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 Iپروژه درس طراحی اجزاء 

 

 مطابق شکل و توضیحات زیر می باشد.دستی هدف طراحی یک جک 

یک گزارش کامل شامل طراحی و نقشه کلیه اجزاء و محاسبات مربوطه حداکثر تا تاریخ 

08/11/1398 

 

معموال  استفاده می شود. از آن ای قابل حمل و شامل یک مکانیزم پیچی است که برای باال و پایین آوردن بارجک پیچی وسیله

پیستون میله . جک هیدرولیکی شامل مکانیزم سیلندر و پیستون است. با حرکت طراحی می شود مکانیکی و دو هیدرولیکیدر 
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استفاده می اتوماتیک و صورت دستی  هر دو به  ،را ها می توان بار را به سمت باال و پایین جا به جا کرد. نوع مکانیکی جک

در پی نیز خطر هایی را  طور کلی استفاده از وسایل باالبر به ساده و پرکاربرد می باشد ولی وجود اینکه جک یک وسیلهبا . شوند

دارد. در استفاده از جک پیچی این خطر ها شامل افتادن جسم، لغزش مکانیزم یا قسمت های مختلف آن می شود. این خطر ها 

 د. دالیل اصلی این حادثه ها به شرح زیر است:نهای مهمی را ایجاد کن مکن است حادثهم

 قرار دادن ناصحیح بار بر روی جک –الف 

 قرار دادن بار بیش از حد بر روی جک –ب 

 هم محور نبودن مرکز بار و محور جک –ج 

 قرار ندادن جک بر روی سطح سخت و محکم –د 

 استفاده از جک در راستایی که اصال به آن منظور طراحی نشده است ) کاربرد غلط ( –ه 

 اندازه ی صحیح، استحکام و پایداری، از عوامل مهم در طراحی جک پیچی برای استفاده ی ایمن از آن است.

ک فریم از جنس چدن مهره در ی که نشان داده شده است. این جک شامل پیچ و مهره استشکل فوق ساختمان جک پیچی در 

پیچ داخل در فریم جلوگیری می شود.  (set screwتنظیم )یه صورت ساکن قرار گرفته است. از چرخش مهره توسط پیچ 

مهره توسط دستگیره ای که در سر پیچ قرار دارد به گردش در می آید. در سر پیچ کاسه ای وجود دارد که بار بر روی آن قرار 

در حال چرخش است، این کاسه ثابت باقی می ماند. در تماس حلقوی بین کاسه و سر پیچ، اصطکاک می گیرد و زمانی که پیچ 

 ، واشری وجود دارد که از جدایش پیچ و مهره جلوگیری می کند. . در سر دیگر پیچ در داخل فریموجود دارد

 مرحله اول : مشخصات مسئله

ه در حال تعمیر در سطح زمین است. جک طراحی شده باید هدف، طراحی یک جک پیچی برای نگه داری قطعات هر دستگا

متر را داشته باشد. این جک به صورت دستی  5/0کیلو نیوتن، تا ارتفاع  100بار حداکثر همه منظوره باشد و توانایی حمل 

 طراحی شامل: طراحی پیچ، مهره، انتخاب یاتاقان زیر کاسه، طراحی کاسه و طراحی دسته می باشد. کنترل می شود. 

 مرحله دوم : انتخاب ماده

فریم جک پیچی دارای شکل پیچیده ای است و در معرض تنش فشاری قرار دارد. چدن خاکستری با مشخصات  .1

Grade FG 200 , Sut = 200 𝑁 𝑚𝑚2⁄  به عنوان جنس فریم در نظر گرفته می شود. چدن ماده ای ارزان است

و می تواند شکل های پیچیده با هزینه ماشین کاری کم را به خود بگیرد. چون استحکام فشاری باالتری نسبت به 

 فوالد دارد، به همین دلیل بهتر است که از چدن برای جنس فریم استفاده شود. 

، نیروی فشاری و گشتاور خمشی قرار دارد. از لحاظ استحکام، فوالد کربن غیر آلیاژی شیپیچ در معرض گشتاور پیچ .2

Grade 30c8 , E = 207000 𝑁با مشخصات  𝑚𝑚2⁄  , Syt = 400 𝑁 𝑚𝑚2⁄  به عنوان جنس پیچ در نظر

 گرفته می شود. 

