
دهد. دریل انواعی دارد که براساس کاربرد و را انجام می کاریعملیات دریل دریل از پرکاربردترین ابزارهای موجود در بازار است و

های در بیشتر موارد عملکرد بهتری نسبت به سایر دریل شود. دریل برقی در میان مردم محبوب است وبندی میعملکرد تقسیم

سازی به بررسی دریل برقی، اجزای دریل برقی، عیوب شارژی و دستی دارد. با توجه به پرکاربرد بودن این وسیله در صنعت ساختمان

 .پردازیمدریل برقی و ... می

 

 دریل برقی چیست؟

کاری ی آن برق شهری است. از دریل برای سوراخرود و منبع تغذیهای است که برای سوراخ کردن اجسام به کار میدریل برقی وسیله

ی ه کنید یا از متخصصان مجموعهکاری خود را تهیشود؛ کافیست دریل مناسب کار دریلبر روی انواع چوب، فلز و بتن استفاده می

 .آچاره کمک بگیرید

 اجزای دریل برقی کدامند؟

ی قطعات ی دریل برقی در دو دستهدهندهدریل برقی دارای اجزای مکانیکی و الکتریکی است. در این بخش به بررسی اجزای تشکیل

ی گیربکس است. قطعات نظام و مجموعه، سهپردازیم. قطعات مکانیکی دریل برقی شامل قابمکانیکی و قطعات الکتریکی می

 .الکتریکی دریل برقی نیز شامل منبع تغذیه، کلید اصلی، موتور یونیورسال و آرمیچر است



 

 اجزای مکانیکی دریل برقی

 قاب

ی شود که سبک هستند. همههای مقاوم صنعتی ساخته میقاب دریل جلد بیرونی آن است. این قاب معموالً از جنس پالستیک

های مهم قاب دریل است. ی دریل یکی از قسمتی نگهدارندهجز انتهای گیربکس در داخل قاب دریل قرار دارد. دستهاجزای دریل به

ها دو دسته دارند که باید شود. معموالً دریلی موردنظر استفاده میی دریل برای ثابت نگه داشتن دریل در نقطهی نگهدارندهاز دسته

 .که هنگام کار لیز نخورد و مستحکم باشداز جنسی باشد 



 

 ظامنسه

نظام در نظام متحرک هستند. سهنظام از قطعات مکانیکی مهم در دریل است که از فوالد ساخته شده است. قطعات فوالدی سهسه

نظام های اتوماتیک هستند؛ سهنظامتر از سههای آچارخور قدیمینظامی آچارخور و اتوماتیک در بازار موجود است. سهدو دسته

ی مکانیکی شود. این قطعهنظام اتوماتیک با نیروی دست باز و بسته میبه آچار مخصوص نیاز دارد، اما سه آچارخور برای تعویض مته

 .ها در وضعیت مناسب استی آنها ثابت نگه داشتن متهدر قسمت جلویی دریل قرار دارد و وظیفه



 

 ی گیربکسمجموعه

نظام را دارد. گیربکس ی کاهش سرعت موتور یونیورسال و افزایش قدرت گشتاور سههایی است که وظیفهدندهگیربکس شامل چرخ

دارد و دور در دقیقه نگه می ۱۵۰۰دور در دقیقه است را روی عدد  ۲۷۰۰۰الی  ۲۰۰۰۰صورت عادی سرعت موتور یونیورسال که به

کند؛ اما دهد. گیربکس فوالدی دارای عمر مفید طوالنی است و صدای کمی تولید مینظام و مته را افزایش میقدرت گشتاور سه

شود دارای گیربکس نامرغوب از جنس پالستیک فشرده است که عمر های چینی آن که در جهت کاهش هزینه ساخته مینمونه

 .کندتولید میمفید طوالنی ندارد و صدای زیادی 



 

 اجزای الکتریکی دریل برقی

 منبع تغذیه

ی وسیلهبه دریل که است شهری برق هادریل اینگونه یتغذیه منبع حقیقت، در. است  ی دریل برقیسیم برق راه ارتباطی منبع تغذیه

ی انتقال برق شهری به دریل اند و وظیفهها از کابلی دو یا سه الیه ساخته شدهشود. سیمیک سیم به منبع تغذیه متصل و روشن می

 .دهندرا انجام می



 

 کلید اصلی

صلی دو حالت قطع و وصل دارد که با وارد نمودن فشار بر کلید به حالت وصل در آمده و با رها نمودن کلید به حالت قطع کلید ا

