
 آن انواع و اسکسو بال

 :مقدمه

 و پان   بان   کاه  ساامهه  تؼادای   بواساهه  و اسا   مهاس   یا   و پنچا   اساینددل  یا   ضاام   اساکسو  باال 

 تطاکن   زا باا   زانادمان  و لقا   حاداق   باا  قادز   انمقاال  یکیازماه  سنسام   یا   منگنسناد  قاساز  مهاس  

 و نناسو  باه  ماوزگطا  یاا  خها   حسکا   باه  یوزانا   حسکا   تبادی   اساکسو  باال  اغای   وظنفاه  .مندهداد 

 اش اسامفای   باا  اساکسو  باال  سااشندگان  .منباضاد  باا   پاریس   باشگطا   و زانادمان  یقا    باا  باالؼک،  

 باا  اساکسو  باال  تولناد  باه  اقادا   ناوزی  یاا  سادگصن   ػهیناا   طسیا   اش یقنا   کدماسل  و سااخ   فسایدادها  

 مهیاو،   ساتم   باه  مدجاس  یقنا   حسازتا   ػهیناا   اػهاال  ههچدان   .مندهایداد  باا   ضاناز  پسوفنا   یقا  

 ساد   و یقنا   اساکسوها   باال  .منگاسیی  تولناد   اساکسوها   باال  باا    ػهاس  و بااز  تحها   ظسفنا  

 طاول  ههچدان   و باا   سافم   پااین    تحسیا   گطاماوز  باا  ههاسا   غادا   با   یقنا    زوان  حسکاا   خاوزی  

 ػهاس  طاول  و زوان حسکاا   قابینا   باا  نناص  ضاد   ناوزی  اساکسوها   باال  .مندهداد  ازائاه  بندا   پانص  قاب  ػهس

 .منطوند ساخمه پاین  قنه  البمه و ک  یق  با ػهوم  کابسیها  جه  با  سسوی،

 باسا    ش  گطاماوز  ساو   یا   حادوی  یز آن ننااش  ماوزی  گطاماوز  و باوی   یزغاد  90 اساکسو  باال  بااشی  

 .منباضد یکسان ضسایط یز سدم  ها  مهس  و پن 

 لقا    حار   باا    پاریس   باشگطا   و انزانادم  باه  منماوان  کنفنا   باا  اساکسوها   باال  خػوغانا   اش

 پسوفایا   یز الؼاای   فاو   ساه   کنفنا   ههچدان   .نهاوی  اضااز   ...و باا   سافم   اساکسو   باال  گا  با   یق 

 .منگسیی آنها مسنس و ها سامهه بن  اغهکاک ضدید کاهص باػث ها سامهه مسنس

 اناسض   نمنجاه  یز و  ضاد  اساکسو  باال  حسکا   باسا    ش  تحسیا   گطاماوز  کااهص  موجا   باا   زانادمان 

 ضاک   تغنناس  و غافس  نصییا   لقا   نناشمداد  CNC هاا   ماضان   .آماد  خواهاد  پااین   هصیداه  و مػاسف  

 باه  ساامهه  مسانس  ضاناز  پسوفایا   متػاوظ  طساحا   طسیا   اش لقا   .منباضادد  )باا   سافم  ( کهنداه  ا سامن  

 ( 1 ضک ( Gothic arm ضک 

 CNC هاا   ماضان   یز .اسا   حار   قابا   (preloading) بازگاراز   پانص  طسیا   اش ههچدان   و

 یسمناب  جه 

 انجاا   اساکسو  باال  بازگاراز   پانص  تکسازپاریس  یها   موقؼنا   یقا   و حاداکرس  )اسامحکا  ( سافم   باه 

 اش حاغا   ناامهیو،  گطاماوز  و اغاهکاک  افاصایص  موجا   حاد  اش بانص  بازگاراز   پانص  البماه  .منگناسی 

