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جعفری در رویداد دموماین مطرح کرد:

رئیس هیات عامل ایمیدرو، بسترسازی برای اکتشاف، استخراج بهینه و فرآوری 
با بهره مندی از توان فنی دانش بنیان ها را از عوامل کلیدی افزایش بهره وری 

و کاهش قیمت تمام شده در حوزه معدن و صنایع معدنی خواند.
به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، وجیه اهللا جعفری امروز در مراسم »رویداد 
با حضور  جذب سرمایه در حوزه ساخت ماشین آالت معدنی(دموماین)« که 
شرکت های دانش بنیان برگزار شد، افزود: زمانی که به دنبال قیمت تمام شده 
فرآیند  کردن  بهینه  دنبال  به  باید  هستیم،  استخراج  میزان  افزایش  با  کمتر 
استخراج باشیم. وی افزود: در این راستا شرکت های دانش بنیان می توانند در 
مسیر کاهش قیمت ها در اکتشاف، استخراج بهینه و فرآوری، افزایش بهره وری 

و ارتقای حوزه ایمنی با توجه به صیانت از نیروی انسانی موثر باشند.
به  فرآوری؛  و  استخراج  اکتشاف،  گفت:  تجارت  و  معدن  وزیر صنعت،  معاون 
هایی  تفاوت  و  اشتراك  معدنی  صنایع  و  معدن  حوزه  اثرگذار  عنوان شاخص 
شرایط  باال،  کاری  ریسک  لحاظ  به  اکتشاف  حوزه  در  داد:  ادامه  وی  دارند. 
متفاوت تر از بخش های استخراج و فرآوری است در حالی که پذیرش ریسک 
برای ورود به فاز اجرا در این حوزه، گام نخست است. جعفری عنوان کرد: به 
در  که  تجهیزاتی  و  آالت  ماشین  نیاز،  مورد  تکنولوژی  از  استفاده  یقین  طور 
این فرآیند کمک به کاهش ریسک فعالیت های های معدنکاری می کنند، از 

اهمیت باالیی برای توسعه بخش معدن برخوردار است.
ضرورت طراحی دقیق همراه با دانش فنی در حوزه اکتشاف

وی با تاکید بر اینکه در اکتشافات با ریسک باال، باید دقت در فرایند افزایش 
دانش  با  همراه  دقیق  و  درست  طراحی  دارای  اگر  حوزه  این  در  گفت:  یابد، 
فنی به روز باشیم، ذخایر بیشتر و با کیفیت تری شناسایی و برنامه ها نیز در 
بخش بهره برداری دقیق تر دنبال می شود. جعفری اعالم کرد: تحقق این مهم 
نیازمند ایجاد فضای فکری، برای تبادل اطالعات با دانش بنیان ها است. رئیس 
هیات عامل ایمیدرو تاکید کرد: اثربخشی شرکت های دانش بنیان با توجه به 
فرامین رهبر معظم انقالب مبنی بر اهمیت نقش دانش بنیان ها در اقتصاد، 

حمایت ایمیدرو از این حوزه را بیش از پیش کرده است.
برنامه ریزی برای استفاده از تجهیزات سیار فرآوری

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به 
افزایش همکاری ها بین صنعت و مراکز علمی، اعالم کرد: با کمک دانش بنیان 

ها می توان دانش فنی در اختیار سازندگان ماشین آالت و تجهیزات قرار داد 
که این روند باعث خواهد شد تا ذخایر کوچک معادن، اقتصادی شود. وی افزود: 
تنظیم قراردادهای خرید ماشین آالت با ارایه تسهیالت صندوق بیمه سرمایه 
گذاری فعالیت های معدنی یکی از راهکارهای توسعه ای است که ایمیدرو به 

دنبال آن است.
»دموماین« را فرصتی برای معرفی ظرفیت دانش بنیان ها

معرفی  برای  فرصتی  را  »دموماین«  همچون  رویدادهایی  برگزاری  جعفری 
ظرفیت دانش بنیان ها و پیوند بین صنعت و علم خواند و گفت: اعالم فراخوان 
جذب دانش بنیان ها و بسترسازی برای تحقق این هدف، تسهیل در فرآیند 
به  را  اقتصادی  جذب سرمایه در حوزه ساخت ماشین آالت معدنی و توسعه 
به تحقق  این رویداد، منجر  برگزاری  امیدورای کرد که  ابراز  همراه دارد. وی 
اهداف از پیش تعیین شده شود. رویداد »دموماین« با محوریت جذب سرمایه 
در حوزه ساخت ماشین آالت معدنی و صنایع معدن در محل سالن اجتماعات 

ایمیدرو روز 8 شهریور برگزار شد.

مدیر آموزش، پژوهش و فناوری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع 
این سازمان در هوشمندسازی  برنامه های  اعالم  با  (ایمیدرو)  ایران  معدنی 
معادن گفت: امروز شاهد فاصله معناداری در استفاده از هوش مصنوعی و 
هوشمندسازی معادن با کشورهای پیشرو جهان هستیم که در جهت توسعه 

پایدار فعالیت های معدنی، این فاصله باید کاهش یابد.
پروژه های  افزود:  مالطاهری«  »غالمرضا  ایمیدرو،  عمومی  روابط  گزارش  به 
هوشمندسازی معادن ایران (مطالعات موردی ایمیدرو) از سال گذشته تعریف 
و پس از فراخوان آن، دانشگاه تهران به عنوان مجری پروژه انتخاب شد. وی 
گفت: مقرر شده تا این دانشگاه به انجام مطالعات تطبیقی در کشورهایی که 
از نظر تیپ معادن شبیه ایران هستند بپردازد و سپس مدلی برای هوشمند 

کردن معادن کشور ارائه کند.
پایلوت معدنکاری هوشمند

مالطاهری بیان داشت: این مهم با انجام طراحی هوشمند پنج معدن روباز و 
زیرزمینی و تامین زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری در دستور کار 

است که در نهایت پایلوتی برای توسعه به سایر معادن کشور خواهد بود.
اقتصاد  های  فناوری  توسعه  ستاد  ایمیدرو،  بین  تفاهم نامه ای  انعقاد  از  وی 
و  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزارت  نوآوری  و  فناوری  معاونت  دیجیتال، 
از  استفاده  برپایه  فرآوری مواد وزارت صمت خبر داد که  و  معاونت معادن 
ظرفیت های کشور در حوزه هوشمندسازی در زمینه های اکتشاف، استخراج، 
فرآوری و اچ. اس. ایی ( HEE) یا سالمت، ایمنی و محیط زیست طراحی 

شده و کارگروهی ذیل آنها شکل گرفته است. 

معدنکارى بهینه با بهره مندى از ظرفیت دانش بنیان ها
طراحی هوشمندسازى معادن

 در دستور کار ایمیدرو
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عملیاتی  وزن  دارای   TB2150R مکانیکی  بیل 
34215 پوند و عمق حفاری آن تا 19 فوت و 9,4 
اینچ است. حداکثر نیروی شکست پاکت 22256 

پوند   13490 بازو  حفاری  نیروی  حداکثر  و  پوند 
  TCD3.6L4 DEUTZ توربوشارژ  موتور  است. 

114 اسب بخاری 338 پوند فوت تولید می کند. از نظر 
کمکی  مدار  سه  شامل  هیدرولیک  سیستم  گشتاور 
استاندارد با مدار اولیه یا پر جریان است که می تواند 
تا GPM 59,2 را ارائه دهد. مدار کمکی دوم می تواند 
کمکی  سوم  مدار  دهد.  تحویل  را   GPM  14,5 تا 
نصب شده در کارخانه نیز شامل می شود و به عنوان 

یک مدار کوپلر اختصاصی عمل می کند.

 CAT به نسل بعدی ارتقا یافته اند. لودرهای چرخدار از موتورهای دیزلی M لودرهای چرخدار مدل 906، 907 و 908 از سری
C2,8 استفاده می کنند که همان 74 اسب بخار قدرت را مانند مدل های قبلی ارائه می دهند، اما با 13 درصد گشتاور بیشتر. 
وزن عملیاتی به ترتیب:12628، 12765 و 14617 پوند است. کابین آب بندی و تحت فشار است، دارای                                                                                                                                            

شیشه جلو و عقب یک تکه با پوشش بهتر برف پاك کن (با 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
درصد پوشش بهتر ) و آینه های برقی و گرمکن با                                                                                                                                                                  

قابل  های  اوت  کیک  است.  اختیاری  سهموی  لنز 
با  چرخشی  سنسورهای  با  کابین  در  ریزی  برنامه 
اند،  شده  نصب  لودر  بازوهای  روی  که  باال  کیفیت 
برخورد  از  ناشی  لرزش  و  ضربه  برابر  در  اپراتورها  از 
در  تخلیه  های  ایستگاه  با  برخورد  یا  زمین  به  ها  پاکت 
حداکثر ارتفاع محافظت می کند. SNUBBING سیلندر 
با سطوح                                                                                                                                              را  دار  لودرهای چرخ  کاربران  است.  فعال  نیز 

مختلف ویژگی ها و فناوری مشخص می کنند.                    

