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مهارت های پایه تعمیرات

هدف کلی

آشنایی با ایمنی و حفاظت در تعمیرگاه و ابزارهای عمومی آن

سنبه مخصوص درآوردن و جازدن
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 فراگیر پس از پایان این واحد کار باید بتواند :
 مقررات و نکات ایمنی و حفاظتی عمومی در تعمیرگاه را توضیح دهد.

انواع آتش خاموش کن را بیان کند.
اصول آتش نشانی را بیان کند.

اصول پیشگیری از پیشامدها را بیان کند.
راه های پیشگیری از پیشامدها در تعمیرگاه را بیان کند.

وسایل ایمنی و حفاظتی فردی را در محیط کار به کاربرد.
عملیات خاموش کردن آتش ناشی از سوخت را انجام دهد.

عملیات به کارگیری کپسول آتش نشانی را انجام دهد.
نکات ایمنی بعد از وقوع آتش سوزی و نجات مصدوم از اتاق پر دود را انجام دهد.

زمان آموزش )ساعت(

عملینظری

13

واحد کار 1

ایمنی و حفاظت در تعمیرگاه 

توانایی : پیشگیری از پیشامدها و رعایت اصول نکات ایمنی و حفاظتی
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 1ـ1ـ ایمنی و حفاظت در تعمیرگاه و کارگاه
انجام بیشتر کارهای فنی با خطرات و پیشامدها همراه است. رعایت اصول ایمنی و بهداشت حرفه ای می  تواند باعث کاهش 

آسیبهای ناشی از کار، پیشامدها و حفظ رفاه و سالمتی شود. 
ایمنی عبارت است از دور بودن کارکنان، تجهیزات و ساختمان ها از خطر 

منظور از ایمن و غیر ایمن: یک مکان، یک کار معین و یا یک دستگاه زمانی ایمن انگاشته می  شود که احتمال خطر مرگ، 

شکل 1ــ1ــ وسایل حفاظتی

الف( حفاظ روی پمپ باد

شکل 2ــ 1ــ  انواع لباس کار رایج در تعمیرگاه ها

ب( حفاظ سنگ رومیزی

مجروح شدن و یا ابتال به بیماری برای کسانی که در آنجا بوده یا با آن دستگاه کار می  کنند 
پایین و در حد استاندارد باشد. 

یکی از راه کارهای جلوگیری از پیشامدها، کاربرد وسایل حفاظتی و کارگاهی و 
فردی می باشد.  

وسایل حفاظتی و ایمنی کارگاهی: برای جلوگیری از بروز پیشامدها در کارگاه 
باید وسایلی را در محوطه کارگاه یا روی دستگاه ها و تجهیزات مورد استفاده نصب نمود. 

 برخی از آنها عبارت اند از:
وسایل هشدار آتش سوزی و آتش نشانی، حفاظ سنگ رومیزی، حفاظ روی پمپ 
باد، پوشش روی چال سرویس، نصب سیم اتصال به زمین روی ماشین های الکتریکی، 

نصب ترمز ایمنی روی جرثقیل سقفی و … . 
وسایل ایمنی و حفاظت فردی: فرد باید با توجه به نوع کاری که انجام می  دهد 
از برخی از این وسایل که عبارت اند از: دستکش کار، کفش ایمنی، لباس کار، عینک 
ایمنی، کاله ایمنی، پیش بند چرمی و … استفاده نماید. این وسایل افراد را در هنگام کار 

محافظت می  نماید.
و  تنه، دست  پوشش سراسری،  به عنوان یک  کار  لباس  معموالً  کار:  لباس   
پاها را در مقابل شرایط محیطی محافظت می  کند. ساده ترین شکل لباس کار در دو فرم 
ظاهری بلوز و شلوار )دو تکه( و نوع یکسره و از جنس الیاف طبیعی و یا درصدی الیاف 
طبیعی و مصنوعی و در مواردی تماماً از الیاف شیمیایی و صنعتی تولید می شود. تمام 

کارگران باید با لباس کار مناسب در محل کار حاضر شوند. 
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لباس کار خصوصیات زیر را دارد:
ــ لباس کار باید  متناسب با اندازه بدن استفاده کننده باشد. 

ــ لباس کار باید از پارچه مرغوب، دوخت محکم، چرخ کاری دوبلٔه درزها و متناسب با شرایط محیط کار تهیه شود. 
ــ لباس کار باید با استفاده از الگوی مناسب و خوش دوخت بوده و در اندازه های استاندارد تهیه شود. 

نکات ایمنی در مورد استفاده از لباس کار عبارت اند از: 
ــ کارگرانی که با ماشین کار می کنند و یا در کنار ماشین آالت مشغول به کار هستند باید از لباس کاری استفاده کنند که باز یا 

پاره نباشد.
ــ کارگرانی که لباس آنها به مواد نفتی یا شیمیایی خطرناک آغشته شود باید فورًا لباس خود را شسته و یا تعویض نموده و آن 
قسمت از بدن را نیز که در تماس با مواد نفتی بوده با شوینده های مناسب بشویند. هیچ یک از کارگران حق ندارند با لباس آغشته به 

مواد نفتی و یا مواد شیمیایی به آتش، شعله و دیگر منابع حرارتی نزدیک شوند و یا کبریت و فندک روشن نمایند. 
ــ در صورت پارگی یا  خراب شدن لباس کار باید آن را عوض کرد.

ــ باید از آویزان نمودن زنجیر ساعت، کلید و نظایر آنها روی لباس کار خودداری شود. 
 کفش ایمنی: در هنگام کار ممکن است قطعه سنگینی روی پای تعمیرکار بیفتد برای جلوگیری از آسیب رسیدن، فرد باید 
کفش ایمنی به پا کند، این کفش از جنس چرم طبیعی بوده و ساق آن نیز کمی بلند می  باشد تا مچ پا را حفاظت کند، در نوک این کفش 
قطعه ورق فوالدی کار گذاشته شده است که در صورت برخورد جسم سنگین به آن، جلوی وارد شدن ضربه به پنجه های پا را می  گیرد. 
کف کفش نیز از جنس الستیک آجدار بوده که هم مقاوم به مواد روغنی و شیمیایی می  باشد و هم از لیز خوردن فرد جلوگیری می  کند.

شکل 3ــ1ــ کفش ایمنی

ب( دستکش پارچه ای

شکل 4 ــ 1ــ  انواع دستکش های مورد استفاده در کارگاه ها

آسیب  از  جلوگیری  برای  کار:  دستکش   
رسیدن به دست ها با توجه به نوع کار از دستکش های 
مختلف استفاده می  شود،  مثالً هنگام شستشوی قطعات 
و کار با مواد شیمیایی از دستکش الستیکی مقاوم به 
پارچه ای  دستکش  از  قطعات  کردن  باز  و  نفتی  مواد 

استفاده می  شود.   
الف( دستکش الستیکی



6 زل
 دی

تور
مو

یر 
عم

ت

احتمال  کار  که هنگام  مواقعی  ایمنی: در   عینک 
برخورد براده به چشم وجود دارد باید از عینک ایمنی استفاده 
نمود مانند کار با دستگاه فرز یا سنگ رومیزی و شستشوی 

قطعات موتور.  

شکل 5  ــ 1 ــ  ماسک و عینک ایمنی

مقررات حفاظت و ایمنی در کارگاه تعمیر تراکتور )استخراج شده از آیین نامه حفاظت و ایمنی در کارگاه ها(: این 
مقررات شامل دو گروه می  باشد که عبارت اند از:

 مقررات ایمنی و حفاظت فردی در کارگاه )تعمیرگاه(:
هر فرد در محیط کارگاه باید نکاتی را برای حفظ خود از خطر رعایت کند، مانند: 

ــ اطمینان از سالم بودن ماشین ها و ابزار مورد استفاده قبل از آغاز کار با آنها. 
ــ حفظ آرامش فردی، پرهیز از عجله و شتاب در انجام کارها، به ویژه بعد از زمان تمام شدن ساعت کار موظف. 

ــ خودداری از انجام کار با ماشین های خطرآفرین به هنگام بروز عصبانیت یا عجله و شتاب. 
 مقررات ایمنی و حفاظتی عمومی در کارگاه )تعمیرگاه(:

ــ انجام هم  زمان کارهای مختلف تعمیراتی روی یک تراکتور ممنوع است.
ــ انجام تمام کارهای تعمیر، تنظیم و آزمایش قطعات تراکتور صرفاً توسط افراد ماهر و با رعایت نکات ایمنی مجاز است.

