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سخن سردبير

پیروزی انقالب اسالمی در پس شبی بلند که سرآغاز آن، قیام تاریخی 
15 خرداد 42 بود، بدون شک یادماندنی ترین خاطره ها و حوادث را در 
خاطر زنان و مردان مسلمانی که در همه جای این خاک مقدس، در 
مبارزه شرکت داشتند، بر جای گذاشته است. شبی که به درازای سالها 
مبارزان  این  تنها  و  بود  افکنده  این سرزمین، ظلمت  بر  و ستم  ظلم 
مسلمان بودند که همچون ستارگانی می درخشیدند و این چهره تابناک 
رهبری فرزانه و مرجعی عالی مقام، چون ماه درخشان، آسمان مبارزه 
است  افتخار  موجب  می نمایاند.  را  راه  و  می کرد  روشن  را  انقالب  و 
متقارن  ایران  سنگین  دیزل  تخصصي  نشریه  از  شماره  نخستین  که 
با سالگرد پیروزي شکوهمند انقالب اسالمي و در سال تولید ملی و 
حمایت از کار و سرمایه ایرانی آماده انتشار است. امید است این تقارن 

نوید بخش آینده اي روشن براي این نشریه باشد. 

با احترام – بهرام جعفري

پيشرفته،  صنایع  احتياجات  در  که  مادام  بدانيد 
دست خود را پيش دیگران دراز کنيد و به دریوزگی 
در  پيشرفت  و  ابتکار  قدرت  بگذرانيد،  را  عمر 

اختراعات در شما شکوفا نخواهد شد.

بیانات امام خمینی )ره(

آخرین  تا  طراحی  و  ایده  از  که  ملی  موتور  این 
ایرانی  سرانگشت  و  ایرانی   هنر  را  اجزایش 

ساخته، یک نماد عزت برای کشور است.
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معرفي شرکت دیزل سنگين ایران

تاریخچه

شرکت دیزل سنگین ایران )دسا(، از جمله طرح هاي دهگانه عمراني کشور در دهۀ 70 است که به منظور تولید موتورهای دیزلي سنگین دور متوسط با 
ظرفیت ساالنه 270 دستگاه موتور در شهرستان آمل در استان مازندران احداث شد و در سال 1377 به بهره برداری رسید و فعالیت های خود را با همکاری 
شرکت های بزرگ تولید کننده موتور دیزل سنگین در دنیا آغاز کرد. با آغاز طرح طراحی و ساخت اولین موتور ملی دیزلی سنگین در دسا از سال 1383 و 
رونمایي آن در سال 1388، کشور عزیزمان ایران به جمع 12 کشور سازنده موتورهای دیزلی سنگین در جهان پیوست. این شرکت در سال 1390 در راستاي 

اصل 44 قانون اساسي و خصوصي سازي دوایر دولتی مشمول این امر گردید.

هدف از تاسيس شرکت دسا

هدف از تاسیس و راه اندازی این واحد تولیدی، دستیابی به فناوری تولید موتورهای دیزلي سنگین از 200 تا 3500 کیلووات به منظور پاسخگویی به نیاز 
گسترده صنایع خدماتی و تولیدی کشور از جمله صنایع ریلي، نفت، کشتي سازي و نیروگاه هاي برق دائم و اضطراري می باشد.

کارخانه دیزل سنگین ایران یکی از بزرگترین کارخانه های سازنده موتورهای سنگین در منطقه است که شامل سالن هایي به شرح زیر مي باشد:

1- سالن تولید و مونتاژ 
2- اتاق های آزمون با تجهیزات کامل به منظور آزمون های تولیدی و توسعه ای موتور

3- آزمایشگاه با تجهیزات منحصر به فرد جهت تست کیفي قطعات
4- مجموعه انبارها 

5- ساختمان های پشتیبانی
6- امکانات طراحي و مهندسي / تحقیقاتی و پژوهشي

7- مدیریت دانش و مستند سازی/ دفتر اسناد فنی
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خط مشي مدیریت

شرکت صنعتی و تولیدی دیزل سنگین ایران تنها طراح و تولید کننده انواع موتور دیزل سنگین در جمهوری اسالمی ایران و خاور میانه جهت :
• رسیدن به جایگاه یک تولید کنندۀ مطرح در سطح جهان

