
productportfolio

بزرگترین تولید کننده سازه هاي فلزي سنگین، سبک )سوله، خرپا و...( و جرثقیل سقفي

گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز
تحت پوشش سرمایه گذارى گسترش فوالد تبریز
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درپاد تبریز

ماشین سازى 
یاقوت تبریز

ده جزیره
جا

کیلومتر 6
کیلومتر 66
کیلومتر 6
کیلومتر 66
کیلومتر 6

گروه کارخانجات
یاقوت صنعت تبریز

معرفی
گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز

گروه کارخانجات ياقوت صنعت تبريزيکی از بزرگترين واحدهای توليد کننده ســازه های 
فلزی در کشــور می باشــد که در سال 1384با ســرمايه گذاری بخش خصوصی و در 
زمينــی به مســاحت 10هکتار با بيش از 3/5 هکتار فضای مســقف بــه منظور توليد و 
اجرای انواع اســتراکچرهای فلزی ســنگين و نيمه سنگين )ســوله ،خرپا و ...(جرثقيل 
هــای ســقفی، انواع پلتفرم ها و ســاير مصنوعــات فلزی احداث گرديد . اين شــرکت 
يکی از شــرکت های زير مجموعه ســرمايه گذاری گســترش فوالد تبريز، وابســته به 
ُهلدينگ توســعه سرمايه گذاری َدريك می باشد که نقش مهمی در تسريع روند توسعه 

کارخانجات و مجتمع های صنعتی ســرمايه گذاری َدريك دارد.

ايــن گروه با در اختيار داشــتن تجهيزات ،امکانات و فضــای کارگاهی منحصر به فرد 
و همچنيــن بيش از 300 نفر پرســنل متعهد و ماهر توانايــی طراحی و اجرای انواع 
ســازه های سنگين فلزی از قبيل ســازه های صنايع ذوب و ريخته گری و نورد،انواع 
ســوله های صنعتی،سازه های فلزی ســاختمانی پيش ساخته تجاری،خدماتی،طراحی 
و اجرای انواع آشــيانه هواپيما،سالن های ورزشــی و اجتماعات وسيع و فروشگاههای 
زنجيره ای ســازه پل های سنگين فلزی و همچنين طراحی و ساخت انواع جرثقيلهای 

ســقفی را در تُناژهای مختلف دارا می باشد.

گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز

اطالعات تماس

i n fo@yagoutsanat . i r ایمیــل: 
yagoutsanat@gmail.com

www.yagoutsanat. ir :وب سایت

تلفن کارخانه: 041-33467160-62
041-33467680-82                       
041-33467168 فـروش:   واحد 
041-33467679 کارخـانه:   نمابر 
041-33467166 مدیریت:   نمابر 
041-34482130 تبریــز:   دفتــر 
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مجموع کل پرسنل شاغل:

325 نفر

ســـــــــرمــــایه انســــــــــــانى
تجهــــــیزات و امــــکانات
گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز

پرسنل تولید    60%

پشتیبانى تولید    17%

پرسنل ستادى    23%

دیپلم  

فوق دیپلم  

لیسانس و باالتر   

مدارك تحصیلى:

70%
17%
13%

جوشکار داراى مدرك:

150  نفر
پرسنل کنترل کیفى:

12 نفر
کارشناس مکانیک

کارشناس ارشد 1 نفر

پرسنل فنى و مهندسى:

7 نفر

کارشناس مکانیک 4 نفر

کارشناس ارشد
سازه، 2 نفر

تکنیسین، 1 نفر

MT,PT, UT ست کامل تجهیزات تست جوش

خط کامل  (H) تیرآهن هاى بال پهن جوشى به طول 140 متر

دستگاه شات بالستینگ

ترانسپورت کارگاهى

دستگاه هاى پرس جهت پانچ زنى

تعداد پرسنل یاد شده، آمار نفرات ثابت این شرکت بوده و در صورت اخذ سفارش بیشتر،  
از اکیپ هاى پیمانکارى ساخت که تمامى تجهیزات و فضاى الزم از سوى این شرکت در اختیار 

آنها گذاشته مى شود استفاده مى گردد لذا محدودیت پرسنل کارگرى وجود ندارد.

