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4-2- 5-کنترل قطعات شیب دار با ساعت اندازه گیری
در حالتي که قطعه بر روي ميز ماش��ين بسته اس��ت، امکان کنترل زاويه وجود 
دارد. ب��راي اين کار س��اعت را به ص��ورت عمود و در حاليک��ه لمس کننده آن 
حداقل 3/1 طول حرکت خود فش��رده ش��ده است را بر سطح کار قرار مي دهيم. 
با جابجايي دقيق ميز به اندازه اي مش��خص )L( مقدار جابجايي عقربه ساعت را 

)h( يادداشت مي کنيم. رابطه زير مقدار زاويه را مشخص مي کند.
Sin h

L
α =

5-2- 5- کنترل قطعات ش�یب دار با بلوك هاي اندازه زاویه اي و ساعت 
اندازه گیری

اگر به کمک بلوک هاي زاويه اي س��طح زير قطعه را پر کنيم، به طوري که سطح 
ش��يب دار موازي با افق شود و اين موازي بودن را با ساعت کنترل کنيم. حاصل 
جمع جبري بلوک هاي استفاده شده مقدار زاويه را بر حسب درجه بطور مستقيم 

به ما نشان مي دهد.

 کنترل قطعات شيب دار با بلوک هاي اندازه زاويه اي و ساعت اندازه گيری

3-5- نکاتي که در تراشیدن قطعات شیب دار باید مورد توجه قرار گیرد
در هنگام شيب تراشي قطعات نکات زير را بايد رعايت  کنيم:

1- خط کشي بر روي قطعه
2- کنترل شيب قطعه کار قبل از اين که ابزار به خط کشيده شده بر روي قطعه 

برسد.

1 -� ��  ���� ������ ���� �� �� �� ��������� ��� �� �
�������.

2 -�� �� ����� �� �� ���� ������ ������� �� ������� �� �����
��� ���� ��� ��� ��� ��.

�� ��� ��� ��� ���� ������� �� ������� �� �
���� � ������������

3 - ������)�� ���� ����������� � (� ���� �������� .(H)

������ ���� �� ���� ����� ��� ���� �� �� ������� �� �� ��
������ ��� ����(L)� ��� ��������.

4 - ��  �� ���� �������� ����� � ��������� ���� ��� �� �
������.

5 -� ������� ����� ��� �� �� �� �����.
Sin �=H/L

5-3 -4-� ����� ������ � � ��� ����� ������ ����

 ����� ����� ��� ���� ����� ��� ��� �� ���� �� ����� ��
���� ���� ����� . �� � ���� ���� �� �� ���� ��� ��� ��� �

 ����� �� ����� ��� ������1/3 ���� ��� ��� ����� ���
��� ��� �� �� ����� �������� . ������ �� ��� ���� ������� ��

 ���� ��(L) �� ���� ����� ������� � ����(h) �������
������ .�� ���� �� �����  ����� ��� ��������.

Sin �=h/L

5-3 -5-� ����� �������� ���� � � ��� ����� �������� �� �

� ������ �������

������ ��� �� ��������� ��� ������ �� �� ���� �� ��  �
����� ��� ������� ��� ��� � ��� � �� ��� �� ���� ���� �� ��

�� ����� ������ .��� ��� ������������ ��� �������
���  ���������� ���� ��� �� ��  ��� ���� �� ��  �������.

��� �� ��� ��� ����� ���������  ������ ���� � �� ����� ������ ��� �

5-4 -��������� �� ���� ����� ����� ��� �� ���� ���� �

� �������
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3- کنترل طول حرکت ابزار و اطمينان از اينکه کل سطح قطعه را طي مي کند.
4- استفاده از زير کاري مناسب به طوري که زير قطعه کاماًل پر باشد.

5- اطمينان از محکم بودن قطعه کار
 

 اصول فنی و ایمني در تراشیدن قطعات شیب دار 
عالوه بر رعايت نکات ايمني که قباًل اشاره شده، به موارد زير هم توجه داشته 

باشيد:
1- براده برداري از س��طوح شيبدار را طي چند مرحله انجام داده و هميشه از 
جهتي ش��روع کنيد که حداقل ضخامت براده برداري را داشته باشيد. يعني از 

باالترين نقطه شروع به فرزکاري کنيد.
2- از عدم برخورد ابزار با اجزاء دستگاه مثل گيره و ميز اطمينان حاصل کنيد.
3-  محک��م بودن قطع��ه را پس از اتمام هر مرحله و خاموش کردن ماش��ين 

کنترل کنيد..
4- پس از پايان کار دستگاه را در حالت معمولي قرار دهيد. )برگرداندن گيره 

يا کله گي به حالت قبل(
5- در هنگام روشن بودن دستگاه از وسايل اندازه گيري استفاده نکنيد.

6- وس��ايل اندازه گيري مثل س��اعت اندازه گيری را در حين کار از محيط کار  
دور کنيد.
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سندان 

DINISO7168جدول

از0.5تا3از3تا6از6تا30از30تا120از210تا400

اندازه

± 0.2± 0.15± 0.1± 0.05± 0.05f  )ظريف(

± 0.5 ± 0.3      ± 0.2± 0.1± 0.1m )متوسط(

± 1.2± 0.8± 0.5± 0.2± 0.15g   )خشن(

شمارهتعدادمشخصات قطعهاندازه ماده اوليهجنس ماده ي اوليهشماره واحد کارشماره کار عملی

15St37110×60×501ماکت سندان-------
هدف  آموزشي: زمان: 13 ساعت

                ايجاد انواع سطوح پله ای و شيبدار
مقياس:1:1 

استاندارد: ISOدرجه تولرانس: ظريف

 درجه
 تولرانس
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ارزشیابی پایانيسواالت نظری ) 15 دقیقه(

سواالت صحیح و غلط:
1-با ماشين فرز افقی امکان زدن يک سطح شيب دار وجود ندارد.

2-کنترل سطح شيب دار به کمک خطوط کشيده شده بر روی قطعه امکان پذير نيست.
سواالت کوتاه پاسخ يا جای خالی:

3-دقت زاويه سنج انيورسال در حد ............... می باشد.
4-اگر کله گی يک ماشين فرز را از حالت عمودی خارج کنيم و به آن زاويه 20 درجه نسبت به محور قائم بدهيم. 

زاويه شيب در قطعه چقدر خواهد بود؟

سواالت تستی:
55-کدام روش زير در زدن سطح شيب دار معمول نيست؟

الف_ زاويه دادن دستگاه تقسيم       ب- زاويه دادن گيره انيورسال
ج-زاويه دادن قطعه                      د- زاويه دادن به هندسه ابزار

6-.کاربرد خط کش سينوسی در .......................... می باشد.
الف- کنترل شيب قطعات تخت         ب- کنترل شيب قطعات مخروطی

ج- کنترل تختی قطعات                 د- مورد الف و ب
7- کدام روش تعداد زاويه سطح شيبدار را به طور مستقيم به ما نشان می دهد؟

الف - بلوک های اندازه زاويه و ساعت اندازه گيری
ب- گونيای مرکب                    ج- صفحه سينوسی             د- نقاله

سواالت تشریحی:
8- روش هاي مختلف شيب تراشي با ماشين فرز را نام ببريد؟

9- چگونه از صفحه سينوسي براي کنترل شيب استفاده مي شود؟
10- مزيت استفاده از ساعت اندازه گيری در کنترل شيب چيست؟
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راه اندازی و استفاده از متعلقات ماشین  فرز

واحد کار6
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اهداف رفتاری: 
پس از آموزش اين واحد کار از فراگير انتظار مي رود:

1- انواع دستگاه تقسيم را نام ببرد.
2- دستگاه تقسيم مستقيم و غير مستقيم را از يکديگرتشخيص دهد.

