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کار روی مواد دیگر
در اینجا استاد محترم در مورد موادی مانند آلومینیوم، مس از جنبۀ نرم تر بودن 
نسبت به فوالد و برخی مواد سخت توضیحاتی می دهند، آنگاه با بررسی مته های 

تیپ N و W و H موارد الزم گفته خواهد شد.
که  نکته  این  تفهیم  و  پوستر(  به کمک   ( قالویزها  دندانۀ  فرم  در  دقت  با  ضمناًً 
در قالویزها، زاویۀ آزاد هم موجود است )برخی زاویۀ آزاد دارند و برخی ندارند( 
می توان برای مواد نرم تر، از قالویز با زاویۀ آزاد استفاده کرد. در اینجا بهتر است 
انواعی از قالویز مانند قالویزهای کوچک، قالویز اینچی، قالویز چپگرد، قالویزهای 

دنده ظریف و... را برای آشنایی بیشتر ارائه کرد.
در صورت باقی بودن وقت ممکن است در موادی چون آلومینیوم و مس قالویز کاری 

صورت گیرد.

در اینجا در پیشانی یک میلگرد باید مهره ایجاد شود. مسئله با کار فعالیت 5 تفاوتی 
ندارد اما بدنه که به شکل استوانه است بایستی به درستی گیره بندی شود. بنابراین 

درستی گیره بندی بایستی توسط شما دقیقًاً کنترل شود.
در این قطعه باید قالویز M10 زده شود. عمق سوراخ 20 و طول دندانه 15 خواهد بود. 

درستی و کامل شدن مهره را با پیچ استاندارد M10 بررسی کنید.

فعالیت 6

از قبل سوراخ کاری شده است، قالویز کاری شود.  بایستی قطعۀ شاسی که  اینجا  در 
کنترل شوند. مربوطه  پیچ های  با  مهره ها  درستی 

فعالیت 7
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پیچ
هنرآموز در این جلسه الزم است در مورد روش های ساختن پیچ به اختصار بگوید.
تأکید بر اینکه ساخت پیچ نسبت به ساخت مهره خیلی آسان تر است و روش های 
آن نیز متنوع تر، الزم است. ضمناًً گفته شود که گرچه ساخت پیچ یا حدیده بسیار 

مهم است، اما ساخت با حدیده، مهم ترین روش در صنعت نیست.
دندانه  نام  به  شیاری  آن  روی  که  مخروطی(  )یا  استوانه ای  است  میله ای  پیچ، 

وجود  دارد.
دندانه ها مارپیچ و با فاصلۀ مساوی قرار دارند. طبق مطالب کتاب کار هم می توان 

صحبت داشت.

حدیده
حدیده ابزاری است که به کمک آن می توان روی میله، دندانه ایجاد کرد. در اینجا 
استاد محترم بایستی انواع حدیده را برای مشاهده و بررسی به هنرجویان معرفی 
دوپارچه،  حدیده  چاکدار،  یکپارچه  حدیده  چاک،  بدون  یکپارچه،  حدیده  کند. 
حدیده لوله. میلۀ دندانه شده که در حقیقت حاصل کار یک حدیده است هم نشان 

داده شود.
اگر بتوان با کمک پوستر، جزئیات دندانه پیچ را معرفی کرد بهتر است، در غیر این 
صورت فیلم و یا ترسیم روی تابلو الزم است. ممکن است در مورد نمایش پیچ در 
نقشه نیز )مطابق عناوین کتاب( صحبت شود. در مورد پیچ با سر آچار خور، پیچ 
دو سر دندانۀ راستگرد و پیچ دو سر دندانۀ راستگرد، چپگرد بحث شود، زیرا در 

خواندن نقشه برای ساخت اهمیت دارد.
اکنون انواع دندانه به کمک پوستر بررسی و مزایای هر کدام بر شمرده شود. روشن 

است که استاد، جا برای سؤال و جواب باز خواهند کرد.
پس به کوتاهی در مورد پیچ های اتصال و پیچ های حرکتی صحبت خواهد شد)در 

حدود مطالب مندرج در متن کتاب اصلی(.
در کل راجع به موارد زیر صحبت های الزم انجام شود:

 پیچ یک راهه و پیچ چند راهه و مزایای هر کدام
 چگونگی شناسایی و تفکیک پیچ یک راهه با پیچ چند راهه

جلسة هجدهم 
پیچـ  روش های ساختن پیچـ  حدیده 

واحد یادگیری : حدیده کاری 
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چگونگی نمایش و اندازه گذاری یک پیچ راستگرد و یک پیچ چپگرد
چگونگی نمایش و انطباق پیچ و مهره در نقشه. )به دلیل نیاز در نقشه خوانی(

نمایش پیچ و مهره ای که در بدنه ایجاد شده است.

در اینجا هنرجویان بایستی نمونه هایی از پیچ و مهره را )ترجیحًا در کارگاه( شناسایی 
نمایند. شکل پیچ ها از نظر دندانه شناسایی و نوع آچار خور معین شود. نتیجه باید 

به صورت گزارش کار تحویل استاد شود.

فعالیت 1

در اینجا باید هنرجویان به نقشۀ کار، شاسی کامیون مراجعه کنند و تعیین کنند که 
چند پیچ و با چه مشخصاتی برای آن الزم است ) به صورت مثاًل M5× 20  که در آن 5 
اندازۀ نامی پیچ است و 20 طول آن(. با تکمیل جدول داده شده در متن اصلی، گزارش 

کار مربوط به فعالیت 2 تکمیل و به استاد تحویل می شود.

فعالیت 2
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ساخت پیچ
روش های ساخت پیچ برخالف مهره بسیار گوناگون و در تمام موارد مقرون به صرفه 
است. این مطلب با سخنرانی گفته می شود و فیلمی در ارتباط با روش های تولید 

پیچ پخش شود.
در اینجا خاطر نشان می شود که قصد ما ساخت پیچ به کمک حدیده است. اما به 
دلیل آنکه فلزات نرم و نسبتاً نرم در اثر فشار قابلیت جابه جایی دارند، در اثر فشار 
براده برداری، میله گرد تا حدودی تغییر اندازة می دهد، در نتیجه توصیه می شود 

که قطر میله از اندازة نامی چند دهم کوچک تر انتخاب شود. 
پس برای ساخت یک پیچ M10 در نظر گرفتن قطر اّولیۀ میله برابر 9/85 خیلی 
مناسب است. شما می توانید یک میله با قطر10 را که از مستقیم بودن آن اطمینان 
دارید و یا با کمک خط کش مویی، مستقیم بودن آن را کنترل می کنید، انتخاب 

نمایید. آنگاه با کمک کاغذ سنباده، حدود 0/1 تا 0/15 از قطر آن بکاهید.
البته استاد محترم می تواند در صورت موجود بودن امکانات، ابتدا میله با قطر 9/85 
را در اختیار هنرجویان بگذارد. ایجاد یک پخ در سر میله به کمک سوهان یا کاغذ 

سنباده خیلی مناسب است.
در اینجا استاد محترم کمی دقیق تر به تفاوت دندانه در پیچ با مهره اشاره می کند. 
برای نمونه ارتفاع دندانه در مهره، تا حدودی کمتر از ارتفاع دندانه در پیچ است زیرا 

در مهره، ارتفاع دندانه برابر 0/54 گام و در پیچ برابر 0/61 گام است.
 St37 0/1- اندازة نامی پیچ= قطر میله. برای فلزات نرم و p در مجموع طبق رابطۀ

مناسب است.