پیچ و مهره وجود دارد که باعث اصطکاک می شود. این اصطکاک باعث سایش سطح تماس می حرکت نسبی بین  .3

گردد که اتفاقی نامطلوب است. شکل و اندازه ی پیچ باعث می شود که قیمت پیچ در مقایسه با مهره بیشتر باشد. 

ت ارزان تری دارد، تعویض قسمتی که دچار سایش شده جایگزین شود، بهتر است مهره که قیمبنابراین اگر قرار است 

شود. همیشه سطح نرم تر دچار سایش می شود. بنابراین الزم است که جنس مهره نسبت به پیچ نرم تر باشد که این 

Grade-1 , Sut = 190 𝑁عمل از سایش پیچ جلوگیری می کند. از آلیاژ فسفر برنز با مشخصات  𝑚𝑚2⁄  به عنوان

شده ی پیچ، نرم تر است. همچنین فسفر برنز  سخت ز در مقایسه با فوالدفسفر برن .شودجنس مهره استفاده می 

برای غلبه بر اصطکاک در سطح شیار داخل پیچ و ، ضریب اصطکاک کمتری دارد که این امر باعث کاهش گشتاور

ده به شکل به قابلیت تطابق شکل ما "مطابقت"باالیی دارد .  "تراشکاری"و  "مطابقت"مهره می شود. این ماده قابلیت 
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پیچ در هنگام تسلیم شدن گفته می شود. دلیل اصلی انتخاب فسفر برنز، قیمت آن است. برای پیچ فوالدی و مهره ی 

𝑁 10( به ترتیب  µ( و ضریب اصطکاک )  Sbاقان مجاز ) تاز جنس فسفر برنز، فشار یا 𝑚𝑚2⁄  در نظر گرفته  1/0و

 می شود. 

. فوالد کربن در این قسمت ، استحکام تسلیم است. مالک انتخاب جنس دارده در معرض گشتاور خمشی قرار دستگیر .4

Grade 30c8 , Sut = 400𝑁غیر آلیاژی با مشخصات  𝑚𝑚2⁄ ه عنوان جنس دستگیره لحاظ می شودب . 

شکل و اندازه ی کاسه از لحاظ اقتصادی و آسانی، بهتر است با فرایند ریخته گری ایجاد شود. چدن خاکستری با  .5

 د.به عنوان جنس این قسمت انتخاب می شو  Grade FG 200ات مشخص

 مالحظات کلی : مرحله سوم

برای کارهای طوالنی نیوتن  130نیروی دستی نباید از طبق ارگونومی  . یکندبه صورت دستی عمل م یجک پیچ .1

طراحی در نیوتن برای نیروی دستی  400نیروی جک هیچوقت به صورت مداوم کار نمیکند  . ولی چونتجاوز کند

در  .نیاز است کیلو نیوتن 100 باال بردن بار برای بطور همزمان  دو کارگرهمچنین فرض شده است  پیشنهاد می شود.

بنابراین می شود.  اعاملدر این حالت برای محاسبه کاهش نیرو  9/0 یک ضریب این حالت چون کارایی کم می شود

 با:است برابر ، نشان داده میشود  p اعمالی بر دسته توسط دو کارگر که با حرفمجموع نیروی دستی 

P=(0.9*2*400)N 

سیب به اپراتور و صدمه به اجزا افتادگی جک یک سری نتایج مهم مثل آاز کار  و یک قطعه باالبر بوده یجک پیچ .2

استفاده  برای اجزای جک پیچی 5از به های ایمنی یک فاکتور اطمینان بیشتر برای محاسبه این جن .ماشین دارد

 میشود.

ابراین بن موضوع حائز اهمیتی نیست. دندانه های آن شود و سایشبطور متناوب استفاده میقطعه ایست که  یجک پیچ .3

 مربعی دارای کارایی بهتر هستند های دندانه شود.مربعی شکل آماده می های دندانهپیچ با  ذوزنقه ای، دندانهبه جای 

خود قفل شوندگی براورده گردد بار به زمانی که شرایط  د.نارائه شو نند بر اساس آرایش خود قفل شوندگیتوامیو 

 وردن پیچ نخواهد بود مگر اینکه دسته با کمی تالش در جهت خالف بچرخد.آ تنهایی قادر به چرخش و پایین

 


