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فصل اول: برش کاری با قیچی

فصل 1

برش کاری با قیچی

فلزی  مصنوعات  ساخت  صنعِت  در  و  می نمایند  ایفا  مهمی  نقش  انسان  زندگی  در  فلزات 
جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده اند. مرحله اول ساخت مصنوعات فلزی برش کاری 
قطعه  نشود  انجام  دقت  به  مرحله  این  اگر  و  دارد  مختلفی  روش های  برش کاری  می باشد. 
تمام شده معیوب خواهد بود. لذا در این بخش به شرح ابتدایی ترین روش های برش کاری ورق 

فلزی به صورت دستی می پردازیم.
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شایستگی  برش کاری با قیچی دستی

آیا تا 
به حال پی 

برده اید

 ازچهموادیبرایساختبدنهاتومبیلاستفادهمیشود؟ 1
نقشهدرتولیدیکمصنوعفلزیچهنقشیدارد؟ 2

ازچهابزاردستیمیتوانبرایبرشورقهایفلزیاستفادهکرد؟ 3

آیامیتوانمقداردورریزورقرادرفرایندبرشکاریمحاسبهکرد؟ 4

های نقشه خواندن فراگیری شایستگی، این از هدف
زی فل مصنوع یک ساخت فرایند در پیچیده و ساده
استهمچنین،پیادهکردننقشهبررویورقهایفلزی،
بررسیدستهبندیانواعورقهایفلزیوکاربردآنها،
انواعقیچیهایدستی،برشکاریورقباقیچیدستی

وکنترلابعادیورقهاپسازبرشمیباشد.قیچیها
انواعمختلفیدارندکههریکازآنهاکاربردبخصوصی
دارند،برخیازقیچیهابرایبرششکلهاوطرحهااز
رویورقبهکارمیروندوبرخیدیگربرایبرشهای

مستقیمومنحنیبُریاستفادهمیشوند.

 استاندارد عملكرد 
پسازاتمامواحدیادگیریوکسبشایستگیبرشکاریباقیچیدستی،هنرجویانقادربهاستخراج
اطالعاتموردنیازبرایبرشکاری،پیادهسازینقشهبررویورقفلزیوبرشکاریآنباقیچیدستی

خواهندبود.

واحد یادگیری 1  
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فصل اول: برش کاری با قیچی

خواندن نقشه

به نقشه زیر نگاه کنید و بگویید درک شما از آن چیست؟

شكل1ـ نقشه یک بست فلزی

نقشههاکهبهوسیلۀآنطراحانوتولیدکنندگانبایکدیگرگفتوگومیکنند،پایهواساستولیدهستند.
بسازد. را آنمحصول براساس و کند رادرک دقیقطراح دیدگاههای تواند می سازنده نقشه اساس بر
بهعبارتدیگر،نقشههازبانیفنیهستندکهتوسطآنسفارشتولیدیکمحصولدادهمیشود.بهکمک
ازلحاظابعادواندازهمیتوانکنترلکرد.اینزبانتوسطسازمانجهانی نقشهمحصولتولیدشدهرا

استاندارد)ISO(1تدوینمیشود.درایناستاندارداعدادروینقشهبرحسبمیلیمتراست.

چه اطالعاتی را می توان از روی نقشه به دست آورد؟ خواندننقشه،دانشیاستکهبااستفادهازآن
میتوانیدشکلها،ابعادواندازههایموردنیازرااستخراجکنید.ازایناطالعاتمیتوانیدبرایبرشکاری،
خمکاری،شکلدهیواتصالفلزاتجهتساختمصنوعاتفلزیاستفادهکنید.توجهداشتهباشیدکههر
نقشهداراییکجدولاستانداردمشخصاتواجزاینقشهاست.معموالًجدولمشخصاتدرپاییننقشهو
نماهاوتصویرسهبعدیدرداخلنقشهقرارمیگیرد.اطالعاتیشاملشمارهنقشه،نامقطعه،جنسقطعه،
مقیاس،تلرانس،نامترسیمکنندهو…رامیتوانیددرجدولنقشهمشاهدهکنید.ابعاد،اندازهوجزئیاتشکل

محصولنهاییرامیتوانیدازنقشهبهدستآورید.
چگونهیکنقشهرابخوانیمواطالعاتموردنیازراازآنبهدستآوریم؟برایخواندننقشهوبهدستآوردن
اطالعاتموردنیازازروینقشهبهنمودارپلهایشکل2توجهکنیدومسیرهرمرحلهرابرروینقشهدنبالکنید.

