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  بسمه تعالي
  

در اين پروژ ه كه بيشتر در مورد جيگ و فيكسچرهاي پنوماتيكي براي عمليات جوشكاري كه 
بيشتر در صنايع خودروسازي استفاده مي شود پرداخته شده است در فصلهاي انتخابي جيگ ها 

مختلف چه براي عمليات جوشكاري چه ماشين كاري تقسيم بندي و در مورد آنها و فيكسچرهاي 
توضيح داده شده است ولي در فصلهاي آتي در مورد اجزا و طريقه ساخت جيگ و فيكسچرهاي 
پنوماتيكي جوشكاري كه نقش بسزايي در ساخت يك خودرو در توليدات باالدارند پرداخته شده 

  . است

 

  جيگ و فيكسچر مقدمه اي در مورد -
 

امروزه تقاضاي جهاني براي كاالهاي ساخته شده با سرعت مبهوت كننده اي رو به افزايش  
از زمان ظهور .صنايع توليدي نيز با روشهاي جديد و گوناگون به اين تقاضا پاسخ ميدهند.است

تدريجي كنترل عددي و توليد به كمك كامپيوتر تا رسيدن روشهاي مدرن توليد نظير 
و ( JIT) توليد به هنگام(SPC )و روشهاي كنترل آماري (FMS)مهاي توليد قابل انعطافسيست

روشهاي توليد كه در پاره اي موارد حقيقتا هنرمندانه هستند تغيرات و پيشرفتهاي بسياري كرده 
  .اند

ايجاد اين تحوالت نيازمند به كارگيري روشها وتجهيزاتي جهت نگهداشتن و مهار كردن قطعه كار 
 .در ماشين آالت است كه صرفه اقتصادي وعمليات توليدي ساده تر را تاميين كند

با توجه به اينكه توليد كنندگان امروزي تمايل دارند براي كاهش هزينه ها و افزايش سود سطح 
موجودي انبارها خود را كاهش دهند نياز به استفاده از تجهيزات مطمئن و كار براي نگهداشتن 

  .رسيدن به توليد مداوم و هرچه بيشتر احساس ميشود قطعه كار براي

   جيگ و فيكسچر -
 

با دقت مورد )سري(وسايل نگهدارنده اي هستند كه به كمك آنها مي توان قطعات مشابه هم را 
 ،قطعات مختلف ،با توجه به اينكه در طي مراحل مختلف توليدي ،نياز توليد يا ماشين كاري نمود

لفي قرار مي گيرد استفاده از يك نوع قيد و بند براي نگهداشتن قطعات بر روي ماشين آالت مخت
تفاوت  .با اين وجود تجهيزات نگهدارنده مختلف شباهت هايي با يكديگر دارند. كافي نخواهد بود
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 .هدايت ابزار برشي به طرف قطعه كار است هاين دو در در نحو

داخل آن قرار مي دهند تا اينكه جيگ يك وسيله نگهدارنده مخصوص است كه قطعه كار را 
عمليات ماشين كاري روي آن انجام گيرد جيگ نه تنها قطعه كار را در خود مهار مي كند بلكه 

 .ابزار را نيز به هنگام عمليات توليدي هدايت مي كند

فيكسچر يك وسيله اي نگهدارنده است كه فقط قطعه كار روي آن محكم مي شود تا عمليات 
  .آن انجام گردد ماشين كاري روي

است كه باعث تسريع ... جيگ و فيكسچر ها مجموعه از اتصاالت و نگهدارنده ها و و : به طور كلي
  .در امر توليد ميشود

قيدوبندازنظركاربرد بستگي به نوع فرايند توليد دارد و هزينه و زمان ساخت آن در صنعت مهم 
 .كمتري براي آن صنعت دربرگيرد است وبايد طوري مكانيزم قيدوبندطراحي شود كه هزينه

هزينه ساخت قيدوبند دردرجه اول بستگي به قطعه كاريا فرآيندتوليد ودقت آن وكيفيت آن 
 .وابستگي به طراحي وساخت آن دارد

يكي ازمزاياي مهم ساخت وقيدوبند درتوليد تيرازباال مي باشد كه در حين توليد با بكارگيري آن 
  .مي روددقت در كاروسرعت دركارباال 

  : به سه دسته تقسيم مي شود )جيگ و فيكسچر( قيد وبستها

 
  :ـ قيد و بستهاي فراگير مانند سه نظام دستگاه تراش1

گيرههاي ماشين،سه (در ماشين كاري قطعات درابعادمختلف مورداستفاده قرارمي گيرندمانند
  ......)ونظامهاي تراش 

 
  :ـ قيد و بستهاي چند منظوره 2

دوباره جهت ماشينكاري قطعات مختلف را دارا مي باشدواين نوع قيدوبندها خود قابليت تنظيم 
 :به دوگروه تقسيم ميشوند

قيدوبستهاي چندمنظوره نوع اول كه به طوركامل طراحي وساخته شده اندوازقطعات مختلف )الف
باشكل هاي مختلف تشكيل شده است اين قطعات دركنارهم ياروي هم سوار شده وباهرترتيب 

 .يدن قطعه خاصي رامي توان گيره بندي نمودچ

كه بااستفاده ازقطعات تنظيمي )قابل تنظيم دوباره(قيدوبستهاي چندمنظوره نيمه طراحي شده)ب
 .استانداردطراحي وساخته مي شود
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مانندبدنه به همراه مكانيزمهاي اهرمي يابادامكي (معموالقسمتهاي اصلي اين نوع قيدوبستها
بازارخريداري گرديده كه بستگي به شكل هندسي قطعه كار و اندازه آن به صورت آماده از)…و

  .دارد

استفاده ازقيدوبستهاي فراگيرياچندمنظوره بيشتردرقطعات تكي وتوليدكوچك مورداستفاده  -
  .قرارمي گيردودرتوليدانبوه بيشترازقيدوبستهاي مخصوص استفاده ميشود

 
  :ـ قيد و بستهاي مخصوص3

قطعه خاص بسته به نوع ماشين تيراژ قطعه بصورت دستي ياخودكارطراحي براي ماشين كاري 
   .وساخته مي شود

 

 :قيد وبستها از نظر ميزان خودكار بودن به سه دسته تقسيم مي شوند 
 ـ قيد و بستهاي كه باز و بست كردن قطعه به صورت دستي انجام مي دهيم1

 ـ قيد و بستهاي نيمه خودكار2

  كارـ قيد و بستهاي خود3

 :ساختمان همه قيدوبندهاازقسمتهاي زيرتشكيل مي شوند

  بدنه واسكلت آن)الف

  اجزاي موقعيت دهنده)ب

  )درقيدها(اجزاي راهنماي ابزار)پ

  اجزاي گيره بندي)ت

 اجزاي اعمال نيروساخت)ث

 
 :انتظارات ما از جيگ و فيكسچر ها عبارتند از

 داراي هزينه كم در طراحي باشند -

 در بستن باشندسرعت بااليي  -

 در تغيرات محيط مقاوم باشند-  

 قالب جامد محكم داشته باشند -

 قابل بازيافت باشند -
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  .يك فيكسچر ميتواند جيگ باشد ولي يك جيگ نميتواند فيكسچر باشد 

 
 :از موارد مهم بعد از طراحي جيگ و فيكسچر ها و ثابت كردن آنها

 
 حذف درجه آزادي -

 حذف گشتاور -

 لرانسدقت در ت -

 
مثال جيگ و .امروزه كاربرد جيگ ها فيكسچرها در صنعت پيش از پيش به چشم مي خورد  -

فيكسچرهايي كه در عمليات ماشين كاري استفاده مي شود چه از سه نظامها چه روبندهاي 
شكل و غيره تأثير مستقيمي د ردقيق بودن اندازه هاي قطعه  T مختلف چه فيكسچرهاي با شيار

 . شده دارند ماشين كاري

استفاده از سيستمهاي مدوالر الزم است  ( cordinateMesuring machine) كردن cmm در
شركت ايران خودرو كه قطعات اسمبل شده مختلف خودرو توسط  cmm همچنان كه در اتاق

فيكچرهاي مدوالر اندازه گيري ميشوند و همچنين گيره ها كه در رشته هاي مختلفي چون 
ه مي شود و همچنين انبر قفلي كه براي نگهداشتن يك قطعه يا ثابت نگهداشتن آهنگري استفاد

دو قطعه نسبت به هم استفاده مي شود كه از موارد استفاده آن درموارد يخچال سازي صنعتي 
است كه دو ورق را توسط انبر قفلي در حالت خاصي نسبت به هم نكه مي دارند مثالهايي از 

  . كسچرهايي بود كه مااز آنها در صنعت استفاده مي كنيمپراستفاده ترين جيگ و في

با توجه به گستردگي جيگ و فيكسچرها با لحاظ كردن مطالب باال اوال هر گاه كه ما صحبت از 
جيگ و فيكسچرهاي خاصي مي كنيم بايد نوع آن را كامال مشخص كنيم تا تداعي خاصي از آن 

 نوع جيگ يا فيكسچر در 

صحبت كردن در مورد جيگ يا فيكسچر بدون مشخص كردن نوع آن  .ذهن ماايجاد شود 
سردرگمي خاصي درذهن ايجاد مي كند ثانيا اين گستردگي لزوم شناخت اين جيگ فيكسچرها 

 . را براي ما معلوم مي كند

 .اين پروژه دريچه كوچكي به دنياي وسيع جيگ و فيكسچرها باز مي كند

 

 مشاهدات -

 
فت يك قسمت باعث خوابيدن يا عدم پيشرفت كل خطوط مي شود در خطوط توليد عدم پيشر

پس هماهنگي در ارائه تغذيه خطوط بعدي از اهم وظايف توليد خطوطي است بايد توجه كنيم كه 
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بايد انبارها قطعات مورد استفاده را به طورهماهنگ و حساب شده به كاركنان رساند يعني در هر 
ها يا هفته هاي آتي يا ماهها يا سال بعد چه مقدار يا چه تعداد مرحله ما نياز دارديم بدانيم درروز

از قطعات مصرفي را نياز داريم و اين نياز به مديريت و برنامه ريزي بخش خريد و ترانزيت كاال و 
پس بررسي موجودي انبار و بررسي تقاضاي انجا م .حمل و نقل و همچنين مديريت نيازها دارد 

) جوش زرد(جوشكاري بابرنج يا گاز ورد توجه قرا رگيرد در قسمتي كه شده توسط كاركنان بايد م
انجام مي شود جوشكار تمام مفتولها را داخل يك قوطي مستطيل شكل مسطح رو باز مي ريزد 
كه داخل ان كامال پودر فالكس ريخته شده است كه جوشكار مفتول را حرارت داده و سبب مي 

مفتولهايي داشته باشيم كه حاوي پودرفالكس هستند بدنه  شود كه فالكسها به مفتول چسبيده و
خودرو پيكان از صدها قطعه بزرگ و كوچك تشكيل شده كه نهايتا بدنه را تشكيل مي دهند اين 

قطعه هستند كه اين قطعات به چند بخش تقسيم مي شوند كه در هر بخش  500قطعات حدودا 
ا جوشكاري نقطه اي پنوماتيكي متحرك كه گان عموم(تعدادي از اين قطعه ها با هم جوش خورده 

 . و تشكيل يك قسمت از اجزاي ماشين را مي دهند)ناميده مي شود 

سمند و غيره از ,به عبارت ديگربدنه پيكان .مي نامند  (sub) اين قطعات پيش مونتاژ را ساب
ي نقطه تعداد زيادي قطعه ورق خمكاري شده و برش خورده تشكيل شده كه به توسط جوشكار

مورد استفاده قرار ) بدنه سازي (اي جوش مي خورند عمده ترين دستگاهي كه در ساخت بدنه 
, مي گيرند جوشكاري نقطه اي پنو ماتيكي متحرك است كه خط توليد ازسنگهاي پنو ماتيكي 

و چكشهاي پنوماتيكي استفاده مي شود و همچنين از جيگهاي , بستن پيچهاي پنوماتيكي 
از رباتهاي .... سمند و  در توليد.استفاده مي شود  راي ثابت نگه داشتن قالبهاپنوماتيكي ب

در گان كه يك نقطه جوش بادي ، ري نقطه اي بدنه استفاد ه مي شودمخصوص براي جوشكا
متحرك است توسط لوله اي كه درون آن آب است به نوك دستگاه نقطه جوش جريان مي يابد تا 

نوك نقطه جوش بعد از مدتي . آب نوك قلم نفطه جوش خنك شود )جريان (با سير كوالسيون 
استفاده شدن ممكن است خراب شود كه بايد تعويض شود تمام دستگاههاي كارخانه توليد 

 . اتومبيل اكثرا با باد كار مي كنند و پنو ماتيكي هستند

براي خنك كردن  بنابراين بايد در تمام قسمت هاي كارخانه هواي فشرده مو جود باشد از طرفي
 گان هاكه مثال در قسمت محيط بدنه سازي پخش هستند بايد آب رساند و همچنين جوشكاري

co2 كه در بعضي از قسمتها استفاده مي شود بايد لوله هاي رساننده co2 ايجاد كرد با توجه به اين
له هاي توضيحات در قسمت سقف بخش بدنه سازي كه با خر پاهاي متعدد گنجانده شده است لو

