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  رو،یاز جمله راحت تر کردن اتصاالت تا انتقال ن ی بزرگ  ینقش هارزوه ها 
  یدارند و از آن ها در چه موارد یی چه شکل ها اما .کنند ی م  فایدر صنعت ا
 کرد؟  دیتوان آن ها را تول ی م  چگونه  شود؟ ی استفاده م 

 .می موضوع بپرداز نیا ات یتا به جزئ دیادامه مقاله همراه باش با

 

 ست؟یرزوه چ 1#

  ی گفته م  (Thread) رزوه چ،یپ کی اطراف  کنواختیو  چیقسمت مارپ به
  ی تواند داخل ی م  رزوه .آن )نر( است ی نوع خارج چ،ی نوع مارپ نیا .شود

کار رزوه ها  ، ی طور کل  به .مهره )ماده( کیداخل  چیباشد، مانند مارپ  زین
 .است ی به خط ی کردن حرکت دوران لیتبد
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 انواع رزوه  2#

داشته   ی متفاوت یتوانند شکل ها ی ها با توجه به نوع کاربرد م چیمارپ نیا
  ی شکل ها و کاربردشان به طور مختصر اشاره م نیادامه به ا در .باشند
 .شود

 

 (Triangular Thread) یرزوه مثلث  2#- 1

 (Unified) یی کانادا  ایو   یی کا یشکل با استاندارد آمر ی مثلث مدل •

  .مختلف کاربرد دارد ع ی مناسب است و در صنا ی عموم   یاستفاده ها یبرا
 به .است نچیآن ها برحسب ا یدرجه و اندازه ها  0 دندانه ها  نیب هیزاو
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رزوه ها هم   نی ا .ذکر شده متداول تر هستند یسبب، در کشورها نیهم
آن ها از  یردهاکارب .هستند و هم استفاده از آن ها آسان است یاقتصاد

 .شود ی را شامل م یکار  نیکوچک ماش یصنعت خودرو تا داخل کارگاه ها

 (Metric)  کیمتر   ی مثلث مدل •

 یگذار  اندازه خود دارند و  یدندانه ها نیدرجه ب  0  هی زاو زیرزوه ها ن نیا
  یها را با دستگاه ها آن .باشد ی متر م  ی لیو برحسب م کیزومتر یآن ها ا

 .کرد دیتوان تول ی م OD ندریو گر CNC فرز

توانند  ی م  رایز  استفاده کرد؛ زین مای هواپ یتوان در اجزا  ی رزوه ها م نیا از
ساخت  در .داشته باشند ادیو ز نیرا در برابر ارتعاشات سنگ شیحداقل سا

 ی درشت استفاده م  ی از نوع دندانه مثلث یبه طور گسترده ا زیو ساز ن
 .شود

 (Square Thread) یرزوه مربع 2#- 2

 نی ا دیتول ندیفرآ البته .کرد دیتول OD ندریتوان با گر ی رزوه ها را م نیا
تواند   ی بهتر م  ی مربع  مدل .انواع است ریشکل از دندانه ها سخت تر از سا

شود که بتوان از آن ها  ی باعث م  ی ژگ یو نیا .را تحمل کند ی جانب یبارها
انتقال  یبرا ی طور کل به استفاده کرد و ی چ یپ یابزار و جک ها نیدر ماش
 .آل هستند دهیقدرت ا
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 ACME رزوه  3-2#

  لهیتوان آن ها را به وس  ی در صنعت دارد و م یادیکاربرد ز زیمدل ن نیا
  اگر .مقاوم تر است  ی نوع مربع از کرد و دیتول یی ا دقت باالدستگاه فرز، ب

صورت   ی کار به خوب نیباشد، ا رویدندانه دار بودن، انتقال ن نی هدف از ا
نوع دندانه به همراه مهره مناسب آن، در برابر  نیا  ن،یهمچن .ردیگ ی م

  نیا از .دارد نی سنگ یدر برابر بارها یی باال مقاومت مقاوم است و شیسا
که طول آن ها  یشود و در صورت ی نوع با طول بلند، در جک ها استفاده م 

  نیب هیزاو  .فرمان کاربرد دارند سمیساق سوپاپ و مکان در کوتاه باشد،
 .درجه است 29نوع رزوه  نیا یدندانه ها

 (Buttress Thread) رزوه حائل 2#- 4

باالست و   ی و برش  یمحور  ینوع در برابر انواع تنش ها  نی ا مقاومت
جک ها و باالبرها   ،یحائل در آب بند رزوه .کند ی م جادی ا ی اصطکاک کم

آن ها از صنعت خودرو تا آب و فاضالب   کاربرد .توانند استفاده شوند  ی م
 .گسترده است

 

