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انجام بیش از  033پروژه ساخت به روش ریختهگری

مرکز ژپوهش متالورژی رازی
معاونت ژپوهش و توسعه  -گروه ژپوهش اهی ریختهگری

معاونت پژوهش و توسعه
معاونت پژوهش و توسعه مرکز پژوهش متالورژی رازی ار سیه گیروه
ریخته گری ،انتخاب مواا و خوراگی با مدیریت اکتر ناصر ورهیرا از
بنیاو گذاراو و اعضای هیئت مدیره و از اساتید برجسته اانشزاه صنعتیی
شریف به فعالیت می پراازا .هدف اصلی این معیاونیت فیراهی سیازی
زمینه های الز جهت انتقال اانش و علو جدید به تحقیقات صینیعیتیی

می باشد .ایجاا بستر مناسب به منظور اجرای پروژههای مختلف صنعتیی
با هدف خواکفایی و با ارنظر گرفتن پارامترهای هزینه ،زماو و کیفییت
از ایزر اهداف این معاونت میباشد.

اکتر ناصر ورهرا
مدیریت پژوهش و توسعه

گروه ریختهگری
گروه ریختهگری این مرکز با بیش از 03سال تجربه پژوهشی و صنعتی توانایی اجرای پروژههای مختلف صنعتیی را اارا
میباشد که عمدهترین فعالیتهای این گروه ار زمینه بهینه سازی فرایندهای ساخت و تولید با هدف افزایش رانیدمیاو و

کاهش ضایعات ،افزایش طول عمر مفید قطعات ،طراحی و انتخاب آلیاژهای خاص جهت کاربراهای ویژه ،جاییزیزیینیی
مواا اولیه بومی به جای خارجی ،مهندسی معکوس و ارائه روش و اانش فنی تولید قطعات میباشد و ار این زمییینیه بیا
صنایع مختلفی از جمله نفت و گاز و پتروشیمی ،سیماو ،نیروگاهی ،ماشین سازی ،خوارو ،راه آهن ،پلیمر و میهینیدسیی
پزشکی همکاری ااشته است.

توانمندیها:
 تحقیق و توسعه

 پیااه سازی اانش فنی

 طراحی

 کاهش ضایعات

 تدوین تکنولوژی

 افزایش راندماو

 مشاوره و نظارت

 بازرسی قطعات

طراحی مهندسی
بخش طراحی مهندسی این مرکز که هسته اولیه شکل گیری سازماو بزرگ مرکز پژوهش متالورژی رازی بواه است و ار
حال حاضر با ارائه خدمات طراحی و تکنولورژی قطعات ریخته گری ،توسعه نر افزار شبیه سازی
و نظارت ار ساخت قطعات سنزین به فعالیت خوا ااامه می اهد .نر افزار

و مشیاوره

که از نر افزارهای مشهور انیا ار

زمینه شبیه سازی فرایندهای ریخته گری می باشد اارای او ماژول اصلی شامل جریاو سییال

و انیجیمیاا

می باشد .از قابلیت های این نر افزار می تواو به توسعه این نر افزار برای شبیه سازی فرایندهای خیاص
ریخته گری و همچنین تهیه اااه های آلیاژهای خاص جهت شبیه سازی توسط تی توسعه اهنده این نر افزار نا برا.

گروه ریختهگری
قابلیتهای گروه ریختهگری مرکز پژوهش متالورژی رازی:


طراحی ،شبیهسازی ،بهینهسازی و تدوین تکنولوژی قطعات ریختهگری



طراحی فرایندهای تولید



مشاوره و بررسی طرحهای ارائه شده از صنایع مختلف



طراحی مکانیکی



شبیهسازی و تحلیل تنش



شبیهسازی فرایندهای ماشین کاری

مرکز رازی ار طی  03سال تجربه و ارائه بیش از  033طرح و خدمات اانش فنی ار تولید قطعات ریخته گری ار اییراو و
خارج از کشور ،تجربه فراوانی ار زمینه تولید کلیه آلیاژ ها اع از فوالا ،چدو ،آلومینی  ،مس ،نیکل و سوپر آلییاژهیا کسیب
نمواه است .ار حال حاضر این مرکز با جمع آوری کلیه تجارب این امکاو را میسر ساخته است که ار کمترین زمیاو و بیا
کیفیت جهانی ارائه اهنده خدمات مهندسی و فنی ار زمینه ریخته گری باشد .ار ااامه یک مثال کاربرای که ار سالهای اخیر
صورت گرفته است ،ارائه میشوا.

