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دوره هاي خصوصي و سازماني شركت آراكو و به منظور اين جزوه مخصوص دانشجويان 
  مطالعه و به يادآوري مطالب كلي مي باشد.

  

  شركت آراكو 

  هاي : درسآموزش هاي سازماني و خصوصي نرم افزار ساليد وركز در  

، تحليل تنش Configuration، پيكر بندي  Sheet Metal(مقدماتي، متوسطه، ورقكاري
Simulation  سياالتي ، شبيه سازيFlow worksرندرينگ، پايپينگ ،  Routing and 

Piping( 

 انجام كليه پروژه هاي مدلسازي سه بعدي و نقشه كشي صنعتي 

 انجام كليه پروژه هاي مهندسي معكوس و طراحي صنعتي 

 طراحي و مدلسازي پايپينگ در نرم افزار ساليدوركز  

 شبيه سازي سياالتي و انتقال حرارت  

 ليشن استاتيكتحليل تنش و سيمو 

  رندرينگ صنعتي و تبليغاتي از محصوالت  

  

  02166129745  -  02166561974شماره تماس :  

  09124780268شماره تماس مستقيم (محمد قربانعلي بيك) :  

  09358322301شماره تماس مستقيم (حسين قربانعلي بيك) :  



÷÷ 

 
 

  )راحي استراكچر و شاسيطساليد وركز ( پيشرفتهآموزش 
 شركت آراكو

 3واحد  – 192پالك   -خيابان ميرخاني نرسيده به ميدان توحيد  -خيابان دكتر قريب  –انتهاي بلوار كشاورز  –آدرس : تهران 
 021-66129745فكس  : تل                                                            021-66561974تلفن : 

                                 www.araco.ir آدرس سايت :                                        Info@araco.irپست الكترونيك : 

P a g e  2 

 اول درس
خواهيم يكي ديگر از بخش هاي كاربردي اين نرم افزار را آموزش  مي ،در سري جديد آموزش هاي نرم افزار ساليدوركز

نيز شناخته مي شود. همانگونه كه در بخش  Structural Member كه به عنوان Weldment دهيم. بخش

  ,Part ساليدورك متوجه شده ايد، اين نرم افزار در تعدد محيط هاي كاري بسيار محدود استآموزش ورقكاري 

Assembly, Drawing  اما اين محدوديت در محيط هاي كاري باعث محدوديت در توان مدلسازي و طراحي و

ري كه با استفاده از جوشكاتحليل ندارد بلكه صرفا در جهت سهولت كار با نرم افزار است. براي طراحي استراكچر هايي 

پروفيل هاي آماده ساخته مي شوند، در ساليدوركز مانند ورقكاري، مدلسازي سطح و بسياري دستورات ديگر پنجره 

تعريف مي شود و امكانات الزم را در اختيار شما قرار مي  part مخصوص وجود دارد اما اين پنجره در داخل محيط

 .ري ابتدا الزم است مروري بر نحوه كشيدن اسكچ هاي سه بعدي داشته باشيمدهد. براي طراحي استراكچر جوشكا

به ياد داريد كه براي كشيدن اسكچ هاي دو بعدي الزم است يك صفحه انتخاب شود. اما براي كشيدن اسكچ سه بعدي 

 3D، روي نه اسكچنيازي به انتخاب صفحه مختصات نيست. در نوار ابزار اصلي به تب اسكچ رفته و از فلش زيرين گزي

Sketch   كليك كنيد. سپس روي يكي از المان هاي هندسي كليك نموده و شروع به كشيدن نماييد. همانطور كه

نمايش داده مي شوند كه اين دو حرف نشاندهنده صفحه  X,Y,Z مي بينيد در كنار نشانگر موس دو حرف از سه حرف

 .اي است كه اسكچ در آن ايجاد مي شود
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 : كشيدن اسكچ در محيط اسكچ سه بعدي1تصوير شماره 

يد نعوض كنيد. براي اينكه بتواندر اسكچ سه بعدي صفحه كليد، به سرعت صفحات را  Tab شما مي توانيد با زدن كليد

در اين محيط اسكچ هاي مقيد داشته باشيد عالوه بر اندازه اسكچ ها، بايد راستاي آنها را نيز مشخص كنيد. كافي است 

كه  Along X,Y,Z سه گزينه جديد مالحظه خواهيد كرد Add Relations روي هر خط كليك كنيد. در بخش