• تامین الزامات و انتظارات ایمنی و فنی  مشتریان
• ایمنی و سالمت کارکنان  و کاربران محصوالت و خدمات

• حفظ محیط زیست برای نسلهای آینده

با برگزیدن استانداردهای بین المللی IRIS/02 , ISO 9001:2008 ,ISO14001:2004 , OHSAS18001:2007خط مشی مدیریت خود را به شرح 
زیر اعالم می دارد:

1- افزایش میزان رضایت مشتریان و طرفهای ذینفع   
2- تعهد به تحویل بموقع محصوالت به مشتریان مطابق زمانهای تعهد شده 

3- رعایت الزامات قانونی در جهت پیشگیری از مخاطرات و بیماریهای شغلی شناسایی شده برای کارکنان  
4- تبعیت از الزامات قانونی و پیشگیری از پیامدها وآلودگی محیط زیست ) آب، خاک، هوا (  

5- بهبود مستمر در تمامی فرایندها از طریق فعالیت های تحقیق و توسعه
6- ارتقاء سطح آگاهی کارکنان به عنوان با ارزش ترین منبع سازمان نسبت به الزامات مشتریان و قوانین و الزامات ایمنی )محصول و محیط کار(  و زیست 

محیطی در جهت تحقق اهداف مدیریت. 
7- بومی سازی و تامین قطعات مورد نیاز برای تولید محصوالت با بکارگیری تامین کنندگان داخلی از طریق توسعه و ارتقاء سطح کیفی آن ها.

کاربری های موتورهای دیزل سنگين

اهمیت موتورهاي دیزلی با توجه به توسعه ی روزافزون نیاز بخش هاي مختلف به تأمین توان بیشتر و توانایي این نوع از موتورهاي احتراق داخلي در رفع 
این نیاز، بر کسي پوشیده نیست. در این میان، موتورهاي دیزل سنگین بر اساس ماهیت عملکردي و کاربردهاي خاص خود، از اهمیتي دوچندان برخوردار 
هستند، اصطالح موتورهاي دیزل سنگین به موتورهایي سخت کار با دامنه ی دور محدودتر، ابعاد و هندسه ی بزرگتر و در نتیجه وزن بیشتر و با استفاده هاي 

غیر خودرویي اطالق مي شود.
بیشترین کاربري هاي موتوردیزل سنگین دربخش هاي مختلف صنعت کشور عبارت است از:

• صنایع راه آهن ) لکوموتیوکارگاهي - خودکششي – واگن مولد – قطارمیان شهري – قابل توسعه براي کاربردهاي مسافربري وباري(
• صنایع دریایي

• صنعتي )حفاري، سرچاهي و ... (
• نیروگاهي )برق اضطراري وبرق دائم(

توليد
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الف -  کاربری راه  آهنی
موتورهاي دیزلی ساخته شده از سوي هر سازنده اي در جهان اگر قرار باشد در کاربرد راه آهنی مورد استفاده قرار بگیرند باید ابتدا مورد تایید اتحادیۀ بین المللي 

راه آهن ها )یو آی سی( قرار گیرد. 
آزمون های تأیید یو آی سی شامل دو بخش است. 100 ساعت آزمون های عملکردی که به جهت تعیین مشخصات عملکردی و کارکردی موتور و ثبت 
آنها صورت می گیرد و از درجۀ اهّمّیت کمتري برخوردار است. اهّمّیت کمتر بخش عملکردی آزمون های تأیید یو آی سی به این علّت است که تنها نمایانگر 
مشخصات و پارامترهایی است که پیشتر در تحلیل ها و آزمون ها به آنها دست یافته شد و در این بخش از آزمون تنها با حضور نمایندۀ یو آی سی ثبت 

مشخصات صورت می گیرد.
بخش دوم از آزمون های تأییدیو آی سی عبارت است از 360 ساعت آزمون دوام. این بخش از آزمون ها برای تأیید موتورها در کاربری راه آهنی از اهّمّیت 
بسیار زیادی برخوردار است. دلیل اهّمّیت این بخش از آزمون ها این است که پیش از تدوین رویۀ آزمون های تأیید و وضع قوانین در خصوص الزامی نمودن 
اجرای آزمون های تأیید در مورد موتورهای دیزلی برای کشنده های راه آهنی، شرکت های سازندۀ موتورهای دیزلی آزمون های دوام با رویۀ تدوین شدۀ خود 
را اجرا می نمودند و موتور را برای استفاده در اختیار راه آهن قرار می دادند. که در بسیاری موارد به علّت عدم شناخت شرایط سخت کارکرد موتور در کاربری 

راه آهنی خرابی های متعدد برای موتور رخ می داد.

