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 ماشین های کپی تراشی

با این وسیله کارهای یکنواخت را می توان در اسرع وقت و دقت کافی انجام داد.تا حد زیادی از نظر ساختمان شبیه ماشین های 

نده تراش نیز تقلید کند و کننده شابلون انجام می دهد،عینا رمعمولی هستند.فقط در این ماشینها باید تمام حرکاتی را که لمس 

ود.بدیهی است در این روش تنظیم لیکی،مکانیکی،الکتریکی،الکتروهیدرولیکی و نوری استفاده می شبدین منظور از فرامین،هیدرو

 نده و بار مفهومی ندارد.ر

بیشتر،تقلیل ضایعات و امکان بکار گرفتن کارگر نیمه ماهر با آموزش کوتاه  استفاده از این دستگاه باعث افزایش بازدهی کارگر،دقت

 می گردد.

 است که به همراه کپی تراش وسیله ای برای بستن شابلون ها وجود دارد. الزم به یادآوری

 منظور از کپی تراشی ساخت قطعات هم اندازه و هم شکل مطابق با نمونه می باشد.

 مجموعه کپی تراش عالوه بر خود دستگاه دارای چهار عضو اضافی می باشد:

 که حاوی اطالعات مسیر است. مانند حافظه مکانیکی می باشد :شابلون یا قطعه نمونه-1

 )لمس کننده(. قلم کپی-2

با قدرت بیشتر تبدیل و آنرا به  حرکت حاصل از قلم کپی را که دارای نیروی کمتری است به حرکت :همجموعه تقویت کنند-3

 نده منتقل می کند.ر

 که شکل خواسته شده را روی قطعه کپی می کند. :نده تراشر-4

 ی تراش:تقسیم بندی ماشین های کپ

 ماشین با شابلون ثابت-1

 ماشین با شابلون متحرک-2

شابلون مسطح آسان ولی دارای عمر کمتری هستند در  در ماشین با شابلون ثابت از شابلون مسطح و مدور استفاده می شود.ساخت

 باشند. که ساخت شابلون مدور مشکل تر و هزینه بر بوده ولی در عوض دارای عمرو استحکام بیشتری میصورتی 

         



 

 فرز کپی :

کنترل یا  فرز کپیماشین های فرزی که بتوانند مقاطع دو بعدی یا سه بعدی داخلی یا خارجی را کپی سازی کنند به ماشین های 

 نامیده می شوند. شده توسط پیرو

خود این ماشین ها به  آنها صورت می گیرد.هیدرولیکی،مکانیکی،الکتریکی،الکترونیکی،نوری و یا ترکیبی از  این کار با مکانیزم های:

این سیستم ها از نظر اتوماتیک نیز می تواند کامال  وره و انواع افقی و عمودی می باشند.حنوبه خود شامل انواع یک محوره و چند م

مکان بدست آوردن می باشد و در مواردی هم ا 1:1تشابه ابعاد در حال ساخت ونمونه اصلی  اتوماتیک یا نیمه اتوماتیک باشند.

بعضی از آنها صرفا مخصوص خشن تراشی و بعضی برای پرداخت کاری طراحی شده اند ولی  نسبت های دیگر نیز فراهم می باشد.

بر اساس انتقال حرکت  اغلب توانایی هر دو را دارند به این صورت که ماشین دارای دو کلگی قابل تعویض برای این منظور را دارد،

 یا غیر مستقیم )با واسطه( می باشند. و ستقیم )بی واسطه(نیز به صورت م

این نوع ماشین ها معموال دو یا چند میز مستقل  مکانیزم کار به این صورت است که ابتدا یک الگو از طرح اصلی ایجاد می شود.

گر و یا لمس کننده بر روی الگوی یک کاوش  روی یک میز الگو و در میز یا میزهای دیگر قطعه و یا قطعات نصب می شوند. دارند.

حرکت محورهای  پنوماتیکی کار می کنند. الکترونیکی، نوری، تماسی،دو بعدی یا سه بعدی حرکت کرده و از طریق مکانیزم های 

البته در ماشین  تنظیم محور چرخنده در جهت سوم با دست انجام می گیرد. ( کنترل می شوند.yوX) چرخنده در دو جهت متعامد

 در قسمت های سه بعدی الگو عمدتا یک قطعه نمونه  ی فرزکپی تمام اتوماتیک تمام محورها بطور اتوماتیک کنترل می شوند.ها

غالبا بین کاوش گر و  با دقت زیادی ساخته شده است، کاوش گر روی قطعه اصلی سه بعدی حرکت می کند. می باشد که قبال

کنترل حرکت  ین ترتیب که تغییرات طول جرقه الکتریکی بین کاوش گر والگو،بد قطعه اصلی تماس حقیقی برقرار نمیباشد.