 .گيرد ر صورت انتخاب هر يك، خط در راستاي مشخص شده قرار ميد

  

 : تغيير صفحات رسم در اسكچ سه بعدي2تصوير شماره 
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 ومد درس
در هنگام كار با بخش استراكچر جوشكاري بدون شك يكي از موارد اصلي كه به آن نياز پيدا مي كنيد اين است كه 

يك پروفيل دلخواه را طراحي نماييد. براي اين كار مراحل ايجاد يك قطعه جديد را طي كنيد. وارد يكي از صفحات 

ده و مقطع پروفيل مورد نظر را بكشيد. بهتر است مبدأ مختصات مركز اسكچ باشد. اما بصورت كلي هر لبه يا نقطه ش

اي از اسكچ مي تواند به عنوان نقطه مرجع انتخاب شود. پس از مقيد كردن اسكچ از قسمت اسكچ خارج شويد و در 

در اين قسمت شما مي توانيد مشخصات مورد شويد.  Custom وارد تب Properties قسمت (File) منوي فايل

 .نظر طرح خود را وارد نماييد

  

 : كشيدن پروفيل دو بعدي دلخواه و وارد كردن اطالعات (توضيحات)2تصوير شماره 

را انتخاب نماييد.  Type, Text را وارد و در قسمت Description كلمه Property name در زير قسمت

وارد كنيد. اين نام در زمان بازخواني پروفيل نمايش داده  Value حال نام و مشخصات پروفيل مورد نظر را در قسمت

كه از قسمت آموزش ورقكاري كنيد. همانطور  Save as خواهد شد. در مرحله بعد اسكچ را از درخت طراحي انتخاب و

به ياد داريد امكان ذخيره فرمت هاي دلخواه در آرشيو ساليدوركز وجود دارد اما الزم است از فرمت استاندارد اين نوع 
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است كه در  sldlfp. فايل ها تبعيت شود. قسمت استراكچر نيز پسوند فايل هاي مربوط به خود را دارد. اين پسوند

تخاب مي شود. اين اسكچ را با اسم مشخص كننده پروفيل و نوع فايل ذخيره گفته شده ان Save as type قسمت

در محل ذخيره پروفيل هاي استاندارد و پيش فرض ذخيره كنيد. بهتر است براي ذخيره پروفيل هاي طراحي شده 

ال، ر نوع مقطع (بر فرض مثخود، فولدر جديدي در آن قسمت بسازيد. فولدر اول بيانگر نوع استاندارد، فولدر دوم بيانگ

نوع مقطع ميتواند دايره، مستطيل، مربع و ... باشد) است و در نهايت نامي كه براي ذخيره انتخاب كرده ايد به عنوان 

  .نام مقطع تعيين مي شود

 

 : ذخيره پروفيل مورد نظر در مسير مقاطع پيش فرض4تصوير شماره 
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 سوم درس
در درس گذشته در خصوص نحوه طراحي و وارد كردن پروفيل با مقطع دلخواه و همچنين ضرورت اين كار توضيح 

ه كه گفته شد تعداد مقاطع موجود در بخش استراكچر بسيار محدود است و از طرف ديگر بدون شك داديم. اما همونگون

طراحي يك به يك مقاطع مورد نياز در پروژه ها بسيار زمان بر خواهد بود. لذا نياز داريم تا از نحوه وارد كردن مقاطع 

كه با استفاده از استاندارد هاي موجود مقاطع بسيار  بيشتر مطلع شويم. خوشبختانه ساليدوركز اين امكان را فراهم آورده

  Design  - زيادي در اختيار طراح قرار گيرد. براي شروع وارد محيط طراحي قطعه شويد. در قسمت كتابخانه طراحي

library - وارد بخش Solidworks content شده و روي پوشه Weldment  كليك كنيد. مالحظه مي كنيد

اري در پايين ان نمايش داده مي شوند. براي دانلود هر يك از استاندارد ها كليد كتلف با نماد جوشكه استاندارد هاي مخ

كنترل را نگه داشته و روي آن استاندارد كليك و سپس محل دانلود را مشخص كنيد. البته اين محل ميتواند دسكتاپ 

آن زيپ و كل پوشه استاندارد را در محل ذخيره شما يا هر پوشه در دسترس ديگر باشد. فايل زيپ دانلود شده را بايد 