رویۀ آزمون دوام یو آی سی جزو سخت گیرانه ترین رویه های آزمون دوام است، چرا که تمامی شرایط کاری سخت گذرا و پایدار و افزایش/کاهش ناگهانی 
بار و سرعت و تغییرات شرایط کارکردی موتور را در خود می بیند. بنابراین با اطمینان مناسبی می توان اعالم نمود که در صورت عبور موفقیت موتور دیزلی از 
آزمون های دوام یو آی سی، کارکرد موتور در کاربری تا حدود زیادی ایمن خواهد بود. هدف از این آزمون، سنجش قابلیت کارکرد موتور در زمان تغییر شرایط 

کارکردی موتور و بررسی دوام قطعات و سامانه های موتور در شرایط سخت گذرا و تغییرات نرخ گذاری و نیز ارزیابی عمر خستگی حرارتی-مکانیکی است.
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ب – کاربری دریایی
از آنجاییکه در صنعت دریایی، قواي محرکه و رانش از اهمیت بسیار زیادي برخوردار است، اهمیت موتورهاي دیزلي سنگین بسیار مشهود بوده و مستلزم 

فعالیتي مستمر در این حوزه مي باشد. 

برخی از عوامل کلیدی که در کاربری دریایی موتور باید مّدنظر قرار گیرند عبارتند از:
• سازگاری جنس قطعات برای استفاده در محیط دریا که قطعات بشدت در معرض خوردگي هستند

• استفاده از آب دریا به عنوان چاه گرمایی تمام نشدنی
• مالحظات ابعادی موتور در قرارگیری در موتورخانۀ شناور

• مالحظات نسبت توان به وزن و حجم موتور
• مالحظات نمودار توان موتور در برآورده نمودن نیازهای کاربر

• شرایط سخت نیروهای وارده بر موتور به سبب نیروهای مختلف منتقله از حرکت های شناور
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ج – کاربری نيروگاهی و صنعتی
با توجه به قیمت باالی گازوییل و اهمیت آن در آینده در بخش حمل و نقل و روند جهانی بکارگیری سوخت مایع در تولید برق، بایستی بررسی دقیق تری 
در رویکردهای استفاده از دیزل ها انجام پذیرد. از سوی دیگر، امکان سنجی گازسوز نمودن موتورهای دیزل موجود و ارایه ی طرح مناسب در این زمینه 
نیز در دستور کار قرار دارد. امروزه یکي از مهمترین مراکز بهره بردار از موتورهاي دیزلي سنگین، بخش نیروگاه هاي مقیاس کوچک مي باشد که در 
راستاي تحقق سیاست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي و به منظور ترغیب و تسهیل مشارکت بخش خصوصي در حوزه تولید برق، با هدف احداث 
نیروگاه هاي کوچک تولید برق در مراکز مصرف و تسهیل ورود به بازار خرده فروشي برق این مبحث مطرح شده است. تلفات بسیار باالي خطوط انتقال 
و پدافند غیر عامل و افزایش ایمني در مقابل حمالت احتمالي تروریستي از مهمترین دالیل بهره گیري از نیروگاه هاي پراکنده در جهان است که در 

سال 2008 در حدود 37 درصد از برق تولیدي دنیا را به خود اختصاص داده است. 
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چشم انداز و ماموریت شرکت دسا
چشم انداز

شرکت دسا در نظر دارد تا با ایجاد سازمانی پویا و دانش محور، مسئولیت پذیر، پاسخگو و با بهره گیری از پتانسیل منابع انسانی خالق، به شرکتی پیشرو در 
مدیریت طراحی، ساخت و تولید موتور دیزل سنگین تبدیل شده و در این عرصه سرآمد شرکت های خاورمیانه به شمار آید.

