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  هیاول ازین یآالت سوراخ کار  نیجسم و در ماش کیسوراخ در  جادیا یبرا
هستند که   ی صنعت زات ی تجه نی تر  یاز کاربرد ی کیها  مته  .انواع مته است

 دیو مناسب آن ها با  حیصح یر یبکارگ یدارند و برا ی گوناگون  اریانواع بس
 .دیبا انواع آن آشنا باش 

  یانواع مته ها ریبه زبان ساده و همراه با تصاو  میدار ی مقاله سع  نیا در
 .دیمقاله با ما باش  نیا یانتها تا .میکن ی پرکاربرد را معرف 

 

 ست؟یمته چ 1#

 یابزار  از باشد الزم است که یبه سوراخ کار  ازیو لوازم ن ایاش یرو چنانچه
 لیبکار بردن انواع مته به در یبرا اما .و برنده به نام مته استفاده نمود زیت 
دهد، سوراخ مورد  ی که صورت م ی ع یاست که بتواند با چرخش سر ازین
 ی شکل به وجود م  رهیدا  یی مته ها سوراخ ها اغلب .کند جادیرا ا ازین

 ی وجود دارد که م  زین ی چند که در انواع مختلف مته، نوع خاص هر .آورند
 .د ینما  جادی ا رهیدا ریغ  یتواند سوراخ ها

  ی خانگ طیابزارها در مح نیتر  یاز کاربرد ی کیآن،  یو مته ها لیدر امروزه
  یها ی دکور تا طراح  کی مانند مونتاژ  ی ف یظر یکارها .باشند ی م  ی صنعت  ای

 یبرا .باشد ی و البته انواع مته م  ل یدستگاه در ازمندیبزرگ در ساختمان، ن 
 یها یکاربر  در کرد الزم است که جاد ی مناسب ا  یی آن که بتوان سوراخ ها

در  لیدل نیهم  به .مناسب آن استفاده نمود  زیمتفاوت از نوع مته و سا
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 ی متفاوت آن م  یها ی ژگ یمته براساس و یها یدسته بند ی ادامه به معرف
 :می پرداز

 

 انواع مته بر اساس جنس مواد  2#

  .گردد ی استفاده م ی متفاوت یمته و پوشش آن، از مواد فلز  دیتول یبرا
هر  یو سوراخ کار  یرگذار یدر استفاده از انواع فلزات، به جهت تاث تنوع

از شروع  شیروست که پ نیا از .باشد ی سطوح م  یاز آن ها بر رو کی
 ی متناسب با آن انتخاب م  یا مته  شده و ی بررس یسطوح کار  ،یکار  لیدر

انجام  ی عال یتیفیرا با ک یمناسب، سوراخ کار  ی در سرعت بتواند شود تا
 .دهد

توان   ی که م یی ها یگونه که اشاره شد انواع مته بر اساس کاربر  همان
مته ها را   میبخواه اگر .و عرضه شده است  دیآن ها منظور نمود، تول یبرا

توان به موارد   یم  م،یکن یمطابق با جنس مواد و روکش آن ها دسته بند
 .اشاره کرد ریز
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 یمعمول یمته فوالد 1-2#

 

کم   یفوالد یکه از جنس فوالد هستند را به دو دسته مته ها  یی ها  مته
  یکه کم کربن هستند، از فوالد یی ها  مته .کنند ی م میکربن و پر کربن تقس

نوع  نیا .ارزان دارند ی مت یپانزده درصد کربن بوده و ق با شده اند که هیته
  ی درحال نی ا .نرم مناسب است یدر چوب ها یسوراخ کار  یاز مته برا

آن ها در  متیق شده و دیپرکربن با درصد پنجاه تول یاست که مته ها
  ی خوب شی مته مقاومت سا نی ا .باالتر است ی با نوع اول، کم سهیمقا 

 .مناسب است ی استفاده در مصارف خانگ یداشته و برا
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فوالد 2-2# کاربرد  عیسر   یمته  مته   نی تر   یاز  انواع 
 ی فوالد

 

  یی ها  مته .فوالد تندبر است ،ی برش یدر ابزارها یکاربرد یاز فوالدها ی کی
توانند در  ی م  بوده و یی قدرت باال یشوند دارا ی م ه یفوالد ته نیکه با ا

 نیا اژیآل .متر را انجام دهند ی لیحدود پنجاه م یزمان سوراخ کار  نیکمتر 
شده   هیته ی متفاوت یبا درصدها  ومینوع از مته از تنگستن، کروم و واناد 

