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 مقدمه  .1

گی چگون نتیجه، در دهند. می تشکیل تولیدی صنایع را در ماشینکاری مراحل تمام از ٪06 از بیش سوراخکاری با طتبمر فرایندهای  و سوراخکاری عملیات

 این عملیات از اهمیت ویژه ای برخوردار میباشد.صحیح انجام 

ود س گیری در مورد انتخاب فرآیندی که منجر به اوقات تصمیم گاهی،سوراخکاری  عملیات انجام جهت ماشینکاری فرایندهایاز بسیاری بودن دسترس در با

 میگردد.دشوارگردد  کمتر واحد هزینه یاباالتر و

ه بهره وری و هم چنین سرمایجهانی و نیز انعطاف پذیری و کارآیی تجهیزات تولیدی، در حال حاضر تولیدکنندگان بیشتر نگران  رقابت افزایش به توجه با

 Wecka& Staimer (Boothroyd&Knight-2005 , 2002  (.گذاری شان برای صنعت تولید می باشند

 این به یابیدست. باشد می باالتر وری بهره به دستیابی در مهم بسیار عواملاز  تولید زمان و هزینه کاهش و محصوالت کیفیت افزایش که باورند این بر محققان

 گردد .تر پیشرفته های آوری فن و جدید تولید های تکنیکمعرفی  بهمنجر تواند می که است فعلی تولید های روش در مورد نظر تجدید مندنیاز هدف

 هایفرآیند در. مورد نظر استفاده میگردد کار قطعه در گرد سوراخجهت ایجاد  برش لبه چندین  با تیز برشی ابزاراز یک   سنتی سوراخکاری فرآیندهای در

 املش انرژی گوناگونی از اشکال. شود می استفاده جهت حذف مواد ساینده ذرات یابرشی تیز و هایابزارانرژی بغیر از  دیگر اشکال از سنتی غیرسوراخکاری 

  Groover) (2010 .شیمیایی و حرارتی الکتروشیمیایی، مکانیکی،

ل نگرانی مح  ماشینکاری ی که هزینه های عملیاتهنگام بنابراین .های تولید و سرمایه باال می باشدهزینه  ی ازترکیب سنتی غیر فرآیندهای کلی طور به .

 اشینم فرایند را با استفاده از انتخاب امکان ماشینکاری متخصص یک ،مقوله این در حتیمینمایند.  تمرکز بر فرایندهای سنتی تولیدی های شرکت میباشد

 سی ان سی و یا ماشین آالت مخصوص  را دارد.  آالت ماشین ،سوراخکاری معمولی آالت

 باید االبا تنوع ب یقطعات وقتینتیجه را میدهند.  بهترین یونیورسال آالت کم باشد ماشینتنوع تولید  و تیراژ که هنگامی(Groover 2008)مطابق مقاله  

 بوده را دارا ریو بهره باالترینماشین آالت مخصوص ،کم  تنوعبهترین انتخاب میباشند. و در شرایط تولید با تیراژ انبوه و تولید شوند ماشین آالت سی ان سی 

قطعات مشابه ماشینهای مخصوص برای تولید  که باورند این بر( 9662) ذوالفقاری و راد طلوعی اگرچهمیشود. گرفته نظر در ترین روش اقتصادی عنوان به و

قطعات  زبیشتری ا حجم تولید جهتهنوز کنندگان تولید ، اکثر به هر حالماشینهای سی ان سی از برتری فوق العاده ای برخوردارند ،  به نسبتدر تیراژ انبوه  

سی ان سی  وماشین های مخصوص   دو هر که داد نسبت واقعیت این به عمدتاعلت این امررا نیزمیتوان  تکیه دارند. ماشینهای شناخته شده سی ان سی  به

ه علت بمیباشند.هنگامی که   انعطاف قابل سرمایه ای باالیی را طلب میکنند، ماشین های مخصوص بسیار پر تولید و ماشینهای سی ان سی بسیار های هزینه

ماشین های سی ان سی برای ماشین های مخصوص ایده آل هستند در حالی که تغییرات متداول بازار تقاضا برای تنوع قطعه در جریان تولید کاهش می یابد 

 تولید اشکال مختلف به آسانی قابل برنامه ریزی می باشد.

 ت.اس شده استفادهکه از ماشینهای مخصوص  مدوالر  باشد زمانی متفاوت تواند می گیری نتیجهاین  ، وجوداین  با

 برای صمخصو آالت ماشین زمینهحال، این با. و به آن پرداخته شده است سازی مستند خوبی به فرد به منحصر محصوالت  تولید برای ابزار آالت ماشین زمینه

به خانواده  "جدیدا که برای ماشین های مخصوص مدوالر به ویژه( این مورد  9616 همکاران و آلن) است گرفته قرار توجه مورد کمتر اختصاصی وظایف انجام

 و تجربه، دانش، بر  آالت ماشین این از صحیحو بهره برداری  طراحی)9662طباطبایی   و راد . )طلوعیمخصوص اضافه شده است صادق می باشدماشین های 
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جهت تولید طیفی از قطعات برپایه  این ماشین آالت ،مدوالرساختاربخاطر گان ماشین آالت بستگی دارد. طراحان و ماشینکاران حرفه ای سازنده خالقیت

 این تکنولوژی ،آنها را در مقایسه با دیگر ماشین آالت ابزار در موقعیت باالتری قرار میدهد. خاص مزایای. تغییرات بکار می روند

 ،تولیدین ح کیفیت کنترلی فرایندها  از برخی حذف تولید، تکرار و یکنواختی محصوالت،ی  باال دقت تر، کوتاه زمان در قطعات انبوه تولید شامل مزایا این 

 .هزینه های سربار می باشد و کار نیروی کاهش و قطعات از تعدادی همزمان ماشینکاری

 ینا.متداول می باشد بسیار غیره و صنعتی، تجهیزات پردازش اطالعات، های دستگاه خانگی، ، لوازم خودرو مانند محصوالت از بسیاری طراحی در مدوالر اصل

 Yoshimi)  (2008 .به عنوان یکی از بزرگترین طرح های مدوالر ماشین آالت ابزار برای افراد در صنایع دیگر در نظر گرفته شود تواند می روند

  .شود می نامیده SPM مقاله این بقیه در سادگیبرای و متمرکز شده ماشین های مخصوص مدوالر  بر مقاله این

SPM اسالید یونیت  ماشینکارییونیت از ی  تعداد دادن قرارکنار هم  با سرعت به توان می را ماشین وندارد   سخت و سفت،   بزرگ پیکربندی یک ،، 

را   SPM ،هنگام عدم تقاضا برای تولید یک قطعه .مکانیکی مونتاژ نمود های دهنده اتصال از مختلفی انواع از مورد نیاز و استفاده  تجهیزات دیگر ، شاسی،

تاثیر  تواند میها   SPM از استفاده نحوه درست. داد قرار استفاده مورد قطعات دیگر تولید برایو  مونتاژ دوبارهمختلف  های پیکربندی در و مونتاژتوان د می

 (Suhner – 9661است  ) شده گزارش 92:1 باشد. تا داشتهتولید  بهبود تولیدی و صنایع وری بهره بر توجهی قابل

برای  که است دلیل این به عمدتا این و نمی باشد وری بهره بهبودبر آن بالقوه تاثیر با ها در صنعت متناسبSPM از استفاده میزان توسعه  حال، این با

 .مشکل می باشدها  SPM از زمان صحیح استفاده در مورد گیری تصمیم ماشینکاری متخصصان

  انجام یخصصمت توسط فرد بایستی  "اصرف اقتصادی  دقیق میباشد که -فنی   تحلیل و تجزیهمند یک ونیاز است گیر وقت کار یک صحیح گیری تصمیم

 کمک در جهت SPMاستفاده از  امکان بررسیهوشمند برای  فنونی از استفاده. است حیاتی مشکل این با مقابله برای یافته توسعه روش یک مقاله این پذیرد .

