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واحد کار اّول

1- توانایی کار با ابزارهای عمومی و اختصاصی

هدف های كلی: 
كار با ابزارهاي عمومي و اختصاصي در كارگاه

 هدف های رفتاری: 
1-  كاربرد ابزارهای تعميرگاه و انواع آن ها را بيان كند.

2-  اندازه  ی آچارهای عمومی و انواع آن  ها را بيان كند. 
3- روش تبديل اندازه  ی آچارهای ميلی  متری به اينچی را بيان كند. 

4- انواع آچارهای عمومی را توضيح دهد.
5-  انواع آچار درجه و كاربرد آن  ها را توضيح دهد.

6-  انواع ابزارهای اختصاصی )موتور( را توضيح دهد. 
7- انواع ابزارهای اختصاصی باز كردن و بستن اجزای سيستم تعليق را نام ببرد.

8-  انواع باالبرهای خودرو را توضيح دهد. 
9- انواع وسايل حمل و نقل تجهيزات سنگين در كارگاه را نام ببرد. 

10- اندازه  ی آچارهای اينچی را به ميلی  متری و بالعكس تبديل كند. 
11- با آچارهای عمومی به صورت اصولی كار كند. 

12- با آچارهای اختصاصی به صورت اصولی كار كند.
13-  از تجهيزات باالبر و حمل  ونقل در كارگاه به صورت اصولی استفاده كند.

14- ابزارها را به صورت صحيح به كار ببرد. 
 

             ساعات آموزشی
جمععملینظری

268
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پیش آزمون:

1-  تصویر نشان  دهنده  ی چه نوع ابزار با چه کاربردی است؟ 
الف(آچار تخت اینچی ـ عمومی 

ب( آچار تخت میلی  متری ـ عمومی
    ج(آچار تخت میلی  متری ـ مواضع تنگ  

د(آچار تخت اینچی ـ مواضع تنگ 

2-  اگر در کارگاه ابزار مناسب موجود نباشد برای باز کردن 
مهره ه ای به اندازه  ی 14 میلی  متر از چه ابزار )آچار( اینچی می  توان 

استفاده نمود؟ 
1
2
الف(

9
16

ب( 
5
8
ج(  

11
16

د(  

3ـ از ابزار نشان داده شده در شکل چه استفاده  اي می  شود؟
الف( برای بستن پیچ  های دو سردنده
ب( برای کنترل فشار بستن پیچ  ها 

ج( برای بستن پیچ و مهره با اندازه  ی معین 
د( برای اندازه  گیری گشتاور بستن مهره  ها 
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ولی  باشید  داشته  نیاز  اینچی  1
2
آچار به  اگر   -4

در دسترس نباشد به جاي آن از چه آچار میلی  متری 
می توان استفاده کرد؟ 
الف(12 میلی  متر  

    ب(13 میلی  متر 
      ج(14 میلی  متر 

د(15 میلی  متر

 5ـ تصویر روبرو نشان دهنده  ی چیست؟ 
    الف( باالبر  

ب(جک 
 ج( پایه  ی قابل تنظیم 

د( ابزار مخصوص 

6-ابزارهای نشان داده شده چه کاربردی دارند؟
الف( عمومی 

ب(مخصوص خودروها
ج(مخصوص باز کردن فنرهای پیچشی

 د(مخصوص باز کردن محور چرخ

 7ـ ابزارهای نشان داده شده درتصویرچه نام دارند؟ 
الف( آچار درجه  دار )ترک متر( 

ب( اهرم مدرج 
ج( اندازه گیر زاویه  

د( دسته بوکس 
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  1-1- ابزارها 
سرويس ونگه داری خودروهادرهرتعميرگاهی انجام شودعالوه بر 
اطالعات فنی، نياز به ابزار و تجهيزات مناسب دارد. )ابزارهاتكميل 

كننده  ی توانايی تعميركاران برای انجام تعميرات موردنظر است(.
بخشی از ابزارهای كارگاهی كاربرد عمومی دارند و در كليه  ی 

عمليات كارگاهی مورد استفاده قرار می گيرند. )شكل1ـ1( .

بخشی ديگر  كاربردشان مخصوص عمليات معينی است. )شكل2ـ1(  
بخشی از اين ابزارها در خودرو خاص و محل خاصی كاربرد دارند. 
بنابراين، ابزارهای كارگاهی را مي توان به دو نوع عمومی و اختصاصی 

دسته  بندی كرد.

 انتخاب درست هر ابزار و انجام صحيح كار با آن، )شكل 3ـ1( 
مشروط به موارد زير است:

-  دانستن طرز كار ابزار
-  موجود بودن ابزار

-  آگاهی از نحوه  ی استفاده  ی صحيح از ابزار

)شکل 1ـ1( ابزارهای عمومی

شکل )2ـ1( ابزارهای مخصوص

 شکل )3ـ1( استفاده  ی اصولی از ابزار 
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  1-1-1-ابزارهای عمومی:  ابزارهای عمومی كاربرد عمومی 
دارند و در بسياری از عمليات كارگاهی )پياده و سوار كردن، باز كردن 
و بستن اجزای مختلف خودرو( مورد استفاده قرار می  گيرند. معموالً 
اين ابزارها در داخل كمد يا جعبه كشويی چرخ دار )شكل4ـ1( يا 
جعبه ابزارهای معمولی )دستی( قابل حمل )شكل 5ـ1( نگه  داری 

می  شوند.

 اين آچارها، همان  گونه كه در شكل های 4ـ1و 5ـ1 نشان داده 
شده  اند، به صورت تخت، رينگی، بوكس، آلن، پيچ گوشتی، انبر و 

چكش عرضه می  شوند. 

