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 فصل اول
 ی دوره آموزش  نیاز مطالب ا یفهرست یمعرف •
 DIN 8589بر اساس   دیساخت و تول هایروش  یمعرف •
 Chip less metal removalروش   یمعرف •
 Geo. Undefined Toolsروش   یمعرف •
 Geo. defined Tools هایروش انواع   یمعرف •
 ی براده بردار  یبا تکنولوژ  یی آشنا •
 ( Chip removal) یبراده بردار  وسیلهبه  دیروش تول   حیتشر •
 براده  لیتشک ندیفرآ یمعرف •
 براده  لیمراحل تشک یمعرف •
 براده  گیریشکل  ندیدر خصوص فرآ دئویو  شینما •
 صفحه برش  هیصفحه برش و زاو  یمعرف •
 صفحه برش  هیدر مورد صفحه برش و زاو یلمیف  شینما •
 هابراده انواع   یمعرف •
 وستهی براده ناپ یمعرف •
 وستهیبراده پ یمعرف •
 با لبه انباشته وستهیبراده پ یمعرف •
شکننده بودن جنس    لیبه دل وستهیبراده ناپ لیدر خصوص نحوه تشک  یلم یف  نماش •

 قطعه کار 
 سرعت برش نامناسب  لیدل به وستهیبراده ناپ لیدر خصوص نحوه تشک  یلم یف  نماش •
 وستهیبراده پ لیدر خصوص نحوه تشک  یلم یف  نماش •
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 با لبه انباشته وستهیبراده پ لیدر خصوص نحوه تشک  یلم یف  نماش •
 ی براده بردار  اتیبه انواع عمل ینگاه •
 کندمی که در آن قطعه کار دوران  عملیاتی یمعرف •
 کندمی که در آن ابزار دوران  عملیاتی یمعرف •
 دارد یکه در آن ابزار حرکت خط عملیاتی یمعرف •
 یفرزکار  اتی عمل  حیتشر •
 یابزار مخصوص فرزکار  هایماشین انواع  یمعرف •
 فرز  نی در ماش هابراده لیدر خصوص نحوه تشک  یلم یف  نماش •
 یتراشکار   اتی عمل  حیتشر •
 یتراشکار  اتیدر خصوص عمل یلم یف  نماش •
 ی ابزار مخصوص تراشکار  هایماشین انواع  یمعرف •
 ی برش ابزارهایانتخاب  پارامترهای یبررس  •
 ی برش ابزارهایسه پارامتر مهم در انتخاب و کاربرد  یمعرف •
 ی مهم در انتخاب جنس ابزار برش  پارامترهای یمعرف •
 ی سخت فیتعر •
 ی سنج  یسخت هایروش  یمعرف •
 ی گرم سخت فیتعر •
  یژگی در خصوص و  دیو تنگستن کاربا یختگیر اژی و تند بر و آل یفوالد کربن  نیب سهیمقا •

 ی گرم سخت 
 ی چقرمگ  فیتعر •
 انگ یمدول  فیتعر •
 پس زدن دهیپد یمعرف •
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 پس زدن زانینحوه محاسبه م یمعرف •
 یو چقرمگ  یسخت ازنظر ی برش  ابزارهای سهیمقا •
 ی گرم سخت ازنظر ی برش  ابزارهای سهیمقا •
 انگ ی مدول  ازنظر ی برش  ابزارهای سهیمقا •
 ی انبساط حرارت بیضر ازنظر ی برش  رهایابزا سهیمقا •
 هاآن و کاربرد  یسخت  زانیم  ازنظرجنس ابزار  5 مقایسه •
 در داخل کشور  یو امکان دسترس  د یتنوع گر مت،یق  ازنظرجنس ابزار  5 مقایسه •
 CNC هایماشین ابزار برش جهت استفاده در  نیبهتر یمعرف •
 یدست هایماشین ابزار برش جهت استفاده در  نیبهتر یعرفم •
 ی هندسه ابزار برش یبررس  •
 ی در ابزار برش یسطوح اصل یمعرف •
 ی ابزار برش  دهندهتشکیل اجزاء  یمعرف •
 ابزار برش  یاصل  یایزوا یمعرف •
 آزاد هیزاو یمعرف •
 براده   هیزاو یمعرف •
 ی براده مثبت و منف  یایزوا یمعرف •
 تراکم براده  بی براده بر ضر هیزاو تأثیر یمعرف •
 گوه  هیزاو یمعرف •
 ابزار برش  یای زوا ری سا یمعرف •
 ی لبه فرع میتنظ هیزاو یمعرف •
 ی در ابزار فرزکار  ایزوا  حیتشر •
 برش   پارامترهای یمعرف •
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 سرعت برش  یمعرف •
 مناسب  یمهم در انتخاب سرعت برش  پارامترهای یمعرف •
 CNC لیفرز و در هایماشین یبرا  یسرعت برش فینحوه تعر یمعرف •
 فرز کف تراش  نیماش  یبرا  یسرعت دوران نییمثال در خصوص تع کی  حیتشر •
 CNCتراش   هایماشین یبرا  یسرعت برش فینحوه تعر یمعرف •
 هایسیستمدر  G96کد   یدر خصوص اجرا  CNC سازشبیه  افزارنرممثال در  کی  حیتشر •

 CNCکنترل 
 ی شرویپ یمعرف •
 ؟ شودمیانتخاب  یطی بر اساس چه شرا یشرویپ سرعت  •
  نیماش G96توسط برنامه  شدهمحاسبه   یمثال در خصوص سرعت دوران  کی  حیتشر •