این شرکت ارزش های سازمانی مبتنی بر صداقت و پایبندی به تعهدات، تالش مجدانه در جهت رشد و تعالی فردی و سازمانی، حفظ منافع ذینفعان و 
رضایت مشتریان، توجه و تاکید به ایمنی و حفظ محیط زیست و نوآوری و تفکر خالق نهاده و با گامی استوار در جهت خودکفایی کامل موتور دیزل سنگین 

قدم برمی دارد.

ماموریت
در راستای اجرای سیستم مدیریت یکپارچه بر مبنای استانداردهای OHSAS18001 ،ISO14001 ،02/IRISو ISO9001، دسا رئوس خط مشی خود 
را در جهت ایجاد قطب صنعتی در خصوص کسب دانش فنی، طراحی، تولید، ارتقاء، انتقال تکنولوژی، نگهداری و تعمیرات در حوزه های موتورهای دیزل 

سنگین استوار ساخته و خود را متعهد به اجرای اثربخش آنها می داند که شامل موارد ذیل هستند:
• توسعه قابلیت ها و توانایی های سازمانی، مدیریتی و اجرایی در زمینه اجرای پروژه های بخشهای نیروگاهی و حمل و نقل ریلی، صنعتي و دریایي

• افزایش امکان رقابت پذیری در بخش انرژي از طریق کاهش قیمت تمام شده و بهبود بهره وری و کیفیت، همچنین ایجاد قابلیتها و پتانسیل های مناسب 
در بخش نیروگاهی

• ایجاد و توسعه دانش طراحی و مهندسی و تکنولوژی اجرا و ساخت تجهیزات اصلی در بخش های نیروگاهی، حمل و نقل ریلی، صنعتي و دریایي و انتقال 
دانش فنی روز جهان

• افزایش میزان ساخت داخل تجهیزات نیروگاهی و حمل و نقل ریلی
• مشارکت در جذب سرمایه گذاری و تأمین منابع مالی پروژه ها در بخش های نیروگاهی و حمل و نقل ریلی، صنعتي

• ایجاد و گسترش خدمات پس از فروش و بهره برداری و نگهداری در بخشهای ذیربط
• مدیریت و اجرای پروژه ها در بخش انرژي در سطح ملی و فراملی و در بخشهای نیروگاهی و حمل و نقل ریلی، صنعتي در سطح ملی مطابق با 

استانداردهای جهانی و توسعه سهم بازار در هر بخش
• توسعه توانایی پیمانکاران داخلی در اجرای پروژه ها در بخشهای نیروگاهی، حمل و نقل ریلی، صنعتي و دریایي و استفاده از امکانات بالقوه کشور جهت 

شکوفا نمودن آنها و ارتقاء تکنولوژی اجرایی پیمانکاران
• بهبود فرآیندهای منابع انسانی مبتنی بر شایسته ساالری در راستای تحقق مأموریت، چشم انداز و اهداف بلند مدت سازمان و ایجاد همسویی استراتژیک 

بین اهداف سازمان و کارکنان
• پرورش سرمایه های انسانی از طریق تجهیز مدیران و کارکنان به شایستگی های مورد نیاز، ایجاد فرصت های برابر یادگیری و توسعه و نیز ایجاد زمینه های 

مشارکت و ارتباطات با کلیه ذی نفعان
• افزایش رضایت مشتری، ارتقاء کیفیت و بهبود مستمر سیستم مدیریت یکپارچه از طریق شناسایی، اجرا و کنترل فرآیندها و تعیین اهداف مناسب سازمانی
• گسترش فرهنگ کیفیت و ارتقاء مستمر سطح آگاهی ذی نفعان شرکت از الزامات، استانداردها و مقررات مرتبط با عملیات سازمان به واسطه آموزش، 

مشاوره و جلسات توجیهی
• بهره گیری کارا و اثربخش از منابع از قبیل مواد، سوخت و انرژی و آب و پرهیز از استفاده نامناسب و یا اتالف آنها

• پیشگیری از آلودگی محیط زیست از طریق شناسایی، پایش و هدف گذاری برای جنبه های بارز زیست محیطی مطابق با الزامات و قوانین سازمان های 
ذیربط

• حفظ سالمت روحی و جسمی کارکنان از طریق شناسایی، ارزیابی، پایش و هدف گذاری مخاطرات شغلی در جهت کاهش ریسک مطابق با قوانین و 
مقررات سازمانهای ذیربط
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1- شاخص های محوری شرکت دسا
شرکت صنعتی و تولیدی دیزل سنگین ایران )دسا( به عنوان نخستین و تنها طّراح، سازنده و تولیدکنندۀ موتورهای سنگین در راستای اجرای مأموریت های 

خطیری که بر عهده دارد شاخص های محوری را مّد نظر قرار داده است که برخی از مهم ترین شاخص ها در این نوشتار ارایه می گردد.

