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۷۴

۴-۵ انتخاب تعداد دور مناسب برای قطعه کار

اگــــــر  ــــــرا  زی تراشــــــید.  دلخــــــواه  ــــــرش  ب ســــــرعت  ــــــا  ب را  قطعــــــه ای  هــــــر  ــــــوان  نمی ت کــــــه  اســــــت  بدیهــــــی 

اگــــــر  و  مــــــی رود  بیــــــن  از  ســــــریعتر  ــــــزار  اب شــــــود،  انتخــــــاب  الزم  حــــــد  از  بیشــــــتر  ــــــرش  ب ســــــرعت 

ــــــت  حال در  ــــــد.  می یاب ــــــش  افزای کار  انجــــــام  زمــــــان  باشــــــد،  الزم  حــــــد  از  کمتــــــر  ــــــرش  ب ســــــرعت 

مجــــــدد  تیز کــــــردن  و  ــــــزار  اب بســــــتن  و  ــــــاز  ب دفعــــــات  تعــــــداد  ــــــزار  اب کند شــــــدن،  زود  دلیــــــل  ــــــه  ب اول 

کاهــــــش  دلیــــــل  ــــــه  ب نیــــــز  دوم  ــــــت  حال در  مــــــی رود.  ــــــاال  ب تولیــــــد  زمــــــان  و  ــــــد  می یاب ــــــش  افزای ٓان 

قطعــــــه  تولیــــــد  هزینه هــــــای  ــــــت  حال دو  هــــــر  در  کــــــه  ــــــد  می یاب ــــــش  افزای تولیــــــد  زمــــــان  ســــــرعت، 

باال خواهد رفت. به همین دلیل باید سرعت برش مناسب انتخاب شود. 

مناســــــب  محــــــدوده   در  ــــــرش  ب ســــــرعت  می شــــــود  باعــــــث  تراشــــــکاری  هنــــــگام  در  کــــــه  ــــــی  عوامل

قطعــــــه کار  قطــــــر  کــــــه  حالتــــــی  در  اســــــت.  ٓان  دوران  تعــــــداد  و  قطعــــــه  کار  قطــــــر  گیــــــرد،  قــــــرار 

تغییــــــر  را  ــــــرش  ب ســــــرعت  قطعــــــه کار،  دوران  تعــــــداد  تغییــــــر  ــــــا  ب ــــــوان  می ت شــــــود  فــــــرض  ــــــت  ثاب

دوران  تعــــــداد  بعــــــد  و  کــــــرده  انتخــــــاب  را  مناســــــب  ــــــرش  ب ســــــرعت  ــــــد  بای ابتــــــدا  ــــــس  پ داد. 

ــــــه  ب کار  ــــــن  ای کــــــه   ،(۵-۸ نمود(شــــــكل  مشــــــخص  كار  قطعــــــه  قطــــــر  ــــــه  ب توجــــــه  ــــــا  ب را  قطعــــــه کار 

دو طریق صورت می گیرد.

۱-۴-۵ محاسبه  تعداد دوران قطعه کار با استفاده از فرمول

فرمــــــول  ــــــق  طری از  ــــــوان  می ت برشــــــي  ســــــرعت  انتخــــــاب  و  قطعــــــه کار  قطــــــر  ــــــودن  ب مشــــــخص  ــــــا  ب

سرعت برشش، تعداد دوران قطعه کار را محاسبه کرد.

vc= n=═> vc×۱۰۰۰
d×л۱۰۰۰

л×d×n

برشــــــی  ســــــرعت  ــــــا  ب را   ۱۲۵  mm قطــــــر  ــــــه  ب قطعــــــه کاری  بخواهیــــــم  اگــــــر   مثــــــال: 

m/min ۳۵ بتراشیم، جعبه دنده  اصلی باید روی چه دوری تنظیم شود؟ 

= = ۸۹/۱۷ m/minvc= v×۱۰۰۰
d×л

۱۰۰۰×۳۵

۱۲۵×۳/۱۴

شکل ۵-۸



۷۵

شکل ۵-۹

وجــــــود  ــــــی  اصل ــــــده   جعبه دن روی  ــــــی  عمل لحــــــاظ  از  و  اســــــت  تئــــــوری  دوران  تعــــــداد  ــــــن  اي امــــــا 

انتخــــــاب  دوران  تعــــــداد  عنــــــوان  ــــــه  ب  ۸۹/۱۷ ــــــه  ب عــــــدد  ــــــن  نزدیک تری نتیجــــــه  در  ــــــدارد.  ن

شود.(شــــــکل۵-۹) تنظیــــــم  دقیقــــــه  در  دور   ۹۰ روی  ــــــد  بای ــــــی  اصل ــــــده  جعبه دن ــــــس  پ می شــــــود. 

۲-۴-۵ تعیین تعداد دوران قطعه کار از طریق دیاگرام

ــــــی  دیاگرام هایــ از  دوران  تعــــــداد  تعییــــــن  در  بیشــــــتر  عمــــــل  ســــــرعت  ــــــرای  ب کارگاه هــــــا  در 

شــــــده  رســــــم  دســــــتگاه  تنظيــــــم  ــــــل  قاب دوران هــــــاي  تعــــــداد  مبنــــــاي  ــــــر  ب كــــــه  مي كننــــــد  اســــــتفاده 

ــــــر  ب عمــــــود  محــــــور  دو  معمــــــوًال  دياگرام هــــــا  ــــــن  اي در  اســــــت. 

محــــــور  و  قطعــــــه کار  قطــــــر  افقــــــی  محــــــور  کــــــه  دارد  وجــــــود  هــــــم 

 .(۵-۴ دیاگــــــرام  می دهــــــد(  نشــــــان  را  ــــــرش  ب ســــــرعت  عمــــــودی 

كــــــه  مي شــــــود  مشــــــاهده  دیاگــــــرام  ــــــن  ای در  نیــــــز  ــــــی  مورب خطــــــوط 

مي دهنــــــد.  نشــــــان  را  دســــــتگاه  تنظيــــــم  ــــــل  قاب دوران هــــــاي  تعــــــداد 

روی  را  قطعــــــه کار  قطــــــر  ابتــــــدا  دوران  تعــــــداد  تعییــــــن  ــــــرای  ب

عمــــــود  خطــــــی  نقطــــــه،  ٓان  از  و  کــــــرده  مشــــــخص  افقــــــی  محــــــور 

ــــــرش  ب ســــــرعت  مقــــــدار  همچنیــــــن  شــــــود.  رســــــم  ــــــاال  ب ســــــمت  ــــــه  ب

نقطــــــه،  ٓان  از  و  کــــــرده  مشــــــخص  عمــــــودی  محــــــور  روی  را 

عمــــــود  خــــــط  ــــــا  ت شــــــود  رســــــم  راســــــت  ســــــمت  ــــــه  ب افقــــــی  خطــــــی 

نقطــــــه  ــــــه  ب مــــــورب  خــــــط  ــــــن  نزدیکـتری کنــــــد.  قطــــــع  را  شــــــده  رســــــم 

را  قطعــــــه کار  دوران  تعــــــداد  شــــــده  رســــــم  خــــــط  دو  تالقــــــی 

نشان میدهد. 

با   ۱۰۰  mm قطر  به  قطعه ای  برای  دوران  تعداد  مثال: 

بدست  دیاگرام  طریق  از  را   ۵۰  m/minبرشی سرعت 

ٓاورید.

برشــــــی  ســــــرعت   ۵-۴ دیاگــــــرام 

دستگاه تراش تبریز

نكته
تنظیــــــم  ــــــل  قاب دوران هــــــای  تعــــــداد  مابیــــــن   -۵-۴-۲ و   ۵-۴-۱ قســــــمت هاي  در  ٓامــــــده  دســــــت  ــــــه  ب دوران  تعــــــداد  کــــــه  ــــــی  صورت در 

دو  اســــــت)   ۷۱۰ و   ۵۰۰ بیــــــن   ۶۰۵ عــــــدد  (مثــــــًال  باشــــــد  داشــــــته  پایینــــــی  و  ــــــی  باالیــ عــــــدد  ــــــا  ت یکســــــانی  ــــــه  فاصل و  باشــــــد  ماشــــــین 

عــــــدد  ــــــاال  ب مثــــــال  (در  شــــــود  مــــــی  انتخــــــاب  ــــــر  باالت دوران  تعــــــداد  باشــــــد  مهــــــم  تولیــــــد  زمــــــان  اگــــــر   -۱ ــــــد:  می ٓای وجــــــود  ــــــه  ب ــــــت  حال

(در  می شــــــود  انتخــــــاب  ــــــر  پایین ت دوران  تعــــــداد  باشــــــد  داشــــــته  کمتــــــری  اهمیــــــت  زمــــــان  و  باشــــــد  مهــــــم  ــــــزار  اب عمــــــر  اگــــــر   -۲  (۷۱۰

مثال باال عدد ۵۰۰)
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شکل۵-۱۰

شکل ۵-۱۱

شکل۵-۱۲

۵-۵ قوطی حرکت

کــــــه  اســــــت،  نیــــــاز  ــــــزار  اب خطــــــی  حرکــــــت  ــــــه  ب تراشــــــکاری  عملیــــــات  ــــــوع  ن هــــــر  انجــــــام  ــــــرای  ب

اول  فصــــــل  در  می شود(شــــــکل۵-۱۰).  تٔامیــــــن  حرکــــــت  قوطــــــی  از  اســــــتفاده  ــــــا  ب حرکــــــت  ــــــن  ای

ــــــر  دقیق ت تشــــــریح  ــــــه  ب حــــــال  شــــــدید  ٓاشــــــنا  ٓان  ــــــف  مختل قســــــمت های  و  حرکــــــت  قوطــــــي  ــــــا  ب

قسمت های مختلف ٓان توجه كنيد.

۱-۵-۵ سوپرت اصلی (طولی)

می کنــــــد.  جابه جــــــا  دســــــتگاه  ــــــل  ری طــــــول  در  را  حرکــــــت  قوطــــــی  مجموعــــــه  کل  ســــــوپرت  ــــــن  ای  

ــــــن  ای (در  اســــــت.  ــــــر  پذی امــــــکان  دســــــتی  و  خــــــودکار  صــــــورت  دو  ــــــه  ب ــــــی  اصل ســــــوپرت  حرکــــــت 

ــــــدن  چرخان از  اســــــتفاده  ــــــا  ب دســــــتی  حرکــــــت  می شــــــود.)  بررســــــی  دســــــتی  حرکــــــت  فقــــــط  فصــــــل 

جهــــــت  در  فلکــــــه  ــــــدن  چرخان صــــــورت  در  اســــــت.  ــــــر  امکان پذی ــــــی  اصل ســــــوپرت  فلکــــــه 

ــــــدن  چرخان صــــــورت  در  و  نمــــــك  ســــــر  دســــــتگاه  ســــــمت  ــــــه  ب حرکــــــت  قوطــــــی  ســــــاعت  عقربه هــــــای 

حرکــــــت  ســــــه نظام  ســــــمت  ــــــه  ب حركــــــت  قوطــــــي  ســــــاعت  عقربه هــــــاي  خــــــالف  جهــــــت  در  فلكــــــه 

شــــــانه  و  ــــــده  چرخ دن ــــــی  طول ســــــوپرت  در  خطــــــی  ــــــی  دوران حرکــــــت  ــــــل  تبدی مکانیــــــزم  می کنــــــد. 

ــــــل مشــــــاهده اســــــت (شــــــکل۵-۱۱) ــــــل دســــــتگاه قاب ــــــر ری ــــــن سیســــــتم در زی ای ــــــده شــــــانه  اســــــت. دن

مقــــــدار  ــــــا  ت دارد،  قــــــرار  ورنیــــــه  ــــــام  ن ــــــه  ب مدرجــــــی  حلقــــــه   ــــــی  اصل ســــــوپرت  فلکــــــه   پشــــــت  در 

مشخص شــــــدن  ــــــرای  ب بگیــــــرد.  ــــــدازه  ان را   طــــــول  راســــــتای  در  را  حرکــــــت  قوطــــــی  ــــــی  جابه جایــ

شــــــده  تعبیــــــه  ــــــی  اصل ســــــوپرت  ــــــه  بدن روی  شــــــاخصی  حرکــــــت  قوطــــــی  ــــــی  جابه جایــ مقــــــدار 

ٓان  قســــــمت  هــــــر  کــــــه  اســــــت  شــــــده  تقســــــیم  مســــــاوی  قســــــمت   ۲۵۰ ــــــه  ب ورنیــــــه  محیــــــط  اســــــت. 

از  واحــــــد  ــــــک  ی ــــــدازه  ان ــــــه  ب فلکــــــه  چرخــــــش  ــــــر  اث در  یعنــــــی  می باشــــــد.  ۰/۱ميلي متــــــر  نشــــــان دهنده  

کامــــــل  دور  ــــــک  ی ازای  ــــــه  ب و  می شــــــود  جابه جــــــا  ميلي متــــــر  حرکــــــت۰/۱  قوطــــــی  ورنیــــــه،  تقســــــیمات 

 (۲۵۰×۰/۱=۲۵  mm) می شــــــود.  جابه جــــــا  ميلي متــــــر   ۲۵ حرکــــــت  قوطــــــی  فلکــــــه  گــــــردش 

معــــــادل  (۰/۱ميلي متــــــر)  کوچــــــک  تقســــــیمات  از  ــــــه  فاصل  ۱۰ هــــــر  کــــــه  اســــــت   گـفتنــــــی 

شــــــده  مشــــــخص  ...و۳و۲و۱و۰  اعــــــداد  ــــــا  ب ورنیــــــه  محیــــــط  روی  در  کــــــه  می باشــــــد  ميلي متــــــر   ۱

مهــــــره،  شــــــل کردن  ــــــا  ب اســــــت.  شــــــده  تعبیــــــه  ورنیــــــه  تنظیــــــم  ــــــرای  ب مهــــــره ای  فلکــــــه  روی  اســــــت. 

ــــــدون  ب داد،  قــــــرار  عــــــددی  هــــــر  روی  را  ٓان   ــــــوان  می ت و  می گــــــردد  هــــــرز  صــــــورت  ــــــه  ب ورنیــــــه 

ســــــفت  مجــــــددًا  ــــــد  بای مهــــــره  ورنیــــــه  تنظیــــــم  از  بعــــــد  شــــــود.  جابه جــــــا  حرکــــــت  قوطــــــی  ٓان کــــــه 

شود. (شکل۵-۱۲)



۷۷

ــــــی  اصل ســــــوپرت  فلکــــــه   اگــــــر  اســــــت.  میلی متــــــر   ۷ روی  ــــــی  اصل ســــــوپرت  شــــــاخص  مثــــــال: 

گیــــــرد،  قــــــرار   ۱۴ عــــــدد  از  بعــــــد  ــــــه  فاصل پنجمیــــــن  ــــــه رو  روب شــــــاخص  و  شــــــود  داده  دوران 

قوطی حرکت چند میلی متر جابه جا شده است؟

میلی متر ۷/۵=۷+۰/۵=۰/۱×۵+(۱۴-۷)

۲-۵-۵ سوپرت عرضی

قــــــرار  ــــــی  اصل ســــــوپرت  روی  ــــــه ای  دم چلچل راهنمــــــای  ــــــک  ی داخــــــل  در  عرضــــــی  ســــــوپرت 

رنده گیــــــر  و  ــــــی  فوقان ســــــوپرت  عرضــــــی،  ســــــوپرت  ســــــوپرت،  ــــــن  ای حرکــــــت  ــــــا  ب اســــــت.  گرفتــــــه 

دارای  نیــــــز  ســــــوپرت  ــــــن  ای  .(۵-۱۳ می شوند(شــــــكل  جابه جــــــا  دســــــتگاه  ــــــل  ری عــــــرض  در 

مي شــــــود.  داده  شــــــرح  دســــــتی  حرکــــــت  فصــــــل  ــــــن  ای در  کــــــه  اســــــت  دســــــتی  و  خــــــودکار  حرکــــــت 

در  می گیــــــرد.  انجــــــام  عرضــــــی  ســــــوپرت  فلکــــــه   ــــــدن  چرخان وســــــیله   ــــــه  ب دســــــتی  حرکــــــت 

در  و  ــــــو  جل ــــــه  ب رو  حرکــــــت  ســــــاعت،  عقربه هــــــای  جهــــــت  در  فلکــــــه  ــــــدن  چرخان صــــــورت 

عقــــــب  ــــــه  ب رو  حرکــــــت  ســــــاعت  عقربه هــــــای  ــــــف  مخال جهــــــت  در  فلکــــــه  ــــــدن  چرخان صــــــورت 

پیــــــچ  عرضــــــی  درســــــوپرت  خطــــــی  ــــــه  ب ــــــی  دوران حرکــــــت  ــــــل  تبدی مکانیــــــزم  می گیــــــرد.  صــــــورت 

ورنیــــــه  ــــــام  ن ــــــه  ب مدرجــــــی  حلقــــــه ی  نیــــــز  عرضــــــی  ســــــوپرت  فلکــــــه ی  پشــــــت  در  اســــــت.  مهــــــره  و 

ــــــرای  ب ــــــد.  نمای گیــــــری  ــــــدازه  ان را  عرضــــــی  راســــــتای  در  ــــــزار  اب ــــــی  جابه جایــ مقــــــدار  ــــــا  ت دارد  قــــــرار 

عرضــــــی  ســــــوپرت  ــــــه ی  بدن روی  شــــــاخصی  خــــــط  ــــــزار  اب ــــــی  جابجایــ مقــــــدار  کــــــردن  مشــــــخص 

الزم  عرضــــــی  ســــــوپرت  ورنیــــــه   تقســــــیمات  تعــــــداد  ــــــا  ب شــــــدن  اشــــــنا  از  قبــــــل  اســــــت.  شــــــده  حــــــک 

است به یک نکـته توجه شود.

ــــــدازه ای  ان مقــــــدار  عرضــــــی،  ســــــوپرت  ورنیــــــه ی  توســــــط  شــــــده  داده  نشــــــان  ــــــه  فاصل مقــــــدار 

در  ــــــزار  اب حرکــــــت  مقــــــدار  عــــــدد  ــــــن  ای و  شــــــد  خواهــــــد  کاســــــته  قطعــــــه کار  قطــــــر  از  کــــــه  اســــــت 

شــــــده  داده  نشــــــان  مقــــــدار  نصــــــف  ــــــزار  اب ــــــی  جابه جایــ مقــــــدار  بلکــــــه  نیســــــت.  عــــــرض  جهــــــت 

توسط ورنیه ی سوپرت عرضی است.

ــــــه  ب عرضــــــی  ســــــوپرت  ورنیــــــه  محیــــــط  کنیــــــد.  توجــــــه  ورنیــــــه  تقســــــیمات  تعــــــداد  ــــــه  ب حــــــال 

دهنــــــده ی  نشــــــان  ٓان  قســــــمت  هــــــر  کــــــه  اســــــت.  شــــــده  تقســــــیم  مســــــاوی  قســــــمت   ۱۶۰ 

از  واحــــــد  ــــــک  ی ــــــدازه ی  ان ــــــه  ب فلکــــــه  چرخــــــش  ــــــر  اث در  یعنــــــی  می باشــــــد،  ميلي متــــــر   ۰/۰۵

عبــــــارت  ــــــه  ب ــــــا  ی شــــــد.  خواهــــــد  کاســــــته  قطعــــــه کار  قطــــــر  از  ميلي متــــــر   ۰/۰۵ ورنیــــــه،  تقســــــیمات 

ــــــک  ی ازاي  ــــــه  ب و  شــــــد  خواهــــــد  جابه جــــــا  عــــــرض  جهــــــت  در  ميلي متــــــر  ــــــزار۰/۰۲۵  اب دیگــــــر 

عبــــــارت  ــــــه  ب ــــــا  ی می شــــــود  کاســــــته  قطعــــــه کار  قطــــــر  از  ميلي متــــــر   ۸ فلکــــــه  گــــــردش  کامــــــل  دور 

شکل ۵-۱۳

خط شاخص

ورنيه

مهرة تنظيم



۷۸

 (۱۶۰×۰/۰۵=۸  mm) شــــــد.  خواهــــــد  جابه جــــــا  عــــــرض  جهــــــت  در  ميلي متــــــر   ۴ ــــــزار  اب دیگــــــر 

کــــــه  می باشــــــد  ميلي متــــــر   ۰/۰۵) کوچــــــک  تقســــــیمات  از  ــــــه  فاصل  ۱۰ هــــــر  کــــــه  اســــــت  گـفتنــــــی 

روی  اســــــت.  شــــــده  مشــــــخص   ۰ و   ۰/۵ و   ۱ ....و۱/۵و  ارقــــــام  ــــــا  ب ورنیــــــه  محیــــــط  روی  در 

ــــــه  ب ورنیــــــه  مهــــــره،  شــــــل کردن  ــــــا  ب اســــــت.  شــــــده  تعبیــــــه  ورنیــــــه  تنظیــــــم  ــــــرای  ب مهــــــره ای  ورنیــــــه 

اين كــــــه  ــــــدون  ب کــــــرد،  تنظیــــــم  عــــــددی  هــــــر  روی  را  ٓان  ــــــوان  می ت و  می گــــــردد  هــــــرز  صــــــورت 

ابزار جابه جا شود. بعد از تنظیم ورنیه مهره بايد مجددًا سفت شود.

ســــــوپرت  فلکــــــه  اگــــــر  اســــــت.  ميلي متــــــر   ۴ عــــــدد  روی  عرضــــــی  ســــــوپرت  شــــــاخص  مثــــــال: 

 ۵ عــــــدد  از  بعــــــد  ــــــه  فاصل چهارمیــــــن  ــــــه روی  روب شــــــاخص  و  شــــــده  داده  دوران  عرضــــــی 

بایستد. ابزار چه مقدار جابه جا شده است؟  

(۵-۴) + ۴ × ۰/۰۵ = ۱ +۰/۲=۱/۲mm

در  ۰/۶ميلي متــــــر  ــــــدازه ی  ان ــــــه  ب ــــــزار  اب امــــــا  می دهــــــد،  نشــــــان  را  ميلي متــــــر    ۱/۲ عــــــدد  ورنیــــــه 

راستای عرض حرکت کرده است.

۳-۵-۵  سوپرت فوقانی

راهنمــــــا  ــــــن  ای کــــــه  اســــــت  شــــــده  ســــــوار  ــــــه ای  دم چلچل راهنمــــــای  ــــــک  ی داخــــــل  ــــــی  فوقان ســــــوپرت   

نیــــــز  رنده گیــــــر  اســــــت.  شــــــده  ــــــت  ثاب عرضــــــی  ســــــوپرت  روی  مهــــــره  و  پیــــــچ  چهــــــار  از  اســــــتفاده  ــــــا  ب

ــــــد  می توان ســــــوپرت  ــــــن  ای اســــــت.  شــــــده  بســــــته  ــــــی  فوقان ســــــوپرت  روی  مســــــتقیم  صــــــورت  ــــــه  ب

ســــــوپرت  ــــــن  ای حرکــــــت  کنــــــد.  جابه جــــــا  بیشــــــتری  دقــــــت  ــــــا  ب ــــــی  طول راســــــتای  در  را  رنده گیــــــر 

ــــــی  فوقان ســــــوپرت  فلکــــــه  ــــــدن  چرخان صــــــورت  در  می گیــــــرد.  انجــــــام  دســــــتی  صــــــورت  ــــــه  ب فقــــــط 

فلکــــــه  ــــــدن  چرخان صــــــورت  در  و  ســــــه نظام  ســــــمت  ــــــه  ب ــــــده  رن ســــــاعت  عقربه هــــــای  جهــــــت  در 

مکانیــــــزم  می کنــــــد.  حرکــــــت  مرغــــــک  ســــــمت  ــــــه  ب ــــــده  رن ســــــاعت  عقربه هــــــای  خــــــالف  جهــــــت  در 

پشــــــت  در  اســــــت.  مهــــــره  و  پیــــــچ  نیــــــز  ســــــوپرت  ــــــن  ای در  خطــــــی  ــــــه  ب ــــــی  دوران حرکــــــت  ــــــل  تبدی

ــــــی  جابه جایــ مقــــــدار  ــــــا  ت دارد  قــــــرار  ورنیــــــه  ــــــام  ن ــــــه  ب مدرجــــــی  حلقــــــه   ــــــی  فوقان ســــــوپرت  فلکــــــه 

ــــــی  جابه جایــ مقــــــدار  مشخص شــــــدن  ــــــرای  ب بگیــــــرد.  ــــــدازه  ان طــــــول  راســــــتای  در  را  ــــــزار  اب

(شــــــکل۵-۱۴). اســــــت  شــــــده  حــــــک  ــــــی  فوقان ســــــوپرت  ــــــه   بدن روی  شــــــاخصی  خــــــط  ــــــده  رن

ٓان  قســــــمت  هــــــر  کــــــه  اســــــت  شــــــده  تقســــــیم  مســــــاوی  قســــــمت   ۱۵۰ ــــــه  ب ورنیــــــه  محیــــــط 

ــــــک  ی ــــــدازه   ان ــــــه  ب فلکــــــه  چرخــــــش  ــــــر  اث در  یعنــــــی  اســــــت.  ميلي متــــــر  نشــــــان دهنده ی۰/۰۲ 

کامــــــل دور  ــــــک  ی ازاي  ــــــه  ب و  می شــــــود  جابه جــــــا  ــــــده۰/۰۲  رن ورنیــــــه،  تقســــــیمات  از  واحــــــد 

گـفتنــــــی   (۱۵۰  ×  ۰/۰۲=  ۳  mm) می شــــــود  جابه جــــــا  ميلي متــــــر   ۳ ــــــزار  اب فلکــــــه  گــــــردش 

شکل۵-۱۴

ورنيه

مهرة تنظيم
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روی  در  کــــــه  می باشــــــد  ميلي متــــــر   ۰/۲( کوچــــــک  تقســــــیمات  از  ــــــه  فاصل  ۱۰ هــــــر  کــــــه  اســــــت 

اســــــت.  شــــــده  مشــــــخص   ۰ و  و۰/۲   ۰/۴ و  و۰/۶  و۰/۸   ۱ و  ارقــــــام...  ــــــا  ب ورنیــــــه  محیــــــط 

ورنیــــــه  مهــــــره  کــــــردن  شــــــل  ــــــا  ب اســــــت.  شــــــده  تعبیــــــه  ورنیــــــه  تنظیــــــم  ــــــرای  ب مهــــــره ای  فلکــــــه  روی 

ٓانکــــــه  ــــــدون  ب داد،  قــــــرار  عــــــددی  هــــــر  روی  را  ٓان  ــــــوان  می ت و  می گــــــردد  هــــــرز  صــــــورت  ــــــه  ب

ابزار حرکت کند. بعد از تنظیم ورنیه مهره باید مجددًا سفت شود.