 CNCتراش 
 فرز نی در ماش یشرویمثال در خصوص محاسبه سرعت پ کی  حیتشر •
 CNCتراش  نی در ماش یشرویمثال در خصوص محاسبه سرعت پ کی  حیتشر •
 عمق برش  یمعرف •
 ؟شودمی انتخاب  یاس چه ضوابط برش مناسب بر اس عمق •
 دیو تول  کاریماشین  پارامترهای یرو  ربرش ب پارامترهای تأثیر یمعرف •
 سرعت برش بر عمر ابزار  تأثیر یمعرف •
 لبه انباشته لیسرعت برش بر تشک  تأثیر یمعرف •
 سطح قطعه کار  تی فی سرعت برش بر ک تأثیر یمعرف •
 ی برش و توان مصرف یروی سرعت برش بر ن تأثیر یمعرف •
 یبرش بر توان مصرف  پارامترهای تأثیر یمعرف •
 کاریماشین سرعت برش بر زمان  تأثیر یمعرف •
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 قطعات  شدهتمام  متیبرش بر ق  پارامترهای تأثیر یمعرف •
 کاریماشین  پارامترهایبر  یشرویسرعت برش و پ شیافزا تأثیر یمعرف •
 کاری ماشین   طیشرا سازیبهینه جهت   راهکارهایی یمعرف •
 ی سنت کاریماشین  اتیعمل یمعرف •
 ( High Speed) عیسر کاریماشین  اتیعمل یمعرف •
 (High Speed) عیسر کاری ماشین  اتی از عمل لم ینمونه ف  کی شینما •
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 فصل دوم
 کاری ماشین  تی قابل یمعرف •
 کاری ماشین   تی قابل یبررس هایجنبه ترینمتداول  یمعرف •
 کاریماشین  تی مرجع قابل الی متر یمعرف •
 کاریماشین  تیبر قابل  مؤثر پارامترهای یمعرف •
 کاری ماشین  تیبر قابل یو مقاومت کشش   یسخت تأثیر یمعرف •
 کاریماشین  تیبر قابل  یچقرمگ  تأثیر یمعرف •
 کاریماشین  تی بر قابل تهیسیمدول االست تأثیر یمعرف •
 کاری ماشین تیبر قابل  یبر سخت لیتما تأثیر یمعرف •
 فوالد  کاریماشین  تی قابل شیافزا یبرا  یعناصر افزودن یمعرف •
 فوالد کاریماشین  تی کاهش قابل یبرا  یعناصر افزودن یمعرف •
 کاری ماشیندر  یحرارت  تیهدا تی قابل تأثیر یمعرف •
 گیرند میقرار   مورداستفاده شتری که در صنعت ب  یفلزات •
 ( Steelفوالد ) یمعرف •
 ( یاژ یآل  ری )غ یکربن  ی انواع فوالدها یمعرف •
 کربن کمفوالد  کاریماشین مشخصات مربوط به  یمعرف •
 فوالد کربن متوسط  کاریماشین مشخصات مربوط به  یمعرف •
 پرکربن فوالد  کاریماشین مشخصات مربوط به  یمعرف •
 آن  کاریماشین و مشخصات مربوط به  یاژ ی آل یفوالدها یمعرف •
 فوالد  یهابراده گیریشکل در خصوص نحوه  یلمیف  شینما •
 CK45فوالد  یها هایویژگی  یمعرف •
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 SPKفوالد  یها هایویژگی  یمعرف •
 MO40فوالد  یها هایویژگی  یمعرف •
 آن  کاریماشین زنگ نزن و مشخصات مربوط به  یفوالدها یمعرف •
 زنگ نزن  ی انواع فوالدها یمعرف •
 براده در فوالد زنگ نزن  گیریشکل در خصوص نحوه  یلمیف  شینما •
 ( Cast Ironچدن ) یمعرف •
 ( Grey Cast Iron) یچدن خاکستر  یمعرف •
 ( Nodular Cast Iron) دارگره چدن  یمعرف •
 ( Malleable Cast Iron)  بلی چدن مال یمعرف •
 (Graphite Cast Iron)  یتیچدن گراف  یمعرف •
 ( Chilled Cast Iron) دیچدن سف  یمعرف •
 براده در چدن گیریشکل در خصوص نحوه  یلمیف  شینما •
 آن یاژهایو آل  ومینیآلوم  یمعرف •
 وم ینیجهت رفع لبه انباشته در آلوم  ییراهکارها یمعرف •
 ست؟ ی چ ومین یبه آلوم سی ل یاضافه شدن س علت •
 ( Surface Qualityسطح )  تی فی ک یبررس  •
 ( Roughnessسطح ) یزبر  گیریاندازهدستگاه  یمعرف •
 Rzو   Rtو   Ra  پارامترهای یمعرف •
 سطح در نقشه ساخت  تی فیک هاینشانهو  هاعالمت  یمعرف •
 دو نمونه نقشه ساخت  شینما •
 سطح  یزبر  گیریاندازه دیو جد یمیقد هایروش  سهیمقا •
 و بالعکس   Rzبه   Ra یحدود  لیجهت تبد  یاگرامید یمعرف •
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 سطح  یمقدار زبر  نییتع  ی روش حس یمعرف •
 با شابلون(  ایمقایسه سطح )روش   یمقدار زبر  نییتع ایسه مقایروش  یمعرف •
 سطح   یمقدار زبر  نییتع یشگاهیروش آزما یمعرف •
 و بالعکس  Rtبه   Ra یحدود لیجهت تبد  یجدول یمعرف •
 ؟کندمی  دایپ ییباال تیاهم یسطوح، در چه موارد یزبر  کنترل •
 م؟یبکن  جادیسطح ا یصاف  توانیممی تا چه مقدار  دیمختلف تول هایروش  با •
 ( سطح ی)زبر  یدر صاف مؤثر پارامترهای یمعرف •
 یفرزکار  اتیسطح در عمل یزبر   حیتشر •
 سطح  یدر خصوص زبر  یسه مثال کاربرد  حیتشر •
 نکات مهم در خصوص شعاع نوک ابزار  یمعرف •
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 فصل سوم
 HSSفوالد تند بر   یمعرف •
 تند بر  یفوالدها بندیدسته یمعرف •
 گر یکدیتند بر با  یمختلف فوالدها یها دیگر سهیمقا •
 HSS ابزارهای یاژ ی عناصر آل زانیم •
 HSS یابزارها دیچند گر هایویژگی  یمعرف •
 شوند می پودر ساخته  یتند بر که به روش متالورژ  فوالدهای یمعرف •
 HSS  یابزارها یکیز یف  اتی خصوص یمعرف •
 HSS  یابزارها Coating ای ی پوشش ده حیتشر •
 ست؟ یچ  Coating ای یهدف از پوشش ده یمعرف •
 یدر پوشش ده  کاررفتهبه هایالیه انواع  یمعرف •
 ی حاصل از پوشش ده  جینتا یمعرف •
 HSSبر ابزار مته  یحاصل از پوشش ده أثیرتدر خصوص  یلمیف  شینما •
 ( Cutting Fluids) یبرش  عیما انتخاب •
 ی برش  عاتیما فهی سه وظ  یمعرف •
 ی مختلف خنک کار  هایروش   حیتشر •
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 فصل چهارم
 ( Drillمته ) یمعرف •
 هامته انواع  یمعرف •
 ( Twist Drill) چیمته مارپ  یمعرف •
 چی اجزاء مته مارپ  یمعرف •
 جان مته یمعرف •
 چ یمارپ یهامته بندیگروه  یمعرف •
 طول ازنظر هامته یمعرف •
 چیجنس مته مارپ  یمعرف •
 هامته  یجنس ابزار و نوع خنک کار   شنهادیپ یمعرف •
 چ یمارپ  یهامتهاز نحوه کار  یلمیف  شینما •
 چ یمته مارپ یانواع سرعت برش برا یمعرف •
 چی مته مارپ یبرا یشروی انواع سرعت پ یمعرف •
 کاری متهاز مبحث  یسه مثال عدد  حیتشر •
 ( Center Drillمته مرغک ) یمعرف •
 کاربرد مته مرغک یمعرف •
 سه نوع مته مرغک حیتشر •
 در مته مرغک یبرش  ینحوه محاسبه پارامترها یمعرف •
 در خصوص استفاده از مته ینکات حیتشر •
 نهی مته خز یمعرف •
 نهیکاربرد مته خز یمعرف •
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 نهیانواع مته خز یمعرف •
 (Reamersبرقو ) یمعرف •
 شده  ورقب هایسوراخ تلورانس یمعرف •
 ی ن یبرقو ماش یمعرف •
 ی نی انواع برقو ماش یمعرف •
 در برقوها  کاریماشین بار مجاز  یمعرف •
 در برقوها  یشرویسرعت برش و پ یمعرف •
 ( Taps) زی قالو یمعرف •
 ک یزومتریا هایرزوه  یمعرف •
 و انواع آن   ینیماش  زی قالو یمعرف •
 براده  هیزاو ازنظر زی انواع قالو یمعرف •
 چ یمارپ هیزاو ازنظر زی انواع قالو یمعرف •
 ی کار  زیدر خصوص قالو یلمیف  شینما •
 قالویز کاری در  یبرش یمحاسبات پارامترها یمعرف •
 نگ یگور یکاربرد ابزارها ییشناسا یبرا یرنگ  کدهای یمعرف •
 ( Cold Forming Tapsفرم دهنده ) یزهایقالو حیتشر •
 ی معمول  یزهایفرم دهنده و قالو یزهایقالو عملکرد سهیدر خصوص مقا یلمیف  شینما •
 CNCفرز  هایماشین قابل انجام با  اتیانواع عمل یمعرف •
 ی ابزار فرزکار  هایویژگی  یمعرف •
 یفرزکار  هایروش  یمعرف •
 ( یبا بار مخالف )سنت یروش فرزکار   حیتشر •
 با بار مخالف یروش فرزکار   بیو معا ای مزا یمعرف •
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 ر موافقبا با  یروش فرزکار   حیتشر •
 با بار موافق یروش فرزکار   بیو معا ای مزا یمعرف •
 با بار موافق و مخالف یکاربرد روش فرزکار  یمعرف •
 دو روش بار مخالف و موافق  سهیدر خصوص مقا دئویو  کی شینما •
 فرز  غهیت ازنظر یانواع ابزار فرزکار  یمعرف •
 ( End Mills) یانگشت یفرزها یمعرف •
 ؟ شودمیاستفاده  یزها ی چه چ یفرزکار  یبرا   یانگشت یفرزها از •
 یانگشت یمهم در انتخاب فرزها پارامترهای یمعرف •
 ( پ ینوع )ت ازنظر یانگشت یفرزها بندیدسته یمعرف •
 N  پیت  یانگشت یفرزها •
 H  پیت  یانگشت یفرزها •
 W  پیت  یانگشت یفرزها •
 ات ی نوع عمل ازنظر یانگشت یفرزها بندیدسته یمعرف •
 خشن تراش و پرداخت  یدر خصوص فرزها دئویو  کی شینما •
 یانگشت یدر فرزها یمبحث نفوذ محور  حیتشر •
 برنده  هایلبهتعداد  ازنظر یانگشت یفرزها بندیدسته یمعرف •
 ( Ball Nose End Mills) یسر کرو  یفرزها یمعرف •
 یمخروط  یفرزها یمعرف •
 شکل  T یفرزها یمعرف •
 و دم چلچله   یچتر  یفرزها یمعرف •
 ( Thread Milling Tools) یوه زن رز یفرزها یمعرف •
 ی رزوه زن یدر خصوص نحوه کار فرزها ییدئوهایو  شینما •
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 ی در فرزکار  یبرش  یپارامترها •
 ی در فرزکار  یبرش   یپارامترها یمعرف •
 ی شنهادی پ ی آن سرعت برش تبعبه مهم در سرعت برش و  یپارامترها یمعرف •
 نگی گور یانگشت یدر فرزها یسرعت برش یمعرف •
 ی شنهادیپ یشرو یآن سرعت پ  عتببهو   یشرویمهم در سرعت پ یپارامترها یمعرف •
 فته  یانگشت یدر فرزها یشرو یسرعت پ یمعرف •
 فته  یانگشت یفرزها  یشرویسرعت پ  حی روش تصح یمعرف •
 ی مبحث عمق برش در فرزکار  حیتشر •
 ی شرویمحاسبه سرعت پ  یبرا  یمثال عدد حیتشر •
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 فصل پنجم 
 ی مدرن برش یابزارها دهندهتشکیل مواد  یمعرف •
 یدی کاربا یابزارها یمعرف •
 و کبالت   دیدرصد تنگستن کاربا راتییتغ  تأثیر  حیتشر •
 ی دیکاربا ابزارهایبه  هاافزودنی  ریسا حیتشر •
 یدیابزار کاربا بندیدانهمبحث  یمعرف •
 متفاوت  هایدانه زیبا سا دیمختلف تنگستن کاربا یها دیگر یمعرف •
 یدیکاربا یابزارها دیروش تول یمعرف •
 یدیکاربا ی پودر در ساخت ابزارها یمتالورژ  ندیدر فرآ یسه مرحله اصل  یمعرف •
 یدیکاربا ی پودر در ساخت ابزارها یمتالورژ  ندیدر فرآ یل ی دو مرحله تکم یمعرف •
 (یپودر و گرانول ساز  سازیآماده) یدیمرحله اول از ساخت ابزار کاربا حیتشر •
 )پرس کردن(  یدیمرحله دوم از ساخت ابزار کاربا حیتشر •
 ( ی)تف جوش  یدیمرحله سوم از ساخت ابزار کاربا حیتشر •
 ( نگ یو هون زنیسنگ )  یدی( از ساخت ابزار کاربایلیمرحله چهارم )تکم  حیتشر •
 ( ی)پوشش ده  یدی( از ساخت ابزار کاربایل یمرحله پنجم )تکم حیتشر •
 را به همراه خواهد داشت؟  یهایویژگی چه  یبرش   ابزارهای یده پوشش •
 ی دیکاربا یدر ابزارها مورداستفادهچهار نوع پوشش  یمعرف •
 ی دو روش مرسوم پوشش ده یمعرف •
 بخار(   ییایم ی)رسوب ش CVDروش  هایویژگی  یمعرف •
 بخار(   یکی زی )رسوب ف PVDروش  هایویژگی  یمعرف •
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در شرکت الماسه ساز در   یدیکاربا یابزارها دیتول ندی در خصوص فرآ دئویو  کی شینما •
 هشتگرد

