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مدیر مرکز نوآوری ایمینو اعالم کرد:

ها،  رسانه  با  نشست  در  منصورى  حسین  ایمیدرو،  عمومى  روابط  گزارش  به 
ضمن بیان این مطلب گفت: ازجمله برنامه هاى ایمینو در سال جارى، سنجش 
و تعیین وضعیت تیم هاى استارتاپى موجود و تسهیلگرى و هدایت آن ها است. 
 50 سقف  تا  پیش شتابدهى  مرحله  در  استارتاپ   16 امسال،  طى  افزود:  وى 
کارآفرین،  مدیران  کارآفرین ها،  از  میزبانى  میلیون،  و شتابدهى 250  میلیون 
انجمن هاى تخصصى بخش معدن و صنایع معدنى، جذب و آموزش کارآموزان 

عالقه مند به نوآورى، پیاده سازى پلتفرم شتابدهى ماین هاب است.
  مدیر مرکز ایمینو با بیان اینکه این مرکز به عنوان مجرى طرح زیست بوم 
به  اقدام   99 شهریور  از  معدنى  صنایع  و  معدن  بخش  در  فناورى  و  نوآورى 
این  گفت:  است،  کرده  بازار  توسعه  و  شبکه سازى  تسهیلگرى،  سیاستگذارى، 
نوپا،  کارهاى  و  کسب  توسعه  استارتاپ ها،  خلق  و  ایجاد  راستاى  در  اقدامات 
و  فناور  و  خالق  دانش بنیان،  شرکت هاى  خدمات  و  محصوالت  تجارى سازى 

توسعه زیست بوم فناورى هاى پیشران انقالب صنعتى چهارم است.
وى افزود: در این مسیر، اولویت تعریف با فناورى هاى هوش مصنوعى، اینترنت 

اشیا و بالکچین و فناورى هاى هاب تعریف و زنجیره ارزش خدمات است.

نقش رسانه ها در توسعه فرهنگ نوآوری
مجرى طرح زیست بوم نوآورى و فناورى بخش معدن و صنایع معدنى با اشاره 
به اهمیت رسانه ها در توسعه فرهنگ نوآورى بیان داشت: ایمینو طى 2 سال 
نوآورى  بوم  زیست  توسعه  براى  زیرساخت هاى الزم  با  بوده  گذشته درصدد 
در بخش معدن فعالیت کند. چالش هایى بر سر راه زیست بوم نوآورى بخش 
معدن و صنایع معدنى وجود دارد که بخشى از آنها به سیاستگذارى هاى کالن، 
برخى به قوانین دور از نگاه کارشناسى برمى گردد. از سویى شرکت هاى بزرگ 

صنعتى و معدنى به استارتاپ ها و شرکت هاى دانش بنیان اعتماد ندارند.
او با بیان اینکه این چالش ها باعث شده بستر حمایتى واقعى و کارشناسانه اى 
براى ترویج نوآورى در بخش معدن و صنایع معدنى و اغلب صنایع استراتژیک 
اختصاص  دولت،  پررنگ  نقش  و  صنعت  بودن  سنتى  داد:  ادامه  شود،  ایجاد 
منابع مالى ناکافى، یارانه هاى انرژى، چالش هاى مدیریت ریسک، چالش هاى 
و  ناکافى  دانش  چندگانه،  مجوزهاى  و  قوانین  تغییر  سرعت  فکرى،  مالکیت 
بى اعتمادى به اکوسیستم استارتاپى و نبود حمایت کافى نهادهاى قانونگذار نیز 

به توسعه طرح هاى نوآورانه و فناورانه لطمه وارد کرده است.
منصورى خاطرنشان کرد: عطش صنایع معدنى به پیشرفت تکنولوژى شدت 
از  تر  گسترده  بسیار  جهان  معدنکارى  بازیگران صنعت  میان  رقابت  و  گرفته 
افزایش شهرنشینى و توسعه سریع  تقاضاى جهانى،  گذشته شده است. رشد 
نمى توان  را  فناورانه  هاى  پیشرفت  و  توسعه  در حال  در کشورهاى  اقتصادى 
نادیده گرفت چرا که همین روند موجب افزایش تقاضا براى منابع معدنى شده 

است.
وى افزود: بنگاه هاى بزرگ معدنى دنیا به دنبال کاهش نرخ کشف سنگ هاى 
با کیفیت باال و قابل دسترس به استفاده از طرح هاى نوآورانه در راستاى ارتقاى 

اکتشاف و بهبود استخراج مواد معدنى کمیاب مانند طال روى آورده اند.
ایجاد 3 تریلیون دالر ارزش اقتصادى توسط استارتاپ هاى جهانى منصورى 
دالر  تریلیون   3 جهانى  استارتاپ هاى   2021 تا   2017 سال   از  کرد:  اذعان 
ارزش اقتصادى ایجاد کرده اند که نسبت به دوره دو ساله قبلى این ارزش رشد 
میلیارد دالر،  به 375  نزدیک  نیز  در سال 2022  است.  داشته  2.6 درصدى 
سرمایه گذارى خطرپذیر در جهان رخ داده و سهم اقتصاد استارتاپى از اقتصاد 

کشورهاى فرانسه، برزیل و بریتانیا بزرگتر شده است. 

به گزارش روابط عمومى ایمیدرو، تفاهم نامه 4 جانبه توسعه فناورى هاى 
هوشمندسازى در بخش معدن و صنایع معدنى به عنوان یکى از مهم ترین 
توسعه  ستاد  ایمیدرو،  بین  بخش  این  در  بنیان  دانش  توسعه  هاى  برنامه 
ارتباطات  وزارت  نوآورى  و  فناورى  معاونت  دیجیتال،  اقتصاد  هاى  فناورى 
و فناورى اطالعات و معاونت معادن و فرآورى مواد وزارت صنعت، معدن و 
تجارت امضا شد. امضاکنندگان این تفاهم نامه، به ترتیب وجیه ا... جعفرى، 
رضا محتشمى پور، حسین مالزاده و محمدامین آقامیرى بودند. همچنین، 
صنعت،  وزارت  کار  و  کسب  محیط  و  هماهنگى  معاون  نیازى،  سیدمهدى 
معدن و تجارت، امضاکننده نهایى این تفاهم نامه بود. موضوع این تفاهم نامه، 
به  تفاهم  مورد  محورهاى  همه  اولویت  با  طرف ها  مؤثر  تعامل  و  همکارى 
سند  تحقق  آفرین»،  اشتغال  بنیان،  دانش  «تولید؛  سال  شعار  تحقق  ویژه 
فناورى هاى  حوزه  در  کشور  معدنى  صنایع  ارتقاى  مردمى،  دولت  تحول 
هوشمندسازى با رویکرد افزایش بهره ورى، رقابت پذیرى و تاب آورى اقتصاد 

کشور است.
راهبرى  و  «تعریف  شامل  هم افزایى  و  همکارى  زمینه هاى  از  بخشى 
صنایع  و  ها  بنگاه  میان  مشترك  بزرگ  توسعه  و  تحقیق  هاى  کنسرسیوم 
بزرگ معدنى داراى توانمندى تحقیق و توسعه و شرکت  هاى دانش بنیان»، 
«احصاى نیازهاى تجمیعى فناورانه بنگاه  ها و صنایع معدنى براى ایجاد بازاِر 
و  بنگاه ها  ریسک  و «تضمین  بنیان»  دانش  براى شرکت هاى  مقیاسبزرگ 
صنایع بزرگ معدنى در همکارى با شرکت هاى دانش بنیان» است. همچنین، 
«تضمین خرید فناورى هاى پرریسک در حال توسعه»، «تعریف بسته هاى 
به  آنها  براى ترغیب  بنگاه ها و صنایع بزرگ معدنى  براى  تشویقى معنادار 
پذیرش فناورى هاى نوین» و «تاسیس مراکز فناورى صنعتى در حوزه هاى 
لبه فناورى با هدف اجراى تحقیق و توسعه مشترك میان واحدهاى تحقیق 
و توسعه بنگاه ها و صنایع بزرگ معدنى، شرکت هاى دانش بنیان و دانشکده 

هاى قطب»، بخش دیگرى از این زمینه هاى همکارى است. 

