
.

هدف های رفتاری - با يادگیری اين فصل، هنرجو می تواند: 
اصول	آهنگری	را	شرح	دهد. 	■

مشخصات	كوره	آهنگری	را	توضيح	دهد. ■ 

مشخصات	وسایل	آهنگری	را	بيان	كند. ■ 

روش	آهنگری	را	توضيح	دهد. ■ 

عمليات	آهنگری	را	انجام	دهد. ■ 

نکات	ایمنی	را	در	هنگام	آهنگری	رعایت	كند. ■ 

خم	كاری	و	انواع	آن	را	شرح	دهد. ■ 

مشخصات	وسایل	و	ابزارهای	خم	كاری	را	توضيح	دهد. ■ 

نکات	ایمنی	هنگام	خم	كاری	را	بيان	كند. ■ 

صاف	كاری	را	تعریف	كند. ■ 

روش	صاف	كاری	را	شرح	دهد. ■ 

عمليات	صاف	كاری	روی	برخی	از	پروفيل	ها	را	انجام	دهد. ■ 

خم کاری، آهنگری و صاف کاری

فصل پانزدهم
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1-15- آهنگری

براده	 از	روش	های	تغيير	شکل	بدون	 یکی	دیگر	
برداری	آهنگري	است،	با	این	روش	می	توان	موادی	را	
كه	قابليت	آهنگری	دارند،	به	وسيله	ضربه	یا	فشار	و	در	
حالت	گرم	تغيير	شکل	داد.	قطعاتی	مانند:	چکش	ها،	
قالب	ها،	 ها،	 ساچمه	 لنگ	ها،	 ميل	 انبرها،	 قلم	ها،	
آچارها	و	......	كه	در	برابر	نيروهای	متناوب	هستند،	با	

روش	آهنگری	یا	كوره	كاری	توليد	می	شوند.	
روشی	 در	 قدیم،	 آهنگری	 روش	 پایه	 بر	 امروزه	
و	 استوانه		ای	 فلز	 می	شود	 ناميده	 فورج	 روش	 به	 كه	
در	 و	 گداخته	 است	 معروف	 لقمه	 به	 كه	 را	 مکعبی	
قالب	یا	سندان	قرارداده	و	با	نيروی	ضربه	ای	به	شکل	

قالب	در	می	آورند.
فلزاتی	مانند	انواع	فوالدها،	آلومينيم،	مس،	برنج	و	
برنز	كه	هنگام	گرم	شدن،	شکل	پذیری	آن	ها	افزایش	
شود،	 كم	 دما،	 افزایش	 با	 استحکام	شان	 و	 یافته	

كوره	كاری	می	شوند.
عناصر	 درصد	 به	 فوالدها	 كوره	كاری	 قابليت	
تشکيل	دهنده	به	ویژه	به	درصد	كربن	آن	ها	بستگی	
باشد،	 كم	تر	 فوالدها	 در	 كربن	 درصد	 چه	 هر	 دارد.	
وجود	 می	یابد.	 افزایش	 آن	ها	 كوره	كاری	 قابليت	
حالت	 در	 كه	 می	شود	 باعث	 فوالدها،	 در	 گوگرد	
گداختگی	در	آن	ها	ترك	های	ریزی	ایجاد	شود.	فسفر	
نيز	در	حالت	سرد	به	فوالد	حالت	شکنندگی	می	دهد.	
بنابراین،	فوالدهایی	كه	فسفر	و	گوگرد	همراه	دارند،	
برای	آهنگری	مناسب	نيستند.	شکل	پذیری	چدن	با	
افزایش	گرما	زیاد	نمی	شود،	بنابراین	نمی	توان	آن	را	

كوره	كاری	كرد.
برای	این	كه	بتوان	قطعاتی	با	استحکام	زیاد،	دانه	
بندی	ریز	و	الياف	متراكم	توليد	كرد،	باید	آهنگری	در	
گستره	ویژه		دما	انجام	شود	كه	آن	را	دمای آهنگری	

می	نامند.	
دمای	آهنگری	به	جنس	فلز	یا	همبسته	های	آن	
بستگی	دارد.	شکل	صفحه	روبرو	دمای	شروع	و	پایان	
كنترل	 می	دهد.	 نشان	 فلزات	 برای	 را	 آهنگری	 كار	

