
.

هدف های رفتاری – هنرجو، با يادگیری اين فصل می تواند : 
حدید	و	قالویز	را	شرح	دهد. ■ 

	نکات	كاربردی	مهم	در	حدیده	كاری	را	شرح	دهد. ■ 

یک	ميل	گرد	را	حدیده	كند. ■ 

نکات	كاربردی	مهم	در	قالویز	كاری	را	شرح	دهد. ■ 

	قالویز	كاری	كند. ■ 

روش	خارج	كردن	پيچ	شکسته	از	قطعه	كار	را	شرح	دهد. ■ 

پیچ بری

فصل یازدهم
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و	 متریک	 استانداردهای	 براساس	 مهره	ها	 و	 پيچ	
اینچی	توليد	می	شوند.	یکی	از	روش	های	ساخت	پيچ	
و	مهره،	استفاده	از	حدیده	و	قالویز	است	كه	در	آن	
جانبی	 و	سطح	 ميله	 روی	سطح	 براده	برداری	 عمل	
حدیده	 می	گيرد.	 انجام	 ماشين	 یا	 دست	 با	 سوراخ	
برای	ایجاد	رزوه	بيرونی)ساخت	پيچ(	و	قالویز	برای	

ایجاد	رزوه	درونی)ساخت	مهره(	به	كار	می	رود.

1-11- حديده

	حدیده	ها	قطعات	فوالدی	و	شبيه	مهره	هستند	
كه	آب	كاری	و	سخت	شده	و	دندانه	های	تيز	وبرنده		ای	
دارند	كه	با	براده	برداری	روی	ميله	شيارهای	مارپيچ	

پيوسته	ایجاد	می	كند.
حدیده	ها	در	دو	نوع	دستی	و	ماشينی	هستند	كه	
نوع	ماشينی	یک	تکه	و	نوع	دستی	دارای	یک	دسته	
یا	حدیده	گردان	و	یک	مجموعه	سه	تایی	برای	دنده	
كردن	تدریجی	است.	هر	تکه	از	این	نوع	حدیده	داخل	
دسته	حدیده	قرار	گرفته	و	با	پيچ	هاي	نگه	دارنده	آن	
ثابت	می	شود.		و	هنگام	كار	بخشی	از	براده	بردای	و	
ساخت	پيچ	را	انجام	می		دهند.برای	حدیده	كردن	هر	
پيچ	باید	حدیده	دارای	قطر	و	شکل	دنده	مناسب	آن	

باشد.
بخشی	از	دندانه	های	نخستين	حدیده	مخروطی	
دندانه	های	 شوند،	 درگير	 ميله	 با	 آسانی	 به	 تا	 است	
هنگام	 می	نمایند.	 كامل	 را	 پيچ	بری	 عمل	 بعدی	
براده	 تدریج	 به	 پيشروی	 با	 حدیده	 براده	برداری،	

بردای	می	كند	تا	دندانه	های	پيچ	كامل	شوند.
برخی	از	حدیده	گردان	ها	افزون	بر	پيچ		نگه	دارنده،	
دو	پيچ	كناری	دیگر	نيز	دارند	كه	حدیده	را	جمع	یا	
مرحله	 در	 می	دهند.	 كاهش	 را	 حدیده	 سوراخ	 قطر	
اول	براده	برداري	این	پيچ	ها	كمی	بسته	می	شوند،	با	
بستن	بيشتر	پيچ،	حدیده	برای	پيچ	بری	كامل	تنظيم	

خواهد	شد.
لوله	ها		 و	 بزرگ		 قطر	 با	 پيچ	هاي	 در	 نتوان	 شاید	
را	در	یک	مرحله	در	 با	حدیده	یک	تکه،	شيار	پيچ	

ماشين	حدیده	گردان
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به	 پارچه	 چند	 حدیده	های	 شرایط	 این	 برای	 آورد،	
كار	می	رود.

