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مقدمه1-1
ازجملهدردسترسهايوروديازتوانمیچگونهکهکنندمیتعیینصنایعیاتولیدمهندسین

وکیفیت،عملکردچوناهدافیبهدستیابیبراياطالعاتومواد،سرمایه،تکنولوژي،انسانینیروي
.جستبهرههزینهحداقلبامشترينظرمورداطمینان

ايگونهبهاستدسترسدرهايوروديازبهینهوصحیحکارگیريبه،تولیدریزيبرنامهازهدف
ازوشوداستفادهدسترسدرآالتماشینتوانحداکثراز؛شودکاستهچشمگیريطوربهضایعاتازکه

بدستاطالعاتبراساستولیديریزيبرنامه.آیدعملبهاستفادهحداکثرانسانینیرويتواناییوتخصص
.گرددمیسازماندهیدسترسدرآالتماشینتولیديتوانوانسانینیرويسنجیزمانازآمده

شرایطواجداپراتوریکبرايالزمزمانتعیینمنظوربهمختلفهايتکنیکازعبارتستزمانسنجی
.دهدمیانجاممعینکارآییسطحدررامشخصیکارکه

ارائهمانندبسیاريمنافعبهتوانمیآنطریقازکهاستروشیزمانسنجیگفتتوانمیعبارتیبه
مدیریتبههمچنینویافتدستتولیدفزونیوانسانیعملکردارتقاء،هاهزینهکاهش،بهترخدمات

غیرهايزمانتولیديهايواحددر.نمایدجداآنموثرزمانازراتولیدموثرغیرزمانکندمیکمک
راآالتماشینوانسانینیرويوريبهرهنهایتدرونمودحذفراآنهاتوانمیکهداردوجودمفیدي
موجوديتوانیممیصحیح،ریزيبرنامهوکارياستانداردهايزمانداشتندستدرازپس.دادافزایش

.نماییمکنترلوریزيبرنامهراها

کارآموزيمحلمعرفی2-1
بناومربعمتر58/500مساحتبهزمینیدر-فوالديقطعاتگريریختهریزاناستیلشرکتفعالیت
بهرهبهقمشهرستاندر1368سالدرمربعمتر24/500بربالغرفاهیتولیداداري،ساختمانهايشامل
یرسید.بردار

فوالدهاي–استیلاستینلسفوالدهايانواعگريریختهدرسابقهسال24داشتنباریزاناستیلشرکت
سالدرقطعهتن9500تولیدتوانباآلیاژيچدنهاينیزوآلیاژيفوالدهاي-سایشضدفوالدهاي-نسوز

و1000kgو500kgالقائیهايکورهشاملتجهیزاتوچدنیوفوالديتن12تاکیلوگرم2وزناز
2000kg5000وkg12000وkgهايسیستمبهمجهزحرارتیعملیاتیهايکورهدستگاهپنجو

،قالبگیريتجهیزاتمتر،5×5ابعادباایرانخصوصیبخشحرارتیعملیاتکورهبزرگترینوکامپیوتري
،ترشیمیآزمایشگاه،اولتراسونیک،کوانتومتريمدرنآزمایشگاههاي،کاريتمیزوریزيذوب

.باشدمیفعال،سازيشبیهبرنامهبهمجهزمهندسیوطراحیواحدمکانیکیخواصومتالوگرافی
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شرکتراهبرديهايبرنامه3-1
درراخودامنیتیمشیخطمیانهخاورتولیديصنایعتوسعهدرتخصصیریزاناستیلشرکتراستاایندر

:کندمیپشتیبانیآنازوداشتهاعالمزیرشرحبهبندهفت
:برتمرکزباشرکتاطالعاتیهايداراییکلیهسازيامنوشناسایی



