
 

 

 

 

 شهرقدس واحدی کاربردی علم جامع دانشگاه

 : درس جزوه

 ابزار نیماش کارگاه

 یقربان محمود: استاد

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 اول فصل

 كارگاه در عمومي ابزارهاي با آشنايي

   مقدمه

 نعتگريص هر براي آنها با آشنايي كـه باشـد مـي مختلفـي ابزارهاي به نياز كارگاهي هر در دقيق و درست كار انجام براي

 ايـن در.  اردد صـنعتي ابزارهـاي از استفاده توانايي با مستقيم نسبتي كارگـاه يـك در كـاري هـر دقت كه چرا هست الزم

 خواهيم شود مواجـه آن بـا كارگـاه يـك در هركـسي اسـت ممكـن كـه عمومي ابزارهاي از تعدادي  معرفـي  بـه بخـش

 .   پرداخت

. يشوندم نزديك هم به اهرمي يا پـيچ با كه باشد مي فك دو معموالداراي كه يست ا نگهدارنده وسيله گيره: ها گيره

  . ميشود استفاده قطعه داشتن نگه محكم براي گيره از

 :      از عبارتند ها گيره انواع

                                                     ساده آهنگري گيره .1

    مركب گيره .2

 (  موازي)صنعتي گيره .3

    گير لوله .4

   

  صنعتي هاي گيره انواع

  ساده( الف 



 تندكار( ب  

  خودتنظيم(ج 

  گردان( د

 

 

 

 راب توان مي را ي گوناگون انواع. شود مي نـصب ابـزار نيماشـ هاي كارگاه در كار ميز روي معموال صنعتي گيره

 رهيگ اين.  فكها بودن كار تند و بودن گردان ، فكها بودن موازي: از عبارتند آنها هاي ويژگي از ي بعض كه شمرد آن ي

 .   هستند مناسب خشن و سنگين كارهاي براي و مقاوم سخت تكانهاي و ضـربه برابـر در  هـا

 
  صنعتي گيره1-1 شكل

 

. دكنن مي هيته گري ريخته روش با الد فو يا مخصوص ي خاكستر چدن جنس از معموال را صنعتي هاي گيره 

 آنهـا ي ـوجل قسمت ببيند صدمه كار ضمن است ممكن و بوده تماس در كار با كه فكها از قسمتي مقاومت يش افزا براي



 ـاب متناسـب ها گيره دسته طول چون. ميزنند آج را آنها سطح ، خوردن سر از جلوگيري ي بـرا و سـاخته فـوالد از را

 دنآور وارد از و كرده استفاده دست نيروي از فقط كردن محكم ي برا اند شده طراحي متوسط انسان يك دست نيروي

 .كنيد اجتناب جدا يشوند م گيره دسته طول ياد ازد باعث كه قطعاتي بردن بكار و چكش ضربات

 

 

 

 ارهايشي از پوشيده گيره نوع ايـن فكهـاي.  دهـد مي نشان را كشي لوله در معمولي هاي رهيگ از يكي ير ز شكل

 .بگيرند ميان در محكمتر را كار قطعه تا است عرضي

 
. يبيندم آسيب ، سخت گيره نوع ين ا در آن بستن با باشد شده پرداخت كار قطعه سطح اگر كه است واضح پر

 ي رو بر چرم نبست با يا بيت با يا برنج از شده ساخته بـدلي ي فكهـا بـردن بكـار به با توان مي  را مشكل ين ا البته

 هـا نمونـه ير ز در كه شود مي استفاده ديگري هاي گيره از كارها قطعه بستن ي بـرا.  بـرد ـانيم از فـوالدي يفكها

 .ميكنيد مشاهده را آنهـا از يي

 

 

 

 

   
               

   



 

 ها گيره مختلف انواع  3-1كلش

 

 

 

 

   ها چكش

 حسب بر گاهي و آن سر وزن شـكل،  برحـسب معموال كه باشد مي كارگاهي هر عمومي هاي ابزار جزو هم چكش

 چـوب يوم،آلومين برنج، ديده، آب فوالد از استفاده مورد برحـسب را چكـش جنس. كنند مي بندي تقسيم سختي و نرمي

 .   يكنند م استفاده آنها گرفتن دست در براي چوبي دسـته از و سـاخته السـتيك  و

      
 چكش  4-1شكل

 در نآ فشردن يا بردن فرو بـا تـا شود مي انجام فلز وي ر بر چكش با كه ياتي عمل از عبارتست ي كار چكش

 نشان اچكشه انواع شكل زير شكل در. شوند كشيده يابنديا گسترش  فلزات  مجاور ي نواح يگر د و يرضرب ز نقاط

 .است شده داده



 
 ها چكش مختلف انواع 5-1 شكل

 

 

 

   آچارها

 : هستند مختلفي انواع داراي و ميباشند كارگاهي هر در ابزارها ترين عمومي جزو آچارها

 تورک متر-4آچار رينگي  -3آچارهاي بوکس  -2   تخت آچارهاي .1

 

 

 

 



 آچارها انواع  6-1شكل

   تنظيم قابل آچارهاي

 .   انبرقفلي و گير لوله آچـار و شـالقي آچار فرانسه، آچار:  از عبارتند كه دارد  وجود تنظيم قابل آچار نوع سه

 
   فرانسه آچار( ب                         گير لوله آچار( الف                                           

   

 تنظيم قابل آچارهاي انواع  7-1شكل

 

 

 

   انبردستها

 دنبري از. ارد د را خود خاص كـاربرد يـك هـر كه گيرد مي قرار استفاده مورد مختلف ههاي كارگا در ها انبردست انواع

 .  كـرد اسـتفاده آنهـا از توان مي ها پيچ نصب تا گرفته سيم

   ميباشند.  . .و بازكن قفلي،رينگ انبـر باريـك، دم ، چـين سـيم انبردسـت، شـامل آنهـا مهمتـرين كه است زياد آنها انواع

. 

 

 
   انبرقفلي .2                                                 چين سيم. 1                               

      

       



 
                                 

 انبردست. 4                                              باريك دم. 4                              

 

 انبرها انواع  8-1شكل

 

 

 

 

 

 

 

   گوشتي پيچ آچارهاي

 م ديده آنها انواع شكل در كه روند مي كار به (screw) ها پيچ از ديگري نوع بستن و باز براي گوشتي پيچ آچارهاي

 :   از عبارتند آنها مهمترين و. يشود

    سو چهار گوشتي پيچ آچار   سو دو گوشتي پيچ آچار

 

 



           

   چهارسو گوشتي پيچ آچار. 2                               دوسو گوشتي پيچ آچار. 1                       

 ها گوشتي پيچ انواع  9-1شكل

 

  آن بـاالي ضاي فـ و شده بسته تنگي محل در پيچ وقتي  ـ خم گوشتي پيچ آچار

    .ميشود استفاده آن از كردن باز و بستن براي گوشتي پيچ آچار از باشد كوچك خيلي

 
  

 خم گوشتي پيچ آچار  10-1شكل

 

 

 

   گيري اندازه

 مقا دمانن ، مربوطه ابزار وسـيله بـه ي قـانون مقرر واحد با تييكم يسه مقا از است عبارت گيري اندازه: گيري اندازه

 . . . .   و درجه واحـد بـا قطعـه يـك زاويـه يا طول واحد با قطعه يك ابعاد يسه

 گيري زهاندا دقت بگيرد، اندازه تواند مي گيري اندازه وسيله كه  را اي اندازه كوچكترين: گيري اندازه وسيله دقت

 .   مينامند

 ولي ودش مي استفاده متر يا و فلزي كش خط از نباشد نياز ياد ز دقت به آنها گيري اندازه در كه اجسامي: كوليس

 خارجي، قطر ، طول توان مي كوليس وسيله به. كنيم مي اسـتفاده كـوليس از باشـد نياز تري دقيق گيري اندازه به اگر

 متحرك و ثابـت قـسمت دو از كـوليس.  كرد گيري اندازه ميلمتر 02/0و ،05/0 ،1/0  دقـت با را عمق و داخلي قطر