 فايل هاي مربوط به استراكچر كپي كنيد. براي پيدا كردن محل ذخيره فايل هاي استاندارد استراكچر ها، در قسمت

Options  وارد File locations شده و از قسمت Show folders for گزينه Weldment Profiles  را

 .محل نگهداري اين فايل ها مشخص مي شود Folders ر قسمتانتخاب كنيد. با اين كار د

  

 File locations : پيدا كردن محل ذخيره پروفيل هاي جوشكاري از طريق5تصوير شماره 
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حل پيش فرض برنامه، امكان استفاده از مقاطع موجود در آن استاندارد در نهايت با كپي كردن فولدر استاندارد در م

براي طراح يا كاربر فراهم مي شود. اكنون كه ابزار كار با بخش استراكچر را بدست گرفته ايد، ميتوانيم از جلسات آينده 

 .وارد قسمت طراحي استراكچر شويم
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 چهارم درس
 در جلسه گذشته آموزش ساليدورك قسمت اول تنظيمات جانبي طراحي استراكچر هاي جوشكاري از طريق پنجره

Structural member  دامه تنظيمات مربوطه را توضيح خواهيم داد. پس از موارد را شرح داديم. در اين جلسه ا

را مشاهده مي كنيد.  Mirror profile كه در جلسه گذشته گفته شد، گزينه Corner treatment مربوط به

در بعضي پروفيل ها مانند پروفيل هاي قوطي و لوله كه خود نسبت به مركز تقارن دارند، اين دستور بي فايده است. با 

فعال مي شوند كه يكي از آنها  Vertical axis و  Horizontal axis تيك اين دستور گزينه هاي پايين آنزدن 

را بايد انتخاب كرد. واضح است كه يكي از گزينه ها موقعيت پروفيل را نسبت به خط افق و ديگري نسبت به خط 

  .عمودي قرينه مي كند

 

)L : نحوه قرار گيري پروفيل نبشي6تصوير شماره   با بال هاي غير مساوي در حالت اوليه (
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)L : نحوه قرار گيري پروفيل نبشي7تصوير شماره    با بال هاي غير مساوي در حالت معكوس (
 

  

)L قرار گيري پروفيل نبشي: 8تصوير شماره   حالت معكوسبا بال هاي غير مساوي در  (
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عالوه بر اين امكان ايجاد قرينه، امكان تعيين زاويه بصورت جداگانه وجود دارد. تغيير زاويه پروفيل ها كه آنها را از حالت 

 .عمودي خارج مي كند در عمل چندان معمول نيست و در شرايط بسيار خاصي اتفاق مي افتد

  

 : تعيين زاويه پروفيل ها9تصوير شماره 

قابل مالحظه است. با اين گزينه امكان تعيين محل ادامه پروفيل   Locate profile در پايين ترين قسمت نيز گزينه

ده ايد كه طراحي يك استراكچر فلزي مشابه يك ها از روي نقاطي از پيش تعيين شده وجود دارد. تا كنون متوجه ش

است كه مسير آن از طريق اسكچ سه بعدي و مقطع آن از مقاطع استاندارد موجود انتخاب مي شود.  Swept عمليات

مشخص مي شود. در حالت  Locate profile اما محل قرار گيري اين مقاطع نسبت به مسير با استفاده از گزينه

عموال روي مركز مقاطع (در مقاطعي مانند قوطي، لوله، تير آهن) وجود دارد. با زدن اين گزينه پيش فرض اين مسير م

بصورت خودكار روي يكي از مقاطع زوم مي شود و نقاط اصلي در طراحي اسكچ مقطع نمايان خواهد شد. هر يك از 

  .اسكچ مسير قرار داردآن نقطه روي  Swept اين نقاط را كه انتخاب كنيد مانند آن است كه در عمليات

  



÷÷ 

 
 

  )راحي استراكچر و شاسيطساليد وركز ( پيشرفتهآموزش 
 شركت آراكو

 3واحد  – 192پالك   -خيابان ميرخاني نرسيده به ميدان توحيد  -خيابان دكتر قريب  –انتهاي بلوار كشاورز  –آدرس : تهران 
 021-66129745فكس  : تل                                                            021-66561974تلفن : 

                                 www.araco.ir آدرس سايت :                                        Info@araco.irپست الكترونيك : 

P a g e  11 

 

