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 صنـایع مکـانیک و ربـاتیک



معـرفي 
معرفي شركت

  تام ايران خودرو شركتي در سطح بين المللي است كه در زمينة مهندسـي و اجرای طرحهاي عمراني و 

صنعتي فعاليت دارد. از بدو تأسيس، اين شركت با تكيه بر دانش سرمايه هاي انســــــاني خود و انتقال 

فنآور يهاي نوين و بكارگيري آن توانسته است رشد قابل مالحظهاي در مهندسي و اجراي پروژ ههاي 

مختلف به صورت EPC در حوز ههاي مختلف كسب كند.
 مديريت نوين و پويا، تعهد به ارز شهاي انسـاني و شايسـته ساالري و بومي سازي تكنولوژ يهاي روز 

دنيا از جمله دستاوردهاي تام است.
گســترة خدمات و محصــوالت شركت تام در حوز ههاي خودروسازي، اتوماسيون صنعتي، نفت، گاز و 

پتروشيمي، صنايع ريلي، صنايع معدني و نيرو و تأسيسات به صورت راهكار جامع م يباشد.

تـاریخچه

  شرکت تام در سال 1376 فعالیت 

خود را با هدف ارائه تکنولوژ يهاي 

نوین و اتوماسیون در زمینه صنایع 

خودرویی آغاز نمود.

تـأسیـس و پایه گذاري تام     

  تام با الگو گیري از شـرک تهاي 

پژو و فیات به صورت یک هسـته 

دانشـــی، خدمات خود را نهادینه 

کرد. گرو ههاي بدنه قالب و پـرس 

و سیســـت مهاي مکانیکی به این 

منظور شکل گرفت.

خودروسـازي
کسب و توسعه دانش فنی 

  طراحی ساخت و نصــب خطوط 

تولـید خودرو(موتور،  بدنه،  رنگ، 

تریم) و سایر تاسیســات زیربنایی 

مرتبط در ســــایت هاي داخلی و 

خارجی ایران خودرو اجرا شد.

خـودروسـازي
اجراي پروژه هاي 

  تام پس از اجــراي ماموری تهاي 

خود در حوزه خودروسـازي با تکیه 

بر توانمندي دانشـــی خود اهداف 

جدید را در بازارهاي غیر خودرویـی 

مد نظر قرارداد.

شناسایی بازارهاي

غیـر خودرویـی 

 ه ماکنون تام در حوزه صنایع معدنی، 

ریلی، نفت و گاز، نیرو و تاسیسات به 

عنوان یک پیمانکار عمومـــــی به 

صـورت EPCC (مهندســی تامین 

ساخت نصـــب را هاندازي) به همراه 

خدمات فاینانس و پس از فـــروش 

فعالیت دارد.

 

فعالیت هـايپیمـانکـاري

788286889394

  با اخذ پروژ ههاي بزرگ ملـی هم 

اکنون تام جایگاه خود را به عـنوان 

یک شریک تجاري مطمئن تثبیت 

نموده است.

تثبیـت در بـازارهاي هـدف
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 صنایع مکـانیک و ربـاتیک

گروه صنايع مكانيك و رباتيك فعاليت خود را در تام از سـال ١٣٧٧ آغاز نمود. هدف اوليه از پايه گذاري معـرفی گـروه

اين گروه در تام، پاسخگويي به نيازمندي هاي رباتيك گروه صنعتي ايران خودرو در خطوط توليد قطعات 

پرسي و ريخته گري, بدنه, رنگ، تريم و موتور سـازي بود. در حال حاضـر اين گروه با در اختيار داشـتن 

دانش نوين رباتيك دنيا و بهره مندي از مهندسين شايســــته و خالق، آماده ارائه خدمات در زمينههاي 

/سلو لهاي پيشــرفته رباتيك در صنايع گوناگون از  طراحي، تامين، ساخت و نصـب و را هاندازي خطوط

قبيل خودروســازي، شــيميايي، غذايي، لوازم خانگي، بهداشــتي، كاشــي و ســـراميك و ... مطابق 

اسـتاندارد هاي معتبر بين المللي مي باشـد. تجارب صـنعتي و اجرايي در حوزه رباتيك, شــركت فعال در 

مجامع علمي، تعريف و اجراي پروژه هاي تحقيقاتي و ارائه دوره هاي آموزشـي ربات هاي صــنعتي، اين 

گروه را در ارائه خدمات فني مهندسي رباتيك در ايران پيشــــرو ساخته است. همچنين بر پايه دانش و 

تجربه كسـب شده، اين گروه در زمينه طراحي، ساخت، نصـب و راه اندازي ماشي نهاي مخصــوص در 

صنايع مختلف نيز فعاليت دارد.