ــ رفتار ناایمن، غیر مرتبط با کار، خودسرانه و شوخی در کارگاه ممنوع است.
ــ هرگونه تغییر در تجهیزات به گونه ای که آن را از استاندارد یا طراحی اصلی کارخانه سازنده خارج نماید، ممنوع است.

ــ ابزار کار، تجهیزات و روش کار باید متناسب با نوع کار بوده و استفاده از ابزارهای مصرف  شده، فرسوده، شکسته و معیوب 
ممنوع می  باشد.

ــ قرار دادن و انبار کردن وسایل و اشیاء غیرضروری در داخل چاله سرویس ممنوع است.
ــ قرار دادن مواد قابل اشتعال و انفجار در داخل چاله سرویس ممنوع است.

ــ هنگام تعویض الستیک باید تدابیر الزم برای جلوگیری از جابجایی ناگهانی تراکتور در نظر گرفته شود.
ــ انبار کردن مواد و لوازم یدکی، قطعات فرسوده و ضایعاتی، کارتن ها و جعبه ها بر روی سقف، چاله سرویس و همچنین در 

محوطه تعمیرگاه ممنوع است.
ــ روشن گذاشتن موتورهای احتراقی در محیط های بسته تحت هر عنوان ممنوع است.

ــ استعمال دخانیات، افروختن آتش و شعلٔه باز به عنوان گرمایش و همچنین استفاده از بخاری های غیراستاندارد در داخل 
کارگاه ممنوع است.

 ماسک ایمنی برای کار با سنگ

عینک پالستیکی

عینک طلقی
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ــ ظروف بنزین، روغن و دیگر مواد قابل اشتعال باید در مکانی نگهداری شوند که از حرارت، شعله، جرقه و ضربه محفوظ 
باشند.

ــ ظروف نگهداری مواد قابل اشتعال باید در بسته و مستحکم بوده و در برابر حرارت، شکستن و یا سوراخ شدن مقاوم باشد.
ــ قبل از انجام عملیات جوشکاری باید مواد قابل اشتعال و انفجار را از محل کار خارج نمود.

پروژه: 
هنرجویان موارد ذکرشده در مورد مقررات ایمنی و حفاظتی در کارگاه را به صورت تابلوهای قابل نصب در کارگاه های موجود 

در هنرستان تهیه نموده و زیر نظر هنرآموز در محل های مناسب در کارگاه نصب نمایند.
 

ـ آتش نشانی 2ـ1
عامل اصلی در آتش سوزی آتش است که باعث سوختن مواد قابل اشتعال و ایجاد حریق می  گردد.

شکل 6ــ 1ــ  مثلث آتش
سوخت

هوا آتشگرما

آتش
برای  شروع  و ادامه  آتش سه جزء )مثلث آتش( باید وجود 

داشته  باشد:
ــ اکسیژن  )هوا( 

ــ منبع  سوخت  )بنزین ، چوب  یا پارچه ( 
ــ گرما ) جرقه  الکتریکی  یا شعله ( 

برای  خاموش کردن آتش باید حداقل یکی  از این  اجزا را به روش های زیر از آتش دور کنید:
 دور کردن منبع اکسیژن: به طور مثال درها را به روی آتش ببندید و یا شعله آتش را با استفاده از پتو یا سایر مواد غیرقابل 

نفوذ، خفه کرده و مانع رسیدن اکسیژن به آتش شوید.
 دور کردن گرما )یا سرد کردن ماده سوختنی(:  به طور مثال با پاشیدن آب روی آتش آن را خنک کنید. 

 دور کردن ماده سوختنی )ایزوله کردن(:  به طور مثال مواد سوختنی را که می  توانند به عنوان منبع سوخت برای آتش عمل 
کنند )مثل کاغذ و مقوا( از مسیر آتش دور کنید. 

نکته: وسایل آتش نشانی برای حذف حداقل یکی از سه عامل طراحی شده اند.
آتش نشانی به معنای کنترل و مهار آتش و سپس خاموش کردن آن می  باشد. اقدام برای آتش نشانی در هنگام شروع آتش مؤثرتر 

است. این کار نه تنها می  تواند از توسعه آتش جلوگیری کند بلکه خسارات ناشی از آن  را به حداقل می  رساند.
تقسیم  مختلف  گروه های  به  می  شوند  آتش سوزی  سبب  که  موادی  نوع  به  توجه  با  آتش سوزی ها  آتش سوزی:  گروه بندی 

می  گردند. دو گروه آن عبارت اند از:
 B اگر آتش سوزی توسط مایعات قابل اشتعال مانند نفت، بنزین، گریس یا رنگ ایجاد گردد، آتش سوزی از نوع :B  نوع 

می  باشد.
آتش های نوع  Bرا باید توسط روش خفه کردن خاموش نمود. در نتیجه باید از کپسول های آتش نشانی استفاده شود که پوششی 
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بر روی مواد آتش زا ایجاد نموده و از این طریق آتش را خاموش می  کنند.
یا دی اکسید  نظیر مواد شیمیایی خشک معمولی و چندمنظوره  از موادی 

کربن جهت خاموش نمودن این گونه آتش ها استفاده می  شود.
 C  آتش سوزی هایی که در تجهیزات برقی رخ می  دهد، از نوع :C  نوع
است. این نوع آتش سوزی ها را باید توسط یک ماده خاموش کننده نارسانا خاموش 

کرد تا از برق گرفتگی اجتناب شود.
باید سریع تر جریان برق را قطع کرد. موادی مانند  قبل از انجام هر کاری 
آتش ها  این گونه  نمودن  خاموش  برای  کربن  دی اکسید  یا  شیمیایی  خشک  مواد 

مناسب هستند.

C شکل 8   ــ1ــ  عالئم آتش سوزی نوع

وسایل آتش نشانی: وسایل مهم آتش نشانی عبارت اند از:
 سطل حاوی شن و ماسه: این سطل ها دارای شن و ماسه هستند. گنجایش این سطل ها 15ــ10 لیتر است که در حال 

حاضر بیشتر در پمپ بنزین ها به کاربرده می  شوند.
  کپسول های آتش نشانی: کپسول های دستی )با حد اکثر 14 کیلوگرم وزن یا 14 لیتر ظرفیت مواد خاموش کن( که برای 
مهار آتش سوزی ساخته  شده و یک فرد به راحتی قادر به انتقال آن به محل آتش سوزی و استفاده از آن است. از کپسول های دستی 
با توجه به مواد خاموش کننده داخل آنها می  توان در لحظات اولیه و شروع آتش سوزی و برای آتش سوزی های کوچک و موضعی 

استفاده نمود. 
انواع کپسول های آتش نشانی عبارت اند از: کپسول آب ،کپسول کف،کپسول پودر وکپسول دی اکسیدکربن.

هر کپسول، برای خاموش کردن نوع خاصی از آتش طراحی شده و استفاده نادرست از آنها ممکن است باعث مشتعل تر شدن 
آتش و بروز خسارات جبران ناپذیری گردد.

جدول 1ــ1ــ  انواع کپسول های آتش نشانی

تصویر کپسول

دی اکسید کربنپودرکفآبنام کپسول

B  شکل 7ــ1ــ  عالئم آتش سوزی نوع
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برچسب روی  به  باید  آتش نشانی  با کپسول های  کار  برای 
مورد  در  اطالعاتی  برچسب ها  این  که روی  توجه شود چرا  آنها 

کپسول، مواد درون آن و موارد کاربرد نوشته شده است.

شکل 9ــ1ــ برچسب های استاندارد به صورت نوار رنگی روی کپسول

محل نصب کپسول: کپسول آتش نشانی باید در محل های قابل مشاهده و دسترس، با بررسی های دقیق فیزیکی توسط افراد 
آموزش دیده و یا نماینده آتش نشانی نصب شده و در اختیار افرادی قرار گیرند که با کاربرد آنها آشنایی کافی داشته باشند.

شکل 10ــ1ــ  پالک  مشخصات و تاریخ شارژ نصب شده روی کپسول

در  موجود  کپسول های  روی  نصب شده  برچسب های  روی  قیدشده  مشخصات  کارگاه:  در  کار 
اطراف خود را یادداشت و به کالس ارائه دهید.

