
۱۵۱

شکل ۹-۸

شکل ۹-۹

شکل ۹-۱۰

را فعال سازيد.

۳.  پیشانی قطعه كار را بتراشید تا صاف شود.

ــــــه  ب ميلي متــــــر)   ۳۵ از  بيشــــــتر  نقشــــــه  ــــــن  ای (در  نیــــــاز  مــــــورد  طــــــول  در  را  قطعــــــه كار  قطــــــر    .۴

اندازه ۲۰ ميلي متر برسانید.

داخــــــل  در  را  ميلي متــــــر   ۵ به عــــــرض  رنده شيارتراشــــــی  و  کنیــــــد  خــــــالص  را  کالچ  اهــــــرم    .۵

نگه دارنده مخصوص ببندید.

کار  محــــــور  ــــــه  ب نســــــبت  ٓان را  و  ــــــد  ببندی رنده گیــــــر  ــــــه  ب ــــــده  نگه دارن به همــــــراه  را  رنده شــــــيار    .۶

.(۹-۸ (شــــــکل  ــــــد  بگیری کمــــــک  مرغــــــک  اســــــتوانه  از  می توانیــــــد  کار  ــــــن  ای ــــــرای  ب کنیــــــد.  عمــــــود 

نصــــــف  (تقریبــــــًا  کنیــــــد  تنظیــــــم  و  تعییــــــن  رنده شــــــيار  مبنــــــای  ــــــر  ب را  ســــــه نظام  دوران  تعــــــداد    .۷

حالت روتراشی) و اهرم کالچ را فعال سازيد.

کنیــــــد. ــــــک  نزدی قطعــــــه كار  پیشــــــانی  ــــــه  ب عرضــــــی  و  ــــــی  طول ســــــوپرت  به كمــــــك  را  رنده شــــــیار    .۸

پیشــــــانی  ســــــطح  ــــــه  ب ــــــی  فوقان ســــــوپرت  به كمــــــك  را  رنده شــــــيار  چــــــپ  ســــــمت  جانبــــــی  لبــــــه    .۹

کار مماس کنید (شکل ۹-۹).

انتخــــــاب  کنیــــــد.  تنظیــــــم  صفــــــر  روی  را  ــــــی  فوقان ســــــوپرت  ــــــا  ی ــــــی  اصل ســــــوپرت  ورنیــــــه    .۱۰

سوپرت اصلی یا سوپرت فوقانی، به دقت ابعادی قطعه كار بستگی دارد.

۱۱.  با استفاده از سوپرت عرضی، رنده را به  سمت عقب بکشید.

 ۵) رنده شــــــيار  پهنــــــای  و  ســــــانتي متر)   ۳۰) قطعــــــه كار  لبــــــه  ــــــا  ت شــــــیار  ــــــه  فاصل ــــــدازه  ان ــــــه  ب   .۱۲

گیــــــرد. قــــــرار  شــــــیار  ــــــل  مقاب در  ــــــده  رن ــــــا  ت کنیــــــد  جابه جــــــا  طــــــول  راســــــتای  در  را  ــــــده  رن ميلي متــــــر) 

شــــــکل  ــــــرای  ب ــــــي  جابه جايــ ــــــن  ای مقــــــدار  می گیــــــرد.  صــــــورت  ــــــی  انتخاب ســــــوپرت  ــــــا  ب کار  ــــــن  ای

۷-۹ به اندازه ۳۵ ميلي متر است. 

ميلي متر ۳۵=۵ (پهنای رنده) +۳۰ (فاصله شیار تا لبه قطعه كار)

ٓان را  ورنیــــــه  عرضــــــی،  ســــــوپرت  كمــــــك  ــــــه   ب ــــــده،  رن ــــــی  اصل لبــــــه  كــــــردن  ممــــــاس  از  ــــــس  پ   .۱۳

روی صفر تنظیم کنید (شکل ۹-۱۰). 

ــــــن  ای دهیــــــد.  نفــــــوذ  قطعــــــه كار  داخــــــل  در  شــــــیار  عمــــــق  ــــــر  دوبراب ــــــدازه  ان ــــــه  ب را  ــــــده  رن حــــــال   .۱۴

قســــــمت  ــــــن  ای در  دهیــــــد.  انجــــــام  تدریجــــــی  پیشــــــروی  ــــــا  ب و  عرضــــــی  ســــــوپرت  ــــــا  ب را  کار 

حرکت تنظیم بار و پیشروی به طور هم زمان اتفاق می افتد. 

کار  نقشــــــه  روی  مشخص شــــــده  قطــــــر  دو  اختــــــالف  نصــــــف  ــــــا  ب شــــــیار  عمــــــق  اســــــت  گـفتنــــــی     

برابر است. رنده باید به اندازه ۸ ميلي متر نفوذ کند.

= عمق شیار
۲۰-۱۲

۲
ميلي متر۴= 



۱۵۲

شــــــیار  داخــــــل  از  عرضــــــی  ســــــوپرت  ــــــا  ب را  ــــــده  رن موردنظــــــر  عــــــدد  ــــــه  ب رســــــیدن  از  بعــــــد    .۱۵

بیرون بکشید.

۱۶.  دستگاه را متوقف سازيد و قطر ایجاد شده را کنترل کنید.

۴-۹  عملیات برش

جــــــدا  قطعــــــه كار  از  قســــــمتی  ــــــد،  یاب ادامــــــه  قطعــــــه كار  مرکــــــز  ــــــا  ت شیارتراشــــــی  عملیــــــات  اگــــــر 

چگونگــــــي  نظــــــر  از  ــــــرش  ب عملیــــــات  مي گوينــــــد.  ــــــرش  ب عملیــــــات،  ــــــن  ای ــــــه  ب شــــــد،  خواهــــــد 

تفــــــاوت  عمليــــــات  دو  ــــــن  ای ــــــزار  اب امــــــا  اســــــت،  شيارتراشــــــي  عملیــــــات  ــــــه  ب شــــــبيه  کامــــــًال  انجــــــام، 

رســــــیدن  از  پيــــــش  و  كار  ــــــان  پاي در  گیــــــرد،  انجــــــام  رنده شــــــیار  ــــــا  ب ــــــرش کاری  ب اگــــــر  دارد.  کمــــــی 

اتفــــــاق  شکســــــت  قســــــمت،  ٓان  در  قطعــــــه  شــــــدن  ــــــازک  ن ــــــت  عل ــــــه   ب قطعــــــه كار،  مرکــــــز  ــــــه  ب ــــــده  رن

می افتد و در نتیجه زائده ای در انتهای قطعه كار باقی می ماند (شکل ۹-۱۱).  

ــــــا  ت شــــــود  ايجــــــاد  رنده شــــــيار  ــــــی  اصل لبــــــه  در  کمــــــی  انحــــــراف  ــــــد  بای مشــــــکل  ــــــن  ای ــــــع  رف ــــــرای  ب

کنیــــــد.  توجــــــه   ۹-۱۲ شــــــکل  ــــــه  ب شــــــود.  کوچــــــک  کامــــــًال  شکســــــت،  از  ــــــده  باقی مان ــــــده  زائ

تفاوت رنده شیار و رنده برش در شکل نمایش داده شده است. 

شکل ۹-۱۱

شکل ۹-۱۲

ــــــک  ی ــــــا  ب ــــــوان  می ت ــــــزوم  ل صــــــورت  در 

از  ــــــر  پهن ت شــــــیارهای  رنده شــــــيار، 

عرض ٓان را نیز تراشید.

نكته



۱۵۳

نكته

۵-۹  نکات ایمنی و حفاظتی

کــــــردن  قــــــالب  احتمــــــال  ــــــده  رن شــــــدن  بســــــته  پاییــــــن  صــــــورت  در  ــــــد.  ببندی مرکــــــز  در  دقیقــــــًا  را  ــــــرش  رنده ب و  رنده شــــــيار    .۱

و شکستن رنده زیاد خواهد بود.

۲.  تعداد دوران سه نظام را در عملیات شیارتراشی و برش كم تر از حالت روتراشی انتخاب کنید.

۳.  پیشروی رنده شيار و برش، به درون قطعه كار را با كم ترين سرعت ممكن و به تدریج انجام دهید.

۴.  طول بیرون ٓامده رنده شيار از داخل نگه دارنده مخصوص را متناسب با عمق شیار در نظر بگیرید.

۵.  طول بیرون ٓامده رنده برش از داخل نگه دارنده مخصوص را متناسب با قطر قطعه كار در نظر بگیرید.

۶.  پس از کند شدن رنده شيار فقط قسمت پیشانی ٓان را سنگ بزنید.

ٓان  ســــــنگ زدن  ــــــراي  ب ســــــپس  و  ــــــد  ببندی مخصــــــوص  ــــــده  نگه دارن در  ٓان را  نخســــــت  رنده شــــــيار،  ســــــنگ زدن  ــــــرای  ب   .۷

اقدام كنيد.

۸.  پس از قرار دادن رنده شيار در داخل نگه دارنده مخصوص، پیچ های ٓان را به خوبي محکم کنید.

الزامــــــی  نیــــــز  قســــــمت  ــــــن  ای در  اســــــت،  شــــــده  گـفتــــــه  پنجــــــم  فصــــــل  در  کــــــه  حفاظتــــــی  و  ایمنــــــی  ــــــکات  ن تمامــــــي  ــــــت  رعای   .۹

است.

لبــــــه  انحــــــراف  باشــــــد،  مطــــــرح  ــــــی  نهایــ قطعــــــه  به عنــــــوان  قطعــــــه  راســــــت  ســــــمت  اگــــــر    .۲

اصلی رنده به سمت راست است (شکل ۹-۱۴).

شکل ۹-۱۳

شکل ۹-۱۴

لبــــــه  انحــــــراف  باشــــــد،  مطــــــرح  ــــــی  نهایــ قطعــــــه  به عنــــــوان  قطعــــــه  چــــــپ  ســــــمت  اگــــــر    .۱

اصلی رنده به  سمت چپ خواهد بود (شکل ۹-۱۳).



۱۵۴

پرسش هاي پايان فصل

۱.  هدف از ایجاد شیار در قطعه كار چیست؟

۲.  چرا نمی توان رنده شيار را به صورت مستقیم (بدون نگه دارنده مخصوص) به رنده گير بست؟

۳.  تفاوت عملیات شيارتراشي با عملیات روتراشی را بنویسید.

۴.  عملیات برش را شرح دهید.

۵.  چگونگي انجام عملیات شيارتراشي را شرح دهید.

۶. تفاوت رنده شيارتراشی با رنده برش چیست؟ توضیح دهید.

۷.  تعداد دوران و پیشروی در عملیات شیارتراشی باید چگونه باشد؟

۸.  چرا نمی توان برای برش قطعات از رنده شيار استفاده کرد؟

۹.  انحراف لبه اصلی رنده برش به چه سمتی باید باشد؟

۱۰.  منظور از قالب کردن قطعه كار چیست؟ با رسم شکل توضیح دهید.



۱۵۵

دستوركار شماره ۱

شيارتراشي و برش قطعه

تجهيزات موردنياز

نام ابزارنام ابزار

روغن داندستگاه تراش

رنده شيار HSS به همراه نگهدارنده 

۵ mm مخصوص با پهناي
زيركاري با اندازه هاي مختلف

عينك محافظكوليس با دقت 0.05 ميلي متر

وسايل تنظيف

ــــــن  تمري ــــــن  اي در  اســــــت  ســــــوراخ  ــــــرش  ب مــــــورد  قســــــمت  مركــــــز  اين كــــــه  دليــــــل  ــــــه  ب ــــــه:  توّج

مي توان به جاي رنده برش از رنده شيار نيز استفاده كرد.

 St 37 جنس: فوالد

مقياس:  1:1 

رسام

طراح

بازبين 

دســــــتوركار  ايجاد شــــــده  قطعــــــه  ابعــــــاد: 

شماره ۱ فصل هفتم

 0.1mm :خطاي مجازطولي



۱۵۶

مراحل انجام كار:

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.

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

بيــــــرو باشد(شــــــكل ۹-۱۵). ناقــــــص اســــــت  كــــــه داراي مخــــــروط  بگيــــــرد. همچنيــــــن ســــــمتي از قطعــــــه 

قطعه كارعمــــــود  ــــــه  ب نســــــبت  ٓان را  و  ــــــد  ببندي رنده گيــــــر  در  مناســــــب  به طــــــور  را  شــــــيار  ــــــده  رن   .۵

كنيد.

كامــــــًال  ٓان  ــــــده  نگه دارن پيچهــــــاي  كــــــه  شــــــويد  مطمئــــــن  شــــــيار  ــــــده  رن از  اســــــتفاده  از  قبــــــل    

محكم است.

 رنده شيار به هيچ عنوان نبايد پايين تر از مركز بسته شود.

دســــــتگاه  كــــــردن  روشــــــن  از  بعــــــد  و  كنيــــــد  تنظيــــــم  و  تعييــــــن  را  ســــــه نظام  دوران  تعــــــداد    .۶

اهرم كالچ را فعال كنيد.

قطعــــــه كار  لبــــــه  از   ۱۵  mm راســــــتاي  در  را  ــــــده  رن ــــــي  اصل و  عرضــــــي  ســــــوپرت  كمــــــك  ــــــا  ب   .۷

قرار دهيد(شكل ۹-۱۶).

ــــــا  ت دهيــــــد  نفــــــوذ  كار  داخــــــل  ــــــج  به تدري را  شــــــيار  ــــــده  رن عرضــــــي  ســــــوپرت  كمــــــك  ــــــا  ب  .۸

قطعه كار جدا شود(شكل ۹-۱۷).

اســــــت  ممكــــــن  ــــــرا  زي ــــــد،  برنداري دســــــت  ــــــا  ب را  قطعــــــه كار  قطعــــــه،  شــــــدن  جــــــدا  از  بعــــــد   

قطعه كار داغ باشد.

۹.  با سوپرت عرضي رنده شيار را به عقب برگردانيد.

قــــــرار  شــــــده  ايجــــــاد  لبــــــه  از   ۱۵  mm راســــــتاي  در  را  ــــــده  رن ــــــي  طول ســــــوپرت  كمــــــك  ــــــا  ب   .۱۰

دهيد(شكل ۹-۱۸).

شكل ۹-۱۵

شكل۹-۱۶

شكل ۹-۱۷

شكل ۹-۱۸



۱۵۷

توضیحات نمره کسب شده
نمره 

پیشنهادی
عملیات

۳ ۱۵mm اندازه طول قطعه جداشده

۳ ۱۵mm اندازه فاصله لبه قطعه تا لبه شيار

۱ ۵mmپهناي شيار

۳ ۲۵mmقطر گلويــي داخل شيار

۲ كيفيت سطح

۴ رعایت نکات ایمنی و حفاظتی

۴ انضباط كاري

۲۰ جمع

ارزشيابي

ــــــا  دهيدت نفــــــوذ  قطعــــــه كار  داخــــــل  در  ــــــج  به تدري را  ــــــده  رن عرضــــــي  ســــــوپرت  كمــــــك  ــــــا  ب   .۱۱

بيــــــرون  شــــــيار  داخــــــل  از  را  ــــــده  رن ســــــپس  و  شــــــود  قطعه كارايجــــــاد  در   ۲۵mm قطــــــر 

بياوريد(شكل ۹-۱۹).

۱۲.  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   .۱۳

برطرف كنيد و دستگاه را خاموش كنيد.

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

۱۵. ابزار را باز كنيد و در محل مناسب قرار دهيد.

و  دســــــتگاه  روي  از  را  ايجادشــــــده  براده هــــــاي  تمامــــــي  جــــــارو  و  فرچــــــه  اســــــتفاده  ــــــا  ب  .۱۶

اطراف ٓان جمع كنيد و به محل مناسب ببريد.

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

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

۱۹.  وسايل و ابزار استفاده شده را در محل مناسب قرار دهيد.
شكل ۹-۱۹



۱۵۸

دستوركار شماره ۲

تراشيدن قطعه پاياني برج ميالد

تجهيزات موردنياز

نام ابزارنام ابزار

رنده روتراشي HSSدستگاه تراش

رنده شيار HSS با نگهدارنده 

۵mm مخصوص و پهناي

زيركاري با اندازه هاي مختلف

ٓاچار رينگي ۱۹كوليس با دقت ۰/۰۵ ميلي متر

مته خزينهمته مرغك

سه نظام مته و ٓاچار مخصوصمته ۱۰ و ۲۰

عينك محافظكالهك و گوه و چكش

وسايل تنظيفروغن دان

جنس: برنج

مقياس:  1:1 

رسام

طراح

بازبين 

ــــــه طــــــول  ابعــــــاد: قطــــــر Ø50mm  و ب

مورد نياز

 0.1mm :خطاي مجازطولي

 0.05mm :خطاي مجاز قطري



۱۵۹

مراحل انجام كار:

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.

ســــــه نظام  از  بيــــــرون  ٓان  طــــــول  از   ۴۵mm 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  ــــــه  ب مناســــــب  به صــــــورت  را  ــــــده  رن   .۵

قطعه كار زاويه دهيد.

دســــــتگاه  كــــــردن  روشــــــن  از  بعــــــد  و  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 ازبين برود(شكل ۹-۲۰).

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

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

۱۰.  اهرم كالچ را فعال كنيد.

ايجــــــاد   30mm طــــــول  ــــــه  ب و   Ø45 قطــــــر  ــــــه  ب ــــــه اي  پل و  بتراشــــــيد  را  قطعــــــه كار  رو    .۱۱

كنيد(شكل ۹-۲۱).

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

۱۳.  مقدار زاويه انحراف سوپرت فوقاني را محاسبه كنيد.

ــــــه به دســــــت ٓامــــــده منحــــــرف كنيــــــد. ــــــدازه زاوي ــــــه ان ــــــي را ب ــــــه كمــــــك ٓاچــــــار رينگــــــي ســــــوپرت فوقان ۱۴.  ب

۱۵.  اهرم كالچ را فعال كنيد.

مخــــــروط  تراشــــــيدن  بتراشــــــيد.  را  قطعــــــه كار  ناقــــــص  مخــــــروط  ــــــي  فوقان ســــــوپرت  كمــــــك  ــــــا  ب   .۱۶

.(۹-۲۲ شود(شــــــكل   ۱۵mmمخــــــروط كوچــــــك  قطــــــر  كــــــه  دهيــــــد  ادامــــــه  ــــــي  جايــ ــــــا  ت را 

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

۱۸.  سوپرت فوقاني را به حالت اول برگردانيد.

كالهــــــك  ــــــا  ب را  متــــــه  ســــــه نظام  و  كنيــــــد  خــــــارج  مرغــــــك  دســــــتگاه  داخــــــل  از  را  مرغــــــك    .۱۹

مناسب در داخل دستگاه مرغك نصب كنيد.

۲۰.  مته مرغك را درسه نظام مته ببنديد و ٓان را با ٓاچار مخصوص محكم كنيد.

۲۱.  تعداد دوران سه نظام را روي دور ۱۰۰۰ تنظيم كنيد.

شكل ۹-۲۰

شكل ۹-۲۱

شكل ۹-۲۲



۱۶۰

.(۹-۲۳ بزنيد(شــــــكل  مته مرغــــــك  را  قطعــــــه كار  پيشــــــاني  و  كنيــــــد  فعــــــال  را  كالچ  اهــــــرم    .۲۲

۲۳.   اهرم كالچ را خالص كنيد و مته مرغك را باز كنيد.

۲۴.   مته ۱۰ را روي سه نظام مته ببنديد.

كنيــــــد. فعــــــال  را  كالچ  اهــــــرم  و  كنيــــــد  تنظيــــــم  و  تعييــــــن   ۱۰ متــــــه  ــــــراي  ب را  دوران  تعــــــداد     .۲۵

۲۶ .  مته ۱۰ را به اندازه mm ۲۵ در داخل قطعه كار نفوذ دهيد(شكل ۹-۲۴).

۲۷.   مته را از داخل قطعه بيرون بكشيد و اهرم كالچ را خالص كنيد.

۲۸.   مته ۱۰ را از سه نظام خارج كنيد و به جاي ٓان مته خزينه را ببنديد.

۲۹.   تعداد دوران سه نظام را تعيين و تنظيم كنيد. اهرم كالچ را فعال كنيد.

۳۰.   لبه هاي سوراخ را با مته خزينه پليسه گيري كنيد.

۳۱.   اهرم كالچ را خالص كنيد و دستگاه مرغك را به عقب ببريد.

ــــــده  رن كــــــه  دهيــــــد  قــــــرار  طــــــوري  را  رنده گيــــــر  ــــــد،  ببندي رنده گيــــــر  در  را  شــــــيارتراش  ــــــده  رن    .۳۲

به سطح كار عمود باشد.

هنــــــگام  در  ــــــا  اّم بســــــت.  رنده گيــــــر  ــــــه  ب را  ــــــده  رن چهــــــار  ــــــا  ي ســــــه  ــــــا  ي دو  هم زمــــــان  ــــــوان  مي ت  

كار احتياط كنيد كه لبه تيز رنده هاي ديگر به دستتان ٓاسيب نرساند.

 براي عمود كردن رنده شيار مي توانيد از استوانه مرغك نيز استفاده كنيد.

۳۳.  تعداد دوران سه نظام را تعيين كنيد و اهرم كالچ را فعال كنيد.

.(۹-۲۵ دهيد(شــــــكل  قــــــرار  قطعــــــه كار  لبــــــه  از  ميلي متــــــر   ۲۳ امتــــــداد  در  را  شــــــيار  ــــــده  رن    .۳۴

ــــــا  دهيد،ت نفــــــوذ  قطعــــــه كار  داخــــــل  ــــــج  به تدري را  ــــــده  رن عرضــــــي  ســــــوپرت  كمــــــك  ــــــا  ب    .۳۵

قطعه كار جدا شود(شكل ۹-۲۶).

دســــــتتان  ــــــه  ب و  باشــــــد  داغ  اســــــت  ممكــــــن  ــــــد،  برداري احتيــــــاط  ــــــا  ب را  شــــــده  ــــــده  بري قطعــــــه   

ٓاسيب برساند.

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

۳۷.   قطعه اوليه را از سه نظام خارج كنيد.

شكل ۹-۲۳

شكل ۹-۲۴

شكل ۹-۲۵

شكل ۹-۲۶



۱۶۱

بســــــتن  ــــــراي  ب ــــــد.  ببندي ســــــه نظام  در  برعكــــــس  به صــــــورت  را  شــــــده  ــــــده  بري قطعــــــه     .۳۸

قطعه كار بدون لنگي از مرغك و يا استوانه مرغك استفاده كرد.

۳۹.   مته ۱/۲۰ روي دستگاه مرغك نصب كنيد.

ــــــراي متــــــه ۲۰ تعييــــــن و تنظيم كنيد و ســــــپس اهــــــرم كالچ را فعــــــال كنيد. ۴۰.   تعــــــداد دوران ســــــه نظام را ب

۴۱.   مته را به اندازه ۱۱ ميلي متر در مركز قطعه كار نفوذ دهيد.

۴۲.   مته را از داخل قطعه كار بيرون بكشيد و اهرم كالچ را خالص كنيد.

۴۳.   دستگاه مرغك را به سمت راست دستگاه ببريد.

