
مزایاي فرآیند/ویژگی ها
:کستدايروشازاستفاده•
زاآنخریدکهاستاتیلنپلیموادها،لولهتولیدبراياولیهمواد•

بهتیلناپلیهايلولهتولیدفرآیند.پذیردمیصورتکاالبورسطریق
بهگرانولصورتبهاولیهموادکهباشدمیاکستروژنروش
موادسپس.می شودذوبحرارتاثردروشدهوارداکسترودرداخل
سپوشودمیراندهجلوبه)مارپیچمیله(ماردونوسیلهبهشدهذوب

ازپسشدهپختهمواد.شودمیقالبوارداکسترودرازخروجاز
عمالاباوکیومتانکدرونمودهعبورکالیبراتوراز،قالبسرازخروج
ازخروجمحضبهلولهسطح.شوندمیدادهشکلمناسبفشار

.گرددمیخنکسردآبجریانازهاییالیهبوسیلهکالیبراتور
کتاندربتدریجقالبازخروجازبعداتیلنپلیمذاببااليحرارت
سردآبازاستفادهباکنندهخنکهايتانکدرآنازپسووکیوم
کشندهدستگاهبوسیلهشدهتولیداتیلنپلیلوله.یابدمیکاهش

یلهبوسوشدهکشیدهکنندهخنکوخالءهايتانکدرونازبتدریج
ورداستانداعالمت،تولیدتاریخ،فنیمشخصات،زنماركدستگاه

یلهبوسسپسومیگرددثبتآنرويبرشرکتناماختصارينشان
ذکربهالزممی شوندبریدهمعینومختلفمتراژهايدربرشدستگاه

رلکنتمدیرتوسطتولیدفرایندحیندرالزمهايکنترلکهاست
نظربهسادهاتیلنپلیلولهتولیدروش.پذیردمیصورتکیفیت
یاونکندکاردرستیبهدلیلهربهتجهیزاتازیکیاگرامامیرسد

فرآیندشودخارجاستانداردمحدودهازدرجهیکآبدمايحتی
می شودمواجهمشکلباتولید

:موجودهايدستگاه•
مواد کشیامکنده-1

وافیکمیزانبهاتیلنپلیاولیهموادمکیدن)مکندهدستگاه(موادکشوظیفه
میباشداکسترودردستگاهوروديوقیفبهآنهارساندنومناسب

گراویمتریک-2
رلکنتآنوظیفهومیشودنصباکسترودروروديقیفرويبرگراویمتریک

پلی(پلیمريلوله هايتولیددراستفادهمورداولیهموادمیزانووزناتوماتیک
. شودمیاستفادهاکستروژنخطوطدرتولیدحین)…وپروپیلنپلیاتیلن،

اکسترودر-3
نهايماشیتولید،خطوطدرواستاتیلنپلیلولهتولیدخطقلباکسترودر
کلشبراينیزوبعديعملیاتجهتپلیمرهااولیهدهیشکلبراياکسترودر

.می گیرندقراراستفادهموردنهائیمحصوالتبهدادن
مانیتورینگسیستم-4

داردجودوتجهیزاتخودرويبردستگاه هاعملکردکنترلومانیتورینگسیستم
صورتهباکسترودرکنترلیسیستمبوسیلههمگیکهداردوجودامکاناینولی

گیرندقرارکنترلموردهماهنگوواحد
قالبیاداي-5

DIE باالباعثکهمی باشداکسترودروقالببیندهندهارتباط)قالبهمانیا(
کنواختیتوزیعومذابموادشدنفشرده،)سیلندرانتهاي(دايپشتفشاررفتن

.استآنکیفیوضعیتثباتمنظوربهقالبوروديابتدايدرآن
خالءمخزنیاتانکوکیوم-6

vacuumیاخالءمخازن tankقالبازبعد)Die Head)مخازنازقبلو
Die(قالبازعبورازپسمذاباتیلنپلیموادوداردقرارکنندهخنک

Head)ازتمی بایسشکلخمیريمواداینومی باشدشکلخمیريبصورتکه
بگیردبخودرااتیلنپلیلولهاولیهشکلتانمایدعبورخالءوان