راحی ط و آوری فن تولید در که بسیاری نشریات وجود با که باشید داشته توجه که است مهم این. تولید وری بهره بهبود منظور به تولیدی های شرکت به

 .هستندمحدود  بسیار SPMS از استفاده و طراحیحوزه  در نشریات فعالیت دارند ، ابزار هایماشین

 بوده است .  مورداستفاده گذشته دهه سه در مهندسیمشکالت  برخی با مقابلهبرای  موثر و گسترده طور به هوشمند های سیستم

 نیمبت خبره های سیستم. کشف میکنند  مصنوعی هوش مختلف های تکنیک از استفاده برای ی راجدید ی کاربرد های زمینه هنوز هم  محققان حال این با

کامپیوتری  جای داد ثابت کرده  برنامه یک در میتوانبه سختی  اطالعات  موجود را، که هنگامی موثر گیری تصمیم برایکارایی خود   (KBESs)  دانش بر

 اند.

 مورددر تنظیمات تولیدی مختلف  SPMS  از استفاده سنجی امکان تحلیل و تجزیه برای و است شده داده توسعهفعلی  کار در  KBES اساس، این بر. 

 قرار گرفته است. استفاده

 SPM تکنولوژی اصول . 9

Groover (2008) تولید  رایب پنوماتیک و هیدرولیک مکانیکی، الکترونیکی، الکتریکی، های سیستم از استفاده عنوان به را "تولید اتوماسیون" اصطالح

 مانند لیمسائ با برخورد برای ای گسترده طور به اتوماتیک تولید روشهای تولیدی در صنایع . است کرده تعریف بزرگ حجم در کیفیت محصوالت با و سریع

 بهبود مواد خام ، باالی های هزینه ایمنی، تولیدی، های شرکت در کار جهتعالقه کم نیروی کار ،کار  پایین بهره ماهر، کمبودافراد کار، باالی های هزینه

 بوده است. استفاده مورد دشوار عملیات انجام مشتریان و رضایت کم، موجودی محصوالت، کیفیت در یکنواختی کیفیت،
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 .دهد می نشانساخت  در اتوماتیک تولید های تکنیک از را در راستای استفاده   SPM   1 شکل مثال عنوان به 

 

 

 

 ستفادهاشکل  مورد  در شده داده نشان قطعات ماشینکاری قالویزکاری بوده و برای برای یکی و سوراخکاری برای یکی کاری، ه دوایستگاه دارای دستگاه این

 میباشد.

عملیات  انجام برای ها دستگاه این از بسیاری نتیجه، دروجود دارد بوده و   CNC و یونیورسال  آالت ماشین در کهیی  باال استحکام فاقد SPM کلی طور به

نظایر آن  بر روی موادی با  شیارتراشی  و قالویز زنی ،برقوزنی، مانند سوراخکاریبا   عملیات مرتبط و سوراخکاریماشینکاری سبک فرزکای ،پیشانی تراشی ، 

 قرار میگیرند. استفادهقابلیت ماشینکاری باال و استحکام برشی متوسط مورد 

د نشو منجر باال برشی نیروهای که به ازعملیات ماشینکاری دیگر برخی و سنگینفرزعملیات  انجام به قادر نیزها  SPM که داشت توجه حال،باید این با

 انبیج لوازم  و کشویی بزرگتر های واحد و تر قوی ماشینکاری تر، یونیتهای قوی از شاسی  ارتعاشات بردن بین است برای از الزم مواردی چنین در هستند

 درساخت ماشین استفاده نمود. مخصوص

 اسالید یونیتها و ماشینکارییونیتهای  9.1

 .کرد تقسیم اصلی گروه دو به توان می را SPMS در استفاده مورد یاسالید یونیتها و ماشینکارییونیتهای 

 یبرش ابزار صالات ابزار آالت ماشین سایر مانند و گردیدهپولی وتسمه از الکتروموتور به اسپیندل منتقل  از استفاده با اسپیندل چرخش که ماشینکاری یونیت

 .گیردمی انجام استاندارد ابزار هولدره از اداستف با ماشینکاری واحد به

 . CNC و قدرت، ،با حرکت گلویی : تقسیم می گردد نوع سهخود به  ماشینکاری یونیتهای
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خطی  تحرکاز  سوراخکاری میباشد  عملیاتهای سبک مورد استفاده قرار میگیرند وهمانگونه که الزمه  سوراخکاری برای با حرکت گلویی  اسپیندلیونیت  -

 توامان انجام می پذیرد. طور به عملیات انجام جهت چرخشی حرکت و خطی حرکت دو هراسپیندل جهت نفوذ ابزار به قطعه کار استفاده میگردد و

 بزرگ یبرش نیروهای ها آن در که یعملیاتکاری  و بطور کلی در فرز و ، سوراخکاریمرتبط  با  ،قدرتی برای انجام عملیات سوراخکاری  اسپیندل های یونیت -

بعلت وجود نیروهای برشی  زیاد ی که در کاربردهای مربوطه ممکن  یقدرت یونیتها با حرکت گلویی ،یونیتهای  خالف بر. مورد استفاده قرار میگیرند دارد وجود

سالید اتیپ یونیتهای ماشینکاری بر روی یک  این نتیجه، در اسپیندل میباشند. خطی بار دهی حرکت فاقداست موجب انحراف اسپیندل از موقعیت خود گردد 

 میگردند. نصب جهت تحمل بارهای وارده و نیز اعمال حرکت خطی به یونیت ماشینکاری  یونیت

 .دهد می نمونه هایی از یونیتهای فوق را همراه با هولدرها و ابزارهای برشی نمایش   9 شکل 

 

از  شود. می استفاده قالویززنی و  فرزکاری دقیق انجام عملیات سوراخکاری ، برای بخاطر نصب سروو موتور بر روی آنها  CNC ماشینکاری از یونیتهای -

ز زنی شده استفاده نمود.در یونیتهای قالوی ریزی برنامه دقیق بسیار ماشینکاری برای عملیات توان می هنگامی که با یک کنترلر در ارتباط باشد CNC یونیت

CNC  از یک یونیت ماشینکاری،CNC سروو موتور استفاده میگردد بطوریکه سروو موتور اسپیندل حرکت  نصب شده بر روی یک اسالید یونیت مجهز به

میتوان مورد   cncچرخشی ابزار و سروو موتور اسالید یونیت پیشروی آنرا تامین میکند. این ترکیب را وقتی به یک کنترلر وصل میگردد به عنوان یک ماشین 

 استفاده قرار داد.

