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  :سخني با خوانندگان 

شـده و از مراحـل مختلـف چـاپ نيـز       نهايت سعي به عمل آمده است كه تا حد استطاعت ، كامل و بـدون اشـكال نوشـته    ابـدر اين كت

آنچه . تي برخورد خواهند نمود بگذرد ، ولي با نهايت خضوع اذعان داريم كه بدون نقص نبوده و سروران گرام درآن به نكات و اشكاال

  .مايند يه دلگرمي است وجود اساتيد و هنر آموزان عالقمندي است كه در تدريس كتاب حاضر مي توانند ضعف هاي آنرا برطرف نما
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 ا
	ار �����

  مقدمه 

  .دستهاي برهنه خود نداشتهزاران سال پيش بشر هيچ ابزاري جز 

  .شمشير و چوب دستي وي بشمار مي رفت انبردست، چكش، چنگال، دستهاي او به منزله كارد،

و نيروي  و خانه خود را بنا مي نهادند كشتند دشمنان خود را مي ، غذاي خودرا بچنگ آوردند خصاآنها ش

تر بود بهترين ابزار را در اختيار اني كه نيرومندبه اين ترتيب انس ، جسمانيشان حجاب بين مرگ و زندگي آنها بود

  .حساب نمي آمده داشت و هيچ چيز جز نيروي بدني ب

 چوبي  نتهاي سنگي را با ولي باالخره يكروز شخصي كه مسلما نيرومند ترين افراد انسان نبود دريافت كه اگر

بدينوسيله توانست اشيا سخت و از آن  وي .خواهد توانست ضربه اي شديد تر از ضربه مشت خود ايجاد كند ببندد

  .جمله جمجمه سر را به آساني بشكند

  .هاي زيادي انجام دهد كه حتي نيرومند ترين انسان عصر وي از انجام آن با دست خالي عاجز بودراو توانست كا

يني گرديد پيدايش اين وسيله سر آغاز طرز تفكر نو. اين ترتيت چكش كه يك چيزكامال تازه بود بوجود آمده ب

جسيم ترين و نيرومند ترين افراد باشد  ،رو بشر پي برد كه لزومي ندارد رهبكه از آن زمان تا كنون ادامه يافته است 

ابزار با خصوصياتي كه دارد اين فرصت و امكان را بهر فردي بدون در . و بتواند كارهاي بدني سختي را انجام دهد

  .مي گذاردنظر گرفتن قد و قواره او در اختيارش 

از زمانهاي ما قبل تاريخ تا كنون ابزارها توسعه زيادي پيدا كرده اندو بر دقت و حساسيت آنها بسي افزوده شده 

  .است

امروز دستگاههاي صنعتي عظيمي كه بلندي بعضي از آنها به اندازه يك ساختمان چند طبقه ميرسد وجود دارد  

كه تنها بوسيله يك نفر كنترل مي گردد و كارهايي را انجام مي دهد كه صدها انسان بدون ابزار از انجام آن 

  .عاجزند
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نند و مي توان آنها را بمنزله ميليونها دست كه مشتاقانه ابزارها وسايلي هستند كه نيروي ما را چندين برابر مي ك

بدون استفاده از ابزار هيچ تمدني مانند آنچه ما امروز مي شناسيم بوجود . براي آسايش ما كار مي كنند دانست

  .نمي آيد

هيچ ه ب ، پيچيده حاصل گشته است)ماشينهاي ابزار(با وجود پيشرفتهاي زيادي كه در ساختمان ابزارهاي ماشيني 

وجود ابزار هاي دستي هنوز هم در كارخانجات توليدي و . وجه از اهميت ابزارهاي دستي كاسته نشده است

كه در آن حداقل  عالوه بر اين كدام خانه است. بخصوص در رشته هاي تعميرات و سرويس ضرورت كامل دارد

تعددي نوشته شده است ولي اين يك پيچ گشتي و يك چكش يافت نشود؟در باره ماشينهاي ابزاركتابهاي م

مي شوند   ابزارهاي دستي آنقدر ساده تصور. ابزارهاتنها با شاخصي كه تعليمات كافي ديده باشند سپرده  مي شوند

  .نمي سازد  كه غالبا هيچكس زحمت ياد گرفتن راه صحيح بكار بردن و طريقه نگهداري از آنها را بر خود هموار

فحات آينده ابزارهايي كه بسيار معمول و متداول ميباشند مورد بحث قرار مي گيرند و بنا بر آنچه گفته شد ،در ص

  .كوشش مي شود كه روش استفاده صحيح و اخذ بهترين نتيجه از آنها بطور خالصه درج گردد

اهنمايي ز ابزار كمك و رنجام كار بهتر و استفاده بيشتر ااميدوار است كه مطالعه اين مبحث خواننده گرامي را در ا

  .نمايد
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���(����ت ا���ل ده��� : �� اول �� و � ( 

 

  پيچ و مهره -1-1

در صنعت تقريبا همه قطعات جدا از هم ساخته مي شوند وسپس به قطعات ديگر متصل مي گردند و جمعا تشكيل 

باشند و ممكن است اتصالها ممكن است قابل باز شدن .  يك دستگاه يا ماشين و يا حداقل وسيله اي را مي دهند

  .ثابت بمانند

  .مهمترين و پر مصرف ترين وسايل اتصال قابل باز شدن پيچ ها هستند

پيچ هاي بدونه قاعده خيلي گران تمام مي شوندزيرا به طور سري ساخته نمي شوند و براي هر يك از آنها بايد 

وسيله پيچ بري به اندازه هاي مختلف در بازار ماشين و ابزار كار را از نو تنظيم كرد ومسلم است نمي توان هزاران 

  .عرضه كرد

  :پيچ ها از نظر اندازه هاي نرم شده داراي قسمتهاي زير هستند

قطر خارجي يا قطر اسمي كه اندازه روي دندانه هاي پيچ است و در شكل و جدولهايي كه در صفحات  -1

 .نشان داده شده است dبعد خواهد آمد با 

 .نشان داده مي شود 1dندانه هاي پيچ است كه با قطر داخلي ، قطر ته د -2

پيچهاي ميليمتري كه با . گام دندانه يعني فاصله بين دو دندانه كه معموال بر حسب ميليمتر يا اينچ است -3

در پيچهاي اينچي كه معموال عالمت . مشخص مي شوند گامشان بر حسب ميليمتر سنجيده مي شود Mعالمت 

اراي گامي بر حسب اينچ هستند و به طور كلي به جاي مثال   ÷گذارند د ميW باشد  ندارند و چنانچه جايي الزم

1  گام
8
3قطر خارجي پيچهاي اينچي بر حسب اينچ نوشته مي شود مثال پيچ .  دندانه در هر اينچ 8اينچ مي گويند   

8
 

 .دهندمي نشان) h(گام را با ). مي گذارند)mm(در باالي عدد به معني اينچ است و براي ميليمتر ) "(اين عالمت (

و )e(اندازه گوش به گوش سر پيچ) S(خور آچار ) m(ارتفاع مهره ) K(مشخصات ديگري از قبيل ارتفاع پيچ 

و سوراخ درست كردن مهره را بدون عالمت خاص در تابلو خواهيد ) 2d(سوراخي كه بايد پيچ از آن عبور كند 
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باال براي پيچهاي سر شش گوش كه پر مصرفترين پيچهاست در جدول به جز سوراخ  مهره تمام اندازه هاي . ديد

  .داده شده است

  هـناميده مي شود زاويه دندان) W hitworth(چهاي اينچي كه نوع نرم شده و پر مصرف آن پيچ ويتورت ـدر پي
  .است 55 ه

 .است 60 ه در پيچهاي متري زاويه دندانه پيچ ميليمتري

  شش گوش ميليمتري جدول پيچ هاي سر -1-1جدول 

  )اعدادي كه در بين اينها نيست از نرم خارجند( 

  سوراخ مهره
سوراخ 

  عبوري

  

d2 

 

گوش 

يه 

  گوش

e 

 آچار 

  خور

  

s 

ارتفاع 

  مهره

  

m 

ارتفا

ع سر 

  پيچ

k  

  گام

  

h 

قطر 

  داخلي

  

d1 

قطر 

  خارجي

d 

  نام
  چدن  فوالد

3.3  3.2  4.8  8.1  7  3.2  2.8  0.7  3.03  4  M4 

4.2 4.1  5.8  10.4  9  4  3.5  0.8  3.89  5  M5 

5  4.8  7  11.5  10  5  4.5  1  4.61  6  M6 

6.7  6.5  9.5  16.2  14  6.5  5.5  1.25  6.25  8  M8 

8.4  8.2  11.5  19.6  17  8  7  1.5  7.92  10  M10 

10  9.9  14  21.9  19  9.5  8  1.75  9.57  12  M12 

11.75  11.5  16  25.4  22  11  9  2  11.22  14  M14 

13.75  13.5  18  27.7  24  13  10.5  2  13.22  16  M16 

15.25  15  20  31.2  27  15  12  2.5  14.53  18  M18 

17.25  17  23  34.6  30  16  13  2.5  16.53  20  M20 

19.25  19  25  36.9  32  17  14  2.5  18.53  22  M22 

20.75  20.5  27  41.6  36  18  15  3  19.83  24  M24 

23.75  23.5  30  47.3  41  20  17  3  22.83  27  M27  

26  25.75  33  53.1  46  22  19  3.5  25.14  30  M30 

29  28.75  36  57.7  50  25  21  3.5  28.14  33  M33 

31.5  31  39  63.5  55  28  23  4  30.44  36  M36 

34.5  34  42  69.3  60  30  25  4  33.44  39  M39 

37  36.5  45  75  65  32  26  4.5  35.75  42  M42 

40  39.5  48  80.8  70  35  28  405  38.75  45  M45 

42.5  42  52  86.5  75  38  30  5  41.05  48  M48 

46.5  46  56  92.4  80  40  32  5  45.06  52  M52 
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پيچ ديده مي شود كه فعال از آن صرف )سيم اينچي–سيم متريك (مشخصات ديگري در دنده هاي اين دو نوع 

انواع ظريفي هم دارند كه براي كارهاي ويژه اي مورد  استاندارد پيچها سيستمنظر مي گردد، هر يك از اين دو 

پيچ سر لوله را كه به طور معمول از نوع ويتورت است به نام قطر دهانه لوله اسم مي برند مثال پيچ لوله . نياز است 

	
1
2
1با عالمت   1

2
 1R مي شود قطر خارجي اين پيچ  مشخص d=47.81mm 1است در حالي كه خود

2
معادل  1

38.1mmمي باشد.  

در بازار ايران لوله ها را بيشتر با قطر خارجي و بر حسب ميليمتر نام مي برند ولي اين نوع نام بردن طبق معمول دنيا 

       است و مالحظه 33.25mmهزيرا قطر خارجي لول 3مي گويند لوله  اينچ 1با قطرنيست و غلط است مثال به لوله 

  .قطر خارجي هم غلط نام برده مي شود مي شود كه حتي از روي
  

  شكل پيچها

ه انواع مختلف تقسيم بندي و موارد مصرف و همچنين نوع مهره ها ب )خور آچار ( پيچ ُگل پيچ ها از نظر نوع 

 .شوند كه گروهي از آنها در شكل ديده مي شوندمي

 

  
  

  

انواع پيچ ها 1-1شكل   



 ابزار شناسي

  

 

11 

  كاربرد پيچها - 2-1جدول 

  كاربرد  نام پيچ

  پيچ سر شش گوش

  پيچ سر چهار گوش

  پيچ سر استوانه

  پيچ سر خزانه

  پيچ سر نيمگرد

  پيچ آج دار

  پيچ ضامن

  

  پيچ حلقه دار

  پيچ خروسك

  

  براي اتصالهاي عمومي قطعه ها

  بيشتر براي پيچ هاي تنظيم

  سر اين دو پيچ از سطح         براي اتصالهاي كم فشار 

  اتصال بيرون نمي آيد        براي اتصالهاي كم فشار    

  براي اتصالهاي كم فشار

  .براي اتصالهايي كه بخواهند پيچ را با دست باز و بسته كنند

حديده ساعتي،پيچ فشار دهنده و (براي نگه داري مثال حلقه اي بر روي ميله 

  )غيره

  براي جاي طناب و برداشتن دستگاه ها

كمي از پيچ آج دار قويتر (ه بخواهند پيچ را باز و بسته كنندبراي اتصالهايي ك

  )است

  

  واشر ها -1-2

كار قطعه براي اينكه پيچ ها در اثر لرزش قطعه هايي كه به هم متصل شده اند باز نشود و يا در اثر مالش به سطح 

واشرها . ورقه نازكي از فلز قرار مي دهند كه واشر ناميده مي شود بين سطح قطعه كار آسيبي وارد نياورد، وسر پيچ

 .بنابر شرايط كار انواع گوناگون دارند،نمونه اي چند از آنها در شكل ديده مي شود

  

انواع واشر -2-1شكل   
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مي شود و به اين واشر به قطعه كار پيچ مي شود و لبه آن به روي مهره برگردانده  واشر ضامن، _كاربرد واشر ها

  .اين روش مانع گردش پيچ مي گردد

ميخهاي دو طرفه ، اين ميخ ها كه در اصطالح اشپيل ناميده مي شود ضامن هايي هستند كه در شكاف يا 

سوراخهاي پيش بيني شده در پيچ و مهره داخل مي شوند و پس از اينكه سر شكافدار آنها از هم باز شد مانع از 

  .گردش پيچ مي شوند

  

  واشرهاي فنري

اين واشرها به علت تيزي نوكهاي خود در مهره و كار فرو رفته مانع گردش پيچ مي شوند، از اين واشرها بيشتر  

  .براي فلزهاي سخت استفاده مي شودزيرا فلز هاي نرم زود از اين نوع واشر آسيب مي بينند

  

  واشرهاي كج

ستفاده مي شود كجي واشر چنان است كه هنگامي كه بر از اين واشرها براي بستن پيچ بر روي سطح هاي كج ا 

  .روي شيب سطح كار قرار گرفت سطحي صاف را براي بستن پيچ پديد مي آورد
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ا��اره�ي ا��از� �
ي و آ��ل در : �� دوم 

 آ�ر��� ه�ي ���
ا��

  

 كش هاي اندازه گيريخط  -2-1

مدرج شده است و براي اندازه گيري طولي مورد خط كش اينچي استاندارد بر حسب اينچ و كسري اينچي 

كش داراي دو قسمت مندرج شده مي باشد كه در قسمت پايين آن يك  يك طرف خط.استفاده قرار مي گيرد

1اينچ را هشت قسمت مساوي تقسيم كرده بنابر اين ارزش تقسيمات برابر 
8
خواهد بود و در لبه بااليي آن يك اينچ  

1سيم كرده اند كه فاصله بين خطوط قسمت مساوي تق 16را به 
16
 .مي باشند 

  
  

