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مقدمه

ستدانصنایعیازبزرگیشاخهتوانمیراهاوبستقیدطراحیصنعت
قیدصنعت.باشندمیامروزیجوامعصنعتینیازهایتامینعاملکه

بربتهال.دارندصنعتیتولیداتوسازندگیدرراایارزندهنقشهاوبست
تولیدبرایکهنیستپوشیدهصنعتاندرکارانودستذیصالحاستادان

کفاییخودودرنهایتاقتصادیپیشرفتبهنیلجهتمحصوالتبیشتر
بردناالبوتسریعدرتاباشدمیهاییسیستمبهنیازصنعتخصوصدر

جیگباکاروطراحیآموزشلذا.باشندداشتهموثرینقشتولیدکیفیت
وعالیآموزشومراکزدانشگاههادرتخصصیصورتبهچهفیکسچرهاو

صنعتیمراکزوکارخانجاتسطحدرکتابهاازاستفادهصورتبهچه
.نمایدمیپذیرنااجتناب
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تولید تکی

تولید دسته ای

تولید انبوه

تولید پیوسته

ماشین انیورسال

ماشین ابزار 
تولیدی

ماشین ابزار خاص

ماشین ابزار 
منحصر بفرد

تیراژ تولید
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مقدمه تعریف جیگ

رویایو،داردمینگه،گیردمیراکارقطعهکهاستمخصوصیدستگاهجیگیک
ههکباشدمیتولیدابزاریکجیگ.گیردمیقرارشدهکاریماشینقسمتیک ن
برایرابرشابزارهمچنینبلکهمیداردنگهوکندمیمحلتعیینراکارقطعهتنها

م رانجا وهاجیگ.کندمیراهنماییکا ا"المعم خکاریبوشهایب رایبفوالدیسورا
ایهجیگاصلیکعنوانبه.روندمیکاربهبرشابزاردیگریاهامتهراهنمایی

.اشندباینچ¼ازبزرگترسوراخهااگرچندهرشوندنمیبستهمیزرویبرکوچک

وصلزمیبهمحکمیطوربهیاگیردقرارآشیانهیکدرجیگکهاستالزم"معموال
.گردد

لانواعشاملجیگیک:خالصهبطورتعریف رهدایتوکارقطعهنگهداریوسای ابزا
.است
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نمونه ای از یک جیگ
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انواع جیگ ها

 دسته تقسیم می شوند2جیگ ها بطور کلی به:
(aبرای اهداف ماشینکاری

(bبرای اهداف مونتاژ کاری
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تعریف فیکسچر

قطعهچندیایکونگهداشتنمحلتعیینبرایکهاستتولیدیابزارفیکسچریک•
هبایدچرفیکسیک.شوندانجامبتوانندالزمعملیات،طوریکهبهمیرودکاربهکار ب

ویربیشترفیکسچرهاکهآنجاییاز.گرددمتصلماشینمیزبهمحکمیطرز
دکاریفرزماشینهای کهدشونطراحیطوریاستالزمگیرندمیقراراستفادهمور

محلتعیینفیکسچرکاربردازاصلیهدف.باشندمناسبمختلفعملیاتبرای
هآننگهداری–درستوسریعطوربهکارقطعهکردن گرفتنمحکموخوبیطرزب

.باشدمیآن
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نمونه ای از یک فیکسچر
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تفاوت میان جیگ و فیکسچر

طورهبولیاستمشکلوسیلهدواینبینقاطعگذاشتنفرقدرواقع•
یاتعملبرای(ابزاریا)متهکنندههدایتجیگکهگفتتوانمیکلی

برشلعمکهماشینیبهخودفیکسچرحالیکهدرباشدمیسوراخکاری
.میدهدانجامرابرشعملتیغهوشدهبستهمحکمدهدمیانجامرا

انواعوهمچنینفرزماشینهایدرعملسرعتبرایاغلبفیکسچرها•
ازصخصوبهمواقعبعضیدر.شودمیاستفادهتراشصفحهماشینهای

راحیطکهترمشکلقطعاتتهیهبرایمرکبطورفیکسچربهوجیگ
.شوندمیاستفادهکندمیایجابآن
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فیکسچرها در طرحهای مختلفی از ساده یا پیچیده برای کارهای مختلف 
به عنوان قطعات . با در نظر گرفتن تعداد تولید ساخته شده اندو

وسایل مخصوص نگهدارنده فیکسچرها به ساده کردن عملیات فلزی با
در ذیل موارد زیادی که . روی تمام ماشینهای استاندارد کمک می کند