برای پیچ های M10 ,M8 ,M6 ,M5 قطر میلۀ الزم را تعیین کنید. ) هر هنرجو بایستی 
مستقیمًا و به تنهایی این کار را انجام دهد(.

سپس جدول داده شده در کتاب اصلی پر شده و به همراه گزارش کار تحویل هنرآموز  شود.

فعالیت 3

جلسة نوزدهم
 ساخت پیچـ  حدیده 

واحد یادگیری : حدیده کاری 



فصل دوم: دروس و جلسات 

57

انواع حدیده
حقیقت  در  حدیده  ساخت.  پیچ  می توان  آن  کمک  به  که  است  ابزاری  حدیده 

مهره ای است که در آن لبه های برش تعبیه شده است.
استاد در اینجا در مورد انواع حدیده )طبق کتاب( بحث می کند و مزایا و معایب 

آنها را بیان می دارد.
الف( حدیده چاکدار امکان ساخت پیچ را به صورت تقریبی و نسبتاً خشن و سپس 

پرداخت دارد.
ب( حدیده بدون چاک، پیچ را با دقت استاندارد آن می سازد. اما انجام براده برداری 

کامل، فشار زیادی را بر آن وارد خواهد کرد.
پ( کار با حدیده دو پارچه راحت است اما نتیجه ممکن است دقت کافی را نداشته  باشد.

ث( از حدیده شش گوش برای اصالح پیچ های آسیب دیده استفاده می شود.
اکنون تشریح کامل دسته حدیده، پیچ های روی آن و چگونگی استفاده از آن مورد 

بحث قرار خواهد گرفت و اجزای آن با دقت بررسی می شود.

در اینجا به هنرجویان انواع حدیده با دسته های مربوطه داده می شود. آنها باید تک تک 
حدیده ها )به ویژه حدیده چاکدار، حدیده یکپارچه، و حدیده دوپارچه( را در دستۀ 
مربوط به خودشان قرار دهند. ضمن تجزیه و تحلیل گفته های استاد، مزایا و معایب هر 

کدام را دسته بندی می کنند و به همراه گزارش کار به استاد تحویل می دهند.

فعالیت 4

عملیات حدیده کاری
مراحل شروع به ساخت پیچ، آماده سازی و موارد مربوطه بایستی کاماًل زیر نظر 
استاد انجام شود. قبل از شروع به کار باید میله از نظر قطر کاماًل کنترل شود. این 

نکات شایستۀ یاد آوری و آموزش است:
1 بستن میله میان دو قطعه V شکل و کنترل عمودی بودن آن )با تراز(

2 قرار دادن حدیده به آرامی روی میله. کنترل درست قرار گرفتن حدیده
3 شروع به کار با فشار مناسب حدیده روی کار )جهت درگیری دندانه ها با کار(

4 هنگام کار باید، میله تا حد ممکن کوتاه بسته شده باشد و مشخصات حدیده 
در دید شما باشد.

جلسة بیستم 
  انواع حدیدهـ  عملیات حدیده کاریـ  حدیده  دوپارچه 

واحد یادگیری : حدیده کاری 
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5 پس از درگیری، برداشتن فشار و فقط چرخاندن )روغن کاری به مقدار کافی(
6  در صورت احساس سفت شدن حدیده، کمی آن را برگردانید و دوباره به کار 

ادامه دهید.
7 باز کردن چاک حدیده، در مورد حدیده چاکدار

8 تنظیم حدیده پس از پیمودن طول پیچ و براده برداری مجدد )حدیده چاکدار(
9 نهایت کنترل با یک مهرة استاندارد

با توجه به موارد گفته شده، دیدن فیلم هایی که در اختیارتان بوده است و 9  اکنون 
مواردی که تجربه کرده اید، می توانید روش ساخت یک پیچ و نکات مربوطه را به صورت 

یک گزارش تهیه و به من )استاد( تحویل دهید.

فعالیت 5

اکنون باید میله ای به قطر 10 و طول 100 را از دو طرف به کمک حدیده بدون چاک 
دندانه کنید قرار است در یک سمت پیچ M10 )خشن با گام 1/5( و در سر دیگر پیچ 

M10×1)ظریف با گام 1( ساخته شود. طول دندانه در هر دو طرف 20 خواهد بود.

فعالیت 6

تمام کارها را دوباره برای میله ای دیگر، با حدیده چاک دار انجام دهید و میلۀ حاصل را 
از نظر اعوجاج با میلۀ قبلی مقایسه کنید.

فعالیت 7

یک میله با مشخصات قبل باید در تمام طول دنده شود. کار را کوتاه ببندید و مرحله 
به مرحله حدیده کاری را انجام دهید. کوتاه بستن به خاطر جلوگیری از موج دار شدن 

)اعوجاج( است.

فعالیت 8

آیا می توانید روشی را بگویید که در هنگام بستن پیچ در گیره، هیچ گونه صدمه ای 
به پیچ وارد نشود؟

پرسش

)اگر میله ها قباًل  به اندازۀ الزم الغر شده باشند بهتر است(
بار دیگر تکرار می شود که میله باید کوتاه بسته شود زیرا به احتمال زیاد میلۀ بلند 

دچار تغییر شکل خواهد شد.

یادداشت: 
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انجام  پیچ  ابتدای  تنظیم،در  پیچ  کردن  سفتر  عمل  همواره  که  می شود  پیشنهاد 
شود)چرا؟(

نکته

حدیده  دو پارچه
در اینجا هدف، کار با حدیده دوپارچه می باشد. به نکات زیر توجه کنید:

طول میله با قطر 20 برابر 50 می باشد )که قبالً  0/25 از قطر آن کم شده یعنی 
19/75 می باشد(

طول 25 از آن باید دندانه شود.
دقت شود که میله دقیقاً عمودی بسته شود )داخل گیره به کمک قطعات V شکل(
مزیت حدیده دوپارچه آن است که خود میزان است )یعنی به صورت دقیق و گونیا 

روی میله تنظیم می شود(.
حدیده را روی میله قرار دهید. آنگاه کمی آن  را سفت کنید. حدیده را بچرخانید 

تا دندانه با عمق کم حاصل شود.
با بستن دوبارة آن )سفت تر کردن پیچ( حدیده را برای براده برداری دوباره آماده 

کنید و بگردانید. روغن به میزان الزم زده شود.
عمل سفت کردن و براده برداری را آنقدر ادامه دهید که پیچ تقریباً آماده شود.

