
 ٢تراشكاري درجه 

- ۴٣ - 

  
  پيچ بري بوسيله دست 

  
  

در صنعت از پيچ و مهره به منظـور اتـصال قطعـات و يـا انتقـال نيـرو و حركـت                       
فرم دندانه هاي پيچ و مهره بر حسب كاربرد و مورد اسـتفاده             . كنند   استفاده مي 

.   ، ممكن است دنده گـرد ، اره اي ، ذوزنقـه اي ، مربعـي و يـا مثلثـي باشـد               آنها
     ده مثلثي براي اتصال و ازساير پـيچ هـا بـراي انتقـال نيـرو                معموالً ازپيچ هاي دن   

  . و حركت استفاده مي شود 
  

 اگر آنرا بطور عمودي مقابل چشم قرار دهـيم جهـت             ، پيچي را راست گرد گويند    
صعود دندانه هاي آن به سمت راست بوده و در جهت موافق عقربه هـاي سـاعت                 

بـسمت چـپ باشـد آن را چـپ گـرد      بسته شود و چنانچه جهت صعود دندانه ها       
  . راي محكم كردن ، بايستي آن را مخالف عقربه هاي ساعت گرداند  بناميده و

  
  

در مواردي مانند پيچ اتصاالت لوله هايي كه بـراي گازهـاي قابـل اشـتعال مـورد                  
استفاده قرار مي گيرد و همچنين درمواردي كه استفاده از پيچ هاي راسـت گـرد     

باعث باز شدن غير ضروري آنها  مي گردد از پيچ هـاي چـپ               در قطعات گردنده      
  .گرد استفاده مي گردد 
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  پيچ و مهره در دو سيستم متريك و اينچي
  

  : هاي متريك دنده مثلثي  و مهره پيچ
  

 درجـه  60كليه اندازه هاي اين پيچ ها بر حسب ميليمتر بوده و زاويه دنـده آنهـا              
ها تخت و ته دندانه آنها براي استحكام بيشتر ،          سر دندانه در اين پيچ      . مي باشد   

  و عددي كـه در سـمت         Mپيچ هاي ميليمتري را با حرف       .گرد ساخته شده اند     
  متريـك بـودن و عـدد         Mعالمت  . راست آن نوشته مي شود مشخص مي كنند         

مـثالً منظـور از     . بعد از آن اندازه قطر خارجي را بر حسب ميليمتر بيان مي كند              
  .  ميليمتر مي باشد 16  پيچ ميليمتري با قطر خارجي M16صاري عالمت اخت

  

  : هاي اينچي دنده مثلثي  و مهره پيچ
  

   درجـه   55كليه اندازه هاي اين پيچ ها بر حسب اينچ بـوده و زاويـه دندانـه آنهـا                   
. بر حسب تعداد دندانه در يك اينچ سنجيده مي شود           گام اين پيچ ها     . مي باشد   

 دندانه در ايـنچ داشـته باشـد گـام آن             11 مثالً  اگر پيچي   
11
    در .  ايـنچ اسـت      1

بعنوان عالمت مشخصه   .  پيچ هاي اينچي سر وته دندانه ها كمي گرد شده است            
در اين پيچ ها ، از عددي استفاده مي كنند كه معرف قطرخارجي آنها بر حـسب                 

″مثالً  . اينچ مي باشد    

8
صاري پيچي است كه قطـر خـارجي آن            عالمت اخت   5

8

5 

طراح اين پيچ ها شخصي بنام ويتورث بوده و بهمين دليـل ايـن               .اينچ مي باشد    
  .گونه پيچ ها را پيچ ويتورث نيز مي نامند 
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  حديده كاري
  

 نايـ .وينـد  عمل براده برداري از روي ميله بمنظور تهيه پـيچ را حديـده كـاري گ          
ابـزاري كـه بـراي ايـن        . عمل ممكن است به كمك دست يا ماشين انجام گيـرد            

حديده ها عمل پيچ بري را در يـك مرحلـه           .منظور بكار مي رود حديده نام دارد        
جنس حديده ها را از فوالد ابـزار سـازي كـربن دار و يـا فـوالد                  . انجام مي دهند    

      م اينچي و متريك به فرم هاي مختلف       آلياژي انتخاب كرده و آنها را در دو سيست        
  . مي سازند 

  

  حديده هاي يك پارچه
  

حديده هاي يك پارچه براي پيچ براي قطرهاي معيني  بكار مي روند و              
 ميليمتـر ، پـيچ هـايي        16معموالً براي توليد پيچ هاي فوالدي تا قطر         

ي  ميليمتر و پيچ ها    20كه جنس آنها از فلزات سبك مي باشند تا قطر           
  . ميليمتر مورد استفاده قرار مي گيرند 33برنزي تا قطر 

