
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

What is a 
lathe? 

w
w

w
.n

am
atek.co

m
 

 ست؟ی دستگاه تراش چ



w
w

w
.n

am
atek.co

m
 

 ست؟ یدستگاه تراش چ .1
  کاربرد دستگاه تراش  .2
 عملکرد دستگاه تراش  .3
 دستگاه تراش  یاجزا .4
 انواع دستگاه تراش  .5

 فهرست مطالب



 

1 www.namatek.com 

از سال  یقطعات فلز  دیبرش و ساخت و تول یاستفاده از دستگاه تراش برا
 .دور متداول بوده و هنوز مورد استفاده است یها

  کیچطور  کریدستگاه غول پ نیا  دیتا بدان دیشما هم عالقه مند هست ایآ
 سازد؟  ی م  یمتر  ی قطعه با قطر سانت

 .دیبا ما همراه باش دیه هستدستگا  نی به دنبال شناخت کامل ا اگر

 

 ست؟یدستگاه تراش چ 1#

)براده  یتراشکار   یپرکاربرد است که برا ی دستگاه صنعت کی تراش   دستگاه
گونه دستگاه ها   نی ا ی اصل کار .رود ی در اثر چرخش قطعه( به کار م  یبردار 

 .دیآ ی در واقع تراش فلزات به حساب م 

و   ی کیمانند مواد پالست گریگسترش مواد با خواص د لیبه دل امروزه
 زین گریدستگاه در تراش مواد د نیاز ا ل،یقب نیاز ا یو موارد یمر یپل

  کیکاربرد راحت تر،  یدستگاه تراش برا نیهمچن .شود ی استفاده م 
 .بخشد ی نگهدارنده در مرکز دارد که عمل تراش را سهولت م 
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 نی دارد، در واقع ا تیاهم ی لیتگاه خدس نیدقت و سرعت عمل در ا زانیم
 .کند یم انیتراش خوب و بد را ب نیماش کی  زیوجه تما  ی ژگ یو

 

 کاربرد دستگاه تراش  2#

کامال  ایروند  ی برش مواد در صنعت به کار م  ایتراش  یکه برا یی ابزارها
 .دهی چینسبتا پ ایساده هستند )مانند مته( 
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با  سهی در مقا  یتر  دهیچیاز ساختار و روش پ دهیچیپ ی دستگاه ها ای ابزار
دستگاه تراش در دسته   ای نیماش .نوع اول برخوردارند یدستگاه ها

 .ردیگ ی قرار م دهیچیپ یابزارها

برش بدون  ایبه منظور تراش   ی دستگاه صنعت کیتراش به عنوان  نیماش
 .داردقطعات دوار کاربرد  دیساخت و تول در کاربرد دارد و یبراده بردار 

تراش   نیبا استفاده از ماش دیکن ی را که مشاهده م  یهر قطعه دوار  بایتقر 
 .ساخته شده است

 

 عملکرد دستگاه تراش  3#

شکل است که ابتدا قطعه کار، درون   نی تراش به ا نی عملکرد ماش نحوه
از آن دستگاه حول شفت شروع به چرخش  پس .شود ی دستگاه ثابت م 

با وارد آوردن فشار به برنده باعث   ی قطعه به صورت دوران حرکت .کند ی م
 .خواهد شد یی محصول نها دیاز قطعه و تول یبراده بردار 
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تراش ثابت است و عامل برش قطعات همان   نیبرنده ماش قتیحق در
  نیچرخش قطعه مورد نظر در ماش زانیم .چرخاننده خواهد بود ایشفت 

 .شود ی م   نییتع قهیاست و بر حسب دور بر دق میتراش قابل تنظ

دستگاه ها الزم است که جنس برنده از جنس قطعه کار سخت تر   نیا در
نرود و   نیشود که برنده همراه با قطعه از ب ی موضوع باعث م  نیا .باشد

 .دهد لیرا به ما تحو یز یمحصول تم

  .شود ی و در موازات قطعه انجام م یدستگاه به صورت خط نی ابرش  نحوه
به کار رود که   ی قطعات یموضوع باعث شده است که دستگاه تراش برا نیا

  به .نباشد ی فرو رفتگ ای یز یت  یدارا چرخش داشته باشد و تیحتما قابل
جسم از چرخش   ی عنی .حجم دوار باشد یقطعه کار دارا دیتر با ی علم انیب

 .مانند مخروط دیایمحور خود به وجود ب کیحول 
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 دستگاه تراش  یاجزا 4#

 :شده است لیتشک ریز یتراش از اجزا  دستگاه

 یلیر قسمت •
 الکتروموتور  •
 یدنده اصل جعبه •
 یاصل محور •
 نظام سه •
 ی شرویدنده پ جعبه •
 حرکت  ی قوط •
 مرغک   دستگاه •
 خنک کننده  ستمیس •
 برق  تابلو •
 دستگاه  یراه انداز  یدهایکل •
 کالچ  اهرم •