  2-1-1- ابزارهای اختصاصی:  ابزارهای اختصاصی كاربرد 
خاص دارند و فقط در عمليات معينی قابل استفاده  اند. از جمله  ی 
اين ابزارها می  توان ابزارهای ويژه  ی باز و بست رينگ  ها )شكل6ـ1( 
و ابزار فنر جمع كن سوپاپ را )شكل 7ـ1( كه ويژه  ی كار معينی 

است، نام برد. 

شکل )4ـ1( کمد ابزار

شکل )5ـ1( جعبه  ی ابزار دستی

شکل )6ـ1( رینگ جمع کن

شکل )7ـ1( فنر جمع کن سوپاپ
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شکل )8ـ1( آچار میلی  متری

      
شکل )9ـ1( آچار اینچی

جدول )1( اندازه  ی آچارهای میلی  متری و اینچی

اندازه آچارهاي متداول ميلي متري

 15141312 11 10987
25242322212019181716

اندازه آچارهاي متداول اينچي
1
2

7
16

3
8

5
16

1
4

3
16

1
8

1
15
16

7
8

13
16

3
4

11
16

5
8

9
16

 2-1- اندازه  ی آچارهای عمومی
 اندازه  ی آچار با فاصله  ی دهانه  ی آن تعيين می  شود. بنابراين، 
با توجه به واحدهای اندازه  گيری طول )متر و اينچ(، دو نوع آچار 

از نظر اندازه وجود دارد: 
آچار متريک معموالً در اندازه  ی 7 تا 25 ميلی  متر و در صورت 

ضرورت با اندازه  ی كم تر يا بيش تر ساخته می  شود.
 تصوير )8ـ1( يک نوع آچار ميلی  متری با اندازه  ی 7 ، 3/5 و 

4 ميلی  متر را نشان می  دهد. 
1 اينچ تا 1 اينچ و در صورت ضرورت با 

8
آچارهای اينچی از

اندازه كمتر و بيش تر ساخته مي شوند.

5 اينچ را نشان مي دهد.
8 تصوير )9-1( اندازه 

  3-1- روش تبديل اندازه  ی آچارهای  
ميلی متری به اينچی

 همان  طور كه در جدول )1( نشان داده شده است، اندازه  ی 
دهانه  ی آچارهای ميلی  متری، معموالً از 7 ميلي مترشروع می شود 

و يک ميلی  متر يک ميلی  متر افزايش می  يابد.

1 اينچ شروع می  شود و 
8

 اندازه  ی دهانه ی آچارهای اينچی از
1 اينچ به آن افزوده می گردد. 

16 در هر مرحله 

اینچ
5
8
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برای تبديل اندازه  ی آچارهای ميلی  متری به اينچی به لحاظ 
نظری كافی است اندازه  ی ميلی  متر را به عدد 25/4 تقسيم 

نمود. )يک اينچ برابر 25/4 ميلی  متر است(. 
در جدول )2( محاسبه  ی تبديل چند اندازه  ی آچار ميلی-

 متری به اينچی نشان داده شده است. 

در جدول )3( محاسبه  ی تبديل چند اندازه  ی آچار اينچی 
به ميلی  متری نشان داده شده است.

امكان  همان  طور كه در جداول 2 و3 مالحظه می  شود، 
تبديل دقيق اندازه  ی آچارهای ميلی  متری به اينچی و بالعكس 
كشور  استاندارد  و  نياز  با  متناسب  است،  بهتر  ندارد.  وجود 

سازنده  ی خودرو، ازآچار توصيه شده استفاده كنيم. 

  4-1- انواع آچارهای عمومی 
انواع آچارهای عمومی عبارت  اند از: 

آچارهای تخت ، آچارهای رينگی و يكسر رينگی، بوكس، 
آلن، پيچ گوشتی، انبر و چكش )شكل 10ـ1(. 

اندازه آچار به اينچ = 25/4 ÷ اندازه ي آچاربه 
ميلي متر

mm7 ÷ 25/4 =0/276 ⇒ in276
1000

mm12 ÷ 25/4 =0/472 ⇒ in472
1000

mm18 ÷ 25/4 =0/709 ⇒ in709
1000

جدول )3( تبدیل اندازه  های اینچی به میلی  متری

اندازه آچار به ميلي متر = 25/4 × اندازه ي 
اينچي

in1
4

*25/4 = 6/35 ميلي متر

in9
16

*25/4 = 14/28 ميلي متر

1 *25/4 = 25/4 ميلي متر

شکل )10ـ1( انواع آچارهاي عمومي

جدول)2(تبدیل اندازه  های میلی  متری به اینچی
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  1-4-1-آچارهای تخت: آچارهای تخت عمومی  ترين ابزار 
در كارگاه ها محسوب می شوند. اندازه  ی اين آچارها با فاصله ی  
دهانه  ی آن  ها تعيين می  شود. اين فاصله در سيستم متريک از 4 
ميلی متر با افزايش 1ميلی  متری تا 25 ميلی  متر و باالتر ساخته 

می شوند.

1 اينچ تا 
16

اينچ و با فاصله 1
8

 آچارهای تخت اينچی از
1 اينچ و باالتر ساخته می  شوند. درتصوير)11ـ1( يک دست 
آچار با 14 دهانه  ی مختلف ديده می  شود. برای آن  كه بتوان 
در يک موضع تنگ نيز از آچار تخت استفاده مناسب نمود 
با زاويه  ی 15 درجه  دهانه  ی آچار را نسبت به بدنه  ی آن 

می  سازند. )شكل 12ـ1(

آچار تخت  های مخصوص ديگری نيز ساخته می شوند كه 
برای محل  های كم  عرض، تنگ و پيچيده به كار می  روند. شكل 

)13ـ1(

شکل )11ـ1( یک  دست آچار تخت

شکل )12ـ1( زاویه  ی دهانه  ی آچار تخت برای استفاده  ی مناسب

شکل )13ـ1( آچار تخت  های مخصوص
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  2-4-1-آچارهای رينگی:  برای جلوگيری از ُسرخوردن 
)لغزيدن( آچار از روی مهره يا پيچ، و افزايش سطح اتكای آن، 
از آچارهای رينگی استفاده می  شود. دهانه  ی آچار رينگی، كه به 
صورت يک حلقه ساخته می  شود، )شكل 14ـ1( دارای 6، 8 و 12 
شيار است. با اطمينان بيش  تری كه اين نوع آچار ايجاد می  كند، 
امكان لغزيدن آچار به حداقل می  رسد و از آسيب  ديدن قسمت 

آچارخور پيچ و مهره و نيز از ايجاد سانحه جلوگيری می  شود.

