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.گیردمیانجامورقھادادنفرمبمنظورکھشودمیاطالقعملیاتیمجموعھبھورقکاری

:باشندمیمتنوعبسیارعملیاتاین

عملسرعتبرای: گیوتینقیچی- الف. گیرندمیکمکماشینییاودستیھایقیچیانواعازورقھابریدنبرای: بریدن-١

ھاقیچیایندر. شودمیاستفادهگیوتینیقیچیازباشند،میزیادتریطولدارایکھآنھائیمخصوصاً ورقھابریدندربیشتر

تیغھبھنسبتباشدمیحرکتقابلعمودیبطورکھباالئیتیغھ. استشدهسوارقیچیمیزلبھبھوبودهثابتپائینیتیغھمعموالً 

این. دادانجامرابرشعمل) پائینی(ثابتتیغھکنارازآندادنعبورباتوانمیوبودهدرجھ٦تا١ازایزاویھدارایپائینی

یاولنگمکانیزمازکھاستممکنآنھامتحرکتیغھحرکتتامینبرایوساختھماشینییاودستینوعدودرراھاقیچی

میلیمتر٥/١ضخامتومتر٢تاطولباورقھائیبریدنبرایھاقیچیایندستینوع. گردداستفاده) ھیدرولیک(روغنفشار

محلطرفدودر. بریدنیزرامیلیمتر٣٥تاضخامتومتر٦طولتاورقھائیتوانمیآنھاماشینینوعباوشدهطراحی

استفادهموردکاریسریدربرشعرضتنظیمجھتکھاستشدهگرفتھنظردرتنظیمیقابلھایشابلنھاقیچیاینبرش

کھاستشدهتعبیھاینگھدارندهھا،قیچیاینمتحرکقسمتجلودربرش،ھنگامدرورقنگھداریبرای. گیرندمیقرار

قیچی- ب. نگھمیداردفنرنیروییاووزننیرویبکمکراورقبرشرحلھشروعازقبلوآمدهپائینمتحرکتیغھبھمراه

جھتدروجداگانھمحوردوحولخودگردشیحرکتباکھاستشدهتشکیلناقصمخروطدوازقیچیاینھایتیغھ: برگرد

بطورھائیدندهچرخطریقازموتورالکترویاودستتوسطھاتیغھحرکت. دھندمیانجامرابرشعملیکدیگر،مخالف

نوعیدر. دادانجامنیزراقوسداربرشھایھمچنینوطویلمستقیمبرشھایتوانمیھاقیچینوعاینبا. گیردمیانجامھمزمان

وبودهموازییکدیگربھنسبتھاتیغھمحورگیرند،میقراراستفادهموردمستقیموطویلبرشھایبرایکھھاقیچیایناز

ازولیبودهمحدودهھاقیچیایندربرشعرضکھاستبدیھی. نمودتنظیمرابرشموردعرضتوانمیآنگاهتکیھبکمک

نسبتھاتیغھمحورزاویھروند،میبکارقوسداربرشھایبرایکھھاقیچیایندیگرنوعدر. ندارندمحدودیتیبرشطولنظر

رویدربریدکشیخطبھنیازبدونراایدایرهقطعاتآنھابوسیلھبتوانآنکھبرای. شودمیانتخابدرجھ٤٥معموالً ھمبھ

رالزوممورددایرهمرکزتوانمیمرغکھااینبوسیلھ. استشدهسوارمرغکدونیزآنرویدرکھداردوجودکمانیآنھا

استالزمترکیبییاومنحنیبرشھایبرای. آوردبدسترالزومموردبرششعاعھا،تیغھباآنفاصلھتنظیمباوکردهتثبیت

.کردآنھابریدنبھاقدامدست،بکمکھاتیغھبینازکارقطعھھدایتباسپسوکردهکشیخطرابرشمسیرابتداکھ

درمقاومتافزایشنظر،موردفرمتأمینبرایکھکنیممیبرخوردزیادیمواردبھورقکاریکارھایانواعدر: کردنخم-٢

اینبرایکھآالتیماشینووسایل. داردوجودخمکاریبھنیازغیرهواتصالایجاددست،بھآسیبازجلوگیریخمش،مقابل