را  پليســــــه ها  محتــــــرم  هنرٓامــــــوز  ــــــي  راهنمايــ ــــــا  ب قطعــــــه كار،  كــــــردن  پليســــــه  صــــــورت  در    .۴۴

برطرف كنيد و دستگاه را خاموش كنيد.

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

۴۶.  ابزار را باز كنيد و در محل مناسب قرار دهيد.

و  دســــــتگاه  روي  از  را  شــــــده  ايجــــــاد  براده هــــــاي  تمامــــــي  جــــــارو  و  فرچــــــه  اســــــتفاده  ــــــا  ب   .۴۷

اطراف ٓان جمع كنيد و به محل مناسب ببريد.

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

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

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

توضیحات نمره کسب شده نمره پیشنهادی عملیات

۲ ۲۳mm اندازه طول قطعه كار
۲ ۵mm اندازه لبه
۱ ۱۱mm=۲۰اندازه عمق سوراخ
۲ ۴۵mm قطر بزرگ
۲ ∅۱۵mm قطر كوچك

۰/۵ ∅۲۰mm قطر سوراخ
۰/۵ ۱۰mm قطر سوراخ

۲ كيفيت سطح
۴ رعایت نکات ایمنی و حفاظتی

۴ انضباط كاري

۲۰ جمع

ارزشيابي



۱۶۲

دستوركار شماره ۳

مونتاژ برج ميالد

تجهيزات موردنياز

نام ابزارنام ابزار

تختهچكش الستيكي

ميز كارواشر 12



۱۶۳

خطاي مجازقطريخطاي مجازطوليجنسابعاد اوليهتعدادنام قطعهرديف

ٓالومينيم Ø40× 45   

برنج
ٓالومينيم

برنج

St37فوالد

Ø60× طول مورد نياز

Ø25× 145

M12

Ø50× طول مورد نياز

0 /1 0/05
0 /1 0/05

0 /1 
0 /1 0/05

قطعه شماره ۱

قطعه شماره ۲

قطعه شماره ۳

قطعه شماره ۴

واشر

نام نقشه: برج ميالد

مقياس:  1:1 

رسام

طراح

بازبين 



۱۶۴

۲.  واشر ۱۲ را روي سر بدنه برج قرار دهيد(شكل ۹-۳۰).

.(۹-۳۱ كنيد(شــــــكل  مونتــــــاژ  ــــــرج  ب ــــــه  بدن روي  را  ســــــربرج  و  ــــــه  بدن بيــــــن  واســــــطه  قطعــــــه    .۳

۴.  سربرج را روي قطعه واسطه مونتاژ كنيد(شكل ۹-۳۲).

۵.  كليه وسايل استفاده شده را در محل مناسب قرار دهيد.

پرسش هاي تمرين: ◄ 

۱.  چه عاملي باعث مونتاژ دو قطعه به صورت پرسي است؟

اتصــــــال  ــــــا  ٓاي نيســــــت.  واســــــطه  قطعــــــه  ــــــه  ب نيــــــازي  پرســــــي  به صــــــورت  قطعــــــات  مونتــــــاژ  در    .۲

ديگري مشابه اين را مي شناسيد. در مورد ٓان توضيح دهيد.

ــــــا مونتــــــاژ صــــــورت مي گيــــــرد؟ چــــــرا؟ ٓاي ــــــر از قطــــــر ميله هــــــا باشــــــد،  ۳.  اگــــــر قطــــــر ســــــوراخ ها، بزرگ ت

مراحل انجام كار:

كــــــه  باشــــــد  طــــــوري  ــــــد  باي اندازه هــــــا  اختــــــالف  كنيــــــد.  مونتــــــاژ  ٓان  ــــــه  پاي روي  را  ــــــرج  ب ــــــه  بدن   .۱

الســــــتيكي  چكــــــش  ــــــات  ازضرب كار  ــــــن  اي ــــــراي  ب شــــــوند.  مونتــــــاژ  پرســــــي  به صــــــورت  قطعــــــه  دو 

استفاده كنيد تا قطعه كار ٓاسيب نبيند(شكل ۹-۲۹).

صدمــــــه  ٓان هــــــا  ــــــه  ب ــــــا  ت باشــــــيد  خــــــود  دســــــتان  مواظــــــب  چكــــــش  ــــــا  ب كار  هنــــــگام  در      

نزنيد.

قطعات را روي تخته قرار دهيد و سپس به ٓان ها ضربه بزنيد.

شكل ۹-۲۹

شكل ۹-۳۰

شكل ۹-۳۱
شكل ۹-۳۲



۱۶۵

توضیحات
نمره 

کسب شده
نمره پیشنهادی عملیات

۲ مونتاژ بدنه به پايه

۳
مونتاژ قطر واسطه به 

بدنه

۳
مونتاژ سربرج به قطر 

واسطه

۳
پاسخ به پرسش هاي 

تمرين

۴
رعایت نکات ایمنی 

و حفاظتی

۴ انضباط كاري

۲۰ جمع

ارزشيابي



۱۶۶

فصل دهم: حرکت پیشروی خودکار 

هدف هاي رفتاري ◄ 

بعد از پایان این فصل از هنرجو انتظار می رود:

- وظیفه جعبه دنده پیشروی را شرح دهد.

- وظیفه ميله  هادي را شرح دهد.

-   وظیفه ميله  كشش را شرح دهد.

-  مقدار پیشروی را تعریف کند.

- عوامل مؤثر در انتخاب پیشروی را شرح دهد.

- جعبه دنده پیشروی را روی یک مقدار پیشروی معین تنظیم کند.

کنــــــد. اســــــتفاده  خــــــودکار  پیشــــــروی  از  ــــــرش،  ب و  شیارتراشــــــی  و  کـف تراشــــــی  روتراشــــــی،  عملیات هــــــای  در  پیشــــــروی  حرکــــــت  انجــــــام  ــــــرای  ب   -

-  در حین استفاده از حرکت خودکار، تمامي نکات ایمنی و حفاظتی را رعایت کند.



۱۶۷

روتراشــــــی،  (ماننــــــد  تراشــــــکاری  عملیات هــــــای  انجــــــام  از  بعــــــد  قطعــــــه كار  ســــــطح  کیفیــــــت 

دارد.  بســــــتگی  پیشــــــروی  حرکــــــت  انجــــــام  چگونگــــــي  و  ســــــرعت  ــــــه  ب غيــــــره)  و  پيشاني تراشــــــي 

ــــــت  ثاب ســــــرعت  ــــــا  ب همــــــواره  یعنــــــی  باشــــــد،  یکنواخــــــت  به طــــــور  ــــــد  بای پیشــــــروی  حرکــــــت  انجــــــام 

مشــــــخص  ــــــد  بای پیشــــــروی  ســــــرعت  همچنیــــــن  شــــــود.  جابه جــــــا  قطعــــــه کار  ــــــه  ب نســــــبت  ــــــزار  اب

دســــــتی،  به صــــــورت  پیشــــــروی  حرکــــــت  انجــــــام  در  باشــــــد.  ــــــزار  اب نفــــــوذ  عمــــــق  ــــــا  ب متناســــــب  و 

پیشــــــروی  ســــــرعت  و  دارد  بســــــتگی  تراشــــــکار  مشــــــخص  مهــــــارت  ــــــه  ب پیشــــــروی  یکنواختــــــی 

ســــــرعت  ــــــا  ب یکنواخــــــت  پیشــــــروی  حرکــــــت  ــــــه  ب رســــــیدن  ــــــرای  ب اســــــت.  نامشــــــخص  نیــــــز 

اســــــت. شــــــده  تعبیــــــه  پیشــــــروی  ــــــده  جعبه دن ــــــام  به ن ــــــده ای  جعبه دن ــــــراش  ت دســــــتگاه  در  مشــــــخص 

۱-۱۰ جعبه دنده پیشروی

تعبیــــــه  از  هــــــدف   .(۱۰-۱ (شــــــکل  دارد  قــــــرار  ــــــی  اصل ــــــده  جعبه دن ــــــر  زی ــــــده  جعبه دن ــــــن  ای

اســــــت.  عرضــــــی  و  ــــــی  طول ســــــوپرت  ــــــرای  ب خــــــودکار  حرکــــــت  تٔامیــــــن  پیشــــــروی،  ــــــده  جعبه دن

ــــــه  ميل ــــــق  طری از  و  می شــــــود  ــــــده  جعبه دن ــــــن  ای وارد  ــــــی  اصل ــــــده  جعبه دن از  ــــــی  دوران حرکــــــت 

پیشــــــروی  ــــــده  جعبه دن ــــــد.  می یاب انتقــــــال  حرکــــــت  قوطــــــی  ــــــه  ب ــــــار)  (ب كشــــــش  ــــــه   ميل ــــــا  ی  هــــــادي 

قــــــرار  ٓان  ــــــه  بدن روی  کــــــه  ــــــی  اهرم هایــ و  ٓان،  درون  کــــــه  ــــــی  چرخ دنده هایــ توســــــط  ــــــد  مي توان

ســــــوپرت  خــــــودکار  حرکــــــت  ــــــرای  ب را  معینــــــی  و  ــــــف  مختل ســــــرعت های  اســــــت،  گرفتــــــه 

طولی و عرضی ایجاد کند. 

۲-۱۰  کاربردهای جعبه دنده پیشروی 

جعبه دنده پیشروی برای دو منظور استفاده می شود: 

۱-۲-۱۰  تٔامین حرکت خودکار برای انجام حرکت پیشروی

ــــــه   ميل ــــــق  طری از  قوطی حرکــــــت  ــــــه  ب پیشــــــروی  ــــــده  جعبه دن از  حرکــــــت  انتقــــــال  ــــــت  حال ــــــن  ای در   

اســــــت  شــــــش ضلعی  مقطــــــع  ســــــطح  ــــــا  ب بلنــــــدی  ــــــه  میل ــــــه  كشــــــش،  ميل می گیــــــرد.  صــــــورت  كشــــــش 

ــــــده  جعبه دن وقتــــــی   .(۱۰-۲ (شــــــکل  اســــــت  ــــــت  رؤي ــــــل  قاب دســــــتگاه  ــــــوی  جل قســــــمت  در  کــــــه 

عرضــــــی  ســــــوپرت  ــــــا  ی ــــــی  طول ســــــوپرت  باشــــــد،  شــــــده  تنظیــــــم  ــــــت  حال ــــــن  ای در  پیشــــــروی 

پيشاني تراشــــــي،  عملیــــــات  در  ــــــت  حال ــــــن  ای کنــــــد.  حرکــــــت  خــــــودکار  به طــــــور  ــــــد،  می توان

روتراشی، برش و آج زنی قابل استفاده است. 

شکل ۱۰-۱

شکل ۱۰-۲

ميله كشش

ميله هادي



۱۶۸

پيچ تراشــــــي  ــــــرای  ب نیــــــاز  مــــــورد  گام  برحســــــب  خــــــودکار  حرکــــــت  تٔامیــــــن    ۱۰-۲-۲

ميله هــــــادي  ــــــق  طری از  حرکــــــت  قوطــــــی  ــــــه  ب پیشــــــروی  ــــــده  جعبه دن حرکــــــت  انتقــــــال  ــــــت  این حال در 

دســــــتگاه  ــــــوی  جل قســــــمت  در  کــــــه  اســــــت  بلنــــــدی  پیــــــچ  واقــــــع  در  هــــــادي  ــــــه   ميل می گیــــــرد.  صــــــورت 

ــــــت  این حال در  پیشــــــروی  ــــــده  جعبه دن هنگامی کــــــه  (شــــــکل۱۰-۲).  اســــــت  مشــــــاهده  ــــــل  قاب

ــــــت  حال ــــــن  ای باشــــــد.  داشــــــته  خــــــودکار  حرکــــــت  ــــــد  می توان ــــــی  طول ســــــوپرت  فقــــــط  می شــــــود  تنظیــــــم 

شــــــد. خواهــــــد  داده  شــــــرح  یازدهــــــم  فصــــــل  در  کــــــه  مــــــي رود  ــــــه كار  ب پيچ تراشــــــي  عملیــــــات  در  فقــــــط 

۳-۱۰   مقدار پیشروی 

ســــــه نظام،  گــــــردش  دور  ــــــک  ی ازاء  ــــــه  ب پیشــــــروی  حرکــــــت  در  ــــــزار  اب مــــــکان  تغییــــــر  ميــــــزان 

برحســــــب  و  شــــــده  داده  ــــــش  نمای  f حــــــرف  ــــــا  ب پیشــــــروی  می شــــــود.  نامیــــــده  پیشــــــروی  مقــــــدار 

ميلي متر بر دور  محاسبه مي شود.

۴-۱۰  انتخاب مقدار پیشروی

الزم  مشــــــخص  ــــــزار  اب و  جنــــــس  ــــــا  ب قطعــــــه  ــــــک  ی تراشــــــیدن  ــــــرای  ب می دانیــــــد  کــــــه  همان طــــــور 

شــــــود.  معیــــــن  ٓان  اســــــاس  ــــــر  ب دوران  تعــــــداد  و  انتخــــــاب،  مناســــــبی  ــــــرش  ب ســــــرعت  کــــــه  اســــــت 

ــــــراده  ب مقطــــــع  ســــــطح  اســــــت.  ــــــراده  ب مقطــــــع  ســــــطح  ــــــرش،  ب ســــــرعت  در  ــــــر  مؤث عوامــــــل  از  یکــــــی 

محاســــــبه  ــــــل  قاب دیگــــــر  عوامــــــل  و  قطعــــــه كار  جنــــــس  ــــــرش،  ب ســــــرعت  مقــــــدار  ــــــه  ب توجــــــه  ــــــا  ب

پیشــــــروی  مقــــــدار  و  ــــــزار  اب نفــــــوذ  عمــــــق  ــــــا  ب ــــــراده  ب مقطــــــع  ســــــطح  مقــــــدار  طرفــــــی  از  امــــــا  اســــــت، 

اســــــت،  شــــــده  داده  ــــــش  نمای  ۱۰-۳ شــــــکل  در  کــــــه  ــــــه  همان گون دارد.  مســــــتقیمي  ارتبــــــاط 

ــــــا  ب ــــــس  پ اســــــت.  ــــــر  براب پیشــــــروی  مقــــــدار  و  ــــــار  ب عمــــــق  حاصل ضــــــرب  ــــــا  ب ــــــراده،  ب مقطــــــع  ســــــطح 

توجه به شرایط سطح مقطع براده، مقدار پیشروی بررسی می شود.

شکل ۱۰-۳

شکل ۱۰-۲



۱۶۹

۱-۴-۱۰  اگر سطح مقطع براده ثابت بماند

تغییــــــری  نیــــــز  ــــــرش  ب ســــــرعت  ــــــد  بمان ــــــت  ثاب ــــــراده  ب مقطــــــع  ســــــطح  باشــــــد  الزم  کــــــه  شــــــرایطی  در   

کــــــرده  کــــــم  را  پیشــــــروی  مقــــــدار  ــــــد  بای ــــــار،  ب عمــــــق  ــــــش  افزای ازاء  ــــــه  ب ــــــت  این حال در  ــــــد.  نمی یاب

حاصل ضــــــرب  همــــــواره  ــــــا  ت داد  ــــــش  افزای را  پیشــــــروی  مقــــــدار  ــــــار،  ب عمــــــق  کاهــــــش  ازاء  ــــــه  ب و 

ٓان ها ثابت بماند.

۲-۴-۱۰  اگر سطح مقطع براده ثابت نماند

تغییــــــر  نیــــــز  ــــــرش  ب ســــــرعت  كنــــــد،  تغییــــــر  ــــــراده  ب مقطــــــع  ســــــطح  اســــــت  الزم  کــــــه  شــــــرایطی  در 

مي يابد که این تغییر در تعداد دوران سه نظام اعمال می شود.

ــــــراده  ب مقطــــــع  ســــــطح  مقــــــدار  ــــــد،  یاب ــــــش  افزای دو  هــــــر  پیشــــــروی،  و  ــــــار  ب عمــــــق  مقــــــدار  اگــــــر  ◄ 

به همیــــــن  شــــــود.  گرفتــــــه  نظــــــر  در  كمتــــــری  ــــــرش  ب ســــــرعت  ــــــد  بای درنتیجــــــه  می شــــــود.  ــــــاد  زی

ــــــت  حال ــــــن  ای داد.  کاهــــــش  را  ســــــه نظام  دوران  تعــــــداد  ــــــد  بای شــــــرايطي  چنيــــــن  در  دلیــــــل 

معموًال در خشن تراشي استفاده می شود.

ســــــطح  درنتیجــــــه  ــــــد،  ياب کاهــــــش  دو  هــــــر  پیشــــــروی،  مقــــــدار  و  ــــــار  ب عمــــــق  مقــــــدار  اگــــــر  ◄ 

ــــــه  ب کــــــرد.  انتخــــــاب  را  بيشــــــتری  برشــــــی  ســــــرعت  ــــــوان  می ت و  می شــــــود  کوچــــــک  ــــــراده  ب مقطــــــع 

ــــــت  حال ــــــن  ای می دهنــــــد.  ــــــش  افزای را  ســــــه نظام  دوران  تعــــــداد  ــــــت  حال ــــــن  ای در  دلیــــــل   همیــــــن 

بيشتر در پرداخت کاری استفاده می شود.

ــــــر  مؤث پیشــــــروی  انتخــــــاب  در  نیــــــز  ــــــزار  اب ــــــوک  ن شــــــعاع  ــــــراده،  ب مقطــــــع  ســــــطح  ــــــر  ب عــــــالوه     

انتخــــــاب  بيشــــــتر  را  پیشــــــروی  ــــــوان  می ت باشــــــد،  ــــــر  بزرگ ت ــــــزار  اب شــــــعاع  كــــــه  ــــــدازه  ان هــــــر  اســــــت. 

ــــــرای  ب ــــــد.  برگزي كمتــــــر  را  پیشــــــروی  مقــــــدار  ــــــد  بای باشــــــد،  ــــــر  تیزت ــــــوک  ن ــــــزار  اب چقــــــدر  هــــــر  و  کــــــرد 

چگونگــــــي  و  قطعــــــه كار  جنــــــس  و  ــــــزار  اب جنــــــس  ــــــه  ب توجــــــه  ــــــا  ب پیشــــــروی  مقــــــدار  انتخــــــاب 

ــــــر  مقادی از  می توانيــــــد  پرداخــــــت کاری)  ــــــا  ی (خشــــــن کاری  تراشــــــکاری  عملیــــــات  انجــــــام 

پیشنهادی در جداول فصل پنجم نیز استفاده كنيد. 



۱۷۰

۵-۱۰  چگونگي تنظیم جعبه دنده پیشروی

اســــــت. شــــــده  مشــــــخص   ۱۰-۱ جــــــدول  در  پیشــــــروی  ــــــده  جعبه دن اهرم هــــــای  تنظیــــــم  چگونگــــــي  و  پیشــــــروی  تنظیــــــم  ــــــل  قاب ــــــر  مقادی



۱۷۱

ــــــه کار  ب خاصــــــی  اهــــــداف  ــــــرای  ب ــــــك  ي هــــــر  کــــــه  دارد  ــــــي  گوناگون قســــــمت های  جــــــدول  ــــــن  ای

اســــــت،  شــــــده  مشــــــخص  ــــــگ  رن قرمــــــز  کادر  ــــــا  ب کــــــه  جــــــدول  ــــــن  ای از  بخشــــــي  ــــــد.  می رون

تنظیمات جعبه دنده پیشروی برای حرکت خودکار را نمایش می دهد.

ــــــده  جعبه دن روی  کــــــه  اســــــت  ــــــوط  مرب اهرمــــــی  ــــــه  ب جــــــدول  در  مشخص شــــــده  اول  قســــــمت   .۱

و   M حــــــرف  ــــــا  ب یکــــــی  کــــــه  دارد  وضعیــــــت  دو  فقــــــط  اهــــــرم  ــــــن  ای دارد.  قــــــرار  پیشــــــروی 

 ۰/۰۷ و   ۰/۰۵ پیشــــــروی  ــــــر  مقادی ــــــرای  ب اســــــت.  شــــــده  مشــــــخص   W حــــــرف  ــــــا  ب دیگــــــری 

ــــــت  حال در  ــــــر  مقادی باقــــــی  در  و  باشــــــد   W ــــــت  حال در  ــــــد  بای اهــــــرم  ــــــن  ای دور،  در  ميلي متــــــر 

M قرار می گیرد (شكل ۱۰-۴).

شــــــده  نوشــــــته  پیشــــــروی  مقــــــدار  واحــــــد  جــــــدول،  در  مشخص شــــــده  دوم  قســــــمت  در    .۲

مشــــــخص  دور  هــــــر  در   mm برحســــــب  واحــــــد  ــــــن  ای می شــــــود  ــــــده  دی کــــــه  همان طــــــور  و  اســــــت 

شده است.

نصــــــف  عرضــــــی  راســــــتای  در  پیشــــــروی  مقــــــدار  کــــــه  اســــــت  ــــــن  ای ســــــوم  قســــــمت  مفهــــــوم    .۳

مقدار تنظیم شده خواهد بود.

مشــــــخص  را  ــــــی  اصل ــــــده  جعبه دن روی  اهــــــرم  گرفتــــــن  قــــــرار  موقعیــــــت  چهــــــارم،  قســــــمت    .۴

ــــــد  بای ــــــد،  داری را   ۰/۵ ــــــاالی  ب پیشــــــروی  ــــــر  مقادی تنظیــــــم  قصــــــد  حالتی کــــــه  در  اســــــت.  کــــــرده 

زمانی کــــــه  ــــــرا  زی  ،(۱۰-۵ (شــــــکل  دهیــــــد  قــــــرار  ــــــر  پایين ت دورهــــــای  در  را  ــــــی  اصل ــــــده  جعبه دن

ســــــرعت  ــــــا  ب ــــــزار  اب باشــــــد،  ــــــاال  ب هــــــم  ســــــه نظام  دوران  تعــــــداد  و  باشــــــد  ــــــاد  زی پیشــــــروی  مقــــــدار 

کنتــــــرل  عــــــدم  ــــــت  این حال در  کــــــه  می کنــــــد  حرکــــــت  ســــــه نظام  ســــــمت  ــــــه  ب بيشــــــتری  فیزیکــــــی 

دستگاه می تواند حادثه ساز باشد.

قــــــرار  ــــــی  اصل ــــــده  جعبه دن ــــــواره  دی روی  کــــــه  اســــــت  ــــــوط  مرب اهرمــــــی  ــــــه  ب پنجــــــم،  قســــــمت    .۵

دارد (شکل ۱۰-۶). 

کــــــم  پیشــــــروی  مقــــــدار  ۱:۱باشــــــد،  ــــــت  حال در  اهــــــرم  ــــــن  ای اگــــــر  دارد.  وضعیــــــت  دو  اهــــــرم  ــــــن  ای

خواهــــــد  ــــــر  براب  ۸ پیشــــــروی  مقــــــدار  باشــــــد   ۸:۱ ــــــت  حال در  اهــــــرم  ــــــن  ای اگــــــر  امــــــا  ــــــود،  ب خواهــــــد 

شد. (به جز دو مورد پیشروی ۰/۰۵ و ۰/۰۷). 

