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حل بررسی مراحل ساخت و تولید انواع مختلف پیچ ها و انتخاب مناسب براساس م

 مصرف
 

 2 ، آرمین باباگلی1 *رامین باباگلی

 دانشکاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات خراسان رضوی.                 1

  ramin.babagoli@yahoo.comپست الكترونیكي:         

 
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری . 2

 arminbabagoli77777@gmail.comپست الكترونیكي:      

 

 چکیده

پیچ و مهرره از آن مللرف ارراورده  رای تلرام  رستتی اسرت ارف در سراخت تقرمارا تلرام مااری   رال ا ر ارل وسرام  و 

قطتات مکانیکیل لوازم خانگی و اار رای سراختلانی و . . . ارار رد علرده دارد. ا لیرت پریچ و مهرره  رف  ونرف ای 

ب  ستت پیچ و مهرره علیرر م مصتصرات  است اف ساخت  یچ وسیلف  ستتی  دون آن متصور نیست.  ف ام  ترتی

م   سامع اساسری و ضرروری اشرور محسرو  مری  رردد. اتصرا  قطترات مسصصرلف در  رستت  رف  رر  مصتلصری 

 ورت می  یردل چسان چف می دانید  ر قطتف  ستتی  سرا  رف نیراز و ارار رد آن قطترف  رف مکری از  رر  زمرر  رف 

  سامر قطتات اتصا  می ما د:

 اتصا  توسط پرچل میخ و . . . , پیچ و مهرهاتصا  توسط , موش

پیچ  ا از انواع اتصاالتی  ستسد اف  ف قطتات قا لیت تتلیر و تتومض و ا الح می د سد. لذا اار رد ای متتددی 

در  ستت دارند و ام  اار رد ا  اعث  ردمده اف تسوع آن در  ستت اا ام  ما د و انواع  سیار زمادی از پیچ  ا 

 استصاده  ردد.تولید و 

مقدمات او  نشان می د د اف مهت اساخت انواع مصتلف پیچ  ا نیاز  ف استاندارد اردن انواع آن مهت  م ز انی 

   ی  اللللی و داخلی اامال محسوس می  ااد.

 دون تترمف دقیق و مشصص از مک نوع پیچ و استاندارد اردن آن امکان اساخت ومود ندارد و اسرتاندارد ارردن 

 ا از  هم رمصتگی اوضاع و سردر لی مذاارات و مکاتاراتل چرف درسرطا اار را ی و چرف در سرطا ت راری پیچ 

ملو یری می نلامد.  دون مک ز ان مشصص و مک درک واحد از پریچ  را و اسرتاندارد ارردن آن  را  رف  ریچ ومرف 

 امکان پیشرات ومود ندارد.

)ژاپر :  JIS. 3     )آمرمکامی: واحرد آن امرسچ اسرت( ANSI. 2     دم  آللان() DIN. 1     انواع استاندارد ا:

 )انگلیسی( WorthWith. 4   واحد آن میلی متر است(

مراحال تولیاد   ,سااختما  پایچ   ,استانداردها   ,رزوه و گام پیچ   ,انواع پیچ ها   ,کلمات کلیدی : ساخت و تولید 

 مصارف پیچ و مهره  ,جنس پیج ها   ,پیچ 

 مقدمه

mailto:ramin.babagoli@yahoo.com
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پیچ  ا  ستف  ف مکران مصررب  رر اسراس: ارک  ،را ریل مرسنل میر ان  شرتاور مرورد نیرازل مقاومرت  رف سرام ل 

 مقاومت  ف ضر فل . . . انتصا  می اوند. 

م   االمی ندارد ولی پیچی اف در آ    ستف مری ارود  ف عسوان مثا : پیچ چو  نیاز  ف سصتی  اال و مقاومت  ف سا

 م اور است مح  خودش را رزوه اسد نیاز  ف مقومت در مقا   سام  دااتف  ااد و الزم است  شتاور اسد.

