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 چکیده 

فراوانی برای صنایع    جذابیت  فرایندهای تولید قطعات فلزی است که  نیروزتربهیکی از    ،سیم و قوس الکتریکی  ساخت افزایشی

با وجود اهمیت استراتژیک صنایع معدنی و نقش این صنایع در اقتصاد کشور،   ،مختلف از جمله صنایع معدنی دارد. در ایران

تواند استفاده از فناوری ساخت افزایشی می  .وجود دارد  این صنعت  ازیموردنتجهیزات و قطعات    تأمینمشکالت فراوانی جهت  

   این مشکل را در حداقل زمان و بدون نیاز به ایجاد خطوط تولید پیشرفته مرتفع سازد.

این طرح فنی  هتوسع  تحقیقاتی،  هدف  افزایشی فلزی به روش سی  دستگاه  دانش  )پ   -م  ساخت  الکتریکی   Wireودر و قوس 

Powder Arc Additive Manufacturing  تولید و تعمیر قطعات راستا  ازیموردن( جهت  این  به    ،صنایع معدنی است. در  ابتدا 

رابط کاربری دستگاه  اسکنر سهو یکپارچه  توسعه و تکمیل  نهایی قطعات    CNCبعدی و فرز  سازی سیستم  تراشکاری  جهت 

  یابد. درنهایت می  توسعه ودر  پ  -م  پودر و ساخت قطعات با سیستم هیبریدی سی  زمانهمسپس فناوری پاشش    ،شودپرداخته می

 شود.سازی میبهینه ،دستگاه جهت استفاده در شرایط واقعی تولید صنعتی 
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 ی تعالباسمه   

  خدمـت   نـده،یآ  بـه  رو   یهای فناور  حـوزه  در  فعـال  و   توانمنـد  یپژوهشـ  یهاگروه  از  ـتیمنظور حمابه  یی و شـکوفا  یصنـدوق نـوآور

  نـده یآ  بـه  رو  و  یراهبـرد  یهایفناور  بـا  توانمنـد  یپژوهشـ  یهاهسته  آن،  قالـب  در  کـه  اسـت  کـرده  عرضـه  و  یطراحـ  را  یـدیجد

  در  مشـارکت  یمتقاضـ  عنوانبه  را  انیبندانش  و  توانمنـد  یهادهندهشتاب  و  هاشرکت  متعاقباً،   و  یفنـاور  کنندهعرضه   عنوانبه   را

 . دینمایم  ییشناسـا  یفنـاور اکتسـاب

  پـس   و   ییشناسـا  ییشـکوفا  و  ینـوآور  صنـدوق  توسـط  کـه  اسـت  ی پژوهشـ  هسـته  از  ی کـی  یفنـاور  عرضـه  ـد،یدار  رو   ـشیآنچـه پ 

 : دییفرما توجـه ـریز مـوارد بـه لطفاً . اسـت شـده منتشـر فراخـوان قالـب در ـبیتصو و یبررسـ از

  ها شرکت   یبـرا  تنهـا  درخواسـت  ارائـه  و  یقاتـیتحق   فراخـوان  ـنیحاصـل از ا  یمشـارکت در اکتسـاب فنـاور  یبـرا  یاعالم آمادگـ  (1

  ی تقاضـا  ارسـال  و   ـنیتدو  بـا  توانند یم   انیبندانش  یهادهندهشتاب  و  ها شرکت  تمـام.  اسـت  مجـاز  انیبندانش  یهادهندهشتاب  و

 .کننـد شـرکت فراخـوان ـنیا در یفنـاور  اکتسـاب در مشـارکت

  تا   حداکثر  و  نیتدو  است،  آمده  فراخوان  نیهم  یانتها  در  که  یچارچوب  در  دی صرفاً با  یمشارکت در اکتساب فناور  یهادرخواست  (2

که   ییها ( ثبت شوند. درخواست www.ghazal.inif.ir) ینشان به ییشکوفا و ینوآور صندوق  غزال سامانه  در 30/11/1401 خیتار

 . شد نخواهند یابیارز ندیفرا وارد  برسند،  صندوق دست به  گرید یهاروش به ای رازآن،یغ  یدر چارچوب

