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 يٕنيت اسپُذل : تيًیعُٕاٌ پزٔژِ رضتّ ساخت ٔ تٕنيذ 

 

 : تٕضيح خمتصز در يٕرد پزٔژِ

کّ . ایٍ دستگاِ جٓت سٕراخکاری چُذ حمٕر استفادِ ييگزدد

ا فاصهّ قابم تُظيى بدارای یک حمٕر ٔرٔدی ٔ دٔ حمٕر خزٔجی 

بصٕرت اتٕياتيک ٔ راست گزد گزد بٕدِ کّ دارای دٔرْای چپ

  .قالٔیشکاری داضتّ باضذ ٔمهچُيٍ تٕاَایی

ٔ ساخت یک پزٔژِ صُعتی  یحارقابت تيًی در طز: ْذف پزٔژِ

با استفادِ اس آخزیٍ تکُيک ْا ٔ رٔش ْای َٕیٍ باْذف کاْص 

 .ْشیُّ ٔ کاْص سياٌ تٕنيذ ٔ افشایص کيفيت 

 : ساخت پزٔژِ   

اعضای تيى ْا يی تٕاَُذ ،يزحهّ آيادِ ساسی پزٔژِ  -1

َّ ْای طزاحی ٔ حماسبات فُی بزآٔرد بز رٔی پزٔژِ در سيی

فعانيت کطٕری ْشیُّ ٔ ساخت پزٔژِ تا سياٌ يسابقات 

 .کُُذ

 ضزکت کُُذگاٌ آسيٌٕ بایذ: يزحهّ اجزایی پزٔژِ -2

ٔقطعات (بذٌٔ ياضيٍ کاری ) َياسکهيّ يٕاد خاو يٕرد

إَاع تيغّ فزس مهزاِ )اضافی خاو ٔابشارْای يٕرد َياس 

ٔإَاع تيغچّ ٔ ْهذر  تزاش  کهت يعًٕنی ٔ اٌ سی ٔ يتّ

  .در سایت ساخت ٔ تٕ نيذ هبًزاِ داضتّ باضُذرا (.....ٔ

تست پزٔژِ با تٕجّ بّ يعيارْای : يزحهّ تست پزٔژِ -3

  .ييگيزد اجناو دأرارسضيابی اعالو ضذِ تٕسط کار ضُاساٌ 

با تٕجّ بّ يعيارْای ارسضيابی : يزحهّ ارسضيابی -4

تياس اس َظز اْذاف پزٔژِ پزٔژِ ْای کّ دارای بيطرتیٍ او

  .ِ بزتز تهقی يی ضَٕذژدارا يی باضُذ پزٔ
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 : دستٕرانعًم اجزاي پزٔژِ

