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  مخروط تراشي
  

تراشيدن انواع مخروط هاي داخلي وخـارجي بوسـيله ماشـين تـراش باروشـهاي               
  : زيرامكان پذير است

  
  ف سوپرت فوقاني امخروط تراشي بوسيله انحر -1

 مخروط تراشي بوسيله انحراف خط كش راهنما  -2
 مخروط تراشي بوسيله انحراف دستگاه مرغك  -3

 

  يمخروط تراشي بكمك انحراف سوپرت فوقان -1
  

. شود  خروط هاي داخلي و خارجي كوتاه ازاين روش استفاده ميـ          براي تراشيدن م  
. زات مولد مخـروط باشـد       ادر اين روش حركت دستگاه سوپرت فوقاني بايد به مو         

2(براي اين كار بايستي سوپرت فوقاني به اندازه زاويه شيب مخروط            
α(    كه به نام

بـراي رسـيدن بـه ايـن        . روف است ، انحراف داشته باشد       زاويه تنظيم سوپرت مع   
  :هدف دو روش بشرح زير وجود دارد 

  
  :استفاده از شابلن يا درن مخروطي استاندارد ) الف 

  
در اين روش در قسمت رنده گير ماشين تراش يك ساعت اندازه گير بنحوي كـه                

پـس از   . دنـد    مـي بن    ، ميله لمس كننده اش روي بدنه شابلن يا درن قرار گيـرد           
تنظيم  ، موقعي كه سوپرت را در امتداد مولد مخروط نمونه حركـت مـي دهنـد                  

در ايـن حالـت پيچهـاي       . ساعت اندازه گير نبايد هيچگونه انحرافي را نشان دهد          
مربوطه را سفت كرده و پس از باز كردن مخروط نمونه ، قطعه كـار تراشـيدني را             

  .به جاي آن مي بندند 
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  : روش محاسبه ) ب
  

سپس از روي صفحه مـدرج ،        در اين روش زاويه شيب مخروط را حساب كرده و         
سوپرت فوقاني را به اندازه زاويه محاسبه شده ، منحـرف وپـيچ هـاي مربوطـه را                  

  .سفت كرده و مخروط را مي تراشند 
  

  
س از محاسبه تانژانت زاويه و مراجعه به جدول مثلثاتي ، مقـدار زاويـه انحـراف                 پ

  .سوپرت را تعيين مي كنند 
  

  : مسئله نمونه 
  

زاويه انحراف سـوپرت فوقـاني جهـت تراشـيدن مخـروط ناقـصي بـا مشخـصات                  
mmD mmd و =20 mml   و  =14   .ا محاسبه كنيد    ر=20
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  مخروط تراشي بكمك انحراف خط كش راهنما -2
  

اي توپر و تو خـالي  بكمك خط كش راهنما ي مخروط تراشي مي توان مخروط ه 
بـا ايـن روش     .  درجـه و بـار خـود كـار تراشـيد             15را با زاويه تنظيم حداكثر تـا        

تراشيدن مخروط هائي كه طول آنها از طول خط كـش راهنمـا كـوچكتر باشـند                 
در اين روش الزم است كه خط كش راهنما را به انـدازه زاويـه       .امكان پذير است    

( تنظيم  
2

α  (    در بعـضي از ماشـين هـا كـه مقـدار انحـراف             . انحراف داده شود     
  خط كش راهنما بجاي درجه بر حسب ميليمتر مـدرج شـده انـد بايـستي طـول                  

  .را نيز بحساب آورد   ) 1L( خط كش راهنما 
  
  

2
α= زاويه تنظيم خط كش راهنما                            

l
dDtg

2
2 −
=α  

  l  =طول مخروط  
1L=    طول خط كش راهنما بر حسبmm      

S = مقدار انحراف خط كش راهنما  بر حسبmm     

1   ⇐ مركز دوران در انتهاي خط كش                    
2

L
l

dD
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−
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          ⇐    مركز دوران در وسط خط كش                  
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  :مسئله نمونه 
  

 بـا    اي ميخواهيم بكمك انحراف خـط كـش راهنمـا ي مخـروط تراشـي ، قطعـه                
ــر را  ــصات زي ــيم مشخ mmD:     بتراش mmd  و =50 mml  و =43 140=   

