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چکیده
هدف از این پژوهش ،بررسی تجربی عملکرد دو نمونه نگهدارنده پنوماتیک تماسی نوع جدید است .یکی از آن ها دوبعدی و دیگری تقارن
محوری میباشد ،که از اجکتور دوگلوگاهه برای نگهداری و جابهجایی اجسام نرم و متخلخل استفاده میکنند .در نمونه دوبعدی از صفحههای
شکافدار باضخامت شکافهای مختلف جهت بررسی اثر ضخامت شکاف صفحهها و تزریق جریان ورودی در بازه فشارهای مختلف بر فشار مکش
و نیروی مکش و عملکرد دستگاه مورد بررسی قرار گرفته است .و در نمونه سهبعدی از رینگهای سوراخدار با قطر سوراخهای متفاوت جهت
تأثیر آن ها برعملکرد و اثر جریان پرفشار ورودی بر عملکرد دستگاه ارزیابی شده است .نتایج استخراج شده نشان میدهند که در هر دو
نگهدارنده با افزایش فشار ورودی ،فشار و نیروی مکش تولیدشده برای نگهداری مواد نرم و متخلخل افزایش مییابد .همچنین صرف نظر از
دبی مصرفی نگهدارنده ها ،نمونه تقارن محوری با مصرف دبی جرمی باالتر ،نیرو و فشار مکش بیشتری ایجاد میکند ولی عملکرد نگهدارنده
دوبعدی در تولید نیروی مکش با در نظر گرفتن میزان دبی جرمی مصرفی ،به مراتب بهتر میباشد.

واژههای کلیدی :نگهدارنده تماسی ،اجکتور دو گلوگاهه ،مواد نرم و متخلخل،آیرودینامیک تجربی

Experimental Study of Two-Dimensional and Axisymmetric
Pneumatic Contact Grippers for Limp and Porous Materials
Mohammad Hojaji*, Setayesh Salarpour, Meysam Hakimi and Laya Babaie Pouladi

Abstract
The purpose of this study is to experimentally evaluate the performance of two models of new type of
contact pneumatic grippers. One of them is two-dimensional and the other one is axisymmetric, which
uses a dual throat ejector to handle limp and porous materials. In two-dimensional device, slotted plates
with different slot width were used to investigate the effect of slot width and total pressure of inlet flow
on the performance of the gripper. In the axisymmetric gripper, perforated rings with different hole
diameters were used to evaluate their effect and the effect of high-pressure inlet flow on the performance
of the device. Results show that in both grippers, by increasing inlet pressure, the induced pressure and
suction force to hold limp materials increases. Also, regardless of the gripper mass flow rate
consumption, the axisymmetric gripper with higher mass flow consumption creates more force and
suction pressure, but the performance of the two-dimensional gripper in producing suction force is much
better by considering the mass flow rate consumption.
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مقدمه
جابهجایی مواد نرم و متخلخلل بلهصلورت خودکلار املروزه بله
چالشلی مهللم در صلنعت تبللدیل شللده اسلت .در حللال حاضللر
نگهدارنده ای که توانایی جذب باالیی داشته و کمتلرین آسلیب
را به بافت مواد نرم و متخلخل وارد کند ،چنلدان شلناختهشلده
نمیباشد .هزینههای بسیار بلاال ،ایجلاد آسلیب بله بافلت ملواد،
کاهش ایمنی و خطرات ناشی از جابهجلایی دسلتی و مکلانیکی
صنایع را به فکر راهی برای کاهش زیان و باالبردن کیفیت برای
جابهجایی محصوالت برده اسلت .همچنلین بله دلیلل متفلاوت
بودن جنس مواد نلرم و متخلخلل ،الزاملات جابلهجلایی بلرای
هرکللدام از ایللن مللواد دارای پیچیللدگیهللایی بللوده اسللت.
بهعنوانمثال نگهداشتن و جابهجایی محصوالت چرملی چلالش
مهمی را عمدتاً به دلیل سختی بسیار کم آنها و امکلان ایجلاد
اثر در سطوح ظریف آنها ایجلاد ملیکنلد ] .[0در تولیلد ملواد
غذایی و نوشیدنی نیز که یکی از بزرگترین بخشهلای صلنعت
جهانی را تشکیل میدهد ،بلا ایلن چلالش نیلز روبلهرو هسلتند
به عنوانمثال اغلب مواد غذایی هنگام دسلت زدن دچلار تیییلر
شکل میشوند و ماهیت بسیاری از آنها به این صورت است که
نمیتوان ویژگیهای آنها را بهصورت هندسی بلهطلور مناسلب
توصیف کرد ،زیرا هندسه آنها اغلب تابعی از زملان و نیروهلای
واردشده بر جسم است .بنابراین هر سیستمی که بلرای صلنایع
غذایی تولید شده باشد ،باید به این تیییر شلکل واکلنش نشلان
دهد ،به همین دلیل ارائه تکنیک و راهکار مؤثر برای جابهجایی
مواد نرم و متخلخل که توسط یک سیستم صلورت گیلرد ،الزم
مللیباشللد] .[2بلله دنبللال ایللن نیللاز در صللنعت ،پللژوهشهللا و
راهکارهای زیلادی صلورت گرفتله اسلت .یکلی از ملؤثرترین و
کارآمدترین روشها برای جواب به این نیاز اساسلی اسلتفاده از
اجکتورها بهعنوان نگهدارنده برای جذب و جابهجایی مواد نرم و
متخلخل میباشد.
اجکتور دستگاهی برای انتقال ،تراکم و مکش میباشد که در آن
انرژی سیال پرفشار با گذشتن از یک نلازل بله انلرژی جنبشلی
تبدیل شده و با کاهش فشار استاتیک میتواند مادهای را مکش
کند .عالوه بر موارد مذکور ،اجکتورها در نیروگاههای بخار برای
ایجللاد خللأ در کندانسللور ] [3و همچنلین حللذف خاکسللتر از
دیگهای بخار و گازهای دودکلش] [0در راکتورهلای هسلتهای
آب جوش برای گلردش ملایع خنلککننلده] ،[5بلرای پاشلش
پودرها ] ،[6پمپاژ آب کدر ] ،[0مصارف پزشکی (مکش مایعلات

