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 Simple Hole –קדח רגיל  
 

 לפני הפעלת הפקודה .  מאפשרת ליצור קדח גלילי וקוני בגוףSimple Holeהפקודה 
 לאחר הפעלת הפקודה יש ליצור את הקדח . יש לבחור בפאה ליצירת הקדח

של הקדח יש לתת את מידות  המדויק לקביעת מיקומו. במקום כלשהו על הפאה ולאשר
 .ומרכזקום של המי

 

 תפריט העליוןההפעלת הפקודה מ

 
 

לאחר הפעלת הפקודה יוצג הקדח במקום שבו הוצב 
 .הסמן בעת בחירת הפאה

 

 
 

 בחר מתוך פס הגלילה את Direction 1באזור 
האופציות שבפס . האופציה לקביעת עומק הקדח

 Extruded Cutקודה הגלילה זהות לאופציות שבפ
 ).134' ראה בעמ(

 את ערך  קבע בשדה Blind האופציה אם נבחרה
 . עומק הקדח

 . קבע את קוטר הקדחבשדה 

 וקבע בשדה את ליצירת קדח קוני לחץ על הסמל 
 את לשינוי כיוון שיפוע הקונוס סמן. ערך זווית הקונוס

 .  למצב זמיןDraft outwardהאופציה 
 

שדה סימון האפשר ליצור קדח לא ניצב לפאה באמצעות 

 . למצב פעיל ובחירת קו שסורטט בזווית הרצויה

 
 

 
 

 



 169

 
 קדח בגוף

 

מנהל את הסמן על שורת הקדח שב ח הצבלקביעת המיקום המדויק של מרכז הקד

 לביצוע  בחלון שנפתח לחץ על הסמל . ולחץ על הלחצן הימני של העכברהפעולות
קדח באמצעות מתן  מרכז הלשמיקום המדויק הקבע את . ממדי-דוה הסרטוטעריכת 

את על מנת לעדכן ) Ctrl + Cאו במקשים ( Rebuild  בסיום לחץ על הסמל. מידות
  .מיקום הקדח בגוף

 
 

 
 

 

 

 מדויקה מוקדח בגוף לאחר קביעת מיקוה קדחמרכז המיקום מידות להקביעת 
 

 !הערה
 קובעים את מיקום מרכז הקדח אשרכ.  קדח במשטח גליליסרטטהתוכנה מאפשרת ל

 .דת מרכז הקדחק לקשת בנקומשיניצב לב את הקדח סרטטתמהתוכנה 
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 Hole Wizard –  מסוגים שוניםקדחים 
 

 ,ברגיםללמסמרות ו מגוון רחב של סוגי קדחים מאפשרת ליצור Hole Wizardהפקודה 
 . לפי תקנים בינלאומיים ועודקדחים עם תבריגים, ותבעלי צורות ראש שונקדחים 

 

 תפריט העליוןההפעלת הפקודה מ הפעלת הפקודה מתוך הרצועה

  
 

ם את כל מאפייני ימגדיר Type בחלון המאפיינים המשני
גדירים מ Positions ובחלון המאפיינים המשני ים/הקדח

 .ים/את מיקום הקדח
 

 .וקבע את סוג הקדח בהתאם לייעוד Hole Typeבאזור 
 

 
  עם ראש שקועמסמרה/גרג לבורוקדח מד

  

 
  עם ראש קוני שקועמסמרה/קדח לבורג

  

 
 עם קצה קוניגלילי קדח 

  

 
 קדח עם תבריג

  

 
 קוני רג עם קצהו מדחדק

  

 
 קדחים מסוגים שונים

 

 

 
 לפי סוג משתניםהגדרות בחלון הת המאפיינים ושדו

 .הקדח שנבחר
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 .קדחשלפיו יסורטט הבחר מתוך פס הגלילה את התקן 

 
  

אחד מהתקנים  כל לשדגמים לקדחים כמה התוכנה מכילה 
הרצוי בחר את דגם הקדח . Standardשבפס הגלילה 

  .הרשימהמתוך 

 
  

  .קדחה את מידת Sizeליצירת קדח בחר בפס הגלילה 
 

בחר את רמת ההתאמה בין הקדח  Fit בפס הגלילה
 , רגיל– Normal,  מדחק– Close : או לבורגמסמרהל

Loose –חופשי .  

 
  

מצב זמין במסומנת  כאשר האופציה 
 .ת הקדח לפי התאמה אישיתומידב שינויים אפשר לבצע

  .מידת קוטר הקדחאת  אפשר לשנות  בשדה

 . קדחה ראשקוטר מידת את  אפשר לשנות בשדה 

   .עומק ראש הקדחמידת את  אפשר לשנות  בשדה
  

 
בחר מתוך פס הגלילה את  End Conditionבאזור 

  .הגדרת עומק הקדח
האופציות שבפס הגלילה זהות לאופציות שבפקודה 

Extruded Cut )134' ראה בעמ.( 
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אפשר לקבוע את Blind אם בפס הגלילה נבחרה האופציה 

 .ערך מידות העומק בשדות המתאימים

 . עומק הקדח קבע את ערךבשדה 

 . קבע את ערך עומק התבריגבשדה 

  לחוץ התוכנה מחשבת את ערך העומק כאשר הסמל 
  .Threadלפי הפונקציה שנבחרה בפס הגלילה 

  

לקביעת מידות  אפשר לבחור אופציות Options באזור
 .בהתאם לסוג הקדח ומאפיינים של ראש הקידוח

  
אפשרת במצב זמין מ Head clearance אופציהה

 .להעמיק את ראש הקדח ביחס לגובה ראש הבורג
 

 במצב זמין מאפשרת Near side countersink האופציה
 .קצה ראש הקדח וליצור בו שיפועקוטר להרחיב את 

 

במצב זמין  Under head countersink האופציה
 .צה קנה הקדח ליצור קונוס בקמאפשרת

 

 במצב זמין מאפשרת Far side countersink האופציה
 .הקדחהתחתון של ליצור קונוס בקצה 

 

 .את המידות המתאימות בהתאם לצורךקבע בפסי הגלילה 
 

  

 
 קדחים מסוגים שונים 

 

 מכיל רשימת קדחים Type פס הגלילה
רת אחד מסוגי הקדחים בחי. מסוגים שונים

 סרטוטפותחת חלון תצוגה מקדימה עם 
 .הקדח ומידותיו

 

 
 

 
  

 ה המכילSection Dimensions טבלהה תכמו כן נפתח
הצבת הסמן על אחת . מידות של הקדח שנבחראת ה

המידות ולחיצה כפולה על הלחצן השמאלי של העכבר 
 .מאפשרת לשנות את ערך המידה
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 קדח עם תבריג
 

 באזור Typeליצירת קדח עם תבריג בחר בפס הגלילה 
Hole Typesבאופציה המתאימה . 

 בחר Size בפס הגלילה Hole Specificationבאזור 
 .במידת התבריג

 .קביעת עומק התבריג ראה בעמוד הקודםעל 

 

  

 !הערה
 . התוכנה לא מציגה הדמיה של תבריגים בגוף

 ).314' ראה בעמ( Drawing –בגיליון סרטוט את סימון התבריג אפשר לראות רק 
 
 

מאפיינים החלון לאחר קביעת כל מאפייני הקדח פתח את 
 הזמני את המיקום  בפאת הגוף וקבע Positions המשני

  .הקדחיםשל 
  את תןלקביעת המיקום המדויק של מרכז הקדח 

 מידות המדויקות של מיקום מרכזו באמצעות הפקודהה
Smart Dimension.  

 

 
 

 