  : حساب كنيد 
  .زاويه انحراف خط كش راهنما را ) الف 
 مقدار انحراف خط كش راهنما را بـر حـسب ميليمتـر در صـورتيكه طـول              )  ب    

  .كش در انتهاي آن باشد  ميليمتر بوده و مركز دوران خط 500خط كش راهنما 
      مقدار انحـراف خـط كـش راهنمـا را بـر حـسب ميليمتـر اگـر مركـز دوران                     ) ج  

  .خط كش در وسط آن باشد
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  مخروط تراشي بكمك انحراف دستگاه مرغك -3

  
با اين روش فقط مي توان مخروط هاي ناقص تو پر ، با طول بلند و شيب كـم را                    

روش كار به اين ترتيب است كـه مرغـك را           . اشيد  با حركت پيشروي خود كار تر     
. گيرد ولد مخروط موازي محور ماشين قرار  بايستي به اندازه اي منحرف كرد كه م       

  : براي محاسبه انحراف دستگاه مرغك از فرمول هاي زير استفاده مي شود 
  

  

s = اندازه انحراف مرغك بر حسبmm      اله مخروط بدون دنب   ⇐    
2

dDs −
=  

L =  طول تمام قطعه كار بر حسبmm                                          

l =  طول مخروط بر حسبmm       مخروط دنباله دار          ⇐  
l
LdDs ×

−
=

2
  

maxs =ك   غن مقدار مجاز انحراف مربزرگتري                                            
50max
Ls =  

  

  
تا      ) S( الزم به تذكر است كه مقدار انحراف مرغك         

50
 طول قطعه كار مجـاز      1

(  بوده      
50
LS و اگر مقدار انحراف بيشتر از        ) ≥

50
  طول قطعـه كـار باشـد ،          1

   بدليل سطح تماس كم بين مرغـك و سـوراخ جـاي مرغـك ، قطعـه كـار در اثـر         
و اگـر در مـوارد     عكس العمل نيروي برش از درگيري با مرغك خـارج مـي شـود             

رغـك كمـي بـيش از        ضروري الزم باشد مقدار انحـراف م      
50
L       باشـد بايـستي از  

 از  Lدر اين صورت بـراي دقـت بيـشتر ، انـدازه             . مرغك سر كروي استفاده شود      
  .مركز كره اندازه گيري مي شود 
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  : مسئله نمونه 
  

  : براي تراشيدن مخروط دنباله داري با مشخصات زير 
mmD mmd و=82 mml  و=77 mmL  و =112   :    حساب كنيد =184
  .              را Sانحراف مرغك ) الف 

  .مقدار مجاز انحراف مرغك ماكزيمم را ) ب  
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كزيمم اچون مقدار انحراف مرغك محاسبه شده از مقدار مجاز انحراف مرغـك مـ             

بزرگتر است امكان تراشيدن ايـن مخـروط نيـست ولـي در صـورت اجبـار بـراي                   
 اين مخروط ميتوان از مرغك سـر كـروي اسـتفاده كـرده و مخـروط را                  تراشيدن
  .تراشيد 
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  پيچ و مهره
  
ل حركت و آب بندي ، كـه فـرم          ا انتق ،پيچ ها وسايلي هستند براي اتصال موقت        

  دندانه آنها بستگي به كار بردشان داشـته و ممكـن اسـت كـه بـه فـرم مثلثـي ،                     
  .ته شوند ذوزنقه اي و يا به فرم هاي ديگر ساخ

  
  مشخصات پيچ و مهره 

  

  
ابعاد  استاندارد  كرده اند ، كه در زيـر            انه و ساير  پيچ و مهره ها را از نظر فرم دند        
  : به محاسبات آنها مي پردازيم   

  

 DIN پيچ دنده مثلثي ميليمتري نرم -1
  

  و درجه بوده    60 و زاويه دندانه آن      كليه اندازه هاي اين پيچ ها بر حسب ميليمتر        
ي براي اين عالمت اختصار. دنده در اين پيچ ها تخت و ته دنده گرد مي باشد           سر

