
 

 

 

 

 

 

 

 شهرقدس واحدی کاربردی علم جامع دانشگاه
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 تراشكاري  

   

 های تراش   انواع ماشین

 ماشين تراش عمودي )كاروسل(   .1

 ماشين تراش پيشاني .2

  ماشين سري تراشي .3

 دار   كماشين تراش مرغ .4

 

ا ين ماشين هـا  در انـدازه هـا ي مختلـف در بازار يافت م يشوند و م يتوانند  تراش عمود ی )کاروسل:(ماشین 

 را نيز تراشكاري نمايند . 52/1قطعه كار هايي تا قطر 

 

 

 

 ماشين تراش عمودي

 

 

 

   



 

 مورد  استفاده ي طـول كم مي باشندبراي تراشكار ي قطعاتي كه دارا ي قطر  زياد ولـ ماشین تراش پیشانی:

يباشد ولي به داليل زير ها من ي گيرند. داشتن ساختمان ساده و قيمت ارزان از مزاياي اصلي اين ماشيقرار م

 استفاده از آنها محدود شده است:  

 ر اصلي مي شود   .سنگين باشد باعـث خرابـي زود رس بلبر ينگهـاي محـويلي اگر قطعه كار خ .1

ا ي تـراش عمودي جايگزين آنها بزرگ مشكل است لذا بتدر يج ماشـين هـياده كردن قطعات سوار و پ .2

 اند .   هشد

 

 

 
 ماشين تراش پيشاني                                          ماشين تراش عمودي )كاروسل(

   

 شماتيك انواع ماشين هاي تراش 4-1شكل

 

تراشي،  فتوسط ماشين تراش رولور مـي تـوان  عمليات سوراخكاري، ك :ماشین سری ترا شی )رولور(

نجام داد . هما نطور كه از وبسته كردن قطعه كار او ... را بدون متوقـف كـردن عمليات و بـدون ب برقو زدن

ين ابزار بـست و بـدون گيـر كه به صورت چرخان مي باشد مي توان چنددر شكل ديده مي شود بر روي ابزار

 .ـردن چندين عمليات را انجام دادسته كـاز و بب

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 شماتيك يك ماشين سري تراش رولور 4-2شكل

   

تراشكار ي قطعـات بـا طـول بلند و قطـر تا حدود يك متر از ماشين تراش براي  ماشین تراش مرغك دار :

  يشود .دار استفاده م كمرغ

   

 ساختمان ماشین تراش مرغك دار:   

مرغك دار را به طور كامل ين تـراش شروي ماشيها ي تعويض كننده دور و سرعت پ تمام اهرم اجزاء و 4-3كل ش

 يدهد.  اجراء ماشين تراش عبارتند از:  نشان  م

 

 



 

 

       
 قسمت هاي مختلف يك ماشين تراش مرغك دار 4-3شكل

   

بدنه آن يباشد و در بستر ماشين تراش از جـنس چـدن خاكـستري م (:BEDبستر ماشین تراش)   .1

تراش جهت هدايت ين سيني دسـتگاه تعبيه شـده است. روي بستر ماش ها بـه  هفضاي كافي جهت ريزش براد

شكل تخت و . . . ايجاد شده است . سطوح راهنماها را به وسيله عمليات يي بـه سوپرت اصـلي دسـتگاه راهنمـاها

 تي سخت و به طور دقيق سنگ زده وبراي جذب بهتر روغن و دوام بيشتر،آنها را شابر مي زنند.حرار

 

   
 بستر ماشين تراش 4-4شكل

   

اين دستگاه وسيله ا ي است برا ي تامين حركت پيشروي و  دستگاه حرکت  پیشروی و عمق بار : .2

holروي آن )ستن ابـزار بـر  عمـق بـار و همچنين قـرار دادن وسـا يل بـ der (وابزار برنده )cut t i ng t ool و از )

 .ضي وسوپرت فوقاني تشكيل شده استعر-سه قسمت سوپرت اصلي

 

 

 

 

 



 

 

 
 دستگاه حركت پيشروي و بار 4-5شكل

a-    سوپرت اصليe-      رنده گيرk -      پيچ اثباتo-  گوهb-     سوپرت عرضيf-  پي چهادي سوپرت

 – hسوپرت فوقاني     -dدماغه    -mحلقه تنظيم        - gقسمت گردان      -cصفحه زير بند    - lعرضي   

 شيار دايرهاي   – nمهره دو تكه    

 

ي شـكلي اسـت كـه زير آن براي سوار بر رو Hي قطعه ر يختگي سوپرت اصل سوپرت اصلی )زین(:الف( 

 ده اسـت . ينكاري شـنماها ي دو طرف بستر به دقت ماشراه

 .دستگاه حمل سوپرت عرضي و فوقاني ميباشوظيفه اين د

ـه بـه كمك راهنماهاي دم ك است ريختگي قطعه زين عرضي كشويي :عرضی( کشویی) سوپرت (ب

ي است . اين چلچله اي بر روي زين سوار شده است حركت اين سوپرت عمود بر حركت سوپرت اصل

 .توماتيك از طريق چرخ دنده صورت ميپذيردطور ايچ و مهره يا به توسط پحركت به كمك دست 

 

دارد و يار دم چلچله اي قرار ش كاين قسمت رو ي سوپرت عرضي به كم :سوپرت  باال یی )فوقانی(پ( 

شي با زاويه يتوان آن را به منظور مخروط تراحركت آن مواز ي سوپرت اصلي مي باشد. ولي در صورت نياز م

 .دلخواه منحرف نمود

 

   



 

 

ي واقـع شده است . وظيفه ا ين دستگاه اصـل سـوپرت ير ز در قوطي: سوپرتها حركت تامين دستگاه قوطي.3

 تبديل حركت دوراني ميله كشش به حركت طولي و يا عرضي سوپرت ميباشد   .

   

a-  چرخ دستيb-   شانهc-   ميله كششd-  ياتاقان

مهره دو  -gميله هادي   -fاهرم زاويه اي   -eحلزون  

 پارچه  

 قوطي دستگاه 4-6شكل

 

 

 

 

 د .اه شامل ميله كار و جعه دنده اصلي سـرعت مـي باشـسر دستگ سر دستگاه :  .4

 شـود . ه مي شود و توسط آن دوران داده ميقطعه كار توسط سه نظام به سر دستگاه بست

 ( مي نامند   .spindelبسته مـي شـود  را  ميلـه كـار) يربكس كه قطعه كار به انتها ي آنمحور اصلي گ

 
      

 سر دستگاه 4-7شكل

 

 



 

   

د و آن نه كـار را از نوعي فوالد انتخاب مي كنباشد. جـنس ميل ي سر دستگاه تراش مياسپيندل قطعه اساس

و شعا عي را تحمل كند . سطح اسپيندل با يستي  وهـا ي محورييررا طور ي ياتاقان بندي ميكننـد كـه بتوانـد ن

