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  چکیده
 هك ها روش اين از يکی كه آيد می وجود به ساز و ساخت در ها نياز شدن برآورده جهت تري پيشرفته هاي روش صنعت، در تکنولوژي پيشرفت با همواره

 ها، ربات لهوسي به اتوماسيون و تکنولوژي گرفتن خدمت به با روش اين. است رباتيک و اتوماسيون وسيله به ساخت روش باشد می سازي صنعتی مجموعه زير

 امر، ابتداي گزارش، اين طی در. ستا نوشته خود براي دوباره نو از را ساخت تکنولوژي همچنين و ساخت روش و مباحث و كرده دگرگون را ساخت شيوه

 ازدس می آشکار ساز و ساخت در را مباحث اين نقش و شود می انداخته گيرد می بر در را رباتيک كه ساخت، در اتوماسيون و سازي صنعتی مبانی به نگاهی

 اين در و است شده پرداخته امر اين در ها آن سهم و ركشو اين شركت ابر پنج و ژاپن كشور بررسی به سپس شد خواهد اشاره امر اين مزاياي به آن طی كه

 رايب  كاربردي روش از گزارش اين در. است شده پرداخته شده، ساخته روش اين با كه موردي نمونه بررسی به بهتر، تفهيم و تر عميق بررسی جهت راستا

 به براي ها شركت ابر ساليانه هاي گزارش از همچنين گرديده استفاده نترنتیاي و آنالين منابع از اي كتابخانه اطالعات آوري جمع وسيله به هدف به رسيدن

 .است گرديده استفاده آنها اطالعات آوردن دست

 

 کلمات کلیدی

 .ساخت پيشرفته هاي روش ،ژاپن ،ها شركت ابر ،سازي صنعتی ،ساخت تکنولوژي ،رباتيک ،اتوماسيون
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ABSTRACT 

Through, progressing technology in industry; numerous advanced methods for construction will be 

created that one of them is Automation & Robotic; which will be defined as an industrialization subset. 

This technique has been changed and renewed the construction methods and technology by using 

automation and robotic technology. During this investigation, first of all, basics of robotic and automation 

will be considered as a first look and their role and advantages will be defined in construction. Afterward, 

japan and five corporations of this country plus their role have been investigated and for furthermore 

information a case study has been notified. In this paper the practical method has been defined to reach 

the goals of paper by using online data-bases also the annual reports of each corporation have been used 

to complete any lack of information, the rest of paper will discuss about this review. 
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 مقدمه -0

 روش هب تکنولوژي پيشرفت با صنايع ساير كه همانگونه كه يافت دست امر اين به توان می ساخت هاي روش به كلی نگاهی با

 روش نولوژيتک روز به روز پيشرفت با و نيست مستثنا امر اين از نيز هم ساز و ساخت صنعت كنند می پيدا دست تري پيشرفته هاي

 وابخ در ساخت صنعت و گرديده فراموش كامالٌ امر اين ايران كشورمان در متاسفانه اما گردند می ميسر و خلق تري پيشرفته هاي

 ايهسرم با گذشته قرن دو از...  و چين و ژاپن نظير هاي كشور آسيا شرق در و اوقيانوسيه سمت آن در ولی. است رفته فرو عميقی

 ژاپن كشور به تر عميق بررسی جهت گزارش اين در. اند شده ساخت پيشرفته هاي روش و تکنولوژي پيشتازان هنگفت هاي گذاري

 ساخت رديگ كه يافته دست امر اين به بشر جمعيت، افزون روز رشد و ايام گذشت با. است شده پرداخته كشور اين شركت ابر پنج و

 در يتكيف بهبود و تسريع جهت ور اين از پس نيست سريع ساخت و اسکان هاي نياز پاسخگويی به قادر سنتی هاي روش به ساز و

 اهر،م هاي نيروي كمبود كه نماند ناگفته اما گرفت قرار كار دستور در ساز و ساخت سازي صنعتی ها، نياز اين سازي برآورده جهت

 شگزار ادامه در. است داده هل سازي صنعتی سوي و سمت به را امر اين بيشتر چه هر اقتصادي شرايط و سخت هاي شرايط در كار

 روش ينا گونه چه ژاپنی شركت ابر پنچ و باشد می رباتيک و اتوماسيون سازي صنعتی از بخشی كه است شده پرداخته امر اين به

 .باشند ما هاي نياز پاسخگوي توانند می صورت چه به و اند كرده ساز و ساخت وارد را ساخت پيشرفته

 

 پنج سطح صنعتی سازی -2

 مانطوره. كرد طی را متفاوتی سطوح بايد است، آن از بخشی اتوماسيون كه شدن، نعتیص سوي به پيش و سازي صنعتی براي

 :از عبارتند سطوح اين كه دارد وجود سطح پنج شده صنعتی و سازي صنعتی براي كند می بيان[ 1( ]2005) ريچارد كه

 

 .]0[ (2112پنج سطح صنعتی سازی از ریچارد ): 0جدول 

 پيش ساخته سازي اولسطح 

 مکانيزه كرده سطح دوم

 اتوماسيون سطح سوم

 رباتيک سطح چهارم

 توليد و فرآوري سطح پنجم

 

 اتوماسیون-2-0

طبق تعريف لغوي اتوماسيون استفاده از ماشين آالت و رايانه هايی كه می توانند بدون نياز به كنترل انسان كار كنند می باشد. 

