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استفاده از تراكتور دركشاورزى به عنوان منبع قدرت براى به حركت در آوردن 
ماشين هاى كشارزى مختلف بسيار متداول است. امروزه تراكتورهاى متنوعى 
در ايران مورد استفاده قرار مى گيرند كه چند كارخانه در ايران مونتاژ و ساخت 
تراكتور مى شوند. موتور به عنوان قلب تپنده تراكتور توليد قدرت را برعهده دارد 
تراكتور  پركارترين قسمت هاى  از جمله  تراكتور  كار  در  آن  نقش  به  توجه  با  و 
مشغول  كشاورزى  شرايط سخت  در  تراكتور  موتور  اينكه  به  توجه  با  مى باشد. 
كار مى باشد نسبت به موتور ساير خودروها زودتر فرسوده مى شود. موتورتراكتور 
بعد از طى عمر مفيد خود توسط تعميركاران تراكتور تعمير مى گردد. تعمير كار 
موتور تراكتور بايد ضمن تعمير اجزاى اصلى موتور بتواند مكانيزم هاى موتور را 
نيز تعمير كند. در اين كتاب سعى شده است فراگيران ازجنبه هاى مختلف براى 
تعمير موتور آماده شوند و ضمن آموختن روش تعمير موتور ديزل ومكانيزم هاى 
آن، آمادگى علمى در زمينه شناخت مكانيزم ها وكاركرد اجزاى موتور و مواردى 
را كه يك تعميركار در حين كار با آن مواجه خواهد شد پيدا خواهند كرد. در اين 
از: مهارت هاى مقدماتى  كتاب مطالب در سه پيمانه مطرح شده اند كه عبارتند 

تعميرات، تعمير سيستم هاى موتور  و تعمير اجزاى اصلى موتور. 
براى استفاده بهينه از اين كتاب بهتر است آموزش را از اولين پيمانه شروع 
كرده و همراه با مطالب عنوان شده پيش برويد و در ضمن رعايت نكات ذكر 
شده، نسبت به انجام فعاليت هاى عملى ارائه شده اقدام نماييد و با جواب دادن به 

پرسش هاى مطرح شده در متن كتاب آموخته هاى خود را تكميل نماييد. 
به عنوان يك دستور ايمنى و فنى، قابل توجه است كه عالوه بر استفاده از 
مطالب اين كتاب، قبل از شروع تعميرات ابتدا كتابچه هاى راهنماى تراكتور مورد 

نظر را مطالعه كنيد و دستورات مندرج در آن ها را در موقع كار رعايت نماييد.
كمك  كتاب  اين  تكميل  در  مختلف  طرق  به  كه  كسانى  كليه  از  مؤلفين 
كرده اند و نيز كسانى كه فصول مجزاى كتاب را عميقًا مطالعه كرده و نظرات 

سازنده خود را ارائه داده اند، سپاسگزارى مى نمايند. 
از مدرسانى كه اين كتاب را آموزش مى دهند درخواست مى كنيم كه اشتباهات 
كتاب را گوشزد و پيشنهادهاى سازنده خود را براى اصالح كتاب در چاپ هاى 

بعدى منعكس كنند. 
مؤلفان
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مهارت هاى پايه تعميرات

پيمانه اول

هدف كلى:

آشنايى با ايمنى و حفاظت در تعميرگاه و ابزارهاى عمومى آن و توانايى 
كار با اين ابزارها و وسايل و آماده كردن موتور تراكتور براى تعمير
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واحـد  كـار 1 

ايمنـي و حـفاظـت در تعمـيرگاه 
توانـايي: پيشگيـري از حوادث و رعايت اصـول نكات ايمنـي و حفاظـتي

اهـداف رفـتاري: فراگيـر پس از پايان اين درس بايـد بتوانـد:
 

 مقررات ايمني و حفاظتي عمومي در تعميرگاه را توضيح دهد. 
 انواع آتش خاموش كن را بيان كند. 

 اصول آتش نشانى را بيان كند. 
 اصول پيشگيري از حوادث را بيان كند. 

  نكات ايمني و حفاظتي در تعميرگاه را بيان كند. 
 راه هاي پيشگيري از حوادث و رعايت اصول نكات ايمني و حفاظتي در تعميرگاه را بيان كند. 

 وسايل ايمني و حفاظتي فردي در كار بيان كند. 
 وسايل ايمني و حفاظتي فردي را به كار برد. 

زمـان آمـوزش (ساعـت)



ت  
يرا

تعم
تى 

دما
 مق

اى
ت ه

هار
ل: م

 او
انه

پيم

٤

1-1- ايمنى و حفاظت در تعميرگاه و كارگاه
انجام بيشتر كارهاى فنى همراه با خطرات و حوادث است ولى اگر نكات ايمنى و 
بهداشتى رعايت شود مى توان حوادث و خطرات را كاهش داده و حتى آن ها را نزديك 
به صفر كرد. رعايت اصول ايمنى و بهداشت حرفه اى مى تواند باعث كاهش جراحات 

و صدمات ناشى از كار، كاهش حوادث و حفظ رفاه و سالمتى شود 

تعريف ايمنى:
عبارت است از ميزان درجه دور بودن از خطر و آسيب به كاركنان، تجهيزات و 

ساختمان ها مى باشد. 

منظور از ايمن و غير ايمن: 
كه  مى شود  انگاشته  ايمن  زمانى  دستگاه  يك  يا  و  معين  كار  يك  مكان،  يك 
احتمال خطر مرگ، مجروح شدن و يا ابتال به بيمارى براى كسانى كه در آنجا بوده يا 

با آن دستگاه كار مى كنند در حد قابل قبول پايين باشد. 

يكى از راه كارهاى جلوگيرى از حوادث استفاده از وسايل حفاظتى و ايمنى است 
كه شامل وسايل حفاظتى و ايمنى كارگاهى و فردى مى باشند 

وسايل حفاظتى و ايمنى كارگا هى:
براى جلوگيرى از حوادث در كارگاه بايد وسايلى را در محوطه كارگاه و يا روى 

دستگاه ها و تجهيزات مورد استفاده نصب نمود كه برخى از آن ها عبارتند از:
وسايل هشدار آتش سوزى و آتش نشانى، حفاظ سنگ روميزى، حفاظ روى پمپ 
باد، پوشش روى چال سرويس، نصب سيم اتصال به زمين به ماشين هاى الكتريكى، 

نصب ترمز ايمنى روى جرثقيل سقفى،... 

وسايل حفاظتى و ايمنى فردى:
اين وسايل افراد را در هنگام كار محافظت مى نمايد فرد بايد با توجه به نوع كارى 
كه انجام مى دهد از يك يا چند تا از اين وسايل استفاده نمايد برخى از اين وسايل 
عبارتند از: دستكش كار، كفش ايمنى، لباس كار، عينك ايمنى، كاله ايمنى، پيش بند 

چرمى و...... 

الف) لباس كار:
معموًال لباس كار به عنوان يك پوشش سراسري تنه، دست و پاها را در مقابل 
شرايط محيطي حفاظت مي  كند. ساده ترين شكل لباس كار در دو فرم ظاهري بلوز 
و شلوار (دو تكه) و نوع يكسره و از جنس الياف طبيعي و يا درصدي الياف طبيعي و 
مصنوعي و در مواردي تمامًا از الياف شيميايي و صنعتي توليد مي  شود. كليه كارگران 

بايد با لباس كار مناسب در محل كار حاضر شوند. 

شكل 1-1– انواع لباس كار متداول در تعميرگاه ها
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لباس كار خصوصيات زير را دارد: 
- لباس كار بايد اندازه و متناسب با بدن استفاده كننده باشد. 

يا در جوار ماشين  آالت مشغول كار  با ماشين كار مي  كنند و  -  كارگرانى كه 
هستند بايد از لباس كاري استفاده كنند كه هيچ قسمت آن باز يا پاره نباشد. 

را  خود  كار  لباس  آستين  كارگران  كه  نمايد  ايجاب  كاري  انجام  در صورتى    -
مستمراً باال بزنند بايستي از لباس كار آستين كوتاه استفاده نمايند. 

-  با انتخاب پارچه مرغوب و اعالء، به كار بردن دوخت محكم و نيز چرخ كارى 
دوبله درزها، لباس كار بادوام توليد گردد. 

-  با استفاده از الگوي مناسب، بايد لباس كار شكيل و خوش دوخت بوده و در 
اندازه  هاي استاندارد تهيه شود. 

 
نكات ايمنى در مورد استفاده از لباس كار عبارتند از:

- كارگرانى كه لباس آن ها به مواد نفتي يا شيميايي خطرناك آغشته شود بايد فوراً 
لباس خود را شسته و يا تعويض نموده و آن قسمت از بدن را نيز كه در تماس بوده با 
شوينده  هاي مناسب بشويند. هيچ يك از كارگران حق ندارند با لباس آغشته به مواد 
نفتي و يا مواد شيميايي به آتش، شعله و ديگر منابع حرارتي نزديك شوند و يا كبريت 

و فندك و غيره روشن نمايند. 
- در صورت پارگي،  خراب شدن لباس كار بايد براي تعويض آن اقدام نماييد 

- آويزان نمودن زنجير ساعت، كليد و نظاير آن ها روي لباس كار اكيداً  ممنوع 
است. 

ب) كفش ايمنى: 
در هنگام كار ممكن است قطعه سنگينى روى پاى تعمير كار بيفتد براى جلوگيرى 
از صدمات فرد بايد كفش ايمنى به پا كند، اين كفش از جنس چرم طبيعى بوده و ساق 
آن نيز كمى بلند مى باشد تا مچ پا را حفاظت كند، نوك اين كفش قطعه ورق فوالدى 
كار گذاشته شده است كه در صورت برخورد جسم سنگين به آن، جلوى وارد شدن 
ضربه به پنجه هاى پا را مى گيرد. كف كفش نيز از جنس الستيك آج دار بوده كه هم 

مقاوم به مواد روغنى و شيميايى مى باشد وهم جلو ليز خوردن فرد را مى گيرد. 

ج) دستكش كار:
براى جلوگيرى از صدمه به دست ها با توجه به نوع كار از دستكش هاى مختلف 
از دست كش چرمى، شستشوى  استفاده مى شود مثًال هنگام جوشكارى و آهنگرى 
قطعات از دستكش الستيكى، باز كردن قطعات از دستكش پارچه اى استفاده مى شود. 

 
شكل2- 1– انواع دستكش مورد استفاده در 

كارگاه ها

الف- دستكش الستيكى

ب- طرز دست كردن دستكش الستيكى

ج- دستكش چرمى و مورد استفاده آن
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د) عينك ايمنى: 
در مواقعى كه در هنگام كار امكان برخورد براده به چشم مى باشد و يا زمانى كه 
احتمال ورود نور شديد به چشم وجود دارد از عينك استفاده مى كنيم. مثل: جوشكارى، 

كار با سنگ رو ميزى، كار با دستگاه فرز، شستشوى قطعات موتور،...... 
 

 
 

ه) كاله ايمنى: 
كاله  از  بايد  باشد  داشته  وجود  محلى  در  اجسام  سقوط  امكان  دليل  هر  به  اگر 
ايمنى استفاده شود اين كاله سر را در مقابل بر خورد اجسام سنگين به ان محافظت 

مى كند. 

 شكل3- 1– ماسك ايمنى 

ب- ماسك جوشكارىالف- ماسك براى كار با سنگ

شكل 5- 1– كاله وعينك ايمنى

شكل 4- 1– عينك ايمنى

ب- عينك شيشه اىالف- عينك پالستيكى
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مقررات حفاظت و ايمنى در كارگاه تعمير تراكتور
(استخراج شده از آيين نامه حفاظت و ايمنى در كارگاه ها)

اين مقررات شامل چند گروه مى باشد كه عبارتند از:

الف) مقررات ايمنى و حفاظت فردى در كارگاه: 
هر فرد در محيط كار گاه بايد نكاتى را براى حفظ خود از خطر رعايت كند مانند: 

- اطمينان از سالم بودن ماشين ها و ابزار مورد استفاده قبل از آغاز كار با آن ها 
- حفظ آرامش فردى، پرهيز از عجله و شتاب در انجام كارها و به ويژه بعد از زمان تمام شدن ساعت كار موظف 

- خوددارى از انجام كار با ماشين هاى خطر آفرين به هنگام بروز عصبانيت يا عجله و شتاب 

ب) مقررات ايمنى و حفاظتى عمومى در كارگاه (تعميرگاه):
- انجام هم زمان عمليات مختلف تعميراتى بر روى يك تراكتور ممنوع است. 

- انجام كليه عمليات تعمير، تنظيم و آزمايش قطعات تراكتور صرفًا توسط افراد ماهر و با رعايت نكات ايمنى مجاز است. 
- اعمال نا ايمن، غير مرتبط با كار، خودسرانه و شوخى در كارگاه ممنوع است. 

- هرگونه تغيير در تجهيزات به گونه اى كه آن را از استاندارد يا طراحى اصلى كارخانه سازنده خارج نمايد، ممنوع است. 
- ابزار كار، تجهيزات و روش كار بايد متناسب با نوع كار بوده و استفاده از ابزارآالت مستعمل، فرسوده، شكسته و معيوب 

ممنوع مى باشد. 
- قرار دادن و انبار كردن وسايل و اشياء غيرضرورى در داخل چاله سرويس ممنوع است. 

- قرار دادن مواد قابل اشتعال و انفجار در داخل چاله سرويس ممنوع است. 
- هنگام تعويض الستيك بايد تدابير الزم براى جلوگيرى از جا به جائى ناگهانى تراكتور در نظر گرفته شود. 

- انبار كردن مواد و لوازم يدكى، قطعات فرسوده و ضايعاتى، كارتن ها و جعبه ها بر روى سقف، چاله سرويس و همچنين در 
محوطه تعميرگاه ممنوع است. 

- روشن گذاشتن موتورهاى احتراقى در محيط هاى بسته تحت هر عنوان ممنوع است. 
- استعمال دخانيات، افروختن آتش و شعله باز به عنوان گرمايش و همچنين استفاده از بخارى هاى غير استاندارد در داخل 

كارگاه ممنوع است
- ظروف بنزين، روغن و ديگر مواد قابل اشتعال بايد در مكانى نگهدارى شوند كه از حرارت، شعله، جرقه و ضربه محفوظ 

باشند. 
يا سوراخ شدن مقاوم  برابر حرارت، شكستن و  بوده و در  بايد در بسته و مستحكم  اشتعال  قابل  - ظروف نگهدارى مواد 

باشد. 
- قبل از انجام عمليات جوشكارى بايد مواد قابل اشتعال و انفجار را از محل كار خارج نمود. 