ســــــوپرت   فلکــــــه  اگــــــر  اســــــت.  ميلي متــــــر   ۱/۲ عــــــدد  روی  ــــــی  فوقان ســــــوپرت  شــــــاخص  مثــــــال: 

عدد۲/۴باشــــــد،  از  بعــــــد  واحــــــد  ســــــومین  روی  شــــــاخص  و  می شــــــود  داده  دوران  ــــــی  فوقان

ابزار چه تعدا جابه جا شده است؟

میلی متر۱/۲۶ = ۰/۰۶ + ۱/۲= ۰/۰۲ × ۳ + (۱/۲ – ۲/۴)

۴-۵-۵ رنده گیر 

رنده گیــــــر نیــــــز جــــــزء قســــــمت های قوطــــــی دســــــتگاه اســــــت کــــــه در فصــــــل چهــــــارم شــــــرح داده شــــــد.

۶-۵ انجام عملیات پیشانی تراشی 

می گیــــــرد،  انجــــــام  ســــــه نظام  ــــــه  ب کار  قطعــــــه  بســــــتن  از  بعــــــد  کــــــه  ــــــی  عملیات اولیــــــن  معمــــــوًال 

منظــــــور  ــــــه  )ب کـف تراشــــــی   ) پیشانی تراشــــــی  عملیــــــات  اســــــت.  پیشانی تراشــــــی  عملیــــــات 

صــــــورت  کار  قطعــــــه  طــــــول  تنظیــــــم  ــــــا  وی قطعــــــه  پیشــــــانی  از  اولیــــــه  ــــــرش  ب ــــــر  اث ــــــردن  ب بیــــــن  از 

از  قبــــــل  میکنــــــد.  ــــــرداری  براده ب کار  قطعــــــه  پیشــــــانی  از  ــــــده  رن عملیــــــات  ــــــن  ای در  می گیــــــرد. 

تشريح این عملیات باید با حرکت های خطی ابزار براده برداری ٓاشنا شوید.

ــــــه  ب را  ــــــده  رن نفــــــوذ  کــــــه  اســــــت  حرکـتــــــی  ــــــار  ب تنظیــــــم  حرکــــــت  ◄  : ــــــار  ب تنظیــــــم  حرکــــــت 

ــــــا  ب ــــــده  رن اســــــت  بهتــــــر  حرکــــــت  ــــــن  ای انجــــــام  هنــــــگام  در  می کنــــــد.  تنظیــــــم  قطعــــــه کار  داخــــــل 

 ) ــــــراده  ب عمــــــق  قطعــــــه کار  داخــــــل  ــــــه  ب ــــــده  رن نفــــــوذ  مقــــــدار  باشــــــد.  نداشــــــته  تمــــــاس  کار  قطعــــــه 

بار ) نامیده می شود. 

حرکــــــت  در  می گیــــــرد.  انجــــــام  ــــــار  ب تنظیــــــم  از  بعــــــد  حرکــــــت  ــــــن  ای پیشــــــروی:  ◄ حرکــــــت   

قطعــــــه  از  را  براده هــــــا  حرکــــــت  حیــــــن  در  می کنــــــدو  پیــــــدا  تمــــــاس  قطعــــــه  ــــــا  ب ــــــده  رن پیشــــــروی 

خــــــودکار  صــــــورت  ــــــه  ب هــــــم  و  دســــــتی  صــــــورت  ــــــه  ب هــــــم  پیشــــــروی  حرکــــــت  می کنــــــد.  جــــــدا  کار 

ــــــی  جابه جایــ مقــــــدار  اگــــــر  اســــــت)  نظــــــر  مــــــورد  دســــــتی  حرکــــــت  فصــــــل  ــــــن  ای (در  می گیــــــرد.  انجــــــام 

مشــــــخص  ســــــه نظام  دوران  تعــــــداد  ــــــه  ب نســــــبت  ــــــا  ی و  زمــــــان  ــــــه  ب نســــــبت  حرکــــــت  ــــــن  ای در  ــــــزار  اب

ترتیــــــب   ــــــه  ب ٓان  واحــــــد  و  شــــــد  خواهــــــد  نامیــــــده   Vf پیشــــــروی   ســــــرعت  مقــــــدار  ــــــن  ای باشــــــد 

mm/min و mm/rev نامیده می شود.



۸۰

۱-۶-۵ پيشاني تراشي از سمت مرکز به سمت خارج قطعه کار

برای پيشاني تراشي از مرکز به خارج به ترتیب زیر عمل شود:

ــــــه  ب صحیــــــح  به طــــــور  را  چهــــــار)  فصــــــل  در  شــــــده  تشــــــریح  ــــــده   (رن تراشــــــکاری  ــــــده  ۱.رن

كمــــــي  ببندید.(طــــــول  ســــــه نظام  در  ــــــاه  کوت حتی االمــــــکان  را  قطعــــــه کار  و  ــــــد  ببندی رنده گیــــــر 

از سه نظام بيرون بماند.)

ــــــت  حال ــــــه  ب نســــــبت   ۴۰� ــــــا  ت ــــــدازه    �۳۰  ان ــــــه  ب را  رنده گیــــــر  پيشاني تراشــــــي  عملیــــــات  ــــــرای  ب  .۲

عمود زاویه دهید. (شکل۵-۱۵)

کنیــــــد. ــــــک  نزدی قطعــــــه کار  پیشــــــانی  ــــــه  ب را  ــــــده  رن عرضــــــی  و  ــــــی  طول ســــــوپرت  از  اســــــتفاده  ــــــا  ب  .۳

(رنده نزدیک مرکز قطعه کار باشد)

و  تعییــــــن  ســــــه نظام  ــــــرای  ب مناســــــب  دوران  تعــــــداد  قطعــــــه کار  جنــــــس  و  قطــــــر  ــــــه  ب توجــــــه  ــــــا  ب  .۴

تعییــــــن  ــــــرای  ب توجــــــه:  کنیــــــد.  فعــــــال  را  ســــــه نظام  کالچ  اهــــــرم  از  اســــــتفاده  ــــــا  ب و  گــــــردد  تنظیــــــم 

تعداد دوران در پیشانی تراشی باید نصف قطر در نظر گرفته شود.

کنیــــــد.  ممــــــاس  کار  پیشــــــانی  ــــــه  ب را  ــــــده  رن ــــــوک  ن ــــــی  فوقان ــــــا  ی ــــــی  طول ســــــوپرت  وســــــیله ی  ــــــه  ب  .۵

ــــــی  طول ســــــوپرت های  کــــــه  ٓانجــــــا  از  (شــــــکل۵-۱۶)  می باشــــــد.  کار  شــــــروع  نقطــــــة  نقطــــــه،  ــــــن  ای

ــــــذا  ل هســــــتند،  ميلي متــــــر   ۰/۰۲ و  ميلي متــــــر   ۰/۱ تقســــــیمات  دارای  ترتیــــــب  ــــــه  ب ــــــی  فوقان و 

انتخاب هر یک از ٓانها بستگی به دقت ابعاد قطعه کار دارد.

۶. ورنیه سوپرت انتخابی را روی صفر تنظیم کنید. (شکل ۵-۱۷)

داخــــــل  ســــــمت  ــــــه  ب ــــــار  ب عمــــــق  ــــــدازه  ان ــــــه  ب را  ــــــده  رن ــــــی  انتخاب ســــــوپرت  حرکــــــت دادن  ــــــا  ب  .۷

ــــــه  ب حرکــــــت  اســــــت  بهتــــــر  ــــــت  حال ــــــن  ای در  ــــــار)  ب تنظیــــــم  (حرکــــــت  دهیــــــد.  نفــــــوذ  قطعــــــه کار 

صورت منقطع صورت پذیرد.

شکل۵-۱۶

شکل۵-۱۷

شکل۵-۱۵



۸۱

۸. حال با سوپرت عرضی رنده را به مرکز برسانید.

ــــــه  ب را  ٓان  عرضــــــی  ســــــوپرت  از  اســــــتفاده  ــــــا  ب قطعــــــه کار،  مرکــــــز  ــــــه  ب ــــــده  رن رســــــیدن  از  بعــــــد   .۹

سمت خودتان هدایت کنید (شکل ۲۰-۵). این همان حرکت پیشروی است.

۱۰. حال اهرم کالچ را خالص کنید.

۲-۶-۵ پيشاني تراشي از سمت خارج به سمت مرکز قطعه کار

امــــــر  ــــــن  ای کــــــه  مي كنــــــد  ــــــرداری  براده ب قطعــــــه کار  روی  از  ــــــده  رن فرعــــــی  لبــــــه   روش  ــــــن  ای در 

مشــــــکل  ــــــن  ای شــــــدن  ــــــر  اث کــــــم  ــــــرای  ب ــــــس  پ می شــــــود.  ــــــزار  اب ــــــه  ب ــــــه  اضاف نیــــــروی  اعمــــــال  باعــــــث 

از  پيشاني تراشــــــي  روش  از  کمتــــــر  را  ــــــار  ب عمــــــق  روش  ــــــن  ای از  اســــــتفاده  هنــــــگام  در 

ــــــرای  ب روش  ــــــن  ای وجــــــود  ــــــن  ای ــــــا  ب ــــــد.  بگیری نظــــــر  در  قطعــــــه کار  خــــــارج  ســــــمت  ــــــه  ب مرکــــــز 

ســــــمت  ــــــه  ب خــــــارج  ســــــمت  از  پيشاني تراشــــــي  ــــــرای  ب نمی شــــــود.  توصیــــــه  پیشانی تراشــــــی 

مرکز قطعه کار به ترتیب زیر عمل کنید:

رنده گیــــــر  و  ــــــد  ببندی دســــــتگاه  ــــــه  ب  ۵-۶-۱ قســــــمت  اول  ــــــه  همانندمرحل قطعــــــه کار  و  ــــــده  رن  .۱

را به همان حالت زاویه دهید.

کنیــــــد  ــــــک  نزدی کار  پیشــــــانی  ــــــه  ب عرضــــــی  و  ــــــی  طول ســــــوپرت  از  اســــــتفاده  ــــــا  ب را  ــــــده  رن ــــــوک  ن  .۲

در اين حالت نوک رنده به لبه  قطعه کار نزدیک تر باشد (شکل ۵-۲۱).

شکل ۵-۱۸

شکل۵-۲۰

نكته

ــــــوان  می ت می کنــــــد،  ــــــرداری  براده ب ــــــی  اصل لبــــــه ی  چــــــون  روش  ــــــن  ای در  ــــــف)  ال

پيشاني تراشي را با عمق بار بیشتری انجام داد.

ســــــوپرت  ورنیــــــه   تنظیــــــم  از  بعــــــد  باشــــــد،  ســــــوراخ  دارای  قطعــــــه کار  مرکــــــز  اگــــــر  ب) 

ســــــوراخ  وســــــط  ســــــمت  ــــــه  ب را  ــــــده  رن صفــــــر،  روی  ــــــی)  فوقان (ســــــوپرت  ــــــی  طول

هدایت کنید و سپس حرکت تنظیم بار را انجام دهید.

قطعــــــه کار  مرکــــــز  ــــــه  ب ــــــار  ب هــــــر  ــــــد  بای ــــــی  متوال مراحــــــل  در  کـف تراشــــــی  انجــــــام  ــــــرای  ب ج) 

ــــــه داشــــــته باشــــــد. ــــــد از ســــــطح کار فاصل ــــــده بای ــــــه محــــــل اول ، رن ــــــرای برگشــــــت ب ــــــد. ب برگردی

در اين حالت الزم است مقدار عدد ورنية سوپريتي را كه حركت 

تنظيم بار را انجام مي دهد به خاطر بسپاريد.

نكته
مرکــــــز  ــــــه  ب ــــــده  رن رســــــیدن  از  بعــــــد   

پیشــــــانی  در  ــــــده ای  زاي هیــــــچ  ــــــد  نبای

ــــــده ای  زائ اگــــــر  ــــــد.  بمان باقــــــی  قطعــــــه کار 

در  ــــــده  رن اين كــــــه  یعنــــــی  ــــــد  بمان باقــــــی 

اســــــت.  نشــــــده  بســــــته  قطعــــــه کار  مرکــــــز 

شــــــکل  ــــــه  ب ــــــده  باقی مان ــــــده ای  زائ اگــــــر 

از  ــــــر  باالت ــــــده  رن یعنــــــی  باشــــــد  عدســــــی 

اگــــــر  و   (۵-۱۸ (شــــــکل  اســــــت  مرکــــــز 

شــــــکل  اســــــتوانه ای  ــــــده  مان ــــــي  باق ــــــده  زائ

مرکــــــز  از  ــــــر  پایین ت ــــــده  رن یعنــــــی  باشــــــد 

است (شکل۵-۱۹)

شکل ۵-۱۹

شکل ۵-۱۸



۸۲

کالچ  اهــــــرم  ــــــا  ب و  کنیــــــد  تنظیــــــم  و  تعییــــــن  قبــــــل  قســــــمت  ماننــــــد  را  ســــــه نظام  دوران  تعــــــداد   .۳

سه نظام را فعال کنید.

کنیــــــد ممــــــاس  کار  ســــــطح  ــــــه  ب را  ــــــده  رن ــــــوک  ن ــــــی  فوقان ــــــا  ی ــــــی  طول ســــــوپرت  وســــــیله   ــــــه  ب  .۴ 

ابعــــــادی  دقــــــت  ــــــه  ب بســــــتگی  قبــــــل  روش  ماننــــــد  ســــــوپرت  شــــــروع)انتخاب  نقطــــــه   کــــــردن  (پیــــــدا 

قطعه کار دارد.

۵. ورنیه  سوپرت انتخابی را روی صفر تنظیم کنید.

ســــــطح  از  ــــــده  رن ــــــا  ت دهیــــــد  حرکــــــت  ــــــان  خودت ســــــمت  ــــــه  ب را  ــــــده  رن عرضــــــی  ســــــوپرت  ــــــا  ب  .۶

کار جدا شود.

حرکــــــت  ســــــه نظام  ســــــمت  ــــــه  ب ــــــار  ب عمــــــق  ــــــدازه   ان ــــــه  ب را  ــــــده  رن ــــــوک  ن ــــــی  انتخاب ســــــوپرت  ــــــا  ب  .۷

دهید. (حرکت تنظیم بار)

(حرکــــــت  دهیــــــد  حرکــــــت  مرکــــــز  ســــــمت  ــــــه  ب را  ــــــده  رن ــــــوک  ن عرضــــــی  ســــــوپرت  ــــــا  ب حــــــال   .۸

پیشروی شکل۵-۲۲)

را  کالچ  اهــــــرم  و  کنیــــــد  جــــــدا  کار  از  را  ــــــده  رن ــــــی  انتخاب ســــــوپرت  کمــــــک  ــــــه  ب انتهــــــا  در   .۹

خالص کنید.

۷-۵ عملیات روتراشی (روتراشی قطعات کوتاه)

ــــــده  رن ــــــت  حال ــــــن  ای در  می شــــــود.  اســــــتفاده  قطعــــــه کار  قطــــــر  کم کــــــردن  منظــــــور  ــــــه  ب عملیــــــات  ــــــن  ای

(ســــــطح  قطعــــــه کار  روی  از  را  براده هــــــا  و  می کنــــــد  حرکــــــت  قطعــــــه کار  محــــــور  راســــــتای  در 

عملیــــــات  ــــــن  ای انجــــــام  ــــــرای  ب می دهــــــد.  کاهــــــش  را  ٓان  قطــــــر  و  می کنــــــد  جــــــدا  اســــــتوانه  جانبــــــی 

به ترتیب زير عمل کنید.

کامــــــًال  قطعــــــه کار  ــــــه  ب نســــــبت  را  رنده گیــــــر  و  ــــــد  ببندی رنده گیــــــر  در  را  تراشــــــکاری  ــــــده   رن  .۱

عمود قرار دهید. (شکل۵-۲۳)

۲. قطعه کار به طور مناسب در سه نظام ببندید.

هنــــــگام  در  امــــــا  می شــــــود  بســــــته  ــــــاه  کوت کامــــــًال  قطعــــــه کار  پيشاني تراشــــــي  هنــــــگام  در  توجــــــه: 

طــــــول  از  بيشــــــتر  ــــــد  مي ماند،باي بيــــــرون  نظــــــام  ســــــه  از  كار  قطعــــــه  طــــــول  مقــــــدار  روتراشــــــی 

بتيــــــد  نظــــــام  ســــــه  از  ٓامــــــده  بيــــــرون  طــــــول  مقــــــدار  ضمــــــن  شــــــود.در  تراشــــــي  رو  ــــــد  باي كــــــه  باشــــــد 

كار  هنــــــگام  در  ــــــا  ت شــــــود  كــــــم  نظــــــام  ســــــه  ــــــا  ت كار  قطعــــــه  ٓازاد  ســــــه  ــــــه  فاصل كــــــه  باشــــــد  طــــــوري 

باشــــــد  ــــــاد  زي ــــــد  باي نظــــــام  ســــــه  در  ــــــده  باقيمان طــــــول  همچنيــــــن  و  نكنــــــد  صــــــدا  و  ــــــرزش  ل ايجــــــاد 

صورتيكــــــه  در  باشــــــد.  ــــــاد  زي كار  قطعــــــه  ــــــا  ب نظــــــام  ســــــه  فكهــــــاي  درگيــــــري  ســــــطح  كــــــه  طــــــوري 

شکل ۵-۲۲

شکل۵-۲۳

شکل۵-۲۱

نكته

دوران  تعــــــداد  تعییــــــن  ــــــرای  ب

در  را  قطعــــــه کار  قطــــــر  نصــــــف 

نظر بگیرید.



۸۳

نامیــــــده  بلنــــــد  نمي شــــــود،قطعه کار  حاصــــــل  فــــــوق  شــــــرايط  و  اســــــت  بلنــــــد  كار  قطعــــــه  طــــــول 

می شود که نحوه  روتراشی این قطعات در فصل های بعدی تشریح می گردد.

کنیــــــد. ــــــک  نزدی قطعــــــه کار  روی  ســــــطح  ــــــه  ب عرضــــــی  و  ــــــی  طول ســــــوپرت  ــــــا  ب را  ــــــده  رن ــــــوک  ن  .۳

کنیــــــد  وتنظیــــــم  تعییــــــن  را  ســــــه نظام  دوران  تعــــــداد  قطعــــــه کار  جنــــــس  و  قطــــــر  ــــــه  ب توجــــــه  ــــــا  ب  .۴

و با اهرم کالچ سه نظام را فعال کنید.

کنیــــــد  ممــــــاس  قطعــــــه کار  روی  ســــــطح  ــــــه  ب عرضــــــی  ســــــوپرت  از  اســــــتفاده  ــــــا  ب را  ــــــده  رن ــــــوک  ن  .۵

و ورنیه  سوپرت عرضی را روی صفر  تنظیم کنید.

۶. رنده را با استفاده از سوپرت طولی از روی قطعه کار خارج کنید.

قطــــــر  از  روتراشــــــی  ــــــه  مرحل هــــــر  در  می خواهیــــــد  کــــــه  ــــــدازه ای  ان ــــــه  ب قســــــمت  ــــــن  ای در   .۷

توضیــــــح  ــــــه  ب الزم  ــــــار)  ب تنظیــــــم  (حرکــــــت  دهیــــــد.  حرکــــــت  را  عرضــــــی  ســــــوپرت  شــــــود،  کاســــــته 

عرضــــــی،  ســــــوپرت  ورنیــــــه ی  توســــــط  شــــــده  داده  نشــــــان  مقــــــدار  نصــــــف  ــــــده  رن ــــــوک  ن کــــــه  اســــــت 

کار  قطــــــر  از  ميلي متــــــر   ۲ ــــــه  مرحل هــــــر  در  بخواهیــــــد  اگــــــر  مثــــــال  عنــــــوان  ــــــه  ب می کنــــــد.  حرکــــــت 

فقــــــط ــــــزار  اب کنید،امــــــا  جابه جــــــا  ميلي متــــــر   ۲ ــــــدازه ی  ان ــــــه  ب را  عرضــــــی  ســــــوپرت  و  شــــــود   کــــــم 

۱ ميلي متر به سمت مرکز قطعه کار نفوذ می کند.

ــــــا  ت دهیــــــد  حرکــــــت  طــــــول  راســــــتای  در  را  ــــــده  رن ــــــی  فوقان ــــــا  ی ــــــی  طول ســــــوپرت  ــــــا  ب حــــــال   .۸

براده برداری انجام گیرد. (شکل ۵-۲۴)

ســــــوپرت  ــــــا  ب و  کنیــــــد  متوقــــــف  را  ــــــی  طول حرکــــــت  نظــــــر  مــــــورد  طــــــول  ــــــه  ب رســــــیدن  از  بعــــــد   .۹

عرضی رنده را از سطح کار جدا کنید.

ــــــه ابتــــــداي قطعــــــه کار بازگردانیــــــد. ــــــده را ب ــــــد، رن ــــــا ســــــوپرتی کــــــه حرکــــــت پیشــــــروی را انجــــــام می دادی ۱۰. ب

۱۱. تا رسیدن به قطر مورد نظر حرکت تنظیم بار و پیشروی را تکرار کنید.

۱۲. در انتها با استفاده از اهرم کالچ سه نظام را متوقف کنید.

شکل ۵-۲۴

نكته

و  پیشــــــروی  حرکــــــت  در  اگــــــر 

ــــــه  ب ــــــده  رن برخــــــورد  ابتــــــدای  در 

ــــــی  اصل ســــــوپرت  ورنیــــــه  قطعــــــه کار 

(ســــــوپرتی  ــــــی  فوقان ســــــوپرت  ــــــا  ی

در  پیشــــــروی  حرکــــــت  ــــــرای  ب کــــــه 

روی  را  اســــــت)  اســــــتفاده  حــــــال 

طــــــول  می توانیــــــد  کنیــــــد  تنظیــــــم  صفــــــر 

مي كنــــــد  روتراشــــــی  کــــــه  را  قســــــمتی 

مشخص نمائيد.



۸۴

۹-۵ نکات ایمنی و حفاظتی

ٓاچــــــار  ســــــه نظام  ســــــفت کردن  محــــــض  ــــــه  ب و  ــــــد  ببندی ســــــه نظام  در  ــــــی  اصول و  مناســــــب  به طــــــور  را  قطعــــــه کار   .۱

سه نظام را از روی ٓان بردارید.

۲. رنده را به طور مناسب به رنده گیر ببندید.

كنيــــــد. روغــــــن كاري  را   دســــــتگاه  و  کنیــــــد  کنتــــــرل  را  ــــــف  مختل قســــــمت های  روغــــــن  دســــــتگاه  کــــــردن  روشــــــن  از  قبــــــل   .۳

تراشــــــکاری  هنــــــگام  ــــــا  ت باشــــــد  خــــــود  ــــــه ای  دم چلچل راهنمــــــای  از  بیــــــرون  اندکــــــی  ــــــی  فوقان ســــــوپرت  همیشــــــه   .۴

راهنمای دم چلچله ای به سه نظام برخورد نکند.

بلنــــــد  ٓاســــــتین های  و  باشــــــد  بســــــته  ٓان  دکمه هــــــای  کنیــــــد.  ــــــن  ت ــــــه  ب ــــــدازه  ان و  مناســــــب  کار  لبــــــاس  کار  هنــــــگام  در   .۵

را تا بزنید تا دچار حادثه نشوید.

۶. از به همراه داشتن ساعت، دستبند، حلقه، انگشتر، گردنبند و شال گردن جدًا خودداری کنید.

۷. با توجه به قد خود از زیر پایــی مناسب استفاده کنید.

.(۵-۲۵ نبیند(شــــــكل  ٓاســــــیب  ــــــراده  ب ــــــاب  پرت از  چشــــــم هايتان  ــــــا  ت کنیــــــد  اســــــتفاده  محافــــــظ  عینــــــک  از  کار  هنــــــگام  در   .۸

۹. از تکیه دادن به دستگاه خودداری کنید.

کنیــــــد. اســــــتفاده  مناســــــب  وســــــیله ی  از  ٓان هــــــا  کــــــردن  جمــــــع  ــــــرای  ب و  کنیــــــد  خــــــودداری  براده هــــــا  ــــــه  ب دســــــت زدن  از   .۱۰

ــــــل ســــــه نظام نایســــــتید (شــــــكل ۵-۲۶). ۱۱. محــــــل ایســــــتادن تراشــــــکار در پشــــــت قوطــــــی حرکــــــت اســــــت. هیــــــچ گاه در مقاب

۱۲. در هنگامي که دستگاه در حال کار کردن است به هیچ عنوان دستگاه را ترک نکنید.

۱۳.به هيچ عنوان به قطعه كار وسه نظام در حال گردش دست نزنيد.

۱۴. قبل از نظافت پایان کار ابتدا رنده و قطعه کار را باز کنید.

فرچــــــه  از  می توانیــــــد  کار  ــــــن  ای ــــــرای  ب کنیــــــد.  ــــــاک  پ روغــــــن  و  ــــــراده  ب ــــــه  هرگون از  را  دســــــتگاه  کار  انتهــــــای  در   .۱۵

و نخ پنبه استفاده کنید.

