
COVERING ALL DIMENSIONS 
OF VIBRATION TESTING

SignalStar
Vibration Control Systems

Since 1984, Data Physics has been driven by customer needs to develop, internally and through 
acquisition, a full range of powerful technologies for noise and vibration applications.

Learn more at
www.dataphysics.com

TEST & MEASUREMENT SOLUTIONS FOR NOISE & VIBRATION APPLICATIONS

SignalCalc
Dynamic Signal Analyzers

SignalForce
Shakers & Ampli�ers
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سالسل گستر
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The ROMER Absolute Arm 
Accuracy made easy

ROMER measuring arms stand for maximum mobility in industrial 
metrology. Carbon fibre tubes ensure stability while maintaining the 
lowest possible weight. Fully integrated laser scanners and touch pro-
bes make the ROMER Absolute Arm a top performing system for all 
metrology tasks. 3D digitizing, 3D modelling, point cloud inspection, 
reverse engineering, rapid prototyping or copy milling are the most 
frequent laser scanner applications and with the ROMER Absolute 
Arm, these tasks go mobile. The laser scanner is tuned for a vast 
variety of materials without compromise in accuracy.

ROMER – absolutely portable coordinate measuring machines.

Find out more: 
www.romer.com 
www.hexagonmetrology.com
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For many years now, Berndorf Band has been technology leader 
in the manufacture of endless steel belts for automotive test 
applications. A process that began 25 years ago with steel  

belts for tire testing equipment has continued in recent years with wide, 
longitudinally welded belts and extremely small, thin belts for wind tunnels.

All these belts meet the most exacting demands with respect to running 
properties, materials and belt geometry. Berndorf Band has developed 
specialized manufacturing technologies for this purpose. These are also 
essential, with running speeds of up to 300km/h (186mph). The results  
are convincing: renowned manufacturers of tires and motor vehicles  
put their trust in steel belts from Berndorf Band. What is more, all the 
successful Formula 1 teams use steel belts from Berndorf Band for their 
wind tunnel testing.

Berndorf Band is also the ideal partner when it comes to the coating and 
maintenance of test belts. Applying and renovating the coatings of test belts 
as well as inspections and custom repairs are an integral part of the product 
range, making an essential contribution to the long service life of belts.

This year Berndorf Band takes part at Automotive Testing Expo North 
America for the first time, and is taking this opportunity to introduce its  
US-based daughter company to the automotive testing industry.

Berndorf Belt Technology USA was established over 25 years ago in Elgin, 
Illinois, to provide North American customers of Berndorf Band GmbH with 
greater access to steel belt sales and services. Over the past years Berndorf 
Belt Technology USA has developed a reputation for commitment to quality 
and customer service.

Berndorf Band
Tel: +43 2672 800 0

Email: band@berndorf.co.at

Web: www.berndorf-band.at

Endless steel belts

AFT Atlas Fahrzeugtechnik GmbH
Tel: +49 2392 809 0

Email: info@aft-werdohl.de

Web: www.aft-werdohl.de

Vibration analysis specialist
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When it comes to vibration analysis, it is not  
only a case of choosing the right measurement 
equipment, but also of correctly evaluating the 

measurement data. AFT Atlas Fahrzeugtechnik GmbH 
completes its PikesPEAK measurement system with the 
specialized OpeRa evaluation software. Among other things, 
OpeRa provides order filters and order and frequency 
analyses, as well as a wide range of angle calculations. 
Freely definable formulae complement the user’s own 
calculations. The physical values determined by the 
measurement equipment can be displayed by time, 
revolution or angle.

Torsional vibration analysis is an essential part of the 
powertrain development process. Internal processes in the 
combustion motors create undesirable vibrations, which can 
severely affect not only ride comfort, but also the durability  
of the components. Eliminating such undesirable vibrations 
requires the precise determination of their causes, based  
on reliable measurement data. OpeRa and PikesPEAK  
provide a reliable measurement system for a wide range  
of applications in the automotive area, such as vibration 
dampers, camshaft phasing systems, auxiliary drives in cars 
and commercial vehicles, clutches and dual-mass flywheels, 
as well as gears, and are thus ideal for this purpose.
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Da Vinci Emissions Services is a Texas-based technology firm, 
which offers specialized engine R&D measurement services  
and equipment for testing of the engine lubricating system  

and exhaust emissions. Its market is primarily the engine R&D branches  
of combustion engine and Tier 1 parts manufacturers and oil companies. 
The company owns legal rights to manufacturing, distribution, sales and 
intellectual property of such specialized measurement techniques.

The real-time Da Vinci Lubricant Oil Consumption (DALOC) measurement 
system is based on sulfur-trace and UVF detection. The benefits of using 
this technique include that it is ultra-sensitive down to 10ppb/volume, that 
sulfur is relatively harmless and readily available in the lubricant oil, and 
that highly repeatable and accurate oil consumption measurements can be 
obtained using this technique. The technique can also routinely be applied 
to measure total oil consumption, individual cylinder oil consumption, 
turbocharger oil consumption, and valve stem seal oil consumption,  
all in an effort to quantify and fix any lubricant oil consumption issues.

The real-time Da Vinci Fuel-In-Oil (DAFIO) measurement system is  
based on aromatic-trace and LIF detection, and is protected by multiple US 
patents. The benefits of using this technique include that it is ultra-sensitive 
down to 0.01% fuel dilution, the tracer is commercially available and 
relatively harmless, and the technique is simple to use and can be fully 
automated. This technique is important since engine downsizing to smaller 
cylinder bore diameter, use of direct injection, use of biodiesel fuel, and use 
of pre- and post-injection for particulate filter regeneration all lead to 
escalating issues with fuel dilution.

Da Vinci Emissions Services
Tel: +1 210 858 6746

Web: www.davinci-limited.com

Real-time oil consumption  
and fuel dilution measurement
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142

ارزش آفريني با توسعة زيرساخت هاي 
تحقيقات و مهندسي

www.testmag.ir
13سال اول / شماره دوم/ زمستان 1393

www.testmag.ir

A-PDF Watermark DEMO: Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

http://www.a-pdf.com/?wm-demo


طراحی و ساخت دستگاه آزمون دوام 
مجموعه بوستر و مسترسيلندر در 
شرايط دمايی نرمال،گرم و سرد

در حالت عملكرد سيستم تعديل 
ABS کننده فشار هيدروليكی

توسط شرکت 
جامع پيمان 
برای اولين بار در کشور

نحوه  از  مختصری  خود،  معرفی  ضمن  لطفًا  مرادی  مهندس  آقای  جناب 
شکل گیری شرکت سالسل گستر و شروع به کار خویش بفرمایید.