دستگاه هاى جوشکارى

دستگاه هاى ماشینکارى و تراش

دستگاه هاى سوراخکارى 

دستگاه هاى برش

اره نوارى، اره آتشى، اره صابونى، گیوتین 3 و 6 مترى و ...

برش CNC و (14*3)

برش با هواگاز

 لیفتراك و...

جرثقیل سقفى از 4 تن الى 20 تن

دریل هاى CNC ، رادیال، ستونى و مگنت دار
CNC drilling machine for plate

فرز، صفحه تراش، تراش و ...

800 تن در ماه

زیرپودرى، Co2، الکترودى و ...

از 20 تن تا 100 تن

شات بالستینگ تمام اتوماتیک براى قطعات سنگین تا طول 25 متر 

شات بالستینگ نیمه دستی

25 دستگاه
1 دستگاه
30 دستگاه

6 دستگاه
16 دستگاه

20 دستگاه

10 دستگاه

125 دستگاه

4 دستگاه

Human Resources and
Equipment and Facilities
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معرفی کارخانه
واحدهاى فنی و تولیدى
واحد فنی و مهندسی

واحد تولید

واحد برنامه ریزى و انبارها

واحد کیفیت

واحد نگهدارى و تعمیرات )برق، مکانیک، تاسیسات(

معرفی محصوالت
معرفی محصوالت و خدمات
سازه هاى فلزى سنگین

سازه هاى فلزى سبک )سوله، خرپا و...(

جرثقیل سقفی

سایر محصوالت

معرفى پروژه ها
رزومه کارى
سازه هاى فلزى اجرا شده

جرثقیل هاى سقفی تولید شده

آمار تولید

● طراحى و اجراى سازه هاى سنگین فلزى از قبیل سازه هاى صنایع ذوب و ریخته گرى و نورد و ...
● طراحى، ساخت و نصب انواع سوله هاى صنعتى، خرپا و...

● طراحى، ساخت و نصب انواع سازه هاى فلزى ساختمانى پیش ساخته، تجاري، خدماتی و ...   
● طراحى و ساخت انواع جرثقیل هاى سقفى، دروازه اى و...

● طراحى و اجراى سازه فلزي  آشیانه هواپیما ها ، سالنهاى ورزشى و اجتماعات وسیع و فروشگاههاى زنجیره اى 
● تولید انواع  باکس ها و تیرورق هاي جوشی با مقاطع H و صلیبی با خط تولید اتوماتیک مجهز به سیستم هاي مونتاژ هیدرولیکی و 

جوشکاري اتوماتیک خطی و تابگیري هیدرولیک

اهم فعالیتها و خدمات مهندسی و اجرایی
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معرفی برخى از 
پروژه ها

گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز

● ســاخت و نصب سازه های فلزی مجتمع فوالد صنعت بناب که مشتمل بر چندين سالن ذوب، 
ريخته گری، سالن های نورد ميلگرد و انواع مقاطع فوالدی به وزن بيش از 13هزارتن

● ساخت ونصب سازه های فلزی سالن های احياء ، ذوب و نورد پروژه مجتمع فوالد صائب تبريز با 
وزن بيش از 10هزار تن 

● ساخت و نصب عرشه فلزی پل روگذر تقاطع دامپزشکی و اَره گر به وزن تقريبی 600تن
● سالن های توليد گروه ماشين سازی ياقوت تبريز به وزن تقريبی 2500تن

● سالن های توليد لوله و پروفيل و خطوط نورد ميلگرد گروه صنعتی درپاد تبريز مجموعاً 13سالن 
به وزن تقريبی 2700تن

● جايگاه تماشا گران،سازه اسکوربورد و ساختمان های اداری و دکل های روشنايی تلسکوپی استاديوم 
اختصاصی باشگاه گسترش فوالد تبريز به وزن تقريبی 740تن

● ساخت ونصب سالن های توليد شرکت آذرغلطك به وزن تقريبی 2000تن
● ساخت ونصب سالن های توليد شرکت بستنی دوستی در 3 طبقه

● ساخت ونصب سالن توليد شرکت آذر شهاب تبريز 
● ساخت ونصب سالن توليد شرکت ميراب پروفيل )هافمن(