محمد حججی نجف آبادی ،ستایش ساالرپور ،میثم حکیمی ،لعیا بابایی پوالدی

بدن) استفاده میشود .همچنین ،سیستمهای تبرید اجکتلوری،
کله در اوایلل دهلله  0031بسلیار محبلوب بودنللد ،نیلز مجللدداً
موردتوجه قرارگرفتهاند ،زیرا میتوانند با انلرژی حرارتلی دملای
پایین از منلابع تجدیدپلذیر یلا ضلایعات حرارتلی فعلال شلوند،
بنابراین استفاده از سوختهای فسیلی را کاهش داده یا کلارایی
استفاده از آنها را بهبود ملیبخشلد] .[8بلا توجله بله اهمیلت
اجکتور ها و کاربرد وسیع آن تحقیقات مختلفی در ایلن زمینله
انجام شده است .در سلال  2121فنلیانلگ وو و همکلارانش بله
تجزیهوتحلیل بهینهسازی پارامترهای ساختاری یک اجکتلور بلا
دهانه حلقوی بر اساس اثر کواندا پرداختنلد کله در آخلر نتلایج
نشان داد عملکرد اجکتور بهینهشده بهبود یافته است] .[0خلو
و همکللاران در سللال  2106از اجکتللور عللالوه بللر نگهدارنللده،
به عنوان انتقالدهندهی اجسام نیز بهره گرفتلهانلد .در پلژوهش
آنها ،عمل انتقال بر اساس اثر یگانه و دوگانله ونتلوری و تلأثیر
موقعیت نلازل بلر عملل انتقلال بله ترتیلب بلا روش تجربلی و
شبیهسازی عددی بررسی شده اسلت ] .[01ازجملله تحقیقلاتی
که در استفاده از اجکتور ها در صنعت جابلهجلایی ملواد نلرم و
متخلخل انجامشده میتلوان بله تحقیلق للین و همکلارانش در
سال 2118اشاره نمود .آنها یک نگهدارنلده جدیلد بلر اسلاس
اجکتور کواندا را که بهصورت باریک ،صفحهای بلا چنلدین سلر
مکش مستقل ساخته شده بلود ،توصلیف کردنلد و بله بررسلی
تجربی آن پرداختند .هدف آنها از آزملایش اجکتلور کوانلدای
صفحهای ،مشاهده کردن نیروی نگهدارنده روی مواد متخلخلل،
عملکرد فشار و جریان هوای اولیه است .آنها در ایلن پلژوهش
به نتایج مهمی ازجمله نسبت بهینه طلول بله علری دیفیلوزر،
نسبت ارتفاع به ضخامت دیفیوزر دستگاه پی بردند و همچنلین
متوجه شدند که این گیرندهها با انلدازههلای متناسلب توانلایی
جذب تمام مواد نفوذناپذیر و فیبری را دارنلد و هلیع عالملت و
ردپایی از خود بر روی مواد باقی نملیگذارنلد] .[00در پلژوهش
دیگری در سال  2100توسلط اسلمیت و همکلاران بلهصلورت
تجربی عملکرد نگهدارنده جدیلد بلرای الکترودهلای بلاتری بلر
اساس اصل برنولی با جریان هوای خروجی یکپارچه توسط نازل
کواندا مورد بررسی قرار گرفته است .نتایج حاکی از آن بلود کله
اولین نمونه این نگهدارنلده در مقایسله بلا نگهدارنلده معملولی
برنللولی ،توانللایی کللاهش آلللودگی ذرات در محللیط تولیللد را
دارد].[02گیرنده گردابهای نوع جدیدی از گیرنده غیلر تماسلی
است که درنتیجه جریلان گردابله ای پرسلرعت ،نیلروی مکلش
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تولید میکند .تأثیر سرعت جریان گردابه ای بر کلارایی گیرنلده
پنوماتیکی غیر تماسلی را جیانگونلگ ژاو و همکلارش در سلال
 2106بررسی کردهاند].[03
در همللان سللال شللی کایگلله و همکللارانش در پژوهشللی بلله
بهینهسازی قطر بیرونلی نگهدارنلده برنلولی پرداختنلد .در ایلن
پژوهش مشخصشده است که قطر بیرونی تأثیر زیادی بلر روی
نیروی مکش دارد] .[00جیس وال و همکارانش در سلال 2100
پژوهشی بر روی یلک نگهدارنلده بلا اسلتفاده از جریلان هلوای
فشرده انجام دادند .این مطالعه یک رویکرد نوآورانه برای جلذب
محصوالت غذایی بستهبندی نشده میباشلد .هلدف اصللی ایلن
گزارش برجسته کردن اهمیت گیرنده پنوماتیکی در کاربردهای
صللنعتی اسللت .نتللایج ایللن پللژوهش نشللان داد کلله گیرنللده
پنوماتیکی ،اجسلام بلا اشلکال و وزنهلای متفلاوت بلهراحتلی
میتواند جابه جا کند و استفاده از این نوع گیرندههلا در صلنایع
مختلف مانند حملونقل مواد غذایی بسلیار مناسلب ملیباشلد.
همچنین امکان استفاده در محیطهلای مرطلوب را نیلز فلراهم
میکند] .[05درهمان سال والدمیر و همکاران به تجزیهوتحلیلل
بهرهوری انرژی در فرایند نگهداری اشیاء صنعتی بلا اسلتفاده از
گیرنده برنولی پرداختند .این پژوهش به موضوع کاهش مصلرف
انرژی برای حمل ونقل اجسام صنعتی میپردازد .نتیجه آن بیان
میکند که جهتگیری گیرنلدههلا بلرای حمللونقلل اشلیاء در
مقایسه با گیرندههای که بدون جهتگیری به جابهجایی اشلیاء