 ماضان   یز ههچدان   .انجاماد  ما   واساکس  باال  ػهاس  کااهص  و حاساز   تولناد  باه  نهایا   یز کاه  منگسیی آن

 یز حسکما   هان   موتاوز  یوزان نمنجاه  یز کاه  منگاسیی  ضاسایه   باسوش  موجا   غافس  لقا   CNC هاا  

 پانص  مقاداز  اساکسو   باال  سااشند     HIWIN ضاسک   . (lost motion) افماد  نها   اتفاا   محاوز 

 .منکدد توغنه C revs(6 (10 پایه ییدامنک  باز یزغد 8 تا حداکرس زا بازگراز 



 
 Gothic arm ضک  به سامهه مسنس ضناز پسوفای  :1 ضک 

 بهنداه  اساکسوها   باال  تولناد  باه  مدجاس  HIWIN اساکسوها   باال  سااخ   و طساحا   متػاوظ  فسایداد 

 محػاو    ازائاه  قابینا   ضاسک   ایا   ههچدان   .اسا   گسییاد   حسازتا   اتاف   کهماسی   باا  و لقا   بادون 

 .یازی مطمس  سفازش به ISO و JIS   DIN اسماندازیها  بس مدهب  زا خوی

 و تؼهناس  سااخ    کنفنا   طساحا    ناوع  جهیاه  اش .یازی بسامگ   شیاای   ػواما   باه  اساکسو  باال  ػهاس 

 ییداامنک   بااز  باس  ماورس  اساسا   ػواما   .منباضاد  (C) ییداامنک   محاوز   بااز  کاه  اغای   ػاما   و نگهاداز  

 یز کاازبسی  باسا   .ساهح   ساتم   و ماوای  خاواظ  هاا   ساامهه  مسانس  پسوفایا   یقا   اش ػبازتداد  محاوز  

 یاا  ( مماس  250000 مموساط   محاوز   ییداامنک   بااز  تحا   پنطادهای   ػهاس  حاداق   CNC هاا   ماضان  

 ما   جاا   B کنفنما   زی  یز اناد  ضاد   طساحا   باا   کنفنا   باا  کاه  اساکسوهای   باال  .منباضاد  )یوز 610

 لطاو  باه  اساکسوها  باال  یزغاد  50 .)ضاد   طساحا   ػهاس  طاول  باه  زساندن  احمهاال  یزغاد  90 ( گنسناد 

 .منسسدد ننص ضد  طساح  منصان بسابس 4 ال  2 ػهس

HIWIN  هاا  ساامهه  مسانس  یز طساحا   متػاوظ  فااکموز  اش گناس   بهاس   باا (conformance 

factor) منباضاد  ساامهه  مسانس  غاحن   و یقنا   پسوفایا   باا  اساکسو  باال  تولناد  باه  قاایز  ساخ  تکدن  و. 

 .بهاند باق  ضد  طساح  مجاش محدوی  یز اسکسو بال محسک موتوز گطماوز منطوی باػث امس ای 

 .منکددد ایجای که  نویص سدگن  بازها  تح  و با  ها  سسػ  یز با  کنفن  با یسمگاهها 

 نناشمداد  منباضاددکه  CNC مانداد  یقنا   کازبسیهاا   باسا   مداسا   ضاد   سادگصن   یقنا   اساکسوها   باال 

 یز ضاد   ناوزی  اساکسوها   باال  آنکاه  حاال  هسامدد   هاا  یاتاقاان  یز تدظان   و محاوز   ها   باا    یقا  

 .یازند کازبسی بدد  بسمه غدایغ ماندد یق  ک  کازها 



 ایجاای  موجا   آن ػاد   کاه  اسا   حناات   اماس   اساکسو  باال  مهاس   و هاا  یاتاقاان  محفظاه  محاوز   ها  