نکته: تعمیرات و نگهداری این کپسول ها باید توسط مناینده آتش نشانی یا فرد آموزش دیده و 
به صورت دوره ای صورت پذیرد.

نکات مهم در استفاده از کپسول های آتش نشانی:
ــ درج دستورات کاربردی روی پالک حاوی نام کپسول به طور خوانا و 

به شکلی که پالک به سمت خارج قرار گیرد. 
نخورده  و دست  سالم  کپسول،  نشانگرهای  کلیه  و  ایمنی  موم  و  مهر  ــ 

باشد.
ــ کپسول همیشه پر باشد )با وزن نمودن کپسول مشخص می  شود(.

ــ صدمات فیزیکی مانند خوردگی، نشتی و یا گرفتگی نازل در کپسول 
وجود نداشته باشد.

ــ درجه فشار و نشانگر آن، باید محدوده فشار قابل کاربرد را نشان دهد. 
ــ با توجه به اینکه کپسول ها دارای تاریخ مصرف می  باشند، تاریخ مصرف 

آنها همیشه کنترل شود.  
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برای استفاده از کپسول آتش نشانی به روش زیر عمل کنید:
در ابتدا آتش سوزی را تشخیص دهید تا بتوانید با استفاده 
از برچسب روی کپسول ها، کپسول مناسب را برای خاموش نمودن 

آتش انتخاب کنید.
 بعد از انتقال کپسول به محل آتش سوزی، عملیات زیر را به 

ترتیب انجام دهید:  
1ــ کپسول آتش نشانی را به محل آتش سوزی انتقال دهید.

فاصله مجاز قرار گرفتن در برابر آتش عبارت اند از:
 کپسول آتش نشانی آب 7 متر )بیشترین پرتاب در بین کپسول های 

آتش نشانی(. 
بین  در  پرتاب  )کمترین  متر   2 کف  آتش نشانی  کپسول   

کپسول های آتش نشانی(.
 4 الی   3 شیمیایی  پودر  و  گازکربنیک  آتش نشانی  کپسول   

متر. 
2ــ برای آماده کردن کپسول آتش نشانی پین یا ضامن آن را 

بکشید. 
3ــ کپسول آتش نشانی را به صورت آماده در دست بگیرید 
)روش آماده به کار کردن هر کپسول آتش نشانی روی بدنه آن نوشته 

شده است(.
4ــ برای اینکه دود و حرارت کمتر باعث ناراحتی شما شود 
می  توانید به صورت خمیده به آتش نزدیک شده و آن را مهار کرده و 
سپس محل را ترک کنید )هنگام حضور در محل آتش سوزی حتماً 

از یک دستمال خیس یا ماسک استفاده شود(.
5  ــ اگر در فضای باز عملیات می  نمایید  باید پشت به باد و رو 

به محل آتش قرار بگیرید. 
6ــ خاموش کردن را از لبه آتش شروع و با حرکت به سمت 

جلو و حرکت سریع نازل به طرفین )جارویی( ادامه دهید.

شکل 11ــ1ــ  نحوۀ خارج کردن ضامن کپسول

شکل12ــ1ــ  طرز هدایت مواد خروجی از کپسول به لبه آتش

و  دسترسی  قرارگیری،  محل  مورد  در  نقایصی  اجنام شده  بررسی های  از  بعد  که  صورتی  در  نکته: 
اصالح  برای  سریع تر  چه  هر  باید  گردید  مشاهده   … و  کپسول  مشخصات  برچسب  به  مربوط  مشکالت 

نواقص اقدام منود.
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کانون  روی  مستقیماً  را  آن  که  است  این  آتش نشانی  کپسول  از  کردن  استفاده  درست  روش  نکته:  
آتش هدف گیری و پخش کنید. اگر فقط شعله ها را هدف گیری کنید، نتیجه مطلوبی منی گیرید.

زیاد  مهارت  با  را  آنها  باید  لذا  می  شوند،  خالی  کوتاهی  زمان  مدت  در  آتش نشانی  کپسول های  نکته: 
آتش  روی  مطلوبی  اثر  آنکه  بدون  و  زود  خیلی  کپسول  داخل  ماده  صورت  این  غیر  در  گرفت.  به کار 

بگذارد متام می  شود. 
شارژ  به  نسبت  باید  اندک(  مقدار  به  )هرچند  آتش نشانی  کپسول  از  استفاده  بار  هر  از  پس  نکته: 

آن اقدام کنید.

شکل 15ــ1ــ خاموش کردن آتش با کف

شکل 13ــ1ــ  روش خاموش کردن آتش با پودر

شکل 14ــ1ــ  خاموش کردن آتش با دی اکسید کربن

ماده  نوع  به  توجه  با  آتش  کردن  خاموش  روش های 
خاموش کننده:

قاعده  به  را  پودر  پودر:  توسط  آتش  1ــ خاموش کردن 
آتش پاشیده و به سمت باالی شعله حرکت دهید.

2ــ خاموش کردن آتش توسط دی اکسید کربن: تا حد 
باالی  به سمت  لبه آن شروع و  از  نزدیک شده و  به آتش  امکان 

آتش حرکت دهید.

3ــ خاموش کردن آتش توسط کف: کف را به آهستگی 
روی آتش بریزید.

کار در کارگاه: با هماهنگی مأمورین آتش نشانی عملیات خاموش کردن آتش ناشی از سوخت را مترین کنید.

نکات ایمنی:
آتش سوزی یکی از پیشامدهای است که بیش از هر پیشامد طبیعی دیگر موجب مرگ می  شود. با رعایت نکات ایمنی قبل، حین 

و بعد از وقوع آتش سوزی، می  توانید خسارت های مالی و جانی پیشامد را کاهش دهید.
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نکات ایمنی قبل از وقوع آتش سوزی عبارت اند از:
ــ اصل دوری مواد قابل اشتعال از وسایل آتش زا را در تمام تأسیسات، تعمیرگاه و کارگاه رعایت کنید.

ــ برای کارگاه و تعمیرگاه درهای خروج اضطراری پیش بینی کنید و وسایل آتش نشانی را به طور دوره ای کنترل کنید.
ــ برنامه خروج اضطراری و گریز از آتش را حداقل دو بار در سال تمرین کنید.

ــ حتماً، هنگام خروج از محل، شیر اصلی ورودی گاز به تعمیرگاه را ببندید.
ــ برای باخبر شدن از آتش سوزی احتمالی، از حسگر )دود، حرارت یا شعله( استفاده کنید و نسبت به نصب آن در تعمیرگاه 

اقدام کنید.
ــ کپسول آتش نشانی مناسبی در تعمیرگاه داشته باشید و در مورد نحؤه استفاده از آن، آموزش ببینید. 

ــ از نگهداری مایعات و گازهای قابل اشتعال در تعمیرگاه خودداری کنید. در صورت لزوم این مواد را در ظروف دربسته 
حتی االمکان در خارج از تعمیرگاه قرار دهید.

ــ وسایل برقی و اتصاالت آنها را به کمک متخصصین به دقت کنترل کنید تا از استاندارد بودن آنها مطمئن شوید.
ــ به محض مشاهده سیم های لخت، آنها را به کمک متخصصین ترمیم کنید.

نکات ایمنی هنگام آتش سوزی عبارت اند از:
ــ سرعت عمل هنگام رو به رو شدن با آتش سوزی، برای نجات جان خود و مصدومان احتمالی، کامالً حیاتی است. 

ــ سعی کنید که افراد را از تعمیرگاه بیرون ببرید.
ــ با رعایت جوانب احتیاط به خاموش کردن آتش بپردازید.

ــ به هیچ وجه وارد ساختمان آتش گرفته نشوید مگر آنکه مجهز به ماسک تنفسی باشید و کاربرد آن را بدانید
ــ اگر به هر دلیل ناچار هستید وارد اتاق پر از دود شوید، ابتدا مطمئن شوید جانتان به خطر نخواهد افتاد.