اکنون با مهره ای استاندارد ) پیش ساخته( کار را از نظر تمام شدن آن بررسی کنید.

پس از اتمام کار، گزارش کار باید تحویل شود ) به همراه قطعۀ کار(
گزارش کار حتماً باید شامل مقایسۀ حدیده ها و مشکالت حین انجام کار باشد.

ضمناً بایستی هنرجو نظرات خود را در مورد هر سه نوع حدیده بیان کند.
در زمان باقیمانده می توان کارهای به جا مانده را انجام داد.
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مقد  مه
بیان  تولید  ابتدا مقدمه اي در مورد روش هاي  از درس  این قسمت  تدریس  برای 
آنها  از  و  تولید چیست  بپرسید که  از هنرجویان  ارائه مقدمه  نمایید و در هنگام 
بخواهید که برداشتشان را از تولید قطعات بیان کنند. سعي کنید در هنگام بیان 
مقدمه فیلم هایي که در اختیار دارید را به نمایش بگذارید و توصیه کنید که با دقت 
فیلم را نگاه کنند. در هر قسمت که توانستید سؤالي انگیزشي در مورد روش هاي 
تولید از هنرجویان بپرسید. به نحوي که باعث توجه بیشتر آنها به روش تولید و 
موضوع فیلم شود. سعي کنید که در فرصت هاي مناسب از هنرجویان بخواهید که 
سؤال هایي مطرح کنند و براي پاسخ دادن به این سؤاالت از دیگر هنرجویان کمک 
بگیرید یعني ابتدا از دیگر هنرجویان بخواهید که در صورت آگاهي از جواب سؤال   ، 

نظر خود را اعالم نمایند.
سپس با توضیحات خود، جواب صحیح را به هنرجو بدهید. این امر باعث خواهد 
ایجاد شود به نحوي که بخواهند اطالعات  شد که فضاي رقابتي بین هنرجویان 
خود را به رخ یکدیگر بکشند و با هدایت شما این فضا به فضاي بحث و تبادل نظر 

تبدیل شود.

تراشكاري :
براي تدریس این قسمت قبل از ورود به کالس چند قطعه که به روش تراشکاري 
و فرزکاري تولید شده اند یعني قطعات استوانه اي و قطعات داراي سطوح مستوي 
را به کالس ببرید و قبل از تعریف تراشکاري، آنها را نمایش دهید و از هنرجویان 
بخواهید که نظر خود را دربارة تفاوت شیوة تولید این قطعات بیان کنند و در ادامه 
قطعاتي که با روش تراشکاري تولید شده اند را کنار هم قرار دهید و قطعات تولید 

شده با سایر روش ها را نیز در کنار هم قرار بدهید.
بدین وسیله به هنرجویان تفهیم کنید که با هر یک از روش هاي تولید، قطعات 
فرایند  تراشکاري  قسمت  و  فیلم  به وسیله،  نمود. سپس  تولید  مي توان  را  خاصي 

تراشکاري را شرح دهید و تعریف تراشکاري را بیان کنید.
مثال: مداد تراش را براي هنرجویان مطرح کنید و بپرسید که آیا مي توان به وسیله 
مداد تراش سطحي را بتراشید که پس از تراشیده شدن داراي سطوح تخت مانند 

چهارگوش یا سه گوش باشد.

جلسة بیست و یكم
تراشكاریـ  تاریخچه ـ   معرفی دستگاه 

واحد یادگیری :  تراشكاری
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اگر جواب خیر را از هنرجویان دریافت نمودید باز بپرسید که چرا نمي تواند سطح 
مداد تراشیده شده چهارگوش باشد.

علت را توضیح دهید چون حرکت قطعه به صورت دوراني است لذا ابزار که همان 
تیغه مداد تراش است از تمام سطح یکنواخت براده برداري مي کند و چون تیغه تراش 
روي لبه سوراخ مخروطي قرار گرفته لذا مداد تراشیده شده به شکل مخروط خواهد 
بود. پس از این توضیحات به معرفي دستگاه تراش بپردازید و کارایي آن را شرح 
دهید و سیر تکاملي آن را به طور کامل بیان کنید که در تمام کتاب هاي مربوط 
به تراشکاري با عنوان تاریخچه پیدایش دستگاه تراش آمده است که در زیر براي 

اطالعات بیشتر مختصر توضیح داده مي شود.

دانش افزایي
دستگاه های تراش از ابتدایی ترین نوع ماشین های ابزار به شمار می روند. تاریخچۀ 
آن از قرن 17 و 18 میالدی شروع شده است. قدیمی ترین روش تراش، تراشیدن 
چوب به وسیله درخت است. بدین معنی که دو سر چوب را بین دو درخت قرار داده 
و یک طناب به شاخه درخت می بستند و آن را حول چوب مورد نظر می پیچیدند. 
طرف دیگر طناب را شخص دیگری گرفته و با دست طناب را به حرکت درمی آورد. 
را می تراشیده  رنده، چوب  با  است  قرار داشته  مقابل  شخص دومی که در طرف 
است. این روش کم کم تکامل یافت تا در سال 1740 میالدی اّولین دستگاه تراش 
در فرانسه شکل گرفت. در این دستگاه تراش حرکت چرخشی محور اصلی به وسیلۀ 
دست تأمین می شد. در این ماشین محور اصلی توسط دو چرخ دنده ساده به میله 
در سال 1796  بود.  فراهم شده  نیز  پیچ  تراشیدن  امکان  و  بود  متصل  پیچ بری 
دستگاه  اّولین بار  برای   ]Freetand[ فری تند  نام  به  انگلیسی  نفر  یک  میالدی 
تراشی ساخت که دارای میله پیچ بری بود و با عوض کردن چرخ دنده های روی 

محور اصلی و محور پیچ بری می توانست پیچ های مختلف را بتراشد.
در همین سال ها دستگاه تراشی ابداع گردید که با استفاده از پدال محور کار آن به 
گردش درمی آمد. در سال های 1800 تا 1830 دستگاه های تراشی با بدنۀ چوبی و 
پایۀ آهنی ساخته شد. در سال 1850 دستگاه تراشی با بدنۀ آهنی ساخته شد و در 
سال 1853 در نیویورک دستگاه تراشی با ریل هایی به طول 20 فوت که کارهایی 
به قطر 10 اینچ را می تراشید ساخته شد. امروزه بعد از گذشت سال ها از اختراع 
دستگاه تراش و مجهز شدن این دستگاه به کنترل های رایانه ای )CNC(، هنوز هم 
دستگاه تراش معمولی یکی از پرکاربردترین دستگاه های صنعتی بوده، در خیلی از 

موارد برای براده برداری مقرون به صرفه است.
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قسمت هاي مختلف دستگاه تراش
براي تدریس این مبحث بهتر است هنرجویان را به کارگاه برده و توضیحات مربوطه 
را روي دستگاه براي هنرجویان به صورت عیني همراه با نمایش عملکرد ارائه نمایید.

