
.

هدف های رفتاری – هنرجو، با يادگیری اين فصل می تواند : 
مفهوم	پرچ	كاری	را	بيان	كند. ■ 

موارد	كاربرد	پرچ	برای	اتصال	قطعات	را	شرح	دهد. ■ 

روش	های	اجرای	پرچ	كاری	را	توضيح	دهد. ■ 

ميخ	پرچ		مناسب	اتصال	قطعات	را	از	جدول	انتخاب	نماید. ■ 

قطعات	فلزی	را	مطابق	با	نقشه	های	داده	شده	پرچ	كاری	كند. ■ 

پرچ کاری

فصل دوازدهم
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1-12- پرچ کاری

اتصال	 برای	 رایج	 روش	های	 از	 یکی	 پرچ	كاری	
ورق	ها،	پروفيل	ها،	قطعات	نيم	ساخته	و	مانند	آن	به	
به	هم	 با	ميخ	پرچ	 قطعات	 روش،	 این	 در		 است.	 كار	

بسته	می	شوند.	
برخی	از	كاربردهای	روش	پرچ	كاری		برای	اتصال	

قطعات	عبارت	اند	از:
هم	جنس		نبودن	قطعات ■ 

تعدد	قطعات	در	اتصال	)اتصال	سه	یا	چهار	قطعه	 ■ 

به	یکدیگر(.
نازكی	 مانند	 اتصال،	 برای	 گرما	 نبودن	 كاربردی	 ■ 

برابر	 در	 قطعه	 برداشتن	 تاب	 امکان	 یا	 قطعات	
گرما

نياز	به	انعطاف	پذیری	در	اتصال	مانند	پل	ها. ■ 

2-12- انواع میخ پرچ

و	 آلومينيمی	 فوالدی،	 بيشتر	 ميخ	پرچ	ها	 جنس	
مسی	و	از	نظر	شکل		و	كاربرد	انواع	پرچ	های	لوله	ای،	
ميخی،	پين	دار	و	ترقه	ای	رایج	است.	شکل	سر	برخی	

از	این	نوع	پرچ	ها	به	شرح	زیر	است:
	،C تخت	 محّدب،	 خزینه	ای	 واشر،	 با	 نيم	كروی	 	

نيم	كرویR،	سر	عدسی	G،	خزینه	ای

 کاربرد انواع پرچ

پرچ	لوله	ای:	مواد	غير	فلزی،	مانند	چرم	و	فلزات	 ■ 

سبک

ساقه

سر

سرقفل	كننده

انواع	ميخ	پرچ	های	چکشی)توپر(	و	مشخصات	آن	ها

سر	تخت	خزینه

سر	تختسر	گرد

محدب)سر	عدسی(
سر	گرد	واشردار	خزینه	ای

پرچ	ميخی	و	ابزار	پرچ
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پرچ میخی: اتصال ورق های فلزی، مونتاژ بدنه  ■ 

اتوبوس ها و مانند آن
پرچ پین دار: برای اتصاالت ضعیف ■ 

طرف  یک  از  که  قطعاتی  برای  ترقه ای:  پرچ 
دسترسی دارند؛ مانند اتصال یک پروفیل روی دیوار

دمای  در  یا  پرچ  کردن  گرم  با  را  پرچ کاری 
کردن  گرم  با  پرچ کاری  می دهند.  انجام  معمولی 
سرد  پرچ کاری  می گویند.  گرم  پرچ کاری  را  پرچ 
پرچ  و  میلی متر   8 از  کمتر  قطر  با  پرچ های  برای 

 8 از  بیش  قطر  با  میخ پرچ های  برای  گرم  کاري 
میلی متر به کار می رود. 

 انتخاب انواع میخ پرچ  

قطر  و  طول  جنس،  نوع،  باید  پرچ کاری  برای 
پرچ را انتخاب کرد. 

