به نام خدا

نام محل کارآموزی :کارخانه آبوند
نام دانشجو :محمدامین کالته
نام استاد کارآموزی :دکتر بوترابی

 -1خالصه کارآموزی
کارآموزی اینجانب در شرکت آبوند که یک شرکت ریخته گری چدن نشکن با زمینه تولیدی
اتصاالت ریختگی آب و فاضالب که مشتری عمده آنها شهرداری و شرکت گاز بود صورت گرفت.
این دوره کارآموزی شامل گستره وسیعی از فعالیت های پژوهشی و عملی بود که به نوعی مکمل
دروس تئوری دانشگاه به شمار میرود.
در این کارخانه ابتدا مواد شارژی که عمدتا شامل قراضه ها و ضایعات ماشینکاری و مواد برگشتی
بودند توسط کوره ها ذوب میشدند و پس از انجام عملیات  Mg treatmentقالب گیری
میشدند و سپس به سوله ماشینکاری فرستاده میشدند .نهایتا پس از اتمام ماشینکاری ،به سوله
رنگ کاری فرستاده میشدند و پس از رنگ کاری ،در محیطکارخانه انبار میشدند تا در موعد مقرر،
به مشتری فرستاده شوند.
این کارخانه شامل  3سوله بود که عبارتند از سوله ریخته گری ،سوله ماشینکاری ،سوله رنگ زنی
بود .انبار خارج از محیط کارخانه و نزدیک به آن قرار داشت (البته بخشی از فضای رو باز کارخانه
هم به عنوان انبار استفاده میشد) .بخش اداری و آزمایشگاه های
کارخانه هم همگی در یک ساختمان داخل محیط کارخانه و دور از فضای کارگاهی قرار داشت.
اینجانب در طی دوران کارآموزی ،با مراحل ساخت یک قطعه از جنس چدن نشکن و چالش ها و
سختی های آن آشنا شدم و همچنین کار با بعضی از دستگاه ها را تجربه کردم.
روال تولید قطع بدین صورت است که ابتدا برای سفارش مشتری ،مدلسازی انجام میشود که ابتدا
مدل های کائوچویی توسط واحد  CNCساخته میشوند تا پس از ریخته گری ،مدل های
آلومینیومی را ایجاد کنند .البته مدل های آلومینیومی برای قطعات بزرگتر به کار میروند و برای
قطعات کوچکتر از مدل های صفحه ای استفاده میکنند .حال پس از مدلسازی ،قالب گیری انجام
میشود و با افزودن چسب سیلیکات سدیم به ماسه و دمیدن گاز کربن دی اکسید در آن ،قالب
تهیه میشود .مذاب حاضر شده را پس از انجام عملیات  Mg treatmentبه داخل قالب ها
میریزند .پس از سرد شدن به سوله ماشینکاری و نهایتا به سوله رنگ کاری فرستاده میشوند .در هر
دوره ذوب هم قسمتی از یکی از محصوالت را برش میدهند و بعنوان نمونه برای کنترل کیفی ،به
آزمایشگاه میفرستند .البته کنترل کیفی صرفا به آزمایشگاه محدود نمیشود و قطعات انبار شده و
آماده برای ارسال ،تک به تک توسط مسئول کنترل کیفی بررسی میشوند تا قطعات ایراد ریخته
گری ،ماشینکاری و رنگ کاری نداشته باشند و سالم و سالمت به خریدار ارسال شوند .اینجانب
بعنوان کارآموز در یک به یک این بخش ها حضور پیدا کردم و بخشی از کار را تجربه کردم.

 -2معرفی محل کارآموزی

تابستان 1400

 -4فرایند ها و ویژگی ها

عکس دانشجو

دانشکده :مهندسی مواد و متالورژی
گرایش :صنعتی

 -5شرح فعالیت انجام شده و نتایج

محصوالت تولیدی نهایی از جنس چدن نشکن هستند که مولفه های زیادی در کیفیت محصول
نهایی و نشکن بودن چدن اثر گذار است .هر یک از این مولفه ها در اینجا توسط روش خاصی
انجام میشوند که نهایتا بایستی صحت انها توسط آزمایشگاه و کنترل کیفی بررسی شود.
.1مدل سازی :در ابتدای فرایند ،برای ساخت قالب به مدل نیاز است .مدلسازی توسط واحد
 cncصورت میگیرد .برخی مدل ها نیاز به درج اطالعاتی نظیر نام شرکت سازنده و سفارش
دهنده و اطالعاتی از این قبیل دارند .مدل های کائوچویی ساخته شده نهایتا ریخته گری میشوند
تا مدل های آلومینیومی را تشکیل بدهند.