ــ قبل از فرار از اتاقی که در آن بسته است، در را لمس نمایید. اگر داغ باشد از خروجی های دیگر استفاده کنید. 
ــ اگر دود، حرارت یا شعله های آتش مسیرهای خروجی شما را مسدود کرده است در را ببندید و در اتاق بمانید. تنها با استفاده از 

پارچه سفید از طریق پنجره کمک بخواهید. اگر در اتاق تلفن وجود دارد با اداره آتش نشانی تماس بگیرید و موقعیت خود را خبر دهید.
ــ زمانی که در جریان آتش سوزی واقع می  شوید، با حفظ خونسردی تمام تهویه های تعمیرگاه را خاموش کنید تا به این ترتیب 

از ورود اکسیژن به داخل ساختمان جلوگیری شود.
ــ امدادگران و یا افرادی که در جریان آتش سوزی واقع شده اند باید 

لباس های دارای الیاف مصنوعی و پالستیکی را از خود دور کنند.
ــ در خاموش کردن آتش سوزی های ناشی از سوخت های نفتی، از 

آب استفاده نکنید.
ــ شیء مشتعل را حرکت ندهید. شعله را با شن، نمک، پتوی نمناک 

یا پوشش های دیگر خفه کنید.

شکل 16ــ 1 ــ  آتش نشان با تجهیزات کامل ایمنی
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نکات ایمنی بعد از وقوع آتش سوزی و نجات مصدوم از اتاق پر دود:
1ــ ابتدا مطمئن شوید برای نجات مصدوم، جان خود را به خطر نمی اندازید.

2ــ طناب نجات را به کمر خود ببندید و آن را به دست یکی از حاضران بدهید.
3ــ نشانه های قراردادی بین خود و کسی که طناب را در دست دارد برقرار کنید تا زمانی که عالمت دادید شما را بیرون بکشد. 
بهترین روش این است که طناب را به صورت دائم در حالت کشیده نگهدارید و در هنگام خطر، آن را شل کنید تا فرد متوجه خطر شود 

و شما را بیرون بکشد.
4ــ برای نجات جان مصدوم از اتاق آتش گرفته ای که در آن بسته است باید قبل از ورود، با لمس در اتاق، حرارت را بسنجید. 
اگر داغ باشد وارد اتاق نشوید و اگر داغ نباشد، قبل از ورود به اتاق چند نفس عمیق بکشید تا ریه خود شما پر اکسیژن شود. سپس 
با شانه خود از پهلو به در ضربه بزنید. آن را باز کنید و در همین حال صورت خود را برگردانید. اتاق ممکن است پر از هوای سوخته 
فشرده باشد و احتمال دارد هر لحظه انفجاری رخ دهد. اگر دود کامالً متراکم باشد روی زمین سینه خیز بروید، زیرا با توجه به اینکه 

هوای داغ باال می  رود، ممکن است الیه ای از هوای تمیز در کف اتاق وجود داشته باشد.
5  ــ مصدوم را بگیرید و با توجه به رعایت تمام جنبه های ایمنی به سرعت به سمت در خروجی بکشید. لباس سوخته مصدوم را 

با استفاده از پتو، گلیم و یا کت خاموش کنید.
6  ــ اگر مصدوم هوشیار باشد کامالً از او مراقبت کنید، زیرا ممکن است، بر اثر نیم سوز شدن اشیای داخل اتاق، گاز منواکسید 

کربن در هوای اتاق پراکنده شده باشد و این امر بر هوشیاری مصدوم به تدریج تأثیر می  گذارد.
7ــ اگر تنفس مصدوم قطع شود بالفاصله تنفس مصنوعی را شروع کنید و سپس مصدوم را به بیمارستان برسانید.

8   ــ اگر مصدوم در پارکینگ بسته ای که ماشین یا موتور در آن روشن است گرفتار شده است، در پارکینگ را باز کنید تا دود 
از پارکینگ خارج و هوای تازه به اندازه کافی وارد شود. نباید وارد چنین محل هایی شوید مگر آنکه مطمئن شوید خطری جان شما 

را تهدید نخواهد کرد.
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 فراگیر پس از پایان این واحد کار باید بتواند :
 وسایل داخل جعبه کمک های نخستین را معرفی کند.

انواع بانداژ کردن را توضیح دهد.
دسته بندی پیشامدهای ناشی از کار را توضیح دهد.

اصول کمک های نخستین را توضیح دهد.
روش های حمل مصدوم را بیان کند.

بانداژ کردن را انجام دهد.
مصدوم فرضی را به طور ایمن جابه جا کند.

زمان آموزش )ساعت(

عملینظری

13

واحد کار 2

کمک های نخستین

توانایی : پیشگیری از پیشامدها و انجام کمک های نخستین

ری
فتا

ف ر
هدا

ا
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 1ـ2ـ پیشامدهای ناگوار ناشی از کار 
در بسیاری از کشورهای صنعتی، پس از بیماری های قلبی و سرطان، سومین علت مرگ ومیر و آسیب به انسان بیماری های 

شغلی و پیشامدهای ناشی از کار است.
پیشامدهای ناگوار رویداد و واقعه ای است ناگوار و پیش بینی نشده که خارج از نظم عمومی کار به وقوع می  پیوندد و همراه با 

زیان های مالی و جانی می  باشد.
پیشامدهای ناگوار به دلیل ناتوانی از پیش بینی وقوع پیشامد، ضعف در مقابله با پیشامد، ناتوانی برای فرار از پیشامد ایجاد 

می  شود.
علل وقوع پیش آمد:

در بروز پیشامدها، علل و عوامل زیادی دخالت دارند، به طور کلی به چند گروه زیر می  توان آنها را تقسیم نمود:
 عوامل فردی: که بیشتر ناشی از رعایت نکردن جنبه های ایمنی، حالت نامساعد روانی شاغل، آمادگی نداشتن شاغل برای 

شغل مورد نظر، استفاده نادرست از وسایل ایمنی یا استفاده نکردن از آنهاست.
 عوامل محیطی: دستگاه و ابزارهای نامناسب، وضعیت نامناسب ساختمان، گرمای شدید، سرمای شدید گروهی از این 

عوامل می  باشند. 
 عوامل مدیریتی:

 فراهم نکردن شرایط شغلی ایمن و مناسب، انتخاب نامناسب دستگاه ها و ابزارهای مناسب و آماده نکردن وضعیت مطلوب 
ساختمان، تأمین نکردن لوازم و وسایل ایمنی، بی توجهی نسبت به مسائل بهداشتی از جمله این عوامل هستند.

 بررسی ها نشان می  دهند که بیشترین موارد بروز پیشامدها مربوط به عواملی مانند گرمای شدید، سرمای شدید، بخار آب محیط، 
برخورد با ماشین های ناامن، بخار های سمی، وجود موانع، لیز بودن کف زمین، سرخوردن و مانند اینهاست.

نارضایتی شغلی،  مفرط،  نمونه، خستگی  برای  دارند.  پیشامدها دخالت  بروز  در  غیرمستقیم  به طور  هم  از عوامل  پاره ای   
اجتماعی و خانوادگی، مشکالت مالی، عصبانیت، نور، صدا، سرعت زیاد کار با ماشین ها، کم تجربگی کارگران، کم توجهی به اصول 

ایمنی و مانند اینها که در بیشتر موارد قابل پیشگیری هستند.  
آنها  مهم ترین  که  دارد  وجود  گوناگونی  راه های  پیشامد،  بروز  از  پیشگیری  پیشامد: برای  بروز  از  پیشگیری  روش های 

عبارت اند از:
 پیش بینی پیشامد و جلوگیری از بروز آن با بر قرار کردن نظم کارگاهی، رفع موانع در مسیر راه کارکنان، رفع لغزندگی زمین، 
رفع عوامل سقوط، تعیین نقاط حادثه خیز در ساختمان و دستگاه ها، هشدار دادن به کارکنان با عالئم استاندارد، کاربرد روش های سالم 

به جای روش های مخاطره آمیز انجام می شود.
 شناسایی امکانات پزشکی اطراف محل برای امدادرسانی هرچه سریع تر به افراد پیشامد دیده. 

