
خارجي  شركت هاي  فروش  عوامل  برخي  مي شود  مشاهده  اخيراً 
با  توليدكننده ماشين آالت كه اغلب متعلق به كشور تركيه مي باشند، 
ترغيب متقاضيان ايراني و با ادعاي اينكه ماشين آالت را توليد كرده و 
انجام  را  اسرع وقت كار تحويل و نصب ماشين آالت  دارند و در  آماده 
باز شدن موضوع و  براي  انداخته اند.  به راه  مي دهند، تبليغات وسيعي 

تنوير افكار الزم است توضيحي چند در اين باره به عرض برسد.
جهت ساخت يك كارخانه آرد و يا بازسازي بخش آسياب و يا هر تغيير 
عمده ديگر ضروري است كار طراحي خط توليد و ساخت ماشين آالت 
تابلو برق و نيز اصالحات ساختمان  الكتريكي و ساخت  و نيز طراحي 
و كار نصب و راه اندازي، همزمان و به صورت فشرده پيش برود و يك 
مديريت فني باتجربه و قوي مجموعه اين فعاليت ها را كنترل كند تا در 
نهايت پروژه در حداقل زمان و كمترين هزينه با بهترين كيفيت به پايان 
برسد. آماده بودن بخشي از اين مجموعه در حالي كه بخش هاي ديگر 
ولي عماًل  بيايد  نظر  به  فريبنده  است در ظاهر  ندارند ممكن  آمادگي 
ممكن است در كل پروژه هيچگونه تأثير مثبتي نداشته باشد. بنابراين 
با نشان دادن چند دستگاه والس و الك به ظاهر آماده و ترغيب مشتري 
به اينكه كاال آماده تحويل است نمي توان بر نقاط ضعف شديدي كه كل 
پروژه را مي تواند تحت الشعاع قرار دهد و در جمع به زيان مشتري تمام 

شود خط بطالن كشيد.
به  شده  ياد  كارهاي  مجموعه  كه  است  مهم  بسيار  پروژه ها  انجام  در 
بيان  به  و  برود  پيش  دقيق  هماهنگي  با  و  همزمان  و  موازي  صورت 
ديگر صرف داشتن ماشين آالت اصلي بدون توجه به موارد فوق دليل بر 
تسريع در پيشرفت پروژه نمي تواند باشد. براي اجراي پروژه مي بايست 
نظر گرفته شود  اجراء نصب در  نيز  و  توليد  و  توان طراحي و ساخت 

ديگر  برخي  ساخت  و  كشور  يك  از  ماشين آالت  برخي  كردن  وارد  با 
از  استفاده  و  استاندارد  نُرم هاي  از  خارج  و  غيرصنعتي  كارگاه هاي  در 
سرهم بندي  و  پراكنده كاري  با  و  حلبي كاري  و  نصب  متفرقه  تيم هاي 
نمي توان يك پروژه صنعتي را به صورت مهندسي و با حداقل زمان و 
هزينه به اتمام رساند. مجموع كل پروژه از ابتدا تا انتها بايد روي كاغذ 
به صورت يك طرح كامل قابل ارائه و دفاع باشد و مشتري به صورت 
منطقي مي بايست متقاعد شود كه زمان و هزينه اعالم شده براي كل 
انجام مي باشد و فروشنده توان علمي و طراحي و اجرايي  قابل  پروژه 
كار را دارد در غير اينصورت متأسفانه اين نيز شگردي براي فروش و 
از  كه  است  توليدكننده هاي خارجي  برخي دالالن  براي  درآمد  كسب 
نقاط ضعف ما در زمينه هاي فرهنگ صنعتي خريداران، قوانين حاكم 
كرده،  سوءاستفاده  اقتصادي  شرايط  بي ثباتي  صنعتي،  حيطه هاي  بر 
جيب هاي خود را پر مي كنند و خريدار را درگير پروژه هاي بي سرانجام و 
ناقص و غيراقتصادي مي نمايند كه نهايتاً سر به باليني نخواهد گذاشت.