به چشم مي خورد و همچنين  co2 لوله هاي ورود - 3ورود و خروج هوا  -2ورود و خروج آب  - 1
 حيط كارخانه به علت انسجام انواعكايلهاي برق رساندن برق در تمام قسمتهاموجودند م

جوشكاري داراي دود با بوي نا مطبوع مي شود كه بايد اين هوا توسط هوا كشها تخليه شود و 
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وا در اين محيط بسيار الزم است در بسياري از جيگها عالوه بر جيگ دستي از جيگ هاي تهيه ه
جوش الزم است به منظور باالبردن كيفيت . استفاده مي شودbars  10بادي و پنو ماتيكي با قدرت 

در صورت   .مجموعه پايه رام گير بكس يكبار سره ها را سو هانكاري نمائيد 50پس از هر مونتاژ هر
 . سوهانكاري نمائيد پليسه و جرقه دستگاه حتماسره ها را, وز دفرمگي بر

 

 (Shop Demerit) كارگاه بررسي  -

 
است كه بررسي تمام كارهاي انجام شده بر روي قطعات تا تشكيل بدنه پيكان مي پردازد  ياتاق

بررسي جوشها و درست بودن تعداد آنها و همچنين بررسي ,بررسي صافي سطوح بيروني پيكان .
سرپرست اين قسمت پس زدن اسپري خاص روي بدنه با .مناسب بودن درزها مي پردازد 
ربي هاي آن را پاك مي كند پس از كامل تميز كردن بدنه و پوشيدن باكشيدن دستمال كثيفي و چ

 دستكش مناسب تمام قسمتهاي بيروني پيكان رالمس مي كند كه 

فرورفتگيها و برآمدگيهاي ايجاد شده را بيابد كه اين دفرمگي ها گاهي ناشي از دست كارگر گاهي 
ين قسمتهاتوسط ماژيك ناشي از پرسها و گاهي ناشي از حمل و نقل ايجاد مي شود ا

 كه به اين عمل(عالمتگذاريمي شود و در پايان به سرپرست آن قسمت تذكر داده مي شود 

aspect   در فرآيند توليد بدنه پيكان نقطه جوشهاي آن كامال مضخص و كد گذاري )مي گويند
ين اگر در شده اند كه اين نقطه جوشها براي هر قسمتي به تعدادمشخصي بايد خوش بخورند بنابرا

قسمتي تعداد كمتري جوش خورده باشد بايد به سرپرست آن تذكر داده شود و همچنين بد 
 . جوش دادن يا مثال در جوشكاري با گاز پخش و سياه شدن برنج بايد گوشزد و بر طرف شود

درزهاي دور در پيكان با شاخصهاي خاصي اندازه گيري مي شود هر جا كه درزها گشاد باشند و يا 
گ تر باشند نقص وجود دارد و همچنين هنگام بستن د ربايد سطح بيروني كامال هماهنگ و تن

صاف باشد و اگر اين مشكل و جود داشته باشد باعث ايجاد صدا در داخل پيكان مي شود و باعث 
 . ورود هوا به داخل پيكان مي شود

  gapبررسي مي شود نيز در شاپ دمريت (Gap& flash) اندازه گيري فواصل و همسطحي بدنه
به معناي فاصله است ازمباحث مهم ئ اساسي كيفي خودرو مسأله تنظيمات فواصل و هم سطحي 

بين مجموعه ها تشكيل دهنده خودرو مي باشد بدليل اينكه اصوالقطعات و مجمو عه هايي كه 
از به عموما در ديد مستقيم مشتري قرار دارند عالوه بر دارا بودن كيفيت عملكرد مطلوب ني

برخورداري از حد قابل قبول استاندارد از نظر كيفيت ظاهري نيز مي باشد ويكي از آيتمهاي مهم 
ميباشد در اين راستا رعايت  (Gap & flash) در اين مبحث تنظيم درزو فواصل و همسطحي

معيارها و دستورالعملهاي محصول كه توسط طراحان و كارشنايان در نظرگرفته شده است 
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باشد در يك تقسيم بندي كلي قطعات و مجموعه هاي قابل خودرو به دو دسته  ضروري مي
ومجموعه هايي مثل . تقسيم مي شوند كه عبارتند از مجموعه هاي متحرك و مجموعه هاي ثابت 

دربهاي جانبي درب موتور و درب صندوق جزو مجموعههايي و گلگيرهاي جلو و عقب جزو مجمو 
 عه هايي مجمو . عه هاي ثابت مي باشد

متحرك به دو دليل بايد با مجموعه هاي مجاور خود داراي فواصل و همسطحي استاندارد باشند 
اول بدليل باز و بسته شدن و لزوم سرعت و سهولت اين امر و دوم به علت حفظ شكل و كيفيت 

 .ظاهري مونتاژ خودرو

 

 تسترهاي گان ها -

 
يا زمان اتصال الكترود دو سره ) ثانيه (و سيكل  تستر گان وسيله اي است براي اندازه گيري آمپر

اين وسيله كه از يك سيم پيچ كه در انتها قرار دارد (welding) به گان ورق براي جوش دادن يا
تشكيل شده كه يك ميدان مغناطيسي توليد مي كند كه وقتي دگمه ان را فشار دهيم و قبل از 

دهيم بر روي سيم پيچ تأثير ايجاد مي شود و  آن سيم پيچ تستر را داخل قسمت قالب گان قرار
بر روي صفحه ديجيتالي آن مقدار ياآمپر و زمان اتصال يا زمان جريان رانشان مي دهد عموما گان 

ثانيه برخوردارند در نهايت پس از  4-5-6كيلو آمپر و سيكلي حدود  11-10ها از جريان حدود 
 ده آل مورد بررسي قرار مي گيرد و برسي تمام گان ها مقدار تست شده با مقدار اي

كه عموما در باالي قسمت كارخانه جاسازي مي شود  control welding مقدار تفاوت توسط
آمپر براي گانها تالنس قابل داشتن قابل اغماض است 05كيلو آمپر است و تا  0.1تالنس تسترها 

قطر سره ها در نقطه جوش تأثير بايد توجه كرد كه قطر سره ها در نتايج تست تأثيري ندارد بلكه 
مي گذارند كه چه سطحيجوش ها تأ ثير لذا توصيه مي شود كه سره ها را سوهان زد و در بعضي 

 1و14براي قطرها يdress قسمتها از وسيله اي به نام
وجود دارد كه كارش تراشيدن سره هاست و از تيغچه اي داخل آن تشكيل dress ميلي متر 6

 . باد عمل تراش را انجام مي دهد شده با دوران توسط

 

 (Robot)  روبات ها -

 
روبات ها وسايلي هستند كه براي كارهاي تكراري و عملي د ريك محيط يكنواخت و دائمي مورد 

هستند (Automation) استفاده قرار مي گيرند كه اين روبا ت ها به صورت خودكار يا اتوماسيون
 . اتوماسيون بر دو نوع است

hard Automa) سيون سختاتوما ‐1 on) 2‐ اتوماسيون نرم (soft Automation)  روبات ها



خ     .ح: سايت مهندس نويسنده  [WWW.ENGINEAR.BLOGFA.COM] 

 

 
٨ 

 

قابليت كار كردن در محيط هاي خطرناك و نامطبوع را دارد و بدون استراحت كار كند و قابليت 
ربات ها د رشش قسمت زير % 95حس و تشخيص را دارد و قابليت كارهاي سنگين را نيز دارد در 

 مي گيرند  مورد استفاده قرار

40%(welding )   جوش كاري 

25% (material ‐ handling )   جابه جايي كاال و مواد 

 20% ( machine loading )  تخليه و بار گيري 

5%( sprey pain ng )  رنگرزي 

 3%(Assembly ) مونتاژ 

2%(machining opera on )   عمليات ماشيني 

است عموما ربات هاي مورد  welding قسمت جوشكاريبيشترين مورد استفاده رباتها در 
 سرو 6درجه آزادي هستند و داراي 6و سمند داراي 206استفاده در بخ جوشكاري پژو 

  .هستند Kuka موتور هستند اين رباتها كه اكثرا

 

  دسته بندي جيگ وفيكسچرها -

 
شين كاري را عبارت جيگ وفيكسچرها براي جوشكاري معني مشابهي باجيگ وفيكسچرهاي ما

يك جيگ جوشكا ري يك ابزار ثابت است ولي يك فيكسچر جوشكاري را مي توان حول . ندارد 
محورهاي افقي يا عمودي چرخاند ونقش اصلي فيكسچر جوشكاري مهار كردن قطعه كاري 

در حالي كه اين معني براي جيگ وفيكسچر براي عمليات . وجلوگيري از بروز اين عيب مي باشد 
 . اري درست نيستماشين ك

جيگ وفيكسچرهاي براي عمليات - 1جيگ وفيكسچرها راازجهت كاربرد ومفهوم به دو دسته 
 . جيگ وفيكسچرهاي براي عمليات جوشكاري تقسيم مي كنيم- 2ماشين كاري 

 
 :جيگ وفيكسچر -

 
 عمليات ماشين كاري 1‐

 د ستي 1‐1‐ 

 مكا نيزه 2‐1‐ 

 عمليات جوشكاري  2‐

 د ستي  1‐2‐
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 مكانيزه 2‐2‐

  

  :جيگ ها براي عمليات ماشين كاري به دو دسته اصلي

  سوراخ كاري - 1 

 سوراخ تراشي - 2

  

   تقسيم جيگ ها بر اساس روش ساخت -
 
جيگ ‐4جيگ هاي باصفحات زيرورو - 3جيگ هاي پايدار  - 2جيگ هاي صفحه اي - 1شامل : باز

انواع رايج . تعيين مي شودهاي قائم الزاويه انواع فيكسچرها براساس روش ساخت آ نها 
فيكسچرهاي - 4.گيره ها-3.قائم ا لزا ويه - 2.فيكسچرهاي صفحه اي -1: فيكسچرها عبا رتند از

برا سا س نوع ما شين ا بزا ر : د سته بندي فيكسچرها . فيكسچرهاي چندايستگاهي -5.دورا ني 
نصب مي شود فيكسچر  يا نوع پروسه توليد تعيين مي شود مثال فيكسچري كه روي د ستگاه فرز

پس با توجه به مطا لب گفته شده هرگاه سخن از جيگ وفيكسچري . فرزكاري نا ميده مي شود
مي شود بايد نوع آن رااز جهت كاربرد عمليات ماشين كاري يا جوشكاري مشخص كنيم پس با 
 توجه به مطا لب گفته شده هرگاه سخن از جيگ وفيكسچري مي شود بايد نوع آن رااز جهت

 .كاربرد عمليات ماشين كاري يا جوشكاري مشخص كنيم

 

  فيكسچرهاي جوشكاري و فيكسچرهاي كنترل  -
 

جوشكاري  , خال جوش زدن.فيكسچرهاي كنترل عمدتا براي سه نوع عمليات طراحي شده اند 
جيگ و فيكسچر جوشكار يبراي نگهداشتن چند , كامل و نگهداشتن قطعات خال جوش خورد ه 

 يت درست نسبت به هم و جوشكاري كامل آنها به كار مي روند قطعه د روضع

كنترل دفع حرارت يكي از نكات مهم است كه در هر فيكسچر جوشكاري بايد به آن توجه كرد 
وظيفه اصلي يك جيگ يا فيكسچر جوشكاري نگهداشتن قطعات در وضعيت در ست نسبت به 

اد درست به دست بيايد يك جتيگ يا هم است تا پس از جوشكاري قطعه كار با اشكال و ابع
فيكسچر جوشكاري بايد در توليد انبوه بتواند قطعات يكسان ود رمحدوده تالني مجاز توليدنمايد 
به طوري كه حداقل تاب برداشتن د رقطعه كا رتوجود مي آيد در صورت امكان جيگ يا فيكسچر 
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ا بتوان در يك سطح افقي انجام بايد طوري طراحي شود كه عمليات جوشكاري بر روي قطعه كار ر
فيكسچرها ي كنترل ساعتي  - 2فرمانها  - 1:داد دو دسته اصلي فيكسچرهاي كنترل عبارتند از 

فرمانها اندازه يك قطعه كار را نسبت به يك اندازه استاندارد از پيس تعيين شده مقايسه مي 
رد رمحدوده تلرانس مجاز قرا ردارد كنند اين ابزارها مي توانند تعيين كنند كه آيا اندازه قطعه كا 

يا خير فيكسچر ساعتي در واقع قطعه كارراد ريك محدوده خاص اندازه گيري مي كند و نمي 
 . تواند دقيقا تعيين كند كه چه قسمتي از قطعه كار و به چه ميزاني خارج از تلرانس است