برخي منابع جعبه دنده پیشروي را به نام نورتون معرفي نموده اند.

  TN40 2 آچار سه  نظام و آچار قلم گیر1 دستگاه تراش

ابزار و تجهیزات

با توجه به  اینکه هر یک از قسمت ها در کتاب درسي هنرجو بسیار کوتاه و خالصه 
آمده است براي برطرف کردن ابهام هنرجویان به طور کامل توضیح دهید.

هر  توضیح  به  و سپس  کنید  معرفی  را  اصلي  پنج قسمت  روي دستگاه  ابتدا  در 
قسمت بپردازید.

سر دستگاه: در این قسمت سعي شود عملکرد کلید ها و اهرم ها، کارگیر یا سه  نظام 
توضیح داده شود. تأکید نمایید که هیچگاه ابزار و وسایل اضافي را روي سر دستگاه 
قرار ندهند زیرا در هنگام کار ممکن است روي سه  نظام در حال دوران سقوط نموده 
و باعث ایجاد خطر و خسارت گردد. در هنگام توضیح توجه داشته باشید که دو 

جعبه دنده اصلي و پیشروي را نمایش داده و کاربرد هر یک را بیان کنید.

بستر: براي تدریس این قسمت ابتدا دستگاه مرغک و سوپرت را به سمت راست 
حرکت دهید تا ریل ها یا بستر کاماًلً نمایان شود و توضیح مربوط به این قسمت را 

به همراه بیان نکات ایمني براي هنرجویان ارائه کنید.

دانش افزایي:
بستر ماشین تراش داراي چهار ریل است؛ دو ریل براي حرکت سوپرت و دو ریل 
براي حرکت دستگاه مرغک این ریل ها که به آن سطح راهنما مي گویند معموالًً از 
جنس چدن بوده و داراي سطح کاماًلً صاف و سنگ خورده مي باشد در برخي موارد 
براي کارکرد بهتر، سطح ریل ها را شابر مي زنند. براي اینکه این ریل ها در مقابل 
ضربه مقاوم باشند سطوح آنها را به وسیله عملیات حرارتي سخت کاري مي  نمایند 

نکته:
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آبکاری  آبکاری شده و چهار ریل  که در دستگاه تراش تبریز در دو نوع دو ریل 
شده به بازار عرضه مي شود. نوع متداول آن در بازار TN50BR داراي چهار ریل 

آبکاری شده است.
سوپرت ها: براي تدریس این مبحث ابتدا هر سه سوپرت را نشان داده و مکانیزم 
حرکت هر یک را نمایش دهید و دقت هر یک از سوپرت ها را براي هنرجویان بیان 

کنید.
دانش افزایي: برخي منابع جعبه دنده سوپرت را با نام اَپرون معرفي نموده اند که 
به جاي استفاده از کلمه جعبه دنده سوپرت و حتي دستگاه سوپرت، لغت اپرون را 

به کار مي برند.
یکي از نکاتي که در مورد این جعبه دنده حائز اهمیت است این است که سطح 

روغن مخزن این جعبه دنده قبل از شروع به کار باید بازدید شود.
دقت  و  مي گیرد  صورت  شانه  چرخ  مکانیزم  طریق  از  ریل  روي  سوپرت  حرکت 
و دقت حرکت سوپرت عرضي 0/05  است  میلي متر  اصلي 0/1  حرکت سوپرت 

میلي متر دقت حرکت سوپرت فوقاني0/02 میلي متر مي باشد.
لذا میزان  باشید حرکت سوپرت عرضي در شعاع قطعه کار است  در نظر داشته 
میلي متر   0/5 واقع  در  تنظیم سوپرت  حلقه  روي  میلي متر  یک  ازاي  به  حرکت 

حرکت مي کند پس براي اندازة گیري دقت باید این نکته در نظر گرفته شود.
دستگاه مرغک: براي تدریس این مبحث باید سیستم قفل هاي دستگاه و عملکرد 
آن  را توضیح دهید و براي هنرجویان شیوة درآوردن و جا زدن مرغک را در دستگاه 

مرغک نمایش دهید.
ممکن است هنرجویان در مورد چگونگي مکانیزم درآوردن مرغک این سؤال را بپرسند 
که چگونه ممکن است که با چرخاندن یک فلکه مرغک از جاي خود خارج مي شود.

شما این گونه توضیح دهید که در انتهاي غالف مهره اي وجود دارد و با چرخاندن 
میل  پیچ، محور دستگاه مرغک به سمت داخل حرکت مي کند و قبل از رسیدن 
مخروطي  علت  به  و  نموده  برخورد  مرغک  انتهایي  قسمت  به  پیچ  میل  انتها،  به 
بودن سوراخ مرغک از محل خود رها شده و خارج نمودن مرغک از داخل محور 

امکان پذیر مي شود.



64

تجهیزات خنک کننده: براي تدریس این مبحث بیشترین تأکید بر رعایت نکات 
به طور کامل  براي هنرجویان  را  باشد و سعي کنید سیستم خنک کننده  ایمني 

همراه با عملکرد آن توضیح دهید.

قبل از اینکه هنرجویان در اطراف دستگاه جمع شوند برق دستگاه را از کلید اصلي 
تابلو قطع نمایید .

به هنرجویان متذکر شوید به هیچ عنوان به دستگاه هایي که آشنایي ندارند دست نزنند.

قبل از توضیح روي دستگاه از خاموش بودن کلید اصلي دستگاه اطمینان حاصل نمایید.

نکات ایمنی و 
حفاظتی

  TN40 1 دستگاه تراش
2 آچار سه  نظام و آچار قلم گیر

3 روغن دان پمپي

ابزار و تجهیزات

راه اندازي دستگاه: پس از اینکه قسمت هاي مختلف دستگاه را توضیح دادید 
باید طریقه راه اندازي را براي هنرجویان توضیح دهید براي این منظور ابتدا تأکید 
کنید که روغن کاري از مسائلي است که باید بیشترین توجه را به آن معطوف نمود. 

و در مرحله اّول خود اقدام به روغن کاري دستگاه نمایید.

