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 ی به حساب م  یمختلف، سوراخ کار  یها نهیصنعت در زم یازهایاز ن ی کی
است که   خوب .شود ی مته انجام م   نیبه نام ماش ی دستگاه توسط که دیآ

 .دیآشنا باش لهیوس نیبا ا زی عز نیتکنس ایشما مهندس 

  مته است که  یها نیماش  م،یآن را دار ی مقاله قصد بررس نیچه در ا آن
که   ی صورت در .شود ی را شامل م یسوراخ کار  یاز دستگاه ها ی ع یوس حوزه

تا   میده ی م  شنهادی پ د،یعالقه مند هست نهیزم نیبه کسب اطالعات در ا
 .دیمتن با ما همراه باش انیپا

 

 ست؟ یمته چ نیماش 1#

شک وجود  بدون م،ینصب کن یی را در جا  ی نیپ ای چیکه قرار است پ ی زمان 
 نیهم به .کند ی م  فایرا ا ی باره نقش مهم نیمتفاوت در ا یسوراخ ها

مته در بازار  نیکه با نام ماش یمخصوص سوراخ کار  یها نیماش لیدل
  نیالزم به ذکر است که ماش البته .کار آمدند یشناخته شده هستند، رو

ننده  کمک ک  اریحوزه بس نیدر ا ز یفرز ن یو دستگاه ها یتراش کار  یها
 .خواهند بود

آن   به کند که ی استفاده م  یسوراخ کار  یبرا ی مته از روش خاص نیماش
 یسوراخ در بخش ها جادیا یبرا یکار  مته .شود ی گفته م  یبراده بردار 

ها   اتاقانی دیکه قصد دار  ی عنوان مثال زمان به .شود یمختلف استفاده م
به وجود آوردن سوراخ   فهیوظ د،ی مخصوص آن ها قرار ده گاهیرا در جا
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که به  ی زمان  نی چن هم .مته خواهد بود یها نیکار به عهده ماش نیا یبرا
مربوطه   یدر قسمت ها  میس ایکابل  یبرا یی رهایدنبال ساخت مس

مته،   نیماش گری د نام .خواهد کرد فایرا ا ی دستگاه مته نقش مهم  م،یهست
 .شود ی اسم در بازار عرضه م نی با ا شتریزه باست که امرو لیدر

را  یسوراخ کار   ات یکه عمل نیا یبرا ی هر دستگاه  دیدان ی طور که م  همان
 زیرا ن ی روش خاص نیبر ا عالوه .دارد ازین ی زاتی انجام دهد، به ابزار و تجه

قطر سوراخ چه اندازه باشد،   مثال .در نظر گرفت یسوراخ کار  یبرا دیبا
  لیقب نیاز ا یموارد  دارد و تیبه چه اندازه اهم ی سطح داخل ی صاف  زانیم

 .دارد ی مته انواع مختلف  یها  نیماش .است تی حائز اهم اریکه بس

 :اشاره کرد ریتوان به موارد ز ی مته م  نیپرکاربرد ماش ینمونه ها از

 یستون  •
 ال یراد •
 محوره  چند •
 یدست  •
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 .داد میخواه حیدستگاه پرکاربرد را توض نی ادامه روش کار ا در

 

 مته  یها نینحوه کار ماش 2#

قطعه مورد نظر را ثابت نگه  ،یسوراخ کار  ات یانجام عمل یمته برا  دستگاه
اساس قطر   بر  شود و ی وارد قطعه م یاز آن ابزار سوراخ کار  پس .دارد ی م

مته،   یرو شیپ  ریمس .شده، قطعه کار را سوراخ خواهد کرد نی و عمق تع
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آن چه سبب سوراخ کردن  نیچن هم .بوده است ی بر اساس حرکت خط
 .شود، چرخش مته درون آن خواهد بود ی قطعه م

 

 

 مته  نیماش یاجزا 3#

در انجام  ی ق یکدام به طر هر شده است که لیتشک  ی زات ی مته از تجه نیماش
بخش با  نیا در .خواهند کرد فایرا ا یی نقش به سزا یسوراخ کار  ات یعمل
 .شد میمته آشنا خواه  یها نیماش یاجزا
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 ه یپا 1-3#

  هیدستگاه مته که حکم نگهدارنده ستون مته را دارد، پا  یاز بخش ها ی کی
آن انجام   یرو  یگر  ختهیر ات یکه عمل  ی مته از چدن  نی ماش هیپا .است

  رایمته است؛ ز  یها نیماش ی اصل یجزو اجزا هیپا .شود ی شده، ساخته م 
 .دارد ی نقش مهم  یدقت دستگاه هنگام سوراخ کار  زانیدر م

