پلى پروپیلن و 
غیرمسلح با الیاف، سه آزمونه در محل، در دو حالت پیش و پس از اختالط افزودنى 
به بتن گرفته شده تا تاثیر استفاده از افزودن الیاف پلى پروپیلن به بتن مورد بررسى 

و آزمایش قرار گیرد.
مصالح مورد استفاده 

- ماسه
ماسه مورد استفاده از نوع طبیعى بوده و دانه بندى و چگالى اشباع با سطح خشک 

و ظرفیت جذب آب و ارزش ماسه از خواص مورد بررسى ماسه است.
- شن

شن مورد استفاده از نوع نیمه شکسته تهیه شده و آزمایشات دانه بندى و چگالى 
اشباع و ظرفیت جذب آب بر روى آن انجام شده است.

- سیمان
از سیمان تیپ II استفاده شده است.

- الیاف پلى پروپیلن
الیافى که در این پروژه استفاده شده است، از نوع الیاف به هم پیوسته بوده 
و براى استفاده از آن باید از هم جدا تا به خوبى در مخلوط بتن پراکنده شوند. 

مشخصات الیاف پلى پروپیلن در جدول (3) آورده شده است.

نمونه هاي مورد بررسی
براى طرح اختالط بتن مورد استفاده، از روش اختالط استاندارد آیین نامه 
از  یک  هر  براى  اختالط  طرح  جزییات   .[4] مى شود  استفاده   211-ACI

آزمونه هاى بتن در جدول (4) آورده شده است.

 آزمایشات انجام شده 

- آزمایش مقاومت فشارى
جهت کنترل کیفیت بتن یکى از متداول ترین آزمایشات، آزمایش مقاومت 
فشارى است که در این پروژه نیز جهت تعیین میزان مقاومت فشارى بتن، در حالت 
مسلح با الیاف پلى پروپیلن و غیرمسلح، آزمایش تعیین مقاومت فشارى مطابق با 
استاندارد ISIRI 3206 [5]انجام شد. جهت تعیین مقاومت فشارى نمونه ها از 
آزمونه هاى مکعبى 150 میلیمترى(که در محل اجرا نمونه بردارى در دو حالت پیش 

و پس از افزودن الیاف پلى پروپیلن انجام شده است)، استفاده شده است.
این آزمونه ها پس از بیرون آورده شدن از قالب درون حوضچه آب با دماى 
تقریبى 20درجه قرار مى گیرند و در سنین هفت و 28 روزه از حوضچه آب خارج 
و آزمایش مقاومت فشارى بر روى نمونه ها انجام مى شود. جهت تعیین مقاومت 

فشارى آزمونه ها از جک بتن شکن مطابق استاندارد استفاده شده است.
 

آزمایش مقاومت ضربه اى

بارگذارى  شرایط  با  بسیار  دینامیکى  بارگذارى  شرایط  تحت  مصالح  رفتار 
استاتیکى متفاوت است. ارزیابى رفتار مصالح از جمله بتن تحت بارگذارى دینامیکى 
نیازمند تامین کردن شرایط بارگذارى دینامیکى معادل است بنابراین از آزمون 
تعیین مقاومت ضربه اى بتن 28روزه، آزمونه ها به روش Drop-weight test روى 
نمونه هاى مکعبى 150میلیمترى استفاده شد. کلیه نمونه ها پس از خارج شدن از 
قالب به درون حوضچه برده شده و مقاومت ضربه آن ها در سنین 7 و 28 روزه 

مورد آزمایش قرار گرفتند.
 در این تست، با دستگاه آزمایش ضربه، تعداد ضربات براى ایجاد سطحى 
مشخص از خسارت (اولین ترك خوردگى و گسیختگى پایانى) اندازه گیرى مى شود 
که معیارى از ظرفیت جذب انرژى مصالح است. در این تحقیق از این روش براى 
بررسى مقاومت ضربه اى بتن و تاثیر الیاف در میزان بهبود عملکرد آن تحت این 

نوع بارگذارى استفاده مى شود.