پروژه: 
هنرجويان موارد ذكر شده در مورد مقررات ايمنى وحفاظتى در كارگاه را به صورت تابلو هاى قابل نصب 
نصب  كارگاه  در  مناسب  در محل هاى  هنرآموز  نظر  وزير  نموده  تهيه  هنرستان  در  موجود  كارگاه هاى  در 

نمايند. 
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2-1- آتش نشانى
عامل اصلى در آتش سوزى آتش است كه باعث سوختن مواد قابل اشتعال و ايجاد 

حريق مى گردد. 

براي  شروع  و ادامه  آتش سه جزء (مثلث آتش) بايد وجود داشته  باشد: 
- اكسيژن  (هوا) 

-   منبع  سوخت  (بنزين ، چوب  يا پارچه )
- گرما (جرقه  الكتريكي  يا شعله )

 براي  خاموش كردن آتش بايد حداقل يكي  از اين  اجزا را به طرق زير از آتش 
دوركنيد:

1-دور كردن منبع اكسيژن: مثًال: درها را به روى آتش ببنديد و يا شعله آتش را 
با استفاده از پتو يا ساير مواد غير قابل نفوذ، خفه كرده و مانع رسيدن اكسيژن به آتش 

شويد. 
كردن  خاموش  براى  مثًال  سوختنى):  ماده  كردن  سرد  (يا  گرما  كردن  دور   -2
احتراق داخل سيلندر سوييچ ماشين را خارج كنيد تا جرقه شمع قطع شود و يا با پاشيدن 

آب روى آتش ان را خنك كنيد. 
3-دور كردن ماده سوختنى (ايزوله كردن): مثًال براى خاموش كردن موتور ديزلى 
شير سوخت را ببنديد. يا مواد سوختنى را كه مى توانند به عنوان منبع سوخت براى آتش 

عمل كنند (مثل كاغذ و مقوا) را از مسير آتش دور كنيد. 

نكته:
 وسايل آتش نشانى براى حذف حداقل يكى از اين3 عامل طراحى شده اند. 

آتش نشانى به معناى كنترل و مهار آتش و سپس خاموش كردن آن مى باشد. 
اقدام براى آتش نشانى در هنگام شروع آتش موثر تر است، اين كار نه تنها مى تواند از 

توسعه آتش جلوگيري كند بلكه خسارات ناشي از آن را به حداقل مى رساند. 

گروه بندى آتش سوزى:
آتش سوزى ها با توجه به نوع موادى كه در آتش سوزى موثراند به گروه هاى زير 

تقسيم مى شوند:
احتراق معمولى مانند  A توسط موارد قابل  A: آتش سوزى هاى نوع  الف) نوع 

برگ، خاشاك، چوب و پارچه ايجاد مى شود. 
اين نوع آتش سوزى ها را بايد با استفاده از آب و يا مواد خاموش كننده آتش با 
پايه آبى و يا پوشاندن مواد قابل اشتعال توسط يك ماده خشك شيميايى چندمنظوره 

خاموش نمود. 
خاموش كننده هايى نظير مخازن آب تحت فشار، مواد شيميايى خشك چندمنظوره 

شكل 6- 1– مثلث آتش

A شكل 7-1- عاليم آتش نوع
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جهت خاموش كردن آتش هاى نوع A بسيار مناسبند. 
 

ب) نوع B: اگر آتش سوزى توسط مايعات قابل اشتعال مانند نفت، بنزين، گريس 
يا رنگ ايجاد گردد، آتش سوزى از نوع B مى باشد. 

آتش هاى نوع B را بايد توسط روش ((خفه كردن)) خاموش نمود. در نتيجه بايد 
كپسول هاى آتش نشانى استفاده شود كه پوششى بر روى مواد آتش زا ايجاد نموده و 

از اين طريق آتش را خاموش مى كنند. 
از موادى نظير مواد شيميايى خشك معمولى و يا چندمنظوره، دى اكسيد كربن 

جهت خاموش نمودن اين آتش ها استفاده مى شود. 
 

ج) نوع C: آتش سوزى هايى كه در تجهيزات برقى رخ مى دهد، از نوع C است. 
اين نوع آتش سوزى ها را بايد توسط يك ماده خاموش كننده نارسانا خاموش كرد تا 

از برق گرفتگى اجتناب شود. 
قبل از انجام هر كارى بايد سريع تر جريان برق را قطع كرد. موادى مانند مواد 

خشك شيميايى، دى اكسيد كربن براى خاموش نمودن اين گونه آتش ها مناسبند. 
 

و  ذرات  مانند  اشتعال  قابل  فلزات  توسط   D نوع  سوزى هاى  آتش   :D نوع  د) 
براده هاى فلزاتى مانند منيزيم، آلياژهاى پتاسيم و.......... رخ مى دهد. اين نوع آتش ها 
را بايد با خفه كردن آتش توسط تركيبات پودرى خشك كه در كپسول طراحى شده 

براى اين نوع آتش سوزى ها وجود دارند، مهار نمود. 

 وسايل آتش نشانى: 
وسائل مهم آتش نشانى عبارتند از:

الف) سطل حاوى شن و ماسه:
اين سطل ها داراى شن و ماسه هستند. گنجايش اين سطل ها 15-10 ليتر است 

كه در حال حاضر بيشتر در پمپ بنزين ها به كاربرده مى شوند. 
ب) كپسول هاى آتش نشانى:

كپسول هاى دستي (با حد اكثر 14 كيلو وزن يا 14 ليتر ظرفيت مواد خاموش كن) 
به وسيله اى گفته مى شود كه براي مبارزه با آتش سوزي ساخته شده و يك فرد به 
راحتى قادر به انتقال آن به محل آتش سوزى و استفاده از آن است. از كپسول هاى 
آتش  و شروع  اوليه  لحظات  در  آن ها مى توان  داخل  اطفائي  مواد  به  توجه  با  دستي 

سوزي و براي آتش سوزى هاى كو چك و موضعي استفاده نمود. 

انواع كپسول هاى آتش نشاني عبارتند از: 
هر كپسول، ويژه ى خاموش كردن نوع خاصى از آتش طراحى شده و استفاده نادرست 

ازآن ها ممكن است باعث مشتعل تر شدن آتش و بروز خسارات جبران ناپذيرى گردد. 

C شكل 9-1– عاليم آتش نوع

B شكل 8-1– عاليم آتش نوع
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نام كپسولتصوير كپسول
ABCD

چوب، كاغذ، برگ، 
پالستيك، پارچه 

نفت، بنزين، گريس، 
تجهيزات الكتريكىفلزات قابل اشتعالروغن، گازوئيل 

آب  

كف

پودر

دى اكسيد 
كربن  

جدول 1-1– نوع و موارد كاربرد كپسول هاى آتش نشانى
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جهت استفاده از اين كپسول ها بايد به بر چسب روى آن ها توجه شود چرا كه بر 
روى اين بر چسب ها اطالعاتى در مورد كپسول مورد استفاده نوشته شده است

 

كار در كارگاه: 
مشخصات قيد شده روى برچسب هاى نصب شده روى كپسول هاى موجود در 

اطراف خود را ياد داشت و به كالس ارايه دهيد. 

كپسول آتش نشانى بايد در محل هاى قابل مشاهده و دسترس، با بررسى هاى 
يا نماينده آتش نشانى، نصب شده و در  افراد آموزش ديده و  دقيق فيزيكى توسط 

اختيار افرادى قرار  گيرند كه با كاربرد آن ها آشنايى كافى داشته باشند. 

 نكته:
تعميرات و نگهدارى اين كپسول ها بايد توسط نماينده آتش نشانى و يا فردى 

آموزش ديده و به صورت دوره اى صورت پذيرد. 

نكات مهم در استفاده از كپسول هاى آتش نشانى عبارتند از:
به  نام كپسول به طور خوانا و  بر روى پالك حاوى  - درج دستورات كاربردى 

شكلى كه پالك به سمت خارج قرار گيرد. 
- مهر و موم ايمنى و كليه نشانگرهاى كپسول، سالم و دست نخورده باشد

- كپسول هميشه پر باشد (با وزن نمودن كپسول مشخص مى شود.)
وجود  كپسول  در  نازل  گرفتگى  يا  و  نشتى  خوردگى،  مانند  فيزيكى  - صدمات 

نداشته باشد. 
- درجه فشار و نشانگر آن، بايد محدوده فشار قابل كاربرد را نشان دهد     

نكته:
در صورتى كه بعد از بررسى هاى انجام 
گيرى،  قرار  محل  مورد  در  نقايصى  شده 
برچسب  به  مربوط  مشكالت  و  دسترسى 
گرديد  مشاهده  و...  كپسول  مشخصات 
اصالح  جهت  سريع تر  چه  هر  بايستى 

نواقص اقدام نمود. 

 شكل 10-1– برچسب هاى استاندارد به صورت 
نوار رنگى روى كپسول

 شكل 11-1- برچسب مشخصات كپسول 

شكل 12-1– پالك هاى مشخصات و تاريخ شارژ نصب شده روى كپسول 
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براى استفاده از خاموش كننده به روش زير عمل كنيد:
 1- در ابتدا آتش سوزى را تشخيص دهيد تا بتوانيد با استفاده از برچسب روى 
كپسول ها، كپسول مناسب را براى خاموش نمودن آتش انتخاب كنيد. بعد از انتقال 

كپسول به محل آتش سوزى، عمليات زير را به ترتيب انجام دهيد: 
2- خاموش كننده را به محل آتش سوزى انتقال دهيد. (فاصله مجاز قرار گرفتن 
در برابر آتش براى خاموش كننده آب 7متر (بيشترين پرتاب) و براى خاموش كننده 
كف2 متر (كم ترين پرتاب) و براى خاموش كننده گاز كربنيك و پودر شيميايى3 الى 

4 متر مى باشد.)
3- پين يا ضامن خاموش كننده را بكشيد 
4- خاموش كننده آماده عمليات مى باشد 

هر  كردن  مسلح  (طريقه  بگيريد  دردست  آماده  به صورت  را  كننده  5- خاموش 
خاموش كننده روى بدنه آن نوشته شده است)

6- اگر در مكان سربسته مى خواهيد عمليات اطفاء انجام دهيد توجه نماييد كه 
حتمًا بايد شعله را ديده و سپس از خاموش كننده مناسب استفاده كرد. 

7- براى اينكه دود و حرارت كمتر باعث ناراحتى شما شود مى توانيد به صورت 
خميده و سينه خيز به حريق نزديك شده و عمل اطفاء را انجام دهيد و سپس محل را 
ترك كنيد. (حتمًا يك دستمال خيس جهت خروج از محل آتش سوزى جلوى دهان 

خود بگيريد)
به موضع  رو  و  باد  به  باز عمليات مى نماييد مى بايستى پشت  در فضاى  8- اگر 

حريق قرار بگيريد 
9- اطفاء را از لبه آتش شروع وبا حركت بسمت جلو و حركت سريع نازل به طرفى 

(جارويى) ادامه دهيد. 

نكته:
روش درست استفاده كردن از كپسول آتش نشانى اين است كه آن را مستقيمًا 
اگر فقط شعله ها را هدف گيرى كنيد،  روى كانون آتش هدف گيرى و پخش كنيد. 

نتيجه مطلوبى نمى گيريد. 

 شكل 15- 1– طرز هدايت مواد خروجى از كپسول به لبه آتش

 شكل 13-1– نحوه خارج كردن ضامن كپسول

 شكل 14- 1– درج طرز استفاده روى 
كپسول
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نكته: 
خاموش كننده ها در مدت زمان كوتاهى خالى مى شوند لذا باييد آ نهارا با مهارت 
زياد به كار گرفت در غير اين صورت ماده داخل كپسول خيلى زود و بدون آنكه اثر 

مطلوبى بر روى حريق بگذارد تمام مى شود. 

نكته:
پس از هر بار استفاده از خاموش كننده (هرچند به مقدار اندك) بايد نسبت به شارژ 

آن سريع اقدام كنيد. 

ج) شيرهاى آتش نشانى:
اين شيرها به رنگ قرمز در مسير ورودى اماكن بزرگى چون بازارها و محالت قرار 
دارند. در هنگام آتش سوزى آتش نشان ها شيلنگ هاى خود را به آن متصل نموده و از 

آب لوله كشى شهرى براى خاموش كردن آتش استفاده مى كنند. 
 

د) جعبه هاى آتش نشانى:
 اين جعبه ها به رنگ قرمز، داراى قسمت شيشه اى در قسمت پايين كه با شكستن 
شيشه كليد جعبه برداشته شده و محتويات (شيلنگ هاى طوالنى كه به مخزن آبى غير از 

آب شهر متصل است، كپسول اطفاء حريق و شايد تبر) آن مورد استفاده قرار مى گيرد. 
يا اهرم كنترل   شيلنگ به شيرى متصل مى باشد و در سر آن نيز سر شيلنگ 
قرار دارد. بعد از باز كردن شير، سر شيلنگ را به طرف آتش گرفته و اهرم را به عقب 

مى كشيم تا آب به صورت فورانى روى آتش پاشيده شود. 

ه) در هاى ضد حريق:
 اين در ها در برابر حرارت هاى باال مقاوم بوده و تا كاهش دما و اطفاء حريق بسته 

مى مانند و از اين رو الزم است به راه هاى خروج اضطرارى ختم شوند. 

و) آبپاش ها: دستگاهي است سقفي كه در آن ها از آب، CO2 و . .  به 
هنگام خاموش كردن آتش استفاده مى كنند، 

در هنگام آتش سوزى حسگرهاى حساس به حرارت شير را باز كرده و آب يا مواد 
شيميايى روى آتش پاشيده مى شود. ضمنا با نصب سيستم هاى هشدار دهنده مى توان 

هم زمان از وقوع آتش نيز مطلع گرديد. 

