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  چكيده 

 ده است کهی گردی طراحيا  به گونهدستگاه .پردازد  میی نبشCNC و ساخت دستگاه پانچ و برش ین مقاله به طراحیا
 يها  نموده و به طولي مختلف سوراخکاريتهای را در موقعی، نبش آنیتواند بر اساس برنامه داده شده به قسمت کنترل می

در نظر گرفته شده ) یال نبشیدر جهت  (Yو ) یدر جهت طول نبش (X دستگاه ی حرکتيمحورها.مورد نظر برش بزند
،  و برشيک سوراخکاریدرولی هي، جکهاینکودر دورانی، ان دستگاه شامل سرو موتوری مورد استفاده در اسخت افزار .است

  .باشد ید مینگ و صفحه کلیتوری، مون، کنترلرورهای، دراک حرکت دهندهیدرولی هيجکها
  

   CNC -  ي پانچ و برش نبش-  ي کنترل عدديها ني ماش:هاي كليدي واژه
  
  
   مقدمه-۱

د يزه نمودن خطوط تولياز به مکانيد قطعات مختلف ، نيش سرعت و دقت در تولي و افزايشرفت تکنولوژيه با توجه به پامروز
زه به شمار ي مکانيها ستمي سي از ارکان اصليکيتوان   مي راCNC يها ني شک ماشيب.رسد  مي به نظريش ضروريش از پيب

  . قطعه مورد نظر به انجام برسانندي بر روييت باال خاص را با دقت و سرعينديتوانند فرا  ميآورد که
شود ، پانچ و   مي انجامي انسانيروي و با استفاده از نيشتر به صورت دستي که در حال حاضر در کشور ما بييندهاي از فرايکي

 مورد استفاده در يش که حجم نبيياز آنجا.رديگ  ميرو مورد استفاده قراري انتقال نيها  است که در ساخت دکلييها يبرش نبش
ند ين فرايزه نبودن اي انجام شود ، مکانياديد با دقت زي باي و برش نبشي سوراخکاري باال بوده و از طرفها ن گونه دکليساخت ا

  .گردد  ميدي توليها نهيش هزيجه افزاي و در نتي انسانيجاد خطايد و ايباعث باال رفتن زمان تول
د و خدمات پس از فروش آنها وجود دارد ، بر آن ينه خري که در زمي و مشکالتي خارجيها  دستگاهيمت بااليبا توجه به ق

 را ي مختلف صنعتيها نهيدکنندگان در زمياز تولي بتواند ني داخليم تا با استفاده از تکنولوژيي نماي را طراحيم دستگاهيشد
  . برآورده سازد

  
   مختلف دستگاهيها  قسمتیحطرا -2
  سوراخکاري  نیروي اسبهمح -2-1

 بوده و St-37جنس نبشي فوالد ساختماني . است١٢٠*١٢٠*١٢شود   ميي نبشي که در اين دستگاه سوراخکارزرگترينباندازه 
  استحکام کششي فوالد است٨/٠برابر با يتقرتنش برشي مجاز . ]١[ باشد  مي٣٧٠ MPa استحکام کششي آن ستانداردهااطبق 

  :بنابراين  .]١[
 τ = 0.8 σ  τ = 296 MPa )1(  

  . ميليمتر است٢٠شود ،   ميقطر بزرگترين سوراخي که بر روي نبشي زده

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir
www.sid.ir


  
  دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

  مین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایرانده
ICME 2010  

  1388    اسفند ماه    10-12
    دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

  انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران
  

P = π D = π * 20 = 62.831 mm )٢(  
S = P * t = 62.831 * 12 = 753.982 mm² )٣(  
F = τ * s = 296 * 753.982 = 223178.672 N              F = 22750.119 Kg )٤(  

 
P : ط سوراخ برش   يمحS : سوراخ برش    مساحت t  : يضخامت نبش       F : ي    سوراخکاريروينτ  : يتنش برش  