خودکفایی و بومی سازی
با توّجه به شرایط سیاسی و اقتصادی که در کشور با آن روبرو هستیم، بر این باوریم که تولید هر قطعۀ هرچند کوچک در داخل کشور، قطع یک رشتۀ 
وابستگی به بیگانه را سبب می گردد. به همین منظور شرکت دسا با عزمی راسخ در داخل شرکت و با تکیه بر توانمندی های مدیریتی، فّنی، پژوهشی و 
اعتقادی، در راستای بومی نمودن صنعت موتورهای سنگین برنامه ریزي نموده ایم که تاکنون با تالش های بی وقفه و مساعدت مسوولین دلسوز، گام  های 

بلند و مهّمی در این مسیر برداشته شده است.

برون سپاری )توليد بدون کارخانه(
با توّجه به سابقۀ دسا در طّراحی خانوادۀ موتور و ارتباط نزدیک و تنگاتنگ با سازندگان داخلی و خارجی در راستای ساخت اقالم موتور و با عنایت به نیاز مبرم 
کشور در کسب دانش فّنی ساخت قطعات با فن آوری های پیچیده، شرکت دسا تاکنون اقدامات مهم و گسترده ای در راستای بهره گیری از کلیه توانمندیهای 
داخلی کشور و ارتقای دانش فّنی سازندگان داخلی داشته است و با ارایۀ مساعدت های فنی و مالی، سبب رونق گرفتن و ارتقای سطح برخی از سازندگان 
توانمند داخلی شده است که با یاری خدا این مسیر همچنان ادامه خواهد داشت. در این راستا ایجاد زنجیره تامین و تولید قطعات یکی از اقدامات اساسی 

شرکت دسا می باشد.
از دیگر سو، برای ساخت برخی قطعات با فن آوری های پیچیده که در داخل کشور در حال حاضر امکان ساخت آن ها نیست، با توّجه به ارتباطات مناسب که 
با سازندگان خارجی برقرار شده است، امکان تأمین به وجود آمده است که این امر به دیگر شرکت ها نیز در تأمین اقالم کمک رسان خواهد بود و همینطور 

سبب انتقال فن آوری ساخت به سازندگان داخلی خواهد گردید.

صادرات 
شرکت دسا با عنایت به کسب توانمندی در راستای طّراحی و تولید موتورهای سنگین می تواند با صادرات موتور و قطعات و دانش فّنی و ارائه خدمات تعمیرات 

اساسی و نگهداری موتور  سبب ارزآوری شایسته برای کشور گردد.

احداث شهرك صنعتی موتور 
پس از اجرای موفق طرح ساخت موتور ملّی، با عنایت به موارد بیان شده در دیگر شاخص ها در حال حاضر شرکت دسا در حال پایه ریزی نخستین شهرک 
تخصصی موتور است که با ایجاد شرکت های اقماری توانایی خدمت رسانی به دیگر بخش های صنعت نیز فراهم خواهد شد. از ویژگي هاي ارزشمند این 
شهرک استقرار صنایع گلوگاهي کشور در حوزه تولید قطعات اصلي موتورهاي دیزلي سنگین، مانند تولید بلوکه هاي سنگین، میل لنگ، توربوشارژر، سامانه 
پر فشار سوخت، ECU و... که در کشور فاقد سخت افزار مربوطه می باشد خواهد بود و با این ترتیب زنجیره تامین و تولید انواع موتورهای دیزلی سنگین 

فراهم خواهد شد.

توليد و انتقال فن آوری
با توّجه به موارد بیان شده، در حال حاضر شرکت دسا با عنایت به سابقۀ کسب شده در مسیر سخت دستیابی به دانش طراحی موتور و ساخت اقالم اصلی 

موتور، توانایی انتقال این فن آوری به دیگر شرکت های داخلی و خارجی را خواهد داشت که این امر به پویایی صنعت کشور کمک بسزایی خواهد نمود.