3- صفحات سوراخ دار و شياردار را تشخيص دهد.
4- نحوه کار با صفحات سوراخ دار و شيار دار را شرح دهد.

5- محاسبات چند ضلعي منتظم را انجام دهد و با ماشين فرز بتراشد.
6- با ماشين فرز يک چند ضلعی  را ايجاد کند.

پیش آزمون:

1- چگونه می توان يک چند ضلعی منتظم را با دستگاه فرز توليد کرد؟
2- به نظر شما تقسيمات روی ورنيه دستگاه فرز را چگونه می توان ايجاد کرد؟

هدف کلی: توانايي چند ضلعي کردن قطعات استوانه اي با دستگاه تقسيم    

زمان آموزش

- توانايي چند ضلعي کردن قطعات استوانه اي با دستگاه 
تقسيم 

عملي نظري

17
  يک ساعت و 30 دقيقه

يک ساعت  30 دقيقه
ارزشيابي ورودی و پاياني توسط هنرآموز و ثبت در برگه 

ارزشيابی

جمع  20 ساعت

)10 دقيقه( 
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1- 6- آشنایي با قطعات داراي محیط چند ضلعي 
در پيرام��ون م��ا قطعاتي وجود دارد که محيط  آن ها داراي تقس��يمات مختلفي 
مي باش��د، مانند چرخ دنده ها، صفحات مدرج و چند ضلعي ها که همگي داراي 

محيطي تقسيم شده با فواصل عمدتاً مساوي هستند. 
يکي از عملياتي که با ماش��ين هاي فرز انجام مي ش��ود، تقس��يم محيط قطعات 
و تراش قطعات چند ضلعی مي باش��د که اين کار با اس��تفاده از تجهيزاتي نظير 

دستگاه تقسيم صورت مي گيرد.
دستگاه تقسيم يکي از مهم ترين وسائلي است که روي ماشين فرز بسته مي شود، 
و مهم ترين وظيفه اين دستگاه عبارت است از تقسيم محيط قطعه کارهاي مدور 
به فواصل مس��اوي اس��ت. به طوري که از آن براي ايجاد پروفيل هاي چهارگوش، 
ش��ش گوش و غيره استفاده مي ش��ود. ديگر کاربرد مهم اين دستگاه توليد انواع 

چرخدنده مي باشد که در واحدهای کار بعد خواهيد آموخت.
دو نوع دستگاه تقسيم وجود دارد: 

الف- دستگاه تقسيم مستقيم 
 ب- دستگاه تقسيم غير مستقيم 

2-6- آشنایي با دستگاه تقسیم مستقیم و طرز کار با آن 
در اين نوع دستگاه تقسيم، مکانيزم تقسيم در امتداد محور قطعه کار، قرار دارد. 
بر روي محوري که قطعه کار به آن متصل اس��ت صفحه ي ش��يار دار يا س��وراخ 
داري وجود دارد که تعداد سوراخ يا شيار آن بر تعداد تقسيمات قطعه کار بخش 

پذير است.

 
قسمت های مهم يک دستگاه دستگاه تقسيم مستقيم 

تقسيم مستقيم
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معموالً تعداد س��وراخ و يا ش��يار اين نوع از دس��تگاه ها 24 و36و40و 42 رديفه 
مي باش��د که با آن مي توان تعداد تقس��يمات بخش پذير بر اي��ن اعداد را ايجاد 

کرد. 
تعداد ش��يارهاي موجود پيرامون صفحات در اصل تقس��يم زاويه 360 درجه به 
تعداد ذکر شده مي باشد. مثاًل360 تقسيم بر 42 برابر با 15 مي باشد يعني فاصله 
هر ش��يار با شيار بعدي 15 درجه است. براين اساس زاوياي با اختالف 15، 30، 

45 و...... را مي توان روي محيط قطعه ايجاد کرد.
در جدول زير صفحات ش��يار دار موجود و تقس��يمات ممکن توسط  آن ها آورده 

شده است: 
حداقل زاويه بين دو شيارتعداد تقسيمات قابل اجراصفحه سوراخ دار

15 درجه242،3،4،6،8،12،24
10 درجه6،9،12،18،36، 362،3،4
9 درجه402،5،8،10،20،40
8/57 درجه422،6،7،21،42

ب��ه منظور گردش قطع��ه کار، فلکه اي در انتهاي محور دس��تگاه وجود دارد که 
توسط آن اين کار انجام مي پذيريد.

 

3-6- اصول محاس�بات تقس�یمات چند ضلعي بر روي دستگاه تقسیم 
مستقیم

براي محاس��به مق��دار گردش يا جابجايي فلکه دس��تگاه از رابط��ه زير مي توان 
استفاده کرد. 

در اين فرمول NL تعداد ش��يار يا سوراخ صفحه سوراخ دار وNi تعداد سوراخ و يا 
شيار الزم براي جابجايي هر تقسيم و T تعداد تقسيمات می باشد.

 ����
��������

���� ���� ������� ����� �� ��� �����
� ���

2424�12�8�6�4�3�215����

3636�18�12�9�6�4�3�210����

4040�20�10�8�5�29����

4242�21�7�6�257/8����

   ���� ����� �� ����� ��� ������     ����� ������� ����� ������� ��
������ �� ����� ��� ��� �� ���� �� ����.

���� � ��� ���� ���� ����� �� ������ ���� ������ ��

6-3-         ��� ��� ����� ��� ������� ������� ����
������ ����� ������

       ��� �� ������� ����� �������� �� ���� ����� ������ ����   ���� ���
�� ��� ������� ���� . ����� ��� ��Nl   ����� ������ �� ���� �����

  � ���������Ni      ���� �������� ����� ��� ����� ���� � ������ ������
 � �����T������� �����.

Ni=Nl/T

 ����1:

         ����� ����� ������ ����� ��� �� ��� ���� �� ����� ����
   �� ����� �� �� ��� ������� �����    �������� ����� ����� �����24

����.

Ni=Nl/T  Ni= 24/8 =3

         ����� ��� ������� ��� ��� �� ������� �� �� �� ������ ���� ���
�� �� ������ �� ��� ��� � �������������.

 ����2:

        ��� ������ ����� �� ����� ������ ���� ���� ����� ���� ����
    �� ��� ����5    �� �������� �� ����� ����   ����� ��������� ���

 ����� �������40���� �����.

Ni=Nl/T  Ni = 40/5=8

    ��� �� ���� ���� ��� �����    ���� ��� �� ���� ���� ���� ����� ��
��� ����� ����� ����.

6-4-��� ������� ����������� ����� ������ ��

���� ����� ������ �� ������ � ������ ��� ��� ����� ��������:

���- ����� �� ��� ������������� .

�- ���� �� ��� �� ������ ���� �� ����������.

����� ������ ��� �� ���� ���� ���� ���

�-    ������ �� ���� ���������      ��� ����� �� ���� ���� ����� ���
 ���� ������� ��� �� ������ ���� �������������� ��.

فلکه ا ي در انتهاي محور دستگاه به منظور گردش قطعه کار 

nLni
T

=
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مثال 1:
براي تقسيم يک ميله گرد به 8 قسمت مساوي مقدار جابجايي الزم را در صورتي 

که تعداد شيار صفحه شياردار 24باشد،حساب کنيد.

اين بدين معناس��ت که پس از تراش��يدن هر ضلع به اندازه س��ه ش��يار محور را 
مي چرخانيم و ضلع بعد را مي تراشيم.

مثال 2:
 در صورتي که صفحه س��وراخ دار مورد اس��تفاده داراي 40 س��وراخ باشد. تعداد 
گردش دس��ته دستگاه تقسيم را براي تقسيم يک ميله گرد به 5 قسمت مساوي 

حساب کنيد.
فاصله هش��ت س��وراخ  براي هر ضلع مي تواند ميله مورد نظر را به پنج قس��مت 

مساوي تقسيم کند.