 ارایه و تفسیر نتایج آزمایش 

با توجه به اینکه در این مرحله نمونه گیرى از  هر نمونه بتن سه آزمونه گرفته 
شد در این مرحله از میانگین داده ها برا تفسیر نتایج و از انحراف استاندارد جهت 

بررسى میزان پراکندگى محتمل در داده بهره برده مى شود.
 الزم به ذکر است که تعداد آزمونه ها براى تفسیر نتایج انحراف استاندارد نتایج 
انواع بتن به دلیل آزمونه گیرى در محل، حداقل است و در صورتى که تعداد 
آزمونه ها بیشتر انتخاب مى شد، امکان تفسیر دقیق ترى از نتایج پراکندگى وجود 

داشت. در ادامه نتایج آزمایش مقاومت فشارى نمونه ها همچنین نتایج آزمایش 
مقاومت ضربه بتن به ترتیب در جداول (5 و 6) آورده شده است.

اشکال 2 و 3 به ترتیب نمونه تحت آزمایش مقاومت فشارى و نحوه شکست 
بتن الیافى را نمایش مى دهند.

 

در ادامه نیز اشکال 4و 5، به ترتیب دستگاه آزمایش ضربه و نحوه شکست 
نمونه بتن بدون الیاف پلى پروپیلن و حاوى الیاف پلى پروپیلن را نمایش مى دهد.

 

جدول 3- مشخصات الياف P.P مصرفى در طرح اختالط 

جدول 5- نتايج آزمايش مقاومت فشارى آزمونه هاى بتن 

جدول 6- نتايج آزمايش ضربه آزمونه هاى بتن 

جدول 4- طرح اختالط آزمونه هاى بتن 

شكل 2- نمونه تحت آزمايش فشارى بتن 

شكل 3- نحوه شكست نمونه حاوى الياف پلى پروپيلن تحت آزمايش مقاومت فشارى 

شكل 4- دستگاه آزمايش ضربه 

شكل 5- نحوه شكست نمونه حاوى الياف پلى پروپيلن 
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نتیجه گیرى 

با توجه به نتایج به دست آمده، میانگین مقاومت فشارى نمونه بدون الیاف پلى 
پروپیلن در سنین 28 و 42 روزه به ترتیب برابر 467 و 471 کیلوگرم بر سانتیمتر 
مربع است همچنین براى نمونه هاى حاوى الیاف پلى پروپیلن در دو سن 28 و42 
روزه میانگین نتایج به دست آمده به ترتیب 439/5 و 552 کیلوگرم بر سانتیمتر 

مربع است. 
براین اساس مشخص است با افزایش عمر نمونه ها، مقاومت فشارى در هر 
دو حالت افزایش مى یابد، این در حالى است که مطابق شکل (6) شیب افزایش 

مقاومت در طول عمر براى نمونه حاوى الیاف بیشتر است. 
برهمین اساس به خوبى روشن است استفاده از الیاف پلى پروپیلن موجب 

انسجام و افزایش مقاومت فشارى نمونه ها شده است.

 

با توجه به شکل شماره (7) بکارگیرى الیاف پلى پروپیلن موجب افزایش مقاومت 
فشارى نمونه در طول عمر بتن مى شود. ذکر این نکته حائز اهمیت است که با 
توجه به تحقیقات، میزان الیاف در بتن با نتایج مقاومت فشارى رابطه دارد و افزایش 

بیش از حد الیاف پلى پروپیلن موجب کاهش مقاومت فشارى بتن نیز مى شود.
 

همان طور که در شکل (8) نشان داده شده است، میانگین تعداد ضربات جهت 
گسیختگى کامل نمونه یا به عبارت دیگر میزان انرژى تحمل شده تا گسیختگى 

نمونه، حاوى الیاف پلى پروپیلن با افزایش عمر بتن، افزایش مى یابد.
مشابه نتایج مقاومت فشارى، شیب افزایش مقاومت ضربه نمونه حاوى الیاف از 

نمونه بدون الیاف بیشتر است.