ورد استفاده م موتور سرو یا و پنوماتیک یا هیدرولیکبا استفاده از جکهای ابزار برای الزم پیشروی اعمال و  قدرتی ماشینکارییونیت   حمل برای اسالید یونیتها

نمونه ای از   3 شکل. میباشد . همچنین تنظیم کورس حرکتی نیز با بکارگیری میکروسوویچ ها یا استوپهای مکانیکی بر روی اسالید یونیتها انجام میپذیرد

میل  بهیباشد م  شینکارییونیت ما حامل که کشویی صفحهسالید یونیت هیدرولیکی را با یک استوپ مکانیکی قابل تنطیم و میکرو سویچها نمایش میدهد.ا

 یرشبحرکت ابزار  و ماشینکاری عملیات ماهیت به بسته. فراهم میکند را حرکت جک اساس بر جلو و عقب به حرکتنتیجه امکان  در و ،جک متصل گردیده 

 است بر روی اسالید یونیت نصب نمود. کشویی جهت بر عمود یا موازی و اسپیندل محور بصورتی که  توان می را ماشینکاری یونیت، نیاز مورد
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 .دهد می مایشن را قالویز زنی  محوردو   cnc  -4 شکل

 

 جانبی لوازم  2.2 

 برایالمانها هچنین  این .دارد وجوددهی اجزاء اصلی  نیز   موقعیت برای استفادهنگهدارنده های مختلفی جهت و تنظیم، قابل ه هایپای ویژه، استندهای

ی را که جهت موقعیت دهی و نگهداری یونیتهای تجهیزات از برخی 2 شکل ماشینکاری  مورد استفاده قرار میگیرند. زمان ارتعاشات در کاهش یا و جلوگیری

 .دهد می را نمایششود میی مورد نظر بکار برده مونتاژای  زاویه درهر و عیتموق هر ماشینکاری در 

 

  مختلف ماشینکاری های ایستگاه در کار قطعه موقعیت دهی ها میباشد که برای  SPM  در استفاده مورد جانبی لوازمترین  مهم از یکی میز های ایندکس

 می رارق صفحه فیکسچر نصب شده بر روی میز ایندکس در قطعات کار، های ایستگاه تعداد و ماشینکاری مراحل تعیین از مورد استفاده قرار میگیرد. پس

 .گیرد

 فنی تعیین میگردد باشد. مالحظات و تولید حجم که بر اساس دوازده ایستگاه کاری و دو تواند می ها ایستگاه تعداد
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 . .دهد می نشان را میز ایندکس هیدرولیکییک   0 شکل 

 

شدید  کاهش باعثنتیجه، در همزمان فراهم میکنند. طور صفحه سوراخها به همانسوراخکاری چندین سوراخ را در  امکان سوراخکاری مولتی اسپیندلهای

 قابلانواع  در ماا ثابت، ابزار موقعیت ثابت مولتی اسپیندلهایدره هستند.ئقابل ارا تنظیم  قابل و مولتی اسپیندل ها در دونوع ثابت. میگردند ماشینکاری زمان

همچنین هد های زاویه داری نیز وجود دارند که بین محور اسپیندل با محور خروجی . کرد تنظیم نیاز مورد بسته به موقعیت توان میرا  ابزار موقعیت تنظیم

 یفرز عملیات در هد های زاویه دار این ار میگیرند.ازاصلی مورد استفاده قر محور به نسبت ابزار محور جهت تغییر برای تفاوت زاویه ای را ایجاد میکنند و

 مولتی اسپیندل و هدهای زاویه دار را نمایش میدهد. مختلف نوع چند 7 شکل. شود میاستفاده 

 

 کننده خنکمایع  سیستم و براده کش ماشین،میز اصلی  9.3

 به شاسی ومیز  بایستی، کار قطعهمواد  ماشینکاری خواص و فنی مالحظات اساس بر که هستندها SPM در مهم بسیار مالحظات دستگاه بدنه میز اصلی و 

ا در مقابل  ت ی مناسب برخوردار باشدسخت و یسفت از کافی اندازه به دستگاه باید وشاسی ماشین میز. استفاده گردداستاندارد شاسی از یا و شده طراحی درستی

همچنین در نظر گرفتن براده کش و سیستم  .نماید جلوگیریمقاومت کرده و از ارتعاشات ناشی از آنها  عملیات ماشینکاری از ناشی باال ماشینکاری نیروهای

  ماشین از اهمیت ویژه ای برخوردار است. میز و شاسی طراحی در خنک کاری مناسب 

 ساخت و طراحی.  3

 د.میباشبسیار موثرپروژه ای  هر موفقیت در ساخت و طراحی برای صحیح و دقیق ریزی برنامه است، سیستماتیک یک فرایند تولید فرایند که آنجا از

 یستیبا را مراحل اینها میباشد.  SPMت ساخ و طراحی مناسب، تحلیل و تجزیه برای الزم اقدامات تمام دهنده نشان 8 درشکل شده داده نشان فلوچارت

 نمود.  دنبالها SPM و تولید  طراحی در عملی نتایج به دستیابی منظور بهو مرحله به مرحله  "دقیقا
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 اقتصادی و فنی تحلیل و جزیهت   3.1

برای  واقتصادی فنی آنها ،توجیه ساخت و برای طراحی تالش گونه هر از قبل باید است، باال نسبتا SPM و ساخت طراحی های هزینه با توجه به اینکه 

 توجهو  یدتول سایر روشهای با در این روش تولید های هزینه مقایسه و کار قطعه ماشینکاریقابلیت  تحلیل و تجزیه اینها را آماده نمود.دستگاه این از استفاده

 هب نیاز کاربر مهم وجود دارند که سواالت از تعدادی تحلیل و تجزیهو فنی سنجی امکان برای. را شامل میگردد ماشیناستهالک  مدت زمان و تولید حجم به

 عیینت برای مورد نیاز هندسی های ویژگی و آن فیزیکیخواص  و کار قطعه مواد کیفیت بررسی ها پرسش این را بصورت تعاملی دارد. پرسش این به پاسخ

 تولید نمود یا نه را شامل میگردد.  SPMSماشین با را آن توان می آیا اینکه

 از ییک به اگرپاسخ مورد نظر را نمایش میدهد. فنیسنجی  امکان تحلیل و تجزیه برای شده پرسیده سواالت نوع توصیف 2 شکل در شده داده نشان فلوچارت

 وبایستی روش دیگری را برای تولید آن انتخاب نمود ، "نیست مناسب" SPM با ماشینکاری برای گرفته شده  نظر درکار قطعه سپس واست  "نه" سواالت

 .است  یافته خاتمه آن پردازش
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 تعیین منظور به دقیق محاسبات کار این برایصورت گیرد.  اقتصادی سنجی امکانو  تحلیل و تجزیه بایستی فنی، سنجی امکانو  تحلیل و تجزیه اتمام از پس

 منظور به CNC و سنتی های ماشین را برای محاسبات همانبایستی  سپس. است نیازمورد   SPM از استفاده با محصول از واحد یک ماشینکاری هزینه

  هزینه احدو تعیین برایتولید شود را تکرارنمود. هزینه به کمترین منجر که روشی کردن پیدا برای روشهای مختلف برای هزینه واحد مقایسه یک به دستیابی

 ،باری سرها هزینه کار، نیروی هزینه ،ی برشابزار  هزینه آالت، ماشین و هزینه تولید، ماشینکاری،حجم زمان جمله از ودش گرفته نظر در بسیاری عواملباید 

 توجه قابل. کند می فراهم بخش دقیق اقتصادی تحلیل و تجزیهبرای نمونه  راهکاری را برای  2 بخش در مطالعهمورد  مثال . غیره و بهره، نرخ استهالک، هزینه

 اطالعات که افتد میاغلب زمانی   اتفاق اینگیرد. انجامSPM   طراحی نهایی تایید از قبل و تکرار به اقتصادی تحلیل و تجزیه است الزم اوقات گاهی که است

 .نشان داده شده است 8 شکل فلوچارت در چین خط یک با مورد این. است دسترس در نیاز مورد جانبی ولوازم SPM هزینه در تر دقیق

  ماشینکاریتوالی فرایند  ریزی رنامهب 3.2 

 کاهش به منجر ماشینکاریعملیات  توالی ضعیف طرح میباشد. SPM موفق از استفاده در کلیدی نقطه ماشینکاریعملیات  توالی نمودن تعیین درستی به

