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سازندة تجهيزات خطوط توليد و
دستگاههاي آزمون قطعات خودرو
شركت ثمينافزار فعاليت خود را از سال  1375و با موضوع ساخت
تجهيزات آزمون آغاز نمود .اولين پروژه اين شركت ساخت دستگاههاي
آزمون دينام خودرو بود .در سالهاي بعد براي قطعات و مجموعههاي
ديگر خودرو نيز دستگاههايي ساخته شد كه مهمترين آنها دستگاههاي
آزمون استارت ،باتري ،موتور خودرو ،ديسك و صفحه كالچ ،كويل و
شمع خودرو است .تعداد دستگاههاي ساخته شده بيش از  300دستگاه
از  70نوع مختلف ميباشد.
در سال  1382درخواستهايي براي انجام آزمون دينام از طرف گروه
صنعتي ايرانخودرو و از طريق شركت ايتراك مطرح گرديد كه براي
پاسخگويي به اين درخواستها ،آزمايشگاهي براي دينام خودرو در اين
شركت ايجاد گرديد .در ابتدا خدمات آزمونهاي دوام دينام ارائه گرديد و
به تدريج طي شش سال امكانات مورد نياز براي انجام عمده آزمونهاي
اين قطعه ايجاد گرديد .همچنين از سال  1383آزمايشگاههاي باتري،
استارت و كويل خودرو ايجاد و به تدريج توسعه داده شد .آزمايشگاه اين
شركت در سال  1389در مورد آزمون برخي قطعات خودرو ،همكاري خود
با سازمان ملي استاندارد را آغاز و در سال  1390تاييد صالحيت آزمون
ماشينهاي خاكبرداري را اخذ نمود.
اگر چه اقتصاد مهمترين ركن برنامهريزي براي هر بنگاه اقتصادي
است؛ اما به عنوان يك شركت دانش بنيان همواره سياست اين شركت
برآوردن يك نياز واقعي و امتناع از ابتال به انگيزههاي صرف ًا اقتصادي
بوده است .بسياري از پروژههاي ساخت يا خدمات ارائه شده توسط اين