ز) سيستم هشدار آتش سوزى:
 سيستم اعالم آتش سوزى يك تكنولوژى الكترونيكى در ايمن سازى محيط و 
آگاهى از عوامل منجر به آتش سوزى در ثانيه هاى اوليه مى باشد. اين سيستم با استفاده 
از آشكارگر حساس به دود، حرارت، شعله، و يا گاز مى تواند عوامل منجر به آتش سوزى 
را در ثانيه هاى اوليه احساس و با به صدا در آوردن سيستم هاى هشدار دهنده يا مطلع 

 شكل 18- 1– نحوه باز كردن شير آتش نشانىكردن افراد آنان را نسبت به كنترل آتش كمك كند. 

 شكل 16- 1- شير آتش نشانى

شكل 17- 1- آتش نشان ها در حال خاموش 
كردن آتش به وسيله شيلنگ متصل به شير
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موجب  ديگر  طبيعى  حادثه  هر  از  بيش  كه  است  حوادثى  از  يكى  سوزى  آتش 
مرگ مى شود. با رعايت نكات ايمنى قبل، حين و بعد از وقوع آتش سوزى، مى توانيد 

خسارت هاى مالى و جانى حادثه را كاهش دهيد. 
  

نكات ايمنى قبل از وقوع آتش سوزى عبارتند از:
- اصل دورى مواد قابل اشتعال از وسايل آتش زا را در تمام تأسيسات، تعمير گاه 

و كارگاه رعايت كنيد.
- براى كارگاه و تعميرگاه درهاى خروج اضطرارى پيش بينى كنيد و وسايل آتش 

نشانى را به طور دوره اى كنترل كنيد.
- برنامه خروج اضطرارى و گريز از آتش را حداقل دو بار در سال تمرين كنيد.

- حتمًا، هنگام خروج از محل، شير اصلى ورودى گاز به تعميرگاه را ببنديد.
يا شعله)  (دود، حرارت  از آشكارگر  احتمالى،  از آتش سوزى  باخبر شدن  - براى 

استفاده كنيد و نسبت به نصب آن در تعميرگاه اقدام كنيد.
- كپسول آتش نشانى مناسبى در تعميرگاه داشته باشيد و در مورد نحوه ى استفاده 

از آن، آموزش ببينيد. 
در  كنيد.  خوددارى  تعميرگاه  در  اشتعال  قابل  گازهاى  و  مايعات  نگهدارى  - از 
از تعميرگاه قرار  اين مواد را در ظروف درسته حتى اال مكان در خارج  صورت لزوم 

دهيد.
- وسايل برقى و اتصاالت آن ها را به كمك متخصصين به دقت كنترل كنيد تا از 

استاندارد بودن آن ها مطمئن شويد.
- به محض مشاهده سيم هاى لخت، آن ها را به كمك متخصصين ترميم كنيد.

نكات ايمنى هنگام آتش سوزى عبارتند از:
و  خود  جان  نجات  براى  سوزى،  آتش  با  شدن  رو  روبه  هنگام  عمل  - سرعت 

مصدومان احتمالى، كامًال حياتى است. 
- سعى كنيد كه افراد را از تعميرگاه بيرون ببريد.

- با رعايت جوانب احتياط به خاموش كردن آتش بپردازيد.
- به هيچ وجه وارد ساختمان آتش گرفته نشويد مگر آنكه مجهز به ماسك تنفسى 

باشيد و كاربرد آن را بدانيد.
- اگر به هر دليل ناچار هستيد وارد اتاق پر از دود شويد، ابتدا مطمئن شويد جانتان 

به خطر نخواهد افتاد.
- قبل از فرار از اتاقى كه در آن بسته است، در را لمس نماييد. اگر داغ باشد از 

خروجى هاى ديگر استفاده كنيد.
- اگر دود، حرارت يا شعله هاى آتش مسيرهاى خروجى شما را مسدود كرده است 
پنجره كمك  از طريق  پارچه سفيد  از  استفاده  با  تنها  بمانيد.  اتاق  ببنديد و در  را  در 
بخواهيد. اگر در اتاق تلفن وجود دارد با اداره آتش نشانى تماس بگيريد و موقعيت خود 

را خبر دهيد.  شكل21-1– آتش نشان با تجهيزات كامل ايمنى

شكل 19-1– نازل آبپاش

شكل20-1– ورود آتش نشان با ماسك به 
اتاق دود
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- زمانى كه در جريان آتش سوزى واقع مى شويد، با حفظ خونسردى تمام تهويه هاى تعميرگاه را خاموش 
كنيد تا به اين ترتيب از ورود اكسيژن به داخل ساختمان جلوگيرى شود.

الياف مصنوعى و  بايد لباس هاى داراى  افرادى كه در جريان آتش سوزى واقع شده اند  يا  - امدادگران و 
پالستيكى را از خود دور كنند.

- در خاموش كردن آتش سوزى هاى ناشى از سوخت هاى نفتى، از آب استفاده نكنيد.
- شىء مشتعل را حركت ندهيد. شعله را با شن، نمك، پتوى نمناك يا پوشش هاى ديگر خفه كنيد.

نكات ايمنى بعد از وقوع آتش سوزى و نجات مصدوم از اتاق پر دود عبارتند از:
1- ابتدا مطمئن شويد براى نجات مصدوم، جان خود را به خطر نمى اندازيد.

2- طناب نجات را به كمر خود ببنديد و آن را به دست يكى از حاضران بدهيد.
3- نشانه هاى قراردادى بين خود و كسى كه طناب را در دست دارد برقرار كنيد تا زمانى كه عالمت داديد 
شما را بيرون بكشد. بهترين روش اين است كه طناب را به صورت دائم در حالت كشيده نگه داريد و در هنگام 

خطر، آن را شل كنيد تا فرد متوجه خطر شود و شما را بيرون بكشد.
4- براى نجات جان مصدوم از اتاق آتش گرفته اى كه در آن بسته است بايد قبل از ورود، با لمس در اتاق، 
حرارت را بسنجيد. اگر داغ باشد وارد اتاق نشويد و اگر داغ نباشد، قبل از ورود به اتاق چند نفس عميق بكشيد 
تا ريه خود شما پر اكسيژن شود. سپس با شانه خود از پهلو به در، ضربه بزنيد. آن را باز كنيد و در همين حال 
صورت خود را برگردانيد. اتاق ممكن است پر از هواى سوخته فشرده باشد و احتمال دارد هر لحظه انفجارى رخ 
دهد. اگر دود كامًال متراكم باشد روى زمين سينه خيز برويد؛ زيرا با توجه به اينكه هواى داغ باال مى رود، ممكن 

است اليه اى از هواى تميز در كف اتاق وجود داشته باشد.
5- مصدوم را بگيريد و با توجه به رعايت تمام جنبه هاى ايمنى به سرعت به سمت در خروجى بكشيد. لباس 

سوخته مصدوم را با استفاده از پتو، گليم و يا كت خاموش كنيد.
6- اگر مصدوم هشيار باشد كامًال از او مراقبت كنيد؛ زيرا ممكن است، بر اثر نيم سوز شدن اشياى داخل اتاق، 

گاز منواكسيد كربن در هواى اتاق پراكنده شده باشد و اين امر بر هوشيارى مصدوم به تدريج تأثير مى گذارد.
7- اگر تنفس مصدوم قطع شود بالفاصله تنفس مصنوعى را شروع كنيد و سپس مصدوم را به بيمارستان 

برسانيد.
8- اگر مصدوم در پاركينگ بسته اى كه ماشين يا موتور در آن روشن است گرفتار شده است، در پاركينگ 
را باز كنيد تا دود از پاركينگ خارج و هواى تازه به اندازه كافى وارد شود. نبايد وارد چنين محل هايى شويد مگر 

آنكه مطمئن شويد خطرى جان شما را تهديد نخواهد كرد.



واحـد  كـار 2

 كمــك هـاى اولـيه 
توانـايي: پيشگيـري از حوادث و انجـام كمـك هاى اولـيه

اهـداف رفـتاري: فراگيـر پس از پايان اين درس بايـد بتوانـد:
 

 وسايل داخل جعبه كمك هاي اوليه بيان كند.. 
انواع بانداژ كردن را توضيح دهد. 

انواع حوادث ناشي از كار را توضيح دهد. 
 اصول كمك هاى اوليه را توضيح دهد. 
  روش هاي حمل مصدوم را بيان كند. 

عملىنظرى
13

زمـان آمـوزش (ساعـت)
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1-2- حوادث ناشى از كار 
به طور كلى مسايلى كه در صورت رعايت نكردن بهداشت و ايمنى در محيط كار به وجود مى آيند در دو گروه بيمارى هاى 

شغلى و حوادث ناشى از كار طبقه بندى مى شوند.
در بسيارى از كشورهاى صنعتى، سومين علت مرگ و مير و ضايعات انسانى، حوادث ناشى از كار است. بدين معنى كه پس 

از بيمارى هاى قلبى و سرطان، حوادث ناشى از كار باالترين رقم تلفات را دارد. 
حادثه يعنى رويداد، واقعه و پيش آمد ناگوار و ناخوش آيند پيش بينى نشده اى كه خارج از نظم عمومى كار به وقوع مى پيوندد 

و خسارات مالى و جانى در بر دارد. 
حادثه، زمانى اتفاق مى افتد كه يكى از موارد زير صادق باشد:

 ناتوانى از پيش بينى وقوع حادثه
 ضعف در مقابله با حادثه

 ناتوانى براى فرار از حادثه

علل وقوع حادثه:
 در بروز حوادث، علل و عوامل زيادى دخالت دارند، به طور كلى به چند گروه زير مى توان آن ها را تقسيم نمود:

الف) عوامل فردى:
كه بيش تر ناشى از رعايت نكردن جنبه هاى ايمنى، حالت نامساعد روانى شاغل، آمادگى نداشتن شاغل براى شغل مورد نظر، 

استفاده نادرست از وسايل ايمنى يا استفاده نكردن از آن هاست

ب) عوامل محيطى:
 دستگاه و ابزارهاى نامناسب، وضعيت نامناسب ساختمان، گرماى شديد، سرماى شديد 

ج) عوامل مديريتى: 
فراهم نكردن شرايط شغلى ايمن و مناسب، انتخاب نامناسب دستگاه ها و ابزارهاى مناسب و آماده نكردن وضعيت مطلوب 

ساختمان، تا مين نكردن لوازم و وسايل ايمنى، بى توجهى نسبت به مسايل بهداشتى 
بررسى ها نشان مى دهند كه بيش ترين موارد بروز حوادث مربوط به عواملى مانند: گرماى شديد، سرماى شديد، انفجار، آتش 
سوزى، بخار آب محيط، برخورد با ماشين هاى نا امن، مسموميت در اثر بخار ها سمى، وجود موانع، سقوط، سرخوردن و مانند 

اين هاست. 
پاره اى از عوامل هم به طور غير مستقيم در بروز حوادث دخالت دارند. براى نمونه، خستگى مفرط، نارضايتى شغلى، اجتماعى 
و خانوادگى، مشكالت مالى، عصبانيت، نور، صدا، سرعت زياد كار با ماشين ها، كم تجربگى و مهارت كارگران، بها ندادن به اصول 

ايمنى و مانند اين ها كه در بيش تر موارد قابل پيشگيرى هستند.  

روش هاى پيش گيرى از حادثه 
براى پيش گيرى از بروز حادثه، راه هاى گوناگونى وجود دارد كه مهم ترين آن ها عبارتند از:

 - پيش بينى حادثه و جلوگيرى از بروز آن با بر قرار كردن نظم كارگاهى، رفع موانع مختلف بر سر راه كاركنان، رفع لغزندگى 
زمين، رفع عوامل سقوط، تعيين نقاط حادثه خيز در ساختمان و دستگاه ها، دادن هشدار به كاركنان با عاليم استاندارد، جايگزين 

كردن موارد و روش هاى مخاطره آميز با روش هاى سالم است.
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به  امداد رسانى هرچه سريع تر  براى  امكانات پزشكى اطراف محل  -  شناسايى 
افراد حادثه ديده مى باشد.

- سعى در ايجاد انگيزه هاى رفتارى براى كاركنان، به منظور كاربرد وسايل ايمنى 
و حفاظتى و تفهيم اين موضوع به آنان كه حتما بايد اول حادثه رخ دهد و بعد وسايل 

ايمنى مورد استفاده قرار گيرد. 
 - رعايت ساعات كار موظف و اختصاص دادن فواصل استراحت به هنگام انجام 

كارهاى سخت و مخاطره آميز، الزم است.
- آموزش كاركنان با انواع حادثه در محيط كار و چگونگى بروز آن و هم چنين 
آشنا نمودن كارگران با وسايل ايمنى مانند: عينك، دستكش، كفش ايمن، لباس كار 
و.... ، و اطمينان از اين كه كاركنان به خوبى به اهميت و طرز كاربرد اين وسايل آگاهى 

دارند و در آنان انگيزه هاى رفتارى براى استفاده از اين وسايل به وجود آمده است. 
محل  دادن  اختصاص  ايمن،  محيطى  ايجاد  اوليه،  كمك هاى  وسايل  - تامين 
مناسب به استراحت كاركنان و ايجاد محيطى همراه با دوستى و تفاهم بين كاركنان. 

2-2- كمك هاى اوليه 

اهداف كمك هاى اوليه: 
الف) نجات و زنده نگه داشتن شخص مصدوم يا بيمار 

ب) جلوگيرى از شدت يافتن عارضه 
ج) كمك به بهبود حال بيمار تا رسيدن گروه امداد و يا رسيدن مصدوم به مراكز درمانى 

خصوصيات امدادگر: 
همه افراد مى توانند با آموختن اصول كمك هاى اوليه و انجام كمك صحيح و به 
موقع، چه بسا باعث جلوگيرى از مرگ حتمى مصدومين و يا جلوگيرى از ازدياد و شدت 

يافتن عوارض مختلف گردند. 
امدادگر بايد:

 سرعت عمل داشته و در هر حادثه به سرعت از وضع بيمار و نوع حادثه اطالعاتى 
كسب نموده و اقدام به نجات بيمار نمايد. 

 در هر حادثه خونسردى خود را حفظ نموده و با آرامش دست به كار شود. 
 به روحيه بيمار توجه نموده و سخنانش تسلى بخش بوده و رفتارش اطمينان بخش 

و تمام با دلسوزى مى باشد. 
 در كارش وارد بوده و با اصول كمك هاى اوليه آشنا باشد و بداند كه در هر حادثه 

به چه نحو بايد عمل كند. 
نكته: 

آموزش كمك ها اوليه از جمله آموزش هايى است كه عموم مردم كم وبيش به 
آن نياز دارند، باگذراندن دوره هاى مربوط خواهيد توانست در موارد ضرورى فردى را 

نجات دهيد يا از آسيب جدى به او جلوگيرى كنيد. 