 

در شکل (9) مقایسه بین تعداد ضربات که موجب گسیختگى کامل نمونه هاى 
حاوى و بدون الیاف پلى پروپیلن است، نمایش داده شده است.

نتایج مقایسه اى نشان مى دهد که افزایش مقاومت ضربه به عنوان عوامل 
مکانیکى بتن که هدف بکارگیرى این بتن براى فونداسیون تحت بار دینامیکى 

است، حاصل شده است.
 

بنابراین نتایج حاصل شده نشان مى دهد که افزودن میزان مشخصى از الیاف 
پلى پروپیلن به بهبود عملکرد بتن تحت بار فشارى و ضربه کمک مى کند تا 
جایى که براى دوام و پایایى بتن در عمر مفید آن، عالوه بر آنکه موجب کاهش 

ریزترك ها و کاهش نفوذپذیرى بتن و عدم خوردگى میلگردها مى شود.
مقاومت مکانیکى بتن شامل مقاومت فشارى و ضربه را نیز افزایش مى دهد.

مهدي  ـ  تام نامه 
یَشوع،  ناصرشریعت: 
در   Jesus یَسوع، 
ریشه ي ُسریانی، ِعبرانی، 
معنی  به  خود  آرامی 
و  است.  بخش»  «نجات 
این معناي درستی براي 
زاده ي  براي  اوست؛ 
بیت اللحم1، براي نوزادي 
را  او  مادر،  آغوش  در  که 
ستیزه  بدنامی  تهمت  از 
که  داد  نجات  جویانی2 
به موسی جز از قاب کِج 

ذهن سوداندیش خود نگاه  نمی کردند.
نجات بخش معناي درستی است براي «کلمه عیسی»3 که به 
همراه جمعی بر دریاچه ي جلیله4 به قایق نشسته بود. طوفان و تالطم 

امواِج  دریاي جلیل همه را به تشویش و هراس افکنده بود. 
قلب ها مضطرب بود.

 عیسی همه را به آرامش و اطمینان درونی به خدا دعوت کرد و با 
آرام کردن آن امواج سرکش شاید داشت به آن ها می فهماند که آرام 
کردن دل ها از رام کردن امواج یک دریاي خروشان، ساده تر و شدنی تر 
است. او بر فراز ساحل دریاچه ي َطَبریه، برفراز صخره هاي مشرف به 

دریاچه، مردان و زنان را به صلح و دوستی و ایمان می خواند.
 او جوانی بود خوش سیما. 

در سی و سه سالی که از زندگانی او در دفترچه بشریت ثبت شده، از 
لحظه اي شگفت که القاي کلمه بودن در وجودش مادرش و معجزه 
اي در آغوش او بود تا روزهاي کودکی اش در مصر و بازگشت و 
حضورش در ناصره و سه ساِل جاودانی  او در کنار آب هاي جلیله تا 
اورشلیم، تا آخرین لحظه اي که یهودا او را به سکه هایی چند فروخت 
و  دیگر از دیده نهان شد، همواره ما را به ایمان به خداي زوال ناپذیر 

و مهر به انسان و رهایی از خودپرستی و تنگ نظري دعوت می کرد.
هزار و صد و اندي سال بعد از او سپاهیان صالح الدین ایوبی و 
لشکر صلیبیون5 به فرماندهی گى لوزینیان و ریچارد شیردل، در ساحل 
طبریا در ِطّحین به هم رسیده اند و درگیر و دار سهِم6 نبردي سهمگین، 

در میانه دوقرن جنگ به 
بی امان،  مذهبی  ظاهر 
پشته  هم،  کشته هاي  از 
می سازند؛ و این در حالی 
به  سپاه  دو  هر  که  است 
و  ماورایی  باوري  عیسی 

حتی خدا گونه دارند.
دریایی  کنار  در  آن ها   
صخره هایی  پاي  در  و 
معجزات  که  می جنگند 
بی شمار مسیح و َدِم جان 
بخش و  دعوت مهرانگیز 

