اصول تراشکاری

قغؼات تشاضکاسی داسای هقاعغ دایشُ ای ضکل اص قثیل هیلِ ّای سادُ ٍ غیش سادُ ،هیلِ ّای پیچ ضذُ ،پَلکْا ،تَضْا ٍ
ًظائش ایٌْا هی تاضذ کِ قغؼات اغلی هاضیي ّا ٍ دستگاّْا ٍ اسثاتْای فٌی سا تطکیل هی دٌّذّ .وچٌیي ػذُ صیادی اص
اتضاسّا هاًٌذ تیغِ فشص ،هتِ ّا ،تشقَّا ٍ ،قالٍیضّا ّن داسای هقاعغ گشد ّستٌذ .تٌاتش هَاسد استؼوال خاغی کِ قغؼات
تشاضکاسی تایذ داضتِ تاضٌذ آى ّا سا اص هَاد هختلف هثالً اص فَالد ،چذى ،تشًض ،تشًح ،هس ،فلضات سثک ،چَب ٍ یا هَاد
هػٌَػی ٍ ًظائش آى ّا هی ساصًذٍ.ضغ سغح خاسخی قغؼات تشاضکاسی هی تَاًذ هتفاٍت تاضذ.
تشای تذست آٍسدى فشم استَاًِ ایی ،قغؼِ کاس سا تَسظ هاضیي تشاش تِ دٍس هحَس خَدش( هحَس گشدش) حشکت هی
دٌّذ.دس هَقغ گشدش قغؼِ کاس تا اتضاس تشًذُ ایکِ هقاتل آى تستِ ضذُ ٍ تشای خذا کشدى تشادُ اص سٍی آى است تشخَد
هی کٌذ .ایي عشیقِ ػول تشادُ گیشی سا« چشخ یا تشاش کاسی » هی گَیٌذ ٍ اًدام کاس هستلضم چٌذ حشکت هتفاٍت
است.
فشم ّای هختلف قغؼات تشاضکاسی سا اص عشیق اًدام یک سشی کاسّای هتفاٍت تذست هی آٍسًذ ٍ تٌا تشآى کِ قغؼات
اص خاسج یا داخل تشاضیذُ ضًَذ .تغَس هختػش تِ ایي غَست هطخع هی کٌٌذ:
( تشاش خاسج) ( تشاش داخل).
قغؼات استَاًِ ضکل اص عشیق عَل تشاضی(سغَح غاف)،اص عشیق ػشؼ تشاضی ،قغؼات هخشٍعی اص عشیق هخشٍط
تشاضی ٍ تاالخشُ قغؼات فشم داس اص عشیق فشم تشاضی ٍ پیچْا اص عشیق پیچ تشاضی ساختِ هی ضًَذ.
تشای آًکِ کلیذ هسائل تشاضکاسی حل ضذُ ٍ تتَاى اًَاع هختلف کاسّا سا چشخکاسی ًوَد هاضیي ّای تشاش سا تِ اًَاع
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هختلف ساختِ اًذ هتذاٍلتشیي ایي هاضیي ّا ّواى تشاش هؼوَلی یا تشاش هشغک داس است ٍ .اًَاع هْن دیگشآى ،هاضیي
پطیاًی تشاش ٍ هاضیي تشاش ػوَدی یا کاسٍسل است کِ کاسّای سَساخکاسی سا ّن اًدام هی دّذ .

قسوت ّای اغلی هاضیي تشاش هؼوَلی(هشغک داس (

چَى تشای تستي قغؼات کاس دسایي هاضیي اص یک یا دٍ هشغک استفادُ هی ضَد لزا اسن آى سا هاضیي تشاش هشغک داس
گزاسدُ اًذ ضوٌاً تِ آى هاضیي تشاش تا هیلِ کطص ٍ ّادی ٍ ّوچٌیي هاضیي عَل تشاش ّن هی گَیٌذ.
هیلِ کاس یاعاقاى ضذُ ٍ تَسیلِ آى تِ قغؼِ کاس گشدش دادُ هی ضَد.ایي هیلِ تِ عشص تسیاس خَتی یاعاقاى تٌذی ضذُ ٍ
کاهالً هحکن ًگِ داسی هی گشدد ٍ خٌس آى ّن اص تْتشیي فَالدّا است .اغلة اٍقات ایي هیلِ تَ خالی است ٍ هی تَاى
قغؼِ کاس یا هیلِ ای کِ تایذ سٍیص کاس اًدام ضَد اص داخل سَساخ آى ػثَس داد.