 X طول  اندازه  باید  میخ پرچ  طول  تعیین  برای 
برای حالت های مختلف پرچ کاری را به دست آورید. 
برای این کار می توانید جدول 2-12 را  به کار ببرید. 
گفتنی است که برای دیگر پرچ ها مانند سر تخت، سر 

عدسی و مانند آن جداول دیگری وجود را دارد.
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0/8
1

1/5
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2/5
3
4
5
6

3
4

4-5
6
7
8

10
12
14

3/3
4/4

4/4-5/5
6/6
7/7
8/8
11
13
15

ردیفردیف ضخامت
)e( قطعه کار

قطر 
)d( پرچ

قطر
)1d( سوراخ

ضخامت
)e( قطعه کار

قطر
)d( پرچ

قطر سوراخ
)1d( پرچ

)mm( جدول 1-12- ضخامت قطعات مورد اتصال، قطر پرچ و قطر سوراخ پرچ

پرچ لوله ای پرچ میخی

پرچ ترقه ای پرچ پین دار
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فاصله	دو	پرچ	كنار	هم	با	توجه	به	كاربرد	اتصال	
اساس	جدول	 بر	 فاصله	 این	 اندازه	 انتخاب	می	شود.	
خطوط	 فاصله	 پرچ	كاری	 هدف	 با	 3-12متناسب	
و	حاالت	مختلف	 كار	 قطعات	 لبه	 تا	 پرچ	ها	 مركزی	

پرچ	كاری،	متفاوت	است.	

جدول	3-12-	تعيين	فاصله	دو	پرچ	متوالی

رابطه	تعيين	مقدار	Bنوع	پرچ	كاری

پرچ	كاری	فقط	برای	اتصال

پرچ	كاری	در	اتصاالت	محکم

پرچ	كاری	به	منظور	اتصال	و	آب	بندی	مخازن	آب

پرچ	كاری	و	آب	بندی	مخازن	روغن

پرچ	كاری	و	آب	بندی	مخازن	نفت

پرچ	كاری	و	آب	بندی	مخازن	تحت	فشار

پرچ	كاری	اتصاالت	مخصوص،	مانند	دیگ	های	بخار

B d≤20 		

B	=	4	تا	10 d

B	=	3/5	4تا d

B	=	2/5	3تا d

B	=	2/5 d

B	=	2/5 d

B	=	2/25 d

پرچ	خزینه	ایپرج	نيم	كروینوع	پرچ	كاری

پرچ	كاری	سرد	با	دست

پرچ	كاری	سرد	پرسی

پرچ	كاری	سرد	با	هوا

پرچ	كاری	گرم	با	روغن

پرچ	كاری	گرم	با	ماشين

L =	E	+1/5	d

L =	E+	1/6	d

L =	E+	1/7	d

L =	E	+1/7	d

L =	E	+1/7	d

L =	E	+0/7	d

L =	E	+	0/8	d

L =	E	+	0/8	d

L =	E +	d

L =	E +	d

جدول	2-12-	اندازه	طول	پرچ	)	L(	برای	پرچ	كاری
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3-12- ابزار پرچ کاری)پرچ میله ای(

برای	پرچ	كاری	هركدام	از	پرچ	ها	باید	ابزار	مناسب	
آن	را	به	كار	گرفت.

1-3-12- قالب زير پرچ
زیرسری	 برای	 پرچ	كاري	 ابزاري	است	كه	هنگام	
ميخ	پرچ	به	كار	برده	مي	شود.	پيشاني	این	ابزار	را	به	
ميخ	پرچ	 سر	 تغيير	شکل	 مانع	 كه	 مي	سازند	 شکلي	
به	 گيره	 در	 بستن	 براي	 آن	 دنباله	 قسمت	 شود.	

صورت	تخت	است.

2-3-12- جفت کن قطعات )پرچ کش(
كشيدن	 و	 اتصال	 قطعات	 فشردن	 هم	 به	 براي	
كامل	پرچ	در	جاي	خود،	از	پرچ	كش	استفاده	مي	شود.	
این	وسيله	شبيه	سنبه	سر	تختي	است	كه	در	وسط	
پيشاني	آن	سوراخي	براي	قرار	گرفتن	بدنه	ميخ	پرچ،	
تعبيه	شده	است.	بدیهي	است	كه	قطر	سوراخ	پرچ	كش	

متناسب	با	قطر	ميخ	پرچ	انتخاب	مي	شود.

3-3-12- انبر پرچ کاري
كاربرد	این	ابزار	براي	گرفتن	و	جاگذاري	پرچ	هاي	

گداخته	در	سوراخ	اتصال	است.