شكل 1-2– جعبه كمك هاى اوليه
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جعبه كمك هاى اوليه:
جعبه كمك هاى اوليه يكى از وسايل و لوازمى است كه بايستى در هر تعمير گاه، كارگاه، 
خانه، نهادها و ارگان ها، خصوصاً مدارس وجود داشته باشد تا در مواقع لزوم بتوان تا رسيدن 
پرسنل اورژانسى يا رساندن مصدوم به مراكز درمانى از آن استفاده كرد. ضمناً وسايل و داروهايى 

كه مورد مصرف بيشترى دارند و ضرورى هستند بايد در اين جعبه نگهدارى شوند. 

لوازم ضرورى جعبه كمك هاى اوليه: 
لوازم و داروهاى مورد نياز كه بايستى در جعبه كمك هاى اوليه جاى داده شود 

عبارتند از: 
 محلول ضد عفونى كننده

 الكل سفيد (ضد عفونى كننده) 
 پنبه 

 گاز يا تنظيف استريل در ابعاد مختلف 
 باند يا نوار در اندازه هاى مختلف 

 محلول آمونياك (محرك تنفسى) 
 درجه تب (ترمومتر)

 قيچى 
 پنس 

 تخته شكسته بندى كوچك و بزرگ (آتل)
 باند سه گوش و باند نوارى 

 كيسه آب گرم (مبارزه با سرما يا درد) 
 نوارهاى كوچك كه براى پانسمان زخم هاى كوچك و خراش ها به كار مى رود. 
 لوكوپالست يا نوار چسب كه براى بستن و ثابت نگه داشتن پانسمان به كار مى رود. 

 گيالس چشم  شويى 
 آئينه  كوچك 

 پنس يا انبرك 
 صابون و حوله و كبريت 

خون ريزى: 
خارج شدن خون از شرائين، وريد ها و مويرگ ها را خون ريزى مى گويند. در اثر ايجاد 
زخم در بدن خون ريزى اتفاق مى افتد. زخم هايى كه باعث خون ريزى مى گردند عبارتند از:

الف) زخم هاى باز: 
هرگاه در اثر عوامل مختلف قسمتى از پوست بدن تغيير شكل دهد و اين تغيير 
شكل باعث خروج خون از بدن شود ايجاد زخم باز مى نمايد. در اين نوع زخم خون ريزى 

از بدن قابل روئيت است. 

انواع زخم هاى باز عبارتند از:
زخم هاى شكافدار يا بريدگى ها، زخم هاى پاره پاره، زخم هاى كنده، خراشيدگى، 

زخم هاى سوراخ شده، زخم گلوله، زخم خنجر 

شكل2-2- لوازم موجود در جعبه كمك هاى اوليه
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در زخم هاى باز به روش زير عمل كنيد:
1) با محلول هاى استريل مانند سرم شستشو يا نرمال سالين، بتادين يا آب جوشيده 

ولرم، گرد، غبار و آلودگى را از روى زخم بشوييد. 
2) زخم هاى باز را بالفاصله با يك پوشش استريل مانند گاز يا هرگونه پارچه تميز 

ديگر بپوشانيد. (پانسمان)

نكته:
در صورتي  كه  به  پانسمان  استريل  دسترسي  نداريد، مي توانيد با هر پارچه  تميز و 

بدون  ُكرك ، يك  پانسمان  موقتي  بسازيد.

انواع پانسمان عبارتند از:
و  موقتى  پانسمان  گاز،  داراى  پانسمان  استريل،  غير  پانسمان  استريل،  پانسمان 

پانسمان چسب دار. 

پانسمان استريل به روش زير انجام مى شود:
1) چسب  روي  پوشش  را باز كرده ، پوشش  را كنار بزنيد. باند را از حالت  پيچيده  باز 

كنيد و مراقب  باشيد كه  رول  رها نشود و به  اليه  پانسمان  دست  نزنيد. 

شكل 4-2- پيچيدن باند روى اليه پانسمانى شكل3-2– استفاده از اليه پانسمانى

شكل 6-2– گره زدن دو سر ودم باند به همشكل 5-2– پيچيدن باند  
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2) با گرفتن  دو طرف  باند، اليه  پانسماني  را باز كنيد و آن  را مستقيمًا روي  زخم  
قرار دهيد. 

3) انتهاي  كوتاه  (دم ) باند را يك  بار به  دور اندام  و پانسمان  بچرخانيد تا آن  را 
محكم  كنيد. 

را  پانسمان   اليه   تمام   تا  بچرخانيد  اندام   دور  به   را  باند  (سر)  ديگر  انتهاي    (4
بپوشانيد. دم  باند را به  حال  آويزان  قرار دهيد. 

 5) براي  مستحكم  كردن  باند، دو انتهاي  آن  را گره  بزنيد. گره  را مستقيمًا روي  
اليه  پانسمان  ايجاد كنيد تا فشار پايداري  روي  زخم  اعمال  شود. 

6) پس  از محكم  كردن  باند، گردش  خون  را در قسمت هاي  پايين  كنترل  كنيد. اگر 
باند را خيلي  سفت  بسته ايد، آن  را شل  كنيد. 

پانسمان هاي  غير استريل به روش زير انجام مى شود: 
در صورتي  كه  به  پانسمان  استريل  دسترسي  نداريد، مي توانيد از وسايلي  مثل  پوشش  
گازدار يا هر نوع  پارچه  تميز بدون  ُكرك  استفاده  كنيد. براي  جذب  خون  و ساير مايعات  
روي  آن  پنبه  بگذاريد. در هنگام  استفاده  از پانسمان  غير استريل دقت  كنيد كه  وسيله اي  
را كه  به  كار مي بريد، تميز باشد. در صورت  امكان ، دستكش  يك بار مصرف  بپوشيد و 
انگشتان  خود را از قسمتي  از سطح  پانسمان  كه  در تماس  با زخم  خواهد بود، دور نگه  

داريد. به  منظور فشار آوردن  روي  زخم ، پانسمان  را با نوارچسب  يا باند محكم  كنيد. 

نكته:
هرگز چسب  نواري  را دور تا دور اندام  يا انگشت  نبنديد چون  اين  كار، گردش  خون  

را مختل  مي كند. 
قبل  از استفاده  از چسب  نواري ، از مصدوم  بپرسيد نسبت  به  چسب  آلرژي  نداشته  

باشد. اگر آلرژي  داشت، از باند استفاده  كنيد. 
پانسمان هاي  داراي  گاز به روش زير انجام مى شود:

1) كناره هاي  پوشش  گازدار را گرفته ، آن  را مستقيمًا روي  زخم  قرار دهيد. 
2) با يك  اليه  پنبه ، روي  پانسمان  گازدار را بپوشانيد. 

3) گاز و پوشش  روي  آن  را با نوار چسب  يا باند رولي  محكم  كنيد. 

شكل 8-2– قرار دادن پوشش پنبه اى

شكل 7-2– قرار دادن گاز روى زخم

شكل 9-2– محكم كردن پانسمان با نوار چسب

شكل 12-2–گره زدن انتهاى پارچه شكل 11-2– پوشاندن زخم با پارچهشكل 10-2– باز كردن پارچه پانسمان
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پانسمان هاي  موقتي به روش زير انجام مى شود:  
1) لبه هاي  پارچه  را بگيريد. پارچه  را باز كرده ، مجدداً تا كنيد تا سطح  داخلي  آن  

رو به  بيرون  قرار بگيرد. 
مقدار  لزوم ،  صورت   در  بدهيد.  قرار  زخم   روي   مستقيمًا  را  پارچه اي   پوشش    (2

بيشتري  پارچه  روي  اين  پوشش  قرار بدهيد. 
3) اين  پوشش  را به  كمك  يك  باند يا يك  نوار پارچه اي  تميز (مثل  روسري  يا 

شال ) محكم  كنيد. 

پانسمان هاي  چسب دار به روش زير انجام مى شود: 
چسب  زخم  براي  پانسمان  كردن  خراش ها و بريدگي هاي  كوچك  مفيد است . اين  
چسب ها از يك  اليه  گازدار يا سلولزي  به  همراه  يك  نوار چسب دار تشكيل  شده اند كه  
اغلب  در بسته هاي  مجزاي  استريل  قرار داده  مي شوند. چسب هاي  زخم  در اندازه هاي  
تهيه   آرنج   و  پاشنه   انگشتان ،  نوك   در  استفاده   براي   گوناگون   اشكال   به   و  مختلف  

مي شوند؛ بعضي  از انواع  آن ها ضدآب  هستند. 

نكته:
هميشه  از مصدوم بپرسيد كه  آيا نسبت  به  پانسمان هاي  چسب دار آلرژي  دارد يا 

خير. 

1) پوست  اطراف  زخم  را تميز و خشك  كنيد. چسب  زخم  را باز كرده ، نوارهاي  
محافظ  دو طرف  آن  را بگيريد به طورى كه  اليه  پوششي  آن  رو به  پايين  باشد. 

2) نوارهاي  محافظ  را آن قدر بكشيد كه  اليه  پوششي  مشخص  شود ولي  نوارها را 
كامًال برنداريد. بدون  دست  زدن  به  سطح  اليه  پوششي ، آن  را روي  زخم  بگذاريد. 

پايين   به   را  لبه هاي  چسب  زخم   را بكشيد و سپس   نوارهاي  محافظ   با دقت    (3
فشار دهيد. 

نكته: 
در مورد زخم هاى خون ريزى دهنده لخته خون هاى روى زخم نبايد با كشيدن گاز 

و غيره جدا شود چون باعث ايجاد خون ريزى مجدد مى شود. 

نكته:
كزاز بيمارى خطرناكى است كه معموًال در اثر وجود باكترى كزاز (تتانوس) در خاك 
و ورود آن به زخم ايجاد مى شود. اين باكترى در زخم يك سم خطرناك توليد مى كند كه 
سبب آسيب به دستگاه عصبى و فلج شل و يا اسپاسم و گرفتگى عضالت (به خصوص 
فلج عضالت تنفسى) مى شود. چون درمان كزاز بسيار مشكل است، بهترين كار پيشگيرى 
با واكسيناسيون مى باشد. درصورتى كه بيش از 10 سال از تاريخ آخرين واكسن مصدوم 

گذشته باشد، بايد هم واكسن كزاز و هم پادتن ضد كزاز تزريق كند. 

شكل 13-2– پانسمان چسب دار
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كار در كارگاه: 
هنرجويان زير نظر هنرآموز نسبت به انجام انواع پانسمان اقدام نمايند. 

ب) زخم هاى بسته: 
زخم بسته عبارت است از صدمه و ضايعه ديدن بافت هاى داخلى بدن، بدون اينكه 
راه ارتباطى به بيرون و سطح بدن داشته باشند. اين زخم ها معموًال نتيجه تحت فشار 

قرار گرفتن به وسيله اشياء سنگين مى باشد. 

انواع زخم بسته عبارتند از:
زخم هاى كوفتگى (كوبنده)، زخم هاى له شده (له شدگى) 

كوفتگى شايع ترين نوع زخم بسته است كه نياز به كمك هاى اوليه سريع ندارد. 
ولى اگر اين كوفتگى در نقاط حساس و حياتى بدن همچون گردن، شكم و پهلوها 
باشد نياز به بررسى بيشتر دارد. لذا بهترين اقدام براى اين گونه افراد انتقال به مركز 

درمانى جهت معاينه كامل مى باشد. 

نكته:
قبل از انتقال در صورت نياز درمان شوك (در صورت وجود عاليم شوك) براى 

مصدوم بايد انجام گيرد. 

عاليم شوك عبارتند از:
بسيار  نبض  تنفس سريع،  پا،  و  پريدگى صورت، سرد شدن دست   شامل رنگ 

سريع و ضعيف و فشارخون پايين مى باشد. 

خون ريزى در انواع مختلف اتفاق مى افتد كه عبارتند از:
خون ريزى خارجى، خون ريزى داخلى

خون ريزى خارجى در سطح بدن اتفاق مى افتد و خروج خون از محل زخم قابل 
رويت مى باشد.

براى كمك هاى اوليه در خون ريزى خارجى به روش هاى زير عمل كنيد: 
اين  به  از طريق فشار مستقيم است و  مؤثرترين روش در كنترل خون ريزى   -
طريق انجام مى شود كه روى موضع را 10 تا 15 دقيقه بدون برداشتن دست و يا كم 
كردن فشار ادامه دهيد، فشار ثابت و محكمى به زخم وارد آوريد تا خون ريزى قطع 
شود. همين كه خون ريزى مهار شد، باندى را محكم بر سطح زخم پيچيده و «پانسمان 

فشارى» ايجاد كنيد. 
5- روى بانداژ قبلى يك بار ديگر باند بپيچيد.

4- اگر خون از بانداژ عبور كرد و بيرون زد،

3- و روى پارچه را محكم بانداژ كنيد.

2- روى آن را يك پارچه چند اليه گذاشته خوب فشار دهيد.

1- از زخم شديداً خون مى آيد. 

شكل 14-2– مراحل كنترل خون ريزى شديد
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نكته:
 اگر براى خون ريزى حاد از پانسمان فشارنده استفاده كرده ايد 
امتحان  ديده،  ناحيه ضايعه  انتهاى  در  درست  را،  مجروح  نبض 
كنيد چرا كه ممكن است در اثر فشار زياد، جريان خون در دست 
و يا پاى مجروح متوقف شود. اگر نبض بيمار را احساس نمى كنيد 
فشار را كمى كاهش داده تا مجدداً جريان خون برقرار شود، بايد 
به طور مداوم در ضمن درمان نبض مجروح را كنترل كنيد. در 
بعضى موارد قطع يك سرخرگ اصلى جريان خونى را كه براى 

ايجاد ضربان الزم است متوقف مى كند. 

- روش فشار مستقيم ممكن است به دليل شدت جراحت 
وارده و يا نوع زخم غير ممكن باشد و يا به دليل خون ريزى بيش 
از حد نتواند خون ريزى را كنترل كند. در اين گونه موارد بر روى 
از محل خون ريزى جايى كه  باالتر  سرخرگ اصلى در نقطه اى 
(نقاط فشار) فشار  از روى يك استخوان عبور مى كند  سرخرگ 
وارد مى كنيم تا خون به قسمت زخم نرسد و آنقدر فشار مى دهيم 
تا خون ريزى قطع شود. البته فشار بر روى سرخرگ نبايد بيش از 

10 دقيقه طول بكشد. 

