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مهمترین مشخصه تولید مجموعه بوستر ترمز در شرکت جامع پیمان، تمرکز 
تجربه  و  مهندسی  دانش  اصلی  عامل  دو  بر  تکیه  با  کیفیت محصوالت،  بر 
پرسنلی است. وجود تجهیزات آزمون پیشرفته و به روز در خطوط تولید، عالوه 
بر کنترل عملکردی محصوالت به صورت صد در صد، در طراحی بهینه آنها 

نیز نقش بسیار زیادی ایفا می کنند. 
     با توجه به نقش حیاتی و مهم سیستم ترمز در ایمنی خودرو، ضرورت انجام 
آزمون های مداوم، دوره ای و منظم جهت حصول اطمینان از عملکرد اجزای 

این سیستم گریزناپذیر است.
کنترل  دنده، جهت  تعویض  و  فرمان  همانند سیستم  نیز  ترمز       سیستم 
خودرو، توسط راننده بکار گرفته می شود. طراحی اجزاء سیستم ترمز باید به 
نحوی باشد که در مقابل اعمال فشار توسط پای راننده عمل کرده و با کمترین 

نیروی، بیشترین مقدار فشار را وارد نماید.
را فعال و بدین  راننده، سیستم ترمز  نیروی پای  با تقویت       بوستر ترمز 
ترتیب از اعمال فشار زیاد توسط وی در هنگام ترمزگیری جلوگیری می نماید. 
در بسیاری از سیستم های ترمز خودروها، بوستر ترمز در یک مجموعه که با 

سیلندر اصلی ترمز یکپارچه می باشد قرار گرفته است.
     شرکت جامع پیمان طراح و تولید کننده ي مجموعه بوستر و سیلندر اصلی 
ترمز انواع خودروی سواری است. تعداد زیادی از خودروهای سواری مجهز به 
بنزینی توسط  این نوع بوسترها در موتورهای  سیستم بوستر خالئی هستند. 
فشار منفی ایجاد شده از مکش هوای منیفیلد جهت تقویت نیروی حاصل از 
اعمال فشار پای راننده بر روی پدال ترمز بکار می رود. هنگامی که پدال ترمز 
از  فشرده می شود، نیروی اضافی حاصل از کارکرد بوستر ترمز فشار حاصل 
اعمال نیروی وارده از طرف پای راننده را تا هنگام رسیدن به حداکثر فشار 
جهت کارکرد سیستم ترمز تقویت می کند. این نیرو که تا آستانه قفل شدن 
چرخ ها نیز ادامه پیدا می کند؛ معادل فشار اعمالی در حدود 60 تا 100 بار است. 
     بدون شک یکی از اجزای مهم سیستم ترمز، بوستر و سیلندر اصلی ترمز 
می باشد که تحت آزمون های مختلف عملکرد، دوام عملکرد و شرایط محیطی 
قرار می گیرد. آزمون های دوام عملکرد در شرایط محیطی و دمایی نرمال، گرم 
و سرد با سیکل های کاری باال از جمله آزمون های مهم و حساسی است که 
بر روی این مجموعه ترمز به انجام می رسد. چرا که نتایج این آزمونها فارغ از 
تایید یا عدم تایید عملکرد مجموعه؛ در صورت انجام ناصحیح آزمون، باعث 
تحمیل هزینه های بسیار گزاف به افراد و واحدهای مربوطه، از مصرف کننده 
اقدامات  در  سردرگمی  موجب  و  شده  خودروساز  و  قطعات  تولیدکننده ي  تا 

اصالحی و یا تولیدی می گردد.

     دستگاه آزمون دوام در شرایط دمایی نرمال، گرم و سرد و همچنین در 
 ABS (Anti-Lock حالت عملکرد سیستم تعدیل کننده فشار هیدرولیکی
(Brake System مجموعه بوستر و مستر سیلندر برای اولین بار در کشور 
دستگاه  این  ساخت  در  شد.  ساخته  پیمان  جامع  شرکت  متخصصان  توسط 
حتی االمکان سعی شده است از اجزا و قطعات استاندارد خودرو استفاده گردد؛ 
تا شرایط آزمون به شرایط واقعی خودرو نزدیکتر شده و نتیجه حاصله قابلیت 

اطمینان بیشتری را حاصل نماید.

