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سومين كنفرانس فارغ التحصيالن دانشگاه صنعتي شريف

1396آذرماه 30و 29



بسم اهلل الرحمن الرحیم

"طراحی وتولید غلطک های نورد فوالد"تجربه ایجاد وتوسغه فناوری 
طراحی و ساخت "و

"گروه صنعتی سدید"در "ونصب تخهیزات هیدرومکانیک سدها



ش ماشین سازی  .ه1342آقای مهندس محمد فتحی فریمانی در سال 
را ( که احتماال اولین ماشین سازی ایران بوده است)فتحی و پسران 

شکل می دهد و در آن قالب یک ابداع و نوآوری ساخت ماشین های  
.تبدیل لوله به پروفیل را بر اساس طراحی خود آغاز می نماید



روفیل کارخانه پروفیل نیمه سبک را برای تولید لوله و پ1346در سال 
ماشین سازی فتحی و پسران را در آن ادغام  1350ایجاد و در سال 

کارخانه و ریخته گری بر اساس دو کوره  1351می نماید و در سال 
تن را در این 16کوزه القانی 3تن و 5کوزه القانی 2–کوچک زمینی 

چون صفحات  ) مجموعه شکل می دهد و تولید قطعات فوالدی 
در ایران آغاز( سوزکوره های سیمان را برای اولین بار در این کارخانه

می کند و از سوی دیگر ساخت چندین نوع خط لوله سازی به 
را در ایران آغاز می کند و رهبری بازار این محصول را در  ERWروش

آمریکا از آن خود می نمایدP.R.Dرقابت با مانسمان آلمان و 



در یک حادثه صنعتی که در جریان نوآوری جدیدی  1356در سال 
ه روی  می دهد دچار عفونتی خونی و نیازمند دیالیز می شود و ناچار ب
مهاجرت از ایران و واگذاری کارخانجات پروفیل نیم سبک به شریک

قانون "ج"در قالب بند 1358این مجموعه در سال . خود می شود
ی در  حفاظت مصوب شورای انقالب تحت سرپرستی سازمان صنایع مل

.می آید



فارغ التحصیل دوره پنجم مهندسی  )آقایان مهندس مهدی مفیدی 
یل فارغ التحص)و مهندس علی اصغر حریری ( متالوژی دانشگاه شریف

به دوره هفتم مهندسی مکانیک و مخترع یکی از انواع ترمزهای دوبل
ر از سوی سازمانوعنوان دومین گروه منتخبان مدیریت مجموعه مذک

در این کارخانجات آغاز فعالیت می نمایند1360صنایع ملی از شهریور 



نگین و  این جانب نیز در تحوالتی که منجر به تاسیس وزارت صنایع س
ال اداره  و انتق"سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران"تغییر جایگاه 

اولین کارخانجات پروفیل نیمه سبک به سازمان مذکور گردید به عنوان
.مدیر منتخب این سازمان به هیئت مدیره اضافه شدم



مع قبول ساخت بخشی از ماشین آالت کارگاه خنک کننده شمش مجت
جعبه دنده خطوط انتقال شمش 640فوالد مبارکه و طراحی و ساخت 

لید آن توسط آقای مهندس حریری و آغاز پروژه تحقیقاتی طراحی و تو
کشور جریان 11غلطک های نور به فوالد که در آن دوره فقط در 

داشت، توسط آقای مهندس مفیدی، اقداماتی بود که در این دوره  
هیئت مدیره برای استفاده مطلوب تر از امکانات کارخانجات  

.ماشین سازی و ریخته گری آن آغاز شد



تیمی مرکب از آقایان دکتر دوامی، دکتر  "پروژه غلطک"در مورد 
که مدتی در کارخانجات ایزنورگ اتریش در تولید و در  )عطارپور 

ای  ، دکتر حجازی، و آق(آزمایشگاه های مرتبط با غلطک تجربه داشت
گاه  فارغ التحصیل دوره نهم مهندسی متالوژی دانش)علی اکبر سازگار 

اولین غلطک های 1364مسئولیت را عهده دار و در سال ( شریف
البته در مورد عملیات حرارتی و)تولیدی آن ها قابل عرضه گردید 

طراحی کوره های آن مدتی از مساعدت چند کارشناس کره شمای نیز
(.بهره گیری شد



در این فاصله آقای مهندس حریری از هیئت مدیره جدا و آقایان  
ی فارغ التحصیل دوره ششم مهندس)مهندس محمدمهدی طوفانی نژاد 

ره  فارغ التحصیل دو)و آقای مهندس مهنما ( متالوژی دانشگاه شریف
ت پروفیل بر هیئت مدیره شرک( ششم مهندسی مکانیک دانشگاه شریف