   6/2M ميليمتر ،6/2پيچ ها مثالً براي پيچي به قطر خارجي 

d = قطرخارجي پيچ                                       D =قطر خارجي مهره  
1d=       1                                 قطر داخلي پيچD =لي مهرهقطر داخ  
2d= 2                                     پيچ متوسطقطرD =قطر متوسط مهره  
r = ته دندهشعاع قوس سر و                              t = ارتفاع دنده مهره  
p =  گام پيچ و مهره                                      α  =زاويه دنده  
h =    ارتفاع دنده پيچ                                 z =تعداد دنده در اينچ  
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  : براي محاسبه ابعاد اين پيچ ها از فرمول هاي زير استفاده مي شود 

  

 hdDd 211 −==                                                            pth 6495.0==      
  
hdDd −== 22                        °= 60α                           pr 1082.0=  

  
  : مسئله نمونه 

  ميليمتر را در نـرم     3.5گام  ا   ب M30محاسبات الزم جهت تراشيدن پيچ و مهره        
DIN انجام دهيد .  

                                                                                  mmp 5.3=                 mmDd 30==   
                                                                           mmph 27.25.36495.06495.0 =×==  

                                                  mmhdDd 46.25)27.22(30211 =×−=−==  
                                                                    mmhdDd 73.2727.23022 =−=−==  

                                                             mmpr 3787.05.31082.01082.0 =×=×=                     
o60=α  زاويه دنده   

  

 ISO پيچ دنده مثلثي ميليمتري نرم -2
  

ـ                         درجـه  60ده آن نيـز     كليه اندازه هاي ايـن پـيچ برحـسب ميليمتـر و زاويـه دن
عالمـت  . در اين پيچ ها سـردنده تخـت وتـه دنـده گـرد شـده اسـت                   . مي باشد   

اختصاري در اين پيچ ها مشابه عالمت در نرم دين مي باشد بـا ايـن تفـاوت كـه                    
ــرد  ISOعالمــت اختــصاري  ــرار مــي گي ــا ق ــو آنه ــال عالمــت.  جل ــوان مث          بعن

ISO-M16      يليمتري در نرم      نشان دهنده پيچي است مISO .     براي محاسـبه
  : ابعاد اين پيچ ها از فرمول هاي زير استفاده مي شود 
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  : مونه مسئله ن

  
ـ  ISO-M30محاسبات الزم براي تراشيدن پيچ و مهره          ميليمتـر را    3.5 گـام    ا ب

  .انجام دهيد 
  پـــيـــــچ) الف 

                                                                           mmp 5.3=         mmd 30=  

                                                  mmph 14.25.36134.06134.0 =×==  

                                             mmhdd 72.25)14.22(3021 =×−=−=  

                       mmpdd 73.27)5.36495.0(306495.02 =×−=−=  

                                                      mmpr 5.05.31443.01443.0 =×==  
  

  ــهـــــرهمـ) ب
                                                                                                                                                    mmdD 30==     

                                                                              mmpt 92.15.35413.05413.0 =×==  
                                                                                              mmpdD 5.265.3301 =−=−=  

                                                                                                                                    mmdD 73.2722 ==  
  

فرق پيچ هاي نُرم ايزو ونُرم دين در بزرگي شعاع ته دنده پيچ و بزرگي تختي تـه                  
هـم   ولي اندازه هاي قطر متوسط ، گام و زاويه دنده آنها بـا            . دنده مهره مي باشد     

طر داشـتن قـوس زيـاد تـه دنـده ، در مقابـل               اپيچ هاي نُرم ايزو بخـ     . يكي است   
  . نيروهاي وارده مقاوم ترند 

   pdD −=1                                        hdd 21 −=                                                     ph 6134.0=  
pr 1443.0=                        pdDd 6495.022 −==                                pt 5413.0=    

°= 60α  
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 ميليمتر بيشتر است را مي توان 3ي نُرم دين كه قطر خارجي آنها از       كليه پيچ ها  
در حاليكه پـيچ هـاي نُـرم ايـزو در           . با مهره هاي نُرم ايزو مورد استفاده قرار داد          

مهره هاي نُرم دين به شرطي درگير مي شوند كه قطر سـوراخ مهـره آنهـا طبـق                   
   .يزو سوراخ شده باشد ااندازه نُرم 