روغن کاری دستگاه: قبل از شروع به کار باید از وجود روغن در داخل دستگاه 
و سالمت پمپ ها اطمینان حاصل شود. برای این منظور باید چشمی های روغن 
بازرسی شود و به هنرجویان هم متذکر شوید که نکتۀ مهم در این قسمت وضعیت 
چشمی هاست که سه چشمی از پنج چشمی در حالت خاموش کنترل می شوند، 
و دوچشمی در حالت روشن بودن. چشمی هایی که در حالت خاموش بودن باید 
کنترل شوند عبارت اند از چشمی جعبه دنده اصلی ـ چشمی جعبه دنده پیشروی، 
قسمت  در  سه نظام  کنار  یکی  که  دیگر  دوچشمی  و  سوپرت  جعبه دنده  چشمی 
و هشت  اهرم های یک به یک  زیر  پیشروی  دیگری روی جعبه دنده  و  سر دستگاه 
باید در زمان روشن بودن دستگاه کنترل شوند یعنی به محض  به یک قرار دارد 
استارت زدن باید روغن به چشمی کناری سه  نظام وارد شود. چشمی روی جعبه 
پیشروی، با درگیر کردن کالچ و حرکت محور جعبه دنده پیشروی باید جریان روغن 
به صورت قطره قطره در این چشمی دیده شود. این دوچشمی که در آخر گفته شد 
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نشان دهنده سالم بودن پمپ های روغن می باشد که اگر کار نکنند چرخ دنده های 
جعبه دنده اصلی و جعبه دنده پیشروی بر اثر خشک کار کردن مستهلک خواهند 
روغن دان  یک  به وسیله  کار  به  شروع  ابتدای  در  چشمی ها،  کنترل  از  پس  شد. 
فشاری، سایر قسمت های دستگاه روغن کاری شود. توجه داشته باشید که مراحل 

روغن کاری را به طور کامل برای هنرجویان انجام دهید.
تنظیف  پارچه  یک  به وسیله  دادید.  انجام  کامل  به طور  روغن کاري  آنکه  از  پس 
راه اندازي  در  شود.  تمیز  ریل ها  روي  غبار  و  گرد  تا  نمایید  تمیز  را  ریل ها  روي 
دستگاه توجه داشته باشید که رعایت نکات ایمني یکي از اصلي ترین اقدامات و 

تأثیر گذارترین اعمال شما براي هنرجویان خواهد بود.

نکاتي که باید هنگام روغن کاري رعایت شود:
انجام  با ساچمه پوشانده شده  1 در اکثر هنرستان ها روغن کاري محل هایي که 
نمي شود لذا قبل از اینکه روغن دان را روي این محل ها قرار دهید آنها را به وسیله 
پارچه کاماًلً تمیز نمایید، به طوري که ساچمه به آساني قابلیت جابه جایی داشته 

باشند.
2 چنانچه در هنگام بازدید چشمي روغن محور سه  نظام دچار تأخیر پر شدن 
روغن شد ممکن است نیاز به هواگیري داشته باشد براي رفع مشکل ابتدا درپوش 
کنار سه  نظام را به وسیله آچار باز نموده و سپس به وسیله یک آچار آلن پیچ داخل 
را کمي بچرخانید تا روغن از آن خارج شود. توجه داشته باشید پیچ کاماًل باز نشود 
که از جاي خود خارج شود فقط کمي روغن خارج شود خواهید دید که روغن در 

چشمي نمایان مي شود.
3 قبل از اینکه به وسیله روغن دان فشاري )پمپ دستي( عمل روغن کاري را انجام 

دهید از سالم بودن آن اطمینان حاصل نمایید.

پس از اینکه روغن کاري را انجام دادید شیوة روشن نمودن دستگاه و راه اندازي را 
شرح دهید و در پایان توضیحات هنرجویان را به گروه هاي دو یا سه نفره تقسیم 

محل هواگیری پمپ روغن
 جعبه دنده اصلی
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در برخي هنرستان ها براي روغن کاري سطوح راهنما از روغن  دان هاي معمولي استفاده 
مي کنند. این عمل به هیچ وجه توصیه نمي شود زیرا الیه هاي محافظ زیر سوپرت ها 
روغن را جمع نموده و از ورود آن به فاصله میاني سطوح راهنما و سوپرت ها جلوگیري 

خواهند نمود.

نکته:

نموده و پشت هر دستگاه قرار دهید. از آنها بخواهید که عمل راه اندازي را مطابق 
با آنچه که شما توضیح دادید، انجام دهند.  شما در هر مرحله نظارت کامل داشته 

باشید.
شایستگي  به  توجه  لذا  است  شایستگي  بر  مبتني  آموزش  چون  جدید  نظام  در 
مساعد  نظر  بدون  که  است  مشهود  کامالً  هنرجویان  درسي  کتاب  در  غیرفني 
هنرآموزان عزیز آموزش این شایستگي ها با اشکال مواجه خواهد شد لذا در مباحث 
مختلف مواردي از شایستگي هاي غیر فني آورده شده و به شما توصیه مي شود که 

براي تربیت هنرجویان موفق، به این موارد توجه ویژه نمایید.
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در این قسمت متني با عنوان اخالق حرفه اي آورده شده از هنرجویان بخواهید که 
در گروه هاي چهار نفره متن را مورد بررسي قرار داده و به سؤاالت جواب دهند.

1 قبل از روشن نمودن دستگاه از درگیر نبودن کالچ دستگاه اطمینان حاصل شود.
2 قبل از درگیر کردن کالچ از تماس نداشتن قلم بند یا رنده با سه  نظام مطمئن شوید.

3 هیچ گاه برای اطمینان از سالم بودن الکتروموتور پمپ آب صابون در حالت روشن 
به آن دست نزنید.

نکات ایمنی و 
حفاظتی

ارزشیابی:
در پایان این جلسه برای اینکه اهمیت ارزشیابی را به هنرجویان یادآور شوید و 
شیوه ارزشیابی درس را در کالس درس بیان نمایید، به آنها بگویید که برای هر 
یک از شما کارپوشه هایی در این درس تهیه شده و در هر جلسه رفتارهای آموزشی 

و اجرایی شما ثبت خواهد شد.
در این جلسه برای کارهای عملی و نحوه انجام آنها نمره ای در نظر بگیرید و جدول 

زیر را برای هر یک از هنرجویان تکمیل نمایید.

ارزشیابی پایانی جلسة اّول
اختیار  و در  نموده  تکثیر  از کتاب درسی  را  آن  ابتدا  برگ  کار  این  تکمیل  برای 
هنرجویان قرار دهید و پس از اینکه تکمیل نمودند نمره خود را طبق یادداشت های 
نظارتی که در طول روز تهیه نموده اید تکمیل نموده و در کار پوشه هنرجو ثبت 

نمایید.
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کار برگ ارزشیابي پایان جلسۀ اّول

خود ارزیابي توسط هنرجو                     کل نمره: 2 نمره

بليخیرمؤلفه هاي خود ارزیابي

قسمت هاي دستگاه را مي شناسم

عملکرد هر قسمت از دستگاه را مي دانم

قبل از روغن کاري دستگاه ریل را تمیز نمودم

عملکرد چشمي هاي روغن را مي دانم

دستگاه را روغن کاري نمودم

دستگاه را مي توانم راه اندازي نمایم

در حفاظت از ابزار جدیت دارم

نکات ایمني و حفاظتي را انجام مي دهم

تعداد جواب هاي بلي

نمره )هر مورد بلي 0/25 نمره(

ارزشیابي توسط هنر آموز

نمره دریافتيبارممؤلفه هاي  ارزشیابي

1قسمت هاي دستگاه را مي شناسد

1عملکرد هر قسمت از دستگاه را مي داند

2قبل از روغن کاري دستگاه ریل را تمیز نموده

2دستگاه را روغن کاري نموده

1عملکرد چشمي هاي روغن را مي داند

2دستگاه را مي تواند راه اندازي نماید

2در حفاظت از ابزار جدیت دارد

2نکات ایمني و حفاظتي را انجام مي دهد

2به اخالق حرفه اي آگاهي دارد

2صحت خود ارزیابي هنرجو

1میزان مؤثر بودن در کار گروهي

2نمره خود ارزیابي هنر جو

20جمع 
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 مقدمه

و  مانند سرعت  مفاهیمي  و  برده  به کالس درس  را  ابتداي جلسۀ هنرجویان  در 
سرعت برش را براي آنها تدریس نمایید.