 
 : فيكسچرهاي كنترل -

 يك فيكسچر كنترل از اجزايي تشكيل شده  ويژگي مهم و اصلي يك فيكسچر كنترل دقت است

كه براي كنترل يك اندازه يا ويژگي خاص مورد نياز اگر ابعاد مختلف يك قطعه كار از هم مستقل 
باشند و به يكديگر وابسته نباشند بايد براي هر اندازه از يك فيكسچر كنترل ساده استفاده كرد 

 جنبه مي توان كنترل كرد  مثال يك سوراخ رزوه شده در يك قطعه كار از دو

 موقعيت سوراخ  -2اندازه  ‐1

 . اين ويژگي از هم ميستقل شده و با دو فيكسچر جداگانه بايد كنترل شوند

سه نظامها ي استاندارد در سطح وسيعي در صنعت براي نگهدااشتن قطعات استوانه اي شكل 
امروزه اين اين ابزارها در اندازه ها و شكلهاي متنوع عرضه مي . مورد استفاده قرار مي گيرد 

 شوند و مي توان با استفاده از آنها جيگ ها يا فيكسچرهاي ارزان قيمت طراحي نمود 

  : ها عبارتند ازيكسچرفاز تجهيزات نگهدارنده ارزان قيمت در ساخت دو گروه اصلي 

 
 روبندها و نگهدارنده هاي خاص -سه نظام ها و گيره ها 

 نگهدارنده هاي خاص و نگهدارنده هاي مدوالر 

 

  نگهدارنده هاي عمومي و نگهدارنده هاي مخصوص -

فيكسچرها در بهبود و افزايش  در بررسي تاريخچه توليد صنعتي مالحظه مي شود كه جيگ ها و
نگهدارنده هاي : بهره وري توليد نقش عمده اي داشته اند دو گروه اصلي اين ابزارها عبارتند از

 .عمومي و نگهدارنده هاي مخصوص
هر چند كه كليه جيگ ها و فيكسچرها در يكي از دو گروه عمده قرار مي گيرند ولي كاربردهايي 

نيز در صنعت يافت مي شوند كه هي يك از اين دو گرو ابزارها نمي توانند به طوراقتصادي براي 
ر آنها انجام وظيفه كنند به همين دليل گروه سومي از فيكسچرها با عنوان نگهدارنده هاي مدوال
براي پر كردنفاصله بين اين دو گروه مطرح گرديد در واقع نگهدارنده مدوال رتركيبي از اين دو 
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گروه را در خود دارد در سيستمهاي مدوالر از يك سري قطعات و تجهيزات استاندارد براي 
ساخت وبرپايي يك ابزار خاص استفاده مي گردد تجهيزات استانداردي كه در يك نگهدارنده 

 : به كار ميروند عبارتند ازمدوالر 

 
روبندها و از اين قبيل اين قطعات استاندارد را مي توان به  –قرارها  –پايه ها  –صفحه ها 

روشهاي مختلف به هم وصل كرد و تنوع بي شماري از جيگ ها و فيكسچرها بوجود آوردبنابراين 
امروزه . هم ساخته مي شوند فيكسچرهاي مدوالر از مونتاژ قطعات و تجهيزات استاندارد بر روي 

در ميان اين انواع دو نوع . انواع مختلفي از فيكسچرهاي مدوالر د ربازار عرضه مي شوند 
  .بيشترين كاربرد را دارند 

 

   سچرهاي پين دارشكل و فيكT  رشيا فيكسچرهاي با -
 

ابزارهاي نگهدارنده رامي توان در سه گروه طبقه بندي كرد نگهدارنده هاي خاص نگهدارنده هاي 
هنگامي كه تعداد زيادي قطعه بايد توليد شود از نگهدانده هاي . عمومي و نگهدارنده هاي مدوالر 

هنگامي كه تعداد كمي قطعه الزم باشد توليد شود بهتر است از از . خاص استفاده مي شود 
نگهدارنده مدوالر استفاده مي شود براي ساخت قطعات به صورت تكي نيز از نگهدارنده هاي 

از جيگ ها و . استفاده مي گردد ) كولت  (سه نظام ها و گيره ها ي فنري  ,استاندارد نظيرگير ه ها 
فيسچرهاي خاص در توليد دائمي و انبو ه قطعات استفاده مي شود ولي جيگ ها و فيكسچرها ي 

 دوالر براي تعدد توليد محدودي قطعه كار مناسب هستند بنابراين م

نگهدارنده هاي خاص مي توانند به صورت روزمره و به دفعات خيلي زياد استفاده شوند ولي 
نگهدارنده هاي مدوالر تنها جوابگوي تعداد محدودي قطعه كار كه مثال به صورت سفارشي درحال 

هاي مدوالر براي كار گاههاي نمونه سازي تحقيقاتي و يا به توليد هستند مي باشد نگهدارنده 
با . عنوان جايگزين وقتي يك نگهدارنده خاص كه در حال تعمير است بسيار مناسب هستند 

توجه به تنوع قطعات اصلي وجانبي استاندارد كه در مجموعه نگهدارنده هاي مدوالر يافت مي 
 مالحظه اي تقليل مي شود زمان ساخت يك فيكسچر خاص د رحد قابل 

يابد البته قيمت مجموعه قطعات فيكسچرها ي مدوالر زياد است ولي با استفاده از آنها درساخت 
  . و بر پايي فيكسچرهاي خاص صرفه جويي زيادي در هزينه ومد ت زمان حاصل خواهد شد

 
  : مزاياي استفاده از فيكسچرها ي مدوالر به شرح زير است -

 زمان كوتاه در طراحي و مونتاژ فيكسچر  1‐ 
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 قابليت استفاده مجدد از تجهيزات و قطعات مونتاژ شده  2‐ 

 تنوع نامحدود فيكسچرهاي قابل ساخت با استفاده از تجهيزات مدوالر  3‐ 

 

  

   فيكسچرهاي مدوالر پين دار -
 

هستند Tمدوالر با شيارفيكسچرهاي مدوالر پين دار از نظر طرح اصلي بسيار شبيه فيكسچرهاي 
ابعاد و اندازه هر دو نوع و شكل و تنوع و قطعات جانبي آنهاا نيز مشابه هستند تنها تفاوت آنها 

اگر الزم باشد يك فيكسچر . استفاده از سوراخهاي شبكه اي به جاي شيارهاي متقاطع است 
اخهاي صفحه اصلي دو سور. مدوالر چند بار مونتاژ شود بهتر است از نوع پين دار ساخته شود 

 گونه هستند در نوعي از آنها سوراخها به صورت يك در ميان ساد ه و 

رزوه شده طراحي مي شوند بدين ترتيب مي توان هم پين و هم پيچ را در نقاط مختلف صفحه 
نصب نمود در نوع ديگر سوراخها به صورت تركيبي طراحي و پيچهاي مخصوصي بر روي آنها 

يچها هم به عنوان پين قرار و هم به عنوان پيچ نگهدارنده استفاده مي شوند د بسته ميشود اين پ
راين طرح الزم است ازيك پيچ قرار مخصوص استفاده شود از پيچ نگهدارنده هم به عنوان پين 

قرار استفاده شود و هم به عنوان پيچ قرارروبندهاي كورد استفاده در سيستمهاي نگهدارنده 
 مكانيكي و دستي هستندولي بنا به ضرورت مي توان از  مدوالر اغلب از نوع

سيستمهاي نگهدارنده مكانيزه نيز در فيكسچرهاي مدوالر استفاده كرد متعلقات جانبي ديگري 
صفحات , گيره هاي ماشيني  :كه مي توان در ساختن يك فيكسچر مدوالر به كار برد عبارتند از 

 )ستقيمصفحه م(صفحات گردان ايستگاهي, مغناطيسي 

 

 گيره هاي ماشيني بر روي صفحات مغناطيسي -

 
روي آن براي روشن وخاموش كردن ميدان مغناطيسي است كه از موارد استفاده آن بدين صورت 
است كه براي ثابت كردن فيكسچرهاي مدوالر بر روي دستگاه بر روي چهار گوشه آن اين روبند 

يا  plate استفاده مي كنند قابل ذكر است كه مغناطيسي را براي ثابت كردن فيكسچرهاي مدوالر
از موارد استفاده اين روبندها در : از آهن است روبند مشكي  cmm صفحه اصلي دستگاه

دستگاههاي پرس تمام اتو ماتيك ورق است كه ورق ها توسط مكش هوا در چندين قسمت نگه 
اخت توزيع مي شود و قطعه را داشته مي شوند واين نيروي نگه دارنده در تمام سطح به طور يكنو

  .مي توان به مكان مورد نظر توسط ربات منتفل كرد
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تفاوت جيگ و فيكسچر براي عمليات ماشين كاري فيكسچرها نگهدارنده هايي هيتند كه به 
موقعيت دهي قطعه كار مي پردازند يعني وظيفه فيكسچرها موقعيت دهي و محكم كردن قطعه 

عالوه بر اينكه به موقعيت دهي و ثبات قطعه كا رمي پردازند  (jigs) كار است در حالي كه جيگ ها
وظيفه موقعيت دهي و هدايت ابزار كار را نيز بر عهده دارن كه عموما لفظ جيگ بطور عاميانه به 

 . بيشتر جا افتاده است و جايگزين واژه فيكسچر شده است (finture) جاي واژه فيكسچر

نگهداشتنيا موقعيت دادن قطعه كا ربراي عمليات ماشين كار ييا فيكسچرها براي : فيكسچر ها 
 و غيره استفاده مي شوند كه قطعات مشابه را به دقت توليد نمود ) جوشكاري(مونتاژ 

همان فيكسچرها هستند يعني استفاده مي سشوند براي نگهداري يا موقعيت دادن : جيگ ها 
ل مي شوند كه به هدايت ابزار مي پردازند براي قطعه كار و عالوه بر اين يك وسيله اي را شام

عمليات برش و غيره يعني تفاوت در هدايت ابزار برشي به طرف قطعه كار است جيگ ها عموما 
داراي بوشهاي هدايت كننده مي باشند كه از جنس فوالد سخت شده است و براي عمليات 

طعه كا ربه عبار ت ديگر فيكسچر سوراخكاري و فرآيند به كار مي روند براي تنظيم مو قعيت ق
 .نسبت به ابزار برشي از فيلر يا بلوك هاي مكعب مستطيلي سنگ خورده استفاده مي شود

 

  طراحي ابزار -

 
و ايجاد روشها و فنوني كه براي افزايش , محاسبه , طراحي ابزار فرآيندي است شامل طرح 

ي ابزار افزايش توليد با در نظر بازدهي و بهره وري توليد ضروري هستندهدف اصلي د رطراح
 . گرفتن كيفيت مورد نياز و همچنين كاهش هزينه هاي توليد است

عمليات  –نوع مواد اوليه  –عوامل متعددي د رطراحي ابزار مؤثر هستند ابعاد و اشكال كلي قطعه 
يك طراح . تعداد توليد قطعه كار, ميزان دقت مورد نياز  –ماشين كاري كه روي قطعه انجام شود 

ابزار بايد اطالعات كافي در مورد تهييه مواد اوليه مورد نياز نظارت بر ساخت وكنترل ابزار نيز 
 wire cut بر همين اساس در فسمتهاي بعدي نمونه ي يك روش توليد به كمك.داشته باشد 

 .توضيح داده مي شود

  

   بررسي اقتصادي -
 

طراح جيگ و فيكسچر الزم است طرح خود را از نظر اقتصادي و كارآيي توليد توجيه كند او اين 
اطالعات را در برگه بر آورد هزينه و كار آيي وارد كرده و ارائه مي كند در اين برگه هزينه طراحي 
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اصل مي و ساخت ابزار و صرفه جوي اقتصادي كه با استفاده از اين ابزار نسبت به انواع ديگر ح
طراح بايد اطالعات دقيقي درباره جنس و مقدار ماده اوليه مورد نياز نيروي  . شود درج شده است

انساني مورد نياز و تعداد قطعاتي كه توسط اين جيگ يا فيكسچر در هر ساعت مي توان توليد 
اين كاهش نيروي انساني يكي از گرا ن ترين عوامل توليد به شكار مرود بنا بر. كرد بدست آورد 

استفاده از قطعات . هزينه نيروي انساني سبب مي شود هزينه كلي كاهش چشمگيري داشته باشد
بنابراين در فرايند طراحي توجه به ساخت .استاندارد نقش مهمي در كاهش هزينه توليد دارد

 .قطعات استاندارد در الويت است

 

 درجات آزادي -

 
فيكسچرها و جيگ ها مهم است مبحثي را دراين  از آنجا كه شناخت درجات آزادي در طراحي

باره توضيح ميدهيم قطعه اي كه مهار نشود آزاد است در تمام جهات دوازده كانه حركت كند 
حركت كرده و ) در هر راستا در دو جهت(جسم مي تواند در راستاي محورهاي سه گانه مختصاتي 

 وازده درجه آزاد ي داريمحول اين سه محور در هر دو جهت گردش نمايد يعني ما د

براي قرار گرفتن دقيق يك قطعه بر روي جيگ يا فيكسچر بايد از حركت : محدودكردن حركت 
 : آن جلوگيري كرد اين كار توسط

