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حصولمکیفیتدرزیادیهایمولفهکههستندنشکنچدنجنسازنهاییتولیدیمحصوالت
خاصیروشتوسطاینجادرهامولفهاینازیکهر.استگذاراثرچدنبودننشکنونهایی
.شودیبررسکیفیکنترلوآزمایشگاهتوسطانهاصحتبایستینهایتاکهمیشوندانجام

دواحتوسطمدلسازی.استنیازمدلبهقالبساختبرایفرایند،ابتدایدر:سازیمدل.1

cncسفارشوسازندهشرکتنامنظیراطالعاتیدرجبهنیازهامدلبرخی.میگیردصورت
یشوندمگریریختهنهایتاشدهساختهکائوچوییهایمدل.دارندقبیلاینازاطالعاتیودهنده

.بدهندتشکیلراآلومینیومیهایمدلتا

مدل های صفحه ای

سیلسکاتچسبباراخوردههموشدهالکهایماسه:سازیماهیچهوگیریقالب.2
قالباکسید،یدکربنگازدمیدنباهمنهایتا.میکنندگیریقالبسپسومیکنندترکیبسدیم

.میابنددستنهاییاستحکامبهماهیچهو

نمایی از همزن و حوضچه ماسه

قالب ماهیچه از جنس آلومینیوم

موردیشارژمواد.شودبررسیآنهاتهیههنگامدربایستیشارژیموادکیفیت:شارژیمواد.3
ریعترسذوببهکهبودندریزاندازهباموادوماشینکاریهایپلیسهغالباذوبواحددراستفاده

.میکردکمکآنها

4.Mg treatment :ظور به من. اساس تولید چدن نشکن، کروی بودن شکل گرافیت هاست
در . ن بشودکروی شدن گرافیت ها بایستی گرافیت ها در سه بعد رشد داشته باشند تا چدن نشک

ا در حالت عادی و طبیعی رشد گرافیت ها به این صورت است اما چیزی که مانع رشد گرافیت ه
سفر  گوگرد به طرق مختلف از جمله مواد شارژی، اتم. سه بعد میشود، وجود گوگرد در مذاب است
زیم به منظور حذف اثر گوگرد به مذاب عنصر منی. و فالکس ها میتواند به داخل مذاب راه یابد

ذاب چدن امر البته افزودن منیزیم به م. اضافه میکنند تا گرافیت ها در سه بعد رشد داشته باشند
ت و دشواری است بعلت اینکه دمای تبخیر منیزیم و دمای مذاب چدن تقریبا با هم برابر اس

بر همین اساس چندین روش  . میشوندFadeمنیزیم های افزوده شده به داخل مذاب به سرعت 
برای افزودن منیزیم به مذاب وجود دارد که روش مورد استفاده در این کارخانه، ساده ترین و

.  ارریزییعنی افزودن منیزیم جامد به مذاب چدن داخل پاتیل قبل از ب. ابتدایی ترین روش است
است که نهایتا این شکل پایین صفحه دقیقا لحظاتی پس از افزودن منیزیم به مذاب داخل پاتیل

شکن شدن  برای ن. مذاب داخل پاتیل های کوچکتر ریخته میشود تا نهایتا قالب گیری انجام بشود
باشد و باتوجه به اینکه اتالف منیزیم در این0.6تا 0.3چدن، میزان منیزیم بایستی در محدوده 

.درصد است، الزم است تا میزان بیشتری منیزیم استفاده شود50روش حدود 

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

صورتمکانیکیخواصافزایشوساختارکردنترریزمنظوربهزاجوانهافزودن:زاییجوانه.5
زنیجوانهبرایالزمشرایطمذاب،درپایداریهایمکانایجادطریقازهازاجوانه.میگیرد
ودبوخواهدریزتربندیدانهآنگاهبگیردصورتزودترزاییجوانههرچه.میکنندفراهمراهتروژن

کارخانهنایدر.میابدافزایشوبهبودریزدانگیبعلتقطعهمکانیکیخواصپچ،هالقاعدهطبق
دررانکارگازیکی.میگیردصورتپاتیلداخلبهمذابریختنازپیشدقیقازاجوانهافزودن