میپردازند ازنظر اقتصادی بهصرف تر میباشد].[06
در سللال  2108کوبریللک جللی و همکللارانش بللر روی یللک
نگهدارنده برای نگهداری و جابهجایی ملواد نلرم و متخلخلل در
صنعت نساجی پژوهشی انجام دادهاند .این آزملایش بلر روی01
نمونه پارچه مختلف در فشارهای ورودی 0تا 6بلار انجلام شلده
است .و نتایج نشان میدهد که استفاده از نگهدارنده پنوماتیلک
در صنعت نساجی بسیار مؤثر واقلع شلده اسلت و ملیتوانلد در
جریللان تولیللد ،بسللیار در زمللان صللرفهجللویی کنللد ،امللا بلله
پژوهشهای بیشتری متناسب با ویژگلیهلای مختللف ملواد در
این صنعت نیاز میباشد] .[00در سال  2100برهلان تشلتوش و
همکاران در یک بررسلی جلامع بله تلأثیر جنبلههلای مختللف
هندسی بر عملکرد و کاربردهای اجکتور پرداختند .این بررسلی
بهصورت جامع در چهار بخش تنظیم شده است].[08
در سال  ،2120هانینگ لیو و همکلاران بله طراحلی ،سلاخت و
بررسی تجربی یک گیرنده غیر تماسی با تقویت سرعت جریلان
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بر اساس اجکتور کواندا پرداختهاند .آنهلا اثلرات میلزان تولیلد
جریان و ارتفاع دهانه بر روی ظرفیت جذب گیرنده را بهصلورت
تجربی بررسی کرده اند .در تحقیق آنها مقایسهای بین گیرنلده
خود و گیرنده غیر تماسی معمولی انجام شده است .نتایج آنهلا
نشان میدهد که اجکتور مصرف هوای فشلرده را کلاهش داده،
دبی خروجی را افزایش میدهد و همچنین سبب افزایش نیروی
باالبرنده و پایداری آن میگردد].[00
با مطالعله و بررسلی پلژوهشهلای انجلامگرفتله ،گیرنلدههلای
پنومللاتیکی در صللنعت بلله دو گونلله تماسللی و غیللر تماسللی
تقسیم بندی میشوند که هرکدام با توجه به ویژگیهای خود به
کار گرفته میشلوند .در ایلن پلژوهش بلرای بهبلود عملکلرد و
بللاالبردن میللزان مکللش و نیللروی تولیللدی ،دو نمونلله اجکتللور
پنوماتیک دوگلوگاهه تماسی جدید بهصورت دوبعلدی و تقلارن
محوری ساخته و مورد آزمایش قرارگرفته شلده اسلت .در ایلن
پژوهش به مقایسه این دو اجکتور ازلحلا عملکلرد ،بلهصلورت
تجربللی و پارامتریللک پرداختللهشللده اسللت .در ایللن راسللتا اثللر
پارامترهللای تزریللق فشللار ورودی و تللأثیر ضللخامت شللکاف
صفحه های مختلف بر فشار و نیروی مکش دسلتگاه دوبعلدی و
همچنین اثر رینگهای سوراخدار با قطر سوراخهلای مختللف و
تأثیر فشار جریان ورودی بلر فشلار و نیلرویمکلش نگهدارنلده
نمونه تقارن محوری ،با استفاده از یلک ملاده متخلخلل نمونله،
مورد بررسی قرارگرفته شده است.
مدل آزمایشگاهی
در این تحقیق عملکرد دو نمونه نگهدارنده پنوماتیکی جدید
بهصورت دوبعدی و تقارن محوری از نوع تماسی مورد بررسی
قرار گرفته است .شکل  0شماتیک نگهدارنده دوبعدی را نشان
میدهد .در نگهدارنده دوبعدی از دو مجرای جریان پرفشار
کنارگذر برای ورود جریان پرفشار اولیه استفاده شده است .در
مسیر جریان هوای پرفشار کنارگذر صفحات شکاف دار با ابعاد
 1/3 ،1/5 ،0میلیمتر در موقعیتهای کنار صفحات قرار
گرفتهشده که شماتیک این صفحات به همراه محل قرارگیری
آنها در شکلهای  2و  3نشان داده شده است ،جریانهای
ورودی پس از عبور از این صفحات دچار افت فشار و افزایش
سرعت شده ،همچنین جریان ثانویه از طریق مجرای مکش
جریان ثانویه که مجرایی به قطر 51میلیمتر میباشد به درون
گیرنده مکش میشود .سپس جریان کنارگذر با جریان ثانویه
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در محفظه اختالطی به عری  21میلیمتر و طول  51میلیمتر
وارد شده و پس از اختالط ،این جریان از طریق دیفیوزری با
زاویه  3/5درجه و طول  011میلیمتر از دستگاه خارج میشود.
در شکل  0شماتیک ساختمان نگهدارنده نشان دادهشده است.
ساختمان کلی این نگهدارنده از سه صفحه مجزا تشکیل شده
است ،صفحه باالیی دارای دو سوراخ برای ورود جریانهای
کنارگذر ،صفحه میانی شامل مجراهای جریان کنارگذر ،گلوگاه
و دیفیوزر و صفحه پایین شامل دهانه ورودی جریان ثانویه
میباشد .شکل  5تصویر نگهدارنده دوبعدی ساختهشده را نشان
میدهد.
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شکل -3شماتیک محل صفحات شکاف دار