۴

مجازغیرهايدسترسیبرابردراطالعاتازحفاظت

اطالعاتمحرمانگیحفظازاطمینان

سازماناطالعاتماندنیکپارچهازاطمینان

کاروکسبفرآیندهايبراياطالعاتبودنپذیردسترسازپشتیبانی

کسببهمربوطنیازهايمناسبپوششوکشورامنیتیمقرراتوقوانینراستايدربرداشتنقدم

مربوطهمقرراتوقوانینومعدنوصنعتحوزهدرکارو

ازامنیتیحوادثبامواجههبرابردرشرکتماموریتتداومواستمرارجهتشرکتآمادگیارتقاء

کاروکسبتداومطرحآزمایشونگهداريسازي،پیادهطریق

اطالعاتامنیتهايرخنهتمامیگزارشطریقازامنیتیهايرخنهرساندنحداقلبهوپیشگیري

رسیدگیجهتاطالعاتامنیتمدیربهمشکوكوواقعی

امنیتهايسیاستازپشتیبانیفرآیندهايایجادوامنیتیمخاطراتکاهشجهتدرتالش

امنیتیهايحفرهکنترلوتداومونگاريرمزهايطرحشاملاطالعات

هاسیستمواطالعاتپذیريدسترسمورددرکاروکسبهاينیازمنديپوشش

سازيآمادهوهاسیاستاجرايوجدیدهايشیوهوابزارهابکارگیريبااطالعاتامنیتافزایش

اطالعاتامنیتمدیرتوسطسازيپیادهزماندرالزمپشتیبانیجهت

بخشهرمدیرانتوسطهاسیاستاجرايحسنمسئولیت

افرادپذیريمسؤولیتارتقاءوکارکنانکلیهبرايمیدکوامنیتیمشیخطیپذیرشبودنالزامی

شرکتاطالعاتامنیتزمینهدر

زمینهدرشرکتسرمایهارزشمندترینعنوانبهشرکتکارکنانآگاهیوآموزشسطحارتقاء

کارکنانتمامیبراياطالعاتامنیتزمینهدرآموزشیهايدورهبرگزاريطریقازاطالعاتامنیت



۵

شرکتمشیخط4-1



۶

اهداف5-1

تولیدسطحدرشرکتارتقاءوایرانگريریختهکارخانجاتبیندرتعالیوممتازموقعیتحفظ*

جهانیکنندگان

باالتکنولوژيباپیچیدهقطعاتانواعکنندهتولیدبهترین*

چنانراخودشرکتمانوینآوریهايفنازاستفادهبرايزمینهایجادوشرکتفعالیتهايگسترش*

وانظباطونظممشتریانبراياحتراموکیفیتآوريفنمفاهیمباتوامآننامکهکنیممیمتحول

.باشدپذیريمسئولیت

اهداف شرکت1-5-1
:قطعاتساختمهندسیتوانارتقاء-

هامجموعهوقطعاتتدارکاتوتامینجهتدرکشورداخلدرساختعملیاتوتعمیقتقویت
سنگینتآالماشیننیازموردمحصوالت

:شکوفاییورشد-

و قطعاتتولیدوطراحیطریقازبازارسهمافزایش،مدیریتنظامتوسعهبامدتبلندرشدتضمین
معدنیوکشاورزي،راهسازيآالتماشینهايمجموعه

:انسانیمنابع-

آنهامنديرضایتوفنیعلمی،سطحارتقاءطریقازکارکنانوريبهرهافزایشوشکوفایی

:کیفیت-
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کنندگانتامینفهرستدرحضوربرايکیفیتمدیریتجامعنظامایجادطریقازمحصوالتکیفیتارتقاء
برتر

:اطالعات-

کارآمدترینکارگیريبهبامشتریانسریعنیازتامینبرايموقعبهوکارا،صحیحاطالعاتبهیابیدست
.ارتباطاتوآوريفن

:تغییر-

تجاريشریکبهکنندهتامینتبدیلدیدگاهازتامینچرخهبهنگرشتغییر

استراتژي6-1

.المللیبینعرصهدررقابتیتوانبهدستیابیرویکردباسازماننوسازيدرمشارکت-

کنندگانتامیندرهازیرمجموعهوقطعاتساختوطراحیدانشتکنولوژيوفنیسطحارتقاء-

.هاهزینهکاهشوتولیداتکیفیوکمیافزایشمنظوربه

.صحیحارتباطاتواطالعاتبرمبتنیSCMتامینزنجیرهمدیریتاستقرار-

.انسانیمنابعومدیریتنظامتوسعه-

.تامینزنجیرهدرمالیمنابعمدیریت-

.مشتريباارتباطمدیریت-

افتخارات7-1
ISO9001:1994کیفیتکنترلسیستمگواهینامهدریافتبهموفق1378سالدرریزاناستیلشرکت

اخذراISO9001:2008گواهینامهسیستمراهایناستمراردر1385سالدروشدDNVشرکتاز
.استنموده
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محصوالتانواع1-2

عمومیمحصوالت1-1-2

Aشکنسنگقطعات
ازشدهاستخراجاولیهموادکردنخردجهتمعدنیموادفراوريدرکهاستايوسیلهشکنسنگدستگاه
.دارندرامعدنازشدهاستخراجاولیهموادکردنخردوظیفههاشکنسنگ.باشدمیاستفادهموردمعدن

شکنسنگکاربرد
مراحلبرايآنهاازبتوانکهحديتاراهاسنگومعدنیموادنمودنخردوظیفههاشکنسنگدستگاه

فرسایش،نظرازهاسنگ.داردعهدهبرنقلوحملجهتسازيآمادهیاوکرداستفادهتولیدبعدي
موردشکنسنگانواعانتخابهنگامبهبایدکهاستعواملیاینهاومتفاوتندرطوبتمیزانوابعادسختی،

.دادقرارتوجه

ایراندرموجودهايشکنسنگانواع
مثلدارندموادکردنخردبهنیازکهجاهاییدرشکنسنگنوعاین:مخروطیشکنسنگاول؛نوع

وثابتشکلقیفیکاسهیکبهمجهزمخروطیشکنسنگ.گیردمیقراراستفادهموردسیمانصنعت
رفتنقرارباموادوداردتحركدورانیشکلبهکاسهاینداخلکهاستمتحركشکلمخروطیدستهیک
میخردگرددمیواردآنبهتوپیهمانیامخروطیاهرمتوسطکهفشارياعمالوکاسهایندروندر

رسدمیحداقلبهرطوبتدرآنکاراییوبودهحساسرطوبتبهنسبتمخروطیشکنسنگ.شوند
.بودنخواهندمناسبشکنسنگنوعاینبرايداررطوبتهايسنگبنابراین

مختلفصنایعدردلیلهمینبه.داردايسادهمعماريفکیشکنسنگ:فکیشکنسنگدوم؛نوع
ثانویههايشکنسنگازهاسنگاندازهبیشترکاهشبرايوبرندمیبهرهآنازمقدماتیابزاريعنوانبه