سخت كاري سطحي )كربو رايزينگ(ميكنند. اسپيندل  HRC 50-40 ين خاطر آن را تا مقاوم به سايش باشد بـه هم

كان ام د و وزن ميله را تا حدار را از قسمت عقب دستگاه تغذيه كنني سازند تا بتوانند قطعه كرا اغلب تو خالي م

 .كاهش دهند

ر دور ماشين ممكـن است پله اي يا غير پله اي يسيستم انتقال حركت و تغي جعبه دنده حرکت اصلی: .5

عـده دوران هاي متعدد باشد در مسير آن از جعبه دنده از دارا ي باشد . براي آنكه ميله كـار بتوانـد برحـسب  ني

از الكتروموتور در يافت ميدارد با نسبت هاي را كه يكنند. اين جعبه دنده وظيفـه دارد عده دوران هايي استفاده م

له كار منتقل نمايد. الزم به ذكر است كه تعويض دنده فقط با يستي در حالتي كه ميله كـار حركت يمعين بـه م

   .رددمي گي جعبه دنده معموال به كمك تسمه و چرخ تسمه از الكتروموتور تأمين نميكند انجام پذيرد. حركت ورود

 
 دستگاه تغيير دور پل هاي  8-4شكل

   

نـده سرعت قرار دارد ا ين ر جعبـه دجعبه دنده پيشروي )بـار ( در قـسمت ز ي شروی:یجعبه دنده پ .6

هده ع ني تراشي را بهيشابري، روتراشي و پ چقسمت تأمين حركت پيشروي ابزار وتوليد نيروي برش در حالت پي

ابـزار بـه ازاء هـر شروي الزم را در محور كار گرفته و تأمين مقـدار پييشروي حركت خود را از دارد . جعبه دنده پ

 يهادي حركت خود را از جعبه دنده پيشروي گرفتـه و آن را به قوطارد. ميله كشش و  پيچ عهده د هدور گـردش ب

روي حركـت خـود را از ميله كار مي گيرد ا ين است كـه شيعلت اينكه جعبه دنده پ دستگاه انتقال مي دهد.

ك دور قطعـه كـار در دورهاي مختلف ثابت بماند. وظيفه اصلي جعبه دنده بار سه مقـدار پيشروي ابـزار بـه ازاء ي

 مورد است:  

 

 

                                      



 

الف( كنترل سرعت پيشروي در حركت طولي ابزار   ب( كنترل سرعت پيشروي 

 در حركت عرضي ابزار   

ا دقت عمل پيچ زني حركت از پيچ هادي گرفته مي شود تتراشي در ا ين مرحله  چج( كنترل سرعت پي

 حفظ شود  .

د يبالعكس حركت نما پ به راست و يادستگاه حركت وارو كن : براي آنكه قوط ي دستگاه بتوان د از چ .7

دستگاه حركت وارو دي عوض شود . براي ا ين منظور از شش و يا پـيچ هـايله كـالزم است  كه جهت دور گردش م

 يگيرند   .ميله كار و ميله كشش قرار داده ميشود كمك مي ساخته و در مسير كن كه در مكـانيزم هـاي متفـاوت

قال حركت از جعبه دنده حركت پيشروي به قوطي دستگاه ميله كشش و ميله هادي: ميله كشش براي انت .8

پرت اصـلي  و سوپرت عرضي مورد استفاده قرار مي گيرد. اين ه و در تامين حركت هاي خودكار سوبه كار گرفت

 ميله معموال داراي مقطع گرد بـا يـك   

   

 
      

 دستگاه وارو كن 4-9شكل

   

 .ديشوشش گوش يا پلي گن نيز ساخته م طعشيار طولي و يا در بعضي موارد با مق

 

و قادر است كه  ي مورد استفاده قرار مي گيرداي است كه در پيچ بر هقميله هادي معموال يك پيچ دنده ذوزن

 .رچه بـه قوطي دستگاه منتقل كنديق يك مهره دو پاحركت جعبه دنده پيشروي را از طر

وجـود دارد. اين ميله به وسيله ز يني ميله راه اندازعالوه بر ميله كشش و  هادي در بعضي از ماشين ها 

ي يوده و به وسيله آن مي توان از طريق اهرم بندهاب اهرمي كه در كنار قوطي دستگاه تعبيه شده است قابل حركت

 .و وصل و يا جهت گردش را عوض كردبه كمك كالچ حركت را از الكترو موتور بـه ماشين قطع 

 



 

 

 يدارد   .مو ابزار را محكـم و مطمـئن نگه  يي بسته شدهالرت باوي سوپابزارگير: ابزارگير ر .9

   

 
      

 ابزارگير 4-01شكل

 

 دستگاه مرغك  

ار اه در قسمت انتها يي بستر قره ( در رو ي بستر دسـتگاه روبـروي سردستگدستگاه مرغك )يا سر متحرك دستگا

ي بستر ماشين مي تواند حركت كند و در موقعيت دستگاه رومي گيرد. دستگاه مرغك مي تواند آزادانه در طول 

مي باشد كه سوراخ استوانه به  ي باشد. داخل آن استوانه تو خالييت شود . ساختمان بدنه آن از چدن مدلخواه تثب

داد. در عمليات  راريا متحرك و مته سه نظـام را داخل آن ق صـورت  مخروط مورس بوده تا بتوان مرغك ثابت

ته ير در سوراخكار ي و مكاري از دستگاه مرغك به عنوان تكيه گاه انتهاي راست قطعات بلند و به عنوان ابزارگتراش

يري از ارتعاش و كمانش و خم شدن قطعه جلوگ تفاده مي شود. دستگاه مرغكدر مخروط تراشي اس مرغك زدن و

 . دمر ابزار و. . . افزايش مي يابكـرده و در نتيجه صافي سطح و ع

   

 
   

 مرغك 4-11شكل

 



 

 

 روشهای بستن قطعه کار در روی ماشین تراش  

 وسايل بستن قطعه كار بايستي داراي قابليت هاي زير باشد:  

 .محور ميله كار صحيح نگه دارند الف( قطعه كار را نسبت به

 .ني باال شوندمانع لغزش قطعه كار در سرعت هاي دورا (ب

 .در اثر نيروهاي وارده گردند كارمانع كمانش و خراب شدن قطعه  (ج

 قطعه كار را با صلبيت تمام نگهدارند و مانع پرتاب شدن آن شوند   . (د

 تراش عارتند از:   ننگه داشتن قطعه كار بر روي ماشي رو شهاي معمول

 استفاده از سه نظام و چهار نظام )انيورسال(   .1

 چهار نظام مستقل   .2

 صفحه نظام   .3

 بستن قطعه كار ما بين دو مرغك    .4

 بستن قطعه كار توسط درن   .5

 استفاده از گيره فشنگي   .6

 لينت ثابت و متحرك   .7

   

 سه نظام و چهار نظام انیورسال  

توليدات تكي و گاهي ي ي گرد و شش گوش و همچنين براامانند ميله ه براي بستن قطعات كوچك و كوتاه