  :بنابراين نيروي الزم جهت پانچ نبشي برابر است با .گيريم  مي در نظر٢ضريب ايمني را برابر 
F = 22.75 * 2 = 45.5  ton                   F = 50 ton                 

  
   نیروي برشسبهمحا -2-2
د به گونه اي انجام شود که در هر لحظه از برش فقط قسمتي از يهت کاهش نيروي برش ، طراحي سيستم برش نبشي باج

 درجه در نظر ٨٦ درجه و در حدود ٩٠غه برش را کمتر از يه تين هدف زاويدن به اي رسيبرا.تيغه برش با نبشي درگير باشد
رود که باز بودن   ميم آنيگردد اما ب  ميوردهآن خواسته بريز اي درجه باشد ن٩٠شتر از يغه برش بيه تيکه زاويدر صورت.ميگرفته ا

اما در محاسبات جهت اطمينان بيشتر فرض بر اين بوده . و به هم خوردن ابعاد آن گردديغه باعث باز شدن دهانه نبشيه تيزاو
  :با توجه به اين توضيحات داريم .است که تمام سطح نبشي در يک لحظه بريده شود

S  = 2914.73 mm²                             ۱۲ يسطح مقطع نبش  

F = τ * s  = 296 x 2914.73 = 862760.08 N                  F = 87.947 ton                               )۵(       
                  

                                        F = 175 ton : خواهيم داشت ۲با در نظر گرفتن ضريب ايمني 

 ري ورقگ محاسبه نيروي- ٣-٢
   :]٣[ميير استفاده نمايم از فرمول زيتوان  ميري ورقگيرويجهت محاسبه ن

P = L(in) * T(in) * 855   )۶(  
P :  نيرو بر حسب پوند  
L : ها  تمامي سوراخ کنندهطول خط برش که در مورد قالبهاي سوراخکاري ، اين طول برابر است با مجموع محيط.  
T : ضخامت ورق.  

P = ((20π)/25.4)  *  (12/25.4)  *  855  =  999.216  Pound 
P = 453.237 Kg                            P = 500 kg 

  
  :گشتاور الزم جهت حرکت رو به جلوي نبشي  -٤-٢

 محرک و ديگري متحرک است گرفته شده و به مطابق طرح دستگاه ، نبشي توسط دو غلطک جناغي شکل که يکي از آنها
براي اينکه بدانيم چه نيرو و گشتاوري جهت حرکت رو به جلوي نبشي مورد نياز است محاسبات .شود  ميسمت جلو هل داده
   :]٢[زير را انجام داده ايم

      Kg 26.6  :  ۱۲وزن واحد طول نبشي 
    x 6 = 159.6 Kg 26.6 :  ۱۲ متري نبشي ۶وزن شاخه 

دهد تا از سر خوردن نبشي جلوگيري کند   مينيرويي که غلطک هرزگرد را به نبشي فشار  : 1000 Kg 

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir
www.sid.ir


  
  دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

  مین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایرانده
ICME 2010  

  1388    اسفند ماه    10-12
    دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

  انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران
  

 μ = 0.5 : ضريب اصطکاک 
FR= μ * FN              FR = 0.5 * (1000+159.6) = 579.8 N )۷(  
M= FR * R                    M = 579.8 * 0.095 = 50.081 N.m     M = 50 N.m )۸(  

R : ن            ييشعاع متوسط غلطک پاFR : ي           وارد بر نبشيافق يروينFN : ي وارد بر نبشي عموديروين  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )Feeder( يستم جلو برنده نبشيس : ۱شکل 
 

  محاسبه سرعت حرکت خطي نبشي -٥-٢
ن يين دو غلطک قرار گرفته است که غلطک پايدر ب جهت حرکت رو به جلو يد ، نبشيکن  مي مالحظه۱همانگونه که در شکل 