راحتیبهکلینکروکوارتزیتآهن،سنگمثلهستندفرسایندهوسختکهسنگهایی.گرددمیاستفاده
هاسنگکهاستمتحركوثابتفکدودارايفکیشکنسنگ.گردندمیخردفکیشکنسنگتوسط

.گردندمیخردفکدواینبینگرفتنقراربا

نحوه.داردمتعدديکاربردهايساختاردلیلبهايضربهشکنسنگ:ايضربهشکنسنگسوم؛نوع
کههاییچکشرويبروروديدهانهازهاسنگکهاستصورتبدینايضربهشکنسنگعملکرد
مرجوعکنندهخرداتاقکبهشدنخردکمیوضربهچندینازپسوگیردمیقرارهستندچرخشدرحال

اندازهبهسنگهاکهشودمیتکرارآنقدرعملاینوافتندمیهاچکشرويمجدداآنجاازوگرددمی
باسنگهابرخوردهاچکشحرکتاینکهبرعالوه.شودمیخارجخروجیدهانهازوشدهخردکافی
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سنگبرايشکنسنگازنوعاین.شودمیسنگهاشدنخردسببنیزکنندهخردصفحاتباویکدیگر
.نداردمناسبیعملکردمرطوبونرمسنگهايبرابردرامااستمناسبسختنیمهوتردسخت،هاي

غلطکدوپیداستآناسمازکهطورهمانغلطکیشکنسنگدر:غلطکیشکنسنگچهارم؛نوع
دوبینفاصله.پذیردمیصورتفشاراعمالباواینتوسطهاسنگنمونخردعملکهداریمگردان
خردمواداندازهباشدچقدرغلطکدواینبینفاصلهاینکهبهبستهواستتنظیمقابلراحتیبهغلطت

داردندانهیاوبرجستهصاف،نیازحسببرتواندمینیزهاغلطکاینسطح.هستندمتفاوتشده
گردد(عرضییاطولیدندانه)

7HSچکش

120کوبیتچکش
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14HSچکش

104پارکرکشچ

10HSچکش
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103پارکرکشچ

فکشانه

رینگی2کانکیو
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شفتسرمهره

توگل

باتمشل



١۵

تاپشل

کانکیو

هدسنتر
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بوش

گلدانی

خرگوشیچکش
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گودوین

شلتاپ

کانکیو
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Bراهسازيآالتماشینقطعات
وقطعاتتداركوتامینهدفبا1372سالدرایرانراهسازيآالتماشینقطعاتومهندسیشرکت

کنندگانتامینازايزنجیرهخلقبراي(هپکو)سنگینتجهیزاتتولیدشرکتنیازموردهايمجموعه
ازاستفادهبااستتوانستهراستاایندرکهگردیدتاسیسداخلیصنعتسعهتوجهتدرقطعات

طراحیزمینهدرچشمگیريموفقیتهايبهصنعتدرموجودبالقوهظرفیتهايوداخلیصنایعتوانمندیهاي
نائلمعدنیوکشاورزي–راهسازيآالتماشین،هايمجموعهوقطعاتومونتازساخت–سازينمونه–

.گردد

400PCناخن

E25TDناخن
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988Bلودرباکتمحافظ

JCBناخنگوشه

966کلنگ
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842کلنگ

ولوو180کلنگ

155روبند
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155بندبغل

560ناخن

962ناخن
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966ناخن

250-290-340بیلگوشه

F90Lکلنگ
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بکوناخن

19سایزحفاريناخن

N8Dگیرشنلقمه
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80کاوازاکیناخن

250دوسانناخنگوشه

70کاوازاکیناخن
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400دوسانناخنگوشه

155کمانوپین

800PCکلنگ



٢۶

سنگی500هیوندايکلنگ

اسپراکتدنده

14Gکلنگ
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(پالونی800PC)روبند

155بیلگوشه

(912تیغه)تاییسهلیپ
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استریت155بیلگوشه

200PCبیلگوشه

2GT-966کلنگگوشه
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k8Dبیلگوشه

500هیوندابیلگوشه

950LGناخنگوشه
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R85-DMفوالديبیلگوشه

R-65Dفوالديبیلگوشه

R-K7Dفوالديبیلگوشه



٣١

سفارشیمحصوالت2-1-2
مهندسینتوسطمشترينیازوخواستهطبقبرکهدهندمیسفارشراخاصیمحصوالتمشتریانبرخی
استانداردطبقتاییدیهگرفتنصورتدروشودمیتستآزمایشیصورتبهتولیدازقبلوطراحیصنایع

.شودمیتولیدمرحلهواردشرکتهاي

دیافراگم
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کارآموزيمختصرشرح1-3
شماربهصنعتیهايواحددرواساسیمهمهايفعالیتمهمترینازموجودیهاکنترلوریزيبرنامهامروزه

کنترلبخشمدیریتخاصتوجهموردهموارهموجودیهاکنترلعنوانباشدهمتمرکزفعالیتهاي.رودمی
عهدهبهکهوظایفیواهدافبهتوجهبانیزصنعتواحدهايسایر.استصنایعمهندسیووسفارشاتمواد

مطالعهموردراموجودیهاکنترلوریزيبرنامهفعالیتهايدررایجسیاستهايخاصنوعیبهدارندهریک
اصلیهدف.دارندگرایشفعالیتاینادارهبرايمشیخطوسیاستنوعیبهخودمصالحوبنابردادهقرار
سیاستترینمناسبهاهزینهوشرایطتحلیلوتجزیهباکهاستانموجوديکنترلوریزيبرنامهامور