ي تفاده مي بستن قطعه كارها ي بلند اسمي كنند. از سـه نظام همچنين براتفاده ي از سه نظام استوليدات سر

گاه  هيطرف د يگر بر رو ي مرغك و يا تكرف قطعه كار به سه نظام بسته مي شود و كنند. به نحـو ي كـه يك ط

 تدر قسم باشد كه برا ي گردش صفحه نظام شامل يك صفحه با پيچ ارشميدس ميشود. سه مرغك قرار داده مي

ت و سه عدد چرخ دنـده كوچك مخروطي با آن درگير مي باشند. بـا ه شده اسيپشت آن چرخ د نده مخروطي تعب

ي فكهاچرخيده ويدس كوچك به كمك آچار سه نظام پيچ ارشمده هـا ي مخروطي چرخانـدن هـر يك از چـرخ دن

 .كندبه يك اندازه باز وبسته مي  سه يا چهار نظام را كه با آن درگير هستند

 روش سوار کردن فكهای سه نظام  

ي فك ز كرده ، صفحه سه نظام را بچرخانيد تا سـر مارپيچ به جايدس را تميفكها و جا ي فك ها و پيچ ارشم

  2ه نظـام را بچرخانيد تا سر مار پيچ به جا ي فك شماره ه و صـفحداختنا ارا ج 1برسـد فـك شـماره  1شماره 

 



 

يم و زيم. در سه نظام از دو سري فك مستقارا در جاهاي مخصوص خودشان مي اند ه فكن ترتيب سيد بهمبرس

 .ستن قطعات با قطر بزرگ(استفاده ميكنندمعكوس )براي ب

   

   

 
   

 دستگاه سه نظام 4-21شكل

   

 )نا منظم(چهار نظام مستقل 

مستقل استفاده مي كنند كـه هر يك از فكهاي آن به  ماكه شكل مدور ندارند از چهار نظ يبراي تراشكار ي قطعات

ي گردد . فكهاي چهار نظام اكثرا به صورت معكوس و مستقيم قابل تنهايي قابل تنظيم مي باشند استفاده م

 استفاده هستند   .

   

 
 دستگاه چهارنظام 4-21شكل

 

 

 

 

   

   



 

   

 ابزارهای تراشكاری  

سي سخت تر از جنس قطعه نرهايي مي باشد كه اين ابزارها جرنده يا ابزابراي جدا كردن براده از قطعات نياز به 

 به لي تراشكاري گفته مي شود. اين ابزارها داراي كـه بـه اينهـا ابـزار، رنـده يا قلـم هـا كار بايد دا شته باشـند .

ابزارهاي تراشكاري از دو راي كارهاي مختلف مورد استفاده قرار مي گيرند. هاي برنده متفـاوتي مـي باشند كه ب

قـسمت اصـلي بدنه و سر تشكيل شده اند كه بدنه آنها در خدمت بستن ابزار به ابزار گير بوده و قسمت سر وظيفه 

ي ابعضي از آنها دار يباشند وز ابزارها از جنس فوالد تند بر مجدا كردن براده از سطح كار را به عهده دارد . بعضي ا

 الورژي پـودر واز جنس هاي بسيار سختي ساخته مي شوند. اين نوكها توسط متبه روش تيغچه هاي ميباشند كه 

 يشود.  زارهاي تراشكاري ديده ميشوند. در شكل زير نمونه اي از ابيي بـر روي بدنـه بسته مپيچ هـا 

 

 
                     

 انواع ابزارهاي تراشكاري  13-4شكل

   

بهتر در قطعه كار واجراي بهينه عمل براده برداري داراي زواياي مختلفي مي ابزارهاي تراشكاري جهت نفوذ 

اد مي شوند ودر ابزارهاي با جنس فوالد تندبر توسط ند كه اين زوايا در هنگام ساخت بر روي تيغچه هـا  ايجباش

مي شوند و تغيير دادن  سنگ زني مي توان زاويه مورد نظـر را ايجاد كرد . مقدار اين زوايا به صورت تجربي انتخاب

ه و مقدار زاو يه درج 6ه براده را يمقدار زاو الترهاي تراشكاري مي شود.  معموث تغيير در بسياري از پارامآنهـا باع

يكنند. در شكل درجه انتخاب م 2 الري لبه بـرش را معموانظر مي گيرند. همچنين زاو يه كندرجه در  6يز آزاد را ن

 .نشان داده شده اند واياي ابزارزير انواع ز

 

 

 



 

 

 
 زواياي ابزارهاي تراشكاري 4-41شكل

 

 4-2جدول

 
Wedge angl e (β  )  زاويه گوه Nose radi us   شعاع نوك ابزار 

Back rake angl e 

(γ)    زاويه براده Si de cut t i ng edge 

angl e  
زاويه كناري لبه  

 برش

End rel i ef  angl e 

(α)    زاويه آزاد 
End-cut t i ng edge 

angl e  
زاويه كناري لبه  

 آزاد
Si de-rel i ef  angl e 

(nα)  
 زاويه آزادفرعي 

Fl ank   سطح پهلوي ابزار 

Nose angl e (ε )  زاويه راس Face   سطح براده 
Si de rake sngl e 

(γ ) 
Tool زاويه تمايل   hol der   ابزار گير 

Cl amp   تيغچه گير I nsert   تيغچه 
Cl amp screw   پيچ تيغچه گير Seat  or  shi m   بالشتك تيغچه 

   

 

   



 
 

 پارامترهای ماشینكاری  

ين ه كار برد . مهمتركه بايد آنها را محاسبه كرده و ببراي انجام عمل ماشينكاري نياز به تعيين پارامترها مي باشد 

 .براي انجام عمل تراشكاري الزم ميباشند پارامترهاي ماشينكاري سرعت برشي و سرعت پيشروي مي باشند كه

سرعت برشي نشان دهنده مسافتي است كه قطعـه كـار در واحـد زمان از مقابل نوك ابزار  سرعت برشی:

عبور مي كند و برحسب متر بر دقيقه بيان مي شود. به بيان ديگر مي توان در مورد سرعت برشي اين گونه تعريف 

راش، براده به صورت يك باريكه طويل ايجاد شـود، سـرعت برشـي عبـارت اسـت از كرد كه اگـر در يـك ماشـين ت

 . بنـابراين سـرعت برشـي بـا سـرعت دوراني اسپيندل ماشينكه در يك دقيقه توليد خواهد شـد طول براده اي

ر قطعه كار نيز تفـاوت دارد زيـرا در سرعت برشي عالوه بر دور اسپيندل، قط تراش كه برحـسب  دور در دقيقـه

 مهم است  .