 
  )اينچي ( ثلثي ويتورث  پيچ دنده م-3

  
   درجـه   55كليه اندازه ها در اين سيستم بر حسب ايـنچ بـوده و زاويـه دنـده آن                   

گام اين پيچ ها بر حـسب       .در اين پيچ ها سر وته دنده گرد شده است           . مي باشد   
دنده در يك اينچ يعني گام       16  مثالً پيچ . تعداد دنده در يك اينچ بيان مي شود         

″پيچ  

16
عالمت اختصاري اين پيچ ها عالمت اينچ مـي باشـد كـه روي              .  است     1

″مـثالً عالمـت     . عدد مربوط به قطر خارجي پيچ نوشته مي شـود           

8
 يعنـي پـيچ     3

ويتورثي كه قطر خارجي آن 
8
  .اينچ مي باشد  3

  
  

 

     hdDd 211 −==                       pth 64.0==                     
Z

p 4.25
   برحسب ميليمتر=

          hdDd −== 22                        pr 137.0=                     
Z

P 1
   برحسب اينچ    =

°= 55α  
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  : مسئله نمونه 
″محاسبات الزم جهت ساخت پيچ و مهره ويتورث           

4
  را برحسب ميليمتر انجام      3

  . دنده وجود داشته باشد 10در صورتيكه در هر اينچ از طول آن . دهيد 
  

                                                  mm
Z

P 54.2
10

4.254.25
===                 INZ ×= 10  

                                                                                    mmDd 05.19
4

4.253
4
3

=
×

=
″

==  

                                                                      mmpth 625.154.264.064.0 =×===  
                                                            mmhdDd 8.15625.105.19211 =−=−==  

                                                           mmhdDd 43.17625.105.1922 =−=−==  
                                                                            mmpr 348.054.2137.0137.0 =×==  

  
        

  پيچ هاي دنده ريز
اي عمـق  پيچ هاي دنده ريز بدليل داشتن گام كوچكتر از پـيچ هـاي نرمـال ، دار       

رد استفاده پيچ هاي دنـده ريـز در لولـه هـاي جـدار             مو. دنده كمتري مي باشند     
در مـواردي كـه   . نازك ، لوله هاي گاز و وسايل انـدازه گيـري دقيـق مـي باشـد           

 پـيچ هـا     ناخواسته مورد نظر باشـد نيـز از ايـ         اطمينان در مقابل عدم باز شدن ن      
در عالمت اختصاري اين پيچ ها در كنار انـدازه قطـر خـارجي              . استفاده مي شود    

مثالً عالمت اختصاري پيچ دنده ريـز بـه         . پيچ مقدار گام آنها نيز نوشته مي شود         
   . مي باشد M×5.136 ميليمتر 5/1 ميليمتر و گام 36جي رقطر خا
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در پيچ هاي ويتورث دنده ريز قطر خارجي برحسب ميليمتر و گام برحسب ايـنچ               

″مثالً عالمت اختصاري    . مشخص مي شود    
×

10
160W       مـشخص كننـده پيچـي 

 ميليمتر و گام 60است ويتورث با قطر خارجي 
10
  .  اينچ 1

چ هاي دنده ريز ميليمتري واينچـي       الزم به تذكر است كه محاسبات مربوط به پي        
  .مانند پيچ هاي نرمال مي باشد 

  
    پيچ ويتورث  لوله -4

  
اين پيچ ها كه معموالً روي لوله ايجاد مي شوند ، از نظر پروفيل دنده مانند پـيچ                  
هاي ويتورث معمولي مي باشند  ، با اين تفاوت كه پيچ هاي ويتورث لوله نسبت                

.  مـي باشـند   اي تعداد دنـده در ايـنچ بيـشتري     داربه پيچ هاي ويتورث معمولي  
درعالمت .  درجه و سر و ته دنده كمي كرد شده است            55زاويه دنده اين پيچ ها      

اختصاري اين پيچ ها عدد نوشته شده ، مربوط به قطر خارجي پـيچ نبـوده بلكـه                  

بعنـوان مثـال عالمـت اختـصاري         . مربوط به قطر آبدهي لوله مـي باشـد          
″

4
3R 

) قطر آبدهي (مشخص كننده پيچ ويتورث لوله اي است كه قطر قسمت داخل آن           
قطر و تعداد دنده در اينچ اينگونه از پيچ ها از جدول بدست              . اينچ مي باشد     4/3

  .آمده  و بقيه محاسبات مانند پيچ هاي اينچي معمولي انجام مي گيرد 
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  : مسئله نمونه 
2تراشيدن پيچ ويتورث لوله محاسبات الزم جهت  ′′R را انجام دهيد  .  

