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  . تن محصول آن مي باشد 80000مختصري در رابطه با گروه ساخت كه شناورهاي تا ظرفيت باربري شرح 

 

  



  

شده كه حاصل و خروجـي  نوع عمليات در اين كارخانه به صورت توليدي پروژه ايي مي باشد بدينگونه كه خط توليدي بنا نهاد                  

   .مي باشد نشان داده ) بسته به نوع و ابعاد پروژه (يعني خروجي آن در طول يك سال به باال . آن پروژه هاي بزرگ مي باشد 

كه مجموع ماشـين آالت مـستقر در يـك كارگـاه فقـط              چيدمان ماشين آالت اين كارخانه از نوع كارگاهي مي باشد بدينگونه            

جهت بهتر نمايش دادن اين مطلب خالصه ايي از هر كارگاه را به منزله معرفي آن كارگاه                 . مي باشد   مخصوص عمليات خاص    

   . مي داريمبيان 

كل متريال فلزي مربوط به سازه شناورها در اين انبـار نگهـداري و در زمـان    . در ابتداي خط توليد انبار متريال مي باشد          - 1

 شيت  10000فعاليتهاي انجام شده در اين انبار مي توان به انبار نمودن حدود             از نمونه   . مناسب شارژ خط توليد مي گردد       

بـه  پليـت   شـيت    3000 شاخه پروفيل مربوط به سه پروژه كـانتينربر و           15000پليت و مرتب نمودن و نگهداري از حدوداٌ         

 اشاره  1382شناورها در سال     شاخه پروفيل مربوط به پروژه هاي لندينگ كرافت و بارج و مورد نياز تعميرات                3000همراه  

  . نمود 

 

پليتهاي مورد نياز اين صنعت معموال داراي ابعاد بسيار بزرگ مي باشد با توجه به اين ابعاد معموالٌ وزن بسيار زيادي نيز                       - 2

يـال  با توجه به قيمت تمام شده متريال و زمان اصالح متر  . دارد كه امكان تغيير فرم آن در زمان حمل و نقل زياد مي باشد               

 . معيوب مناسب است كه هر كارخانه كشتي سازي يك دستگاه ورق صاف كن در اختيار داشته باشد 



 

جهت . كارخانجات كشتي سازي بايستي حتماٌ در كنار درياها باشد و اين خود معموالٌ رطوبت بسيار زياد را به همراه دارد                   - 3

 طول دوره ساخت شناور متريال اين پروژه ها در ابتـداي كـار بـه صـورت                   در  در متريال   گيجلوگيري از بوجود آمدن خورد    

بـرش و  سطحي زنگ زدايي و يك پرايمر كارگاهي زده مي شـود  از مزايـاي ايـن پرايمـر آن اسـت كـه مـشكلي بـراي             

بنـابراين پـس از   . مـي كنـد   جوشكاري بوجود نمي آورد و ضمناٌ از تاثير گزاري رطوبت بر روي متريال و قطعات جلوگيري  

عمليات صافكاري ورق وارد كارگاه شات بالست و رنگ مي شود كه در اين مرحله براي زنگ زدايي ورق از دستگاه شـات                       

ايـن  . البته قبل از اينكه ورق به دستگاه وارد شود تحت عمليات پيش گرمايشي قرار مي گيـرد                  . بالست استفاده مي شود     

ت مي گيرد كه رطوبت موجود از سطح پليت برداشته شود و ضمناٌ موقعي كه ورق گرم باشد زنگ و                فرايند به اين دليل صور    

 نازل كه چهار عدد در باالي ورق و چهار عدد در پائين             8پرتاب ساچمه ها توسط     .پوسته ها از سطح آن بهتر جدا مي شود          

بستگي بـه كيفيـت     ( دستگاه قابل تنظيم است كه    سرعت برخورد ساچمه ها توسط اپراتور       . ورق قراردارند انجام مي شود      