  
        . شـش گـوش سـاخته مـي شـوند            حديده هاي يك پارچه به فـرم هـاي گـرد و           

از حديده هاي شش گوش فقط براي اصالح و تميز كردن پيچ هاي صدمه ديـده                
ه توان از آچار تخـت و يـا رينگـي اسـتفاد     ي  استفاده شده و جهت گرداندن آنها م      

  .حديده هاي گرد را در دو نوع درز دار و بدون درز  مي سازند  .كرد 
  

  . تغيير داد  ميليمتر3/0 تا 1/0در حدود توان  تا مقدار كمي قطر حديده هاي درز دار را مي
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  ولي قطرحديده هاي بدون درز ثابت بوده و معموالً روي بدنه آنها در محلي كـه                
  شياري تعبيه مي كننـد كـه در صـورت لـزوم           داراي ضخامت كمتري مي باشد ،       

براي گرداندن حديـده هـاي     . كرد   بريده و تبديل به حديده درزدار      مي توان آن را   
  .گرد از دسته حديده استفاده مي شود 

   
  

  حديده هاي چند پارچه
چون حجم براده در پيچ هاي بزرگتر زياد مي باشد ، لذا نمي توان آنها را با يـك                   

در اين حالت از حديده هاي چند پارچـه اسـتفاده           .  ي كامل نمود    بار براده بردار  
روش كار با اين نوع حديده ها به اين ترتيب است كه در مرحله اول با                 .مي شود   

برش مقدماتي را انجـام داده و در         دور كردن پارچه ها از هم بوسيله پيچ تنظيم ،         
 عمل را تا تكميل شـدن       مرحله بعد بتدريج پارچه ها را به هم نزديك كرده و اين           

  .دندانه ادامه مي دهيم 
  

  روش كار در حديده كاري
  

در حديه كاري نيروي برش باعث مي شود كه از اطراف ، دندانه ها كمي به خارج          
لذا بايستي قطر قطعه كار را كمـي كـوچكتر          . فشرده شده و به اصطالح باد كنند        

ر اين صـورت عـالوه بـر امكـان          در غي . از اندازه اسمي پيچ مورد نظر انتخاب كرد         
مقـدار اخـتالف انـدازه      . شكستن حديده ، سطح دندانه ها نيز ناصاف خواهد بود           

قطر كار با قطر اسمي پيچ به جنس قطعه كار بـستگي داشـته و مقـدار آن را بـه            
  . گام پيچ در نظر مي گيرند 1/0اندازه 

  
  
  

 قطر قطعه جهت حديده كاري=    اندازه اسمي -1/0گام
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  قالويز كاري
  

براي دنده كردن مهره به كمك دست معموالً از قالويز استفاده كرده و اين عمـل                
قالويز را مي توان به پيچي تشبيه كرد كـه در روي بدنـه              .  گويند   را قالويز كاري  

آن به منظور تأمين زاويه براده و همچنين زاويه گوه ، سه يـا چهـار شـيار ايجـاد             
  . از اين شيارها براي خروج براده و روغن كاري نيز استفاده مي شود . شده است 

  
وان بوسيله دسـته قالويـز      انتهاي قالويزهاي دستي را چهار گوش مي سازند تا بت         

زاويه بـراده را در قالويزهـاي معمـولي ، بـراي             .حركت دوراني آن را تأمين نمود       
قالويزكاري فوالد با استحكام متوسط در نظر گرفته اند ، لذا بايستي توجه داشت              
كه از آنها نمي توان براي قالويزكاري تمام فلزات استفاده كرد ، مخصوصاً آنهـايي          

  )مس ، آلومينيم . ( نس نرم و براده طويل مي باشند كه داراي ج
  
  
  

  مايع خنك كننده منايب براي حديده كاري    
جنس قطعه 

  ارك
  –فوالد ريخته   فوالد 

  فوالد آلياژي
مس و 

آلياژهاي 
  آن

چدن و آلياژهاي   آلومينيم
  منيزيم

مايع خنك 
  كننده

روغن 
  برش 

تربانتين يا روغن 
  برش 

  خشك  نفت روغن برش 
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  مقدار زاويه براده در قالويز
  γزاويه براده    جنس كار 

       درجه5   تا    0  برنج ، برنز ، چدن سخت ، فوالد با استحكام زياد
فوالد تا استحكام

2700
mm

Nدرجه10     تا    5   ، چدن    

    درجه30  تا  20  فلزات سبك  براده بلند
  

به دليل وجود شيارهاي براده جان قالويز ضعيف شده و قـادر بـه تحمـل نيـروي         
برش در يك مرحله براده برداري نمي باشد ، لذا براي كم كـردن نيـروي بـرش ،                   