دهد که سرعت دریل را کنترل ها دارای مزیت تنظیم سرعت هستند. کلید کنترل سرعت به شما اجازه میآید. برخی از دریلدرمی

 .کنید



 

 ر یونیورسالموتو

ترین جزء یک دریل از میان قطعات الکتریکی موتور آن است. موتورهای یونیورسال دارای وزن کم و سرعت زیاد هستند و عمر مهم

مفید طوالنی دارند. با اتصال برق به دریل و عبور جریان الکتریکی از موتور یونیورسال و آرمیچر، دو میدان مغناطیسی در تقابل با 

 .شودشود که در نهایت به چرخش آرمیچر منجر میکیل مییکدیگر تش



 

 آرمیچر

به چرخش آورد. گیربکس نیز سه نظام و در نهایت مته را ها را به چرخش درمیدندهشود و چرخآرمیچر با گیربکس درگیر می

کند. با بروز مشکل آورد. آرمیچر همواره در معرض آسیب است و بروز مشکل در آرمیچر کل سیستم دریل را دچار مشکل میدرمی

 .شودیابد یا متوقف میشود و قدرت دستگاه کاهش میدر آرمیچر موتور گرم می



 

 های برقی شامل چه مواردی است؟عیوب دریل

 .شودی مشکالت مکانیکی و الکتریکی تقسیم میمعموالً به دو دسته های برقیها و مشکالت دریلعیب

 عیوب مکانیکی دریل برقی

گردد. مشکل در قسمت مشکالت دریل برقی که مرتبط با اجزای مکانیکی آن باشد معموالً به قسمت گیربکس دریل برقی برمی

شود. برای جلوگیری از ایجاد مشکل در کاری میاخکاری و سورگیربکس دریل موجب ایجاد صداهای غیرطبیعی در هنگام دریل

کاری کنید. تعمیر قسمت گیربکس دریل برقی باید به صورت مداوم قطعات داخلی دریل را تمیز نگه دارید و با گریس آن را گریس

خود نگهداری مناسبی  و نگهداری اجزای مکانیکی دریل برقی اهمیت زیادی دارد که نباید از آن غافل شویم. در صورتی که از دریل

 .رودداشته باشیم، طول عمر آن بسیار باال می



 

های متصل به محور موتور بسیار دندههاست. چرخدندههای برقی ایجاد شود، خراب شدن چرخاز دیگر عیوبی که ممکن است در دریل

ها پس از مدتی از بین دندهروند. عاج این چرخشوند و از بین میحساس هستند و اگر از جنس خوب نباشند خیلی زود خراب می

 .افتدمدتی دریل از کار می شود و پس ازرود و هرز میمی

شود. همانطور کاری به داخل دریل برقی موجب وقوع مشکل در سیستم مکانیکی دریل میکاری و دریلورود ذرات حاصل از سوراخ

کاری بر روی کن برای دریلخصوصی مناسب هستند؛ مثال دریل بتندانیم دریل انواعی دارد که هر یک از آنها برای کار بهکه می

اند. ورود گرد و خاک حاصل از کاری بر روی چوب و فلز مناسبتر برای دریلهای سادهت و دریلمصالح سخت مانند بتن مناسب اس

تر پس از مدتی موجب ایجاد عیوب های سادهکاری با دریلهای آهن و چوب حاصل از دریلکن یا ورود برادهکاری با دریل بتندریل

کاری با دریل برقی حتما قاب آن را باز کنید و با کمک باد آن را یات دریلشود. بهتر است که پس از انجام عملمتفاوتی در دریل می

 .گردگیری کنید. سعی کنید همواره عمل گردگیری دریل را مرتب انجام دهید و تاریخ آن را بر روی دستگاه یادداشت کنید



 

 عیوب الکتریکی دریل برقی

برق، کلید روشن و هرکدام از اجزای برقی یک دریل ممکن است موجب ایجاد ایرادهای مختلف در یک دریل شود. دو شاخه، سیم

ن دستگاه خاموش، موتور، آرمیچر و ... همگی ممکن است دچار مشکل شود. مشکالت و عیوب الکتریکی دریل برقی با مشاهده و بویید

شود. پس از اینکه حس کردید ممکن است دستگاه مشکلی داشته باشد باید قاب آن را باز کنید؛ سپس، قسمتی که ایراد مشخص می