اهــــــرم  ــــــن  ای اســــــت.  ــــــوط  مرب پیشــــــروی  ــــــده  جعبه دن چــــــپ  ســــــمت  اهــــــرم  ــــــه  ب ششــــــم،  قســــــمت    .۶

(شــــــکل  می شــــــود  داده  ــــــش  نمای  C و   B و   A حــــــروف  ــــــا  ب کــــــه  اســــــت  وضعیــــــت  ســــــه  دارای 

.(۱۰-۷

شکل ۱۰-۵

شکل ۱۰-۶

شکل ۱۰-۷

شکل ۱۰-۴



۱۷۲

دارای  اهــــــرم  ــــــن  ای اســــــت.  ــــــوط  مرب پیشــــــروی  ــــــده  جعبه دن وســــــط  اهــــــرم  ــــــه  ب هفتــــــم،  قســــــمت    .۷

شش وضعیت است که با اعداد ۱تا ۶ مشخص می شوند (شکل ۱۰-۸). 

می دهــــــد.  نشــــــان  را  پیشــــــروی  ــــــده  جعبه دن تنظیــــــم  ــــــل  قاب ــــــر  مقادی جــــــدول  هشــــــتم  قســــــمت    .۸

 ۶/۴ پیشــــــروی  مقــــــدار  بيشــــــترین  و  دور  در  ميلي متــــــر   ۰/۰۵ پیشــــــروی  مقــــــدار  ــــــن  كم تری

مقــــــدار  روی  پیشــــــروی  ــــــده  جعبه دن تنظیــــــم  ــــــرای  ب مثــــــال  ــــــراي  ب اســــــت.  دور  در  ميلي متــــــر 

۰/۱۲ ميلي متر بر دور، اهرم ها باید در وضعیت شکل ۹-۱۰ قرار گیرند. 

شکل ۱۰-۹

شکل ۱۰-۱۰

شــــــکل  در  شــــــده  داده  نشــــــان  اهــــــرم  راســــــت تراش،  ابزارهــــــای  از  اســــــتفاده  هنــــــگام  در  توجــــــه: 

کـتــــــاب  ــــــن  ای توضیحــــــات  و  تمرینــــــات  در  باشــــــد.  راســــــت تراش  ــــــت  درحال ــــــد  بای  ۱۰-۱۰

اهرم نشان داده شده در شکل ۱۰-۱۰ همواره باید در همین وضعیت باشد.

۶-۱۰  انجام حرکت پیشروی خودکار

ٓان هــــــا  پیشــــــروی  حرکــــــت  کــــــه  ــــــی  عملیات هایــ در  خــــــودکار  پیشــــــروی  حرکــــــت  انجــــــام 

ــــــن  ای انجــــــام  نحــــــوه  اســــــت.  ــــــر  امکان پذی می گیــــــرد،  انجــــــام  قطعــــــه كار  قطــــــر  ــــــا  ی طــــــول  مــــــوازی 

حرکت به ترتیب زیر است:

کنیــــــد. تعییــــــن  را  پیشــــــروی  مقــــــدار  دســــــتی،  به صــــــورت  ــــــار  ب تنظیــــــم  حرکــــــت  انجــــــام  از  بعــــــد    .۱

شکل ۱۰-۸



۱۷۳

شکل ۱۰-۱۱

در  را  پیشــــــروی  ــــــده  جعبه دن اهرم هــــــای  اســــــت،  خــــــالص  کالچ  اهــــــرم  درحالی کــــــه    .۲

حالت موردنياز قرار دهید.

اهــــــرم  ــــــد،  یاب انتقــــــال  ــــــه قوطــــــی حرکــــــت  ب ــــــق ميله كشــــــش  ــــــی از طری ــــــرای اين كــــــه حرکــــــت دوران ب   .۳

 (۱۰-۱۱ (شــــــکل  دهیــــــد.  قــــــرار  وســــــط  ــــــت  حال در  را  پیشــــــروی  ــــــده  جعبه دن روی  راســــــت  ســــــمت 

ــــــت  این حال در  كنــــــد.  گــــــردش  ــــــه  ب شــــــروع  ســــــه نظام  ــــــا  ت کنیــــــد  درگیــــــر  را  کالچ  اهــــــرم    .۴

ميله كشش باید بچرخد، در غیر این صورت اهرم ها را دوباره کنترل کنید.

ــــــزار  اب دارد،  قــــــرار  حرکــــــت  قوطــــــی  روی  کــــــه  صلیبــــــی  اهــــــرم  از  اســــــتفاده  ــــــا  ب می توانیــــــد  اکنــــــون    .۵

 .(۱۰-۱۲aشــــــکل  ) کنیــــــد  جابه جــــــا  عــــــرض  ــــــا  ی طــــــول  راســــــتای  در  خــــــودکار  به صــــــورت  را 

می کنــــــد  حرکــــــت  ــــــی  طول ســــــوپرت  بگیــــــرد،  قــــــرار  چــــــپ  ســــــمت  در  صلیبــــــی  اهــــــرم  اگــــــر  ــــــف)  ال

 .(۱۰-۱۲b شکل) و ابزار به سمت سه نظام می رود

می کنــــــد  حرکــــــت  ــــــی  طول ســــــوپرت  گیــــــرد،  قــــــرار  راســــــت  ســــــمت  در  صلیبــــــی  اهــــــرم  اگــــــر  ب) 

 .(۱۰-۱۲c شکل) و ابزار به سمت مرغک سه نظام می رود

و  می کنــــــد  حرکــــــت  عرضــــــی  ســــــوپرت  گیــــــرد،  قــــــرار  ــــــاال  ب ســــــمت  در  صلیبــــــی  اهــــــرم  اگــــــر  ج) 

 .(۱۰-۱۲d شکل) ابزار به سمت مرکز قطعه كار می رود

حرکــــــت  عرضــــــی  به شــــــكل  ســــــوپرت  گیــــــرد،  قــــــرار  پاییــــــن  ســــــمت  در  صلیبــــــی  اهــــــرم  اگــــــر  د) 

 .(۱۰-۱۲eشکل) می کند و ابزار از مرکز قطعه كار دور می شود

شکل۱۰-۱۲
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۶.  پس از انجام حرکت پیشروی، اهرم صلیبی را در وسط قرار دهید.

ابتــــــدای  ــــــه  ب را  ــــــزار  اب دســــــتی،  حرکــــــت  از  اســــــتفاده  ــــــا  ب کار،  ســــــریع تر  انجــــــام  ــــــرای  ب   .۷

قطعه كار بازگردانید. 

۷-۱۰  نکات ایمنی و حفاظتی

۱.  در هنگام جابه جايــي اهرم ها حتمًا دستگاه را خاموش کنید.

۲.  در هنگام استفاده از حرکت خودکار به هیچ عنوان دستگاه را ترک نکنید.

۳.  همیشه قبل از خالص کردن اهرم کالچ، ابتدا اهرم صلیبی را از درگیری خارج کنید.

۴.  از حرکت خودکار برای تنظیم عمق بار استفاده نکنید.

روي  اهــــــرم  کــــــه  اســــــت  بهتــــــر  هســــــتند،  ميلي متــــــر   ۰/۵ از  بيشــــــتر  کــــــه  پیشــــــروی  ــــــر  مقادی از  اســــــتفاده  ــــــرای  ب   .۵

جعبه دنده اصلی را در سمت چپ قرار دهید.

۶.  رعایت کلیه نکات ایمنی و حفاظتی فصل پنجم نیز الزامی است.

نكته

ــــــراش  ت دســــــتگاه های  از  بعضــــــی 

ســــــریع  حرکــــــت  سیســــــتم  ــــــه  ب ــــــز،  تبری

در  می توانیــــــد  کــــــه  هســــــتند  مجهــــــز 

اســــــتفاده  ٓان  از  برگشــــــت  حرکــــــت 

حرکــــــت  از  اســــــتفاده  ــــــرای  ب کنیــــــد. 

ــــــد  بای نیــــــز  صلیبــــــی  اهــــــرم  ســــــریع، 

درگیــــــر  نظــــــر  مــــــورد  جهــــــت  در 

باشد(شكل ۱۰-۱۳).

شكل ۱۰-۱۳



۱۷۵

پرسش هاي پايان فصل

۱.  جعبه دنده پیشروی به چه منظور در دستگاه تراش تعبیه شده است؟ وظایف ٓان را شرح دهید.

۲.  مقدار پیشروی را تعریف کنید.

تغییــــــر  قطعــــــه كار  ــــــه  ب نســــــبت  ــــــزار  اب حرکــــــت  ســــــرعت  ــــــا  ٓاي دهیــــــد،  تغییــــــر  را  ســــــه نظام  دوران  تعــــــداد  مشــــــخص  پیشــــــروی  مقــــــدار  ــــــک  ی در  اگــــــر    .۳

می کند؟ توضيح دهيد.

۴.  در هنگام خشن تراشي و پرداخت كاري، مقدار پیشروی و تعداد دوران چگونه است؟

۵.  سطح مقطع براده چه ارتباطی با عمق نفوذ ابزار و مقدار پیشروی دارد؟



۱۷۶

دستوركار شماره ۱

تنظيم مقدار پيشروي روي جعبه دنده پيشروي

تجهيزات موردنياز

نام ابزارنام ابزار

  نخ پنبهدستگاه تراش

  روغن دان

مراحل انجام كار:

۱.  از سالم بودن دستگاه اطمينان حاصل كنيد.

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

روغــــــن  دســــــتي  به صــــــورت  را  فنرهــــــا  ســــــاچمه  و  كنيــــــد  كنتــــــرل  را  روغــــــن  چشــــــم هاي    .۳

كاري كنيد.

۴.  جعبه دنده پيشروي را روي عدد 0/05 تنظيم كنيد.

۵.  تعداد دوران جعبه دنده اصلي را  روي دور ۱۲۵ تنظيم كنيد.

       در هنگام جابه جايــي اهرم ها اهرم كالچ بايد خالص باشد.

ــــــه  ميل ــــــد  باي ــــــت  حال ــــــن  اي در  كنيــــــد.  فعــــــال  را  كالچ  اهــــــرم  و  كنيــــــد  روشــــــن  را  دســــــتگاه    .۶

كشش بچرخد.

ــــــه  ب حركــــــت  دهيــــــد.  حركــــــت  راســــــت  و  چــــــپ  ــــــه  ب ــــــي  طول جهــــــت  در  را  حركــــــت  قوطــــــي    .۷

صورت خودكار انجام مي شود.

ــــــه  ب حركــــــت  دهيــــــد.  حركــــــت  عقــــــب  و  ــــــو  جل جهــــــت  دو  در  را  عرضــــــي  ســــــوپرت    .۸

صورت خودكار انجام مي شود.

ــــــي  را روي دور ۲۵۰ قــــــرار دهيــــــد. ــــــده    اصل ۹.  اهــــــرم كالچ را خــــــالص كنيــــــد   و تعــــــداد    دوران جعبه دن

۱۰.  اهرم كالچ را فعال كنيد وسرعت دوران ميله كشش را مشاهده كنيد.



۱۷۷

۱۱.  موارد ۷ و ۸  را مجددًا تكرار كنيد.

۱۲.  موارد ۵ تا ۱۱ را براي پيشروهاي 0.08 و 0.14 نيز تكرار كنيد.

۱۳.  در پايان دستگاه را خاموش كنيد.

۱۴.  قوطي حركت را به كنار دستگاه مرغك ببريد.

۱۵.  با استفاده از نخ پنبه دستگاه را نظافت كنيد.

پرسشهاي تمرين: ◄ 

۱.  مفهوم يكاي مقدار پيشروي را توضيح دهيد.

در  تٔاثيــــــري  چــــــه  ــــــي  اصل ــــــده  جعبه دن دوران  تعــــــداد  تغييــــــر  ــــــت،  ثاب پيشــــــروي  ــــــك  ي در    .۲

سرعت فيزيكي ابزار دارد؟

پيشــــــروي،  متفــــــاوت  مقــــــدار  دو  ــــــا  ب و  ــــــي  اصل ــــــده  جعبه دن ــــــف  مختل دور  را  دارد  امــــــكان  ــــــا  ٓاي   .۲

سرعت فيزيكي ابزار برابر باشد؟ توضيح دهيد.

توضیحات
نمره 

کسب شده

نمره 

پیشنهادی
عملیات

براي كنترل اين مورد ميله 

كشش بايد بچرخد.
۲ تنظيم جعبه دنده پيشروي روي يك مقدار مشخص

۲ حركت دادن قوطي حركت به طور خودكار

۲ حركت دادن سوپرت عرضي به طور خودكار

۶ پاسخ به پرسش هاي تمرين

۴ رعایت نکات ایمنی و حفاظتی

۴ انضباط كاري

۲۰ جمع

ارزشيابي



۱۷۸

دستوركار شماره ۲

روتراشي قطعه دمبل با حركت پيشروي خودكار

تجهيزات موردنياز

نام ابزارنام ابزار

رنده روتراشي HSSدستگاه تراش

سه نظام مته همراه با ٓاچار 

مخصوص

كوليس ورنيه دار با دقت 0.05 

ميلي متر و با طول خط كش 300 

ميلي متر

عينك محافظروغن دان

زير كاري در اندازه هاي مناسبمته مرغك

ٓاچار رينگي ۱۹كالهك

وسايل نظافت

 St 37 جنس: فوالد

مقياس:  1:1 

رسام

طراح

بازبين 

ابعاد: قطر290 × 35∅

 0.1mm :خطاي مجازطولي

 0.05mm :خطاي مجاز قطري

نام قطعه



۱۷۹

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  ٓان  طــــــول  از   ۲۰mm كــــــه  ــــــد  ببندي ســــــه نظام  در  طــــــوري  را  قطعــــــه كار    .۴

باشد(شكل ۱۰-۱۴).

دهيــــــد. ــــــه  زاوي قطعــــــه كار  پيشــــــاني  ــــــه  ب نســــــبت  را  رنده گيــــــر  و  ــــــد  ببندي رنده گيــــــر  در  را  ــــــده  رن   .۵

۶.  مقدار پيشروي را روي جعبه دنده پيشروي تنظيم كنيد.

اهــــــرم  دســــــتگاه  كــــــردن  روشــــــن  از  بعــــــد  و  كنيــــــد  تنظيــــــم  و  تعييــــــن  را  ســــــه نظام  دوران  تعــــــداد    .۷

كالچ را فعال كنيد.

صــــــورت  ــــــه  ب را  پيشــــــروي  حركــــــت  ــــــرود.  ب بيــــــن  از  اره  ــــــر  اث ــــــا  ت بتراشــــــيد  را  قطعــــــه كار  پيشــــــاني    .۸

خودكار انجام دهيد.

را  ــــــده  رن و  كنيــــــد  خــــــالص  را  كالچ  اهــــــرم  كنيــــــد،  خــــــارج  درگيــــــري  از  را  صليبــــــي  اهــــــرم    .۹

از قطعه كار دور كنيد.

مناســــــب  كالهــــــك  ــــــا  ب را  متــــــه  ســــــه نظام  و  كنيــــــد  خــــــارج  مرغــــــك  دســــــتگاه  از  را  مرغــــــك    .۱۰

به جاي ٓان نصب كنيد.

۱۱.  مته مرغك را در داخل سه نظام مته ببنديد.

كنيــــــد. فعــــــال  را  كالچ  اهــــــرم  و  دهيــــــد  قــــــرار   ۱۰۰۰ دور  روي  را  ســــــه نظام  دوران  تعــــــداد    .۱۲

۱۳.  پيشاني قطعه كار را مته مرغك بزنيد.

۱۴.  اهرم كالچ را خالص كنيد و مرغك را به عقب برگردانيد.

كنيــــــد. نصــــــب  ٓان  جــــــاي  در  را  مرغــــــك  و  كنيــــــد  خــــــارج  مرغــــــك  دســــــتگاه  از  را  متــــــه  ســــــه نظام    .۱۵

۱۶ . سه نظام را باز كنيد و قطعه كار را خارج كنيد.

قطعــــــه كار  طــــــول  از   ۲۰mm به طوريكــــــه  ــــــد  ببندي ســــــه نظام  و  مرغــــــك  بيــــــن  را  قطعــــــه كار    .۱۷

داخل سه نظام بماند(شكل ۱۰-۱۵).

شكل ۱۰-۱۴

شكل ۱۰-۱۵



۱۸۰

۱۸.  رنده گير را نسبت به قطعه كار عمودكنيد.

كنيــــــد. فعــــــال  را  كالچ  اهــــــرم  و  كنيــــــد  تنظيــــــم  روتراشــــــي  ــــــراي  ب را  ســــــه نظام  دوران  تعــــــداد   . ۱۹

ــــــا  ت را  روتراشــــــي  برســــــد.    ۳۰mm ــــــه  ب ٓان  قطــــــر  ــــــا  ت بتراشــــــيد  را  قطعــــــه  روي  ســــــطح    .۲۰

خــــــودكار  به صــــــورت  را  پيشــــــروي  حركــــــت  دهيــــــد.  انجــــــام  ســــــه نظام  از   ۲۰mm ــــــه  فاصل

انجام دهيد(شكل ۱۰-۱۶).

ابتــــــداي  در   ۶۰  mm طــــــول  و   ۲۰  mm قطــــــر  ــــــه  ب ــــــه اي  پل روتراشــــــي  از  اســــــتفاده  ــــــا  ب   .۲۱

قطعه ايجاد كنيد(شكل ۱۰-۱۷).

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

دهيــــــد  انحــــــراف    45˚ ــــــدازه  ان ــــــه  ب را  ــــــي  فوقان ســــــوپرت  رينگــــــي،  ٓاچــــــار  كمــــــك  ــــــا  ب   .۲۳

(شكل۱۰-۱۸). 

شكل ۱۰-۱۶

شكل ۱۰-۱۷

شكل ۱۰-۱۸



۱۸۱

۲۴.  اهرم كالچ را فعال كنيد و پخ ابتداي قطعه كار را بتراشيد(شكل ۱۰-۱۹).

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

۲۶ . سوپرت فوقاني را به حالت اول بازگردانيد.

۲۷.  مرغك را عقب ببريد و بعد از بازكردن سه نظام قطعه را خارج كنيد.

 ۸۰  mm طــــــول  ــــــا  ت قراردهيــــــد  ســــــه نظام  داخــــــل  را  قطعــــــه كار  شــــــده  تراشــــــيده  قســــــمت    .۲۸

ٓان از سه نظام بيرون باشد.

۲۹.  رنده گير را نسبت به پيشاني قطعه كار زاويه بدهيد.

۳۰.  اهرم كالچ را فعال كنيد.

۳۱.  پيشاني قطعه كار را بتراشيد و طول ٓان را به mm ۲۸۰ برسانيد.

۳۲.  اهرم كالچ را خالص كنيد. رنده را از قطعه كار دور كنيد.

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

مناســــــب  كالهــــــك  ــــــا  ب را  متــــــه  ســــــه نظام  و  كنيــــــد  خــــــارج  مرغــــــك  دســــــتگاه  از  را  مرغــــــك   .۳۴

به جاي ٓان نصب كنيد.

۳۵.  مته مرغك را در داخل سه نظام مته ببنديد.

كنيــــــد. فعــــــال  را  كالچ  اهــــــرم  و  دهيــــــد  قــــــرار   ۱۰۰۰ دور  روي  را  ســــــه نظام  دوران  تعــــــداد    .۳۶

۳۷.  پيشاني قطعه كار را مته مرغك بزنيد.

۳۸.  اهرم كالچ را خالص كنيد و مرغك را به عقب برگردانيد.

نصــــــب  ٓان  جــــــاي  در  را  مرغــــــك  و  كنيــــــد  خــــــارج  مرغــــــك  دســــــتگاه  از  را  متــــــه  ســــــه نظام    .۳۹

كنيد.

كنيــــــد. فعــــــال  را  كالچ  اهــــــرم  و  كنيــــــد  تنظيــــــم  روتراشــــــي  ــــــراي  ب را  ســــــه نظام  دوران  تعــــــداد    .۴۰

ايجــــــاد   ۶۰  mm طــــــول  و   ۲۰  mm قطــــــر  ــــــه  ب ــــــه اي  پل روتراشــــــي  از  اســــــتفاده  ــــــا  ب   .۴۱

كنيد(شكل۱۰-۲۰).

شكل ۱۰-۱۹

شكل ۱۰-۲۰



۱۸۲

۴۲.  اهرم كالچ را خالص كنيد.˚45 رنده را از قطعه كار دور كنيد.

۴۳.  با كمك ٓاچار رينگي، سوپرت فوقاني را به اندازه˚45 انحراف دهيد.

۴۴.  اهرم كالچ را فعال كنيد و پخ ابتداي قطعه كار را بتراشيد(شكل ۱۰-۲۱).

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

۴۶ . سوپرت فوقاني را به حالت اول بازگردانيد.

را  پليســــــه ها  محتــــــرم  هنرٓامــــــوز  ــــــي  راهنمايــ ــــــا  ب قطعــــــه كار،  كــــــردن  پليســــــه  صــــــورت  ۴۷. در 

برطرف كنيد و دستگاه را خاموش كنيد.

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

۴۹.  ابزار را باز كنيد و در محل مناسب قرار دهيد.

و  دســــــتگاه  روي  از  را  شــــــده  ايجــــــاد  براده هــــــاي  تمامــــــي  جــــــارو  و  فرچــــــه  اســــــتفاده  ــــــا  ب   .۵۰

اطراف ٓان جمع كنيد و به محل مناسب ببريد.

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

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

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

توضیحات
نمره کسب 

شده
نمره پیشنهادی عملیات

۲ ۲۸۰mm اندازه طول كل قطعه كار

۲ ۶۰mm اندازه طول پله سمت راست

۲ ۶۰mm اندازه طول پله سمت چپ

۲ ۳۰mm اندازه قطر قطعه كار

۲ ۲۰mm اندازه قطر پله سمت راست

۲ ۲۰mm اندازه قطر پله سمت راست

۱ اندازه پخ سمت راست ˚۴۵×۲

۱ اندازه پخ سمت چپ ˚۴۵×۲

۲ كيفيت سطح

۲ رعایت نکات ایمنی و حفاظتی

۲ انضباط كاري

۲۰ جمع

ارزشيابي شكل ۱۰-۲۱



۱۸۳

دستوركار شماره ۳

تراشيدن مخروط هاي دمبل

تجهيزات موردنياز

نام ابزارنام ابزار

ٓاچار رينگي ۱۹دستگاه تراش

HSS زيركاري با اندازه هاي مختلفرنده روتراشي 

كوليس ورنيه دار با دقت 0.05 

ميليمتر
عينك محافظ

وسايل تنظيفروغن دان

 St 37 جنس: فوالد

مقياس:  1:1 

رسام

طراح

بازبين 

دســــــتوركار  ايجاد شــــــده  قطعــــــه  ابعــــــاد: 

شماره ۲ فصل دهم

 0.1mm :خطاي مجازطولي

 0.05mm :خطاي مجاز قطري

نام قطعه:دمبل



۱۸۴

مراحل انجام كار:

۱. از سالم بودن دستگاه تراش مطمئن شويد.

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

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

روغن كاري كنيد.