عمودی  برد  دارای   XXT  36 بتن  پمپ 
فوت   103,3 افقی  برد  و  فوت   117,5
باز  برای  نیاز  مورد  فوت   23,62 با  است. 
هیچ  قسمتی  پنج  تایی  چند  بوم  کردن، 
در  حرکت  قابلیت  برای  عقب  در  آویزانی 
سه  در  سفر  وزن  ندارد.  محدود  فضاهای 
پمپ  درایو  واحد  است.  تن   28 محور 
یافته  توسعه  تازه    »POWERBLOC«
اندازه  و  سوئیچینگ  عناصر  تمام  دارای 
کامل  طور  به  که  است  هیدرولیک  گیری 
یکپارچه شده است که نیاز به شلنگ های 
هیدرولیک متعدد و سایر اجزای مورد نیاز 

قبلی را از بین می برد.

عملیاتی  وزن  دارای   ZX50U-5N مکانیکی  بیل  مینی 
و  اینچ   7 و  فوت   11 حفاری  عمق  حداکثر  پوند،   10560
حداکثر دسترسی 19 فوت و 7 اینچ است. بیل مکانیکی 36,3 
بوم چرخشی  دارای  یافته  با چرخش دم کاهش  بخاری  اسب 
مستقل و چرخش 360 درجه است. یک خط کمکی استاندارد 
اتصال به هیتاچی       اتصال سریع و بوم نصب شده به  مجهز به 
 (AFL) کمک می کند. یک اهرم عملکرد کمکی ZX50U-5N

با یک سوئیچ آنالوگ، سوئیچ ماشه و بوق برای اجرای ضمائم 
 HN مانند شکن یا پیوست با چرخش موجود است. بوش های
آغشته به روغن در اتصاالت بوم، بازو و سطل استفاده می شود. 
قاب های X سنگین و یک پایه چرخشی تک پین، یکپارچگی 
ساختاری بیل مکانیکی را تقویت می کند. زیربندی شامل شنی 
های الستیکی با هسته فوالدی منحصربه فرد و چرخ دنده های 
محرك با قطر بزرگ و چرخ های بی حرکتی است که در برابر 

ترك خوردن مقاومت می کند.

تاکوچی

کاترپیالر

هیتاچی

بابکت
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لودر دارای فن بر حسب تقاضا، هیدرولیک حسگر بار و 
CAT سیستم مدیریت بیکار

شده  طراحی  اجزای  دارای   GC  966 لودرکاترپیالر 
و  بار  حسگر  هیدرولیک  تقاضا،  به  بنا  فن  یک   ،CAT

کنترل های بصری است که مصرف سوخت و هزینه های 
 CAT C9,3B عملیاتی را پایین نگه می دارد. یک موتور
و  دارد  مطابقت   TIER 4-F آالیندگی  استانداردهای  با 
دارای قدرت ناخالص 321 اسب بخار است. به گفته این 
 CAT انتشار گازهای گلخانه ای  شرکت، ماژول خودکار 
CLEAN (CEM)، شامل کاتالیزور SCR و فیلتر ذرات 

دیزل (DPF)، بدون تأثیر بر برنامه تولید در پس زمینه 
کار می کند.

سیستم مدیریت دور آرام موتور (CAT EIMS)، خاموش 
و  متغیر  سرعت  با  فن   ،(EIS) موتور  خودکار  شدن 
هیدرولیک حسگر بار به کاهش مصرف سوخت و کاهش 
معکوس  اختیاری  فن  یک  کند.  می  کمک  صدا  سطح 
برای  کننده  خنک  های  هسته  کردن  تمیز  به  خودکار 

بهبود عملکرد در محیط های پر زباله کمک می کند.
این لودر دارای یک گیربکس 4 سرعته رو به جلو/عقب 

اتوماتیک  ای  سیاره  قدرت  انتقال  الکترونیکی،  کنترل 
برای  کالچ  تک  دنده  تعویض  و  دنده  تعویض  محافظ  با 

کارایی، دوام و تعویض دنده نرم است.
کنترل سواری اختیاری نرمی کار را در زمین های ناهموار 
لغزش  دیفرانسیل  اکسل  تنظیمات  بخشد.  می  بهبود 
شرایط  در  کشش  افزایش  منظور  به  اختیاری  محدود 
نامناسب زیر پا است. اتصال لودر Z-BAR این شرکت با 
عضو متقاطع ریخته گری و اهرم شیب هم قابلیت حفاری 
قوی و هم نیروهای شکست باالیی را در زمانی که لودر 

 CAT PERFORMANCE SERIES دریچه های  به 
ابزار  هیدرولیک  می کند.سیستم  فراهم  است،  مجهز 
حسگر بار به طور مداوم جریان و فشار را کنترل می کند 
تا دقیقاً با شرایط عملیاتی مطابقت داشته باشد و هم بار 
روی پمپ و هم سوخت کلی سوخت را کاهش می دهد.

با استفاده از یک رویکرد مبتنی بر سیستم برای متعادل 
کردن شکل پاکت با ظرفیت باالبر و شیب دستگاه، وزن 
برای   PERFORMANCE سری  های  پاکت  اتصال،  و 
عمومی، کف  اهداف  از جمله  کاربردها  از  وسیعی  طیف 
دسترس  در  سبک  مواد  و  سنگین  های  سنگ  صاف، 
اپراتورهای  CAT می گوید، ویژگی های طراحی،  هستند. 
معمول  طور  به  تا  می سازد  قادر  را  تجربه  سطوح  تمام 
با  باالتر در مقایسه  به 10 درصد عوامل پرکننده سطل 

طرح های قدیمی دست یابند.
GC 966 همچنین می تواند به کوپلر و کنترل های سریع 
CAT FUSION مجهز شود و همراه با هیدرولیک کمکی 

طیف  از  استفاده  امکان  کوپلر  اختیاری،  سوم  کارکرد 
گسترده ای از اتصاالت CAT را فراهم می کند. به گفته این 
شرکت، کیت اختیاری CAT PAYLOADتوزین در حین 
اهداف  برای  را  نیست)  قانونی  تجارت  برای  (که  حرکت 
بار دقیق با دقت ثابت شده، نصب انعطاف پذیر و ساده و 
کالیبراسیون آسان فراهم می کند. CAT PAYLOAD با 
آوردن وزن بار به کابین، مواد را هنگام حرکت به سمت 
کامیون و بلند کردن وزن می کند، بنابراین هیچ وقفه ای 

در چرخه بار وجود ندارد. این به اپراتور اجازه می دهد تا 
با مشخصات دقیق بارگیری کند و کامیون های بیشتری 

را بارگیری کند و مواد بیشتری را سریعتر جابجا کند.
ساده،  کنترل  سیستم  یک  دارای  همچنین  واحد  این 
شهودی و ارگونومیک با صفحه نمایش رابط اپراتور است 
نشانگر  های  چراغ  مانند،  آنالوگ  گیج  شش  شامل  که 
رنگی، و یک صفحه نمایش ال سی دی است که همه در 
دید آسان هستند، بنابراین اپراتورها می توانند به سرعت 
سیستم های ماشین را نظارت کنند. کنترل های ابزار کم 
تالش و پایلوت دارای یک کلید گیربکس از راه دور برای 

راحتی کار هستند.
نردبان های شیبدار و دستگیره های یکپارچه در دو طرف 
دستگاه قرار گرفته اند تا دسترسی به کابین و فیلتر هوای 
و  مسطح  ای  شیشه  جلو  شیشه  کنند.  فراهم  را  موتور 
بدون اعوجاج از سقف تا کف. دوربین دید عقب استاندارد؛ 
یکپارچه دید  ای  نقطه  آینه های  با  بیرونی  آینه های  و 
همه جانبه را فراهم می کنند. سیستم گرمایش و تهویه 

مطبوع استاندارد دارای 10 دریچه هواکش است.
نقاط  به  زمین  سطح  دسترسی  سرویس،  قابلیت  برای 
کاپوت  جانبی  بزرگ  پانل های  و  دارد،  وجود  سرویس 
نامحدودی  دسترسی  شده  کج  عقب  کوره  و  موتور 
کاری،  روغن  نقاط   ،DEF پرکننده های  و  سوخت  به 
فیلترها و پورت های نمونه گیری مایع را فراهم می کنند. 
روغن  سیستم  یک  نگهداری،  و  تعمیر  بیشتر  کاهش  با 