 كشو لشام آن متحرك قسمت و ثابت شاخك و فك به منتهي مدرج كش خط يك آن ثابت قسمت.  است شده تشكيل

 .   دارد قرار آن روي ورنيه تقسيمات همچنـين و متحـرك شـاخك و فك كه است يي



 :  است شده تشكيل زير قسمتهاي از كوليس

   فلزي مدرج كش خط .1

   متحرك فك به متصل متحرك كشو .2

   كننده محكم پيچ .3

   ها شاخك .4

     متحرك و ثابت فكهاي .5

   ورنيه .6

   سنج عمق تيغه .7

 

 

 

 

 

 

 
 

 رنيهو تقسيمات تعداد و مدرج كش خط دقت به دار ورنيه هاي كوليس گيري اندازه دقت: دار ورنيه كوليس دقت

 :   آورد دست به زير رابطه از ميتوان را دار ورنيه هـاي كـوليس انـواع دقت.  دارد بستگي آنها كشوي ي رو

a  =مدرج كش خط دقت   

b  =ورنيه تقسيمات تعداد            =c   c  =كوليس دقت   



 
   

 كوليس دقت  12-1شكل

 

 :     يشود م عمل زير شرح به كوليس خواندن براي: كوليس خواندن روش

 .   آيد مي دست به ورنيه تقـسيمات تعداد به كوليس كش خط دقت تقسيم از كه كوليس دقت تشخيص .1

 روي از شده خوانده عدد گيـرد، قـرار كش خط اصلي تقسيمات از يكي ي راستا در ورنيه صفر خط اگر .2

 .   نيست ورنيه خواندن بـه نيـازي  و  بـوده صـحيح عـدد  كـش خـط اصلي تقسيمات

 ي رو از يهورن صفر خط كمك به ابتدا نگيرد، قرار اصلي تقسيمات ي راستا در ورنيه صفر خط كه صورتي در .3

  از خطي ورنيه، به كردن نگاه با سپس شود، مي خوانده چـپ سـمت در واقـع اصـلي تقـسيمات اندازه كش خط

 

 

 

 طـوطخ تعـداد و  كننـد مي مشخص دارد قرار كش خط اصلي تقسيمات از يكي راسـتاي در كـه را آن تقـسيمات

 جمع كش خط از شـده خوانـده صـحيح انـدازه بـا را حاصـل و ضرب كوليس دقت در را ورنيه چپ سـمت

 .ميكنيد مشاهده را كوليس خواندن از مثالي زير شكل در. ميكنند

   

   اصلي كش خط                      اصلي كش خط                   اصلي كش خط                                     

 
 ( mm 4/2) ورنيه(           mm 5/19)  ورنيه(           mm 271)  ورنيه                           

 كوليس خواندن روش 1-31شكل



   ميكرومتر

 نيز يكرومترهام گيري، اندازه تكنيـك در تكـاملي سـير بـا. باشد مي ميكرومتر متغير گيري اندازه يل وسا از يگر د يكي

 :  از عبارتند آنها از هايي نمونه كه اند شده ساخته مختلفي هاي طرح و ها فرم در

   خارجي ميكرومتر .1

   داخلي ميكرومتر .2

   سنج عمق ميكرومتر .3

   خارجي ميكرومتر

 قرار استفاده مورد ميليمتر 001/0 تـا 01/0 دقـت بـا كارهـا قطعـه خـارجي ابعاد گيري اندازه منظور به خارجي ميكرومتر

 روي كه دارد ثابت فكي خارجي ميكرومتر. سازند مي ديجيتالي و دار عقربـه دار، ورنيه صورت به را آن معموال و ميگيرد

( غالف)  مـدرج اسـتوانه دار رزوه سـوراخ داخـل در كـه است چييپ ميله آن متحرك فك. است شـده نـصب آن كمان

 .   كرد قفل معين موقعيـت در اهرمي وسيله به لزوم مواقع در توان مي را متحرك فك. ميكند كار

 .ميكنند انتخاب سخت فلـزات جنس از را آنها سر گيري، اندازه هاي فك سطح يش سا از جلوگيري براي

 

 

 

 
 

 ميكرومتر  14-1شكل

 است دهش تعبيه اي جغجغه پيچ ميله انتهاي در گيري، اندازه سطوح به فكها  حد از بيش فشار اعمال از جلوگيري براي

 ز فشار اعمال كار سطح با متحرك فك تماس اثر در اما. ميگرداند را مـدرج پوسـته ي عـاد حالـت در جغجغـه ايـن. 



 از اي نمونـه 1-15 شـكل.  اسـت رسـيده مطلـوب حد به فكها فشار كه دهد مي نشان و ميكنـد كار هرز ياد،

 .   ميدهد نشان را آن مختلف قسمتهاي و خارجي ميكرومترهاي

 

 

 

 ميكرومتر اجزاء 1-15 شكل                                                                        

 

 

 

 

 

  

   شده عايق محافظ با كمان .1

   ميكرومتر كننده قفل اهرم .2

   مدرج استوانه .3

   مدرج پوسته .4

    پيچ ميله .5

   تنظيم مهره .6

   گرد هرز جغجغه دسته .7

 

 رابطه از آن مقدار( 1-16 شكل) دارد بستگي متحرك پوسـته ماتيتقـس تعـداد و پـيچ گام اندازه به ها ميكرومتر دقت: ميكرومتر دقت

 .  ميآيد دست به زير

  

   

   

   
   
   
   
   
   
   
   
   



c =ميكرومتر دقت  P = غالف پيچ گام   c=   

=T پوسته تقسيمات تعداد   

      

 
   پيچ ميله. 3            پوسته. 2              غالف. 1                                       

   

 ميكرومتر دقت و مهره و پيچ مكانيزم  16-1شكل

 

 

   

 

 ، ستهپو لبه ي راستا امتداد در غالف بندي درجه ي رو از ابتدا ميكرومتر، اندازه خواندن براي: ميكرومتر خواندن

 رو افقـي خط مقابل ، پوسته مخروطي قسمت تقسيمات ي رو از سـپس خـوانيم، مـي را ميليمتـر 5/0 يا كامل اندازه

 خوانـدن از يي هـا مثـال 1-71  شـكل در. كنـيم مـي جمـع هـم بـا را آنها و كرده تعيين را ميليمتـر صـدمي غـالف ي

 .   ميدهند نشان را ميكرومتر



 
      

 ميكرومتر خواندن روش  17-1شكل

   

   داخلي متر ميكرو

 اختمانيس فرم نظر از را داخلي ميكرومترهاي. كنند مي استفاده داخلي ميكرومتر از قطعات داخلي ابعاد گيري اندازه براي

 :  از عبارتند كه ميسازند مختلف انواع در كاربرد و

   فكه دو داخلي ميكرومتر .1

      دار فك داخلي ميكرومتر .2

     فكه سه داخلي ميكرومتر .3

 

 

 

 

 



 

 كوليسي يا فكدار داخلي ميكرومتر  18-1شكل

 

 فكه دو داخلي ميكرومتر  19-1شكل

 

 :قسمتهاي مختلف

     گيري اندازه فك .1

    بشقابي فنر .2

    گيري اندازه سر .3

    پيستون .4

    مماسي اتصال .5

    ياتاقان .6

   پيچ ميله ياتاقان .7

   پيچ ميله .8

 



   غالف تقسيمات .9

   ورنيه. 01

   پوسته. 11

   جغجغه. 21

   

   سنج عمق ميكرومتر

 در. شود مي استفاده ميليمتر 01/0 دقـت بـا شيارها يا ها پله ها، سوراخ عمق گيري اندازه ي برا سنج عمق ميكرومتر از

 برحسب كه است شده پيشبيني يضي تعو بل قا هاي ميله ، گيـري انـدازه ميـدان يش افـزا ي بـرا ميكرومترهـا نـوع ين ا

 . ميشود سوار ميكرومتر روي مناسـبي ميله گيري، انداز مقدار

 

 

 سنج عمق ميكرومتر 1-02شكل

 

 

 

 

 



 

   كردن كشي خط

 مادهآ ساخت ي برا عملياتي توسـط قـبال كـه كـار قطعـه يـه اول ماده روي بر اندازه انتقال از است عبارت كشي خط