شرکت جامع پیمان در سال 1374 با تولید انواع موتورهای 
DC، شیر فشارشکن ترمز با ظرفیت  برف پاکن، موتورهای 
به صورت تک سورس  تقریبی روزانه هزار و دویست قطعه 
نصب  اجباری شدن  با  از سال 1389  نمود.  فعالیت  به  آغاز 
ترمزهای ABS در خودرو و حذف شیر فشارشکن، برنامه ي 

شرکت جهت تولید بوستر تغییر یافت.

نمایی از عملکرد سیستم ترمز
توزیع فشار از پدال ترمز و تقویت آن در بوستر تا انتقال به دیسک چرخ
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مانند  پیچیده ای  و  متعدد  مشکالت  با  صنعتی  شرکت های  که  زمانی  در 
بودند؛  مواجه  ارزی  مشکالت  و  مالی  منابع  کسری  بین المللی،  تحریم های 
تجهیز  جهت  مالحظه ای  قابل  سرمایه گذاری  پیمان  جامع  شرکت 
تولید  و  مهندسی  زیرساخت های  شکل گیری  و  تخصصی  آزمایشگاه 
که  بوده  ریال  میلیارد  بیست  بر  بالغ  سرمایه  میزان  این  داد.  انجام 
مهندسی  زیرساخت های  توسعه  به  آن  درصد  هفتاد  از  بیش  سهمی 
و آزمایشگاهی اختصاص یافته است. در این راستا متخصصان این حوزه 
با تجارب بسیار ارزشمند، جذب سازمان شده و با بهره گیری از استانداردهای 

مربوطه، تولید نمونه اول را با موفقیت محقق نمودند.
     همکاری با یک شرکت صاحب تکنولوژی چینی به نام APG که دومین 
برند تولید بوستر ترمز در چین می باشد و عمده محصوالت آن به خودروسازان 
محصوالت  تکنولوژی  و  دانش  سطح  ارتقای  در  موثری  نقش  است؛  غربی 
ارتقای  انتقال تکنولوژی،  این همکاری در قالب  پیمان داشت.  شرکت جامع 
پیمان  جامع  شرکت  در  تولید  جهت  مشترک  سرمایه گذاری  و  فنی  دانش 

می باشد. 
استانداردها  در  که  ابهاماتی  وجود  با  مذکور،  متعدد  مشکالت  کنار  در       
بر  تکیه  با  پیمان  جامع  شرکت  داشت؛  وجود  محصول  فنی  مدارک  و 
مدیریت  دیرینه  و  ارزش  با  تجارب  و  خود  کارشناسی  بدنه  توانمندی های 
و ساخت  به طراحی  اقدام  در کشور  بار  نخستین  برای  سازمان،  ارشد 
این  نمود.   ABS بوسترهای  مجموعه  عملکرد  دوام  آزمون  دستگاه 
دستگاه که ایده اولیه ي آن توسط متخصصان این شرکت طرح ریزی 
و پیاده گردید با شبیه سازی مدار ترمز ABS خودرو و نصب مدوالتور 
ABS بر مدار آزمون، شرایط واقعی عملکرد سیستم ترمز و تاثیرات 
شرایط بارگذاری بر روی کل سیستم در دسترس واحد آزمایشگاهی و 
مشتری قرار گرفت. در تبیین الزامات ساخت این دستگاه و طراحی مفهومی 
آن که شامل واحدهای مکانیک، الکترونیک، نرم افزار و سخت افزار می باشد؛ 
با  اولیه  طرح  مدون،  استاندارد  و  محصول  فنی  مدارک  وجود  عدم  دلیل  به 
نحوه  آزمون،  روش  تبیین  که  گونه ای  به  بود؛  همراه  زیادی  پیچیدگی های 