براي روشن شدن بيشتر موضوع مراحل كار براي احداث يك كارخانه 
آرد و يا اجراي اصالحات اساسي در آن با فرض موجود بودن ماشين آالت 
اصلي به شرح زير دسته بندي مي شود و هر فروشنده اي مي بايست در 
مورد تك به تك بندهاي ياد شده به خريدار، اطالعات و زمان اجرا ارائه 

نمايند.
ماشين آالت  نقشه چينش  يا   )Lay Out( اَوت  لي  نقشه  1- طراحي 
در  مواد  گردش  دياگرام  و  لوله ها  شيب بندي   به  توجه  با  طبقات  در 

بخش هاي مختلف و خصوصاً در آسياب
2- تهيه نقشه هاي بازشوها )Opening( ماشين آالت براي جايگزيني 

ماشين آالت در طبقات و اجراي سوراخ گذاري در كف طبقات

ARD MACHINE CO.

شرکت آرد ماشین
پاسخی برای ادعای برخی از 
فروشندگان ماشین آالت آرد



3- ساخت ماشين آالت فرعي مثل هواكش ها و فيلترها و كمك  والس ها 
و الك هاي ويبره و سبوس جداكن ها و مارپيچ و باالبر و غيره كه برخالف 
والس و الك و پيوريفاير اغلب پيش توليد نمي شوند و بسته به طرح بايد 
ساخته شوند و سازندگان ماشين آالت معموالً توان مالي خود را براي 

توليد آنها درگير خواب سرمايه نمي كنند.
4- نقشه هاي سيني گذاري و كابل كشي و تهيه ليست ترتيب و توالي 
تابلوي  ساخت  و  طراحي  براي  الكتروموتورها  ليست  و  ماشين آالت 

كنترل مركزي و برنامه نويسي PLC آن.
5- اتمام طراحي كامپيوتري و تهيه ليست لوله ها و اتصاالت و قيف ها و 
تبديل هاي مورد نياز نصب و ساخت آنها قبل از شروع نصب به صورتي 
كه كار نصب با اتصاالت آماده در حداقل زمان ممكن و با كمترين هزينه 

و صرف وقت انجام گيرد.
6- طراحي و محاسبات سايز لوله هاي پنوماتيك و انتخاب آنها و ساخت 
انتقال  شاهلوله و ميكروسيكلن ها و اتصاالت مورد نياز مربوط به خط 

پنوماتيك مواد در آسياب
7- توري كوبي الك ها و مونتاژ والس ها با توجه به نوع غلطك هاي فيدر 

و شيار غلطك هاي اصلي بر اساس دياگرام آسياب
بارگيري  و  بوجاري  بخش هاي  در  غبارگيري  سيستم  نقشه  تهيه   -8
جهت ارائه به تيم حلبي كاري براي پيش ساخته كردن اتصاالت و لوله ها 

مطابق طراحي انجام شده
نياز و تعيين كمپرسور و  به هواي فشرده مورد  9- محاسبات مربوط 

تهيه نقشه اجرايي لوله كشي كمپرسور
آرد ماشين خود  به شرايط پيش آمده، بخش فروش شركت  با توجه 
را موظف مي داند با ارائه مشاوره به كليه هموطنان گرامي وظيفه خود 
انجام رساند و در جلسات مشاوره حضوري و  به  را بدون چشم داشت 
يا تلفني نقطه نظرات خود را در جهت باز كردن ابهامات پيشنهادهاي 
فروش شركت هاي خارجي و تجزيه و تحليل آنها به اطالع خريداران 
اطالعات  با  و  روشن  ديد  با  محترم  متقاضيان  انشاءا...  تا  برساند  عزيز 
كامل و با بررسي علمي و عميق و همه جانبه اقدام نمايند. تصميم گيري 
و  است  دقيق  و  حساس  امري  حاضر  شرايط  در  سرمايه گذاري  براي 

ارزش آن را دارد كه تا مي توانيم اطالعات كسب كنيم.
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