
پنیوماتیک پایه 



 ١

  پنیوماتیک پایه 

  پیتر کراسر و فرانک ابل 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٢

  پایهپنیوماتیک 

  کتاب آموزشی 

اساتید و دانشجویان توسط هیات تحریریه شرکت فستو  –این کتاب برای استفاده صنعتگران 

  . ترجمه و تهیه گردیده است1385پنیوماتیک ایران در بهار سال 

مطالب مربوط به . قاء معلومات استفاده کننده می باشد  جهت ارت6الزم به توضیح است که بخش 

  . آن بخش در دوره پیشرفته مطرح می گردد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٣

  فهرست مطالب
  3- 8-- -- -- -- - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -  بخشهای مختلف کتاب  کاتی دربارهن

  
  
  

  -------------------------------------------آموزش :)قسمت الف
  

  11-- - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  وماتیکی و کاربردهای پن  ـ ویژگیها1بخش 
  12--------------------------------------------------------وماتیک ی مروری بر پن- 1- 1
  18---------------------------------------------وماتیک و گسترش سیستم کنترل ی پن- 1- 2
  19----------------------------------وماتیکیی ساختار و جریان سیگنال در سیستمهای پن- 1- 3
  

  23-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - - - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -وماتیکی ی پن های سیستم عناصر ـ2بخش 
  24--------------------------------------------------- تولید و توزیع هوای فشرده - 2- 1
  27------------------------------------------------------------------ شیرها - 2- 2
  33-------------------------------------------------------- عناصر پردازش کننده- 2- 3
  34-------------------------------------------------------------- قدرتعناصر -4-2
  35----------------------------------------------------------------ها  سیستم-5-2
  

   39-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - وماتیکیلها واستانداردها در پنو ـ سمب3بخش 
  40-----------------------------------------------------عناصرتشریح  و لهاو سمب- 3- 1
  51--------------------------------------وماتیکی یهای پن تم ملزومات ایمنی برای سیس- 3- 2
  
  
  
  

  

  

  

  

  



 ٤

  55-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - وماتیکییتوسعه سیستم های پنبرای ی یـ روشها4بخش 
  56------------------------------------------------وماتیکی ی سیستم های پنتوسعه -4- 1
  57-------------------------------------------------------------- کنترل   زنجیر-4- 2
  60-------------------------------------------------------- مدار دیاگرام طراحی -4- 3
  61---------------------------------------------------------------- مداررسم -4-4
  62------------------------------------------------------ معرفی جداگانه عناصر -5-4
  63------------------------------------مختلف در ایجاد یک سیستم پنیوماتیکیمراحل  -6-4
  

  67- -- -- -- -- - --- -- -- -- -- - -- -- --- -- -  هستند یک عمل کنندهکه دارایمدارهایی  ـ توسعه 5بخش 
  68-------------------------------------------- وماتیکییسیلندر پن کنترل مستقیم یک -5- 1
  68------------------------------------------ه طرفکنترل مستقیم سیلندر یک  : 1 مثال -5- 2
  70------------------------------------------ طرفهکنترل مستقیم سیلندر دو : 1 تمرین -5- 3
    72--------------------------------------------وماتیکی ی پنسیلندر کنترل غیر مستقیم -4-5
  72---------------------------------------هطرفسیلندر یک کنترل غیر مستقیم  : 2 مثال -5-5
  74--------------------------------------طرفه سیلندر دو کنترل غیر مستقیم : 2 تمرین -6-5
  OR ----------------------------------------------76) یا( ، AND) و: ( توابع منطقی-5- 7
  AND--------------------------------------------------76 )و (تابع منطقی: 3 مثال-5- 8
  AND-------------------------------------------------79 )و(تابع منطقی: 3 تمرین -5- 9

  AND-------------------------------------------------81 )و(تابع منطقی: 4 مثال -10-5
  OR-------------------------------------------------83 )یا( تابع منطقی: 4 تمرین -11-5
  85-----------------------------------مدار حافظه و کنترل سرعت یک سیلندر : 5 مثال -12-5
  88----------------------------------مدار حافظه و کنترل سرعت یک سیلندر  : 5 تمرین -13-5
  90--------------------------------------------------شیر تخلیه سریع  : 6 تمرین - 5- 14
  92------------------------------------------------کنترل تابع فشار شیر  :6  مثال - 5- 15
  94------------------------------------------------فشار کنترل تابع شیر :7 تمرین - 5- 16
  96---------------------------------------------------شیر تاخیر زمانی  : 7 مثال -17-5
  99--------------------------------------------------شیر تاخیر زمانی : 8 تمرین -18-5
  
 
 
  
 
 
 
 



 ٥

   101-- -- -- -- -- -- - - - -- -- --- -- -- -- -- -مدارهایی که دارای چند عمل کننده هستند ـ توسعه 6بخش 
  102-------------------------------------------------------- عمل کننده چند  کنترل-6- 1
  102------------------------------------------------------هماهنگحرکت  : 8 مثال -6- 2
  107-------------------------------------------------------تداخل سیگنال : 9 مثال -6- 3
  109------------------------------)ای حافظه( شیرهای معکوس کننده   حذف سیگنال بوسیله-4-6
  109---------------------------------------) ایحافظه( معکوس کننده هایشیر: 10 مثال -5-6
  112---------------------------------------) ایحافظه( معکوس کننده هایشیر: 11 مثال -6-6
  

   115-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- -- -- -وماتیکییهای پن  در سیستمعیب یابی ـ 7بخش 
  116------------------------------------------------------------- مستند سازی - 7- 1
  116------------------------------------------------------- دالیل و تاثیرات عیوب - 7- 2
  120---------------------------------------------------------داری و تعمیرات نگه- 7- 3
  

  --------------------------------------------تئوری ) : ب(قسمت 
  

  123--------------------------------------------------------وماتیک یـ مبانی پن1بخش 
  124------------------------------------------------------------- مبانی فیزیکی - 1- 1
  126---------------------------------------------------- خصوصیات هوای فشرده - 1- 2
  

  129-----------------------------وماتیکی ی هوای فشرده در سیستم پنتوزیع ـ تولید و 2بخش 
  130----------------------------------------------------------- آماده سازی هوا - 2- 1
  131---------------------------------------------------------- کمپرسور های هوا- 2- 2
  134------------------------------------------------------------------ مخازن - 2- 3
  136---------------------------------------------------------  هوا های خشک کن-4-2
  141--------------------------------------------------------- توزیع هوای فشرده -5-2
  144-------------------------------------------------------------- واحد مراقبت-6-2
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٦

  155- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - خروجی یزاتهتج و ننده هاک ـ عمل3بخش 
  156--- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -  هطرف یک های سیلندر- 3- 1
  158-------------------------------------------------------- طرفه دو های سیلندر- 3- 2
  164------------------------------------------------------ شفت سیلندرهای بدون - 3- 3
  167----------------------------------------------------------- ساختمان سیلندر -4-3
  170--------------------------------------------------های عملکرد سیلندر   مشخصه-5-3
  176----------------------------------------------------------------- موتورها-6-3
  178--------------------------------------------------------------- نمایش گرها- 3- 7
  

  179----------------------------------------------------- راه دهنده شیرهای – 4بخش 
  180------------------------------------------------  شیرهانام و ساخت بندیترکیب -4- 1
  181----------------------------------------------------------------2/2 شیر ـ -4- 2
  181----------------------------------------------------------------2/3 شیر ـ -4- 3
  193----------------------------------------------------------------2/4 شیر ـ -4-4
  195----------------------------------------------------------------3/4 شیر ـ -5-4
  197----------------------------------------------------------------2/5 شیر ـ -6-4
  200----------------------------------------------------------------3/5 شیر ـ -4- 7
  201--------------------------------------------------- میزان جریان عبور از شیرها-4- 8
  202-------------------------------------------------شیرها  عمل کردطمینان ایت قابل-4- 9
  

  203------------------ل فشار  و شیرهای ترکیبی  ـ شیرهای یک طرفه، کنترل جریان، کنتر5بخش 
  204---------------------------------------------------------- شیرهای یک طرفه-5- 1
  211------------------------------------------------------- شیرهای کنترل جریان -5- 2
  216-------------------------------------------------------- فشار کنترل شیرهای-5- 3
  218----------------------------------------------------------- شیرهای ترکیبی -4-5
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 



 ٧

   223-- -- - - -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --- -- -- -- -- -- -- - ـ سیستم ها6بخش 
  224--------------------------------------------خاب و سنجش شبکه کنترل و قدرت انت-6- 1
  227-------------------------------------------------------------- تئوری کنترل -6- 2
  231------------------------------------------------------- توسعه سیستم کنترل -6- 3
  240----------------------------------------------------------- جنبه های توسعه -4-6
  241--------------------------------------------------وماتیکی یسیستمهای مدرن پن -5-6
  

  ----------------------------------------------------------پاسخ مسائل : جقسمت 
  245-------------------------------------------------------------------پاسخ مسائل

  263--------------------------------------------------------------فهرست استانداردها
  267------------------------------------------------------------------منابعفهرست 

  --------------------------------------------مقادیر فیزیکی و احاد
  



 ٨

  نکاتی در باره بخشهای مختلف کتاب 
تو در جهـت فراگیـری سیـستمهای مـورد اسـتفاده در اتوماسـیون و       سموزشـهای فـ  آاین کتاب شامل بخـشی از     

  .آموز مفید واقع شود  شی و همچنین به عنوان خودهای آموز ارتباطات میباشد این کتاب میتواند در دوره
  :کتاب به بخشهای زیر تقسیم بندی شده است

  آموزش:الفقسمت 
  تئوری :  بقسمت
  حل مسائل مطرح شده در کتاب:  جقسمت

  
  آموزش :الفقسمت 

   بـه صـورت  ایدباین اطالعات  می کند فراهم رابه همراه مثالها و تمرینهای مختلف ،       مورد نیاز این قسمت اطالعات    
بحـث شـده    موضوعاتی که به صورت عمیق تر در قسمت تئوری بـر روی آنهـا  .پیوسته مورد استفاده قرار گیرد

 .ندا است در متن با عالمت مشخص شده
  

  تئوری  : بقسمت 
  منطقـی چیـده    شـیوه موضوعات به   . وماتیک میباشد   ی در خصوص مبانی پن    یاین قسمت حاوی اطالعات دقیق تر     

 دانشجو میتواند از این قسمت به صورت مرحله به مرحله برای فراگیری و یا به عنـوان مرجـع اسـتفاده                      ،شده اند 
 .کند 

  
  حل مسائل مطرح شده در کتاب:  جقسمت

  . میباشدالفمطرح شده در  بخش ی این بخش شامل حل تمرینها
  .گردیده است یاهدر انتهای کتاب نیز یک فهرست جامع از اصطالحات م

  
زمینـه سـاختار      موجود در این کتاب میتواند به صورت معلومات ضروری جهت پرورش استعداد هـا در               مفاهیم 

 اهمیت ویژه کتاب مربوط به ایـن امـر میـشود  کـه دانـشجو حـق                   .جدید مهندسی و فعالیتهای الکتروتکنیکی باشد     
اند مستقالً بر روی آن کار       را داشته و میتو    الفانتخاب در فراگیری موضوع مورد نظر خود ازمیان عناوین بخش           

  .کند
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  :الفقسمت 

  آموزش
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   :1بخش 
  

  وماتیکیویژگیها و کاربردهای پن



 ١٢

 وماتیک یبر پن  مروری-1-١
وماتیک جهت انجام ساده ترین کارهای مکانیکی استفاده میـشده اسـت ولـی              یاز پن ،  برای مدت زمان قابل توجهی      

   . اهمیت بیشتری پیدا کرده استنقشاین یک، وماتی، به سبب توسعه تکنولوژی پنامروزه
  

 ،کـه بعـضی از آنهـا    ددراکثر کاربردها ، هوای فشرده برای یک و یا چند منظور مختلف مورد استفاده قرار میگیر             
  .به اختصار ذکر شده است 

  
  )سنسورها (پردازشگرهابرای تعیین وضعیت  
  )تحلیل گرها-پردازشگرها( اطالعات پردازش 
  ها بوسیله عناصر کنترل نهایی  عمل کنندهتغییر وضعیت  
  )ها عمل کننده( کار اجرایبرای  

  
وضـعیتها و حـاالت     نیازمند یک ساختار منطقی جامع و پیچیـده از           ،برای توانایی کنترل ماشین آالت و تاسیسات      

نـده هـا در     عناصـر کنتـرل و عمـل کن       ،تحلیل کننـده ها   ،این امر در نتیجه اثر متقابل سنسورها        .سوئیچینگ میباشد 
  .خواهد بود،پنیوماتیک و یا در سیستم های جزئی پنیوماتیکی 

 سـطح  ءپیشرفتهای تکنولوژیکی که درجریان مواد اولیه، طراحی و محصوالت بوجود آمـده، متعاقبـاً سـبب ارتقـا              
وماتیـک در   یایـن امـر موجبـات اسـتفاده هـر چـه گـسترده تـر پن                . وماتیکی شده اسـت     یکیفیت و تنوع دراجزاء پن    

  .اتوماسیون را فراهم کرده است 
  

 میکنـد کـه دلیـل آن خـصوصیات زیـر      ایفـا وماتیکی نقش مهمی را به عنوان یک واحد راه انـداز خطـی         یسیلندر پن 
  . میباشد 

   مت نسبتاً پائینیق 
  بصراحتی ن 
  ساختمان ساده و نیرومند 
  های مختلف ستنوع در سایز و طول کور 
  .را دارا میباشد وماتیکی خصوصیات کلی زیر یسیلندر پن
        mm320 الی 5/2                                  )میلی متر(قطر  
  mm2000 الی 1                                      طول کورس 
   بار 6شار در ف N45000 الی 2                                  تون سنیروی پی 
s الی 1/0                       سرعت حرکت پیستون  

m5/1 

  

 

  

 1بخش الف
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  طرفه سیلندر یک - 1-1شکل 

           

 
 

 
   :می توانند حرکات زیر را انجام دهندوماتیکی یپنعمل کننده های 

  خطی  
  دورانی محدود 
  نامحدوددورانی  

  :در صنعت عبارتند ازوماتیک یبرخی از کاربردهای پن
  روشهای کلی در نقل وانتقال مواد  

  قطعات نگاه داشتن ـ 
  یا تغییر جهت انتقال آنها  ـ تغییر مکان مواد و

  یابیـ موقعیت 
  ازی قطعات ـ جهت دادن و جاس

   جریان موادانشعاب دادنـ 
  کاربردهای کلی  

  ـ بسته بندی
   پر کردنـ 

  گیری  ـ اندازه
  )قفل کردن(ـ محکم نگه داشتن 

  ـ راه اندازی محورها
  باز و بستن درب هاـ 

  ـ کنترل شیب کانوایر برای فرستادن قطعات بر روی آن 
  ـ نقل وانتقال مواد 

  ـ چرخاندن و برگرداندن قطعات 
  ـ دسته بندی قطعات 
   ـ انبار کردن اجزاء

 ـ عالمت گذاری بر روی اجزاء 

  1بخش الف
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   کانوایر موقعیت تسمهدر دو  تعویض - 1-2شکل 

  
  

  وماتیکی ی برش دهنده پن- 1-3شکل 

  
  : مورد استفاده قرار میگیرد به عنوان مثالزیروماتیک در انجام عملیات کاری یپن

     مته کاری 
      تراشکاری 
      فرزکاری 
     اره کاری 
      پرداختکاری 
     شکل دهی وفرم دهی 
    کنترل کیفیت  

  1بخش الف
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  مزایا و خصوصیات برجسته هوای فشرده  1T-1جدول 

  

  .میباشد حد کافی موجودبه  مقدار وه هرهمه جا ب هوا در  در دسترس بودن
  . منتقل نمود از طریق خطوط لوله برای راههای دور به راحتیمیتوان هوای فشرده را  حمل و نقل 
در مخازن ذخیره نمود و بـرای ایـن منظـور از مخـازن قابـل حمـلمیتوان   هوای فشرده را    نگه داری

  .استفاده نمود
نوسانات حرارتی محیط در هوای فشرده تاثیری نداشته و بدین جهـت میتـوان در نواحیکـه  حرارت 

  .فاده نمودرسد، براحتی از آن است گرما می درجه حرارت به حداکثر سرما یا
  . آتشسوزی نمینماید  وهوای فشرده ایجاد انفجار  اطمینان درمقابل انفجار

هـا و یـا       به طورکلی هر هوایی که از نشتی لوله        . روغن زده نباشد تمیز است     تخلیههوای  اگر    تمیزی
شود درصورتیکه عملیات روغن زنی بـر روی آن انجـام نـشده  وماتیکی خارج می  یاجزای پن 

  . آلودگی نخواهد کردباشد تولید
  .وماتیک دارای ساختمانی ساده بوده و بدین جهت قیمت آنها نیز مناسب میباشدیقطعات پن  اجزاء کاری

هوای فشرده دارای سرعت زیادی میباشد و بوسیله این خاصیت میتـوان بـه سـرعت هـای  سرعت
  .کاری باال دست یافت

اتیکی تا حدی که بار زیاد باعث توقف آنها گردد قبول بار مینمایند و بهومیابزار و عناصر پن   ایمنی در برابر اضافه بار
  .همین علت میتوان گفت که آنها در برابر اضافه بار ایمن میباشند

  

  1بخش الف
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ن نیز الزامی خواهد    آمنفی  مشخصات   وماتیک به طور دقیق تر ، آشنایی با       یبرای مشخص کردن محدوده کاری پن     
  .بود

2-1T کوماتیی ـ معایب پن  

  آماده سازی
 رطوبـتکثیفـی و نفـوذ   شود، برای این منظور بایـد از         هوای فشرده باید به طور مناسب تولید      

  .نمودجلوگیری درآن  

  تراکم پذیری
هوای فشرده ،رسـیدن بـه یـک سـرعت ثابـت و یکنواخـت بـرای پیـستون ، همـواره امکـان با

  .پذیرنمیباشد

   نیرو محدوده

فـشار کـاری رویی خاص به صرفه و اقتصادی خواهد بود در         نی  هوای فشرده در یک محدوده    

با توجه به سرعت و کـورس پیـستون ،خروجـی) bar7الی  kpa700) bar6 الی   kpa600نرمال  

  . خواهد بودN50000 الی N 40000مجاز نیرو بین 

  آلودگی صوتی 

یی کـه در، زیاد است و هرچند که این مشکل بـه سـبب پیـشرفتها             تخلیه ها صدای تخلیه هوا از     

خصوص مواد جذب صدا و صدا خفه کنها صورت گرفته، تاحـد خیلـی زیـادی برطـرف شـده                   

  .است

  

ایـن ارزش یـابی در   . آن با سایر فرمهای انرژی در تعیین نوع فرآیندکاری، نقش مهمی خواهـد داشـت            مقایسه در
تـا عمـل    ) تحلیل گرها ( کنترلی    عناصر  از میان  و )سنسورها ( ورودی وماتیکی از سیگنال  ی پن  برگیرنده کل سیستم  

  . در این مقایسه، پارامترهای زیر باید مورد توجه قرار گیرند. خواهد بودها کننده
  

   حروشهای کنترلی ارج 
  منابع موجود 
  )از نظر مهارت و تخصص(  موجود دانش فنی 
  .توجه به نوع سیستمی که درحال حاضر نصب میباشد و باید با پروژه جدید هماهنگ شود 
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  :انتخابهای موجود به عنوان شبکه کاری
  )الکتریسیته(جریان الکتریکی  
  )هیدرولیک(سیاالت  
  )وماتیکیپن(هوای فشرده  
  ترکیبی از موارد باال 

  
  :معیارهای انتخاب برای بخش کاری 

  نیرو  
  طول کورس  
  ) نامحدود ، دورانیدورانی محدودخطی ، ( نوع حرکت  
  سرعت  
  عمر کاری 
  تماد بودن ایمنی و قابل اع 
  هزینه انرژی  
  قابلیت کنترل  
  نگهداری و ذخیره کردن  

  
  : انتخاب های موجود به عنوان شبکه کنترل 

  )یمکانیک(اتصاالت مکانیکی  
  )الکتریکی ، الکترونیکی(جریان الکتریکی  
  )یهیدرولیک(سیاالتی  
  )کاری پائین وماتیک با فشاری ، پنیوماتیکیپن(هوای فشرده  

  : برای بخش کنترلمعیارهای انتخاب
  قابل اعتماد بودن اجزاء 
  میزان حساسیت به تاثیرات محیطی  
  راحتی در نگهداری و تعمیرات  
  زمان سوئیچ شدن اجزاء 
  سرعت انتقال سیگنال  
  فضای الزم 
  عمر کاری 
   سیستم کنترل اصالح 
تعمیرات و  تعلیمات و آموزشات الزم برای اپراتورها و پرسنل نگهداری 
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     لک و گسترش سیستم کنتروماتیی پن- 2-1
  : مختلف مورد بررسی قرار گیرند وماتیک میتواند در چند حوزهیگسترش تولیدات در پن

  عمل کننده ها  
  سنسورها و تجهیزات ورودی  
  تحلیل کننده  
  لوازم یدکی و جانبی  
  سیستمهای کنترل  

  
  :وماتیکی ، فاکتورهای زیر موثر میباشندیدر توسعه سیستمهای کنترل پن

  قابل اعتماد بودن  
  نگهداری راحتی در 
  بهای قطعات یدکی  
  مونتاژ کردن و اتصاالت  
  تعمیرات و های نگهداری هزینه 
  قابلیت تعویض وانطباق  
  وماتیکی یطراحی فشرده و کم حجم قطعات پن 
  بازده اقتصادی 
  )اتمستند(. قطعات را نشان میدهد  وجود اطالعات یا نمودارهایی که شرح توابع و عملکرد 
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  وماتیکی ی ساختار و جریان سیگنال در سیستمهای پن-3-1
  . وماتیکی شامل ارتباط میان گروههای مختلفی از عناصر میباشد یسیستمهای پن

  جریان سیگنال- 1-4شکل 

  
  

آغاز میشوند و تا    ) ورودی( برای جریان سیگنال به وسیله گروهی از عناصر که از بخش سیگنال              گذرگاه کنترلی 
  .  ادامه پیدا میکنند، شکل میگیردعمل کننده ها بخش 

  .کنترل میکنند ها را یل گر، عمل کنندهلعناصر کنترلی ، مطابق سیگنال دریافتی از عناصر تح
  : ادامه آورده شده استوماتیکی دریسطح بندی اصلی در سیستم پن

  منبع انرژی  
  )سنسورها(عناصر ورودی  
  )پردازشگرها(عناصر تحلیل کننده  
  عناصر کنترل  
  )عمل کننده ها(  عناصر قدرت  
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  فرمان اجرای

 سیگنال خروجی

 سیگنال پردازشگر

 سیگنال ورودی

عنصر قدرت

عنصر تنظیم کننده

)عنصر کنترل(عنصر پردازشگر

عنصر سیگنال دهنده

دسته بندی عناصر مسیر جریان سیگنال
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  .که نمایانگر عملکرد آنها میباشند، نمایش داده میشوند  سمبولهایی  وماتیکی بوسیلهیعناصر پن

  یوماتیکی سیستم کنترل پن- 1-5شکل 

  عناصرقدرت
  وماتیکییسیلندرهای پن

  موتورها
  گرها نمایش

  عناصر کنترل
   راه دهندهشیرهای 

  عناصر پردازش اطالعات
  راه دهندهشیرهای 

  شیرهای یک سوکننده 
  شیرهای کنترل فشار 

  های ترتیبی رتایمرها، شی

  عناصر ورودی 
  ستیتحریک دهای  رشی
  رهای غلطکی و اهرمییش

  سوئیچهای مجاورتی
  مسدود کننده هوای فشرده

  منبععناصر
  کمپرسور

  مخزن
  تنظیم فشار شیر

  واحد مراقبت

 

  ی فرماناجرا
  
  

  خروجی سیگنال

پردازش سیگنالهای 
  ورودی

  ورودیسیگنال

   انرژیمنبع
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به عنوان عنصر کنترل مورد اسـتفاده       یا   هم میتواند به عنوان پردازشگر سیگنالهای ورودی و          راه دهنده یک شیر   
  .،مشخصه ای برای اختصاص دادن عناصر به گروههای مختلف میباشدپیکربندی یک مدار پنیوماتیکی.گیرد  قرار

  
  وماتیکییمداری و عناصر پننقشه  - 1-6شکل 

 

 
  عنصر قدرت

 
 
 
 

 عنصر آنرتل
 
 

 ازشگردعنصر پر
 
 
 

 عناصر ورودي
 
 
 
  
  
  
  
  

 عناصر توليد هواي فشرده
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  1بخش الف



 ٢٣

  

   :2بخش 

 وماتیکیی پن های سیستمعناصر



 ٢٤

  تولید و توزیع هوای فشرده -1-2

 بـه مقـدار کـافی در    تـا  ودمحاسـبه شـ  وماتیکی، باید به صـورت مناسـبی   ی هوای فشرده برای یک سیستم پن      منبع
 .گیرد دسترس قرار

  
بـرای حـصول    . کارخانـه منتقـل میـشود        هوای فشرده بوسیله کمپرسور تولید میشود و به یک شبکه توزیـع در            

تا هوای فـشرده را قبـل        اطمینان از قابل قبول بودن مقدار هوای فشرده از تجهیزات واحد مراقبت استفاده میشود             
 .ماده سازی کندآ، از رسیدن به سیستم کنترل 

  
ای  در صورت آماده سازی هوای فشرده به طور مطلوب ،نارسایی ها در عملکرد سیستم بـه طـور قابـل مالحظـه               

  : باید مد نظر قرار داده شوندحالت های مختلفیدر آماده سازی هوای کاری، . کاهش پیدا خواهد کرد
  مقدار هوای فشرده مورد نیاز برای تامین احتیاجات سیستم  
  . نوع کمپرسوری که برای تولید هوای فشرده مورد نیاز ، از آن استفاده میشود 
   مورد نیازفشار 
   نیاز منبع مورد 
  تمیز هوای ملزومات جهت ایجاد خطوط  
  .سطح رطوبت قابل قبول برای کاهش خوردگی در سیستم و جلوگیری از عملکرد با اصطکاک باال 
  )در صورت لزوم(روغن زنی  
  تاثیرات آن بر روی سیستم  ای فشرده ودرجه حرارت هو 
  سایز خطوط و شیرها برای برآورد کردن احتیاجات سیستم  
   با محیط مناسبانتخاب مواد جهت تحقق احتیاجات سیستم و  
  .ندی و خروجیهای هوای فشرده در انشعابات سیستم  بنقاط آب 
 وماتیکی ی سیستم تقسیم، جهت برآورد کردن نیازهای مدار پنطراحی 

  
. انـد   طراحی شده ) kpa 1000) bar10-8 الی   800وماتیکی برای فشارکاری  حداکثر      یبه عنوان یک قاعده ، اجزاء پن      

 kpa     600 الـی     kpa  500ن ، فشار کاری پیشنهاد شدهآموزشی ، جهت اقتصادی بودن آالبته برای مصارف 
(5-6 bar)  ور باید توانـایی ایجـاد  ،کمپرستوزیعبه علت افت فشار موجود در سیستم .باشدkpa  650 - kpa700 

(6.5-7 bar)فشار را جهت دست یافتن به مقادیر مذکور داشته باشد. 
  

 مخزن از عبـارت     عبارتدر بعضی از موارد برای      . برای کاهش نوسانات فشاری باید از یک مخزن استفاده شود         
"receiver")  نیز استفاده میشود ) دریافت کننده . 

 
  .باشد ، پر میکند خزن را که همانند یک تانک ذخیره کننده میکمپرسور ، م
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قطعـات  ای انتخاب شود که افت فشار بـین مخـزن تحـت فـشار و                  به گونه  بایداز یک سیستم توزیع هوا      قطر لوله   
موارد زیـر در انتخـاب قطـر    .  تجاوز نکندkPa (0.1 bar) 10ال از مقدار تقریبی  مصرف کننده ، به طور ایده

 : موثر میباشند لوله
  

  مقدار جریان 
  طول خط 
  افت فشار مجاز  
    فشار کاری 
  تعداد نقاط کنترل جریان موجود در خط  

   سیستم تقسیم هوای فشرده- 2-1شکل 

  
 فشار،  این روش نصب خطوط . .یشونده ای به اندازه خطوط اصلی استفاده ممدارهای حلقدر اکثر موارد 

خطوط لوله باید به . هنگام مصارف باالی هوای فشرده میشود  ثابت درمنبعهمچنین سبب دست یافتن به یک 
 خطوط  این امر خصوصاً درباره.  درصدی باشند2 الی 1ای نصب شوند که در جهت جریان دارای شیب  گونه

جمع شده است میتواند خارج در پایین ترین نقطه از خطوط هوا که  هآّب مایع شد.انشعابی اهمیت زیادی دارد 
  .گردد 

درجایی که خطوط سیستم به صورت افقی قرار میگیرند، هر گونه انشعابی برای نقاط مصرفی هوای فشرده، 
  .باید همواره در سمت باالی خط اصلی نصب شود 

در سمت پائین خط اصلی نـصب       ستفاده قرار میگیرند   مورد ا  , درهوا   شده ایجادانشعاباتی که جهت تخلیه رطوبت      
  .میشوند

ن برای تعمیرات از آن بخش و یا خواباندن آجهت بستن بخشی از خطوط هوای فشرده درصورت عدم احتیاج به           
  . استفاده میشود و وصلشیرهای قطع
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  : اجزاء زیر میباشدشاملواحد مراقبت ترکیبی 
   )وماتیکات-دستی(گیرهوای فشرده با آب فیلتر 
  التور هوای فشرده ورگ 
 روغن زن هوای فشرده  

  

، و ضروری نمـی باشـد   لزوم،    ، استفاده از روغن زن برای بخش قدرت یک سیستم کنترل به جز در مواقع              اگرچه
  .این درحالی است که هوای فشرده در بخش کنترل ، لزوماً احتیاجی به روغن کاری ندارد

 واحـد   یـک .ناصر با توجه به احتیاجـات سیـستم و کـاربرد آن تعیـین میـشود               ترکیب صحیح ، اندازه و نوع این ع       
ن از کیفیـت هـوای فـشرده بـرای هـر کـاربرد مجـزا         آ هر سیستم کنترلی جهت حصول اطمینان         مراقبت در شبکه  

 .نصب میگردد 
  

   واحد مراقبت هوای فشرده- 2-2شکل 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 2 بخش الف



 ٢٧

  فشرده  هوای فیلتر
کـه طـی ایـن    همچنـین آبـی     فشرده، وظیفه جداسازی تمامی آلودگی ها، از هـوای فـشرده عبـوری و           هوای  فیلتر

کاسـه فیلتـر    هـوای فـشرده از طریـق شـیارهای راهنمـا وارد      . پروسه تولید گردیده است را بعهده خواهد داشت   
 و در قسمت پـایین       شده  آلودگی ها بوسیله پدیده گریز از مرکز جدا سازی          رشتد ذرات مایع و ذرات   . میشود

رود نـ میشوند آب و ذرات جدا شده باید قبل از اینکـه مقدارشـان از عالمـت حـداکثر مجـاز فراتر                   کاسه فیلتر جمع  
  .تخلیه گردند ، درغیر این صورت مجدداً وارد جریان هوای فشرده میشوند 

 
  رگوالتور هوای فشرده

التـور  ورا بدون توجه بـه بـاال و پـایین رفـتن فـشار رگ              ) فشار ثانویه (التور این است که فشار سیستم       وهدف رگ 
  . و میزان مصرف هوا، به طور واقعی ثابت و یکنواخت نگه دارد ) فشار اولیه(هوای فشرده خط 

  
  روغن زن هوای فشرده
در  مـی باشـد و        هـوای فـشرده    توزیـع  ز سیـستم   قسمتی ا    از غبار روغن به    کمی مقدار   نهدف روغن زن رساند   

 مورد استفاده قـرار     وماتیکی ضرورت داشته باشد   ی پن   سیستم  روغن زن هوای فشرده برای عملکرد     که  صورتی  
  .میگیرد

  
  
   شیرها-2-2

 براساس نوع طراحی ، شیرها دارای دسته بندی  و جریان میباشد کنترل میزانیا عملکرد شیرها ،کنترل فشار
  :باشندزیر می

  )کنترل جهت جریان(راه دهندهشیرهای 
  )ورودی(دهندهـ عناصر سیگنال 

  ـ عناصر پردازشگر         
  ـ عناصر کنترل         

  شیرهای یکسوکننده 
  شیرهای کنترل جریان 
   شیرهای کنترل فشار

  شیرهای قطع و وصل 
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   :  راه دهندهشیرهای
  .مورد استفاده قرار می گیردرژی هوای فشرده انبرای قطع و وصل  راه دهندهشیر 

  
  :هر شیر به فرمی که در زیر بیان شده است شناخته میشود

  
   راهه وغیره 4 راهه ، 3 راهه، 2) : راهها ( دهانه هاتعداد 
  .  وضعیته و غیره 3 وضعیته، 2 :تعداد وضعیت ها  
   : روشهای تحریک شیر 

  وماتیکی ، تحریک الکتریکی ، یتحریک دستی ، تحریک مکانیکی ، تحریک پن

  : روشهای تحریک برگشت  
  برگشت بافنر، برگشت با تحریک هوا و غیره 

  
 شـیر تحریـک غلطکـی      بـه طـور مثـال        .عمـل مـی نمایـد      بـه عنـوان یـک عنـصر سـیگنال دهنـده              راه دهنـده  شیر  

  .دارد به وضعیت های مختلف  پیستون سیلندر را میله هدایتکه وظیفه )میکروسویچ(
  

  )بدون برگشت خالص و با برگشت خالص ( با تحریک اهرم غلطکی 2/3 شیر - 2-3شکل 
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 وابسته به سیگنال دریافت شده در ورودی خود نسبت به قطع و             راه دهنده به عنوان یک عنصر پردازشگر ، شیر        
  . میکندعملیا تغییر جهت سیگنالها 

  
   با تحریک هوای فشرده با برگشت فنری2/3ر شی- 2-4شکل 

  
  

 باید هوای فشرده الزم، جهت بـرآورده کـردن نیازهـای عنـصر              راه دهنده به عنوان یک عنصر کنترل کننده، شیر        
  .قدرت را تامین کند 

  
  دو تحریک   برای کنترل سیلندر با2/5 شیر - 2-5شکل 

  
  

  
 

 

 

 2 بخش الف

 

 



 ٣٠

 

   یکسو کننده  شیرهای
ایـن   در جهت دیگر جلوی جریـان را میبندنـد        و   میدهند    را  شیرهای یکسو کننده اجازه عبور سیگنال در یک جهت        

شـیر یـک سـو      . عملکرد در میان انواع دیگر ، در شیرهای تعویض کننده و تخلیه سریع بیشتر به چشم میخـورد                   
ت عنوان یک عنصر پایه، بوسیله نقطه چین در درون انواع دیگر شیرها در تصاویر زیـر مـشخص شـده      حکننده ت 
  .است

  

   کننده و مشتقاتشو شیر یکس- 2-6شکل 

  
   کنندهوشیر یکس

  عویض کننده شیر ت

  شیر دو فشاره 

  شیر تخلیه سریع

  

  شیرهای کنترل جریان 
از طریق ایجاد گلویی و محدود کردن گذرگاه هوای فـشرده در یـک جهـت خـاص ، سـبب کـم                    شیر کنترل جریان    

 ال ، باید بین دو حالت کـامالً بـاز و بـسته               به طور ایده   . را کنترل میکند   سیالشدن جریان میشود و نتیجتاً جریان       
ممکـن بـه    تا حـد  کنترل کننده جریان باید. محدود کننده جریان، امکان بینهایت انتخاب مختلف وجود داشته باشد     

ای تنظـیم شـود کـه بـا احتیاجـات سیـستم درکاربردهـای مختلـف،          عنصر کاری نزدیک تر نصب شود و به گونه    
رکیـب شـود، عملکـرد آن بـدین صـورت            کننـده ت   ویک شیر یکس   اگر کنترل کننده جریان با    . مطابقت داشته باشد    

  .که در یک جهت جریان کنترل میشود و در جهت دیگر جریان کامل را عبور خواهد داد  خواهد بود
  

   شیر کنترل جریان- 2-7شکل 

  
  شیر کنترل جریان ، قابل تنظیم

  شیر کنترل جریان یکطرفه
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  شیرهای کنترل فشار
 گـروه  شیرهای کنترل فشار بـه سـه      . ی مورد استفاده قرارمیگیرند   وماتیکیشیرهای کنترل فشار در سیستمهای پن     

  :عمده تقسیم بندی میشوند
  شیرهای محدود کننده فشار 
   کننده فشار تنظیمشیرهای 
  شیرهای تابع فشار  

 میشود و این امر به دالیل خاصی از قبیل حصول اطمینـان    استفادهشیرهای محدود کننده فشار بعد از کمپرسور        
  .ن فشار دریافتی ، ایمنی و تنظیم صحیح فشار مخزن برای سیستم، انجام میشوداز محدود شد

  
ثابـت و یکنواخـت نگـه      هر گونـه نوسـانات فـشاری درون سیـستم، فـشار را     صرفنظر ازفشار تنظیم کننده   شیر  
  .نمایدعمل می تمان آن وجود دارد ،  فشار را از طریق یک دیافراگم خاص که درون ساختنظیمشیر عمل . میدارد

مـورد  نیـاز باشـد      یسیـستم کنترلـ   جهت هدایت یـک     یک سیگنال وابسته به فشار      در صورتی که    شیر تابع فشار    
  .یردگ میقرار  استفاده

  

   شیر تابع فشار- 2-8شکل 

  

  
  

 که در این نقطه قرار داده شده است فعال میشود ،            2/3 به فشار تنظیم شده برسد ، شیر         یهنگامیکه سیگنال کنترل  
  . از فشار تنظیمی نزول کند، شیر به حالت قبلی خود بر میگرددیبرعکس ، اگر سیگنال کنترل
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  شیرهای ترکیبی
 یک مثال مناسـب، شـیر تـاخیر زمـانی    . آورد تلف، میتواند یک عملکرد جدید بوجود ترکیب عملکردهای عناصر مخ   

راه دهنـده   و یک شیر    کوچک هوا   یک مخزن  , کنترل کننده جریان یک طرفه      شیر میباشد که در واقع ترکیبی از یک      
  . میباشد2/3
  

  )تایمر تاخیر در وصل( شیر تاخیر زمانی- 2-9شکل 

  
 
مخـزن    در هر واحـد زمـانی وارد    و یا کمی از جریان هوای فشردهزیاد مقدارکننده جریان ،   تنظیم پیچ محدودبا

تا زمانیکـه سـیگنال   . ر سوئیچ میشود و جریان را عبور میدهد   هنگامیکه فشار کنترلی الزم ایجاد شود، شی      .میشود
  .همین موضع باقی خواهد ماند کنترل وجود داشته باشد ، شیر در

  
  :انواع دیگر شیرهای ترکیبی نیز وجود دارند، ازجمله

  
   ایمنی دو دستی 
  تولید کننده پالس  
  مدول استپر 
  مدول حافظه  
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  )ردازش گرهاپ( عناصر پردازش کننده -3-2
مـشروط کـردن    که بـا   برای پردازش سیگنال ، عناصر مختلفی وجود دارند راه دهنده به منظور کمک به شیرهای      

  :این عناصر عبارتند از. کاربردهای مختلف مورد استفاده قرار میگیرند سیگنالهای کنترلی ، در
  )ANDتابع (ـ شیر دو فشاره 

  )ORتابع (ـ شیر تعویض کننده 
  

دارای دو ورودی  ) یا(ORمیدهد گیت   ) یا (ORیض کننده اجازه ترکیب دو سیگنال ورودی را دریک تابع           شیر تعو 
یا هـر دوی آنهـا موجـود باشـند ،       یکی از ورودیها و    سیگنال خروجی هنگامیکه فشار در    . و یک خروجی میباشد     

  .خواهد آمد بوجود
   )OR(یا شیر -2- 10شکل

  
 

 

2
1/31

 
است که حاصل ترکیب      ، سبب ایجاد سیستمهای مدوالر شده      وماتیکیپندر   عناصر پردازشگر    پیشرفت توسعه از  

ایـن  . و عناصر منطقی به منظور ایجاد ترکیبی از کارهای پردازشی ، میباشـند            شیر راه دهنده    عملکردهای مختلف   
  .میشود امر باعث کاهش اندازه ، قیمت و پیچیدگی های سیستم

  
  ) یا شیفت رجیسترمدول استپر( واحد پردازشگر مدوالر-2- 11شکل 
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   قدرت عناصر - 2- ٤
گروه عمـل کننـده شـامل انـواع         . ها، تشکیل یافته است       عمل کننده   و اجزاء قدرت یا    یبخش قدرت از عناصر کنترل    

 عناصر کنترلی مکمـل عمـل  . های مختلف ، میباشد   دورانی در ابعاد و با ساختمان  مختلف عمل کننده های خطی و     
بـه  . نهـا منتقـل میکننـد     آها را بـه       فشرده مورد نیاز جهت به حرکت در آمدن عمل کننده          هوای کننده میباشند که  

نظـور حـداقل    مستقیماً به منبع هوای فشرده اصلی وصل میـشود و بـه م            ) شیر کنترل کننده  (طور معمول این شیر   
  .نزدیکی عمل کننده نصب میشود ز مقاومت مسیر، دراکردن افت فشار ناشی 

   عنصر کنترلیبا عمل کننده -2- 12شکل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :ها را باز هم میتوان به گروههای کوچکتری تقسیم بندی نمود عمل کننده
  های خطی  عمل کننده 

  طرفهـ سیلندر یک 
    سیلندر دو طرفهـ

  دورانی عمل کننده های  
   پنیوماتیکیـ موتورهای 

  ـ عمل کننده های دورانی 
  

   عمل کننده ها ، خطی و دورانی-2- 13شکل 
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    سیستم ها-2-٥

تعـداد  (  ، راه دهنـده  انتخـاب نـوع شـیر       .  انجـام میگیـرد      راه دهنده لی، تحریک یک سیلندر از طریق شیر        به طور ک  
  .وابسته به کاربرد مخصوص به آن میباشد ) یچی، نوع تحریکوئاتصاالت، تعداد مواضع س

  
   طرفهمدار کنترل برای سیلندر یک 

 به سـمت بیـرون حرکـت    طرفهیستون سیلندر یک  میله پ(Push Button)  فشاریدکمهتحریک با  :مسئله  نمونه
  .برگردد  از تحریک خارج میشود، پیستون باید به موضع قبلی خودشیر فشاریکند، هنگامیکه 

 تحریـک  (Push Button)  فشاریدکمه را کنترل میکند ، هنگامیکه طرفه ،سیلندر یک 2/3  راه دهندهشیر: راه حل 
هـای عمـده زیـر        مـدار از قـسمت    .  جریـان سـوئیچ میـشود       بور دهنده  خود به موضع ع    اولیهشود،شیر از موضع    

  . تشکیل یافته است 
  .، برگشت فنری طرفهـ سیلندر یک 

   .برگشت فنری میباشددستی و تحریک با 2/3 راه دهندهـ شیر 
  . وصل میشود2/3  راه دهنده که به شیرمنبع تامین هواـ  

  .ـ اتصاالت هوای فشرده بین شیر و سیلندر
  

  طرفه کنترل یک سیلندر یک -2- 14ل شک

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

دهانه 
 تغذيه

ختليه

 جيخرو
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دهانه     رابطه بین این .میباشددهانه خروجی و دهانه تخلیه  -دهانه ورودی   نه،ا دارای سه ده   2/3 راه دهنده  شیر
وضعیتهای مختلف سوئیچ شدن نیز درشکل باال نمایش        . ها بوسیله گذرگاههای موجود درون شیر تعیین میشود       

  . ه است داده شد
  

  :وضعیت اولیه 
ی اتـصاالت  متمـا .  شـناخته میـشود   )وضعیت نرمال (به عنوان حالت اولیه سیستم    ) مدار سمت چپ  (وضعیت اولیه   

میلـه   هـوای فـشرده قطـع و   تغذیـه  . برقرار است و هیچگونه تحریک و دخالتی توسط اپراتور انجام نگرفته اسـت   
در این وضعیت شیر، هوای درون محفظه سـیلندر تخلیـه           .ه است رفت داخل،  ) برگشتی فنربوسیله  (پیستون سیلندر   

  .شده است
  

  (Push Button)  شیر فشاریعملکرد تحریک
 شـیر را در   ) مـدار سـمت راسـت     (شـکل قبـل     .د کنـ  ، شیر برخالف نیروی فنر ، حرکت مـی        فشاری با تحریک شیر  

