
دروخوبرنامه توسعه محصوالت شرکت ایران 

با رویکرد جهش فناورانه

1399تيرماه 



ربمحصولتوسعههایبرنامهوراهنقشه
ردرویکبارهبریمعظممقامبیاناتاساس

مصرفکمخودرویتوسعهوطراحی



3 ايران خودرو

هایظرفيتازمندیبهرهبرمبنی99/2/18تاریخدررهبریمعظممقامتاکيداتراستایدر
1۰۰هردرسوختليتر۵مصرفباداخلتوليدخودروهایراندمانوبازدهیارتقایبرایداخلی

کميتهتشکيلبا99/2/2۰تاریخدرخودروایرانصنعتیگروهمدیرعامل،پيمایشکيلومتر
رایاجدرتسریعبهمکلفوموظفراکميتهاعضای،خودروایرانصنعتیگروهسطحدرراهبری
.کردمعظم لهفرمایشاتتحققبرایعملياتیاقدامات

لیتر طبق تاکید مقام معظم رهبری۵محصوالت با مصرف هدف گذاری تولید 



سیاست های گروه صنعتی 

ایران خودرو در توسعه محصول



۵ ايران خودرو

جهت گیری ها در توسعه محصول

(...وتولیدکنندگانمحققان،مهندسان،)داخلیتوانبهاعتمادوتوجه

مهوریجریاستفناوریوعلمیمعاونتوپژوهشیوآموزشیعلمی،مراکزودانشگاه هاباهمکاری

نظامیودفاعیصنایعبنیان،دانشهایشرکتتوانازگیریبهرهحداکثر

ملیسطحدرتامینشبکهپیشرفتوهم افزاییایجادبرایدیگریتمرین

بین المللیتهدیداتبهسازیقطعهوخودروصنعتتاب آوریافزایش

دانشایهشرکتوهادانشگاهباهمکاریومشارکتازناشیصنعتوعلممقولهدوحقیقیتلفیق

بنیان
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ول حوزه توسعه پلتفرم و محص
جدید 
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سوخت و ایمنیمصرف و سختگیرانه تر شدن الزام الزامات آالیندگی ارتقای 

در سالهای بعد6و برنامه یورو۵آالیندگی یوروالزام سطح -1
افزایش صادرات بنزینهدف دولت در -2

را ( مصرف سوخت)برچسب انرژی 3انتظار باالی استاندارد مرحله که سطح 
(کيلومتر1۰۰گرم دی اکسيد کربن در 13۰. )به همراه داشته است

گانه کشوری و هدف 8۵های الزام رعایت آخرین و یرایش  استاندارد
سه ستاره EURONCAPدستيابی یا استاندارد ایمنی 
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و ویژگیهای ابعادی آن( IKP1)طراحی و توسعه پلتفرم 

ايرانکاردستوردرزيراصلیويژگیهایباوIKP1نامباپلتفرمتوسعهوطراحی
.استگرفتهقرارخودرو

محوردوفاصلهنمودناضافهباوبودهB/Cکالسیابعاددرپلتفرماین-1
.رسيدCابعادیکالسدرپلتفرمبهميتوان،خودرو

CUVنوعازخودروتوسعهوطراحیامکان،پلتفرماینقابليتبهتوجهبا-2

.داشتخواهدوجودآیندهدرPickupوبکهاچ،



1۰ ايران خودرو

ايمنی
 وزن
مصرف سوخت
 انطباق سبد قوای محرکه ايران خودرو
 قیمت تمام شده
 عمق ساخت داخل
قابلیت برقی سازی پلتفرم
 قابلیت پوشش سوخت های جايگزين
 کیفیت در کالس جهانی

مشخصه های اصلی هدف گذاری در طراحی پلتفرم جدید
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پلتفرم با قابلیت پوشش سگمنت های مختلف خودرویی  
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قابلیت انطباق قوای محرکه برقی و بنزینی و دوگانه سوز
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استفاده از مواد جدید جهت افزایش استحکام پلتفرم و کاهش وزن خودرو
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استفاده از مواد جدید جهت افزایش استحکام پلتفرم و کاهش وزن خودرو
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عوامل اصلی موثر در کاهش مصرف سوخت در خودرو 

موتور

گيربکس

خودرووزن

آیرودیناميکضریب

سازیبرقی
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ایرانشرکتآتیمحصوالتازوسيعیطيفپوششهدفبامصرفکمموتورخانوادهتوسعه
:ذیلهایتکنولوژیبکارگيریباخودرو

3بهسيلندرهاتعدادکاهش

توربوسيستمبکارگيریوموتورحجمکاهش

الکتریکیپمپهایوکمپرسوربرقی،فرماننظيرالکتریکیهایسيستمبکارگيری

بکارگيریGDI (Gasoline Direct Injection)

متغيرروغنپمپبکارگيری

موتورحرارتیمدیریت

بکارگيریVVLT (Variable Valve Lift & Time)

ميکروهيبریدتوسعه(Stop & Start)

توسعه و تولید تکنولوژی های مرتبط به موتور
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دستور بر اساس نقشه راه  طراحی و توسعه گيربکس شش دنده دستی و نيمه اتوماتيک در
.وارد چرخه توليد خواهد شد 1399کار قرار داشته و گيربکس  دستی جدید از شهریور ماه 

 وارد چرخه توليد خواهد شد99طرح نيمه اتوماتيک این گيربکس از امتهای سال.