  

  خط كش ميليمتري

اين خط كش نيز براي اندازه گيري طول مورد استفاده قرار مي گيرد به طوري كه مالحظه مي شود طول اين خط 

 .مي باشديا يك ميليمتر  0.5 يا 0.25ميليمتر مي باشد دقت خط كشهاي ميليمتري  300 كش

  

  

  خط كشيسوزن  -2-2

يا گذاشتن نشانه در موقع ) خراش دادن(سوزن خط كشي،مفتول فوالدي نازك و دراز است كه براي خط كشيدن 

  .اندازه گيري بكار مي رود

خط كش هاي ميليمتري-1-2شكل   
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 .آنها روي كار مي گذاريد،دقيق باشدنوك سوزن هاي خط كشي بايد تميز نگه داشته شود تا نشانه اي كه با 

 

       
 

 

  

  سوزن خط كش پايه دار

  .براي كشيدن خطوط موازي از سوزن خط كش پايه دار استفاده مي شود

  
 

  طريقه استفاده از سوزن خط كشي

 

سوزن خط كش -2-2شكل   

سوزن خط كش پايه دار -3-2 شكل  
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داريد و بعد نوك سوزن خط كشي را مطابق شكل كنار خط خط كش را روي كار در محل معين محكم نگه 

  .كش قرار داده در امتداد آن به حركت در آوريد

  
  

  

  سنبه و انواع آن -3-2

  .سنبه نشان را از فوالد مي سازند آب مي دهند و نوك آن را با چرخ سمباده تيز مي كنند

مشخص نمودن امتداد خطوطي كه با سوزن خط كشي روي قطعه كار كشيده مي شود استفاده از سنبه نشان براي 

  .اين نشانه ها به فاصله كمي از يكديگر گذاشته مي شود تا بتوان امتداد خطوط را به آساني تشخيص داد. مي كنند

  
  

  سنبه مركز نشان

 90اما نوك سنبه مركز نشان را به شكل مخروطي كه زاويه راس آن . سنبه مركز نشان شبيه به سنبه نشان است 

  .درجه است،تيز مي كنند

  .از سنبه مركز نشان براي عالمت گذاري مركز سوراخها كه بايد با مته سوراخ شود،استفاده مي نمايند

طريقه استفاده سوزن خط كش -4-2 شكل  

سنبه -5-2 شكل  
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  سنبه خودكار 

  .به وسيله سنبه خودكار مي توان بدون استفاده ار چكش ،نشانه هايي روي كار گذاشت

 .عمق نشانه ها با چرخاندن كالهك سنبه تنظيم مي شود
  

  
  سنبه دستي 

مختلفي دارد كه ها  سنبه انواع. مي زنند» سنبه دستي، ابزاري است كه با دست نگه مي دارند و با چكش روي آ

گاهي بدنه يا .اغلب سنبه ها را از فوالد ابزار مي سازند.يك از آنها براي كار معيني مورد استفاده قرار مي گيرد

دماغه يا .دزقسمتي از سنبه را كه با دست نگه داري مي شود هشت پر مي كنندياآج مي زنند تا ميان انگشتها نلغ

 .ه بايد انجام دهد به شكلهاي مختلف مي سازندانتهاي سنبه را متناسب با كاري ك

  
  سنبه جفت كردن

دماغه اين سنبه دراز و مخروطي شكل است و براي ميزان كردن سوراخ هاي دو قطعه كه بايد به وسيله پرچ يا پين 

 .بهم متصل گردند،بكار مي رود

 

خودكارسنبه  -7-2ل شك  

سنبه مركز نشان -6-2ل شك  

سنبه دستي -8-2 شكل  
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  سنبه انگشتي 

سنبه انگشتي دماغه درازي دارد كه براي داخل و خارج نمودن پين هاي استوانه اي يا مخروطي از سوراخ ها مورد 

1سنبه هاي انگشتي به قطر هاي مختلف از يك تا ده ميليمتر يا از . استفاده قرار مي گيرد
16
3تا  

8
  .شوداينچ ساخته مي 

سر شيت شده سنبه ها را بايد با . به هاي تيزي پيدا مي كندسر سنبه ها در اثر چكش خوردن زياد شيت مي شود ول

  .چرخ سمباده هصاف كرد تا به دست آسيب نرساند

 

  
  

  :طرز استفاده از سنبه نشان

 .نوك تيز سنبه نشان را درست روي خطي قرار دهيد كه بايد امتداد آن نشانه گذاري شود -1

 .درست در نقطه تقاطع دو خطي كه مركز سوراخ است ،قرار دهيدنوك سنبه مركز نشان را  -2

 .سنبه را بطور قائم نگه داريد و در امتداد قائم با چكش روي سر آن بزنيد -3

  

 كوليس – 2-4

ميليمتر را با 1يكي از ابزار هاي دقيق در اندازه گيري كوليس است، كوليس ابزاري است كه ما مي توانيم اندازه تا 

كوليس تشكيل شده است از يك خط كش اصلي كه روي آن تقسيم بندي انجام شده كه .ري كنيمآن اندازه گي

  .مي توانند به صورت ميليمتري يا اينچ باشد

سنبه انگشتي -10-2شكل   

سنبه جفت كردن -9-2شكل   
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چهارم ، شاخكهاي داخل سنج است،پنجم،شاخك ،ليس، فك متحرك كوسوم فك ثابت كوليس مي باشد، ،دوم

 .است كه به آن ورنيه مي گويند عمق سنج است،ششم،يك اندازه گيري روي فك متحرك كوليس

  

اولين تفاوت كوليس ها در طول خط كش آنها مي باشد،دومين تفاوت در دقت اندازه گيري آنها مي باشد كه با 

  :هم فرق مي كندو از نظر دقت اندازه گيري به سه دسته تقسيم مي شوند

 0.1كوليس  -1

 0.05كوليس  -2

 0.02كوليس  -3

اندازه گيري كوليس از تقسيم كردن يك درجه خط كش به تعداد تقسيمات ورنيه به دست مي آيد اگر دقت 

صفر ورنيه بر صفر خط كش منطبق باشد انتهاي تيغه بر انتهاي خط كش منتبق مي گردد در صنعت براي اندازه 

زرگي هاي مختلف استفاده ا با بگيري قطر گلوله و سيلندر و پيستون و طول وسايل مختلف از انواع كوليس ه

  .شودمي

ميليمتر از تقسيمات خط كش را به ده قسمت مساوي  9در تقسيم بندي ورنيه به اين شكل است كه :  0.1كوليس 

ميليمتر مي شود و اختالفات 0.9در نتيجه فاصله هر يك از تقسيمات ورنيه ،. روي ورنيه تقسيم بندي كرده است

 .ميليمتر مي شود0.1كش  اندازه اولين تقسيم ورنيه با خط

  

قسمت مساوي 20ميليمتر از تقسيمات خط كش به 10تقسيم بندي ورنيه بدين شكل است كه  : 0.05كوليس 

ميليمتر مي شود و اختالف اندازه  0.95روي،ورنيه تقسيم بندي مي شود،در نتيجه فاصله هر يك از تقسيمات ورنيه 

 .مي گويند 0.05ميليمتر كه به آن كوليس 0.05 اولين خط ، خط كش با اولين خط ورنيه مي شود

اجزا كوليس  -11-2شكل   
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قسمت مساوي  50قسمت از تقسيمات خط كش به  49تقسيم بندي ورنيه به اين شكل است كه هر :  0.02كوليس 

ميليمتر و  0.98در نتيجه فاصله هر يك از تقسيمات روي ورنيه مي شود .روي ورنيه تقسيم بندي شده است

  .مي گويند 0.02ميليمتر كه به آن كوليس  0.02يه با اولين خط ، خط كش مي شود اختالف اندازه اولين خط ورن
  

 

  

  :طرز خواندن كوليس

فرض كنيم كه ما قطعه اي را با كوليس اندازه گرفتيم ، در اين زمان فك هاي ثابت و متحرك از هم باز مي شود، 

روي خط كش حركت مي كندودر محلي قرار مي  ورنيهو اين باز شدن به اندازه قطعه مي باشد و تقسيم بندي 

اندازه اي كه گرفته مي شود از دو بخش تشكيل مي شود ، يك بخش اندازه اصلي است و دوم مقدار ريزتر . گيرد

  .آن اندازه است و وقتي ما اين دو اندازه را با هم جمع كنيم مقدار اصلي قطعه ما بدست مي آيد

كوليس  -12-2شكل   
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  اندازه گيري قطر يا طول

  جسمي را كه منظور تعيين طول با قطر خارجي آن است در بين شاخك

  هاي ثابت و متحرك بزرگ قرار مي دهند بطوري كه هر دو شاخك با 

  بدنه جسم تماس داشته باشندسپس به كمك ورنيه و خط كش اندازه  

  ات را از روي خط كش ـدرج. گلوله را تعيين مي كنندطول يا قطر

  )ورنيه در مقابل آن قرار دارد و يا از آن گذشته است عددي كه صفر(

  ر درجات از ـرا از روي ورنيه مي خوانند براي كس ردرجاتـو كس 

  كي از درجات ـه را پيدا مي كنند كه درست در برابر يـدرجات ورني

  .ش قرار گرفته استـخط ك

  

  

  اندازه گيري قطر داخلي 

براي اندازه گيري قطر داخلي مثال قطر يك لوله دو شاخك بااليي را در داخل لوله فرو مي برند و ورنيه را براي 

كوليس تا حدي در داخل . خط كش آن قدر جابجا مي كنند تا دو شاخك با جداره داخلي لوله تماس پيدا كنند

طرز خواندن كوليس -13-2شكل   

اندازه گيري قطر يا طول -14-2شكل   
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در اين حالت قطر داخلي را با روش قبلي از روي خط . چرحانند تا دو شاخك بر قطر لوله منطبق گرددلوله مي 

 .كش و ورنيه مي خوانند

  

  ميكرومتر -2-5

ر مي باشد ،ضخامت ورقه هاي نازك وسيم هاي نازك را با اندازه مي متيكي ديگر از ابزار هاي دقيق ميكرو

گيرند كه در انواع مختلف ساخته مي شود ، به اين شكل كه ما ميكرو متر خارج سنج  داريم كه مي تواند سطح 

متر  ميكرو.خارجي اجسام را اندازه بگيرد  وميكرو متر داخل منبع كه سطح داخلي اجسام را اندازه گيري مي كند 

 استوانه–فك متحرك ميكرو متر -فك ثابت ميكرومتر:نيز از بخشهاي مختلفي تشكيل شده است،كه عبارتند از

 آن از متر ميكرو گرفتن براي كه كماني متر ميكرو ورنيه يا مدرج ،پوسته متر ميكرو كش خط همان ويا  مدرج

  .وقع اندازه گيري  ،قفل مي شودم در كه واهرمي است سندان يك متر ميكرو انتهايي قسمت در. شود مي استفاده

  اجزاي ميكرومتر

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :طرز كار با ميكرو متر

 

 

 مهره تنظيم استوانه مدرج گيري اندازه ايهفك

 گرده هرزجغجغ دستو
 اهرم قفل كننده پوسته مدرج

  اجزاي ميكرومتر -15-2شكل 
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 25اندازه مي تواند اينچ يا ميليمتر باشد ،اندازه طول خط كش ميكرومتر به صورت  در ميكرومتر هم مانند كوليس

ميليمتر را اندازه  25صفر تا  ميليمتر مي باشد،يعني اينكه ما يك نوع ميكرومتر داريم كه از مقدار 25ميليمتر،

  .ميليمتر را اندازه مي گيرد وبه باال 50تا  25گيرد وباز ميكرومتري داريم كه از مي

 

  :ترميكروم طرز خواندن

اگر به خط كش ميكرو متر توجه شود ديده مي شود كه داراي يك خط افقي است يكسري تقسيم بندي باالي 

تقسيم بندي كه باالي خط  افق است فاصله بين آنها يك ميليمتر است . خط افق است ،يكسري زير خط افق است

استوانه مدرج وجود دارد كه روي خط .نيم ميليمتر مي باشد است فاصله بين آنها،وتقسيم بندي كه زير خط افق 

اگر دقت كنيم ،مي .ميليمتري ساخته مي شوند  %1كش اصلي ما حركت مي كند،معموال ميكرومتر ها با دقت 

حال فرض مي كنيم قطعه اي را اندازه گيري .قسمت مساوي تقسيم بندي شده است 50تا  0بينيم كه روي ورنيه از 

خواندن ميكرو متر بدين صورت عمل مي كنيم  كه به آخرين  خواهيم اندازه آن را بخوانيم ،براي كرديم  ومي

براي بدست آوردن .اين اندازه اندازه اصلي ما است.دقت مي كنيم  خط ،خط كش كه از ورنيه مشخص است ،

ل قرار گرفته مقدار خورده آن ،توجه مي كنيم كه كدام خط ورنيه رو به روي خط ،خط كش به صورت كام

  .است

  :در حين استفاده از ميكرو متربه نكاتي مي بايست توجه كرد:نكته

در زمانيكه ما قطعه اي را در بين دو فك .در زمان خواندن ميكرو متر مي بايست درست مقابل چشمان قرار بدهيم 

چرخانيم تا با قطعه كار ،تماس متحرك وثابت قرار مي دهيم ،اندازه مي گيريم بوسيله دست استوانه مدرج را مي 

 .پيدا بكند ،وقتي تماس پيدا كرد ،بعد عدد را مي خوانيم

 

  :شابلون ها  -2-6

شابلون .براي كنترل قطعاتي كه بايد به شكل معيني غير از شكلهاي منظم ساخته شود از شابلون استفاده مي كنند

  .عضي از شابلونها استاندارد شده استشكل ب.صفحه فلزي است كه شكل مطلوب را روي آن در آورده اند

  :شابلونهاي استاندارد انواع مختلفي دارد

  )قوس سنج(شابلون كمان-1

  تراشكاريشابلون رنده -2
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  )گام سنج(شابلون دندان پيچ -3

  گونياشابلون -4

  مته شابلون -5

  فيلر گيج-6

  :شابلون كمان )1

اين شابلون از چند تيغه فوالدي .مورد استفاده قرار مي گيرد قوس خارجي يا داخليشابلون كمان براي تعيين شعاع 

اندازه هر شعاع انحناي هر تيغه روي آن .ساخته شده است وانتهاي هر تيغه داراي انحنايي به شعاع معين است 

  .نوشته شده است

  
  

  

به اين ترتيب است كه انحناي تيغه ها را با فرو رفتگي يا بر آمدگي كار مقايسه  قوس سنجطرز استفاده از شابلون 

ن با كار جفت شد ،يعني از محل تماس آن با كار نور عبور نكرد ،شعاع لووقتي يكي از تيغه هاي شاب.مي كنند