شک  - 4شماتیک ساختمان نگهدارنده

شکل  - 1شماتیک نگهدارنده مسطح تماسی جدید

شکل  - 5مدل آزمایشگاهی نگهدارنده دوبعدی

شکل  - 2صفحات شکاف دار باضخامت شکافهای 0/3 ، 0/5 ،1
میلیمتر

نگهدارنده پنوماتیکی تقارن محوری نیز دارای یک مجرای
ورودی جریان هوای پرفشار میباشد که با ورود به دستگاه و
گذشتن از رینگ سوراخدار وارد گلوگاه دوم میشود .سپس ،در
صورت باز بودن مجرای مکش ،هوای مکش شده از گلوگاه اول
عبور کرده و در گلوگاه دوم با هوای تزریقشده که از رینگ
عبور میکند ،اختالط یافته و نهایتاً از دفیوزر دستگاه خارج
میشود .شماتیک مدل تقارن محوری این نگهدارنده در شکل 6
و در شکل  0مدل آزمایشگاهی نمونه نشان داده شده است.

بررسی تجربی دو نگهدارنده تماسی جدید از نوع دوبعدی

شکل  - 6شماتیک نگهدارنده تقارن محوری

شکل – 7مدل آزمایشگاهی نگهدارنده تقارن محوری

تجهیزات آزمایشگاهی
در این تحقیق بلرای دسلتیابی بله بهتلرین مقایسله بلین
عملکرد دو گیرنده دوبعدی و تقارن محوری و انجام تسلتهلای
نیرو و فشار ها ،یک پایله نگهدارنلده چنلدمنظوره آزمایشلگاهی
طراحی و ساختهشده است .در شکل  8شماتیک و چیدمان کلی
تجهیللزات آزمایشللگاهی بللرای هللر دو مللدل دوبعللدی و تقللارن
محللوری نشللان دادهشللده اسللت .در مللدل گیرنللده دوبعللدی از
صفحات شکاف دار در محل عبور جریان کنارگذر برای بررسلی
تأثیر اندازه شکافها بر رفتار دستگاه و در ملدل گیرنلده تقلارن
محللوری از تعللدادی رینللگ بلله قطللر سللوراخهللای  0و  0/5و2
میلیمتر جهت بررسی اثر رینگ ها بلر رفتلار دسلتگاه اسلتفاده
شده است .البته الزم به ذکر است که در طراحلی سلوراخ هلای
رینگ ها به گونه ایی بوده است که مساحت مجموع سوراخ هلا
در سه حالت مختلف یکسان اسلت .بلرای انلدازهگیلری نیلروی
مکش از یک لودسل که تحمل نیرویی بین 1تلا  2511گلرم را
دارد ،استفاده شده است .این لودسل بلا دقلت  %1/0از مقیلاس
کلی آن و از نوع ترنسدیوسر به مجموعه بلازو و مفصللی کله در
پایه نگهدارنده چندمنظوره آزمایشلگاهی نگهدارنلده قلرار دارد
متصللل اسللت ،جللک پنوماتیلک بللا انللدازه اسللتاندارد 31×001
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میلیمتر بهمنظور اعمال نیرو به بازو و اندازهگیری نیلرو توسلط
لودسلل تعبیله شلده اسللت .شلکل شلماره  0محلل قرارگیلری
لودسل ،جک پنوماتیک و گیرنده دوبعدی و تقلارن محلوری بلر
روی پایه نگهدارنده چندمنظوره آزمایشگاهی گیرنلده را نشلان
میدهد .نحوه اندازهگیری نیرو برای هر جسم متخلخل بله ایلن
صورت است که بیشترین نیروی وارده شده بر جسلم تلا لحظله
جدایش کامل جسم از سیستم ،اندازهگیری شود .در شلکل 01
شماتیک محل قرارگیلری گیرنلده تقلارن محلور بلر روی پایله
نگهدارنده نشان داده شده است .برای انلدازهگیلری فشلار کلل
هوای فشرده و فشار های مکش سلوراخهلایی بلر روی سیسلتم
تعبیه شده است که توسط لولهها به سنسلورهای فشلار متصلل