 ورودی   نـه ا درون شـیر، بـه ده      اکنون هوای مخزن از طریق گذرگاه     . وضعیت تحریک شده یا کاری نمایش میدهد      
سیلندر سبب بیرون آمدن میله پیستون برخالف نیروی فنـر          در  فشار سازی   .  ارتباط یافته است   طرفهسیلندر یک   

 مـسیر پیـشروی ، فـشار هـوا درون بدنـه             یبه محض رسیدن میله پیستون به انتهـا       . ،در سیلندر میشود  یبرگشت
  .سیلندر به حداکثر مقدار خود میرسد

  :(Push Button)  فشاریدکمهیک خارج نمودن از تحر
میگـردد و میلـه        فنر برگشتی به وضعیت اولیه خـود بـر          تحریک ، شیر بوسیله   از   فشاریدکمه   شدن   آزادض  حبم

  .هدایت می نمایدبه داخل را پیستون سیلندر 
  :برگشت میله پیستون متفاوت میباشد ، زیرا سرعتهای رفت و: توجه

بـا حرکـت میلـه پیـستون      ایجاد شده در فنر، نیروی   ) حرکت رفت (یله پیستون   درهنگام بیرون آمدن م    
  . می کند مخالفت

. ، هـوای سـیلندر از طریـق شـیر خـارج میـشود             ) حرکت برگـشت  (هنگام داخل آمدن میله پیستون      در   
  . بنابراین باید بر مقاومتی که از طرف هوا تاثیر می گذارد غلبه نماید

  
ای طراحی میشوند که سرعت بیرون رفتن میله پیستون از سـرعت       به گونه  طرفهی یک   به طور معمول، سیلندر ها    
  .داخل آمدنش ، بیشتر است
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  طرفهمدار کنترل برای سیلندر دو 
 باید به سمت خـارج و در هنگـام          شیر فشاری ، درهنگام تحریک    طرفهمیله پیستون یک سیلندر دو      : مسئله نمونه   

 در هـر دو حرکـت رفـت و    طرفهسیلندر دو . ریک باید به وضعیت اولیه خود برگردد       از تح  شیر فشاری رها شدن   
به انجام کار میباشد و این به علت موجود بـودن فـشاری معـادل فـشار مخـزن در هـر دو حالـت                          برگشت ، قادر  

  .بیرون رفتن و به داخل آمدن است
  

دکمـه  بوسیله تحریک کـردن و یـا رهـا کـردن     .  را کنترل میکندطرفه ، سیلندر دو   2/5 راه دهنده یک شیر   : راه حل 
  :مدار شامل اجزاء زیر میباشد.  میشودتعویض،سیگنال بر روی شیر ایجاد، و یا فشاری 

  طرفهسیلندر دو  
   برای تحریک و فنر برای ایجاد نیروی برگشتی شیر فشاری: 2/5 راه دهندهشیر  
  . وصل شده است2/5 هوای فشرده که به شیر تغذیه 
  وجود بین سیلندر و شیراتصاالت م 

  
  طرفه کنترل سیلندر دو 2- 15شکل 
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  :وضعیت اولیه
دخالتی توسط اپراتور  ، تمامی اتصاالت برقرار بوده و هیچگونه تحریک یا)مدار سمت چپ(در وضعیت اولیه 

ارد، درحالیکه فشار در این موقعیت ، هوای فشرده در سمت میله پیستون سیلندر حضور د. صورت نگرفته است
  .سمت پیستون تخلیه شده است 

  
  :(Push Button) فشاریدکمه تحریک 

مدارسمت (شکل قبل، . دکنحرکت می فنر نیروی جهت خالف   در2/5 راه دهنده ، شیر فشاریدکمهبا تحریک 
در وصل  به سمت پیستون سیلنتغذیهدر این حالت،فشار . شده نمایش میدهدتحریکشیر را در وضعیت ) راست

فشار سمت پیستون باعث بیرون آمدن میله پیستون . شده درحالی که فشار سمت میله پیستون تخلیه شده است
  .میرسد) منبعفشار (به محض رسیدن به انتهای کورس ، فشار سمت پیستون به فشار حداکثر .میشود

  
  : فشاری دکمهتحریک خارج کردن  از

اکنون فـشار مخـزن بـه       .  برگشتی ،شیر را به وضعیت اولیه برمیگرداند        فنر .هنگامیکه دکمه از تحریک خارج شود     
درنتیجـه میلـه    .  تخلیه شیر ، تخلیـه میگـردد        سمت میله پیستون وصل شده و فشار سمت پیستون از طریق دهانه           

  .پیستون به داخل بر میگردد
  

، این واقعیـت اسـت کـه حجـم          مدن میله پیستون متفاوت هستند و دلیل آن       آداخل   سرعتهای بیرون رفتن و   : توجه
بنـابراین ، حجـم کمتـری بـرای         . سیلندر در سمت میله پیستون ازحجم سیلندر در سمت پیـستون کـوچکتر اسـت              

جایگزینی هوا در حین داخل آمدن نسبت به بیرون رفتن میلـه پیـستون وجـود دارد و کـورس برگـشت سـریعتر                   
  .میباشد 
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  )3(بخش 

  هادرسمبـولها و استانـدا

  در 

  پنیـوماتیک

  
  
  
  



 ٤٠

  عناصرلها و تشریح وسمب : 1-3
لهایی کـه جهـت نمـایش عناصـر و          ویکنـواختی  در سـمب     با توجه به      و توسعه و پیشرفت سیستمهای پنیوماتیکی    
لهایی که برای هر عنصر واحـد اسـتفاده میـشوند بایـد نمایـانگر               وسمب. مدارها بکار میروند ، صورت گرفته است      

  :شند خصوصیات زیر با
 .روشهای تحریک و برگشت به حالت اولیه 
 ).جهت تشخیص بهتر ، دهانه ها باید نشانه گذاری شوند ( تعداد اتصاالت  
 .تعداد وضعیت های سوئیچی 
 .روش کلی فعال سازی 
  .نمایش ساده شدۀ گذرگاه جریان 

  
  .لها به حساب نمی آیدو، در فرم ساده شده سمب عناصرساختمان تکنیکی

 DIN ISO 1219رد استفاده در پنیوماتیک با جزئیات کامل در استاندارد لهای مووسمب
  .بیان شده است) لهای مدار ، برای سیستمها و تجهیزات سیاالتی وسمب( 

های مناسب برای ساختمان ، تست کردن و طراحی سیستمهای کنترل پنیوماتیکی در قسمت مرجع ایـن                 داستاندار
  .ندکتاب ، به صورت فهرست آورده شده ا
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  فشردهای وه تولید
در . لهای مربوط به سیستم تولید انرژی میتوانند به صورت تکی ویا ترکیبی از عناصر ، نمایش داده شـوند                  وسمب

صورتی که یک تولید کننده هوای فشرده استاندارد بـرای تمـامی اجـزاء مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد ، میتـوان از                          
  . کردلهای ساده شده استفادهوسمب

 سمبولهای استفاده شده در تبدیل انرژی و آماده سازی   3-1 شکل

 
 

 

 

 .کمپرسور با دبی ثابت 

 .Tمخزن هوای فشرده با انشعاب  

 منبع فشار 

 تر کردن ذراتفیلتر                         جدا کردن و فیل 

  

 .، کارانداز دستی)جدا کننده آب ( آب گیر  

 .آب گیر با تخلیه اتوماتیک 

 

  .فشرده میفرستدروغن زن         مقدار معینی از روغن را به جریان هوای  

  با دهانه تخلیهالتور فشار ورگ 

 
  :لهای ترکیبی وسمب

 روغن زن-گیج-رگوالتور-فیلتر     واحد مراقبت هوای فشرده 

  

  بول ساده شده واحد مراقبت هوای فشردهسم

 سمبول ساده شده واحد مراقبت هوای فشرده بدون روغن زن
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     شیرهای راه دهنده  و مراحل تکمیل سمبول 3-2  شکل

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  .وضعیت های سوئیچی شیر با مربع نمایش داده میشود
  
  

تعداد مربع هایی که در کنار هم قرار می گیرند نمایشگر تعداد موضع سـوئیچی شـیر                 
  .میباشد

  
  .نگر جهت مسیر عبور جریان میباشدخطوط بیانگر مسیر جریان ، جهت فلش نشا

  
  . مشخص میگرددTقطع بودن عبور جریان در داخل مربع با 

  
  

با خطوط ترمیمی در قسمت چهـارگوش موضـع         ) تغذیه و تخلیه    ( دهانه های اتصالی    
  . و نیز موضع شروع نمایش داده میشودنسکو
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   راه دهنده شیرهای 
. بوسیله تعداد اتصاالت کنترل شونده ، تعداد وضـعیت هـا و مـسیرهای جریـان مـشخص میـشود       راه دهنده   شیر  

  .شتباه تمام دهانه ها در حالت سکون شیر نامگذاری می شوندابروز برای جلوگیری از 
  

  دهانه ها و وضعیت ها : شیرهای راه دهنده  3-3 شکل

  
  

  

  

  

  

  

  . ، موضع نرمال  باز2/2 راه دهندهشیر 

  
  

  . ، موضع نرمال  بسته2/3 ندهراه دهشیر 

  
  . ، موضع نرمال باز2/3 راه دهندهشیر 

  
   ، 2/4 راه دهندهشیر 

  
  
  ،2/5 راه دهندهشیر

  
  .  موضع وسط بسته 3/5راه دهندهشیر 
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  DIN ISO 5599-3 از یک سیـستم عـدد گـذاری کـه مطـابق اسـتاندارد       راه دهنده برای معرفی شیرهای کنترل 
هـر دو   در اینجـا    . پیش از این ، سیستم حروف گذاری مورد استفاده قـرار مـی گرفـت                . استفاده میشود   ، میباشد

  .نمایش داده میشوند  و طبق جدول زیر سیستم معرفی
   کاری خطوط

ISO 5599-3  دهانه ها یا اتصاالت  سیستم حروف گذاری  

1 P  دهانۀ تغذیه ( دهانه فشار(  

2،4  A,B خطوط کاری  

3،5  R,S    دهانه های تخلیه  

   پیلوت خطوط

10  Z  میشود2به1،سبب قطع جریان ازدهانۀ  حضور سیگنال   

12 Y,Z  میشود2 به 1حضور سیگنال ، سبب اتصال دهانه   

14  Z  میشود4 به 1حضور سیگنال ، سبب اتصال دهانه   

81،91  PZ  پیلوت کمکی  

 

  .در این کتاب ، تمامی اتصاالت بوسیله اعداد مشخص میشوند: توجه 

 

   شیرها نقش با توجه به مثالهایی      3-4 شکل
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  تحریک روش های 
تحریـک شـیرها انـواع    .  پنیوماتیکی ، بسته به ملزومات کاری تعیین میـشوند راه دهنده شیرهای  روشهای تحریک

  :مختلفی دارند ، از جمله 
  

 تحریک دستی 
 تحریک مکانیکی 
 تحریک پنیوماتیکی 
 تحریک الکتریکی 
 تحریک مرکب 

  

 ، با جزئیات آورده DIN ISO 1219در استاندارد . ی که برای روشهای تحریک از آنها استفاده میشودلهایوسمب
  .شده اند

  

 ، بایـد بـه روش تحریـک اولیـه شـیر و همچنـین روش تحریـک                   راه دهنده لها برای شیر    وهنگام استفاده این سمب   
لهایی کـه در دو طـرف   و آنها بوسیلۀ سـمب  هر دوی . معموالٌ این دو روش جدا از هم میباشند       . برگشتی توجه نمود  

  .مربع های وضعیتی شیر قرار میگیرند، نمایش داده میشوند
کـه در ایـن صـورت       ) مانند تحریـک دسـتی جـانبی        ( روشهای تحریک دیگری نیز ممکن است وجود داشته باشد          

  ).ی تحریک ترکیب. ( ل آنها به طور جــــــداگانه به مربع وضعیتی شیر اضافه میشودوسمب
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  روشهای تحریک : 3-5 شکل

  

GeneralManual

Mechanical

Electrical

Combined

Pneumatic

Plunger

Single solenoid operation

Double solenoid and pilot
operation with manual override

Double solenoid operation

Direct pneumatic actuation

Indirect pneumatic actuation
(piloted)

Roller operated

Idle return, roller

Pushbutton

Lever Operated

Detend lever operated

Spring centred

Foot pedal

Spring return

  
  

                    

 
 

      عمومی                        دستی
 

  دکمه ایی                                      
 

  اهرمی                                       
 

  اهرمی خارکی                                       
  پدالی                                        

 شاخکی                               مکانیکی

                                                غلطکی
 

                                      غلطکی برگشت خالص         
     

                                                برگشت فنری
                                               
   فنرطرفین بابرگشت از                 

 تحریک مستقیم پنیوماتیکی          پنیوماتیکی

  
 )پیلوتی(                           تحریک غیر مستقیم پنیوماتیکی 

 تحریک تک  سولونوئیدی              الکتریکی

                          
    تحریک دو سولونوئیدی                       

 تحریک سلونوئیدی و پیلوتی در                ترکیبی

هر دو طرف به همراه تحریک دستی                             
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Flow control valve, adjustable

One-way flow control valve

  یکسو کننده و مشتقات آنها شیرهای
در دو فرم ها این شیر. پایه ای برای توسعه بسیاری از اجزاء ترکیبی بوده است ، ( Check Valve )شیر یکسو کننده 

  عمده موجود میباشند، بدون فنر و با فنر برگشتی به منظـور آزاد کـردن جریـان ، نیـروی فـشاری کـه بـه فنـر اعمـال                             
  .میشود باید بزرگتر از نیروی فنر باشد

  
  قات آنهاشیرهای  یکسو کننده و مشت      3 -6  شکل

Spring-loaded check valve

Check valve

Shuttle valve

Dual-pressure valve

Quick exhaust valve

  
      

  شیرهای کنترل جریان 
 عالمـت جهـت داری    . ند در هر دو جهت  می ده        را  بوده و اجازه کنترل جریان     مبیشتر شیرهای کنترل جریان قابل تنظی     

ل شیر رسم شده است ، نشان دهندۀ قابل تنظیم بـودن آن اسـت و بـرای نـشان دادن جهـت جریـان                         وکه بر روی سمب   
  .نمیباشد

بنـابراین تنهـا در   . بعنوان کنترل جریان یک طرفه ، یک شیر یکسو کننده را به موازات شیر کنترل جریان قرار می دهند       
  .یگیردیک جهت کنترل جریان صورت م

  شیرهای کنترل جریان : 3-7 شکل

  

    

  

  .شیر با مانع برگشت بدون فنر

  . فنر باشیر با مانع برگشت

  
  ).یا(شیر تعویض کننده 

  
  ).و(شیر دو فشاره 

  

  .شیر تخلیه سریع

  .شیر کنترل جریان ، قابل تنظیم

  
  .شیر کنترل جریان یک طرفه
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   کنترل فشارشیرهای
. شیرهای کنترل فشار ، فشار کل سیستم پنیوماتیکی و یـا قـسمتی از آنـرا تحـت نفـوذ و تـأثیر خـود قـرار مـی دهنـد                    

رای ایـن   لهای مشهور ب  وسمب. التور فشار به طور کلی بوسیلۀ نیروی تراکمی فنرشان قابل تنظیم میباشند           وشیرهای رگ 
  .شیرها در انواع زیر خالصه میشود

 .فشار بدون دهانه تخلیهتنظیم کننده شیر  

 . فشار با دهانه تخلیهننده کتنظیم شیر  

  .شیر تابع فشار 

   کنترل فشارشیرهای : 3-8 شکل

  
نوان یک شیر تک وضعیتی به همراه مسیر جریان نمایش می دهنـد کـه ممکـن اسـت در                    لها ، شیر فشاری را به ع      وسمب

التورهای فشار مسیر جریان باز است در حالی که در شیرهای تابع فـشار تـا زمـانی                  ودر رگ . یا بسته باشد   ابتدا باز و  
  .که فشار به میزان تنظیم شده نرسیده باشد، مسیر جریان بسته است

  
  
  

  یه شیر تنظیم کننده فشار بدون دهانه تخل
  
  

   دهانه تخلیه باشیر تنظیم کننده فشار
  
  

  شیر تابع فشار با منبع خارجی
  
  

  شیر تابع فشار درون خط
  
  
  

  شیر تابع فشار ترکیبی
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  طی خهای ه  کنندعمل
  .بوسیله ساختمان و طرز کارشان تشریح میشوند  خطی یا سیلندرهاهایه  کنندعمل

  
 و سیلندرهای بدون میله پیستون بعنوان شکل دهندۀ پایـه و اسـاس طراحـی هـای                  طرفه ، سیلندر دو     طرفهسیلندر یک   

      جهـت کـاهش بـار اعمـالی        استفاده از ضـربه گیـر     سیلندر   بهتربه منظور افزایش عمر کاری و عملکرد        .مختلف میباشند 
. می باشـد  با اهمیت   ) در ابتدا و انتهای کورس      ( انتهایی سیلندر و پایه ها هنگام کم شدن سرعت پیستون           مواضع  برای  

فلش نشان دهندۀ قابل تنظیم بودن ضربه گیـر      . ضربه گیر پیستون ، در سمت تخلیۀ هوای پیستون نمایش داده میشود             
  .است نه جهت ضربه گیری

  ننده های خطیعمل ک : 3-9 کلش

  
  

  

  

                  

  سیلندر یکطرفه
  
  

  سیلندر دو طرفه
  
  

  )باالنس(سیلندر دو طرفه با میله پیستون دو طرفه
  

قابل تنظیم در  غیر سیلندر دو طرفه با ضربه گیر
  یک سمت

  
 یکسیلندر دو طرفه با ضربه گیر قابل تنظیم در 

  سمت
  

 دوسیلندر دو طرفه با ضربه گیر قابل تنظیم در 
  سمت
  

  . مغناطیسیپیستونعمل کنندۀ خطی با 
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  های دورانی کننده عمل
  .رکت نامحدود و زاویۀ محدود دورانعمل کننده های دورانی به دو دسته تقسیم میشوند ، ح

واحـدهایی کـه    . یباشد که دارای سرعت ثابت و یا قابل تنظـیم اسـت           موتور هوای فشرده معموالٌ یک ابزار سرعت باال م        
         .ممکـن اسـت بـه صـورت فـیکس و یـا بـا زاویـۀ جابجـایی قابـل تنظـیم باشـند             . دارای زاویه محدود و دوران میباشند     

  . داردو سرعت عملکرد آنها بستگی عمل کننده های دورانی ممکن است دارای ضربه گیر باشند که این امر به بار
  

  حرکت دورانی : 3- 10 شکل

  
  لهای فرعی وسمب

  .لهای مهم که مربوط به لوازم مصرفی در ارتباط با پنیوماتیک میباشند نیز در اینجا آورده شده استو از سمبتعدادی
  لهای فرعیوسمب : 3- 11 شکل

  

  

  

   

 

 

 

 

 

 

  .موتور پنیوماتیکی با یک جهت جریان ثابت

  
  .موتور پنیوماتیکی با حجم تراکمی قابل تنظیم ، یک جهت جریان

  
  .ا حجم تراکمی قابل تنظیم ، دو جهت جریانموتور پنیوماتیکی ب

  
   دورانی باحوزه نوسانی محدودهعمل کننده

  تخلیه بدون صدا خفه کندهانه 

  صدا خفه کن با تخلیهدهانه 
  

  .صدا خفه کن

  .خطوط اتصالی

  
  .خطوط تقاطعی

  
  ).گیج فشار ( فشار سنج 

 ).المپ پنیوماتیکی(نمایش دهنده
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 های پنیوماتیکی ایمنی برای سیستمملزومات  : 2-3
از اینرو برای تمامی عوامل مؤثر بر ایمنـی ،          . تا این تاریخ ، استانداردی برای ایمنی سیستمهای پنیوماتیکی وجود ندارد          

  .باید مرجعی از رهنمودهای کلی موجود و آئین نامه ها و دستورات چندین گرایش مختلف مهندسی تهیه شود
 رهنمودهای طراحی تکنیکـی بـرای ابزارهـای         " 3229، رهنمود شماره    ) اتحادیه مهندسین آلمان     ( VDIستخراجی از   ا

 : با موضوع ایمنی "ماشین و تجهیزات تولیدی دیگر 
  

 P.4.5 ایمنی  
P.4.5.1نقص کنترولر   
  .نباید در معرض خطر قرار گیرند بروز نقص در کنترولر و یا قطع ارتباط سیستم ، کارمندان بخش عملیاتی م در هنگا

P.4.5.2کلید قطع اضطراری   
اسـتفاده میـشود ، بایـد مجهـز بـه کلیـد قطـع               با نیروهای مختلـف     سیستمهای پنیوماتیکی که در آنها از چندین سیلندر         

     بر مبنای طراحی و مشخصات عملکرد سیستم، تصمیمات الزم دربارۀ وظیفـه کلیـد قطـع اضـطراری                 . اضطراری باشند 
 )Emergency Stop (  وظایف عبارتند از . ، اتخاذ میشود :  
  . برای قراردادن سیستم در فشار صفر-
  . برای برگرداندن تمامی سیلندرهای نیرو به موقعیت اولیه-
  . برای نگه داشتن تمامی سیلندرها در وضعیت فعلیشان-

  .البته این سه انتخاب قابل ترکیب شدن نیز میباشند
  

   بند در پنیوماتیک قفلنی برای وسایل ملزومات ایم
  : بند  کار میکند، باید به رهنمودهای زیر توجه شود فلهنگامیکه سیلندر پنیوماتیکی تحت شرایط ق

 شود که از عملکـرد تـصادفی و غیـر           مرتب  بند پنیوماتیکی باید به گونه ایی طراحی و         فل  سیستم کنترلی برای وسایل ق    
  :ف از طریق روشهای زیر قابل دسترسی میباشد این هد. مترقبه جلوگیری کند

 .ابزار سوئیچی با تحریک دستی و به همراه پوشش های محافظ 
 .قفل کن های کنترل 

 بند ، باید پیش بینی های احتیاطی صورت گیرد که این امر با بررسـی                فلبرای جلوگیری از آسیب دست بوسیلۀ ابزار ق       
  : بند حاصل میشود فلموقعیت های ق

 .بند در خارج منطقه کاری قرارداشته باشدفل  قسیلندر 
 . کامل را اعمال نمی کنندقفل کنندگی  بند ایمنی که تا زمان رسیدن به قطعه کار ، فلاستفاده از سیلندرهای ق 
 .استفاده از کنترل دو دستی  
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د کـه رانـدن محـور کـاری یـا            بند پنیوماتیکی میباشند باید به گونه ایی مجهز باشن         فلماشین هایی که دارای ابزار ق     
یر  زراههای رسیدن به این موضوع در.  بند کامل و مسلم نشده است ، صورت نگیرد         فلتغذیه تا زمانی که عملکرد ق     

  :شده اند آورده 
 مبدل های فشار  
 شیرهای تابع فشار  

  
 قطعـه کـاری در      کـه  بند در حین ماشین کاری    فل  نقص و نارسایی مخزن هوای فشرده نباید باعث باز شدن ابزار ق           

  : این هدف با روشهای زیر قابل دسترسی میباشد . آنها گیره شده است ، بشود
  بند مکانیکیفلابزار ق 
  قفل کنبند دارای خودفل عناصر ق 
 مخازن 

  
  :آلودگی محیط زیست 

  :احتمال بروز دو نوع آلودگی زیست محیطی در سیستم های پنیوماتیکی وجود دارد 
 .ها میباشدشیرهوای فشرده از تخلیه علت آن خروج : صدا  
علت آن روانسازهایی میباشند که در کمپرسور وجود دارند و یا از طریق واحد مراقبت به                : غبار روغن    

 .سیستم وارد میشوند و در سیکل های تخلیه ، وارد محیط اطراف میگردند
  

  صدای ناشی از تخلیه 
 وسیله رسـیدن بـه ایـن    .، باید پیشگیریهای الزم انجام پذیردهاشیربرای برطرف کردن صدای بیش از اندازۀ تخلیه      

  : منظور 
 .صدا خفه کن برای دهانه تخلیه میباشد 

  
قاعـدۀ عملکـرد    . و صدای ناشی از تخلیه در شیرها ، مورد استفاده قرار میگیرنـد             صدا خفه کن ها جهت کاهش سر      

اد یک مقاومت بزرگتر و یا کوچکتر در برابـر جریـان ،              ایج بوسیلهتخلیه  از دهانه    هوا   خروجیآنها بر مبنای کنترل     
  . بر سرعت حرکت میله پیستون می گذارندکمیصدا خفه کن های معمولی ، تأثیر . میباشد

این صدا خفه کن هـا      . در صدا خفه کن هایی که دارای گلویی هستند ، مقاومت در برابر جریان ، قابل تنظیم میباشد                   
  .د استفاده قرار میگیرندجهت کنترل سرعت سیلندر مور

در دهانـه خروجـی شـیر خـط قـدرت           ) مانیفولد  ( ی کاهش صدا ، نصب کردن یک اتصال چند راهه           اروش دیگر بر  
  .میباشد) یک صدا خفه کن معمولی و بزرگ ( وبدین گونه تخلیۀ هوا از طریق این مانیفولد  
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  غبار روغن
انیکی رانده و یـا ماشـین هـایی کـه بـه صـورت مکـانیکی کنتـرل         هوای تخلیه شده از ابزارهایی که به صورت مک       

  بخـار  میشوند ، محتوی ذرات روغن میباشد که اغلب در یک اتاق بعد از مدت زمان قابل توجهی به فرم یک تـودۀ                     
  .که ممکن است تنفس شود ، در می آید

مـاتیکی و یـا سـیلندرهای       آلودگی محیط زیست ، خصوصاٌ در مواردی حاد میشود که تعداد زیـادی موتـور پنیو               
در این مورد ، استفاده از صـدا خفـه کـن هـای فیلتـردار توصـیه            . در یک جا نصب شوند      ) با قطر بزرگ    ( بزرگ  

  .میشود که بوسیلۀ آنها بخش اعظم غبار روغن از هوای خروجی جدا میشود و وارد محیط اطراف نخواهد شد
  

  موارد ایمنی در هنگام کار 
یـا وصـل کـردن اتـصاالت         یر کردن یک سیستم پنیوماتیکی ، باید نسبت به جابجـایی، قطـع و             هنگام کار و یا تعم    

 ، در مدت زمان بسیار کوتاهی با        شیلنگانرژی ذخیره شده در داخل لوله و یا         . هوای فشرده ، توجه خاصی شود     
د پرسنل را در معرض     در شیلنگ ، آزاد خواهد شد که این امر میتوان          شدید   ینیروی کافی برای ایجاد ضربه شالق     

  .خطر قرار دهد
 و حرکت آنها در اثـر وزش جریـان هـوا باعـث ایجـاد خطراتـی بـرای چـشم         روغن ذرات پراکندگی مورد دیگر ،    

  .میشود
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  )4(بخش 

  روشهایی برای توسعه 

  سیستمهای پنیوماتیکی
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   توسعه سیستمهای پنیوماتیکی- 1-4
 باشد ، نقش مهمی در ارتباط با نتیجه گرفتهانجام مستند  یسیستم اطالعاتیک ی که مطابق با  کنترلسئلهحل یک م

 اتمستند. شودرسملهای استاندارد و شماره گذاری مناسب ، ونقشه مدار باید با استفاده از سمب. خواهد داشتنهایی 
  :آمده است می باشدزیر در  کهاطالعات و نمودارها نیازمند برخی از جامع 

 نمودار کارکرد 
 طرح و شکل مدار 
 تشریح عملکرد سیستم 
 عناصراطالعات تکنیکی  

  
  :اطالعات و نمودارهای تکمیلی در برگیرنده 

 لیست تمامی اجزاء موجود در سیستم 
 مورد چگونگی نگه داری و عیب یابیاطالعات در  
 لیست قطعات یدکی 

  
  :دو روش مقدماتی برای طرح ریزی مدار وجود دارد 

  .ی که اصطالحاٌ به آنها روش درک یا انتقال مستقیم گفته میشودروشهای 
 .طراحی منظم نقشۀ یک مدار بر طبق قواعد تعیین شده و دستورالعملها  

در حقیقت برای حالت اول ، به تجربه زیاد و درک شهودی باالیی نیاز است و از همۀ مهم تر در جایی که با مدارهای 
 زیادی صرف خواهد شد و برای طرح ریزی شکل مدارها در حالت دوم به کار منظم و پیچیده سرو کار داریم ، زمان

  .میزان معینی از دانش پایۀ تئوریک ، احتیاج است
صرف نظر از اینکه در برنامه ریزی و طراحی مدار کدام روش مورد استفاده قرار گرفته است، هدف کلی رسیدن به 

   هزینه تر پر سخت افزاری کهروش هایاگر چه سابقاٌ تاکید بر .  میباشدداکارکرد صحیح و کنترل عملیاتی قابل اعتم
 یحا اما اکنون اهمیت بیشتر بر کارکرد قابل اعتماد ، نگهداری و تعمیرات آسان ، از طریق طر. اند میشده استبوده

  .واضح مدار و مستند سازی اطالعات و نمودارها میباشد
ر اینگونه موارد ، ساختار مدار کنترلی همواره بر اساس د.  روش منظم میشودبه  افزایش کاربرد طراحیباعثاین امر 

به  در بسیاری از موارد ،. پروسه و فرآیند داده شده شکل میگیرد و وابستگی کمی به اعمال نظر شخصی طراح دارد
 مدار احتیاج یحار طر و قطعات بیشتری دعناصرهر حال ، هنگام استفاده از روش منظم در مقایسه با روش اول به 

  .است
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به علت صرفه جویی در زمان و در و پروژه دادن  سرعت با بیشتر ، معموال عناصر  بکارگیری برایاحتیاجاین 
 اطمینان حاصل شود که زمان بایستیبه طور کلی ،.  نگهداری و تعمیرات آسانتر ، جبران میشودجهتمراحل بعدی 

  . و مخصوصاٌ ساده سازی آن، در تناسب معقولی با زمان کل کار باشدصرف شده در مرحلۀ طراحی پروژه
صرفنظر از اینکه چه روش و چه تکنیکی برای تولید نقشه یک مدار مورد استفاده قرار گرفته است ، احتیاجات 

از معلومات اصولی دربارۀ ابزار مربوطه و دانش کافی دربارۀ خصوصیات سوئیچی  خواهند بود اساسی عبارت
  .زاء بکار رفته در مداراج
  
   زنجیر کنترل- 2-4

میان بقیۀ  که در آن از. زنجیر کنترل در واقع معرفی و ارائه سیستم کنترلی به صورت طبقه بندی شده میباشد 
  . جهت سیگنال را تعیین کردمیتوان موارد 

   نمودار زنجیر کنترل - 4- 1 شکل            

  
                      

اجرای و خروجی ورودی سیگنال،پردازش سیگنال ،سیگنال  بخشهای تفکیک کردن سیستم،به هنگام طراحی مدار
. در عمل ، این تفکیک به آسانی قابل مشاهده است  . نمود هم جدا بایستی ازفرمان را به صورت مشخص و واضح 

جدا از بخش قدرت نصب یا فرمان  بخش کنترل "عموماد ، نباشمی  بصورت گستردهر مواردی که نصب مدارها د
  .میشود
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  فرمان اجرای

 سیگنال خروجی

 سیگنال پردازشگر

 یسیگنال ورود

عنصر قدرت

عنصر تنظیم کننده

)عنصر کنترل(عنصر پردازشگر

عنصر سیگنال دهنده

دسته بندی عناصر مسیر جریان سیگنال
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  . نمایش می دهد"ی فرمان اجرا"  تا مرحلۀ " ورودی سیگنال"نمودار جریان سیگنال ، مسیر سیگنال را از        
  . مثالهایی از چگونگی تخصیص ابزارآالت مختلف به جریان سیگنال را نشان می دهندنمودارهایی که در ادامه آورده شده اند،        

  تعیین محل عناصر برای جریان سیگنال نمودار - 4-2 شکل
  
  

  

  
 
 

    سیلندرها-
   موتورها-
   واحدهای ساختمانی-

    موتورهای الکتریکی- 
    سلونوئیدها-
   موتورهای خطی-

شیرهای کنترل جهت
  کنتاکتورهای قدرت -
   ترانزیستورهای قدرت-
  تریستورهای قدرت-

عناصر قدرت

عناصر 
 کنترلی

  کلیدها
   ایدکمهتحریک کننده های 

  لیمیت سوئیچ ها
  مدولهای برنامه

  سنسورها

  کلیدها
  تحریک کننده های دکمه ای

  لیمیت سوئیچ ها
  مدولهای برنامه

  سنسورها
  نشان دهنده 

عناصر ورودی

   کنتاکتورها-
   رله-
  مدولهای کنترل-

  ی کنترل راه دهندهشیرها
  شیرهای یکسو کننده
 شیرهای کنترل فشار

عناصر 
پردازش 

مهندسی الکتریکی و 
 الکترونیکی

مهندسی پنیوماتیکی و 
 هیدرولیکی
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  :مثال 
  . زیر به صورت کامالٌ واضح ساختمان زنجیر کنترل را نمایش می دهدشکل
 1S3         و شیر تحریک مکانیکی )  ای دکمهشیرهای  ( 1S2,1S1 دستی عناصر ورودی شیرهای تحریک •

 .، میباشند ) شیر تحریک غلطکی( 

 . است1V1 (OR)، شیر تعویض کننده  ) تحلیل کننده( عنصر پردازش کننده  •

 . میباشد1V2 راه دهندهعنصر کنترل کننده ، شیر  •

 . است1Aعنصر قدرت ، سیلندر  •
  نمودار  مدار 4-3 شکل

  
  

                   

 

 

                    

  عنصر قدرت
  
  
  

  عنصر کنترل کننده
  

  عنصر پردازشگر
  
  

  عناصر ورودی
  
  
  
  
  

 کنندهآماده عناصر 
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   طراحی دیاگرام مدار- 3-4
از ابتدا تا انتها را ساختار شکل مدار باید با زنجیر کنترل مطابقت داشته باشد ، تا به موجب آن جریان سیگنال 

در . لهایی با جزئیات کامل استفاده میشودولهای ساده شده و یا سمبومبدر ترسیم شکل مدار از س . نمایدمشخص 
، اتصاالت  و وصلواحد مراقبت ، شیر قطع( مواردی که دیاگرام مدارهای بزرگتر مدنظر باشد ، قسمتهای تولید نیرو 

  .دا از نقشه نمایش داده میشوندج ایه به منظور ساده سازی در صفح) مختلف توزیع کننده 
   زنجیر کنترل- 4-4 شکل

  
  .اگر دیاگرام یک مدار به فرم شماتیک نمایش داده شود ، به آن دیاگرام مدار گویند

  .صرفنظر از چگونگی اتصاالت در لوله کشی واقعی ، ساختار تمامی دیاگرامهای مداری همواره یکسان میباشد
  

  اجرای فرمانعناصر قدرت هاعمل کننده
 
 
 
 
 

 سیگنال خروجی

 سیلندرها
 تورهامو

عناصر کنترلعناصرکنترل نهایی

شیرهای راه دهنده

  عناصر پردازشگرعناصر پردازشگر
  

  سیگنال پردازشگر
 

  راه دهندهشیرهای 
  شیرهای یکسو کننده
  شیرهای کنترل فشار
 شیرهای کنترل جریان

عناصرسیگنال 
ن

  عناصر ورودی
  

 سیگنال ورودی
  کلید

  دکمه ای
   لیمیت سوئیچ

  غیرهو

 تغذیههوای فشرده نگهداری/توزیع/تولید
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   رسم مدار- 4-4
  :مسئلۀنمونه 

  . دستی یا یک پـــدال به سمت بیرون حرکت میکنددکمهبا تحـــریک یک طرفه تون یک سیلندر دو میله پیس
بازگشت میله . بعد از رسیدن میله پیستون به انتهای کورس ، سیلندر به آرامی به وضعیت لحظۀ شروع بر میگردد

  .پیستون به داخل مشروط بر آزاد شدن تحریک های دستی انجام می پذیرد
  

  دیاگرام مدار : - 4-5 شکل

  
  :راه حل 

دیاگرام مدار ، این عنصر را . سوئیچ در انتهای مسیر پیشروی میله پیستون قرار میگیرد لیمیت  بعنوان1S3شیر غلطکی 
      ا به طور مستقیم در جایگاه اصلی خود منعکسدر قسمت ورودی سیگنال نمایش می دهد و موقعیت واقعی آن ر

 در 1S3عالمت موجود در انتهای مسیر پیشروی میله پیستون ، نشان دهندۀ جایگاه فیزیکی لیمیت سوئیچ . نمی کند 
  .مدار عملی میباشد

اگانه تفکیک کرد   پیچیده و شامل عناصر کاری متعدد باشد ، باید آن را به چندین زنجیر کنترل جد،در صورتیکه کنترل
  .که از این طریق برای هر سیلندر یک زنجیر کنترل تشکیل میشود

رسم )  عملیاتی ترتیبتحت عنوان یک ( تا جائیکه ممکن باشد ، باید این زنجیرها در کنار یکدیگر و به صورت منظم 
  .شوند
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   معرفی جداگانه عناصر - 5-4
اگر شیرها در وضعیت اولیه خود ، . دیاگرام مدار رسم شوندعناصر سیگنال دهنده باید در وضعیت نرمال درون 

ل شیر ، و، این حالت با رسم یک بادامک تحریک کننده در کنار سمب)وضعیت پیش از استارت ( تحریک شده باشند 
  .نمایش داده میشود

  . شده وصل شوندتحریکدر اینگونه موارد ، باید اتصال به موضع سوئیچی 
  

  در حالت تحریک) پیش از استارت ( یه  وضعیت اول- 4-6 شکل

  

  

  

  : عدد گذاری 
 ، شامل عناصر مرتبط با بخش تولید 0گروه . صر به دو گروه تقسیم بندی می شوندابا این روش عالمت گذاری ، عن

ا یک از شماره ها ، بطور کلی به یکی از سیلندره معرف زنجیرهای کنترلی جداگانه هر......  و 2 و 1قدرت ، گروهها 
  .اختصاص داده میشود

  
  

T 4.1 
  عدد گذاری

0Z1, 0Z2, etc…  واحد تولید انرژی  

 1A, 2A, etc…. قدرتعناصر   
 1V1, 1V2, etc...  عناصر کنترل  
 1S1, 1S2, etc…   شیرهای تحریک دستی و مکانیکی ( عناصرورودی(  
  

  :حروف گذاری 
در اینجا ، لیمیت . یاگرام مدار مورد استفاده قرار میگیرداین روش عالمت گذاری ، اصوالٌ برای توسعه سیستماتیک د

  .سوئیچها به سیلندرهایی که از آنها فرمان میگیرند اختصاص داده میشوند
  

T 4.2 
  حروف گذاری

1A, 2A, etc…  قدرتعناصر   

 1S1, 2S1, etc…. سوئیچ هایی که در انتهای مسیر بازگشتی میله پیستون  لیمیت
  .ل میشوند فعا2A,1Aسیلندرهای 

 
 

 

1S2, 2S2, etc…  لیمیت سوئیچ هایی که در انتهای مسیر پیشروی میله پیستون
  . فعال می شوند2A,1Aسیلندرهای 
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  :چکیـــده 
 . فیزیکی عناصر ، صرفه نظر میشودیدناز چ •

 .به صورت افقی ترسیم می شوندتا حد امکان ، سیلندرها و شیرها  •

 .ال جریان می یابدانرژی درون مدار ، از پائین به با •

 .منبع انرژی را میتوان به فرم ساده شده نمایش داد •

عناصر تحریک شده را بوسیلۀ یک بادامک . نمایش دهید) وضعیت سکون(عناصر را در وضعیت اولیه کنترل  •
 .مشخص کنید

 . ، رسم کنیدتقاطعتا جای ممکن خطوط لوله را به صورت مستقیم و بدون  •
 
 

  
  ایجاد یک سیستم پنیوماتیکی مراحل مختلف در - 6-4

  .میباشد) اسلوبی ( توسعه راه حل ها برای سیستمهای کنترل پنیوماتیکی ، وابسته به طرح ریزی منظم 
  .مختلف در سیکل کاری سیستمها از مشکل اولیه تا بهبود آن نشان داده شده استدر اینجا مراحل 
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  ستم پنیوماتیکی مراحل مختلف در ایجاد یک سی- 4-7 شکل

                                     طرح یک سئوال کنترلی 

 لتجزیه تحلی
  تعیین اهداف سیستم پنیوماتیکی

 طـراحی
 طرح یک راه حل برای سیستم پنیوماتیکی

  ااجر
طرح ریزی کردن ، نصب، تست و راه اندازی سیستم 

  ارزیابی
بازرسی عملکرد سیستم پنیوماتیکی جهت تطبیق آن با 

 .اهداف مرحلۀ آنالیز

  نگهداری و تعمیرات
 بنا به درخواستنگهداری سیستم پنیوماتیکی  و تعمیر

 ارتقاء و پیشرفت
 خواسته های جدیدیافتن اصالح و توسعۀ سیستم برای 
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  نیوماتیکپ کنترل در مسئلهتجزیه و تحلیل یک 
طراحی یا تعیین راه حل ، .  میباشد) مسئله ها یا ( تعیین اهداف پروژه بوسیلۀ یک تعریف واضح از مسئله ،مرحلۀ اول

 برای تعیین مراحل پروسه ها  دیک دیاگرام از پالن کلی پروژه میتوان. در نظر گرفته نشده استلۀ تجزیه تحلیل در مرح
  .ایجاد نمود

  

  طـــراحی 
  :پروسۀ طراحی دارای دو مرحله میباشد 

طراحی کل سیستم میباشد ، جایی که تصمیمات مربوط به سخت افزار کلی سیستم و عنصر کنترلی : مرحله اول 
در این مرحله راه حل های مشابه نیز ممکن است . ، اتخاذ میشود........ )هوای فشرده ، روغن ، الکتریسته و ( واسطه 

  .جهت بررسی و رسیدگی ، عرضه شوند
  
  

  :مرحلۀ بعدی در پروسۀ طراحی شامل موارد زیر میباشد 
 .ایجاد سیستمهای سخت افزاری •

 .ایجاد اطالعات و نمودارهای عملکرد مدار •

 .تعیین احتیاجات بعدی •

 .جدول زمانی برای اجرای پروژه •

 .فهرست محصوالت و مشخصات آنها •

  .)برآورد هزینه(مت گذارییق •
  
  

  اجـــرا
بعد از اتمام نصب سیستم نیز باید . پیش از نصب کردن سیستم ، چگونگی عملکرد آن باید به طور کامل بررسی شود

تاٌ جهت حصول اطمینان از صحت عملکردهای متوالی در تمامی حاالت ، نهای. یک بار دیگر عملکرد آن بررسی شود
  امتحان می کنند ، را تحت تمامی وضعیت هایی که برای کارکرد آن انتظار میرود و تعیین شده است) سیستم ( ماشین 

   . )........سیکل تحریک دستی ، سیکل اتوماتیک ، حالت اضطراری ، قفل کنها و غیره : بعنوان مثال ( 
  

  ارزیابی 
به محض تکمیل پروسۀ کاری ، نتایج آن ارزیابی میشود و با مشخصات تعیین شده در آغاز کار مقایسه میشوند و در 

 .صورت لزوم اصالحاتی در آن صورت میگیرد
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   و تعمیراتنگهداری
  .برای به حداقل رساندن زمان از کار افتادگی سیستم مهم میباشدتعمیرات  و نگهداری

  .منظم به افزایش قابلیت اعتماد سیستم و کاهش هزینه های عملیاتی کمک می کندتعمیرات  و هدارینگ
وال زودرس در خود نشان دهند ، که ز عالئمی از عناصربعد از گذشت چند سیکل کاری معین ، ممکن است بعضی 

  :ممکن است ناشی از موارد زیر باشد 
  و یا عناصرانتخاب اشتباه  •

 .یت های کاریتغییر در وضع •
  
  

 و قبیلتشخیص عیوبی از این به  باعث کمکدر فواصل زمانی منظم انجام شده  بتداییتعمیرات پیشگیرانه انگهداری و 
  .خواهد نمود از خوابیدن سیستم ی جلوگیر"نتیجتا

  
  ارتقاء سیستم

ابلیت اعتماد باال هنگام سیستم،تضمینی است برای رسیدن به ق تعمیرات و نگهداریکرد ، عملتجارب بدست آمده از 
  .گسترش سیستم
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  )5(بخش 

  توسعه مدارهایی که 

  دارای یک عمل کننده هستند

  

  



 ٦٨

   پنیوماتیکیسیلندر کنترل مستقیم یک - 1-5
.  ، از طریق سیگنالهای کنترل مستقیم انجام پذیر استطرفه و یا دو طرفهساده ترین سطح کنترل برای سیلندرهای یک 