. زيرا اگـر سـرعت برش بيشتر از حد الزم ا سرعتي دلخواه براده برداري كردهر قطعه كاري را ن مي توان ب

انتخاب شود نتيجه آن كند شدن سريع  ابزار بوده و اين خود بـه دليل نياز به باز كردن،  تيز كردن مجدد و زودتـر 

ابزار،باعـث اتالف وقت و افزايش زمان انجام كار خواهد شد . اگر سرعت برش كمتر از از موقـع،  بـستن و تنظـيم 

ه سرعت برش د. لذا الزم است كحـد مجـاز انتخاب شود،  زمان انجام كار و  در نتيجه هزينه توليد افزايش مي ياب

 .مؤثر، با روش صحيحي انتخاب كردرا با در نظر گرفتن كليه عوامل 

صوصي ي برشي به صورت تجربي براي جنس هاي مختلف قطعه كـار در جدول هاي مخمقادير سرعت ها

 .ردداد دور در تراشكاري را انتخاب كارائه مي شـوند  كـه بـا استفاده از آنهـا مـي تـوان  تع

 
 : مقادير سرعتهاي برشي4-2جدول

 

 

 



 

 

ي به صورت طولي در راستاي سرعت پيـشروي عبارت اسـت از مسافتي كـه ابـزار برش سرعت پیشروی :

ن سرعت پيشروي باز ردش اسپيندل طي مي كند. براي تعييعرضي ماشين تراش،  در هـر دور گمحور طولي يا 

عه، شكل قطعه و غيره اشاره يتوان به جنس ابزار، جنس قطعوامل زيادي تأثيرگذار مـي باشند كه از آن جمله م

 .كرد

 عملیات تراشكاری  

طعات ي قمي توان تراشكار انجـام داد . از انواع كارها ي تراشكاري وانكارها ي متنوعي مي تروي ماشين تراش 

استوانه اي بلند و كوتاه، پيشاني تراشي، شيارتراشي، برش،آج زني، مخروط تراشي داخلي وخارجي، سوراخكاري، 

 .ام برد. را ميتوان نمتراشي، پيچ تراشي داخلي و خارجي و..داخل تراشي، لنگ تراشي،فر

 
 د مراحل زير را رعايت نمايد:  براي سوار كردن كار روي ماشين به طور صحيح و مناسب شخص تراشكار با ي

 كامل نقشه و انتخاب مراحل انجام كار   بررسي .1

 انتخاب وسيله اندازه گيري و كنترل مناسب   .2

 كنترل جنس و مواد اوليه   .3

 انتخاب ابزار و كنترل زوايا و لبه هاي برنده آن   .4

 انتخاب وسيله مناسب براي بستن كار   .5

 بستن قطعه كار با توجه به مراحل كار   .6

 بستن ابزار برش و تنظيم آن     .7

 انتخاب سرعت برش و مقدار پيشروي مناسب     .8

 تنظيم جعبه دنده اصلي براي عده دوران و همچنين جعبه دنده پيشروي   .9

    راه اندازي ماشين و شروع به براده برداري و اجراي مراحل انجام كار  .10       

 

   
             

   



 

 ای کوتاه   هتراشكاری قطعات استوان

ون قرار يرطول قسمتي كه ببه قطعاتي اطالق مي شود كه پس از بستن قطعه كار  القطعات استوانه اي كوتاه معمو

د و يايم و قطعات با قطر  زكم را با فك هاي مستقبرابر قطر قطعه كار تجاوز نكند . قطعات با قطر  5مي گيرد از 

ه نظام و با حركت معكوس ي سضخامت كم را با فك هاي معكوس وقطعات توخالي بزرگ را از داخل توسط فكها

يتوان براي از خراب شدن سـطح پرداخـت شـده ميري ن جهت جلوگا محكم مي كنيم. در ضم،آنها رفـك هـا

 بستن آن از بوش محافظ استفاده كرد   .

   

 
 تراشكاري قطعات استوان هاي كوتاه با استفاده از بوش  16-4شكل

   

 ياز سه نظام و چهار نظام استفاده مـي كنند . بايد توجه كرد كه طول قسمت البراي بستن اين قطعات معمو

ار كي را تحمل كند و از جدا شدن قطعه اند نيروي برشكه داخل سه  نظام قرار مي گيرد به اندازه اي باشد كـه بتو

 د . و پرتاب شدن آن جلـو گيري كن

ي باالتر مزار را در امتداد مركز كار يا كمي باالتر بست. اگر نوك ابزار كي االمكان نوك ابدر تنظيم ابزار با يستي حت

راحت تر انجام مي شود. لذا توصيه مي  ل براده برداريمراده عنظيم شود به دليل بـزرگ شدن زاو يه باز مركز ت

قطر باالتر از 02/0وك ابزار را به اندازه ي نشود  بـه جز در پيشاني تراشي،فرمتراشي، پيچ تراشي و  مخروط تراش

 . (ميلي متر بيشتر شود 5/0بايد از ز قرار دهيم. )اين اندازه نمرك

 
   

 mm5. 0≤h  
   

 تنظيم ابزار در تراشكاري  17-4شكل

 



 

 

ده و پس از خواندن مماس كر ردشل گار در حابرداري ابتدا نوك ابزار را بـا قطعه ك يم عمق برادهبراي تنظ

اقدام به براده برداري  پس از انتخاب جهت پيشروي، رده وم مقدار بار را به وسيله آن تنظيم كيعدد حلقه تنظ

 .نماييم

   

 ای بلند   تراشكاری قطعات استوانه

م شدن آنها وجود دارد، آنها را يي كه قطعات نسبتا بلند، هنگام براده برداري مرتعش مي شوند و امكان خاز آنجا

كار و مرغـك باعث بهتر شدن كيفيت سطح قطعه تفاده از بين سه نظام و مرغك تراشكار ي مي كنند . اس

ه كار نسبت به محور خود لنگ نباشد  آن را عود . در مواردي كه الزم  باشد قطي شـعمر ابزار م يشهمچنين افزا

 .ور ماشين را به قطعه كار منتقل ميكنندك بسته و به كمك گيره قلبي حركت دوراني محبين دو مرغ

   

 
غك ثابت، متحرك و نيم مرغك)براي قطعاتي ار از مرت و قطعـه كادر عمليات تراشكاري بر اساس نوع عملي

 يكنند(.  ط داخلي يا خارجي و... استفاده مروكه به پيشاني تراشي نياز دارند، مرغك با مخ

 
   

 

   
                 

   



 

 

 وسيله مته مرغك   هايجاد جاي مرغك ب

 مرغك سوراخي ا يجاده كار با توجه به قطر قطعه توسـط متيشاني قطعه ري مرغك بايستي در پيقبل از بكارگ

ي قطعات سنگين و در نيروهاي برشي زياد اين زاويه را درجه و برا 60ال ا معمـو نمود . زاويه مخروط مته مرغكه

 .درجه انتخاب ميكنيم 90

   

 
   Aفرم       Bفرم          Rفرم  

   

 
 مته مرغك زني 4-02شكل

 

 

 رو تراشی  

دست يا به طور ممكن است با  راشر تير ابزار مواز ي محور قطعه كار است . حركت ابزار در مسيرو تراشي مسدر 

زاو يه  خودكار توسط خود ميله كشش انجام شود . در قطعات كم عمق و طويل برا ي كاهش نيروي خمش با يد