آچارهای رينگی، متناسب با محدوديت  های فضای استفاده، در 
شكل  های مختلف ساخته می  شود. )شكل 15ـ1(. 

اندازه  ی اين آچار نيز مشابه آچار تخت است. 

  3-4-1-آچار بوكس:  آچار بوكس از نظر محل درگيری 
قسمت آچارخور پيچ يا مهره، مشابه آچار رينگی است. ولی 
احتمال  كامل  تر،  و  بيش  تر  درگيری  عمق  داشتن  سبب  به 
نوع  اين  است.  كم تر  آچارها  ساير  به  نسبت  آن،  در  لغزش 
آچارها به صورت يک مجموعه )شكل 16ـ1( ساخته و ارائه 

می  شود. 

شکل )14ـ1( آچار رینگی

شکل )15ـ1( دو نوع آچار رینگی خاص

شکل )16ـ1( جعبه  ی آچار بوکس
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است  شده  داده  نشان  17ـ1  شكل  در  كه  همان  طور 
قسمت  می  تواند  كامالً  بوكس  استوانه ی  داخلی  شيارهای 
چهار  از  استفاده  با  بربگيرد.  در  را  مهره  و  پيچ  آچارخور 
ايجاد  و  مناسب  دسته  ی  از  استفاده  و  آن  باالی  گوشه  ی 
گشتاور الزم می  توان با كم  ترين احتمال لغزش به باز كردن 
يا بستن اتصال پيچ و مهره ه ا اقدام نمود. همان طور كه در 
شكل 16ـ1 نشان داده شده است دسته  های متنوعی برای 
به حداكثر  را  آن  كارآيی  تا  آچار ساخته می  شوند  نوع  اين 

برساند. 

عالوه بردسته  های ثابت، دسته  ی جغجغه )شكل18ـ1( 
به  نداشتن  نياز  و  بيش  تر  راحتی  برای  كه  دارد  وجود  نيز 
جابه  جايی در زمان باز كردن يا بستن پيچ در جعبه بوكس -

ها به كار می  رود. 

طول استوانه  های بوكس نيز می تواند با اندازه  های مختلفی 
توليد شود. همان  طور كه در شكل )19ـ1( نشان داده شده است 
با يک بوكس پايه بلند به راحتی می  توان مهره  ی يک پيچ بلند 

را باز نمود. 

شکل )17ـ1( نحوه درگیری آچار بوکس 

شکل )18ـ1( انواع دسته بوکس 

جغجغه

مهره

                      شکل )19ـ1( بوکس بلند

س
وك

ر ب
چا

ل آ
طو
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در  را  آن  آچار،  نوع  اين  خوب  بسيار  كارآيی  به  توجه  با 
شكل  های مختلف ديگر، كه در تصوير )20ـ1( نشان داده شده 

است، می سازند و مورد استفاده قرار می  دهند. 

در شكل )21ـ1( يک مجموعه بوكس ستاره  ای برای كار 
روی پيچ  ها و با مجرای ستاره  ای نشان داده شده است. 

5-4-1- فيلرها: در شكل )22ـ1( يک مجموعه فيلر تيغه ای 
 نشان داده شده است. اين فيلرها كاربرد گسترده ای برای كنترل 
لقی ها دارند آن ها در اندازه  های 0/1 تا 1 ميلی متر و اندازه های 
ساخته می  شوند و مورد  40

1000
1 اينچ تا 

1000
مشابه اينچی از 

استفاده قرار می گيرند. 

بوكس دوازده شياربوكس شش شيار

بوكس شش شيار

ستاره اي 12 پره

دسته جغجغه اي

بوكس ستاره اي

شکل )20ـ1( انواع آچار بوکس

شکل )21ـ1( بوکس ستاره  ای

شکل )22ـ1( فیلر تیغه  اي
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  6-4-1-آچارهای قابل تنظيم: آچارهای ديگری كه 
قابليت تنظيم در اندازه  های موردنياز را دارند نيز ساخته شده 

است. 
 اين آچارها اگرچه ظاهراً قابل تنظيم  اند، ليكن به علت لقی   
اجزای آن ها ممكن است روی پيچ يا مهره بلغزند وضمن آسيب 
آچارهای  كنند.  دچارسانحه  نيز  را  قطعات،كارگر  به  رساندن 
قابل تنظيم چون شالقی و لوله  گير نيز وجود دارند كه بيش تر 
در باز كردن و بستن لوله  ها و پيچ ها و مهره  های غيراستاندارديا 

استوانه ای مورد استفاده قرار می  گيرند.

  7-4-1- انبرها: انبرها، كه درشكل )24ـ1( و )25-1(چند 
نوع متداول آن )قفلي  انبردست، دم باريک، كالغی و خاربازكن( 

ديده مي شود در كارگاه  ها كاربرد گسترده ای دارند. 
انبرهای ديگر با نام سيم  چين، خار جمع كن، رينگ جمع  كن 

ورينگ بازكن نيز در كارگاه مورد استفاده قرار می  گيرند. 

  8-4-1- آچار پيچ هاي دوسردنده: در شكل )26ـ1( 
آچار پيچ های دوسر دنده نشان داده شده  است كه برای باز و بسته 
كردن پيچ  های دوسر دنده شده مورد استفاده قرار می گيرند. پيچ 
در سوراخ ابزار قرار گرفته است و با دسته بوكس مناسب، محور 

آچار پيچانده می شود. 