Department of

Production

برخی از  پروژه هاى اجرا شده:

سالن هاى نورد گسترش فوالد شهریار

استادیوم باشگاه گسترش فوالد تبریز

آشیانه  تعمیرات شرکت هواپیمایی آتا

سازه فلزى خطوط تولید شرکت آذرغلطک

مجتمع فوالد بناب

سازه فلزى سالن ذوب فوالد صنعت شهریار
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معرفی برخى از 
پروژه ها

گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز

بیش از 40000 تن

سازه هاى سنگین

بیش از 30000 تن

سایر محصوالت

بیش از 2000 تن

در دست اجرا

بیش از 80000 تن

سازه هاى سبک )سوله(
جرثقیل هاى سقفى  تولیدى این شرکت از تناژ 4 الى 100 تن

100 تن

4 دستگاه2 دستگاه

49 دستگاه

35 دستگاه

26 دستگاه

53 دستگاه

11 دستگاه

25 تن 4 تن10 تن16 تن20 تن50 تن

مجموع کل جرثقیل هاى سقفى  تولیدى: 180 دستگاه

عرشه فلزى پروژه روگذر اره گر

جرثقیل هاى سالن هاى نورد و ذوب مجتمع صائب تبریزسازه فلزى پروژه مجتمع سفیر

سازه فلزى پروژه مجتمع تجارى در باکو

سازه فلزى پروژه مسکونی آقاى نیکجو

سازه فلزى پروژه مجتمع فوالد صائب

● ساخت ونصب سازه فلزی مجتمع تجاری سفير 
● ساخت سازه فلزی مجتمع تجاری 10 طبقه در باکوی آذربايجان

● ساخت سازه های فلزی سقف خرپا ، ارسالی به ترکمنستان
● ساخت و نصب سازه فلزی سرد خانه 10000 تنی شيخ شهاب الدين اهری به سفارش بنياد توسعه 

و عمران موقوفات آذربايجان شرقی
● ساخت سازه های فلزی وياليی ، ارسالی به جمهوری آذربايجان به سفارش شرکت آذکو

● ساخت و نصب سازه های فلزی حسينيه در نجف اشرف
● ساخت و نصب سازه های فلزی حسينيه در کربالی معلی

● ساخت مخازن سوخت به همراه ست کامل دودکش و کانال دود کوره پيش گرم نورد
● ساخت و نصب سازه فلزي آشيانه هواپيمايي آتا به صورت خرپا

● ساخت سازه فلزي ساختمان) برج مينا (
● ساخت و نصب سازه فلزي چندين پروژه مسکونی

و چندين پروژه در حال اجرا  و يا در شرف قرارداد ديگر .
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سازه هاى فلزى 
سنگین

واحد تولید
گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز

با توجه به اينکه طراحي و اجراي ســازه هاي ســنگين فلزي به دليل حجم کار و پيچيدگي هاي فني  به توان باالي فني و تجربي 
نياز داشــته، و عموما در ســازه هاي با ارتفاع بيش از 20 متر و جرثقيل هاي 25  الي 300 تن کاربرد داشــته و اکثرا در سازه هاي 
کارخانجات ذوب، ريخته گري و توليد فوالد و برج های مسکونی و تجاری مورد استفاده قرار مي گيرد، تعداد محدودي از شرکت 

ها توان اجراي اين نوع پروژه ها را دارا مي باشند.
گروه کارخانجات ياقوت صنعت تبريز با تکيه بر توان علمي متخصصان و تجربه کاري خود جزو معدود شرکت هايي مي باشد که 

توان اجراي چنين پروژه هاي عظيمي را دارا مي باشد.

سازه هاى فلزى سنگین

Heavy Steel Structures

سازه فلزى  سالن  هاى اسکرپ یارد و ذوب  مجتمع شاهین بنابسازه فلزى  سالن  ذوب  و ریخته گرى پیوسته

سازه فلزى  سالن  هاى ذوب  و اسکرپ یارد گسترش فوالد سهند

سازه فلزى  سالن  هاى ذوب
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سازه هاى فلزى سبک
(سوله، خرپا و ...)

