موضوعات نمایشگاه EUROGUSS
 .1ریختٍ گری َای دایکاست _________________________________________________________________
زَلیذ قغعاذ آلَهیٌیَهی ،زَلیذ قغعاذ هٌیضیَهی ،زَلیذ قغعاذ اص فلض سٍی ،سیخسِ گشی خالء عولیاذ حشاسزی ٍ جَضکاسی تشای دسسگاُ ّای
ایوٌی ،سیخسِ گشی زحر فطاس ،ضشکای زَسعِ /زاهیي کٌٌذُ ساهاًِ صٌعر خَدسٍ ،قغعاذ آهادُ تشای ًصة ،زَلیذ سیخسِ گشی ّای جعثِ دًذُ
دایکاسر ،زَلیذ تلَک ّای هَزَس دیکاسر ،زَلیذ قغعاذ ضاسی ٍ ساخساسی ،سایش
 .2دستگاٌ َا ي کارخاوجات دایکاست ____________________________________________________________
دسسگاُ ّای دایکاسر ازاقک سشد ،دسسگاُ ّای دایکاسر خالء  ،دسسگاُ ّای دایکاسر سیخسِ گیشی زیکسَ ،دسسگاُ ّای سیخسِ گشی زحر
فطاس ،دسسگاُ ّای دایکاسر سٍزَس ٍ اسسازَس ،دسسگاُ ّای دایکاسر ازاقک گشم ،دسسگاُ ّای ازاقک گشم هٌیضین ،دسسگاُ ّای دایکاسر صیش
کاس ٍ دقیق ،کاسخاًجاذ دایکاسر کاهل ،زجاسذ دسسگاُ ّای هسسعول دایکاسر ،اٍسّال دسسگاُ ّای دایکاسر ،قغعاذ یذکی ٍ زجْیضاذ
جاًثی تشای دسسگاُ ّای دایکاسر ،زعویش ٍ ًگْذاسی آسسشی ّا /گلَیی ّا ،خذهاذ خس اص فشٍش ،سایش
 .3دستگاٌ َا ي ساماوٍ َای جاوبی _____________________________________________________________
سٍتاذ ّای هخصَظ قغعاذ دایکاسر ،دسسگاُ حزف قغعاذ دایکاسر ،دسسگاُ ّای ًگْذاسًذُ قغعاذ دایکاسر ،اسدشی ّای هَاد زفکیک
کٌٌذُ تشای قالة ّای دایکاسر ،خوح ّای دٍصتٌذی تشای سٍاى ساصّای خَدسی ،دسسگاُ ّای دٍصتٌذی تشای هَاد زفکیک کٌٌذُ ٍ سٍاى ساص
ّای سیلٌذسّا ،خوح ّای سسَب گیش ،ساهاًِ ّای دٍصتٌذی تشای خٌک کٌٌذُ آب ،زاسیساذ قغعاذ سیخسِ گشی خٌک کٌٌذُ ،دسسگاُ ّای
خَدکاس ضوطِ گیشی ،هخلَط کي ّای الکسشٍهغٌاعیسی ،سایش
 .4کًرٌ َا ي تجُیسات جاوبی _________________________________________________________________
کَسُ ّای رٍب ٍ ًگْذاسًذُ ،کَسُ ّای ًگْذاسًذُ دٍص تٌذی ،کَسُ ّای دٍصتٌذی هٌیضین ،خوح ّای زٌاسثی تشای آلَهیٌیَم ٍ هٌیضین ،کَسُ
ّای رٍب آصهایطگاّی ،کَسُ ّای هخصَظ سیخسِ گشی دقیق ،زاسیساذ گشهایطی القایی ،دسسگاُ ّای سٌجص رٍب آلَهیٌیَم ،زجْیضاذ
فشآٍسی گاص ،زجْیضاذ اضافی کَسُ ،زجْیضاذ خیص گشهایطی ،لَلِّای آسًَسیَى تشای زاسیساذ دٍص تٌذی ٍ سیخسِگشی کن فطاس ،لَلِ ّای
ًقالِ هٌیضین  ٍ SIC ،کشٍسیثل ّای رٍب گشافیر ،خویش ،آجش ٍ دال هقاٍم ،خوح ّای سشاهیکی ٍ ساهاى ّای ًقالِ ،لَلِ ّای هحافظ سشاهیکی
تشای سٌجص دها ،هَلفِ ّای هقاٍم کاهدَصیر ّای سشاهیک ٍ فَالد ضذ صًگ ،الدل ّای سیخسِ گشی ،الدل ّای حول ،ضوائن هشتَط تِ
کاهیَى ّای فَسک لیفر تشای حول هَاد هزاب ،فاًل ّا ٍ ساهاًِ ّای زصفیِ ،صفحاذ عایق گشهایطی ٍ قالة ّای ثاتر  ،سایش
 .5قالب َا ي تجُیسات جاوبی _________________________________________________________________
قالة ّای دایکاسر ،عشاحی تشای قالة ّای دایکاسر ،هاضیي کاسی زخلیِ الکسشیکی ( ،)EDMالکسشٍدّای گشافیسی  ،EDMاسساًذاسدّا/
قغعاذ اضافی /اجکسَسّا ،سیلٌذسّای ّیذسٍلیکی /سیلٌذسّای کطص هغضی ،ازاقک ّای سیخسِ گشی /خالًگشّا /گلَیی ّا ،فَالد ساصاى ،اِلواى