بدون هیچگونه سوئیچ شدن شیرهای ( ن روش ، سیلندر مستقیماٌ بوسیلۀ شیرهای تحریک دستی یا مکانیکی با ای
شیرها بسیار بزرگ باشد ، ممکن عبوری از اگر ابعاد دهانه ها و یا میزان جریان . فعال میشود) کنترل جهت واسطه 

 .داست نیروی زیادی برای تحریک دستی آنها به صورت مستقیم الزم باش
 

  :محدودۀ کاری جهت کنترل مستقیم سیلندر  برای  مرجعمقادیر
 . میلیمتر40سیلندر با قطر پیستون کمتر از  •

  . ۴/١"شیرهایی با دهانه اتصال کوچکتر از  •
  

  طرفهکنترل مستقیم سیلندر یک ) : 1( مثال - 2-5

  :مسئلــه 
  .طعه را محکم بگیرد میلیمتر باید یک ق25 با قطر طرفه ، سیلندر یک دکمه فشردن یکبا 
 از حالت دکمه در حالت تحریک است ، سیلندر باید وضعیت خود را حفظ کند و زمانی که دکمه مدت زمانی که تا

  .تحریک خارج شد به داخل بر گردد
  

   طرح شماتیک دستگاه- 5-1 شکل
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  :راه حل 
در این حالت از آنجایی که سیلندر دارای ظرفیت . ه استفاده میشودطرف برای کنترل سیلندر یک 2/3از یک شیر کنترلی 

  .شت فنری انجام شود ای و برگدکمه با تحریک 2/3، عملکرد آن میتواند مستقیماٌ از طریق یک شیر کمی میباشد 
  

   نقشه مدار- 5-2 شکل

  
     جریان 1Aر د به سمت محفظۀ سیلن1S از طریق شیر 2 به 1 ، هوای فشرده با عبور از دهانه دکمههنگام تحریک 

 دکمهزمانی که . نیروی فنر برگشتی به سمت بیرون حرکت میکند در اثر فشار سازی ، میله پیستون برخالف . می یابد
. آن را به وضعیت اولیه خود بر میگرداند و میله پیستون به داخل برمیگردد، 2/3 فنر شیر .از تحریک خارج میشود

ای اجزایی که درون مدار در نوع خود تک باشند ، بر. ، خارج میشود3هوای درون سیلندر از طریق دهانۀ تخلیه 
مادامی که سیلندر تنها عنصر کاری درون مدار است، آن را به .  عدد مکمل نمیباشد2مشخص کردن آنها احتیاجی به 

  . نمایش می دهند1Aصورت 
  

  :توجه 
 نیز به مدار اضافه (0S) و شیر راه انداز (0Z)در نقشۀ این مدار و مدارهایی که در ادامه خواهند آمد ، واحد مراقبت 

  .نداشده 
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  طرفهکنترل مستقیم سیلندر دو ) : 1( تمرین - 3-5

  :مسئله 
 از حالت تحریک ، دکمه باید حرکت خروجی داشته باشد و با خارج شدن طرفه،پیستون یک سیلندر دو دکمهبا تحریک 
سرعت میباشد و برای عملکرد با )  میلیمتر 25قطر ( سیلندر دارای قطر داخلی کوچک .  خود برگرددبتدائیبه موضع ا

  . جریان  کمی احتیاج داردمیزانمناسب ، به 
  

  .نقشه مدار مربوط به مسئله را رسم کنید: تمرین 
  .استفاده نمائید) پورتها ( شیرها را مشخص کنید از سیستم عدد گذاری برای دهانه ها 

  

   طرح شماتیک دستگاه- 5-3 شکل

  
 

 

 

 

 

  

 

 

  

 5بخش الف



 ٧١

  :سئوال 
   برای مدت کوتاهی تحریک و بعد بالفاصله رها شود ، چه اتفاقی برای سیلندر خواهد افتاد؟دکمهاگر 

  .عملکرد مدار را توضیح دهید
  

   نقشه مـدار-5- 4شکل
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  ل غیرمستقیم سیلندر پنیوماتیکی کنتر-4-5
 هستند، احتیاج به هوای فشردۀ زیادی دارند و برای راه انداختن آنها نیاز رسیلندرهایی که دارای پیستون با قطر بزرگت

 الزم برای تحریک دستی یک شیر بسیار زیاد شود ، آنگاه یاگر نیرو. دنباالیی میباش دبی جریانبه عناصر کنترلی با 
 دتحریک غیر مستقیم طرح ریزی شود که به موجب آن یک سیگنال توسط شیر دیگری با ابعاد کوچکتر ایجاباید نوعی 

  .شود و نیروی الزم برای سوئیچ کردن عنصر کنترلی را فراهم کند
  
  

   طرفهکنترل غیر مستقیم سیلندر یک ) : 2( مثال - 5-5

  مسئله
مۀ تحریک ، کبا برداشتن دست از د.  ، قطعه کار را بگیرددکمه با قطر بزرگ  باید بعد از تحریک طرفهیک سیلندر یک 

  .پیستون سیلندر باید به داخل برگردد
  

   طرح شماتیک دستگاه- 5-5 شکل

 

  
  

 

 

 

  

 5بخش الف



 ٧٣

  : راه حل 
 پنیوماتیکی با 2/3یک شیر از  ، کردن سیلندرعملبرای .  در داخل قرار دارد 1A طرفهدر وضعیت اولیه ، سیلندر یک 
  . به اتمسفر راه دارد3 آن از طریق دهانه تخلیه 2 بسته است و دهانۀ 1V شیر 1دهانه . برگشت فنری استفاده میشود

  
   نقشه مدار- 5-6 شکل

  

  
  

.  قرار میگیرد1V از شیر کنترلی 12مۀ تحریک ، فعال میشود و فشار پشت دهانه کنترلی ک با فشار دادن د1Sشیر 
. ی دهد در جهت مخالف نیروی فنر تحریک میشود، بنابراین سوئیچ شده و جریان را از خود عبور م1Vشیر کنترلی 

 در حالت دکمهتا زمانی که .  میشودطرفهفشار سازی درون سیلندر ، سبب حرکت رو به جلوی پیستون سیلندر یک 
هنگامی که میله پیستون به انتهای کورس .  باقی خواهد ماند12تحریک باقی بماند، سیگنال کنترلی در دهانۀ سیگنال 

  . از حالت تحریک خارج شده باشدهدکمخود رسید ، تنها زمانی به داخل بر میگردد که 
 از شیر کنترلی 12دهانه کنترلی هوای فشرده . به وضعیت اولیه خود بر میگردد 1S آزاد میشود ، شیر دکمههنگامیکه 

1V فنر آزاد شدن .شیر کنترلی نیز به وضعیت اولیه خود بر میگردد.  و سیگنال حذف میشودشده ، به اتمسفر تخلیه
  .هوای درون محفظۀ سیلندر ، از طریق شیر کنترلی به اتمسفر تخلیه میشود.  سیلندر میشودشتنبرگبرگشتی نیز سبب 

  
  

 5بخش الف



 ٧٤

  طرفهکنترل غیر مستقیم سیلندر دو ) : 2( تمرین -6-5
  

  مسئلــه
انجام را  ،حرکت برگشتی دکمهو با آزاد کردن شروع   را بایستی حرکت پیشرویدکمه با تحریک طرفهیک سیلندر دو

 . بوده و حجم زیادی از هوای فشرده را مورد استفاده قرار میدهدmm250 یلندر قطر س. دهد
 
  

  .نقشه مدار مسئله را رسم کنید: تمرین
  .شیرها را نام گذاری کنید و برای مشخص کردن دهانه ها و اتصاالت از سیستم عدد گذاری استفاده نمائید

  

  

   طرح شماتیک دستگاه- 5-7 شکل
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   :پــــرسش
  افتاد؟ ی مدت زمان کوتاهی تحریک شود و بعد بالفاصله آزاد شود ، چه اتفاقی برای سیلندر خواهدا شیر بردکمهاگر 

  .عملکرد مدار را تشریح کنید
  

  

   نقشه مدار- 5-8 شکل
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  )یا (OR، ) و (AND :منطقیتوابع - 5- 7
شیر تعویض کننده و شیر دو فشاره در پنیوماتیک دارای توابع . طرز کار با استفاده از یک مدار توضیح داده میشود

میباشد ) یا(شیر تعویض کننده دارای مشخصات تابع . هر یک دارای دو ورودی و یک خروجی میباشند.دنمنطقی میباش
  .              وجود داشته باشدهوا ،) خروجی( 2 احتیاج است تا در دهانه (3)1 یا 1ودیهای که بدینوسیله ،دست کم به یکی از ور

 و 1 ، به هر دو ورودی 2میباشد که به موجب آن برای راه انداختن خروجی ) و(دارای مشخصات تابع ه شیر دو فشار
 . احتیاج خواهد بود(3)1

 
  )و (ANDتابع منطقی ) : 3( مثال - 8-5

  :مسئلــه

 هر 1S1 ای دکمه 3/2 و شیر 1S2 غلطکی 2/3میله پیستون سیلندر باید هنگامی به سمت بیرون حرکت کند که شیر 
اگر حتی یکی از این دو شیر از حالت تحریک خارج شوند ، سیلندر باید به وضعیت اولیه . دو در حالت تحریک باشند

  .خود باز گردد
   نقشه مدار- 5-9 شکل
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  :راه حل 
 2/3شیر .  ، وصل میشوند1S2,1S1 از شیرهای 2 به دهانه های کاری 1V1 از شیر دو فشاره (3)1 و 1ورودیهای 

      ود با قرار گرفتن یک قطعه کار به حالت تحریک در می آید و سیگنالی در یک ورودی شیر دو فشاره بوج1S2غلطکی 
کامل نشده است و خروجی شیر دو )  و (ANDتا زمانیکه تنها یک ورودی در حالت تحریک است ، شرط . می آورد 

  .فشاره بسته باقی می ماند
) و (ANDحال شرط .  تحریک شود ، سیگنال دیگری در ورودی دوم پدیدار میشود(1S1) 2/3 شیر دکمهاکنون اگر 

 سوئیچ میشود، در سمت 2/5شیر پنیوماتیکی . و فشاره ، سیگنالی ایجاد میشود  شیر د2کامل میشود و در خروجی 
  .پیستون سیلندر فشار سازی شده و میله پیستون پیشروی میکند

دیگر کامل نخواهد بود و سیگنال ) و (AND در حالت تحریک نباشند ، آنگاه شرط 1S2 یا 1S1اگر یکی از دو شیر 
 ، بوسیله 1V2 از عنصر کنترل 14سیگنال فشار در دهانه کنترلی . اپدید میشودموجود در خروجی شیر دو فشاره ن

 به 1V2عنصر کنترل .  که به وضعیت اولیه خود باز گشته اند ، به اتمسفر تخلیه میشود 1S2 یا 1S1یکی از شیرهای 
ه پیستون به داخل سبب برگشتن میلبعد از تخلیه فشار سازی در سمت میله پیستون . وضعیت اولیه سوئیچ میشود

  .خواهد شد
 به سمت شیر 1S1 ای دکمهدر اینجا سیگنال از شیر .  به صورت سری میباشد2/3راه حل دیگر استفاده از دو شیر 

 می رود ، اما این امر هنگامی تحقق پیدا میکند که هر 1V2 ، عبور کرده و پس از آن به سمت عنصر کنترل 1S2غلطکی 
وقتی یک شیر از حالت فرمان ). برقرار باشد ) و (ANDهنگامیکه شرط ( اده شده باشند فرمان د 1S2 و 1S1دو شیر 

  .خارج شود ، سیگنال موجود در عنصر کنترل ناپدید شده و میله پیستون به داخل باز میگردد
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   نقشه مدار-5- 10 شکل

  

  

  
  :تـــوجه 

  .برای نقشه این مدار انتخاب شده است)قطع و وصل اصلی بدون واحد مراقبت و شیر ( یک نمایش ساده شده 
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  )و  ( ANDتابع منطقی ) : 3(تمرین - 9-5

  :مسئله 
ر داده شده باشد ، روکش  میبایستی فقط هنگامی پیشروی کند که قطعه کار درون گیره قرا1Aمیله پیستون سیلندر 

 و یا قرار نداشتن روکش دکمه را فشار داده باشد ، به محض آزاد شدن دکمهمحافظ پایین آورده شده و اپراتور 
  . میبایستی به وضعیت اولیه خود باز گردد1Aمحافظ در جایگاه خود ، سیلندر 

  
  

 :تمرین 
  . نقشه مدار مربوط به مسئله را رسم کنید

  .ذاری کنید و برای مشخص کردن دهانه ها و اتصاالت از سیستم عدد گذاری استفاده نمائیدشیرها را نام گ
  
  

  -5- 11 شکل
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  :پرسش 
  لندر خواهد افتاد؟ برای مدت زمان کوتاهی تحریک شده و سپس بالفاصله آزاد شود ، چه اتفاقی برای سیدکمهاگر 

  .عملکرد مدار را تشریح کنید
  
  

   نقشه مدار-5- 12 شکل
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  )یا (ORتابع منطقی ) : 4(مثال - 10-5

  : مسئله 
 آزاد شد ، سیلندر دکمه اگر و. باشد داشتهرا  ها میبایستی حرکت پیشروی دکمهبا تحریک یکی از  طرفهسیلندر دو یک 

  .انجام دهدرا باید حرکت بازگشتی 
   نقشه مدار-5- 13 شکل

  
 

  :راه حل 
ه محض ب.  متصل شده اند 1S2,1S1 به دهانه های کاری شیرهای  1V1 از شیر تعویض کننده (3)1 و 1ورودیهای 

 شیر تعویض (3)1 یا 1  تحریک شده و سیگنالی در سمت 1S2 یا 1S1 ها ، شیر مربوطه  دکمهفرمان دادن به یکی از 
 2عبور میکند و از دهانه ه تعویض کنندشیر  کامل شده و سیگنال از درون )یا( ORشرط . بوجود خواهد آمده کنند
یر تحریک نشده خارج نشود ، خط مربوط به آن درون شیر برای اینکه سیگنال فشار از تخلیه ش.  می شود خارج

  .بسته میشود)توسط ساچمه(تعویض کننده 
در سمت پیستون داخل سیلندر فشار سازی شده و میله .  تأثیر می گذارد 1V2سیگنال بر سوئیچ شدن عنصر کنترل 
  .پیستون حرکت پیشروی انجام می دهد

 تخلیه شده و عنصر کنترل به 1S2,1S1نال فشار از طریق شیرهای مۀ تحریک شده آزاد شود ، سیگکهنگامیکه د
 میله ناکنون فشار ایجاد شده در سمت میله پیستون سیلندر تضمینی جهت بازگشت. موضع اولیه خود سوئیچ میشود

  .پیستون به داخل میباشد
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   :تشریحیبیان مسئله به صورت 
اگر قرار است سیلندر بعد از رسیدن به انتهای مسیر .میباشد جهت کنترل سیلندر مناسب )حافظه(یک شیر دو پیلوته

 میله پیستون استفاده موقعیتبعنوان شیر محدود کننده جهت  2/3ی کغلط شیراز پیشروی خود به داخل برگردد،باید 
  .دردگ

   نقشه مدار-5- 14 شکل

  
بعد از تأثیر .  کوتاهی تحریک شود و سیلندر بطور کامل پیشروی خواهد کرد لحظه ها باید فقط برای دکمهز یکی ا

 ، این شیر وضعیت خود را تا هنگامی که سیگنالی در 1V2 )حافظه( دو پیلوته2/5 شیر 14 دهانه تحریکسیگنال در 
ه پیستون به انتهای مسیر پیشروی خود رسید ، به محض اینکه میل.  ظاهر نشده است ، حفظ میکند12دهانه تحریک 
          به وضعیت اولیه برگردانده 1V2 ایجاد میکند و شیر 12 دهانه سیگنالی در 1S3 )شیر تحریک غلطکی(لیمیت سوئیچ

،جهت حصول این امر ، احتیاج به یک لیمیت خواهد بود موقعیت ابتدای میله پیستون نیز قابل حس بدین وسیله.می شود
  .وئیچ اضافی میباشدس

   نقشه مدار-5- 15 شکل
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،این اطمینان را حاصل میکند که سیلندر قبل از 1S4)غلطکیشیر( و لیمیت سوئیچ 1V2اضافه کردن شیر دو فشاره 
 1S1شرط پیشروی مجدد میله پیستون ، تحریک شدن یکی از شیرهای . باشدآمدهبیرون رفتن مجدد ، کامالٌ به داخل 

 برسد تا زمانی 1S3هنگامیکه سیلندر با حرکت پیشروی به موقعیت . میباشد1S4 و فعال بودن لیمیت سوئیچ 1S2یا 
 کماکان در حالت تحریک مانده باشند، سیلندر به 1S2 و 1S1 غیر فعال است،حتی اگر شیرهای 1S4که لیمیت سوئیچ 

  .داخل باز خواهد گشت
  
  

  )یا (ORتابع منطقی ) : 4( تمرین - 11-5

  :سئلـه م
 تحریک  یا یک پدال پاییدکمهاگر یک .  برای انتقال دادن قطعات از انبار ، مورد استفاده قرار میگیردطرفهیک سیلندر دو

به محض اینکه سیلندر به طور کامل پیشروی کرد ، باید به موضع اولیه خود . شود ، سیلندر میبایستی پیشروی کند
  . استفاده میشود2/3س سیلندر از یک شیر غلطکی برای مشخص کردن حداکثر کور. باز گردد

  

  .نقشه مدار مربوط به مسئله را رسم کنید: تمرین 
  .شیرها را نام گذاری کرده و برای مشخص کردن دهانه ها و اتصاالت از سیستم عدد گذاری استفاده نمائید

   طرح شماتیک دستگاه-5- 16 شکل
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  :پرسش 
 یا پدال پایی برای مدت زمان بسیار کوتاهی تحریک شده و فوراٌ آزاد شوند ، چه اتفاقی برای سیلندر خواهد دکمهاگر 

  افتاد؟
  

  .عملکرد مدار را تشریح کنید
 

   نقشه مدار-5- 17 شکل
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  .مدار حافظه و کنترل سرعت سیلندر) : 5( مثال - 12-5

  :مسئله 
سیلندر باید .  میبایستی حرکت پیشروی انجام دهد2/3،با تحریک دستی یک شیر طرفهمیله پیستون یک سیلندر دو 

ست که شیر اول از حالت سیگنال شیر دوم تنها زمانی مؤثر ا. تا زمانی که شیر دوم تحریک نشده استبماندبیرون 
  .تحریک در آمده باشد

بعد از آن سیلندر میبایستی به وضعیت اولیه خود باز گردد تا زمانیکه سیگنال دیگری داده نشده است ، سیلندر باید 
  .سرعت سیلندر در هر دو جهت باید قابل تنظیم باشد. در وضعیت اولیه خود باقی بماند

  
 .)حافظه(ی دو پیلوت2/4 نقشه مدار با شیر -5- 18 شکل
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  :راه حل 
 شیر.  قابلیت عملکرد حافظه ای را که در اینجا مورد نیاز است ، دارا میباشند)حافظه( دو پیلوته2/5 یا 2/4شیرهای 

این مشخصه برای .  که سیگنالی در جهت مخالف دریافت شودآخرین وضعیت سوئیچی خود را حفظ میکند تا زمانی
  . میباشددکمهت ، مستقل از مدت زمان تحریک سسیگنالی که به شیر سوئیچ شده رسیده ا

از . سیلندر را در هر دو جهت کنترل کرده و مستقالٌ قابل تنظیم میباشند ، سرعت طرفهشیرهای کنترل جریان یک
  .ن هوای خروجی محدود میشود ، این روش ، کنترل جریان هوای تخلیه میباشدآنجائیکه در هر دو حالت جریا

  
  )حافظه( دو پیلوتی2/5با شیر  نقشه مدار -5- 19 شکل

  
  

  
 شده ی پیستون سیلندر فشار ساز به گونه ایی سوئیچ شده است که سمت میله1V1در وضعیت اولیه ، عنصر کنترل 

 .و میله پیستون کامالٌ به داخل آمده است
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سوئیچ باعث  1V1 ی عنصر کنترل14 تحریک میشود بطوریکه سیگنال در دهانه 1S1 ، شیر دکمهبه محض فعال کردن 
الی که هوای فشرده  در ح .،درسمت پیستون سیلندر فشار سازی شده و میله پیستون پیشروی می کندشدن آن میشود

 جریان می یابد،هوا از طریق شیر کنترل )از مسیر چک والو (1V2به صورت محدود نشده از درون شیر کنترل جریان 
بنابراین سرعت پیشروی میله پیستون کاهش پیدا .در سمت میله پیستون، محدود شده استو  جابجا شده 1V3جریان 

حالت  ) 1S1حتی در صورت آزاد کردن تحریک شیر ( افظه است ،  یک شیر ح1V1از آنجائیکه شیر . می کند 
 پدیدار خواهد 1V1عنصر کنترل  12 تحریک شود، سیگنال در دهانه 1S2اگر شیر . سوئیچی خود را حفظ خواهد کرد

 کنترل.  می شود،فشار در سمت میله پیستون سیلندر ایجاد شده و میله پیستون به داخل باز میگردد شیر سوئیچ.شد
 از حالت تحریک 1S2اگر شیر .  انجام میشود1V2جریان هوای خروجی ، تحت تأثیر شیر کنترل جریان یک راهه 

  .حفظ خواهد شد) به علت عملکرد حافظه ای این شیر  ( 1V1خارج شود،وضعیت سوئیچی عنصر کنترل 
  
  

      ود درون شیرهای کنترل جریان هوای فشرده ای که از سمت تولید کننده می آید ، از طریق شیر یکسو کنندۀ موج
 هوای تخلیه حجم جریان میزان کنترل جریان،برشیر .به سیلندر رسانده میشود) به صورت جریان هوای محدود نشده(

  .و همینطور سرعت پیستون تأثیر گذار است
رعت های به علت حجم های مختلف هوای جابجا شونده در سمت پیستون و میله پیستون، برای بدست آوردن س

  .باید با میزان های متفاوت تنظیم شوند) پیچ تنظیم شیر کنترل جریان ( مشابه هنگام رفت و برگشت،محدود کننده ها 
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  مدار حافظه و کنترل سرعت سیلندر :  تمرین - 13-5

  :مسئله 
 میبایستی به طور دکمهسیلندر با تحریک . مورد استفاده قرار گیردطرفهباید برای انتقال قطعات از انبار،یک سیلندر دو 

سیلندر باید . پیشروی کامل بوسیلۀ یک شیر غلطکی حس میشود.اتوماتیک باز گرددو به صورت ه کامل پیشروی کرد
سرعت . ادامه دهد)  از حالت تحریک دکمهحتی با آزاد شدن ( به حرکت پیشروی خود تا رسیدن به موقعیت پایانی 

  . ر هر دو جهت ، میبایستی قابل تنظیم باشدسیلندر هنگام حرکت د
  

  :تمرین 
  .نقشه مدار مربوط به مسئله باال را رسم کنید
  .کردن دهانه ها و اتصاالت از سیستم عدد گذاری استفاده نمائیدشیرها را نام گذاری کرده و برای مشخص 

  
   طرح شماتیک دستگاه-5- 20 شکل
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   : هاپـــرسش
 هنگامیکه میله پیستون به موقعیت پایانی خود رسید کماکان در حالت تحریک شده باقی بماند ، دکمهاگر  - 1

  تأثیر آن بر حرکت میله پیستون چگونه خواهد بود ؟
یر آن بر کورس پیشروی اگر شیر غلطکی در وضعیت میانی کورس حرکتی میله پیستون قرار گیرد ، تأث - 2

 چگونه خواهد بود ؟
 .حالت اولیه سیستم را تشریح کنید - 3
 .عملکرد مدار را تشریح کنید -4

   شکل مدار-5- 21 شکل
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  شیر تخلیه سریع : 6 تمرین - 14-5

  :مسئــله 
 خمیک دستی و یک شیر غلطکی سبب پیشروی ابزار شکل دهی که بر روی یک دستگاه عملکرد ترکیبی شیر تحر

برای حرکت سریع . رانده میشودطرفهابزار شکل دهی بوسیلۀ یک سیلندر دو . کنندۀ لبه قرار گرفته است،میشود
اگر .نظیم باشدسرعت بازگشت باید قابل ت.  مورد استفاده قرار میگیردمداررو به جلو،یک شیر تخلیه سریع درون 

  .هر یک از دو شیر از حالت تحریک خارج شوند،ابزار به وضعیت اولیه خود باز میگردد
  

 :تمرین 
  . نقشه مدار مربوطه را رسم کنید

  .شیرها را نام گذاری کرده و برای مشخص کردن دهانه ها و اتصاالت از سیستم عددگذاری استفاده نمائید

   طرح شماتیک دستگاه-5- 22 شکل
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  :پــرسش 
   برای مدت کوتاهی تحریک شده و سپس آزاد شود ، چه اتفاقی برای سیلندر خواهد افتاد ؟دکمه اگر 

  .عملکرد مدار را تشریح کنید
   نقشه مدار-5- 23 شکل
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  کنترل وابسته به فشار : 6مثال  - 15-5
  :مسئلـه 

برجسته شکل رانده میشود،به صورت طرفه یک قطعه پالستیکی با استفاده از حدیده ای که توسط سیلندر دو 
. ستیکی را برجسته نمایدانجام داده و قطعه پالرا  ، حدیده میبایستی حرکت پیشروی دکمههنگام تحریک . میگیرد

. حرکت برگشتن حدیده هنگامی انجام خواهد شد که فشار مورد نظر در پشت پیستون سیلندر ایجاد شده باشد 
  .م باشدیفشار برجسته کاری باید قابل تنظ

  دستگاه طرح شماتیک -5- 24 شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  :راه حل 
 دو 2/5ر باید بوسیله تحریک دستی جانبی شیر  اولیه خود قرار ندارد،مداموقعیتاگر میله پیستون در 

  . ، به حالت اولیه برگردانده شود)حافظه(پیلوته
در وضعیت اولیه ، هیچ شیری تحریک نشده است، سمت میله پیستون سیلندر دارای فشار بوده و میله پیستون 

  .در موقعیت ابتدایی خود باقی خواهد ماند
 14 در دهانه کنترل ل عبور میدهد و در نتیجه سیگناخودو جریان را از  سوئیچ شده 1S شیر دکمهبا فعال کردن 

 سوئیچ میشود،فشار در سمت پیستون سیلندر ایجاد شده و 1V2شیر . ایجاد خواهد شد1V2شیر دو پیلوتی 
 از حالت تحریک،وضعیت سوئیچی شیر دو دکمهبعد از خارج شدن .میله پیستون حرکت پیشروی انجام می دهد

هنگامیکه میله پیستون به قطعه کار میرسد،جابجایی متوقف و در سمت پیستون .شد خواهد حفظ،1V2پیلوتی 
  .افزایش فشار سبب میشود که نیروی حدیده افزایش یابد. فشار سازی میشود
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زمانی که . متصل شده است1A،به خط فشار در سمت پیستون سیلندر (1V1) شیر تابع فشار (12)دهانه کنترل 
 در دهانه لاکنون سیگنا. سوئیچ میشود2/3رون سیلندر به حد فشار تنظیمی در شیر تابع فشار رسید،شیر فشار د

 سوئیچ میشود،فشار در سمت میله پیستون سیلندر ایجاد (1V2)شیر . بکار افتاده است(1V2) شیر (12) لکنتر
یمی شیر تابع فشار نمیباشد و این هنگام برگشت،فشار در حد فشار تنظ.شده و میله پیستون به داخل بر میگردد

  .شیر به وضعیت اولیه خود باز خواهد گشت
  

   نقشه مدار-5- 25 شکل

فشار تنظیمی شیر تابع فشار،جهت تضمین برای سوئیچ شدن قابل اطمینان باید همواره کمتر از فشار سیستم 
  .باشد

 آنگاه قبل از رسیدن به موقعیت قطعه کار،به داخل باز .اگر میله پیستون در حالت پیشروی با مانعی برخورد کند
 .خواهد گشت
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  کنترل تابع فشار و برجسته سازی قطعه پالستیکی  : 7 تمرین - 5- 16
  :مسئله 

 میگیرد،برجسته شده طرفه،که قدرت خود را از سیلندر دو  یک قطعه پالستیکی با استفاده از یک حدیده
انجام میشود که میله پیستون به طور کامل بسوی موقعیت قطعه کار بیرون حرکت برگشتن حدیده هنگامی .است
یک شیر غلطکی،بیرون آمدن کامل میله پیستون را . و فشار پشت پیستون به حد فشار تنظیمی رسیده باشدرفته

ده سیگنال برگشت میبایستی تنها هنگامی ایجاد شود که میله پیستون به موقعیت قطعه کار رسی. مشخص می کند
  .فشار درون محفظۀ پیستون بوسیلۀ یک فشار سنج، نشان داده میشود.باشد

  
  :تمرین

  . نقشه مدار مربوطه را رسم کنید
  .شیرها را نام گذاری نموده و برای مشخص کردن دهانه ها و اتصاالت از سیستم عدد گذاری استفاده نمائید

  
   طرح شماتیک دستگاه-5- 26 شکل
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  :پــرسش 
   تحریک برای مدت زمان کوتاهی فشرده و بالفاصله آزاد شود ، چه اتفاقی برای سیلندر خواهد افتاد ؟دکمهاگر 

  .عملکرد مدار را تشریح کنید
 

   نقشه مدار-5- 27 شکل
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   تأخیر زمانیشیر : 7 مثال - 17-5
  :مسئله 

به محض تحریک . جهت پرس کردن قطعات چسبدار به همدیگر،مورد استفاده قرار میگیردطرفهیک سیلندر دو 
  . انجام می دهد را،سیلندر حرکت پیشرویدکمه

 ثانیه در این حالت باقی بماند و بعد T=6هنگامیکه به موقعیت پیشروی کامل رسید،سیلندر میبایستی برای مدت 
شروع سیکل بعد تنها زمانی امکان .بازگشت سیلندر باید قابل تنظیم باشد.راٌ به وضعیت اولیه خود باز گرددفو

  .پذیر است که سیلندر به طور کامل به وضعیت اولیه بازگشته باشد
   طرح شماتیک دستگاه-5- 28 شکل

  
  : ه حل را

 به حالت اولیه حافظه 2/5اشد،مدار بوسیلۀ تحریک دستی جانبی شیر باگر میله پیستون در وضعیت ابتدایی خود ن
  .خود برگردانده میشود

فشار .در حالت تحـــــریک نمیباشد 1S2 )لیمیت سوئیچ ( در وضعیت اولیه،هیچ شیری به استثنای شیر غلطکی 
  .،باقی می مانددر داخل سیلندرو  دارد در سمت میله پیستون سیلندر وجود
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 تا زمانی که 1S2لیمیت سوئیچ . به عنوان شرط آغاز،بایستی تحریک شده باشند1S2 و لیمیت سوئیچ 1S1شیر 
یر دو فشاره اگر شرط شروع کامل شود،ش.میله پیستون در وضعیت اولیه خود قرار نگرفته،تحریک نخواهد شد

1V1 1 شیر دو پیلوتی (14) ل در دهانه کنترلاز خود عبور داده و سیگنا سوئیچ شده،جریان راV3 پدیدار 
ت پیستون سیلندر فشار سازی شده و میله پیستون پیشروی مس  سوئیچ میشود،در1V3شیر .میشود
بعد از .میباشد) کنترل هوای خروجی (   1V5سرعت پیشروی وابسته به تنظیم شیر کنترل جریان یک راهه .میکند

  .شودآزاد می تحریک از  1S2تاهی از حرکت پیشروی میله پیستون،لیمیت سوئیچ کومسیر 
  
  

   نقشه مدار-5- 29 شکل
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 (14) ل برقرار نمیباشد و سیگنال از پشت دهانه کنتر(1V1) هدر شیر دو فشار) و (ANDدیگر رط شدر ادامه،
اکنون . حذف میشود،در حالیکه موقعیت سوئیچی آن شیر حفظ شده و تغییر نمی کند(1V3)شیر دو پیلوتی 

تأثیر خواهد ،بی  تا زمانی که سیستم دوباره به وضعیت اولیه خود نرسیده است(1S1)تحریک مجدد شیر 
مخزن هوای موجود درون . فعال میشود(1S3)هنگامیکه سیلندر به موقعیت انتهایی خود رسید،لیمیت سوئیچ .بود

از طریق شیر کنترل جریان یک راهه ایی که در شیر تأخیر زمانی ( شروع به پر شدن (1V2)شیر تأخیر زمانی 
کنترل جریان درون شیر تأخیر (لویی افزایش فشار وابسته به تنظیم گمیزان.میکند)وجود دارد

شیر  (12) ل در دهانه کنترل سوئیچ شده و سیگنا2/3هنگامیکه فشار به اندازه کافی باال رفت،شیر .میباشد)زمانی
ت میله پیستون سیلندر فشار سازی شده و مس  سوئیچ میشود،در(1V3)شیر . پدیدار میشود(1V3)دو پیلوتی 

 خواهد  (1V4)سرعت بازگشت وابسته به تنظیم شیر کنترل جریان یک راهه .دمیله پیستون به داخل باز میگرد
  .بود

 از طریق شیر (1V2)از حالت تحریک خارج شده و مخزن شیر تأخیر زمانی  (1S3)هنگام بازگشت،لیمیت سوئیج 
زمانی،به موجود در شیر تأخیر  2/3در نتیجه شیر . به اتمسفر تخلیه میشود(1S3)سوئیچ و لیمیت یکسو کننده 

 شیر دو پیلوتی (12) لوضعیت آغازین خود باز خواهد گشت بنابراین سیگنال موجود در پشت دهانۀ کنتر
(1V3)حذف میشود،.  

 تحریک شده و سیکل جدید (1S2)هنگامی که میله پیستون به وضعیت اولیه خود باز میگردد،لیمیت سوئیچ 
 .میتواند آغاز شود
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  شیر تأخیر زمانی : 8 تمرین - 18-5

  :مسئــله 
به محض تحریک . جهت پرس کردن قطعات چسبدار به هم دیگر،مورد استفاده قرار میگیردطرفهیک سیلندر دو 

هنگام رسیدن به موقعیت پیشروی .انجام می دهدرا ،سیلندر مهار کننده به آرامی حـــرکت پیشروی دکمه
 ثانیه در این حالت باقی بماند و سپس فوراٌ به وضعیت اولیه خود باز T=6کامل،سیلندر میبایستی برای مدت 

تنها زمانی امکان پذیر است که سیلندر به طور کامل به وضعیت اولیه خود بازگشته و ،شروع سیکل بعد.گردد
دستی  شده به صورت آمادهدر طول این تأخیر قرار است که قطعه کار . ثانیه نیز از این حالت گذشته باشد5مدت 

  .سرعت برگشت باید سریع اما قابل کنترل باشد.دنجابجا شده و قطعات جدید جایگزین شو
  

  : تمرین
  .نقشه مدار مربوطه را رسم نمائید

  .شیرها را نام گذاری کرده و برای مشخص نمودن دهانه ها و اتصاالت از سیستم عدد گذاری استفاده کنید
  

   طرح شماتیک دستگاه-5- 30 شکل
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  :پــرسش 
  مدت کوتاهی فشرده و سپس به سرعت آزاد شود ، چه اتفاقی برای سیلندر خواهد افتاد ؟ی  شروع برادکمهاگر 

  .عملکرد مدار را شرح دهید
  

   نقشه مدار-5- 31 شکل
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  )6(بخش 

  

توسعه مدارهایی که دارای چند 

  عمل کننده هستند
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   کنترل چند عمل کننده - 1-6
  .از مسئله،اهمیت زیادی داردو مشخص  واضح ریفتعیک چند سیلندر،دارای در مورد مدارهای 

شرایط ویژه . مسیر،انجام میشود–ق دیاگرام مرحله کار  حرکت مطلوب برای تمامی عمل کننده ها از طرینمایش
  .شروع سیکل نیز باید تعریف شودترتیب برای 

  
نقشه مدار . به وضوح تعیین شوند،میتوان رسم نقشه مدار را آغاز کردحالتهای خاص و  حرکتاگر دیاگرام مسیر

  . طراحی شودA-4میبایستی مطابق با رهنمودهای شرح داده شده در بخش 
  
هنگام تداخل سیگنال،متوجه این امر . ای عملکرد صحیح یک مدار،جلوگیری از تداخل سیگنال ضروری استبر

شیرهایی که در . پدیدار شده اند)حافظه( یک شیر دو پیلوتیلمیشوید که دو سیگنال هم زمان در دو دهانۀ کنتر
شیر غلطکی : ورد استفاده قرار گیرند ادامه به آنها اشاره میشود،میتوانند برای از بین بردن تداخل سیگنال م

 یا) حافظه ای ( ، شیرهای تأخیر زمانی،شیرهای معکوس کننده با پالس دهنده کوتاه  ییبرگشت خالص یا شیرها
  .)شیفت رجیستر( ترتیبیشیرهای 

  
جهت ایجاد درک بهتر از این روشها،در ادامه مثالهایی برای استفاده از شیرهای غلطکی برگشت خالص و 

  .شده استده یرهای معکوس کننده آورش
  
  
  
  حرکت هماهنگ : 8 مثال - 2-6

  : مسئلــه 

مورد استفاده قرار ، یک سطح شیب دار رویترتیبدو سیلندر برای جابجایی قطعات از یک انبار به 
ر به انجام می دهد،قطعه را از انبارا  فشار داده میشود، سیلندر اول حرکت پیشروی دکمههنگامیکه یک .میگیرند

گرفتن در منطقه کاری سیلندر دوم جهت انتقال به سطح شیب دار  سمت بیرون حرکت داده و آن را برای قرار
به محض اینکه قطعه انتقال داده شد،سیلندر اول به داخل بر میگردد و عملیات بوسیلۀ .می کندهدایت خروجی،

  .سیلندر دوم ادامه پیدا میکند
  .میباشد مورد نیاز رفتن داخلدن و تمامی وضعیت های بیرون آمتایید 
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   طرح شماتیک دستگاه- 6-1 شکل

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

   مسیر– دیاگرام مرحلۀ کار - 6-2 شکل
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  وضعیت آغازین:  نقشه مدار - 6-3 شکل

  

  
  

  :راه حل 
یرند تا بیرون رفتن و به داخل میگ مورد استفاده قرار ها لیمیت سوئیچجایشیرهای غلطکی برگشت خالص به 

  . اعمال میشود2/3،سیگنال دستی ورودی از طریق یک شیر هدایت کنندآمدن میله پیستون را 
  

 در حالت تحریک (1S2) و (2S1)قرار دارند و لیمیت سوئیچهای  داخلدر وضعیت آغازین،هر دو سیلندر در 
  .میباشند

  . در حالت تحریک باشند(1S1) دکمه و (2S1)لیمیت سوئیچ باید شرط آغاز سیکل این است که 
  :تعیین شده و به مراحل زیر تقسیم بندی میشود مسیر حرکت سیکل حرکتی از دیاگرام 

   (1A)   سیلندر پیشروی                              ریک       در حالت تح(2S1) و (1S1)  1مرحله 
   (2A)   سیلندر پیشروی                                         در حالت تحریک         (1S3)  2مرحله 
   (1A) سیلندر    برگشت                                           در حالت تحریک       (2S2)  3مرحله 
   (2A)سیلندر      برگشت                                            در حالت تحریک      (1S2)  4مرحله 
  .وضعیت اولیه                                   در حالت تحریک(2S1)   5مرحله 
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 میله پیستون سیلندر  سوئیچ میشود و(1V2) )حافظه( دو پیلوته2/5 تحریک شود ، شیر (1S1) دکمهاگر  - 1
(1A)قطعه از انبار خارج میشود. پیشروی میکند.  

 تحریک (1S3) به موقعیت انتهایی حرکت پیشروی خود میرسد، لیمیت سوئیچ (1A)هنگامیکه سیلندر  - 2
 پیشروی (2A) سوئیچ شده و میله پیستون سیلندر (2V) )حافظه( دو پیلوته2/5سپس شیر .میشود
 . دار حرکت میکندقطعه بسوی سطح شیب.میکند

 تحریک (2S2) به موقعیت انتهایی حرکت پیشروی خود میرسد، لیمیت سوئیچ (2A)هنگامیکه سیلندر  - 3
 به داخل (1A) سوئیچ شده و میله پیستون سیلندر (1V2)ین امر سبب میشود که عنصر کنترل ا.میشود

 .باز گردد
 تحریک (1S2)می رسد، لیمیت سوئیچ  به موقعیت انتهایی حرکت بازگشت خود (1A)هنگامیکه سیلندر  -4

 به داخل باز میگردد و لیمیت سوئیچ (2A)میله پیستون سیلندر . سوئیچ میشود(2V)شده و عنصر کنترل 
(2S1) مینماید را به محض رسیدن به موقعیت انتهایی حرکت بازگشت خود، تحریک. 

 آغاز (1S1) دکمهد با فشار دادن سیکل جدی. اکنون سیستم دوباره به موقعیت آغازین خود بازگشته است -5
 .خواهد شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6بخش الف



 ١٠٦

  5 تا 1 نمایش مراحل - 6-4 شکل
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  تداخل سیگنال : 9 مثال - 3-6
   :مسئله

یچی خود را عوض کند که فقط یک سیگنال فرمان  تنها زمانی میتواند موضع سوئ2/5در کنترل حرکت هماهنگ ، شیر حافظه 
 فعال بوده و 2/5اگر دو سیگنال به طور همزمان ایجاد شود ، هر دو سیگنال در خطوط فرمان شیر . به آن رسیده باشد

  .راههای مختلفی برای حل این مشکل وجود دارد. تداخل سیگنال رخ می دهد 
 .شخص شوندبه هر حال ، ابتدا باید نقاط تداخل سیگنال م

   عناصر ورودیعملکرد  با وضعیت حرکت  مسیر  دیاگرام- 6-5 شکل
  

  
  

   در کجاها تداخل سیگنال اتفاق می افتد ؟:پرسش 
  . نقشه مدار با تداخل سیگنال- 6-6 شکل
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  :راه حل 
 شیر دو (12) در دهانه کنترل در وضعیت آغازین ، سیگنال. اتفاق می افتد  3 و 1تداخل سیگنال در مراحل 

 تحریک شود، 1S1 دکمهاگر .  پدیدار شده است(2S1) از طریق لیمیت سوئیچ تحریک شدۀ (1V2) )حافظه(پیلوته
این تداخل سیگنال میتواند با استفاده از .  ایجاد خواهد شد(1V2) )حافظه( شیر دو پیلوته(14) سیگنالی در دهانه کنترل

این شیرها بوسیله میله پیستون، فقط در یک جهت تحریک میشوند و . شیرهای غلطکی برگشت خالص ، برطرف شود
سیدن به موقعیت های ابتدا و به گونه ای طرح ریزی شده اند که تحریک آنها تنها در مدت زمان کوتاهی قبل از ر

  .انتهایی مربوطه ، انجام میشود
  (1A)میله پیستون بیرون آمدۀ سیلندر .  رخ می دهد(2V) )حافظه(ه ، تداخل سیگنال در شیر دو پیلوت3در مرحله 

ک  را تحری(2S2) پیشروی کرده و لیمیت سوئیچ (2A)میله پیستون سیلندر .  را تحریک میکند(1S3)لیمیت سوئیچ 
 کماکان در حالت (1S3)اگر لیمیت سوئیچ . اٌ سیگنالی را برای بازگشت سریع میله پیستون  ، ایجاد میکندتکرده و نتیج

 می رسند و شیر توانایی سوئیچ (2V) )حافظه(تحریک باقی مانده باشد ، دو سیگنال به طور همزمان به شیر دو پیلوته
  .شدن را نخواهد داشت
در .  از نوع غلطکی با برگشت خالص باشد ، تداخل سیگنال برطرف خواهد شد(1S3)ت سوئیچ در اینجا نیز اگر لیمی

جهت فلش نشان می دهد که . رسم شده است (1S3) و (2S1)فلش بر روی لیمیت سوئیچ های خط مدار ، یک دیاگرام 
خالف هیچگونه هنگام حرکت در جهت م. در کدام جهت حرکت ، شیر غلطکی با برگشت خالص تحریک خواهد شد

  .تحریکی اتفاق نخواهد افتاد
  
  

   نقشه مدار- 6-7 شکل
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  :برطرف کردن تداخل سیگنال با استفاده از شیرهای تحریک غلطکی برگشت خالص، معایب زیر را دارا میباشد 
 .مشخص نخواهد شدموقعیت پایانی به طور دقیق  •

 .عملکرد معیوب در نتیجه آلودگی •

 .کنترل سریع سیستم ها امکان پذیر نمیباشد •
  
  )حافظه ای (  حذف سیگنال بوسیلۀ شیرهای معکوس کننده - 4-6

اساساٌ نظر . حذف سیگنال بوسیلۀ شیرهای معکوس کننده ، راه حلی است که به طور پیوسته مورد استفاده قرار میگیرد
این امر با مسدود کردن جریان عنصر . ت که یک سیگنال فقط تا زمانی فعال بماند که به آن احتیاج استبر این اس

سیگنال دهنده بوسیله یک شیر معکوس کننده و یا رساندن انرژی به عنصر سیگنال دهنده تنها تا زمانی که سیگنال 
 . استفاده میشود)حافظه(ن ، از یک شیر دو پیلوتهبرای تأثیر بر عملیات معکوس کرد. مورد احتیاج است ، محقق میگردد

 
  
  )حافظه ای ( شیرهای معکوس کننده  : 10 مثال - 5-6

  مسئــله
یک شیر معکوس کننده میبایستی بجای شیرهای غلطکی برگشت خالص ، جهت برطرف کردن تداخل سیگنال مورد 

 در زمان مناسب ، جهت برطرف (2V) و (1V2) )حافظه( دو پیلوته2/5حذف سیگنالها در شیرهای . استفاده قرار گیرد
 (1S3) و (2S1)برای دست یافتن به این امر ، خطوط فشار لیمیت سوئیچهای . ساختن تداخل سیگنال ، ضرورت دارد 

یعنی سیگنالهای مخالف در . میبایستی به سرعت و قبل از اینکه سیگنالی در جهت مخالف دریافت شود ، تخلیه شوند
  . وجود نخواهند داشت(2V) و (1V1) ایی شیرهای حافظه
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  :راه حل 
ارد در وضعیت د به عهده (P2) و (P1) ،وظیفه تهیه و تخلیه هوای فشرده را برای خطوط (0V)شیر معکوس کننده 

 دهانه  در حالت تحریک بوده و(1S2) و (2S1)داخل قرار دارند ، لیمیت سوئیچ های در و میله پیستون دآغازین ، هر 
  . دارای فشار میباشد(2V) و (1V) حافظه  2/5 شیرهای (12)کنترلی 

 (P2) دارای هوا شده و هوای خط (P1)خط . سوئیچ میشود  (0V) ، شیر معکوس کننده (1S1) دکمهبعد از تحریک 
 دارای فشار (1V) شیر (12) در حالت تحریک باقی می ماند ، اما دهانه کنترلی (2S1)لیمیت سوئیچ . تخلیه میشود

  . پدیدار شده و شیر سوئیچ میشود و خط کاری را تعویض میکند(1V) شیر (14)فشار در دهانه کنترل . نمیباشد
 آزاد شده و هوای دهانه کنترلی (1S2) پیشروی خواهد کرد که به موجب آن لیمیت سوئیچ (1A)میله پیستون سیلندر 

  . تخلیه میشود(0V) شیر معکوس کننده (14)
 تحریک شده و شیر (1S3) ، به انتهای طول کورس خود رسید ، لیمیت سوئیچ (1A)یکه میله پیستون سیلندر هنگام
(2V) میله پیستون سیلندر ). سوئیچ میشود (  خط کاری را تعویض میکند(2A)پیشروی خواهد کرد . 