 International for Standardization Organisation ـ١
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شكل2ـ نمودار پله ای روش خواندن نقشه و استخراج اطالعات مورد نیاز از روی نقشه

مراحل 
 بررسی ویژگی و داده های جدولخواندن نقشه

تجسم نقشه و پیدا کردن محور 
تقارن نقشه و خطوط مرکزی

پیدا کردن اندازه ها، تلرانس ها 
و عالئم نقشه

فرعی  و  اصلی  تعیین خطوط 
نقشه، خطوط برش و خم

1

2

3

4
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فصل اول: برش کاری با قیچی

ازروینقشهدر ازاینشکلهاچهمفهومیدارند؟آیامیتوانید بهنقشهزیرنگاهکنید،بهنظرشماهریک
موردجنس،نامقطعهوجزئیاتدیگرنظردهید؟بااندازهگیریقطعهاصلیوبدوننقشهمیتوانیدمحصولیرا

تولیدکنید؟بهنظرشماجایگزینیبراینقشهوجوددارد؟بادوستانتاندراینرابطهبحثکنید.

نقشه شماره 1

فکر کنید

بهنقشهشمارۀ2توجهکنید،آیامیتوانیدبراساسمشخصاتنقشه،جدول1راکاملکنید؟سعیکنیداین
کارراانجامدهیدوبررسیکنیدکهدانشوآگاهیازجزئیاتنقشهچهکمکیبهمامیکند؟آیامیتوان
اطالعاتیشاملشمارهنقشه،نوعاستانداردنقشهکشی،نامقطعه،موادومقیاسراازروینقشهتعیینکرد؟

)فعالیتزیردرمدتزمان5دقیقهانجامدهید.(

 جدول 1ـ مشخصات نقشه

کوچک ترین طولبزرگ ترین طولمقیاسجنسنام قطعهاستاندارد نقشه کشیشماره نقشهردیف

1

2

فکر کنید
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نقشه شماره 2
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فصل اول: برش کاری با قیچی

پیاده سازی نقشه

به نظر شما پیاده سازی نقشه چه تأثیری بر کیفیت محصول نهایی برش دارد؟ 
پیادهسازینقشهبررویورقفلزیبخشیازعملیاتبرشکاریورقباقیچیدستیمیباشدکهدراین
مرحلهمیتوانیدشکل،ابعادواندازهموجوددرنقشهرابررویورقرسمکنید.پیادهسازینقشهنیازبهدقت
وتوجهبسیارزیادیداردکوچکترینبیتوجهیواشتباهممکناستباعثتولیدمحصولنامناسبومعیوب
شود.اصالحورفععیبمحصولنیازمندصرفزمانوهزینهمیباشد.ازاینروکوچکترینجزئیاتنقشه

قبلازپیادهکردنآنبایدبهدقتبررسیشود.
رویه پیاده سازی نقشه بر روی ورق: پیادهسازینقشهبررویورقبهکمکابزارهایاندازهگیریوخطکشی

درچندمرحلهصورتمیپذیردکهشکل3اینمراحلرانشانمیدهد.

شكل3ـ مراحل پیاده کردن نقشه بر روی ورق

بر  را  نقشه  ان  می تو هایی  زار اب چه  با 
روی ورق ترسیم نمود؟ پیادهسازینقشه
بررویمیزهایورقکاری بررویورق،
انجاممیشود.مهمترینویژگیاینمیزها
جلوگیریازایجادفرورفتگیدرورقهنگام
پیادهسازینقشهمیباشد.شکل4یکنوع
متداولازمیزهایفلزیرانشانمیدهد.

شكل 4ـ میز فلزی ورق کاری

2ـ کنترل صافی سطح ورق1ـ تمیزکاری سطح ورق
3ـ رسم خطوط 

مرکزی و محور تقارن

4ـ رسم بزرگترین 
ابعاد افقی و عمودی

5ـ رسم خطوط فرعی 
)خطوط خم و برش(

6ـ رسم قوس و دایره

مراحل پیاده سازی نقشه
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ابزارهایمورداستفادهبرایپیادهسازینقشهدرجدول2نشاندادهشدهاست.بهجدولزیرنگاهکنید،و
بهپرسشهاپاسخدهید.