حمایت از 16 استارتاپ معدنی در سال جارى
تفاهم نامه 4 جانبه توسعه فناورى هاى 

هوشمندسازى در بخش معدن
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کاترپیالر گزارش 71 صفحه اى را منتشر کرده است که رویکرد این شرکت را براى دستیابى به پایدارى و جزئیات 
پیشرفت اهداف تعیین شده در سال گذشته را تشریح مى کند. یافته هاى کلیدى این گزارش نشان مى دهد که از 
طریق بازخورد سهامداران، کاترپیالر اولین افشاى عمومى داده هاى انتشار گازهاى گلخانه اى محدوده 3 (از جمله 
براى رده 11 - استفاده از محصوالت فروخته شده) را ارائه خواهد کرد (انتشار گازهاى گلخانه اى در مقررات آب و 

هوایى آینده به سه محدوده و داراى رده هاى مختلف براى کاربردهاى مختلف تقسیم شده است)
انتشارات محدوده 3 نتیجه فعالیت هاى شرکت است اما از منابعى رخ مى دهد که تحت مالکیت یا کنترل شرکت 

نیستند.
کاترپیالر عملکرد ESG را در برنامه تشویقى 2022 براى نمایندگان اجرایى گنجانده. یک مقام رهبرى اجرایى 

جدید به عنوان مدیر ارشد پایدارى و استراتژى به صورت ساالنه راه اندازى خواهد کرد. 
کاترپیالر موقعیت جدیدى را براى تمرکز بر پایدارى ایجاد خواهد کرد، همراه با گزارش متنوع و گسترده اى که 
همچنین شامل پیوندى به افشاى EEO-1 (TCFD) براى ارتقاى گزارش پایدارى در شرکت است. براى برنامه هاى 
بلندمدت در سال 2021 که هدف آن کاهش انتشار گازهاى گلخانه اى (GHG) تا سال 2030 است. این گزارش 

نشان داد که از هفت هدف تعیین شده، شش هدف در مسیر قرار دارند و یکى در حال پیشرفت است.

TOPCON اعالم کرده است که بیل هاى نسل بعدى کاترپیالر از قابلیت کنترل ماشین سه بعدى TOPCON به 

همراه ویژگى هاى CAT ASSIST، از جمله سنسورهاى NGH کارخانه اى CATERPILLAR برخوردار خواهند 
بود.

به  نیاز صنعت  و  بهره ورى و دقت،  براى  افزایش فشار  TOPCON گفت: «با  اجرایى  ویلیامسون؛ معاون  جیمى 
اپراتورهاى ماهر، راه حل به موقع است.

کار  هم  با  که   CAT ASSIST هاى  ویژگى  و   TOPCON بعدى  سه  مکانیکى  بیل  سیستم  مزایاى  از  مشترى 
مى کنند، برخوردار خواهد بود. هنگامى که کاربر با سیستم ترکیبى آشنا شود، به راحتى مى تواند یک اپراتور به 

مراتب سازنده تر باشد.»
این شرکت مى گوید که سیستم TOPCON به گونه اى طراحى شده است که موقعیت مکانى پاکت را در زمان 

واقعى، روى صفحه نمایش و همچنین نماى طراحى ارائه دهد.
اپراتور توانایى ایجاد، برش و بررسى طرح ها را مستقیماً از کابین دارد با درجه برش سریع تر و دقیق تر همراه با بوم 

کاترپیالر و اتوماسیون سطلى. اپراتورها مى توانند کار با کیفیت را در تمام طول روز با خستگى کمتر ارائه دهند.

کاترپیالر به کمپین کاترپیالر به کمپین 
کاهش اثرات گلخانه اى پیوستکاهش اثرات گلخانه اى پیوست

گزینه هاى سازگارى کنترل گزینه هاى سازگارى کنترل 
CATCAT ماشین ماشین 33بعدى براى بیل هاى بعدى براى بیل هاى
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     مرضیه احمدی صالح

مشاور خدمات مشترى JOHN DEERE اکنون 
مستقل  تعمیرگاه هاى  و  مشتریان  دسترس  در 
است تا بتوانند مستقیماً از این شرکت به صورت 
آنالین خرید کنند. ابزار خدمات مشترى خدمات 
ADVISOR یک پایگاه داده دیجیتال مبتنى بر 
اشتراك از راهنماى اپراتور، تشخیصى و فنى براى 

محصوالت JOHN DEERE است. 
ADVISOR است که توسط  مانند سرویس  این 
مى شود.  استفاده  ها  تکنسین  و  فروشندگان 
حداکثر  به  دسترسى  امکان  ساله  یک  اشتراك 
MYJOHNDEERE. در  را  کاربرى  نام  چهار 

COM فراهم مى کند تا فعال شود.
دنور کالدول؛ مدیر بخش خدمات پس از فروش و 
پشتیبانى مشترى DEERE مى گوید: «امروزه به 
دالیل مختلف، مشتریان بیشترى از ابزارها، منابع 
مى دهد  ارائه  دیر  جان  که  جایگزینى  قطعات  و 
براى نگهدارى از تجهیزات خود استفاده مى کنند. 
«مشاور خدمات مشترى، بینش هاى عمیق ترى در 
سطح سیستم باز مى کند تا به کاربرانى که تخصص 
تعمیرات  به  خودشان  مى توانند  دارندو  تمایل  و 

پیشرفته تر رسیدگى کنند، اجازه مى دهد.»
از   2011 سال  از  مشترى  خدمات   ADVISOR
و جنگلدارى  و ساز  نمایندگى هاى ساخت  طریق 
JOHN DEERE در دسترس بوده و مشتریان را 
قادر مى سازد تجهیزات خود را عیب یابى و تعمیر 

کنند. 
بخش هاى  در  سرویس  این   2017 سال  از 
نیاز  به  بسته  مه  ماه  از  است.  شده  ارائه  دیگر 
آدرس  طریق  از  و  شرکت  از  مستقیماً  مشترى، 
یک  قالب  در   JOHNDEERESTORE.COM
برنامه دانلود شده در دسترس  یا  اشتراك آنالین 
است. با امکان خرید مستقیم، صاحبان تجهیزات 
و تعمیرگاه هاى مستقل، عالوه بر دسترسى موجود 
نیاز،  مورد  تعمیرات  براى  جایگزین  قطعات  به 
خدمات   ADVISOR به  گسترده ترى  دسترسى 

مشترى خواهند داشت.
دیر  جان  مشتریان  امیدواریم  «ما  گفت:  کالدول 
که  تشخیصى  اطالعات  به  گسترده  دسترسى  از 
 CUSTOMER SERVICE ADVISOR با 
آنالین دریافت خواهند کرد،  موجود در فروشگاه 
مشتریان  وقتى  مى کنم  فکر  باشند.  خوشحال 
در  مى بینند،  کرده ایم  برنامه ریزى  ما  که  را  آنچه 
دارد،  وجود  حاضر  حال  در  که  پیشنهاداتى  کنار 

احساس قدرت بیشترى مى کنند.» در سال 2023 
این شرکت یک راه حل پیشرفته براى مشترى ارائه 
خواهد کرد که شامل رابط دستگاه تلفن همراه و 
امکان دانلود به روز رسانى نرم افزار ایمن به طور 
مستقیم در کنترلرهاى جاسازى شده در تجهیزات 
منتخب JOHN DEERE با اتصاالت 4G است. 
 CUSTOMER توسط  تجهیزات پشتیبانى شده 
اطالعاتى  شامل   SERVICE ADVISOR
ساز،  و  ساخت  از  مدل   2500 از  بیش  مورد  در 
 JOHN DEERE جنگلدارى و تجهیزات فشرده

است. این شامل:
تجهیزات ساخت و ساز فشرده:

 مینى لودرها، مینى بیل مکانیکى، لودرهاى چرخ 
دار فشرده و مینى بکهو
تجهیزات ساخت و ساز:

 کمپرسى مفصل دار، بیل مکانیکى، لودر زنجیرى، 
سیستم  گریدر،  موتور  مکانیکى،  بیل  بولدوزر، 

اسکراپر، تراکتور لودر، لودر چرخدار
تجهیزات جنگلدارى:

زنجیرى،  فلرهاى  چرخدار،  گیره هاى  اسکیدرها، 
دروگرهاى  چرخدار،  دروگرهاى  فورودرها، 
زنجیرى، ماشین هاى چرخشى و بوم لودرهاى بند 

انگشتى

OEM JOHN DEERE موتورهاى
نسخه  یا  وب  به  بسته  سرویس  این  مشترکین 
دسترسى  عملکردها  انواع  به  آن،  شده  دانلود 
خواهند داشت. برخى از امکانات در دسترس قرار 

گرفته عبارتند از:
اپراتور،  دیجیتالى  داده  پایگاه  به  دسترسى   *
یا  لپ تاپ  طریق  از  فنى  و  تشخیصى  راهنماى 
دستگاه تلفن همراه در هر زمان که کاربر اتصال 
WI-FI یا اینترنت موبایل دارد یا در صورت عدم 

وجود اتصال
الکترونیکى  داده  پیوند  با  ماشین ها  به  اتصال   *

(EDL)
* کدها را پاك و رفرش مى کند

* قرائت هاى تشخیصى را انجام مى دهد
* کالیبراسیون هاى محدود را انجام مى دهد

از  گفت:«استفاده  خصوص  این  در  کالدول 
مشترى»  خدمات  «مشاور  گسترده  قابلیت هاى 
است،  مشترى  فروشنده  توسط  آموزش  مستلزم 
اما دسترسى به بینش هاى جدید و توانایى انجام 
انعطاف پذیرى  مشتریان  به  پیشرفته تر،  تعمیرات 

بیشترى براى تکمیل آنها در زمان خود مى دهد.