 اندازه رزوه 3#

 کی یمدل ساز  یبرا یی که چه اندازه ها دیبدان دیبا د،یطراح باش کی اگر
  ی م یقد ک،ی زومتری ا یها رزوه .مدنظر هستند ی طراح یرزوه در نرم افزار ها 
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شکل  V یرزوه ها شامل انواع استاندارد هستند و نی و متداول تر نی تر
رزوه با قطر  هر .درجه است  0 آن ها  یدندانه ها نیب هیباشند که زاو  ی م

دو دندانه(   نی ( و گام آن )فاصله بی رزوه خارج ایرزوه دار  چیبزرگ )قطر پ
عدد نوشته  ک یو سپس  M استاندارد، حرف  نیا در .شود ی مشخص م

 کی M12 d مثال رزوه یبرا .عدد نشان دهنده قطر است نیشود که ا ی م
استفاده از   با .باشد ی متر م ی لیم 12 ی با قطر خارج کی رزوه استاندار متر 

 ی مناسب  ی طراح  دیتوان ی شده آن م نی تع یاستاندارد و اندازه ها نیا
معموال از انواع   ق،یتعل ستمیقطعات خودرو و س ی طراح در .دیداشته باش

در برابر ارتعاشات  یشتر یمقاومت ب رایز شود؛ ی استفاده م زیدندانه ر
کنند   ی م  ریکمتر گ چون درشت راحت تر است؛ یدارند، اما کار با دندانه ها

نمونه را بر اساس جدول استاندارد   کی ریز شکل .و روان تر هستند
 .دهد ی نشان م  کی زومتریا
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 ( و استانداردی )استاندارد آلمان  DIN استاندارد رینظ یگر ید یاستانداردها
ASTM گام، از تعداد   یبه جا ،ییکا یآمر یاستانداردها  در .وجود دارند زین

 .شود ی استفاده م  (Thread Per Inch) نچیدندانه در ا

 

 ساخت رزوه 4#

 .کرد دیاضافه کردن مواد تول ایبرش، نورد و  ات یتوان با عمل ی ها را م  رزوه

 نگ یرول اینورد  1-4#

  خود ثابت شده و یصورت است که قطعه در جا نیبه ا د،یروش تول نیا
تا شکل مورد نظر را به دست  ردیگ  ی قالب ها تحت فشار قرار م لهیوس به

 یها قالب شود؛ ی روش استفاده م نیدر ا ی متفاوت یقالب ها از .آورد
 Thru Feed یسه استوانه(، قالب ها ای)دو  یاستوانه ا یصاف، قالب ها

 ...و

 :شده اند انیب ریدر ز قیطر  نیساخت از ا یایمزا  ی برخ

 دن ابعاد رزوه بو کسانیو  قیدق •
 صاف تر  سطح •
و مقاومت در برابر  ی )خصوصا مقاومت برش شتریب مقاومت •

 ( ی خستگ
 محصول  یتعداد باال دیتول تیقابل •
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 مواد زیشدن دورر کم •

 

 برش  2-4#

 یبرا ی روش به طور کل نیا .را به همراه دارد نهیهز  نیروش، کمتر  نیا
 ستند،ین ی با قطر بزرگ که بر اساس استاندارد خاص ی خارج یرزوه ها دیتول

  از .است ی هم روش متداول  ی داخل یمدل ها یبرا .شود ی استفاده م 
 یو دستگاه فرز برا ی سنگ زن ای ندر یگر  ،ی چشیمانند مته پ  یی دستگاه ها 

صورت است که نوع   نیساخت به ا ندیفرآ .شود ی استفاده م ندیفرآ نیا
شود تا به شکل  ی برش داده م ی چشیمته پ کیتوسط  ی خارج ای ی داخل

برش دادن، از دستگاه فرز استفاده شود، محصول   یبرا  اگر .دلخواه برسد
 .شود ی ساخته م عیسر اریباال و بس اری با دقت بس یدیتول
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 افزودن مواد  3-4#

ها را به قطعه  چیمارپ نی توان ا ی وجود دارند که با آن ها م یی ها روش
صورت   یگر  ختهیر ایو  یسه بعد ینترهایپر لهیکار به وس نیا .اضافه کرد

در حال بزرگ شدن   یسه بعد ینترهایپر یایکه دن یی آن جا از .ردیگ ی م
  تی مز نیمهم تر از .دارد دوجودیروش تول نیاست، احتمال گسترش ا

 :اشاره کرد ریتوان به موارد ز  ی روش م  نیا یها

 .روش است نی مواد بهتر  زینظر دورر از •
 .داشته باشد زین یی تواند دقت باال   ی م •

 دهد.  ی را نشان م  یسه بعد نتریپر کی ریز شکل
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