. [1]توماسیيون وعیعيتی است كه ابزار )ماشين( كامالو ویايف انجام شده توسط كارگر را بر عهده می گيرد   ا )فرهنگ لغت كمبريج(

اتوماسیيون در سیاخت و سیاز يک زمينه مورد توجه و جالبی می باشید كه بر اسیتفاده از فرآيندهاي كنترل شییده توسط      همچنين 

كامپيوتر و مفاهيم مکانيزه در صینعت متمركز اسیت. اين بخش با اسیتفاده از آخرين فن آوري هاي اتوماسيون در زيرمجموعه هاي    

 .[2]مان ، سدها ، پل ها و غيره( و يا در پيش ساخته اجزاي ساختمانی سروكار دارد ساختمانی ، چه در مهندسی عمران )ساخت
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 رباتیک-2-2

طبق تعريف لغوي ربات دسییتگاهی می باشیید كه توسییط رايانه كنترل می شییود و براي انجام خودكار كارها اسییتفاده می گردد. 

رباتيک شییامل توانايی همان ابزارهاي مورد اسییتفاده اسییت كه داراي انعطاف پذيري چند م وري و ویايف   لغت كمبريج()فرهنگ 

سیيستم هاي رباتيک به طور كلی، بر اسا  نيازهاي انسان طراحی و توسعه يافته اند،   [1]متنوع كه خود انجام می دهد می باشید.  

اما ربات هاي اتوماتيک نياز دارند براي مقابله با مسییا ل پيچيده تري مانند عدم اطمينان و شییرايط غيرقابل پيش بينی، هوشییمندتر 

 [2]عمل كنند. 

 

 وساز ساخت در رباتیک و اتوماسیون نقش -2-3

مدتيسیت كه زمينه مورد نظر در صینعت ساخت و ساز براي توسعه و معرفی رباتيک معرفی شده است و روشن است كه در هر   

تالش براي معرفی ربات ها در سیايت هاي سیاختمانی، مشیکالت فنی و سیازمانی دشواري وجود دارد كه بايد برطرف شود. كاهش     

مليات دستی مستقيم می تواند به بهبود كيفيت، بازرسی، سازگاري و ايمنی كمک كند. اين فاكتورها به جاي حذف عمليات بالقوه ع

اتوماسيون در ساخت و ساز، "همان گونه كه سعيدي بيان می می كند  [3]پر كار، در ارزيابی كاربردهاي بالقوه رباتيک مهم هستند.

زمينه ت قيق و توسیعه را متمركز بر اتوماسیيون فرايندهاي سیاختمانی توصيف می كند و استفاده از ربات ها تنها يک جنبه از اين    

رتی ديگر براي پيشییرفت و ت قق در اين روش بايد به اصییول به عبا .[4](1492)ص  (2012)سییعيدي و همکاران ،  "زمينه اسییت

 [3] "ربات ها بايد بخشی از طراحی و توليد در نظر گرفته شوند"مبانی برگشت كه در آن

 

 پیش زمینه -3

توسط ژاپنی ها با معرفی ربات هاي  1990از منظر تاريخی، ت قيقات در زمينه اتوماسیيون در سیاخت و ساز و رباتيک در دهه    

تک منظوره )ماشیين آالت كنترل از راه دور( آغاز شید. عالوه بر اين، در اياالت مت ده، كارهاي مربوب به توسعه كنترل از راه دور و   

به عنوان مثال برنامه هايی كه در آن حاوي ربات هايی هسیتند كه براي فرار سیريع سیاخته شیده اند، در حالی كه      غيره مطرح بود.

؛ سییعيدي، با ، و 2002ت قيقات ات اديه اروپا بر روي توسیعه ربات هاي سیینگ تراشییی با اندازه بزرر متمركز شییده اسییت )با ،  

(، تا  ِ نا كا Shimizuرر ژاپنی، از جملیه شیییركیت هیاي شیییی می زو )   (. بیه عنوان مثیال پيمیانکیاران بز    2012جورجوال  ، 

(Takenaka( او با يا شی ،)Obayashi( تاي سِی ،)Taisei( و ما اِدا )Maeda از دهه ،)1940 ( درگير ت قيق و توسعهR&D )

 [5]بوده اند.