تسریع در  توسعه گیربکس های دستی و اتوماتیک جدید 

سرعته6گیربکس
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:اهداف تعریف پروژه
 سرعتهمشتریان با توجه به رویکرد جهانی در استفاده از گيربکسهای شش جذب
 آتی شرکت ایران خودروجاری و انطباق با انواع قوای محرکه
 محصول و قوای محرکهمنطبق با نقشه راه مدیریت مصرف سوخت محصوالت

:فعاليتهاحوزه 
طراحی، نمونه سازی، صحه گذاری و توليد گيربکس در شرکت نيرو محرکه
طراحی، نمونه سازی، صحه گذاری و توليد جهت نصب و انطباق گيربکس برروی خودروها
 (کموتور بهمراه گيربکس نسخه اتوماتي)کاليبراسيون نرم افزاری سيستمهای کنترلی قوای محرکه
صنعتی سازی در خطوط توليد، طی الزامات و رویه های کيفی، رعایت موارد فروش و خدمات پس از فروش

AMTو نسخه اتوماتیک آن از نوع دنده دستی 6توسعه گیربکس 
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اهداف نسبت به گيربکس جاری دامنه تغيير ردیف

سازی در تمام محصوالتیکسان
استفاده از دسته موتور با استحکام باالتر

پوسته گيربکس 1

بدون تغییر در طول کلی کس تغييرات ابعاد کلی گيرب 2

روانکاری بهتر دنده ها
 کاهش تعداد و ساده تر شدنOPهای خط مونتاژ
امکان کاهش تعداد دنده با کمترين تغییرات

جانمایی دنده ها 3

 حذف نیروی جانبی از روی فرمان  ماهک
 کاهش لقی مجموعه و جلوگيری از خروج دنده
کاهش تعداد قطعات مجموعه روکش فرمان
 کاهش اصطکاک مجموعهSelecting
کاهش نویز مجموعه شيفتينگ
ارزان سازی

یمکانيزم تعویض دنده داخل 4

دستيابی به ظرفيت های باالتر  و کاهش نيرو و زمان تعویض دنده
 کاهش پروسه های تولید قطعات
استفاده از تکنولوژی جدید
 امکان تعمیرات سريع
کم هزینه تر بودن

سينکرونایزرها 5

قیود توصیفی/دامنه تغییرات گیربکس و اهداف
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سرعته دستی و اتوماتیک6تعریف مشخصات محصوالت با گیربکس های 

نام محصول موتور
جعبه دنده

(دنده6) Clutch Shifting

1

RUNNA EC5

دستی

کابلی اهرمی

2 اتوماتیک ندارد

یالکترونیک-کابلی

3

DENA + EF7TC

دستی

هیدرولیکی کابلی
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:اهداف تعریف پروژه
 گيربکسهای اتوماتيکمشتریان با توجه به رویکرد جهانی در استفاده از جذب
 آتی شرکت ایران خودروجاری و انطباق با انواع قوای محرکه
 محصول و قوای محرکهمنطبق با نقشه راه مدیریت مصرف سوخت محصوالت

:فعاليتهاحوزه 
طراحی، نمونه سازی، صحه گذاری و توليد گيربکس در شرکت نيرو محرکه
طراحی، نمونه سازی، صحه گذاری و توليد جهت نصب و انطباق گيربکس برروی خودروها
 (کموتور بهمراه گيربکس نسخه اتوماتي)کاليبراسيون نرم افزاری سيستمهای کنترلی قوای محرکه
صنعتی سازی در خطوط توليد، طی الزامات و رویه های کيفی، رعایت موارد فروش و خدمات پس از فروش

DCTو ATاتوماتیک دنده 6توسعه گیربکس 
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توسعه فرمان برقی در پلتفرم جدید

محصوالترویبرقیفرمانتوسعهوطراحی

آالیندگیوسوختمصرفسازیبهينه•
ایمنیوراحتیافزایش•
هيدروليکروغنحذف•
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(  باالبردن عمق ساخت داخل ) بومی سازی اجزای پلتفرم 

سیستم برق و الکترونیک

سیستم سوخت رسانی

 سیستمهای ترمز و ایمنی فعال

 سیستمهای اکسل و تعلیق

 سیستم فرمان

سیستم صندلی

سیستم بخاری و کولر

انطباق موتور و قوای محرکه

 (انواع ایربگ)سیستمای ایمنی غیرفعال
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بامنطبقخودآتیمحصوالترفاهیوایمنیسيستمهایتوسعهراستایدرخودروایرانشرکت
.داردکاروردستدرالکترونيکوبرقپلتفرمتوسعهوطراحیبرنامهرقابتیواستانداردینيازمندیهای

:از اهم اهداف انجام این پروژه می توان به موارد ذیل اشاره کرد

ودستيابی به پلتفرم برق و الکترونيک یکپارچه و بهينه با معماری یکسان برای محصوالت جاری و آینده ایران خودر

 زیرساخت برای پياده سازی ویژگی های جدید برق و الکترونيک در محصوالت جدیدایجاد

اختار شبکهدستيابی به مالکيت معنوی پلتفرم برق و الکترونيک توسط ایران خودرو از طریق مالکيت بر نرم افزار و کنترل س

 ودروخافزایش سطح دانش و تجربه گروه صنعتی ایران خودرو در حوزه طراحی و صحه گذاری سيستمهای برقی و الکترونيکی