واحد تولید
گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز

امر طراحي ســوله کاريســت تخصصي و بســيار دقيق، فاکتورهاي مهمي در طراحي دخيل 
هســتند که بي توجهي به آنها مي تواند هم هزينه گزافي رابه ســازنده تحميل کندکه صرفه 
اقتصادي را زيرسوال مي بردوهم ممکن است نتيجه معکوس داده واستحکام و پايداري سازه 
را  تضعيف نمايد وموجب ايجاد حوادث جبران ناپذير گردد. اين سبك از سازه ها جهت احداث 
کارخانجات نورد، توليد پروفيل، نساجي، صنايع غذايي و عموما صنايع سبك و نيمه سنگين  

که داراي ارتفاع سازه کمتر از 20 متر باشند کاربرد دارد.

Light Steel 
Structures

سازه فلزى  سالن  هاى خطوط نورد

سازه فلزى  مجتمع سفیرسازه فلزى  خرپا ارسالی به ترکمنستان
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جرثقیل سقفی

واحد تولید
گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز

اين مجموعه با توجه به امکانات خود توانايي توليد انواع جرثقيل هاي سقفي از تناژ 5 الي 300 
تن و با دهنه هاي مختلف را دارا مي باشد.

الزم به ذکر اســت که تمامي قطعات جرثقيل هاي توليدي اين شرکت شامل خدمات پس از 
فروش نيز مي باشند.

Overhead 
Cranes
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بخش طراحی و محاسبات

)BOM( بخش کارشناسی مواد

بخش کارشناسی تکنولوژى ساخت و تولید

بخش آرشیو فنی و نقشه کشی

واحد 
فنی و مهندسی

گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز
معرفی واحدها

Department of

Engineering

اين بخش با در اختيار داشتن کارشناسان مجرب مهندسي قادر به طراحي کليه ي پروژه هاي 
روز  به  و  نوين  افزارهاي  نرم  از  استفاده  با  فلزي  انواع سازه هاي  و  ،  صنعتي  ساختماني 
مانند  Tekla, Solid Works,ETABS,AUTOCAD مي باشد، تهيه نقشه هاي ساخت کارگاهي 
)Cutting Plan, Shop drawing(  براي هر يك از پروژه ها و ارجاع به واحد توليد از ديگر 

وظايف اين بخش به شمار مي رود.
انجام محاسبات سازه، طراحي بهينه،  مديريت فني پروژه وارائه خدمات مشاوره فني  به مشتريان در 
اين واحد انجام ميپذيرد. امروزه استفاده از نرم افزارهاي رايانه اي مدرن اثر شگرفي بر ميزان سرعت 
ودقت متخصصين در سراسر دنيا گذارده است. در اين واحد عالوه بر تهيه نقشه هاي کارگاهي 
)SHOP( درپروژه هاي مقتضي تهيه نقشه اجرايي با تمامي جزئيات ساخت قطعات هرگونه ابهامي 

را براي واحد ساخت برطرف مي نمايد.
با توجه به اينکه اتصاالت حياتي ترين بخش سازه هاي فلزي مرکب مي باشد مشخص نمودن 
جزئيات طرح اتصاالت دائم و موقت،  ارائه دستورساخت مناسب،  تعين رواداريها )Tolerance( و 

تهيه تکنولوژي ساخت قبل از اقدام به  توليد انجام مي پذيرد.
 طراحي و محاسبات انواع سازه ها و تهيه نقشه هاي مهندسي و دفترچه هاي محاسباتي.

 بررسي موارد فني مورد نياز پروژه ها و ارائه مدارك فني مقتضي.
 انتخاب بهترين شيوه اجراء منطبق بر منافع شرکت وکارفرما   ) اجراي راحت تر ، سبك سازي 

سازه ، کنترل دورريز مواد 
 تهيه نقشه هاي شاپ دراوينگ با تمامي جزئيات الزم جهت ساخت و مونتاژ محصول نهايي.