 Locate profile : انتخاب محل مبناي پروفيل با استفاده از10تصوير شماره 
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  پنجم درس
است. در صورتي كه آموزش  Trim/Extend يكي از دستورات اصلي بخش استراكچر جوشكاري در ساليدورك، دستور

مقدماتي ساليدورك (بخش اسكچ) را از مجموعه آموزش هاي ما دنبال كرده باشيد، حتما مي دانيد كه  هاي بخش

اصول اين دو دستور بر چه مبنايي استوار است. اما براي آن دسته از عزيزاني كه آشنايي كامل با بخش اسكچ ندارند، 

ص است براي بريدن ادامه و يا ادامه دادن يك الزم است گفته شود اين دو دستور همان طور كه از اسمشان نيز مشخ

پروفيل يا خط تا محل تقاطع آن با يك پروفيل يا خط ديگر است. با اين توضيح مختصر به سراغ اصل موضوع مي رويم. 

 .ايجاد كنيد 1ابتدا با استفاده از ابزار اسكچ سه بعدي، اسكچي مشابه تصوير شماره 

  

 : اسكچ سه بعدي با اين ابعاد ايجاد كنيد11تصوير شماره 
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قسمت چهار چوب باال و پايه هاي اصلي را ايجاد نماييد.  Tube (Square) 5*50*50حال با استفاده از پروفيل 

استفاده  4*40*40پس از آن براي ايجاد پايه هاي ضربدري و تقويت كننده هاي مياني چهارچوب ميز از پروفيل قوطي 

 .كنيد

 

 : ميز طراحي شده بدون دستور تريم12تصوير شماره 

در اين مرحله در صورتي كه دقت كنيد، مي بينيد كه بعضي قسمت ها پروفيل ها درون هم فرو رفته اند كه از لحاظ 

ا استفاده از ابزار تريم بخش هاي اضافي عملي غير ممكن است و طراحي را غير قابل اتكا مي كند. به همين منظور بايد ب

گزينه براي بريدن، فارسي بر  4كليك كنيد. در قسمت بااليي  Trim/Extend را بريد. براي اين كار روي دستور

خواهيد  كردن، اتصال لب به لب روي هم در دو حالت وجود دارد. در قسمت پايين آن بايد پروفيل هايي را كه مي

ل شود انتخاب كرده و در قسمت پايين آن نحوه بريده شدن (توسط صفحه يا بدنه) را انتخاب عمليات روي آنها اعما

  .مي كنيد
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 Trim/Extend : انتخاب بدنه هاي مورد نظر و ابزار برش در دستور13تصوير شماره 
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  ششم رس د
يخش استراكچر جوشكاري ساليدورك را توضيح داديم. امروز براي  Trim/Extendهفته گذشته مقدمات دستور 

آنها را  يك يا چند پروفيل ارائه توضيحات بيشتر در خصوص اين دستور، به جزئيات بيشتري مي پردازيم. براي بريدن

بايد در پنجره اول انتخاب كنيد، يعني در زماني كه اين پنجره آبي رنگ است. حتما مي دانيد در ساليدورك و در هنگام 

اجراي يك دستور، پنجره اي كه فعال است به رنگ آبي در مي آيد. وقتي پنجره اي آبي است هر جزئي از طراحي كه 

 فتعري موضوع آن براي شده انتخاب جزء هم 		است كه قسمتي از پنجره آبي بوده است. اگر انتخاب شود، فرض بر آن

 اسكچ يا صفحه يك روي چنانچه دستور، همين اجراي هنگام در مثال براي. شود مي داده نمايش ان اخطار نباشد، شده

ي ورزد. حال در حالت آبي بودن م اجتناب آن انتخاب از ساليدورك افزار نرم و شده داده نمايش اخطار شود، كليك

) اگر يك صفحه را انتخاب كنيد، نرم افزار ساليدورك با همين منطق آن Trimming Boundaryمستطيل دوم (

) براي برش Face/Planeرا به عنوان يك بدنه و يا يك صفحه براي برش مشخص مي كند. البته انتخاب صفحه (

) استفاده كنيد. اين حالت بويژه در مواقعي Bodyبرش يك پروفيل از بدنه ( راحت تر است اما گاهي نيز الزم است براي

  كه محل برخورد بصورت مستقيم نباشد، كاربرد دارد.