 .است
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 یدارا HSS ای ع یسر  یفوالد  یمته ها اژیآل نیجهت مشخصات ا به
سبک،   یدر فلزها یسوراخ کار  یآن برا از بوده و یی استحکام و دوام باال 

 .شود ی و چوب استفاده م ی س  یو ی پ

 اهیس دیمته با پوشش اکس  3-2#

 

پوشش،  کیعنوان  به شده و جادیا  یی ایمیش ری تغ کی نوع مته بر اثر  نیا
موجود،  یروند نمک ها نیا در که د یآ ی فوالد به وجود م  یرو اهیس دیاکس

که در فوالد وجود دارد، واکنش   ی آهن  با کننده عمل کرده و دیبه شکل اکس
نوع از مته ها   نی ا .کنند ی م  جادیرا ا دیاکس اهیپوشش س تی داده و در نها
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بوده و دچار  یی مقاومت باال یعنوان شده، دارا  یبا مته ها سهی در مقا
سخت، فوالد و  یچوب ها یبرا زی نوع مته ن نیا از .شوند ی نم  ی زنگ زدگ

 .شود ی استفاده م ی س  یو ی پ

 ومیتانی مته با پوشش ت 4-2#

 

 یتر  نییاصطکاک پا یهستند، دارا ومیتانیپوشش ت  یکه دارا یی ها  مته
فلزات،   ی سوراخ کار  یبرا زیمته ها ن  نیا .دارند یمناسب دوام بوده و

 .باشند ی مناسب م  ی س ی و ی و پ برگالسیفا
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 مته کبالت 5-2#

 

آن   در باشد که ی م  HSS نوع مته کی توان گفت که مته کبالت خود   ی م
شود که   ی کبالت در مته باعث م یر یبکارگ .استفاده شده است زیکبالت ن

 یسوراخ کار  ی سطوح سخت را به خوب بتواند مته در برابر گرما نسوخته و
 .کند

که جنس آن ها   ی سوراخ کردن سطوح  یکبالت برا یرو از مته ها نیهم از
نوع   نیا عملکرد .کنند ی باشد، استفاده م  ی م یاژ یآهن و فوالد آل ل،یاست

 .باشد ی بهتر م  ع،ی سر یفوالد ایو  ومیتانیت   یبا مته ها سهی از مته در مقا
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 انواع مته براساس کاربرد 3#

با انواع مته، در کنار نوع جنس و روکش،   یسوراخ کار   حیصح یاجرا یبرا
که   یی ها مته .نمود یدسته بند زیتوان آن ها را بر اساس کاربردشان ن  ی م

که دارند دسته   یشوند، بر اساس نوع استفاده و کاربر  ی م  ی در ادامه معرف 
 .شده اند یبند



 

9 www.namatek.com 

ها 1-3# سوراخکار   یکی  یبرگ  یمته  مته  انواع    یاز 
 چوب 

 

  ی چوب مورد استفاده قرار م ینوع از مته جهت استفاده در سوراخ کار  نیا
را در   یشتر ی تواند قطر ب ی م  ی مته برگ ،یبا مته چوب سهیمقا  در .ردیگ

 .کند جادیا یسوراخ کار 
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 یپله ا یمته ها  2-3#

 

تواند    ی م شود و ی در فلز استفاده م یسوراخ کار  یبرا یپله ا یمته ها از
جهت کم بودن    به .کند جادی را بر فلزات ا ی متفاوت و مناسب  یسوراخ ها

 .شود ی از آن استفاده م  یفلز  یمته، در ورق ها نیا یسوراخ کار  یگام ها

 .ستینوع از مته چندان ساده ن نی کردن ا زیبه ذکر است که ت  الزم
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 مته نوع گازور 3-3#

 

شود از مته نوع   جادی و کمد، محل لوال ا نتیباشد در کاب ازیکه ن ی هنگام
نصب لوالها به صورت   یبرا ی مته عمال محل نیا .شود ی گازور استفاده م 

 .کند ی م  جادی ا ی مخف
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 نه یخز  یمته ها  4-3#

 

  نیشود، در ا جادیا یشتر یسوراخ با قطر ب یالزم است که فضا ی گاه
شده  ی طراح  یمته به گونه ا نیا .شود ی استفاده م نه یاز مته خز  طیشرا