 ػاد   باػاث  مطاکف   ایا   .منباضاد  پنچطا   گطاماوز  و ضاؼاػ   بااز  ضاام   کاه  ضاد   ممؼاایل نا بازهاا  

 منگسیی. اسکسو بال سسوی، ػهس کاهص و غحن  کازکسی

 

 (3 ضک ( ها سامهه باشگط  مسخه نوع نظس اش اسکسو بال انواع

  خاازج   ماسخص  سنسام (External recirculation) :  کاه  هاای   لولاه  طسیا   اش هاا  ساامهه 

 .منطوند هدای  مسنس ابمدا  به مسنس انمها  اش منطوند گراضمه کاز مهس  بنسون  سه یز

  اخیا  ی ماسخص  سنسام (Internal recirculation) :  هاا   کفها   طسیا   اش هاا  ساامهه 

 .منگسیند هدای  خوی مسنس ابمدا  به منطوند گراضمه کاز مهس  یزون که باشگط 

 بیداد  فاو   گاا   طاول  باا  اساکسو  باال (Super high lead ballscrew) :   اساکسو  باال  ناوع  ایا 

 یاخا   مسانس  کا   طا   اش پا،  هاا  ساامهه  یدجاا ا یز کاه  تفااو   ایا   باا  باوی   خاازج   چسخصناوػ  ضابنه 

 .منطوند هدای  مهس  ابمدا  به مهس  خوی یزون ػهن  سوزاخ ی  طسی اش مهس 

 
 ها سامهه باشگط  مسخه نوع نظس اش اسکسو بال انواع : 3 ضک 

 :یقم  کفس لحاظ به اسکسو بال انواع

 precision) خاوزی    ساد  یقنا   کافس  ساه  یز زا خاوی  تولناد   هاا   اساکسو  باال  HIWIN ضاسک  

ground)    مؼهاول   ضاد   ناوزی (ordinary rolled) یقنا   ضاد   ناوزی  و (precision grade 

rolled)   مندهد ازائه. 

 و یااب   مکاان  یقا   نناشمداد  کاه  هسامدد  کازبسیهاای   باسا   مداسا   خاوزی   ساد   یقنا   اساکسوها   باال 

 یز اساکسوها  باال  ایا   .باضادد  ما   یشیاا  ساسوی،  ػهاس  طاول  و زوان حسکا   ههچدان   و باا   تکسازپریس 

 .هسمدد ازائه قاب  یقم  کفس هف 

 ػهاس  طاول  و زانادمان  باا  البماه  و کا   یقا   باا  کازبسیهاا   جها   مؼهاول   ناوزی  کافس  اساکسوها   باال 

 .منطوند ساخمه با  سسوی،

 خاوزی   ساد   یقنا   ناوع  بان   سااخ   کنفنا   و یقا   لحااظ  باه  یقنا   ضاد   ناوزی  کفس اسکسوها  بال

 ساد   اساکسو   باال  باا  ماوازی  اش بساناز   یز اساکسوها  باال  ایا   .گنسناد  ما   قاساز  مؼهاول   ناوزی  ناوع  و

 خاوزی   ساد   ناوع  باا  آنهاا  هددسا   هاا   تیاسان،  البماه  منباضادد   مؼویضقاابی  خاوی  زی  ها   خاوزی  



 ازائاه  C6 یقما   کافس  تاا  زا خاوی  یقنا   ضاد   ناوزی  اساکسوها   باال  HIWIN .باوی  خواهداد  ممفااو  

 .پسیاخ  خواهن  یقم  هاس کفس موزی یز توضن  به امهای یز .مندهد

 منماوان  آنهاا  مههماسی   اش کاه  یازناد  یخالا   اساکسو  باال  کنفنا   و یقا   تؼنان   یز ممؼادی   فاکموزهاا  

 تحسیا   گطاماوز  یز تغنناس  لقا    هددسا    هاا   تیاسان،  ساه    شباس   گاا    خهاا   قبنا   اش ماوازی   باه 