  
                                                INZ ×= mmd    و   11     از جدول⇒=62.59

                                                                                          mm
Z

P 31.2
11

4.254.25
===  

                                                                     mmph 48.131.264.064.0 =×==  
                                       mmhdd 66.56)48.12(62.5921 =×−=−=          

                                                         mmpr 316.031.2137.0137.0 =×==   
  

  :تمرينات 
  

     در  M20مطلوب است محاسـبات الزم جهـت تراشـيدن پـيچ و مهـره                - 1
   .DINنرم 

    راISO در نــرم M27محاســبات الزم جهــت تراشــيدن پــيچ و مهــره  - 2
 .انجام دهيد 

 
  DIN را در نرم M×260محاسبات الزم جهت تراشيدن پيچ و مهره  - 3

 .نجام دهيد       ا

محاسبات الزم جهت تراشيدن پيچ و مهره  - 4
″

4
 .   را انجام دهيد 31

 

 محاســبات الزم جهــت تراشــيدن پــيچ و مهــره  - 5
″

×
10
160W را انجــام  

  .دهبد

محايبات الزم جهت تراشيدن پيچ  - 6
″

2
1R را انجام دهيد .  
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  پيچ هاي حركتي
  

 هاي حركتي پيچ هايي هستند كه حركت دوراني پيچ را به كمك مهـره بـه                  پيچ
از انواع پيچ هاي حركتي مي توان پيچ هاي دنـده           . حركت خطي تبديل ميكنند     

 . ذوزنقه ، دنده اره اي و دنده گرد را نام برد 
  
 ISO پيچ دنده ذوزنقه نرم -1

  

از . درجه مي باشد    30 آن   تمام اندازه هاي اين پيچ برحسب ميليمتر و زاويه دنده         
. اين پيچ ها جهت انتقال حركت در ماشين هاي ابزار و پرسها استفاده مي شـود                 

پيچ در اين سيستم با مهره خود داراي مقـداري لقـي اسـت و فـشار روي سـطح                    
. مقدار لقي با توجه به گام طبق جدول مـشخص مـي شـود               . جانبي اثر مي كند     

       ميليمتـر و گـام     24 پيجـي بـه قطـر خـارجي          عالمت اختصاري اين پيچ ها براي     
  .  مي باشد rT×524 ميليمتر 5
  

  

  گام
14……44  6……..12  2……5  1.5  

  نرم   لقي

1  0.5  0.25  0.15  a   لقي ته =  لقي سر دنده
  دنده

I S O  

o.5  0.25  0.25  a   لقي سر دنده  
1.5  0.75  0.5  

1a  لقي ته دنده  
D I N  
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   )I S O( پيچ ميليمتري دنده ذوزنقه اي  نرم 
g =                                  تعداد راه پيچapth +== 5.0                                                                    

P
Pg h=       

b =                       پهنا ي سر دندهpdDd 5.022 −==                                                         hdd 21 −=    
a =                          لقي سر و ته دنده                    pdD −=1                                                         adD 2+=  

ph =                                   گام حقيقي پيچ                       °= 30α                                apb 54.0366.0 −=    
α =زاويه دنده  

     
  :مسئله نمونه 

  
  . را انجام دهيد rT×420محاسبات الزم جهت تراشيدن پيچ و مهره 

  
  چ  ــ       پي) الف 

                   mma mmp  ازجدول  و  ⇒=25.0 mmd  و   =4 20=  
mmah 25.225.045.054.0 =+×=+=  
mmhdd 5.15)25.22(2021 =×−=−=  

     mmapb 329.1)25.054.0()4366.0(54.0366.0 =×−×=−=  
  
  

  مهـــــره) ب
mmadD 5.20)25.02(202 =×+=+=  

mmpdD 164201 =−=−=  
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  DIN  پيچ دنده ذوزنقه نرم -2
  

 هستند و تنها فرق آنهـا در لقـي          ISO  مشابه پيچ هاي نُرم       DINپيچ هاي نُرم    
  .سر وته دنده مي باشد 