در	این	نوع	حدیده	می	توان	لقمه	های	حدیده	را	
به	هم	نزدیک	و	دور	كرد.	حدیده	چند	پارچه	در	یک	

مجموعه	ارائه	مي	شوند.	
روش	حدیده	كاری	با	حدیده	چند	پارچه	نيز	مانند	

دیگر	حدیده	ها	است.

 نکات کاربردی مهم در حديده کاری:

توجه	داشته	باشيد	كه	قطر	ميله	ها	تقریباً	به	اندازة	 ■ 

0/1	گام	از	اندازه	اسمی	پيچ	كوچکتر	باشد.	برای	
نمونه	اگر	گام	پيچ	2	ميلی	متر		باشد	قطر	قطعه	كار	

به	اندازه	0/2=0/1×2	كوچک	تر	ساخته	شود.
لبه		 است	 الزم	 حدیده	 افتادن	 جا	 بهتر	 برای	 ■ 

قطعه	كار	را	پخ	بزنيم.
لبه	تکيه	گاه	حدیده	روی	دسته	حدیده	به	طرف	 ■ 

از	دسته	 فشار	حدیده	 اعمال	 موقع	 تا	 باشد.	 باال	
حدیده	جدا	نشود	.

دقت	كنيد	حدیده	كج	جا	نيفتد	زیرا	باعث	ایجاد	 ■ 

پيچ	با	شيارهای	مایل	می	شود.
روغن	كاری	در	موقع	حدیده	كاری	ضروری	است. ■ 

پاك	 كاماًل	 را	 براده	های	حدیده	 باید	 كار	 از	 پس	 ■ 

كنيد	و	در	جعبه	مخصوص	خود	قرار	دهيد.

M10 و M8 ساخت پیچ

ميلی	متر	به	 	 دو	عدد	ميله	برای	پيچ	بری	8	و110-
طول	60	ميلی	متر	آماده	كرده	و	سطوح	آن	ها	را	

تميز	و	یک	سر	هر	كدام	را	گونيا	كنيد.	
	پخ	بزنيد. 	 -22×45º	ی	اندازه	به	را	ها	سرميله	یک

را	 حدیده	 پــيــش	روی	 انـــدازه	 ميله	ها	 	روی	 -3
نشانه	گذاری	كنيد.

	ميله	ها	را	با	استفاده	از	لب	گيره	و	از	جایی	كه	دنده	 -4
نمی	شود	به	گيره	ببندید.

حدیده	دو	پارچه

سر	گونيا	شده
پخ

پیچ نگه دارنده پیچ تنظیم دهانه

پیچ تنظیم دهانه

کاربرد 
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عمود	بودن	قطعه	كار	را	با	گونيا	بررسی	كنيد. 5	 -
	حدیده	گردان	 	 -6M10	و	M8	پارچه	یک	ی	حدیده

مربوط	به	آن	را	آماده	كنيد.

		پيش	رو	را	روی	ميله	بگذارید. 	 -7M8	حدیده
گردش	 با	 و	 حدیده	 دسته	 روی	 كمی	 فشار	 	با	 -8
آرام	در	جهت	عقربه	های	ساعت	یک	دور	كامل	

بچرخانيد	تا	حدیده	با	قطعه	كار	درگير	شود.
	عمود	بودن	امتداد	حدیده	را	نسبت	 	 -990º	گونيای	با

به	محور	پيچ	كنترل	نماید.
بدون	اعمال	نيروی	پيش	روی	و	فقط	با	حركت	 10	-

دورانی	حدیده	كاری	را	شروع	كنيد.
را	 قطعه	كار	 و	 حدیده	 كار،	 	 ادامــه	 و	 آغاز	 در	 11	-

روغن	كاري	كنيد.

	دور	در	 12	-1
4

		دسته	حدیده	را	باید	در	هر	نيم	دور،
جهت	عکس	بگردانيد.	

