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شرکت سنگين سازه


تجهيز فوالدي

معرفي

شماري از پيشکسوتان صنعت سازه هاي فوالدي پروژه هاي بزرگ صنعتي در رده مدديران ارشدد
شرکت هاي مرتبط ،عناصر متشکله شرکت سنگين سازه تجهيز فوالدي (سدهامي خداص ) را بده وجدود
آورده و اميد دارند با توجه به سوابق طوالني خود در طراحي  ،مهندسدي ،سداخت و نبد سدازه هداي
پيچيده و سنگين فلزي  ،سهمي در پيشبرد صنعت کشور ايفا نمايند .
اين شرکت فعاليت خود را در سال  1379آغاز وطي اين چند سال پروژه هاي بسياري را با جل
رضايت مشتريان تکميل و تحويل نموده است .در حال حاضرنيز با در اختيار داشدتن  1800متدر مربد
فضاي سرپوشيده  450 ،متر مرب فضاي اداري  ،کارگري ،انبار و با بهدره گيدري از تجهيدرا مشدروحه
در زميني به مساحت  10000مترمرب بستر مناسبي جهت توليد انواع مبنوعا فلزي اعم از سبك و
سنگين با تناژ  450تن در ماه بشرح زير مي باشد :
 اسکلت هاي پيچ و مهره اي پيش ساخته و يا جوشي برجهاي مسکوني و تجاري بدا هدر
تعداد طبقه و پيچيددگي مدورد اسدتفاده درپدروژه هداي شدهري ،عمراندي ،نيروگداهي ،
پااليشگاهي  ،صنعتي و معدني
 سوله و سالنهاي خرپائي با دهانه هاي مختلف
 سکوهاي نگهدارنده لوله
 جرثقيل هاي سقفي و دروازه اي
 پلهاي سواره و پياده رو
 بيلبرد هاي تبليغاتي و تابلوهاي جهت نما
 پالت هاي فلزي در تيراژ باال مورد استفاده در صنعت خودرو و ...
 بهينه نمودن طرحهاي فلزي بلحاظ صرفه جويي در مبرف مواد اوليه

ذيالً بخشي از پروژه هاي انجام شده شرکت از بدو تأسيس به همراه فهرستي از تجهيزا و امکانا اين
شرکت و اطالعا مفيد ديگر ارائه مي گردد:

 امکانا و تجهيزا
شرکت سنگين سازه تجهيز فوالدي مجهز به کليه تسهيال و تجهيزا الزم براي ساخت و نب انواع سازه هاي
فلزي مي باشد  ،که در جدول زير نشان داده شده است :
1

دستگاه جوش زير پودري اتوماتيكSAW

دو دستگاه

2

دستگاه جوش MIG/CO2

ده دستگاه

3

دستگاه رکتي فايرSMAW

ده دستگاه

4

دستگاه برش ريلي هفت شعله اتوماتيكCNC

دو دستگاه

5

دستگاه برش ريلي گازي نيمه اتوماتيك P2

ده دستگاه

6

دستگاه سنگ ساب و برش

ده دستگاه

7

دستگاه پانچ  5کاره

يك دستگاه

8

ليفتراك  5تن Linde

يك دستگاه

9

ليفتراك ده تن Linde

يك دستگاه

10

کمپرسور  ( 750با دو نازل )

يك دستگاه

11

تجهيزا سند بالست

يك دستگاه

12

دستگاه ريجيد ( دنده زن برقي )

دو دستگاه

13

دستگاه کمپرسور و ديگ رنگ و ايرلس

دو دستگاه

14

دستگاه اره آتشي

دو دستگاه

15

وانت نيسان

يك دستگاه

16

جرثقيل سقفي (  10تن )

يك دستگاه

17

جرثقيل سقفي (  5تن )

يك دستگاه

18

جرثقيل دروازه اي (  10تن )

يك دستگاه

19

تابلو برق  300آمپر سه فاز و يك حلقه چاه عميق آب

يك دستگاه

20

خودرو سواري

دو دستگاه

21

دريل مگنت و سه نظام و پايهMS32

دو دستگاه

22

دستگاه دريل راديال روس

يك دستگاه

23

دوربين نقشه برداري ( ترازياب و زاويه ياب )

يك دستگاه

24

دستگاه نورد ورق و پروفيل

يك دستگاه

25

دستگاه آون الکترد  100کيلوئي

يك دستگاه

26

ديزل ژنراتور 300 KVA

يك دستگاه

سيستم و مراحل توليد



سيستم توليد شرکت سنگين سازه تجهيز فوالدي بر اساس روش هاي تجربه شده و کار آمد توليد اسدکلتهاي
فوالدي بنياد نهاده شده است  .مجوعه توليد اين شرکت داراي واحدهاي قطعه سازي – مونتداژ – جوشدکاري – زندگ
زدائي و رنگ آميزي بوده که هر قسمت داراي واحد کنترل کيفيت مختص به خود ميباشد .