پیاده سازی و انتظارات از دستگاه مورد نظر، بالغ بر پنج ماه به طور انجامید.
     همچنین سایر تجهیزات آزمون مورد نیاز جهت انجام سایر آزمون های 
و  کارآزموده  تیم های  توسط  کامل  طور  به  ترمز  پمپ  و  بوستر  عملکردی 
باتجربه این شرکت ساخته شد و پس از تایید مشتری جهت انجام آزمون های 

مربوطه مورد بهره بردای قرار گرفت.
تاثیرات گسترده ای در       ساخت تجهیزات آزمون در شرکت جامع پیمان 
ارتقای کیفیت محصوالت، توسعه مهندسی محصول، بررسی مشکالت قطعات 

برگشتی از سوی مشتریان جهت رفع نواقص و تغییرات طرح داشته است.

قطعات  اصلی ترین  از  و مستر خودرو  بوستر  آنکه مجموعه  به  توجه  با       
ایمنی و از حساسیت بسیار باالیی برخوردار است؛ همواره سعی شده است در 
کلیه مراحل طراحی و ساخت تجهیزات آزمون؛ استانداردهای معتبر، الزامات 
خاص مشتری که همواره نظارت مستمر بر عملکرد واحدهای طراح و سازنده 
داشته و در نهایت مشخصه های متنوع محصوالت از شرایط مونتاژپذیری در 
خودرو تا وضعیت عملکردی، در انواع متنوع آن مورد توجه مهندسان شرکت 
جامع پیمان قرار گیرد. جهت اطمینان از عملکرد تجهیزات آزمون؛ عالوه بر 
ارزیابی های مستمری که در بخش های فنی توسط مشتری به انجام رسید، با 
ساخت نمونه های مرجع، آزمون های مقایسه ای به شکل گسترده با تجهیزات 
آزمون مرجع و مراجع معتبر خارجی انجام پذیرفته و صحت و دقت عملکرد 

آنها مورد تایید تیم مهندسی شرکت و مشتریان قرار گرفت.
     به موازاِت تجهیز آزمایشگاه و ساخت تجهیزات آزمون، ساخت قالب ها 
و فیکسچرهای تولیدی قطعات مختلف در واحد قالبسازی در دستورکار واحد 
مهندسی و ماشین سازی شرکت جامع پیمان قرار گرفت. طراحی خطوط تولید 
و مونتاژ با الگوگیری از نمونه های شرکت های صاحب نام به انجام رسیده و 
نهایتًا در اواخر سال 1389 خط تولید بوستر ترمز با قابلیت تامین نیازهای کامل 

مشتری راه اندازی شد.
     با وجود حساسیت ها و پیچیدگی های موجود در تولید پمپ بوستر ترمز، 
شرکت جامع پیمان با دارا بودن خطوط ماشین کاری پیشرفته و بهره گیری از 
ماشین آالت دقیق و تمام اتوماتیک، توانایی تولید این مجموعه را حتی فراتر از 
ضریب مصرف داخلی خود دارا می باشد. در واقع یکی از مشخصه های رقابتی 
ماشین کاری  فرآیند  و  تولید  ماشین آالت  وجود  پیمان  جامع  شرکت 
ماشین کاری  و  تولیدی  سالن های  مجموعه  در  آنچه  است.  آن  دقیق 
این شرکت وجود دارد؛ کمتر در سایر شرکت ها قابل مشاهده هستند. 
اولین محموله  راه اندازی خط مونتاژ  از  اواسط سال 1393 پس  از  نهایت  در 
مجموعه بوستر و مستر خودروی تیبا به شرکت های سایپا یدک و سایپا ارسال 

گردید.
از عملکرد محصول، به واسطه حساسیتهای بسیار زیاد       جهت اطمینان 
مشتری، در برخی از شاخص های آزمون، فراتر از استاندارد عمل شده است. به 
عنوان مثال جهت انجام آزمون نشتی بوستر؛ در استاندارد مربوطه میزان نشتی 
به عنوان یک عدد ثابت تعیین گردیده است؛ اما روش آزمون در آزمایشگاه 
شرکت؛ تعیین میزان شیب نشتی در واحد زمان است. به عبارت دیگر شیب 
در  است.  کیفی محصول  مبین وضعیت  زمان،  واحد  در  بوستر  نشتی  مقادیر 
قابل  محدود  در  بوستر  محفظه  نشتی  که  وضعیتی  در  حتی  شرایطی  چنین 
با  متناسب  آن  عملکردی  مغایرت  امکان  باشد  داشته  قرار  استاندارد  پذیرش 

درصد رشد میزان نشتی وجود دارد. 