 تهيه ليست مواد خام الزم )BOM ( مربوط به هر پروژه
 توزيع نقشه هاي اجرايي به واحدهاي اجرايي، کنترل و 

برنامه ريزي و نمونه سازي
 پاسخگوئي در خصوص مسائل مربوط به نقشه ها به 

نماينده واحد Q.C و سرپرستان و مدير يت توليد
 تهيه و تنظيم صورت وضعيت پروژه ها

 تهيه نقشه هاي ازبيلت پس از اتمام پروژه جهت تحويل 
به آرشيو فني

 برآورد اقالم مصرفي اعم از الکترود ، سنگ ساب ، 
مصالح پوشش سقف و ... جهت نصب

مدل سازه فلزى مجتمع ذوب شمس تبریز
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واحد  تولید

گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز
معرفی واحدها

Department of

Production

اين واحد پس از تحويل و مطالعه نقشه هاي اجرايي از امور فني و مهندسي با همکاري واحد 
نمونه ســازي يك نمونه کامل را با رعايت تمامي مســائل فني و کيفي توليد نموده و پس از 

تکميل نمونه و رفع ابهامات به توليد انبوه مي پردازد.
اين توليدات بايد طبق زمانبندي تعيين شــده از مرحله اي به مرحله ديگر با اخذ تاييديه از 
واحد کنترل کيفي براي هر مرحله کنترل ابعادي، تست هاي جوشکاري تا رسيدن به مرحله 
تکميلي محصول در مســير توليد حرکت مي نمايد. تمامي فرايندهاي جوشــکاري مطابق با 
w.p.s دريافت شــده از واحد کنترل کيفي اجراء و تســت مي شوند و در مرحله تکميلي نيز 
طبق دستور العمل هاي داده شده عمليات شات بالستينگ و نقاشي اجرا مي گردد. که نهايتا 

پس از تاييد محصول نهايي به انبار محصول جهت بارگيري و ارسال تحويل داده مي شود.

بخش کارگاه عملیات اولیه )قطعه سازي( 

بخش کارگاه جوش و مونتاژ محصول

بخش کارگاه H سازي )تیرورق جوشی(

بخش کارگاه عملیات نهایي )شات و رنگ(

بخش ترانسپورت کارگاهي
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کارگاه عملیات اولیه 
(قطعه سازي)

واحد تولید
گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز

  Cutting Plan و Shop Drawing  پس از تاييد نقشه ها توسط کارفرما و ارائه نقشه های
توسط دفتر فنی مجموعه ، ورق ها به قسمت برشکاری  انتقال می يابند ، در اين قسمت با توجه 
به ضخامت ، ورق ها  به دو روش برش با دســتگاه های اتومات گيوتين  )برش ســرد برای 
ضخامت های کمتر از 15ميلی متر ( و يا توســط دســتگاه های CNC ) برش گرم جهت 
ضخامتهای باالتر( برشــکاری می گردند. ســپس با توجه به ضخامت قطعات اقدام به آماده 
سازی و پخ زنی جهت تسمه سازی نموده و در صورتی که در Shop  Drawing زوايای 
خاصی مشخص شده باشد اقدام به زاويه زنی) برشکاری نهايی( می گردد. در اين مجموعه از 
نرم افزارهای پيشرفته ، برای کنترل برشها و تهيه نقشه پالن برش جهت کاهش پرت متريال 
و کاهش هزينه ســاخت اســتفاده می گردد که باعث ايجاد کمترين پرت مواد و  همچنين 

باالترين راندمان می گردد

واحد ماشــينکاري شــرکت ياقوت صنعت تبريز جهت انجام عمليات تراشکاري و ماشــين کاري انواع قطعات مورد 
استفاده در سازه ها و جرثقيل هاي سقفي توليدي با استفاده از تجهيزات و ماشين آالت بروز صنعتي پس از دريافت 
مشــخصات فنی از واحد فني و مهندســي اقدام به برنامه ريزی توليد و تهيه نقشه بر اساس بروز ترين نرم افزارهای 
موجود نموده و پس از ساخت فيکسچرهای مربوطه و آماده نمودن برنامه ماشين کاری، عمليات ماشين کاری بر روی 
قطعات مورد ســفارش انجام می پذيرد با توجه به حساســيت و دقت قطعات توليدی، تمامی مراحل توليد از مرحله 
ثبت سفارش تا تحويل نهايی زير نظر واحد کنترل کيفيت و واحد فنی و مهندسی، مورد بازرسی دقيق قرارگرفته و  