هستند ،همچنین برای تزریق جریان هوای فشلرده ،از دو خلط
شماره 0و شماره  2هوای فشرده که به مخازن و کمپرسلورهای
هوا متصل هستند ،استفادهشده است .در خط شماره  0حداکثر
فشار کاری کمپرسور  02بار و حجم مخزن  511لیتر میباشلد.
در خط شلماره  2بلرای فلراهم کلردن فشلار موردنیلاز از یلک
کمپرسور که میتواند فشار هلوا را تلا فشلار  311بلار افلزایش
دهد ،استفاده شده است ،مخزنهایی که برای نگهلداری هلوای
فشرده نصب شده اند ،ظرفیت نگهلداری هلوای فشلرده 051بلار
رادارند .فشار هوای موردنیاز بلرای نگهدارنلده دوبعلدی از خلط
شماره  2تأمین میشود که دارای فشار بسیار زیلادی اسلت بله
همین منظور فشار زیاد توسط یک رگالتور فشار ،کلاهش پیلدا
کرده و تا فشار  0/5بلار تنظلیم و بله داخلل نگهدارنلده تزریلق
میشود .در انجام آزمایشها برای گیرنده تقلارن محلوری بلرای
تأمین هوای موردنیاز از خط شماره  0استفاده شلده اسلت کله
فشار های مختلف از 1تا حداکثر  0بار گیج متییلر بلوده اسلت.
فشار هلای مکلش و هلوای فشلرده توسلط سنسلورهای فشلار
اندازهگیری میشوند ،این سنسورهای دیفرانسیلی از نوع ترافاگ
 -0تا  0بار و  -0تا  +0بار گیج بوده و دقت اندازهگیلری آنهلا
 %1/0از مقیاس کلی اسلت .ایلن سنسلورها داخلل یلک جعبله
سنسور قرار دارند که لولههای فشار وارد آن میشود ،فشار های
انللدازهگیللری شللده از طریللق کللارت دادهبللرداری از نللوع
 Advantechو مدل  USB-A 0000 051به یک رایانه منتقل
میشود .این کارت دادهبرداری  06کاناله و  02بیتلی بله رایانله
متصل است .بلرای شلروع آزملایشهلا ابتلدا بایلد سنسلورها را
بهدقت کالیبره کرد ،که پس از انجام این کار ،آزمایشها با دقت
و با نرخ دادهبرداری  1000 HZانجامشدهاند.
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نتایج و بحث

شکل  - 8شماره شماتیک پایه نگهدارنده چندمنظوره آزمایشگاهی

در این آزمایشها هر دو دستگاه در شرایط یکسان آزمایشگاهی
مورد آزمایش قرارگرفته شدهاند .در نگهدارندهی دوبعدی با قرار
دادن صفحات شکافدار بر مسیر جریان کنارگذر و تزریق جریان
با فشارهای نسبی 0 ،1/5 ،1/25و  0/5بار ،اثر ضخامت شکاف
صفحات و فشار جریان ورودی بر عملکرد دستگاه مورد بررسی
قرارگرفته شده است .در آزمایشهای نمونهی تقارن محوری ،اثر
رینگهای سوراخدار و تأثیر تزریق جریان با فشارهای نسبی در
محدوده  1/25تا  0بار بر فشار و نیروی مکش دستگاه
آزمایششده است .در این آزمایشها عملکرد دستگاه دوبعدی و
تقارن محوری بر روی یکالیه کاغذ بهعنوان جسم نرم و
متخلخل موردبررسی قرارگرفته شده است .برای اطمینان از
اطالعات استخراجشده ،آزمایشها در دو مرحله صورت گرفته و
در هر مرحله فشار و نیروی مکش گیرنده اندازهگیری و
نمودارهای مربوطه ترسیمشده است .پس از دادهبرداری از فشار
های ورودی و فشار مکش ،برای محاسبه میزان دبی تزریقشده
از رابطه ( )0استفادهشده است.[21].