مجموعه  دوام  آزمون  دستگاه 
بوستر و مسترسیلندر در شرایط 
دمایی نرمال،گرم وسرد در حالت 
کننده  تعدیل  سیستم  عملکرد 
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تجهیزات آزمون نشتی - مشخصه عملکرد نیروی بوستر و 
کورس از دست رفته )به ترتیب از راست به چپ(

     واحد مهندسی شرکت جامع پیمان به صورت کاماًل تخصصی و گسترده 
ریشه های  تمامی  خود؛  کارشناسان  ارزشمند  اطالعات  و  تجارب  به  اتکا  با 
مغایرت هایی را که عامل اصلی اختالل در عملکرد محصول می شوند را مطالعه 
و به صورت یک دستورالعمل کیفی تدوین و اجرایی نموده اند. به عنوان مثال 
تبیین رفتار پیستون در پمپ بوستر و فرآیند فشارسازی و تحلیل گراف های 
ماشین کاری  فرآیند  تشخیص  در  زیادی  بسیار  نقش  می تواند  که  مربوطه 
به  و  گردید  ارائه  و  نرم افزار مشخص  کمک  به  باشد.  داشته  پمپ  مجموعه 

عنوان یک دستورالعمل کیفی در اختیار واحدهای ذیربط قرار گرفت.

شرکت جامع پیمان بالغ بر بیست دستگاه آزمون خاص جهت 
انجام آزمون های تخصصی مجموعه بوستر و پمپ ترمز دارد 
مشتری  تاییدیه  اخذ  به  موفق  شرکت،  اولین  عنوان  به  که 
گردیده است. تجهیزات مذکور در خطوط تولید و آزمایشگاه 

آن شرکت مورد بهره برداری قرار دارند.

     این تجهیزات به سه بخش عمده تفکیک می گردند: تجهیزات آزمون دوام 
عملکردی بوستر ABS ، تجهیزات آزمون عملکردی بوستر ترمز، تجهیزات 

آزمون پمپ بوستر ترمز و تجهیزات آزمون های شرایط محیطی
     شرکت جامع پیمان با توجه به چشم انداز مدیریتی و اهداف کیفی از پیش 
تنظیم شده، اقدام به توسعه فضای آزمایشگاهی، مهندسی و کارخانه نموده و 
جهت تامین یک دستگاه CMM و ادوات کنترل ابعادی مذاکرات را با طرف 

خارجی انجام داده است. همچنین مطابق با برنامه های مدون با افزایش تولید 
و ورود به فاز تولید انبوه، اقدام به ساخت سایر تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه 

و افزایش پرسنل متخصص می نماید.
کیفی  و  کمی  قابلیت  افزایش  فنی،  دانش  کسب  تکنولوژی،  انتقال       
اهداف  از  تولیدی،  ماشین آالت  تأمین  و  تولید  ظرفیت  افزایش  پیمانکاران، 
پمپ  و  بوستر  مجموعه  داخلی سازی  جهت  پیمان  جامع  شرکت  استراتژیک 
ترمز است. از سویی دیگر، عواملی مانند عدم برنامه ریزی مشتری جهت خرید 
از شرکت های  نیاز  اولیه و تجهیزات مورد  تامین مواد  امکان  محصول، عدم 
و  ارزی  مبادالت  مشکالت  بین المللی،  تحریم های  وجود  واسطه  به  خارجی 
عالی  اهداف  تحقق  در  بازدارنده  عوامل  مهم ترین  جمله  از  نقدینگی؛  کمبود 
مدیریتی،  قابلیت های  از  بهره گیری  با  است؛  مسلم  آنچه  اما  است.  شرکت 
دانش فنی و تجارب باالی بدنه کارشناسی، این شرکت همواره توانسته است 
با سایر  رقابت  قابل  و  با کیفیت  آمده و محصولی  فائق  بر مشکالت موجود 

