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  سوهانكاري
  
  

    توي و منحنـي سـوهانكاري     مـس يكي از روش هاي براده بـرداري از سـطوح           
ابزاري كـه بـراي     .  يا ماشين انجام گيرد      د بوسيله دست  مي باشد كه مي توان    

سوهان قطعـه اي اسـت از جـنس         . مي رود سوهان نام دارد       اين منظور بكار  
ار  ، كـه پـس از  ايجـاد            فوالد ابزار سازي پر كربن و يا فوالد آليـاژي كـرم د            

سخت مي كننـد ولـي       داده و آب  دندانه هايي روي آن  ،  قسمت بدنه آن را            
  .مي گذارند  دنباله آن را براي جلوگيري از شكستن نرم باقي

  
 دندانه هاي سوهان مشابه گوه هاي كوچكي مي باشـند كـه در كنـار هـم و                  

آج سـوهان  . وهان گويند  اين دندانه ها را آج س     . پشت سر هم قرار گرفته اند       
را معموالُ با دو روش فرزكاري و يا ضرب زدن بوسيله ابزار قلم ماننـدي روي                

زاويه براده در سـوهان هـاي فرزكـاري شـده           . سطح سوهان ايجاد مي كنند      
      .مي باشـد    )  درجه   14( و در سوهان هاي ضربي منفي       )  درجه   5 (   مثبت

داري با حجـم بيـشتر و جـنس نـرم تـر و              سوها نهاي فرز شده براي براده بر      
  .راده برداري ظريف از روي فلزات سخت تر استفاده مي شود بضربي براي 

  
  انواع آج سوهان ها

  

  :سوهان هاي يك آجه  -1
 آلـومينيم ، روي ، سـرب ، قلـع ،           (  نها براي براده برداي مـواد نـرم           از اين سوها  

ج سـوهان هـا ممكـن اسـت         آ. استفاده مي شـود     ) مس ، مواد مصنوعي و غيره       
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بصورت عمود و يا مايل نسبت به محور سوهان و يا بصورت منحني ايجـاد شـده                 
  راي براده برداري از چوب ، مواد عايق و شاخ از نوعي سوهان بنام چوبسا              ب. باشد  

آج مستقيم ، مورب ، قوسدار ، قوسدار با         : انواع آج عبارتند از     . استفاده مي شود    
    .چوب سا برده شكن ،   آج 

   : سوهان هاي دو آجه - 2
  

در براده برداري از كارهاي سخت براي كوچكتر شدن طول براده و افزايش فشار              
براده برداي ، آنها را در دو امتداد  مختلف آج  مي زنند ، كـه يكـي آج زيـرين و                  

  .ديگري آج رويي ناميده مي شود 
  

اي آج هـا ، گـام آج هـاي           براي داشتن سطحي صاف  عالوه برمتفاوت بودن زواي        
  زاويـه انحـراف آج زيـرين را معمـوالُ          . زيرين و رويي را متفاوت انتخاب مي كنند         

  .  نسبت به محور سوهان انتخاب مي كنند  درجه71 و آج رويي را  درجه54
  

  اندازه آج سوهان ها
  

تعداد آج موجود در يك سانتيمتر از طول سوهان معرف ظرافت سوهان ها بـوده               
ظريف و يا خـشن     . ها را بر حسب ظريف و يا خشن بودن استاندارد كرده اند             و آن 

بودن سوهان ها  به اندازه اسمي آنهـا نيـز بـستگي دارد ، انـداره اسـمي سـوهان                 
  .عبارت است از اندازه سر سوهان تا شروع دنباله آن 

  

  

  ظريف يا خشن بودن سوهان 
  خيلي ظريف  ظريف  متوسط  خشن  خيلي خشن  نام سوهان

  4  3  2  1  0  عالمت مشخصه
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  انواع سوهان ها از نظر فرم
  

سوهانهاي دستي را ممكن است بر حسب مورد استفاده و فرم محل سـوهانكاري              
  .با مقاطع مختلف ساخته و بكار برد 

  
  :انواع سوهان عبارتند از 

  
، كاردي  ، اره  ،  سه گوش  ،            گوش ،  تخت معمولي ، تخت ضخيم         سوهان چهار   