  . يا روبندها انجام مي شود) دستي يا پنوماتيكي( كلمپ ها  - 3لبه هاي قرار  -2پينها  -1

جهت كلي محدود مي شود  12جهت از  9قرار دهيم  اگر سوراخ مركزي يك قطعه كار را روي پين
جهت حركت كلي محدود مي  11و اگر از دو پين استفاده شود كه د ردو سوراخ قطعه كار فرو روند 

شود بنابراين هر جا گه ممكن است بهتر است از سوراخ مياني قطعه كا ربراي قرار گرفتن روي 
ركت كلي كه توسط دو پين محدود مي شود با جهت ح 11جيگ يا فيكسچر استفاد ه نمود البته 

اين فرض است كه پين در پائين قسمت خود به صورت لوكتيورعمل كند يعني نشيمنگاه قطعه 
كه تنها يك درجه آزاد مي ماند . منفي را مهاركندz باشد تا يگ درجه آزادي يعني جهت محور

ود كه عموما بهصورت پنو انجام مي ش(clamp) مثبت كه توسط كلمپ يا روبندz يعني محور
 .ماتيكي است تا بدين وسيله قطعه را بتوان به راحتي از روي جيگ جدا نمود

 
 : 1و  2و  3قاعده 

دوران و يك حركت انتقالي توسط اين 2 (plant support) تكيه گاه براي معرفي يك صفحه 3
orieta)تكيه گاه براي معرفي يك خط راست2.صفحه گرفته مي شود  on). 1  حركت  1دوران و

 stop in tranlator) تكيه گاه براي معرفي يك نقطه1مي شود .انتقالي توسط اين خط گرفته

mo on) 1 حركت انتقال توسط اين نقطه گرفته ميشود . 
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انتخاب مي شوند بايد بر  plane support نقاطي كه براي معرفي): صفحه (موقعيت سه تكيه گاه 
نسب به يكديگر بيشترين فاصله را داشته باشند و موقعيت دو تكيه  روي بزرگترين صفحه بوده و

 . گاه بايد نسب به يكديگر بيشترين فاصله را داشته باشند باشد

درجه اختالف رامي توان در نظر گرفت 15درجه است كه حداكثر تا 90زاويه بسته شدن كلمپ 
اد مي كند كه باعث سرخوردن و درجه نباشد كلمپ نيرويي ايج90زيرااگر زاويه بسته شدن كلمپ 

درجه بسته مي شوند يعني وقتي كلمپ بسته مي شود حالت افقي پيدا 90اكثرا كلمپ ها درحالت 
-2 نقطه جوش-1:مي كند منظوراز فرآيند تمام فرايندهاي مرسوم در بدنه ساز ي مي باشد 

 سيلر كاري  ‐MIG/MAG4‐3 همينگ كلينچ 

دستگاه مختصات مرجع خودرو يك دستگاهمختصات كار تزين : دستگاه مختصات مرجع 
cartizian   راستگرد مي باشد كه محورهاي آن را فصل مشترك سه صفحه عمود بر خم تشكيل

صفحه ديگر Y=0ميباشد كه در آنxz مي دهند يكي از اين صفحات صفحه تقارن خودرو يا صفحه
مي باشد xy رخهاي جلو و عقب عبور مي كند اين صفحه صفحهصفحه افقي است كه از محور چ

است صفحه سوم صفحه اي عمود بر دو صفحه قبل است كه از محورچرخهاي جلو مي Z=0 كه
از جلو به سمت عقب x در اين دستگاه جهت مثبت محورX=0 ميباشد كهyz گذرد اين صفحه نيز

 از پائين به باالz راز چپ به راست و جهت مثبت محوy خودرو جهت مثبت محور

قطعه اي است كه در سالن پرس توليد شده و به هيچ قطر ديگري (Roug hpart) قطعه ساده
مجموعه (Assembled part) قطعه اسمبل شده) به معني سخت است(roughمتصل نشده است

 (master part) قطعه اصلي. اي است كه از اتصال دو يا چند قطعه ساده به يكديگر بوجود آمده

 از مجموعه اسمبل شده قطعه اي كه نسبت به بقيه قطعات اهميت بيشتري دارد قطعه اصلي يا

master partناميده مي شود .  

براي هر جسم صلب در فضا مي توان degree of freedom(DOF) درجات آزاد ه جسم صلب
رجه آزادي به هر يك از اين حركت يك د. سه حركت دوراني و سه حركت انتقالي در نظر گرفت 

گرفتن درجات آزادي قطعه و يا مجموعه نسبت به مختصات  Isostatism گفته ميشود منظور از
  مرجع در فضا مي باشد

 

 (body) ربدنه جيگ يا فيكسچ -

 
 لو كتيورها(بدنه جيگ يا فيكسچر يك پايه صليب است كه روي آن پايه ها تكيه گاهها 

locators)) كلمپ ها يا روبندها,پينها(clamps)  نصب مي گردد اندازه و شكل ماده اوليه و روش
 . ساخت بدنه با توجه به قطعه كاري كه روي آن بسته مس شود تعيين مي گردد
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قاعدتا اندازه بدنه جيگ يا فيكسچر به اندازه قطعه كار و عمليات توليدي مورد نياز بستگي دارد 
دقت و دوام بستگي , قيمت ,بيت مورد نياز انتخاب جنس يا ماده اوليه بدنه به مواردي نظير صل

 .ماشين كاري ساخته مي شود,جوشكاري , بدنه جيگ به يكي از سه روش ريخته گري . دارد 

 
 
  

 قطعات پيش ساخته -

 
استفاده از قطعات پيش ساخته يا نيم ساخته مي تواند هزينه هاي ساخت يك جيگ يا فيكسچر 

چنين چون اين قطعات در شكلها و اندازه هاي متنوع در را تا حد قابل مالحظه اي كاهش دهد هم
دسترس هستند مدت زمان آماده سازي مجموعه نيز كوتاه خواهد شد چند نوع از قطعات نيم 

پروفيلهاي , ساخته كه در ساخت جيگ يا فيكسچرها به كار مي روند مقاطع تخت سنگ خورده 
پروفيلهاي فوالدي ساختماني در , د بدنه هاي ريخته گري شده استاندار, ريخته گري شده 

ساختمان جيگ ها و فيكسچرها از انواع مختلف لوازم استاندارد استفاده مي شود از حمله اين 
در طراحي جيگ و فيكسچر . واشر و خار و انواع ضامن اشاره كرد , مهره , لوازم مي توان به پيچ 

از قطعات مخصوص هزينه را افزايش استفاده .سعي مي شود از قطعات استاندارد استفاده شود 
 داده و معموال مي توان قطعات استاندارد 

 .مناسبي را جايگزين آنها نمود

 
 

  اصول اقتصادي بودن يك طرح شامل

 طرح سادگي .1

 ساخته پيش قطعات از استفاده .2

 استاندارد قطعات از استفاده .3

 ساده هاي نقشه .4

 
 

 cylender&piston سيلندر و پيستون

سر سيلندر و پائين سيلند ردر قسمت خارجي داراي پنج سوراخ كه سه سوراخ آن مر بوط به 
ورود يا خروج باد اصلي هستند كه دو سوراخ آن با پيچ آهن مغزي بسته ميشوند كه براي راحتي 
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بسته شدن سيلندر در جهات مختلف اين كار صورت مي گيرد يك سوراخ ديگر پيچ تنظيم 
 control) به گير بسته مس شود و در سوراخ ديگر پيچ تنظيم كننده سرعتكننده فشار يا ضر

speed )  داخل سر سيلندر يك بوش تقريبا به قطر ابتدايي شاتون وجود دارد كه 

در باالي بوش يك كاسه نمد يا واشر به قطر كمتر از بوش قرار داده مي شود داهل بوش دو سوراخ 
بغل كاسه نمد وجود دارد كه متصل به شير تنظيم فشار و يك  وجود دارد و يك سوراخ ديگر باال و

يك سوراخ داخل بوش وسوراخ روي , سوراخ داخل بوش است به عبارت ديگر شير تنظيم فشار 
سطح داخلي سر سيلندر و ته سيلندر به هم متصل هستند و سه سوراخ باد اصلي و شير تنظيم 

 . تصل هستندسرعت و يك سوراخ ديگر داخل بوش نيز به هم م

دسته پيستون يا شاتون همراه قطر ثابتي ندارد بلكه در دو طرف پيستون قطر آن بزرگتر است 
ارينگ پالستيكي براي ‐1 :سانتي از دسته پيستون بسته مي شود و داراي  1/5پيستون در فاصله 

سوئيچ آهنرباي مگنيت دائم براي تغيير دادن ميكرو-2جلوگيري از لغز ش و جمع نكردن گريس 
. يك واشر پالستيكي براي پالستيكي براي جلوگيري از ورودهوا به طرف ديگر پيستون است - 3

سيلندر داراي سه سوراخ در پائين آن است كه يكي از اين سه سوراخ را مي توان براي ورود هوا 
مي  به كار برد كه بستگي به نوع بستن سيلندر دارد و دو سوراخ ديگر توسط پيچ آلن مغزي بسته

شوند اين سوراخ به وسيله يك سوراخ كوچك به قطر دو ميلي متر به كاهش دهيم فشار داخل 
سيلند رمتصل مي شود كه اين قطر كوچك به خاطر افزايش فشار است به عبارت ديگر هر چه 
سطح مقطع راسر سيلند رداراي سوراخي براي خروج هوا است كه توسط پيستون هل داده مي 

خ در مسير خود در سر سيلند ربه يچ كنترل سرعت متصل است كه در ادامه شود كه اين سورا
 . اين مسير سر سيلندر در اطراف خود داراي پنج سوراخ است

سه سوراخ مربوط به باد اصلي كه د و سوراخ آن توسط پيچ آلن مغزي به طور دلخواه بسته مي 1‐ 
 . شود

 سوراخ مربوط به پيچ تنظيم سرعت 2‐ 

  ط به تنظيم ضربه گير يا فشار پيچ مربو3‐ 

 
داخل خود يك بوش دارد به قطر شاتون پيستون كه اين بوش داراي دو سوراخ  در سر سيلند ر

است و همچنين يك سوراخ در داخل ورودي سر سيلندر موجود است ك داراي شير يك طرفه 
 .دارنداست شير تنظيم فشار شير يك طرفه و يكي از سوراخهاي بوش به هم ارتباط 

هنگامي كه پيستون در حالت رفت است باد در زير پيستون قرار دارد با فشار آن را باال مي آورد و 
باد خروجي از باالي پيستون از سوراخ داخل بوش كه به شير تنظيم سرعت وصل است يكي از 

 سه خروجي معين شده وارد مي شود كه در اين حالت با سفت كردن شير تنظيم سرعت مي توان
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سرعت خروجي باد و در نتيجه سرعت حركت پيستون كنترل كرد اين تا زماني اتفاق مي افتد كه 
دسته پيستون قسمت انتهايي نزديك پيستون نرسيده باشد وقتي دسته پيستون به جايي برسد 
كه قسمت قطورتر آن به كاسه نمد برسد بار ديگر نمي تواند از بوش مانند مسير قبلي حركت كند 

ه كاسه نمد از عبور جريان هوا به علت فيكس شدن قطر آن با قسمت قطورتر دسته زيرا ك
پيستون جلوگيري مي كند بنابر اين با دبه سوراخ داخلي روي سر سيلندر مي رود و توسط شير 

تنظيم فشار كنترل مي شود و توسط سوراخ داخل بو ش هوا به داخل بوش راه مي يابد در اين 
يگر بوش كه به تنظيم سرعت متصل است مي رود و در نهايت خارج مي حالت باد به سوراخ د

شود كه هرچه شير كنترل فشار را سفت تر كنيم در قسمت نهايي كورس پيستون هوا با زور عبور 
كرده و از ضربه شديد جلوگيري مي كند و در قسمت انتهايي كورس پيستون به آرامي حركت مي 

  .كند

 
 سيلند رپيستون هاي بيضوي

 
اين سيلندر ها داراي مزاياي زيادي هستند ولي فقط يك عيب دارند وآن هم گراني آنهاست كه 
ممكن است كه در نوعي از آنها به بيش از يك مليون تومان نيز برسد اين سيلندر پيستون هاي 

استوانه گفت (كه به آنها ديگر نمي شود سيلند ر)پننوماتيك كه گاهي اوقات مقطع بيضوي دارند 
ديگر داراي دسته متحرك خارجي نيستند كه باعث حركت رفتي و بر گشتي شود و اين حركت  )

موجود  (GLI)206رفتي و برگشتي باعث دوران كلمپ مفصل شده به آن شود مانند آنچه در پژو
است بلكه اين سيلندرها داراي يك سر سيلند رنسبتا بلندي دارند كه به طول كورس پيستون 

ين دسته پيستون حركت رفتي و برگشتي را به حركت دوراني يك محو ربا بستگي دارد كه ا
مقطع مربع شكل مي كند دوران اين محور كه با مقطع مربع شكل در باالي سر سيلندر به صورت 