 سوئد  SECOدر شرکت  یدیکاربا یابزارها دیتول ندی در خصوص فرآ دئویو  کی شینما •
 ی کی سرام  یابزارها یمعرف •
 هاسرامیک  هایویژگی  یمعرف •
 Al203 هیبا پا یهاسرامیک  یمعرف •
 شدهتقویت  یهاسرامیک  یمعرف •
 مخلوط یهاسرامیک  یمعرف •
 Si3N4 هیبا پا یهاسرامیک  یمعرف •
 ی ک یسرام یدر خصوص نحوه کار ابزارها دئویو  کی شینما •
 ( Cermetابزار سرمت ) یمعرف •
 سرمت ها  هایویژگی  یمعرف •
 سرمت و تنگستن  سهیمقا حیتشر •
 موارد کاربرد سرمت ها  یمعرف •
 سرمت  دیچند گر یکی زیف هایویژگی  یمعرف •
 CBNابزار  یمعرف •
 CBNابزار  هایویژگی  یمعرف •
 CBNموارد کاربرد ابزار  یمعرف •
 CBN  یدر خصوص نحوه کار ابزارها دئویو  شینما •
 PCDابزار   یمعرف •
 PCDابزار  اتی خصوص یمعرف •
 PCDموارد کاربرد ابزار  یمعرف •
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 PCD  یدر خصوص نحوه کار ابزارها دئویو  شینما •
 CBNو   دیکاربا ،یک یسرام ،یک یزیف هایویژگی  سهیمقا حیتشر •
 مدرن  یبرش  یابزارها یبند دیگر •
 مدرن  یبرش  یابزارها یبند دیگر حیتشر •
 مدرن  یبرش یابزارها یبرا iso د یجد یدهایگر یمعرف •
 یدیکاربا یابزارها دی در چند گر دهندهتشکیل درصد اجزاء  یمعرف •
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 ششم  فصل
 براده  هیزاو ی اصالح موضع یمعرف •
 (kr) میتنظ هیزاو یمعرف •
 ؟گذاردمی  تأثیر یچه موارد یبه رو میتنظ هیزاو راتییتغ •
 αnنفوذ ابزار  هینحوه محاسبه حداکثر زاو یمعرف •
 نفوذ  هیدو مثال در خصوص حداکثر زاو حیتشر •
 یتراشکار  ات ی وارد بر ابزار در عمل یروهای ن  لیتحل •
 ی شعاع یروین  مؤلفه یرو می تنظ هیزاو تأثیر یمعرف •
 عرض و ضخامت براده یرو می تنظ هیزاو تأثیر یمعرف •
 ی تراشکار  یها نسرتیا ییشناسا یبرا ISOکد استاندارد  یمعرف •
 ی تراشکار  یالماسه ها ییشناسا یبرا  ISOجزء اول کد استاندارد   حیتشر •
 نسرت یچند نمونه ا یمعرف •
 ی تراشکار  یالماسه ها ییشناسا یبرا  ISOجزء دوم کد استاندارد   حیتشر •
 ی تراشکار  یالماسه ها ییشناسا یبرا  ISOجزء سوم کد استاندارد   حیتشر •
)روش   یتراشکار  یالماسه ها ییشناسا یبرا  ISOجزء چهارم کد استاندارد   حیتشر •