کاری اختیاری CAT AUTOLUBE در دسترس است.
 ،CAT PRODUCT LINK-READY استاندارد  با 
راندمان عملیاتی، تعمیر و نگهداری پیشگیرانه و سرویس 
GC 966 افزایش یافته است. PRODUCT LINK که 
عمیقاً در سیستم های ماشینی ادغام شده است، داده های 
طریق  از  دور  راه  از  و  می کند  را ضبط  حیاتی  عملیاتی 
 VISIONLINK یا   CAT برنامه   ،MY.CAT.COM

نظارت می شود. مدل بوم بلند دارای فاصله 3620 میلی 
ظرفیت  از  استاندارد  حفاری  پاکت  ظرفیت  است.  متر 
انبوه 5,0 تا 6,3 متر مکعب متغیر است و دستگاه نیروی 
بازوی  مدل  برای  را  کیلوگرم  تا 24670  پاکت  شکست 
 23100 مستقیم  واژگونی  بار  دهد.  می  ارائه  استاندارد 

کیلوگرم و بار واژگونی کامل 20100 کیلوگرم است.
نتیجه

لودرهای چرخدار سری A هیوندای یک گام بزرگ رو به 
جلو برای این شرکت بود و بدون شک مشتریان جدیدی 
را جذب این برند کرده است. ماشین ها ظاهری مدرن و 
استحکام و طراحی مستحکم مورد نیاز مشتریان دارند و 

عملکردی برای پشتیبان گیری از ظاهر دارند. مطمئناً،
تعداد کمی از مشتریان لودر احساس می کنند که خدمات 
ضعیفی در کابین ارائه می شود، که یک محیط عملیاتی 

راحت را برای کار طوالنی مدت در محل ارائه می کند.
تولیدکنندگان  از  اثبات شده،  قطعات  با  ماشین ها  این 
جهانی عرضه می شوند، که سطح پشتیبان مورد نیاز برای 
کسب و کار معدن را ارائه می دهند. فناوری های زیادی نیز 
در حال نمایش است، با تشخیص از راه دور و تله ماتیک 
کار  سخت  هیوندای  هستند.  معامله  از  بخشی  همه  که 
می کند تا به سطح باالی تولیدکنندگان تجهیزات برسد و 
مدل های سری A این حرکت رو به جلو را نشان می دهند. 
بازار لودر چرخ دار همچنان بخش بسیار محافظه کارانه 

ای است، اما HL980A شایسته بازرسی دقیق تر است.

بیشتر  فاصله  دارای   LITRONIC  230  TA  8 نسل 
کامیون   LIEBHERR است.  اپراتور  دید  و  زمین  از 
کمپرسی مفصلی LITRONIC 230 TA خود را از ابتدا 
از  برنامه های خارج  در  را  تا عملکرد  است  داده  توسعه 

جاده بهبود بخشد.
نسل ADT 8 دارای وزن وسیله نقلیه خالی 54200 پوند 
یارد  تا 23,67  تواند  است. می  پوند  و محموله 61800 
سرعت  بخاری  اسب   360 موتور  کند.  حمل  را  مکعب 

عملیاتی تا 35,4 مایل در ساعت و 9,9 مایل در ساعت 
در معکوس را فراهم می کند. دارای چهار چرخ متحرك 
زمین،  از  فاصله  بهبود  برای  لیبهر  است.  دائمی   6X6
گیربکس انتقال قدرت حمل ونقل را زیر کابین قرار داد و 
برای صرفه جویی در فضا، عملیات تصفیه گاز خروجی را 

پشت کابین قرار داد.
را  هود  بزرگ  شیب  زاویه  یک  همچنین  طراحی  این 
فراهم می کند، که در ترکیب با سطوح شیشه ای بزرگ 
کند.  می  فراهم  اپراتور  برای  را  بهتری  دید  پایه،  بدون 
 A این شرکت همچنین تعلیق محور جلو را با میله های
و کمک فنر در مفصل گردان مفصلی قرار داد و میله های 
A جداگانه و نوسانی محورهای عقب را در انتهای عقب 
به منظور بهبود فاصله از زمین قرار داد. مفصل چرخان 
بازطراحی شده امکان حرکات مستقل قسمت جلو و عقب 

قفل  اتصال چرخشی  این شرکت،  گفته  به  دهد.  می  را 
مثبت دارای یک غلتک مخروطی برای مقاومت در برابر 
تنش های برشی و توزیع بهینه نیرو است. موتور دیزلی با 
یک گیربکس 8 سرعته اتوماتیک، قفل دیفرانسیل طولی 
با کنترل فعال و کنترل کشش خودکار جفت می شود. 
به محض وقوع لغزش در یک محور، گشتاور به محور یا 

محورهای دارای کشش منتقل می شود.
جلوی  شامل  تخلیه  بستر  در  متعدد  های  پیشرفت 
مستقیم و رکاب های کم است به طوری که بارگیری با 
لودر چرخ در تمام طول امکان پذیر است. یک سیستم 
توزین استاندارد، محموله فعلی را در زمان واقعی بر روی 
چراغ  یک  دهد.  می  نشان  اپراتور  کابین  نمایش  صفحه 
بارگیری اختیاری در طرفین عقب کابین امکان مشاهده 
می  فراهم  کامیون  بیرونی  نمای  از  را  بارگیری  وضعیت 

در  شروع  کمک  شامل  مدرن  کمکی  سیستم های  کند. 
سرباالیی و کمک سرعت هستند. با عملکرد توقف سخت، 
میرایی موقعیت انتهایی سیلندرهای باالبر بستر تخلیه را 
می توان با لمس یک دکمه فعال یا غیرفعال کرد. لیفتر 
ارتفاع  بحرانی  منطقه  یک  در  کار  برای  کمپرسی  بستر 
با کمک محدودیت ارتفاع است. سیستم فرمان تطبیقی 
فعلی  به سرعت  را  فرمان  نسبت حرکات  مداوم  به طور 

تطبیق می دهد.

لودر 966GC966GC مصرف سوخت پایین ، هزینه کمتر

لیبهر کامیون کمپرسی مفصلی 30 تنی را بازطراحی می کند

  حبیب خلیفه
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WACKER NEUSON و JOHN DEERE توافق کردند که در ساخت و 

طراحی بیل مکانیکی شریک شوند. WACKER NEUSON ماشین هایی 
با وزن عملیاتی کمتر از 5 متریک تن (شامل مدل های الکتریکی باتری) 
تولید خواهد کرد و DEERE با همکاری WACKER NEUSON بیل های 
مکانیکی با وزن عملیاتی بین 5 تا 9 متریک تن تولید و تولید خواهد کرد. 
ماشین ها کنترل  این  فناوری  در  نوآوری  و  بر طراحی، ساخت   DEERE

استفاده   WACKER NEUSON از  محکم  پایه  یک  از  و  داشت  خواهد 
می کند.

این اقدام به دنبال انحالل جوینت ونچر بیل مکانیکی DEERE با هیتاچی 
در اوایل سال جاری صورت گرفت. JOHN DEERE طراحی و IP فنی 
را خریداری و ترکیب خواهد   WACKER NEUSON ارائه شده توسط 

کرد، و آن را برای برآورده کردن نیازهای تولید و نوآوری خود تطبیق داده 
مدل ها  این   ،WACKER NEUSON گفته  طبق  داد.  خواهد  تکامل  و 
منحصراً توسط JOHN DEERE تولید و روانه بازار خواهند شد، در حالی 
توزیع  و  تولید  توسعه،  به  مستقل  به طور   WACKER NEUSON که 

بیل های 5-9 تنی خود با نام تجاری خود ادامه خواهد داد.
در  را  ماشین ها   WACKER NEUSON تن،   5 از  کمتر  بیل های  برای 
تاسیسات خود در MENOMONEE FALLS، ویسکانسین، و همچنین 
آمریکای  برای  عمدتاً   JOHN DEERE نیازهای  برای  اتریش،   ،LINZ

شمالی طراحی و تولید خواهد کرد.
بیل های مکانیکی با نام تجاری JOHN DEERE از طریق شبکه فروش 
دارند  این شرکت ها قصد  توزیع خواهند شد.   JOHN DEERE جهانی 
 WACKER گفته  طبق  کنند.  معرفی  ای  مرحله  صورت  به  را  ها  مدل 
NEUSON، تمام مدل های WACKER NEUSON در همان محدوده 

محصول، تحت برند WACKER NEUSON از طریق شبکه توزیع خود 
WACKER NEUSON توزیع خواهند شد.