 

 ربات ها-3-0

مدل تقسيم می شوند: الف( ربات هاي در سايت )مشخص شده براي  2با توجه به كارهاي سیاختمانی يا در كارخانه، ربات ها به  

همچنين ربات هاي در سايت  . ]2[ م ل ساخت( ، ب( ربات هاي خارج از سايت )مشخص شده براي كارخانه ها و پيش ساخته ها(

ماشين آالت ساختمانی قابل برنامه ريزي  (3ربات هاي از راه دور در ساخت و ساز  (2ده تک ویيفه ربات هاي سازن (1به چهار نوع 

 .[4]ربات هاي هوشمند در ساخت و ساز تقسيم می شوند (4
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 مزایای استفاده از اتوماسیون و ربایتک-3-2

منظر افزايش عملکرد پروژه هاي ساختمان براي خدمت به مشتري و م يط استفاده از اتوماسيون و رباتيک در ساخت و ساز از 

 زيست مورد توجه قرار می گيرد. سيستم هاي رباتيک و اتوماسيون در صنعت ساخت و ساز می توانند به مزاياي زير دست يابند:

 نا .ايمنی بيشتر براي كارگران و مردم از طريق توسعه و استقرار ماشين آالت براي مشاغل خطر (1

 كيفيت يکنواخت با دقت باالتر از آنچه كه توسط كارگر ماهر ارا ه می شود. (2

بهبود م يط كار به وسيله اينکه كار دستی معمولی به حداقل می رسد، بنابراين كارگران از موقعيت هاي سخت و ناراحت  (3

 كار راحت می شوند.

 ارهايی مانند حذف ، تميز كردن يا آماده سازي سطوح.از بين بردن شکايت در مورد سر و صدا و گرد و غبار در مورد ك (4

 افزايش بهره وري و كارايی كار با كاهش هزينه ها. (5

 [2, 1]كار در م يط هاي سخت و خطرنا . (2

 

 انواع ربات های ساخت و ساز -0

بسيار م دود باقی مانده است. افزايش اتوماسيون رباتيک در در صنعت ساخت و ساز، نقش اتوماسيون رباتيک در سايت تاكنون 

سییايت هاي سییاختمانی می تواند مزاياي قابل توجهی از جمله كاهش ميزان آسییيی ديدگی، مديريت كارهاي تکراري و كمک به    

ی در برابر باليا، ساخت امکان سیاخت در شرايطی كه در حال حاعر امکان پذير نيست، به عنوان مثال ، براي استفاده در امداد رسان 

را  ي دخيل در اتوماسيونربات ها [2]. را در بر داشته باشد سياره هاي فراخورشيدي يا ساير م يط هاي خطرنا  يا چالش برانگيز

 گرديده:بيان  در جدول زير می توان به ربات هاي زير تقسيم بندي كرد و نمونه هايی از آن

 

 ابر شرکتهای ژاپنی )تولد اتوماسیون و رباتیک: عصری درخشان در پژوهش و توسعه( -2

 عمران، مهندسی و ساز و ساخت در صیوصی خ و دولتی بخشیهاي  در گذاري سیرمايه  كاهش و ژاپن در اقتصیادي  ركود وجود با

 برخالف. دهند می ادامه را توسییعه و ت قيق بخش در توجهی قابل گذاري سییرمايه همچنان سییاختمانی پيمانکاران بزرگترين

 يمانکارپ "بزرر شش". شود می انجام خصوصی ت قيقاتی موسسات در ژاپن سیاز  و سیاخت  به مربوب ت قيقات بيشیتر  انگلسیتان، 

 زو می شیییی و( Takanaka) كا نا  ِ تا ،(Taisei) سیییِی تاي ،(Obayashi) اوباياشیییی ،(Kajima) كاجيما – ژاپنی

(Shimizu  ) سرمايه از سطح اين با كه اسیت  در  قابل. كنند می صیرف  توسیعه  و ت قيق به را خود مالی گردش از ٪1 سیاالنه 

 و مشاركت از مختصري بررسی به ادامه در[ 7. ]هستند پيشرو اتيکرب و ساخت اتوماسيون زمينه در ژاپنی پيمانکاران ساالنه گذاري

 .شود می پرداخته جدولی طی پرداخته شركت ابر پنج اين معرفی
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 .: انواع ربات های دخیل در اتوماسیون2جدول 

 نمونه نوع ساخت نوع ربات)فعالیت مربوطه( ردیف

1 

ازي آماده س مربوبربات هاي 

 سايت

دونوع: ارتقا يافته ماشينی و 

 [2]ربات 

 
2 

 ربات هاي مربوب به زير ساخت
 ه ماشينی ودونوع: ارتقا يافت

 [2]ربات 

 
3 

ربات هاي مربوب به مديريت و 

 مستند سازي
 يک نوع: ربات

 
4 

و به سازه  ربات هاي مربوب

 سفت كاري

دونوع: ارتقا يافته ماشينی و 

 [2]ربات 
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5 

ربات هاي مربوب به ناز  كاري 

 سازيو نما
 يک نوع: ربات

 
 

 .بررسی پنج ابر شرکت ژاپنی و مشارکت آن ها در اتوماسیون و رباتیک:  3 جدول

 

  نام شركت لوگوي شركت معرفی اطالعات شركت مشاركت در اتوماسيون عکس

 

اوباياشی برج اسکاي تيري را با استفاده از تکنيک و سيستم 

يستم از ( ساخت. اين سABCSخودكار ساخت ساختمان )

به منظور خودكار سازي عمليات مونتاژ در م ل با  1990دهه 
نصی يک كارخانه در م ل، با لجستيک خودكار، موقعيت 

خودكار ستون و تيرآهن، جوشکاري خودكار و كنترل فرآيند 

در زمان واقعی، توسعه يافته است. كارخانه ساخت و ساز 

ABCS (SCF)  با در باالي ساخت و ساز قرار دارد و
پيشرفت ساخت و ساز به سمت باال حركت می كند. عنصر 

