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  گيريهدف از اندازه
مقايسه طول با واحد متر ، زاويه با واحد  مثل. ي قانوني مربوطهگيري عبارت است از مقايسه كميتي با واحد مقررهاندازه     

  .درجه ، زمان با واحد ثانيه و يا شدت جريان برق با آمپر و غيره
زيرا دركارهاي توليدي هر يك . باشدگيري مياي اندازهقطعه ريكي از كارهاي اساسي در توليد ه:  گيريدليل ديگر اندازه     

از قطعات بايستي اندازه خود را دارا باشند تا هنگام سوار كردن و يا مورد استفاده قراردادن بتوان بدون هيچگونه اشكال و يا 
  .گيري داده خواهد شدحال شرح بعضي از وسايل اندازه. كاري آنها را بكار برددوباره

  واحد طول و اجزاي آن 1- 1
  .كنيددر جدول زير اين پيشوندها را مشاهده مي. شودبراي نشان دادن اجزاي متر از پيشوندهائي استفاده مي :اجزاي متر

  

  .شودمتر نيز استفاده ميميلي 001/0 – 01/0 – 1/0تري مانند تر از واحدهاي كوچكگيري كارهاي دقيقبراي اندازه
اينچ معادل يك فوت و هر سه فوت معادل يك يارد  12. ورهاي انگليسي زبان واحد طول فوت استدر كش :اجزاي اينچ

 . است

  
در جدول زير تقسيمات كوچكتر . كنندقسمت مساوي تقسيم مي 2و  4،  8،  16،  32يك اينچ را به تر گيري دقيقبراي اندازه

  .كنيداز اينچ را به صورت كسرهاي متعارفي مشاهده مي
 .كننداينچ تقسيم مي 001/0 – 01/0 - 1/0اينچ را به تقسيمات اعشاري مانند  گيري دقيقمواردي نيز براي اندازه در
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  متر به اينچميلي متر وروش تبديل اينچ به ميلي 2-1
  : شودمتر تبديل شود در اين موارد به شرح زير عمل ميمتر به اينچ و اينچ به ميليگاهي الزم است تقسيمات ميلي
متر كافي بنابراين براي تبديل كسرهاي اينچ به ميلي. متر استميلي 4/25هر اينچ برابر  :مترروش تبديل اينچ به ميلي

  .ضرب كنيم 4/25است كسر را در عدد 
  متر است؟اينچ چند ميلي   كسر : مثال

     "× 4/25=: حل

05mm/19 ="     
در اين موارد الزم است كسر متعارفي به كسر اعشاري . شودي روي نقشه بر حسب كسر اينچي داده ميدر مواردي اندازه

  .كنندميبراي اين منظور صورت كسر را به مخرج آن تقسيم  . تبديل شود تا بتوان از ميكرومترهاي اينچي استفاده كرد
ي اندازه. گيري خواهد شداينچ اندازه 001/0ي ميكرومتر اينچي با دقت اينچ است قطر اين ميله به وسيله اي قطر ميله: مثال
  ي ميكرومتر چند هزارم اينچ بايد تنظيم شود؟ دهانه

   =3÷8 =375/0" :حل

  .كنندتقسيم مي 4/25تري را بر ممتري به اينچ عدد ميليهاي ميليبراي تبديل اندازه :متر به اينچروش تبديل ميلي

  متر چه كسري از اينچ است؟ ميلي 7/12: مثال
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  =    ":           حل 

  :شوندبندي ميبه شرح ذيل طبقه DIN 2257اين وسائل طبق استاندارد  :گيري وسائل اندازه 1- 3

  يري ثابتگوسائل اندازه: ب          گيري مدرجوسائل اندازه: الف

  )نقل انداره(وسائل كمكي : د          گيريوسائل ساده اندازه: ج

سنج زاويه –گيري ساعت اندازه –ميكرومتر  –اهم اين ابزارآالت عبارتند از كوليس : گيري مدرجوسائل اندازه 3-1- 1
  اونيورسال

-گيري در اين رشته مياندازه ابزارهاي گيري يكي از مهمترين اين ابزار بدليل تنوع و سهولت در اندازه :كليس 1-3-1- 1

يك كليس از دو . داخلي و در اكثر آنها عمق را نيز اندازه گرفت –هاي خارجي توان اندازهبا اين وسيله براحتي مي. باشد
كش مدرج منتهي به فك ثابت و قسمت متحرك آن و متحرك تشكيل شده است كه قسمت ثابت آن يك خطقسمت ثابت 

براي كم كردن لقي و همچنين محكم كردن فك . ست كه فك متحرك و همچنين ورنيه روي آن قرار داردشامل كشوئي ا
ها جهت ثابت كردن فك در بعضي از كليس. گرددمتحرك در محل دلخواه از ضامني كه روي كشو نصب شده است استفاده مي

گيري عمق اي جهت اندازها به قسمت متحرك زبانههاي از كوليسدر پاره. شودمتحرك از يك پيچ محكم كننده استفاده مي
 .قطعه كار متصل شده است
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ــه 2-1-3-1 ــري از      :ورني ــدن كس ــان خوان ــيله آن امك ــه بوس ــد ك ــه گوين ــيس را ورني ــوي كل ــميات روي كش تقس
بـديهي اسـت دقـت كلـيس بسـتگي بـه تعـداد تقسـيمات روي ورنيـه          . گـردد پـذير مـي  كش امكانتقسيمات اصلي خط

  .شوندبندي ميها به سه دسته از لحاظ دقت تقسيمز اين جهت كليسا. دارد
  . است 02/0يا   50/1قسمت است از اين جهت دقت آن   50كه تعداد تقسيمات روي ورنيه آن  02/0اولي كوليس با دقت 

  . است 05/0يا  20/1قسمت است از اين جهت دقت آن   20كه تعداد تقسيمات روي ورنيه آن 05/0 كوليس با دقتدومي
 .است 10/1قسمت است از اين جهت دقت آن  10كه تعداد تقسيمات روي ورنيه آن  01/0سومي كوليس با دقت 

 

  
      

كش مدرج شده كه رديف پائين براي تقسيمات ميليمتري رديف باال مخصوص ها دو طرف خطدر تعدادي از كوليس
 .باشدتقسيمات اينچي مي
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قسمت مساوي تقسيم شده  40ش آن بر اساس اينچ مدرج شده است معموالً هر اينچ به كدر كوليس اينچي كه خط

ها را نيز ورنيه اين كوليس. باشداينچ مي  ها كش در اين كوليسبنابراين فاصله هر يك از تقسيمات اصلي خط

اينچ    × =ها يسگيري در اين كولبنابراين دقت اندازه. اندقسمت مساوي تقسيم كرده 25به 
  .باشدمي

-جهت خواندن كوليس در صورتيكه صفر ابتداي ورنيه مقابل يكي از خطوط روي خط :خواندن كوليس4-1-3-1

ن مقدار خوانده شده عدد صحيح بوده و نيازي به خواندن ورنيه ندارد و چنانچه صفر ابتداي ورنيه مابي. كش باشد
كش باشد بايستي براي قرائت اندازه مورد نظر ، ابتدا تقسيمات اصلي واقع در سمت چپ ورنيه را تقسيمات روي خط

كش است را انتخاب خوانده و سپس با نگاه كردن به ورنيه بهترين خطي از آن را كه دقيقاً مقابل يكي از خطوط خط
 .ب و حاصل را باندازه صحيح خوانده شده جمع كنيمكنيم و تعداد خطوط سمت چپ ورنيه را در دقت كوليس ضر
 

  
  

  : انواع كليس  
 :باشدزم به ذكر است كه كوليس داراي سه نوع مختلف ميال
‐Iكه توضيحات آن قبالً ذكر گرديده) معمولي(دار ورنيه  
‐II كند كه دقت آن معموالً مي كه بجاي ورنيه يك عقربه و يك صفحه مدرج مقدار اجزاء اندازه را مشخص) تيعسا(دار عقربه
  .باشدميليمتر مي 02/0
‐III 01/0دهد دقت اين كوليس معموالً تال كه بجاي ورنيه يك نمايشگر بصورت عددي اندازه مورد نظر را نمايش مييديچ 

 .ميليمتر است
 

  

  : متريميكرومتر خارجي ميلي 4-1
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فك ثابت روي كمان . اي يك غالف ثابت و يك فك متحرك استدار رود جي به كار ميربراي ابعاد خاكه ميكرومتر خارجي 
. متري وجود دارداند و روي غالف داخلي تقسيمات ميليغالف داخلي و كمان ميكرومتر يك پارچه. شودميكرومتر نصب مي

سمت راست آن دهد و ي پيچ ميكرومتر را تشكيل ميي ميلهاي وجود دارد كه مهرهدر انتهاي اين غالف سوراخ قالويز شده
 .باشدي خارجي مربوط ميتوسط بوش مخروطي با پوسته

 

  
 

ميكرومترهائي نيز وجود . سازندمي مترميلي O5 -25متر و ميلي  O-25مانند گيري متفاوتي هاي اندازهميكرومترها را با ميدان
 o15 - 175گيري اين نوع ميكرومترها نيز از دازهي اندامنه. كندگيري آنها با تعويض فك ثابت تغيير ميي اندازهدارند كه دامنه

 .باشدمتر متغير ميميلي O O4-375تا 
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هاي گيري و همچنين فكگيري با آن بايد سطوح اندازهگيري دقيق است در موقع اندازهي اندازهچون ميكرومتر يك وسيله

ميكرومتر خارجي بدين ترتيب است كه ابتدا قطعه كار را روش كار با .  ميكرومتر كامالً تميز و عاري از هر نوع آلودگي باشد
دهيم سپس فك متحرك ميكرومتر را با گرداندن مابين دو فك ميكرومتر نگه داشته و فك ثابت را به قطعه كار تكيه مي

عبيه شده است گيري تي پيچ اندازهاي كه در انتهاي ميلهگيري نزديك كرده و در خاتمه به كمك جغجغهپوسته به سطح اندازه
 كنيم گيري را ثابت ميي پيچ اندازهبا فشار مناسب فك متحرك را به سطح كار مماس كرده و به كمك پيچ ثابت كننده ميله

 

  
  

 ي ميكرومتر آن را از قطعه كار خارج كرده و اقدام به خواندن اندازه نمودتوان با سراندن آهستهحال مي

  
  .درجه سانتيگراد باشد o2گيري الزم انجام خواهد شد كه دماي محيط اندازهبا دقت تر وقتي گيري با ميكروماندازه: 1توجه 
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  .قبل از استفاده از ميكرومتر آن را كنترل و در صورت لزوم تنظيم كنيد: 2توجه

 1 -4 -1 اني ي ميكرومتر زياد و نيز سطح پيشر اثر كار زياد احتمال دارد لقي بين پيچ و مهرهد :آزمايش ميكرومتر
- بديهي است كه در هر دو حالت تنظيم ميكرومتر به هم خورده و ميكرومتر قادر به اندازه. هاي آن سائيده شودفك

براي تنظيم و كنترل ميكرومتر ، ميكرومتر را مانند شكل زير به گيره مخصوصي . گيري و كنترل صحيح نخواهد بود
 .ايش كنيدگيري صحت آن را آزمهاي اندازهي تكهبسته و بوسيله

 
 

 2-4-1 ظور بايد مراحل زير را انجام دادبراي  اين من  :روش تنظيم ميكرومتر: 
 بستن ميكرومتر مشروط بر آن است كه دو فك ميكرومتر در روي هم قرار گيرد. 
 انتخاب آچار مناسب 

 اي ثابتدرگير كردن آچار با قسمت سوراخ استوانه. 

 
  

  ي ثابت ميزان شودبا خط سراسري استوانهگرداندن آچار به سمتي كه صفر ورنيه. 
 ي ميكرومتر در صورت نياز پس از باز كردن پوسته انجام پذيردتنظيم لقي پيچ و مهره.  
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 3 -4-1 كنندبندي ميمتري را معموالً به دو طريق تقسيمميكرومترهاي ميلي  :بنديروش تقسيم. 
  : مترك ميليي خطوط يي ثابت با فاصلهبندي استوانهتقسيم 3-4-1- 1
ي مربوط متر است بنابراين در هر دور گردش ميله پيچ و ميلهگيري اين نوع ميكرومترها يك ميلييي پيچ اندازهگام ميله 

ي ثابت ميكرومتر در به همين ترتيب نسبت به گام پيچ روي استوانه. كندمتر به جلو يا عقب حركت ميبه آن يك ميلي
 متر استطوط از هم برابر يك ميليي خكنند طوري كه فاصلهيكشي مروي خط سراسري را خط

  
ي متحرك آن متر است قسمت مخحروطي پوستهي ثابت آن يك ميليي خطوط روي استوانهدر ميكرومترهائي كه فاصله

ك متحرك بگردانيم ف) دور 01/0(ي يكي از درجات حال اگر پوسته را به اندازه. كنندرا به صد قسمت مساوي تقسيم مي
  .باشدمتر ميميلي 01/0پس دقت ميكرومتر .كندبه جلو و يا عقب حركت مي   =  mm01/0ي ميكرومتر نيز به اندازه

ي كشي شده بر روي قسمت مخروطي پوستهخطوط خط bي ثابت و كشي شده بر روي استوانهخطوط خط aدر شكل زير 
 .دهدمتحرك را نشان مي

 

  
  مترميلي 1متري با گام دستورالعمل خواندن ميكرومترهاي ميلي 2-3-4-1

  : متري به ترتيب زير عمل كنيدميلي 1متري با گام ميلي 1متري با گام براي خواندن ميكرومترهاي ميلي
a- متر يادداشت كنيدي ثابت حك شده است را بر حسب ميليتعداد خطوطي اصلي را كه در روي استوانه. 
b-  متر است يادداشت كنيدي مخروطي را كه بر حسب صدم ميليستهخطوط پوتعداد. 
c- حاصل را با هم جمع كنيد. 
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  .ي داده شده در روي ميكرومتر شكل زير را به دست آوريداندازه: مثال
a=7mm 

b=0/98mm 

C=a+b C=7+0/98=7/98mm 

  

 3-3-4-1 مترميليي خطوط نيماي ثابت با فاصلهبندي استوانهتقسيم: 
ي مربوط به آن نيم بنابراين در هر دور گردش ، ميله پيچ و ميله متر استگيري اين نوع ميكرومتر نيم ميليپيچ اندازهلهميگام 
ي ثابت ميكرومتر در پايين و باالي به همين ترتيب نسبت به گام پيچ روي استوانه. كنندمتر به جلو و يا عقب حركت ميميلي

متر متر و خطوط پايين خط سراسري نيم ميليي خطوط باالي خط سراسري يك ميليصلهفا. كنندخط سراسري را مدرج مي
 .دهدرا نشان مي

  
  
  مترميلي 5/0متري با گام دستورالعمل خواندن ميكرومترهاي ميلي 1- 4- 4-3



 

١١ 
 

  :شوداين نوع ميكرومترها به دو طريق خوانده مي
  .شودي ثابت بگذرد مانند مثال قبل خوانده مياسري استوانهدر صورتي كه صفر ورنيه از خطوط اصلي روي خط سر -الف
  :ي ثابت بگذرد به ترتيب زير عمل كنيداگر صفر ورنيه از خطوط اصلي و فرعي استوانه -ب

a- تعداد خطوط اصلي را كه صفر پوسته مخروطي از روي آن گذشته است يادداشت كنيد. 
b- سيدي ثابت را نيز بنويهاي فرعي روي استوانهاندازه. 
c- متر است يادداشت كنيدتعداد خطوط ورنيه را كه بر حسب صدم ميلي. 
d- اعداد بدست آمده را با هم جمع كنيد. 

 

  
 .اندازه داده شده در روي ميكرومتر شكل زير را بدست آوريد: مثال
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آنها در پايين خط  متريميليمتري و نيماند كه خطوط ميليمتري طوري طراحي شدهبعضي از ميكرومترهاي ميلي: توجه
  .ي ثابت ميكرومتر حك شده استسراسري استوانه

  
  ابزار قوانين حركت در ماشينهاي

ابزار بايستي ماشين را چنان تنظيم كرد كه سرعت برش ، اندازه بار، تعداد دور  ماشينهايبراي كار روي  -مقدمه     
اي درست استوار خواهد تنظيم ماشين هنگامي بر پايه. شته باشندماشين و مقدار پيشروي همه با هم هماهنگي مورد نياز را دا

برداري به در كارهاي براده. بود كه وسايل انتقال حركت ماشين با روشي مناسب و با توجه به قوانين حركت طراحي شده باشند
  :گيرند كه عبارتند ازهاي ابزار سه نوع حركت مورد بررسي قرار ميكمك ماشين

اي از شكل زير حركات مورد بحث را در پاره). a(و حركت تنظيم بار ) S(، حركت پيشروي ) V(لي يا حركت برش حركت اص     
 .دهدبرداري ماشيني نشان ميكارهاي براده

  
  

  .كنندهاي ابزار از سرعت برش استفاده ميبرداري با ماشينبراي سنجش حركت اصلي در براده     
به . سرعت محيطي قطعه كار را در هنگام تراشكاري سرعت برش گويند  -در تراشكاري سرعت برش و عده دوران  2- 1

 .شودعبارت ديگر سرعت برش معادل سرعتي است كه براده با آن سرعت از روي سطح كار جدا مي
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  .آمدرابطه سرعت برش در تراشكاري از رابطه زير بدست خواهد  با توجه به تعريف سرعت برش و شكل فوق

  :عالئم اختصاري
 d =  قطر قطعه كار بر حسب ميليمتر  
n= عده دوران قطعه كار در هر دقيقه    
V= سرعت برش بر حسب متر بر دقيقه  
  

    n=200اي از جنس فوالد تندبر با عده دوران ميليمتر با رنده 35به قطر   ˚St 6اي از جنس ميله –مسئله نمونه 
  .تراشيده خواهد شد حساب كنيد سرعت برش تراشكاري را

     V=    

                     

  =V=22            : ل ح

V=   
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كننده و توان مايع خنك –سطح مقطع براده  –جنس ابزار برنده  –انتخاب سرعت برش به عواملي مانند جنس قطعه كار 
 .ه البته اين يك قاعده كلي بوده و در تمام ماشينهاي ابزار مصداق داردماشين بستگي دارد ك

 
 
 
 
 

  
  . دهدبرداري نشان مياي از كارهاي برادهمقادير سرعت برش تقريبي را در پاره 1جدول شماره 

 
 
 

  

  برداري بر حسب اي از كارهاي برادهجدول مقادير سرعت برش در پاره

  جنس قطعه كار
  زنيكله –صفحه تراشي   فرزكاري -تراشكاري -راخكاريسو
  رداختپ         خشن          پرداخت                   ن        خش

  St 34       20                                   35                      16                       20فوالد نرم 
  St 60       16                                   28          12                       16فوالد سخت 

      16                       12          28                                  16        چدن خاكستري
  60                      40          100                                  60        آلومينيم
            40                      25        65                                  40        برنج
  30                       20         42                                 28         برنز

  .باشدد تندبر ميتوضيح اينكه در تمام موارد فوق جنس ابزار برنده از فوال

براي اينكه كار با سرعت برش مناسب تعيين شده از جدول تراشيده شود   -تعيين تعداد دور مناسب در تراشكاري 1-2- 1
  .از عده دوران مناسب بايد استفاده كرد

 :جهت تعيين عده دوران مناسب دور روش وجود دارد 

توان از رابطه زير ده دوران مناسب را ميبا استفاده از فرمول اصلي سرعت برش ، ع: روش محاسبه 1-2-1-2
 :بدست آورد

                           V=  

 