استاندارد هاي طراحي مورد استفاده در تهيه مدارك فني شرکت منطبق بر آئين نامه بين المللي AISC



استاندارد جوشکاري منطبق بر آخرين نسخه منتشره آئين نامه جوشکاري () AWS D1.1
در موارد اجرائي از آئين نامه  CODE OF PRACTICEو ضمائم مربوط درجهت بهبود روش هاي توليدد اسدتفاده
ميشود
جهت زنگ زدائي و رنگ آميزي استاندارد  SSPCمالك عمل قرار ميگيرد.
واحد کنترل کيفيت در دو مجموعه کنترل ابعاد و اندازه و کنترل جوش فعاليت دارد .آزمايشا جدوش مدورد
استفاده شامل  MT،UT، VT ،PTميباشد که به فراخور پروژه مورد نظر مورد استفاده قرار ميگيرد .
مدارکي مانند  WPSو  PQRدر مورد فرايند جوشکاري پروژه هاي اين شرکت با توجده بده نيازهداي پدروژه
تهيه ميگردند .








توزي نيروي انساني

با توجه به طبيعت کارها و زمينه هاي فعاليت اين شرکت  ،کدادر مدديريت همدواره اهدم تدوان خدود را در جلد و
نگهداري نيروي انساني و پرسنل متخبص و رشد و ارتقاء سطح دانش و کارداني آنان دانسته و بدا ايجداد انگيدزه هداي
مالي و حرفه اي و رعايت اصول صحيح و روابط انساني مناس موفق شدده اسدت کدادر متخبدص و ورزيدده اي را در
محيط صميمي گرد هم آورد  .در ذيل اين صفحه نمودار توزي نيروي انساني نشان داده شده است :
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فني و مهندسي صورت وضعيتي

قسمتي از پروژه هاي انجام شده توسط شرکت از سال  81الي 92
طراحي و ساخت و نب  6دستگاه پل عابر پياده و فونداسيونهاي آن در جاده مخبوص کرج گمرك مهر آباد – هدالل احمدر پدارك
رازي – ميدان وحد اسالمي – جاده دماوند سه راه آزمايش – جاده دماوند سه راه بيمارستان سرخه حبار – جاده قديم کرج مقابل
شهرك نبر با دهانه هاي بين  22تا  32متر.
 نقشه اجرائي وساخت و نب يکدستگاه سالن خرپايي به طول  100متر و بعرض  14متر به ارتفاع  10متر بدا جرثقيدل  5تدن جمعداً
بوزن  ، 140سه دستگاه سالن خرپايي به طول  50متر و بعرض  26متر بده ارتفداع  12متدر جهدت سدالن تعميرگداه و پوشدش لولده
کارخانه لوله سازي سديد در ماه شهر بوزن  380تن سند بالست با رنگ اپوکسي
نقشه اجرائي و ساخت و نب

برج  9طبقه در ميگون ببور قاب دو طرف گيردار( بدون بادبند ) بوزن 550تن با تير ورق باکس.

طراحي و ساخت و نب  4دستگاه تابلوي جهت نماي درون شهري در ماهدشت – بلوار اصلي ماهدشت بوزن  25تن
ساخت  800دستگاه پالت فلزي دقت باال براي شرکت سايپا بوزن 180تن
 ساخت و نب اسکلت فلزي دقت باال مخبوص قفسه بندي سنگين تمام اتوماتيك شرکت سايپا بوزن  20تن
نقشه اجرائي و ساخت و نب دو دستگاه برج فلزي 13طبقه دربزرگراه نواب ببور کامپوزيت بوزن 1100تن با تير ورق و باکس.
ساخت 450دستگاه اسکلت فلزي تمام پيچ و مهره اي مناطق زلزله زده زنجان بوزن  55تن
 طرح و ساخت و نب چند دستگاه جرثقيل سقفي براي سالن از دهانه  10الي  24متر و ظرفيت تا  40تن .
طرح و ساخت چندين دستگاه کانکس براي ارسال به نقاط مختلف کشور
طرح و ساخت و نب
طرح و ساخت 5

چندين دستگاه سوله با دهانه و ابعاد متفاو و در نقاط مختلف کشور
دستگاه مبدل هواخنك و سازه هاي مربوطه شامل پلندوم ،فدن ريندگ ،بانددل فدريم بدوزن حددود  200تدن در