سيستم ت ويل موازي است كه اطمينان حاصل  SCFاصلی 

می كند مواد به صورت خودكار از زمين به سمت باال ت ويل 

بسياري از فرايندها را  ABCSداده می شوند. همانطور كه 
ت. استنظيم می كند، از همان ابتدا به ساخت با دقت باال نياز 

بنابراين، اوباياشی به طور مداوم با استفاده از يک سيستم 

اسکن ليزر، موقعيت ص يح تمام قطعات ساختمان مونتاژ شده 

( در طی مراحل ABCSرا كنترل می كند.سيستم هاي زير )
ساخت برج اسکاي تيري به روشی اصالح شده استفاده شده 

 [9]اند:

 : لجستيک و موقعيت يابی خودكار1سيستم 

 : جوشکاري خودكار2سيستم 

 [9]: تراز بندي خودكار ستون 3سيستم 

 1992ژانويه  تاریخ تاسیس:

 توكيو ژاپن محل تاسیس:

 موسس:

 يوشيگورو اوباياشی

 سرمایه:
 ميليون يِن 57752

 تعداد کارکنان:
 نفر9929
[9] 

توسط يوشيگو  1992ژانويه  25شركت اوباياشی در 
اوباياشی به عنوان يک مهند  عمران و پيمانکار ساخت و 

ساز ساختمان در اوزاكا تاسيس شد. در آن زمان ، 

هر صنعتی در ژاپن  ،بالفاصله پس از بازسازي مِی جی

 اوباياشی شروع به گام برداشتن به سمت مدرن شدن كرد.
و دفاتر براي صنايع مختلف و  در ساخت كارخانه ها

همچنين پروژه هاي ساخت زيرساخت مانند بنادر و راه 

 [9]آهن شركت دارد.
 

 ابرشركت اوباياشی
OBAYASHI 

1 

 

مشاركت اين شركت در مب ث اتوماسيون يک سري از ربات 

هاي كاري است كه توسط تاي سِی به عنوان ماشين آالت 

ساختمانی بدون نظارت و به منظور همکاري بين انسان و 
نوع ربات ساخته  11،  2012ربات توليد شده است. و از سال 

ل توسعه آخرين نسخه از سري شده است. اين شركت در حا

T-iROBO كاميون كمپرسی  .هستT-iROBO 

Crawler Carrier  كه خودران است، يک حامل زمينی
ناهموار است كه به طور خودكار تمام مجموعه عمليات حمل 

را انجام می دهد، در اين روش خا  و ماسه در يک مسير 

مشخص حمل می شود، در يک مکان مشخص تخليه می شود 

سپس خودرو به م ل بارگيري برمی گردد. اين سيستم و 
مجهز به سيستم تشخيص بدن انسان با فناوري پردازش 

( است و با سيستم AIتصوير با استفاده از هوش مصنوعی )

 [10]سازگار است. (5G) 5هاي ارتباطی نسل 

 

 1973ژانويه  تاریخ تاسیس:

 شينجوكو كو/ ژاپن محل تاسیس:

 موسس:

 كيهاچيرو اوكورا

 سرمایه:

 ارد يِنميلي 122,7

 نفر9507 تعداد کارکنان:

[10] 

تاريخچه شركت از زمانی آغاز شد كه كيهاچيرو اوكورا آن 

تأسيس كرد. كيهاچيرو اوكورا به تجارت  1973را در سال 

و صادرات واردات و صادرات مشغول بود. او مهندسان 
شايسته اي را جمع كرد و يکی پس از ديگري پروژه هاي 

وا، كه به موفقی را ت ويل داد، از جمله تونل درياچه بي

  [10].عنوان كار مهندسی عمران نوگرا پيشگام شد

 ابرشركت

 تاي سِی

TAISEI 

2 

 

يکی از مشاركت هاي اين شركت ساخت  رباتی است كه پس 

از يک ابزار اندازه  Wi-Fiاز دريافت داده هاي مکان از طريق 
گيري ليزر، ربات به طور خودكار به م ل مورد نظر حركت 

ی كند. اين می كند و خطوب طرح را روي زمين مشخص م

ربات با قيمت مناسی و وزن سبک، طيف گسترده اي از 

كاربردها را در سايت هاي ساختمانی ارا ه می دهد و می تواند 
 [11]بهره وري را بهبود بخشد.

 1210ژانويه  تاریخ تاسیس:

 اوساكا ژاپن محل تاسیس:

 موسس:
 توبی ماساتاكا تاكناكا

 سرمایه:
 ميليارد يِن 50

 نفر7230 تعداد کارکنان:

[11] 

در  1210از زمان تاسيس خود در سال تاكناكا شركت 

زمينه معماري تخصص دارد و با بسياري از كارهاي 

معماري كه اكنون به عنوان مکان هاي برجسته در نظر 

 [11]گرفته شده ، به جامعه كمک می كند.
 