پس	از	رسيدن	حدیده	به	خط	نشانه	گذاری	شده،	 13	-
با	چرخش	حدیده	در	جهت	عکس	حركت	عقربه	

های	ساعت،	آن	را	از	قطعه	كار	جدا	نمایيد.
كار	در	آوردن	شيار	پيچ	را	با	تنظيم	دهانه	حدیده	 14	-

كامل	كنيد.
	آزمایش	 	-51M10	و	M8		سالم	مهره	یک	با	را	ها	پيچ

كنيد.

تلرانس:	±0/2

شماره

st	37قبل	از	آماده	قطعه

شماره	نقشه:مقياس:	1:1

مدت:	2	ساعت

نام	قطعه	ی	كار:	پيچ

هدف	های	آموزشی:	پيچ	بری	دستی	روی	ميله	ها

مالحظاتاندازه	مواد	اوليهمشخصات	قطعه	كار جنستعداد

1
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2-11- قالويز کاری

ابزار	 فوالد	 از	 كه	 است	 پيچ	 یک	 مانند	 قالویز	
به	 قالویز	 دندانه	های	 است	 شده	 سخت	 و	 ساخته	
كند.	چند	 براده	برداری	 بتواند	 تا	 است	 تيز	 اندازه	ای	
دنده	سر	قالویز		برای	درگيری	آسان	آن	با	قطعه	كار	
درآمده	 مخروطی	 شکل	 به	 و	 خورده	 سنگ	 	 كمی	
به	كار	 سوراخ	 داخل	 كردن	 دندانه	 براي	 است.قالویز	
مي	رود	و	در	اندازه	های	گوناگون	و	در		دو	نوع	دستي	
و	ماشيني	است.	قالویز	ماشيني	برای	كار	به	صورت	
تکي	ساخته	مي	شود	این	قالویز	برای	كار	باید	به	سه	

نظام	ماشين	بسته	شود	.
قالویز	دستی	مانند	حدیده	دارای	مجموعه	سه	تایي	
است.		جایی	كه	به	دسته	قالویز	بسته	می	شود	با	یک،	
دو	یا	سه	دایره	نشانه	گذاری	شده	است	تا	قالویز	پيش	

رو،	ميان	رو	و	پس	رو	را	بتوان	از	هم	شناسایی	كرد.

در	صنعت	برای	فلزات	سخت	و	نرم،	بسته	به	نوع	
كار	 به	 ویژه		 جنس	 و	 براده	 زاویه	 با	 قالویزهای	 فلز،	

می	رود.

قالویز	پيش	رو

قالویز	ميان	رو

قالویز	پس	رو

قالویز	ماشينی

جنس كار

برنج،	برنز،	چدن	سخت،	فوالد	با	استحکام	زیاد	

فوالد	تا	استحکام										700،	چدن

فلزات	سبک	براده	بلند

زاویه براده

5º	0تا

10º	تا	5

30º	تا	20
m2

N

نکات کاربردی مهم در قالويز کاری:

برای	قالویز	كاری	سوراخ	های	كه	از	یک	طرف	باز	 ■ 

هستند)در	رو	ندارند(	باید	عمق	سوراخ	بيشتر	از	
عمق	مهره	باشد	تا	براده	ها	و	روغن	در	آنجا	جمع	

شود	و	باعث	شکستن	قالویز	نشود.
اگر	قالویز	در	كار	گير	كند،	برای	آزاد	كردن	آن،	با	 ■ 

نيروی	كم،	دسته	را	به	چپ	و	راست	بچرخانيد.
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نخست خزینه ای به اندازه ی 45º ×2	-  برای هدایت 
قالویز، در سوراخ ها ایجاد کنید.

مانند نقشه  قالویزهای مربوط به پیچ های 2M8-  و
0	M، روغن دان و قالویز گردان را آماده کنید.

	- قطعه کار را محکم به گیره ببندید به نحوی که 
محور سوراخ ها عمود بر میزکار باشد.