.آوردبوجودتوانمیرامعینیھایخمکدامھرباوبودهمتنوعروندمیبکارمنظور



بکمکورفتھبکارباشندمیمحدودیانحناءدارایکھآنھائیودارگوشھھایخمبرایدستگاهاین: دستیکنخمدستگاه-الف

فککھاستایپایھدارایدستگاهاین. نمودخمکاریرامیلیمتر٣تاضخامتومتر٥/٢تاطولباورقھائیتوانمیآن

بینراورقتوانمیآنبوسیلھوبودهحرکتقابلمھرهوپیچمکانیزمبکمکروئیفک. استشدهسوارآنرویبرزیرین

آنبوسیلھوبودهحرکتقابلشعاعیبصورتمحوریحولکھداردوجودکنندهخمفکبنامدیگریفک. نمودمحکمفکدو

کننده،خمفکوزننیرویکردنخنثیبرای. نمودخماستشدهمحکمزیرینوروئیفکھایبینکھقبالراورقیتوانمی

ازھاییتیغھمعموالً مذکورگانھسھفکھایلبھدر. گویندمیتعادلوزنھآنبھکھداردقرارایوزنھآنمحورانتھایدرمعموالً 

.آوردبوجودرامختلفیخمھایتوانمیآنھاتعویضباوبودهتعویضقابلکھاستگردیدهنصبفوالدجنس

بھفرمھائیورقھا،سطحھمچنینوھالولھیاوخالیتوظروفدیوارهدرتوانمیدستگاهاینبکمک: سازیحلبیچرخ-ب

محوردودارایماشیناین. کردایجاددستبھآسیبازجلوگیریواتصالایجادخمش،مقابلدرمقاومتافزایشمنظور

قطعھدرراالزمفرمآنھابینازورقھدایتباوبستھرامدوریقالبھایتوانیمانھاازیکھرپیشانیدرکھباشدمیموازی

بانیزرامستقیمبرشھایتوانمی) برگردقیچیمشابھ(مدوریھایتیغھبستنباکھاستذکربھالزم. نمودایجدانظرمورد

حالھردرولی. گرددمیتأمینموتورالکتروازاستفادهبایاودستبوسیلھدستگاھھااینگردشیحرکت. دادانجامآنھا

کارھائی. نمایندھدایتجلوسمتبھراورقبتوانندتانمایند؛حرکتیکدیگرعکسجھتدرومساویسرعتباقالبھابایستی

پیچفرنگیانداختن،رخکردن،پیچمفتولتوانمیآنھامھمترینازکھباشند،میمتنوعدادانجامتوانمیدستگاهاینباکھ

.بردنامرا) کمعرضبالبھکردنخم(زدنلبھوکردن

I-درنیزبیشتریمقاومتدارایبھتر،ظاھریشکلبرعالوهونزدهآسیبدستبھظروفلبھآنکھبرای: کردنپیچمفتول

نیزمفتولازآنداخلدردھند،افزایشھمبازراآنھامقاومتبخواھندچنانچھوکردهلولھراآنھالبھباشند،فرمتغییرمقابل

.گویندکردنپیچمفتولسازیحلبیوورقکاریاصطالحدرراعملاین. کنندمیاستفاده

II-صنفیانجمنازونامیدهانداختنرخراورقھاسطحیاوظروفدیوارهدردارقوسفرورفتگیایجاد: انداختنرخ»

بوسیلھیاوسازیحلبیچرخبکمکتوانمیراعملاین. برندمیسودخمش،وفرمتغییرمقابلدرمقاومتافزایشبمنظور

.دادانجامنیزدارندتعلقورقکاریابزارھایبھکھمخصوصیچکشوسندان

III-خملزومموردمقداربھراورقلبھاوقاتگاھییکدیگر،بھآنھااتصالیاوقطعاتلبھدرمقاومتایجادبرای: زدنلبھ

وچکشکمکباودستبوسیلھیاوسازیحلبیچرخازاستفادهباکھاستممکنونامیدهزدنلبھراعملاین. کنندمی

.دارندوجودزنیلبھماشینھایبنامخاصیماشینھایمنظوراینبرایکھاستتذکربھالزم. گیردانجامسریزیرھایقالب