که  هستند  تجهیزاتى  اولین  معموالً  مینى لودرها 
استفاده  کنترل ها  پشت  از  مبتدى  اپراتورهاى 
مى کنند. اما با وجود اپراتورهاى بى تجربه، استفاده 
همراه  تصادفات  باالى  نرخ  با  ماشین  از  ناکارآمد 
مى توانند  مبتدى  سطح  اپراتورهاى  اکنون  است. 
با  کابین،  در  شدن  سوار  از  قبل  راحت  خیال  با 
زنجیرى  مینى لودرهاى  شبیه ساز  آموزشى  بسته 
CM LABS احساس راه اندازى یک لودر کامپکت 
را داشته باشند. آموزش شبیه ساز، یک جایگزین 
مطمئن براى آموزش اولیه ارائه مى دهد و در عین 
که  را  فرسودگى  و  سوخت  هزینه  افزایش  حال 
تازه کاران  توسط  ماشین آالت  استفاده  در  معموالً 

ناشى مى شود، کاهش مى دهد.
توسعه دهنده این پروژه مى گوید این تنها محصول 
شبیه سازى است که بى ثباتى ماشین و فاصله باالبر 
آموزشى  فرصت هاى  و  مى کند  تکرار  دقت  به  را 
واژگونى  از  ناشى  تصادفات  احتمال  کاهش  براى 
فراهم مى کند. رفتار شبیه سازى شده ماشین به 
اپراتورها کمک مى کند تا احساس بهترى نسبت به 
تاثیر تعویض دنده و استفاده از دریچه گاز داشته 
باالبر و زمان چرخه،  به بهبود ظرفیت  باشند که 
در نهایت کاهش هزینه هاى تولید منجر مى شود.

با  همراه   CTL عمودى  لیفت  آموزشى  بسته 
اتصاالت چنگال و پاکت همراه با تمرینات یادگیرى 
تدریجى  ایجاد  براى  شده  طراحى  پیشرونده 
مهارت و اعتماد به نفس براى فعالیت هاى چالش 
برانگیزتر در دنیاى واقعى که اپراتورها با آن مواجه 

خواهند شد.
با  آشنایى  مانند  مهارت هایى  روى  بر  کارآموزان 

جابه جایى  واژگونى،  خطر  به  رسیدگى  کنترل ها، 
برخط،  پیوست  تغییر  دید،  کننده  مسدود  مواد 
و  زمین هاى سخت  با  برخورد  تخلیه،  و  بارگیرى 
کار با حاشیه هاى کوچک براى ترخیص باالبر در 

حین ریختن خاك در کامیون کار مى کنند.
بسته آموزشى بر روى تمام پلتفرم هاى شبیه ساز 
 VORTEX جمله  از   CM آزمایشگاه هاى 

 VORTEX حرکت  قابلیت  با   EDGE MAX
دسکتاپ  و  فراگیر  کامًال   ADVANTAGE

VORTEX EDGE PLUS اجرا مى شود.
مربیان مى توانند به معیارهاى عملکرد ردیابى شده 
در طول تمرینات آموزشى از جمله نقض ایمنى، 
کنترل بار و کارایى زمان چرخه دسترسى داشته 
  COMPACT TRACK LOADER باشند. 
سطح  شبیه ساز  بسته  یک   SIMULATION
خاك بردارى  ماشین هاى  طیف  که  است  ابتدایى 
براى  را  آن  و  مى کند  کامل  را   CM آزمایشگاه 
وسیعى  طیف  با  شرکت هایى  یا  مدارس  آموزش 
مى کند.  ایده آل  خود  ناوگان  در  تجهیزات  از 
مجموعه خاکبردارى شامل آموزش شبیه ساز براى 

بیل مکانیکى، بولدوزر، لودر و گریدر است.
 CM آلن لیموژ؛ مدیر محصول در آزمایشگاه هاى

توضیح مى دهد: 
اجراى  براى  آموزشى  گواهینامه  به  نیاز  «بدون 
CTL اپراتورها اغلب در معرض خطر هستند. با در 
یادگیرى خود  برنامه  این موضوع، ما  نظر گرفتن 
را بر اساس دقیق ترین توصیه هاى شایستگى کار 
ارائه  را  آموزش صنعت  بهترین  تا  طراحى کردیم 

دهیم.»

درباره نرم افزار خود تعمیرى تجهیزات آنالین «جان دیر» درباره نرم افزار خود تعمیرى تجهیزات آنالین «جان دیر» 

CM LABSCM LABS آموزش ایمن اپراتورها با شبیه ساز لودر آموزش ایمن اپراتورها با شبیه ساز لودر
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تولدتولد44 مینی بیل مکانیکی دوسان با طراحی جدید مینی بیل مکانیکی دوسان با طراحی جدید
      حبیب خلیفه

بازطراحى  را  خود  بیل مکانیکى  مینى  طیف  دوسان 
کرده است، تولید را در داخل آورده و یک مدل 3 تنى 

را براى بازار آمریکاى شمالى اضافه کرده است.
 DOOSAN INFRACORE گذشته،  سال  اواخر   
در آمریکاى شمالى فاش کرد که دیگر مینى بیل هاى 
تولید شده توسط BOBCAT را به بازار عرضه نمى کند، 
بلکه مجموعه اى از ماشین هایى را که خودش طراحى 
و تولید مى کند، وارد بازار خواهد کرد. خط تولید 11 
مدل در سه سال آینده عرضه خواهد شد و در سال 
2024 با چهار مینى بیل مکانیکى به اوج خود مى رسد.

صنایع  به  بابکت  دوسان  فروش  از  پس  حرکت  این 
گفته  به  در حال حاضر،  انجام شد.  هیونداى  سنگین 
مدیران دوسان، این ماشین ها همچنان برند دوسان را 

به همراه خواهند داشت.
چهار مدل اول مینى بیل مکانیکى اکنون در آمریکاى 
 DASH 7 آنها را سرى شمالى موجود است. دوسان 

 DX27Z-7، DX35Z-7 مدل هاى  شامل  و  مى نامد 
و DX55R-7 مى شود. DX27Z-7 یک   DX50Z-7
کالس اندازه جدید براى آمریکاى شمالى است که وزن 
داراى  دیگر  مدل  سه  است.  پوند  آن 6168  عملیاتى 
 12644 و  پوند   12121 پوند   8807 عملیاتى  وزن 
 DX27Z-7، شامل  دم  بدون  مدل هاى  هستند.  پوند 
 DX55R-7 و  هستند   DX50Z-7 و   DX35Z-7

داراى چرخش دم کاهش یافته است.
فروشنده  و  محصول  بازاریابى  مدیر  کلینگارتنر؛  آرون 
 DOOSAN مى گوید: «این یک نقطه عطف مهم براى
است زیرا ما یک مجموعه جدید از مینى بیل مکانیکى 

را به آمریکاى شمالى مى آوریم. 
«چند سال پیش، ما پیشنهاد مینى بیل مکانیکى مان 
را XPAND کردیم و پاسخ فروشندگان و مشتریان ما 
خانواده  از  طرحى  مى توانیم  اکنون  بود.  مثبت  بسیار 
تا حدود 9,0  از 2,7 متریک تن  بیل مکانیکى  مینى 
متریک تن براى مطابقت با نیاز مشتریان ما با طراحى 

دوسان ارائه کنیم.