باعث  نکاریماشیایستگاه  یک در عملیات از تعدادی انجام و ترکیب اغلب. است باالتر تولید های هزینه نتیجه در و ماشینکاری بار افزایش یا و تولید کیفیت

 دستگاه لیک یکربندیکننده اصلی در پ تعیین ماشینکاریطرح توالی عملیات  واقع در. باشد می تولید کیفیت بهبود همچنین ، ها هزینه و زمان تولید کاهش

 جانبی مورد نیاز میباشد. لوازم و ،یونیتها

 ماشینکاری  شرایط   3.3

. دزیادی را دارا میباش اهمیت ماشینکاری عملیات هر موفقیت در برش وعمق پیشروی  ،یبرش شرایط ماشینکاری نظیرسرعت و ی برش ابزار صحیح  انتخاب 

  شرایط و مناسب یبرش بکارگیری ابزارمحصول،ی باالبا تیراژ تولید منظور به تولید فرایند ثبات شرایط به توجه با ،میگردد استفاده SPM از  که هنگامی

میگردد  شنهادپیقابلیت تولید دستگاه را تحت تاثیر قرار میدهد لذا ابزارمناسب ماشینکاری اهمیت دوچندانی پیدا میکند. از آنجایی که تغییر و تعویض مکرر

مر باعث طول ع ابزاری مواد این. مورد استفاده قرار گیرد سرامیک و تنگستن کاربیدهای نظیر سختمواد  از شده ساخته برش باال  ابزارهای تولید نرخ برای

 مخصوص  و استاندارد دو دسته  به  "عموما برش ابزار. ابزار ندسهه و شکلعبارتند از  ابزار انتخاب در مهم مالحظات سایر. میگردندباالتر تولید نرخو ابزارباالتر

 عملیات ماشینکاری در یک مرحله فراهم میگردد.امکان ترکیب چندین  اوقات گاهی ی مخصوصبرش هایابزار از استفاده با. میشوند تقسیم

 تنظیمات و فیکسچرینگ   3.4

 یازمند تفاده قرار میگیرند که البته نس، جیگ و فیکسچرها بصورت گسترده در ماشینهای ابزار مورد اتولید زمان کاهش و تولید کیفیت و سرعت افزایشدر جهت 

 اساس، این بر ارد.ی دتولیدمحصول  کیفیت در مهم تاثیر جیگ و فیکسچرها از استفاده به توجه با تولید یکنواختی ماشینکاری میباشند. مهارتباالیی از   سطح

در یک  SPMی برخوردار است.از آنجایی که تعدادی از عملیات ماشینکاری در بسیار از اهمیت  SPMجیگ و فیکسچرها در  ازدرست  استفاده طراحی و

کامل تمام   دسترسی( الف) که  دنشو طراحی بگونه ای  باید این فیکسچرها  پیچیده میباشند. SPMمرحله انجام میپذیرد فیکسچرهای مورد استفاده در 

 و ار،قر دستگاه داخل در دقت و سرعت، به راحتی، بهقطعه کار( ب) ،داشته باشد وجود کاری های ایستگاه تمام در کار قطعه بههای برشی در هر ایستگاه ابزار

بخشی از قطعه کار عملیات براده برداری  روی همزمان بر طور به برشی که ابزار چند توسط شده اعمال بزرگ یبرش نیروهای برابر در (ج) شود، برداشته آن از

 به ترین اپراسیون دقیق و ترین سخت قراردادن قطعه کار داخل فیکسچر بایستی  در باشند. سخت ومقاوم و ثابت  ، سفت کافی اندازه میدهند به را انجام 

نا گیری در مب  سطوح ،بر روی قطعه کار انجام میگردد  مختلف ماشینکاری عملیاتشود اغلب بخاطر اینکه  گرفته نظر در نتیجه بهترین به دستیابی منظور

 خنک عمای جریانجهت   مناسب اقدامات ماشینکاری گردد. همچنین بایستی  فیکسچر در کار قطعهقرار گیری  ازبه دقت  و قبل  "فیکسچرها بایستی قبال

 .فیکسچر صورت گیرد از براده های ایجاد شده  و کننده
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 اسالید یونیتها و ماشینکارییونیتهای   3.5

 حرکت به قادر ی را برش ابزار که میباشند SPMSاجزای  ترین مهم از  یونیتهااسالید  و ماشینکارییونیتهای  شده، داده توضیح قبلی بخش در که همانطور

شکلی انجام بایستی ب جانبی ولوازم  اسالید یونیتهاو  ماشینکارییونیت های   انتخاب نتیجه، درانجام عملیات ماشینکاری مینمایند. برای الزم خطی و چرخشی

 .سازند برآورده را زیر شرط سه کهگیرند 

 .مربوطه باشد ماشینکاری عملیات انجام جهت خطی و چرخشیحرکات الزم  یتمام انجام به قادر برشی انتخاب شده  ابزار -

 الزم را مهیا کنند.  برش عمق و ،پیشروی  اسپیندل، سرعت مانند مناسب برش شرایط  -

 .تامین شده باشد مورد ماشینکاری قدرت -

 به این. شود امانجشرایط ماشینکاری  و یبرش ابزار انتخاب از پس باید همیشه اسالید یونیتها و ماشینکارییونیت  انتخاب که باشید داشته توجه که است مهم

 شوییک و ماشینکارییونیتهای  یحرکتپیشروی و سرعت، ، قدرتمقدار  یین کنندهعنکاری تیشرایط ماشو برشی ابزار هندسه که است واقعیت این خاطر

 .میباشند

 SPMچیدمان و پیکربندی  طرح   3.6

 قرار گرفته و یونیتهای  ثابت موقعیت یک در کار قطعه اول روش در. هایستگاه چند و هایستگاه تک. دارد وجود SPMS برایکلی  بندی پیکر دو کلی طور به

بر روی قطعه کار عملیات ماشینکاری الزم را به انجام رسانند.قطعه کار   مختلف جهات از توانند میکه  طوری به قرار دارند اطراف در  کشویی و ماشینکاری

 در  تک به تک یا و همزمان طور به است ممکن آنها، ماشینکارییونیت  چند مورد در ینکاری گردد.شمیتواند بوسیله یک و یا چند یونیت ماشینکاری ، ما

 قطعه این دوم روش. در است شده داده نشان (10a) شکل در چیدمان این. نیاز بکار گرفته شوند مورد ماشینکاریموقعیتهای  و کار قطعه هندسه بسته دنباله

 تعداد .ها انجام پذیردایستگاه تمامتمامی مراحل مورد نظر بر روی قطعه کار در  که زمانی تامی شود  منتقل دیگریایستگاه  به ایستگاه یک از است که کار

 چرخشیحرکت . شود می انجام خطی یا چرخشی حرکات وسطها تایستگاه بین کار قطعه انتقال. است متفاوتایستگاه  19الی  9 از  ماشینکاری های ایستگاه

 از طرح چیدمان  مختلفاشکال   (10b -10e)  هایشکل و یا سایر روشها امکانپذیر میباشد. اسالید یونیتها استفاده با خطی حرکت و توسط میزهای ایندکس

 قالانت روش ، موقعیت یونیتهای ماشینکاری و کشویی ، همچنین هایستگاه چند طرحهای مورد درکاری  های ایستگاه تعداد را نشان میدهند. ایستگاه چند

 در طعهق چندین همزمان ماشینکاری به دلیل کلی طور به انجام میپذیرد.  تولیدی و فنیالزامات  به توجه باو  ماشین طراح توسط ها ایستگاه بین کار قطعه