 ابرشركت

 تاكِناكا
TAKENAKA 

3 

 

شركت كاجيما چشم انداز آينده هوشمند كاجيما را تأسيس 

كرده است و به دنبال بهبود بهره وري از طريق تغيير دادن 

ساختمانی است. چشم انداز  تمام فرايندهاي مربوب به كارهاي

به كمبود كارگران ساختمانی امروز پرداخته و سبک كار را 
م يط پيرامون صنعت ساخت و ساز چالش  تسهيل می كند.

برانگيزتر می شود. كاجيما با توسعه رباتيک با استفاده از 

فناوري هاي اطالعاتی و ارتباطی و ترويج روشهاي نوآورانه 

كنترل بهتر اوعاع دارد. شركت  مديريت در م ل، سعی در
برنامه ريزي كرده  2025كاجيما براي ت قق اين هدف تا سال 

 [12]است. 

 1940 تاریخ تاسیس:

 توكيو /ژاپن محل تاسیس:

 موسس:

 ايواكيچی كاجيما

 سرمایه:
 يِن ميليون 91400

 نفر 7997 تعداد کارکنان:

[12] 

مکان هايی را  1940كاجيما از زمان تاسيس خود در سال 

براي زندگی و تالش بشر ايجاد كرده است. اين شامل 
مانند راه آهن و سدها و  توسعه زيرساخت هاي اجتماعی

همچنين تأسيسات اداري ، تجاري و مسکونی است. اين 

شركت از طريق تجارت خود در ساخت و ساز به جامعه 

اي كمک كرده كه افراد بتوانند با خيال راحت ، ايمن و 
 [12]راحت زندگی كنند.

 

 ابرشركت

 كاجيما
KAJIMA 

4 
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 نمونه موردی -6

 روش اين بهتر در  و بررسی براي زو شيمی شركت موردي نمونه ژاپنی، شركت ابر پنج ميان در شده انجام هاي بررسی طی

 وردم ژاپن اوساكاي شين در شده ساخته زو، شيمی شركت به مربوب شده ساخته هتل بررسی اين طی در. گرديده انتخاب ساخت

 .است گرفته قرار بررسی و اوشك

 

 (Shimz Smart Site) ژاپن/  اوساکا شین در کاراکسا هتل -6-0

می توان هتل كاراكسا را نتيجه زحمات بخش ت قيق و توسعه ابر شركت شيمی زو يعنی سايت هوشمند شيمز دانست اين 

انسته كار ساخت خود را به سرانجام برساند در ابتدا هتل كه در منطقه ي شين اوساكاي ژاپن ساخته شده است به وسيله ربات ها تو

به بررسیی اطالعات اوليه اين بنا می پردازيم و سپس مشخص خواهيم كرد كه اتوماسيون به وسيله ربات ها و اين نوع روش ساخت  

 [14]در اين هتل جاي گرفته است. اطالعات اوليه عبارتند از:  

  :مشتريSG Realty Co. 

  نماينده مالک: موسسهNew Architecture 

  :مجري هتلXYMAX Corporation 

 طراحی و ساخت: شركت شيمی زو 

  :2017می  1شروع ساخت 

  :برنامه ريزي شده( 2019آگوست  31تاريخ اتمام( 

 ( 399هدف اصلی: هتل )اتاق مهمان 

    :طبقه باالتر از زمين، پنت  24طبقه زير زمين،  1متر مربع،  19450متر مربع، فضیییاي كیل طبقه:   2090انیدازه قطعیه

 هاو  يک طبقه

 متر 95ع تقريبی: ارتفا 

 [14]سازه: ساختار فوالدي 

 

كاهش چشمگير تعداد تکنسين هاي بسيار ماهر در آينده 

نزديک نگرانی صنعت ساخت و ساز است. اين امر براي 

به بهبود بهره وري و م يط استخدام نسل بعدي كارگران نياز 
شيمی زو  2012كار دارد. در پاسخ به اين شرايط، در سال 

كرد، يک سيستم  Shimzشروع به ساخت سايت هوشمند 

توليد ساخت نسل بعدي كه امکان همکاري بين كارگران 

انسانی و روبات ها را فراهم می كند. آزمايشگاه رباتيک در 
ودمختاري را توسعه داده انستيتوي فناوري، فناوري كنترل خ

و آموخته هاي خود را در هتل بلند مرتبه شين اوزاكا به كار 

( ناميده می buddiesگرفته است. ربات هاي شيمی زو رفقا )

شوند و آنها را توسعه داده شده اند تا در كنار كارگران انسانی 
، يک ربات نوار Robo-Carrierكار كنند. اين ربات ها شامل 

-Autonomous، سيستم حمل و نقل خودكار نقاله افقی

ELV  ،Robo-Welder يک ربات جوش ستون فوالدي و ،

Robo-Buddy ربات هاي چند منظوره است كه سقف ها و ،
كف را نصی می كند. اين ربات ها دستورالعمل هاي كار را از 

تبلت ها و كامپيوتر دريافت می كنند و چندين ربات در حالی 

نسبت به يکديگر و منطقه كار تشخيص كه موقعيت خود را 

 [13]می دهند، به طور هماهنگ كار می كنند. 
 