این نوع کپی سازی کاربرد زیادی در  در نتیجه از سایش الگو یا خیز احتمالی کاوش گر جلوگیری می شود. محورها را به عهده دارد.

در مواقعی که به خاطر  نیز مشهورند. قالب تراشماشین های ماشین کاری انواع قالب ها دارند و به همین دلیل گاهی اوقات به 

 تهیه قالب مقرون به صرفه نباشد از این ماشین ها استفاده زیادی می شود. تعداد قطعات،کمی 

 

 به طور کلی لمس کننده ها به دو دسته کلی تقسیم می شوند:

 تماسی )مکانیکی( -1

 نوری و بادی( غیرتماسی)الکتریکی، -2 

 نسبت هر چه دقت کم و ... می باشد. ه شدن قطعه،مرفد خراش، خیز، سایش، دارای عیوبی مثل اصطکاک، لمس کننده های مکانیکی

البته برای رفع و یا کاهش این عیب از روغن کاری گریس کاری و  طول به قطر قطعه بیشتر باشد کمانش قطعه نیز بیشتر خواهد شد.

 یا جنس های مقاوم به سایش استفاده می کنند.

 ده های بادی دارای دقت کمتری نسبت به دو نوع دیگر نوری و الکتریکی دارند.لمس کنن

امروزه ماشین های فرز  در لمس کننده های الکتریکی طول جرقه بین لمس کننده و الگو کنترل حرکت میز و محور را به عهده دارند.

ن نوشته شده و در آکنترل عددی کاربرد زیادی دارند زیرا دیگر خبری از الگو نیست و پس از لمس کردن نمونه یرنامه کامپیوتری 

 مراحل بعدی از برنامه کامپیوتری استفاده می کنند.



 

                                                                                                                                  

                          

 

 پانتوگراف:

)ورنیه(  این ماشین فرز برای کارهای مختلف کپی تراشی در حالت دو بعدی برای مدرج کردن قطعات اندازه گیری در ماشین های ابزار

ماشین را می توان برای عملیات خیلی کوچک ،کارهای سبک فرزکاری نیز به کار می در ضمن این  یا سه بعدی طراحی شده است.

ولی از لحاظ  در مقایسه با فرزکپی دارای استحکام کمتر و صرفا جهت حکاکی بر روی انواع قطعات مورد استفاده قرار می گیرد. رود.

 بوده و به راحتی هر نوع بزرگنمایی را می توان ایجاد نمود.تعدادبزرگنمایی در این دستگاه زیاد  هستند. شکل ظاهری مشابه فرزکپی

 

 

 

 



 

 

 

 انواع مواد برای تولید شابلون:

 چوب -1

)چوب افرا،گالبی،توسکا و ...( ولی نظر به اینکه چوب بسیار نرم  معمولی ترین و ساده ترین مواد برای تولید شابلون ها چوب می باشد.

بنابراین فقط برای مدل های میانی استفاده شده و سپس شابلون ها از مونولیت یا رزین اپوکسی است ودر مقابل سایش مقاومت ندارد 

 ریخته می شود.

 مونولیت -2



مواد به صورت سیمان تهیه شده و در حالت مایع به داخل جعبه های  مواد مونولیت مرکب است از پودر سنگ و عامل مخلوط کننده.

ر )البته هر چه مدت بیشتر باشد سختی بیشت ساعت شابلون بطور کامل سخت شده 24از تقریبا پس  قالب گیری ریخته می شود.

البته باید دانست گرچه این مواد در مقابل ضربه حساس هستند ولی خیلی به ندرت  و می تواند مورد استفاده قرار گیرد. (خواهد شد

ابلونهایی که یکبار مورد استفاده قرار می گیرند و پرداخت سطح همچنین از این مواد عمدتا برای ریختن ش پیدا می کنند. ظحالت انقبا

 و دقت ابعادی ویژه ای وجود ندارد استفاده می شوند.

