
 

 

 فرم اعلام نیاز اولویت پژوهشی

  یگرختهیر ندیروتور در فرا یپرشدگ زانیم شیافزا  پروژه:عنوان 

 شرح مشکل و یا نیاز فعلی: -تعریف مسئله-1

گری بسته به طراحی از ریختهها سفارش از یبرخ و  LVفرآیند تولید الکتروموتورهای  در های جاری،در شرکت جمکو با توجه به دستورالعمل

دچار شده  گریاز روتورهای ریخته درصد 3حدود روش گریز از مرکز تا در روش  .شوداستفاده می از مرکز زیگر ایروش تحت فشار  به آلومینیوم 

فره البته تعدادی نیز با ح .باشندمیشده و غیر قابل استفاده تشخیص داده  نهایی موتور مونزآ شوند که پس از مونتاژ وحفره و یا قطعی روتور می

 یپرشدگ زانیم نییتع یبرا یروش و شده اقدام وبیع زانیم کاهش به نسبت نخست مرحله در تا است ازین نرویا از و عیوب کمتر وجود دارند.

 .گردد نییتع
 

 هدف از اجرای پروژه: )لطفاً تشریح گردد( -2

 های روز دنیا به جهت رسیدن به اقدامات اصلاحی تا شرکت و مقایسه آنها با تکنولوژی گری موجود دربررسی فرآیند و تجهیزات ریخته

 مشکل از مبدا برطرف گردد.

 ه روش برای تعیین میزان پرشدگیائارو به عبارت دیگر گری روتور اتخاذ راهکار جهت تشخیص عیوب ریخته 

Die گری تحت فشار )ریختهروش با لازم به ذکر است تاکنون موردی که مبنی بر قطعی روتور و یا وجود حفره بر روی روتورهایی که *

CASTING) گزارش نگردیده است که این خود جای تامل دارد. اندتولید شده 
 

 مزایای حاصل از اجرای پروژه: -3

 )... ،و جلوگیری از دوباره کاری و اتلاف وقت. کاهش و حتی حذف ضایعات )ورق سیلیکون 

 گردد(، راندمان، برابر می 5تا  2خصات محصول نهایی از قبیل تلفات آهنی )که در صورت وجود قطعی و یا حفره بهبود کیفیت مش

 نابالانسی جریان و نویزهای الکتریکی

 

 نتایج مورد انتظار و محصول نهایی تحقیق: -معیار پذیرش پروژه -4

  درصد پرشدگی( 55)یا بیش از  حفره و نیامد مذاب ی از هرگونهعارآلومینیوم گری روتور ریختهتولید 

 بهبود راندمان و نویزهای الکتریکی الکتروموتور 

  کاهش فرکانسRBF در طیف ارتعاش 

 ه روش آزمون پرشدگیارائ 
 

 های مورد نیاز در تیم پروژه:تخصصالزامات )شامل اطلاعات،تجهیزات، مراجع ، استانداردها و تستها( و  -5

دستورالعمل روتور آلومینیوم به شماره و  W090038/03هسته روتور به روش گریز از مرکز به شماره مدرک:  آلومینیومگری ریخته دستورالعمل

  W10061/00مدرک: 

 0LD.670.016به شماره مدرک  81/7جلد  LOT3و  0LD.910.037به شماره کدرک  81/1جلد  LOT5تکنولوژی ارسالی  مراجع:

 باشد.جهت دسترسی به کاتالوگ تجهیزات نیاز به همکاری واحد محترم خدمات فنی می تجهیزات:



 

 

 مدل/ و ...( : )گزارش علمی/سابقه پژوهشهای مشابه -6

 ذاشته شده استگگردیده که نتیجه مطلوبی نداشته و کنار یوب استفاده میعدر مقطعی از دستگاه پروفرکس جهت تشخیص 

 

 علی بشیری تهیه کننده:کارشناس 

 کنترل کیفیتفنی  کارشناس دفتر :پست سازمانی

 امضاء:

 نیکخواهی کننده: تأییدمدیر دفتر 

 مدیر کنترل کیفیت :پست سازمانی

 امضاء:

 سدیدی تصویب کننده:معاون 

معاونت فناوری و کنترل  :پست سازمانی

 کیفیت

 امضاء:

 دبیر کمیته پژوهش:

 امضاء:

 مشاور تحقیقات:

 امضاء:

 تاریخ تصویب نهایی در کمیته تحقیقات:

 
 