پس از شات بالست ورقها توسـط    ) . موجود بر روي سطح قبل از شات بالست و كيفيت مورد نياز بعد از شات بالست دارد                

با ايـن دسـتگاه مـي تـوان         . چندين اسپري در باال و پايين رنگ مي شود و پس از رنگ وارد دستگاه خشك كن مي شود                    

 .  پليت را شات و رنگ نمود 40 ميليمتر را شات و رنگ نمود و در هر شيفت كاري مي توان تا 3100 عرض پليتهاي تا

 



 

ايـن انبـار داراي چهـار عـدد         . پليتهاي شات شده و رنگ خورده پس از اتمام كار به انبار مياني رنگ منتقل مـي شـود                     - 4

با توجه به مساحت در اختيار ايـن انبـار مـي تـوان      .  تن مي باشد     5 عدد   2 تن و    12عدد  جرثقيل دروازه ايي كه شامل دو       

 . متريال يك كشتي كانتينربر را به صورت كامل و به صورت مجزا انبار نمود 

  

 

 25انبار

  مختصات
  متر 224:طول 
  متر 38:عرض

   دستگاه 2تن 12 جرثقيل مگنت  
   دستگاه 2 تن 5جرثقيل مگنت 



 

كار تا مرحله قطعه سـاه      پروژه كشتي اين محصول به قطعات مختلف شكسته مي شود و اين شكست               يدر زمان طراح  -5

اين قطعات با توجه به نكات مختلف در كنار هم چيده شده و الگوي برش جهت ارسال بـه كارگـاه بـرش                       . پيش مي رود    

  . تهيه مي شود 

  

  



  

هيه شده و فقط مي تـوان        برنامه ساخت كشتي كه تماماٌ در همين كارخانه توسط كارشناس ايراني ت            هاين الگوها با توجه ب     -

 .  فعاليت مي باشد براي كارگاه برش ارسال مي شود 2600گفت در يك مرحله از شناور حدود 

اين كارگـاه بـا ظرفيـت       . كارگاه برش مطابق الگوها و متريال مورد نياز كار را شروع نموده و عمليات برش را انجام مي دهد                     -

 متر  12500اشد كه با كمك و همكاري كارشناسان و پرسنل فعال آن كارگاه تا               متر طول برش در هر هفته مي ب        15000رسمي  

  . طول برش در هفته رسيده ايم 

  

  

  

 



  

انبـار  . د  كليه قطعات برش شده كه همگي كد مخصوص به خود را دارد در انبار مياني بعد از كارگاه برش نگهـداري مـي شـو                        

نمودن قطعات در اين مرحله نياز به دقت مهارت و اشنا بودن به قطعات در حد بسيار زياي را دارد زيرا هـر كـشتي كـانتينربر                           

 قطعه مي باشد يعني     40 پليت و هر پليت شامل       35 شامل   Sectionمي باشد و به صورت ميانگين هر        ) Section (107شامل  

 كه همگي با كدهاي مشخص مي باشد كـه ايـن كـد محـل دقيـق قطعـه را در شـناور              قطعه برش خورده   149800در حدود   

 تن مي باشد كه تجهيزات مختلـف حمـل و نقـل             12 دستگاه جرثقيل نيم دروازه ايي       يكاين محل داراي    . مشخص مي نمايد    

كارگاه هاي ديگر را نيـز پوشـش   كفي و غيره نيز جهت جابجايي و انتقال قطعات از اين انبار به       ,تراكتور  ,سنگين مثل ليفتراك    

  . مي دهند 

 

 



 

 كشتي توسط دفتر طراحي به قطعات مركب مي باشد يكي از اين قطعات مركب به نام پانل مـي           شدهمانگونه كه قبال عرض      -

 .پانلهاي مسطح و پانلهاي منحني . پانلها به دو گونه مي باشند . باشد 

  

 

  



 

 جهت مونتاژ و جوش پليتها و پروفيلها و در نتيجه ساخت و ساز پانل وجود دارد                 T.T.Sدر يكي از كارگاه ها دستگاهي به نام          -