4-3-12-قالب سرپرچ
براي	شکل	دادن	سر	قفل	كننده	پرچ	در	ميخ	پرچ	هاي	
سرنيم	گرد،	از	این	ابزار	استفاده	مي	شود.	شکل	این	ابزار	
شبيه	پرچ	كش	است	ولی	به	جاي	سوراخ	در	پيشاني	
تعبيه	 اندازه	سر	ميخ	پرچ	 با	 مناسب	 رفتگي	 فرو	 آن،	

شده	است.

5-3-12- چکش پرچ کاري
ميخ	پرچ	ها	 قفل	كننده	 سر	 دادن	 شکل	 براي	
چکش	هاي	دستي	یا	چکش	هاي	بادي)نيوماتيکي(	به	
كار	می	رود.	در	پرچ	كاري	گرم	چکش	هاي	نيوماتيکي	

یا	پرس	هاي	هيدروليکي	كاربرد	بيشتری	دارند.	
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 4-12- اجراي پرچ کاری

	نخست	دو	قطعه	اي	را	كه	باید	به	هم	بسته	شوند	 -1
با	مته	یا	سنبه	سوراخ	كنيد.	

شود	 انجام	 درستی	 به	 پرچ	كاري	 این	كه	 	براي	 -2
باید	قطعات	را	درست	روي	هم	منطبق	كرد.	در	
پرچ	كاري	ورق	هاي	نازك	به	روش	سرد،	مي	توان	با	
گذاشتن	ميخ	پرچ	ها	یکي	پس	از	دیگري	سوراخ	ها	
را	منطبق	نمود	و	پرچ	كاري	را	انجام	داد.	ولي	براي	
ورق	ها	یا	قطعات	ضخيم	تر	پيش	از	پرچ	كاري	برای	
پيشگيري	از	سر	خوردن	قطعات،	سوراخ	ها	را	با	

پيچ	و	مهره	محکم	مي	كنند.	

از	 را	 پرچ	 ساقه	 قطعات،	 كردن	 سوراخ	 از	 	پس	 -3
داخل	سوراخ	ها	عبور	دهيد.

	زیر	سر	پرچ	قالب	مناسب	را	بگذارید. -4
دیگر	 طرف	 از	 آن	 انتهاي	 آمدن	 بيرون	 از	 	پس	 -5
سوراخ،	سر	پرچ	را	با	قالب	مناسب	و	با	ضربات	
چکش	بکوبيد	تا	به	شکل	سر	اوليه	پرچ	در	آید.	

نيروی	چکش

سنبه	پرچ	كش

ثابت	كردن	قطعات	با	پيچ	
و	مهره
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جدول6-12-خطاهایپرچکاری

بدنهمیخپرچکجشدهاستوسوراخرا

پرنمیکند.
پرچ میخ کننده قفل سر و بدنه
منحرفشدهواستحکاممحلاتصال

کماست.
سرقفلکنندهمیخپرچدارایانحراف

است.
بدنهمیخپرچبیندوقطعهاتصالجا

خوردهومانعازآببندیاست.

فاصله هم به نسبت اتصال قطعات

دارندومانعازآببندیمیشوند.

بدنهمیخپرچبیندوقطعهاتصالجا

خوردهومانعازآببندیمیشود.

ناهموار و اتصالبرجسته لبهقطعات
است.

دارای و بوده بزرگ کننده قفل سر

پلیسهاست.

سرقفلکنندهکوچکبودهواستحکام
محلاتصالکماست.

سوراخبزرگترازاندازهمجازاست.

سوراخهادریکامتدادنیستند.

امتدادسوراخهانسبتبهسطحکارمایل

هستند..

خزینه طرف دو هر از اتصال قطعات
شدهاند.

پلیسهوبرادهبینقطعاتاتصالبرطرف

نشدهاست.

ازپرچکشهااستفادهنشدهاست.

میخپرچبیشازحدمجازکوبیدهشده
است.

مجاز اندازه از بزرگتر پرچ میخ طول

است.

ان��دازه از کوچکتر میخپرچ ط��ول
مجازاست.

خطا شکل علت

درپرچکاریپرچتوپربهدالیلمختلفخطاهای
پرچکاریبهوجودمیآید.