قطعه آماده تحويل می گردد

کارگاه ماشینکارىکارگاه برشکارى

بخش کارگاه برشکارى 

بخش کارگاه ماشینکارى 

CNC دستگاه اتوماتیک برش
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کارگاه تولید تیرورق

واحد تولید
گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز

اين شرکت جهت افزايش ظرفيت توليد و باال بردن کيفيت تيرهاي مورد استفاده در سازه هاي 
سنگين، اقدام به نصب و راه اندازي خط تمام اتوماتيك توليد تيرآهن هاي بال پهن جوشي با 
مقاطع H، T، و صليبي نموده که اين خط با ظرفيت توليد 1000 تن در ماه ) در دو شــيفت 
کاري( جوابگوي نيازهاي داخلي شــرکت جهت اســتفاده در استراکچرهاي توليدي سنگين 
بوده و همچنين بصورت محصول مستقل نيز به بازار عرضه مي گردد. خط ياد شده مجهز به 
 Co2 3 متر، سيستم مونتاژ محصول هيدروليکي با جوشx14 با ميز کار CNC دستگاه برش
بصورت اتوماتيك، سيستم هاي هيدروليك جابجايي عرضي و طولي و چرخش هاي اتوماتيك 
محصول، دستگاه هاي زيرپودري اتوماتيك و در نهايت سيستم تابگير هيدروليکي ) مستقيم 
سازي محصول نهايي ( مي باشد. با اين روش تمامي محصوالت خارج شده از اين خط کامال 

صاف و استاندارد مي باشد.

کارگاه تولید تیرورق بال پهن جوشی

200 الی 1800 میلیمتر (H) ارتفاع جان تیرورق

6 الی 50 میلیمتر (T) ضخامت ورق جان

200 الی 800 میلیمتر (B) عرض بال تیر ورق

6 الی 70 میلیمتر (S) ضخامت ورق بال

H

B
S

T

ابعاد تیرورقهاي قابل ساخت و تاب گیري

خط تولید اتوماتیک تیرورق بال پهن جوشی
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کارگاه جوش و مونتاژ 

واحد تولید
گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز

بخش کارگاه مونتاژ محصول نیمه ساخته 

بخش کارگاه مونتاژ محصول نهایی 

پس از برشکاری ، قطعات در اندازه های ارائه شده طبق نقشه های  
Shop  Drawing ، به واحد مونتاژ ارســال گرديده و توسط 

دستگاه فيکسچر ،مونتاژ می گردند

پس از مونتاژ قطعات ، بســته به دســتورالعمل های جوشکاری 
)WPS( ارائه شــده )فرآيند های جــوش اتومات ، نيمه اتومات 
 ،CO2( قطعات به قسمت های جوشکاری ، )و يا جوش دســتی
زيرپودری، الکترود دستی(، ارسال می گردند . پس از جوشکاری 
کامل و کنترل های الزم در حين توليد، محصول تمام شــده پس 

از کنترل مجدد نهايی به مرحله شات و رنگ ارسال می گردد.

کارگاه مونتاژ محصول نیمه ساخته 
) مجموعه سازي(

کارگاه مونتاژ محصول نهایي
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عملیات نهایی

واحد تولید
گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز

شات بالستینگ
پس از پايان مراحل ســاخت ومونتاژ ، محصول توليد شده برای اکسيد زدايی و چربگيری به 
دستگاه شــات بالستينگ انتقال داده می شود . اين دســتگاه فول اتوماتيك با توربين های 
دهگانه از هر سو، ساچمه و گريت های مخصوص خود را به سمت قطعه پرتاب کرده و با اين 
 ، SA 2.5 فرآيند تمامی اکســيدهای موجود در ســطح قطعه کامال تميز و با سطح صافی

قدرت چسبندگی رنگ را به ميزان قابل مالحظه ای افزايش می دهد .
همچنين قطعات عظيم الجثه نيز در داخل کابين مخصوص بصورت دســتی اکســيدزدايی 

می شوند.