اولتراسونیک-7
کهمی گرددنصب)خالءمخزن(وکیوموانازبعدUltraSonicاولتراسونیک

می باشدمختلفنقطه8ازلولهضخامتاندازه گیريآنوظیفه
کنندهخنکتانکهاي-8

Coolingهمانیاوکنندهخنکهايمخزن Tankaتولیدخطمیانه يدر
Vaccum(خالءتانکازبعداتیلنپلیلوله Tank)وکشندهدستگاهازقبلو

تعدادودمی باشاتیلنپلیلولهنهائیکاريخنکتانکاینوظیفه.داردقرارمارکر
داردتولیديلوله ياندازهوسایزوتولیدخطسرعتبهبستگیآنها

کشنده-9
آنکهبدونازرالولهبایدوداردمهمیوظیفه يHauloffیاکشندهدستگاه
نآسرعتوبکشدیکنواختومنظمصورتبهکندواردآنبرمضاعففشاري

اردچلولهضخامتتاباشدهماهنگاکسترودرازمذابموادخروجسرعتباباید
دوپهنیدچارلولهتانکندواردزیاديفشارلولهبدنهبههمچنینونگرددتغییر
.نگردد

پرینترجتومارکر-10
ستگاهدوظیفهشدهتولیداتیلنپلیلولهمشخصاتنمودنحکوگذارينشانه
وولیهاموادنوعهمچنینوتولیدشیفتوتاریخولولهمشخصاتکهاستمارکر
استنوعدوبرمارکردستگاه.میکندحکلولهرويبرآنرااستانداردشماره

برخیردکهگردداستفادهحرارتینوعازبایداستانداردطبقکهلیزريوحرارتی
ینهمچنومیشوداستفادهنیزپرینترجتازمشتريدرخواستطبقوموارداز

لوله هارويبرجت پرینترهابوسیلهگازمخصوصاتیلنپلیلوله هايمشخصات
.میشوددرج

اره-11
وظیفهتیکدسوصافبرشلبهباودقیقمتراژباوقطعاتبهلولهبریدن

انجاماهدستگاینبایدکردنارههنگامکهنکاتیازیکیبهتنها,استاره
مدنآبیرونسرعتبارابرشتیغهبایدبریدنهنگامکهاستایندهد
.نشودمتوقفخطکهباشدهماهنگلوله

تیلتینگیابارانداز-12
اینويرازومیغلتندتیلتینکیابار اندازمیزرويبربرشازپسلوله ها

میشوندمنتقلانبارمحلبهمیز
)اتیلنپلیلولهکنندهکالف(وایندر-13

خطانتهايدرمیتوانند110سایزتااتیلنپلیلوله هايتولیدخطوط
.میباشدلوله هاایننمودنکالفآنوظیفهکهباشندداشتهوایندر

فعالیتشرح
دیازتسلطوعلاقهبروهعلازي،مورآکادورهدرکیفیتزهحوبنتخاا

کهصنعتیمحیطیکدرزهحوینارکازارباشناختفهدباآن،در
.شدمنجااد،میشوسحسااآنبهزنیاقطعاً

سیستممدیریتبهعجورازپس،گرفترتصوکههماهنگیهاییبا
سیستمواحددرینجانبازيمورآکامحل،شرکتواستراتژي
سیستممدیریتباصحبتازپس.شدتعیینشرکتواستراتژي

تعیینینجانبازيمورآکاسرپرستانبهعنومقدمخانم،شرکت
.شدند

مستنداتومداركوتدوینتهیهنچوفعالیتهاییبخشینادر
هايفرمطراحی-دستورالعمل-اجراییهايروشازاعمشرکت

هینهبتولیدریزيطرحوزیربطواحدهايعملکردبر،نظارتنیازمورد
اصالحیماقداتعیینو...مشتریانشکایاتتولیدمشکالتیابیریشه

.دمیشومنجااتجلسارموابهسیدگیرواريبرگز،
نمازساحدوادرعلمیشتهرموقعیت_1
رتصوواحداینمدیریتونشناسارکاباکهصحبتیبهتوجهبا

میباشندصنایعمهندسینبخشینادرشاغلادفراکثرا،گرفت
محیطیچنیندرفعالیتطشرصلیترینامستنداتبرتسلطکهاچر

کهکلیوسیستمییددبااديفرا،صنایعمهندسینزیرا.میباشد
.هستندموفقمدیریتیويیزربرنامهيبخشهادربیشتر

يیندهاآفرزيبهینهساوسیستمیتفکرنهمچوسیدرودجووینابا
ویههاروحصلاا،یندآفريخلأهاشناساییدرندامیتورکاوکسب