استیلصنعتیشرکتدرکهگزارشایندر.نمایداتخاذکارخانهدرموجودينگهداريوسفارشبرايراها
.ایمپرداختهصنایعمهندسینوظایفعمدهبررسیوومحصوالتتولیدچگونگیبهماگرفتهصورتریزان

:عملیاتکلیات2-3

ناشیعمدتاًدهدمیرخصنعتایندرکهحوادثیواستصنایعترینپرمخاطرهازیکیگريریختهصنعت
بهنماید،ایجاددیگرانوخودبرايراحوادثیتواندمیکهاستکارگرانانگاريسهلوناایمنشرایطاز

هرازبخشترینمهماستالزامیحادثهوقوعازقبلکنترلیاقداماتانجامصنعتاینبودنپرخطردلیل
.استخطراتشناساییبهداشت،وایمنیمدیریتسیستمهرترکاملعبارتبهوبهداشتیوایمنیبرنامه

:گريریختهتعریف3-3
آنگاهوقالبنامبهايمحفظهدرمذابریختنذوب،طریقازآلیاژهاوفلزاتدادنشکلفنگريریخته

شدهشناختهفرایندترینقدیمیروشاین.باشدمیقالبمحفظهشکلمطابقآنانجمادوکردنسرد
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وشدندمیساختهرسخاكازگريریختههايکورهاولین.استفلزاتمطلوبشکلآوردنبدستبراي
.شدمیچیدهآندرتناوببهچوبومسازهايالیه

گريریختهصنعت4-3
بارتکهايقالبدرگريریخته:شوندمیتقسیمدستهدوبهگريریختههايروشقالبنوعدیدگاهاز

(Expendable Molds)دایمیهايقالبدرگريریختهو(Permanent Molds)شوندمیتقسیم.
زیرمواردشاملهستنددخیلگیريقالبدرکهتجهیزاتیمجموعهوتکنولوژيبهتوجهباگريریختهاما
قالبدرگريریخته،(فلزيهايقالب)ویژهروشبهگريریختهاي،ماسهقالبدرگريریخته:شودمی

درگريریختهدقیق،گريریختهدیزاماتیک،باال،فشارباوفلزيقالبدرگريریختهکم،فشارباوفلزي
قطعه،تولیدمیزانبهتوجهباکهاست،کاربرديدارايفوقمواردازیکهر.غیرهوکوبشیهايقالب

.شودمیاستفادهآنازقالب،جنسوابعادآن،نظرموردکیفیت

:ایراندرگريریخته5-3
سالدرمعادنوصنایعوزارتتوسطشدهصادرتأسیسجوازتعدادایران،آمارمرکزهايگزارشبراساس
2077به1385سالدرکهمورد391اساسیفلزاتتولیدزمینهدرصنعتیهايکارگاهایجادبراي1375

.یافتافزایشمورد

گريریختهموادوفلزات6-3
برنز،برنج،آلومینیم،فوالد،آهن،:ازعبارتندگیرندمیقراراستفادهموردگريریختهدرغالباًکهفلزاتی
اینمیاندر.رويآلیاژهايازبعضیوتوریموکادمیومبریلیوم،منیزیم،نیکل،کروم،تیتانیوم،منگنز،
سردازبعدچیزناانقباضمذاب،حالتدرسیالیتقبیلازگريریختهمطلوبخواصنظرازآهنفلزات
کهحالیدر.شودمیدادهشکلگريریختهدرفلزاتسایرازبیشکاربرد،مواردوکافیاستحکامشدن،
قبیلازصنایعازبعضیدرمخصوصمشخصاتوکمتروزنعلتبهآلومینیومقبیلازدیگريفلزات

.گیردمیراآهنجايتدریجبهسازي،خودروصنعت
:استزیرشرحبهتولیدمراحلعموماً

.آنازگريریختهنقشهتهیهونظرموردقطعهطراحی-1
.گريریختههاينقشهرويازقطعهمناسبمدلتهیه-2
.مطلوبآنالیزبانظرموردفلزازمذابتهیه-3
.استقطعهشکلبهکهخالیفضايیامناسبقالبتهیه-4
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قالبداخلدرآننصبوریختگیقطعهخالیتومناطقبرايماهیچهتهیه-5
ازبتوانندشدهمتصاعدگازهايکهطوريبهمناسبسرعتودماباقالبداخلبهمذابفلزریختن-6

.شودپرمذابفلزازکاملطوربهقالبفضايوشوندخارجقالبداخل
داخلدرحفرهیاخالیفضايانقباض،اثربرکهطوريبهقالبداخلدرمذابفلزشدنسردکنترل-7

.نشودایجادقطعه
.شودخارجقالبدرونازراحتیبهبایدریختگیقطعهانجماد،ازبعد-8
شوندجداقطعهازآسانیبهبایداندچسبیدهقطعهبهکهاضافیهايقسمت-9

:هاچسب7-3
شیمیاییترکیباتدارايمعموالًهاچسباینشوندمیمتصلیکدیگربههاچسبوسیلهبهنسوزمواد

سطحپیدایشباعثاتیلسیلیکات.باشندمیکلوئیديسیلیسوسدیمسیلیکاتاتیل،سیلیکاتمانند
.شودمیعالیشدهتمامسطحآمدنوجودبهباعثنیزکلوئیديسیلیس.شوندمیخوببسیارشدهتمام