دقيق	دما	در	آهنگری	فوالد	اهميت	زیادی	دارد.	زیرا	
اندازه	باشد،	ساختمان	شبکه	بندی	 اگر	دما	بيش	از	
فوالد	تغيير	كرده،	درشت	دانه	و	نامناسب	خواهد	بود.	
چنانچه	درجه	حرارت	كم	تر	از	اندازه	مجاز	باشد	نيروی	
افزایش	 قطعه	كار	 سختی	 و	 شکل	 تغيير	 برای	 الزم	
یافته	و	ترك	هایی	در	امتداد	طول	آن	به	وجود	می	آید.	
درجه	 تا	400	 بين	200	 فوالد	 دمای	 بحرانی	ترین	
سانتی	گراد	است	كه	در	این	دما	حتی	فوالدهایی	كه	
در	حالت	سرد	شکل	پذیر	هستند،	شکننده	می	شوند.	
بنابر	این	باید	دمای	شروع	و	خاتمه	آهنگری	فوالد	را	
به	دقت	كنترل	كرد.	برای	این	كار،	روش	های	مختلفی	
وجود	دارد	كه	ساده	ترین	آن	ها	كنترل	رنگ	فوالد	در	

حالت	گداختگی	است.

برای	گرم	كردن	قطعه	كار	و	رساندن	آن	به	دمای	
كوره	های	 می	شود.	 استفاده	 آهنگری	 كوره	 از	 الزم،	

آهنگری	دو	دسته	اند.
کوره  باز

	این	كوره	برای	گرم	كردن	قطعات	كوچک	به	كار	
می	رود	و	سوخت	آن	زغال	سنگ	یا	زغال	چوب	است.	
هوای	الزم	به	وسيله	دم	یا	فن	از	قسمت	پایينی	اجاق	

كوره	به	داخل	آن	هدایت	می	شود.
کوره  بسته

بسته		 با	محفظه	 بزرگ	تری	 در	صنعت	كوره	های	
كاربرد	دارد.	در	این	كوره	ها،	می	توان	قطعات	بزرگ	
را	گرم	كرد.	مزیت	این	كوره	ها	بر	كوره	های	باز	این	
دمای	 و	 است	 یکنواخت	 كردن	 گرم	 عمل	 كه	 است	

قطعه	كار	قابل	كنترل	است.
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رنگ	های	سرخ	كردن-تعيين	درجه	حرارت	از	روی	رنگ	های	سرخ	كردن	احتياج	به	تجربيات	زیاد	داشته	و	تا	حد	زیادی	در	تأثير	
روشنایی	محل	كار	قرار	می	گيرد.رنگ	هایی	كه	یکی	پس	از	دیگری	ظاهر	می	شوند	)رنگ	های	اكسيدی(	فقط	هنگام	كار	با	فلزات	

براق	دیده	می	شود.	
1-1-15- ابزار و تجهیزات کوره کاری

نياز	 ابزارهایی	مورد	 و	 لوازم	 در	آهنگری	دستی،	
است	كه	عبارت	اند	از:

سندان

را	 شده	 گرم	 قطعات	 كه	 است	 وسيله	ای	 سندان	
روی	آن	قرار	داده	و	به	ضربه	چکش	آن	ها	را	شکل	
می	دهند.	سندان	كه	مانند	ميزكار	یک	آهنگر	است،	
از	فوالد	ساخته	شده	و	دارای	سطحی	از	فوالد	سخت	
است	تا	با	ضربات	چکش،	گود	نشده	و	ناصاف	نشود.	



170

تا	تحمل	 باقی	می	ماند	 نرم	 ولی	قسمت	مغز	آن	
باشد.	در	روی	سندان	دو	 را	داشته	 ضربات	سنگين	
برای	قرار	گرفتن	وسایل	 سوراخ	گرد	و	چهار	گوش	
آن	دو	 و	در	طرفين	 غيره(	 و	 قلم	ها	 )قرارها،	 كمکی	
در	 قطعات	 برای	خم	كاری	 گوش	 چهار	 و	 گرد	 شاخ	
از	 بعضی	 پایين	 قسمت	 در	 است.	 شده	 گرفته	 نظر	
سندان	ها	سندانکی	برای	جا	زدن	قطعات	پيش	بينی	

شده	است	.