 1904 تاریخ تاسیس:

 توكيو /ژاپن محل تاسیس:

 موسس:

 كيسوكه شيميزو اول

 سرمایه:

 ميليارد يِن 74,3

 نفر 12194 تعداد کارکنان:

[13] 

كيسوكه شيميزو اول، كه در استان توياما متولد شد، اين 

در منطقه كاندا كاجيچو در ادو  1904شركت را در سال 

)توكيو فعلی( تأسيس كرد. از همان ل ظه تاسيس شركت، 
او عزم جدي و عالقه به مونوزوكوري را به همراه آورد. وي 

با انجام صميمانه و متعهدانه كار خود اعتماد مشتريان 

 [13] ود را جلی كرد.خ

 

 ابرشركت

 شيمی زو
SHIMIZU 

5 
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 .هتل کاراکسا )شین اوساکا/ ژاپن(:  0 شکل

 

 (Shimz Smart Site) شروع سایت هوشمند شیمز -6-2

در صینعت ساخت و ساز، نگرانی در مورد كم شدن گسترده كارگران ماهر وهمچنين  بهبود بهره وري و تأمين امنيت كارمندان  

بهره وري كليد بهبود درمان مانند بهبود دسییتمزد و افزايش  جديد به يک موعییوع فوري تبديل شییده اسییت. ما معتقديم كه بهبود

، كه به عنوان اولين سیال انقالب بهره وري توسط وزارت زمين، زيرساخت ها  حمل و نقل و  2012تعطيالت اسیت و در آغاز سیال   

ت ساي"توليد نسل بعدي جهانگردي، ژاپن تعيين شید و سیاخت و سیاز با همکاري ربات ها و مردم انجام و منجر به توسعه سيستم    

ميليارد ين و كار فشرده با همکاري دانشگاه ها و صنايع ديگر، توسعه  1شد. در نتيجه ي سرمايه گذاري با بيش از   "هوشمند شيمز

 [14]اساسی اين فناوري در يک سال و نيم به پايان رسيد و تا امروز ادامه دارد.

 

 (Shimz Smart Site) سایت هوشمند شیمز -6-3

مدل سیازي اطالعات ساختمان است كه يک مدل سه بعدي از   (BIMه )سیايت هوشیمند شیيمز يک ربات خودمختار مجهز ب   

، يکی از توسییعه (Shinichi Sakamoto)هوش مصیینوعی اسییت و با افراد در م ل كار می كند. به شییرح    (AIسییاختمان و )

دردنا  و  هدف، بهبود بهره وري از طريق كاهش كار"و معاون مدير بخش مهندسی توليد  (Shimizu)دهندگان سیايت هوشمند  

ربات هايی  ."كارهاي تکراري تا حد ممکن اسییت و ت قق يک م ل كار جذاب كه جوانان احسییا  می كنند می خواهند كار كنند 

-Robo"كه كنترل خودكار را در سیاختمان اوسیاكا نشیان می دهند سه نوع ربات می باشد كه عبارتند از، ربات انتقال مواد افقی    

Carrier"الدي ، ربات جوش ستون فو"Robo-Welder"  و ربات چند كاره ي"Robo-Buddy"  است كه سقف ها و مواد كف

هستند و با دريافت دستورالعمل هاي كار از تبلت مبنا به طور  (Shimizu)را می سیازد. هر سیه از اجزاي اصیلی سیايت هوشمند     

كنترل مستقل به الگوهاي مختلف دستورالعمل  مسیتقل عمل می كنند. در اين سیاختمان تأييد می كنيم كه هر روبات می تواند با  

 [15]هاي كار پاسخ دهد و براي برنامه هاي كاري تنظيمات برنامه نويسی كند.
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 (Shimz Smart Site) هوشمند شیمزنحوه کلی کار در سایت  -6-0

در يک سیايت در حال اجرا اين سيستم، پس از اتمام كار پی ريزي، و بعد از نصی يک سقف سبک وزن كه در تمامی آب و هوا  

در حالی كه كامالو  "متر باالي سییاختمان 40متر و ارتفاع  40متر عمق  30به عرض "به كارگاه سییاختمانی اجازه فعاليت می دهد 

نام دارد در آن نصیی شیده اسیت و ستونها و تيرهاي     Exterسیاختمان را پوشیانده اسیت، مونتاژ می شیود و جر قيل جديدي كه     

ستون ها را جوش می دهد.  Robo-Welderفوالدي را به ترتيی در م ل آويزان می كند. كار اسیکلت در حالی ادامه می يابد كه  

مصیالح سیقف و كف را به نصیی می رسیاند و مواد وارد شیده به سیايت توسط يک ربات انتقال        Robo-Buddyاز طبقات پايين، 

است به صورت شبانه حمل و به طور موقت در طبقه اي كه دستور كار تعيين  Robo-Carrierدهنده افقی / عمودي كه مركز آن 

معرفی حمل و نقل اتوماتيک، تکميل كننده ها می منتقل می شییود. با  Robo-Buddyشییده قرار می گيرد و سییپس به م ل كار 

 [12]توانند روي كار نصی تمركز كنند و بهره وري را بهبود بخشند. 