ود تغییر نام داده ب"گروه صنعتی سدید"نیمه سبک که اینک به 
ط نورد  پیوسته بودند و این دو شخصا اولین غلطک های تولیدی برای خ

گروه ملی فوالد در خوزستان را به اتفاق آقای مهندس 300
فارغ  )خوشنویس انصاری، مدیر کارخانه ماشین سازی محمدحسین 

می با  حمل و طی مراس( التحصیل دوره هشتم مکانیک دانشگاه شریف
ن در ای( آقای مهندس مقیمی)استقبال مدیریت وقت مجموعه مذکور 

.خط نصب و به بهره برداری رسید



ید کارکرد مطلوب غلطک های مذکور منجر به عقد قرارداد طراحی و تول
و  تن غلطک برای خطوط مختلف نورد گروه ملی فوالد گردید2000

جریان اطالعاتی که در مورد کارکرد این غلطک ها در گروه مذکور به
والد  کار گرفته می شد تیم طراحی و مهندسی تولید غلطک های نورد ف

مطلوبی که اینک توسعه-در کارخانه ریخته گری گروه صنعتی سدید را
در جهت بهبود کیفیت و کاهش قیمت راهنمایی  -پیدا کرده بود

ان  می نمود و تولید انواع غلطک ها با ابعاد و آنالیز متفاوت را به ارمغ
مدیریت کارخانه ریخته گری در این دوره به عهده آقای مهندس. آورد

انشگاه  محمدعلی یاقوتی فارغ التحصیل دوره هفتم مهندسی متالوژی د
.  شریف بود



ی اما طراحی مبردها و سایر نیازهای تولید هر نوع غلطک عمال فرصت
2000نفر ساعت کار مهندسی را تیاز داشت که در قرارداد 280معادل 

از نظر که به سختی مقدور شد و تنوع بسیار باالیی)تنی با ذوب آهن 
عمال مانع طراحی و تحویل به موقع طبق  ( نوع غلطک ها داشت

از زمان بندی قرارداد می شد که این امر نیاز به همکاری فنی با یکی
شرکت های مجرب و صاحب نام در زمینه غلطک را روشن نمود و  

.سال سابقه تولید مد نظر قرار گرفت150شرکت آکرز با 



جربه این همکاری علی رغم آن که سرعت طراحی و تولید را با اتکا به ت
ساله مذکور بسیار افزایش داد اما مشخص نمود تیم مهندسی150

آکرز گروه صنعتی سدید در جایگزینی مس به جای نیکل از شرکت
مذکور پیشی گرفته است که این امر مایه احترام گروه مهندسی شرکت

عدها نیز این توانایی ب. برای این تیم و سرعت تبادل دانش فنی گردید
ای بر"شبیه سازی انجماد"در همکاری با گروه تحقیقات رازی زمینه 

ون کاهش درصد ضایعات در گروه صنعتی سدید قبل از کشورهایی چ
.انگلستان گردید



اخت  نظیر چنین توانایی در تیم مهندسی طراحی و تدوین روش های س
اری  در کارخانه ماشین سازی شکل گرفت که در تدوین روش ماشین ک

یل خمپاره بروزی آشکار یافت و بعدها با تقویت تیم طراحی و تشک
احی  شرکت مستقلی در زمینه طراحی، امکان کاری بزرگ در زمینه طر

.،ساخت و نصب تجهیزات هیدرومکانیک سدها را ممکن ساخت



ر آن ابتدا طراحی سیستم انحراف سد کرخه و دریچه و جرثقیل باال ب
ی  در قرارداد با شرکت توسعه منابع آب و نیرو با اصرار گروه صنعت
اری  سدید دایر بر پذیرش مسئولیت ساخت و نصب مشروط به واگذ

طراحی این تجهیزات، آغازگر این حرکت شد و علی رغم مخالفت 
تابتدایی مشاور طرح و پیمانکار ساخت سد با حمایت مدیرعامل وق

قرار داد در چهارچوب مورد نظر گروه  (  رفانمهندس آقای )کارفرما 
م صنعتی سدید منعقد سد اما برای ایجاد اطمینان در کارفرما، تی

ین ذی ربط در طراحی سد آسوان که در شرکتی با نام زاباروزه در اوکرا
سدید و متشکل شده بودند برای تایید طرح های مهندسی گروه صنعتی

تا  )در قالب قراردادی با گروه صنعتی سدید به همکاری دعوت شدند 
خرداد که اولین کار طراحی این 15تجربه تلخ طراحی تجهیزات سد 

.دتکرار نشو( نوع تجهیزات در ایران بود با نامرادی روبه رو شده بود



تولید و اقناع کارفرما برای این حمایت مبتنی بر توضیح اهمیت جایگاه
گانه و  اجزای چهار"توسعه تکنولوژی در فعالیت های صنعتی و تبیین 