:دیگراجزاي
استفادهخاصیمنظوربهکدامهرکهباشدمینیزدیگريموادشاملفوقموادبرعالوهمناسبترکیبیک
:ازعبارتندموادایناین.شوندمی
.ویسکوزیتهکنندهکنترلمواد-الف
.مدلسازيمرطوبقابلیتودوغابسیالیتکنترلجهتکنندهترمواد-ب
.هواهايحبابکردنخارججهتکفضدمواد-ت
.هاتركتقلیلوشدنخشکدرکنترلجهتژالتینیمواد-ث

گريریختههايروش8-3
.نشدهخشکايماسهقالبدرگريریخته:(Green sand casting)ترماسهدرگريریخته
Dry)خشکماسهدرگريریخته sand casting):ایندر.شدهخشکايماسهقالبدرگريریخته
دادهقرارمناسبیمدتبهگرادسانتی◌ٔ درجه300حدوددمايباايخانهگرمدرايماسهقالبروش،
.گرددمیخشکوشده

Skin-dried)خشکروقالبدرگريریخته mould casting):آندرگريریختهروشایندر
میانجاماستشدهخشکمعینیعمقتامشعلیکبااغلبهاآنسطوحکهايماسههايقالبازدسته
.شود
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Open)ماسهدرروبازگريریخته sand casting):لنگهبدونايماسههايقالبدرگريریخته ٔ◌
.شودمیاستفادهدارندتختسطحیککهکمتردقتباقطعاتتولیددرروشایناز.رویی

.خمیريحالتدرگريریخته:(Semi solid casting)جامدنیمهحالتدرگريریخته
گچدرگريریخته
Plaster)گچیقالبدرگريریخته mould casting):هايقالبازاستفادهباگريریختهروش
آلیاژهايازباال،ابعاديدقتباقطعاتیتولیددرروشاین.دیگرهايافزودنیوفرنگیگچازشدهساخته

.رودمیکاربهآهنی،غیر
(...دمهودودغبار،وگردگازها،)شیمیاییمخاطرزايعوامل

آهن،سولفورکربن،مونوکسیدگوگرد،اکسیدديگازشاملگريریختهحرفهدرشیمیاییهايآالینده
وکلریدفنل،نظیرمواديوکرومومسنیکل،کادمیم،سرب،نظیرسمیفلزاتونیتروژناکسیدهاي

.استشدهبیانگريریختهصنعتدرهاآنغلظتجدولدرکهباشدمیدودغبار،وگرد...وآمونیم

گريریختهصنعتدرهوادرمنتشرهموادسطح9-3
گريریختهواحدهايدرشغلیبیماریهاي

بایستی.هستندخطرناكتنفسیدستگاهبرايکهدودوشیمیاییموادگردوغبار،چونعواملیکنترلبراي
منتقلکارمحوطهازخارجبهراآنهایاوکردجلوگیريهاآنایجادازداد،کاهشراهوادرموجودذرات
سالمتباوراحتیبهراخودکارزمانمدتبتوانند،افرادسایروکارگرانکهشودایجادمحیطیتانمود

استنشاقولیاستمجهزمواداینبرابردردفاعطبیعیسیستمیکبهانساناینکهوجودبا.کنندسپري
مختلفطرقبهگريریختهواحدهايدرموجودغبارگردوودود.استمضراندازههردرگردوغبارنوعهر
:ازعبارتندهاناراحتیاینازبرخی.کندمیناراحتیایجادانساندر

هاچشموپوستدرخراشیدگیوخارشایجادمثلبدن،خارجیسطوحدرناراحتیایجاد
.هستندسمیعواملیدارايکهموادياثردرشدنمسموم
وسیلهبهکه(asbestosis)آزبستوزیسوصنعتینفستنگیمانندریه،وتنفسیمجاريهايناراحتی

.شوندمیایجادکارمحیطدرموجودمواد
گريریختهواحدهايدرشغلیبیماریهاي

کهشودمیریهدرشدیدهايبیماريباعثباشدداشتهوجودآندرگردوغبارکهمحیطیدرکردنکار
میناراحتیاینباعثکهگردوغبارينوعاساسبر.شوندمینامیده"Pneumoconiosis"اصطالحاً

-Silica)سیلیکوزیس_سیلیکابیماريازتوانمیمثالبراي.شودمیدادهبیماريبهمخصوصینامشود،
silicosis)هنوزاگرچه.باشندمیسرطانتولیدمنشأکهدارندوجودايکنندهآلودهموادامروزه.بردنام

.نداردوجودریهسرطانایجادخطرافزایشوهاگريریختهمحیطآلودگیبینمعینودقیقايرابطه
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ازاطمینانبراينتیجهدر.سازدمیبیشترراپدیدهایناحتمالکهاستدستدرزیاديبسیارمداركولی
بایستیشوند،حذفکارمحیطازاستانداردازباالییحددرهاگريریختههوايکنندهآلودهمواداینکه
مضرشیمیاییموادازگريریختهواحدهايکهحاضرحالدرمخصوصاًمسئلهاینرود،بکارفراوانیدقت
.استمطرحبیشترکنندمیاستفادههاقالبتولیدبراي
قرارمیکرون2/0-5/0محدودهدراندازهلحاظبهعموماًشوند،میناراحتیایجادباعثکهگردوغباريذرات
ايوسیلهشوندنمیمشاهدهمسلحغیرچشمبااغلبو(استمترمیلیهزارمیکبرابرمیکرونیک)دارند