 تني كه در باالي كارگاه قرار گرفته انـد و هـر كـدام دو                40كليه كارهاي جابجايي قطعات در اين كارگاه بر عهده دو جرثقيل            

 . ند ميباشد  تني دار20هوك 

 يا به صورت اتوماتيك يا به صورت نيمه         ه ايستگاه كاري ميباشد كه در هر ايستگاه كاري مشخص ك          5 داراي   T.T.Sدستگاه   -

 . اتوماتيك و يا به صورت دستي كار مي كند 

  

 

 

- 



 

بتدا از انبار قطعات بـرش خـورده قطعـات مـورد نيـاز را           كارگاه بدين ترتيب است كه ا     در رابطه با فرم دهي و روش كار در اين           

يعني هر پليت را روي دستگاهي كه بايد كار را انجام           . تامين كرده سپس پليتهاي آمده از انبار را در كارگاه دپوي موقت مي كنند               

كنند بعد با دسـتگاه مـورد       سپس از روي نقشه نقاطي را كه بايد خم شوند انتخاب كرده و عالمت گذاري مي               . دهد قرار مي دهند     

كـار را دقيقـا     , نظر كار فرم دهي و حالت دادن پليت مورد نظر را انجام داده و با استفاده از شابلونهاي تهيه شده جهت هر پليت                      

بعد از انجام اين مراحل پليت براي گرفتن خرابي هاي احتمالي به نقطه ديگـر               .  مورد نظر را گرفته باشد        فرم چك كرده تا پليت   

  .كارگاه ارسال مي شود و پس از برطرف نمودن هر نوع خرابي احتمالي براي مصرف كننده ارسال مي شود 

  

 



در . تن در هفته نيز نزديـك شـده ايـم          180 تن پانل مسطح در هر هفته مي باشد كه فعال تا             250 اين كارگاه با ظرفيت رسمي      

مـي باشـد ايـن      در بين شركتهاي همنوع موجود در خاورميانههان مجتمع يكي از مجهزترين شركت رابطه با فرم دهي قطعات اي     

 تن افقي يك دستگاه رول سه محـوره بـا   400و 300 تن عمودي دروازه ايي دو دستگاه پرس       800مجتمع با يك دستگاه پرس      

  . ل به كار مي باشد متر در اين مرحله مشغو13رول پرس با عرض كارگيري متر و يك دستگاه 3,5عرض 

  

  

 



يك مرحله از قطعات نيمه ساخته كه خود از قطعات برش خورده و قطعات نيمه ساخته ديگر مثل پانل تشكيل شده اسـت بـه                         

 Small يا بلوك مي باشـد وقتـي كـه كليـه مراحـل قبـل از سكـشن سـازي آمـاده ميـشود ، از قبيـل پانـل ،             Sectionنام 

Component، Sub Assembly و قطعات ديگر ، ساخت سكشن شروع مي شود  .  

  

  

  

  

 



 

  

 و  مـي شـود   در كارگاه وسايل زير سازي سكشن از قبيل كيل بلوك گوه ساپورت و غيره آمـاده                 باتوجه به ابعاد و تناژ سكشن       

مل مي شود و قطعات مركب بزرگ مثل پانل با وسـايل سـنگين              قطعات كوچك با وسايل حمل و نقل مثل كفي تريلي و غيره ح            

 با كمك سـه دسـتگاه جرثقيـل سـقفي در            . حمل مي شود     تن حمل بار را دارد و        260مثل دو عدد بوژي كه هر كدام ظرفيت         

 باال و ارتفاع زياد در كارگاه غالبا سكشن هاي با تناژ    .  تن بار را بلند مي نمايند برروي هم نصب مي گردد             300كارگاه كه جمعاٌ    

 عدد سكشن ظرفيت نهايي  دارد كه معموال سكشنها طوري چيده مي شوند كه فضاي رفـت و                   15ساخته مي شود اين كارگاه      

