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1 در زمان تميزكاري از هنرجويان بخواهيد كه از كشيدن بيش از حد دستگاه مرغك 
به انتهاي ريل خودداري نمايند زيرا موجب سقوط خواهد شد.

2 از آنها بخواهيد هيچ گاه براده های جدا شده را با دست لمس نكنند.
ابداً  نمی شود  توصيه  وجه  هيچ  به  دستگاه  ي  تميزكار در  فشرده  هواي  از  استفاده 

استفاده نشود.

تذكر:

ارزشيابي
براي تكميل نمودن جدول ارزشيابي كار بايد در فرايند تدريس و انجام كار توسط 
هنرجويان نظارت كامل داشته باشيد، لذا  اين كاربرگ ارزشيابي مدارك مشخص 

شايستگي خواهد بود.

TN 04 1 دستگاه تراش
2 آچار سه نظام و آچار قلم گير

3 روغن دان پمپي.

4 روغن دان معمولی
5 پارچه تنظيف

ابزار و تجهيزات
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ارزشيابي توسط هنر آموز

نمره دريافتيبارممؤلفه های ارزشيابي

1به روش های بستن رنده آگاهي دارد

1رنده را به طرز صحيح در قلم بند می بندد

2انواع وسايل بستن قطعه كار در تراشكاري را می شناسد

2به عملكرد فك های سه نظام آگاهي دارد

1قطعه كار را به طرز صحيح روي دستگاه می بندد

2به فنون پيشاني تراشي آگاهي دارد

2پيشاني تراشي قطعه كار را انجام می دهد

2در تراشكاري از عينك استفاده می كند

2دقت ابعاد قطعه بعد از پيشاني تراشي

2صحت خود ارزيابي هنرجو

1با افراد گروه و هم كالسي هايش تعامل دارد

2نمره خود ارزيابي هنرجو

20جمع 

خودارزيابي توسط هنرجو                     كل نمره: 2 نمره

بليخيرمؤلفه های خودارزيابي

به روش های بستن رنده آگاهي دارم

رنده را به طرز صحيح در قلم بند می بندم

انواع وسايل بستن قطعه كار در تراشكاري را می شناسم

به عملكرد فك های سه نظام آگاهي دارم

قطعه كار را به طرز صحيح روي دستگاه می بندم

به فنون پيشاني تراشي آگاهي دارم

پيشاني تراشي قطعه كار را انجام می دهم

در تراشكاري از عينك استفاده می كنم

تعداد جواب های بلي

نمره ) هر مورد بلي 0/25 نمره(

كار برگ ارزشيابي پاياني جلسة بيست  و سوم 
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مقد مه
درس  كالس  در  است  بهتر  پيشاني تراشي  به  مربوط  های  فعاليت  انجام  از  بعد 
مقد مه اي راجع به روتراشي بيان كنيد. سپس اقدام به تدريس قسمت تعداد دوران 

در رو تراشي نماييد.

محاسبه تعداد دوران در روتراشي
مبحث  در  كه  است  اصلي  فرمول  همان  فرمول  كه  شويد  يادآور  قسمت  اين  در 
پيشاني تراشي و واحد يادگيري سوراخ كاري مطالعه كرده ايد و سپس اقدام به محاسبه 

تعداد دوران براي قطعه اي به دلخواه خودتان نماييد.
توجه داشته باشيد مثال به گونه اي طراحي شود كه با مثال هاي كتاب متفاوت باشد.

بايد روي آن تكيه كنيد نحوه  نكته اصلي كه در اين قسمت شما هنرآموز عزيز 
انتخاب سرعت برش از جدول سرعت برش مناسب در تراشكاري است  اين جدول 

هم در كتاب درسي و هم در كتاب همراه هنرجو آمده است.

