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 هاي مجاز یندگینما هیکل قابل توجه
ضروري است کلیه کارشناسان فنی و گیري، با توجه به اهمیت آشنایی با مفاهیم و نحوه استفاده از ابزارهاي دقیق اندازه

  .، اقدام نمایندوعه اطالعیه هاي فنی در خصوص ابزارهاي دقیق اندازه گیريممج نسبت به مطالعه دقیقِتعمیرکاران محترم 
  :گشتاور 

به عنوان مثال مطابق شکل با اعمال نیرو به  .نامند محور را گشتاور مییک هر جسم به دور  )چرخیدن(عامل مؤثر در گشتن
  .می شود) سفت شدن با بازشدن(به پیچ اعمال می کند که باعث چرخیدن آن پیچ  ، گشتاوريدسته یک آچار، سر آچار

  
بردار گشتاور برابر است با حاصلضرب نیرو در  اندازه. اي مقدار و هم داراي جهت استیعنی هم داراست  کمیتی برداري گشتاور

واحد . مخالف یا موافق عقربه هاي ساعت باشدنیز می تواند جهت آن  .گردد فاصله عمودي آن از محوري که جسم به دور آن می
  )N.m. (متر است، نیوتنSIگشتاور در 

T = F . d 

  
 

(A) :  T= (20) * (1) = 20 N.m 
 (B):   T= (10) * (2) = 20 N.m 

  با وجود تفاوت در مقدار نیروي اعمال شده، گشتاور یکسانی در هر دوحالت به 
  .پیچ اعمال می شود که ناشی از تفاوت در طول بازوي نیروي اعمال شده است
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  ):TorqueMeter(و گشتاور سنج   )TorqueWrench(آچارگشتاور
در . به کار می رود معین حدتا یک ) بستن پیچها(وسیله اي است که براي اعمال گشتاور) Torquewrench(آچار گشتاور 

با استفاده از این ابزار، پیچ را زمانی که . تنظیم می کنیم) حد دلخواه(روي گشتاور مورد نظررا استفاده از این ابزار، ابتدا آن 
از رسیدن به گشتاور مورد نظر ، با صدایی شبیه صداي کلیک، )يمقدار حد(، با رسیدن به گشتاور مورد نظر سفت می کنیم

این ابزار به ما کمک می کند تا هرگز به  .یممی کن خودداريبا گشتاوري، بیش از حد مجاز از سفت شدن پیچ و  شدهمطلع 
  .اشتباه پیچی را بیش از گشتاور مجازش محکم نکنیم

  
 N.m 25:  کارکردبازه  – Torquewrenchتصویري از یک 

می توان با استفاده از آن، داراي یک نشانگر عقربه اي یا دیجیتال بوده و وسیله اي است که ) TorqueMeter( گشتاورسنج
توسط خودمان یا شخص دیگري گشتاوري که یک پیچ قبال  مقداراز ) حد دلخواه(عالوه بر سفت کردن پیچ تا گشتاور مورد نظر

  ).ترل و بازرسی پیچهاي بسته شدهکن(سفت شده است، اطالع حاصل کنیم
تا یک پیچ قبالً به عبارت دیگر این وسیله عالوه بر انجام کاري که آچارگشتاور انجام می دهد، می تواند براي اطمینان از اینکه 

  .مورد استفاده قرار گیرد) بازرسی پیچهاي بسته شده(حد گشتاور مجازش سفت شده است 

  
 N.m  4تا  0: بازه اندازه گیري  – TorqueMeterتصویري از یک 

هر چند در بسیاري از مستندات فنی عمال تمایز آشکاري میان این دو ابزار قائل نمی شوند، اما براي تاکید بر تفکیک  :توجه
  .این تمایز را قائل شده ایم ،بستن پیچها در این اطالعیه فنیعملیات مفهوم  ازبسته شده  پیچِمفهوم کنترل و بازرسی 
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رندي خاص، از آنجا که ترکمتر ساخته شده توسط بدون تاکید بر استفاده از بِ. کلیه ترکمترها، ساختار و عملکردي مشابه دارند
سطح شبکه خدمات پس از فروش سایپا توزیع شده است در ادامه از تصاویر ژاپن به طور گسترده اي در  Tohnichiشرکت 