براي تدریس بهتر از انیمیشن موجود در نرم افزار تراش 1 که قباًل در اختیار شما 
قرار گرفته است کمک بگیرید. این انیمیشن را براي هنرجویان نمایش دهید و با 
طرح سؤال هاي انگیزشی به یادگیري و تفهیم سرعت برش کمک نمایید و به آنها 

یاد آور شوید که در کارگاه مثال عیني آن را دستگاه تراش انجام مي دهد.

دانش افزایي
به شرح  عامل  این شش  که  دارند  دخالت  مهم  عامل  برش 6  انتخاب سرعت  در 

زیر  مي باشند: 
1 جنس قطعه کار: هرچه قطعه داراي استحکام و سختي زیاد تری باشد نیروي 
برشي زیادتري در لبه هاي برنده ایجاد شده و هنگام براده برداري در نوک رنده حرارت 

بیشتري ایجاد مي شود ، در این گونه موارد سرعت برش کمتر انتخاب مي شود.
رنده  استهالک  باعث  ابزار  برنده  لبه هاي  ایجاد شده در  ابزار: حرارت  2 جنس 
مي شود. ابزاري که داراي جنس سخت تر هستند معموالًً توان تحمل درجه حرارت 
باالتري را دارند لذا با ابزاري که جنس آنها سخت تر است مي توان سرعت برش 

باالتري را انتخاب نمود.
3 مایع خنک کننده : مواقعي که از مواد خنک کننده استفاده مي شود. حرارت 
ایجاد شده در لبه هاي برنده به طور چشمگیری کاهش مي یابد. پس مي توان سرعت 
برش را بیشتر از مواقعي که براده برداري بدون مایع خنک کننده انجام مي شود، 

انتخاب نمود.
4 سطح مقطع براده: هنگامي که سطح مقطع براده افزایش مي یابد نیروي برش 
نیز افزایش دارد و باعث ایجاد حرارت زیادي در لبه هاي برنده مي گردد. لذا زماني که 

عملیات براده برداري خشن تراشي است، سرعت برش کمتري انتخاب مي شود.
در  ایجاد شده  برشي  نیروي  باال  برش  انتخاب سرعت  با  5 ساختمان ماشین: 
لبه هاي ابزار افزایش خواهد یافت لذا تحمل نیروها به ساختمان دستگاه بستگي 
دارد. هرچه توان دستگاه در تحمل این نیروها بیشتر باشد مي توان سرعت برش 

جلسة بیست و دوم 
سرعت برشـ  محاسبه تعداد دورانـ  سرعت پیشروی 

واحد یادگیری : تراشكاری 



70

بیشتري انتخاب  نمود.
6  دوام ابزار : دوام ابزار یا زمان حاضر به کاري رنده، فاصله زماني تیزکردن رنده 
تا زمان کند شدن آن یعني عمر مفید ابزار در یک دوره تیزکاري است هرچه دوام 
ابزار بیشتري مد نظر باشد باید سرعت برش کمتری را انتخاب نمود. یا به عبارت 

بهتر سرعت برش باال باعث کاهش زمان حاضر به کاري رنده مي شود.
در جدول شکل زیر این زمان آمده است.

جدول شمارۀ2ـ سرعت برش مناسب در تراشکاری برحسب متر در هر دقیقه

زمان حاضر به کاری رنده برحسب دقیقه

جنس قطعه 
کار

6024048060240480602404806024048060240480

مقدار پیشروی برحسب میلی متر در هر دور

0/10/20/40/81/6

سرعت برش برحسب متر بر دقیقه

St50483128362521271916201412

St60402824302118221613171210

St70322219241714181311139/58

322219181311139/589/56/75/6چدن

1259580856353564336362722برنج

آلیاژ های 
آلومینیم

Si %13 11 تا
1005643673828452519301713

توجه: سرعت برش های داده شده در جدول فوق برای رنده هایی می باشد که جنس آنها از فوالد تندبر بوده و زاویه تنظیم آنها °45 باشد.

و  وظیفه خنک کاري  براده برداري  هنگام  که  هستند  موادي  مواد خنک کننده: 
چرب کاري قطعات را به عهده دارند . انتخاب مواد خنک کننده به جنس قطعه کار 

و جنس ابزار و روش براده برداري بستگي دارد.
مهم ترین مواد خنک کاري 

و  است  موجود  حیواني  و  معدنی  گیاهي،  دستۀ  سه   در  برش:   روغن هاي  الف( 
دربرخي موارد مي توان محلولي از این سه  را استفاده نمود این روغن ها را نمي توان 
با آب ترکیب نمود زیرا قابلیت حل شدن در آب را نداشته و باعث از بین رفتن 

آنها مي شود.
ب( روغن هاي مته: این نوع روغن مخلوطي از صابون و روغن هاي معدني است 
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که نقش چرب کنندگي و خنک کاري به عهده دارند.
ج( آب صابون: این محلول که به آب صابون معروف است امولسیوني است از روغن 
مته در آب )با نسبت روغن بین 10 تا 12 درصد در آب( و خاصیت خنک کاري 

زیادي دارد ولي خاصیت چرب کاري آن کمتر از خاصیت خنک کاري است .

محاسبه عده دوران در پیشاني تراشي

نباید از آب داغ براي تهیه آب صابون استفاده نمود و دیگر اینکه راکد بودن این مایع 
باعث از دست دادن خاصیت آن شده و بوي بد آن آزار دهنده مي شود.

نکته

براي تدریس این مبحث ابتدا روش هاي محاسبه دوران که جدول و فرمول است را 
بیان کنید و سپس یک مثال را خود حل کنید که با مثال حل شده کتاب درسي 

هنرجو متفاوت باشد.
پس چند نمونه تمرین درکالس براي هنرجویان مثال بزنید تا حل نمایند و جواب 

آنها را بررسي نمایید.
منظور از بارش مغزي درکتاب درسي هنرجویان، وادار کردن هنرجو به فکر کردن 
و فهم بیشتر در مورد سرعت برش است. هنرجویان باید به این جواب برسند چون 
در پیشاني تراشي قطر از بیشترین مقدار تا کمترین مقدار به صورت پیوسته درحال 
تغییر است پس باید میانگین بیشترین و کمترین قطر در محاسبات استفاده شود.