تاریخچة شرکت سالسل گستر به زمان گذشته و تاسیس گروه صنعتی مهر 
بازمی گردد. کارخانه صنعتی مهر با مشارکت برادران مرادی در سال 1344 به 
منظور طراحی و ساخت قالب های صنعتی و ماشین سازی در خیابان وحدت 
اسالمی )شاپور سابق( آغاز به فعالیت نمود. بعد از انقالب یک واحد ریختگری 
دایکاست آلومینیوم به نام ذوب فلزات حاد و به منظور تولید قطعات ریختگری 
بزرگ  اخوی  را  شرکت  این  مدیریت  و  مسوولیت  شد.  اضافه  واحد  این  به 
جناب حاج علی آقا مرادی پذیرفتند. بعد از انقالب به منظور ادامه تحصیل در 
رشته انرژی از ایران خارج شدم. به منظور توسعه شرکت و افزایش ظرفیت 
ساخت، در سال 1360 آقایان مرتضی و مجتبی مرادی جهت خرید دستگاه 
با ورود  اقدام کردند و    )DECKEL(آلمان از شرکت دکل    FP3NC فرز
این دستگاه زمینة آموزش تخصصی دانشجویان و کارشناسان حوزة صنعت 
در کارخانه صنعتی مهر که بعدها به شرکت مهرکار تغییر نام داد پایه ریزی 
شد. هر شش ماه تعدادی دانشجو جذب و پس از آموزش در کارخانجات دیگر 

مشغول به کار می شدند.
وارد کردن یک دستگاه  به  اقدام  در سال 1364  مهر  کارخانة صنعتی       
کامپیوتر از ژاپن نمود و با مختصر آشنایی که به زبان بیسیک داشتیم اولین 
از آن در سال 1365 یک کامپیوتر  برای ماشین فرز نوشتیم. پس  را  برنامه 
دیگر از شرکت فانوک )Fanuc( ژاپن خریداری شد که امکان نقطه یابی روی 
نقشه ها و انتقال آن به ماشین فلز CNC و دیگر ابزارها را فراهم می کرد. در 
سال 1366 درس من در کشور انگلستان به اتمام رسید و دو سال بعد یعنی 
سیلیکان  کامپیوتر  یک  انگلستان  به  مسافرت هایم  از  یکی  1368 طی  سال 
گرافیک )4D35-)Silicon Graphic با نرم افزار داکت را به ایران آوردم و 
  CAMدر همان سال بود که توانستیم کامپیوتر را به فرز اتصال داده و واحد

را در کنار واحد CAD راه اندازی کنیم.
همزمان با راه اندازی شرکت مهرکام پارس در سال 1370، چون می دانستیم 
یک  است؛  دقیق  اندازه گیری  سیستم های  مهندسی،  طراحی  اساس  و  پایه 
 CAD/CAM با سیستم جامع  D.E.A همراه  از شرکت   CMM دستگاه 
شد.  همزمان  ساپکو  در  ویسه  دکتر  آقای  جناب  مدیریت  با  که  کردیم  وارد 
نبودند حاضر شدند  به خروجی کار مطمئن  اینکه نسبت  ایشان هم علیرغم 

مسوولیت خطیری را به این شرکت واگذار نمایند.
    با استفاده از دستگاه CMM و تکنیک های مهندسی معکوس اطالعات 
ابعادی محصول را به دست می آوردیم و سپس کارهای مهندسی الزمه انجام 
می شد. الزم است در پرانتز این نکته را عرض کنم که بسیاری از روش های 
مهندسی  واقع  در  می شود  گفته  معکوس  مهندسی  آن  به  که  فعلی 
معکوس نیست و بهتر است به آن Chinese copy گفته شود. چراکه 
از  پارس  مهرکام  در  نیستیم.  متصور  آن  برای  مهندسی  ارزش  هیچوجه  به 
طریق مهندسی معکوس اطالعات ابعادی محصول را استخراج و با توجه به 
عملکرد، شرایط مونتاژ، نشست قطعه و بسیار شرایط دیگر نظرات مهندسی 
و  بسنده شود   CMM اطالعات  به  باشد صرفًا  بنا  اگر  اعمال می کردیم.  را 
مشکل  دچار  ساخت  پایان  در  قطعًا  نگردد؛  اجرا  مهندسی  تحلیل  هیچگونه 

می شویم. 
ایشان دستور دادند  با جناب آقای دکتر ویسه،       در یک جلسه حضوری 
که آقای مهندس بورژی مسئول کنترل کیفیت و پیاده سازی سیستم تضمین 
کیفیت شرکت پژو را به منظور ارزیابی سیستم کیفیت مهرکام پارس مالقات 
کنم. ایشان جهت ارزیابی به مهرکام پارس آمدند و از 100 نمره کیفی به ما 
وقت  محترم  مدیرعامل  تهرانی نژاد  مهندس  آقای  ادامه  در  دادند.   93 نمره 
شرکت ایران خودرو قراردادی برای تولید سپر، داشبورد، قطعات ولئو و قطعات 
بسیار زیادی از پژو 405 با مهرکام پارس منعقد نمودند. در سال 1371 جهت 
اجرای دستور آقای مهندس ویسه، اطالعات مورد نیاز تولید خودروی پژو از 
سوشوی فرانسه جهت استفاده در ساپکو و شرکت مهرکام پارس انتقال یافت. 
ناگفته نماند که در همان سال شرکت ساپکو کامپیوترها و تجهیزات مورد نیاز 
  CAD/DATAخود را تهیه نمود و اینجانب هم همراه با دوستان اطالعات و

بسیاری از قطعات پژو را به ساپکو منتقل کردیم.

ایران  در  را   CAD/CAM واحد  که  بودید  شرکتی  اولین  شما  بنابراین 
راه اندازی کرده است؟

این  که  است  یادآوری  شایستة  بودیم.  اولین ها  جزء  ولی  نمی دانم  را  اولین 
نتیجه و دستاورد، حاصل یک کار تیمی بسیار قوی بود. اغلب افراد گروه از 

یک شرکت  به صورت   1375 سال  ماه  اردیبهشت  در  شرکت سالسل گستر 
ساخت  قابلیت  با  مهندسی  و  طراحی  سازمان  عنوان  به  و  کاماًل خصوصی 
تا  است  آن  بر  و  است  گردیده  تاسیس  تولید  خطوط  نیاز  مورد  تجهیزات 
مدیریت  با  متعاقبًا  و  سازمان  سطوح  کلیه  در  الزم  دانش  ارتقای  طریق  از 
کنترلی خطوط  ابزارهای  قالب و همچنین  تولید قطعات، ساخت  پروژه های 

تولیدی و نمونه سازی به این مهم دست یابد.
تقویت  راستای  فعالیت های شرکت سالسل گستر همواره در  و  اهداف       
بخش مهندسی و نرم افزاری صنعت قطعه سازی و استفاده بهینه از تکنولوژی 

CAM/CAD در ساخت قطعات صنعتی بوده است. 
شرکت  صنعت،  بازار  نیاز  به  توجه  با  سالها  گذشت  از  بعد  هم اکنون       
و  جیگ  ساخت  عرصه  در  گذشته  فعالیت  ادامة  بر  عالوه  سالسل گستر 
گیج ها  پنل  و   )C/F( کنترلی  فیکسچرهای  ساخت  مونتاژی،  فیکسچرهای 

یکی از شرکت های معتبر در این عرصه می باشد.
با داشتن سابقه 51 ساله در بخش طراحی و مهندسی و استفاده مناسب از 
تجارب با ارزش گذشته، شرکت سالسل گستر اقدام به ایجاد بخش تولید در 

کنار سایر بخش های مهندسی خود نموده است.
نمودن  اضافه  و  پرسنل  نفر   100 به  قریب  با  هم اکنون  شرکت  این       
تجهیزات الزم و یک Press Shop کوچک، اقدام به تولید مجموعه های 
فلزی نموده است و در قدم اول سازة فلزی beamX100 را که در داخل 