 رزین اپوکسی -3

 دلوریت ام -4

 شابلون ها بیشتر در ماشین های فرزکپی برای تولید حدیده های آهنگری، این از این مواد برای تولید هر نوع شابلون مناسب است.

 ضربه ای و خالئی مورد استفاده قرار می گیرند. ،قالب های تزریقی پرس گرم و

 

 

 ماشین های تراش پیشانی

ماشین های تراش ساده ای هستند که برای ماشین کاری قطعاتی که دارای قطعه زیاد ولی  ماشین های تراش پیشانی یا کف تراش،

بریدن و  تراشی، کف سطوح مخروطی شکل، استوانه های خارجی،آنها عملیاتی نظیر تراش  طول کم باشند بکار برده می شوند.

چرخ دنده های با قطعه خارجی  پولی ها، )چرخ لنگرها(، فالیول ها یا چرخ طیارها ،و داخل تراشی را روی قطعاتی نظیردرآوردن شیار 

 ا قابل تراش می باشند.متر بر روی آنه 6بطوری که کارهایی تا قطعه بیشتر از  خیلی بزرگ و غیره انجام می دهند.

ماشین های تراش پیشانی شبیه ماشین های تراش معمولی هستند که از نظر طول معموال کوتاه تر بوده ولی در عوض دارای صفحه 

 با ماشین های معمولی را تراشید.بتوان با آنها  کارهای غیرقابل تراش  نظام با قطعه کارگیری خیلی بزرگند که باعث می شود.

 

 



 

 

 

 

 ماشین های تراش قائم با برجک گردان یا ماشین های تراش کاروسل

 25ماشین های تراش قائم با برجک های گردنده از انواع با اندازه های کوچک تا مدل های بزرگی از آنها که بتوانند کارهایی با قطعه 

تقریبا به طور کامل جانشین ماشین های تراش  این ماشین ها متر را هم تراشکاری کنند در ماشین سازی طراحی و ساخته شده اند.

ده شد نشان از محور اصلی ماشین نطی کنروکاهش مخ ،پیشانی خواهند شد و دالیل آن هم سهولت سوار شدن قطعه کار روی آن ها 

کیفیت بهتری به  زیرا در این نوع ماشین های ابزار صفحه نظام که به موازات کف کارگاه حرکت چرخشی دارد با های فلز تراشی است.

ماشین های تراش کاروسل را می توان در  مدد یاتاقان های کف گردش قادر به تحمل نیروی وزن زیاد قطعات سنگین خواهد بود.

تراشکاری کفی باشد مانند ساختن اجزاء توربین های غبار و توربین ها یا چرخ  و تلرانس مواردی که کار دارای ابعاد بزرگ و وزنی زیاد



ابزارگیرهای نصب شده در برجک های گردان می باشند به سهولت امکان قرار  ی عظیم مورد بهره برداری قرار داد و چون دارایهای آب

 دادن ابزار جدیدی در خط بهره برداری فراهم می گردد.

 

 

 تراش کاروسل

 

 کاروسل دروازه ایتراش 



 

 

 بورینگ

 ماشین های تراش رولور

کاربردشان در  مهمترین اختصاصی که شکل تغییر فرم یافته ای از دستگاه های تراش معمولی هستند.این نوع ماشین های تراش 

مهمترین امتیاز  سری سازی یا تولید انبوه است وبه کمک انها امکان ساختن قطعات استوانه ای با اشکال مختلف و پیچیده وجود دارد.

 روتراشی، کف تراشی، سوراخ کاری ، ن است که می توان عملیاتی مانند:این ماشین ها نسبت به سایر انواع تراش های عادی ای

قالویزکاری و بسیاری از ماشین کاری های متنوع دیگر را بدون متوقف  ی،کار حدیده تراشی، لداخ تراشی، فرم بری، پیچ برقوزدن،

 انجام داد. ساختن ماشین و باز و بسته کردن کار ،

لور سنت به ماشین های تراش معمولی در سری سازی و فصل مشترک ها و اختالفات ساختمانی دالیل برتری ماشین های تراش رو

 آنها

فلز تراش دوار  با وجود آن که ماشین های تراش معمولی و مدرن را انعطاف پذیر می سازند و در حال حاظر ضروری ترین ماشین

زیرا زمان  د از نظر اقتصادی تولیداتشان مقرون به صرفه باشد.وصف در سری سازی یا تولید انبوه نمی تواننمع ال محسوب می شود،