وي فشار )نيروي عمق بار ( كاهش مي يابد. در خشن تراشي درجه( در ا ين صورت نير 90دود بستن ز ياد باشد)ح

Iيده مناسبترند) به كار بردن  ابزار هاي مستقيم و سر خم so2 وI so1ركج  )سا ي ( و ابزارهI so2 در رو تراش ي )

هاي مستقيم و سركج ي در ابزاري دو لبه برش اصلي و فرعت زيادي دارند. محل تالقيو پيشاني تراشي خارجي اهم

 .ابدي با اين عمل عمر ابزار افزايش ميي گرد سنگ زده مي شـوند . اغلب اندك

          



 

 

 

   

 
 روتراشي 4-12شكل     

   

Iر پهـن) براي پرداخت كار ي در روتراشي از ابزار نوك تيز يا س so4 يجاد ( استفاده مي شود براي ا5794نيا دي

وي را كم يشرك تيز را نيز به طور گرد سنگ زده و مقدار پوصاف در پرداخت كردن نوك ابزار نسطوح كامال 

 .بندند يپهن پرداخت را اندكي تحت زاويه مي سر انتخاب مي كنند. ابزارها

 

 
 استانداردهاي مربوط به ابزارها 4-22شكل

 

 

 

 پیشانی تراشی  

ركت ي حر ماشين هاي تراش را پيشاني تراشي مينامند. در پيشاني تراشكار را دبراده برداري از سطح مقطع قطعه 

داد عمود بر محور قطعه كار با دست يا بـه طور  خودكار توسط ماشين انجام مي گيرد. در پيشاني ابزار در امت

ستوانه قـرار گيرد زائده اكمي پايينتر از مركز يرد اگر نوك ابزار در مركز كار قرار گقا تراشي بايستي نوك ابزار دقي

اي شكل كوچكي در وسط كار باقي مي ماند و اگر نوك ابزار كمي باالتر قرار گيرد در وسط كار برآمدگي به صورت 

 .محدب ايجاد ميشود



 

 

   

       
 تنظيم ابزار در پيشاني تراشي 4-32شكل

   

ر در يا مركز قطعه كاي به سمت محيط اصلدر پيشاني تراشي بر اساس لبه برنده يشروي ابزار جهت حركت پ

 .نظر گرفته ميشود

 
 جهت حركت ابزار در پيشاني تراشي 4-42شكل

   

 شیار تراشی ـ برش  

. چنانچه عمل ردايجاد ك يارن عمل مي توان به كمك رنده هاي شيار تراش در سطح و يا پيشاني قطعـات شبا ا ي

طعه كار شود ي از قباعث جدا شدن قسمت ه يابد ورنده هاي برش تا انتها ي قطعه كار ادام براده برداري به كمك

ش از ماندن زائده در قطعه كار بريده شده جلوگيري مي كند. در موقع . قلم برعمل را برش يا قطع كردن مي نامند

شد تا از شكستن احتمالي رنده در بر محور قطعه كار عمود با التوجه شود كه رنده كام ن رنده ها با يستييبستن ا

عه كار جلوگيري شود. الزم بـه ذكر است كه سرعت برش را در شيار تراشي و همچنين ير كردن بغل آن به قطاثر گ

 .ه حداقل تقليل داديستي كمتر از حالت خشن تراشي در نظر گرفت و مقدار پيشروي را ببرش با

 

 

   
 



 

 

   

 
 شيار تراشي  25-4شكل

   

 سوراخ کاری و داخل تراشی  

هاي داخل تراش، ميتوان در داخل قطعـات سوراخ ايجاد كرده و يا داخل  هكمك ابزار هايي مانند مته و رند با

ت كه  يب اسالزم تراشيد. روش كار به ا ين ترت رم و اندازهف دقطعاتي را كه قبال سوراخ شده و يا ريخته گري شده ان

 نند و بهتر است كه به كمك يكي مي كسته، بعد آن را به كمك يك رنده پيشاني تراشقطعه كار را در سه نظام ب

ه مناسب سوراخ مرغك در پيشاني كار سوراخ مخروطي اي جهت هدايت مته به وجود آورد. سپس توسط مت مته

ك ز ييستند ان مته هايي كه داراي دنباله  مخروطيالزم را در قطعه كار ا يجاد مي كنند. براي بستن مته مرغك و 

مي كنند وابزارها ي دنباله مخروطي را مي ك سوار مي شود استفاده سه نظام كه در سوراخ مخروطي دستگاه مرغ

 .سوراخ مخروطي دستگاه سوار نمود لتوان  مستقيما در داخ

 
      

 داخل تراشي 4-62شكل

   

 نكات قابل توجه  

 .از شكستن ابزار با يد ابتدا حركت پيشروي را قطع كرده و سپس ماشين را متوقف كرد  يريبراي جلوگ .1

 .هاي برش با يد تا حد امكان كوتاه، عمود بر قطعه و به طور دقيق در مركز قطعه تنظيم و بسته شوندرنده  .2

 .، رنده مناسبي بايد انتخاب شودبراي تراشكاري خوب .3

 .از دو طرف بايد انجام دادرا عمليات داخل سوراخ قطعات طويل  .4

 



 

 

   

 آج زنی  

ها ي بر و نرو، حلقه هاي مدرج سوپرت  جر ابزارها ي اندازه گيري مانند ميكرومترها و گيدستگيره استوانه اي اكث

ند و وته شره ها كه با دست باز و بسته مي شوند  براي ا ينكه به راحتي توسط دست گرفين تراش و مهدستي ماش

 د . ح آنها را آج مي زننسر نخورند سط

 ود . اين عمل به وسيله ابزارها ي مخصوصي به نام آج زنها )قرقره آج زني( انجام مي ش

ا اندازه استاندارد ساخته شده اند. والدها ي افزارساز ي آلياژي بنس فقرقره آج زني از يك يا دو غلتك آج زني از ج

در شكل  ها( و يا قائم و يا مايل كه كامتداد محور غلت هاي سطوح غلتك ها ممكن ا ست مستقيم )در مسير آج

 .زير نشان داده شده است

 

 
      

رار گـرفتن ابـزار آج زـن ي در فرمهـا ي مختلـف آج    27-4شكل  ( آج ضربدري   c(آج شطرنجي  b(آج سـاده     aطرز ـق

 

   

 ي استفاده از سوپرت عرضدر عمل آج زني قرقره  آجزني را به ابزا ر گير بسته و با 

ي چرخد نزد يك كـرده و با فشار مناسب نسبت به را به رو ي سطح قطعه كار در حالي كه با سرعت كمي م ابزار

كه اثر كامل قطعه در يك بار  ي باشدگير مينمايند. اين فشار با يد تا حدره به جلو رانده و با قطعـه دجنس قطع

 اد شود.حركت رو ي سطح كار ا يج

 

 



 

 

 

 
 عمل آج زني  29-4شكل

   