 اساخت پیچ  ا:

 مشصصف نیازمسدمم: 4در واقع مهت اساخت پیچ  ا و تترمف مک پیچ مشصص  ف 

پریچ  رای خراه و  سرامر مشصصرات مصصروه مهرت - وع دنرده و  رام آننر - نوع الف پریچ -  و  پیچ - قطر پیچ

 پیچیده

 

قسرلت ا رلی سرر و  دنرف مری  اارسد. سرر پریچ  رف اارکا  مصتلصری  2پیچ  ا ارل    مترای قسلت  ای مصتلف پیچ:

 تولید می اود اف آچار ا می توانسد  ا آن  ا در یر اوند.

 مانای آن رزوه ااری اده استقسلت  دنف پیچ استوانف ای اک  است و روی سطا 

 ) رزوه ااری عاارت است از ام اد ایار ای مارپیچی  ف روی سطا مانای  دنف پیچ(
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 پیچ ها از نظر کیفیت

123دستف تقسیم می اوند:  3پیچ  ا از نظر ایصیت  ف  AAA ,,  

3A )پیچ  ای ت اری ) ازار متلولی : .لقی  ی  پیچ و مهره نساتا زماد است 

2A مصارب دقیق  ستتی : .لقی التر می اود 

1A ایصیت  سیار  اال  وده و لقی  سیار ام ) لسک حتی سرس  زنری مری ارود( و در  رسامع  واپیلرامی و ا رامی :

 مورد استصاده قرار می  یرد.

 جنس پیچ ها

مررسن ا لررب پرریچ  ررا از ارروالد اسررت امررا پرریچ  ررای  رن رری نیرر   سررتسد اررف  ررف دلیرر  خا رریت عاررور خررو  مرمرران 

 الکترمسیتف و ضد زن   ودن در  سامع  ر  اار رد دارند و حتی  الوانی ه نی  می اسسد.

 شکل ظاهری پیچ

 کا  ،ا ری مصتلصی  رخوردار دارند.علوما پیچ  ا  ستف  ف مح  مصرب از اا

قطترات لز نرده اسرتصاده مری ارود. نیراز  رف اررو رارت  در مسرم دارد ترا الرف آن  Slider رای مثا  پیچی اف در 

 یرون قرار نگیرد اف  رای ام  اار از پیچ  ای تف خ مسف سر تصرت  رف ارک  آلر  مرا پریچ  شرتی خرور اسرتصاده مری 

الرف ن  امی اف امکان دسترسی  رف الرف پریچ مهرت نگهرداری ومرود نردارد مثر  پریچ خور رال از پریچ اود ما در مکا

 می اود تا در قطتف ارو راتف در زمان  ست  مانع  شت  اود.استوانف زمر خاردار استصاده 

 مراحل تولید پیچ

 مواد اولیف )مصتو  خام(

 

 الف زن Heading)(پرس 

 

 ) لسک: پیچ  دون رزوه( Blankتولید 

           

 رزوه ایار 

               

  ستف  سدی و  ازار مصربو سپن  عللیات روا  ااریو   C900عللیات حرارتی  رای سصت ااری 

 تد از  ر مرحلف تست  امی از قای  تست سصتیل اش  و ضر ف و . . . ان ام  

 می اود. 
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  Headingمرحلف  

 

 

 

 

 متسی پیچ رزوه نشده  صتف می اود.  Blankدر ام  مرحلف الف پیچ اک   راتف و  ف محصو  آن 

الف آن  ا ارک  مری  یررد مرثال  ررای  Headingپیچ  ا  ستف  ف نوع الف ای اف دارند در  ی چسد مرحلف در 

مک پیچ ملک  است  ی دو مرحلف متسری ا تردا چکر  او  )قالرب او ( ارک  اولیرف را  رف مصترو  داده سرپن چکر  

   استطی چسدم  مرحلف اک   گیرد.دوم اک  نهامی را  ف ومود آورد اما  رای مک پیچ دمگر ملک

 روشل آلر ل عدسریل خ مسرف ایل مزر ی ) ردون اال رک(ل . . .  6پیچ  ا از نظر نوع الف  رف انرواع مصتلصری مانسرد: 

 تقسیم می اوند.

