
می سازیم چون کوه استوار

We build stable like
a mountain

کنترل و تضمین کیفیت در سیف بنا فوالد
واحــد کنترل و تضمین کیفیت ســیف بنا فــوالد با به کارگیري نیروی انســانی 
متخصص و با تجربه و نیز برخورداری از ابزارآالت پیشــرفته ی آزمایشــگاهي، 
به بررســی و نظارت قبل از تولید، حین تولید و پس از تولید بر کیفیت اجرای 
پــروژه اعــم از مواد، ابزار، تجهیزات و ماشــین آالت و روش های اجرا و بهبود 
مستمر آن ها از طریق تعیین شاخص ها و استانداردها می پردازد تا در نهایت 

محصول استاندارد از کارخانه خارج و در محل نصب گردد. 

استانداردها
سیف بنا فوالد اقدام به پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت طبق استاندارد 
ISO 9001 نموده اســت که در حال حاضر کلیه ی فرآیندهای آن شناســایی 
شــده و دســتورالعمل ها و فرم های مربوطه تهیه گردیده اســت و تا پایان 

امسال گواهینامه ی منطبق با این استاندارد را کسب می نماید.

انواع بازرسی ها
- بازرسی چشمی جوش

)PT( بازرسی توسط مایعات نفوذ کننده -
)MT( بازرسی توسط ذرات مغناطیسی -

)UT( بازرسی توسط امواج ماوراء صوت -

انواع آزمایشات
- آزمایش کشش )بررسی رفتار تنش-کرنش فوالد(

- آزمایش خیز تیر
- آزمایش ضربه 

- آزمایش خستگی )بررسی حد تحمل فوالد تحت اثر تنش خمشی(
- آزمایش کمانش )بررسی ناپایداری سازه تحت بار فشاری(

- آزمایش خمش )نامتقارن و مرکز برش(
- آزمایش پیچش )االستیک و پالستیک(

- آزمایش کرنش

فضاهای تولیدی و اجرایی سیف بنا فوالد

- فضای کلی کارخانه

- سالن تولید

- انبار و فضای دپوی مصالح

- ساختمان اداری کارخانه

۱۰،۰۰۰ مترمربع

۳،۵۰۰ مترمربع

۴،۰۰۰ مترمربع

۳۰۰ مترمربع

طرح توسعه ی واحد تولید سیف بنا فوالد
با توجه به حجم باالي پروژه هاي در دست اقدام این شرکت و با هدف دست یابی 
به چشم انداز پیش رو، عملیات اجرایي طرح توسعه ی واحد تولید شرکت آغاز 
گردیده اســت. این طرح شــامل احداث دو باب ســوله با دهانــه هاي عریض و 
افزایش خطوط تولید مكانیزه و تجهیزات مدرن تولیدي می باشــد که در نهایت 

ظرفیت تولید مجموعه را به میزان ۲۵  افزایش خواهد داد.

تجهیزات و ماشین آالت 
واحد تولید سیف بنا فوالد

ما، در ســیف بنا فـــوالد، کیفیت سازه هایمان 
را تـا ۱۰۰سال تضمین می کنیم.

ماشین آالت سنگین
  ردیف              شرح                                                                         تعداد

خط تولید ساخت H عمودي

خط تولید ساخت H هیدرولیک

دستگاه گیوتین با قابلیت برش تا ۲۰ میلیمتر

)NC( دستگاه برش گرم 9 نازله

 )CNC( دستگاه برش گرم تمام اتوماتیک دیجیتال

CNC دستگاه دریل

دستگاه پانچ 7 کاره وزن۱6۰ تني اروپایي

دستگاه دریل رادیال و ستوني

دستگاه H صاف کن

جرثقیل سقف سنگین تا ظرفیت ۱۰ تن

جرثقیل سقفي نیمه سنگین تا ظرفیت ۵ تن

جرثقیل سقفي نیمه سنگین تا ظرفیت ۳ تن
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خط جوشكاري جوش زیر پودري ۲ دروازه اي

خط جوشكاري جوش زیر پودري متحرك

دستگاه گوجینگ

CO2 دستگاه جوش

دستگاه جوش رکتي فایر 6۵۰ آمپر

دستگاه پودر خشک کن برقي تا ظرفیت ۵۰ کیلوگرم

دستگاه OVEN با ظرفیت هاي مختلف

دستگاه سنگ فرز در سایزهاي مختلف

دستگاه برش ریلي ۱ و ۲ نازله کارا

انواع جرثقیل ۱ و ۲ تن و چین پالك هاي دستي 

انواع دریل گرد بر و مگنتي به همراه مته ها

 انواع کپسول اکسیژن و میكس

انواع کپسول گاز ۵۰ و ۱۱ کیلوگرمی

NC پالت اکسیژن ۱۲تایي مخصوص دستگاه
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ماشین آالت و تجهیزات جوشكاری و برشكاری