دوسان براى بهبود دوام ساختارى و استحکام دستگاه، 
پلتفرم سرى DASH 7 را دوباره طراحى کرده است. به 
عنوان مثال، وزنه تعادل افزایش یافته است که حفارى 
افست را بدون تغییر مکان دستگاه امکان پذیر مى کند 

و ظرفیت باالبر را بهبود مى بخشد.
 DASH به گفته کلینگارتنر، بیل مکانیکى هاى کوچک
طراحى  با  دسترس،  در  ملحقات  از  مجموعه اى  با   7
آماده اتصال سریع همراه با هیدرولیک کمکى در پایه 
امکان  فیس  فالش  کوپلرهاى  مى شوند.  عرضه  بازو 

اتصال سریع را فراهم مى کنند.
کابین هاى بسته استاندارد هستند، دریچه هاى متعدد 
HVAC آلودگى و زباله هاى داخل دستگاه را به حداقل 

یک  باشید.  داشته  تمیزتر  کارى  محیط  تا  مى رسانند 
سایبان باز به عنوان یک گزینه در مینى بیل مکانیکى 
سرى DASH 7 موجود است و داراى ساختار محافظ 
غلتشى (ROPS) است. درهاى کامل شیشه اى و قاب 
ایجاد  دستگاه  کنار  در  منطقه  از  واضحى  دید  شده، 
به عنوان یک  مى کنند. یک دوربین دید عقب جدید 

آپشن موجود است. المپ هاى LED استاندارد، محل 
کار را روشن مى کنند و اطمینان حاصل مى کنند که 
ویژه  به  مکانیکى،  بیل  کارى  گروه  مى تواند  اپراتور 

ضمیمه را هنگام کار در مناطق کم نور ببیند.
آنهایى هستند  استیک ها در حال حاضر مشابه  جوى 
بیل هاى  و  دوسان  بزرگ  زنجیرى  بیل هاى  در  که 
چرخدار نصب مى شوند و چرخش را براى اپراتورها در 

بین ماشین هاى دوسان آسان تر مى کنند.
براى  جانبى  دسترسى  کاپوت  و  عقب  درب  یک 
دسترسى آسان به موتور و پکیج پمپ بیل مکانیکى، 
سیستم  و  کننده  خنک  سیستم  سوپاپ،  بانک 
هیدرولیک طراحى شده است. وسایل نگهدارى روزمره 
مانند فیلترها، مایعات، پاك کننده هوا و باترى نیز به 

راحتى در دسترس هستند.
دوسان  بیل مکانیکى  مینى  در  بار  اولین  براى 
است.  موجود  استاندارد  ماتیک  تله  سیستم  یک 
مى دهد  امکان  کاربران  به   DOOSANCONNECT

دستگاه را از راه دور نظارت و نگهدارى کنند.
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Original
50Years
Warranty
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Our Passion﹟آر︑︀ ︑︖︀رت ︨︀و ️﹋︫︣﹟آر︑︀ ︑︖︀رت ︨︀و ️﹋︫︣
تامین کننده قابل اعتماد قطعات ماشین آالت راهسازى و معدنىتامین کننده قابل اعتماد قطعات ماشین آالت راهسازى و معدنى    

www.Arta-tejarat.com

۰۲۱-۵۴۰۱۷
Info@Arta-tejarat.com

شرکت آرتا تجارت ساوین (ATS) با هدف تامین قطعات و تجهیزات ماشین آالت راهسازى، معدنى و حفارى و .... مورد نیاز صنایع زیر ساختى کشور، معادن، راه و شهرسازى فعالیت خود 
را از سال 1366 آغاز نموده است هم اکنون با گذشت بیش از سه دهه از فعالیت این شرکت در عرصه بین المللى با تکیه بر نیروى انسانى کارآزموده و بانک اطالعاتى جامع، موفق به کسب 

جایگاهى ویژه در میان تولیدکنندگان و تامین کنندگان مطرح جهان و کسب نمایندگى رسمى و عاملیت فروش آنان گردیده است. 
با اتکا به دانش فنى روز کارشناسان و با دارا بودن کادرى مجرب در زمینه هاى مهندسى واردات قطعات، لوازم یدکى و تجهیزات مورد نیاز این صنعت و همچنین نمایندگى رسمى از شرکتهاى 

کوماتسو اینترنشنال - AREMBURG- DCF – MAX – CF آماده عقد تفاهم نامه هاى همکارى و تامین ماشین آالت مورد نیاز و قطعات آنها با شرکت هاى مربوطه مى باشد.
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فینیشر SKID براى وصله آسفالت و سنگفرش جاده ها، راه ها، مسیرهاى دوچرخه سوارى، پارکینگ ها، راهروها و ترانشه هاى تاسیساتى طراحى شده است. با ظرفیت قیف 1,5 یارد مکعبى، عرض سنگفرش تا 6,2 
فوت و سرعت سنگفرش 82 فریم در دقیقه، این ضمیمه را مى توان بر روى هر نوع مینى لودر ISO 24410 نصب کرد. این واحد با آسفالت مخلوط سرد یا گرم کار مى کند و آسفالت را به ضخامت 2 اینچ تا 10 اینچ 
روکش مى کند. بخارى هاى LPG مواد را تا 284 فارنهایت گرم نگه مى دارند. قیف 108,25 اینچى مواد آسفالت را مستقیماً از کامیون بارگیرى دریافت مى کند و امکان بارگیرى از جلو یا جانبى را فراهم مى کند و به 
طور خودکار به یک مارپیچ 7,9 اینچى تغذیه مى کند. پیچ هیدرولیک جمع شونده دستگاه به اپراتور اجازه مى دهد تا موانع را دور بزند. این دستگاه را مى توان از کابین یا از طریق یک کنترل از راه دور بى سیم به جلو 

و عقب کار کرد که به اپراتور یک دید کامل از کار در مقابل سنگفرش ارائه مى دهد.

لیفتراك PETTIBONE CARY-LIFT 204I براى زمین هاى ناهموار را مى توان به یک ضمیمه ضایعاتى براى حمل زباله و مواد در برنامه هاى تخریب و بازیافت مجهز کرد. این لیفتراك داراى طراحى بازوى باالبر 
است که به اپراتور در هنگام بلند کردن یا حمل و نقل دید کامل از جلو را مى دهد. عالوه بر این، چنگال هاى CARY-LIFT مى توانند براى کارهاى تخصصى بلند کردن 90 درجه به پایین خم شوند. این دستگاه 
حداکثر ظرفیت بار 20000 پوند و حداکثر ارتفاع باالبر 16 فوت را ارائه مى دهد. 204I با ارائه حالت هاى فرمان هیدرولیک 4 چرخ متحرك، 4 چرخ و خرچنگ، مى تواند شعاع گردش 21 فوت و 6 اینچ را به دست آورد.

درام برش VC 2000 با طراحى V شکل خود براى ترانشه بردارى و استخراج معدن 
طراحى شده است. طراحى امکان برش با پایه صاف را فراهم مى کند و هیچ ماده اى 
بین درام ها دست نخورده باقى نمى ماند. شرکت مى گوید در جایى که یک درام  برش 
رویکردى  کند،  ایجاد  یکنواخت  ترانشه اى  تا  کند  پهلو حرکت  به  پهلو  باید  معمولى 
با حرکت  مى تواند   2000 VC مى شود،  حامل  بازوى  در  اضافى  ساییدگى  باعث  که 
مستقیم به همان نتیجه برسد. اساساً مانند یک پاکت عمل مى کند که استفاده از آن 
را آسان تر، براى حامل راحت تر و انرژى و زمان کمترى را صرف مى کند. دستگاه 
داراى چرخ دنده هاى خار قوى، موتور چرخ دنده با گشتاور باال و سیستم نگهدارنده 
QUICKSNAP براى تعویض سریع و آسان انتخاب است. این دستگاه داراى براکت 
بازویى  وسط  از  استاندارد  به صورت  را  هیدرولیک  شیلنگ هاى  تمام  که  است   PRO
و  براکت هاى چرخشى مکانیکى  از مسیر آسیب دیده خارج مى شود.  و  عبور مى دهد 

هیدرولیکى و همچنین سیستم پاشش آب ضد گرد و غبار نیز موجود است.

آشنایی با آشنایی با 33 دستگاه جدید با عملکرد خالقانه دستگاه جدید با عملکرد خالقانه
  محمد زندی کریمی
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بازى  شبیه  مى تواند  اوقات  گاهى  دارایى  مدیریت 
برنامه  نگهدارى  و  تعمیر  باشد.   WHACK-A-MOLE

غافلگیرکننده،  تعمیرات  ترکیبى،  برندهاى  نشده،  ریزى 
با هر  نظر مى رسد  به  و مصرفى که  هزینه هاى سوخت 
تیتر روز در نوسان است - این یک اقدام متعادل کننده 
نگه  راستا  یک  در  را  هزینه ها  مى کند  سعى  که  است 
OEM ها  باشد.  دارد و به طور منطقى قابل پیش بینى 

چالش هاى مدیریت دارایى را تصدیق مى کنند. 

