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 (Drilling)  یسوراخکار   یانواع روش ها .1
 ی در انواع سوراخکار  یمنی نکات ا .2
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کار  ی که در مشاغل فن یفرادا یبرا یسوراخکار  یبا انواع روش ها یی آشنا
وجود  یسوراخکار  یدر اجرا یادیز  ی فن نکات  .است یکنند، ضرور  ی م

را به همراه  یاد یز یماد یبه آن ها عمال خسارت ها  ی توجه ی ب دارند که
 یقطعات فلز  ی مختلف سوراخکار  یبا روش ها دیخواه ی م اگر .آورد ی م

 .دیاشمقاله با ما همراه ب نیا ی تا انتها دیآشنا شو

 

 (Drilling) یسوراخکار  یانواع روش ها 1#

  میتقس ی ها در صنعت به دو دسته اصل یانواع سوراخکار  ی حالت کل در
 :شوند ی م

 لیبا در یسوراخکار  •
 با پانچ یسوراخکار  •

در  نیا .در صنعت دارد یشتر یکاربرد به مراتب ب ل یبا در یکار  سوراخ
  ی استفاده م یفلز  یورق ها یسوراخکار  یاست که از پانچ صرفا برا ی حال
 .کنند

که در باال اشاره   یسوراخکار  یاز روش ها کیهر  ی مقاله به معرف نیا در
 .میپرداز ی م  م،ی کرد
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 لیبا در  یسوراخکار  1-1#

با استفاده از  دیبدون ترد ،یروش در انواع سوراخکار  نی و پرکاربردتر  نیاول
انواع و اقسام   یسوراخکار  یتوان برا ی م لیدر از .شود ی انجام م لیدر

روش   میقصد دار نجایا در .گوناگون استفاده کرد یقطعات با جنس ها
 .میکن ی را بررس یقطعات فلز  یسوراخکار 

 :شوند ی ط  ریمراحل ز دی منظور با نیا یبرا

 قطعه کار یساز  آماده .1

قطعه سبک   اگر  .آماده کرد یسوراخکار  یقطعه کار را برا دیگام اول با در
مخصوص   یها  رهیبه کمک گ دیکن  ی دارد، حتما سع  ی ابعاد کوچک  ایاست 

 قیمحل دق سپس .حرکت نکند  یتا در زمان سوراخ کار  دیآن را مهار کن
 .دیکن ن ی قطعه به کمک نشان مخصوص تع یرا رو یسوراخکار 
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 مته  انتخاب .2

 یمناسب )نصف قطر سوراخ مورد نظر( را برا زیمته با سا  دیادامه با در
  ی م  دیها معموال از جنس فوالد سخت تول مته .دیانتخاب کن یسوراخکار 
 .د یکن زیت  ی قبل از استفاده نوک آن ها را به خوب دیشوند و با
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 قطعه یسوراخکار  .3

 کار .دیاز دستگاه پرس مته استفاده کن دیقطعات بزرگ با  یسوراخکار  یبرا
  یصورت که قطعه را رو نیا به .راحت است ی لیدستگاه ها خ نیکردن با ا

مته را در دهانه مورد نظر قرار داده و   سپس .دیده ی کار دستگاه قرار م زیم
 یسوراخکار  یمته را با محل مورد نظر برا  تیموقع .دی کن ی آن را سفت م

مته را با کمک اهرم به سمت   سپس و دستگاه را روشن کرده و میتنظ
 .شود ی م  جادیسوراخ مورد نظر ا ی راحت نیهم به .دیکن ی م  تی هدا نییپا
  زین ی دست یها لیاز در دیتوان  ی قطعات کوچک م یسوراخ کار  یبرا

 نیب هیحتما زاو دیبا  ی دست لیبا در یسوراخکار  نیح در .دیاستفاده کن
خاطر داشته   به .دیو حفظ کن میدرجه تنظ  0  یطعه کار را رونوک مته با ق
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از داغ   یر یجلوگ یبرا یسوراخکار  نیانواع مته در ح یکه روغن کار  دیباش
 .است یشدن و شکستن آن ضرور 

 

 با پانچ یانواع سوراخکار  2-1#

 .استفاده از پانچ است ،یدر بحث انواع سوراخکار   یروش کاربرد گرید
استفاده   یفلز  یورق ها یسوراخکار  یپانچ برا م،ی طور که اشاره کرد همان

 یورق ها یسوراخکار  یبه ذکر است که استفاده از پانچ برا الزم .شود ی م
 .برخوردار است لیبا در سهی در مقا یاز دقت و سرعت عمل باالتر  ،یفلز 
  پرس .شود ی به نام پرس پانچ استفاده م  ی منظور از دستگاه  نیا یبرا

 جادیا یقطر سوراخ مورد نظر برا دی است که با میقابل تنظ ی پانج دستگاه 
به درون  یادامه ورق فلز  در .کرد فی آن تعر یرا برا یحفره در ورق فلز 

در محل   یی باال اریمتمرکز بس یروین .شود ی م  تیدستگاه پرس پانج هدا
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 ی در قطعه شکل م ی آن سوراخ یشود که در پ ی مورد نظر به ورق وارد م
 .ردیگ

  ی م می به چند دسته تقس یسوراخکار  یپرس پانچ برا یدستگاه ها  عانوا
 :شوند که عبارت اند از

 یدست پانچ •

 

 یپانچ ضربه ا پرس •
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 یکیدرولیپانچ ه پرس •
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 یدر انواع سوراخکار  یمن ی نکات ا 2#

ادامه الزم است که  در .میدر صنعت آشنا شد یانواع سوراخکار  با نجایا تا
شوند،   تیرعا یدر زمان سوراخکار  دی که با ی اساس ی منیبه چند نکته ا

 :میاشاره کن

تا در اثر  د یاستفاده کن ی منیا ی ها نکیحتما از ع ی زمان سوراخکار  در •
 .به چشمان تان وارد نشود ی بیبراده ها، آس ی پرتاب شدن احتمال 

محکم بودن مته در دهانه سه نظام دستگاه قبل از روشن کردن   از •
 .دیحاصل کن  نانیحتما اطم لیدر

 بیاز آس یر یجلوگ یالزم برا اطیبا پانچ احت ی زمان سوراخکار  در •
 .دیریانگشتان دست تان را در نظر بگ دنید
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دستگاه   ن ییر پا حتما از سرعت با دو لیبا در یسوراخکار  یابتدا در •
 .دیاستفاده کن

 .دیریبگ  یاز داغ شدن آن را حتما جد یر یجلوگ  یمته برا یروانکار  •
حتما محل سوراخ مورد نظر را با دستمال   یاز اتمام سوراخکار  بعد •

 .نماند ی باق هیدر آن ناح یتا براده ا دیمخصوص پاک کن
از سوراخ به  لیآوردن در رونیقبل از ب لیبا در ی زمان سوراخکار  در •

 .دیعنوان دستگاه را خاموش نکن چیه
را در نظر    یسوراخکار   یانتخاب مته حتما جنس قطعه مورد نظر برا  در •

 .دیریبگ

 