 محصولتيراژ توليد ، افزایش ( محصولدالر برای هر واحد 4۰حداقل )هزینه توليد کاهش

 برقی و هيبریدینمودن موقعيت کنونی و توسعه آن در محصوالت آتی با رویکرد استفاده در خودرو های بهينه

 زیرساخت سخت افزاری و تدوین فرایند های تست و صحه گذاری پلتفرم برق و الکترونيکتامين

 تأمينارتقای کيفی و توسعه زنجيره

الکترونیکطراحی و توسعه پلتفرم برق و 
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جعبه فیوز و دسته سیم ها -1

(کامپیوتر مرکزی) New-BCMشبکه و -2

فرمان برقی-3

ESC-سیستم کنترل پایداری-4

مالتی مدیا-6

EMS-سیستم مدیریت موتور -5

سنسورهای پارک عقب-7

جلو آمپر-8

Airbagیونیت -9

سیستم های موثر بر شبکه برق و الکترونیک
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دینامیکی محصولتوسعه سیستم 

:موداز جمله موارد مهم در توسعه سیستمهای دينامیکی میتوان به موارد ذيل اشاره ن
متر با مثلثی پرسی با وزن کمتر و آاليندگی کMC Phersonسیستم اکسل جلو -1

در تولید
با وزن کمتر و و آاليندگی کمتر در تولید Twist Beamسیستم اکسل عقب -2
ساخت داخل کلیه اجزاء رام-3
(  موتور بدون ذغال)فرمان برقی با تکنولوژی روز -4
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دستاوردهای پروژه های توسعه محصوالت جدید

:تامینزنجیرهتوسعهحوزهدردستاوردهای

رکتمشاوهمکاریهاینرخباالترین)هاپروژهدرداخلیسازندگانمستقیممشارکت

(محصولتوسعههایپروژهدرسازندگان

اقتصادیطشرایعلیرغمپروژهدرداخلیسازندگانوسیعگذاریسرمایهوصمیمانههمکاری

کرونابیماریوتحریمهاازناشی

:بازارتوسعهحوزهدردستاوردهای

بلندیشاسوخانوادگیخودروهایبخشدرمشتریانخواستهبامطابقوبروزمحصولارائه

بهروزوجدیدفرمپلتپایهبرشرکتمحصوالتسبدبهبخشیتنوعIKP1
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IKP1روی پلتفرم ( K132پروژه )طراحی و توسعه اولین محصول 

خودروهایدرموجودتقاضایازسهمیکسبوخودروايرانبرندارتقاءراستایدر
توسعهدرشدهانجامهایگذاریسرمايهبهتوجهباهمچنینوCابعادیکالس

مذکورپلتفرمرویبر(محصولاولینبعنوان)K132پروژه،IKP1پلتفرمسیستمهای
.استگرديدهتعريف

Engine 1.6 VTi (115 Hp) Automatic & Manual
Power 115 hp/6050 rpm.
Torque 150 Nm/4000 rpm.

Length 4442 mm.
Width 1748 mm.
Height 1466 mm.

Emission standard EURO 5

Platform E/E (IKCO E/E Platform)

FRT/RR AXLE MC Pherson /Twist Beam
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جمعایران خودرو/خرید خارجی ساپکوتامین کننده داخلی/سازندگانمگاماژول هاردیف

%24.99%2.70%22.29قواي محرکه و سیستمهاي جانبي1

%24.03%4.94%19.09شاسي2

%19.80%0.00%19.80تزئینات داخلي و خارجي3

%14.18%0.05%14.13بدنه و مکانیزمها4

%17.00%0.00%17.00الکتریکال والکترونیک5

%100%7.69%92.31جمع

از منظر ساخت داخل و خرید خارج K132خالصه آخرین وضعیت قطعات 

که،گرددمیتامينداخلیکنندگانتامينیاسازندگانازقطعاتارزشیدرصد92.31ذیلجدولاساسبر
رانایدرموجودمهندسیتوانبامحصولتوسعهیاخودکفاییفعاليتهایوشدهانتخابآنهاسازندگان

منابعازنيزقطعاتارزشیدرصد7.69”ضمنا.استاقدامحالدرآنمرتبطسازندگانوساپکوخودرو،
.استاقدامدستدرآنهاسازیداخلیبرنامهکهميگرددتامينمحصولتوسعهفازبرایخارجی
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K132
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برقی/ هیبریدمحرکه توسعه قوای 

خودروهایساختوطراحیمنظوربهامکانسنجیمطالعاتElectric Vehicle -

Range Extenderجاریمحصوالتاساسبر

رانا•

پالسدنا•

پوششمنظوربهبرقی/هيبریدمحرکهقوایباجدیدمحصوالتتوسعهریزیبرنامه
محيطیزیستنيازمندهایحداکثری
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از تولید خودرو سواری در مناطق  (IHS)توجه به پیش بینی موسسهبا 
و همچنین ( آفريقا و آمريکای جنوبی/خاورمیانه)مختلف و تا حدودی مشابه ايران 

مرتبط با فروش برخی کشورهای در حال توسعه Marklineسايت بررسی داده های 
در 2030و 2025، می توان تولید خودروهای هیبريدی در سال های 2018در سال 

:ايران را به شرح زير پیش بینی نمود

 درصد از تولید خودروی سواری کشور7تا 5حدود : 2025سال
درصد از تولید خودروی سواری کشور14تا 12حدود : 2030سال