  .انحناي كار را روي آن تيغه مي خوانند

  شابلون كمان -16-2شكل 

 



 ابزار شناسي

  

 

24 

  
  

  
  

  

  )گام سنج(شابلون دندان پيچ ) 2

چنانچه در موقع ساختن پيچ ومهره .هاي پيچ ومهره يا تعداد دندانه هادر واحد طول استاندارد شده استه گام دندان

به اين جهت براي كنترل .ندارداين استاندارد بين المللي رعايت نشود ،تعويض پيچ ومهره هاي فرسوده امكان 

  .دندانه پيچ ها ومهره ها در موقع تراشيدن آنها از شابلون دندانه پيچ استفاده مي شود

گام يا تعداد دندانه هر تيغه مساوي گام يا تعداد .لبه اين تيغه ها دندانه دار است.شابلون پيچ داراي چند تيغه است

 . دندانه يكي از پيچ هاي استاندارد شده است

  .طرز استفاده از شابلون پيچ مثل شابلون كمان است

  شابلون كمانطرز كار با  -17-2شكل 

 

  شابلون كمانطرز كار كردن درست با  -18-2شكل 
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  :شابلون رنده هاي تراشكاري ) 3

زاويه رنده هاي تراشكاري بايد به اندازه معين باشد تا عمل براده برداري بوسيله آنها بهتر انجام گيرد وسطح كار 

  .تراشيده شده ،تميز باشد

كاري براي كنترل زاويه هاي رنده ها در موقع تيز كردن  وبستن آنها مورد استفاده قرار مي ه هاي تراشندشابلون ر

  .شابلون رنده در انواع مختلف ساخته شده است.گيرد

 .شابلون رنده براي كنترل رنده هاي تيز كه در تراش پيچهاي دنده تيز مورد استفاده قرار مي گيرد

  

  :گونيا ) 4

 .گونيا را به اشكال مختلف مي سازند.براي كنترل زاويه ها وهمچنين تعيين مركز دايره استفاده مي شوداز گونيا 

  

  :گونياي ساده

محل اتصال بازوي بعضي .درجه به كار مي رود  90ثابت است وبراي كنترل زاويه گونياي ساده داراي دو بازوي 

اين نوع .درجه مورد استفاده قرار مي گيرد 45اياي درجه داردكه براي خط كشي زو 45از گونياهاي ساده برش 

  .نيز معروف است  "فارسي "گونياها به نام گونياي

  دندان پيچ شابلون  -19-2شكل 

 



 ابزار شناسي

  

 

26 

  .نمونه هايي از آن را در زير مشاهده مي كنيد

  
  

  

  .كار براي كنترل گونيا بودن سطوح طرز نگهداشتن گونيا روي قطعه

  

  

  
  كار گونيا روي قطعهطرز نگهداشتن  -21-2شكل 

 

  انواع گونيا  -20-2شكل 
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  :شابلون مته ) 5

  .براي كنترل زواياي مته هنگام تيز كردن مته بكار ميرود

  .با جنس قطعه كارشابلون مركب مته با زواياي مخالف براي تيز كردن مته تخت زاويه دلخواه مناسب 

  

  فيلر  ) 6

 0.05ضخامت تيغه ها از .فيلر جز اندازه گيرهاي ثابت است وشبيه به چاقويي با چند تيغه فلزي آب ديده مي باشد

تا يك ميلي متر است از تيغه هاي فيلر براي آزمايش فاصله موجود بين دو سطح مانند بازي كشوها وياتاقانها 

  .تين اتومبيل وغيره استفاده ميشودوهمچنين تعييين اندازه شكافها وتنظيم دهانه شمع،سوپاپ ،پال

  .ضخامت تيغه هاي فيلر ممكن است بر حسب اينچ يا ميليمتر تعيين شده باشد

 .مي نامنداينچ را يك فيلر  1000/1در كارگاه اندازه 

  
  :تذكر

  .لذا بايد از آنها خوب مراقبت كرد چون تيغه فيلرها دقيق وظريف است،

  .مراقبت نشود ،ممكن است بشكند يا خم شود اگر از فيلر-

  .فيلر را در محلي كه مورد آزمايش است داخل نكنيد زيرا امكان شكستن آن زياد است-

 .فيلر را بايد هميشه تميز نگه داشت واز زنگ زذن جلوگيري كرد-

  

  فيلر -22-2شكل 
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  :انواع فيلر

  :در صنعت از فيلرهاي زير استفاده مي شود

 چاقويي رفيل -1

  .معموال براي كنترل فاصله بين دو قطعه مانند دهانه پالتين وشمع  وغيره استفاده مي شود فيلتر هاي چاقويي

 

  هاي نواريرفيل -2

  .اين نوع فيلتر معموال در قالب سازي براي كنترل فاصله بين شكافهاي نسبتا طوالني بكار مي رود

  

  :سيمي رفيل-3

 .ژيگلور ،بكار مي رود براي كنترل اندازه سوراخهاي گرد كوچك مثل سوراخ 

  فيلر چاقويي -23-2شكل 

 

  فيلر نواري -24-2شكل 

 



 ابزار شناسي

  

 

29 

  

  :فرمان داخلي

فرمانهاي اندازه گيري سوراخها دو سر دارد كه اندازه يكي از آنها برابر با حداقل  واندازه ديگري برابر با حداكثر 

  .اندازه مجاز است

بايد بدون فشار داخل سوراخ شود وسر ديگر كه قطرش بزرگتر آن سر فرمان كه با عالمت حداقل مشخص شده 

 .بلكه فقط بايد لب به لب سوراخ بايستد.از تلرانس الزم است نبايد داخل سوراخ شود

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  فرمانهاي اندازه گيري سوراخها -25-2شكل 
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ا
	اره�ي (%#�� در آ�ر'�ه��ي ��%$ : �� �#م 

�*�+�*���	ات , 

براي انجام كارهاي تعميراتي به ابزارهاي مخصوص نياز دارند كه آگاهي از روش صحيح استفاده  ،تعمير كاران 

 .وكاربرد آنها ضروري است

  

  

استفاده صحيح  مورد نظر ، انتخاب ابزار مناسب براي كار مهم ترين نكته اي كه در مورد ابزار بايد به كار بست،

در اين صورت ،نظم .از ابزار ،تميز نگه داشتن آن ها وقرار دادن هر يك پس از استفاده ،در محل خود است

ها را در كشوهاي مخصوص آچار براي اين منظور .وترتيب كارها حفظ شده وزمان تلف شده به حداقل مي رسد 

لزوم سريعا به آن  مواقع ا آنها در جعبه ابزار قرار مي دهند تاوي.ويا تابلو به صورت مرتب قرار داده مي شود

  .دسترسي داشته باشند

ابزارهاي عمومي در كارگاههاي تعمير تجهيزات  -1- 3شكل 

  مكانيكي
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ابزارهايي كه مرتبا با دست چپ به كار مي روند .ابزار ها را بايد طوري چيد كه به آساني به آنها دسترسي داشت

طرح ريزي .در طرف چپ وابزارهايي كه بيشتر با دست راست به كار مي روند در طرف راست چيده شوند

بنابر اين .ري وكيفيت كار استصحيح در چيدن لوازم وتجهيزات عامل اصلي پيشرفت در كار وافزايش بهره و

بلكه طرح ريزي وسازماندهي نقش مهم تري در .توجه داشته باشيد كه مهارت وتجهيزات به تنهايي كافي نيستند

ها به آچار براي تعمير كار آسان نموده واز برخورد  آچار ها انتخاب سريع آچار مرتب  چيدن .بهبود كار دارد

 .ي كنديكديگر واستهالك آنها جلو گيري م

 

  :هاي تختآچار  -3-1

معمول ترين ابزار در كارگاه تعميراتي مي باشد كه از آن براي باز كردن يا بستن مهره ها وپيچهايي كه  آچار اين 

اين فاصله .با فاصله دهانه آن تعيين مي شود آچار اندازه هر . ر گوش است استفاده مي شوداشش ويا چهسر آنها 

ميلي متر يا  35ميلي متر شروع مي شود ويك ميلي متر ،يك ميلي متر افزايش يافته وتا  7در سيستم متريك از 

  .بيشتر مي رسد
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  اينچ تا  16.1ه اي ـافزايش مرحلروع وبا ـاينچ ش

  تختي را در يك دهانه  آچار براي آنكه بتوان 

  .سازنددرجه مي 15

ه كاربرد تخت مخصوص ديگري نيز ساخته شده است كه براي محلهاي كم عرض وتنگ وپيچيد

 90و 22.5،30،60هاي تخت ديگري هم وجود دارد كه زاويه دهانه آنها نسبت به بدنه ،داراي زاويه 

  

با اندازه هاي خيلي كوچك ساخته مي شوند كه براي تعمير سيستم جرقه و يا 

   آچار تخت

 
اينچ ش 8.3در سيستم اينچي از   

براي آنكه بتوان .بيشتر مي رسد و يك اينچ

15را نسبت به بدنه آن را با زاويه  آچار دهانه  تنگ مورد استفاده قرار داد،

تخت مخصوص ديگري نيز ساخته شده است كه براي محلهاي كم عرض وتنگ وپيچيد

هاي تخت ديگري هم وجود دارد كه زاويه دهانه آنها نسبت به بدنه ،داراي زاويه 

  

با اندازه هاي خيلي كوچك ساخته مي شوند كه براي تعمير سيستم جرقه و يا ) مينياتوري(هاي تخت ظريف 

  .كه پيچ و مهره هاي كوچكي دارند به كار مي رود

آچار تخت -2-3شكل 

   آچار تخت

 ابزار شناسي

تنگ مورد استفاده قرار داد،

تخت مخصوص ديگري نيز ساخته شده است كه براي محلهاي كم عرض وتنگ وپيچيدآچار 

هاي تخت ديگري هم وجود دارد كه زاويه دهانه آنها نسبت به بدنه ،داراي زاويه آچار .دارد

 .درجه مي باشد

هاي تخت ظريف آچار 

كه پيچ و مهره هاي كوچكي دارند به كار مي رود دستگاه هايي

 

آچار تخت -3-3شكل 
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غير اينصورت  ،درخور آن بخوبي منطبق شود آچار يا پيچ انتخاب مي شود بايد با  ي كه براي كار روي مهرهآچار

 .خور پيچ خراب مي شود آچار مهره يا 

  

  :هاي رينگيآچار  -3-2

رينگي استفاده شود تا ازخراب شدن  آچار توصيه مي شود در اكثر موارد براي باز و بسته كردن پيچ و مهره ها از 

ه از روي مهر) تخت آچار مانند ( آچار ) لغزيدن(در جايي كه امكان سر خوردن . مهره جلوگيري شودسر پيچ يا 

. شياره ساخته مي شود 6،8،12رينگي به صورت   آچار. فاده مي شودترينگي اس آچار يا سرپيچ وجود دارد از 

شياره  12رينگي  آچار براي اجراي كارهاي صحيح و دقيق باز كردن و بسته كردن پيچهاي موتور ،بهتر است از 

با زاويه كم هنگام باز كردن پيچ وجود دارد كه  آچار امكان جابجا كردن  آچار زيرادر اين نوع . استفاده شود

موضع به  12از  آچار پيچ در محل تنگي قرار دارد اين امكان بهتر به كار مي آيد ضمنا اين  مخصوصا در وقتي

خور پيچ و مهره نيرو وارد مي كند در واقع هر شيار در طرفين يك گوشه مهره ياسر پيچ قرار مي  آچار سطوح 

مي كند و امكان لغزش آن را از بين  درجه به آن نيرو وارد مي كندو براحتي مهره يا پيچ را باز 30گيرد و با زاويه 

  .مي برد

   طرز استفاده درست از آچار تخت -4-3شكل 
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براي .باشدهاي كوچك براحتي قابل استفاده ميدر جا رينگي خيلي نازك است ،آچار از طرف ديگر چون ديواره 

كدام در محل هاي رينگي به اشكال مختلف ساخته شده اند كه هر آچار در مواضع مختلف  آچاراستفاده از 

 :چند نمونه از آچارهاي رينگي در ذيل آمده است .خاصي به كار برده مي شوند

  

  

  

  

  

            

  

  

 

شكاف داربا سر  با سر صاف  خميده 

 صاف با سر زاويه دار معمولي

 

  آچار رينگي -5-3شكل 

 

  آچار رينگي انواع-6-3شكل 
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  :هاي يك سر رينگيآچار  -3-3

مي گويند ،دو سر آچار يك سر رينگي  آن ويك سر تخت ساخته مي شوند كه به  رينگيهاي آچار برخي از 

 .داراي يك شماره است آچار اين 

           

                                                    

  :هاي بكسآچار -3-4

ييچ درگير مي شود ودر نتيجه احتمال سررينگي است با اين تفاوت كه بهتر با   آچار مانند آچار كاركرد اين 

تخت ويا رينگي كافي نمي باشد از  آچار همچنين در جاهاييكه فضا براي كاربرد .لغزش روي سر پيچ كمتر است

پيچ  ضمنا بكس با داشتن رابط هاي گوناگون در هر شرايطي امكان باز كردن.بكس استفاده مي گردد آچار 

در مجموعه اي به )دست (هاي بكس ورابط هاي مربوط به آن معموال به صورت يك سري آچار .ومهره را دارد

  .نام جعبه بكس قرار دارند

 

  آچار يك سر رينگي -7-3شكل 
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  :در اين جعبه معموال قطعات زير وجود دارد

  .شياره آن بيشتر به كار برده مي شود 12شياره باشد كه نوع  12يا  6،8بكس ممكن است به صورت  آچار )الف

  

  

فراهم  در داخل تجهيزاتهاي بكس به صورت كوتاه ،بلند ولغزان امكان دستيابي به انواع پيچ ومهره راآچار )ب

  .مي كند

  

آچار بكس شش، هشت و دوازده شياره -9-3شكل    

  

مختلفآچار بكس با طول  -10-3شكل   

  

  جعبه بكس محتوي آچار بكس -8-3شكل 
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  .واستفاده از بكس هاي مختلف مي شود آچار بكس تبديل جهت قرار گرفتن در سر دسته  آچار از )ج

  

  

  .اينچ وجود دارد 1.4،3.8،1.3،1.2بكس يك شكاف مربعي شكل به عرض  آچار در انتها )د

  

  

  .به صورت بكس هم مي توان استفاده كردآلن از 

انواع شكاف مربعي آچار بكس -12-3شكل    

 

انواع تبديل آچار بكس -11-3شكل   
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  .،كشويي ومعمولي در آن قرار مي گيرند)مفصلي(هندلي،جغجغه اي،لغزان :دسته بكس هاي مختلفي مانند)ه

  

  

       

   

  .از آلن به صورت بكس هم مي توان استفاده كرد -13-3شكل 

دسته بكس چغچغه اي -14-3شكل   

  

نحوه استفاده از آچار بكس -16-3شكل   

 

اتصال بكس به دسته بكس جغجغه اي -15-3شكل   

 



 ابزار شناسي

  

 

39 

                     

  

    

  

                                                                                  

  : )بلند،متوسط وكوتاه(رابط هاي )و

  .كه دسترسي به پيچها را آسانتر مي كندميروندبكس به كار  آچار در سيستم 

  

  

 

 

انواع رابط بكس -19-3شكل   

 

بكسدسته  -17-3شكل   

 

بكس دسته انواع-18-3شكل   
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  .بكس است كه براي باز كردن شمع ،بكس آن بلند تر ساخته شده است آچار شمع نوعي آچار )ز

  

  

نصب كرده  ....)بادي ،الكتريكي و(بكس را روي دستگاههاي  آچار براي باز كردن پيچها ومهره ها مي توانيم  )ه

  .واز نيروي آنها براي باز كردن راحت تر پيچ استفاده كنيد

  

  

بكس  آچار بكس براي باز كردن پيچ استفاده كرد بايد  آچار تر وبا هزينه كمتر بتوان از تبراي آنكه راح)ط

 . مناسبي را روي ميله اي نصب كرده واز آن براي باز كردن پيچ استفاده مي كنند

آچار شمع -20-3شكل    

 

ابزارهاي بادي الكتريكي -21-3شكل   
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  :تركمترآچار -3-5

پيچهاي سر سيلندر ومهره هاي :مانند .(در تعميرات بايد ،پيچ ومهره هاي خاصي را طبق گشتاور معيني سفت كرد

  )چرخندهبطور كلي قطعات ياتاقان هاي ميل لنگ و

كه كار با هر .تركمتر در انواع مختلف ساخته شده است آچار .تركمتر انجام مي گيرد  آچار اينكار توسط كه 

ها بر حسب آچار واحد اندازه گيري گشتاور در اين .باشدم از آنها مستلزم آموزش مناسب ميكدا

m.N،m.kg،ft.lbوin.lb مي باشد.  