 T یها هیپا  از دستگاه مته باشد، زیکه قطعه کار بزرگتر از م ی صورت در
 .میریگ ی بهره م  یسوراخ کار  شتریسهولت ب یشکل برا
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 ی را انجام م یشوند و سوراخ کار  ی م  می تنظ ی صورت دست که به  یی ها  مته
 .دیآ ی آن ها به حساب نم  زات یبه عنوان تجه هی پا دهند،

 

 ستون  2-3#

 نیا .شود، ستون نام دارد ی سوار م هیپا یاز دستگاه مته که رو ی بخش 
شود و جنس آن   ی م  ی مته طراح  یها  نیدر ماش یستون به صورت عمود

 .خواهد بود هیهمچون پا 

  گرینگهداشتن د  یمهم برا یابزار  ،یمته کار  یدر دستگاه ها یعمود ستون
 رهیستون ها در اغلب موارد به شکل دا نی ا .رود ی مته به شمار م زات یتجه

از استحکام  ستیبا ی دستگاه مته م  یستون ها نیبر ا عالوه .هستند یا
 .انجام دهند ی را به راحت یسوراخ کار  ات یعمل تابرخوردار باشند  یی باال

 متحرک ستم یس  3-3#

خود را از  فهیدستگاه مته وظ م،یبه آن اشاره کرد زیطور که قبال ن همان
  زانیم تیاهم لیدل نیهم به .دهد ی آن انجام م ی چرخش سر  قیطر

محرکه   ایمتحرک   ستمیس .دارد تیاهم اریگشتاور آن بس ایچرخش مته 
 .کند ی م یان یمته کمک شا نیباره به ماش نیدر ا

مربوط به انتقال قدرت و   یها زمیمکان  ،ی ک یالکتر یموتورها  رینظ یابزار 
 ی محرکه در دستگاه مته به شمار م یها ستمیجزو س  لیقب نی از ا یموارد
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چرخان در  یها سکید رینظ یگر یجعبه دنده و ابزار د تسمه، .روند
جعبه دنده از  ستمیس .روند ی انتقال قدرت به کار م  زات ی ساخت تجه

 .شده است ل یها تشک اتاقانیمجموعه چرخ دنده و 

دارد، نحوه قرار گرفتن   تیاهم  اریجعبه دنده بس ی چه در طراح آن
که سرعت چرخش در جعبه  یطور  به .شود ی م انیآن ب ی درون زات یتجه

 .چرخ دنده ها انجام خواهد شد ی طراحنوع  قیاز طر زیدنده ن

 ز یم 4-3#

  ی ستون قرار م یاست و رو ازین اریبس  یسوراخ کار  یکه برا ی لیاز وسا ی کی
  زیم  یرو یشتر یآن که قطعات مورد نظر با دقت ب یبرا .نام دارد زیم  رد،یگ

 .شده است ی آن طراح یرو T به شکل یی ارهایش رند،یقرار بگ

  یبرا ی گاهیمته وجود دارد، نبود جا نیکه در کار با ماش ی از مشکالت ی کی
مته   یدستگاه ها  لیدل نیهم  به .شود ی م انیکوچک ب یقطعه ها

  ی کیبه طور مجزا دارند که  زیدستگاه ها دو م نیا .کار آمدند یرو شرفتهیپ
قطعات  قیطر نیا از .دارد یی جابجا تیقابل یگر یثابت و د زهایم نیاز ا

  زیقسمت ثابت م در .رندیگ یقرار م زیبخش متحرک م یکوچک رو
مته   یزهایاز م استفاده .میده ی م یقطعات بزرگ تر را جا زیدستگاه مته ن

 .راحت تر خواهد کرد  اریرا بس یسوراخ کار  ات یعمل شرفتهیپ
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 یمحور اصل 5-3#

  یرو رود که ی به شمار م لیدر دستگاه در یسوراخ کار   ی جزو ابزار اصل مته
 یکه از دستگاه ها ی صورت در .نصب خواهد شد ی بخش محور اصل 

  ی قسمت کلگ یرو ستی با ی را م ی اصل محور م،یاستفاده نکن شرفتهیپ
  لهیبه وس یمته معمول  نیمته در ماش ی اصل  محور .میدستگاه نصب کن

 .نگه داشته شده است ی غالف
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چرخ دنده و شانه قرار  یها زمیبخش از دستگاه به کمک مکان نیا تحرک
مته   یدستگاه ها در .با محور انجام خواهد شد یگرفته به صورت مواز 

 نیا در .ردیگ ی خود قرار م یدر جا ی ساپورت لهیمحور به وس ،یالیراد
شعاع آن خواهد  دستگاه ها چرخش محور حول ستون مته و به موازات 

توجه   البته .مته، فوالد است یها نیبخش از ماش ن یسازنده ا فلز .بود
 مهم خواهد بود. اریبودن سطح محور بس ی قلیکه ص دیداشته باش