  .شود  مين فشار دادهييک به سمت پايدروليک جک هيتوسط بوده و محرک و غلطک باال متحرک 
ن سرو ي ا. استفاده شده استN.m ۱۵قه و گشتاوري دور بر دق۱۰۰۰ يک سرو موتور با دور نامين از يي غلطک پاچرخش يبرا

  .شود  مي متصليستم جلو برنده نبشي هستند به شافت س۳/۱ نسبت يم که دارايا تيموتور توسط دو عدد پول
   :]٢[مي در نظر گرفته و دارrpm ۶۰۰ ، دور سرو موتور را ي نبشي محاسبه سرعت حرکت خطيبرا

P = 300 mm            i= 1/3                     ω = 200 rpm 
V =P * ω = 200 * 300 = 60000 mm/min                         V = 6 m/min                  )۹(  

P : ن         ييط متوسط غلطک پايمحi : م بزرگ سر شافت محرکي تايم کوچک سرو موتور به پولي تايل پولينسبت تبد  
ω : ن        يي غلطک پايسرعت دورانV : ي نبشيسرعت حرکت خط  
  
  تفاده در دستگاهک مورد اسيدرولي هيابعاد جکهامحاسبه  -٦-٢

 ۲۰۰ ي ال۱۵۰ در محدوده يم که فشار کاريديجه رسين نتيک به ايدروليستم هي فشار سي الزم بر رويها يپس از انجام بررس
 يکه فشار کاريدر صورت.باشد  ميين محدوده کاريبهتر،  کار با آنها يمني و هم از لحاظ ابعاد جکها و ايبار هم از لحاظ اقتصاد

ن جکها در ي از دستگاه که اييبه تناسب آن قسمتهاک بزرگتر شده و يدرولي هيشود تا ابعاد جکها  ميشود ، باعثن آورده ييپا
 مانند يکيدروليزات هيمت تجهي باال برده شود ، قيکه فشار کاريدر صورت.شود  ميآنها مورد استفاده قرار گرفته اند ، بزرگتر
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 نييک پايدروليستم هي سيمنيب ايضرگر يکند و از طرف د  ميدايش پيافزابه شدت ... ، اتصاالت و ها لنگيرها ، شيش
 .باشد  ميbar ۱۷۵ن دستگاه يک در ايدروليستم هيمم سي ماکزيفشار کار.ديآ مي

 ۱۷۵ الزم جهت هر قسمت محاسبه شده و با فرض فشار يرويل ، ني بدست آوردن اطالعات جدول ذيقابل توجه است که برا
 )اعداد رند شده اند(.ستون جک محاسبه شده استيبار ، سطح مقطع پ

   .مين نموده ايي تعيسرعت حرکت جک را به طور تجرب
  

  کيدرولي هي اطالعات مربوط به جکها– ۱جدول 

  تعداد   کاربري جک  رديف
  )عدد ( 

  قطر پيستون 
( mm )  

  سطح مقطع پيستون
    ( cm ² )  

  کورس
 )mm(   

  سرعت حرکت
( cm/s )  

  نيروي جک  ( lit/m)دبي 
( ton )  

  ۵۰  ۹۴,۲۴۸  ۵  ۱۵۰  ۳۱۴,۱۶  ۲۰۰  ۲  سوراخکاري  ۱
  ۱۷۵  ۱۷۳,۱۸  ۳  ۱۵۰  ۹۶۲,۱۱  ۳۵۰  ۱  برش  ۲
  ۲  ۳,۷۷  ۵  ۲۰۰  ۱۲,۵۷  ۴۰  ۲  حرکت کالسکه  ۳
  ۱  ۲,۱۳  ۵  ۱۰۰  ۷,۱  ۳۰  ۴  ورقگير  ۴
  ۱  ۲,۱۳  ۵  ۵۰  ۷,۱  ۳۰  ۲  جلو برنده  ۵
  

P(bar) = F(kg)/A(cm²)                   A )۱۰(  
)۱۱(                                     D   D²/4* A(cm²) = π   