معموال )در صورت وارد شدن ضربه به آن دقت آن كاهش مي يابد (به ضربه  آچار با توجه به حساس بودن اين 

را در جعبه هاي مناسب وضد ضربه نگهداري وبعد از هر بار استفاده در محل محفوظي قرار مي  آچار اين نوع 

 .دهند

  

  

  :انواع تركمتر عبارت است از 

   

 

آچار چرخ بلند -23-3شكل   

 

آچار چرخ اهرمي -24-3شكل   

 

نحوه استفاده از آچار چرخ -22-3شكل   

 

آچار تركمتر در جعبه محافظ -25-3شكل   
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  .تركمتر ديجيتال ،تركمتر عقربه اي ،تركمتر  تقه اي ،تركمتر تا شو ،تركمتر خالصي وتر كمتر درجه اي

  :دو نوع پر كاربرد ترين آنها عبارتند از 

  :تركمتر خالصي:الف

تر كمتر هاي خالصي بر روي يك گشتاور مشخص كاليبره شده وپس از رسيدن به گشتاور مورد نظر ،خالص 

 .بيشتري وارد كنيم گشتاور پيچ باالتر نخواهد رفت شده واگر نيروي

  

  

  :تركمتر در جه اي)ب

تركمتر درجه دار داراي قسمت مندرجي است كه وقتي دسته آن در دست گرفته وپيچ ر ا سفت مي كنيم با  آچار 

ر وارد شده به پيچ ومهره در حين سفت وخم شدن بدنه آن عقربه ثابت مانده وروي صفحه مدرج مقداري گشتا

 .كردن نشان داده مي شود

       

  

 

  

نحوه استفاده از  تركمتر خالصي  -26-3شكل 

 محافظ

تركمتر خالصي محافظ -27-3شكل   

 

وضعيت تركمتر درجه اي در حين كار -28-3شكل   

 

ايقستمهاي اصلي تركمتر درجه  -29-3شكل   
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  :آلن آچار -3-6

براي باز كردن پيچهاي بدون سر ،كه داراي شكاف چهار ،شش يا هشت گوش هستند استفاده مي آلن  آچار  از

  .شود

  .از فوالد سخت ساخته مي شود شكل و Lبه صورتآلن  آچار 

       

  

  :مهره هاي گرد  آچار -3-7

خور مي باشند  وبوسيله  آچار مهره هايي كه داراي شيار محيطي بوده  وبه علت بزرگي يا شرايط خاص فاقد 

 .مهره باز يا بسته مي شوند آچار 

اجزاي آچار آلن -31-3شكل     

 

اندازه هاي مختلف آچار آلن -30-3شكل   

 

آلن پيچ -32-3شكل   
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  :دو سر دنده  پيچهايآچار -3-8

 آچار قسمت دنده نشده وسط پيچ در سوراخ .براي باز وبسته كردن پيچهاي دو سر دنده از آنها استفاده مي شود

  .پيچانده مي شود  آچار بكس محور  آچار قرار گرفته و

 

  :قابل تنظيم هايآچار -9- 3

براي باز كردن  آچار ها با توجه به اندازه پيچ ومهره قابل تغيير مي باشد لذا مي توان از يك آچار دهانه اين نوع 

  .محدوده ي مشخص استفاده نمود  يپيچهايي با دنده هاي مختلف در يك

  :سه نوع متداول آنها عبارتند از

  

آچار پيچهاي دو سر دنده -35-3شكل   

 

آچار مهره هاي گرد -33-3شكل   

 

نحوه استفاده از آچار مهره هاي گرد -34-3شكل   
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 .لوله گير آچار شالقي ، آچار فرانسه ، آچار 

  

  :فرانسه آچار :الف

به خوبي  آچار تخت باز مي شوند استفاده مي شود،با توجه به اينكه اين نوع  آچار براي باز كردن پيچهايي كه با 

براي پيچ  آچار لذا از اين .از روي پيچ وجود دارد  آچار خور پيچ قرار نمي گيرد وامكان رد كردن  آچار روي 

بر حسب طول دسته واندازه اي كه دهان آن باز مي شود  آچار اين .هايي كه خيلي سفت هستند استفاده نمي شود

   .مي شود ندي،بسته ب

  

  

  .لوله گير وشالقي براي گرفتن لوله ها ومحور ها استفاده مي شود آچار از  :ب

  

  

  :زنجيري آچار -3-10

  .داراي يك دسته بوده كه روي آن زنجيري نصب گرديده است آچار اين 

  .كردن وچرخاندن محورهايي كه ،لوله ها واندازه هاي مختلف استفاده نموداز آن مي توان براي باز 

  شالقي آچار-37-3شكل  آچار لوله گير -38-3شكل 

  پ

هآچار فرانس -36-3شكل   
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 .براي باز كردن فيلتر روغن مي توان استفاده نمود آچار از اين 

    

  

  

  :انبردستها-3-11

  :كه برخي از آنها عبارتند از .مورد استفاده قرار مي گيرد ي صنعتيانواع انبردست در تعميرگاه 

 .انبردست با محور لغزان ،سيم چين ،دم باريك ،انبركالغي ،انبر قفلي ،خار باز كن ،خار جم كن 

  

  

  

 انبردست سيم چين دم باريك خار باز كن

 انواع انبردست -41-3شكل 

آچار لوله گير زنجيري -40-3شكل   

 

نحوه استفاده از آچار لوله گير زنجيري -39-3شكل   
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  :انبردست : الف

  .از انبردست براي گرفتن وچرخاندن قطعاتي كه نمي توان آنها را با انگشت دست گرفت استفاده مي شود

نوعي از آن داراي محور لغزان مي باشد كه دهانه آن بيشتر باز شده وامكان گرفتن قطعات كوچك تا بزرگ را 

 .فراهم مي كند

  

  

  :دم باريك )ب

اين ابزار براي در آوردن قطعات كوچك سقوط كرده در شيار ها ويا نصب پيچ ومهره ها در مواضع تنگ 

  .وكارهاي مشابه استفاده مي شود

        

  

  :انبر كالغي)ج

 

 انبردست -42-3شكل 

دم باريك دم گرد -44-3شكل   

  

كنجدم باريك دم  -43-3شكل   
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ودهانه آن هر اندازه كه باز شود فك هاي آن به طور موازي با هم به اين انبر داراي دهانه قابل تنظيم ولغزان بوده 

گرفتن اجسام كوچك  جسم تكيه كرده وقابليت تطبيق با قطعات بااندازه هاي مختلف را دارد از آن براي محكم

  .وجابجا كردن استفاده مي شودن وثابت نگه داشتن آنها ويا چرخاند

 

  :قفليانبر )د

اين انبر از نوع قفل شونده است وقتي فكها ي آن به قطعه اي كه گرفته شود مي چسبد تماس محكم واستواري 

 .از آن براي نگه داشتن ،چرخاندن ويا پيچاندن قطعات استفاده مي شود.برقرار مي نمايد

  

  

  سيم چين هاك)ه

 واشرها وپين ها به كار مي رودبراي بريدن سيم ،قطع كردن اضافه 

  

انبر كالغي -45-3شكل   

  

انبر قفلي -46-3شكل   

  

سيم چين هاك -47-3شكل   
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  :خارباز كن وخار جمع كن )و

خارهاي حلقوي به دونوع داخلي .از آنها براي خارج كردن خارهاي حلقوي از محل شيار خار استفاده مي شود

در خار باز كن با .باشدمي )در شيار روي محور قرار مي گيرد(وخار خارجي )داخل شيار سوراخ قرار مي گيرد(

در .فشردن دسته انبر ،فكها از هم دور شده وقطر خار حلقوي بزرگتر مي شود از شيار روي محور خارج مي شود 

يك شده وقطر خار حلقوي كوچك تر مي شود واز داخل شيار زدبا فشردن دسته انبر ،فكها به هم ن خار جمع كن

 .سوراخ خارج مي گردد

  

  

  

  

  

 روش جمع كردن خار  خار روش كار با خار باز كن

 

 

كن و خار جمع كننحوه استفاده از خار باز  -48-3شكل   

 

روش جا زدن خار  -49-3شكل   
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  :پيچ گوشتي آچار -3-12

چهار سو ،دو با توجه به نوع شيار پيچ به صورت .از آنها براي باز وبستن كردن پيچهاي شيار دار استفاده مي شود

  .ساخته مي شوند... سو ،مخصوص وخم و

  

  

متنوعي در دسترس مي كه بايد به آن اعمال كرد در ابعاداز نظر اندازه با در نظر گرفتن اندازه پيچ ونيرويي 

پيچ گوشتي خم ،براي  آچار وقتي پيچ در  محل تنگي بسته شده وفضاي باالي آن خيلي كوچك باشد از .باشد

  .بستن يا باز كردن آن استفاده مي شود

  

  

  

 

 

در شيار پيچ طرز قرار گرفتن لبه پيچ گوشتي -52-3شكل   

 

انواع پيچ گوشتي -51-3شكل   

 

انواع شيار و پيچ گوشتي مخصوص آن -50-3شكل   
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                       :نكته

  سر پيچ گوشتي بايد شكاف پيچ كامال تطبيق داشته وبدنه آن موازي با

  .پيچ قرار گيرد 

از پيچ گوشتي نبايد به جاي اهرم استفاده شود زيرا در اثر نيروي وارده خم شده ودقت عمل آن از بين مي رود 

جنس آنها مي توانند به راحتي قطعات را  شكل و براي اين منظور اهرمهاي خاصي موجود مي باشد كه با توجه به

 .از محل خود خارج كرده بدون آنكه در آنها تغيير شكل ايجاد كنند

    

  

  

  :سنبه-3-13

كاربرد هاي متنوعي دارد مثال پس از پراندن سر پرچ با قلم ،ابتدا با در تعميرگاهها از انواع سنبه استفاده مي شودو 

 .سنبه معمولي ،باقيمانده آن را جا به جا كرده وسپس با سنبه ساق بلند ،آن را از سوراخ خارج مي كنيم

  

  

 

با سنبه نيخارج كردن پ -55-3شكل   

 

انژكتوراهرم خارج كردن  -53-3شكل   

 

خياهرم خارج كردن م -54-3شكل   
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  :كشچ-3-14

گرمي  كيلو 1گرمي ، 500گرمي، 300(اندازه هاي مختلف وزن قسمت فلزي آنها به  حسببرچكش ها

  .ساخته مي شوند..)و

ساخته )سربي،مسي،پالستيكي ،آهني ويا تركيبي از اينها(گاهي چكش ها بر حسب نرمي وسختي به انواع مختلف

  .مي شوند

   

  

  .تقسيم بندي مي شوند...)ژقطعات مكانيكي و  چكش صافكاري ،چكش مونتا(از نظر كاربردشان  چكشها

  :نكته

  براي جلوگيري از فرار قسمت فلزي .چكش خوب داراي دسته چوبي است يك

  .چكش وايجاد سانحه ،بايد دسته توسط گوه در شيار محكم شود

  :نكته

  در موقع استفاده از چكش انتهاي دسته چكش را دست گرفته ودقت كنيد 

 .موقع ضربه زدن تمام سطح چكش با قطعه در تماس قرار گيرد

  

 

 

نحوه استفاده صحيح از چكش -58-3شكل    

 

انواع چكش -57-3شكل   

 

اتصال چكش به دسته -56-3شكل   
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جازدن بوش ميل بادامك -59-3شكل   

 

جازدن گايد سوپاپ -61-3شكل   

 

خارج كردن گايد سوپاپ -60-3شكل   

 

جازدن چرخ دنده روي محور -62-3شكل   
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  .مي گيرند رابزار هاي اختصاصي براي انجام عمليات خاصي مورد استفاده قرا

  

  

  :جمع كن ورينگ باز كنرينگ -4-1

ها براي جا زدن ودر از اين نوع ابزار.ور ديده مي شودموت )باز كردن وبستن(چند نوع از ابزار هاي اختصاصي 

آوردن رينگ ها همچنين از رينگ جمع كن ها براي جمع كردن رينگها وتنظيم دهانه رينگها هنگام جازدن 

 .پيستون در سيلندر استفاده مي كنند

  

  :جمع كن سوپاپ فنر-4-2

آن را خنثي وجمع نمود تا بتوان ضمن خارج كردن خارها اجزاي سوپاپ ها بايد فشار فنر ربراي باز كردن خا

  .را خارج نمود)فنر ،بشقابك وخارها (سوپاپها 

  .نحوه استفاده از فنر جمع كن نشان داده شده است

  

  كش  پولي-4-3

با .خارج شود آچار در تعميرات مواقعي پيش مي آيد كه الزم است پولي ،چرخ دنده يا بلبرينگ از روي محور 

بوسيله پولي  اتوجه به اينكه بيشتر مواقع اين قطعات به راحتي از روي محور خارج نمي شوند الزم است آنها ر