از مترداولترم  نروع پریچ  را  روده و  یشرتر در سراختلان مااری  آالت و اسرکلت  رای الر ی و پر   را  گاو:: 6پیچ 

 مورد استصاده قرار می  یرد.

 وش تو خالی  وده و  ا آچار آل   از  6ام  پیچ  ا دارای اال ک  ای  ردی  ستسد اف قسلت داخلی آن  پیچ آلن:

 و  ستف می اود.
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 پیچ دوسر ) پیچ پینی(:

 مواقتی اف امکان استصاده از مهره ناااد مورد استصاده قرار می  یرند) مانسد اتصا  سرسیلسدر  ف سر سیلسدر(.در 

 پیچ با سر چهارگو::

سر ام  پیچ  ا چهار وش اسرت و  یشرتر در اتصراالتی ارف  راز نلری اروند ارار رد دارنرد.  رم چسری   ررای قطترات 

 سصت اردن از آنهااستصاده می اود. چو ی  رای ملو یری از چرخیدن پیچ در  سگام

پیچ سر استوانف ای ما ا   وش داخلی ) اا ( : ام  نوع پیچ  ا در مرواردی  رف ارار مری رونرد ارف سرر پریچ )  ر  

 پیچ ( ناامد از سطا اار  یرون  ااد.

 پیچ سر چکشی:

هره روی آن  ا  ستف می ام  نوع پیچ  ا  ف  ورت اشاری ما  ا نیروی زماد در اار ا ما زده می اوند و سپن م

 اود.

 

 پیچ خودکار:

ام  نوع پیچ  ا  را  دنرف اسرتوانف ای و دنرده  رای درارت  ررای اتصرا  ور   رای نرازک  رف ارار مری رونرد .  ررای 

اتصا  ور   ا نیاز  ف دنده اردن ناوده و  ا پیچاندن پیچ در سوراخ ور   ا قطتات  ف سهولت  ف مکدمگر متصر  

 می اوند.

 پیچ چوب:

 چی است  ا  دنف و سرمصرو ی  ا دنده  ای نساتأ درات و در اتصا  قطتات نرم و چو ی  ف اار می رود.پی

 سرخزینه(: -سرنیمگرد –پیچ های سرچاکدار) سر استوانه ای 

 در قسلت سر ام  نوعیچ  ا اکاای در امتداد قطر سر پیچ  رای داخ  اردن سر پیچ  واتی ام اد اده است.

 درمف حرارت متی  اا ام  می ما د . زمان نگهداری در 
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 Slottingمرحله شیار 

 

 

 

تولید اده دارای الف ای پیچ  شتی خور می اود و  ررای پریچ  رای دوسرول امر  مرحلرف  Blankدر ام  مرحلف 

در داخ  ،رب  االی دستگاه ایار رمصتف اده و توسط رم   ف پامی   Blankومود دااتف است. در ام  مرحلف 

 Blankمتسی قسلتی اف تیزف ای ومود دارد  دامت می اود. پن از قرار  رات  در  شقا  پرامیسی و  رردش آنل 

سو ام اد می اود اف  رای  از و  ستف ارردن امر  پریچ  را  2از ملوی تیزف  رش عاور ارده و روی الف پیچ ایار 

از پیچ  شتی دوسو استصاده می اود. الزم  ف ذار است ارف امر  مرحلرف )مرحلرف اریار( اقرط  ررای پریچ  رای دوسرو 

 اوند. ومود دااتف و  قیف پیچ  ا  دون مرحلف ایار وارد مرحلف رزوه می
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  مرحله رزوه