دستگاه UT پرتابل دیجیتال به همراه 6 عدد پراب

SIUI پراب زاویه اي 7۰ ساخت کمپاني

ECC-600 دستگاه ضخامت سنج دیجیتالي رنگ مدل

یوك مغناطیسي مدل WE-7 SHOJ ساخت کانادا

ترمومتر لیزري مدل TM-960 با رنج 6۰- تا 76۰+

کولیس دیجیتال ۲۰ سانتي متری ژاپني

CAMBRIDGE WELDING GAUGE

V2 و V1 تست بالك
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تجهیزات آزمایشگاهی



سیف بنا فوالد را بشناسیم
سیف بنا فوالد با هدف اصلی طراحی و اجرای تخصصی انواع سازه های 
فلزی تأســیس شده اســت. واحد تولید این شــرکت با برخورداری از 
تجهیزات پیشرفته و مدرن نظیر انواع جرثقیل هاي سقفي و دروازه اي 
ســنگین، خطوط تولید مكانیزه، انواع دســتگاه هاي برش سرد و گرم، 
خط کامل جوشــكاري تمام اتوماتیک به روش زیرپودري، دستگاه هاي 
پرس و ســوراخ کاري چند کاره و خط رنگ پیشــرفته، در شهر صنعتی 

لیا واقع در استان قزوین احداث گردیده است.
مــا بــه پشــتوانه ی چندیــن دهه تجربــه ی مدیــران و دانــش فنی 
متخصصیــن و کارشناســان خود در صنعت ســاختمان و بهره گیری از 
تجهیزات و ماشین آالت پیشرفته، توانایی مدیریت واجرای پروژه های 

سازه فلزی در سراسر ایران را داریم.

نام سیف بنا فوالد، برگرفته از نام کوه سیف تال در استان کردستان 
می باشد. هدف از انتخاب این نام، تداعی توانمندی شرکت در تولید 

بناها و سازه های فوالدی عظیم، محكم و استوار چون کوه است.

خدمات ما
ما، در ســیف بنا فــوالد، راهكارهــای جامعی را برای تحقــق پروژه های 

عمرانی ارائه می دهیم:
)Management( مدیریت -

)Engineering( مهندسی و طراحی -
)Procurement( تدارك و خرید -

)Construction( اجرا -
)Finance( تأمین مالی -

ما، در سیف بنا فوالد، توانمندی حضور مؤثر در انواع پروژه های 
عمرانی را داریم:

- انواع سازه های فلزی صنعتی و غیرصنعتی، برج، پل، مسكونی و مخازن
- پروژه های زیربنایی

- پروژه های انبوه سازی
- پروژه های شــهری )تفریحی، گردشــگری، اماکن ورزشی، مسجد، 

  مصلی، بیمارســتان، مرکز خرید و ...(
- پروژه های مسكونی/اداری

- پروژه های مرتفع سازی
- پروژه های کارخانجات صنعتی

ما سیف بنا فوالد را بر مبنای ۲ ارزش بنیادی بنا کرده ایم: اعتماد و تعهد
فرهنگ ســازمانی و ارتباطات کاری ما بر اســاس ارزش هایی چون عمل 
کــردن به وعده ها، پذیرفتن مســؤولیت ها و مدیریــت واقع بینانه ی 
پروژه ها شــكل گرفته اســت. ما به اصول ارزشی خود وفاداریم و این 

ارزش ها را هرگز قربانی مصالح کوتاه مدت خود نمی کنیم.

- تولید و نصب بیش از ۱۰،۰۰۰ تن سازه فلزی
- اجرای ده ها باب سوله صنعتی

- ساخت انواع مخازن آب، سوخت و ...
- اجرای ده ها کیلومتر راه

- مهندسی و اجرای ده ها پروژه ی انبوه سازی در نقاط مختلف کشور
- اجرای بیش از ۲،۰۰۰ واحد مسكونی، اداری و تجاری
- مدیریت و اجرای انواع پروژه های کارخانجات صنعتی

www.sbfco.org info@sbfco.org

دفتــر مرکزی: تهران، بلوار میرداماد، جنب ســاختمان اســكان، پالك ۳۴9، 
طبقه ۱۱، واحد ۲  ،  تلفن:6۲۱ ۴9 ۸۸6 ۰۲۱  فكس:6۲۲ ۴9 ۸۸6 ۰۲۱

کارخانه: قزوین، شــهر صنعتی لیا، خیابــان هنر، خیابان ارزش، انتهای 
خیابان حكمت  ،  تلفن: 9۱6 ۵۴ ۴۴ ۰۲۸۲   فكس: 9۱7 ۵۴ ۴۴ ۰۲۸۲

سوابق ما در یک نگاه

می سازیم چون کوه استوار

شرکت ساختمانی و تولید سازه های فلزی

design by: j.shahverdi@yahoo.com

prepared by:  www.karnakasb.com

ما می سازیم تا بمانیم
We build to last