4-6- نحوه استفاده عملي از دستگاه تقسیم مستقیم
براي استفاده از دستگاه تقسيم مستقيم به ترتيب زير عمل می کنيم:

الف- محاسبات الزم را انجام می دهيم. 
ب- قطعه را بين سه نظام يا بين دو مرغک می بنديم.

 

ج- محور را مقداري می چرخانيم تا ضامن درون يکي از شيارها قرار گيرد با اين 
کار لقي محور دستگاه نيز گرفته می شود.

 ����
��������

���� ���� ������� ����� �� ��� �����
� ���

2424�12�8�6�4�3�215����

3636�18�12�9�6�4�3�210����

4040�20�10�8�5�29����

4242�21�7�6�257/8����

   ���� ����� �� ����� ��� ������     ����� ������� ����� ������� ��
������ �� ����� ��� ��� �� ���� �� ����.

���� � ��� ���� ���� ����� �� ������ ���� ������ ��

6-3-         ��� ��� ����� ��� ������� ������� ����
������ ����� ������

       ��� �� ������� ����� �������� �� ���� ����� ������ ����   ���� ���
�� ��� ������� ���� . ����� ��� ��Nl   ����� ������ �� ���� �����

  � ���������Ni      ���� �������� ����� ��� ����� ���� � ������ ������
 � �����T������� �����.

Ni=Nl/T

 ����1:

         ����� ����� ������ ����� ��� �� ��� ���� �� ����� ����
   �� ����� �� �� ��� ������� �����    �������� ����� ����� �����24

����.

Ni=Nl/T  Ni= 24/8 =3

         ����� ��� ������� ��� ��� �� ������� �� �� �� ������ ���� ���
�� �� ������ �� ��� ��� � �������������.

 ����2:

        ��� ������ ����� �� ����� ������ ���� ���� ����� ���� ����
    �� ��� ����5    �� �������� �� ����� ����   ����� ��������� ���

 ����� �������40���� �����.

Ni=Nl/T  Ni = 40/5=8

    ��� �� ���� ���� ��� �����    ���� ��� �� ���� ���� ���� ����� ��
��� ����� ����� ����.

6-4-��� ������� ����������� ����� ������ ��

���� ����� ������ �� ������ � ������ ��� ��� ����� ��������:

���- ����� �� ��� ������������� .

�- ���� �� ��� �� ������ ���� �� ����������.

����� ������ ��� �� ���� ���� ���� ���

�-    ������ �� ���� ���������      ��� ����� �� ���� ���� ����� ���
 ���� ������� ��� �� ������ ���� �������������� ��.

چند وجهی کردن قطعه به کمک دستگاه تقسيم

NLNi Ni
T

= → = =
24 3
8

NLNi Ni
T

= → = =
40 8
5
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 د- سطح اول را می تراشيم )مقدار عمق بار يا دور ريز را در بخش بعد خواهيم 
آموخت(.

ه- ضامن را از شيار خارج می کنيم و دسته را به اندازه حساب شده می چرخانيم 
و دوباره ضامن را در شيار قرار می دهيم.

 و- س��طح بعد ر ا تراشيده و دوباره چرخش دسته را انجام می دهيم. چرخانيدن 
دسته به همان جهتی باشد که لقی محور گرفته شده است. به همين ترتيب کل 

سطح هاي چند ضلعي را ايجاد می کنيم.

 5-6-دستگاه تقسیم غیر مستقیم
گاهي شرايط تقسيم محيط قطعه به گونه اي است که با روش مستقيم نمي توان 
تقسيمات محيطي را انجام داد. مثاًل تقسيم يک قطعه به 17 قسمت مساوي، که 
با توجه به صفحات س��وراخ دار مستقيم امکان تقسيم اين تعداد و مشابه آن غير 
ممکن اس��ت. براي اين منظور از دستگاه تقسيم غير مستقيم استفاده مي کنند. 
دس��تگاه تقسيم غير مس��تقيم با مکانيزمي که دارد امکان تقسيمات دقيق تري 
را فراهم مي کند. در مکانيزم موجود صفحات س��وراخ داري بر روي دستگاه نصب 
شده است و با چرخش يک دور آن، قطعه کار به اندازه کمتر از يک دور حرکت 

مي کند. 
 
 

 ���� � ��������� ������ ������������

���� ���� �� ������ ����� ������ ������ ���� � ����

�-    �� ��� ��� ��������)    ���� �� �� ���� ��� ��� ��� ��� �����
 ��������������.(

�-       ���� ���� �� �� ����������    ���� ����� ������� �� �� ���� �
���������� �� ���� ���� �� � ���� ���� �������.

������ ����� ������ �� ���� ���� ���� ��� ����

�-     ������ �� ����� ���� ������ � ������� � � ��� ��� ��� �����.
           ���� ������ ����� ���� ��� ����� ����� ���� �� ���� �������

���.� � ����� �� ���� ��� ��� ��� �� ����� ����������.

� ���� ��������� ����� ������ �� ���� ���

6-5- ����� ������������ ���

          ��� ��� ��� ���� �� ����� ��� ����� ���� ����� ����� ����
 ��� ������ ��� ����� �� ����� ������� ���� .    ��� ������ �����

  �� ����17         ��������� ������ ��� ����� ��� ��� ������� �����
�����    � � ����� ��� ����� ����� � ���� ���� ��� �� ���� .  �����

   ����� ������ �� ����� ��������� ���  ����� ��� ������� .  �������
  ����� ������ ���    ���� ����� ������� ����� ���� �� �������� ��

  � ����� ������ .      ��� ��� ���������� ������ ������ �������� ��
    � �� ��� ���� �� ��� �� ���� �� � ��� ��� ��� �����  ������

 �� ������� ���� ��� ���� .

ضامن و شيار دستگاه تقسيم مستقيم

 ���� � ��������� ������ ������������

���� ���� �� ������ ����� ������ ������ ���� � ����

�-    �� ��� ��� ��������)    ���� �� �� ���� ��� ��� ��� ��� �����
 ��������������.(

�-       ���� ���� �� �� ����������    ���� ����� ������� �� �� ���� �
���������� �� ���� ���� �� � ���� ���� �������.

������ ����� ������ �� ���� ���� ���� ��� ����

�-     ������ �� ����� ���� ������ � ������� � � ��� ��� ��� �����.
           ���� ������ ����� ���� ��� ����� ����� ���� �� ���� �������

���.� � ����� �� ���� ��� ��� ��� �� ����� ����������.

� ���� ��������� ����� ������ �� ���� ���

6-5- ����� ������������ ���

          ��� ��� ��� ���� �� ����� ��� ����� ���� ����� ����� ����
 ��� ������ ��� ����� �� ����� ������� ���� .    ��� ������ �����

  �� ����17         ��������� ������ ��� ����� ��� ��� ������� �����
�����    � � ����� ��� ����� ����� � ���� ���� ��� �� ���� .  �����

   ����� ������ �� ����� ��������� ���  ����� ��� ������� .  �������
  ����� ������ ���    ���� ����� ������� ����� ���� �� �������� ��

  � ����� ������ .      ��� ��� ���������� ������ ������ �������� ��
    � �� ��� ���� �� ��� �� ���� �� � ��� ��� ��� �����  ������

 �� ������� ���� ��� ���� .

ضامن و شيار دستگاه تقسيم مستقيم در 
حالت ثابت

 ���� � ��������� ������ ������������

���� ���� �� ������ ����� ������ ������ ���� � ����

�-    �� ��� ��� ��������)    ���� �� �� ���� ��� ��� ��� ��� �����
 ��������������.(

�-       ���� ���� �� �� ����������    ���� ����� ������� �� �� ���� �
���������� �� ���� ���� �� � ���� ���� �������.