 

 

 

 

در ام  مرحلف  لسک  امی اف ایار زده اده اند دارای دنرده مری اروند. دسرتگاه رزوه دارای دو قالرب مری  اارد ارف 

),(مکرری قالررب متحرررک و دمگررری قالررب امسررتاده مرری  ااررد  dieMovingdieStationary   روی امرر

  ی  ام  دو قالرب قررار  راترف و  را حرارت قالرب متحررک رزوه ان رام Blankقالب  ا دنده  امی ومود دااتف و 

 میشود.
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Stationary dies & Moving dies 

 

 

 

 پیچ ها از نظر دنده

 مثلثیل مر تیل ذوزنقفل اره ای و  رد تقسیم می اوند. به: 

  دنده ذونقه ای:

سامید ی  ی  پیچ و مهره تسظیم و  ف حرداق    یشترم  اار رد را داراست چون توسط دو ضلع ذوزنقفل خود  ف خود

 می رسد و در ماای  آالت اار رد دارد.

دنده مر تی و اره ای: در ما امی اف عالوه  ر انتقا  قدرتل حرارت انتقرالی  رم مردنظر  اارد مرورد اسرتصاده قررار 

پررسل اررز و مررک  مری  یرنرد و پرریچ قردرت نیر  نامیررده مری اروند و اررار رد امر  پریچ  ررا در دسرتگاه  رای تررراشل

 اتومای   ا می  ااد.

  دنده گرد:

 رای موارد خاه استصاده می اود. مثال در ما امی اف  از و  ستف اردن زمرادل ضرر ات نا هرانیل  ررد و خراک و 

آ  ومود دااتف  ااد مانسد وا   قطار ما ایرآالتل چون علق دنده  ا ام و لاف  ای تی  نرداردل  راز و  سرتف ارردن 

 است و دمرتر رزوه  ا خرا  می اوند. آن  ا راحت
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 دنده مثلثی:

دارای مقاومت خو ی  رای اتصاالت مکانیکی مری  اارسد و در دو سیسرتم مترمرک و امسچری تهیرف مری اروند .رزوه 

( ساختف می اوند اف در   ر ی اتاع تف دنرده پریچ DIN( و دم  )  ISO ای دنده مثلثی مترمک در دو نرم ام و )

تررف دنررده مهررره  ررا مکرردمگر متصاوتسررد ل ولرری انرردازه  ررا ل قطررر متوسررط ل  ررام و زاومررف دنررده آن  ررا  ررا و   ر رری تصترری 

 مکدمگر  را ر است.

( نسات  رف قروس ترف دنرده پریچ  r=0/1443XP(  ف دلی  داات  قوس زماد در قسلت تف دنده ) ISOپیچ  ای نرم ) 

 ی وارده مقاوم تر می  ااسد .( در مقا   نیرو اr=0/1088Xp)   DIN ای دنده مثلثی نرم 

) DIN( نسرات  رف ارتصراع دنرده نررم h=0/6134XP  رف دلیر  داارت  ارتصراع دنرده ارم ) ISO لچسی  پیچ  ای نرم 

h=0/6495 دارای قطر داخلی  یشتری  وده و در نتی ف  ف علت داارت  سرطا مقطرع زمراد ل در  را رر نیرو رای )

راحت تر اسرت  ISOوارده مقاوم تر می  ااد و  ف دلی  داات  علق دندانف التر ل تراایدن پیچ و مهره در سیستم 

  Pict2  ردمده است. NDIمامگ م  نرم  ISO.  ف دلی  ذار اده او  امروزه پیچ  ای میلیلتری نرم 

درمف  وده و سردنده در ام  پیچ  ا تصت و تف آن  رد می  ااد .  60در پیچ  ای دنده مثلثی مترمک ل زاومف دنده  

 ام  دستف پیچ  ا را  ا قطر خارمی و ام  ف میلی متر مشصص می اسسد .