جدول 2ـ انواع ابزار های پیاده سازی نقشه بر روی ورق فلزی

تصویرکاربردتعریفنوع ابزار

...................................وسیلهایبرایاندازهگیریطولهایبلندمتر

وسیلهایبرایاندازهگیریطولهایکوچکخطکش
کوتاه

رسمخطوطواندازهگیری
آن

...................................وسیلهایبرایاندازهگیریزاویهزاویهسنج

گونیا
وسیلهایبرایعالمتگذاریوکشیدن

خطهایعمودبرهم
کنترلزاویهقائم

پرگار
کشیدندایرهوکمانوسیلهایبرایکشیدنکمان

...................................وسیلهایبرایانتقالاندازه

سوزن
خطکشیرویورقفلزیوسیلهایبرایخطکشیرویورقفلزیخطکش

نشانهگذاریرویورقفلزیوسیلهایبراینشانهگذاریسنبهنشان
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فصل اول: برش کاری با قیچی

فعالیت کارگاهی

پیاده سازی نقشه برش بر روی ورق فوالدی
شرح فعالیت:ورقفوالدیبهابعاد0/5×300×300میلیمترانتخابکنید،سپسنقشهشماره3رابرروی

آنپیادهسازیکنید.

ابزارهایموردنیازخودرابرایبرشکاریورقدرجدولفهرستکنید.

توضیحاتتعدادکاربردابزار

و خودتان به ورقها تیز لبه برخورد از و کنید استفاده چرمی دستکش از فوالدی ورق حینحمل
اطرافیانمراقبتنمایید.مراقبباشیدلبهتیزآنبهدوستانتانبرخوردنکند.

توجهات زیست محیطی

یکیازمواردبسیارمهمبرایجلوگیریازآلودگیآبوخاک،مدیریتمواددورریختنیاست.بهعنوان
و دورریز کاهش برای میرود. هدر دورریز، بهعنوان فلز از مقداری همیشه برشکاری، کار در مثال
جلوگیریازخسارتهایناشیازدورریزورقبرمحیطچهبایدکرد؟راهکارهاییکهبهذهنتانمیرسد

راپیشنهاددهید.

کار عملی

نکات ایمنی
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فصل اول: برش کاری با قیچی

                     ارزشیابی تکوینی

مراحل کار
شرایط عملكرد

)ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مكان 
و…(

استاندارد )شاخص های نتایج ممكن
نمرهداوری / نمره دهی(

آمادهسازی

کارگاه:کارگاهاستانداردورقکاری

مواد:ورقفوالدی

ابزار:ابزارهایاندازهگیریوخطکشی

3ـــــآمادهسازیباالترازانتظار

آمادهسازیقابلقبول
اندازهگذاریبراساسنقشه،
خطکشیبراساسنقشه،
پیادهسازیجزئیاتنقشه

2

آمادهسازیغیرقابلقبول
اندازهگذاریبراساس
نقشه،عدمخطکشیو
پیادهسازیجزئیاتنقشه

1

مسئولیتپذیری،مدیریتموادشایستگیهایغیرفنی
2توجهبههمهمواردقابلقبول

دستکش،لباسکار،دقتدرپیادهکردنایمنیوبهداشت

توجهات
مدیریتمواددورریختنیزیستمحیطی

1توجهبهایمنیوبهداشتغیرقابلقبول
نقشهرویورقبرایافزایشبهرهورینگرش

معیار:شایستگیانجامکار:
کسبحداقلنمره2ازمرحلهآمادهسازی

کسبحداقلنمره2ازبخششایستگیهایغیرفنی،ایمنی،بهداشت،توجهاتزیستمحیطیونگرش
کسبحداقلمیانگین2ازمراحلکار
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دسته بندی ورق های فلزی

از فلز هستند که تحت فرایند های صنعتی به ضخامت های نازک تر تغییر شکل داده  ورق های فلزی، شکلی 
این  از  برخی  به  ادامه  در  که  ند  دار مختلفی  های  بندی  دسته  استانداردها  براساس  فلزی  های  ورق  می شوند. 

دسته بندی ها اشاره می کنیم. 
به چند طریق می توانید ورق های فلزی را دسته بندی کنید ؟ 

ورق های فلزی را می توان براساس جنس یا ضخامت آنها دسته بندی نمود، شکل 5 دسته بندی ورق های فلزی 
را از لحاظ جنس نشان می دهد. ممکن است پس از مشاهده این دسته بندی این سؤال برایتان پیش آید که 
آیا این دسته بندی منطقی است؟ اگر نه، می توانید دسته بندی های دیگری از ورق ها را ارائه دهید؟              