  .روي محور بيرون بكشيمكش از 

  :استفاده مي شوند عبارتند از ديي كه در اين مورپولي كش ها

چند نوع از ابزارهاي اختصاصي -1-4شكل   
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  پولي كش دستي-1

  پولي كش هيدروليكي-2

پولي كش دستي به دو صورت دو بازو ويا سه بازو ساخته  مي شود و از آنها براي خارج كردن پولي ها كوچك 

هاي بزرگ وآنهايي كه پولي كش هيدروليكي براي خارج كردن چرخ دنده ،بلبرينگ يا پولي .استفاده مي شود

 .مي شودر خيلي محكم شده باشند ،استفاده روي محو

  

  

  

  :بلبرينگ كش -4-4

 .خارج كردن بلبرينگ از روي محور توسط بلبرينگ كش انجام مي گيرد

  

 

 

پولي كش -2-4 شكل  

سه بازو -4-4شكل   

 

بازو دو  -3-4شكل   

 

بلبرينگ كش -5-4شكل   
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  :هيدروليكپرس -4-5

 .خارج كردن بلبرينگ از پرس هاي هيدروليكي متنوعي استفاده مي شودبراي 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12�   ه� '$� :��

  :گيره ساختمان-5-1

فك آجدار آن از فوالد سخت است كه بوسيله پيچ به بدنه .بدنه گيره معموال از چدن ساخته وشكننده شده است

  :شودميگيره به طور كلي از دو قسمت تشكيل .در صورت لزوم مي توان فكها را عوض كرد.گيره متصل مي شود

 

 

كيدروليپرس ه -6-4 شكل  
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  فك ثابت كه به وسيله پيچ ومهره به ميز ثابت مي شود-

جنس دسته گيره از فوالد .گرداندن دسته گيره بوسيله پيچ ومهره داخلي باز يا بسته مي شود فك متحرك كه با-

  .ابزار وپيچ آن از فوالد سخت است

  :انواع گيره

،آهنگري كاري گيره فلزي:نها عبارت است ازكه مهمترين آشوند  هاي مختلف ساخته مي ها به انواع واندازه گيره

  .،نجاري ولوله گير

 .گيره ها بوسيله طول لبه آج دار آنها مشخص مي شوداندازه 

  

  گيره موازي فلز كاري

  .فك هاي اين گيره به طوري حركت مي كنند كه هميشه با هم موازي هستند

حديده و قالويز كاري مورد استفاده قرار  اره كاري، كاري ، موازي براي انجام كارهاي دستي مانند سوهان گيره

  .مي گيرد

  

  گيره رو ميزي با پايه قابل تنظيم

موازي فلزكاري گيره -1-5شكل   
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اين گيره براي بستن كارهاي نسبتا دقيق .پايه اين نوع گيره در جهت هاي مختلف مي چرخد وتنظيم مي شود 

  .وظريف بكار مي رود

معموال از فيبر يا لبه فكهاي اين گيره .بجاي باز كردن وبستن كار در جهت دلخواه فقط پايه گيره را مي چرخانند 

 .فلزات نرم وسبك است

  

  

  :گيره دستي

كاري يا  مثال با هم سوراخ(گيره دستي معموال براي بستن دو قطعه كه بايد كار معيني روي آنها انجام گيرد 

 .بكار مي رود)كاري شود  سوهان

  

  گيره رو ميزي با پايه قابل تنظيم -2-5شكل 

  گيره دستي -3-5شكل 
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  تنگ دستي

  .تنگ دستي همان عمل گيره دستي را انجام مي دهد ،ولي بيشتر در نجاري مورد استفاده قرار مي گيرد

 .در فلز كاري نيز گاهي از تنگ دستي استفاده مي شود

  

  

  لوله گير زنجيره اي

 .بكار مي رود)بيشتر براي بستن لوله ها (براي بستن قطعات گرد 

  

  

  گيره دستي جناقي

  .از اين گيره براي بستن قطعات گرد وخط كشي روي آنها استفاده مي شود

  تنگ دستي -4-5شكل 

  لوله گير زنجيره اي -5-5شكل 
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 گيره هاي ماشيني ساده

  گيره ساده ماشيني

  .قرار مي گيرد گيره ساده ماشيني در ماشينهاي فلز تراشي براي بستن قطعات كار مورد استفاده

 

  

  گيره ماشيني مدرج

مزيت اين گيره آن  و براي بستن قطعاتي كه بايد چند عمل روي آنها انجام گيرد از گيره مدرج استفاده مي كنند

 .است كه كار را بدون باز كردن از گيره مي توان با چرخاندن پايه مدرج تنظيم كرد

  دستي جناقي گيره -6-5شكل 

  ساده ماشيني گيره -7-5شكل 
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  گيره ماشيني مدرج با دوفك متحرك

اين گيره عالوه بر صفحه مدرج بر صفحه گردان ،دوفك متحرك دارد كه بوسيله آن قطعه كار را مي توان 

  .براحتي نسبت به محور ماشين تنظيم كرد

  گيره ماشين مدرج با دو فك متحرك براي تنظيم قطعه كار بوسيله فكهاي گيره

  

  

  گيره ماشين با دو فك جناقي

  گيره ماشيني مدرج -8-5شكل 

  با دوفك متحرك گيره ماشيني مدرج -9-5شكل 
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 .كاري مورد استفاده قرار مي گيرد اين نوع گيره براي بستن قطعات گرد بسيار دقيق در موقع ماشين

  

  

  گيره ماشيني هيدروليكي

 .ل مي كشدواست وباز وبسته كردن كار به آن فقط چند ثانيه وطاين گيره مخصوص كارهاي توليدي 

  

  گيره ماشين مته

 .گيره ماشين مته براي بستن كارهايي به كار ميرود كه بايد با ماشين مته سوراخ شود

  

  گيره ماشين با دو فك جناقي -10-5شكل 

  ماشيني هيدروليكيگيره  -11-5شكل 
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  طرز كار با گيره

،دهانه گيره بسته مي شود واگرآنرا در خالف جهت اگر دسته گيره را در جهت گردش عقربه ساعت بچرخانيم 

براي بستن كارها ي ظريف از لب گيره هاي نرم فلزي  .گردش عقربه ساعت بچرخانيم ،دهانه گيره باز مي شود

 .آسيب نرساند رويا فيبري استفاده مي كنند تا آج گيره به قطعه كا

  

  مراقبت از گيره

  .كردكاري  گيره را بايد مرتب وبه موقع روغن

بردن لوله براي افزايش طول اهرم آن وچكش كاري روي قسمتهاي ديگر  بكار از چكش زدن روي دسته گيره و

  .گيره بايد خودداري نمود

 13� �� :4��
 ا
	اره�5 

  اره آهن بر واره كاري -6-1

 .ابزاري است كه براي بريدن قطعات مختلف فلزي به كار برده مي شود ،اره آهن بر

  

  

  

  اجزا اره

  :اره از دو قسمت مجزا تشكيل مي شود

  كمان-1

ارهكمان   

اره تيغه  

  اجزا اره -1-6شكل 
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  تيغه -2

  .شكل مقابل اجزا اره را نشان مي دهد

  كمان اره -١

  .به كمان اره ثابت فقط تيغه اره اي بطول معين را مي توان بست.كمان اره ممكن است ثابت يا قابل تنظيم باشد

  

  

  .كمان اره قابل تنظيم براي استفاده از تيغه اره هايي به طول هاي مختلف ،مناسب است

  

توان با چرخاندن لقمه مي.گردد  كمان اره معموال داراي يك لقمه است كه يك طرف تيغه اره به آن متصل مي

  .اره را بطور افقي يا عمودي به كمان اره بستتيغه 

 دسته كمان پيچ تنظيم
  كمان اره -2-6شكل 

  متغير كمان اره -3-6شكل 
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  تيغه اره - 2

تيغه اره ها با فاصله بين دو سوراخ آنها وتعداد دندانه هاي آن در .تيغه اره از فوالد سخت آبديده وشكننده است 

     .چ مشخص مي شودنهر اي

 

      راست مي كنند  تيغه اره را مطابق شكل ،چپ ودندانه هاي 

 تا ضخامت شيار بريده شده بيشتر از ضخامت تيغه اره بشود 

  .تيغه اره بتواند به راحتي در شيار بريده شده حركت كند و

  .جهت دندانه هاي تيغه اره بايد به سمت جلو باشد

 

  اجزا كمان اره -4-6شكل 

  تيغه اره -5-6شكل 
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  طول وتعداد دندانه هاي تيغه اره ها  فرم دندانه هاي تيغه اره

  .نوع تهيه مي شود رتيغه اره هاي آهن بري در چها.متفاوت است

  

دندانه دارد،مخصوص بريدن كارهاي ضخيم ونرم مانند ميله هاي توپر وتيز  14اره هايي كه در هر اينچ  تيغه-1

  .آهن است

  .دندانه دارد ،مخصوص بريدن فوالدهاي سخت است 18در هر اينچ تيغه اره هايي كه -2

  .دندانه دارد،براي بريدن آهن ،مس ،برنز ولوله هاي معمولي بكار مي رود 24تيغه اره ايي كه در هر اينچ -3

 براي بريدن كارهاي ظريف مانند لوله هاي نازك مسي وورقهاي دندانه دارد، 32تيغه اره هايي كه در هر اينچ -4

  .فلزي بكار مي رود

  

  روش كار در اره كاري

گيري  براي انجام اين عمل ابتدا بوسيله ابزار اندازه.قبل از شروع به اره كاري بايد قطعه كار را خط كشي كرد

استفاده از سوزن خط كش مانند خط كش مدرج ويا متر اندازه الزم را جدا كنيد و سپس بسته به نوع كار با 

  .وگونياي درجه دار يا زاويه سنج يا خط كش ويا شابلون ،عمل خط كشي را انجام دهيد

  

  دندانه هاي تيغه اره -6-6شكل 

  دندانه هاي تيغه اره -7-6شكل 
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  برش كاري با اره

دندانه هنگام بستن تيغه اره به كمان بايد دقت كرد كه .كاري با اره با فشار وحركت دست انجام مي گيرد برش

چون اره فقط موقع جلو رفتن عمل براده برداري را انجام مي دهد،بايد در موقع جلو .هاي آن رو به جلو باشد 

  .بردن اره روي آن فشار داد

 .هاي روبرو چند روش صحيح وغلط بستن كار واره كاري را نشان مي دهد شكل

  طرز قرارگيري اره روي قطعه كار -8-6شكل 
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  ماشينهاي اره

  :ماشينهاي اره بر سه نوع است.يردگماشينهاي اره براي بريدن قطعات فلزي مورد استفاده قرار مي 

  ماشين اره نواري-3     ماشين اره مجمعه اي     -2      ماشينهاي اره كماني -1

  

  ماشين اره كماني-1

الكتروموتور از طريق محور لنگ به كار اين ماشين شبيه اره دستي است ،با اين تفاوت كه نيروي حركت بوسيله 

  .در موقع برشكاري با ماشين اره بايد از مواد خنك كننده استفاده كرد.كمان منتقل مي گردد

لذا بايد جهت دندانه هاي تيغه اره در جهت .در ماشين اره عمل برش فقط در موقع برگشت كمان انجام مي گيرد 

  .برگشت كمان باشد

  برشكاري با اره  -9-6شكل 
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ري ساخته شده است كه بتوان قطعات مختلف را روي آن بست وبا زواياي مختلف گيره ماشين اره معموال طو

  .از ماشين اره نبايد براي بريدن قطعاتي با ضخامت كم استفاده كرد.بريد

  
  

  

  

  هان وسوهان كاريسو-6-2

ا را به شكل دلخواه در مي آورند سوهان،ابزاري است كه بوسيله آن از روي فلزات براده برداري مي كنند وآنه

  .سوهان از فوالد آبديده ساخته شده وشكننده مي باشد

  

  اره مجمعه اي -11-6شكل  اره نواري افقي -12-6شكل 

  ماشينن اره كماني  -10-6شكل 

سوهان -13-6شكل   
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  :سوهان از قسمتهاي زير تشكيل مي شود

  پاشنه

  پهلو

  دسته

  سطح

  نوك

  طول 

بعضي از سوهانهاي .دم سوهان داخل دسته سوهان مي شود.هان از چوب يا الستيك يا كائوچو است ودسته س

  .بدنه سوهان كه روي آن آج زده شده است عمل براده برداري را انجام مي دهد.كوچك احتياج به دسته ندارند

  انواع آج سوهان

  يك آج-

  دوآج-

  آج درشت-

  

سوهانهاي يك آج براي ساييدن مواد نرم مانند الومينيوم ،چدن ،كائوچو والستيك سخت وسوهان دو آج براي 

  .ساييدن فلزات سخت بكار مي رود

بيشتر مورد استفاده است ،نشان شكلهاي زير چهار نوع آج سوهان نرم ،متوسط ،درشت وبسيار درشت را كه 

  .دهدمي

 

 

 جزاء سوهانا -14-6شكل 

 سوهانانواع آج  -15-6شكل 
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  وانتخاب سوهان شناسايي

   و 8  و 6 و 4 و 2سوهانها معموال به طولهاي .فاصله بين نوك سوهان تا پاشنه آن را طول سوهان مي نامند 

سوهانها را برحسب زبري ،نرمي ،طول وتعداد آج آنها به ترتيب زير شماره بندي .اينچ ساخته مي شود 14و12و10

  :مي كنند

8-7-6-5-4-3-2-1-0-000  

اينچ با آْج سوهان  8بطول  2مثال آج سوهان شماره.ريزي ودرشتي آج سوهانها متناسب با طولشان تفاوت مي كند

  .اينچ تفاوتدارد 12به طول  2شماره 

  :سوهان را از لحاظ شكل نيز طبقه بنديمي كنند

راي كارهاي عمومي در فلز كاري استفاده مي سوهان تخت كه بيشتر از سوهانهاي ديگر بكار مي رود واز آن ب-1

  .كنند

  

  .خت است كه پهلو هاي آن را آج نمي زنند تا بغل كار نسايدتسوهان سوهان تخت بغل صاف مثل -2

سوهان تخت -17-6شكل   

 چهار نوع آج سوهان -16-6شكل 
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  .گيرد گرد براي سوهانكاري سطوح منحني مورد استفاده قرار مي  سوهان نيم-3

  

  .سوهان گرد ،براي سوهان كاري داخل سوراخها وقوس دادن به قطعه كار بكار مي رود-4

  

سوهان گرد -20-6شكل   

سوهان نيم گرد -19-6شكل   

سوهان تخت بغل صاف -18-6شكل   
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  .گوش براي چهار گوش كردن سوراخها وسوهانكاري شيارها استفاده مي شودسوهان چهار-5

  