يذارات  ،دستگاِ بایذ دارای َقطّ ْای کايم قطعات -1

کًک  بّ حماسبات فُی باضذ کّ در حمم يسابقات کّٔبزقی 

  .رایاَّ اجناو بگيزد

دٔ خاو بٕدٌ قطعات ٔآسيٌٕ با تٕجّ بّ  :سياٌ پزٔژِ -2

تست پزٔسِ ٔ  اجزا ٔ سياٌ پيص بيُی ضذِ بزایيزحهّ ای 

ساعت در  22ضزکت کُُذِ گاٌ  عهًیسيٌٕ صالحيت عًهی ٔ آ

 . َظز گزفتّ يی ضٕد

 َفزی بٕدِ ٔ ييتٕاَُذ با ختصص3تيى ْای ضزکت کُُذِ  -3

  .ْای يتفأت باضذ

ی رایج بّ يُظٕر طزاحی ٔ ْااستفادِ اس َزو افشار -4

 .حماسبات آساد است 

الت ٔ آساخت ٔ استفادِ اس ياضيٍ ،ْشیُّ يٕاد يصزفی  -5

  .کايپيٕتز بزای حماسبّ ْشیُّ کم پزٔسِ يٕرد حبث يی باضذ

در صٕرت َياس تيى ْا جماس َذ ٔسایم اَذاسِ گيزی  -6

  .بزداری با خٕد بّ مهزاِ داضتّ باضُذ ِدابزٔ

 . يی باضذ0.05mmدقت در ساخت قطغات ياضيٍ کاری  -7

ٌ ْای يٕرد استفادِ بصٕرت ارسش کار کزد ياضی -8

 :تقزیبی عبارتُذ اس

 ریال  000/100ياضني تزاش ٔ فزس                 (انف

 ریال  000/40                       جٕش       -گيٕتني-ياضني خى( ب

 ریال 000/10            تز                      كايپيٕ(ج

 :  ارسش يٕاد يصزيف عبارتُذ  -9    

 ریال 000/12          فٕالد               ( انف
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 ریال  AL                      000/45نٕييُيٕو آ( ب

 ریال  000/60     بزَج                        ( ج  

 ریال 000/13                پالستيک ٔ تفهٌٕ         ( د 
 .قطعات استاَذارد کّ در ساخت پزٔژِ جماس يی باضُذ    
تسًّ –ْا تّ سّ َظاو ٔکالْک و –پيچ ٔ يٓزِ  -دَذِ ْا چزخ –

 ، ٔکهيّ  ٔسایم بزقی  - ْا پيٍ–خارْا  –سجنيزْا  –ْا 

ييکزٔ  –ٔ کُتاکتٕر ٔ کهيذ استپ ٔ استارت انکرتٔ يٕتٕر 

  ...غيزِ سٕیيچ ٔ 
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 :يطخصات فين

 

َيزٔی حمزکّ تٕسط یک دستگاِ انکرتٔ يٕتٕر سّ فاس   -1

 .تاييٍ ييگزدد 

تگاِ جمٓش بّ دٔحمٕر خزٔجی بافاصهّ قابم تُظيى دص -2

 . يي باضذ  cm15ايل  cm5اَذاسِ ْای 

  بصٕرت چپ گزد ٔ راست گزد ٌدستگاِ قابهيت دٔرا -3

 .داضتّ است اتٕياتيک ٔ تٕاَایی قالٔیش کاری 

 . باضذ mm10Ø  دستگاِ داراي قذرت سٕراخكاري تا -4

 :تٌجو 
يٌرد دضتگاه  ًىسینو ً حذاکثر کارایی ًظرافت  ًزٌحذالم 

  .يی تاغذنظر 
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فزو ارسضيابي پزٔژِ ساخت ٔ تٕنيذ يسابقات يهي ٔ يٓارت 

 کػٌریيزحهّ  1390سال 
  

     ردیف 

1 
 خبع يكانیك

40% 

صحت ً دلت لطعات 

 پرًژه

 mm0.05 5لطعات ياغني كاري تا 

 mm1  5لطعات جٌغكاري ً خى تا 

ضاخت ً تكًیم طثك 

نمػو ارائو غذه 

 از طرف گرًه

 5 اضتفاده از يٌتٌر يناضة 

 5 نصة ایذه آل يٌتٌر 

 3 رعایت اصٌل صحیح يٌاد يصريف 

 رعایت نكات اميين
 4 اميين ىنگاو عًهكرد دضتگاه 

 5 اميين ىنگاو آزيٌٌ عًهي 

يٌنتاژ ً ديٌنتاژ 

 پرًژه

 4 تاژ اصٌل صحیح يٌٌ

 4 پرًژه ً ديٌنتاژ لاتهیت يٌنتاژ

2 
خبع ترق ً 

 %20انكرتًنیك 

 طراحي يذار

طراحي يذار چپ گرد ً راضت گرد تصٌرت 

 اتٌياتیک

6 

 6 طراحي يذار لالًیس کاری

 حفاظت
 4 رعایت حفاظت ً اميين يٌتٌر 

 4 رعایت حفاظت اميين ً جتيیسات ً اغخاؼ 

3 

 تطت پرًژه

20% 
 

ه تایذ تٌانایي ضٌراخكاري تا لطر رًژپ

mm10 را داغتو تاغذ. 