اي از جنس فوالد تندبر بصورت ميليمتر توسط ماشين تراش با رنده 250به قطر    St34اي از جنس ميله –سئله نمونه م
  : پرداخت بايد روتراشي شود تعيين كنيد

n=  
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  .اسب از جدولسرعت برش من -الف
-105-74- 53- 37-26: عده دوران قابل تنظيم ميله را در صورتيكه عده دورانهاي قابل تنظيم ماشين تراش عبارتند از -ب

  دور بر دقيقه 296و 150-208

           الف( V     35                 : حل 
  

58/44== =n )ب  
 

عده دوران حاصل از محاسبه ، عده دوران تئوري بوده و براي تعيين دوران قابل تنظيم عده دوران نزديك به تعداد دور تئوري 
بديهي است با انتخاب دور . خواهد بود n=37U/minكنيم كه در اين مسئله را از عده دورانهاي موجود ماشين انتخاب مي

   .االجبار با سرعت برش كمتري تراشيده خواهد شدكمتر از عده دوران تئوري كار ب
براي سهولت و سرعت عمل در كارگاهها بجاي : تعيين عده دوران مناسب با استفاده از دياگرام  1-2- 2- 2

هاي از دياگرامهاي تعداد دور كه معموالً روي اكثر ماشينها از طرف كارخانه ، محاسبه عده دوران
دهنده قطر و محور در اين دياگرامها محور افقي نشان. كنندسازنده تهيه و نصب شده است استفاده مي

. باشنددهنده سرعت برش و خطوط مايل شاخص عده دورانهاي قابل تنظيم ماشين ميعمودي نشان
 :باشند اين دياگرامها از لحاظ ترسيم بر دو نوع مي

ه مشخص كننده عده دورانهاي قابل انتخاب در اين نوع دياگرام امتداد خطوط مايل ك :اي دياگرام اشعه -الف 2-1-2- 3
باشند در محل تقاطع دو محور جمع ميشوند به همين دليل تعيين عده دوران در قطر و سرعت برشهاي كم مشكل ماشين مي

الزم . اي نشان داده شده استدر شكل تعيين عده دوران قابل تنظيم مسئله نمونه فوق با استفاده از دياگرام اشعه. باشدمي
گيرد معموالً نزديكترين خط مايل بذكر است در مواردي كه خطوط ترسيمي جهت تعيين عده دوران بين دو خط مايل قرار مي

سرعت برش نيز تغيير خواهد ، بديهي است با اين انتخاب . كنندرا كه مشخص كننده عده دوران قابل تنظيم است انتخاب مي
 .سرعت برش جديد مشخص خواهد شد، سرعت برش كرد كه با ترسيم يك خط افقي به طرف محور 
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در اين نوع دياگرام خطوط مايل مشخص كننده عده دورانهاي قابل انتخاب ماشين با  :دياگرام لگاريتمي  -ب 4-2-1-2

در شكل روش . تر استتر و راحتباشند و به همين دليل تعيين تعداد دور در تمام قطرها و سرعت برشها دقيقهم موازي مي
بديهي است كه عده دورانهاي . تعيين عده دوران قابل تنظيم مسئله نمونه فوق در دياگرام لگاريتيم نشان داده شده است

 .يكي خواهد بود) لگاريتمي –اي اشعه(بدست آمده از هر دو نوع دياگرام 

  
بنابراين در . گويند سرعت محيطي تيغه فرز در فرزكاري را سرعت برش -سرعت برش و عده دوران در فرزكاري 2-2

توان رابطه عده دوران در بديهي است كه از رابطه سرعت برش مي. شودرابطه سرعت برش قطر تيغه فرز دخالت داده مي
  . فرزكاري را نيز نتيجه گرفت

d =قطر تيغه فرز بر حسب ميليمتر  
n =عده دوران تيغه فرز در هر دقيقه  
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v =قيقهسرعت برش فرزكاري بر حسب متر در هر د  
  
  

     

  
اي از جنس چدن خاكستري را ميخواهيم صفحه min/m20=Vو سرعت برش  mm90=dبا تيغه فرزي به قطر  –مسئله نمونه 

-37-25: عده دوران قابل تنظيم را انتخاب كنيد در صورتيكه عده دورانهاي قابل تنظيم ماشين به ترتيب . فرزكاري كنيم
  . قيقه باشددور در هر د 54-76-110-180-23-330

   n= ==70                     :حل 
با  ه ناچارخاب اين دور كار بتخواهد بود كه با ان n=76با توجه به تعداد دورهاي قابل تنظيم ماشين تعداد دور انتخابي  

 .سرعت برش بيشتري تراشيده خواهد شد

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

n=  V=  
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 هاي مختلف آنمكانيزم ماشين تراش و قسمت

در شكل زير . هاي مختلفي تشكيل شده استدار از قسمتماشين تراش مرغك: دارماشين تراش مرغك 1-3
 .كنيدسازي تبريز را مشاهده ميي ماشيندار ساخت كارخانههاي مختلف يك ماشين تراش مرغكقسمت

  
  
دار بـراي  هـاي تـراش مرغـك   ماشـين : دارشـين تـراش مرغـك   هاي مختلف ماآشنائي با قسمت 2-3

تراشـي و  فـرم  -تراشـي مخـروط  -سـوراخكاري  -تراشـي پيشـاني  –تراشـي  متداول تراشكاري ماننـد طـول  كارهاي انجام 
-هـاي اسـمي متفـاوتي سـاخته و بـه بـازار عرضـه مـي        ها را در انـدازه اين ماشين. گيردتراشي مورد استفاده قرار ميپيچ

انتهـاي  . باشـد آنهـا مـي   Hو شـعاع كـارگير   ) ي بـين دو مرغـك   فاصـله ( Lي اسمي حداكثر طـول  منظور از اندازه. كنند
  .گيرددر وضعيت صحيح قرار مي Lدستگاه مرغك با لبه قسمت بيروني ميز مماس شود و در اين صورت اندازه 
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 ـ   هـا راهنماهـا و قسـمت   ،هـا  ها شامل پايـه اين ماشينبستر : بستر ماشين نگهداشـتن   ه يي اسـت كـه وظيف

 -هـاي كشـش  ميلـه  -دسـتگاه مرغـك   -)سـوپرت ( قـوطي ماشـين   –پيشـروي   دنـده  اصلي جعبـه  دنده جعبه
 .انداز را به عهده داردهادي و راه

   .ها فضائي وجود دارد كه الكتروموتور و تابلوي برق در آن جاسازي شده استدر درون پايه
 .آن در بين دو پايه تعبيه شده استآب صابون و پمپ  سيني و محفظه

  
 ي انتقـال حركـت از موتـور محـرك ماشـين بـه محـور كـار را بـه          اصلي وظيفـه  جعبه دنده:  اصلي جعبه دنده

 .عهده دارد
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-هـايي كـه بـر روي آن تعبيـه شـده اسـت مـي       اصلي روي ميز ماشين تراش سوار شد و بـه كمـك اهـرم    جعبه دنده

و  Z1هـاي  دنـده در جدول زيـر بـا توجـه بـه وضـعيت قـرار گـرفتن چـرخ         .ي را تأمين كردتوان تعداد دورهاي مختلف
Z2 دور بر روي ماشين تنظيم كرد و چنانچـه جـاي    12توان ميZ1  وZ2         بـا هـم عـوض شـود دسـتگاه قـادر خواهـد

  .دور جديد به وجود آورد 12بود كه 
  
  ـ     محور اصـلي يـك لولـه    :محور اصلي ي اصـلي  ه در داخـل جعبـه دنـده   ي فـوالدي سـنگ خـورده اسـت ك

ـ          . بندي شده استياتاقان  –نظـام  هاز قسمت سر محـور كـه از جعبـه دنـده بيـرون اسـت بـراي سـوار كـردن س
 .شودچهارنظام صفحه و يا مرغك ثابت استفاده مي

  
 هاي اساسـي ماشـين تـراش ميـز آن اسـت كـه سـاختماني دقيـق و محكـم دارد         يكي از قسمت :ميز ماشين .

ماننـد سـاخته شـده    شـكل و اتصـاالتي پـره    Tي هـاي چـدني قـرار گرفتـه و از دو ديـواره     روي پايه اين قسمت
 .  است

  
سـطوح آنهـا پـس از آبكـاري     . مقطع راهنماها كه روي ميز تعبيه شده معمـوالً بـه شـكل ذوزنقـه يـا دنـده مثلثـي اسـت        

ـ    . شودسنگ زده و يا شابركاري مي ـ     هدف از شابرزدن سـطوح لغزنـده دقـت بيش ي كـم  راتر سـطح آنهـا و حفـظ روغـن ب
. سـازند نظـام دو تكـه مـي   معمـوالً ميـز ماشـين را در قسـمت زيـر سـه       .كردن اصطكاك و طوالني كردن عمر آنهـا اسـت  

تـوان  چون ممكن است قطعاتي با بيش از دو برابر شعاع كارگير نيـاز بـه تراشـكاري داشـته باشـد كـه در آن صـورت مـي        
 .و كارهايي با قطر زياد و طول كم را تراشكاري نمود آن قسمت از ميز را باز كرده
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  اين دسـتگاه كـه بـه نـام دسـتگاه حركـت پيشـروي و بـار نيـز ناميـده            ):قوطي ماشين(دستگاه حامل سوپرت
. شود بـر روي راهنماهـاي ميـز ماشـين سـوار شـده و از دو قسـمت متصـل بـه هـم تشـكيل شـده اسـت             مي

ن قـرار گرفتـه و شـامل راهنماهـايي اسـت كـه حركـات طـولي و عرضـي          قسمت اول باالتر از سطح ميز ماشـي 
 .كندابزار را نسبت به محور كار تأمين مي

 
  
  

  .عرضي و فوقاني بر روي آن سوار شده است –هاي اصلي باشد كه سوپرتاين قسمت شامل سه راهنما مي
  مقـدار  . آيـد ي بـه حركـت درمـي   سوپرت فوقاني معموالً در امتداد محور كـار بـه صـورت دسـت    : سوپرت فوقاني

 گيري و كنترل است ي تنظيم مدرج قابل اندازهپيشروي اين سوپرت كه به كمك يك حلقه
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  .شودرنده روي آن بسته مي يا گيرد و ابزارگير قرار ميبر روي سوپرت فوقاني رنده
ر امتـداد عمـود بـر محـور     اين سوپرت بر روي سوپرت اصلي سـوار شـده و بـه كمـك پـيچ و مهـره د      :  عرضيسوپرت 

 .تواند به صورت دستي يا خودكار به حركت درآيدكند و ميكار حركت مي

  
  
  

  .گيري استي تنظيم مدرج قابل اندازهمقدار پيشروي اين سوپرت نيز به كمك يك حلقه
هـاي  حركـت تـوان  ي آن مـي اي قـرار دارد كـه بوسـيله   دنـده تـر از سـطح ميـز جعبـه    در قسمت پايين:  اصليسوپرت  

منتقـل  ) سـوپرت اصـلي و يـا سـوپرت عرضـي     (ي هادي را به صورت خودكار به قسـمت تنظـيم بـار    ي كشش و ميلهميله
هايي هم بـه صـورت خودكـار قـادر بـه حركـت اسـت وو هـم بـه صـورت دسـتي بـه             اين جعبه دنده به كمك اهرم. نمود

 .آيدي بزرگ به سمت چپ و يا راست به حركت درمياهككمك يك فل



 

٢٣ 
 

  
  

 ي آن ي اصـلي ماشـين قـرار دارد و وظيفـه    اين جعبـه دنـده در زيـر قسـمت جعبـه دنـده       :ي پيشرويجعبه دند
  .تأمين مقدار پيشروي مورد نياز در تراشكاري است

تـوان بـر اسـاس جـدول ماشـين      هـايي مـي  دنده تعبيه شده است كـه بـه كمـك اهـرم    دنده تعدادي چرخدرون اين جعبه
 .ي هادي منتقل نمودي كششش و يا ميلهرا به ميلهمقدار پيشروي الزم 

  
 شـود و در امتـداد آنهـا بـه حركـت      دستگاه مرغـك بـر روي راهنمـاي ميـز ماشـين سـوار مـي        :دستگاه مرغك

  .توان آنها را به كمك اهرم ثابت كردي دلخواه ميآيد و در هر نقطهدرمي
 -برقوكـاري  –بـراي انجـام عمليـاتي نظيـر سـوراخكاري       گـاه قطعـات بلنـد و هـم    از دستگاه مرغك هم به عنوان تكيـه 

  .شودتراشي استفاده ميكاري و مخروطحديده –قالويزكاري 
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 و طرف ديگر آن ) نورتون(ي پيشروي ي كه يك طرف آن به جعبه دندهاانداز از ميلهي راهميله :اندازي راهميله

از قسمت پايين دستگاه سوپرت عبور كرده و در سمت  يندي شده است وي سمت راست ماشين ياتاقانبه بدنه
 .راست آن يك اهرم به آن متصل شده است

  
هايي به سيستم كالچ متصل است و با حركت دادن آن به سمت پايين محور در خالف جهت حركت اين ميله توسط اهرم

شود و با وارد كردن يا باال نظام متوقف ميهاي ساعت به حركت درآمده و با برگرداندن به حالت اول محور كار يا سهعقربه
  .شودبردن اهرم دور سر نظام برعكس مي

 ز ي پيشروي قرار گرفته و پس از عبور ادندهي شش گوش است كه يك طرف آن در جعبهميله: ي كششميله
 . بندي شده استدستگاه ياتاقانداخل دستگاه حامل سوپرت به بدنه 

  
  .پيشروي خودكار به دستگاه حامل سوپرت و سوپرت عرضي استي اين ميله انتقال وظيف
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 بري بندي شده و وظيفه دارد در هنگام پيچي ديگر ياتاقانلهيبري مانند دو مميله هادي يا ميله پيچ: ي هاديميله
منتقل بري ي پيچي پيشروي به دستگاه حامل سوپرت و در نهايت به ابزار يا رندهحركت خودكار را از جعبه دنده

 .كند

  
  قطعات سوار شونده روي ماشين تراش 3-3

  .شودنظام استفاده ميبراي بستن قطعات گرد يا چندضلعي روي ماشين تراش از سه: هاي معمولينظام با فكسه

  
ماشين  نظامي كه همراهسه. شوندهاي مختلف ساخته ميها در اندازهنظامسه. ها داراي دو سري فك رو و وارو هستندنظامسه

  .در اندازه و قطرهاي متفاوتي استشود تحويل خريدار ميتراش 
 .گرددهاي ابزار توليد شده و به بازار عرضه ميتر نيز از طرف سازندگان ماشينتر يا بزرگهاي كوچكنظامبديهي است سه

  
 هاي نرمنظام با فكسه : 

بايد تراشكاري . . . ها و پالستيك –ها نلاتينوعي مانند پليمواد مص –آلومينيم  –برنج  –گاهي اوقات قطعاتي مانند مس 
. كنندهاي نرم استفاده مينظام در تماس هستند از فكهاي سهي آنها با فكبراي جلوگيري از زخمي شدن بدنه. شوند
 . كنيدرا مشاهده مي هاي نرمنظام با فكاي از يك سهسازند در شكل نمونهاي ميهاي ساده و پلههاي نرم را به شكلفك
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اند كه قسمت فوقاني نرم است و بر روي پايه به كمك پيچ ها يا يك پارچه هستند و يا از دو قسمت تشكيل شدهاين فك
  .هاي رو و يا وارو در دسترس قرار دارندها به صورت پارچهاين فك.  شوندبسته مي

  .كنداز آن را فراهم ميچهارنظام امكان بستن قطعات گرد و چندگوش : چهارنظام
 :چهارنظام بر دو نوع هستند  -

 كندهاي اين نوع چهارنظام با هم حركت ميفك. نظام استاساس كار اين نوع چهارنظام مانند سه  :چهارنظام منظم. 

 
  توان قطعات لنگ و خارج از مركز را تك حركت كرده و ميهاي اين چهارنظام هر كدام تكفك  :منظمناچهارنظام

 . روي آن بست
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هاي رو دستورالعمل بازوبسته كردن پارچه. ها داراي دو سري فك يا پارچه رو و وارو هستندنظامها مانند سهچهارنظام :توجه
  . ها استنظامهاي سهو وارو مشابه دستورالعمل باز و بسته كردن پارچه

 براي بستن كار روي آن از پيچ و مهره . گيردر ميصفحه نظام براي بستن قطعات بزرگ مورد استفاده قرا :صفحه نظام
براي باالنس كردن . توان سوار كردقطعات لنگ و خارج از مركز را هم ميبر روي صفحه نظام . شودروبند استفاده مي

  .كنندهاي تعادل استفاده ميقطعات نامنظم بر روي صفحه نظام از وزنه

  
 پذير باشد از صفحه لويي ماشين به قطعه كار بوسيله دو مرغك امكانبراي آن كه حركت دوراني از گ :صفحه مرغك

 .نظام استي سوار كردن صفحه مرغك بر روي گلويي شبيه سهطريقه. كنندمرغك استفاده مي
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 گير قلبي اين نوع صفحه مرغك از نظر ايمني بسيار مناسب بوده و نوك :داركاسه مرغك يا صفحه مرغك محافظ

اي روي آنها تعبيه شده كه بانهزميله يا . شوندها بر روي گلويي ماشين سوار ميصفحه مرغك. گيرديدرون آن قرار م
 .كندگير در هنگام چرخش با آن تماس پيدا كرده و حركت دوراني گلويي را به قطعه كار منتقل ميي نوكدنباله

  
 كار را با قطر معين بر روي همان رد و قطعهتوان فشنگي سوار كهاي تراش ميبر روي گلويي برخي ماشين :فشنگي

 .وندشها و مقاطع گرد و چندگوش عرضه ميها در اندازهفشنگي. فشنگي بسته و تراشكاري نمود

  
  

 5اي با شيب هايي استوانهآنها ميله .ها هستندكار بر روي ماشين تراش درنيكي از وسايل نگداشتن قطعات :رند 
پيچي و يا مخروطي هستند كه  –ها فنري نوعي از درن. شونددار روي آنها سوار مياخدرصد هستند كه قطعات سور

  .توان قطعه را روي آنها سوار يا از روي آنها پياده كردبه سرعت مي
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 سازندهاي مختلف ميها را بر حسب كاربردشان به شكلمرغك :مرغك.  
ي آن نگهداري قطعاتي است كه بين ماشين قرار گرفته و وظيفهي مخروطي فوالدي كه درون گلويي ميله :مرغك ثابت - الف

  .شونددو مرغك تراشيده مي

  
تراشكاري  مرغك متحرك روي گلويي دستگاه مرغك سوار شده و براي مركز نگهداشتن قطعات بلند  :مرغك متحرك -ب

 .گيردمورد استفاده قرار مي

  
دار قابل تعويض ي دندانهخروطي كه در وسط آن قرار گرفته يك صفحهي ماين مرغك عالوه بر زبانه :بررغك همراهم - ج

-اين مرغك بر روي گلويي ماشين سوار مي. گرداندكار فشار وارد كرده و آن را ميهاي آن نيز به پيشاني قطعهدارد كه دندانه

 .شود
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 .كنندمرغك استفاده ميز نيمدر مواقعي كه پيشاني كار نيز به طور همرمان بايد تراشيده شود ا :مرغكنيم-د

  
 .گيرداين مرغك براي قطعاتي توخالي مورد استفاده قرار مي :گيرمرغك لوله -ه

 
 .شودتر خارج كردن مرغك از گلويي ماشين از اين مرغك استفاده ميبراي سرعت عمل و آسان:  دارمرغك ثابت مهره -و

  
كار توانند نيروي وارد به قطعههايي كه ميكار از مرغكيروي وارد بر قطعهبراي كنترل مقدار ن :مرغك مجهز به نيروسنج - ي