 رعایت ساعات کار موظف و اختصاص دادن فواصل استراحت به هنگام انجام کارهای سخت و مخاطره آمیز. 
 آموزش کارکنان در زمینه انواع پیشامد در محیط کار و چگونگی بروز آن و همچنین آشنا نمودن کارگران با وسایل ایمنی 
فردی و اطمینان از این که کارکنان به خوبی به اهمیت و طرز کاربرد این وسایل آگاهی دارند و در آنان انگیزه های رفتاری برای کاربرد 

از این وسایل به وجود آمده است.
 تأمین وسایل کمک های نخستین، ایجاد محیطی ایمن، اختصاص دادن محل مناسب به استراحت کارکنان و ایجاد محیطی 

تمام با دوستی و تفاهم بین کارکنان. 
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ـ  کمک های نخستین  2ـ2
اهداف کمک های نخستین

1ــ نجات و زنده نگه داشتن شخص آسیب دیده یا بیمار 
2ــ جلوگیری از شدت یافتن آسیب

3ــ کمک به بهبود حال بیمار تا رسیدن گروه امداد یا رساندن مصدوم به مراکز درمانی 
ویژگی های امدادگر: همه افراد می  توانند با آموختن اصول کمک های نخستین و کمک رسانی درست و به موقع، از مرگ 

آسیب دیدگان یا جلوگیری از ازدیاد و شدت یافتن عوارض آنها جلوگیری کنند.
امدادگر باید:

  سرعت عمل داشته باشد و در هر پیشامد بـه سرعت از وضع بیمار و نوع پیشامد اطالعاتی کسب نموده و اقدام به نجات بیمار 
نماید.

 در هر پیشامد خونسردی خود را حفظ نموده و با آرامش دست به کار شود.
 به روحیه بیمار توجه نموده و سخنانش تسلی بخش بوده و رفتارش اطمینان بخش و تمام با دلسوزی  باشد.

 در کارش مهارت داشته باشد و با اصول کمک های نخستین آشنا باشد و بداند که در هر پیشامد چگونه عمل کند.

با  دارند،  نیاز  آن  به  بیش  و  کم  مردم  همه  که  است  آموزش هایی  جمله  از  نخستنی  کمک ها  آموزش  نکته: 
او  به  از آسیب جدی  یا  گذراندن دوره های مربوط خواهید توانست در موارد ضروری فردی را جنات دهید 

جلوگیری کنید.

شکل2ــ2ــ  برخی لوازم جعبه کمک های نخستینشکل1ــ2ــ جعبه کمک های نخستین

از  یکی  نخستین  کمک های  جعبه  نخستین:  کمک های  جعبه 
و  نهادها  تعمیرگاه، کارگاه، خانه،  باید در هر  لوازمی است که  وسایل و 
برای  که  داروهایی  و  وسایل  ضمناً  باشد.  داشته  وجود  مدارس  به ویژه 

کمک های نخستین ضروری هستند در این جعبه نگهداری می  شوند. 
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لوازم ضروری جعبه کمک های نخستین: لوازم و داروهای مورد نیاز که بایستی در جعبه کمک های نخستین جای داده 
شود عبارت اند از:

 محلول ضدعفونی کننده  باند سه گوش و باند نواری 
 الکل سفید )ضدعفونی کننده(  کیسه آب گرم )مبارزه با سرما یا درد(

 پنبه   نوارهای کوچک مخصوص پانسمان زخم های کوچک و خراش ها 
 گاز یا تنظیف استریل در ابعاد مختلف   لوکوپالست یا نوارچسب برای بستن و ثابت نگه داشتن پانسمان 

 باند یا نوار در اندازه های مختلف   گیالس چشم  شویی 
 محلول آمونیاک )محرک تنفسی(  آینه کوچک 

 درجه تب )ترمومتر(  پنس یا انبرک 
 قیچی   صابون و حوله و کبریت

 تخته شکسته بندی کوچک و بزرگ )آتل(

ـ  2ـ جابه جا کردن  بیمار   3
  تا رسیدن  کمک های  پزشکی  باید وضعیت آسیب دیده را به همان  صورتی که  هست، حفظ  کنید. 

  پیش  از آنکه  به  جابه جایی  آسیب دیده فکر کنید باید تصمیم  بگیرید که  آیا این  شخص  در معرض  خطر فوری  هست  و نیاز 
به  جابه جایی  دارد یا خیر، اگر یقین  دارید که  جابه جا کردن  ضروری  است ، باید نیروهای  کمکی  و تجهیزات  موجود را بررسی  کرده، 

ارزیابی  کنید که  انجام  این  عمل  تا چه  اندازه  می  تواند مشکل  باشد.
وضعیت های  اورژانس  برای جابه جایی آسیب دیدگان: چهار وضعیت  اورژانس  وجود دارد که  در این  موارد، آسیب دیدگان 

را باید به  سرعت  از خطر دور ساخت .

نکته: این  کار را تنها در صورتی  اجنام  دهید که  مطمئن  هستید خود را به  خطر نخواهید انداخت  و نیز آموزش های  
مناسب  را پشت سر گذاشته اید و به  جتهیزات  کافی  دسترسی  دارید. اگر به  این  منابع  دسترسی  ندارید، باید 

به  جای  تالش  برای  جنات  جان  آسیب دیدگان به  تنهایی ، با گروه  خدمات  اورژانس  متاس  بگیرید.

برخی از وضعیت های  اورژانس  به  شرح  زیر هستند: 
 زمانی  که  آسیب دیدگان در محلی  هستند  که  دچار آتش سوزی  شده  یا پر از دود است.

 زمانی  که  آسیب دیدگان در معرض  خطر ناشی  از بمب  یا اسلحه  گرم  هستند.
 زمانی  که  آسیب دیدگان در داخل  یا نزدیک  به  یک  ساختمان  یا هر چیز در حال  فروریختن  هستند .

روش های  عملی   جابه جایی  آسیب دیدگان: روشی  که  برای  کمک  به  آسیب دیدگان به  کار می  برید، بر حسب موقعیت ، وضعیت  
فرد آسیب دیده و اینکه  آیا به  نیروهای  امدادی  یا تجهیزات  کافی  دسترسی  دارید یا خیر، فرق  می  کند. همیشه  برنامه  دقیقی  برای  جابه جایی  

طراحی  کنید و اطمینان  حاصل  کنید که  فرد آسیب دیده و امدادگران  برای  عملیات  جابه جایی  آمادگی  دارند.
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نکته: در موقع حرکت دادن فرد آسیب دیده که نوع عارضه او معلوم نیست یا بی هوش گردیده است 
باید تصور کنید که او شکستگی کمر و ستون فقرات دارد و نکاتی را که در حمل این گونه مصدومنی باید 

در نظر داشت رعایت کنید.

یکی از وسایل مناسبی که حمل فرد آسیب دیده را آسان
 می  سازد برانکارد است.

                                                                 

شکل  3ــ2ــ  دو نوع برانکارد با وسایل در دسترس

شکل 6  ــ2ــ روش حمل فرد آسیب دیده توسط برانکارد توسط چهار نفر

ب( حمل چهار مچ

شکل 5   ــ2ــ  روش حمل فرد آسیب دیده توسط دو نفر

   الف( برانکارد با دو عدد پیراهن      ب( برانکارد با پتو

         ب( طرز حمل فرد آسیب دیده با برانکاردالف( طرز قرار دادن فرد آسیب دیده در برانکارد

روش های جابه جایی فرد آسیب دیده: 

شکل 4ــ2ــ  روش  حمل یک نفره فرد آسیب دیده

 الف( حمل زنبه ای
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واحد کار 3

باز کردن و بستن اتصال قطعات تراکتور و تیلر

توانایی : باز و بسته کردن اتصاالت در تراکتور و تیلر

ری
فتا

ف ر
هدا

ا

 فراگیر پس از پایان این واحد کار باید بتواند :
پیچ های با دنده اینچی و میلی متری و انواع آنها را بیان کند.

آچارهای مورد نیاز برای باز و بسته کردن پیچ و مهره در تراکتور را انتخاب کند.
واشرهای فلزی از نظر شکل ظاهری و اندازه را بیان کند.

انواع اتصاالت پیچ و مهره ای در تراکتور را توضیح دهد.
 اصول باز و بسته کردن اتصال پیچ و مهره در تراکتور را توضیح دهد.

 اتصاالت پیچ و مهره در تراکتور را باز و بسته کند.
اصول حفاظت و ایمنی در کار را مراعات کند. 

پولی کش و انواع آن را توضیح دهد.
بلبرینگ کش و انواع آن را توضیح دهد.

اصول انتخاب پولی کش مناسب برای کارهای مورد نظر را بیان کند.
اصول انتخاب بلبرینگ کش مناسب برای کارهای مورد نظر را بیان کند.