 :  آيد مي  دسـت بـه منـابع يـن ا از يكـي از قطعه هر اندازه.  است شده

 .   فني نقشه روي از .1

 .   است اختيار در كه نمونه قطعه روي از .2

 .ميشود داده ما به مختلف طريق به كه معلوماتي از .3

 

 بارتندع ميگيرد قرار استفاده مـورد  ههـا كارگا در ياد ز كه كشي خط هاي ابزار ترين معمولي: كشي خط هاي ابزار

 :  از

 گونيا، ،09 و 03 نشان سنبه ، پرگـار انـواع ، مركـب گونيـاي جنـاقي، گيره كش، خط سوزن ي، فوالد كش خط

   گونيا صفحه و صافي صفحه كشدار، خط سوزن

 خط وزنس. شود مي ترسيم كش خط سوزن و دار لبه گونياي كش، خط با مستقيم خطوط: كش خط سوزن با كشي خط

 خط سوزن چنانچه(.  درجه 51 الي 10 حدود نوك زاويه) باشد سخت و يك بار آن نوك و فوالد جنس از يد با كش

 .   نگيرد صورت دقيق كشي خط كه ميشود باعـث نباشـد تيـز  كـش

 

 كش خط سوزن  21-1شكل

 

 

 

 



 

 جهت و رفتنگ درست به بايد و داد تكيـه كار قطعه ي پهلو به را گونيا لبه يد با دار لبه گونياي با كشي خط هنگام

 صورتين ا غير در شود داده تكيه گونيا يرين ز لبه به بايد  كـش خط سوزن نوك.  كرد توجه كش خط سوزن يت هدا

 .   گرفت نخواهد صورت خوبي به سوزن هدايت

 

 كردن كشي خط 1-22شكل

 در كش خط سوزن نوك كردن گيـر از تا شود داشته نگه مايل كمي حركت جهت در ميبايستي كش خط سوزن

 .   شود جلوگيري سوزن نوك شدن شكسته و خطوط شدن ناهماهنگ و كار قطعه

   

   زدن نشان سنبه

  . ودميش استفاده كار قطعه سطح روي مشخص نقاط يا خط امتداد در( نشانه) اثر يجاد ا منظور به زدن نشان سنبه از

 

 
 زدن نشان سنبه 1-32شكل

 

        



 

 .   است مرحله چهار شامل زدن نشان سنبه كلي طور به

    نشان سنبه گرفتن دست در .1

    نظر مورد محل در نشان سنبه نشاندن .2

    نشان سنبه دادن قرار عمود .3

   اثر ايجاد و زدن ضربه .4

   كار روش

 .ميدارند نگه آماده و گرفته دست در 1-42شكل مطابق را نشان سنبه( الف

   

 
      

 زدن نشان سنبه صحيح روش  24-1شكل

 رو درجه 60 حدود اي زاويه بـا را سـنبه ابتـدا نظـر مـورد محـل در  نـشان سنبه دادن نشان بهتر منظور به( ب

 ـنبهس محـل كه ميكند، كمك ما به يه زاو تحت نشان سنبه كـردن خـم. دهـيم مـي قرار دقيق طور به كشي خط محل ي

 بـه ضـربه نشان سنبه نوك محل تغيير بدون و داده قرار درجه90 حالت در را نشان سنبه سـپس. ببينـيم بهتـر را  نـشان

 .شود ايجاد نظر مورد محل در نشان سنبه اثر تا كرده وارد نشان سنبه سر

 
 سنبه گرفتن دست در  25-1شكل

 



 

   

   نشان سنبه نوك زواياي

 رأس يه زاو با نشان سنبه از.  هستند درجه 90 و 75 ،60 ،30 ياي زوا داراي آنها كاربرد نسبت به ها نشان سنبه رأس

 رخوردارب بيشتري دقت از آنكه ضمن گذاري عالمت ايـن.  شـود مـي اسـتفاده  گـذاري عالمـت ي برا بيشتر درجه 30

 يـا گـاز شـعله) بـرش مـسير گـذاري عالمـت بـراي. آورد مـي وارد كـار قطعـه سـطح به هم ي كمتر صدمه ، است

 نبهس از كاري سوراخ در و  شـود مـي اسـتفاده هـستند بيـشتر اثراتـي ي دارا كه درجه 75 و 60 هاي نشان سنبه از( اره

 .   يشود م استفاده درجه 90 زاويه با هاي نشان

 

 نشان سنبه زواياي  26-1كلش

   كاري سوهان

 دنكر متناسب و مخصوص ي هـا قالـب ساختن و كار قطعه سطوح كردن دقيق و صاف برداري، براده ي برا ها سوهان

 رادهب كه دارد وجود آج نام به ي كوچك هاي دندانه سوهان روي. مـيگيرنـد  قـرار اسـتفاده مورد يكديگر به نسبت آنها

 ي رو ـهك اي قطعه از يد با كند برداري براده بتواند سوهان اينكه براي. ميگيرد صورت هـا آج همـين وسـيله به برداري

 .   ميباشد ابزار فوالد از ها سوهان جنس علت همين به باشد تر سخت شد، خواهد كار آن

 
 سوهان يك مختلف هاي قسمت  27-1شكل

 



 

   كار روش

 انسوه هاي دندانه كار قطعه روي نيرو كردن وارد با و شود مي ناميده برش حركت كه جلو طرف به حركت وسيله به

 برش فشار را سوهان روي بر وارده نيروي. كنند مي جدا كـار قطعه از را كوچكي هاي براده و رفته فرو كار قطعه در

   ـكلش در.  كـرد وارد نيـرو سـوهان بـه يد نبا عقب به سوهان حركت هنگام در كه شود توجـه نكتـه يـن ا بـه. مينامند

 .است شده داده نشان ها دندانه شكل و نكاري سوها روش 82-1

 

   

 
 سوهانكاري روش  28-1شكل

 

   سوهان انتخاب

 كار طعهق به نسبت بايد شـده انتخاب سوهان. گيرد قرار توجه مورد يد با كار قطعه جنس ، سوهان انتخاب هنگام( الف

 فلزات زدن سوهان هنگام در.  هستند ها سوهان ير سـا از زبرتـر درشـت آج بـا هاي سوهان.  باشد كافي زبري ي دارا

 مختلف هاي جنس نبايد سوهان يك با بنابراين.  كنند پر را ها دندانه بين فواصـل تواننـد مـي شده جدا هاي براده ، نرم

 .   كرد انتخاب كار قطعه به نسبت را سوهان ترين مناسب بايد هميشه بلكه كرد، كاري سـوهان را كار قطعه

 .ميباشد سوهان آج نوع كننده تعيين كار سطح مرغوبيت و برداري براده مقدار( ب

 

 

   
   



 

 ا و كار زمان تقليل باعـث كـه كننـد ي بـردار براده  كار قطعه از توانند مي تر يع سر درشت آج با هاي سوهان

 ا تا ودش مي استفاده كم خيلي برداري براده براي كننـده پرداخـت هاي سوهان از. ميگردد صاف بايتقر سطح يك يجاد

 .   سازند ممكن را كار قطعه دقيق گيري اندازه صـاف كـامال سـطح يـك يجـاد ا با ينكه

 

   سوهان گرفتن دست در صحيح طرز

 داده نشان آنها از هايي نمونه زيـر اشـكال در كـه دارد وجـود مختلفـي ي هـا روش هـا سوهان گرفتن دست در براي

 .   است شده

   يباشد م زير شكل مطابق كوچك نهاي سوها گرفتن دست در روش .1

 
 سوهان گرفتن دردست  29-1شكل                                       

   

 :  ميباشد زير شكل مطابق متوسط سوهانهاي با كار روش .2

 
 

 

   
   

   

   

   

   

               



 

   

 :ميباشد زير شكل مطابق بزرگ نهاي سوها گرفتن دست در روش

 
 بزرگ نهاي سوها گرفتن دست در  31-1شكل                               

 

 شكل و نوع به بسته ها سوهان انـواع اسـتعمال موارد.  نظرگرفت در بايد نيز را كار قطعه فرم سوهان انتخاب در