  .شودرا كنترل كنند استفاده مي

  
ي مخروطي گلويي دستگاه مرغك ي مخروطي آنها با زاويههاي دنباله مخروطي هستند كه زاويهها واسطهكالهك :كالهك

  .برابر است
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تر از قطر ها و برقوهاي مخروطي را كه قطر خارجي آنها كوچكهاي متهها و يا دنبالهمتهنظام ي سهبراي آن كه بتوان دنباله
  .كنندداخلي گلويي دستگاه مرغك است بر روي دستگاه مرغك سوار كرد ، از كالهك استفاده مي

  
اي هاي دنباله استوانهمته انواع -شود وبراي بستن مته مرغك اين وسيله بر روي گلويي دستگاه مرغك سوار مي :نظام متهسه

  . گيردبرقو و قالويز مورد استفاده قرار مي -

  
  .كنيددر شكل نوع آچاردار آن را مشاهده مي. شوندها در دو نوع آچاردار و بدون آچار ساخته مينظاماين سه
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  .نشان داده شده است اي از آننظام اتوماتيك نيز معروف است كه در شكل نمونهنظام بدون آچار به نام سهسه

  
  .كار منتقل كردتوان حركت دوراني ميله كار را به قطعهاي است كه به كمك آن ميگيره قلبي وسله :گيرگيره قلبي يا نوك

  
  .گيردشوند مورد استفاده قرار مياين وسيله براي كارهايي كه بين دو مرغك تراشيده مي
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گاهند كه براي جلوگيري از خم شدن و ارتعاش قطعات بلند تراشكاري مورد تكيهنوعي  كمربندها: هاكمربندها يا لينيت
  .اندكمربندها بر دو نوع. گيرنداستفاده قرار مي

  

  
 ي دلخواه بر روي ميز ماشين محكم شود و داراي سه فك ثابت يا تواند در هر نقطهاين كمربند مي :كمربند ثابت

 .بلبرينگي قابل تنظيم است

 بري خارجي و داخلي مورد تراشي و پيچپيشاني -سوراخكاري -اين كمربند براي كارهاي روتراشي :حرككمربند مت
 .اين كمربند روي سوپرت اصلي سوار شده و داراي دو فك است.. گيرداستفاده قرار مي

  
 :هاي تراشكاريوسايل بستن رنده

  .شوندوي سوپرت فوقاني ماشن سوار ميگير است كه بر ربراي بستن رنده نياز به شناسايي انواع رنده 
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تواند سوار شود و يكي گير به طور همزمان چهار رنده با فرمهاي مختلف ميبر روي اين رنده: ي گردانگير چهار طرفهرنده

  .پس از ديگري مورد استفاده قرار گيرد

  
  جنس و كاربرد –انواع رنده از نظر فرم  4-3

  هاي مختلف آنسمتهاي تراشكاري و قمشخصات رنده
  .باشندي اصلي ميي ابزارهاي برنده داراي سه زاويههاي تراشكاري مانند همهرنده
 ي لبه رندهزواياي تشكيل دهنده 

 .ي براده نام داردآورد زاويهي افق بوجود ميي رنده با صفحهاي كه سطح برادهزاويه ):گاما γ(ي براده زاويه
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  .نامندي گوه ميي بين سطح براده و سطح آزادا رنده را زاويهيهزاو ): بتا β (ي گوهزاويه

  .نامندĤزاد مييي بين سطح  آزادا رنده و سطح برش قطعه كار را  زاويهزاويه:  )آلفاα(ي آزادزاويه
γ- برادهزاويه      β- ي گوه زاويه      α- ي آزادزاويه     

  
  

  .برداري را افزايش خواهد داددارد كه توجه به هر يك از آنها قابليت برادهعالوه بر اين زوايا ، زواياي فرعي ديگري وجود 

  
  .باشدها به شكل گوه بوده و حاصل برخورد دو سطح اصلي ميي رندهفرم اصلي كليه

 شودنشيند سطح براده ناميده ميكار بر روي آن ميي قطعهسطحي كه براده :سطح براده. 

 شودطح برش قرار دارد سطح آزاد خوانده ميسطحي كه در مقابل س: سطح آزاد. 
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 نامندي اصلي ميي برندهبرداري رنده را لبهلبه براده :ي برنده اصليلبه. 

  
 نامندي فرعي ميي  برندهي اصلي رنده را لبهي متصل به لبهلبه :فرعيي برنده لبه. 
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-اي روتراشي را از نظر فرم ظاهري و نوع كاري كه انجام ميهرنده :هاي روتراشي از نظر فرم ظاهري انواع رنده 2-4-3

  .كنندبندي ميهاي زير دستهدهند به صورت
 ي برشرنده -1

 ي سركج قوسرنده -2

 راستي سركج بغلرنده -3

 تراشيي سركج خشنرنده -4

 كاريي راست پرداخترنده - 5

 ي راست سرجازدهرنده -6

 چپ سرجازدهي رنده -7

 )هاي كوچكقوس(تراشي ي گاهرنده - 8

 ي شيارتراشيرنده -9

 بريي پيچرنده - 10

 )مخصوص انتهاي پيچ(تراشي ي گاهرنده -11

 

 
ي قطعات تراشكاري براي فرم دادن قسمت خاصي متناسب با فرم همان قسمت ها با توجه به نقشههر  كدام از اين رنده

  .گيردشود و مورد استفاده قرار ميانتخاب مي
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اي اين كه عمليات تراشكاري به راحتي صورت پذيرد الزم است از ابزارهاي برشي بر :هاي تراشكاريجنس رنده 4-3- 3

برداري را به ي آنها در مقابل حرارت و سايش مقاوم بوده و به آساني در كار نفوذ كرده عمل برادهمناسبي استفاده شود كه لبه
 .خوبي انجام دهد

  
  .انددي كردهبنهاي تراشكاري را ز نظر جنس به شرح زير دستهرنده

را  c O250متر بر دقيقه است و تا دماي  15ها در حدود سرعت برش اين رنده:  WS فوالد ابزار غيرآلياژي -1
 .كندتحمل مي

 .كندتحمل ميرا   c O600 متر بر دقيقه است و تا دماي 45ها در حدود سرعت برش اين رنده: فوالد ابزار آلياژي -2
 .شوندمعرفي مي HSSيا  SSها با عالمت اختصاري اين رنده
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ها را از مخلوط پودر كاربيد و فلزاتي مانند موليبدن و ولفرام به همراه پودر كبالت طي اين رنده :فلزات سخت -3

 .كنندعملياتي در اشكال هندسي كوچكي توليد مي

 
به . كنندرا تحمل مي  c O900 شوند و تا درجه حرارت حدود دمايها به دو صورت جوشي و پيچي به بازار عرضه مياين رنده
  .گويندها الماسه هم مياين رنده

  
  

 .ي آنها نشان داده شده استهاي الماسه و مورد استفادهدر جدول زير عالئم اختصاري رنده
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جنس . كنندرا به خوبي تحمل مي  c   o1200ها بسيار باالست و تاقاومت سايشي اين ندهم :هاي سراميكيرنده -4

 .سراميكي از آلياژهاي اكسيد آلومينيم و نيترواكسيد سيليسيوم استهاي رنده

  
باشد و عالمت سراميك و فلزات سبك و آلياژهاي آنها مي –شيشه  –فلزات سخت  -برداري از چدناين رنده قادر به براده

 .استPKD اختصاري آنها 
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شود يي بهينه از امكانات و تجهيزات تراشكاري توصيه ميوري و استفادهبه منظور افزايش بهره: هاي تراشكاري كاربرد رنده
-برداري به دو دسته تقسيم ميهاي تراشكاري را از نظر فرم برادهرنده. ي مخصوص آن استفاده شودبراي هر نوع كار از رنده

  . كنند
د بايد بسيار قوي و جاندار بوده و با كننبرداري ميها در زماني كوتاه مقدار زيادي برادهچون اين رنده :تراشي هاي خشنرنده

 .داشته باشد يتوجه به جنس قطعه كار زواياي مناسب

  
هايي كه نوك آنها كمي شود بايد از رندهكاري سطح كار صصاف و يكنواخت ميچون در پرداخت :كاريهاي پرداخترنده

 . استفاده كرد گرد شده و يا سرتخت هستند

  
  . هاي تيز باشنديد خيلي دقيق سنگ خورده و فاقد گوشهها بابه هر صورت اين رنده
  .كنيدكاربرد آنها را مشاهده مي. هاي تراشكاري در شكل زير انواع رنده
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  كارانتخاب تعدادي دوران متناسب با قطر و جنس قطعه 5-3

  كار با روش محاسبهتعيين تعداد دوران قطه 1-5-3
 نامنده در زمان يك دقيقه توسط رنده را سرعت برش ميي ايجاد شدطول براده :تعريف سرعت برش. 
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   .دهندنمايش مي Vسرعت برش را با حرف 
    =V=         .ي زير محاسبه كردتوان با رابطهسرعت برش را مي

سرعت برش به عوامل . كنندئه ميسرعت برش را بر اساس تحقيق و تجربه و آزمايش به دست آورده و در جداولي تنظيم و ارا
  :زير بستگي دارد

 ساختمان ماشين -6مواد خنك كننده      -5سطح مقطع براده    -4دوام ابزار    -3    جنس ابزار -2ر   جنس قطعه كا-1

 
  .باشد min -1287ميليمتر و تعداد دوران آن  30كاري را بدست آوريد كه قطر آن سرعت برش قطعه: مثال

=V=  

  
 dكار ، تعداد دوران قطعه nدر اين فرمول  .شوداستفاده مي =min -1 nيكار از رابطهبراي تعيين تعداد دوران قطعه

براي تبديل ميليمتر به متر  1000از عدد . سرعت برش بر حسب متر بر دقيقه است Vكار بر حسب ميليمتر و قطر قطعه
  .شده است استفاده
.ميليمتر باشد 20متر بر دقيقه و قطر آن  30كاري را بدست آوريدي كه سرعت برش آن تعداد دوران قطعه :مثال  

=n                      حل  = 477/7min -1                   n=  
 min -1 500داريد به ناچار همان عدد تقريبي دياگرام يعني ماشين در اختيار ن كنيد چون اين عدد را بر رويحال مشاهده مي

  .را بايد انتخابب كنيد
  .شودمعرفي مي  min -1و يا  u/minواحد تعداد دوران دور در دقيقه است كه با عالمت : تذكر 

 :تعيين تعداد دور از طريق دياگرام 2-5-3

براي . ر ماشين با توجه به قطر و سرعت برش نصب شده استتراش دياگرام انتخاب تعداد دوهاي بر روي بعضي از ماشين 
  :يابي به تعداد دوران به روش زير عمل كنيددست
 .در سمت چپ دياگرام از پايين به باال سرعت برش را انتخاب كنيد -1

 .كار را انتخاب كنيددر قسمت پايين قطر قطعه -2

اين . دهيد تا با يك عدد بر روي آن برخورد كنيدمحل تالقي دو ستون افقي و عمودي را بر روي خط مايل امتداد  -3
 .كار خواهد بودعدد تعداد دوران قطعه

  .تر خواهد كردذكر يك مثال موضوع را روشن
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 .متر بر دقيقه سرعت برش را انتخاب كنيد 30بر روي ستون سمت چپ عدد  -1

 .متر در نظر بگيريدميلي 20كار را در رديف پايين قطر قطعه -2

 .برخورد خواهيد كرد u/min500دو خط را بر روي خط مايل امتداد دهيد با عدد محل تالقي اين  -3

 
پيشروي عبارت است از مقدار تغيير مكان رنده به :  كار و رندهتعيين مقدار پيشروي رنده نسبت به جنس قطعه 3- 5- 3

 .كارازاي يك دور گردش قطعه
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كار  به همراه در بيشتر جدولها مقدار پيشروي بر اساس جنس قطعه :تعيين مقدار پيشروي در روتراشي با استفاده از جدول
  .برخي اطالعات ديگر داده شده است

  :روش استفاده از جدول
 .ي پيشروي برخواهيد خورددر قسمت باال به كلمه. نگاه كنيدبه رديف دوم از سمت چپ جدول  -1

 .ريدخوكار برميبه ستون اول سمت راست جدول نگاه كنيد به جنس قطعه -2

 .كار و رديف دوم مقابل آن مقدار پيشروي مورد نظر را انتخاب كنيدحال با توجه به جنس  قطعه -3

توانيد همزمان با مقدار پيشروي ها هم داده شده كه ميهاي بعدي سرعت برش را براي انواع رندهها و ستوندر رديف -4
  . سرعت برش را نيز انتخاب كنيد

  كارقطعهجنس 
  متر در هر دورحسب ميلي مقدار پيشروي بر

سرعت   1/6  0/8  0/4  0/2
  St50 34  25  19  14  پيشروي

St60  28  21  16  12  

ش
 بر
ت
رع
س

  

St70  22  17  13  9/5  
  6/7  5/9  13  22  چدن خاكستري

  27  43  63  95  برنج
  27  32  40  48  برنز

تا  %11آلياژهاي آلومينيم
13%Si 

38  25  17  -  

  
  : مقطع براده عمق براده و محاسبه 4-5-3

سطح مقطع براده عبارت است از حاصل ضرب عمق . باشدسطح مقطع براده يكي از عوامل مهم در انتخاب سرعت برش مي
  .كاربراده در مقدار پيشروي در هر دور گردش قطعه
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t         -   متر   عمق كلي براده بر حسب ميليt=   

  

a-  مترميلي براده در هر مرحله بر حسب عمق= a=  

 
d-متركار قبل از تراش بر حسب ميليقطر قطعه  

d1-متراز تراش بر حسب ميلي بعدكارقطر قطعه  
       I-تعداد دفعات تراشكاري  
       s- متركار بر حسب ميليمقدار پيشروي رنده در هر دور گردش قطع  
      A-متر مربع    يليسطح مقطع براده بر حسب مA=a×s   
       m -متر ضخامت براده بر حسب ميلي  

        b-متر   عرض براه بر حسب ميلي        s= 
  

  .كنندرا برابر مقادير زير انتخاب مي aي به عمق براده Sبرداري نسبت بين مقدار پيشروي براي باال بردن قدرت براده
  

a  تا =s  كاريدر خشن            a  =s   كاريپرداختدر  
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  كننده و كاربرد آنمواد خنك 6-3

كننده نقش مهمي داشته و اثر مثبتي در جلوگيري از اصطكاك، كاهش كاري خصوصاً در تراشكاري مواد خنكدر ماشين
 .وشوي براده را دربر داردبرداري و شستتر كردن برادهكار ، روانحرارت ، جلوگيري از انبساط قطع

  
برداري از فوالدها مخلوطي از روغن برش و آب مثالً براي براده. شودكار تعيين ميكننده با توجه به نوع جنس قطعهمواد خنك

 .صابون معروف استگردد، كه به نام آباستفاده مي 1:12با نسبت 
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االمكان براي كار با لذا و حتي. هاي پوستي را دربر داردا دست خطر ايجاد بيماريتماس مستقيم اين مواد شيميايي ب: توجه 
  . صابون از دستكش استفاده كنيدآب

  .دهدكننده را كه براي مواد مختلف توصيه شده است نشان مياي از مايعات خنكجدول زير پاره
  كاركننده نسبت به جنس قطعهانواع مواد خنك

  نندهكنوع مايع خنك  جنس
 فوالد ساختماني(آهن معمولي  -1

 آلومينيم و آلياژهاي آن -2

 استيل فوالد ضد زنگ -3

 آلياژهاي سيليسيم و آلياژهاي آلومينيم سخت -4

 )فوالدها و آلياژهاي آن(دار آهن كربن - 5

 روي و آلياژهاي آن -6

 برنز -7

 نيكل - 8

 هاي نرمالستيك -9

 كائوچو –باكليت  - 10

  چدن -11

  صابونآب -ي گوگردداركنندهمايع خنك
  نفت –فين پارا

  هاي كلردار يا گوگرددارروغن
  پارافين –صابون آب
  صابونآب
  صابونآب
  هاي گياهيروغن –صابون آب
  صابونآب
  صابون و آبآب

  پارافين 
  نفت 

  
  هاآشنائي با سنگ سنباده 3- 7
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صفحات بشقابي شكلي  هااين سنگ. گيرندهاي تراشكاري مورد استفاده قرار ميها براي تيز كردن رندهسنگ سنباده    
هاي مخصوص گيري در كورهدار تشكيل شده و با چسب مخلوط گرديده و پس از قالبهاي سخت و گوشههستند كه از دانه

 .شوندپخته و به بازار عرضه مي

  
ند طبيعي چخماق و كرو –مواد طبيعي معموالً از جنس كوارتز . هاي سنگ سنباده از مواد طبيعي و يا مصنوعي استجنس دانه

مواد مصنوعي عبارت است از الكتروكروند يا سيليسيم كاربيد كه امروزه بيشتر از مواد مصنوعي براي ساخت سنگ . است
  .شودسنباده استفاده مي

  
 : بندي سنگ سنبادهدانه 3- 7- 1

ها معرف ريزي و ي دانههشمار. دهنداي عبور ميبندي شدههاي شمارهها را پس از آسياب كردن از الكي دانهمواد اوليه
به عبارت ديگر هرچه تعداد . هاي الك در طول يك اينچ استبندي تعداد سوراخدرشتي يا زبري و نرمي آنها بوده و اين شماره

.  تر استبندي آن درشتتر باشد سنگ نرمتر و هرچه كمتر باشد سنگ زبرتر و دانههاي الك در طول يك اينچ بيشسوراخ
براي . كاري استبندي درشت مخصوص سنگ سنباده خشنكاري و دانههاي سنباده پرداختي سنگز براي تهيهبندي ريدانه

 .كنندبندي ريز استفاده ميقطعاتي كه جنس آنها سخت است از سنگهاي با دانه
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  هاي رنده و دنده و كاربرد آنها شناسايي انواع شابلن 8-3
هاي شوند براي تأمين سطوح و زواياي الزم در سر آنها بايد از شابلني برنده ساخته ميها با توجه به فرم لبهچون رنده     

 .رنده كه به اشكال گوناگون وجود دارند استفاده كرد

  
توان به كمك آنها زواياي آزاد براده يا گوه را ميآنها بوجود آمده و اي هستند كه انواع زوايا روي ها صفحات نازك فلزيشابلن
 . وي رنده كنترل كردبر ر

  
- نبر روي بعضي از شابل. هاي مختلف طراحي شده استهائي كه در صنعت وجود دارد شابلن دنده در فرمبا توجه به تنوع پيچ

هاي دنده پيچ –هاي ذوزنقه هاي دنده پيچشابلن. متري و هم زواياي اينچي براي سهولت كار وجود داردميليها هم زواياي 
 . كنندجوئي در زمان تيزكردن و بوجود آوردن شكل صحيح فرم دنده پيچ ميثلثي كمك بزرگي به صرفهمربعي دنده م

  
  

 .  ها را به كمك آنها كنترل كردتوان قوس رنده-هاي فوق شابلن قوس هم وجود دارد كه ميعالوه بر شابلن
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  :هاشناسايي موارد ايمني حفاظتي هنگام تيزكردن رنده 9-3

 هاي سنگ سنباده بايستي حتماً از عينك ايمني استفاده كنيدار با ماشينام كدر هنگ. 

 زيرا احتمال . بند استفاده كنيدها با قرقره الماس  حتماً از عينك محافظ و پيشدر هنگام صاف كردن سنگ سنباده
 .هاي سنگ در چشم و يا سوختن لباس فراوان استپريدن جرقه

 آن دور نكنيدهاي سنگ را از روي هيچگاه حفاظ . 