اصول خارج کردن پولی و بلبرینگ را توضیح دهد.
با پولی کش و بلبرینگ کش، پولی و بلبرینگ را خارج کند.

  
زمان آموزش )ساعت(

عملینظری

39
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یکی از روش های اتصال جداشدنی قطعات در تراکتورها اتصال با پیچ و مهره 
می  باشد.

 
1ـ3 ـ  پیچ ها

تعریف پیچ: پیچ استوانه ای است که بر سطح آن شیاری مارپیچ به نام دنده 
ایجاد شده است. از پیچ به همراه مهره برای اتصال قطعات استفاده می  شود.

به طور کلی از پیچ برای بستن قطعاتی استفاده می  شود که بتوان آنها را به سهولت 
از هم جدا کرد. کاربردهای دیگر پیچ برای ایجاد نیروی زیاد  مانند پرس ها، گیره ها و 

جک ها و نیز تبدیل حرکت دورانی به حرکت مستقیم )مانند ماشین تراش( است.

شکل 1ــ3ــ کاربرد پیچ و مهره برای اتصال

شکل 2ــ3ــ رزوه در پیچ و مهره

شکل  4ــ3ــ  کاربرد پیچ در گیره برای جابه جایی فک متحرک

شکل  3ــ3ــ  کاربرد پیچ در جک برای افزایش نیرو

اجزاء پیچ: پیچ شامل دو قسمت اصلی سر و بدنه است. 
  سرپیچ )گل پیچ(: بخشی از پیچ است که به منظور باز کردن و بستن پیچ توسط ابزار مناسب به کار می  رود با درگیر نمودن 
آچار مناسب به این قسمت پیچ می  توان آن را باز و بسته نمود. متناسب با محل و شرایط استفاده، سر پیچ را به شکل های مختلف 

می  سازند.
   بدنه )میله( پیچ: استوانه ای است که تمام یا قسمتی از سطح آن دارای شیار مارپیچی )دنده( است و طول و قطر آن متناسب 

با شرایط اتصال می  باشد. 
مشخصات پیچ ها: مشخصات پیچ ها معموالً با ابعاد و گام  پیچ تعیین می شوند که عبارت است از قطر بزرگ، قطر کوچک، 

گام پیچ و طول قسمت دنده شده و قسمت بدون دنده.
انواع پیچ: پیچ ها را از نظرهای مختلفی می  توان تقسیم بندی کرد که متداول ترین آنها عبارت اند از:

  انواع پیچ از نظر جهت مارپیچ )پیچ چپ گرد و راست گرد(: 
چنانچه جهت صعود مارپیچ روی استوانه با محور قائم از چپ به راست باشد، پیچ راست گرد است و اگر از راست به چپ 

باشد، پیچ چپ گرد می  باشد.

رزوه درونیرزوه بیرونی

پیچ را از این 
محل بچرخانید
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در پیچ راست گرد، برای بستن مهره الزم است آن را در جهت گردش 
عقربه های ساعت و در پیچ چپ گرد باید آن را در جهت خالف گردش عقربه های 

ساعت بچرخانیم.
در اتصاالت بیشتر از پیچ راست گرد استفاده می  شود، مگر در محلی 
که گردش محور در خالف جهت عقربه های ساعت باشد، روی سر محور از 
پیچ چپ گرد استفاده می  شود تا با چرخش محور باز نشود )پیچ سر میل لنگ که 
پولی میل لنگ را نگه می  دارد، پیچ تنظیم سیبک فرمان و بازوی وسط اتصال 

سه نقطه تراکتور از نوع پیچ چپ گرد است(.

کار در کارگاه: چند نوع پیچ را انتخاب منوده و به وسیله 
بزرگ،  قطر  طول،  جمله  از  را  آنها  مشخصات  کولیس 
طول قسمت دنده شده و غیره را اندازه گیری منوده 

و به صورت گزارش ارائه دهید.
شکل  6ــ3ــ  پیچ چپ گرد و راست گرد

الف(  پیچ راست گرد 

ب( پیچ چپ گرد

بدنه پیچ

سر پیچ

شکل  5  ــ3ــ  اجزاء پیچ

پیچ میلی متری مانند پیچ M20  که عدد 20 معرف قطر پیچ )بر حسب میلی متر( و حرف M معرف سیستم آن )متریک( می  باشد. 
سر دنده ها پخ زده شده است و زمانی که سر دنده ها را با انگشت لمس می  کنیم احساس تیزی نمی کنیم. 

در سیستم متریک دو سری پیچ یا رزوه وجود دارد که عبارت اند از:
١ــ  دنده ریز: که با قطر خارجی1 تا 5 میلی متر ساخته می  شوند.

٢ ــ  دنده درشت: که با قطر خارجی 6 میلی متر به باال تولید می  شوند.
در شکل انواع پیچ میلی متری را با قطر و طول های متفاوت که در همه آنها اندازه دنده رعایت شده است مالحظه می کنید.

شکل  7ــ 3ــ  انواع پیچ با دنده ظریف و درشت

نکته: نوعی از پیچ های دنده ریز با استاندارد اینچی با قطرهای گوناگون ساخته می  شوند.
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قطر پیچ های دنده درشت را فقط با M مشخص می  کنند )مانندM 20 ( ولی در پیچ های دنده ظریف بعد از اندازه قطر، گام پیچ 
نیز با عالمت ضربدر نوشته می  شود مانند M 20 *2که در آن قطر خارجی 20 میلی متر و گام دنده 2 میلی متر است. 

برای سفارش پیچ ها مشخصات پیچ از جمله قطر پیچ، گام دنده، نوع استاندارد، طول پیچ، طول قسمت دنده شده و نوع   

سر پیچ مورد نیاز می  باشد. 
 انواع پیچ ها از نظر شکل سرپیچ )گل پیچ(:

پیچ ها بر حسب شکل سر و قسمت آچار خور به چند دسته تقسیم می  شوند:
1ــ پیچ با سر شش گوش: از رایج ترین پیچ ها می  باشد و برای اتصاالت در تراکتور بیشتر از این دسته پیچ استفاده می  شود.

2ــ پیچ های دو سر دنده: که در دو انتهای خود دنده شده اند و قسمتی از آنها به صورت  چهارگوش، آلن یا جای پیچ گوشتی 
می  باشد تا بتوان آن را در محل بست. موارد استفاده آنها مانند اتصال سرسیلندر به سیلندر می  باشد.

3ــ پیچ های با سر چهارگوش: بیشتر برای اتصاالتی که برای مدت طوالنی باز نمی شوند به کار می رود.
4ــ پیچ های سر استوانه ای یا شش گوش داخلی )آلن(: بیشتر در اتصال قطعاتی که سر پیچ )گل سر پیچ( نباید از سطح  

قطعه بیرون باشد استفاده می  شود.
5ــ پیچ های سر چکشی: با فشار در محل جا زده می شوند و سپس مهره روی آنها بسته می شود )مانند پیچ چرخ که در بدنه 
توپی چرخ جلو تراکتور جا زده می  شود(. در این نوع پیچ  چون از یک طرف در بدنه گیر کرده  و نمی چرخد، می  توان مهره را بدون نیاز 

به نگه داشتن پیچ سفت کرد.
در گروهی از این پیچ ها خار یا قسمت چهارگوش زیر سر پیچ از چرخش پیچ هنگام بستن مهره جلوگیری می  کند. 

امتداد  پیچ ها شکافی در  نوع  این  نیم گرد و سر خزینه( در قسمت سر )گل(  6ــ پیچ های سر چاک دار: )سر استوانه ای، 
قطر سرپیچ برای داخل کردن سرپیچ گوشتی ایجاد شده است. این پیچ ها در جایی که نیروی زیادی برای سفت کردن پیچ نیاز نیست 

به کاربرده می  شود.