 :   است شده داده نشان زير در كار قطعه

 
   

 



 

 

   كاري سوهان در ايمني نكات

 .   نكنيد استفاده فلزي چكش از هرگز سوهان دسته زدن جا براي .1

 حادثه ايجاد كار ضمن در تـا شـود زده جـا درست سوهان دسته حتما كه ديشو مطمئن ي سوهانكار از قبل .2

 .   نكند

 .   شويد مطمئن كاري سوهان در كار قطعه شدن بسته محكم از .3

 .كنيد دقت كاري سوهان در سوهان هاي دندانه جهت و برداري ه براد زاويه به .4

 .نماليد ميكنيد كاري سوهان كه محلي به را خود دست هرگز .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

 فصل دوم

 

 سوراخ كاري

     

 تعريف سوراخكاری  

يله قطعات از وسسوراخكاري عملي است كه توسط آن بر روي قطعه كار سوراخ ايجاد مـي شـود . بـرا ي سوراخ كردن 

 .اي به نام مته استفاده كنند

 مته مارپیچی  

يز مي شود مته ها ورده شـده و نـوك آن تحـت زوا يـاي معيني تقطعه اي است فوالد ي كه به فرم مخـصوص در آ

ا دقت تري ااخكاري بدون نقص مي توان سوراخكي باشـند . بـا ابـزار سورنباله استوانه يا دنبالـه مخروطـممكن است د

 .ري آنرا پرداخت و دقيق تر كردوسيله برقو كا هميليمتر انجـام داد و سپس ب 1/0تا  2/0

 شي( و همزمانك حركـت برشي دا يره شكل )چرخه در هنگـام كـار يـيغه برنده دارد . متمته ابزار برنده اي است كه دو ت

يب با هر دو لبه برنده بـراده مي دهد و با ين ترتور مته انجام مح يش رو ي در جهتبا همان حركـت ، يـك حركـت پـ

تـور و در بعـضي انواع آن با وسيله الكتـرو مو هماشين مته كه اغلب ب ردار ي مـي كنـد . براي ا يجاد اين دو حركت ازبـ

  .افتد استفاده ميشود يكار م هدست، ب

 

 مارپيچيعمل سوراخكاري با مته   1-2شكل

 

 



 

 محاسن مته مارپیچی  

 ها هستند. از محاسن مخصوص آنها عبارتند از:   همته هاي مارپيچي پر مصرف ترين مت

 زاويه براده مناسب كار بدون نياز به تيز كردن در ساختمان مته   -

   .يز كردن اندازه قطرشان تغيير نميكندگزني به منظور تدر موقع سن -

 يشود   .ي به راحتي بطرف رأس مته هدايت مكار كماده خن -

 يشوند .  راخ خارج مها به راحتي از سوه براد

مي شود و  ايـن متـه هـا  قـدرت برش و سرعت و بر اثر وجود فاز مته اصطكاك شديدي حاصل ن -

 دقت زيادي دارند   .

( ساخته م WSياژي) ( و بدون آلHSS-SSاژي) اغلـب از جـنس فوالدهـا ي آليـ يچيمته هاي مـارپ  جنس مته:

( HMيشوند. در بعض ي مـوارد بـرا ي بـراده بـردار ي از قطعـات سخت تر، لبه برنده آنها را از فلزات سخت )الماسه 

 يدهند   .الد معمولي ساخته شده است، جوش مانتخاب كرده و به سـر متـه اي كه از فو

 اند  . تهاي مختلف مته: مته ها از دو قسمت دنباله و بدنه ساخته شدهقسم

 

 

 

 



 

 

 يسـازند . ي و هرمـي مـه ها را به فرم هاي استوانه اي، مخروطـدنباله مت:  دنباله مته

ميلي متر  31يلي متر باشند دارا ي دنباله استوانه اي و دنباله مته هاي بزر گتر از م 31مته  هايي كه قطر آنها تا  المعمو

ته در داخل  كالهك يا گلو يري از چرخش مجلوگيري شـود  و براي جلو گطكاك طي انتخاب مي كنند تا از اصرا مخرو

 يسازند   .يي ماشين مته ، انتهاي آن را به فرم زبانه م

 

 دنباله مته  3-2شكل

 

ار بدون نقص مته است . براي جلوگيري يز كردن  صحيح  لبه هاي برنده  مته  شرط اول برا ي ك:  تتیز کردن مته

 از اشتباه در تيز كردن مته ميبايستي مته را 

حتي االمكـان بـا ماشين مته تيزكن يا با تجهيزات سنگ زني مخصوص تيز كرد . چنانچه تيز كردن متـه بـا دست صورت 

 .نيديگيرد براي كنترل زوايا از شابلون مته استفاده كم

 

 مخصوص كنترل زواياي مته در هنگام تيزكاريشابلون هاي   4-2شكل

 



 

 ر شـرح داده شـده است:  كردن مته ا يجاد مي شود در ز يـ يزراحتي هنگام ته اشتباهاتي كه ب

ي براده بردارعث . زاويه نوك خيلي بزرگ و يا خيلي كوچك است . بزرگ بودن بـيش از انـدازه زاويه نوك مته با1

يگردد. كوچك بودن زاويه رأس باعث ضعيف شدن نوك مته و ماد متـه نـد و فـشار ز يـبا شرا يط سـخت ، پيـشروي ك

 .يگرددمشكستن آن 

 

 نامناسب بودن زاويه نوك  5-2شكل

قط لت فطول لبه برنده نامساو ي است. نوك مته و محور مته بـر رو ي يكـد يگر منطبـق نيستند در ا ين حا .2

كم و  يشروي متهدر اثر تحـت فـشار قرار داشتن زياد، لبه آن كند شده و پ يكند كهيكي از لبه هاي برنده اصلي كار م

 .اد شده بزرگتر از قطر اسمي مته ميگردديشكند و سوراخ ايجـبراحتي م

 

 نامساوي بودن طول لبه برنده  6-2شكل

ور ايستاده است ، اما بطرف محزاويه لبه هاي برنده با يكديگر نامساو ي هستند . با ا ينكـه نـوك متـه در وسـط  .2

و فقط يكي از لبه هاي برنده اصلي كار  مي گيردرت  يكنواخـت تحـت فشار قرار نمته متما يل شده است. مته بـه صـو

 .ر قرار داشتن زياد، لبه آن كند ميشود و پيشروي مته كم و براحتي ميشكندر تحت فشاميكند كه در اث

 

 رندهنامساوي بودن لبه هاي ب 2-7شكل



 

 

ا كـم سـنگ زده شـده اسـت . در صورتيكه پشت لبه برنده كم د و يـاسطح پشت لبه هاي برنـده خيلـي ز يـ .2

ياد سنگ آورد، خيلي گرم مي شود و كند پيش مي رود. در صورت ز يه باشد ، مته به قطعه كار فشار مسنگ زده شد

 يشكافد   .طعه را منده ، مته قـالب كرده و براحتي ميشكند و قزدن پشت لبه بر

 

 كمتر و بيشتر بودن زاويه پشت  8-2شكل

 

ند. هـا  ماشين مته يا در يل ميگوي قطعات را سوراخ كننـد ، بـه ا يـن دسـتگاهيشوند تا مته ها به دستگاهي بسته م

و برقي  دستيهاي  هشود. در اشكال زيرانواع ماشين متيدستگاه ماشين مته در انواع مختلف دستي و برقي سـاخته م

 .ديده ميشوند

 

 ان هاي مته دستي و روش كار با آنهانواع ماشي  9-2شكل

 

 



 

 

 الف( ماشين مته راديال                                         ب( ماشين مته ستوني

 

 د( مته روميزي        ج( مته دستي                                     

 هاي مته ننواع مختلف ماشيا 2-01شكل

 

همديگر در ارتباط مي باشند.  يك ماشين مته از قسمت هاي مختلفي ساخته شده است كـه ايـن قـسمت هـا  بـا

هاي پيـشروي و دورانـي توسـط الكتروموتـور بـه محورهاي حركتي منتقل مي شوند. قطعه كـار روي ميـز بـسته  تحرك