رنگ پاشی
پس از خروج قطعه از مرحله شــات بالســتينگ ، بالفاصله به خط رنگ جهت رنگ پاشــی 
ارســال می گردد.در اين مرحله رنگ آميزی قطعه بــه دو صورت رنگ روغنی در دواليه و يا 
رنگ اپوکسی در سه اليه )اليه آستر، اليه ميانی و اليه رويه ( با سيستم Airless )اِيرلِس( 
مطابق اســتانداردهای موجود و با ضخامت اعالم شده از طرف سفارش دهنده بر روی قطعه 

اجرا می شود .
پس از اتمام رنگ پاشــی و خشك شدن سطح رنگ آميزی شده ضخامت نهايی رنگ بر روی 

قطعات توسط ضخامت سنج کنترل می گردد .

کارگاه عملیات نهایی
بخش کارگاه شات بالستینگ 

بخش کارگاه آستر زنی و رنگ پاشی 

دستگاه شات بالستینگ تمام اتوماتیک
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واحد 
برنامه ریزي و انبارها

گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز
معرفی واحدها

Department of

Planning & warehouses

بخش برنامه ریزى و کنترل تولید

بخش کنترل موجودى

بخش انبارها که شامل:

- انبار اماني
- انبار مواد خام

- انبار قطعات یدکي
- انبار ضایعات
- انبار محصول

- انبار ابزار
- انبار سایر

در اين واحد متناســب با حجم پروژه و مدت زمــان اجرا و نصب  پروژه که در قرارداد ذکر 
گرديده نسبت به تهيه برنامه زمان بندي اقدام مي شود. ميزان خريد مواد اوليه مورد نياز و 
کنترل آن  با موجودي انبار و سفارش کمبود جهت خريد ، يکي از وظايف اين قسمت مي 
باشد . انواع فعاليت هاي موجود در ساخت و نصب يك پروژه ، ميزان پيشرفت پروژه نسبت 
  M .S .Pبه برنامه زمانبندي تهيه شده با استفاده از نرم افزار هاي مخصوص برنامه ريزي مانند
زمانبندي ، کنترل و مورد بررســي قرار مي گيرند . ساعت کار هر يك از واحدهاي توليد ، 
تعداد و ســاعات کار پرسنل توليد ، تخصيص ظرفيت هاي تجهيزاتي توليد و زمان شروع و 
پايان پروژه ها در اين قســمت تهيه و به مديران هر يك از قسمت ها  و مديران ارشد ارائه 
مي گردد . در اين واحد  کنترل پيشــرفت  پروژه نسبت به  برنامه زماني ارائه شده بصورت 
واقعي صورت پذيرفته و چنانچه انحرافي در اجرا و نصب پروژه نســبت به برنامه  ارائه شده 
وجود داشــته باشد، به سريع ترين  و بهترين نحو ممکن ساماندهي شده و پروژه در مسير 

واقعي خود از نظر کيفيت و زمان بندي قرار مي گيرد. 
همچنين از ديگر وظايف اين واحد ارائه گزارش روزانه از پيشــرفت عمليات هاي ساخت و 

نصب و موانع موجود در روند توليد به مديريت مي باشد.

 دريافت اطالعــات اوليه پروژه از دفتر فني 
قبل از شروع پروژه

 برنامه ريــزي انجام پروژه هــا با توجه به 
ظرفيت کارخانه ، حجم پروژه و مدت قرارداد 

و ابالغ به واحد توليد جهت اجراء
 تعيين اولويت پروژه ها و اعالم آن به توليد

 جمع آوري گزارشات روزانه از سطح کارگاه 
و کنترل پروژه ها با توجه به برنامه زمانبندي و 
گــزارش مغايرت ها و در نهايت گزارش روزانه 

توليد به مديريت.
 بررســي داليل انحرافات و ارائه راه کارهاي 

مناسب در خصوص کاهش و جبران آنها
 ظرفيت سنجي و کارسنجي ايستگاه هاي 
کاري به صورت دوره اي با استفاده از فرم ها و 

روش هاي زمان سنجي
 شناسائي مسيرهاي بحراني ) گلوگاه ( هر 
پروژه و ارائه راه کارهاي مناســب جهت بهبود 