 
 HYPOWER توسط  که  فوتی   55   TEREX OPTIMA دستگاه  یک 
الکتریکی  شاسی  روی  شود،  می  تغذیه   VIATEC توسط   SMARTPTO

بازاریابی،  EMV موجود است. جو کایوود، مدیر  باتری سری   GVW  33000
با شاسی   SMARTPTO فناوری  ترکیب  »با  آماده شده گفت:  ای  بیانیه  در 
را دو سال  راه حل کامیون  این  توانست   TEREX UTILITIES  ، الکتریکی 
زودتر از پیش بینی های صنعت به شرکت های برق ارائه دهد. ما اکنون راه 
حلی به شرکت های برق ارائه می دهیم تا به اهداف برق رسانی و پایداری آنها 
کمک کند.کامیون بسکت دار دارای ارتفاع کاری 60 فوت و برد رانندگی 135 
مایلی است. کاربران می توانند دستگاه را برای یک روز کاری کامل با یک بار 
شارژ آماده کنند.کیوود گفت: »ما بیش از یک دهه است که روی راه حل های 
سبز کار می کنیم.« »در طول این مدت، ما یاد گرفته ایم که چه چیزی مؤثر 
است و چه چیزی نه. دیدن به ثمر نشستن این سرمایه گذاری ها با یک کامیون 
کاربردی  های  برنامه  خاص  نیازهای  رفع  برای  و  است  قوی  که  برقی  تمام 

طراحی شده است، هیجان انگیز است.

واکر نیوسون و جان دیر
 شریک در بیل مکانیکی

کامیون تمام الکتریک
TEREX REDIES
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شبیه ساز  آموزشی  راه حل های   CM LABS SIMULATIONS
جدیدی را برای لودرهای فشرده، تله هندلرها و کامیون های کمپرسی 
مفصلی در بزرگترین نمایشگاه تجاری تجهیزات ساختمانی جهان در 

اواخر اکتبر به نمایش خواهد گذاشت.

در BAUMA 2022 در مونیخ، آلمان، توسعه دهنده شبیه سازهای 
غرفه  در  را  متنوعی  آموزشی  های  حل  راه   VORTEX آموزشی 

C2,226-1 در غرفه کانادا به نمایش می گذارد.

بر  همگی  ADTها  و  تله هندلرها  CTLها،  برای  جدید  نسخه های 
روی VORTEX ADVANTAGE و VORTEX EDGE MAX با 
کاتالوگ  شبیه ساز  دو  هر  می شوند.  اجرا  پایه  سطح  حرکت  قابلیت 
انتشار  جمله  از   ،CM LABS باالبر  و  زمین کشی  تجهیزات  کامل 
اخیر بسته های آموزشی شبیه سازی کامیون بوم آن را به کار خواهند 

گرفت.

عالوه بر این، بسته آموزشی شبیه ساز بیل مکانیکی در حال توسعه 
این شرکت، که شامل ضمیمه های چرخاننده و جک چکش است، 
خاك  گرید  کنترل  پلتفرم  با  بسته  این  بود.  خواهد  دسترس  در 
های  حل  راه  با  اکنون  که   TRIMBLE›S EARTHWORKS
آموزشی بولدوزر و موتور گریدر نیز در دسترس است، ادغام می شود.

برای نشان دادن کامل قابلیت های بسته های شبیه سازی، غرفه شامل 
تمام  آن  در  معموالً  که  می شود   (IOS) مربی  اپراتور  ایستگاه  یک 
اطالعات در طول یک جلسه آموزشی جمع آوری می شود. معیارهای 
برای  عینی  های  گزارش  و  کارایی  ایمنی،  نقض  به  مربوط  کلیدی 

حمایت از مربیان ارائه شده است.

 CM LABS استفاده از معیارها از فناوری انحصاری آموزش هوشمند

ابداع شده است. این بدان معناست که ماشین های شبیه سازی شده 
با محیط خود مانند دنیای واقعی تعامل دارند. به عنوان مثال، با شبیه 
سازهای بیل مکانیکی CM LABS، اپراتورها یاد می گیرند که چگونه 

زوایای بازو را برای حداکثر نیروی حفاری بهینه کنند.

ساز  شبیه  توسط  اطالعات  تمام  اپراتور،  آموزش  جلسات  طول  در 
 CM LABS منتقل می شود که در غرفه IOS گرفته می شود و به

نیز نمایش داده می شود. IOS از مربیان با گزارش عینی در مورد 
معیارهای کلیدی مربوط به نقض ایمنی و کارایی پشتیبانی می کند، 

که بینشی در مورد قابلیت های اپراتور ارائه می دهد.

این بینش به دلیل وفاداری باالی راه حل های آموزشی آزمایشگاه های 
CM که توسط فناوری آموزش هوشمند ارائه شده است، امکان پذیر 
است. شبیه سازها راه حلی هستند که نیروهای استفاده شده توسط 

ماشین ها را تکرار می کنند.

مرکز آموزش موبایل جدید

همچنین  شرکت  این   ،2022  BAUMA برای  برنامه هایی  بر  عالوه 
اخیراً از انتشار مرکز آموزش موبایلی خود خبر داد که به شرکت ها و 
مؤسسات آموزشی انعطاف پذیری برای ارائه آموزش و ارزیابی در هر 

نقطه طراحی شده است.

در  حرفه ای  مدارس  و  محلی  کالج های  برای  موبایلی  آموزش  مرکز 
نظر گرفته شده است، می تواند مکان های آموزشی را چند برابر کند و 
دسترسی به بازارهایی را فراهم کند که قباًل دور از دسترس یا خیلی 
دور بودند. لیزا باربیری، معاون تولید آزمایشگاه CM می گوید: »ارسال 
آموزش و استخدام به جایی که بیشتر مورد نیاز است، می تواند یک 

استراتژی مقرون به صرفه باشد.

ایجاد  برای  موبایل  آموزش  مرکز  کامل  بیرونی  نمای  از  توان  می 
گرافیک های مارك دار با تاثیر باال استفاده کرد. تریلر گردن غازی به 
طول 24 یا 34 فوت عرضه می شود و یک یا دو شبیه ساز و همچنین 
IOS را در خود جای می دهد، که مربیان می توانند از طریق آن، 
پیشرفت تمرین را نظارت، ارزیابی و گزارش دهند. تریلر را می توان 
برای حمل و نقل به وسیله نقلیه متصل کرد یا به عنوان یک ایستگاه 

مستقل راه اندازی کرد.

که  است  فصل طراحی شده  تمام  تمرینی  محیط  با  آموزشی  مرکز 
مجهز به ژنراتور، سیستم سرمایش و گرمایش عایق است و شامل یک 
پنل شکن با کلید برق دستی برای اتصال به دیزل ژنراتور یا شبکه 
محلی، اترنت، وای فای و روشنایی LED با سه ناحیه سوئیچ است. 
گزینه های افزودنی شامل فضای ذخیره سازی داخلی، نیمکت، سایبان 

و دیزل ژنراتور خنک شونده با مایع 12 کیلوواتی است.

تکنولوژی

معرفی نسل جدید سیموالتورهامعرفی نسل جدید سیموالتورها
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سیستم گزارش دهی دارای داشبوردهایی است که برای سایت های معدنی 
منفرد یا چندگانه مناسب هستند کاترپیالر یک پلت فرم گزارش یکپارچه 
را برای بخش راه حل های فناوری مستقل خود، CAT MINESTAR راه 

اندازی کرده است.

ارائه  را  تحلیل هایی  و  تجزیه   CAT MINESTAR REPORTING

 FLEET، از جمله ،MINESTAR می کند که می تواند اطالعات محصوالت
TERRAIN، HEALTH و موارد دیگر را ادغام کند. در راه اندازی این هفته، 

 MINESTAR FLEET، اطالعات  از   MINESTAR REPORTING

TERRAIN، HEALTH و COMMAND برای حمل و نقل پشتیبانی می 

کند، در حالی که پشتیبانی از MINESTAR EDGE در حال حاضر در 
حال انجام است و همه محصوالت دیگر به زودی پشتیبانی خواهند شد. به 
گفته این شرکت، سیستم گزارش دهی دارای داشبوردهایی است که برای 
سایت های معدنی منفرد یا چندگانه مناسب است و همچنین می تواند با 
منابع دیگری که MINESTAR نیستند کار کند. گزارش ها همچنین برای 

ایجاد یک پایگاه داده جامع استفاده می شوند که می توان به سادگی و 
ایمن از طریق یک مرورگر وب به آن دسترسی داشت. هدف ارائه یک الیه 
 MINESTAR داده واحد برای ارائه و تجزیه و تحلیل بدون توجه به نسخه
است، اما CAT گفت که ارتقاها برای اتصال به سایر منابع داده استخراج 
برای تجزیه و تحلیل جامع تر و خالصه تر تصویر، از جمله هوش فضایی، 

داده های فرآیند کارخانه نیز در دسترس هستند. 

های  نیمکت  حرکت،  و  مدیریت  خالصه  شامل  استاندارد  تولید  گزارش 
استخراج شده، جزئیات چرخه، تولید کامیون، و حرکت و خالصه درجه می 
شود. عملکرد تجهیزات، آمار زمان و مرور کلی تاخیر، تقویم فعالیت، جدول 

زمانی ناوگان و جزئیات رویداد در گزارش زمانی پوشش داده شده است. 