شکل ۵-۲۵ شکل۵-۲۶



۸۵

پرسش های پایان فصل

۱. ٓایا می شود در فرایند تراشکاری ابزار دوران کند و قطعه کار ثابت باشد؟ چرا؟

۲. در چه فرایندهایــی واحد سرعت برش m/s خواهد بود؟ چرا؟

۳. سرعت برش را تعریف کنید.

۴. عوامل مؤثر در سرعت برش را شرح دهید. چه عوامل دیگری ممکن است در انتخاب سرعت برش دخیل باشد.

۵. چرا در هنگام حرکت تنظیم بار نباید ابزار با قطعه کار تماس داشته باشد؟

۶. سرعت پیشروی را تعریف کنید.

چــــــه  ــــــدازه   ان ــــــه  ب را  عرضــــــی  ســــــوپرت  فلکــــــه   شــــــود،  جابه جــــــا  ميلي متــــــر   ۲/۲۵ دســــــتگاه  عــــــرض  راســــــتای  در  ــــــده  رن ــــــوک  ن باشــــــد  الزم  اگــــــر   .۷

تعداد تقسیمات ورنیه  ٓان باید چرخاند؟

ٓان  فلکــــــه   و  شــــــود  اســــــتفاده  ســــــوپرت  کــــــدام  از  ــــــد  بای جابه جاشــــــود،  ميلي متــــــر   ۱/۶۲ ــــــدازه ی  ان ــــــه  ب طــــــول  راســــــتای  در  ــــــده  رن باشــــــد  الزم  اگــــــر   .۸

سوپرت باید به اندازه  چه تعداد تقسیمات ورنیه  ٓان دوران کند.



۸۶

دستوركار شماره ۱

روتراشي و پيشاني تراشي با استفاده از ورنيه ها

تجهيزات موردنياز

نام ابزارنام ابزار

TNS زيركاري در اندازه هاي مختلفدستگاه تراش

HSS 20×20 رنده روتراشي
وسايل نظافت (نخ پنبه، قلم مو، 

جارو،...)

عينك محافظ  روغن دان نيم ليتري

 St 37 جنس: فوالد

ابعاد: 150×40 ∅

 0.1mm :مقياس:  1:1 خطاي مجاز

رسام

طراح

بازبين 



۸۷

مراحل انجام كار:

 ◄  پيشاني تراشي:

۱.  از سالم بودن دستگاه تراش اطمينان حاصل كنيد.

۲.  از خاموش بودن و قطع برق دستگاه اطمينان حاصل كنيد.

دســــــتي  صــــــورت  ــــــه  ب را  فنرهــــــا  ســــــاچمه  و  كنيــــــد  ــــــد  بازدي را  روغــــــن  چشــــــمي هاي    .۳

روغن كاري كنيد.

طــــــول  از   ۲۰mm حــــــدود  ــــــد.  ببندي ســــــه نظام  داخــــــل  در  ــــــاه  كوت به صــــــورت  را  قطعــــــه كار    .۴

قطعه كار از سه نظام بيرون باشد.

۵.  رنده روتراشي را به صورت مناسب در داخل رنده گير ببنديد.

ســــــپس  و  كنيــــــد  روشــــــن  را  دســــــتگاه  كنيــــــد،  تنظيــــــم  و  تعييــــــن  را  ســــــه نظام  دوران  تعــــــداد    .۶

اهرم كالچ را فعال كنيد.

۷. پيشاني قطعه كار را بتراشيد تا اثر كمان اره از بين برود(شكل ۵-۲۷).

۸.  اهرم كالچ را خالص كنيد.

ســــــه نظام  داخــــــل  در  ــــــاه  كوت به صــــــورت  را  قطعــــــه كار  دوم  ســــــمت  و  كنيــــــد  ــــــاز  ب را  ســــــه نظام    .۹

ببنديد.

۱۰.  اهرم كالچ را فعال كنيد.

۱۱.  پيشاني قطعه كار را بتراشيد تا اثركمان اره از بين برود.

۱۲-  اهرم كالچ را خالص كنيد و رنده را از قطعه كار دور كنيد.

۱۳.  قطعه كار را باز كنيد و براي اندازه گيري به هنرٓاموز محترم تحويل دهيد.

ســــــه نظام  از  ٓان  طــــــول  از   ۲۰mm كــــــه  طــــــوري  ــــــد.  ببندي ســــــه نظام  ــــــه  ب را  قطعــــــه كار    .۱۴

بيرون باشد.

۱۵.  اهرم كالچ را فعال كنيد.

قطعــــــه كار  طــــــول  از  ميلي متــــــر   ۳ ــــــا  ت كنيــــــد  پيشاني تراشــــــي  ــــــه  مرحل شــــــش  در  را  قطعــــــه كار    .۱۶

كم شود.

۱۷.  اهرك كالچ را خالص كنيد و بعد از دوركردن رنده سه نظام را باز كنيد.

۱۸.  قطعه كار را براي اندازه گيري مجدد به هنرٓاموز محترم تحويل دهيد.

شكل ۵-۲۷



۸۸

روتراشي: ◄ 

ســــــه نظام  ٓان  طــــــول  از   ۶۰  mm كــــــه  به طــــــوري  ــــــد  ببندي ســــــه نظام  داخــــــل  در  را  قطعــــــه كار    .۱

بيرون باشد (شكل ۵-۲۸).

۲.  رنده را نسبت به قطعه كار عمود كنيد.

۳.  تعداد دوران را براي قطر mm ۴۰تعيين و تنظيم كنيد.

۴.  اهرم كالچ را فعال كنيد.

طــــــول  ــــــه  ب ــــــه اي  پل و  كنيــــــد  كــــــم  قطعــــــه كار  ازقطــــــر   ۲  mm روتراشــــــي  ــــــه  مرحل ــــــك  ي ــــــا  ب   .۵

۵۰mm ايجاد كنيد (شكل ۵-۲۹).

هنــــــگام  در  و  بســــــپاريد  خاطــــــر  ــــــه  ب را  روتراشــــــي  هنــــــگام  در  عرضــــــي  ســــــوپرت  عــــــدد 

برگشت رنده را از روي كار ٓازاد كنيد.

و  قطعــــــه كار  قطــــــر  كــــــه  بخواهيــــــد  محتــــــرم  هنرٓامــــــوز  از  و  كنيــــــد  خــــــالص  را  كالچ  اهــــــرم    .۶

طول پله را اندازه گيري كند.

۷.  اهرم كالچ را فعال كنيد.

كنيــــــد.  كــــــم   ۵ ــــــه  مرحل در  شــــــده  ايجــــــاد  ــــــه  پل قطــــــر  از   ۴  mm روتراشــــــي  مرحــــــل  دو  ــــــا  ب   .۸

پله اي به طول ۳۵mm ايجاد كنيد (شكل ۵-۳۰).

و  كنيــــــد  كــــــم   ۸ ــــــه  مرحل در  شــــــده  ايجــــــاد  ــــــه  پل قطــــــر  از   ۴  mm روتراشــــــي  ــــــه  مرحل دو  ــــــا  ب   .۹

پله اي به طول ۲۰mm ايجاد كنيد (شكل ۵-۳۱).

۱۰.  اهرم كالچ را خالص كنيد و رنده را از قطعه كار دور كنيد.

را  پليســــــه ها  محتــــــرم  هنرٓامــــــوز  ــــــي  راهنمايــ ــــــا  ب قطعــــــه كار،  پليســــــه كردن  صــــــورت  در    .۱۱

برطرف كنيد و دستگاه را خاموش كنيد.

۱۲.  قطعه كار را باز كنيد و تحويل هنرٓاموز محترم خود دهيد.

۱۳.  ابزار را باز كنيد.

و  دســــــتگاه  روي  از  را  ايجاد شــــــده  براده هــــــاي  تمامــــــي  جــــــارو  و  فرچــــــه  اســــــتفاده  ــــــا  ب   .۱۴

اطراف ٓان جمع كنيد و به محل مناسب ببريد.

۱۵.  با استفاده از نخ پنبه كليه قسمت هاي دستگاه را تميز كنيد.

۱۶.  فك هاي سه نظام را ببنديد و قوطي حركت را كنار مرغك ببريد.

۱۷.  وسايل و ابزار استفاده شده را در محل مناسب قرار دهيد.

شكل ۵-۲۸

شكل ۵-۲۹

شكل ۵-۳۰

شكل ۵-۳۱



۸۹

توضیحات

نمره 

کسب 

شده

نمره 

پیشنهادی
عملیات

انجام پيشاني تراشي دو طرفه

از  قطعــــــه كار  طــــــول  از  ميلي متــــــر   ۳ كــــــردن  كــــــم 

طريق پيشاني تراشي

۱/۵
ه  ز ا ــــــد ن ا

قطر
روتراشــــــي   ۵ مرحــــــل  ــــــه  پل ايجــــــاد 

 mmقطــــــر و   ۵۰mm طــــــول 

۲۱/۵ كمتر از قطر اوليه قطعه
ه  ز ا ــــــد ن ا

طول

۰/۵
ه  ز ا ــــــد ن ا

قطر

 ۸ ــــــه  درمرحل ــــــه  پل ايجــــــاد 

 ۳۵mm طــــــول  روتراشــــــي 

قطــــــر  از  كمتــــــر   ۴mmوقطــــــر

۱/۵مرحله پنجم
ه  ز ا ــــــد ن ا

طول

۲
ه  ز ا ــــــد ن ا

قطر

روتراشــــــي   ۹ ــــــه  مرحل لبــــــه  ايجــــــاد 

 ۴mm قطــــــر  و   ۲۰mm طــــــول 

۱/۵كمتر از قطر مرحله ۸
ه  ز ا ــــــد ن ا

طول

۲
 كيفيت سطح قطعه كار

۳ رعایت نکات ایمنی و حفاظتی

۳ انضباط كاري

۲۰ جمع

ارزشيابي



۹۰

دستوركار شماره ۲

روتراشي و پيشاني تراشي با استفاده از ورنيه ها و كوليس

تجهيزات موردنياز

نام ابزارنام ابزار

روغن داندستگاه تراش

كوليس ورنيه دار با دقت۰/۰۵ ميليمتررنده روتراشي HSS رو تراشي

وسايل نظافت ( نخ پنبه، قلم مو، 

جارو،...)
 زير كاري در اندازه هاي مختلف

 عينك محافظ

 St 37 جنس: فوالد

دســــــتوركار  ايجاد شــــــده  قطعــــــه  ابعــــــاد: 

شماره ۱ فصل پنجم

 0.1mm :خطاي مجازطولي

مقياس:  1:1 

رسام

طراح

خطاي مجاز قطري: 0.05mm بازبين 



۹۱

مراحل انجام كار:

۱-  از سالم بودن دستگاه تراش اطمينان حاصل كنيد.

۲-  از خاموش بودن و قطع برق دستگاه مطمئن شويد.

دســــــتي  صــــــورت  ــــــه  ب را  فنرهــــــا  ســــــاچمه  و  كنيــــــد  ــــــد  بازدي را  روغــــــن  چشــــــمي هاي    -۳

روغن كاري كنيد.

۴-  طول قطعه كار را با استفاده از كوليس اندازه بگيريد.

۵-  قطعه كار را طوري در سه نظام ببنديد كه ۶۰mm از طول قطعه از سه 

نظام بيرون بماند. سمت بدون پله كار از سه نظام بيرون باشد.

نســــــبت  را  رنده گيــــــر  و  ــــــد  ببندي رنده گيــــــر  داخــــــل  در  مناســــــب  به طــــــور  را  روتراشــــــي  ــــــده  رن   .۶

به پيشاني قطعه كار زاويه دهيد.

ســــــپس  و  كنيــــــد  روشــــــن  را  دســــــتگاه  كنيــــــد  تنظيــــــم  و  تعييــــــن  را  ســــــه نظام  دوران  تعــــــداد    .۷

اهرم كالچ را فعال كنيد.

انتخــــــاب  طــــــوري  را  پيشاني تراشــــــي  مراحــــــل  تعــــــداد  بتراشــــــيد.  را  قطعــــــه كار  پيشــــــاني    .۸

كنيد كه طول قطعه كار دقيقًا mm ۱۴۰ شود (شكل۵-۳۲).

نســــــبت  را  ــــــده  رن قطعــــــه كار،  ــــــده  رن از  دوركــــــردن  از  بعــــــد  و  كنيــــــد  خــــــالص  را  كالچ  اهــــــرم    .۹

به كار عمود كنيد.

۱۰.  قطر قطعه كار را اندازه بگيريد.

ــــــه طــــــول ۳۹/۷ و به قطــــــر ۳۶/۳۵ ايجــــــاد نمائيد (شــــــكل ۵-۳۳). ــــــه روتراشــــــي پله اي ب ــــــا ســــــه مرحل ۱۱.  ب

ــــــه اي به طــــــول۱۸/۶ و به قطــــــر ۳۶/۳۵ ∅ ايجــــــاد كنيد (شــــــكل ۵-۳۴). ــــــا ســــــه مرحله روتراشــــــي پل ۱۲.  ب

۱۳.  اهرم كالچ را خالص كنيد و رنده را از قطعه كار دور كنيد.

را  پليســــــه ها  محتــــــرم  هنرٓامــــــوز  ــــــي  راهنمايــ ــــــا  ب قطعــــــه كار،  پليســــــه كردن  صــــــورت  در    .۱۴

برطرف كنيد و دستگاه را خاموش كنيد.

۱۵.  قطعه كار را باز كنيد و تحويل هنرٓاموز محترم خود دهيد.

۱۶.  ابزار را باز كنيد.

و  دســــــتگاه  روي  از  را  ايجاد شــــــده  براده هــــــاي  تمامــــــي  جــــــارو  و  فرچــــــه  اســــــتفاده  ــــــا  ب   .۱۷

اطراف ٓان جمع كنيد و به محل مناسب ببريد.

۱۸.  با استفاده از نخ پنبه كليه قسمتهاي دستگاه را تميز كنيد.

۱۹.  فك هاي سه نظام را ببنديد و قوطي حركت را كنار مرغك ببريد.

۲۰.  وسايل و ابزار استفاده شده را در محل مناسب قرار دهيد.

شكل۵-۳۲

شكل ۵-۳۳

شكل ۵-۳۴



۹۲

توضیحات
نمره کسب 

شده

نمره 

پیشنهادی
عملیات

۲ ۱۴۰mm اندازه طول

۲  ۳۹٫۷mm اندازه طول

۲ ۱۸٫۶mm اندازه طول

۲ ۳۶٫۳۵mm اندازه قطر

۲ ۳۰٫۸۵mm اندازه قطر

۲ كيفيت سطح

۴
رعایت نکات ایمنی و 

حفاظتی

۴ انضباط كاري

۲۰ جمع

ارزشيابي



۹۳

دستوركار شماره ۳

تراشيدن قطعه شماره ۱ برج ميالد

تجهيزات موردنياز

نام ابزارنام ابزار

  روغن داندستگاه تراش

رنده روتراشي HSS روتراشي
كوليس ورنيه دار با دقت 0.05 

ميلي متر

وسايل نظافت ( نخ پنبه، قلم مو، 

جارو و...)
زير كاري در اندازه هاي مختلف

عينك محافظ

جنس: ٓالومينيم

ابعاد: 45×40 ∅

مقياس:  1:1 

رسام

طراح

بازبين 
 0.1mm :خطاي مجازطولي

 0.05mm :خطاي مجاز قطري



۹۴

اهــــــرم  و  كنيــــــد  روشــــــن  را  دســــــتگاه  كنيــــــد  تنظيــــــم  و  تعييــــــن  را  ســــــه نظام  دوران  تعــــــداد    .۶

كالچ را فعال كنيد.

۷.  پيشاني قطعه كار را بتراشيد تا اثر كمان اره از بين برود.

نســــــبت  را  ــــــده  رن قطعــــــه كار،  از  ــــــده  رن دوركــــــردن  از  بعــــــد  و  كنيــــــد  خــــــالص  را  كالچ  اهــــــرم    .۸

به قطعه كار عمود كنيد.

ــــــه طــــــول mm ۲۰ ايجــــــاد نمائيد (شــــــكل۵-۳۵). ــــــه قطــــــر mm ۳۵ و ب ــــــاس روتراشــــــي پله اي ب ــــــا چنــــــد پ ۹.  ب

ــــــن  اي انجــــــام  از  قبــــــل  ــــــس  پ مي شــــــود  ــــــك  نزدي ــــــي  خيل ســــــه نظام  ــــــه  ب ــــــزار  اب ــــــه  مرحل ــــــن  اي در   

نيــــــز  زيركاري هــــــا  و  اســــــت  بيــــــرون  خــــــود  شــــــيار  از  ــــــي  فوقان ســــــوپرت  شــــــويد  مطمئــــــن  ــــــه  مرحل

از نوك رنده عقب تر قرار دارند.

ــــــه طــــــول 10mm ايجــــــاد كنيد (شــــــكل۵-۳۶). ــــــه اي به قطــــــر 20∅ ب ــــــاس روتراشــــــي پل ــــــا چنــــــد پ ۱۰.  ب

 تعداد پاسها را با راهنمايــي هنرٓاموز محترم مشخص كنيد.

 اندازه قطر 20 نبايد از 20 كمتر شود.

۱۱.  اهرم كالچ را خالص كنيد و رنده را از قطعه كار دور كنيد.

۱۲.  با راهنمائي هنرٓاموز محترم پليسه هاي قطعه كار را برطرف كنيد.

۱۳.  سه نظام را باز كنيد و قطعه كار را برگردانيد.

كامــــــًال  ــــــرا  ٓان و  ــــــد.  ببندي ســــــه نظام  در  ــــــل  مقاب (شــــــكل۵-۳۷)  هماننــــــد  را  قطعــــــه كار    

محكم كنيد.

مراحل انجام كار:

۱.  از سالم بودن دستگاه تراش اطمينان حاصل كنيد.

۲.  از خاموش بودن و قطع برق دستگاه مطمئن شويد.

دســــــتي  صــــــورت  ــــــه  ب را  فنرهــــــا  ســــــاچمه  و  كنيــــــد  ــــــد  بازدي را  روغــــــن  چشــــــمي هاي    .۳

روغن كاري كنيد.

باشــــــد. بيــــــرون  ســــــه نظام  از  ٓان  ازطــــــول   ۲۵ mm كــــــه ــــــد  ببندي ســــــه نظام  در  طــــــوري  كار  قطعــــــه    .۴

پيشــــــاني  ــــــه  ب نســــــبت  را  رنده گيــــــر  و  ــــــد  ببندي رنده گيــــــر  در  مناســــــب  بطــــــور  را  ــــــده  رن   .۵

قطعه كار زاويه دهيد.

شكل ۵-۳۵

شكل ۵-۳۶

شكل ۵-۳۷



۹۵

۱۳.  رنده گير را نسبت به پيشاني كار زاويه دهيد.

۱۴.  اهرم كالچ را فعال كنيد.

 34mm ــــــدازه  ان ــــــه  ب قطعــــــه كار  طــــــول  ــــــا  ت بتراشــــــيد  ــــــاس  پ چنــــــد  در  را  قطعــــــه كار  پيشــــــاني    .۱۵

برسد (شكل۵-۳۸).

ــــــه  ب ــــــه  توّج ــــــا  ب را  ــــــاس  پ تعــــــداد  دارد.  قطعــــــه كار  اوليــــــه  طــــــول  ــــــه  ب بســــــتگي  ــــــاس  پ تعــــــداد   

نوع ابزار خود و طول قطعه كاربا راهنمائي هنرٓاموز محترم مشخص كنيد.

را  رنده گيــــــر  قطعــــــه كار،  از  ــــــده  رن دوركــــــردن  از  بعــــــد  كنيــــــد.  خــــــالص  را  كالچ  اهــــــرم    .۱۶

نسبت به قطعه كار عمود كنيد.

۱۷.  اهرم كالچ را فعال كنيد.

۱۸.  با چند پاس روتراشي پله اي به قطر 27∅ و به طول 17  ايجاد كنيد.

 تعداد پاس ها را با راهنمايــي هنرٓاموز محترم مشخص كنيد (شكل۵-۳۹).

ــــــه قطــــــر 19mm و طــــــول 10mm ايجــــــاد كنيد (شــــــكل۵-۴۰). ــــــه اي ب ــــــاس روتراشــــــي پل ــــــا چنــــــد پ ۱۹.  ب

ــــــه طــــــول 5mm ايجــــــاد كنيد (شــــــكل۵-۴۱). ــــــه اي به قطــــــر 10mm و ب ــــــاس روتراشــــــي پل ــــــا چنــــــد پ ۲۰.  ب

۲۱.  اهرم كالچ را خالص كنيد و رنده را از قطعه كار دور كنيد.

را  پليســــــه ها  محتــــــرم  هنرٓامــــــوز  ــــــي  راهنمايــ ــــــا  ب قطعــــــه كار،  پليســــــه كردن  صــــــورت  در    .۲۲

برطرف كنيد و دستگاه را خاموش كنيد.

۲۳.  قطعه كار را باز كنيد و تحويل هنرٓاموز محترم خود دهيد.

۲۴.  ابزار را باز كنيد.

شكل ۵-۳۸

شكل۵-۳۹

شكل ۵-۴۰

شكل ۵-۴۱



۹۶

توضیحات
نمره کسب 

شده

نمره 

پیشنهادی
عملیات

۱ اندازه قطر 34∅

۱ اندازه قطر 27∅

۲ اندازه قطر 20∅

۱ اندازه قطر 19∅

۱ اندازه قطر 10∅

۱ اندازه طول قطعه 34

۱ 10mm اندازه طول

۱ 7mm اندازه طول ها

۱ 5mm اندازه طول ها

۲ كيفيت سطح

۴
رعایت نکات ایمنی 

و حفاظتی

۴ انضباط كاري

۲۰ جمع

و  دســــــتگاه  روي  از  را  ايجاد شــــــده  براده هــــــاي  تمامــــــي  جــــــارو  و  فرچــــــه  از  اســــــتفاده  ــــــا  ب   .۲۵

اطراف ٓان جمع كنيد و به محل مناسب ببريد.

۲۶.  با استفاده از نخ پنبه كليه قسمت هاي دستگاه را تميز كنيد.

۲۷.  فك هاي سه نظام را ببنديد و قوطي حركت را كنار مرغك ببريد.

۲۸.  وسايل و ابزار استفاده شده را در محل مناسب قرار دهيد.

ارزشيابي



۹۷

فصل ششم: عملیات مخروط تراشی

هدف هاي رفتاري ◄ 

پس از ٓاموزش اين فصل از هنرجو انتظار مي رود

- مخروط را تعریف کند.

- مشخصات ابعادی یك مخروط کامل و ناقص را معرفی کند.

- شیب مخروط را تعریف کند.

- نسبت مخروطی را تعریف کند.

- روش های مخروط تراشی را نام ببرد.

- روش مخروط تراشی با انحراف سوپرت فوقانی را شرح دهد.

- معایب و مزایای مخروط تراشی با انحراف سوپرت فوقانی را بیان کند.

- محاسبات الزم برای تعیین زاویه  یک مخروط را انجام دهد.

- انواع مخروط خارجی را بتراشد و ٓانها را اندازه گیری کند.

- در حین کار نکات ایمنی و حفاظتی را رعایت کند.



۹۸

مــــــوارد  از  ــــــد.  دارن ــــــی  فراوان کاربردهــــــای  صنعــــــت  در  مخروطــــــی  قطعــــــات  و  مخروط هــــــا 

 ۶-۱ و  (شــــــکل  ــــــراش  ت دســــــتگاه  مرغــــــک  ماننــــــد  موقــــــت  اتصــــــال  ــــــه  ب ــــــوان  می ت ٓان هــــــا  اســــــتفاده  

غیــــــر  و  شــــــیرها  ماننــــــد  ٓاب بنــــــدی  مخروطــــــی،  چرخ دنده هــــــای  ماننــــــد  حرکــــــت  انتقــــــال   ،(۶-۲

اشاره کرد.

ــــــن  ای در  مخروط هاســــــت.  ــــــواع  ان تراشــــــیدن  ــــــراش،  ت دســــــتگاه  قابلیت هــــــای  از  یکــــــی 

فصل به شرح عملیات مخروط تراشی خارجی پرداخته شده است.

۱-۶ تعریف مخروط 

دارد. وجــــــود  ناقــــــص  و  کامــــــل  شــــــکل  دو  ــــــه  ب کــــــه  اســــــت  هندســــــی  حجــــــم  ــــــك  ي مخــــــروط 

۱-۱-۶ مخروط کامل

ــــــه  ب قائمــــــه اش  ــــــه  زاوي ــــــع  ضل حــــــول  ــــــه  قائم الزاوی ــــــث  مثل ــــــک  ی دوران  از  کامــــــل  مخــــــروط   

وجود می ٓاید. (شکل ۶-۳)

۲-۱-۶ مخروط ناقص

وجــــــود  ــــــه  ب قائمــــــه اش  ســــــاق  حــــــول  ــــــه  قائم الزاوی ذوزنقــــــه  ــــــک  ی دوران  از  ناقــــــص  مخــــــروط 

می ٓاید (شکل ۶-۴)

به مشخصات ابعادی مخروط در شکل زیر دقت کنید:

D قطر بزرگ مخروط

d قطر کوچک مخروط

L طول مخروط

α زاویه رٔاس مخروط

α/۲ زاویه  مولد مخروط با

 محور تقارن ٓان (زاویه  تنظیم)

میان این مشخصات، دو رابطه برقرار است به تعاريف زير توجه كنيد.