چکش  و پتک
برای	وارد	آوردن	ضربه	و	شکل	دادن	به	قطعات،	
وزن	 نظر	 از	 چکش	ها	 می	شود.	 استفاده	 چکش	 از	
پتک	 سنگين	 چکش	هاي	 به	 هستند	 متفاوت	 باهم	
مي	گویند.	هنگام	ضربه	زدن،	چکش	های	كوچک	را	
هدایت	 دست	 دو	 با	 را	 بزرگ	 پتک	 و	 دست	 یک	 با	

می	كنند.

قرار
كمکی	 چکش	های	 عنوان	 تحت	 كه	 ابزارها	 این	
وسایلی	 می	گيرند،	 قرار	 استفاده	 مورد	 آهنگری	 در	
هستند	كه	از	آن	ها	برای	كشيدن	فلز	و	.....	استفاده	

می	شود.	

صاف کننده 
همان	طور	كه	از	اسم	این	ابزار	پيدا	است،	این	ابزار		
شده،	 كوره	كاری	 سطوح	 نهایی	 كردن	 صاف	 برای	

اكاربرد	دارد.
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قالب 
دقيق	تر	 دادن	 شکل	 برای	 كه	 هستند	 وسایلی	
به	كار	رفته	و	قسمت	شکل	دهنده	آن	ها	به	 قطعات	
صورت	گرد،	چهارگوش،	شش	گوش	یا	به	شکل	های	

مورد	نظر	ساخته	می	شود.

 

قلم 
 قلم	های	آهنگری	را	در	دو	نوع	گرم	بُر	و	سردبُر	
می	سازند.	قلم	های	گرم	بر	زاویه	گوه	كوچک	تری	دارند	
كمک	 به	 گداختگی	 حالت	 در	 را	 كار	 كه	 قادرند	 و	

ضربات	چکش	قطع	كنند.

سنبه 
استفاده	 قطعات	 در	 سوراخ	 ایجاد	 براي	 سنبه		
گرد،	 شکل	های	 به	 را	 سنبه	ها	 مقطع	 می	شوند.	

چهارگوش،	شش	گوش	و	...	می	سازند.

انبر
هنگام	 در	 گرم	 قطعات	 گرفتن	 برای	 ابزار	 این	
به	 را	 انبر	 كارگير	 دهانه	 می	روند،	 كار	 به	 آهنگری	

شکل	های	مختلف	می	سازند.
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 2-1-15 -کارهای آهنگری

کشیدن

سطح	 همزمان	 تقليل	 منظور	 به	 كه	 را	 آهنگری	
مقطع	و	ازدیاد	طول	انجام	می	شود،	كشيدن	می	گویند.	
این	عمل	ممکن	است	در	تمام	طول	قطعه	كار	یا	فقط	

در	بخشی	از	آن	انجام	شود.
جا زدن

كم	 و	 مقطع	 سطح	 كردن	 اضافه	 یعنی	 زدن	 جا	
از	 قسمتی	 بخواهيم	 اگر	 طول.	 همزمان	 كردن	
آن	 كردن	 گرم	 از	 پس	 باید	 شود،	 زده	 جا	 قطعه	كار	
تا	درجه	حرارت	آهنگری،	محدوده	قسمت	مورد	نظر	
را	سرد	كرده	و	سپس	با	قرار	دادن	یک	سر	قطعه	كار	
روی	سندان	به	طرف	دیگر	آن	ضربه	وارد	كرد.	به	این	
ترتيب،	از	تغيير	شکل	دیگر	قسمت	ها	جلوگيری	شده	
و	فقط	قسمت	مورد	نظر	جا	خورده	و	سطح	مقطع	آن	

زیاد	می	شود.

گاه گرفتن

	پایين	نشاندن	و	پله	دار	كردن	بخشی	از	قطعه	كار	
لبه	 با	 می	توان	 را	 عمل	 این	 گویند.	 گرفتن	 گاه	 را	

سندان	و	با	به	كار	گرفتن	قرار	انجام	داد.
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  خم کردن

در	 و	 سندان	 گرد	 شاخ	 از	 گرد،	 خم	كاری	 برای	  
خم	كاری	گوشه	دار	از	گيره	آهنگری	یا	كنار	سندان	یا	

شاخ	چهارگوش	آن	استفاده	می	شود.