داشبورد پراید جدید قرار می گیرد به صورت انبوه تولید می نماید.
   همچنین این شرکت ضمن توجه خاص به بحث مدیریت کیفیت، دارای 

گواهینامة بین المللی ISO/TS 16949 2009 می باشد.
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متفکرین صنعتی و بسیار خوشنام از جمله آقایان مهندس حشمتی، مهندس 
بهین فر، مهندس حسینی، مهندس مددی و.... و اخوان مرادی بودند. نهایتًا در 
سال 1368واحد CAM در شرکت مهرکار راه اندازی شد. بعد از این موفقیت؛ 
و  واحدهای طراحی  خالی  به شدت جای  داخلی  در صنایع  آنکه  به  توجه  با 
مهندسی احساس می شد و پس از بازدید آقایان دکتر نژادحسینیان و مهندس 
کربالیی از کارخانه مهر در سال 1368 و در سال بعد با حمایت بسیار موثر 
مرتضی  آقای  جناب  بزرگوارم  برادر  همراه  وزارتخانه،  افراد  سایر  و  ایشان 
 مرادی و جناب مهندس حمید حسینی شرکت مهرکام پارس را به عنوان یک 
که  بود  این  ایشان  خواستة  کردیم.  پایه گذاری  مهندسی  طراحی،  شرکت 

CAD/CAM به صورت واقعی انجام پذیرد. 
به  و  واگذار شد  ایران خودرو  به  پارس       در سال 1374 شرکت مهرکام 
با  را  داشتم شرکت سالسل گستر  مهندسی  و  به طراحی  که  دلیل عالقه ای 
و  قنبری  آقایان مهندس  دوستانم  از  نفر  دو  برنامه ها همراه  و  اهداف  همان 
فعالیت های  تمام  بتوانیم  که  بود  آن  هدف  کردم.  تاسیس  کرامتی  مهندس 
تحقیقات و مهندسی که در مهرکام پارس به انجام می رسید در سالسل گستر 
نیز انجام داده و توسعه دهیم. از سال1374 عماًل شروع به فعالیت کردیم و 
در سال1375 شرکت سالسل گستر به صورت رسمی تاسیس شد. همیشه بر 
این باورم که ما برای توسعه صنعت به واحدهای قوی در حوزه طراحی 
مهندسی و طراحی مونتاژ نیاز داریم و این راهی است بدون بازگشت؛ 
که همواره باید ادامه پیدا کند. اعتقادم بر این است که ما می توانیم و باید 
بتوانیم واحدهای طراحی و مهندسی را در ایران تقویت کنیم. با اتکا به این 
مشخصه است که ما ارزش افزوده بسیاری برای کشور به دست می آوریم. به 
نظر من ِصرف قطعه سازی آن هم با روش Chinese copy کافی نیست. 
این پاسخ مناسب و شایسته ای برای جامعه ما نخواهد بود. در فضای رقابتی 

موجود این مکانیزم محکوم به شکست است. 
    فلسفه وجودی مهرکام پارس نیز همین بوده است. صرفًا برای تولید نبود. 
هدف موسسان عالوه بر تولید، پایه گذاری یک واحد طراحی و مهندسی قوی 
در حوزه صنعت خودروسازی ایران بوده است. به خاطر دارم در آن زمان من 
انگلیسی مذاکره کردم و ایشان پذیرفتند به  با مدیر یک شرکت قالب سازی 
ازای حقوق 3000 دالر در ماه با ما در شرکت مهرکام پارس همکاری کنند. 
همچنین با شرکت مایرا در جلسات متعدد جهت تاسیس یک مرکز R&D در 
شرکت مهرکام پارس مذاکره کرده بودم که نهایتًا با توجه به واگذاری مهرکام 

پارس این امر محقق نشد. 

آنکه  به  توجه  با  بازگردیم؛  عقب  به  قدری  اگر  مرادی  مهندس  آقای 
حوزه تخصصی نشریه فنّاوری آزمون و سیستم های اندازه گیری است؛ 
تجهیزات  توسعه  و  آزمایشگاه  واحد  شکل گیری  خصوص  در  لطفا 

آزمون بفرمایید.
تاسیس یک مرکز آزمون پیشرفته در ابتدا برای ما قابل پیش بینی نبود. البته 
زیاد کار  بسیار  تراکم  به دلیل  دارم  یاد  به  بود.  بسیار جدی  ما  برنامه توسعه 
بالغ بر دو سال در ماه 200 ساعت اضافه کار داشتیم. همانگونه که به پیش 
می رفتیم به این موضوع بیشتر واقف می شدیم که یکی از زیرساخت های 
توسعه پایدار؛ نوآوری و خالقیت مهندسی است. یکی از نیازهای مهم 
تحقیقات و نوآوری، شناخت مساله است. طرح مساله و تحقیق جهت 
شناخت مساله نیازمند وجود آزمایشگاه تخصصی و تجهیزات آزمون 
دقیق و پیشرفته است. بنابراین برای خلق یک محصول خالقانه و مهندسی 

نوآورانه ناگزیر به راه اندازی یک آزمایشگاه قوی بودیم.

     در آغاز اقدام به خرید یک دستگاه CMM کردیم و در خصوص شناسایی 
خواص مواد مصرفی و کنترل آنها همیشه از محبت بی دریغ جناب آقای دکتر 

دوامی وهمکاران محترمشان بهره مند بوده ایم .
     از طرفی با اعتقادی که به استفاده و توسعة آنالیزهای نرم افزاری داشتیم؛ 
در سال 1371 نرم افزار مولدفلو )Mold Flow( را از استرالیا خرید کردیم. 
نکتة مهمی که در این جا وجود دارد روش استفاده و توان تحلیل نرم افزار است 
که ممکن است کسب تخصص و تجربه کافی در این خصوص سالها به طول 

انجامد. کارکردن با این نرم افزارهای آنالیزی اصاًل ساده نیست.
شرکت  استراتژی های  و  رویه ها  در  که  گسترده ای  تغییرات  وجود  با  ولی 

سالسل گستر اجرا کرده ایم به اندازه کافی موفق نبوده ایم.