در  كامــــــًال  پله هــــــا  از  يكــــــي  كــــــه  ــــــد  ببندي طــــــوري  ســــــه نظام  و  مرغــــــك  بيــــــن  را  قطعــــــه كار   .۴

داخل سه نظام قرار گيرد (شكل ۱۰-۲۲). 

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

قــــــرار  ــــــي  بيرون ــــــه  پل انتهــــــاي  راســــــتاي  در  را  ــــــده  رن ــــــوك  ن  (۱۰-۲۳ (شــــــكل  هماننــــــد  و  دهيــــــد 

را  ــــــي  اصل ســــــوپرت  لقــــــي  و  اســــــتفاده  ــــــي  طول و  عرضــــــي  ســــــوپرت  از  كار  ــــــن  اي ــــــراي  ب دهيــــــد. 

به سمت سه نظام بگيريد و در اين نقطه ورنيه سوپرت طولي را صفر كنيد.

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

كالچ را فعال كنيد.

ســــــوپرت  ــــــا  ب و  دهيــــــد  حركــــــت  ســــــه نظام  ســــــمت  ــــــه  ب  ۱۲mm ــــــدازه  ان ــــــه  ب را  ــــــي  طول ســــــوپرت   .۷

خطــــــي  قطعــــــه كار  ســــــطح  روي  و  كنيــــــد  ممــــــاس  كار  ســــــطح  ــــــه  ب را  ــــــده  رن ــــــوك  ن عرضــــــي 

.(۱۰-۲۴ (شــــــكل  بكشــــــيد  عقــــــب  عرضــــــي  ســــــوپرت  توســــــط  را  ــــــده  رن ســــــپس  كنيــــــد.  ايجــــــاد 

مجــــــددًا  دهيــــــد.  حركــــــت  ســــــه نظام  ســــــمت  ــــــه  ب  ۱۵mm ــــــدازه  ان ــــــه  ب را  ــــــي  طول ســــــوپرت   .۸

خطي روي قطعه كار ايجاد كنيد و رنده را به عقب بكشيد.

۹. اهرم كالچ را خالص كنيد.

۱۰. سه نظام را باز كنيد و قطعه كار را خارج كنيد.

(هماننــــــد  ــــــد  ببندي ســــــه نظام  داخــــــل  در  را  ٓان  ديگــــــر  ســــــمت  و  برگردانيــــــد  را  قطعــــــه كار   .۱۱

مرحله چهارم).

       قطعه كار حتمًا بين مرغك و سه نظام بسته شود.

۱۲. همانند مراحل ۵ تا ۹ عمل كنيد و دو خط در روي قطعه ايجاد كنيد.

را  ــــــي  فوقان ســــــوپرت  رينگــــــي  ٓاچــــــار  از  اســــــتفاده  ــــــا  ب و  كنيــــــد  دور  قطعــــــه كار  از  را  ــــــده  رن  .۱۳

به اندازه °۱۵ انحراف دهيد.

۱۴. اهرم كالچ را فعال كنيد.

كنيــــــد  ايجــــــاد  خــــــط  دو  بيــــــن  را   ۱۵° مخــــــروط  ــــــي  فوقان ســــــوپرت  از  اســــــتفاده  ــــــا  ب  .۱۵

(شكل۱۰-۲۵).

(شكل ۱۰-۲۲)

(شكل ۱۰-۲۳)

(شكل ۱۰-۲۴)

(شكل ۱۰-۲۵)



۱۸۵

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

۱۷. سه نظام را باز كنيد و و قطعه كار را از داخل سه نظام خارج كنيد.

۱۸. قطعه كار را برگردانيد و سمت ديگر ٓان را در داخل سه نظام ببنديد.

       قطعه كار حتمًا بين مرغك و سه نظام بسته شود.

(شــــــكل۱۰-۲۶). بتراشــــــيد  نيــــــز  را  ديگــــــر  ســــــمت   ۱۵° مخــــــروط   ۱۶ ــــــا  ت  ۱۴ مراحــــــل  هماننــــــد   .۱۹

و  دهيــــــد  تغييــــــر  را  ــــــي  فوقان ســــــوپرت  انحــــــراف  جهــــــت  رينگــــــي  ٓاچــــــار  از  اســــــتفاده  ــــــا  ب  .۲۰

زاويه ٓان را روي °۴ تنظيم كنيد.

۲۱. اهرم كالچ را فعال كنيد.

(شــــــكل۱۰-۲۷). كنيــــــد  ايجــــــاد  را  اول  ســــــمت   ۴° مخــــــروط  ــــــي  فوقان ســــــوپرت  از  اســــــتفاده  ــــــا  ب  .۲۲

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

۲۴. سه نظام را باز كنيد و قطعه كار را از داخل سه نظام خارج كنيد.

۲۵. قطعه كار را برگردانيد و سمت ديگر ٓان را در داخل سه نظام ببنديد.

       قطعه كار حتمًا بايد بين مرغك و سه نظام بسته شود.

(شــــــكل۱۰-۲۸) بتراشــــــيد  را  ديگــــــر  ســــــمت   ۴° مخــــــروط   ۲۳ ــــــا  ت  ۲۱ مراحــــــل  هماننــــــد   .۲۶

۲۷. به كمك ٓاچار رينگي سوپرت فوقاني را به حالت اول بازگردانيد.

۲۸. دستگاه را خاموش كنيد.

۲۹. قطعه كار را باز كنيد و به هنرٓاموز محترم تحويل دهيد.

شكل ۱۰-۲۶ 

شكل ۱۰-۲۷

شكل ۱۰-۲۸



۱۸۶

توضیحات
نمره کسب 

شده

نمره 

پیشنهادی
عملیات

۲
اندازه فاصله طولي 

۱۲mm از لبه ها

۲
اندازه طول مخروط 

۱۵mm=۱۵°

۲ اندازه زاويه مخروط ۱۵°

۲
اندازه طول مخروط 

۵۳mm=۴°

۲ اندازه زاويه مخروط ۴°

۲ كيفيت سطح

۴
رعایت نکات ایمنی و 

حفاظتی

۴ انضباط كاري

۲۰ جمع

ارزشيابي

۳۰. ابزار را باز كنيد و در محل مناسب قرار دهيد.

و  دســــــتگاه  روي  از  را  شــــــده  ايجــــــاد  براده هــــــاي  تمامــــــي  جــــــارو  و  فرچــــــه  از  اســــــتفاده  ــــــا  ب  .۳۱

اطراف ٓان را جمع كنيد و به محل مناسب ببريد.

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

دســــــتگاه  كنــــــار  ــــــه  ب را  حركــــــت  قوطــــــي  ــــــد،  ببري راســــــت  ســــــمت  ــــــه  ب را  مرغــــــك  دســــــتگاه   .۳۳

مرغك ببريد و فك هاي سه نظام را ببنديد.

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



۱۸۷

فصل یازدهم: پيچ تراشي

هدف هاي رفتاري: ◄ 

پس از ٓاموزش  این فصل از هنرجو انتظار می رود:

-  پیچ و مهره را تعریف کند.

- انواع شکل دندانه پیچ را نام ببرد.

- تفاوت پیچ راست گرد و چپ گرد را بیان کند.

- مشخصات پیچ و مهره را نام ببرد.

- ویژگی های پیچ رنده مثلثي ميلي متری را شرح دهد.

- ویژگی های پیچ رنده مثلثي ویت ورث را شرح دهد.

- یک رنده پيچ تراشي برای پیچ دنده مثلثي با زوایای مناسب انتخاب کند.

-  وظیفه هر یک از زوایای ایجاد شده روی رنده را شرح دهد.

- گام مشخص را روی جعبه دنده پیشروی تنظیم کند.

- پیچ دنده مثلثي با گام ها و قطرهای مختلف را بتراشد.

- در حین پيچ تراشي نکات ایمنی و حفاظتی را رعایت کند.



۱۸۸

مقدمه

داشــــــته اید؟  توجــــــه  ــــــر  عاب ــــــل  پ ــــــا  ی ســــــاختمان  ــــــک  ی مارپیچــــــی  پله هــــــای  ــــــه  ب به حــــــال  ــــــا  ت ــــــا  ٓای  

چــــــرخ  درون  مارپیچــــــی  ــــــه  میل ــــــه  ب ــــــا  ٓای ــــــد؟  رفته ای ــــــاال  ب مســــــجد  منــــــاره  ــــــه  پل از  کنــــــون  ــــــا  ت ــــــا  ٓای

-۱-a) شــــــکل هاي  هســــــتند  پیــــــچ  مســــــير  مســــــیرها،  ــــــن  ای تمامــــــی  ــــــد؟  کرده ای دقــــــت  گوشــــــت 

 .(۱۱-۱-b) ۱۱) و

۱-۱۱ پیچ و مهره

مســــــير  شــــــود،  ــــــده  چرخان اســــــتوانه  ــــــک  ی حــــــول  ــــــه ای  قائم الزاوی ــــــث  مثل چنان چــــــه  پيــــــچ:  ◄ 

حاصــــــل  قطعــــــه  گــــــردد،  ایجــــــاد  شــــــیاری  مســــــیر  ــــــن  ای روی  اگــــــر  حــــــال  می شــــــود.  ایجــــــاد  پیــــــچ 

پیچ نامیده می شود. (شکل ۱۱-۲)

مهــــــره:  چنان چــــــه  شــــــيار مارپیــــــچ در داخــــــل اســــــتوانه ایجاد شــــــود، قطعه به  دســــــت ٓامــــــده مهره  ◄ 

(۱۱-۳ (شــــــکل  می شــــــوند.  اســــــتفاده  یکدیگــــــر  همــــــراه  معمــــــوًال  مهــــــره  و  پیــــــچ  می شــــــود.  نامیــــــده 

۱-۱-۱۱  کاربرد پیچ و مهره

پیچ و مهره ها جزء قطعات استاندارد هستند و موارد استفاده متفاوتی دارند.

می شــــــود  اســــــتفاده  اتصال دهنــــــده  قطعــــــات  به عنــــــوان  مهــــــره  و  پیــــــچ  از  مــــــوارد  بيشــــــتر  در  ◄ 

(شکل ۱۱-۴). 

خطــــــی  ــــــه  ب ــــــی  دوران حرکــــــت  ــــــل  تبدی و  حرکــــــت  انتقــــــال  ــــــرای  ب مهــــــره  و  پیــــــچ  از  همچنیــــــن  ◄ 

.(۱۱-۵ (شــــــکل  ــــــی  فوقان و  عرضــــــی  ســــــوپرت  و  گیره هــــــا  ماننــــــد  می شــــــود.  اســــــتفاده  نیــــــز 

شكل ۱۱-۱

شكل ۱۱-۳

شكل ۱۱-۵

شكل ۱۱-۲

مهره

پيچ

پيچ و مهره 

اتصال 

دهنده

شكل ۱۱-۴



۱۸۹

۲-۱-۱۱  انواع پیچ از نظر شکل دندانه: 

از  پیچ هــــــا  اســــــت.  متفــــــاوت  ٓان  ــــــرد  کارب برحســــــب  پیــــــچ  روی  ــــــر  ب شــــــده  ایجــــــاد  شــــــیار  شــــــکل 

نظر شکل دندانه به پنچ دسته تقسیم می شوند (شکل۱۱-۶).

حرکــــــت  انتقــــــال  ــــــرای  ب ذوزنقــــــه ای  ــــــده   دن و  اره اي  ــــــده  دن دنده گــــــرد،  پیچ هــــــای  اســــــت  گـفتنــــــي 

پیچ هــــــای  ــــــد.  می رون ــــــه کار  ب اتصــــــاالت  ــــــرای  ب دنده مثلثــــــي  پیچ هــــــای  و  می شــــــوند  اســــــتفاده 

دنده مربعی نیز امروزه به ندرت كاربرد دارند. 

شكل ۱۱-۷

شكل ۱۱-۶

۳-۱-۱۱  انواع پیچ و مهره ها از نظر بسته شدن 

پیچ و مهره ها به لحاظ بسته شدن روی هم به دو دسته تقسیم می شوند. 

در  شــــــدن  بســــــته  هنــــــگام  در  مهــــــره  و  پیــــــچ  اگــــــر  راســــــت گرد:  مهره هــــــای  و  پيــــــچ ◄ 

(شــــــکل۱۱-۷)   اســــــت.  راســــــت گرد  مهــــــره  و  پیــــــچ  بچرخنــــــد،  ســــــاعت  عقربه هــــــای  جهــــــت 

جهــــــت  در  شــــــدن  بســــــته  هنــــــگام  در  مهــــــره  و  پیــــــچ  اگــــــر  چپ گــــــرد:  مهره هــــــای  و  پیــــــچ  ◄ 

(۱۱-۷ (شــــــکل  اســــــت.  چپ گــــــرد  مهــــــره  و  پیــــــچ  بچرخنــــــد،  ســــــاعت  عقربه هــــــای  خــــــالف 

پيچ دنده مثلثيدنده اره ايدنده گرددنده مربعي دنده ذوزنقه اي



۱۹۰

۴-۱-۱۱ مشخصات پیچ و مهره 

مشخصات عمومی پیچ و مهره در شكل ۸-۱۱ نمايش داده شده است.

روی  مشــــــابه  نقطــــــه  ــــــا  ت ــــــده  دن ــــــک  ی از  نقطــــــه  ــــــک  ی ــــــه  فاصل از  اســــــت  عبــــــارت  گام   (۱ توجــــــه: 

ــــــه  ب مهــــــره  ــــــا  ی پیــــــچ  توســــــط  شــــــده  پیمــــــوده  ــــــه  فاصل گـفــــــت  ــــــوان  می ت همچنیــــــن  بعــــــدی.  ــــــه  دندان

ازاي یک دور گردش کامل ٓان دو در داخل هم را گام مي نامند.

گام  و  ــــــزرگ  ب قطــــــر  کــــــه  اســــــت  الزم  یکدیگــــــر  ــــــه  ب مهــــــره  و  پیــــــچ  ــــــک  ی شــــــدن  بســــــته  ــــــرای  ب  (۲

پیچ و مهره با هم برابر باشد. 

۲-۱۱ پیچ های دنده مثلثي

ــــــد  دارن مختلفــــــی  ــــــواع  ان اندازه گــــــذاری  ــــــکای  ی و  رٔاس  ــــــه  زاوی نظــــــر  از  دنده مثلثــــــي  پیچ هــــــای   

که در این بخش دو مورد از مهم ترین انواع ٓان ها شرح داده می شود.

۱-۲-۱۱پیچ های دنده مثلثي ميلي متری 

ــــــه  دندان رٔاس  ــــــه  زاوی می شــــــود.  بیــــــان  ميلي متــــــر  برحســــــب  پیــــــچ  ــــــوع  ن ــــــن  ای اندازه هــــــای  تمامــــــي 

ــــــرای  ب اســــــت.  گــــــرد  ــــــه  دندان ــــــه  ت و  تخــــــت  پیچ هــــــا  ــــــن  ای در  ــــــه  دندان ســــــر   . اســــــت  درجــــــه   ۶۰ پیــــــچ 

عالمــــــت   ــــــن  ای همــــــراه  و  می شــــــود  اســــــتفاده   M اختصــــــاری  عالمــــــت  از  پیچ هــــــا  ــــــن  ای ــــــش  نمای

ميلي متــــــری  پیــــــچ  یعنــــــی   M20 پیــــــچ  مثــــــال  به عنــــــوان  می نویســــــند.  را  پیــــــچ  ــــــزرگ  ب قطــــــر  ــــــدازه  ان

پیــــــچ  گام  اســــــاس  ــــــر  ب ــــــه  دندان ارتفــــــاع  مقــــــدار  اســــــت  گـفتنــــــی   . ميلي متــــــر   ۲۰ ــــــزرگ  ب قطــــــر  ــــــا  ب

h ارتفاع دندانه و p گام پيچ است. مطابق روابط زیر است كه  

h=۰/۶۱۳×P                           .ISO الف) مطابق استاندارد

h= ۰/۶۴۹۵×P                          .DIN ب) مطابق استاندارد

ب،مهره: D قطر بزرگ

             D۱ قطر کوچک

             D۳ قطر متوسط

             H۱ ارتفاع دندانه

           P گام

d قطر بزرگ                               الف،پیچ:ِ ِ

            قطر کوچک                                     

            قطر متوسط                                    

           h ارتفاع دندانه

           p گام                                 

شكل ۱۱-۸

 ISO اســــــتاندارد  اســــــاس  ــــــر  ب مهــــــره  و  پیــــــچ  مشــــــخصات   ۱۱-۱ جــــــدول  در  همچنیــــــن 

نمایش داده شده است.



۱۹۱

جدول ۱۱-۱

طبقرزوه  ISO متريك براي كاربرد عمومي پروفيل نامي

اندازه نامي رزوه معمولي سري 1
(۱

(mm اندازه ها به)

قطر نامي رزوه
گام

عمق رزوه خارجي
عمق رزوه داخلي

شعاع پاي رزوه پيچ
قطر جناح

قطر داخلي پيچ
قطر داخلي مهره

قطر مته
زاويه جناح رزوه

سطح مقطع تنش

رزوه داخلي مهره

رزوه خارجي (پيچ)

طبق

اندازه
 آچار خور

قطر مته۳)
داخلي 

۲)مهره

سطح مقطع
 s تنش

شعاع پاي 
رزوه خارجيرزوه داخليدندانه پيچ

قطرداخلي  عمق رزوه
رزوه خارجيرزوه داخلي

قطر
گام جناح

p

 مشخصه 
رزوه

قطر داخلي
پيچمهره

قطر
 جناح

 مشخصه 
رزوه

قطر داخلي
پيچمهره

قطر
 جناح

 مشخصه 
رزوه

قطر داخلي
پيچمهره

قطر
 جناح

 مشخصه 
رزوه

طبق(اندازه ها به        )اندازه نامي رزوه دندانه ريز

.(M14،M9،M7  مثال)۱)سري 2 و3 شامل اندازه هاي مياني هم هستند
طبق طبق۲) (۳



۱۹۲

۲-۲-۱۱ پیچ های دنده مثلثي ویت ورث

 ۵۵ ٓان  ــــــه  دندان رٔاس  ــــــه  زاوی می شــــــود.  بیــــــان  اینــــــچ  برحســــــب  پیــــــچ  ــــــوع  ن ــــــن  ای ــــــدازه  ان کلیــــــه   

از  پیــــــچ  ــــــوع  ن ــــــن  ای ــــــش  نمای ــــــرای  ب اســــــت.  شــــــده  گــــــرد  ٓان  ــــــه  دندان ــــــه  ت و  ســــــر  و  اســــــت  درجــــــه 

پیــــــچ  ــــــزرگ  ب قطــــــر  ــــــدازه  ان عالمــــــت  ــــــن  ای همــــــراه  می شــــــود.  اســــــتفاده   W اختصــــــاری  عالمــــــت 

ٓان   ــــــزرگ  ب قطــــــر  کــــــه  ــــــي  ويت ورث پیــــــچ   یعنــــــی   w
۸
۳ پیــــــچ  مثــــــال  به عنــــــوان  می نویســــــند.  را 

اینــــــچ  ــــــک  ی طــــــول  در  ــــــه  دندان تعــــــداد  پيــــــچ،  گام  کــــــردن  مشــــــخص  ــــــرای  ب اســــــت.  اینــــــچ 
۸
۳

ــــــر  براب ٓان  گام  کــــــه  پیچــــــی  یعنــــــی  اینــــــچ  در  ــــــه  دندان  ۱۶ پیــــــچ  مثــــــال  به عنــــــوان  می شــــــود.  بیــــــان 

رابطــــــه  ــــــق  مطاب ــــــه  دندان ارتفــــــاع  و  گام  بیــــــن  رابطــــــه  پیچ هــــــا  ــــــوع  ن ــــــن  ای در  اســــــت.  اینــــــچ   
۱۶
۱

h=۰/۶۴×P                   

زیر است: که h ارتفاع دندانه و P گام پیچ است.

مشخصات پیچ های ویت ورث در جدول ۲-۱۱ ٓاورده شده است.

تعداد
 دندانه
قطر مته در اينچ عمق 

رزوه

سطح
 مقطع 
داخلي

قطر
 داخلي

 مشخصه 
رزوه

تعداد
 دندانه
 در اينچ

قطر
 جناح

قطر
خارجي

سطح
 مقطع 
داخلي

عمق 
رزوه

تعداد
 دندانه
 در اينچ

قطر
 جناح

قطر
 داخلي

قطر
خارجي

 مشخصه 
رزوه

اندازه رزوه هاي خارج و داخلاندازه رزوه هاي خارج و داخل

 رزوه هاي ویت ورث

قطرخارجي

قطر داخلي

قطرجناح
تعداد دندانه در اينچ

گام

عمق رزوه

شعاع پاي رزوه پيچ
زاويه جناح رزوه

رزوه داخلي

(غير استاندارد)

رزوه خارجي



۱۹۳

ــــــن کـتــــــاب نحــــــوه تراشــــــیدن پیچ هــــــای دنده مثلثــــــي راســــــت گرد توضیــــــح داده می شــــــود. ای توجــــــه: در 

۳-۱۱ ساخت پیچ

روش هــــــا  ــــــن  ای از  یکــــــی  دارد.  وجــــــود  ــــــي  گوناگون روش هــــــای  پیــــــچ  ــــــک  ی ســــــاخت  ــــــرای  ب  

پيچ تراشي با استفاده از دستگاه تراش است (شکل ۱۱-۹). 

دقیقــــــًا  تراشــــــکاری  ــــــده  رن شــــــکل  کــــــه  اســــــت  الزم  ــــــراش  ت دســــــتگاه  توســــــط  پیــــــچ  ایجــــــاد  ــــــرای  ب

گــــــردش  دور  ــــــک  ی ازاي  ــــــه  ب را  ــــــده  رن بتــــــوان  ضمــــــن  در  و  باشــــــد  پیــــــچ  ــــــه  دندان شــــــکل  مشــــــابه 

سه نظام به اندازه گام پیچ جابه جا کرد.

۱-۳-۱۱ رنده پیچ تراشی

امــــــا  می شــــــود،  انتخــــــاب  ــــــع  مرب مقطــــــع  ســــــطح  و  ــــــر  تندب فــــــوالد  جنــــــس  از  پيچ تراشــــــي  ــــــده  رن  

شــــــابلن  از  ــــــن کار  ای ــــــرای  ب شــــــود.  تیــــــز  پیــــــچ  ــــــه  دندان ماننــــــد  ــــــده  رن ــــــن  ای ــــــد  بای اســــــتفاده  از  پيــــــش 

رنده پیچ استفاده می شود ( شکل ۱۱-۱۰). 

