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مثل شفت ها و چرخ  ی ساخت قطعات صنعت  یروش ها نی تر  جیاز را ی کی
  دیروش در ساخت و تول نیا تیاهم لیدل به است؛ ی، تراشکار دنده ها

  نیکه در ا یو افراد دیمهندسان ساخت و تول ،ی قطعات و ابزارآالت صنعت 
دستگاه تراش    ینسبت به اجزا ی شناخت کاف  دیکنند، با ی م  تی حوزه فعال

تا   دیعالقه دار یو تراشکار  یبراده بردار  یبه روش ها اگر .داشته باشند
 کی مختلف  یبه بخش ها ی خوب به تا دیمطلب همراه ما باش  نیا یانتها

 .دیدستگاه تراش مسلط شو

 

 ست؟ یدستگاه تراش چ 1#

از  ی ق یدرست و دق فی دستگاه تراش بهتر است تعر یبا اجزا یی از آشنا قبل
 یاز روش ها ی کی یکار  تراش .میداشته باش (Lathe) دستگاه تراش
قطعه  جیقطعه به تدر یروش با برداشتن براده از رو نی ا در .ساخت است

است که قطعه کار   ی ن یتراش ماش  دستگاه .رسد ی آل خود م دهیبه شکل ا
خودش و  یقطعه کار حول محور مرکز  دنیچرخ با آن نصب شده و یرو
قطعه خام   یبراده از رو  ه،یابزار کار و قطعه خام اول ن یاصطکاک ب جادیا

مناسب   ی روش ی کار  تراش .رسد ی خود م  یی برداشته شده و به شکل نها
دستگاه تراش   از .مثل چرخ دنده ها و شفت ها است  ی قطعات  جادیا یبرا
  .شود ی در بدنه قطعه استفاده م  اریش جادیو ا ی کره تراش  ،یکف تراش یبرا
از روش  ی کی  یکم، دقت باال و سرعت مناسب، تراش کار  نهیهز لیدل به
 .صنعتگران است  انیمحبوب م یها
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 دستگاه تراش  یاجزا 2#

  یی دستگاه تراش از بخش ها دی کن ی طور که در شکل مشاهده م  همان
 .شود ی م  لیتشک
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 .میده ی دستگاه تراش را در ادامه شرح م  یاجزا نیتر  مهم

 (Head Stock) سر دستگاه تراش 1-2#

کنترل دستگاه، تابلو برق دستگاه، موتور و   یدهایجعبه دنده، کل شامل
روشن و خاموش   یدهایکل ،یکیقطعات الکتر ی تمام  .محور چرخش است 

 .کنترل در قسمت سر دستگاه قرار دارند یو اهرم ها
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 (Three Jaws Chuck) سه نظام 2#- 2

آچار  کیاستفاده از  با .شود ی مهار قطعه کار استفاده م یسه نظام برا از
  .ردیگ ی مخصوص دهانه سه نظام باز شده و قطعه کار داخلش قرار م

جزء از  نیا .شود ی دهانه سه نظام بسته شده و قطعه کار مهار م سپس
و   یکنترل قطعات کرو یدارد و برا یدستگاه تراش شکل استوانه ا یاجزا

  ی سه نظام هم زمان باز و بسته م یفک ها ی تمام .دوار مناسب است
 .دشون
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 (Four Jaws Chuck) چهار نظام 2#- 3

 نیآن با سه نظام در ا تفاوت  .مشابه سه نظام دارد ینظام کاربرد چهار
کنترل قطعات  ی برا شده و لیتشک  رهیگ ایاست که چهار نظام از چهار فک 

نظام دوام  چهار .مناسب است ی مکعب   ایمثل قطعات چهارگوش  ردواریغ
دارد و اجازه رها شدن قطعه   ی برش یروهایات و ندر برابر ضرب یی باال اریبس

 یاوقات قطعه کار تقارن ظاهر  ی که گاه  نیا لیدل به .دهد ی کار را نم
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  ی چهار نظام به صورت جداگانه باز و بسته م  یها رهیگ ایها  فک ندارد،
 .شوند

 

 Gear)  و جعبه دنده  (Spindle) یمحور چرخش 4-2#
Box ) 

دستگاه   یاجزا نی و جعبه دنده از مهم تر ندلیهمان اسپ ای ی چرخش محور
 یدنده از تعداد جعبه .با هم دارند ی م یتراش هستند و ارتباط کامال مستق

و   دهیشده است که با روشن شدن موتور دنده ها چرخ لیچرخ دنده تشک
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همان طور که در بخش  ی طرف از .شوند ی م  ی باعث چرخش محور چرخش
 یبرا .شود  ی چهار نظام متصل م ایقطعه کار به سه نظام  م،یگفت ی قبل

  ی قرار م ی محور چرخش یچهار نظام رو ایچرخش قطعه کار، سه نظام 
شروع به   زیقطعه کار ن ندل،یروشن شدن موتور و چرخش اسپ با و رندیگ

دور بر  2000تواند حداکثر تا  ی چرخش قطعه کار م مقدار .کند ی چرخش م 
 .باشد (RPM) قهیدق
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 (Handwheel) ره یدستگ  2#- 5

چرخاندن  با .شود ی عقب بردن مرغک و ابزار تراش استفاده م ایجلو  یبرا
و به سمت قطعه کار حرکت  لیر یدر جهت ساعت گرد، مرغک رو رهیدستگ

 .کند ی م
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 (Feed Selector) هیتغذ زانیکننده م می تنظ 6-2#