شکل )23ـ1( آچار فرانسه

              
شکل )24ـ1( انواع انبر قفلی شکل          )25ـ1( انواع انبرهای متداول

شکل )26ـ1( آچار پیچ های دوسر دنده



14

پيچ  گشتی  پيچ  گشتی:آچارهای  9-4-1-آچارهای    
در كارگاه و در كارهای روزانه كاربرد وسيعی دارند. آچارهای 
پيچ گشتی، در انواع و اشكال مختلفی ساخته می  شوند و هر يک 
كاربرد خاصی دارند. شكل )27ـ1( انواع آچارهای پيچ  گشتی 
عمومی عبارتند از: دوسو شكل )28ـ1( كه برای باز كردن و 

بستن پيچ  های شياردار استفاده می  شود. 

با  پيچ ها  كردن  باز  برای  كه  29ـ1(  )شكل  ـ چهارسو 
شيار چهارسو مورد استفاده قرار می  گيرد. 

پيچ  گشتی  های خاص، همان  طور كه در شكل )30ـ1( ديده 
می  شود، اشكال چهارسو، ستاره ای، چنگكی و چهارپهلو دارند، كه 
برای باز كردن و بستن پيچ  ها با شيار مشابه اين پيچ گشتی  ها مورد 

استفاده قرار می  گيرند. 

  10-4-1-آچارآلن:  آچار آلن برای بازكردن پيچ  های شياردار 
می گيرند  قرار  چهارگوش،ستاره  ای(مورداستفاده  )شش گوش، 

)شكل1-31(.

شکل )27ـ1( انواع پیچ  گشتی

پيچ گشتي دوسو
سرپيچ

ميله ي پيچ گشتي

شكل پيچ گشتي
اتصال

دسته

شکل )28ـ1( پیچ  گشتی دوسو

سرپيچ
سرچهارسوپيچ گشتي

شکل )29ـ1( پیچ  گشتی چهارسو

چهارسو
چهارسوچهارمحور

ستاره اي
چنگكي
چهارگوش

شکل )30ـ1( شکل سرپیچ  گشتی  های خاص

شکل )31ـ1( آچار آلن

طول ميله
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  11-4-1-چكش:  چكش  ها به منظور ضربه زدن به مواضع 
خاصی مورد استفاده قرار می  گيرند. چكش ها )شكل 32ـ1( در 
انواع سخت )آهنی( و نرم )سربی، مسی و پالستيكی( برای ضربه 

زدن به قطعات حساس و پرداخت شده به كار می  روند. 
بر حسب  و  است  دارای دسته ی چوبی  معموالً  چكش  ها 
ضرورت با وزن های 100 گرم تا 1000 گرم و نوع سنگين آن 

)پتک( در وز ن  های باالتر ساخته می  شوند.

  5-1 -آچاردرجه  دار )تُرک  متر( 
آچار درجه  دار )ترك  متر( برای بستن، پيچ يا مهره  ها با نيروی 
كار می  رود )شكل 33ـ1( همان  طور كه درشكل  به  معينی 
)34ـ1( ديده می  شود، اين آچارها با نصب بوكس متناسب با 
قسمت آچارخور پيچ يا مهره می  تواند به صورت دسته بوكس 

پيچ يا مهره  ها را با گشتاور نيروی معينی ببندند. 
آ چـار  م ي شود،  ديـده  )33ـ1(  كه  درشكـل  همـان  طور 
درجه  دارها در انواع عقربه  ای و قابل تنظيم ساخته می  شوند. اين 
آچارها پس از رسيدن به گشتاور معين، با صدای تقه  ی خود از 

رسيدن به نيروی موردنظر خبر می دهند. 

با  ياتاقان ها  پيچ هاي  بستن  نشان دهنده ي  شكل )1-34( 
گشتاورمعين به وسيله ي آچار درجه)ترك متر( مي باشد.

شکل )32ـ1( انواع چکش

شکل )33ـ1( انواع آچاردرجه دار

شکل )34ـ1(



16

    6-1- ابزارهای اختصاصی 
مورد  خاصی  عمليات  انجام  برای  اختصاصی  ابزارهای 

استفاده قرار می  گيرند. 

   1-6-1 - رينگ جمع  كن و  رينگ باز كن 
در شكل )35ـ1( چند نوع از ابزارهای اختصاصی )باز كردن 
و  برای جا زدن  ابزارها  اين  از  ديده می  شود.  موتور  بستن(  و 
درآوردن رينگ  ها و هم چنين از رينگ جمع  كن  ها برای جمع 
كردن رينگ  ها و تنظيم دهانه رينگ ها هنگام جازدن پيستون در 

سيلندر استفاده می كنند. 

  2-6-1 - فنر جمع  كن سوپاپ:  برای باز كردن خار 
سوپاپ  ها بايد فشار فنر آن را خنثی و جمع نمود تا بتوان ضمن 
خارج كردن خارها اجزای سوپاپ  ها )فنر، بشقابک و خارها( را 

خارج نمود. 
ـ در شكل )36ـ1( نحوه  ی استفاده از فنر جمع  كن نشان 

داده شده است. 

  3-6-1 - پولی  كش:  از پولی  كش  ها برای خارج كردن 
پولی  ها، توپي ها و ساير اجزای نصب شده روی محورها استفاده 
می كنند. اين ابزار معموالً دارای حداقل دو شاخه ی نصب شده 
روی يک محور مركزی )شكل 37ـ1( است و در انواع چند شاخه 

نيز ساخته شده و مورد استفاده قرار می گيرد.  

شکل )35ـ1( چند نوع از ابزارهای اختصاصی

شکل )36ـ1( فنر جمع  کن

شکل )37ـ1( پولی  کش
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  4-6-1 - بلبرينگ  كش: از بلبرينگ  كش برای خارج كردن 
ُكنش داخلی بلبرينگ ها از روی محورها استفاده می شود. نحوه  ی 
خارج كردن بلبرينگ از روی محور در شكل )38ـ1( نشان داده 

شده است. 