Q(cm³/s) = V(cm/s) * A(cm²) )۱۲(  
Q(lit/min) = Q(cm³/s) * 0.06 )۱۳(  
W(kw) = Q(lit/min) * P(bar) /600  : کيدرولي جهت دوران پمپ هيکيتوان موتور الکتر W )۱۴       (   

 
   دستگاه و ساختي مراحل طراحي بررس-۳
ي پس از بررس.مي مختلف آن پرداختي قسمتهاي و مدلسازي مورد نظر از دستگاه ، به طراحي خواسته اصلفيعد از تعرب

ن يدر ا. شکل استV ، قرار گرفتن به صورت ين حالت جهت حرکت نبشيم که بهتريديجه رسين نتي مختلف ، به ايها دستگاه
 يفه سوراخکاري که وظيقسمت.مي را انجام دهيات سوراخکاري عمليشال نبي هر دو يم به طور همزمان بر رويتوان  ميحالت
  .شود يده مي ناميستم سوراخکاري را بر عهده دارد سينبش

جهت کمتر  .ل شده استي تشکSt-37 قطعه از جنس ۴ه از ين پاي قرار گرفته که ايه ايستم بر رو پاي کل س۲-مطابق شکل
  .اند گر جوش داده شدهيکدي به CO2ا استفاده از جوش ن قطعات بي، اي از جوشکاري ناشيبودن تنشها

 يبرا. را داخل خود نگه داردي از سوراخکاري ناشيروهايبتواند ن شده است که ي طراحيقسمت متحرک کالسکه به گونه ا
ورق  ي در دهانه آنها قرار داده شده اند که بر روCk45 از اطراف و دو ورق Ck45 ورق با جنس ۴ن منظور يدن به ايرس
اند  ن شدهيچ و پيگر پيکدين ورقها به ينکه ايل ايبه دل.رديگ  ميک قراريدرولي جک هيي ورق بااليس و بر روي ماترينييپا
  . شودير آن منتقل نمي به قطعات زي حاصل از سوراخکاريروي، ن) اند اصطالحا کالف شده(

ک ي باال از ي حرکتيدن به دقتهاي رسيبرا .ندک  مي حرکتيال نبشي يدر راستاک يدروليک جک هيقسمت متحرک توسط 
ن يل ساختار خاص ايبه دل. جهت فرمان دادن به جک استفاده شده استي ، ر تناسبيا شي) Proportional(ر پروپورشنال يش

جاد امکان کنترل ين امر باعث اييلندر جک وجود دارد که همار کوچک روغن به پشت سير بسي، امکان ارسال مقادرينوع ش
  . داشته باشديت کالسکه آگاهي در هر لحظه از موقعيستم کنترليد سير باين شي فرمان دادن به ايبرا.يق در جک خواهد شددق
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  يستم سوراخکاریس : 2شکل 

  
  . متصل شده استينکودر دورانيک اين هدف قسمت متحرک به يدن به اي رسيبرا
ر که توسط دو يک ورقگي شود ، از يري و از شکستن سنبه جلوگت خود ماندهي در موقعين سوراخکاري در حينکه نبشي ايبرا

ک يدرولي حرکت دو جک هيجاد همزماني ايبرا .ميا شود ، استفاده کرده  مين حرکت دادهييک به سمت باال و پايدروليجک ه
، کند  ميميس تقيان را به طور مساويان که قرقره داخل آن دائما در حال حرکت بوده و جرير کنترل کننده جريک شياز 

  .استفاده شده است
 قطعات ي اعمال شده بر رويروهاي که نيياز آنجا.رسد  مييستم برش نبشي سيستم کالسکه نوبت به طراحي سيبعد از طراح

  .دنل شوي شده و تحليد با دقت طراحي قطعات بايمختلف باالست ، تمام
 يده و بر روي گرديه فلنچ آن با ابعاد مورد نظر طراحل شده است کيک تشکيدروليک جک هيستم از ين سي ، ا۳مطابق شکل 

