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عمليات حرارتی سايا
Saya Heat  Treatment
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ــی  ــدازی فرآیندهــای عملیــات حرارت ــی در زمینــه اجــرا و راه ان کارشناســی و اصول کار  ــا هــدف انجــام  ــان ســابق( ب ــی سایا)ســخت تاب عملیــات حرارت
ــد. گردی ک تاســیس  ــزات در ســال 1381 در شــهر ارا فوالدهــا و چــدن هــا و نیــز مشــاوره در زمینــه انتخــاب فل

کــه هــدف  ک در نظــر داشــتند در ســال 1391 تاســیس شــد  کــه مدیــران ســخت تابــان ارا در واقــع ایــن مجموعــه، بــا تغییــرات راهبــردی و توســعه ای 
کشــور مــی باشــد. کامــا متفــاوت و حرفــه ای بــه مقولــه عملیــات حرارتــی و مهندســی ســطح در صنعــت  از آن نگاهــی 

S a y a  H e a t  T r e a t m e n t

معرفی مجموعه
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 عملیات حرارتى فوالدهاى ابزار:
                                           گرم کـار 

                                          ســردکار 
                                           تنـــدبــر

 عملیات حرارتى فوالدهاى زنگ نزن
                                           آستنیتـى 
                                          مارتنزیتـى

                                          سختى رسوبى
 سخت کارى سطحى:

                                           کربــــوراسیـــون گـــازى
                                           کربونیتراسیــــون گــــازى
                                           نیتـــــراسیــــــون گازى

 QPQ نیتراسیون مایع                                          
 سخت کارى فوالدهاى عملیات حرارتى شونده 

 عملیـــات حرارتى چــدن هاى آلیــاژى
 عملیـــــات حرارتى آلیــــاژهاى نیکل
 عملیات حرارتى آلیاژهاى مس و آلومینیوم 
TD فرآیندهاى ترمومکانیکال: برایدینگ و 

انواع فرآیندهای قابل اجرا 
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کار بــه دلیــل بــاال بــودن دمــای آســتنیته آن )معمــوال  گــرم  ســخت کاری فوالدهــای 
بیــن 1000 تــا 1100 درجــه ســانتیگراد( یکــی از پیچیــده تریــن فرآیندهــای عملیــات 
گیــری از دانــش فنــی مهندســان  حرارتــی محســوب می شــود. ایــن شــرکت بــا بهــره 
کــوره هــای  کــوره برقــی الکتــرودی و دیگــر  خــود و تجهیــزات مناســب از قبیــل 
ــم  ــا را فراه ــوالد ه ــی ایــن ف ــات حرارت ــل عملی کام ــیکل  ــام س ــود، زمینــه انج موج
کســتروژن آلومینیــوم از  کار عمدتــًا در صنایــع ا گــرم  نمــوده اســت. فــوالد هــای 
کســتروژن ماننــد: رام، الینــر، بلســتر،  قبیــل؛ قطعــات قالــب و دیگــر اجــزای پــرس ا
کاربــرد ایــن فوالدهــا صنایــع  رینــگ و غیــره اســتفاده می شــود. از دیگــر مــوارد 
ک، صنعــت نــورد فــوالد  فورجینــگ فــوالد و برنــج، دایکســت آلومینیــوم و زامــا
گــروه عبارتنــد از: ۱.۲۳۴۴،  کاربردتریــن فوالدهــای ایــن  و غیــره می باشــد. پــر 

۱.۲۳۶۷و۱.۲۵۸۱   ،۱.۲۳۶۵  ،۱.۲۷۱۴

معرفی انواع فرآیند ها 

(Hot work tool steels) سخت کارى فوالدهاى ابزار گرم کار

کــه درصــد  عملیــات حرارتــی ایــن فوالدهــا از آن جهــت پــر اهمیــت مــی باشــد 
کــوره، بــه راحتــی ســطوح  کتیویتــه  کنتــرل ا کربــن باالیــی دارنــد و در صــورت عــدم 
کــوره بســیار حائــز اهمیت  کنتــرل محیــط و اتمســفر  آنهــا دکربــوره خواهــد شــد. لــذا 
مــی باشــد. مــوارد مصــرف ایــن فوالدهــا عمدتــًا در قالــب هــای بــرش، خــم، فــرم و 
 ،)SPK(۱.۲0۸0 گــروه مــی تــوان بــه غیــره اســت. از پرمصــرف تریــن فوالدهــای ایــن 