 زمان اندازه گیری متوالی در خالل ساخت و تراشیدن کار، ،ن ابزارها و تنظیم آن ها های فرعی انجام کار مانند زمان باز و بسته کرد

براده برداری شده به مراتب بیشتر زمان این سر و آن سر کردن قطعه کار و غیره می تواند از زمان اصلی انجام کار که واقعا مصروف 

بسیار تنزل پیدا کرده اند ولی باید دانست که کاربرد ماشین  باشد و حال آنکه در ماشین های تراش رولور، زمان های فرعی فوق الذکر،

زیرا تنظیم و راه اندازی اولیه آن ها کار چندان آسانی  توام است که هدف سری سازی باشد. ییمی که با صرفه جوهای رولور هنگا

 نیست.



 

 

 

 ماشین تراش روولور

 : فرآیند خان کشی

در این یک نوع عملیات براده برداری می باشد که در آن از ابزاری به نام سوزن خان کش استفاده می شود. عملیات براده برداری 

همچنین به دلیل عملیات توام  فرآیند با عبور یکباره سوزن روی سطح یا از داخل قطعه کار بوسیله فشار یا کشش به انجام می رسد.

 در شکل زیر شماتیکی از سوزن خان کش مشاهده می شود. پرداخت و خشن تراشی کاربرد زیادی در صنعت دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 کشی:یند خان آمزایای فر

 یندهای براده برداری باالست.آبه سایر فر نسبت ندیفرآ نیسرعت انجام ا -1

 تلرانس های باالی را می توان با این فرایند به دست آورد. -2

 پرداخت سطح در این فرآیند قابل قبول است. -3

 فرآیند خان کشی با یک بار عبور ابزار خاتمه می یابد. -4

 معایب فرآیند خان کشی

 را نمی توان خان کشی کرد.سوراخ کور یا بسته  -1

 مواد نرم به دلیل تغییر فرم پالستیک قابل خان کشی نمی باشد. -2

 مقرون به صرفه نیست.، خان کشی مواد خیلی سخت به دلیل خوردگی ابزار و ایجاد ترک احتمالی  -3

 هزینه باالی ابزار و فیکسچر ها -4

 است.قطر سوزن خان کشی از حدود یک میلیمتر تا نیم متر قابل تغییر  -5

 اصول فرآیند خان کشی:

ع خان کشی به معنای عبور ابزار در یک مرحله از مقابل قطعه کار با سرعت ثابت می باشد.تغذیه در این فرآیند با تغییر تدریجی ارتفا

 دندانه ها تامین می شود.

 فرایند خان کشی به دو صورت قابل انجام است:

 خان کشی سطوح خارجی - 2 خان کشی داخلی - 1 

دستگاه های خان کشی به دو صورت افقی و عمودی طراحی شده اند.همچنین عملیات براده برداری می تواند به دو صورت فشاری و 

متر نیز می رسد فقط از نوع کششی استفاده می شود ولی در نوع عمودی  15کششی انجام شود.در نوع افقی که طول دستگاه به 

ین و کشش به باال مورد استفاده واقع می شود که مرسوم ترین آنها ماشین خان کشی قائم حالت های فشار به پایین ،کشش به پای

اکثر ماشین ها با کشیدنی است.خان کشی افقی فقط برای سطوح داخلی است در حالی که نوع عمودی هر دو حالت انجام می شود.

 نیروی هیدرولیک کار می کنند.

 فرآیندهای ماشین کاری سایشی  



 فرآیند:تعریف 

 فرآیندی است که عملیات براده برداری توسط مواد ساینده با سرعت باال و عمق نفوذ کم حاصل می شود.

 مشخصه فرآیند:

 لبه برنده کوچک است. -1

 هندسه ابزار )ساینده ها( نامشخص است. -2

 مواد سختی همچون شیشه و سرامیک قابل ماشین کاری هستند. -3

 حاالت فرآیند:

 ایند به سه حالت براده برداری می کنند:ساینده ها در این فر

 ازل ذرات ساینده و از یک نازل فشار هوا باعث پرتاب و براده برداری می شوند.از یک ن بصورت آزاد: -1

 سطح ورق عملیات صورت می گیرد.موادساینده به همراه چسب بر روی  ورق سنباده: -2

 به شکل یک دیسک عملیات باربرداری انجام می دهد.در این حالت مواد ساینده و چسب بصورت فشرده  سنگ سنباده: -3

 

 مواد ساینده

 سه مشخصه مواد ساینده عبارتند از:

 ردی  ت -1

 ساینده مناسب    -2

 سختی -3

 : اندازه مواد ساینده

صیقل  هر چه این دانه ها ریزتر باشد برای است از تعداد سوراخ های موجود در هر اینچ طول غربال )الک(. عبارت ندهیاندازه مواد سا

 معروف به اندازه آردی هستند( 240-600)مثال است. کاری مناسب تر

 هرچه دانه ریزتر باشد سطح صاف تر و مقدار براده برداری کم می شود.