آیا دالیل آنرا میتوانید بیان کنید؟ 
روحیه  لحاظ  از  مجموعه  افراد  اثرگذار،  مهندسی  و  طراحی  واحد  یک  در 
یا  موثرتر  بدتر،  یا  بهتر  بنده  غرض  متفاوتند.  مجموعه ها  سایر  با  اخالق  و 
متفاوت است.  افراد  این  نحوه عملکرد  و  برخورد، کار  نوع  نیست.  مخرب تر، 
دغدغه های زندگی شان متفاوت است. وقتی آنها در داخل یک سازمان کنار 
هم جمع می شوند باید  پروژه هایی در خور دانش و توانمندی آنها  ایجاد کنیم. 
در سازمان، افراد آموزش می بینند، تخصص و تجربة حرفه ای بدست می آورند. 
باید بتوانیم آیندة آنها را به روشنی ترسیم کنیم. باید مسیر رشد و تعالی آنها 
مشخص باشد. اینکه چگونه و به کجا می خواهند بروند؛ برای آنها نقش حیاتی 
امر امکان پذیر نیست. ما هنوز  این  ایران  و تعیین کننده ای دارد. متاسفانه در 
از خودروهای مختلف را  انواع متنوعی  نادرست کپی می کنیم.  به روش های 
وارد کرده و بدون هرگونه مطالعة مهندسی، مشغول کپی کردن آنها هستیم. 
رنو می آوریم کپی می کنیم. پراید می آوریم کپی می کنیم. پژو می آوریم کپی 
می کنیم. این کار سال ها بدون تغییر تکرار می شود. ما هنوز با مبانی اساسی 
انجام می دهیم اصواًل احتیاجی به  تحقیقاتی آشنا نیستیم و بدلیل کاری که 
طراحی مهندسی به معنی واقعی کلمه نمی باشد. هزینة سازمان های تحقیقاتی 
و مهندسی بسیار زیاد است و حیات آنها در گرو ارتباطات مستمر با صاحبان 
تکنولوژی و داشتن پروژه های پی درپی تحقیقاتی است. آنها بیش از هر چیز 
یک  عماًل  می دهیم  انجام  ما  که  وکاری  هستند  چالش زا  پروژه های  نیازمند 

نقشه کشی دقیق می باشد.
     تحقیقات صنعتی ما بر پایه ای از مجموعه نرم افزاری، سخت افزاری 
و مغزافزاری استوار است، چنانچه از آنها استفاده موثر نشود و کسب 
درآمد کافی نداشته باشند؛ ناکارآمد و مستهلک می شوند. ما هم به لحاظ 
ما  فنی  و  باتجربه  مهندسان  از  بسیاری  و  خوردیم  مشکل  به  درآمد  کسب 
مهندسین  از  زیادی  تعداد  حاضر  حال  در  کنم  عرض  باید  کردند.  مهاجرت 
باتجربه و فنی شرکت سالسل گستر در سایر کشورها یا در حال تحصیل در 
مقطع دکتری هستند یا به عنوان مدیر یا کارشناس ارشد در صنایع مختلف 

آنجا مشغول به فعالیت می باشند. البته برایشان آرزوی موفقیت داریم.

ریشه این مشکل را در کجا مشاهده کرده اید؟
ریشه این مساله در تعریف ما از صنعت است. منظور از "صنعت" کل صنایع 
می باشد. ما در تعاریف خود مشکل داریم. تا زمانی که من و شما نسبت به 
یک موضوع به یک تعریف و نگاه مشترک نرسیم؛ امکان تفاهم وجود ندارد. 
بنده قصد و دانش قضاوت ندارم. ولی این را می دانم که تعریف ما از صنعت 
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متفکرین صنعتی و بسیار خوشنام از جمله آقایان مهندس حشمتی، مهندس 
بهین فر، مهندس حسینی، مهندس مددی و.... و اخوان مرادی بودند. نهایتًا در 
سال 1368واحد CAM در شرکت مهرکار راه اندازی شد. بعد از این موفقیت؛ 
و  واحدهای طراحی  خالی  به شدت جای  داخلی  در صنایع  آنکه  به  توجه  با 
مهندسی احساس می شد و پس از بازدید آقایان دکتر نژادحسینیان و مهندس 
کربالیی از کارخانه مهر در سال 1368 و در سال بعد با حمایت بسیار موثر 
مرتضی  آقای  جناب  بزرگوارم  برادر  همراه  وزارتخانه،  افراد  سایر  و  ایشان 
 مرادی و جناب مهندس حمید حسینی شرکت مهرکام پارس را به عنوان یک 
که  بود  این  ایشان  خواستة  کردیم.  پایه گذاری  مهندسی  طراحی،  شرکت 

CAD/CAM به صورت واقعی انجام پذیرد. 
به  و  واگذار شد  ایران خودرو  به  پارس       در سال 1374 شرکت مهرکام 
با  را  داشتم شرکت سالسل گستر  مهندسی  و  به طراحی  که  دلیل عالقه ای 
و  قنبری  آقایان مهندس  دوستانم  از  نفر  دو  برنامه ها همراه  و  اهداف  همان 
فعالیت های  تمام  بتوانیم  که  بود  آن  هدف  کردم.  تاسیس  کرامتی  مهندس 
تحقیقات و مهندسی که در مهرکام پارس به انجام می رسید در سالسل گستر 
نیز انجام داده و توسعه دهیم. از سال1374 عماًل شروع به فعالیت کردیم و 
در سال1375 شرکت سالسل گستر به صورت رسمی تاسیس شد. همیشه بر 
این باورم که ما برای توسعه صنعت به واحدهای قوی در حوزه طراحی 
مهندسی و طراحی مونتاژ نیاز داریم و این راهی است بدون بازگشت؛ 
که همواره باید ادامه پیدا کند. اعتقادم بر این است که ما می توانیم و باید 
بتوانیم واحدهای طراحی و مهندسی را در ایران تقویت کنیم. با اتکا به این 
مشخصه است که ما ارزش افزوده بسیاری برای کشور به دست می آوریم. به 
نظر من ِصرف قطعه سازی آن هم با روش Chinese copy کافی نیست. 
این پاسخ مناسب و شایسته ای برای جامعه ما نخواهد بود. در فضای رقابتی 

موجود این مکانیزم محکوم به شکست است. 
    فلسفه وجودی مهرکام پارس نیز همین بوده است. صرفًا برای تولید نبود. 
هدف موسسان عالوه بر تولید، پایه گذاری یک واحد طراحی و مهندسی قوی 
در حوزه صنعت خودروسازی ایران بوده است. به خاطر دارم در آن زمان من 
انگلیسی مذاکره کردم و ایشان پذیرفتند به  با مدیر یک شرکت قالب سازی 
ازای حقوق 3000 دالر در ماه با ما در شرکت مهرکام پارس همکاری کنند. 
همچنین با شرکت مایرا در جلسات متعدد جهت تاسیس یک مرکز R&D در 
شرکت مهرکام پارس مذاکره کرده بودم که نهایتًا با توجه به واگذاری مهرکام 

پارس این امر محقق نشد. 

آنکه  به  توجه  با  بازگردیم؛  عقب  به  قدری  اگر  مرادی  مهندس  آقای 
حوزه تخصصی نشریه فنّاوری آزمون و سیستم های اندازه گیری است؛ 
تجهیزات  توسعه  و  آزمایشگاه  واحد  شکل گیری  خصوص  در  لطفا 

آزمون بفرمایید.
تاسیس یک مرکز آزمون پیشرفته در ابتدا برای ما قابل پیش بینی نبود. البته 
زیاد کار  بسیار  تراکم  به دلیل  دارم  یاد  به  بود.  بسیار جدی  ما  برنامه توسعه 
بالغ بر دو سال در ماه 200 ساعت اضافه کار داشتیم. همانگونه که به پیش 
می رفتیم به این موضوع بیشتر واقف می شدیم که یکی از زیرساخت های 
توسعه پایدار؛ نوآوری و خالقیت مهندسی است. یکی از نیازهای مهم 
تحقیقات و نوآوری، شناخت مساله است. طرح مساله و تحقیق جهت 
شناخت مساله نیازمند وجود آزمایشگاه تخصصی و تجهیزات آزمون 
دقیق و پیشرفته است. بنابراین برای خلق یک محصول خالقانه و مهندسی 

نوآورانه ناگزیر به راه اندازی یک آزمایشگاه قوی بودیم.