تستش یاعاقاى ّای ایي هیلِ سٌگ صدُ ضذُ اًذ .یا یاعاقاى ّایی کِ هؼوَالً تشای ایي هیلِ ّا هػشف هی ضًَذ اص ًَع
یاعاقاى ّای لغضضی ٍ یاعافاى ّای غلغکی هی تاضٌذ.
پَستِ داخل یا عاقاى ّای لغضضی اکثشاً اص خٌس تشًض ّستٌذ .یا عاقاى ّای غلغکی داسای اغغکاک کوتشی هی تاضٌذ.
هیلِ کاس تایستی دس یاعاقاى خَد تذٍى تاصی( لقی) کاس کٌذ.اگش یاعاقاى لقی داضتِ تاضذ سٍی سغح کاس تشاضیذُ ضذُ
ًاّوَاس ٍ تؼالٍُ ایي لقی تاػث خَاّذ ضذ کِ قغؼات فشم غیش استَاًِ ای تِ خَد تگیشًذ.
اص لقی یاعاقاى هی تَاى دس ًتیدِ هیضاى کشدى تا حذی خلَگیشی کشد.یاعاقاى ساچوِ ای یا غفحِ ای فطاسی کِ دس
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هَقغ تشاش دس خْت هحَس گشدش تَلیذ هی ضَد تِ خَد هی گیشد .سشهیلِ کاس پیچ ضذُ است ٍ اًَاع ٍسائل تستي سا هی
تَاى تِ سٍی آى پیچاًذ ،سَساخ هخشٍعی داخل آى تشای خاصدى هشغک است .هیلِ کاس حشکت خَد سا اص دستگاُ
حشکت اغلی هی گیشد.
دستگاُ حاهل ساپَست ،کِ حاهل سًذُ تشاضی کاسی تَدُ ٍ ٍسیلِ تٌظین حشکت تاس است .ایي دستگاُ فشم کطَی غلیثی
سا داسد ٍ ضاهل کطَی سٍهیضی ٍ دٍ کطَی دیگش دم چلچلِ تٌام کطَی ػشضی ٍ سٍئی است .کطَی سٍیی حاهل سًذُ
است ایي کطَّا تایستی دس ساٌّواّای خَد تذٍى لقی حشکت کٌٌذ .قسوت ّای هختلف ساپَست تشای تاس عَلی ٍ
ػشضی هوکي است تا دست ٍ پا تَسیلِ دٍ هیلِ ّادی ٍ کطص کِ دس خلَی هیض هاضیي ًػة ضذُ اًذ ٍ حشکتطاى سا اص
هیلِ کاس هی گیشًذ تغَس اتَهاتیک تِ حشکت دسآیٌذ.

دستگاُ هشغک:
ایي دستگاُ تِ هٌظَس تکیِ گاُ قغؼات کاس تلٌذ هَسداستفادُ ٍاقغ هی ضَد ٍ تِ اضافِ دس هَقغ سَساخ کاسی یا تشقَصدى
اتضاس تشًذُ سا تَسیلِ دًثالِ هخشٍعی کِ داسد تشآى سَاس هی ًوایٌذ .دستگاُ هشغک سا هی تَاى سٍی هیضهاضیي تغییش هکاى
داد ٍ دس ّش ًقغِ دلخَاّی هحکن کشد .تشای حشکت دادى هیلِ داخلی آى اص گشدش چشخ دستی اًتْای هشغک ٍ تشای
ثاتت ًگِ داضتي اص اّشم قسوت خلَئی آى استفادُ هی ضَد .
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هیض هاضیي:
کِ حاهل توام قسوت ّا ٍ قغؼات هاضیي تشاش است ٍ سٍی پایِ ّایی هستقش ضذُ ،دستگاُ ساپَست ٍ هتؼلقات آى ٍ
ّوچٌیي دستگاُ هشغک سٍی ساٌّواّای هیض حشکت هی کٌٌذ.ایي ساٌّواّا اغلة فشم هٌطَسی داسًذ ٍ هوکي است تخت
ّن تاضٌذ تشای تشاش کاسّایی کِ قغش تضسگ داسًذ قسوتی اص هیض هاضیي سا عَسی ساختِ اًذکِ قاتل دسآٍسدى تاضذ.