مقــــــدار  مخــــــروط  باریک شــــــدن  نســــــبت  ــــــا  ی مخروطــــــی  نســــــبت  مخروطــــــی:  نســــــبت  ــــــف)  ال

 (شکل ۶-۳)

 (شکل ۶-۴)

مولد مخروط

شكل ۶-۵

مولد مخروط

شكل۶-۱

شكل۶-۲



۹۹

ــــــش  نمای  C حــــــرف  ــــــا  ب کــــــه  اســــــت  مخــــــروط  طــــــول  ــــــه  ب نســــــبت  مخــــــروط  قطــــــر  دو  اختــــــالف 

داده می شود و از رابطه  زیر محاسبه می شود. (شکل ۶-۵)

D قطر بزرگ مخروط

d قطر کوچک مخروط

L طول مخروط

ــــــا  ب نقشــــــه ها  در  و  می شــــــود  بیــــــان  نیــــــز   ۱:  x به صــــــورت  شــــــدن  ــــــک  باری نســــــبت  مقــــــدار 

عالمت  همراه می شود. به عبارت دیگر:

ــــــه  ب نســــــبت  مخــــــروط  قطــــــر  دو  اختــــــالف  نصــــــف  مخــــــروط  شــــــیب  مخــــــروط:  شــــــیب  ب) 

اســــــت  مخروطــــــی  نســــــبت  نصــــــف  مخــــــروط  شــــــیب  دیگــــــر  عبــــــارت  ــــــه  ب اســــــت.  مخــــــروط  طــــــول 

و از رابطه  زیر محاسبه می شود (شکل ۶-۵)

D قطر بزرگ مخروط

d قطر کوچک مخروط

L طول مخروط

از طرفی مقدار شیب مخروط برابر تانژانت زاویه  تنظیم است یعنی:

α/۲ زاویه ی مولد مخروط (زاویه  تنظیم)

مخروط رٔاس  زاویه   α

عالمــــــت      ــــــا  ب نقشــــــه ها  در  و  می شــــــود  بیــــــان   1:2x به صــــــورت  مخــــــروط  شــــــیب  مقــــــدار 

همراه می شود.

قطــــــر  باشــــــد،  نظــــــر  مــــــورد  کامــــــل  مخــــــروط  اگــــــر  فــــــوق  ــــــط  رواب در  کــــــه  اســــــت  ذکــــــر  ــــــه  ب الزم 

.(d=0) کوچک مخروط برابر صفر خواهد بود یعنی

۲-۶ انواع روش های مخروط تراشی

ــــــده  رن پیشــــــروی  حرکــــــت  کــــــه  اســــــت  الزم  ــــــراش  ت دســــــتگاه  روی  مخــــــروط  ایجــــــاد  ــــــرای  ب

ــــــد.  می ٓای وجــــــود  ــــــه  ب مخــــــروط  صــــــورت  ــــــن  ای در  شــــــود.  انجــــــام  مخــــــروط  ــــــد  مول خــــــط  مــــــوازی 

این کار با سه روش انجام می شود:

۱. مخروط تراشی با انحراف سوپرت فوقانی

۲. مخروط تراشی با انحراف دستگاه مرغک

۳. مخروط تراشی با استفاده از خط کش راهنما

در این کـتاب فقط به توضیح روش اول پرداخته شده است.

D - dC =
L

1C = x

C
= شيب
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C
tan = شيب
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۱۰۰

۳-۶ مخروط تراشی با انحراف سوپرت فوقانی:

ســــــوپرت  انحــــــراف  از  مخــــــروط  ــــــد  مول راســــــتای  در  ــــــزار  اب حرکــــــت  ــــــرای  ب روش  ــــــن  ای در 

ســــــوپرت  روی  مهــــــره  و  چهارپیــــــچ  ــــــا  ب ــــــی  فوقان ســــــوپرت  می شــــــود.  اســــــتفاده  ــــــی  فوقان

 ۶-۶ شــــــکل  در  شــــــده  داده  نشــــــان  مهــــــره  چهــــــار  شــــــل کردن  ــــــا  ب اســــــت.  شــــــده  ــــــت  ثاب عرضــــــی 

درجــــــه  مبنــــــای  ــــــر  ب انحــــــراف  ــــــن  ای مقــــــدار  داد.  انحــــــراف  را  ــــــی  فوقان ســــــوپرت  ــــــوان  می ت

عرضــــــی  ســــــوپرت  روی  و  ــــــی  فوقان ســــــوپرت  ــــــر  زی قســــــمت  در  می گــــــردد.  مشــــــخص 

شــــــاخصی  نیــــــز  ــــــی  فوقان ســــــوپرت  روی  اســــــت.  شــــــده  ایجــــــاد  درجــــــه  برحســــــب  تقســــــیماتی 

انحــــــراف   ۱˚ دقــــــت  ــــــا  ب را  ــــــی  فوقان ســــــوپرت  ــــــوان  می ت ٓان  از  اســــــتفاده  ــــــا  ب کــــــه  دارد  وجــــــود 

داد(شكل ۶-۷).

ســــــوپرت  مــــــوازی  ــــــی  فوقان ســــــوپرت  حرکــــــت  باشــــــد  صفــــــر  روی  شــــــاخص  کــــــه  ــــــی  زمان

مخــــــروط  مشــــــخصات  اســــــاس  ــــــر  ب ــــــی  فوقان ســــــوپرت  انحــــــراف  ــــــه   زاوی مقــــــدار  اســــــت.  ــــــی  اصل

راســــــتای  کــــــه  باشــــــد  ســــــمتی  ــــــه  ب ــــــد  بای ــــــی  فوقان ســــــوپرت  انحــــــراف  جهــــــت  و  می شــــــود  محاســــــبه 

ــــــا  ب مخروط تراشــــــی  هنــــــگام  در  گیــــــرد.  قــــــرار  مخــــــروط  ــــــد  مول مــــــوازی  ــــــی  فوقان ســــــوپرت  حرکــــــت 

می گیــــــرد  صــــــورت  ــــــی  فوقان ســــــوپرت  ــــــا  ب فقــــــط  پیشــــــروی  حرکــــــت  ــــــی  فوقان ســــــوپرت  انحــــــراف 

می شــــــود. انجــــــام  عرضــــــی  ســــــوپرت  ــــــا  ب ــــــا  ی و  ــــــی  اصل ســــــوپرت  ــــــا  ب ــــــا  ی ــــــار  ب تنظیــــــم  حرکــــــت  و 

اســــــت: ــــــر  زی شــــــرح  ــــــه  ب معایبــــــی  و  ــــــا  مزای دارای  ــــــی  فوقان ســــــوپرت  انحــــــراف  ــــــا  ب مخروط تراشــــــی 

۱-۳-۶ مزایای مخروط تراشی با انحراف سوپرت فوقانی

۱. در این روش تنظیم دستگاه ساده است.

۲. مخروط های داخلی و خارجی قابل تراشیدن است.

۳. مخروط های کامل و ناقص قابل تراشیدن است.

۴. مخروط هایــی با زاویه  رٔاس بزرگ قابل تراشیدن هستند.

۲-۳-۶ معایب مخروط تراشی با انحراف سوپرت فوقانی:

ــــــن  ای و  می گیــــــرد  انجــــــام  ــــــی  فوقان ســــــوپرت  ــــــا  ب فقــــــط  پیشــــــروی  حرکــــــت  روش  ــــــن  ای در   .۱

یکنواخــــــت  ســــــطح  صافــــــی  ــــــس  پ می شــــــود،  ــــــت  هدای دســــــتی  صــــــورت  ــــــه  ب فقــــــط  ســــــوپرت 

نخواهد بود.

کــــــورس  ــــــه  ب محــــــدود  می شــــــوند  تراشــــــیده  روش  ــــــن  ای در  کــــــه  ــــــی  مخروط هایــ طــــــول   .۲

حرکت سوپرت فوقانی است.

 (شکل ۶-۶)

 (شکل ۶-۷)

مهره ها

مهره ها



۱۰۱

ســــــوپرت  انحــــــراف  ــــــا  ب مخــــــروط  ــــــک  ی تراشــــــیدن  ــــــرای  ب الزم  محاســــــبات   ۶-۴

فوقانی

مشــــــخصات  براســــــاس  ــــــی  فوقان ســــــوپرت  انحــــــراف  مقــــــدار  شــــــد  گـفتــــــه  کــــــه  همان طــــــور 

مخروط به دست می ٓاید و این مقدار به روش های زیر محاسبه می گردد.

۱-۴-۶ اگر در نقشه زاویه  رٔاس مخروط (α) معلوم باشد

نصــــــف  ــــــدازه   ان ــــــه  ب ــــــی  فوقان ســــــوپرت  باشــــــد  ــــــوم  معل مخــــــروط  رٔاس  ــــــه  زاوی نقشــــــه  در  اگــــــر 

مخــــــروط  تراشــــــیدن  ــــــرای  ب مثــــــال  عنــــــوان  ــــــه  ب می شــــــود.  داده  انحــــــراف  مخــــــروط  رٔاس  ــــــه   زاوی

شکل ۸-۶ سوپرت فوقانی باید به اندازه  ْ ۳۰ دوران داده  شود.

  ۶۰÷۲=۳۰ْ

۲-۴-۶ اگر در نقشه زاویه  مولد مخروط (α/۲) معلوم باشد

مشــــــخص  دســــــتگاه  محــــــور  ــــــا  ب تنظیــــــم)  ــــــه   (زاوی مخــــــروط  ــــــد  مول ــــــه   زاوی نقشــــــه  در  چنانچــــــه 

تنظیــــــم  ــــــه   (زاوی مخــــــروط  ــــــد  مول ــــــه  زوای ــــــر  براب ــــــی  فوقان ســــــوپرت  انحــــــراف  مقــــــدار  باشــــــد. 

ســــــوپرت   ۶-۹ شــــــکل  در  مثــــــال  ــــــرای  ب ــــــود.  ب خواهــــــد  مخــــــروط)  رٔاس  ــــــه  زاوی نصــــــف  ــــــا  ی

فوقانی باید به اندازه ْ ۲۰ دوران داده شود.

۳-۴-۶ اگر در نقشه قطرها و طول مخروط معلوم باشد

مخــــــروط  طــــــول  و   (d) کوچــــــک  قطــــــر  و   (D) ــــــزرگ  ب قطــــــر  مقــــــدار  نقشــــــه ای  در  اگــــــر  حــــــال   

می شــــــود. محاســــــبه  رابطــــــه  از  ــــــی  فوقان ســــــوپرت  انحــــــراف  ــــــه   زاوی باشــــــد،  شــــــده  مشــــــخص   (L)

صــــــورت  ــــــه  ب ــــــی  فوقان ســــــوپرت  انحــــــراف  ــــــه   زاوی مقــــــدار   ۶-۱۰ شــــــکل  در  مثــــــال  عنــــــوان  ــــــه  ب

زیر محاسبه می شود:

ــــــه  ب تنظیــــــم)  ــــــه   (زاوی مخــــــروط  ــــــد  مول ــــــه  زاوی ــــــت  تانژان مقــــــدار  ٓامــــــدن  دســــــت  ــــــه  ب از  بعــــــد 

مثــــــال  ــــــن  ای در  ــــــد.  می ٓای دســــــت  ــــــه  ب تنظیــــــم  ــــــه   زاوی مقــــــدار  و  کــــــرده  مراجعــــــه  تانژانت هــــــا  جــــــدول 

زاویه˚۱۵ به دست می ٓاید.

 tan 2
= = = =

D - d ۴۰-۲۶/۶ ۱۳/۴ ۰/۲۶۸
۲×۲۵ ۵۰2L

α

 tan 2
=

D - d
2L

α

 شکل ۶-۱۰

 شکل ۶-۸

 شکل ۶-۹



۱۰۲

ــــــی: فوقان ســــــوپرت  انحــــــراف  ــــــا  ب مخروط تراشــــــی  عملیــــــات  انجــــــام  نحــــــوه    ۶-۵

مشــــــخص  اندازه هــــــای  و  ابعــــــاد  ــــــا  ب نقشــــــه  ــــــک  ی ــــــه  ب نیــــــاز  ابتــــــدا  مخــــــروط  ــــــک  ی تراشــــــیدن  ــــــرای  ب

 ،D مخــــــروط  ــــــزرگ  ب قطــــــر  ــــــد  ٓای دســــــت  ــــــه  ب نقشــــــه  از  ــــــد  بای کــــــه  نیــــــاز  مــــــورد  اطالعــــــات  اســــــت. 

ــــــه  زاوی ــــــا  (ی  α مخــــــروط  رٔاس  ــــــه   زاوی و    (L) مخــــــروط  طــــــول   (d) مخــــــروط  کوچــــــک  قطــــــر 

ــــــا  ب نبــــــود  مشــــــخص  نقشــــــه  در  ابعــــــاد  ــــــن  ای از  ــــــک  ی هــــــر  کــــــه  ــــــی  صورت در  اســــــت.   (α/۲ تنظیــــــم 

حــــــال  کنیــــــد.  محاســــــبه  را  ٓان هــــــا  مخــــــروط  شــــــیب  ــــــا  ی و  مخروطــــــی  نســــــبت  ــــــط  رواب از  اســــــتفاده 

کنیــــــد. توجــــــه  ٓان  تراشــــــیدن  مراحــــــل  ــــــه  ب  ۶-۱۰ شــــــکل  مخــــــروط  ابعــــــاد  گرفتــــــن  نظــــــر  در  ــــــا  ب

مناســــــب.  طــــــول  و  مخــــــروط  ــــــزرگ  ب قطــــــر  از  بیشــــــتر  قطــــــری  ــــــا  ب اولیــــــه  قطعــــــه کار  انتخــــــاب   .۱

الزم به ذکر است که در هنگام بستن قطعه کار، اصول بستن ٓان رعایت گردد.

ــــــا  ب ــــــده  رن کــــــه  اســــــت  گـفتنــــــی  رنده گیــــــر.  ــــــه  ب ٓان  بســــــتن  و  روتراشــــــی  ــــــده   رن ــــــک  ی انتخــــــاب   .۲

رعایت اصول گـفته شده به رنده گیر بسته شود.

۳. کـف تراشی قطعه کار در حد صاف شدن و از بین رفتن اثر تیغه اره.

قطــــــر  ميلي متــــــر   ۴۰ نقشــــــه  ــــــن  ای (در  مخــــــروط  ــــــزرگ  ب قطــــــر  ــــــه  ب تارســــــیدن  قطعــــــه  روتراشــــــی   .۴

ميلي متــــــر)  ۳۰ حــــــدودًا  نقشــــــه  ــــــن  ای (در  مخــــــروط  طــــــول  از  بیشــــــتر  ــــــی  طول ــــــا  ت و  اســــــت)  ــــــزرگ  ب

کار  ــــــن  ای ــــــرای  ب  .(۶-۱۱ (شــــــکل  ــــــی  فوقان ســــــوپرت  ــــــده   نگهدارن مهره هــــــاي  شــــــل کردن   .۵

بهتر است از ٓاچار رینگی استفاده شود.

رٔاس  ــــــه   زاوی (نصــــــف   α/۲ تنظیــــــم  ــــــه  زاوی ــــــدازه   ان ــــــه  ب ــــــی  فوقان ســــــوپرت  انحــــــراف دادن   .۶

مخروط) برای شکل ۱۲-۶ اندازه  زاویه  تنظیم˚۱۵ محاسبه شد.

 شکل ۱۲-۶ شکل ۶-۱۱



۱۰۳

 شکل ۶-۱۳

 شکل ۶-۱۴

۷. محکم کردن مهره های نگهدارنده  سوپرت فوقانی(شکل ۶-۱۳)

کار  محــــــور  ــــــه  ب نســــــبت  ــــــده  رن کــــــه  به طــــــوری  ٓان  دادن  دوران  و  رنده گیــــــر  کــــــردن  شــــــل   .۸

عمود قرار گیرد. (شکل ۶-۱۴)

۹. محکم کردن رنده گیر.

ممــــــاس  قطعــــــه کار  گوشــــــه  ــــــه  ب عرضــــــی  و  ــــــی  طول ســــــوپرت  کمــــــک  ــــــا  ب را  ــــــده  رن ــــــوک  ن  .۱۰

کنید.(شکل ۶-۱۵)

 شکل ۶-۱۵

۱۱. با سوپرت فوقانی نوک ابزار را از کار فاصله دهید.

ــــــا ســــــوپرت عرضــــــی اســــــتفاده کــــــرد. ــــــی ی ــــــوان از ســــــوپرت اصل ــــــار می ت ــــــرای انجــــــام حرکــــــت تنظیــــــم ب ۱۲. ب

ورنیــــــه  ــــــد  بای شــــــود،  اســــــتفاده  عرضــــــی  ســــــوپرت  ــــــار  ب تنظیــــــم  حرکــــــت  ــــــرای  ب اگــــــر   ۱۲-۱

ســــــوپرت  هیچ وجــــــه  ــــــه  ب ــــــد  نبای ــــــت  حال ــــــن  ای در   . شــــــود  تنظیــــــم  صفــــــر  روی  عرضــــــی  ســــــوپرت 

اصلی جابه جا شود.

ورنیــــــه   ــــــد  بای می شــــــود،  اســــــتفاده  ــــــی  اصل ســــــوپرت  ــــــار  ب تنظیــــــم  حرکــــــت  ــــــرای  ب اگــــــر   ۱۲-۲

ســــــوپرت  هیچ وجــــــه  ــــــه  ب ــــــد  نبای ــــــت  حال ــــــن  ای در  شــــــود.  تنظیــــــم  صفــــــر  روی  ــــــی  اصل ســــــوپرت 

عرضی حرکت داده شود.

ــــــه  مرحل هــــــر  ــــــرای  ب تعیین شــــــده  ــــــار  ب مقــــــدار  ــــــدازه  ان ــــــه  ب را  ــــــزار  اب ــــــی  انتخاب ســــــوپرت  ــــــا  ب حــــــال 

حرکت دهید. مقدار بار هر مرحله را با راهنمایــی هنرٓاموز محترم تعیین کنید.

را  ٓان  و  کنیــــــد  ــــــک  نزدی قطعــــــه کار  ــــــه  ب را  ــــــده  رن ــــــی  فوقان ســــــوپرت  حرکــــــت دادن  ــــــا  ب  .۱۳

بتراشید(شکل ۶-۱۶).
 شکل ۶-۱۶

 شکل ۶-۱۴

نكته

مخروط تراشــــــی  عملیــــــات  هنــــــگام  در 

براســــــاس  ســــــه نظام  دوران  تعــــــداد 

قطــــــر  و  ــــــزرگ  ب قطــــــر  میانگیــــــن 

می شــــــود. تعییــــــن  مخــــــروط  کوچــــــک 



۱۰۴

شــــــود.  خــــــارج  کار  ســــــطح  از  ــــــده  رن کــــــه  دهیــــــد  انجــــــام  ــــــی  جایــ ــــــا  ت را  پیشــــــروی  حرکــــــت 

حال با همان سوپرت فوقانی رنده را به عقب بازگردانید.

برســــــد. خــــــود  ــــــدازه   ان ــــــن  ٓاخری ــــــه  ب ــــــار  ب مقــــــدار  کــــــه  ادامــــــه دهیــــــد  ــــــی  ــــــا جایــ ت را  ــــــن عملیــــــات  ای  .۱۵

کل  مقــــــدار  باشــــــد،  شــــــده  انتخــــــاب  ــــــاردادن  ب ــــــرای  ب عرضــــــی  ســــــوپرت  اگــــــر  اســــــت  گـفتنــــــي 

ــــــار  ب کل  عــــــدد  ــــــه  ب ورنیــــــه  رســــــیدن  از  بعــــــد  و  اســــــت  مخــــــروط  قطــــــر  دو  اختــــــالف  ــــــر  براب ــــــار  ب

ســــــوپرت  ــــــرای  ب ــــــار  ب کل  مقــــــدار   ۶-۱۰ شــــــکل  مثــــــال  در  اســــــت  شــــــده  تکمیــــــل  مخــــــروط 

انتخــــــاب  ــــــاردادن  ب ــــــرای  ب ــــــی  اصل ســــــوپرت  اگــــــر  حــــــال  ــــــود.  ب خواهــــــد  میلی متــــــر   ۱۳/۴ عرضــــــی 

ورنیــــــه  رســــــیدن  از  بعــــــد  و  ــــــود  ب خواهــــــد  مخــــــروط  طــــــول  ــــــر  براب ــــــار  ب کل  مقــــــدار  باشــــــد،  شــــــده 

 ۶-۱۰ شــــــکل  مثــــــال  در  اســــــت.  شــــــده  تکمیــــــل  مخــــــروط  ــــــار  ب کل  عــــــدد  ــــــه  ب ــــــی  اصل ســــــوپرت 

مقدار کل بار برای سوپرت اصلی ۲۵ میلی متر خواهدبود.

ــــــا  ت شــــــود  انتخــــــاب  میلی متــــــر   ۰/۵ از  کمتــــــر  ٓاخــــــر  ــــــه   مرحل ــــــار  ب مقــــــدار  اســــــت  بهتــــــر  توجــــــه: 

سطح مخروط پرداخت شود.

درجــــــه  صفــــــر  روی  را  ــــــی  فوقان ســــــوپرت  مخروط تراشــــــی  عمليــــــات  اتمــــــام  از  بعــــــد   .۱۶

تنظیم کنید و مجددًا رنده گیر را به محور کار عمود کنید.

۶-۶ نکات ایمنی و حفاظتی:

۱. قطعه کار با توجه به اصول بستن قطعه کار به طور محکم در سه نظام بسته شود.

۲. رنده با توجه به اصول بستن رنده به طور محکم در رنده گیر بسته شود.

۳. بعد از انحراف سوپرت هر چهار مهره را محکم کنید.

۴. بعد از عمودکردن رنده گیر به سطح کار ٓان را کامًال سفت کنید.

۵. در حین مخروط تراشی حتمًا از عینک محافظ استفاده کنید.

در  و  کنیــــــد  اســــــتفاده  رینگــــــی  ٓاچــــــار  از  حتی االمــــــکان  ــــــی  فوقان ســــــوپرت  ــــــده   نگهدارن مهره هــــــای  ســــــفت کردن  و  شــــــل  ــــــرای  ب  .۶

اعمــــــال  هنــــــگام  در  ــــــا  ت کنیــــــد  درگیــــــر  مهــــــره  ــــــا  ب کامــــــل  به طــــــور  را  ٓاچــــــار  هســــــتید،  تخــــــت  ٓاچــــــار  از  اســــــتفاده  ــــــه  ب مجبــــــور  کــــــه  ــــــی  صورت

نیرو ٓاچار در نرود و ٓاسیبی نبینيد.

نشــــــود. ایجــــــاد  خطــــــری  کار  هنــــــگام  در  ــــــا  ت کنیــــــد  تنظیــــــم  طــــــوری  را  ــــــی  فوقان ســــــوپرت  کــــــورس  مخروط تراشــــــی  هنــــــگام  در   .۷

حرکــــــت  را  ــــــی  فوقان ســــــوپرت  ضمــــــن  در  و  بازگردانیــــــد  عــــــادی  ــــــت  حال ــــــه  ب را  رنده گیــــــر  و  ــــــی  فوقان ســــــوپرت  کار  انتهــــــای  در   .۸

دهید تا از شیار دم چلچله ای خارج گردد.

۹. رعايت نكات ايمني و حفاظتي فصل پنجم نيز در اين فصل الزاميست.



۱۰۵

پرسش های پایان فصل:

۱. مخروط چیست و انواع ٓان را توضیح دهید.

۲. نسبت مخروطی را تعریف کنید و رابطه ٓان را بنویسید.

۳. شیب مخروط را تعریف کنید و رابطه ٓان را بنویسید.

۴. انواع روش های مخروط تراشی را نام ببرید.

۵. مزایا و معایب مخروط تراشی به انحراف سوپرت فوقانی را بنویسید.

۶. چند نمونه از کاربرد مخروط ها را در صنعت را مثال بزنید.



۱۰۶

دستوركار شماره ۱

تراشيدن مخروط كامل با انحراف سوپرت فوقاني

تجهيزات موردنياز

نام ابزارنام ابزار

رنده HSSدستگاه تراش

كوليس ورنيه دار با دقت 0.05 زيركاري با اندازه هاي مختلف

ميلي متر

وسايل نظافتروغن دان

ٓاچار رينگي ۱۹عينك محافظ

 St 37 جنس: فوالد

مقياس:  1:1 

رسام

طراح

بازبين 

دســــــتوركار  ايجاد شــــــده  قطعــــــه  ابعــــــاد: 

شماره ۲ فصل پنجم

 0.1mm :خطاي مجازطولي

 0.05mm :خطاي مجاز قطري



۱۰۷

مراحل انجام كار:

۱.  از سالم بودن دستگاه تراش اطمينان حاصل كنيد.

۲. از خاموش بودن و قطع برق دستگاه مطمئن شويد.

دســــــتي  صــــــورت  ــــــه  ب را  فنرهــــــا  ســــــاچمه  و  كنيــــــد  ــــــد  بازدي را  روغــــــن  چشــــــمي هاي    .۳

روغن كاري كنيد.

ــــــد كــــــه ۵۰mm ازطــــــول قطعــــــه بيرون از ســــــه نظام باشــــــد.  ــــــه ســــــه نظام ببندي ۴.  قطعــــــه كار را طــــــوري ب

توّجه كنيد كه سمتي كه داراي سه پله است بيرون باشد(شكل ۶-۱۷).

قطعــــــه كار  ــــــه  ب نســــــبت  را  رنده گيــــــر  و  ــــــد  ببندي رنده گيــــــر  در  مناســــــب  به طــــــور  را  ــــــده  رن  .۵

عمود كنيد.

را  كالچ  اهــــــرم  و  كنيــــــد  روشــــــن  را  دســــــتگاه  كنيــــــد.  تنظيــــــم  و  تعييــــــن  را  دوران  تعــــــداد    .۶

فعال كنيد.

۷ .  پله اول را روتراشي كنيد و قطر ٓان را به ۲۸ ميلي متر برسانيد(شكل ۶-۱۸).