     در آغاز اقدام به خرید یک دستگاه CMM کردیم و در خصوص شناسایی 
خواص مواد مصرفی و کنترل آنها همیشه از محبت بی دریغ جناب آقای دکتر 

دوامی وهمکاران محترمشان بهره مند بوده ایم .
     از طرفی با اعتقادی که به استفاده و توسعة آنالیزهای نرم افزاری داشتیم؛ 
در سال 1371 نرم افزار مولدفلو )Mold Flow( را از استرالیا خرید کردیم. 
نکتة مهمی که در این جا وجود دارد روش استفاده و توان تحلیل نرم افزار است 
که ممکن است کسب تخصص و تجربه کافی در این خصوص سالها به طول 

انجامد. کارکردن با این نرم افزارهای آنالیزی اصاًل ساده نیست.
شرکت  استراتژی های  و  رویه ها  در  که  گسترده ای  تغییرات  وجود  با  ولی 

سالسل گستر اجرا کرده ایم به اندازه کافی موفق نبوده ایم.

آیا دالیل آنرا میتوانید بیان کنید؟ 
روحیه  لحاظ  از  مجموعه  افراد  اثرگذار،  مهندسی  و  طراحی  واحد  یک  در 
یا  موثرتر  بدتر،  یا  بهتر  بنده  غرض  متفاوتند.  مجموعه ها  سایر  با  اخالق  و 
متفاوت است.  افراد  این  نحوه عملکرد  و  برخورد، کار  نوع  نیست.  مخرب تر، 
دغدغه های زندگی شان متفاوت است. وقتی آنها در داخل یک سازمان کنار 
هم جمع می شوند باید  پروژه هایی در خور دانش و توانمندی آنها  ایجاد کنیم. 
در سازمان، افراد آموزش می بینند، تخصص و تجربة حرفه ای بدست می آورند. 
باید بتوانیم آیندة آنها را به روشنی ترسیم کنیم. باید مسیر رشد و تعالی آنها 
مشخص باشد. اینکه چگونه و به کجا می خواهند بروند؛ برای آنها نقش حیاتی 
امر امکان پذیر نیست. ما هنوز  این  ایران  و تعیین کننده ای دارد. متاسفانه در 
از خودروهای مختلف را  انواع متنوعی  نادرست کپی می کنیم.  به روش های 
وارد کرده و بدون هرگونه مطالعة مهندسی، مشغول کپی کردن آنها هستیم. 
رنو می آوریم کپی می کنیم. پراید می آوریم کپی می کنیم. پژو می آوریم کپی 
می کنیم. این کار سال ها بدون تغییر تکرار می شود. ما هنوز با مبانی اساسی 
انجام می دهیم اصواًل احتیاجی به  تحقیقاتی آشنا نیستیم و بدلیل کاری که 
طراحی مهندسی به معنی واقعی کلمه نمی باشد. هزینة سازمان های تحقیقاتی 
و مهندسی بسیار زیاد است و حیات آنها در گرو ارتباطات مستمر با صاحبان 
تکنولوژی و داشتن پروژه های پی درپی تحقیقاتی است. آنها بیش از هر چیز 
یک  عماًل  می دهیم  انجام  ما  که  وکاری  هستند  چالش زا  پروژه های  نیازمند 

نقشه کشی دقیق می باشد.
     تحقیقات صنعتی ما بر پایه ای از مجموعه نرم افزاری، سخت افزاری 
و مغزافزاری استوار است، چنانچه از آنها استفاده موثر نشود و کسب 
درآمد کافی نداشته باشند؛ ناکارآمد و مستهلک می شوند. ما هم به لحاظ 
ما  فنی  و  باتجربه  مهندسان  از  بسیاری  و  خوردیم  مشکل  به  درآمد  کسب 
مهندسین  از  زیادی  تعداد  حاضر  حال  در  کنم  عرض  باید  کردند.  مهاجرت 
باتجربه و فنی شرکت سالسل گستر در سایر کشورها یا در حال تحصیل در 
مقطع دکتری هستند یا به عنوان مدیر یا کارشناس ارشد در صنایع مختلف 

آنجا مشغول به فعالیت می باشند. البته برایشان آرزوی موفقیت داریم.

ریشه این مشکل را در کجا مشاهده کرده اید؟
ریشه این مساله در تعریف ما از صنعت است. منظور از "صنعت" کل صنایع 
می باشد. ما در تعاریف خود مشکل داریم. تا زمانی که من و شما نسبت به 
یک موضوع به یک تعریف و نگاه مشترک نرسیم؛ امکان تفاهم وجود ندارد. 
بنده قصد و دانش قضاوت ندارم. ولی این را می دانم که تعریف ما از صنعت 
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با یکدیگر متفاوت است. برای رسیدن به توسعه پایدار من یک تعریف دارم و 
دیگری تعریفی متفاوت. در این مورد به یک دیدگاه مشترک و تفاهم فراگیر 
نرسیده ایم؛ که توسعه پایدار یعنی چه؟ زیرساخت توسعه چیست؟ اهداف بلند 
مدت و کوتاه مدت صنعت چیست؟ متاسفانه هدفمند حرکت نمی کنیم. ما 
چندین بار کار را از صفر شروع کرده ایم. ولی هیچگاه حاضر نشده ایم 
دیگری از دوش ما برای اعتالی صنعت کشور باال رود. ریشه بسیاری 
از مشکالت صنعت ما در تعاریف ماست. به عنوان مثال توسعه یا درآمد 

ناخالص ملی چه معنایی دارد؟ کیفیت چه معنایی دارد؟
به اعتقاد بنده، نردبان رشد و توسعه را پله پله باال نرفته ایم. بلکه این مسیر 
طوالنی را به صورت جهشی طی کرده ایم و لذا ناگزیر چندین پله را از دست 
داده ایم و نمی توانیم برگردیم. فکر می کنیم خیلی چیزها را بلدیم ولی نمی دانیم 
نداریم.  تیمی و صنعتی  کار  روحیة  از همه مهمتر  نیستیم.  بلد  را  چه چیزی 
فرهنگ کیفیت و الزمه های کار در صنعت در هیچ یک از مقاطع تحصیلی 
بلکه فقط  DNA ما صنعتی نیست.  بتوان گفت اصاًل  ارائه نمی شود. شاید 
سعی می کنیم اینگونه نشان دهیم. اگر یک روز این شجاعت را پیدا کنیم که 
بگوییم صنعتی نیستیم و باید واژه ها را از نو تعریف کنیم؛ قطعًا موفق خواهیم 

بود. 