کــرد. ۱.۲۴۳۶ ، ۱.۲۳۷۹ ،۱.۲۵۱0،۱.۲۳۶۳ اشــاره 

(Cold Work Tool Steels) سخت کارى فوالدهاى ابزار سردکار

فراینــد عملیــات حرارتــی فــوالد هــای ابــزار تنــد بــر بــه دلیــل نیــاز بــه دمــای آســتنیته 
بــاال )۱۱۵0 تــا ۱۲۵0 درجــه ســانتیگراد( و میــزان بســیار بــاالی عناصــر آلیــاژی در 
فــوالد از پیچیدگــی و دشــواری خاصــی برخــوردار اســت و ایــن عامــل نیازمنــد تجربه 
و تجهیــزات منحصــر بــه فــردی مــی باشــد. عملیــات حرارتــی ســایا بــا در اختیــار 
کامــل  کــوره برقــی الکتــرودی و دیگــر تجهیــزات الزم امــکان اجــرای ســیکل  داشــتن 
کمتریــن میــزان تابیدگــی  عملیــات حرارتــی ایــن نــوع فــوالد هــا را تــا طــول cm 80 بــا 
کثــر ســختی فراهــم نمــوده اســت. رایــج تریــن فوالدهــای ایــن  و اعوجــاج و حدا

گــروه 1.۳۳۴۳ یــا M2 و 1.۳۳۵۵ یــا T4 مــی باشــد.

 (High Speed Steels) سخت کارى فوالدهاى تندبر
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 (Martensitic Stainless Steels)فوالدهاى زنگ نزن مارتنزیتى 

کــه همزمــان بــا  گریــد از فوالدهــای زنــگ نــزن، قابلیــت ســخت شــدن دارنــد  ایــن 
مقاومــت بــه خوردگــی، مقاومــت بــه ســایش را دارا مــی باشــند. از فوالدهــای رایــج 

گــروه می تــوان بــه ۴۴0C ، ۴۲0، ۴۳۱ اشــاره نمــود. ایــن 

ایــن فــوالد هــا در شــرایط آنیــل دارای ســاختار اســتنیتی مــی باشــند ولــی بــا 
بــه ســاختار مارتنزیتــی تبدیــل مــی شــوند. یکــی از  کمــک عملیــات حرارتــی 
کاربــرد ایــن دســته از فــوالد هــا ph-7-17 مــی باشــد. در فراینــد  گریــد هــای پــر 
گــراد  کوینــچ بایســتی تــا دمــای ۷۳ - درجــه ســانتی  عملیــات حرارتــی بعــد از 
بــرودت داده شــود و ســپس عملیــات رســوب ســختی در دمــای ۶۵0-۴۸0 

گــراد انجــام شــود. درجــه ســانتی 

کاربردتــر می باشــند  ایــن دســته از فــوالد هــا در مقایســه بــا نیمــه آســتنیتی هــا پــر 
ــام  ــوان 5ph-17 و 4ph-17 را ن گریــد هــای ایــن فــوالد هــا مــی ت و از رایــج تریــن 

بــرد.
فراینــد عملیــات حرارتــی ایــن فــوالد هــا نیــز بــه صــورت انجــام عملیات سولوشــن 
از دمــای ۱0۴0 درجــه و ســپس ایــج در دمــای ۴۵0-۵۱0 جهــت بــه دســت اوردن 

کثــر ســختی، مــی باشــد.  حــد ا

این فوالد ها به دو دسته نیمه آستنیتی و مارتنزیتی  تقسیم می شوند.