تیندالاشعهنامبهسادهاستدستگاهی.شودمیپیشنهادگردوغباروجودامکانبررسیبرايکه
(Tyndall beam)تشکیلاستزیاديبسیارشدتدارايکهنورموازياشعهیکازدستگاهایناست

نمیمعینراگردوغبارغلظتمقدارروشاین.کندمیآشکاررامشاهدهقابلغیرذراتاشعهاین.استشده
بسیاروسیلههمچنینوگردوغبارنشرمنابعکردنمشخصبراياقتصاديوسریعروشیکولیکند،

.استجدیدوقدیمتأسیساتآییکارکنترلبرايمفیدي

:هامشخصهتعیین10-3
گرفتهبکارتهویهبرايکهسیستمینوعبایستیگردید،مشخصآلودگیمسئلهبهمربوطابعاداینکهازپس
بابایستیهوامحركسیستمهمچنینوگردوغبارذراتجداکنندهوکنندهجمعنوع.گرددبررسیشودمی

.باشدمتناسبهواکنندهآلودهموادترکیبیاجزاءواندازهمقدار،
اگر.باشدمساويجداکنندهیافیلترکاراییزمانبابایستیکاريشیفتلحاظبهفرایندسیستمنوع

زمانازتوانمی.استتوقفزماندارايومتناوب،نوعازشودمیمحیطکردنآلودهباعثکهفرایندي
هردرکاري،شیفتهرپایانیانهارموقعدرمثالعنوانبه.کرداستفادهفیلترهاکردنتمیزبرايتوقف
کهکرداستفادهسیستمیازتهویهبرايبایستیباشد،قطعامکانبدونومداومنوعازفراینداگرحال

پارچهفیلترهايانتخابدرخصوصبهمسئلهاین.کندحفظفرایندتداومطولدرراخودکاراییوقابلیت
.استمهمبسیار(fabric filter)اي

صنعتیتهویه11-3
شاخهدودارايتهویه.باشدمیکارمحیطدرآلودههوايتخلیهیاوپاكهوايتامینازعبارتتهویه

.استصنعتیتهویهومطبوعتهویهاساسی
:گیردمیبردررااصلیهدفسهصنعتیتهویه

1 کارگرانسالمتیتامینمنظوربهآالیندهموادغلظتکاهش-
2 انفجارحدازترپایینتاآالیندهغلظتکاهشمنظوربهایمنیاهدافباهاآالیندهکنترل-
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3 شاخهدودارايصنعتیتهویه/کنندهتصفیهوسایلایجادباآزادهوايبههاآالیندهانتشارازجلوگیري-
.باشدمیموضعیتهویهورقتییاعمومیتهویه

پراکندهازقبلآنهاانتشارنقطهنزدیکتریندرهاآالیندهاندازيدامبهوآوريجمعبراساسسیستماین
.میگردداجراءوطراحیآنهاپاالیشوانتقالومحیطدرشدن

:موضعیتهویهسیستماصلیاجزاي12-3
1 )هود- Hood )
2 )کانال- Duct )
3 )پاالیشگر- Collector )
4 )هواکشیافن- Fan)
5 Smokestak)دودکش- )

:سیستمطراحیازقبلکارگاههامورددرالزمطالعاتا13-3
1 کارگاهیاکارخانهاطرافدرمسکونیاماکن،کارگاههاتعیین-
2 کارگاهارتفاعوعرض،طولتعیین-
3 کارگاهکفوسقفازنیزوکارگاهطولوعرضازآالیندهانتشارمنابعفاصلهتعیین-
4 آالیندهانتشاردستگاهبهنسبتکارگرموقعیتبررسی-

:هود14-3
هدایتوگرفتنهودوظیفهشوندمیساختهمختلفهايجنسازومختلفهاياندازهواشکالدرهودها

موادبرايبودهمتفاوتآالیندهماهیتبهتوجهباهودجنس.باشدمیکانالسمتبهمحلازآالینده
در.شودمیاستفادهفلزيهودهايازدیگرهايپروسهبرايوفلزيغیرهودهايازاسیديوخورنده
کنندهاحاطهدومايمرحلهدروکارکاملکنندهاحاطهاالمکانحتیهودکهنمودسعیبایدهودساخت
.نمایدتخلیهاصلیمنبعازیکنواختبطورراهواوباشدجزئی

:هوددرهواجریانودبیتعیین15-3
دامبهسرعت،کارمحلتاهودفاصله،پروسه،هودنوعبهبستگیمختلفهودهايجهتهوادبیتعیین
آمریکاصنعتیبهداشتسازمانباشدخاصپروسهجهتهودچنانچهداردهودعرضوطولواندازي
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(ACGIH)چرخقطربهتوجهباآسیابچرخهودجهتمثالبعنواناستکردهتعیینرادبیمقادیر
،اندازيبدامسرعت،عرضبهتوجهبااندازيبدامهودهايجهتولیاستشدهتعییندبیحدودآسیاب
.نمودتعیینرادبیتوانمیهودمساحتو(X)انتشارمحلتاهودفاصله

:کانال16-3
یکبایدکانالشبکهدارندراپاالیشگرسمتبههودداخلازهواهدایتوظیفهتهویهسیستمدرکانالها
گرددبرقراردودکشبههودازهواجریانتانمایدتامینهودوخروجیدهانهبینرامناسباستاتیکفشار

وهواکشبینمنفیفشارتولیدبهقادرهواکشاینبایستیشودواقعخروجیدهانهازقبلهواکشاگرو
.باشدخروجیدهانهوهواکشبینمثبتاستاتیکفشارتامینوهود