IV-کردنپیچفرنگیرااتصالبمنظورآنھاکوبیدنودادنقراریکدیگرداخلورق،ھایلبھخمکاری: کردنپیچفرنگی

موردونوعحسببرکھاتصالایناز. باشدمیمناسبمیلیمتر٥/١ضخامتتافوالدیورقھایاتصالبرایعملاین. گویند

قوطیآب،سطلنفت،منبع(ظروفبدنھوکفھا،لولھبدنھکانالھا،گوشھاتصالبرایباشد،میگوناگونیانوعبرایاستفاده

درسازیحلبیچرخازتوانمیاتصالنوعاینبھمربوطھایخمایجادبرای. شودمیاستفادهآنھانظایرو) غیرهوکنسرو

سریدرپرسکاری. نموداستفادهاندشدهساختھمنظوربھمینکھمخصوصیدستگاھھایازھمچنینومختلفمراحلطی

نیرویووقتدرجوئیصرفھوکردهتھیھیکنواختابعادوفرمباراقطعاتیبخواھندوبودهزیادآنھاتعدادکھقطعاتیکاری

توانمیراآنھامجموعھکھنمایندمیاستفادهقطعاتدادنفرموبریدنبرایمختلفیروشھایازباشد،نظرموردنیزانسانی

قراراستفادهموردمنظوراینبرایکھپرسھائی. نامیدپرسکاریکار،دھندهانجاماصلیدستگاهبعنوانپرس،ازاستفادهبدلیل

پیچی،پرسھای: ازعبارتندپرسھااین. بردبکارخاصیمنظورھایبرایتوانمیراآنھاازکدامھروبودهمتنوعگیرندمی

بعضیبرایولیکرداستفادهبریدنبرایتوانمیپرسھااینانواعاز. ھیدرولیکیو) بنگمکانیزمبا(ایضربھاصطکاکی،

استفادهموردابزارھای. گرفتکمکاصطکاکییاوھیدرولیکیپرسھایازکھاستالزم) ششکمانند(دادنفرمکارھایاز

توپرقسمتدوازمعموالً قالبھا. شوندمینامیدهقالبدارند،عھدهبھرانیازمردقطعھفرمتأمینوظیفھکھپرسکاریدر

معروففرمھایقالبیاوبرشھایقالببنامدھندمیانجامکھکاریحسببروشدهتشکیل) ماتریس(خالیتوو) سمبھ(

.باشندمی

شمشھاوھامیلھورقھا،انواعتوانمیقیچیوسیلھبھ. استمکانیکیبرشکاریفرآیندھایازیکیقیچیکاری: مقدمھقیچیکاری

قرارقطعھطرفیندرکھھاتیغھقیچیکاریدرکھتفاوتاینبااست؛قلمبابرشکاریشبیھقییوسیلھبھبرشعمل. بریدرا

بھبرشکاری: تعریف. پذیردمیانجامبرشعملوشوندمیدادهعبورھمکنارازماشینبادستنیرویوسیلھبھاند،گرفتھ

کھشکلایگوهُبرندهتیغھدووسیلھبھبرداریبرادهبدونکردنقطعبابریدنازاستعبارت) کردنقیچی(قیچیوسیلھ

دوبینبایدمعموالً قیچیبابرشکاریھنگام: ھاتیغھبینلقّی. گذرندمییکدیگرکنارازوکنندمیحرکتیکدیگرجھتمخالف

کھگرددمیموجبسوییازفاصلھاین. گویندمی»لقی«راآناصطالحدرکھباشدداشتھوجودفاصلھمقداریقیچیتیغھ

کارجنسوضخامتبھتیغھدوبینلقی. کندمیآسانرابرشکاریدیگر،سویازوباشندنداشتھاصطکاکھمباھاتیغھ

.گیرندمینظردرکارقطعھضخامتحدوددرراآنمعموالً کھداردبستگی

ھاقیچیانواعبندیطبقھ

واھرمیقیچیھایدستی،قیچیھای. اندکردهبندیطبقھگروهسھبھصنعتدرکاربردنوعوبرشقدرتنظرازراھاقیچی

برایدستیقیچیھایاز: دستیقیچیھای. پردازیممییکھرشرحبھترتیببھکھ) ھیدرولیکیومکانیکی(ماشینیقیچیھای