صنعت ربـاتيك تخصـص اصلي گروه و از جمله وجوه تمايز تام در صنعت كشـور است؛ هســته 

. همكاري با شركاي معتبر  اصلي اين حوزه صنعتي، پرسنل مجرب مشـغول به كار در اين گروه هسـتند

خارجي در زمينه رباتيك صنعتي و اجراي پروژ ههاي مشترك در كنار آموز شهاي اخذ شده، اين گروه را 

قادر ساخت تا با كسب دانش نوين رباتيك دنيا و تجربه عملي، در ارائه كليه خدمات فني مهندسي حوزه 

رباتيك در صنايع گوناگون، در ايران پيشرو باشد.

 جوشــكاري نقطه اي و قوس الكتريكي, جابجايي, پاشــش رنگ و پي وي ســي, پاشــش پودر فلز، 

شعل هگيري، سيلر/ چسـ بزني, ماركينگ, كنترل ابعادي محصـول, ماشينكاري و تميزكاري با واترجت، 

برخي از كاربردهاي رباتيك اجرا شـده م يباشـد. تاكنون نزديك به ٩٠٠ ربات صـنعتي با بيش از ١٦٠٠ 

كاربرد گوناگون، توسط اين گروه اجرا شده است.



ربـات
خدمات آموزشي ربا تهاي صنعتي با ارائه بيش از ٤٠ دوره برنامه نويسي مقدماتي و پيشرفته و تعميرات و 
نگهداري براي ٢٥ شـركت با حدود ٤٠٠٠ نفر سـاعت آموزش، در گروه صـنايع مكانيك و رباتيك نهادينه شـده 

است.

پروژ ههاي خطوط پرس

   اتوماسيون خطوط پرس G2 ،G1 و G3 ايران خودرو، آيدكو و آيكيد

پروژ ههاي خطوط بدنه خودرو

  خطوط رباتيك توليد بدنه محصوالت ايران خودرو و پژو

پروژ ههاي خطوط رنگ خودرو

   ايستگا ههاي رباتيك سيلرزني و پاشش PVC سال نهاي رنگ 2 و 5 براي محصوالت ايران خودرو و پژو

   ايستگا ههاي رباتيك پاشش آستر و رويه سال نهاي رنگ 1 و 4 براي محصوالت ايران خودرو، پژو و رنو

پروژ ههاي خطوط مونتاژ خودرو

  ايســتگا ههاي رباتيك چســب زني شيشـــه (گليزينگ) خطوط مونتاژ 1، 4، تندر، آذربايجان، سمنان و 
خراسان براي محصوالت ايران خودرو، پژو و رنو

   ايستگا ههاي رباتيك پليسـ هگيري (واترجت) و تسـت نشـتي در خطوط ماشينكاري سرسيلندر و بلوك 

سيلندر

EF7 و TU5 ايستگا ههاي رباتيك جابجايي، سيلرزني و پي چبند در خطوط مونتاژ موتورهاي   

 پروژ ههاي خطوط ريخته گري

  ايستگا ههاي رباتيك خطوط دايكست 2500 تني ابهر

  ايستگاه رباتيك مذاب ريز خط ريخته گري سر سيلندر پژو 206

پروژ ههاي خطوط مونتاژ قطعات خودرو 

  خطوط مونتاژ اكسل جلو و عقب پژو 206 شركت محور سازان

   خطوط رباتيك مونتاژ رام پژو 405 و 206 براي شرك تهاي آيدكو و رينگ سازي مشهد

   ايستگاه رباتيك جوش آرك ميل فرمان L90 شركت بنيان صنعت

   ايستگاه رباتيك جوش لوالي صندلي پژو 405 شركت حديد مبتكران

   ايستگاه رباتيك پوشش لنز چراغ شركت سراج نور توس

   ايستگاه رباتيك شعله گيري سپر شركت مهركام پارس
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ماشین مخصوص

پـروژه ها

    طراحي و ساخت ربات هاي TR120 و TR150 شركت تام

    طراحي، ساخت، نصب و راه اندازي ربات هاي گنتري

    طراحي و ساخت يك دستگاه ربات كابلي

    طراحي و ساخت محور هفتم ربات با كاربري اينترپرس

    طراحي، ساخت، نصب و راه اندازي دستگاه اسلب برگردان مجتمع فوالد هرمزگان

    طراحي، ساخت، نصب و راه اندازي پمپ ژيروتوري تغذيه مواد با ويسكوزيته باال

طراحي، ساخت، نصـب و راه اندازي تجهيزات اسكيد شويي خطوط رنگ 2 و 4 ايران خودرو و خط 
رنگ خراسان