 ( نسرت ی بودن ا هیدو رو ای کروی -نداشتن براده شکن  ای داشتن -گرفتن الماسه
 م؟ یاستفاده کن هیو دو رو رویهیک  نسرتیاز ا یچه مواقع در •
)طول لبه  یتراشکار  یالماسه ها ییشناسا یبرا  ISOجزء پنجم کد استاندارد   حیتشر •

 الماسه(  یبرنده اصل 
 مؤثر طول لبه  فیتعر •
 نسرت یدر انواع مختلف ا یر ی درگ یحداکثر مجاز طول لبه برا یمعرف •
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)ضخامت   یتراشکار  یالماسه ها ییشناسا یبرا  ISOجزء ششم کد استاندارد   حیتشر •
 الماسه(

)شعاع قوس   یتراشکار  یالماسه ها ییشناسا یبرا  ISOجزء هفتم کد استاندارد   حیتشر •
 نوک الماسه( 

 نکات مهم در انتخاب شعاع قوس نوک الماسه  یمعرف •
  راتیی)تغ یتراشکار  یالماسه ها ییشناسا یبرا ISOجزء هشتم کد استاندارد   حیتشر •

 لبه برنده(  یرو نیمع
راست    ای)چپ  یتراشکار  یالماسه ها ییشناسا یبرا  ISOکد استاندارد جزء نهم   حیتشر •

 تراش بودن(
)پارامتر   یتراشکار  یالماسه ها ییشناسا یبرا  ISOجزء دهم کد استاندارد   حیتشر •

 با سازنده(   یار یاخت
 الماسه کی  ییمثال در خصوص کد شناسا نی چند حیتشر •
 ی روتراش  یرهایابزارگ ییشناسا یبرا ISOکد استاندارد  یمعرف •
  رشی گ زمی)مکان   یروتراش یابزارها ییشناسا یبرا  ISOجزء اول کد استاندارد   حیتشر •

 ( ر ی ابزارگ یالماسه رو
 ( Cبا روبند )  رشی گ ستمیس یمعرف •
 ( P)  نیبا پ  رشی گ ستمیس یمعرف •
 ( Toggle Lever) یبا اهرم االکلنگ رشی گ یمعرف •
 ( S) چیبا پ  رشی گ ستمیس یمعرف •
 ( Mو روبنده )  نیبا پ  رشی گ ستمیس یمعرف •
 (Dو روبنده )  نیمحکم با پ  رشی گ ستمیس یمعرف •
 ( Dو روبنده ) نی محکم با پ  رشیگ ستمیدر خصوص نحوه عملکرد س  دئویو  شینما •
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 د یجی با کلمپ ر DCنحوه مونتاژ و دمونتاژ اجزا هولدر   حیتشر •
 رش ی گ یها زمیمکان  انواع هایویژگی  یبررس  •
  ی)شکل هندس  یروتراش یابزارها ییشناسا یبرا  ISOجزء دوم کد استاندارد   حیتشر •

 الماسه(
 ورود(  هی)زاو یروتراش  یابزارها ییشناسا یبرا  ISOجزء سوم کد استاندارد   حیتشر •
 ورد متداول هیاوز نی چند حیتشر •
 م یتنظ هیزاو فیتعر •
 مؤثر میتنظ هیزاو یمعرف •
آزاد   هی)زاو یروتراش  یابزارها ییشناسا یبرا  ISOجزء چهارم کد استاندارد   حیتشر •

 الماسه(
)جهت برش   یروتراش  یابزارها ییشناسا یبرا  ISOجزء پنجم کد استاندارد   حیتشر •

 ( ر یمناسب ابزارگ 
)ارتفاع ساقه   یروتراش  یابزارها ییشناسا یبرا  ISOجزء ششم کد استاندارد   حیتشر •

 ( ر ی ابزارگ
)عرض ساقه   یروتراش  یابزارها ییشناسا یبرا  ISOجزء هفتم کد استاندارد   حیتشر •

 ( ر ی ابزارگ
  ی)طول کل یروتراش   یابزارها ییشناسا یبرا ISOجزء هشتم کد استاندارد   حیتشر •

 ( ر ی ابزارگ
)طول لبه برنده    یروتراش یابزارها ییشناسا یبرا  ISOجزء نهم کد استاندارد   حیتشر •

 الماسه(
 ( یار ی)پارامتر اخت یروتراش  یابزارها ییشناسا یبرا  ISOجزء دهم کد استاندارد   حیتشر •
 ی داخل تراش  یرهایابزارگ  یکاربرد یمعرف •
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 ی روتراش  یرهایابزارگ ییشناسا یبرا ISOکد استاندارد  یمعرف •
  ی)طراح  یداخل تراش یرهای ابزارگ ییشناسا یبرا  ISOکد استاندارد  کمیجزء   حیتشر •

 ( ر ی ساقه ابزارگ
 ساقه داخل تراش  یبرا هاطرح انواع  یمعرف •
 در خصوص نحوه عملکرد ساقه داخل تراش ضد ارتعاش  دئویو  شینما •
)قطر ساقه    یداخل تراش یرهای ابزارگ ییشناسا یبرا  ISOجزء دوم کد استاندارد   حیتشر •

 داخل تراش( 
  ی)طول کل  یداخل تراش  یرهای ابزارگ ییشناسا یبرا  ISOجزء سوم کد استاندارد   حیتشر •

 داخل تراش( 
  زمی)مکان  یداخل تراش  یرهای ابزارگ ییشناسا یبرا  ISOجزء چهارم کد استاندارد   حیتشر •

 ( ر یابزارگ یالماسه رو رشیگ
)شکل   یداخل تراش  یرهای ابزارگ ییشناسا یبرا  ISOجزء پنجم کد استاندارد   حیتشر •

 الماسه(  یهندس
  هی)زاو یداخل تراش  یرهای ابزارگ ییشناسا یبرا  ISOجزء ششم کد استاندارد   حیتشر •

 ( ر ی ورود ابزارگ
 داخل تراش  ری)ورود( متداول ابزارگ میتنظ هیزاو  نیچند یمعرف •
  هی)زاو یداخل تراش  یرهای ابزارگ ییشناسا یبرا  ISOجزء هفتم کد استاندارد   حیتشر •

 آزاد الماسه( 
  یداخل تراش  یرهای ابزارگ ییشناسا یبرا ISOجزء هشتم کد استاندارد   حیتشر •

 بودن داخل تراش( دستراست  ای دستچپ)
)طول لبه    یداخل تراش یرهای ابزارگ ییشناسا یبرا  ISOجزء نهم کد استاندارد   حیتشر •

 برنده الماسه( 
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)پارامتر   یداخل تراش  یرهای ابزارگ ییشناسا یبرا  ISOجزء دهم کد استاندارد   حیتشر •
 ( یار یاخت