نقشه راه خودروی برقی و هیبرید
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 شرکت ايران خودرو جهت ورود به بازار خودروهای هیبريدی و برقی ماموريت طراحی وتوسعه
.خودروهای هیبريدی و برقی را به شرکت جتکو محول نموده است

:از جمله اهداف اين ماموريت می توان به موارد زير اشاره نمود
 رويکرد با( برقی/ هیبريدی )بومی سازی دانش طراحی ، توسعه و صحه گذاری در سطوح زير سیستم ، سیستم و خودرو

تولید انبوه
شناسايی و اولويت بندی تامین کنندگان توانمند داخلی در حوزه هیبريدی و برقی
استفاده از توان تامین کنندگان و شرکت های دانش بنیان داخلی در بومی سازی
 در حوزه هیبريدی و برقی برای شرکت ايران خودرو( کسب شده/ خلق شده )مديريت و رسوب دانش
ايجاد مالکیت معنوی زيرسیستم و سیستم های طراحی شده برای شرکت ايران خودرو
 برای شرکت ايران خودرو( برقی/ هیبريدی )توسعه و ايجاد مالکیت معنوی پلتفرم برق و الکترونیک خودرو ،
 براساس توان داخلی با قابلیت تولید انبوه( زير سیستم ، سیستم و خودرو)نمونه سازی

نقشه راه خودروی برقی و هیبرید
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ایرانشرکتبرقی،خودروهایتوليدتوانباالبردنراستایدر
دستوردرزیراهدافبارابرقیدنایخودرویتوليدپروژهخودرو

:استدادهقرارکار
 بومی سازی دانش یکپارچگی (Integration ) اجزای پلتفرم

(  حوزه نرم افزار) خودروهای برقی
 باال بردن ميزان عمق خودکفایی قطعات و مجموعه های

(  حوزه سخت افزار) خودروهای برقی 

تاهپروژایننمونهخودروهایشدهانجامهایریزیبرنامهبامطابق
.شدخواهدتوليد14۰۰سالانتهای

تعریف پروژه بومی سازی خودروهای برقی 



استفاده از توانمدی های موجود در کشور 

جهت برنامه های توسعه ای 
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جمهوریریاستآوریفنوعلمیمعاونت

دانشگاهیجهاد

ناپاسدارسپاهفضایوهواسازمان

اتمیانرژیسازمان

شرکتSPEC(پليمریموادسازیداخلی)

ایرانصنعتوعلمدانشگاه

دفاعصنایعسازمان

تفاهم نامه همکاری 
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سيلندرسهموتورقطعاتسازینمونه•

ذاشتنگاختياردروقطعاتبومیتوليدتکنولوژیتدوین•

خودروایرانتامينزنجيرهبهآن

باالباتکنولوژیقطعاتتامينوتوليددرمشارکت•

مصرفحوزه توسعه موتور کم توافق شده در همکاری 
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نيمهگيربکسTCUافزارسختسازینمونه•
محدودشمارگانتوليدواتوماتيک

بهدستیگيربکستوليدخطبروزآوریوارتقاء•
اتوماتيکگيربکستوليدمنظور

سایروجاروبکبدونموتورهایتوليدوتامين•
وارداتیقطعات

گیربکسحوزه توسعه توافق شده در همکاری 
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درویخووبرقیسيکلتموتورباتریتوليددرمشارکت•
برقی

کجاروببدونالکتریکیموتورهایتوسعهدرمشارکت•
برقیخودروهایدر

محصوالتحوزه برقی سازی توافق شده در همکاری 
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لتبدینظيرسازیسبکهایپروژهدرمشارکت•
...وموادجایگزینی،پليمریبهفلزیقطعات

گازذخيرهکامپوزیتیمخازنتوسعه•

خودروکاهش وزن همکاری توافق شده حوزه 



41 ايران خودرو

بادتونلوساختطراحی•
ردمرتبطمهندسیمحاسباتوآئرودیناميکدانشگذاریاشتراکبه•

خودروطراحی
در(fatigue)مکانيکیخستگیزمينهبامرتبطهایتستدرمشارکت•

پایينوباالدماهای
مودالووارتعاشاتنویزهایآزمونزمينهدرهمکاری•
نویزوناوبریتجهيزاتقبيلازآزمونتجهيزاتکاليبراسيوندرمشارکت•

ارتعاشو
سنسورینگوخودروآزمونتجهيزاتتاميندرمشارکت•
وخزشپيرسازیهایتستانواعخصوصدرمشارکتوهمکاری•

مهندسیهای تست و همکاری توافق شده حوزه 
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وFDMوSLS،SLAروشهایبهکامپوزیتیقطعاتدرساختهمکاری•
ونهنمقطعاتساختهمچنينوخالءگریریختهوفشارتحتگریریخته

مزبورهایروشبهاصلیجنسبامحصول
سریعسازینمونهروشهایباپليمریقطعاتساختزمينهدرهمکاری•

سازیهای نمونه همکاری توافق شده حوزه 
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امضای تفاهم نامه همکاری با جهاد دانشگاهی 
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ميته بعد از امضای تفاهم نامه با جهد دانشگاهی تاکنون بيش از پنج جلسه ک

راهبری همکاری ، در خصوص موارد همکاری بحث و تبادل نظر شده است و 

ها همکاری در حوزه های زیر مورد توافق قرار گرفته و عملياتی شدن فعاليت

.در دست اقدام می باشد 

طراحی و توسعه خودروهای متصل

 ساخت داخل کاتاليست

ساخت داخل مواد پليمری، فلزی و شيميایی

 تجهيزات و ماشين االت توليد

توسعه دامی دیجيتال

 خودروهای برقی و باطری

سایر

حوزه های همکاری با جهاد دانشگاهی 
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جایگزینی و ساخت داخل مواد پليمری