  .گرد  ،  نيمگردسوزني ،
سـوها نهـاي دسـتي متفـاوت         سوهان هاي ماشيني از نظر فرم با          ،  اين  عالوه بر 

  .ماشين هاي مخصوص سوهان مي بندند بوده و آنها را به 
  

  شابركاري
  
  

براي افزايش كيفيت سطح و ازدياد سـطح تمـاس ، آب بنـدي كـردن و هـدايت                   
شـابرها را از    . را شابر مـي زننـد       دقيق راهنماها در ماشين هاي افزار ، سطح آنها          

سـاخته و   ) كـرم دار    ( جنس فوالد ابزار سازي پر كربن و يا فـوالد ابـزار آليـاژي               
قسمت سر آن را كه لبة برندة شابر را تشكيل مي دهند ، با روش آبكاري سـخت                  

و دنبالـه    قسمت هاي مختلف يك شابر را مي توان به لبة برنده ، بدنه            . مي كنند   
  . تقسيم كرد 

  

براي اينكه بتوان بوسيله  شابر براده هاي ظريفي را  از سطح كار جدا كـرد ، الزم                  
 درجه بوده و حتماُ داراي زاويه براده منفـي          90است كه زاويه گوه آنها  در حدود         
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        روي كـار هـدايت     براي ايـن منظـور شـابر را بنحـوي در دسـت گرفتـه و               . باشد  
  . درجه را تشكيل دهد 40 تا 30د مي كنيم كه زاويه آزادي در حدو

  
  انواع شابر از نظر شكل و نوع كاربرد

  
  

  شابر تخت

بـراي  . از اين شابر براي شابر كاري بر روي سطوح مـستوي اسـتفاده مـي شـود                  
كنترل بهتر در روي سطح كار ، لبة برندة اين شابر ها را به فـرم منحنـي سـنگ                    

  .مي زنند 
  

  شابرسه گوش
زاويه گـوه  .  گرد مقعر از شابر سه گوش استفاده مي شود        براي شابر كاري سطوح   
 درجه مي باشد و بايستي آنها را بنحـوي در روي كـار     60دراين شابرها در حدود     

  .هدايت كرد كه زاويه براده منفي ايجاد شود 
  

  شابر قاشقي
براي شابر زدن سطوح منحني و شـيارهاي روغـن در پوسـتة ياتاقانهـا ، از شـابر                   

        اكـر چـه زاويـه گـوه را در ايـن شـابر هـا در حـدود               . اده مـي شـود      قاشقي استف 
 درجه انتخاب مي كنند ولي بايستي آنها را نيز بنحوي روي كار هدايت نمـود                70

  . كه زاويه براده منفي ايجاد نمايند 
  

با توجه به تعريف فوق به اين نتيجه مي رسيم كه زاويـه بـرش در تمـام شـابرها                    
  . درجه باشد 90ز بايستي بيشتر ا
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  سوراخكاري
  
  
گردنـد   روش براده برداري ايجاد مـي        با سوراخ هايي كه مقطع دايره اي داشته و       

بوسيله مته انجام شده و ممكن است كه بصورت راه بدر ، بن بست و يا مخروطي                 
ناميده و عالوه بر موارد فوق ممكـن        ) مته زدن   (اين عمل را سوراخكاري     . باشند  

ور عبور مايعات و گـاز هـا و همچنـين قـرار گرفـت پيـستونها و                  است كه به منظ   
در سـوراخكاري عمـل بـراده        .محورها در داخل آنها نيز مورد استفاده پيدا كنند          

  .برداري به كمك حركت توأم دوراني و پيشروي مته انجام مي گيرد 
  

  انواع مته ها
  

   :مته برگي 
گوه بوده و مقـدار زاويـه بـراده آنهـا           دراين مته لبه هاي برنده داراي زاويه آزاد و          

  .  درجه انتخاب مي كنند 180 تا 90صفر و يا منفي مي باشد و زاويه رأس 
  

  :مته مارپيچ 
اين مته ها بيشترين كاربرد را داشته و در مقايسه با مته هـاي برگـي مـي تـوان                     