 
 احتمال كشيدن رنده به داخل و در نتيجه . ميليمتر باشد 5تا  3گاه رنده تا سنگ سنباده نبايد بيش از ي تكيهفاصله

 . خرد شدن سنگ و پرتاب بسيار زياد است

 
 رد كرده و ها صدمه وافشار بيش از حد به سنگ و ياتاقان. ي جانبي سنگ  خودداري كنيداز گرفتن رنده به ديواره

 . پيچ آن زياد استاحتمال سوختن سيم
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 اين . رنده را هنگام تيز كردن بر روي سطح پيشاني به آرامي حركت دهيد و از نگهداشتن در يك نقطه خودداري كنيد

براي صاف كردن آن بايد زمان زيادي را صرف كرد و در ضمن قطر شود فرم سنگ تغيير كرده و لذا عمل باعث مي
 .كنداهش پيدا ميسنگ هم ك

 معموالً بر روي هر دستگاه سنگ سنباده دو قرص سنگ بسته شده كه يكي از آنها براي ابزارهايي مانند مته و رنده-

 .ها استباشد و ديگري مخصوص الماسهفوالد تندبر مي HSSهاي 

 هرگز براي توقف كردن سنگ بعد از خاموش كردن از دست يا ابزار استفاده نكنيد    . 

 
عدم توجه به تيز كردن به موقع رنده باعث تغيير فرم  :ي تراشكاري با دستتيز كردن انواع رنده دستورالعمل 1-9-3     
بنابراين بايستي دقت شود تا رنده هميشه تيز باشد زيرا هر چه فرم . ي آن شده و احتمال خرابي كار وجود خواهد داشتلبه
براي تيز كردن . تراشكاري و هم در زمان تيز كردن آن وقت زيادتري بايد صرف كرد ي رنده بيشتر كند شود هم در زمانلبه

  : رنده با دست به ترتيب زير عمل كنيد 
 از جمله از عينك ايمني استفاده نماييد. ي نكات ايمني را رعايت كنيدكليه. 

 گاه قرار دهيد و هدايت كنيدبراي تيز كردن رنده حتماً آن را روي تكيه. 
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 ي صحيح آن توجه كنيدام تيز كردن رنده بايستي به زاويههنگ. 

 شود براي خنك كردن آن ي آن زياد ميچون رنده در اثر اصطكاك با سنگ به سرعت گرم شده و احتمال سوختن لبه
    .صابون استفاده كنيد از آب

 
 ي مناسبي اري كنيد و از گيرههاي بيش از حد كوتاه شده كه امكان نگه داشتن آن با دست كم است خودداز رنده

 .استفاده كنيد

 گاه حركت دهيدبراي جلوگيري از خراب شدن سنگ رنده را در سطح سنگ و روي تكيه . 
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 سنج استفاده كنيدبراي كنترل زواياي مورد نظر از شابلن يا زاويه. 

 .هاي آن را تميز كنيدكرده و چشمهدر صورتي كه سنگ نياز به تيز كردن دارد با قرقره الماس سطح آن را صاف : توجه 
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 هامتــه 10-3
طبع از گوه تشكيل شده است و زواياي يك گوه در آن موجود است ه باشد ببرداري ميزار همچون يك وسيله برادهباين ا     

هاي صنعتي ، مته برگي و نوع كه اولين نوع متهاين ابزار بر اساس سير تكاملي خود در  فرمهاي مختلفي توليد گرديده است 
  .پيشرفته فعلي آن مته مارپيچ است

. باشدهاي برنده داراي زاويه آزاد وگوه بوده و مقدار زاويه براده آن صفر و يا منفي ميها لبهاين متهدر  :مته برگي10-3- 1
 . كننددرجه انتخاب مي 180تا  90زاويه رأس آنها را معموالً 

 
 :   باشد كه عبارتند از ها داراي معايب زيادي ميمته اين

I-ها نياز به زمان و نيروي برشي زيادي دارد كار با آن غيراقتصادي استبه سبب اينكه كار با اين مته.  
II-شودهاي جديد كوچكتر از سوراخهاي قبلي ميپس از تيز كردن آن قطر سوراخ.  

III -ست براده به سختي از كار جدا شده و چون هدايت براده از داخل سوراخ به خارج از چون زاويه برائه روي آن موجود ني
ها به دليل معايب فوق اين مته. شودها در محل سوراخ جمع و باعث گرم شدن و كندي ابزار ميپذير نيست برادهآن امكان

  .گيردميامروزه كاربردي نداشته و نوع جديد آن به نام مته مارپيچ مورد استفده قرار 
  مته مارپيچ  3- 2-10

    :محاسن مته مارپيچ عبارتند از 
I-باشدهاي برنده موجود ميزاويه براده مناسب در لبه. 

II-كندبعلت يكنواخت بودن قطر آن در طول مته پس از تيز كردن قطر سوراخها تغيير نمي.  
III -دشوبراده بصورت خودكار از داخل شيار مارپيچ به بيرون هدايت مي.  
IV-ها در مقايسه با نوع برگي اقتصادي استسوراخكاري با اين مته.  

  : قسمتهاي مختلف مته مارپيچ عبارت است از  2-10-3- 1
I- ميليمتر است معموالً  13هايي كه قطر آنها تا مته. سازندو يا بعضاً هرمي مي –مخروط  –اي كه به فرم استوانه :دنباله مته

اي هستند كه در قسمت هائي كه با قطر بزرگتر هستند داراي دنباله استوانهالبته بعضي از مته( ي بوده اداراي دنباله استوانه
نظام ها معموالً در داخل سهاين مته) كنند نظام درست مياي براي جلوگيري از چرخش در داخل سهانتهاي دنباله آنها زبانه

  .گرددنظام روي ماشين دريل نصب ميبسته شده و سه
سازند و براي جلوگيري از چرخش مته در داخل كالهك ميليمتر است را دنباله مخروطي مي 13هائي كه قطر آنها بزرگتر از مته

 . كنندزبانه درست ميانتهاي آن را به فرم ) دريل ( يا گلوئي ماشين مته 
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II - كار و همچنين جهت خروج بهتر براده قطعه جهت تأمين زاويه براده جهت جدا كردن براده از روي   :شيار مارپيچ مته

  .ها دو شيار مارپيچ ايجاد شده استاين مته هجدا شده روي محيط بدن
II - فاصله بين دو شيار مارپيچ جان مته نام داشته و براي استحكام بيشتر مقدار آن در امتداد طول مته به تدرج : جان مته

 .استزيادتر شده و در انتهاي آن بيشتر از سر مته 

  
IV- كه به منظور تقليل اصطكاك سطح تماس بدنه با . برآمدگي نازك در كنار شيار مارپيچ مته را فاز مته گويند: فاز مته

ها را در هر صد ميليمتر از طول آنها به اندازه يك چون قطر مته .كندسوراخ بوده و هدايت مته در داخل سوراخ را آسان مي
ها را در سر تا هنگام سوراخكاري از تماس مته با سوراخ جلوگيري بعمل آيد بايستي قطر متهسازند دهم ميليمتر كوچك مي

 . آنها و روي فاز مته اندازه گرفت

  
V- دهد كه زاويه براده آن بستگي به زاويه شيار مارپيچ دارد و زاويه آزاد كه در سرمته دو گوه مته را تشكيل مي: سر مته

. باشدها موجود ميعالوه بر زواياي گوه زاويه رأس مته در سر مته. كننددرجه انتخاب مي 8عموالً و م. پائين زاويه گوه است
بين دو لبه برنده قراردارد اين زاويه در عمل همزمان با زاويه آزاد به وسيله سنگ زدن ايجاد شده و مقدار آن بستگي به 

 . جنس كار دارد
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  ها تيپ مته 10-3- 3
  . شوندبندي مياست به سه تيپ طبقه)  γ( حاظ زاويه مارپيچ كه تأمين كننده زاويه براده ها از لمته     

بوده و براي سوراخكاري قطعاتي كه حالت شكنندگي دارند ) درجه  13تا  10( كه داراي زاويه مارپيچ كم  : Hتيپ  -1
 .الستيك سخت –فوالد سخت  –م منيزي –برنز  –برنج  –همانند فيبر استخواني . گيرندمورد استفاده قرار مي

بوده و براي سوراخكاري مواد سخت مانند فوالد تا ) درجه  30تا  16( كه داراي زاويه مارپيچ متوسط  : Nتيپ  -2
 .گيردنيوتن بر ميليمتر مربع فوالد ريخته و چدن مورد استفاده قرار مي 600استحكام 

بوده و براي سوراخكاري مواد نرم مانند آلومينيم و مس ) جه در 40تا  35( كه داراي زاويه مارپيچ زياد   : Wتيپ  -3
 .رودبكار مي

و يا فوالد ابزار سازي آلياژي تحت نام فوالد تندبر )  WS( ها را از جنس فوالد ابزار سازي مته: ها جنس متـه 3- 4-10
)HSS  (فلزات سخت مانند الماس  هاي  آن را ازتر ، لبهبرداري قطعات سختو در بعضي از مواقع براي براده )HM  (مي -

  .سازند
 : ها توانائي تحمل دمائي متفاوت بوده كه به قرار ذيل است هر كدام از اين جنس مته
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  زنيآشنائي با مفهوم آج 11-3
-داري برميجسته و دندانهبه سطح بر. . . ها و كشسوزن خط –ها نشانسنبه –ها پيچ –ها مهره –ها در بيشتر دستگيره    

 . خوريم كه در صنعت به نام آج معروف است

  
- آج. زننددر حقيقت براي اصطكاك و درگيري بيشتر دست با آن قسمت از ايزار كه با دست در تماس است سطح آن را آج مي

 . قرقره آج نام داردگيرد زني يكي از عمليات تراشكاري است و ابزاري كه براي اين منظور مورد استفاده قرار مي

  
 .كار هم تاثير بسزا داردي كاربردي دارد در زيبائي قطعهزني عالوه بر اينكه جنبهعمل آج

  
  شناسايي انواع قرقره آج 3- 11- 1

  .اندهاي مختلف ساخته شدهها بر حسب شكل ظاهري و همچنين نوع دندانه به شكلقرقره آج
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 . محدب و يا صدفي باشند –مقعر  –اي ساده ها ممكن است استوانهقرقره آج از نظر شكل ظاهري :شكل ظاهري 2-11-3

  

ي مايل به طرفهشكل و زماني هم يك. از نظر دندانه ممكن است به صورت مستقيم و ساده باشد :آجهاي دندانه 3- 11- 3
 . ي صليبي بيشترين كاربرد را داردنهدندا، ها دندانهاين در بين . ي مايل به چپ و يا شطرنجي ساده باشدطرفهيك -راست 

  

هاي قرقره آج با فشار برداري صورت گرفته و برجستگيزني بدون برادهبه علت آنكه عمل آج :زنيمحاسبات آج 4-11-3
به همين دليل . يابدافزايش مي) گام(ها ي تقسيم دندانهفاصله كار در حدود رود در نتيجه قطر قطعهكار فرو ميزياد در قطعه

تراشند تا ي نصف گام آنها را كوچكتر ميي معيني را داشته باشد به اندازهزني اندازهكار پس از آجقطعهدر قطعاتي كه قطر 
   .زني اضافه قطر نداشته باشندپس از آج

سپس نصف گام قرقره آج را از  ضرب كنيد) پي( πگيري كرده و در عدد كار را با ميكرومتر اندازهقطر قطعه :روش محاسبه 
 .آيدكار بدست ميتقسيم كنيد قطر قطه) پي( πحاصل كسر را از محيط كار كم كرده بر عدد  . محيط كار كم كنيد
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-ميليمتر باشد چقدر بايد از قطر كار تراشيده شود تا پس از آج 5/1ميليمتر و گام قرقره آج  65/32كاري اگر قطر قطه: مثال 

 . ها روي هم نيفتنداوليه برسد و آج زني به قطر

  

   mm52/102=14/3×65/32=Uكار  محيط  قطه: حل 
  = = mm75/0نصف گام 

mm77/101-75/0-52/102   
mm41/32=14/3÷77/101   
mm24/0=41/32-65/32   

  .كار تراشيده شودمقدار باري كه بايد از روي قطعه
  :زني م در آججدول عوامل مه 3- 11- 5
  :توان عوامل زير را به دست آورد از جدول زير مي 

 هاي مختلف و جنس قطعه كارعمق بار در قرقره 

 زنيقطر قطعه كار قبل از آج 
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زني بايستي با تعداد دوران در تعداد دوران قطعه كار در آج :زنيشناسايي انتخاب دور و پيشروي مناسب در آج 6-11-3

ها به كار باعث اصطكاك هرچه سرعت محيطي قطعه كار كمتر باشد بهتر است زيرا فشار قرقره آج. باشد كاري برابرخشن
-بنابراين الزم است تعداد دوران كار كم باشد و همزمان از مايع خنك .شودشديد شده و نيروي زيادي به قطعه كار وارد مي

 . تفاده گرددكننده براي كم كردن اصطكاك و جلوگيري از حرارت بيشتر اس
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  .توان استفاده كردصابون ميبراي قطعات سخت از روغن برش و قطعات نرم از آب

زدن زني بايستي كم باشد زيرا همانطور كه اشاره شد به علت اينكه در هنگام آجمقدار پيشروي در آج :زنيپيشروي در آج
ار به وجود ميĤيد الزم است كه پيشروي كم باشد تا نيروي كي آنها و قطعههاي نگهدارندهها و پينحرارت زيادي در قرقره

قرقره ) گام(ي تقسيمات ي نصف فاصلهمعموالً مقدار پيشروي را به اندازه .ها نگردداعمال شده باعث فشار به دستگاه و قرقره
ان به دفعات از روي كار دور توها و ذرات جدا شده از كار را به كمك برس سيمي و با احتياط ميبراده. گيرندآج در نظر مي

  .كرد
  : زني شناسايي نكات ايمني و حفاظتي هنگام آج 3- 11- 7

 را پس از محكم كردن قطعه كار از روي آن برداريد نظامآچار سه. 

 اندازي ماشين كنترل كنيدها و كليدها را قبل از راهي اهرمكليه. 

 اده خنك كننده يا روغن استفاده كنيدهاي آج از مبراي جلوگيري از خرابي قطعه كار و قرقره . 
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 هرگز از نخ پنبه و يا دست براي اين منظور استفاده نكنيد. ها از برس سيمي استفاده نكنيدبراي دور كردن براده. 

 گاه استفاده كنيدبراي آج زدن قطعات بلند حتماً از دستگاه مرغك به عنوان تكيه. 

 ار خودداري كنيدها به قطعه كاز فشار بيش از حد قرقره . 

 
 

 درجه با قطعه كار زاويه داشته باشد 2ها حدود امتداد نگهدارنده. 

  چون نوك مرغك در اثر فشار وارده ممكن است پس بزند به طور مكرر آن را كنترل نماييد احتمال صدمه رسيدن به
 .قطعه كار زياد است

  رعايت نظم و استفاده از عينك ايمني و لباس كار سالم. 

 
 

 تراشي و كاربرد آنآشنايي با مفهوم مخروط 12-3

 . شود و كاربرد فراواني در صنعت داردتراشي يكي از كارهاي مهم تراشكاري محسوب ميمخروط

  
 - كاليبرها –گلويي دستگاه مرغك  –گلويي ماشين تراش  –ها كالهك –ها ي بسياري از وسايل و ابزارها مانند مرغكدنباله
 . سازندرا به شكل مخروط مي. . . و  برقوها -هامته

  
 .توان استفاده كردمركز كردن و انتقال حركت و بسياري هرفهاي ديگر ميهم –بندي قطعات ها در آباز مخروط
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 .كندتراشي در حقيقت نوعي طول تراشي است كه در آن قطر كار در هنگام تراش به طور يكنواخت تغيير ميمخروط

  
  اشي داخلي و خارجي به كمك انحراف سوپرت فوقانيترمخرو 12-3- 1
 )  (ي رأس مخروط ي تنظيم سوپرت برابر است با نصف زاويهدر روش انحراف سوپرت فوقاني زاويه 

  
 = tg   
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ي تنظيم سوپرت زاويه. متر استميلي 60ميليمتر و طول آن  50قطر كوچك آن  –ميليمتر  70قطر بزرگ مخروطي : مثال 
 چند درجه است؟ 

 

   tg  = = = tg =  =  = 165/0: حل 
  : ي بدست آمده برابر است با با مراجعه به جدول زاويه

΄٩ ˚. ٢٤ =   
ي ي سوپرت فوقاني و دوران آن در جهت خالف عقربهبا باز كردن دو مهره :   ياندازهتنظيم سوپرت فوقاني به 

 . را تنظيم كنيد ٩ ˚. ٢٤΄ساعت عدد تقريبي 

  
   دستورالعمل

  فوقاني تراشي خارجي به روش انحراف سوپرتدستورالعمل مخروط
 نظام ببنديدقطعه كار را به سه. 

 ي مورد نظر دوران دهيدب زاويهسوپرت فوقاني را بر حس . 
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 گير را در جهت عمود بر محور كار قرار دهيدرنده. 

 ي قطعه كار مماس كنيدرنده را با لبه. 

 با سوپرت عرضي عمق با را تنظيم كنيد. 

 ي كار را كنترل كنيداندازه. 

 برداري را ادامه دهيدبراده. 

 برداري به طور مداوم صورت پذيرد و سطح كار يكنواخت شودي بار طولي استفاده كنيد تا برادهااز دو دست بر . 

 
 كننده براي كم كردن اصطكاك ، گرم شدن كار و ابزار استفاده كنيداز مواد خنك. 

 كاري از دور باال استفاده كنيدبراي پرداخت. 

 تر شودها را يكنواخت كنيد تا سطح كار پرداختحركت دست.     

 ي مخروط حركت دهيدد فقط سوپرت فوقاني را در امتداد زاويهدر مراحل پاياني بار ندهي. 

 گيري و كنترل كنيدقطعه كار را اندازه. 
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  مخروط داخلي به روش انحراف سوپرت فوقاني دستورالعمل تراش 
 را محاسبه كنيد ي ابتدا زاويه. 

 دتراشي نماييي مخروطنظام ببنديد و آمادهقطعه كار را به سه. 

 هاي سوپرت فوقاني را  شل كنيدمهره. 

 ها را در همان حال محكم كنيدرا تنظيم كنيد و مهره ي زاويه . 

 
 تراشي را انجام دهيدي داخل تراش عمل مخروطبا رنده. 