مخصــــــوص  شــــــابلن  ــــــا  ب را  ــــــده  رن پیــــــچ،  هــــــر  تراشــــــیدن  ــــــرای  ب کــــــه  اســــــت  ذکــــــر  ــــــه  ب الزم 

ــــــوک  ن کــــــه  اســــــت  الزم  رنده مثلثــــــي  پیچ هــــــای  تراشــــــیدن  ــــــرای  ب مي كننــــــد.  تیــــــز  پیــــــچ  همــــــان 

بســــــتگی  پیــــــچ  ــــــوع  ن ــــــه  ب ــــــث  مثل ــــــن  ای راس  ــــــه  زاوی شــــــود.  تیــــــز  ــــــث  مثل ــــــک  ی شــــــکل  ــــــه  ب ــــــده  رن

سنگ ســــــنباده  از  اســــــتفاده  ــــــا  ب نيــــــز  ــــــث  مثل کنــــــار  اضــــــالع  ــــــت ورث).  وی ــــــا  ی (ميلي متــــــری  دارد 

رٔاس  ايجــــــاد  از  ــــــس  کنید.پ دقــــــت   ۱۱-۱۲ و   ۱۱-۱۱ شــــــکل های  ــــــه  ب ــــــد.  می ٓای به وجــــــود 

در   .(۱۱-۱۳ شود(شــــــکل  کنتــــــرل  شــــــابلن  ــــــا  ب دقیقــــــًا  ٓان  ــــــه  زاوی کــــــه  اســــــت  بهتــــــر  ــــــث  مثل

رٔاس  از  کــــــه  خطــــــی  ــــــا  ت باشــــــد  ــــــاال  ب ــــــد  بای ــــــده  رن ســــــر  ــــــده،  رن کناره هــــــای  ســــــنگ زنی  هنــــــگام 

ــــــه  ب کنــــــد.  ایجــــــاد  را   (α) ٓازاد  ــــــه  زاوی ــــــم  قائ راســــــتای  ــــــا  ب ــــــد  می یاب امتــــــداد  پاییــــــن  به ســــــمت  ــــــده  رن

شکل (۱۴-۱۱) دقت کنید. 

شكل ۱۱-۹

شكل ۱۱-۱۰

شكل ۱۱-۱۱

شكل ۱۱-۱۲
شكل۱۱-۱۳

شكل ۱۱-۱۴



۱۹۴

از  قبــــــل  اولیــــــه  ــــــده  رن ــــــک  ی ــــــا  ب پيچ تراشــــــي  ــــــده  رن ــــــک  ی  ۱۱-۱۵ شــــــکل  در  ــــــت  نهای  در 

تیز کاری مقایسه شده است.

 ۲-۳-۱۱ مقدار پیشروی و تعداد دوران هنگام پيچ تراشي 

ســــــه نظام  گــــــردش  دور  ــــــک  ی ازاي  ــــــه  ب ــــــده  رن کــــــه  اســــــت  الزم  پيچ تراشــــــي  انجــــــام  ــــــرای  ب

پیــــــچ  گام  ــــــدازه  ان ــــــه  ب ــــــزار  اب پیشــــــروی  معنــــــي  ــــــه  ب ــــــن  ای و  کنــــــد  حرکــــــت  پیــــــچ  گام  ــــــدازه  ان ــــــه  ب

پيچ تراشــــــي  ــــــت  حال در  حرکــــــت  ــــــن  ای تٔامیــــــن  ــــــه  ب قــــــادر  پیشــــــروی  ــــــده  جعبه دن اســــــت. 

انتخــــــاب  پیشــــــروی  ــــــده  جعبه دن جــــــدول  داخــــــل  از  پیــــــچ  گام  ابتــــــدا  ــــــن کار  ای ــــــرای  ب اســــــت. 

در   (۱) شــــــماره  ــــــا  ب کــــــه  قســــــمتی  از  ــــــت ورث  وی پیچ هــــــای  گام   .(۱۱-۳ (جــــــدول  می شــــــود 

ميلي متــــــری  پیچ هــــــای  گام  و  می شــــــود  انتخــــــاب  اســــــت،  شــــــده  مشــــــخص   ۱۱-۳ جــــــدول 

انتخــــــاب  اســــــت،  شــــــده  مشــــــخص   ۱۱-۳ جــــــدول  در   (۲) شــــــماره  ــــــا  ب کــــــه  قســــــمتی  از 

تنظیــــــم  مربوطــــــه  اهرم هــــــای   ۱۱-۳ جــــــدول  ــــــق  مطاب گام،  انتخــــــاب  از  ــــــس  پ مي شــــــود. 

می گیــــــرد صــــــورت  ٓاموختیــــــد،  دهــــــم  فصــــــل  در  ٓان چــــــه  مشــــــابه  اهرم هــــــا  تنظیــــــم  می شــــــوند. 

شكل ۱۱-۱۵



۱۹۵

مشــــــخص  ســــــه نظام  دوران  تعــــــداد  کــــــه  اســــــت  الزم  پیشــــــروی  ــــــده  جعبه دن تنظیــــــم  از  بعــــــد   .

روتراشــــــی  زمــــــان  ــــــه  ب نســــــبت  ــــــزار  اب پیشــــــروی  مقــــــدار  چــــــون  پيچ تراشــــــي  هنــــــگام  در  شــــــود. 

ــــــک  نزدی ســــــرعت  ــــــا  ت می کننــــــد  انتخــــــاب  كمتــــــر  را  ســــــه نظام  دوران  تعــــــداد  معمــــــوًال  اســــــت  ــــــر  باالت

افــــــراد  ــــــه  ب پيچ تراشــــــي  ٓامــــــوزش  ــــــرای  ب اســــــت  گـفتنــــــی  ــــــد.  ياب كاهــــــش  ســــــه نظام  ــــــه  ب ــــــزار  اب شــــــدن 

شــــــود.  انتخــــــاب  دقیقــــــه  ــــــر  ب دور   ۹۰ از  كمتــــــر  ســــــه نظام  دوران  تعــــــداد  اســــــت  بهتــــــر  مبتــــــدی 

ــــــده پیشــــــروی به  ــــــی از جعبه دن ــــــت پیچ تراشــــــی حرکــــــت دوران ــــــن اســــــت کــــــه در حال نکـتــــــه دیگــــــر ای

ــــــرای فعال شــــــدن ميلــــــه   هــــــادي، اهرم  ــــــه  هــــــادي منتقــــــل می گــــــردد. پس ب ــــــق ميل ــت از طری قوطــــــی حرکــــ

(شــــــکل ۱۱-۱۷)  کنیــــــد.  جابه جــــــا  راســــــت  به ســــــمت  را  پیشــــــروی  ــــــده  جعبه دن روی  راســــــت  ســــــمت 

ضمــــــن  در  باشــــــد.  داشــــــته  خــــــودکار  حرکــــــت  ــــــد  می توان ــــــی  اصل ســــــوپرت  فقــــــط  ــــــت  این حال در 

ــــــد  بای ــــــی  اصل ــــــده  جعبه دن ــــــر  زی در  چــــــپ  ســــــمت  اهــــــرم  راســــــت گرد،  پیچ هــــــای  تراشــــــیدن  ــــــرای  ب

در وضعیت راست گرد باشد(شکل ۱۱-۱۸). 

۴-۱۱  عملیات پيچ تراشي

 برای تراشیدن پیچ( شکل۱۹-۱۱) به ترتیب زیر عمل کنید:

۱.  قطعه را با توجه به طول ٓان به طور مناسب در سه نظام ببندید. 

برســــــانید.  ــــــدازه  ان ــــــه  ب ٓان را  ــــــزرگ  ب قطــــــر  و  پیــــــچ  طــــــول  روتراشــــــی،  ــــــده  رن از  اســــــتفاده  ــــــا  ب   .۲

(در این مثال قطر بزرگ ۲۰ ميلي متر است)

ــــــخ  پ بتراشــــــید.  را  پیــــــچ  ابتــــــدای  ــــــخ  پ ســــــوپرت،  انحــــــراف  ــــــا  ب مخروط تراشــــــی  از  اســــــتفاده  ــــــا  ب   .۳

پیــــــچ روی مهــــــره ایجــــــاد می شــــــود. ــــــر  ــــــزار و بســــــته شــــــدن راحت ت اب نفــــــوذ بهتــــــر  ــــــرای  ب پیــــــچ  ابتــــــدای 

۴.  با استفاده از یک رنده شيار، شیار انتهای پیچ را ایجاد کنید. (شکل ۱۱-۲۰) 

شــــــیار  از  ــــــده  رن خــــــروج  ــــــرای  ب مناســــــب  فضــــــای  ــــــک  ی ایجــــــاد  به منظــــــور  پیــــــچ،  انتهــــــای  شــــــیار 

قطعــــــه  ــــــه  مرحل ــــــن  ای در  اســــــت.  بيشــــــتر  پیــــــچ  ــــــه  دندان عمــــــق  از  ٓان  عمــــــق  و  شــــــده  تعبيــــــه  پیــــــچ 

ٓاماده انجام پيچ تراشي است. 

شكل ۱۱-۱۹

شكل ۱۱-۲۰

شكل ۱۱-۱۶

شكل ۱۱-۱۷ نكته

۱)  تغییر وضعیت اهرم ها باید در زمانی که کالچ خالص است، انجام گیرد.

قــــــرار  چــــــپ  ســــــمت  در  پیشــــــروی  ــــــده  جعبه دن روی  راســــــت  ســــــمت  اهــــــرم  اگــــــر   (۲

بتراشــــــد.  را  اینــــــچ  در  ــــــه  دندان  ۱۹ ــــــت ورث  وی پیــــــچ  فقــــــط  ــــــد  می توان دســــــتگاه  گیــــــرد، 

(شکل ۱۱-۱۸) 

شكل ۱۱-۱۸



۱۹۶

شكل ۱۱-۲۱

ــــــوک  ن ــــــا  ب ــــــد  بای ــــــده  رن ــــــوک  ن این کــــــه  ــــــر  ب عــــــالوه  ــــــد.  ببندی رنده گیــــــر  روی  را  پيچ تراشــــــي  ــــــده  رن   .۵

کنیــــــد.  عمــــــود  قطعــــــه كار  ســــــطح  ــــــه  ب ــــــده  رن شــــــابلن  کمــــــک  ــــــا  ب ٓان را  ــــــوک  ن باشــــــد،  هم مرکــــــز  مرغــــــک 

برای عمود کردن رنده می توانید از استوانه مرغک نیز كمك بگيريد. (شکل ۱۱-۲۱) 

ســــــپس  و  كنيــــــد  تعييــــــن  را   M20 پیــــــچ  گام   ۱۱-۱ جــــــدول  ــــــه  ب مراجعــــــه  ــــــا  ب ابتــــــدا    .۶

ــــــرای  (ب کنیــــــد  تنظیــــــم  نظــــــر  مــــــورد  گام  ــــــرای  ب  ۱۱-۳ جــــــدول  ــــــق  مطاب را  دســــــتگاه  اهرم هــــــای 

پیچ M20،گام ۲/۵ است شكل ۱۱-۲۲).

پیشــــــنهادی  دور  کنیــــــد.  تنظیــــــم  پايیــــــن  دوران  تعــــــداد  ــــــک  ی روی  را  ســــــه نظام  دوران  تعــــــداد    .۷

ســــــه نظام  ــــــا  ت کنیــــــد  فعــــــال  را  کالچ  اهــــــرم  اســــــت.  دقیقــــــه  ــــــر  ب دور   ۴۵ مبتــــــدی  ــــــان  هنرجوی ــــــرای  ب

اهــــــرم  این صــــــورت  غیــــــر  در  باشــــــد.  داشــــــته  دوران  نیــــــز  ميله هــــــادي  کــــــه  کنیــــــد  بچرخد.کنتــــــرل 

سمت راست روی جعبه دنده پیشروی را در حالت پیچ قرار دهید. 

کنیــــــد.  ــــــک  نزدی کار  ســــــطح  ــــــه  ب عرضــــــی  و  ــــــی  طول ســــــوپرت  از  اســــــتفاده  ــــــا  ب را  ــــــده  رن ــــــوک  ن   .۸

۹.  نوک رنده را با استفاده از سوپرت عرضی به سطح کار مماس کنید.

ورنیــــــه  ــــــت  حال ــــــن  ای در  کنیــــــد.  خــــــارج  کار  روی  از  ــــــی  اصل ســــــوپرت  کمــــــک  ــــــا  ب را  ــــــده  رن ــــــوک  ن   .۱۰

شكل ۱۱-۲۲



۱۹۷

شكل ۱۱-۲۳ 

(اهرم مهره دوپارچه در حالت فعال)

عرضــــــی  ســــــوپرت  توســــــط  ــــــزار  اب حرکــــــت  مقــــــدار  کنیــــــد.  تنظیــــــم  صفــــــر  روی  را  عرضــــــی  ســــــوپرت 

دو برابر ارتفاع رنده است و نحوه محاسبه ٓان، به استاندارد انتخابی بستگی دارد. 

الف) اگر استاندارد پیچ DIN باشد، مقدار حرکت رنده برابر است با: 

توســــــط  ــــــده  رن حركــــــت  مقــــــدار   =۲×h=  ۲  ×  ۰/۶۴۹۵  xp  =  ۲/۰/۶۴۹۵×۲/۵  ~  ۳/۲۵  mm

سوپرت عرضي

ب) اگر استاندارد پیچ ISO باشد، مقدار حرکت رنده برابراست با: 

توســــــط  ــــــده  رن حركــــــت  مقــــــدار   =۲×h=  ۲  ×  ۰/۶۱۳  xp  =  ۲×۰/۶۱۳×۲/۵  ~  ۳/۰۵  mm

سوپرت عرضي

ــــــد  بای مقــــــدار  ــــــن  ای ــــــی  ول رود،  پیــــــش  ٓامــــــده  به دســــــت  عــــــدد  ــــــا  ت ــــــد  بای عرضــــــی  ســــــوپرت  یعنــــــی 

ــــــار  ب عمــــــق  اول  ــــــه  مرحل در  پيچ تراشــــــي  در  شــــــود.  اعمــــــال  ــــــه  مرحل چنــــــد  در  و  ــــــج  به تدری

بعــــــدی  مراحــــــل  در  ــــــی  ول ۰/۵ميلي متــــــر)،  (حــــــدود  باشــــــد  دیگــــــر  مراحــــــل  از  بيشــــــتر  ــــــد  می توان

خــــــود  مقــــــدار  ــــــن  كم تری ــــــه  ب ــــــی  پایان مراحــــــل  در  ــــــا  ت ــــــد  ياب كاهــــــش  مقــــــدار  ــــــن  ای مــــــرور  ــــــه  ب ــــــد  بای

مراحــــــل  در  قطعــــــه كار  ــــــا  ب ــــــده  رن درگیــــــری  ســــــطح  ــــــرا  زی ميلي متــــــر)،   ۰/۰۵ (حــــــدود  برســــــد 

پایانی بيشتر خواهد بود.

۱۱.  برای کنترل اولیه گام پیچ، سوپرت عرضی را روی عدد ۰/۲ قرار دهید.

حرکــــــت  قوطــــــی  ــــــه  ب ــــــه  هــــــادي  ميل حرکــــــت  ــــــا  ت ســــــازيد  فعــــــال  را  دوپارچــــــه  مهــــــره  اهــــــرم    .۱۲

منتقل شود (شكل ۱۱-۲۳).

ٓان  ــــــا  ب همــــــراه  و  كنــــــد  گــــــردش  ــــــه  ب شــــــروع  ســــــه نظام  ــــــا  ت ســــــازيد  فعــــــال  را  کالچ  اهــــــرم    .۱۳

رنده روی قطعه كار نيز به حرکت درٓايد.

حرکــــــت  قوطــــــی  داخــــــل  در  کــــــه  دوپارچــــــه  مهــــــره  ــــــک  ی توســــــط  هــــــادي  ــــــه   ميل دوران  توجــــــه: 

کــــــه  دوپارچــــــه  مهــــــره  اهــــــرم  توســــــط  مهــــــره  ــــــن  ای می شــــــود.  منتقــــــل  حرکــــــت  قوطــــــی  ــــــه  ب اســــــت، 

ــــــن  ای هنگامی کــــــه  می شــــــود.  غیرفعــــــال  و  فعــــــال  شــــــده،  داده  ــــــش  نمای  ۱۱-۲۳ شــــــکل  در 

ٓاغــــــاز  را  ــــــی  طول حرکــــــت  نيــــــز  ــــــده  رن ســــــه نظام،  چرخــــــش  محــــــض  ــــــه  ب اســــــت،  فعــــــال  مهــــــره 

می كند. مکانیزم كاركرد اهرم و مهره در شکل ۲۴-۱۱ نمایش داده شده است.

ســــــوپرت  كمــــــك  ــــــه  ب و  کنیــــــد  خــــــالص  را  کالچ  پیــــــچ،  انتهــــــای  ــــــه  ب ــــــده  رن رســــــیدن  از  ــــــس  پ   .۱۴

شــــــده  ایجــــــاد  رنده هــــــای  برگشــــــت  هنــــــگام  در  ــــــا  ت بکشــــــید  عقــــــب  ســــــمت  ــــــه   ب را  ــــــده  دن عرضــــــی، 

(وارو)  عکــــــس  ــــــت  حال در  ســــــه نظام  ــــــا  ت بزنیــــــد  ــــــاال  ب ــــــه  ســــــمت  ب را  کالچ  نبــــــرد.  بیــــــن  از  را 

بچرخد و رنده به ابتدای پیچ بازگردد. در ابتدای کار کالچ را خالص کنید.

(مهره دوپارچه ٓازاد)

(مهره دوپارچه درحالت قفل)

شكل ۱۱-۲۴



۱۹۸

گام  ــــــا  ب را  قطعــــــه كار  روی  شــــــده  ایجــــــاد  ــــــر  اث ــــــده  دن کنتــــــرل  شــــــابلن های  از  اســــــتفاده  ــــــا  ب   .۱۵

پیچ مورد نظر مطابقت دهید (شکل ۱۱-۲۵). 

پیــــــچ  می توانیــــــد  نظــــــر)  مــــــورد  عــــــدد  ــــــه  ب عرضــــــی  ســــــوپرت  (رســــــیدن  ــــــار  ب عمــــــق  تکمیــــــل  از  بعــــــد     .۱۶

را کنترل کنید. برای این کار می توانید عمق دندانه ها را با شابلن دنده کنترل

کنیــــــد  کنتــــــرل  ٓان را  پیــــــچ،  روی   M20 اســــــتاندارد   مهــــــره  ــــــک  ی بســــــتن  ــــــا  ب ــــــا  ی و  كنيــــــد  بررســــــی 

(شکل ۱۱-۲۶). 

غیــــــر  در  و  کنیــــــد  ــــــاز  ب را  قطعــــــه كار  می توانیــــــد  پیــــــچ  ــــــودن  ب درســــــت  صــــــورت  در    .۱۷

این صورت با راهنمایــی هنرٓاموز محترم ایراد ٓان را برطرف سازید.

۵-۱۱ نكات ايمني و حفاظتي 

۱. هرگز دستگاه را در حالت پيچ تراشي ترک نکنید.

۲.  هنرجویان مبتدی پيچ تراشي را حتمًا با تعداد دوران کم تمرین کنند.

۳.  برای تراشیدن گام های بلند حتمًا از تعداد دوران کم استفاده شود.

ندهیــــــد  حرکــــــت  را  ــــــی  فوقان ســــــوپرت  نکنیــــــد،  ٓازاد  را  دوپارچــــــه  مهــــــره  پيچ تراشــــــي،  حیــــــن  در    .۴

و در تعداد دوران سه نظام نيز تغییري ايجاد نكنيد.

روی  را  چــــــپ  دســــــت  و  کالچ  اهــــــرم  روی  را  راســــــت  دســــــت  پيچ تراشــــــي  هنــــــگام  در    .۵

سوپرت عرضی قرار دهید.

اهــــــرم  و  کنیــــــد  ٓازاد  را  دوپارچــــــه  اهــــــرم  حتمــــــًا  پيچ تراشــــــي  عملیــــــات  انجــــــام  از  بعــــــد    .۶

.(۱۱-۲۷ دهید(شــــــکل  قــــــرار  وســــــط  ــــــت  حال در  را  پیشــــــروی  ــــــده  جعبه دن راســــــت  ســــــمت 

از  حتمــــــًا  دســــــتگاه  ــــــاره  دوب تنظیــــــم  ــــــرای  ب ــــــده،  رن ــــــوک  ن شکســــــتن  ــــــا  ی ســــــوختن  صــــــورت  در    .۷

هنرٓاموز محترم کمک بگیرید.

فصــــــل  ــــــن  ای در  اســــــت،  شــــــده  گـفتــــــه  پنجــــــم  فصــــــل  در  کــــــه  حفاظتــــــی  و  ایمنــــــی  ــــــکات  ن کلیــــــه    .۸

الزم االجراست.

شكل ۱۱-۲۵

شكل ۱۱-۲۷

(اهرم مهره دوپارچه در حالت 

خالص)

دهیــــــد  نفــــــوذ  مقــــــداری  عرضــــــی  ســــــوپرت  ــــــه  كمــــــك  ب را  ــــــده  رن گام،  درســــــتی  صــــــورت  در 

(این بار می توانید تا عدد ۰/۵پیش بروید) و مطابق قسمت ۱۳ و ۱۴ عمل کنید.

و  نکنیــــــد  ٓازاد  را  پارچــــــه  دو  اهــــــرم  ــــــده  رن برگشــــــت  ــــــرای  ب عنــــــوان  به هیــــــچ    .۱

ندهیــــــد. تغییــــــر  را  ســــــه نظام  دوران  تعــــــداد  پيچ تراشــــــي،  شــــــروع  از  ــــــس  پ همچنیــــــن 

ــــــه  ب ٓان را  ورنیــــــه  روی  عــــــدد  عرضــــــی،  ســــــوپرت  کشــــــیدن  عقــــــب  هنــــــگام  در    .۲

خاطر بسپارید. 

نكته

شكل  ۱۱-۲۶



۱۹۹

پرسش هاي پايان فصل

۱.  پیچ و مهره را تعریف کنید و کاربرد ٓان ها را بنویسید.

۲.  مفهوم پیچ  های حرکـتی را شرح دهید.

۳.  پیچ و مهره برای بسته شدن روی هم بايد چه ویژگی هایــی داشته باشند؟

چنــــــد  مهــــــره  ســــــاقه،  انتهــــــای  ــــــا  ت پیــــــچ  ــــــن  ای مهــــــره  بســــــتن  ــــــرای  ب باشــــــد،  ميلي متــــــر  ٓان ۲/۵  گام  اگــــــر  اســــــت.  ميلي متــــــر  پیــــــچ ۵۰  ــــــک  ی ســــــاقه  طــــــول    .۴

دور باید بچرخد؟

۵.  پیچ های دنده مثلثي ميلي متری در استاندارد DIN و ISO چه تفاوتی دارند؟

۶.  برای تراشیدن یک پیچ چه مشخصاتی از ٓان را الزم داريم؟

۷.  در هنگام پيچ تراشي، پیشروی دستگاه باید چگونه تنظیم شود؟

۸.  تفاوت پیچ ویت ورث و متریک چیست؟

۹.  دنده پیچ بری چه زوایایــی باید داشته باشد؟ شکل ٓان را رسم کنید.

۱۰.  نزدیک ترین پیچ ویت ورث به پیچ M۱۶ چند است؟



۲۰۰

مراحل انجام کار:

۱- از سالم بودن دستگاه اطمینان حاصل کنید

۲- از قطع برق و خاموش نبودن دستگاه مطمئن شوید

ــــــه صــــــورت دســــــتی روغــــــن کار نمائیــــــد. ۳-چشــــــمی هــــــای روغــــــن را کنتــــــرل کنیــــــد و ســــــاچمه فنرهــــــا را ب

تعداد دوران سه نظام ر ا روی ۴۵ دور در دقیقه تنظیم کنید.