عمود بر سلمندر است و از آن خارج شده است در نهايت باعث دوران كلمپ مي شود بدين 
يلندر جا مي رود كه در انتهاي آن يك نيم مربع شكل در سر سu صورت كه كلمپ به صورت

 ديگركه حالت مثلثي دارد به آن سبت مي شود بوسيله پيچ هاي 

 . آلن به محور با مقطع مربع شكل

در زير كلمپ روي سر سيلندر يك زايده اي قرار مي دهند بوسيله پيچ هاي آلن محكم مي شود 
با مقطع مشخص كه بين زائده و سيلندر قرار مي  ها يا ورقه هاي ناز كplate كه ارتفاع آن توسط

مناسب n دهند قابل تنظيم است و باعث مهار انتهاي كلمپ مي شود اگر طول كلمپ در راستاي
شكل آن را به مكان مورد نظر مي برند در هر اتصا ل با زو به بازوي قبلي l نباشد با بازوهاي

  .هم متصل مي شوندسوراخهاي ايجاد مي شود كه توسط پيچ هاي آلن به 

در سيلندر هاي بيضوي زاويه هاي در دسترس كه كلمپ دوران مي كند 
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 است  45,60,75,90,105,120شامل

بار  5بار كار مي كند و گشت آور آن در 5بار است ودر حالت عادي با 8ماكزيمم فشارهوادر آن 
ي ايمني دارند و است اين سيلندر ها كمترين فشار را در طول كورس خود برا 180NMبرابر 

ميلي متر آخر بسته شدن كلمپ است و اگر مثال دست در ميان كلمپ و  5ماكزيمم فشارشان در 
لوگيتور قرار گيرد كلمپ از جراحت جدي جلو گيري به عمل مي آورد و از حركت خود مي ايستد 

در ) مگي عدم قري و دفر(و كاربرد معمولي اين ايمني براي محافظت از قطعه و فيكسچرها است 
براي حركت پيستون در سيلندر فرستاد signal نوع مي توان5اين نوع سيلند رو پيستون ها به 

حالت اول بستن دو سنسور در پشت سيلندر است كه حالت باز و بسته بودن كلمپ را مشخص 
 ‐reed م بستن دو سنسور در بغل سيلندر است حالت سوم بستن دو.مي كند حالت دو

switchesين سيلندر است كه توسط آهنرباي مغناطيسي كه در پيستون قرار دارد سوئيچ در پائ
تغيير و ضعيت مي دهد حالت چهارم وجود دو گذرگاه در وسط سيلندر است كه وظيفه سنسور 
پنوماتيكي را به عهده دارد حالت پنجم مشخص كردن دو مكان سر سيلند ربراي ميكرو سوئيچ 

اين سيلندرها را هم به صورت عقب و هم از جلو و هم حالت در حالت رفت و بر گشت پيستون 
  . افقي مي توان بست اين سيلندرها قابليت آن را دارند كه كلمپ هاي دستي به آنها متصل شوند

 
  :واحد مراقبت

 
 : واحد مراقبت از سه قسمت تشكيل شده است

1. Filter  )فيلتر ( 
2. OIL‐FOG Regulator )فشار تنظيم( 
3.  Air prepration units)هوا گير رطوبت واحد(  

 
 : filter به كار مي ) رطوبت گير (براي تصفيه هوا ي ورودي و همچنين گرفتن آب موجود در هوا

 . رود و داراي يك مخزن كوچك براي جمع كردن آب است

Regulator  :براي تنظيم فشار به كار مي رود كه داراي صفحه مندرج بر حسب بار bar  وشير
 . ظيم فشار استتن

 : Lubricator براي پخش كردن روغن ومخلوط كردن آن با هوا براي وسايل مختلف نظير سيلندر
ها وغيره به كار ميرود ووظيفه كاهش اصطكاك و نرم  boX گانها,پيستون جيگ هاي پنوماتيكي 

ده ميشود كار كردن اين وسايل را بر عهده دارد وداراي مخزن روغن است كه توسط لوله اي كشي
ومقدار روغن خروجي بستگي به وسيله مورد استفاده دارد مثال در جيگهاي پنوماتيكي هرچه 
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 تعداد سيلندر ها بيشتر باشد جهت روانكاري اين پيستونها شير را 

اينچ و همچنين دبي  ¼ بيشتر باز ميكنيم واحد مرقبتها بر حسب قطر لوله ي ورودي مثال به شعاع
 R 1/4 براي شعاع ورودي mini –k‐1/4 B sp براي واحد مراقبت نوع خروجي تقسيم مي شود

 9l/sبراي واحد و l/s regulator  10براي واحد  12L/Sاينچ براي قسمت فيلتر دبي خروجي 

lubricator اره در جهت خروج هوا كاهش دبي داريم البته درانواع مختلف ديگر ,است يعني هم
 . تدبي خروجي از دبي ورودي بيشتر اس

گاهي اوقات در مواردي كه بعضي از دستگاهها نياز به روغن كاري ندارند وپنوماتيكي هستند از 
 . واحد مراقبتي استفاده ميكنند كه تنظيم فشار و رطوبت گير آن همزمان است

طرز كار فيلتر به اين صورت است كه هوا وقتي وارد مخزن پايين فيلتر ميشود به يك خرنده 
استفاده ميشود كه باعث دوران وگرد باد داخل مخزن  peparator disc پيچشي پالستيكي

ميشود اين دوران باد باعث گرفته شدن يا جمع شدن قطرات آب بر روي محفظه شيشه اي 
ميشود بعضي از انواع فيلترها پس از پرشدن كامل مخزن از آب به طور اتوماتيك آب را ازپايين 

با پيچي كه درانتهاي مخزن است بايد به طور دستي خارج  مخزن خارج ميكنند ودر انواع ديگر
 .شوند البته اين فيلتر ها داراي بخش ديگري براي تصفيه هواي ورودي هستند

 
   است كه در پايين آن يك (nitrile, Brass) رگوالتورداراي يك ديافراگم: طرز كار رگوالتور 

(valve stem seals)  فنر ديافراگم از باال به فنر متصل است است كه اين سوپاپ از پايين به
يعني يك فنر از باال به ديافراگم و يك فنر از پائين توسط يك ميله به ديافراگم فشار مي آورند كه 

يا سر پوشي است كه با پيچاندن آن فنر  knobفنر بااليي بزرگتر است و روي فنر پائيني يك 
يي نيروي آن را براي فشار آوردن به ديافراگم بااليي يا باز مي شود جمع يا باز شدن فنر باال

مشخص مي كند هر چه فنر باز تر باشد نيروي فنر كمتر مي شود هوا از پائين به ديافراگم فشار 
وارد مي كند اگر فشار هوا از حد مشخصي كه ما تعيين مي كنيم توسط فشار سنج بيشتر شود 

 . فشار ثابت مي ماند

 

 (lubricator) طرز كار -

ار هوا بر روي مخزن روغن باعث فرو رفتن روغن از داخل لوله داخل روغن مي شود قطر لوله فش
مقدار مشخصي دارد كه خروجي آن توسط شيري قابل تنظيم است در نوع ديگري از البر يكتورها 

يك لوله ونتوري شكل وجود دارد كه در قسمت تنگ آن يك لوله خارج مي شود چون باكاهش 
باعث مكش يا وكيوم روغن توسط ) سرعت افزايش مي يابد (كاهش مي يابد  سطح مقطع فشار

 . نيز به همين نحو است) اتومبيل(لوله مي شود كه طرز كار كاربراتورماشين 

دو محل اتصال پيني هستند كه يكي براي اتصا لبه شاتون و  بنابراين هر كلمش اين جيگها دارا ي
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زايده براي قرار  3يا 2گاهي ممكن است كه يك كلمپ ديگري براي اتصال به پايه اصلي است 
گلمپ هايي با اشكال مختلف با تفاوت د رموارد زير .باشد  (locator) گرفتن بر روي لو كتيور

طول پايه  -3تعداد زايده ها براي قرار گرفتن در لو كتيور  ‐2طول كلمپ  -1ايجاد مي شوند 
بودن يا نبودن  -6پايه كلمپ در طول كلمپ  محل قرار گيري -5طول كورس پيستون  -4كلمپ 

مهار كننده زاويه دوران بنابراين هر كلمش اين جيگها دارا يدو محل اتصال پيني هستند كه يكي 
يا 2براي اتصا لبه شاتون و ديگري براي اتصال به پايه اصلي است گاهي ممكن است كه يك كلمپ 

گلمپ هايي با اشكال مختلف با تفاوت .باشد (locator) زايده براي قرار گرفتن بر روي لو كتيور  3
 -3تعداد زايده ها براي قرار گرفتن در لو كتيور  - 2طول كلمپ  -1د رموارد زير ايجاد مي شوند 

بودن  ‐6محل قرار گيري پايه كلمپ در طول كلمپ  - 5طول كورس پيستون  -4طول پايه كلمپ 
 يا نبودن مهار كننده زاويه دوران

 
 

  (clamps)ا يا نگهدارندهروبنده -

 
 

يا روبند ها قطعاتي از جيگ يا فيكسچر هستند كه قطعه كار را روي جيگ يا (clamps) كلمپ ها
قرار گيرند تا از حركت  (locators)كلمپ ها بايد روي لو كيتورها . فيكسچر محكم نگه مي دارند 

ند تا بتوانند از جا بجا شدن بايد از استحكام كافي بر خوردارباشclamps قطعه جلو گيري كنند
قطعه جلو گيري كند كلمپ ها نبايد به قطعه كار آسيب برساند و تغيير شكل در آنها بوجود بيايد 
و بايد سريع عمل كنند تا بتوان قطعه كار را به سرعت و سهولت روي جيگ يا فيگسچر قرار داد 

و پينها در ين عمليات  وظيفه اصلي يك كلمپ نگهداستن قطعه كار در مقابل لوكيتورها
جوشكاري يا ماشينكاري است يك كلمپ بايد در نقطه اي به قطعه كار نيرو وارد كند كه بيشترين 

  :استحكام و صلبيت را داشته باشد انواع كلمپها شامل

روبندهاي انگشتي كه مانند اهرمهاي ساده مكانيكي عمل مي كنند كه در نوع اول پايه تكيه  ‐1
ي محركه و نيروي مقاوم يا قطعه كار قرار دارد در نوع دوم كه قطعه كا ربين پايه گاهي بين نيرو

تكيه گاهي و نيروي محرك قرار دارد در نوع سوم نيروي محرك بين قطعه كار و پايه تكيه گاهي 
 .قرار دارد

 روبند لواليي ‐2

 روبند لغزنده با شيار توري  ‐3

 روبند لغزنده با شيار دايره اي ‐4

روبندها يا كلمپ هاي انگشتي را مي توان با استفاده از عملگرهاي هيدرو ليكي و نيو ماتيكي باز و 
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 :بسته نمود نماي كلي سيستم كلي هيدرليكي با نيو ماتيكي

 
قطعه واسطه نيو ماتيك به هيدروليك در سيستمهاي نگهدارنده تركيبي كه تأمين كننده : بوستر

ست بوسترها را هم به صورت نيوماتيكي و هم به صورت فشار هيدروليك براي عمل گرها
 .الكتريكي مي توان تغذيه كرد

در دو نوع صلب و باز شونده است كه محدوده كاري ماندرل باز : گوه هاي مخروطي يا ماندرلها 
 . شونده بيشتر است

 
شار افقي ف, كششي  , در چهار نوع اصلي ساخته مي شود فشار به طرف پائين: روبندهاي زانويي 

فشار گاز انبري عملكرد اين روبندها سريع است و طراحي آنها به گونه اي است كه هنگام آزاد , 
شدن از قطعه كار به اندازه كافي از قطعه كار فاصله گرفته بنابراين گذاشتن و برداشتن قطعات به 

ا از چند باز و سه اين روبنده. سادگي انجام مي شود و نيروي نگه داشتن اين روبندها زياد است 
وقتي اين روبندها قفل مي شوند محورهاي لواليي در راستاي يك . محور لواليي تشكيل شده اند 

 خط قرار مي گيرند

 
كه در بعضي از روبندها از سيستم تركيبي ): هيدروليكي و نيو ماتيكي (روبندهاي مكانيزه 

  : استفاده مي شود كه از جمله مزاياي آنها

  فشار روبندكنترل بهتر  .1
  استفاده كمتر از قطعات متحرك .2
 عملكرد سريع و عيب اصلي آنها گران قيمت بودن آنهاست .3

 

اين وسايل به صورت استاندارد هستند كه از آنها به عنوان جيگ يا :  گيره و سه نظامها -
  .فيكسچر استفاده مي شود 

 

يسي و نگهدارنده كه داراي دو نگهدارنده مغناط:  روبند هاي غير مكانيكي مخصوص -
براي ثابت كردن يك cmm مكشي در نگهدارنده مغناطيسي مانند نگهدارنده هايي كه در اتاق