داري را انجام دهد . شكل زير كـت دوراني دارد كه با حركت عمودي ابزار گير مي تواند براده برمـي شـود . ابـزار حر

 .يدهداي مختلف يك ماشين مته را نشان مه تقسم

 

     

       



 

 

 قسمت هاي مختلف ماشين مته 2-11شكل

 روش سوراخ کاری  

ط با يد عمل خ و نـوع  استفاده از قطعهه فـرم ط كشي و سنبه زده شود : بـسته بـايد به دقت خها ب الف( مركز سورا خ

ين )سطحي كه رو ي آن كار شده است ( شروع كرد . مركز سوراخ سـطح معـ ككشي را از خط مركزي و يا نسبت به ي

درجـه ( 30يه نوك سـنبه يز )زاوبر هم مشخص و با يك سنبه نوك  ت ها با يد ابتدا بـه وسـيله  دو خط مركز ي عمود

راي ا يد. بشـعاع نـصف قطر مته رسم كني، دا يره اي بـه س به ا ين مركز با يك پرگار سوزنشود . سپيه زده سنبه اول

يلي متر م 2 يبيك دا يره كنترل به قطر تقرت سـوراخ را بررسي كرد ، يمقدار ي بـراده بـرداري موقعيـ ينكه بتوان بعد از

متـه  سنبه زد ، تا نوكدا سوراخ را با سنبه بزرگتر مجدد مركز ايل از سوراخكار ي بقب د .بزرگ تر از قطر متـه رسـم كنيـ

 در هنگام شروع سوراخكاري يك نقطه عمل ثابت و مطمئن داشته باشد   .

 

 مراحل مختلف ايجاد يك سوراخ 2-21شكل

 

 



 

 

 ب( مته هاي كوچك با ساق استوانه شكل به سه نظام ما شين مته بسته مي شوند: 

فـك مخروطـ ي شـكل اسـت بـه وسـيله  چرخانـدن بـا دسـت مهـره محكم كننده فكها )پوسته سه نظام دارا ي سه 

ي است، فكها را باز و بسته مي كنند. جهت محكم كردن ه خارج ي سه نظام ( كه دارا ي يـك مخـروط داخلـآج زده شد

ام ها مته با آچار محكم مي مته در سـه نظـام ، درسـت عكـس جهت چرخش محور ماشين است. در بعضي از سه نظ

 .شود

 

 

 مراحل مختلف بستن مته بر روي سه نظام 2-31كلش

 

 نكات ايمنی در سورا خكاری  

 .مته انگشتر به دست نداشته باشيدهرگز در هنگام كار با ماشين  .1

 .يدآچار سه نظام را پس از بستن مته از روي سه نظام بردار .2

 د.سوراخ كنيدا به گيره بسته و بع اهاي نازك و قطعات كوچك را حتم ورق .3

 .سوراخ كنيددا ره بسته و بعسعي كنيد هميشه قطعه كار را به گي .4

 

 

 



 

 

 

 خزينه کاری  

 

كـاري استفاده مي شود. بعالوه  براي ا يجاد محل قرار گرفتن سر پيچ ها و پرچ هاي سر تخت و  سر خز ينه ازخزينه

گيري صورت ميگيرد و باعـث قـرار گـرفتن خـوب سـطوح سـوراخكاري  به وسيله خزينه زدن سوراخ ها، عمل پليسه

 شـده روي يكـديگر مـيگـردد .

 خزينه كاري به وسيله ابزارهايي به نام مته خز ينه انجام مي شود كه در ز ير چند نوع از آنها نشان داده شده .5

 .اند

 

 عمل خزينه كاري 2-41شكل

 

 برقو کاری  

اده يمم عمق بره تلرانـسي و صـافي سـطح زيـاد هستند، ماكززي توليد سوراخ هاي دقيق با انـدابرقو ها ابزار هايي برا 

ر همزمان طو هبيشروي دار ي بـه كمك دو نوع حركت دوراني و پميلي متر است . عمل بـراده بـر 3/0برداري برقوها تا 

مت ي دو قـسسازند. برقو نيز مانند متـه  داراي رساز ي متندبر و يا فوالد ابزا را از جنس فوالدانجام مـي شـود . برقـوهـا 

توانه برداري و قسمت اس هده و دنباله هستند . لبه برنده نيز از دو قسمت مخروطي )بـا شـيب كـم ( بـرا ي براداصلي برن

 ه عهـده دارد تشكيل شده است   .ظيفه هدايت برقو وپرداخـت سـطح را بـاي كه و

   
 

                  



   

لبه متفاوت است . برقوهاي بـا لبه هاي برنده ز يادتر را برا ي  18تا  6تعداد لبه هاي برنده برقوها زوج بوده و از 

عدم نياز به نيروي برقو ها در داخل سوراخ و قطعات سخت تر استفاده مي كنند. براي جلو گيري از قـالب كردن برقو

يك  ي دو لبه متقابل برقوها رو يرنده برقو را يكنواخت و مساو ي نميگيرند وليمات لبه هاي بكاري زيادتر فاصـله تقـس

 قطر قرار دارند   .

 انواع برقوها  

 :ماشيني و دستي تقسيم م يشوند وها به دو نوعبرق

اشند. ب يري با برقو گردان ميتوانه اي با انتهـاي چهـار گوش براي درگا ي دنباله اسبرقوهاي دست ي دار برقوهای دستی:

 يشود   .ته برقو )دسته قالويز( استفاده مي از دسبراي هـدا يت آنهـا و تـأمين حركـت دورانـ

 
 الف( برقوي شيار مستقيم                                    ب( برقوي شيار مارپيچ

 انواع برقوها  16-2شكل

ي سوراخ هايي كه جا ي خار مـستقيم مـي باشـد ولـي بـرا ي برقوكـارال امتداد لبـه هـاي برنـده برقـو معمـو

ش آنها يچيه پ يچش بوده و زاواز برقوها ي ما رپيچي استفاده ميشود. شيار ايـن برقوها نسبت به محور ، پ)شيار( داشته 

 يچش لبه هاي برنـده آنهـاني در ا ين برقو را بايستي خالف جهت پرجه انتخـاب مي كنند. حركت دوراد 52را در حدود 

لبه برنده برقوها را چپ انتخاب يچش جهت پـال در نظر گرفت چون گرداندن برقو به سمت راست راحت تر است معمو

 .ميكنند

وهاي يه برقشبال برنده كاماسـاس كـار لبه هاي ر بـودن و رقوها از نظر فـرم ، ثابـت و متغيـاين ب برقوهای ما شینی:

 دستي بوده و تفاوت آنها با برقوهاي دستي عبارتند از:  

ا مخروطي )به منظور جا زدن ها را به صـورت  اسـتوانه اي )بـراي بـستن در سـه نظـام ( و يـدنباله ا ين برقو .1

 .يسازندسوراخ مخروطي ماشين( مدر 

 

 



 

دارد كوتاه  ه عهدهاخـل سـوراخ و براده برداري را بايي برقـو بـه دمخـروط سـر ايـن برقوهـا كـه وظيفـه راهنمـ .2

 .تر از برقوها ي دسـتي بـوده و زاو يـه آنهـا نيـز بيـشتر است

 ه عهـده دارد ، بـه دليل هدايت بهتر ماشينبرقو را بـ يفه راهنماييقسمت استوانه اي لبه هاي برنده كه وظ .3

 شد   .يبانسبت به دست، داراي طول كمتري م

 

 

 
   

 يك برقوي ماشيني  17-2شكل

 

يشروي را مي رعت برش در سوراخ كاري در نظـر ميگيرند ولي مقدار پس 52/0سرعت برش را در برقوكار ي حدود 

كار، جنس ابزار و قطر برقو بستگي دارد . استفاده از مايع خنك  جـنس قطعـهار آنها به توان ز يادتر انتخاب كرد . مقد

 .كاك و صافي سطح سوراخ خواهد شديري از گرم شدن ابزار، باعث كم شدن اصطكننده عالوه بر جلوگ