ممکن است به فیکسچر احتیاج داشته باشد نوشته شده است
–مونتاژ  –خم کاری  –سوراخکاری داخلی  –پرداخت کاری صیقل 

سنگ کاری -کاری – –بازرسی  صیقل وپرداخت بلبرینگها

.فیکسچرها وسایل نگهداری و تنظیم قطعه کار هستند: تعریف خالصه

تفاوت میان جیگ و فیکسچر

هدف از ساخت جیگ و فیکسچر
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 تبدیل ماشین افزار استاندارد به ماشین ابزار خاص
 استفاده از کارگران نیمه ماهر به جای تکنسین های ماهر
 ایجاد قابلیت تغییر محصول در مورد تولیدات نسبتا کم تعداد
 تولید با کیفیتی مستمر ویکنواخت
 گاهی اوقات به حداقل رساندن هزینه تولید ونگهداری قطعه کار
 اشد شامل انواع وسائل هدایت ابزار ونگهداری قطعه می ب:تعریف جیگ

 وسایل نگهداری و تنظیم قطعه کار :تعریف فیکسچر

مراحل طراحی جیگ و فیکسچر

ترسیم خطوط کلی یا محیط ظاهری قطعه) 1

سیستم موقعیت دهنده) 2

سیستم گیره بندی) 3

سیستم هدایت ابزار) 4

ایجاد ارتباط بین سیستم های فوق) 5
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نکات مهم

 نکات مهم در موقعیت دهی:
براده ها مانع تنظیم و موقعیت دهی نشوند. 1

قابلیت تنظیم برای موقعیت دهنده وجود داشته باشد. 2

نقاط موقعیت دهنده در معرض دیدگاه کارگر باشد. 3

موقعیت دادن در چند مرحله باشد . (دارای توالی باشد)4
 نکات مهم در گیره بندی:
مقاومت در برابر نیروهای برشی. 1

عدم ایجاد تغییر شکل قطعه کار. 2
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:دالیل وجود فضای آزاد

برای ایجاد تغییرات احتمالی اندازه کار. 1

وجود فضای کافی برای حرکات دست کارگر. 2

وجود فضای کافی برای براده ها. 3

وجود فضای کافی برای برداشتن قطعه کار. 4

14

:بررسی اقتصادی بودن یک طرح

طرح ها تا حد امکان ساده و غیر پیچیده باشند. 1

استفاده از قطعات استاندارد. 2

استفاده از قطعات پیش ساخته. 3

حذف و به حداقل رساندن عملیات اضافی. 4

پرهیز از تلرانس های بسته . (خیلی دقیق)5

ررسی عوامل مختلفی که به منظور مطلوبیت یک طرح باید مورد ب
قرار گیرد

اندازه و شکل قطعه کار. 1

نوع و شرایط ماده اولیه یا جنس قطعه کار. 2

نوع عملیات تولیدی مورد نیاز. 3

میزان دقت مورد نیاز. 4

تعداد کل قطعات. 5

سطوح قرار. 6

نوع و اندازه ماشین ابزار. 7

نوع و اندازه ابزار برشی. 8

توالی فرایندهای تولید. 9
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موقعیت دهی

برای موقعیت دهی هر جسم می بایست درجات آزادی آن جسم گرفته
.شود تا جسم بصورت ثابت و محکم در جای خود بماند

همانطور که میدانید هر جسم دارای شش درجه آزادی است:
(انتقال در راستای محور ها)سه درجه آزادی          1.
سه درجه آزادی         . (دوران حول محور ها) 2

وظیفه سیستم موقعیت دهنده:
 وضعیت قطعه قبل از عملیات
نوع عملیاتی که می باید روی قطعه انجام شود
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اصل موضع دهی شش نقطه ای

نیمبرای گرفتن درجات آزادی هر سیستم باید از این اصل استفاده ک  .
.این اصل توسط شکل زیر توضیح داده می شود

 قطعه کار را در امتداد محور 3و2و1بالشتک هایz-z و حول محورy-
y وx-xنگه میدارد.
 قطعه کار را در 5و4بالشتک های

وz-zو حول محورx-xامتداد محور
.نگه میداردy-yدر امتداد محور6بالشتک
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وظیفه سیستم موقعیت دهنده
در )د وظیفه اصلی یک سیستم موقعیت دهنده گرفتن درجات آزادی تا حد امکان می باش