در  آنها  با  کارکردن  و  امروزى  کامپکت  لودرهاى  داشتن 
واقع یکى از راحت ترین ماشین ها را در هر سایت شغلى 
ماشین هاى  و  فنى  دارایى هاى  بیشتر،   DIY پشتیبانى  با 
زمان  وقتى  مى کند.  مدیریت  قابل  آسان،  دسترسى  با 
اضافه کردن یک CTL جدید به ناوگان فرا مى رسد، در 
مقابل وسوسه تعیین چیزى با زنگ ها و سوت هاى بیشتر 
از حد نیاز مقاومت کنید و در مورد اندازه و نوع مناسب 
ایجاد  بدون  بهره ورى  بهبود  باشید! هدف؛  ناوگان صادق 
متناسب  که  است   CTL یک  خرید  با  اضافى  هزینه هاى 

با نیاز نیست.

مى شود.  شروع  بخار  اسب  با  سوخت  مصرف  مدیریت   •
خرید اسب بخار بیشتر از مقدار مورد نیاز، بودجه سوخت 
براى  بزرگتر  ماشین هاى  زیرا  مى کند،  تخلیه  سریعتر  را 
استفاده  بیشترى  دیزل  از  بیکار  حالت  در  و  کار  شروع 

مى کنند.

گیرى  اندازه  از  پس  شعاعى.  مقابل  در  عمودى  باالبر   •
است.  بعدى  مناسب  عامل  باالبر  پیکربندى  بخار،  اسب 
رتبه  با  عملیاتى  ظرفیت  داراى   CTL عمودى  باالبرهاى 
و  ها  کامیون  بارگیرى  براى  که  هستند   (ROC) باالتر 
جابجایى مواد مناسب به نظر مى رسند. ماشین هاى باالبر 
شعاعى داراى ارتفاع متوسط هستند، اما نیروى شکست 
پاکت و نیروى بازوى باالبر بیشترى دارند که همگى براى 
کارهاى سطح زمین مانند حفارى مناسبند. براى ترکیب 
3TS- ،مزایاى هر دو پیکربندى باالبر عمودى و شعاعى
این  تلسکوپى  بوم  تنها  با   JCB نمادین  بازوى  تک   8T

 JCB صنعت یک انتخاب سالم است. درب ورودى جانبى
همچنین دسترسى اپراتورها به کابین را آسان تر و ایمن تر 

مى کند.

همچنین  و  نقل  و  حمل  بر  الستیکى  شنى  با   CTL  •
عملکرد تأثیر مى گذارد. عالوه بر شرایط محل کار، ابعاد 
تریلر را نیز در نظر بگیرید. وسوسه خرید ماشینى متناسب 
با شرایط فعلى را با نیاز به انجام کارهاى مورد نظر متعادل 
کنید. مهم نیست که یک CTL کوچکتر چه تعداد حالت 

کار ارائه مى دهد، درخواست از آن براى انجام کار ماشین 
سنگین تر به سرعت منجر به هزینه هاى تعمیر و ساعات 

کارى اضافى مى شود.

• طراحى مسیرها و زیرشاخه همچنان براى کاربردهاى 
کشش  سیستم  یک  مى شود.  مجدد  مهندسى  مختلف 
خودکار مسیر مانند GEHL›S IDEALTRAX تنش را 
بر  نظارت  براى  کمتر  وظیفه  یک  و  دارد  مى  نگه  دقیق 

اپراتور است.

هیدرولیک  قدرت،  با  فعلى  پیوست هاى  کردن  جفت   •
اضافه  را  قابلیت هایى  CTL جدید،  فیزیکى  پیکربندى  و 
مى کند که قبًال هزینه آن پرداخت شده است. یک گزینه 
هیدرولیک با جریان باال را براى اتصاالتى که به جاى کار 
نیروى  به  استاندارد  هیدرولیک  پکیج  روى  حد  از  بیش 

اضافى نیاز دارند، در نظر بگیرید.

مالحظات هزینه تعمیر و نگهداری

تولید کنندگان و فروشندگان گزینه هایى را ارائه مى دهند 
ناوگان  مدیران  براى  را  داخل  در  تجهیزات  نگهدارى  که 
 CAT (CVA) راحت تر مى کند. قرارداد ارزش مشترى
با دستورالعمل هاى  برنامه  قول مى دهد که قطعات طبق 
اگر  که  گوید  مى   CAT مى شوند.  داده  تحویل  نگهدارى 
دسترس  در  نیاز  صورت  در  تعمیر  و  نگهدارى  قطعات 
نباشد، اعتبار پیش پرداختى تا 1000 دالر صادر مى کند. 
CAT CVA به مدیریت برخى از فشارهاى زنجیره تامین 

 DEERE طرح  اخیراً   DEERE کند.  مى  کمک  فعلى 
PROTECT PARTS   FLUID- خود را منتشر کرده 

این   DEERE PROTECT خدمات  طرح  از  که  است 
 DEERE PROTECT شرکت پشتیبانى مى کند. طرح

براى  به درخواست هاى مشتریان   PARTS - FLUIDS

ضمانت ها و تضمین هاى ماشین پاسخ مى دهد، در حالى 
با  را  نگهدارى  و  تعمیر  کار  تا  مى سازد  قادر  را  آنها  که 
تکنسین هاى داخلى خود انجام دهند. در دسترس بودن 
مدیریت  هاى  گزینه  از  دیگر  یکى  سرویس  هاى  کیت 
نگهدارى است. سفارش یک کیت بسته بندى شده مانند 
 WACKER NEUSON کیت هاى فروخته شده توسط
تضمین مى کند که قطعات و لوازم صحیح در اولین بار 
جمع آورى مى شوند و احتمال چرخه بازگشت/سفارش 
مجدد را کاهش مى دهد که به زمان تعمیر و نگهدارى 

مى افزاید.

 CAT همچنین طیف گسترده اى از گزینه هاى تعمیرات 
متداول سلف سرویس را ارائه مى دهد که با هر چیزى که 
نیاز  یا زمین خود  انجام کار در مغازه  براى  یک مشترى 
دارد، بسته بندى شده است. دسترسى سرویس به اجزاى 
اصلى در CTLهاى JCB فقط چند دقیقه طول مى کشد 
تا کل کابین به جلو متمایل شود. این به معناى خدمات 

ساده تر و خرابى کمتر است.

هزینه های اضافی اپراتور را کاهش دهید

هزینه  مدیریت  بر  مستقیمى  تأثیر   CTL اپراتور  رفتار 
روزانه دارد. اپراتورهایى که به کدهاى خطا توجه مى کنند 
مى توانند پول زیادى را براى صاحب ناوگان صرفه جویى 
حیاتى  وضعیت  بر  نظارت  و  پیشگیرانه  نگهدارى  کنند. 
است، اما اگر اپراتور تصمیم بگیرد کدهاى خطا را نادیده 
بگیرد یا آن را صفر کند، تالش هاى فروشگاه را حذف مى 
کند. تحلیلگران کاترپیالر در یک نظرسنجى از 80 ماشین 
را  خطا  کدهاى  بهترین  بزرگ،  ناوگان  یک  به  متعلق 

فهرست کردند. CAT سپس هزینه تعمیر منبع کد خطا را 
قبل از خرابى مؤلفه و بعد از خرابى مقایسه کرد. (جدول)
تاکوچى مى گوید که یک اپراتور خوب مى تواند با تمرین 
هزینه هاى  کنترل  به  پیشگیرانه  عملکرد  تکنیک هاى 
مسیر  سایش  از  وقتى صحبت  به ویژه  کند،  CTL کمک 

و زیرشاخه مى شود. به عنوان مثال، هنگام کار در شرایط 
ناهموار یا شل مانند شن یا ماسه، اپراتورها باید به جاى 
اى  نقطه  یا سه  تدریجى  چرخش مخالف، چرخش هاى 

انجام دهند تا مواد زمینى در زیرشاخه ایجاد نشوند. 

ساختمانى  آوارهاى  یا  ها  حاشیه  روى  بر  شدن  سوار 
مى تواند به زنجیرهاى CTL آسیب برساند و آنها را ضعیف 
کند، به خصوص اگر آب به کابل هاى فوالدى تعبیه شده 
مسیر نفوذ کند. کارکردن CTL با سرعت کمتر بر روى 
لودر در شیب ها  سطوح سخت مانند آسفالت، زمانى که 
به سمت باال و پایین کار مى کند، نه در عرض، مسیرهاى 

خدماتى مسیر را طوالنى تر مى کند.