 : درجه

 معیاری از مقاومت چسب در برابر کنده شدن دانه ها می باشد.هر چه درجه باالتر باشد به این معناست که نیروی الزم برای کنده شدن

 مواد ساینده بیشتر است.

 : ساختار

از هم ساختار  جدا نحوه چیدمان دانه ها کنار یکدیگر با عنوان ساختار شناخته می شود.دانه های کنار هم ساختار فشرده و دانه های

 باز تشکیل می دهند.

 Gاینچ مکعب ماده برداشته شده از قطعه =                                 (G)  نسبت سنگ زنی : 



 اینچ مکعب ماده ساینده برداشته شده                                                                   

 

 چسب های مورد استفاده:

 مواد چسبنده معیاری برای مقاومت چرخ سنباده و در نتیجه سرعت سنگ زنی باال می باشد.

 

 

 ها :انواع چسب 

 چسب شیشه ای:شامل خاک رس و مواد سرامیکی -1

 چسب الستیکی:مقاوم ترین نوع چسب و سرعت ماشین کاری باال -2

 زرینی -3

 سیلیکاتی       در پرداخت کاری و جایی که دمای ماشین کاری پایین است. -4

 ی تولیدی:نزگانواع ماشین سن

 همراه قطعه کار حرکت رفت و برگشتی در زیر سنگ سنباده دارد.میز ماشین به  ماشین سنگ زنی تخت با حرکت رفت و برگشتی: -1

 

 
 ماشین سنگ تخت یا سنگ مغناطیس

 

 ماشین سنگ زنی تخت آسیابی -2

 

انگشتی و ابزارهای یک سر متعلق به ماشین  ابزارهای مختلف مثل انواع تیغه فرزفرم، ماشین سنگ زنی ابزار تیز کنی یونیورسال : -3

س از مدتی کارکردن کند شده و لبه برنده ان احتیاج به اصالح دارد که عدم اصالح آن تاثیر نامطلوبی در ...پو تراش و صفحه تراش 

 راندمان و بازه کار می گذارد.



 

 
 

 

 سنگ زنی گردسائی خارجی -4

 

 

 



 

 سنگ زنی گردسائی داخلی -5

 

 
 

 

  سنگ زنی بدون مرغک)سنترلس( -6

 

 

 
 

 
 



 

 

 رمسنگ زنی ف -7

 

 
 

 
 

 

 سنگ زنی خزشی -8

 

 سنگ زنی بدون مرغک)سنترلس( مزایا

چون قطعه بین تکیه گاه و  -4 ن را به صورت خودکار درآوردآغالبا می توان  -3 نیاز به تخصص کمی دارد -2 بسیار سریع است -1

 میسر است چون قطعه کار اعوجاجکنترل دقیق اندازه  -5 چرخ تنظیم کننده نگه داشته شده می توان براده های ضخیم برداشت

 سایش آن را به حداقل رساند. می توان از چرخ سمباده بزرگ استفاده کرد و -6 نمی کند

 



 معایب سنگ زنی بدون مرغک)سنترلس(

کار باید گرد باشد و هیچ گونه شکاف یا شیاری نداشته  -2باید از ماشین ویژه ای استفاده شود که مناسب کار دیگری نیست. -1

 محدود است. کاربرد آن با قطرهای مختلف -3باشد.