تأمینبرایاھرمھاقانونازدستی،قیچیھایساختماندر. شودمیاستفادهمیلیمتر٥/١ضخامتتانازکفلزیورقھایبریدن

مختلفشکلھایبھصنعتدرکاربردشانحسببردستیقیچیھای. استشدهاستفادهقیچیکاریعملدرسھولتوبرشنیروی



ترتیباینبھمعموالً قیچیھا،بودنبرچپیابرراستتشخیص. شوندمیساختھ»برراست«و»برچپ«اصلیگروهدودر

باالییتیغھبرندهپخاگرحال. باشدچپسمتبھآننوککھدھندمیقراردیدمقابلدرنحویبھپھلوازراقیچیابتداکھاست

.نامندمیبرچپراقیچیباشد،دیدمعرضدرپایینتیغھبرندهپخچنانچھوبرراستقیچیراآندید،بتوانرا

قیچیھااینکاربرد،وساحتماننظرازولی. سازندمیبرراستیابرچپرادستیقیچیھای: دستیقیچیھایبندیطبقھ

:دارندگوناگونانواعفلزیورقھایربرشکاریدامپزشکی

وپھنھایتیغھبادستیقیچیھای-ب. روندمیکاربھمستقیمبرشھایبرای: صافوپھنھایتیغھبادستیقیچیھای-الف

یکوپھنتیغھیکبادستیقیچیھای- ج. نیستمستقیمقیچیبابرشامکانکھدارزاویھمحلھایدربرشایجادبرای: خمیده

ودارفرمبرشھایبرا: منحنیباریکھایتیغھبادستیقیچیھای-د. دارندکاربردطویلمستقیمبرشھایبرای: باریکتیغھٔ 

مورددارفرمومشتقیمداخلیبرشھایبرایایجاد: باریکوصافھایتیغھبادستیقیچیھای- ھـ. رودمیکاربھانحنادارای

نازکھایلولھرویبرشھایایجادوکردنقطعبرای: باریکتیغھیکودوبلتیغھیکبادستیقیچیھای- و. ھستنداستفاده

.گیرندمیقراراستفادهمورد

اھرمیکدارایاھرمیقیچیھای. بریدبیشتریھایضخامتبارافلزیورقھایتوانمیاھرمیقیچیھایبا: اھرمیقیچیھای

مرکبساده،نوعسھدرمعموالً رامعمولیقیچیھای). دومنوعاھرمھایقانون(داردقرارکناریدرآنھااتکاینقطھوھستند

.پردازیممیھریکشرحبھترتیببھکھاندساختھ،)ایوزنھ(برورقو

آنازوداردقرارپاییندرثابتتیغھ. ھستندمتحرکتیغھیکوثابتتیغھیکدارایسادهاھرمیقیچیھای: سادهاھرمیقیچی

. دھدمیانجامدوبلاھرمیکطریقازرابرشعملدارد،قرارباالدرکھمتحرکتیغھ. شودمیاستفادهنیزگاهتکیھعنوانبھ

در. استمیلیمتر٥ضخامتتا«صنفیانجمنبرشقدرتومیلیمتر٣٠٠تا١٥٠بینمعموالً قیچینوعاینھایتیغھطول

این. داردعھدهبھراکارقطعھداشتننگھافقیوظیفھکھاندگرفتھنظردرتنظیمیقابلنگھدارندهضامنقیچیبدنھکنار

استفادهدارفرمشمشھایومفتولھابریدنبرایتواننمیآنھاازوروندمیکاربھتختقطعاتوورقھابریدنبرایتنھاقیچیھا

.زندمیصدمھآنھایتیغھبھعملاینزیراکرد؛

آنھامھماجزاءبقیھمتفاوتندکھ) ھامحّرکھ(قدرتمکانیسمبھھیدرولیکیومکانیکیھایقیچیدرگیوتینھایقیچیمھماجزاء

.میپردازیمآنھابشرحباختصارکھمشابھندھمباتقریباً 



جوشیامھرهوپیچباکاریماشینعملیاتازپسکھشدهکاریغلطکفوالدیورقھایاز: الفگیوتینھایقیچیبدنھ-١