جلسة بيست و چهارم
محاسبه عده دوران در روتراشیـ  تنظيم پيشرويـ  تيز كردن رنده

واحد یادگيری: تراشکاری
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برای نمونه مثال زير را حل كنيد.
تعداد دوران مناسب براي قطعه اي به قطر 50 ميلي متر و زمان حاضر به كاري 
 St50و جنس قطعه كار s=0/4mm 240 دقيقه در صورتي كه مقدار پيشروي

باشد را از طريق محاسبه و دياگرام به دست آورند.
mV

min
→ 25

d × × n v× ×V n /
d × × /

π= >> = = =
π

1000 25 1000 159 23
1000 50 3 14

MPR 521⇒ n      تعداد دور قابل تنظيم 

براي دياگرام هم همين عمل را انجام دهيد.
سپس از هنرجويان بخواهيد كه فعاليت را انجام دهند و جواب به دست آمده هر 
يك از هنرجويان را مورد بررسي قرار دهيد و درصورت وجود اشكال از آنها بخواهيد 

كه جواب را اصالح نمايند.
پس از انجام فعاليت هنرجويان را به كارگاه برده و كنار يك دستگاه شيوه تنظيم 
پيشروی را  توضيح دهيد سپس آنها را پشت دستگاه قرار داده و هم زمان به همه 

جدول شمارة2ـ سرعت برش مناسب در تراشكاری برحسب متر در هر دقيقه

زمان حاضر  به كاری رنده برحسب دقيقه

جنس قطعه 
كار

6024048060240480602404806024048060240480

مقدار پيشروی برحسب ميلی متر در هر دور

0/10/20/40/81/6

سرعت برش برحسب متر بر دقيقه

St50483128362521271916201412

St60402824302118221613171210

St70322219241714181311139/58

322219181311139/589/56/75/6چدن

1259580856353564336362722برنج

آلياژ های 
آلومينيم

Si %13 11 تا
1005643673828452519301713

توجه: سرعت برش های داده شده در جدول فوق برای رنده هايی می باشد كه جنس آنها از فوالد تندبر بوده و زاويه تنظيم آنها °45 باشد.
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بگوييد كه با توضيحات مرحله به مرحله 0/09 ميلی متر را تنظيم نمايند. و هر 
مرحله را كنترل نماييد پس از اينكه همه به صورت صحيح انجام دادند بگوييد كه 

كالچ را به سمت پايين حركت داده تا سه نظام شروع به چرخش نمايد.

دستگاه شان  اتومات  ميله  كه  هنرجويانی  از  دادند  انجام  را  مراحل  اينكه  از  پس 
نمی چرخد بخواهيد تا همه كنار دستگاه يكی از آنها جمع شده و شما در مقابل آنها 
به بررسی علت بپردازيد و توضيح دهيد به ترتيب اهرم ها را بررسی نمايند سپس 

از بقيه بخواهيد تا كنار دستگاه خودشان قرار گرفته و اشكال را برطرف نماييد.
فعاليت  و  بخواهيد كه كنار يك دستگاه  جمع شده  نفره  از گروه های 4  سپس 
گروهی را انجام دهند و شما بر اين فعاليت گروهی نظارت كنيد تا اين فعاليت را 

دقيق انجام دهند.

تيزكردن رنده

1 شمشst 37 به ابعاد 200×10×10   
2 زاويه سنج ساده

3 سنگ ابزار تيزكني

4 عينك و دستكش ايمني
5 آب صابون 

ابزار و تجهيزات

براي تيز كردن رنده ابتدا هنرجويان را به كارگاه برده و به دو گروه 8 نفره تقسيم 
كنيد تا همه بتوانند در كنار يك سنگ ابزار تيزكني قرار گيرند. قبل از شروع به 
تأكيد  به هنرجويان  و  نماييد  استفاده  و دستكش ايمني  از عينك  رنده  تيز كردن 

كنيد كه بدون عينك به هيچ عنوان كار نكنند.
سپس مطابق با فعاليت كتاب درسي انجام دهيد. 
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دانش افزایي
در تيز كردن رنده هايی از جنس فوالد تندبر، از سنگ سنباده های الكتروكروند با 
چسب سراميك استفاده كرده و فلزات سخت را با سنگ سنباده های نرم سيليسيم 