 در خصوص انتخاب داخل تراش ها  ینکته کاربرد نیچند یمعرف •
 که باهم منطبق هستند  نسرتیو ا ریاز ابزارگ ییکدها یمعرف •
 KORLOYاز کاتالوگ  هاییبخش   حیتشر •
 و عمق بار  ی شرویدر خصوص محدوده پ اینکته یمعرف •
 SANDVIK( شرکت  ی)تراشکار  یبرش  یاز کاتالوگ ابزارها هاییبخش   حیتشر •
در کاتالوگ شرکت   ی تراشکار  یها نسرتیا یبرا زویکد استاندارد ا فینحوه تعر یمعرف •

SANDVIK 
 SANDVIKدر کاتالوگ  نسرتیا شیو نما فینحوه تعر یمعرف •
 SANDVIKروتراش ها در کاتالوگ   شیو نما فینحوه تعر یمعرف •
 نسرت یطول عمر هولدر و ا شیجهت افزا یات نک یمعرف •
 SANDVIKداخل تراش ها در کاتالوگ   شیو نما فینحوه تعر یمعرف •
 SANDVIKداخل تراش در کاتالوگ  ابزارهایاز  گر یچند نمونه د یمعرف •
 ی در تراشکار  نسرت یهولدر و ا هایانتخاب  نیاول  یمعرف •
 ی روتراش یبرا  نسرت یهولدر و ا هایانتخاب  نیاول  یمعرف •
 ی داخل تراش  یبرا  نسرت یهولدر و ا هایانتخاب  نیاول  یمعرف •
 ی فرم تراش یبرا  نسرت یهولدر و ا هایانتخاب  نیاول  یمعرف •
 Finishingدر مرحله  یعمود هایدیواره  یحرکت ابزار رو  یبررس  حیتشر •
 Finishingدر مرحله  یعمود هایدیواره  یبه رو  SVJBحرکت ابزار  یبررس  •
 Finishingدر مرحله  یعمود هاییواره د یبه رو SVHBحرکت ابزار  یبررس  •
 درجه  15 هیکار تا حد زاو یشان یپ یگاه آزاد رو جادی در ا SVHBکاربرد ابزار  یمعرف •
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کد استاندارد  یاز رو  نسرتیمثال از نحوه مشخص کردن کد استاندارد ا 10  حیتشر •
 هولدر 

 مطلوب  یهابراده یشکل هندس  یمعرف •
 نوع شکل براده  نیچند یمعرف •
 داد و کنترل کرد؟  رییبه کم تغ  ادیطول براده را از ز توانمی چگونه •
 براده شکن  یمعرف •
 QFبراده شکن  یمعرف •
 MFبراده شکن  یمعرف •
 ALبراده شکن  یمعرف •
 APو  F  شنهادیبا پ   یتراشکار  اتیسطوح مختلف عمل حیتشر •
 و پرداخت  یخشن کار   اتیدر عمل  F نیی تع یمعرف •
 ی در تراشکار  WIPER یها نسرتیا یمعرف •
 ی در تراشکار  WIPER یها نسرتیا در خصوص عملکرد دئویو  کی شینما •
 در کجاست؟  WIPER  نسرتیا کاربرد •
 SANDVIK هیپا هایشکن و براده  نسرتیا یدهایگر یمعرف •
 SANDVIKشرکت    4225  دیگر نسرتیدر خصوص هندسه ا دئویو  کی شینما •
گروه فوالدها از کاتالوگ شرکت   یبرا یشنهاد یپ  ینحوه استخراج سرعت برش یمعرف •

SANDVIK 
از کاتالوگ شرکت   هاچدنگروه  یبرا یشنهاد یپ  ینحوه استخراج سرعت برش یمعرف •

SANDVIK 
از  هاآهنی  ریغ-فلزات  ریگروه غ یبرا یشنهاد یپ  ینحوه استخراج سرعت برش یمعرف •

 SANDVIKکاتالوگ شرکت  
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از کاتالوگ   اژهایگروه سوپر آل  یبرا یشنهاد یپ  ینحوه استخراج سرعت برش یمعرف •
 SANDVIKشرکت  

 ی اصالح اختالف سخت  بیضر یمعرف •
 اصالح عمر ابزار  بیضر یمعرف •
 و براده شکن شرکت ِسکو  نسرتیا یشنهادیپ یدهایگر یمعرف •
 KORLOYشرکت مختلف  یها دیگر  کدگذارینحوه  یمعرف •
 م؟ یعمر ابزار را بسنج  چطور •
 ی تراشکار  اتیدر عمل یابیعیب   حیتشر •
 مراحل انتخاب هولدر رو تراش  حیتشر •
 نسرت یمراحل انتخاب ا حیتشر •
 Coro Guide  افزارنرم  طیمح  یمعرف •
 Coro Guide افزارنرم  Application Searchبخش   حیتشر •
 Coro Guide افزارنرم  Search for Productبخش    حیتشر •
 Coro Guide افزارنرم  Cutting Data Moduleبخش    حیتشر •
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 هفتم  فصل
 ( Milling) ی فرزکار  اتیعمل یمعرف •
 فرز  هایماشین انواع  یمعرف •
 یقابل انجام با فرزکار  هایعملیات انواع  یمعرف •
 ی فرزکار  یچند نمونه از ابزارها یمعرف •
 ( Face Millingکف تراش ) یفرزها یمعرف •
 Shoulder Millingدر خصوص نحوه عملکرد   دئویو  کی شینما •
 ی فرزکار  یورود ابزارها  یایمبحث زوا یمعرف •
 ی شرویبر ضخامت براده و پ یفرزکار  یورود ابزارها یا یزوا ریی تغ تأثیر یمعرف •
 ی و شعاع  یمحور  یروهایبر ن یفرزکار  یورود ابزارها یایزوا تأثیر یمعرف •
 ی بر توان مصرف یفرزکار  یورود ابزارها یایزوا تأثیر یمعرف •
 کف تراش  یبراده در فرزها  یایمبحث زوا یمعرف •
 مثبت  هیکف تراش با هر دو زاو یفرزها حیتشر •
 یمنف  هیکف تراش با هر دو زاو یفرزها حیتشر •
 برعکس  ایمثبت  یو شعاع  یمنف یبراده محور  هیکف تراش با زاو یفرزها حیتشر •
 کف تراش  یفرزها  ینحوه محاسبه قطر مناسب برا یمعرف •
 ی حداکثر عرض فرزکار  موردمحاسبهمثال در  کی  حیتشر •
 برنده هایلبه گام  حیتشر •
 نحوه انتخاب تعداد لبه برنده مناسب  یمعرف •
 fz یشرویپ زانینحوه انتخاب م  یمعرف •
 خواهد بود؟  تأثیرگذار  ییچه پارامترها یرو یشرویپ زانیم •
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 High Feed ابزارهای یمعرف •
 ی فرزکار  یها نسرتیا یمعرف •
 ی فرزکار  یها نسرتیا یبرا  زویا استانداردمختلف کد  هایبخش   حیتشر •
 یفرزکار  یجزء سوم کد الماسه ها  حیتشر •
 یفرزکار  یجزء هفتم کد الماسه ها  حیتشر •
 کف تراش  فرزهایسطح در   تی فی مبحث ک حیتشر •
 شودمی کف تراش  یسطح در فرزها تی ف یک  شیکه باعث افزا یموارد یمعرف •
 Wiper یها نسرتیا یمعرف •
 Wiper  یها نسرتیدر خصوص ا دئویو  کی شینما •
 شرکت معتبر  نیکف تراش چند یفرزها ی مشخصات فن  یمعرف •
 Sandvikانتخاب ابزار محصوالت شرکت   ستی ل یمعرف •
 CoroMill 245فرز کف تراش   یمعرف •
 Differential Pitch یدر خصوص ابزارها دئویو  کی شینما •
 Shoulder millingانتخاب ابزار  ستی ل یمعرف •
 CoroMill 290فرز کف تراش   یمعرف •
 CoroMill 200تراش   فرز کف یمعرف •
 CoroMill 200کف تراش  ینکات مهم فرزها یمعرف •
 گرد   نسرتیا یدارا یورود ابزارها هیزاو   نیینحوه تع یمعرف •
 Century square shoulder milling cutter ابزارهای یمعرف •
 Century square shoulder milling cutterدر خصوص ابزار  دئویو  کی شینما •
 بلند  هایدیوارهو  یخشن کار  یبرا Sandvik یفرزها یمعرف •
 بلند  هایدیوارهو  ی خشن کار  یبرا Sandvik یدر خصوص فرزها دئویو  کی شینما •
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 RM8AC(M)4000مدل  KORLOYفرز کف تراش شرکت   یمعرف •
 RMC(M)2000Mمدل  KORLOYبلند شرکت   وارهیفرز د یمعرف •
 SANDVIKکف تراش کاست دار شرکت   یفرزها یمعرف •
 Sandvikکف تراش شرکت  یفرزها دیگر یمعرف •
 ی فرزکار  یبرش ابزارها  یو پارامترها دیمراحل انتخاب گر حیتشر •
 Coro Guide افزارنرم  Application Searchدر قسمت  Millingبخش    حیتشر •
 Coro Guide افزارنرم در  یگوناگون فرزکار  هایعملیات  یمعرف •
 Face Milling Roughingموجود در بخش   ابزارهای یمعرف •
 Cutting Dataدر ماژول  Millingبخش    حیتشر •
 یاستاندارد فرزکار  یها نسرتیچند نمونه از ا یمعرف •
 APKT نسرتیا یمعرف •
 RDKT  نسرتیا یمعرف •
 SDKN  نسرتیا یمعرف •
 ی فرزکار  یدر انتخاب هندسه مناسب ابزارها یپارامترها  ترینمهم حیتشر •
 یها نسرتیکف تراش با استفاده از ا یسطح در فرزها  تی فیمبحث بهبود ک حیتشر •

