
واحـد  كـار 2

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

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

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

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

عملىنظرى
13

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

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

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

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

 ناتوانى از پيش بينى وقوع حادثه
 ضعف در مقابله با حادثه

 ناتوانى براى فرار از حادثه

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

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

استفاده نادرست از وسايل ايمنى يا استفاده نكردن از آن هاست

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2-2- كمك هاى اوليه 

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

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

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

يافتن عوارض مختلف گردند. 
امدادگر بايد:

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

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

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

به چه نحو بايد عمل كند. 

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

نجات دهيد يا از آسيب جدى به او جلوگيرى كنيد. 

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

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

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

عبارتند از: 
 محلول ضد عفونى كننده

 الكل سفيد (ضد عفونى كننده) 
 پنبه 

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

 محلول آمونياك (محرك تنفسى) 
 درجه تب (ترمومتر)

 قيچى 
 پنس 

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

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

 گيالس چشم  شويى 
 آئينه  كوچك 

 پنس يا انبرك 
 صابون و حوله و كبريت 

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

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

از بدن قابل روئيت است. 

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

زخم هاى سوراخ شده، زخم گلوله، زخم خنجر 

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

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

ديگر بپوشانيد. (پانسمان)

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

بدون  ُكرك ، يك  پانسمان  موقتي  بسازيد.

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

پانسمان چسب دار. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

شكل 8-2– قرار دادن پوشش پنبه اى

شكل 7-2– قرار دادن گاز روى زخم

شكل 9-2– محكم كردن پانسمان با نوار چسب

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

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

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

شال ) محكم  كنيد. 

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

مي شوند؛ بعضي  از انواع  آن ها ضدآب  هستند. 

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

خير. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

قرار گرفتن به وسيله اشياء سنگين مى باشد. 

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

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

درمانى جهت معاينه كامل مى باشد. 

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

مصدوم بايد انجام گيرد. 

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

سريع و ضعيف و فشارخون پايين مى باشد. 

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

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

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

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

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

3- و روى پارچه را محكم بانداژ كنيد.

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

1- از زخم شديداً خون مى آيد. 

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

ايجاد ضربان الزم است متوقف مى كند. 

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

10 دقيقه طول بكشد. 

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

محدوديت دارد 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دور ساخت . 

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

تنهايي ، با گروه  خدمات  اورژانس  تماس  بگيريد. 

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

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

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

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

امدادگران  براي  عمليات  جابه جايي  آمادگي  دارند. 

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

گونه مصدومين بايد در نظر داشت رعايت كنيد. 

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

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

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

الف- حمل با صندلى

شكل20-2– حمل مصدوم توسط دو نفر

ج- حمل چهار مچ ب- حمل زنبه اى

الف– طرز پيچيدن مصدوم در پتو

شكل21-2– حمل مصدوم توسط برانكار با كمك چهار نفر

ج- طرز حمل مصدوم با برانكارد ب- طرز قرار دادن مصدوم در برانكارد



واحـد  كـار 3 

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

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

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

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

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

•  اصول حفاظت و ايمني در كار را توضيح دهد.

عملىنظرى
26

زمـان آمـوزش (ساعـت)



واحد كار 3
واحد كار 3
3

٢٩

يكى از روش هاى اتصال جدا شدنى قطعات در تراكتورها اتصال آن ها با پيچ و 
مهره مى باشد 

 
1-3- پيچ ها:

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

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

كرد. 
 

 

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

 
الف) سر پيچ:

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

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

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

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

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

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

 شكل2-3- محل رزوه در پيچ و مهره 

شكل 5-3– اجزاء پيچ

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

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

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

نمود. 

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

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

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

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

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

عبارتند از:

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

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

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

نوع پيچ چپ گرد است)
 

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

به صورت گزارش ارايه دهيد.    

شكل 7-3– پيچ چپ گرد و راست گرد

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

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

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

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

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

مى شود. (مانند شيرها) 
 

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

اينچى و پيچ هاى مخصوص. 

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

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

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

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

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

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

استفاده فراوان دارند

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

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

شكل 9-3–مشخصات دنده پيچ متريك

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

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

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

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

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

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

 

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

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

نياز به نگه داشتن پيچ سفت كرد. 
 

شكل 13-3– پيچ با سر چهار گوش

شكل 12-3– پيچ دو سر

شكل 11-3– پيچ با سر شش گوش

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

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

به كار برده مى شود. 
 

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

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

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

(a = 8 و b = 8) :مثال: اگر روى پيچ عدد 8/8 حك شده باشد 

a × 8 =800 = 100 × 8 ، مقدار تنش كششى مجاز N/mm2 (1
b × 0/1 ، 8 × 0/1 = 0/8 (2 و N/mm2 640 = 0/8 × 800  مقدار تنش تسليم 

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

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

شكل 16-3– انواع پيچ سر چاكدار 

شكل 15-3– پيچ با خار و قسمت چهارگوش



واحد كار 3
واحد كار 3
3

٣٥

از گروه 8/8 ستون روغنى را انتخاب ودر رديف N16 به صورت افقى وعمودى 
پيچ  نيوتن گشتاور سفت كردن  آن ها عدد 190  برخورد  و در محل  امتداد مى دهيم 

مى باشد. 

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

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

مهره ايجاد مى كنند تا پيچ در آن بسته شود. 
 

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

پيچ و....) همانند پيچ باشد. 

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

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

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

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

پخ زده شده اند. 
 

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

واشر كه در سر مهره است. 
 

شكل20-3– مهره شش گوش

شكل21-3– مهره در بدنه قطعه 

شكل22-3– انواع مهره با ضخامت هاى مختلف

شكل23-3– مهره چهار گوش 

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

مهره ها جلوگيرى مى كند. 
 

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

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

مى توان آن ها را باز كرد. 

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

كردن قطعات قابل تنظيم استفاده مى شود. 

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

 

شكل28-3– مهره بال دار

شكل26-3- مهره گنبدى

شكل25-3– مهره كالهك دار

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

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

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

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

شكل30-3– نمونه هايى از مهره هاى قفل شونده

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

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

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

شكست ساق)
 

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

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

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

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

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

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

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

شكل31-3– بريدن ساق پيچ

شكل32-3– پيچ و مهره به همراه واشر

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

پيچ در اثر لرزش كم مى شود. 

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

استفاده مى شود. 

 

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

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

شكل34-3– واشر فنرى

شكل35-3– انواع واشر دندانه دار

شكل36-3– واشر هاى آببندى