طراحی و ساخت قطعه پوسته اوربین:

آلیاژ :آلومینیو 053

فایل سه بعدی قطعه

سیست راهزاهی و تغذیهگذاری

گروه ریختهگری
شبیهسازی:
به کمک تجارب بدست آمده ار طی سالهای متماای گروه ریختهگری مرکز پژوهش متالورژی رازی با استفااه
از نر افزارهای روز انیا توانایی شبیه سازی و تحلیل نتایج انواع فرایندهای ریختهگری را ااشته و امکاو ارائه
مشاوره ار راستای تولید قطعاتی بیعیب با راندماو باال و با کمترین هزینهها را اارا میباشد.

Fluid Flow

جریان سیال

ساخت مدل

قطعه ساخته شده

Solidification

انجماد

ساخت قالب

تهیه ذوب

شبیهسازی

گروه ریختهگری
صنایع سنگین

مرکز پژوهش متالورژی رازی با تکیه بر  03سال تجربه ،ار بسیاری از پروژه های بزرگ و سنزین ایراو مانند ساخت رینگ 033

تنی و غلتک  043تنی صنایع سیماو کشور حضور ااشته و امکاو ارائه خدمات تحقیق و توسعه ،طراحی ،مشاوره ،نیظیارت و
کنترل کیفی را ار قطعات سنزین اارا میباشد.

رینگ فوالای شرکت سیماو آبیک
ساخت :شرکت صنایع فوالا سایا
مشاور و ناظر :مرکز پژوهش متالورژی رازی
وزو ذوب 033 :تن
وزو نهایی قطعه 003 :تن

فرایند شبیهسازی رینگ فوالای  033تنی ،که توسط مرکز
پژوهش متالورژی رازی انجا شده است.
پس از شبیه سازی این قطعه و اطمیناو از سیممیت آو،
ذوبریزی توسط شرکت فوالا سایا انجا شد.

صنایع سیمان
گروه ریخته گری بعنواو مشاور و ناظر ار فرایند ساخت انواع قطعات صنایع سیماو همچوو هدوال ،غلتک ،رینگ ،شیفیت و
غیره فعالیت ااشته و خدماتی همچوو مشاوره ،طراحی تکنولورژی ریخته گری ،شبیه سازی ،نظارت بر فرایند ساخت ،کینیتیرل
کیفی و تهیه افترچه فنی قطعات را ارئه می اهد.

قطعه غلطک

قطعه هدوال

گروه ریختهگری
صنایع نیروگاهی
گروه ریخته گری این مرکز امکاو ارائه خدمات طراحی ،مشاوره ،ساخت و کنترل کیفی برای انواع قطعات وابسته بیه صینیاییع
نیروگاهی همچوو نیروگاه های آبی ،حرارتی ،سیکل ترکیبی ،باای و غیره را اارا می باشد .این گروه ار بسییاری از ایین نیوع
پروژه ها به عنواو مشاور و ناظر حضور ااشته است که از آو جمله میتواو به ساخت قطعات توربین باای

 0پیژوهشیزیاه

نیرو اشاره کرا.

قطعه هاب توربین بادی

قطعه هوزینگ توربین

صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی

تأمین قطعات مورا نیاز صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی از الزامات اساسی کشور است .از اینرو گروه ریختهگری مرکز پیژوهیش
متالورژی رازی ار سالیاو اخیر ارائه خدمات اانش محور ،مشاوره ،طراحی ،ساخت ،نظارت و کنترل کیفی برای ساخت قطعیات
مورا نیاز صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی را ار استور کار خوا قرار اااه است و امکاو انتقال اانش فنی ساخیت قیطیعیات بیه

واحدهای تولیدی کشور با بهترین کیفیت و ار کمترین زماو ممکن را اارا میباشد.

قطعه شیر فوالدی
شبیهسازی
قطعه شیر چدنی
شبیهسازی

گروه ریختهگری
صنایع خوارو
بخش اعظ صنعت ریخته گری قطعات سبک کشور مربوط به صنایع خواروسازی است که گروه ریختهگیری میرکیز پیژوهیش
متالورژی رازی با تکیه بر تجربه تولید انواع قطعات خوارو مانند میل بااامک ،محفظه سیلندر ،فمیویل ،کلیپر ترمز ،میییللینیگ و
ایزر قطعات وابسته به صنایع خواروسازی این قابلیت را اارا تا به خواروسازاو خدمات طراحی مهندسی و مشیاورهای ارائیه
نماید.

میل لنگ

محفظه سیلندر

میلبادامک

با سابقه بیش از  033طراحی ،اجرا و شبیه سازی موفق
ماموریت و تعهد این مرکز تولید سالم ،با باالترین بازدهی و مرغوب ترین کیفیت قابل دستیابی

بر اساس نیاز مشتری و امکانات اجرایی است !
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