������ ����� ������ �� ���� ���� ���� ��� ����

�-     ������ �� ����� ���� ������ � ������� � � ��� ��� ��� �����.
           ���� ������ ����� ���� ��� ����� ����� ���� �� ���� �������

���.� � ����� �� ���� ��� ��� ��� �� ����� ����������.

� ���� ��������� ����� ������ �� ���� ���

6-5- ����� ������������ ���

          ��� ��� ��� ���� �� ����� ��� ����� ���� ����� ����� ����
 ��� ������ ��� ����� �� ����� ������� ���� .    ��� ������ �����

  �� ����17         ��������� ������ ��� ����� ��� ��� ������� �����
�����    � � ����� ��� ����� ����� � ���� ���� ��� �� ���� .  �����

   ����� ������ �� ����� ��������� ���  ����� ��� ������� .  �������
  ����� ������ ���    ���� ����� ������� ����� ���� �� �������� ��

  � ����� ������ .      ��� ��� ���������� ������ ������ �������� ��
    � �� ��� ���� �� ��� �� ���� �� � ��� ��� ��� �����  ������

 �� ������� ���� ��� ���� .

نحوه چند وجهی کردن قطعه با دستگاه 
تقسيم مستقيم

چند وجهی کردن قطعه با دستگاه 
تقسيم مستقيم

 ���� � ��������� ������ ������������

���� ���� �� ������ ����� ������ ������ ���� � ����

�-    �� ��� ��� ��������)    ���� �� �� ���� ��� ��� ��� ��� �����
 ��������������.(

�-       ���� ���� �� �� ����������    ���� ����� ������� �� �� ���� �
���������� �� ���� ���� �� � ���� ���� �������.

������ ����� ������ �� ���� ���� ���� ��� ����

�-     ������ �� ����� ���� ������ � ������� � � ��� ��� ��� �����.
           ���� ������ ����� ���� ��� ����� ����� ���� �� ���� �������

���.� � ����� �� ���� ��� ��� ��� �� ����� ����������.

� ���� ��������� ����� ������ �� ���� ���

6-5- ����� ������������ ���

          ��� ��� ��� ���� �� ����� ��� ����� ���� ����� ����� ����
 ��� ������ ��� ����� �� ����� ������� ���� .    ��� ������ �����

  �� ����17         ��������� ������ ��� ����� ��� ��� ������� �����
�����    � � ����� ��� ����� ����� � ���� ���� ��� �� ���� .  �����

   ����� ������ �� ����� ��������� ���  ����� ��� ������� .  �������
  ����� ������ ���    ���� ����� ������� ����� ���� �� �������� ��

  � ����� ������ .      ��� ��� ���������� ������ ������ �������� ��
    � �� ��� ���� �� ��� �� ���� �� � ��� ��� ��� �����  ������

 �� ������� ���� ��� ���� .

نمونه ای از دستگاه تقسيم غير مستقيم
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چند ضلعی کردن قطعات با دستگاه تقسیم

دستگاه تقسيم غير مستقيم  دو ويژگی مهم دارد: 
1-  انحراف بدنه آن و زاويه گرفتن نسبت به افق

2- مکانيزم به کار رفته در آن که از سيستم چرخ حلزون و پيچ حلزون استفاده 
شده که تقسيمات جزئي تري را فراهم مي کند.

 

6-6- آشنایي با قسمت هاي مختلف دستگاه تقسیم غیر مستقیم
دستگاه تقس��يم غير مستقيم از دو قسمت اصلي تشکيل شده است که عبارتند 

از پايه دستگاه و واحد تقسيم کننده.

 

قطعه کار ممکن اس��ت مابين دو مرغک، بوس��يله س��ه نظام و يا با ُکلِت بر روي 
دستگاه تقسيم سوار شود. 

 

 

نمای کامل تری از سيستم چرخ حلزون و 
پيچ حلزون در دستگاه تقسيم غير مستقيم

سيستم چرخ حلزون و پيچ حلزون

����� �� ���� �� ������ ����� ��� ������ دو مرغک در دستگاه تقسيم غير مستقيم

��� ���� ����� ���� ������ ��� ����� ������ �� ���� �� �����

 �� �������        ������ ���� � ������ ��� ������� �� ������ � �� ����
  ���� ������� �����     ���� ����� ����� �� �� .    ���� ������� �����

  ����� ��� � ���40:1 �60:1��   ����� ��� ����40:1  �������
 ���� ������ .    ���� �� ���� ��� ��40  ��� ���� ���� ���� ���

��� ��� ���� �� ���� ���� ����� ��� ��1�� ���� ������.

����� ��� � ����� ��� �����

        ������� ������ ���� ����� ��� ��� ��������� ������ �� ��������
        ����� ������ ������ ������ �� �� ��� ���� ���� ��� �� �����

���.

�������� ����

6-7-  �� �� �� ��������� ������ � ���������� �������
����� ������� :

�����    ������ �� �� ��� �� �� ����� ���� ������ ��������
  ���� ��� ����� ���� ����� ���������� ������ .    ��� ������ ����

 ��� ������ ����� ��� �� ���� ����� ��� ��� .    ������ ������ ������
��� ��� �� ����� �� ��� ��.

        ��� ������ ���� ������ ����� ������ � �������� ����� �����
 ���� ����� ������ ���� ��� �� � ���� ����������.

������ ��� ����� ������ �� ���� �� �����

��� ���� ����� ���� ������ ��� ����� ������ �� ���� �� �����

 �� �������        ������ ���� � ������ ��� ������� �� ������ � �� ����
  ���� ������� �����     ���� ����� ����� �� �� .    ���� ������� �����

  ����� ��� � ���40:1 �60:1��   ����� ��� ����40:1  �������
 ���� ������ .    ���� �� ���� ��� ��40  ��� ���� ���� ���� ���

��� ��� ���� �� ���� ���� ����� ��� ��1�� ���� ������.

����� ��� � ����� ��� �����

        ������� ������ ���� ����� ��� ��� ��������� ������ �� ��������
        ����� ������ ������ ������ �� �� ��� ���� ���� ��� �� �����

���.

�������� ����

6-7-  �� �� �� ��������� ������ � ���������� �������
����� ������� :

�����    ������ �� �� ��� �� �� ����� ���� ������ ��������
  ���� ��� ����� ���� ����� ���������� ������ .    ��� ������ ����

 ��� ������ ����� ��� �� ���� ����� ��� ��� .    ������ ������ ������
��� ��� �� ����� �� ��� ��.

        ��� ������ ���� ������ ����� ������ � �������� ����� �����
 ���� ����� ������ ���� ��� �� � ���� ����������.

 سه نظام در دستگاه تقسيم غير مستقيم 
برای گرفتن قطعه کار

دستگاه تقسيم غير مستقيم
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همان طور که گفته ش��د اس��تفاده از مکانيزم چرخ حلزون و پيچ حلزون امکان 
تقس��يمات جرئي تر را فراهم کرده است. نس��بت انتقال بين چرخ و پيچ حلزون 
40:1 و 60:1 مي باشد که نسبت 40:1 عموميت بيشتري دارد. در اين نسبت به 
ازاي 40 دور چرخش دس��ته متصل به پي��چ حلزون قطعه متصل به محور چرخ 

حلزون 1 دور کامل مي زند.
اس��تفاده از صفحات س��وراخ دار بر روي محور پيچ حلزون امکان تقسيم يک دور 

گردش محور پيچ را به جزييات بيشتر فراهم کرده است.

7-6- صفحات سوراخ دار و نحوه استفاده از آن در تقسیمات محیطي 
صفحات س��وراخ دار صفحاتي فلزي هس��تند که بر روي آن ها به صورت دوايري 
متحدالمرکز س��وراخ هايي ايجاد شده است. قطر سوراخ ها يکي ولي تعداد آن ها 
بر روي دواير متفاوت است. تعداد سوراخ موجود بر روي هر دايره حک شده است.
تعداد صفحات س��وراخ دار و همچنين تعداد سوراخ هاي موجود روي آن متفاوت 

بوده و از طرف شرکت سازنده تعيين مي گردد.

