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و   کیدر مکان ی مهم و کاربرد یاز دستگاه ها ی کیصفحه تراش  نیماش
  در .شود ی قطعات استفاده م دیساخت و تول در باشد که ی ابزار م  نیماش

مربوط به دستگاه صفحه تراش را   ات یتمام جزئ میخواه ی مقاله، ما م  نیا
  ،یگر یاضافه د حیتوض چیبدون ه نیبنابرا م؛یقرار ده یمورد بحث و بررس 

 .میبهتر است به سراغ اصل مطلب برو

 .دیانتها با ما همراه باش تا

 

 ست؟ یصفحه تراش چ نیماش 1#

  یبرا است که ی صنعت  نیماش یاز انواع ابزارها ی کیصفحه تراش  نیماش
مورد   یگر یهر نوع ماده سفت و سخت د ای یشکل دادن به قسمت فلز 

دستگاه چوب ساز  هیدستگاه شکل دهنده شب نیا .ردیگ ی استفاده قرار م
 با .کند ی قطعه کار و ابزار برش استفاده م نیب ی است که از حرکت نسب

 ی قرار م ی ابزار خط ریمس کیبرش( را در دستگاه ) ،ی حرکت خط نی کمک ا
تفاوت که دستگاه   نیبه دستگاه تراش است با ا هیآن کامال شب برش .دهد

صفحه تراش  ن یکه ماش ی حال در دهد؛ ی م چیبرش مارپ کی تراش به ما 
صفحه تراش که قصد  نیماش کی  .دهد ی را م ازیمورد ن ی به ما برش خط

 است، یکامالً مشابه دستگاه رنده فلزکار  ی به نوع م،یآن را مطالعه کن میدار
 .از نظر اندازه کامال متفاوت است اگرچه
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ثابت شده و قطعه   یدر نقطه ا یها ابزار برش تک نقطه ا  نیماش نیا در
قطعه به عقب و  یبرش بر رو ابزار .شود ی کار ثابت م  زیم یبه رو زیکار ن

دادن  یبرا لهیوس نی ا .شود ی م ده یبر ی ضربه برگشت جلو رفته و در زمان 
  .شده است ی و مسطح طراح یعمود ،یدل خواه به سطوح افق یشکل ها

ها،   ی به منحن  ی فرم ده یبرا یصفحه تراش به عنوان ابزار  یدستگاه ها از
 .شود ی استفاده م  گریمختلف و اشکال د  یها هیزاو
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 خچهی تار  2#

معمار مشهور   کیو  ی سیمهندس با استعداد انگل  کیبنتام  ساموئل
اختراع   یادیز ی زها یچ کی مکان ی مهندس  نهیدر زم او .در جهان بود یی ایدر

 یشکل دهنده را در سال ها ایصفحه تراش و   نیماش  یو .کرده است
 .ساخته است 1793و  1791

  تیاز اهم نیماش  نیا 20و آغاز قرن   19از اختراع آن از اواسط قرن  بعد
  یابزارها نی تر  جیاز را ی کیصفحه تراش،  نیماش .برخوردار شد یادیز

  ی م  دهید یدیتول  ع ی و صنا ی کیمکان یاست که در کارگاه ها یساز  نیماش
 ارینقش بس رهیدر ساخت قطعات، مشاغل مختلف و غ شهی هم شود و

وجود  با که دی ایب شیپ تانیسوال برا نی ممکن است ا اکنون .دارد ی مهم 
 نی هنوز از ا ع ی دستگاه فرز، چرا صنا ای و  CNC همچون دستگاه ی ابزارآالت

  کنند؟ ی خود استفاده م  یدیاهداف تول یشکل دهنده برا یها نینوع ماش
دستگاه صفحه تراش در  ی است که هم چنان عملکرد اساس نیا پاسخ

قطعه را  زات ینوع تجه نیاست که ا ی معنبدان  نی ا .است ی سطح عال
 اریساخته شده اند که بس یطور  ن، یچن هم .دهند ی برش م  فیظر ی لیخ