 .نهوی اضاز  نویص سه  و حساز  تولند نناش  موزی

 :بازگراز  پنص ها  زوش انواع

 تهااس  شاویاه  ایجاای  موجا   کاه  منباضاد  Gothic پسوفنا   هاا  ساامهه  مسانس  ضاناز  باسا   پسوفنا   بهماسی  

 احمهاال  لقا   ناوع  یو زوش ایا   یز .گاسیی  ما   ساامهه  مسانس  ضاناز  و ساامهه  بان   نقهاه  یو یز یزجاه  45

 اتفاا   آنهاا  مسانس  ضاناز  و هاا  ساامهه  بان   ماا  اناد  م بااق   خاال   فضاا   اراس  یز آنهاا  اش یکا   .یازناد  وقوع

 .ها سامهه مسنس ضناز و سامهه ا سمن  ضک  تغننس ارس یز ییگس  و افمد م 

 طسیا   مداد  باه  خاوی  اماس  ایا   کاه  منباضاد  ضادن  حار   قابا   گاراز   بااز  پانص  زوش باا  اول ناوع  لقا  

 منباضاد  آنهاا  بان   اناداش  فاغایه  و مجاصا  مهاس   یو اش اسامفای   هاا  زوش ایا   اش یکا   .اجساسا   قاب  متمیف

 زوش .باسی  بهاس   آنهاا  اش کططا   بازگاراز   پانص  و فطااز   بازگاراز   پانص  حالا   یو باه  منماوان  کاه 

 یکا   .باسی  بهاس   ممفااو   طساحا   یو اش منماوان  نناص  زوش ایا   یز کاه  منباضاد  مهاس   یا   اش اسامفای   ییگس

 و بسساد  نقهاه  مهااز  باه  مسانس  زضانا  باا  ساامهه  تهااس  نقاا   کاه  بهاوز   هاا  ساامهه  ساایص  کاسین  بصزگماس 

 فضاا   اضاغال  لحااظ  باه  زوش ایا   .باضاد  ما   مهاس   مناان   گاا   یز ممفااو   گاا   طاول  اش اسمفای  ییگس 

 بازگاراز   پانص  باسا   مداسا   زوش ایا   کاه  توضان   ایا   باا  البماه  منباضاد  بهماس  مهاس   یو باه  نساب   کهمس

 بااز  یزغاد  5 اش کهماس  وشز ایا   توساط  بازگاراز   پانص  محادوی   بهماسی   .باضاد  ما   مموساط  هاا  

 تدهاا  کاه  افماد  ما   اتفاا   فیاص  ذاتا   خاغان   نمنجاه  یز یو  ناوع  لقا   .) 4 ضاک  ( منباضاد  (C) ییداامنک  

 .کاس  آن منصان اش مجاش  محدوی  یز ها سامهه و مهس  بن  اػهال  باز یاضم  نگه با منموان



 
 اسکسو بال بازگراز  پنص ها  زوش انواع : 4 ضک 

 :خوزی  سد  قن ی اسکسوها  بال

 ساد   یقنا   اساکسوها   باال  متمیاف  هاا   کافس  تکسازپاریس   و یااب   مکاان  یقا   بناانگس  1 جادول 

 یز اساکسو  باال  یااب   مکاان  یقا   بناانگس  E± جادول  ایا   یز .منباضاد  ) C6 تاا  HIWIN ( C0   خاوزی  

  انحاسا  بناانگس  بمستنا   π2e و 300e .منباضاد  یو  و اول هاا   سامون  یز ضاد   مطاتع  طاول   بااش  

 .منباضد اسکسو بال گا  ی  و منینهمس 300 طول یز خها

 یقنا   اساکسوها   باال  متمیاف  هاا   کافس  یز (Backlash) لقا   مقاداز  بناانگس  نناص  2 ضاهاز   جادول 

