
   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 شرکت مهندسی برق و الکترونیک قشم ولتاژ
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 شرح مجموعه
 :از دو بخش پنوماتیک و سیستم کنترل تشکیل شده است  مجموعه اين

بخش پنوماتیک از انواع سیلندرها و سنسورها تشکیل شده است ) تجهیزات اين بخش به تفکیک در ادامه توضیح داده شده است( . کلیه 

تجهیزات طوری طراحی شده اند که کاربر می تواند به راحتی طراحی را براساس نقشه جديد تغییر داده و فرايندی متفاوت را بر روی 

در صورت نیاز کاربر می  تمامی سیلندرها از نوع بادی بوده و برای تست هر کدام نیاز به پمپ باد می باشد. د. مجموعه پیاده سازی کن

سیلندرها کنار هر سیلندر يک سنسور) نوری ، القايی و........ ( قرار داده شده با توجه به نوع متصل کرد در نتیجه  PLCتوان آنرا به سینی 

از سنسورها می باشد . الزم به وصل می شوند و عملکرد هر سیلندر براساس فیدبک دريافتی PLCاست . اين سنسورها به سیستم کنترل 

وصل شده  PLCذکر است که عملکرد الکتريکی سیلندرها بر عهده شیر برقی های نصب شده بر روی مجموعه است که به خرورجی های 

 که بخش فانکشن سیموالتوربه همراه ورودی و خروجی ها و فانکشن سیموالتور می باشد   PLCاند. در واقع بخش سیستم کنترل شامل 

سیم بندی شده و کنار ور شیربرقی و سنسورها فیشهای مادگی قرار داده شده است  PLC به صورت مستقیم به ورودی و خروجی های 

الزم به ذکر است  که از طريق کابلهای نری می توان تجهیزات روی مجموعه را به ورودی و خروجی های فانکشن سیموالتور متصل کرد.

 در نظر گرفته نشده است . PLCدر مجموعه فوق سیستم کنترل 



   
 

 

 قابلیت مجموعه آموزشی

 

  یاتقیانجام کار تحق -کیمکان گاهشيآزما -کیمکاترون گاهشيآزما -کیپنومات گاهشيآزما -کیالکترون گاهشيقابل استفاده در آزما 

 پنوماتیکدر حوزه 

 ...وکارو دانش  ،  یحرفه ا یفن راکز مزاد  ،آانشگاههای فنی و حرفه ای ، سراسری ، د رد  قابلیت استفاده 

 نوماتیکی پ یانواع برنامه ها یاجرا تیقابل - 

 بطور کامل به عهده کاربر است زین یبند میس گ،نیعالوه بر پروگرم هکيماژوالر بودن مجموعه بصورت کامل بطور - - 

 .. .انواع عملگرها ،  ها،ریدر صنعت از جمله انواع ش جيرا نوماتیکیپآموزش قطعات  تیقابل - 

 ( یدر صورت درخواست کاربر )حالت دست یکنترل یو حذف تابلو هاریش یکنترل دست تیقابل - 

جهت شرکت در  نايهنرجو یجهت آموزش و آماده ساز یو حرفه ا یمراکز آموزش فن یگاههاشياستفاده در آزما تیقابل 

  ایروز دن یو مهارت مطابق با استانداردها یمسابقات مل

  والتورمیمرغوب در س یو مادگ ینر یهاشیاز ف استفاده 

 PLC ر صورت اضافه نمودن سیستم کنترل دمجموعه فوق  یبر رو IoT یتکنولوژ یساز دهایپ تیقابل 

 درصورت درخواست کاربر اتزیکاهش تجه اياعم از افزودن  رییهرگونه تغ تیقابل - 

 قطعات یعال رایبس تیفیک - 

  یمختلف در مقاطع کارشناس یپروژه ها فيتعر تیقابل 

 یو همچنین قابلیت ارتقاء مجموعه بر اساس درخواست مشتر  نوماتیکپاضافه نمودن انواع مختلف تجهیزات  قابلیت 

 دهنده: یلتشک یاجزا 

 نام قطعه رديف

 یجک قلم 1

 دو سر مگنت  5/2 یرش 2

 دوسر مگنت 5/3 یرش 3

 مگنت يکسر 5/2 یرش 4

 يیسنسور القا 5

 یسنسور خازن 6

 یسنسور نور 7

 واحد مراقبت 8

 یدب یمتنظ یرش 9

 یکاتصاالت پنومات 10



   

 

 

 

 :قسمت عمده میباشد 3هر سیستم پنوماتیک شامل 

 تولید هوای فشرده

گرفت . مانند انتقال هوای ديگری نیز بهره  از سیستم های کمپرسور انجام میشود ولی در موارد خاص میتوان معموال اين کار توسط

  مخزن فشرده با

 توزیع هوای فشرده 

سیستم پنوماتیکی است . انتخاب صحیح قطر  و اجرای يک   سیستم پنوماتیک يکی از مهمترين بخشهای طراحی توزيع هوای فشرده در

در تصوير  . مهم میباشد ماتیک بسیارپنو  ريگالتورها و موارد ديگر در طراحی يک سیستم صحیح سايز شیر آالت و انتخاب , شیلنگها

 ا . داده شده است نشان پنوماتیکی ساده زير يک مدار

 

 

 

 

 

 

 

 

 کنترل کننده ها و انجام دهنده ها

فرمولهايی که در زير  با توجه بهابزار عمده استفاده میشود .  قدرت انجام دهندها از دو در هر سیستم پنوماتیک برای کنترل سرعت و يا

از ريگالتورهای  اين منظور معموال کرد . برای کردن فشار هوا قدرت انجام دهنده را کم يا زياد با کم کردن يا زياد میتوان آورده شده

 مثال اگر هوای یمیباشد . برا ديگرشان ثابت نگاه داشتن فشار هوای سیستم وظیفه البته ريگالتورها . فشار شکن استفاده میکنند
خاموش میشود )   بار 8بار روشن شده و در  6يعنی کمپرسور در  . بار تولید میشود 8الی  6فشرده سیستم شما توسط يک کمپرسور 
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انجام   میشود که باعث نوسان قدرت و سرعت گرم بر سانتیمتر مربع ( مواجه  اتوماتیک ( سیستم با يک اختالف دو بار )کیلو بصورت

 فرعی استفاده میشود يک ريگالتور اصلی و احتماال از چند ريگالتور  در يک سیستم پنوماتیک معموال ها میشود . در يک سیستمدهنده 
میکند و  تصفیه و آن را شود .واحد مراقبت , رطوبت هوای فشرده را گرفته استفاده مراقبت ضرورت دارد که ريگالتور اصلی همراه با واحد

کنترل ها و يا فلو  از ديگر کنترل کننده ها میتوان به انواع فلو ا . میشود طول عمر بیشتر سیستم هوا با روغن باعثنیز با مخلوط کردن 

پنوماتیکی است . جکها در مدلهای گوناگون  استفاده از انواع جکهای , بیشترين کاربرد انجام دهنده ها در صنعت ا . اشاره کرد  اگزوزها

اشاره کرد . از ديگر انجام دهنده ها  ا.... کامپکت و , ( که میتوان به جکهای قلمی , رادلس ) بدون شافت وندبسیار متنوع تولید میش و

 .و .... اشاره کرد پنوماتیکی  چکشها, موتورهای میتوان به

 