 یسگر پیچ دنده مثلثی مترمک  ا قطر خارمی  324M ف عسون مثا   عالمت 
mm24  و  ام

mm3 .می  ااد  
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مرک دنررده ) رزوه( پرریچ عارارت اسررت از مسرریر مرارپیچی اررف  ررر روی اسرتوانف پرریچ قرررار دارد ارف ا ررر اسررتوانف را 

است از وتر مثلرث قرا م ال اومرف ای  را قاعرده  را رر   سترش د یم ل متومف می اومم اف مک دنده ما مارپیچ عاارت

( است. ام  ارتصاع عاارت از اا لف ای است اف در مک دور اام   رر pو ارتصاعی متاد   ام ) d.محیط دامره 

وامررف روی سررطا مررانای اسررتوانف  ررف ومررود مرری آمررد و  ررام پرریچ نامیررده مرری اررود زاومررف  رری  قاعررده و وتررر مثلررث ))ز

 مارپیچ(( نامیده می اود و تانژانت ام  زاومف را ایب مارپیچ می  ومسد .




 tan..
.

tan dP
d

P
 

چسانچف مهت  تود مارپیچ روی قسلت مر ی ) دمد(  اسرتوانف  را محرور قرا م از چرر  رف راسرت  اارد پریچ راسرت 

 ( می  ااد.Left Hand )  LH( و ا ر از راست  ف چر  ااد ل پیچ عقب  ردRH ) Right Hand رد 

در پیچ راست  رد ل  رای  راز ارردن الزم اسرت آن را در خرالب مهرت عقر رف  رای سراعت و در پریچ عقرب  ررد 

 ل امد آن را در مهت عقر ف  ای ساعت  چرخانیم.
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 پیچ های چند راهه) چند نخه ( : 

حرارت خطری  یشرتری در مهرت  رولی  از پیچ  ای چسد را ف زمانی استصاده می اود اف الزم  ااد  ا دوران ام ل

پیچ  ف ومود آمد . ف عاارت دمگر  ف دلی  آن اف در پیچ  ای چسرد را رف اریب رزوه  را زمراد اسرت از آن  را  ررای 

 اورس زماد و نیروی انتقالی ام استصاده می اود مانسد پیچ  ای محرک پرس  ا ل پیچ  ای حل ون و ...

 پیچ های اتصال:

ف اتصا  و محکم اردن دو ما چسد قطتف  ف مکدمگر را  ف عهرده داارتف و متلروز از نروع پریچ ام   ونف پیچ  ا و،یص

  ای دنده مثلثی می  ااسد .

ام  پیچ  ا  ف دلی  داات   ام اوچک ل ضل   ست  ل نیرروی اتصرا  زمرادی را  رف ومرود آورده و  ترالوه  رف علرت 

 ارتتااات و ...  ف  ور ناخواستف  از نلی اوند.داات  سطا ا طکاک زماد نسات  ف پیچ  ای دمگر در اثر 

 

 از انواع آ  ها می توا  به پیچ های زیر اشاره نمود :

 پیچ های ویت ورث لوله:  -1

درمف  رای لولف  رای  60پای  از و دستف  رمک )  ا زاومف دنده   اف از انواع آن  ا می توان پیچ  ای ومت ورث

  از و سیاالت مصتلف( را نام  ر آ  و انتقا 

 

 جداول استاندارد :
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 گام پیچ:

 

 

 

 تتداد ایار ای مارپیچی اف روی پیچ ام اد می اود مشصص اسسده تتداد راه پیچ می  ااد .

 (P ( ام ،ا ری  -2(     Ph ام حقیقی) -1در پیچ  ای چسد را ف دو  ام تترمف می اود: 

 اقدار تزییر مکان پیچ  ف ازا  ر دور  ردای آن در داخ  مهره را  ام حقیقی  ومسد. (  :Phگام حقیقی) 

 در  سگام تراایدن پیچ  ای چسد را ف ل ماای   ر ماسای  ام حقیقی تسظیم می اود.