کاربران همچنین می توانند دقت حفاری، لیست حفره ها و اطالعات حفاری 
را با استفاده از گزارش حفاری استاندارد مشاهده کنند. طیف گسترده ای 
از  استفاده  با  گسترده ای  مجموعه  با  نگهداری  و  تعمیر  گزارش های  از 

داده های سالمت ماشین گنجانده شده است. MINESTAR مجموعه ای 
از سیستم های اجرای عملیات معدن است که هدف آن کمک به استخراج 
کنندگان در افزایش بهره وری، افزایش ایمنی و بهبود عملکرد تجهیزات 
است. محصوالت و خدمات MINESTAR HEALTH، استخراج کنندگان 
در  دهند،  انتقال  و  جمع آوری  را  تجهیزات  داده های  تا  می سازد  قادر  را 
حالی که COMMAND عملکرد از راه دور ماشین های بارگیری و تخلیه 

را امکان پذیر می کند.

FLEET برای زمان چرخه، بار و سایر پارامترهای عملیاتی کلیدی دید در 

زمان واقعی را فراهم می کند، در حالی که DETECT از تعامالت ناخواسته 
بین افراد و دارایی ها جلوگیری می کند. MINESTAR EDGE که در 
سال 2020 راه اندازی شد، از رایانش ابری و پیشرفت های اخیر فناوری 
مانند ترکیب داده ها، یادگیری ماشینی و هوش مصنوعی برای تمرکز بر 

بهبود عملیات بهره می برد.

درصد   3 تا  را  سوخت  مصرف  توانند  می   STAGE V کامیون های 
کامیون  ارتقاء  حال  در  سوئدی   OEM SANDVIK دهند.  کاهش 
افزودن  و  موتور جدیدتر  فناوری  با  خود  تنی   30  TH430 کمپرسی

کامیون  گفت  ساندویک  است.  تورو  محدوده  به   TH430
دو  دارای   TORO TH430 یافته  ارتقا 

 STAGE است:  موتور  پیکربندی  گزینه 
هر   ،TIER II / EU STAGE II و   V
خروجی   .VOLVO PENTA از  دو 
 V مرحله  و  کیلووات   310  II مرحله 
است.  کیلووات   315 خروجی  دارای 
تورو  کامیون  این  گفت:  شرکت  این 

TH430 را به قوی ترین کامیون 
خود  اندازه  کالس  در  زیرزمینی 
موتور  گزینه  کند.  می  تبدیل 
 13 موتور  شده،  معرفی  جدید 

گازهای  انتشار  کاهش   ،STAGE V لیتری 
گلخانه ای را از طریق فیلتر ذرات دیزلی (DPF) فراهم می 

 SANDVIK های  کامیون  این،  بر  کند. عالوه 
با مصرف  توانند  می   STAGE V
در  کمتر  درصد   3 تا  سوخت 

 / 2 TIER ،مقایسه با مراحل پایین تر کار کنند. موتور جایگزین دیگر
EU STAGE II، مجهز به یک تصفیه کننده و صدا خفه کن کاتالیزوری 
است: برای استفاده در شرایط ارتفاع باال برای حفظ عملکرد، انتشار کم 
و قابلیت اطمینان کالیبره شده است. این شرکت خاطرنشان کرد 

به  تواند  می   TORO TH430 کمپرسی  که 
یکپارچه  توزین  سیستم 

SANDVIK (IWS) برای کامیون ها مجهز شود. IWS از بهره وری با 
ارائه داده های بار بالدرنگ برای اپراتورهای تجهیزات بار و حمل و نقل 
پشتیبانی می کند. استفاده از IWS استفاده کامل از ظرفیت بار کامیون 
را در هر چرخه تضمین می کند. عالوه بر این، استفاده از ضریب پر 
شدن 90 درصد در انتخاب جعبه، اطمینان حاصل می کند که کامیون 
می تواند تا ظرفیت کامل 30 تن بارگیری شود و نشت در حین 

ترامد کاهش می یابد. 

طراحی جعبه صاف جریان مواد را در هنگام تخلیه بهبود می 
بخشد. پیا ساندبرگ، مدیر خط تولید کامیون ها در ساندویک 
می گوید: »پایداری یک عامل کلیدی در تمام 
طراحی های ساندویک است. »اوردن 
کامیون TORO TH430 با موتور 
STAGE V به بازار، معدنکاری را 
پایداری  یک قدم جلوتر در مسیر 
خود می برد. ما همچنین چندین 
کامیون  در  را  دیگر  پیشرفت 
انجام داده ایم تا آن را حتی قابل 

اعتمادتر و سازنده تر کنیم.«

معدنی

کــاترپیــالر کــاترپیــالر 

را راه اندازى کردرا راه اندازى کرد
  CAT MINESTAR REPORTINGCAT MINESTAR REPORTING

ساندویک ساندویک TH430TH430    3030 تنی را به محدوده تورو اضافه می کند تنی را به محدوده تورو اضافه می کند
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شده  رایج  یکم  و  بیست  قرن  در  زیادی  حد  تا  کلمه  این  »پایداری« 
و  ساخت  صنعت  اکنون  و  می شود  دیده  جا  همه  در  تقریباً  و  است 
ساز - همانقدر که اغلب به نظر می رسد قدیمی است - از این قاعده 

مستثنی نیست.

اما در دنیای آهن، آیا این فقط »به ما نگاه کن!« ویترین لباس برای 
عالمت زدن یک جعبه برای سرمایه گذاران و فعاالن محیط زیست و 
آیا  یا واقعی است؟  از خشم سیاستمداران متمایل به سبز،  جلوگیری 
برای ناوگان غیر از هزینه اولیه اضافی می تواند معنی دیگری داشته 

باشد؟

کاهش  برای  آنها  ارزش  میزان  و  ناوگان  هر  اهداف  به  احتماالً  این 
دراز  دارد. در  بستگی  آنها  پای کربن  رد  و  ای  گازهای گلخانه  انتشار 
نگاهی  با  در مصرف گازوئیل صرفه جویی خواهد شد.  مدت، مطمئناً 
به برخی از OEM ها، ناوگان و ارائه دهندگان تجهیزات اجاره ای، گام 
های ملموس زیادی به نام »حکمیت محیطی و اجتماعی« و پایداری 

برداشته شده است.

که  است  شرکت هایی  از  یکی   OEM، JOHN DEERE سمت  در 
اهداف پایداری 2022 را به طور خاص برای محصوالت خود بیان کرده 
است. آنها اثرات زیست محیطی، از جمله انتشار CO2 را بر 90 درصد 
با  پایدار  مواد  از  استفاده  افزایش  می دهند.  کاهش  جدید  محصوالت 
افزایش فروش بازسازی و بازسازی تا 30 درصد و افزایش محتوای قابل 

بازیافت، تجدیدپذیر و بازیافتی.

 NATIONAL با   DEERE ساز  و  ساخت  زمینه  در  خاص  طور  به 
پاك در شمال  انرژی  و  گاز طبیعی  برق،  تحویل  GRID یک شرکت 

خنثی  کربن  تولید  نظر  از  است  تالش  در  که  متحده  ایاالت  شرقی 
باشد، در راه حلی که از اهداف پایداری آن پشتیبانی می کند، شریک 

شده است.

بیل بکهو E-POWER، یک نمونه اولیه تمام باتری که از لودر کنونی 
310 لیتری، معادل 100 اسب بخار دیزل ساخته شده بود.

به   DEERE هیبریدی  الکتریکی  لودر  خط  با  قبلی  محصول  تجربه 
این شرکت کمک کرد تا یک سیستم محرك الکتریکی را برای اولین 
 DEERE .نمونه اولیه بکهو برقی باتری خود انتخاب و یکپارچه کند
یک رویکرد مرحله ای را برای تمرکز بر توسعه سیستم های کلیدی و 

فاز  اتخاذ کرد.   NATIONAL GRID با  آزمایش های مشترك  تسریع 
اولیه بکهو E-POWER توسط DEERE مهندسی شد و از اطالعات و 
تخصص مشتریان متخصصان فنی شرکت برای کمک به تسریع دانش 
تیم در سیستم های باتری، استراتژی های شارژ باتری و اجزای کمکی 

برق دار استفاده کرد.

و  می کند  ادغام  را  ملی  شبکه  آزمایش های  بازخورد  پروژه،  بعدی  فاز 
همچنین تجربه فاز 1 را برای افزایش زمان اجرا و به حداکثر رساندن 

تجربه اپراتور بیل  ایجاد می کند.