كاربيد و با سنگ الماسه ها تيز می كنند.
در سنگ زدن مقدماتي بهتر است كه از سنگ سنباده های دانه درشت استفاده كرده 
و در انتها به وسيلة سنگ سنباده های دانه ريز، زوايا را كامل نمود. سنگ سنباده هايي 
كه براي  اين منظور به كار مي  روند، ممكن است كه داراي فرم استوانه اي بوده و 
يا از نوع كاسه اي باشند. در صورت امكان بهتر است كه براي جلوگيري از قوسي 
بودن سطوح ايجاد شده، از قسمت پيشاني سنگ سنباده های كاسه اي استفاه گردد. 
در صورتي كه فقط سنگ سنباده استوانه اي در اختيار باشد بايستي حتي االمكان 
نتيجة زياد شدن  انحنای زياد سطوح و در  از  تا  انتخاب نمود،  را بزرگ  قطر آن 

ناخواسته زوايا جلوگيري گردد.
در هنگام هدايت رنده بر روي سنگ سنباده، بايستي جهت لبه برنده را در خالف 
جهت گردش سنگ سنباده انتخاب نمود تا از  ايجاد پليسه و قاپيده شدن رنده 

جلوگيري گردد.
سطح آزاد كاس و نامناسب

براي  اينكه در هنگام سنگ زدن، رنده بيش از حد گرم نشده و سختي خود را 
از دست ندهد، الزم است كه آن را با فشار مناسبي برروي سنگ حركت داده و 
به دفعات خنك نمود. گاهي ممكن است كه پرشدن فضاهاي خالي بين دانه های 

صحيحغلط        
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سنگ سنباده نيز باعث گرم شدن سريع رنده گردد. در  اين صورت بايستي به وسيلة 
قرقره های مخصوص سنگ صاف كن و يا به كمك الماس آن را تيز نمود. در موقع 
تيز كردن رنده ها بهتر است كه سطوح را با ترتيب صحيحي در روي قسمت سر 
رنده  ايجاد كرده و پس از گرفتن پليسه های  ايجاد شده به كمك سنگ نفت، زوايا 

را با استفاده از زاويه سنج و با شابلن مناسبي كنترل نمود.
 St37 پس از تيز نمودن رنده به هر يك از هنرجويان يك شمش 10×10 از جنس
به طول 150 الي 200 ميلی متر داده و از آنها بخواهيد كه همانند يك رنده آن 
را تيز نمايند و سپس زواياي اصلي را روي شمش تيز شده كنترل نماييد و موارد 

اصالحي را به هنرجو تذكر دهيد.
با توجه به  اينكه تعداد سنگ های ابزار تيزكني در كارگاه محدود است لذا طوري 

برنامه ريزی نماييد كه هر هنرجو الاقل يك رنده را تيز كند.

كنترل زوايا به كمك شابلن رنده

در هنگام تيز كردن رنده ها به فاصله صحيح تكيه گاه سنگ دقت نماييد؛ زيرا زياد بودن 
فاصله تكيه گاه با سنگ سنباده، خطر قاپيده شدن رنده، خرد شدن سنگ سنباده و  ايجاد 

سانحه را به همراه دارد.
انتخاب و تيز كردن صحيح زوايا و پليسه گيري لبه های برنده، باعث ازدياد دوام رنده 

مي گردد.
تراشكاري با يك رنده كند، موجب افزايش سريع درجه حرارت در لبه های برنده شده، 
باعث از دست رفتن سختي ابزار و در نتيجه از بين رفتن  لبه های برنده می  شود.  اين 
عمل سبب از بين رفتن رنده و اتالف وقت زياد در هنگام تيز كردن مجدد رنده می  گردد. 

لذا توصيه می شود كه رنده ها را به موقع تيز كنيد. 

توجه:
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 در تيزكردن رنده جنس سنگ با جنس رنده متناسب باشد يعني از سنگ های 
مخصوص رنده HSS  استفاده شود.

 فاصله تكيه گاه با سنگ مرتب كنترل شود. 
 هميشه مخزن آب صابون كه جلوي سنگ قرار دارد كنترل شود.

نكات كليدي 

 بدون عينك هرگز كار نكنيد.
 قبل از تيز كردن رنده سنگ را بازرسي كنيد كه ترك نداشته باشد.