سوراخ کردن

با	سنبه	،	می	توان	در	قطعات	گرم	سوراخ	هایی	به	
ترتيب	 بدین	 روش	كار	 كرد.	 ایجاد	 نظر	 مورد	 شکل	
است	كه	نخست	قطعه	گرم	شده	را	روی	سطح	سندان	
گذاشته	و	با	سنبه	و	ضربات	چکش،	سوراخی	به	عمق	
می	كنند.	سپس	 ایجاد	 آن	 در	 كار	 تقریبی	ضخامت	
قطعه	را	برگردانده	و	آن	را	روی	یکی	از	سوراخ	های	
گرد	یا	چهار	گوش	سندان	گذاشته	و	سوراخ	را	تکميل	

می	نمایند.

قطع کردن

و	 سرد	بر	 قلم	های	 با	 كوره	كاری،	 در	 كردن	 قطع	
قلم	های	 با	 را	 ضخيم	 قطعات	 می	شود.	 انجام	 گرم	بر	

زیر	و	رو	قطع	می	كنند.

نکاتی که هنگام آهنگری بايد رعايت کرد:

خوب،باید	 شده	 آهنگری	 قطعه	 یک	 توليد	 برای	 ■ 

كننده	 توليد	 كارخانه	 سوی	 از	 كه	 را	 دستوراتی	
مواد	اوليه	آن	پيشنهاد	می	شود،	رعایت	كرد.

از	ضربه	زدن	به	سطح	سندان	و	ایجاد	فرورفتگی	 ■ 

در	آن	جلوگيری	كنيد.	در	غير	این	صورت،	داغی	
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)فرورفتگی(	كه	در	سطح	سندان	به	وجود	می	آید،	
به	سطح	كار	منتقل	شده	و	از	مرغوبيت	سطح	آن	

می	كاهد.
هنگام	 در	 دست	 خستگی	 از	 جلوگيری	 برای	 ■ 

كوره	كاری	قطعات	بزرگ	تر،	بهتر	است	از	انبرهایی	
كه	یک	حلقه	نگه	دارنده	دارند،	استفاده	شود.

	مقدار	تغيير	شکل	بستگی	به	وزن	چکش	و	سرعت	 ■ 

قطعه	كار	 حرارت	 درجه	 هم	چنين	 و	 آن	 برخورد	
برخورد	 سرعت	 اگر	 مساوی	 شرایط	 در	 دارد.	
چکش	دو	برابر	شود،	تغيير	شکلی	معادل	4	برابر	
در	قطعه	كار	ایجاد	خواهد	شد،	بنابراین	بهتر	است	
كه	برای	كنترل	بيش	تر،	از	چکشی	با	وزن	كم	تر	

استفاده	كرد	و	بر	سرعت	برخورد	آن	افزود.

3-1-15- نکات ايمنی در کوره کاری
در	 ایجاد	صدمه	 و	 سوختگی	 از	 جلوگيری	 برای	 ■ 

هنگام	كوره	كاری،	باید	از	لباس	كار	مناسبی	كه	
دارای	یقه	بسته	باشد،	پيش	بند	چرمی	و	كفش	

محافظ	استفاده	شود.
را	 پوسته	هایی	 باید	 به	كوره	كاری،	 از	شروع	 قبل	 ■ 

كه	در	سطح	قطعات	در	هنگام	حرارت	دادن	پدید	
می	آیند،	برطرف	كرده	و	سپس	اقدام	به	كوره	كاری	
كرد،	در	غير	این	صورت	امکان	جهيدن	آن	ها	به	
بدن	وجود	 اعضای	 ایجاد	سوختگی	در	 و	 اطراف	

دارد.
اندازه(	 از	نظر	شکل	و	 انبر	مناسب	)	 از	 استفاده	 ■ 

برای	جلوگيری	از	جهيدن	قطعه	گداخته	و	ایجاد	
انبری	 از	 باید	 لذا	 و	 دارد	 بسزایی	 نقش	 سانحه،	
استفاده	شود	كه	دسته	های	آن	در	موقع	گرفتن	
كار	به	آسانی	در	فضای	بين	انگشتان	قرار	گرفته	
و	فک	های	آن	نيز	در	این	حال	كاماًل	قطعه	كار	را	

در	بر	گيرند.
سطح	 كه	 گرفت	 دست	 در	 چنان	 باید	 را	 انبر	 ■ 

قطعه	كار	روی	سندان	باشد.	در	غير	این	صورت،	
ایجاد	 اطراف	و	 به	 امکان	جهيدن	ذرات	گداخته	
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سانحه	وجود	خواهد	داشت.
زده	 سنگ	 موقع	 به	 باید	 افزارها	 سر	 پليسه	های	 ■ 

وجود	 سانحه	 امکان	 صورت	 این	 غير	 در	 شوند.	
خواهد	داشت.