 

 هونینگ

نوعی ماشین کاری سایشی است که برای صیقل کاری سطوح مدور و تصحیح شکل و اندازه استفاده می شود.پرداخت داخلی سیلندرها 

و به طور کلی سوراخ های ایجاد شده قبلی را که مانند سوراخ کاری،برقو کاری و غیره ایجاد شده است را هونن یا سنگ زنی کششی 

 می نامند. Honeابزارهای آن راگویند و 

زه های یکسان موتورهای درون سوز مانند موتور اتومبیل که باید اندا پرداخت کاری سیلندرهای یکی از بزرگترین کاربردهای هونن،

 می باشد. برایشان بوجود آورد،

اینچ قابل ماشین  %25-42قطری  قابل ماشین کاری می باشند.سوراخ با محدوده پالستیک( -سرامیک -شیشهفلزات و غیر فلزات)

می باشد.فشار اعمالی کمتر است و سرعت روش نیز پایین تر است.جنس سنگ  0/001mm±کاری می باشد.تلرانس ابعادی این فرآیند

 از الماس است.

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 لپینگ

نوعی پرداخت کاری ظریف است که در آن براده برداری بوسیله مواد ساینده انجام می گیرد.در این فرآیند یک سنگ ساینده گردان 

Lap د.ح براده برداری ظریف انجام می دهشارژ می شود از روی سط که با دوغاب مواد ساینده 

 

 

 : دلیل انجام لپینگ

 افزایش عمر سطح قطعه -1

 و صافی سطح بهبود اندازه سطح -2

 بهبود تختی سطوح -3

 

 

 پرداخت کاری با روش غلطکی:

ایجاد جالی فلزی با روش غلطکی برای سطوح کار روشی است که می تواند صافی سطح با کیفیت مرغوب ایجاد نماید.این روش مبتنی 

ن است خود قطعه کار دارا بر این اصل است که غلطک های فوالدین و سخت به سمت کار فشرده می شود وحرکت بار طولی را ممک

 باشد.

 

 :تراشیچرخ دنده  ماشین

و تقریبا در  گونامتقاطع یا متناظر تحت شرایط گون چرخ دنده وسیله ای برای انتقال مکانیکی توان یا حرکت بین محورهای متوازی،

سرعت های نامحدود است.درنتیجه این قطعات ارزش بسیار مهمی در تکنولوژی جدید دارند.برای درک بهتر نیازهای عملی اینگونه 



ماشین ها و فرآیندها ،دانش مبانی نظری چرخ دنده و کار آنها می تواند بسیار مفید باشد.با چرخ دنده ها می توان نیرو و حرکت  بین 

 غلتشی و مارپیچی بوجود می آید. ت ها نسبت به یکدیگر دو نوع گیربکسبرحسب وضعیت شاف . را بدون لغزش انتقال دادشافت ها 

 گیربکس های مار پیچی-2گیربکس های غلتشی   -1

 ماشین های سری تراشی می باشند. ءتراشی جزاغلب ماشین های چرخ دنده 

 روش های تولید چرخ دنده:

 (pressروش پرس کردن یا منگنه کردن ) -3  (ollingRروش کشیدن ) -ingcast     2روش ریخته گری -1

        (powder metallurgy) روش متالوژی پودر -6(  cold rollingروش نورد سرد ) -5(  ot rollingHروش نورد گرم )-4

 روش براده برداری -10( زینستر )تف جوشی -9( coiningروش سکه سوزنی) -8( stampingروش قالب گیری ) -7

چرخ دنده های تیتانیوم و تانتانیم که برای مصارف شیمیایی بوده و نقطه ذوب باالیی دارن به روش ریخته گری دقیق تولید می 

 می آید. زیاد از طریق ماشین کاری بدست شوند.چرخ دنده های فوالدی برای سرعت و فشار

ولی چون در نهایت ماشین کاری می شوند جزء تولید توسط ماشین کاری محسوب   چرخ دنده های چدنی معموال ریخته گری هستند

 می شوند.

 (:Hobماشین چرخ دنده تراش با ابزار مارپیچ )

ا ابزار ( چرخ دنده زنی غلتی است که در آن هاب به معنی ابزار قالب تراشی یGear Hobbingماشین های چرخ دنده زنی هاب )

 ل عمودیدبا اسپین -2 ل افقیدبا اسپین -1 و معموال به دو صورت موجود می باشند:تراشنده مارپیچی شکل است 

 معایب روش تولید با ابزار تراش:

 باید ابزار تراش یا چرخ دنده خام حرکت رفت و آمدی داشته باشد و فقط در یک مسیر عمل تراش صورت می گیرد. -1

نده خام صفحه دندانه دار باید در جهت طولی حرکت کند در نتیجه الزم است صفحه دندانه دار خیلی بلند همراه با چرخش چرخ د -2

 یا چرخ دنده کوچک باشد.