ّای حشاسزی تشای قالة ّا ،گشهایص ًاصل الکسشیکی ،دسسگاُ ّای عولیاذ حشاسزی هخصَظ قالة ّای دایکاسر ،کاًال ّای عایق تٌذی،
سیاالذ اًسقال حشاسذ ،دسسگاُ خالء ٍ اسدیشازَسّا تشای قالة ّای دایکاسر ،دسسگاُ ّای ًظافر اتضاس /قالة ،دسسگاُ سسَب گیشیً ،ظافر
فشاصَزی تشای قالة ّا ،هَاد خاک کٌٌذُ ٍ هحافظ دس تشاتش خَسدگی ،خشس ّای خازیٌگ لیسَگشافی اسسشیَ ،سیٌسشیٌگ لیضسی ،سایش
.6الگً سازی سریع /ابسار کاری سریع __________________________________________________________
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ساّکاسّای کاهل تشای الگَ ساصیً ،شم افضاس کاستشی تشای الگَ ساصی سشیع ،زاسیساذ دایکاسر خالء ،زَلیذ الگَ اص  ،GRPفلض ،زشهَخالسسیک ٍ
هَاد دٍ هَلفِ ای ،الگَساصی سشیع هجاصی ،اتضاس کاسی سشیع تشای دایکاسر ،اتضاس کاسی سشیع تشای في آٍسی ّا ،سایش
 .7مًاد تفکیک کىىذ /بُرٌ برداری _____________________________________________________________
هَاد زفکیک کٌٌذُ دایکاسر ،هَاد زفکیک کٌٌذُ تشای خالًگشّای سیخسِ گشی ،هَاد کوکی تشای دایکاسر ،زاسیساذ دٍصتٌذی ٍ سٌجص تشای
هَاد زفکیک کٌٌذُ ،خویشّای دها تاال ،سٍکص ّا ،هحصَالذ هحافظ دس تشاتش خَسدگی ،سیاالذ ّیذسٍلیکی سخر سَص ،سایش
 .8آلیاشَا  /فلسات ________________________________________________________________________
آلیاطّای آلَهیٌیَم ،آلیاطّای هٌیضین ،آلیاطّای هس ،آلیاطّای سٍی ،آلیاطّای دایکاسر آلَهیٌیَم ،آلیاطّای سیخسِ گشی اٍلیِ آلَهیٌیَم ،سایش
 .9پس از فرايری ریختٍ گری /فرايری _______________________________________________________CNC
دسسگاُ ّای زشهیوی تشای دایکاسر ،خشس ّای زشهیوی تشای دایکاسر ،اتضاس زشهیوی تشای دایکاسر ،ساخر تسر ّا ٍ ازصاالذ ،قغعاذ
هاضیي کاسی دایکاسر ،آصهَى غیش هخشب قغعاذ ،زجْیضاذ سفع ٍ عولیاذ حشاسزی آلَهیٌیَم ،زقَیر ،هًَساط ،خشچ صًی ٍ جَضکاسی ،فشآٍسی
سغحی قغعاذ دایکاسر ،زجْیضاذ سٌثادُ صًی ،زجْیضاذ ًظافر تالسر ،سایش
 .10فه آيری سختی سازی ي فه آيری سطحی ______________________________________________________
دسسگاُ ّا ٍ فشایٌذ سخسی ساصی ،فشآٍسی سغحی ،هادُ ّای ٍاسظ کَئٌچیٌگ ،سایش
 .11سىجص /فه آيری کىترل ي تىظیم ___________________________________________________________
في آٍسی کٌسشل فشایٌذ ،دسسگاُ ّای کٌسشل ،زجْیضاذ زٌظین ،اتضاس ٍ زجْیضاذ سٌجص ،في آٍسی ازَهاسیَى ،اتضاس سٌجص دها /کٌسشل کٌٌذُ
ّای دم ،اًذٍسکَج ّای فٌی /زصَیشی ،زجْیضاذ آًالیض حشاسزی ،خیي ّای سٌجص /زسسشّا ،في آٍسی حسگش ،زکٌیک ّای سٌجص سِ تعذی،
سیشکَالسیَى هجذد سغحی ،دسسگاُ ّای زَصیي ٍ زشاصٍ ّا ،سایش
 .12تضمیه /کىترل کیفی ____________________________________________________________________
کٌسشل فشآیٌذ آهاسی ( ،)SPCآًالیض ساهاًِ ّا ،زجْیضاذ آصهَى  /X-RAYزجیضاذ آصهَى زشک خَسدگی ،ساهاًِ ّای زضویي کیفی ،دٍستیي
ّای ً ٍ CCDشم افضاس هسسٌذ ساصی تشای هسسٌذ ساصی کیفی ٍ زضویي کیفی ،زجْیضاذ عیف ًگاسی ،گَاّی ّای آصهَى سِ تعذی تشای
دایکاسر ،سایش
 .13آزمًن مًاد __________________________________________________________________________