	  
  : برش پروفيل با استفاده از صفحه14تصوير شماره 
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ض را به چند قسمت تقسيم مي كند. مشاهده مي كنيد، هر برشي پروفيل پيش فر 1همانگونه كه در تصوير شماره 

) وجود دارد. البته ساليدورك بصورت Discard) يا خذف (Keepبراي هر قسمت گزينه اي جهت نگه داشتن (

هوشمند معموال قسمت هاي مورد نياز را تشخيص داده و بصورت خودكار براي آنها گزينه نگه داشتن را انتخاب ميكند 

  ن بخش ها امكان تغيير اين وضعيت وجود دارد.اما با كليك روي هر كدام از اي

	  

  : گزينه هاي نگه داشتن و حذف براي هر قسمت پروفيل15تصوير شماره 
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  هفتمرس د
در اين جلسه مطالب پاياني اين مبحث  Trim/Extendدر ادامه آموزش استراكچر جوشكاري ساليدورك و دستور 

 نحوه همچنين. دارد كاربردي چه و چيست		 Trim/Extendگفته مي شود. در جلسات قبل توضيح داديم كه دستور 

كه معيار برش صفحه باشد نيز بيان كرديم. در اين جلسه نحوه بريدن پروفيل با  زماني در را دستور اين از استفاده

) را توضيح مي دهيم. ابتدا الزم است توضيح دهيم كه اصوال Extend) و بلند كردن پروفيل (Bodyاستفاده از بدنه (

برخي طراحي ها و مقاطع، دو چرا براي بريدن گاهي از يك بدنه مرجع استفاده مي كنيم. دليل اين امر آن است كه در 

نگاه كنيد. اگر ميخواستيم براي برش اين پروفيل از  1پروفيل تنها در يك سمت با هم تقاطع ندارند. به تصوير شماره 

صفحه استفاده كنيم، بايد سه صفحه را انتخاب مي كرديم. اما در اين حالت امكان اتخاب تنها با يك بدنه وجود دارد. 

يط مقطع برش پروفيل ممكن است اندكي پيچيده شود و با ابزار اوليه مانند اره هاي مختلف ايجاد آن البته در اين شرا

  ممكن نباشد.

	  

  برش پروفيل با استفاده از بدنه:  16تصوير شماره 

 ) را براي بريدن انتخاب كنيد، گزينه هاي ديگري نمايش داده مي شود. اولين حالتBodyدر حالتي كه گزينه بدنه (

) است. تفاوت برش ساده و دقيق را در تصاوير Coped cut) يا انتخاب برش دقيق (Simple Cutانخاب برش ساده (

  مي توان ديد. 3و  2شماره 
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  Simple cut: برش ساده يا پيش فرض 17تصوير شماره 

	  

	  

  caped cut: برش دقيق يا 18تصوير شماره 

باشد، گزينه ديگري با  Simple cutدر حالتي كه بدنه به عنوان مرجع برش انتخاب شود و از سوي ديگر نوع برش، 

(درز جوشكاري) اضافه مي شود. با انتخاب اين گزينه امكان ايجاد درز ( يا فاصله بسيار كم ) براي  Weld gapعنوان 

  جوشكاري وجود دارد.
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  )weld gap( : ايجاد درز جوشكاري19تصوير شماره 

) عمليات مشابه برش است. تنها با تغيير انتخاب Extendدر صورتي كه نياز به عمليات ادامه يك پروفيل نيز باشد (

  ست آن، مي توانيد پروفيل را تا محل دلخواه ادامه دهيد.صفحه و تشخيص در
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  هشتم رسد
توضيحات كاملي داده شد. در اين جلسه  Trim/Extendجلسات گذشته آموزش ساليدورك در خصوص دستور 

) را بررسي مي كنيم. مي دانيم كه در طراحي و ساخت استراكچرهاي جوشكاري در End Capدستور ايجاد كپه (

اين صفحه تنها براي ايجاد نمايي  بعضي مواقع الزم است در انتهاي پروفيل صفحه اي قرار داده شود. در برخي مواقع

بهتر و پوشاندن انتهاي كار قرار داده مي شود. اما گاهي اين كپه ها كاربرد عملياتي تري دارد. زماني كه نياز به قراردادن 

. اما دپايه هاي قابل تنظيم و يا جاي پيچ باشد، نياز به كپه داريد. البته كپه را با دستور اكسترود نيز مي توان ايجاد نمو

  اين كار انجام شود. End Capاصولي تر آن است كه با استفاده از دستور 

است، بايد صفحه يا صفحات مربوطه  Parametersكليك كنيد. در مستطيل اول كه قسمت  End Capروي دستور 

ها وجود انتانتخاب شود. اين صفحات بايد طبيعتا صفحات انتهاي پروفيل باشند. در قسمت بعد سه حالت براي كپه 

  دارد. حالت اول بصورت بيروني و دو حالت ديگر بصورت دروني (داخل پروفيل) هستند.