۸ .  اهرم كالچ را خالص كنيد و رنده را از قطعه كار دوركنيد.

۹ . توسط ٓاچار رينگي سوپرت فوقاني را به اندازه ۴۵ درجه دوران دهيد.

۱۰.  رنده گير را نسبت به قطعه كار عمود كنيد.

۱۱.  اهرم كالچ را فعال كنيد.

تعــــــداد  كنيــــــد.  ــــــل  تبدي كامــــــل  مخــــــروط  ــــــك  ي ــــــه  ب را  اول  ــــــه  پل ــــــي  فوقان ســــــوپرت  كمــــــك  ــــــا  ب  .۱۲

پاس ها را با راهنمايــي هنرٓاموز محترم مشخص كنيد(شكل ۶-۱۹).

۱۳.  اهرم كالچ را خالص كنيد و رنده را از قطعه كار دور كنيد.

۱۴.  سوپرت فوقاني و رنده گير را به حالت اول بازگردانيد.

را  پليســــــه ها  محتــــــرم  هنرٓامــــــوز  ــــــي  راهنمايــ ــــــا  ب قطعــــــه كار،  پليســــــه كردن  صــــــورت  در    .۱۵

برطرف كنيد و دستگاه را خاموش كنيد.

۱۶.  قطعه كار را باز كنيد و تحويل هنرٓاموز محترم خود دهيد.

۱۷.  ابزار را باز كنيد.

و  دســــــتگاه  روي  از  را  ايجاد شــــــده  براده هــــــاي  تمامــــــي  جــــــارو  و  فرچــــــه  اســــــتفاده  ــــــا  ب   .۱۸

اطراف ٓان جمع كنيد و به محل مناسب ببريد.

۱۹.  با استفاده از نخ پنبه كليه قسمت هاي دستگاه را تميز كنيد.

۲۰.  فك هاي سه نظام را ببنديد و قوطي حركت را كنار مرغك ببريد.

۲۱.  وسايل و ابزار استفاده شده را در محل مناسب قرار دهيد.

شكل ۶-۱۷

شكل۶-۱۸

شكل ۶-۱۹



۱۰۸

توضیحات
نمره 

کسب شده

نمره 

پیشنهادی
عملیات

۲ ۲۸ mm اندازه قطر

۲/۵
اندازه طول 

۱۴۰mmقطعه

۲/۵
 ۶۰mm اندازه طول

بعد از مخروط

۲/۵
كامل شدن مخروط 

(نوك تيزشدن)

۲/۵ كيفيت سطح

۴
رعایت نکات ایمنی 

و حفاظتی

۴ انضباط كاري

۲۰ جمع

ارزشيابي



۱۰۹

دستوركار شماره ۲

تراشيدن مخروط ناقص با انحراف سوپرت فوقاني

تجهيزات موردنياز

نام ابزارنام ابزار

رنده HSSدستگاه تراش

كوليس ورنيه دار با دقت 0.05 ميليمترزيركاري با اندازه هاي مختلف

وسايل نظافتروغن دان

ٓاچار رينگي ۱۹عينك محافظ

 St 37 جنس: فوالد

مقياس:  1:1 

رسام

طراح

بازبين 

دســــــتوركار  ايجاد شــــــده  قطعــــــه  ابعــــــاد: 

شماره ۱ فصل ششم

 0.1mm :خطاي مجازطولي

 0.05mm :خطاي مجاز قطري



۱۱۰

را  كالچ  اهــــــرم  و  كنيــــــد  روشــــــن  را  دســــــتگاه  كنيــــــد.  تنظيــــــم  و  تعييــــــن  را  دوران  تعــــــداد     .۶

فعال كنيد.

۷.  پله اول را روتراشي كنيد و قطر ٓان را به ۲۹mm برسانيد(شكل ۶-۲۱).

۸.  اهرم كالچ را خالص كنيد و رنده را از قطعه كار دور كنيد.

۹.  مقدار زاويه انحراف سوپرت فوقاني را محاسبه كنيد.

در  ٓامــــــده  به دســــــت  ــــــه  زاوي ــــــدازه  ان ــــــه  ب را  ــــــي  فوقان ســــــوپرت  رينگــــــي  ٓاچــــــار  توســــــط    .۱۰

مرحله قبل انحراف دهيد.

۱۱.  رنده گير را نسبت به قطعه كار عمود كنيد.

۱۲. اهرم كالچ را فعال كنيد.

ــــــل كنيــــــد. ــــــك مخــــــروط ناقــــــص تبدي ــــــه ي ب ــــــه اي ايجــــــاد شــــــده را  ــــــي، پل ــــــا كمــــــك ســــــوپرت فوقان ب   .۱۳

تعــــــداد  شــــــود.   ۲۰mm مخــــــروط  كوچــــــك  قطــــــر  كــــــه  دهيــــــد  ادامــــــه  ــــــي  تاجائ را  كار  ــــــن  اي

پاس ها را با راهنمائي هنرٓاموز محترم مشخص نمائيد(شكل ۶-۲۲).

۱۳.  اهرم كالچ را خالص كنيد و رنده را از قطعه كار دور كنيد.

۱۴.  سوپرت فوقاني و رنده گير را به حالت اول بازگردانيد.

را  پليســــــه ها  محتــــــرم  هنرٓامــــــوز  ــــــي  راهنمايــ ــــــا  ب قطعــــــه كار،  پليســــــه كردن  صــــــورت  در    .۱۵

برطرف كنيد و دستگاه را خاموش كنيد.

۱۶.  قطعه كار را باز كنيد و تحويل هنرٓاموز محترم خود دهيد.

۱۷.  ابزار را باز كنيد.

مراحل انجام كار:

۱.  از سالم بودن دستگاه تراش اطمينان حاصل كنيد.

۲.  از خاموش بودن و قطع برق دستگاه مطمئن شويد.

دســــــتي  صــــــورت  ــــــه  ب را  فنرهــــــا  ســــــاچمه  و  كنيــــــد  ــــــد  بازدي را  روغــــــن  چشــــــمي هاي    .۳

روغن كاري كنيد.

بيــــــرون  قطعــــــه  طــــــول  از   ۵۰mm كــــــه  ــــــد  ببندي ســــــه نظام  ــــــه  ب طــــــوري  را  قطعــــــه كار    .۴

داخــــــل  در  اســــــت  كامــــــل  مخــــــروط  داراي  كــــــه  ســــــمتي  كنيــــــد  توجــــــه  باشــــــد.  ازســــــه نظام 

سه نظام باشد(شكل ۶-۲۰).

قطعــــــه كار  ــــــه  ب نســــــبت  را  رنده گيــــــر  و  ــــــد  ببندي رنده گيــــــر  در  مناســــــب  به طــــــور  را  ــــــده  رن   .۵

عمود كنيد.

شكل ۶-۲۰

شكل ۶-۲۱

شكل ۶-۲۲



۱۱۱

توضیحات

نمره 

کسب 

شده

نمره 

پیشنهادی
عملیات

۳
۲۹mm اندازه قطر

۳ ۲۰mm اندازه قطر

۳  mm طول مخروط

۱۳/۸۵

۳ كيفيت سطح

۴
رعایت نکات ایمنی 

و حفاظتی

۴ انضباط كاري

۲۰ جمع

ارزشيابي

و  دســــــتگاه  روي  از  را  ايجاد شــــــده  براده هــــــاي  تمامــــــي  جــــــارو  و  فرچــــــه  اســــــتفاده  ــــــا  ب   .۱۸

اطراف ٓان جمع كنيد و به محل مناسب ببريد.

۱۹.  با استفاده از نخ پنبه كليه قسمت هاي دستگاه را تميز كنيد.

۲۰.  فك هاي سه نظام را ببنديد و قوطي حركت را كنار مرغك ببريد.

۲۱.  وسايل و ابزار استفاده شده را در محل مناسب قرار دهيد.



۱۱۲

تمرين شماره ۳

تراشيدن پايه برج ميالد

تجهيزات موردنياز

نام ابزارنام ابزار

رنده HSSدستگاه تراش

كوليس ورنيه دار با دقت 0.05 زيركاري با اندازه هاي مختلف

ميليمتر

وسايل نظافتروغن دان

ٓاچار رينگي ۱۹عينك محافظ

جنس: برنج

مقياس:  1:1 

رسام

طراح

بازبين 

مــــــورد  طــــــول  در  قطــــــر60∅  ابعــــــاد: 

نياز

 0.1mm :خطاي مجازطولي

 0.05mm :خطاي مجاز قطري

پايه  برج ميالد



۱۱۳

مراحل انجام كار

۱.  از سالم بودن دستگاه تراش اطمينان حاصل كنيد.

۲. از خاموش بودن و قطع برق دستگاه مطمئن شويد.

دســــــتي  صــــــورت  ــــــه  ب را  فنرهــــــا  ســــــاچمه  و  كنيــــــد  ــــــد  بازدي را  روغــــــن  چشــــــمي هاي    .۳

روغن كاري كنيد.

ســــــه نظام  از  بيــــــرون  ٓان  طــــــول  از   ۳۵mm كــــــه  ــــــد  ببندي ســــــه نظام  ــــــه  ب طــــــوري  را  قطعــــــه كار    .۴

باشد.

پيشــــــاني  ــــــه  ب نســــــبت  را  رنده گيــــــر  و  ــــــد  ببندي رنده گيــــــر  در  مناســــــب  صــــــورت  ــــــه  ب را  ــــــده  رن  .۵

قطعه كار زاويه دهيد.

اهــــــرم  و  كنيــــــد  روشــــــن  را  دســــــتگاه   . كنيــــــد  تنظيــــــم  و  تعييــــــن  را  ســــــه نظام  دوران  تعــــــداد    .۶

كالچ را فعال كنيد.

۷.  پيشاني قطعه كار را بتراشيد تا اثر كمان اّره از بين برود.

۸.  اهرم كالچ را خالص كنيد و رنده را از سه نظام دور كنيد.

۹.  رنده گير را نسبت به قطعه كار عمود كنيد.

۱۰.  اهرم كالچ را فعال كنيد.

۱۱.  با روتراشي پله اي به قطر Ø58 و به طول 25mm ايجاد كنيد.

۱۲.  اهرم كالچ را خالص كنيد و رنده گير را از قطعه كار دوركنيد.

محاســــــبه  را  ــــــي  فوقان ســــــوپرت  انحــــــراف  مقــــــدار  نقشــــــه  اندازه هــــــاي  ــــــه  ب توجــــــه  ــــــا  ب  .۱۳

كنيد.

۱۴.  با استفاده از ٓاچار رينگي سوپرت فوقاني را به مقدار الزم انحراف دهيد.

۱۵.  رنده گير را نسبت به قطعه كار عمود كنيد.

ــــــد.  ٓاوري وجــــــود  ــــــه  ب قطعــــــه كار  روي  را  ناقــــــص  مخــــــروط  ــــــي  فوقان ســــــوپرت  كمــــــك  ــــــا  ب  .۱۶

تراشيدن مخروط را تا جايــي ادامه دهيد كه قطر كوچك مخروط۲۰mm شود.

تعداد پاس ها را با راهنمايــي هنرٓاموز محترم مشخص كنيد.

۱۷.  اهرم كالچ را خالص كنيد و رنده را از قطعه كار دوركنيد.

۱۸.  سوپرت فوقاني و رنده گير را نسبت به پيشاني قطعه كار زاويه دهيد.

۱۹.  در صورت نياز قطعه كار را پليسه گيري كنيد.



۱۱۴

توضیحات
نمره کسب 

شده

نمره 

پیشنهادی
عملیات

۲/۵ ۵۸mm اندازه قطر

۲/۵ ۲۰mm اندازه قطر

۲/۵ ۱۳/۸۵ mm طول قطعه كار

۲/۵ ۱۵mm اندازه طول

۲ كيفيت سطح

۴
رعایت نکات ایمنی و 

حفاظتی

۴ انضباط كاري

۲۰ جمع

خــــــورده  ــــــراش  ت قســــــمت  اره  كمــــــان  و  گيــــــره  از  اســــــتفاده  ــــــا  ب و  كنيــــــد  ــــــاز  ب را  قطعــــــه كار    .۲۰

را از قطعه اوليه جدا كنيد.

از   ۵mm كــــــه  ــــــد  ببندي ســــــه نظام  داخــــــل  در  طــــــوري  را  ٓان  و  برگردانيــــــد  را  قطعــــــه كار    .۲۱

طول ٓان بيرون از سه نظام باشد.

۲۲.  با چند پاس پيشاني تراشي       پيشاني قطعه               كار را صاف كنيد و طول ٓان را به ۲۰mm برسانيد.

۲۳.  اهرم كالچ را خالص كنيد و رنده را از قطعه كار دور كنيد.

۲۴.  سوپرت فوقاني و رنده گير را به حالت اول بازگردانيد.

را  پليســــــه ها  محتــــــرم  هنرٓامــــــوز  ــــــي  راهنمايــ ــــــا  ب قطعــــــه كار،  پليســــــه كردن  صــــــورت  در    .۲۵

برطرف كنيد و دستگاه را خاموش كنيد.

۲۶.  قطعه كار را باز كنيد و تحويل هنرٓاموز محترم خود دهيد.

۲۷.  ابزار را باز كنيد.

و  دســــــتگاه  روي  از  را  ايجاد شــــــده  براده هــــــاي  تمامــــــي  جــــــارو  و  فرچــــــه  اســــــتفاده  ــــــا  ب   .۲۸

اطراف ٓان جمع كنيد و به محل مناسب ببريد.

۲۹.  با استفاده از نخ پنبه كليه قسمت هاي دستگاه را تميز كنيد.

۳۰.  فك هاي سه نظام را ببنديد و قوطي حركت را كنار مرغك ببريد.

۳۱.  وسايل و ابزار استفاده شده را در محل مناسب قرار دهيد.

ارزشيابي



۱۱۵

فصل هفتم: سوراخكاري

هدف هاي رفتاري ◄ 

پس از ٓاموزش این فصل از هنرجو انتظار می رود:

- قسمت های مختلف دستگاه مرغک را معرفی کند.

- وظایف دستگاه مرغک را شرح دهد.

- انواع مته را معرفی کند.

- کاربرد سه نظام مته را شرح دهد.

- کالهک های الزم برای یک مته دنباله مخروطی را انتخاب کند.

- برای استفاده از یک مته تعداد دوران سه نظام را تعیین کند.

- برای استفاده از یک مته پیش مته های الزم را انتخاب کند.

-  سه نظام مته را در  دستگاه مرغک سوار کند.

- یک مته دنباله مخروطی را با کالهک های مناسب روی دستگاه مرغک سوار کند.

- روی یک قطعه مطابق نقشه کار با مته مناسب سوراخکاری کند.

- در حین انجام کار سوراخکاری نکات ایمنی و حفاظتی را رعایت کند.



۱۱۶

 شکل ۷-۱ 

 شکل۷-۲ 

 شکل۷-۳ 

۲
۱

۴

۳

۶

۱-۷ دستگاه مرغک

در  و  ســــــه نظام  ــــــل  مقاب نقطــــــه  در  کــــــه  اســــــت  ــــــراش  ت دســــــتگاه  از  قســــــمتی  مرغــــــک  دســــــتگاه 

راهنمایــی هــــــای  کمــــــک  ــــــه  ب مرغــــــک  دســــــتگاه  دارد.  قــــــرار  دســــــتگاه  ــــــل  ری راســــــت  ســــــمت 

دقیقــــــًا  ٓان  مرکــــــز  کــــــه  اســــــت  گرفتــــــه  قــــــرار  دســــــتگاه  ــــــل  ری روی  ــــــه ای  گون ــــــه  ب مثلثــــــی  و  تخــــــت 

مرغــــــک  دســــــتگاه  ــــــدن  لغزان ــــــا  ب ــــــوان  می ت همچنیــــــن  و  اســــــت  ــــــی  اصل محــــــور  مرکــــــز  راســــــتای  در 

روی ریل ٓان را در راستای طول به حرکت در ٓاورد.

شــــــده  تشــــــکیل  ــــــر  زی قســــــمت های  از   ۷-۲ و  شــــــکل هاي۷-۱  ــــــق  مطاب مرغــــــک  دســــــتگاه 

است:

۱. بدنه

۲. فلکه مرغک

۳. استوانه مرغک

۴. اهرم قفل کننده دستگاه مرغک

۵. اهرم قفل کننده استوانه مرغک

۶. مرغک

۱. بدنه: کلیه قسمت های دستگاه مرغک روی این قسمت نصب شده است.

ســــــاعت  عقربه هــــــای  موافــــــق  جهــــــت  در  مرغــــــک  فلکــــــه  ــــــدن  چرخان ــــــا  ب مرغــــــک:  فلکــــــه   .۲

ــــــف  مخال جهــــــت  در  فلکــــــه  ــــــدن  ــــــا چرخان ب و  می کنــــــد  حرکــــــت  بیــــــرون  ســــــمت  ــــــه  ب مرغــــــک  اســــــتوانه  

(۷-۳ (شــــــکل  می کنــــــد.  حرکــــــت  داخــــــل  ســــــمت  ــــــه  ب مرغــــــک  اســــــتوانه  ســــــاعت  عقربه هــــــای 

ســــــوراخ  کــــــه  اســــــت  ــــــی  توخال فــــــوالدی  اســــــتوانه  ــــــک  ی مرغــــــک  اســــــتوانه   : مرغــــــک  اســــــتوانه   .۳

ٓان به شکل مخروطی با شیب بسیار کم است.

را  مرغــــــک  دســــــتگاه  ــــــوان  می ت اهــــــرم  ــــــن  ای توســــــط  مرغــــــک:  دســــــتگاه  کننــــــده  قفــــــل  اهــــــرم   .۴

در هر جایــی از ریل این دستگاه که الزم باشد، ثابت کرد.

داخــــــل  در  مرغــــــک  اســــــتوانه  اهــــــرم  ــــــن  ای توســــــط  مرغــــــک:  اســــــتوانه  کننــــــده  قفــــــل  اهــــــرم   .۵

بدنه مرغک ثابت میشود.

داخــــــل  مخــــــروط  ــــــن  ای توســــــط  کــــــه  اســــــت  مخروطــــــی  ــــــه  دنبال ــــــک  ی دارای  مرغــــــک  مرغــــــک:   .۶

ــــــه  دنبال شــــــدن  محکــــــم  کــــــه  اســــــت  گـفتنــــــی  می شــــــود.  محکــــــم  و  زده  جــــــا  مرغــــــک  اســــــتوانه 

ــــــودن  ب وكوچــــــك  ــــــودن  ب يكســــــان  از  ناشــــــی  مرغــــــک  اســــــتوانه  ســــــوراخ  داخــــــل  در  مرغــــــک 

زاویه ٓان هاست که در ادامه این فصل شرح داده خواهد شد.

۵



۱۱۷

اســــــتفاده  بلنــــــد  قطعــــــات  نگهداشــــــتن  ــــــرای  ب کــــــه  اســــــت  مخروطــــــی۶۰  مرغــــــک   ســــــر  قســــــمت 

مناســــــب  مرغــــــک  از  ــــــف  مختل شــــــرایط  در  کــــــه  دارد  مختلفــــــی  ــــــواع  ان مرغــــــک  می شــــــود. 

استفاده می شود.

۲-۷ وظایف دستگاه مرغک:

این دستگاه وظایف مختلفی دارد که در قسمت زیر معرفی شده اند:

می شــــــود  اســــــتفاده  ابزارگیــــــر  عنــــــوان  ــــــه  ب ســــــوراخکاری  هنــــــگام  در  مرغــــــک  دســــــتگاه  ــــــف)  ال

و می توان انواع مته را روی ٓان نصب کرد. (شکل۷-۴)

ــــــل اســــــتفاده  ــــــه عنــــــوان تکیــــــه گاه مقاب ب)  دســــــتگاه مرغــــــک در هنــــــگام تراشــــــکاری قطعــــــات بلنــــــد ب

(شــــــکل۷-۵) دهــــــد  کاهــــــش  را  ٓان  لنگــــــی  و  ــــــرزش  ل و  را گرفتــــــه   قطعــــــه کار  دیگــــــر  ســــــر  ــــــا  ت می شــــــود 

کــــــه  کــــــرد  تراشــــــی  مخــــــروط  را  بلنــــــد  قطعــــــات  ــــــوان  می ت مرغــــــک  دســــــتگاه  دادن  انحــــــراف  ــــــا  ب ج) 

ــــــاد اســــــتفاده می شــــــود. (شــــــکل ۷-۶) ــــــا و طــــــول زی ــــــا زوای ب ــــــن روش در تراشــــــیدن مخــــــروط  البتــــــه ای

 

              

۳-۷ انواع مته

از  ــــــزار  اب ماشــــــین های  ــــــواع  ان در  ســــــوراخ  ایجــــــاد  ــــــرای  ب کــــــه  اســــــت  برشــــــی  ابزارهــــــای  جــــــزء  متــــــه 

می شــــــوند  ســــــاخته   (HSS) ــــــر  تندب فــــــوالد  جنــــــس  از  معمــــــوًال  مته هــــــا  می شــــــود.  اســــــتفاده  ٓان 

قطعــــــه کار  متــــــه،  ماشــــــین  روی  ســــــوراخکاری  هنــــــگام  در  هســــــتند.  ــــــده  برن لبــــــه  دو  دارای  و 

قطعــــــه  ــــــراش  ت دســــــتگاه  ــــــا  ب ســــــوراخکاری  در  امــــــا  دارد.  ــــــی  دوران حرکــــــت  متــــــه  و  اســــــت  ــــــت  ثاب

فقــــــط  ــــــراش  ت دســــــتگاه  دلیــــــل   همیــــــن  ــــــه  ب اســــــت.  ــــــت  ثاب متــــــه  و  ــــــی  دوران حرکــــــت  دارای  کار 

قادر به سوراخ کردن مرکز قطعه کار است.

 شکل۷-۴ 

 شکل۷-۵ 
 شکل ۷-۶ 
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مته ها برای انجام کارهای مختلف به شکل های مختلف ساخته می شوند.

۱-۳-۷ مته مرغک 

متــــــه  از  خاصــــــی  ــــــوع  ن مرغــــــک  متــــــه  می کنیــــــد،  مشــــــاهده   ۷-۳ شــــــکل  در  کــــــه  طــــــور  همــــــان 

قابلیــــــت  و  شــــــده  تیــــــز  ٓان  طــــــرف  دو  و  اســــــت  اســــــتوانه  شــــــکل  ــــــه  ب متــــــه  ــــــن  ای ــــــه  بدن اســــــت. 

قســــــمت  ــــــک  ی و  اســــــتوانه ای  قســــــمت  ــــــک  ی از  مرغــــــک  متــــــه  ســــــمت  هــــــر  دارد.  ــــــرداری  براده ب

اســــــت  درجــــــه   ۶۰ معمــــــوًال  مرغــــــک  متــــــه  مخــــــروط  ــــــه  زاوی اســــــت.  شــــــده  تشــــــکیل  مخروطــــــی 

و این زاویه برابر با زاویه نوک مرغک است.

۱-۱-۳-۷ کاربرد مته مرغک

ــــــی  جایــ ــــــا  ت می شــــــود  اســــــتفاده  قطعــــــه کار  پیشــــــانی  در  ــــــی  داخل مخــــــروط  ــــــک  ی ایجــــــاد  ــــــرای  ب  .۱

برای قرار گرفتن مرغک در پیشانی قطعه کار به وجود ٓاورد.

فصــــــل  ــــــن  ای ادامــــــه  در   . می شــــــود  اســــــتفاده  متــــــه  پیــــــش  اولیــــــن  عنــــــوان  ــــــه  ب مرغــــــک  متــــــه  از   .۲

پیش مته شرح داده خواهدشد.

۲-۱-۳-۷ شکل های مختلف مته مرغک 

مته مرغک ها در شکل های مختلفی ساخته می شوند.

تنهــــــا  و  اســــــت  مرغــــــک  متــــــه  ــــــوع  ن ــــــن  معمولی تری مرغــــــک  متــــــه  ــــــن  ای  :A ــــــوع  ن مرغــــــک  ۱.متــــــه 

دارای یک مخروط ۶۰ درجه است. 

مخــــــروط  ــــــک  ی درجــــــه   ۶۰ مخــــــروط  ــــــر  ب عــــــالوه  مرغــــــک  متــــــه  ــــــن  ای  :B ــــــوع  ن مرغــــــک  متــــــه   .۲

ــــــرای  ب می شــــــود  نامیــــــده  نیــــــز  محافــــــظ  مخــــــروط  کــــــه  درجــــــه   ۱۲۰ مخــــــروط  دارد.  نیــــــز   ۱۲۰

جلوگیری از صدمه دیدن مخروط ۶۰ درجه درنظر گرفته شده است. 

ــــــد  مول امــــــا  اســــــت،  درجــــــه   ۶۰ مخــــــروط  دو  دارای  مرغــــــک  متــــــه  ــــــن  ای  :C ــــــوع  ن مرغــــــک  متــــــه   .۳

صدمــــــه  از  جلوگیــــــری  ــــــرای  ب ــــــر  بزرگ ت مخــــــروط  نیســــــت.  راســــــتا  ــــــک  ی در  مخــــــروط  دو 

دیدن مخروط کوچک تر در نظر گرفته شده است.

ســــــطح  ــــــک  ی مخروطــــــی  ســــــطح  جــــــای  ــــــه  ب مرغــــــک  متــــــه  ــــــن  ای  :R ــــــوع  ن مرغــــــک  متــــــه   .۴

مرغــــــک  انحــــــراف  روش  ــــــه  ب کــــــه  ــــــی  قطعات ــــــرای  ب مرغــــــک  متــــــه  ــــــن  ای از  دارد.  شــــــکل  قوســــــی 

مرغــــــک  جــــــای  و  مرغــــــک  بیــــــن  ســــــایش  ــــــا  ت می شــــــود  اســــــتفاده  می شــــــوند  مخروط تراشــــــی 

را کم کند.