جعبه دنده بیرونی را روی گام ۰/۵ ميلي متر تنظیم کنید.

ــــــد بچرخــــــد. ــــــه هــــــادی بای ــــــت میل ــــــن حال دســــــتگاه را روشــــــن کنیــــــد و اهــــــرم کالج را فعــــــال کنیــــــد. در ای

اهرم کالچ را خالص کنید.

ورینه های سوپرت عرضی و طولی را روی صفر تنظیم کنید.

اهرم مهره دو پارچه را فعال کنید.

ســــــمت  ــــــه  ب  ۵۰mm ــــــدازه  ان ــــــه  ب حرکــــــت  قوطــــــی  ــــــا  ت کنیــــــد  فعــــــال  را  کالچ  اهــــــرم 

را  عرضــــــی  ســــــوپرت  کنیــــــد.  خــــــالص  را  کالچ  اهــــــرم  کند.ســــــپس  حرکــــــت  ســــــه نظام 

کنیــــــد،  فعــــــال  ــــــاال  ب ســــــمت  ــــــه  ب را  کالچ  اهــــــرم  بعــــــد  و  بکشــــــید  عقــــــب  ســــــمت  ــــــه  ب  ۳mm

 ۵۰mm همــــــان  ــــــدازه  ان ــــــه  ب حرکــــــت  قوطــــــی  و  بچرخــــــد  عکــــــس  جهــــــت  در  ســــــه نظام 

ســــــوپرت  و  کنیــــــد  خــــــالص  را  کالچ  اهــــــرم  حــــــال  کنــــــد  حرکــــــت  مرغــــــک  ســــــمت  ــــــه  ب

دهیــــــد. انجــــــام  ــــــار  ب پنــــــج  را  ــــــه  مرحل ــــــن  ای بازگردانیــــــد.  صفــــــر  عــــــدد  روی  را   عرضــــــی 

چــــــپ  دســــــت  و  کالچ  اهــــــرم  روی  راســــــت  دســــــت  دهــــــم  ــــــه  مرحل انجــــــام  هنــــــگام  در         

روی فلکه سوپرت عرضی باشد.

دستوركار شماره ۱

حرکت دادن قوطی حرکت بر اساس گام مشخص

تجهيزات موردنياز

نام ابزارنام ابزار

  روغن داندستگاه تراش

  نخ پنبه



۲۰۱

توضیحات
نمره کسب 

شده

نمره 

پیشنهادی
عملیات

۳ پاسخ به پرسش های تمرین

۳ تنظیم جعبه دنده پیشروی روی گام های ميلي متری

۳ تنظیم جعبه دنده پیشروی روي گام های اینچی

۳ حرکت دادن خودکار قوطی حرکت بر اساس گام تنظیم شده

۴ رعایت نکات ایمنی و حفاظتی

۴ انضباط كاري

۲۰ جمع

        اهرم راست گرد و چپ گرد، در حالت گرد باشد.

جعبه دنده پیشروی را روی گام ۲mm تنظیم کنید.

مرحله دهم را پنج بار تکرار کنید.

جعبه دنده پیشروی را روی گام ۹ دندانه در اینچ تنظیم کنید.

مرحله دهم را پنج بار تکرار کنید.

جعبه دنده پیشروی را روی گام ۱۹ دندانه در اینچ تنظیم کنید.

مرحله دهم را پنج بار تکرار کنید.

اهرم مهره دو پارچه را ٓازاد کنید.

دستگاه را خاموش کنید.

 قوطی حرکت را به کنار دستگاه مرغک ببرید.

با نخ پنبه دستگاه را کامال تمیز کنید.

پرسشهای تمرین: ◄ 

نيســــــت؟ بیشــــــتر  قوطــــــی  ســــــرعت حرکــــــت  ــــــن  تمری شــــــده در  تنظیــــــم  گامهــــــای  از  ــــــک  ی کــــــدام  ۱.در 

ٓاورده  پاییــــــن  ســــــمت  ــــــه  ب کالچ  اهــــــرم  اگــــــر  دو پارچــــــه  مهــــــره  اهــــــرم  درگیــــــری  هنــــــگام  ۲.در 

موقعیــــــت  ــــــه  ب بســــــتگی  حرکــــــت  ــــــن  ای ــــــود؟  ب خواهــــــد  ســــــمت  کــــــدام  ــــــه  ب ســــــوپرت  حرکــــــت  شــــــود، 

کدام اهرم دارد؟

۳.کاربرد استفاده از دور عکس سه نظام در چه عملیاتی است و به چه علت؟

ارزشيابي             



۲۰۲

دستوركار شماره ۲

تراشيدن پيچ ميلي متري

تجهيزات موردنياز

نام ابزارنام ابزار

رنده رو تراشی HSSدستگاه تراش

رنده شیارتراشی HSS با پهنای ۵ 

ميلي متر
HSS رنده پيچ تراشی

زیرکاری با اندازه های مختلف
کولیس ورینه دار با دقت ۰/۰۵ 

ميلي متر

شابلن دنده ميلي متریشابلن رنده پيچ تراشی (۶۰ درجه)

M20 عینک محافظمهره استاندارد

وسایل نظافتروغن دان

 St 37 جنس: فوالد

مقياس:  1:1 

رسام

طراح

بازبين 

دســــــتوركار  ايجاد شــــــده  قطعــــــه  ابعــــــاد: 

شماره ۱ فصل نهم 

 0.1mm :خطاي مجازطولي

 0.05mm :خطاي مجاز قطري



۲۰۳

مراحل انجام کار

۱. از سالم بودن دستگاه تراش اطمینان حاصل کنید.

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

ــــــه صــــــورت دســــــتی روغــــــن کاري كنيــــــد. ۳. چشــــــمی هــــــای روغــــــن را کنتــــــرل کنیــــــد و ســــــاچمه فنرهــــــا را ب

ــــــد کــــــه قســــــمت مخروطــــــی ٓان از ســــــه نظام بیــــــرون باشــــــد. ــــــه دســــــتگاه ببندی ۴. قطعــــــه کار را طــــــوری ب

در ضمن ۱۰ ميلي متر از قطر ۴۰ از سه نظام بیرون باشد(شكل ۱۱-۲۸).

۵. رنده روتراشی را به طور مناسب در رنده گیر ببندید.

را  دســــــتگاه  ســــــپس  کنیــــــد.  تنظیــــــم  و  تعییــــــن  روتراشــــــی  ــــــرای  ب را  ســــــه نظام  دوران  تعــــــداد   .۶

روشن کنید و اهرم کالچ را فعال کنید.

ميلي متــــــر   ۲۰ ــــــه  ب را  قطعــــــه  قطــــــر  و  ــــــد  ببری بیــــــن  از  را  پله هــــــا  روتراشــــــی  ــــــاس  پ چنــــــد  ــــــا  ب  .۷

برسانید(شكل ۱۱-۲۹).

۸. اهرم کالچ را خالص کنید و دنده را از قطعه کار دور کنید.

باشــــــد. عمــــــود  قطعــــــه کار  ــــــه  ب نســــــبت  ــــــده  رن لبــــــه  ــــــد.  ببندی دنده  گیــــــر  در  را  شیارتراشــــــی  ــــــده  رن  .۹

ــــــرای شــــــیار تراشــــــی تنظیــــــم کنیــــــد و ســــــپس اهــــــرم کالچ را فعــــــال کنید. ۱۰. تعــــــداد  دوران ســــــه نظام را ب

 ۲mm کــــــه  به طــــــوری  کنیــــــد  جــــــدا  را  قطعــــــه کار  ابتــــــدای  مخــــــروط  شــــــیار  ــــــده  رن توســــــط   .۱۱

از طول مخروط باقی بماند(شكل ۱۱-۳۰).

۱۲. رنده شیار را به کمک سوپرت عرضی به سمت عقب برگردانید.

حرکــــــت  ســــــه نظام  ســــــمت  ــــــه  ب  ۳۵mm ــــــی  طول ســــــوپرت  کمــــــک  ــــــا  ب را  شــــــیار  ــــــده  رن  .۱۳

دهید.

ــــــه  ب گاه  قطــــــر  کــــــه  به طــــــوری  کنیــــــد  ایجــــــاد  قطعــــــه کار  در   ۵mm عــــــرض  ــــــه  ب شــــــیاری   .۱۴

وجود ٓامده ۱۶mm باشد(شكل ۱۱-۳۱).

۱۵. رنده شیار را از داخل شیار بیرون بکشید.

۱۶. اهرم کالچ را خالص کنید و رنده را از قطعه کار دور کنید.

ــــــه  ب ــــــده  رن شــــــابلن  کمــــــک  ــــــا  ب را  ــــــده  رن ــــــوک  ن و  ــــــد  ببندی رنده گیــــــر  در  را  پيچ تراشــــــی  ــــــده  رن  .۱۷

استوانه مرغک عمود کنید. (شكل ۱۱-۳۲)

۱۸. مقدار عمق بار را برای گام ۲/۵ محاسبه کنید. 

۱۹. اهرم کالچ را فعال کنید و نوک رنده را به سطح کار مماس کنید.

کار  ســــــطح  از  را  ــــــده  دن ــــــی  اصل ســــــوپرت  ــــــا  ب و  کنیــــــد  صفــــــر  را  عرضــــــی  ســــــوپرت  ورنيــــــه   .۲۰

خارج کنید.
شكل۱۱-۳۲

شكل ۱۱-۲۸

شكل ۱۱-۲۹

شكل ۱۱-۳۰

شكل ۱۱-۳۱



۲۰۴

۲۱. اهرم کالچ را خالص کنید.

روی  را  ــــــی  اصل ــــــده  جعبه دن و  ميلي متــــــر   ۲/۵ گام  روی  را  پیشــــــروی  ــــــده  دن جعبــــــه    .۲۲

دور ۴۵ تنظیم کنید.

مرکــــــز  ســــــمت  ــــــه  ۰/۲ب  mm ــــــدازه  ان ــــــه  ب را  ــــــده  رن ــــــوک  ن عرضــــــی  ســــــوپرت  کمــــــک  ــــــا  ب  .۲۳

حرکت دهید.

۲۴. اهرم مهره دو پارچه را درگیر کنید.

حرکــــــت  ســــــه نظام  ســــــمت  ــــــه  ب ــــــده  رن کنیــــــد.  فعــــــال  پاییــــــن  ســــــمت  ــــــه  ب را  کالچ  اهــــــرم   .۲۵

ســــــوپرت  فلکــــــه  کنیــــــد،  خــــــالص  را  اهــــــرم  شــــــیار  ــــــه  ب رســــــیدن  از  بعــــــد  کنــــــد.  مــــــی 

ــــــاال  ب ســــــمت  ــــــه  ب را  کالچ  اهــــــرم  و  بچرخانیــــــد  عقــــــب  ســــــمت  ــــــه  ب دور  نیــــــم  را  عرضــــــی 

کنیــــــد. خــــــالص  را  کالچ  اهــــــرم  پیــــــچ،  ابتــــــدای  ــــــه  ب رســــــیدن  از  بعــــــد  کنیــــــد.  فعــــــال 

فلکــــــه  روی  چــــــپ  دســــــت  و  کالچ  اهــــــرم  روی  راســــــت  دســــــت  ــــــه  مرحل ــــــن  ای در   

سوپرت عرضی باشد.

 اهرم چپ گرد و راست گرد در حالت راست گرد باشد.

 تعداد دوران سه نظام حتما روی ۴۵ دور بر دقیقه تنظیم شود.

دوپارچــــــه  مهــــــره  اهــــــرم  ندهیــــــد،  تغییــــــر  را  ســــــه نظام  دوران  تعــــــداد  ــــــه  مرحل ــــــن  ای از  بعــــــد   

را از درگیری خارج کنید و سوپرت فوقانی را نیز حرکت ندهید.

ــــــا  ب اشــــــکال  صــــــورت  در  کنیــــــد،  کنتــــــرل   ۲/۵ گام  ــــــده  رن شــــــابلن  ــــــا  ب را  شــــــده  ایجــــــاد  گام   .۲۶

راهنمایــی هنرٓاموز محترم ٓان را برطرف کنید (شكل ۱۱-۳۳).

۲۷. در صورت صحت گام، مرحله ۲۵ را با عمق نفوذ بیشتری تکرار کنید.

ٓامــــــوز  هنــــــر  از  دارد،  ــــــه  دندان عمــــــق  ــــــه  ب بســــــتگی   ۲۵ ــــــه  مرحل تکــــــرار  دفعــــــات  تعــــــداد   

محترم راهنمائی بگیرید.

محاســــــبه  عمــــــق  ــــــه  ب عرضــــــی  ســــــوپرت  عــــــدد  کــــــه  می شــــــود  تکــــــرار  ــــــی  زمان ــــــا  ت  ۲۵ ــــــه  مرحل  

شده در مرحله ۱۸ برسد.

کنتــــــرل  ار  پیــــــچ   ،M20 اســــــتاندارد  مهــــــره  از  اســــــتفاده  ــــــا  ب هــــــا،  ــــــه  دندان تکمیــــــل  از  بعــــــد   .۲۸

کنید.

۲۹. اهرم مهره دوپارچه را ٓازاد کنید و رنده را از قطعه کار دور کنید.

۳۰. دستگاه را خاموش كنيد.

۳۱. قطعه كار را باز كنيد و به هنرٓاموز محترم تحويل دهيد.

شكل ۱۱-۳۳



۲۰۵

توضیحات
نمره کسب 

شده

نمره 

پیشنهادی
عملیات

۲ ۲۰mm قطر  پیچ

۲ ۲/۵ mmگام پیچ

۲ ۳۰mm طول پیچ

۲ ۵mmعرض شیار

۲ ۱۶mm قطرگاه

۲
نحوه بستن شدن مهره 

روی پیچ

۴
رعایت نکات ایمنی و 

حفاظتی

۴ انضباط كاري

۲۰ جمع

۳۲. ابزار را باز كنيد و در محل مناسب قرار دهيد.

و  دســــــتگاه  روي  از  را  شــــــده  ايجــــــاد  براده هــــــاي  تمامــــــي  جــــــارو  و  فرچــــــه  از  اســــــتفاده  ــــــا  ب  .۳۳

اطراف ٓان جمع كنيد و به محل مناسب ببريد.

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

دســــــتگاه  كنــــــار  ــــــه  ب را  حركــــــت  قوطــــــي  ــــــد،  ببري راســــــت  ســــــمت  ــــــه  ب را  مرغــــــك  دســــــتگاه   .۳۵

مرغك ببريد و فك هاي سه نظام را ببنديد.

ارزشيابي



۲۰۶

دستوركار شماره ۳

تراشيدن پيچ هاي دو طرف دمبل

تجهيزات موردنياز

نام ابزارنام ابزار

رنده پيچ تراشي HSSدستگاه تراش

رنده شيارتراشي HSS با پهناي

۵ mm
شابلن رنده پيچ تراشي (˚۶۰)

كوليس ورنيه دار با دقت ۰/۰۵ 

ميلي متر
زيركاري با اندازه  هاي مختلف

شابلن دنده ميلي متري  روغن دان

M20 عينك محافظمهره استاندارد

وسايل تنظيف

 St 37 جنس: فوالد

مقياس:  1:1 

رسام

طراح

بازبين 

دســــــتوركار  ايجاد شــــــده  قطعــــــه  ابعــــــاد: 

شماره ۳ فصل دهم

 0.1mm :خطاي مجازطولي

 0.05mm :خطاي مجاز قطري

نام قطعه : دمبل



۲۰۷

مراحل انجام كار: 

۱. از سالم بودن دستگاه تراش اطمينان حاصل كنيد.

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

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

داخــــــل  در  كامــــــًال  ٓان  ــــــه  پل ــــــك  ي به طوري كــــــه  ــــــد،  ببندي ســــــه نظام  و  مرغــــــك  بيــــــن  قطعــــــه كار    .۴

سه نظام باشد(شكل ۱۱-۳۴).

باشــــــد. عمــــــود  قطعــــــه كار  ســــــطح  ــــــه  ب ٓان  لبــــــه  كــــــه  طــــــوي  ــــــد،  ببندي رنده گيــــــر  را در  شــــــيار  ــــــده  رن   -۵

را  دســــــتگاه  كنيــــــد،  تنظيــــــم  و  تعييــــــن  شيارتراشــــــي  ــــــراي  ب را  ســــــه نظام  دوران  تعــــــداد    -۶  

روشن كنيد و اهرم كالچ را فعال كنيد. 

كنيــــــد  ايجــــــاد  قطعــــــه كار  لبــــــه  از  ميلي متــــــري   ۴۳ ــــــه  فاصل در  نقشــــــه  ــــــق  مطاب شــــــياري    -۷

(شكل۱۱-۳۵).

۸-  رنده شيار را از داخل ثيار بيرون بكشيد.

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

تراشــــــي  پيــــــچ  شــــــابلن  كمــــــك  ــــــا  ب را  ٓان  ــــــوك  ن ــــــد.  ببندي رنده گيــــــر  در  را  پيچ تراشــــــي  ــــــده  رن   -۱۰

به سطح استوانه مرغك عمود كنيد( شكل۱۱-۳۶).

۱۱. مقدار عمق بار را برای گام ۲/۵ محاسبه کنید. 

۱۲. اهرم کالچ را فعال کنید و نوک رنده را به سطح کار مماس کنید.

ســــــطح  از  را  ــــــده  رن ــــــی  اصل ســــــوپرت  ــــــا  ب و  کنیــــــد  صفــــــر  را  عرضــــــی  ســــــوپرت  ورینــــــه   .۱۳

کار خارج کنید.

۱۴. اهرم کالچ را خالص کنید.

روی  را  ــــــی  اصل ــــــده  جعبه رن و  ميلي متــــــر   ۲/۵ گام  روی  را  پیشــــــروی  ــــــده  جعبه رن  .۱۵

دور ۴۵ تنظیم کنید.

مرکــــــز  ســــــمت  ــــــه  ب  ۰/۲mm ــــــدازه  ان ــــــه  ب را  ــــــده  رن ــــــوک  ن عرضــــــی  ســــــوپرت  کمــــــک  ــــــا  ب  .۱۶

حرکت دهید.

۱۷. اهرم مهره دو پارچه را درگیر کنید.

مــــــی  حرکــــــت  ســــــه نظام  ســــــمت  ــــــه  ب ــــــده  رن کنیــــــدم.  فعــــــال  پاییــــــن  ســــــمت  ــــــه  ب را  کالچ  اهــــــرم   .۱۸

نیــــــم  را  عرضــــــی  ســــــوپرت  فلکــــــه  کنیــــــد،  خــــــالص  را  اهــــــرم  شــــــیار  ــــــه  ب رســــــیدن  از  بعــــــد  کنــــــد. 

از  بعــــــد  کنیــــــد.  فعــــــال  ــــــاال  ب ســــــمت  ــــــه  ب را  کالچ  اهــــــرم  و  بچرخانیــــــد  عقــــــب  ســــــمت  ــــــه  ب دور 

رسیدن به ابتدای پیچ، اهرم کالچ را خالص کنید.

شكل ۱۱-۳۴

شكل ۱۱-۳۵

شكل۱۱-۳۶



۲۰۸

فلکــــــه  روی  چــــــپ  دســــــت  و  کالچ  اهــــــرم  روی  راســــــت  دســــــت  ــــــه  مرحل ــــــن  ای در   

سوپرت عرضی باشد.

 اهرم چپ گرد و راست گرد در حالت راست گرد باشد.

 تعداد دوران سه نظام حتما روی ۴۵ دور بر دقیقه تنظیم شود.

پارچــــــه  دو  مهــــــره  اهــــــرم  ندهیــــــد،  تغییــــــر  را  ســــــه نظام  دوران  تعــــــداد  ــــــه  مرحل ــــــن  ای از  بعــــــد   

را از درگیری خارج کنید و سوپرت فوقانی را نیز حرکت ندهید.

اشــــــکال  صــــــورت  در  کنیــــــد،  کنتــــــرل   ۲/۵ شــــــماره  ــــــده  رن شــــــابلن  ــــــا  ب را  شــــــده  ایجــــــاد  گام   .۱۹

با راهنمایــی هنرٓاموز محترم ٓان را بر طرف کنید (شكل ۱۱-۳۷).

ــــــه ۲۵ را بــــــا عمــــــق نفــــــوذ بیشــــــتری تکــــــرار کنید(شــــــكل ۱۱-۳۸). ۲۰. در صــــــورت صحــــــت گام، مرحل

ٓامــــــوز  هنــــــر  از  دارد،  ــــــه  دندان عمــــــق  ــــــه  ب بســــــتگی   ۲۵ ــــــه  مرحل تکــــــرار  دفعــــــات  تعــــــداد   

محترم راهنمائی بگیرید.

عمــــــق  ــــــه  ب عرضــــــی  ســــــوپرت  عــــــدد  کــــــه  شــــــود  میــــــپ  تکــــــرار  ــــــی  زمان ــــــا  ت  ۲۵ ــــــه  مرحل  

محاسبه شده در مرحله ۱۸ برسد.

کنتــــــرل  ار  پیــــــچ   ،M20 اســــــتاندارد  مهــــــره  از  اســــــتفاده  ــــــا  ب هــــــا،  ــــــه  دندان تکمیــــــل  از  بعــــــد   .۲۱

کنید(شكل ۱۱-۳۹).

۲۲. اهرم مهره دو پارچه را ٓازاد کنید و رنده را از قطعه کار دور کنید.

۲۳-  سه نظام را باز كنيد و قطعه كار را از داخل سه نظام خارج كنيد.

۲۴-  قطعه كار را برگردانيد و سمت پيچ شده را در داخل سه نظام قراردهيد.

وجــــــود  ــــــه  ب نيــــــز  قســــــمت  ــــــن  اي در  را  اول  ســــــمت  در  شــــــده  ايجــــــاد  قســــــمتهاي  تمامــــــي    -۲۵

ٓاوريد.

۲۶. دستگاه را خاموش كنيد.

۲۷. قطعه كار را باز كنيد و به هنرٓاموز محترم تحويل دهيد.

۲۸. ابزار را باز كنيد و در محل مناسب قرار دهيد.

و  دســــــتگاه  روي  از  را  شــــــده  ايجــــــاد  براده هــــــاي  تمامــــــي  جــــــارو  و  فرچــــــه  از  اســــــتفاده  ــــــا  ب  .۲۹

اطراف ٓان جمع كنيد و به محل مناسب ببريد.

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

دســــــتگاه  كنــــــار  ــــــه  ب را  حركــــــت  قوطــــــي  ــــــد،  ببري راســــــت  ســــــمت  ــــــه  ب را  مرغــــــك  دســــــتگاه   .۳۱

مرغك ببريد و فك هاي سه نظام را ببنديد.

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

شكل ۱۱-۳۹

شكل ۱۱-۳۷

شكل ۱۱-۳۸



۲۰۹

توضیحات
نمره کسب 

شده
نمره پیشنهادی عملیات

۲ ۲۰mm قطعه پيچ

۲
قطر گلوگاه 

  ۱۶mmشيار

۲  ۴۳mmطول پيچ

۲ ۵mmپهناي شيار

۲ ۲/۵mmگام پيچ

۲
نحوه بسته شدن مهره 

روي پيچ

۲ كيفيت سطح پيچ

۳
رعایت نکات ایمنی 

و حفاظتی

۳ انضباط كاري

۲۰ جمع

ارزشيابي



۲۱۰

فصل دوازدهم: قالویز  کاری

بعد از پایان این فصل از هنرجو انتظار می رود: ◄ 

-  قالویز را معرفی کند.