(اسالید قبل توضیح داده شد

 به عوامل زیر بستگی دارد( موضع دهی)انتخاب سیستم موقعیت دهی:
وضعیت قطعه قبل از عملیات. 1

نوع عملیاتی که باید روی قطعه انجام شود. 2.
وقتی قطعه را برای . مثال زیر مراحل سه گانه ماشینکاری یک قطعه را نشان می دهد

وجود xxمی دهیم احتیاجی به کنترل در جهت ( وضعیت)ماشینکاری در مرحله دوم موضع 
.ندارد، زیرا قطعه نسبت به این محور متقارن است

 را زی( موضع دهی شود)ولی در مرحله سوم قطعه باید کامال در محل خود نگه داشته شود
.متقارن نیستxxبوجود آمد، دیگر قطعه کار نسبت به محورAوقتی سوراخ 
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انتخاب سیستم موضع دهی

 موقعیت )وقتی که حق انتخاب وجود داشته باشد باید موثرترین سیستم موضع دهی
.را انتخاب کرد( دهی

 موضع دهی با )دو روش مختلف برای ماشین کاری در قطعه زیر ارائه شده است
(خطوط پر رنگ نشان داده شده است
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روش اول به دلیل وجود دید کافی در مرحله 
بهتر است( زیرا موضع دهی موازی است)سوم 

هیمثالی دیگر برای انتخاب سیستم موضع د
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 شکلBبهتر است، زیرا موقعیت دهی راحت تر و ساده تر از شکلC 
جهت موقعیت دهی شود در غیر 2باید ابتدا در  Cدر شکل. می باشد

.اینصورت جسم میچرخد

موقعیت دهی غیر ضروری
زمانی که یک درجه آزادی از قطعه کار از دو نقطه مختلف سلب شود.
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2موقعیت دهی توسط 
پین قرار، یکی داخل و

دیگری خارج قطعه

فقط دو پین الزم
سومی . است

اضافی است

انواع موقعیت دهنده ها
مسطح. 1

استوانه ای. 2

مخروطی. 3

.4V شکل(V block)

روش های موقعیت دهی
.یک قطعه می تواند توسط روش های زیر موقعیت دهی شود

از سطح .1

(اطراف جسم)از پروفیل . 2

از سطوح استوانه ای. 3
23

:انواع موقعیت دهنده ها 

موقعیت دهنده هایی که قطعه کار را از سطوح صاف یا :نوع مسطح
ند جوانب آن به کمک بالشتک ها و پیشانی پین ها کنترل می کن



موقعیت دهی از سطح

 بالشتک می توان قطعات 3توسط
.مستطیلی را موقیت دهی کرد

 رفاً می توانند ص( پین ها)این بالشتک ها
م نگهدارنده  و یا نگهدارنده و قابل تنظی

.باشند

پین وسطی فقط نگهدارنده است.

تشکل پین قابل تنظیم در زیر آمده اس:
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موقعیت دهنده های مسطح

 موقعیت دهنده هایی که قطعه کار را، از سطوح صاف یا جوانب آن به
.کمک بالشتک ها و پیشانی پین ها کنترل می کنند

F = بالشتکA =پین قابل تنظیم

26

قطعه کار

بالشتک نگهدارنده

:انواع موقعیت دهنده ها 

هنده متداولترین روش میباشد در این روش موقعیت د: نوع استوانه ای
کلیه شش درجه آزادی باستثنای درجه آزادی مربوط به دوران حول 
د محور خودش را سلب میکند موقعیت دهی می تواند از جوانب کار باش

و می توانداز داخل کار باشد

موقعیت دهی از سطوح استوانه ای

استوانهقطعاتخواهیممیکههنگامی
زااستفادهبانماییمدهیموقعیتراای
ایاستوانهجسمهادهندهموقعیتاین
محورحولدورانجزبهجهاتتمامیدر

.شودمیکنترلخودش

راستایدرروروبهشکلدرxوzحرکت
yمحورحولتواندمیفقطوکندنمی

.بچرخد
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موقعیت دهنده های استوانه ای

ه در این روش موقعیت دهنده کلیه درجات آزادی بجزء درج. متداولترین روش است
.آزادی مربوط به دوران حول خودش را سلب می کند

موقعیت دهی می تواند از جوانب کار یا از داخل کار باشد.

در شکل روبه رو وسط میله الغرتر شده است.
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راهنما
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به زیرآوری چرخ نیلوفری را درخت تو گر بار دانش بگیرد

پایان