استراتژی های فناوری

هزینه  هاى  استراتژى  ماشین،  هاى  دسته  سایر  مانند 
ناوگان  مدیران  به  که  است  هایى  فناورى  شامل   CTL

 DEERE 333G دهد.  مى  بیشترى  ورى  بهره  و  دقت 
SMARTGRADE داراى قابلیت هاى کنترل درجه سه 

و  کنید  لمس  را  اى  دکمه  است.  یکپارچه  کامًال  بعدى 
DEERE CTL به حالت بولدوزر مى رود. پاس هاى کمتر 

و کنترل بهتر مواد به معناى هزینه کمتر نیروى کار است.
کاترپیالر براى خط CTL D3 خود داراى اتوماسیون از راه 
دور است. CAT COMMAND اپراتور را خارج از خودرو 
قرار مى دهد که براى محیط هاى خطرناك مهم است. 
عملیات خط  دهد: یک  ارائه مى  را  پیکربندى  دو   CAT

دید با استفاده از یک کنسول سبک وزن، و یک عملیات 
غیر خط دید با استفاده از یک ایستگاه فرمان از راه دور.

 CAT COMMAND با اجازه دادن به کاربر براى کنترل 
دستگاه از یک مکان امن، براى بهره ورى باالى دستگاه 
زباله هاى  با  کار  مانند  پیچیده  در محیط هاى عملیاتى 
خطرناك، تخریب و فضاهاى محدود است. به طور مشابه
 MAXCONTROL REMOTE OPERATION

BOBCAT به اپراتور اجازه مى دهد تا وسیله نقلیه را با 

گوشى هوشمند کنترل کند. اکنون CTL هاى بیشترى 
تله ماتیک میدانى را ارائه مى دهند. KUBOTA تله ماتیک 
KUBOTANOW خود را به CTL 2-SVL97، با برنامه 

MYKUBOTA که اپراتورها، مالکان و مدیران ناوگان را از 

طریق دستگاه هاى تلفن همراهشان به هم متصل مى کند، 
گسترش داده است. برنامه MYKUBOTA اعالن ها را به 

اپل واچ ارسال مى کند.

نحوه مدیریت هزینه در استفاده بهینه از مینی لودرهانحوه مدیریت هزینه در استفاده بهینه از مینی لودرها
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آمریکاى  در  مانده  باقى  تراش  آسفالت  ماشین هاى  سازنده  چهار  هر 
و   ASTEC›S ROADTEC، BOMAG، CATERPILLAR) شمالى 
WIRTGEN) با پذیرش فناورى سیستم هاى کنترل ماشین هاى شخص 

ثالث، کنترل عمق فرز را براى کاربران آسان تر کرده اند.

بر  مبتنى  سیستم هاى  این  خاك بردارى،  تجهیزات  سیستم هاى  مشابه 
در  باهوش  مدیران  براى  بازى  پالگین  اصلى  عناصر  به  نرم افزار  و   GPS

مشاغل تراش آسفالت (و متعاقب آن سنگ فرش) تبدیل شده اند.

سرعت  کارایى،  است.  هدف  دقت  خاکى،  عملیات  انجام  در  که  همانطور 
و صرفه جویى در هزینه نیز به دنبال دارد. آسفالت تراش هاى سنتى، با 

استفاده از خطوط رشته و عالمت گذارى، محدودیت هایى دارد.

ماشین،  کنترل  بخش  محصوالت،  سبد  ارشد  مدیر  اشمیت؛  ماتیاس 
LEICA GEOSTYSTEMS مى گوید: «اپراتور باید براى طراحى سطح 

جدید کار کند و اعماق مناسب را در مکان هاى مناسب حذف کند. به طور 
سنتى، این کار با دنبال کردن عالئم اسپرى شده به صورت دستى توسط 
نقشه بردار انجام مى شود. این پیش کارى زمان بر و در معرض خطا است. 
براى ایمن انجام دادن کار، جاده باید بسته شود و اغلب نقشه بردار باید در 

شب کار کند تا اختالل را به حداقل برساند.

اشمیت مى گوید:  هوایى»  و  آب  مانند شرایط  را دشوار مى کند،  کار  این 
مى تواند  باد  و  شوند  شسته  باران  توسط  مى توانند  اسپرى  لکه هاى 
شد،  عالمت گذارى  طرح  که  هنگامى  کند.  نادرست  را  عالمت گذارى 
مشاهده آن براى اپراتورها دشوار است - توسط سایر ماشین آالت در محل 
پنهان مى شود یا ممکن است خواندن آن از دستگاه آنها دشوار باشد. هر 
گونه نادرستى منجر به این مى شود که اپراتور، ماشین یا آسفالت بیش از 
حد را بردارد، که متعاقباً به این معنى است که منطقه باید بیش از حد پر 
شود و پروژه گران تر از آنچه باید باشد، یا به اندازه کافى آسفالت مصرف 
نمى کند و الیه هاى سطحى جدید کیفیت پایین ترى دارند. خطر دیگر 
درهنگام تراش آسفالت عمیق تر از حد الزم، آسیب به الیه هاى زیربناى 

ساختارى است.

الیکا یکى از سه شرکت بزرگ ارائه کننده سیستم هاى کنترل سه بعدى 
داراى  سیستم  این  است.  تراش  آسفالت  هاى  ماشین  براى  آالت  ماشین 
برنامه آزمایشى سایت LEICA ICON است که به طور خاص به عنوان 

اولین گام به سمت تراش با کنترل دیجیتال طراحى شده است.

گیرنده  یک  از  موقعیت یابى  داده هاى  از  استفاده  «با  مى گوید:  اشمیت 
روى دستگاه،  بر   ICON GPS 70 و  ICON GPS 60 مانند  GNSS

دستگاه پایلوت تفاوت بین سطح موجود و سطح طراحى را هنگام حرکت 
بر روى منطقه اى که آسیاب مى شود محاسبه مى کند.». در کنترل کننده 

میدان ICON CC80 در کابین، نرم افزار سایت ICON یک پیش نمایش دو 
مرحله اى از مقادیر تنظیم شده و شیب متقاطع را در نقاط پیش بینى شده، 
قبل از موقعیت فعلى نشان مى دهد. از آنجایى که این فرآیند دستى است، 
تراز دستگاه  کننده  کنترل  وارد  اپراتور  توسط  باید  مقادیر مشخص شده 

شود.

سپس مدیران مى توانند به سمت راه حل دقیق تر و سریع تر کنترل ماشین 
سه بعدى پیشرفت کنند. اشمیت مى گوید: «این جایى است که دستگاه 
آسیاب  میزان  که  است  ماشینى  کنترل  فناورى  به  مجهز  تراش  آسفالت 
و شیب هاى  را کنترل مى کند. سیستم هاى سه بعدى مى توانند درجه ها 
را  پیچیده  به طرح هاى  تولید کنند و دستیابى  بیشترى  با دقت  را  جاده 
 LEICA .آسان تر کنند و در نهایت صافى روسازى نهایى را بهبود بخشند
GEOSYSTEMS دو روش مختلف براى راه حل هاى فرز سه بعدى بدون 

رشته ارائه مى دهد: فرز پروفیل و فرز دیفرانسیل.»

اشمیت مى گوید که در دستگاه پروفیل، راه حل سه بعدى، عمق و شیب 
فرز را بر اساس داده هاى ارسال شده از یک توتال استیشن تنظیم مى کند.

او مى گوید: نقشه بردار یا اپراتور ماشین فایل طراحى دیجیتالى جاده را در 
نرم افزار کنترل ماشین LEICA MC1 آپلود مى کند. این نرم افزار مدل 
طراحى را با موقعیت واقعى لبه برش دستگاه مقایسه مى کند و به اپراتور 
کمک مى کند تا دستگاه را براى دستیابى به طرح برنامه ریزى شده قرار 
دهد. یک توتال استیشن فعال موقعیت فرز را به صورت سه بعدى ردیابى 
مى کند و MC1 روى دستگاه ارتفاع و شیب را در مقابل طرح بررسى مى 
کند. عمق آسفالت براى برش به کنترل کننده دستگاه ارسال مى شود. روى 
اپراتور نشان داده شده است که آنها در کابین دارند و پاسخ  رابط تبلت 
هیدرولیک روى دستگاه را کنترل مى کند. این امر نیاز یک نقشه بردار را 
براى ایجاد هرگونه عالمت یا خطوط رشته اى در محل، یا اپراتور به دنبال 
نشانگرهاى ساخته شده توسط انسان و کنترل تنظیمات را از بین مى برد.»