 شکل ۷-۳ 
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درجدول۱-۷ انواع مته مرغک نمایش داده شده است.

جدول۷-۱

سوراخ مته مرغك

سوراخ مته مرغك

طبق

اندازه نامي

فرم فرم فرم 

فرم 

فرم 

فرم 

با سطح نشيمن قوسي، بدون خزينه كمكي

با سطح نشيمن تخت ،بدون خزينه كمكي

با سطح نشيمن تخت ،با خزينه مخروطي كمكي

با سطح نشيمن تخت ،با خزينه مخروط ناقص كمكي

فرم و اندازه هاي سوراخ جاي مرغك بر حسب ميليمتر

با خزينه محافظ

فرم
فرمفرم

فرم

بدونه خزينه محافظ

قطر قطعه كار

تا

بيش ازتا

بيش از

بيش از

بيش از

بيش از

بيش از

بيش از

بيش از
بيش از

 Aنمايش سوراخ جاي مرغك فرم

   d
۱
=۴ mmبا قطرA4DIN332ََ

از انتخاب اندازه هاي داخل پرانتز 

االمكان خودداري نماييد.
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۲-۳-۷ مته های مارپیچ 

ســــــوراخ های  ایجــــــاد  ــــــرای  ب کــــــه  هســــــتند  مته هــــــا  ــــــوع  ن ــــــن  ازعمومی تری مارپیــــــچ  مته هــــــای 

می شــــــوند. تقســــــیم  دســــــته  دو  ــــــه  ب ــــــه  دنبال شــــــکل  برحســــــب  و  ــــــد  می رون ــــــه کار  ب شــــــکل  اســــــتوانه ای 

۱-۲-۳-۷ مته های مارپیچ دنباله استوانه ای

ــــــا دنباله اســــــتوانه ای می ســــــازند (شــــــکل۷-۸) ــــــا قطــــــر ۱۳میلی متــــــر را ب معمــــــوال متــــــه هــــــای مارپیــــــچ ت

این نوع مته باسه نظام مته به دستگاه نصب می شوند.

۲-۲-۳-۷ مته های مارپیچ دنباله مخروطی:

ــــــه  دنبال ــــــا  ب را  اســــــت  میلی متــــــر   ۱۳ از  بیشــــــتر  ٓان هــــــا  قطــــــر  کــــــه  مارپیچــــــی  مته هــــــای  معمــــــوًال 

مخروطی می سازند (شکل ۷-۹). 

مخــــــروط  اســــــت،  گـفتنــــــی  اســــــت.  مــــــورس  مخــــــروط  شــــــکل  ــــــه  ب مته هــــــا  ــــــن  ای ــــــه   دنبال مخــــــروط 

ــــــا  ب مته هــــــا  ــــــن  ای اســــــت.  درجــــــه   ۳ حــــــدود  ٓان  رٔاس  ــــــه   زاوی کــــــه  اســــــت  مخروطــــــی  مــــــورس، 

کمک کالهک و یا به طور مستقیم در داخل استوانه  مرغک قرار می گیرند.

۳-۳-۷ مته خزینه مخروطی

ٓان  مخروطــــــی  ــــــوع  ن فقــــــط  قســــــمت  ــــــن  ای در  کــــــه  دارد  مختلفــــــی  شــــــکل های  خزینــــــه  متــــــه 

ــــــخ زدن  پ ســــــوراخ ها،  پلیســــــه گیری  ــــــرای  ب متــــــه  ــــــن  ای از   (۷-۱۰ (شــــــکل  می شــــــود  داده  توضیــــــح 

روی  متــــــه  ــــــن  ای ــــــده  برن لبه هــــــای  می شــــــود.  اســــــتفاده  پرچ هــــــا  و  پیچ هــــــا  ــــــرای  ب خزینــــــه  ایجــــــاد  و 

اســــــتوانه ای  شــــــکل  ــــــه  ب ٓان  قطــــــر  ــــــدازه  ان ــــــه  ب بســــــته  ٓان  ــــــه  دنبال و  دارد  قــــــرار  مخــــــروط  ســــــطح 

اســــــت. درجــــــه   ۹۰ و   ۷۵،  ۶۰ مته هــــــا  ــــــن  ای رٔاس  ــــــه  زاوی می شــــــود.  ســــــاخته  مخروطــــــی  ــــــا  ی

۴-۷ تجهیزات نصب مته روی دستگاه مرغک

برای نصب مته روی دستگاه مرغک از دو وسیله استفاده می شود.

۱-۴-۷ سه نظام مته 

از  اســــــتفاده  ــــــا  ب معمــــــوًال  کــــــه  اســــــت  مــــــورس  مخــــــروط  شــــــکل  ــــــه  ب متــــــه  ســــــه نظام  ــــــه  دنبال

اســــــتفاده  ــــــا  ب متــــــه  ســــــه نظام  فک هــــــای  می شــــــود  جــــــازده  مرغــــــک  اســــــتوانه  درداخــــــل  کالهک هــــــا 

بســــــتن  ــــــرای  ب وســــــیله  ــــــن  ای از   .(۷-۱۱ (شــــــکل  می شــــــود  بســــــته  و  ــــــاز  ب مخصــــــوص  ٓاچــــــار  از 

مته هایــی که دنباله ٓان ها استوانه ای شکل است استفاده می شود.

 شکل ۷-۸ 

 شکل ۷-۹ 

 شکل ۷-۱۰ 

 شکل ۷-۱۱ 



۱۲۱

۲-۴-۷ کالهک  ها

اســــــتفاده  اســــــت  مخروطــــــی  ٓان هــــــا  ــــــه  دنبال کــــــه  ــــــی  ابزارهايــ و  مته هــــــا  نصــــــب  ــــــرای  ب کالهــــــک 

ــــــی  داخل ســــــوراخ  از  ســــــه نظام  ــــــا  ب و  مته هــــــا  مخروطــــــی  ــــــه  دنبال اســــــت  ممکــــــن  گاهــــــی  مي شــــــود 

ــــــه  دنبال کالهک هــــــا،  ــــــن  ای از  اســــــتفاده  ــــــا  ي ــــــت  حال ــــــن  ای در  باشــــــد.  ــــــر  کوچک ت مرغــــــک  اســــــتوانه 

کالهک هــــــا  ــــــن  ای می رســــــانند،  مرغــــــک  اســــــتوانه  ــــــی  داخل ســــــوراخ  قطــــــر  ــــــدازه  ان ــــــه  ب را  ــــــزار  اب

ســــــطح  می شــــــوند.  وپرداختــــــکاری  ســــــخت کاری  ازتولیــــــد  بعــــــد  و  هســــــتند  فــــــوالد  جنــــــس  از 

ــــــه  زاوی کالهک هــــــا  ــــــن  ای مشــــــخصه  اســــــت.  مخــــــروط  شــــــکل  ــــــه  ب ٓان هــــــا  ــــــی  داخل و  خارجــــــی 

شــــــده  اســــــتاندارد  شــــــماره  ــــــک  ی ــــــا  ب ــــــا  زوای ــــــن  ای کــــــه  ٓان هاســــــت،  خارجــــــی  و  ــــــی  داخل مخــــــروط 

خارجــــــی  مخــــــروط  و   3 مخروطــــــی  ســــــوراخ  دارای   5/3 کالهــــــک  مثــــــال  عنــــــوان  ــــــه  ب اســــــت. 

5 است. (شکل ۷-۱۲) 

نیــــــز  ٓان  هــــــا  مخروطــــــی  ــــــواره  دی روی  و  شــــــده  ایجــــــاد  ــــــه اي  زبان کالهــــــک  ــــــن  ای انتهــــــاي  در 

داخــــــل  از  را  ــــــزار  اب و  کالهک هــــــا  ــــــوان  می ت گــــــوه  به وســــــیله  کــــــه  مي شــــــود  مشــــــاهده  شــــــیاری 

یکدیگر بیرون ٓاورد. (شکل ۷-۱۳)
 شکل ۷-۱۳ 

 شکل ۷-۱۲ 

 شکل ۷-۱۲ 

 شکل ۷-۱۲ 

 شکل ۷-۱۲ 



۱۲۲

مقدار زاویه مخروط هاي مرس در جدول ۲-۷ مشخص شده است.

۵-۷  تعیین تعداد دوران سه نظام

تنظیــــــم  و  محاســــــبه  ســــــه نظام  دوران  تعــــــداد  ــــــد  بای ــــــراش  ت دســــــتگاه  ــــــا  ب ســــــوراخکاری  ــــــرای  ب

تٔاثیــــــري  ســــــه نظام  دوران  تعــــــداد  در  قطعــــــه کار  قطــــــر  ســــــوراخکاری  عملیــــــات  در  شــــــود. 

صــــــورت  متــــــه  توســــــط  ــــــرداری  براده ب عمــــــل  عملیــــــات  ــــــن  ای در  بلکــــــه  داشــــــت،  نخواهــــــد 

مي گيرد و تعداد دوران بر مبنای قطر مته محاسبه می شود.

جدول ۷-۲

تنه مخروطگلويــي مخروط

باريك شدگي
مخروطاندازه

مخروط
متريك

مخروط
متريك

مخروط
مورس

فرمهاي DK، CK، BK، AK كانالي جهت عبور مواد روغنكاري خنك كننده دارند

:AT۴ به اندازه ۸۰ و كيفيت تلرانس - زاويه مخروط B فرم (ME) مشخصه تنه مخروطي

تنه مخروطي d مي تواند تا فاصله z جلو گيري مخروطي قرار گيرد
۱
۱)اندازه كنترل 

 فرم A، تنه مخروط با رزوه بست فرم B، مخروط مورس و مخروط متريكي

فرم C ،گلويــي مخروط براي تنه مخروط با رزوه بست فرم D، گلويــي مخروط براي تنه مخروط با لبه بيرون ٓاور 



۱۲۳

۱-۵-۷  تعیین تعداد دوران از طریق محاسبه 

پنجــــــم  فصــــــل  در  کــــــه  ــــــرش  ب ســــــرعت  رابطــــــه  همــــــان  از  دوران  تعــــــداد  محاســــــبه  ــــــرای  ب

متــــــه  قطــــــر  ــــــدازه  ان  d ــــــرای  ب كــــــه  تفــــــاوت  ــــــن  ای ــــــا  ب می گــــــردد.  اســــــتفاده  شــــــد،  داده  توضیــــــح 

درنظر گرفته می شود.

ــــــرداري  براده ب  ۱۵  
mm
min

برشــــــي  ســــــرعت  ــــــا  ب ــــــد  بتوان  ۲۰mm قطــــــر  ــــــه  ب متــــــه ای  اگــــــر  مثــــــال: 

كند، تعداد دوران سه نظام باید روی چه عددی قرار گیرد؟

عــــــدد۲۵۰  روی  ــــــد  بای دوران  تعــــــداد  ــــــراش،  ت دســــــتگاه  دوران  تعــــــداد  جــــــدول  ــــــه  ب توجــــــه  ــــــا  ب

دور بر دقیقه تنظیم شود.

۲-۵-۷ تعیین تعداد دوران بر اساس نمودار 

به كمــــــك  ــــــوان  می ت برشــــــی  ســــــرعت  و  متــــــه  قطــــــر  ــــــودن  ب مشــــــخص  ــــــا  ب روش  ــــــن  ای در 

تعــــــداد  شــــــد،  ــــــه  ارائ پنجــــــم  فصــــــل  در  کــــــه  روشــــــی  همــــــان  ــــــه  ب برشــــــی  ســــــرعت  نمــــــودار 

ــــــه  ب قبــــــل،  قســــــمت  مثــــــال  اعــــــداد  ــــــه  ب توجــــــه  ــــــا  ب کــــــرد.  تعییــــــن  را  ســــــه نظام  دوران 

نمودار ۳-۷ دقت کنید.

جــــــدول  از  قطعــــــه کار  جنــــــس  ــــــه  ب توجــــــه  ــــــا  ب را  مناســــــب  برشــــــی  ســــــرعت   (۱ توجــــــه: 

۴-۷ انتخاب کنید.

.(۱۰۰۰  ) شــــــود  انتخــــــاب  دســــــتگاه  دور  بيشــــــترین  زدن  مته مر غــــــک  هنــــــگام  در   (۲

π×d×n

1000
v=             =>

۱۴/۳×20×n

۱۰۰۰
۱۵=                 =>

۷۵۰

۳/۱۴
=۲۳۸/۸۵n=

1
min

جدول ۷-۴

دياگرام ۷-۳

گروه جنس

فوالد ها، استحكام پايين
فوالد ها، استحكام باال

فوالد هاي زنگ نزن

چدن خاكستري - چكش خوار

ٓالياژ هاي

ترمو پالستها

دوروپالستها

ٓالياژ هاي

مقادير مرجع براي سوراخكاري با مته هاي از جنس
(۱

(۲
سرعت

 براده برداري

به دورپيشروي

mm به d جنس قطعه كار قطر مته
استحكام كششي

به
يا سختي



۱۲۴

۶-۷  انتخاب پیش مته

ــــــده  برن لبــــــه  دارد،  قــــــرار  متــــــه  ــــــده  برن لبــــــه  دو  بیــــــن  کــــــه  خطــــــی  کنیــــــد.  توجــــــه   ۷-۱۴ شــــــکل  ــــــه  ب

ــــــش  افزای نیــــــز  لبــــــه  ــــــن  ای طــــــول  باشــــــد،  بيشــــــتر  متــــــه  قطــــــر  هرچقــــــدر  می شــــــود.  نامیــــــده  عرضــــــی 

ــــــاد  زی ٓان  طــــــول  هنگامی کــــــه  و  اســــــت  مســــــتقیم  خــــــط  ــــــك  ي به صــــــورت   لبــــــه  ــــــن  ای ــــــد.  می یاب

ممکــــــن  امــــــر  هميــــــن  كــــــه  کنــــــد  نفــــــوذ  قطعــــــه کار  داخــــــل  در  ــــــد  نمی توان به راحتــــــی  می شــــــود، 

ــــــا  ب ســــــوراخ هايــي  ایجــــــاد  ــــــرای  ب دلیــــــل  به همیــــــن  شــــــود.  ٓان  شکســــــتن  ــــــا  ی انحــــــراف  باعــــــث  اســــــت 

مته هــــــای  به كمــــــك  ــــــد  بای بلکــــــه  گیــــــرد،  انجــــــام  ــــــه  مرحل ــــــک  ی در  ســــــوراخکاری  ــــــد  نبای ــــــاد  زی قطــــــر 

متــــــه  از  پیــــــش  کــــــه  ــــــی  مته هایــ رســــــاند.  ــــــی  نهایــ ــــــدازه  ان ــــــه  ب را  ســــــوراخ  ــــــج  به تدری و  ــــــر  کوچک ت

اســــــت  مته مرغــــــك  پيش متــــــه،  اولیــــــن  معمــــــوًال  ــــــد.  دارن ــــــام  ن پیش متــــــه  می شــــــوند،  اســــــتفاده  ــــــی  نهایــ

ممکــــــن  ــــــی  نهایــ قطــــــر  ــــــه  ب توجــــــه  ــــــا  ب بزنیــــــد).  مته مر غــــــک  ابتــــــدا  اســــــت  الزم  متــــــه ای  هــــــر  ــــــرای  (ب

ــــــی چنــــــد متــــــه دیگــــــر نيــــــز اســــــتفاده شــــــود. تعــــــداد پيش مته هــــــا  اســــــت بیــــــن مته مرغــــــک و متــــــه نهایــ

قطــــــر  کــــــه  گیــــــرد  انجــــــام  به شــــــكلي  ــــــد  بای ٓان هــــــا  گزينــــــش  و  دارد  بســــــتگی  ســــــوراخ  قطــــــر  ــــــه  ب

(شــــــکل۷-۱۵) باشــــــد.  بعــــــدي)  (متــــــه  عرضــــــی  لبــــــه  طــــــول  ــــــدازه  ان ــــــه  ب دســــــت كم  پيش مته هــــــا 

ســــــپس  بزنيــــــد،  مته مرغــــــک  ابتــــــدا  ميلي متــــــر   ۲۰ متــــــه  به كارگيــــــري  ــــــرای  ب مثــــــال  به عنــــــوان 

مته ۸mmو در انتها از مته ۲۰mmاستفاده کنید.

۷-۷ عملیات سوراخکاری

 برای انجام سوراخکاری به ترتیب زیر عمل کنید:

۱.  قطعه کار را به طور کوتاه و مناسب در سه نظام ببندید.

۲. کـف قطعه كار را پيشاني تراشي کنید تا کامًال صاف شود.

۳.  با توجه به قطر سوراخ، پيش مته های الزم را انتخاب کنید.

ٓان را  مرغــــــک،  درٓاوردن  ــــــرای  ب ســــــازيد.  خــــــارج  مرغــــــک  دســــــتگاه  درون  از  را  مرغــــــک    .۴

خــــــالف  جهــــــت  در  را  فلكه مرغــــــك  راســــــت  دســــــت  ــــــا  ب و  ــــــد  داری نگــــــه  چــــــپ  دســــــت  ــــــا  ب

را  مرغــــــک  حــــــال  ــــــرود.  ب داخــــــل  ــــــه  ب مرغــــــک  اســــــتوانه  ــــــا  ت بچرخانیــــــد  ســــــاعت  عقربه هــــــای 

درون سینی دستگاه قرار دهید. (شکل هاي ۱۶-۷ و۷-۷۱)

 شکل ۷-۱۶ 

 شکل۷-۱۷ 

شكل ۷-۱۴

شكل ۷-۱۵



۱۲۵

کالهک هــــــا  خارجــــــی  و  ــــــی  داخل ســــــطح  همچنیــــــن  کنیــــــد.  تمیــــــز  را  متــــــه  ســــــه نظام  ــــــه  دنبال   .۵

(شــــــکل   بزنیــــــد.  جــــــا  کالهک هــــــا  داخــــــل  در  را  متــــــه  ســــــه نظام  حــــــال  شــــــوند.  تمیــــــز  ــــــد  بای نیــــــز 

(۷-۱۸

 شکل ۷-۱۸ 

 شکل ۷-۱۹ 

 شکل۷-۲۰ 

در  مرغــــــک  اســــــتوانه  ــــــا  ت بچرخانیــــــد  ســــــاعت  عقربه هــــــای  جهــــــت  در  را  فلكه مرغــــــك    .۶

ســــــه نظام  چــــــپ  دســــــت  ــــــا  ب ــــــد.  بیای بیــــــرون  مرغــــــک  دســــــتگاه  داخــــــل  از  ســــــانتي متر   ۴ حــــــدود 

ــــــا  ت بچرخانیــــــد  کمــــــی  ٓان را  و  (شــــــكل۷-۱۹)  دهیــــــد  قــــــرار  اســــــتوانه  ســــــوراخ  درون  را  متــــــه 

ــــــا  ب اكنــــــون  گیــــــرد.  قــــــرار  مرغــــــک  اســــــتوانه  ــــــی  داخل شــــــکاف  ــــــه روی  روب ــــــه،  دنبال ــــــن  ٓاخری ــــــه  زبان

یک ضربه سه نظام مته را در داخل استوانه محکم کنید.

و  دهیــــــد  قــــــرار  ٓان  درون  را  مته مرغــــــك  کنیــــــد،  ــــــاز  ب دســــــت  ــــــا  ب را  متــــــه  ســــــه نظام  فک هــــــای   .۷

فک های سه نظام مته را با ٓاچار محکم کنید. (شکل ۷-۲۰) 



۱۲۶

 شکل۷-۲۱ 

۸.  سوپرت عرضی را به طور کامل عقب بکشید.

قطعــــــه کار  به ســــــمت  را  مرغــــــک  دســــــتگاه  و  کنیــــــد  ٓازاد  را  مرغــــــک  دســــــتگاه  قفل کــــــن  اهــــــرم    .۹

بلغزانید. در نزدیکی قطعه كار اهرم قفل کن دستگاه مرغک را قفل کنید.

و  اهــــــرم  کنیــــــد  تنظیــــــم  و  تعییــــــن  متــــــه،  قطــــــر  ــــــه  ب توجــــــه  ــــــا  ب را  ســــــه نظام  دوران  تعــــــداد    .۱۰

کالچ را فعال سازيد. 

ٓارامــــــی  ــــــه  ب را  فلكه مرغــــــك  و  کنیــــــد  ٓازاد  را  مرغــــــک  اســــــتوانه  قفل کننــــــده  اهــــــرم    .۱۱

بچرخانید تا نوک مته با قطعه كار مماس شود.

فلكه مرغــــــك  ورنیــــــه  ــــــا  ی مرغــــــک  اســــــتوانه  روی  در  موجــــــود  درجه بنــــــدی  کمــــــک  ــــــا  ب   .۱۲

می توانید مقدار داخل رفتن مته را کنترل کنید(شكل ۷-۲۱).

۸-۷-  نکات ایمنی و حفاظتی

۱.  در هنگام سوراخکاری، قطعه كار کامًالً کوتاه بسته شود.

۲.  قبل از زدن مته مرغك بهتر است که پیشانی کار تراشیده شود.

پليســــــه  ایجــــــاد  باعــــــث  ــــــرا  زی نکنیــــــد،  اســــــتفاده  کنــــــد  مته هــــــای  از  ســــــوراخکاری  در    .۳

در لبه های سوراخ می شود.

۴.  از بستن مته های لنگ خودداری کنید.

شــــــکل  باشــــــد.  بيشــــــتر  مارپیــــــچ  شــــــیار  طــــــول  از  ــــــد  نبای هرگــــــز  ســــــوراخ  عمــــــق    .۵

 (۷-۲۲)

كــــــه  ــــــي  جايــ ــــــا  ت و  کنیــــــد  اســــــتفاده  ــــــر  کوتاه ت مته هــــــای  از  کم عمــــــق  ســــــوراخ های  ــــــرای  ب   .۶

ممكن است، مته را کوتاه ببندید.

مقــــــدار  بایســــــتی  کار  از  متــــــه  خــــــروج  هنــــــگام  ــــــدر،  راه ب ســــــوراخ های  ایجــــــاد  در    .۷

پیشروی را کم کنید.

مخصــــــوص  محفظــــــه  در  را  ٓان هــــــا  همیشــــــه  اســــــت.  ــــــاک  خطرن و  تیــــــز  مته هــــــا  ــــــوک  ن   .۸

قرار دهید. (شکل۷-۲۳)

۹.  مته های دنباله مخروطی را هرگز به سه نظام نبندید.

۱۰.  پس از سوراخکاری، دستگاه مرغک را به حالت اول بازگردانید.

ــــــت  رعای ــــــد  بای نیــــــز  اســــــت  ٓامــــــده  پنجــــــم  فصــــــل  در  کــــــه  ایمنــــــی  ــــــکات  ن تمامــــــي    .۱۱

شود.

 شکل۷-۲۳ 

 شکل۷-۲۲ 



۱۲۷

پرسش هاي پايان فصل

۱.  قسمت های مختلف دستگاه مرغک را شرح دهید.

۲.  سه وظیفه اصلی دستگاه مرغک را نام ببرید.

۳. مته مرغك چیست؟

۴.  کاربرد مته خزینه را شرح دهید.

۵.  کالهک ها چگونه شناسایــی می شوند؟

۶.  شماره مخروط داخلی دستگاه مرغک چند است و زاویه رٔاس مخروط ٓان چند درجه است؟

۷.  علت استفاده از پيش مته چیست؟

۸.  فک های سه نظام مته معموًال تا چه قطری باز می شوند؟

ٓان را  ــــــرای  ب الزم  پیش مته هــــــای  و  کنیــــــد  اندازه گیــــــری  را  باشــــــد  ميلي متــــــر   ۲۰ از  بيشــــــتر  ٓان  قطــــــر  کــــــه  متــــــه ای  عرضــــــی  ــــــده  برن لبــــــه  طــــــول    .۹

تعیین کنید.

۱۰.  زبانه دنباله کالهک چه کاربردی دارد؟



۱۲۸

دستوركار شماره ۱

سوراخكاري روي قطعه

تجهيزات موردنياز

نام ابزارنام ابزار

 مته مرغكدستگاه تراش

مته با قطرهاي مورد نيازكوليس ورنيه دار ۰٫۰۵ ميلي متر

وسايل تنظيفكالهك و گوه و چكش

سه نظام مته و ٓاچار ٓانعينك محافظ

مته خزينه روغن دان

 St 37 جنس: فوالد

مقياس:  1:1 

دســــــتوركار  ايجاد شــــــده  قطعــــــه  ابعــــــاد: 

شماره ۲ فصل ششم

 0.1mm :خطاي مجاز

رسام

طراح

بازبين 



۱۲۹

مراحل انجام كار:

۱.  از سالم بودن دستگاه تراش اطمينان حاصل كنيد.

۲.  از خاموش بودن و قطع برق دستگاه اطمينان حاصل كنيد.

ــــــه صــــــورت دســــــتي روغــــــن كاري كنيــــــد. ــــــد كنيــــــد و ســــــاچمه فنرهــــــا را ب ۳.  چشــــــمي هاي روغــــــن را بازدي

بيــــــرون  ســــــه نظام  از  ناقــــــص  مخــــــروط  كــــــه  ــــــد  ببندي ســــــه نظام  در  طــــــوري  را  قطعــــــه كار    .۴

باشد(شكل۷-۲۴).

۵.  مرغك را از داخل دستگاه مرغك خارج كنيد.

 مرغك را بعد از خارج كردن حتمًا در سيني دستگاه قرار دهيد.

۶.  سه نظام مته را داخل كالهك مناسب قراردهيد.

۷.  سه نظام مته را داخل دستگاه مرغك نصب كنيد.

۸.  تعداد دوران را روي دور ۱۰۰۰ تنظيم كنيد.

۹.  دستگاه را روشن كنيد و اهرم كالچ را فعال كنيد.

۱۰.  پيشاني قطعه كار را مته مرغك برنيد(شكل ۷-۲۵)       .

