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       شرکت پویا سازه صنعت ویانا (تاسیس شده در سال 1389) یکى از بزرگترین سازندگان انـواع
ابزارهاى کنترلى تخصصى در ایران است که به یارى منابع انسانى مجرب ، ماشین آالت تخصصـى و
بهره گیرى ازآخرین نرم افزار هاى طراحى و بر اساس استانداردهاى تخصصى مربـوطه توانسته است
با باالتـرین کیفیت سفارشات مشتریان را طراحى و تولید نموده و ضمن تائید آزمایشگاههاى مـورد

وثوق موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتى ایران عرضه نماید.

معرفـى        
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       با توجه نقشه قطعه و الزامات مشترى در نقشه قطعات و  براساس استانداردهاىISO-2231 , 2248 , 2249  و استاندارد DIN7163  و 
یـا استاندارد تلـرانس گـزارى ابعادى و هندسى ASME-14.5 و ASME-Y14.43  و با توجه به امکانات سخت افزار موجـود ابزارآالت 

کنترلى طراحى وتائیدیه نمایندگان فنى کارفرما اخذ گردیده و در صورت تمایل ، نقشه ها به واحد ساخت سپرده مى شوند.

       ویانا قادر به ساخت انواع گیجهاى کنترلى از قبیل گیج هاى توپى – رینگى- دهانه اژدر- مولتى گیج اعم ازگیج هاى کنترل تعامد– 
توازى- موقعیت- هم محورى مى باشد. 

گیج هاى استاندارد :
گیج هاى توپى ساده و رینگى ( کنترل سوراخ ها – شفت ها)

گیج هاى تخت ( کنترل شیارها و جاى خارها)
گیج هاى میله اى( کنترل سوراخهاى با قطر بزرگ)

گیج هاى دهانه اژدر( کنترل محورها-میله هاى- شفت و ضخامت ها)

طراحى  فرامین

ساخت فرامین 

مهم ترین تولیدات عبارتند از: 



3

info@psvco.ir                                  www . p s v c o . ir 

گیج هاى مخصوص:
کنترل فاصله

کنترل موقعیت
کنترل تعامد

کنترل هم محورى
کنترل لنگى

کنترل گردى
کنترل استوانه اى بودن
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         وجود ماشین آالت سنگ زنى فرم و ماشینهاى سنباده محورقابلیت تولید انواع سنبه هاى برش و هم چنین کشش داراى فرم را در
ویانا ایجاد نموده است . قابلیت سنگ زنى قطعات گـرد تـا دقت یک هزارم میلى متر و یک ده هزارم اینچ و قابلیت سنگ زنى فـرم تا 

دقت 0,02 میلى متر وجود دارد . کرمکارى سخت این گـروه از سنبه ها عمر مناسبى را براى سنبه هاى تولیدى فراهم آورده است.

ساخت انواع سنبه فرم

         با توجه به امکانات در اختیار ویانا امکان ساخت انواع سنبه و ماتریس بـراى تولید قرص هاى گرد-چهار گوش– بیضى به صورت 
صاف با یک یا دوخط تقسیم  و یا آرم و نماد مشترى . وجود داشته و به منظور باال بردن دوام سنبه ها در بـرابـر  سایش و کاهش ضریب
اصطکاك و بـه دست آوردن مقاومت در برابر خوردگى و  جلوگیرى از چسبندگى مواد به سنبه امکان کرمـکارى سخت سنبه و ماتریس 

وجود دارد .

ساخت انواع سنبه قرص
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لـزوم کنترل کیفى قطعات و مجموعه هاى تولیدى در تک تک مراحل ساخت و هم چنین در مرحله مونتاز نهائى ،
باعث فراهم شدن امکانتات آزمایشگاه اندازه گیرى دقیق شده است.

انواع ابزار آالت اندازه گیرى دقیق از قبیل گیج بلوك با گرید 0 انواع میکرومتر دیجیتال با دقت یکهزارم میلى متر،
انواع میکرومتر سه فک براى اندازه گیرى قطر داخلى رینگها با 0.001 میلى متر و تا قطر 120 میلى متر انوا پاسامتر
(master) با دقت دوهزارم میلیمتر و استفاده از ماشین آالت تخصصى مربوطه ونیروى انسانى متخصص و برنامه
منظم کالیبراسیون تجهیزات بـر اساس استانداردهاى مربوطه باعث گردیده است نتایج حاصل از اندازه گیرى هاى

انجام شده دقیقا با آزمایشگاههاى مرجع کالیبراسیون تحت نظارت موسسه استاندارد تطابق داشته باشد.

آزمایشگاه دقیق 

دستگاه اندازه گیـرى میکرو هایت 

مشخصات فنى :
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با صفحه نمایش 300 میلى متر ، بـه ابعاد اندازه گیـرى100در
200 میلى متر با قابلیت بــزرگنمایى بیست برابر و رزولـوشن 

یکهزارم میلى متر

 بـا قابلیت نصـب پراپ و دقت
1 میکرون و ابعاد 20x 30  سانتى متر 

 vms دستگاه اندازه گیـرى

دستگاه اندازه گیرى پروفایل پروژکتور 

Metal Table`s Size (mm)

Glass Table`s Size (mm)

X-axis Stroke (mm)

Y-axis Stroke (mm)

Z-axis Stroke (mm)

Measuring Accuracy(ym) (L unit:mm)

450 * 280

306 * 196

250

150

90 focus

3 +L/200

Resolution (X,Y axis): 0.001 mm

Screen size(mm):   312   Used range>   300

Screen rotary range: 0 or 360  Reversed image

Resolution (X-axis,Y-axis): 1 or 0.01

Lense multiple:  10x , 20x , 50x , 100x (option)

Object view(mm):     30  15    6    3 

Working distance(mm):  77.7     44.3    38.4    25.3

مشخصات فنى :
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آدرس دفتر : تهران ، شاد آباد خیابان هفده شهریور ، پاساژ خسروان ، طبقه سوم ،  واحد 66                                    تلفن : 20 98 81 66 - 021 

آدرس کارگاه : تهران ، بزرگراه آزادگان ( غرب به شرق )، بعد از خروجى اتوبان ساوه ، خیابان عرفان ، خیابان حشمت ، اقاقیاى جنوبى ، پالك 2 

 go no go طراح و سازنده انواع گیجهاى اندازه گیرى ساده و مرکب
مهنـدسى مـعکوس انـواع سنـبـه ومـاتـریـس ضــرب قرص 
سـاخـت انـواع سنـبـه هـاى بـرش وکـشش فــرم دار و سـاده

https://t.me/psvguage