 

������ ��� ����� ������ �� ���� �� �����

��� ���� ����� ���� ������ ��� ����� ������ �� ���� �� �����

 �� �������        ������ ���� � ������ ��� ������� �� ������ � �� ����
  ���� ������� �����     ���� ����� ����� �� �� .    ���� ������� �����

  ����� ��� � ���40:1 �60:1��   ����� ��� ����40:1  �������
 ���� ������ .    ���� �� ���� ��� ��40  ��� ���� ���� ���� ���

��� ��� ���� �� ���� ���� ����� ��� ��1�� ���� ������.

����� ��� � ����� ��� �����

        ������� ������ ���� ����� ��� ��� ��������� ������ �� ��������
        ����� ������ ������ ������ �� �� ��� ���� ���� ��� �� �����

���.

�������� ����

6-7-  �� �� �� ��������� ������ � ���������� �������
����� ������� :

�����    ������ �� �� ��� �� �� ����� ���� ������ ��������
  ���� ��� ����� ���� ����� ���������� ������ .    ��� ������ ����

 ��� ������ ����� ��� �� ���� ����� ��� ��� .    ������ ������ ������
��� ��� �� ����� �� ��� ��.

        ��� ������ ���� ������ ����� ������ � �������� ����� �����
 ���� ����� ������ ���� ��� �� � ���� ����������.

سيستم چرخ حلزون و پيچ حلزون

صفحه سوراخ دار

صفحه سوراخ دار
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همراه با دس��تگاه تقسيم با نسبت 40:1 معموالً سه صفحه سوراخ دار وجود دارد 
ک��ه در هر صفحه به موازات محيط دايره آن 6 رديف س��وراخ از باال به پايين به 
وجود آمده است که رديف باال بيشترين تعداد سوراخ را دارد. تعداد سوراخ هاي 

موجود بر روي هر صفحه در جدول ذيل آورده شده است.

صفحه شماره 3صفحه شماره 2صفحه شماره 1

203349
193147
182943
172741
162339
152137

در نوع ديگري از صفحات س��وراخ دار تا 66 س��وراخ نيز وجود دارد. تعداد سوراخ 
روي صفحه از مرکز با تعداد س��وراخ کمتر ش��روع و در حلقه آخر تعداد سوراخ 

بيشتري قرار دارد.
در بعضي از صفحات سوراخ دار سوراخ ها در دو طرف صفحه تکرار شده است. به 

عبارتي دو رويه است و هر طرف داراي تعداد سوراخ متفاوتي مي باشد.

8-6- متعلقات دستگاه تقسیم غیر مستقیم
از جمله تجهيزاتي که روي دستگاه تقسيم وجود دارد عبارتند از: 

قيچي، واشر نگهدارنده قيچي، دسته تقسيم، مهره و واشر.
قيچي يا پرگار وس��يله ايست براي مشخص کردن فاصله سوراخ هاي باقيمانده از 
کس��ر به اين معني که هر يک از پايه هاي قيچي را در يکي از دو طرف سوراخ ها 
ق��رار داده و اين فاصله را به صورت مش��خص حفظ مي کنيم و براي تقس��يمات 

بعدي از اين فاصله بهره مي گيريم.
 

نمايش قيچی و دسته 
در دستگاه تقسيم غير مستقيم

�������� ����

    ���� �� ����� ������ �� �����40:1   ��������� ����� �� ������
         �� ������ ����� ������� ��� ����� ��� �� �� ���� ����6  �����

         �������� ���� ����� ��� ��� ���� ���� �� ����� �� ��� �� �����
  ����� ��������� �� .   ����� ��� ��� ��� ����� ��� ����� ����� ��

��� ��� ����� ��� ����.

 ����� ����
1

 ����� ����
2

 ����� ����
3

20
19
18
17
16
15

33
31
29
27
23
21

49
47
43
41
39
37

     ��� ��������� ������ �� ����� ��� ��66   ���� ����� ���� ������ .
      � ���� �� ���� ��� ����� �����     �� � ����� ����� ������ ������ �

����� ����� ����� ��� ��������� ����.
      ������ ����� ���� �� �� �������� �������� ����� �� ���� ��
       ������ ������ ����� ���� ��� � ��� ���� �� ������ �� ��� ���

�� �����������.

6-8- ����� ������ ������������� ���:

 �� �������� ���� �� ����� ������ ������� ������ ������� :

���� � ���� ������ ���� ����� ��������� ���� �����.

      �� ����� ����� ���� ���� ���� ���� ����� ����� �� �����
 ��� �� ��������� .    �� �� ����� � ��� ����� �� �� �� �� ���� ��� ��

  ������� ����� � ���� ������ ���� ������� ����� �� �� ����� ������� ��
   ��� ������     ����� ������ ���� �� ���� ������� ���� � ����

����� ��.

������ ��� ����� ������ �� ���� � ���� �����

         �� ����� ���� ������ �� ��� ���� ����� ����� ����) ����� (
   ����� �� ��� ����� ���� ��� �� .   ����� ����� �� ����� ���

      � �� �� ���� ��� ������  ������ �� ���� ��� � ����� ����� ����
���.

6-9-����� ������ ���� ��� ����� ������ :

  ����� ������ ���� ���� ����� ������ ��� ������� ���  ������
���� ���� ��� ����� :

Nk=I/Z

  �� �� ���Nk    � ������ �������� ����� ������I  �������� �����
����� �Z ���� ������� ��������������.
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دس��ته تقس��يم داراي فنري است که همواره نوک دس��ته را )موشک( به سمت 
صفحه س��وراخ دار مي فشارد. جهت تغيير يا چرخش دسته بايستي نوک دسته 

را از سوراخ بيرون آورده و عمل چرخش را انجام داد.
 محاسبه تعداد دور دسته دستگاه تقسیم 

جهت محاس��به مقدار گردش دسته دستگاه تقس��يم غير مستقيم رابطه رياضي 
زير وجود دارد: 

nK i
z

=

که در آن nk تعداد گردش دستگاه تقسيم و i  نسبت دستگاه تقسيم و Z تعداد 
تقس��يمات مورد نظر مي باش��د.در اين رابطه پس از قرار دادن مقادير مورد نياز،  

حاصل عبارت چهار حالت ممکن است داشته باشد:
الف- در حالت اول عدد حاصل از محاس��به عدد صحيح بوده و اين مقدار تعداد 
گردش کامل دس��ته را نش��ان مي دهد. در اين حالت دسته دس��تگاه تقسيم را 
به همان تعداد به دس��ت آمده مي چرخانيم. مثاًل براي محاس��به تقسيم محيط 
قطعه اي به 8 قس��مت مس��اوي و با دستگاهي به نس��بت 40:1 مقدار گردش به 

ترتيب زير به دست خواهد آمد:

يعني 5 دور کامل از هر رديف سوراخ که نوک موشک بر روي آن قرار دارد.
ب- در حالت ديگر ممکن اس��ت عدد حاصل صحيح نباش��د و به صورت کس��ر 
در آيد و مخرج کس��ر حاصل با عددي از روي صفحه س��وراخ دار يکي باشد. مثاًل 
براي تقسيم محيطي به 37 قسمت با نسبت 40:1 محاسبه به ترتيب زير خواهد 

شد: 

يعني 1 دور کامل و 3 سوراخ از رديف 37 سوراخه.
ج- در حالت سوم عدد حاصل کسري و مخرج کسر منطبق با اعداد روي صفحه 
سوراخ دار نباش��د. در اين حالت با ضرب صورت و مخرج کسر در عددي يکسان 
سعي مي شود تا مخرج کسر عددي شبيه به يکي از اعداد روي صفحه سوراخ دار 
شود. براي مثال تقسيم استوانه اي به 6 قسمت با دستگاهي که نسبت 40:1 دارد 

k

40 5
8k

in
z

= = =

40 31
37 37k

in
z

= = =
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به شرح زير مي باشد: 

يعني 6 دور کامل و 16 س��وراخ از رديف 24 س��وراخه مقدار چرخش الزم براي 
تقسيم محيط و زدن هر ضلع خواهد بود.