خؼثِ دًذُ تشای حشکت اغلی:
هیلِ کاس دس هَقغ تشاش قغؼات تایستی ًسثت تِ ٍضغ ٍ هطخػات کاس،دٍسّای هتفاٍت داضتِ تاضٌذ(.دٍس ػثاست اص
تؼذاد گشدش قغؼِ کاس دس ّش دقیقِ است).تشای تذست آٍسدى دٍسّای هختلف اص دستگاّی تِ ًام خؼثِ دًذُ اغلی
استفادُ هی ضَد کِ هؼوَالً خای آى دس صیش دستگاُ یاعاقاى هیلِ کاس است.تؼضی اٍقات هوکي است قسوتی اص خؼثِ
دًذُ اغلی دس داخل پایِ هاضیي خاساصی ضذُ تاضذ .تَسیلِ حشکت چشخ تسوِ ٍ چشخ دًذُ هی تَاى تؼذاد دٍس سا
تػَست پلِ کاًی (تا ٍاسغِ) تغییش داد ٍ هثالً اص 105تِ  214ٍ 151دٍس دس ّش دقیقِ.تِ اضافِ خؼثِ دًذُ ّایی ًیض یافت هی
ضًَذ کِ هوکي است تَسیلِ آى ّا تؼذاد دٍس سا غیش اص غَست پلِ کاًی (تال ٍاسغِ) تغییش داد.
اتضاسّای تشاضکاسی:
تشای خذا کشدى تشادُ اص سٍی کاسّای تشاضکاسی سًذُ ّای تشاضکاسی ٍ قلن ّای تشاضکاسی تکاس هی تشًذ .قذست اًدام
کاس اتضاسّا استثاط تا خٌس ٍ فشم لثِ تشًذُ اتضاس داسد.
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خٌس اتضاسّا ی تشاضکاسی:
خٌس اتضاس تایذ خَاظ ریل سا داسا تاضذ:
سختی ،هقاٍهت ،هقاٍهت سختی دس تشاتش حشاست ٍ هقاٍهت دس تشاتش سائیذگی.خٌس اتضاس تایذ سخت تاضذ تا لثِ تشًذُ
آى تتَاًذ دس داخل کاس ًفَر کٌذ ٍ اگش هقاٍهت تِ اًذاصُ کافی ًذاضتِ تاضذ لثِ تشًذُ هی ضکٌذ تِ اضافِ ّش اتضاس تایستی تا
اًذاصُ ای تتَاًذ دس هقاتل حشاست کِ دس اثش اغغکاک لثِ تشًذُ آى تا کاس تَلیذ هی ضَدهقاٍهت داضتِ ٍ سختی خَد سا
حفظ کٌذ ٍ تشای آى کِ خیلی صٍد دس اثش کاس سائیذگی پیذا ًکشدُ ٍ کٌذ ًطَد هی تایستی هقاٍهت هخػَغی دس تشاتش
سائیذگی داضتِ تاضذ.
تشای اتضاسّای تشاضکاسی خٌس هتفاٍت هػشف هی ضًَذ کِ ػثاستٌذ اص:
فَالد اتضاس غیشآلیاط :فَالدی است کِ 0/5تا  1/5دسغذ کشتي داسد ایي فَالد دس هقاتل حشاستی تشاتش تا  250دسخِ ساًتی
گشاد سختی خَد سا اص دست هی دّذ ٍ اص ایي خْت تشای سشػت تشضْای صیاد هٌاسة ًیست ٍسٍی ّویي ًظش ّن ایي
فَالد سا دس حاالت استثٌایی فقظ تشای ساختي سًذُ ّای تشاضکاسی هػشف هی کٌٌذ.اغلة فَالد اتضاس غیش آلیاط سا تِ ًام
فَالد کشتي ٍ یاتغَس سادُ تِ ػٌَاى فَالد اتضاس )(wsهی ًاهٌذ.