	  

  )Outward( : ايجاد كپه نهايي در حالت بيروني20تصوير شماره 

	  

  خامت ورق كپه وجود دارد.ضمالحظه مي شود كه در مستطيل پاييني امكان تعيين 
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در اين حالت امكان ايجاد آفست  )Internal( : ايجاد كپه نهايي در حالت دروني21تصوير شماره 		

  محوري نيز وجود دارد.

	  

) Thickness Ratioدر قسمت بعدي كه مربوط به تنظيمات آفست است، دو حالت قابل انتخاب است. در حالت اول (

  ) بر اساس عدد.Offset Valueروفيل و در حالت دوم (بر اساس ضخامت پ

	  
  : تعيين آفست22تصوير شماره 

	  

به سمت بيرون نيز وجود دارد. ابعاد مقطع كپه بزرگتر از ابعاد  Outwardهمچنين امكان تعيين آفست در حالت 

  مقطع پروفيل باشد.
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  : امكان تعيين آفست به سمت بيرون23تصوير شماره 

 Cornerا وجود دارد. در صورتي كه گزينه در قسمت آخر نيز امكان انتخاب پخ، شعاع و يا حالت ساده براي كپه انته

Treatment ) را فعال كنيد، بايستي نوعFillet / Chamfer.و اندازه آن مشخص شود (  
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  نهمرس د
مي  چر جوشكاري را فرار اين بخش از آموزش پيشرفته ساليدورك، نحوه ايجاد سريع صفحه تقويتي در محيط استراكد

ات تقويتي تمركز تنش را بخصوص در تير هايي كه بار جانبي به آنها وارد مي شود و فاصله پايه ها يا تكيه گيريم. صفح

ي نقطه جوش وارد مي كند، مناسب است تا تمركز تنش را از گاه هاي آنها به حدي است كه ايجاد گشتاور خمشي رو

بين برده (از طريق افزايش بازوي تحمل گشتاور) و به پايداري استراكچر كمك نمايد. استراكچر ميزي را تا كنون مرحله 

ول كليك كنيد. در قسمت ا Gussetبه مرحله طراحي كرده ايم باز كنيد. براي ايجاد صفحات تقويتي روي دستور 

بايد محل تالقي را مشخص كنيد. براي اين كار دو صفحه از مقاطعي كه مرد نظر است را انتخاب نماييد. البته اين دو 

درجه داشته و داراي محل تالقي باشند. در مرحله بعد يكي از دو نوع صفحه (مربع  180صفحه بايد زاويه اي كمتر از 

اب هركدام از اين صفحات، فاكتور هاي آنها نمايش داده مي شوند تا با پخ خورده يا مثلث) انتخاب شود. در صورت انتخ

  تعيين اين فاكتورها، ابعاد صفحه تقويتي مشخص مي شود.

	  

  : صفحه تقويتي مثلثي شكل24تصوير شماره 

و بع (يا مستطيل) بايد اندازه ددر صورت انتخاب شكل مثلث، فاصله دو ضلع آن بايد تعيين شود. در صورت انتخاب مر

ضلع كامل، يك ضلع پخ خورده و زاويه پخ يا دو ضلع پخ خورده مشخص گردند. پس از آن گزينه ديگري وجود دارد 

  كه با ايجاد پخ در انتهاي كار، فضا براي جوشكاري لبه كار باز بوده و نيازي به سنگ زدن جوش نباشد.
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  : ايجاد صفحه تقويتي بصورت مربع با پخ بيروني و داخلي25تصوير شماره 

	  

در قسمت بعد اطالعات مربوط به ضخامت شامل ضخامت ورق و سمت قرار گيري آن (از وسط، به باال و يا پايين) 

مشخص مي گردد. پس از آن و در قسمت آخر موقعيت صفحه تقويتي مشخص مي گردد. اين محل مي تواند در وسط 

) باشد. همچنين امكان ايجاد آفست نسبت 3ماره ) و يا در هر يك از گوشه ها (مانند تصوير ش2و1(مانند تصاوير شماره 

  به محل هاي استاندارد پيش بيني شده و تعيين جهت آفست وجود دارد.