()0

شکل  - 9پایه نگهدارنده چندمنظوره آزمایشگاهی

در رابطه ( ṁ ،)0دبی جرمی P0 ،فشار مطلق ورودیA*،
مجموع مساحت سوراخهای رینگ T0 ،دمای سکون هواγ ،

ضریب اتمیسیته هوا برابر با  0/0و  Rثابت گاز هوای اتمسفر
برابر با ( 280 )J/kg.kتعریف میشود.
بررسی اثر فشار ورودی بر عملکرد نگهدارنده تقارن
محوری

شکل  - 10مجموعه بازو و مفصل و محل قرار دادن اجسام جهت
انجام آزمایش

در مرحله اول در شکل 00و ،02نمودار تکرارپذیری نتایج
بهدستآمده نگهدارنده تقارن محوری نشان داده شده است .این
نمودارها به ترتیب تأثیر افزایش فشار ورودی بر فشار و نیروی
مکش نگهدارنده با رینگ به قطر سوراخهای  ١میلیمتر را
نشان میدهد .همچنین میزان خطای اندازه گیری فشار و نیرو
نیز که در برگیرنده کلیه خطا های موجود ،شامل خطای
سنسور ها و کارت داده برداری می باشد در این دو نمودار نشان
داده شده است .خطا های موجود در ارتباط با فشار و نیرو به
ترتیب برابر با ( 311)paو ( 03/5)grforceمی باشد .به نظر

بررسی تجربی دو نگهدارنده تماسی جدید از نوع دوبعدی

می رسد با در نظر گرفتن باند خطای فشار و نیرو نتایج حاصل
از تکرار پذیری مناسبی برخوردار است.
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چندانی مالحظه نمیشود .همچنین روند تیییرات در فشارهای
پایینتر از  2/5بار برای رینگهای سوراخدار با قطر سوراخهای
 0/5و  2میلیمتر بسیار ناچیز است اما در فشارهای باالتر،
تیییرات محسوس است.

شکل  - 11نمودار تکرارپذیری تغییرات فشار مکش برحسب فشار
ورودی برای رینگ به قطر سوراخ  1میلیمتر
شکل  - 13نمودار تغییرات فشار مکش برحسب فشار ورودی برای
رینگها با قطر سوراخهای مختلف

در شکل  ،00عملکرد نیروی مکش برحسب فشار ورودی بلرای
نگه دارندهی تقارن محوری با رینگ هایی بله قطلر سلوراخهلای
مختلف نشان داده شده است .نتایج نشان میدهد که با افلزایش
فشار ورودی ،نیروی مکش الزم برای جلدایش جسلم متخلخلل
افزایش مییابد و این روند برای هر سه رینگ یکسان است.

شکل - 12نمودار تکرارپذیری تغییرات نیروی مکش برحسب فشار
جریان ورودی برای رینگ به قطر سوراخ  1میلیمتر

در شکل ،03عملکرد فشار مکش برحسب فشار ورودی برای
نگهدارندهی تقارن محوری با رینگهای سوراخدار با سوراخهایی
به قطر  0/5 ،0و  2میلیمتر نشان دادهشده است .نمودار شکل
نشان میدهد که میزان مکش این نوع نگهدارنده با افزایش
فشار ورودی افزایشیافته و روند تیییرات فشار مکش برحسب
فشار ورودی خطی است .همچنین نتایج نشان میدهد که در
فشار های ورودی پایین ،تأثیر رینگهای سوراخدار با قطر
سوراخهای مختلف نامحسوس بوده و اختالف فشار مکش

شکل  - 14نمودار تغییرات نیروی مکش برحسب فشار ورودی برای
رینگها با قطر سوراخهای مختلف
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شکل  05و  ،06به ترتیب عملکرد فشارمکش و نیرویمکش را
برحسب دبی مصرفی برای نگهدارندهی تقارن محوری با
رینگهایی به قطر سوراخهای مختلف نشان میدهند .دقت
اندازه گیری دبی جرمی مصرفی نگهدارنده تقارن محوری که
معادل با ( 1/22 )gr/sمی باشد ،در نمودار شکل  06نشان داده
شده است .روند این نمودار همانند روند تیییرات فشار و نیروی
مکش در شکلهای  03و 00میباشد .به نظر میرسد به ازای
میزان مکش بیشتر  1/25بار نگهدارنده با سوراخ های رینگ 2
میلی متر از میزان مصرف دبی پایین تری برخوردار است.
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بررسی اثر فشار ورودی بر عملکرد نگهدارنده دوبعدی
در ادامه به بررسی نتایج حاصل از نگهدارنده دوبعدی پنوماتیک
از نوع تماسی پرداختهشده است .نمودار شکل  00نشان میدهد
که با افزایش فشار جریان ورودی ،فشار مکش دستگاه نیز
افزایش مییابد و روند تیییرات به صورت کلی خطی است.
همچنین نتایج حاکی از آن است که اختالف فشار مکش
چندانی میان صفحات شکاف دار باضخامت شکاف  1/0و0
میلیمتر بخصوص در فشار های پایین وجود ندارد و فشار
مکش نگهدارنده دوبعدی در این دو حالت به یکدیگر نزدیک
است .اما برای صفحات شکاف دار باضخامت شکاف 1/5
میلیمتر تیییرات چشمگیری مشاهده میشود ،بهطوریکه
نگهدارنده دوبعدی در این حالت در فشارهای ورودی  0تا 0/6
بار به بیشترین میزان مکش خود رسیده است .همچنین در
شرایطی که فشار تزریق به  0/5بار برسد ،فشار نسبی خأ
مکش تا  1/120بار کاهش مییابد.