2-15- خم کاری1 

فلزات	انعطاف	پذیری	زیادی	دارند.	بنابر	این	می	توان	
در	شکل	آن	ها،	تغييرات	دائمی)تغيير	شکل	پالستيک(	
ایجاد	كرد.	ساده	ترین	نوع	این	تغيير	شکل	خم	كاری	
است	و	می	توان	آن	را	در	حالت	سرد	و	گرم	روی	فلزات	
و	آلياژ	های	زیادی	انجام	داد.	تغيير	شکل	دائمی	گرم	
و	سرد	از	روش	های	تغيير	شکل	بدون	براده	برداری	
است.	شکل	روبرو	چند	نمونه	از	قطعاتی	را	كه	با	روش	

خم	كاری	ساخته	شده	اند	نشان	می	دهد.
آن	ها	 خارجی	 الیه	های	 قطعات،	 خم	كاری	 در	
كشيده	شده	و	الیه	های	داخلی	فشرده	می	شوند.	تنها	
یک	الیه	از	نظر	طول	بدون	تغيير	باقی	می	ماند	كه	آن	

را	الیه	داخلی	یا	فاز خنثا	گویند.	

تسمه	ای	 روی	 مطلب،	 این	 بهتر	 درك	 بــرای	
كنيد.	 ایجاد	 مساوی	 قطرهای	 با	 سوراخ	 ردیف	 سه	
سپس	آن	را	به	گيره	بسته	مانند	شکل	خم		نمایيد.
با	بررسی	سوراخ	ایجاد	شده	در	تسمه	خواهيد	دید	كه	
سوراخ	هایی	كه	در	الیه	خارجی	واقع	شده	اند،	كشيده	
دارند	 وجود	 داخلی	 الیه	 در	 كه	 سوراخ	هایی	 و	 شده	
فشرده	می	شوند،	فقط	سوراخ	های	روی	فاز	خنثا	بدون	

تغيير	می	مانند.

نكته
خم	كاری	 قابليت	 و	 ندارد	 خم	كاری	 قابليت	 چدن	
آن	ها	 كربن	 درصد	 به	 بستگی	 نيز	 آلياژی	 فوالدهای	
دارد،	هر	چه	مقدار	كربن	در	آن	ها	زیادتر	باشد،	قابليت	

خم	كاری	آن	ها	كم	تر	است.

1 - Bending

خط	خنثا

خط	خنثا

طول	خم

خط	خنثا
در	ناحيه	خم ناحيه	فشار

ناحيه	كشش

طول	ورق

خط	خنثا

كریستال	های	كشيده	شده

كریستال	های	فشرده	شده

كریستال	های	بدون	تغيير
A-B	برش
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بيشتر	فلزات	غير	آهنی	و	آلياژهای	آن	ها	را	می	توان	
از	آن	ها	 در	حالت	سرد	خم	كاری	كرد	ولی	دسته	ای	
مانند	روی	و	منيزیم	را	نخست	باید	گرم	و	سپس	خم	

كرد.  

1-2-15- روش خم کاری 
مقدار	تغيير	شکل	مقطع	در	محل	خم	،	بستگی	به	
جنس	قطعه	كار،	شعاع	و	زاویه	خمش	و	فاصله	الیه	های	

خارجی	تا	فاز	خنثا	دارد.
تغيير	 با	 دارند،	 كمی	 انعطاف	پذیری	 كه	 قطعاتی	
دچار	 خم،	 ناحيه	 در	 سرد،	 حالت	 در	 زیاد	 شکل	

گسيختگی	ذرات	شده	یا	ترك	می	خورند.
شکستن	 یا	 برداشتن	 تََرك	 از	 جلوگيری	 برای	
را	 خمش	 شعاع	 باید	 خم	كاری،	 محل	 در	 قطعه	كار	
متناسب	با	جنس	و	نوع	كار	در	نظر	گرفت.	انتخاب	
شعاع	خمش	به	عواملی	مانند	قابليت	انعطاف،	زاویه	
جهت	 و	 قطعه	كار	 مقطع	 شکل	 و	 ضخامت	 خمش،	

الياف	آن	بستگی	دارد.	