  7-1 -ابزارهای خاص 
قطعات  وبستن  بازكردن  عمليات  برای  معموالً  ابزارها  اين 
خودروهای معينی طراحی و ساخته می  شوند. شكل )39ـ1( نشان 

دهنده ی ابزارهای زير است: 
1ـ چكش لغزنده

2ـ واسطه ي  خازن و خارج كردن فنر پيچشی
3ـ كمک فنر مصنوعی 

 4ـ جک فشاری  
5  ـ     صفحه  ی قالبدار 

شكل )40ـ1( نيز نشان دهنده ابزارهای زير است:
 قيچی نگه دارنده  ی توپی چرخ

 آزادكننده  ی محور نگه دارنده انداز ه  ی كمک فنر
 كابل نگه دارنده  ی فنرلوال

 سيبک كش
 كه مورد استفاده در يكی از خودروهای داخلی می  باشد.  

شکل )38ـ1( 

شکل )39ـ1( 

شکل )40ـ1( ابزار بازکردن محور چرخ جلو 
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  8-1 - باالبرها 
 باالبرها در انواع مختلفی طراحی و ساخته شده  اند تا بتوانند 
نيازهای يک تعميرگاه را برای باال بردن قطعات سنگين خودروها 

برآورده نمايند. 

  1-8-1- باالبر چرخ دار 
باالبر چرخ دار )جرثقيل متحرك(، نشان داده شده در شكل 
)41ـ1( يک جک )باالبر( هيدروليكی نصب شده روی پايه  ی 
چرخ دار است، كه ارتفاع الزم برای پياده كردن موتور و ساير 
اجزای سنگين از روی خودرو  را دارا است. شكل )42ـ1( نحوه  ی 
نصب اتصاالت برای پياده كردن موتور از روی خودرو را با استفاده 

از باالبر چرخ دار )جرثقيل متحرك( نشان می  دهد.

  2-8-1 - باالبر )جک( چرخ دار كوتاه 
از مكانيزم هيدروليكی بهره می گيرد،  باالبر كه  اين نوع 
برای باالبردن اجزا و اتاق خودرو در ارتفاع پائين مورد استفاده 
قرار می گيرد. در كارگاه به اين نوع باالبر جک سوسماری نيز 

می گويند. شكل)1-43(

شکل )41ـ1( باالبر چرخ دار 

شکل )42ـ1( اتصاالت پیاده کردن موتور از روی خودرو

شکل )43ـ1( باالبرچرخ دار کوتاه     
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   3-8-1 - باالبر )ثابت( خودرو 
باالبرهای ثابت خودروها در انواع مختلفی ساخته شده  اند و 
می  توانند خودروها را تا ارتفاعی كه تعميركاران بتوانند در قسمت 

زير خودرو كار كنند باال ببرد)شكل44ـ1(.
از مكانيزم  های هيدروليكی،  با استفاده  باالبرهای خودرو 
نيوماتيكی و الكتريكی به صورت تک ستون، دوستون، چهارستون 

وقيچی در كارگاه مورد استفاده قرار می گيرند. 

  4-8-1 - پايه  های قابل تنظيم 
 پايه  های قابل تنظيم برای استقرار مطمئن خودرو در ارتفاع 
معين )حداقل وحداكثر ارتفاع پايه  ها محدود است( مورد استفاده 
قرار می  گيرند. همان  طور كه در شكل )45ـ1( نشان داده شده 
اين پايه شامل يک پايه و يک محور جابه  جا شونده قابل تنظيم 
است. اين نوع پايه  ها با توانايی نگه  داری 500 كيلوگرم تا 5 تن و 

باالتر طراحی و ساخته می  شوند. 

  9-1 -وسايل حمل و نقل تجهيزات سنگين 
برای جابه  جايی تجهيزات سنگين دركارگاه از حمل كننده های 

دستی و موتوردار متعدد به نام ليف تراك استفاده می  شود. 

  1-9-1 - چرخ  دستی )ليفتراک دستی( 
در محوطه  ی كارگاه، چرخ  دستی برای جابه  جايی موتور، 
استفاده  باالتر  و  كيلوگرم  وزن 20  با  قطعاتی  و  دنده  جعبه 
می شود)شكل 46ـ1(. اين چرخ ها معموالً دارای دو چرخ ثابت 
در جلو و يک چرخ متحرك )چرخان( در قسمت عقب اند و 

هدايت آن به راحتی صورت می  گيرد. 

                

   
شکل )44ـ1( باالبر خودرو

شکل )45ـ1( پایه  ی قابل تنظیم

شکل )46ـ1( چرخ دستی )لیف تراک دستی(
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  2-9-1 - پايه  ی موتور و گيربوكس 
 برای حمل و اجرای راحت عمليات باز كردن و بستن موتور 
و گيربوكس پايه  های چرخداری طراحی و ساخته شده  اند كه 
موتور يا گيربوكس روی آن نصب شده و با چرخش خود انجام 
هرگونه عمليات را روی آن ها به راحتی امكان  پذير نموده است. 

)شكل 47ـ1( 

   10-1 -دستورالعمل تبديل اندازه ی 
آچارهای ميلی  متری به اينچی و بالعكس

آچارهای  از  شد،استفاده  قبل بيان  دربخش  كه  همان  طور 
اينچی به  جای ميلی  متری و بالعكس، به اين جهت كه اندازه ی 
آن  ها )حدود 0/5 ميلی  متر و كم  تر يا بيش  تر( متفاوت  اند، توصيه 
نمی  شود. جدول )4( تبديل اندازه های اينچی به ميلی  متر را نشان 
می  دهد. ولی در صورت دسترسی نداشتن به آچار با اندازه  ی 
توصيه شده می  توان اندازه  های آن ها را به ترتيب زير به يک ديگر 

تبديل نمود:

 الف( تبديل اندازه  های اينچی به ميلی  متری 
4 اينچی )صورت را در عدد 1/5 ضرب 

16 1 تا 
16

آچارهای 
كنيد تا معادل ميلی  متری به دست آيد(.