  
                                    D I N( پيچ ميليمتري دنده ذوزنقه اي نرم 

  
hdd 21 −=                           aph += 5.0                                         adD 2+=                    

tDD 21 −=     )2(5.0 1aapt −+=                pdDd 5.022 −==                  

  
  :مسئله نمونه 

 انجـام   DIN را در نُـرم  rT×524محاسبات الزم جهت تراشيدن پـيچ و مهـره   
  .دهيد 

                  mma mma         و                 =25.0 75.01 =    
mmaph 75.225.0)55.0(5.0 =+×=+=  

          mmaapt 25.2)750.025.02(55.0)2(5.0 1 =−×+×=−+=  
mmhdd 5.18)75.22(2421 =×−=−=  

   
  

mmadD 5.24)25.02(242 =×+=+=  
mmtDD 20)25.22(5.2421 =×−=−=  

mmpdDd 5.21)55.0(245.022 =×−=−==  
         mmapb 695.1)25.054.0()5366.0(54.0366.0 =×−×=−=  
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  چند راههپيچ هاي 
  

وران كـم ،    از پيچ هاي چند راهه در مواردي استفاده مي شود كه الزم باشد بـا د               
مانند پـيچ هـاي محـرك    . حركت خطي بيشتري در جهت طولي پيچ بوجود آيد        

      پـرس هـا ، پـيچ حلـزون ، پـيچ سـر قلـم خودنـويس هـا ، پـيچ تنظـيم فاصــله            
    تعداد شـيارهاي مـارپيچي كـه در روي ميلـه پـيچ ايجـاد                .دوربين هاي عكاسي    

ابراين پيچ يك راهـه داراي      بن. مي شود ، مشخص كننده تعداد راه پيچ مي باشد           
     يك شيار مارپيچ ، پيچ دوراهـه داراي دو شـيار مـارپيچ و پـيچ سـه راهـه داراي                    

درپيچ هـاي چنـد راهـه دو گـام          . سه شيار مارپيچ در روي ميله پيچ خواهد بود          
  :تعريف مي شود 

  
   )Ph(  گام حقيقي –الف 

ل مهـره را گـام حقيقـي        مقدار تغيير مكان پيچ به ازاء هر دور گردش آن در داخ           
     پيچ هـا ماشـين بـر مبنـاي گـام حقيقـي تنظـيم                اين در موقع تراشيدن  . گويند  

  .مي شود 
  
   )P(   گام ظاهري -ب

    در موقـع تراشـيدن ايـن گونـه         . فاصله بين دو دنده مجاور را گام ظاهري گويند          
  . پيچ ها مقدار عمق دنده برمبناي اين گام محاسبه مي شود 

  
        ين تصور پيش آيد كه با زيـاد در نظـر گـرفتن گـام پـيچ يـك راهـه نيـز                      شايد ا 

مي توان به هدف پيچ هاي چند راهه رسيد ، ولي اين اشكال پيش خواهد آمـد ،                  
كه عمق دنده زياد شده و سطح مقطع داخلي پيچ كم شده و پيچ استحكام كافي                

  .را نخواهد داشت 
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  تراشيدن پيچ هاي چند راهه
  
  

    :روش اول
ند راهه  ابتدا راه اول را تراشيده و سـپس بـا گردانيـدن               چدر تراشيدن پيچ هاي     

به اندازه   ) بدون گردش ميله هادي     ( قطعه كار   
2
) در پيچ هاي دو راهـه       (  دور   1

و  
3
و بالخره   ) در پيچ هاي سه راهه      ( دور 1

g
 پيچ هاي چند راهـه ، راه        ور در  د 1

ز صـفحه   براي گرداندن قطعه كـار بهتـرين راه ، اسـتفاده ا           . بعدي را مي تراشند     
  .مجهز به دستگاه تقسيم مي باشند نظام 

  
  : روش دوم 

  
ار در به كمك سوپرت فوقاني مي توان رنده پيچ بري را بدون گردانـدن قطعـه كـ          

 ايـن منظـور پـس از تراشـيدن راه اول ،             براي.  نمود     امتداد شيار بعدي  تنظيم      
رنده را به كمك سوپرت فوقاني به اندازه گام ظاهري تغيير مكـان داده و سـپس                 

  .راه بعدي را مي تراشند 
   

  :راهنمائي 
61832عالمت مشخصه    PTr    نشان دهنده پيچ دنده ذوزنقه چند راهه به قطر            ×