تنظیم عده دوران 
و  فرمول  روش  دو  به  دوران  تعداد  محاسبه  به  مربوط  تمرین هاي  اینکه  از  پس 
دیاگرام را انجام دادید هنرجویان را به کارگاه برده و فعالیت کارگاهي 1 را خود 
براي  دقیق  طور  به  را  مربوطه  توضیحات  فعالیت  انجام  با  همراه  و  دهید  انجام 

هنرجویان ارائه نمایید.

یکي از مشکالت یادگیري که هنرجویان در این فعالیت با آن روبه  رو خواهند  شد عدم 
جا رفتن صحیح اهرم هاي تنظیم دور است باید مراقب باشید که قبل از روشن کردن 

دستگاه آن را صحیح انجام داده باشند.

نکته:

بعد از انجام فعالیت کارگاهي هنرجویان را پشت دستگاه قرار داده و از آنها بخواهید 
که فعالیت کارگاهي 2و3 را با نظارت شما انجام دهند.

ایمني  نکات  رعایت  به  توجه شما  است  اهمیت  فعالیت حائز  این  نکته اي که در 
توسط هنرجویان است . 
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در ادامه متن »تحقیق کنید« براي هنرجویان با این منظور در کتاب آورده شده 
که بدانند نقش چرخ دنده هاي تعویضي z1 و z2 چیست . پس از اینکه جواب ها 
را بررسي نمودید و براي هنرجویان ساعي امتیاز در نظر بگیرید براي هنرجویاني 
که نتوانسته اند جواب را به دست آورند یادآور شوید که از هنرجویان دیگر کمک 
 z2 و z1 بگیرند سپس در نهایت جواب را روي یکي از دستگاه ها با نمایش محل

براي هنرجویان توضیح دهید.  

ارزشیابي

نمایند  تنظیم  دستگاه  روي  را  شده  محاسبه  دوران  تعداد  هنرجویان  اینکه  از  قبل 
دقیق  که  کنید  نظارت  بود  اشتباه  نمایید درصورتي که  تأیید  را  آن  و درستي  صحت 
تنظیم  را روي دستگاه  تعداد دوران  که  بخواهید  آنها  از  از محاسبه  بعد  انجام دهند 

نمایید. منظور  ارزشیابي  در  نمره  تنظیم،  و  محاسبه  براي صحت  شما  و  نمایند 

نکته:

تن  به  لباس کار مخصوص  کارگاه  در  و چه  تدریس چه در کالس  مراحل  تمام  در   1
باشند.  داشته 

2 به هنرجویان تأکید نمایید در حالت روشن بودن دستگاه اهرم ها را جابه جا نکنند.
براي زماني که کالچ  استارت و استپ  از کلید  به هیچ وجه  از هنرجویان بخواهد   3

نکنند. استفاده  است  درگیر 

نکات ایمنی و 
حفاظتی

براي تکمیل نمودن جدول ارزشیابي کار باید در فرایند تدریس و انجام کار توسط 
هنرجویان نظارت کامل داشته باشید ، لذا این کاربرگ ارزشیابي، مدرک مشخص 

شایستگي خواهد بود.
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کار برگ ارزشیابي پایاني جلسۀ بیست و دوم

خود ارزیابي توسط هنرجو                     کل نمره: 2نمره

بليخیرمؤلفه هاي خود ارزیابي

مفهوم سرعت برش را مي دانم

تأثیر سرعت برش بر براده برداري را مي دانم

مفهوم سرعت پیشروي را مي دانم

عملکرد اهرم هاي تعویض دور  را مي دانم

عملکرد اهرم هاي تنظیم پیشروي  را مي دانم

تعداد دوران را مي توانم محاسبه نمایم

تعداد دوران را مي توانم روي دستگاه تنظیم کنم

پیشروي مناسب را مي توانم روي دستگاه تنظیم نمایم

تعداد جواب هاي بلي

نمره  ) هرمورد بلي 0/25 نمره(

ارزشیابي توسط هنر آموز

نمره دریافتيبارممؤلفه هاي  ارزشیابي

1مفهوم سرعت برش را مي داند

1تأثیر سرعت برش بر براده برداري را مي داند

2مفهوم سرعت پیشروي را مي داند

2عملکرد اهرم هاي تعویض دور  را مي داند

1عملکرد اهرم هاي تنظیم پیشروي  را مي داند

2تعداد دوران را مي تواند محاسبه نماید

2تعداد دوران را مي تواند روي دستگاه تنظیم کند

2پیشروي مناسب را مي تواند روي دستگاه تنظیم نماید

2از اخالق حرفه اي آگاهي دارد

2صحت خود ارزیابي هنرجو

1میزان مؤثر بودن در کار گروهي

2نمره خود ارزیابي هنرجو

20جمع 
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بستن رنده 
سپس  و  نمایید  ارائه  هنرجویان  براي  آن  انواع  و  رنده  به  راجع  توضیحاتي  ابتدا 
درکارگاه کنار یکي از دستگاه ها به طور کامل از ابتدا تا انتها حتي با ریزترین نکات ، 
یک رنده را ببندید و از هنرجویان بخواهید که با دقت به این مراحل توجه نمایند. 
پس از بستن رنده ابتدا از هنرجویان بپرسید که آیا کسي در بستن رنده مشکلي 
دارد یا خیر پس از برطرف کردن اشکاالت از هنرجویان بخواهید که پشت دستگاه 
قرار گیرند و فعالیت کتاب درسي را انجام دهند و مرحله به مرحله شما روي این 

قسمت نظارت نمایید.

براي تمام قسمت هاي این مباحث، فیلم با کیفیت موجود است که هر قسمت را 
متناسب با موضوع برای هنرجویان نمایش دهید.

پس از اینکه بستن رنده به پایان رسید از آنها بخواهید که دور دستگاه جمع شوند 
تا روش بستن قطعه کار را تدریس نمایید. 

بستن قطعه کار
در ابتدا مباحثي پیرامون نحوه بستن قطعه کار در سه  نظام و انواع سه  نظام براي 
هنرجویان بیان نمایید. و مکانیزم حرکت فک هاي سه  نظام را شرح دهید. سپس 
یک قطعه به قطر 30 میلي متر را بسته و مراحل بستن آن را توضیح دهید و از 

هنرجویان بخواهید که سؤاالت خود را بپرسند.
پس از اینکه قطعه کار را بستید عمل لنگي گرفتن را براي هنرجویان توضیح دهید 
توجه داشته باشید براي گرفتن لنگي از هنرجویان بخواهید که مقابل سه  نظام 

قرار نگیرند.