  نهیمته خز از .باشد ی م  یشتر یقطر ب یآن، دارا یی است که قسمت انتها
 یساز  نتیاف و در صنعت کاب یدر صفحات ام د  یجهت سوراخ کار 

 .شود ی استفاده م 

 

 انواع مته گردبر 4#

در  رهیبه شکل دا یی ها یاست که سوارخ کار  ازیاز مواقع ن یار یبس در
گردبر که به  یها  مته .شود جادیا  ی متفاوت و در سطوح مختلف یزهایسا
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نوع از  نیا  یبا دندانه هستند برا یی لبه ها یو دارا  ی تو خال یشکل ها
 .شده اند هیو با سرعت باال، تعب قیسوراخ ها به صورت دق

توانند    ی م  کنند اما ی نم  جادیا  ی ق یعم ینوع از مته ها سوراخ ها نیا
همچون لوله   ی مصارف در که ندینما  جادیبزرگ ا یبا قطرها یی سوراخ ها

نوع از مته از کبالت، فوالد تندبر   نی جنس ا عمدتا .کاربرد دارد اریبس ی کش
 .باشد ی الماسه م  ای

 می تقس لیذ یها یکه دارند به دسته بند یگردبر بر اساس کاربرد یها مته
 .شوند ی م

 اف یمته گردبر ام د 1-4#
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 MDF یصفحه و ورق ها یرو ی اف، جهت سوراخ کار  یگردبر ام د مته
نوع از مته ها  ن یا .باشند ی م  ی متفاوت یاندازه ها یدارا شده اند که دیتول

ام  ای ی برش در سقف کاذب گچ  جادیا ینداشته و تنها برا یی باال ی سخت
 .دارند  یاف کاربر  ید

 مته گردبر چوب  2-4#

 

متفاوت   ی شود، با جنس ی چوب استفاده م یکه برا یمته گردبر  ی طرف از
مشابهت  یبرش و سوراخ کار  ی نظر اندازه ها از شده است اما ی طراح 

 .اف دارد یگردبر ام د یبا نوع مته ها یادیز
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 ل یمته گردبر است 3-4#

 

  یها مته مستحکم است، یساختار  یدارا ل،یکه فلز است یی آن جا از
قدرت  یدارا  دیشود، با ی آن ها استفاده م  یسوراخ کار  یکه برا یگردبر 

سه نظام نصب  یرو ی به درست لیمته گردبر است چنانچه .باشد یی باال
 .کند یبرش زده و سوراخ کار  ی را به درست لیتواند سطح فلز است ی گردد، م 

سطوح   یبرا ینکته همواره مطرح بوده است که هنگام سوراخ کار  نیا
مانند  ی سطوح سخت یبرا استفاده کرده و لینرم، از سرعت باال در در

 .از سرعت کم بهره گرفته شود ل،یاست
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 کیمته گردبر سرام 4-4#

 

گردبر را دارد،   یبا مته ها یبه سوراخ کار  ازیکه ن ی از سطوح  گرید  ی کی
و سفال   کی سرام ،ی سوراخ در کاش جادیا یبرا .است ی کیسطوح سرام

 .استفاده نمود کیاز مته گردبر سرام ی ست یبا
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 ساختار انواع مته  5#

مدنظر داشت، ساختار  دیکه در خصوص انتخاب مته با  ی از موارد مهم ی کی
شده است   نیبا قطر آن ها تع مطابق باشد که ی مته م یآن و اندازه ها

  یی انتها  قسمت .شوند ی و... استفاده م  ی صنعت ،ی مصارف خانگ یبرا که
 .ندیگو یمته م  هیمته را، پا 

  قرار گرفته و لیدر در ی شود که بتواند به خوب ی گرد در مته باعث م هیپا
هستند باعث استحکام مته در  ی که شش ضلع  یی ها  هیصاف پا سطح

و   ی بتن کن یبرا  SDS یها هیمورد مصرف پا ی طرف از  .خواهند بود رهیگ
به  ی و چرخش ی چکش یها لینوع از مته ها در در نی ا .باشد ی م  بیتخر

 .شوند ی کار گرفته م 

است که نقش نگهدارنده مته   لیاز دستگاه در ی سه نظام قسمت تینها در
و   ی کارگاه ،یمصارف خانگ  یبرا  ی متفاوت  یزهایسا در را به عهده دارد و

  نچیا 1/4توان از  ی نوع مته را م  نی ا .رندیگ ی مورد استفاده قرار م ی صنعت 
 مختلف بکار گرفت.  یها لیدر در نچیا 8.5تا 