4 

پرًژه تایذ لاتهیت تنظیى يركس تا يركس 

 را داغتو تاغذ (  ضانتی يرت 15تا  5)

4 

پرًژه تایذ لاتهیت دًراٌ چپ ً راضت را 

 داغتو تاغذ

4 

دلیمو يٌنتاژ ً  40پرًژه تایذ در زياٌ 

 ديٌنتاژ غٌد

2 

 3 جيت نصة گريه داغتو تاغذ  يیستایذ دضتگاه 

ضانيت يرت  3اضپینذل لاتهیت پیػرًي تا 

 داغتو تاغذ 

3 

4 

خبع يطتنذات 

10% 

ارائو طرح ً نمػو 

 ىا

 2 ارائو نمػو لطعات 

 2 ارائو نمػو تركیيب 

 2 نمػو يذارات ترق 

 2 ارائو حماضثات فين 

 2  ىا آًرد ىسینو ارائو جذًل تر

5 

حتهیم پرًژه 

10% 
 

  

 کیفیت

 طرح

 2 نٌآًري 

 3 ظرافت ً ضثكي 

  

 5 ىسینو ضاخت 
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 ابشار نيست 

ردیف 
 عُٕاٌ

يطخصات 

 يالحظاتٔاحذ تعذاد 
فين 

َاو      

كطٕرساسَذِ 

َاو 

كارخاَّ 

ساسَذِ 

       دضتگاه فرز تا يتعهمات كايم   1

2  
تو دضتگاه تراظ تا ضو نظاو و

 ً يتعهمات 
      

       دریم ضتٌني ً دضيت دضتگاه   3

       دضتگاه اره ننگ   4

         160كارگري  گريه گرداٌ تا فك  5

       دضتگاه خى ًرق   6

7  
 3دضتگاه گٌتني ترلي تا 

 يیهیًرت 
      

       ًرق تر دضيت ً رًيیسي لیچي   8

         يیس كارگاىي تا گريه رًيیسي  9

       صايف  ضنگ  10

       انٌاع رًتنذه ىا   11

       كًذ اتسار   12

       چكع ترجني ً فٌالدي   13

14  
كهیص پایو دار ً يعًٌيل تا 

 يیهیًرت  0.02دلت 
      

15  
ضاعت انذیكاتٌر تا دلت 

 يیهیًرت 0.01
      

16  
 0)يیكرًيرت داخهي ً خارجي 

 ( يیهیًرت  100تا 
      

       فرچو يٌیي   17

18  

انگػيت  ًاع تیغو فرزاٌ 

  4چيارپر ًدً پر از لطر 

   24تا 

      

       m12غكم  tپیچ ً ييره   19

       رنذه رًتراغي املاضي   20

        يتو يرغك  21
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ردیف 
 عُٕاٌ

يطخصات 

 يالحظاتٔاحذ تعذاد 
فين 

َاو      

كطٕرساسَذِ 

َاو 

كارخاَّ 

ساسَذِ 

22  
تا M4انٌاع پیچ ً ييره 

M10  
      

       ضٌىاٌ كیفي   23

       دضتگاه جٌظ تا يتعهمات   24

       6013انكرتًد   25

       ترش ضیًي   26

27  
كايپیٌتر تا جتيیسات كايم 

 ً پرینرت 
      

 

 :تذکزات السو 

 :منزِ هنایی رضتّ ساخت ٔ تٕنيذ تيًی  -1

 يطاتمات پرًژه ضاختو غذه در ضایت% 70 –انف 

تٌضط  يطاتمات در ضایتعًهی آزيٌٌ % 30   -ب 

 داًر کارغناضاٌ

 