با این حال تاکید می شود که . ترکمتر می باشداین یحات ارائه شده بر اساس ساختار مربوط به این ترکمتر استفاده شده و توض
  .قابل تعمیم به سایر برندها می باشدمفاهیم آن از برند آن مورد نظر بوده و  جدا هادر این اطالعیه فنی آشنایی با اصول ترکمتر

  
  ساختار یک ترکمتر

  :قسمت اصلی تشکیل شده استپنج یک ترکمتر از 
 دسته ترکمتر •
 )براي خواندن مقدار گشتاور( نشانگر •
 )Stopperبراي تنظیم وضعیت عقربه سیاه رنگ یا (پیچ تنظیم  •
 )قسمتی که بکس متصل می شود(درایو  •
 بدنه اصلی •

  

 
  

  نحوه کار با ترکمتر
 .ستن آن را دارید سوار کنیدابتدا درایو ترکمتر را به بکس مناسب متصل کرده و روي پیچی که قصد باز کردن یا ب .1
عقربه قرمز رنگ قابل  ،سفت شده را دارید تحت آن گشتاورگشتاوري را که قبال پیچ  بازکردن پیچ و کنترلقصد چنانچه  .2

در زمان اعمال نیرو و . قرار دهید) عقربه سیاه رنگ(عقربه اصلی چپرا با استفاده از پیچ تنظیم، در سمت ) Stopper(تنظیم 
 عقربه قرمز  ،پس از باز شدن کامل پیچ. حرکت می دهد همراه خودچ، عقربه سیاه رنگ حرکت کرده و عقربه قرمز را بازکردن پی

نهبد درایو  نشانگر 
 دسته ترکمتر

 پیچ تنظیم
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 رنگ نشان می دهد،عقربه قرمز ي که با خواندن مقدار. عقربه سیاه به نقطه صفر باز می گردد لیثابت مانده وخود رنگ در جاي 
 . با آن سفت شده است، مطلع شدگشتاوري که پیچ، قبال میزانمی توان از 

 

    
  )Stopper(وضعیت قرارگیري عقربه قرمز رنگ 

  در حالت اولیه قبل از مبادرت به بازکردن پیچ 
  )Stopper(وضعیت قرارگیري عقربه قرمز رنگ 
  پس از بازشدن پیچ

  
 80عقربه قرمز رنگ روي عدد  ،چسمت چپ، مشاهده می شود، پس از بازشدن پی-به عنوان مثال همانطور که در تصویر باال

این موضوع بیانگر آن است که پیچی که . بازگشته است) نقطه صفر( ثابت مانده و عقربه سیاه رنگ به جاي اولیه خود
در این خصوص (.سفت شده بود 80N.mمبادرت به بازکردن آن نموده ایم، قبال توسط خودمان یا شخص دیگري تا حدود 

  )امه اطالعیه فنی با آن آشنا خواهید شد دقت کنیدبه ضریب تصحیح که در اد
و سپس براي رساندن آن به یک گشتاور مشخص  ببندیدقصد بستن پیچ را دارید ابتدا آن را توسط آچار معمولی چنانچه  .3

سمت ر در این حالت عقربه قرمز را با فاصله اندکی د. از ترکمتر استفاده کنید) که در راهنماهاي تعمیراتی ذکر شده است(
. حرکت خواهد داد همراه خودبا اعمال نیرو و سفت کردن پیچ، عقربه سیاه رنگ، عقربه قرمز را . عقربه سیاه قرار دهید راست

سیاه در این حالت عقربه . رسیدند، اعمال نیرو را متوقف کنیدبه گشتاور مورد نظر ها عقربهبا مشاهده مداوم نشانگر، زمانیکه 
در این صورت با خواندن عددي که عقربه قرمز نشان  .به نقطه صفر بازگشته و عقربه قرمز در جاي خود ثابت می ماند رنگ