و نجات بخش او را در خود ثبت کرده اند.
چه جاي تعجب از این خونریزي و خون طلبی؛ که این دو سپاه پیش 
از آن که با هم رویاروي شوند، ابتدا هم کیشان خود یعنی فاطمیون7 
مسلمان در مصر و امپراطوري مسیحی بیزانس8 در روم شرقی در 
قسطنطنیه را از میان برداشته  یا غارت کرده اند و حال آنکه مسیح به 
بانگ بلند گفته بود  «هرگز ؛ مهر خدا و بی مهري به انسان یک جا 
جمع نمی شود».  و ُطرفه اینکه هنوز، دو هزار سال پس از او، جلیله مرز 

درگیري هاي داغ جوالن9 است.
«ادیان یکی بودند، زیرا مبدا همه آنها، خدا، یکی است. هدف همه ي 
آنها، انسان، یکی است. و میدان سرنوشت، یعنی جهان هستی، یکی 
است. چون هدف را فراموش کردیم و از خدمت انسان فاصله گرفتیم، 

خدا هم ما را وا نهاد و از ما دور شد.
 ما گروه گروه گشتیم و به راه هاي گوناگون رفتیم و میان ما 
اختالف و تفرقه افتاد. جهان یکتا را پاره پاره کردیم و به خدمت منافع 
خاص در آمدیم و معبودهایی دیگر، جز خدا را برگزیدیم و انسان را 

تباه کردیم»10.
به موسی، به عیسی، به محمد

به راستی، به مهر، به ایمان بازگردیم.
کجاست زنده دلی، کاملی، مسیح دمی

که فیض صحبتش از دل بََرد غبار غمی11

پانوشت:
1. شهري در فلسطين امروزي

2. كاهنان يهودي معبد
3. قرآن عيسی را كلمه اي می داند كه به مريم الهام شد.

« جز اين نيست كه مسيح، عيسی پسر مريم ، فرستاده خدا و كلمه اوست كه به مريم القاء كرده است » نساء-117
4. درياچه جليل، جليله يا طبريا (از نام امپراطور روم تيبريانوس) در فلسطين امروزي

5. جنگ هاي صليبی بين 1095 تا 1291 م- دو قرن-بخشی از اين جنگ بين صالح الدين فرمانده سپاه مسلمانان و گى لوزينيان Guy of Lusignan  پادشاه فرانسوي قبرص 
و ريچارد شيردل پادشاه انگلستان بود.

6. سهم: خوف، هراس، هيبت
7. سلسله فاطميان از 909م تا 1171م بر بخش بزرگى از شمال آفريقا و خاورميانه و درياي مديترانه حكومت كرد.

8. امپراطوري بيزانس در قسطنطنيه(كنستانتينو پّل)، استانبول امروزي
9. جوالن؛ منطقه اشغالی جوالن در مرز فلسطين و سوريه در 100 متري درياچه جليله

10. بخشی از سخنرانی موسی صدر در كليساي كبوشيين- بيروت- 1975
11. شعر از محيط قمی
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مسابقه  در  همکاران  مشارکت  از  تشکر  ضمن 
کتابخوانی ویژه محرم 97، به استحضار می رساند که 
مراسم قرعه کشی انتخاب برندگان نهایی روز شنبه 19 
آبان در محل نمازخانه شرکت تام و بعد از نماز ظهر و 

عصر برگزار شد.
 از میان شرکت کنندگانی که به تمامی سواالت پاسخ درست 
دادند، آقایان جواد خاوري، امیر علمی، عمران نصرتی، فرزاد 
حسینی و شهرام امینی به قید قرعه انتخاب شدند که به این 

عزیزان جوایزي به رسم یادبود اهدا شد.

گونـاگون

برندگان مسابقه کتابخوانی محرم 97 مشخص شدند
كد: 91988

گونـاگون

میالد حضرت مسیح و آغاز سال نو میالدي مبارك باد 

كد: 91989