اکتسـاب فنـاور (3 ارسـال درخواسـت مشـارکت در  اتمـام مهلـت  از    و  ینـوآور  صنـدوق   توسـط  هاآن  یابـیارز  نـدیفرا  ،یپـس 

  و   انتخاب  باشـد،   داشـته  یفنـاور  اکتسـاب  ـن یا  الزامـات   بـا  را  تناسـب   نیشـتریب  کـه  یدرخواسـت.  شـد  خواهـد   آغـاز  یی شـکوفا

 . شـد خواهد یمعرفـ  ی متقاضـ یپژوهشـ هسـته  بـه یلـیتکم مذاکـرات یبـرا کننده«»مشارکت  عنوانبه

درخواست  (4 توافـق  صـورت  )مشارکتدر  منتخـب  پژوهشـکننده  هسـته  و    ـنیماب  یاجانبـه3  قـرارداد(،  ی)مجـر  ی کننده( 

قـرارداد،    ـن یخواهـد شـد. در قالـب ا طرح  یفناور  اکتساب  در  مشارکت  فراخوان  منعقـد  «ی»مجـر  و   کننده«»مشارکت  »صنـدوق«،

  با   متناسـب  و  یامرحله   طوربه  و  بالعوض  شـکل  بـه  را  یقاتـیتحق  طرح  یاجـرا   نـهیدرصـد هز  70حداکثـر تـا    یصنـدوق نـوآور

 . بـود خواهـد کنندهمشارکت  عهده بر طرح، یاجـرا یهانه ی هز ی مابقـ و پرداخـت خواهـد یمجـر بـه طرح، یاجرا شـرفتیپ 

  طیشرا  اساس  بر  طرح،  نیا  یمعنو  و   یماد  تیمالک  خصوص  در   کننده مشارکت  و  یمجر  موافقت  به  منوط  صرفاً   صندوق  تیحما (5

 . بود خواهد فراخوان نیا «یفکر تیمالک  می»تسه بند در مندرج

  یی شـکوفا  و   ینـوآور  صنـدوق  یهاتیحما  از  یمندبهره  منزلهبه  فراخـوان،  ـن یا  قالـب   در  مشـارکت  درخواسـت  ارسـال  و   ـن یتدو (6

  و   داندیم  یمحرمانگ  ـتیرعا  به  ملزم  را  خود  ییشـکوفا  و  ینـوآور  صنـدوق .  کندینم  جـادیا  یحقـ  فرسـتنده  یبـرا  و  بـود  نخواهـد

 . مانـد  خواهـد  یباقـ  ییشـکوفا و ینـوآور صنـدوق  نـزد محرمانـه  یارسـال یهاطرح ـهیکل  مفاد

  و   اسـت  یفنـاور  اکتسـاب  مرحلـه  تـا  صرفاً  فراخـوان،  ـنیا  موضـوع  در  یی شـکوفا  و  ینـوآور  صنـدوق   یراهبـر  و  ـتیحما (7

 .است  یمجـر  و  کننده مشارکت  عهده   بر  ـرهیغ   و  ـاس یمق  ـشیافزا  ، ی صنعتـ  ـدیتول  ،یسازیتجار  ماننـد  یبعـد  یهای همکار  تیمسـئول

  د یبگذار  انیم  در  ییشکوفا  و  ینوآور  صندوق   کارگزار  عنوانبه   بومرنگ  شرکت  با  را  ندیفرا  نیا  خصوص  در  ابهام  ایهرگونه سوال   (8

 (021-66533864 و  021-66539734:  تماس)شماره 
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 ی خالصه فناور

با استفاده از    ی بعدساخت قطعات سه  های نو، جهتیفناوراز جمله  (  ی بعدسه  نتی)پر  یشیساخت افزا

افزااست.    ینشانهیال  روش الکتر  - م  یس  یشیساخت  افزا  یهااز روش  یک ی  ،یکیقوس   ی فلز  یشیساخت 

مزا  که  است جهت  جمله    یایبه  از  سنگین، مختلف  و  بزرگ  قطعات  تولید  قابلیت  باال،  تولید  سرعت 

 ،خواص مکانیکی مطلوب  و  متالورژیکی کنترل شده  قطعات با ساختار  ساختجویی در مصرف ماده،  صرفه 