ساخت قطعات کامپوزیت و جایگزینی با قطعات فلزی در راستای هدف

کاهش وزن

 اتاليست کتوليد بومی سازی تکنولوژی جدید

SPECحوزه های همکاری با شرکت 
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گزار در راستای همکاری با سازمان انرژی اتمی ، تاکنون چندین جلسه فنی بر

واد ، شده و ضمن بازدید از مرکز ملی ليزر و همچنين پژوهشگاه ملی توسعه م

:بر همکاری در حوزه های زیر توافق شده است 

طراحی و توسعه موتورهای الکتریکی

ات استفاده از توانمندی مرکز ملی ليزر در حوزه تعمير و نگهداری تجهيز

ليرز جاری ایران خودرو و همچنين ساخت دستگاههای جوش ليزر

استفاده از توانمندی های پژوهشگاه ملی توسعه مواد با اهداف زیرک

استفاده از تکنولوژی پرتو دهی در راستای باالبردن استحکام قطعات پليمری

توليد کابل های ضد حریق

 استفاده از توانمندی های آزمایشگاه آناليز  فلزات

همکاری با سازمان انرژی اتمی 
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 تشکيل کميته راهبری طراحی و توسعه خودروی ارزان

تبيين استراتژی رسيدن به هدف فوق

تعيين خودرو جهت الگوبرداری

 ماه آتی 6برنامه ریزی جهت ساخت اولين خودروی نمونه ظرف مدت

همکاری با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
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با توجه به تجارب تيم محترم دانشگاه علم و صنعت، سناریوی زیر جهت
.همکاری پيشنهاد می گردد

 در پروژه احيای پلتفرم مشارکتx90 با محوریت سازمان

گسترش و نوسازی 

توسعه فناوری های خودرویی

علم و صنعت  همکاری با دانشگاه 
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 استفاده ازMaterialهای سبکتربرای مجموعه های ذيل:
IP Beam  (آلومینیوم ، منیزيم )داشبورد....
Front Seat Frame( کامپوزيت ، منیزيم)...
 تکنولوژی های جديد جهت افزايش ظرفیت برودتی بکارگیریHVAC باالخصEvaporator ( با توجه به

(محدوديت های جانمايی و صنعتی سازی
داخلی سازی مبرد جديد سیستمAC (1234yf ) به جای مبرد جاری(R134a)
 سیستم تهويه مطبوع با انرژی خورشیدی( مانند خودرویToyota Prius)
Decode کردنACU ايربگ و استخراج الگوريتمACUموجود
استفاده از بدنه کامپوزيتی در فرم های پیچیده فلزی
 ماژول های جديد و بروز چراغ هایFull Led

خودروبروز رسانی فرايند تولید قطعات پالستیکی با ضخامت کمتر و استحکام مناسب در جهت کاهش وزن
تولید شیشه برای سقف های پانوراما با بروزرسانی فرايند تولید
 تکنولوژی تولید قطعات پالستیکی دکوراتیو در سطح خارجی خودرو (Piano Black  و) .....
بکار گیری آينه های جانبی هوشمند در خودرو
 تکنولوژی طراحی و تولید نوارهای آبندی با حداقل سرمايه گذاری
 سانروفطراحی و داخلی سازی تولید انواع

حوزه های نیازمندیهای فناورانه شناسائی شده

حوزه تزئینات
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فناوری طراحی محصول
فناوری شناسائی و انتخاب مواد
 و مجموعه ها و خودرو فناوری طراحی قطعات
 فناوری تولید محصول
 فناوری های نمونه سازی
 (در طراحی، تولید و خدمات)آزمون فناوری
 تولید خدمات فناوری
 های طراحی و ارائه خدمات فروش و فناوری

خدمات پس از فروش
 فناوری خدمات تولید
 فناوری خدمات پشتیبانی سازمان
 و ساخت قالبهاهای طراحی فناوری

سرفصلهای فناوریهای مورد نیاز 

 اشکال مختلف فناوری
 نرم افزارها
 سخت افزارها
سیستم افزارها و معماری
 فناوری های مديريت و پردازش اطالعات
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1-HOT STAMPING

 مگاپاسکال با گرم کردن و رساندن به دمای خمیری شدن فوالد1200فرم دهی آسان ورق های با استحکام باالی  .

2-TAILOR WELDED BLANKS

طعه  میباشد تیلور بلنک استفاده از دو يا چند ورق با ضخامت های يکسان يا متفاوت ، استحکام و نیز پوششهای مختلف در يک ق
.که قبل از پروسه شکل دهی به يکديگر جوش داده می شوند

3-STRUCTURAL ADHESIVE BONDING

فاده می چسب های سازه ای با استحکام بسیار باال که به جای نقطه جوش يا با ترکیب نقطه جوش در اتصاالت بدنه خودرو است
.گردد

4-LASER WELDING

.گردداستفاده از جوش لیزر برای اتصال قطعات بدنه که عالوه بر دقت و يکنواختی باعث کاهش وزن ناشی از حذف فلنج ها می

5-HIGH STRENGTH SHEET METAL

 مگاپاسکال که به صورت گسترده در طراحی و تولید بدنه خودروهای جديد کاربرد دارند500ورق های با استحکام باالی.