قطعه	كار	به	خاطر	انعطاف	پذیری		پس	از	خم	كاری،	
برگشت	كمی	به	حالت	پيش	از	خم	كاری	خواهد	داشت.	
هر	چه	جنس	كار	سخت	تر	و	ضخامت	قطعه	كار	و	زاویه	
خمش	كم	تر	باشد،	اندازه	برگشت	بيشتر	خواهد	بود.

از	 شعاع	خمش	در	شمش	هایی	كه	جنس	آن	ها	
تا	دو	 باید	حداقل	یک	 برنج	است	 نرم،	مس	و	 فوالد	
برابر	ضخامت	ورق	بوده	و	در	فلزات	سبک	حدود	2/5	
تا	4	برابر	ضخامت	ورق	در	نظر	گرفته	می	شود.	تسمه	
های	نازك	را	كه	دارای	عرض	كمی	هستند،	می	توان	
به	كمک	دست	یا	با	انبر	َدم	پهن	خم		كرد.	روش	كار	به	
این	گونه	است	كه	با	انبر	َدم	پهن	قطعه	كار	را	از	محل	

خم	گرفته	و	با	انبر	دیگری	آن	را	خم		می	كنيم.
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 خم کاری با قالب

زمان	 در	 را	 خم	كاری	 عمل	 بتوان	 این	كه	 برای	
كم	تری	انجام	داد،	خم	كاری	را	با	قالب	انجام	می	دهند.	
قالب	های	صفحه	ای	برای	خم	كاری	قطعات	نسبتاً	بلند	

كه	نياز	به	خم	های	ساده	دارند،	كارایی	زیادی	دارند.

پیچاندن

خم	كاری	حول	محور	طولی	قطعه	كار	را	پیچاندن	
و	 تسمه	ها	 مقاومت	 افزایش	 برای	 كار	 این	 می	نامند.	
شمش	ها،	در	برابر	خمش	یا	فشار	انجام	می	شود.	روش	
كار	به	این	ترتيب	است	كه	نخست	قطعه	كار	به	گيره	
می	بندند	سپس	سر	دیگر	قطعه	را	به	كمک	یک	اهرم	

می	پيچانند.
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خم کاری ورق1
ورق	های	كوچک	را	می	توان	با	گيره،	خم		كرد.	در	
این	روش	نيز	برای	جلوگيری	از	تََرك	برداشتن	محل	
خم	و	ایجاد	شعاع	خمش	خوب،	می	توان	از	یک	قطعه	

كمکی	استفاده	كرد.

انعطاف	 قابليت	 و	 بيشتر	 ورق	 ضخامت	 چه	 هر	
باید	شعاع	خمش	را	بزرگتر	در	نظر	 باشد،	 آن	كم	تر	

گرفت.	
در	خم	كاری	ورق	هایی	كه	جنس	آن	ها	از	فوالد	نرم،	
آلومينيم،	برنج	و	مس	است،	شعاع	خمش	در	حدود	1	

تا	2	برابر	ضخامت	ورق	انتخاب	می	شود.

طول	 و	 كم	 پهناي	 با	 ورق	هاي	 كردن	 خم	 براي	
زیاد	ورق	را	به	گيره	مي	بندیم،	پس	از	بستن	به	گيره	
نخست	با	دست	یا	با	چکش	چوبی	به	قسمت	باالی	آن	
ضربه	وارد	كرده	و	با	وارد	آوردن	ضربه	به	نزدیک	محل	

خمش،	عمل	خم	كاری	را	تکميل	می	كنيم.
برای	خم	كاری	ورقه	هایی	كه	دارای	اندازه	متوسطی	
هستند،	از	دو	قطعه	نبشی	به	عنوان	لب	گيره	استفاده	
وسایل	 با	 می	توان	 را	 بزرگ	تر	 ورق	هــای	 می	كنند.	

خم	كاری	دستی	یا	ماشين،	خم	كرد.

برای	لوله	كردن	ورق	های	كوچک،	می	توان	آن	ها	
را	با	گيره	و	ضربات	چکش	دور	یک	استوانه	)	قالب(	

خم	كرد.	