شکل 5 ـ نمودار درختی دسته بندی ورق های فلزی براساس جنس

جنس
 ورق ها

ورق
 فوالدی

ورق 
پوشش دار

ورق غیر
 فوالدی

ورق سیاه

ورق روغنی

ورق عاج دار

ورق گالوانیزه

ورق قلع اندود

ورق رنگی

ورق استیل

ورق آلومینیوم

ورق برنجی

مخزن ذخیره 
نفت

بدنه خودرو

ورق روی کف 
پل عابر پیاده

لوازم خانگی

سینک ظرفشویی، 
قاشق و چنگال

شیپور، سکه

کانال کولر و 
کابینت فلزی

فویل، قابلمه 
و دیگ

پیت حلبی و قوطی، 
کمپوت و شیر خشک
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نیز  براساس ضخامت  را  آنها  براساس جنس، می توان  ها  ورق  بندی  بر دسته  ذکر شد، عالوه  که  همان طور 
دسته بندی کرد. در جدول 3  دسته بندی ورق ها براساس ضخامت نشان داده شده است. به جدول نگاه کنید، 

چه کاربردهای دیگری برای هر ردیف به نظرتان می رسد؟ ویژگی ورق های نازک چیست؟

جدول 3 ـ دسته بندی ورق های فوالدی از نظر ضخامت

نام نوعردیف
کاربردی

محدوده 
نمونه ای ویژگیضخامت

تصویرازکاربرد

ورق ١
نازک

Sheet

 0/2 mm< t <
1mm

………………
بدنه کابینت های 

فلزی

……………

 1 mm< t < 3
mm

بدنه اتومبیل…………………

ورق ٢
متوسط

Plate 3 mm< t < 6
mm

مناسب برای 
خم کاری و 

ساخت اشکال 
هندسی

تانکر حمل مواد 
سوختی

ورق 3
ضخیم

Plate6mm< t

مناسب برای 
ساخت مخازن 
تحت فشار، 

سازه های فلزی، 
لوله های انتقال 

نفت و گاز

بدنۀ کشتی

...............
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جمع آوری اطالعات: به صورت گروه های 3 نفره مطابق جدول زیر به مکان هایی که از شما خواسته شده 
است بروید. سپس با دقت و حوصله به اطراف نگاه کنید، و مشخصات خواسته شده در جدول 4 را کامل کنید، 

و در کالس ارائه دهید. 
جدول 4 ـ نمون برگ فعالیت

نوع ورق براساس جنسنوع ورق براساس ضخامتنام لوازم ساخته شده از ورقمکان مراجعهردیف

آشپزخانه منزل1

1ـ قابلمه
2ـ .................
3ـ .................
4ـ .................
5ـ .................
6ـ ..................

1ـ ورق نازک
2ـ .................
3ـ .................
4ـ .................
5ـ .................
6ـ ..................

1ـ ورق استیل و آلومینیوم
2ـ .................
3ـ .................
4ـ .................
5ـ .................
6ـ ..................

پارک2

1ـ درب معلق بر روی سطل زباله
2ـ .................
3ـ .................
4ـ .................
5ـ .................
6ـ ..................

1ـ ورق نازک
2ـ .................
3ـ .................
4ـ .................
5ـ .................
6ـ ..................

1ـ ورق رنگی
2ـ .................
3ـ .................
4ـ .................
5ـ .................
6ـ ..................

هنرستان3

1ـ کانال کولر
2ـ .................
3ـ .................
4ـ .................
5ـ .................
6ـ ..................

1ـ ورق نازک
2ـ .................
3ـ .................
4ـ .................
5ـ .................
6ـ ..................

1ـ ورق گالوانیزه
2ـ .................
3ـ .................
4ـ .................
5ـ .................
6ـ ..................

محیط های 4
دیگر

1ـ بدنه اتومبیل
2ـ .................
3ـ .................
4ـ .................
5ـ .................
6ـ ..................

1ـ ورق نازک
2ـ .................
3ـ .................
4ـ .................
5ـ .................
6ـ ..................

1ـ ورق روغنی
2ـ .................
3ـ .................
4ـ .................
5ـ .................
6ـ ..................

تحقیق
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فصل اول: برش کاری با قیچی

قیچی های دستی 

قیچیدستیبرایبرشکاریخطهایصافکوتاهومنحنیبررویورقفلزیبهکارمیرود.برشکاریبا
برای نیاز ناچیزمیباشد.مقدارنیرویمورد برادهبرداریاستودورریزدرآن قیچیدستیروشیبدون

برشکاریباقیچیدستی،براساسنسبتطولتیغهبرندهبهطولدستهقیچیتعیینمیشود.
چگونه می توان قیچی های دستی را دسته بندی کرد؟ درشکلزیردستهبندیقیچیهایدستیبا
تصویرنشاندادهشدهاست،بهقیچیهانگاهکنید،بهنظرشمااینقیچیهابرچهاساسیدستهبندیشدهاند.