.باشدارتأثیرگذرموامنجااسرعتوثربخشیایشافزا
وکیفیتمدیریتسیستمومرتبطيهااردستاندابرتسلطهمچنین

صنایعمهندسینتقونقطهندامیتويممیزبخشدرهوريبهر
.هستندمسلطویزايهااردستاندانشدابهودشوبمحسو

مانیزساحدوادرنظرردموشتهريهااردستانداونفنو_2
آنازانمیتوکهمیباشدبالاواحدینادرهادادهحجمکلیرتبهصو
يسیستمهاوويکادادهيهاروش.دنمودهستفاايمؤثررتبهصو

تسلط،همچنین.هستنددبررپرکاربسیایندآفرینادردادهمدیریت
.دمیشومحسوبمزیت9001ISOمانندهاییاردستاندابر
نتایج_3
تشرکآموزشیمنابعوسوابقمستندات،باکارآموزي،زمانمدتدر

ركدپیشازبیشهاروشوسیستمهاواحدکلیدينقشوشدهآشنا
ممیزيوواحدهابینهماهنگیمسئولهاسازماندرواحداین.شد
:دشمطرحبهیودبرايزیرپیشنهاداتهمچنین.داردعهدهبرراهاآن

شرح فعالیت انجام شده و نتایج 

شرکت شایان صنعت پلیمر آرمان
دکتر قوسی: پوریا صادقی استاد: دانشجو

عکس 
دانشجو

چالش هاي صنعتی موجود/ کاستی ها

جاییبهجادشواريوکارخانهکوچکمحوطهوفضايبهتوجهبا-1
عمنابجذبصورتدرتاشودمیپیشنهادلیفتراك،توسطهالوله

.گردداقدامکارخانهوسعتافزایشبهنسبتمالی
واهیگدریافتبهنسبتشرکت،آزمایشگاهبودنمجهزبهتوجهبا-2

.گردداقدام17025
.گردداقدام45001و14001استانداردهايسازيپیادهبهنسبت-3

هاپیشنهادها براي رفع چالش/دستاوردها

شرکترسدمینظربهوهستشدناشباعحالموجودبازار-1
رودپیشصادراتسمتبهبایستی

وختسخارجیروابطمشکالتدلیلبهکیفیتبااولیهموادتهیه-2
استشدهبرهزینه

ومحصوالتسبدرشدبرايشرکتدرنیزتوسعهوطراحیواحد-3
عواقغفلتموردتاکنونکهموضوعیاست،نیازموردجدیدبازارهاي

استشده

خالصه کارآموزي

معرفی محل کارآموزي

تولید/ مراحل فرآیند ساخت 

تولید•
هاي پلی اتیلن گاز رسانی لوله •
شیر پروانه اي چدنی•
شیر پروانه اي•
شیر توپی پلیمري•
شیرتوپی دسته فلزي•
اتصاالت الکتروفیوژن•
اتصاالت اسپیگات •
شیرآالت پلی اتیلن•
اتصاالت فاضالبی•
جدارهلوله هاي دو •

خصوصیات•
جوشدرنشتیعدمپذیري،جوشچونبفرديمنحصرخواصدلیلبه•

آشامیدنیآبانتقالدرخورندگیعدموصافسطحچقرمگی،ها،
اتیلنیپلیهايلولهرقیببدونویژگیموردایندر.شودمیاستفاده

وسیويپیمورددرمثالبراي.استهالولهاتصالمحلدرنشتیعدم
.دهدرخاتصالمحلدرنشتیتواندمیمتر62-1هرفوالديهايلولهیا
22تا62فوالديوسیويپیهايلولهنشتیمیزانمتوسطصورتبه

کماربسیهالولهسایربهنسبتهالولهایناتصالهمچنین.استدرصد
دراستفادهامکانمواردایندرهالولهاینپذیريانعطاف.استهزینه
.دسازمیممکناتصاالتازاستفادهحداقلباراخموپیچپرهايزمین

ويپیهايلولهرغمعلیاتیلنیپلیهايلولهشودمیعثباهمچنین
افقی،هايحفاريترکانی،لولههايکاربريدرچدنیوسی