 یبرا دستگاه تراش است که یاز اجزا  ی جزئ هیتغذ   زانی کننده م میتنظ
  ی م  غهیت  .رود ی تراش به کار م  غیت ایکنترل نحوه و جهت حرکت ابزار کار 

 شتریب غهیچقدر ت  هر .تواند به سمت چپ، راست، جلو و عقب حرکت کند
  زیا قطعه کار ناصطکاک ب زانیبه سمت چپ حرکت کند، عمق تراش و م

اهرم انجام  کی  قیاز طر  غهیجهت حرکت ت  میتنظ نحوه .خواهد شد شتریب
 .شود ی م
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 (Bed)  بستر دستگاه تراش 7-2#

قطعات مثل مرغک و  ریکار و سا ابزار.دارد ی لیدستگاه تراش حالت ر بستر
 ی بستر دستگاه نصب م یو مهره رو چیپ یتعداد ق یساپورت ها از طر

 .کنند ی حرکت م  لیر یرو ی شوند و به صورت عرض
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 (Tool Post) ریابزارگ 2#- 8

از   یبراده بردار  می طور که گفت همان .مشابه سه نظام دارد یکاربرد ریابزارگ
  یروین لیدل به .شود ی ابزار و قطعه کار انجام م نیاصطکاک ب جادیا قیطر

  کیاجتناب از پرت شدن ابزار، از  یشود، برا ی که به ابزار وارد م یادیز
تراش   غیت  ر،یدستگاه تراش، ابزارگ  یاجزا نیب در .شود  ی استفاده م ریابزارگ

 ی م  ی بان یساپورت پشت ایگاه  هیهم توسط چند تک ریابزارگ .کند ی را مهار م
 ی اصل یابزار در جا بیترت  نیا به .خود را حفظ کند ی اصل تیشود تا موقع

 .شود  ی م  تیاش تثب

 

 (Tailstock)  مرغک دستگاه تراش 9-2#

بلند   ی لیقطعه کار خ ی وقت  .است  ژهی و یابزار کار با کاربردها ی نوع  مرغک
شود، به  جادیقطعه کار ا  ی شانیچند سوراخ در پ ای کی قرار است  ایاست 
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 ی بستر اصل  ای لیر یرو مرغک .شود ی تراش از مرغک استفاده م  غیت  یجا
دارد  زینوک ت  کی  مرغک .کند ی حرکت م  ی شود و در جهت عرض ی نصب م

سوراخ شده و  هیقطعه اول ی شانیآن در جهت قطعه کار، پ هی که با تغذ
قطعه کار ساده که توسط اهرم  برخالف  .شود ی مورد نظر انجام م ات یعمل
  رهیدستگ ایاهرم  کی مرغک  شود، ی جابجا و کنترل م  دستگاه میتنظ

 .جداگانه و مستقل دارد

 

 

 دستگاه تراش یاجزا یروانکار  تیاهم 3#

 به .است یروغن کار  ای یروانکار  ،یدر تراش کار  یضرور  یاز کارها  ی کی
  یدما هستند، یقطعه و ابزار که معموال هر دو فوالد  نیاصطکاک ب لیدل

تواند بدن  ی از تراش م ی ناش یکه براده ها یرود تا حد ی باال م اریابزار بس
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باال برود، بر اثر تنش   ی لیابزار خ یدما دیاجازه ده اگر .شما را بسوزاند
 اریابزار تراش بس متیق گرید ی طرف از .شکند ی م  ی ابزار به سادگ ،ی حرارت

ناموت  ونیلیتواند چند م ی که به ابزار وارد شود م  ی بیگران است و هر آس 
روانکار   ع ی ما کی از  یتراش کار  یکنترل دما یبرا .خسارت به شما وارد کند

 :است ریاز مواد ز  ی بیشود که ترک ی استفاده م 

 آب  •
 روغن  •
 مثل صابون  ندهیشو  ماده •

ضد   تیماده خاص نی ا .معروف است زیروانکار معموال به آب صابون ن ع ی ما
طول عمر   شیابزار باعث افزا یدارد و با کاهش دما شی خورنده و ضد سا

است که   نیا ب یترک نی در ا ندهیاز استفاده از مواد شو هدف  .شود ی آن م
 .باشد رین امکان پذمخلوط شدن آب و روغ
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 دستگاه تراش  یاجزا نی ابزار تراش، مهم تر  4#

تر و محکم تر باشد، سرعت تراش و سرعت کارتان   ی ابزار شما قو هرچه
که دارند،  ییباال متیق لیابزار تراش به دل نیهمچن .ابدی  ی م  شیافزا

 .برخوردار باشند ی از استحکام کاف دیحتما با

 :ابزار تراش عبارتند از یجنس ها  نی تر جیرا

 (Ceramics)  کیسرام •
 (Cemented Carbide) دیکارب •
 (High Speed Steel)  تندبر فوالد •
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 (High Carbon Steel) پرکربن فوالد •

 

و تنش  یفشار  یروهایدر برابر ن ی ک یو سرام یدیکارب یابزارها استحکام
  ی ناگهان یدر برابر ضربه ها ی استحکام خوب ی ول است؛ ادیز اریبس ی حرارت

در برابر   یادیو فوالد پرکربن قدرت ز  یفوالد یابزارها .دستگاه تراش ندارند
  یبه روانکار  ازیآن ها باال رفته و ن یراحت دما ی لیخ ی ول  ضربات دارند؛

 .دارند ی دائم