 روش کار در برقوکاری  

 براي برقو كار ي با يستي ابتدا يك سوراخ با قطر كـوچكتر از قطـر برقـو در قطعـه كـار 

 يكنند   .وراخ را برحسب قطر برقو انتخاب مي پرداخت . مقدار اختالف اندازه سايجاد كرده و سپس به برقوكار

 

 قالويز کاری  

چهار مشخصات قالو يز: قالويز ابزار ي است كه به وسيله آن مي توان داخـل سـوراخ را دنـده كرد. قالويز دارا ي سه 

. شيارها اغلب گرددت براده ها به خارج مييجاد لبه هاي برنده و همزمان هدايا مواز ي با محور آن است كه باعثيار ش

 دارا ي سطح مقطع

ست ي ساخته شده اقطعات نرم استفاده مي شـود  طـوريار قالو يزهايي كه از آنها برا ي نيم دا يـره شكل هستند ولي ش 

 يكند .  ويه برش بزرگتري مكه ايجاد زا

 



 

 
 ابزار قالويز    18-2شكل  

 

از يك دست قالو يز سه پارچه برا ي ال بدنه استوانه اي است . معمو ي شكل و يكقالويز دارا ي يك سر مخروط

ده عمق دن انرو كهيروع كار، قالو يز شماره دو يا مشرو براي شده مي شود قالو يز شماره يك يا پيـقالو يز كار ي استفا

و  ها كه برا ي تكميل نمودن عمق دندهيا پسرو  يلي هاي داخـل سـوراخ را بيـشتر ميكند. قالويز شماره سه يا تكم

ه سه قالويز شماريشه با هم استفاده شوند ، زيرا پس از بكار بـردن رود. سه پارچه قالو يز با يد هم پرداخت آنها به كار مي

 .ساخته ميشوندده شده يتراشال دنده هاي كام

 

 
      

 هاي آنها هگانه قالويز و دندان ههاي س هپارچ  19-2شكل                              

 

 

 



 

 

 کاری   حديده

مل ممكن است ي( گويند. اين عبري خـارج چعمل براده برداري از روي ميله ها به منظور تهيه پيچ را حديده كاري )پي

يچ سـاز ي ا ي پـيچ بـري خارجي از حديده و حديده گردان و بـرا ي پـرد. بـرگيـ به كمك دست و يا ماشين انجـام

 .دار ي( از حديده غلتكي استفاده ميشود)روش بـدون بـراده بـر

اي است كه  از فوالد ابزار سـازي يا تندبر ساخته مي شود. براي  ي استوانه: عبارتست از مهره با فرم خارجحديده

ع كرده اند كه عالوه بر ا اي قط شيار دايره 3يا 2نده ادامه دندانه هاي داخلـي حديـده را به وسيله ريجاد دندانه هاي با

اري  راده بـرديم فشار بور روغن از البه الي دندانه ها ميشوند. براي تقسيزي در دندانه هـا  موجـب خروج براده و  عبيجاد ت

ا تحمل يشتري ردو دنـده اول فشار برشي بال خروطي است.  معمـوده ميره حديده امتداد سوراخ مهبين دندانه هاي حد

 .هاي پيچ را به عهده دارد هه اندازه كردن و صاف نمودن دندانيفكرده و دنده هاي بعد ي وظ

ه هاي يده گردان ها استفاده مي شود كه هر كدام برا ي يك سري حديده در اندازبراي گرداندن حديده ها از حد

 .شوندمختلف ساخته م ي

 
      

 انواع حديده 2-02شكل

 

ـود  كـه از اطراف، دندانه ها كمي به خارج ي باعث مي شيده كار ي نيروي برشددر حروش کار در حديده کا ری:

 سم ي پيچ مورد نظر انتخاب كرد .ي كوچك تر از اندازه اند . لذا با يستي قطر كـار را كمطالح باد كنفشرده شود و به اص

ختالف اندازه قطر كار و  يشوند. مقدار اناصاف م زن شكستن حد يده، سطح دندانه ها نيصورت عالوه بر امكا ير ا يندر غ

 .گام پـيچ در نظر ميگيرند 1/0 يباقطر اسمي پيچ به جنس قطعه كار بستگي دارد و مقدار آن را تقر

 



 

 

 

 

 روش صحيح حديده كاري 2-12شكل

 

 

ه يل يابد بايستي سر ميله را حداقل بشود و امكان كج جا افتادن آن تقلر يدرگبراي ا ينكه حديده براحتي با كار 

 .درجه پخ زد 54پيچ، تحت زاويه اندازه قطر داخلي 

 

 زاويه دار كردن سر ميله  22-2شكل

 

 

 

 

 



 

 

 فصل سوم

 

 اره كاري

اول در اغلب فرآيندهاي ماشينكاري و يگيرد. قـدم ن قطعات كار مورد استفاده قرار ماره كاري فرايندي است كه براي بريد

از فرآينـدهاي اسا سـي ماشـين در واقـع اره كـاري  يكـي  .توليد قطعات،  برشكاري ميلگرد يا مـاده اوليـه بـا اره است

يك ـك خـط باراري اسـت كـه در آن برشكاري به وسيله لبه هاي برنده كوچك يا دندانه ها ي متوالي تيغ اره كـه در يكـ

، تراشه به تدريج با عبور هر دندانه از روي ـده اسـتنشان داده ش 3-1نطور كه در شكل ار دارند، صورت ميگيرد. هماقر

قطعـه كـار ، تـشكيل مـي شـود  و تـا گذشـتن دندانه ها از سرتاسر قطعه كار تراشه هاي موجود در فضاي بين دو دندانه 

 هطعات قابل توجهي را تنها بـا برداشـتن مقـدار كمـي مـاده به صورت تراشمتوالي محبوس هستند. از آنجا كه مي توان ق

ه كاري اقتصادي تـرين فرآينـد ماشـين كاري از نقطه نظر هدر رفتن ماده و توان مصرفي يد اراز قطعه ي خام جدا كرد ، شا

 .حتي از نظر نيروي انساني باشد و

 

 مشخصات تیغه اره  

در يك طرف و يا دو طرف آن داراي دندانه هاي ال شكننده ساخته مي شود كه معموالف( تيغه اره از فوالد سخت آبديده و 

( كه پشت سر هم قرار دارند اثر مي كنند كه در هنگام حركت تيغه نه ها مثل تعداد زيادي قلم )گـوهبرنده مي باشد. دندا

انه ين دنديدارند. براده هاي جدا شده به وسيله دندانه ها توسط شـكاف بـيكنواخـت از قطعه كار براده بر ماره به طـور  

 الخيلي كوچك است ولي بادندانه ها  يگردند. اگر چه براده هاي جدا شده بـه وسـيله  تـك تـكها از قطعه كار خارج م

 .در اره باعث افـزايش سرعت برش ميگردد بودن تعداد دندانه هاي موثر

 

  

 

  

             



 

 

درجه  90يغه اره بستگي به فرم دندانه هاي آن دارد در تيغه اره هاي دسـتي معمولي، زاويه برش اغلب ت برندگي اثر (ب

مي باشد. بنابراين پيشاني دندانه ها زاويه اي نـدارد . براي اينكه فضاي كافي جهت براده ها بين دندانه ها ايجاد شود 

 ، زاويه لبه برنـده را زيـاد بزرگ نمي سازند   .