اشمیت مى گوید: «منبع مدل ساخته شده مى تواند از اندازه گیرى هایى باشد 
که با استفاده از یک ایستگاه کل، یک اسکنر لیزرى سه بعدى یا یک راه حل 
ایجاد مدل ساخته  براى  راه سریع  انجام مى شود. یک  نقشه بردارى سیار 
شده این است که یک راه حل نقشه بردارى سیار را در یک وسیله نقلیه 
قرار دهید و آن را در امتداد جاده اى که نیاز به بازسازى مجدد دارد برانید. 
همچنین مى توان از راه حل رادار نفوذى زمینى استفاده کرد که داده هاى 
صحیح  اجراى  براى  اطالعات  مهم ترین  با  را  مختلف  الیه هاى  به  مربوط 
پروژه، مانند عمق و ضخامت پوشش آرماتور، دال بتنى و آسفالت، تشخیص 

مناطق آسیب دیده ارائه مى دهد. 

تفاوت بین  به  ICON طرح و مدل ساخته شده را مى گیرد و  افزار  نرم 
آنها نگاه مى کند و آنچه را که براى ایجاد سطح مورد نظر باید حذف شود 
 LEICA ICON GPS محاسبه مى کند. اشمیت مى گوید: «آنتن هوشمند
60 یا GPS 70 براى تعیین موقعیت ماشین آسفالت تراش و مکان آن در 

بازى با میلی مترهابازى با میلی مترها
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رابطه با طراحى استفاده مى شود. برنامه آزمایشى فرز سایت ICON مقادیر 
طراحى  تفاوت هاى  از  را  دستگاه  موقعیت  در  متقاطع  شیب  و  فرز  عمق 
 LEICA ICON تبلت  از طریق  را  اطالعات  این  برنامه  محاسبه مى کند. 
CC80 به کنترل کننده دستگاه [فرز] مى فرستد، که پاسخ هیدرولیک 

دستگاه را کنترل مى کند.

فرز 3D-MC TOPCON به یک مدل طراحى سه بعدى اجازه مى دهد 
تا عمق فرز را دیکته و کنترل کند. به لطف GPS امکان دقت در سطح 
میلى مترى را فراهم مى کند، داراى برد کارى افقى 2400 متر و برد کارى 
عمودى 40 مترى است. چندین کاربر در یک منطقه مى توانند به صورت 

افقى، عمودى یا با انتقال ترکیبى کار کنند.

از  نمونه اى  اوهایو، فرودگاه اکسپرس  تولدو،  باند در  بازسازى  یک پروژه 
 GERKEN پروژه  مدیر  کریگ،  مایک  است.  سیستم  این  عملکرد  نحوه 
تراش/پر  یک  مستلزم  بیشتر  پروژه  «این  گوید:  مى  تولدو  در   PAVING

کردن است. مهندس از ما مى خواهد که درجه طراحى را روى سطح نهایى 
بزنیم. همچنین داراى درجه طراحى براى برش است، بنابراین یک پروژه 
با دو دوره، یک دوره تسطیح و سپس  اینچى  آسفالت تراشى تقریباً سه 

یک دوره سطح است.

مى  استفاده  این سیستم  از  که  است  مردى  گرکن،  سرکارگر  وینچ؛  تیم 
کند. او اغلب با ماشین راه مى رود و پیشرفت و دقت را تنها با یک نگاه 
به مانیتور بررسى مى کند. زمانى که همه چیز گفته مى شود و انجام مى 
شود، انتظار دارند سطحى واقعا صاف باشد - به همین دلیل است که ما آن 
را با یک سیستم میلى مترى 3 بعدى انجام مى دهیم. این بسیار دقیق تر از 
آن چیزى است که ما مى توانیم با سیستم معمولى خود به دست آوریم.»

کریگ مى گوید: «مزیتى که بالفاصله متوجه شدیم این بود که مى توانید 
به ماشین ها اجازه دهید کار را انجام دهند. شما مى توانید به معناى واقعى 
کلمه به هر جایى از پروژه بروید و تراز خود را پیدا کنید، خواه این تراز 
براى روسازى شما باشد یا یک تراز برش براى دستگاه. شما مى توانید در 
هر کجا که هستید نمره بگیرید، الزم نیست براى گرفتن نمره مانند خط 
باشید. مدیران صرفه جویى در هزینه و  ریسمان یک خط موازى داشته 

سایر کارایى ها را در سطح زمین پیدا خواهند کرد.

وینچ مى گوید: «بعضى از این خطوط رشته اى ممکن است آویزان شوند و 
باید دوباره بررسى کنید. در حالى که حداقل با این - آن ماهواره ها - دروغ 
نمى گویند. من نمى دانم چگونه کار مى کند، اما این کار را مى کند و بسیار 

کارآمد است.»

کریگ مى گوید: «یکى دیگر از مزیت هاى استفاده از GPS میلى مترى این 
است که مى توان هزینه خط ریسمان را حذف کرد، که یک مزیت بزرگ و 
در نظر گرفتن زمان در این پروژه است.» ما مى توانیم صبح ها بیرون بیاییم 
و وسایل را تنظیم کنیم و در طول روز فقط با چند تغییر باترى در برخى 
از فرستنده ها کار کنیم. ما مى توانیم در طول روز بدون هیچ وقفه اى در 

نیاز به  مقابل حرکت دادن خط رشته، تنظیم مجدد تراز بندى، و بدون 
توقف عملکردمان کار کنیم. بنابراین، تولید ما واقعاً افزایش یافته است و 

فقط مى توانیم از فناورى میلى مترى استفاده کنیم.»

وینچ از آرامش خاطر به عنوان مزیت دیگر یاد کرد. خیلى خوب بود که 
مى توانستم در امتداد راه بروى و نگران یک دست انداز نباشم. اگر همه چیز 
از بین نمى رفت، اگر اسکى من روى آن رفت، باز هم، هیچ برآمدگى در 
[نتیجه نهایى] وجود نداشت. این زندگى را براى ما در زمین کمى زیباتر 
کرد.» گرکن توانست تجهیزات کنترلى دستگاه را از دستگاه خارج کند و 

از آن براى بخش سنگفرش کار استفاده کند.

«مزایایى که ما از طریق سنگفرش تجربه کرده ایم بسیار شبیه به مزایاى 
تراش بوده است، جایى که وقفه اى وجود ندارد، ما دائماً ترازبندى را حمل 
مى کنیم و مى توانیم با همان سرعت ها و حتى نرخ هاى تولید باالتر با 

روند کار ادامه دهیم. 

وینچ مى گوید: «[سیستم] به آن دستگاه مى گوید چه کارى انجام دهد، 
کجا آن را انجام دهد و واقعاً دقیق است. «شما به دوره نهایى رسیدید و 
تنها کارى که آنها باید انجام مى دادند این بود که وارد شوند و یک و نیم 
اینچ دراز بکشند و این باعث مى شود که وقتى نگران یک دست انداز در 
جاده نباشید واقعاً خوب است. از قبل براى آنها در آخرین [آرامش]شان 
با استفاده از  اتوماتیک را مى توان  عالى بود.» آسفالت تراش دیفرانسیل 

کردن  خودکار  براى  داده  منبع  دو  از  و  داد  انجام   ICON سایت  پایلوت 
فرآیند دیفرانسیل استفاده مى کند: طراحى براى جاده و مدل ساخته شده 

جاده که سطح فعلى را توصیف مى کند.

مدل  یک  از  تراش  آسفالت  ماشین هاى  براى   900  TRIMBLE PCS

و   SPS930 UNIVERSAL TOTAL STATION سه بعدى،  طراحى 
سنسورهاى دستگاه اضافى براى آسیاب در عمق ثابت یا متغیر، بسته به 
مشخصات شغل، استفاده مى کند. طرح سه بعدى به اپراتور ماشین نمایش 
از  تر  پایین  یا  باالتر  روى،  که  مى دهد  نشان  را  مناطقى  و  مى شود  داده 
تراز ایده آل هستند. این سیستم موقعیت و شیب واقعى درام را با طراحى 
دیجیتال مقایسه مى کند و به طور خودکار درام فرز را هدایت مى کند تا 
عمق و شیب ایده آل را بدون تنظیمات دستى یا خطوط ریسمان کاهش 

دهد.