  :موارد زير را جزء محاسن آنها به حساب آورد 
  

   هاي برنده زواياي براده مناسب در لبه - 1
 يكنواخت ماندن قطر مته در تيز كردن مجدد - 2
 هدايت خوب مته در داخل سوراخ  - 3
 هدايت خودكار براده به خارج از سوراخ  - 4
   .سوراخكاري با اين مته ها از نظر اقتصادي بهتر است  - 5
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  قسمت هاي مختلف مته مارپيچ
  

  :دنباله مته 
معمـوالُ  .  يا هرمي مي سازند      دنباله مته ها را بفرم هاي استوانه اي ، مخروطي و           

       ميليمتـر مـي باشـد ، داراي دنبالـه اسـتوانه اي و           13مته هايي كه قطر آنهـا تـا         
ه و بـراي جلـوگيري از        ميليمتر را مخروطي انتخـاب كـرد       13مته هاي بزرگتر از     

  .داخل كالهك يا گلويي ماشين آن را بفرم زبانه درست مي كنند چرخش مته در
 مته هـا ي فلـز كـاري را كـه بـه كمـك دسـتگاه جغجغـه عمـل                 دنباله بعضي از  

  .سوراخكاري را انجام مي دهند ، بشكل هرم ناقص مي سازند 
  

  :شيار مته 
سـوراخكاري بـه    به منظور ايجاد زاويه براده و هدايت براده جدا شـده در هنگـام                

. ست   دو شيار مارپيچ ايجاد شده ا      بيرون از سوراخ ، روي طرفين بدنه اين مته ها         
فاصله اي كه بين دو شيار باقي مي ماند جان مته نـام داشـته و بـراي اسـتحكام                    

ريج زياد شده و در انتهـا بيـشتر از سـر            دبيشتر ، مقدار آن در امتداد طول مته بت        
  .مته مي باشد 

  
. زاويه براده متأثر از زاويه مارپيچ مته بوده و انتخاب آن از اختيار ما خارج اسـت                  

اي داشتن زواياي بـراده مختلـف ، جهـت سـوراخكاري در مـوارد               بهمين دليل بر  
در سـه     متفـاوت سـاخته و    ) زاويـه بـراده     ( گوناگون ، مته ها با زاويـه مـارپيچ            

  : به بازار عرضه مي كنند  H وN   وWتيپ
       : Wتيپ  

 درجه و براي سوراخكاري مواد نرم       40 تا   35  داراي زاويه مارپيچ زياد       W  تيپ  
   .آلومينيم و مس بكار مي رود مانند 
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        : Nتيپ 
 درجه بوده و بـراي سـوراخكاري        30 تا   16  داراي زاويه مارپيچ متوسط       Nتيپ    

مواد سخت تا استحكام     
2600

mm
N                فـوالد ريختـه و چـدن مـورد اسـتفاده قـرار ،      

  .مي گيرد 
  :  Hتيپ  

   درجــه بــوده و بــراي ســورخكاري13 تــا 10  داراي زاويــه مــارپيچ كــمH تيــپ 
باكليت ، الستيك سخت و فيبر استخواني و يا فوالد سخت ، برنج ، برنز و منيزيم             

  . مورد استفاده قرار مي گيرد 
  

  :فاز مته 
   برجستگي نازكي كه در كنار شيار مارپيچ مته ها وجـود دارد ، فـاز متـه ناميـده              

اصطكاك و سطح تمـاس بدنـه متـه بـا           تقليل   منظور از ايجاد اين فاز ،     .مي شود   
  . سوراخ بوده و هدايت مته در داخل سوراخ را آسان مي كند 

  
قطر مته در هر صد ميليمتر از طول آنها به اندازه يك دهـم ميليمتـر كـو چكتـر                    
ساخته شده است ، تا هنگام سوراخكاري سوراخ هاي عميـق ، از تمـاس متـه بـا                   

    : به همين دليل. سوراخ جلوگيري شود 
  

  . قطر مته ها را بايستي در سر مته و روي فاز اندازه گيري كرد 
  

   :زواياي سر مته 
بـراده قـرار گرفتـه اسـت بـه           انتخاب زاويه گوه كه در حقيقت بين زواياي آزاد و         

