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رتبه مشترك سوم پژوهش هاي 
توسعه اي

 پژوهشگر: محمد ساالري نسب
 عنوان طرح: طراحی و ساخت دستگاه برش فوم  

 همكاران: علی محمودیان، احمد اسپرغمی 
 موسسه همكار : موج فناوری هوشمند

چكيده طرح:
دستگاه ساخته شده قابليت توليد احجام سه بعدی از طريق برش انواع فوم را دارا مي باشد. ورودی اين دستگاه، 
شامل انواع فايلهای خروجی از نرم افزارهای گرافيكی و طراحی از رايانه و خروجی آن محصول سه بعدی می باشد. 

اين دستگاه دارای سه قسمت اصلی 1: سازه مكانيكی 2: كنترلر و 3: نرم افزار مي باشد.
كاربردهای اين دستگاه به طور خالصه، توليد انواع سطوح ايروديناميكی )بال، بدنه و ايرفويل(، توليد قالبهای ريخته-
گری سه بعدی و ... مي باشد. برش فوم از جمله كاربردهای اين دستگاه در كاربری توليد سطوح ايروديناميكی می-

باشد. فوم يكی از مواد مخصوص مورد استفاده در صنايع هوافضا می باشد كه با وزن سبك و استحكام باال در بال های 
هواپيما و بالگرد استفاده می شود و برای اولين بار در دنيا توسط اين دستگاه با تكنيك "سيم داغ" برش داده می شود. 
در اين دستگاه از مكانيزم Ball Screw   )دارای استاندارد صنعتی( استفاده شده است. اين مكانيزم از روانی و دقت 
بااليی برخوردار بوده كه باعث افزايش دقت حركتی و تكرارپذيری موقعيتهای فرمان ميشود. همچنين گشتاور پايين 
به علت استفاده از اصطكاک غلتشی باعث افزايش دقت در سيستمهای حلقه باز ميشود. اين دستگاه ، ساختاری 
شبيه به ساختار شركت آمريكايی HOT WIRE DIRECT دارد. به اين معنا كه دو قسمت اصلی دستگاه كه دو 
به دو باهم موازی هستند؛ نسبت به هم دارای فاصله متغير ميباشند؛ به عبارت ديگر طول سيم برش در اينگونه از 
ساختارها متغير ميباشد. تفاوت بعدی در مدلهای مختلف در مكانيزم ثابت نگهداشتن طول سيم ميباشد. طول سيم 
در اثر گرم شدن افزايش پيدا ميكند؛ برای كشيده نگهداشتن آن روشهايی چون استفاده از فنر طولی، قرقرههای 
فنردار مورد استفاده قرار می گيرد. در دستگاه ساخت داخل از مكانيزم ديگری عالوه بر مكانيزمهای استفاده شده 
و معمول در دنيا استفاده شده است؛ اين مكانيزم كه خصوصا برای حالت چهار محوره بيشترين كارايی را دارد؛ در 
اين روش از وزنهای معلق متصل به سيم برش استفاده  شده  است در اين طرح از استپ موتورهای 5 فاز استفاده 

شده است كه باعث تغيير در ثبات گشتاور توليدی آنها در سرعتهای متفاوت ميشود. 