 .دارد یرا پیدا کنید و آن را رفع کنید

ین شرایطی با تکان کند. در چنشود یا اتصالی پیدا میاگر عیب دستگاه در قسمت دو شاخه و سیم برق باشد، دریل برقی روشن نمی

شود. معموالً این مشکل با تعویض دو شاخه و شود و پس از رها کردن دوباره خاموش میدادن سیم و دو شاخه دستگاه روشن می

 .شودسیم رابط میان منبع تغذیه و دستگاه دریل حل می



 

کلیدهای دستگاه دریل برقی که تنظیم سرعت و گردش دریل را برعهده دارد ممکن است دچار ایراد شود. مشکالت مربوط به 

ی تعویض آن ناچیز است. اگر یکی از عملکردهای کلیدهای دریل برقی قابل تعمیر است اما بهتر است که تعویض شود؛ چون هزینه

 .ی مشکل در آن است؛ بنابراین باید چک شود و در صورت نیاز تعمیر و تعویض شودکند، نشانهنمی کلیدهای دریل کار

و موتور دریل مورد بررسی قرار  هابرای جلوگیری از وقوع مشکل در اجزای الکتریکی دریل برقی بهتر است که به صورت مداوم سیم

کلی، در صورت دیده شدن هر نوع طورتعمیر آن قدم برداشته شود. به ی هرگونه مشکل غیرعادی در جهتگیرد و در صورت مشاهده

جرقه یا استشمام هرگونه بوی غیرعادی از دستگاه باید در قدم اول سیستم مکانیکی و اجزای مرتبط با آن و سپس سیستم الکتریکی 

 .و اجزای مرتبط با آن را بررسی کنید

 چگونه طول عمر دریل خود را افزایش دهیم؟

 ار برای باال بردن طول شود؛ بنابراین، اولین راهکرود، احتمال آسیب به اجزای داخلی آن نیز بیشتر میهنگامی که دمای دریل باال می

بندی های سنگین و طوالنی، زمانکاریها و سوراخکاریعمر دریل برقی جلوگیری از داغ شدن دستگاه است. بهتر است در هنگام دریل

 .هایی در طول عملیات، به دستگاه فرصت خنک شدن بدهیمتوقف کار را رعایت کنیم و با ایجاد وقفه

 های سبک تا متوسط است بر روی اجزای فلزی و چوبی و گاهی بتنی است. حتماً پیش کاریاسب با دریلدریل برقی ساده معموالً متن

از خریداری دریل به تناسب نوع دریل با کار خود دقت کنید. هرگز به دریل خود فشار بیش از اندازه وارد نکنید؛ چون توان هر دریل 

ی توان شود. در نتیجه، از هر ابزار به اندازهتخریب قطعات درونی دستگاه می متناسب با نوع کار آن است و فشار بیش از حد موجب

تر هستند و توان بیشتری برای انجام عملیات مختلف بر های برقی که قیمت باالتری دارند مرغوبآن توقع داشته باشید. معموالً دریل

 .روی اجناس مختلف را دارند



 

 کند. همانطور که پیش از این ذکر شد، باید به صورت ای دریل موضوع مهمی است که به سالمت دستگاه شما کمک میسرویس دوره

ای ی از مواردی است که باید دورهمداوم اجزای الکتریکی و مکانیکی دستگاه از نظر سالمت چک شود؛ همچنین، گردگیری دستگاه یک

انجام شود. ممکن است دریل شما نیاز به خدمات بازسازی دریل داشته باشد. بازسازی دریل خدماتی تخصصی است که باید به دست 

 .دهندترین قیمت در کمترین زمان انجام میی آچاره سرویس دستگاه شما را با منصفانهمتخصص انجام شود. متخصصان مجموعه

  در صورتی که تخصص الزم برای تعمیر و تعویض قطعات مکانیکی و الکتریکی دریل برقی را ندارید، این کار را انجام ندهید؛ چون

کند. حتماً از یک متخصص کمک بگیرید و وقوع اشتباه در هنگام تعمیر و تعویض قطعات به دستگاه شما آسیب بیشتری وارد می

توانید با ثبت کاری و تعمیر و نگهداری از ابزار است. شما میی خدمات دریلی آچاره ارائه دهندهعهدستگاه خود را تعمیر کنید. مجمو

 .ی کار اطمینان حاصل کنیدهای خود در سایت یا اپلیکیشن با ما در ارتباط باشید و از نتیجههر یک از سفارش