اا لف  ی  دو رزوه  م اور  را  ام ،ا ری می  ومسد . در  سگام تراایدن پریچ  رای چسرد را رف  (:Pگام ظاهری )

 ر ارتصاع رزوه  ر ماسای  ام ،ا ری محاساف می اود.مقدا

 

 مرحله عملیات حرارتی و سخت کاری

 C900پیچ  ا در مرحلف آخر وارد مرحلف عللیت حرارتی و سصت ااری اده اف داخر  اروره  رامی  را دمرای 

 سصت ااری می اوند.
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 نتیجه گیری :

 را مرک ار  ارامال  پریچنروع و  رمرد مساسرب  انتصرا  ف عسوان پراار رد تررم  قطترف  رستتی  روده ارف  پیچ و مهره

نی   االتر  وده و مقاومت و  و  علر آن نی   االتر   االتر رود ایصیت تولید آن پیچمهسدسی می  ااد.  رچف  رمد 

 می رود.

 ت ری از آن  را مسرتق  از  رار وارده  رف پریچ و اااتور ای متتددی در انتصا  پیچ  ا مدنظر قرار مری  یرنرد ارف 

نوع اار رد آن  ا  ستسد. ام  ارامط را ارامط محیطی می نامسد اف موثرترم  ام  ارامط  ر اارارد پریچ  را دمرا 

 و ر و ت است.

مک پیچ در دمای  اال تس  اششی و پیچشی التری را نسات  ف تس  اسلی خود تحل  می اسسرد و  سرا رام  ارااتور 

دما مک ارااتور مروثر در انتصرا  پریچ و مهرره  را درنظرر  راترف مری ارود. در نقرا  مر رو   ررای ملرو یری از 

 زن  زد ی پیچ متلوال از پیچ استسلن استی  و ما  الوانی ه استصاده می اسسد.

 رامی روی  ر    ف استثسای مواردی اف پیچ و مهره  ا از مصتولهامی  ا ایصیت پامی  تولید اده  ااسد  لواره عالمرت

 پیچ دمده می اود.

مکی از ام  عالمت  ا دو عدد است اف  ا نقطف ما دسیلا  از  م مدا اده اند. لیست اام  امر  اعرداد ارام  ده عردد 

است اف عدد او  از سلت چر نشانگر استحکام اشر  پریچ و مهرره  روده  ردم   رورت ارف امر   14.9تا  3.6از 

است اف  ر میلیلتر مر ع از پیچ ما مهره می تواند تحل  اسد.  ف عسوان مثرا  عدد ضر  در ده  را ر می ان  اری 

ایلرو رم را تحلر  نلامرد و  120 ف ازای  ر میلیلتر از سطا خود می تواند  اری  را ر  را  12.9 ر پیچ و مهره 

 ایلو رم را تحل  نلامد. 80می تواند  اری  را ر  ا  8.8ما پیچ و مهره 

ف تحت اش  اامال اکستف اوند ا تردا ار  مری آمسرد. عردد دوم روی سرطا پریچ و مهرره نشرانگر پیچ  ا قا  از امسک

می انی از  ار اکست است اف پیچ قا  از آن حالت خود را حصظ ارده و تزییر  و  نلی د د.  تسوان مثرا  پریچ و 

د و در  اری  االتر از در د از  ار اسلی تترمف اده را  دون تزییر  و  تحل  می اس 90تا می ان  12.9مهره 

 آن دچار اشید ی و تزییر ارم می اود.

 –مرسن و پوار  مصتلرف  –ارک   ر  پریچ  -در انتصا  پیچ و مهره  ای مساسب عالوه  ر اااتور ای نروع رزوه 

 د.ری و مح  مصرب  سیار مهم می  ااسام  مصتلف و االس و  رمد  ف اار 
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