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:خالصه کارآموزی 
رل در طول کارآموزی با تولید کاشی و سرامیک و تست های کنت

.  کیفیت مربوطه آشنا شدیم

آزمایشگاه خارج از خط تولید کارخانه•

ود و این قسمت با ریاست سرکار خانم مهندس فرسیابی اداره میش

ت هم چنین آقای مهندس احمدزاده و آقای مهندس جلیلی نیز مسئولی

ا بر انجام آزمایش های مختلف و بازبینی موارد مختلف سرامیکی ر

.عهده دارند

مواد های . موقعیت آزمایشگاه در قسمت مرکزی کارخانه است

و اولیه، فرموالسیون های جدید و هم چنین رنگ و کیفیت لعاب

ن انگوب سرامیک قبل از استفاده نهایی در کارخانه ابتدا در ای

. قسمت مورد آزمایش و بازبینی قرار میگیرد

لیدآزمایشگاه کنترل کیفی مستقر داخل کارخانه و خط تو•

.این بخش با ریاست سرکار خانم مهندس نوروزی اداره می شود

ی در هر شیفت کاری کارشناس کنترل کیفیت وظیفه بازرس

.محصول و فرآیند را برعهده دارد

مان کنترل کیفیت در کارخانه سرامیک به منظور افزایش راند

هبود کاری کارخانه و در نهایت افزایش فروش، استانداردسازی، ب

مک به شرایط کاری، پیش بینی ارزش و تعیین قیمت محصول، ک

با حل مشکالت ناگهانی در خط تولید، اطمینان از تطابق محصول

جام استانداردهای جهانی، کمک به ثابت کردن وظایف کارگران ان

.می شود

:معرفی محل کارآموزی 
هجری شمسی در ۱۳۳۹کارخانه کا و سرامیک سعدی در سال  

هکتار در شهر ری فعالیت خود را آغاز و در ۴۰زمین به مساحت

در قالب شرکت ۸۱۱۴با شماره ثبت۱۳۴۰چهاردهم اسفند ماه

ه کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی در اداره ثبت شرکت ها ب

اشی این کارخانه در زمره قدیمی ترین کارخانه های ک. ثبت رسید

در ایران است که با تولید کاشی دیوار وکف در بازار حضور

شده قدمت این کارخانه و اصالت برند آن باعث. مستمر داشته است

ه تا خاطرات خوبی از محصوالت این برند در ذهن مردم نقش بست

و طرح های این کاشی هنوز در ابنیه ساختمان های قدیمی 

در طول سالیان متمادی . شهرهای مختلف چشم نوازی میکند

ه بازار متناسب با نیاز مشتریان ، برندهای مختلف از این کارخانه ب

ان و عرضه شده که با نام های سعدی، بوستان، پارسیان، بهارست

تین بار در تولید کاشیهای ضداسید برای نخس. اروند شهرت یافته اند

بر HDکشور و چاپ طرح های جدید با استفاده از تکنولوژی 

اشی روی کاشی از جمله افتخارات این کارخانه در توسعه صنعت ک

. و سرامیک در ایران است

:شرح فعالیت انجام شده و نتایج 
شی بازدید از کارخانه کاشی سعدی باعث شد تا مجموعه دان

که یک دانشجوی رشته مهندسی مواد الزم است در زمینه 

ورت فرآیند تولید سرامیک و کاشی داشته باشد را به ص

.عملی هم دریافت کند 

مشاهده عملی از کارخانه در واقع جمع بندی از دروسی 

و دروس 2مانند درس مواد اولیه ، فرآیند ساخت مواد 

ا در طول این دوره بنده ب. آزمایشگاهی این دروس میباشد

:موارد زیر آشنا شدم

آزمایشگاه •
ر فرموالسیون مختلف لعاب و انگوب و تاثیر هر مواد ب

اندازه گیری رطوبت -نحوه زدن اسلش -ویژگی های آن 

بره انجام تست ز-انجام تست استحکام خمشی -خشک و تر 

آزمایش ویسکوزیته و دانسیته لعاب و-لعاب و انگوب 

-اب رنگ های مختلف لع-انجام تست پشت زمینه -انگوب 

...نحوه کار دستگاه دیالتومتر و 

خط تولید•
انواع عیوب -نحوه کار سنگ شکن و دپو مواد اولیه 

سکوزیته تست زبره و وی-احتمالی از ابتدا تا انتها خط تولید 

ایسه و دانسیته از ابتدا تا انتهای اعمال لعاب و انگوب و مق

گاه بازدید از دست-نحوه کار اسپری درایر -اطالعات با هم 

گ بازدید از دستگاه بالمیل و واحد رن-پرس و خشک کن 

و نحوه چاپ دیجیتال و روت-اعمال لعاب و انگوب -سازی 

...کالر و

:مراحل تولید 
به کارخانه و دپو کردن آنها... انتقال مواد اولیه از معادن و 1.