        شکل 8   ــ3ــ پیچ با سر شش گوش                       شکل  9 ــ 3ــ  پیچ دو سر دنده                     شکل  10ــ 3ــ  پیچ با سر چهارگوش 

شکل 11ــ3ــ پیچ آلن
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 جنس پیچ ها: جنس پیچ ها به نوع استفاده و کاربرد آنها بستگی دارد. 
مثال: برای اتصاالت مکانیکی از جنس فوالد و در صورتی که در محیط 
مرطوب  باشد از جنس فوالد آب کاری شده استفاده می  شود. معموالً کارخانه های 
تقسیم بندی  مختلف  انواع  به  استحکام  درجه  لحاظ  از  را  آنها  پیچ،  تولیدکننده 

می  کنند که اعداد و حروف حک شده روی پیچ ها بیانگر این ویژگی است.
این اعداد معموالً به صورت زیر هستند:

9. 12 ــ 9. 1 ــ  8. 8  ــ  8. 6  ــ  8. 5  ــ 6. 5  ــ  8. 4  ــ  6. 4 ــ  6. 3

سفت کردن پیچ بر اساس گشتاور مناسب با توجه به این اعداد و جدول های 
موجود انجام می گیرد.

جدول 1ــ3ــ جدول گشتاور سفت کردن پیچ های متریک 

شکل  14ــ 3ــ  انواع پیچ سر چاک دار

شکل 15ــ3ــ  اعداد حک شده روی سر پیچ

شکل  12ــ 3 ــ  پیچ سر چکشی                                                             شکل  13ــ 3 ــ  پیچ با خار
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4.8 حک شده باشد و این پیچ آغشته به روغن باشد گشتاور سفت کردن این پیچ چند  M16 عدد  مثال: اگر روی سرپیچ 
نیوتن متر می  باشد؟ 

از گروه 4.8 ستون روغنی را به صورت عمودی و در ردیف M16   به صورت افقی امتداد دهید. محل برخورد آنها عدد 100 
نیوتن مترگشتاور سفت کردن پیچ است.

کار در کارگاه: یکی از پیچ های تراکتور را با توجه به مشخصات آن با گشتاور مناسب سفت کنید.

شکل  17ــ3ــ  مهره در بدنه قطعه

2ـ3 ـ مهره
مهره ها دارای سوراخی هستند که داخل آنها رزوه شده 
است و قطر ته دنده آنها معادل قطر سر دنده پیچ می  باشد. مهره ها 

برای بستن و مهار کردن اتصال های پیچی به کار می  روند. 
در قطعات مکانیکی با حدیده کردن سوراخ ایجادشده 

روی قطعه مهره ایجاد می  کنند تا پیچ در آن بسته شود.
 

نکته: برای آنکه مهره بتواند روی پیچ بسته 
دنده،  )گام  مشخصات  نظر  از  باید  شود 
مثال  باشد.  پیچ  همانند  و…(  پیچ  قطر 
 M10 باید  نیز  مهره  باشد،   M10 پیچ  اگر 

باشد.

 شکل  16ــ3ــ مهره

جدول 2ــ3ــ نمونه هایی از مهره ها

مهره واشردارمهره چهارگوشمهره شش گوش

مهره کالهک دارمهره گنبدیمهره گرد

مهره بالدار )خروسکی یا دم خروسی(
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پرسش:  اسامی هر مهره را در مستطیل زیر آن بنویسید.  

شکل  18ــ3ــ  مهره

روش های جلوگیری از باز شدن مهره:از این روش ها موقعی استفاده می  شود که احتمال باز شدن مهره در اثر ارتعاشات 
وجود داشته باشد. 

شکل 19ــ 3ــ  روش های جلوگیری از باز شدن مهره

a( مهره شکاف دار و عبور پین از پیچ و مهره 
b( استفاده از دو مهره
c( استفاده از دو مهره

d( استفاده از واشر فنری
e( استفاده از پین

f( استفاده از مهره ضامن دار
g( استفاده از واشر قفلی زبانه دار

h( قفل کردن پیچ با مهره
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یکی از متداول ترین این روش ها  استفاده از مهره های قفل شونده می  باشد.   

جدول 3ــ3ــ نمونه هایی از مهره های قفل شونده 

مهره با حلقه فیبریمهره تاجی شیاردار

مهره شیب دارمهره با حلقه نمدی

سفت کردن مهره و پیچ: هر پیچ و مهره ای را باید طبق گشتاور مجاز و توصیه شده 
برای آن سفت کاری کرد، در غیر این صورت در سه وضعیت زیر به مهره و پیچ خسارت 

واردشده و اتصال با ضعف مواجه می  شود.
1ــ بریدن رزوه مهره یعنی شکستن دنده های رزوه داخلی )هرز شدن مهره(

2ــ بریدن  رزوه پیچ یعنی برش و شکستن دنده های رزوه خارجی )هرز شدن پیچ(
3ــ شکستن بدنه پیچ )بریدن پیچ( 

دو مورد اول تنها وقتی اتفاق می  افتند که تعداد دنده رزوه های حمل کننده خیلی کم 
باشند. یعنی وقتی عمق درگیری پیچ خیلی کم بوده و یا مهره ارتفاع کافی نداشته باشد.

نکته: در صورت بسنت پیچ با گشتاور بیش از حد مجاز، پیچ بریده یا قطعه آسیب می  بیند. 

 
ـ  3   ـ واشرها 3

از واشرها برای افزایش سطح درگیری و توزیع فشار بر سطح اتصال و جلوگیری از باز شدن پیچ و مهره و آب بندی محل بستن 
پیچ و مهره استفاده می  شود. واشرها با توجه به قطر پیچ انتخاب  شده و روی پیچ و یا زیر مهره قرار می  گیرند.

 

شکل 20ــ3ــ  بریدن ساق پیچ

شکل 21ــ3ــ  پیچ و مهره به همراه واشر
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جدول 4ــ3ــ نمونه هایی از واشرها

واشر فنریواشر تخت

واشر آب بندی واشر دندانه دار) خاردار(

 
3ـ4ـ خارها

برای اتصال اجزای گردان )مانند: چرخ دنده، چرخ تسمه، چرخ زنجیر و...( روی محور به کار می  رود.

ج( گوه پولکی                      د( گوه گرد ب( گوه مربعی  الف( گوه رانشی  

شکل 22ــ3ــ انواع گوه

جدول 5  ــ3ــ نمونه هایی از خارها

خار هاللیخار دو چشم خارجیخار دو چشم داخلی

اشپیلخار تخت
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ـ  5  ـ ابزارهای عمومی در کارگاه تعمیرات تراکتور 3
ابزارهای  به  تعمیراتی  کارهای  انجام  برای  تعمیرکاران، 
مخصوص نیاز دارند که آگاهی از روش صحیح استفاده و کاربرد 

آنها ضروری است.
مهم ترین نکته ای که در مورد ابزار باید به کار بست، انتخاب 
تمیز  ابزار،  از  استفاده صحیح  نظر،  مورد  کار  برای  مناسب  ابزار 
محل  در  استفاده،  از  پس  یک  هر  دادن  قرار  و  آنها  نگه داشتن 
و  حفظ شده  کارها  ترتیب  و  نظم  صورت،  این  در  است.  خود 
به حداقل می رسد. برای این منظور آچارها را در  زمان تلف شده 
قرار  مرتب  به صورت  جعبه ابزار  در  یا  تابلو  مخصوص،  کشوهای 

می  دهند تا در مواقع لزوم سریعاً به آن دسترسی داشته باشند.
شکل  23ــ 3ــ تابلو ابزار

شکل 25ــ 3ــ کمد کشویی ابزار
شکل24ــ 3ــ  جعبه ابزار

ابزارها را باید طوری چید که به آسانی به آنها دسترسی داشت. ابزارهایی که بیشتر با دست چپ به کار می  روند در طرف چپ 
و ابزارهایی که بیشتر با دست راست به کار می  روند در طرف راست چیده شوند. طرح ریزی درست در چیدن لوازم و تجهیزات عامل 
اصلی پیشرفت در کار و افزایش بهره وری و کیفیت کار است. بنابراین توجه داشته باشید که مهارت و تجهیزات به تنهایی کافی نیستند. 
بلکه طرح ریزی و سازمان دهی نقش مهم تری در بهبود کار دارد. مرتب چیدن آچارها انتخاب سریع آن را برای تعمیرکار آسان نموده و 

از بر خورد آچارها به یکدیگر و خوردگی آنها جلوگیری می  کند.
آچار تخت: این آچار معمول ترین ابزار در کارگاه تعمیراتی می  باشد که از آن برای باز کردن یا بستن مهره ها و پیچ هایی که سر 
آنها شش و یا چهارگوش است، استفاده می  شود. اندازه هر آچار بافاصله دهانه آن تعیین می  شود. این فاصله در سیستم متریک از 7 

میلی متر شروع می  شود و بافاصله یک میلی متر تا 35 میلی متر یا بیشتر افزایش می  یابد.
1 اینچ تا یک اینچ و بیشتر می  رسد.