۱۱. دستگاه مرغك را عقب ببريد و اهرم كالچ را خالص كنيد.

۱۲. پيش مته هاي الزم را مشخص كنيد.

كنيــــــد  نصــــــب  مرغــــــك  دســــــتگاه  روي  ــــــزرگ  ب ــــــه  ب كوچــــــك  از  ترتيــــــب  ــــــه  ب را  پيش مته هــــــا    .۱۳

و قطعه كار را سوراخ كنيد.

ــــــي  اصل ــــــده  جعبه دن روي  ٓان را  و  كنيــــــد  مشــــــخص  را  دوران  تعــــــداد  متــــــه  هــــــر  ــــــراي  ب    

تنظيم كنيد.

بيشــــــتر  نقشــــــه  ــــــدازه  ان از  ــــــا  ت كنيــــــد  كنتــــــرل  را  قطعــــــه كار  داخــــــل  در  متــــــه  نفــــــوذ  مقــــــدار    

نشود.

كنيــــــد. گيــــــري  پليســــــه  را  ســــــوراخ  لبــــــه  و  ــــــد  ببندي را  خزينــــــه  متــــــه  متــــــه،  ــــــن  ٓاخري زدن  از  بعــــــد    .۱۴

۱۵. دستگاه مرغك را به سمت راست دستگاه ببريد.

جــــــاي  در  را  مرغــــــك  و  كنيــــــد  خــــــارج  مرغــــــك  دســــــتگاه  داخــــــل  از  را  متــــــه  ســــــه نظام    .۱۶

خود قراردهيد.

۱۷ . دستگاه را خاموش كنيد.

۱۸. قطعه كار را باز كنيد و تحويل هنرٓاموز محترم دهيد.

و  دســــــتگاه  روي  از  را  شــــــده  ايجــــــاد  براده هــــــاي  تمامــــــي  جــــــارو  و  فرچــــــه  از  اســــــتفاده  ــــــا  ب   .۱۹

اطراف ٓان جمع كنيد و به محل مناسب ببريد.

شكل ۷-۲۴

شكل ۷-۲۵



۱۳۰

توضیحات
نمره کسب 

شده

نمره 

پیشنهادی
عملیات

۴
اندازه عمق سوراخ 

۲۰mm

۲
 اندازه قطر سوراخ 

∅۱۶

لنگي قطعه كار 

بطور مناسب 

گرفته شده باشد.

۴
عمود بودن محور 

سوراخ

۲
پليسه گيري لبه 

سوراخ

۴
رعایت نکات ایمنی و 

حفاظتی

۴ انضباط كاري

۲۰ جمع

ارزشيابي

۲۰.  با استفاده از نخ پنبه كليه قسمت هاي دستگاه را تميز كنيد.

۲۱. فك هاي سه نظام را ببنديد و قوطي حركت را كنار مرغك ببريد.

۲۲.  وسايل و ابزارهاي استفاده شده را در محل مناسب قرار دهيد.



۱۳۱

دستوركار شماره ۲

سوراخكاري پايه برج ميالد

تجهيزات موردنياز

نام ابزارنام ابزار

 مته مرغكدستگاه تراش

مته با قطرهاي مورد نيازكوليس ورنيه دار 0.05 ميلي متر

وسايل نظافتكالهك و گوه و چكش

سه نظام مته و ٓاچار ٓانعينك محافظ

مته خزينه روغن دان

جنس: برنج

مقياس:  1:1 

رسام

طراح

بازبين 

دســــــتوركار  ايجاد شــــــده  قطعــــــه  ابعــــــاد: 

شماره ۳ فصل ششم

 0.1mm :خطاي مجازطولي

 0.05mm :خطاي مجاز قطري

پايه برج ميالد



۱۳۲

 مرغك را بعد از خارج كردن حتمًادرسيني دستگاه قرار دهيد.

۶.  سه نظام مته را داخل كالهك مناسب قراردهيد.

۷.  سه نظام مته را داخل دستگاه مرغك نصب كنيد.

۸.  تعداد دوران را روي دور ۱۰۰۰ تنظيم كنيد.

۹.  دستگاه را روشن كنيد و اهرم كالچ را فعال كنيد.

۱۰.  پيشاني قطعه كار را مته مرغك برنيد(شكل ۷-۲۷).

۱۱.  دستگاه مرغك را عقب ببريد و اهرم كالچ را خالص كنيد.

۱۲.  پيش مته هاي الزم را مشخص كنيد.

كنيــــــد  نصــــــب  مرغــــــك  دســــــتگاه  روي  ــــــزرگ  ب ــــــه  ب كوچــــــك  از  ترتيــــــب  ــــــه  ب را  پيش مته هــــــا    .۱۳

و قطعه كار را سوراخ كنيد( شكل ۷-۲۸).

ــــــي  اصل ــــــده  جعبه دن روي  ٓان را  و  كنيــــــد  مشــــــخص  را  دوران  تعــــــداد  متــــــه  هــــــر  ــــــراي  ب   

تنظيم كنيد.

۱۵.  دستگاه مرغك را عقب ببريد و اهرم كالچ را خالص كنيد.

كــــــه  ــــــد  ببندي طــــــوري  را  قطعــــــه كار  برگردانيــــــد.  را  قطعــــــه كار  و  كنيــــــد  ــــــاز  ب را  ســــــه نظام    .۱۶

۲mm از طول ٓان بيرون بماند(شكل ۷-۲۹).

۱۷. با كمك مته خزينه اين لبه سوراخ را نيز پليسه گيري كنيد.

۱۸. دستگاه مرغك را به سمت راست دستگاه ببريد.

جــــــاي  در  را  مرغــــــك  و  كنيــــــد  خــــــارج  مرغــــــك  دســــــتگاه  داخــــــل  از  را  متــــــه  ســــــه نظام   .۱۹

خود قرار دهيد.

۲۰.  دستگاه را خاموش كنيد.

۲۱. قطعه كار را باز كنيد و تحويل هنرٓاموز محترم دهيد.

مراحل انجام كار:

۱.  از سالم بودن دستگاه تراش اطمينان حاصل كنيد.

۲.  از خاموش بودن و قطع برق دستگاه اطمينان حاصل كنيد.

ــــــه صــــــورت دســــــتي روغــــــن كاري كنيد. ــــــد        كنيــــــد و ســــــاچمه فنرهــــــا را ب ۳.  چشــــــمي هاي روغــــــن را بازدي

ســــــه نظام  از  ٓان  مخروطــــــي  قســــــمت  فقــــــط  كــــــه  ــــــد  ببندي ســــــه نظام  در  طــــــوري  را  قطعــــــه كار    .۴

بيرون بماند(شكل ۷-۲۶).

 قطعه كار بدون لنگي بسته شود.

۵.  مرغك را از داخل دستگاه مرغك خارج كنيد.
شكل ۷-۲۶

شكل ۷-۲۷

شكل ۷-۲۸

شكل ۷-۲۹



۱۳۳

توضیحات

نمره 

کسب 

شده

نمره 

پیشنهادی
عملیات

۲
اندازه قطر 

سوراخ۱۰∅

۴
عمود بودن محور 

سوراخ

۴
پليسه گيري هر دو 

لبه سوراخ

۵
رعایت نکات ایمنی 

و حفاظتی

۵ انضباط كاري

۲۰ جمع

ارزشيابي

و  دســــــتگاه  روي  از  را  شــــــده  ايجــــــاد  براده هــــــاي  تمامــــــي  جــــــارو  و  فرچــــــه  از  اســــــتفاده  ــــــا  ب   .۲۲

اطراف ٓان جمع كنيد و به محل مناسب ببريد.

۲۳.  با استفاده از نخ پنبه كليه قسمت هاي دستگاه را تميز كنيد.

۲۴.  فك هاي سه نظام را ببنديد و قوطي حركت را كنار مرغك ببريد.

۲۵.  وسايل و ابزارهاي استفاده شده را در محل مناسب قرار دهيد.



۱۳۴

فصل هشتم: تراشکاری قطعات بلند 

هدف هاي رفتاري ◄ 

پس از ٓاموزش این فصل از هنرجو انتظار :

-  مفهوم قطعه بلند را شرح دهد.

- شیوه های بستن قطعات بلند را نام ببرد.

-  قطعه كار بلندی را بین مرغک و سه نظام ببندد و بتراشد.

-  کاربرد صفحه مرغک را شرح دهد.

-  کاربرد گیره قلبی را شرح دهد.

-  وظيفه صفحه مرغك را شرح دهد.

- انواع مرغک را نام ببرد.

- وظیفه کمربند را شرح دهد.

- انواع کمربند را نام ببرد.

-   نکات ایمنی و حفاظتی را در هنگام تراشیدن قطعات بلند رعایت کند.



۱۳۵

مقدمه

از  خــــــارج  قطعــــــه كار  از  ــــــادی  زی طــــــول  باشــــــد  الزم  تراشــــــکاری  هنــــــگام  در  اگــــــر   

کــــــم  قطعــــــه كار  و  ســــــه نظام  فک هــــــای  درگیــــــری  ســــــطح  به طوری کــــــه  گیــــــرد،  قــــــرار  ســــــه نظام 

قطعــــــه  به عنــــــوان  قطعــــــه  ــــــن  ای شــــــود،  ــــــاد  زی ســــــه نظام  از  قطعــــــه كار  ٓازاد  ســــــر  ــــــه  فاصل ــــــا  ی و  شــــــود 

بســــــته  ســــــه نظام  در  فقــــــط  شــــــده  ذکــــــر  شــــــرایط  ــــــا  ب قطعــــــه  ــــــن  ای اگــــــر  می شــــــود.  شــــــناخته  بلنــــــد 

ــــــرزش  ل هميــــــن  و  می کنــــــد  ــــــرزش  ل ایجــــــاد  تراشــــــکاری  هنــــــگام  در  قطعــــــه  ٓازاد  ســــــر  شــــــود، 

کــــــج شــــــدن قطعــــــه كار  ــــــده ،  رن ايجــــــاد صــــــدا، خشــــــن شــــــدن ســــــطح قطعــــــه كار، شکســــــتن  باعــــــث 

ــــــرای  ب مي شــــــود.  ســــــه نظام  درون  از  قطعــــــه كار  ٓامــــــدن  بیــــــرون  حتــــــی  ــــــا  ي و  کــــــردن)  (قــــــالب 

رفع این مشکل سر ٓازاد قطعات بلند را با استفاده از مرغک مهار می کنند.

۱-۸  روش های بستن قطعات بلند 

برای بستن قطعات بلند دو شیوه وجود دارد:

 ۱-۱-۸ بستن قطعات بلند بین مرغک و سه نظام

قطعــــــه کار  پیشــــــانی  در  ابتــــــدا  کــــــه  اســــــت  الزم  ســــــه نظام  و  مرغــــــک  بیــــــن  قطعــــــه كار  بســــــتن  ــــــرای  ب  

را  قطعــــــه كار  ــــــد  بای منظــــــور  ــــــن  ای ــــــرای  ب شــــــود.  ایجــــــاد  مرغــــــک  گرفتــــــن  قــــــرار  ــــــرای  ب ــــــی  محل

باشــــــد)  بیــــــرون  ســــــه نظام  از  قطعــــــه كار  از  کمــــــی  (طــــــول  بســــــت  ســــــه نظام  در  ــــــاه  کوت به صــــــورت 

و پس از انجام پيشاني تراشي، مرکز قطعه كار را مته مرغك زد. (شکل ۸-۱)

نيــــــز  هفتــــــم  فصــــــل  در  کــــــه  همان طــــــور  منظــــــور،  ــــــن  ای ــــــرای  ب شــــــده  اســــــتفاده  مته مرغــــــك 

ــــــه  زاوی نظــــــر  از  و  قطعــــــه كار،  قطــــــر  ــــــا  ب متناســــــب  ــــــدازه،  ان نظــــــر  از  ــــــد  بای اســــــت،  شــــــده  اشــــــاره 

ٓان  پيشــــــروي  مقــــــدار  همچنیــــــن  و  باشــــــد  داشــــــته  ــــــي  هم خوان مرغــــــک  ــــــه  زاوی ــــــا  ب خزینــــــه 

ــــــا  ی و  مته مرغــــــک  زدن  در  دقــــــت  عــــــدم  ــــــر  اث در  باشــــــد.  مناســــــب  قطعــــــه كار  داخــــــل  در 

ــــــد.  ٓای وجــــــود  ــــــه  ب مرغــــــک  جــــــای  در  اشــــــکاالتی  کــــــه  اســــــت  ممکــــــن  ٓان  نادرســــــت  انتخــــــاب 

این اشکاالت در شکل ۲-۸ نمایش داده شده است. 

 شکل ۸-۱ 

صحيح  پهناي خزينه كم  پهناي خزينه زياد  بدون خزينه  زاويه خزينه كم زاويه خزينه زياد

 شکل ۸-۲ 



۱۳۶

را  قطعــــــه كار  ــــــوان  می  ت قطعــــــه كار،  داخــــــل  در  مرغــــــک  نشســــــتن  محــــــل  ایجــــــاد  از  ــــــس  پ

قــــــرار  ســــــه نظام  درون  را  قطعــــــه كار  ابتــــــدا  کار  ــــــن  ای ــــــرای  ب بســــــت.  ســــــه نظام  و  مرغــــــک  بیــــــن 

کنیــــــد.  ســــــفت  ٓان را  کمــــــی  باشــــــد،  بیــــــرون  ســــــه نظام  از  موردنظــــــر  طــــــول  به شــــــكلي که  و  داده 

بعد دستگاه مرغک را تا نزدیک قطعه کار بلغزانید

ــــــا  ت بچرخانیــــــد  را  فلكه مرغــــــك  و  کنیــــــد  قفــــــل  را  مرغــــــک  دســــــتگاه  قفل کــــــن  اهــــــرم   

داخــــــل  در  مرغــــــک  شــــــدن  محکــــــم  از  ــــــس  پ گیــــــرد.  قــــــرار  قطعــــــه كار  داخــــــل  در  مرغــــــک 

را  ســــــه نظام  ــــــان  پاي در  و  کنیــــــد  قفــــــل  نیــــــز  را  مرغــــــک  اســــــتوانه  قفل کــــــن  اهــــــرم  قطعــــــه كار، 

کامًال سفت کنید. (شکل ۸-۳)

 ۲-۱-۸ بستن قطعات بلند بین دو مرغک: 

دو  بیــــــن  قطعــــــه كار  بســــــتن  ــــــرای  ب اســــــت.  مرغــــــک  دو  بیــــــن  قطعــــــات  بســــــتن  دوم،  روش 

کار  ــــــن  ای شــــــود.  زده  مته مرغــــــك  قطعــــــه كار  پیشــــــانی  دو  روي  کــــــه  اســــــت  الزم  ابتــــــدا  مرغــــــک 

دو  ــــــه  ب کار  ادامــــــه  ــــــرای  ب گيــــــرد.  صــــــورت  شــــــد،  بيــــــان   ۸-۱-۱ قســــــمت  در  کــــــه  روشــــــی  ــــــا  ب

وسیله کمکی نياز است که ابتدا کاربرد ٓان ها شرح داده می شود.

۱-۲-۱-۸ صفحه مرغك

ســــــه نظام  به جــــــای  کــــــه  اســــــت  ــــــراش  ت دســــــتگاه  کمکــــــی  تجهیــــــزات  از  یکــــــی  صفحه مرغــــــك   

مرکــــــز  از  خــــــارج  ــــــه ای  میل صفحه مرغــــــك  پیشــــــانی  در  می شــــــود.  بســــــته  دســــــتگاه  روی 

۴-۸)مرکــــــز  (شــــــکل  می شــــــود.  درگیــــــر  ٓان  ــــــا  ب قلبــــــی  گیــــــره  ــــــه  زبان کــــــه  اســــــت  شــــــده  نصــــــب 

در  را  مرغــــــک  ٓان  ــــــق  طری از  ــــــوان  می ت کــــــه  اســــــت  ســــــوراخی  دارای  نیــــــز  صفحه مرغــــــك 

پیشــــــانی  در  ــــــه  میل به جــــــای  گاهــــــی   .(۸-۵ (شــــــكل  کــــــرد  نصــــــب  ــــــی  اصل محــــــور  ــــــی  گلویــ

صفحه مرغك شیاری تعبیه می شود که زبانه گیره قلبی درون ٓان قرار می گیرد.

اســــــتفاده  هنــــــگام  در  کــــــه  شــــــود  ســــــاخته  نیــــــز  قــــــاب دار  شــــــکل  ــــــه  ب اســــــت  ممکــــــن  صفحه مرغــــــك   

از ٓان خطر کمتری متوجه تراشکاری است.

 شکل ۸-۴ 

 شکل ۸-۵ 

 شکل ۸-۳ 



۱۳۷

۲-۲-۱-۸  گیره قلبی

می شــــــود.  اســــــتفاده  قطعــــــه كار  ــــــه  ب صفحه مرغــــــک  از  دوران  انتقــــــال  ــــــرای  ب کــــــه  اســــــت  وســــــیله ای   

وســــــیله  ــــــن  ای می شــــــود.  محکــــــم  قطعــــــه كار  ــــــه  ب ٓان  توســــــط  کــــــه  اســــــت  پیچــــــی  دارای  قلبــــــی  گیــــــره 

ــــــا  ی صفحه مرغــــــك  ــــــه  میل ــــــا  ب ٓان  ــــــه  زبان و  می شــــــود  بســــــته  قطعــــــه  چــــــپ  ســــــمت  انتهــــــای  در 

در  قلبــــــی  گیــــــره  و۸-۶).  (شــــــكل۸-۷  می شــــــود  درگیــــــر  صفحه مرغــــــك  پیشــــــانی  شــــــکاف 

شکل های گوناگوني ساخته می شود، اما کاربرد همه ٓان ها یکسان است. 

قطعــــــه  بســــــتن  چگونگــــــي  تشــــــریح  ــــــه  ب قلبــــــی  گیــــــره  و  صفحه مرغــــــك  معرفــــــی  از  ــــــس  پ ◄ 

بین دو مرغک پرداخته می شود:

۱.  سه نظام را از دستگاه باز کنید.

کالهــــــک  از  کار  ــــــن  ای ــــــرای  ب کنیــــــد.  نصــــــب  ــــــی  اصل محــــــور  داخــــــل  را  ــــــت  ثاب مرغــــــک    .۲

مناسب استفاده کنید. (شكل ۸-۸ )

 شکل ۸-۶ 

ســــــه نظام  نصــــــب  هماننــــــد  کار  ــــــن  ای کنیــــــد.  نصــــــب  ســــــه نظام  جــــــای  در  را  مرغــــــک  صفحــــــه    .۳

انجام  مي گيرد.

بتــــــوان  کــــــه  مناســــــبی  ــــــه  فاصل در  و  بلغزانیــــــد  صفحه مرغــــــك  به ســــــمت  را  مرغــــــک  دســــــتگاه    .۴

قطعه کار را بین دو مرغک قرار دارد، ثابت کنید.

ــــــا  ب ٓان را  مرغک هــــــای  جــــــای  و  ــــــد  ببندی قطعــــــه  چــــــپ  ســــــمت  انتهــــــاي  در  را  قلبــــــی  گیــــــره    .۵

گریس پر کنید.

راســــــت  دســــــت  ــــــا  ب و  ــــــد  داري نگــــــه  مرغــــــک  دو  بیــــــن  را  قطعــــــه كار  چــــــپ  دســــــت  ــــــا  ب   .۶

فلكه مرغك را بچرخانید تا قطعه كار بین دو مرغک محکم شود. 

شكل ۸-۸

 شکل ۸-۷ 



۱۳۸

۲-۸  انواع مرغک  

کــــــدام  هــــــر  کــــــه  اســــــت  شــــــده  ســــــاخته  مختلفــــــی  مرغک هــــــای  بلنــــــد،  قطعــــــات  بســــــتن  ــــــرای  ب

قابلیت خاصی دارند.

۱-۲-۸  مرغک ثابت  

رٔاس  ــــــه  زاوی می گیــــــرد.  قــــــرار  مرغــــــک  اســــــتوانه  درون  در  کــــــه  اســــــت  فــــــوالدی  مخروطــــــی  ــــــه  میل

بســــــیار  ــــــد  بای ٓان  ــــــوک  ن  .(۸-۱۰ است(شــــــکل  درجــــــه   ۶۰ معمــــــوًال  مرغــــــک  ــــــن  ای ســــــر  مخــــــروط 

ســــــائیده  و  نســــــوزد  ٓان  ســــــطح  قطعــــــه كار،  دوران  ــــــر  اث در  و  کار  هنــــــگام  در  ــــــا  ت باشــــــد  ســــــخت 

مرغــــــک  خاصــــــي  مــــــوارد  در  ــــــد،  کردی مشــــــاهده   ۸-۸ شــــــکل  در  کــــــه  همان طــــــور  نشــــــود. 

مرغــــــک  ــــــوک  ن گرفتــــــن  قــــــرار  از  پيــــــش  توجــــــه:  می شــــــود.  نصــــــب  ــــــی  اصل محــــــور  ــــــی  گلويــ در 

ــــــس کاری  شــــــود. گری مرغــــــک  و  قطعــــــه كار  تمــــــاس  محــــــل  ــــــد  بای قطعــــــه كار  داخــــــل  در  ــــــت  ثاب

۲-۲-۸ مرغک مهره دار 

قــــــرار  مهــــــره ای  ٓان  روی  کــــــه  تفــــــاوت  ــــــن  ای ــــــا  ب اســــــت،  ــــــت  ثاب مرغــــــک  هماننــــــد  مرغــــــک  ــــــن  ای

دارد تا ٓان را سریع تر و ٓاسان تر از محل نصب بیرون ٓاورد. (شکل ۸-۱۱) 

۳-۲-۸  نيم مرغك  

جانبــــــی  ســــــطح  از  قســــــمتی  کــــــه  تفــــــاوت  ــــــن  ای ــــــا  ب اســــــت.  ــــــت  ثاب مرغــــــک  نوعــــــی  نیــــــز  نيم مرغــــــك 

بســــــته  قطعــــــه كار  کــــــه  مــــــواردی  در  مرغــــــک  ــــــن  ای اســــــت.  شــــــده  ــــــده  بری مرغــــــک  ســــــر   مخــــــروط 

می شــــــود.  اســــــتفاده  باشــــــد،  داشــــــته  نیــــــاز  پيشاني تراشــــــي  ــــــه  ب مرغــــــک،  و  ســــــه نظام  بیــــــن  شــــــده 

(شکل ۸-۱۲)

 شکل۸-۱۲ 

مرغــــــک  اســــــتوانه  قفل كــــــن  اهــــــرم  قطعــــــه كار،  شــــــدن  محکــــــم  از  يافتــــــن  اطمینــــــان  از  ــــــس  پ   .۷

را  قفل كنید.

اکنون قطعه ٓاماده تراشکاری است. (شکل ۸-۹)

 شکل ۸-۹ 

 شکل ۸-۱۰ 

 شکل ۸-۱۱ 



۱۳۹

 شکل ۸-۱۳ 

 شکل۱۴-۸  ساختمان مرغك گردان

۴-۲-۸   مرغک لوله گیر

ــــــن  ای اســــــت.  ــــــاد  زی نســــــبتًا  قطــــــر  ــــــا  ب ناقــــــص  مخــــــروط  شــــــکل  ــــــه  ب مرغــــــک  ــــــن  ای ــــــی  بیرون قســــــمت   

اســــــتفاده  اســــــت،  ــــــی  خال ٓان هــــــا  پیشــــــانی  کــــــه  ــــــی  قطعات و  ــــــه  لول داشــــــتن  نگــــــه  ــــــرای  ب مرغــــــک 

می شود. (۸-۱۳)

۵-۲-۸  مرغک گردان

نتیجــــــه  کنــــــد، در  گــــــردش  هنــــــگام کار  ــــــد در  ســــــاختمان خــــــود می توان ــــــه  ب توجــــــه  ــــــا  ب ــــــن مرغــــــک  ای  

روی  معمــــــوًال  کــــــه  مرغکــــــی  می رســــــد.  حداقــــــل  ــــــه  ب قطعــــــه كار  و  مرغــــــک  ــــــن  ای بیــــــن  ســــــايیدگی 

 (۸-۱۴-b) و   (۸-۱۴-a) شــــــکل  اســــــت.  گــــــردان  مرغــــــک  اســــــت  نصــــــب  مرغــــــک  دســــــتگاه 

۳-۸ کمر بند ها 

تکیــــــه گاه  نوعــــــی  کمربندهــــــا  هســــــتند.  ــــــراش  ت دســــــتگاه  الحاقــــــی  تجهیــــــزات  جــــــزء  کمربندهــــــا 

ــــــه كار  ب بلنــــــد  قطعــــــات  تراشــــــیدن  در  ارتعــــــاش  و  شــــــدن  خــــــم  از  جلوگیــــــری  ــــــرای  ب کــــــه  هســــــتند 

مي روند و در دو دسته ثابت و متحرک ساخته می شوند.