آنها
 ارسال درخواست و دريافت تائيديه قطعات و 

اعالم نتايج مربوطه به واحد توليد
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بخش کنترل کیفي اقالم ورودي به انبار

بخش کنترل کیفي تولید و بازرسی جوش

بخش تضمین کیفیت

واحد  کیفیت

گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز
معرفی واحدها

Department of

Quality Control

اين واحد با بهره گيري از مهندسين متخصص بازرسي جوش که همه داراي مدرك بين المللي 
بازرسي جوش سطح دو در تمامي متدها مي باشند و در سه بخش از زيرمجموعه واحد کنترل کيفي 
که در ذيل معرفي خواهد شد، فعاليت مي نمايند. همچنين اين واحد داراي تجهيزات بازرسي جوش 
UT, MT , PT , VT مي باشد و عالوه بر عمليات بازرسي محصوالت خود کارخانه، آماده ارائه 

خدمات بازرسي به بيرون از شرکت نيز مي باشد.

کنترل کيفيت تمامی مواد اوليه ، محصوالت ، قبل ، حين و بعد از فعاليت های توليدی به وسيله اين 
واحد و طبق معيارهای کنترلی مورد استفاده و کاربردی صورت می پذيرد . واحد کنترل کيفی مقيم 
در مجموعه در ضمن توليد و پس از اتمام هر مرحله، محصول بازرسی و رديابی شده را در صورت 
تائيد مسئول مربوطه و با صدور مجوز به مرحله بعدی منتقل می کنند ، نظارت بر کيفيت مواد اوليه 
قبل از تحويل به انبار نيز از وظايف اين بخش می با شد . در اين مرحله کليه قطعات از نظر ابعادی و 
جوش مورد بازرسی قرار می گيرند ، آزمايشهای مختلفی با توجه به کاربری سازه و بنا به تشخيص 
و درخواست واحد کنترل کيفيت برای حصول اطمينان از کيفيت کامل فرايند جوشکاری بر حسب 
نوع اتصال و موقعيت، مورد انواع تست های غير مخرب مانند RT,PT,UT,MT   قرار می گيرند .

 تاييد مواد خام تهيه شده و ارسال نمونه جهت 
آناليز به آزمايشگاه

 )wps( تهيه دستورالعمل هاي پروسه جوشکاري 
جهت ارائه به توليد

 کنترل ابعادي قطعات در طول مونتاژ و توليد 
مطابق با نقشه هاي اجرا

 تعيين سطح مهارت جوشکاران و اخذ آزمون 
عملي جوشکاري از ورودي هاي جديد شرکت

 تهيه شناسنامه کنترل کيفيت براي هرکد قطعه
استاندارد  با  دررابطه  ساخت  عوامل  با  رايزني   

وميزان حساسيت هر پروژه
 کاليبراسيون دستگاهها بصورت دوره اي

 تهيه (FINAL BOOK) هر پروژه با مشارکت 
دپارتمان جوش.
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سایر محصوالت

واحد تولید
گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز

اين مجموعه عالوه بر توليدات اشاره شده توانايي توليد ساير محصوالت از قبيل انواع مخازن، 
دکل ها، سازه پل هاي سنگين فلزي، کانکس هاي مهندسي، کالسکه هاي باربري فرودگاهي، 
پلکان هاي هواپيما، اســتندهاي موتور هواپيما، انواع پلت فرم ها از قبيل پلت فرم هاي کوره 

هاي ذوب و ريخته گري، دودکش هاي کوره پيش گرم خط نورد و ... را نيز دارا مي باشد. 

Other Products

کانال هاى دود کوره هاى پیش گرم نوردمخازن ذخیره سوخت
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کارخانه:
آذربایجان شرقى، جاده تبریز-آذرشهر، کیلومتر 6 جاده جزیره اسالمى
تلفن:   041-33467160-2                                                  041-33467680-2     

041 -33467166                                                  041 نمابر: 33467679-

دفتر تبریز:
بلوار ملت (دیزل آباد)، منطقه صنعتى غرب،  شرکت بنیان دیزل
041 041                                                  نمابر: 34482140- تلفن: 34482130-

info@yagoutsanat.ir       yagoutsanat@gmail.com