 میتوان ی م  ی شوند به راحت ینگهدار  ی به درست اگر .دارند ریبه تعم ازیکم ن
 .می از آن ها استفاده کن ی مشکل  چیسال ها بدون ه

صفحه تراش، اکنون  نیماش فی و تعر خچهیاز صحبت در مورد تار پس
نوع دستگاه شکل دهنده صحبت  نیوقت آن است که در مورد اصل کار ا

 .میکن
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 صفحه تراش  نیساز و کار ماش 3#

به کار رفته در ساختار آن  زمیدرک مکان ،یک یمکان ستمیمطالعه هر س  هنگام
طور که در باال گفته شد، در دستگاه صفحه   همان .است یضرور  اریبس

 ." استع ی بازگشت سر زمی"مکان ندیغالب بر کل فرآ مزی تراش مکان



 

5 www.namatek.com 

از   ی بیفوق الذکر با کمک ترک ع یبازگشت سر زمیو مکان یمتقابل کلگ حرکت
 :دیآ ی به دست م  ریز زمیچهار مکان

 ز یم هیخودکار تغذ  زمیمکان •
 تورث ی و ع یبازگشت سر  زمیمکان •
 ک یدرولیشکل دهنده ه زمیمکان •
 شکاف دار  زمیلنگ و مکان لیم •

 

صفحه تراش، بهتر است در مورد   نیاز بحث در مورد اصل کار ماش قبل
 .میابزار برش صحبت کن
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  ی است که عملکرد حذف مواد از قطعه کار را انجام م  یبرش قطعه ا ابزار
استفاده   یابزار برش تک نقطه ا ک ی صفحه تراش، ما از  نیماش در .دهد

  ی چرخش ابزار .لبه برش دارد کیط ابزار برش تک نقطه فق  کی  .میکن ی م
ابزار برش تک نقطه، بر  نیا .نمونه کامل از ابزار برش تک نقطه است کی

 زیگلدان نگهدارنده ن ایقوچ  یو رو  ردیگ ی نگهدارنده ابزار قرار م کی یرو
سطح  یبه جلو بر رو نیبرش به سمت عقب و هم چن ابزار  .شود ی نصب م

 .کند یقطعه کار حرکت م

افتد؟   ی که برش در کدام قسمت اتفاق م دیاست از خود بپرس ممکن
صفحه تراش  نیماش کی در .دارد  ی به شکل دهنده بستگ  نیمعموالً ا

حرکت ابزار  نی ا .ردیگ ی استاندارد، برش در طول حرکت به جلو صورت م
 قیبرش از طر مقع .شود ی " حاصل مع ی بازگشت سر زمیبرش توسط "مکان

به سمت قطعه کار  نیی. ابزار در جهت پادیآ ی حرکت ابزار به دست م 
 .کند ی حرکت م 
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 صفحه تراش نیماش یاصل یقسمت ها 4#

 :شده است لیتشک ریز ی دستگاه صفحه تراش از پنج قسمت اصل کی

 (Base) هیپا •

  ی بانیقسمت پشت نیصفحه تراش است. ا نیقسمت ماش نی مهم تر هیپا
است و از  یتو خال هیپا .کند ی را فراهم م ینکار یماش  یابزارها ریاز سا

آن در به حداقل رساندن   ی جنس چدن ساخته شده است و شکل تو خال
ساخته شده   یدستگاه صفحه تراش به گونه ا هیپا .کند  ی لرزش کمک م 

 .تواند کل بار دستگاه را تحمل کند ی است که م 

 (Column) ستون •

 .شود ی نصب شده و از جنس چدن ساخته م هیپا یون بر رو ست ای بدنه
 .شده است هیآن قرار دارد تعب یرو  ی که کلگ ی ستون یستون راهنما رو  دو

 .باشد ی کار م  زیو م  ی رفت و برگشت  ی نگهدارنده کلگ ستون،

 (Table) زیم •

  یبرا زیم نی ا .ردیتواند صورت گ ی م  ازیمورد ن هیدر هر زاو زی م چرخش
کار   زیم .است رهیگ یدارا ن،یسنگ یسفت و سخت بودن در کاربردها