 
 : تصویری از نحوه کلی کار در سایت هوشمند شیمز. 2 شکل

 

 
 : تصویری از نحوه کلی کار در سایت هوشمند شیمز. 3 شکل

 



 رویکردهای نوین در مهندسی عمران

 ISSN PRINT: 2588-6886 -ISSN ONLINE: 2588-7122  ، 06-0، صفحه: 0011، 2، شماره پنجمدوره 

  

11 
 

 ROBO CARRIER کننده حمل ربات -0 -6-0

موقت كار می كند  ELVبا  Robo-Carrier هنگامی كه مواد انتخاب شیده براي حمل و نقل و مقصید از تبلت وارد می شود،  

تا مواد را بدون نظارت به مقصد مشخص شده حمل كند. در بين راه، هنگامی كه مانعی را تشخيص می دهد، مسير را مجدداو تنظيم 

را  ن خودمی كند تا به خودي خود از آن جلوگيري كند و با نزديک شیدن فرد، با عملکرد جلوگيري از برخورد متوقف می شود. مکا 

با اطالعات شیکل فضیايی به دست آمده توسط سنسور ليزر در زمان    BIMبا جمع كردن اطالعات شیکل مکانی به دسیت آمده از   

تن قرار دارد و حمل آن به  1واقعی می شیناسید. در ساختمان اوساكا، كار بلند كردن پالت كه روي آن تخته گچ با وزن كلی حدود   

ELV  كار بلند كردن مجدد پالت در موقت، تخليه كل پالت وELV .[12]و انتقال آن به م ل تعيين شده تکرار می شود 

 

 

  

 

 : تصاویری از ربات حمل کننده. 0 شکل

 

 ROBO WELDER جوشکار ربات -2 -6-0

Robo-Welder      كه بصیورت جفت كار می كند، با اندازه گيري شیکل ليزر شیکل شیيار قسمت جوش داده شده قاب فوالدي

م ور كار  2اد جوشییکاري را تعيين می كند و موسییوم به شییيار را تشییخيص می دهد، شییرايطی مانند روش پر كردن شییيار با مو  

 .[12]جوشکاري هنگام حركت آزادانه بازوي ربات انجام می شود. 

 

   
 : تصاویری از ربات جوشکار. 2 شکل
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 ROBO BUDDY چند کاره ربات -3 -6-0

Robo-Buddy  م وره آزادانه كار می كند، موقعيت ماده پايه مشبک با صف ه سنسور و با حسگرهاي  2، كه با دو بازوي ربات

بلند می كند، سییپس صییف ه سییقف را با يک بازو در موقعيت نصییی قرار می دهد و  مختلف تشییخيص می دهد و با يک بازو آن را 

 .[12]صف ه را با بازوي ديگر به مواد پايه تراز كرده و پيچ می كند. 

 

   
 : تصاویری از ربات چند کاره. 6 شکل

 

 EXTER (TOWER CRANE) جرثقیل -0 -6-0

و رباتهاي ساختمانی مختلف خودمختار  Exterيک سيستم توليد براي كارهاي ساختمانی متشکل از  Shimzسايت هوشمند 

يک برج جر قيل با بوم تازه توسعه يافته است كه به صورت افقی منبسط می شود و منقبض می شود و براي كارايی  Exterاسیت.  

مو ر در داخل يک پوشش آب و هوايی كامالو مناسی طراحی شده است كه قسمت باالي ساختمان را پوشش می دهد. پوشش همه 

ابش مستقيم خورشيد نقش دارد، كه به بهبود م يط كار و بهبود بهره وري كمک شیرايط آب و هوايی در جلوگيري از باد، باران و ت 

بومی كه در جهت افقی منبسییط و منقبض می شییود به سییه بدنه تقسییيم می شییود. حداكثرابعاد خارجی بوم واقع در پايه  می كند.

آن قرار دارد. هنگامی كه بوم گسترش  جر قيل  ابت اسیت و سیاختار به گونه اي است كه دو بوم، يکی در وسط و ديگري در نو ،  

می يابد، به ترتيی از نو  بوم خارج می شیود. هنگام بلند كردن مواد، بوم گسییترش می يابد و بوم از دهانه مشیخص شییده در كنار   

 داخلپوشیش آب و هوا به سمت بيرون حركت می كند و هنگامی كه مواد از زمين بلند می شود، بوم منقبض می شود و مواد را به  

 [17]می آورد.

 

  
 .EXTER: تصاویری از جرثقیل  7 شکل
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 Shimz هوشمند سایت کاهشی مثبت تاثیرات آنالیز -6-2

 تا تواند می شود می اعمال مربع متر 3000 استاندارد مساحت با طبقه 30 ساختمان يک به Shimizu هوشمند سیايت  وقتی

 تا همچنين و دهد كاهش را هسییتند مصییالح و مواد نقل و حمل بخش در كه هايی انسییان و ارگرانك از( نفر2700 حدود در) 75%

 تا جوشکاري امر براي ادامه در كند می كم را باشند می سقف و كف اجراي و نصیی  براي كه افرادي از( نفر2100 حددود در) 79%

 دوره طول در كه %1,1 يعنی نفري 540000 از افراد از نفر 2000 كل طور به و يابند می كاهش افراد از( نفر1150 حدود در) 79%