Slipliningهاينوسانبرابردرخوبمقاومت.شونداستفادهبتوانند
ويپیهايلولهازبهترمقاومت.دارندبرگشتیهايجریانفشاروفاشر
.دارندپاییندماهايدربخصوصضربهبرابردرسی

ردهالولهبینپذیريجوشبرعالوهفاضالب،انتقالمورددرهمچنین•
پلیهايلولهفاضالبحملمورددرشد،ذکرباالدرکهاتصالمحل

وسولفیديگازهايرطوبت،شیمیاییموادبرابردربسیاراتیلنی
نای.هستندمقاوم(معمولیهايفاضالبدرموجودکمغلظتبااسیدهاي

شدربسترهمچنینوزنندنمیزنگشوند،نمیپوسیدهوخوردههالوله
.نیستندمیکروبیمحیط

آرمانپلیمرصنعتشایان:شرکتنام•
اتیلنپلیهايلولهتولیدکننده•

وزردانشآخرینازگیريبهرهباآرمانپلیمرصنعتشایانشرکت
ايهنیروکارگیريبهوجهانینوینهايتکنولوژيباهمگامودنیا

ترینبهبااولیهموادازاستفادهوانسانیکارامدوتوانمند،متخصص
هايلولهتولیددرقدممجهزآزمایشگاهیواحدبودنداراوکیفیت

.استنمودههمسایههايکشوروایراندرآبرسانیرسانی،گاز
لولهتولیديخط2ازبرداريبهرهباآرمانپلیمرصنعتشایانشرکت

ازیرسانگازوآبرسانیهايلولهتولیدبهنسبتاتیلنپلیهاي
25الیبار2.5هايفشارباومتريمیلی250الیمیلیمتري16سایز

تامینوشرکتاینکیفیتواحدنظارتباهمچنینو.نمایدمیباراقدام
هايلولهتامینوتولیدبهنسبتعالیکیفیتباومناسباولیهمواد
.نمایدمیهمکارهايشرکتدرباالسایز
کیفیتکنترلپیشرفتههايسیستمبهمجهزشرکتاینخطوطکلیه
(لولهضخامتو)گراویمتریک(لولهمترواحدوزنکنترلمانند

انیانسخطايمذکورهايسیستمازاستفاده.باشدمی)التراسونیک
شرکتازمذکورهايسیستم.میرسانندممکنحداقلبهرا

INNOEXباشندمیآلمان.
هلولتولید،اولیهموادخریدمراحلازشرکتاینمحصوالتتمامی
ابمطابقمحصوالتتمامیوگرفتهقراراستانداردآزمایشاتتحت

.گردندمیتوزیعوتولیدملیوالمللیبینهاياستاندارد

مواد. بااليهاپرهايبهپایپگریداتیلنپلیموادانتقالوریزي۱
اکسترودر

انتقال. لمنتاتعبیهباآننمودنمذابواکسترودرسیلندرطولدرمواد۲
اکسترودرسیلندرطولدرها

انتقال. لولهتولیدهايقالببهدایهدازمذابمواد۳

انتقال. نکخنکهايتانکبهانتقالووکیومهايتانکبهمذابمواد۴

جمع. کالفیاشاخهصورتبهخطانتهايدرلولهآوري۵

https://fa.parsethylene-kish.com/%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%aa%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%af-%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86
https://fa.parsethylene-kish.com/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%87-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%da%a9%db%8c%d8%b4
https://fa.parsethylene-kish.com/%d8%a7%da%a9%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d9%88%d8%af%d8%b1
https://fa.parsethylene-kish.com/%d9%85%d8%ae%d8%b2%d9%86-%d8%ae%d9%84%d8%a7%d8%a1
http://www.parsethylene-kish.com/
https://fa.parsethylene-kish.com/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af-14427-%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86
https://fa.parsethylene-kish.com/%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%aa%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%af-%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86
https://fa.parsethylene-kish.com/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af%da%a9%d8%b4
https://fa.parsethylene-kish.com/%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%88%db%8c%d9%85%d8%aa%d8%b1%db%8c%da%a9-Gravimetric
https://fa.parsethylene-kish.com/%d8%a7%da%a9%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d9%88%d8%af%d8%b1
https://fa.parsethylene-kish.com/Monitoring-System
https://fa.parsethylene-kish.com/Die-Head
https://fa.parsethylene-kish.com/%d9%85%d8%ae%d8%b2%d9%86-%d8%ae%d9%84%d8%a7%d8%a1
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