ت و شها )در جنس قطعه كار و  بزرگي سـطحي كـه مـي بايـد بريـده شـود تعيـين كننـده تقسيمات دندانهپ( 

است. هر چقدر براده هاي جدا شده بيشتر باشد فضا ي ي بزرگي فضاي بـين دندانـه هـا ()براα ريز ( و زاويه آزاد

بين دندانه ها نيز بايـد بـه همـان نسبت بزرگ تر ساخته شود تا اينكه اين فضا بسرعت پر نشود و تيغـه اره در 

ات نرم از تيغه اره هايي با تقسيمات دندانه درشت استفاده مي مين منظور براي بريدن قطعه كـار گيـر نكند و به

ند. يشوـده ، دندانه ها خيلي سريع كند مرندر صورت كوچك بودن زاويه لبـه ب شود. هنگام بريدن قطعات سخت

مـي  هبراي اينكه در هنگام اره كاري فشار روي تـك تـك دندانه ها كمتر شود از تيغه اره هاي با دندانه ريز استفاد

ره ا يدارد. همچنين براي بريدن قطعات نازك بايد از تيغهتعـداد دندانه بيشتري براده بر مشـود  زيـرا همزمـان 

عـدد ( بـا سطح كوچك  2هاي با تقسيمات دندانه ريز استفاده مي شود، تا اينكه تعداد زيادي دندانه )حـداقل 

 يشود   .گيـر كـردن اره در كار و شكستن مبرش در تماس باشند . تقسيمات دندانه درشت باعـث 

 25/1 تا8/0 ضخامت به اره تيغه از دسـتي اره براي.  هستند نازك خيلي ها اره تيغه.  ببرد آزاد بتواند بايد اره تيغه (ت

ميلي متري استفاده مي شود. براي جلوگيري از گير  5/2تا 5/1راي اره ماشين از اره به ضـخامت متري و ب ميلي

يدهند كه عرض شـكاف بيـشتر از ضـخامت ه اره در شـيار نـازك كه ايجاد ميكند، دندانه ها را طوري فرم متيغكردن 

 تيغه پشت لبه برنده باشد . براي به دست آوردن ايـن نتيجـه از روش هـا ي زيـر اسـتفاده مي گردد:   

 اند   . هدر ميـان بطـرف چپ و راست خم شد اين صورت كه دندانه ها يكه چپ و راست كردن دندانه ها: ب .1

 اند   . هندانـه بطـرف راست و يا چپ خم شدموجي بودن لبه برنده تيغه اره : در اين حالـت تعـداد زيـادي د .2

 باده خالينن را به وسيله سنگ سجا زدن لبه برنده : به اين روش ضخامت آن را افزايش داده و سپس پشت آ .3

 .ميكنند

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ها هشكل ار  2-3شكل

 

 ه  تیغه ار زوايای دندانه

از دندانه  هاي گوه شكل متوالي تشكيل شده است . زواياي نوك دندانـه هـا ي اره همانند زاويه گوه اي قلم است  رهتيغه ا

به نام  يشوند. كه زاويه ناميده م α ,β ,γ ,δز واياي مختلف اره نشان داده شده اند كـه به نامهاي زواياي  3-3. در شكل 

و گـوه را بـه نـام زاويـه برش زاويه براده  است . مجموع زواياي آزاد  γ بـه نام زاويه گوه و زاويه βزاويه آزاد و زاويه 

 .نشان ميدهند δينامند و با م

 

 زواياي دندانه اره 3-3شكل

 

 



 

 

 شهاي سـاده  بـه كـار  مي روند   .اي براي بر هكمان اره دستي با دسته پنج  کمان اره دستی ـ

 

 كمان اره دستي  5-3شكل

فاده لزات نرم( از اره موئي استبراي بر شهاي داخلي مستقيم يا به شكل مختلف )بيشتر براي چوب و ف  اره موئی ـ

 يشود   .م

 
 اره موئي 3-6شكل

 و طرز بستن تيغه اره بـه آن : كمـان اره از دو قـسمت اره و تيغـه اره كمان اره

 تشكيل شده است . كمان اره به دو صورت دسته طپانچه اي و معمولي ساخته 

 مـي شـود . 

 

         

 

   
 

   
 

   
 



 

ن پيچ خروسك يدد داراي دو قطعه اتصال  مـيباشـد كه با پيچكم مي شواره به آن مح كمان اره در دو محلي كه تيغه

يكند. با چرخاندن دو قطعه اتصال مي توان تيغه اره را به طور افقي و يا عمودي به كمان اره بست محكم مال اره را كام تيغه

كاري بايد به آن توجه كرد صحيح بودن ارتفاع گيره است . لبـه بـاالئي فـك گيـره از كف  . نكته اي كه قبل از شروع ار ه

درجه  30ست قرار گيرد تا شخص بتواند در موقع بريـدن قطعه كار ، اره را به راحتي كار گاه مي بايستي در ارتفاع آرنج د

 وها نكاري و س نسبت به سطح كار كـج نگهـدارد . صـحيح نبـودن ارتفاع گيره باعث بد قرار گرفتن بدن در هنگام ار ه

 .كاري ميگردد

 

   

 

 طرز بستن تيغه اره  7-3شكل

   

 ي نكات زير مورد توجه قرار م يگيرد:  كار هدر ار کاری: روش اره

ت يبايسطرف جلو م هته شـود . اره در هنگـام حركت بمستقيم و محكـم در كمـان اره بـس التيغه اره بايد كام .1

 براده برداري كند به همين علت بايد پيشاني دندانـه هـا ي تيغه اره در همين جهت باشد   .

بايست يريدن ، گير كردن و شكـستن آن مـيگـردد. چنانچه قطعه كاري را مشل و لق بودن تيغه اره باعث دقيق نب

درجـه چرخانيد و در كمان اره محكم كرد . پس از خاتمه كار بايد پيچ  90عميق تر بريـد ، بايـد تيغـه اره را بـه انـدازه 

 .ره از زير نيروي كششي خارج گرددخروسك كمان را شـل كرد تا كمان ا

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 روش اره كاري  8-3شكل

   

قطعه كار بايد كامال محكم بسته شود و در هنگام اره كاري نبايد حالت فنريـت داشته باشد . محل برش بايد  .2

حتي االمكان نزديك لبه گيره قـرار گيـرد و حالـت فنريـت داشتن قطعه كار باعث دقيق نشدن كار و جلو گيري از اثر 

 يگردد   .ردن تيغه اره مگير كردن و قالب كبرشي اره ، 

 
 طرز صحيح بستن قطعه كار براي ار هكاري 3-9شكل

   

ار شروع شود . در اين حالت اره كردن بايستي با كمي مايل نگه داشتن كمـان اره از لبـه عقبـي قطعـه كـ .3

ا با ابتدا محل شروع ر، يبايستي حركت رفت و برگشت با فشار كمي انجام گيـرد . در ضمن مي توان براي سهولت كار م

ميليمتر از خط برش عالمت گذاشت تا خط برش در هنگام اره كـاري   5/0گـوش بـه فاصله تقريبا ن سـه يك سـوها

 باقي بماند   .

شروع اره كاري نبايد در تمام سطح كار صورت گيرد، چـون اره روي قطعـه كـار بسختي بند مي شود و باعث 

 بودن زاويه در شـروع اره گردد . بزرگ ار و عدم دقت در شروع اره كاري ميح قطعه كخراش و سر خوردن در روي سط

 



 

يگردد. اين خطر هنگام شـروع اره كـاري  از ن دندا نه هاي اره و شكستن آن  م( باعـث قـالب كردαكـاري) 

   لبه جلوئي قطعه كار بيشتر است . طـرف

 
 كاري طرز صحيح ار ه 3-01شكل

   

 يشوند:  از طول اره مقطعات تخت  .4

طول برش زياد باعث هدايت خوب اره  و دقيق و تميـز شـدن شـيار مـي گـردد . چنانچه در جهت سطح مقطع 

 .اره در شيار قالب كرده و بشكند كم اره كاري شود ، شيار برش مي تواند در اثر هـدايت بـد اره براحتي كج و تيغه

 

 و تقسيم فشار توجه كرد:  كاري بايد به حركت صحيح  هنگام ار ه .5

يبايستي طوري حركت داده شود  كه از تمام طول تيغه اره به يكـسان استفاده شود . فقط در موقع اره دستي م

 حركت به طرف جلو بايـد بـه يكـسان فـشار اعمـال شـود . 

هاي تيغه اره جلوگيري  هتـا از سـايش و كنـد شـدن دندان حركت برگشت اره بايد بدون اعمال فـشار صـورت گيـرد

 .شود

 .ردن لوله، دقت مخصوص الزم استبراي اره ك .6

 

 



 

دا راگردانده و عمل برش را مجد هنگام اره كردن لوله بايد فقط تا جـداره داخلـي لولـه اره كـرد و سـپس لولـه

 يلوله تيغه اره با دندانـه هـا رهتكرار كرد . اگر الزم باشـد كـه لولـه در يـك جهـت اره شود، بايد نسبت به ضخامت جدا

 ريـز انتخـاب كـرد تـا هميشه تعداد زيادي دندانه همزمان روي كار درگير باشند   .