 فوالدهاى زنگ نزن سختى رسوبى
(Precipitation Hardening Stainless Steels)

عملیــات حرارتــی ایــن فوالدهــا عبــارت اســت از Solution -Annealing  کــه ایــن 
ــود. ــی ش ــوالد م ــه ف ــده در زمین ــاد ش ــای ایج کاربیده ــدن  ــل ش ــث ح ــد باع فرآین
کربــن ترکیــب آنهــا  کــم  مقاومــت بــه خوردگــی بــاالی ایــن فوالدهــا در درصــد بســیار 
کربــن  ــوره، ایــن فــوالد  ک کنتــرل محیــط اتمســفر  کــه در صــورت عــدم  مــی باشــد 

کامــًا از بیــن خواهــد رفــت. جــذب نمــوده و خــواص خوردگــی 

 (Austenitic stainless steels) فوالدهاى زنگ نزن آستنیتى

فوالد هاى زنگ نزن سختى رسوبى نیمه آستنیتى

فوالد هاى زنگ نزن سختى رسوبى مارتنزیتى
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سختکاری سطحی

کربــن ســطح قطعــه، میــزان ســختی  در ایــن فرآینــد، بــا افزایــش درصــد 
در ســطح افزایــش مــی یابــد، کــه عمــق و میــزان ســختی متاثــر از عناصــر 
کنتــرل فرآینــد مــی باشــد. معمــوال در فرآینــد   کتــور هــای  آلیــاژی فــوالد و فا
ــرا  ــل اج ــر قاب ــا ۱/۵ میلیمت ــوذ از 0/0۷۵ت ــق نف ــه عم ــیدن ب ــیون رس کربوراس

ــا HRC ۶۳ مــی باشــد. ــه میــزان ســختی آن در حــدود ۵0 ت اســت. ک
که عبارتنــد از جامد ) به روش  ایــن فرآینــد بــه چندیــن روش قابل اجراســت 
کمــک  ــا اســتفاده از حمــام نمــک ســیانوری(، گازی )بــه  پــودری(، مایــع )ب
گاز غنــی از  کربــن(. در میــان روش هــای فــوق بهتریــن و اقتصادی تریــن 

گازی مــی باشــد.  روش فرآینــد 
کوره اتمســفر  گازی را توســط ســه  کربوراســیون  عملیات حرارتی ســایا فرآیند 
کــه مزایــای زیــادی نســبت بــه دیگــر روش هــا  کنتــرل شــده انجــام مــی دهــد 
ــه تکــرار پذیــری و یکنواختــی در تولیــد انبــوه  و ایجــاد  ــوان ب ــه مــی ت ک دارد 
کسیداســیون در قطعــات  حداقــل اعوجــاج ناشــی از عملیــات حرارتــی و ا
ســخت کاری  کربوراســیون  روش  بــه  کــه  قطعاتــی  جملــه  از  کــرد.  اشــاره 

کــرد. خ دنــده هــا  اشــاره  می شــوند مــی تــوان بــه چــر

کربــن بــه ســطح، اتــم نیتــروژن نیــز نفوذ  در ایــن فرآینــد همزمــان بــا نفــوذ اتــم 
کــم )0/075  کربوراســیون الیــه ای بــا ضخامــت  کنــد، کــه در مقایســه بــا  مــی 
ــه دلیــل وجــود  اتــم  ــا HRC 65( ب ــر )50 ت ــا 0/75 میلیمتــر( و ســختی باالت ت
کاربــرد ایــن روش در مــورد قطعاتــی اســت  نیتــروژن ایجــاد مــی شــود. عمــده 
ــه  ــد و نیــاز ب کمــی دارن ــاال و ضخامــت خیلــی  ــه همزمــان دقــت ابعــادی ب ک

کمتریــن میــزان اعوجــاج را دارنــد. ایجــاد الیــه ای نــازک بــا ســختی بــاال و 
درصــد  بــا  ســیانوری  مایــع  روش  دو  بــه  عمدتــا  کربونیتراســیون  فرآینــد 
کــه بــه   گازی  کــه آلودگــی زیســت محیطــی زیــادی دارد و روش  ســیانید بــاال 
ک مــی باشــد انجــام مــی شــود. عملیــات  گاز هیدروکربــن و آمونیــا کمــک 
کنتــرل شــده  کــوره هــای اتمســفر  حرارتــی ســایا ایــن فرآینــد را بــا اســتفاده از 
ک و  گاز آمونیــا کنتــرل دقیــق میــزان  خــود انجــام مــی دهــد. کــه فرآینــد 
کنتــرل  هیدروکربــن مصرفــی امــکان ایجــاد الیــه بــا ســختی و ضخامــت قابــل 
کربونیتراســیون ســخت  که به روش  کــرده اســت. از جملــه قطعاتی  را فراهــم 
کاچ،  کاری مــی شــوند مــی تــوان قطعــات خودرویــی ماننــد اجــزای صفحــه 