طر و ه قي بدر قرقره هاي آج زني فاصله بين دو دندانه را گام ميگويند. انتخاب قرقره با گام مشخص بستگ

 .طول و جنس قطعه كار دارد. كه در جدول زير مشخص شده است

 
      

 هاي آجه جدول قرقر 4-03شكل

 

 

 



 

 

   

بر اثر فشار وارده ابزار بايد محكم بسته شود و نيزجهت جلوگيري از ره آج يري از جابجا شدن قرقگوبراي جل

 هطول قطعه كار با يد آن را بين سبودن . در صورت ز ياد مطمئن بسته شـود بايد كوتاه و يزخم شدن ، قطعه ن

 فشار در قطعه وارد مي شوند لذا پس از آج زني قطر قطعهي با نظام و مرغك بست. چون آجهاي قرقره آج زن

د قبل از آج زدن از شد با يته باابد. در صورتي كه بخواهيم قطعه پس از آج زني قطر مشخصي داشي مييش افزا

شود . سرعت حركت پيشروي در آج زني به اندازه نصف گام قرقره آج تراشكاري  قطر آن به اندازه نصف گام آجها

ايجاد مي شود لذا با يد در ضمن كار ، عمل دي يااصطكاك شديد حرارت زر زني مي باشد. چون در آج زني بر اث

سخت از روغن برش ات رتب انجام گيرد. به ا ين منظور در قطعات نرم از آب صابون و در قطعي به طور مخنك كار

 .استفاده ميشود

   

 شیب در قطعات   

ر يب را دمقدار شفاع يكنواخت قطعه در طول معيني از آن مي باشد. ي اختالف ارتتعريف: شيب در قطعات به معن

اختالف ارتفاع به اندازه يك ميلي متر  در  ه نشان دهنده مقدارتي به صورت كسري نشان مي دهند  كقطعات صنع

متـر در طـول يليم 1نشان دهنده اختالف ارتفـاعي بـه انـدازه   باشد. مثال ميي از آن جسم طول معين

 .مينويسند باالي سطح مربوطه به آنال ا معموشيب ر ي مقدارميليمتر ميباشد. در نقشه هاي صنعت100

 ر محاسبه مي شود:  با توجه به شكل زير مقدار شيب برابر با تانژانت زاو يه است و به صورت  زي

L  طول قطعه كار= 

h1  ارتفاع بزرگ= 

h2       شيب  =  =ارتفاع كوچك=αt an      

h   اختالف ارتفاع=α  زاويه شيب = 

 
      

 قسم تهاي مختلف قطعه كار مخروطي 4-13شكل

L 

h h 

L 

h 2 1 − 
=   =    



 

   

 نسبت مخروطی  

  يگويند .ي از مخروط ها  را نسبت مخروطي ميندر طول مع ه يك ميلي مترتغيير قطر به انداز

d= معروف است شيب(ه تنظيم)زاويه روط كه بـه زاو يخ= نصف زاويه رأس م روط    قطر كوچك مخ. 

D =       قطر بزرگ مخروطK     طول مخروط به ازاء هر ميلي متر تغيير قطر = 

L      نسبت باريك شدن مخروط)نسبت مخروط(    1= طول مخروط كامل = 

 
 نسبت مخروطي  32-4شكل

 

 مخروط تراشی  

هاي ناقص،   رد مخروط هاي كامل و مخروطم كيان از نظر تئور ي به دو نوع تقسي مخروط ها را مي توبه طور كل

نباله ف دستگاه هاي صنعتي مورد استفاده قرار داد: مانند دـاي مختلسمت هخت قامخروط ها  را مي توان  براي س

ها، ماشين مته ونيز عالوه بر آنها بوش هاي  همخروط هاي داخلي مانند گلوگا ،مرغك ها سه نظام ـ  مته ها، دنباله

 ...حور دستگاه مرغك، دنباله برقو وها، داخل م همخروطي،كالهك مت

 ها عبارتند از:   طدر مخرو چهار عامل مهم

    . مقدار شيب مخروط = 1

      D= . اندازه قطر بزرگ مخروط3

     L. مقدار طول مخروط= 2

  d. اندازه قطر كوچك مخروط=4

K 

l          
K 2 

1 
      

   

   
 



 

 

اند. در  هوط ها را در صنعت استاندارد نمودينه هاي ساخت، مخرجهت استفاده بهتر و مفيدتر و كاهش هز

از استاندارد متريك و مورس جهـت ساخت قطعات مخروطي استفاده مي شود.  السازي معمو صنعت ماشين

رس شماره صفر داراي كوچك ترين و شـماره مي باشد. مو 6،5،4،3،2،1،0ماره استاندارد مورس دارا ي هفت ش

 .يباشدشش داراي بزرگترين ابعاد م

 

 تراشی   طروشهای مخرو

 يشود:    به سه روش مختلف انجام م

 مخروط تراشي توسط انحراف سوپرت فوقاني    .1

 مخروط تراشي توسط انحراف دادن دستگاه مرغك    .2

 مخروط تراشي توسط شابلون راهنما    .3

   

 تراشی توسط انحراف سوپرت فوقانی   مخرو ط

ت بزرگ از روش انحراف سوپر روطبراي تراشيدن مخروط هاي داخلي و خارجي با طول كم و با زاو يه مخال معمو

ر ا يستي دلذا با زار بايستي به موازات مولد مخروط حركت كندفاده مي شود. چون در مخروط تراشي ابي استفوقان

انحراف دهيم تا ابزار به موازات مولد مخروط قرار  ي را به اندازه نصف زاو يه رأس مخروطين روش سوپرت فوقان

انجام مي دهيم. تنظيم زاويه دستگاه سوپرت فوقاني عمل مخروط تراشي را يرد. سپس به وسيله بار دادن دستي گ

فوقاني و يا با استفاده از درنهاي مخروطي استاندارد انجام وپرت بندي قسمت  زيرين س هممكن است توسط درج

گيرد. از قطعات مخروطي استاندارد برا ي كارها ي دقيق كه دقت ساخت آنها بيشتر از يك درجه است استفاده 

 ميشود.