به محض رسیدن به . زاد میشود آ(2S1)بعد از اینکه میله پیستون موقعیت آغازین خود را ترک کرد ، لیمیت سوئیچ 
 دارای (P2) سوئیچ میشود ، خط (0V)شیر معکوس کننده .  تحریک میشود(2S2)موقعیت انتهایی ، لیمیت سوئیچ 

  ). تخلیه میشود ( حذف میشود(P1)فشار شده و فشار خط 
  . به داخل باز میگردد(2A) سوئیچ شده و میله پیستون سیلندر (2V)شیر 

 سوئیچ شده و 1V در وضعیت تحریک قرار میگیرد، شیر (2S1)عیت آغازین ، لیمیت سوئیچ هنگام رسیدن به وض
هنگامیکه میله پیستون به موقعیت ابتدایی خود می رسد ، لیمیت .  به داخل باز میگردد(1A)میله پیستون سیلندر 

  . تحریک شده و سیستم مجدداٌ در وضعیت شروع خود قرار می گیرد(1S2)سوئیچ 
  .سیکل جدید آغاز خواهد شد ، (1S1) دکمه دادن با فشار
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   نقشه مدار- 6-8 شکل
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  )حافظه ای ( شیرهای معکوس کننده  : 11 مثال - 6-6
  مسئلـــه

قطعات بوسیلۀ . بایستی از یک انبار عمودی به سوی یک سطح شیب دار منتقل شوندبا استفاده از ایستگاه نقل و انتقال ، مواد می
  . میشوندفرستاده به سوی سطح شیب دار  (2A) و بوسیلۀ سیلندر  شده از انبار به بیرون منتقل (1A)سیلندر 

سیکل با فشار .  برگشته باشد به داخل(2A) تنها زمانی باید به سمت بیرون پیشروی کند که سیلندر (1A)میله پیستون سیلندر 
  .برای تایید کردن موقعیتهای سیلندر از لیمیت سویچ ها استفاده میشود. مۀ شروع ، آغاز میشودکد

   طرح شماتیک دستگاه- 6-9 شکل

  
  مسیر حرکت    دیاگرام-6- 10 شکل
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  نقشه مدار-6- 11 شکل

 

 

 

 

 

6بخش الف

1A 2A

1V2 2V2

0V7

0V4

0V3

0V6

0V5

1V1 2V1

1S1 
0V20V1

P1 
P2 
P3 



 ١١٤

  

  :راه حل 
این بدان معنا است که عناصر ورودی . میباشنددر نقشه مدار ، تمامی عناصر ورودی سیگنال در حالت فعال 

در این روش ، هوای فشرده ) . مستقیماٌ از مخزن هوای فشرده ( مستقیماٌ بوسیلۀ هوای فشرده تأمین می شوند 
تن یک پروسۀ کنترلی ، دیگر مجبور به جریان یافتن از میان تمامی شیرهای متصل شده در مدار برای راه انداخ

عناصر ورودی از طریق شیرهای دو  .افت فشار کاهش پیدا کرده و کنترل سریعتر انجام میگیرد. نخواهد بود
  . متصل شده اند)حافظه(فشاره به شیرهای معکوس کننده
مرحلۀ اول  . میباشد و به صورت بالقوه در دو نقطه تداخل سیگنال وجود داردعملکرد مدار دارای سه مرحله 

.  فوراٌ به داخل باز خواهد گشت(1A) میباشد که به دنبال آن در مرحله دوم ، سیلندر (1A)پیشروی سیلندر 
      در بنابراین در صورت استفاده نکردن از تکنیک شیرهای معکوس کننده ، احتمال رخ دادن تداخل سیگنال 

 در حالت (2A) از ابتدا توسط سیلندر (2S1)شیر .  وجود خواهد داشت (1V1) شیر (12) و (14)دهانه های 
مۀ ک از نوع تحریک لحظه ای میباشد و در اغلب موارد نیز ، تحریک د(1S1) شیر دکمهاما . تحریک قرار دارد 

وسیله ای جهت از بین   میتواند بعنوان(1S1)شیر بنابراین . ، مورد قبول نمیباشدشروع برای مدت زمان طوالنی
  .بردن اولین تداخل سیگنال مورد استفاده قرار گیرد

    رخ3در اینجا مشکل در مرحلۀ .  اتفاق می افتد (2V1) و شیر (2A)دومین تداخل سیگنال در رابطه با سیلندر 
سیگنال اول از دو . صله به داخل باز گرددزمانی که سیلندر میبایستی بعد از حرکت پیشروی کامل بالفا. می دهد
  . باید مدت زمان کوتاهی پدیدار شده و سپس حذف شود(2V1)ورودی شیر کنترل سیگنال 

.  یافته است توسعه مرحله کاری،3 خط تغذیه جهت 3 شیر معکوس کننده به ،برای از بین بردن تداخل سیگنال مدار
  . میباشند3ا  ت1 نمایانگر مراحل جداگانۀ P3 تا P1خطوط 

 تغذیه  P1 خط   از طریق(14) در دهانۀ (1V1) بیرون می آید، بنابراین سیگنال فرمان 1A سیلندر 1در مرحلۀ 
  .میشود

   حرکت پیشروی انجام(2A) به داخل باز میگردد و سیلندر (1A)سیلندر :  انجام میشود 2دو حرکت در مرحلۀ 
  .میکند تغذیهرا  (2V1) شیر (14) و دهانه (1V1) شیر (12)هانه  سیگنالهای فرمان دP2بنابراین خط . می دهد

این عمل به علت رسیدن سیگنال فرمان .  میبایستی به داخل باز گردد(2A)در مرحلۀ سوم ، میله پیستون سیلندر 
  .تأمین میشود ، انجام میپذیرد  P3 که از طریق خط (12) در دهانه (2V1)به شیر 

سپس .  میبایستی برای شروع سیکل تحریک شوند (2S1) و (1S1)دهد که شیرهای سمت ورودی مدار نشان می 
این شیر جهت فعال کردن خط .  را تغذیه میکند(0V6) شیر معکوس کننده (12) تحریک شده و دهانه (1S3)شیر 

P2 و تخلیه خط P1 سوئیچ میشود ، .  
 (2S2)میباشند که بوسیلۀ شیرهای به خارج  (2A)به داخل و رفتن سیلندر  (1A)بازگشتن سیلندر حرکات بعدی ، 

 سوئیچ (0V5)شیر .دنتائید میشو }  سری شده اند (0V5) شیر معکوس کنندۀ (12)که به دهانۀ  {   (1S2)و 
 توسط سیلندر در (2S1)اکنون به محض تحریک شدن شیر .  فعال میگردد P3تخلیه شده و خط   P2میشود خط 

 ، سبب آغاز (1S1) شروع دکمهفشار دادن .  جهت برقراری شرط شروع میشود ، سیکل کاری(2A)حال بازگشت 
  .مجدد سیکل میشود
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  های پنیوماتیکی سیستم در عیب یابی
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   مستند سازی- 1-7
  :مستند سازی یک سیستم پنیوماتیکی شامل موارد زیر میباشد 

 .دیاگرام عملکرد •

 .نقشه مدار •

 .دستورالعمل کاری •

 .اطالعاتبرگه های  •
  

 هنگامیکه سیستم اصالح شد ، مستند سازی و پیشینه ماشین نیز باید به منظور منعکس کردن تغییرات اعمال شده ، تجدید
  . ها به آسانی صورت گیردخطا و حذف عیب یابی تا ، شوندنظر

  
  
  عیوب و تأثیرات دالیل - 2-7

  : میباشد به طور کلی ، نقصان در عملکرد یک سیستم مطابق با موارد زیر
  

 :سائیدگی و خوردگی در اجزاء و خطوط که در اثر موارد زیر شدت می یابد  •

  ).هوای مغشوش ، دما  جریان( دمای محیط اطراف  - 
 ).یا روغن زنی بیش از اندازه زیاد رطوبت ( کیفیت هوای فشرده  - 
 .حرکت نسبی اجزاء - 
 .بار گذاری اجزاء به صورت نادرست - 
 .نگهداری و تعمیرات نادرست - 
 .اتصال و مونتاژ نادرست - 

  :های سیستم شوند  ، از قبیل یاین تأثیرات میتوانند منجر به عملکردهای ناقص و خراب
 .بسته شدن خطوط •

 .گیرپاژ کردن اجزاء •

 .شکستگی •

 .نشتی •

 .افت فشار •

 .سوئیچ شدنهنگام  در عملکرد بد •
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  تشخیص خطا
را برای کردن خطاها ، هزینۀ تعمیرات و زمان خواب  سیستماتیک جهت پیدا کردن و برطرف روشبه کاربردن یک 

  .سیستم پنیوماتیکی کاهش می دهدکنترل یک 
  :خطاها به طور کلی به دو صورت زیر رخ می دهند 

 .در اثر موانع و یا نقص های خارجی اجزاء ماشین •

 .نقص های درونی سیستم کنترل •
  

ندرت با نقص ماشین یا سنسورهای خارجی ، مطابقت تجربه نشان داده است که بروز نقص در سیستم کنترل ، به 
  .دارد

  
  پیدا کــــردن خطا

یک . رخ دهد ، این امر خود را از طریق عملکرد ناقص و یا در طول زمان خواب ماشین ، آشکار خواهد کرد اگر خطایی 
  .قابل برطرف کردن باشدمیتواند زیر روشهای خطا از 
 .گهداری و تعمیراتنحذف خطا بوسیلۀ اپراتور یا پرسنل  •

 .حذف خطا از طریق دادن خدمات به مشتری •
  
  

. قابل تشخیص و حل شدن باشندمیتواند ، خطاهای داخلی ، اغلب توسط یک اپراتور با تجربه اکثرخطاهای خارجی و
اگر مشکل به سرعت قابل حل نباشد ، مشخصات ماشین در نقطۀ بروز نقص و وضعیت سیستم کنترل میبایستی ثبت 

 میتواند تصمیماتی دربارۀ نوع نقص که اتفاق افتاده است نگهداری و تعمیراتبا استفاده از این اطالعات ، مهندس . شود
 .اتخاذ نماید  راکارهای ضروری برطرف کردن آن برایو 

این بنابر. انجام پذیرد) در طول زمان بروز نقص و اقدامات انجام شده جهت حذف آن ( تشخیص خطا باید بدون تأخیر 
  .زمان خواب ماشین به حداقل خواهد رسید
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   پیشگیرانه نگهداری و تعمیرات 
اگر در مرحله طراحی و .  خطاهای طراحی یا برنامه ریزی ، رخ دهدنتیجهسائیدگی زودرس یا خرابی اجزاء میتواند 

  .می یابدبرنامه ریزی نکات زیر مدنظر قرار داده شوند، خطر خرابی زودرس ماشین کاهش 
 .و سیگنال دهنده ها انتخاب مناسب اجزاء •

     تعداد سوئیچ شدن ها،  ( و محیطی باید به گونه ای تنظیم شوند که با شرایط عملیاتی سیستمآنها
 .مناسبت داشته باشند) بارگذاری های زیاد 

 .محافظت از اجزاء در برابر آلودگی  •

 .ضربه گیرها کردن اضافهمکانیکی نیروهای عمل کننده از طریق جذب  •

 . با طول کوتاه و در صورت لزوم مجهز به تقویت کننده لولهخطوط •
  

   خطا در سیستم های پنیوماتیکیپیدا کردن
) بعد از اینکه تنظیمات اولیه انجام شد ( ست ، برای مدتیا ، یک سیستم پنیوماتیکی که به تازگی طراحی و نصب شده "معموال

  .دبه صورت بی عیب کار خواهد کر
حتی کنترلهای پیچیده تر . وقتی خطا یا خرابی رخ می دهد ، مهم اینست که اقدامات بعدی به صورت سیستماتیک انجام شوند

  .تست شوند)  خطا یافتنبرای ( نیز میتوانند به واحد های کوچکتر تقسیم شده و بعد مستقل از یکـــدیگر 
  

  .یا خدمات مشتری ، فرا خوانده شودتعمیرات و نگهداری  لباید پرسناگر اپراتور قادر به برطرف کردن خطا نباشد آنگاه 
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  از نارسایی بخش تولید هوای فشردهعیب های ناشی 
کار  پنیوماتیکی در اثر نبودن منبع تغذیۀ مناسب ، بدون هوای فشرده کافی هایسیستم از ییبارها اتفاق می افتد که بخش ها

  : بوجود می آیند عبارتند از  در سیستم ای فشردهوه هایی که در اثر نارسایی بخش تولیدعیب  . خواهند نمود
 . مطلوب نمیباشدهمیشهسرعت شفت پیستون  •

 .در اثر افت فشار ) برای مدت زمانی کوتاه ( افت نیرو در بخش سیلندر قدرتی  •

 .زمانهای سوئیچ شدن طوالنی •
 که خود ممکن است در اثر وجود آلودگی یا پیچ خوردگی سوراخطح مقطع های در نتیجه ایجاد تغییراتی در سعالئم یکسان 

  .رخ دهدهمچنین افت فشار ممکن است در اثر وجود نشتی در بعضی از قسمت ها و . در خطوط اتفاق افتاده باشد
  

  عیب های ناشی از بهم فشرده شدن و سایش
 خطرات و، )ه در بسیاری از موارد بی نهایت جدی میباشد ک( نظر از خوردگی سطوح در اثر سایده شدن آنها به هم صرف

 احتیاج است تا شیر بوسیلۀ نیروی فنر به وضعیت اولیه خود باز  در زمانیکهدر اثر برخورد قطعات شیرکه قابل توجهی 
  .گردد

تمامی . غ دارندره و تشکیل رزین و صمروان سازهایی که دارای افزودنی نمیباشند، تمایل زیادی جهت تبدیل شدن به شی
 بر روی هم با تلرانس نزدیک میباشند، مخصوصاٌ به این مقاومتها در لغزندهاتصاالت موجود در شیرها که دارای اجزاء 

  .برابر حرکت ، حساس هستند
  

  عیب های ناشی از آلودگی 
این امر باعث . ب شود عموماٌ در یک سیستم پنیوماتیکی ، باید یک واحد مراقبت بعد از بخش تولید هوای فشرده ، نص

ذرات : برای مثال  ( ههنگام مونتاژ یا تعمیرات ، ممکن است ذرات آلود. از هوای فشرده میشود  هجداسازی ذرات آلود
در خطوط فشار باقی بمانند و در هنگام کارکرد سیستم ، وارد شیرها ) موجود در قسمتهای حدیده شده ، آب بندها و غیره 

  .شوند
این . نیز ممکن است آلودگی وارد خطوط فشار شود.  شود جهت سرویس متوقف میییستم برای مدتدر مواردی که س

  :آلودگی ها ممکن است باعث ایجاد تأثیرات زیر شوند
 .دن بر روی هم میباشلغزنده چسبندگی یا برخورد در قسمت هایی از شیر که دارای قطعات  •

 .نشستینشتی در شیرهای  •

 .کنترل جریانمسدود شدن دهانۀ شیرهای  •
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  نگهداری و تعمیرات  - 3-7

در عملکرد سیستمهای کنترل را تعمیرات سیستماتیک به طوالنی شدن عمر کاری کمک کرده و قابلیت اعتماد نگهداری و 
  .افزایش می دهد پنیوماتیکی

تعمیراتی نگهداری و ک برنامۀ ی. تعمیراتی مفصل تهیه و تنظیم شودداری و هنگباید برای هر سیستم پنیوماتیکی یک برنامۀ 
  .بیانگر عملیات تعمیرات و فواصل زمانی الزم جهت انجام تعمیرات میباشد

 دیاگرام شاملتعمیراتی جامع و مستند سازی شده نیز باید نگهداری و  پیچیده ، یک برنامۀ  کنترلیدر مورد سیستمهای
  .باشدعملکرد و نقشه مدار 

باید انجام شوند به مدت زمان استفاده ، دوام  بر روی هر قطعه تعمیراتی جداگانه که نگهداریفواصل زمانی بین عملیات 
تعمیراتی زیر باید به طور پیوسته و در فواصل نگهداری و  عملیات.قطعات در برابر سایش و محیط اطراف بستگی دارد

  :زمانی کوتاه  انجام پذیرند 
 واحد مراقبت  

 . فیلترکردنبازدید  - 
 . تخلیه آب به طور مرتبدنبازدید کر - 

  .باشد استفادهدر حال  روغن زن اگر,پرکردن و تنظیم کردن روغن زن - 
  خاک به روی آنها کردن تولید کننده های سیگنال برای احتمال نشستن گرد وبازدید 

  
  :در فواصل زمانی بیشتر انجام پذیرد می تواند تعمیراتی زیر نگهداری و  عملیات

 . نشتی هابرای اتصاالت ی ها کردن آب بندبازدید 
 . کردن خطوط متصل به قسمت های متحرکتعویض 

 . کردن یاتاقانهای شفت در سیلندر برای احتمال پوسیدگی و تعویض آن در صورت لزوم بازدید 
 . فیلترقسمتهای کردن تعویضتمیز و یا  
 ).ایمنی ( عمل کردن شیرهای اطمینان جهت  کردن بازدید 
 . کردن پایه هابازدید 
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  :بقسمت 

  تئـــــوری
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  مبانی پنیـوماتیک
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  مبانی فیزیکی - 1-1
  :هوا ، گازی است که به فراوانی یافت میشود و ترکیبی است از 

  ). هوا حجم %78تقریباٌ ( نیتروژن  
  ). هواحجم%  21تقریباٌ ( اکسیژن  

  
  . کمی از دی اکسید کربن ، آرگون ، هیدروژن ، نئون ، هلیوم ، کریپتون و زنون میباشدهوا همچنین شامل درصد

 اطالعات زیر از . برای کمک به درک بهتر قوانین طبیعت از جمله رفتار هوا ،  دیمانسیون فیزیکی مورد استفاده قرار میگیرند
  .گرفته شده است ) SI  سیستم  ( " سیستم آحاد بین المللی "

  :  )اصلی(ای پایهواحده
  واحد        سمبول        کمیت  
  (m)متر         L        طول  
  (Kg)کیلوگرم         m        جرم  
  (s)ثانیه     t        زمان  
  )k 15/273=0°C  ،  k(کلوین          T        دما  

  
  :)فرعی(واحد های  مشتق شده 

  واحد       سمبول        کمیت 
   kg • m/s2=(N) 1نیوتن        F        ونیر  
  (m² )متر مربع         A    )حت مسا( سطح مقطع  
  (m³ )متر مکعب         V        حجم  
  qv          ( m³/s )                              دبی  
 (Pa)پاسکال         P        فشار  
          1 Pa= 1 N/m2 

1 bar = 105 Pa 
  نیرو= جرم •شتاب     : قانون نیوتن 

           F = m • a 
    g = 9.81 m/s2 .د با شتاب گرانشی زمین جایگزین میشوaگاهی 
  ).نیوتن  ( 1N در اثر نیروی عمودی 1m²یک پاسکال برابر است با فشار ثابت وارد بر سطحی به مساحت : فشار 
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   ).pamb(نوان فشار اتمسفر شناخته میشود فشار عمومی وارد بر سطح زمین به ع
 

ناحیه  و(pe >o)  فوقانی فشار ناحیه این فشار بعنوانناحیۀ باالی. میشودشناخته این فشار همچنین به عنوان فشار مرجع 
  : فرمول زیر محاسبه میشود  طبق(pe) تحتانیفشار بعنوان ناحیه فشار زیرین این 

pe = pabs – pamb 
 

  :طبق نمودار زیرنشان داده شده استاین فرمول 

   فشار هوا- 1,1 شکل

  
  .فشار هوا دارای یک مقدار ثابت نمیباشد و باتوجه به موقعیت جغرافیایی ، آب و هوا متفاوت است

مربوط میباشد ، مقدار آن با مجموع فشار جو و فشار اضافی یا ) خالء (  ، مقداری است که به فشار صفر pabsفشار مطلق 
 " اضافه بر فشار جو "ج هایی استفاده میشود که تنها فشار اضافی را در عمل ، به طور عمومی از گی. برابر استخالء 

  .100 Kpa ( 1bar )    بیشتر از      تقریباٌ pabsمقدار فشار مطلق . نمایش می دهند 
   .  میشودبیان  حالت استاندارد بهعموماٌ ، تمامی اطالعات مربوط به کمیت هوا اصطالحاٌ

دارد به وضعیت های جامد ، مایع یا گازی مواد گفته میشود که با دما و فشار استاندارد  ، حالت استانDIN 1343 مطابق با
 .تعریف میشوند

 Tn = 273.15 K, tn = 0 °Cدمای استاندارد  
 pn = 101325 Pa = 1.01325 barفشار استاندارد  
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   خصوصیات هوا- 2-1

در پنیوماتیک ، نیروهای موجود بین مولکولهای . ی آن است یکی از ویژگیهای هوا ، داشتن کمترین چسبندگی میان مولکولها
هوا مانند تمامی گازها دارای شکل ثابت و خاصی نمیباشد و شکل آن . هوا عموماٌ در شرایط کاری نادیده گرفته میشوند

  .برای مثال هوا شکل محفظۀ اطرافش را به خود میگیرد. بدون کمترین مقاومت از خود ، تغییر میکند 
  

   ماریوت– قانون بویل - 1-2 شکل

  
   ماریوت –قانون بویل 

رابطه ای که در عمل بین این دو حالت . نشان دهدشدن از خود هوا میتواند متراکم شود و در این حال تمایل برای انبساط 
 از گاز با فشار مطلق به طور یدر دمای ثابت ، حجم جرم مشخص. یوت آورده شده است مار–وجود دارد ، در قانون بویل 

حاصل ضرب فشار مطلق و حجم برای جرم مشخصی از گاز ، دارای یک مقدار ثابت : برای مثال . تناسب میباشدممعکوس 
  .میباشد

  = p1 • V1 = p2 • V2 = p3 • V3مقدار ثابت 
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  مثال عددی 
 از حجم خود ، 1/7شار اتمسفر بوسیلۀ یک کمپرسور به اندازۀ فهوا در .  ماریوت را تشریح میکند–قانون بویل مثال زیر ، 

  .متراکم شده است
   چه فشاری را برای هوا نشان می دهد ؟ " فشار سنج " دما ثابت باشد ، گیج هدر صورتیکه این پروسه یک پروس

p1 • V1 = p2 • V2 

2

1
12 V

V
pp •= توجه:      V2 / V1 = 1/7 

p1 = pamb = 100 kPa = 1 bar 
p2 = 1 • 7 = 700 kPa = 7 bar absolute 

  :بنابراين 
pe = pabs – pamb = (700 – 100) kPa = 600 kPa = 6 bar 

  . باشد7 : 1 باید دارای نسبت تراکم دداررا  kpa 600 کمپرسوری که توان تولید
  :لوساک  قانون گی

 قانون مطابق با. باال رفته است1k از حجم خود منبسط شود ، دمای آن 1/273 به اندازه 273k ثابت دمای اگر هوا در فشار
  .لوساک ، حجم جرم مشخصی از گاز ، تا زمانی که فشار ثابت باشد ، با دمای مطلق متناسب است گی

 V1=T1 و حجم در دمای V2 = T2حجم در دمای 

2

1

2

1

T
T

V
V

= 

  V/T=مقدار ثابت               یا          
  :V∆تغییرات حجم 

1

12
112 T

TT
VVV∆V

−
•=−=  

  : داریم V2در ادامه برای 

)T(T
T
V

V∆VVV 12
1

1
112 −+=+= 
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 درجۀ سانتی گراد بر مبنایبرای انجام محاسبات .  باشد، کاربرد دارند(K) تنها زمانی که دما بر حسب کلوین باالتساویهای 
(°C)ستفاده می کنیم از فرمول زیر ا.  

)T(T
TC273

V
VV 12

1

1
12 −

+°
+=  

  
  مثال عــددی

 ایـــــدن به دمــــــتا رسیT1 = 293 K (20 oC) وا در دمای ـــــــر مکعب از هـــــمت 0.8

T2 = 344 K (71 oC)؟میباشدمیزان انبساط هوا چقدر .  حرارت داده میشود   
  

333
2

3
3

2

0.94.m0.14m0.8mV

293K)(344K
293K
0.8m0.8mV

=+=

−+=
 

  
 

  .رسیده است m3 0.94ساط یافته و به حجم انب   m3 0.14هوا به اندازه 
اگر در هنگام افزایش دما ، حجم ثابت نگه داشته شود ، نتیجتاٌ منجر به افزایش فشار می شود که مقدار آن از فرمول زیر 

  :محاسبه میشود 

2

1

2

1

T
T

p
p

= 

  یا

Constant
T
p
=  

  : معادلۀ گاز کامل 
  : مورد قبل میباشد 3معادلۀ گاز کامل ترکیبی از 

  

Constanمقدار ثابت 
T

Vp
T

Vp

2

22

1

11 =
•

=
•  

  .در رابطه با جرم مشخصی از گاز ، حاصل ضرب حجم و فشار تقسیم بر دمای مطلق ، مقدار ثابتی خواهد بود
تور به این ترتیب که برای هر مورد یکی از سه فاک. از معادلۀ گاز کامل میتوان قانون های اشاره شدۀ قبل را نتیجه گرفت 

V,P یا Tثابت در نظر گرفته میشود .  
 .تغییرات هم فشار      ثابت Pفشار  
 .تغییرات هم حجم      ثابت Vحجم  
  .تغییرات هم دما       ثابت   Tدما  

 

مقدار ثابت

مقدار ثابت

  1ب بخش 
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  تولید و تـوزیع هوای فشرده
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   هـواآماده کردن - 1-2
  :ت برای منبع هوای فشرده تضمینی جهت جهت ادامۀ عملکرد سیستم های کنترل و عناصر کاری ، الزم اس

 .مورد نیازدارا بودن فشار  •

 خشک بودن و  •

 .تمیز بودن وجود داشته باشد •
تأثیر آن . د نبیشتری به خود میگیرزمانی  شتاب ، سیستمعناصرمیان در  خرابیاگر این شرایط برآورده نشوند ، آنگاه 

  .ه های تعمیرات و یا تعویض قطعات میباشدافزایش زمان خواب ماشین آالت به عالوه افزایش هزین
هوای فشرده قبل از رسیدن به تجهیزات مصرفی از میان یکسری اجزاء به . تولید هوای فشرده با متراکم سازی آغاز میشود

 ذرات کثیف ، روغن و آب که به سیستم میزاننوع کمپرسور و محل آن بر کمتر یا بیشتر شدن . هم پیوسته جریان می یابد 
  .نیوماتیکی وارد میشود ، مؤثر استپ

  :آماده سازی هوای فشرده در نظر گرفته شوند عبارتند از  تجهیزاتی که باید جهت تولید و
 .فیلتر ورودی •

 .کمپرسور هوا •

 .مخزن هوا •

 .خشک کن هوا •

 .فیلتر هوا با جدا کنندۀ آب •

 .روغن زن در صورت لزوم •

 . فشاررگوالتور •

 .محل های آب بندی •
  

ای که به خوبی آماده سازی نشده باشد ناچاراٌ منجر به خرابی و عملکرد ناقص خواهد شد و ممکن است خود هوای فشرده 
  :را به شکل های زیر در سیستم آشکار سازد 

 .خوردگی سریع در آب بندها و اجزاء متحرک سیلندرها و شیرها •

 .شیرها بیش از حد روغنی شده •

 . صدا خفه کن هاگرفتگی •

 .ا ، شیرها، سیلندرها و اجزاء دیگرلوله ه خوردگی در •

  .Flush outروغن کاری اجزاء متحرک به صورت  •
  
  

برای مثال در صنایع ( در مورد نشتی ،اتالف و خروج هوای فشرده ممکن است تا باعث خراب شدن محصول تولیدی شود 
  ).غذایی 
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  میـزان فشار
 بهتجر. طــــراحی شده اند kPa (bar 10-8) 1000 تا 800اکثر بعنوان یک قاعده ، اجزاء پنیوماتیکی برای فشار کار حد

 همواره در حدود. مناسب است  kPa (6 bar) 600تقریباٌ فشار ) اقتصادی ( عملی نشان داده است که برای عملکرد بهینه 
 ، زانویی ،  افت فشار در سیستم انتظار می رود که علت آن وجود مسیرهای مسدودkPa (0.1 and 0.5 bar) 50  تا10
سیستم .  و افت فشار لوله ها میباشد که این خود بستگی به سایز سیستم لوله کشی و نحوۀ طرح بندی آن داردینشت

  به سطح فشار کارید فشار را تأمین کند تا بتوان7)تا   bar) kPa 6.5  700 تا650کمپرسور باید حداقل 
600kpa)6bar(رسدب قابل قبول .  

  

  وا کمپرسورهای ه- 2-2
انتخاب کمپرسور از میان انواع مختلف آن وابسته به این موارد است ، میزان هوا ، فشار ، کیفیت ، پاکیزگی و این که هوا چه 

  .میزان باید خشک باشد
  .سطوح مختلفی از این معیارها با توجه به نوع کمپرسور ، وجود دارد

   انواع کمپرسور- 2-1 شکل

  
  کمپرسورهای پیستونی رفت و برگشت

هوا از طریق شیر خروجی ، عبور داده . از طریق شیر ورودی به درون کشیده و متراکم می سازدهوا را  یک پیستون
  .میشود

برای فشارهای . جریان را مهیا می کنندان میز وسیعی از فشار و دامنهکمپرسورهای رفت و برگشتی بسیار متداول بوده و 
  .مرحله ای به همراه سرد کردن در بین هر مرحله از متراکم سازی ، مورد استفاده قرار میگیرد بیشتر متراکم سازی چند

  
  

انواع
 آمپرسور

آمپرسور 
پيستوني 
 دوراني

آمپرسور
 ديافراگمي

آمپرسور 
 يستونيپ

آمپرسور
 جريان شعاعي

آمپرسور
 يجريان

آمپرسور
 حموري نجريا

آمپرسور
مارپيچ دو 

هشفت

آمپرسور پيستوني 
 رفت و برگشت

آمپرسور پره 
 توربني لغزشي

آمپرسور
 بادامكي
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  :عبارت است از  برای فشار در کمپرسورهای رفت و برگشتی به طور تقریبی دامنه مناسب
  .له ایتک مرح   Kpa 400 ( 4 bar )تا 
  .دو مرحله ای    K pa 1500 (15 bar )تا 

  .سه مرحله ای و یا چند مرحله ای    K pa 1500(>15 bar )باالتر از 
  :میباشند ) و نه الزاماٌ اقتصادی ( همچنین ، فشارهای کاری زیر قابل دسترسی 

  .تک مرحله ای   K pa 1200 (12 bar )تا 
  .دو مرحله ای    Kpa 3000 (30 bar )تا 
  .سه و یا چند مرحله ای    K pa 3000( >30 bar )االتر از ب
  

  دیافراگمی کمپرسور 
  .کمپرسور دیافراگمی به گروه کمپرسورهای پیستونی رفت و برگشتی تعلق دارد

مزیت این امر اینست که هیچ روغنی از کمپرسور . محفظه کمپرسور بوسیلۀ یک دیافراگم از پیستون جدا سازی شده است
 .از کمپرسورهای دیافراگمی درجایی استفاده میشود که روغن باید از منبع تولید هوا جدا شود.ا نخواهد شدهون وارد جریا
  :برای مثال 

  .در صنایع غذایی ، صنایع دارویی و شیمیایی

  

  کمپرسور پیستونی دورانی
در حین انجام . ار استفاده می کنندکمپرسورهای متعلق به گروه دورانی ، از اجزاء دورانی برای متراکم سازی و افزایش فش

  .محفظه متراکم ساز به طور پیوسته در حال کاهش استفضای گرفتن پروسۀ متراکم سازی ، 
  

  مارپیچکمپرسور 
 باعث جریان )تیغه های واگرا و همگرا(  هوا بین سطوح مارپیچ.رخندچ شکل در جهت های مخالف می مارپیچیدو شفت 

  .شدن آن میشودیافتن هوا و نتیجاٌ متراکم 
  

   جریانیکمپرسور
  .این کمپرسورها مخصوصاٌ برای رساندن مقادیر زیاد از هوای فشرده ، مناسب هستند

ین جریان بهوا میبایستی بوسیلۀ یک یا چندین چرخ تور.  در دو نوع محوری و شعاعی ساخته میشوندی جریانیکمپرسورها
ر مورد کمپرسور محوری ، هوا بوسیلۀ پره ها در جهت محوری جریان د. انرژی جنبشی به انرژی فشار تبدیل میشود. یابد
  . شتاب میگیردو
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  تنظیم کردن
مقادیر .  شودتنظیمیا شده توسط کمپرسور با خواسته های متغیر، الزم است کمپرسور هبه منظور سازگار کردن مقادیر م

  : وجود دارد تنظیمانواع مختلفی از . میشوندیمتنظتا حداقل فشار ، یا شده بین محدودۀ قابل تنظیم از حداکثر هم
 .(Relief ) ایمنی تنظیم      : درهنگام بی باری تنظیم •

   قطع کننده تنظیم
  Claw بوسیله تنظیم

 .تنظیم سرعت               : کنترل در حین بارگذاری قطعه  •
  .گلویی کنترل مکش

 متناوبکنترل  •
  
  

  اریب در هنگام بی تنظیم
هنگامیکه فشار تنظیم شده،ایجاد شود . کند  عمل میمحدود کننده فشار یک شیر در مقابلیمنی،کمپرسور  اتنظیمدر مورد 

این .یک شیر یکطرفه از خالی شدن تانک جلوگیری میکند. شیر محدود کنندۀ فشار باز میشود و هوا را به اتمسفر تخلیه میکند
  . تنها برای نصب های کوچک مورد استفاده استتنظیمنوع 

  
اساساٌ در مورد کمپرسورهای  تنظیماین نوع . کمپرسور نمیتواند هوا را به داخل بکشد. قطع،سمت مکش قطع میشودتنظیمبا 

  .قرار میگیردپیستونی دورانی مورد استفاده 
 شیر مکش را باز نگه) قطعه پنبه ای  ( Clawیک .  شودمی استفاده Claw توسط تنظیمبا کمپرسورهای پیستونی بزرگتر ، 

  .می دارد و کمپرسور نمی تواند هوا را متراکم سازد
  

  کنترل در حین بارگذاری
  .توجه به فشار ایجاد شده سرعت موتور محرک کمپرسور کنترل میشود درهنگام تنظیم سرعت،با

  .گذاردیر می ث،کنترل بوسیله یک محدود کننده در اتصاالت مکش کمپرسور تأگلویی با کنترل مکش
  

  متناوبکنترل 
موتور محرک . در نظر می گیرند" معمولی " و " حداکثر بارگذاری "برای کمپرسور را شرایط کاری   این نوع کنترل،با

  . روشن میشودpmin خاموش شده و با رسیدن فشار به pmaxکمپرسور با رسیدن فشار به 
  

  سیکل کاری 
به این منظور،ضروری است که میانگین و .ود درصدی برای کمپرسور توصیه میش75دست یافتن به یک سیکل کاری تقریباٌ 

اگر پیش بینی شود .حداکثر هوای مورد نیاز برای یک سیستم پنیوماتیکی تعیین شده و کمپرسور بر این اساس انتخاب شود
ی فشرده در اثر احتمال گسترش سیستم،افزایش خواهد یافت آنگاه بخش تولید هوای کمپرسور باید بزرگتر که احتیاج به هوا

  .راحی شود،زیرا که توسعۀ بعدی سیستم همراه با هزینه های زیاد خواهد بودط
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  مخازن - 3-2
نوسانات ایجاد شده  فشار را که در اثر  ،یک مخزن.ی فشرده را تثبیت کندابعد از کمپرسور قرار میگیرد تا هومخزن یک 

  .گرفتن هوای فشرده بوسیله سیستم میباشد،جبران میکند
رود،کمپرسور تا زمان رسیدن مجدد به فشار باالتر،آن را جبران خواهد  پائین تر ی معینمقداراز یک  مخزنر در ااگر فش

  .مزیت این امر این است که به کارکرد کمپرسور به صورت پیوسته احتیاجی نخواهد بود. کرد
  

ز آن جدا شده و بطور ا مخزن،بخشی از رطوبت موجود در هوا در درون بنابراین. را خنک میکنداهو مخزنسطح وسیع 
  .پیوسته از طریق لوله تخلیه،تخلیه میشود

  
  مخزن - 2-2 شکل

  
  :کمپرسور هوا به موارد زیر بستگی دارد  مخزنابعاد 
 .یا شونده هوای فشرده توسط کمپرسورهحجم م •

 .کاربردها برایهوای مصرفی  •

 ).با هرگونه ملزومات اضافی(  شبکهاندازه •

 . سیکل کمپرسورتنظیمنوع  •

 . تولیدهافت فشار مجاز در شبک •
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  مخزنحجم 

  مخزنتعیین حجم  : نمودار - 2-3 شکل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  :مثال 

            qL = 20 m3/min     
  حجم آماده شده  
         z = 20 1/h      سیکل های سوئیچی در ساعت 

∆p = 100 kPa (1 bar)                           اختالف فشار  
  ).با توجه به نمودار  (  VB = 15 m3مخزن اندازه : نتیجه 
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  خشک کن های هوا - 4-2
به  وابسته وسیعی   شده به طور مایعتجمع آب . شده از طریق ورودی هوای کمپرسور،وارد شبکه هوا می شودمایعآب 

  .رطوبت نسبی هوا،وابسته به دما و موقعیت آب و هوایی میباشد.میزان رطوبت نسبی هوا میباشد
 یک  در اشباع به مقدار بخار آبی گفته میشود کهکمیت. مکعب از هوا میباشدررطوبت مطلق میزان بخار آب موجود در یک مت

  .متر مکعب از هوا میتواند آن را در دمایی معین،جذب کند
  :بر مبنای درصد،بکار می رودفرمول زیر برای تعیین رطوبت نسبی هوا 

  
  

100%
quantitysaturation

humidityabsolutehumidityRelative •=  
  

ا تغییرات دما تغییر خواهد کرد،حتی اگر رطوبت مطلق ثابت ببه دما بستگی دارد،رطوبت نسبی ع  اشباکمیتاز آنجائیکه 
  .رسدب %100 به  افزایش میابد تا،رطوبت نسبیداگر به نقطه شبنم برس.بماند

  
  نقطه شبنم

 شده و مایع شبنم پایین تر باشد،آب بیشتر ههر چه نقط.میباشد%100دمایی است که در آن رطوبت نسبی شبنم،ه نقطیدما
  . آب باقیمانده در هوا کاهش می یابدمقدار

 پنیوماتیکی به طور قابل مالحظه ای کم  هایعمر کاری سیستم برسد قطعاتاگر رطوبت زیادی از طریق سیستم هوا به 
 شوند تا حجم رطوبت را تا سطحی که نصب است که تجهیزات ضروری خشک کننده هوا بنابراین ضروری.خواهد شد

سه روش جانبی جهت کاهش حجم رطوبت هوا در زیر .مناسب جهت کارکرد تجهیزات مورد استفاده باشد،کاهش دهند
  :آورده شده اند

 .خشک کردن بوسیله دمای پایین •

 .خشک کردن بوسیله جذب سطحی یا کشش سطحی •

 .ن بوسیله جذبخشک کرد •
  

  فشار نقطه شبنم
 فشار "اصطالح .برای داشتن قابلیت مقایسه بین سیستم های مختلف خشک کن،فشار کاری سیستم نیز باید به حساب بیاید

میباشد که حین خشک کردن در فشار کاری به فشار نقطه شبنم دمایی . مورد استفاده قرار میگیردحالتدر این  "نقطه شبنم 
  .دآن می رس

  
  
  
  
  

 نسبیرطوبت 
مطلقرطوبت

آميت اشباع
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  . باشدمحیط ترین دمای سردتر از کم C 3° تا C 2°بین نقطه شبنم برای هوای خشک باید تقریباٌ فشار
 و کاهش  نگهداری و تعمیراتکاهش هزینه های نصب تجهیزات خشک کننده هوا در مدتی کوتاه بر اثر برای یهزینه اضاف

  .زمان خواب و افزایش قابلیت اعتماد سیستم،جبران خواهد شد
  

  خشک کردن بوسیله دمای پایین

فشرده از میان یک سیستم ی با خشک کردن تبریدی،هوا.امروزه پر استفاده ترین نوع خشک کن،خشک کن تبریدی میباشد
هدف کاهش دادن دمای هوا تا حد نقطه شبنم . سرد کننده وجود دارد،عبور می کنده حرارتی که در آن جریان مادمبدل

د تا به حجم مطلوب  شود و از میزان رطوبت هوا کاسته شومایعی بر اینکه آب موجود در هوا میباشد که تضمینی است،مبن
  .از رطوبت برسد

     بعد از آن در واحد . خنک می شودابتدا) هوای سرد هبوسیل( ی حرارتدلمبیک هوای ورودی به خشک کن تبریدی،در 
قبل از اینکه هوای .هوای فشرده خشک شده،فیلتر میشود.درجه سانتیگراد سرد میشود+ 5 تا + C 2 ° دمای بینسرد کن 

  .برود،دوباره گرم میشود تا به دمای طبیعی خود باز گرددشبکه فشرده از خروجی به سمت 
  .وجود دارد+ C 5° تا + C°2 شبنم در دمایی بین ه تبرید،امکان دستیابی به نقطهایبا استفاده از روش

  .ین خشک کردن بوسیله دمای پائ- 2-4 شکل
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  خشک کن های جذب سطحی
  قرارگیری آب بر روی سطح جامدات : )ادزورپشن(جذب سطحی

  . درصد دی اکسید سیلیسیوم میباشد100شامل تقریباٌ  ) ژلسیلیکا( خشک کن به صورت دانه هماد
 خشک تانکن هوا به سمت  اول اشباع شد،جریاتانک در سیلیکاژلدر این روش معموالٌ دو تانک وجود دارد و هنگامیکه 

  . داغ،بازیابی و احیاء میشوده اول بوسیلۀ هوای خشک کنندتانکدوم،تغییر مسیر داده میشود و 
  .قابل دسترسی میباشد ) -C 90 ° تا( با این روش پایین ترین نقاط شبنم معادل 