طراحي و ساخت ميزهاي گردان اتوماتيك بدنه جانبي خودرو

طراحي، ساخت، نصب و راه اندازي گان فلكسيبل چسب زني رباتيك

طراحي، ساخت، نصب و راه اندازي ميز سنترينگ هوشمند

طراحي، شبيه سازي و آناليز كامپيوتري سوئيچ 5 راهه مونوريل 

طراحي شش دستگاه جوشكاري آلتراسونيك براي جوشكاري داشبورد جديد پژو 405

طراحي و ساخت Transfer Device ها جهت قالب هاي G1 و G2 پژو 206

Air-Air و Air-Water طراحي و ساخت گريپرهاي دستگاه تست نشتي

طراحي، ساخت، نصب و راه اندازي كانواير مونوريل خط PT/ED رنگ سمند سنگال

طراحي، ساخت، نصب و راه اندازي دستگاه هاي تخليه و پركن مخزن سوخت

طراحي و ساخت دستگاه پركن تيوب چسب به صورت اتوماتيك

طراحي و ساخت ماشين مخصوص با پشتوانه پتانسيل فني مهندسي، از ماموري تهاي جديد 

گروه است. تجربه كســـب شده در طراحي و ساخت تجهيزات خاص مربوط به پروژ ههاي رباتيك، 

دليلي مطمئن براي ارجاع پروژ ههاي طراحي و ساخت ماشي نهاي مخصوص بوده است. با وجود راه 

. پروژ ههاي انجام شده در اين حوزه  دراز پيش رو، گا مهاي نخســتين با استواري برداشته شده است

شاهدي بر اين مدعا است.
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منيپـوليتـور

بينـايي ماشين

بينايي ماشين از ديگر حوزه هاي تخصــصـــي رباتيك است كه ضمن انعطاف پذيري و ارتقاي 

سطح اتوماسيون سلول هاي رباتيك، قابليت تبديل سيســـــتم هاي دستي به رباتيك را نيز فراهم 

. اين گروه بر پايه دانش و تجربه كسب شده طي همكاري با برندهاي معتبر خارجي و مراكز  مي كند

علمي، قادر به ارائه راهكار و خدمات Integration و توليد فن آوري (ايجاد و توسعه سيســتم هاي 

بينايي تام)  در اين زمينه مي باشد.

پـروژه ها

   اعالم موقعيت ورق به ربات در ابتداي خطوط پـــرس ايـــران خودرو، آيكيد و آيدكو پـــرس با 
COGNEXسيستم هاي  و  VMT

2   تشـخيص موقعيت بدنه خودرو در ابتداي خطوط رنگ و پاشش سيلر-  سالن رنگ  ايران  PVC

ISRAخودرو با سيستم 

4   تشـخيص موقعيت خودرو و محل نصـب شيشـه هاي جلو و عقب در خط مونتاژ  ايران خودرو با 
ISRAسيستم 

2   تشخيص نوع خودرو در خط رنگ  ايران خودرو با سيستم بينايي تام

   تشخيص نوع و موقعيت شيشه خودرو براي چسب زني رباتيك با سيستم بينايي تام

   كنترل كيفيت چسب زني شيشه خودرو با سيستم بينايي تام

   كنترل كيفيت سيلرزني هدر وسط بدنه سمند با سيستم بينايي تام

  اعالم موقعيت ورق به ربات در ابتداي خطوط پرس با سيستم بينايي تام

منيپوليتور يكي از محصوالت صنعتي تام است كه توسط گروه صنايع مكانيك و رباتيك طراحي، 

. استفاده از منيپوليتورهاي صنعتي در خطوط توليد، به منظور  ساخته، نصــــب و راه اندازي مي شود

. اين گروه، تجربه  بهبود شرايط ارگونومي در كاربردهاي جابجايي و مونتاژ، يك پيشنهاد بهينه است

اجراي كامل بيش از 100 دستگاه منيپوليتور را در كارنامه خود دارد.