      
 مخروط تراشي توسط انحراف سوپرت فوقاني   4-33شكل

 

 

 

 

         



 

   

 .ا ي استاندارد از ساعت انديكاتور استفاده ميشودتفاده از درنهجهت تنظيم زاو يه سوپرت فوقاني در اس

 توان به دو نكته زير اشاره كرد:    ياز معايب مهم اين روش م

 .د سطح مخـروط دارا ي كيفيت خوبي نخواهد بودچون پيشروي رنده به وسيله دست مي باشالف( 

 .مخروط هاي كوتاه را با اين روش ميتوان تراشيدي فقط محدود بودن طول حركت سوپرت فوقانيل ب( به دل

 صات  مثال: زاويه انحـراف سوپرت جهت تراشيدن مخروط ناقص با مشخ

L=20mm ،d=14mm ،D=20mm .   را محاسبه كنيد 

 α D − d 20 −14 6 

    

 )از روي جدول مثلثاتي(  

   

 مخروط تراشی توسط انحراف دادن دستگاه مرغك  

تراشي ميباشد. از ا ين روش  ي تراش مخروط ها از معمول ترين روش هاي مخرو طانحراف دستگاه مرغك برا

يشروي جهت شيب قطعه كار كم باشد . حركت پ زياد و مقدارا طول قطعه كار نسبت ي استفاده مي شود كهزمان

ود فقط مخروط ين دو مرغك بسته مي شبه علت ا ينكه قطعه كار ب .داري در ا ين روش خودكار مي باشدبراده بر

از ا ين روش نمي توان   يهاي ناقص توپر را با اين روش مي توان تراشيد و برا ي تراشيدن مخروط هاي داخل

 .استفاده كرد

مخروط مواز ي محور ماشين  دبه اندازه اي انحراف داد كه مولبايد دستگاه مرغك را يدن مخروط جهت تراش

ي برا ي مرغكها در انتها ي قطعه ا ين روش مـي تـوان  گرفـت اين است كه سطح اتكا كاف يرد. ايرادي كه درقرار گ

ج شود و زياد ممكن است كه قطعه كار از بين دو مرغك در حين براده برداري خار كار وجود ندارد و با برداشتن بار

حل خود خارج شوند كه در ا ين حالت قطعـه كار لنگ مي شود. براي رفع ا ي سا ييده و از مجا مرغكها پس از مدت

 .ين نقيصه بهتر است از مرغكها ي سر كروي و يا از مرغكهاي گردان استفاده كرد

       
 روش مخروط تراشي با انحراف مرغك 4-43شكل

 



 

 

 

   

 

 

 
     

 مقدار انحراف مرغك 4-53شكل

  

 

 تراشي توسط شابلون رهنما   مخرو ط

 يكي از تجهيزات كمكي و جانبي مهم ماشين هاي تراش جديد خط كش راهنما 

  .باشد مي

وان  استفاده كرد . شكل ز مي ت درجه 15 ي كوچكتر از از خط كش راهنما براي تراش مخروط هاي خارجي و داخل

 .نصب آن را به روي ماشين تراش نشان ميدهد ير خط كش راهنما و طر يقه

       
 مخروط تراشي با استفاده از شابلون راهنما  38-4شكل



 

 

ش راهنما متصل ي را به خط كدر ا ين روش پيچ سوپرت عرضي را از درگيري خارج نموده و سوپرت عرض

وازي مولد كش راهنما گرفته و م طخي خودش را از ت عرضمي كنند. به طوريكه ابزار ضمن حركت طـولي، حرك

 .مخروط حركت مي نمايد

 

 مزاياي استفاده از شابلون راهنما عبارت است از:  

 .نما آسان و سريع و با دقت باال ميباشدكش راه طتنظيم خ .1

 .گرفته شده و ميزان سايش مرغك نسبت به مخروط تراشي ما بين دو مرغك كمتر استقطعه كار محكم  .2

 .و كامل را ميتوان با بار خود كار تراشيد مخروطهاي داخلي .3

 .چون بار اتوماتيك ميباشد صافي سطح باالست .4

 .ا بار خودكار به راحتي مقدور استكش راهنما ب طهاي مخروطي توسط خ چتراش پي .5

   

 تراشي  چپي

 ها   ها ومهره چپي 

ه قـرار مي گيرند و ممكن است بده اي پيچ ـ  پيچها ميله هايي هستند از جنس فـوالد كه داخل سوراخ دنده ش

. پـيچ ها  دو رسالت عمده دارند پيچ هاي سردار به وسيله آچار شكل هاي مثلثي ، مربعي و ذوزنقه اي و ... باشـد

روطي با آچار پيچ گوشتي باز يا بسته مي شوند . اندازه ي شـوند  اما پيچ هاي با سر مخرينگي باز و بسته متخت يا 

 .مفتول آنها بيان ميشود پيچ ها  برحسب قطر

بـه همديگر مورد  اتكه رزوه مي شوند براي اتـصال قطعگاهي پيچ ها همراه مهره يا قطعاتي  .1

 هاي اكثر قطعات خودرو   چمثل پي يگيرند.استفاده قرار م

  ي ابزاروند مثل گيره ها و يا در ماشين هايريچ ها براي انتقال حركت به كار مگاهي پ .2

ها هم تكرار  ها عينا در مهره چيگيرند و رزوه هاي پيها مورد استفاده قرار م چبه همراه پيها  همهره ـ  مهر

 .ميشوند

ا نشان داده شده ه ههره ها  و همچنين قسمت ها ي مختلف پيچ و مهرانواع پيچ ها و م 4-53در شكل 

 .است

 

 



 

   

 
 هاه انواع پيچها و مهر  39-4شكل

   

 انواع رزوه ها  

ها بيشتر  هدرجه مي باشند و گامشان كوچكتر است. اين نوع رزو 60رزوه هاي متريك :اين رزوه ها داراي زواياي

 .كار ميروند هببراي بستن 

   

       
 رزوه هاي متريك 4-04شكل

 

 

   

   
 



 

 

 

اينچي ساخته مي ه صـورت  سيستم درجه مي باشندو ب 55ها داراي زواياي هاي ويتورث :اين رزوه رزوه

 يد زيرا داراي ارتفاع دنده كوتاهتري نسبت به رزوه هابيشتر در پيچ هاي لوله به كار مي رون شوند. اين نوع رزوه ها

 .متريك ميباشند

      
 رزوه هاي ويتورث 4-14شكل

   

انتقال حركت  ند و بيشتر برايها معموال به صورت مربع مي باش رزوه هاي دنده مربعي : شكل اين نوع رزوه

ه چون پاي دنده ها ضعيفتر هستند در مواردي كه بايد كه اين نوع رزوه ها دارند اين است كبه كار مي روند . عيبي 

 .بار ز ياد منتقل شود از اينها استفاده نمي شود

      
 رزوه هاي دنده مربعي 4-24شكل

   

براي انتقال حركت ه اي مي باشند و صورت  ذوزنقاي: شكل اين نوع رزوه ها  هم به  هرزوه هاي دنده ذوزنق

 .ل بار زياد از اين نوع رزوه ها ميتوان استفاده كردراي انتقابه كار مي روند. به خاطر قوي بودن پاي دنده ها  ب

 
      

 رزوه هاي دنده ذوزنقه اي 4-34شكل

   

براي انتقال نيرو به رزوه ها هم  وعاين ن شكل اين نوع رزوه ها در پايين ديده مي شود .اي: ههاي دنده ار رزوه

 .ميشود يك طرفه وارد ادكار مـي روند  وقتي كه نيروي زي

 

 



 

 

 

 
 

  

 رزوه هاي دنده اره اي 4-44شكل                                                 

   

و در مواردي كه گردوخاك رزوه هاي دنده گرد:از اين نوع رزوه ها معموال در صنايع سبك استفاده مي شود 