	  
  : تعيين موقعيت صفحه تقويتي و آفست26تصوير شماره 
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  دهمرس د
آموزش نهايي در بخش استراكچر فلزي ساليدوركز بحث جوشكاري است. براي جوشكاري و مشخص نمودن مسيرهاي 

 مسير انتخاب براي روش دو		Settings		بخش در شده باز پنجره در. كنيد كليك		Weld Bead		آن، روي دستور

 در جوشكاري عمليات خواهيم مي كه هايي لبه يا و ها بدنه صفحات، انتخاب مبناي بر اول روش. دارد وجود جوشكاري

). Weld Path) ور روش دوم بر اساس انتخاب مسير جوشكاري (Weld Geometry( پذيرد صورت آنها تقاطع

در روش اول ابتدا بايد در مستطيل اول و دوم صفحات يا بدنه هايي را كه ميخواهيم در محل تقاطع آنها عمليات 

 قسمت در. شود مي مشخص الكترود اندازه		Bead Size		جوشكاري انجام شود انتخاب مي كنيم. سپس در قسمت

  كامل (دور تا دور) امكان پذير است. بصورت يا و شده انتخاب سمت دو هر در جوشكاري انتخاب بعد

  

  Weld Geometry		: ايجاد مسير جوشكاري با استفاده از27ر شماره تصوي

  

در حالت دوم كه انتخاب مسير جوشكاري است تنها يك مستطيل وجود دارد كه در آن بايد مسير يا مسير هاي 

جوشكاري مشخص شوند. تا زماني كه لبه هاي مورد نظر به همديگر پيوسته هستند، نيازي به انتخاب مسير جديد 

)New Weld Path نيست. اما اگر اين لبه ها از هم جدا باشند بايد با استفاده از اين گزينه مسير هاي جديد را (

  .شود مي انتخاب الكترود اندازه	Bead Size		انتخاب كرد. در اين حالت هم در قسمت
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  Weld path		: ايجاد مسير جوشكاري با استفاده از28تصوير شماره 

  

ميدانيم كه در بسياري از سازه ها نيازي به جوشكاري كامل در قسمت بعد اما گزينه اي براي جوش متناوب وجود دارد. 

يك ضلع نيست. اين موضوع زماني بيشتر اهميت پيدا مي كند كه ضلع مورد نظر طول زيادي داشته باشد. الزم است 

توجه كنيد كه افزايش طول جوشكاري منجر به افزايش زمان عمليات مورد نياز (افزايش هزينه)، افزايش تنش هاي 

ماند در قطعه و همچنين افزايش امكان اعوجاج در قطعه است. لذا استفاده از جوشكاري متناوب مي تواند بسيار پس

 Gap and Weld		گزينه دو بين از. كنيد كليك		Intermittent Weld		مفيد باشد. براي اين كار روي گزينه

length		و		Pith and Weld length		نماييد. بر فرض ما با استفاده از گزينه  انتخاب خود نياز به توجه با را يكي

 انجام را كار اين		10mm		و		20mm		) با اعدادWeld Length) و طول جوش (Gapاول يعني تعيين فاصله خالي (

  .دهيم مي
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  مشخص كردن طول جوش و فاصله جوش :29تصوير شماره 

  

  در نهايت با تأييد اين مراحل، نمايش جوشكاري را بصورت اجرائي و همراه با عالمات آن خواهيد ديد.

  

  

  Weld Bead		: نمايش اجرائي دستور30تصوير شماره 
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  يازدهمرس د
در جلسه گذشته عمال با آموزش ايجاد نمايش جوشكاري در مدل، آموزش هاي مربوط به طراحي استراكچر فلزي در 

 Extruded Cut, Hole		قبيل از ديگري دستورات		Weldment		ساليدوركز به پايان رسيد. البته در پنجره

Wizard, Chamfer	 همين نام در  به دستورات با كامل مشابهت دليل به كه دارد وجود نيز	

 نقشه تهيه به مربوط كلي هاي آموزش به جلسه اين در اما. بود خواهد ضروري غير آنها آموزش		Features		بخش