 پـس رو   و    ميـان رو    ، پيـشرو قالويزها را در يك دست شامل سه قالويز بنام هاي           
براي شناخت اين قالويزها معموالً روي دنباله قالويز پيشرو يك خـط  . مي سازند  

در بعـضي   . و در ميان رو دو خط و براي قالويز پس رو سه خط ايجاد مي كننـد                  
  .قالويزها پس رو را بدون عالمت مشخصه مي سازند 

  

   
براي اينكه قالويزها در شروع براده برداري به راحتي با كار درگير شوند ، قسمت               

  . ابتدايي آنها را بصورت مخروطي ساخته و آن را قسمت برش مي نامند 
  

 درجه و در ميـان      4زاويه شيب قسمت برش در قالويز پيش رو تقريباً          
  . درجه مي باشد 20 درجه و در پس رو تقريباً 10رو تقريباً 
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  الويزهاترتيب استفاده از ق
  

           ترتيب استفاده از قالويزها بـه ايـن صـورت اسـت كـه ابتـدا بـا قالويـز پـيش رو                     
 از حجم براده را برداشته و سپس بـا ميـان رو               درصد 55حدود  در  ) شماره يك   ( 
 براده برداري را بعهده داشـته كـار را           در صد  25كه وظيفه برداشتن    )شماره دو   ( 

 بـاقي     درصـد   20) شماره سه   ( استفاده از قالويز پس رو      ادامه داده و در انتها با       
  .مانده را انجام داده و دندانه ها را تكميل و پرداخت مي كنيم 

  

  
قالويزها را از جنس فوالد ابزار كـربن دار و يـا فـوالد ابزارآليـاژي در دو سيـستم                    

ر قالويـز هـا را د  . متريك و اينچي ، بصورت چپ گرد و يا راست گرد مي سـازند            
 دنبالـه قالويزهـاي ماشـيني نيـز        . دو نوع دستي و ماشـيني سـاخته مـي شـوند             

  . آنها را بصورت چهارگوش  يا بفرم زبانه دار مي سازند ياستوانه اي بوده و انتها
  

   
  
  

  
  

  مشخصات قالويز ها
  زاويه شيب قسمت برش  حجم براده برداري   عالمت مشخصه   نام قالويز 
 درجه   4   تقريباً       در صد 55  يك خط   پيش رو 
 درجه 10   تقريباً       درصد 25  دو خط   ميان رو 
 درجه 20 تقريباً         درصد20سه خط يا بدون خط   پس رو 
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  نحوه محاسبه قطر سوراخ جهت قالويزكاري
  
  

 
 

D′=    قطر سوراخ جهت قالويزكاري  
ISO              pdD براي مهره هاي نرم                                    −=′ 

d=                 قطر پيچ    
M6           pdD  تا DIN  براي مهره هاي نرم                        −=′ 

p=         گام               
M6 pdD         بزرگتر از DIN   براي مهره هاي نرم                   1.1−=′ 

  
  
  

  :مسئله نمونه
   DIN   و  ISO  را در نـرم   M12  قطر مته الزم جهت سوراخ كـردن مهـره   

  :بدست آوريد 
  

mmPازجدول                                75.1=  
ISO                                                           mmpdD  در نرم  25.1075.112 =−=−=′  
DIN                            mmpdDدر نرم  075.10)75.11.1(121.1 =×−=−=′  

  
  :مسئله نمونه 

  :  با حديده را بدست آوريد  M12     قطر ميله الزم جهت ساخت پيچ          
  

mmPل                                    از جدو 75.1=  
mmpdd 825.11)75.11.0(121.0 =×−=−=′  
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  سنگ كاري
  

  :سنگ كاري به منظور عمليات زير مورد استفاده قرار مي گيرد  
  

 برطرف كردن ناهمواري هاي سطح كار  - 1
  

 تيز كردن ابزار  - 2
 
  اندازه زياد ايجاد سطوح مستوي و فرم دار با كيفيت سطح خوب و دقت - 3
 
بريدن قطعات سخت و آبداده و همچنين مواردي كه سـرعت عمـل الزم        - 4

گوشه هـا   . باشد درسنگ كاري وظيفه براده برداري را سنگ بعهده دارد           
و لبه هاي تيز دندانه هاي سنگ سـنباده در حقيقـت ماننـد گـوه عمـل        

ا به  كرده و به دليل نامنظم بودن آنها ، ممكن است وضع قرار گرفتن آنه             
  .ترتيبي باشد كه تشكيل زاويه براده منفي و يا مثبت را بدهند 