برایان هنینگ، مدیر محصول DEERE برای بکهوها، گفت انتظار می 
اکسید  دی  انتشار  خود،  الکتریکی  انرژی  منبع  با   E-POWER رود 
کربن را تا 83 متریک تن در طول عمر محصول کاهش دهد و در عین 
حال بیش از 7300 گالن سوخت دیزل را حذف کند. تمام برقی بودن 
آن همچنین به این معنی است که آرام تر کار می کند و در حال حاضر 
میزان دسی بل دیزل را از صدای تولید شده توسط مخلوط کن آشپزخانه 

تا صدای خشک کن لباس کاهش می دهد.

SYSTEMS PRODUCTION- بخش  مدیر   JON GILBECK
SITE DEVELOPMENT و UNDERGROUND گفت: »این یک 

محیط کار ایمن تر را ایجاد می کند.

است.  کلیدی  پشتیبانی  خدمه  اعضای  سایر  و  اپراتور  بین  »ارتباط 
است.«  مخرب  کمتر  نزدیک  کسب وکارهای  یا  محله ها  در  همچنین 
هنینگز گفت: »هدف عملکرد و قابلیت کنترل در یک بیل بکهو تمام 

برقی مشابه نمونه دیزلی است.«

در حال حاضر در فاز 1 اثبات مفهوم، 
 E-POWER بکهو 
کار  حال  در 

ن  د کر
سناریوهاي  در 

است.  واقعی  کار  محل 
آزمایش  اگر  که  گفت  هنینگ 

های بیشتر به خوبی انجام شود، راه حل 
باتری می تواند در عرض چند سال به صورت  الکتریکی 

بکهو  داشتن  مزایای  گفت،  گیلبک  اما،  باشد.  دسترس  در  تجاری 
تمامی  با مشتریان در  عالی  زمینه، »مکالمه ای  این  E-POWER در 
می کند  کمک   DEERE به  و  است«  کرده  ایجاد  تولید  سیستم های 
اولویت  در  را  آینده  سرمایه گذاری های  و  باشد  داشته  وسیع تری  دید 

قرار دهد.

DEERE می گوید انتظار دارد از بینش های بیل پهلو E-POWER در 
چندین خط تولید بهره مند شود تا نه تنها یک بیل بلک هو، بلکه تا پنج 
یا شش شکل مختلف ماشین های کاماًل برق دار داشته باشد و شرکت را 

در مسیری به سمت ناوگان خاکی سبزتر قرار دهد.

در  الکتریکی  ماشین  پنج  حاضر  حال  در  ولوو  ساختمانی  تجهیزات 
دسترس برای فروش در آمریکای شمالی دارد، و صنعت را با بازاریابی 
در مورد ماشین های الکتریکی و آزمایش سلول های سوختی هیدروژنی 

غرق کرده است.

هیبریدی،  فناوری  از  که  نیستند  شرکتی  دو  تنها  وجه  هیچ  به  اینها 
الکتریکی سازی و تحقیقات پیل سوختی استقبال می کنند. مدیران 
از  اما بسیاری  برقی سازی استقبال می کنند،  امکانات  از  ناوگان عموماً 

آنها مطمئن نیستند که چگونه ادامه دهند.

ساز  و  ساخت  برای  امکانات  و  تجهیزات  مدیر   ،CEM تاکر،  بن 
تجهیزات  مورد  در  وقتی  لوئیزیانا،   ،METAIRIE در   BARRIERE

الکتریکی پرسیده می شود، سواالت بیشتری نسبت به پاسخ دارد.

به  هستم،  عصبی  کمی  موضوع  این  خصوص  در  »شخصاً  گفت:  او 
خصوص اگر شما یک عملیات 24 ساعته را اجرا کنید. »چه زمانی برای 
شارژ مجدد این مورد وقت دارید؟ زیرا باید یک قطعه اضافی [برای شارژ 
تجهیزات] داشته باشید. یا، ممکن است شما در موقعیتی قرار بگیرید 
که در تگزاس داشتند، زمانی که یک یخبندان می آید و کل شبکه را 
از بین می برد. اونوقت میخوای چیکار کنی؟ تاکر گفت: »تا آنجایی که 
کارایی و دوندگی دارید، اگر در یک برنامه زمانی مشخص هستید، فکر 

می کنم قابل دستیابی است.

کجا و چگونه می خواهیم با این [فناوری] سازگار شویم؟« تاکر گفت: 
» باور کنید یا نه، فکر می کنم برخی هم به امنیت کمک می کنند، 
زیرا هر سایت شغلی نوعی نیروگاه برای شارژ این چیزها خواهد داشت. 
آیا قرار است یک ژنراتور داشته باشید که همه چیز را شارژ کند؟ آیا 
با آن از شبکه خارج می شوید؟ شاید فناوری خورشیدی در آنجا وجود 
داشته باشد. اما، اگر در طول روز کار می کند، چگونه در شب شارژ می 

حبیب خلیفه

فراتر از یک کلیدواژهفراتر از یک کلیدواژه
راهکارهای سازندگان برای سازگاری با شرایط جدید محیط زیستی و اقتصادی
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شود؟ دیوید بولدروف، CEM، مدیر ناوگان در بخش مدیریت ناوگان و 
حمل و نقل در ناحیه بهداشتی شهرستان لس آنجلس، حداقل از سال 
برای  است.  بوده  رسانی  برق  و  جایگزین  های  2015 طرفدار سوخت 
اجاره  که  گفت  او  هستند،  الکتریکی  تجهیزات  دنبال  به  که  ناوگانی 

ممکن است نقطه شروع خوبی باشد

در واقع، بخش اجاره به ارائه دهنده تجهیزات مهم تری تبدیل شده است، 
به ویژه با مدیرانی که با تاخیرهای امروزی در تحویل تجهیزات جدید 
 (SUNBELT (BOBCAT مواجه هستند. شرکت های اجاره ای، از جمله
و UNITED RENTALS (TAKEUCHI) در حال حاضر با شرکت های 

OEM در زمینه تجهیزات الکتریکی بدون آالیندگی شریک شده اند.

 BOBCAT با خرید انبوه SUNBELT RENTALS« :بولدروف گفت
CTL به نوعی نشان داد که برق می تواند کار کند، و برخی از چیزهای 
کوچک تر، شاید من آن را به جای نیاز به شارژر اختصاصی به یک شارژر 
یونیورسال وصل کنم. اما افرادی مانند SUNBELT به نوعی مشکالت 
شارژ را با آن دستگاه حل می کنند و اگر بیش از یک روز به آن نیاز 

داشته باشید، برای شما شارژر می گیرند.

روز  پایان  در  را  آن  می تواند  اجاره ای  »شرکت  می گوید:  بولدروف 
که  می کنم  فکر  من  کند.  حل  را  شارژ  مشکل  خودش  و  بگیرد  پس 
با  فکر می کنم  باشد.  دوام  قابل  کامپکت  ماشین های  با  می تواند  قطعاً 
ماشین های بزرگ تر، کار دشوارتر خواهد بود.« او همچنین توصیه کرد 

ابتدا با ماشین های سبک و سمت جاده ناوگان آزمایش کنید.

انجام  ما  و کاری که  پله  فکر می کنم ساده ترین  بولدروف گفت: »من 
داده ایم این است که پاهای شما را در قسمت سبک خیس کنیم. »نصب 
به  است،  متفاوت  کمی  پروژه  هر  است.  چالش  یک  شارژ  زیرساخت 
قرار دهید.  را در آن  بروید و زیرساخت ها  به زیر زمین  اگر  خصوص 
هزینه ممکن است بسیار متفاوت باشد که شما آن نیرو را از کجا می 

آورید.

بولدروف می گوید: »برخی از تولیدکنندگان مانند فورد و جنرال موتورز 
بیشتر  بنابراین  برقی عرضه می شوند،  پیکاپ های  با  اعالم کرده اند که 
ناوگان دارای موجودی های زیادی از وانت ها هستند که از عملکرد آنها 
پشتیبانی می کند. بولدروف گفت: »شاید ابتدا تعدادی از این پیکاپ ها 
را در ناوگان دریافت کنید، زیرساخت های شارژ را در آنجا دریافت کنید 
و راه حل [در مورد چگونگی] حفظ انرژی ناوگان خود را در جاده بیابید. 
آیا کامیون های سنگینی وجود دارد که  و سپس می توانید ببینید که 

می توانید با زیرساخت های آنجا به طور بالقوه راهبری کنید یا خیر.«

بولدروف پیشنهاد می کند که ناوگان تجهیزات الکتریکی فشرده مانند 
مینی بیل مکانیکی، لودر چرخدار یا CTL را به نمایش بگذارند، یا یکی 

را از خانه اجاره ای محلی اجاره کنند.