- باالتر از سطح قلب قرار دادن عضو مجروح كه اين عمل 
راحتى  به  باشد  پا  ساق  يا  دست  در  خون ريزى  اگر  مخصوصًا 
امكان پذير است. كه به علت نيروى جاذبه فشار خون ريزى كمتر 
مى شود. در صورت وجود شكستگى در عضو استفاده از اين روش 

محدوديت دارد 
- بستن تورنيكه فقط زمانى انجام مى شود كه كوشش هاى 
مواقعى  در  يا  و  نشود  واقع  موثر  خون ريزى  كنترل  قبلى جهت 
كه اندام قطع گرديده و نگرانى در مورد از بين رفتن بافت هاى 
پايين تر از محل بستن تورنيكه نباشد. تورنيكه را گرو و شريان بند 
به  دستمالى  يا  پارچه  روش  اين  براى  مى گويند.  نيز  رگ بند  يا 
طورى  خون ريزى  محل  از  باالتر  را  سانتى متر   5 حدود  پهناى 
مى بنديم كه خون ريزى قطع شود و بيمار را سريعًا به بيمارستان 
مى رسانيم. اين روش فقط در اندام ها (دست و پاها) قابل استفاده 
است و بيشتر از 1/5 ساعت نبايد طول بكشد چون باعث تخريب 
بافت پايين تر از آن مى شود. و براى جلوگيرى از عوارض آن بهتر 

است هر 15 دقيقه يك بار باز شده و دوباره بسته شود. 
 

شكل 16-2– قرار دادن پاى مجروح باالتر از بدن

 شكل 15-2– محل نقاط فشار در بدن
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اقدامات اورژانس در خون ريزى خارجى در اثر ورود يك شئ خارجى برنده عبارتند از: 
بيرون  زخم  از  را  خارجى  جسم  نبايد  دارد  وجود  زخم  در  خارجى  جسم  كه  موقعى 
كشيد چون باعث تشديد خون ريزى مى شود. بعضى مواقع خون ريزى خارجى در اثر ورود 
يك شئ خارجى برنده مانند تركش، قطعه تيز و يا چاقو ايجاد مى شود كه ممكن است 
در محل زخم باقى مانده باشند. كنترل اين نوع خون ريزى ها در صحنه حادثه مانند ساير 
خونريزى هاى خارجى است به جز اينكه هيچ گاه نبايد جسم خارجى باقى مانده را خارج كرد 
در اين موارد دور تا دور انتهاى بيرونى جسم خارجى را آنقدر گاز تميز يا يك حوله لوله شده 
قرار مى دهيم تا بلندى پانسمان با انتهاى جسم خارجى هم سطح شود سپس روى آن را 

باندپيچى كرده و از روش هاى ديگر كنترل خون ريزى خارجى نيز استفاده مى كنيم. 
اوليه  مراحل  در  دچار شوك مى شود.  است،  داده  از دست  زيادى  شخصى كه خون 
فرد بى قرار و مضطرب است ولى كم كم با پيشرفت شوك فرد گيج و خواب آلوده شده و 
نهايتاً كامالً بيهوش مى شود. از جمله نشانه هاى شوك ضربان قلب سريع، تنفس سريع 
و سطحى، پوست سرد و مرطوب و مجروح، پرخاشگر، مضطرب و آشفته مى شود و شايد 

تغييرى در سطح هشيارى اش ايجاد شود. 
حتى اگر خون ريزى به ظاهر جدى نباشد ولى نشانه هاى شوك در مجروح ديده شود، 
نشانه هاى شوك،  بروز  از  قبل  بايد  در هر صورت شما  بود.  خون ريزى خطرناك خواهد 
درمان را شروع كنيد. چرا كه وقتى شوك ايجاد شود، ممكن است ديگر درمان موثر واقع 
نشود. با ديدن هرگونه خون ريزى شما بايد خود را براى مقابله با شوك وبا گسترش آن 

آماده كنيد. 
 3-4- جابه جا كردن  بيمار:

به  همان  صورتي  كه  هست،  را  بايد وضعيت  مصدوم  پزشكي   تا رسيدن  كمك هاي  
حفظ  كنيد. 

پيش  از آنكه  به  جابه جايي  مصدوم  فكر كنيد بايد تصميم  بگيريد كه  آيا اين  شخص  در 
معرض  خطر فوري  هست  و نياز به  جابه جايي  دارد يا خير. اگر يقين  داريد كه  جابه جا كردن  
مصدوم ، ضروري  است ، بايد نيروهاي  كمكي  و تجهيزات  موجود را بررسي  كرده ، ارزيابي  

كنيد كه  انجام  اين  عمل  تا چه  اندازه  مي تواند مشكل  باشد. 

شكل 17-2– مراحل بستن تورنيكه به باز,
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وضعيت هاي  اورژانس  در انتقال مصدوم:
چهار وضعيت  اورژانس  وجود دارد كه  در اين  موارد، مصدوم  را بايد به  سرعت  از خطر 

دور ساخت . 

نكته:
اين  كار را تنها در صورتي  انجام  دهيد كه  مطمئن  هستيد خود را به  خطر نخواهيد 
انداخت  و نيز آموزش هاي  مناسب  را پشت  سر گذاشته ايد و به  تجهيزات  كافي  دسترسي  
داريد. اگر به  اين  منابع  دسترسي  نداريد، بايد به  جاي  تالش  براي  نجات  جان  مصدوم  به  

تنهايي ، با گروه  خدمات  اورژانس  تماس  بگيريد. 

وضعيت هاي  اورژانس  به  شرح  زير هستند: 
- زماني  كه  مصدوم  در داخل  آب  و در معرض  خطر فوري  غرق  شدن  است. 

- زماني  كه  مصدوم  در محلي  است  كه  دچار آتش  سوزي  شده  يا پر از دود است. 
- زماني  كه  مصدوم  در معرض  خطر ناشي  از بمب  يا اسلحه  گرم  است . 

- زماني  كه  مصدوم  در داخل  يا نزديك  به  يك  ساختمان  يا هر چيز در حال  فرو ريختن  است . 

روش هاي  عملي  براي  جابه جايي  و نقل  و انتقال  مصدوم: 
روشي  كه  براي  كمك  به  مصدوم  به  كار مي بريد، بر حسب موقعيت ، وضعيت  مصدوم  
و اين  كه  آيا به  نيروهاي  امدادي  يا تجهيزات  كافي  دسترسي  داريد يا خير، فرق  مي كند. 
هميشه  برنامه  دقيقي  براي  جابه جايي  طراحي  كنيد و اطمينان  حاصل  كنيد كه  مصدوم  و 

امدادگران  براي  عمليات  جابه جايي  آمادگي  دارند. 

نكته:
در موقع حركت دادن مصدوم كه نوع عارضه او معلوم نيست و يا بيهوش گرديده است 
بايد تصور كنيد كه مصدوم شكستگى كمر و ستون فقرات دارد و نكاتى را كه در حمل اين 

گونه مصدومين بايد در نظر داشت رعايت كنيد. 

برانكارد است در شكل  آسان مى سازد  را  مناسبى كه حمل مصدوم  از وسايل  يكى 
18-2 روش آماده كردن دو برانكارد ساده نشان داده شده است. 

شكل 18-2– درست كردن برانكارد با وسايل در دسترس
 ب- درست كردن برانكارد با پتو  الف- درست كردن برانكارد با دو عدد پيراهن
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 براى حمل مصدوم مى توانيد به روش هاى زير عمل كنيد. 

شكل 19-2– روش هاى حمل مصدوم توسط يك نفر
ب- حمل كولى الف- حمل گهواره اى

الف- حمل با صندلى

شكل20-2– حمل مصدوم توسط دو نفر

ج- حمل چهار مچ ب- حمل زنبه اى

الف– طرز پيچيدن مصدوم در پتو

شكل21-2– حمل مصدوم توسط برانكار با كمك چهار نفر
ج- طرز حمل مصدوم با برانكارد ب- طرز قرار دادن مصدوم در برانكارد



واحـد  كـار 3 

اتصاالت پيچ و مهره در تراكتور و تيلر
توانـايي: باز و بسته كردن اتصاالت پيچ و مهره در تراكتور و تي

اهـداف رفـتاري: فراگيـر پس از پايان اين درس بايـد بتوانـد:
 

پيچ هاي با دنده اينچي و ميلى مترى و انواع آن ها را بيان كند. 
آچارهاي مورد نياز در باز و بسته كردن پيچ و مهره در تراكتور را توضيح دهد. 

واشرهاي فلزي از نظر شكل ظاهري و اندازه را بيان كند.
انواع اتصاالت پيچ و مهره اي در تراكتور توضيح دهد

اصول باز و بسته كردن اتصال پيچ و مهره در تراكتور را توضيح دهد.  
اتصال پيچ و مهره در تراكتور را باز و بسته كند. 

اصول حفاظت و ايمني در كار را توضيح دهد.

عملىنظرى
26

زمـان آمـوزش (ساعـت)
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يكى از روش هاى اتصال جدا شدنى قطعات در تراكتورها اتصال آن ها با پيچ و 
مهره مى باشد 

 
1-3- پيچ ها:

تعريف پيچ: پيچ استوانه اى است كه بر سطح آن شيارى مارپيچ به نام دنده ايجاد 
شده است. از پيچ به همراه مهره براى اتصال قطعات استفاده مى شود

 
به  را  آن ها  بتوان  كه  استفاده مى شود  قطعاتى  بستن  براى  پيچ  از  كلى  به طور 
سهولت از هم جدا كرد. پيچ را مى توان براى ايجاد نيروى زياد (مانند پرس ها و گيره ها 
و جك ها) و نيز تبديل حركت دورانى به حركت مستقيم (مانند ماشين تراش) استفاده 

كرد. 
 

 

اجزاء پيچ:
پيچ شامل دو قسمت اصلى سر و بدنه مى باشد

 
الف) سر پيچ:

بخشى از پيچ است كه به منظور باز كردن و بستن پيچ توسط ابزار مناسب به كار 
مى رود با در گير نمودن آچار مناسب به اين قسمت پيچ مى توان آن را باز و بسته نمود. 

متناسب با محل و شرايط استفاده، سر پيچ را به شكل هاى مختلف مى سازند. 
 

ب) بدنه (ميله) پيچ:
(دنده)  مارپيچى  شيار  داراى  آن  سطح  از  قسمتى  يا  تمام  كه  است  استوانه اى 

مى باشد كه طول و قطر آن متناسب با شرايط اتصال مى باشد. 

ج) دنده پيچ:
 شيار مارپيچى است كه روى سطح بدنه پيچ ايجاد شده است. 

 شكل 1-3– استفاده از پيچ و مهره براى اتصال 

 شكل2-3- محل رزوه در پيچ و مهره 

شكل 5-3– اجزاء پيچ

شكل3-3- استفاده از پيچ در جك براى افزايش نيرو شكل 4-3– استفاده از پيچ در گيره براى 
جا به جايى فك متحرك
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مشخصات پيچ ها:
مشخصات پيچ ها، معموًال با ابعاد و گام پيچ تعيين مى شوندكه عبارت است از قطر 

بزرگ، قطر كوچك، گام پيچ و طول قسمت دنده كارى و قسمت بدون دنده 

الف) قطربزرگ: 
قطر اصلى و قطر خارجى پيچ است كه مى توان آن را توسط كوليس اندازه گيرى 

نمود. 

ب) قطركوچك (داخلى): 
قطر داخلى يا هسته مركزى پيچ مى باشد كه تحت تراش قرار نگرفته است. 

ج) گام پيچ: 
طول  اين  مى رود.  پايين  يا  باال  گردش  دور  يك  در  پيچ  كه  است  طولى  مقدار 

مساوى با فاصله دو دنده مجاور هم در يك پيچ يك راهه است. 

د) طول پيچ: 
طول قسمت استوانه اى است كه در زير سرپيچ قرار دارد. 

انواع پيچ 
پيچ ها را از نظر هاى مختلفى مى توان تقسيم بندى كرد كه متداول ترين آن ها 

عبارتند از:

الف) انواع پيچ از نظر جهت مارپيچ (پيچ چپ گرد و راست گرد):
از  قائم  محور  با  (ديد)استوانه  مرئى  قسمت  روى  پيچ  مار  صعود  جهت  چنانچه 
چپ به راست باشد پيچ راست گرد است و اگر از راست به چپ باشد پيچ چپ گرد 

مى باشد. 
در پيچ راست گرد، براى باز كردن مهره الزم است آن را در جهت خالف عقربه هاى 

ساعت، و درپيچ چپ گرد بايد آن را در جهت عقربه هاى ساعت بچرخانيم. 
در اتصاالت عمومًا از پيچ راست گرد استفاده مى شود مگر در محلى كه گردش 
محور در خالف عقربه هاى ساعت باشد روى سر محور از پيچ چپ گرد استفاده مى شود 
تا با چرخش محور باز نشود. (پيچ سر ميل لنگ كه پولى ميل لنگ را نگه مى دارد از 

نوع پيچ چپ گرد است)
 

كار در كارگاه: 
از جمله  را  به وسيله كوليس مشخصات آن ها  انتخاب نموده و  را  نوع پيچ  چند 
طول، قطر بزرگ، قطر كوچك، طول قسمت دنده شده و غيره را اندازه گيرى نموده و 

به صورت گزارش ارايه دهيد.    

شكل 7-3– پيچ چپ گرد و راست گرد

شكل 6-3– قسمت هاى يك پيچ و مهره
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انواع پيچ ها از نظر شكل و پروفيل دنده:
- دنده مثلثى: كه بيشتر از انواع ديگر متداول است و داراى مقاومت خوب براى 

اتصال هاى مكانيكى مى باشد (مانند اتصال قطعات موتور) 
- دنده مربع: براى اتصاالت تحت فشار كه كمتر بازو بسته مى شوند به كار مى رود. 