فَالد آلیاطداس :فَالدی است کِ غیش اص کشتي آلیاط آى ضاهل هقذاسی ٍ لفشام ،کشمٍ ،اًادیَم ،هَلیثذى ٍ ًظایشآى
است.فَالدّای آلیاط داس ًیض هوکي است هقذاس دسغذ آلیاط آى ّا کن ٍ صیاد تاضذ هثالً فَالد تٌذتش )(ssهقذاس دسغذ
آلیاطش صیاد است ٍ هقاٍهتص دس تشاتش سائیذگی ًیض خیلی صیاد است.ایي فَالد سختی خَد سا حتی تا  600دسخِ ساًتی
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گشادحفظ هی کٌذ .خاغیت هقاٍهت سختی ایي فَالد دس تشاتش حشاست تیص اص ّش چیض هذیَى تِ داضتي ٍ لفشام است ٍ
دس اثش داضتي ّویي خاغیت هی تَاى تا ایي اتضاس تا سشػت تشضْای خیلی صیاد کاسکشد.چَى قیوت فَالدتٌذ تش صیاد است
اغلة فقظ قسوت تشًذُ اتضاس ٍ یا غفحِ ای اص ایي فَالد سا سٍی تذًِ سًذُ کِ اص خٌس فَالد هاضیي ساصی است ًػة
کشدُ ٍ خَش هی دٌّذ.
فلضات سخت :قذست اًدام کاس اتضاس سا تِ حذ قاتل هالحظِ ای تاال هی تشًذ .قسوت اغلی هادُ تشکیثی،فلض سخت ٍ لفشام
یا هَلیثذى است .تِ اضافِ هقذاسی کثالت ٍ کشتي ًیض دسآى ٍخَد داسد .فلض سخت خیلی گشاى قیوت است ٍ اص ایي خْت
تیغِ ّای ًشم ضذُ ای اصآى سا سٍی تشًذُ ای اص فَالدّای ساختواًی لحین هی ًوایٌذ.
قذست تشش سًذُ ّای تشاضکاسی اص خٌس فَالد سخت حشاست تشضی  000دسخِ ساًتی گشادسا ّن تِ خَتی تحول هی
کٌذ ٍ تِ ّویي خْت دس دٍسّای خیلی صیادهی تَاى آى ّا سا تِ کاس تشد ٍتا داضتي ایي خَاظ صهاى اًدام کاس تا ایي
فَالد ّاکَتاُ تش ٍدس ًتیدِ سشػت تشش خیلی صیادٍسغح کاس ّن کاهالً غاف ٍ تویض تذست هی آیذ .تشای اًدام کاس
سٍی خٌس ّای هختلف کاسّای تشاضکاسی الصم است کِ ًَع فلض سخت هتٌاسة تا آى ّا سا تِ کاس تشد.
سًذُ الواسِ ّا :الواسِ ّا سا اغلة تِ خای لثِ تشًذُ اتضاس تکاس هی تشًذ ،خٌس آى ّا خیلی سخت ٍ هقاٍهتطاى دس هقاتل
سائیذگی تی اًذاصُ خَب است .سًذُ الواسِ ّا سا هخػَغاً تشای ظشیف کاسی قغؼات سٍی هاضیي ّای هخػَظ
هػشف هی ًوایٌذ.
هَاد تشش سشاهیکی :کِ خیلی سخت ّستٌذ ٍ تِ خای قسوت ٍ قغؼِ تشًذُ دس سًذُ گیشّا تستِ هی ضًَذ
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فشم لثِ تشًذُ اتضاس:
دس قلن ّای تشاضکاسی دٍ قسوت کِ یکی تذًِ ٍ دیگشی سش تشًذُ اتضاس تاضذ تطخیع دادُ هی ضَد قسوت تذًِ تشای
تستي است ٍ سشتشًذُ تشای خذاکشدى تشادُ ٍداسای لثِ تشًذُ الصم هی تاضذ.
فشم اغلی کلیِ اتضاسّای تشادُ تشداسی ضثیِ تِ گَُ است.لثِ تشًذُ ػثاست اص خظ تقاعغ دٍ سغح گَُ است لیکي قاػذتاً
لثِ سغَح هحذٍد ضذُ گَُ سا ّن تِ ػٌَاى لثِ تشًذُ حساب هی کٌٌذ.