 كه در اتاق (magent) استفاده مي شو د اين نگهدارنده مغنا طيسي يا base قطعه بر روي

cmmاستفاده مي شود يك مكعب cm 10×10  درجه 90است كه از يك وجه مكعب يك زاويه
روي آن براي روشن كردن ميدان مغناطيسي است گه ofوon ده است داراي يك سوئيچبرش خور

 plat از موارد استفاده آن بدين صورت است كه براي ثابت كردن فيكسچرهاي مدوالر بر روي



خ     .ح: سايت مهندس نويسنده  [WWW.ENGINEAR.BLOGFA.COM] 

 

 
٢٣ 

 

بر روي چها گوشه آن اين روبند مغناطيسي را براي ثابت كردن فيكسچر مدوالر cmm دستگاه
  .از آهن است cmm يا صفحه اصلي دستگاهplat است كه استفاده مي كنند قابل ذكر

 

از موارد استفاده اين روبند ها در دستگاه پرس تمام اتوماتيك ورق است كه  : روبند مكشي -
در چندين قسمت نگه داشته مي شوند و اين نيروي نگهدارنده (vacum) ورق ها توسط مكش هوا

قطعه را مي توان به مكان مورد نظر توسط ربات در تمام سطح به طور يكنواخت توزيع مي شود و 
 منتقل كرد در كلمپ هاي دستي عمودي دسته كلمپ در حالت عمودي قفل مي شود

شكل  T شكل است اين ميله T هميشه مكانيزم يك كلمپ دستي به صورت يك اهرم يا يك ميله
ي تحريك دستي به كار مي سه انتها دارد كه دوتا از اين انتها بايد مفصل داشته باشند و يكي برا

رود و يكي از اين مفصلها بايد در جاي خود ثابت باشد يعني بايد يكي از اين دو مفصل محل 
 .شكل باشد T گشتاور يا دوران اهرم يا بازوي

هر چه فاصله بين دو مفصل كمتر باشد و فاصله محل دوران يا مفصل ثابت تا دسته كلمپ تحريك 
تقل شده به مفصل ديگر بيشتر است گاهي اوقات دو مفصل در يك دستي بيشتر باشد نيروي من

راسته هستند گاهي اوقات دو مفصل و تحريك دستي يا نيروي اعمالي در يك ميله مستقيم مثل 
 : اساس كلمپ ها به صورت زير است. يك االكلنگ عمل مي كند 

توزيع كننده  .د ميكندزماني كه سه مفصل در يك خط مستقيم باشند كلمپ بيشترين نيرورا ايجا
يا مينيفولد در يك سيستم هيدروليك وظيفه تقسيم وانشعاب سيال تحت فشار را بر عهده دارد 

 . هر توضيع كننده يك را ورودي وچند راه خروجي دارد. 

 

از يك عضو پيچي ويك بازوي قابل چرخش تشكيل شده كه ميتواند حول :  روبند چرخشي -
 عضو پيچي نوسان كند 

 

از نظر عملكرد شبيه روبند چرخشي هستند ولي خيلي از آنها كوچكتر هستند :  وبند ناخنير -
 .ودر محلهاي كوچك وتنگ استفاده ميشوند

 

اين روبند ها كه در فيكسچر ها استفاده ميشوند در جا هايي كه لرزش :  روبندهاي بادامكي -
 . ي وجود داردزيادي نداشته باشد استفاده ميشوند و سه نوع روبند بادامك

  ديسك دايره اي لنگ .1
  ديسك اسپيرال .2
 استوانه اي .3
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هنگامي كه نقطه حد اكثر برآمدگي آنها به قطعه كار مي :  روبند ديسكي دايره اي لنگ -
  . رسد حداكثر نيرو وارد مي كند و به اصطالح قفل مي شوند

طول منحني قفل شدن آن متداولترين نوع از روبندهاي بادامكي و  : روبند بادامگي اسپيرال -
 . طويل تراز آن دايره اي لنگ است و حد قفل شدن آن بزركتر است

اين روبندها نيز مانند روبندهاي بادامكي از اصل سطوح شيب دار در :  روبند گوه اي -
نگهداشتن قطعه كار استفاده مي كنند اين روبندها در دو نوع روبند گوه اي تخت و روبند گوه اي 

  .ماندر لها تقسيم مي شود مخلوطي يا
دارند كه به آن روبند گوه اي خود قفل ) درجه 4تا 1بين (گوه آن زاويه كمي :  گوه اي تخت -

در بعضي از گو ه ها براي ايجاد كورس بيشتر از گوه با زاويه بيشتر استفاده مي .كن نيز مي گويند 
 . شود كه به آنها روبند گوه اي خود آزاد كن گويند

 

  تمهاي نگهدارنده مكانيزهسيس -

 
اين سيستمها معموال براي تعداد توليد خيلي باال مناسب است زيرا هزينه بر پايي اين گونه 

سيستمها بايد با تعداد توليد زياد قطعه كار جبران گردد امروزه اغلب از دو روش سيستم تركيبي 
نگهدارنده مكانيزه استفاده مي  نيو ماتيكي هيدروليكي و يا سيستم كامال نيو ماتيكي براي ادوات

شود خطوط لوله هواي فشرده در اغلب كار گاهها وجود دارند و فشار هواي فشرده موجود در 
مي باشد گروه اول قطعات كه در سيسستم تركيبي (bar 6.9- 6.2(100-90خطوط لوله معموال بين 

ه شامل ورودي هواي نيوماتيكي هيدروليكي به چشم مي خورد گروه تغذيه هواي فشرده است ك
شير اطمينان و يك شير قطع و وصل مي باشد , روغن زدن , تنظيم كننده فشار , فشرده فيلتر 

شير , گروه دوم قطعات تقويت كننده هيدروليكي سيستم است در اين گروه قطعاتي مانند بوستر 
يي هستند كه گروه سوم قطعات عملگرها. يك طرفه و توزيع كننده هاي هيدروليكي وجود دارند 

به ادوات نگهدارنده و روبندها متصل مي شود و در شكلها و ابعاد مختلف در دستس هستند 
عملكرد سيستم ساده تركيبي بدين صورت است كه هواي فشرده به تقويت كننده هيدروليكي 

وارد شده و بوستر را راه مي اندازد با عملكرد بوستر روغن در مواد هيدروليكي سيستم تحت 
ر قرار گرفته و عمللگرها را به حركت در مي آورد و د رنهايت روبندها باز و بسته خواهند شد فشا

ليك قوي .برابر تقويت شده و به يك فشار هيدرو30در قسمت تقويت كننده ها معموال فشار هوا 
باشد فشار هيدرو  loopsi(6.9bar) مثال اگر فشار هواي ورودي به سيستم. تبديل مي گردد 

خواهد بود بوسترهاي هيدر وليكي رامي توان به  Psi bar(207) 3000اعماي به روبند ليكي 
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روشهاي ديگري غير از هواي فشرده نيز تحريك نمود مثال ميتوان آن را به صورت الكتريكي و يا 
توسط يك پمپ هيدر ليكي نيز راه اندازي نمود تحريك بوستر به صورت الكتريكي در جايي كه 

وجود نبشد و يا استفاده از الكتريسته ارزان تر باشد تر جيح داده مي شود بوستر هواي فشرده م
هايي الكتريكي نيز شبيه بوسترهاي نيوماتيكيعمل مي كنند فقط نيروي محركه آن به جاي هواي 
فشرده نيروي الكتريسته مي باشد يكي از معايب سيستمهاي هيدروليكي يا سيستمهاي تركيبي 

رت نشست روغن از مواد و قطعات هيدروليكي فشار ناگهان افت خواهد كرد و اين است كه در صو
روبند يا نگهدارنده آزاد خواهد شد اگر الزم باشد حين عمليات توليدي توليدي نياز به قطع 

نيز كمك گرفت انباره د ) آكوموالتور(شيلنگ هيدروليك از عملگر باشد الزم است از يك انباره 
دروليك به عملگرقرار مي كيرد و مي تواند به صورت مو قتي فشار رمسير اتصال لوله هي

 شير جداكننده يك انبار ه كوچك درون . هيدروليك مورد نياز را بر روي عملگر اعمال كند

اين انباره ها با يك گاز يا مايع مناسب شارژ مي شوندو مي توانند فشار استاتيك مورد نياز 
سيستم ايمني افت فشار . ع فشار هيدروليك حفظ كنند سيستم نگه دارنده را به هنگام قط

ديگري كه در بعضي از عملگرهاي هيدروليكي به كار مي رود قفل مكانيكي است اين عملگرها 
هنگامي كه فشار هيدروليكي شير جدا كننده داراي انباره آكو موالتور اين شير يك انباره شارژ 

نباره مي تواند به هنگام قطع فشار هيدروليكي فشار شده از گاز مايع تحت فشار قرار دارد اين ا
 الزم به عملگرها را عمل نمايد از آنها برداشته شود در همان حالت قفل مي شوند و 

روبندهمچنان د رهمان حالت نگهدارمي دراند د رحقيقت از پديده سطح شيب در خود قفل كن 
پين عملگررا به حركت در آورد ولي  پيستون مي تواند(در اين قفل مكانيكي استفاده شده است 

از اين اصل در روبندهاي گوه اي خود قفل كن نيز ) پين عملگر نمي تواند پيستون را حركت دهد 
با دنباله (استفاده شده است از نظر اصول عملكردي اين سطح شيب دار شبيه مترهاي مورسي 

ت جابه جا مي شود زاويه اي عمل مي كند پيستون با نيروي هيدروليك به چسب ياراس)مخروطي 
كه روي پيستون و پين عملگرايجاد شده به گونه اي است كه هميشه با هم در گير هستند و به 

عبارت ديگر به هم قفل مي شوند اين قفل مكانيكي در هر حالتي كه باشد با برداشتن فشار 
صورتي امكان پذير  هيدروليكي از روي پيستون آزاد نخواهد شد آزاد كرد ن پين عملگر فقط در

است كه فشار هيدروليكي به طرف راست پيستون اعمال شده و آن را ره طرف چپ براند در اين 
 . صورت پين عملگرها به طرف عقب حركت خواهد كرد

 
 : نقطه ضعف هاي سيستمهاي نيو ماتيكي

  نيروي كم حاصل از فشار هوا .1
 قابليت تراكم هوا  .2
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 : مزايا شامل

  دهي توليدافزايش سرعت و باز .1
پايداري و دقت عملكرد در توليد تكراري با دفعات زياد اعمال نيروي قابل براي  .2

, نگهداشتن و قطعات سبك و سنگين ايجاد پايه هاي تكيه گاهي با ار تفاع تنظيم شونده 
 .امكان اتو ماسيون و كنترل از راه دور

  

 

  

  ) EJECTORS( ايجكتورها -
 

كار از روي جيگ يا فيكسچر مشكل باشد مثال در فيكسچرهاي اگر به هر علتي برداشتن قطعه 
يا  EJECTORS پنو ماتيكي كه پارت ها ي اسمبل شده بزرگ هستند و سطح مقطع زيادي دارند از

بيرون اندازها استفاده مي شود گاهي ممكن است كه از چند سيلند رو پيستون پنوماتيكي در 
عه را بلند كند و گاهي ممكن است از يك سيلندر چندجاي جيگ استفاده مي شود تا بتواند قط

وپيستون با قدرت باال استفاده شود كه به ي كچهارچوب آهني متصل است كه در اين چهار چوب 
در قسمت ejectorsلوكتيورهايي متناسب با شكل خارجي قطعه آن را بيرون مي اندازد اكثرا 

هاي پلي استيشن استفاده مي شود كه به  ابتدايي لوكتيور خود به جاي فيلتر آهني از پالستيك
 شكل خارجي قطعه درآمده اند و به دو علت از اين پالستيك هاي پلي استيشن استفاده مي شود

.  
 امكان تراش و شكلدهي اين پالستيك هاي سخت شبيه به سطح خارجي قطعه آسانتر است  ‐1

 نمي كند  استفاده از اين مئاد خراشيدگي و قري د رسطح تماس ايجاد ‐2

شير خاصي تعبيه مي كنند كه بعد ازعمليات جوشكاري و باز كزدن كلمپ ها با ejectors براي
   .تحريك دستي شير بتوان قطعه را بيرون انداخت

 مدارهاي پنوماتيكي -

 
جيگ وفيكسچرها ي پنوماتيكي براي عمليا ت جوشكاري از چندين نقطه نظر قابل توجه است 

 ه بايد اول بسته شوند ويا ترتيب بسته شدن كلمپ ها مشخص كردن كلمپ هاي ك
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زياد بودن تعداد كلمپ ها و در نتيجه سيلندر وپيستو نهاي مربوط به آن درقطعات اسمبل شده ‐1
 اصلي گاه 

 . امكان كنترل سيلندر وپيستونهاي با كا ربرد مشابه توسط يك شير‐2

 وسط مدار فرمان اصلي امكا ن كنترل تمام كلمپ ها بجز كلمپ هاي دستي ت ‐3

در شاتل مدارهاي پنوماتيكي برقي طراحي شده است كه تحريك شيرهاي آن بوسيله شيرهاي 
صورت مي گيرد در جيگ ها يا فيكسچرها ي شاتل مجموعه ورودي هاي ) سولنو ئيدولو( برقي 