 آید. دست به هایستگاه چند روش در تیراژ تولید باالتر میزانمتعدد  ماشینکاری های ایستگاه
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 کنترل سیستم  3.7

 ودامنه سرعت دهنده نشان بایستی بروشنی نمودار این ی و چرخشی تمامی اجزا بدقت آماده گردد.حرکت کامل نمودار بایستی کنترل سیستم طراحی از قبل

 / کهیدرولیسیلندر  توسط اغلب یونیتها حرکت داده، شرح قبالهمانطوریکه .اجزا را در بر گیردلحظه به لحظه  و دقیق( توقف/  دقیق شروع) واحد، هر حرکت

 اساس بر که (PLC)ریزی برنامه قابل منطقی کننده کنترل توسط معموال حرکت سیگنال کردن متوقف و شروعانجام و فرمان  سرو درایوهای یا پنوماتیک

 ریزی گردیده است صادر میگردد. یونیتها طبق نمودار حرکتی برنامه حرکت

 تایید طرح  3.8

 قبل احتمالی خطاهای تصحیح برای های الزم وبازرسی کنترل طراحی مراحل تمام تجربه با SPM متخصصان توسط که است الزم قبلی، مراحل اتمام از پس

 برنامه و کنترل سیستم( الف بایستی در این مرحله مورد توجه قرار گیرند: ویژه موارد زیر بصورت. انجام گردد  تولید برای کارگاه به ماشین طراحی ارسال از

 عملکرد د( ، سروسیستم  و وپنوماتیک یدرولیکه های سیستم (ج حرکت، نمودار( پ کشویی، و ماشینکارییونیتهای  ومشخصات PLC انواع( ب نویسی،

 کرارت به شود می الزم اوقات گاهیشده است  اشاره قبال که همانطور. ثابت قطعات یا و حرکتقطعات در  دیگر با حرکت حال در قطعات برخوردوامکان  دستگاه

 است دسترس دستگاه در طراحی جزئیات که زمانی حال، این با مورد بررسی قرار گیرد. دستگاه شدن ساخته از قبل SPM  استفاده از اقتصادی مالحظات

 ه کند.ئمیتواند نتیجه بهتری را ارا که بدست میآید  تر دقیق دستگاه هزینه

 تست و اختس   3.9 

جاذب های  هب مجهز و سخت ،سفت کافی اندازه به باید قطعات این گردند. مونتاژ و شده ساخته، ستی با در نظر گرفتن مالحظات فنیبای دستگاه میز و شاسی

 .شاسی مورد استفاده قرار میگیرد برای چدن و ضخیم فوالدصفحات  کلی، طور به ابزارهای برشی باشند. از ناشی لرزش رساندن حداقل به برای ویژه ارتعاشی

 .شود می استفاده ارتعاشات کاهش در جهت دستگاه شاسی ساخت برای بنابراین، خوب،و میرایی خصوصیت دارای چدن

 SPMS در شده تولید های تراشه حجم.قبل از ساخت دستگاه نمیتوان بدرستی آن را تخمین زدباشد SPMS در بزرگ مشکل یک تواند میانتقال براده  

 نظر درتگاه به بیرون از دس انتقال برادهمناسب  مکانیسم یک که زمانیبیشتر از  حتی یا و دو برابر بهرا  ماشینکاری افزایش زمان موثر تواند می این و است باال

و  مرابزار برشیع افزایش منظور باشد نیز به شده طراحی درستی بهکه  کننده خنکمایع  سیستم یک این، بر عالوه. دنبال داشته باشده باشد را ب نشده گرفته

 قرار  استفادهمورد   بایدکاری میگردد ،  ماشین های هزینه افزایش باعث کاهش راندمان تولید وکه تعویض مکررابزار  در عاملی مهم و تعیین کننده عنوان به

 

انیزم تخلیه ، مک فیکسچرها ،اسالید یونیتهاماشینکاری، یونیتهای ،نگهدارنده ها،نشیمنها  :اندازی راه و نصب دقیق، مهندسیها ی  نقشه اساس بر سپس،. گیرد.

 هایت،ن در و ،هاموتور الکترو به رسانی برق کشی، سیم پنوماتیک، و یدرولیکه های سیستم اندازی راه و نصب. شود می انجام کننده خنک سیستمبراده و 

 انجام میپذیرد. مرحله این در همه کنترل های سیستم

 حلا بو شناسایی مرحله این در احتمالی مشکالت ، تولید حجم و محصول کیفینیاز به توجه و با گیری اندازه دستگاه عملکرد قبلی، مراحل اتمام از پس

 . تاس الزم واقعی تولید از قبل کیفیت با محصوالتاز ی معقول تعداد تولید. ی رسانده میشودتر تولیدی حالت به دستگاه مشکالت شناسایی شده 

 (KBES) دانش بر . سیستم خبره مبتنی4
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KBES  تعاریف.میکند استفاده مینماید سیستم قوانینی که دانش را بصورت  کد گذاری وارد از KBES بستگی خبره های سیستم به کامل طور به تقریبا 

 راهک ی ،بصورت عمومی دانش نمایندگی جای به میکند. تقلیددانشی را  یک مشکل حل در متخصص بشر استدالل که ی است سیستمدر واقع   که ، دارد

 و دهید انجام کاری چه گوید می که است قوانین از ای مجموعه دانشی را نشان میدهد که KBES هستند، واقعیچیزهای  از ای مجموعه عنوان به ثابتی که

،  SPMجهت استفاده از یک   KBES مثال کاری  این در   (Grosan and Abraham-2011)بگیرید.  مختلف های درموقعیت ای نتیجه چه یا

 لی آن بکار برده شده است. توضیحات مفصل آن در این بخش شرح داده شده است.صتعیین چیدمان ماشین و اجزاء ا

 دانش  کسب  4.1

 علمی  استوار پایه یک فقدان و آوری  این فن با ماشینکاری متخصصان و تولید مهندسان ناکافی دانش تولیدی صنایع در SPM از استفاده درمانع  ترین شایع

 کافی تجربه و قابل قبول تخصص با شرایط واجد پرسنل مندنیاز و نیست آسانی کار این. مربوطه میباشد تحلیل و تجزیهو  اقتصادی و فنی سنجی امکان برای

. باشدمی کار این انجام منظور به ختلفم فرضیات و ها هندبوک و استانداردها از استفاده و محاسبات از بسیاری انجام به نیاز و اینکه . میباشد زمینه این در

رین ت پیچیده با مقابله برای تخصص این از استفاده و انسان منطق سازی کارآمدباز به قادر که اند کرده ثابت مصنوعی هوش های اخیرتکنیک سالهایدر

 از مهندسی مشکالتو پیچیده  مهندسی با مقابله برای انسان تخصص و منطق بازسازی کارآمد برای  KBES مثال، عنوان به. میباشند مهندسی مشکالت

 این بر و(  ..Pande 2002 و پاتیل) فرایند ریزی برنامه( ، 9662 همکاران سندرز) مونتاژ برای طراحی ،(9661 هان، و میونگ) محصول طراحی جمله

 در یک پایگاه وابزار اطالعات ماشینکاری از زیادی مقدار با آن ادغام کامپیوتری و برنامه یک در SPM متخصصان دانش جذب منظور به  KBES اساس،

 صحیح  و قدقی تحلیل و تجزیه انجام  به یافته توسعه سیستمکمک این ه ب تجربه کم افراد کار این امکان را فراهم میکند که  اینداده ای توسعه یافته است.