-  قالويزكاري را تعریف کند.

-   قالویز مناسب برای ایجاد یک مهره را انتخاب کند.

-  قطر مته مورد نیاز برای ایجاد یک مهره را محاسبه کند.

-   مطابق با نقشه و با استفاده از قالویز یک مهره ایجاد کند.

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



۲۱۱

مقدمه

اســــــتفاده  ــــــی  داخل پيچ تراشــــــي  و  ــــــزكاري  قالوي روش  دو  از  معمــــــوًال  مهــــــره  ســــــاخت  ــــــرای  ب  

می شود. در این فصل روش قالويزكاري توضیح داده خواهد شد.

۱۲-۱  قالویز 

ٓان  ــــــه  بدن روی  کــــــه  پیــــــچ،  ــــــه  ب شــــــبیه   و  ــــــر  تندب فــــــوالد  جنــــــس  از  اســــــت  ــــــزاری  اب ــــــز  قالوی

شــــــده  ایجــــــاد  شــــــیار  چهــــــار  ــــــا  ی ســــــه  گــــــوه،  ــــــه  زاوی همچنیــــــن  و  ــــــراده  ب ــــــه  زاوی تٔامیــــــن  به منظــــــور 

انتهــــــای  می شــــــود.  اســــــتفاده  نیــــــز  روغــــــن کاری  و  ــــــراده  ب خــــــروج  ــــــرای  ب شــــــیارها  ــــــن  ای از  اســــــت. 

داخــــــل  در  ٓان را  بتــــــوان  ــــــا  ت می ســــــازند  چهارگــــــوش  به صــــــورت  معمــــــوًال  را  ــــــز  قالوی ــــــه  دنبال

شــــــکل های  شــــــود.  ــــــده  چرخان ســــــوراخ  داخــــــل  در  ٓان  توســــــط  ــــــز  قالوی و  بســــــته  ــــــز  قالوی دســــــته 

(۱۲-۱) و (۱۲-۲) قالویز و دسته قالویز را نشان می دهند.

ــــــک  ی هــــــر  باشــــــند،  ــــــرداري  براده ب قابلیــــــت  دارای  ــــــد  بای ــــــز  قالوی دندانه هــــــای  این کــــــه  به دلیــــــل 

ســــــخت  قطعــــــات  ــــــرای  ب کــــــه  ــــــی  قالویزهایــ در  هســــــتند.  ــــــراده  ب و  ٓازاد  ــــــه  زاوی دارای  ٓان هــــــا  از 

ــــــراده  ب و  گــــــوه  ٓازاد،  ــــــه  زاوی  (۳-۱۲) شــــــکل  اســــــت.  صفــــــر  ٓازاد  ــــــه  زاوی ــــــد،  مي رون ــــــه كار  ب

برای هر دندانه را نمایش می دهد.

۱۲-۲اندازه قالویز

قطــــــر  عــــــدد  ــــــا  ب و  می شــــــوند  اســــــتفاده  اســــــتاندارد  مهره  هــــــای  تولیــــــد  ــــــرای  ب معمــــــوًال  قالویزهــــــا   

شــــــیارهای  وجــــــود  به دلیــــــل  همچنیــــــن  می شــــــوند.  مشــــــخص  می کننــــــد،  ایجــــــاد  کــــــه  مهــــــره ای  ــــــزرگ  ب

ــــــرای  ــــــذا ب ــــــه نيســــــت، ل ــــــک مرحل ــــــه تولیــــــد مهــــــره در ی ــــــادر ب ــــــز ضعیــــــف شــــــده و ق ــــــه قالوی ــــــراده، بدن ب

در  مهــــــره  ــــــا  ت می ســــــازند  ســــــه تایــی  ســــــری های  در  را  قالویزهــــــا  ــــــرداري،  براده ب حجــــــم  کاســــــتن 

قالویزهــــــای  ســــــری  ــــــد  بای  M20 مهــــــره  ایجــــــاد  ــــــرای  ب مثــــــال  به عنــــــوان  شــــــود.  ایجــــــاد  ــــــه  مرحل ســــــه 

(شــــــکل۴-۱۲). شــــــود  تهیــــــه  اســــــت،  ــــــس رو  پ و  میــــــان رو  پیــــــش رو،  ــــــز  قالوی شــــــامل  کــــــه   M20

شكل ۱-۱۲

شكل۲-۱۲

شكل۴-۱۲

شكل۳-۱۲

زواياي اصلي لبه برنده براي قالويز كاري 

براي قطعات سخت

زواياي اصلي لبه برنده براي قالويز كاري 

براي قطعات نرم



۲۱۲

شكل ۵-۱۲

شــــــکل)  ــــــره ای  دای (خــــــط  یک خــــــط  عالمــــــت  ــــــا  ب ــــــز  قالوی ــــــن  ای پیــــــش رو:  ــــــز  قالوی ــــــف)  ال

انجــــــام  را  ــــــرداري  براده ب حجــــــم  از  درصــــــد   ۵۵ حــــــدود  و  می شــــــود  مشــــــخص  ــــــه  بدن روی 

می دهد و باید ابتدا از این قالویز استفاده شود.

می شــــــود  مشــــــخص  ــــــه  بدن روی  خــــــط  دو  عالمــــــت  ــــــا  ب ــــــز  قالوی ــــــن  ای میــــــان رو:  ــــــز  قالوی ب) 

ــــــز  قالوی از  ــــــس  پ ــــــد  بای و  می دهــــــد  انجــــــام  را  ــــــرداري  براده ب حجــــــم  از  درصــــــد   ۲۵ حــــــدود  و 

پیش رو استفاده شود.

حــــــدود  و  ــــــدارد  ن وجــــــود  عالمتــــــی  هیــــــچ  ــــــز  قالوی ــــــن  ای ــــــه  بدن روی  ــــــس رو:  پ ــــــز  قالوی پ) 

ــــــز  قالوی ــــــن  ای از  کار  تکمیــــــل  ــــــرای  ب و  می دهــــــد  انجــــــام  را  ــــــرداري  براده ب حجــــــم  از  ۲۰درصــــــد 

استفاده می شود.

شــــــوند،  درگیــــــر  کار  ــــــا  ب به راحتــــــی  ــــــرداري  براده ب شــــــروع  در  قالویز هــــــا  این کــــــه  ــــــرای  ب توجــــــه: 

ــــــرش  ب قســــــمت  ٓان را  کــــــه  می ســــــازند  مخروطــــــی  به صــــــورت  را  ٓان هــــــا  ابتــــــدای  قســــــمت 

ــــــا  ب ــــــس رو  پ و  میــــــان رو  پیــــــش رو،  قالویزهــــــای  در  ــــــرش  ب قســــــمت  شــــــیب  ــــــه  زاوی می نامنــــــد. 

هم متفاوت است (شکل۵-۱۲).

۱۲-۳  قالويزكاري 

اســــــتوانه ای  ســــــوراخ  ــــــك  ي درون  در  ٓان  طــــــی  کــــــه  می شــــــود  گـفتــــــه  ــــــی  عملیات ــــــه  ب ــــــزكاري  قالوي

در  ســــــوراخی  ابتــــــدا  کــــــه  اســــــت  الزم  ــــــزكاري  قالوي انجــــــام  ــــــرای  ب می شــــــود.  ایجــــــاد  ــــــده  دن

ــــــس رو  پ و  میــــــان رو  پیــــــش رو،  ترتیــــــب  ــــــه  ب را  قالویزهــــــا  ســــــپس  و  شــــــود  ایجــــــاد  قطعــــــه  داخــــــل 

ــــــرای  ب ــــــز کاری  قالوی معمــــــوًال  شــــــود.  کامــــــل  دندانه هــــــا  شــــــکل  ــــــا  ت ــــــده  چرخان ٓان  داخــــــل  در 

ایجاد مهره های دنده مثلثي و راست گرد استفاده می شود. 

قسمت برش
قالويز پيش رو

قالويز ميان رو

قالويز پس رو

قسمت برش

قسمت برش



۲۱۳

۱۲-۴ ایجاد سوراخ به منظور قالويزكاري 

کمــــــی  ــــــد  باي می شــــــود،  ایجــــــاد  قطعــــــه كار  در  ــــــزکاری  قالوی به منظــــــور  کــــــه  ســــــوراخی  قطــــــر 

ــــــاد  ب دندانه هــــــا  لبه هــــــای  فشــــــار،  ــــــر  اث در  ــــــرا  زی باشــــــد،  مهــــــره  کوچــــــک  قطــــــر  ــــــدازه  ان از  ــــــر  بزرگ ت

دندانه هــــــا  ســــــطح  ناصافــــــی  ــــــر  ب عــــــالوه   نباشــــــد  مناســــــب  ســــــوراخ  قطــــــر  ــــــدازه  ان اگــــــر  مي كنــــــد. 

مناســــــب  متــــــه  قطــــــر  مــــــی رود.  ــــــاال  ب ٓان  شکســــــتن  احتمــــــال  و  کــــــرده  گیــــــر  کار  در  ــــــز  قالوی

جهت سوراخ کردن مهره برای مهره های ميلي متری مطابق زیر محاسبه می شود.

        D=d-p  M6 برای مهره تا اندازه                         :DIN الف) استاندارد

D=d-۱/۱p  M6 برای مهره بزرگ  تر از                                            

                                                           D=d-p  :ISO ب) استاندارد

که دراین روابط: 

D قطر مته مورد نیاز 

d قطر بزرگ مهره 

P گام مهره 

۵-۱۲  قالويزكاري روی دستگاه تراش 

کنیــــــد. عمــــــل  ــــــر  زی ترتیــــــب  ــــــه  ب ــــــراش  ت دســــــتگاه  روی  ــــــزكاري،  قالوي روش  ــــــه  ب مهــــــره  ایجــــــاد  ــــــرای  ب

ــــــاه  کوت کامــــــًال  (قطعــــــه كار  ــــــد  ببندی ســــــه نظام  در  مناســــــب  به طــــــور  را  بریده شــــــده  قطعــــــه كار    .۱

بسته شود).

۲.  قطعه كار را پيشاني تراشي کنید تا سطح پیشانی ٓان صاف شود.

۳.  مرکز قطعه كار را مته مرغك بزنید.

ســــــوراخ  متــــــه  همــــــان  ــــــا  ب را  قطعــــــه كار  مرکــــــز  و  کنیــــــد  تعییــــــن  را  ــــــزكاري  قالوي ــــــرای  ب متــــــه  قطــــــر    .۴

کنید. (در صورت بزرگ بودن قطر مته از پيش مته مناسب استفاده کنید). 

می توانیــــــد  ــــــن کار  ای ــــــرای  ب همچنیــــــن  بزنیــــــد.  ــــــخ  پ متــــــه خزینــــــه،  از  اســــــتفاده  ــــــا  ب را  ســــــوراخ  لبــــــه   .۵

با رنده و به صورت مخروط تراشی لبه سوراخ را پخ بزنید (شکل ۱۲-۶).

ــــــدازه الزم برســــــانید. ــــــه ان ــــــا اســــــتفاده از پيشاني تراشــــــي پهنــــــای مهــــــره را ب ۶.  قطعــــــه كار را برگردانیــــــد و ب

۷.  لبه دیگر سوراخ را با استفاده از مته خزینه و یا مخروط تراشی پخ بزنید.

۸.  دستگاه تراش را خاموش کنید.

درون  را  ــــــز  قالوی ــــــرش  ب قســــــمت  و  ــــــد  ببندی ــــــز  قالوی دســــــته  ــــــه  ب را  پیــــــش رو  ــــــز  قالوی   .۹

گیــــــرد  قــــــرار  عمــــــود  کامــــــًال  مهــــــره  ــــــه  ب نســــــبت  ــــــز  قالوی این کــــــه  ــــــرای  ب دهیــــــد.  قــــــرار  مهــــــره  ســــــوراخ 
شكل۱۲-۶

ــــــا  ب اســــــت  بهتــــــر  ســــــوراخ  ایجــــــاد  از  بعــــــد 

ســــــوراخ  لبــــــه  خزینــــــه،  متــــــه  از  اســــــتفاده 

ــــــز  قالوی اوًال  ــــــرا  زی شــــــود،  ــــــخ زده  پ

می گیــــــرد  قــــــرار  ســــــوراخ  در  به راحتــــــی 

ابتــــــدای  در  پلیســــــه  تولیــــــد  از  ثانیــــــًا  و 

سوراخ جلوگیری می شود.

نكته



۲۱۴

پشــــــت  در  را  مرغــــــک  ــــــوک  ن و  بلغزانیــــــد  قطعــــــه كار  به ســــــمت  را  دســــــتگاه   ،(۷-۱۲ (شــــــکل 

قالویز قرار دهید (شکل ۱۲-۸).

۱۰.  جعبه دنده اصلی را در كم ترین تعداد دوران قرار دهید.

ــــــس  پ بچرخانیــــــد.  ســــــاعت  عقربه هــــــای  جهــــــت  در  را  ــــــز  قالوی دســــــته  دســــــت  به وســــــیله    .۱۱

ســــــاعت  عقربه هــــــای  خــــــالف  جهــــــت  در  دور  یک چهــــــارم  را  ــــــز  قالوی گــــــردش،  دور  هــــــر  از 

ــــــه  ب حيــــــن  نکنــــــد.در  گیــــــر  قطعــــــه كار  در  ــــــز  قالوی و  شــــــوند  قطــــــع  براده هــــــا  ــــــا  ت بچرخانیــــــد 

طورمرتب قالويز را روغن كاري كنيد.

مجــــــددًا  مرغــــــک  ــــــا  ت بچرخانیــــــد  را  فلكه مرغــــــك  ــــــز،  قالوی دوران  دور  ــــــک  ی هــــــر  از  بعــــــد    .۱۲

در پشت قالویز قرار گیرد.

مهــــــره  درون  از  پیــــــش رو  ــــــز  قالوی دندانه هــــــای  كــــــه  دهیــــــد  ادامــــــه  ــــــي  جايــ ــــــا  ت را  کار  ــــــن  ای   .۱۳

بگذرد. سپس قالویز پیش رو را از مهره خارج کنید.

دهیــــــد.  انجــــــام  نیــــــز  ــــــس رو  پ و  میــــــان رو  ــــــز  قالوی ــــــرای  ب ۱۳را  ــــــا  ت  ۹ مراحــــــل    .۱۴

(شکل هاي۱۲-۹ و ۱۰-۱۲)

کنیــــــد. ــــــاز  ب و  کنتــــــرل،  اســــــتاندارد  پیــــــچ  ــــــک  ی از  اســــــتفاده  ــــــا  ب را  مهــــــره  می توانیــــــد  ــــــان  پاي در   .۱۵

شكل ۱۲-۷

شكل ۱۲-۸

شكل ۱۲-۹

شكل ۱۲-۱۰

۶-۱۲ نکات ایمنی و حفاظتی

خامــــــوش  را  دســــــتگاه  حتمــــــًا  ــــــراش  ت دســــــتگاه  روی  ــــــزكاري  قالوي هنــــــگام  در    .۱

کنید.

میــــــان رو  دوم  پیــــــش رو،  (اول  کنیــــــد  اســــــتفاده  به ترتیــــــب  را  قالویزهــــــا  همیشــــــه    .۲

و سوم پس رو).

۳.  در هنگام قالويزكاري، قالویز را روغن کاری کنید.

و  کنیــــــد  ٓازاد  را  ــــــز  قالوی عکــــــس،  حرکــــــت  ــــــا  ب ــــــز،  قالوی گیرکــــــردن  صــــــورت  در    .۴

از اعمال نیروی زیاد بپرهيزيد، زيرا ممکن است قالویز بشکند.

۵.  برای عمود قرارگرفتن قالویز از مرغک کمک بگیرید.



۲۱۵

پرسش هاي پايان فصل

۱.  قالویز چیست؟

۲.  قالويزكاري را شرح دهید.

۳.  قالویزها را بر چه اساسی شماره بندی می کنند و می سازند؟ شرح دهید.

۴.  براي ساخت مهره M20 قطعه كار را با چه مته ای سوراخ می کنند؟ 

۵.  کاربرد قسمت برش قالویز چیست؟



۲۱۶

دستوركار

قالويزكاري روي دستگاه تراش (ايجاد مهره)

تجهيزات مورد نياز

نام ابزارنام ابزار

رنده روتراشي HSSدستگاه تراش

ميلي متــــــرزيركاري دراندازه هاي مختلف  ۰/۰۵ دقــــــت  ــــــا  ب ورنيــــــه دار  كوليــــــس 

M20 روغن  دانسري قالويز

سه نظام مته و ٓاچار مخصوص ٓانقالويز گردان

مته مرغككالهك

مته با قطرهاي مناسب براي ايجاد 

سوراخ مهره

عينك محافظ

ٓاچار رينگي ۱۹كمان  اّره

وسايل تنظيف

 ۳ شــــــماره  ــــــن  تمري در  شــــــده  ايجــــــاد  ازقطعــــــه  اره  كمــــــان  از  اســــــتفاده  ــــــا  ب قطعــــــات  ــــــن  اي توّجــــــه: 

فصل يازدهم بريده شود.

 St 37 جنس: فوالد

مقياس:  1:1 

رسام

طراح

بازبين 

ابعاد: 20×40∅

 0.1mm :خطاي مجازطولي

 0.05mm :خطاي مجاز قطري

نام قطعه:مهره دمبل

تعداد قطعه:۲ عدد



۲۱۷

مراحل انجام كار 

(توجه : تمامي مراحل انجام كار براي دو قطعه انجام شود.)

۱.  از سالم بودن دستگاه تراش اطمينان حاصل كنيد.

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

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

بيــــــرون  ازســــــه نظام  ازطــــــول  ميلي متــــــر   ۵ كــــــه  ــــــد  ببندي ســــــه  نظــــــام  در  طــــــوري  را  قطعــــــه كار    .۴

بماند(شكل ۱۲-۱۱).

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

پيشاني قطعه كار زاويه دهيد.

را  دســــــتگاه  كنيــــــد.  تنظيــــــم  و  تعييــــــن  پيشاني تراشــــــي  ــــــراي  ب را  ســــــه نظام  دوران  تعــــــداد    .۶

روشن كنيد و اهرم كالچ را فعال كنيد.

۷.  قطعه كار را پيشاني تراشي كنيد تا اثر كمان اره ازبين برود.

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

۹. سه نظام را باز كنيد و قطعه كار را از داخل ٓان خارج كنيد.

۱۰.  قطعه كار را برگردانيد و ٓان را مانند مرحله ۴ در داخل سه نظام ببنديد.

۱۱.  اهرم كالچ را فعال كنيد.

ــــــه ۱۵mm برسد(شــــــكل ۱۲-۱۲). ب ــــــا پهنــــــاي قطعــــــه كار  ت ۱۲.  قطعــــــه كار را پيشــــــاني تراشــــــي كنيــــــد 

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

ٓان  جــــــاي  ــــــه  ب را  متــــــه  ســــــه نظام  و  كنيــــــد  خــــــارج  مرغــــــك  دســــــتگاه  داخــــــل  از  را  مرغــــــك    .۱۴

در داخل دستگاه مرغك قراردهيد.

۱۵.  مته مرغك را در داخل سه نظام مته ببنديد.

۱۶.  تعداد دوران سه نظام را روي دور ۱۰۰۰ تنظيم كنيد.

۱۷.  اهرم كالچ را فعال كنيد و مركز قطعه كار را مته مرغك بزنيد.

۱۸.  اهرم كالچ را خالص كنيد.

الزم  مته هــــــاي  پيــــــش  و  كنيــــــد  محاســــــبه  را   M20 ــــــز  قالوي ــــــراي  ب نيــــــاز  مــــــورد  متــــــه  قطــــــر    .۱۹

براي ٓان را تعيين كنيد.

۲۰.  در مركز قطعه كار سوراخي با قطر مته معين شده بوجود ٓاوريد.

همــــــان  قطــــــر  براســــــاس  را  ســــــه نظام  دوران  تعــــــداد  ابتــــــدا  هرمتــــــه،  از  اســــــتفاده  ــــــراي  ب  

مته تعيين و تنظيم كنيد.

شكل ۱۲-۱۱

شكل ۱۲-۱۲



۲۱۸

۲۱.  دستگاه مرغك را به سمت راست دستگاه ببريد.

ــــــدازه ˚45 انحــــــراف دهيد(شــــــكل ۱۲-۱۳). ــــــه ان ــــــي را ب ــــــا كمــــــك ٓاچــــــار رينگــــــي ســــــوپرت فوقان ۲۲. ب

۲۳.  اهرم كالچ را فعال كنيد.

ــــــخ ˚45×2 را در ابتــــــداي ســــــوراخ ايجــــــاد كنيــــــد (شــــــكل ۱۲-۱۴). ــــــي پ ــــــا كمــــــك ســــــوپرت فوقان ۲۴. ب

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

۲۶.  سه نظام را باز كنيد و قطعه كار را خارج كنيد.

۲۷.  قطعه كار را برگردانيد و داخل سه نظام ببنديد.

ــــــخ ˚45×2 را در طــــــرف دوم ايجــــــاد كنيــــــد. ــــــي پ ــــــا كمــــــك ســــــوپرت فوقان ۲۸.  هماننــــــد طــــــرف قبــــــل ب

ــــــد. بياوري عقــــــب  كامــــــًال  را  عرضــــــي  وســــــوپرت  برگردانيــــــد  اول  ــــــت  حال ــــــه  ب را  ــــــي  فوقان ســــــوپرت    .۲۹

مناســــــب  محــــــل  در  و  بازكنيــــــد  دســــــتگاه  ازروي  را  ــــــده  رن و  كنيــــــد  خامــــــوش  را  دســــــتگاه    .۳۰

قرار دهيد.

۳۱.  جعبه دنده اصلي را روي كم ترين دور قراردهيد.

۳۲.  قالويز پيش رو در داخل دسته قالويز ببنديد.

۳۳.  قالويز را در ابتداي سوراخ قرار دهيد (شكل۱۲-۱۵).

كار  ــــــن  اي قرادهيــــــد.  ــــــز  قالوي پشــــــت  را  مرغــــــك  و  ــــــد  بياوري ــــــو  جل را  مرغــــــك  دســــــتگاه    .۳۴

سبب مي شود كه قالويز نسبت به قطعه كار عمود باشد(شكل ۱۲-۱۶).

شــــــود. ــــــده  دن ســــــوراخ  داخــــــل  ــــــا  ت بچرخانيــــــد  ســــــوراخ  داخــــــل  را  ــــــز  قالوي دســــــت  كمــــــك  ــــــا  ب   -۳۵

 در تمامي مراحل مطمئن باشيد كه دستگاه خاموش است.

مي شــــــود،مجددًا  ايجــــــاد  ــــــه  فاصل ــــــز  قالوي و  مرغــــــك  بيــــــن  ــــــز،  قالوي ــــــدن  چرخان دو  هــــــر  در   

مرغك را به قالويز بچسبانيد.