 ارسنسورهاي ميكروسوئيچ ها و همچنين سيگنالهاي خارج شده توسط سيلندرها تماماَ در مد
pLC ( progrom logic control) قرار گرفته است واين مدار منطقي( pLC)  است كه فرمان به

شيرهاي برقي مي دهد تا شير ها باز شوند وهواي ورودي به كلمپ هاي متصل به آن شير اعمال 
شوداما در بعضي مدارها تحريك شيرها به صورت برقي نيست بلكه مدار كنترلي آن تماما توسط 

است كه اين  or وشيرهاي (and) آن شامل مجموعه اي از شيرهاي حافظه plc ت ومدارهوااس
مجموعه همان كنترل اصلي فيكسچرهاي كامالَ پنوماتيكي را بر عهده مي گيرد در فيكسچرهاي 

كامال پنوماتيكي اپراتور توسط چندين پوش باتوم در يك جعبه فرمان قرار گرفته است شامل 
كنترل تمام كلمپ ها را بر عهده داردخالصه اينكه جيگ ها يا فيكسچر هاي چندين دكمه هست 

 :پنوماتيكي به دو دسته تقسيم مي شوند

 كامال پنوماتيكي ‐1

 پنوماتيكي برقي كه جيگ وفيكسچرهاي كامال پنوماتيكي به دو دسته تقسيم مي شوند ‐2

گ يا فيكسچرهاي كامال تحريك به وسيله مدار فرمان جي-2تحريك بوسيله شيرهاي دستي ‐1
 پنوماتيكي تحريك بوسيله شيرهاي دستي 

-2سيلندر وپيستون - 1كه مدار پنو ماتيكي آن شامل  (fintures) در اين نوع فيكسچرها
 - 8 - ميكروسوئيچ  ‐7 ‐ پوش باتوم- 6 -  2/5شيرهاي -5 -3/5شيرهاي-4سه راهي -3منيفولد 

يك شيلنگ در يك مقطع يك انشعاب سه شيلنگ است هرگاه بخواهند از  -9 -واحد مراقبت
راهي خارج كنند از يك سه راهي استفاده مي كنند بدين صورت كه شيلنگ را كه داراي دو 

  .جداره است برش مي دهند وآن را به سه راهي متصل مي كنند تا يك انشعاب از آن خارج شود

 انواع شيرها -

 
م بندي بر اساس تحريك آنها ست كه انواع شيرها به انواع مختلفي تقسيم مي شوند كه اين تقسي

  :تحريك شامل

  )خاركي (تحريك دستي  - 1
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  پدالي ‐ فنري –پوش باتوم - 2

   )حافظه(  memory‐ )مسترولو(بادي  - 3

 سولئوئيدولو  -4

 

در نوعي از شيرها داراي اهرمي هستند كه با جا به جا كردن اين اهرم مي :  تحريك دستي -
توان مسير باد را تغيير داد وگاهاَ نوعي از همين شيرهاي تحريك دستي داراي يك پورتي هستند 
كه برگشت اهرم را مي توان با باد انجام داد بايد توجه كرد كه حالت رفت را بايد دستي اعمال كرد 

برگشت را هم مي توان به صورت دستي اعمال كرد هم به صورت بادي كه انتخاب آن با ولي حالت 
طراح مدار نپوماتيكي است به عبارت ديگر تحريك برگشت اهرم هم دستي وهم بادي مي تواند 

 . باشد

 

 نمايش داده مي شود كه سه نشان دهنده ( ) است به صورت              يك نوع شير:  پوش باتوم -

تهاي ورودي وخروجي يك مربع است دو نشان دهنده دو مربع يا دو حالت عمل پوش باتوم پور
است يعني مخرج را تعداد مربع مشخص مي كند صورت را تعداد پورتهاي موجود دريك مربع 

شكل ظاهري يك پوش باتوم به صورت يك دكمه است كه يك ورودي ويك خروجي دارد ودكمه .
كه آن را فشار دهيم هوا از آن عبور مي كند و با رها كردن آن مسير  حالت فنري دارد وتا زماني

گاهي اوقات براي راحتي كار پوش باتوم به صورت پدالي اعمال مي كند كه به .هوا بسته مي شود 
  .جاي دست از پا براي تحريك استفاده مي كنند

 

اشند تحريك آنها ب 2/5و  3/5اين شيرها كه هم مي توانند : (memory) حافظه شيرهاي -
همواره بر نيروي باد نهفته است تا زما ني كه باد پشت يكي از دو طرف شير اعمال نشود شير 

حالت خود را عوض نمي كند يعني تعويض حالت شير كامال وابسته به نيروي باد سمت چپ 
وارد شود اين  memory وراست اين شير هاست در شيرهاي در حالتي كه باد از دو سمت شير

شير در حالت وسط قرار گرفته و در اين حالت معلق مي شود ودر سيلندر ها پشت وجلوي 
 .پيستون بادي وجود نخواهد داشت وبه راحتي مي توان آن پيستون را حركت داد

 

در اين نوع شيرها كه تحريكشان بوسيله برق انجام مي شود نوعي از : شيرهاي سلونوئيدي -
ولت كار مي كنند كه در آن ميدان مغناطيسي ايجاد شده بوسيله برق ورودي  12اين شيرها با برق 

ميله داخلي ورودي وخروجي هوا راجا بجا مي كند اين شيرها در سالن استفاده شده در جيگ 
 كي استفاده ندارد وفيكسچرهاي كامالَ نپوماتي
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  :ياگذرگاه  ( port ) انواع پورت -

  .ويا نماد نمايش داده مي شود pپورت قدرت كه به سه صورت عدديك وحرف  - 1
  .نشان مي دهند BوAيا حروف  4و2پورت مصرف كه به دو صورت عدد  - 2
يا با نماد  SوR نمايش مي دهند وهمچنين حروف 3و5پورت اگزوز يا خروجي به دو عدد  - 3

مي دهند عموماَ در پورت اگزوز يا خروجي اگر هوا مستقيماَ خارج شود صداي نا  نمايش
هنجاري ايجاد مي كند به همين خاطر در پوشي در آنها قرار مي دهند كه از صداي زياد 

جلوگيري كند دو نوع در پوش در پورت اگزوز قرار مي دهند يك نوع آن طوري است 
زي قرار دارد كه هوا به آرامي از بين آنها عبور داخل سوراخ آن مجموعه ساچمه هاي ري

مي كند و ا ز ايجاد صدا جلوگيري مي كند در نوع ديگر يك زائده سه يا چهار سا نتي از 
 . هر اگزوز بست مي خورد

 :دستي  3/5شيرهاي 
دستي كه با يك اهرم حالت آن تغيير پيدا مي كند داراي سه حالت است يعني  3/5در شيرهاي

 5تواند در سه حالت قرار گيرد و همچنين داراي سه مربع در نماد شكلي خود است واهرم مي 
پورت  5پورت نشان دهنده  5پورت است كه در اين شير وجود دارد وهمچنين  5نشان دهنده 

موجود در يك مربع است كه از اين پنج پورت سه پورت آن در يك طرف قرار دارد كه پورت 
است ودو پورت كناري پورت اگزوز است كه P (POWER) قدرت يا وسطي از اين سه پورت پورت

عموماَدر مدارهاي پنوماتيكي استفاده نمي شود ودو پورت از پنج پورت در يك طرف قرار مي 
وصل  4و 2نمايش مي دهند كه ورودي وخروجي سيلندر را به  2و4گيرد كه به دو صورت دو عدد 

وصل مي كنند بنابراين پورت شماره يك هميشه  1يا  P مي كنند و باد اصلي ورودي را به پورت
به دو خروجي سيلندر كه يكي از باالي آن خارج مي شود 4و2براي ورودي اصلي هوااست و پورت 

اهرم به يك اسپندولي متصل  3/5ويكي از پائين آن منتقل مي شود در شكل داخلي شيرهاي 
اي خود است ودر دو جا حالت مخروطي است كه اين اسپندول داراي قطرهاي مختلفي در قسمته

است كه وقتي اهرم را حركت دهيم اسپندول جلوي بعضي از سوراخ ها را گرفته وبعضي از راهها 
را باز مي كند در انتهاي اين اسپندول يك كاسه نمد وجود دارد كه حالت الستيكي گرد دارد ودر 

د هستند باد به پشت اين الستيك كه داراي تحريك بادي براي برگشت خو 3/5بعضي از شيرهاي 
عالوه بر  3/5رفته وحالت شير را بر مي گرداند وتغيير مي دهد اين را مجدداَ ذكر كنم كه شيرهاي 

پنج پورت ذكر شده داراي يك پورت ديگر هستند كه براي برگشت شير به حالت اوليه توسط باد 
اسپندول قرار دارد وباد پشت آن است كه مكانيزم آن به صورت همان الستيكي است كه انتهاي 
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آن را در حالت وسط قرار دهيم باد اصلي در  3/5حالت شير را تغيير مي دهد وقتي در شيرهاي 
پورت هاي مصرف قرار نمي گيرد يعني جلوي پورت اصلي گرفته مي شود و باد اصلي در پورتهاي 

يستون را به راحتي مي مصرف قرار نمي گيرد وباد اصلي پشت وجلوي پيستون سيلندر است وپ
قرار مي دهند كه بتوان در حالت  3/5توان عقب وجلو برد عموماَ در كلمپهاي دستي شيرهاي 

 . كلمپ متصل به پيستون را به راحتي عقب و جلو وكرد float وسط

 

 :5/2شيرهاي 
 

د كه هستند با اين تفاوت كه دو حالت در اهرم آن وجود دار 5/3اين شيرها نيز مانند شيرهاي 
آن وجود ندارد كه پنج پورت دارند كه دو پورت مربوط به مصرف ويك پورت  float حالت وسط

 مخصوص باد اصلي ودو پورت ديگر مخصوص خروج هوا است 

 

  

  : ميكروسوئيچ يا شيرهاي غلتكي

 
هستند كه به صورت نمايش  3/2ميكروسوئيچ يا شيرهاي غلتكي نيز مانند پوش باتوم شيرهاي 

و تفاوت آن با پوش باتوم اين است كه به جاي دكمه از يك اهرم استفاده مي كنند كه مي دهند 
حالت فنري دارد وقتي نيروي اعمال شده به آن برداشته شود به حالت اوليه بر مي گردند اين 
ميكروسوئيچ ها در انتهاي اهرم خود يك غلتك دارند عموما ميكروسوئيچ ها در پشت بعضي 

ه مي شوند به طوري كه گاهي با بسته شدن كلمپ ها و گاهي با باز شدن كلمپ كلمپ ها قرار داد
ها عمل مي كنند يعني جلوي باد اصلي را آزاد مي كنند وقتي اهرم يك ميكروسوئيچ را به جلو 

حركت دهيم مانعي كه بر روي باد اصلي قرار گرفته است بر داشته مي شود و باد اصلي راه خروج 
وئيچ يك ورودي و يك خروجي دارد و علت گذاشتن غلتك در انتهاي اهرم مي يابد يك ميكروس

اين است كه با باز و بسته شدن كلمپ ميكروسوئيچ به راحتي روي بازوي كلمپ به وسيله 
چرخيدن غلتك حركت كرده و تغيير حالت دهد بسته به نوع كاربرد ميكروسوئيچ مي توان آن را 

بر عكس بست ميكروسوئيچ ها يا شيرهاي غلتكي كاربردهاي در زير يا روي كلمپ بست يا آن را 
  . زيادي در مدارها ي پنوماتيكي دارند و كار آنها مشابه دادن يك پالس در مدارهاي برقي است

از جمله پر كاربردترين قسمت ميكروسوئيچ ها اين است كه بر اساس اطالعات داده شده آخرين 
آن (geometry) بر اساس شكل قطعه يا ژئو متري كلمپي كه بايد باز شود مشخص است يعني

آخرين كلمپي كه بايد باز شود را مشخص مي كند آنگاه سيلندر و پيستوني كه به اين كلمپ 
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متصل است طوري تنظيم مي شود كه به كندي باز يا بسته شود و اين بر اساس تنظيم پيچي در 
يستون را كنترل كرد وقتي آخرين پائين سيلندر است كه مي توان سرعت باز يا بسته شدن پ

  . فرمان مي دهد كه قطعه را باال بياورد (ejector)ايجكتور كلمپ باز يا بسته مي شود به

 
  

 : شيلنگ

شيلنگ هاي مورداستفاده در مدارهاي پنوماتيكي دو اليه هستند مه براي سرسيلندر مشكي 
ميشود كه به سليقه طراح مدار استفاده ميشود و براي پائين سيلندر قرمز رنگ استفاده 

 .پنوماتيكي ميتواندتغيير پيدا كند

 
  

  