 براي كنترل بدون روشن كردن سنگ با دست به آهستگي بچرخانيد و به دقت سطح 
پيشاني و جانبي سنگ را بازرسي نماييد.

 هنگام تيز كردن رنده از دستكش استفاده كنيد.

نكات ايمنی و 
حفاظتی
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خود ارزيابي توسط هنرجو                     كل نمره:  2نمره

بليخيرمؤلفه های خود ارزيابي

به روش های تيز كردن رنده آگاهي دارم

رنده را به طرز صحيح تيز می كنم

انواع وسايل مورد استفاده در تيزكاري را می شناسم

تعداد دوران را می توانم محاسبه كنم

تعداد دوران را می توانم روي دستگاه تنظيم كنم

به فنون تيز كردن رنده آگاهي دارم

موارد  ايمني را رعايت می كنم

در تيزكاري از عينك استفاده می كنم

تعداد جواب های بلي

نمره )هر مورد بلي 0/25 نمره(

ارزشيابي توسط هنر آموز

نمره دريافتيبارممؤلفه های  ارزشيابي

1به روش های تيز كردن رنده آگاهي دارد

1رنده را به طرز صحيح تيز می كند

2انواع وسايل مورد استفاده  در تيزكاري را می شناسد

2تعداد دوران را می تواند محاسبه كند

1تعداد دوران را می تواند روي دستگاه تنظيم كند

2به فنون تيز كردن رنده آگاهي دارد

2موارد  ايمني را رعايت می كند

2در تيزكاري از عينك استفاده می كند

2دقت در تيزكردن رنده

2صحت خود ارزيابي هنرجو

1با افراد گروه و هم كالسي هايش تعامل دارد

2نمره خود ارزيابي هنرجو

20جمع 

كار برگ ارزشيابي پاياني جلسة بيست و چهارم
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1 آچار سه نظام 
2 فك هاي وارو 
3 پارچه تنظيف 

4 روغن دان فشاري 
5 آب صابون 

ابزار و تجهيزات

بستن قطعه كار
در اين مبحث ابتدا به وسيلة نرم افزارهاي موجود مانند تراشكاري 1 به تشريح انواع 
كارگير مانند صفحه نظام و.... بپردازيد و محدوديت ها و مزاياي هر يك را براي 

هنرجويان توضيح دهيد.
ممكن است  اين سؤال مطرح شود كه چه زماني از صفحه نظام استفاده می كنيم. 
شما می توانيد  اين جواب را با آنكه می دانيد به عهده ساير هنرجويان گذاشته تا با 

تحقيق جواب را به دست آورند.

تعویض فك های سه نظام
درنظر  هنرجويان  براي  فعاليت  يك  موضوع  اهميت  به  توجه  با  مت  قس اين  در 
گرفته شده است. پيشنهاد می شود قبل از  اينكه هنرجويان فعاليت را انجام دهند، 
شما يك بار فك های سه نظام يا چهار نظام را تعويض نماييد و مرحله به مرحله 

توضيح  دهيد.

 در هنگام تعويض فك ها از تميز كردن شيار و فك ها غفلت نفرماييد.
 حتمًا برروي تطبيق شماره های روي فك ها و سه نظام تأكيد نماييد. 

 روي شمارة فك و شمارة شيار تأكيد نماييد.
 چنانچه روي سه نظام )قسمت پيشاني( محل روغن كاري وجود دارد به وسيلة روغن دان 

فشاري روغن كاري نماييد.

نكات كليدي 

جلسة بيست و پنجم
بستن قطعه كار تعویض فك های سه  نظامـ  تعویض سه  نظام

واحد یادگيری: تراشکاری 
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دانش افزایي
پس از تعويض فك ها هنرجويان را پشت دستگاه ها قرار دهيد تا فعاليت تعويض 
فك ها را انجام دهند در هر مرحله نظارت كامل داشته باشيد تا بتوانيد خطاهاي 

هنرجويان را اصالح نماييد.

براي  دستگاه  يك  روي  ابتدا  قسمت ها  ساير  همانند  قسمت  اين  تدريس   ي  برا
هنرجويان تعويض سه نظام را انجام دهيد و در هر مرحله از هنرجويان بخواهيد كه 

به نكات ايمني مربوطه با دقت توجه كنند.