  .قرار مي گيردسوهان سه گوش براي ساييدن گوشه هاي داخلي مورد استفاده -6

  
  

گوش  رزبانه اي ،سوهان چها در سوهانكاري گاهي از سوهان ذوزنقه ،سوهان كاردي ،سوهان خنجري،سوهان

  .سوهان كاردي براي در آوردن چاكها وشيارهاي زاويه دار.زبانه اي وسوهان گرده ماهي نيز استفاده مي كنند

  

  

  

سوهان سه گوش -22-6شكل   

سوهان چهارگوش -21-6شكل   

  سوهان خنجري براي چاكهاي مخصوص وباريك -23-6شكل 
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  ماشين سوهانكاري

در موقع استفاده از ماشين سوهان بايد .وسيله است كه سوهان را بطور قائم باال وپايين مي برد ماشين سوهانكاري،

  .كار را روي صفحه ماشين گذاشت وبراي براده برداري قطعه كار را به سوهان فشار داد

  

  ارتفاع گيره 

رنج او آدر سوهانكاري بايد ارتفاع گيره از سطح كارگاه به اندازه اي باشد كه وقتي كارگر كنار ميز كار بايستد 

 .روي گيره برسد

  

  سوهان چهار گوش زبانه اي براي گوشه هاي شيارهاي باريك -24-6شكل 

 سوهان گرده ماهي براي سوراخهاي قوس دار مختلف -25-6شكل 

 ارتفاع گيره -26-6شكل 
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  كردنقيچي  -6-3

نوار -ات ورقعقيچي كردن يك طريقه كار بدون براده گيري است كه بوسيله آن قط -اصول كار قيچي كردن

  .را ميتوان قطع نمود )شاخه هاي فرم دار(ورق وهم چنين قطعات ميله وقطعات پروفيل 

وقتي دو تيغه قيچي بوسيله فشار دست يا ماشين از مقابل يكديگر عبور مي كنند وهنگام قيچي كردن مقاومت 

نيز بريدن ويا عمل برش  ار راواستحكام جسم را بر طرف مينمايد در اين موقع جسم بريده مي شود اين طريقه ك

  .مي نامند

 بطور كلي عبارت است از جدا كردن قطعاتي از جسم كه اين قطعات ممكن است ورق يا پروفيل و برش يا بريدن

  .يا جسم ديگري باشد واز طرفي ممكن است قسمتي از جسم بريده  ويا از آن جدا شود

بوسيله ماشين پرس كردن مي گفتند در صورتيكه امروز  در آوردن سوراخ يا شكل خاصي را از وسط ورق سابقاً

تغيير شكل دادن فلز بوسيله دو قالب تحتاني وفوقاني ماشين عمل پرس كردن نام گرفته وعمل قطع كردن بطور 

  .ذكر مي كنيمدر ادامه كلي همان عمل قيچي كردن است كه 

بطور كامل انجام مي گيرد چه اين برش با در صورتيكه خط برش مسدود نباشد جدا كردن قطعه  –قطع كردن 

  .وغيره باشد وچه ورق چند ميليمتريTوL وچه قطعه از پروفيل هاي  -قيچي باشد يا با قالب برش

اين .ديگري عبارتست از جدا كردن كامل فرم دلخواه بطوريكه خط برش مسدود نباشداز  بريدن قطعه اي قطعه 

  .چي يا قالب برش انجام گيردعمل همانطور كه گفته شد ممكن است باقي

         

 
 برش قطعه بت خط برش مسدود و غير مسدود -27-6شكل 
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مانند )قالب برش(شكاف دادن عبارت است از جدا كردن جزيي از قطعه كار با قيچي يا افزار برش  - شكاف دادن

  .شكاف دادن قطعه كاري براي خم كردن در مراحل بعدي كار 

  

رنده در يك سطح از مقابل هم مي گذرند شكل لبه تيغه ها گوه هنگام قيچي كردن دو تيغه ب –طرز عمل قيچي 

در اينجا مقاومتي كه .اي شكل بوده واز دو طرف در حاليكه فشار مرتبا بيشتر مي شود وارد قطعه كار مي شوند

وارد شدن تيغه ها در آن بيشتر مي شود وضمنا هر چه در جه جسم در مقابل تيغه هاي قيچي نشان مي دهد با 

  .استحكام جسم در مقابل اثر قيچي شدن بيشتر باشد مقاومت آن بيشتر خواهد بود

در موقع دادن تيغه ها در محل برش ابتدا در اثر فشار ذرات جسم بهم فشرده شده وفرورفتگي در آن بيشتر مي 

همين جهت از ابتدا ه ها اثر كرده وآنها را بيشتر از محل برش دور مي كند ب فشار تيغه ها در اين فرورفتگي.شود

 هگدر بعضي از حاالت نيروي دست قادر به ن.يك اثر گردش در قطعه پيدا مي شود وكار را بگردش در مياورد

رار گرفته از داشتن قطعه كار نبوده وبايستي يك تكيه گاه قابل تنظيم در بدنه قيچي منظور نموده كه روي قطعه ق

  .چرخش آن جلوگيري نمايد

حال قطعه كار  باالرفتن فشارتيغه ها مقطع قطعه كار كه در اثر ايجاد شيار ضعيف شده است مي شكند ودر اين با

  .سطح محل قيچي شده است اغلب صاف نبوده وبايد بوسيله سوهان ويا سنگ سمباده صاف شود.قيچي مي شود

 شكاف دادن -28-6شكل 
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  زواياي قيچي

قيچي وبخصوص به تيغه هاي آن وارد مي شود بايد تيغه ه اثر نيرو ومقدار بازي برش بعلت فشاري كه باشدت ب

براي بدست آوردن برش تميز مانند تمام افزارهايي كه عمل برش را .قيچي مناسب با جسم وشكل قطعه كار باشد

انجام مي دهند تيغه هاي برش قيچي هم بايد داراي زواياي معين ومقداري بازي مشخص باشند در موارد سخت 

در قيچي هاي معمولي دستي تيغه هاي آن كه معموال از فوالد عالي .بايد كمي بزرگتر باشد وضخيم زاويه راس

 3-2درجه بوده وزاويه آزاد زاويه برش حداقل هر يك  75-درجه  82ساخته شده داراي زاويه اي در حدود افزار 

  .درجه مي باشد

 نحوه برش قيچي -29-6شكل 
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هاي ماشيني را با هر وسيله اي نميتوان تيز  قيچي دستي ويا قيچي تيغه هاي–كردن قيچي سنگ زدن وتيز

براي اينكه تيغه هاي مزبور در اثر سنگ زدن غير صحيح خراب وغير قابل استفاده نشوند بهتر است سنگ .نمود

  .زدن قيچي بوسيله متخصص وبا دستگاه مخصوصي كه براي اين كار در نظر گرفته شده است انجام گيرد

مي شود كه اصطالحا بازي قيچي  ردن مقدار اصطكاك بين تيغه هاي قيچي فاصله كوچكي منظوربراي كم ك

باشد بازي قيچي كردن ورق  متغير ميليمتر 5تا  0.25مي شود بين در صورتيكه ضخامت  جسمي كه بريده .نامندمي

  .هاي نازك جسم بين تيغه هاي قيچي گير مي كند

ه ب.كمك اهرمي ايجاد مي شود ه فشاري كه براي برش الزم است ب –قيچي كردن را آسان ميكند عمل اهرم 

بديهي است اهرم قيچي نيز تابع ساير قوانين اهرم ها بوده  وبا اضافه  .مراتب بيشتر كرده كمك اهرم ميتوان نيرو را ب

همان دسته قيچي هرچه بازوي نيرو كه  .زياد به تيغه ها وارد نمود ها مي توان نيروي كم و وكم كردن طول اهرم

كوتاه تر باشد نيروي وارد به لبه تيغه )دسته قيچي(ميباشد طويل تر باشد مقدار نيرو وارده بيشتر وهر قدر طول اهرم 

در قيچي هاي دستي ،تيغه قيچي ودسته آن ،تشكيل اهرم دوطرفه با طول بازوي غير مساوي .ها كمتر خواهد بود

در اينجا اهرم .بار باشد ه نقطه اتكا يا نقطه گردش بين محل اثر نيرو واهرم را وقتي دو طرفه ميگويند ك-ميدهد

در قيچي هاي دستي طول بازوي نيروي .قيچي بازويي است با طول ثابت كه حول نقطه اي ميتواند حركت نمايد

)a(در ابتداي  فاصله بين نقطه گردش ونقطه اثر نيرو استوبازوي بار در موقع بريدن دائما طولش تغيير مي كند زيرا

 زواياي قيچي -30-6شكل 
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 .قيچي كردن طول آن كم است وهر قدر از محل برش بطرف نوك قيچي ميرود طول بازوي بار بيشتر ميشود

  .مان نسبت نيز به نيروي بيشتري احتياج خواهد بوده بنابراين به

  

 انتها اهرم قرار دارد ونيرو بار هر دو در يكدر قيچي هاي ورق اهرمي ،اهرم يك طرفه است يعني نقطه اتكا در 

  .طرف نقطه گردش قرار گرفته در اينجا نيز قانون اهرم كه براي اهرم دوطرفه ذكر شده بود نيز صادق است

  

  

  روش كار در قيچي كاري

به نوع  ستهب ميليمتر را ميتوان 1.5تا 0.1ورق هاي نازك بين –قيچي كردن ورق نازك با قيچي هاي دستي -1

  .قيچي دستي بريدبا جنس آن 

نوك آن عمل برش را بدون اشكال انجام دهد واز هم باز نشوند سطوح برش تمام  براي اينكه تيغه هاي قيچي تا

  .قيچي هاي دستي قبال بوسيله سنگ زدن كمي گرد شده اند

جلو رانده مي شود  اين اثر هر قدر كلفتي ه بريده نمي شود وقطعه كار باگر دهانه قيچي را زياد باز كنيم ابتدا كار 

ورق زيادتر باز كنيم ابتدا كار بريده نمي شود وقطعه كار بجلو رانده مي شوداين اثر هر قدر كلفتي ورق زيادتر 

 دستي زاويه قيچي-31-6شكل 

 ورق اهرمي قيچي -32-6شكل 
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نكه بجلو رسيد ورق بريده مي شود بدون اي درجه 15-20قيچي به باشد بيشتر است ولي وقتي كه زاويه دهانه 

بنابر قانون اهرم ها هرچه محل برش به نقطه گردش تيغه ها نزديكتر باشد عمل بريدن آسان تر انجام خواهد .بلغزد

شد بدين جهت ورق را تا حد امكان يا بيشتر بدهانه قيچي نزديك مي كنند وبراي اينكه بيرون رانده نشود كار را 

  .در جهت مخالف قيچي فشار مي دهند

ختلف مي سازند مستي را با توجه به محل خطوط وشكل برشي كه بايد بدست آيد با انواع واشكال قيچي هاي د

 .كه در شكل  با شرح مختصري از هر دسته نشان داده شده است

  قيچي هاي برش مستقيم

متداول ترين نوع قيچي هاي دستي قيچي هاي برش مستقيم هستند كه براي بريدن قوس هاي خارجي اغلب 

قيچي دستي راست ساخته مي شوند يعني اگر در جهت برش نگاه كنيم تيغه برش پايين سمت راست بصورت 

قيچي هاي دست راستي ممكن نباشد قيچي دست چپي به كار برده  با در برش هايي كه بريدن-قيچي قرار دارد

  .مي شود

  

  

  قيچي هاي زاويه دار

  .به كار مي برد درجه 45زاويه دار بازاويه براي محلهاي برش به آساني نمي توان به آن رسيد قيچي  

 برش مستقيم قيچي -33-6شكل 
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  طويل برقيچي هاي 

  .نيز مانند قيچي زاويه دار است طويل بر مورد استعمال قيچي هاي 

باال خم شده است و براي برش هاي مستقيم و  به طرف)گونه ها(قوس قسمت برش قيچي  طويل بردر قيچي هاي 

  .طويل استفاده ميشود

  

  

  

رقيچي هاي سوراخ ب  

قيچي هاي سوراخ بر با قوسهاي داخلي كه در اين قيچي ها در نظر گرفته شده وتيغه هاي خم شده كه به طرف  

  .است براي ايجاد قوسها وبرشهاي منحني به كار مي رود جلو باريك شده

  

  

 زاويه دار قيچي -34-6شكل  زاويه دار قيچي -34-6شكل 

 طوبل بر قيچي -35-6شكل 

 سوراخ بر قيچي -36-6شكل 
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  قيچي هاي سراسر بر

قيچي هاي سراسر بر همانطور كه از اسمش پيداست براي برشهاي طويل ومستقيم مثل يك نوار وورق بزرگ به  

  .كار مي رود

  

  .هايي به ضخامت داده شده با فلزات مختلف را مي توان با قيچي دستي بريد جول زير ورقدر  -1-6جدول 

  ضخامت ورق  جنس

  ميليمتر 1  فوالد حداكثر تا 

  ميليمتر 2.5  آلومينيوم حداكثر تا

  ميليمتر 1  آلياژ آلومينيوم حداكثر تا

  ميليمتر 5  سرب حداكثر تا

  ميليمتر 1.2  مس حداكثر تا

  ميليمتر 0.8  تابرنج حداكثر 

  ميليمتر 1.5  روي حداكثر تا
  

در قطعاتي كه به علت ضخامت امكان بريدن آنها با بازوي قيچي هاي معمولي ممكن نيست چنانچه بخواهند ورق 

يا مواد ضخيم تري را ببرند بوسيله يك بازوي اضافي به قيچي ،تمام نيروي دسته را به بازوي دوم قيچي وارد 

  .برش سهل تر وآسان تر انجام مي شودساخت ودر نتيجه 

نيروي بيشتري به قيچي  بلند يا قيچي عصايي مي توان همچنين بوسيله يك نوع قيچي ديگر به اسم قيچي دسته

  .وارد ساخت

  
 عصايي قيچي -38-6شكل 

 سراسر بر قيچي -37-6شكل 
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  .تر مي سازد به كار بردن قيچي دستي برقي مثل قيچي برقي كه عمل برش را آسان

سيم را نبايد با قيچي ورق بر ،بريده زيرا لبه .بريدن يك قطعه كار احتياج به چند نوع قيچي مي باشد اغلب براي 

  .آن شكسته يا خراب مي شود

  

مي شود بايد  دهورق برياه قيچي سيم بر بايد به كاربرده شود هنگامي كه نوارهاي باريك وكوت ،براي بريدن سيم

  .دقت كرد تا دست بين انتهاي دسته قيچي گير نكند

ن را در آدرجه خم شده است كه  90در قيچي عصايي يك بازوي آن  برشهاي كوتاه براي ورقهاي ضخيم و

سوراخ چهار گوش سندان وارد ويا در پايه بزرگ چوبي مي كوبد در بسياري از موارد اين قيچي را با دسته تبديل 