  ثالم عنوان به دانش ایجاد گردیده است. برای بازیابی "آنگاه  –اگر  "تولیدی مبادرت ورزند. یک مجموعه از قوانین به شکل  کارهای برای SPM استفاده از

 :است شده ارائه اینجا دریک قانون 

 :191 قانون

 درمیتوان از یک مولتی اسپیندل   است،پس متر میلی 03 مرکز به مرکز فاصله حداقل دارد،و وجود صفحه  همان در و یکسان قطر با متعدد های سوراخ اگر"

 "در غیر اینصورت سوراخها بایستی در مراحل مختلف ماشینکاری گردند. ،کرد استفادهمرحله کاری برای ایجاد سوراخهای مذکور یک

 گروه کی .اند هباکیفیت در بانک قوانین گردآوری شده اند. یابی اطالعاتباز منظور به یتخصص قوانین از عدادیت تاس شده داده نشان 11 شکل در که همانطور

  قطعه کار در یک ایستگاه واحد ماشینکاری های موقعیتهای تمام به ابزار دسترسیآیا امکان  نحوی که ه تنظیمات قطعه  کار ب تعیین رایب قوانین ازخاص 

رار خود ق  محل در ایمن بصورت ماشینکاری طی مراحل که طوریب کار قطعه مناسب بستن روش به قوانین از دیگری گروه ؟، اختصاص یافته است. دارد وجود

  داشته گهن ها در حداقلایستگاه کل تعداد که طوری بهمورد نیاز  ماشینکاری های ایستگاه تعداد تعیینبه  قوانین از گروه یک میگیرد اختصاص داده شده است.

 قوانین زا برخی. شود می مربوط  قوانین از یدیگر های گروهبه  دستگاه قدرتو  نیاز موردماشینکاری   شرایط و یبرش ابزار نیاز تعیین شود مربوط میشوند.

 اختصاص دارند. غیره و مولتی اسپیندل ، هد زاویه خور  مانند جانبی لوازم و شاسی، ،اسالید یونیتها ماشینکاری، یونیتهای انتخاببهبود  برای

 شاملاطالعات  این گشته است. مجهز نیز یافته در این بخش به یک پایگاه داده ای   توسعه  KBES شود، می دیده 11 شکل در توان می که همانطور

 ماشینکارییونیتهای  میباشند.  SPM  استاندارد   قطعات های ویژگی با همراه و هند بوکها  از شده ی و شرایط ماشینکاری استخراجبرش ابزارهای از مقداری

گلویی  اسپیندل با حرکتیونیتهای  ،CNC(CNCmasters) یونیتهای  شامل ها گنجانده شده اند که  دادهیونیتها در پایگاه سایر و

(MONOmasters)، پذیر انعطاف قدرتانتقال  مکانیسم با کوچک سوراخکاری یونیتهای(MULTImasters)،  یونیتهای ماشینکاری قدرتی

(POWERmasters)،  و یونیتهای قالویز زنی(TAPmasters)   .هشت های ویژگی دهنده نشان 1 جدولمیگردند MONOmasters  پایگاهدر 

 ثرحداککننده  تعیین کهکورس حرکتی  شود، می استفادهکربن  کمفوالدهای  سوراخکاری برای کاری که مته قطر حداکثر طراحی، : شامل کهست  ها داده
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 ایه ویژگی ها داده پایگاه در ذخیره شده  اطالعات سایر. یونیت میباشد هر برای وزن و اسپیندل، سرعت ،پیشروی و دسترس در قدرت ،میباشد سوراخ عمق

 یا و قطعات و ابزار هولدرهای ،دار زاویه هد هایو (POLYdrills) مولتی اسپیندلها  دقیق اجزاء و جهت دهی یونیتها  دهی موقعیت برای مونتاژ اجزای

 یک در قطعات این از وبوده  SPM اجزای (3D) بعدی سه کاملهای  ویژگی شامل داده پایگاه که است توجه قابل را شامل میگردد. ماشیناستاندارد  شاسی

 استفاده میگردد. KBES با یکپارچهدر یک ارتباط   (CAD)  کامپیوتر طراحی بکمک  کمک سیستم از کتابخانه
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KBES  اطالعات  و داده ها پایگاه بدست آمده از کمی های داده با پایه نوانیق ازناشی  کیفی اطالعات سازی یکپارچه به قادریافته در این مورد   توسعه

 در ایه داده به جلو با  زنجیریپیشروی  برای رسیدن به هدف قوانین پایه را بکار میبندد. زنجیری که با رویکرد ایجادی میباشد. ذخیره شده درکتابخانه

 خراجاست برای استنتاج قواعد از استفاده با و( هاسوراخ بین مرکز به مرکز فاصلهو سوراخ،قطر  اندازه ،صفحه ای از سوراخها مثال برای) شود می شروع دسترس

 تا وانینق استنتاجی بر اساس استنتاج موتوریک . به پیش میرود( مولتی اسپیندل از استفاده امکان مثال برای) نظر مورد هدفبه  نرسید تا بیشتر های داده

 "گرا"مربوط به   گیری نتیجهعبارت   سپس. به جستجو ادامه میدهد شناختهبا مورد در حال جستجو مطابقت نماید   " اگر" از آنها گزاره  یکیدر که زمانی

همچنین سیستم اطالعات  .باشد رسیده "هدف" به که زمانی تارا برداشته و به داده های اطالعاتی خود اضافه مینماید. و این کار را به آن اندازه ادامه میدهد 

 اضافه خود دانش میزان به را آن بنابراین، ه مینماید.وارده و خارج شده برای قطعه کار مورد بررسی را برای استفاده های بعدی در پایگاه داده های  خود ذخیر

 "القب آیا کهاین کردن پیدا برای ها داده پایگاه در جستجو ابتدا استنتاج موتور جدید، کار قطعه یک برای SPM از استفاده سنجی امکان تعیین برای .کند می

 ارک قطعه یک که هنگامی را آغاز میکند. جستجو و اگر نه موتور پردازش  کند می استفاده آن باشد از چنین اگر این قطعه پردازش شده است را آغاز میکند.

م پردازش یافت نشود توسط سیست مشابه کار قطعه یک که هنگامی . و کند می فراهمبرای کاربر  رالزوم  صورت در تعاملی تغییرات امکان سیستم ، یافت مشابه

 میگردد.

. میگردد CAD سیستمبوسیله SPMطراحی در آن ازقادر به استفاده  پسس وگشته  مناسب ماشینکاری یونیت تعیینقادر به  KBESمشورت با کاربر

 نشان 19 شکل در که همانطور. مهیا میسازد کاربربرای  3D سازی مدل محیط یک که میباشد SOLIDWORKS اینکار در استفاده مورد CAD سیستم

باشد  جزء یک کردن وارد به مایل کاربر که هنگامیمیباشد.   SPM اجزای از گروه یک شاملیک هر است که ها پوشه از تعدادی شامل کتابخانه شده داده

 قعیتمو در توان می راحتی به شد  استخراج کتابخانه زا جزء مدل.  وقتی دو بار کلیک مینماید نظر مورد جزء روی برو  کلیک مربوطه پوشهروی   سادگی به

 را بصورت  (MONOmasters)مختلفی از یونیتها با حرکت گلویی  های مدل 13 شکل داد. قرار استفاده  موردسازی  مدل محیط در جهت مورد نیاز و

3D برای  مختلف اجزایاز استفاده های مختلف راه و معمولی سوراخکاری عملیات یک پردازش عمده مراحلنشان دهنده  14.همچنین شکل  دهد می نشان 