 .کرده ایمتا گشتاور مورد نظر، سفت به درستی را می دهد می توان اطمینان پیدا کرد، پیچ 
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  )Stopper(وضعیت قرارگیري عقربه قرمز رنگ 

  ز مبادرت به سفت کردن پیچدر حالت اولیه قبل ا 
  )Stopper(وضعیت قرارگیري عقربه قرمز رنگ 

  تا گشتاور مورد نظر پیچ سفت کردنپس از 
  

 
در  .می کنیماعمال نیرو را متوقف  70N.m حدود چپ، پس از رساندن پیچ به گشتاورسمت  -به عنوان مثال در شکل باال 

این . در جاي خود باقی می ماندعقربه قرمز رنگ  و به نقطه صفر برگشته است، اعمال نیر که عقربه سیاه رنگ پس از توقف حالی
  .کرده ایمسفت  70N.mحدوداً تا گشتاور را پیچ مورد نظر ، به ما اطمینان می دهدموضوع 

   
چپ (ر طرف انحراف مجاز از هالبته . باشدترکمتر عمود بر دسته شما دست حرکت براي سفت کردن پیچ، ترجیحاً باید :  1 توجه

  . درجه باشد 15در حدود میتواند ) و راست
  
  
  

  
  

از هر طرف  درجه انحراف مجاز 15  

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 
 
 
 
 

  تصویب کننده  تایید کننده   تهیه کننده

  علیرضا احمدي : نام
  ءامضا

  مهدي جوالیی: نام
  ءامضا

  عدلشهرام رضائی : نام
  ءامضا

 FRS1030: کد فرم     امداد خودرو سایپا -8نمایندگیهاي مجاز  -7مدیریتهاي ذیربط  -6معاون خدمات پس از فروش  -5 -معاون بازرگانی -4 مهندسی و کیفیتمعاون -3قائم مقام مدیر عامل   -2مدیر عامل   -1توزیع نسخ            

)سهامی خاص(سایپا یدك شرکت بازرگانی   

 
)فنی و مهندسیمدیریت (  

  28/11/94 :تاریخ 

   7 از 6: صفحه  ALLTNE1/11/1 :شماره   فنی اطالعیه
  کلیه خودروها: نوع خودرو  

  نچرکررکمتر و تُتُآشنایی با نحوه استفاده از  - )بخش اول( ابزارهاي دقیق اندازه گیري: موضوع 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

دست را طوري بر روي دستگیره قرار دهید تا مطابق شکل زیر، خط وسط دستگیره بین دو انگشت  توصیه می شود:  2توجه 
  .وسط دست قرار گیرد

    
  

  :یک تذکر مهم 
این  قبال ،کنترل کنیم ،، قصد داریم تا ضمن بازکردن پیچممی کنی زمانی که از ترکمتر براي کنترل و بازرسی یک پیچ استفاده

است؟ به عبارت دیگر می خواهیم بدانیم گشتاور سفت کردن تا چه گشتاوري سفت شده پیچ توسط خودمان یا شخص دیگري 
  پیچ چقدر بوده است؟

رکمتر خوانده می شود، دقیقاً گشتاوري نیست در این حالت توجه داشته باشید عددي که در هنگام بازکردن پیچ از روي نشانگر ت
به عبارت دیگر عددي که در هنگام بازکردن پیچ از روي ترکمتر قابل مشاهده است، کمتر از . که پیچ قبال با آن سفت شده بود

  . مقدار واقعی گشتاوري است که قبال پیچ با آن سفت شده است
باعث خواهد شد، این هاي آن دچار اندکی ساییدگی شده و رزوهفی هاي ناصاعلت این امر آن است که، در هنگام بستن پیچ، 

ناصافی ها و نیروهاي مزاحم کمتر شده و نیروي این موضوع موجب می گردد، در زمان باز کردن پیچ . ها کاهش می یابدناصافی
  .کمتري براي بازکردن پیچ نیاز باشد