1 Sheetmetal bending
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ورق	های	بزرگ	تر	را	با	نََورد	خم	می	كنند.
خم کاری گرم

پيدا	 پالستيکی	 خاصيت	 زیاد،	 دمای	 در	 فلزات	  
می	شود.	 زیاد	 آن	ها	 خم	كاری	 قابليت	 و	 می	كنند	
فلزاتی	را	كه	قابليت	كمی	برای	خم		كاری	دارند	گرم	

می	كنند،	این	كار	خم	كاری	گرم	ناميده	می	شود.
خم کردن مفتول

مفتول	های	نازك	تا	قطر	2/5	ميلی	متر		را	می	توان	
ولی	 كرد،	 خم	 پهن	 َدم	 انبر	 یا	 باریک	 دم	 دست،	 با	
مفتول	هایی	با	قطر	بيش	تر	با	قالب	یا	شاخ	گرد	سندان	

خم	می	كنند	.
خم کاری لوله1

در	خم	كاری	لوله	ها	و	پروفيل	های	توخالی	با	زاویه	
زیاد	و	شعاع	خم	كوچک،	این	امکان	وجود	دارد	كه	
مقطع	آن	ها	در	محل	خم	تغيير	شکل	دهد	)دو	پهن	
شود(.	برای	جلوگيری	از	این	كار،	باید	لوله	را	در	محل	
خم	از	تقویت	كننده	عبور	داد	یا	از	دستگاه	های	لوله	

خم	كن	استفاده	كرد.	
كه	 می	شود	 باعث	 مناسب	 خم	 شعاع	 انتخاب	
خم	كاری	به	خوبی	انجام	گيرد	و	از	تغيير	شکل	لوله	
در	محل	خم	جلوگيری	می	كند.	شعاع	خم	در	لوله	ها	

نباید	از	سه	برابر	قطر	اسمی	آن	ها	كم	تر	باشد.
در	خم	كاری	لوله	هاي	با	قطر	زیاد،	برای	جلوگيری	
خم	 محل	 از	 بيش	 كمي	 تا	 را	 لوله	 شکل،	 تغيير	 از	
عمل	 خم،	 محل	 از	 سپس	 و	 مي	كنيم	 پر	 ماسه	 از	

خم	كاری	را	انجام	مي	دهيم.
لوله	های	نرم	مانند	لوله	مسی	را	كه	دارای	طول	
خم	 خم	كني	 لوله	 فنر	 از	 استفاده	 با	 هستند	 كوتاه	
می	كنند	در	این	روش	نخست	لوله	را	داخل	فنر	قرار	
خارج	 فنر	 از	 را	 لوله	 خم	كاری،	 از	 پس	 و	 می	دهند	

می	كنند.
لوله	های	بدون	درز	و	كم	قطر	را	می	توان	در	حالت	
سرد	خم	كرد	ولی	لوله	های	با	قطر	زیاد	پس	از	گرم	

1 - Pipe bending



180

2-2-15- نکات فنی و ايمنی خم کاری
برخی	از	نکاتی	كه	باید	در	موقع	خم	كاری	مورد	

توجه	قرار	گيرد،	عبارت	اند	از:
چکشی	 باید	 گيره،	 روی	 خم	كاری	 هنگام	 در	 ■ 

متناسب		با	جنس	كار	و	نوع	خم	انتخاب	كرده	
و	حتی	االمکان	ضربه	ها	را	چنان	وارد	كنيد	كه	

روی	سطح	قطعه	كار	فرورفتگی	ایجاد	نکند.	
جهت	خم	كاری	باید	چنان	باشد	كه	قسمت	خم	 ■ 

شده	روی	فک	ثابت	گيره	)	نه	فک	متحرك(	قرار	
بگيرد	تا	ضربات	چکش	باعث	ایجاد	آسيب	به	گيره	

و	پيچ	آن	نشود.
برای	خم	كاری	سنگين،	باید	گيره		آهنگری	به	كار	 ■ 

گرفته	شود.	در	غير	این	صورت،	امکان	شکستن	
گيره	روميزي	وجود	دارد.