 .  گرفته استقرار  یمینفت و گاز و پتروش ،یخودروساز ،یاز جمله معدن، انرژ یاریبس عیناص توجه مورد

پالسما   ،1GMAW،  GTAW2  ی)مانند جوشکار  یقوس  یجوشکار  ستمیس   کیروش استفاده از   نیا  یمبنا

هر    یبعدسه  هنقش  . در این روش،است  حرکتی سه محور    با حداقل   3CNC  ی حرکت  ستمیس  کی( و  زریل  ای

، مواد جوش  ینشان هیال  ند یبه کمک فرا  شود، سپستبدیل می  هیال  یده و به تعداد محدودش  افت یدرقطعه  

 . شودیم کپارچهی یمنجر به ساخت قطعات فلز  والیه ریخته شده بهبه صورت الیه 

تحقیقاتی حاضر ساخته    هنموندر حال حاضر   تیم  توسط  از دستگاه مذکور  استاولیه  قابلیت   شده  که 

 یافزار سخت   هتوسعطرح    نیهدف ا  .دارد   ساخت قطعات  یبرارا    GTAWو    GMAW  ندفرایاستفاده از دو  

  ستمیس  هتوسع  ، قطعات(  یی پرداخت نها  ستمیساخت و س  ستمی)شامل س  4WPAAM  دستگاه  یافزارنرمو  

و    یکیمتالورژ ی دانش فن هتوسعو  یصنعت یاژهایآل میس دیتول  یهاو پاشش پودر جهت رفع چالش هیتغذ

 است. ی معدن عیدر صنا جهت استفاده  کاربردی  ساخت قطعات یندیفرا

 
1 Gas metal arc welding 
2 Gas tungsten arc welding 
3 Computer numerical control 
4 Wire Powder Arc Additive Manufacturing 
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 ی پژوهش  میدرباره ت          

 ی لی رشته/مقطع تحص همکار/مشاور طرح  ی شغل تیوضع یخانوادگنام نام و 

 و علم مواد   یمهندس  یدکتر ی مجر  فیشرصنعتی  دانشگاه    اریدانش   مجتبی موحدی

 و علم مواد   یمهندس  یدکتر همکار  دانشجوی دکتری  اشکان عزلتی 

 همکار  کارشناسی ارشد   لیالتحصفارغ نصراهلل نژاد فرزانه  
کارشناسی ارشد مهندسی و  

 علم مواد 

 همکار  دانشجوی کارشناسی ارشد  مائده محسنی 
کارشناسی ارشد مهندسی  

 اخت و تولید س  -ک  مکانی

 

دکتر مجتبی موحدی، دانشیار دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف هستند. ایشان در سال  

مقاله در مجالت   60التحصیل شده و تا کنون بیش از  در مقطع دکتری از دانشگاه صنعتی شریف فارغ  1391

  از جمله   های مختلفهای گوناگونی را در حوزهپروژه  ،استاد راهنما  عنوانبهو     اندالمللی به چاپ رساندهبین

اند.  ها در مقاطع دکتری، کارشناسی ارشد و کارشناسی راهبری نمودهاتصال فلزات و کامپوزیت  ،جوشکاری

 قابل مشاهده است.  جااینهای پژوهشی ایشان در فهرست فعالیت

 التحصیالن دانشگاه صنعتی شریف دکتر مجتبی موحدی، متشکل از دانشجویان و فارغحاضر به سرپرستی    میت

)از جمله    موجود  های فنی و آزمایشگاهی و با توجه به تجارب قبلی، نیروی انسانی متخصص و زیرساخت  است

ها و تجهیزات بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی قطعات تولید شده و تجهیزات کارگاهی ساخت آزمایشگاه

ر و قوس الکتریکی را  ودپ   - م  فنی دستگاه ساخت افزایشی فلزی به روش سی  ، در نظر دارد دانش و تولید(

 سازی نموده و در اختیار صنایع مختلف کشور از جمله صنایع معدنی قرار دهد. تجاری

       

 

  

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=IiKW-oUAAAAJ
https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=IiKW-oUAAAAJ
https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=IiKW-oUAAAAJ
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 ضرورت مسئله

از  با  رانیا  کشف    ریتن ذخا  ون یلیب  37  ،ینوع ماده معدن  68حدود    برخورداری 