.دهدانجاممناسبعمرطولدرراهدفاینتاشودانتخابطوريبایدکانالشبکهجنسونوع
شکلتغییریاوآیدمیبوجودگرفتگیآنهادرمدتیازپسکهشودمیساختهوطرحزیاديسیستمهاي

بوجودسوراخزانوئیقسمتدرنامرغوبجنسازاستفادهصورتدریاوشودمیناهموارآنهاسطحوداده
.آیدمی

:کانالسیستممختلفقسمتهاي17-3
هااوریفیس،کوچکبهبزرگیابزرگبهکوچکتبدیلهاي،هازانوئی،مستقیمقطعاتشاملکانالشبکه

برايتبدیلقطعات،نظافتوبازدیدهايدریچه،انشعاب،هاراهیسه،جریانهايدهندهجهت،
.باشدمیآلودگیکنترلوهواتصفیهوهاهواکشبهاتصال

ورقاز"عموماکانالهاجنسشوندمیساختهبیضییاوگرد،مربع،مستطیلاشکالبههواکانالهاي
قابلکانالهايوفایبرگالس،اسبیآوسیويپیپالستیکمصرفقابلهايجنسدیگرازبودهگالونیزه
.استشیارداروانعطاف
گريریختهتهویهسیستمهايبازرسیدراصلیعوامل

:هواکش
انرژيبهراالکتریکیانرژيوبودهمحرکهنیرويعاملتهویهسیستمدرکههستندوسایلیهاهواکش

رانندمیعقبیاوجلوبهراهوامداومبطورخودآئرودینامیکعملباهاهواکشنمایدمیتبدیلمکانیکی
شانوظیفهدومینونیازمورداستاتیکفشارتامینآنهاکاراولیندهندمیانجامعمدهکاردوهاهواکش
فشارآمدنبوجودسبباشبرندهجلوتیغهسمتدرهواکش.استفیزیکینظرازهوادادنحرکت

پائیندراستاتیکيفشارهااین.نمایدمیایجادمنفیاستاتیکفشارخودعقبدرومثبتاستاتیک
.گرددمیدودکشسمتبههواحرکتسببدستباالودست
.داردوجوداصلیهواکشنوعسهکلیبطور
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Axialمحوريهايهواکش-الف fans

Centnfugdسانتریفوژهايهواکش-ب fans

Specialویژههايهواکش-ج type forms

Centrifugalسانتریفوژهواکش Fans

هواورانشمکشهاهواکشایندرآورندمیئربحرکتمرکزازگریزنیرويبراساسراهواهاهواکشاین
یاکوپلینگ،شفتالکتروموتوریکشاملوشدهمتصلکانالبه"عموماهاهواکشایناستعمودهمبر

سهبهورفتهبکارموضعیتهویهبرايهاهواکشاین.باشدمیپایهوحلزونیپوسته،پره،تسمهپلی
.شوندمیتقسیمدسته

Radialشعاعیپرهبایفوژسانترهايهواکش Impellers

میوشدهطراحیزیادسرعتبرايآنساختمان،بودهشعاعیمستقیمهايپرهدارايهاهواکشاین
آنهايپره.دهدعبورخودازوآوردهدربحرکتزیادکارآئیباراسنگینتاسبکذراتحاويهوايتواند

درزیاديکاربردهاهواکشاین،داردذراتبرخوردبرابردرزیادمقاومتکهاستشدهطراحیطوري
وهستندمتوسطیگردشسرعتدارايبادبزنهانوعاین.دارندموضعیبصورتصنعتیتهویههايسیستم

.نمایندمیصداتولید"نسبتا .

:بازرسیروش18-3
تهویههايسیستمدربازرسیهايروش

منبعتافاصلهشکل،جنس،هود،نوع:هودبررسی
واتصاالتزانوشکلجنس،شکل،:کانالبررسی
حرارتییاايپرهآنمومترباسرعتگیرياندازه:کانالداخلدرسرعت

هواکشنوع
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فصل چهارم
صنعتیشرکتوضعفوقوتنقاط

، پیشنهادات و نتیجه ریزاناستیل
گیري
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نقاط قوت و ضعف 1-4
ضعفوقوتنقاطبزرگنسبتاصنعتیمحیطایندرکارآموزييدورهطیشدهانجاممشاهداتبهتوجهبا

:نمودبیانزیرشرحبهتوانمیراریزاناستیلشرکت
مثال.باشندداشتهمختلفیهايبنديدانهداراياستممکناولیهمادهنوعیکازرسیدههايمحموله
موادنیزشکندرسنگشدنخردازپسوداردمیلیمتریکزیرسایززیاديمیزانبهاياولیهمادهمحموله

برعالوه.شودمیسیلوهادرمیلیمتریکزیراولیهموادآمدنزیادعثباکهگرددمیتولیدمیلیمتریکزیر
نظردرهمباراعواملایناگرکهداردراخودشخاصتولرانسنیزهاتوزینوسیلوهاازمواديتخلیهآن

موادتهیهدرکهشودمیپیشنهادولی.کندمیتوجیهراهاسیلودرمواد(تن5مثال)آمدناضافهبگیریم
موادتاگیردصورتدقتحداکثرهاتوزینوسیلوهاموادازخروجوسازيآمادهبخشبهموادورودواولیه