.  ميليمتر ميباشد  6تر و گام ظاهري     يليم م 18 ميليمتر و گام حقيقي      32خارجي  

در پيچ هاي چند راهه براي بدست آوردن تعداد راه از فرمول             
P
Pg h=    اسـتفاده  

    .مي شود 
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  : مسئله نمونه 
61832پيچ دنده ذوزنقه     PTr   بوسـيله ماشـين تـراش تراشـيده خواهـد شـد ،               ×

  .ين پيچ را انجام دهيد محاسبات الزم براي تراشيدن ا
  

3
6

18
===

P
P

g h     و        mmPh mmP      و     =18 mmd      و    =6 32=  

                                                                            mmaPh 5.35.0)65.0(5.0 =+×=+=  
                                                                                  mmhdd 25)5.32(3221 =×−=−=  

                                                                            mmPdd 29)65.0(325.02 =×−=−=  
             mmaPb 926.1)5.054.0()6366.0(54.0366.0 =×−×=−=   

 

  ل رنده هاي پيچ بريزاويه آزاد بغ
  

 درجه در نظر مي گيرند و       2-4چون زاويه آزاد بغل رنده هاي پيچ بري را معموالً           
در پيچ هاي بـا گـام زيـاد بـه مراتـب              ) α( با توجه به اينكه زاويه پيچش شيار        

كـردن  بيشتر از مقدار زاويه آزاد بغل رنده مي باشد ، لذا براي جلـوگيري از گيـر                  
 پايين رنده به بغل شيار پيچ بايستي بغل رنده را به اندازه مجموع دو زاويـه فـوق                 

ــذكر يعنــي  ــه .  ســنگ زد  )o4.........2+α (ال ــراي محاســبه زاوي     از   ) α(  ب

فرمو ل 
π

α
×

=
2d
P

tg h استفاده مي شود .   

 آزاد بغل رنده در مسئله نمونه فوق برابر خواهـد بـود             كه باتوجه اين مطلب زاويه    
  :با 

                                                                   1975.0
1.91

18

14.329

18

2
==

×
=

×
=

π
α

d
hP

tg  

                                                                                                                       01,111975.0 ′=⇒= oααtg  

                                                                                01,15401,114......21 ′=+′=+= ooooαα  
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  :تمرينات 
  
  

52036محاســبات الزم جهــت تراشــيدن پــيچ و مهــره      - 1 PTr    را در ×
 .نده را محاسبه نمائيد  انجام داده و زاويه آزاد بغل رISOسيستم 

  
ــره     - 2 ــيچ و مهـ ــيدن پـ ــت تراشـ ــبات الزم جهـ          را درrT×856محاسـ

  .  انجام داده و زاويه آزاد بغل رنده را محاسبه نمائيد DINسيستم 
   

  ميكرومتر
  

  ميليمتـر    01/0از ميكرومتر براي اندازه گيري و كنترل اندازه هايي كه دقت آنها             
  . ست ، استفاده مي شودبه باال ا

  

  ساختمان ميكرومتر خارجي
  

يـك فـك    ميكرومتر خارجي كه براي كنترل ابعاد خارجي به كار مـي رود داراي              
فك ثابت روي كمان ميكرومتـر نـصب شـده          .  مي باشد    ثابت و يك فك متحرك    

غالف و كمان ميكرومتر يك پارچه بوده و روي غـالف داخلـي تقـسيمات               . است  
در انتهاي اين غالف سوراخ قالويز شده اي قرار دارد          . م شده است    ميليمتري انجا 

      سـمت چـپ ميلـه پـيچ         .لـه پـيچ ميكرومتـر را تـشكيل مـي دهـد              كه مهره مي  
اندازه گير ، فك متحرك ميكرومتر را تشكيل داده و سمت راست آن توسط بوش              

يـز  محيط قسمت پوسته خـارجي ن      .مخروطي با پوسته خارجي مربوط مي باشد        
قسمت پيچ شده ميله پيچ اندزه گيري در داخـل مهـره   . تقسيم بندي شده است   
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قرار داشته و با گرداندن يك دور پوسته خارجي ميله پيچ بهمراه پوسته به اندازه               
  . گام پيچ حركت خواهد كرد 