گرفته    یجهان جا  ی قدرت معدن  15  انی بالقوه در م  ریتن ذخا  ونیلیب  57شده و  

  لیاز قب  ی فلزات  دی و تول  ی مواد معدن  ی سازخالصو    ه ی. استخراج معادن، تصف است

  این صنعت. اما  دهندیم  ل یاز صنعت کشور را تشک  یبخش مهم     وم ینیآلومو   فوالد 

به    توان است که از جمله دالیل آن می  روبرو  یدر روند تأمین قطعات با مشکالت

بوم صنعت   زاتیتجه  واردات  تیمحدود  ای   د یتول  ند یفرا  یسازیعدم  قطعات    یو 

،  زمان ساخت  توجهقابلساخت افزایشی فلزی عالوه بر کاهش    فناوری  اشاره کرد.

بهینه و  هزینهتعمیر  کاهش  موجب  قطعات،  با  سازی  و  شده  تولید    تأمینهای 

محل  ازی موردنقطعات   خسارات  در  از  مانع  صنایع    توجهقابل،  تولید  خطوط  در 

 شود.می

دهد که  نشان می  ی ش یساخت افزا  یاستفاده از فناورجهانی در    رویکرد   یطورکلبه 

  ییو خودکفا  یسازیبوم  یدر راستا   یمهم   نقش   تواند یم  این فناوری  ی ریکارگبه

فرا قطعات    زات یتجه  د یتول   ند یدر  در ص  هتوسعو    ی صنعت   هدی چیپ و    عیناپایدار 

 . نمایدایفا  یمعدن

 

  

 قیتحق  یمسئله اصل

 (:ی)عرضه فناور

 دستگاه ساخت  توسعه»

-میبه روش س  یفلز   یشی افزا

به همراه   یکیقوس الکتر

 «پاشش پودر    ستمیس
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 ق یتحق یمسئله اصل                 

م یس  یشیساخت افزا  دستگاه   توسعه  ،طرح  نیهدف ا   در ساخت نمونه اولیه دستگاه،  پژوهشیبا توجه به تجربه تیم  

 نیهمچن  .را دارد  قطعات  5ی درجا  پرداخت  تی قابل  است کهمحوره    4و    3حرکت    ستمیبا س  یکیودر و قوس الکترپ   -

 ی برا  ،و پودر  میاز س  زمانهمامکان استفاده    ، دستگاه  نیپاشش پودر به ا  ستمی افزودن ساز اهداف اصلی طرح،  

 گریدر قطعات از د  یموضع  هژیوخواص    و  یسطح  یهاپوشش  جادیا  را میسر خواهد کرد.قطعات    و تعمیر  ساخت

   .باشدیطرح م  نیاهداف ا

تورچ  کی دادن حرکت هفیوظاست که CNC   یستم حرکتیس کیشامل  ،طرح ن یا هافتیتوسعه محصول  نهایت در

 زیهوشمند ن کنندهلو کنتر 7سر یاسال افزارنرم کی ،یافزارسخت  ستمیس نیرا بر عهده دارد. در کنار ا 6ی جوشکار

  هیتعب CNC فرز  زاتیبه کمک تجه  ،نی. عالوه بر ااست  شده  هیدر محصول تعب  یحرکت  یرهایجهت کنترل متغ

 وجود دارد.   زیاز ساخت ن سصورت درجا پ قطعات به یی نها  دستگاه، امکان پرداخت یشده رو

 :شده است در نظر گرفته  یاتی عمل فاز دوطرح  یاجرا یبرا

افزار دستگاه جهت  افزار و نرمسخت  ،منظور  نی دستگاه است. به ا  یرابط کاربر  لیاز اول شامل توسعه و تکمف   -1

و    ندیفرا  لیتسه تول  یسازکپارچه یاپراتور  خطوط  در  شد.  نخواه  یسازنهیبه  یصنعت   دیآن  ادامه،  د  اسکنر در 

 د شد. خواه CNC فرز ستمیس ییدقت و کارا که موجب افزایش شودمینصب   دستگاه یرو یبعدسه 

دستگاه است که به کمک آن امکان ساخت    یو پاشش پودر رو   هیتغذ   سیستم  ساختطراحی و  از دوم شامل  ف -2