Wiper 
که گام   ییکف تراش با استفاده از فرزها یسطح در فرزها  تی فیمبحث بهبود ک حیتشر •

 دارند  ینامساو
 Secoشرکت  یها نسرتیکد استاندارد ا یمعرف •
 Secoشرکت   یتابلو محاسبه سرعت برش یمعرف •
 انواع کلمپ  یمعرف •
 هاشرکت  یبرخ  یشنهادیمناسب پ  دیروش انتخاب گر یمعرف •



 

 

www.namatek.com 
 

28 

 ها شرکت   یروش انتخاب هندسه لبه برنده برخ یمعرف •
 ( End Milling) یانگشت یفرزها یمعرف •
 ی نسرت یا یانگشت یفرزها یمعرف •
 کپارچه ی یانگشت یفرزها یمعرف •
 ی نسرتیا یانگشت یموارد کاربرد فرزها یمعرف •
 Sandvikشرکت  CoroMill 490 یفرز انگشت یمعرف •
 Sandvikشرکت  CoroMill 390 یفرز انگشت یمعرف •
 Sandvikشرکت  CoroMill 300 یفرز انگشت یمعرف •
 Sandvikشرکت  CoroMill 216 یفرز انگشت یمعرف •
 Sandvikشرکت   CoroMill 216F یفرز انگشت یمعرف •
 Sandvikشرکت  CoroMill 245 یفرز انگشت یمعرف •
 یانگشت یدر فرزها یسرعت برش  نیینحوه تع یمعرف •
 Rampingنفوذ ابزار در حالت  طیشرا یمعرف •
 helicalابزار در حالت  نفوذ طیشرا یمعرف •
مثال: شرکت   ی)برا  یفرزکار  یها نسرتیا ینحوه انتخاب هندسه مناسب برا یمعرف •

 ( ک یسندو
 KORLOYشرکت   یانگشت یاز فرزها هایینمونه یمعرف •
 High Feed Millingدر خصوص  دئویو  کی شینما •
 ی دیکاربا یانگشت یفرزها یمعرف •
 ک یشرکت سندو  یدیکاربا یانگشت یاز فرزها یتعداد یمعرف •
 یسر کرو یدر فرزها مؤثرقطر  یمعرف •
 د یکاربا یفرزها یبرا یشنهادیپ  یسرعت برش  حیتشر •
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 حاصل از آن  جیو نتا یو محور  یلبه برنده شعاع  یبار بر رو مینحوه تقس یمعرف •
 KORLOYشرکت  Solid Carbide یاز فرزها هایینمونه یمعرف •
 Micro Endmills یمعرف •
 ی فرزکار  ات یدر عمل میتنظ هیبا توجه به زاو یشرویاصالح سرعت پ بیضر نییتع •
 خواهد داشت؟  تأثیریچه  یانگشت  یقطر فرزها یبرنده رو  هایلبه تعداد •
 در فرزها کاریماشین نحوه محاسبه توان  یمعرف •
 در فرزها  کاریماشینمثال از نحوه محاسبه توان  کی  حیتشر •
 ک یشرکت سندو Coro Guide افزارنرم در  یچند نوع از ابزار فرزکار  یمعرف •
 ( Disc Milling) یسک ید یفرزها یمعرف •
 ی سکید یموارد کاربرد فرزها یمعرف •
 Half Side millingاز نوع  یسکید  یموارد فرزها یمعرف •
 Full slot millingاز نوع   یسکید  یموارد فرزها یمعرف •
 ی سکیمدل فرز د 4 یمعرف •
 T-max Q-cutter یسکیفرز د یمعرف •
 شکل   T یسکیفرز د یمعرف •
 شکل  T یسک یدر خصوص فرز د دئویو  کی شینما •
 باال سرعت با  یفرزکار  اتیدر خصوص عمل  ویدئوهایی  شینما •
 Circular ramping یاستراتژ  یمعرف •
 ramping یاستراتژ  یمعرف •
 کاریماشین مناسب در  یاستراتژ  نیچند یمعرف •
 ی در فرزکار  ییطال یاستراتژ  یمعرف •
 ی کف تراش اتیمناسب شروع عمل  یاستراتژ  یمعرف •



 

 

www.namatek.com 
 

30 

 ی کف تراش  اتی مناسب انجام عمل یاستراتژ  یمعرف •
در هنگام سوراخ کردن سطوح   Drillingبا   Milling یکردن استراتژ  نیگزیجا یمعرف •

 یاستراتژ  ن یا یایتخت و مزا ریغ
 Plunging in corners یاستراتژ  یمعرف •
 Trochoidal ای Vortex یاستراتژ  یمعرف •
 Trochoidal ای Vortex یاستراتژ  هایویژگی  یمعرف •
 Trochoidal ای  Vortex یدر خصوص استراتژ  ویدئوهایی  شینما •
 Plunge Milling by High Feed Tools یکاربرد استراتژ  یمعرف •
 Plunge Milling by High Feed Tools یدر خصوص استراتژ  ویدئوهایی  شینما •
 Thread Millingابزار  یمعرف •
 Thread Millingابزار   یبرا هاشرکت  کدگذاری ستمیس یمعرف •
 Thread ابزار وسیلهبه  یخارج دستچپو  دستراست رزوه  جادیا هایروش  یمعرف •

Milling 
 Thread ابزار وسیلهبه  یداخل  دستچپو  دستراست رزوه  جادیا هایروش  یمعرف •