1 آچار سه نظام 
2 سه نظام يا چهارنظام
  19 mm 3 آچار تخت

4 پارچه تنظيف 

5 تخته چوبي
6 روغن دان فشاري 

7 ميل ِگرد به طول حداقل 130 سانتي متر 

ابزار و تجهيزات

 قبل از پياده كردن سه نظام سوپرت ها را حركت داده و در انتهاي ريل قرار دهيد.
 ميل ِگردي را كه گفته شد در سه نظام ببنديد، براي حمل آسان سه نظام است.   اين 
ميل ِگرد را به طوري در سه نظام ببنديد كه دو طرف سه نظام حداقل 50 سانتي متر 

بيرون باشد.
 به هيچ وجه از آچار فرانسه براي باز نمودن مهره های پشت سه نظام استفاده نكنيد.

 بدون استفاده از تخته چوبي، سه نظام را تعويض نكنيد.
 هنگام سوار كردن سه نظام به دقت نشيمنگاه سه نظام را تميز نماييد.

نكات كليدي 

تعویض سه نظام 

 حتي براي يك لحظه آچار سه نظام را روي سه نظام باقي نگذاريد.
 هنگام توضيح دادن فك ها كليد اصلي دستگاه را در حالت خاموش قرار دهيد.

نكات ايمنی و 
حفاظتی
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دانش افزایي 

 بدون لباس كار اقدام به تدريس ننماييد.
 ساعت و انگشتر و ساير زيورآالت را از خود جدا نماييد.

 قبل از تعويض سه نظام كليد اصلي دستگاه را قطع كنيد.
 از قرار دادن سه نظام روي بستر دستگاه بدون تخته چوبي جداً  خودداري نماييد.

 هنگام سوار كردن سه نظام،  انتقال سه نظام را در دو مرحله انجام دهيد. مرحله 
اّول از روي ميز يا زمين تا روي بستر دستگاه، مرحله دوم از روي بستر تا قرار گرفتن 

در محل اصلي.

نكات ايمنی و 
حفاظتی

هنرآموزان عزيز براي اطالعات بيشتر می توانيد به فيلم تعويض سه نظام كه همراه 
كتاب راهنماي هنرآموز براي شما ارسال شده است مراجعه نماييد.

پس از تعريف سه نظام، هنرجويان را درگروه های دو نفره تقسيم نموده تا فعاليت 
را انجام دهند و در تمام مراحل به دقت، عملكرد آنها را زير نظر داشته باشيد.

در كتاب هنرجو بحثي با عنوان اخالق حرفه اي آورده شده پس درباره  اين گونه 
مسائل توضيح بيشتري ارائه نماييد. چرا كه حلقه مفقوده جامعه امروزي اخالق 
حرفه اي است كه  هنرجويان در هنرستان ها بايد آن را بياموزند. سپس جواب های 
داده شده از طرف هنرجويان را به بحث و بررسي گذاشته و به بهترين متن ارائه 

شده از طرف هنرجويان تشويقاتي را در نظر بگيريد.

ارزشيابي 
در پايان  اين جلسه كار برگ ارزشيابي را تكميل نموده و در كار پوشة هنرجويان 

قرار دهيد.
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كار برگ ارزشيابي پاياني جلسة بيست و پنجم 