شدهریختھقطعاتوفوالدیورقھایازفوقروشدوازترکیبیبا: ج. کنندمیتھیھشدهریختھقطعاتاز: ب. شوندمیمونتاژ

عمودیوافقیوپیچشیتنشھایواستمتحرکیاانحرافیبارقیچییکبھواردهباراکثربرشحیندرچون. شوندمیتھیھ

درچوننیزوباشدداشتھراالزممقاومتواردهنیروھایمقابلدرتامیسازدمستحکمراقیچیمیزبنابراینآیدمیبوجود

معمولیگیوتینھایدرفنریھایکنندهمتعادلازآنھاکردنخنثیبرایلذامیآیدوادرقیچیبدنھبرسنگینضرباتبرشلحظھ

.شودمیاستفادهبزرگھایقیچیدرھوائیھایکنندهمتعادلازو

سرعتھایومداومکارھایچونشودمیشروعآنموتورازگیوتینقیچییکدرقدرتانتقالمسیر: گیوتینقیچیموتور-٢

میسازدواردموتوربھرازیادیفشارامراینوداردوجودطیارچرخبوسیلھانرژیذخیرهبرایکوتاھیزمانباالنسبتاً 

.باشدداشتھالزممقدارازبیشتربایدقدرتییعنیباشدبیشترآنفرظیتحدازبایدگیوتینموتورقدرتبنابراین

میلدورانشروعبرایکالچازگیوتیندر. رودمیحرکاتارتباطقطعوارتباطبرایکھاستمکانیسمیکالچ: کالچ-٣

چرخبامحرکدندهبینارتباطعاملباشداصطکاکینوعازچھومکانیکینوعازچھگیوتیندرکالچشودمیاستفادهلنگ

کالچھای- الفدیسکی،کالچھای- بمکانیکیکالچھای-الف: شوندمیتقسیمدستھدوبھھاکالچ. استلنگمیلیاوطیار

دیسکیکالچھای-ب. گیرندمیقراراستفادهموردمکانیکیگیوتینھایدرکھغلطکی–فکیسھ–پنینی: ازعبارتندمکانیکی

.شوندمیبردهبکارھیدرولیکیگیوتینھایدروباشندمی) ھیدرولیک(روغنی) پانوماتیک(ھوائیبصورتدیسکیکالچھای–

وجودبنابرایناستاھمیتحاوزآندقیقتنظیمھمچنینوورقنگھداشتندقیقوصحیحبرشبرای: ورقھاینگھدارنده-٤

) میز(بستربرورقنگھداشتنثابتورقھاینگھدارندهنقش. آیدمیبشمارضروریوسایلازگیوتیندرورقھاینگھدارنده

نگھداریجھتکافینیرویعدمبعلتورقچنانچھدارد،نیاززیادینیرویبھامراینانجاماستبرشلحظھدرگیوتینقیچی

حاصلتماسورقباقیچیباالئیتیغھوقتیکھمضافاً . گرفتنخواھدصورتصحیحبرشطبعاً کندحرکتخودمحلازآن

آنقدربایدنگھدارندهوسیلھحالایندرشودمیاضافھقیچیزدنضربھاھرماثربھایقویبسیارکشندهنیرویکندمی

ازشوندمیبردهبکارھائیکھنگھدارندهمنظوراینبرایدھدنشانمقاومتخودازنیروھابرابردرتاباشدداشتھاستقامت

باشندمیآنھاازیکھرازترکیبییاوھواسیلندرھایھیدرولیکینیروییاواھرمھاوبادامکھامکانیکیعملازیاوفنرھا

.شوندمیساختھوطرحاستنظرموردآنچھازبیشقدرتھایبرایمعموالً نگھدارندهوسائل

ھایلبھبھزیادیالعادهفوقنیرویچونکنندمیتھیھدارکرمفوالدھایازراگیوتینھایتیغھجنس: گیوتینقیچیھایتیغھ-٥

آنعملیاتنحوهدرکمبودکوچکترینیاوتیغھمتالوژیکیساختماندرنقصکوچکترینوجودبنابراینشودمیواردتیغھبرنده

در. میسازدمطلوبغیررابرشکاروشدهتیغھسریعفرسایشحداقلیاوشدیدآسیبآمدنواردموجبتیغھزدنسنگیاو