  .پردازيم مي جوشكاري استراكچر هاي

 Make		كرد انتخاب توان مي كه هايي گزينه از يكي		New		همانطور كه مي دانيد با كليك بر روي فلش آيكن

Drawing from Part/Assembly	نظر، مورد نقشه كادر و كاغذ اندازه انتخاب و گزينه اين روي كليك با. است 

 مطالب اين در اما. ايم داده آموزش گذشته در را قطعه يك مختلف نماهاي دادن قرار. شويد مي كشي نقشه محيط وارد

  .گيريم فرا را جوشكاري استراكچر نقشه تهيه به مختص نكات داريم قصد

  

  : ورود به محيط نقشه كشي ساليدورك و قرار دادن نماهاي مختلف31ر شماره تصوي

يكي از مهمترين و كاربردي ترين ويژگي هاي ايجاد استراكچر جوشكاري در اين محيط و با استفاده از اين دستورات، 

) به آساني هرچه بيشتر مي باشد. ليست برش جدولي است شامل نوع و اندازه Cut Listامكان تهيه ليست برش (

پروفيل، طول و زواياي برش آن كه به كمك آن مي توان به راحتي سازه را اجرا كرد. براي اين كار كافي است روي يكي 

 كليك		Weldment Cut list		 روي		Annotation		پنجره در		Tables		از نما ها كليك كنيد. سپس از فلش دستور
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 موارد كردن اضافه امكان اما. است آنها طول و اقالم شامل شده مشخص جدول كنيد مي مالحظه كه همانگونه. نماييد

  .داد خواهيم توضيح آنها خصوص در آينده جلسات در كه دارد وجود جداول اين به نيز ديگري

  

  براي يك سازه فلزي )Weldment Cut List(: ايجاد جدول اقالم برش 32تصوير شماره 
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  دوازدهمرس د
در جلسه گذشته در خصوص تهيه نقشه استراكچر جوشكاري و همچنين مختصري پيرامون جدول اقالم برش 

)Weldment cut list توضيح داده شد. در اين جلسه مطابق آنچه كه گفتيم، موارد كامل تري پيرامون جداول (

رديم، حتما مشاهده كرديد كه اين استراكچر توضيح داده خواهد شد. ذر جلسه گذشته كه جدول اقالم برش را وارد ك

جدول شامل چهار ستون بود. ستون اول مربوط به شماره اقالم و براي نشان دادن قطعه مربوطه به هنگام استفاده از 

بالن مي باشد. ستون دوم تعداد مورد استفاده را نمايش داده. ستون سوم مشخصات پروفيل و ستون چهارم طول آن 

د. اما ساليدورك امكان اضافه نمودن ستون هاي ديگري را نيز براي اين جدول فراهم آورده. پروفيل را نمايش مي ده

براي اضافه نمودن ستون هاي دلخواه به جدول برش كافيست كه روي يكي از ستون ها كليك راست كنيد. در بين 

 و		Column Right		هاي گزينه از يكي روي سپس. برويد		Insert		گزينه هاي به نمايش در آمده روي گزينه

 اشم براي چپ يا راست سمت در اضافي ستون يك گزينه دو اي كه است مشخص كنيدو كليك		Column Left		يا

 Property( چپ سمت قسمت در. كنيد كليك آن ستون سر روي بر اضافي ستون ايجاد از پس حال. كنند مي ايجاد

Manager) مشخصات ستون (Column Propertiesوان ويژگي دلخواه يا استاندارد را براي ) كه در آن مي ت

  ستون تعيين كرد به نمايش در آمده.

  

  ه ويژگي ستون در آن مشخص مي شود.ك		Column Properties		: پنجره33تصوير شماره 

از بين مشخصات ) و User Definedمشخصات اين ستون هاي اضافي مي تواند بصورت تعيين شده توسط كاربر (

 روي از و كليك		Cut List item property		پيش فرض باشد. براي تعيين مشخصات پيش فرض روي گزينه
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گزينه مورد نظر خود را انتخاب كنيد. ما در اين قسمت دو ستون براي 		Costume property		قسمت

  .كرديم انتخاب را) پروفيل انتهاي و ابتدا برش زاويه(	Angle2	و		Angle1	نمايش

  

  : انتخاب زاويه برش براي ستون هاي اضافه شده34تصوير شماره 

	  

  