  .وتيغه هاي قابل تعويض مي سازنددار 

ميليمتر چه فوالد وچه از فلزات  3ورقهاي كلفت تر از –قيچي كردن ورقهاي ضخيم وميله ها باقيچي اهرمي  - 2

  .غير آهني وهمچنين ميله ها وفلزات پروفيلي وسيم ها را با قيچي هاي اهرمي يا قيچي ماشيني مي برند

كه هر دو تيغه آن متحرك است در قيچي هاي اهرمي وماشيني تيغه زير ثابت است وتيغه  دستي بر خالف قيچي

  .باال متحرك وضمنا تيغه بااليي كمي قوس دارد

  

 

 اهرمي قيچي -40-6شكل 

 سيم بر قيچي -39-6شكل 
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  .به كار ميبردميليمتر  13ميليمتر وفوالد گرد را تا ضخامت  5قيچي اهرمي را براي بريدن ورقهاي فوالد تا ضخامت 

  

ي بلند كه با تنش تيغه  ار الزم براي برش بوسيله اين بازوفش .تاب برداشتن قطعه در اين قيچي ها بسيار كم است 

لذا بهيچ وجه نبايد با اضافه كردن يك لوله سر اهرم طول آن را زياد .هاي قيچي مناسب مي باشد ايجاد مي شود

قيچي هاي ورق پروفيل ماشيني عبارت از يك قيچي اهرمي است كه داراي -قيچي ورق بر پروفيل ماشيني.كرد

ميليمتروآهن گرد  12مثال ورق فوالدي تا ضخامت -يشتري داردبوده وقدرت برش ب)تبديل دوبل(تبديل مضاعف 

  .ميليمتررا ميتوان با قيچي بريد 9*70تا L،Tميليمتروپروفيل هاي  36تا ضخامت 

  

در قيچي براي جلوگيري از حوادث ناشي از كاركردن با اين نوع قيچي ها بايد پس از اتمام كار ضامني را كه 

 .پايين نيفتده براي اينكار منظور شده است محكم كرد تا تيغه ب

  

 اهرمي كار با قيچي -41-6شكل 

 ورق بر پروفيلي قيچي -42-6شكل 
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  )قلم زدن(قلم كاري-6-4

قسمت برنده قلم در يك سوي طول .قلم ابزاري است براي برداشتن براده قطعات فلزي وبريدن آنها بكار ميرود

لبه برنده قلم معموال بعلت .داردومحل ضربه خود در سوي ديگر طول قلم كه بنام سر قلم موسوم است قرار 

آبكاري مخصوص از قسمتهاي ديگر قلم سخت تر وشكننده تر است وبعكس قسمت چكش خوار قلم يعني سر 

  .قلم خاصيت برندگي نداشته وتقريبا نرم است

  

ايجاد زاويه اي مناسب بوسيله چكشي براي استفاده از قلمها ابتدا بايد بدنه قلم رادر مشت سمت چپ گرفته و با 

متناسب با نوع قلم به آن ضربه وارد نمود بديهي است زاويه اي كه بقلم داده مي شود بايد در حدي باشد كه براده 

  .الزم را بتواند از روي كار بردارد و يا به آساني قطعه كاري را از فلز جدا نمايد

اي مختلف اشكال گوناگون و اندازه هاي متغيري دارد كه اينك قلمها داراي انواع مختلفي بوده و براي كاره

  .بشرح هر يك و مورد استعمال آنها مي پردازيم

  قلم دم باريك -1

اين قلم داراي لبه باريكي بوده كه به آساني در قطعه كار فرو مي رودو بيشتر براي در آوردن شيارهاي فلزي و  

 .جاي خار بكار مي رود

 اجزا قلم -43-6شكل 
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 قلم نوك گرد -2

اين قلم همانطور كه در شكل ديده مي شود داراي نوك نيمگردي بوده كه به آساني مي توان براي ايجاد 

شيارها بكار برده شود البته بايد در نظر داشته باشيد شياري كه بوسيله اين قلم ايجاد مي شود مقطع  -شكافها

مقطع نيمگرد نداشته و يا شكاف هايي كه بايد مقطع چهارگوش  نيمگردي خواهد داشت و براي خارهايي كه

  .داشته باشند اين قلم مناسب نخواهد بود

  
 

 قلم نوك الماسي -3

 دم باريكقلم  -44-6شكل 

 قلم نوك گرد -45-6شكل 
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لبه اين  -اين قلم از يك نوع آلياژ مخصوص فوالد ساخته شده و براي فلزات سخت مورد استفاده قرار مي گيرد 

قلم باريك بوده و بسهولت در قطعه كار فرو مي رودبا قلم نوك الماسي شيارها و زواياي كوچك و جاي خارها 

  .را در مي آورند

 

سطوح منحني  زدايره تو خالي و شبيه ناخن است و براي براده برداري ا لبه اين قلم بشكل نيم - قلم ناخني -4

 .و در آوردن شيارهاي داخل سطوح منحني بكار مي رود

  
 

 .اين قلم براي بريدن لبه هاي اضافي قطعات و زدن سر ميخ پرچ ها بكار مي رود –قلم لب پران  -5

  
 

اين قلم براي ايجاد اشكال مختلف در روي ورقهاي فلزي بكار مي رودو همانطور كه در  - قلم تيز بر -6

 .شكل ديده مي شود سر اين قلم نيم گرد بوده و بر خالف سر قلم ناخني تو پر مي باشد

  
 

 قلم نوك الماسي -46-6شكل 

 قلم تيز بر -49-6شكل 

 قلم لب پران -48-6شكل 

 قلم ناخني  -47-6شكل 
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 3 لبه برنده آن بعرض. قلم دم پهن براي بريدن ورقها و ميله هاي نازك بكار مي رود )دم پهن(تختقلم  -7

و پاك كردن گرده هاي  از اين قلم براي هموار كردن سطوح. درجه است60ميليمتر و زاويه نوك آن  5 تا

 .وشكاري استفاده مي شدج

  
 

  رعايت شودنكاتي كه در موقع كار با قلم بايد 

بديهي است كه اين انتخاب بستگي زياد به سر قلم . براي هر كاري بايد قلم مناسب با آن كار انتخاب شود -1

 .دارد

 .نوك قلم بايد تيز و زاويه قلم نيز مناسب با كار باشد -2

محل چكش خور قلم كه همواره بر اثر ضربه هاي متعدد چكش از فرم اصلي خارج مي شود بايد سالم  -3

لم بصورت اوليه خود در آيد تا ضربات چكش بسر قلم مفيد قباشد و براي اين منظور بايد بوسيله سنگ سنباده سر 

 .واقع شود

سبك براي قلمهاي ظريف و  وزن چكش بايد به اندازه قلم مناسب باشد به عبارت ديگر چكش هاي -4

 .چكشهاي سنگين براي كارهاي خشن بكار برده شود

 .قلم را نبايد با دست محكم گرفت زيرا در صورت خطاي چكش كاري بدست آسيب مي رساند -5

 قلم تخت -50-6شكل 
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 .بايد متناسب با عمق كار باشد و هر قدر زاويه قلم بيشتر باشد عمق برش نيز زيادتر خواهد شدزاويه قلم  -6

 

 سنگ زدن قسمت چكش خور قلم  -51-6شكل 

 و جدا كردن قطعاتطرز گرفتن قلم  -52-6شكل 

 تحت زاويه دلخواهطرز نگهداشتن قلم  -53-6شكل 
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 .ضربات چكش بايد در امتداد محور قلم و عمود بسر قلم وارد شود -7

ختم نمودن تا از شكستن گوشه هاي قطعه كار جلو گيري در قلم زني بايد كار را از كنار آغاز كرد و به وسيله  -8

 .بعمل آيد

  

 

  ابزار سوراخكاري : دريل  -6-5

  .دريل وسيله اي است كه براي سوراخ كردن بكار مي رود

  

استفاده از  نوع برقي با. موجود مي باشد) كه توسط نيروي باد مي چرخد(دريل در انواع دستي و برقي و بادي 

  .جريان برق يا باتري قابل شارژ،كار مي كند

  .در بخش جلوي دريل ، قطعه اي به نام سه نظام وجود دارد كه مته را به آن مي بندند

مته ها در انواع و اندازه هاي مختلفي وجود دارند كه براي كاربردهاي مختلفي مانند سوراخ كردن ديوار ، چوب، 

  .بكار مي برند... آهن و 

  .همچنين نوع ستوني دريل نيز وجود دارد كه مصارف صنعتي دارد

  دستگاه دريل دو طرفه شيشه

  ZJ130دستگاه دريل دو طرفه افقي 

 ماشين دريل -54-6شكل 
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بهترين كيفيت و اين مدل داراي دو موتور و دو محور در باال و پايين مي باشد كه عمليات سوراخكاري شيشه را با 

  .بدون لب پر كردن شيشه انجام مي دهد

عمليات سوراخ كاري ابتدا توسط مته پاييني بطور اتوماتيك و سپس توسط مته بااليي بوسيله اپراتور انجام مي 

  .مدل تمام اتوماتيك اين دستگاه نيز قابل سفارش مي باشد. شود

جهت مشخص كردن دقيق محل سوراخكاري ) از داخل مته(از ديگر قابليتهاي اين دستگاه نشانگر ليزري مركزي 

  .مي باشد

  :مشخصات فني

  اجزاي ماشين مته 

 .پايه كه روي ميز كار يا روي زمين نصب مي شود -1

 .ستون كه روي پايه قرار گرفته و ساير قسمتهاي ماشين را نگه مي دارد -2

 .موتور و دستگاه انتقال حركت كه محور را مي چرخاند -3

  ZJ130دستگاه دريل دو طرفه افقي  -55-6شكل 
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 .سه نظام مته به آن متصل مي شود محور ماشين كه -4

 .سه نظام كه مته را نگه مي دارد -5

 .ميز كه به ستون ماشين متصل است و قطعه كار روي آن قرار داده مي شود -6

 

  
 

  انواع ماشينهاي مته

 ماشينهاي مته دستي قابل حمل  -1

  .چرخانده مي شوددر ماشينهاي مته دستي مته با دست 

  .از اين ماشينها در جايي كه برق نباشد استفاده مي كنند 
  

 ماشينهاي مته برقي يا بادي قابل حمل  -2

 ماشينهاي مته برقي يا بادي قابل حمل        -3

  از اين ماشينها براي .با برق يا فشار هوا كار مي كنند

  سوراخ كردن قطعاتي استفاده مي شود كه نمي توان 

 

  ماشين مته پايه دار -56-6شكل 

  انواع ماشين مته  -57-6شكل 
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 .آنها را پاي ماشين مته آورد

صوص و يا با شابلون خاندازه اين زاويه را با اندازه گيرم. درجه باشد 59زاويه لبه برنده مته با محور آن بايد  -1

 .كنترل مي كنند

 .درجه باشد 12زاويه لبه برنده مته با خط عمود بر محور مته بايد حدود  -2

 

  رج شوداو بصورت رشته هاي دراز از شيار مته خ چنانچه براده ها يكنواخت

  .در غير اين صورت بايد لبه مته را با سنگ سمباده تيز كرد. مته تيز است 

  چشم و قبل از بستن مته به ماشين بايد تيز بودن مته و زواياي آن را دقيقا با

 .وسايل الزم كنترل كرد 

  

  )دريل(ماشينهاي مته -6-6

ماشين مته با .ماشين مته يكي از ضروري ترين ماشين كارگاه ها است و براي سوراخ كردن فلزات بكار مي رود 

  .چند دور مختلف كار مي كند

 .جدولي كه روي بدنه ماشين نصب شده اين دورها را نشان مي هد

 

  زاويه لبه مته  -58-6شكل 
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  مته 

مي نامند استفاده مي شوند ،بدين شكل كه توسط دريل (دريل )اي كه آنرا سوراخ كننده همته هاي متوسط وسيل

اگر چه اكثرا مته ها سوراخ ها .كه معموال با سرعت مي چرخد سبب مي شود كه مته شي مورد نظر را سوراخ كند

توانند سوراخهايي به شكل ايجاد مي كند ولي انواعي از مته هستند كه مي )ونهايتا استوانه (را به شكل دايره اي 

 .غير از دايره اي نيز ايجاد نمايند

  

  

  

  متهماشين  -59-6شكل 

  مته  -60-6شكل 
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  :انواع مته

امروزه مته ها در اندازه وشكل هاي بسيار گوناگون ومتنوع براي مواد مختلف وكاربردهاي ويژه ساخته مي شوند 

داشت ولي به تدريج جاي خود را به مته مته تخت در دوران ابتدايي كارهايي ماشينكاري كاربرد انحصاري .