اصفهان
ساخت  1300تن اسکلت فلزي پيچ و مهره اي سکوي نگهدارنده لوله (پايپ رك) ايستگاه تقويت فشار جزيره سيري شرکت ملدي گداز
ايران
نقشه اجرائي و ساخت و نب برج فلزي 10طبقه در کيانمهر کرج شرکت هاي تحت پوشش بنياد ببدور کامپوزيدت بدوزن500
تن با تير ورق و باکس.
نقشه اجرائي و ساخت و نب برج فلزي 11طبقه در خ شهيد رجائي پروژه آرين بوزن 1200تن با تير ورق و باکس
ساخت و نب يك دستگاه سيلوي گندم به وزن  50تن براي شرکت آرد امين در ماهدشت.
نقشه اجرائي و ساخت و نب برج فلزي 16طبقه در نوشهر پروژه شم ساحل شرکت ايران سازه بوزن 1400تن با تير ورق و باکس.
نقشه اجرائي و ساخت و نب برج فلزي 11طبقه هتل بين المللي کرمانشاه با طرح قداب خمشدي ويدوه وبده شدکل پديچ و مهدره اي
متعلق به سازمان سياحتي بنياد ببور کامپوزيت بوزن 1700تن با تير ورق و باکس.

نقشه اجرائي و ساخت و نب دو برج فلزي  23طبقه شمال پارك چيتگر شرکت آ اس پ بوزن 3500تن با تير ورق و باکس.
نقشه اجرائي و ساخت و نب برج فلزي 10طبقه در خ پاسداران دروس شرکت ايران سازه بوزن  1500تن با تير ورق و بداکس بدا
طرح قاب خمشي ويوه

 طراحي و ساخت و نب سالن هاي چهارگانه مجموعه کارخانجا بتن بناي سبك رضوي به مساحت  6700متدر مربد ووزن 400
تن واق در قرچك ورامين.
 اجراي سيستم تقويت اسکلت بتني با پوشش فلزي در تهران به وزن  200تن.
 ساخت و نب مجموعه انبارهاي تعاوني فرآورده هاي چوبي به مساحت  2000متر مرب ووزن  400تدن واقد در شدهرك صدنعتي
خاوران.
 ساخت و نب

سالنهاي انبار و مجموعه اداري شرکت پرتو(مپنا) در مالرد کرج با رنگ اپوکسي به وزن  300تن.

 ساخت و نب

سالن چهار طبقه کارخانه و مجموعه اداري شرکت آرين سيستم رو در جاجرود به وزن  130تن.

 طراحي  ،ساخت و نب

يکدستگاه پله فرار به شکل کامال پيچ و مهره اي براي سازمان ملل متحد  UNDPدر بلوار شدهرزاد بده

وزن  30تن.
 نقشه اجرائي و ساخت و نب يکدستگاه برج فلزي  8طبقه در شهرك الله شرکت تعداوني نظدام پزشدکي ببدور کامپوزيدت بدوزن
 1300تن با تير ورق باکس.
نقشه اجرائي و ساخت و نب يکدستگاه ساختمان فلزي  5طبقه در شهرك الله شرکت پيام همشدهري ببدور کامپوزيدت بدوزن
 150تن با تير ورق باکس.
 ساخت و نب

سالنهاي انبار و ورك شاپ شرکت نيرپارس(مپنا) در منطقه گازي پارس جنوبي فاز  13و  14با سند بالسدت و رندگ

اپوکسي به وزن  380تن.
 ساخت و نب

سالنهاي انبار و ورك شاپ شرکت ونيران آپادانا در منطقه پتروشيمي عسلويه با سند بالست و رندگ پلدي اورتدان وزن

 260تن.
 ساخت و نب مجموعه انبارهاي شرکت شهرك صنعتي کاوه به مساحت  3600متر مرب وزن  300تن واق در شهرك صنعتي کاوه
 طراحي و ساخت و نب سالن هاي چهارگانه مجموعه کارخانجا سمنت برد شرکت ديوار پوشش به مساحت  6200متر مربد وزن
 250تن واق در بندر گز.
 طراحي و ساخت و نب سالن ورزشي و قوسي شرکت بهره برداري مترو تهران به مساحت  2200متر مرب ووزن  130تن واق در
تهران چهارراه کالج.

پروژه هاي در حال انجام سال 93
ساخت و نب مجموعه انبار و کارگاههاي شرکت آريا فوالد به مساحت  3600متر مرب وزن  320تن واق در ماهدشت کرج

نقشه اجرائي و ساخت و نب برج فلزي 10طبقه در خ فرشته تهران بوزن 350

تن با تير ورق و باکس با طرح قاب خمشي ويوه

ساخت و نب ساختمان فلزي 4طبقه در لواسانا شهرك کالك سازه بوزن  200تن با تير ورق و باکس

نقشه اجرائي و ساخت و نب برج فلزي 10طبقه در گوهردشت کرج بوزن 400

تن با تير ورق و سقف متال دك

نقشه اجرائي  ,ساخت و نب سالن توليد شرکت بيبافت گستر به مساحت  8000متر مرب و به وزن  700تن واق در شهرك صنعتي
اشتهارد
ساخت و نب انبار شرکت محورطاليي به مساحت  6000متر مرب وزن  280تن واق در خرمشهر

چار سازماني
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