تفاوتبینقیچیهایدستیدرچیست؟

شكل 6 ـ دسته بندی  قیچی دستی

چپ بر

 مستقیم بر

راست بر

طویل بر

سوراخ بر

منحنی بر

قیچی های 
دستی 

 برای برش کاری مستقیم 
و برش به سمت چپ

 برای برش کاری مستقیم 
و برش های کوتاه به سمت 

چپ و راست

برای برش کاری مستقیم 
و برش به سمت راست

 برای برش کاری مستقیم 
طول ورق های فلزی با طول 

بزرگ به طور ایمن

برای برش کاری شكل های 
منحنی شكل و گرد بری

مناسب برای برش های 
منحنی و دایره ای شكل 
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ضخامت حداکثر کنید، توجه 5 جدول به
شده بیان فلز نوع 4 برای برشکاری قابل
جای در تقریبی بهطور شما نظر به است،
خالیچهرنجضخامتیرامیتوانقرارداد؟

جدول 5 ـ حداکثر ضخامت قابل برش کاری
 با قیچی های دستی

0/7میلیمتر فوالد
مس
برنج

1ـ2/5میلیمتر آلومینیوم

هنرجویانگرامیبابهکارگیریمنابعاینترنتی،طبقهبندیقیچیهایدستیرابررسیکنید،آیامیتوانید
مدلیمتفاوتازدستهبندینشاندادهشدهدرشکل6ارائهدهید.

Googleبرایتحقیقدرمنابعاینترنتیویافتنمطالبموردنیازمیتوانیدازموتورهایجستجوهمچون
استفادهکنید.براییافتندستهبندیقیچیهایدستیدرمنابعاینترنتیبهصورتزیرعملکنید،کلیدواژه:

)HandSnip(قیچیدستی،)Snip(قیچی

اجزای قیچی های دستی: 
شکل8اجزاییکقیچیدستیرانشانمیدهد.

شكل 8 ـ بخش های یک قیچی دستی

تحقیق

ورق  خوردن  سر  از  پایین،  و  باال  تیغه  روی  دقیق  و  پهن  دندانه 
جلوگیری کرده و نیروی مورد نیاز را برای برش کاری کاهش می دهد.

پیچ تنظیم لقی بین تیغه ها، قبل از انجام عمل برش کاری براساس 
ضخامت ورق تنظیم می شود.

برای باز و بسته شدن راحت دسته قیچی از این فنر ارتجاعی در 
قیچی دستی استفاده می شود.

سؤال

شكل 7 ـ مراحل تحقیق اینترنتی
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فصل اول: برش کاری با قیچی

برایانتخابیکقیچیمناسب،ابتدادستورالعملوکاتالوگشرکتسازندهرامطالعهکنید.اطالعاتیاز
قبیلفرمبرشقیچیوحداکثرضخامتقابلبرشکاریبراساسنوعفلزرامیتوانیدازدستورالعملو
کاتالوگبهدستآورید.سپسشکلبرشراازروینقشهتعیینکنید،ونوعقیچیرابراساسفرمبرش

ازرویکاتالوگانتخابکنید.

جدول 6 ـ اصول استفاده از قیچی دستی با تصویر

تصویراصول استفاده از قیچی دستی

ازدستکشچرمیوعینکشیشهایمحافظدرحینکارباقیچیدستی
استفادهکنید،توجهداشتهباشیدحینبرشکاریقطعاتکوچکممکن
استبههواپرتابشوندکهلبههایبرندهاینتکههاممکناستبهشما

آسیببرساند.

برایبرشکاریباقیچیدستی،ازفشارمعمولدستهایتاناستفاده
کنید.

زاویهدهانهقیچیرابهطوردقیقدرحدود15درجهبازکنیدولقی
یا0/05ضخامتقطعهکارباشد. 1

20 بینتیغههایقیچیدرحدود

که کنید برشکاری طوری دستی، قیچی با شکاری بر حین در
دورریزدرسمتراستشمادرصورتیکهراستدستهستید،واگر
چپدستهستید،طوریبرشکاریکنیدکهدورریزدرسمتچپ

شماقرارگیرد.

برایبرشطرحوشکلدایرهایازقیچیهایگردبراستفادهکنید.

هنگامبرشکاریمسیرطوالنی،یاازقیچیهایطویلبرویاازقیچی
مستقیمبراستفادهکنید،توجهداشتهباشیداگرازقیجیمستقیمبر

استفادهمیکنید،ورقراکمیخمکنید.

نکته



18

برش کاری با قیچی دستی 

شیوههایمختلفبرشکاریباقیچیدستیبراساسنوعوفرمبرشبهچهارگروهتقسیممیشوند.جدول
7طبقهبندیشیوههایبرشکاریرانشانمیدهد.