  . آمد افراد و بردن وسايل به راحتي انجام گيرد 

 تن در هفته رسيده است كه تالش مي شود با كمك گرفتن از روشهاي مختلف ظرفيت كارگاه                  120اين كارگاه فعال به ظرفيت      

  . باال برود 

     



 

 

**))Berth Erection((**  
 از مرحله شات بالست وبرش تـا   بوده كه نتيجه تمام فعاليتهاي انجام گرفتهBerth Erectionآخرين مرحله ساخت شناور 

 مشغول به فعاليت مي باشند كـه   outfitting دراين مرحله خالصه مي گردد در اينجا دو گروه سازه و  outfittingسكشن و

 عمليات نصب تجهيزات نهـايي را برعهـده    outfittingو گروه    ) Block Assembly(گروه سازه عمليات نصب سكشنها 

آن مي با شد كه بايد به طريق خاص صورت پذيرد تا            ) Sequence(نصب  نجا مهم و ضروري است ترتيب       دارند آنچه كه دراي   

در نصب سازه مهارت افراد حـرف اول را مـي زنـد ونيازمنـد نيرويـي متبحـر و                    . بتوان فعاليتها را طبق يك روال به پيش برد          

 ريزي مشخص درمكان مشخص مشغول به فعاليت مـي          باتجربه است اين نيروها آموزش ديده اند وهر كدام طبق يك برنامه           

  .باشند 

  

  
  
  

  



 



 

  

كـه   )  42M وعرض آن  210Mطول هر پاركينگ ( وجود دارد  D5, D6,D7, D8 عناوين با پاركينگ 4،درقسمت نصب يارد 

قابليت  تنها  D8 را دارند وپاركينگ  150TONدو جرثقيل منگان با ظرفيت  توانايي دسترسي به  D5 ,D6,D7 هايپاركينگ

رسيد يا حتي در ضمن آن جابجايي شـناور          براي آنكه بتوان بعد ازاينكه عمليات نصب به اتمام           استفاده از يك جرثقيل را دارد       

  18Mو طـول   1.17M عرضدل هايي به  خواهد شد كه دراينجا از كري استفاده آسان باشد از تجهيزاتي به نام كريدل وگوه

 مي باشد كه داراي يك  Transfer yard Bridgeدر قسمت جنوبي پاركينگ بخشي به نام ترانسفر يارد . استفاده مي گردد

مي باشدكه شناور را از پاركينگ مورد نظر انتقـال مـي   )  172m و عرض   149mطول (  هزارتن 11دستگاه كشنده به توان 

  .دهد 

تقال سكشنها از كارگاه رنگ به پاركينگ از دستگاهي به نام بوژي استفاده مي شود كه مشخصات دستگاه بـه شـرح                      جهت ان 

  زير است 

 kg 61500 :وزن دستگاه 

 kg 260000: توان كاري 

  5000mm * 20500mm: ابعاد 

 2350mm: باالترين ارتفاع كاري 

 1550mm: كمترين ارتفاع كاري

  روليكالكتروهيد: قدرت حركتي 



 

  )65(معرفي كارگاه مكانيك 

  

رگاه يك ماشين   ادر اين ك  . در اين كارگاه كليه عمليات تراشكاري ،سوختكاري ، سنگ زني و چرخ دنده تراشي صورت ميگيرد                 

عـات بـزرگ     وجود دارد كه براي تراشكاري قط      3000mm و ارتفاع    3500mm و عرض    17800mm متري با طول     13تراش  

از ديگر دستگاههاي موجود در اين كارگاه دو عـدد ماشـين تـراش              . مانند شافت پروانه و نظاير آن مورد استفاده قرار ميگيرد           

 و بـا قـدرت      4050mm و ارتفـاع     1380mm و عرض    3700mmيونيور سال يك متري و دو متري يك دريل راديال با طول             