راهکار پیشنهادی شما برای برون رفت از این وضعیت چیست؟
ببینید دستاوردهای صنعت چه می تواند باشد؟ قیمت خرید پرة توربینی که االن 
با موادبری حداکثر 15 دالر، از شرکت خارجی حدود  بر روی میز من است 
چهار هزار دالر می باشد. این مثال را عرض کردم تا ارزش افزوده در طراحی 

و ساخت را روشن تر کرده باشم.
توسعه  یک  به  رسیدن  جهت  که  می کنند  تاکید  اقتصاد  علم  علمای       
پایدار و ارتقای کیفیت زندگی، مسیری جز مسیر توسعه صنعتی وجود ندارد. 
توسعه صنعتی  در  موثر  عوامل  از  یکی  که  مهندسی  و  طراحی  سازمان های 
می باشند، جهت ارتقا و رشد خود و برابری با سازندگان مشابه خارجی، می باید 
حداقل از چند مولفه برخوردار باشند، درجة باالی انعطاف پذیری نشان دهندة 

توان مهندسی سازمان، مغزافزار، سخت افزار، نرم افزار و بازار تقاضا.
     درجة اثرگذاری جمع جبری مولفه ها، وزن مخصوص سازمان را تعیین 
از یک  باالتر، می بایست  مدار  به  ارتقا و جهش  خواهد کرد. سازمان، جهت 
"وزن مخصوص" خاص برخوردار باشد. متاسفانه در هر برهه حداقل 2 تا 3 
مورد از مولفه های مذکور دور از دسترس بوده اند و چون اقتصاد کالن فعاًل 
علیه تولید بهینه و تولید با ارزش افزودة بیشتر آرایش شده و تجارت مکمل 
تولید نیست، این دور باطل یعنی "بی ارزش شدن تولید" و تقویت "تجارت به 

هر قیمت" ادامه خواهد یافت.
     از پتانسیل سرمایه هایی که در اختیار داریم استفاده نمی کنیم. رشد صنعت 
ارتقای  پایدار،  بیکاری، کاهش تورم، توسعه  اقتصاد، کاهش  باعث شکوفایی 
از  امنیت، بهبود خدمات درمانی و نهایتًا بهبود کیفیت زندگی می شود. یکی 
عوامل بسیار موثر در رشد صنعت، خالقیت و نوآوری است و متاسفانه بدلیل 
طراحی  سازمان های  کشور،  در  کفایت  حد  در  و  جسورانه  پروژه های  نبودن 
)نسبت  افزوده  ارزش  بیشتر  چه  هر  ازدیاد  وظایفشان  از  یکی  که  مهندسی 
ممکن  حداقل  به  را  خود  فعالیت  می باشد،  مصرفی(  مواد  بهای  به   فروش 

تقلیل داده اند. 

     به نظر می رسد استراتژی تولید در حال حاضر بر اساس تولید هرچه بیشتر 
استوار است. در حالی که می باید بر اساس تولید بهتر، کیفیت باالتر و تولیدی 
با ارزش افزوده هر چه بیشتر استوار باشد. باید تعریفی دیگر و جامع از صنعت 

ارائه دهیم. 
     بنابراین اعتمادسازی دوباره بین سازندگان داخلی و شرکت های خودروساز، 
جهت  زمانی  مشخص  برهه  یک  در  داخلی  سازندگان  از  هدفمند  حمایت 
جنوب  کشورهای  از  تقاضا  بازار  انتقال  موجود،  سخت افزارهای  بروزرسانی 
شرقی آسیا به داخل ایران جهت ایجاد بازار تقاضا، ایجاد "ارزش افزوده" بیشتر 
در داخل کشور که سازندگان بتوانند امکانات موجود خود را "بروز رسانی" کنند 

جزئی از راهکارهای برون رفت از این دور باطل می باشد.

با توجه به آنکه فعالیت اصلی شرکت سالسل گستر طراحی و ساخت 
نحوة  خصوص  در  لطفاً  است؛  مونتاژی  و  کنترلی  فیکسچرهای  انواع 

فعالیت این شرکت و پروژه های جاری آن توضیح فرمایید.
داده ایم.  ادامه  را  مهندسی  و  تحقیقات  در شرکت سالسل گستر همان حوزه 
 CNCکامپیوتر و نرم افزار و ماشین های فرز ،CMM خودمان را به دستگاه
کنترلی،  فیکسچرهای  انواع   ساخت  وارد  اول  سال های  در  کردیم.  تجهیز 
شرکت های  برای  پروتوتایپ سازی  و  قالب سازی  و  مونتاژی  فیکسچرهای 
مختلف شدیم. از آن جمله شرکت تام ایران خودرو در پروژه های فیکسچرهای 
مونتاژي پژو 405، سمند، خط چهارکاره و پژو SD206 و در گروه خودروسازی 
و  کنترلی  فیکسچرهای   ،  S81پروژه کنترلی  فیکسچرهای  ساخت  در  سایپا 
، B90 و در خودروسازی   L90 مونتاژی پراید، فیکسچرهای  انواع  مونتاژی 
قالبسازی وانت مزدا تک کابین و  گروه بهمن پروژه های پروتوتالپ سازی و 
دوکابین و فیکسچرهای مونتاژی خط مزدا سواری 323. لذا گروه خودروسازی 
سایپا در سال 1388 از شرکت سالسل گستر به عنوان بهترین سازنده ابزارهای 

خط تولید خودرو، با اهدای لوح سپاس قدردانی نمود.
     در سال 1378 وارد ساخت بلیدهای متحرک و ثابت توربین های گازی 
شدیم. در این پروژه کارهای تحقیقاتی و نرم افزاری بسیار زیادی انجام دادیم 
و توانستیم انواع متنوعی از بلیدها را بسازیم و حتی تحلیل مناسب از طراحی 

و ساخت و همچنین طول عمر آنها ارائه دهیم. 

لطفاً نقش تجهیزات آزمون و اندازه گیری را در توسعه دانش مهندسی 
برنامه ای  آیا  اینکه  و  فرمایید.  بیان  خود  محصوالت  کیفیت  ارتقای  و 

جهت توسعه آزمایشگاه و سیستم های اندازه گیری خود دارید؟
اندازه گیری  ابزارهای  و  تست  تجهیزات  اهمیت  و  نقش  من  اعتقاد  به 
ساخت  ویژگی  اساسًا  که  چرا  است.  بیشتر  نیز  تولید  ادوات  و  تجهیزات  از 
فیکسچرهای کنترلی آن است که می بایست به صورت پیوسته مورد پایش و 
اندازه گیری قرار گیرند. لذا این تجهیزات بایستی به صورت داخلی و در محل 
خدمات  می توانیم  ما  باشند.  داشته  وجود    )in house( شرکت  آزمایشگاه 
تولید و ساخت یک قطعه را از پیمانکار دیگری بخواهیم؛ اما جهت اطمینان از 
تلرانس های مهم ساخت و بررسی میزان انطباقات مورد نظر با مدارک مرجع، 
در  آنکه  کرد. مخصوصًا  استفاده  بیرون  از خدمات  پیوسته  بصورت  نمی توان 
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شرایط فعلی، مراجع تست و اندازه گیری متاسفانه بسیار محدود و زمان های 
ارائه خدمات آنها بسیار طوالنی است. 