خود  اپراتورهای  از  کند،  می  کار  چگونه  که  »ببینید  گفت:  بولدروف 
چه  و  دارند  دوست  را  چیزی  چه  آنها  ببینید  کنید،  دریافت  بازخورد 
چیزی را دوست ندارند.« »نسخه های OEM همیشه جواب نمی دهند 
مهم  می کنم  فکر  بنابراین  بدهیم،  آن ها  به  خوبی  بازخورد  اینکه  مگر 
است که اینها را در دست اپراتورها یا تکنسین هایمان بگیریم و اجازه 

دهیم تایرها را بزنند، اجازه دهیم این فناوری را ببینند، و ارائه بازخورد 
به تولید کنندگان بولدروف گفت: »همانطور که آنها خطوط تولید خود 
را در این محصوالت افزایش می دهند، می توانند برخی از مشکالت را 
دور بزنند، اگر افراد بیشتری که آن ها را می بینند این بازخورد را ارائه 
دهند. تولیدکنندگان OEM به نوعی منتظرند تا ما این تقاضا را نشان 
دهیم، آنها به ما نیاز دارند که تقاضا برای آن را نشان دهیم و ثابت کنیم 

که در این صنعت مورد نیاز است. در طرف پیمانکار بزرگتر، بحث های 
پایداری به ناچار شرکتی تر می شوند.

انتشار  به  به دستیابی  BECHTEL می گوید متعهد  پیمانکار جهانی 
خالص صفر تا سال 2050 است و در حال حاضر در حال تعیین اهداف 
موقتی است که با یافته های هیئت بین دولتی سازمان ملل متحد در 
انتشار  کاهش  ابتدا  آن  هدف  باشد.  همسو  هوا  و  آب  تغییرات  مورد 
به دنبال آن حذف کربن به منظور  گازهای گلخانه ای (نه جبران) و 
مقابله با انتشار گازهای گلخانه ای باقیمانده با نزدیک شدن به هدف 

است.

در  مدتی  برای  الکتریکی  خودروهای  که  می کند  اذعان  شرکت  این 
دسترس بوده اند، اما استفاده از آنها همیشه برای جذب سرمایه گذاری 
قابل توجه و جابجایی موتورهای احتراق داخلی (ICE) بسیار کم بوده 

است.

خودروهای  که  است  شده  متوجه   BECHTEL اکنون  حال،  این  با 
الکتریکی در حال جابجایی بخش قابل توجهی از بازار سنتی خودروهای 
ارائه می دهد. طی چند سال  ICE هستند که فرصت های جالبی را 
آینده موجی از خودروهای برقی وارد بازار خواهد شد و آن بازار شاهد 
رشد قابل توجهی خواهد بود. اما برای حمایت از رشد بازار خودروهای 

برقی، سرمایه گذاری قابل توجهی در زیرساخت شارژ مورد نیاز است و 
این شرکت اقدام کرده است. اگرچه خودروسازان سرمایه گذاری زیادی 
برای توسعه مدل های باتری دار دارند، بدون زیرساخت شارژ کافی برای 
شارژ مجدد این خودروها، مصرف کنندگان تمایلی به خرید آن ها ندارند. 
در واقع، فقدان ایستگاه های شارژ EV اغلب به عنوان یک مانع کلیدی 
برای مصرف کنندگانی که به فکر تغییر از یک ICE به یک EV هستند، 

یاد می شود.

در سرتاسر جهان، به ویژه در اروپا و چین، سرمایه گذاری های بزرگی 
انجام می شود و سیاست هایی برای رفع کمبود زیرساخت های EV در 
زمینه  در  کلی  طور  به  شمالی  آمریکای  حال،  این  با  اجراست.  حال 
زیرساخت های EV عقب مانده است. شورای بین المللی حمل و نقل 
برتر  از 100 کالن شهر  گزارش داده است که 88 منطقه  اخیراً  پاك 
برای  نیاز  مورد  شارژ  زیرساخت  کل  از  نیمی  از  کمتر  متحده  ایاالت 
پشتیبانی از خودروهای برقی را دارند که انتظار می رود تا سال 2025 

در جاده ها عرضه شوند.

خودروهای  آینده  برای  شدن  آماده  برای  که  گوید  می   BECHTEL
بزرگ فکر کند  باید  این شرکت  آینده،  تا پنج سال  الکتریکی در سه 
مقیاس  در  شمالی  آمریکای  در  را  حیاتی  شارژ  های  زیرساخت  و 
بزرگ ایجاد کند. بچتل و جنرال موتورز در حال همکاری برای ایجاد 
در  بزرگ  مقیاس  در   (DC) مستقیم  جریان  سریع  شارژ  شبکه  یک 
 BECHTEL ،آمریکای شمالی هستند. براون، رهبری ارتباطات جهانی
»در  می گوید:   INFRASTRUCTURE AND POWER
BECHTEL، ما معتقدیم شارژ EV فرصتی قانع کننده برای شرکت ما 
ارائه می کند، زیرا سه بازار سنتی ما - نیرو، حمل ونقل و زیرساخت های 
ارتباطی - را با هم ترکیب می کند و نماینده چیزی است که ما را تعریف 

می کند: ساخت پروژه های مهم در مقیاس بزرگ«..

براون می گوید: »هدف ما ایجاد یک شبکه شارژ در مقیاس بزرگ در 
مورد  در  نگرانی   - برد«  »اضطراب  تا  است  شمالی  آمریکای  سراسر 
ناتوانی در یافتن ایستگاه شارژ - دیگر مانعی برای خرید یک خودروی 
الکتریکی نباشد. ما به آینده ای پاك اعتقاد داریم و فکر می کنیم این 

یکی از گام های مهم در این مسیر است.«

هستند.  بازخورد  ارائه  و  دریافت  دنبال  به  نیز  اجاره  های  شرکت  و 
از  جدیدی  خط  آزمایشی  برنامه های  اخیراً   UNITED RENTALS
تجهیزات  حاضر  حال  در  و  است  کرده  تکمیل  را  الکتریکی  تجهیزات 
الکتریکی و هیبریدی را برای کمک به کاهش انتشار گازهای گلخانه ای 

و هزینه های انرژی ارائه می کند.

از ناوگان اجاره ای  الکتریکی یا هیبریدی تقریباً 20 درصد  واحدهای 
باالبر  برقی،  لیفتراك  ها شامل  بندی  دهند. دسته  تشکیل می  را  آن 
هوایی، فرمان و مینی بیل مکانیکی، برج های نوری قابل یدك کشی 
با انرژی خورشیدی و برج های نور LED است. این شرکت گفت که به 
طور منظم با مشتریان و سازندگان OEM برای بحث در مورد روندها، 
محصوالت  است.  ارتباط  در  آتی  تجهیزات  و  تغییر  حال  در  نیازهای 
جدید را هنگام ورود به بازار ارزیابی می کند تا به نیازهای مشتریان 
کمک کند و نوآورانه ترین، پایدارترین و کارآمدترین تجهیزات موجود 

در صنعت را در اختیار آنها قرار دهد.

حال حاضر  در  ولوو  تجهیزات ساختمانی 
برای  دسترس  در  الکتریکی  ماشین  پنج 
با  را  صنعت  و  دارد،  شمالی  آمریکای  در  فروش 
آزمایش  و  الکتریکی  ماشین های  بازاریابی در مورد 

سلول های سوختی هیدروژنی غرق کرده است.



سال پنجم - شماره پنجاه و یک- شهریور  1401  گالریماشین سنگین14

منتخب بولدوزرهای باالی منتخب بولدوزرهای باالی 300300 اسب بخار  اسب بخار 
بولدوزر یک ماشین خاکی زنجیردار با تیغه نصب شده در جلو است. بزرگترین آن می تواند 900 اسب بخار قدرت و تقریبا 109 تن وزن داشته باشد. بولدوزرهای بزرگ 
اغلب در کاربردهایی که شامل جابجایی حجم عظیمی از مواد، مانند استخراج، توسعه سایت، و ساخت راه ها می شود، دخیل هستند. تنها تعداد کمی از تولیدکنندگان 
الکترونیکی استفاده  از کنترل های  انتقال قدرت اغلب  بولدوزرهای خزنده شامل مدل هایی هستند که قدرت آنها بیش از 300 اسب بخار است. گیربکس های 
می کنند که می توانند به طور خودکار محدوده دنده را تغییر دهند تا دقیقاً با سرعت و بار مورد نیاز برای حداکثر تالش کششی مطابقت داشته باشند و تعدادی از 
مدل ها از سیستم درایو هیدرواستاتیک استفاده می کنند که نیروی موتور را به صورت هیدرولیکی به مسیرها منتقل می کند. عالوه بر این، کنترل ماشین با استفاده 
از کنترل های الکترونیکی برای سیستم های فرمان ساده تر می شود که بسیاری از آنها از یک جوی استیک استفاده می کنند و در هنگام چرخش ماشین، قدرت کامل 
را به هر دو مسیر می دهند. امروزه مدل های بولدوزر بیشتری در بازار به سیستم های خودکار کنترل درجه مجهز هستند که به اپراتورها اجازه می دهد به نمرات نهایی 
سریع تر و دقیق تر دست یابند. سیستم های تله ماتیک به طور قابل توجهی »هوشمندی« بولدوزر را افزایش داده اند. این سیستم ها به ماشین اجازه می دهند تا اطالعات 

مهمی را برای کمک به مدیران ناوگان در دستیابی به ارزش بهینه از دارایی های تجهیزات گزارش کند.