سغَح قغؼِ کاس:
یکی سغح تشش سٍی قغؼِ کاس است ٍ ػثاست اص سغحی کِ هستقیواً صیش لثِ تشًذُ اتضاس قشاس هی گیشد ٍ دیگشی سغح
کاس ضذُ ٍآى ػثاست اص سغحی کلی است کِ دس اثش حالت تشش سٍی کاس ایداد ضذُ است.
سغَح،صاٍیِ ٍ لثِ تشًذُ دس سش تشًذُ اتضاس:
یکی سغح تشادُ است ٍ ّواى سغحی اص لثِ تشًذُ اتضاس است کِ تشادُ سٍی آى حشکت داسد .دیگشی سغح آصاد است
کِ دس ًقغِ هقاتل سغح تشش سش تشًذُ اتضاس قشاس داسد .تِ اضافِ صاٍیِ آصاد  αکِ تیي سغح تشش ٍ سغح آصاد است ٍ
صاٍیِ گَُ کِ تیي سغح آصاد ٍ سغح تشادُ قشاس گشفتِ ٍ تاالخشُ صاٍیِ تشادُ  γکِ تیي خظ هشکض سٍی سغح تشش ٍ
سغح تشادُ ٍاقغ ضذُ.صٍایای آصاد ٍگَُ ٍتشادُ خوؼاً تطکیل یک صاٍیِ  00دسخِ هیدٌّذ.
لثِ تذًِ اغلی ػثاست اص لثِ تشًذُای است کِ دس ًقغِ هقاتل خْت تاس قشاس داسد ٍ لثِ تشًذُ فشػی ػثاست اص لثِ تشًذُای
است کِ هتػل تِ لثِ تشًذُ اغلی هیتاضذ.
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هقذاس یا تضسگی صاٍیِ لثِ تشًذُ:
استثاط تا خٌس کاسی داسد کِ تایذ اص سٍی آى تشادُتشداسی ضَد ٍ تشای خلَگیشی اص ضکستي لثِ تشًذُ تایستی تشای
خٌس سختتش صاٍیِ گَُ تضسگتشی ًسثت تِ خٌس ًشمتش اختیاس کشد.
هقذاس صاٍیِ آصاد سا فقظ تایذ آى حذ تضسگ گشفت کِ سغح آصاد سًذُ تا کاس اغغکاکی ًذاضتِ تاضذ .اص عشفی ّشچِ
صاٍیِ تشادُ تضسگتش تاضذ خذا ضذى تشادُ اص کاس سْلتش غَست هیگیشد اها تا ٍخَد ایي ًثایذ فشاهَش کشد کِ تضسگ
کشدى ایي صاٍیِ عثق دلخَاُ ًویتَاًذ تاضذ صیشا تضسگ ضذى آى استثاط هستقین تا کَچک ضذى صاٍیِ گَُ داسد.
صاٍیِ تٌظین:
ػثاست اص صاٍیِاست کِ تیي لثِ تشًذُ اغلی ٍ سغح کاس قشاس داسد ٍ چٌاًچِ هقذاس ایي صاٍیِ تضسگ تاضذ ػشؼ تشادُ کن
خَاّذ ضذ ٍ فطاس تشش سٍی عَل کَتاّی اص لثِ تشًذُ کِ کاس هیکٌذ تقسین هیضَد .تذیْی است کِ دس چٌیي حالتی
لثِ تشًذُ تحت فطاس تسیاس صیادی ٍاقغ ضذُ ٍ دس ًتیدِ دٍام کوتشی خَاّذ داضت ٍ اگش صاٍیِ تٌظین کَچکتش تاضذ تا
یکٌَاخت هاًذى ػوق تشادُ ػشؼ آى تیطتش ضذُ ٍ ثوشُ آى ایي است کِ دٍام لثِ تشًذُ ًیض تیطتش هیضَد هقذاس صاٍیِ
تٌظین دس حالت عثیؼی  45دسخِ است.