كله زني استفاده    ماشين   يك دستگاه و يك دستگاه سنگ زني با ميز مغناطيسي          كيلو وات يك ماشين صفحه تراش        5,5موتور  

  . مي شود 

 ياد شده عمليات ساخت فنداسيون يونيتها و نصب ماشين آالت بر روي آنها نيز صورت ميگيرد                 كارهايدر اين كارگاه عالوه بر      

الزم بـه ذكـر     . هاي انجامي در اين كارگاه ميباشـد        ساخت ساپورتها و ماژولها و عمليات نصب يونيت بر روي ماژول نيز از كار             

  . است كه يونيت و ماژولها مربوط به پروژه كانتينربر است 

 تـن   3 تن و دوتاي انها با ظرفيت جابجـايي          5 و   20,5اين كارگاه داراي چهار جرثقيل ميباشد دو تاي آنها سقفي و با ظرفيت              

  . ميباشد 

اتصاالت پايپ بين ماشـين آالت و پمپهـا بعـد از سـاخت پايـپ در                 .  وابستگي دارند     با هم از نظر كاري نيز      65-60كارگاه  

  . منتقل ميشود 65 براي نصب به كارگاه 60كارگاه 



  

  



 

  

**)) Painting Shop ((** 

 

انتقال داده مي ) رنگ(46براي انجام عمليات رنگ زني به كارگاه  ريليز شدند GLو  QCپس از آنكه سكشنها با تاييد نهايي 

براي آنكه رنگ بتواند بخـوبي بـرروي فلـز دوام    . استفاده مي شود ... و  Hample, Sigmaشوند در كارگاه رنگ از رنگهاي 

استفاده مـي   ) الست  سندب(بياورد الزم است كه سطح كامال صاف وصيقلي باشد كه براي اين منظور از عمليات گريت بالست                  

شود و پس از آن عمليات رنگ آميزي به شيوه اي كه از طرف دفتر فني طبق اصول خـاص معـين شـده بـه تعـداد اليـه هـا                                

آنچه كه دراينجا مهم است شرايط محيطي وجوي است به عنوان مثال درجه رطوبـت هـوا      .وضخامت مورد نياز صورت ميگيرد      

ليات رنگ آميزي بيهوده خواهد بود چون در صورت باال بودن رطوبت باعث پوسته شدن               كمتر با شد وگرنه عم    % 80بايستي از   

پس از هر اليه رنگ آميزي زماني براي خشك شدن آن صرف مي شود كـه بـا ايـن                    . ونچسپيدن رنگ  به سطح فلز مي شود         

  .  روز به طول خواهد انجاميد 4 الي 3اوصاف حدودا عمليات رنگ هر سكشن چيزي حدود 

 4 ارتفاع و با تجهيزاتي شـامل  6mعرض  18mطول و  60m : قرار دارد  به ابعاد قديم در شمال سايت موقت گاه رنگ كار

دو عـدد  ، هواي فشرده ،عدد شيلنگ واتر جت جهت شستشوي اليه اول رنگ Air lesst ،1 عدد 2 ،عدد ديگ سند بالست 

mixer  جهت ميكس كردن رنگ   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

 



 

  

  .  تاكنون جهت راه اندازي و تست ماشين آالت و همچنين آموزش پرسنل پروژه هاييي تعريف شده است 1379 طي سالهاي

. در روند تعريف پروژه ها سعي برآن شده كه پروژه ها از مرحله ساده شروع و به مرحله سـخت و مـشكل و پيچيـده برسـند                       

  : بدينگونه كه 

  خيلي ساده     2001ا نام كوثر  تن اول ب2000 ساخت بارج  طراحي و پروژه-1

  ساده     2002 تن دوم  با نام كوثر 2000 ساخت بارج طراحي و  پروژه-2

  پيچيده        تن سوم با نام ارجان          2000 ساخت بارج طراحي و  پروژه-3

  مشابه باال    تن چهارم  با نام طوفان2000 ساخت بارج طراحي و  پروژه-4

  مشابه باال       تن پنجم  با نام جمال  2000 بارج  ساختطراحي و  پروژه-5

 -7 .اين پروژه نيمه تمام به گروه هاي ديگـر داده شـد                    تن ششم  با نام جمال  2000ساخت بارج  طراحي و پروژه -6