(مانند اتصال فلنج ها) 
- دنده ذوزنقه اى: براى انتقال حركت و نيرو مورد استفاده قرار مى گيرد. (مانند 

جك پيچى) 
(مانند  به كار مى رود.  در يك جهت  نيرو  و  انتقال حركت  براى  اى:  اره  دنده   -

پرس هاى پيچى) 
- دنده گرد: براى قطعاتى كه در معرض ضربه و سايش قرار مى گيرند استفاده 

مى شود. (مانند شيرها) 
 

پيچ هاى دنده مثلثى از نظر شكل و پروفيل دنده ها داراى استاندارد هاى مختلفى 
لوله  پيچ هاى  اينچى،  پيچ هاى  متريك،  المللى  بين  پيچ هاى  از:  عبارتند  كه  هستند 

اينچى و پيچ هاى مخصوص. 

دنده ها در پيچ هاى بين المللى متريك به شكل مثلث متساوى االضالع است.  
  M20 در اين دسته، پيچ را با قطر و گام به ميلى متر مشخص مى كنند. مانند پيچ
كه عدد 20 معرف قطر پيچ و حرف M معرف سيستم آن (متريك) مى باشد. سر دنده ها 
پخ زده شده است و زمانى كه سر دنده ها را با انگشت لمس مى كنيم احساس تيزى 

نمى كنيم. 
در سيستم متريك دو سرى پيچ يا رزوه وجود دارد. 

- دنده ظريف: كه از قطر 1 تا 5 ميلى متر ساخته مى شوند
- دنده درشت: كه از قطر 6 ميلى متر به باال توليد مى شوند

با قطر و طول هاى متفاوت كه در همه  را  انواع پيچ ميلى مترى  درشكل 3-10 
آن ها اندازه دنده رعايت شده است مالحظه مى كنيد. 

قطر پيچ هاى دنده درشت را فقط به همراه M مشخص مى كنند (مانند M20) ولى 
در پيچ هاى دنده ظريف بعد از اندازه قطر، گام پيچ نيز با عالمت ضربدر نوشته مى شود. 

(M20×2 مانند)
براى هر دو سرى از پيچ هاى متريك كليه اندازه هاى الزم چون قطر خارجى و 
داخلى و گام و قطر سوراخ مهره در جداول مربوطه ثبت مى باشد كه در صنعت موارد 

استفاده فراوان دارند

كار در كارگاه: 
از جدول مشخصات پيچ هاى ميليمترى مشخصات چند نمونه از پيچ ها را ياداشت 

شكل 10-3– انواع پيچ با دنده ظريف و درشتو در كالس ارايه دهيد. 

شكل 9-3–مشخصات دنده پيچ متريك

شكل 8-3– انواع شكل دنده پيچ
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براى سفارش پيچ ها مشخصات پيچ از جمله قطر پيچ، گام دنده، نوع استاندارد، 
طول پيچ، طول قسمت دنده شده و نوع سر پيچ مورد نياز مى باشد. 

ISO جدول 1-3– مشخصات پيچ هاى متريك
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ج) انواع پيچ ها از نظر شكل سر پيچ:
پيچ ها بر حسب شكل سر و قسمت آچار خور به چند دسته تقسيم مى شوند:

- پيچ با سر شش گوش از رايج ترين پيچ ها مى باشند و براى اتصاالت در تراكتور 
معموًال از اين دسته پيچ استفاده مى شود. 

 
- پيچ هاى دو سر دنده كه در دو انتهاى خود دنده شده اند موارد استفاده آن هامانند 
اتصال سر سيلندر به سيلندر، براى بستن اين نوع پيچ ها قسمتى از آن ها را به صورت هاى 

(چهارگوش، آلن يا جاى پيچ گوشتى) مى باشد. 
 

- پيچ هاى با سر چهارگوش بيشتر براى اتصاالتى كه براى مدت طوالنى باز نمى 
شوند به كارمى رود.

 

- پيچ هاى سر استوانه اى يا شش گوش داخلى (آلن) بيشتر در اتصال قطعاتى كه 
سر پيچ (گل سر پيچ) نبايد از سطح قطعه بيرون باشد استفاده مى شود. 

- پيچ هاى سر چكشى با فشار درمحل جا زده مى شوند و سپس مهره روى آن ها 
بسته مى شود (مانند پيچ چرخ كه در بدنه توپى چرخ جلو تراكتور جا زده مى شود) در 
اين پيچ ها چون از يك طرف در بدنه گير كرده اند و نمى چرخند مى توان مهره را بدون 

نياز به نگه داشتن پيچ سفت كرد. 
 

شكل 13-3– پيچ با سر چهار گوش

شكل 12-3– پيچ دو سر

شكل 11-3– پيچ با سر شش گوش

شكل 14-3– پيچ سر چكشى
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در گروهى از اين پيچ ها خار يا قسمت چهار گوشى زير سر پيچ از چرخش پيچ 
هنگام بستن مهره جلو گيرى مى كند 

 
6 -پيچ هاى سر چاك دار (سر استوانه اى، نيم گرد و سر خزينه) كه در قسمت سر 
(گل) اين نوع پيچ ها شكافى در امتداد قطر سر پيچ براى داخل كردن سر پيچ گوشتى 
ايجاد شده است اين پيچ ها در جايى كه نيروى زيادى براى سفت كردن پيچ نياز نيست 

به كار برده مى شود. 
 

جنس پيچ ها 
اتصاالت  مثالبراى  دارد.  بستگى  آن ها  كاربرد  و  استفاده  نوع  به  پيچ ها  جنس   
فوالد  جنس  از  باشد  مرطوب  محيط  در  كه  صورتى  در  و  فوالد  جنس  از  مكانيكى 
برنج  يا  و  از جنس مس  الكتريكى  استفاده مى شود. ضمنًا در قطعات  آبه كارى شده 
استفاده مى گردد. معموًال كارخانه هاى توليد كننده پيچ، آن ها را از لحاظ درجه استحكام 
به انواع مختلف تقسيم بندى مى كنند كه اعداد حك شده بر روى پيچ ها بيانگر اين 

طبقه بندى است. 
 3/6 -4/6 -4/8 -5/6 -6/8 -6/8 -8/8 -10/9 -12/9

جدول هاى  و  اعداد  اين  به  توجه  با  مناسب  گشتاور  اساس  بر  پيچ  كردن  سفت 
موجود انجام مى گيرد.

(a = 8 و b = 8) :مثال: اگر روى پيچ عدد 8/8 حك شده باشد 
a × 8 =800 = 100 × 8 ، مقدار تنش كششى مجاز N/mm2 (1

b × 0/1 ، 8 × 0/1 = 0/8 (2 و N/mm2 640 = 0/8 × 800  مقدار تنش تسليم 

مثال: اگر روى سر پيچ N16 عدد 8/8 حك شده باشد و اين پيچ روغنى باشد 
گشتاور سفت كردن اين پيچ چند نيوتن متر مى باشد ؟ 

شكل 18-3- نمونه اعداد حك شده روى پيچ شكل 17-3– اعداد حك شده روى سر پيچ 

شكل 16-3– انواع پيچ سر چاكدار 

شكل 15-3– پيچ با خار و قسمت چهارگوش
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از گروه 8/8 ستون روغنى را انتخاب ودر رديف N16 به صورت افقى وعمودى 
پيچ  نيوتن گشتاور سفت كردن  آن ها عدد 190  برخورد  و در محل  امتداد مى دهيم 

مى باشد. 

جدول 2-3– جدول گشتاور سفت كردن پيچ هاى متريك
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2-3- مهره 
مهره ها داراى سوراخى هستند كه داخل آن ها رزوه شده است و قطر ته دنده آن ها 
معادل قطر سر دنده پيچ مى باشد. مهره ها براى بستن و مهار كردن اتصال هاى پيچى 

به كار مى روند.
در قطعات مكانيكى با حديده كردن سوراخ ايجاد شده در محل مناسب، روى قطعه 

مهره ايجاد مى كنند تا پيچ در آن بسته شود. 
 

نكته:
براى آنكه مهره بتواند روى پيچ بسته شود بايد از نظر مشخصات (گام دنده، قطر 

پيچ و....) همانند پيچ باشد. 

انواع مهره:
مهره ها بسته به كاربردشان، در انواع مختلفى ساخته شده اند كه عبارتند از:

الف) مهره سر شش گوش:
 اين نوع مهره ها رايج ترين نوع مهره مى باشند گوشه هاى اين نوع مهره گرد است 

و يا با زاويه °50 يا °30 پخ زده شده است.
 

ب) مهره مربعى:
اين نوع مهره معموًال به همراه پيچى كه سر آن مربع است مورد استفاده قرار 
مى گيرد، زواياى مهره هاى مربعى همانند مهره هاى شش ضلعى همه به يك طرف 

پخ زده شده اند. 
 

ج) مهره لبه دار:
مهره لبه دار دقيقًا شبيه مهره هاى شش گوش با يك صفحه حلقوى مسطح يا 

واشر كه در سر مهره است. 
 

شكل20-3– مهره شش گوش

شكل21-3– مهره در بدنه قطعه 

شكل22-3– انواع مهره با ضخامت هاى مختلف

شكل23-3– مهره چهار گوش 

شكل24-3– مهره لبه دار
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د) مهره كالهك دار:
مهره كالهك دار از برنز ساخته شده است. كالهك از نشت مواد به داخل پيچ و 

مهره ها جلوگيرى مى كند. 
 

هـ) مهره گنبدى:
در بخش كروى در سطح باالى اين مهره، مهره شش گوش قرار داده شده است. 

و) مهره گرد:
در اطراف اين مهره شكاف يا برآمدگى هايى وجود دارد كه به كمك آچار مخصوص 

مى توان آن ها را باز كرد. 

ز) مهره بال دار (خروسك يا دم خروسى):
اين مهره ها براى كار با شست و انگشت طراحى شده است و اغلب براى محكم 

كردن قطعات قابل تنظيم استفاده مى شود. 

پرسش: 
اسامى هر مهره را در مستطيل زير آن بنويسيد. 

 

شكل28-3– مهره بال دار

شكل26-3- مهره گنبدى

شكل25-3– مهره كالهك دار

شكل27-3– انواع مهره گرد 
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روش هاى جلوگيري از باز شدن مهره:
از مهره هاى قفل شونده موقعى استفاده مى شود كه احتمال باز شدن مهره در اثر 

ارتعاشات وجود داشته باشد. اين مهره ها در انواع زير موجود مى باشند.
 

 (c) دو مهره،  از  استفاده   (b) و مهره،  پيچ  از  پين  عبور  و  دار  (a) مهره شكاف 
استفاده از دو مهره، (d) استفاده از واشر فنري، (e) استفاده از پين، (f) استفاده از مهره 

ضامن دار، (g) استفاده از واشر قفلي زبانه دار، (h) قفل كردن پيچ با مهره
شكل29-3– انواع مهره هاى قفل شونده

شكل30-3– نمونه هايى از مهره هاى قفل شونده
د- مهره شيب دار ج- مهره تاجى با حلقه نمدىب- مهره تاجى با حلقه فيبرىالف- مهره تاجى شيار دار
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سفت كردن مهره و پيچ:
براى سفت كردن مهره و پيچ بايد به اندازه تحملشان به آن ها گشتاور وارد كرد 
در غير اين صورت در سه وضعيت زير به مهره و پيچ خسارت وارد شده و اتصال با 

ضعف مواجه مى شود. 
- بريدن رزوه مهره يعنى شكستن دنده هاى رزوه داخلى

- بريدن روزه پيچ يعنى برش و شكستن دنده هاى رزوه خارجى
- شكستن قسمت آزاد بارگذارى شده پيچ با ساق معمولى (در پيچ هاى انبساطى 

شكست ساق)
 

دو مورد اول تنها وقتى اتفاق مى افتند كه تعداد دنده رزوه هاى حمل كننده خيلى كم 
باشند يعنى وقتى عمق درگيرى پيچ خيلى كم بوده و يا مهره ارتفاع كافى نداشته باشد. 

نكته:
در صورت بستن پيچ با گشتاور بيش از حد مجاز، پيچ مى برد. 

3-3- واشرها: 
از واشرها براى افزايش سطح درگيرى و توزيع فشار به سطح اتصال و جلوگيرى 
از باز شدن پيچ و مهره و آب بندى محل بستن پيچ و مهره استفاده مى شود. واشرها با 

توجه به قطر پيچ انتخاب شده و روى پيچ و يا زير مهره قرار مى گيرند. 
 

انواع واشر:
واشر ها به چهار دسته زير تقسيم مى شوند:

الف) واشرهاى تخت:
در زير پيچ يا مهره قرار گرفته و سطح تماس پيچ و مهره را با سطح قطعه زياد 

مى كنند در نتيجه باعث توزيع گسترده تر فشار به سطح اتصال مى گردد.

شكل31-3– بريدن ساق پيچ

شكل32-3– پيچ و مهره به همراه واشر

شكل33-3– واشر تخت
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 ب) واشرهاى فنرى:
بعد قرار دادن اين واشر زير پيچ و يا مهره و سفت كردن آن ها احتمال باز شدن 

پيچ در اثر لرزش كم مى شود. 

ج) واشرهاى دندانه دار (خار دار):
براى اينكه احتمال باز شدن پيچ و مهره بر اثر لرزش كمتر شود از اين نوع واشر 

استفاده مى شود. 

 
د) واشرهاى آب بندى:

اين واشرها معموًال تخت بوده و در زير پيچ و مهره هايى كه بايد آب بندى شوند قرار 
مى گيرند. مانند: اتصال لوله گازوييل به فيلتر گازوييل اين واشرها از جنس هاى مختلف 

مانند: پالستيك، مس، آلومينيم، برنج، روى،.... ساخته مى شوند. 

شكل34-3– واشر فنرى

شكل35-3– انواع واشر دندانه دار

شكل36-3– واشر هاى آببندى
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4-3- ابزارها ى عمومى در كارگاه تعميرات تراكتور
نياز دارند كه  ابزارهاى مخصوص  به  انجام كارهاى تعميراتى  براى  تعميركاران، 

آگاهى از روش صحيح استفاده و كاربرد آن ها ضرورى است. 
مهم ترين نكته اى كه در مورد ابزار بايد به كار بست، انتخاب ابراز مناسب براى 
كار مورد نظر، استفاده صحيح از ابزار، تميز نگه داشتن آن ها و قرار دادن هر يك پس 
از استفاده، درمحل خود است. دراين صورت، نظم و ترتيب كارها حفظ شده و زمان 
تلف شده به حد اقل مى رسد. براى اين منظور آچار ها را در كشو هاى مخصوص ويا 

تابلو به صورت مرتب قرار داده مى شود. 
 