اینجانب به عنوان کارآموز در طی دوران کارآموزی در بخش های مختلف کارخانه حضور پیدا
کردم و با مراحل ساخت و تولید یک قطعه صنعتی آشنا شدم ،در کنار تکنسین ها و کارگران
ایستادم و با چم و خم کار صنعتی آشنا شدم.

مدل های صفحه ای

دستگاه تراش

.2قالب گیری و ماهیچه سازی :ماسه های الک شده و هم خورده را با چسب سیلسکات
سدیم ترکیب میکنند و سپس قالب گیری میکنند .نهایتا هم با دمیدن گاز کربن دی اکسید ،قالب
و ماهیچه به استحکام نهایی دست میابند.

بعنوان مثال ،مدتی را در سوله تراشکاری گذراندم و با پرس و جو از کارگران به اطالعات مفیدی
دست پیدا کردم .از دستگاه تراش برای تراشکاری قطعات استفاده میکنند که معموال این قطعات
بایستی دوار باشند تا طی حرکت دورانی و برخورد با رنده دستگاه تراش ،سطح آنها پرداخته شده
و به ابعاد نهایی دست یابند .اوپراتورهای دستگاه های تراشکاری ،به وسیله کولیس قطر قطعه را
دائما اندازه میگیرند و بررسی میکنند که آیا در طی تراشکاری قطعه به ابعاد مطلوب رسیده است
یا خیر .نکته حائز اهمیت در مورد تراشکاری چدنها این است که بعلت حضور فاز نرم گرافیت در
چدنها ،دور تراش چدنها پایین است و به همین سبب ،سرعت تراشکاری چدنها پایین است .اینکه
چه مدت زمان الزم است تا قطعه داخل دستگاه تراش بماند تا به ابعاد مطلوب دست یابد ،پایه و
اساس محاسباتی ندارد و یه صورت تجربی ناشی از روزها کار با دستگاه تراش بدست میآید.
همچنین چندین بار در کنار مسئول کنترل کیفی ،نمونه هایی را از قطعات جدا کردیم و به
متالوگرافی و بررسی ریزساختار آنها پرداختیم.

نمایی از همزن و حوضچه ماسه

نام شرکت :شرکت آبوند
آدرس محل کارآموزی :تهران ،جاده خاوران ،بعد از پلیس راه شریف آباد ،شهرک صنعتی
پایتخت ،بلوار کاج ،نبش نرگس 10

نقشه موقعیت مکانی گوگل مپ:
https://maps.app.goo.gl/pKF2ffuKDmWPXyLw9
تاریخچه و مشخصات مهم محل کارآموزی :شرکت آبوند از سال  1364در زمینی به
مساحت  25000مترمربع واقع در شهرک صنعتی پایتخت تاسیس شد .در سال  1366فعالیت این
شرکت در زمینه تولید قطعات و اتصاالت چدنی فشار قوی آغاز شد .پس از دریافت گواهینامه های
معتبر از جمله "گواهینامه مدیریت  ISO9001از شرکت " ،"DQSگواهینامه مدریت سیستم
کیفیت "ISO 9001:2008و دستاوردهایی چون"غرفه برتر نمایشگاه تخصصی آب و فاضالب
تهران ،سال  1376و زاهدان" ،"1388 ،انتخاب مدیرعامل شرکت بعنوان صنعتگر نمونه کشور" و
 ،...نهایتا در سال  1393شرکت اقدام به تجهیز آزمایشگاه ها و خرید دو کوره القایی فرکانس
متوسط با ظرفیت  2.5تن در سال نمود.
تولیدکننده :این شرکت تولید کننده قطعات ریختگی آب و فاضالب شامل انواع اتصاالت
آبرسانی و دریچه های منهول ،غیرمنهول و آبگیر با کاربرد های آب و فاضالب ،شهرداری ،گاز،
مخابرات و فرودگاه فعالیت دارد .کلیه محصوالت تولیدی مطابق با استاندارد های بین المللی و
ملی تولید میشوند.