اگش هقذاس صاٍیِ تٌظین اص حالت عثیؼی کوتش اًتخاب ضَد یک فطاس تشگطت یا هخالف ) (Rتضسگی تَلیذ هیضَد کِ دس
ًتیدِ آى کاسّای ًاصک ٍ تلٌذ تشاضکاسی خن هیضًَذ هقذاس ایي فطاس تشگطت یا هخالف دس حالیکِ صاٍیِ تٌظین تضسگتش
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اص حذ الصم تاضذ کَچکتش تَدُ ٍ خغش خن ضذى قغؼات کاس ًیض کوتش خَاّذ تَد.
صاٍیِ تیضی:
هحػَس تِ لثِ تشًذُ اغلی ٍ فشػی است ٍ هقذاسش
90دسخِ است.سًذُ تشاضکاسی کِ صاٍیِ تیضی کوتشی داضتِ تاضذ خیلی صٍد کٌذ هیضَد.
صاٍیِ توایل:
ٍضغ قشاس گشفتي لثِ تشًذُ اغلی سا ًسثت تِ افق تؼییي هیکٌذ .لثِ تشًذُ هوکي است افقی تاالتش اص افق ٍ یا صیش افق قشاس
گیشد .تشای کاسّای سٍتشاضی تدشتِ ایي عَس ًطاى دادُ است کِ توایل لثِ تشًذُ تِ صیش افق تْتش است صیشا دس ایي حال
تشادُ تْتش خذا هیضَد .صاٍیِ توایل تشای سًذُّای تشاضکاسی اص  3تا  5دسخِ است.
اًَاع سًذُّا یا قلنّای تشاضکاسی:
اًدام ّش کاس تشاضکاسی هستلضم سًذُ هٌاسثی تشای آى کاس است .هثالً تشای سٍتشاضی ،پشداختکاسی ،سَساخکاسی،
پیطاًیتشاضی ،پیچ تشاضی ٍ اهثال آىّا تایذ قلنّای فشم داس هٌاسثی اًتخاب کشد.
قلنّای سٍتشاضی:
هغلة هْن دس کاسّای سٍتشاضی ایي است کِ دس صهاى کَتاّی هقذاس صیادی تشادُ اص سٍی کاس خذا ضَداصایي سٍ تایستی
اغَالً سًذُّای تشاضکاسی سًذُّای خاًذاس ٍ قَی تاضٌذ .ایٌگًَِ سًذُّا هوکي است فشم غاف ٍ یا فشم خویذُ داضتِ
تاضٌذ.
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هؼوَالً تش حسة ٍضغ لثِ تشًذُ اغلی ،سًذُّا تِ دٍ دستِ چپ ٍ ساست تقسین هیضًَذ ٍ تشای تطخیع چپ ٍ ساست
سًذُ چٌیي ػول هیضَد:
سًذُ سا تغَسیکِ سش تشًذُ آى تغشف هطخع ٍ تِ سوت تاال تاضذ ساست ًگِ هیداسًذ چٌاًچِ لثِ تشًذُ اغلی آى دس
سوت ساست قشاس گیشد آى سا سًذُ ساست ٍ اگش تشػکس لثِ تشًذُاش دس سوت چپ ٍاقغ ضَد سًذُ چپ یا تِ اغغالح
چپ تشاش است.
قلنّای پشداختکاسی:
تا ػول پشداختکاسی تایستی دس کاس سغح خاسخی غافی تَلیذ ضَد ٍ تشای ایي هٌظَس اغلة سًذُ پشداخت سشغافی کِ
لثِ تشًذُ آى کوی گشد ضذُ تاضذ تِ کاس هیتشًذ گاّی ًیض اص سًذُ پشداخت سش پْي استفادُ هیضَد .لثِ تشًذُ سًذُّای
پشداختکاسی تایستی پس اص سٌگ صدى تا کوال دقت تَسیلِ سٌگ دستی آهادُ ضًَذ صیشا دس غیش ایٌػَست سغح
خاسخی کاس تشاضیذُ ضذُ غاف ًخَاّذ تَد.
قلنّای تغلتشاش:
تشای پیطاًی تشاضی ٍ ّوچٌیي تشای تشاش گَضِّای تیض تِ کاس تشدُ هیضًَذ .لثِ تشًذُ فشػی ایي سًذُّا تشای خذا کشدى
تشادُ هٌاسة ًیست ٍ تِ ایي خْت دس هَقغ تشاش تا ایي سًذُّا تایذ حشکت آىّا اص داخل کاس تِ سوت خاسج آى تاضذ.