   خشک کن های جذب سطحی- 2-5شکل 
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  خشک کن های جذبی
  . گازیه برقراری پیوند شیمیایی بین یک جامد یا مایع با یک ماد: )شنپابزور( جذب 

 ی با اهمیتامروزه خشک کردن به روش جذبی روش. خشک کردن به روش جذبی یک روش کامالٌ شیمیایی میباشد
  .نبوده،چرا که هزینه های عملکرد آن باال و راندمانش در بسیاری از موارد پایین است

  
  ای جذبی خشک کن ه- 2-6شکل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .در این روش بخار روغن و ذرات روغن را نیز میتوان جدا سازی نمود
این باعث تجـــــــزیۀ . خشک کننده در تانک،یک ترکیب شیمیایی را تشکیل می دهندهرطوبت موجود در هوای فشرده با ماد

  . از ته تانک تخلیه میشودمایع سپس به شکل ; خشک کننده میشودهماد
  

  . مخلوط باید مرتباٌ تخلیه شود و مادۀ خشک کن نیز باید مرتباٌ تعویض شوداین
  

  :مزایای این روش عبارت است از 
 تجهیزاتنصب ساده  •

 .فرسودگی مکانیکی بسیار کم دستگاه به علت وجود نداشتن قطعات متحرک در خشک کن •

 .عدم احتیاج به انرژی خارجی •
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  . دستگاه قرار گیرددر ورودیت که قبل از ورود هوا به خشک کن یک فیلتر برای جدا سازی هرگونه آلودگی بهتر اس
  .برسد C°0کمتر از  میتوانددر این روش فشار نقاط شبنم 

  
  . نمودار نقطۀ شبنم- 2-7شکل 
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  مثال محاسباتی
 m3/h 1000      ظرفیت مکش      
  kPa (7 bar) 700      فشار مطلق   
  m3 143      ر هر ساعت دشده حجم فشرده       
  K (20 °C) 293      دمای مکش      
  K (40 °C) 313               دما پس از فشرده سازی      
 %50                              رطوبت نسبی                                       

  
  :مقدار آب قبل از فشرده سازی 

  :محاسبه شده است زیر ر د K (20 °C) 293  در دمایهمقدار آب به دست آمد
100% = 17.3 g/m3  

  g/m3 8.65 = %50    بنابراین

8.65 g/m3 • 1000 m3/h = 8650 g/h پس   

  :مقدار آب پس از فشرده سازی 

  :محاسبه شده است در زیر  K (40 °C) 313 در دمای همقدار اشباع بدست آمد

51.1 g/m3 

51.1 g/m3 • 143 m3/h = 7307 g/h پس  
  :، در خروجی کمپرسور به صورت زیر خواهد بود جدا شدهقدار آب بنابراین م

8650 g/h - 7307 g/h = 1343 g/h.  
   توزیع هوا - 5-2

 هاین نکات شامل انتخاب درست انداز.برای اطمینان از توزیع مطمئن و بدون اشکال هوا،چند نکته باید مدنظر قرار گیرد
  .میباشدو تعمیرات   و نگهداری ها لولهطریقه نصبود در برابر جریان،لوله های سیستم،جنس لوله ها  مقاومت های موج

  اندازه گیری لوله های سیستم
 که اصلی خط هانداز. هوای فشرده بکار برده موارد برای گسترش شبکی جدید،باید توجه را به تمامهدر هنگام نصب شبک

درپوشها و شیرهای قطع و .باشد امنیت هحاشیا متناسب ببر اساس نیازهای موجود تعیین شده باید افزایش یابد تا 
  . اجرای آسان گسترش شبکه را در آینده فراهم سازندهوصل میتوانند اجاز

مقاومت های جریان بدلیل موانع،خمیدگیها،انشعابها  .یدآبدلیل مقاومت های جریان،اتالفهایی در تمام لوله ها بوجود می 
ید بوسیله کمپرسور جبران شوند و همچنین افت فشار در تمام شبکه باید حتی این اتالفها با.و اتصاالت بوجود می آیند

  . باشدکماالمکان 
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برای محاسبه افت فشار،باید طول لوله های تمام مسیر را دانست و برای اتصاالت ، انشعابها و خمیدگیهای 
شار خروجی کمپرسور تعیین مقدار صحیح قطر داخلی بر اساس فشار کاری و ف.مسیر،طولهای معادل در نظر گرفت

  .بهتـــرین انتخابها با کمک نمودارهای محاسباتی بدست می آیند. میگردد
  

  مقاومت های جریان
هرگونه تغییر در مسیر لوله های سیستم به معنی اختالل در جریان هوا بوده و در نتیجه مقاومت جریان را افزایش 

از آنجایی که انشعابها،خمیدگیها و .مسیر لوله های سیستم میشوداین مسأله باعث افت فشار دائمی در طول .می دهد
اتصاالت در تمام شبکه های هوای فشرده مورد نیاز میباشد و افت فشار ناشی از آنها غیر قابل اجتناب است،ولی با 

 کردن یابی مناسب لوله ها،انتخاب درست جنس لوله ها و درست مونتاژ این افت فشار میتواند با مسیر،این حال
  .اتصاالت،به مقدار قابل توجهی کاهش یابد

  
  جنس لوله 

  :انتخاب مناسب جنس لوله در یک شبکه نوین هوای فشرده بر اساس نیازهای زیر بدست می آید
 .افت فشارهای کم •

 .عدم وجود نشتی •

 . خوردگیدر برابرمقاومت  •

 . سیستمگسترش قابلیت •
  

یمت هر متر از مسیر توجه نمود بلکه باید عامل اصلی دیگری را هم در انتخاب جنس مناسب لوله نه تنها باید به ق
این هزینه ها با انتخاب جنس پالستیکی به کمترین مقدار .مدنظر داشت که آن هزینه های نصب و راه اندازی میباشد

بدون  %100  لوله های پالستیکی میتوانند توسط مواد چسبنده و یا اتصاالت بهم متصل شوند و .خود می رسند
  .نشتی باقی بمانند
 و آهنی قیمت خرید پایینی دارند ولی در عوض باید جوش داده شوند و یا لحیم شوند و یا استیللوله های مسی،

  بخوبی انجام نشود،ممکن است خرده ) اتصال ( اگر این کار :توسط اتصاالتی مثل پیچ و مهره بهم متصل شوند
 عیب فنی در دی وارد سیستم شوند و این خود باعث ایجادرزگیرو یا مواد براده ها، خرده اکسیدها،ذرات جوشکاری 

بدلیل و مواد دیگر دارای ارجحیت میباشند برای قطرهای کوچک و متوسط لوله های پالستیکی .سیستم شود
  .مورد استفاده قرار می گیرند توسعۀ سیستم و آسان بودن برای  تعمیراتارزانی،مونتاژ،نگهداری و
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نوسانات فشار در شبکه مؤید ضرورت اطمینان از نصب ایمن لوله ها در جهت جلوگیری از نشتی در اتصاالت پیچ شده 
  .و لحیم کاری شده،هستند

  
   سیستم هوا رسانی- 2-8شکل 

  
  طریقه نصب لوله کشی

 صحیح لوله ها عامل تعیین کننده ای در جهت طریقه نصب لوله ها و کیفیت جنس لوله ها،ه انداز از انتخاب صحیحجدا
در . هوای فشرده توسط کمپرسور به ورودیهای سیستم تغذیه می شود.عملکرد اقتصادی سیستم هوای فشرده میباشد

این باعث ایجاد شرایط نامساعد افزایش یافته و مصرف برخی مواقع در وسایل مصرف کننده فقط برای زمان کوتاهی 
یک خط حلقوی . بنابراین توصیه میشود که هوای فشرده به شکل خط حلقوی تولید شود. در شبکه هوای فشرده میشود

  .شرایط فشار ثابت را تا حد زیادی تضمین میکند
  

   حلقویمدار - 2-9شکل 
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یا اینکه در هنگام توسعه شبکه برای منبع اصلی جریان هوا مزاحمتی ایجاد نگهداری و تعمیرات برای سهولت در 
با اتصاالت ) منیفولدها ( انشعابهای سه راهه و چند راهه های .نشود،بهتر است که شبکه به چند قسمت تقسیم بندی شود

بهتر آن است که خطوط انشعابها به شیرهای قطع و وصل استاندارد تجهیز دو شاخه ای،این امر را میسر می سازند و 
  .شوند

  
  . شبکه متصل بهم-2- 10شکل 

  
ن است که  آب توسط سیستم تولید فشار،افت های فشار و خنک سازی بیرونی در سیستم،ممکهعلیرغم جدا سازی بهین

       برای خارج ساختن آب تقطیر شده خطوط لوله ها باید دارای شیب. باعث ایجاد آب تقطیر شده در خطوط لوله ها شوند
  .باشند و البته این امر میتواند مرحله به مرحله نیز انجام شود1-2%

  . خارج شودشده میتواند در پایین ترین نقطه توسط جدا کننده های آب از سیستم سپس آب تقطیر
  

   واحد مراقبت- 6-2
 مانند عملیات فیلتر کردن،تنظیم فشار هوا گیرد هوای فشرده میتواند در یک واحد انجام آماده کردن برای خاصیعملیات 

می گویند و این  پذیرد که به آن واحد مراقبتی انجام مبهم حاق شده ل اد عملیات اغلب بصورت یک واحنای.و روغن زدن
معموالٌ استفاده از دستگاه روغن زن در سیستمهای پیشرفته . تدای سیستم پنیوماتیکی قرار میگیردبر اواحد مراقبت د

از روغن زن در موارد خاص استفاده میشود،بخصوص زمانیکه سیستم پنیوماتیکی دارای بخش .ضروری نمیباشد
  .اید روغن زنی شود سیستم پنیوماتیکی نبیککنترل   درهباید توجه نمود که هوای فشرد،قدرت باشد
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  فیلتر هوای فشرده
های درزگیر باعث فرسایش اجزاء متحرک و میتواند شده،آلودگیها و روغن های اضافی موجود در سیستم،تقطیرآب 

 از سیستم خارج شوند و اگر از فیلتر استفاده نشود بعنوان مثال میتواننداین مواد بدلیل نشتی .قطعات پنیوماتیکی شود
  .باعث آلودگی محصوالت شده و آنها را غیر قابل استفاده نمایندمیتوانند غذایی،دارویی و شیمیایی در صنایع 

  
   فیلتر هوای فشرده-2- 11شکل 

Filter

Condensate

Filter bowl

Drain screw

Baffle

  
  

 که توسط هوای فشرده تغذیه سیستم  فیلتر نقش بسیار مهمی را در تعیین کیفیت و تعیین عملکرد کاریصحیحانتخاب 
 منافذ یک فیلتر نشانگر هانداز. منافذ آن میباشدهیکی از خصوصیات فیلترهای هوای فشرده انداز.میشود،بازی می کند

 جمع آوری شده در فیلتر،قبل هنکته دیگر اینکه سطح آب تقطیر شد. ذراتی است که میتوانند فیلتر شوندهکوچکترین انداز
  .ماکزیمم برسد،باید تخلیه شود،در غیر اینصورت آب تقطیر شده دوباره وارد مسیر هوا میشوداز آنکه به عالمت 
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 اتوماتیک استفاده ه دستی از تخلیهاگر در سیستم مقدار زیادی آب تقطیر شده جمع آوری میشود،بهتر است بجای تخلی
 نامناسب لوله ها طریقه نصبمثالٌ . شودولی با این وجود دلیل جمع شدن بیش از حد آب تقطیر شده باید احراز.شود

  .ممکن است باعث جمع شدن بیش از حد آب تقطیر شده شود
 سطح آب تقطیر شده در کاسه میباشد و هنگامیکه آب تقطیر شده به حد ه اتوماتیک،یک جسم شناور تعیین کنندهدر تخلی

ر شده توسط لولۀ تخلیه ، تحت فشار تخلیه تعیین شده رسید ، پیستون کنترل نشیمنگاه شیر را باز کرده و آب تقطی
اگر جسم شناور به سطح مینیمم آب تقطیر شده برسد ، نشیمنگاه شیر بسته شده و عملیات تخلیه متوقف . میشود 
  .البته کاسۀ فیلتر به صورت دستی نیز میتواند تخلیه شود. میگردد

یر صفحۀ موج گیر این ثتأ. ۀ موج گیر برخورد میکند هوای فشرده از داخل فیلتر از چپ به راست حرکت کرده و به تیغ
چرخش هوا شده و گرد و غبار سنگین تر و همچنین قطرات آب توسط نیروی گریز از مرکز خالف جهت است که باعث 

هوایی . دیوارۀ داخلی کاسۀ فیلتر ، بدور خود می چرخند و سپس به دیواره برخورد کرده و در کاسۀ فیلتر جمع میشود
. ینصورت تمیز شده است،از داخل عناصر فیلتری دیگر نیز عبور داده میشود تا ذرات کوچکتر را پاالیش نمایدکه بد

  شدهدرجۀ جدا سازی به اندازۀ منافذ عناصر فیلتری مورد استفاده.  تشکیل شده اندپر منفذهعناصر فیلتری از مواد 
  .یباشد میکرون م40 تا 5اندازۀ معمولی منافذ بین . بستگی دارد 

مهمترین خصوصیات فیلترهای هوای فشرده درجۀ جدا سازی و یا راندمان آنها میباشد که نشان دهندۀ درصد ذراتی 
 شود ، مثالٌ بیانراندمان میتواند برای یک اندازۀ خاص . میتواند آن را جدا سازی نمایداست که یک اندازۀ بخصوص 

  . را فیلتر نمود m µ 0.01 میتوان ذرات بزرگتر از 99,999%  فیلتر  میکرون با میکرو5  فیلتر برای99,99%  راندمان
 یک فیلتر هوای فشرده حتی بعد از کارکرد طوالنی و با آلودگی زیاد حفظ میشود ولی در این شرایط افت تصفیهعمل 

  . فشار بصورت نامطلوب افزایش یافته و فیلتر به یک هدر دهندۀ انرژی تبدیل میشود
به منظور تشخیص به موقع زمان تعویض فیلتر ، بازرسی بصری و یا اندازه گیری اختالف فشار در هنگام عبور هوا از 

  .صورت گیردفیلتر باید 
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   و تعمیراتنگهداری
مند به عمل نیازهوای فشرده فیلترهای ،اندازۀ فیلتر و  قطعاتمصرفی یهوامقدار ،موجود هوای فشرده ماهیتتوجه به  با

  :بصورت زیر تعریف میشود نگهداری و تعمیرات  عمل.نگهداری و تعمیرات بیشتر یا کمتر خواهند داشت
 .تعویض و یا تمیز نمودن فیلتر •

 .تخلیۀ آب تقطیر شده •
  

  .هنگام تمیز کردن باید به توضیحات سازندۀ آن و همچنین به وسایل مورد استفاده در تمیزکاری توجه نمود
  

  های هوای فشرده التورورگ
منفی در تغییرات فشار در لوله ها میتواند تأثیر . هوای فشرده که توسط کمپرسور تولید میشود دارای نوسان میباشد

سیلندرها و مشخصات زمانی شیرهای کنترل جریان و حرکت شیرها ، زمان ) تغییر موضع ( مشخصات سوئیچینگ 
  .شیرهای حافظه بگذارد

  
  . برای عملکرد بدون مشکل یک کنترل پنیوماتیکی میباشدیپیش نیازبنابراین فشار ثابت 

 شبکۀ هوای فشرده قرار داده میشوند تا از تأمین مرکزیالتورها در قسمت وبرای ایجاد فشار ثابت در سیستم ، رگ
هندۀ فشار یا کا. اطمینان حاصل شود) فشار اولیه  ( حلقه اصلیعلیرغم نوسانات فشار در ) فشار ثانویه ( فشار ثابت 

داشتن فشار علیرغم نوسانات فشار و یا تنظیم کنندۀ فشار بعد از فیلتر هوای فشرده قرار گرفته و وظیفه آن ثابت نگه 
 هر  ورود به نیاز هر یک از قسمتهای کارخانه بوده و قبل از بافشار هوا باید مطابق. مصرف هوا در سیستم میباشد

  .قسمت تنظیم شود
 گردیدهثابت  از نظر تجربی و اقتصادی و فنی و،در سیستمهای پنیوماتیکی بکار برده میشودکه هوایی فشار  مناسبترین

 تقریباٌ بصورت زیر  نموددایجاد خواه قطعات بین تولید هوای فشرده و راندمان  کهیتطابق  با در نظر گرفتناست و
   :است
• Bar) 6 ( Kpa 600در قسمت قدرت و  

• Bar ) 3 ( Kpa 300 تا bar ) 4 ( Kpa 400در قسمت کنترل . 
  

استفاده از فشارهای باالتر باعث افزایش فرسایش و همچنین باعث استفادۀ غیر بهینه از انرژی میشود ،  در حالیکه 
  . میشودناستفاده از فشارهای پایین تر بخصوص در قسمت قدرت باعث کاهش راندما
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  التور فشار با دهانۀ تخلیهو رگ-2- 12 شکل
  

  
  نحوۀ عملکرد
فشار . باالتر باشد) فشار ثانویه (  همواره باید از فشار خروجی ،التور فشارودر رگ) فشار اولیه ( فشار ورودی 

فنر بر سطح دیگر نیروی و فشار خروجی بر یک سطح دیافراگم اعمال شده . توسط یک دیافراگم تنظیم میشود 
  . نیروی فنر بوسیلۀ یک پیچ قابل تنظیم ، تنظیم میشود. دیافراگم اعمال میشود

هنگامیکه فشار خروجی افزایش یابد مثالٌ در هنگام تغییرات بار سیلندر ، دیافراگم در جهت مخالف نیروی فنر 
سپس قطعه . یا آنرا کامالٌ می بنددحرکت کرده و باعث کاهش سطح مقطع خروجی در نشیمنگاه شیر شده و 

  .و هوای فشرده میتواند از طریق روزنه های تخلیه به اتمسفر تخلیه شودمرکزی دیافراگم باز شده 
 باز و ،تنظیم فشار خروجیبا پیش  بنابراین .هنگامیکه فشار خروجی کاهش می یابد ، نیروی فنر شیر را باز میکند 

  .فشار کاری بر روی گیج نشان داده میشود. را ایجاد خواهد نموداه شیر بسته شدن دائمی و پیوسته نشیمنگ
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  التور فشار بدون تخلیهو رگ-2- 13شکل 

  
  نحوۀ عملکرد

. تیجه دیافراگم بر روی فنر فشرده میشوداگر هیچ هوایی در قسمت ثانویه تخلیه نشود ، فشار افزایش یافته و در ن
سطح مقطع خروجی در نشیمنگاه شیر کاهش یافته و یا بسته میشود و جریان هوا کاهش می یابد و یا کامالٌ 

  .هوای فشرده فقط زمانی میتواند از شیر جریان یابد که هوا در قسمت ثانویه تخلیه شود. مسدود میشود
  

  دستگاه روغن زن هوای فشرده 
برای تعدادی از قطعات ، هوای .، هوای فشردۀ تولید شده باید خشک باشد مثالٌ بدون روغن باشدقاعدهنوان یک بع

روغنکاری شده زیان آور و برای برخی دیگر نامطلوب است ولی هوای روغن کاری شده برای قطعات قسمت قدرت 
وغنکاری هوای فشرده همیشه باید محدود بنابراین ر. سیستم پنیوماتیکی ، در موارد خاص میتواند ضروری باشد

 به همراه روغنهای منتخب برای این منظور باید دستگاه روغن زن. د نرابه قسمتهایی شود که نیاز به روغن کاری د
قابل ذکر است که روغن هایی که در هوای فشرده از طریق .  نصب شوددر سیستمجهت تغذیه هوای فشرده  ویژه

  .شوند برای روغن کاری اجزاء و قطعات قسمت کنترل مناسب نیستندکمپرسور وارد سیستم می 
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 مقاوم به حرارت نباید روغن درزگیربعنوان یک اصل باید همواره به این امر توجه داشت که هوای سیلندرهای با 
  .کاری شده باشند زیرا گریس مخصوصی که روغنکاری اصلی را انجام می دهد از بین برده میشود

در سیستمهایی که روغنکاری انجام میشود ، بخواهیم از هوای بدون روغنکاری استفاده کنیم ، روغنکاری اگر 
اصلی شیر آالت و سیلندرها باید تجدید شوند ، چرا که ممکن است روغنکاری اصلی آنها در برخی شرایط از بین 

  .رفته باشد
   دستگاه روغن زن-2- 14شکل 

Viaduct

Valve
restriction

Ball seat

Riser

Oil

Drip chamber

Duct

Check valve

  
  

  : ممکن است در شرایط زیر ضروری باشد هوای فشرده به وسیله روغن زن های پاششیروغنکاری 
 .حرکت های سریع نوسانی مورد نیاز باشد در جاهایی که •

 .در سیلندرهای با قطر بزرگ ، که روغن زن باید در ورودی این نوع سیلندرها نصب شود •
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  :ط در روغن زنی ممکن است مشکالت زیر پدید آید با افرا
 .نقص فنی در قطعات •

 .افزایش مشکالت محیطی •

 .عد از زمان خواب طوالنیبگریپاژ کردن قطعات  •
  

  نحوۀ عملکرد
. روغن زن باعث ایجاد افت فشار بین مخزن روغن و قسمت های باالیی روغن زن میشودمیان  از عبوریهوای فشرده 

ندازه ای میباشد که نیرویی در جهت هدایت روغن به سمت باال از طریق مجرا بوجود می آورد و اختالف فشار به ا
در اینجا . قابل رؤیت میباشدبازدید روغن بعد از عبور از مجرا بداخل یک نازل چکه کرده که از طریق یک شیشه 

  . و بوسیله جریان هوا جذب میگرددبصورت قطرات ریز شکل در آمدهروغن 
 

   مقدار مصرف روغند کردنبازدی
  :به صورت زیر میتوان مقدار مصرف روغن را اندازه گیری نمود

 برای اندازه گیری صحیح میتوان. قطره میباشد 10 تا 1مقدار توصیه شدۀ مصرف روغن برای یک متر مکعب هوا ، 
  :نمودبصورت زیر عمل 

مربوط به دورترین سیلندر نسبت به روغن زن ، درت ق سانتیمتری دهانۀ تخلیۀ شیر 10یک مقوای سفید را تقریباٌ در 
اگر سیستم راه اندازی شود بعد از مدتی ، رنگ زرد کم رنگ باید دیده شود ، البته چکه کردن روغن . قرار می دهیم

  .نشانۀ افراط در روغن زنی میباشد
 

  جدا سازی روغن
غن خارج شده از کمپرسور میتواند بعنوان یک تا چند سال پیش یک دیدگاه عمومی وجود داشت و آن این بود که رو
  .روانساز برای قطعات قدرت سیستم پنیوماتیکی مورد استفاده قرار گیرد

ولی امروزه این دیدگاه عوض شده است بدلیل آنکه حرارت تولید شده در کمپرسور بسیار باالست ، روغن کربونیزه 
سایش در شیرآالت و سیلندرها شده و عمر مفید آنها را این باعث . شده و بخار روغن ناشی از آن تخلیه میشود

  .کاهش می دهد
مشکل بزرگتر اینست که آن روغن ، بر روی سطح داخلی لوله ها رسوب کرده و بصورت غیر کنترل شده جذب 

ه ای برای تمیز کاری لول. باعث میشود که کنترل پذیری و توزیع مؤثر غیر ممکن شودعمل تنها این . جریان هوا میشود
میباشد ، بدین ) صمغ شدن ( اشکال بزرگتر چسبندگی . که بدینصورت آلوده شده ، باید لوله را از سیستم جدا کرد

) بعد از تعطیالت آخر هفته و یا تعطیالت عمومی ( معنی که بعد از آنکه در عملکرد سیستم برای مدتی وقفه ایجاد شد 
  .قطعات روغن کاری شده دیگر درست کار نمی کنند
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بهترین نحوۀ . روغن زنی هوای فشرده باید فقط به قطعات و اجزایی محدود شود که نیاز به روغن زنی دارند
قطعات و اجزایی . نصب شوندها مستقیماٌ در ورودی هر وسیلۀ مصرف کننده  روغن زنی این است که روغن زن

  .گردندیستم پنیوماتیکی انتخاب که بصورت اتوماتیک روغن زنی میشوند باید برای قسمت کنترل س
  .تهیه هوای فشرده باید بدون روغن زنی انجام پذیرد: قانون بنیادی این است که 

  :نکات زیر باید در عملکرد هر روز مورد توجه قرار گیرد 
                       حتی االمکان باید از ورود روغن های کمپرسور به داخل شبکۀ هوای فشرده جلوگیری شود •

 ).های روغن باید نصب شوند کننده جدا(

 .از قطعاتی استفاده شود که با هوای فشردۀ بدون روغن نیز بتوانند کار کنند •

هنگامیکه یک سیستم با روغن زنی شروع به کار کرد ، روغن زنی آن باید ادامه یابد زیرا روغن کاری  •
 .اصلی قطعات بوسیلۀ روغن سیستم از بین رفته است

  
  اقبت واحد مر

  :مطالب زیر در مورد واحدهای مراقبت باید رعایت شوند 
اگر ظرفیت هوای واحد .  تعیین کنندۀ اندازۀ واحد مراقبت میباشد ،m3/hظرفیت هوای واحد مراقبت  •

 .مراقبت بسیار باال باشد ، افت فشار زیادی در آن اتفاق می افتد 
 . مقادیر توصیه شده توسط سازنده باید رعایت شود

(  C °50 نباید از  دمای محیط.  از مقدار تعیین شده در واحد مراقبت تجاوز نمایدممکن نیستار کاری فش •
 . شودبیشتر) ماکزیمم مقدار برای کاسه های پالستیکی 

  نحوۀ عملکرد:  واحد مراقبت -2- 15شکل 
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  نمادها:  واحد مراقبت -2- 16شکل 

  
  

   واحد مراقبتنگهداری و تعمیرات
   :روزمره زیر بر اساس یک قاعده منظم ضروری می باشندروشهای نگهداری 

 :فیلتر هوای فشرده  •
شیشه (نما آب و همچنین نباید از سطح نشان داده شده در شیشۀ مقدار آب تقطیر شده باید بصورت منظم بازرسی شود

میشود که آب جمع شده موجود وارد خطوط هوایی از سطح مورد نظر تجاوز نماید باعث آب اگر .تجاوز نماید) مرئی
. لیه شود تخ ) مرئیشیشه ( نماآبآب تقطیر شدۀ اضافی میتواند با استفاده از شیر تخلیۀ تعبیه شده بر روی شیشۀ .گردد

  .یا تعویض گردد  کارتریج فیلتر نیز باید بازرسی شود و اگر نیاز باشد تمیز شده و
 :التور هوای فشرده ورگ •

  .این قطعه نیازی به تعمیر ندارد مشروط به آنکه قبل از آن فیلتر هوا نصب شود
 :روغن زن هوای فشرده  •

آنرا بازرسی نمایید تا اگر ضروری است ، ) مرئیه شیش(نما روغن شیشۀ اگر روغن زن در سیستم نصب شده باشد، 
فیلتر پالستیکی و کاسۀ روغن زن نباید توسط تری کلرواتیلن تمیز شود و باید . روغن به حد مشخص شده رسانده شود

  .ی معدنی استفاده شوداتوجه نمود که برای روغن زنی از روغن ه
  
  

  
  

  
  
  

 سمبول با جزئیاتسمبول خالصه شده

  زنبا روغن

  زنبدون روغن
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سـیگنال خروجـی توسـط سیـستم        . وسیله خروجی برای تبدیل انرژی منبع به کار مفید اسـت            یک  یک عمل کننده    
هـای دیگـری از    نمونـه . عمل کننده از طریق اجزاء کنترل به سیگنالهای کنترل پاسخ میدهـد  کنترل،کنترل میشود و  

 وضعیت سیستم کنترل یا عمل کننده ها بکار میروند، ماننـد           وسائل خروجی ، وسائلی هستند که برای نشان دادن        
  )مانیتورینگ(وماتیکی ی عملیات پنبصرییک نمایشگر 

  : نمودبیان خطی و چرخشی  وماتیکی را میتوان به دو دستهی پن عمل کننده
  :حرکت خطی  

   طرفهـ سیلندرهای یک 
   طرفهـ سیلندرهای دو 

  :حرکت دورانی 
  وماتیکی یـ موتور پن

   سیلندرهای دورانی ـ
  ـ عمل کننده دورانی

  
   

  طرفه سیلندرهای یک -1-3
سطح دیگـر پیـستون بـه       هوای   میشود و    وارد ، هوای فشرده فقط در یک سطح پیستون          طرفهدر سیلندرهای یک    

یک جهت میتواند کار تولید کند و حرکت برگشت این نوع سیلندر توسط     این نوع سیلندر فقط در    .  باز است  اتمسفر
نیروی فنـر داخـل سـیلندر، براسـاس بازگـشت پیـستون بـا               . فنر داخلی و یا توسط نیروی خارجی تامین میگردد        

  .حداکثر سرعت در شرایط بدون بارگذاری، طراحی شده است
  

  

  طرفه سیلندر یک - 3-1شکل 
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میـشود و بهمـین دلیـل        داخلـی ،طـول کـورس بـدلیل طـول طبیعـی فنـر، محـدود                 با فنر  طرفهک  در سیلندرهای ی  
  . میلیمتر موجود هستند80 با طول حداکثر تا طرفهسیلندرهای یک 

برای جاهائیکه سـیلندرها بایـد جمـع وجـور بـوده            ب  سمنارا    ، آنها  طرفهساختمان و سادگی عملکرد سیلندر یک       
  :مانند.ورد استفاده قرار می گیرندمشان کوتاه باشد سوطول کور
  انتقال دادن  
  تقسیم کردن  
  تبدیل کردن  
   تقسیم کردن 
  مهار کردن  
  بیرون انداختن  

  
  ساختمان

 دارای یک درزگیر پیستونی میباشد که در سمت ورودی هوا نصب میشود درزگیـر کـه توسـط                   طرفهسیلندر یک   
یـا فلـزی جاسـازی میـشود کـه در            )ونانبپر(الستیکی  یک ماده انعطاف پذیر ساخته شده است در یک پیستون پ          

  .های آن بر روی سطح یاتاقان می لغزند هنگام حرکت، لبه
  :هایی از آنها عبارتند از   وجود دارد که نمونهطرفهانواع مختلفی از سیلندرهای یک 

  سیلندر  دیافراگمی 
  کی طسیلندر دیافراگمی غل 

  
فلز، پالستیک ، میباشـد کـه نقـش پیـستون را            ،الستیکافراگمی از جنس    سیلندر دیافراگمی در داخل خود دارای دی      

درایـن نـوع سـیلندر هیچگونـه درزگیـر لغزشـی       .  دیافراگم نصب میشود روی میله پیستون در مرکز   .بازی میکنند 
این نوع سیلندرها در طول کورسـهای کوتـاه و          . اصطکاک منحصراً مربوط به تنش دیافراگم است         وجود ندارد و  

  .عملیات مهار کردن ، محکم کردن، برجسته کردن و بلند کردن استفاده میشودبرای 
   سیلندر دیافراگمی- 3-2شکل 
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   طرفه سیلندرهای دو -3-٢

  طرفه سیلندر دو - 3-3شکل 

  
 فنـری بـرای     طرفـه  میباشـد ولـی در سـیلندر دو          طرفـه  شبیه سـیلندر یـک        طرفه اساس ساختمان یک سیلندر دو    

 مورد استفاده ورودی و تخلیه هواهای    دهانه بعنوان دراین سیلندر دو دهانه ، که به تناوب       .برگشت وجود ندارد  
 دارای این مزیت میباشند که میتوانند در دو جهت کار انجام دهند             رفهطسیلندرهای دو   . قرار میگیرند، وجود دارد     

کورس رفت انتقـال     نیرویی که توسط میله پیستون در     .و بنابراین امکانات نصب این نوع سیلندر عمومی تر است           
تون از نیرویی که در کورس برگشت انتقال داده میشود ، بزرگتر است چراکه سطح مقطع موثر پیس                . داده میشود   

  .درکورس برگشت کوچکتر از سطح مقطع پیستون درکورس رفت است 
  

  :پیشرفت در طراحی 
   :توسعه یافته اندوماتیکی در جهت اهداف زیر یسیلندرهای پن

ی بـرا میباشـند   پیستون های که دارای آهـن ربـا  از استفاده نیاز به حس گرهای بدون تماس ـ از اینرو   
  عملکرد سوئیچ مغناطیسی 

  دن بارهای سنگین متوقف کر 
  . میله پیستون درجاهائیکه محدودیت فضا وجود دارد ناستفاده از سیلندر های بدو 
  مواد دیگر مانند پالستیکاز   در ساخت سیلندراستفاده 
   محافظ درجهت مقابله باشرایط سخت محیطی مانند مقاومت در برابر اسید  هایاستفاده از پوشش 
  افزایش ظرفیت انتقال بار 
 مانند میلـه پیـستونهای بـدون چـرخش ،میلـه پیـستونهای              خاصه در رباتیک بوسیله طراحیهای      استفاد 

  . مکش خالء)الستیکی شکل(کاپهایتوخالی برای 
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  انتهاسیلندر با ضربه گیر قابل تنظیم در 
  ناگهـانی  به جا شـوند، درجهـت جلـوگیری از ضـربه هـای             جا توسط سیلندر  در شرایطی که جرمهای بزرگ باید     

قبل از رسیدن به انتهای کورس ، یـک ضـربه گیـر جریـان     . گیر استفاده میشود  ضربه ی با سیلندرهااز  دمه زا ،  ص
 میکند و به جای آن یک دهانه کوچک و معموالً قابل تنظیم برای خروجی باز خواهد بود                  مسدودهوای خروجی را    

وا، سـیلندر نمیتوانـد بـه موقعیـت انتهـایی           اگر این دهانه بسیار کوچک در نظر گرفته شده باشد، بدلیل انـسداد هـ              
  .برسد

  
  انتهاابتدا و   موضعضربه گیر در  باطرفه سیلندر دو - 3-4شکل 

  
  
  

ند جاذبهـای شـو ک      های خارجی مان    تعدیل کننده  در هنگام وجود نیروهای بسیار بزرگ و شتابهای زیاد ، باید از           
  .برای کمک به کاهش سرعت بار استفاده نمود

  .  برای رسیدن به کاهش سرعت مناسب ، موارد زیر باید رعایت شود
   وابتدا پیچ تنظیم باید تا انتها بسته شود 
  .دست یابدسپس به آرامی باز شود تا به مقدار بهینه کاهش سرعت  
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   تاندمطرفهسیلندر دو 
بـه ایـن   . انـد   تشکیل گردیده که این دو سیلندر در یک واحد بهم متـصل شـده  طرفهدم از دو سیلندر دو سیلندر تان 

ترتیب و با در نظر گرفتن اینکه همزمان بار گذاری روی دو پیستون انجام میشود، نیروی ایجـاد شـده تقریبـاً دو            
 جهـت  روی بزرگی نیاز اسـت ولـی در       که به نی  است جایی   مناسب  برای چنین کاربردهایی     این طرح .برابر میشود   

  . افزایش قطر سیلندر محدودیت وجود دارد 
  

   تاندم طرفه سیلندر دو- 3-5شکل 

  

  
  میله پیستون دو طرفه سیلندر با

. یاتاقان میله پیستون دارای راهنمای بهتر میباشدطرفین این سیلندر دارای میله پیستون است و بعلت وجود ، دو        
توخالی باشد که به این ترتیـب توانـایی هـدایت          می تواند    میله پیستون   . نیرو در دو جهت حرکت یکسان میباشد        

  .امکان پذیر خواهد بودهمچنین اتصال به خالء نیز . داشته باشد های متنوعی مانند هوای فشرده را واسطه
  در با میله پیستون دو طرفه سیلن- 3-6شکل 
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  سیلندرهای چند موضعی
 است که بهم متصل میباشند و با ورود هـوا بـه             ساخته شده چند سیلندر دو طرفه       سیلندر چند موضعی از دو یا     

سیلندر با طول کورسهای متفاوت استفاده شده باشـد،           از دو  هنگامیکه. هر قسمت سیلندر شروع به حرکت میکند      
  .چهار موقعیت قابل دسترسی خواهد بود

   سیلندر های چند موضعی- 3-7شکل 

  
  ای سیلندرهای ضربه

و یـک نـوع سـیلندر بـرای تولیـد انـرژی جنبـشی               .ومـاتیکی محـدود هـستند     ینیروهای فشاری در سـیلندرهای پن      
سـرعت  .که بوسیله افزایش سرعت پیستون انـرژی جنبـشی بزرگـی تـامین میگـردد              .ای است   سیلندر ضربه ،بزرگ

با این وجود در طول کورسهای طوالنی سرعت سریعاً . متر بر ثانیه است10تا  7,5ای بین  پیستون سیلندر ضربه
                                               .در ضربه ای نباید در طول کورسهای طوالنی استفاده شودکاهش میابد و بنابراین از سیلن

  ی ا سیلندرهای ضربه- 3-8شکل 
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 Zهـت حرکـت پیـستون در جهـت     جگـر   تحت فـشار قـرار میگیـرد و ا   A  بکار افتادن شیر کنترل فضای محفظه   با
 قادر خواهد بود تا به سرعت از طریق سطح          A  محفظه باشد،سطح پیستون افزایش میابد و در این صورت هوا از         

  . جریان یافته و پیستون سریعاً شتاب گیردC مقطع
  

  دورانی سیلندرهای 
میلـه  .ای اسـت    فیـل دندانـه   و دارای پر  طرفـه میله پیستون ایـن نـوع سـیلندر دو           ،با این طراحی از سیلندر دو طرفه      

حـوزه حرکـت    . نده حرکت کرده و حرکت خطـی بـه حرکـت دورانـی تبـدیل میـشود                   د پیستون بر روی یک چرخ    

در ایـن   گـشتاور حاصـل  . میباشـد 360°  تـا  270°،180°،90°،45°دورانی این سیلندر مختلف بوده ومعمـوالً    
 نیـوتن متـر   150 بستگی دارد و تقریبـاً مقـادیری تـا     چرخدندهسیلندر به فشار هوا، سطح پیستون و نسبت تبدیل 

  .امکان پذیر خواهد بود
  

   سیلندرهای دورانی- 3-9شکل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  3ب بخش 



 ١٦٣

  عمل کننده دورانی
زاویـه  تغییر مکان   .انتقال داده میشود  مرتبط با تیغه    برای راندن میله    قیماً  ت یک عمل کننده دورانی،نیرو مس      بوسیله

 نیـوتن   10ور پیچـشی نبایـد از       در این سیلندر گشتا   . قابل تنظیم است   180° تا تقریباً  0دوران بطور نامحدودی از     
  .تجاوز نمایدمتر 

  
   عمل کننده دورانی-3- 10شکل 

  
  
  
  
  
  
  

  :وماتیکی عبارتند ازیهای دورانی پن  خصوصیات طراحی عمل کننده
  کوچک و قدرتمند 
  امکان نصب سنسورهای بدون تماس 
  ای  جایی زاویه قابل تنظیم برای جابه 
  نصب آسان  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  3ب بخش 



 ١٦٤

 های بدون میله پیستون سیلندر-3-3
  : مختلف برای ساخت سیلندرهای بدون میله پیستون عبارتند ازکاربردیسه روش 
  ای یا کابلی  سیلندر تسمه 
  درزگیری شده توسط تسمه بوسیله ایجاد شیار در بدنه داخلی سیلندر سیلندر 
   مغناطیسی سیلندر با لغزنده 

   
این سیلندرها  . مشابه دارای طول کمتری هستند     طرفه رهای دو   ندسیلندرهای بدون میله پیستون در مقایسه با سیل       

تمـام طـول کـورس       جایی در   همچنین باعث میشوند که جابه     حذف کرده و    میله پیستون را   )خمیدگی(کمانشخطر  
 متـر میرسـد مـی تـوان از طـرح ایـن نـوع              10  بـیش از   در سیلندرهای بسیار بزرگ که طول آنهـا بـه         .اتفاق بیافتد 

 را  وصل نمود کـه باعـث ایجـاد           …به جا شونده میتوان بار، وسائل و         بر روی سطح جا   .تفاده نمود لندرها اس یس
  .نیروی اعمال شده در هر دو جهت حرکت مساوی میباشد. لغزش خارجی و یا جابجایی آنها شود

  
  سیلندر تسمه ای

منتقـل شـده    ،یار مـی باشـد      نیروی پیستون به یک ریل لغزنده که مرتبط با یک تسمه سـ            در سیلندرهای تسمه ای     
در کالهـک هـای   . عبـور مـی نمایـد   درزگیـر تـسمه از میـان یـک     ،زمانی که محفظه پیـستون حرکـت مـی کند         .است

نفـوذ بـه     بـر روی سـیلندر اجـازه    نـصب شـده   گردگیرهـا  .با راهنما برگشت داده مـی شـود   مرتبط  تسمه  ،سیلندر
    .  را نخواهند دادمیباشند ط با تسمه مرتبکه و گردوغبار بر روی غلطک های راهنما  آالینده ها

  
  
  

  تسمه ایسیلندر  -3- 11شکل 

  
  
  
  
  
  
  
  

  3ب بخش 



 ١٦٥

 سیلندر درزگیری شده توسط تسمه 
کـه بطـور   لغزنـده  در این نوع سیلندر، در طول بدنه داخلی سیلندر یک شیار ایجاد شده است و نیرو از طریق یک             

داخلی بدنـه سـیلندر      ارتباط پیستون به لغزنده از طریق شیار      .انتقال داده میشود  ،مرتبط میباشد دائمی به پیستون    
 تـسمه درزگیـر کـه باعـث درزگیـری داخـل شـیار میـشود،درزگیری                شـکاف بوسـیله   . به بیرون هـدایت میـشود     

  . ورود ذرات کثیف به داخل آن جلوگیری کندتسمه دوم باعث ایجاد پوشش بر روی شیار شده تا از.میشود
  

   سیلندر درزگیری شده توسط تسمه-3- 12شکل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  

  3ب بخش 



 ١٦٦

  مغناطیسیکوپلینگ سیلندر با 
 و دو لغزنـده تـشکیل شـده         یک پیستون  ،   ای  از یک بدنه استوانه   )بدون میله پیستون  (طرفه خطی دو    عمل کننده این  
زادانه قادر به حرکت است ، ولی هیچگونه اتصال خارجی          آ یوماتیکیپیستون دراین نوع سیلندر با تحریک پن      .است
بنـابراین یـک اتـصال      .انـد   هم منطبـق شـده     حلقوی با دائمی   آهنربای   مجموعهپیستون و لغزنده بوسیله یک      .ندارد

به محض اینکه پیستون بوسیله هوای فشرده حرکـت داده شـود،            .تون برقرار میشود  مغناطیسی بین لغزنده و پیس    
 سیلندر کـامالً بـسته و درزگیـری شـده اسـت و هـیچ اتـصال         بدنه.لغزنده بطور همزمان با آن حرکت خواهد کرد   

  .در این نوع سیلندر هیچگونه تلفات ناشی از نشتی نداریم.خارجی ندارد  مکانیکی با لغزنده
  

   مغناطیسی)پیستون(کوپلینگ  سیلندر با -3- 13شکل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  3ب بخش 



 ١٦٧

   ساختمان سیلندر-4-3
، میلـه پیـستون، بـوش       )جفـت  ینـگ کپ(پیستون با درزگیـر   ، درپوش در انتها  ای ،یاتاقان،   سیلندر از یک لوله استوانه    

  .تشکیل شده است هاو درزگیر متصل قسمتهای و ،گیرگردیاتاقان، 
  

  انتهاابتدا وضربه گیر در موضع  وماتیکی بایدر پنن سیلطرحی از یک -3- 14شکل 

  

  
 اینکـه عمـر قطعـات درزگیـر داخـل       بـرای . معموالً از فوالد کشیده شده بدون درز تهیه میـشود         ) 1( سیلندر پوسته

بـرای کاربردهـای ویـژه بدنـه سـیلندر را           . کاری شود  نندر باید به دقت ماشی    ل، بدنه داخل سی   افزایش یابد سیلندر  
میتوان از آلومینیوم،برنج یا فوالد با سطح داخلی کرم سخت شده تهیه نمود این نوع بدنه های سـیلندر در مواقـع                     

  .ناشی از خورندگی وجود دارد،استفاده میشودخاص و یا هنگامیکه تاثیرات 
ماننـد آلومینیـوم    (گری  معموالً از جنس مواد مورد استفاده در ریخته       ) 3( یاتاقان دار  درپوشو  ) 2( درپوش انتهایی 

میلـه هـای پـیچ دار و یـا از طریـق پیچـی و یـا                    با بدنه بوسیله   ابتدا   و   انتها بوده واتصال    )چکش خوار  چدن و یا 
  .م میگیرد انجاچیفالن

  میلـه   بـرای حفاظـت ازمیلـه در برابـر زنـگ زدگـی،این             .بهتر است که از فوالد سخت تهیه گـردد          ) 4(میله پیستون 
 نیز دارا باشد، عمومـاً بـرای کـاهش خطـر شکـست دنـده سـر میلـه پیـستون              را  بایستی درصدی از کرم    یفوالد

  . کردن انجام گرددنوردبایستی از طریق 
راهنمـای  ) 6(یاتاقانی   و بوش   برای درزگیری میله پیستون نصب میشود       دار یاتاقانوش  درپدر  ) 5(رینگ درزگیر 

  .میله پیستون میباشد که ازجنس برنز زینتر شده و یا فلز با روکش پالستیکی میباشد
 وجـود دارد کـه مـانع ورود ذرات کثیـف بـه فـضای داخلـی           )7(جهت گردگیری در مقابل بوش یاتاقانی یک رینگ       

  .ود سیلندر میش
  
  
  

 3ب بخش 



 ١٦٨

  : از مواد زیر میباشد جفتی پکینگهای درزگیرجنس 
  درجه سانتیگراد     +80تا    -20  برای    پربونان
   درجه سانتیگراد  +150تا    -20  برای   ویتون 

  درجه سانتیگراد    +200تا    -80  برای   تفلن 
Oاست دهبه منظور درزگیری استاتیکی استفاده ش) 9( شکل ایگ دایرهینرینگ یا ر.  