 

 هاب

مارپیچ و حلزونی با ابعاد مختلف را تولید کرد.در این روش با استفاده از  با یک نوع تیغه فرز هاب می توان چرخ دنده های ساده،

 با یک گام خاص می توان انواع چرخ دنده های ساده و مارپیچ با همان گام را تولید نمود. یک تیغه فرز هاب

 Gear shaping):ماشین کله زنی چرخ دنده)

استفاده می معموال چرخ دنده ها به لحاظ هزینه و سرعت تولید به روش هاب تولید می شوند ولی در شرایط خاص از کله زنی 

باشد که نتوان از هاب استفاده  مانعیدر جایی که پشت چرخ دنده یک پله یا چرخنده دیگری باشد یا به طور کلی  shaping شود.

همچنین در روش کله زنی درگیری ابزار و قطعه کار ضربه ای بوده و از نظر توانایی ماشین کاری مناسب  کرد بکاربرده می شود.

 نمی باشد.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 هاب

   توانایی انتقال نیروی الزم - 1 مهمی در طراحی و ساخت چرخ دنده بایستی در نظر گرفت که عبارتند از:پارامترهای  -1

         مواد مورد استفاده و نوع عملیات حرارتی -4 تغییر جهت و راستای نیرو -3 تغییر سرعت دورانی محورها و نیروی آنها -2

 اچرخش نرم و بدون سر و صد -6 حداقل اصطحکاک -5

 هاب چیست؟ -2

هاب یک نوع دستگاه فرز است که با آن چرخ دنده تولید می کنند و این مهمترین روش تولید صنعتی )انبوه( چرخ دنده نوک  -1

 تیز پیچشی است.

 هاب با چرخاندن ابزار برنده و قطعه ،در زمان مشخص وبا سرعت معین ،دنده ایجاد می کند. -2

،بنابراین گوشه های دندانه ابزار برنده یک )برای ایجاد شکل دندانه( و یک مارپیچ استابزار برنده به شکل یک سطح مقطع برنده  -3

 شکل منحنی روی دنده ایجاد می کند.

 

 نحوه چرخ دنده تراشی هاب: -4

 در مجموع از دستگاه هاب برای تولید انواع چرخ دنده بر پایه براده برداری استفاده می شود. -1

 حلزون بوده که از فوالد تندبر ساخته شده است. در دستگاه هاب ابزار برشی به شکل -2

چرخ دنده میان دو مرغک قرار داده می شود و تیغه برش هاب در حین براده  در عملیات چرخ دنده زنی قطعه خام، -3

 چرخ دنده می گرداند. برداری قطعه،

 محور قطعه خام بر محور تیغه برش )حلزون( عمود است. -4

ر هاب و قطعه خام که به مشخصات حلزون برش بستگی دارد می توان انواع چرخ دنده با با تنظیم زاویه جانبی بین ابزا -5

 مشخصات مورد نیاز را تولید کرد.

 

 

 (Hobbingمزایا و معایب روش هابینگ) -5

 :مزایا

 توانایی تولید انبوه )تیراژ باال از یک نوع چرخ دنده( -1

 سرعت باالی تولید -2

 دقت باالی محصول -3

 :معایب

 ماشین آالتهزینه باالی  -1

 تنظیمات اولیه زمان بر -2

 هزینه باالی ابزار -3

 sykes):ماشین چرخ دنده سازی سایکز)



این ماشین برای تراشکاری چرخ دنده های جناغی پیوسته بکار می رود و تنها ماشینی است که اینگونه چرخنده ها را می تراشد. 

تراشنده است که به فاصله از یکدیگر نصب شده و حرکت رفت و آمدی ویزگی منحصر به فرد این ماشین استفاده از دو چرخ دنده 

دارند. هنگامی که چرخ دنده های تراشنده به یک سمت حرکت می کنند یکی از انها نصف دندانه را می تراشد و نصف دیگر دندانه 

مورد نظر یک حرکت نوسانی دورانی  بوسیله چرخ دومی در حرکت برگشت تراشیده می شود. عالوه بر این برای ایجاد زاویه مارپیچ

در طول هر دوره رفت و برگشت، به چرخ دنده های تراشنده و خام داده می شود.کیفیت چرخ دنده های تولیدی بوسیله این ماشین 

 ها فوق العاده است.