د- در ش��رايطي ممکن اس��ت به حالت کسري خاصي برسيد که با ضرب کردن 
صورت و مخرج در هر عددي صفحه سوراخ دار با آن تعداد سوراخ موجود نباشد. 
البته اين حالت در زدن چرخ دنده و يا شيارهاي با تعداد باال بيشتر اتفاق مي افتد. 
مثاًل در زدن يک قطعه با 97 ش��يار و نس��بت دستگاه نقسيم40/1 محاسبات به 

صورت زير خواهد بود:

 در واحد کارهاي بعد در اين خصوص که به روش اختالفي معروف است
خواهيم پرداخت.

جدول آورده شده زير برای سهولت در انجام محاسبات مفيد خواهد بود.

nK i
z

= = = ×
×

=40
6

6 4 4
6 4

6 16
24

( )
( )

nK i
z

= = 40
97
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مثال: برای تقسيم 19 قسمتی يک قطعه اطالعات مربوط به دستگاه تقسيم را از جدول فوق به دست آوريد.
پاسخ: 2 دور کامل و 2 سوراخ از رديف19 سوراخه 
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10-6- تقسیمات زاویه اي با دستگاه تقسیم 
1-10-6- تقسیمات زاوایه ای با دقت درجه

به شکل زير توجه کنيد همان طور که مشاهده مي کنيد دو سوراخ بر روي محيط 
استوانه اي با زاويه 106 درجه زده شده است.

 

مواردي از اين قبيل وجود دارد که بر روي محيط قطعه کار تقس��يمات محيطي 
به صورت زاويه اي بيان ش��ده اند. تقس��يم اين گونه قطعات با استفاده از دستگاه 
تقسيم نيز امکان پذير است، به طوري که مقدار گردش دستگاه تقسيم بر اساس 

زاويه ي قطعه کار محاسبه مي شود. 
رابطه رياضي زير بيانگر تعداد گردش دس��ته دس��تگاه تقس��يم با نسبت40:1 و 

براساس زاويه موجود بر روي قطعه مي باشد: 
k

k

40n
360 9

n
9

×α α
= =

α
=

 



در اين رابطه nK مقدار گردش دسته و α زاويه بين دو موضوع مي باشد.
) در رابطه باال اگر نسبت دستگاه 60:1 باشد عدد 9 به 6 تبديل خواهد شد(

مثال1: مي خواهيم دو سوراخ با زاويه 106درجه بر روي محيط استوانه اي ايجاد 
کنيم. حس��اب کنيد مقدار گردش دسته دس��تگاه تقسيم را در صورتيکه نسبت 

دستگاه تقسيم 40:1 باشد: 

دو سوراخ بر روي محيط استوانه با زاويه 106 درجه 

يا
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اين بدين معني اس��ت که پس از زدن سوراخ اول در هر موقعيتي دسته دستگاه 
11 دور کامل و 21سوراخ از رديف 27 سوراخه صفحه سوراخ دار بايد گردش کند 

تا بتواند سوراخ دوم را با زاويه 106 درجه از سوراخ اول ايجاد کند.
 

مثال: براي ايجاد زاويه اي123 درجه بين دو ضلع يک قطعه از دستگاه تقسيم 
با نس��بت40:1 کمک مي گيريم. مقدار گردش دس��ته دس��تگاه تقسيم را براي 

کف تراشي سطح دوم بعد از کف تراشي سطح اول حساب کنيد.

13 دور کامل و 18 سوراخ از رديف 27 سوراخه.
 

6-10-   �� ����� ������� ���� ��� ��   ������� ���
����� :

      ��� ������ �� ����� �� ������ �� ������� ���� ���� ��� ��� ��
 ����� �� �� ������� ���� ���106��� ��� ��� ����.

 ����� �� ������� ���� ��� �� ����� ��106 ����

�� ��������  ����� ������ ������ ��� ���� ���� ���� ������ ������ �����
   ��� ��� ���� �� ����� ����� ����� ������� .   ����� ���� �����

   �� ����� ��� ����� ������ �� ������� �� ������   ������� ��� ���� �
       ������� ���� ����� � ������ ����� �� ����� ������ ���� �����

��� �� .

    ��� ������ ��� ����� �����    ����� ��� ����� ������ ���� ���� ��
40:1�� ���� ��� �� ����� ����� ������ ����� :

Nk=40* � / 360    ��

Nk= � / 9

    ����� ��� ��nk     � ����� ����� �������    ������ �� ���� ������
������.

 )        ������� ���� ������� �� ��� ����� ��60:1   ���� �����9  ���6
�� ����� �����(

�� ��� �� :  ����� �� ����� �� ������ ��106    ����� ��� ��� �����
  ����� ����� �� ������� .       ������� ����� ����� ������ ����� �����

 ����� ������ ���� ������� �� �� �����40:1���� :

Nk=�/9=106/9= 11 7/9

Nk=17 (7/9)*(3/3) =11 21/27

     �� ��� ������ ��� �� ��� ��� ��� ���� ���� ���   �������� ���
   ������� ����11  � ����� ���21   ����� �� ������27  �������

           ������ ��� �� ��� ������ ������� ��� ���� ����� ���� �������� ����
106��� ����� ��� ����� �� ����.

 ����� �� ������� ���� ��� ��  ����� ��106����

 ��� ����:    �� ������ ����� ����123   ��� �� ���� �����  ��� �� �
      ����� �� ����� ������ �� ����40:1   ������ ��� ���� .  �����

     ��� ���� ������ �� ���� ����� ������ ���� ���� ����� ����
��� ��� ����� �� �� ��� ��.

Nk=�/9=123/9=13 6/9

Nk= 13 (6/9)(3/3)=13 18/27

13 � ���� ���18 ���� �� �����27������.

دو سوراخ بر روي محيط استوانه با زاويه 106 درجه

���� ��� �� ��� �� �� ����123����� ����� �� ايجاد زاويه اي 123 درجه بين دو ضلع از يک قطعه

����� ��� �� �� ����� �����:

       ����� ���� ��� ����� ��� ������ ��� ����� ��� ��� ���� ��
         ����� ��� ������ ��� �� ����� ��� ����� �� ������ �� ���� �����.

          ����� ��� ������ ������� �� �������� ��� �� ����� ���� ����� ����
40:1�� ��� ����� �� �����������:

Nk=�/540

 ��� �� ��� ��nk � ����� ������ ���� ���� ������ �����
���� �� ����� ��� �� ����  ����.

����: �����  �� ���� �� ������ �� �� ������� ���� ��� ��25
 � ����20���� ����� �����. ����� ������ ���� ������� ��

40:1 ����� ���� ���� ������ ����� ������ ���� ����:

Nk=�/540=(25*60+20)/540

Nk=1520/540=(1520/540)÷(2/2)=76/27

Nk=2 22/27

 ���� �����2 � ���� ���22 ���� �� �����27 �� ��� ������
���.

 ����� �� ���� �� �����25 � ����20���� �� �����

����� ��� �� �� ����� �����:

���� ���� �� ����� ������ �� ����� ��� �� �� ����� ������� �
 ����40:1��� �� ������ � ��� ����� ����� ��:

Nk= /32400

 ��� ����� �� ��nk � ����� ������ ���� ���� ����� �����
���� �� ����� ��� �� ��� ���� �����.