  
   سیلندردرزگیرهای -3- 15شکل 

 

 رينگ با مقطع دايره
 شكل

مربع رينگ با مقطع 
 شكل

 شكل Lرينگ با مقطع 

ذيرپشكلرينگ

اي شياردار در رينگ ه
 دوطرف

 درزگري آاسه اي شكل در يكطرفرينگ درزگري شياردار در انتها پيستون

 ه دو طرف شكل درزگري آاسه ايرينگ هاي نگهدارنده شياردار با رينگ لغزشي

  3ب بخش 
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  نصب کردن 
نظـر بـستگی دارد و در    ماشـین مـورد   نوع وسیله نصب سیلندر به طرز قرار گیـری آن بـر روی فیکـسچر و یـا    

 نصب سـیلندر را میتـوان بطـور دائمـی بـر آن               ل نگردد،وسیله صورتیکه به مرور زمان در دستگاه تغییری حاص       
ماشین در آینده تغییری بخواهد حاصـل گـردد، بهتـر     دستگاه سوار نمود و در صورتیکه احتماالً در دستگاه و یا

این نتایج در انبـارداری سـاده قطعـات         .انجام گیرد ) برنامه پذیر (الر  واست که طراحی ماشین براساس طراحی مد      
،میتـوان   انجـام مـی گیرد     با تعداد زیاد سـیلندر     هایی که    حیا در موقع کاربرد طر    "الحظه میباشدمخصوصا قابل م 

بعنوان قطعـات فرعـی کـه قابـل الحـاق شـدن بـه         سیلندر را بعنوان قطعه اصلی در نظر گرفت و وسائل نصب را
  .سیلندر اصلی میباشند در نظر گرفت

  

  یلندرها برای سهائی از وسائل نصب  مدل-3- 16شکل 

  
 بـوده و فقـط    کـاربرد مربوطـه   ای باشـد کـه متناسـب بـا     بگونـه  وسائل نصب سیلندر و اتصال میله پیستون باید    

  .سیلندرها انجام گیرد محور یبر رو" مستقیمابارگذاری 
  
  
  

 پايي

اتصال فلنچي در عقب اتصال فلنچي در جلو 

پيچي

اتصال فلنچي آمربندي لواليي اتصال فلنچي لواليي در جلو

 اتصال فلنچي گردان در عقب

 3ب بخش 



 ١٧٠

 میلـه پیـستون  اگـر   . ایجـاد میـشود    لندریدر سـ   انـواع تنـشها   .اشین مورد نظر منتقل شود    به محض اینکه نیرو به م     
 پیـستون تنـشهای لهیـدگی بوجـود خواهـد           میله  و  باشد،در پوسته سیلندر   یتطابق محور دارای عدم   تناسب و   نام
  .پی آمدهای زیر اجتناب ناپذیر است.مدآ

  .ه باعث افزایش سایش میشودبوشهای یاتاقانی سیلندر کلبه بر روی  فشارهای زیاد    
  یاتاقانهای راهنمای میله پیستونلبه فشارهای زیاد  بر روی  
   بر روی درزگیرهای میله پیستون و درزگیرهای پیستون متغیر وزیاد  یتنشها 
 در میله پیستون)خمیدگی(کمانشایجاد  در سیلندرهای با طول کورس زیاد 

  
    خصوصیات عملکرد سیلندر -5-3

کرد سیلندر میتواند بصورت تئوری و یا از طریق استفاده از اطالعات تولید کننده سیلندر، تعیین                خصوصیات عمل 
 سـیلندر،انطباق بیـشتری بـا یـک طـرح و             هر دو روش قابل قبول هستند ولی معموالً اطالعـات تولیـد کننـده             .گردد

  . عملکرد بخصوص دارد 
  

  نیروی پیستون
بـستگی  به فشار هوا، قطر سیلندر، مقاومت اصطکاکی و اجزاء درزگیر           نیروی پیستون اعمال شده توسط سیلندر       

  :نیروی تئوری پیستون توسط فرمول زیر بیان میشود. دارد
Fth = A • p 

Fth = (N)نیروی تئوری پیستون  

(m2) سطح مفید پیستون A =  
(Pa)کاری فشار P =  

 
 
 

وثر پیستون باید مقاومت اصطکاکی نیـز مـورد         هنگام محاسبه نیروی م   . در عمل ، نیروی مؤثر پیستون مهم است       
نیـروی  ) باشـد    مـی  bar8 تا   kpa800   ، bar4 تا   kpa400هنگامیکه فشار بین    (تحت شرایط نرمال    . توجه قرار گیرد  
  : درصد نیروی تئوری پیستون است 10اصطکاک تقریباً 

  : طرفهبرای سیلندر یک 

 Feff = (A • p) - (FR + FF)  
 

  

  

  

  3ب بخش 



 ١٧١

  :طرفه برای سیلندر دو

       Feff = (A • p) - FR    در کورس رفت  

  Feff = (A' • p) - FR   در کورس برگشت  

(N) نیروی موثر پیستون  =Feff  

(m2) سطح مفید پیستون  =A  

)(
4

D2 π•=   

)m(   ′A= سطح حلقوی مفید 2

4
)d(D 22 π

− =  

(Pa) کاری  فشار= P  

(N))  ًدرصد 10تقریبا Fth ( نیروی اصطکاک =FR 

(N)برگشت فنری نیرو  =FF 

 )m ( قطر سیلندر =D  

(m) قطر میله پیستون  =d  

   فشار ـ نیروقطر سیلندر بر حسب تعیین  نمودار 3- 17شکل 

  
 

 

 

 

 

 

 

  3ب بخش 
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 طول کورس 
 متـر باشـد و در سـیلندرهای بـدون میلـه پیـستون ،طـول                 2ید بیشتر از      بانوماتیکی  یطول کورس سیلندرهای پن   

  .  متر باشد10کورس نباید بیشتر از 
در طـول   .یاتاقانهـای راهنمـا افـزایش میابـد         ، تـنش مکـانیکی میلـه پیـستون و           باال طول کورس با  سیلندرهای   در

  . استفاده نمود)زانو زدن(کورسهای بلند به منظور جلوگیری از خطر کمانش،باید از دیاگرام کمانش
  

   و طول کورسسیلندرزانو زدن بر حسب قطر  دیاگرام -3- 18شکل 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  3ب بخش 



 ١٧٣

  
 سرعت پیستون
انی، سطح مقطع های هوارس  به فشار هوا، مقدار اعمال بار،طول لوله در سیلندرهای پنیوماتیکیسرعت پیستون

 عالوه . بستگی داردکنترل عنصرمیان   ازیعبور مقدار جریانبه همچنین   وکار کننده عنصر و کنترل عنصربین 
.در سرعت سیلندر موثر خواهند بودضربه گیرهای مواضع انتهایی  همچنینن،آبر   

شـد و البتـه بـا سـیلندرهای ویـژه      با متر بر ثانیه می1.5  تا 0.1سرعت متوسط سیلندرهای استاندارد تقریباً بین 
سرعت پیـستون توسـط شـیر کنتـرل     . متر بر ثانیه رسید10 بیش ازتوان به سرعتی تا    می) ای  سیلندرهای ضربه (

  .یابد  سریع افزایش می شود و توسط شیرهای تخلیه تنظیم می طرفهیکجریان 
  
  
  

   سرعت متوسط پیستون-3- 19شکل 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3ب بخش 



 ١٧٤

 
 مصرف هوا

دانستن مقدار هوای مصرفی سیستم و  انرژی مصرفی سیستم هزینهدانستن  آماده سازی هوای مورد نیاز،ای بر
برای یک سیستم که فشار .شود مقدار هوای مصرفی سیستم بر حسب لیتر در دقیقه بیان می.دنباش مهم می

 زیر محاسبه  ،طول کورس و تعداد کورس، معین و مشخص است مصرف هوا از رابطهکاری،قطر پیستون
  :گردد می

  مصرف هوا=   نسبت تراکم • سطح پیستون • طول کورس•تعداد کورس در دقیقه 

  

  نسبت تراکم = 

   مصرف هوانمودار -3- 20شکل 

  
   : می باشدزیر مطابق  مصرف هوا نمودارفرمول محاسبه مقدار مصرف هوا با استفاده از 

                                                                                                       qB= s • n • qH:ه فرطبرای سیلندرهای یک 

  :طرفهبرای سیلندر های دو  
qB=2 • s • n • qH  

(lit/min) مصرف هوا  =Bq  

(cm) طول کورس  =S   

(1/min) تعداد کورس در دقیقه =n  

 ١٠١٫٣)+kpaبرحسب(فشار آاري
١٠١٫٣ 
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(lit/cm) مقدار مصرف هوا بر حسب یک سانتیمتر از طول کورس =Hq  

 گرفتـه   در نظر کورس برگشت    ،اختالف هوای مصرفی بین کورس رفت و         طرفهدر سیلندرهای دو     هابا این فرمول  
  . شود رسانی نادیده گرفته  تواند بدلیل اختالف تلرانسها در شیر آالت  و خطوط هوا این مقدار می.استنشده 

مقـدار هـوای مـصرفی      . میباشد ز هوای مناطق مرده نی    در برگیرنده  یک سیلندر    سر جمع کلی مقدار هوای مصرفی     
 یک سـیلندر،هوای فـشرده       مناطق مرده .هوای مصرفی باشد  % 20اند تا   تو  مورد نیاز برای پرکردن مناطق مرده می      

خطوط انرژی رسانی در آن سیلندر میباشد و مناطقی را که در مواضع انتهایی پیـستون در طـول کـورس مـوثر                       
  .گیرد میباشند در بر نمی

  
  )1L = 3cm 1000(سیلندرها برای    مردهناحیه - 3-1 جدول

  

Piston 
diameter 

in mm 

Cover side 
in cm3 

Base side 
in cm3 

 Piston 
diameter 

in mm 

Cover side
in cm3 

Base side
in cm3 

12 1 0.5  70 27 31 

16 1 1.2  100 80 88 

25 5 6  140 128 150 

35 10 13  200 425 448 

50 16 19  250 2005 2337 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

قطر 
 پيستون

mm 

جلوي 
 سيلندر

cm3  

عقب 
 سيلندر

cm3  

قطر
 پيستون

mm 

جلوي
 سيلندر

cm3  
عقب

 سيلندر
cm3  
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  موتورها  -6-3

بعنـوان   وماتیکی را به حرکـت دورانـی مکـانیکی بـا امکـان حرکـت مـداوم تبـدیل مـی کننـد                    یژی پن وسائلی که انر  
کـاربردترین   وماتیکی که زاویه چرخش نامحدود دارنـد،از پـر        یموتور پن .می شوند وماتیکی شناخته   یموتورهای پن 

 شـان بـه گروههـای       وماتیکی برحسب نوع طراحـی    یموتورهای پن .باشند  وماتیک می یتجهیزات مورد استفاده در پن    
  . شوند زیر تقسیم بندی می

  موتورهای پیستونی  
  ای  موتورهای پره 
  ای  موتورهای چرخدنده 
  )جریان باالبرای (موتورهای توربینی  

  

  وماتیکیی موتور پن-3- 21شکل 

  
  
  
  
  
  
  

  
  موتورهای پیستونی

ــن ــوعای ــی    ن ــسیم م ــته تق ــه دو دس ــا ب ــوند  موتوره ــعاعی و:ش ــوری ش ــای   در. مح ــوای  موتوره ــعاعی ه ش
  حرکت در آورده و بوسیله یک میل لنگ این حرکت به حرکت دورانی تبدیل              بهفشرده،پیستونهای واقع در سیلندر     

موتـور زیـادتر     را در پیـستون هـا     برای اینکه حرکت پیستونها بدون ضربه انجام گیـرد بایـستی تعـداد              .می گردد 
سطح پیستون،طول کـورس و سـرعت پیـستون         ،ستونهاقدرت این موتورها به فشار هوای ورودی،تعداد پی       .نمائیم

  . بستگی دارد 
 سـیلندر کـه بطـور       5شـعاعی بـوده و در اینجـا          پیـستونی     موتـور  شبیه بـه  محوری  پیستونی  موتور  اساس کار   

بـه منظـور تولیـد      . یک صفحه انتقالی بـه حرکـت دورانـی تبـدیل مـی گـردد                محوری قرار دارند،نیرویشان بوسیله   
هـوای فـشرده قـرار      تاثیر   تحت   همزماندو پیستون موتور بایستی     هر  رام،آی حرکت دورانی    گشتاور متعادل برا  

  .گیرند
تا حـدود    د و حداکثر دور این موتورها     نرکت دورانی این موتورها هم به سمت راست و هم به سمت چپ میباش             ح

 .می باشد) اسب بخار25تا2( کیلووات 19 تا 1,5بین قدرت آنها با فشار نرمال،دامنه  دور در دقیقه و 5000
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    لغزشی پره ای موتورهای

ماننـد پـیچ گوشـتی هـای      (ابزارهـای دسـتی     موتورهای پره ای به دلیل سادگی ساختمان و وزن کـم آنهـا بـرای                
  . بکار برده میشود...)پنیوماتیکی و 

بـر روی   ا   صـفحات داخـل شـیاره      .در یک فضای استوانه ای شکل ، یک روتور خارج از مرکز قرار گرفتـه اسـت                
در انواع دیگر ایـن موتورهـا ، پـره هـا بوسـیلۀ نیـروی فنـر        . حرکت می کنندبوسیلۀ نیروی گریز از مرکز روتور  

 تا  3000دور روتور معموالٌ بین     . ی محفظه ها میشود   درزگیراین مکانیزم باعث اطمینان از      . حرکت داده می شوند   
 قـدرت ایـن موتورهـا از       دامنـه .  به چپ دوران داشته باشد      راست و هم    به  دور در دقیقه بوده و میتواند هم       8500

  .میباشد)  اسب بخار 24 تا 14/0(  کیلو وات 17 تا 1/0
  

  ای  موتورهای چرخدنده
هـم    درگیـر بـا     دو چرخدنده های دندانه ای    فیل  وبر پر وارد شده    یاین نوع موتورها در اثر فشار هوا       در گشتاور

بـا دو نـوع     ای   چرخدنـده موتورهـای   . حکـم شـده اسـت     مبه شـفت موتـور      ها   که یکی از چرخدنده   .گردد  تولید می 
 اسـب  60  یـا  کیلووات44 تا (ای در کاربردهای با توان باال       موتورهای چرخدنده .انشعابی و حلزونی تولید شده اند     

  .)راست گرد وچپ گرد( میباشدتغییرجهت دوران این موتورها قابل .گیرند مورداستفاده قرار می) بخار
  
  تورهای توربینی مو

 دور در  500,000بـه دوری تـا    میتوانندبرای مثال .اند  این موتورها که برای دور زیاد و قدرت کم ساخته شده
  . برسند و طرز کارشان عکس کمپرسورهای توربینی است)ابزار دندانپزشکی( دقیقه

  :وماتیکی عبارتند ازیخواص موتورهای پن
   و گشتاورسرعت یکنواختتنظیم  
  )سبک وزن(تمان کوچک ساخ 
  ایمن در مقابل اضافه بار 
  ب ، گرما و سرماآمقاوم در برابر گردو خاک ،  
  انفجارضد  
  انتخاب سرعت باال 
  هزینه ناچیز برای سرویس و مراقبت  
  .دور در هر دو جهت به سادگی قابل تغییر است 
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   نشانگرها-7-3

وماتیکی را نـشان میدهنـد و بعنـوان یـک کمـک کننـده               یم پن  سیست وضعیتنشانگرهای بصری،وسائلی هستند که     
  . روند درجهت تشخیص عیب بکار می

  :وسایل بصری عبارتند از چند نمونه از
  شمارش تعداد سیکلنمایش ، برای )کانترها(ها شمارنده 
   هوارگیج فشار، برای نشان دادن مقدار فشا 
  تایمرها، برای ایجاد تاخیر زمانی 
  نشانگرهای بصری 

  
  انگر های بصرینش
های بصری بر   نشانگر.می باشد  سیکل   معین یک کار  رنگی نمایش دهنده  ام از کدهای    کدهر   نشانگرهای بصری،  با

رنگهایی کـه مطـابق     . مراحل را نمایش دهند    ترتیبروی تابلوهای کنترل نصب میشوند تا شرایط عملکرد کنترل و           
  :زعبارتند ا  در  نشانگرها بکار برده میشوندVDE0113با 
  

   نشانگرهای بصری- 3-2جدول 
  

  رنگ  معنی  توضیحات

  قرمز  خطرفوری،هشدار   . فوری داردمداخلهنیاز به بصورتی می باشد که وضعیت ماشین 

  زرد  احتیاط  تغییر قریب الوقوع شرایط  یا تغییر

  سبز  شروع،روشن   ایمن،عدم نیاز به دخالتوضعیتعملکرد نرمال،

قرمـز،رنگهـای     واضـح  بـا     بطـور ند  نمی توا که  است  ای    مفهوم ویژه 
  .شودبیان  سبز وزرد

  آبی  اطالعات ویژه

می توانند در جاهائیکه مناسب با شک واطالعاتی که ویژه نیستند و      
  .زرد یا سبز استفاده نمود،تردید هستند از سه رنگ قرمز

  سفید یا شفاف  اطالعات معمولی
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  ن و پیکربندی  ساختما-4-١
که معموالً این پروسه شامل بازکردن      .تاثیر میگذارند   هستند که بر مسیر جریان هوا      عناصری شیرهای راه دهنده  

یـا تخلیـه کـردن هـوا بـه         و مسدود کردن سـیگنالهای هـوا     یا   مشخص هوایی و  هدایت آن به خطوط      مسیر هوا و  
هـای اتـصالی ،تعـداد موضـعهای          ه براسـاس تعـداد دهانـه       دهنـد   شـیر راه  .دن تخلیه میباشـ    اتمسفر از طریق دهانه   

لهای شیر راه دهنده هیچگونه اطالعاتی در مـورد         واگر چه سمب  . اندازی تقسیم بندی میشوند      و روش راه   یسوئیچ
  . عملکرد اینگونه شیرها را نمایش میدهند  نحوه"اما صرفاساختمان آنها نمیدهند 

 دارد به موقعیت سوئیچینگ ایجاد شده به وسـیله قطعـات متحـرک              اشارهموضع نرمال در شیرهای برگشت فنر       
  .شیر در حالتی که تحریک نباشند

موجـود  و فشار     گردید تحریکدر یک سیستم     شیر   اینکهپس از    .میشود   سوئیچینگ گفته     به موضع  اولیهموضع  
 برنامـه سـوئیچینگ    و جـایی کـه     برق ولتاژ در اثر    و یا ،شدن قسمتهای متحرک می شود    سوئیچ  در سیستم باعث    

                    .تغییر وضعیت دهد شیر مشخص گردیده تا 
روشـهای   ،نـوع تحریـک  ،)یچینگسوئ(عمر کاری،زمان تغییر موضعدانستن اصول ساختمان شیر راه دهنده برای   

  .می باشدفاکتور مهمی  اتصال و اندازه آن
  

  :می شوند دیبراساس نوع ساختمان،این شیرها به دو دسته زیر تقسیم بن
   نشستیشیرهای  

  ای   ساچمه نشستیـ شیر
   دیسکی نشستیـ شیر

   
  شیرهای کشویی 

  ـ شیر کشویی طولی 
  ـ شیر کشویی مسطح طولی 

  )کف گرد(ای  ـ شیر کشویی صفحه
  

   نشستیشیرهای 
ــه ــا    بوســیلهنشــستیهــای شــیرهای  دهان ــد ســاچمه، دیــسک ، صــفحه ی ــاتی مانن ــسته ،مخــروط  قطع ــاز و ب  ب
ایـن نـوع     در.گیـرد   های انعطـاف پـذیر صـورت مـی        درزگیردرزگیری این شیرها اغلب بطریق ساده و با         .دنمیگرد

و بدین جهت عمر کاری آنها زیاد میباشد و در           شیرها تعداد قطعاتی که درمعرض سائیدگی هستند، کم می باشند         
 زیاد بوده،زیرا که این نیرو بایستی       نیروی راه انداز آنها نسبتاً    .  میباشند مقاوممقابل گرد و خاک حساس نبوده و        

  .بتواند بر نیروی فنر داخل شیر و همچنین فشار هوا غلبه نماید
  

  کشوییشیرهای 
های شیرهای کشویی توسط پیستون کشویی، پیستون سطح کـف گـرد و یـا صـفحه کـف گـرد بهـم دیگـر                   دهانه

  .متصل شده و یا قطع می گردند

  4ب بخش 
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  2/2   شیر راه دهنده-2-4
 اکثـراً بعنـوان شـیر قطـع و وصـل مـورد            . میباشـد )باز ، بـسته   ( دارای دو دهانه و دو موضع        2/2دهنده  شیر راه   

بنـدد و    زیرا عملکرد این نوع شیر طوری میباشد که فقط مسیر هوا را باز نموده و یـا مـی          ،استفاده قرار می گیرند   
  .لیه نماید و هوا را به اتمسفر تخ کند عمل2/3شیر  در موضع بسته نمیتواند مانند

  .عمل نمایدوماتیکی یتواند با تحریک دستی، تحریک مکانیکی و یا تحریک پن این شیر می
  
  
  2/3   شیر راه دهنده-3-4

 سیگنال است که دارای این خصوصیت میباشد که سـیگنال را در دهانـه                 یک شیر تولید کننده    2/3  شیر راه دهنده  
   دهانـه  . دارای سه دهانه و دو موضع اسـت        2/3  شیر راه دهنده  .دحذف می کن  خروجی خود تولید نموده و یا آنرا        

 3   بـه دهانـه    2 دهانه   ، شیر اولیهدرموضع  . حذف نماید   این شیر را قادر میسازد که سیگنال تولید شده را            3تخلیه  
 و بنابراین هوا به اتمسفر تخلیه میشود نیروی فنر باعث میـشود کـه سـاچمه در نـشیمنگاه خـود                      شود متصل می 

  .نماید جلوگیری 2 کاری   به دهانه1  نشسته و از عبور هوای فشرده،از دهانه
  

   موضع نرمال بسته2/3ای  ساچمهنشستی  شیر راه دهنده - 4-1شکل 
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 بایـستی از نیـروی فنـر و         تحریـک البته نیروی    شاخک شیر،ساچمه از محل نشست خود بلند میشود و           تحریکبا  
  .نیروی حاصله از فشار هوا بیشتر باشد

 شیر هم به طریـق  . متصل شده و شیر برای عبور جریان تغییر موضع میدهد          2 به دهانه    1درحالت تحریک دهانه    
نـر و اصـطکاک      مورد نیاز به فـشار منبـع هـوا،نیروی ف          تحریک که البته نیروی     . میشود تحریک مکانیکی   یادستی  

ای بسیار ساده      ساچمه یساختمان شیر نشست  . بستگی دارد شیر   اندازهبه   تحریکنیروی  .داخل شیر بستگی دارد   
  .میباشد 

  
   

  طرفه مدار کنترل یک سیلندر یکطرح - 4-2شکل 

  

  
  

 و  مـی شـود    تحریـک شیر با تحریک دکمه فشاری      . را کنترل میکند   1A طرفهسیلندر یک ،)1S( 2/3در این مدار شیر     
 بـا . گـردد تخلیه می  3 به 2   دهانهل هوای داخل سیلندر با استفاده از اتصا        و  بسته میباشد  1  درحالت نرمال دهانه  
 فشاری   امیکه دکمه هنگ. متصل شده و پیستون بیرون میرود      2 به دهانه    1 تغذیه    شیر،دهانه تحریک دکمه فشاری  

       ط نیـروی فنـر بـه موضـع        سـ  و پیـستون تو    دمیگـرد  بـاز  زاد میشود،شیر با نیروی فنر بـه موضـع قبلـی خـود            آ
  .ابتدائی اش باز میگردد

  
  
  
  
  

  4ب بخش 



 ١٨٣

   نشدهتحریک باموضع نرمال بسته ، 2/3دیسکی نشستی    شیر راه دهنده- 4-3شکل 

  
 شـده و دارای درزگیـری سـاده ولـی           سـاخته اساس نشستن دیسک     نشان داده شده است بر     اینجا شیری که در  
یک جابه جایی کوچک باعث ایجاد یک سطح مقطـع           این شیر دارای زمان پاسخگویی کوتاهی بوده و       .موثر میباشد 

و دارای ای در مقابل گرد و خاک حـساس نبـوده     ساچمه این شیر مانند شیر   .بزرگ برای عبور جریان هوا میشود     
 و یا ایجاد سیگنال برای قطعات کنتـرل         طرفه برای کنترل سیلندرهای یک    2/3شیرهای  .عمر کاری طوالنی می باشد    

  .کننده بکار میروند
   شدهتحریک باموضع نرمال بسته، 2/3دیسکی نشستی    شیر راه دهنده4-4شکل 

  

  4ب بخش 



 ١٨٤

 برای عبـور جریـان هـوا بـاز اسـت،بعنوان شـیر موضـع        2 به دهانه  1  ،دهانهوضعیت نرمال  که در   2/3یک شیر   
ــشود  ــاز شــناخته می ــال ب ــه .نرم ــدا دهان ــه1در ابت ــه دهان ــه  2   ب ــصل میباشــد و دهان ــسته 3 مت  شــیر دیسکی،ب

فـشار بـر     بوسیله دیـسک مـسدود میـشود و سـپس            1   دهانه در ابتدا ریک میشود،  شیر تح  اهرمهنگامیکه  .میباشد
جـای خـود بلنـد     ازو تخلیـه گـردد،  3 بـه  2   هـوای خروجـی از طریـق اتـصال دهانـه     باعـث میگـردد   دیسک  سطح  

 رهــا میشود،پیــستون بــا دو درزگیــر نــشیمنگاهی،توسط فنــر بــه مکــان ابتــدایی خــود  اهــرمهنگامیکــه .میــشود
  .راه پیدا می کند 2 به 1   مسدود میگردد و هوا از طریق اتصال دهانه3ین حالت دوباره دهانه درا.میگرددباز

  
روشهای راه اندازی   . شوند تحریکوماتیکی  یاین شیرها میتوانند توسط تحریکهای دستی،مکانیکی،الکتریکی و یا پن        

  .بکار بردمناسبتر مختلفی را میتوان برای عملکرد 
  

   نشدهتحریک باموضع نرمال باز، 2/3دیسکی نشستی   ده شیر راه دهن- 4-5شکل 

  
  

  

  

  

  

  

  

 4ب بخش 



 ١٨٥

   شدهتحریک باموضع نرمال باز، 2/3دیسکی نشستی  شیر راه دهنده - 4-6شکل 

  

  
  طرفه دیاگرام مدار کنترل یک سیلندر یک - 4-7شکل 

  

  
  

 بکـار بـرده شـده    طرفـه موضـع نرمـال بـاز،برای یـک سـیلندر یـک          بـا 2/3 در این مدار،فشار هوا از طریق شیر 
اگـر شـیر    .مـی گیـرد    در موضع آغـازین حرکـت خـود قـرار         و  پیشروی کرده   در این حالت    سیلندر  پیستون  .است

 3 بـه    2 پیستون از طریـق اتـصال دهانـه            مسدود میشود و هوای محفظه     2 به   1   هوا از دهانه    تحریک شود، تغذیه  
  .برمی گرداندبه داخل را نتیجه نیروی فنر میله پیستون  تخلیه میگردد و در

  
  
  
  

 4ببخش 



 ١٨٦

   دستی تحریککشویی با   2/3شیر 
از ایـن شـیر معمـوالً در        . میـشود  تحریـک جهت طولی،شـیر      پوسته در  نکشید ان این شیر ساده بوده و با      متساخ

  .وماتیکی بعنوان شیر اصلی جهت قطع و وصل استفاده میشودیپنسیستمهای کنترل 
  

   دستیتحریک کشویی با 2/3 شیر - 4-8شکل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 4ب بخش 



 ١٨٧

  2/3وماتیکی شیر ی پنتحریک
 مـدار شـکل نـشان داده      . میکنـد  عمـل  12  ومـاتیکی بوسـیله عبـور سـیگنال هـوا از دهانـه            ی پن تحریـک   با 2/3شیر  

  .وماتیکی استی پنتحریک موضع نرمال بسته،با 2/3شده،نمایانگر یک شیر  
  

  شدهن تحریک  وبرگشت فنر،موضع نرمال بسته،پنیوماتیکیتحریک  2/3  شیر راه دهنده-4- 9شکل

  

  
  

 و  1   و ارتباط بین دهانه    حرکت داده را در جهت خالف نیروی فنر برگشت        )پالنجر(پیستون شناور  12  هوای دهانه 
 توسط فنـر بـه موضـع ابتـدایی          پیستون شناور ،12ر دهانه   به محض قطع شدن سیگنال د     . بر قرار میشود   2  دهانه
 3   از طریـق دهانـه    2 را قطع مینماید و هوای اضافی درخـط کـاری            2 و   1دیسک،ارتباط بین دهانه    .برمیگردد خود

،میتواند بصورت موضع نرمال باز یـا موضـع نرمـال بـسته         یرگشت ب  با فنر  تحریک هوایی  2/3شیر  .تخلیه میگردد 
  .ساخته شود

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 4ب بخش 



 ١٨٨

   تحریک شده،برگشت فنر،،موضع نرمال بستهپنیوماتیکیتحریک  2/3شیر راه دهنده -4- 10شکل 

  

  
  

  

  طرفه دیاگرام مدار کنترل یک سیلندر یک-4- 11شکل 

  
  
  
  

  4ب بخش 



 ١٨٩

 جااینکه در .عنصر کنترل در کنترل غیر مستقیم استفاده شودیک وماتیکی میتواند به عنوان یپن تحریکشیر با 
داده میشود  1Vعنصر کنترل به که  S1 تحریک دستی توسط یک شیر A1 برای بیرون رفتن سیلندر یسیگنال

  .می گرددبصورت غیر مستقیم وارد 
 بهم متصل معکوسرا بصورت   شیر نرمال بسته3و1های  باز،باید دهانه لمانردن موضع برای بدست آور

  . نامگذاری شود10   و این بار دهانهچرخیده درجه 180 می تواند 12   دهانهبادر این حالت سر شیر .نمود
  تحریک نشده موضع نرمال باز، ،باپنیوماتیکیتحریک  2/3  شیر راه دهنده-4- 12شکل 

  
  بعـد از    استفاده شود،پیستون درابتدا بیرون خواهد بود و در نتیجـه          1Vاگر شیر با موضع نرمال باز بجای شیر         

  . سیلندر به داخل خواهد آمد1Sتحریک شیر 
  

  طرفه دیاگرام مدار کنترل غیر مستقیم یک سیلندر یک-4- 13شکل 

  
  
  

 4ب بخش 



 ١٩٠

  کیط غل2/3کنترل سرو شیر راه دهنده 
پیلـوت   و   )1(یک سوراخ کوچک،اتصال بین دهانـه فـشار         .دننیاز دار تحریک  شیرهای پیلوتی به نیروی کمی جهت       

بـه سـمت دیـافراگم    را ز شده و هوای فـشرده    با پیلوت شیر  شود، تحریککی  طاگر شیر غل  .ر میسازد ارا برقر  شیر
 بـسته شـده و سـپس    3 بـه  2مـسیر  در ابتـدا  .میـشود شیر اصلی دیسک باعث تحریک  و در نتیجه     هدایت می کند  

  . باز میشود2 به 1توسط دیسک نشستی دوم مسیر 
زبـور از طریـق     شیر م و هوای   .میبندد را شیر خود برگشته و پیلوت   ک، شیر به موضع ابتدایی      طآزادن شدن غل   با

  .اش باز میگردد  توخالی تخلیه گشته و پیستون پیلوتی شیر اصلی،توسط فنر به موضع ابتدائیاهرم
  

  تحریک نشده شیر سمت چپ  وتحریک شدهشیر سمت راست : شیر پیلوتی-4- 14شکل 

  
شیر مزبور هم بصورت نرمال بسته و هـم           درجه ای سر شیر،    180 و چرخش    3و   1های    هکردن دهان  معکوس با

  .شود استفاده میتواندبصورت نرمال باز، 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 4ب بخش 



 ١٩١

  پیلوت داخلی، موضع نرمال بسته  با2/3کی ط شیر غل-4- 15شکل 

  
   با پیلوت داخلی، موضع نرمال باز2/3کی طشیر غل -4- 16شکل 

  

  
  
  
  

  4ب بخش 



 ١٩٢

  کی برگشت خالص طشیر غل
ایـن  .ک،درجهت مشخصی باشد  طجایی بادامک روی غل     کی برگشت خالص،زمانی سوئیچ میشود که جابه      طشیر غل 

بایـد  .بکـارمیرود )ن یـا داخـل آمـد      نبیرون رفت ( حس کردن مکان میله پیستون     شیر بعنوان یک میکروسوئیچ برای    
  .که شیر درجهت درست حرکت نصب شده باشد توجه نمود

بـرای بدسـت   .باز وهم بـصورت نرمـال بـسته بکـار بـرده شـود      نرمال این نوع شیر میتواند هم بصورت       بعالوه  
 ایـن در  . بهـم متـصل نمـود      معکوسال باز را بصورت      شیر نرم  3 و   1های    میتوان دهانه , وردن شیر نرمال بسته   آ

  .وضعیت دهدتغییر می تواند  درجه 180کی ط غلبا تحریکحالت سر شیر 
  

  کی برگشت خالصط شیر غل-4- 17شکل 

  
  

  

  

  

  

  

 4ببخش 



 ١٩٣

   2/4 شیر راه دهنده -4-4
  . موضع سوئیچ میباشد2 دهانه و 4ارای  د2/4  شیر راه دهنده

   نشدهتحریکدیسکی ، نشستی  2/4 شیر -4- 18شکل 

  
 یکی نرمـال بـاز و دیگـری         2/3شیر    مانند ترکیبی از دو    ساختماندیسکی از نظر    نشستی   2/4  شیر راه دهنده  یک  

  ). ساخت را2/4 یکی نرمال باز و دیگری نرمال بسته،یک شیر 2/3میتوان با دوشیر .(استنرمال بسته 
   شدهتحریکدیسکی، نشستی  2/4 شیر -4- 19شکل 

  

  4ب بخش 



 ١٩٤

بطـور  اهـرم   دو   زمانیکـه  . باشـد  میدود  مس 3 به   4   و   2 به     1  های   دهانهمسیر  در ابتدا    : این شیر  تحریک  نحوه
 4 به   1باعث می شود که مسیر دهانه های          ها بر روی دیسک  نیرو از جانب  اهرم ها       با افزایش    شدهمزمان فعال   

  . باز شود3به  2 و 
 برای کنترل سـیلندرهای     هااین شیر .نیروی فنر به موضع ابتدایی خود باز میگردد        تخلیه بوده و با   یک  شیر دارای   

  .استفاده شده است طرفهدو 
تحریـک  ،بـا دو    پنیوماتیکیتحریـک    فـشاری،با یـک       دکمه  با تحریک مانند   تحریک مختلفی روشهای   2/4برای شیر   
  . استفاده نمود2/5 به جای شیر 2/4میتوان از شیر  در بسیاری از موارد.دندار وجود کط،با غلپنیوماتیکی

   طرفهدو دیاگرام مدار کنترل مستقیم سیلندر -4- 20شکل 

  

  
مسیرها توسـط یـک   بهر حال  .مواضع سوئیچی داردجهت تعویض  پیستون کنترلیک شیر کشویی مسطح طولی   

  .میشوند هم جدا مرتبط و یا ازبهم واقع بر روی پیستون کنترل  دیگرکشو مسطح 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 4ب بخش 



 ١٩٥

  تحریکبا دو  2/4 کشویی مسطح طولی   شیر راه دهنده-4- 21شکل 

  
  هنگـامی کـه هـوای فـشرده از روی یـک دهانـه             .وماتیکی تغییر موضع میدهـد    یپنمستقیم   تحریکاین شیر بوسیله    

باقی میمانـد تـا اینکـه سـیگنالی از طـرف دیگـر دهانـه                 جای خود  کنترلی شیر برداشته میشود،پیستون کنترل در     
  .کنترل دریافت کند

  
  
  3/4   شیر راه دهنده-5-4

تحریـک    بـا  کـشویی  شیر صفحه    3/4ای از شیر      نمونه. دارد چهار دهانه و سه موضع سوئیچ        3/4شیر راه دهنده    
  .ن بهم مرتبط میگردنددستی یا پایی میباشد و با گردش دو صفحه بر روی همدیگر کانالهای آ

  
   کشویی ، موضع وسط بسته  صفحه3/4   شیر راه دهنده-4- 22شکل 

  
  
  

  
  
  
  
  

 4ببخش 



 ١٩٦

  برش عرضی ، 3/4 کشویی   شیر صفحه-4- 23شکل 

  
 ایـن شـیر میلـه       .اسـت  بـوده    مـسدود یرها  ،دیده میشود که در موضع وسط شیر، تمـام مـس          مدار این در دیاگرام 

ی از طول کورسش میتواند متوقف سازد ولی بایـد توجـه داشـت کـه بعلـت حالـت                    یدر هر جا   راسیلندر  پیستون  
 ه دلخواه با دقـت بـاال      ط هوا و در اثر تغییرات بار بر روی میله پیستون توقف میله پیستون در هر نق                 پذیری تراکم

  . نمیباشدامکان پذیر
  

   طرفه دیاگرام مدار کنترل مستقیم یک سیلندر دو-4- 24شکل 

  

  
  
  
  
  

 4ببخش 



 ١٩٧

   2/5  شیر راه دهنده-6-4
کنتـرل   شیر بعنوان عنصر اصـلی کنتـرل،در      این  .میباشد  ) سوئیچ( موضع   2 دهانه و    5 دارای   2/5  شیر راه دهنده  
  .فاده میشودسیلندرها است

کشویی ،بعنـوان قطعـه کنتـرل       پیستون  این شیر از یک      در.نام برد   را 2/5بعنوان مثال میتوان شیر کشویی طولی       
مورد نیاز بـرای  نیروی . نمایدبهم وصل و یا قطع میرا  استفاده شده است که در اثر حرکت این کشویی، مسیرها     

  .ا، کم میباشدفشار هو و یا بعلت نبودن نیروی فنر  این شیرتحریک
بـرای  . ومـاتیکی یپن مکانیکی،الکتریکی و یا    دستی، تحریک:  مانند .استفاده نمود در این شیر میتوان     را   تحریکهاتمام  

  .  استفاده نمود تحریکهامیتوان از همین نوع نیز اش  برگشت شیر به موضع اولیه
  

  کشویی طولیمان  با ساخت2/5   شیر راه دهنده-4- 25شکل 

  
  
  
  
  
  

 4ب بخش 



 ١٩٨

کشویی مساله مهم در شیر     .نشستی است های   به مراتب بیشتر از شیر     شیر کشویی  در   تحریک کننده  یطولاندازه  
،الزم »فلـز روی فلـز     «   هیدرولیک به طریقه  سیستمهای   درزگیری   در نحوه  دانستن با.رزگیری آنها میباشد  نحوه د 
  .صورت گیردمحفظه دقیق   درییکشوپیستون ه جاسازی است ک

 میلیمتـر  004/0 تـا    002/0 داخلـی بـیش از       محفظه و   ییکشوپیستون   بین   فاصله نبایستی   یوماتیکیپن شیرهای   در
 ی در یجـو   بـه منظـور صـرفه     در اینجـا    . حاصله از نشتی بسیار زیاد خواهد شـد        زیانزیرا درغیر اینصورت    .باشد
 آسـیب بـرای جلـوگیری از      .ی نمـود  گیردرز،دوبلپکینگ   رینگ  یا     O را با    ییکشوپیستون  تی   بایس باالهای    هزینه

  .توزیع شوندشیر  ییکشو  محفظهمحیط اطرافهای اتصالی می توانند در  ،دهانههادیدن درزگیر
  

   طرفهکنترل غیر مستقیم سیلندر دو  دیاگرام مدار-4- 26شکل 

  

  
  

 هایمـسیر ( سـاختمان  دارای مزایـایی در      2/5شود چرا که شیر        استفاده می  2/5 از شیر    2/4معموالً به جای شیر     
این شیر اجازه می دهد که تخلیـه کـورس رفـت و برگـشت سـیلندر بـصورت جداگانـه                      و    خود می باشد   )عبوری

 بعنوان یک شیر اصلی کنتـرل در مـدار،همان عملکـردی را دارد کـه               2/5که شیر    البته باید توجه نمود   .کنترل شود 
  . در مدار دارد2/4شیر 

  
  
  
  
  

 4ب بخش 



 ١٩٩

بـرای سـوئیچینگ    نسبتاً کوچکی   تغییر مکان   دیسک معلق است که دارای       یک   ی استفاده از    درزگیرشیوه دیگر از    
های ثانویه که بـر روی      درزگیر.میکند متصل     4  یا      2های    به هر کدام از دهانه      را 1 دهانه   درزگیر دیسک .باشد  می

شیر نـشان داده شـده      .نیاز نیستند،میبندند  های تخلیه را که مورد       قرار دارند هر کدام از دهانه      ییپیستونهای کشو 
 شـیر را بـصورت      کـشویی ها میتواننـد       خود است که این دکمه     طرفین دستی در    تحریکهایدر دیاگرام زیر دارای     

  .حرکت دهنددستی 
  2 به 1،جریان از تحریکبا دو  و دیسک معلق با  2/5  یر راه دهندهش-4- 27شکل

  
شیر با استفاده از سـیگنالهای دریـافتی از         .،کنترل حافظه میباشد  مشخصات دارای   تحریکه دو   2/5شیر راه دهنده    

  .غییر موضع جدید تا رسیدن سیگنال بعدی در حافظه باقی میماندت.  تغییر موضع میدهد12 یا 14  دهانه
  4به  1،جریان از تحریکبا دو و معلق  دیسکبا  2/5  شیر راه دهنده-4- 28شکل

  

 4ب بخش 



 ٢٠٠

  3/5 شیر راه دهنده -7-4
 را  طرفـه این شیرها میتـوان سـیلندرهای دو         با.سوئیچ میباشد  دارای پنج دهانه و سه موضع        3/5شیر راه دهنده    

نرمـال  های وسط بطور خالصه بدین معنی که با استفاده از موضع      .جایی از طول کورسشان متوقف نمود      هر در
سـیلندر بـاالنس یـا سـیلندر بـدون          (میتـوان پیـستون سـیلندر     )وسط بسته  (نرمال بسته وسط   و   )وسط فشار (باز

) وسـط تخلیـه  (با استفاده از موضع وسط شـناور  پیستون میتواند  و نیز    مسیر متوقف نمود  را در هر جای     )شفت
فنـر برگـشت بـه مرکـز،در      های کنترلی اعمـال نـشود،شیر بـا    هیچکدام از دهانه اگر هیچ سیگنالی در .حرکت نماید 

  .موضع وسط باقی خواهد ماند 
   

   با موضع نرمال بسته3/5   شیر راه دهنده-4- 29شکل 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  4ب بخش 



 ٢٠١

   مقدار عبور جریان هوا در شیرها8-4
انتخاب شیر به نکات زیر .عبور جریان هوا،پارامترهای مهمی برای مصرف کننده میباشدمیزان افت فشار و 
  :بستگی دارد 

 .حجم و سرعت سیلندر 
 .مورد نیاز) نگ سوئیچی( فرکانس تغییر موضع  
 . مجاز افت فشارمقدار 

  
فاکتورهای مختلفی برای محاسبه مقادیر .  شناخته میشوندنامی جریان میزانتوجه به  شیرهای پنیوماتیکی با

  :عبور جریان باید به حساب آیند که این فاکتورها عبارتند از 
P1 =  بار یا کیلوپاسکال(فشار در قسمت ورودی شیر(.  
P2 = بارپاسکال یا کیلو(سمت خروجی شیرفشار در ق(.  
P = اختالف فشار (P1-P2) )بارل یا  پاسکاکیلو(.  

