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  مقدمه ناشر
  

رات  ی ا انط  ان  با ری د ی  ه  تاب ؤ ی ی    ت عا د  با  وا ت   ا
ه د. وا ش د کان پو د ا ور را   ی  ی و عل ه    ی  روز جا

ی  غ دید  ت  ان،یک  ان  با ی تاب د   وعل
حمد و سپاس ايزد منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه 

هايي  گام و آموزشيارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي 
  هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه بر عهده داريم، مؤثر واقع شويم.

توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت  سرعتگستردگي علوم و
نياز به منابع مختلف از جمله كتاب  ،اساسي چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه

برجسته رساني، بيش از پيش  ترين راه دستيابي به اطالعات و اطالع ترين و راحت عنوان قديميرا به 
  نموده است.

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري اساتيد، مؤلفان، 
 تالش نموده   عه در زمينه هاي گوناگون و مورد نياز جام محققان و مترجمان، متخصصان، پژوهشگران

اسب در اختيار عالقمندان قرار براي رفع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و با كيفيت من
  د.ده

و تالش جمعي از  "هبهزاد پسود-كرمي شهريار علي آقايان"كتابي كه در دست داريد با همت 
  همكاران انتشارات ميسر گشته كه شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم.

  ما باشيد راهنمايبا نظرات خود مشوق و 
با ارائه نظرات و پيشنهادات وخواسته هاي خود،به ما كمك كنيد تا بهتر و دقيق تر در جهت رفع 
نيازهاي علمي و آموزشي كشورمان قدم برداريم.براي رساندن پيام هايتان به ما از انواع رسانه هاي 

صفحه ديباگران تهران شامل سايتهاي فروشگاهي و صفحه اينستاگرام و شماره هاي تماس كه در 
  شناسنامه كتاب آمده استفاده نماييد.   

  مدير انتشارات  
  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران
dibagaran@mftplus.com 
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 ...آیم می تو سوی

 زرد های برگ در سرنوشت سنگین زمستان و های نفس قعر، و قهر دوران شب، های شب سرد، روزهای پس از -

 .آیم می تو پاییزی، سوی

 دشت ی مرده پژ های شقایق داد به تو قرن، از تر طوالنی های ثانیه گذر اندر و مرا خواندی که توبس  همین من -

 .رسیدی رویاهایم

 به یأس تلخ وهم از مرا و بخشی امید های قافیه زندگیم شعر به توانی می و چگونه خواهم می چه که دانی تو -

 .رسانی وصال روشن صبح

 .کنم حس را رسیدن من ات هستی و هستی و هستی تو آری -

 ...آیم می تو سوی

 (عج) الزمان صاحب یا علیک السالم

 

 و سرشار عاطفه پاس به االعظم امام زمان )عج( و همچنین پدر، مادر و همسر عزیزمان اهللبقیه تقدیم به حضرت

 وجودشان. امیدبخش گرمای
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 انمقدمه مؤلف
باشکد.   مکی ( Chip) بکراده  شککل  به ناخواسته مواد حذف قطعات به روشساخت و تولید  فرآیند، فلزات ماشینکاری

 اسکتفاده  کارقطعه از مواد کوچک های براده کردن جدا برای برش ابزار یک از آن در که است فرآیندی ماشینکاری

 اتعملیک  بیشکتر  در نسکبی  حرکت این. است الزم کار قطعه و ابزار بین نسبی حرکت، عملیات انجام برای. شود می

 بدسکت  «پیشکروی » نکام  به ثانویه حرکت یک و «برش سرعت» نام به اولیه حرکت یک از استفاده با ماشینکاری

 مقکدار  . کند می تولید را کار سطح نظر مورد شکل حرکات این با همراه، کار سطح به آن نفوذ و ابزار شکل. آید می

. شکود  مکی  نامیکده  خکور تکراش  اصکطالحا   گکردد  ایجکاد  نهکایی  قطعه تا شود می برداشته اولیه قطعه از که ایبراده

 ماشکینکاری  شکوند. در  مکی  بنکدی  دسکته  مختلفکی  انواع به آالت ماشین و ابزار و صنعت نیاز به توجه با ماشینکاری

 ککه  شکود  مکی  اسکتفاده  زنکی و ...  سکن  ، زنی کله، تراش صفحه، فرز، تراش هایاز ماشین کار نوع برحسب قطعات

 از، تراشککاری  در فرآیند .باشند می غیره و نورد، آهنگری، گری ریخته فرآیندهای محصول خود اتقطع این معموال 

. کند تولید ای استوانه شکل یک تا شود می استفاده دوار قطعه از برداری براده برای تک برشی لبه با برشی ابزار یک

تراشککاری   گکردد.  مکی  حاصکل  کارطعهق چرخش محور با موازی جهت در آرامی به برشی ابزار حرکت با پیشروی

دسکتگاه  باشد، یا با استفاده از  می اپراتور میئسنتی که نیازمند نظارت دا دستگاه تراشتواند به صورت دستی با  می

 .دنباش می CNC های، دستگاهترین دستگاه اتومات اتومات انجام شود. امروزه رایج تراش

توضیح مباحث ماشینکاری به روش تراشکاری پرداخته شود. در این کتاب سعی شده با زبانی ساده و گویا به  

هکای  با معرفی انواع مختلف دسکتگاه  تراش( هایماشین انواع و تراش ماشین )تاریخچهدر فصل اول 

ها با توجه به حجم و تیراژ و توجیه اقتصکادی فرآینکد پرداختکه شکده     تراش در صنعت ساخت و تولید و کاربرد آن

           کفار( قطعفه  بسفتن  هفای روش و تفراش  ماشفین  مختلفف  های)قسمت است. سپس در فصل دوم

سکازی  ساخت شرکت ماشین TN 50 BRدار اونیورسال مدل سری های مختلف ماشین تراش دستی مرغکبخش

ککار شکرد داده شکده اسکت. در فصکل سکوم       ها و همچنین طرز بستن قطعکه تبریز و نحوه تنظیمات و کارکرد آن

تراشکی،  تراشکی، روتراشکی، داخکل   درباره انواع فرآیندهای تراشکاری اعم از پیشکانی  شکاری(ترا )فرآیندهای

تراشی، برقو زنی و غیره توضیح داده شده و آمادگی الزم جهت حضور در کارگکاه تراشککاری و   تراشی، پیچمخروط

دارای  شفکاری( ترا در کفاری ماشفین  )پارامترهای چهکارم گردد. فصل یادگیری عملی فرآیندها ایجاد می

 برشکی، محاسکبه و تعیکین تعکداد دور، سکرعت      های مربوط به پارامترهای تراشکاری مانند سرعتروابط و فرمول

در  شکود. سازی فرآیند میبرش، صافی سطح و ... بوده و با در نظر گرفتن این پارامترها سبب بهینه پیشروی، عمق

زارهای تراشکاری از لحاظ جنس و هندسه و زوایکا آشکنا   با انواع مختلف اب تراشکاری( )ابزارهایفصل پنجم 

کاری توضیحاتی ارائه شده است. شده و سپس درباره هلدرهای مختلف تراشکاری و همچنین انواع سیاالت خنک

هکای  و بخکش  CNCهکای  باشد دربکاره دسکتگاه  که فصل آخر می پیشرفته( تراش های)ماشینفصل ششم 

اینسکرت، انکواع    هلکدرها، نامگکذاری   و رایانه، انواع ابزارها با  CNCدستگاه ارتباط شیوه آزادی، مختلف آن، درجات

 و غیره بحث شده است. CNCهای تراش بستر ماشین
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