جنس كار بستگي داشته و چون مقدار زاويه براده بوسـيله شـيار مـارپيچ تنظـيم      
  . گوه به دست مي آيد مي شود با انتخاب زاويه آزاد زاويه
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را بوجـود   )  درجـه  8در حـدود    ( بنابراين هنگام تيز كردن مته ها فقط زاويه آزاد          
  .زاويه مهم ديگري در مته ها وجود دارد كه زاويه رأس مته نام دارد .مي آوريم 

   
 اين زاويه كه بين دو لبه برنده قرار دارد در عمل همزمان بـا زاويـه آزاد بوسـيله                   

ــه جــنس كــار دارد و از  ســنگ زدن اي ــستگي ب ــا50جــاد شــده و مقــدارآن ب           ت
  .  درجه انتخاب مي شود 140

از برخورد دو سطح منحني  شيب داري كه در سر مته وجود دارد خطي در روي                 
  .جان مته بوجود مي آيد ، كه آن را لبه برنده عرضي مي نامند 

  
   ها را با جنس كار به همراه تيپ آنها نشان جدول زير ارتباط زاويه رأس ، آزاد و مارپيچ مته

  :مي دهد       
  

 H W H N  تيپ مته

−°  1310−°  زاويه مارپيچ 4035  °−1310  °− 3016  
  118°  140°  140°  80°  زاويه رأس
  156−°  188−°  188−°  128−°  زاويه آزاد

  
  مورد استفاده

  باكليت
  الستيك سخت
  فيبر استخواني

  آلومينيم
  مس

  برنج ، برنز 
  فوالد سخت
  منيزيم

  فوالد 
  فوالد ريختگي

  چدن
  

  جنس مته ها
ــازي    ــزار س ــوالد اب ــا را از ف ــه ه ــاژي   ) WS( مت ــازي آلي ــزار س ــوالد اب ــا ف             و ي

 )SS    يا  HSS (    در بعضي موارد براي براده برداري از قطعات سخت         . مي سازند
انتخاب كرده وبه سـر متـه        ) HM( تر ، لبة برنده آنها را از فلزات سخت الماسه           

   .مولي است جوش مي دهند اي كه از فوالد مع
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 درجه سانتيگراد   200 برابر   WSدرجه حرارت قابل تحمل در مته هاي از جنس          

  برابـر   HM درجه سانتيگراد و متـه هـاي   600  برابر HSS  يا SSو مته هاي 
  . درجه سانتيگراد است 900

  
  بستن مته ها

مته هائي كه داراي دنباله مخروطي مـي باشـند بطـور مـستقيم و يـا بـه كمـك                     
بـراي در آوردن متـه از       . كالهك هاي مخروطي در سرميل مته سوار مـي شـوند            

ميل مته و يا كالهك ها ، از تسمه فوالدي شـيبداري بـه نـام گـوه بيـرون انـداز                      
 توانه اي هـستند ،     براي بستن مته هائي كه داراي دنبالـه اسـ         . استفاده مي كنند    

  .دو نظام ، سه نظام آچاردار ، سه نظام بدون آچار استفاده مي شود 
  
  

  سرعت برش  و عده دوران
  

  :سرعت برش 

 مقدار راهي را كه خارجي ترين لبة برنـدة متـه در هـر دقيقـه طـي مـي كنـد ،                    
سرعت برش گوئيم  و مقدار آن بر حسب متر بر دقيقه يا متر بـر ثانيـه محاسـبه                    

  . شود مي
v=  سرعت برش برحسبmin

m يا s
m  

n= عده دوران برحسب min
u  

d=قطر مته برحسب  mm            
π=  3.14  

                   s
mndv

601000×
××

=
π  

             min1000
mndv ××

=
π  
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   :عده دوران 
با انتخاب سرعت برش و با رابطه به دست آمده ، ميتوان عده دوران مناسـب را از      

  . رابطه زير به دست آورد 
  

                                  
  
  
  
  

  

  خزينه كاري
  
  

منظور از خزينه كاري ، پليسه كاري از لبة سـوراخها ، صـاف كـردن و جاسـازي                   
تكيه گاه سر پيچ ها و ميخ پرچ ها ، پخ زدن سرسوراخ مهره ها براي تـسهيل در                   

