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تعیین دور پرداخت کاری
 ب��رای روتراش��ی قط��ر 20 با س��رعت برش��ی

 35m/mm نقطه تالقی را به دس��ت آورده و خط 
مورب را رس��م کنی��د. همان طور که در ش��کل زیر 

مشاهده می کنید.
با توجه به نمودار خط رس��م ش��ده فاصله کمی با 
دور 500 دارد بنابرای��ن دور مناس��ب برای مرحله 

پرداخت نهایی را همین دور درنظر می گیریم.
س��وال: اکنون که تعداد دوران را بدست آوردیم 

با چه پیشروی ، تراشکاری کنیم؟
مفهوم پیش��روی: عبارت اس��ت از مق��دار تغییر 
م��کان لبه برنده رنده بر حس��ب میلیمتر به ازاء یک 

دور گردش قطعه کار.
تفاوت بین سرعت برش و سرعت پیشروی:

سرعت برش را می توان بدین صورت نیز تعریف 
کرد:

مقدار راهی را که لبه برنده دنده بر حسب متر در 
مدت زمان یک دقیقه از محیط قطعه کار طی می کند 
ولی سرعت پیشروی: عبارت است از مقدار راهی را 
که لبه برنده دنده بر حسب میلیمتر درازاء  یک دور 
گردش قطعه کار در راستای محور کار طی می کند.

 )a( در هر مرحله به عمق بار )s( مقدار پیش��روی
در نظر گرفته شده در آن مرحله بستگی دارد.
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ال�ی درخشن کاری

و در پرداخت کاری

در نظر گرفته می شود.

مقادیر پیش��روی قابل دستیابی توسط دستگاه بر 
روی جدول )پیشروی- پیچ بری( تعیین شده است.

هنگام تنظیم پیشروی باید نزدیکترین عدد جدول 
به مقدار محاسبه شده در نظر گرفته شود.

)a( عمق براده
عمق براده )a( به عمق ب��راده کلی)t( ونیز تعداد  
دفعات مورد نظر برای تراش��کاری )I( بستگی داردبا 

توجه به شکل :
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d : قط��ر خام یا قطر قطع��ه کار قبل از تراش بر 

حسب میلی متر 
d : قطر نهایی قطعه کار پس از تراش بر حس��ب 
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میلی متر 
















