زجْیضاذ  X RAYتشای آصهَى غیش هخشب هَاد ،اًذٍسکَج ّا ،آصهایطگاُ ّای آصهَى /آًالیض خساساذ ،زجْیضاذ آصهَى آب تٌذی ،زسسشّای
سخسی ،زجْیضاذ آصهَى فشاصَزی ،زجْیضاذ آصهَى رٍب آلَهیٌیَم ،آًالیض ضیویایی ،هسالَگشافی ،سایش
 .14فه آيری َذایت _______________________________________________________________________
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ّیذسٍلیک ،ضیش آالذ ّیذسٍلیکی ،کاسخاًجاذ زصفیِ ساصی ،زجْیضاذ جاًثی ،سایش
 .15حمل ي وقل ي تغییرات ___________________________________________________________________
ًقالِ ّای خیَسسِ ،هاًیدَالزَسّا ،سٍتاذ ّای صٌعسی ،زسوِ ًقالِ ،زشاصّای آصهایص خیچص تیشًٍی ،سایش
 .16حفاظت زیست محیطی /مذیریت ضایعات /محافظت از ویريی کار _______________________________________
ساهاًِ ّای اسسخشاج ٍ زصفیِ ،زصفیِ خاًِ ّای فاضالب ،ساهاًِ سفع گشد ٍ خاک ،فیلسشّا ٍ هَاد فیلسش ،زفکیک کٌٌذُ ّای اهَلسیَى /زَدُ
هیعاًی ،فشآٍسی خٌک آب ،کاسخاًجاذ تاصیافر ٍ سخسی گیشی فاضالب ،اسلَسی ّای تاصیافر خشدُ فلضاذ ،اسسفادُ اص خسواًذ ،سایش

 .17راَکارَای کامل مربًط بٍ ریختٍ گری دایکاست__________________________________________________
تاًک ّای اعالعازی هشتَط تِ في آٍسی ٍ کسة ٍ کاس ،عشاحی ٍ ساخر زاسیساذ دایکاسر ،ضثیِ ساصی جشیاى زَلیذ ،ساصهاى ّای هجاصی،
سایش
 .18ساماوٍ َای کىترل برای ریختٍ گری دایکاست ___________________________________________________
ًشم افضاس کاستشدی تشای سیخسِ گشی دایکاسرً ،شم افضاس کاستشدی تشای قالة ّا ،في آٍسی کٌسشل فشایٌذ ٍ ازَهاسیَى تغَس کلی ،ساهاًِ ّای
زصَیش ساصی فشایٌذ ،ضثکِ ّای صٌعسی ،ازَهاسیَى کاسخاًِ ،سایش
 .19ساماوٍ َای ___________________________________________CAD, CAM, DNC, CAE, PPS, CAQ, CASE
تْیٌِ ساصی فشایٌذً ،شم افضاس زشاضکاسی دایکاسرً ،شم افضاس الگَّا ٍ الگَ ساصی ،کسة دادُ ٍ دادُ خشداصی ،زَسعِ هحصَل  ،CAساهاًِ ّای
 ،CAD, CAM, CAEساخساسّای  ،PDM ،CADاجضای ًشم افضاس اسساًذاسد  ،CADساهاًِ ّای تشًاهِ ًَیسی  ،CNCکیفیر سایاًِ ای ،CAQ
هٌْذسی ًشم افضاس  CASEتا کوک سایاًِ ،دیسا الگیٌگ تشای تْشُ تشداسی ،هاضیي آالذ ٍ اتضاس ،ساهاًِ ّای  ،PPSساهاًِ ّای  ،ERPهذیشیر
صًجیشُ زاهیي (داخلی) ،سایش
 .20ريش َای ضبیٍ سازی ي رایاوص _____________________________________________________________
ضثیِ ساصی فشایٌذّای سیخسِ گشیً ،شم افضاس ٍ سخر افضاس ،آًالیض جاهذ ساصی ٍ ضثیِ ساصی فشایٌذً ،شم افضاس سایاًص سٍلَطی ٍ حشاسزی ،سایش
 .21تحقیق /تًسعٍ /خذمات__________________________________________________________________
زحقیق ٍ زَسعِ ،آهَصش ،هطاٍسُ ،خذهاذ اصهایطگاّی ،قشاسدادّای کاسی ،سایش
 .22مُىذسی ___________________________________________________________________________
 .23اتحادیٍ َا /مجالت فىی _________________________________________________________________
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ازحادیِ ّا ،هٌاتع فٌی ،هجالذ فٌی