 .منباضد HIWIN   خوزی  سد 



 
 منکاسون  باه  هاا  اناداش  ( خاوزی   ساد   یقنا   اساکسوها   باال  متمیاف  هاا   کافس  یقا   : 1 جادول 

 .)منباضدد

 
 منکاسون  باه  هاا  اناداش  ( خاوزی   ساد   یقنا   اساکسوها   باال  متمیاف  هاا   کافس  لقا   : 2 جادول 

 .)منباضدد

 باال  یااب   مکاان  یقا   منینهماس  1000 تاا  800 طاول   بااش   یز C3 یقما   کافس  باسا   مراال  بؼداوان 

 21 اسکسو

 منکاسون   6 و 8 باا  بساباس  بمستنا   گاا   یا   طاول  یز و منینهماس  300 طاول  یز خهاا  انحاسا   منکاسون  

 .منباضد منکسون 10 کفس ای  یز لق  هچدن ه

 3 جادول  ضاس   باه  متمیاف  هاا   کافس  کاازبسی  باسا   اساکسو  باال  سااشند   پنطادهای  اش ا  خفغاه 

 توغانه  C4 تاا  C1 هاا   کافس  سادمس  فاسش  هاا   ماضان   باسا   جادول  ایا   طبا   مراال  بؼداوان  .منباضاد 

 و سادگصن   جهیاه  اش تاس  سحساا  یسامگاهها   باسا   مداسا   یقنقماس  هاا   کافس  آنکاه  حاال  .منطاوند 

 .یازند کازبسی بوزید  جن 



 
 HIWIN پنطدهای به اسکسو بال متمیف ها  کفس بسا  مداس  کازبسیها  : 3 جدول

 : ضد  نوزی اسکسوها  بال

 و پااین   اغاهکاک  نناشمداد  ههچداان  البماه  و کهماس  یقا   باا  کابسیهاا   باسا   ضاد   ناوزی  اساکسوها   باال 

 ناوزی  کافس  یو یز اساکسوها  باال  ایا   .منطاوند  تولناد  باا   ساسوی،  ػهاس  طاول  و زانادمان  زوان  حسک 

   (PR) یقن  ضد 

 باال  باه  نصییا   HR اساکسوها   باال  یقا   .منباضادد  ػسضاه  قابا   (HR) یقنا   خنیا   ضاد   ناوزی  و

 ساد   اساکسو   باال  جاایگصی   منموانداد  ماوازی  بساناز   ویز منباضاد  خاوزی   ساد   یقنا   اساکسوها  

 .دضون خوی کفس ه  خوزی 

 ممفااو   خاوزی   ساد   ناوع  باا  مونمااض  زوش و هددسا   هاا   تیاسان،  لحااظ  باه  اساکسوها  باال  ایا  

 یقنا   خاوزی   ساد   اساکسوها   باال  ههانداد  نناص  اساکسوها  باال  ایا   یز بازگاراز   پانص  زوش .منباضادد 

 مساجؼاه  تحقنا   ایا   اغای   مسجاغ  باه  تاوان  ما   اساکسوها  باال  ایا   شمنداه  یز بنطامس  اطفػا  بسا  .منباضد

 .هوین

 مناصان  وc_ _=_ _[_ منینهماس  300 طاول  یز یها   موقؼنا   یقا   مناصان  بمستنا   5 و 4 هاا   جادول 

 .مندهدد نطان یقن  ضد  نوزی اسکسوها  بال متمیف وسایصها  ها کفس بسا  زا لق 

 
 یقنا   ضاد   ناوزی  اساکسوها   باال  باسا   منینهماس  300 طاول  یز یها   موقؼنا   یقا   مناصان  :4 جادول 

(PR) منباضدد منینهمس به ها انداش ( یقم  فسک اساس بس(. 