                                                                                    .مارپيچ كه بسيار كاراتر است داد

مته هاي مارپيچ به روش آهنگري گرم با اندازه هاي نزديك به اندازه دلخواه ساخته وسپس تا رسيدن به اندازه فرز 

  .اري وسنگ زده مي شوندك

  

  

  فرز كاري شيار مارپيچ روي مته

مته هاي راست شيارگاه براي سوراخكاري مواد نرم به كار مي روند ولي بيشتر مته ها با شيارهاي مارپيچ ساخته 

اضافي داراي شيار هاي مارپيچي بنا بر تعريف مته مارپيچ مته اي است كه براي دوركردن براده هاي .مي شوند 

قسمت هاي مختلف مته .با فرو رفتن مته در قطعه كار براده ها در امتداد شيار خارج مي شوند.روي بدنه باشد

 .،بدنه ونوك)ساقه(عبارتند از دنباله 

  

  

  مته مارپيچ دنباله مخروطي همه كاره

مته هاي راست ساقه  در سه نظام ماشين كه سه فك براي نگه .مته در سه نظام ماشين مته جاي مي گيرد دنباله 

 .داشتن ابزار دارند جاي مي گيرد

  مته مارپيچ -61-6شكل 

  فرز كاري شيار مارپيچ روي مته -62-6شكل 
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  مته مارپيچ راست ساقه همه كاره

زبانه .محور ماشين مته ستوني يا در غالف جازده مي شوندمته هاي دنباله مخروطي مستقيما در سوراخ مخروطي 

مجموعه مته هايي كه در .مته دنباله مخروطي در شيار روي محور جاي مي گيرد تا از لغزش مته جلو گيري شود 

  .صنايع خودروسازي به كار مي روند براي سوار كردن روي غالفهاي نيمه گرداننده مته زبانه دار هستند

  

  

  ساقه مورد استفاده در صنعتمته مارپيچ مخروطي زبانه دار 

شيارها بريدگي هاي مارپيچي  هستند كه بر گرداگرد بدنه .بدنه مته مارپيچ از انتها تا نوك آن را در بر مي گيرد 

  .ديگر مواد نرم مته راست شيار به كار مي رودبراي سوراخكاري دستي برنج ،برنز يا .مته امتداديافته اند

  

  

  

  .وديگر مواد نرم به ويژه در ماشين قالويز به كار مي رود زمته راست شيار براي ماشين كاري برن

ه ،سنبه ماتريس يا مته به كار كردن سوراخ هاي ايجاد شده با منگنمته هاي سه يا چهار راهه به ويژه براي گشاد 

 .روندمي

  مته مارپيچ دنباله مخروطي همه كاره -63-6شكل 

  مته مارپيچ راست ساقه همه كاره -64-6شكل 

  مته مارپيچ مخروطي زبانه دار ساقه مورد استفاده در صنعت -65-6شكل 
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  طوقه مته 

گيري فاصله  اندازه مته با اندازه.در تمام امتداد طول شيار قرار مي گيرد واندازه درست سوراخ را تعيين مي كند 

 .طوقه باريز سنج مي شوددو نقطه نظير به نظير روي 

 

  :مته هاي كم پيچ

براي جلوگيري از چسبيدن وگير كردن براده در شيار هاي مته ونيز افزودن بر فضاي الزم براي عبور براده 

اين مته در هنگام كار با فشار .قطر شيارها در اين مته كوچكتر است .شيارهايي بازتر از شيار مته هاي معمولي دارند

  .رند وآسانتر در قطعه فرو مي روند وگرماي كمتري نسبت به مته هاي معمولي ايجاد مي كنندكمتري نياز دا

 .مته كم پيچ به ويژه در ماشين هاي قالويز براي ساخت قطعات از ميلگرد وبرنج كاربرد گسترده دارد

  

  

  :مته  نوك

مي      تيزي نوك مته كه لبه تيزي است نقطه مرگ يا جان مته نا ميده .سر مخروطي يا ناحيه برنده مته مارپيچ است

به همين دليل قاعده .شود وعملكردي همچون مته سر تخت دارد وسوراخي به اندازه خود در قطعه ايجاد مي كند 

وراخ راهنما در قطعه ايجاد شود تا آن سوراخ مجال مناسبي سوراخي به عنوان س ابتداقاعده مرسوم اين است كه 

  مته هاي سه يا چهار راهه -66-6شكل   مته هاي سه يا چهار راهه -66-6شكل 

  كم پيچمته  -67-6شكل 
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ر خوردن ولغزيدن مته هاي بزرگ روي قطعه كار جلوگيري كند وبه براي نقطه مرگ مته فراهم سازد واز س

  .عالوه براي پيشروي مته در كار فشار كمتري هم الزم باشد

اين لبه ها با .دارند لبه هاي برش ناميده مي شوندلبه هاي برنده اي كه از نقطه مرگ تا محيط نوك مته امتداد 

اين زاويه بر .درجه است118بنابراين زاويه كامل نوك مته .درجه مي سازند 59)مارپيچ(محور مته زاويه استاندارد

  .اساس جنس قطعه كه بايد سوراخكاري شود تفاوت مي كند

  

  

  

سوراخكاري پالستيك هاي تزريقي ،الستيك هاي سخت ،چوب ،آلومينيوم وآلياژهاي اين نوع مته اساسا براي 

  .منيزيم به كار مي رود

مته بدون زاويه .درجه در حد نهايي قطر مته هستند  15تا  12مجال لبه مته هاي مارپيچ همه كاره معموال داراي 

يه تازه تراشيده شده سوراخ حيه پشت لبه بر نادر ناح مته درست جانمجال لبه نمي تواند عمل برش انجام دهد زيرا 

  .ماليده مي شود

  

  سنگ كاري  -6-7

  :سنگ كاري يكي از كارهاي براده برداري بوده و به منظور عمليات زير مورد استفاده قرار مي گيرد 

تميز كردن قطعات ريخته گري شده ، صاف كردن درزهاي (بر طرف كردن ناهمواري هاي سطوح كار

 )جوشكاري شده ، و پليسه گيري

 )سوزن خط كش ، سمبه نشان ، قلم دستي ، شابر ، مته ، برقو و غيره (تيز كردن ابزارها 

 .ايجاد سطوح مستوي و فرم دار با كيفيت سطح خوب و دقت اندازه زياد 

 .بريدن قطعات سخت آبداده و همچنين مواردي كه سرعت عمل مورد نياز باشد 

  نوك مته  -68-6شكل 
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      .وظيفة براده برداي را سنگ سنباده بعهده دارد  درسنگ كاري

  گوشه ها و لبه هاي تيز دانه هاي سنگ سنباده در حقيقت مانند 

  گوه عمل كرده و به دليل نامنظم بودن آنها ، ممكن است

  وضع قرار گرفتن آنها به ترتيبي باشد كه تشكيل زاويه براده  

  .منفي و يا مثبت را بدهند 

  

  سنگ سنباده  

سنگ سنباده از دانه هاي سخت و گوشه داري تشكيل شده كه با چسب مخلوط گرديده و پس از قالب گيري به  

  . فرمهاي مختلف در كوره پخته شده است 

  .جنس دانه هاي سنگ سنباده را از مواد طبيعي و يا مصنوعي انتخاب مي كنند 

معموالً از جنس كروند طبيعي ، سنگ چخماق و يا كوارتز مي باشند ، ولي امروزه در صنعت مواد طبيعي 

فلزكاري تقريباً همه جا از دانه هائي كه بطور مصنوعي تهيه مي شوند مانند الكتروكروند يا سيليسيم كاربيد استفاده 

  .مي گردد 

خت تري نسبت به مواد طبيعي مي باشند ، دانه هائي كه بطور مصنوعي تهيه مي شوند داراي تركيبات يكنوا

  . همچنين از الماس طبيعي و مصنوعي نيز بعنوان دانه هاي سنگ سنباده ممكن است استفاده گردد 

مواد اوليه دانه ها پس از تهيه آسياب كرده و از الك هاي شماره بندي شده اي عبور مي  –دانه هاي سنگ سنباده 

دانه ها بوده و عبارت از تعداد سوراخهاي الك در ) نرمي و زبري(و درشتي  شمارة دانه ها معرف ريزي. دهند 

  .طول يك اينچ مي باشد 

از دانه هاي درشت تر براي تهيه سنگ سنباده هائي كه الزم است داراي قدرت براده برداري بيشتري باشند استفاده 

، ولي سطح ايجاد شده توسط آنها خشن اين سنگ سنباده ها براي سنگ كاري موارد نرم مناسب ترند . مي شود 

  .مي باشد 

 

  دانه بندي سنگ سنباده -69-6شكل 
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دانه هاي ريز براي تهيه سنگ سنباده هائي كه بمنظور پرداخت كاري از آنها استفاده مي شود ، بكار مي روند ، 

براي براده برداري از قطعات سخت نيز از اين گونه سنگ . ولي قدرت برش اين گونه سنگ سنباده ها كم است 

  .ده مي شود سنباده ها استفا

  

  ماشينهاي سنگ سنباده 

اين ماشينها را برحسب نوع و فرم كار ، در انواع . براي سنك كاري از ماشينهاي سنگ سنباده استفاده مي شود  

) وسايل خط كشي ، قلم ها ، شابرها و مته ها (در كارگاههاي مقدماتي براي تيز كردن ابزارها . مختلفي مي سازند 

اي سنگ سنبادة روميزي و يا پايه دار دوطرفه استفاده مي شود ، كه غالباً به يك طرف آن سنگ معموالً از ماشينه

  .سنبادة نرم و به طرف ديگر آن سنگ زبر سوار مي كنند 

  

  

و از آن براي تميز در بعضي موراد بجاي يكي از سنگ سنباده ها ، برس سيمي دواري از جنس فوالد سوار كرده 

  .كردن سطوح زنگ زده استفاده مي كنند 

 4/3در قسمتي كه سنگ روي ماشينهاي سنگ سنباده سوار مي شود ، قاب محافظي قرار دارد كه حداقل باندازه 

  . از سنگ را مي پوشاند 

زبانه قابل  چون در ضمن كار و صاف كردن مجدد ، قطر سنگ كم مي شود ، لذا جهت اطمينان و پوشش بيشتر ،

تنظيم شود ، تا  ميليمتر 5فاصله زبانه با محيط سنگ بايستي تا حدود . تعبيه شده است  تنظيمي در باالي قاب

 .ايجاد سانحه نگردد  چنانچه در هنگام كار سنگ سنباده خرد شود ، باعث

  ماشين سنگ سنباده -70-6شكل 
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در قسمت جلوي سنگ تكيه گاه قابل تنظيمي وجود دارد كه فاصله آن نيز بايستي با محيط سنگ حتي المقدور 

زياد بودن فاصله تكيه گاه با سنگ سنباده ، خطر قاپيدن قطعه كار و در نتيجه شكستن سنگ را بهمراه . كم باشد 

تا سطح محيط  سنگ سنباده رامعموالً تا حدود فاصله تكيه گاه . داشته و احتمال بروز سانحه وجود خواهد داشت 

  . ميليمتر انتخاب مي كنند  3

دركارگاهها براي سنگ كاري دستي ، بمنظور سنگ زدن و صاف كردن سطوح ، از ماشينهاي سنگ سنباده 

  . دستي نيز استفاده مي شود كه در زير دو نمونه از آنها را مشاهد مي كنيد 

  

  

  تيز كردن ابزارها  

دركارگاهها اغلب الزم است كه ابزارهائي مانند وسائل خط كشي ، قلم ها ، مته ها و غيره را تيز نمود ، زيرا   

استفاده از ابزارهائي كه لبه برنده و يا نوك تيز آنها كند شده باشند ، باعث كم شدن دقت و افزايش زمان انجام 

  فاصله تكيه گاه تا سنگ سنباده -71-6شكل 

  سنبادهانواع ماشين  -72-6شكل 
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عالوه بر اشكاالت فوق ، درجه حرارت ابزار نيز باال رفته و در ابزارهاي ماشيني مانند مته ها ، . كار مي گردند 

عدم توجه به تيز كردن بموقع ابزارها باعث مي شود كه تغيير . باعث مي شود كه سختي خود را از دست بدهند 

دي نيز فرم لبه ها زياد تر شده و تيز كردن مجدد آنها نياز به زمان و دور ريزي بيشتري داشته باشد ، و از نظر اقتصا

  .لذا بايستي بمجرد كند شدن ابزارها ، بالفاصله به تيز كردن آنها اقدام نمود . مقرون بصرفه نيست 

در هنگام تيز كردن افزارها بايستي به زاويه صحيح آنها كه قبالً بطور مشروح در مورد هر كدام بطور جداگانه 

قع  ،بوسيله مايع خنك كننده مناسبي جلوگيري بحث شده  ، توجه نموده و از گرم شدن آنها با خنك كردن بمو

  .نمود ، تا سختي خود را از دست ندهند 

  

براي تيز كردن ابزارها ، بايستي حتماً آنها را روي تكيه گاه ماشين سنگ سنباده قرار داده و با دست آنها را تحت 

  . زاويه مورد نظر ، بر روي محيط سنگ سنباده هدايت نمود 

و لبه  مته ها را بهتر است بوسيله راهنماي مخصوصي كه روي دستگاه سنگ سنباده سوار نمود ، تيز كرد ، تا زوايا

هاي برنده ، كامالً صحيح و بيك اندازه تيز شوند ، درصورت عدم دسترسي به وسيله فوق مي توان آنها را بكمك 

روش كار باين ترتيب است كه مته را بنحو صحيحي در دست گرفته و لبه هاي برنده را بنوبت . دست نيز تيز نمود 

به شكلهاي (كنيم كه زواياي مورد نظر بوجود آيند به محيط سنگ نزديك كرده و حركت دست را طوري تنظيم 

  ) مراجعه نمائيد  96صفحه 

براي تيز كردن ابزارهائي كه داراي لبه هاي برنده متعددي بوده و تيز كردن آنها با دست امكان پذير نيست مانند 

  .برقوها ، مته خزينه ها و غيرو ، از ماشينهاي مخصوص ابزار تيز كني استفاده مي شود 

  : كاتي كه در سنگ كاري بايستي مورد توجه قرارگيرند ن

 . براي هر كاري از سنگ سنباده و ماشيني كه براي همان منظور مناسب مي باشد استفاده كنيد 

  تيز كردن ابزارها -73-6شكل 
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 .براي جلوگيري از گرم شدن زياده از حد ، ابزار را با فشار نسبتاًٌ كمي بر روي سنگ هدايت نمائيد 

و جلوگيري از گرم شدن و سوختن قطعه كار ، بايستي سنگ سنباده ها را  براي افزايش راندمان سنگ كاري

 .بموقع تتوسط الماس و يا قرقره هاي صاف كن ، تميز و تيز كرد 

 .سنگ مجدداً تنظيم كنيد ) تيز كردن(فاصله تكيه گاه و زبانه محافظ راپس از هر بار صاف كردن 

سنباده ، قطعه كار را به چپ و راست حركت داده و از تمام براي جلوگيري از ايجاد شيار و فرورفتگي درسطح 

 . سطح محيط سنگ سنباده استفاده كنيد 

  . قبل از كنترل اندازه و زواياي قطعه كار ، آنها را خنك و تميز كنيد 

 

  مقررات ايمني و پيشگيري از سوانح در سنگ كاري

در هنگام كار با ماشينهاي سنگ سنباده اي كه روي آنها محافظ شيشه اي نصب نشده است بايستي حتماً از  -1

 . عينك محافظ استفاده شود 

 .در موقع صاف كردن سنگ سنباده ها نيز حتماً از عينك محافظ استفاده كنيد  -2

 ش عمل تنظيم فاصله تكيه گاه و زبانه روي قاب محافظ را فقط در زمان خامو -3

 . بودن ماشين سنگ سنباده انجام دهيد  -4

 .هيچگاه حفاظ روي سنگ سنباده را از محل خود دور نكنيد  -5

 است براي اين منظور بهتر. قطعات كوچك را هيچگاه با دست به سنگ نگيريد  -6

 .از گيره مناسبي استفاده شود  -7

  . هرگز براي متوقف كردن سنگ سنباده آنرا با دست لمس نكنيد  -8

 

  هيلتي -6-8

پردازد كه در صنايع ساخت و ساز و  هيلتي نام شركتي است كه به توسعه، توليد و تجارت محصوالتي مي

هاي  دريلتمركز اصلي آن بر روي . اند اي در نظر گرفته شده ساختمان كاربرد دارند و براي كاربران حرفه

هيلتي نام خانوادگي بنيانگذار اين شركت . اندازي است هاي نصب و راه هاي اطفاء حريق و سامانه ، سيستمچكشي
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كيفيت برتر << شعار اين شركت . شده متعلق به واحدهاي مختلف شركت هيلتي است و يك نشان تجاري ثبت

  .است  >>دوام بيشتر

  

  

  

  

  

 

 

 

 