حوزه های نیازمندیهای فناورانه شناسائی شده

حوزه های بدنه
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ايجاد مدلCAE معتبر ازleg Impactor Pedestrian Flex-PLI بر اساس آخرين آيین نامه استاندارد.

 تهیه اطالعات جنس مواد مورد استفاده در خودروstrain rate data

Correlated Trim body modal analysis: For extracting natural frequencies of vehicle 

trimmed body that is correlated with physical test results

 تست و محاسبات مهندسیNVH با اصالح و همبستگی در مقايسه با تست.
تحلیل آنالیز خستگی بدنه خودرو براساس روش:

VRLD ( Virtual Road Load Data)V_RLDA)

حوزه های نیازمندیهای فناورانه شناسائی شده

CAEحوزه محاسبات مهندسی 

CFDحوزه محاسبات مهندسی 

  نظیرآموزش نرم افزارهای محاسبات مهندسیTaitherm ،XFlow ،AVL CRUISE،GT Suitبا کاربرد ... و
خودرو

 مدلسازهایCFD در حوزه خودرو های برقی وThermal management
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توسعه فن آوری طراحی و ساخت ترموستات برقی جهتThermal Management موتورهای روز

توسعه فن آوری طراحی، توسعه و ساخت توربوشارژVGT

تکنولوژی طراحی و ساخت مانیفولد دود شیت متال
توسعه فن آوری طراحی، توسعه و ساخت قطعاتEMS سیستمGasoline direct Injection

توسعه فن آوری طراحی، توسعه و ساختVariable Oil pump 

توسعه فن آوری طراحی، توسعه و ساخت شیر و چرخ دندهCVVT  هوا و دود
توسعه فن آوری طراحی، توسعه و صحه گذاری پیستون

توسعه روشهای جديد پوشش دهی کاتالیست((Double Layer, Zone coat  جهت افزايش راندمان و کاهش قیمت
کاتالیست

رسی امکان روش های کنترل آاليندگی جايگزين با حذف کاتالیسترب
استفاده از تکنولوژی لوله هایIHX در سیستمAC

 وز جهت افزايش راندمان مشابه قطعات بر( رادياتور و اينترکولر)استفاده از مواد و روش های ساخت بروز مبدل های حرارتی
Behrخارجی مثل

توسعه فن آوری طراحی، توسعه، ساخت و اندازه گیری مشخصات کمپرسور کولر خودرو
توسعه فن آوری طراحی، توسعه و ساخت سیستم عملگر تعويض دنده الکترونیکی

توسعه فن آوری طراحی، توسعه و ساخت سیستمAutomated Manual Transmission

حوزه های نیازمندیهای فناورانه شناسائی شده

انطباق قوای محرکه و انتقال قدرتحوزه 
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طراحی نرم افزار بر اساس متدولوژیAutosar

پیاده سازی سخت افزار و نرم افزار بر اساس استاندارد ايمنی عملکردیISO26262

 ارزيابی کالیبراسیونdrivability  بر اساس روشAVLDrive

حوزه الکترونیک خودرو 

حوزه الکتریک خودرو 

در حوزهConnectivity  مباحثShort range  communication  وITS 

در حوزه سیستم های کمک  راننده   آنالیز تصوير و   تشخیص  عابر پیاده و پارک اتومات
رويه  پیاده سازی سخت افزار و نرم افزار بر اساس استاندارد های  ايمنی عملکردیISO26262  و  امنیتیJ3069

حوزه های نیازمندیهای فناورانه شناسائی شده

1- مورد مصرف در دستگاههای نمونه سازی سريع 12تامین داخلی پودر پلی آمیدSLS

2-تکنولوژی برش لیزری فايبر

3-طراحی و ساخت جاده آزمون مطابق استاندارد های بین المللی

حوزه ساخت نمونه و تست خودرو 
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حوزه های نیازمندیهای فناورانه شناسائی شده

آوری و تکنولوژیفن <<<<

 بلبرينگ های نسل سومفن آوری طراحی و ساخت توسعه

 سیستم تعلیق  توسعه فن آوری طراحی و ساختMulti-Link

 سیستم های تعلیق نیمه فعال و فعالتوسعه فن آوری طراحی و ساخت

 سیستم های توسعه فن آوری طراحی و ساختADAS

 توسعه فن آوری طراحی و ساختAdaptive Cruise Controller

 کالیپر برقیتوسعه فن آوری طراحی و ساخت

 سیستم توسعه فن آوری طراحی و ساخت(Integrated Dynamic Brake )IDB

آزمايشگاهی و سخت افزاریتجهیزات <<<<

 کار گیری تجهیز بهSPMM- Kinematics & Compliances

بروزآوری تجهیزات سخت افزاری جهت شبیه سازی

طراحیو استانداردهای مدارک <<<<

، تهیه استانداردها، الزامات طراحی،کتابچه های کیفیRed Norm ،ها کتابچه های انتخاب سیستمConcept Selection تست ،
های سیستمی  شرکت های پیشرو خودروسازی همچون جگوار DFMEA  ،PFMEAپروسیجرهای داخلی،

(STJLR،DRJL،TPJLR،CETP ،Panel Chart،Bench Marking Report ، ،Concept Selection)

نرم افزاری<<<<

 نرم افزار های اصلی شبیه سازی در حوزه دينامیک خودرو تهیهSuspensionsim و تهیه سورس های اصلیMSC  ADAMS به
و ENCVPG For Horiba MIRAاز قبیل  Ride & Handlingهمراه پالگین های پیست های معتبر جهان جهت ارزيابی دوام، 