خ دنده ها و انواع بست ها را نام برد. چر

کربونیتراسیون

کربوراسیون
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کمــک نفــوذ اتــم نیتــروژن بــه  افزایــش ســختی و مقاومــت بــه ســایش فــوالد بــه 
ســطح فــوالد نیتراســیون نامیــده مــی شــود. 

فرآیند نیتراسیون در این شرکت به دو روش گازى و مایع 
انجام مى شود:

در فرآینــد نیتراســیون مایــع قطعــات در حمــام نمــک غوطــه ور شــده و نیتــروژن 
کنــد. در ایــن فرآینــد از نمــک هــای شــرکت  ــه ســطح قطعــه نفــوذ مــی  ــن ب کرب و 
کیفیــت بســیار مطلوبــی  کــه  durfferit آلمــان و orion تــرک اســتفاده مــی شــود 

دارا مــی باشــد.

ک بــه ســطح فــوالد  گاز آمونیــا گازی اتــم نیتــروژن از طریــق تجزیــه  در نیتراســیون 
کنــد. ســختی الیــه ایجــاد شــده در حــدود ۱000-۱۲00 ویکــرز بــر روی  نفــوذ مــی 
گیــری شــده اســت. بــه  کار بــا ضخامــت ۲00-۲۵0 میکــرون انــدازه  گــرم  فــوالد 
کنتــرل ضخامــت الیــه  کــوره هــا امــکان  کمــک تجهیــزات نصــب شــده بــر روی 
ســفید )white layer( فراهــم شــده اســت و مــی تــوان ضخامــت آن را در حــد 

کــرد. کنتــرل  مطلوبــی 

 Gas nitriding نیتراسیون گازى 

QPQ( Tenifer) نیتراسیون مایع 

نیتراسیون
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کوئنــچ - تمپــر بــرای ایــن فوالدهــا انجــام مــی شــود. برخــی  کــه عمدتــًا عملیــات  گــروه جــزء پرمصــرف تریــن فوالدهــای صنعــت مــی باشــند  فوالدهــای ایــن 
فــوالد هــا ماننــدVCN200(, M040 ) 1.7225( , CK 45(1.6581 از پرکاربــرد تریــن فــوالد هــا در ســاخت ماشــین آالت و تجهیــزات مهندســی مــی باشــند. 

کنتــرل ســختی و خــواص مکانیکــی را فراهــم نمــوده اســت. کاری ایــن دســته از فــوالد هــا بــا تنــاژ بــاال همــراه بــا  عملیــات حرارتــی ســایا امــکان ســخت 

سخت کارى فوالدهاى عملیات حرارتى شونده

عملیات حرارتى چدن ها :
کاری آنهــا عملیــات حرارتــی پیچیــده و منحصــر  کــه بــه دلیــل شــرایط خــاص  گــری مــی باشــند  چــدن هــای آلیــاژی یکــی از پــر مصــرف تریــن قطعــات ریختــه 

بــه فــردی نیــز دارنــد. 
کــدام از انهــا  کتیــل )نشــکن(، مالیبــل )چکــش خــوار( و چدنهــای آلیــاژی دســته بنــدی مــی شــوند. کــه هــر  کســتری، دا گــروه عمــده خا چــدن هــا بــه چهــار 
کاربــرد، عملیــات حرارتــی مخصــوص بــه خــود دارنــد. ایــن شــرکت تجربیــات خوبــی بــرای عملیــات حرارتــی ایــن دســته از آلیــاژ هــا داشــته  بســته بــه نــوع 

کــرد. کاربــرد دارد اشــاره  کــه در ســاخت ســیت ســوپاپ خــودرو  کــرم بــاال  کــه بــه عنــوان مثــال مــی تــوان بــه چدنهــای آلیــاژی 