خود ارزيابي توسط هنرجو                     كل نمره:  2نمره

بليخيرمؤلفه های خود ارزيابي

به روش های بستن قطعه آگاهي دارم

به عملكرد فك های سه نظام آگاهي دارم 

انواع وسايل بستن قطعه كار در تراشكاري را می شناسم

فك های سه نظام را تعويض می كنم

به مخاطرات تعويض سه نظام آگاهي دارم

به فنون تعويض سه نظام آگاهي دارم

سه نظام را تعويض می كنم

در مراحل تعويض از وسايل ايمني استفاده می كنم

تعداد جواب های بلي

نمره)هر مورد بلي 0/25 نمره(

ارزشيابي توسط هنر آموز

نمره دريافتيبارممؤلفه های  ارزشيابي

1به روش های بستن قطعه آگاهي دارد

1به عملكرد فك های سه نظام آگاهي دارد

2انواع وسايل بستن قطعه كار در تراشكاري را می شناسد

2فك های سه نظام را تعويض می كند

1هنگام تعويض سه نظام موارد  ايمني را رعايت می كند

2به فنون تعويض سه نظام آگاهي دارد

2سه نظام را تعويض می كند

2در مراحل تعويض از وسايل ايمني استفاده می كند

2دقت در انجام كار

2صحت خود ارزيابي هنرجو

1با افراد گروه و هم كالسي هايش تعامل دارد

2نمره خود ارزيابي هنرجو

20جمع 
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روتراشي 

براي تدريس ثمربخش  اين مبحث بهتر است همانند پيشاني تراشی ابتدا كنار يكي از 
دستگاه ها، خود عمل روتراشي و مراحل آن را توضيح دهيد.

توجه داشته باشيد كه هنرجويان به طور تمام و كمال رفتار شما را تكرار خواهند 
نمود. اگر رفتار شما متناسب، با فضاي كارگاهي يا استاندارد كاري نباشد،  اين رفتار 
سرمشق و الگوي هنرجويان خواهد شد و ممكن است كه در روش كاري آينده آنان 

نيز تأثيرگذار باشد.
پس از ادامة توضيحات به هنرجويان، يك قطعه مطابق شكل در سه نظام بسته و 

عمل روتراشي را روي  اين قطعه انجام دهيد.
پس از  اينكه مراحل را انجام داديد هنرجويان را تقسيم نموده و به آنها اجازه دهيد 
فعاليت موجود در كتاب درسي را انجام دهند. شما می توانيد فعاليت ديگري مشابه 

با فعاليت كتاب براي هنرجويان طراحي نماييد.
هدف از  اين فعاليت يادگيري مهارت های روتراشي است، پس از  اينكه هنرجويان 
فعاليت را انجام دادند آنها را مجدداً كنار دستگاه جمع نموده و آزمايش تأثير سرعت 

برش را براي آنها انجام دهيد.

آزمایش

ابزار و تجهيزات

1 رنده و تراشي
2 آچار سه نظام 

3 قطعه كار مطابق نقشه 
4 آچار قلم بند 

5 پارچه تنظيف 
6 عينك 

7 نقشه

يك قطعه به قطر 50 ميلي متر را به سه نظام بسته ابتدا با عده دوران 500 دور بر 
دقيقه و عمق يك ميلي متر با حركت اتومات روتراشي نماييد. سپس در مرحله بعدي 
همين عمل را با عده دوران 125 دور بر دقيقه انجام دهيد و از هنرجويان تفاوت دو 

جلسة بيست و ششم
 روتراشی 

واحد یادگيری: تراشکاری



92

حالت را سؤال كنيد. توجه داشته باشيد كه عمق بار در هر دو مرحله يكسان باشد.
چنانچه نتوانستند پاسخ مناسبي بدهند، براده های دو مرحله را با هم مقايسه كنيد و 

از آنها بخواهيد كه تفاوت را بگويند.
در مرحله سوم، محل براده بر داري را همانند مرحله اّول با عده دوران 500 دور بر 
دقيقه با عمق بارو پيشروي يكسان با مرحله اّول انجام دهيد ولي با  اين تفاوت كه از 
مايع خنك كننده استفاده نماييد و جريان مايع خنك كننده در محل براده بر داري باشد.

پس از انجام  اين مرحله، از هنرجويان بخواهيد كه تفاوت  اين مرحله را با دو مرحله 
قبل بگويند.

در پايان، از مقايسه سه مرحله نتيجه بگيريد كه انتخاب سرعت برش در دوام ابزار 
تأثير مستقيم دارد.

سپس فعاليت ديگري را مشابه با فعاليت قبلي براي آنها طراحي نموده و اجازه دهيد 
تا پايان جلسه، به تراش قطعات به وسيلة دست و اتومات مشغول باشند تا بتوانند 

اشكاالت خود را برطرف نمايند.
پس در پايان جلسه، قطعات تراشيده شده را بررسي نموده و ابعاد آن را ارزشيابي 

نماييد و سپس كاربرگ ارزشيابي را تكميل نماييد.