.شودمینیممسیلوهادراضافی
باانسانینیرويوتجهیزات،میآیدپیشکارخانهایندرمواقعازبعضیکهاولیهموادکمبودعلتبه

استفادهساختزمانیيفاصلهبیشترینباتوالیازکهمیشودپیشنهادمواقعایندر.میشوندمواجهبیکاري
اینازکهمیشودایجادتولیدفواصلبیندرتجهیزاتوانسانینیرويبیکاريصورتایندرچون.شود
.کرداستفادهتجهیزاتتعمیراتونگهداريوانسانینیرويآموزشبرايمیتوانزمان
بهراخودکاربایدواحدهاتمام،دهدانجامخوبیبهراخودوظیفهبتواندریزيبرنامهواحداینکهبراي

.کنندمیایفاتريمهمنقشبازرگانیواحدوفنیواحدفروش،واحدکارخانهایندر.دهندانجامدرستی
زیادتنوع،کارخانهمشکالتازیکی.باشدداشتهبیشتريدقتسفارشاتگرفتندربایدفروشواحد

اندازيراهبرايرازیاديزمان،باشدمیکمآنهامیزانکهسفارشاتازبعضی.میباشدتولیديمحصوالت
تمامبانتوانندتجهیزاتمیشودموجبکهمیدهنداختصاصخودبههاقالبتنظیموپرسهايدستگاه
حفظوجذببهزیادتنوعباتولیدکهکرداشارهبایدنکتهاینبهولی.باشندداشتهتولیدخودظرفیت

حرکتکمتنوعبامشخصمحصوالتتولیدسمتبهشرکتکهمیشودپیشنهاد.میکندکمکمشتریان
.کند
اولیهموادازبخشیکهاینبهتوجهبا.میباشداولیهموادموقعبهتامینکارخانهمشکالتازدیگریکی

براينیازمورداولیهموادبتواندبایدبازرگانیواحد،میشودتامینچینمثلخارجکشورهايازکارخانه
.باشدداشتهوجودواحدهابرايکمتريمحدودیتتاکندتامینموقعبهراتولید
ایجادباعثمعموالپرسهايقالب.دهدانجامخوبیبهراتجهیزاتوتعمیراتنگهداريبایدفنیواحد

.شوندکنترلدقتبهبایدکهگرندمیمحصولتولیدبرايزمانیمحدودیت
اینتولیدخطهايایستگاهتمامچون.استدشوارکارخانهاینتولیدخطدرگلوگاهکردنمشخص
کردنکمکهمیشوندجمعزیاديمحصوالتپختواحدپشتدرگاهی.شوندگلوگاهمیتوانندکارخانه

واگنتعمیرعملیاتکردنکممثال.میگرددتولیدسرعتافزایشموجبپخت،واحددرعملیاتانجامزمان
.داردتولیدسرعتافزایشدرموثرينقشپختواحددر
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گیرينتیجهوپیشنهادات2-4
تطابقهمچنینوشودپرداختهکارمحیطدرفنیمطالبفراگیريبهشدسعیبیشترکارآموزيدورهدر

کارمحیطازخوبیتجربهطریقبدینتاشودتاکیدبیشترکارمحیطدرفنیهايتجربهباتئوریکمطالب
میقدیمیاماباالتکنولوژيباصنعتیواحدداراياستیل ریزان هرجندرسدمینظربه.شوددریافترا

بسیاراما(باشدمیژاپنکشوربهمربوطکههیدرولیکتکنولوژيباپرسهايدستگاهمثالطوربه)باشد
ایجادآنمهمدالیلازیکیشایدکندحفظراخودبااليبازدهیاستتوانستهتاکنوناماکهقدیمی

مربوطاستانداردهايتمامیقدیمیتکنولوژيهمانبااستتوانستهحتیکهاستقانونمندبسیارمحیطی
.کنداخذرامربوطهصنعتبه

بههمچنین.رسدمینظربهسختتقریبابزرگيمجموعهاینازکارآموزبعنوانکاملاطالعاتاخذ
شودمیتوصیهدلیلهمینبهکار،آموزشبعنواننهشودمینگاهکارنیرويبعنوانبیشترکارآموزها
پایان،دروکردهتعریفآنانبرايراهاییپروژهکهشوندمشغولهاییمحیطدربیشترکارآموزان

دربسزائینقشتواندمینیزکارآموزيازقبلعملیتجریات.باشندداشتهکارآموزازخوبیيارائهانتظار
هايمحیطازقبالکههاییتجربهبهتوجهباهمچنینباشدداشتهکارآموزييدورهازمفیدياستفاده
.ببرمکوتاهوفشردهيدورهایناززیاديبسیارهاياستفادهتوانستمداشتم،صنتی

هاییتجربهتوانستاماکوتاههرچندکارآموزييدورهکلیطوربهکهشودمیاشارهنکتهاینبهپایاندر
میایجادکارمحیطدرکههاییتنشبرايمقابلهبرايراهاییکاروسازهمچنینوکارمحیطدررا

دوصورتبهتوانستمیساعته240آموزيکارایناگرهرچندنکتهاینبهتوجهبا.آوردفراهمگردد
استکاريماه5/1برابرحدوداکهساعت240درزیرا.گرددواقعترمفیدساعته120ساعاتباکارآموزي

مجزاآموزيکاردوصورتبهآموزيکاراینبودنصورتدرکهآیدمیدرروتینکاریکصورتبهتقریبا
.بودیمداراراصنعتیواحددوباآشناییتوانحداقل

پایان
1394تابستان
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