ENCVPG For IDIADA 

حوزه دینامیک خودرو 
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تريکیتوسعه فن آوری طراحی و ساخت  موتورهای و سیستم های کنترلی مرتبط  جهت استفاده در خودروهای هیبريدی و الک

 فن آوری طراحی و ساخت  گیربکس های اتوماتیک  تجمیع شدهتوسعه (AT -DTC-CVT-HYBRID-Gearbox&
Differential)

 شناخت استراتژيهای کنترل موتور وTransfer Control System

Sensor actuatorsو سیستم های مديريت موتورEMSCalibrationو TMSو

 شارژرها ،   بازيابی انرژی ترمزی:فن آوری طراحی و ساخت  سیستم های خودروهای الکتريکی و هیبريدی شامل توسعه ،
.......اينورتور ، کانورتورها ، پیشرانها و AC/DCو DC/DCکابلهای فشار قوی ، مبدل های 

 اتری و موتور الکتريکی و ب)فن آوری طراحی و ساخت  سیستم های خنک کاری در خودروهای الکتريکی و هیبريدی  توسعه
).....

 یری در مبانی طراحی مجموعه باتری ولتاژ با الی لیتومی ، مديريت باتری ، سیستم های بازيافتی ،  جهت بکارگتوسعه
خودروهای الکتريکی و هیبريدی  

برقتوزيع طراحی ايستگاه های شارژ خودروهای الکتريکی و هیبريدی تعیین الزامات فنی  و کنترلی  آنها با شبکه هوشمند

 ايرانتهیه استانداردهای آزمون خودروهای برقی و هیبريدی مطرح در جهان ومقايسه با استانارد ملی در کشور
 (وشناسايی آزمايشگاه های مناسب اين حوضه در کشور) تهیه استانداردهای آزمون خودرو الکتريکی و هیبريدی
 مبانی طراحی خودروهایFuel cell , ANG ,LNG

    مبانی طراحی مخازنCNG نوعI تاIV

کالیبراسیون خودروهای گاز سوز

حوزه های نیازمندیهای فناورانه شناسائی شده

خودروهای برقی و هیبریدیحوزه 
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حوزه های نیازمندیهای فناورانه شناسائی شده

فناوریهای آلترناتیوفناوری موجودگروه های فناوری
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و 
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ط 

طو
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ی 

ها
ری

او
فن

Tandem Press LineHot Stamping Line

(نياز به تغيير خطوط توليد)استفاده از ورقهاي آلومينيوم استفاده از ورقهاي فوالدي در بدنه خودرو

(با ضخامتهاي مختلف در يك قطعه) TWBبهره گيري از ورقهاي  استفاده از ورقهاي با يك ضخامت در بدنه خودرو

Mechanical & Hydraulic PressServo Press Line

Tandem Press LineHigh Speed Tandem Press line Automation (Crossbar Presses)

Blanking Line (Die & Oscilating Shear)Blanking Line  (Laser)

HYDROFORMINGتكنولوژي با سطح اتوماسيون رباتيك  ( G1 , G2) خطوط پرس اتوماتيك 

TWBتكنولوژي با سطح اتوماسيون رباتيك  ( G1 , G2) خطوط پرس اتوماتيك 

پرس هاي مكانيكي سينگل اكشنپرس هاي هيدروليك

Load  وUnload  استفاده از ربات هاي نسل جديد دستي قطعه در قالب

hot formingراه اندازي يك خط پرس كاري سرد

استفاده از ربات هاي نسل جديد ربات هاي با راندمان و سرعت پايين 

(فشار هوا)سيستم شستشوي خشك سيستم شستشوي بلنك با روغن شستشو

خط کويل به کويل اتوماتيک خط طول بر

خط برش زاويه ای اتوماتيکخط برش 

خط ليزر بلنک خطوط بلنکينگ
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حوزه های نیازمندیهای فناورانه شناسائی شده

فناوریهای آلترناتیوفناوری موجودگروه های فناوری
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قالبهاي تزريق قطعات تك متريالي
 Multi  Componentتكنولوژي ساخت قالبهاي تزريق چند متريالي

Method

شت قالبشكل گيري پليمر در داخل قالب با استفاده از فشار مكانيكي پ

Gas Injection Technique (GIT) يا تكنولوژي تزريق با گاز

ال فشار تزريق گاز بالفاصله بعد از تزريق متلاير ، به منظور اعم----

يكنواخت در كل قالب

HOT FORMINGساخت قالبهاي فناوريهای سنتی

كويتي براي توليد دربهاي جانبي4ساخت قالبهاي کويتی2قالبهای حداکثر 

ی
ها

ری
او

فن

قال
ی 

یف
ک

ب 

س
پر
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check manماشين بينايی
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بد

ی 
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فن

MFDCربات+گان رباتيك 

MFDCگان دستي 

ايجادخط اصلي با استفاده از ربات و اتوگانجابجايي دستي در خط اصلي و مونتاژ سقف دستي 

/  ود گان ترانس سرخ/ جوشكاري مقاومتي نقطه اي با گان ترانس جدا 

اتوگان 

(DCتكنولوژي فركانس متوسط  ) MFDCجوشكاري مقاومتي با گان 

جوشكاري با تجهيزات رباتيك

 projection weldingجوشكاري مقاومتي 

اتصال ،  RIVKLEاتصال ) جايگزيني اتصاالت مكانيكي  

CLINCH  و)...