 كاركردن بدون زيرپايي ممنوع
 هرگز اجازه ندهيد هنرجويان براده ها را با دست لمس نمايند.

نكات ايمنی و 
حفاظتی

 اجازه ندهيد با رنده كند كار كنند.
خام  مواد  دادن  قرار  محل  يا  ميزكار  عنوان  به  هرگز  دستگاه،  بستر  قسمت  از    

استفاده  نشود.
 در هنگام آموزش روتراشي سه نظام را با دست چرخانده تا مطمئن شويد به جايي 

گير نمی كند.
 در هنگام لنگي گرفتن از چكش مسي استفاده نماييد.

نكات كليدي 
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ارزشيابي توسط هنر آموز

نمره دريافتيبارممؤلفه های  ارزشيابي

1به تأثير عده دوران بر دوام ابزار آگاهي دارد

1رنده را به طرز صحيح در قلم بند می بندد

2به روغن كاري دستگاه قبل از انجام كار اهميت می دهد

2به عملكرد اجزاء دستگاه آگاهي دارد

2به فنون رو تراشي آگاهي دارد

2هنگام رو تراشي بر اجزاء دستگاه تسلط دارد

2در تراشكاري از عينك استفاده می كند

3دقت ابعاد قطعه بعد از رو تراشي

2صحت خود ارزيابي هنرجو

1از ابزار و تجهيزات به خوبي نگهداري می كند

2نمره خود ارزيابي هنرجو

20جمع 

ارزشيابی 

خود ارزيابي توسط هنرجو                     كل نمره:  2نمره

بليخيرمؤلفه های خود ارزيابي

به تأثير عده دوران بر دوام ابزار آگاهي دارم

رنده را به طرز صحيح در قلم بند می بندم

به روغن كاري دستگاه قبل از انجام كار اهميت می دهم

به عملكرد اجزاء دستگاه آگاهي دارم

قطعه كار را به طرز صحيح روي دستگاه می بندم

به فنون رو تراشي آگاهي دارم

رو تراشي قطعه كار را انجام می دهم

در تراشكاري از عينك استفاده می كنم

تعداد جواب های بلي

نمره  )هرمورد بلي 0/25 نمره(

در پايان جلسه كاربرگ ارزشيابي را تكميل نماييد.
كار برگ ارزشيابي پاياني جلسة بيست و ششم 
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مقد مه
در  اين جلسه ابتدا با توجه به دستگاه هاي تراش و گروه بندي های صورت گرفته در 

ابتداي سال تحصيلي اجر اي فعاليت تكميلي را برنامه ريزی نماييد.
انتهاي  در  هنرجويان  توسط  تكميلي  فعاليت های  انجام  كه  باشيد  داشته  توجه 
واحدهاي يادگيري بايد منجر به انجام روتراشي و پيشاني تراشي كامل قطعات تانكر 
شود. بدين منظور بهتر است كه هنرجويان تمرين های پيشاني تراشي و روتراشي را 
روي قطعاتي غير از قطعات اصلي به اندازه كافي انجام دهند تا مهارت الزم جهت 

كار روي قطعات اصلي را كسب نمايند.
قبل از انجام فعاليت، هنرجويان را به كالس درس برده و نقشه های قطعات تانكر 

را به طور مفصل شرح دهيد.
بهتر است كه از قطعه شمارة  9 )چرخ عقب( پيشاني تراشي آغاز شود و مراحل زير 

براي نتيجة بهتر پيشنهاد می شود. 
1 ابتدا قطعه شمارة 9 را مطابق شكل در سه نظام ببندند طوري كه با عمق براده 
يك ميلي متر پيشاني تراشي نمايند. پس از تراش پيشانی قطعه باز شود و اندازه به 

20 ميلی متر برسد.

2 پس از قطعه شمارة 9، قطعه شمارة 2 را پيشانی تراشي و روتراشي نمايند.

3 پس از قطعه شمارة 2، قطعه شمارة 8 را پيشانی تراشي و روتراشي نمايند.
4 پس از قطعه شمارة 8، قطعه شمارة 28 را پيشانی تراشي و روتراشي نمايند.