Milling 
 Thread Millingابزار  یایدر خصوص مزا دئویو  شینما •
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 هشتم  فصل
 ینسرت یا یهامته یمعرف •
 ی نسرت یکوتاه ا  یهامته یمعرف •
 ی نسرت ی بلند ا یهامته یمعرف •
 Drill-fixمشخصات ابزار  یمعرف •
 ی نسرتیا یهامته در خصوص نحوه کار  دئویو  کی شینما •
 تراش و فرز  هایماشین  یخارج از مرکز رو  کاریسوراخ حیتشر •
 ی نسرتیا یهامته یبرش   یپارامترها یمعرف •
 Drill fixدر  روهایمبحث تعادل ن حیتشر •
 کاریسوراخ  اتیو توان در عمل  روهای ن  لیتحل •
 ک ی شرکت سندو U-drills یهامته یمعرف •
 KORLOYشرکت   King-Drill یهامته یمعرف •
 کاریسوراخدر  هامحدودیت و  هاسوراختنوع   حیتشر •
 ینسرت یدر خصوص عملکرد مته ا دئویو  شینما •
 ی نوک مخروط  یدارا یهامته یمعرف •
 Sandvikشرکت    قیعم یهامته یمعرف •
 Ejector System  قیعم یهامته یمعرف •
 Single Tube System  قیعم یهامته یمعرف •
 Gun Drills یهامته یمعرف •
 کاریسوراخ  اتیجهت محاسبات برش و توان در عمل  Coro Guide افزارنرم  حیتشر •
 Trepanningابزار  یمعرف •
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 نمونه عنوانبهفرز   نیدو ماش هایتوانایی  یبررس  •
 King Drill  ینسرتیا یهامته از نمونه کاربرد  دئویو  کی شینما •
 یهامتهاز  یبرخ  زنیپخ به همراه  کاریسوراخ  ییدر مورد توانا دئویو  کی شینما •

 ی نسرتیا
 Plunge drillingدر خصوص  دئویو  کی شینما •
 ق یعم  ینسرتیا یهامتهدر خصوص  دئویو  کی شینما •
 د یکاربا  دیسال یهامته یمعرف •
 SE-DRILL یهامته یمعرف •
 TF-DRILL یهامته یمعرف •
 ک یشرکت سندو Delta C کپارچهی یهامته یمعرف •
 ی دیکاربا یهامته یشروینمونه جدول سرعت برش و پ  کی یمعرف •
 کپارچهی یهامتهمهم در خصوص استفاده از  ینکات  یمعرف •
 چدن کاریسوراخ یلبه برا 4 کپارچهیدر خصوص عملکرد مته  دئویو  شینما •
 KORLOYبلند شرکت  کپارچهی یهامته یمعرف •
 Kennametalبلند شرکت  کپارچهی یهامته در خصوص عملکرد دئویو  شینما •
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 نهم  فصل
 ز یسا ازلحاظ یانواع الماسه رزوه زن یمعرف •
 ی شکل هندس ازلحاظ یانواع الماسه رزوه زن یمعرف •
 شکل   V یالماسه ها یمعرف •
 با فرم کامل  یالماسه ها یمعرف •
 چند لبه یالماسه ها یمعرف •
 کاربرد   ازنظرالماسه ها  بندیتقسیم  یمعرف •
 ( یبر  چیپ ی)هولدرها  یروزه زن  یها  ری انواع ابزارگ یمعرف •
 ی رزوه زن  اتیدر خصوص عمل دئویو  شینما •
 SECOشرکت  یبر  چیپ یها نسرتیا ییکد شناسا یمعرف •
 SECOشرکت  یبر   چیپ یهولدر ها ییکد شناسا یمعرف •
 KORLOYشرکت  یبر   چیپ یهولدر ها ییکد شناسا یمعرف •
 KORLOYشرکت  یبر  چیپ یها نسرتیا ییکد شناسا یمعرف •
 یزن  چیپ  اتیدر خصوص عمل ینکات فن  یمعرف •
  جادیو جهت حرکت ابزار در هنگام ا ندلیچرخش اسپ  جهت ،نحوه استقرار ابزار حیتشر •

 رزوه 
 رزوه  جادی روش مطلوب ا یمعرف •
 مینحوه انتخاب ش حیتشر •
 ل یتما هیزاو یمعرف •
 ل یتما هیمحاسبه زاو نحوه یمعرف •
 نحوه انتخاب هولدر مطلوب یمعرف •
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 ی جهت رزوه زن  CNCبا  ریزیبرنامه نحوه  حیتشر •
 Pull in / Pull outاصطالح  یمعرف •
 ای چندمرحله یدر خصوص رزوه زن دئویو  شینما •
 سه روش نفوذ ابزار  یمعرف •
 ( Radial infeed) یروش نفوذ شعاع یمعرف •
 ( Flank infeed) یروش نفوذ جانب  یمعرف •
 ( Incremental infeedشونده ) نیگزی روش نفوذ جا یمعرف •
 ( Radial infeed)  یدر خصوص نحوه نفوذ شعاع دئویو  شینما •
 ( Flank infeed)  یدر خصوص نحوه نفوذ جانب  دئویو  شینما •
 ( Incremental infeedشونده ) نی گزیدر خصوص نحوه نفوذ جا دئویو  شینما •
 م؟یده شی را افزا  یتعداد مراحل رزوه زن یواردچه م در •
 م؟یرا کاهش ده  یتعداد مراحل رزوه زن یچه موارد در •
 بزرگ  هایگام کوچک و   هایگام عمق نفوذ در  زانی م یمعرف •
 ی سرانگشت صورتبه  یدر رزوه زن هاپاستعداد  نیی تع یمعرف •
 ی ارزن یبرش و ش اتیعمل یمعرف •
 ی ارزن یش  اتیدر خصوص عمل دئویو  شینما •
 کلمپ  یانواع طراح  یمعرف •
 ی ارزن یبرش و ش   یکاربرد ابزارها یمعرف •
 ی ارزن یبرش و ش  یدر خصوص نحوه عملکرد ابزارها دئویو  شینما •
 ی ارزن یبرش و ش اتیجهت عمل   کیشرکت سندو یها  نسرتیانواع ا یمعرف •
 ی فرم تراش  یها نسرتیا یمعرف •
 Secoشرکت  یارزن یدر خصوص ابزار ش دئویو  شینما •
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 ی ارزنیش  یها نسرتیا یمعرف •
 یتراشکار  یها نسرتیا یمعرف •
 ی گاه تراش یها نسرتیا یمعرف •
 (Blade Type) ایتیغهبا طرح   ری ابزارگ یمعرف •
 ای تیغهبا طرح  ری در خصوص ابزارگ دئویو  شینما •
 ( Face Groovingدر کف ) یارزن یش  اتیعمل یمعرف •
 ( Face Groovingدر کف ) یارزن یش  اتیخصوص عملدر   دئویو  شینما •
 ( یتراش   لی)پروف ی ابزار فرم تراش یمعرف •
 زو یا دیبا گر کی شرکت سندو یدهایجدول تطابق گر یمعرف •
 KORLOY یشنهادیپ ینمونه سرعت برش یمعرف •
 KORLOYشرکت  یشنهادیپ  یدهایف یمعرف •
  یارزن یبرش و ش یدر ارتباط با انتخاب و استفاده از ابزارها ینکات فن  یمعرف •

(Technical Data ) 
 ی ارزن یش ی( در ابزارهاap( و عمق بار ) f) یشرویپ زانینحوه انتخاب م  یمعرف •
 نسرت یهولدر و ا  هیاول ماتینحوه محاسبه مقدار مجاز انحراف از مرکز در تنظ یمعرف •
 KORLOYشرکت  یارزن یش  یابزارها یمعرف •
 ورود ابزار برش و اثرات آن  هیمبحث انتخاب زاو یمعرف •