 نیدر باال و هم چن T نوع یو مهره ها چیپ .باشد ی دستگاه م ی هسته اصل 
 .شود ی بستن در هر دو طرف استفاده م  یبرا نییپا
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 (Ram) رم •

 یرها یستون وجود دارد که رم در امتداد مس یراهنما بر رو یرها یمس
  عمل .کند ی ارد و سر ابزار را با ابزار برش تک نقطه حمل مقرار د تیهدا

  جادیتوسط سر ابزار موجود در جعبه چسبنده ا ی کلگ یبرش در ضربه جلو
 .شود ی داده م  نییپا هیتغذ  چیبرش توسط پ عمق .شود ی م

 (Cross-rail) متقاطع  لیر •

شده   هیتعب نیآن ز ینصب شده و بر رو زیمتقاطع کنار م لیر ای لیر کراس
  ی حاصل م  زیم  یحرکت عمود ،یعرض لیباالبر و ر چیکمک پ با .است
  زیمتقابل به م هی تغذ چیبا کمک پ نیبا حرکت دادن ز ی افق  حرکت .شود

 .شود ی داده م 
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 صفحه تراش یها نیانواع ماش 5#

 یصفحه تراش را برا یها نیماش زات،یگونه تجه نی سازندگان ا معموالً 
 ی م  ریو اندازه در انواع مختلف به شرح ز یتراش کارها از نظر شکل ظاهر 

 :سازند

 )کورس کوتاه(  ی صفحه تراش معمول  نیماش .1
 )کورس بلند( یصفحه تراش دروازه ا نیماش .2
 ( ی )کله زن  یصفحه تراش عمود نیماش .3

  ی ع اصلتوان به دو نو ی صفحه تراش را م  یدستگاه ها  ی در حالت کل اما
 :کرد می تقس

 صفحه تراش لنگ  دستگاه .1
 ک یدرولیصفحه تراش ه دستگاه .2
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 ها نی ماش نی استفاده از ا بیو معا ای مزا 6#

 نیماش در .ابزار است نییپا نهیدستگاه صفحه تراش هز  ی اصل تی مز
که ارزان  میکن ی استفاده م  یابزار برش تک نقطه ا کیصفحه تراش، ما از 

از ابزار برش تک   میتوان ی آن جا که م از .در دسترس است ی بوده و به راحت 
به طور  ادی ز نهیتواند بدون هز ی م  ینکار یماش م،یاستفاده کن  ینقطه ا
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نقطه توقف مشخص   کی یضربه برش دارا نیچن هم  .کارآمد انجام شود
 .کند ی کمک م  یکار   نیاست که به ماش

که   ی کس هر .آن است برش دهنده، سهولت کار با نی ماش یایمزا  گرید از
  .از آن استفاده کند ی مشکل چیتواند بدون ه ی دانش الزم را داشته باشد م

که تجربه کار با   یافراد اما الزم است؛ ی کارکرد آن مهارت خاص  یبرا اگرچه
 از .ندیکار برآ  نیاز عهده ا ی زحمت چیتوانند بدون ه یدستگاه را دارند، م

دار استفاده   هیزاو ایسطوح صاف  یتوان برا  ی صفحه تراش م  یها نیماش
صفحه   نیبا ماش یی نوع خطا چیتوان بدون ه ی را م ینکار یماش .کرد

 .تراش انجام داد

  یبا سرعت کمتر  ینکار یصفحه تراش، ماش نی: با کمک ماشبیاما معا و
  آن ریدرگ ی ناگهان  یکه برش و سکته ها نیتوجه به ا با .شود ی انجام م

برش زمان  ی ها نیماش گرینسبت به فرز و انواع د یکار  نیماش  است،
 .برد ی م  یشتر یب

قادر به قطع قطعه   شما .برش قطعه کار دارد یابزار برا کی فقط  نیچن هم
برش با دستگاه صفحه تراش کمتر از  سرعت .دیستیکار در هر دو جهت ن 

 است.  گریبرش د  یها نیماش