     بنابراین از همان ابتدا؛ کلیه تجهیزات و ابزارهای اندازه گیری مورد نیاز خود 
را با بهترین سطح کیفی خریداری کردیم و همیشه مطابق با برنامه های مدون 
جهت انجام کالیبراسیون آنها اقدام نموده ایم. به هرحال الزمه تضمین کیفیت 
محصوالت و ارائه ضمانت از عملکرد آنها در اختیار داشتن تجهیزات 
است؛  مهمتر  اندازه گیری  از  که  آنچه  اما  است.  دقیق  اندازه گیری 
جداگانه ای  تخصص  به  نیاز  خود  که  است.  اندازه گیری  نتایج  تحلیل 
دارد. کارشناس توانمند در زمینة تحلیل و آنالیز نتایج اندازه گیری، باید 
سالها سابقه کار در حوزه های مختلف طراحی، ساخت و اندازه گیری را 

داشته باشد.
     بنابراین همواره تجهیزات آزمون و اندازه گیری در شرکت سالسل گستر با 

دقت باال و کیفیت قابل قبول در دسترس بوده است.
و  ابزار  هرگونه  خرید  از  قبل  خاطر  همین  به  و  است  همینطور  دقیقًا       
دستگاه های  بهترین  از  یکی  براده برداری،  ماشین های  و حتی  ادوات ساخت 
اندازه گیری CMM را از شرکت L.K. انگلستان با قیمت صد و هشتاد هزار 
پوند خریداری کردیم. ابزار اندازه گیری برای ما از هر وسیله و تجهیزات 
تضمین  را  محصول  صحیح  عملکرد  باید  چون  است.  مهم تر  دیگری 
کنیم. وجود چنین امکاناتی برای ما یک مزیت رقابتی است. به واسطة 
انجام می دهیم  نتایج تست هایی که  به  ما  چنین رویکردی، مشتریان 
ایمان دارند. این اطمینان را با عملکرد موثر بدنه کارشناسی و برخوردهای 

صادقانه مدیران شرکت در ذهن مشتریان خود ایجاد کرده ایم.

آیا فعالیت شرکت تحت لیسانس با شرکت خاصی می باشد؟
اخیرا به صورت joint Venture  با یک شرکت کره ای به نام آدامز همکاری 

را شروع کرده ایم. 

استانداردهایی که به منظور طراحی و ساخت فیکسچرهای کنترلی از 
آنها استفاده می کنید را معرفی فرمایید؟

استانداردهای طراحی و ساخت از سوی مشتری در اختیار ما قرار داده می شوند. 
خوشبختانه این استانداردها را ما به خوبی می شناسیم و با مشتریان خود زبان 

در  نوآوری  توانایی  ما  کنم،  است عرض  حال الزم  عین  در  داریم.  مشترک 
طراحی و ساخت انواع فیکسچرهای کنترلی و مونتاژی را در خود می بینیم. 
ما می توانیم به سادگی طراحی این فیکسچرها را از حالت مکانیکی به حالت 
الکترونیکی تغییر دهیم. می توانیم سرعت طراحی و ساخت آنها را باالتر ببریم. 
می توانیم دقت فیکسچرها را ارتقا دهیم. ولی به دلیل هزینه های مالی خیلی 
سنگین ناشی از سرمایه گذاری جدید، در حال حاضر توانایی قدم برداشتن در 

این حوزه را نداریم.

ساخت  و  طراحی  حوزه  در  شما  عمدة  مشتریان  حاضر  حال  در 
فیکسچرهای کنترل و مونتاژ چه شرکت هایی هستند؟

به  قالب  ساخت  سفارش  با  همزمان  تولیدکنندگان،  از  بسیاری  است  مدتی 
همان  به  نیز  را  مربوطه  کنترلی  فیکسچرهای  ساخت  خارجی،  شرکت های 
شرکت های  در  جدیدی  پروژه  آنکه  بر  عالوه  می کنند.  واگذار  شرکت ها 
خودروسازی معرفی نشده که احتیاج به قالب و فیکسچر جدید داشته باشند. ما 
هم به نوبه خود به دلیل هزینه های مالی خیلی سنگین ناشی از سرمایه گذاری 
جدید و تاریک بودن افق صنعت نتوانسته ایم هیچگونه اقدامی در زمینة ارتقا و 

بروزرسانی دستگاه های براده برداری موجود نماییم.

با وجود آنکه هزینه های ساخت فیکسچر در داخل کشور از نمونه های 
مشابه خارجی پایین تر است؛ به نظر حضرتعالی دلیل عدم استقبال از 
ساخت فیکسچر در داخل کشور چه می باشد؟ دلیل عدم سرمایه گذاری 

در این حوزه از سوی صاحبان صنعت را چه می دانید؟
که  است؛  وارداتی  فیکسچرسازی  شرکت  یک  در  مصرفی  اولیة  مواد  کلیة 
بود. ماشین آالت  ارزانتر خواهد  بسیار  یا کره ای  تولیدکننده چینی  برای  قطعًا 
سازندگان ایرانی به دالیلی که قباًل به آنها اشاره شد از سرعت و دقت کافی 
با  مقایسه  در  ایرانی  سازنده  برای  زمان ساخت  نتیجه  در  و  نیستند  بهره مند 
سازنده چینی و یا کره ای بسیار زیادتر است. این خود هزینة اجرایی را به شدت 
افزایش می دهد. در هر حال هزینة  ساخت در ایران در بعضی موارد تا حدود 
20 درصد ارزانتر از ساخت در چین و کره می باشد ولیکن زمان ساخت در ایران 
به دلیل نداشتن سخت افزار بسیار دقیق، مشکالت خرید خارجی و سایر موارد، 
بیشتر از سازندگان کشورهای جنوب شرق آسیا می باشد؛ ولی کیفیت ساخت 

در اغلب موارد هم سنگ و در بعضی اوقات باالتر است.
     این واقعیت را باید بپذیریم که ساخت قالب و فیکسچر با دقت های صدم 
میلی متر مطابق با استاندارد و در زمان مناسب، نیاز به تجهیزات براده برداری و 
اندازه گیری دقیق دارند. خرید و نگهداری چنین دستگاه هایی بسیارگران قیمت 
هستند و در راستای حفظ کیفیت و رقابت با سازندگان خارجی باید هر ساله به 
روز رسانی شده و حداکثر پس از هفت سال با مدل های باالتر تعویض گردند. 
با توجه به وضعیت صنعت در سال های گذشته، سودهای سرسام آور بانکی و 
نتوانسته اند  جمله شرکت سالسل گستر  از  داخلی  سازندگان  دیگر،  معضالت 
جهت رفع مشکالت ناشی از زمان طوالنی انجام پروژه ها سرمایه گذاری الزم 
به خود جلب  را  داخلی(  )خودروساز  اعتماد صاحبان سرمایه  و  داده  انجام  را 
نمایند. از طرفی خودروسازان به دلیل مشکالت مالی سنگین، اعتماد سازندة 
باطل هستند؛ که  این دور  قربانی  نهایت هردو  از دست داده و در  را  داخلی 

نتیجة عدِم یک استراتژی راهبردی خردمندانه و عالمانه در صنعت می باشد.
و  طراح  بزرگترین شرکت های  از  یکی  عنوان  به  از شما  دولتی  حمایت های 
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محصوالت و خدمات شرکت سالسل گستر 

1- فیکسچرهای کنترلی
و  پرسي  مجموعه  قطعات  اندازه گیري  براي  عمومًا  کنترلي  فیکسچرهاي 

مجموعه تزئیني خودرو مورد استفاده قرار مي گیرند. 