واحد  این  می گوید   CAT دهد.  می  ارائه  را  انعطافی  قابل  تنظیمات  و  شده   D9T جایگزین   D9
هزینه های کلی هر واحد مواد جابجا شده را تا 3 درصد کاهش می دهد. بازده به دست آمده از طریق 
مبدل گشتاور جدید با کالچ استاتور مصرف سوخت را تا 5 درصد کاهش می دهد و بولدوزر هزینه 
های نگهداری و تعمیر را تا 4 درصد کاهش می دهد. یک موتور CAT C18 با مقررات آالیندگی 
مطابقت دارد. D9 همچنین دارای فرمان دیفرانسیل برای شعاع چرخش کم و توانایی حفظ سرعت 
زمین در هنگام چرخش است. به گفته این شرکت، زیربندی معلق تماس بیشتری با زمین برای 

لغزش کمتر و بهره وری بیشتر ایجاد می کند.

بهبودهای K950 و K1050 بهره وری، دوام و رضایت اپراتور را بهبود می بخشد و شامل زیرشاخه های 
دوبل معلق، گزینه های جدید زیرشاخه و ارائه های به روز تیغه می شود. قاب مسیر دو بوژی معلق در 
1050K کیفیت سواری را بهبود می بخشد. K1050 با داشتن الیه دوم بوژی، جداکننده های جدید 
و هندسه اصالح شده، به گونه ای طراحی شده است که دوام بیشتر و سواری نرم تری ارائه دهد. 
گزینه EXTENDED LIFE UNDERCARRIAGE دارای بوش های زنجیره ای مسیر با پوشش 
SC-2 انحصاری جان دیر است. این شرکت می گوید که بوش های پوشش داده شده با SC-2 که با 
استفاده از یک پوشش اختصاصی که یک پوسته سخت را تشکیل می دهد، تا دو برابر عمر سایشی 
بوش های استاندارد را ارائه می کنند و به طور قابل توجهی زمان کارکرد دستگاه را افزایش می دهند.

TD-25 330 اسب بخاری نسبت به مدل قبلی خود 30 درصد شیشه بیشتری در کابین دارد و 
ویژه در  به  اپراتور،  برای  را  راحتی  بوژی  زیرشاخه  است. طراحی جدید  دوربین های عقب  شامل 
کاربردهای صخره ای شدید، فراهم می کند، در حالی که همچنان کشش و بهره وری را ارائه می 
دهد. محیط اپراتور دارای یک کابین تحت فشار و ارگونومی عملیاتی است که برای بهبود کارایی 
و کاهش خستگی طراحی شده است. بهبود در سیستم تعلیق و هیدرولیک با کاهش نویز و لرزش، 

تجربه اپراتور را بیشتر بهبود می بخشد.

بولدوزر  D155AX-8 دارای وزن عملیاتی 89300 پوند، 354 اسب بخار قدرت و موتور کوماتسو 
SAA6D140E-7 است. این دستگاه مجهز به یک تیغه سیگمادوزر 12,3 یارد مکعبی است که به 
گونه ای طراحی شده است که ظرفیت تیغه باالیی را به دستگاه بدهد. این شرکت می گوید که تیغه 
SIGMADOZER عملکرد دوزینگ را بهبود می بخشد و بهره وری را تا 15 درصد نسبت به تیغه 
SEMI-U معمولی افزایش می دهد. تیغه دارای یک مفهوم طراحی جلویی است که برای حفاری 
و نورد مواد در مرکز تیغه اتخاذ شده است. شکل تیغه ظرفیت نگهداری خاك را افزایش می دهد. 
مقاومت حفاری برای جریان روان تر مواد کاهش می یابد، بنابراین می توان مقادیر بیشتری از خاك 

را با قدرت کمتر شخم زد.

معمولی  و  باال  توان  با  دیزلی  موتورهای  از  طیفی  دارای   8 نسل  دیزلی-هیدرولیک  بولدوزرهای 
SCR یک  اند. سیستم  تولید شده  و  داخل طراحی  در   LIEBHERR توسط شرکت  که  هستند 
فیلتر ذرات دیزل و یک مبدل کاتالیستی SCR را برای اطمینان از انطباق با سطوح انتشار ترکیب 
تیغه 6 جهته است. نسخه های  از هندسه جدید،  یافته  افزایش  بهره وری  این،  بر  می کند. عالوه 
تیغه های اضافی عبارتند از STRAIGHT، SEMI-U، و U-BLADE و همچنین طیف گسترده ای 
از گزینه های اتصال عقب که به صورت جداگانه متناسب با اندازه دستگاه و کاربرد مربوطه طراحی 
شده اند. با کنترل الکترونیکی خلبانی، پاسخ و سرعت تجهیزات جلو و عقب را می توان با شرایط 

عملیاتی و نیازهای اپراتور تنظیم کرد.
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روز اول هر کار ساختمانی سخت است، اما نباید به اندازه 
این داستان ما سخت باشد.

قربانی در این روز یک کارگر ساختمانی 34 ساله بود 
که برای یک پیمانکار بنایی کار می کرد. کار تخریب 
و برداشتن یک سطح شیب دار بتنی ویلچر منتهی به 

کنار یک رستوران بود.

قربانی روی زمین ایستاده بود و به برداشتن تکه های 
کوچک آوار کمک می کرد زیرا یک اپراتور مینی بیل 

مکانیکی تکه های بزرگ تر را جمع می کرد.

وقتی پاکت بیل مکانیکی در خطوط هوای یک کمپرسور 
گیر کرد، قربانی و یکی از رهگذران، زنی که از دوستان 
اپراتور بود، پا به منطقه چرخش بوم و پاکت گذاشتند تا 
ببینند مشکل چیست. فشار هیدرولیک روی بوم، با این 
حال، شلنگ هوا را از اتصال آن در کمپرسور جدا کرد و 

بوم و پاکت به سمت راست تکان خوردند.

به  کنترل ها  هیجانی  دادن  فشار  با  اپراتور 

که  شد  بوم  حرکت  باعث  حد  از  بیش  چپ،  سمت 
متأسفانه باعث شد پاکت، به سمت زن حرکت کند. 
قربانی که این صحنه را دیدبسرعت دوید و خود را بین 

پاکت و زن قرار داد.

این زن از ناحیه سر دچار پارگی شد اما آسیب جدی 
ندید. قربانی اما در اثر فشارهای وارده درد شدیدی حس 

می کرد و هشیار بود.

بعد از اینکه اپراتور بیل مکانیکی پاکت را عقب کشید، 
همکار به قربانی کمک کرد تا خود را برهاند و با 119 
تماس گرفت. امدادگران فوریت های پزشکی هر دو را 
به بیمارستان منتقل کردند، اما در حین انتقال، قربانی 

واکنشی نشان نداد و بی ثبات شد.

عمل جراحی اورژانسی انجام شد، اما پزشکان نتوانستند 
خونریزی داخلی را متوقف کنند. او صبح روز بعد حدود 
01 ساعت پس از حادثه درگذشت. دلیل حادثه خرد 
شدن قفسه سینه و فرو رفتن استخوان در ریه و قلب 

قربانی عنوان شد.

به گفته بازرسان ایالتی، پیمانکار عمومی سوابقی دال بر 
برنامه ایمنی یا آموزش ایمنی نداشت.

چگونه می توان از این حادثه جلوگیری کرد:

• به کارگران آموزش ایمنی ارائه دهید تا به آنها کمک 
کند شرایط و شیوه های کاری ناامن را تشخیص دهند.

• اطمینان حاصل کنید که اپراتورهای تجهیزات در 

مورد کارکرد ایمن تجهیزاتی که به آنها محول شده 
است در محل کار کنند آموزش دیده اند.

• بررسی های روزانه خطرات محل کار را قبل از شروع 
کار در صبح انجام دهید. تجزیه و تحلیل این محل کار 
نشان می داد که بیل مکانیکی و کمپرسور و شیلنگ 

های آن باید خارج از مسیر یکدیگر قرار می گرفتند.

• زمان بیشتری را برای اطالع رسانی به تازه واردان در 
مورد خطرات محل کار اختصاص دهید. خدمه باتجربه 
خاکبرداری می دانند که تا زمانی که پاکت روی زمین 
قرار نگیرد و موتور در حالت آرام قرار نگیرد، وارد شعاع 
چرخش یک بیل مکانیکی نشوند. مقتول و همکارش در 

این پرونده بدیهی است که این کار را نکرده اند.
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