  
براي تثبيت فك متحرك معموالً از ترمز حلقه اي استفاده مي شود كه به كمـك                

براي . حركت ناخواسته ميله پيچ اندازه گيري جلوگيري مي كند          مكانيزم لنگ از    
جلوگيري از اعمال فشار بيش از حد فك ها به سطح انـدازه گيـري ، در انتهـاي                   
ميله پيچ ضامن جغجغه اي تعبيه شده است كه در حالت عادي مي تواند پوسـته                

 اعمـال   اندازه گيري را بچرخاند ، ولي در اثر تماس فك متحرك بـا سـطح كـار و                 
فشار زياد ، جغجغه هرز كار كرده و نشان مي دهد كه فشار فك متحرك به حـد                  

  .كافي رسيده است 
   

  
           mm  25- 0:ميكرومتـر هـا را  بـا ميـدان هـاي انـدازه گيـري متفـوتي ماننـد          

 ، mm 50- 25 ، mm 75- 50  ، mm 100- 75 مي سازند ....   و .  
  
 

  روش خواندن ميكرومتر
  

بنـابراين در هـر دور      .  ميليمتر مـي باشـد       5/0ميله پيچ ميكرومترها معموالً     گام  
 ميليمتـر بـه جلـو و عقـب         5/0گردش ميله پيچ و پوسته مربوط به آن به انـدازه            

 قسمت مـساوي تقـسيم بنـدي        50قسمت مخروطي پوسته به     . حركت مي كند    
( اگر پوسته را به اندازه يكـي از درجـات          . شده است   

50
بگـردانيم ، فـك   )  دور 1

mm01.0متحرك به اندازه    
50

5.0
پس دقـت  .  به جلو و يا عقب حركت مي كند    =

ميكرومتر 
100

   .  ميليمتر مي باشد 1
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ميكرومترهايي كه گام ميله پيچ اندازه گيري آنها يك ميليمتر مي باشد ، قسمت              
بديهي است كـه    .  قسمت مساوي تقسيم شده است       100 مخروطي پوسته آنها به   

mm01.0دقت اين ميكرومترها نيـز    
100

1
بـراي خوانـدن انـدازه      .  خواهـد بـود      =

ميكرومتر ابتدا از روي غالف داخلي كه داراي تقسيمات ميليمتـري اسـت انـدازه               
ه وسـپس از  كامل ميليمتر و يا نيم ميليمتر را در امتداد لبه جلوئي پوسته خوانـد         

روي تقسيمات قسمت مخروطي پوسته صدم هاي ميليمتـر را مـشخص كـرده و               
  . آنها را با هم جمع مي كنيم 

   
  ميكرومتر اينچي

″(  دنده در اينچ     40پيچ اين ميكرومترها اغلب     
=

40
بنـابراين بـازاء    . دارند  )  گام   1

502.0هر دور گردش پوسته ، فك متحرك بـه انـدازه              
40
1 ′′=
  حركـت خواهـد      ″

   .كرد

 قسمت مـساوي تقـسيم       40 روي تقسيمات اصلي غالف يك اينچ را به          
502.0 بنابراين اندازه هر يك از تقـسيمات اصـلي آن         . كرده اند   

40
1 ′′=
  و   ″

1.0502.04فاصله هر چهار قسمت آن برابر        از طـرف   .   خواهد بود     ×′′=′′
 قـسمت مـساوي تقـسيم       25ط قسمت مخروطي پوسته را به       گر محي دي

پس بازاء گردش يك تقسيم از پوسته ، فك متحرك به اندازه            . نموده اند   
″

=

″
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  حركت ميكند ، لذا دقت اين ميكرومترها          
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ت كـه ابتـدا مقـدار ايـنچ را          به اين ترتيب اسـ     ميكرومتر ها روش خواندن اينگونه    

و ) اينچ  باشـد اول يـك ايـنچ           1 -2 با ميدان تلرانس     ميكرومترمثالً اگر   (خوانده  
  ايـنچ و در انتهـا مقـدار         025/0 ايـنچ را وبعـد تعـداد خطـوط           1/0سپس مقـدار    

 اينچ را از روي غالف خارجي خوانده و هر چهار عدد را با جمع مي كنـيم       001/0
 .  
  

              :        مثالً 
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