باماھرومتخصصافرادوسیلھبھبایدشدندکندمدتیازپسھاتیغھچنانچھوآیدعملبھالزمتوجھبایدھاتیغھنگھداری

وبریدهھایلبھآوردنبوجودبراضافھھاتیغھکندیصورتاینغیردرشوداقدامآنھاکردنتیزبھنسبتدقیقسنگماشین



راھنماھایزیادفرسایشموجبھمچنینوآیدبوجودزیادیھایپلیسھشدهبریدهورقدرکھشودمیآنموجبشکستھیا

ھایقیچیکاربردوکارنحوه. گرددھمقیچیبدنھبھرساندنآسیبموجباستممکناحتماالً کندھایتیغھشودزنضربھ

ھاقیچیاینکارنحوهشودمیاستفادهمیلیمتر٣٠ضخامتتافلزیھایورقبریدنبرایھاقیچینوعاین) مکانیکی(گیوتین

عملدستگاهکالچپدالرویآوردنفشارباموتورالکتروانداختنبراهودستگاهکردنروشنازپسکھاستصورتبدین

بھرادورانیحرکتوشودمیمنتقلقیچیبادامکھایبالنگمیلبھھاییواسطھوسیلھبھموتورالکترونیرویونموده

کمکباوشدهباشدمینصبانرویفوقانیتیغھکھگیوتینکشوئیآمدنپائینموجبنتیجھدروکندمیتبدیلعمودیحرکت

چنانچھاستبدیھی. شودمیانجامبتدریجبرشعملاستشدهمحکمدستگاهبدنھمیزبھوبودهثابتھموارهکھقیچیپائینتیغھ

شودمیمنتقلکماکانبادامکھایالنگمیلبھنیرووباشدنمیازادکالچصفحھچونآیدواردفشارمستمربطورپدالروی

عملآیدواردفشارپدالبھکھمرتبھھرصورتاینغیردرولیدھدمیانجامبرشعملبرگشتورفتھردرقیچیکشوئی

ھائینگھدارندهگیوتینھایقیچیمتحرککشوئیرویبرنشودجابجاورقبرشموقعدراینکھبرای. گیردمیانجامبرش

نگھمیدارندقدرتتمامباراورقشودمیانجامبرشکھپائینتیغھطرفبھفوقانیتیغھحرکتبازمانھمکھگردیدهنصب

سیستم(فشارتحتروغنیاو) پانوماتیکسیستم(فشردهھوایباکھباشدمیمستقلپیستونیکدارایھانگھدارندهاین

آنھاوسیلھبھکھدستیقیچیھایبرعالوهُبرگردقیچیھای. کندمیتقسیمخودطولتمامدرراورقنگھداریعمل) ھیدرولیک

٦ضخامتتارافلزیورقھایآنھاباکھدارندوجوددیگریقیچیھایبرید،دایرهصورتبھرانازکفلزیورقھایتوانمی

ودستیگروھھایدررابرگردقیچیھای. ُبرندماشینمیقدرتونوعبھتوجھبامیلیمتر٥٠تامختلفشعاعھایبھومیلیمتر

بھبا: دستیبرگردقیچیھایدرمحرکھنیروی. داردوجودمختلفیانواعدستیگروهدر. سازندمیوکنندمیطراحیماشینی

اینانتقالبا. شودمیتامیندستیگردبرقیچیدرمحرکھنیرویاست،شدهتعبیھماشینرویکھمدوریچرخدرآوردنگردش

. شودمیانجامبرشکارینتیجھ،دروچرخندمییکدیگرمخالفجھتدرھاتیغھمحورھا،بھمکانیکیھایواسطھتوسطنیرو

محورھایمکانیکی،انرزیبھتبدیلازپسانرژیاینکھاستالکتریسیتھانرژیمحرکھنیرویماشینی،گردبرقیچینوعدر

اصول. چرخاندمیاند،شدهنصبمحوررویکھراقیچیتیغھاینتیجھدروآوردمیدرحرکتبھمخالفجھتدرراقیچی

مخالفنیرو،اعمالبااست،دشھبستھآنھابھقیچیھایتیغھکھمحوری،دوکردیم،اشارهکھطورھمان: برگردقیچیکار