ــــــا  ب را  ــــــز  قالوي و  كنيــــــد  خــــــودداري  ــــــه  اضاف فشــــــار  از  ــــــز  قالوي گيرافتــــــادن  صــــــورت  در   

چرخشهاي مخالف ٓازاد كنيد.

 در حين چرخاندن قالويز، بايد مرتبًا ٓان را روغن كاري كرد.

بيــــــرون  ســــــوراخ  داخــــــل  از  را  ــــــز  قالوي ســــــوراخ،  انتهــــــاي  از  ــــــز  قالوي خارج شــــــدن  از  بعــــــد    .۳۶

بياوريد.

بچرخانيــــــد. قطعــــــه كار  داخــــــل  در   ۳۶ ــــــا  ت  ۳۲ مراحــــــل  هماننــــــد  نيــــــز  را  رو  ميــــــان  ــــــز  قالوي   .۳۷

۳۸.  قالويز پسرو را همانند مراحل ۳۲ تا ۳۶ در داخل قطعه كار  بچرخانيد.

۳۹ . بعد از اتمام كار دستگاه مرغك را به سمت راست دستگاه تراش ببريد.

۴۰.  قوطي حركت را كنار دستگاه مرغك ببريد.

شكل ۱۲-۱۵

شكل۱۲-۱۶

شكل ۱۲-۱۳

شكل ۱۲-۱۴



۲۱۹

۴۱.  قطعه كار را باز كنيد و به هنرٓاموز محترم تحويل دهيد.

و  دســــــتگاه  روي  از  را  ايجادشــــــده  براده هــــــاي  تمامــــــي  جــــــارو  و  فرچــــــه  از  اســــــتفاده  ــــــا  ب   .۴۲

اطراف ٓان جمع كنيد و به محل مناسب ببريد.

۴۳.  با استفاده از نخ پنبه كليه قسمت هاي دستگاه را پاك كنيد.

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

توضیحات
نمره کسب 

شده

نمره 

پیشنهادی
عملیات

۳
اندازه پهناي قطعه كار 

۱۵mm

۳
اندازه پخ لبه سوراخ 

mm 2×45˚

۳
دنده ايجاد شده در 

M20 داخل قطعه

۳ كيفيت سطح

۴
رعایت نکات ایمنی 

و حفاظتی

۴ انضباط كاري

۲۰ جمع

ارزشيابي



۲۲۰

فصل سیزدهم: آج زني

هدف هاي رفتاري ◄ 

پس از ٓاموزش اين فصل از هنرجو انتظار مي رود:

- آج زني را تعریف کند.

-  هدف از آج زني در قطعات را شرح دهد.

-  نحوه انجام عملیات آج زني را شرح دهد.

-كاربرد قرقره آج زني را شرح دهد و انواع ٓان را نام ببريد.

- كاربرد نگهدارنده قرقره را شرح دهد و انواع ٓان را نام ببريد.

-  ابزار آج زني را به طور مناسب در دنده گیر ببندد.

- قطر قطعه كار را برای آج زني محاسبه کند.

-  عملیات آج زني را روی قطعه كار انجام دهد.

-  نکات ایمنی و حفاظتی را در هنگام انجام عملیات آج زني رعایت کند.



۲۲۱

مقدمه

روی  برجســــــتگی های  ــــــه  ب نوشــــــیدنی  بطــــــری  درب  بازکــــــردن  هنــــــگام  در  تاکنــــــون  ــــــا  ٓای  

ایجــــــاد  بطــــــری،  درب  ســــــطح  در  فرمــــــي  چنيــــــن  ايجــــــاد  از  هــــــدف  ــــــد؟  کرده ای دقــــــت  ٓان 

شــــــكل  ــــــد  چرخان ٓان را  بتــــــوان  ــــــر  راحت ت ــــــا  ت اســــــت  بطــــــری  درب  و  دســــــت  بیــــــن  اصطــــــکاک 

چنیــــــن  ٓان هــــــا  ســــــطح  در  اســــــت  الزم  کــــــه  دارد  وجــــــود  ــــــی  قطعات نیــــــز  صنعــــــت  در   .۱۳-۱

گـفتــــــه  آج  اصطالحــــــًا  برجســــــتگی ها  ــــــن  ای ــــــه  ب باشــــــد.  داشــــــته  وجــــــود  برجســــــتگی هایــی 

می شود. در شکل هاي۲-۱۳ نمونه ای از این قطعات مشاهده می شود.

شكل ۱۳-۲

شكل ۱۳-۱

۱۳-۱آج زني

ــــــي  آج زن می گوینــــــد.  ــــــي  آج زن اســــــتوانه ای  قطعــــــات  ســــــطح  روی  برجســــــتگی  ایجــــــاد  ــــــه  ب

فراينــــــد،  ــــــن  ای در  می شــــــود.  انجــــــام  ــــــراش  ت دســــــتگاه  روی  کــــــه  اســــــت  ــــــي  فرايندهايــ از  یکــــــی 

ســــــطحی  دارای  کــــــه  ــــــزاری  اب توســــــط  نیــــــرو  اعمــــــال  ــــــا  ب بلکــــــه  نمی افتــــــد،  اتفــــــاق  ــــــرداري  براده ب

فــــــرم  و  مي گيــــــرد  قــــــرار  فشــــــار  تحــــــت  گــــــردش  حــــــال  در  قطعــــــه كار  ســــــطح  اســــــت،  برجســــــته 

ابزار روی ٓان حک می شود.

۱۳-۲  ابزار آج زني

ابزار آج زني از دو قسمت تشکیل شده است.

۱۳-۲-۱ قرقره آج زني:

مختلفــــــی  فرم هــــــای  دارای  و  می شــــــوند  ســــــاخته  ابزارســــــازی  فــــــوالد  جنــــــس  از  قرقره هــــــا  ــــــن  ای  

هستند که در شکل ۳-۱۳ نشان داده شده است.
شكل ۱۳-۳

قرقره آج هاي ريز

قرقره آج هاي درشت

آج مايل
آج صاف

آج ضربدري



۲۲۲

و  قطــــــر  طــــــول،  ــــــه  ب قرقــــــره،  گام  دارد.  ــــــام  ن گام  یکدیگــــــر،  ــــــا  ب قرقــــــره  روی  خطــــــوط  ــــــه  فاصل

 ۱۳-۱ جــــــدول  از  می توانیــــــد  مناســــــب  گام  انتخــــــاب  ــــــرای  ب دارد.  بســــــتگی  قطعــــــه  جنــــــس 

استفاده کنید.

جدول ۱۳-۱

طول قطعه كارقطر قطعه كار

براي تمام موارد
براي الستيك 

سخت

براي فوالد، برنج،

 ٓالومينيم و فيبر

براي فوالد، برنج،

 ٓالومينيم 

و فيبر

براي فوالد

تمام طول ها

تمام طول ها

تا

تا

تا

بيشتر از

بيشتر از

انتخاب گام قرقره هاي آج بر حسب طول، قطر و جنس قطعه كار



۲۲۳

شكل ۱۳-۴

شكل ۱۳-۵

شكل ۸-۱۳شكل ۷-۱۳شكل ۱۳-۶

۱۳-۲-۲ نگه دارنده قرقره:

دارد،  نگــــــه  جانبــــــی  حرکــــــت  امــــــکان  و  لقــــــی  ــــــدون  ب بایدقرقــــــره را  قرقــــــره  ــــــده  نگه دارن  

توســــــط  معمــــــوًال  قرقره هــــــا  باشــــــد.  داشــــــته  ــــــی  دوران حرکــــــت  به راحتــــــی  قرقــــــره  به طوری کــــــه 

پین در داخل نگه دارنده نصب می شوند. نگه دارنده ها به دو شکل هستند.

دارد(شــــــکل  وجــــــود  قرقــــــره  ــــــک  ی نصــــــب  محــــــل  فقــــــط  ــــــده  نگه دارن ــــــوع  ن ــــــن  ای در  ــــــف)  ال

 .(۱۳-۴

ب) در نوع دوم نگه دارنده ها محل نصب دو قرقره وجود دارد. (شکل ۱۳-۵) 

ــــــد.  گیرن قــــــرار  یکدیگــــــر  به مــــــوازات  ــــــد  بای قرقره هــــــا  محــــــور  نگه دارنده هــــــا  ــــــوع  ن ــــــن  ای در 

نگه دارنده های نوع دوم ممکن است در شکل های گوناگوني ساخته شوند. 

۱۳-۳ تنظیم ابزار آج زني:

بســــــته  رنده گيــــــر  ــــــه  ب طــــــوری  ــــــد  بای هســــــتند،  قرقــــــره  ــــــک  ی دارای  کــــــه  ــــــي  آج زن ابزارهــــــای  ــــــف)  ال

شوند که وسط قرقره ٓان ها هم راستای نوک مرغک قرار گیرد(شکل ۱۳-۶). 

بســــــته  رنده گيــــــر  ــــــه  ب طــــــوری  ــــــد  بای هســــــتند،  قرقــــــره  دو  دارای  کــــــه  ــــــي  آج زن ابزارهــــــای  ب) 

شوند که نوک مرغک در وسط دو قرقره قرار گیرد (شکل ۱۳-۷). 

قرقــــــره  ســــــطح  کــــــه  باشــــــند  شــــــده  بســــــته  ــــــه ای  به گون ــــــد  بای ابزارهــــــا  ــــــن  ای دوي  هــــــر  همچنیــــــن 

لبــــــه  کــــــه  به طــــــوری  بســــــازد،  درجــــــه  حــــــدود˚۲  در  ــــــه ای  زاوی قطعــــــه كار  ســــــطح  ــــــه  ب نســــــبت 

درگیــــــر  قطعــــــه كار  ــــــا  ب ــــــر  زودت و  باشــــــد  ــــــر  جلوت ٓان  راســــــت  ســــــمت  لبــــــه  از  قرقــــــره  چــــــپ  ســــــمت 

شود. (شکل ۸-۱۳) در غیر این صورت آج ها با هم تداخل پیدا می کنند.

۲ درجه



۲۲۴

۱۳-۴ عملیات آج زني

برای انجام عملیات آج زني به ترتیب زیر عمل کنید.

بســــــتن  بلنــــــد  ــــــه  ب مجبــــــور  صورتی کــــــه  در  ــــــد.  ببندی ســــــه نظام  در  ــــــاه  کوت به طــــــور  را  قطعــــــه كار    .۱

قطعه كار هستید، از مرغک کمک بگیرید.

قطعــــــه کار  قطــــــر  ــــــي  آج زن از  پيــــــش  ــــــد  بای اســــــت،  مهــــــم  ــــــي  آج زن از  بعــــــد  قطعــــــه كار  قطــــــر  اگــــــر    .۲

از  ــــــس  پ قطعــــــه  قطــــــر  شــــــکل،  تغییــــــر  و  فشــــــار  ــــــر  اث ــــــر  ب ــــــي  آج زن عملیــــــات  در  شــــــود.  تنظیــــــم 

ــــــي  آج زن عمــــــل  از  قبــــــل  قطعــــــه كار  قطــــــر  ــــــس  پ می شــــــود.  ــــــه  اضاف گام  نصــــــف  ــــــدازه  ان ــــــه  ب ــــــي  آج زن

باید به اندازه نصف گام قرقره از اندازه نهایــی كمتر باشد.

كنيــــــد. انتخــــــاب  آج  طول،جنسوشــــــكل  قطــــــر،  ــــــه  ب توجــــــه  ــــــا  ب را  ــــــي  آج زن ــــــزار  اب   .۳

۴.ابزار آج زني را همانند شرايط توضيح داده شود در قسمت۱۳-۳ ببنديد.

کنیــــــد. ــــــک  نزدی قطعــــــه كار  ابتــــــدای  ــــــه  ب را  ــــــزار  اب عرضــــــی  و  ــــــی  طول ســــــوپرت  از  اســــــتفاده  ــــــا  ب   .۵

ســــــازيد. فعــــــال  را  کالچ  اهــــــرم  و  کنیــــــد  تنظیــــــم  روتراشــــــی  ــــــت  حال نصــــــف  را  دوران  تعــــــداد    .۶

وورنيــــــه  کنیــــــد  ممــــــاس  کار  ســــــطح  ــــــه  ب را  قرقــــــره  عرضــــــی  ســــــوپرت  از  اســــــتفاده  ــــــا  ب   .۷

سوپرت عرضي را روي صفر تنظيم كنيد .

ــــــا قطعــــــه كار فشــــــرده  ت به ســــــمت مرکــــــز قطعــــــه كار حرکــــــت دهیــــــد  ٓارامــــــی ســــــوپرت عرضــــــی را  ــــــه  ب   .۸

ــــــدازه نصــــــف گام مي باشــــــد. ــــــه ان ــــــان گردد.مقــــــدار حركــــــت ســــــوپرت عرضــــــي ب شــــــود و شــــــکل  آج نمای

حرکــــــت  ــــــن  ای دهیــــــد.  حرکــــــت  کار  طــــــول  در  را  ــــــزار  اب آج،  شــــــکل  تكميــــــل  از  ــــــس  پ   .۹

مقــــــدار  خــــــودکار  ــــــت  حال در  گیــــــرد.  انجــــــام  خــــــودکار  و  دســــــتی  به صــــــورت  ــــــد  می توان

پیشروی را به اندازه نصف گام قرقره انتخاب کنید(شكل ۱۳-۹).

کنیــــــد،  قطــــــع  را  ــــــزار  اب خــــــودکار  حرکــــــت  موردنظــــــر،  طــــــول  انتهــــــای  ــــــه  ب رســــــیدن  از  بعــــــد    .۱۰

ابزار را از روی قطعه كار جدا سازيد و اهرم کالچ را خالص كنيد.

شكل ۹-۱۳ بعد از انجام آج زني قطر 

قطعه افزايش مي يابد

۵-۱۳ نکات ایمنی و حفاظتی 

۱.  ابزار آج زني را متناسب با قطر، طول، جنس و شکل نقشه کار انتخاب کنید.

۲.  قطر قطعه كار را متناسب با گام قرقره بتراشید.

۳.  در هنگام آج زني قرقره و محور ٓان را روغن کاري کنید.

۴.  برای کنترل کامل شدن شکل آج، از دست استفاده نکنید.

ســــــازيد. خــــــارج  درگیــــــري  از  را  صلیبــــــی  اهــــــرم  کالچ،  اهــــــرم  خالص کــــــردن  از  قبــــــل  خــــــودکار  پیشــــــروی  حرکــــــت  از  اســــــتفاده  صــــــورت  در    .۵

۶.  تمامي نکات ایمنی و حفاظتی فصل پنجم نیز رعایت شود.

ــــــي،  آج زن عملیــــــات  حیــــــن  در 

و  قرقــــــره   ــــــب  مرت به طــــــور 

روغــــــن کاری  ٓان را  محــــــور 

از  حاصــــــل  حــــــرارت  ــــــا  ت کنیــــــد 

اصطکاک کاهش یابد.

نكته



۲۲۵

پرسش هاي پايان فصل

۱.  آج زني به چه منظور و چگونه انجام می گیرد؟

۲.  ابزار آج زني از چه قسمت هایــی تشکیل شده است؟ هر یک را شرح دهید.

۳.  مهم ترین تفاوت عملیات آج زني با سایر عملیات تراشکاری در چیست؟ توضیح دهید.

۴.  روش بستن ابزار آج زني را توضیح دهید.

۵ . گام قرقره آج چیست؟ چه ارتباطی با انتخاب قرقره دارد؟ 



۲۲۶

دستوركار

 آج زني

تجهيزات مورد نياز

نام ابزارنام ابزار

رنده روتراشي HSSدستگاه تراش

  روغن دان  ابزار آج زني

عينك محافظ ٓاچار رينگي ۱۹

 كوليس ورنيه دار با دقت     ۰/۰۵ 

ميلي متر
زيركار در اندازه هاي مناسب

 وسايل تنظيف

 St 37 جنس: فوالد

مقياس:  1:1 

رسام

طراح

بازبين 

دســــــتوركار  ايجاد شــــــده  قطعــــــه  ابعــــــاد: 

شماره ۱ فصل دوازدهم

 0.1mm :خطاي مجازطولي

 0.05mm :خطاي مجاز قطري

تعداد: ۲ قطعه
نام قطعه:مهره دمبل



۲۲۷

مراحل انجام كار

(توجه: تمامي اين مراحل براي ۲ عدد قطعه كار انجام شود)

۱.  از سالم بودن دستگاه تراش اطمينان حاصل كنيد.

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

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

ســــــه نظام  و  مرغــــــك  بيــــــن  را  دمبــــــل  ســــــپس  و  ــــــد  ببندي دمبــــــل  روي  را  مهــــــره  قطعــــــه كار    .۴

روي دستگاه تراش ببنديد (شكل ۱۳-۱۰).

۵.  رنده روتراشي را در رنده گير به طور مناسب ببنديد.

روشــــــن  را  دســــــتگاه  كنيــــــد.  تنظيــــــم  و  تعييــــــن  روتراشــــــي  ــــــراي  ب را  ســــــه نظام  دوران  تعــــــداد    .۶

كنيد و اهرم كالچ را فعال كنيد.

آج  از  بعــــــد  كــــــه  كنيــــــد  محاســــــبه  طــــــوري  آج  قرقــــــره  گام  براســــــاس  را  قطعــــــه كار  قطــــــر    .۷

زني قطر قطعه۳۵mmباشد.

برســــــانيد. ــــــه ۷  شــــــده در مرحل عــــــدد محاســــــبه  ــــــه  ب از۴۰  را  قطــــــر قطعــــــه كار  ــــــراش  روت كمــــــك  ــــــه  ب   .۸

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

انحــــــراف دهيد(شــــــكل۱۳-۱۱). ــــــدازه ˚۴۵  ان ــــــه  ب ــــــي را  ٓاچــــــار رينگــــــي ســــــوپرت فوقان ــــــا كمــــــك  ب  .۱۰

را  راســــــت  ســــــمت  ــــــخ  پ ــــــي  فوقان ســــــوپرت  از  اســــــتفاده  ــــــا  ب و  كنيــــــد  فعــــــال  را  كالچ  اهــــــرم    .۱۱

ايجاد كنيد (شكل۱۳-۱۲).

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

دهيــــــد  ــــــه  زاوي ــــــف  مخال جهــــــت  در   ۴۵˚ را  ــــــي  فوقان ســــــوپرت  رينگــــــي  ٓاچــــــار  كمــــــك  ــــــا  ب   .۱۳

(شكل۱۳-۱۳).

را  چــــــپ  ســــــمت  ــــــخ  پ ــــــي  فوقان ازســــــوپرت  اســــــتفاده  ــــــا  ب و  كنيــــــد  فعــــــال  را  كالچ  اهــــــرم    .۱۴

ايجاد كنيد(شكل۱۳-۱۴).

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

۱۶.  سوپرت فوقاني را به حالت عادي برگردانيد.

۱۷. ابزار آج زني را به طور مناسب داخل رنده گير ببنديد.

شكل ۱۳-۱۰

شكل ۱۳-۱۱

شكل ۱۳-۱۲

شكل ۱۳-۱۳

شكل ۱۳-۱۴



۲۲۸

دهيد(شــــــكل  ــــــه  زاوي قطعــــــه كار  ســــــطح  ــــــه  ب نســــــبت  را  ــــــي  آج زن ــــــزار  اب رنده گيــــــر،  كمــــــك  ــــــه  ب   .۱۸

.(۱۳-۱۵

۱۹.  تعداد دوران سه نظام را براي آج زني تعيين و تنظيم كنيد.

۲۰.  اهرم كالچ را فعال كنيد.

را  آج  ســــــپس  و  كنيــــــد  ممــــــاس  قطعــــــه كار  ســــــطح  ــــــه  ب را  آج  ــــــده  رن عرضــــــي  ســــــوپرت  ــــــا  ب   .۲۱

برجسته نماييد.

سرتاســــــر  در  را  آج  شــــــكل  ــــــي،  اصل ســــــوپرت  كمــــــك  ــــــه  ب پيشــــــروي  حركــــــت  انجــــــام  ــــــا  ب   .۲۲

سطح قطعه ايجاد كنيد (شكل۱۳-۱۶).

 در هنگام آج زني ، قرقره آج و محور ٓان را روغنكاري نماييد.

۲۳.  اهرم كالچ را خالص كنيد و ابزار را از قطعه كار دوركنيد.

۳۰. دستگاه را خاموش كنيد.

۳۱. قطعه كار را باز كنيد و به هنرٓاموز محترم تحويل دهيد.

۳۲. ابزار را باز كنيد و در محل مناسب قرار دهيد.

و  دســــــتگاه  روي  از  را  شــــــده  ايجــــــاد  براده هــــــاي  تمامــــــي  جــــــارو  و  فرچــــــه  از  اســــــتفاده  ــــــا  ب  .۳۳

اطراف ٓان جمع كنيد و به محل مناسب ببريد.

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

دســــــتگاه  كنــــــار  ــــــه  ب را  حركــــــت  قوطــــــي  ــــــد،  ببري راســــــت  ســــــمت  ــــــه  ب را  مرغــــــك  دســــــتگاه   .۳۵

مرغك ببريد و فك هاي سه نظام را ببنديد.

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

شكل۱۳-۱۵

شكل۱۳-۱۶



۲۲۹

توضیحات
نمره کسب 

شده
نمره پیشنهادی عملیات

۳
اندازه قطر مهره قبل 

از آج زني

۳
طول و زاويه پخ 

2×45˚

۳ كيفيت آج

۳
اندازه قطر مهره بعد 

35mm از آج زني

۴
رعایت نکات ایمنی 

و حفاظتی

۴ انضباط كاري

۲۰ جمع

ارزشيابي



۲۳۰

منابع

الف) فارسي 

۱. جداول و استاندارد هاي طراحي و ماشين سازي   ناشر :طراح

۲.هينريش گرلينك  در پيرامون ماشينهاي ابزار

زشــــــته ي  دوم  ســــــال   ۳۵۹/۵۵ كــــــد  مــــــواد  خــــــواص  و  شــــــناخت  بهــــــروز   - ــــــوزي  زن نصيــــــري  صمــــــد   - مقــــــدم  خادمــــــي  محســــــن  اكبــــــري   .۳

ساخت و توليد شركت چاپ و نشر كـتابهاي درسي 

۴.اكبري -محسن خادمي مقدم - صمد زنوزي -بهروز درس فني كد ۴۰۴ سال اول نظام قديم ٓاموزشي

۵. مؤلفان اكبري محسن خادمي مقدم - صمد نصيري زنوزي - بهروز درس فني كد ۵۰۳ سال دوم نظام قديم ٓاموزشي

۶.مؤلفان اكبري محسن خادمي مقدم - صمد نصيري زنوزي - بهروز حساب  فني كد ۵۰۴ سال دوم نظام قديم ٓاموزشي

۷.مؤلفان اكبري محسن خادمي مقدم - صمد نصيري زنوزي - بهروز درس فني كد ۶۰۳ سال سوم نظام قديم ٓاموزشي

ب)انگليسي

1.UIrich Fisher  M. Helrinzler  R. Kilgus   مترجم عبدهللا ولي نژاد                                                          


	tarashkary1_Part3
	tarashkary1_Part4