ارتقاء دانش نيروی انسانی
با عنایت به طّراحی موتور ملّی و نیز با توّجه به پروژه های تحقیقاتی در بخش های مختلف دریایی، ریلی و نیروگاهی و...  در دسا ، توانمندی فّنی و علمی 
و عملی نیروی انسانی در چند سال گذشته در زمینۀ موتور در داخل کشور افزایش قابل توجهی داشته است به همین مننظور با برقراری ارتباط تنگاتنگ و 

مستمر با مراکز  تحقیقاتی و دانشگاهی کشور در این حوزه نوید بخش آینده روشنی خواهد بود.
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پروژه هاي فعال شرکت دسا

پروژه های در حال اجرا و دارای قرارداد

1. دسا 2000 
موضوع قرارداد: طراحی و ساخت موتورهاي دریایي با توان 2000 اسب بخار

2. دسا 5000 
موضوع قرارداد: طراحی و ساخت موتورهاي دریایي با توان 5000 اسب بخار

3. دسا 3000 
موضوع قرارداد: طراحی و ساخت موتورهاي دریایي با توان 3800 اسب بخار

MTU 4. تعميرات موتور538
TB91 16V538 MTUموضوع قرارداد: تامین قطعات، تعمیراساسی و آزمون موتورهاي

5. 50 دستگاه تعميری روستون
RUSTON16VRK215  موضوع قرارداد: تامین قطعات، تعمیراساسی وتست50 دستگاه موتور

6. 35 دستگاه موتورملی
موضوع قرارداد: همبندی، آزمون و تحویل 35 دستگاه موتور ملی د87

7. موتورتوسعه ای دوم د87
موضوع قرارداد: تکمیل طراحی، ساخت و آزمون خانواده موتور ملی د87

 
8. دوگانه سوزد87

موضوع قرارداد: طراحی و ساخت موتور نمونه دیزل سنگین دوگانه سوز د87 و ارائه دانش فنی موتور 

MTU4000114 دستگاه و موتور
MTU4000موضوع قرارداد: همبندی، آزمون و تحویل 114 دستگاه موتور
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2- فروش خدمات مهندسي

با توجه به نیروهاي انساني متعهد، متخصص و آموزش دیده در مجموعه دسا، این شرکت مي تواند در زمینه هاي زیر مبادرت به فروش خدمات مهندسي 
و مشاوره نماید.

•  نصب، تعمیرات و راه اندازي)نصب، تعمیرات و راه اندازي انواع موتورهاي دیزلي سنگین با کاربري هاي مختلف، دوگانه سوز نمودن موتورها و....(
• تغییر کاربري موتورها

• ارتقاء توان )شرکت دسا توانمندي و سابقه طراحي مفهومي و تفصیلي، تامین و ساخت قطعات و آزمون جهت ارتقاي توان موتورهاي پایه را دارا مي باشد(
• طراحي و راه اندازي اتاق آزمون 

• آزمون موتور براي سایر مراکز در محدود 100 تا 3600 کیلووات )به جهت هزینه بسیار باال و پیچیدگي فني راه اندازي و تجهیز اتاق آزمون موتور، شرکت 
دسا آماده خدمت رساني به صنایع کشور، موسسات تحقیقاتي و مراکز دانشگاهي در زمینه آزمون هاي موتور مطابق با استانداردهاي موجود مي باشد(

• کالیبراسیون تجهیزات و خدمات آزمایشگاهي کنترل کیفیت )با توجه به امکانات آزمایشگاهی و شرایط محیطی مناسب و همچنین وجود مقدمات استاندارد 
ISO17025 و اخذ تاییدیه صالحیت استاندارد ایران ISAاین مرکز به عنوان یک بنگاه اقتصادی مستقل توانایی ارائه خدمات مترولوژیکی و کالیبراسیون 
را به کارخانجات سطح استان داشته که اهدافی مانند: اشتغال، کسب درامد، بی نیازی صنایع استان به ازمایشگاه های خارج از مازندران و ارتقاء سطح کیفی 

صنایع استان مازندران را به دنبال خواهد داشت (
• و غیره
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توانایی و باور ملی با دست های سازنده ایرانی