عمل بـراده بـرداري     .جا انداختن قالويز ها و بزرگ كردن قطر سوراخها مي باشد            
 پيرامـون اسـتوانه يـا مخروطـي         در اينجا نيز توسط گوه هايي انجام مي گيرد كه         

مته خزينه ها بـر حـسب نـوع و          . بنام مته خزينه ناميده  مي شوند         قرار گرفته و  
  . باشند ) گوه  ( است داراي يك يا چند لبه برنده كاربرد ممكن 

  
براي جلوگيري از بره بره شدن سطح خزينه كاري ، زاويه براده 

  .ند مته خزينه ها را برابر صفر در نظر مي گير
  

جنس مته خزينه ها از فوالد ابزار كربن دار و يا فـوالد تنـدبر بـوده و آنهـا را بـر                       
  .حسب نوع و مورد استفاده شان بفرم هاي گوناگوني مي سازند 
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  انواع مته خزينه ها
  

  :مته خزينه مخروطي 
  

    از اين نوع مته خزينه ها بـراي پليـسه گيـري ، پـخ زدن ، جاسـازي سـرپيچها و         
زاويه رأس اين نوع مته خزينـه هـا بـراي كارهـاي        . چها استفاده مي شود     ميخ پر 

 درجه خزينه   90 و   75 درجه ، سرميخ پرچ هاي سر خزينه         60پليسه گيري برابر    
      درجـه و بـراي مـيخ پرچهـاي سـر خزينـه اي مـورد مـصرف در                    90سر پيچ ها    
  . درجه مي باشد 120ورق كاري 

خزينه ها ، فاصله لبه هاي برنده متـه هـا را            براي جلوگيري ازمضرس بودن محل      
  .نامساوي انتخاب مي كنند 

  
  :مته خزينه زبانه دار 

  
نوع سر تخت و سر مخروطي ساخته و بـراي هـدايت             اين مته خزينه ها را در دو      

بهتر و هم مركز بودن خزينه ها با سوراخ ، در قسمت سر آنهـا زبانـه اسـتوانه اي                    
  . در دو نوع ثابت و قابل تعويض مي سازند قرار دارد كه اين زبانه را

حسن مته خزينه هاي با زبانه قابل تعويض اين است كه عالوه بر سهولت در تيـز                 
 براي خزينه كـاري سـوراخ هـاي مختلـف مـورد      عويض زبانهكردن ، مي توان با ت    

بين مقدار لقي    .استفاده قرار گرفته و در صورت شكستن زبانه آن را تعويض كرد             
  .ميليمتر در نظر گرفت 3/0تا 2/0 و سوراخ را مي توان زبانه
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  :مته خزينه هاي مارپيچ 
اين مته خزينه ها مشابه مته هاي مارپيچ بوده با اين تفاوت كه قسمت سـر آنهـا                   

  .دارند ) شيار مارپيچ ( معموالُ بيشتر از دو لبه برنده  تخت  و
  

باعـث جلـوگيري از انحـراف و    وجود بيش از دو لبه برنده در اين نوع خزينـه هـا            
از  .داخل سوراخ شده و سطح صافتري را توليـد مـي كنـد               نوسان مته خزينه در   

 بوسيله سوراخ كاري بـا      ن سوراخ هايي كه قبالً    اين مته ها براي تميز و صاف كرد       
  . مته و يا ريخته گري ايجاد شده اند استفاده مي شود 

  
  : ارپيچمته خزينه هاي مبدليل تخت بودن قسمت سر 

  

  . قطر خارجي اين نوع مته خزينه ها  كوچكتر باشد   7/0  قطر سوراخ اوليه نبايد ا ز 
  
  

  :مته خزينه تخت 
  

 كه روي   براي مسطح كردن تكيه گاه پيچ ها ، مهره ها ، واشرها و قطعات ديگري              
 صاف  قرار گيرند  از مته خزينه هـاي تخـت اسـتفاده               سوراخ بايستي بطور كامالً   

اين نوع خزينه ها را در دو نوع يك پارچـه و يـا بـا تيغـه هـاي قابـل                      . د  مي كنن 
  .تعويض مي سازند 
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  برقوكاري
  