شركت حداقل در مقاطع اوليه مشابه دسترسپذيري در داخل كشور
نداشتهاند .فعاليت اين شركت در برخي حوزهها مانند دينام ،باتري،
استارت ،ديسك و صفحه كالچ نقش مؤثري در شناسايي و يا رفع مسائل
كيفي داشته است كه در اين فرصت امكان پرداختن به آن وجود ندارد.
لذا از اين بين به يكي از زمينههايی كه بيشترين سابقه در مورد آن وجود
دارد پرداخته خواهد شد.
دينام خودرو
در فهرست محصوالت شركت ثمين افزار  10نوع دستگاه آزمون دينام
وجود دارد كه در آزمايشگاهها و خطوط توليد كاربرد دارند .اين دستگاهها
بيش از  90%آزمونهاي خاص دينام طبق استانداردهاي ISIRI، ISO
 KES ، PSA ،و  RENAULTرا پوشش ميدهند .تنوع اين آزمونها
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بيش از  40عنوان ميباشد.
در سالهاي اولية فعاليت اين شركت ،ايرادات كيفي دينام بسيار
اساسي بود .معيارها اين بود كه دينام بايد تحت بارگذاري متعارف
سالم بماند يا در اثر قطع لحظهاي اتصال خروجي ،آسيب نبيند و يا در
سرعتهاي باال دچار واپاشي اجزا نشود .ليكن اكنون بايد اهداف كيفي
ديگري مطرح شود .از جمله اينكه:
−راندمان دينام در حد مطلوب باشد تا مصرف سوخت خودرو كاهش
يابدIMG_5343.JPG .
−صداي توليد شده توسط دينام از معيارهاي تعريف شده استانداردهاي
روز فراتر نرود.
−در هنگام شتابگيري خودرو ،دينام مانعي براي شتابگيري نباشد.
−ولتاژ دينام بهگونهاي كنترل شود تا باتري خودرو بهتر شارژ شود و
عمر بيشتري داشته باشد.
−تحت شرايط نامساعد مكانيكي ،الكتريكي ،شرايط محيطي و
شيميايي دوام خوبي داشته باشد.
−باعث اختالل در عملكرد ساير تجهيزات برقي نشود و خود از اين
نوع اختالالت آسيب نبيند(.)EMC
دينام يك مجموعه از قطعات متعدد بوده و به دليل پيچيدگي ارتباط
بين اين قطعات تحليل عملكرد آن با دشواري همراه است .لذا آزمونهاي
زيادي براي سنجش عملكرد كل مجموعه و عملكرد اجزاء آن طراحي
شده است.
طي  18سال گذشته دهها دستگاه توسط شركت ثمينافزار براي
آزمون دينام ساخته شده است و با ارائهی خدماتِ پس از فروش به اين
دستگاهها و توسعه كمي و كيفي خدمات آزمون ،دانش فني با ارزشي
يابي
دربارة آزمون دينام گرد آمده است .با اتكا به اين داشتهها ،ريشه ِ
مشكالت كيفي اين محصول با سهولت بيشتري انجام ميشود.
رسيدن به كيفيت مناسب در امر توليد ،بدون بستر مناسب ،طرح
و برنامه و البته زمان كافي امكانپذير نيست .نقش تجهيزات آزمون در
اين امر مهم است ،ولي از آن مهمتر سرمايههاي انساني و دانش فني
است كه به اين تجهيزات جان ميبخشد و آنها را اثربخش مينمايد.
حركت اين شركت براي گسترش تجهيزات و دانش فني در زمينه آزمون
دينام ،ميتواند به عنوان نمونة بارزي از تاثير يك شركت دانش بنيان
در برآوردن نيازهاي واقعي كشور در نظر گرفته شود .حركتي كه توانسته
است در جهت ارتقای كيفيت دينام خودرو كه ساليانه صدها ميليارد تومان
از سرمايههاي ملي را به خود اختصاص ميدهد؛ نقش موثري داشته باشد.

سخني با مسوولين
مسوولين محترم براي حمايت از شركتهاي دانش بنيان همواره مصمم
بودهاند .اما مشخص نيست كه اين تصميمات در چه زماني تاثيرگذار
خواهند بود .شركت ثمين افزار كه رسم ًا به عنوان يك شركت دانش بنيان
شناخته شده است ،براي ساخت دستگاههاي آزمون ،از قطعاتي استفاده
ميكند كه با ارز آزاد تامين ميشوند و به آنها تعرفههاي حدود  40%هم
اعمال ميگردد .درحاليكه دستگاههاي آزمون خارجي با ارز حمايتی و با
تعرفه تقريبا صفر وارد ميشوند .يعني شركتهای سازنده تجهيزات آزمون
در داخل كشور ،با وجود اشتغالزايي ،پرداخت انواع عوارض و ماليات نه
تنها مورد حمايت دولت قرار نمیگيرند بلكه حمايتها نصيب رقباي
خارجي آنها ميگردد .آنچه باعث شده در شرايط نابرابر با رقباي خارجي
همچنان فعال بمانيم ،كيفيت محصول و خدمات پس از فروش ماست341.JPG .
مشكالت زياد است اما در سالهاي اخير چند نرخي بودن ارز و اختالف
تعرفهها آسيبهاي جدي به ما وارد كرده است .اميدواريم با بهبود محيط
كسب وكار و با جديترگرفتن حقوق مصرفكنندگان براي دستيابي به
حداقل الزامات كيفي ،شاهد سرعت بيشتري در پيشرفت و اعتالي كشور
عزيزمان باشيم.
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دستگاه آزمون عملكرد استارت خودرو

دستگاه آزمون لقي محوري و
شعاعي رينگ خودرو
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