کامیون  لجستیک  و  ماشین  به عملکرد  آن  این شرکت مى گوید سیستم 
نیاز، دستگاه سوخت  با آسیاب کردن تا عمق مورد  کمک مى کند. تنها 
را تجربه مى کند. همچنین،  کمترى مى سوزاند و سایش دندان کمترى 
مانع کامیون ها مى شود، خاموش  و مخاطراتى که  ریسمان  بدون خطوط 
کامیون هاى کمترى  است  است. ممکن  امکان پذیر  کوتاه تر  شدن خطوط 
براى حذف مواد زائد مورد نیاز باشد، که یکى دیگر از کاهش هزینه هاى 

بالقوه است.
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معرفی  جدیدترین آسفالت تراش های برندهای معتبر معرفی  جدیدترین آسفالت تراش های برندهای معتبر 

این شرکت مى گوید  آسفالت تراش RX-700 یک ماشین سنگین است که هم در عملیات و هم در 
نگهدارى کاربر پسند است. دستگاه تا عمق 14 اینچ برش مى دهد. عرض استاندارد 6 فوت 7 اینچ، 
7 فوت 2 اینچ، 8 فوت 2 اینچ و 10 فوت است. مانند همه دستگاه هاى ASTEC (شرکت مادر) این 
مدل داراى تاب نوار نقاله 60 درجه جلو است. همچنین داراى یک موتور شش سیلندر C18 کاترپیالر 

است که 800 اسب بخار قدرت در 1800 دور در دقیقه ارائه مى کند.

به روزرسانى هاى ماشین آسفالت تراش نیم خط کاترپیالر PM620، PM622، PM820، PM822 و 
PM825 شامل روشنایى LED گسترده، سیستم GRADE و SLOPE یکپارچه CAT GRADE و 
سرویس دهى بهبود یافته است. چراغ هاى کارى LED با پراکندگى گسترده به صورت استاندارد ارائه 

مى شوند و یک منطقه کار بهبودیافته و با نور مناسب براى خدمه زمینى فراهم مى کنند. 
چراغ هاى محیطى LED را مى توان براى روشن تر کردن بیشتر محفظه روتور، مسیر برش و مناطق 
کار در اطراف دستگاه اضافه کرد. روشنایى ورودى/خروجى هنگام خاموش بودن دستگاه، نردبان و 

پلت فرم اپراتور را روشن مى کند. 
گزینه سایبان تاشو رو به جلو اکنون داراى چراغ هاى نوار LED قابل تنظیم است که در قسمت زیرین 
سایبان نصب شده اند تا دید روى پلت فرم اپراتور را بهبود بخشند. هنگامى که سایبان پایین مى آید، 

چراغ ها همچنان کنترل ها را روشن مى کنند.

WIRTGEN
ویژگی کمک آسیاب

BOMAG
3 سرعت درام فرز

ROADTEC
برش به عمق 14 اینچ

CATERPILLAR
روشنایی LED گسترده

دستگاه آسفالت تراش مدل FI WIRTGEN 120 W با موتور 355 اسب بخارى جان دیر، داراى یک 
درام فرز 4 فوتى است. مى تواند تا 300 میلى متر آسیاب کند. MILL ASSIST وقتى روى خودکار 
تنظیم مى شود، پارامترهاى مختلف را تطبیق مى دهد و به اپراتور توصیه مى کند که چگونه عملکرد را 

با هزینه هاى عملیاتى متعادل کند. 
به طور خودکار سرعت موتور را کنترل مى کند و به طور همزمان طیفى از سرعت هاى قابل استفاده درام 
فرز را براى دستگاه فعال مى کند. LEVEL PRO ACTIVE داراى پنل هاى عملیاتى آموزنده است که 
همه حسگرهاى متصل و مقادیر اندازه گیرى شده را نمایش مى دهد که به طور کامل در سیستم کنترل 

یکپارچه شده است.

آسفالت تراش BOMAG 2-35/1200 BM داراى موتور 350 اسب بخار مى باشد. فرز تا 164 فریم 
در دقیقه و سرعت انتقال 410 فریم در دقیقه دارد و داراى سه سرعت درام فرز: 85، 95 و 107 دور 
در دقیقه است. با سیستم EASY LEVEL یک صفحه نمایش 7 اینچى تمام پارامترهاى عملیاتى 

اصلى را در حین تراش نشان مى دهد تا تراز کردن و کنترل عملکردهاى فرز را ارائه دهد. 
عرض برش در دستگاه BOMAG  47,2 اینچ و حداکثر عمق برش 13 اینچ است. مواد از محفظه 
کاتر به کامیون هاى باربرى از طریق نوار نقاله هاى 25,6 اینچى در داخل و 23,6 اینچ در خارج با 
ظرفیت هاى 235 فوت مکعب در ساعت حرکت مى کنند. حداکثر ارتفاع تخلیه 224,4 اینچ است و 

نوار نقاله 45 درجه به چپ و راست مى چرخد.
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در این روایت سعى داریم به هرج و مرج خطرناکى بپردازیم 
 که  پس از ریزش ترانشه رخ داده و باعث بروز  فاجعه مى شود 
لوله  تعویض  براى  کار  در حین  ساله  مرد 71  کارگر 
و  شد  کشته  ترانشه  ریزش  اثر  بر  شکسته  فاضالب 

همکارش مجروح شد.  

یک روز قبل از حادثه از یک باکس ترانشه براى تقویت 
این  پایان روز  اما در  دیوارهاى آن استفاده شده بود، 
باکس برداشته شده و در جاى خود قرار نگرفت.  دو 
کارگر روز بعد وارد ترانشه بدون حفاظ شدند تا عمق 
را با یک میل تراز بندى بررسى کنند و دو بخش لوله 

را تعویض کنند.  

بخت  کارگر  ریخت،  فرو  ترانشه  دیواره  که  هنگامى 
برگشته 71 ساله را تا سینه و همکارش را تا زانو دفن 
اورژانس تماس  با  از حادثه یک سرکارگر  کرد.  پس 
گرفت و پرسنل مدیریت اورژانس در عرض چند دقیقه 

به محل رسیدند..

در همین حین، همکاران قربانیان به داخل ترانشه پریده 
بودند تا دو مرد را آزاد کنند، اما زمانى که کاپیتان آتش 
نشانى وارد شد، با توجه به این که متوجه شد که ترانشه 

هنوز ناپایدار است، دستور داد همه از آن خارج شوند.  
سرکارگر از امدادگران خواست که وارد سنگر شده و او 
پرا به صورت فیزیکى از محل خارج کنند.  با این حال، 
همکاران دستور کاپیتان آتش نشانى براى ترك ترانشه 
را نادیده گرفتند و به آزاد کردن دو مرد و دادن اکسیژن 
ترانشه  برانکارد در  دادند.  یک  ادامه  به کارگر جوان 
پایین آورده شد و قربانیان به انتهاى کم عمق جایى که 

امدادگران در کنار آن ایستاده بودند تخلیه شدند. 

 این جوان 71 ساله تقریباً 5 ساعت پس از این حادثه 
جان باخت.  همکار وى  تحت مداوا قرار گرفت و با 
جراحات جزئى مرخص شد.  و اما چگونه مى توان از 

این حادثه جلوگیرى کرد : 

•  همیشه و از سیستم هاى حفاظتى فعال ترانشه مانند 
جعبه هاى محافظ و نگهدارى ها استفاده کنید 

• در صورت امکان از سیستم هاى بیل مکانیکى دو 
بعدى و سه بعدى استفاده کنید تا نیازى به رفتن به 

داخل ترانشه با میله تراز بندى  نباشد.  

همه قوانین کار کودکان را بشناسید و از آنها پیروى 
کنید. کار در شرایط خطرناك براى جوانان زیر 81 سال 
ممنوع است.  مطمئن شوید که همه افراد حاضر در 
سایت ، از جمله پیمانکاران فرعى، مى دانند که چه 

کارگرانى زیر 81 سال سن دارند .  

• اطمینان حاصل کنید که یک فرد ذیصالح  بازرسى 
هاى روزانه را از تمام حفارى ها و مناطق مجاور انجام 
مى دهد و اقدامات الزم را براى محافظت از کارگران 

انجام مى دهد.  

• به کارگران آموزش دهید تا خطرات حفارى زیرزمینى 
را تشخیص دهند.  

مدیریت  پرسنل  با  که  دهید  آموزش  را  کارگران   •
که  کنند،  آنها سرپیچى  از  یا  نکنند  بحث  اضطرارى 
 مى تواند وضعیت بد را به طور بالقوه بسیار بدتر کند.
به یاد داشته باشید همه موارد ایمنى به نفع شما و 
کارگران شماست. سرپیچى از آن شما را به باد مى دهد.
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