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رتبه سوم
 پژوهش هاي توسعه ای

چكیده طرح :
اختـراع شـامل فرآينـد توليـد مدل هـای مومى سـبك قالبگيـری شـده در فرآيند تزريـق بوده که بـرای  توليد 
قطعـات ريخته گـری دقيـق  )در اينجـا پـره توربيـن( اسـتفاده مى شـود. روش سبك  سـازی بصورت ايجـاد فضای 
خالـى درون قطعـه مى باشـد کـه در مرحلـه ای از فرآينـد قالبگيـری تزريـق انجـام مى شـود. ايـن فرآينـد شـامل 
وارد کـردن سـيال فشـرده )ترجيحـا گاز خنثـى( به داخـل مـذاب مـوم که قبـا در قالب بصـورت  کامل يـا ناقص 
تزريـق شـده، مى باشـد. کاهـش وزن تـا چهـل درصد بدسـت آمـد: کاهش قابـل ماحظـه هزينه مـواد مومى که 
وارداتـى، عيـوب انقبـاض بـاال ، مكش و اعوجـاج، بدليل کاهش شـگرف ضخامت ديـواره  بطور قابـل ماحظه ای 
کاهـش مى يابـد. کاهـش زمـان کاليبراسـيون و حتى امـكان حذف کامـل اين مرحلـه از دسـتاوردهای بكارگيری 
ايـن روش مى باشـد. چالـش اساسـى در ايـن اختـراع، سـياليت بسـيار باالی مـذاب ) يا ويسـكوزيته بسـيار پايين( 
مـاده مومـى مى باشـد. بـه معنـای ديگـر، مـذاب مومـى توانايى نگهـداری پايـدار حبـاب گازی را ندارد کـه امكان 
توليـد چنيـن نمونـه ای را با سيسـتم های متداول در اسـاس غيرممكن مى سـازد. لذا نيـاز به يك نگرش اساسـى در 
مفهـوم فرآينـد بـود. با بررسـى و مطالعه دقيق و پيشـنهاد فرضيه ها بـرای کارآيـى فرآيند و آزمايـش آنها )خصوصا 
بـا توجـه بـه کيفيت سـطح قطعات توليـدی(، در نهايت روش مطلوب بدسـت آمد کـه با آزمايش هـای تكرارپذير، 
رونـد نهايـى تعريـف گرديد. هيـچ فرآيند تعريف شـده ای در خصوص انجام روش مورد اشـاره بـر روی مدل های 
مومـى در سـطح دنيـا وجـود نـدارد. روش و کنترل فرآيند متفاوت از روش های مشـابه در سـطح جهان مى باشـد.
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