با  و  بگذارید  را عمود در سوراخ  4- قالویز پیش رو 
عقربه  در جهت  دور  نیم  را  قالویز  فشار،  کمی 
های ساعت بچرخانید تا دندانه هاي آن در سوراخ 

درگیر شود.
به کمک گونیای 590-  درجه عمود بودن قالویز 
نسبت به سطح کار را بررسي و در صورت نیاز 

تنظیم کنید.
براده  جهت  همان  در  قالویز  دسته  گردش  	- با 

برداری را ادامه دهید.
	- مانند حدیده کاری به ازای هر نیم دور، قالویر را 
	  دور در جهت عکس بچرخد هم چنین در 

حین کار قالویز و قطعه کار را روغن کاري کنید.4
عقربه های  عکس  جهت  در  را  پیش رو  8- قالویر 

ساعت خارج نمایید.
9- قالویز کاری را با استفاده از قالویز میان رو و پس 

رو تکمیل نمایید.
یا    -0	M	0و M8  پیچ با  را  قالویز شده  سوراخ 

رزوزه سنج کنترل کنید.

قالویزکاری

نکته
سوراخ کاري  قطعه کار  روی  قالویزکاری 

شده انجام می گیرد.

کاربرد 
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3-11 - خارج کردن پیچ های شکسته

الف:در	آوردن	قطعه	شکسته	با	آچار
	اگر	مته	یا	پيچی	در	قطعه	كار	بشکند	و	بخشی	از	
تکه	شکسته	آن	خارج	از	سوراخ	باشد.	می	توان	با	انبر	
قفلی	آن	را	خارج	كرد،	یا	پس	از	چهارگوش	كردن	پيچ	
و	مته	شکسته،	با	سنگ	سنباده	با	آچار	مناسب	پيچ	یا	

مته	را	از	كار	درآورد.

ب:	در	آوردن	قطعه	شکسته	با	هزار	خار	یا	قالویز	
چپ	گرد	

اگر	تکه	شکسته	از	سطح	كار	پایين	باشد	و	قطعه	
شکسته	شده	از	جنس	سختی	مانند	مته		باشد	باید	
قطعه	را	حرارت	داد	تا	به	طور	كامل	سرخ	شود	و	سپس	
بسيار	آرام	در	كوره	سرد	كرد	تا	سختي	آن	گرفته	شود	
سپس	مي	توان	آن	را	سوراخ	كاری	كرده	و	با	هزارخاري	
یا	چپ	گرد	مته	یا	پيچ	شکسته	را	به	روش	زیر	خارج	

كرد.
برای	خارج	كردن	پيچ	های	بریده	كه	سر	آن	ها	از	 ■ 

قطعه	بيرون	نيست	مي	توان	از	چپ	گرد	نيز	استفاده	
كرد	براي	این	كار	باید	پيچ	یا	مته	شکسته	را	با	مته	
كوچک	تر،	سوراخ	كرده	سپس	قالویز	چپ	گرد	را	
در	سوراخ	پيچانده	و	با	آچار	آن		را	خالف	عقربه	

های	ساعت	می	چرخانيم	تا	پيچ	باز	شود.
هزار	خاری	ابزاري	است	كه	نوك	تيز	هرمی	شکلی	 ■ 

دارد	با	فشار	دادن	هزارخاري	در	سوراخ	ایجاد	شده	
در	 با	گردش	 و	 گير	كرده	 پيچ	 به	 آن	 تيز	 لبه	ها	

جهت	عکس،	پيچ	یا	مته	خارج	می	شود.

چپ	گرد

شماره

st 37 190	×	58	×	9		mm

شماره	نقشه:	4مقياس:	1:1

مدت:	1	ساعت

نام	قطعه	ی	كار:	قطعه	تمرینی	قالویزكاری

هدف	های	آموزشی:	قالویزكاری	قطعات	فلزی تلرانس:	±0/15

مالحظاتاندازه	مواد	اوليهمشخصات	قطعه	كار جنستعداد