 

و يا انها در جعبه ابزار قرار مى دهند تا در مواقع لزوم سريعا به آن دسترسى داشته 
باشند. 

 

شكل39-3- جعبه ابزار

شكل38-3- كمد كشويى ابزار   شكل37-3- تابلو ابزار
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ايزار هايى  داشت.  آن ها دست رسى  به  آسانى  به  بايد طورى چيد كه  را  ابزار ها 
كه مرتبا با دست چپ به كار مى روند در طرف چپ و ابزار هايى كه بيشتر با دست 
راست به كار مى روند در طرف راست چيده شوند. طرح ريزى صحيح در چيدن لوازم 
و تجهيزات عامل اصلى پيشرفت در كار و افزايش بهره ورى و كيفيت كار است. بنابر 
اين توجه داشته باشيد كه مهارت و تجهيزات به تنهايى كافى نيستند. بلكه طرح ريزى 
و سازماندهى نقش مهم ترى در بهبود كار دارد. مرتب چيدن آچارها انتخاب سريع آن 
را براى تعميركار آسان نموده و از بر خورد آچار ها به يكديگر و استهالك آن ها جلو 

گيرى مى كند. 

آچارهاى تخت:
اين آچار معمول ترين ايزار در كارگاه تعميراتى مى باشد كه از آن براى باز كردن 
يا بستن مهره ها و پيچهايى كه سر آن ها شش و يا چهار گوش است استفاده مى شود. 
اندازه هر اچار با فاصله دهانه آن تعين مى شود. اين فاصله درسيستم متريك از 7 ميلى 
متر شروع مى شود و يك ميلى متر، يك ميلى متر افزايش يافته و تا35 ميلى متر يا 

بيشتر مى رسد. 
 

در سيستم اينچى از 8/3 اينچ شروع و با افزايش مرحله اى 16/1 اينچ تا يك اينچ 
و بيشتر مى رسد. 

 
براى آنكه بتوان آچار تختى را در يك دهانه تنگ مورد استفاده قرار داد، دهانه 

آچار را نسبت به بدنه آن با با زاويه 15 درجه مى سازند. 
آچار تخت مخصوص ديگرى نيز ساخته شده است كه براى محل هاى كم عرض 
و تنگ و پيچيده كاربرد دارد. آچارهاى تخت ديگرى هم وجود دارد كه زاويه دهانه 

آن ها نسبت به بدنه، داراى زاويه 22/5 ،30 ، 60  و 90 درجه مى باشد. 

 شكل 41-3 –يك دست آچار تختشكل 40-3– يك دست آچار تخت 

 شكل 42-3– نحوه استفاده از آچار تخت
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 آچارهاى تخت ظريف (مينياتورى) با اندازه هاى خيلى كوچك ساخته مى شود كه 
براى تعمير سيستم جرقه و يا دستگاه هايى كه پيچ و مهره هاى كوچكى دارند به كار 

مى رود. 
آچارى كه براى كار روى مهره يا پيچ انتخاب مى شود بايد با آچارخور آن بخوبى 

منطبق شود، در غير اين صورت مهره يا آچارخور پيچ خراب مى شود. 

آچارهاى رينگى:
توصيه مى شود در اكثر موارد براى باز و بسته كردن پيچ و مهره ها از آچار رينگى 
استفاده شود تا از خراب شدن سر پيچ يا مهره جلوگيرى شود. در جايى كه امكان سر 
خوردن (لغزيدن) آچار (مانند آچار تخت) از روى مهره يا سر پيچ وجود دارد از آچار 
رينگى استفاده مى شود. آچار رينگى به صورت 6، 8، 12 شياره ساخته مى شود. براى 
اجراى كارهاى دقيق و صحيح مانند باز وبسته كردن پيچ هاى موتور، بهتر است از آچار 
رينگى 12 شياره استفاده شود. زيرا در اين نوع آچار امكان جا به جا كردن آچار با زاويه 
كم هنگام باز كردن پيچ وجود دارد كه مخصوصا در وقتى پيچ در محل تنگى قرار 
دارد اين امكان بهتر به كار مى آيد ضمنا اين آچار از 12 موضع به سطوح آچار خور پيچ 
و مهره نيرو وارد ميكند در واقع هر شيار در طرفين يك گوشه مهره يا سر پيچ قرار 
مى گيرد و با زاويه30 درجه به آن نيرو وارد مى كند و براحتى مهره يا پيچ را باز مى كند 

و امكان لغزش آن را از بين مى برد. 

شكل 43-3– آچار تخت با سر زاويه دار

شكل 44-3– طرز درگير كردن آچار تخت با مهره

شكل 45-3– آچار رينگى با سر شش و 
دوازده شياره
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از طرف ديگر چون ديواره آچار رينگى خيلى نازك است، درجاهاى كوچك براحتى 
قابل استفاده مى باشد. براى استفاده از آچار رينگى در مواضع مختلف آچار هاى رينگى 

به اشكال مختلف ساخته شده اند كه هر كدام در محل خاصى به كار برده مى شوند. 
 

آچار هاى يك سر رينگى:
برخى از آچار هاى رينگى با سر رينگى و يك سر تخت ساخته مى شوند كه به آن 

آچار يك سر رينگى مى گويند، دو سر اين آچار داراى يك شماره است. 

ج- خميدهب– با سر شكاف دارالف- با سر صاف

د- معمولي

ه- صاف با سر زاويه دار 
شكل 46-3– انواع آچار رينگى 

شكل 47-3– ابعاد آچار يك سر 
شكل 48-3– انواع آچار يك سر رينگى رينگى 18 ميلى مترى
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آچارهاى بكس: 
كاركرد اين آچار مانند آچار رينگى است با اين تفاوت كه بهتر با سر پيچ در گير 
مى شود و در نتيجه احتمال لغزش روى سر پيچ كمتر است. همچنين در جاهاييكه فضا 
براى كاربرد آچار تخت و يا رينگى كافى نمى باشد از آچار بكس استفاده مى گردد. 
ضمنا بكس با داشتن رابط هاى گوناگون در هر شرايطى امكان باز كردن پيچ و مهره 
را دارد. آچارهاى بكس و رابط هاى مربوط به آن معموال به صورت يك سرى (دست) 

در مجموعه اى به نام جعبه بكس قرار دارند. 
 دراين جعبه معموال قطعات زير وجود دارد:

الف) آچار بكس ممكن است به صورت 6، 8 يا 12 شياره باشد كه نوع 12 شياره 
آن بيشتر به كار بر ده مى شود.

 

ب) آچار هاى بكس به صورت هاى كوتاه، بلند و لغزان امكان دستيابى به انواع پيچ 
و مهره را در بدنه تراكتور فراهم مى كند. 

 
ج) از آچار بكس تبديل جهت قرار گرفتن در سر دسته آچار و استفاده از بكس هاى 

مختلف استفاده مى شود. 
 

د) در انتهاى آچار بكس يك شكاف مربعى شكل به عرض 1/4 ، 3/8 ، 1/3 ، 
1/2 اينچ وجود دارد.

شكل 49-3– جعبه آچار بكس 

شكل 50-3– آچار بكس شش، هشت و دوازده شياره

شكل 51-3– آچار بكس با طول مختلف

شكل 52-3– انواع تبديل آچار بكس 

شكل 53-3– انواع شكاف مربعى آچار بكس 
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 از آلن به صورت بكس هم مى توان استفاده نمود. 
 

 

هـ) دسته بكس هاى مختلف مانند: هندلى، جغجغه اى، لغزان (مفصلى)، كشويى 
و معمولى درآن قرار مى گيرند. 

شكل 54-3– بكس آلن 

شكل 55-3– دسته بكس جغجغه اى 

  شكل 57-3– نحوه استفاده از آچار بكسشكل 56-3– اتصال بكس به دسته بكس جغجغه اى
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(بلند، متوسط و كوتاه): در سيستم آچار بوكس به كار مى روند كه  و) رابط هاى 
دست رسى به پيچ ها را آسان تر مى كنند. 

ز) آچار شمع نوعى آچار بوكس است كه براى باز كردن شمع، بوكس آن بلند تر 
ساخته شده است. 

شكل 59-3– نحوه استفاده از دسته بكس شكل 58-3– دسته بكس

شكل 60-3)- انواع دسته بكس

شكل 61-3– انواع رابط بكس

شكل 62-3– آچار شمع 
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را روى دستگاه هاى  آچار بكس  پيچ ها و مهره ها مى توانيد  باز كردن  براى   ح) 
(بادى، الكتريكى و...) نصب كرده و از نيروى آن ها براى باز كردن راحت تر پيچ استفاده 

كنيد. 
 

ط) براى آنكه راحت تر و با هزينه كمتر بتوان از آچار بكس براى باز كردن پيچ 
چرخ تراكتور استفاده كرد با توجه اندازه پيچ چرخ آچار بكس مناسبى را روى ميله اى 

نصب كرده و از آن براى باز كردن پيچ چرخ تراكتور استفاده مى كنند. 
 

 
   

آچار تركمتر: 
در تعمير تراكتوربايد، پيچ و مهره ها ى خاصى را طبق گشتاور معينى سفت كرد. 
(مانند: پيچ هاى سر سيلندر و مهره هاى ياتاقان هاى ميل لنگ و....). اين كار توسط 
آچار ترك متر انجام مى گيرد آچار ترك متر در انواع مختلف ساخته شده است كه كار 
با هر كدام آن ها مستلزم آموزش مناسب مى باشد. واحد اندازه گيرى گشتاور در اين 

آچار ها بر حسب ft.lb ، m.kg ، m.N و in.lb مى باشد. 

 شكل 64-3– نحوه استفاده از آچار چرخ

ج- دستگاه بادىب- دستگاه برقىالف-دستگاه برقى شارژى
شكل 63-3- انواع دستگاه هاى چرخاندن بكس 

شكل 66-3) آچار چرخ اهرمى شكل 65-3– آچار چرخ بلند
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با توجه به حساس بودن اين آچار به ضربه (در صورت وارد شدن ضربه به آن دقت 
آن كاهش مى يابد) معموال اين نوع آچار را در جعبه هاى مناسب و ضد ضربه نگهدارى 

و بعد از هر بار استفاده در محل محفوظى قرار مى دهند. 
 

انواع تركمترعبارتند از:
تركمتر  تاشو،  تركمتر  و  اى  تقه  تركمتر  اى،  عقربه  تركمتر  ديجيتال،  تركمتر   

خالصى و تركمتر درجه اى 
دو نوع پر كاربرد آن ها عبارتند از:

الف) تركمتر خالصى 
تركمتر هاي خالصى بر روي يك گشتاور مشخص كاليبره شده و پس از رسيدن 
به گشتاور مورد نظر، خالص شده واگر نيروي بيشتري وارد كنيم گشتاور پيچ باالتر 

نخواهد رفت. 
 

   

ب) تركمتر درجه اى:
آچار تركمتر درجه دار داراى قسمت مدرجى است كه وقتى دسته آنرا در دست 
گرفته و پيچ را سفت مى كنيم با خم شدن بدنه آن عقربه ثابت مانده و روى صفحه 

مدرج مقدار گشتار وارد شده به پيچ و مهره در حين سفت كردن نشان داده مى شود.

شكل 67-3– آچار ترك متر در جعبه محافظ

شكل 69-3– نحوه استفاده از ترك متر خالصىشكل 68-3– ترك متر خالصى
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آچار آلن:
از آچار آلن براى باز كردن پيچ هاى بدون سر، كه داراى شكاف چهار، شش يا 
هشت گوش هستند استفاده مى شود. آچار آلن به صورت L شكل و از فوالد سخت 

ساخته مى شود. 

 

آچار مهره هاى گرد:
 مهر هايى كه داراى شيار محيطى بوده و به علت بزرگى يا شرايط خاص فاقد آچار 

خور مى باشند و به وسيله آچار مهره باز يا بسته مى شوند.

شكل 70-3– ترك متر درجه اى
ب- وضعيت ترك متر درجه اى در حين كارالف- قسمتهاى اصلى ترك متر درجه اى

شكل 73-3– اجزاى آچارآلن شكل 72-3– اندازه هاى مختلف آچار آلنشكل 71-3– پيچ آلن

شكل 74-3– آچار مهره هاى گرد شكل 75-3– نحوه استفاده از آچار مهره هاى گرد
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آچار پيچ هاى دو سر دنده:
 براى باز و بسته كردن پيچ هاى دو سر دنده از آن استفاده مى شود. قسمت دنده نشده 

وسط پيچ در سوراخ آچار قرار گرفته و با آچار بكس محور آچار پيچانده مى شود. 
 

آچار هاى قابل تنظيم:
دهانه اين نوع آچار ها با توجه به اندازه پيچ و مهره قابل تغيير مى باشد لذا مى توان 
از يك آچار براى باز كردن پيچ هاى با اندازه هاى مختلف در يك محدوده مشخص 

استفاده نمود. 
 سه نوع متداول آن ها عبارتند از: آچار فرانسه، آچار شالقى، آچار لوله گير.

الف) آچار فرانسه:
براى باز كردن پيچ هايى كه با آچار تخت باز مى شود استفاده مى شود، باتوجه به اينكه 
اين نوع آچار به خوبى روى آچار خور پيچ قرار نمى گيرد و امكان رد كردن آچار از روى 

پيچ وجود دارد لذا از اين آچار براى پيچ هايى كه خيلى سفت هستند استفاده نمى شود. 
 اين آچار بر حسب طول دسته و اندازه اى كه دهان آن باز مى شود، دسته بندى مى شود.  

ب) از آچار لوله گير و شالقى براى گرفتن لوله ها و محور ها استفاده مى شود. 

 

آچار زنجيرى:
از  است.  گرديده  نصب  زنجيرى  آن  روى  كه  بوده  دسته  يك  داراى  آچار  اين   
آن مى توان براى باز كردن و چرخاندن محور هاى گرد، لوله ها با اندازه هاى متفاوت 

استفاده نمود. از اين آچار براى باز كردن فيلتر روغن مى توان استفاده نمود. 