5 به همين صورت تمامی  قطعه را پيشانی تراشي و روتراشي نمايند.

توصيه های اجرایي

قطعه  دوم  طرف  از  پيشاني تراشي  از  قبل  كه  شويد  يادآور  هنرجويان  به  است  بهتر 
به وسيلة كوليس آن را اندازه گيري نمايند و مقدار اضافه طول را به وسيلة فلكه سوپرت 

در يك يا چند باردهي پيشاني تراشي نمايند.

نكته: 

1 يكي از موانعي كه در پيشاني تراشي با آن برخورد خواهيد نمود بستن قطعات با 
طول كم است كه چنانچه هنرجويان دقت كافي را نداشته باشند امكان كج بسته 

جلسة بيست و هفتم تا سی و دوم 
 فعاليت تکميلی كارگاهی
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شدن قطعه و يا لنگي طولي بيش از حد وجود دارد. چنانچه بدون توجه به  اين مسائل 
اقدام به پيشاني تراشي نمايند ممكن است قطعه پس از اتمام پيشاني تراشي يك طرف 

كوچك تر از اندازه نهايي شود.
2 هنگام بستن قطعه شمارة 1 براي پيشاني تراشي به هنرجويان متذكر شويد كه 
سفت كردن بيش از حد باعث تغيير شكل لوله شده و ممكن است كه در هنگام 
رو تراشي با مشكل مواجه شوند. براي  اين منظور بهتر است نكات مربوط به بستن 

قطعات تو خالي در سه نظام را به هنرجويان گوشزد نماييد.
مانند  ابزار دستي  به وسيلة  كه  است  قوس خارجي  داراي  قطعات شمارة 12   3
سوهان شكل داده می شود و نيازي به گرد تراشي روي دستگاه تراش نيست. بهتر 
است يك طرف پيشاني تراشي شده و بعد از روتراشي قسمت فرم دهي به وسيلة 

سوهان انجام گيرد.

4 شكل دهي قطعه شمارة 14 همانند قطعه شمارة 12 بايد با سوهان و بعد از 
عمليات روتراشي انجام شود. 

5 در مراحل تراشكاري به طور مرتب، مراقب رفتار هنرجويان باشيد و اشتباهاتشان  
را به آنها گوشزد نماييد. با نظارت شما در حين كار درحقيقت قسمتي از اطالعات 

ارزشيابي حاصل خواهد شد.

ارزشيابی

يكي از نكات مهم، استفاده از عينك تراشكاري است. اين وظيفه را به طور مرتب گوشزد 
نماييد. 

كوتاه بسته شدن رنده يكي از مواردي است كه در ابتداي كار تراشكاري در بين هنرجويان 
بيشتر از همه به چشم می خورد،  اين عمل باعث برخورد قلم بند به سه نظام  می شود.

داغ  از حد  بيش  پيشاني تراشي  از  كه  كوچكي هستند  قطعات  قطعات شمارة 13و14 
باشند. نيز  مورد  مراقب  اين  كه  تذكر دهيد  به هنرجويان  خواهند شد. 

نكات ايمنی 

بعد از تكميل هر قطعه در طي چهار جلسة ششم، ابعاد آنها را در حضور هنرجو 
به وسيلة كوليس اندازه گرفته و جدول ارزشيابي1 را تكميل نماييد و پس از تكميل 

قطعات، كاربرگ ارزشيابي را براي هر يك از هنرجويان تكميل نماييد.

هيچ گاه به هنرجويان اجازه ندهيد كه قطعه شمارة 12 را روي دستگاه تراش سوهان كاري 
نمايند.

هشدار!!
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ارزشيابی پایانی

مالحظاتنمره دريافتیبارم پيشنهادیشاخص

15ميانگين نمره كاربرگ ارزشيابی در هر جلسه

1رعايت اخالق حرفه ای

مسئوليت پذيری،تعالی فردی، 2شايستگی های غيرفنی

1رعايت نكات زيست محيطی

1لباس كار و شرايط ظاهری مناسب

20جمع

جدول ارزشيابي پايان فصل