��� ����: ����� ������ ���� ���� ����� ���� ������ ���� ��
 ����� �� ����� �� �����13 � ����30 � �����3�� �� �����.

(13*3600)+(30*60)+3=48606  S

Nk= /32400=48606/32400=3/2*(10/10)
=1 1/20

 �� ������� � ����� �� ����� � ���� ������ ����� �� ���� ��� ��
��� �� ���� �� ���� ���� ����� ���� �� ������ �����.

 ���� � ����� ��� ����� �� �� �� �� ����� ��� ���� ����� ����
��� ������� ���� ��. ���� �� ����� � ���� ��� �� ����

��� �� ��� ����� ������ ����� ���� ����� ������ ���� �
��� �� ����� ��.

106 711
9 9 9

7 2111 11
9 3 27

k

k

an

n

= = =

×3
= =

×

nK = = =
× ( )
× ( )

=α
9

123
9

13
6 3
9 3

13 18
27



189

چند ضلعی کردن قطعات با دستگاه تقسیم

 �� ����� �����123���� �� �� ��� �� ��� ����

����� ��� �� �� ����� �����:

       ����� ���� ��� ����� ��� ������ ��� ����� ��� ��� ���� ��
         ����� ��� ������ ��� �� ����� ��� ����� �� ������ �� ���� �����.

          ����� ��� ������ ������� �� �������� ��� �� ����� ���� ����� ����
40:1�� ��� ����� �� �����������:

Nk=�/540

 ��� �� ��� ��nk � ����� ������ ���� ���� ������ �����
���� �� ����� ��� �� ����  ����.

����: �����  �� ���� �� ������ �� �� ������� ���� ��� ��25
 � ����20���� ����� �����. ����� ������ ���� ������� ��

40:1 ����� ���� ���� ������ ����� ������ ���� ����:

Nk=�/540=(25*60+20)/540

Nk=1520/540=(1520/540)÷(2/2)=76/27

Nk=2 22/27

 ���� �����2 � ���� ���22 ���� �� �����27 �� ��� ������
���.

 ����� �� ���� �� �����25 � ����20���� �� �����

����� ��� �� �� ����� �����:

���� ���� �� ����� ������ �� ����� ��� �� �� ����� ������� �
 ����40:1��� �� ������ � ��� ����� ����� ��:

Nk= /32400

 ��� ����� �� ��nk � ����� ������ ���� ���� ����� �����
���� �� ����� ��� �� ��� ���� �����.

��� ����: ����� ������ ���� ���� ����� ���� ������ ���� ��
 ����� �� ����� �� �����13 � ����30 � �����3�� �� �����.

(13*3600)+(30*60)+3=48606  S

Nk= /32400=48606/32400=3/2*(10/10)
=1 1/20

 �� ������� � ����� �� ����� � ���� ������ ����� �� ���� ��� ��
��� �� ���� �� ���� ���� ����� ���� �� ������ �����.

 ���� � ����� ��� ����� �� �� �� �� ����� ��� ���� ����� ����
��� ������� ���� ��. ���� �� ����� � ���� ��� �� ����

��� �� ��� ����� ������ ����� ���� ����� ������ ���� �
��� �� ����� ��.

ايجاد دو شيار با زاويه 25 درجه و 20 دقيقه در قطعه

hK = β
540

nK = λ
32400

kn

k

2-10-6 - تقسیم زاویه اي با دقت دقیقه  
در مثال هاي فوق زاويه هاي خواس��ته شده، همگي بر حسب درجه بودند گاهي 
در برخورد با زوايا دقت زاويه بر حسب دقيقه مي باشد. براي ايجاد چنين زاويه اي 

با استفاده از دستگاه تقسيم با نسبت 40:1 از رابطه زير استفاده مي کنيم:  

در رابطه فوق nK مقدار گردش دس��ته دس��تگاه تقس��يم و β زاويه مورد نياز بر 
حسب دقيقه مي باشد.

مثال: بر روي ميله استوانه اي مي خواهيم دو شيار با زاويه 25 درجه و 20دقيقه 
ايجاد کنيم. در صورتي که نسبت دستگاه تقسيم 40:1 باشد حساب کنيم مقدار 

گردش دسته دستگاه تقسيم را:  

مقدار گردش 2 دور کامل و 22 سوراخ از رديف 27 سوراخه خواهد بود.
 

3-10-6-تقسیم زاویه اي با دقت ثانیه  
براي ايجاد تقس��يمات زاويه اي بر حسب ثانيه با دستگاه تقسيم با نسبت40:1 از 

رابطه رياضي زير استفاده مي شود:  

که در رابطه فوق nK مقدار گردش دس��ته دستگاه تقسيم و λ مقدار زاويه مورد 
نظر بر حسب ثانيه مي باشد.

(25 60) 20
540 540
1520 76
540 27
222
27

k

k

k

n

n

n

β × +
= =

= =

=

kn
540
β

= =
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مثال :  مقدار گردش دسته دستگاه تقسيم را براي ايجاد دو سوراخ با فاصله 13 
درجه و30 دقيقه و 3 ثانيه از هم محاسبه کنيد.

در اين مثال با تبديل مقادير درجه و دقيقه به ثانيه و اس��تفاده از رابطه مربوطه  
مقدار گردش دسته به دست مي آيد.

ب��راي ايجاد تقس��يمات زاويه اي از هر دو ماش��ين فرز عم��ودي و افقي مي توان 
اس��تفاده کرد. بس��ته به ش��کل قطعه و ش��رايط آن چرخش کله گي و چرخش 

دستگاه تقسيم به طور عمودي موجبات تسهيل کار را فراهم مي کند.
11-6- اصول تعویض صفحات سوراخ دار

صفحات س��وراخ دار که همراه با دس��تگاه تقس��يم ارائه مي ش��وند، داراي تعداد 
سوراخ هاي متفاوتي هس��تند. انتخاب صفحه سوراخ دار صحيح در تقسيم بندي 
محي��ط قطعه کار اهميت به س��زايي دارد. با رعايت ن��کات زير مي توانيم صفحه 

سوراخ دار را بر روي دستگاه تقسيم نصب کنيم:
1- با توجه به محاسبات انجام شده صفحه سوراخ دار را انتخاب می کنيم.

2- صفحه تقس��يم )س��وراخ دار( را روي بوش محور پيچ حلزون سوار می کنيم و 
بوسيله پيچ هاي مربوطه آن را می بنديم.

 

3- قيچي يا پرگار را بر روي بوش محور پيچ حلزون قرار می دهيم.
4- دهانه قيچي را با ش��ل کردن پيچ آن به اندازه فاصله سوراخ هاي باقيمانده ی 

کسر از هم باز می کنيم و پس از تنظيم اين فاصله پيچ قيچي را می بنديم.

نحوه نصب صفحه سوراخ دار

( ) ( )13 3600 30 60 3 48606
48606
32400

3
2

10
10

30
20

1 1
× + × + =

= = × ( )
( )

= =nK
220

بر حسب ثانيه
k

× ×

×
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5- واشر محکم کننده را بر روی محور پيچ حلزون در محور پيچ جا می زنيم.
6- دسته دستگاه تقسيم را می ببنديم و مهره آن را نيز می بنديم.

 

7- دنباله نوک موش��ک )نوک مخروطي دس��ته ( را در سوراخ صفحه سوراخ دار 
قرار می دهيم.