جدول 7 ـ شیوه های برش کاری با قیچی دستی

تصویرکاربردتوضیحاتنوع شیوه

ازفاقبری کوچکی خش ب برش
ورقفلزیبدوندورریز

فاقبریورقفلزیدر
خمکاری

برشسرتاسرورقفلزیاضافهبری
برشقسمتهایاضافیبادورریز

برشدورتادوربخشیشکلبری
ازورقفلزی

برایبرشطرحروی
ورقفلزی

برشوایجادسوراخبرسوراخکاری
سوراخکاریرویورقفلزی

پسازمشاهدهفیلمجدولزیرراکاملکنید،بهنظرشماازکدامقیچیهامیتواندرروشهایذکرشده
استفادهکرد؟فکرکنیدوسپسجدولزیرراکاملکنید.

جدول 8 ـ  شیوه های برش کاری بر اساس نوع قیچی

دلیل انتخاب قیچی مورد نظرنوع قیچیروش برش کاری

براساسساختارتیغهازایننوعقیچیمیتوانبرایبرشخطوطمنحنیبرشکلبری
دایرهشکلاستفادهکرد

سؤال
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فصل اول: برش کاری با قیچی

محاسبه مقدار دور ریز در برش کاری ) مدیریت منابع (

 بهنظرشمابرایبرشپولکیهاییبااندازهبرابرروییکورقفوالدی،کدامحالتبینحالتاولودوم
مقرونبهصرفهتراست؟چرا؟بینحالتاولودومنشاندادهشدهمقداردورریزرامقایسهنمایید.در

کدامحالتدورریزکمتراست؟

محاسبه دور ریز ورق در برش کاری:دورریز،بهمقدارورقباقیماندهازمحصولاصلیگفتهمیشود.
برایمحاسبهدورریزورقدربرشکاری،کافیاستسطحقطعهساختهشدهراازسطحورقاولیهکم
کنیم.بهاینترتیبکهابتدامساحتکلورقرامحاسبهمیکنیم،سپسمساحتشکلوطرحمورد

نظررامحاسبهکردهودرنهایتازاختالفآندو،مساحتدورریزورقبهدستمیآید.

 مساحت طرح برش ـ مساحت ورق اولیه = مساحت دور ریز ورق

مساحت کل ورق/ مساحت دور ریز = درصد دور ریز ورق بر مبنای سطح اولیه

ورق اولیه

  محصول دایره 

دور ریز ورق

حالت دوم حالت اول

شكل 9 ـ حالت های مختلف جانمایی نقشه

                                                 مساحت دور ریز
100  ×   = درصد دورریز بر مبنای سطح ساخته شده

                                                    مساحت طرح برش
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نقشه شماره 4

مسئله: ورقیبهابعاد0/5×100×200میلیمتردرنظر
قابل ابعاد65×85 با اینورقچندبرش از بگیرید.

استخراجاست؟درصددورریزراحسابکنید.
فرضکنیددریکمحیطکاریهستیدواینسفارش
یکمشتریاست،ازآنجاییکهاینمقداردورریزهمان
نمیباشد، استفاده قابل دیگر که است ورقی مقدار
پیشنهادتانبرایکاهشمقداردورریزوصرفهجویی

درموادورقاولیهچیست؟

مسئله:ورقیباابعاد0/5×200×100میلیمتردرنظر
بگیرید،مطلوباستبرشمثلثهایمتساویالساقین
قابل مثلث تعداد چه حداکثر میلیمتر، ساق٩5 با

برشاست؟درصددورریزرامحاسبهکنید.

فعالیت کارگاهی

برش کاری ورق فوالدی با قیچی دستی کار عملی

شرح فعالیت:باتوجهبهنقشهشماره4،ورق
فوالدیبهابعاد0/5×80×110میلیمترانتخاب
کنیدوسپسنقشهرابررویورقپیادهکنید،
خطوطبرشراباسوزنخطکشبرجستهنموده

وسپسباقیچیمناسببرشکارینمایید.
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فصل اول: برش کاری با قیچی

نقشه شماره 5

 ابزارهایموردنیازخودرابرایپیادهکردننقشهبررویورقدرجدوللیستکنید.
توضیحاتتعدادکاربردابزار

برش کاری ورق فوالدی با قیچی دستی 

انتخابکنیدو ابعاد0/5×120×120میلیمتر به بهنقشهشماره5ورقفوالدی باتوجه شرح فعالیت:
سپسنقشهرابررویورقپیادهکنید،خطوطبرشراباسوزنخطکشمشخصکردهوسپسباقیچی

مناسببرشکارینمایید.