.سطوح دهگانه تکنولوژی در جلسه ای طوالنی مقدور شد



این تیم طراحی به یمن  80تا اواخر دهه 71بعدها در فاصله سال های 
ب نشتی  در قال)توفیقی که کارکرد مطلوب دریچه سد کرخه از منظر کیفیت 

نفر افزایش و 150و قیمت و زمان نشان داده بود به ...( کمتر از حد مجاز و 
(  عهتوس)تن تجهیزات هیدرومکانیک سدهای شعید عباسپور 40000حدود 

ا  ر... سدی در استان گلستان و -حنا-کارون سه-و سدهای مسجد سلیمان
زارت  مقدور نمود که به شهادت سایت شرکت ایکرز کانادا که مشاور عالی و

ن المللی  نیرو در تایید نهانی این طرح ها بود توفیق نوآوری هایی در سطح بی
یستم  پرهزینه و زمان بر دریچه های نیلوفری با اتکا به س"حذف سازه"نظیر 

استفاده از سیستم لنگ برای چرخ های  "-"پمپ های کنترل از راه دور 
که یک سال زمان ساخت آن را کاهش داد 3دریچه سیستم انحراف کارون 

احی  سرپرستی حوزه های سازه ای و مکانیکی تیم طر)را در دسترس قرار داد 
دکتر آقایان. تن از فارغ التحصیالن دانشگاه صنعتی شریف بود2مذکور با 

ازه  صدرنژاد و مهندس محسن زوتی فراغ ااتحصیالن دوره هشتم دانشکده س
(.  و مکانیک



ی این شهادت زمینه ساز دعوت یک شرکت آمریکایی از گروه صنعت
ه صنعتی  سدید برا کار مشترک مبتنی بر سرمایه آن ها و تکنولوژی گرو

ویژه سدید در بازار بزرگ تجهیزات هیدرومکانیک آمریکای التین به
اجرایی شیلی گردید که البته به دلیل محدویت های سیاسی قابلیت

.نیافت



مزیت اصلی رقابتی مزیت "اصل"دو نمونه فوق ضمن اثبات 
ولوژیک تکنولوژیک است اهمیت توجه به جایگاه تولید و توسعه تکن

.برای ایجاد صنایع رقابتی و صادراتی را نشان می دهد



ریف و بر همین اساس پیشنهاد می شود مسئولین دانشگاه صنعتی ش
گاه در  انجمن فارغ التحصیالن با توجه به جایگاه ویژه ای که این دانش
:زمینه جذب نخبگان کشور دارد اقدامات زیر را پیگیری نماید

الن و ک( بنگاه ها)بیان ضرورت تغییر در نگاه حاکم در سطح خرد ( 1
ادن  نسبت به صنعت و توسعه صنعتی و تاکید بر شکل د( دولت)

مبتنی بر به جای نگاه غلط)بنگاه هایی با محصوالتی رقابتی و صادراتی 
(درک غلط و ناقص از جایگزینی واردات



اه هایی در  تبیین اهمیت تولید و توسعه تکنولوژی در شکل دادن بنگ( 2
-"طراحی فرایند-"طراحی محصول"تراز مذکور و به ویژه جایگاه 

که  طراحی ماشین و در مفهومی عام تر توجه به سطح هشتم تکنولوژی
جزء آن و 4به صورتی جامع و در هر "خود نیازمند انتقال تکنولوژی 

نولوژی ضرورت توجه به بستری برای یادگیری کامل و بعد توسعه تک
(.انتقال فقط برای یک بار)درونی است 

ه ویژه برنامه ریزی مبتنی براولویت دوره ای برای تخصیص منابع و ب( 3
یت در  منابع انسانی نخبه و امکانات تحقیقاتی برای صنایع مورد حما

.جهت ارتقا به تراز مذکور

ختراع تاکید بر ضرورت ارتقا صنایع ایران در ایجاد نوآوری و ابداع و ا( 4
در سطح بین المللی در حد سهمی از این پدیده در سطح جهان و  

حداقل معادل درصد ایران به جمعیت جهان به عنوان شاخصی کمی  
حداقلی برای تولید و توسعه تکنولوژی



الزم به ذکر است که در طراحی، تولید، ساخت، و نصب غلطک های 
شده  نورد فوالد و تجهیزات هیدرومکانیک سدها عالوه بر افراد نام برده
تلف از دانشگاه صنعتی شریف، مهندسین متعددی از دانشگاه های مخ

میرکبیر و  کشور از جمله دانشکده فنی دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی ا
ردن از به ویژه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر مشارکت داشته اند، و نام ب

ردهمایی  دانشجویان دانشگاه شریف به دلیل ارائه این پاورپوینت در گ
.فارغ التخصیالن این دانشگاه بوده است

با تشکر از حوصله و تحملی که مبذول فرمودید