  جهت كاربري بجاي اسكله          241 تني به نام كوثر 240ساخت شناور پانتون  طراحي وپروژه 

   جهت كاربري بجاي اسكله          242 تني با نام كوثر 240ساخت شناور پانتون  راحي وط پروژه -8

   مخصوص حمل و به اب اندازي سكوي نفتي   105 تن اول با نام تندگويان 10000 ساخت بارج طراحي و  پروژه-9

  تانك بارج        5001 تن اول  با نام كوثر 5000 ساخت بارج طراحي و  پروژه-10

   تانك بارج    %96 تن دوم  در حال ساخت 5000ساخت بارج  طراحي و پروژه -11

  حمل بار برروي عرشه و مخازن   %  96 تن سوم در حال ساخت 5000 ساخت بارج طراحي و  پروژه-12

  حمل بار برروي عرشه و مخازن  % 95 تن چهارم در حال ساخت 5000ساخت بارج  طراحي و پروژه -13

   مخصوص حمل مواد سوختني     %60تن اول در حال ساخت 1 5000ساخت بارج  ي وطراح پروژه -14

  ساخت كشتي كانتينربر اول  طراحي و پروژه -15

   ساخت كشتي كانتينربر دوم طراحي و  پروژه-16

  ساخت كشتي كانتينربر سوم  طراحي و پروژه -17

 NSWBقال تجربه و تكنولوژي در كشور آلمان و در شـركت            پروژه هاي كانتينربر جمعاٌ شش عدد بوده كه اولين آن جهت انت           

 نفر مـاه از     28 نفر ماه از پرسنل توليد برنامه ريزي و كنترل پروژه و             104در طول زمان ساخت اين شناور جمعاٌ        . ساخته شده   

لف در سطوح ديگـر  با توجه به نياز مبرم به آموزش مخت. پرسنل دفترمهندسي جهت آموزش به خارج از كشور منتقل شده اند          

الزم ديده شد كه توسط واحد آموزش مجتمع دوره هاي مختلف از جمله مهمتـرين آن دوره آمـوزش مونتـاژ و دوره آمـوزش                         

  . جوشكاري در پوزيشنهاي مختلف و آموزش زبان انگليسي شروع شود 

  . ام برد در طي آموزشهاي برون مرزي الزم است به آموزش دو نرم افزار خريداري شده از خارج ن



 

 شناور مي باشد از كشور انگلستان خريداري گرديد كه جهت اسـتفاده             طراحي كه يك نرم افزار مخصوص       Tribonنرم افزار   

  .  نفرماه آموزش در كشور انگلستان برگزار گرديد 16بهينه از اين نرم افزار 

ـ              MARSنرم افزار    ازي مـي باشـد از كـشور دانمـارك           كه يك نرم افزار مخصوص كنترل متريال در كارخانجـات كـشتي س

 روز آمـوزش در كـشور   15 بـه مـدت   از مديران ميـاني  نفر 12خريداري گرديد كه جهت استفاده بهينه از اين نرم افزار براي            

  . دانمارك برگزار گرديد 

از ه و پـس  توسط شركت ملي نفتكش ايران بازديدهايي متوالي از اين كارخانـه بـه عمـل آمـد     كه اخيراٌ   تالزم به توضيح اس   

 آن شركت محترم دو فروند كشتي حمل فرآورده هاي نفتي شـيميايي بـا ظرفيـت حمـل                   گانوسط بازديد كنند  تتاييدات الزم   

  . فارش داده اند كه به زودي عمليات ساخت آن شروع مي گردد س به اين شركت  براي هر شناور تن35000