  
  سنگ سنباده

  
سنگ سنباده از دانه هاي سخت وگوشـه داري تـشكيل  شـده  كـه  بـا چـسب                       
مخلوط گرديده و پس از قالب گيري   به فرم هاي مختلف در كـوره پختـه شـده        

مواد طبيعي  .  مي شود    جنس دانه ها از مواد طبيعي و يا مصنوعي انتخاب         . است  
معموالً از جنس كروند طبيعي ، سنگ چخماق و يا كوارتز مي باشـد و مـصنوعي                

همچنـين از المـاس     .مانند الكتروكروند يا سيليـسم كاربيـد اسـتفاده مـي شـود              
   .طبيعي و مصنوعي ممكن است استفاده كنند 
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  دانه بندي سنگ سنباده
  

 كرده و از الكهاي شماره بنـدي شـده اي           مواد اوليه دانه ها را پس از تهيه آسياب        
دانـه هـا    ) زبري   نرمي و ( شماره دانه ها معرف ريزي و درشتي          . عبور مي دهند    

  .  بوده و عبارت است از تعداد سوراخهاي الك در طول يك اينچ مي باشد 
                                                                 

  چسب سنگ سنباده
  

ب ها وظيفه دارند كه دانه ها را در كنار هم نگهداشته و فرم سنگ سنباده را                 چس
ماگنزيت ،  (ر از چسب سراميك ،چسب هاي معدني      براي اين منظو  . تأمين نمايند   

 اسـتفاده    )صمغ درختي ، السـتيك ، باكليـت          (چسب هاس گياهي    ، )سيليكات  
س دانـه هـاي آن      بايستي توجه داشت كه سختي سنگ سنباده به جن        . مي شود   

  .بستگي نداشته بلكه به نوع چسب و تراكم دانه ها بستگي دارد 
  

  ماشين هاي سنگ سنباده
  

اين ماشين هـا    .  شود   يبراي سنگ كاري از ماشين هاي سنگ سنباده استفاده م         
در كارگاه هاي مقـدماتي   .را بر حسب نوع و فرم كار ، در انواع مختلفي مي سازند    

رهـا از ماشـين هـاي سـنگ سـنباده روميـزي و يـا  پايـه دار              براي تيز كردن ابزا   
دوطرفه استفاده مي شود كه غالباً به يك طرف آن سنگ نرم و به طرف ديگـرآن                 

  سنگ سنباده  يدر قسمتي كه سنگ روي ماشين ها      .  سوار مي كنند     سنگ زبر 

سوار مي شود ، قاب محافظي قرار دارد كـه حـداقل             
4

سـنگ را مـي پوشـاند     از 3

 5دراين محافظ ها فاصله زبانه بااليي سنگ  با محيط سنگ بايـستي تـا حـدود                  .
 3ميليمترتنظيم و فاصله تكيه گـاه تـا سـطح محـيط سـنگ سـنباده در حـدود                    

  . ميليمتر انتخاب شود 



 ٢تراشكاري درجه 

- ۵٣ - 

  آچارها 
  

آچارها وسايلي هستند كه براي بستن و يا بـازكردن پـيچ هـا و مهـره هـا مـورد                     
    قرار مي گيرند و از آنجائيكه آچارگير سـر پـيچ هـا ومهـره هـا متفـاوت                   استفاده  

مي باشند ، آچارها نيز داراي فرم هايي متناسب با قسمت آچارگير آنها بوده و بر                
  .حسب مورد استفاده داراي انواع فراواني مي باشند 

  
  مورد استفاده  نام

  آچار تخت يك سر
   آچار تخت دو سر

چ و مهره هاي سر چهار گوش و شش گوش براي باز وبستن پي

  در محل هاي تنگ و با حركت شعاعي كوچك   آچار رينگي
قسمت سر و دسته اين آچارها قابـل تعـويض بـوده و معمـوالً                 آچار بوكس

داراي دسته هاي متنوع جغجغه اي ، هندلي ، تاشو و ثابت مي          
  .باشند 

 اي باز و بستن پيچ و مهره      دهانه اين آچارقابل تنظيم بوده و بر        آچارفرانسه
  هاي چهارگوش وشش گوش 

بدليل سطح تماس زياد در مواقعي كه بـاز وبـستن مكررمـورد               آچارچپقي
  .نظر باشد 

  براي باز وبستن پيچ هاي سر آلني   )آلن (آچارمغزي
  براي باز وبستن مهره هاي چاكدار    آچار گلوئي

   براي باز وبستن پيچ هاي چاكدار  پيچ گوشتي تخت
  .براي باز وبستن پيچ هايي كه داراي چاك صليبي مي باشند   پيچ گوشتي چهار سو

  