T1  = کلوین(درجه حرارت.(  
qn =  لیتر بر دقیقه (نامیعبور جریان میزان.(  

  
اندازه گیری شـده و     فشار ورودی و فشار خروجی      .در مدت اندازه گیری،هوا از یک جهت در شیر جریان می یابد           

  . اندازه گیری میشودسنج جریان هر هوا بوسیلمقدار عبو
  .پیدا کردسازنده  را میتوان در کاتالوگ نامی جریان  مقادیراطالعات مربوط به

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 4ب بخش 



 ٢٠٢

  قابل اطمینان شیرهاعملکرد  9-4
  :کی طنصب کردن شیرهای غل

 .بستگی دارد) کروسوئیچ هامی(کیطبه درست نصب کردن شیرهای غلسیستم ترتیبی یک کنترل باال از اطمینان 
کی شرایط نصب باید طوری باشد که تنظیم و یا دوباره تنظیم کردن مکان شیرهای طغل شیرهای یبرای تمام

  .بدست آیدترتیبی کی به آسانی صورت پذیرد تا اینکه هماهنگی دقیقی بین حرکات سیلندر در یک کنترل طغل
  

  : نصب کردن شیرها 
 مشخصات برایبه عنوان پیش نیازی   شیرهاندرست نصب کردنحوه ،باید به  شیرهاصحیحانتخاب   ازاجد

 .،توجه نمودنگهداری و تعمیراتمشکل و دسترسی آسان جهت بدون مطمئن،عملکرد )سوئیچینگ(موضع تغییر
  . رعایت شود)فرمان(این مورد هم باید در قسمت قدرت و هم در قسمت کنترل

  
  .را آسان نمود هداری و تعمیراتنگموارد زیر میتوان کردن رعایت با 

 .شماره گذاری اجزاء 
 .)مانیتورینگ (  تصویریاق نمایش حترکیب و ال 
 .نمودارهای جامعاطالعات  

 
 یک تابلوی کنترل و یا یک روی معموالٌ.میروند دستی که برای تولید سیگنالهای ورودی بکار تحریک شیرهای با

شود که قابلیت نصب بر روی شیر اصلی را می ده هایی استفاده عمل کنناز بنابراین .میز کنترل نصب میشوند
  .کارکردهای متنوع در دامنه وسیعی در دسترس می باشندهمچنین عمل کننده های مختلفی برای .دندارا باش

آنها باید . قسمت قدرت پنیوماتیکی را کنترل میکنندعناصرترتیب  قرار دارند )فرمان(شیرهایی که در قسمت کنترل
برای .نیز سریعتر عمل نمایندعمل کننده ها و در نتیجه سریع تحریک شده حتی االمکان  ساخته شوند که طوری

نصب شود تا زمان سوئیچینگ  شیر قدرت باید در نزدیکترین مکان ممکن به عمل کننده ،حذف مسیرهای طوالنی
که اتصاالت مزیت کار این است .مستقیماٌ روی عمل کننده ها نصب شوندقدرت  ی است که شیرهابهتر.کاهش یابد

  .کاهش یابدمی تواند زمان نصب بدین شکل شده و مصرف  کمتر یو لوله های اتصال
  
  
  
  

  

  

  

  4ب بخش 



 ٢٠٣

  5بخش 

       شیرهای یکسو کننده ،

  شیرهای کنترل جریان،

       ،شیرهای کنترل فشار 

  شیرهای ترکیبی
  

  

  



 ٢٠٤

   شیرهای یکسو کننده1-5
.  از جهت دیگر میباشندآنبور جریان هوا از یک طرف و مسدود کردن  جهت ععناصری شیرهای یکسو کننده

وسیله باعث مسدود کردن مسیر تأثیر گذارده و بدین )درزگیر( کنندهمحدودفشار در قسمت خروجی بر قطعه 
  .عبور جریان می شود

  
  شیرهای یکطرفه 

کس با افت کمی از فشار ، جریان را این شیر میتواند عبور جریان هوا را در یک جهت کامالٌ ببندد و در جهت ع
 شدن عبور جریان هوا در این شیرها مسدود.عبور دهد که البته این افت فشار به دلیل مقاومت خود شیر میباشد

  . چون ساچمه یا مخروط و یا صفحه و یا دیافراگم صورت میگیردیتوسط قطعات
   )شیر یکطرفه  ( 5-1شکل 

  
  عناصر اتصالی 

و حرکت  نصب می گردندیک سه راهی  میباشند که دریک طرفه بودن مشخصه  باعناصر اتصالی عناصری 
 عبور جهت  منطقیمشخصهدارای  بعنوان عناصر اتصالیکه ،در اینجادو شیر .هدایت می نمایند را یی هواسیگنال
  .  اشاره گردیده استمیباشندورودی دو سیگنال برای جریان 

سیگنال برای تولید و )  و _تابع ( دو سیگنال ورودی به  احتیاج،شیر دو فشاره در خروجیسیگنال برای تولید 
این دو شیر،عناصر . میباشد)  یا _تابع ( حداقل یک سیگنال ورودی به  احتیاج تعویض کنندهشیر در  خروجی
        بوجود 2 تحلیل کرده و نتیجۀ تحلیل را بصورت سیگنال خروجی در دهانۀ گر بوده که سیگنالها راتحلیل 
 .ورندمی آ

 
 
 
 
 
 

  5ب بخش 



 ٢٠٥

 (AND)تابع منطقی و : شیر دو فشاره 
هوای فشرده موقعی از شیر عبور .میباشد Aو یک خروجی (3)1 و  1ورودی شیر دو فشاره دارای دو دهانۀ 

 به دلیل (3)1 یا 1یک سیگنال ورودی در دهانۀ .دندی موجود باشوروهای دهانه  در هر دو  هامیکند که سیگنال
میشود و اگر سیگنال  در دهانه دیگرتوسط پیستون کشویی هوا  شدن جریان مسدودایجاد اختالف نیرو، باعث 

. د سیگنالی از این شیر عبور خواهد کرد که دیرتر اعمال شده باشد ن موجود باش(3)1 و 1 ورودی  هایدهانهدر 
کشویی را  پیستون ،  سیگنالهای ورودی دارای اختالف فشار باشند ،سیگنالی که دارای فشار باالتر استاگر

بصورت (ی اتصال هایاساساٌ شیر دو فشاره برای کنترل. خارج میشود2 و فشار پایین تر از دهانۀ حرکت داده
  . میشود استفاده(AND)و  منطقی کنترلهای ایمنی ، توابع بازرسی و عملیات  ،)سری

  
   )AND - شیر دو فشاره تابع منطقی و ( 5-2شکل 

  
 

 

 

 

 

 5ب بخش 



 ٢٠٦

  )شیر دو فشاره با دیاگرام مدار  ( 5-3شکل 

  
 بعد ازبعنوان مثال یکی  ، سیگنال دهنده میباشد که بصورت سریعنصر شیر دو فشاره در مدار،معادل دو

 دو عنصر سیگنال دهنده تحریک هر اگر.نصب شده باشند ) با موضع نرمال بسته 2/3شیر راه دهنده  ( یدیگر
  .سیگنال خروجی تمام مسیر را طی خواهد نمود شده باشند

  
   )ANDدیاگرام مدار سری برای عملیات و  ( 5-4شکل 

  
  

  5ب بخش 



 ٢٠٧

طوالنی بین مسیرها و شیرها هدایت با روش قبل  روشاین در  سوئیچینگ از اختالفیک اشکال  در عمل
انی  زم1S2 نمیتواند در عملیات منطقی دیگری استفاده شود، چرا که شیر 1S2عالوه بر این سیگنال شیر .باشدمی

 . تحریک شده باشد1S1دارای فشار خواهد بود که شیر 
  

   (OR)تابع منطقی یا :تعویض کنندهشیر 
درزگیر  جریان یابد ،1اگر هوای فشرده در دهانۀ . میباشد 1) 3( و  1 شیر یک طرفه دارای دو دهانه ورودی نای

به همین ترتیب . جریان می یابد2 به 1 را می بندد و هوا از 1)3(دهانۀ ورودی مخالف یعنی )ساچمه(شیر نشستی 
 بسته خواهد شد و یک سیگنال در دهانۀ خروجی بوجود خواهد 1یابد، دهانۀ   جریان2 به 1)3(اگر هوا از دهانۀ 

  .آمد
  قبلوضعیت در همان )ساچمه(شیردرزگیر .تخلیه شد)بعنوان مثال از یک شیر یا یک سیلندر(زمانیکه جریان هوا 
  . و هوا از همان دهانۀ ورودی تخلیه خواهد شدباقی خواهد ماندوا بعلت شرایط فشار ه

دو یا چند جا تحریک شود از  اگر یک سیلندر یا یک شیر کنترلی. نیز نامیده میشود) یا (این شیر بعنوان عنصر 
  .ود استفاده نمتعویض کنندهیک یا چند شیر از  باید

   )ORتابع منطقی یا  : تعویض کنندهشیر  ( 5-5شکل 

  

  5ب بخش 



 ٢٠٨

با استفاده از دو شیر فرمان دهنده که میتواند در دو یک سیلندر پیشروی می کند در مثال نشان داده شده ،
هوای  1S1،در اثر فعال شدن شیر بدون استفاده از شیر تعویض کننده.گیرند قرار سیلندرفاصلۀ متمایز از 

  .رج خواهد شد خا 1S2 شیر 3 از طریق دهانه فشرده
  )کنترل یک سیلندر با استفاده از دو عنصر ورودی  ( 5-6شکل 

  
 بعنوان مثال .ندشو میتوانند به یکدیگر متصل تعویض کننده هایشیر، (OR) منطقی  یا برای افزایش شرطهای

  . تحریک شوند ، سیلندر بیرون خواهد رفتتحریک دستیمدار نشان داده شده در شکل زیر، اگر یکی از سه شیر 
  )کنترل یک سیلندر با استفاده از سه عنصر ورودی  ( 5-7شکل 

  

  5ب بخش 



 ٢٠٩

  شیر تخلیه سریع
های  شیر به منظور ازدیاد سرعت پیستون در سیلندرها بکار گرفته میشود و توسط آن میتوان در زمان این

این نحو میباشد اساس عملکرد این شیر به .  ، صرفه جویی نمودطرفه در سیلندرهای یک بویژهطوالنی برگشت ،
  .زایش می دهدکه با کاهش مقاومت هوای در حال تخلیۀ سیلندر متحرک ، سرعت پیستون را اف

این شیر دارای .  تخلیه میشود به اتمسفر هوا از طریق یک دهانۀ بزرگ نزدیک سیلندر برای کاهش مقاومت ،
  . میباشد2 و یک دهانۀ خروجی 3 و دهانۀ تخلیه قابل انسداد 1دهانۀ تغذیۀ قابل انسداد 

  
   )2 به 1جریان از : شیر تخلیه سریع  ( 5-8شکل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  5ب بخش 



 ٢١٠

 را مسدود میکند و هوای فشرده از دهانه 3 وارد شود ، صفحۀ درزگیر دهانۀ تخلیه 1از طریق دهانۀ  چنانچه هوا
  وارد2هانه هوای فشرده از دو  فشار هوا وجود نداشته باشد 1حال اگر در دهانه . جریان پیدا میکند2 به دهانه 1

 تخلیه 3 و این دهانه را مسدود می نماید و هوا از طریق دهانۀ حرکت کرده 1صفحه درزگیر بطرف دهانۀ  شود
با مقاومت عبور کرده و به سمت ضرورتی وجود ندارد که از طریق خطوط طوالنی و شاید برای هوا .میگردد

  .راه دهنده برود شیر
یا حتی  ر است که شیر تخلیه سریع مستقیماٌ روی سیلندر ویلندر بهتهوا در ستخلیۀ سریع ایجاد به منظور 

  .االمکان نزدیک به سیلندر نصب گردد
  

   )3 به 2تخلیه از : شیر تخلیه سریع  ( 5-9شکل 

  
  )دیاگرام مدار با شیر تخلیه سریع  ( 5- 10شکل 

  

  5ب بخش 



 ٢١١

   قطع و وصلهای شیر
   .  قطع یا وصل می کنند شیرهای قطع و وصل شیرهای غیر قابل تنظیم بوده که جریان را در هر دو جهت

  .شیر سماوری و شیر ساچمه ای: نمونه هایی از این نوع شیرها عبارتند از 
   )شیر سماوری( 5- 11شکل 

  
   شیرهای کنترل جریان2-5

شیر گلویی .ریان حجمی هوای فشرده تأثیر می گذارندـــ هر دو جهت بر مقدار جدررهای کنترل جریان ــــشی
  .یک شیر کنترل جریان می باشد

  
  )دو جهته ( شیر گلویی 

این شیرها .باشددر هر وضعیت قابل قفل شدن می تواند گلویی معموالٌ قابل تنظیم بوده و تنظیمات آن شیرهای 
زیرا این امر . برای کنترل سرعت سیلندرها استفاده میشوند باید توجه نمود که این شیر تا انتها بسته نشود 

  .موجب قطع هوای کل سیستم میشود
  )شیر گلـــویی  ( 5- 12شیر 

  

 5ب بخش 



 ٢١٢

  : از  آنها عبارتند ساختمان اصول  شیرهای کنترل جریان مطابق بامشخصات
  :شیر گلویی  •

  .در شیر گلویی ، طول گلو بزرگتر از قطر گلو میباشد
  :شیر دیافراگمی  •

  .در شیر دیافراگمی ، طول گلو کوچکتر از قطر گلو میباشد
  شیر کنترل جریان یکطرفه 

شیر یکطرفه عبور .در شیر کنترل جریان یکطرفه ، کاستن عبور جریان هوا فقط در یک جهت انجام میپذیرد
در جهت . قابل تنظیم جریان یابد  گلویی و هوا فقط میتواند از طریق یک مسدود کردهجریان هوا را در یک جهت 

این شیرها برای تنظیم سرعت عمل کننده ها مورد . ه باز میشود مخالف مسیر عبور جریان توسط شیر یک طرف
  .استفاده قرار میگیرند و بایستی حتی االمکان مستقیماٌ روی سیلندر نصب شوند

  
 )شیر کنترل جریان یکطرفه  ( 5- 13شکل 

 
  
  
  
  
  
  

  5ب بخش 



 ٢١٣

  :د ن بکار می روطرفه ایجاد گلویی در مدارها ، برای سیلندرهای دو جهتاساساٌ دو روش 
 .ایجاد گلویی در تغذیۀ هوا 
 .ایجاد گلویی در تخلیه هوا 

 
  :ایجاد گلویی در تغذیۀ هوا 

در این روش شیرهای کنترل جریان یکطرفه طوری نصب میشوند که هوای ورودی به سیلندر از گلویی عبور 
 .از طریق شیر یکطرفه آزادانه از دهانۀ خروجی سیلندر خارج شودمی تواند هوای خروجی در این حالت . نماید

در زیادی را  بی نظمیمیتواند   میله پیستون رویبارمقدار  درباید توجه نمود که در این حالت کوچکترین نوسان 
  .مینمایدعبور یچ یک میکروسوئروی از سیلندر زمانیکه  مثال برای.بوجود آورد پیش روی سیلندر سرعت 

 بنابراین.وجود بار در جهت حرکت سیلندر میتواند باعث ایجاد شتابی فراتر از آنچه که تنظیم شده است ، شود
  .استفاده شودو سیلندرهای با حجم کوچک طرفه برای سیلندرهای یک د می توانایجاد گلویی در تغذیه هوا

  
  )ایجاد گلویی در تغذیۀ هوا  ( 5- 14شکل 
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  :ایجاد گلویی در تخلیه هوا 
در این . می کندهوای منبع تغذیه آزادانه وارد سیلندر میشود و هوای خروجی از گلویی عبور  در این روش،

        فشار هوای ورودی به سیلندر، گیر ضربه اثراولین.قرار میگیردهوایی شرایط پیستون بین دو ضربه گیر 
. محبوس شده است یکطرفه اشد و دومین ضربه گیر هوای تخلیه میباشد که قبل از گلویی شیر کنترل جریان بمی

روش ایجاد گلویی در تخلیۀ هوا .بهبود پیدا می کند حرکت سیلندر،با تنظیم کردن شیرهای محدود کننده گلویی
در سیلندرهای کوچک بدلیل حجم کم هوا میتوان از هر دو روش .  استفاده شودطرفهباید برای سیلندرهای دو 

  .استفاده نمود
  

  )ایجاد گلویی در تخلیه هــوا  ( 5- 15شکل 
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   مکانیکی یکطرفهکنترل جریان قابل تنظیم شیر 
  . میتوان سرعت سیلندر را در طول کورسش تغییر دادهاا این شیرب

شیر قابل تنظیم (شیر  غلطککه روی توسط یک ضامن .نمودپیچ تنظیم میتوان سرعت اصلی را تنظیم یک با 
  . مورد نظر تنظیم نمود مقدارقرار میگیرد میتوان سطح مقطع گلو را تا) کنترل جریان یکطرفه مکانیکی

  
  )کنترل جریان یکطرفه مکانیکیقابل تنظیم یر ش ( 5- 16شکل 
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   شیرهای کنترل فشار3-5

شیرهای کنترل فشار عناصری هستند که بر روی فشار اثر فراوانی می گذارند و یا اینکه توسط مقدار فشار ، 
  :می شونددسته زیر تقسیم سه شیرها به این . کنترل میشوند

 .فشار کننده شیر تنظیم 
 .شیر محدود کنندۀ فشار 
 .شیر تابع فشار  

  

  : فشار   کنندهشیر تنظیم

نقش این  واحد این است که .  مورد بررسی قرار گرفت" واحد مراقبت "2- 6فشار در بخش ب  کننده شیر تنظیم
مورد نیاز  فشار ورودی بایستی از فشار خروجی .داردمی  نگه علیرغم نوسانات فشار شبکه ، فشار را ثابت

  .بزرگتر باشد
  

   )" فشار رگوالتور "شیر تنظیم فشار  ( 5- 17شکل 

  
  :شیر محدود کنندۀ فشار 

 کنندمی آنها ممانعت د و ننان مورد استفاده قرار میگیراطمیهای بعنوان شیراساساٌ شیرهای محدود کننده فشار 
  .تجاوز کنددر سیستم فشار از حد مجاز خود از اینکه 

شیر برسد ، دهانۀ خروجی شیر باز شده و فشار ورودی چنانچه فشار سیستم به فشار ماکزیمم تعیین شده در 
       نی برسد باز مانده و سپس فنر داخلی ، دهانه راشیر تا زمانیکه فشار به فشار معی. اضافی هوا را تخلیه می نماید

  .می بندد

  5ب بخش 
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  :شیر تابع فشار 
اگر فشار از حد تعیین شده تجاوز نماید ، دهانۀ . اساس عملکرد این شیر شبیه شیر محدود کننده فشار میباشد 

  .شیر باز میشود
 وجود خواهد 2خروجی هوا در گیرد  فشار سازی صورت 12 در دهانۀ اگر مسدود بوده و 2 به 1جریان هوا از 

  . خارج می شود2 باز میکند و هوا از خروجی 2 به  را1نتیجۀ این فشار سازی،پیستون کنترل دهانۀ در که داشت 
  

  )شیر تابع فشار قابل تنظیم  ( 5- 18شکل 
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د که یک فشار معین برای ن قرار می گیر زمانی در کنترلهای پنیوماتیکی مورد استفاده ،فشار تابعی هاشیر
  ).کنترل های وابسته به فشار . ( عملیات سوئیچینگ مورد نیاز باشد

  
  دیاگرام مدار با استفاده از شیر تابع فشار :  5- 19شکل 

 
   شیرهای ترکیبی- 4-5

از  یساختمانو  مشخصات با خصوصیات ، داخل یک بدنه واحدختلف می توانند گروه های کنترلی معناصر 
 ل آنها نشان دهندۀ و و سمبمی شونداین شیرها بعنوان شیرهای ترکیبی شناخته .بپیوندندهم بترکیبی های شیر

  .مختلفی میباشد که آنها را بصورت یک واحد در آورده استعناصر 
  . ترکیبی شناخته شده اندبعنوان شیرهایمی تواند  زیر عناصر

 .برای ایجاد تأخیر در سیگنال ها : دهنده زمانتأخیر شیرهای  
 سیلندرهای دو در استفاده برایفرد و نوسانی  منحصر به اتحرکبرای اجرای  : بلوک های کنترل هوا 

 .طرفه
 . در هر مکان دلخواه طرفهبرای متوقف ساختن سیلندرهای دو  : 4/5شیر راه دهندۀ  
 .برای کنترل واحد های پیش بر:  پنیوماتیکی تحریک راهه با 8ی شیرها 
 )مانند ترانسپورت(.کاربردهای برداشتن و گذاشتنبرای : با بیرون انداز وکیومتولید کننده  
 .برای انجام کنترل متوالی: شیفت رجیستر 
   ورودیسیگنالبا وضعیت های برای راه اندازی : فرمانای ماژولهای حافظه 

  5ب بخش 
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 ٢١٩

  یر دهندۀ زمانشیر تأخ
.  ، یک شیر کنترل جریان یک طرفه و یک مخزن هوا تشکیل شده است 2/3راه دهنده شیر این شیر از ترکیب یک 

 30 تا 0زمان تأخیر برای هر دو نوع شیر ، معموالٌ .  میتواند نرمال باز یا نرمال بسته باشد 2/3شیر راه دهنده 
  .ثانیه میباشد

  
  )ه زمان نرمال بسته شیر تأخیر دهند ( 5- 20شکل 

  
اگر هوای ورودی تمیز باشد و همچنین . با استفاده از مخزن های اضافی ، میتوان زمان تأخیر را افزایش داد

  .نیز دقیق خواهد بود) سوئیچ ( فشار نسبتاٌ ثابت بماند ، زمان تغییر موضع 
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  :طــرز کار 
 بسته موضع نرمال 2/3شیر تأخیر دهندۀ زمان با شیر راه دهندۀ یک زیر برای در  ۀشدبکار برده طرز کار 

  :میباشد 
شیر کنترل جریان  و گلویی 12دهانۀ طریق هوای کنترل از .وارد میشودشیر  1از دهانۀ تهیه شده هوای فشرده 

مقدار ورود جریان هوا بر حسب زمان ، به ،  تنظیم پیچ گلوییمنوط به.می یابد جریانیکطرفه به داخل مخزن 
و پیستون عمل کرده  2/3زمانیکه فشار در مخزن به حد کافی رسید، شیر راه دهنده .مخزن کم یا زیاد میگردد

دیسک شیر از محل .  می شودمسدود 3 به 2عبور جریان هوا  از در نتیجه مسیر . را حرکت می دهد یکنترل
فشار در باال رفتن زمان الزم برای .  میشود 2 به 1از مسیر  خود بلند شده که این امر باعث عبور هوا منگاه نشی

  . می شود2/3 شیر تحریک مدت زمانی است که باعث تأخیر در با مخزن برابر 
 12  دهانهترلکنچنانچه قرار باشد که شیر تأخیر دهندۀ زمان به وضع اولیه خود برگردد ، بایستی که هوای خط 

در اثر فشار .جریان پیدا کرده و سپس به اتمسفر تخلیه می شودشیر یکطرفه مخزن و هوا از طریق .تخلیه گردد
 3  تخلیه به دهانۀ2خروجی پیستون کنترل شیر راه دهنده مجدداٌ به محل نشیمنگاه خود بر می گردد و دهانۀ ،فنر

  . مسدود میشود1متصل شده و دهانۀ 
  )نرمال باز : شیر تأخیر دهنده زمان  ( 5- 21شکل 
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ابتدا در . با موضع نرمال باز میباشد2/3شیر تأخیر دهندۀ زمان با موضع نرمال باز شامل یک شیر راه دهندۀ 
 2 تغییر موضع می دهد ، هوای دهانۀ 10کنترل هانه دهنگامیکه شیر بوسیلۀ .دارای هوا میباشد  2  خروجیدهانۀ

، از معیننتیجه اینکه سیگنال خروجی بعد از مدت زمانی  . د مسدود میگرد1 تخلیه شده و دهانۀ 3از طریق دهانۀ 
  .بین می رود

یر  برداشته شود ، ش10دهانه  در اگر هوا. ی که در مخزن جمع میشود ، بستگی دارد هوایتأخیر به فشارزمان 
  .  باز میگردد)حالت نرمال(اولیه اش به موضع   2/3
تایمر تاخیر ((1V2)ودیگری نرمال بسته)کشندۀ سیگنال ((1V1)رمال بازــــ زیر دو تأخیر دهنده،یکی نمدار در

 میان ولید شده ازــــــــ شود،سیگنال تتحریک (1S1) کلید خارکی هنگامیکه .بکار گرفته شده است )در وصل
 ، (1A)بیرون رفتن سیلندر باعث  (1V3) عنصر کنترلی 14دهانۀ تحریک  بادر ابتدا  عبور می کند و (1V1)شیر 

این زمان برای . ثانیه تولید میکند0.5 یک تأخیر زمانی کوچک به اندازۀ (1V1) یر دهندۀ زمانـــشیر تأخی.میشود
که بوسیلۀ سیگنال کنترلی  14دهانه ال اما سپس سیگنبه اندازۀ کافی طوالنی میباشد آغاز کردن سیگنال شروع 

 (1S2)سیلندر میکروسوئیچ .می روداز بین ،ارسال شده بود)کشنده سیگنال( شیر تأخیر دهندۀ زمان10در دهانه 
 نموده شیر میشود را دریافت  شدنباز سیگنال کنترلی که باعث ،(1V2)شیر تأخیر دهندۀ زمان . میکندتحریکرا 

سیکل فقط زمانی . را که باعث داخل شدن سیلندر میشود بتأخیر می اندازد(1V3)شیر 12و به نوبۀ خود سیگنال 
 .شود تحریک "سپس مجددااز تحریک خارج شده و  1S1 شیر خارکیدوباره شروع میشود که 

 )دیاگرام مدار با استفاده از شیر تأخیر دهندۀ زمان  ( 5-22شکل 

 5ب بخش 
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  .ا شیرهای تاخیر زمانی نشان میدهدتصاویر زیر رفتار زمانی مدارها را ب

  زمانی تاخیر شیرهای  با  مدارها ی پاسخ زمان 5- 23شکل 

  

 تاخري زمانيبدون پاسخ زماني براي تامير 

  قطع آن سيگنال/آوتاه شدن زمان سيگنال

 سيگنالزمان طوالني شدن 

 تاخري زمانيبا پاسخ زماني براي تامير 

  5ب بخش 
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  )6(فصل 

  

  سیستمهـــا

  

  



 ٢٢٤

  )فرمان و قدرت(انتخاب و مقایسۀ انرژی های کنترلی و کاری- 1-6
  : های کنترلی و کاری باید موارد زیر مورد توجه قرار گیرند در انتخاب انرژی

 .نیازهای کاری یا نیازهای خروجی 
 .جحروشهای کنترلی ار 
 .منابع و نظرات فنی قابل دسترسی برای پشتیبانی از پروژه 
 .سیستمهای نصب شده فعلی که باید با پروژۀ جدید یکپارچه شوند 

  

نرژی های قابل دسترس ، هم در یک محیط کنترلی و هم در یک محیط  اختصاصی امعایب  باید فواید و اابتد
  . یک راه حل توسعه یابندسویدر اینصورت انتخاب ها میتوانند به . کاری ، مورد توجه قرار گیرند
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  :واسطه های کاریT.6.1  جدول 
  الکتریک  هیدرولیک  پنیوماتیک  موضوع

 تا 35000م و قطر سیلندر بین ک  فشار نیرو بعلت   نیروی خطی-
  . نیوتن محدود است40000

  .در موقع سکون بدون مصرف انرژی

. راندمان نامطلوب، نبایستی زیر بار قرار گیرد  بعلت فشار قوی نیروی زیاد
  نیروی کم در دور خالص،. مصرف انرژی زیاد

مل حتی در موقع سکون ، ولی گشتاور کا  گشتاور کامل حتی در موقع سکون  بدون انرژی    نیروی دورانی-
  مصرف زیاد انرژی

  گشتاور کم در حالت سکون

 5/1تولید ساده ، شتاب زیاد ، سرعت زیاد حدود    حرکت خطی-
  متر بر ثانیه

تولید ساده توسط سیلندر ، تنظیم خوب 
  .سرعت

مشکل و گران چون تبدیل مکانیکی الزم دارد و 
برای طول های کوتاه توسط مغناطیس و برای 

  نیروهای کم موتورهای خطی 
 حرکت دورانی و -

  نوسانی
 با دور زیاد حدود پنیوماتیکیموتورهای 

  در دقیقه    دور 500000
 نوسان توسط ، راندمان بد،کارگاهی زیادهزینه 

  . میله و چرخ دنده 

 های سیلندر ولیکیوموتورهای هیدر
 انواع مانند کم سرعتهای نوسانی با 
  خوبراندمان  ،پنیوماتیکی

 ، برای عمل کننده های دورانیراندمان خوب
  .دور محدود

تنظیم نیرو توسط فشار و سرعت توسط شدت    پذیری  تنظیم-
  .جریان و تخلیه سریع

  

سرعت و نیرو بسیار خوب قابل تنظیم 
هستند همچنین در حوزه آهسته دقیقاٌ مؤثر 

  .است

فقط امکان محدود دارد و در عین حال با مخارج 
  بسیار

تا حجم زیاد بدون مخارج زیاد امکان دارد ،    انبارو حمل انرژی-
و حمل در )  متر 1000حدود ( ارسال در لوله 

  .کپسول

انبار کردن محدود است ، با کمک گاز یا 
مخزن فنری امکان دارد ، ارسال در لوله تا 

  . متر100

انبار کردن بسیار مشکل و هزینه بردار اغلب 
، ارسال ساده توسط )ی باطر( فقط در مقدار کم 

  شبکه برای فواصل دور
غیر حساس در مقابل نوسان حرارتی بدون خطر    محیطات  تاثیر-

انفجار ، در رطوبت زیاد هوا شدت جریان زیاد و 
  حرارت کم محیط خطر یخ زدگی

، خطر حساس در مقابل نوسان حرارتی
   وآلوده  دارای نشتی در نقاط آتش سوزی

سان حرارتی ، در نقاط غیرحساس در مقابل نو
خطرناک دستگاههای حفاظتی برای مقابله با 

  .آتش سوزی و انفجار الزم است
برق گران است یک متر مکعب هوا با با با مقایسه    انرژی های  هزینه-

 05/0 تا 03/0 بار بر حسب استفاده بین6فشار 
  ) ریال300 تا 180(.مارک میباشد

  ارزان  .با مقایسه برق گران است

  
   بطور کل-

  
عناصر قبول بار زیاد میکنند، صدای تخلیه 

  ناموزن بنابراین صدا خفه کن الزم است

  
در اثر فشار زیاد پمپ صدا دارد عناصر 

  قبول بار زیاد میکنند

  
عناصر نمیتوانند قبول بار زیاد کنند البته با 
صدا . مخارج زیاد میتوان از آنها بار زیاد گرفت 

  .رها و مگنت هادر اثر اتصال کنتاکتو
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  6ب بخش 



 ٢٢٦

  :واسطه های کنترلیT.6.2  جدول 
  پنیوماتیک فشار ضعیف  پنیوماتیک فشار نرمال  یالکترونیک  یالکتریک  موضوع

  بدون حساسیت   ایمنی کار عناصر-
  در مقابل تاثیرات
محیط چون گرد 

   رطوبت و غیره،خاکو

بسیار حساس در 
مقابل تاثیرات 

محیط چون گرد و 
 رطوبت ،اکخ

طول عمر ،لرزشها،
  غیرهزیاد

  

بسیار حساس در مقابل تاثیرات محیط با 
  طول عمر زیاد،هوای تمیز

 
 
 
 

بدون حساسیت در مقابل تاثیرات محیط 
  حساس در مقابل هوای کثیف ، طول عمر زیاد،

 
 
 
  

  ms  << 1 ms  > 5 ms  > 1 ms 10 <   زمان اتصال عناصر-
حدوداٌ بسیار زیاد    یگنالس سرعت -

  برابر سرعت نور
بسیار زیاد  حدوداٌ 
  برابر سرعت نور

  متر بر ثانیه 200 تا 100بین   متر بر ثانیه  40 تا 10بین 

  یگنالسمحدود بعلت سرعت   یگنالسمحدود بعلت سرعت   عمالٌ نا محدود  عمالٌ نا محدود  مسافت ممکن
  کم  کم  خیلی کم  کم  فضای مورد نیاز

   نوع اصلی-
  لیگناسعملیات 

  دیجیتال،آنالوگ  دیجیتال  آنالوگ،دیجیتال  دیجیتال

  
    
         

  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 6ب بخش 



 ٢٢٧

   اصول نظری کنترلی- 2-6
 دهندۀ ناش،ن و توضیحات زیرتصاویر.مطابق با دیدگاه های زیر باشد د کنترلی میتوانیسیستمهااختالف بین 

. شود که سه گروه اصلی وجود دارد در شکل مشاهده می . میباشدDIN 19226انواع کنترل بر اساس استاندارد 
طراح . سه گروه اصلی به تعریف مسئله بستگی داردبرایباید توجه نمود که دسته بندی یک سیستم کنترلی 

  .خواهد داشترا  دارای حق انتخاب از سه زیر گروه این نوع کنترل پذیرپروژه در هنگام استفاده از کنترل برنامه 
  

  DIN 19226استاندارد  با مطابق انواع کنترل - 6-1شکل 

  
  DIN 19226 استاندارد مطابق باانواع کنترل 

  سیستم کنترل راهنما 
 بطوریکه  وجود دارد یمشخص خروجی رابطه متغیرو  مرجع یافرمان متغیر در کنترل راهنما همیشه بین 

کنترل های راهنما دارای حافظه  همچنین .دننمی شو انحرافیهیچگونه باعث بروز )نویز(اغتشاشهای متغیر
  .نمیباشند

  
  یا پایدارسیستم کنترل حافظه 

در این کنترل بعد از حذف یا برداشت متغیر راهنما متغیر خروجی آنقدر ثابت می ماند تا سیگنال مخالف به 
  .دنمیباش همیشه دارای حافظه پایدارستمهای کنترل سی..سیستم رسیده و آنرا تغییر دهد

  
  
  
  
  
  
  

  هایسیستم
 کنترل

کنترل برنامه ریزی 
 شده

کنترل حافظه کنترل راهنما

کنترل تابع مسیر کنترل تابع زمان  کنترل    گام به گام

 6ب بخش 



 ٢٢٨

  کنترل برنامه ریزی شده
  :سه نوع کنترل برنامه ریزی شده عبارتند از 

 کنترل تابع مسیر •
د که ن میگردتامین)حافظۀ برنامه ریزی شده( پروگرام دهندهاز یک راهنما  هایمتغیر در کنترل تابع مسیر،

  .بستگی دارد شده یا موقعیت قسمت متحرک پیمودهت به مسافخروجی آن های متغیر
 گام به گامسیستم کنترل  •

شرایط و مطابق با که این برنامه مرحله به مرحله است ذخیره شده  پروگرامر در یک گام به گام از قبلبرنامه 
 اینکه از روی  نصب شده باشد و یادائمیاین برنامه میتواند بطور .موجود در سیستم کنترل شونده ، اجرا میشود

  .پانچ ، نوارهای مغناطیسی یا انواع دیگر حافظه های مناسب خوانده شودهای نوار
 کنترل تابع زمان •

 یک مشخصات.  وابسته به زمان ارسال میگرددپروگرامر فرمان از یک مقادیر،کنترل تابع زمانسیستمهای در 
  . گام وابسته به زمان می باشدگام به و یک برنامه پروگرامریک شامل کنترل تابع زمان سیستم 

  :ممکن است بصورت زیر باشدپروگرامرها 
  

   .یمیله بادامک 
 .بادامک ها 
 .کارت های پانچ شده 
 .نوارهای پانچ شده 
 .برنامه های درون یک حافظۀ الکترونیکی 

  
  کنترلی  انواع سیستم

عالئم  این استاندارد با مطابق .بوجود آیدمختلف  کنترلی میتواند بر اساس دیدگاه ههای سیستمهای بینتفاوت 
  .بصورت نمایش اطالعات و نمایش پردازش سیگنال می باشندمشخص برای سیستمهای کنترل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 6ببخش 



 ٢٢٩

  روش نمایش اطالعات
  سیستم کنترل آنالــــوگ

عناصر عملیاتی "اصوال.در حوزۀ تحلیل سیگنال با سیگنال های آنالوگ کار میکند"غالباکه  یسیستم کنترل
  . بر روی تحلیل سیگنال تأثیر می گذارند باشندمی که دائماٌ در حال فعالیت 

  
  کنترل دیجیتالسیستم 
 در حوزه تحلیل سیگنال با استفاده از سیگنالهای دیجیتال عددی ، کار میکند و بطور عمده  کهیکنترلسیستم 

برخی از این واحدهای .نددیجیتال می گویمیدهد به آن سیستم کنترل بصورت عددی نمایش را اطالعات 
  : عملیاتی عبارتند از 

  .، ثبت کننده ها ، حافظه ها و واحدهای محاسباتی) کانترها (شمارشگرها 
  

  سیستم کنترل باینری
که بخشی از سیگنالها بصورت نمایش اطالعات عددی یجای وسیگنال در حوزۀ تحلیل غالباٌ  که یکنترلسیستم 
  .ندنکار می کاین سیگنال با نیستند 

  
   نمایش اطالعاتدر غالبکنترلی سیستمهای  بین مقایسه - 6-2شکل 

  

  
  
  

  

  سیستمهای
 کنترل 

کنترل دیجیتال کنترل آنالوگ کنترل باینری

سیگنال دیجیتال سیگنال آنالوگ سیگنال باینری

 6ب بخش 



 ٢٣٠

  روش تحلیل سیگنال
  سیستم کنترل همزمان

   .همزمان استساعت پالس یک  با سیگنال پردازشکه جایی
  

  سیستم کنترل غیر همزمان
تغییرات سیگنال تنها بوسیله یک که جایی کار میکند ساعتپالسهای در نظر گرفتن  بدونکنترلی که ستم سی

  . در سیگنالهای ورودی بوجود می آیدتغییر
  

  سیستم کنترل منطقی
با می توانند ورودی  های سیگنال بدین وسیله بوجود می آیدخروجی برای سیگنالهای   خاصحالت جاییکه

  .ایجاد نمایند را  آن شرایط ) ”NOT“ ، نقیض “OR“، یا ”AND“مثل و ( منطقی بولی ط استفاده از رواب
  

  پردازش سیگنال در غالبسیستمهای کنترلی مقایسه بین  - 6-3شکل 

  
  

  

  

  

  

  

  

سیستم کنترل

 انکنترل همزم

آنرتل گام به گام
 وابسته به زمان

سیستم کنترلکنترل    گام به گام
 منطقی

 کنترل غیر همزمان 

آنرتل گام به گام
 مسريبه وابسته 

 

 6ب بخش 



 ٢٣١

  گام به گامسیستم کنترل 
 وابسته بهاز یک مرحله به مرحلۀ دیگر حالت  بوده و تغییر الزامی در آن عملیات گام به گام کنترلی است که

انشعابها و غیره و ،سیکل های بسته،خالصه نویسیرسیدن به امکان شرایط معینی میباشد و بخصوص اینکه 
  .می باشد در این روش

  :تقسیم می شودزیر کنترل گام به گام به دو گروه 
 مانز وابسته به  گام گام بهکنترل  •

 توسط زمان سنج ها و یا ترتیبشرایط .  آن فقط وابسته به زمان میباشد حالتکنترلی است که شرایط تغییر 
  .بوجود می آید) که با سرعت ثابت حرکت می کنند ( کنترلهای بادامکی 

که مشخصات وضوعی مباشد  DIN 19226 کنترل زمانی باید مطابق با استاندارد مورداصطالحات موجود در 
   .در برمی گیرد  مرجعهایمتغیررا برای وابسته به زمان 

 مسیروابسته به گام به گام کنترل  •
سیستم در  موجودبه سیگنالهای وابسته  آن فقط حالتکه شرایط تغییر سیستم کنترل گام به گامی می باشد 

  . می باشدکنترل
  ترتیب شرایط لذامی شود تعریف  مسیروابسته به  گام گام بهکنترل مانند   DIN 19226تابع مسیر درکنترل 
  .می باشددر ارتباط  با سیگنالهای وابسته به طول کورس سیستم کنترل شونده "کامال

   سیستم کنترلتوسعه - 3-6
روشهای بسیار . راه حل یک سیستم کنترل نیازمند این است که صورت مسأله بطور واضح تعریف شودتوسعه

 نمایشاز نحوه  ییها روش. دادن صورت مسأله به صورت گرافیکی و تشریحی وجود داردزیادی برای نمایش
  : عبارتند از ی کنترلهمسئلدادن 
 .نمودار مکانی •

 .نمودار تغییر مکان •

 .نمودار کنترل •

 .عملکرد نمودار  •

 . عملکردجدول •

 . مدارنمودار •
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6ب بخش 



 ٢٣٢

  نمودار مکانی
عمل کننده ها در جهت این .را نشان می دهدت ماشین و عمل کننده های آن  ارتباط بین تجهیزات ثابنمودار مکانی
 میتواند برای نمودار.باشد ات نمیئیجزو مقیاس بر اساس  نمودار مکانی" معموال.قرار می گیرندصحیح خود 

 . حرکتی مورد استفاده قرار گیردنمودارهای عملکرد ماشین و صیفاتایجاد پیوستگی بین تو
  نمودار مکانیی از  مثال- 6-4شکل 

  

  
   حرکتینمودار
 ترتیب حرکتی،نمودار.حرکت ها استفاده می شونددر  ترتیب برای ی زماننمودار و )تغییر مکان( حرکتینمودار

  . ثبت میشودیحرکتترتیب نسبت به ر مکان تغیی نموداریعنی در این .عملکرد عمل کننده ها را نمایش می دهد
اگر یک سیستم کنترل در بر گیرندۀ چند عمل کننده باشد ، بصورت مشابه نمایش داده شده و در زیر یکدیگر 

  .رسم می شوند و رابطۀ متقابل آنها ، با مقایسۀ مراحل ، قابل مشاهده میباشد
  

  :تـــــوجه 
 دیگر مورد استفاده قرار "ماشین آالت تولیدیو نصب برای  ردکارک نمودارهای "   VDI 3260استاندارد 

  . مورد استفاده قرار گرفته استگام به گامولی با این وجود ، در این کتاب برای تشریح کنترل عملیات . نمیگیرند 
 
 
  
  
  
 

 6ب بخش 



 ٢٣٣

   حرکتینمودار - 6-5شکل 
  

  
  

 2 بیرون می رود و سپس در مرحلۀ 1A سیلندر 1در مرحلۀ  . وجود دارند2A , 1A دو سیلندر نموداردر این 
 به داخل باز 2A سیلندر 4 به داخل بر میگردد و در مرحلۀ  1A سیلندر 3در مرحلۀ  . بیرون می رود2Aسیلندر 
  . میباشد1 همان مرحلۀ 5مرحلۀ . میگردد

  
  زمانی دستگاه نمودار

  . جابجایی نسبت به زمان رسم شده استزمانی نمودار در
  

  زمانی نمودار - 6-6شکل 
  

  
  
  
  

  6ب بخش 



 ٢٣٤

  ی کنترلنمودار
لت   حاالبته زمان تغییر . یا زمان ترسیم میگرددمکان یک عنصر کنترلی نسبت به حالت ، تغییر یکنترلنمودار در 

  .را در نظر نمی گیریم) قطع و وصل ( 
شیر   و1Aسیلندر  برای 1Vشیر(عناصر کنترلی  حاالت مربوط به وها   وضعیت6- 7شکل در  ی کنترلنمودار

2V2  برای سیلندرA (  1و وضعیت میکروسوئیچS11 سیلندر ی که در جلوA ، نشان داده شده است قرار دارد.  
  ی کنترلنمودار - 6-7شکل 

  
  نمودار کارکرد
حاالت نمایش دهندۀ بر روی نمودار  خطوط. کنترل میباشدنمودار حرکت و نمودار ترکیبی از نمودار کارکرد

  . شناخته می شوندکارکردبعنوان خطوط که  بوده جداگانه
 نمودار کارکرد - 6-8شکل 

  
  
  

  6ب بخش 



 ٢٣٥

  . شوند نمودار کارکرد، خطوط سیگنال نیز می توانند وارد کارکردعالوه بر خطوط 
 دادهرخ  سیگنال از عنصر سیگنال دهنده بوده و انتهای آن به سمت محلی میباشد که تغییر در آنجا خط خروجی