 ي چنانچه زاويهα  گردانيدب 180 - درجه باشد سوپرت را در جهت مخالف به مقدار  90بزرگتر از . 
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 ي تنظيم زاويه. باشدميليمتر مي 28ميليمتر و طول آن  80ميليمتر ، قطر كوچك آن  200قطر بزرگ يك مخروط : مثال 

  چند درجه است؟
   tg ==142/2     :حل 

    64˚, 59΄از جدول   
΄1, ˚115 =  ˚115=΄59 ,˚64 -١٨٠=   -180   
΄1, ˚115 =   

  
 .را از جدول بدست آوريد ي ي انحراف سوپرت پس از انجام محاسبه مقدار زاويهبراي تعيين زاويه :توجه 



 

٦٩ 
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  :راف مرغك و محاسبات مربوط به آني انحتراشي به وسيلهطشناسايي اصول مخرو 2-12-3

توان هاي ناقص توپر با طول بلند و شيب كم را با حركت خودكار رنده بر روي قطعه كار ميوش فقط مخروطدر اين ر     
ي پيچ روش كار به اين ترتيب است كه پس از محاسبه مقدار جابجايي قسمت فوقاني دستگاه مرغك آن را به وسيله. تراشيد

 . لد مخروط در امتداد حركت طولي خودكار رنده قرار گيردوكنند كه ماي منحرف ميتنظيمي به اندازه

  
 .ي زير استفاده كردتوان از رابطههاي بدون دنباله ميروطخي انحراف مرغك در مي اندازهبراي محاسبه :روش محاسبه 

  
  =S  

S- ي انحراف مرغك بر حسب ميليمتراندازه  
D- قطر بزرگ مخروط  
d-طقطر كوچك مخرو  

ي انحراف مرغك براي تراشيدن مخروط اندازه. ميليمتر است 46ميليمتر و قطر كوچك آن  50قطر بزرگ مخروطي : مثال
  ميليمتر باشد؟ 300مخروط  ي زير چند ميليمتر است اگر ارتفاعبدون دنباله

طول كار  چنانچه اين مقدار بيشتر از  طول قطعه كار مجاز است و الزم بذكر است كه مقدار انحراف مرغك تا  :توجه 
العمل نيروي برش از درگيري با مرغك باشد به دليل سطح تماس كم بين مرغك و سوراخ جاي مرغك قطعه كار در اثر عكس

  .هاي سركروي استفاده كردتوان از مرغكدر صورت نياز مي. شودخارج مي
  ٢> ٦  Smax <mmS٦ === Smax 
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 . كند لذا امكان تراشيدن با اين روش وجود دارددر اين مسئله صدق مي Smax <Sچون شرط 

  
 : آيدي زير بدست ميدار از رابطههاي دنبالهمقدار انحراف مرغك براي تراشيدن مخروط

  
× S=  
S-مقدار انحراف مرغك بر حسب ميليمتر  
D-زرگ مخروط بر حسب ميليمترقطر ب  
d-قطر كوچك مخروط بر حسب ميليمتر  
L-طول تمام قطعه كار بر حسب ميليمتر  
I-طول مخروط بر حسب ميليمتر  

 .با توجه به شكل مقدار انحراف مرغك و مقدار مجاز انحراف مرغك ماكزيمم را بدست آوريد :مثال 
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   mm82=D                :                   حل 

                     × S=  
                   mm 77=d    
                 mm 112=l   

                       × =S  
                    mm  184=L  

mm 68/3= S         S=?               
 . طول قطعه كار بيشتر باشد  مقدار انحراف مجاز دستگاه مرغك نبايد از : توجه 

  
  
  كش راهنما و محاسبات مربوط به آني خطتراشي به وسيلهشناسايي اصول مخروط 12-3- 3

در . درجه و به صورت خدكار تراشيد 15ي تنظيم حداكثر تا هاي توپر و توخالي را با زاويهتوان مخروطبا اين روش مي     
كش كش راهنما به جاي درجه بر حسب ميليمتر مدرج شده است بايستي طول خطبعضي از ماشينها كه مقدار انحراف خط

  : شود ي زير استفاده ميكش باشد از رابطهاگر مركز دوران در انتهاي خط. را با توجه به مركز دوران محاسبه كرد)  L1( راهنما 
L1 × =S  

S-مركز دوران  L-طول مخروط  L1  -كش راهنماطول خط   
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      S=×    . شودي زير استفاده ميكش باشد از رابطهاگر مركز دوران در وسط خط 
     

  
  : خواهيم مخروط ناقصي مطابق شكل بتراشيم حساب كنيد كش راهنما ميبه كمك انحراف خط :مثال 

  كش راهنما راي انحراف خطزاويه -الف
  .كش باشدميليمتر و مركز دوران در انتهاي خط 500كش راهنما متر در صورتي كه طول خطمقدار انحراف بر حسب ميلي -ب
  .كش باشدكش راهنما را برحسب ميليمتر در صورتي كه مركز دوران در وسط خطمقدار انحراف خط -ج

  الف( tan ==== = 025/0: حل 
  

   = 1˚‚ 26΄از جدول مثلثاتي 

  
mm 5/12=S=500× =١ L ×-S )ب  

  
mm 25/6=S=×  - ×-S )ج 
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  هاشناسايي اصول كنترل مخروط 4-12-3

گيري ساعت اندازه -ميكرومتر –تواند كوليس اين وسايل مي. گيردصورت ميگيري ها به كمك وسايل اندازهكنترل مخروط    
قطر  –توان قطر بزرگ به كمك كوليس و ميكرومتر مي. سنج انيورسال باشدو زاويه) كاليبرها(هاي خارجي و داخلي فرمان  –

 وط را كنترل نمودي مخرتوان زاويهگيري نيز ميبه كمك ساعت اندازه. كوچك و طول آن را كنترل نمود
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روش كار به اين ترتيب است كه ابتدا فرمان را بين دو مرغك ماشين تراش بسته ، سوپرت فوقاني را منحرف كرده ساعت . 
گيري هيچگونه انحرافي را نشان ي ساعت اندازهچنانچه عقربه. دهيمگيري را بر روي سوپرت سوار كرده و حركت مياندازه

بنديم و ساعت را بر روي كار ا محكم كرده و پس از كنترل مجدد فرمان را باز كرده قطعه كار را ميهاي سوپرت رنداد پيچ
 . ي فرمان برابر استي مخروط با زاويهدهيم اگر عقربه در طول مخروط انحرافي نداشته باشد زاويهحركت مي

 

  

  :كنترل مخروط به كمك فرمانهاي داخلي و خارجي 
توان هر مخروط بنابراين مي. گيري ساخته شده استصنعت استاندارد شده و براي هر كدام فرمان اندازهها در ي مخروطكليه

 .داخلي يا خارجي را با كاليبر يا فرمان كنترل نمود

  



 

٧٧ 
 

يقه را ها قادرند تا پنج دقسنجاين زاويه. گيري و كنترل نمودتوان زواياي مخروط را اندازهسنج انيورسال هم ميبه كمك زاويه
  . كنترل كنند

 

  
  تراشيآشنائي با مفهوم پيچ 13-3

  استاندارد دين و ايزو 3- 13- 1
ي محصوالت فني خود قوانين و مقرراتي را وضع كشور صنعتي آلمان براي يكنواخت كردن كليه – DIN :استاندارد دين 

مين استانداردها آلمان توليدات خود را به ي توليدكنندگان مجبور به رعايت آنها هستند و در چارچوب هنموده است كه همه
  . است "استاندارد صنعتي آلمان "به معني DINكلمه اختصاري دين  .كندجهان عرضه مي
   ISOاستاندارد ايزو 

ي صنعتي جهان به اين نتيجه رسيد كه قوانيني وضع كند تا كليه المللي استاندارد زماني تأسيس شد كه جامعهسازمان بين
  .هان از آن تبعيت كنند و توليدات خود را بر اساس آن مقررات عرضه نمايندكشورهاي ج

ISO  است "المللي استانداردسازمان بين" مخفف .  
. باشددنده مهره ميدنده پيچ و بزرگي تختي تههاي استاندارد ايزو با استاندارد دين در بزرگي شعاع تهفرق بين پيچ: توجه 

 . آنها با هم يكي است گام و زاويههاي قطر متوسط ولي اندازه

  
  اي و كاربرد آنهاهاي دندانه مربعي و ذوزنقهآشنايي با پيچ و مهره 2-13-3

گيرد پيچ و يكي از وسايلي كه براي تبديل حركت دوراني به حركت خطي مورد استفاده قرار مي:  ي دندانه مربعيپيچ و مهره
در گذشته كاربرد . شوداستفاده مي. . . ها و جك -پرسها –ها ها مانند گيرهو ماشين از اين وسيله در انواع وسايل. مهره است

اي بوجود آمد به دليل انتقال نيروي بهتر و قدرت هاي دندانه ذوزنقههاي دندانه مربعي بيشتر از امروز بود اما وقتي پيچپيچ
هاي مربعي معموالً داراي لقي زيادي هستند بنابراين پيچ. تهاي مربعي را گرفاي جاي پيچهاي ذوزنقهرفته پيچبيشتر رفته

اين . هاي سوهانكاريگيرهاي درودگري و يا گيرهگيرند كه دقت زيادي مطرح نيست مانند پيچجاهايي مورد استفاده قرار مي
                                                                                               .راهه و يا چندراهه يا چپگرد و يا راستگرد ساخته شوندها ممكن است يكپيچ
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در بيشتر . اي قابليت انتقال نيروي زياد و تحمل بارهاي سنگين را دارندنه ذوزنقههاي دنداپيچ: اي هاي دندانه ذوزنقهپيچ
 . شودماشينهاي ابزار مانند ميله هادي ماشين تراش از اين نوع پيچ استفاده مي

  
راستگرد  –ه راهدوراهه و يا سه –راهه اي به دليل كاربرد وسيعي كه دارند ممكن است به صورتهاي يكهاي دندانه ذوزنقهپيچ

 . و يا چپگرد ساخته شوند

  
پارچه و هاي يكتفاوت كه در اين جا از رنده  شود با اينهاي آنها ساخته مياي همانند پيچهاي دندانه مربعي و يا ذوزنقهمهره

در  .اهد شدهاي آنهاست كه در صفحات بعد به آنها اشاره خويا دوپارچه داخلي استفاده كرده و كليه محاسبات مشابه پيچ
  .كنيداي را مشاهده ميهاي دندانه ذوزنقهجدول زير مشخصات پيچ و مهره

 ايهاي دندانه ذوزنقهجدول مشخصات پيچ و مهره
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هاي ويتورت معمولي هاي ويتورت لوله از نظر پروفيل دنده شبيه پيچپيچ: پيچ ويتورت و پيچ لوله ويتورت  13-3- 3

باشند و به همين دليل هم ي ويتورت لوله داراي تعداد دنده بيشتري در طول يك اينچ ميهاهستند با اين تفاوت كه پيچ
 . هاي ويتورت معمولي هستندداراي گام و عمق كمتري نسبت به پيچ

  
به عنوان مثال عالمت . ها مربوط به قطر آبدهي لوله بوده و ارتباطي با قطر خارجي پيچ نداردعالمت اختصاري در اين پيچ 

  شكل. درجه است 55ها ي دنده در اين پيچزاويه .باشدمي  ") قطر آبدهي ( اي كه قطر داخلي آن يعني لوله R  "تصاري اخ
هيچ نوع لقي بين پيچ و مهره  259DINشوند كه در نوع ساخته مي 260DINو  259DINهاي ويتورت لوله در دو نوع پيچ

به  260DINبندي در نوع ولي عمل آب. دهندبندي را نيز انجام مياز قرار گرفتن بر روي يكديگر عمل آبوجود ندارد و پس 
  . گيردصورت مي. . . بندي مانند نوار تفلون و كمك مواد آب

  .شودهاي ويتورت از روابط زير استفاده ميبراي محاسبه اجزاي پيچ
Z-                       ر اينچتعداد دندانه در ه  

p=            گام  
h=0.64033.p   ارتفاع دنده  
d1=d-1.28 p   قطر داخلي  
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r =0.137 p      شعاع قوس دنده  
  دنده زاويه               ˚55=

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 .دهدهاي اينچي را نشان ميجدول زير مشخصات پيچ

  
  )DIN( ثلثي نرم دينهاي دنده مشناسايي گام و عمق دندانه پيچ 4-13-3
  : هاي دنده مثلثي نرم دين عمق دندانه پيچي گام محاسبه-

دنده آنها ها تخت و تهاين پيچ درجه است سردنده 60ي دندانه آن ها در اين پيچ بر حسب ميليمتر است و زاويهاندازه كليه
 . گرد است
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 24يعني پيچ ميليمتري با قطر خارجي  M24است مانند  پيچ ميليمترينشان دهنده  Mها عالمت اختصاري بر روي نقشه
  .ميليمتر

 :تعريف گام -
 . باشدمي Pعالمت اختصاري گام . نامندفاصله بين دو سر دنده پشت سر هم از يك پيچ و يا يك مهره را گام مي 

  
H ارتفاع تئوري دنده پيچ است .  

)  H( بوده و بنابراين براي محاسبه ارتفاع تئوري دنده پيچ  Pابر با بر BCاالضالع است متساوي ABCبا توجه به اين كه مثلث 
  : توان نوشت مي BCDالزاويه در مثلث قائم

866/0 ×P  H=    cos30˚ ×P=H      = cos30˚  
  و ارتفاع گردي دندانه)  ( توان از ارتفاع تئوري مجموع ارتفاع تختي سردنده مي) h(براي محاسبه ارتفاع دنده پيچ و مهره 

  .ارتفاع حقيقي دندانه همان عمق دندانه و مقدار نفوذ رنده در پيچ است  - h. را كم كرد)  (  
 P ×6495/0=P×866/0×75/0 =H× = 2-H=h 

ها در اين پيچ بر حسب ميليمتر و زاويه ميله اندازه:  ISOنرم هاي دنده مثلثي ُشناسايي گام و عمق دندانه در پيچ 5-13-3
-در مهره. گرد شده است از رأس تخت و ته دنده در ارتفاع   ها سردنده به اندازه در اين پيچ. باشددرجه مي 60دندانه آن 

 . شده استاز رأس تخت  هاي اين پيچ سر دندانه مهره به اندازه 

  
  . با هم برابر نيست ISOها در فرم ارتفاع دندانه پيچ و ارتفاع دندانه مهره

   P×866/0 ×   =H ×   = - H )=  + (-H =h: حل 
P  × 6134/0 =h 
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را از  و ارتفاع گردي ته دنده   ) (دنده  ع ارتفاع تختي سر دندانهبراي محاسبه ارتفاع دندانه يا عمق دندانه پيچ مجمو
گام با هم  03/0هاي نرم دين و ايزو حدود كنيد ارتفاع يا عمق دندانه پيچهمان طور كه مالحظه مي .كنندارتفاع تئوري كم مي

  .اختالف دارند
از ارتفاع تئوري )  (و ارتفاع تختي ته دنده )  ( مهره كافي است مجموع ارتفاع تختي سر مهره  براي محاسبه ارتفاع دنده

  .كم شود

  
 P × 66/0 ×   =H ×   =  - H  ) =  + (-H=t  
P × 5413/0 =t   
  

  .شودنوشته مي Mجلوي حرف )  ISO(هاي نرم دين است با اين تفاوت كه كلمه ايزو ها مشابه پيچختصاري اين پيچعالمت ا
M24 – ISO   

 ) : اينچي (  ثهاي دنده مثلثي ويتورشناسايي عمق دندانه و گام پيچ 3- 6-13

   ها سر و ته دنده به ارتفاعدر اين پيچ. ستدرجه ا 55اينچ بوده و زاويه دنده آنها  ها در اين سيستم بر حسبكليه اندازه
 . از رأس مثلث تئوري گرد شده است

  
دنده در اينچ يعني پيچي كه در طول يك  11پيچ  به عنوان مثال. باشدها بر حسب تعداد دنده در يك اينچ ميگام اين پيچ

كه روي عدد مربوط به قطر خارجي پيچ  باشدمي)  "(ها عالمت اختصاري اين پيچ .است   "چدنده دارد و گام اين پي 11اينچ 
 الزاويههاي اينچي از مثلث قائمارتفاع تئوري دنده. است ي كه قطر خارجي آن ثيعني پيچ ويتور ˝مثالً پيچ . شودنوشته مي

BCD شودمحاسبه مي .  
p×=P×=H      = ˚5/27 cot   

                                                    
p ×9605/0  =H 

   .بدست ميĤيد  P =   هاي اينچي مقدار آن از رابطه با توجه به تعريف گام در پيچ
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Z - تعداد دنده در اينچ   
  . آيدبدست مي p64/0=h=p9605/0×  =H  =-H=hمق دندانه از رابطه ارتفاع يا ع

   .ها ارتفاع يا عمق دندانه با هم برابر استها و مهرهدر اين پيچ :توجه
  دهداينچي دنده مثلثي رانشان مي هايها و مهرهجدول زير مشخصات پيچ

 هاي اينچي دنده مثلثيهرهها و مجدول مشخصات پيچ

  
اندازه قطر خارجي همان عددي است كه بر  ):هاي دنده مثلثي نرم دين محاسبه قطر پيچ( تراشي قطر پيچ جهت پيچ محاسبه 13-3- 7

 . شودسمت چپ آن نوشته مي Mگردد و در سيستم متريك حرف روي نقشه قيد مي

  
  :  آيد ابطه زير بدست ميقطر داخلي از ر

2h-d=1 d 
1 d – قطر داخلي        d-  قطر خارجي       h- ارتفاع دنده      p-  گام پيچ  

  
 p×299/1-d=1 d      p6495/0 ×2-d=1 d و يا 

  
فاضل قطر متوسط پيچ و مهره از ت. آيداگر از قطر خارجي دو برابر ارتفاع دنده را كم كنيم قطر داخلي پيچ و مهره بدست مي

  .آيدقطر خارجي و ارتفاع دنده قطر متوسط پيچ و مهره بدست مي
P×6495/0 –d= d2       p×6495/0-d= d2         h-d= d2  
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 D2 =d2 قطر پيچ و مهره با هم برابر است. 
 P×1082/0=r     ==r. است  شعاع قوس ته دنده پيچ و سردنده مهره برابر 

  .دهدهاي دنده مثلثي نرم دين را نشان ميها و مهرهجدول زير مشخصات پيچ
  

 هاي دنده مثلثي نرم دينها و مهرهمشخصات پيچ

 
  

  : هاي دنده مثلثي نرم ايزو تراشي پيچمحاسبه قطر پيچ جهت پيچ 13-3- 8
و قطر متوسط مهره  داخليه با هم برابر بوده ولي قطر قطر خارجي و قطر متوسط با قطر خارجي و قطر متوسط مهر ISOدر نرم 

نشان داده شده  ISOدر شكل مشخصات پيچ و مهره دنده مثلثي نرم . با هم برابر بوده ولي قطر داخلي آنها با هم متفاوت است
 . است
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D  =d 

0/6495p-d=d2 

D2 =d2   

  .كنيمكم ميرا ر خارجي آن دو برابر ارتفاع دنده پيچ براي محاسبه قطر داخلي پيچ از قط
P 6134/0 ×2‐ d=1d       2h-d=d1   
P ×2269/1 –d  =d1   

  . كنيمبراي محاسبه قطر داخلي مهره از قطر خارجي دو برابر ارتفاع دنده مهره را كم مي
p ×5413/0 ×2‐ d=D1    2t-d= D1 

P0825/1-d  =D1   
  .باشدمي ر نرم ايزو برابر دنده پيچ دشعاع قوس ته

p×1443/0= r    p ×  = =r 
  .دهدرا نشان مي ISOهاي دنده مثلثي نرم جدول زير مشخصات پيچ و مهره

  
 ISOهاي دنده مثلثي نرم مشخصات پيچ و مهره

  
  ):اينچي ( ثهاي دنده مثلثي ويتورتراشي پيچپيچمحاسبه قطر پيچ براي  9-13-3
هاي اينچي قطر داخلي پيچ با قطر خارجي مهره و همچنين قطر متوسط پيچ و مهره با هم برابر است و مقادير آنها از در پيچ 

 . آيدروابط زير به دست مي
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2h-d=d1 

P28/1-d=d1 –p ×64/0×2-d=d1  
D1 =d1   

D2=d‐h     d2=d2=d-0/64×p  
P ×64/0 –d=d2   

D2 = d2  

  
  .است ها برابر شعاع قوس سر و ته دنده در اين پيچ و مهره

P 137/0=r       =  =r  
 

 هاي دنده ريزپيچ 10-13-3

گيري دقيق مانند ندازههاي وسايل اپيچ –هاي گاز لوله –هاي جدار نازك ريز در لولههاي دندهمورد استفاده پيچ     
. هاي معمولي داراي عمق دندانه كمتري هستندتر از پيچها به دليل داشتن گام كوچكاين پيچ. باشدمي. . . ميكرومترها و 