شکل  - 15نمودار تغییرات فشار مکش برحسب دبی ورودی برای
رینگها با قطر سوراخهای مختلف

شکل  - 17نمودار تغییرات فشار مکش برحسب فشار ورودی برای
صفحههای شکافدار باضخامت شکافهای مختلف

شکل  - 16نمودار تغییرات نیروی مکش برحسب دبی ورودی برای
رینگها با قطر سوراخهای مختلف

در شکل  ،08عملکرد نیروی مکش برحسب فشار ورودی برای
نگهدارندهی دوبعدی با صفحات شکاف دار باضخامت
شکافهای مختلف نشان دادهشده است .این نمودار نشان
میدهد که هرچه فشار ورودی افزایش یابد ،نیروی مکش نیز
افزایش پیدا میکند و روند تیییرات همانند شکل قبل ،خطی
است .همچنین نگهدارنده دوبعدی با صفحات شکاف دار
باضخامت شکاف  1/0و 0میلیمتر در فشارهای ورودی پایینتر

بررسی تجربی دو نگهدارنده تماسی جدید از نوع دوبعدی
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از  0بار ،عملکرد یکسانی دارند اما در فشارهای باالتر ،افزایش
نیروی مکش نگهدارنده با صفحات شکاف دار با ضخامت شکاف
 1/0میلیمتر مالحظه میشود .برای صفحات شکاف دار
باضخامت شکاف  1/5میلیمتر بازهم اختالف نیروی مکش به
نسبت ضخامتهای دیگر چشمگیر است و در این حالت با
تزریق جریان ورودی با فشار  0/5بار نیروی مکش نگهدارنده به
 811گرم خواهد رسید.

شکل  - 19نمودار تغییرات فشار مکش برحسب دبی ورودی برای
صفحههای شکاف دار باضخامت شکافهای مختلف

شکل  - 18نمودار تغییرات نیروی مکش برحسب فشار ورودی برای
صفحههای شکافدار باضخامت شکافهای مختلف

در شکل  00عملکرد فشار مکش برحسب دبی مصرفی برای
نگهدارندهی دوبعدی با صفحات شکاف دار باضخامت شکافهای
مختلف نشان دادهشده است .دقت اندازه گیری دبی جرمی
مصرفی این نوع نگهدارنده برای صفحه های شکافدار با ضخامت
های  1/0و  1/5و  0میلی متر به ترتیب برابر با 1/105و
 1/1058و  )gr/s( 1/05می باشد .با توجه به شکل با افزایش
فشار ،میزان دبی مصرفی نیز افزایش مییابد .همچنین نتایج
نشان میدهد که با افزایش سطح مقطع شکاف ،دبی مصرفی
افزایش مییابد اما تأثیر زیادی در افزایش میزان فشار مکش
ندارد.
در شکل  21عملکرد نیروی مکش برحسب دبی مصرفی برای
نگهدارندهی دوبعدی با صفحات شکافدار باضخامت شکافهای
مختلف نشان دادهشده است .دادههای استخراجشده حاکی از
آن است که روند تیییرات نیرویمکش برحسب دبی مصرفی
همانند روند تیییرات فشار مکش بوده و با افزایش نیرو مکش
میزان دبی مصرفی افزایش مییابد.

شکل  - 20نمودار تغییرات نیروی مکش برحسب دبی ورودی برای
صفحههای شکاف دار باضخامت شکافهای مختلف

مقایسه نگهدارنده دوبعدی و تقارن محوری
بررسی نتایج حاصل از آزمایشهای صورت گرفته بر روی
گیرندههای دوبعدی و تقارن محوری ساختهشده ،نشان
میدهند که نگهدارندهی دوبعدی با صفحههای شکافدار
باضخامت شکافهای  1/5میلیمتر و نگهدارنده تقارن محوری
با رینگ سوراخدار با قطر سوراخهای  0میلیمتر ،بهینهترین
عملکرد را در بین حالتهای دیگر دارند .لذا در ادامه به مقایسه
این نگهدارنده در بهترین شرایط عملکردی آن ها پرداخته شده
است.
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شکل  ،20نمودار تیییرات فشار مکش برحسب فشار ورودی
برای حالت بهینهی نگهدارندهی دوبعدی و تقارن محوری در
بازه فشار های ورودی  1/2تا  0/6بار را نشان میدهد .همچنین
در شکل  ،22نمودار تیییرات فشار مکش بر واحد دبی جرمی
مصرفی ورودی در هر دو نگهدارنده نشان داده شده است.
مقایسه این نمودار ها نشان میدهد که نگهدارنده تقارن
محوری صرف نظر از میزان دبی مصرفی از نظر میزان فشار
مکش نسبت به نگهدارنده دو بعدی از عملکرد بهتری برخوردار
است و میزان فشار مکش این نگهدارنده در بیشینه فشار
ورودی آزمایش شده تا  1/00باز نیز کاهش یافته است .در
حالی که فشار مکش نگهدارنده دوبعدی در همین شرایط،
 1/122بار میباشد .با این وجود ،نتایج شکل  22نشان می دهد
که عملکرد مذکور در نتیجه استفاده از دبی جرمی باالیی است
و به نظر میرسد با توجه به میزان دبی مصرفی نگهدارنده
دوبعدی میزان فشار مکش آن از مقدار مناسبی بر خوردار است.
این موضوع در نمودار های شکل های 23و  20که به ترتیب
تیییرات نیروی مکش بر حسب فشار ورودی و نیروی مکش بر
واحد دب ی جرمی مصرفی بر حسب دبی جرمی نشان داده شده
است ،به صورت واضح تری مشخص میباشد .همانطور که در
شکل  23نشان داده شده است ،میزان نیروی مکش وارد شده
بر جسم متخلخل در نگهدارنده تقارن محوری بیشتر میباشد،
در حالی که عملکرد نگهدارنده دوبعدی در تولید نیروی مکش
با د ر نظر گرفتن میزان دبی جرمی مصرفی ،به مراتب بهتر می-
باشد.