.میکنداضافهپاتیلداخلمذاببهرازاجوانهسپسومیکندگیریسربارهابتدا

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

پیداحضورکارخانهمختلفهایبخشدرکارآموزیدورانطیدرکارآموزعنوانبهاینجانب
گرانکاروهاتکنسینکناردرشدم،آشناصنعتیقطعهیکتولیدوساختمراحلباوکردم

.شدمآشناصنعتیکارخموچمباوایستادم

دستگاه تراش

یدی بعنوان مثال، مدتی را در سوله تراشکاری گذراندم و با پرس و جو از کارگران به اطالعات مف
ین قطعات  از دستگاه تراش برای تراشکاری قطعات استفاده میکنند که معموال ا. دست پیدا کردم

اخته شده  بایستی دوار باشند تا طی حرکت دورانی و برخورد با رنده دستگاه تراش، سطح آنها پرد
طر قطعه را اوپراتورهای دستگاه های تراشکاری، به وسیله کولیس ق. و به ابعاد نهایی دست یابند

سیده است دائما اندازه میگیرند و بررسی میکنند که آیا در طی تراشکاری قطعه به ابعاد مطلوب ر
یت در نکته حائز اهمیت در مورد تراشکاری چدنها این است که بعلت حضور فاز نرم گراف. یا خیر

اینکه . چدنها، دور تراش چدنها پایین است و به همین سبب، سرعت تراشکاری چدنها پایین است
ایه و چه مدت زمان الزم است تا قطعه داخل دستگاه تراش بماند تا به ابعاد مطلوب دست یابد، پ

.آیداساس محاسباتی ندارد و یه صورت تجربی ناشی از روزها کار با دستگاه تراش بدست می
ه همچنین چندین بار در کنار مسئول کنترل کیفی، نمونه هایی را از قطعات جدا کردیم و ب

.متالوگرافی و بررسی ریزساختار آنها پرداختیم

.گرافیت ها و مرزهای دانه قابل مشاهده هستند. تصویر نمونه اچ شده زیر میکروسکپ
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به نام خدا

کارخانه آبوند: نام محل کارآموزی
محمدامین کالته: نام دانشجو

دکتر بوترابی: نام استاد کارآموزی

دانشجوعکس 

چالش های صنعتی  / کاستی ها-6
موجود

شارژیموادکردنپیش گرم*
Mgروشتغییر* treatment:روشازاستفادهCovered by precoated sand

Coatingروشازاستفاده:موثرترزاهایجوانهازاستفاده* of inoculant

کمپبلراهگاهافزودن:راهگاهیسیستماصالح*
سیلیسیمیهایچدنجایبهآلومینیومیهایچدنازاستفاده*
multiدستگاهازاستفاده* lab

کارگرانایمنیسطحارتقا*
موادکردنانبارشیوهبهبود*
پوششیهایفالکسازاستفاده*
زداییگوگردهایتکنیکازاستفاده*
عملیاتهرقبلهاکورهوهاپاتیلنسوزمداومکردنچک*

پیشنهادها برای رفع  /دستاوردها-7
چالش ها

تواناییکهداردوجودهاییچالشوهاکاستیطبیعتاای،صنعتیواحدهروصنعتهردر
.استسایرینبهنسبتشرکتآنبرتریوتمایزبرایمعیاریآنها،کردنبرطرفدرشرکت

حافظهریباتنداشتنعلتبهحرارتیآنالیزدستگاهآزمایشگاه،درمورداینکهکاستیمورداوال
کهاستگریریختهوذوبواحدهردرمهمتجهیزاتازیکیدستگاهاین.نداشتفعالیت
.میکندتعیینرامذابکیفیت

.که بعلت نبود باتری حافظه، غیرفعال استmulti labدستگاه 

روف بعضا  ظ. ثانیا اینکه ظروف آزمایشگاهی محدود بودند و نیاز بود که ظروف جدیدی تهیه یشوند
ه روز بشوند همچنین بهنر است که کامپیوتر ها ب. شکسته و ترک خورده و غبرقابل استفاده بودند

.را روی آنها اجرا کردpro castو solid worksتا بتوان نرم افزار های تخصصی تر نظیر 
ه کوره همچنین اگر بتوان کوره پیش گرم برای مواد شارژی تهیه کرد و مواد پیش گرم شده را ب