S a y a  H e a t  T r e a t m e n t
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عملیات حرارتى آلیاژ هاى نیکل:
گیــری ــد. ایــن فرایندهــا شــامل آنیــل)Annealing(، تنــش  ــی دارن ــوع فراینــد هــای اصلــی عملیــات حرارت ــه یکــی از ۵ ن  نیــکل و آلیــاژ هــای  آن معمــوال نیــاز ب

ــه آنالیــز  ــه بســته ب ــر ســازی تنــش)stress equalizing(، انحــال )solution treating( و پیــر ســختی )age hardening( مــی باشــند. ک )stress relieving(، براب
کــرد. کاری قطعــه مــی تــوان از انهــا انتخــاب  شــیمیایی و نیازمنــدی هــای ســاخت و شــرایط 

کار ســخت شــده طراحــی شــده اســت. ایــن فراینــد معمــوال دمایــی بیــن  کــردن آلیاژهــای  کــه بــه منظــور تبلــور مجــدد و نــرم    آنیــل : فراینــدی اســت 
کاربــرد متغیــر اســت. کــه بســته ترکیــب آلیــاژ و میــزان  دمــای ۷0۵ تــا ۱۲0۵ درجــه ســانتیگراد نیــاز دارد 

کار ســرد شــده بــدون قابلیــت پیــر ســختی  ــا حــذف تنــش در مــواد  کاهــش ی ــه منظــور  ــه ب ک گیــری: یــک فراینــد عملیــات حرارتــی اســت    تنــش 
گیــری بــرای نیــکل و آلیــاژ هــای آن از  گیرد.کــه در نتیجــه آن ســاختار، دانــه بنــدی بــدون تبلــور مجــدد خواهــد بود.رنــج دمــای تنــش  صــورت مــی 

کار ســختی آنهــا دارد.  کــه ایــن دمــا بســتگی بــه ترکیــب شــیمیایی آلیــاژ و  ۴۲۵ تــا ۸۷0 درجــه ســانتیگراد مــی باشــد 
کاهــش چشــمگیری در اســتحکام  کار ســرد شــده بــدون    متعــادل ســازی تنــش: یــک فراینــد دمــای پاییــن بــه منظــور باالنــس تنــش در مــواد 

کار ســرد مــی باشــد. مکانیکــی تولیــد شــده در فراینــد 
کاربیــد هــا در محلــول جامــد    عملیــات سولوشــن: ایــن فراینــد عملیــات حرارتــی دمــای بــاال طراحــی شــده بــه منظــور ایجــاد پیــر ســختی و ایجــاد 

مــی باشــد. معمــوال بــرای مــوادی بــا قابلیــت پیــر ســختی قبــل از پیــر ســازی انجــام مــی شــود.
  پیرســختی) ســختی رســوبی(: ایــن عملیــات از دمــای ۴۲۵ تــا ۸۷0 درجــه ســانتیگراد در آلیــاژی خــاص بــه منظــور رســیدن بــه باالترین اســتحکام 

کنــده در زمینــه ماتریکــس انجــام می شــود.  بــه وســیله رســوب فازهــای پرا
ایــن شــرکت تجربیــات مفیــدی در زمینــه عملیــات سولوشــن  ایجینــگ آلیاژهایــی نظیــر اینکونــل x750 و 718  دارد. کــه در ســاخت تجهیــزات پتروشــیمی و 

کاربــرد دارنــد. گاز  صنایــع نفــت و 

عملیات حرارتى آلیاژهاى مس و الومینیوم:
  در خصــوص آلیــاژ هــای الومینیــوم، در ایــن شــرکت عملیــات سولوشــن و ایجینــگ 

)T۶,T۵,T۴(  ایــن مــواد قابــل انجــام مــی باشــد.
  از عمــده فرایندهــای قابــل انجــام بــر روی آلیاژهــای مــس مــی تــوان بــه عملیــات 