 .داد میخواه حیموارد توض  نیاز ا ی ادامه درباره برخ  در
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 دستگاه تراش  لیر  1-4#

و به  رندیگ ی آن قرار م یاست که قطعه و ابزارها رو ی دستگاه محل لیر
 .شوند ی جهت برش به حرکت واداشته م  ی به صورت خط لیر نی کمک ا
 .به نام چدن است یاز فوالد یژ ایدستگاه آل ل یها و ر هیپا جنس

 

 الکتروموتور دستگاه 2-4#

  نیگفت از ا دی دور چرخش قطعه کار است که با زانیمسئول م  الکتروموتور
موتور از سه فاز    نیا .کند ی م فا یدر دستگاه تراش ا  ی لحاظ نقش مهم

  ی کیمکان یبه انرژ  ی کی الکتر یانرژ  لیتبد قیشده است که از طر لیتشک
 .کند ی کار م
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 یجعبه دنده اصل 3-4#

واقع  در .کند ی م  میقطعات را تنظ دنیسرعت تراش ی دنده اصل جعبه
  ی قطعه برسد از جعبه دنده عبور م ه یاز آنکه به محل تعب شیالکتروموتور پ

موجود   یکار چرخش در دستگاه تراش بر اساس چرخ دنده ها هیپا .کند
 .در جعبه دنده خواهد بود

 

 یمحور اصل 4-4#

  کیرود که  ی دهنده جعبه دنده به شمار م لیتشک یجزو اجزا ی اصل محور
قطعات  ینگهدار  یمحور برا نیا .سر محور از جعبه دنده خارج شده است 

شود و سپس دوران  ی سوار م  ی محور اصل یقطعه رو  ی عنی رود  ی به کار م
و   میآن اشاره کرداست که به  ینگهدارنده ا هیمحور همان پا نی ا .کند ی م

واقع علت وجود محور  در .جعبه دنده و قطعه دارد نیواسط را ب کی نقش 
چرخ دنده ها به قطعه کار   قیاز طر ی دوران یرویدرون جعبه دنده انتقال ن

 .است
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 دستگاه مرغک 5-4#

را  ادیقطعات با طول ز میرود که بخواه ی به کار م ی مرغک زمان   دستگاه
قسمت   مرغک .میآن ها انجام ده یرو یسوراخ کار   ات یعمل ای میبتراش

 .شده است هیتراش تعب نیراست ماش

 

 ی راه انداز  یدها یکل 6-4#

محل نصب جعبه دنده قرار  یباال زیدستگاه تراش ن یراه انداز  یدهایکل
جداگانه خواهد  یآن کاربرد یرو یدهایکدام از کل هر گرفته است و

 .داشت

 

 اهرم راه انداز 7-4#

 ای یتراش کار  اتیکالچ، فرمان راه انداختن عمل ایاهرم راه انداز  زیآخر ن در
 میمختلف قابل تنظ تیاهرم در سه وضع نیا .کند ی توقف آن را صادر م 

  ی خالص بودن دستگاه را م یکه در وسط قرار دارد، معنا  ی زمان  .است
 .دهد
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الکتروموتور را  دیاز آن با شیپ  دیآ ی م  نییکه اهرم به سمت پا  ی وقت
جهت  کیسه نظام در  نیو همچن  ی محور اصل سپس .میروشن کرده باش

 .چرخند ی م

  دیدوران کنند، با  گریکدیدو در خالف  نیا میکه قصد داشته باش ی صورت در
 .میحالت قرار ده  نی باالتر ی عن یسوم  تیاهرم کالچ را در وضع

 

 انواع دستگاه تراش  5#

آن ها به چند   انیشده اند که در م لیلف تشکتراش از انواع مخت  دستگاه
 .کرد میدستگاه اشاره خواه 

  ایتراش  یاست که برا یتراش نجار  نیدستگاه ها، ماش نی از انواع ا ی کی
 .رود ی به کار م ی برش قطعات چوب 
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  ی است و همانطور که از اسم آن بر م یدوم تراش مخصوص فلزکار  نوع
 .شوند ی تراش در فلزات استفاده م  یبرا دیآ

 ی مربوط به تراش و برش چوب و فلز، سخت  یدستگاه ها یجداساز  علت
قطعات به کار   نیا یکه برا یبرنده ا دیبا نیاست بنابرا یمواد فلز  شتریب
 .تر باشد یرود قو ی م

روند اما اصل  ی به کار م زین گریموارد د یبرش فلزات برا یها دستگاه
 .و فوالد انجام خواهند داد ومینیهمچون آلوم  ی فلزات  یبرش را برا

 

 .شده است ی طراح   شهیش یدستگاه ها، برا نیسوم ا نوع

  شهیش هیبر پا یی و ابزارها نکیدر ساخت ع  یا شهی تراش ش نیماش از
 شود.  ی استفاده م 