 ايجاد مي شوند داراي سطوح داخلي ناصـاف          سوراخ هايي كه بوسيله مته مارپيچ     
براي اينكه اندازة سوراخ ها كامالً دقيق       . بوده و از اندازه دقيقي برخوردار نيستند        

وح آنها صاف و پرداخت باشند ، آنها را ابتدا بوسيله مته خزينه مارپيچ              بوده و سط  
مي باشند خزينه كاري كرده و سپس     ) معموالًسه لبه   ( كه داراي  بيش از دو لبه        

وسيله اي كه براي اين منظور بكار مي رود برقو نـام داشـته و               . آنرا برقو مي زنند     
عمل براده بـرداري بـه      . ح كار بردارد    قادر است براده هاي كامالً ظريفي را از سط        

برقوكـاري  . كمك دو حركت دوراني و پيشروي بطور همزمـان انجـام مـي شـود                
  .ممكن است بوسيله دست يا ماشين انجام گيرد 

  
  برقو 

   . برقو نيز مانند مته داراي دو قسمت اصلي لبه هـاي برنـده و دنبالـه مـي باشـد                     
بـراي بـراده بـرداري و       ) با شيب كم    ( ي  لبه هاي برنده نيز به دو قسمت مخروط       

قسمت استوانه اي كه وظيفه هدايت برقو و پرداخت سطح را بعهده دارد تـشكيل               
در . برقو ها را از جنس فوالد ابزار سازي و يا فوالد تندبر مـي سـازند          . شده است   

 ) γ ( هبرقوها براي اينكه براده هاي ظريفي از سطح سوراخ جدا شوند زاويه بـراد          
در بعـضي مواقـع بـراي اينكـه         . يا برابر صفر در نظر مـي گيرنـد           را معموالً كم و   

سطوح كار پرداخت شده و براده ها ظريف تـر باشـند زاويـه بـراده را منفـي نيـز                     
  .انتخاب مي كنند 

 تعداد لبه هاي برنده را دربرقو ها براي اينكـه بـراده هـاي كـوچكي                
باعث افزايش مرغوبيت سطح سوراخ شوند برحسب       ازكارجدا كرده و    

  . دندانه انتخاب مي كنند 14 تا 6قطر آنها از 
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تعداد لبه هاي برنده را معموالً زوج و بنحوي انتخاب مـي كننـد كـه هميـشه دو                   
فاصـله  . دندانه مقابل يكديگر باشند تا بتوان قطر آنها را به راحتي انـدازه گرفـت                

  . قوها را يكنواخت و مساوي نمي گيرند تقسيمات لبه هاي برنده بر
  

عدم مساوي بودن لبه هاي برقو از يكديگر باعث مي شود برقو 
  .بره نشود  آرامتر براده برداري كرده و سطح سوراخ بره

  

  انواع برقو
  
   برقو دستي-1
  

. دنباله برقوهاي دستي استوانه اي بوده و در انتها بصورت چهارگوش مـي باشـد                
اسـتفاده  ) دسته قالويـز    ( مين حركت دوراني از دسته برقو         آنها و تأ  براي هدايت   

رنده اين برقو ها ، معموالً مستقيم مي باشد ولي براي           بامتداد لبه هاي     .مي شود   
برقوكاري سوراخهايي كه جاي خار داشته ويا بنحـوي داراي بريـدگي باشـند ، از                

اين برقوها را بايستي خالف     حركت دوراني در    . شود   برقوهاي مارپيچ استفاده مي   
چون جهـت گردانـدن برقـو بـه         . جهت پيچش لبه هاي برنده آنها در نظر گرفت          

راحت تر است ، معموالً جهـت پـيچش         ) موافق عقربه هاي ساعت     ( سمت راست   
برقوها را بر حـسب كـاربرد بـه شـكل     .لبه  برنده برقوها را چپ انتخاب مي كنند          

از برقوهـاي مخروطـي بـراي برقـو كـاري           . د  استوانه اي يا مخروطـي مـي سـازن        
  .سوراخهاي مخروطي استفاده مي شود 