شکل  - 21نمودار تغییرات فشار مکش برحسب فشار ورودی برای
نگهدارندهی دوبعدی و تقارن محوری
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شکل  - 22نمودار تغییرات فشار مکش بر واحد دبی جرمی مصرفی
ورودی برحسب دبی ورودی برای نگهدارنده ی دوبعدی و تقارن
محوری

شکل  - 23نمودار تغییرات نیروی مکش برحسب فشار ورودی برای
نگهدارندهی دوبعدی و تقارن محوری

شکل - 24نمودار تغییرات نیروی مکش بر واحد دبی جرمی
مصرفی ورودی برحسب دبی ورودی برای نگهدارندهی دوبعدی و
تقارن محوری

بررسی تجربی دو نگهدارنده تماسی جدید از نوع دوبعدی

نتیجهگیری
در این تحقیق عملکرد دو نگهدارنده پنوماتیک تماسی جدید بر
اساس اجکتور دوگلوگاهه ،یکی از نوع دوبعدی و دیگری از نلوع
تقارن محوری برای اجسام نرم و متخلخل بهصورت تجربی مورد
مطالعه قرارگرفته شده است .آزمایش های صورت گرفته بر روی
گیرنللده دوبعللدی ،اثللر افللزایش فشللار جریللان ورودی و تللأثیر
ضخامت شکاف صفحههای مختلف را بر میلزان فشلار و نیلروی
مکللش دسللتگاه مللورد ارزیللابی قللرار داده اسللت .همچنللین در
آزمایش های نمونه تقارن محوری ،اثر رینگهلای سلوراخ دار بلا
قطر سوراخهای مختلف و تأثیر تزریق جریان پرفشار ورودی بلر
فشار و نیرویمکش نگهدارنده اندازهگیری شده اسلت .در ادامله
نتایج مطالعات بر روی حالت بهینه نگهدارنده دوبعدی و تقلارن
محوری با یکلدیگر مقایسله شلده اسلت .نتلایج حاصلل از ایلن
تحقیق نشان میدهد که:
 با افزایش فشار ورودی در هلر دو نگهدارنلده ،فشلار و
نیرویمکش دستگاه افزایش میباید و رونلد تیییلرات
آنها خطی است.


افزایش ضخامت شکاف صفحهها در نمونهی دوبعلدی
نهتنها منجر به افزایش دبی مصرفی ملیگلردد ،بلکله
کاهش نیرویمکش تولیدی دستگاه را نیز بله هملراه
خواهد داشت و عملکرد دستگاه را کاهش میدهد.



اخللتالف فشللار و نیللروی مکللش تولیللدی نگهدارنللده
دوبعدی با صفحههای شکافدار بله ضلخامت  1/0و 0
میلیمتر ،نامحسوس بوده و رفتار این صفحهها بسلیار
به هم نزدیک است.



به طورکلی نگهدارنلدهی دوبعلدی باضلخامت شلکاف
1/5میلی متر نسبت بله ضلخامت شلکافهلای دیگلر،
عملکرد مطلوب تری در تولید فشارمکش ،نیرویمکش
و دبی مصرفی دارد و بهینلهتلرین حاللت را بله خلود
اختصاص داده است.





تأثیر رینگ های سوراخ دار با قطر سوراخهای مختللف
در نگهدارنللده تقللارن محللوری در فشللارهللای ورودی
پایین ،نامحسوس است.
جمعبندی دادههای استخراجشلده از نمونلهی تقلارن
محوری بیان می کند که رینگ با قطر سلوراخهلای ١
میلیمتر بهینهترین عملکرد را دارد.
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مقایسللهی نمودارهللای عملکللردی حالللت بهینلله
نگهدارنده دوبعدی و تقارن محوری نشان میدهد کله
در یللک فشللار ورودی ثابللت ،میللزان نیللروی مکللش
نگهدارنللده تقللارن محللوری تقریب لاً  2برابللر نمونللهی
دوبعدی آن است.
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