ابزار و تجهیزات

  TN40 1 دستگاه تراش
2 آچار سه  نظام و آچار قلم گیر

3 روغن دان پمپي 

HSS 4 رنده         
5 مرغک گردان         

6 زیر رنده اي         

جلسة بیست و سوم
بستن رندهـ  قطعه کارـ پیشانی تراشی 

واحد یادگیری: تراشكاری
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 دانش افزایي
باز  و  بستن  سریع  امکان  که  هستند  وسایلي  تراش  دستگاه  روي  بستن  وسایل 
را  دستگاه  محور  دوران  عده  مي توانند  و  نموده  امکان پذیر  را  کار  قطعه  نمودن 
نظام  صفحه  و  نظام ها  چهار  ـ  سه  نظام ها  معموالً  نمایند.  منتقل  کار  قطعه  به 
پارچه هاي سه  نظام و چهار نظام متفاوت  این دسته هستند. مکانیزم حرکت  از 
با هم حرکت مي کنند.  تمام فک ها  بوده و برخي مستقل هستند و برخي دیگر 
سه  نظام هایي که حرکت فک هاي آنها منظم است، از دو مکانیزم که در شکل زیر 

نمایش داده شده پیروي مي کنند.
با رایج شدن سه نظام ها ی ارشمیدسی کاربرد سه نظام های  لقمه ای کاهش یافته 

است.
پس از اینکه طریقه بستن قطعه کار را توضیح دادید، از هنرجویان بخواهید که 
پشت دستگاه ها قرار گرفته و یک قطعه از فعالیت پشتیباني تراش را در سه  نظام 
ببندند و براي تمام هنرجویان نظارت مرحله اي و پایاني بستن را انجام دهید و 

نقص آنها را برطرف کنید.
براي کنترل بهتر از هنرجویان بپرسید آیا از نظرشما قطعه کار صحیح بسته شده 

و یا از او بخواهید مراحل بستن قطعه را توضیح دهد.

براي بستن قطعات بدون استفاده از مرغک طول مجاز قطعه کار بسته شده بیرون از 
سه  نظام بین 5ـ3 برابر قطر کار است بدیهي است. که این دامنه تغییر به عواملي چون 

جنس، دقت و نوع عملیات تراشکاري بستگي دارد.

نکته:

سه نظام با پیچ ارشمیدس سه نظام با لقمه های دندانه دار

لقمه
 دندانه دار

پارچه سه نظامصفحه هادی لقمه ها

چرخ دنده بشقابی پیچ 
ارشمیدس

چرخ دنده مخروطی
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پیشاني تراشي

برخورد سوپرت  نمایان مي کند  را  از همه خود  بیشتر  پیشاني تراشي  در  که  مشکلی 
فوقانی با سه  نظام است قبل از شروع به کار این نکته را به هنرجویان متذکر شوید که 
با اجازه استاد کار شروع به کار نمایند و خود نیز در این کار به هنرجویان کمک نمایید.

نکته:

و  فراخوانده  را  هنرجویان  دوباره  بستید  سه  نظام  در  را  کار  قطعه  اینکه  از  پس 
انجام  در  و  دهید  توضیح  نمونه  یک  انجام  با  آنها  براي  را  پیشاني تراشي  مراحل 
فعالیت بهتر از حرکت اتومات استفاده نکنند و تا عادي شدن حرکات دست هنرجو 

به پیشاني تراشي به صورت دستي انجام شود. 

درتمام مراحل اجراي فعالیت به طور کامل بر شیوة کار هنرجویان نظارت داشته 
انجام کار  از استاد کار بخواهید که در رفع مشکالت یادگیري در حین  باشید و 

توضیح دهد.

در اولین مرحله از پیشاني تراشي از هنرجویان بخواهید که کار را متوقف نمایند و 
نقطه مرکزي قطعه کار را بازدید نمایند تا چنانچه رنده صحیح بسته نشده بود آن 

را تشخیص دهند.
چنانچه مرکز پیشاني قطعه کار عماًل صاف بود از آنها بخواهید که ادامه دهند و 
چنانچه زایده وجود داشت از آنها بخواهید که مجدد رنده را باز نموده و صحیح ببندند.

 فعالیت آورده شده در کتاب به طور خالصه گفته شده است.
پس شما باید طوری هنرجویان را هدایت نمایید که دو طرف قطعه کار را کاماًل 
پیشاني تراشي نمایند تا بتوانند در حقیقت آمادگي الزم براي انجام پیشاني تراشي 

قطعات اصلي را داشته باشند.

ابزار و تجهیزات

  TN40 1 دستگاه تراش
2 آچار سه  نظام  و آچار قلم گیر

3 آچار قلم گیر

HSS 12×12 4 رنده تراشکاري
5 عینک ایمني
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استفاده  از عینک مناسب  پیشاني تراشي حتمًا  و توضیح روش  کار  به  از شروع  قبل 
نمایید.

وسایل زینتي مانند ساعت و انگشتر را از دستان خود خارج نمایید و این نکته را براي 
هنرجویان به طور مرتب تذکر دهید.

باقي نگذارید چرا که  را روي سه  نظام  براي یک لحظه آچار سه  نظام  هیچ گاه حتي 
آموزد. را می  نکات ایمني  از شما  هنرجو 

پس از بستن رنده آچار قلم بند را از روي قلم بند جدا کنید و در محل مناسب قرار 
دهید.

از تخته زیرپایي استفاده کنید و براي هنرجویان توضیح  در هنگام توضیحات حتمًا 
دهید  این تخته عالوه بر تسلط،  ایمني را براي آنها برقرار می کند.

نمودن  از خارج  براي توقف زودتر سه  نظام پس  به هنرجویان متذکر شوید هیچ گاه 
با دست متوقف نکنند. از درگیري، سه  نظام را  کالچ 

هیچ گاه با نخ پنبه یا پارچه اقدام به تمیز نمودن قطعات در حال چرخش ننمایید.

نکات ایمنی

هنرآموز گرامی  توجه داشته باشید رعایت نکات ایمني توصیه پذیر نیست و هنرجویان 
شما  توسط  نکات  این  رعایت   پس  شما.  های  توصیه  به  تا  دارند  توجه  شما  عمل  به 

بود. براي هنرجویان خواهد  سنگ   بناي ذهني محکمی 

نکته:

تمیزکردن دستگاه
پس از  اینکه فعالیت پیشاني تراشي را انجام دادید و هنرجویان نیز به حد کافي 
پایان  به  مانده  ساعت  یک  حدود  یعني  کارگاهي  وقت  پایان  در  نمودند  تمرین 
تمیز  به  اقدام  خود  و  نموده  جمع  دستگاه  یک  کنار  را  هنرجویان  کارگاه،  زمان 
کردن دستگاه نمایید و از آنها بخواهید که تمیز کردن را دقیق همانند شما براي 

دستگاه هاي خود انجام دهند.
انجام  از  پس  که  عنوان  تحت  این  مطلبي  هنرجو  کتاب  در  باشید  داشته  توجه 
اندود  روغن  را  ریل ها  فقط  پارچه  یک  ساده  روغن دان  یک  به وسیله  تمیزکاري 
از زنگ زدگي محافظت شود و  تا ریل ها کاماًل  نمایند. این عمل موجب می شود 
گرد و غبار ناشي از روزهایي که دستگاه کار نمی کند را جذب نموده و زماني که 
به وسیله پارچه  این سطح تمیز می شود  این گرد و غبار جذب شده نیز از روي ریل 

جمع آوري شود.