   

 
      

 اره كاري لوله 3-11شكل

   

عالوه بر اره كاري دسـتي بـا اسـتفاده از ماشـين هـا ي مختلـف اره كاري هم مي توان عمل  اره کاری ماشینی :

 يشود   .هـا ي اره داراي انـواع مختلـف ميباشند كه به آنها اشاره مرا انجام داد . ماشـين اره كاري 

 ( .3-21ماشين هاي اره رفت و برگشتي : در يك ماشين اره رفت و برگشتي  )شكل

در اين ماشين ها، در حركت  اله كار را برش مي دهد.  معمـويك تيغه اره صاف با حركت به جلو و عقب،  به تدريج قطع

 تيغه به عقب براده برداري انجام مي شود، ولي طرح هـاي ايـن نوع ماشين ها متفاوت است . پيشروي مثبت تيغه اره به

 بب مي شـود  در هـر كورس حركت تيغه اره، يك مقدار مشخصي از ضخامت قطعه كار بريده شود   .طرف پايين س

   

 
 ماشين اره رفت و برگشتي  12-3شكل

 

 

      



 

 

گ:طول قسمتي از قطعه كـار كـه بايـد بريـده شـود رااندازه بگيريـد . اگـر طـول بـرش برشكاري با ماشين اره لن

نكاري به اندازه كافي در نظر گرفته شود . قطعه كار را عالمـت شخص نباشـد،  بايـد مقـدار اضـافه ماشيخواسـته شـده مـ

 (   .3-31در گيره محكم كنيد و سپس برشكاري را آغاز نماييد )شكل گـذاري كـرده و

   

 
 برشكاري با اره لنگ 3-31شكل                                          

 

تفاده مي شود ز ماشين هـا ي اره نواري افقي اسا الردها و پروفيل ها،  معمودر برشكاري ميلگ ماشین اره نواری :

 نهاي اره لنگ دارند   .ه نواري سه مزيـت نـسبت بـه ماشيماشين هاي ار(. 3-41)شكل 

دقت بيشتر : تيغه اره را در ماشين هاي اره نواري مي توان دقيق تر از ماشين هاي اره لنگ هدايت كرد . با  .1

اري كار،  عمل برشكاز روي خط رسم شده بر روي قطعه ا دقيقـتوجه به اينكه تيغه اره هاي نواري نازك تر هستند ميتوان 

 نها ظريف تر خواهد بود   .و شيار برشكاري نيز در اين ماشي را انجام داد

سرعت بيشتر : تيغه اره نواري پيوسته اسـت و فقـط در يـك جهـت حركـت مي كند. بنابراين عمل برشكاري  .2

ز تيغه اره به سرعت دفع شده و رارت انيز پيوسته خواهد بود . با توجه به طـوالني بـودن طـول تيغه اره هاي نواري،  ح

  اين مي توان اين اره ها را با سرعت بيشتري به كار برد . ابربن

ك تري بر روي قطعه كار ريز كمتر : سطح مقطع تيغه اره هاي نواري كوچك است و بنابراين شـكاف باري دور .3

  آورد و طبعا براده كمتري نيز توليـد خواهـد كرد . يبه وجود م

 

 

 

 



 

 

 

 ماشين اره نواري  14-3شكل

 

نصب كردن تيغه اره نواري روي ماشين : اگر الزم اسـت ماشـين اره نـواري بـا بهترين بازدهي كار كند،  بايد تيغه 

اره آن با دقت نصب شود . هنگام نصب تيغه اره بايـد دستكش چرمي ضخيم به دست كنيد تا دندانه هـا ي تيغـه اره بـه 

دسـت آسـيب نرسـاند . قسمت هاي راهنماي تيغه اره بايد به خوبي تنظيم شوند تا سطح تكيه گاهي كافي داشته باشد. 

براي برشكاري دقيق قطعات و عمود بر گيره،  وجود تكيه گاه مناسب بـراي تيغـه اره ضروري است . براي تنظيم كـشش 

 ه خراب شده ورا رعايت كرد . اگر ميزان كشش نا مناسب باشد،تيغه ارتيغـه اره بايـد دسـتورالعمل سـازنده تيغـه اره 

 .و راهنماي تيغه اره آسيب برسد هاي محرك هكلبه ياتاقهاي فا ممكن است سـريع

 

د. اين يرونمختلـف صـنايع فلز كاري به كار مماشين هاي برشكاري ديسكي در زمينه هاي  ماشین اره ديسكی :

 توليدي محسوب   ماشين ها جزو ماشين آالت

طعه يچرخد، قنـازك در حـالي كـه بـه سـرعت م مـي شـوند  در ماشين هاي برشكاري با سنگ سنباده،  ديسك سـنباده

كار را برش مي دهد. بسياري از مواد نظير شيشه،  سراميك و فلـزات را مي توان با دقت ابعادي خوبي با اين روش برش 

 ر همان حالت سخت مي توان ن ماشين الزم نيست آنيل نمود و دبريدن با اي بـراي كاري شده را داد . فوالدهاي سخت

        



 

آن را بـرش داد. بعضي از ديسك هاي سنگ برش مخصوص و مقاوم به حرارت را مـي تـوان  بـراي برش سريع گداخته 

 نيز به كار برد   .

 

 ماشين اره ديسكي  15-3شكل

ده،  گ سنباجـام اسـت . در برشكاري تر با سنبه دو روش خشك و يا تر قابـل انبرشكاري مواد با سنگ سنباده 

 . ه پرداخت تر و دقـت حاصـله بهتـراسـتسطح بريده شد

مي سوزد. روش برشـكاري در روش تر ن با سنگ  سنباده است. سـطح هرچند كه اين روش كندتر از برشكاري خشك

 خشك براي برشكاري سـريع و جـايي كـه دقـت ابعـادي 

 

برشي دار به عنوان ابزار  ( تيغه اره مدور دندانه3-51شكاري با اره مدور سرد  )شكلبحراني نباشد به كار مي رود. در بر

 .يتوان برش هاي دقيق دادبه كار رفته و با اين روش م

   

 کاری   نكات ايمنی در اره

 .ين برشكاري را به كار نيندازيدهيچوقت در حاليكه هوشياري كامل نداريد،يك ماش .1

 .بگيريدبه هنگام بلند كردن و برشـكاري قطعـات سـنگين از همكـاران خـود كمـك  .2

 .ور و بـر ماشـين را تميز كنيدروغن،گريس و مايع برشي ريخته شده بر روي زمـين و د .3

 

      



 

 

 

 هستند . به هنگام حمل و جابـه جـا كـردن ايـن قطعات كامال دقت كنيد   . عه برش خورده تيزلبه هاي قط .4

د . اعمـال تنش كششي بيش از حد براي كشش مناسب تيغه اره، به دستورالعمل سازنده تيغه اره عمل كني .5

 يتواند به آساني تيغه اره را بشكند   .م

ن تيغـه اره هـا  طويـل و فنري هستند . اين تيغه ها تيغه اره هاي نواري را با احتياط كامل جابه جا كنيد . ايـ .6

 معموال به صورت پيچيده شـده نگهـدار ي مـي شـوند و ممكـن است دفعتا باز شوند   .

 قبل از شروع برشكاري مطمئن شويد كه تمام حفاظ هاي ماشين در جاي خود قرار گرفته باشند   . .7

خشك يـك ماسـك ضـدغبار مناسب كه تمام صورت را به هنگام برشكاري مواد با ماشين سنگ سنباده  .8

 بپوشاند،استفاده كنيد   .

 .قابـل تيغـه بـرش اجتناب كنيدبه هنگام برشكاري قطعات با سنگ سنباده،  از ايـستادن در م .9

  .هاي متحرك ماشين دور نگهداريد دستان خود را از قسمت.10

 .قبل از انجام تنظيم ماشين، آن را متوقف كنيد.11

 