کار عملی
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شروع برش کاری

شروع برش کاری

برش کاری ورق فوالدی با قیچی دستی
شرح فعالیت:ورقگالوانیزهیاروغنینازکباابعادحدود0/5×100×150میلیمترانتخابکنید،نقشه
زیررابررویاینورقبکشید،سپسشکلهاییراکهرسمکردهایدراباقیچیببرید،شکلهایورقاولرا
باقیچیمستقیمبرببرید.کدامشکلسادهتراست؟ورقدومراباقیچیمنحنیبرببرید.بریدنکدامشکل
سادهتربود؟بهنظرشمامیتوانفقطبایکقیچیایناشکالراببرید؟کدامقیچیبرایبریدنهرشکل

مناسبتربود؟

کار عملی

نقشه شماره 6

برش کاری ورق فوالدی با قیچی دستی
شرح فعالیت:باتوجهبهنقشهشماره7ورقفوالدیبهابعاد0/5×300×300میلیمترانتخابنماییدو
سپسنقشهرابررویورقپیادهکنید.خطوطبرشراباسوزنخطکشمشخصکردهوسپسباقیچی

دستیمناسببرشکارینمایید.

 ابزارهایموردنیازخودرابرایپیادهکردننقشهبررویورقدرجدوللیستکنید.


توضیحاتتعدادکاربردابزار

کار عملی
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7 

ره
ما

 ش
شه

نق
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برش کاری ورق فوالدی با قیچی دستی 

شرح فعالیت:5عدددایرهبهقطر65میلیمتروضخامت0/5و5عددمستطیلبهابعاد0/5×35×100
میلیمتربرشسفارشدادهشدهاست.ابعادورقیراکهبرایبرشاینشکلهانیازداریدمحاسبهنمایید.

سپسورقموردنظرراتهیهکنید.نقشهاینشکلهارابررویورقپیادهکنیددرمحاسبهابعادورقموردنیاز
بهدورریزتوجهکنید.تالشکنیدبهگونهاینقشهراپیادهکنیدکهحداقلدورریزایجادشود.

درحیناستفادهازقیچیهایدستیوحملورقهایفلزی،ازدستکشچرمیوعینکمحافظاستفاده
کنید.لبهتیزورقوقیچیممکناستبهدستهایتانآسیببزند.

برایکاربرشکاریازدستکشهایچرمی،لباسکاروعینکمحافظاستفادهکنید.توجهداشتهباشید
حینبرشکاریقطعاتکوچک،ممکناستبههواپرتابشوندولبهتیزآنهابهشماآسیببرسانند.

حینبرشکاریباقیچیمراقبدستهایتانباشید.

توجهات زیست محیطی
آیامیتوانازمواددورریختنیمجدداستفادهکرد1؟یاآنهارابازیابیکرد؟

بهعنوانمثال،رنگهاییکهبرایرنگآمیزیبدنههایخودرو،ساختمانو...ازآنهااستفادهمیشوند.
پسازتاریخانقضاءبهعنوانمواددورریختنی2محسوبمیشوندکهوجودآنهادرمحیطزیستمان
میتواندآسیبهایجدیبهآبوهواوخاکبرساند.میتواناینموادرابازیابیکردوبرایتولید

محصوالتصنعتیوحتیمواداولیهخامبهکاربرد.
درکاربرشکاریفلزاتیراکهبهعنواندورریزقابلاستفادهنیستندمیتواندریکمحفظهمخصوص

نگهداریکردوسپسمجدداًازآنهااستفادهکردیاآنهارابازیافت3نمود.

Reuse ـ1
Waste Material ـ2
Recycling ـ3

کار عملی

نکات 
ایمنی
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فصل اول: برش کاری با قیچی

                     ارزشیابی تکوینی 

مراحل کار
شرایط عملكرد

)ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مكان 
و …(

استاندارد )شاخص های نتایج ممكن
نمرهداوری / نمره دهی(

آمادهسازی

کارگاه:کارگاهاستانداردورقکاری

مواد:ورقفوالدی

ابزار:ابزارهایاندازهگیریوخطکشی

3.............................آمادهسازیباالترازانتظار

آمادهسازیقابلقبول
اندازهگذاریبراساسنقشه،
خطکشیبراساسنقشه،
پیادهسازیجزئیاتنقشه

2

آمادهسازیغیرقابل
قبول

اندازهگذاریبراساس
نقشه،عدمخطکشیو
پیادهسازیجزئیاتنقشه

1

مسئولیتپذیری،مدیریتموادشایستگیهایغیرفنی
2توجهبههمهمواردقابلقبول

دستکش،لباسکار،دقتدرپیادهکردنایمنیوبهداشت

مدیریتمواددورریختنیتوجهاتزیستمحیطی
1توجهبهایمنیوبهداشتغیرقابلقبول

نقشهرویورقبرایافزایشبهرهورینگرش

معیار:شایستگیانجامکار:
کسبحداقلنمره2ازمرحلهآمادهسازی

کسبحداقلنمره2ازبخششایستگیهایغیرفنی،ایمنی،بهداشت،توجهاتزیستمحیطیونگرش
کسبحداقلمیانگین2ازمراحلکار
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شكل 10 ـ تابیدگی ورق بعد از برش کاری