تولیدکنندگان داخل و خارج تولید نماید.
با توجه به آنکه طراحی و تکنولوژی عملکرد بوستر به صورت مستمر       
را  تغییرات  این  نیز  پیمان  جامع  شرکت  است،  بهینه سازی  و  تغییر  حال  در 
پذیرا بوده و در قالب پروژه های تحقیقات مهندسی، اقدام به بهینه سازی طرح 
مجموعه  عملکرد  بهبود  منظور  به  طرح  تغییر  است.  نموده  خود  محصوالت 
بوستر و کاهش هزینه تمام شده محصول صورت می پذیرد. در حال حاضر، 
طرح جدید آماده، نمونه اولیه ساخته و کلیه آزمون های مربوطه را نیز گذرانده 

است و با تایید مشتری آماده تولید انبوه می باشد. 

شرکت گروک، در سال 1373 پایه گذاری شد. فعالیت های این شرکت در پی 
از تحریم ها و مشکالت بیوتکنولوژی توسعه یافت و در  گرفتاری های ناشی 
اولین گام به ساخت تجهیزات تحقیقاتی برای وزارت کشاورزی پرداخت. در 
همان سال، فعالیت مجموعه هایی نظیر ساپکو نیز کلید خورد و این شیوه ی 
گردید.  آغاز  ساپکو  با  قطعات،  تولیدکننده ی  بر  متکی  خودروسازی  فعلِی 
و  باریک بینی  تمامی  وجود  با  خودروساز،  شرکت های  کنار  در  کار  بر  عالوه 
سخت گیری هایی که در صنایع نظامی وجود داشت موفق به همکاری با این 
صنعت شد. در حال حاضر تولیدات این شرکت در محفظه های حرارتی تا 250 
درجه باالی صفر و در بخش برودتی تا 80  درجه زیر صفر را شامل می گردد. 

در صنایع هوافضا نیز بازه ی کاری از دمای 250+ تا 80- درجه است. 

مروری بر پروژه های موفق؛ ثبت 11 اختراع در شرکت گروک
چگونگی  با  رابطه  در  گروک  شرکت  عامل  مدیر  خندقی؛  جواد  مهندس 
شکل گیری این شرکت و پروژه های انجام شده گفت: ما در شرکت گروک در 
شرایط مختلف، رویکردی متفاوت اما با مبنای عملکردی یکسان داشته ایم. 
حتی در همان آغاز، پروژه ی دانشگاهی  من کنترل های دما و رطوبت برای 
اساس کار یکسانی وجود داشت؛ همان  بود و چون  ماشین های جوجه کشی 
سیستم ها را در حوزه های طراحی کنترلرها و ساختارها به صنعت خودرو تعمیم 
دادیم. یکی از مسایلی که در سال 73 موفق به انجام آن شدیم و در ایران 
وجود ندارد، اندازه گیری رطوبت در دماهای مختلف است. این موفقیت ریشه 

در پیشینه ی تخصصی موسسان شرکت گروک دارد. 

عبور پيروزمندانه از موانع 
برای کسب دانش نوین در 

شرکت گروک
طرح های نوآورانه

رقابت  پذیری با سازندگان برتر جهانی
تحویل به موقع

گارانتی و خدمات پس از فروش گسترده

داستانش  بود.  نمونه های خارجی  از روی  با همانندسازی  البته  ما  کار  شروع 
شنیدنی است. پیش از انقالب دستگاهی را که درواقع نوعی اتاقک از بهترین 
سازنده های دنیا به نام شرکت ُوچ (Votsch) بود خریداری کرده بودند و پس 
از انقالب و زمانی که دانشگاه اردبیل از تبریز جدا شده بود نیمی از دستگاه 
در انبار تبریز و نیمی دیگر در انبار اردبیل مانده بود! با تمام مشکالتی که در 

دماوند - رودهن - پردیس - پارک فناوری پردیس - ساختمان گروک   
تلفن:  02177601927         09123589906
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