 را نشان میدهد.مذکور  فعالیت

 مدل دادن قابلیت قرار ،کامل آزادی دهد که با می را نشان SOLIDWORKS  کتابخانه از شده استخراج BEM12 یونیت با حرکت گلویی یک 12 شکل

 منجر که  مشابه یک روش در ها مدل همه . کند می فراهم کاربررا برای   3Dسازی  مدل محیط یک در نظر مورد گیری جهت و  موقعیت در شده انتخاب

 ، در طرح دستگاه آورده میشوند.میباشند قابل شناسایی  طراحی مرحله قطعات  که برخورد  آنها به هم  در همان اوایل از بسیاری با، ماشین طراحی اتمام به

 یمورد  مطالعه. 2

 قطعه این  است شده داده نشان شکلدر که همانطور. دهد می نشان را طول در متر میلی 72 و قطر در میلیمتر 26 یک قطعه گرد با اندازه های  10 شکل

مورد عملیات حرارتی قرار نگرفته  القب و است کربن کم فوالد ازکار قطعه موادو قالویز زنی میباشد. سوراخکاریخزینه زنی ،  :ماشینکاری مرحله سه دارای

 ماشین:مواجه است  تولیدبرای  برای گزینه سهبا   کننده تولید سال تولید خواهد شد.قطعه بوده  و بمدت پنج  1.266.666 ساالنه تولید تیراژ مقدار است.

 -از یک فیکسچر CNCاد قطعه کار کوچک میباشد میتوان در ماشین سنتر عاز آنجایی که اب SPM .و  CHIRON- CNC سنتر ماشین سنتی، آالت

 و کردهتنظیم  یک در قطعه 26 ماشینکاری به شروع دستگاه بارگذاری میشود  پالت که هنگامی. قطعه را در خود جای میدهد استفاده نمود  26پالت که 

است جایگزین  ماشینکاری قطعه جدید بر روی آن بارگذاری شده و آماده 26با پالت جدیدی که   پالت برسد  اتمام بهقطعه  26 تمام ماشینکاری که هنگامی

 .منجر میگردد تخلیه و بارگیری برای ی صرف شده ماشینبیکار زمان کاهش به توجهی قابل طور به امر اینخواهد شد.
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را نمایش  SPM و CHIRON-CNC، ماشین سنتر  سنتیتراش  ماشین روی بر ماشینکاری عملیات انجام برای نیاز مورد مقایسه مقدار زمان  9 جدول

زمانهای  عالوهزمانهای مربوط به عملیات ماشینکاری ب  مجموعبرابر است با  CNC دستگاه و سنتی تراش ماشین در ماشینکاری زمان مدت مجموعمیدهد. 

 شکل در شماتیک صورت بههمانطوریکه  .ی را شامل میشودبرش ابزار حرکت های خالی  و تخلیه،/  بارگیری ،فرآیندها  بین تعویض ابزار که غیر ماشینکاری 

دیگر  ایستگاه  سه و تخلیه/  بارگیری برای یکی یستگاه،ا چهارمیز ایندکس با  یک دارای قطعه کار این برای مورد استفاده   SPM است، شده داده نشان 17

 اشینکاریمیونیتهای میگردد که تمامی عملیات ماشینکاری بصورت همزمان و هر مرحله در یک ایستگاه به انجام رسانید. باعث این ماشینکاری میباشد. برای

 زمان مدت مجموع. بنابراین  ]از لحاظ هم مرکزی و موقعیت [رسانید. انجامایستگاه به   یک در توان می را عملیات همه که تنظیم میشوند  طوری به مرتب

 9 جدول در که همانطور . است برابر ماشین کاری بعالوه زمان ایندکس کردن  زمان ترین طوالنیزمان ایستگاهی با   با مجموع بخش هر برای ماشینکاری

 تولیدبا   SPM بنابراین،.است ثانیه 0.8 تنها SPM برای و ثانیه،CNC    ،15.12  دستگاه در ، ثانیه 26 سنتی تراش ماشین درکل  زمان شده، داده نشان

قطعه درساعت  79با تولید  تراش ماشین از باالتر توجهی قابل طور به و 938.1با تولید  CNC  دستگاه از باالترسر و گردن  یکی ساعت،قطعه در 292.41

 را با مجهز کردن ایستگاهها به مولتی اسپیندل  بازهم  کاهش داد. SPM  از خروجی تیراژ که است ممکنباز حال، این با قرارمیگیرد.
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   SPMدستگاه مخصوص  و  با پالت چنجرCNCسنتر  ،  سنتی تراش ماشین برای ماشینکاری زمان مقایسه. 2 جدول

  

تراش 

 یونیورسال
CNC 

ماشین 

 مخصوص

 زمان)ثانیه( زمان)ثانیه( زمان)ثانیه(

 3.0 3.0 5.0 زمان خزینه زنی

 4.0 4.0 8.0 زمان سوراخکاری

 5.0 5.0 10.0 زمان قالویززنی

 (1)5.6 12.0 23.0 کل زمان ماشین کاری

زمان تعویض ابزار به ازای هر 

 قطعه
6.0 0.12(2)   

ابزار به ازای زمان حرکت خالی 

 هر قطعه
6.0 0.6(3)   

زمان تعویض جابجایی به ازای 

 هر قطعه
    1.2 

 (5)5.0 (4)2.40 15.0 زمان تخلیه / بارگذاری

زمان های مصرفی غیرماشین 

 کاری
27.0 3.12 1.2 

 6.8 15.12 50.0 کل زمان به ازای هر قطعه

 529.41 238.10 72 تعداد قطعه در ساعت

 

 طوالنی ترین زمان ماشین کاری زمان مورد نیاز برای هر عملیات را تعیین می کند.  SPM در  .1

 ثانیه برای هر قطعه( میباشد. 6.19) قطعه 26 برای ثانیه 9 هر بار CNC   ،3 ماشین برای ابزارزمان تعویض  .9

 میباشد.( قطعه ثانیه برای هر 6.0) قطعه 26 برای ثانیهCNC    ،30  دستگاه برایزمان حرکت خالی ابزار  .3

 ثانیه برای هر قطعه ( 9.4) است دقیقه 9 ای قطعه 26 پالت یک برای تخلیه/ بارگیری زمان بارگذاری زمان .4

گذاشت و برداشت همزمان  ایستگاه در است انجام حال در ماشینکاری. در زمانی که شد خواهدماشینکاری انجام    زمان همان در SPM در تخلیه/  بارگیری .2

 انجام میگیرد. تخلیه/  بارگیری
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 سنتی تراش ماشیناز که هنگامی هر قطعه و نیز کل هزینه الزم برای انجام سفارش را برآورد مینماید. برای ماشینکاری واحد هزینه دهنده نشان 3 جدول

  یرویهزینه های مرتبط با ن توجهی قابل طور بهامر این که می باشد  نیاز مورد ساالنه تولید به تیراژ دستیابی منظور به تراش ماشین هفت شود می استفاده

 

 از استفاده به نیاز CNC دستگاه مورد در. ودمیش منجربرای هر قطعه   4.7493 $به قیمت تمام شده  "نهایتا که دهد می افزایش را های سربار هزینه و کار

 قابل طور به کهیافته  کاهش 6.2911 $ به هر قطعه مورد قیمت تمام شده این در می باشد نیاز مورد ساالنه تیراژ تولید به دستیابی منظور به ماشین دو

 اپراتور یکتنها  با ماشین یک فقط  SPMSباال تر وری بهره به توجه با. را نشان میدهد  رقم این کاهشین بیشتر SPM حال این با. است تر پایین توجهی

 ارک نیرویهای مرتبط با  هزینه امر باعث کاهش بسیاری از اجزاء دخیل در قیمت تمام شده از جمله  این .است نیازساالنه  مورد  تیراژ تولید به رسیدن برای

 22 کاهش  باعثSPM از استفاده دیگر، عبارت به. یابد می کاهش 6.9138 $ تنها قیمت تمام شده  برای هر قطعه  نتیجه درمیگردد. سربار های هزینه و

 سنتی تراش ماشیندرصد ارزانتر از تولید با  95.5آوری قیمت تمام شده قطعه  شگفتبطور و ،شدهCNC تولید با ماشین درصدی قیمت تمام شده نسبت به 

 را باعث میگردد.