 Aخوانده شده از نشانگر ترکمتر  عدداگر بر این اساس . اظ می شوددر محاسبات لح 2/1به همین منظور اغلب ضریب تصحیح 
به عنوان مثال چنانچه در زمان کنترل و . سفت شده بود 1.2Aباشد، می توان گفت پیچ مورد نظر قبال با گشتاوري در حدود 

شخص دیگري با خودمان یا ط توس قبالًاز نشانگر خوانده شود، می توان گفت پیچ  35عددي معادل ) بازکردن آن(بازرسی پیچ 
  )عددي تجربی است ،ضریب تصحیح اشاره شدهمقدار : تذکر(.سفت شده بود 40N.mگشتاوري در حدود 
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  تصویب کننده  تایید کننده   تهیه کننده

  علیرضا احمدي : نام
  ءامضا

  مهدي جوالیی: نام
  ءامضا

  عدلشهرام رضائی : نام
  ءامضا

 FRS1030: کد فرم     امداد خودرو سایپا -8نمایندگیهاي مجاز  -7مدیریتهاي ذیربط  -6معاون خدمات پس از فروش  -5 -معاون بازرگانی -4 مهندسی و کیفیتمعاون -3قائم مقام مدیر عامل   -2مدیر عامل   -1توزیع نسخ            

)سهامی خاص(سایپا یدك شرکت بازرگانی   

 
)فنی و مهندسیمدیریت (  

  28/11/94 :تاریخ 

   7 از 7: صفحه  ALLTNE1/11/1 :شماره   فنی اطالعیه
  کلیه خودروها: نوع خودرو  

  نچرکررکمتر و تُتُآشنایی با نحوه استفاده از  - )بخش اول( ابزارهاي دقیق اندازه گیري: موضوع 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  :کالیبراسیون
اي  اندازه گیري باید به طور دوره ابزارهاي. اطمینان از صحت و دقت یک ابزاراندازه گیري از اهمیت بسیار زیادي برخوردار است

با شوند تا قابلیت ردیابی نتایج آنها تا استانداردها  حوادث غیر قابل پیش بینی، باعث میو  گذشت زمان، فرسودگی. الیبره شوندک
بر این اساس الزم است، ترکمتر نیز مانند هر ابزار اندازه گیري دقیق در فواصل . و نیازمند تایید مجدد باشند تردید مواجه شده

مایشگاه هاي داراي صالحیت و مورد تایید سازمان ملی استاندارد ایران فرستاده شده و زمانی مشخص براي کالیبره شدن به آز
براي کسب اطالعات بیشتر در دوره آموزشی کالیبراسیون شرکت کرده یا به . براسیون دریافت شودیبراي آن گواهینامه کال

  .اطالعیه هاي فنی مرتبط مراجعه فرمایید
  

  :ترکمترنکات مهم در نگهداري از 
 .در هنگام بازکردن یا بستن پیچ به طور متعادل و یکنواخت نیرو وارد کرده و از زدن ضربه خودداري نمایید •
 .مراقب باشید تا در هنگام استفاده، ابزار از دستتان به زمین نیفتد •
 .هرگز از این ابزارها به عنوان آچار معمولی استفاده نکنید •
 .فاده نکنیدبا دست آغشته به روغن از این ابزار است •
 .ابزار را پس از استفاده در جعبه مخصوص خود قرار دهید •
براي سفت کردن اولیه از ابزار استفاده نکنید، بلکه ابتدا با آچار معمولی، پیچ را تا اندازه اي سفت کرده و سپس براي  •

  .استفاده نمایید ترکمتررساندن پیچ به گشتاور مورد نظر از 
  

  :بیشتریق و تحقمنابعی براي مطالعه 
 هالیدي دیوید - فیزیکمبانی  .1
 www.tohnichi.com:  ژاپن TOHNICHIوب سایت رسمی شرکت  .2
 www.isiri.org: زمان ملی استاندارد ایراناسایت رسمی س .3
   OIML D 10 -سازمان استاندارد جهانی ،راهنماي تعیین فواصل زمانی انجام عملیات کالیبراسیون ابزارهاي اندازه گیري .4
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