کــرد. کوئنــچ  تمپــر اشــاره  انحــال )solution(، ســختی رســوبی و 

:TD فرآیند هاى ترمومکانیکال شامل برایدینگ و

منظــور  بــه   Toyota شــرکت  اختراعــات  از  فرآینــد   )TD )Toyota Difusion: ایــن 
کاربایــد( و NbC )نیوبیــوم  افزایــش عمــر قالــب مــی باشــد، کــه در آن پوشــش VC ) وانادیــوم 
کــه ســختی ســطحی بســیار بــاال  گــردد  کاربایــد( بــر روی ســطح فوالدهــای ابــزار ایجــاد مــی 

کــم را دارا مــی باشــد. ــا ضریــب اســتحکام  همــراه ب
حرارتــی  عملیــات  مــورد  در  ارزشــمندی  تجربیــات  همچنیــن  ســایا  حرارتــی  عملیــات 
فوالدهــای هدفیلــد )فوالدهــای مقــاوم بــه ســایش منگنــزدار (و غیــره را نیــز دارا مــی باشــد.

بــاال  دمــای  در  ســطحی  ســختی  افزایــش  منظــور  بــه  بــور  اتــم  نفــوذ  برایدینــگ:    
مــی باشــد.این فرآینــد ســختی ســطحی بســیار بــاال در حــدود ۱۸00 تــا ۲000 ویکــرز ایجــاد 

کنــد. عمــق نفــوذ اتــم معمــوال بیــن ۵0 تــا ۱۲0 میکــرون مــی باشــد. مــی 
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تجـــهیـــزات عملیــــات حــــرارتـــــی 

گــراد و تلرانــس  کثــر دمــای  ۱۲00 درجــه ســانتی  کــوره بــا ابعــاد قطــر دهانــه cm ۶0 و عمــق cm ۱۲0 بــا تــوان kw ۱۱0 و حدا  ایــن 
کار و تندبــر مــی باشــد. یکــی  گــرم  کــوره هــا جهــت عملیــات حرارتــی فوالدهــای ابــزار  دمایــی ۳ درجــه یکــی از بهتریــن انــواع 
کــه در عملیــات حرارتــی بســیاری از فــوالد هــا  کــوره خنثــی بــودن حمــام نمــک آن مــی باشــد  گــی هــای ایــن  از مهمتریــن ویژ

کربــن بــاال و اســتنلس اســتیل  هــا ضــروری مــی باشــد. کار بــا  ماننــد فوالدهــای ســرد 

(Immersed Electrode Furnace) کوره برقى الکترودى

ــه  ک ــه وجــود مــی آورد  ــردن مرحلــه ای را ب ک ــرم  گ کاری c°400 و c ، 600°c°800 امــکان پیــش  ــا دماهــای  ــوره هــا ب ک ایــن 
کــوره هــا جهــت انجــام فراینــد برگشــت  باعــث ایجــاد حداقــل تنــش حرارتــی و خطــر تــرک خوردگــی مــی شــود.در ضمــن ایــن 
کوره هــا  گیــرد. در ایــن  کننــده ســیکل عملیــات حرارتــی مــی باشــد مــورد اســتفاده قــرار مــی  کامــل  کــه در واقــع  یــا تمپرینــگ 
کیفیــت فراینــد را تضمیــن  کــه  کیفیــت تریــن مــواد مصرفــی عملیــات حرارتــی اســتفاده مــی شــود  کــوره هــا از با هماننــد دیگــر 

مــی  کنــد.

کوره هاى تمپر و پیش گرم
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گازی بــا قطــر ۵0 ســانتی متــر  کــوره نیتراســیون  شــامل دو عــدد 
کــه امــکان انجــام  عملیات نیتراســیون  و عمــق ۱00 ســانتی متــر 

بــر روی فــوالد هــای ابــزار ایجــاد مــی  کنــد. 