ک روبند به قطعه واسطه متصل شده ي شکل بوده و توسط يغه برش باال مثلثيت. قرار داده شده استCk45له از جنس ي م۴
 ها غهيتجنس .ن نصب شده اندييه گاه پاي تکيگر بر رويکديل هستند و به صورت عمود بر ين به شکل مستطييغه پايدو ت.است

  .باشد  ميري پذيات حرارتي داشته و عملييش باالين فوالد مقاومت به سايا.مي انتخاب کرده اSPK2436را 
 يدو ستون جانب.کند  مين حرکتيي آن به سمت باال و پاي و دو صفحه عقب و جلوين دو ستون کناريقطعه واسطه باال در ب

جاد ي ايبرا.باشد  ميمتريلي م۰,۰۲با قطعه واسطه از هر طرف در حدود کنند و فاصله آنها   مي عملي حرکتيدر حکم راهنما
  .شود  ميي طرف روغنکار۴ روان و بدون اصطکاک ، قطعه واسطه از هر يحرکت

 يستم جلوبرنده نبشين دستگاه ، سي در ايعات نبشيد ، جهت به حداقل رساندن طول ضايکن  ميهمانگونه که در شکل مالحظه
  .ک شده استيستم برش نزدي ممکن به سيتا جا
از ي قرار گرفته اند و در موارد مورد نيل و بررسي مورد تحلCOSMOS Worksن مجموعه در نرم افزار ي قطعات ايتمام

  .ديي مالحظه نما۴د در شکل يتوان  مي انجام گرفته رايها لي از تحلييها نمونه. آنها انجام گرفته استي بر روياصالحات
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 ستم برشيس : ۳شکل 
 

      
   COMOSWORKSل قطعات توسط نرم افزاري از تحلييها نمونه : ۴شکل 

  
در .مي استفاده نمود۵زم شکل يم ، از مکاني را در هر لحظه تحت کنترل داشته باشي نبشيم حرکت طولينکه بتواني ايبرا

 را ييزان جابجايستم مين سيطک حرکت دهنده آن سر بخورد ، ان دو غلي در هنگام حرکت بي نبشيليکه به هر دليصورت
 به چرخ ينکودر دورانيک عدد ايمطابق شکل ، .گردد  مي اصالحيستم کنترلي به وجود آمده در سيزان خطايگزارش داده و م

 يحرکت نبش.باشد  مييک دائما در حال تماس با نبشيک جک پنوماتيرخ هرزگرد توسط چن ي متصل شده است که ايهرزگرد
 در هر لحظه يستم کنترليشود تا س  مين امر باعثيگردد که هم  مينکودريباعث دوران چرخ شده و دوران چرخ ، باعث دوران ا

  . مطلع باشديق نبشيت دقياز موقع
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  يستم کنترل حرکت نبشيس : ۵شکل 

  
  يريگ جهي نت- ۴

با درداخل کشور طراحي و ساخته شده است ، نتايج عملي و کاربردي ارزشمندي به دليل اينکه اين نمونه دستگاه براي اولين 
استفاده از اين دستگاه به دليل وجود دقت باال و تکرار پذيري در آن که از .را براي صنعت کشور به ارمغان آورده است

همچنين  . به کار خود بپردازندباشد ، باعث گرديده تا توليد کنندگان با اطمينان بيشتري  ميCNCي ها خصوصيات دستگاه
ي مشابه و نيز ساير ها تواند به عنوان الگويي در ساخت دستگاه ي استفاده شده در اين دستگاه ميها تعدادي از سيستم

  . مورد استفاده قرار گيردها دستگاه
  

  يتشکر و قدردان
همدوش صنايع توس آقايان مهندس فريبرز شائبه مديريت محترم شرکت  يبدانند از زحمات  نگارندگان اين مقاله الزم مي

، کمال تشکر و اند داشتهاي   همکاري صميمانه،رو که در تمام مراحل انجام اين پروژه عشرت آبادي و مهندس سروش خنده
  .قدرداني را به عمل آورند
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