شود و پس از آن نيز مقدار گام پيچ است كه در كنار اندازه قطر خارجي پيچ نوشته مي Mها حرف عالمت اختصاري اين پيچ
 ميليمتر به صورت 5/1ميليمتر و گام  32ريزي به قطر خارجي به عنوان مثال عالمت اختصاري پيچ دنده. شودنوشته مي

5/1 ×M32 ر حسب اينچ مشخص شده ريز قطر خارجي بر حسب ميليمتر و گام بهاي ويتورت دندهدر پيچ. شودنوشته مي
  .گام پيچ بر حسب اينچ است ميليمتر و  60ا قطر خارجي يا اينچي ب ثمعرف پيچ ويتور Wكه  W60×مانند . است

 .دهدهاي دنده ريز نرم دين را نشان ميجدول زير مشخصات پيچ
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  هاي فـرزمـاشين: فصل چهارم 
شين اهايي كه به مبه كمك تيغه. باشدماشين فرز ميهاي افزار قرار دارد هايي كه در گروه ماشينيكي از مفيدترين ماشين     

سطوحي كه . دار و غيره را ايجاد كردهاي دندانهشكاف –جاي خار  –قوسي شكل  –توان سطوح صاف شود ميفرز بسته مي
ام در صورتي كه بخواهيم سطوح كامالً صاف باشد پس از اتم. باشندشود تقريباً صيقلي ميتوسط ماشين فرز ايجاد مي

 .كنيمفرزكاري آنها را با سنگ سنباده و يا شابر پرداخت مي

  
  ماشين فرز افقي  1-4- 1
ي فرز در اين دستگاه تيغه)  A(بندي شده است علت نامگذاري اين نوع ماشين فرز آن است كه ميل فرز آن افقي ياتاقان 

 . گيردشود قرار ميفرز بسته ميباشد و در گلويي ماشين اي كه يك سر آن به صورت مخروطي ميروي ميله

  
قرار ) B ) (بازوي نگهدارنده ( شود در ياتاقان سر ديگر ميل فرز كه ابزار برشي نيز از اين قسمت بر روي آن سوار و بسته مي

 . گيردمي
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  :هاي اصلي ماشين فرز افقي عبارتست از ترين قسمتمهم
  بندي شده يا غلتشي به صورت افقي روي بدنه اصلي فرز ياتاقان اين محور بوسيله ياتاقانهاي لغزشي :محور اصلي

در شكل محور اصلي با . بيني شده استدر سر اين محور سوراخي مخروطي جهت سوار كردن ميل فرزگير پيش. است
 . نشان داده شده است Kحرف 
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 18اين جعبه دنده معموالً . آيدرميهاي فرز بوسيله الكتروموتور از طريق يك جعبه دنده به گردش دمحور اصلي ماشين
توان جهت به كمك يك كالج و يا تعويض دور الكتروموتور مي. سازدپذير ميدور مختلف براي گردش محور اصلي را امكان

 . مشخص شده است Lدر شكل جعبه دنده محور اصلي با حرف . گردش اصلي را تعويض كرد

  
  گير ياتاقان –ميز ماشين  –كشوي عرضي  –ديگر مانند ميز گونيايي هاي بدنه دستگاه فرز حاصل قسمت :بدنـه– 

 . مشخص شده است Mدر شكل بدنه با حرف . باشدمحور اصلي و جعبه دنده اصلي مي

 

  چلچله روي بدنه ماشين سوار شده است خود حامل اين ميز كه به كمك راهنماي منشوري و يا دم: ميز گونيايي
ين ميز با مكانيزم پيچ و مهره به طور دستي و يا اتوماتيك در جهت عمودي قابل حركت ا. باشدكشويي عرضي مي
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توان مقدار دنده ميدنده پيشروي كار گذاشته شده است به كمك اين جعبهدر داخل ميز گونيايي جعبه. باشدمي
 . مشخص شده است Nدر شكل ميز گونيايي با حرف . حركت پيشروي مورد لزوم را تنظيم كرد

 

الزم به تذكر است كه پس از تنظيم و قبل از اقدام به فرزكاري بايستي كشوهايي كه در حين فرزكاري نياز به : توجه
 . هاي ثابت كننده كامالً در جاي خود ثابت شوندحركت ندارند بوسيله پيچ

  
  ي و با مكانيزم اچلچلهشود و به كمك راهنماهاي دماين كشو روي ميز گونيايي سوار مي :كشوي عرضـي

اين ميز در . پذير كندتواند حركت پيشروي عرضي را بوسيله دست و يا به طور اتوماتيك امكانپيچ و مهره مي
 .مشخص شده است Oشكل با حرف 
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  باشد در روي اين ميز ميز ماشين روي كشوي عرضي سوار شده و در جهت طولي قابل حركت مي :ميز ماشين

. بيني شده استندها پيشببراي بستن گيره دستگاه تقسيم و يا قطعه كار به كمك روشكل سراسري  Tشيارهاي 
 . مشخص شده است Pاين ميز در شكل با حرف 

 
ها با در اثر برخورد بست. هايي جهت تنظيم حركت طولي در نظر گرفته شده استدر جلوي ميز ماشين فرز بست

همچنين براي نزديك . شودبه صورت اتوماتيك قطع ميحركت پيشروي ) ميكروسوييچ (يك كليد الكتريكي 
اين بست در . بيني شده استجويي در زمان حركت پيشروي سريع پيشكردن قطعه كار به تيغه فرز و صرفه

 .مشخص گرديده است Qشكل با حرف 
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  .معرفي شده است 18تا  1هاي هاي مختلف ماشين فرز با شمارهدر شكل قسمت

 فرز پايه اصلي ماشين -1

 )ي ميز ماشين پايه( بدنه اصلي ميز  -2
 پيچ ميز براي تنظيم ارتفاع -3

 فلكه دستي تنظيم ارتفاع -4

 )سوپرت عرضي(ميز عرضي  - 5
 فلكه دستي تنظيم ميز عرضي -6

 ميز اصلي ماشين فرز افقي -7

 دسته براي تنظيم حركت طولي ميز - 8

 )گيرياتاقان(سرسره كشويي  -9
 )گيرپايه ياتاقان(گاه نگهدارنده تكيه - 10
 ور اصلي ماشين فرز افقيمح -11

 اهرم حركت تغيير سرعت دوراني در محور اصلي -12

 اهرم حركت تغيير سرعت پيشروي ميز -13

 رابط مفصلي محور انتقال دهنده حركت به ميز -14

 هاي قطع كننده اتومات طوليبست -15

 جعبه دنده پيشروي -16

 جعبه دنده اصلي ماشين براي تغيير حركت دوراني -17

 ركت طولي ميزحلزون و چرخ حلزون مربوط به ح -18
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  :  ماشين فرز عمودي 2-1-4
ولي در اين ماشين قطعه كار به كمك ميز ماشين در مقابل محور . طرز كار ماشين فرز عمودي تقريباً شبيه ماشينهاي مته است

يا و ) به صورت عرضي(به جلو ، عقب ) شودتيغه فرز به محور بسته مي(گردد اصلي كه به صورت عمودي حول محور خود مي
 . كندحركت مي) افقي(پايين و باال و 
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براي آنكه تيغه فرز بتواند با . شوددنده به ميل فرز منتقل ميالكتروموتوري از راه يك جعبهبه وسيله حركت دوراني ماشين 

د تنظيم كندنده را جابجا ميهاي جعبههاي مختلف به گردش درآيد تعداد گردش دستگاه را به كمك اهرمي كه دندانهسرعت
 . كنندمي

  
-گي اين نوع ماشينها را ميجهت كله. معرفي شده است 16تا  1هاي هاي مختلف ماشين فرز عمودي با شمارهدر شكل قسمت

  : هاي مختلف اين نوع ماشين فرز به ترتيب عبارت است از قسمت. توان با زاويه دلخواه تعيين كرد
 پايه اصلي دستگاه -1

 پايه اصلي ميز ماشين -2

 چ تنظيم ارتفاعپي -3
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 فلكه دستي براي تنظيم ميز عمودي -4

 )سوپرت عرضي(ميز عرضي  - 5
 فلكه دستي براي تنظيم ميز عرضي -6

 ميز اصلي ماشين فرز -7

 دسته براي تغيير ميز طولي ماشين - 8

 )محور فرزگير(گي قابل تنظيم محور كله -9
 گي ماشين فرزگله - 10

 دسته فلكه تنظيم محور عمودي ماشين فرز -11

 رعت دورانياهرم براي تغيير س -12

 اهرم براي تغيير سرعت پيشروي -13

 )محور انتقال حركت به ميز(رابط مفصلي   -14
 كنندههاي قطعبست -15

 حلزون و چرخ حلزون مربوط به حركت طولي ميز -16
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 ماشين فرز اونيورسال  1-4- 3

- سري وسايل كمكي مياختالف اين نوع ماشين فرز با ماشين فرز افقي در اين است كه ماشين فرز اونيورسال مجهز به يك 

  :اين وسايل عبارتند از . باشد كه به كمك آنها قادر است عمليات متفاوتي را انجام دهد
 گيكله 

 گي اونيورسالكله 

 زنيكله 

 . دهندهر كدام از اين وسايل با سوار شدن در روي ماشين فرز كارهاي متفاوتي انجام مي
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درجه به چپ يا راست  45ز افقي در آن است كه ميز حول محور خود به اندازه تفاوت ديگر ماشين فرز اونيورسال با ماشين فر

هاي تعويضي به دستگاه تقسيم منتقل شده و در اين نوع دستگاه حركت ميله هادي از طريق چرخ دنده. قابل انحراف است
 –ها دندهچرخ –توان با آن شيارها يبه اين ترتيب عالوه بر كارهاي معمولي م. سازدپذير ميحركت دوراني قطعه كار را امكان

 . تيغه فرزها و برقوهاي مارپيچ را تراشيد

 
 
 

  
  
 :انواع تيغه فرز و موارد استفاده آنها 2-4

 
  .تيغه فرزهاي دنده تيز و تيغه فرزهاي دنده فرم: كنند از نظر فرم دنده تيغه فرزها را به دو دسته تقسيم مي     

 : ز تيغه فرزهاي دنده تي 2-4- 1

اندازه زاويه برشي تيغه فرزهاي دنده . سازندلبه برنده اين نوع تيغه فرزها به شكل گوه بوده و آنها را بوسيله ماشين فرز مي
. كندباشدو همچنين فاصله بين دو دندانه تيغه فرز نيز نسبت به جنس قطعه كار تغيير ميتيز متناسب با جنس قطعه كار مي
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برعكس . شودو زواياي برشي آنها بيشتر مي  هاي تيغه فرز كمتراند فاصله دندانهساخته شده در قطعاتي كه از جنس سخت
از معايب اين نوع تيغه فرز آن است . ها بيشتر و زاويه برشي كمتر خواهد شدهرچه جنس قطعه كار نرمتر باشد فاصله دندانه

  .دهندزه اوليه خود را از دست ميكه پس از تيز شدن اندا
 انواع تيپ تيغه فرز غلتكي دنده تيز 4- 1-2- 1

  تيپW  :8تا  4اي تيپ تيغه داراي . شودبراي تراشيدن فلزات نرم مانند آلومينيم و مس از اين تيپ استفاده مي 
 . درجه است 8هاي برنده آن دندانه بوده و زاويه لبه

  
  تيپN :  اين تيپ . شوداز اين تيپ استفاده ميچدن خاكستري و فلزات غيرآهني  –براي تراشيدن فوالدهاي نرم

 . درجه است 7هاي برنده آن دندانه دارد و زاويه آزاد لبه 10تا  6تيغه فرز 

 
  تيپH : دندانه  16تا  10اين تيپ تيغه فرز . شودجهت فرزكاري فوالدهاي سخت از اين تيپ تيغه فرز استفاده مي

 .شوددرجه انتخاب مي 4هاي برنده آنها معموالً دارد و زاويه آزاد لبه

 
  چگونگي انتخاب تيغه فرز دنده تيز  2-1-2-4

- اگر لبه. هاي برنده و قطر تيغه فرز نيز داراي اهميت استجنس و تيپ ، جهت پيچش لبه –در انتخاب تيغه فرز عالوه بر فرم 

 . كندغيريكنواخت كار مي هاي برنده تيغه فرزهاي دندانه تيز با محور به حالت موازي باشد دستگاه با سروصدا و
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در مقايسه با ) تيغه فرزهاي با شيار مارپيچ(هاي برنده تيغه فرزهاي دندانه تيز نسبت به محور به صورت مارپيچ باشد اگر لبه

 . گيردتر انجام ميتر و يكنواختبرداري آرامتيغه فرزهاي شيار مستقيم براده

  
لذا در هنگام سوار كردن بايد دقت . كنندبرداري نيروي محوري توليد مينگام برادهدر ه) شيار مارپيچ(اين نوع تيغه فرزها 

در غير اينصورت . شود كه جهت پيچش آن به نحوي قرار گيرد كه امتداد نيروي محوري در جهت بدنه ماشين فرز باشد
 . احتمال باز شدن ميل فرز وجود دارد

  
  .دهدگردش ميل فرزگير را نشان ميروش صحيحي بستن اين نوع تيغه فرزها و جهت 

براي آنكه متوجه شويد كه جهت شيار به تيغه فرز به سمت راست يا چپ قرار دارد بايد تيغه فرز را از پيشاني آن  :توجه 
 . در صورتي كه شيار تيغه فرز به سمت راست باشد راستگرد در غير اينصورت چپگرد است. نگاه كنيد
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فرزهاي با شيار مارپيچ بايد دقت نمود كه جهت پيچش آن به نحوي قرار گيرد كه امتداد نيروي  در هنگام سوار كردن تيغه

 . محوري در جهت بدنه ماشين فرز باشد در غير اينصورت احتمال بازشدن ميل فرز وجود دارد

  
 روبرو و در روي  در صورتي كه شيار مارپيچ تيغه فرز به سمت راست ساخته شده باشد تيغه فرز را بايد مانند شكل

 . ميل فرز سوار كرد

 
- فشارهاي طولي و محوري كه تيغه فرزهاي غلتكي در حين كار موازي محور ميل فرز به يك طرف وارد ميبراي جلوگيري از 

حسن اين روش در آن است كه تيغه فرز در . كنندكند از دو تيغه فرز غلتكي هم قطر با شيارهاي چپ و راست استفاده مي
 .شودها وارد ميكند بطوري كه نيروي بسيار كمي به محور اصلي ميل فرز و ياتاقانر فشارهاي محوري را خنثي ميحين كا

اغلب يك طرف پيشاني اين نوع تيغه فرزها داراي خار و شيارهايي است كه در موقع سوار شدن در روي ميل فرز با هم كوپل 
 . شوندمي
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قطر تيغه  –هاي برنده لبه –جهت برش  –تيپ  –جنس  –بر عوامل گفته شده مانند فرم در انتخاب تيغه فرز عالوه  :توجه 

تر است زيرا در اين تيغه فرزها طول تيغه فرز كه قطر كوچكتر داشته باشد براي فرزكاري مناسب.فرز نيز داراي اهميت است
  .آيدكوتاهتر بوده و گشتاور كوچكتري در محور اصلي بوجود مي)  A( پيشرو 

  
  :دنده تيز زواياي اصلي تيغه فرزهاي  1-2-4- 3

  : شود كه به ترتيب عبارتند از در شكل زواياي مختلف يك تيغه فرز غلتكي مشاهده مي
α  =زاويه آزاد    β – زاويه گوه    γ – زاويه براده    λ – باشدزاويه پيچشي شيار تيغه فرز مي . 

 

 
  

  .شوداز جنس فوالد تندبر نسبت به جنس قطعه كار از جدول زير استفاده ميبراي انتخاب صحيح زواياي تيغه فرز غلتكي 
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  زواياي تيغه فرز غلتكي از جنس فوالد تندبر

  زواياي تيغه فـرز  مواد
  λ  γ  α  زوايا

  6  12  40  چدن سخت
  4  12  30  گريفوالد ريخته

  5  12  40  كيلوگرم بر متر مربع 60فوالد با استحكام 
كيلوگرم بر متر مربع 90فوالد با استحكام   45  15  7  
كيلوگرم بر متر مربع 110فوالد با استحكام   40  12  6  

  5  8  35  برنج
  6  15  45  مس
  6  20  45  برنز

  5  12  40  آلومينيم
  8  25  50  صمغ سخت

  8  15  35  مواد پالستيكي
  8  25  45  مواد پالستيكي

  
هاي محدب و مقعر و غيره از تيغه فرزهاي قوس –ها دندانهخدار مانند چربراي كارهاي فرم: تيغه فرزهاي دنده فرم  4- 3

  .كنيددار را مشاهده ميدر شكل چند نوع تيغه فرز فرم. شودپشت تراشيده استفاده مي
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 هاي برنده آنها ايجاد كنند پس از تيز كردن تغييري در وضع لبهچون اين نوع تيغه فرزها را هميشه از پيشاني تيز مي
 .شودنمي

 در صورتي كه در تيغه . باشدهاي برنده در تيغه فرزهاي پشت تراشيده هميشه به موازات محور تيغه فرز ميمتداد لبها
 . باشدفرزهاي دندانه تيز اغلب شيارها نسبت به محور داراي زاويه مي

 
  شكل ظاهري و كاربرد تيغه فرزهاي دنده تيز  4-4

  :باشد انواع آنها به شرح زير مي. اندتوانند انجام دهند نامگذاري كردهع كاري كه ميتيغه فرزها را از نظر شكل ظاهري و يا نو
  تيغه فرز غلتكي  4-4- 1

-عمل براده. شودهاي برنده تيغه فرز غلتكي در محيط آن تعبيه شده است و از آن براي فرزكاري سطوح هموار استفاده ميلبه

 – N – Wتيغه فرزهاي غلتكي را در سه تيپ . گيردبرنده محيطي آن انجام مي هايبرداري در تيغه فرزهاي غلتكي توسط لبه
H – باشند كه جاي خاري در آن تعبيه شده اي مياين تيغه فرزها داراي سوراخي استوانه. كنندتوليد و به بازار عرضه مي

 8ها نسبت به محور تيغه فرز از ويه دندانهالزم بذكر است كه زا. شودجنس اين نوع تيغه فرز از فوالد تندبر انتخاب مي. است
 . باشددرجه مي 25تا 
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  )تراشكف(تيغه فرزهاي پيشاني تراش  2-4-4

 . هاي برنده پيشاني نيز دارندهاي برنده محيطي لبهاين نوع تيغه فرز عالوه بر لبه

  
برداري هاي برنده محيطي عمل برادهلبه.شودده ميها و شيارها نيز استفاپله –از اين نوع تيغه فرز براي فرزكاري سطوح هموار 

از تيغه فرزهاي پيشاني تراش . هاي پيشاني وظيفه صاف كردن سطح اصلي را به عهده دارنددهند و لبهاصلي را انجام مي
فرز اغلب به اين نوع تيغه . شوددرجه دارند استفاده مي 90هايي كه نسبت به هم زاويه اغلب براي تراشيدن سطوح و يا گوشه

 . شودمحور عمودي ماشين فرز يا محور اصلي دستگاه بسته مي
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-باشد با اين نوع تيغه فرز ميكاري قطعات ميشود كه مخصوص خشننوع ديگري از تيغه فرزهاي پيشاني تراش ساخته مي

 .برداري كردتوان با سرعت بيشتري براده

  
  
  
  
  
- ر محيط خارجي و همچنين قسمتي از دو طرف اين نوع تيغه فرز شيارهاي لبهد ) :پولكي(ر تراش بتيغه فرز سه 4-4- 3

- اين نوع تبغه فرز در انواع و اقسام مختلف با اندازه. توان با آن شيارهاي مختلف را تراشيدداري وجود دارد كه به خوبي مي

