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پلیسه گیری
21-3- رنده گیر را نسبت به راستای عرضی45֯

بچرخانید.
22-3- لبه برنده فرعی رنده را به ســمت قطر 

بیرونی قطعه کار هدایت کنید.

26-3- دستگاه را خاموش کنید.
27-3- سه نظام را باز کرده و قطعه کار را بیرون بیاورید.

28-3- قطعه کار را اندازه بگیرید.
تذکر: طول قطعه کار از طول نقشه کم تر نگردد.

29-3- قطعه کار را برگردانده و عملیات کف تراشی 
را تا اندازه شدن قطعه کار مطابق با نقشه ادامه دهید.

توجه: برای به اندازه رساندن طول قطعه کار الزم 
است قطعه کار چندین بار، باز و بسته شود.

یادآوری: نکات ایمنی و حفاظتی کار با دســتگاه

تراش را در هر بار باز و بســته کردن قطعه کار 
رعایت کنید. 

یادآوری:  همواره سعی گردد سطح پیشانی قطعه 
کار از روی فک های سه نظام، در حدود  15mm الی 

20mm فاصله داشته باشد. 

در خاتمه، 
30-3- دستگاه را خاموش کنید.

31-3- رنده گیر را در موقعیت صحیح قرار دهید.

32-3- قطعه کار را باز کرده، در جای مناسب قرار دهید.
33-3- ابزارها و متعلقات را تحویل انبار دهید.

34-3- دستگاه را نظافت کنید.
35-3- سرویس های پایانی را انجام دهید.

23-3- دستگاه را روشن کنید.
 24-3- رنــده را بــا قطعه کار ممــاس کرده و

 mm 0/1 بار دهید تا پلیسه گیری انجام پذیرد.
25-3- رنده را ازقطعه کار دور نمایید.
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قطعه کار آماده تراشکاری است.
24-4- رنده گیر را در حالت  °90 قرار داده و ببندید.

25-4- پیچ های بســتن رنده را کمی باز کرده و 
امتداد لبه برنده رنده را نســبت به محور کار توسط 

گونیا مویی عمود کنید.

15,0
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و سپس پیچ ها را محکم کنید.
تذکر مهم: قسمت پشت رنده را برای جلوگیری 
از برخورد با مرغک سنگ بزنید یا از رنده باریک تر 

استفاده کنید.
26-4- رنده را در فاصله مناســبی از قطعه کار 

قرار دهید.
27-4- فلکه ورنیه ســوپرت فوقانی را در جهت 
عقربه های ساعت گردانده و خالصی سوپرت را بگیرید.

28-4- ســوپرت فوقانی را در وضعیت صحیح 
قرار دهید.

29-4- با رعایت نکات ایمنی دستگاه را روشن کنید.
30rev-4- جعبــه دنــده را در وضعیت         250 

min
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33-4- توسط سوپرت عرضی و با احتیاط کامل، 
نــوک رنده را بــه قطعه کار ممــاس کنید و ورنیه 
ســوپرت عرضی را روی صفر تنظیــم کرده و پیچ 

تثبیت آن را ببندید.

تنظیم نمایید.
31-4- اهرم کالچ را به سمت پایین فشار دهید 

تا قطعه کار شروع به دوران کند.
32-4- با گرداندن همزمان ورنیه ســوپرت های 
طولی و عرضی، رنده را به روی قطعه کار نزدیک کنید.

15,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 110
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تمرین شماره 2

موضوع: ساخت لوال در اندازه های مختلف

تجهیزات مورد نیاز:
1- دستگاه تراش مجهز به سه نظام )چهارنظام(      
2- عینک محافظ                                            

 3- وســیله اندازه گیــری )کولیــس بــا دقت 
   )0/05 mm

4-رنده روتراشی از جنس HSS به ابعاد 12×12       
درجه                 °45 5- رنده پخ 

4 mm 6- رنده شیار - برش به عرض
7- نگهدارنده رنده شیار 

8- زیر رنده به ضخامت های مختلف 

  
9- مته مرغک شماره 3

10- مته به قطرهای مورد نیاز در نقشه 
11- سه نظام مته و کالهک های مورس واسطه

12- مرغک گردان
 13- وسایل ســرویس و نگهداری )روغن دان - 

پمپ روغن دستی(
14- وسایل نظافت )قلم مو - نخ پنبه(

15- قطعه ی کار شده در تمرین شماره 1
16- نقشه فنی قطعه کار
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8-2- پله ها را از باالترین قطر روتراشی نموده و از بین ببرید.
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10,0

2-2- تهیه جنس قطعه کار: به منظور صرفه جویی و اســتفاده بهینه از مواد، از قطعه کار تراشــکاری شده 
در تمرین شماره 1 استفاده می کنیم.

3-2- با رعایت نکات ایمنی و حفاظتی، دستگاه را آماده کار کنید.
4-2- مرغک گردان را بر روی دستگاه مرغک سوار کنید.

5-2- رنده روتراشی را به طور صحیح بسته و آن را با نوک مرغک هم مرکز کنید.
6-2- رنده )شیار - برش( را به طور صحیح بسته و آن را با نوک مرغک هم مرکز کنید.

7-2-  قطعه کار تمرین شماره 1 را روی دستگاه سوار کنید.

تذکر: همواره مراقب برخورد رنده به سه نظام و مرغک باشید.
9-2- قطر آخرین پله تراشیده شده را اندازه بگیرید.

تذکر: قطر آخرین پله از قطر قطعه کار در نقشه کم تر نگردد.
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10-2-رنده را روی قطر قطعه کار مماس کنید و صفر ورنیه سوپرت عرضی راروی شاخص تنظیم نموده 
و مهره تثبیت آن را ببندید.

11-2- با توجه به اختالف قطر آخرین پله و قطر نقشه،  اقدام به روتراشی تا قطر 20mm کنید.
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12-2- رنده را عقب برده - کالچ را خالص نموده و دستگاه را خاموش کنید.
13-2- قطر قطعه کار را به طور دقیق اندازه بگیرید.

14-2- سه نظام را باز کرده و قطعه را برگردانده و به صورت کوتاه داخل سه نظام ببندید.
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