9 اينچی )صورت را در عدد 1/5 ضرب 
16

5 و 
16

ـ  آچارهای 
و با عدد 0/5 جمع كنيد تا معادل ميلی  متری به دست آيد(.

16 )صورت كسر را در عدد 1/5 
16

10 تا يک اينچ 
16

-آچارهای
ضرب و با عدد 1 جمع كنيد تا معادل ميلی  متری به دست 

آيد(. 

شکل )47ـ1( پایه  ی موتور 

زمان: 2 ساعت

نوع آچاراندازه آچارهاي متداول اينچي
3
8

5
16

1
4

3
16

1
8

اينچ

ميلي متر9/527/936/354/763/175
11
16

5
8

9
16

1
2

7
16

اينچ

ميلي متر17/4615/8714/2812/711/11

1
15
16

7
8

13
16

3
4

اينچ

ميلي متر25/423/8122/2220/6319/05

2
16 × 1/5=

3
16  ⇒3 آچارميلي متري

4
16 × 1/5=

6
16  ⇒6 آچارميلي متري

5
16 × 1/5=

7/5
16 +0/5 = 8 آچارميلي متري

9
16 ×1/5=  13/5

16 +0/5 = 14 آچارميلي متري

10
16 × 1/5=

15
16  +0/5 = 16 آچارميلي متري

14
16 × 1/5=

21
16  +1= 22 آچارميلي متري
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ب(تبديل اندازه  ی آچارهای ميلی  متری به اينچی 
در اين روش عكس روش تبديل اندازه  ی آچارهای اينچی به 

ميلی  متری عمل می  كنيم. 
- برای تبديل تا 6 ميلی  متر كافی است اندازه  ی آچار را به 
1/5 تقسيم كنيم و در صورت كسری كه مخرجش 16 است 

بگذاريم. 
- برای تبديل آچارهای 8 تا 14 ميلی  متر 0/5 ميلی  متر كم 
كرده و سپس آن  را بر 1/5 تقسيم می كنيم. آن گاه عدد حاصل را 

صورت كسری با مخرج 16 قرار می  دهيم. 
- برای تبديل آچارهای 16 تا 25 ميلی  متری 1 ميلی متر كم 
سپس آن را بر 1/5 تقسيم می  كنيم و عدد حاصل را در صورت 

كسری با مخرج 16 قرار می دهيم.

  11-1 -دستورالعمل استفاده صحيح از 
ابزارهای عمومی 

وسايل الزم: 
 ، نبرها ا بوكس، ينگی، ر رهای عمومی)تخت، ع آچا ا نو ا

پيچ گشتی ها( 

باز  )برای  ازآچارهای عمومی  اجزاي خودرو  تفكيک  براي 
كردن و يا   بستن  پيچ هاومهره  ها(استفاده می  شود.  شكل)48ـ1( 

مجموعه  ای از اين ابزارها را نشان می  دهد. 

4/5÷  1/5=3 ⇒ in3
16

6÷  1/5=4 ⇒ 4
16

= in1
8

11- 0/5=10/5÷1/5=7⇒ in7
16

14-0/5=13/5÷1/5=79⇒ in9
16

22-1=21÷1/5=14⇒ 14
16

= in7
8

24-1=23÷1/5=15⇒ in15
16

زمان: 6 ساعت

شکل )48ـ1( کمد ابزار
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برای استفاده از آچارها سعی كنيد اندازه ی آچار دقيقاً، با 
اندازه ی قسمت آچارخور پيچ و مهره منطبق باشد. درغيراين 
 صورت آچار می  لغزدوضمن آسيب  رساندن به پيچ يا مهره به 

ايجاد سانحه منجر خواهد شد. )شكل49ـ1( 

 توجه: 
در صورت اطمينان نداشتن، اندازه  آچارخور پيچ يا مهره را 
با استفاده از كوليس بدست آوريد. در صورتی  كه عدد به دست 
آمده عدد صحيح نباشد )شكل 50ـ1( احتماالً آچار مورد نياز 

اينچی است. 

 - برای استفاده از رينگ جمع كن، پس از تنظيم دهانه 
رينگ  ها، رينگ جمع  كن را دور آن  ها قرار دهيد و رينگ ها را 

كامالً جمع كنيد. )شكل 51ـ1( 

ـ برای استفاده از فنر جمع كن سوپاپ، ضمن رعايت نكات 
ايمنی، دهانه  ی آن  را ابتدا با استفاده از پيچ تنظيـم كنيد و 
دهانه  ی شكاف  دار را روی بشقابک به صورتی كه نلغزد و روی 
خارها قرار نداشته باشد مستقر كنيد )شكل 52ـ1(. سپس با 

استفاده از دسته، فنر را جمع كنيد و خارها را خارج نمائيد.

شکل )49ـ1( انتخاب آچار مناسب 

شکل )50ـ1( استفاده  ی صحیح و غلط از آچار 

شکل )51ـ1( استفاده از رینگ جمع کن 

شکل )52ـ1( استفاده از فنر جمع کن سوپاپ
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روی  كه  گونه  همان   آن  را  پولی  كش  از  استفاده  برای   
شكل های )53-1(و )54-1( نشان داده شده است، مستقر كنيد. 
سپس پيچ محور مركزی را با استفاده از آچار مناسب در جهت 
عقربه  های ساعت بچرخانيد تا توپی يا پولی از روی محور خارج 

شود. 
ـ در پايان عمليات تعمير و نگه  داری، آچارهای استفاده شده 
را با دقت تميز كنيد و در محل پيش  بينی شده در روی تابلو 

قرار دهيد. 
 شکل )53ـ1( پولی کش سه شاخه 

شکل )54ـ1( پولی کش دو شاخه

دقت كنيد: 
همان  طور كه درشكل )55ـ1( نشان داده شده  است، برای هر يک از ابزارهای روی تابلو محل خاصی در نظر گرفته شده است 

كه بايد پس از پاپان كار ابزارها را تميزنموده و در محل مشخص شده قراردهيد.