روی	 زدگی	 یا	 شيار	 اندازه	 خم	كاری،	 هنگام	 در	 ■ 

احتمال	شکستن	 و	 بيشتر	شده	 قطعه	كار	 سطح	
برای	 را	 قطعاتی	 بنابراین،	 می	یابد.	 افزایش	 آن	
خم	كاری	انتخاب	كنيد	كه	در	محل	خم	سوراخ،	
شکاف	یا	زدگی	نداشته	باشد.	یا	نخست	كارهای	
خم	كاری	و	پس	از	آن،	در	محل	خم،	كارهایی	مانند	

سوراخ،كاری،	برش	و	خط	كشي	انجام		شود.
ورق	های	 روی	 خم	كاری	 محل	 تعيين	 برای	 ■ 

دهيد.	 انجام	 مداد	 با	 را	 خط	كشی	 آلومينيم،	
با	سوزن	خط	كش،	هنگام	 ایجاد	شده	 زیرا	شيار	

خم	كاری	باعث	شکستن	ورق	می	شود.

3-15 - صاف کاری

ماشين	های	 و	 تجهيزات	 ساختمانی	 قطعات	
آن	 از	 پس	 و	 ساخت	 از	 پيش	 مرحله	 در	 مختلف	
نياز	به	صاف	كاری	دارند.	قطعات	مختلف	در	مرحله	
اثر	نيرو	های	مختلف	وارد	شده		تغيير	 كاربری،	در	
تغيير	شکل	های	 این	 است	 كه	الزم	 شکل	می	دهند	
ناخواسته	را	برطرف	كرده	و	قطعه	را	به	شکل	اوليه	

درآورد.
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1-3-15 - صاف کاری ورق
ورق	ها	در	مراحل	ساخت	و	پس	از	آن	هنگام	كاربرد	
ماشين	ممکن	است	دچار	تغيير	شکل	ناخواسته	شوند	
از	جمله	این	تغيير	شکل	ها	،فرورفتگی،	پيچيدگی	و	
از	 برای	صاف	كردن	ورق	می	توان	 برجستگی	است.	

روش	های	زیر	استفاده	كرد:
انبساط سطحی در برخی از نواحی ورق:

	در	این	روش	محل	تغييرشکل	یافته	ورق	باید	منبسط	
شود	انبساط	سطحی	در	حالت	سرد	و	گرم	قابل	انجام	

است.
ورق	های	 كوچک	 ناحيه	های	 یا	 كوچک	 ورق	های	
بزرگ	كه	دچار	فرو	رفتگی	شده	و	كوتاه	شده	اند	می	
توان	با	ابزار	و	وسایل	دستی	یا	چکش	های	نيوماتيکی	
و	پرس	با	ضربه	و	فشار	صاف	كرد	تا	به	حالت	اوليه	

درآید.	
جمع کردن و جا زدن سطح:	

قسمتی	از	ورق	را	كه	دچار	انبساط	شده	و	از	شکل	
اوليه	خارج	شده	است	می	توان	پس	از	گرم	كردن	با	

ضربه	یا	پرس	جا	زد	)بادگيری	كرد(

3-3-15 - صاف کاری و تاب گیری پروفیل
پرس	های	 با	 یا	 چکش	كاری	 با	 را	 پروفيل	ها	

هيدروليکی	تاب	گيری	و	صاف	می	كنند.
روی	 بيشتر	 چکش		 با	 پروفيل	 صاف	كاری	

سندان	های	توگود	انجام	می	شود.
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مانند شاسی  کشاورزی  ماشین   یک  از  قطعه ای 
را که نیاز به صاف کاری به روش گرم کردن داشته 

باشد با روش آهنگری صاف کنید.

صاف کاری
کاربرد 

از  استفاده  با  ضخیم  ورق های  صاف کاری     -15-3-2
نورد

ورق های ضخیم اگر از ماشین جدا شود می توان 
با نورد صاف کرد.

هنگام صاف کاری  باید به چند نکته توجه کرد:
در هنگام شروع و پایان صاف کاری باید سعی شود  ■ 

ضربات به لبه کار برخورد نکند.
با ورق برخورد  ابزار و سندان که  سطوح تماس  ■ 

می کند باید کاماًل صاف و صیقلی باشد.
قبل از صاف کاری ورق های آلومینمی باید سندان  ■ 

چرب کاری شود در غیر این صورت ناصافی های 
سندان به قطعه کار منتقل می شود. 