.افزود، میتوان کیفیت ذوب را باال برد

خالصه کارآموزی-1

معرفی محل کارآموزی-2

مراحل فرآیند  تولید و خدمات فنی  -3
مهندسی

تامیشوندریختهکورهداخلوشدهآوردهکورهپایشارژیموادابتدادر:گریریخته.1

یینتعگریریختهمهندسکهترتیبیواندازهبامطابقشارژیمواد.بشودآغازذوبعملیات
هبوکردهالکهاراماسهکارگرانشارژی،موادذوبموازاتبه.میشوندواردکورهبهاستکرده

Chemicalروشبههاماسه.میکنندآمادههاراقالبمدلها،وسیله boundingآماده
وریزندمیرااندشدهترکیبسدیمسیلیکاتچسبباکههاراماسهقالبداخلیعنیمیشوند
ادهآمهاقالباکسیددیکربنگازدمیدنباومیگذارندهمرویهاراقالبسپسومیکوبند
ادهآمبانهایتا.میشوندتهیههاماهیچهترتیبهمینبههمگیریماهیچهبخشدر.میشوند

Mgعملیاتبزرگترپاتیلدرابتداذوب،شدن treatmentحاصلمذاباینومیگیردصورت
.میشوندهافزودزاهاجوانهریختن،شروعازقبلدرستومیکنندمنتقلکوچکترهایپاتیلبهرا

Shakeهمشدنمنجمدازپس outپرداختبرایراقطعاتهمآنازپس.میدهندانجام
Sandسطحی blastسطحی،خواصبهبودبرایوShot blastمیکنند.

آنجادرتامیشوندفرستادهماشینکاریسولهبهشدنسردازپسقطعات:ماشینکاری.2
بهینکاریماشوپیچبرایرزوهوحفرهایجادمنظوربهسوراخکاریگیری،پلیسهقبیلازعملیاتی

.بگیردصورتتردقیقنهاییابعادبهدستیابیوسطحپرداختمنظور
رنگ.میشوندآوردهکاریرنگبخشبهشدنرنگبرایشده،آمادهقطعات:کاریرنگ.3

آنمعرضدرکهموادیباقطعهمستقیمتماسعدموخوردگیبرابردرمحافظتمنظوربهکاری
:وندمیشتقسیمنوعدوبهمیشونداستفادهواحدایندرکههاییرنگ.میشودانجامداردقرار

قرارکهمیشودزدهقطعاتیبهصرفاواستنفتوقیرازمخلوطیکهاسترنگی:پرایمررنگ.
.بشوندچالزمینزیراست

آبهایاستانداردنیازمندکهاستقطعاتیمخصوصرنگاین:الکترواستاتیکرنگ.
.استآبی5005کدبااپوکسیالکترواستاتیکاستفاده،موردرنگ.هستندشربآبوآشامیدنی

آبوندشرکت:شرکتنام

صنعتیشهرکآباد،شریفراهپلیسازبعدخاوران،جادهتهران،:کارآموزیمحلآدرس
10نرگسنبشکاج،بلوارپایتخت،

:مپگوگلمکانیموقعیتنقشه
https://maps.app.goo.gl/pKF2ffuKDmWPXyLw9

بهزمینیدر1364سالازآبوندشرکت:کارآموزیمحلمهممشخصاتوتاریخچه

اینفعالیت1366سالدر.شدتاسیسپایتختصنعتیشهرکدرواقعمترمربع25000مساحت
هاینامهگواهیدریافتازپس.شدآغازقویفشارچدنیاتصاالتوقطعاتتولیدزمینهدرشرکت
سیستممدریتگواهینامه"،"DQSشرکتازISO9001مدیریتگواهینامه"جملهازمعتبر

ISOکیفیت بفاضالوآبتخصصینمایشگاهبرترغرفه"چوندستاوردهاییو"9001:2008
و"کشورنمونهصنعتگربعنوانشرکتمدیرعاملانتخاب"،"1388زاهدان،و1376سالتهران،

فرکانسالقاییکورهدوخریدوهاآزمایشگاهتجهیزبهاقدامشرکت1393سالدرنهایتا،...
.نمودسالدرتن2.5ظرفیتبامتوسط

صاالتاتانواعشاملفاضالبوآبریختگیقطعاتکنندهتولیدشرکتاین:تولیدکننده

،گازشهرداری،فاضالب،وآبهایکاربردباآبگیروغیرمنهولمنهول،هایدریچهوآبرسانی
ولمللیابینهایاستانداردبامطابقتولیدیمحصوالتکلیه.داردفعالیتفرودگاهومخابرات

.میشوندتولیدملی

:تجهیزاتوهادستگاه
ماسه،کنندهخرد1ماسه،همزنAl،3ذوبزمینیکوره1القایی،کوره2:گریریختهسوله.