  
___
3 اینچ شروع و با افزایش مرحله ای  16

 
__
8 

در سیستم اینچی اندازه دهانه آچار از 

3 اینچ در کارهای ظریف کاربرد دارد.
 

__
4 

نکته: آچارهای زیر 7 میلی متر و  
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برای آنکه بتوان آچار تختی را در یک دهانه تنگ مورد استفاده 
قرارداد، دهانه آچار را نسبت به بدنه آن با زاویه 15 درجه می  سازند.

برای  که  است  شده  ساخته  نیز  دیگری  مخصوص  تخت  آچار 
تخت  آچارهای  دارد.  کاربرد  پیچیده  و  تنگ  و  عرض  کم  محل های 
دیگری هم وجود دارد که زاویه دهانه آنها نسبت به بدنه، دارای زاویه 

22/5، 30، 60 و 90 درجه می  باشد.
با  باید  می  شود  انتخاب  پیچ  یا  مهره  روی  کار  برای  که  آچاری 
آچارخور آن به خوبی منطبق شود، در غیر این صورت مهره یا آچار خور 

پیچ خراب می  شود. 
داده  نشان  جداگانه  شماره  دو  با  تخت  آچار  سر  دو  اندازه 

می  شود.

شکل 27ــ3ــ نحوهٔ استفاده از آچار تخت شکل 26ــ3ــ یک دست آچار تخت

شکل 28ــ 3ــ  آچار تخت با سر زاویه دار )اینچی(

شکل 29ــ3ــ  طرز درگیر کردن آچار تخت با مهره

تصحیحغلط

آچار رینگی: توصیه می  شود در اکثر موارد برای باز و بسته کردن پیچ و مهره ها از آچار رینگی استفاده شود تا از خراب 
شدن سر پیچ یا مهره جلوگیری شود. در جایی که امکان سر خوردن )لغزیدن( آچار از روی مهره یا سرپیچ وجود دارد از آچار رینگی 
استفاده می  شود. آچار رینگی به صورت 6، 8، 12 گوش ساخته می  شود. برای باز و بسته کردن پیچ های موتور، بهتر است از آچار 
رینگی 12 گوش استفاده شود. زیرا در این نوع آچار امکان جابجا کردن آچار با زاویه کم، هنگام باز و بسته کردن پیچ وقتی که در 
محل تنگی می  باشد وجود دارد. این آچار  از 12 موضع به سطوح آچار خور پیچ و مهره نیرو وارد می  کند. در واقع هر گوشه با زاویه 
30 درجه به گوشه پیچ و مهره نیرو وارد می  کند و به آسانی مهره یا پیچ را باز می  کند و امکان لغزش آن را از بین می  برد. اندازه دو سر 

آچار رینگی با دو شماره جداگانه نشان داده می  شود.
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است،  نازک  خیلی  رینگی  آچار  دیواره  چون  دیگر  طرف  از 
با  کار  به منظور  می  باشد.  قابل استفاده  راحتی  به  کوچک  درجاهای 
آچار رینگی در مواضع مختلف، آچارهای رینگی به شکل های مختلف 

ساخته  شده اند که هر کدام در محل خاصی به کار برده می  شوند.

شکل 30ــ3ــ  آچار رینگی با سر شش و دوازده گوش

سر  با  رینگی  آچارهای  از  برخی  رینگی:  سر  یک  آچار 
رینگی و یک سر تخت ساخته می  شوند که به آن آچار یک سر رینگی 

می  گویند. دو سر این آچار دارای یک شماره است.

الف( با سر صاف

و( صاف با سر زاویه دار د( خمیدهج( معمولیب( با سر شکاف دار )ویژه مهره لوله(

شکل 31ــ 3ــ  انواع آچار رینگی

شکل32ــ 3ــ  ابعاد آچار یک سر رینگی 18 میلی متری

شکل 33ــ 3ــ  یک سری آچار یک سر رینگی
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آچار بکس:  کارکرد این آچار مانند آچار رینگی است ولی به دلیل عمق 
درگیری بیشتر با سر پیچ بهتر درگیر می  شود. همچنین در جاهایی که فضا برای 
کاربرد آچار تخت یا رینگی کافی نمی باشد، از آچار بکس استفاده می  گردد. ضمناً 
پیچ و  باز کردن  با داشتن رابطه های گوناگون در هر شرایطی امکان  آچار بکس 
به صورت یک  به آن معموالً  مهره را دارد. آچارهای بکس و رابطه های مربوط 

سری )دست( در مجموعه ای به نام جعبه بکس قرار دارند. 
 در این جعبه معموالً قطعات زیر وجود دارد:

1ــ آچار بکس به صورت 6، 8 یا 12 گوش است که نوع 12 گوش آن 
بیشتر به کاربرده می  شود.

شکل 34ــ3ــ جعبه آچار بکس

2ــ آچارهای بکس کوتاه، بلند و لغزان امکان دستیابی به انواع پیچ و مهره را در بدنه تراکتور فراهم می  کند.
3ــ رابط تبدیل برای قرار گرفتن در سر دسته آچار و بکس های مختلف استفاده می  شود.

4ــ آچارچرخ که نوعی آچار بکس با دسته ثابت است برای بازکردن پیچ یا مهره های چرخ به کار می  رود.
( ساخته می  شود.  3

 
__
4 

، 1
 

__
2 

  ، 1
 

__
4 

  ، 3
 

__
5  ــ شکاف چهارگوش )درایو بکس( آچار بکس در اندازه های مختلف ) 8

6  ــ دسته بکس های مختلف مانند هندلی، جغجغه ای، لغزان )مفصلی(، کشویی، T شکل، معمولی می  باشند که آچار بکس روی 
آنها سوار می  شود. 

7ــ رابطه های )بلند، متوسط و کوتاه( هنگامی که دسترسی به پیچ یا مهره کم است به عنوان واسط آچار بکس و دسته بکس 
به کار می  روند.

8  ــ برای باز کردن پیچ ها و   مهره ها می  توانید آچار بکس را 
روی دستگاه های )بـادی، الکتریکی و…( نصب کرده و از نیروی

 آنها برای بازکردن راحت تر پیچ استفاده کنید.

شکل 35ــ 3ــ  آچار بکس شش، هشت و دوازده گوش

شکل 36ــ 3ــ  آچار بکس با طول مختلف

شکل 37ــ 3ــ  انواع تبدیل )درایوهای( آچار بکس
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شکل 39ــ 3ــ  انواع شکاف چهارگوش)درایوبکس ( آچار بکس

شکل 41ــ 3ــ  بکس آلنشکل 40ــ3ــ از آلن بصورت بکس هم می  توان استفاده نمود.

شکل 38ــ 3ــ  آچار چرخ بلند

شکل 42ــ3ــ دسته بکس هندلی

شکل 44ــ 3ــ دسته بکس مفصلی شکل 43ــ 3ــ دسته بکس کشویی

شکل 45ــ 3ــ دسته بکس جغجغه ای

شکل 47ــ 3ــ انواع رابط بکسشکل 46ــ3ــ آچار بکس T شکل 

جای بکس
دسته فلزی

ضامن تغییر جهت
دکمه آزادکن بکس

دسته الستیکی
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آچار ترک متر: در تعمیر تراکتور باید، پیچ و مهره های خاصی را طبق گشتاور معینی سفت کرد )مانند: پیچ های سرسیلندر و 
مهره های یاتاقان های میل لنگ و…(. این کار توسط آچار ترک متر انجام می  گیرد. آچار ترک متر در انواع مختلف ساخته شده است 
که کار با هر کدام آنها مستلزم آموزش مناسب می  باشد. واحد اندازه گیری گشتاور در این آچارها بر حسب lb.ft  ،kg.m ، N.m و

lb.in می  باشد.

الف( دستگاه برقی شارژی                                           ب( دستگاه برقی                                                     ج( دستگاه بادی

شکل 51ــ3ــ انواع دستگاه های چرخاندن بکس

شکل 49ــ 3ــ استفاده از دسته بکس جغجغه ای شکل 48ــ 3ــ اتصال بکس به دسته بکس جغجغه ای

شکل 50  ــ 3ــ استفاده از دسته بکس مفصلی