  .یگنال نشان دهندۀ جهت جریان سیگنال استخطوط سروی  بردار جهت.است
   نمایش خطوط سیگنال- 6-9شکل 

  

  
  

 یک سیگنال خروجی ، تغییرات متعددی با. انشعاب سیگنالها توسط یک نقطه در محل انشعاب مشخص میشود 
  .آیددر وضعیت عناصر بوجود می 

 حالتدر این .گذاشته می شود ، یک نقطه در محل اتصال خطوط سیگنال (OR)یا منطقی شرط ایجاد  برای
  .خواهند داشت راو یکسانی  مشابه اثر سیگنال خروجی بدون توجه به یکدیگر ، ینچند

ص مشخ رسم میگردد در محل اتصال خطوط سیگنالکه  یک خط اریب با (AND)و منطقی شرط برای ایجاد 
 .خروجی رخ خواهد داد تغییر در وضعیت موجود باشند اگر تمام سیگنالها حالتدر این .می شود

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

خطوط 
 سيگنال

  ياحالت
(OR) 

 حالت و
(AND) 

 انشعاب گريي
 سيگنال

 6ب بخش 



 ٢٣٦

   نمایش عناصر ورودی-6- 10شکل 
  

  
  

  .مشخص می شودبوطه مرورودی در محل خروجی خط سیگنال جداگانه  عناصر اسامی
  6- 11شکل 

  
  
  
 
 
 
 
 
 
  
  
  

 6ب بخش 

  عناصر ورودی  و  تحریک بصورت دستی

  مکانیکیعناصر ورودی  و  تحریک بصورت 
 یچئمیکروسو



 ٢٣٧

  :زیر را نشان می دهد گام به گام  عملیات نمودار
 نیز توسط اپراتور فشرده شود ، میلۀ پیستون 1S1شده و دکمۀ فشاری تحریک  2S1اگر میکروسوئیچ  •

 .می رود بیرون 1Aسیلندر 

 تحریک شده و میله پیستون 1S3ی خود برسد ، میکروسوئیچ یانتهاموضع  به 1Aهنگامیکه سیلندر  •
 . به جلو حرکت می کند2Aسیلندر 

 تحریک شده و میله پیستون 2S2 خود برسد ، میکروسوئیچ یانتهایموضع  به 2Aهنگامیکه سیلندر  •
 . به داخل بر میگردد1Aسیلندر 

 تحریک شده و میله پیستون 1S2 خود برگردد ، میکروسوئیچ ابتداییبه موضع  1Aهنگامیکه سیلندر  •
 . به داخل بر میگردد2Aسیلندر 

 تحریک شده و دوباره 2S1 خود برگردد ، میکروسوئیچ ابتدایی به موضع 2Aهنگامیکه سیلندر  •
 .برقرار میگرددوضعیت ابتدایی جهت شروع کار مجدد مدار 

  خالصه نویسی 
 سیلندرها عناویندر این حالت، که  میباشدگام به گام دیگری برای نشان دادن عملیات روشخالصه نویسی 

2A,1Aی که و سیگنال) +(با عالمتمی باشد را سیلندر  رفتن بیرونبرای ی که سیگنال.شده است   استفاده ... و
  .کنندمشخص می  )-(با عالمت را  باشدمی آمدن سیلندر برای داخل 

 : بصورت زیر خوانده میشود  – 1A + 2A +2A – 1A )متوالی(م گام به گا عملیات •
در  به داخل برمیگردد و 2A سیلندر بعد از آنو  بیرون می رود 2A بیرون می رود سپس سیلندر 1Aسیلندر 

          نوشتهگام به گام بصورت متوالی و پشت سر هم ت احرک.به داخل برمیگردد  1Aسیلندرسیکل انتهایی 
  .می شوند
  :بصورت زیر خوانده میشود –1A + 2A + 2A )متوالی(گام به گام  عملیات •

                                                  1A –  
د ، نبه داخل می آی2A و   1Aسیلندرهمزمان  بیرون رفته و 2A بیرون می رود ، سپس سیلندر 1Aسیلندر 

   نوشته)بصورت عمودی(ا هم در یک گام حرکتی زیر هم بحرکت چند . به داخل بر میگردد 2Aسپس سیلندر 
 .می شوند

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6ب بخش 



 ٢٣٨

   عملکرد جدول
 نشان داده جدول.عملیات متوالی را نشان می دهدبرای  عملکرد ، یک تصویر واضح از عمل و عکس العمل جدول

  :شده در شکل ، عملیات متوالی را شرح می دهد 
 .  تحریک میشود1S2 و سپس میکروسوئیچ (+1A)  بیرون می رود1A) (قفل کنسیلندر  •

     میشود که این سیلندر عملیات پرچ کاری را انجام 2A باعث جلو رفتن سیلندر 1S2میکروسوئیچ  •
 .می دهد

 باعث 2S2میکروسوئیچ .  را فعال میکند2S2سیلندر پرچ کاری بطور کامل بیرون رفته و میکروسوئیچ  •
 .(-2A)برگشت سیلندر پرچ کاری میشود 

 1A تحریک شده که این میکروسوئیچ باعث بازشدن گیره و بازگشت سیلندر 2S1سپس میکروسوئیچ  •
 .(-1A)میشود 

 که این خود شرط اولیه می شود (1S1)میکروسوئیچ باعث تحریک  (1A)بازگشت کامل سیلندر نتیجه  •
 .مورد نیاز برای شروع سیکل جدید است

  پرچ کاری فرآیند : نمودار کارکرد -6- 12شکل 
  

  
  
  
  
  

& 

 6ب بخش 



 ٢٣٩

   مدار نقشه
  .مدار ، نشان دهندۀ جریان سیگنال و ارتباط بین عناصر و اتصاالت پنیوماتیکی میباشدنقشه 

  .نمیباشد) جزاء چیدمان ا(  آرایش مکانیکی ونمایش دربرگیرنده باید توجه نمود که مدار پنیوماتیکی 
های سطوح مختلف یک مدار شامل منبع انرژی ،سیگنال . در مدار جریان انرژی ، از پایین به باال رسم میشود 

 بر رویمحل قرار گیری میکروسوئیچ ها .دنباش ، عناصر کنترلی و عمل کننده ها میپردازشگر،سیگنال ورودی
این امر باعث .عناصرتعیین می گردندستم شماره گذاری عناصر و خطوط،با سی.عمل کننده،عالمت گذاری میشوند

  .باشدبه راحتی قابل خواندن می در این حالت و همچنین مدار به عناصر مراجعه آسان 
  نقشه مداری  مثال-6- 13شکل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 

 6ب بخش 



 ٢٤٠

  فت و توسعه جنبه های پیشر- 4-6
 (DCV) راه دهندهیکی از مهمترین عناصر در انتقال توان از تحلیل کننده به عمل کنندۀ خطی یا دورانی ، شیر 

نتیجه . یک عمل کننده میباشد ،عملیاتی مشخصات از عوامل زیادیانتخاب اندازه و نوع شیر تعیین کنندۀ .میباشد
  . گیردمیرا در برد زیر پیشرفت و توسعه در ساخت شیرهای راه دهنده موار

  .مشترکو تخلیه با ورودی  منیفولد شیر و یا  پایهنصب  •

می شوند ،   و شرایط بار گذاری بهینه سازیتحریکحجم مرده ، نیروی نسبت به  دهنده هراشیرهای  •
 .شودمی  سریع شیر )تغییر وضعیت(باعث سوئیچینگامر این که 

 .ها توانایی عبور دبی باال را داشته باشند داخلی طوری طراحی میشود که این شیرمحفظه •

 .تغییر می کند با تعویض درزگیرمشخصات آنها  که منظورهشیرهای چند  •

 . که در یک مجموعه ساخته میشوندتاییشیرهای چند •

 . بر روی سیلندرشیر راه دهندهنصب  •
تخلیۀ  های  و دهانۀ هواورودی مشترک برای دارای یک دهانۀ ) منیفولد ( نصب شده بر روی پایه شیرشیرهای 
  در صورت نیاز یا و د نباش از هم ی جداهاند بصورت مجرانمیتوادر پایه شیر تخلیه دهانه های البته .میباشند
توجه به اینکه این قطعات جای کمتری را اشغال می نمایند و  با.گیردانجام بدون صدا از یک محل و میتواند 

  .می باشد مناسب ی کنترلتابلوهایتم برای این سیسهمچنین بدلیل مقاوم بودن آن 
   شیرهای اختصاصی بهینه شده و شیرهای ترمینالی6- 14شکل 

   

   
 

  
  
  
  
  
  
 
  
  
  

 شري ترمينايل2)  انفراديشري1)

 6ب بخش 

 



 ٢٤١

  پیشرفته محرک های پنیوماتیکی - 5-6
 خاص مهم میباشند ، محرک های چند کاره و سیلندرهای هزینه پایینعالوه بر سیلندرهای استاندارد که بدلیل 

) فیکسچرها ( با استفاده از این محرک ها ، عناصر اضافی مانند راهنماها و گیره ها .اهمیت میباشنددارای نیز 
.  مزایایی چون فضای نصب کوچک و کاهش وزن ، میباشد این کار دارای. اغلب به بدنۀ سیلندر الحاق میشوند 

  .کاهش مواد اولیه ، کاهش قیمت های طرح ریزی و مونتاژ ، باعث صرفه جویی زیادی در قیمت میشود
  

  یتعیسیلندرهای چند وض
شکل زیر نحوۀ .،استفاده میشودمی باشد نیاز وضیعتی در مواردی که به بیش از دو تعیسیلندرهای چند وض

  .ی را نشان می دهدتعی چند وضطرفهیک سیلندر دو کار 
این .شود به بار متصل دیگر و میله پیستون ه وصل شدتکیه گاهبه بایستی در این سیلندر یکی از میله پیستونها 

سیلندر در جهت خالف یک مانع ، ،در هر یک از حالت ها .نوع سیلندر میتواند چهار موقعیت مختلف را ایجاد کند
 .حرکت میکند

 
  یتعی چند وضهای سیلندر-6- 15شکل 

Cylinder settings

Stroke 1

 2Stroke

 2Stroke 1Stroke

  
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 

 6ب بخش 



 ٢٤٢

  ماهیچۀ سیالی 
الیاف توسط یک مجرای انعطاف پذیر و غیر قابل نفوذ .ماهیچۀ سیالی یک سیستم انقباض غشایی میباشد

باعث بوجود آمدن امر این .استپوشانیده شده در ارتباط می باشند بهم لوزی شکل که بصورت  مخصوص
شبکه ای سه بعدی میشود و هوایی که از داخل آن عبور میکند باعث تغییر شکل ساختار شبکه ای شده  ساختار 

  .و نیروی کششی در جهت محوری تولید میکند که در هنگام افزایش فشار داخلی ، باعث انقباض ماهیچه میشود
انرژی را % 40یالی تا ده برابر سیلندر پنیوماتیکی معمولی ، نیرو تولید میکند و فقط هنگام، ماهیچۀ ساین در 

 یک سوم قطر کافی بوده در حالیکه طول کورس نیز کاهش یافته برای تولید همان نیرو .خواهد نمودمصرف 
  .است

   مثال کاربردی با استفاده از ماهیچۀ سیالی-6- 16شکل 

     

  
  

  فن آوری جابجایی
عملیات مونتاژ و جابجایی در خیلی از موارد نیازمند عناصری است که بتواند جابجایی را در دو یا سه جهت 

مخصوص انجام می پذیرفت ولی امروزه ، ماژولهای ، این قسمت توسط طراحی های  قبالٌ.مختلف انجام دهد
  .جابجایی که می توانند با هم برای کاربردهای ویژه ترکیب شوند ، بیشتر و بیشتر استفاده می شوند

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6ب بخش 

 



 ٢٤٣

  ماژولهای جابجاییبا  کاربردی مثال -6- 17شکل 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  

  خطی/ محرک های گردان 
یاتاقان میله . خطی استفاده نمود / میتوان از محرک های گردان  ی به قطعات،یابیت بعنوان مثال برای موقع

این واحد میتواند به روش های .پیستون طوری طراحی شده است که تحمل نیروهای جانبی بزرگ را دارد
  سیلندرپروفیل در سمت جلو یا بوسیلۀ مهره های شیار دار، که درکه  یک فلنج توسطبعنوان مثال  ،گوناگونی

 کاپو یا برای ) گریپر ( برای گیره الزمه را  میتوان انرژی در صورت نیاز.دننصب گردخطی قرار می گیرند 
 . ، تأمین نمودتوخالیمکش از طریق میله پیستون 

  
  خطی/  محرک گردان -6- 18شکل 

  
  
  
 
 
 
 

  6ب  بخش



 ٢٤٤

  های پنیوماتیکییپرگر
گریپرها .  باشندهارپیا کردن قطعۀ کار ، باید مجهز به گرره تجهیزات جابجایی برای بلند کردن ، جابجا نمودن و

  . ساخته شده اند)با توجه به شکل ظاهری قطعه(مثبت و یا قفل کن قفل کن نیروی بر اساس 
 بوده و طرفهرها دارای محرک پیستون دو پیر گیتمام .ر را نشان می دهدپیر انواع مختلفی از گ  6- 19شکل 

نیز ) پراکسیمیتی ( البته حس کردن بدون تماس بوسیلۀ سنسورهای مجاورتی  .همچنین خود محور میباشند
  .ر ، گریپرها را برای کاربردهای بسیار متنوع مناسب می سازندپیرگخارجی انگشتهای . ممکن میباشد 

  رهای پنیوماتیکیپیر گ-6- 19شکل 
  

    
             

                   

  تولید کننده های خالء 
  .موالٌ راه حلی آسان ، ارزان و مطمئن میباشد مکش معکاپهایجابجایی بوسیلۀ 

آنها . مکش اجازۀ جابجایی قطعات مختلف را با دامنۀ وزنهای چند گرم تا چند کیلوگرم را فراهم می سازندکاپهای
 مکش عمومی،تخت و یا فانوسی نمونه هایی از آنها کاپهایبعنوان مثال .با اشکال بسیار متنوع وجود دارند

  .میباشند
   تولید کننده های خالء-6- 20شکل 

   مکش تختکاپهای) الف                                         مکش فانوسیکاپهای) ب           
      

  

            

 ای های زاویهیپرگر)  د    رهای سه نقطه ایپیرگ)  ج   رهای موازیپیرگ)  ب   رهای شعاعیپیرگ)  الف 

 6ب بخش 

 

 



 ٢٤٥

  

  جبخش 

  

  5حل تمرین های فصل 

 

 

 



 ٢٤٦

 
  طرفهدر دو سیلنیک  کنترل مستقیم – 1تمرین 

  :صورت مسئله 
 از تحریک خارج شد ، سیلندر دکمهرود و هنگامیکه می  بیرون طرفهدو  ، یک سیلند ردکمه فشاریبا تحریک 

بوده و بنابراین برای کار کردن در سرعت )  میلیمتر 25( سیلندر دارای قطر داخلی کوچک . به داخل برگردد
  .دعبور جریان ، نیاز داری  کممیزانمناسب به 

  
  2/5 مدار با استفاده از شیر راه دهندۀ نقشه -1شکل 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جبخش 



 ٢٤٧

  :راه حل 
  . ، میتوانند بعنوان عناصر کنترل استفاده شوندعمل می نمایندشیرهای راه دهندۀ زیر که با تحریک دستی 

 2/5شیر راه دهندۀ  
 2/4شیر راه دهندۀ  

  
شده است، فشار در سمت میله پیستون اعمال شده و میله پیستون سیلندر در ن، شیر تحریک اولیهدر موضع 

  .داخل قرار دارد
 راه یافته و میله پیستون به سمت بیرون حرکت 4 به دهانۀ 1با تحریک دکمۀ فشاری ، هوا توسط شیر ، از دهانۀ 

  .  به اتمسفر تخلیه میگردد3 به 2 اتصال دهانۀ هوای تخلیه از طریق. میکند 
 خود باز گردانده و در نتیجه سیلندر اولیه کردن دکمۀ فشاری ، فنر برگشت ، شیر کنترل را به موقعیت  آزاد با

  . از سیلندر خارج میشود ،5ۀ تخلیه نهوا توسط دها. به داخل بر میگردد
بنابراین امکان . ییر کرده و میله پیستون به داخل برمیگرددکردن دکمۀ فشاری ، جهت حرکت فوراٌ تغ آزاد با

ا انتهای کورس نرسیده باشد نیز وجود یتغییر جهت حرکت میله پیستون ، حتی هنگامیکه میله پیستون به ابتدا 
  .دارد

  
  2/4 مدار با استفاده از شیر راه دهندۀ نقشه -2شکل 

  

  
  
  
 
 

  جبخش 



 ٢٤٨

  طرفهسیلندر دو یک  کنترل غیر مستقیم -2تمرین 
  صورت مسأله

رود و هنگامیکه دکمۀ فشاری از تحریک خارج شد ، سیلندر می بیرون طرفهسیلندر دو  با تحریک دکمۀ فشاری ،
 . میباشدد میلیمتر بوده و حجم هوای مصرفی آن زیا250قطر سیلندر . به داخل برگردد

  
  2/5 مدار با استفاده از شیر نقشه -3شکل 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  جبخش 



 ٢٤٩

  :راه حل 
برای کنترل سیلندرهای پر سرعت و یا کنترل سیلندرهای با قطر زیاد ، هوای عبوری مورد نیاز باعث میگردد که 

 شیر ممکن است که نسبتاٌ زیاد تحریکبنابراین نیروی . اده قرار گیردیک شیر کنترلی با اندازۀ بزرگ مورد استف
  .یت میشودحشود و در این شرایط کنترل غیر مستقیم دارای ارج

 فرستاده 1Vشیر کنترل  14 میشود ، یک سیگنال کنترلی به دهانۀ تحریکفشاری  توسط دکمۀ 1Sهنگامیکه شیر 
 به 1Aپیستون اعمال گردیده و میله پیستون سیلندر پشت   تغییر موضع داده و فشار به1Vشیر .  شودمی

 به اتمسفر تخلیه شده و 1Vدهانۀ کنترلی شیر هوای سمت بیرون حرکت میکند ، اگر دکمۀ فشاری رها شود ،
  .شیر مزبور تغییر موضع می دهد که در نتیجه سیلندر به داخل بر میگردد

  .ر کرده و میله پیستون به داخل برمیگردد، جهت حرکت فوراٌ تغییی کردن دکمۀ فشار رها با
بنابراین امکان تغییر جهت حرکت میله پیستون حتی هنگامیکه میله پیستون به ابتدا یا انتهای کورس نرسیده 

 .باشد نیز وجود دارد
  

  2/4 مدار با استفاده از شیر راه دهندۀ نقشه -4شکل 

  
 
 
 
 
 
 
  
  

  جبخش 



 ٢٥٠

  (AND) تابع منطقی و -3تمرین 
  :صورت مسئله 

 گذاشته شود و یک محافظ روی آن گیرهرود که یک قطعه در می درصورتی به بیرون 1Aمیله پیستون سیلندر 
قرار گیرد و نیز دکمۀ فشاری شیر ، فشرده شود اگر دکمۀ فشاری رها شود و یا اگر محافظ در موقعیت پایینی 

  . به موقعیت ابتدایی خود برگردد1Aشد ، سیلندر خود نبا
 

   مــــدارنقشه -5شکل 

  
  

  

  

  

  

  جبخش 



 ٢٥١

  :راه حل 
شیرهای دو و با استفاده از  1S3,1S2,1S1 توسط سیگنال های خروجی شیرهای (AND) منطقی و  هایتابع

  .رقرار میگردد ب 1V2,1V1فشارۀ 
یک ) بوسیلۀ اپراتور( 1S1و)بوسیلۀ محافظ (1S3،)بوسیلۀ قطعۀ کار  ( 1S2مثال ن  شوند،بعنواتحریکاگر شیرها 

 1V3 عنصر کنترلی 14 بوجود آمده و این سیگنال به دهانۀ 1V2 شیر دو فشاره Aسیگنال خروجی در دهانۀ 
 اعمال میشود و در نتیجه میله 1Aتون سیلندر  تغییر موضع داده و فشار به پیس1V3شیر .منتقل میشود

  .پیستون بیرون می رود
 دیگر برقرار (AND)اگر دکمۀ فشاری رها شود و یا اینکه محافظ باز شود ، بدین معنی خواهد بود که شرایط و 

ون  تغییر موضع داده و میله پیست1V3 بدون فشار میشود و در نتیجه شیر 1V3 شیر 14نبوده و دهانۀ کنترلی 
  .به داخل بر میگردد

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  جبخش 



 ٢٥٢

  (OR) منطقی یا تابع -4تمرین 
  صورت مسئله 

 این سیلندر وقتی بیرون می رود که . برای انتقال قطعات از یک انبار استفاده شود طرفهباید از یک سیلندر دو 
، مجدداٌ به موضع ابتدایی خود پدال پایی یا دکمۀ فشاری بکار بیافتد و هنگامیکه سیلندر به انتهای کورس رسید 

  . برای تشخیص رسیدن سیلندر به انتهای کورس ، باید مورد استفاده قرار گیرد2/3کی طیک شیر غل. برگردد
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 ٢٥٣

  : راه حل
 1V1 تعویض کنندهشیر و با استفاده از  1S2,1S1گنالهای خروجی شیرهای توسط سی  (OR) منطقی یا تابع

  ..برقرار میگردد
 1)3( یا 1 ، تحریک شوند، یک سیگنال در دهانۀ 1S2 یا پدالی 1S1 دکمه فشاری شیر بااگر هر یک از دو شیر،

 شیر 14هانه کنترلی  برقرار شده و سیگنال مزبور به د(OR) – یا –شرط .  ایجاد می شود تعویض کنندهشیر 
1V21شیر . فرستاده می شودV2 1 تغییر موضع داده و فشار به پیستون سیلندرA اعمال میگردد و میله 

  .پیستون بیرون می رود
از آنجا .  وجود نخواهد داشت1V2رها شود، سیگنال در دهانۀ کنترلی  )پدالی یا دکمه فشاری (تحریک شیرهااگر 

هنگامیکه میلۀ . میباشد، شیر مزبور تغییر موضع نمی دهد) حافظه (سکونحالت  یک شیر دو 1V2که شیر 
 شیر 12 تحریک میشود و سپس یک سیگنال به دهانۀ 1S3پیستون به موضع انتهایی می رسد ، میکروسوئیچ 

1V2شیر تغییر موضع داده و میله پیستون به داخل بر میگردد.  فرستاده می شود.  
 ، میتوان جهت حرکت از تحریک خارج میگردد 1S3ل باز میگردد ، و میکروسوئیچ هنگامیکه میله پیستون به داخ

  . میله پیستون به ابتدای کورس نرسیده باشدحتی اگررا با تحریک دکمۀ فشاری و یا با تحریک پدال تغییر داد 
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 ٢٥٤

  یک سیلندر برای  مدار حافظه و کنترل سرعت -5تمرین 
  صورت مسئله

 یسیلندر با تحریک دکمه فشار. نمود  استفاده طرفهیک انبار باید از یک سیلندر دو داخل ال قطعات از برای انتق
حد نهایی کورس توسط یک شیر . به انتهای کورس رفته و بصورت اتوماتیک به ابتدای کورس باز میگردد

 دکمۀ فشاری نمودن  از تحریک خارجپسحرکت رو به جلوی خود را حتی باید کی مشخص میشود سیلندر طغل
  .سرعت سیلندر باید در هر دو جهت حرکت قابل تنظیم باشد. قبل از رسیدن به انتهای کورس ادامه بدهد
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  :1جواب سؤال 
لۀ پیستون به انتهای کورس برسد ، در این شرایط اگر دکمه  هنگامی تحریک می شود که می1S2میکروسوئیچ 

 سیگنال اعمال شده است ، 12 و 14 فشرده شده باقی بماند، به دلیل اینکه در هر دو دهانۀ کنترلی 1S1فشاری 
، سیگنال غالب بوده و 14 ممکن نخواهد بود اولین سیگنال یعنی سیگنال 1V1تغییر موضع شیر )تداخل سیگنال(

تا زمانیکه .  ماندخواهد بی اثر خواهد بود و در نتیجه میلۀ پیستون ، بیرون 12 اعمالی در دهانۀ کنترلی سیگنال
  . ، میله پیستون نمی تواند به داخل برگرددد بدون فشار نگرد14و دهانۀ کنترلی  نشود  رها 1S1دکمه فشاری 
   :2جواب سؤال 
له پیستون به محض رسیدن به این موضع به داخل کی در میانۀ کورس نصب شده باشد ، میطاگر شیر غل

اگر در . شده باشد ، برگشت میلۀ پیستون ممکن نخواهد بودن رها 1S1برمیگردد و تا زمانیکه دکمۀ فشاری 
 از تحریک خارج نشده باشد ، میلۀ پیستون از روی 1S1هنگام رسیدن میله پیستون به این نقطه ، دکمۀ فشاری 

کرده تا به انتهای کورس سیلندر برسد در این حالت کورس برگشت اتفاق نخواهد افتاد  عبور 1S2میکروسوئیچ 
 بصورت دستی غلطکیشده و یا اینکه شیر تحریک  ، شیر 1V1 دستی عنصر کنترلی تحریکمگر اینکه با کمک 

  . شودتحریک
   :3جواب سؤال 

 طوری است که اتصال 1V1وئیچ شیر  غیر فعال میباشند، موضع س1S2 و 1S1در موضع ابتدایی ، هر دو شیر 
در این حالت فشار در .  بصورت داخلی در شیر برقرار میباشد5 و 4همچنین اتصال بین دهانۀ و 2 و 1بین دهانۀ 

  .ماندخواهد  اعمال شده و میله پیستون در داخل 1Aسمت میله پیستون سیلندر 
   :4جواب سؤال 

 تغییر V11شیر.  اعمال میگردد1V1 شیر 14در ورودی  تحریک شود ، یک سیگنال 1S1اگر دکمۀ فشاری 
 اعمال شده و میله پیستون بیرون می رود به محض اینکه میله 1Aموضع داده و فشار به سطح پیستون سیلندر 
  . و میله پیستون به داخل برمیگرددتحریک کرده  را 1S2پیستون به انتهای کورس رسید میکروسوئیچ 

کنترل جریان هوا در (  تنظیم میشود 1V3 و 1V2چ تنظیم شیرهای کنترل جریان سرعت میله پیستون توسط پی
  ).تخلیه 

شوند ، دهانه های کنترلی بدون فشار خواهند شد و استفاده آزاد  1S2 و 1S1بعد از اینکه هر کدام از شیرهای 
  .نخواهد کرد  تغییر که موضع سوئیچینگ امر را ایجاد می کند این)1V1حافظه شیر  ( حالت سکوناز شیر دو 
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 ٢٥٦

   شیر تخلیۀ سریع– 6تمرین 
  :صورت مسئلــه 

سیلندر  بوسیله یک کی باعث حرکت یک ابزار شکل دهندهطتحریک همزمان یک شیر تحریک دستی و یک شیر غل
ه  به جلو راندطرفه ابزار شکل دهنده توسط یک سیلندر دو . بر روی یک وسیلۀ لبه برگردان می شوددو طرفه
برای حرکت سریع رو به جلو ، در این مدار از یک شیر تخلیۀ سریع استفاده می شود و سرعت برگشت . میشود 

 به سیلندر دو طرفه شکل دهنده توسط اگر یکی از دو شیر از تحریک خارج شوند ، ابزار. باید قابل تنظیم باشد 
  .موقعیت ابتدایی خود برمیگردد

   مدارنقشه – 8شکل 
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  :راه حل 
 به اتمسفر راه نداشته 1V4 را تحریک می نماید و شیر تخلیۀ سریع 1S2 غلطکی ، قطعۀ کار شیر اولیهدر موضع 

  . ماندخواهد اعمال میگردد و در نتیجه میلۀ پیستون در داخل 1Aو فشار در سمت میله پیستون سیلندر 
.  وجود خواهد داشت 1V1 شیر دو فشارۀ 1)3( و 1 ،فعال شود سیگنال در هر دو ورودی 1S1اگر دکمۀ شروع 

 تغییر 1V2شیر .  راه می یابد1V2 عنصر کنترلی 14 برقرار شده و سیگنال به دهانۀ کنترلی (AND)شرایط و 
بدلیل . نتیجه میلۀ پیستون بیرون می رود اعمال میگردد و در 1Aموضع داده و فشار به سطح پیستون سیلندر 

هوایی که توسط میلۀ پیستون .  فاقد فشار میشود1V4 شیر تخلیه سریع 1 ، ورودی 1V2تغییر موضع شیر 
 3سیلندر در طی بیرون آمدن جابجا می شود ، شیر تخلیه سریع را باز نموده و مستقیماٌ از طریق دهانۀ خروجی 

 و خطوط هوا رسانی در برابر 1V2 که توسط شیر  جریان هواییبراین مقاومتبنا. میگرددبه اتمسفر تخلیه 
  .قادر خواهد بود که با سرعت بیشتری بیرون رودبه وجود می آمد،دیگر اعمال نمی شود و میلۀ پیستون تخلیه 

 1V1 دیگر در شیر دو فشارۀ (AND) از تحریک خارج شوند ، شرایط و 1S2 و 1S1اگر یکی از دو شیر 
 بسته می شود و میلۀ 1V4ۀ سریع ی تغییر موضع داده و شیر تخل1V2ایی هعنصر کنترل ن. رار نخواهد بود برق

  .پیستون به داخل بر میگردد
  . تنظیم میشود1V3سرعت برگشت توسط محدود کننده شیر کنترل جریان یک طرفه 
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  یبرجسته کاری قطعات پالستیک:  کنترل تابع فشار -7تمرین 
  :صورت مسئله 

نصب گردیده است توسط نیروی  طرفه سیلندر دویک بر روی  یک سنبه که  ازیک قطعه پالستیکی با استفاده
برگشت سنبه زمانی اتفاق می افتد که میله پیستون کامالٌ به موضع برجسته کاری .برجسته کاری میشودسیلندر 

. برای مشخص کردن انتهای کورس باید استفاده شود غلطکیرسیده و فشار مورد نظر تأمین شده باشد از شیر 
فشار در محفظه . سیگنال برگشت ، باید فقط در هنگام رسیدن میله پیستون به نقطۀ برجسته کاری بوجود آید

  .پیستون توسط یک گیج فشار مشخص میگردد
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 ٢٥٩

  :راه حل 
 اعمال 1A و فشار در سمت میله پیستون سیلندر ی باشندتحریک نم 1S2 و 1S1 ، شیرهای اولیهدر موضع 

 ، میتوان از تحریک های دستی تعبیه شده  در صورت نیاز.میگردد و در نتیجه میله پیستون در داخل قرار دارد
 فعال 1S1اگر دکمۀ فشاری .  کمک گرفت تا مدار در موقعیت ابتدایی خود قرار گیرد1V2بر روی عنصر کنترلی 

 تغییر موضع داده و فشار 1V2 اعمال میگردد و شیر 1V2 عنصر کنترلی 14نال در دهانۀ کنترلی شود یک سیگ
 رها 1S1اگر دکمۀ فشاری .  اعمال میگردد و در نتیجه میله پیستون بیرون می رود 1Aبه سطح پیستون سیلندر 

  .حافظه میباشد ، تغییر نمیکنده دارای ــــبه دلیل اینک) سیگنال کنترلیدو با ( 1V2شود ، موضع سوئیچینگ شیر
شیر .  تحریک میشود1S2میکروسوئیچ ) موضع برجسته کاری ( ل از رسیدن به موقعیت انتهایی ـــ درست قب

در طی فرآیند برجسته کاری ، . انتقال می دهد1V1فشار  را به شیر تابع 1فشار خط و  تحریک شده 1S2 غلطکی
هنگامیکه . نماید و عقربۀ گیج فشار به سمت راست حرکت می نماید فشار در سطح پیستون شروع به افزایش می 

 شیر تابع فشار 2/3 شیر تابع فشار برسد ، شیر راه دهندۀ 12کنترلی این فشار به مقدار تنظیم شده در دهانه 
  میشود و در نتیجه میله پیستون به داخل بر1V2تغییر موضع عنصر کنترلی تغییر موضع می دهد که این باعث 

 1V2 شیر 12 غیر فعال شده و سیگنال از دهانۀ کنترلی 1S2در طی حرکت برگشت ، میکروسوئیچ . میگردد
  .برداشته شده و شیر تابع فشار به موضع ابتدایی خود بر میگردد
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 ٢٦٠

   شیر تأخیر دهنده زمان-8تمرین 
  :صورت مسئله 

با تحریک یک دکمۀ . چسبدار به یکدیگر استفاده شده است  برای پرس کردن قطعات طرفهاز یک سیلندر دو
به آرامی جلو رفته و هنگامیکه به انتهای موضعش رسید ، سیلندر باید ) مهار کننده  ( گیره ایفشاری ، سیلندر 
 برای. ی اش باز گردد ئباقی بماند و سپس فوراٌ به موقعیت ابتداانتهایی  در موقعیت T1=6Sبرای مدت زمان 

در مدت این تأخیر . پذیر خواهد بود  امکانT2=5S تأخیر  باجدید بعد از داخل آمدن کامل سیلندرسیکل  شروع
زمانی قطعۀ آماده شده بصورت دستی از محل خود برداشته شده و با قطعۀ جدید برای چسباندن تعویض 

  .باید سریع ولی قابل تنظیم باشد سرعت داخل آمدن سیلندر. میشود
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 ٢٦١

  :راه حل 
 تحریک 1V1 ی توسط میله پیستون تحریک شده و شیر تأخیر دهنده زمان1S2کی ط ، شیر غلاولیهدر موضع 

 اعمال شده در 1Aفشار در سمت میله پیستون سیلندر .  سیگنال میباشد دارای 2شده است یعنی دهانۀ کاری 
  :شرایط زیر برای شروع باید بکار برده شوند .  ماند خواهدنتیجه میله پیستون در داخل 

 . شودتحریک باید 1S2کی طشیر غل •

 . باید تغییر موضع دهد1V1تأخیر دهنده زمان  •

 .دکمه شروع باید تحریک شود •
مخزن هوای شیر تأخیر دهندۀ  و (T2=5S) برای مدت زمان کافی تحریک شده باشد 1S2کی طاگر شیر غل

 شیر دو 1)3( تغییر موضع داده و در نتیجه یک سیگنال در ورودی 2/3متعاقب آن شیر ود  پر ش1V1زمان 
  . اعمال میگردد1V2فشارۀ 

 در شیر دو فشاره برقرار میشود و یک سیگنال (AND) تحریک شود ، شرایط و 1S1حال اگر دکمۀ فشاری 
 تغییر موضع داده و فشار 1V4 بوجود خواهد آمد و در نتیجه شیر 1V4ر کنترلی  ، عنص14در دهانه کنترلی 

 اعمال گشته و میله پیستون بیرون می رود بعد از کمی جلو رفتن ، میکروسوئیچ 1Aدر سطح پیستون سیلندر 
1S2 1 از تحریک خارج شده ، فشار در مخزن هوای شیر تأخیر دهندۀ زمانV11کی ط بوسیلۀ شیر غلS2 
 (AND) ، به موضع ابتدایی خود باز میگردد حاال دیگر شرایط و 1V1تایمرهش می یابد و در نتیجه شیر کا

  . بی اثر میشود1S1شیر دو فشاره برقرار نبوده و تحریک دکمه فشاری 
  
  

حال خط فشار متصل .  را تحریک می کند 1S3کی طبه محض رسیدن به موقعیت نهایی ، میله پیستون شیر غل
 افزایش فشار میزان.  افزایش می یابدی تایمر باز شده و فشار در مخزن هوا1V3تأخیر دهندۀ زمان به شیر 

هنگامیکه فشار به حد فشار تغییر موضع رسید ، شیر راه . بوسیلۀ شیر کنترل جریان داخلی قابل تنظیم میباشد 
.  وارد میشود 1V4کنترل نهایی  عنصر 12 تغییر موضع داده و یک سیگنال در دهانۀ کنترلی 1V3تایمردهندۀ 
 ، 1S3به محض غیر فعال شدن میکروسوئیچ .  تغییر موضع داده و میله پیستون به داخل بر میگردد1V4شیر 

  .خود بر میگردداولیه    به موضع1V3شیر تأخیر دهندۀ زمان 
ر در مخزن هوای  تحریک میشود فشا1S2هنگامیکه میله پیستون به موضع ابتدایی خود برسد ، میکروسوئیچ 

 فشار به حد فشار تغییر موضع T2=5S شروع به افزایش می نماید تا اینکه بعد از 1V1تأخیر دهندۀ زمان شیر 
تغییر موضع داده و حال شرایط ابتدایی سیستم دوباره برقرار میگردد و یک سیکل 1V1 تایمر شیر . برسد
  .می تواند شروع شود1S1 با تحریک مجدد شیر جدید 
  قابل تنظیم می باشد1V5و1V6 میله پیستون توسط محدود کنندۀ شیرهای کنترل جریان یکطرفه سرعت

  ).ایجاد گلویی در تخلیه(
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ISO/DIS 11727 Pneumatic fluid power – Identification of ports and 
control mechanisms of control valves and other 
components (port designations for pneumatic 
equipment) 

DIN 1343 Reference conditions, standard conditions, standard 
volumes, concepts and values 

DIN 24558 Pneumatic systems, design principles 
DIN 40719 Circuit documents (IEC 848 modified); Part 6: Rules 

for function charts 
DIN/EN 60073 Coding of indicating devices and actuators  

(VDE 0199) by colours and supplementary means 
DIN/EN 60617-8 Graphical symbols for diagrams (IEC 617-8)  

Part 8: Measuring instruments, lamps and signalling 
devices 

List of Standards 
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Eberhardt, H.-J., Scholz, D. Servo-pneumatic positioning, Workbook 
Festo Didactic, Esslingen 2000 

Gerhartz, J., Scholz, D. Closed-loop control pneumatics, Workbook 
Festo Didactic, Esslingen 2001 

Gevatter, H.-J. Automatisierungstechnik 2, Geräte Springer 
Verlag, Berlin Heidelberg 2000 

Prede, G., Scholz, D. Elektropneumatics, Basic level, Textbook 
Festo Didactic, Esslingen 2001 

Stoll, K.:  Pneumatische Steuerungen Vogel Verlag, 
Würzburg 1999 

Stoll, K.:  Pneumatik Anwendungen Vogel Verlag, 
Würzburg 1999 
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2/2-way valve 181 
3/2-way valve 181 
4/2-way valve 193 
4/3-way valve 195 
5/2-way valve 197 
5/3-way valve 200 
 
 
Absorption drying 139 
Adsorption dryers 138 
Actuators 34 
Advantageous characteristics of compressed air 15 
Air compressor 131 
Air distribution 24, 141 
Air dryers 136 
Air filter 26, 144 
Air lubricator 26, 149 
Air motor 176 
Air reservoir 134 
Air preparation equipment 144 
Air supply 24, 129 
Analogue control 229 
Analysis of problem 65 
Applications 11 
Asynchronous control 230 
 
 
Binary control 229 
 
 
Cylinder performance characteristics 170 
Chain sequence control 240 
Characteristics of air 126 
Check valves 204 
Circuit diagram 56, 116, 238 
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Quick exhaust valve 209 
 
 
Reciprocating compressor 131 
Reliable operation of valves 201 
Reservoirs 134 
Ring main 143 
Riveting process 237 
Rodless cylinder 164 
Roller lever valve 28, 190 
Rotary actuators 50, 163 
Rotary motion 156 
Rotary piston compressor 132 
 
 
Safety requirements for pneumatic clamping devices 51 
Seals 144, 165 
Servo-controlled 190 
Selection criteria for working media 17 
Selection and comparison of media 224 
Sequence control 227 
Sequence valves 217 
Setting pressure regulator 148 
Shut-off valves 211 
Shuttle OR valve 207 
Signal flow 57 
Signal overlap 107 
Single-acting cylinder 34, 156 
Sizing pipe 141 
Slide valves 180 
Sliding-vane motors 177 
Standards 39 
Static output devices 155 
Structure 19 
Supply air throttling 213 
Swivel/linear drive 243 
Synchronous control 230 
Symbols and descriptions of components 40 
System upgrade 66 
Systems: Control circuits 35 
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Clamping devices 51 
Combinational valves 218 
Comparison of media 16, 224 
Components 23 
Compressor 131 
Compressed air regulators 147 
Condensate 119, 144 
Control chart 234 
Control circuits - Systems 35 
Control medium criteria 17 
Control system development 55, 231 
Control theory 227 
Coordinated motion 101, 231 
 
 
Derived elements 40 
Derived units 124 
Design process 65 
Designating the elements 62 
Designations 40 
Dew point 136 
Diagnostics 117 
Diaphragm 147 
Diaphragm compressor 131 
Diaphragm cylinder 157 
Diaphragm valve 212 
Digital control 229 
DIN ISO5599-3 44 
Direct control of a pneumatic cylinder 68 
Directional control valves 27, 179 
Disc seat 180 
Displacement-step diagram 103, 232 
Distinguishing features 15 
Documentation 116, 231 
Double-acting cylinder 158 
Double piston rod 160 
Dry compressed air 129 
Dryers 136 
Dual pressure valve: AND function 205 
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Emergency stop 51 
End position cushioning 159 
Environmental pollution 52 
Energy 129 
Exhaust silencers 52 
Evaluation 65 
 
 
Fault finding 117 
Filters 144 
Fitting of valves 201 
Flow compressors 132 
Flow control elements 180 
Flow control valves 30, 211 
Flow resistances 141 
Fluid muscle 242 
 
 
Gear motors 177 
Gripper, pneumatic 244 
 
 
Handling technology 242 
 
 
Idle roller lever valve 192 
Implementation 65 
Indicators 178 
Indirect control of a pneumatic cylinder 72 
Input element 58 
 
 
Junction elements 205 
 
 
Lettering system 44 
Linear actuators 49 
Linear motion 155 
Logic control 230 
Longitudinal slide valve 197 
Lubrication 149 
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Maintenance 120, 147 
Malfunctions 51, 118 
Manifold mounting of valves 240 
Memory control system 227 
Methods of actuation 45 
Modular systems 240 
Motors 176 
Mounting of roller valves 201 
Mounting of cylinders 169 
Multiple actuators 102 
Multi-position cylinder 241 
 
 
Noise pollution 16, 52 
Non-return elements 47 
Non-return valves 27, 203 
 
 
Oil mist 53 
Oil removal 151 
Operational safety 53 
Optical indicators 178 
Optimum pressures 130 
Over-lubrication 149 
 
 
Pilot control system 227 
Pipe material 142 
Pipe layout 143 
Piston force 170 
Piston motors 176 
Plastic pipes 142 
Pneumatics and control system development 18 
Pneumatic elements 23 
Pneumatics in review 12 
Poppet valves 180 
Positional sketch 231 
Power components 34, 58 
Pressure control valves 27, 48, 215 
Pressure level 24, 131 
Pressure regulator 24, 130 
Pressure regulator with/without vent hole 148 
Pressure sequence valve 31, 217 
Principles of air 124 
Processors: Valves and logic elements 33 
Product development 18 
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Tandem double-acting cylinder 160 
Throttle valve 211 
Time delay valve 32, 219 
Time-dependent sequence 230 
Trouble-shooting in pneumatic systems 115 
Turbine motors 177 
 
 
Utilisation factor 147 
 
 
Vacuum generator 244 
Vent hole 148 
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L          Length                                 m 
M         Mass                                                kg 

 t     Time                s 
 T          Temperature                K 
 F          Force                N 
 A         Area                m2 
 V         Volume                m3 
 qv              Volumetric flow rate                m3/s 
 p           Pressure                bar (Pa) 
 A          Piston surface                m2 
 A'         Annular surface                                m2 
 D         Piston rod diameter               m 
 D         Cylinder diameter               m 
 Feff             Effective piston force                 N 
 FF               Force of retract spring                 N 
 FR              Friction force                 N 
 Fth             Theoretical piston force                 N 
 N         Number of strokes per minute         1/min 
 pabs          Absolute pressure                 bar (Pa) 
 pamb         Ambient pressure                 bar (Pa) 
 pe               Excess or vacuum pressure         bar (Pa) 
 ∆p        Differential pressure                 bar (Pa) 
 qB              Air consumption                 l/min 
 qH             Air consumption per cm of stroke    l/cm 
 qL              Delivery quantity                 m3/min 
 qn               Nominal flow rate                            l/min 
 s          Stroke length                               cm 
 t          Centigrade temperature                  °C 
 VB             Reservoir size                  m3 
 Z           Switching cycles per hour          1/h 
 Tn            Standard temperature                  Tn = 273.15 K, tn = 0 °C 
 pn             Standard pressure                   pn = 101325 Pa 

Physical values 
 and units 
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