 

 تراش یونیورسال اطالعات تولید
CNC  سنتر

 افقی
ماشین مخصوص 

SPM 

(Dتعداد قطعه مورد نیاز در سال ) 

 
000110111 000110111 000110111 

(t )مدت زمان تولید 

 
 سال 0 سال 0 سال 0

(rدرصد سود ) 

 
6% 6% 6% 

(Hحداکثر ساعات کار در سال ) 

 
00611 00611 00611 

 اطالعات ماشین ابزار

(p تعداد قطعه قابل )

   تولید در ساعت
  

27 70830 07.320 

(a در دسترس بودن )

 ماشین ابزار
.1% .0% .1% 

(E تعداد قطعه موثر در )

 ساعت
E=p*a 6238 77637 226322 

(h تعداد ساعت کارکرد )

 در ساعت
h=D/E 70028300 60602302 00028300 

(M تعداد دستگاه مورد )

 نیاز
M=h/H 2=<6320 7=<0382 0=<1382 

 هزینه های دستمزد

(wنرخ دستمزد ) 

W=w*R 

45$/h 45$/h 45$/h 

(Rتعداد اپراتور مورد نیاز ) 0 7 2 

(W دستمزد به ) ازای هر

 ساعت
315$ 90$ 45$ 

(Cw دستمزد به ازای هر )

 قطعه 
Cw=W/E 4.4811$ 0.3979$ 0.0944$ 
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 مصرف ابزار برشی

(T هزینه ابزار در هر )

 فرایند
  

131068$  131068$  131068$  

(n تعداد فرایند برای هر )

 قطعه کار
0 0 0 

(Ct هزینه ابزار برشی به )

 ازای هر قطعه
Ct=n*T 131012$  131012$  131012$  

مصرفی برق هزینه  

(k هزینه برق مصرفی به )

 ازای هر کیلووات ساعت
 

1300$  1300$  1300$  

(e مقدار مصرف برق )

 دستگاه
وات کیلو . کیلوووات 00  کیلووات 06   

(dمصرف کل ) d=e*R 60 کیلووات کیلووات 77  کیووات 06   

(c قیمت برق مصرفی در )

 هر ساعت
c=k*d .320$  0301$  0321$  

(Ce قیمت برق مصرفی )

 به ازای هر قطعه کار
Ce=c/E 130206$  131026$  131000$  

ماشین استهالک های هزینه  

(u هزینه سرمایه گذاری )

 به ازای هر دستگاه
 .11،00$  811،072$  628،762$  

(U مجموع سرمایه )

گذاری برای ماشین آالت 

 مورد نیاز

U=M*u 011،700$  611،72.$  628،762$  

(f هزینه استهالک )

 دستگاه در سال
f=U/t 013761$  .71،2.$  .00361،07$  

(Cm هزینه استهالک به )

 ازای هر قطعه
Cm=f/D 131000$  131000$  131000$  

مالی های هزینه  

(A مقدار هزینه مرتبط )

 به بهره سالیانه بانکی
A=U 011،700$  611،72.$  628،762$  

(i مقدار بهره ) بانکی در

 سال
i=A*r 0.0،02$  227،02$  072326،08$  

(I مقدار بهره به ازای هر )

 قطعه 
I=i/D 131002$  131006$  131072$  

سربار های هزینه  

(v هزینه های سربار )

سالیانه )حمل و 

 نقل،اجاره،...(

 111،01$  111،71$  111،00$  

(O هزینه سربار به ازای )

 هر قطعه
O=v/D 1317$  131000$  1310$  

مجموع هزینه های تولید 

 به ازای هر قطعه 
 232270$  130700$  137008$  
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 گیری نتیجه .6

 کیفیت با محصوالت از زیادی تعداد تولید برای SPM . است ضروریامری   امروز رقابتی بازار در کنندگان تولید موفقیت برای تولید پایین وهزینهباال  کیفیت

 باال، دقت نیز استفاده نمود. مشابهبرای تولید قطعات  توان میلزوم  صورت ها در ماشین این . همچنین ازاست مفید بسیارپایین  های تولیدی باال وهزینه

 این با ماشینکاری متخصصان ناکافی اندک و آشنایی دانش حال، این با میباشند. SPMS  مهمهای  ویژگیدر تیراژ انبوه از  تولید و یکنواخت کیفیت

مرتبط   جانبی ولوازم آنها های توانایی ،هاSPM از مفصل بحثیک  مقاله این در. ی گردیده استتولید های درشرکت هانترازآکم استفاده به منجر تکنولوژی

 تولیدی کار یک برای SPMاستفاده یا عدم استفاده از  برای گیری  تصمیم کاربران در به کمک برای KBES بکارگیری  توسعه همچنین. .شد داده شرح

 و هتجزی روش از روشن نمونه یک شده ارائه موردی مطالعه. است شده بنیان نهاده اقتصادی و فنی مالحظات اساس بر تحلیل و تجزیهاست. شده داده توضیح

باعث  SPMمشاهده شد که تولید با  آن مربوط به گسترده محاسبات و مفصل بحث یک از بعد ه نموده است.ئیک قطعه را ارا تولید برای روش سه بینتحلیل 

 سیستم درصدی نسبت به تولید با تراش سنتی میگردد.22و کاهش باورنکردنی  CNCدرصدی قیمت تمام شده در مقایسه با تولید توسط ماشین  22کاهش 

و طرح چیدمان دستگاه مورد   SPMاستفاده از در راستای اتخاذ تصمیم   مورد نیاز زمانو  تالش صرف شده  توجهی قابل طور به کار این در شده داده شرح

 خطاهای حذف و تحلیل و تجزیه انجام برای نیاز مورد تخصص و تجربه مهارت ، سطح رسانیدن  حداقل بهبرای  سیستماین   ،بعالوه .دهد می کاهش نظر را

میباشد و برای پوشش دهی سایر عملیات مانند فرزکاریهای  سوراخکاری به مربوط عملیات و سوراخکاری بر فعلی سیستمممکن توسعه یافت. تمرکز  انسانی

 به است انجام حال در کارعمل میکند. همچنان  مستقل بصورت حاضر حال دریافت  توسعهای  که   KBES   همچنین .است ی نیازبیشتر کارسنگین به 

. نباشد CAD کاربران در سیستم طو نیاز به وارد کردن دستی داده ها توس کرد  ادغام آن به  3Dبصورت   مستقیم طور به توان می را اطالعات که طوری

 پلت موجود میباشد که SOLIDWORKS در جانبی لوازم دیگر و کشویی و ماشینکارییونیتهای  جمله از SPM استاندارد3D  اجزای از داده پایگاه یک

به صنایع   کمک برای زیادی اهمیت از که است SPM های طرح سازی  استاندارد و طراحی، درکار SPM طراحان امربه ایناست . شده ساخته افزار نرم فرم

 تولیدی برخوردار است.

 

  با سپاس