کوره نیتراسیون
 Pressure Gas Nitriding furnace 

S a y a  H e a t  Tr e a t m e n t
w w w . s a y a h t . i r

ــه  ک ــد  ــی باش ــک م ــام نم ــر، آب و حم ــن، پلیم ــامل وان روغ ش
تنــوع زیــادی را در اختیــار تکنســین هــای عملیــات حرارتــی 
گــون و ســاختار هــای  گونا ســایا جهــت رســیدن بــه خــواص 

کنــد. موردنظــر فراهــم مــی 

وان هاى کوئنچ

اصطاحــا  یــا   cryogenic عملیــات  توانایــی  تجهیــزات  ایــن 
ــرد  ــا س ــد ب ــن فراین ــد. در ای کنن ــی  ــم م ــر را فراه ــر صف ــای زی دم
گــراد  ســانتی  درجــه   -۱00 و   -۷0 دمــای  تــا  قطعــات  کــردن 
خــواص مکانیکــی بســیار فــوق العــاده ای در قطعــات ایجــاد 

گــردد.  مــی 

sub zero تجیزات

کــوره برقــی باسیســتم سیرکوالســیون دمــا و ابعــاد: قطــر ۵0 
  T۵  ,  T۶ حرارتــی  عملیــات  جهــت  متــر  ۱00ســانتی  عمــق  و 

آلومینیــوم

کوره سولوشن و ایجینگ آلومینیوم
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کنتــرل شــده معــروف هســتند، مــدل هــای  کــوره هــای اتمســفر  کــه بــه  کــوره هــای عملیــات حرارتــی اختــراع شــدند  در چنــد دهــه اخیــر نســل جدیــدی از 
کــوره هــای حمــام نمــک از محاســن زیــادی برخــوردار هســتند از جملــه  کــوره هــا در مقایســه بــا  کــوره هــا pit type نامیــده مــی شــدند. ایــن  ابتدایــی ایــن نــوع 
کمــک سنســورهای نصــب شــده بــر روی ایــن  کــوره بــه  کربــن و اتمســفر  کتیویتــه  مــی تــوان بــه عــدم آلودگــی محیــط زیســت، کنتــرل بهتــر و دقیــق تــر بــر روی ا
کوئنــچ  گرفتــن در وان  کــوره تــا قــرار  ج شــدن از  کسیداســیون قطعــات در فاصلــه زمانــی خــار کــوره ا کــوره هــا و غیــره اشــاره نمــود. ولــی یکــی از معایــب ایــن 
کنتــرل شــده ســیلد  کــوره هــای اتمســفر  کــه بــه  کردنــد  کــوره هــای جدیــدی اختــراع  کــوره هــا بــرای حــل ایــن مشــکل  می باشــد، کــه شــرکت هــای ســازنده ایــن 
کــوره متصــل بــوده و قطعــات هنــگام خــروج  کوئنــچ بــه  کــوره هــا محیــط  کوئنــچ )sealed quench atmosphere controled furnace( معــروف هســتند. در ایــن 

گاز محافــظ هســتند. کوئنــچ مــی رســد. در ایــن زمــان نیــز قطعــات تحــت محافظــت بــا  کــوره در حداقــل زمــان ممکــن بــه وان  از 

(Sealed Quench Furnace) خط عملیات حرارتى باکوره هاى اتمسفر کنترل شده
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کاری کنتــرل شــده ســاخت شــرکت  KOYO LINDBERG ژاپــن و EFCO  انگلســتان، بــا دمــای  کــوره اتمســفر   ایــن شــرکت بــا در اختیــار داشــتن ســه 
کــوره،  کــور ه هــا اتمســفر  C °950 و ابعــاد مفیــد cm 50×50×110 توانایــی انجــام رنــج وســیعی از فرآیندهــای عملیــات حرارتــی را فراهــم نمــوده اســت. در ایــن 
ــیله  ــه وس ــا ب ــوره ه ک ــن  ــر روی ای ــده ب ــب ش ــای نص ــور ه ــا سنس ــود و ب ــی ش ــد م ــتگاه GAS GENARATOR  تولی ــه در دس ک ــوده  گازENDOTHERMIC ب
کــرد. در ایـــــــــن  ــزان و پروفیــل ســختی قطعــات را بــا دقــت بســیار بــاال تامیـــــــن  گاز محافــظ، می تــوان میــــ کربــن  کتیویتــه  کنتـــــــرل دقیــق نقطــه شــبنم و ا
کیفیــت تریــن ــا  کــه از جدیــد تریــن و ب کوینــچ  پلیمــر و روغــن  گاز ENDO THERMIC  بــوده و از محیــط هــای  کوینــچ  تحــت محافظــت   کــوره  هــا فضــای 
ــام  ــا و انج ــوالد ه ــواع ف کاری ان ــخت  ــد از: س ــا عبارتن ــوره ه ک ــن  ــط ای ــرا توس ــل اج ــای قاب ــت. فراینده ــده اس ــتفاده ش ــد اس ــی باش ــچ م کوین ــای  ــط ه  محی