 .ها بيشتر است كمتر وجود دارد كاربرد اين رزو ه

 
      

 رزوه هاي دنده گرد 4-54شكل

   

 تراش پيچ بر روي ماشين تراش  

براي تراشيدن پيچ بر روي ماشين تراش بايد نخست گام پيچ مورد نياز مشخص شـود . سپس قطعه كار بر روي 

نظام قرار مي گيرد. سپس ابزار پيچ بري  ين مرغك و سهشده و جاي مرغك ايجاد شده و قطعه كار ب ماشين بسته

اي پيچ رابزار پيچ بري بايد با زاويـه پيچ برابر باشد مثال ب سته مي شود. توجه شود كه زاويهبر روي ماشين ابزارگير ب

ه ودن زاويه با استفاده از سنگ زدن لبم و يا زياد بانتخاب شود . درصورت ك درجه 60هاي متريك بايد زاويه لبه ها 

كار مماس كرده  ودر زار را توسط سوپرت فوقاني به پيشاني قطعه مي توان اندازه دلخواه را ايجاد كرد . سپس اب

يم ده يرا در رو ي سوپرت در صفر قرار م زار را در آن اندازه از قطعه كار بيرون مي كشيم . اندازه بارهمان حالت اب

دهيم و با اندكي بار دادن اهرم را به پايين  يگام پيچ را بر روي ماشين انجام مو تنظيمات مربوط به پيچ متريك و 

اشد چه سرعت برشي بيشتر بد . بايد توجه كرد كه هر به صورت اتوماتيك ادامه پيدا كن فشار مي دهيم تا پيچ بري

زماني كه پيچ زني به  . همچنين تاهاي كمتر استفاده كرد يد از سرعتد لذا بازني بيشتر خو اهد ش چسرعت پي

مات وديعني تنظيزني برگشت بـه صورت  اتوماتيك انجام شده بايد مواظب بودتا پس از هر پاس پيچ ياتمام نرس

چ در روي ماشين تراش به هم نخورد. در پيچ زني بايد ازروغن به عنوان ماده خنك كاري استفاده شود. مربوط به پي

 .ر در هر پاس كمتر باشداحد امكان بايد مقدار ب تا

شين تراش نشان داده شده است كه با داشتن مشخصات كامل پيچ و يله ماچ به وسيدر شكل ز ير تراشيدن پ

 .احل آن مي تـوان  آن را تراشيدي و مرچ تراشيبا در نظر گرفتن اصول پ

 



 

 

 
ارهايي ها ابز جچ مي توان توسط گام سنج درستي دنده تراشيده را كنترل كرد. گام سندر هنگام تراشيدن پي

ه استاندارد شده اند كاليبره ها را ك چاز گام هـاي مـورد استفاده در پيهستند كه مي توان توسط آنها تعداد زيادي 

  .كرد

 كاليبره كردن پيچ   4-74شكل  

   

 سياالت برشي  

 براي جلوگيري از تماس مستقيم قطعاتي كه بر روي يكديگر مي لغزند و كاهش حرارت 

 نچربكاري استفاده مي شود. اي وادكه در اثر اصطكاك به وجود مي آيد . از مبين قطعات لغزنده تا حد قابل قبول 

ي كه بر اي كاهش اصطكاك حرارت مي گردند . مواد چربكار اهشقطعات سبب كمواد با ايجاد اليه نازكي در بين 

 .به كار مي رود بايد داراي خصوصيات زير باشد 

 ويسكوزيته   

  قابليت روغنكاري 

  قابليت خنك كاري 

  سيالن مناسب 

  عاري بودن از اسيد 

  گلوله نشدن در اثر كاركرد . 

 

 

  
                     

   



 

 

 

هنگام عمليات براده برداري و يا تغيير فرم فلـزات يا روش هاي بدون براده كننده: موادي كه در  كمواد خن

به كارگيري اين مواد بـه  كاري را به عهده دارند،  مـواد خنك كننده گويند . برداري وظيفه خنك كردن و روغن

 .ير ميباشدبرخي از وظايف آنها به شرح زبرداري بستگي دارد و  هجنس ابزار،  جنس قطعه كار و نحوه براد

 

 انتقال حرارت   

  كاهش اصطكاك 

  افزايش عمر ابزار 

  بهبود كيفيت سطح 

  ها از سطح هشستشو و انتقال براد 

  جلوگيري از زنگ زدن 

 

د. يباشكه معروف ترين آنها آب و صابون ممواد خنك كننده هاي متفاوتي در ماشين كاري استفاده مي شود 

  :چند نوع ديگر از مواد خنك كننده عبارتند از 

 هاي برش   نروغ 

  هاي مته نروغ 

  محلول سود 

  نفت گازوئيل يا 

  هواي فشرده 

 .ماشين كاري دارد رايطر و شاجنس قطعـه كاستفاده از انوا ع مختلف مواد خنك كننده بستگي به 

      
 ماده خنك كننده 4-84شكل

 

 

 



 

   

 نكات ایمنی در تراشكاری  

 نكاتي كه در تراشكاري بايد به آنها توجه شود عبارتند از:  

واد،ابزار و وسايل اندازه گيري استفاده ماشين و همچنين روي جعبه دنده اصلي ،به عنوان  انبار ماز بستر  .1

خصوص م ددهيد . در صورت عدم دسترسي به ك ين قرارنظم و ترتيب در كد مخصوص هر ماش نكنيد و آنها را با

 رضروري را با نظمي خاص و بدون برخورد با يكديگر بستر ماشين قرار داده و وسايل مي توان تخته نرمي را روي ب

  و ساير ابزارها در تماس باشند .ي با براده،مواد خنك كننده روي آن قرار داد . ابزارهاي اندازه گيري نبايست

  ن و تجهيزات هر ماشين فقط براي خود آن ماشين استفاده كنيد.از وسايل بست .2

ز كردن كار از روي آنها دور ايستي بالفاصله پس از بستن و يا بآچار سه نظام،چهارنظام و مته گيرها را با .3

  . در غير اين صورت به ميز و راهنماي آن صدمه زده و به عالوه امكان خطر جاني نيز وجود خواهد داشت.نمود

دتر از چنگك مخصوص استفاده ز با دست لمس نكنيد و براي دور كردن براده ها ي بلنراده ها را هرگب .4

  نماييد.

  تعويض ابزارها و ساير ابزارها بايستي فقط زماني انجام گيرد كه ماشين كـامال از حركت باز ايستاده باشد. .5

غك،  چرخ تسمه، چرخ دنده،  هرگز قطعات در حال گردش  )مانند سه نظام،  چهارنظام، صفحه مر .6

  نكنيد . رها و قطعه كار ( را براي بازداشتن از حركت بـا دست لمسمحو

  ردش نمود.نبايد با انگشت اقدام به تميز كردن سـوراخ قطعات در حال گ هرگز .7

 .كردن قطعات در حال گردش ننماييد هيچگاه با نخ پنبه و پارچه اقدام به تميز .8

   

 


