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 ساخته دیرگداز فرانسوز یزدفرایند تولید قطعات پیش

 مهندسی شرکت فرانسوز یزد واحد خدمات

 سوله سالن در و مترمربع هزار 0666حدود به مساحت  ینیدر زم فرانسوز یزد دیرگداز ساختهشیپقطعات  دیخط تول

از  FILAMOS و EIRICH یهاشرکت ساختمدرن  آالتماشینبه  و مجهز مترمربع 056به مساحت بالغ بر  صنعتی

 ساختهپیشطعات ق هیکل با کیفیت دیتول منظوربه یکار تفیش سهدر  دیبا توان تول و جمهوری چک آلمان هایکشور

 نماییم.در این جا فرایند تولید این قطعات را بررسی می ، احداث شده است.نسوز

 

 نگرش کلی بر فرآیند

صول کلی تولید قطعات   سمت ترکیب مواد اولیه پس از طی مراحلی در شامل   ساخته پیشا   صورت هبمربوطه  هایق

خشک   زکه در آنجا پس از انجام پروسه تولید وارد کیورینگ شده و بعد ا   باشد می قطعه در سالن تولید  استفاده قابل

 و تهیه جرمالزم و محاسدد ه فرمول  هایطراحی. با توجه به تنوع قطعات پس از گرددمیآماده حمل و پخت،  شدددن

 .گرددمیتولید  موردنظر، قطعه البق

ا توجه به شرایط ب باال بردرا در حد بسیار وسیعی  نسوز ساختهپیشقطعات  طراحی فرآیندهایی که بتواند تنوع تولید

 های گوناگون صنعتی بسیار حائز اهمیت است.فعلی کشور و نیاز در زمینه

 یسازقالبکارگاه 

سمت كی از ی سیار عمده کارخانه  هایق سوز،  ساخته پیشهای تولید قطعات ب ست  یساز قالبواحد  ن اه با . زیرا همرا

. گرددمی ریناپذ  اجتناب اند  ن وده جدید سددداخت قالب جهت این قطعات که ق در در خط تولید           ها سدددفار  دریافت   

 .خط تولید از وظایف این واحد است در مورداستفاده یهاقالببعدوه ترمیم و نگهداری 

یل تگاه جرثق، موتور جو  و یک دسددیبرقارهر حالت عادی شددامل دسددتگاه بر  ور ، تجهیزات کارگاه مذکور د

 .باشدمیدستی 
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 جرم ریزیکارگاه 

 رتوصددبه هاقالب ،بر روی میزهای تولید .شددوندمیباالی میزهای تولید هدایت به در درون میكسددر  شدددهآماده جرم

سیله بهق در  هاقالبدرون  که مرتب قرارگرفته سب جداکننده دیگر  و ست    ،روغن و مواد منا شده ا پس عمل س . اندود 

 .شودمیی که بر روی میز وی ره قرار دارد، انجام درون قال به ریزی از باال جرم

 کیورینگ قطعات

سیون جرمپس از  سیون  تا پروسه گ  شود می، قطعه به قسمت کیورینگ منتقل  ریزی و وی را تسریع   رمجیرایی و هیدرا

، اما در رسدیمبه مقاومت نهایی خود  تدریجبه جرم. گرچه با استفاده از فضای آزاد و انرژی تابشی خورشید نیز شود 

ستقرار واحد کیورینگ را مقرون   هاقالبعمل جهت افزایش میزان تولید و کاهش مقدار   طورهب. سازد می صرفه بها

سمت کیورینگ    خد ست صه ق سب با ظرفیت تولید قطعات  از محفظه ع ارت ا ده در آن ش  ریزیجرمای با ابعاد منا

 جرمیون عث تسریع در هیدراس  و این عمل با باشد میو توسط دستگاه دما و میزان رطوبت محفظه افزایش    قرارگرفته

ست که کیورینگ تا حد زیادی تولید را از   شود می شته عوامل جوی دور  تأثیر. الزم به توضیح ا سائلی از   و نگاه دا م

 .هددمیرا نیز کاهش  ریزیجرمو هزینه نگهداری قطعه بعد از  نمایدمیدر فصل سرما را حل  جرمزدگی ق یل یخ

 هاقالب باز کردن

تا برای مرحله پخت     دن شدددومیمحل نگهداری منتقل    به  خارج و   ها قالب  ، قطعات از  پس از اتمام مراحل کیورینگ   

و به ابتدای خط تولید عودت داده  شددوندمی کاریروغنکامدر تمیز شددده و  هاقالب. پس از باز شدددن آماده شددوند

 .قرار گیرند مورداستفادهجددار تا م شوندمی

 پخت قطعات

 باو آون عدد کوره  چهارعملیات در این . باشددندمیپخت  خشددک کردن و ، آمادههاقالبقطعات پس از باز کردن 

قطعات با توجه به نوع جرم و کاربرد قطعه      قرارگیریو دمای   زمان مدت . شدددودمیانجام   مترمكعب  06ظرفیت مفید   

 .شوندمیاعمال  الذکرفو  تجهیزاتمشخص و توسط  موردنظر

 

 خط تولید یهادستگاهسایر 
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 ،یزیررم، قیف ججرمهای حمل واگن یزهای وی ره،میی، اروپامیكسرهای ها و تجهیزات خط تولید شامل سایر دستگاه

 .دناشبیقیچی دستی، موتور جو  برقی و .... م برقی، ارهازجمله  یسازجرثقیل سقفی، ابزار و تجهیزات قالب

 کنترل کیفیت

شابه      کیفیت فرآورده سایر محصوالت م صنعتی عامل مهمی در جذب بازار و رقابت با  شدن   . لذا ملزومباشد میهای 

 باشدددیماز اعت ار قطعی برخوردار  کنندگانمصددر که نزد کلیه صددنعتگران و  المللیبینبه رعایت اسددتانداردهای 

سی و       عنوانبه سا صل ا سنجش تولیدات و  شده پذیرفتها صنعتی، احو معیاری برای  شرای  شناخت  دهای  ط عوامل و 

 .نمایدمیمحصول را ایجاب الزمه در  هایکیفیتاعمال کنترل جهت حصول به 

ید و محصول فرآیند تول پیرامون مواد اولیه، هاییآزمایشو احیانار انجام  بازرسی، نظارتدر فرانسوز یزد کنترل کیفی 

 .گیردبرمیهای استاندارد در وصیهنهایی را در نیل به شرایط و ت

 برنامه تولید سالیانه

هستند ان و غیره ، سیمیگرختهیرصنایع مختلفی چون نفت و پتروشیمی، فوالد و  ازیموردن نسوز ساختهپیشقطعات 

لید یک گوناگون، امكان تو یهایریپذانعطا  به علتکارخانه  .شونددر روز تولید می ساعتههشتسه شیفت  درکه 

چه میزان و درصد . آنداردی متفاوت از ظرفیت تولید را قطعه با حداکثر ظرفیت تولید و یا قطعات گوناگون با درصدها

 .باشدمیو شرایط عینی همزمان  هاسفار  ،دینمایمرا مشخص  دیتولقابلهر یک از انواع قطعات 

 