  برقوهاي متغيير
ايـن برقوهـا را در دونـوع        .قطر برقو هاي متغيير را مي توان تا حدودي تغيير داد            

  .ميسازند ) با دامنه تغييرات زياد ( و چاقويي ) با دامنه تغييرات كم ( شكمي 
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  برقو  شكمي

از محاسن آنها اين است كه . مي را مي توان تا مقدار كمي تغيير دادقطر برقو شك
ولي از آنجايي كه . پس از كُند شدن مي توان آنها را مجدداً سنگ زده و بكار برد 

اگر  تو خالي چاكدار تعبيه شده اند ،تمام لبه هاي برنده در روي بدنه يك استوانه
  .    تفاده نيستند يكي از دندانه هاي آنها بشكند ديگر قابل اس

  
كمك ميله مخروطي كه در داخـل آنهـا قـرار داشـته و              ه  قطر اين برقوها ب     تغيير

   .بوسيلة يك پيچ و مهره جا به جا مي شود ، انجام مي گيرد 
  

  مقدار دامنه تغييرات در اين برقوها در حدود
  . آنها مي باشد  درصد قطر اسمي1

  

  برقو چاقوئي
  

 ها از تيغه هـايي تـشكيل شـده و درروي سـطوح شـيب                لبه هاي برنده اين برقو    
 دارنـد ، در روي بدنـه         درجـه  3داري كه با امتداد محور برقو زاويه اي در حـدود            

بوسيلة دو مهره كه يكي درابتدا و ديگري در انتهاي تيغه           . برقو جاسازي شده اند     
ركـت داده و  ها  قرار گرفته اند ، مي توان تيغه ها را در امتداد سطوح شيبدار ، ح                

عالوه بر دامنه تغييرات زياد و مورد اسـتفاده بـراي    .قطر مورد نظر را تنظيم كرد       
قطرهاي مختلف ، مي توان مهمترين حسن اين برقوها را در اين دانست كه اگـر                

  . يكي از لبه هاي برنده بشكند ، مي توان فقط همان تيغه را تعويض كرد 
  

زيادتري بوده و برحسب طول آنها برقو چاقويي داراي دامنه تغييرات 
   . نيز برسد ميليمتر5اين دامنه ممكن است تا 
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   برقو هاي چاقوئي-2
اين برقوها از نظر فرم ، ثابت و متغير بودن و اساس كار لبـه هـاي برنـده ،كـامالً                     

  :سه قسمت زير بيان كرد بوده و تفاوت آنها را مي توان درشبيه برقو هاي دستي 
  

  .يا مخروطي مي سازند  و ها را بصورت استوانه اي ودنباله اين برق - 1
مخروط سر اين برقوها كه وظيفه راهنمايي برقـو را بـه داخـل سـوراخ و               - 2

 .براده برداري بعهده دارد كوتاه تر از برقوهاي دستي است 
قسمت استوانه اي لبه هاي برنده كه وظيفـه راهنمـايي  برقـو را بعهـده                  - 3

شين نسبت به دست ، داراي طول كمتري        دارد ، به دليل هدايت بهتر ما      
  .مي باشد 

  

سرعت برش را در برقوكاري حدود       
4
  سرعت بـرش در سـوراخ كـاري در نظـر             1

استفاده از مايع خنك    . گرفته ولي مقدار پيشروي را مي توان زيادتر انتخاب كرد           
اصـطكاك وصـافي    كننده عالوه برجلوگيري از گرم شدن ابزار ، باعث كـم شـدن              

  .سطح سوراخ خواهد شد 
  

   اختالف اندازه سوراخ با قطر برقو برحسب ميليمتررمقدا
  50      تا       2  20  تا        6  5تا       قطر برقو

  5/0    تا    3/0  3/0 تا     2/0  2/0    تا   1/0 مقدار اختالف اندازه
  برابر مقادير فوق در نظر مي گيرند 5/1در برقو كاري فلزات سبك اختالف اندازه را  

  
جهت گردش برقوها معموالً موافـق عقربـه هـاي سـاعت بـوده و               
هرگز نبايد آنها را در خالف جهت برش به حركت درآورد ، حتـي زمـان                

  .خارج كردن برقو از سوراخ 