دستگاه ها و تجهیزات:
.سوله ریخته گری 2 :کوره القایی 1 ،کوره زمینی ذوب  3 ، Alهمزن ماسه 1 ،خرد کننده ماسه،
دستگاه  multi lab ،Shot blastبرای آنالیز حرارتی مذاب
.سوله ماشینکاری 3 :دستگاه تراشکاری 2 ،دستگاه سوراخکاری 1 ،دستگاه  1 ،CNCدستگاه
تست نشتی 1 ،دستگاه تست فشار
.آزمایشگاه :دستگاه سنباده و پولیش ،دستگاه مانت سرد و گرم ،دستگاه تست کشش و
میکروسکوپ

قالب ماهیچه از جنس آلومینیوم
تصویر نمونه اچ شده زیر میکروسکپ .گرافیت ها و مرزهای دانه قابل مشاهده هستند.

.3مواد شارژی :کیفیت مواد شارژی بایستی در هنگام تهیه آنها بررسی شود .مواد شارژی مورد
استفاده در واحد ذوب غالبا پلیسه های ماشینکاری و مواد با اندازه ریز بودند که به ذوب سریعتر
آنها کمک میکرد.
 :Mg treatment.4اساس تولید چدن نشکن ،کروی بودن شکل گرافیت هاست .به منظور
کروی شدن گرافیت ها بایستی گرافیت ها در سه بعد رشد داشته باشند تا چدن نشکن بشود .در
حالت عادی و طبیعی رشد گرافیت ها به این صورت است اما چیزی که مانع رشد گرافیت ها در
سه بعد میشود ،وجود گوگرد در مذاب است .گوگرد به طرق مختلف از جمله مواد شارژی ،اتمسفر
و فالکس ها میتواند به داخل مذاب راه یابد .به منظور حذف اثر گوگرد به مذاب عنصر منیزیم
اضافه میکنند تا گرافیت ها در سه بعد رشد داشته باشند .البته افزودن منیزیم به مذاب چدن امر
دشواری است بعلت اینکه دمای تبخیر منیزیم و دمای مذاب چدن تقریبا با هم برابر است و
منیزیم های افزوده شده به داخل مذاب به سرعت  Fadeمیشوند .بر همین اساس چندین روش
برای افزودن منیزیم به مذاب وجود دارد که روش مورد استفاده در این کارخانه ،ساده ترین و
ابتدایی ترین روش است .یعنی افزودن منیزیم جامد به مذاب چدن داخل پاتیل قبل از بارریزی.
شکل پایین صفحه دقیقا لحظاتی پس از افزودن منیزیم به مذاب داخل پاتیل است که نهایتا این
مذاب داخل پاتیل های کوچکتر ریخته میشود تا نهایتا قالب گیری انجام بشود .برای نشکن شدن
چدن ،میزان منیزیم بایستی در محدوده  0.3تا  0.6باشد و باتوجه به اینکه اتالف منیزیم در این
روش حدود  50درصد است ،الزم است تا میزان بیشتری منیزیم استفاده شود.

 -3مراحل فرآیند تولید و خدمات فنی
مهندسی
.1ریخته گری :در ابتدا مواد شارژی پای کوره آورده شده و داخل کوره ریخته میشوند تا
عملیات ذوب آغاز بشود .مواد شارژی مطابق با اندازه و ترتیبی که مهندس ریخته گری تعیین
کرده است به کوره وارد میشوند .به موازات ذوب مواد شارژی ،کارگران ماسه هارا الک کرده و به
وسیله مدلها ،قالب هارا آماده میکنند .ماسه ها به روش  Chemical boundingآماده
میشوند یعنی داخل قالب ماسه هارا که با چسب سیلیکات سدیم ترکیب شده اند را میریزند و
میکوبند و سپس قالب هارا روی هم میگذارند و با دمیدن گاز کربن دی اکسید قالب ها آماده
میشوند .در بخش ماهیچه گیری هم به همین ترتیب ماهیچه ها تهیه میشوند .نهایتا با آماده
شدن ذوب ،ابتدا در پاتیل بزرگتر عملیات  Mg treatmentصورت میگیرد و این مذاب حاصل
را به پاتیل های کوچکتر منتقل میکنند و درست قبل از شروع ریختن ،جوانه زاها افزوده میشوند.
پس از منجمد شدن هم  Shake outانجام میدهند .پس از آن هم قطعات را برای پرداخت
سطحی  Sand blastو برای بهبود خواص سطحی Shot blast ،میکنند.
.2ماشینکاری :قطعات پس از سرد شدن به سوله ماشینکاری فرستاده میشوند تا در آنجا
عملیاتی از قبیل پلیسه گیری ،سوراخکاری به منظور ایجاد حفره و رزوه برای پیچ و ماشینکاری به
منظور پرداخت سطح و دستیابی به ابعاد نهایی دقیق تر صورت بگیرد.
.3رنگ کاری :قطعات آماده شده ،برای رنگ شدن به بخش رنگ کاری آورده میشوند .رنگ
کاری به منظور محافظت در برابر خوردگی و عدم تماس مستقیم قطعه با موادی که در معرض آن
قرار دارد انجام میشود .رنگ هایی که در این واحد استفاده میشوند به دو نوع تقسیم میشوند:
.رنگ پرایمر :رنگی است که مخلوطی از قیر و نفت است و صرفا به قطعاتی زده میشود که قرار
است زیر زمین چال بشوند.
.رنگ الکترواستاتیک :این رنگ مخصوص قطعاتی است که نیازمند استاندارد های آب
آشامیدنی و آب شرب هستند .رنگ مورد استفاده ،الکترواستاتیک اپوکسی با کد  5005آبی است.