کربونیتراســیون. کربوراســیون، نیتراســیون و  عملیــات 
کــه مــی تــوان دمــای  گــرم )Hot quench(  اســت ، بــا اســتفاده از روغــن هــای مخصوصــی  کوینــچ  کــوره هــا، محیــط  گــی هــای ایــن   یکــی دیگــر از مهمتریــن ویژ

گــردد. کــه باعــت ایجــاد حداقــل تغییــر ابعــاد و تابیدگــی در قطعــات مــی  گــرم را مهیــا مــی ســازد  کوئنــچ  آنهــا را 1۴0 درجــه ســانتیگراد افزایــش داد، امــکان 
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کارشناســان ایــن واحــد فــاز مطالعاتــی و تحقیقاتــی اولیــه خــود جهــت تعییــن  کاال و دریافــت ســفارش در ابتــدا   در ایــن واحــد پــس از پذیــرش 
ــزان  ــری و می ــختی پذی ــس، س ــاب جن ــوص انتخ ــای الزم در خص ــاوره ه ــمت مش ــن قس ــد. در ای کنن ــی  ــاز م ــی را آغ ــات حرارت ــب عملی ــیکل مناس س
کار فرمــا ارایــه مــی شــود و در ادامــه بــا طراحــی فیکســچر مناســب و انتخــاب ســیکل عملیــات و تهیــه  تغییــرات ابعــادی بعــد از عملیــات حرارتــی بــه 
کیفیــت در تمــام طــول فراینــد نظــارت دقیــق و مســتمر داشــته و در نهایــت بــا انجــام  کنتــرل  دســتور العمــل بــه واحــد تولیــد ارجــاع می گــردد. واحــد 

کنــد. ــر اســاس اســتاندارد از انجــام صحیــح فراینــد اطمینــان حاصــل مــی  بازرســی های الزم ب

واحد فنی و مهندسی
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کــول، ویکــرز  کار ومقیــاس هــای متفــاوت  ماننــد را  ســختی ســنج پرتابــل: جهــت انجــام ســختی ســنجی قطعــات بــزرگ بــا  امــکان تعییــن جنــس قطعــه 
و برینــل.  ایــن ســختی ســنج هــا از برنــد هایــی ماننــد equtip  ســوییس و آخریــن ورژن ســختی ســنج time  مــی باشــد.

 ROCKWELL SUPER FICIAL  کــول جهــت ســختی ســنجی حجمــی و  ســختی ســنج ثابــت: ایــن دســتگاه امــکان ســختی ســنجی در مقیــاس را
کربونیتراســیون را دارا مــی باشــد. ۴۵N, ۳0N, ۱۵N جهــت ســختی ســنجی الیــه هــای نــازک ماننــد نیتراســیون و 

واحد کنترل کیفیت

کالیبراســیون    ترموکوپــل هــا :  کلیــه ترموکوپــل هــا از نــوع K و S  بــا محــدوده دمایــی 0-1200مــی باشــند و از  دماســنج هــای  پرتابــل و لیــزری جهــت 
کــوره هــا اســتفاده مــی شــود.  کنتــرل ترموکوپــل هــای نصــب شــده بــر روی  و 

کیفــی خــود قائــل اســت، بــه همیــن منظــور آزمایشــگاهی  بــا تجهیــزات الزم جهــت نظــارت  کنتــرل  عملیــات حرارتــی ســایا اهمیــت ویــژه ای بــرای بخــش 
کــه شــامل  گــون مهیــا نمــوده اســت  گونا کنتــرل لحظــه بــه لحظــه و تحقیــق و بررســی نتایــج عملیــات حرارتــی قطعــات  دقیــق بــر مراحــل انجــام فراینــد و 

دســتگاه هــا ی ســختی ســنج پرتابــل و ثابــت مــی باشــد:
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www.sayah t . com
in fo@sayah t . com
sayacompany@yahoo .com
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