در محصوالت و پروژه هاي جديد بخشي از اتصاالت به اين روش )

.(جايگزين شده است

رول همينگقالبهاي همينگ دربهاي جانبي و صندوق

استفاده از ماشين اسپارکوايرکات
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حوزه های نیازمندیهای فناورانه شناسائی شده

گروه های 

فناوری
فناوریهای آلترناتیوفناوری موجود

یف
 ک

ی
ها

ری
او

فن
ی  ور

وت
 م

اژ
نت
مو
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RFIDرديابي محصول و فرآيند با تكنولوژي رديابي محصول و فرآيند با تكنولوژي باركد

ضدخطاسازي فرآيندها با تكنولوژي پردازش تصوير ضدخطاسازي فرآيند با تكنولوژي باركد و ابزارهاي مكمل

كنترل كيفي محصول با تكنولوژي ليزركنترل كيفي محصول با ساعت انديكاتور

مونتاژ اتوماتيك قطعات دقيقمونتاژ قطعات دقيق با پرس هاي دستي 

ی
ار

ک
ین
ش

ما
ی 

ها
ری

او
فن

محاسبات تلرانسي به صورت يك بعدي و دستي صورت مي گيرد
محاسبات تلرانسي مد نظر در تدوين پروسس هاي ماشينكاري بر اساس

tolerance chart  وtolerance stack up  هاي يك، دو و سه بعدي و

كامپيوترايز نمودن انجام اين محاسبات

محاسبات مورد نياز به جهت طراحي پروسس به صورت تجربي و دستي صورت مي گيرد
با   Cutviewتدوين نرم افزارهاي طراحي پروسس ماشينكاري نظير  

قابليت محاسبه زمان، توان و گشتاور مورد نياز ماشينكاري

طراحي و ساخت ادوات كنترلي ساده انجام مي پذيرد و در خصوص ادوات پيچيده توسط سازندگان خارجي صورت مي گيرد
طراحي و ساخت فيكسچرهاي و گيجهاي كنترلي دقيق بويژه گيجهاي

پنيوماتيكي و الكترونيكي

ه و كاربايد به صورت محدود تكنولوژي ساخت در كشور در مجموعه صنايع دفاعي و البت HSSدر خصوص طراحي و ساخت  ابزارهاي 

.با كيفيت ضعيف وجود دارد

، تيغچه ها، مته ها، قالويزها، برقوها) طراحي انواع ابزارهاي ماشينكاري 

فرزها، محور تراش ها، ابزارهاي بورينگ و هونينگ، سنگها و بروچ ها و

و استاندارد سازي هاي ملي الزم( ابزارهاي تيغچه خور و پوشش دهي آنها

در اين خصوص اين رشته به صورت آكادميك در ايران وجود ندار

كوالنت هاي ماشينكاري با كيفيت نازل و بعضا داراي مشكالت سرطان زائي و ايمني پرسنلي در ايران موجود است

طراحي و ساخت و يا انتخاب كوالنت ماشينكاري مناسب و ايمن به لحاظ

اي سالمتي و بهداشتي با ويژگيهاي فني مطلوب براي قطعات با جنسه

مختلف و استاندارد سازي هاي ملي الزم در اين حوزه

ه به نظر متاسفانه علي رغم وجود شركتهاي مختلف فعال در خصوص ساخت ماشينهاي ابزار دقتهاي ماشينكاري مطلوب حاصل نمي شود ك

مي رسد ناشي از گپ دانشي  و عملكرد تجربي در كشور است

طراحي و ساخت ماشينهاي ابزار استاندارد و مخصوص و ماشينهاي 

CNC ر و ماشينهاي سنگ زني دقيق و ماشينهاي مخصوص ساخت ابزار ب

اساس آخرين تكنولوژي ها

طراحي و توليد ميله هاي كاربايدي به جهت ساخت ابزارهاي برشي واردات مواد خام ساخت ابزارهاي كاربايدي

ت با توجه به تحريم ها و استفاده در ساخت ابزارهاي دقيق و اقتصادي ماده خام ساخت ابزارها از جنس الماس مصنوعي حتي به صور

واردات به كشور فروخته نمي شود

به عنوان ماده اوليه الزم به  CBNو  PCDطراحي و ساخت قرص هاي 

جهت ساخت ابزارهاي برشي سرعت باال 

CBNو  PCDطراحي و ساخت ابزارها با جنس هاي دركشور توليد نمي شود  cbnو  pcdابزارهاي برشي سريع نظير 

موجود است   CNCنحوه كنترل دقتهاي حركتي محورهاي ماشينهاي ابزار استاندارد، 
نحوه كنترل دقتهاي حركتي محورهاي  ماشينهاي ابزار مخصوص مولتي

اسپيندل با گايد بوش و استاندارد سازي هاي الزم ملي در اين خصوص

از هواي سالنها Oil mistطراحي تهويه در سالنهاي ماشينكاري و حذف  طراحي تهويه صنعتي به صورت جامع موجود است 

بال مي گرددقطعات شستشو مي شوند بدون اينكه از سطح تميزي آنها مطلع باشيم و بيشتر فرآيند به صورت چشمي و غير استاندارد دن
  Cleanliness testنظامند سازي فرآيند و روش كنترل تميزي قطعات   

   ISO-16232و استاندارد  VDA19براساس پيشنهادات 
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با تشکر از توجه شما