هااستفاده از سنگ شکن برای رسیدن به اندازه مناسب خاک2.

سب انتقال مواد اولیه مورد استفاده به سیلو و اعمال درصد منا3.

ترکیب خاک ها

اضافه کردن درصد مناسب رطوبت و بالمیل4.

گذراندن مخلوط حاضر شده از صافی و جدا کردن ناخالصی5.

آهن به وسیله مگنت

اسپری درایر و رسیدن به گرانول6.

پرس 7.

خشک کن8.

اعمال جریان هوا به وسیه فن به منظور رفع گرد و غبار9.

گوبافشاندن آب بر بیسکوییتی برای جذب بهتر لعاب و ان10.

اعمال انگوب و لعاب11.

چاپ دیجیتال و یا چاب به وسیله روتوکالر12.

کوره درجه بندی سرامیک ها بر اساس کیفیت13.

بسته بندی14.

فروش و انتقال 15.

:ویژگی های فرآیند 
نظم کاری و زمانی باالی مهندسان و کارگران -1

. در طول بازدید از کارخانه مشاهده شد

در این کارخانه با کارگران ، ارباب رجوع  و -2

ت مهندسان برخورد محترمانه و بسیار خوبی صور

.میگیرد 

موقعیت کارخانه کاشی و سرامیک سعدی در -3

این موضوع هم مزایا و معایبی. جنوب تهران است

چرا که از جهتی رفت و آمد پرسنل با توجه. دارد

ام به دسترسی مناسب به پایتخت به راحتی انج

ی اما چون در نزدیکی مناطق مسکونی آلودگ. میشود

.های مربوطه را به دنبال دارد

الیا دستگاه های چاپ دیجیتال ساخت کشور ایت-4

این مورد باعث . است و مرغوبیت باالیی دارد

.میشود تا کیفیت چاپ به خوبی انجام شود

نمایی از نوع دستگاه پرس هیدرولیکی موجود در 

آزمایشگاه کنترل کیفیت

:  کاستی ها و چالش های صنعتی موجود 
رایر فرسوده بودن برخی از قسمت های دستگاه اسپری د-1

که ممکن است در آینده خطر جانی و مالی به همراه داشته 

.باشد

عدم استفاده کارگران از ماسک مخصوص گرد و غبار-2

در صورت عدم استفاده از این نوع ماسک ها افراد در )

مبتال... طوالنی مدت به بیماری های ریوی و تنفسی و

.(خواهند شد

ه از چالش های کارخانه میتوان به استفاده از ماده اولی-3

ی زیرکن و یا استفاده از رنگ های لعاب  به دلیل واردات

یمت بودن آن و شرایط تحریم اقتصادی ایران یکی از علل ق

.باالی کاشی و سرامیک است

ر فرسودگی سنگ شکن ها و هزینه باالی تعمیرآنها، د-4

ده نتیجه اضافه شدن ناخالصی آهن در سرامیکها  با سایی

شدن سطح سنگ شکن به مرور زمان

ایمنی پایین ربات مخصوص حمل و نقل سرامیک ها -5

ان عدم داشتن سنسور تشخیص انسان در این ربات و امک)

(ایجاد خطرات جانی

ر اتاق چاپ دیجیتال به دلیل اهمیت آن و هزینه آن بهت-6

ا نبود  اما متاسفانه این شرایط مهی. است که کامل ایزوله باشد

.گرد و خاک به این قسمت وارد میشود

:پیشنهادات برای رفع چالش ها 
ا اختصاص بودجه برای تامین کامل ایمنی کارگران ب-1

توجه به اهمیت جان انسانها

اختصاص بودجه در صورت امکان برای تعمیر کامل-2

ی اول ایمن)دستگاه ها و رسیدن به ایمنی کامل دستگاه ها 

(بعد کار

اده از فن مثال استف. استفاده از وسایل با فناوری جدیدتر-3

های قویتر و مناسبتر برای دمش هوا از روی سرامیک ها

در نتیجه عیب چاله و تاول)قبل از مرحله لعاب انگوب 

.(کاهش چشم گیری پیدا میکند... و