 
 ساایص  اسااس  باس  (PR) یقنا   ضاد   ناوزی  اساکسوها   باال  باسا   (Backlash) لقا   مناصان  :5 جادول 

 .)منباضدد منینهمس به ها انداش (ها سامهه

 زا لقا   مناصان  و متمیاف  طاول   هاا   بااش   یز یها   موقؼنا   یقا   مناصان  بمستنا   7 و 6 هاا   جادول 

 .مندهدد نطان (HR) یقن  خنی  ضد  نوزی سوها اسک بال بسا 

 
 یقنا   خنیا   ضاد   ناوزی  اساکسوها   باال  باسا   (e) خهاا  انحاسا   و یها   موقؼنا   خهاا   : 6 جادول 

(HR) ) منباضدد منکسون به خهاها انداش( 

 
 باه  هاا  اناداش  ( (HR) یقنا   خنیا   ضاد   ناوزی  اساکسوها   باال  باسا   (Backlash) لقا   مناصان  :7 جادول 

 .)منباضددمنینهمس

 :گنس  نمنجه

 مرا   پسکاازبسی   و مها   سنسام   ماوزی  یز متمیاف  مفااهن   مؼسفا   باا  تاا  باوی  آن باس  تافش  تحقنا   ای  یز

 آضادای   جها   یز کوما   گاام   مها    ماوازی  تطاسی   ههچدان   و کطاوزمان  غادؼ   یز اساکسو  باال 

 هاا   اضان  م انمتاا،  بتػاوظ  و اساکسو  باال  انمتاا،  یز مها   فاکموزهاا   باا  کطاوزمان  غادؼمگسان 

CNC  توغانه  البماه  .باسیازی   منکدداد   یزیافا   قادز   انمقاال  سنسام   اش زا خاوی  یقا   اػظا   بتاص  کاه 



 ضاسک   .نهایداد  مساجؼاه  تحقنا   ایا   اغای   مسجاغ  باه  تکهنیا   اطفػاا   یزیافا   باسا   منگاسیی 

NEWAY  آ   ماضان   سااخ   یز آذزبایجاان  افاصاز  ماضان   ضاسک   انحػااز   نهاایدگ   باا CNC اش 

 .باسی  ما   بهاس   PMI و HIWIN مؼمباس  هاا   ضاسک   سااخ   ضاد   سادگصن   یقنا   زی  وها اساکس  باال 

 کافس  باه  ممؼیا   NEWAY ضاسک   CNC فاسش  و تاساش  هاا   ماضان   یز اسامفای   ماوزی  اساکسوها   باال 

C3  باال  سااشند   خاوی  پنطادهای  طبا   اباصاز  هاا   ماضان   کاازبسی  جها   کافس  تاسی   مداسا   که باضدد م 

 :منیسیاشی  C3 کفس اسکسو  بال یقم  مطتػا  یایآوز  به ننص ایدجا یز .منباضد اسکسو

 منکسون Backlash : 10 یا لق 

 منکسون 21 :ممس 1 طول یز یه  موقؼن  خها 

 منکسون 15 :ممس 1 طول یز خها وازیان،

 منکسون 8 :ممس منی  300 طول یز اسکسو بال گا  خها 

 منکسون 6 : گا  ی  طول یز اسکسو بال گا  خها 

 بؼداوان  نهایا   یز و ضاد   جباسان  NEWAY یسامگاهها   زو  باس  افاصاز   ناس   بػاوز   خهاهاا  ایا   لبماه ا

 CNC فاسش  مادل  یز تکسازپاریس   یقا   منکاسون  8 و یااب   مکاان  یقا   منکاسون  5 مقااییس  باه  مراال 

VM1103  اس  زسند. 

 :مدابغ

[ 1 ] 
HIWIN Ballscrews full technical information 

[ 2 ] 
waycnc.comhttp://www.ne 

[3] 

machineafzarco.com.www//:http 

[4] 

http://www.newaycnc.ir 
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