ورقکشیدنموجبمخالفجھتدرھاتیغھچرخش). باشدبرقییادستیشدهاعمالنیرویخواه(چخندمییکدیگرجھت

ھایتیغھ. گیردمیانجامدایرهصورتبھبرشعملمرحلھچنددرورق،ضخامتبھنسبتھاتیغھفاصلھتنظیمباوشودمی

کھشودمیبستھمحوریکرویتیغھھر. دھدمیتشکیلآنھاگردھایتیغھرابرگردقیچیھایبرشابزار: برگردقیچی

آنھامختلفحالتھایشرحبھزیردر. استمتفاوتبرشموردورقضخامتبامتناسبھمبھنسبتآنھاقرارگیریوضعیت

دارایکھبرگردقیچیھایرویاست،میلیمتر١١٠تا٥٠آنھاقطرکھایاستوانھھایتیغھ: ایاستوانھھایتیغھ: پردازیممی

. استمیلیمتر٤ضخامتتاکربنکمفوالدھایبرایھاتیغھاینبرشظرفیت. شوندمینصبھستند،موازیمحورھای

برگردقیچیھاینوعاین. شوندمینصبمایلمحورھایبابرگردقیچیھایرویمخروطیھایتیغھ: مخروطیھایتیغھ

کمفوالدھایبراینیزآنھاھایتیغھبرشظرفیتوبرندمیدایرهصورتبھسطحیفرمتغییربدونرافلزیورقھایمعموالً 

درسھولتکھشودمینصببرگردقیچیھایرویتیغھدیگرینوع: آجدارمخصوصھایتیغھ. استمیلیمتر٤تاکربن

.شودجلوسمتبھورقحرکتموجببرشضمنتاسازندمیآجدارراآنزیرینتیغھورقھ،بابیشتراصطکاکوبرشکاری

دووسیلھبھدارد،قرارماشینجلویقسمتدرکھگردانصفحھماشینھاایندر: سادهخمکنماشینھایمکانیزمھاخمکن

صفحھ. استشدهجاسازیکنند،میحرکتعمودیطوربھکھکشوییدودروندروگرفتھقراریاتاقاندرطرفدوازمحور

گردانصفحھبرگشتودھدمیافزایشراخمکارینیرویوزنھاین. استمجھزوزنھیکبھورقکنندهخمصفحھیاگردان



بامتناسبتوانمیراھاتیغھ. داردقرارگردانصفحھھمینرویخمکنپایینیتیغھ. سازدمیپذیرامکانآسانیبھرا

باباالییفک. کردتنظیماند،شدهنصبگردانصفحھپیچھایوریمنظورھمینبھکھھاییمھرهازاستفادهباورقضخامت

ھایدندهچرخبھکھرابطھاییوسیلھبھواستگرفتھقرارباالبر،دورویفکاین. رودمیپایینوباالدستگاهفلکھچرخاندن

خمکاری،موردقطعھارتفاعبھتوجھبا. رودمیپایینوباالفلکھ،چرخاندنبااست،متصلمشابھسیستمھایباحلزونی

ضخامتتنظیممھرهوپیچباراشادهخمکنماشینمقطع. کردتنظیمخمکنماشینپایینتیغھباراباالتیغھفاصلھتوانمی

تاکربنکمفوالدوآھنیورقھایتوانمیخمکنماشیننوعاینبا: سادهخمکندستگاهدرخمکاریظرفیت. دھدمینشان

٥ضخامتتارابرنجومسورقھایھمچنینومیلیمتر٦ضخامتتاآنآلیاژھایوآلومینیومورقھایمیلیمتر٣ضخامت

وخوبآییکاردارایدستیسادهخمکنماشینھایبھنسبتبرقیخمکنماشینھای: برقیخمکنھای. کردخمکاریمیلیمتر

.شوندمیساختھمتر٦تایکطولبھوھستندمؤثرتری

آنھایوابستھودستگاهباالیفک) بدور؛کنندهمعکوسدندهجعبھوالکتریکیموتور) الف: برقیخمکنماشینھایاجزای