2- فیکسچرهای مونتاژی
بزرگ است. عملکرد  پانل فرم دار کوچک و  بر دویست  بالغ  بدنة هر خودرو 

این قطعات متنوع بوده و وجود فرم ها و اجزای مختلف دالیل متفاوتی دارد.
جوش   ،)Spot Welding( نقطه  جوش  صورت  به  قطعات  این  اغلب 
حسب   بر  و  می باشند    )Projection Welding( پرسی  CO2 وجوش 

مورد، مونتاژ می شوند.
شرکت سالسل گستر تجربه ای چندین ساله در طراحی و ساخت فیکسچرهای 
مونتاژ بدنه برای شرکت های خودروساز دارد. بعنوان مثال اغلب فیکسچرهای 
مونتاژی خودروهای سمند، پژو 206 و پژو 405 در شرکت سالسل گستر به 

انجام طراحی و ساخته شده است.

سازنده فیکسچرهای کنترلی و مونتاژ چه بوده است؟
     نکته ای که الزم می دانم دراین جا به آن اشاره کنم آن است که چرا در 
بین تمام کشورهای دنیا انقالب صنعتی از کشور انگلستان آغاز شده است؟ چرا 
در آلمان یا فرانسه این اتفاق نیفتاد؟  انگلستان اولین کشوری بود که قوانین 
بانکی، مالی و برنامه اقتصاد کالن خود را تدوین و تبیین نمود. سرمایه گذاران 
به  اقدام  نوین،  روش های  و  قوانین  از  آگاه شدن  وقت، ضمن  و صنعتگران 
می کند.  ابداع  را  بخار  ماشین  وات  جیمز  نمودند.  صنعت  در  سرمایه گذاری 
می شود.  پل سازی  مشغول  برینل  و  می سازد  را  بخار  لوکوموتیو  استیونسون 
دیگران نیز به همین صورت و نهایتًا انقالب صنعتی شکل می گیرد. بنابراین 
کشور،  صنعتی  فضای  تغییر  جهت  در  موثر  عوامل  مهمترین  از  من  نظر  به 
اصالح ساختار مالی و هم راستا کردن تجارت با صنعت، شفاف سازی ساختار 
به  عادالنه  نرخ  با  دولتی  تسهیالت  ارائه  و  بانکی  قوانین  اصالح  گمرکات، 

صنایع را می توان نام برد.

درحال حاضر بانک ها به بنگاه های اقتصادی تبدیل شده اند. آمار نشان می دهد 
این  داده اند.  قرار  مولدها  غیر  اختیار  در  را  خود  منابع  درصد   73 بانکها  که 
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3- خدمات اندازه گیری:
شرکت سالسل گستر، به مدد دسترسی به آزمایشگاه کنترل ابعادی متشکل از 
دستگاه CMMهای ثابت و پرتابل خود، همواره کلیه مراحل ساخت قطعات 
را تحت کنترل داشته و با بازخوردهای دریافتی از اندازه گیری دقیق قطعات، 

روش های ساخت خود را بهبود و خطاهای حاصله را مرتفع ساخته است.
با توجه به تجربه موفق در زمینه کنترل کیفیت ابعادی محصوالت، شرکت 
 CMM ماشین آالت  پشتیبانی  نمایندگی  اخذ  با  تا  شد  برآن  سالسل گستر 
پرتابل، عالوه بر بومی سازی دانش اندازه گیری و کالیبراسیون این ماشین آالت، 
با ارائه خدمات اندازه گیری، بخشی از نیاز واحدهای تولیدی به اندازه برداری 

را مرتفع سازد.
در محل  اندازه گیری  پروسه  تمامی  یا  اجرای بخش  این خدمات،  مزایای  از 
تولید،  پروسه  حین  در  اصالحات  اجرای  امکان  صنایع(،  )صاحبان  مشتری 
در حداقل  و سنگین  ازمجموعه های حجیم  اندازه برداری  یا  و  ابعادی  کنترل 

زمان ممکن است.

تولیدات:
X100 1-بیم فلزی داشبورد پراید

 1389 سال  از   )X100( جدید  پراید  داشبورد  بیم  فلزی  مجموعه های  تولید 
درشرکت سالسل گستر آغاز شد. در حال حاضر با تامین روزانه بالغ بر  1000 

عدد از این محصول، بخش عمده ای از بازار این کاال را در اختیار دارد.
این محصول مشتمل بر 48 قطعه منفصله است که اکثر قطعات از جنس ورق 
فیکسچرهای  ساخت  و  طراحی  قالب ها،  ساخت  و  طراحی  می باشد.   ST12
مونتاژی و طراحی و ساخت کلیه فیکسچرهای کنترلی و تولیدی اکثر قطعات 

منفصله، در داخل شرکت سالسل گستر انجام شده است.

2- مجموعه میل موجگیر خودرو تیبا
شرکت سالسل گستر با مونتاژ مجموعة میل تعادل خودروی تیبا از اواخر سال 
1388 با ظرفیت 120 مجموعه در روز تنها تامین کننده شرکت سازه گستر در 

این خصوص به شمار می رود.
طراحی و ساخت فیکسچرهای مونتاژی و کنترلی برای این محصول، توسط 

شرکت سالسل گستر صورت پذیرفته است.

3- مجموعه شاسی خودروی 3/4 تن کویران
یکصد  به  نزدیک  ساخت  با  نخست،  گام  در  مجموعه  این  تولید 
مجموعه قالب فرم از سال 1386 آغاز و در نهایت با ساخت بیش از 
بیست مجموعه فیکسچر مونتاژی، از اواخر سال1390 ادامه یافت. 

این مجموعه شامل 150 قطعه مونتاژی است.

4- مجموعة جعبه فرمان پراید
خط مونتاژ مجموعة جعبه فرمان پراید، در سال 1388 با بکارگیری 
و  هیدرولیک  پرس  دستگاه  مونتاژی،  فیکسچر   15 از  بیش 
دستگاه های آزمون عملکردی راه اندازی گردید و در نهایت با اخذ 
مجوزهای الزم، هم اکنون آماده تولید انبوه می باشد. کلیه ابزارهای 
تجهیزات  و  مونتاژی  فیکسچرهای  از  اعم  مجموعه،  این  تولید 

آزمون، در شرکت سالسل گستر، طراحی و ساخته شده است.

پروژه های انجام شده

• طراحی و ساخت کلیه قالب ها و فیکسچرهای کنترلی و فیکسچرهای 	
Beam X100 مونتاژی جهت تولید

• طراحی و ساخت قالب های قطعات فلزی صندلی خودرو پژو 206	
• سفارش 	 به  فرماندهی  خودرو  شاسی  قا لب های  ساخت  و  طراحی 

شرکت زرین خودرو اصفهان 
• ایران 	  IKID شرکت   سفارش  به  فلزی  قطعات  قالب های  طراحی 

خودرو
• طراحی و ساخت ده ها قالب تزریق پالستیک جهت قطعات خودروهای 	

پراید و پژو به سفارش شرکت های مختلف
• گروه 	 سفارش  به  فلزی  قطعات  قالب  تن  صدها  ساخت  و  طراحی 

خودروسازی بهمن 
• ساخت 	 همچنین  و  پره توربین  ده ها  از  بیش  بهینه سازی  و  طراحی 

قالب های ریخته گری دقیق مربوطه  
• طراحی و ساخت فیکسچرهای کنترلی و کنترل مجموعه جهت قطعات 	
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• طراحی و ساخت بخش اعظم فیکسچرهای خط مونتاژ جهت خودرو 	
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