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قلنّای تشاضکاسی فشم داس:
تشای اًدام اًَاع هختلف کاسّای تشاضکاسی سًذُّای هتفاٍتی کِ لثِ تشًذُ آىّا فشم هتٌاسثی تا ًَع آى کاس داضتِ تاضذ
ٍخَد داسًذ.
قلنگیش:
قلنگیشّا تشای ًگاُداسی سًذُّای کَچک ٍ یا تیغچِّا هَسد استفادُ قشاس هیگیشًذ .سًذُگیشّا اص فَالد ساختواًی
اسصاى ساختِ هیضًَذ ٍ تا تِ کاس تشدى آىّا اص هػشف تیَْدُ فَالد اتضاس گشاى قیوت خلَگیشی هیضَد.
چگًَگی هشاقثت اص قلنّای تشاضکاسی:
سًذُّای تشاضکاسی سا تایذ اغَالً تِ عَسی هَاظثت ًوَد کِ کَچکتشیي غذهِای تِ لثِ تشًذُ آىّا ٍاسد ًطَد صیشا دس
ّش ًَتت کِ آىّا سا تیض کٌٌذ ػالٍُ تش تِ ّذس سفتي هقذاسی اص فلض قیوتی هقذاسی ّن اص ٍقت پشاسصش تیَْدُ تلف
هیضَد .تذیْی است کِ لثِّای تشًذُ پس اص هذت صیادی کاس قاتلیت تشش خَد سا اص دست دادُ ٍ کٌذ هیضًَذ ٍ کاس تا
چٌیي سًذُّای کٌذی هَخة اغغکاک ٍ تَلیذ حشاست تیطتشی ضذُ ٍ ًتیدتاً سغح خاسخی کاس ّن ًاغاف دس هیآیذ
دس هَقؼیکِ سًذُ سا اص ًَ تیض هیکٌٌذ الصم ًیست کِ توام لثِ تشًذُ غذهِ دیذُ آى سا اص تیي تثشًذ تلکِ اًدام ایي ػول دس
چٌذ هشحلِ تغَسیکِ پس اص ّش هشحلِ هقذسای تا آى کاس ضَد تِ غشفِ ًضدیکتش است.
تشای سٌگ صدى سًذُ قاػذتاً تایستی تِ تشتیة اٍل تا سٌگ خطي صتش ٍ تؼذ تا سٌگ ًشم سًذُ سا تیض کٌٌذ.تْتش است کِ
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تشای اًدام ایي هٌظَس اص سٌگ تطقاتی استفادُ ضَد .هَقؼیکِ سًذُ سا تا سٌگ ًشم آهادُ هیکٌٌذ تایذ تَخِ داضتِ تاضٌذ
کِ صٍایای الصهی کِ تا سٌگ صتش تِ آى دادُ ضذُ اص تیي ًشٍد.
دس هَسد تیض کشدى اتضاسّایی اص فلضات سخت اتتذا تذًِ آى سا تَسیلِ سٌگی اص خٌس الکتشٍگشًٍذ تیض کشدُ ٍ تؼذ تشای
تیض کشدى تیغچِ آى کِ اص فلض سخت است اص سٌگ دیگشی کِ خٌسص کاستیذ است استفادُ هیًوایٌذ.
تشای تیض کشدى قلن ًکات ریل تایذ هشاػات ضَد:
1سٌگ تایذ دس خالف لثِ سًذُ حشکت داضتِ تاضذ.2فطاس تشًذُ تایذ هتٌاسة تاضذ.3دس هَسد سٌگْایی کِ تَسیلِ هایؼی تایذ خٌک ضًَذ الصم است هایغ خٌک کٌٌذُ تِ حذ کافی دس خشیاى تاضذ.4اص تَخالی کشدى سغح آصاد سًذُ تایذ اهتٌاع کشد.5صاٍیِ تشًذُ سًذُ سا تایستی تا ضاتلَى هخػَظ آصهایص کشد.6سٌگْایی کِ چشب ضذُ ٍ یا اص حالت دایشُای خاسج ضذُ تاضٌذ اتتذا تَسیلِ دستگاُ هخػَظ غاف ٍ آهادُگشدًذ.
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