شكل 76-3– آچار پيچ هاى دو سر 

شكل 77-3– آچار فرانسه 

شكل 79-3– آچار لوله گير شكل 78-3– آچار شالقى

شكل 81-3– نحوه استفاده از آچار لوله گير زنجيرىشكل 80-3– آچار لوله گير زنجيرى
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انبر دست ها: 
انواع انبر دست در تعمير گاه تراكتور مورد استفاده قرار مى گيرند. كه برخى از آن ها 
عبارتند از:انبر دست، انبر دست با محور لغزان، سيم چين، دم باريك، انبر كالغى، انبر 

قفلى، خار باز كن، خار جمع كن. 
روى دسته انبر دست ها روكش كشيده مى شود: بدون روكش، با روكش معمولى 
و با روكش عايق از نوع بدون روكش وبا روكش معمولى براى كار هاى مكانيكى و با 

روكش عايق در كار با برق استفاده مى شود. 

 

الف) انبر دست:
از انبر دست براى گرفتن و چرخاند قطعاتى كه نمى توا ن آن ها را باانگشت دست 

گرفت استفاده مى شود 
نوعى از آن داراى محور لغزان مى باشد كه دهانه آن بيشتر باز شده و امكان گرفتن 

قطعات كوچك تا بزرگ را فراهم مى كند. 

ب) دم باريك:
اين ابزار براى در آوردن قطعات كوچك سقوط كرده در شيار ها و يا نصب پيچ و 

مهره ها در مواضع تنگ و كار هاى مشابه استفاده مى شود. 

 

ج) انبر كالغى:
اين انبر داراى دهانه قابل تنظيم ولغزان بوده و دهانه آن هر اندازه كه باز شود 
با  قطعات  با  تطبيق  قابليت  و  تكيه كرده  به جسم  باهم  موازى  به طور  آن  فك هاى 

شكل 82-3– انواع انبر دست ها
 الف- خارباز كن                        ب- دم باريك                ج- سيم چين        د- انبردست

شكل 83-3– نحوه گرفتن قطعه با انبر دست 

شكل 84-3– انواع دم باريك
ب- دم باريك دم كج الف- دم باريك دم گرد
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اندازه هاى مختلف را دارد از آن براى محكم گرفتن اجسام كوچك و ثابت نگه داشتن 
آن ها و يا چرخاند و جا به جا كردن آن ها استفاده مى شود. 

د) انبر قفلى:
بايستى  از نوع قفل شونده است و وقتى فك هاى آن به قطعه اى كه  انبر  اين 
گرفته شود مى چسبد تماس محكم و استوارى بر قرار مى نمايد. از آن براى نگه داشتن، 

چرخاندن يا پيچاندن قطعات استفاده مى شود. 
 

هـ) سيم چين:
 براى بريدن سيم، قطع كردن اضافه واشر ها و پين ها به كار مى رود. 

 
و) خار باز كن و خار جمع كن:

استفاده مى شود.  ازمحل شيار خار  براى خارج كردن خار هاى حلقوى  از آن ها   
خار هاى حلقوى به دو نوع داخلى (داخل شيار سوراخ قرار مى گيرد) و خار خارجى (در 
شيار روى محور قرار مى گيرد) مى باشد. در خار باز كن با فشردن دسته انبر، فك ها از 
هم دور شده و قطر خار حلقوى بزرگتر مى شود و از شيار روى محور خارج مى شود. در 
خار جمع كن با فشردن دسته انبر، فك ها به هم نزديك شده و قطرخار حلقوى كوچك 

تر مى شود و از داخل شيار سوراخ خارج مى گردد. 
 

 

آچار پيچ گوشتى:
 از آن ها براى بستن و باز كردن پيچ هاى شيار دار استفاده مى شود. با توجه به نوع 

شيار پيچ به صورت چهار سو، دو سو، مخصوص و خم و... ساخته مى شوند. 

 

شكل 85-3– يك نوع انبر كالغى

شكل 88-3– نحوه استفاده از خار باز كن و خار جمع كن
ب- خار الف: روش كار با خار باز كن

د- روش جازدن خار

ج: روش جمع كردن خار

شكل 89-3– انواع شيار و پيچ گوشتى مخصوص آن

شكل 87-3– سيم چين

شكل 86-3– انبر قفلى
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از نظر اندازه با در نظر گرفتن اندازه پيچ و نيروى كه بايد به آن اعمال كرد در ابعاد 
متنوعى در دست رس مى باشند. وقتى پيچ در محل تنگى بسته شده و فضاى باالى 
آن خيلى كوچك باشد از آچار پيچ گوشتى خم، براى بستن يا باز كردن آن استفاده 

مى شود. 
 

نكته:
سر پيچ گوشتى بايد با شكاف پيچ كامال تطبيق داشته و بدنه آن موازى با پيچ 

قرار گيرد. 

از پيچ گوشتى نبايد به جاى اهرم استفاده شود زيرا در اثر نيروى وارده خم شده 
و دقت عمل آن از بين مى رود براى اين منظور اهرم هاى خاصى موجود مى باشد كه 
با توجه به شكل و جنس آن ها مى توانند به راحتى قطعات را از محل خود خارج كرده 

بدون آنكه در ان ها تغيير شكلى ايجاد كنند. 
 

سنبه: 
در تعمير گاه ها از انواع سنبه استفاده مى شود. و كار برد هاى متنوعى دارد مثال پس 
از پراندن سر پرچ با قلم، ابتدا با سنبه معمولى، باقيمانده آن را جا به جا كرده و سپس با 

سنبه ساق بلند، آن را از سوراخ خارج مى كنيم. 
 

چكش: 
چكش ها برحسب وزن قسمت فلزى آن هابه اندازه هاى مختلف (300 گرمى، 500 

گرمى، 1 كيلو گرمى و...) ساخته مى شوند. 

شكل 90-3– انواع پيچ گوشتى 

شكل 91-3– طرز قرار گرفتن لبه پيچ 
گوشتى در شيار پيچ

شكل 92-3– اهرم هاى مخصوص
 ب- اهرم خارج كردن ميخ الف- اهرم خارج كردن انژكتور

شكل 93-3– خارج كردن پين با سنبه
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گاهى چكش ها بر حسب نرمى و سختى به انواع مختلف (سربى، برنجى، مسى، 
پالستيكى، آهنى و يا تركيبى از اين ها) ساخته مى شوند. 

 

 

چكش ها از نظركاربردشان (چكش صافكارى، چكش مونتاز قطعات مكانيكى و....) 
تقسيم بندى مى شوند. 

نكته:
يك چكش خوب داراى دسته چوبى است. براى جلوگيرى از فرار قسمت فلزى 

چكش و ايجاد سانحه، بايد دسته توسط گوه در شيار محكم شود. 
 

نكته:
در موقع استفاده از چكش انتهاى دسته چكش را در دست گرفته و دقت كنيد 

موقع ضربه زدن تمام سطح چكش با قطعه در تماس قرار گيرد. 
  
 

شكل 95-3– اتصال چكش به دستهشكل 94-3– انواع چكش

شكل 96-3– نحوه استفاده صحيح از چكش

شكل 97-3– موارد استفاده ازچكش

الف- جا زدن بوش ميل بادامك

د- خارج كردن گايد سوپاپج- جا زدن گايد سوپاپب- جا زدن چرخ دنده روى محور
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متر  ميلى  تا30  بين 15  آن  كه سر دسته چوبى  بگيريد  در دست  را طورى   چكش 
بيرون از دست قرار گيرد. شست دست كامال با انگشتان ديگر قفل شود (a). گاهى 
ممكن است دست موقع باال رفتن، شل شده و هنگام پايين آمدن سفت دسته چكش 

(b) .را بچسبد

شكل 98-3– نحوه درست وارد كردن 
ضربه با چكش



واحـد  كـار 4 

ابزار هاى عمومى موتور تراكتور 
توانـايي: استفاده از تجهيزات براي بلند كردن اجسام و خارج كردن پولي و 

بلبرينگ
اهـداف رفـتاري: فراگيـر پس از پايان اين درس بايـد بتوانـد:

 
 جرثقيل دستي و انواع آن را توضيح دهد. 
  جرثقيل سقفي و انواع آن را توضيح دهد. 

  وسايل مكانيكي و حمل و نقل را بيان كند. 
  اصول حمل و نقل را بيان كند. 

  پولي كش و انواع آن را توضيح دهد. 
  بلبرينگ كش و انواع آن را توضيح دهد. 

  اصول انتخاب پولي كش مناسب براي كارهاي مورد نظررا بيان كند. 
  اصول انتخاب بلبرينگ كش مناسب براي كارهاي مورد نظر را بيان كند. 

  اصول خارج كردن پولي و بلبرينگ را توضيح دهد. 
  با پولي كش و بلبرينگ كش، پولي و بلبرينگ را خارج كند.

عملىنظرى
26

زمـان آمـوزش (ساعـت)
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 1-4- وضعيت ايمن بدن در زمان بلند كردن بار ها: 
موقعيكه شخص راست مي ايستد وزن هر چيزي كه بلند مي كند و با دستها حمل 
مي كند روي كمربند شانه، ستون مهره هاي زير آن، لگن و سپس پاها وارد مي شود. 
هنگام بلند كردن اگر كمربند شانه در راستاي لگن و دستها نزديك پاها قرار گيرد، 
نيرو،  در يك خط كامال مستقيم رو به پايين مهره ها كه محكم در ستون مهره ها روي 

هم قرار گرفته اند وارد مي شود. 
بنابراين،  اگر هنگام بلند كردن اشياء پشت بدن خم نشود و در وضعيت مستقيم 
قرار بگيرد، فشار كمي روي عضالت و رباط ها ي نگهدارنده ستون مهره اي وارد مي 
شود، و بدين ترتيب وزن زيادي را ميتوان بدون آسيب به كمر، بلند و جا به جا كرد. با 
اين حال،  اگر با پشت خم چيزي را بلندكنيد و ياحتي اگر راست بايستيد ولي از قسمت 

لگن خيلي به جلو خم شويد ممكن است به كمر خود آسيب برسانيد. 
 

براى بلند كردن جسم به صورت صحيح به روش زير عمل كنيد:
1- پشت خود را در راستاي مستقيم و طبيعي خود محكم كنيد. از ماهيچه هاي 
شكمي خود براي قفل كردن آن استفاده كنيد در حالي كه كمي به سمت داخل انحنا 

دارد. 
2- پاهايتان را 40-35 سانتي متر از هم بازكنيد و زانو بزنيد تا تنه و بازوهايتان 

پايين تر بيايند. 
3- با بازوهايي كه در هر دو طرف بدن به پايين كشيده شده، جسم سنگين را 

بگيريد 
4-وضعيت و حالت خود را تنظيم كنيد تا جسم طوري قرار گيرد كه وزن آن به 

طور مساوي به هر دو بازو منتقل شود
را تنظيم كنيد طوري كه در حدود  پاهايتان  اگر الزم است، دوباره وضعيت   -5
40-35 سانتي متر از هم فاصله داشته باشند و يك پا كمي جلوتر قرار گيرد و بچرخيد 
تا اينكه شما و مركز ثقل تان درست بين آن ها قرار گيرد. اطمينان حاصل كنيد كه 
شي ء بين دو پاي شما قرار دارد،  پاهايتان را صاف نگه داريد و وزنتان را به طرف پاشنه 

پاها و يا درست پشت آن ها توزيع كنيد 
6- با بازوهايي كه به طرف پايين كشيده شده و با راست كردن پاها تا زماني كه 

كامال بايستيد جسم را بلند كنيد. اطمينان حاصل كنيد كه كمرتان صاف باشد. 

شكل 1- 4– صدمه وارد شده به كمر موقع 
بلند كردن وزنه سنگين

شكل2- 4– مراحل بلند كردن جسم سنگين



واحد كار 4

٥۹

 اگر الزم است بار سنگينى را به صورت دستى حمل كنيد، بهتر است اين كار را 
به صورت دو نفره و با استفاده از امكانات ساده و مناسب انجام دهيد. 

 نكته:
براى بلند كردن اجسام سنگين از وسايل مناسب استفاده كنيد. 

2-4- باالبردن اجسام سنگين در كارگاه
در مواقعى كه الزم است اجسام سنگين تا حد معينى از سطح زمين بلند شوند تا 
بتوان آن ها را جا به جا نموده و يا زير آن ها كارى انجام داد از باالبر استفاده مى شود. 

نكته:
 اگر جسم سنگينى را توسط اين وسايل بلند نموده ايد قبل رفتن زير ان، خرك هاى 
مناسبى زير آن بگذاريد و ايمنى الزم را براى جلوگيرى از هر گونه خطر ناشى از خالى 
شدن، كج شدن ويا هر پيش آمدى ديگرى كه سبب شود اين وسايل از زير جسم 

سنگين خارج گردد پيش بينى كنيد. 
نكته:

پايه تكيه گاهى بزرگ  بايد داراى  ياثابت باشد خرك  خرك ممكن قابل تنظيم 
باشد. خرك ها را معموالبه صورت جفت به كار مى برند تا هر دو طرف جسم سنگين 
را همزمان باال نگه دارندتا جسم در حالت تعادل قرار گيرد. خرك مورد استفاده بايد 
كافى  اندازه  به  نيز  ساخت  نظر  از  و  باشد  سنگين  وزن جسم  و  وضعيت  با  متناسب 
يا تغيير  بار جسم سنگين كج نشده  با وارد آمدن  تا  مستحكم و قابل اطمينان باشد 

حالت ندهد. 
جك:

زير جسم سنگين  اگر  تعميراتى  كارگاه هاى  در  اجسام سنگين  كردن  بلند  براى 
فضاى كافى وجود داشته باشد از جك استفاده مى شود (در غير اين صورت از وسايل 

باالبر ديگر (جرثقيل) استفاده مى شود.)
جك ها در انواع مختلف و براى منظورهاى مشخص و در ظرفيت هاى مورد نياز ساخته 

شده اند كه چند نوع متداول آن كه در كارگاه ها تعميراتى به كار مى رود عبارتند از:

الف) جك كشويى:
اين جك دراى دو كشويى مى باشد كه با چرخاندن پيچ بلند مابين دو كشويى، 

آن ها از هم دور شده ويا يه هم نزديك مى شود. 
براى بلند كردن اجسام سنگين به روش زير عمل مى كنيم:

- با چرخاندن پيچ بوسيله اهرم لنگ مخصوص دو كشويى را تا اندازه اى به هم 
نزديك كنيد كه جك زير جسم برود 

شكل3- 4– حمل بار سنگين توسط دو نفر

شكل 4- 4– جك كشويى

 الف- شكل شماتيك و طرز كارجك

ب- شكل واقعى جك

شكل 5- 4– نحوه استفاده از جك كشويى