 -6کاستی ها /چالش های صنعتی
موجود
در هر صنعت و هر واحد صنعتی ای ،طبیعتا کاستی ها و چالش هایی وجود دارد که توانایی
شرکت در برطرف کردن آنها ،معیاری برای تمایز و برتری آن شرکت نسبت به سایرین است.
اوال مورد کاستی اینکه درمورد آزمایشگاه ،دستگاه آنالیز حرارتی به علت نداشتن باتری حافظه
فعالیت نداشت .این دستگاه یکی از تجهیزات مهم در هر واحد ذوب و ریخته گری است که
کیفیت مذاب را تعیین میکند.

دستگاه  multi labکه بعلت نبود باتری حافظه ،غیرفعال است.

منیزیم هارا به مذاب داخل پاتیل اضافه میکنند و سپس مذاب حاصل را پاتیل به پاتیل میکنند.

.5جوانه زایی :افزودن جوانه زا به منظور ریز تر کردن ساختار و افزایش خواص مکانیکی صورت
میگیرد .جوانه زا ها از طریق ایجاد مکان های پایداری در مذاب ،شرایط الزم برای جوانه زنی
هتروژن را فراهم میکنند.هرچه جوانه زایی زودتر صورت بگیرد آنگاه دانه بندی ریزتر خواهد بود و
طبق قاعده هال پچ ،خواص مکانیکی قطعه بعلت ریزدانگی بهبود و افزایش میابد .در این کارخانه
افزودن جوانه زا دقیقا پیش از ریختن مذاب به داخل پاتیل صورت میگیرد .یکی از کارگران در
ابتدا سرباره گیری میکند و سپس جوانه زا را به مذاب داخل پاتیل اضافه میکند.

کارگر در حال سرباره گیری ثانویه حین ریختن پس از جوانه زایی

ثانیا اینکه ظروف آزمایشگاهی محدود بودند و نیاز بود که ظروف جدیدی تهیه یشوند .ظروف بعضا
شکسته و ترک خورده و غبرقابل استفاده بودند .همچنین بهنر است که کامپیوتر ها به روز بشوند
تا بتوان نرم افزار های تخصصی تر نظیر  solid worksو  pro castرا روی آنها اجرا کرد.
همچنین اگر بتوان کوره پیش گرم برای مواد شارژی تهیه کرد و مواد پیش گرم شده را به کوره
افزود ،میتوان کیفیت ذوب را باال برد.

 -7دستاوردها/پیشنهادها برای رفع
چالش ها
*پیشگرم کردن مواد شارژی
*تغییر روش  :Mg treatmentاستفاده از روش Covered by precoated sand
*استفاده از جوانه زاهای موثرتر :استفاده از روش Coating of inoculant
*اصالح سیستم راهگاهی :افزودن راهگاه کمپبل
*استفاده از چدن های آلومینیومی به جای چدن های سیلیسیمی
*استفاده از دستگاه multi lab
*ارتقا سطح ایمنی کارگران
*بهبود شیوه انبار کردن مواد
*استفاده از فالکس های پوششی
*استفاده از تکنیک های گوگرد زدایی
*چک کردن مداوم نسوز پاتیل ها و کوره ها قبل هر عملیات