شکل )55ـ1( تابلو ابزار کامل 
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دقت كنيد:
برای استفاده از تجهيزات باالبر و حمل و نقل در كارگاه بايد 
نكات ايمنی را به دقت رعايت كنيد.ـ  برای باالبردن خودرو، آن 
را با دقت روی باالبر قرار دهيد و قبل از باالبردن از سالمت باالبر 
مطمئن شويد. برای باالبردن محدود خودرو  از جک سوسماری 

استفاده كنيد. )شكل 56ـ1(. 

در صورتی  كه مدت طوالنی خودرو بايد در حالت معينی قرار 
داشته باشد بايد از پايه  ی قابل تنظيم با پايه  ی ثابت استفاده كرد. 

)شكل 1-57(

   12-1- كاربرد صحيح ابزارها 
 برای استفاده صحيح و اصولی ابزارها بايد موارد زير را رعايت 

نمود: 
 ابزارها را قبل از استفاده بايد از نظر ايمنی كنترل كرد تا 

خطر رها شدن و ايجاد سانحه در آن  ها به حداقل برسد. 
 طراحی صحيح چيدن لوازم و تجهيزات، عامل مهمی در 

پيشرفت كار و افزايش بهره  وری و كيفيت كار است. 
 - در چيدن ابزارهای روی ميز كار دقت كنيد: 

1- ابزارهايی كه مرتباً با دست چپ به كار می روند در طرف 
چپ )اندازه  گيرها، قلم  ها، سنبه  ها و ...(چيده شوند. 

2- ابزارهايی كه مرتباً با دست راست به كار می روند )آچارها، 

 شکل )56ـ1( باالبر خودرو )جک سوسماری(

  

 شکل )57ـ1( باالبر خودروی پایه ی ثابت 

شکل )58ـ1( چیدن ابزار روي میزکار
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چكش، سوهان و ...(در طرف راست چيده شوند. )شكل1-58(
-در حين استفاده از ابزارها، دسته  ی ابزار كه در كف دست 
قرار می  گيرد بايد با آناتومی دست انطباق داشته باشد تا نيرو 
به قسمت مقاوم كف دست وارد شود. در غير اين  صورت دست 

آسيب خواهد ديد. 
 پس از استفاده ابزارها را تميز كنيد و آن  ها را از رطوبت، 

گردوغبار و مواد روغنی دور سازيد. 
 برای استفاده از آچار تخت سعی كنيد اندازه ی آچار دقيقاً 
با اندازه قسمت آچارخور پيچ يا مهره منطبق باشد. در غير 
اين  صورت آچار از محل خود رها می شود. در نتيجه ضمن 
آسيب رساندن به پيچ و مهره باعث آسيب ديدن دست خواهد 

گرديد. 
- تا جايی كه ممكن است از آچار رينگی يا بوكس استفاده 
نمائيد. اين آچارها از 6، 8 و 12 موضع به پيچ  ها و مهره ها فشار 
وارد می  كنند. به پيچ و مهره آسيبی وارد نمی  نمايند درحالي كه 
آچارهای تخت فقط از دو موضع فشار وارد می  كنند و احتمال 

رها شدن وجود دارد. 
- بهتر است پيچ  ها و مهره  هايی كه دو نقطه را به هم متصل 
می  كنند با نظم توصيه شده ابتدا اندكی شل )سفت( شود. 

سپس آن  ها را به  طور كامل باز كنيد. )محكم كنيد(.
- برای مواضع كم  عرض، تنگ و پيچيده از  ابزار مخصوص و 

مناسب استفاده كنيد. 
ـ هنگام كار با آچاربوكس از واسطه و دسته ی مناسب و 

مطمئن استفاده كنيد.
ـ  از آچارها و ابزارهای معيوب، شكسته و تغيير شكل يافته 

استفاده نكنيد تا دچار مخاطره نشويد. 
ـ انبرقفلی، انبردست، انبركالغی، آچار فرانسه و غيره آن ها 
دارای فک های غيرثابت)قابل تنظيم(هستند ولی بهتر است تا 
آن جا كه ممكن است آن  ها را برای باز و بستن پيچ  ها و مهره ها 

به كار نبريد. 

در هنگام كار با آچار پيچ  گشتی، دهانه  ی شيار را درنظربگيريد 
و آچار مناسب با آن  را انتخاب نمائيد تا از لغزيدن آچارو ايجاد 

سانحه و آسيب ديدن پيچ جلوگيری شود. 
پيچ  هايي را كه سفت كردن آن ها با گشتاور معينی توصيه 

شده است، با استفاده از آچار درجه )ترك  متر( ببنديد. 
 اين گونه پيچ ها اگر ناهماهنگ بسته شوند، در اثر تنش 
حرارتی و فشاری، نيروهای متفاوتی در آن توليد مي شود كه 
موجب می  شود در قطعات پيچيدگی، نشتی و تغيير شكل ايجاد 

گردد. 
از تيغه ی فيلر به صورت اهرم يا وسيله  ی نظافت شمع و غيره 

استفاده نكنيد. 
خارهای دايره شكل روی ميله يا داخل شيارها را حتماً با خار 
بازكن )خار جمع  كن( نصب يا خارج كنيد. هرگز از پيچ  گشتی يا 

ميله  های نُک تيز برای اين  كار كمک نگيريد.
ـ از اعمال نيروی يک طرفه و ناهماهنگ برای باز كردن و 