 یم مشییغول ديگر هاي زمينه در ديگري هاي كار به افراد از تعداد اين كه نماند ناگفته اما. شییوند می تعديل كنند می كار سییاخت

 .[15.]شوند

 

 هفت مرحله ساخت هتل کاراکسا -7

( تجهيز پوشییش بزرر EXTER 3( تجهيز 2جهيز سییايت و كارگاه ( ت1سییاخت هتل كاراكسییا را می توان به هفت مرحله ي 

(Big Canopy )4  جمع آوري پوشش بزرر2( اتمام سیاخت در طبقات فوقانی  5( سیاخت و اجراي نما از طبقات زيرين ) (Big 

Canopy و )EXTER 7 ه زير بتقسيم بندي كرد كه در طی جدولی مختصر به صورت  ( مراحل پايانی ناز  كاري و دكوراسیيون

 آن اشاره خواهد.

 :مراحل ساخت هتل کاراکسا. 0 جدول

 عکس توضیحات مرحله 

1 

 مرحله اول

تجهيز سیییايت و 

 كارگاه

در مرحله اول از سییاخت، سییايت  

مورد نظر م صییور گرديده است و 

تجهيز كیارگاه و همچنين نصیییی  

جیر یقيییل يییا تییاور مخصیییوص    

(EXTER ايیین برج در حییال )

 [19]انجام می باشد. 

 
 

2 

 میییرحلیییه دوم

تیییجیییهیییيیییز   
EXTER 

در مرحله دوم از سیییاخت اين برج 

مشاهده می شود كه برج جر قيلی 

و تجهيز كیارگیاه در حیال تکميل    

می بیاشییید و هدايت كننده و بوم  

جر قيییل در جییاي خود نصییییی 

 [19]گرديده است 
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3 

 میرحلییه سیییوم 

تجهيز پوشیییش 

 Bigبیییزرر )

Canopy) 

در مرحله سییوم از سییاخت، نصییی 

( Big Canopyپوشییش بزرر )

براي ادامه عمليات اجرايی و ايجاد 

شیرايط و م يط مناسی كارگاهی  

اجرايی تمام شیییده اسیییت و طبق 

شیيوه شرح شده در باال ساختمان  

 [20]در حال اجرا است. 

 

4 

 مرحلییه چهییارم

خت و اجراي سییا

نمییا از طبقییات 

 زيرين

در مرحله چهارم از ساخت، پوشش 

ها و نماسیییازي هاي پايين برج در 

حال اجرا و تکميل می باشد و برج 

از قسییمت هاي پايين رو به باال در 

 حال تکميل است.

 

5 

 مییرحلییه پیینجم

اتمام سییاخت در 

 طبقات فوقانی

در مرحلییه پنجم از سییییاخییت،  

و  نمیاسیییازي هیا در حال تکميل  

( Big Canopyپوشییش بزرر )

به طبقات فوقانی و انتهايی نزديک 

 می شود.

 

2 

 مرحله شیییشیییم

جیییمیییع آوري 

 پوشیییش بزرر

(Big 

Canopy و )
EXTER 

در مرحله شییشم از ساخت، بعد از 

اتمیام عميالت اجرايی، مشیییاهده  

می شیییود كه تيم اجرايی در حال 

بییاز كردن و جمع آوري پوشیییش 

 ( می باشدBig Canopyبزرر )

و سیییاختمیان در مراحیل پیايانی    

 تکميل خود می باشد.
 

7 

 مییرحلییه هییفتم

مراحییل پییايییانی 

نییاز  كییاري و 

 دكوراسيون

در پیايان عمليات اجراي و پس از  

اجراي عمليات دكوراسيون و ناز  

كییاري و همچنين مبلمییان هتییل 

كیاراكسیییا آماده بهره برداري می  

 [21]باشد. 
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 جمع بندی و نتیجه گیری -8

در نتيجه پس از بررسی هاي انجام شده، مفاهيم اوليه صنعتی سازي و اتوماسيون و رابطه اين دو با انواع ربات ها كه در اين امر 

كه در ساخت و ساز دارند مورد كاوش و بررسی اشترا  دارند، به عنوان روشی پيشرفته براي ساخت بيان گرديد و  ا رات و فوايدي 

قرار گرفت. سپس براي دركی بهتر از اين روش ساخت پنج ابر شركت ژاپنی كه اتوماسيون و رباتيک را به عنوان روشی پيشرفته در 

نجام نمونه اي موردي سیاخت مورد استفاده قرار می دهند و روش هايی كه در اين راه ارا ه داده اند مورد بررسی قرار گرفتند. و سرا 

در آينده اين انتظار می رود كه با توجه به م دوديت منابع چه انسانی  از شركت شيمی زو كه با اين روش ساخته شده بود ارا ه شد.

پاي خود را فراتر گذاشیته و به عنوان روشیی پيشیرو و جامع، انواع سیاخت و سیاز ها را در بر گيرد و از سمتی با       ،و غيره اين روش

توجه به وجه هاي ناشیناخته و امکان پيشرفت گسترده اي كه اين روش ساخت دارد می توان گفت كه اين روش تازه در ابتداي راه  

 خود است.
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