 . شودهاي متفاوت ساخته و به بازار عرضه مي

قطر سوراخ و پهناي تيغه فرزهاي غلتكي و  :توجه 
.شودپيشاني تراش به صورت استاندارد به بازار عرضه مي  
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هاي برنده دو -بر تراش وجود دارد كه لبهنوع ديگري از تيغه فرزهاي سه: برنده چپ و راست  هايبر تراش با لبهتيغه فرز سه

هاي برش يا قطعه كار حسن اين تيغه فرزها در آن است كه درگيري اندازه. شودبغل آن به صورت چپ و راست ساخته مي
 . شودتر شده و نيروي جنبي كم مييكنواخت

  
- بدنه اين تيغه فرزها را از فوالدهاي ابزارسازي ارزان قيمت مي :هاي سوار شونده ش با تيغچهبر تراتيغه فرز سه 4-4-4

زنند و يا در بعضي مواقع با باشد در شيارهايي كه روي بدنه تعبيه شده است جا ميها را كه اغلب الماسه ميسازند و تيغچه
 . بندندپيچ مي

  



 

١٠٧ 
 

موقع سوار . ين نوع تيغه فرز در واقع از دو تيغه فرز پولكي تشكيل يافته استا :ه فرز شيارتراش قابل تنظيم غتي 5-4-4
 . توان بين آنها واشري قرار داد و عرض تيغه فرز را با توجه به عرض شيار تنظيم كردكردن مي

  
اين نوع تيغه . دشوبر تراش معموالً براي تراشيدن شيارهاي مختلف مخصوصاً شيارهاي عميق استفاده مياز تيغه فرزهاي سه

 . شوندفرزها اغلب در روي ميل فرز دو طرفه بسته مي

  
قطر انتخاب بر تراش همدر صورتي كه از يك نوع قطعه كار تعداد زيادي الزم باشد بهترين روش آن است كه دو تيغه فرز سه

الزم به ذكر است كه . د نظر را بتراشيدكرده و آنها را مانند شكل زير در روي ميل فرز دوطرفه روي محور ببنديد و قطعات مور
توانيد اندازه مورد لزوم را هايي بين دو تيغه فرز مياندازه پهناي پله در قطعه كار هر چقدر باشد شما با اضافه كردن بوش

 .بدست آوريد
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اي ات از تيغه فرزهاي ارهها و يا قطع كردن فلزهاي نازك مانند شيار سرپيچبراي ايجاد شكاف :ايتيغه فرزهاي اره 6-4-4

هاي يكنواخت و بدنه اصلي اين نوع تيغه فرز از صفحه نازكي تشكيل شده است كه در محيط آن دندانه. شوداستفاده مي
شود در باالترين قسمت محيط راست وجوددارد هر چقدر به مركز سوراخ تيغه فرز نزديكتر شود ضخامت تيغه اره كمتر مي

 . باشداسمي ميضخامت برابر اندازه 

  
اي در هنگام كار آرام و نرم كار كند بهتر است دو طرف آن مانند شكل زير دو واشر نسبتاً قوي قرار براي آنكه تيغه فرز اره

اي و هاي تيغه فرزهاي ارهفاصله دندانه. داده شود مشروط بر آنكه قطر اين واشرها آنقدر زياد نباشد كه مزاحم عمق برش شود
 . شودانه آنها بر مبناي جنس قطعه كاري كه بايد تراشيده شود انتخاب ميتعداد دند
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هاي آن ريز باشد براي برشهاي بلند و مواد نرم از شود كه دندانههايي استفاده ميارهبراي برشهاي كوتاه و مواد سخت از تيغه
 . شودتيغه فرزهاي دندانه درشت استفاده مي

  
اين . باشدبر تراش مياي سهاي كه در قطرهاي باالتر ساخته شده است تيغه فرزهاي ارهزهاي ارهيكي ديگر از انواع تيغه فر

 . شودنوع تيغه فرز به نام تيغه فرز شكاف تراش نيز ناميده مي

  
ع و دهند در انوااين نوع تيغه فرزها نسبت به نوع كاري كه انجام مي: دار و موارد استفاده آن تيغه فرز زاويه 4-4- 7

  . شوندتيز محسوب ميشوند و جزو تيغه فرزهاي دندهاقسام مختلف ساخته مي



 

١١٠ 
 

براي فرزكاري پيشاني قطعات و شيارهايي كه داراي يك ضلع قائمه هستند و  ) :ايدم چلچله(دار تيغه فرز زاويه 4- 8-4
 30و  60 – 45هاي يغه فرزها را در زاويهاين نوع ت. شودچلچله خارجي از اين نوع تيغه فرز استفاده ميهمچنين شيارهاي دم

 . سازنددرجه مي

  
دار باشند را توان شيارهايي مه داراي يك ضلع قائمه و يك ضلع زاويهبا بستن اين نوع تيغه فرزها بر روي ماشين فرز افقي مي

 . دار خارجي را نيز تراشيدتوان اضالع  زاويههمچنين مي. فرزكاري كرد

  
براي اين منظور تيغه فرز مورد نظر را به . شوداي نيز از اين نوع تيغه فرز استفاده ميهاي جغجغهدندانهچرخ براي تراشيدن

 . تراشندبندند و قطعه كار را ميميل فرز دوطرفه مي
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ختلف ساخته اين نوع تيغه فرز با زواياي م. اي نشان داده شده استاي با ساق استوانهدر شكل يك نوع تيغه فرز دم چلچله

- اي اين نوع تيغه فرز به كلت و گيره فشنگي ماشين فرز عمودي ميشود با بسته شدن ساق استوانهشده و به بازار عرضه مي

 . اي داخلي را فرزكار كردتوان شيارهاي دم چلچله

  
اغلب براي تراشيدن شود اين نوع تيغه فرز كه با زواياي مختلف ساخته مي:  هـدار دو طرفهـتيغه فرز زاوي 9-4-4

 . رودپيشاني تراش و يا شيارهاي برقوها به كار مي –شيارهاي تيغه فرزهاي غلتكي 
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براي تراشيدن شيار هاي مورد نظر تيغه فرز مناسب را انتخاب كرده وبه ميل فرز دوطرفه كه بر روي ماشين فرز افقي بسته 

  مي شود مي بندند

  
شود براي و با زواياي مختلف ساخته مي Vاين نوع تيغه فرز كه به شكل  ) :جناقي(فه تيغه فز زاويه تراش دو طر 4- 10-4

  . رودتراشيدن شيارهاي منشوري و يا بعضي از انواع خارها به كار مي

  
هاي مختلف و با زواياي متنوع ساخته شده و به اين نوع تيغه فرز نيز به شكل ) :زاويه تراش(تيغه فرز دو طرفه  11-4-4
  .كنيددر شكل روش تراشيدن يك شيار هزارخار را با اين نوع تيغه فرز مشاهده مي. شودزار عرضه ميبا
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اي و يا شود داراي ساق استوانهساخته مي Tاين نوع تيغه فرز كه به شكل  :فرم و موارد استفاده آن  Tتيغه فرز  12-4-4

شكل مانند  Tتوان شيارهاي با آن مي. شودماشين فرز بسته ميگي اين نوع تيغه فرز به محور كله. باشدمخروط مورس مي
  . شيارهاي ميز ماشين فرز را تراشيد

  
كلت و (گي براي اين منظور تيغه فرز به محور كله. شودگرد نيز ار اين نوع تيغه فرز استفاده ميجاخارهاي نيمبراي فرزكاري 
  . تراشديگرد را مشود و جاخارهاي نيمبسته مي) گيره فشنگي
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- بر تراش يا انگشتي ميشكل شيار راست گوشه را با تيغه فرز سه Tالزم به تذكر است كه قبل از تراشيدن شيارهاي  :توجه 

  . كنندشكل استفاده مي Tتراشيند سپس از تيغه فرز 

  
  شكل ظاهري و كاربرد تيغه فرزهاي دنده فرم  5-4

اين نوع تيغه فرزها از . شودگرد از اين نوع تيغه فز استفاده ميهاي نيمايجاد برآمدگيگرد و يا براي تراشيدن شيارهاي نيم     
هاي آن تغيير نكند اين تيغه فرزها را در شعاع و باشند تا در موقع تيز كردن فرم دندانهسري تيغه فرزهاي پشت تراشيده مي

  :عبارت است از انواع آن به ترتيب . سازندهاي مختلف و فرمهاي گوناگون ميشكل
اغلب اين نوع تيغه . شودهاي داخلي استفاده ميدايرهاز اين نوع تيغه فرز براي تراشيدن نيم :دايره تراش نيم محدبتيغه فرز

  . شوندفرزها به ميل فرزهاي دوطرفه بسته مي

  
. شوداز اين نوع تيغه فرز استفاده ميهاي مختلف هاي برجسته با اندازهبراي تراشيدن قوس :دايره تراش نيم مقعرتيغه فرز  

  . شوداين نوع تيغه فرز اغلب روي ميل فرز افقي بسته مي
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شود و اغلب بر روي ميل فرزهاي طرفه استفاده مياز اين نوع تيغه فرز براي تراشيدن قوسهاي يك: تيغه فرز ربع دايره تراش 

  . شوددوطرفه در روي ماشين فرز افقي بسته مي

  
با بستن آنها به محور عمودي ماشين فرز . شوددار در نوع انگشتي نيز توليد ميتيغه فرزهاي فرم :دار رز انگشتي فرمتيغه ف
ي آنها را دار و موارد استفادههايي از تيغه فرزهاي انگشتي فرمتراشي كرد در شكل نمونههاي قطعات را فرمتوان لبهمي

  . كنيدمشاهده مي
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براي كاهش در مصرف فلزات گرانقيمت بدنه بعضي از تيغه فرزهاي بزرگ را به شكل  ) :دارتيغچه(مجزا  تيغه فرز دندانه
هايي از در داخل اين شيارها تيغچه. كنندسازند و بر روي محيط آن شيارهايي ايجاد مياي از فوالد ارزان قيمت مياستوانه

در شكل يك تيغه فرز دندانه . توان تيغچه را تعويض كردموقع لزوم ميدهند به طوري كه در فوالد تندبر يا الماسه قرار مي
اين نوع تيغه فرز به محور عمودي و يا محور اصلي . كنيدشود مشاهده ميمجزا را كه براي تراشيدن سطوح از آن استفاده مي

  . شودماشين فرز بسته مي

  
  . هايي از جنس الماسه جا زده شده استي بدنه اصلي آن تيغچهبينيد كه در شيارهاغه فرز پولكي را ميتيدر شكل چند نوع 

  
آورند و تيغچه را با فشار در اي درميتوان بوسيله پيچ در جاي خود محكم نمود و يا شيارها را به صورت گوهها را مياين تيغچه

  .زننددرون آن شيار جا مي
تيغه . باشداي و يا مخروطي ميي استوانهو يا برقو بوده و داراي دنبالهساختمان اين نوع تيغه فرز مانند مته  :تيغه فرز انگشتي 

مخروطي را كه  تيغه فرزهاي انگشتي با دنباله. شوداي اغلب به كلت و گيره فشنگي بسته ميفرزهاي انگشتي با دنباله استوانه
ستگاه ماشين فرز عمودي و يا محور شوند بوسيله يك رابط مورس به گلويي دمعموالً به صورت مخروط مورس ساخته مي

جاي  –شيار  –سازند و از آنها براي ايجاد پله تيغه فرزهاي انگشتي را در فرمهاي مختلف مي. بندنداصلي ماشين فرز افقي مي
  .كنندهاي صاف باريك استفاده ميخار و همچنين سطح

اي از دو لبه سرتخت تشكيل شده و براي جاخارهاي باله استوانهتيغه فرز انگشتي با دن  :اي تيغه فرز انگشتي با دنباله استوانه
  .ها استفاده كردپيچتوان به جاي مته خزينه از آنها براي درآوردن جاي گلدر بعضي مواقع مي. رودبسته به كار مي
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هاي آن از پيشاني ده و سر لبهاي از دو لبه تشكيل شاين نوع تيغه فرز انگشتي با دنباله استوانه: شيارتراش  تيغه فرز انگشتي
  . شوداز آن براي تراشيدن شيارهاي سرتاسري و جاخارهاي باز استفاده مي. داراي زاويه است

  
از آن براي تراشيدن شيارهاي . اين نوع تيغه فرز از چند لبه برنده تشكيل شده است:  ايدنباله استوانهبا  تيغه فرز انگشتي

  . شوداستفاده مي عميق و جاخارهاي با جنس سخت

  
دار به پيچ محور شود و يا يك سوراخ رزوهاين نوع تيغه فرز در انواع مختلف ساخته مي: مخروطي  دنبالهبا  تيغه فرز انگشتي

براي جلوگيري از ايجاد نيروي محوري كه . باشداين نوع تيغه فرز اغلب داراي شيارهاي مارپيچ مي. شودماشين فرز بسته مي
بوسيله بستن پيچ به دنباله تيغه فرز همواره به طرف . آنها را از محور خود خارج كند در انتهاي آن رزوه شده استسعي دارد 

  . شودمحور اصلي كشيده شده و اين نيرو خنثي مي



 

١١٨ 
 

  
اي اين نوع تيغه فرز با ساق مخروطي ساخته شده و بر روي محيط آن شياره: تراش با ساق مخروطي خشن تيغه فرز انگشتي

  . شودكاري مواد استفاده مياز آنها براي خشن. شكني تعبيه شده استبراده

  
  
  
  
  
  

هاي اين نوع تيغه فرزها بايد فرم لبه. شودها از تيغه فرزهاي مدول استفاده ميدندهبراي تراشيدن انواع چرخ :تيغه فرز مدول 
زاويه رأس تيغه . شونداز فوالدهاي آلياژي تندبر ساخته مياينگونه تيغه فرزها . دنده باشدمتناسب با قسمت توخالي چرخ

تيغه فرزهاي مدول را . درجه است 29زني در سيستم اينچي معموالً  درجه و زاويه رأس تيغه فرزهاي دنده 40فرزهاي مدول 
  .سازنددر دو نوع ساده و غلتكي مي

-سازند و به بازار عرضه ميعددي مي 15و يا  8هاي در سري تيغه فرزهاي مدولي ساده را معموالً  :تيغه فرزهاي مدولي ساده 

در شكل يك تيغه فرز مدول و . رودهاي متفاوتي به كار ميدندانههر يك از نمرات سري اين تيغه فرزها براي توليد چرخ. كنند
   .شودروش دنده زدن آن مشاهده مي

  
  .باشدتيز ميتيغه فرزهاي انگشتي جزو تيغه فرزهاي دنده
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معموالً . شودهاي پشت تراشيده شده ساخته ميغلتكي با دندانه اين نوع تيغه فرزها به صورت :تيغه فرزهاي مدول غلتكي 

عمود به زاويه شيب مارپيچ توسط  –هاي آن در جهت طولي راهه است كه راهحلزون اين نوع تيغه فرز از نوع اولونت يك
-قيم و سطوح براده ذوزنقهها با لبه برنده مستشودو به علت وجود تعدادي شيار رديفي از دندانهاي قطع ميشيارهاي فرز شده

   .شوددر شكل يك نوع تيغه فرز مدول غلتكي در حين تراشيدن يك دندانه مشاهده مي. شوداي شكل ايجاد مي

  
هاي داخلي و دندانهشود و اغلب براي تراشيدن چرخاين نوع تيغه فرزها به صورت مدولي يافت مي :اي تيغه فرز مدول پنجه

- حركت اصلي اين نوع تيغه فرزها از باال به پايين است و براده. گيرداي مورد استفاده قرار ميي دوپلههاي خارجيا چرخ دندانه

زني مخصوص حركت هاي كلههمزمان با پايين آمدن تيفه فرز در روي ماشين. شودبرداري آن در موقع پايين آمدن انجام مي
  . غلتكي دارد
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  ) مدرج(هاي ثابت و متغير بوسيله گيره بستن قطعه كار بر روي ميز ماشين فرز 

ها بر حسب مورد در اشكال مختلف اين گيره. شودهاي ماشيني استفاده ميبطور كلي براي بستن قطعات كوچك از گيره     
  .شوندساخته شده و به بازار عرضه مي

-استفاده مي. . . شيارتراشي و  –تراشي پله –تراشي و همچنين گونياكاري هاي ثابت اغلب براي كفاز گيره :ي ثابت گيره

  . شود

  
- هاي مدرج استفاده ميبراي بستن قطعاتي كه بايد چند عمل در روي آن انجام گيرد از گيره ) :مدرج(هاي متغير گيره

ا توان بهاي ساده در آن است كه اين نوع گيره داراي پايه مدرجي است كه ميمزيت اين نوع گيره نسبت به گيره. شود
   .بازكردن دو پيچ آن گيره را تحت زاويه دلخواه قرار داده و قطعه كار را تراشيد

  
  دستورالعمل بستن قطعه كار بر روي ميز ماشين فرز بوسيله انواع گيره  6-4
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  هاي مختلف ميز و شيارهاي قسمت :تميز كردن محل استقرار گيره در روي ميز ماشين فرزT  شكل آن را كامالً تميز
 . پاك كنيد) آستري(براي اين منظور روي ميز را بوسيله برس موئي و پارچه تنظيف . كنيد

 
  . هاي روي ميز را با دست تميز نكنيدبرادههركز  :توجه 
 براي اين منظور از ورقي كه مطابق شكل به اندازه شيار ميز بريده شده است . توان با برس تميز كرديمكف شيارها را ن

 .استفاده كنيد

 
 ريز از برس موئي  ها را توسط ورق مزبور از كف شيار خارج كرده و براي تكميل نظافت و پاك كردن ذراتبراده

 . استفاده كنيد

  بلند كردن گيره بوسيله جرثقيل 

 هاي آن ببنديدگيره مناسبي انتخاب كرده و ميله مناسبي بين فك. 
 طناب مناسبي را انتخاب كنيد. 
 زمايش كنيدقدرت و استحكام طناب را آ. 
 طناب را از دو طرف گيره با قسمت اضافي ميله درگير كرده و دنباله آن را به پيچ انتهاي گيره حلقه بزنيد. 
 هاي طناب به نحوي درگير كنيد كه مركز ثقل گيره در زير قالب قرار گيرد تا قالب جرثقيل را در نقطه مشترك حلقه

 . گيره به حالت افقي بلند شود
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  گيره بوسيله دست بلند كردن 

 يك نفر نقطه . هرگاه مجبور شديد كه گيره را با دست بلند كنيد بايد از وجود يك نفر ديگر كمك بگيريدC  وB  ميله
 . را به دست بگيريد و با هم گيره را بلند كنيد و روي ميز قرار دهيد) Aنقطه (را با دو دست و نفر دوم پيچ عقب گيره 

 
  . دن گيره زير گيره را تميز كنيد و خارهاي گيره را در محل تعيين شده ببنديددر موقع بلند كر :توجه 
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  قرار دادن گيره در روي ميز ماشين فرز 

 محل استقرار گيره را در روي ميز ماشين فرز تعيين كنيد. 
 گيره و سطح ميز را كامالً تميز كنيد. 
 ن فرز قرار دهيدگيره را بوسيله جرثقيل بلند كنيد و به آرامي روي ميز ماشي. 
 قبل از باز كردن طناب مطمئن شويد كه گيره در وضعيت صحيح قرار دارد . 

 
  
  
  
  
  

  . دقت كنيد كه شيارهاي ميز و خارهاي گيره كامالً موازي و هم سطح باشند تا لقي و انحرافي بوجود نيايد :ه ـتوج

  
 هاي گيرهبستن پيچ 

 ي آن را با دست روي آن ببنديدهاها را در محل خود قرار دهيد و مهرهپيچ. 
 ها را در حالي كه واشر در زير آنها قرار دارد روي پيچ آن بپيچانيد و محكم كنيدبوسيله آچار تخت مناسب مهره . 