بستن پيچ  ها و مهره  ها خودداری كنيد. 
ـ برای جلوگيری از آسيب ديدن دست  ها  مواظب لحظه ی رها 

شدن )شل شدن( و باز شدن ناگهانی پيچ ها و مهره  ها باشيد. 
ـ از باز كردن پيچ  ها و مهره هايی كه تحت تأثير حرارت قرار 

گرفته  اند تا قبل ازسردشدن خودداری كنيد. 
ـ در بستن پيچ  و مهره ها دقت كنيد دنده روی دنده بسته 
نشود. حداقل چند دنده را با دست آزاد ببنديد تا پيچ و مهره 

آسيب نبينند. 
ـ قبل از استفاده از چكش، متناسب بودن وزن چكش يا 
سفت بودن دسته و چرب بودن دسته و فلز چكش را كنترل 

نما     ئيد. 
از چكش تمام سطح ضربه  استفاده  ـ دقت كنيد هنگام 

زننده  ی چكش با سطح قطعه كار در تماس باشد .
ـ هنگام كار با قلم، سر قلم را كنترل نماييد تا پليسه نداشته و 
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نُک قلم كامالً تميز وسالم و متناسب با كار باشد. 
ـ هنگام كار با ابزارهای دستی برقی از نداشتن فرسودگی و زدگی كابل  ها و اتصال كوتاه دستگاه برقی اطمينان حاصل كنيد.

ـ  هنگام كار با مواد تحت فشار )گازها و مايعات( و اشتعال  زا از نشت نكردن آن  ها در مخزن، لوله  ها و اتصاالت اطمينان حاصل 
كنيد 

ـ برای كاركردن در قسمت زيرين خودرو از باالبر مناسب استفاده كنيد. 
ـ تكيه  گاه باالبر خودرو را در محل مطمئنی از شاسی خودرو قرار دهيد تا احتمال لغزيدن نداشته باشد. 

ـ باالبر را در سطح افقی و غير لغزنده قرار دهيد تا احتمال لغزش وجود نداشته باشد. 
ـ خودرو را تا اندازه  ی الزم توسط باالبر بلند كنيد و از بلند كردن بيش از حد الزم خودداری كنيد. 

ـ برای باال بردن خودرو قبل از قرار دادن باالبر در زير خودرو، آن را با پايه  ی مناسب مهار كنيد.
ـ  برای بلند كردن موتور يا تجهيزات سنگين از قالب مطمئن و زنجير يا سيم بوكسل استفاده كنيد.ـ  هنگام بلند كردن اجسام 

سنگين از ابزار و باالبر با ظرفيت مناسب استفاده كنيد. 
ـ بارها را به  طور صحيح و بدون لنگر باال ببريد.

ـ  از بلند كردن اجسام با دست خودداری كنيد زيرا به آسيب  ديدگی كمر، افتادن روی پا و صدمه ديدن منجر می  شود.
ـ  قطعات سنگين را به وسيله  ی چرخ دستی جابه  جا كنيد. 

ـ در جابه جايی ابزار از جعبه  ی ابزار استفاده كنيد.
ـ  از قرار دادن ابزار در جيب لباس كار خصوصاً ابزارهای برنده و نک تيز اجتناب كنيد. 
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آزمون پايانی )1(

9 اينچی )به ميلی متری( چگونه بايد عمل كرد؟
16

1ـ برای تبديل اندازه  ی آچار 
 الف( صورت را در 1/5 ضرب و با 0/5 جمع كرد.              ب( صورت را در 1 ضرب و با 1/5 جمع كرد. 

ج( صورت را در 1/5 ضرب و با 1 جمع كرد.                    د( صورت را در 1/5 بايد ضرب كرد. 

2ـ برای تبديل اندازه  ی آچار 11 ميلی  متری به اينچي چگونه بايد عمل كرد؟
 الف( از اندازه  ی آچار 0/5 كم و حاصل را  تقسيم بر 1 می كنيم. 
ب( از اندازه ی آچار 0/5 كم و حاصل را بر 1/5 تقسيم می كنيم. 

ج( اندازه  ی آچار را با 0/5 جمع و حاصل را بر 1/5 تقسيم می  كنيم. 
د( اندازه  ی آچار را بر 1/5 تقسيم می  كنيم. 

3ـ آيا استفاده از آچار ميلی  متری به جای اينچی و يا بالعكس مجاز است؟
 الف( مجاز است و در صورت ضرورت می  توان استفاده كرد.   

  ب( مجاز نيست ولی در صورت ضرورت می  توان استفاده كرد. 
ج( جابه  جايی آچارها در صورت برابر بودن اندازه ممكن است.  

  د( اندازه  ی آچارها كامالً مساوی نيستند.

4ـ با توجه به شكل زاويه  ی دو سر آچار چه اختالفی و چه كاربردی دارد؟ 
الف( 15 درجه برای استفاده ی عمومی         

  ب( 75 درجه برای مواضع تنگ  
ج( 45 درجه برای مواضع تنگ                                          

د( 75 درجه برای استفاده  ی عمومی 
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5- ابزار نشان داده شده چه كاربردی دارد؟ 
الف( واسطه  ی لرزان                                                     

ب( واسطه  ی دسته بوكس 
 ج( آچار پيچ با سر غيراستاندارد                                        

د( آچار پيچ  های دوسر دنده. 

6ـ تصوير چيست و چه كاربردی دارد؟
 الف( پايه  ی موتور                                                         

ب( پايه  ی قابل تنظيم 
 ج( پايه  ی متحرك                                                        

د( پايه  ی چرخان

7 ـ كدام گزينه شرط تعمير و بازسازی درست و استفاده 
صحيح از ابزار است؟ 

الف( دانستن طرز كار و آگاهی از سرويس های موردنياز
 ب( داشتن ابزار و مواد مناسب

 ج( استفاده  ی اصولی از ابزار و مواد 
 د( هر سه مورد 