 

 

www.namatek.com 
 

36 

 دهم  فصل
 Boring Heads  یمعرف •
 Boring Heads کاربرد یمعرف •
 ( Rough Boresخشن ) یها نگیبور یمعرف •
 ( Rough Boresخشن )  یها نگیدر خصوص بور دئویو  شینما •
 ( Fine Boresپرداخت ) یها نگیبور یمعرف •
 ( Fine Boresپرداخت ) یها نگیدر خصوص بور دئویو  شینما •
 نگ یبور اتیبرش در عمل  یپارامترها یمعرف •
 Silent Toolsو  یمعمول  نگیابزار بور نیب سهیدر خصوص مقا دئویو  شینما •
 ( Reamerبرقوها ) یمعرف •
 ینسرت یا یبرقوها یمعرف •
 ی نسرت یا یدر خصوص برقوها دئویو  شینما •
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 ازدهم ی  فصل
 رها ی ابزارگ یمعرف •
 ( shanks) هادنباله  یمعرف •
 ساده ایاستوانهدنباله  یمعرف •
 Weldonدنباله  یمعرف •
 Weldon Notchدنباله  یمعرف •
 ( Morseدنباله ُمرس ) یمعرف •
 ز ی دنباله قالو یمعرف •
 هولدرها  یمعرف •
 زو یا یهولدرها ستمیس یمعرف •
 زو یا یساخت هولدرها  استانداردهای یمعرف •
 HSK یهولدرها ستمیس یمعرف •
 BBT یر ی ابزارگ ستمیس یمعرف •
 رها ی گ زی قالو یمعرف •
 صلب   یرهای گ زی قالو یمعرف •
 شناور   یرهای گ زی قالو یمعرف •
 VDI یتراشکار   یآداپتورها یمعرف •
 VDI یتراشکار  یمختلف بستن آداپتورها هایمدل  یمعرف •
 ( Driven Toolsزنده ) یابزارها یمعرف •
 رش یمدرن گ هایسیستم  یمعرف •
 ی ک ی درولیه  رشی گ ستمیس یمعرف •
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 ی کی درولی ه رشیگ ستمیدر خصوص س دئویو  شینما •
 ( Shrink Fit)  ییگرما  رشی گ ستمیس یمعرف •
 ( Shrink Fit) ییگرما رشیگ ستمیدر خصوص س دئویو  شینما •
 مبحث باالنس کردن ابزار  حیتشر •
 تعادل )باالنس کردن( جادیا هایروش  یمعرف •
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 دوازدهم فصل
 ی تراشکار  اتیعمل  یعموم طیشرا یمعرف •
 ی تراش یشانیپ اتیعمل  آغاز •
 ی تراش  یشان یانجام پروژه در مرحله پ یمناسب برا نسرتیهولدر و ا یمعرف •
 ی تراش  یشانیدر مرحله پ Sandvikو  KORLOY یبرش یمحاسبات پارامترها حیتشر •
 ی تراش یشان یدر مرحله پ NXدر  موردنظرقطعه  کاریماشین در خصوص  دئویو  شینما •
  یشانیدر مرحله پ SSCNCدر  موردنظرقطعه  یساز شبیه در خصوص  دئویو  شینما •

 ی تراش
 ی خشن کار   یروتراش اتیعمل  آغاز •
 ی خشن کار  یوژه در مرحله روتراش انجام پر یمناسب برا نسرتیهولدر و ا یمعرف •
خشن    یدر مرحله روتراش Sandvikو  KORLOY یبرش یمحاسبات پارامترها حیتشر •

 ی کار 
 ی در مرحله خشن تراش NXدر  موردنظرقطعه  کاریماشین در خصوص  دئویو  شینما •
در مرحله خشن   SSCNCدر  موردنظرقطعه  یساز شبیه در خصوص  دئویو  شینما •

 ی تراش
 کاری پرداخت  یروتراش اتیعمل  آغاز •
 کاری پرداخت  یانجام پروژه در مرحله روتراش  یمناسب برا نسرتیهولدر و ا یمعرف •
  یدر مرحله روتراش Sandvikو  KORLOY یبرش یمحاسبات پارامترها حیتشر •

 کاریپرداخت 
  یدر مرحله روتراش  NXدر  موردنظرعه قط کاریماشین در خصوص  دئویو  شینما •

 کاریپرداخت 
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  یدر مرحله روتراش SSCNCدر  موردنظرقطعه  یساز شبیه در خصوص  دئویو  شینما •
 کاریپرداخت 

 مترمیلی  30به قطر   کاریسوراخ  اتیعمل  آغاز •
  30به قطر   کاریسوراخ انجام پروژه در مرحله  یمناسب برا نسرتیهولدر و ا یمعرف •

 مترمیلی 
به   کاریسوراخدر مرحله  Sandvikو  KORLOY یبرش یمحاسبات پارامترها حیتشر •

 مترمیلی  30قطر  
به   کاریسوراخدر مرحله  NXدر  موردنظرقطعه  کاریماشین در خصوص  دئویو  شینما •

 مترمیلی  30قطر  
  کاریسوراخ در مرحله  SSCNCدر  موردنظرقطعه  یساز شبیه در خصوص  دئویو  شینما •

 مترمیلی  30به قطر  
 ی داخل تراش اتیعمل  آغاز •
 ی انجام پروژه در مرحله داخل تراش یمناسب برا نسرتیهولدر و ا یمعرف •
 ی در مرحله داخل تراش  Sandvikو  KORLOY یبرش یمحاسبات پارامترها حیتشر •
 ی در مرحله داخل تراش NXدر  موردنظرقطعه  کاریماشین در خصوص  دئویو  شینما •
در مرحله داخل   SSCNCدر  موردنظرقطعه  یساز شبیه در خصوص  دئویو  شینما •

 ی تراش
 ی ارزنی ش اتیعمل  آغاز •
 یارزن یانجام پروژه در مرحله ش  یمناسب برا نسرتیهولدر و ا یمعرف •
 ی نارزیدر مرحله ش Sandvikو  KORLOY یبرش یمحاسبات پارامترها حیتشر •
 ی ارزن یدر مرحله ش NXدر  موردنظرقطعه  کاریماشین در خصوص  دئویو  شینما •
 ی ارزنیدر مرحله ش  SSCNCدر  موردنظرقطعه  یساز شبیه در خصوص  دئویو  شینما •
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 ی رزوه زن  اتیعمل  آغاز •
 یانجام پروژه در مرحله رزوه زن  یمناسب برا نسرتیهولدر و ا یمعرف •
 ی در مرحله رزوه زن  Sandvikو  KORLOY یبرش یمحاسبات پارامترها حیتشر •
 ی در مرحله رزوه زن  SSCNCدر  موردنظرقطعه  یساز شبیه در خصوص  دئویو  شینما •
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 زدهمیس فصل
 در کارگاه  KORLOYابزار کف تراش شرکت   یمعرف •
 رگاه در کا KORLOYابزار کف تراش شرکت  نسرتیا ضیتعو •
 قطعه کار در کارگاه یکف تراش اتیعمل  یاجرا •
 د یبا فرز کاربا یومین یقطعه آلوم کیدر  اریش   جادیا اتیعمل  یاجرا •
 در کارگاه  ری نمونه ابزارگ نیچند یمعرف •
 در کارگاه  یو روتراش  یتراش ی شان یپ اتیعمل  یاجرا •
 در کارگاه  یو داخل تراش  کاریسوراخ  اتیعمل  یاجرا •
 در کارگاه  ی ارزنی ش اتیعمل  یاجرا •
 گام سه در کارگاه یبر  چیپ اتیعمل  یاجرا •