هاي خود باشيد هنگام جابجا كردن گيره مواظب دست: ايمني 
  .و دقت كنيد كه گيره با تيغه فرز برخورد نكند
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  گونيا كردن گيره بر روي ميز ماشين فرز : 

 گيري براي ميزان كردن گيرهانتخاب ساعت اندازه 

 سي مناسب انتخاب كنيدگيري با پايه مغناطييك ساعت اندازه . 

  
  كنترل موازي بودن گيره 

 .گيري را پس از تميز كردن به بدنه عمودي ماشين فرز وصل كنيدپايه مغناطيسي ساعت اندازه -
 .بخش كنترل كنيداستحكام كامل اين اتصال را به صورت اطمينان -
 . گيري را با فك ثابت گيره تماس دهيدنوك سوزن ساعت اندازه -
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  گيريموازي بودن گيره بوسيله ساعت اندازهامتحان 

 .هاي گيره قرار دهيدشمش مناسبي انتخاب كنيد و بين فك -
 .گيري را به صورت مماس به بغل شمش تكيه دهيدنوك سوزن ساعت اندازه -
 . گيري مقدار انحراف را نشان خواهد دادميز طولي را به حركت درآوريد و در صورت انحراف عقربه ساعت اندازه -

 
  گرفتن انحراف گيره 

 .گيري را بر روي سطح جانبي شمش حركت دهيدسوزن ساعت اندازه -
هاي متفاوتي در عرض دهانه گيره نشان در صورت موازي نبودن گيره عقربه ساعت در نقاط مختلف دهانه گيره اندازه -

 . دهدمي
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ي گيره ضرباتي وارد كنيد تا پس از تماس هاي انحرافدر صورت موازي نبودن گيره بوسيله چكش پالستيكي به قسمت -

 . گيري در تمام شمش يك عدد ثابت را نشان دهدمجدد سوزن ساعت اندازه

-  
  .كنيمهاي گيره بسته و تنظيم ميپس از تنظيم دقيق گيره قطعه كار را مابين فك

به صورت كامل شرح داده خواهد هاي گيره در دستورالعمل الزم بذكر است كه طريقه بستن و تنظيم قطعه كار مابين فك
  .شد

  .هرگاه گيره مدرج نسبت به ميز در حالت موازي يا عمودي قرار گيرد بايد صفحه مدرج روي صفر قرار گيرد :توجه 



 

١٢٧ 
 

  
  وبندهاوسيله ربستن قطعه كار بر روي ميز ماشين فرز به 4- 7

- راي اين منظور از روبندهاب متنوعي استفاده ميب. شوندقطعات بزرگ به كمك روبندها روي ميز ماشين فرز بسته مي     

در بكار بردن روبندها بايد دقت شود كه روبند درست روي قطعه كار بخوابد تا سطح اصطكاك زياد باشد و قطعه كار . شود
پيچ به اين منظور زير سري بايد ارتفاع مناسبي داشته باشد بايد سعي شود كه در حد امكان فاصله بين . محكم بسته شود

روبند و قطعه كار مناسب باشد و اضافه طول روبند در روي زير سري تكيه كند تا اهرم طرف قطعه كار كوتاهتر بوده و 
  .قطعه كار محكمتر گرفته شود كه در موقع تراشيدن مزاحم تيغه فرز نشود

  :انواع روبند به شرح زير است 
قسمتي از يك . شوندروند كه روي ميز ماشين فرز بسته ميروبندهاي تخت براي بستن قطعاتي به كار مي :روبند تخت 

  .گيردروبند روي قطعه كار و طرف ديگر روي زيرسري قرار مي

  
يك سر روبند روي . شود كه محل كمي براي بستن داشته باشداز اين روبند براي قطعاتي استفاده مي :دار روبند تخت پخ

  . گيردي زيرسري قرار ميو سر ديگر آن رو) دارقسمت پخ(قطعه كار 
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شود كه قطر تيغه فرز كم و احتمال برخورد تيغه فرز با از اين نوع روبند زماني استفاده مي ) :شترگلو(اي روبندهاي پله

  .هاي روبند از سطح قطعه كار باالتر نباشدها و مهرهروبند وجود داشته باشدو همچنين در مواردي كه سر پيچ

  
طرز كار آن به اين صورت است كه روي محيط يك . باشداي وجود دارد كه قابل تنظيم ميي روبند پلهنوع ديگر :توجـه 

توان با پيچاندن پيچ باالي روبند آن را به دلخواه به هر ارتفاعي كه الزم باشد قرار داد و اي قرار دارد و ميزيرسري پله
  . هاي مختلف روي ميز محكم كردقطعه كار را در ضخامت
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اي مانع انجام كار نشود پيچ براي آنكه پيچ نگهدارنده روبندهاي پله :اي دو طرفه براي بستن دو قطعه كار روبندهاي پله

  . شودبراي اين منظور از روبندهاي دوطرفه استفاده مي. تر از سطح روبند قرار گيردبايد پايين

  
  ابزارهاي بستن قطعه كار بوسيله روبند  8-4

  قطعات سبكابزار بستن 

 ي شش گوشمهره -

 واشر -

 فرم  Tهاي پيچ -

فرم بطور عمودي بر روي يكديگر قرار  Tگيرند كه روبندها و پيچ هاي شش گوش هنگامي مورد استفاده قرار ميپيچ و مهره
  . گيرند و سوراخ راه به در نيز خيلي بزرگ نباشد
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  ابزار بستن قطعات سنگين

 مهره شش گوش  -

 شده هاي گردواشر با لبه -

 فرم  Tهاي پيچ -

همچنين هنگامي كه قطعه سنگين . شوددر مواقعي كه روبند به دليل كمي جا منحرف شود اجباراً از اين واشر استفاده مي
  . شودهاي بلند استفاده ميبوده و سوراخ روبند نيز بزرگ باشد از مهره

  
  دارابزار بستن قطعات شيب

 مهره شش گوش -

 واشر محدب -

 ياپولكي كاسه -
 فرم Tهاي پيچ -
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براي داشتن يك سطح خوب نشست هنگامي كه محل قرار گرفتن روبند اجباراً كج باشد از واشر محدب و پولكي 
  . شوداي كه سخت شده باشند استفاده ميكاسه

  
  دارابزار بستن روبندهاي تخت پخ

 دارروبند پخ -

 زيرسري با جنس سخت و قابل تنظيم -

 پيچ و مهره  -

  

 
  روبندهاي شترگلوابزار بستن 

 اي شترگلوروبند پله -
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 پيچ و مهره -

يك ارتفاع دقيق بوسيله آن فقط به كمك قرار دادن  اي كه به خوبي قابل تعويض هستند ولي تنظيمهاي پلهزيرسري -
 . پذير استقطعات نازك امكان

 
  بستن قطعه كار بر روي ميز ماشين فرز بوسيله روبند 9-4

 كنيد روبند مورد لزوم را انتخاب -

 .شود انتخاب كنيدپشت بند يا زيرسري مناسبي كه معموالً از قطعات محكم فلزي ساخته مي -
 .پيچ و مهره مناسبي انتخاب كنيد -

  . باشد )L1(دو برابر مركز پيچ تا قطعه كار  )L2(دقت كنيد فاصله مركز پيچ تا زيرسري : توجه 

  
 .انيدرا به ديوار قطعه كار بچسب)  aسطح ( پيشاني روبند  -
 .روي قطعه كار نبايد خيلي كم باشددقت كنيد كه سطح نشست بر  -
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  آشنايي با مفهوم فـرزكاري  10-4
جاي  –قوسي شكل  –سطوح صاف توان شود ميبوسيله ماشين فرز و با كمك تيغه فرزهايي كه به ماشين فرز بسته مي     

  :باشند عمليات فرزكاري به شرح زير ميبرخي از . دار و غيره را تراشيدهاي دندانهخار و شكاف
شود تا قطعه كار و صاف كردن اين سطوح با ابزاري به نام تيغه فرز انجام ميبرداري از سطوح ناهموار براده :روتراشي  -

 . روتراشي ممكن است بوسيله ماشين فرز افقي و يا عمودي انجام گيرد. براي عمليات بعدي آماده شود

 
هاي خاص قطعات را توسط ماشين فرز و بوسيله تيغه وجور كردن قطعات در موقعيتنظور جفتبه م :تراشي پله -

-سطوحي كه با تيغه فرزهاي فوق فرزكاري مي. كنندتراشي ميپله. . . ) تراش و پيشاني –غلتكي (فرزهاي مختلف 

 .شونداشيده ميدرجه داشته باشند تر 90هايي كه بايد نسبت به هم زاويه شوند اغلب داراي گوشه
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براي فرزكاري سطوحي كه به علت بزرگي طول نتوان آنها را به گيره بست تيغه فرز پيشاني تراش را به  :پيشاني تراشي  -

 . كنندمحور اصلي دستگاه فرز بسته و سطوح جانبي آن را فرزكاري مي

  
عات پس از فرزكاري عالوه بر سطوح ف از گونياكاري  قطعات بوسيله ماشين فرز آن است كه قطده :گـونياكـاري  -

صورت در غير اين. صاف و هموار بايد كليه سطوح آن نسبت به هم كامالً گونيا باشد تا براي عمليات بعدي آماده شود
 . شوداشكاالت به عمليات بعدي منتقل مي
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  انتخاب نوع تيغه فرز 11-4

از تيغه فرزهاي غلتكي و يا پيشاني تراش ) تراشيو پلهپيشاني تراشي  –روتراشي (براي تراشيدن سطوح هموار      
-فرزها را مشاهده ميدر شكل زير چند نمونه از انواع تيغه. شود كه در واحد كار اول با آنها كامالً آشنا شديداستفاده مي

  .كنيد
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  عوامل مؤثر در انتخاب تعداد دور و مقدار پيشروي در فرزكاري 12-4

 :در فرزكاري به سه حركت به شرح زير نياز داريم : ري حركات در فرزكا 12-4- 1 -
I-نامندحركت دوراني تيغه فرز يا حركت برش كه آن را حركت اصلي نيز مي.  
II -حركت پيشروي ميز بر حسب ميليمتر در هر دور گردش تيغه فرز  
III - عمق برش(حركت تنظيم بار(  

   .شوددر شكل حركات در ماشين فرز افقي مشاهده مي
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هر فلز خصوصيات . كننددر فرزكاري سرعت واقعي تيغه فرز را از روي سرعت دور ميله فرز و قطر تيغه فرز تعيين مي :وجه ت

پايه و اساس به دست آوردن سرعت مناسب در فرزكاري . شوداي دارد و تيغه فرز به تناسب خصوصيات فلز انتخاب ميويژه
  .شودماشين فرز عمودي مشاهده ميدر شكل حركات در . ناخت اين خصوصيات استش

  
  :سرعت بـرش  2-12-4
-اي از تيغه فرز بر حسب متر در هر دقيقه طي ميمنظور از سرعت برش در فرزكاري عبارت از مقدار راهي است كه لبه برنده 

بايستد يك دور  شروع به چرخيدن كرده و در همان نقطه Aدر شكل وقتي تيغه فرز يك دور كامل بچرخد يعني از نقطه . كند
  . قطر تيغه فرز در نظر گرفته شده است dدر اينجا .  d× 3/14كند كه مساوي است با محيط دايره را طي مي
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    .شودمي V=d×π×nبار اين مسافت را طي كند سرعت آن  nحال اگر تيغه فرز 

تا سرعت بر حسب متر در دقيقه بدست  كنندتقسيم مي 1000چون واحد سرعت ميليمتر در دقيقه است آن را بر عدد : توجه 
  : و در نتيجه فرمول اصلي سرعت برش برابر است با . آيد

  
 

  
  :در اين فرمول 

d  =قطر تيغه فرز بر حسب ميليمتر  
v  =سرعت برش بر حسب متر در دقيقه  
n=باشدتعداد دور تيغه فرز در دقيقه مي.  

  : رد الزم بذكر است كه سرعت برش به عوامل زير بستگي دا
 جنس قطعه كار -1

 جنس تيغه فرز -2

 كنندهمواد خنك -3

 قدرت ماشين -4

سرعت پيشروي عبارت است از مسير پيموده شده توسط قطعه كار از جلو تيغه فرز در هر دقيقه و  :سرعت پيشروي  3-12-4
    : شود مقدار آن از فرمول زير محاسبه مي

      S=Sz ×z 
S’=S×n  
S’=Sz ×z×n  

S =ازاي هر دور تيغه فرز بر حسب ميليمتر مقدار پيشروي به  
z=تعداد دندانه تيغه فرز  
n=تعداد دوران تيغه فرز در دقيقه  

V=   
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S’=پيشروي ميز بر حسب ميليمتر در دقيقه سرعت  
Sz

  هاي تيغه فرز به ميليمتر مقدار پيشروي به ازاي هر يك از دندانه= 

  
  يتعيين تعداد دور و مقدار پيشروي يمناسب در فرزكار 13-4

  :براي تعيين تعداد دور مناسب در فرزكاري روشهاي زير متداول است : تعيين تعداد دور  1-13-4
زير داده هايي مانند جدول مقدار سرعت برش براي فرزكاري مواد مختلف در جدول: استفاده از رابطه سرعت برش  -

توان تعداد دور مناسب تيغه فرز ش ميپس از استخراج مقدار سرعت برش و با استفاده از رابطه سرعت بر. شده است
  .را از راه محاسبه تعيين كرد

  

V=   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

n=  
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 پيشروي و عمق برش –جدول مقادير مبنا براي سرعت برش 

  

  



 

١٤١ 
 

  
  

الزم . را به دست آوردتعداد دور تيغه فرز ) سرعت برش(برداري توان با داشتن تيغه فرز و سرعت برادهبا استفاده از نمودار مي
و نوع فلزي كه  HSSشود كه از جنس فوالد تندبر به تذكر است كه در اين نمودار لگاريتمي تيغه فرزهايي به كار برده مي

  .شود فوالد نرم استتراشيده مي
  . دهدمي را نشان) سرعت برش(برداري خط افقي پايين نمودار قطر تيغه فرز و خط عمودي سمت چپ نمودار سرعت براده

متر بر دقيقه انتخاب شود سرعت دوراني  V=14ميليمتر و سرعت برش انتخابي  100در صورتي كه قطر تيغه فرز : مثال 
  .تيغه فرز را محاسبه كنيد

d= 100 mm   
v=14   

n=?   
n=45  
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 نظيم تعداد دور به صورت مستقيم 14-4

عداد دور و جعبه دنده آنها به صورتي طراحي شده است كه مستقيماً به كمك هاي تهاي فرز اهرمدر بعضي از ماشين     
  .توان دور دلخواه را روي ماشين فرز تنظيم كردجابجائي اهرم مي

  :براي تعيين سرعت پيشروي مناسب در فرزكاري روشهاي زير متداول است  :تعيين سرعت پيشروي 
كنيم و با استخراج مي عدصفحه ب را از جدول Szبتدا مقدار مقدار سرعت پيشروي ميز ماشين فرز ابراي تعيين  -

 .آوريماستفاده از رابطه روبرو مقدار آن را به دست مي
را  St60اي از جنس قطعه) SS(ميليمتر از جنس فوالد تندبر  20خواهيم بوسيله تيغه فرز انگشتي به قطر مي: مثال 

تعداد دوران ماشين فرز و سرعت  –تراشي باشد سرعت مجاز برش ر خشنميليمتر و نوع كا 3اگر عمق بار . فرزكاري كنيم
  .را محاسبه كنيدپيشروي دستگاه 
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  .باشددندانه مي z=6در صورتي كه 
  

z 
 

z=6 
V=18m/min 

  n=       = 286دور در دقيقه 
  n=250دور در دقيقه از روي جدول 
  Sz=0/06از روي جدول 

S’=Sz×z×n  
90mm/min=250×6×06/0=S’ 

 

 

  
 .استخراج كرد زير توان از جدولمقدار سرعت پيشروي و مقدار سرعت برش را مي -

 

S’=Sz×z×n
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توان مقدار سرعت پيشروي را هاي جعبه دنده پيشروي به طور مستقيم ميدر بعضي از ماشينهاي فرز به كمك اهرم -
 .روي ماشين فرز تنظيم كرد

 
  الف و موافقروش فرزكاري مخ 4- 15
شود ولي در شرايطي ديگر نيز در شرايطي مخالف جهت گردش تيغه فرز انتخاب ميحركت پيشروي در موقع فرزكاري      

  . كنندپيشروي را موافق گردش تيغه فرز انتخاب مي

  
خامت براده در اگر جهت گردش تيغه فرز موافق جهت حركت پيشروي باشد ض :فرزكاري موافق با ماشين فرز افقي  15-4- 1

ترين ضخامت خود ماولين تماس نوك تيغه فرز يا قطعه كار داراي حداكثر مقدار خود بوده و در هنگام جدا شدن از قطعه كار ك
اين سيستم . شودگاه فشرده ميبرداري ان است كه قطعه كار در حين عمل بر روي تكيهحسن اين نوع براده. را خواهد داشت

زياد و قطعاتي كه داراي ضخامت كمي هستند بسيار متناسب است ولي بايد پيچ و مهره و كشوي فرزكاري براي بارهاي 
  .كندبرداري قطعه كار به طرف تيغه فرز كشيده شده و قالب ميماشين فرز بدون لقي باشد در غير اينصورت در موقع براده

  .شودبه طور خالصه در اين وضعيت عمل فرزكاري در سه مرحله انجام مي
 ترين مقطعبرداري با ضخيمشروع براده -1

 برداريادامه براده -2
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 ترين مقطع خروج از درگيري با نازك -3

 
اگر جهت گردش تيغه فرز و حركت پيشروي قطعه كار مخالف هم باشند  :فرزكاري مخالف با ماشين فرز افقي  2-15-4

از اين جهت . رسدجدا شدن به حداكثر خود ميدر موقع  شود وبرداري در اولين تماس تيغه فرز از بار كم شروع ميعمل براده
برداري آن است كه در صورت لق بودن پيچ و مهره و حسن اين نوع براده. شودقطعه كار با فشار زياد به طرف باال كشيده مي

  . كندكشوئي كار قالب نمي

  
  .شودي در سه مرحله انجام ميتر است در اين وضعيت نيز عمل فرزكاردر هر صورت اين روش كار كردن عملي

 .شودبرداري با كمترين بار شروع ميبراده -1
 برداريادامه براده -2

 خروج از درگيري با بيشترين ضخامت براده  -3
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خواهد در صورتي كه تيغه فرز در مركز سطحي كه مي :روش فرزكاري موافق و مخالف با ماشين فرز عمودي  16-4

  .گيردورت انجام ميفرزكاري شود تنظيم گردد به دو ص
 Cچون در قسمت . موافق هم باشند Cمخالف و در قسمت  Oگردش تيغه و فرز و جهت پيشروي ميز در قسمت  -

 . آوردشود اثرات نامطلوب براي قطعه كار و تيغه فرز بوجود ميگردش تيغه فرز باعث كشيدن ميز به طرف خود مي

 
  :براي رفع اين مشكل الزم است 

  .عرض سطح قطعه كار انتخاب شود  رت امكان تيغه فرز الاقل در صو: اوالً 
قطر تيغه فرز در قسمتي كه جهت گردش تيغه فرز و ميز مخالف  تيغه فرز طوري روي سطح قطعه كار تنظيم شود كه : ثانياً 

  . و جهت پيشروي ميز موافق هم هستند انجام گيرد كه در واقع گردش تيغه فرز Cقطر آن در قسمت  هم هستند و 

  
  
     