ا  یسطح  یدهپوشش  ها،تیو کامپوز  یفلز  یاژهایاز آل  ی عیوس  همحدود در قطعات    ی موضع  هژیوخواص    جادیو 

 فراهم خواهد شد.  یصنعت

 

 
5 in situ Surface Finishing 
6 welding torch 
7 Slicer 
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 ا یمزا

 

 اتالف ماده   توجهقابلجویی در مصرف مواد اولیه و کاهش  صرفه ●

 نهایی  هقطعکاهش زمان طراحی تا ساخت   ●

 درجاCNC امکان تولید قطعه نهایی با قابلیت   ●

 و ایجاد خواص موضعیآلیاژ و کامپوزیت  با توجه به نوع    پودرامکان استفاده از سیستم تغذیه سیم و   ●

 بنا به کاربرد   برای ساخت قطعات  GTAWو    GMAWامکان استفاده از فرایندهای   ●

 های متفاوتبا قطر و طول   ییهاسیم  استفاده از  با قابلیت  سیم   سیستم تغذیه ●

 

 کاربرد

 

 از آلیاژهای مختلف فلزی و کامپوزیتی  نهایی  ههندسه با  قطع  دیولت ●

 و بدون نیاز به تولید قالب   بعدیبا استفاده از مدل سه   پیچیده  مهندسی معکوس و ساخت قطعات ●

 فرسوده و مستهلک  تعمیر درجای قطعات   ●

 نشانی آلیاژهای خاص صورت موضعی با الیهمقاومت خوردگی و سایش به بهبود   ●

 

 قی تحق  انتظار  مورد  یهایخروج
 

 

 ی کیودر و قوس الکترپ  -م  یبه روش س  یفلز  یشیساخت افزادانش فنی دستگاه   ●

  CNCودر و قوس الکتریکی با قابلیت  پ  -م  یک نمونه دستگاه ساخت افزایشی فلزی به روش سی ●

 پودر   هیتغذدرجا و سیستم  

 

 

 طرح   یاجرا  زمان   و  نهیهز

 
 

 . شودی ون تومان برآورد میلیم  500تا    300طرح در بازه    ینه اجرا یهز ●

  .  شودی م برآورد ماه  15  یال  12طرح    یزمان اجرا مدت  ●
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 ی فکر  تیمالک  میتسه

  مقالـه   انتشـار  و  بـود  خواهـد   میسـه  قیتحق  ی اجرا  از  ی ناش  یمعنو  تیمالک  در  کننده مشارکت:  یمعنو  تیمالک ●

  نارها یسـم  و هـاکنفرانس  در  مقالـه  ارائه  ،یخارجـ و یداخلـ  یهاژورنال  در  کنندهمشارکت  و  یمجر  توسـط  مشـترک

 .بود خواهـد مجـاز اندرکاراندست همـه  نـام بـه  اشـاره و موافقـت  بـا

)منافع    بود  خواهد  درصد  35  حداکثر  و  10  حداقل  ی متقاضدهنده  شتاب /شرکت  مشارکت  سهم :  یمـاد  منافـع  ـتیمالک ●

 یرنقدیغ   و  ینقد  آورده  سهم  به  توجه  با  و  بود  خواهد  مشترک  و  نیطرف  توافق  اساس  بر  یفناور  نیا  توسعه  از  یناش  یمال

 (.است توافق  و مذاکرهقابل  تیمالک  سهم دهنده،توسعه 

 

 ارسال درخواست 

  ـخیو حداکثـر تـا تار  ـنیتدو   ،ییو شـکوفا  یدر چارچوب موردنظر صنـدوق نوآور  ـدیمشـارکت صرفاً با  یهادرخواست  ●

  ییهاثبت شوند. درخواست    ghazal.inif.ir  یبه نشـان  ییو شـکوفا  یغـزال صنـدوق نوآور  در سـامانه  30/11/1401

  نـدیفرا  وارد  برسـند،  ییشـکوفا  و  ینـوآور  صنـدوق   دسـت  بـه  گـری د  یهاروش   بـه  ـای  رازآن،یغ   یکـه در چارچوبـ

 . شـد نخواهنـد یابـیارز
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