صافکاری ورق

پسازانجامعملیاتبرشکاریبااستفادهازقیچیدستی،معموالًلبهورقهادچارپیچیدگیوتابیدگی
میشودکهازعملیاتصافکاریبرایرفعاینعیوباستفادهمیشود.همانطورکهدرشکل10نشانداده
شدهاست،اینتابیدگیدرجهاتعرضیوطولیلبهورقوهمچنیندرسطحآنایجادمیگردد.وجود

تابیدگیدرلبههایبرشسببتولیدمحصولباشکلنامناسبمیشود.

بنابراینپسازعملیاتبرشکاری،ورقرابرروییکصفحهصاففلزییاسندانقرارمیدهیموبااستفادهاز
چکشچوبییاپالستیکیبهآرامیلبههاوسطوحتابیدهشدهراباضربهزدندریکجهت،تابگیریمیکنیم.
درحینعملیاتتابگیریمیبایستبهطورمداومقطعهراکنترلکردهتاورقبهدرستیتابگیریشود.

جدول٩ابزارهایموردنیازبرایعملیاتصافکاریرانشانمیدهد.

جدول 9 ـ ابزار آالت صافكاری

سوهانچكشسنداننام ابزار

کاربرد
قرارگیریقطعهرویآن
وکوبیدنآن،آهنگریو

صافکاری
برادهبرداریوپلیسهگیریصافکاری،کوبیدنقطعاتنرم

تصویر
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کار عملی

نکات 
ایمنی

فعالیت کارگاهی

پلیسه گیری و صافكاری ورق، انطباق محصول برش با نقشه

شرح فعالیت :کلیهابعادنقشههای4تا8)ازقبلبرشدادهاید(رامطابقجدولزیرباابعادورقبرشداده
شدهتطبیقدهید.پسازآنجدولزیرراتکمیلکنید.ازصافبودنلبههایبرشقبلازانطباقاندازهها

مطمئنشوید.
جدول 10ـ کنترل ابعادی

بعد ارزیابی 
شده

اندازه روی 
نقشه

اندازه روی ورق برش خورده 
)mm(

اختالف 
)mm(

محدوده تولرانس

داخل محدودهخارج از محدوده



















 ابزارهایموردنیازخودرابرایکنترلابعاددرجدولفهرستکنید.

توضیحاتتعدادکاربردابزار

درحینپلیسهگیریمراقبلبههایتیزورقباشید،وازدستکشچرمیبرایپلیسهگیریوصافکارگیری
وصافکاریاستفادهنمایید.
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مراحل کار
شرایط عملكرد

)ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مكان 
و …(

استاندارد )شاخص های نتایج ممكن
نمرهداوری / نمره دهی(

آمادهسازی

کارگاه:کارگاهاستانداردورقکاری

مواد:ورقفوالدی

ابزار:ابزارهایاندازهگیریوخطکشی

3ـــــآمادهسازیباالترازانتظار

آمادهسازیقابلقبول
اندازهگذاریبراساسنقشه،
خطکشیبراساسنقشه،
پیادهسازیجزئیاتنقشه

2

آمادهسازیغیرقابلقبول
اندازهگذاریبراساسنقشه،
عدمخطکشیوپیادهسازی

جزئیاتنقشه
1

مسئولیتپذیری،مدیریتموادشایستگیهایغیرفنی
2توجهبههمهمواردقابلقبول

دستکش،لباسکار،دقتدرپیادهکردنایمنیوبهداشت

توجهات
مدیریتمواددورریختنیزیستمحیطی

1توجهبهایمنیوبهداشتغیرقابلقبول
نقشهرویورقبرایافزایشبهرهورینگرش

معیار:شایستگیانجامکار:
کسبحداقلنمره2ازمرحلهآمادهسازی

کسبحداقلنمره2ازبخششایستگیهایغیرفنی،ایمنی،بهداشت،توجهاتزیستمحیطیونگرش
کسبحداقلمیانگین2ازمراحلکار

ارزشیابی تکوینی