 

نحوه نصب قيچی

نحوه نصب متعلقات قيچی

قرار دادن دنباله نوک مخروطي دسته در سوراخ صفحه سوراخ دار
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12-6- چند ضلعي کردن کردن قطعات از میله گرد
هدف از چند ضلعي کردن ميله گرد ايجاد يک منش��ور چند وجهي با استفاده از 

تراشيدن سطوح جانبي آن مي باشد.
از عامل هاي مهم يک چند ضلعي طول ضلع)L(، اندازه آچار)SW( خور و گوش 
ت��ا گوش )e( مي باش��د. انتخاب ميله گردي ک��ه از آن بخواهيد يک چند ضلعي 
ايجاد کنيد به اندازه گوش تا گوش چند ضلعي بستگي دارد. انتخاب ميله گرد با 
قطر باالتر جز به هدر رفتن مصالح و زمان زياد براي تراشيدن آن نتيجه ديگري 

نخواهد داشت.
 

- قبل از ش��روع به کار و تراش��يدن سطح اول دسته دستگاه را چند 
بار به يک طرف چرخانيده تا لقي دستگاه گرفته شود.

- حرکت چرخشي بهتر است که در جهت عقربه هاي ساعت صورت گيرد.
- احتمال اينکه س��وراخ هاي رديف در نظر گرفته ش��ده را هنگام چرخش 
دسته اش��تباه کنيد براي اين کار مي توانيد سوراخهاي مورد نظر را با گچ 

عالمت بگذاريد.
- حتما هنگام تراش��يدن س��طح ، ضامن قفل کننده سه نظام را در محل 

خود قرار داده که اين کار از حرکت نا بجا سه نظام جلوگيري مي کند.
-کنترل مقدار بار دهي )دور ريز هر ضلع ( پس از اتمام تراشيدن هر سطح 
الزاميست. چرا که در صورت اشتباه بازگشت به سطح قبل احتماالً با لقي 

همراه است.

����� ���� ����� �� ���� ������ ��� ������ ��� �������

- ��� ������� � ��� �� ���� �� ���
 �� �� ��� ��� �� ������ ���� ���
 �� ��� ������ ��� �� �������� ���

���.

- ���� ����� ���� ��� �� �� ���
���� ���� ���� ��� �����.

-����� ����� ������ ��� �� ���� ���
 ������ ���� ���� ����� �� ��� �����

�� ��� ��� ���� ���� �������� ������
������� ���� �� �� �� ��� ����.

- ���� � ��� ������� ����� ����
 ���� ��� ��� �� �� ���� �� ����� ���

 ���� ���� �� ��� �� ���� �� ��� ��� ��
��� �� �������.

- ��� ��� ����� �����) ��� �� ��� ���
 ( ��� �� ������� ����� �� ��

�������� .� ���� �� �� ��� �����
������� ��� ��� �� ������ ��� ��

��� �����.

6-12-��� ���� �� ����� ���� ���� ���� ���:

  � ���� ��� �� ���    ��� ����� ���� ����� �� ����� ��� ���� ���
�� �� ����� ���� ������� �� �����������.

  ������          � ���� ����� ������� ����� ���� ���� ��� �� ��� ���
   �� ��� �� ������� .    ��� �������� �� �� ��� ���� ���� ������

        ������ ����� ���� ���� �� ��� ������ �� ���� ����� ���� ���
���� .        ����� � ������ ����� ���� ��� ������ ��� �� ��� ���� ������

���� ����� �� ������� ���� ��������� ������.

��� ���� ���� ����� ��� ������

��� ���� ���� ������� ��� ������

           ������ ����� ���� ������� ���� �������� ����� � ����� �����
 ��� ��� �� ��� � ��� �������� ���� �� ����..

انتخاب قطر مناسب برای قطعه خام
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رواب��ط رياضي و جداول گوناگوني براي محاس��به طول ضل��ع، مقدار ريزش بار 
واندازه گوش تا گوش چند ضلعي ها وجود دارد.

رابط��ه زير براي محاس��به طول لبه هاي چن��د ضلعي)طول هر ضلع( اس��تفاده 
مي شود: 

در اين رابطه L طول لبه چند ضلعي و N تعداد اضالع و D قطر اس��توانه اوليه 
مي باشد. اين رابطه براي تعداد اضالع زير ساده تر مي شود: 

محاسبه طول براي سه ضلعي: 
محاسبه طول براي چهار ضلعي: 
محاسبه طول براي شش ضلعي: 
محاسبه طول براي پنج ضلعي:   

محاسبه طول براي هفت ضلعي:     
محاسبه طول براي هشت ضلعي: 

 

 

����� ���� ����� �� ���� ������ ��� ������ ��� �������

- ��� ������� � ��� �� ���� �� ���
 �� �� ��� ��� �� ������ ���� ���
 �� ��� ������ ��� �� �������� ���

���.

- ���� ����� ���� ��� �� �� ���
���� ���� ���� ��� �����.

-����� ����� ������ ��� �� ���� ���
 ������ ���� ���� ����� �� ��� �����

�� ��� ��� ���� ���� �������� ������
������� ���� �� �� �� ��� ����.

- ���� � ��� ������� ����� ����
 ���� ��� ��� �� �� ���� �� ����� ���

 ���� ���� �� ��� �� ���� �� ��� ��� ��
��� �� �������.

- ��� ��� ����� �����) ��� �� ��� ���
 ( ��� �� ������� ����� �� ��

�������� .� ���� �� �� ��� �����
������� ��� ��� �� ������ ��� ��

��� �����.

6-12-��� ���� �� ����� ���� ���� ���� ���:

  � ���� ��� �� ���    ��� ����� ���� ����� �� ����� ��� ���� ���
�� �� ����� ���� ������� �� �����������.

  ������          � ���� ����� ������� ����� ���� ���� ��� �� ��� ���
   �� ��� �� ������� .    ��� �������� �� �� ��� ���� ���� ������

        ������ ����� ���� ���� �� ��� ������ �� ���� ����� ���� ���
���� .        ����� � ������ ����� ���� ��� ������ ��� �� ��� ���� ������

���� ����� �� ������� ���� ��������� ������.

��� ���� ���� ����� ��� ������

��� ���� ���� ������� ��� ������

           ������ ����� ���� ������� ���� �������� ����� � ����� �����
 ��� ��� �� ��� � ��� �������� ���� �� ����..

انتخاب قطر نامناسب برای قطعه خام

    ���� ��� ��� ��� ��� ������ ���� ��� �����)   ���� ��� ���� (
�� ���������� :

L=sin(180/n) * D

    ����� ��� ��L    � ����� ��� ��� ���N   � ����� ������D  ����
  �� ����� ����������� .    � ����� ������ ����� ������ ��� ��   ��� ����� �

����� :

� �� ���� ��� ���������:L=0.866 D

���� ���� ��� ��� ������ :L =0.707 D

���� �� ���� ��� ������ :0.5 DL=

���� ��� ���� ��� ������:L=0.587 D

���� ��� ���� ��� ������:L=0.433 D

���� ��� ���� ��� ������:L=0.382 D

��� �� �� ����� �����

     ������ ���� ����� ���� ����)   ���� ����� (   ������ �������� ��
�� ������� ��� ����� �� �� ���������� :

H=R*(1-cos(180/n))
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براي به دس��ت آوردن عمق براده )ريزش بار ( در فرزکاري قطعات استوانه اي از 
رابطه زير استفاده مي شود: 

که در اين رابطه: 
H:  مقدار ريزش بار 
R:  شعاع ميله گرد  

n :  تعداد اضالع چند ضلعي 
 

براي به دست آوردن اندازه آچار خور از روابط زير استفاده می کنيم: 
براي چند ضلعي با تعداد اضالع زوج: 

در صورتي که تعداد اضالع فرد باش��د، مفه��وم آچار خور معني ندارد. ولي فاصله 
راس تا وسط ضلع روبرو به آن از رابطه زير به دست می آيد: 

مثال: قطر يک ميله اس��توانه اي 70 ميليمتر مي باش��د. در صورتي که بخواهيم با 
اين ميله يک 6 ضلعي منتظم بسازيم حساب کنيد: 

الف- طول ضلع         ب- ريزش بار          ج- آچار خور.
الف -

ب-

ج-- 
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