پـروژه ها

   منيپوليتورهاي خطوط توليد بدنه (درهاي جانبي، در موتور، در صندوق و سايد)

، پنل جلو، رام، تاير و زاپاس) CNG   منيپوليتورهاي خطوط مونتاژ (باتري، مخزن 

   منيپوليتورهاي خطوط ماشينكاري بلوك سيلندر و سرسيلندر

   منيپوليتورهاي خطوط ريخته گري بلوك سيلندر و سرسيلندر

   منيپوليتورهاي خطوط مونتاژ اكسل و رام
  طراحی و ساخت منيپوليتور برقی هوشمند 



1112

   خط رباتيك توليد بدنه خودرو دنا

كارفرما:                                                                   ايران خودرو

EPC  :نوع قرارداد

محل پروژه:             تهران

تاريخ شروع:              تیر1390 

مدت زمان پروژه:               ٢٨ ماه 

ظرفيت:                                                                     ٢٥ بدنه در ساعت

با طراحي، تامين، ساخت، نصـب و راه اندازي تجهيزات ايســتگاههاي رباتيك خط توليد بدنه دنا، 

توليد آزمايشــــي اين پروژه در آبان ماه ٩٢ و توليد اسمي در بهار سال ٩٣ كليد خورد. فهرستي از  

تجهيزات اصلي اين پروژه به شرح جدول زير ميباشد:

Industrial Robots      66 systems         Pedestal Guns                           4 sets

VIN Marking               2 sets                   Robo�c Guns                             44sets       

Manipulators             9 sets                   Robo�c Gun-Grippers              12sets

Sealer Applicator      1 system              Robo�c Grippers                       9 sets

پـروژه  شاخص



1314

  گواهینامه ها و عضویت ها

١٣٩٠

پـروژه  شاخص

كارفرما:                                       شركت فوالد هرمزگان

مشاور:                                              شركت مهندسي برسو

EPC                                                                        :نوع قرارداد

محل پروژه:                                          هرمزگان - بندرعباس

تاريخ شروع:                                         ارديبهشت ١٣٩٢

مدت زمان پروژه:                       ١٥ ماه

ظرفيت:                                          ٢٠ اسلب در ساعت

Iden�fica�on No.         4612400-0STM0000 Slab Thickness          200-250 mm                                              

400 VAC, 3-Phases    Slab Width                900-2000 mm

                                         50/60Hz, 80KVA        Slab Length               4000-

12000mm

Overall Dimensions    15×12×3.5 m               Slab Weight               Max. 50 ton   

Working Pressure        150 bar                        Slab Temperature     Max. 200 °C

Steel Structure Weight 30 ton                          Working Temperature  70 °C
3Founda�on                    75 m                            Nominal Capacity     20 Slab/hour

هاي توليدي شـــركت فوالد هرمزگان، با ابعاد/ وزن  اســـلببازرســـي ايمن و ســـريع ســـطوح 

بكارگيري  ميسر مي شد كه اين  تنها 50ton/0.25m×2m×12mماشين مخصوص اسلب برگردان   با 

ماشين به طور كامل توسط اين گروه، طراحي، ساخته، نصـب و راه اندازي گرديد. مشـخصـات دستگاه 

ساخته شده در جدول ذيل درج شده است.

پروژه طراحي، ساخت و نصب اسلب برگردان

انجمن رباتيك ايران 
انجمن صادر كنندگان خدمات فني و مهندسي 

انجمن مهندسي حمل و نقل ريلي ايران 
انجمن صنفي اتوماسيون صنعتي 

انجمن مديريت منابع انسانی ايران
انجمن سازندگان صنعت نفت 

عضو اتحاديه بين المللي حمل و نقل عمومي
عضويت در سنديكاي صنعت برق ايران 

 

 عضویت ها

گواهینامه صالحیت پیمانکاري 
   پایه یک رشته صنعت و معدن تاسیسات و تجهیزات ساختمان و ابنیه و نیرو

   پایه 2 نفت و گاز و راه وترابري
   پایه یک صنعت معدن زیر رشته اتوماسیون صنعتی

   پایه یک نیرو زیر رشته پست ها و انتقال و توزیع
   پایه دو نفت و گاز زیر رشته خطوط انتقال و مخازن و تلمبه خانه ها و شبکه هاي نفت و گاز

گواهینامه تعیین صالحیت شرکت هاي خدماتی پشتیبانی و فنی و مهندسی از وزرات کار تعاون و 

امور اجتماعی در رشته تعمیرات و نگهداري ساختمان و ماشین آالت امور بهره برداري از تاسیسات
رتبه A در ارزيابي شركت هاي EPC، حوزه  فعاليت هاي صنعتي و معدني

IMS سيستم مديريت يكپارچه
(Iran MAKE Award)تنديس جايزه 5 شركت دانشي برتر ايران

اخذ تنديس بلورين جايزه مديريت مالي كشور سال هاي 90 و 91
EFQM تنديس بلورين جايزه ملي بهره وري

  گواهینـامه ها

Power Consump�on


