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تـاریخچه

پیروي از انقالب صنعتی نســــل چهارم، 

سازماندهی مجدد ماهیت دانش بنیان تام،  

استفاده از پتانسـی لهاي مهندسی در تولید 

قطعات با تکنولوژي باال و ورود به شــبکه 

بــــرق و الکتـــــرونیک خودرو از جمله 

سیاس تهاي اصلی تام بوده است.

شـرکت تام در سـال 1376 فعالیت 

خود را با هدف ارائه تکـنولوژ يهاي 

نوین و اتوماسـیون در زمینه صـنایع 

.خودرویی آغاز کرد

تام با الگوگیري از شــرک تهاي پژو و فیات 

به صورت یک هسته دانشی، خدمات خود را 

نهادینه کرد. طراحی ساخت و نصب خطوط 

تولید خودرو (موتور، بدنه، رنگ، تریم) و سایر 

تاسیســـات زیربنایی مرتبط در سای تهاي 

داخلی و خارجی ایران خودرو اجرا شد.

تام پس از اجراي ماموری ت خود در حوزه 

ـازي با تکیه بر توانمند يهاي  خودروسـ

دانشــــی، اهداف جدید را در بازارهاي 

ی مد نظــر قــرار داد و با  ـ رخودروـی غی

چرخشـی هوشمندانه سعی در استفاده از 

این توانمند يها در سایر صنایع کرد.

 تام در حوزه صـنایع معدنی و فوالدســازي، 

نیرو، حمل و نقل و زیرسـاخت،کنترل و ابزار 

دقیق، نفت، گاز و پتروشــیمی به عنوان یک 

EPCپیمانکار  (مهندســی، تامین، ســـاخت، 

نصب و را هاندازي) فعالیت دارد.

این شــــرکت با اخذ پروژ ههاي بزرگ ملی  

جایگاه خود را به عنوان یک پیمانکار صاحب 

دانش و توان اجرایی تثبیت کرده است.

13861398 13781384 1376

معرفی شرکت

حوزه هاي فعالیت
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گستره خدمات در حوزه صنایع معدنی  و فوالد سازيصنایع  معدنی

خردایش

فرآوري کانی هاي غیر آهنی شامل مس

  آلومینیوم، آهک، ذغال و سایر امالح معدنی 

احداث کارخانه هاي تولید فروآلیاژ

 شامل فروسیلیس، فرومنگنز، فرونیکل و.... 

 واحدهاي تجزیه هوا و تولید هواي فشرده 

 تصفیه غبار و دود 

 تصفیه آب و پساب صنعتی

 سیستمهاي انتقال مواد 

 سیستم هاي مانیتورینگ، کنترل و اتوماسیون صنعتی

 svcسیستم هاي توزیع و پست هاي برق و 

 سیستم هاي ایمنی و حفاظتی و اعالم و اطفاء حریق

 احداث پلنت هـاي
 تغلیظ مواد معدنی

 احـــداث کلیــه
 واحد هاي جانبی

 احــداث پلنـت هـاي

 گندله سازي 

تولید آهن اسفنجی

 فوالدسازي 

 احداث واحدهاي متالورژي ثانویه 

 نوردمیلگرد، نوردخطوط نورد شامل

 ورق گرم و سرد، نورد ریل نورد پروفیل و... 

تغلیظ سنگ آهن

ریخته گري

 زنجیره ي تولید فوالد
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پـروژه ها

بازسازي اتوماسیون ماشینهاي ریخته گري

7 و 8 ذوب آهن اصفهان

بازسازي اتوماسیون کوره بلند ذوب آهن اصفهان

نوسازي سیستم کنترل واحد پروژه آبرسانی فوالد مبارکه

سیستم غبارگیر برش خرسک فوالد خوزستان

اصفهان

یزد

هرمزگان

کرمان

خوزستان

نوسازي سیستم اتوماسیون مجتمع مس سرچشمه

تصفیه خانه ي بخش فوالدسازي و 

احیاء کارخانه فوالد سازي بردسیـر 

احداث کــــــوره هاي پخت آهک 

شرکت فوالد سنگ فوالد مبارکه

توســــــعه و نوســــــازي کارگاه نورد 

650 فوالد سازي ذوب آهن اصفهان 

احداث کارخانه آهن اسفنجی اردکان

احداث مجتمع فوالد بافق

راه اندازي آلومینیوم هزار کرمان

احداث خط ســنگ شـــکن اولیه

شرکت فوالد سنگ فوالد مبارکه

فوالد مبارکهRH-TOPاحداث واحد 

نوسازي و بهسازي اتوماسیون آبرسانی کوثر 

ذوب آهن اصفهان

اعلــام و اطفــاي حـریـق پســت

و مخازن شبکه آب فوالد مبارکه

احداث مجتمع فوالد بردسیر

(VD)نوسازي سیستم گاز زدایی تحت خالء 

اسلب برگردان فوالد هرمزگان



   پروژه احداث کارخانه فوالدسازي بردسیر

SISCO کارفرما: مجتمع فوالد سیرجان ایرانیان

EPC  :نوع قرارداد

محل پروژه: بردسیر- کرمان

ظرفیت تولید: یک میلیون تن شمش فوالد

مجري: شرکت تام ایران خودرو
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فولادسازيب ردسیر



کوره قوس الکتریکی

واحدخنک کاري و توزیع آب

سیستم تصفیه غبار

جرثقیلهاي حمل و انتقال 

پاتیل، شمش و قراضه

واحد تولید گازهاي صنعتی
 و هواي فشرده

سیستم انتقال مواد واحد ریخته گري پیوستهکوره پاتیلی

واحد ذخیره و آماده سازي

قراضه آهن

ایستگاه دریافت و تقلیل

فشار گاز طبیعی

پست برق     400/33

  و شبکه توزیع برق 

SVC
ظرفیت یک میلیون تنظرفیت عملیاتی کوره 140 تنحداکثر ظرفیت 180 تن

 شمش فوالدي در سال
ظرفیت: دو میلیون متر

 مکعب در ساعت

3 Nm /hr7500  -  ظرفیت تولید اکسیژن 
3 Nm /hr2000 ظرفیت تولید نیتروژن

3 Nm /hr80 ظرفیت تولید آرگُن

ظرفیت تولید هواي فشرده جهت استفاده در 
3 Nm /hr 6000 سرویس

دِبی آب در گردش برجهاي  1 و 2 

به ترتیب 8500 و 500 مترمکعب 

در ساعت

ظرفیت نوار انتقال مواد: 600تن

 در ساعت

8 دستگاه جرثقیل سنگین و پروسه اي

(از 20 تا 320 تن)

 و 45دستگاه جرثقیل تعمیراتی و غیر 

پروسه اي(از یک تا 10تن)

  MVA240  :ظرفیت پست

ظرفیت  180 مگاوار

داراي حجم ذخیره 10 هزارتن و 

120 تن براي 30 روز تولید
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واحـد هاي جـانبی
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گواهینام هها و دستاور دها