ھایوابستھوگردانصفحھ) جگیرد؛میاست،شدهنصبراستسمتپایھقسمتدرکھموتوریالکتروازراخودحرکتکھ

ونیروتبدیلتجھیزاتایننیرو؛انتقالوتبدیلتجھیزات) دگیرد؛میموتورالکتروازخمکاریبرایراخودنیرویکھآن

فرمانجعبھ) ھـشوند؛میجاسازیدستگاھھاھایپایھدرمعموالً وسازدمیامکانپذیرماشینمتحرکقسمتھایبھراآنانتقال

.استشدهنصبدستگاهرویخمکاریھنگامبھھاتیغھدقیقتوقففرمانکلیدوموتورخاموشوروشنکلیدھایبھمجھز

درخمیریبصورتکھراایشدهگداختھقطعاتانھادرکھاستنظرموردروشھائیپرسیجوشعنوانتحتپرسیجوش

متنوعیروشھاینیزپرسیجوش. نمایندمتصلیکدیگرفشارتاثیرتحت) جوشسیم(اضافیقطعھازاستفادهبدوناندآمده

محلدرودادهقرارھمرویرافلزقطعھدواگر–مقاومتیجوش. باشندمیمقاومتیجوشھایگروهآنھامھمترینکھدارد

کھکمیھوائیفاصلھمقاومتمخصوصاً وقطعاتمقاومتبدلیلدھند،میعبورزیادیشدتبارابرقجریانآنھاازاتصال

وکردهقطعرابرقجریاناگرحال. آیددرمیخمیریبحالتوشدهگداختھسرعتبھجریانعبورمحلدارد،قرارآنھابین

٦تا٤ازاستالزممنظوراینبرایکھولتاژی. خوردخواھندجوشبھمبفشارند،یکدیگربھمناسبیفشارینیرویباراآنھا

ازبعضیدروداشتھبستگیقطعاتضخامتبھجریاناینمقدار. باشدمیاحتیاجزیادیجریانشدتبھولیبودهولت

ازبایستیونبودهمناسبشھربرقمنظوراینبرایکھاستطبیعی. رسدمینیزامپر٥٠٠٠٠بھجوشکاریماشینھای

کھداردوجودترانسفورماتوریدستگاھھااینبھمراهلذاشود؛استفادهجریانشدتافزایشوولتاژکاھشبرایترانسفورماتور

از. کنندمیکارمتناوبجریانباکالمقاومتیجوشھایدستگاهکھاستتذکربھالزم. نمایدمیتامینرانیازموردجریان

.بردنامراسربزجوشوجوشدرزنقطھ،جوشتوانمیمقاومتیجوشروشھایمھمترین

ایندررالزومموردفشارینیروی. دھندمیجوشیکدیگربھاینقطھبصورتراقطعاتروشایندر: نقطھجوش-الف

وثابتنوعدوراھادستگاهنوعاین. نمایندمیاعمالقطعاتبھجریان،عبوربخصوصمسیھایقطبطریقازدستگاه

کھاستممکنآنھاثابتنوع. سازندمیفشردهھواییاواھرمازاستفادهمانندمتفاوتیدھندهفشارمکانیزمھایباومتحرک

.دھدانجامراجوشکاریعملمتعددینقاطدرھمزمانبطوریاونقطھیکدرفقط



میاستفادهباشندنیزبندیآببایستیکھداریفرمیاومستقیمطولیدرزھایجوشکاریبرایروشایناز: درزجوش-ب

بجایغلطکیھایقطبازاستفادهدرآنھاتفاوتوبردهاینقطھجوشدستگاھھایمشابھمکانیزمیدارایدستگاهایناین. نمایند

بطوربرقجریانغلطکھا،بینازورقھاعبورھنگامدرکھاستترتیباینبھآنھاکارمکانیزم. باشدمیایمیلھھایقطب

قرارھمکناردر. شودگذاشتھجوشنقطھچھاردرز،طولمیلیمتر١٠ھردرتقریباً کھشودمیوصلوقطعبنحویخودکار

.دادجوشبندیآببطوریکدیگربھنیزرامیلیمتر٢ضخامتتاورقھایبتوانکھشودمیباعثنقاطاینگرفتن

مهندس مرتضی عبداللهی: گردآورنده 