۱-۳-۸    کمربند ثابت

و  (شــــــكل۸-۱۵)  می شــــــود  بســــــته  ماشــــــین  میــــــز  روی  مســــــتقیم  به طــــــور  ــــــت  ثاب کمربنــــــد   

فــــــک  ســــــه  دارای  معمــــــوًال  کمربنــــــد  ــــــوع  ن ــــــن  اي بســــــت.  ٓان را  ــــــوان  می ت دلخــــــواه  نقطــــــه  هــــــر  در 

ــــــد.  گیرن قــــــرار  باشــــــد،  نداشــــــته  لنگــــــی  کــــــه  قطعــــــه  از  قســــــمتی  در  ــــــد  بای فك هــــــا  ــــــن  ای کــــــه  اســــــت 



۱۴۰

جــــــدا  پايینــــــی  نیمــــــه  روی  از  به راحتــــــی  و  دارد  ــــــی  لواليــ ــــــت  حال ــــــت  ثاب کمربنــــــد  ــــــی  باالیــ نیمــــــه 

قطعــــــات  نگــــــه داری  ــــــرای  ب ــــــت  ثاب کمربنــــــد  گیــــــرد.  قــــــرار  ٓان  درون  قطعــــــه كار  ــــــا  ت می شــــــود 

ــــــری  پیچ ب ســــــوراخکاری،  پيشاني تراشــــــي،  روتراشــــــی،  عملیــــــات  انجــــــام  و  کــــــم  قطــــــر  ــــــا  ب بلنــــــد 

و غيره به كار مي رود. (شکل ۸-۱۶)

۲-۳-۸ کمربند متحرک

اســــــت.  فــــــک  دو  دارای  معمــــــوًال  و  می شــــــود  نصــــــب  ــــــی  اصل ســــــوپرت  روی  کمربنــــــد  ــــــن  ای  

نقطــــــه  به عنــــــوان  نیــــــز  ــــــده  دن ــــــوک  ن و  می شــــــود  نصــــــب  ــــــده  رن ــــــل  مقاب نقطــــــه  در  متحــــــرک  کمربنــــــد 

به همــــــراه  تراشــــــکاری  عملیــــــات  حیــــــن  در  متحــــــرک  کمربنــــــد  می کنــــــد.  عمــــــل  ســــــوم  ــــــکای  ات

دنده حرکت می کند. (شکل۸-۱۷) 

 شکل۸-۱۸ 

شکل ۸-۱۶



۱۴۱

پرســــــی  مــــــواد  و  ــــــز  برن ــــــج،  برن فــــــوالد،  جنــــــس  از  متحــــــرک  و  ــــــت  ثاب کمربندهــــــای  فك هــــــای 

کــــــه  ــــــد  دارن وجــــــود  نیــــــز  غلطــــــک داري  فك هــــــای  همچنیــــــن  می شــــــود.  انتخــــــاب  دیگــــــر  مــــــواد  ــــــا  ی و 

در  می شــــــوند.  اســــــتفاده  ــــــاال  ب ســــــرعت های  در  و  (شــــــکل۸-۱۹)  اســــــت  فــــــوالد  از  ٓان هــــــا  جنــــــس 

ــــــا  ب کار  و  پرداخــــــت کاری  در  و  فــــــوالدی  فك هــــــای  از  ســــــخت  مــــــواد  ــــــا  ب کار  و  خشــــــن کاری 

عملیــــــات  حیــــــن  در  اســــــت  الزم  می شــــــود.  اســــــتفاده  ــــــزی  برن ــــــا  ی برنجــــــی  فك هــــــای  از  ــــــرم،  ن مــــــواد 

کنیــــــد. روغــــــن کاری  مرتبــــــًا  را  قطعــــــه كار  ــــــا  ب کمربنــــــد  فك هــــــای  تمــــــاس  محــــــل  تراشــــــکاری 

۴-۸-  نکات ایمنی و حفاظتی:

از  ــــــی  خیل مرغــــــک  اســــــتوانه  کــــــه  باشــــــید  داشــــــته  توجــــــه  مرغــــــک  به كمــــــك  قطعــــــه  بســــــتن  هنــــــگام  در    .۱

دستگاه مرغک بیرون نباشد.

ــــــده  رن ــــــرداري،  براده ب طــــــول  در  كــــــه  کنیــــــد  دقــــــت  مرغــــــک،  از  اســــــتفاده  ــــــا  ب قطعــــــه كار  بســــــتن  هنــــــگام  در    .۲

به مرغک برخورد نکند.

را  ــــــی  دوران حرکــــــت  قلبــــــی  گیــــــره  ــــــه  زبان کــــــه  شــــــوید  مطمئــــــن  قلبــــــی  گیــــــره  از  اســــــتفاده  هنــــــگام  در    .۳

منتقل می کند. کار پیچ، نگه داشتن گیره قلبی روی قطعه كار است.

شــــــده  داده  توضيــــــح  ســــــه نظام  نصــــــب  ــــــرای  ب کــــــه  ایمنــــــی  ــــــکات  ن ــــــه  ب صفحه مرغــــــك  نصــــــب  هنــــــگام  در    .۴

بود، توجه کنید.

بپوشــــــید. ایمنــــــی  کـفــــــش  حتمــــــًا  ســــــه نظام،  و  صفحه مرغــــــك  کمربندهــــــا،  ــــــي  جابه جايــ هنــــــگام  در    .۵

ــــــا  ب را  غيــــــره  و  صفحه مرغــــــك  کمربنــــــد،  ســــــه نظام،  ماننــــــد  ســــــنگین،  تجهیــــــزات  ــــــي  جابه جايــ عمــــــل    .۶

احتیاط کامل انجام دهید.

ــــــد  بای نیــــــز  اســــــت  شــــــده  داده  توضیــــــح  پنجــــــم  فصــــــل  در  کــــــه  حفاظتــــــی  و  ایمنــــــی  ــــــکات  ن تمامــــــي    .۷

رعایت گردد.

شکل۸-۱۹



۱۴۲

پرسش هاي پايان فصل

۱.  چرا در بستن قطعات بلند باید از مرغک نیز کمک گرفته شود؟

۲.  روش های بستن قطعات بلند را نام ببرید.

۳.  صفحه مرغك چیست؟

۴.  کاربرد گیره قلبی را شرح دهید.

۵.  وظیفه کمربند چیست؟

۶.  جا مرغک مناسب چه ویژگی هایــی باید داشته باشد؟

۷.  انواع کمربند را نام ببرید و موارد کاربرد هر یک را بنویسید.

۸.  انواع مرغک را نام ببريد و ویژگی های هر یک را بیان کنید.

چــــــه  باشــــــد،  ٓامــــــده  بیــــــرون  مرغــــــک  دســــــتگاه  از  مرغــــــک  اســــــتوانه  از  ــــــادی  زی طــــــول  مرغــــــک،  کمــــــک  ــــــا  ب قطعــــــات  تراشــــــیدن  هنــــــگام  در  اگــــــر    .۹

مشکلی به وجود می ٓاید؟

۱۰.  چرا در انتقال دوران از صفحه مرغك به قطعه كار نباید از هیچ گیره قلبی استفاده کرد؟     



۱۴۳

دستوركار

موضوع: تراشيدن بدنه برج ميالد بين مرغك و سه نظام

تجهيزات موردنياز

نام ابزارنام ابزار

روغن داندستگاه تراش

HSS سه نظام مته و ٓاچار مخصوص ٓانرنده روتراشي

ٓاچار رينگي ۱۹مته مرغك

زيركاري در اندازه هاي مختلفكالهك و گوه و چكش

عينك محافظكوليس ورنيه دار ۰/۰۵

  وسايل تنظيف

رسام

طراح

بازبين 

ابعاد: 145×25 ∅

 0.1mm :خطاي مجازطولي

 0.05mm :خطاي مجاز قطري

جنس: ٓالومينيم

مقياس:  1:1 



۱۴۴

كالچ  اهــــــرم   ، دســــــتگاه  كــــــردن  روشــــــن  از  بعــــــد   . كنيــــــد  تنظيــــــم  و  تعييــــــن  را  دوران  تعــــــداد   .۶

را فعال كنيد.

۷.  پيشاني قطعه كار را بتراشيد تا اثركمان اره از بين برود.

۸.  اهرم كال چ را خالص كنيد و رنده را از قطعه كار دور كنيد.

روي  كالهــــــك  از  اســــــتفاده  ــــــا  ب را  متــــــه  ســــــه نظام  و  كنيــــــد  خــــــارج  دســــــتگاه  از  را  مرغــــــك    .۹

ٓان نصب كنيد.

۱۰.  مته مرغك را درون سه نظام مته ببنديد.

۱۱.  تعداد دوران را روي دور ۱۰۰۰ تنظيم كنيد و اهرم كال چ را فعال كنيد.

۱۲.  پيشاني قطعه كار را مته مرغك بزنيد(شكل ۸-۱۲).

۱۳.  اهرم كالچ را خالص كنيد و مرغك را عقب بياوريد.

۱۴.  سه نظام مته را خارج كنيد و مرغك را سر جاي خود نصب كنيد.

۱۵.  رنده گير را نسبت به قطعه كار عمود كنيد.

ــــــراي روتراشــــــي تعييــــــن و تنظيــــــم كنيــــــد و اهــــــرم كالچ را فعــــــال كنيــــــد. ۱۶.  تعــــــداد دوران ســــــه نظام را ب

ايجــــــاد   ۱۰mm طــــــول  ــــــه  ب و   ۱۵mm قطــــــر  ــــــه  ب ــــــه اي  پل روتراشــــــي  از  اســــــتفاده  ــــــا  ب   .۱۷

كنيد(شكل ۸-۲۲).

 قطر پله نبايد از ۱۵mm كمتر شود.

۱۸.  اهرم كالچ را خالص كنيد و رنده را از قطعه كار دور كنيد.

۱۹.  سه نظام را باز كنيد و قطعه را بيرون بياوريد.

به طوري كــــــه  ــــــد  ببندي ســــــه نظام  از  بيــــــرون  را  ديگــــــر  ســــــمت  و  برگردانيــــــد  را  قطعــــــه كار    .۲۰

۲۵mm از طول قطعه كار بيرون باشد(شكل ۸-۲۳).

۲۱.  رنده گير را نسبت به پيشاني قطعه كارزاويه دهيد.

مراحل انجام كار:

۱.  از سالم بودن دستگاه تراش اطمينان حاصل كنيد.

۲.  از خاموش بودن و قطع برق دستگاه اطمينان حاصل كنيد.

ــــــه صــــــورت دســــــتي روغــــــن كاري كنيــــــد. ــــــد كنيــــــد و ســــــاچمه فنرهــــــا را ب ۳.  چشــــــمي هاي روغــــــن را بازدي

بيــــــرون  ســــــه نظام  از  ٓان  طــــــول  از   ۲۵mm كــــــه  ــــــد  ببندي ســــــه نظام  در  طــــــوري  را  قطعــــــه كار    .۴

باشد(شكل ۸-۰۲).

قطعــــــه كار  پيشــــــاني  ــــــه  ب نســــــبت  را  رنده گيــــــر  و  ــــــد  ببندي مناســــــب  به طــــــور  را  روتراشــــــي  ــــــده  رن   .۵

زاويه دهيد.

شکل۸-۲۰

شکل۸-۲۱

شکل۸-۲۲

شکل۸-۲۳



۱۴۵

 ۵mm به طوري كــــــه  ــــــد.  ببندي ســــــه نظام  و  مرغــــــك  بيــــــن  وٓان را  كنيــــــد  ــــــاز  ب را  قطعــــــه كار    .۲۹

از قطعه كار داخل سه نظام باشد(شكل ۸-۲۵).

كــــــه  شــــــويد  مطمئــــــن  همچنيــــــن  و  كنيــــــد  محكــــــم  كامــــــًال  را  ســــــه نظام  ــــــت  حال ــــــن  اي در   

مرغك در جاي خود ثابت است و كامًال با قطعه كار در تماس است.

۲۲.  اهرم كالچ را فعال كنيد. 

۲۳.  پيشاني قطعه كار را بتراشيد تا طول قطعه كار به اندازه الزم برسد.

۲۴.  اهرم كالچ را خالص كنيد و رنده را از قطعه كار دور كنيد.

۲۵.  رنده گير را نسبت به قطعه كار عمود كنيد.

۲۶.  اهرم كالچ را فعال كنيد.

كنيــــــد. ايجــــــاد    ۱۰mm طــــــول  و   ∅۱۰mm قطــــــر  ــــــه  ب ــــــه اي  پل روتراشــــــي  از  اســــــتفاده  ــــــا  ب   .۲۷

 قطر پله نبايد از ۱۰mm كمتر باشد(شكل ۸-۲۴).

۲۸. اهرم كالچ را خالص كنيد و رنده را از قطعه كار دور كنيد.

۳۰. اهرم كالچ را فعال كنيد.

۳۱.  روي قطعه كار را بتراشيد و قطر ٓان را به ۲۰mm برسانيد(شكل ۸-۲۶).

۳۲.  اهرم كالچ را خالص كنيد و رنده را از قطعه كار دور كنيد.

كنيــــــد. محاســــــبه  مخــــــروط  تراشــــــيدن  ــــــراي  ب را  ــــــي  فوقان ســــــوپرت  انحــــــراف  ــــــه  زاوي مقــــــدار    .۳۳

۳۴.  با استفاده از ٓاچار رينگي زاويه انحراف سوپرت را تنظيم كنيد.

شكل ۸-۲۴

شكل ۸-۲۵

شكل ۸-۲۶



۱۴۶

را  تراشــــــي  مخــــــروط  بتراشــــــيد.  را  ناقــــــص  مخــــــروط  ــــــي  فوقان ســــــوپرت  از  اســــــتفاده  ــــــا  ب   .۳۵

شود(شــــــكل  ممــــــاس  راســــــت  ســــــمت  قطــــــر  ــــــه  ب مخــــــروط  ــــــد  مول خــــــط  كــــــه  دهيــــــد  ادامــــــه  ــــــي  تاجايــ

(B نقطه).(۲۷-۸

ممــــــاس  چــــــپ  ســــــمت  گوشــــــه  ــــــه  ب را  ــــــده  رن ــــــوك  ن تراشــــــي  مخــــــروط  شــــــروع  ــــــراي  ب   

كنيد. در شكل با نقطه A مشخص شده است.

۳۶.  اهرم كالچ را خالص كنيد و رنده را از قطعه كار دور كنيد.

كنيــــــد. پليســــــه گيري  را  قطعــــــه كار  هنرٓاموزمحتــــــرم  ــــــي  راهنمايــ ــــــا  ب نيــــــاز  صــــــورت  در    .۳۷

۳۸.  دستگاه را خاموش كنيد.

۳۹.  قطعه كار را باز كنيد و ٓان را به هنرٓاموز محترم تحويل دهيد.

۴۰.  دستگاه مرغك را به سمت راست دستگاه ببريد.

۴۱.  اهرم كالچ را خالص كنيد و رنده را از قطعه كار دور كنيد.

۴۲.  سوپرت فوقاني و رنده گير را به حالت اول بازگردانيد.

را  پليســــــه ها  محتــــــرم  هنرٓامــــــوز  ــــــي  راهنمايــ ــــــا  ب قطعــــــه كار،  پليســــــه كردن  صــــــورت  در    .۴۳

برطرف كنيد و دستگاه را خاموش كنيد.

۴۴.  قطعه كار را باز كنيد و تحويل هنرٓاموز محترم خود دهيد.

۴۵.  ابزار را باز كنيد.

و  دســــــتگاه  روي  از  را  ايجاد شــــــده  براده هــــــاي  تمامــــــي  جــــــارو  و  فرچــــــه  اســــــتفاده  ــــــا  ب   .۴۶

اطراف ٓان جمع كنيد و به محل مناسب ببريد.

۴۷.  با استفاده از نخ پنبه كليه قسمت هاي دستگاه را تميز كنيد.

۴۸.  فك هاي سه نظام را ببنديد و قوطي حركت را كنار مرغك ببريد.

۴۹.  وسايل و ابزار استفاده شده را در محل مناسب قرار دهيد.

شكل ۸-۲۷



۱۴۷

توضیحات
نمره کسب 

شده
نمره پیشنهادی عملیات

۱/۵
اندازه ي طول 

۱۴۰ mmقطعه كار

۱/۵
اندازه قطر پله 

۱۵ mm بزرگ

۱/۵
اندازه طول پله 

۱۰ mm بزرگ

۱/۵
اندازه قطر پله 

۱۰ mm كوچك

۱/۵
اندازه طول پله 

۱۰ mm كوچك

۱/۵
قطر بزرگ مخروط 

۲۰ mm

۱/۵
قطر كوچك 

۱۵/۸ mm مخروط

۱/۵ كيفيت سطح

۴
رعایت نکات ایمنی 

و حفاظتی

۴ انضباط كاري

۲۰ جمع

ارزشيابي



۱۴۸

فصل نهم: عملیات شیارتراشی و برش

هدف هاي رفتاري ◄ 

پس از ٓاموزش این فصل از هنرجو انتظار می رود:

- عملیات شيارتراشي را شرح دهد.

- عملیات برش را شرح دهد.

- رنده شيار را در داخل نگهدارنده مخصوص ببندد.

- رنده شيار را همراه با نگه دارنده مخصوص به صورت مناسب در رنده گیر ببندد.

- رنده مناسبی را برای شیار یک نقشه انتخاب کند و ٓان را بتراشد.

- تفاوت رنده شيار و برش را بیان کند.

- یك قطعه را در طول مناسب برش بزند.

-  نکات ایمنی و حفاظتی را در حین انجام عملیات شيارتراشي و برش رعایت کند.



۱۴۹

مقدمه

 به تراشیدن شیار در محیط قطعه كار شيارتراشي می گویند (شکل ۹-۱). 

این عمل ممکن است در پیشانی قطعه كار نیز انجام گیرد (شکل ۹-۲).

به عنــــــوان  ــــــا  ی و  فنــــــری  خارهــــــای  ٓاب بنــــــدی،  واشــــــرهای  گرفتــــــن  قــــــرار  ــــــه  منظــــــور  ب شــــــیارها     

شيارتراشــــــي  ــــــزار  اب ــــــا  ب فصــــــل  ــــــن  ای در  می ٓاینــــــد.  به وجــــــود  پیچ هــــــا  انتهــــــای  در  ــــــی  خال فضــــــای 

و نحوه انجام شیارتراشی ٓاشنا خواهید شد.

۱-۹  رنده  شيارتراشی

کــــــه  مختلفــــــی  جنس هــــــای  از  ــــــد  می توان رنده هــــــا  دیگــــــر  ماننــــــد  نیــــــز  رنده شيارتراشــــــی 

ــــــر  تندب فــــــوالد  جنــــــس  از  کــــــه  ــــــده  شــــــيارهایــی  رن شــــــود.  ســــــاخته  اســــــت،  شــــــده  معرفــــــی  قبــــــًال 

ذوزنقــــــه  ــــــا  ی مســــــتطیل  مقطــــــع  ســــــطح  ــــــا  ب شــــــمش هايــی  ــــــه  شــــــکل  ب می شــــــوند  ســــــاخته   (HSS)

مقطــــــع  ســــــطح  کــــــه  ــــــی  رنده هایــ روی  رنده شــــــيار  نیــــــاز  مــــــورد  ــــــای  زوای  .(۹-۳ هستند(شــــــكل 

می کنیــــــد،  مشــــــاهده   ۹-۴ شــــــکل  در  کــــــه  همان طــــــور  اســــــت.  شــــــده  ایجــــــاد  ــــــد،  دارن ذوزنقــــــه 

داخــــــل  در  ــــــزار  اب نفــــــوذ  ــــــه  ب کــــــه  اســــــت  شــــــده  ایجــــــاد  ــــــده  رن پیشــــــانی  در  ٓازاد  ــــــه  زاوی ــــــک  ی

اســــــت  ٓامــــــده  به وجــــــود  ــــــده  رن کنــــــاره  در  ٓازاد  ــــــه  زاوی دو  همچنيــــــن  می کنــــــد.  کمــــــک  قطعــــــه كار 

ــــــه  زاوی می کننــــــد.  جلوگیــــــری  قطعــــــه كار  و  ــــــده  رن بیــــــن  اصطــــــکاک  ایجــــــاد  از  ــــــا  زوای ــــــن  ای کــــــه 

ــــــا  ب کــــــردن  کار  ــــــرای  ب اســــــت.  شــــــده  گرفتــــــه  نظــــــر  در  صفــــــر  معمــــــوًال  رنده هــــــا  ــــــن  ای روی  ــــــراده  ب

ٓان  نفــــــوذ  مقــــــدار  ــــــا  ت کنیــــــد  ایجــــــاد  ٓان  روی  را  مناســــــبی  ــــــراده  ب ــــــه  زاوی می توانیــــــد  ــــــرم  ن مــــــواد 

ــــــی  ــــــده اصل ــــــل اســــــتفاده هســــــتند. لبــــــه برن ــــــن رنده هــــــا به همیــــــن شــــــکل نيــــــز قاب بيشــــــتر شــــــود، امــــــا ای

ســــــطح  ــــــا  ب ــــــی  رنده هایــ از  اگــــــر  دارد.  قــــــرار  ــــــده  رن پیشــــــانی  در  کــــــه  اســــــت  خطــــــی  ــــــده  رن ــــــن  ای

ــــــای  زوای ــــــد  بای اســــــتفاده  از  پيــــــش  می کنیــــــد،  اســــــتفاده  شيارتراشــــــي  ــــــرای  ب مســــــتطیل  مقطــــــع 

نمایش داده شده در شکل ۴-۹ را با سنگ سنباده روی ٓان ایجاد کنید.

۲-۹ بستن رنده شيار

ــــــن  اي و  شــــــود  تراشــــــیده  ــــــد  بای کــــــه  اســــــت  شــــــیاری  ــــــدازه  ان ــــــه  ب معمــــــوًال  رنده شــــــيار  پهنــــــای 

مســــــتقیم  به طــــــور  را  ــــــده  رن ــــــن  ای ــــــوان  نمی ت دلیــــــل  به همیــــــن  اســــــت.  كوچــــــك  معمــــــوًال  ــــــدازه  ان

به رنده گیر بست. 

شکل ۹-۱

شکل ۹-۲

شکل ۹-۳

شکل ۹-۴

زاويه ٓازاد پيشاني

زاويه گوه

لبه اصلي

زاويه ٓازاد بغل



۱۵۰

بتــــــوان  ــــــا  ت شــــــود،  بســــــته  مخصــــــوص  ــــــده  نگه دارن درون  در  ــــــد  بای رنده گيــــــر  منظــــــور  ــــــن  ای ــــــرای  ب

ٓان را به طور مطمئن به رنده گير بست (شکل ۹-۵). 

دهيــــــد  قــــــرار  رنده گیــــــر  در  را  ــــــده  نگه دارن مخصــــــوص،  ــــــده  نگه دارن در  رنده شــــــيار  بســــــتن  از  بعــــــد 

بســــــتن  ــــــرای  ب کــــــه  ــــــی  نکات تمامــــــی  ــــــت  رعای رنده شــــــيار،  بســــــتن  هنــــــگام  در  کنیــــــد.  محکــــــم  ٓان را  و 

رنده گیــــــر  در  ــــــه ای  به گون ــــــد  بای رنده شــــــيار  ضمــــــن  در  اســــــت.  الزامــــــی  شــــــده،  ذکــــــر  روتراشــــــی  ــــــده  رن

ــــــر محــــــور  ــــــده ب ــــــا لبــــــه کنــــــاری رن ــــــا محــــــور قطعــــــه كار مــــــوازی باشــــــد و ی ــــــی ٓان ب بســــــته شــــــود کــــــه لبــــــه اصل

ــــــا در هنــــــگام تراشــــــیدن شــــــیار، پهنــــــای ابتــــــدا و انتهــــــای ٓان یکســــــان  ت ــــــی دســــــتگاه عمــــــود باشــــــد،  اصل

باشد و یا در حین کار رنده و قطعه كار صدمه نبیند (شکل ۹-۶).

۳-۹  عملیات شيارتراشي 

حرکــــــت  ــــــد  بای قطعــــــه كار  دیگــــــری  عملیــــــات  هــــــر  هماننــــــد  نیــــــز  شيارتراشــــــي  عملیــــــات  انجــــــام  ــــــرای  ب

به طــــــور  ــــــزار  اب پیشــــــروی  و  ــــــار  ب تنظیــــــم  حرکت هــــــای  عملیــــــات  ــــــن  ای در  امــــــا  باشــــــد،  داشــــــته  ــــــی  دوران

ــــــده در موقعیــــــت طــــــول مــــــورد نظــــــر قــــــرار می گیــــــرد  ــــــن عملیــــــات ابتــــــدا رن هم زمــــــان اتفــــــاق می افتــــــد. در ای

ــــــه  ب عرضــــــی  ســــــوپرت  از  اســــــتفاده  ــــــا  ب ــــــده  رن اســــــت  دوران  حــــــال  در  قطعــــــه كار  درحالی کــــــه  ســــــپس  و 

حرکــــــت  صفــــــر،  عــــــدد  روی  عرضــــــی  ســــــوپرت  ورنيــــــه  تنظیــــــم  از  بعــــــد  و  می شــــــود  ممــــــاس  کار  ســــــطح 

ــــــه ٓارامــــــی  ب ــــــد  ــــــده بای ــــــا ســــــوپرت عرضــــــی انجــــــام می گیــــــرد. رن ب ــــــار و حرکــــــت پیشــــــروی هم زمــــــان  ب تنظیــــــم 

ــــــد  بای عملیــــــات  ــــــن  ای در  پیشــــــروی  ســــــرعت  دلیــــــل  به همیــــــن  شــــــود،  داده  نفــــــوذ  کار  در  ــــــج  به تدری و 

گرفتــــــه  نظــــــر  در  روتراشــــــی  ــــــت  حال در  ــــــرش  ب ســــــرعت  از  ــــــر  کم ت نیــــــز  ــــــرش  ب ســــــرعت  باشــــــد.  حداقــــــل 

الزم  اگــــــر  حــــــال  باشــــــد).  روتراشــــــی  ــــــت  حال در  دوران  تعــــــداد  از  ــــــر  كم ت دوران  (تعــــــداد  می شــــــود 

ــــــر عمــــــل کنیــــــد: ــــــه ترتیــــــب زی باشــــــد شــــــیاری ماننــــــد شــــــیار شــــــکل ۷-۹ روی قطعــــــه كار ایجــــــاد کنیــــــد، ب

۱.  قطعه كار اولیه را با قطر و طول مناسب در سه نظام ببندید.

کالچ  اهــــــرم  و  کنیــــــد  تنظیــــــم  را  ســــــه نظام  دوران  تعــــــداد  روتراشــــــی،  ــــــده  رن بســــــتن  از  بعــــــد    .۲
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