Shotدستگاه blast،multi labمذابحرارتیآنالیزبرای
دستگاهCNC،1دستگاه1سوراخکاری،دستگاه2تراشکاری،دستگاه3:ماشینکاریسوله.

فشارتستدستگاه1نشتی،تست
وشکشتستدستگاهگرم،وسردمانتدستگاهپولیش،وسنبادهدستگاه:آزمایشگاه.

میکروسکوپ

مهندسی مواد و متالورژی: دانشکده
صنعتی: گرایش 1400تابستان 

لیدیتوزمینهبانشکنچدنگریریختهشرکتیککهآبوندشرکتدراینجانبکارآموزی
.رفتگصورتبودگازشرکتوشهرداریآنهاعمدهمشتریکهفاضالبوآبریختگیاتصاالت

مکملنوعیبهکهبودعملیوپژوهشیهایفعالیتازوسیعیگسترهشاملکارآموزیدورهاین
.میرودشماربهدانشگاهتئوریدروس

شتیبرگموادوماشینکاریضایعاتوهاقراضهشاملعمدتاکهشارژیموادابتداکارخانهایندر
Mgعملیاتانجامازپسومیشدندذوبهاکورهتوسطبودند treatmentگیریقالب

سولهبهری،ماشینکااتمامازپسنهایتا.میشدندفرستادهماشینکاریسولهبهسپسومیشدند
مقرر،دموعدرتامیشدندانبارمحیطکارخانهدرکاری،رنگازپسومیشدندفرستادهکاریرنگ

.شوندفرستادهمشتریبه
زنیگرنسولهماشینکاری،سولهگری،ریختهسولهازعبارتندکهبودسوله3شاملکارخانهاین
ارخانهکبازروفضایازبخشیالبته)داشتقرارآنبهنزدیکوکارخانهمحیطازخارجانبار.بود
هایآزمایشگاهواداریبخش.(میشداستفادهانبارعنوانبههم

.داشتقرارکارگاهیفضایازدوروکارخانهمحیطداخلساختمانیکدرهمگیهمکارخانه
وهاچالشونشکنچدنجنسازقطعهیکساختمراحلباکارآموزی،دورانطیدراینجانب
.کردمتجربهراهادستگاهازبعضیباکارهمچنینوشدمآشناآنهایسختی

ابتداکهدمیشوانجاممدلسازیمشتری،سفارشبرایابتداکهاستصورتنبدیقطعتولیدروال
هایمدلگری،ریختهازپستامیشوندساختهCNCواحدتوسطکائوچوییهایمدل

برایووندمیرکاربهبزرگترقطعاتبرایآلومینیومیهایمدلالبته.کنندایجادراآلومینیومی
انجامگیریقالبمدلسازی،ازپسحال.میکننداستفادهایصفحههایمدلازکوچکترقطعات
قالب،آندراکسیددیکربنگازدمیدنوماسهبهسدیمسیلیکاتچسبافزودنباومیشود

Mgعملیاتانجامازپسراشدهحاضرمذاب.میشودتهیه treatmentهاقالبداخلبه
هردر.یشوندمفرستادهکاریرنگسولهبهنهایتاوماشینکاریسولهبهشدنسردازپس.میریزند

بهفی،کیکنترلبراینمونهبعنوانومیدهندبرشرامحصوالتازیکیازقسمتیهمذوبدوره
وشدهانباراتقطعونمیشودمحدودآزمایشگاهبهصرفاکیفیکنترلالبته.میفرستندآزمایشگاه

ریختهیراداقطعاتتامیشوندبررسیکیفیکنترلمسئولتوسطتکبهتکارسال،برایآماده
نجانبای.شوندارسالخریداربهسالمتوسالموباشندنداشتهکاریرنگوماشینکاریگری،

.مکردتجربهراکارازبخشیوکردمپیداحضورهابخشاینیکبهیکدرکارآموزبعنوان