 :طراحي مدارهاي كامال پنوماتيكي تحريك بوسيله شيرهاي دستي -
 

يك طراح مدار پنوماتيكي بر اساس بعضي اطالعاتي كه به او ميد هند مدار پنوماتيكي خود را طر 
پنوماتيكي بايد بداند تعداد اپراتورهايي  ح ريزي مي كند از جمله اطالعاتي كه يك طراح مدار

است كه اطراف يك جيگ يا فيكسچر نسبتا بزرگ براي يك قطعه اسمبل اصلي استفاده مي شود 
و همچنين جايگاه تمام شيرهايي كه الزم است در جيگ يا فيكسچر گذاشته شود تعداد سيلندر 

كسچر و مشخص كردن مرحله به و پيستونها و دسته بندي سيلندرها و نوع عملگرد جيگ يا في
 .مرحله سته شدن كلمپها از جمله مواردي است كه يك طراح مدار پنوماتيكي به آن احاطه دارد

دسته بندي سيلندر و پيستون هاي يك جيگ يا فيكسچر كامال پنوماتيكي از مهمترين مواردي 
مي دهد دسته بندي است كه بايد لحاظ شود ابتدايي ترين كاري كه يك جيگ يا فيكسچر انجام 

سيلندر و پيستون هاي رفته در جيگ است دسته بندي سيلندر و پيستون هاي داخل جيگ يا 
  فيكسچر به صورت زير است 

1. Handy clamps )دستي هاي كلمپ ( 
2. Pin shifts )ها شيفت پين ( 
3.  Ejectors)ايجكتورها ( 
4. Swings )ها سوئينگ ( 
5.  clamps wright)راست هاي كلمپ ( 
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6. clamps left  )چپ كلمپهاي( 

 
البته بايد توجه شود كه دسته بندي را ميتوان ريزتر كرد كه بستگي به نوع كاربرد و شكل و 

تعداد شيرهاي الزم در يك جيگ يا فيكسچر بر اساس دسته . ويژگي جيگ يا فيكسچر دارد 
بندي جيگ يا فيكسچر صورت مي گيرد مثالَ در بعضي جيگ يا فيكسچر ها كلمپ دستي وجود 

يگ يا فيكسچر ها پين شيفت وجود ندارد بنابراين تعداد شيرهاي دستي آن در بعضي ج.ندارد 
هرچه تعداد دسته بندي سيلندر و پيستونها كاهش يابد تعداد شيرها نيز كاهش . كاهش مي يابد 

 .بعضي تعداد شيرها كامالَ وابسته به دسته بندي سيلندر و پيستونهاي جيگ است .مي يابد 

ابسته به تعداد اپراتورهايي است كه اطراف يك جيگ يا فيكسچر كار مي مكان شيرها نيز كامالَ و
كند مثالَ جيگ يا فيكسچري كه يك اپراتور دارد تمام شيرهاي دستي آن در يك سمت است ولي 

در جيگ يا فيكسچر هايي كه چندين اپراتور دارد شيرها را بين اپراتورها تقسيم مي كنند كه 
يافتد و كار را سنگين تر نكند ضمناَ اگر الزم باشد يك اپراتور يك تمام شيرها به يك اپراتور ن

قطعه را به قطعه بزرگتري اسمبل كند بايد شير آن نيز حتماَ مقابل خود باشد تا با گذاشتن قطعه 
 . بتواند شير آن را باز كند تا قطعه ثابت شود

و پيستون داخل جيگ  بعد از مشخص شدن تعداد و مكان شيرها و همچنين دسته بندي سيلندر
و شناخت آنها مرحله بعدي آغاز مي شود در اين مرحله طراح تمام سيلندرهايي را كه در يك 

دسته قرار گرفته اند را به هم متصل مي كنند با توجه به چند نكته اول اينكه باالي تمام سيلندر 
ه مي كند تا ورود و ها را شيلنگ مشكي استفاده مي كنند و پايين آن را سيلندر قرمز استفاد

و  2ثانياَ تمام سيلندرهاي يك دسته را به پورت مصرف يعني .خروج تمام سيلندر ها را بشناسند 
شير مربوط به آن وصل مي كند بدين صورت كه وقتي سيلندر اولي به دومي متصل شد براي  4

آن سه راهي زد تا اتصال سيلندر سومي بايد شيلنگهاي ورودي و خروجي را در بين راه بريد و به 
يك انشعاب به سيلندر بعدي برود همينطور سيلندرها به هم ارتباط مي يابند تا تمام سيلندرهاي 

يك دسته به هم مربوط شوند آنگاه براي دسته هاي ديگر نيز ابتدا تمام سيلندر ها را با استفاده از 
اب از شلنگ ورودي و سه راهي و شيلنگ قرمز و مشكي به هم ارتباط مي دهيم سپس يك انشع

نكته بسيار با اهميت اين است كه  .شير مربوط به آن وصل مي كنيم  4و  2خروجي به پورت 
 استفاده كنيم كه در حالت وسط 5/3از شيرهاي  (handy clamp ) هميشه براي كلمپهاي دستي

است چرا كه در كلمپهاي دستي وقتي ما ميخواهيم با نيروي دست كلمپ را  (floeut) معلق
ببنديم بايد پشت و جلوي سيلندر بادي نباشد تا بتوان به راحتي كلمپ را كه به دسته پيستون 

استفاده مي شود ولي در  5/3متصل است تكان داد پس همواره در كلمپهاي دستي از شيرهاي 
استفاده ميشود البته بايد توجه شود كه گاهي  5/2ند از شيرهاي كلمپهاي ديگر كه دستي نيست
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 5/3ممكن است كه يك پين شيفت به طور دستي اعمال شود بنابراين حتماَ بايد شير آن را 
  .انتخاب كنيم

بعد از اينكه تمام سيلندرها به شيرهايشان كه در محل خاصي قرار دارند متصل شدند بايد ورودي 
ز واحد مراقبتي كه در جيگ يا فيكسچر تعبيه شده است گذراند آنگاه باد اصلي اصلي باد را كه ا

را به تمام رها وصل كنيم بدين صورت كه شيلنگي از باد اصلي به اولين شير  p را به پورت قدرت
متصل ميكنيم سپس توسط سه راهي انشعابي به شير بعدي مي دهيم تا اينكه تمام شيرها پورت 

صل شود بعد از اين مرحله از باد اصلي توسط سه راهي يك انشعاب گرفته و به قدرتشان به هم مت
ورودي پوش باتوم وصل مي كنيم و خروجي آن را به تمام پورت تحريك بادي شيرها وصل مي 

كنيم بدين صورت وقتي با تغيير دادن اهرم شيرها تمام كلمپ ها بسته شدند با فشار دادن پوش 
مي شوند و اگر شيري داراي تحريك بادي نباشد بنابراين با زدن پوش  باتوم تمام كلمپ ها باز

. باتوم تمام كلمپ هاي متصل به آن باز نخواهد شد كه بايد با نيروي دست اهرم آن را تغيير داد 
اگر در جيگ يا فيكسچر ايجكتور موجود باشد عموماَ بعد از زدن پوش باتوم كه تمام كلمپ ها باز 

ر خاص را انتخاب مي كنند و توسط پيچ سر سيلندر سرعت حركت پيستون مي شوند يك سيلند
را كاهش داده تا به كندي باز شوند و اصطالحاَ آخر نيز كلمپي باشد كه باز مي شود آنگاه به زير 

اين كلمپ ميكرو سوئيچي متصل مي شود كه با باز شدن اين كلمپ را ه باد ميكروسوئيچ غلتكي 
به پورت تحريك بادي شير ايجكتورها وصل مي شود تا با باد ميكرو سوئيچ باز ميشود تا اين باد 

اين پورت عمل كرده و حالت شير را تغيير داده و باعث شود كه پيستون هاي ايجكتورها باال 
  .بيايند و قطعه كار را باال بياورند

 

 طراحي فيكسچرهاي جوشكاري پنوماتيكي -

 
س داده هايي كه در دسترس قرار مي گيرند مراحل يك طراح فيكسچرهاي پنوماتيكي براسا

طراحي فيكسچر را انجام مي دهند اين داده ها در نقشه هاي تنظيم مي شود اين نقشه ها حاوي 
اطال عاتي در مورد ضخامت  ر مورد نظر هستند مثالَ ًنقشه هايك سري اطال عات در مورد فيكسچ

وهمچنين محل نشيمن گاه وكلمپ ها را به ما  .مي دهد section تعداد قطعات وفرم واندازه هاي
اطالع مي دهد تعداد لولتيورهايي كه در يك فيكسچر در نظر گرفته مي شود بر اساس يك سري 

  تعداد لولتيورها و در نتيجه كلمپ مربوط به آن وابسته هستند به.توجهات صورت مي گيرد 

سوراخ دار بودن سكشن براي قرار  -3اندازه قطعات يا سكشن ها - 2تعداد قطعات اسمبل شده - 1
حاالت - 4دادن بين شيفت زيرا دو پين تمام درجه آزادي را بجز در راستاي باال وپائين مي گيرد 

 . در دسترس بودن گان-5اتصال 
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 : Secthonsjeometry  گاهي هند سري قطعه طوري است كه فقط در جاهاي خاصي از قطعه
مد نظر است و داراي منحني وشيب خاصي هستند لوكتيورهاي مي توان لوكتيور قرار داد قطعاتي 

در زير آنها انتخاب مي كنند كه باعث دفرمگي وخم شدن قطعه كار نشود هميشه الزم نيست كه 
در هرجايي كه لوكتيور قرار مي دهيم حتما كلمپ نيز باشد گاهي قطعات آنقدر بزرگ هستند كه 

 .ر گيرد كه اين نوع لوكتيور ها روي آن كلمپي نمي ايدحتما الزم است در زير آنها لوكتيور قرا
گاهي اوقات كه قطعه اي كه استفاده مي شود داراي سطح بزرگي باشد :اندازه قطعات يا سكشن ها

قطعات هاي اضافي تعبيه نمود وهمچنين دربايد براي جلوگيري از انحناي آن در زير قطعه لوكتيور
 .قطعه مهار شود بزرگ روبندهاي بيشتري الزم است كه 

اگر در سكشن سوراخي وجود داشته باشد حتما بايد براي مهار آن : سوراخ دار بودن سكشن 
لوكتيورپيني كه شعاع پين آن به شعاع سوراخ است استفاده نمود اگر سوراخ در بغل يك قطعه 

عمودي جدا  باشد بايد از پين شيفت استفاده كرد زيرا وقتي به راحتي نمي توان قطعه را به حالت
كرد ولي اگر از پين شيفت استفاده شود با كنار رفتن پين مي توا ن قطعه را به راحتي جدا كرد 

گاهي اوقات سوراخ هاي در قطعه تنها با هدف مهاركردن آن در فيكسچر طراحي مي شود واين 
 .اهميت پين ها را در فيكسچرها مي رساند

 

ه به سه به هم اتصال پيدا مي كنند گاهي دو سكشن ها گاهي به صورت س: حاالت اتصال  -
قطعه روي هم سوار مي شوند كه زماني كه قطعه ها سه به سه به هم اتصال پيدا كنند كلمپ ها 

 ودر نتيجه لوكتيورها ي بيشتري براي مهار آنها الزم است

: Gun Accesss  بودن از مهمترين نكاتي كه در مكان لوكتيورها بايد در نظر گرفت در دسترس
گان است توجه نمودن به نوع گان نقاطي كه بايد قطعه را جوش بزند و مسيري كه گان بايد در 

  .قطعه فرو رود تا بتواند مكانهاي مناسب را جوش بدهد

 

 اجزا الزم براي كلمپ و لوكتيور در طراحي -

 
صفحه اي صلب است كه در تمام اجزا فيكسچر بر روي آن سوار مي شود : صفحه اصلي فيكسچر

ودرآن سوراخهايي براي سوار شدن براكت وهمچنين سوراخهايي براي سوار شدن رومرها ايجاد 
مي شود اين صفحه كامال صاف است و تقريبا شبيه اطراف وقطعه اي است كه بايد در فيكسچر 

 قرار داده شود 

Base :  پايه اي است استاندارد كه ارتفاع آن بستگي به مكان لوكتيور و ارتفاع لوكتيور دارداين
پايه توسط براكت به صفحه اصلي ثابت مي شود و اجزا ديگر فيكسچر بر روي آن سوار مي شوند 

 . اين پايه بايد كامال محكم باشد



خ     .ح: سايت مهندس نويسنده  [WWW.ENGINEAR.BLOGFA.COM] 

 

 
٣۵ 

 

به كار  baseستون نگهدار ونصب است كه به عنوان  L بست فلزي به شكل : (Brocket) براكت
مي رود اين براكت ها در دوضلع خود سوراخهاي دارند كه براي اتصال به صفحه اصلي وپايه به كار 

       .مي روند

  

  

  

  

  

  

  پايان

 
 : منابع

  

  

 كرمي شهبازي جواد و محمودزاده تقي محمد : مولفين فيكسچر، و جيگ كامل مرجع كتاب 

 آرشيو در موجود كاتالوگهاي 

 مهندسين تجربيات 

 خورشيديان شير اكبر ترجمه فيكسچر و جيگ 

 


