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

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

تابلو به صورت مرتب قرار داده مى شود. 
 

 

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

 

شكل39-3- جعبه ابزار

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

گيرى مى كند. 

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

بيشتر مى رسد. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

و امكان لغزش آن را از بين مى برد. 

شكل 43-3– آچار تخت با سر زاويه دار

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

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

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

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

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

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

د- معمولي

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

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

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

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

 

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

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

مختلف استفاده مى شود. 
 

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

شكل 49-3– جعبه آچار بكس 

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

شكل 51-3– آچار بكس با طول مختلف

شكل 52-3– انواع تبديل آچار بكس 

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

 

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

شكل 54-3– بكس آلن 

شكل 55-3– دسته بكس جغجغه اى 

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

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

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

شكل 60-3)- انواع دسته بكس

شكل 61-3– انواع رابط بكس

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

كنيد. 
 

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

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

 
   

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

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

 شكل 64-3– نحوه استفاده از آچار چرخ

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

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

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

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

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

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

نخواهد رفت. 
 

   

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

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

شكل 67-3– آچار ترك متر در جعبه محافظ

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

ساخته مى شود. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

شكل 76-3– آچار پيچ هاى دو سر 

شكل 77-3– آچار فرانسه 

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

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

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

روكش عايق در كار با برق استفاده مى شود. 

 

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

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

قطعات كوچك تا بزرگ را فراهم مى كند. 

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

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

 

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

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

شكل 83-3– نحوه گرفتن قطعه با انبر دست 

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

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

چرخاندن يا پيچاندن قطعات استفاده مى شود. 
 

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

 
و) خار باز كن و خار جمع كن:

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

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

 

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

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

 

شكل 85-3– يك نوع انبر كالغى

شكل 88-3– نحوه استفاده از خار باز كن و خار جمع كن

ب- خار الف: روش كار با خار باز كن

د- روش جازدن خار

ج: روش جمع كردن خار

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

شكل 87-3– سيم چين

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

مى شود. 
 

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

قرار گيرد. 

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

بدون آنكه در ان ها تغيير شكلى ايجاد كنند. 
 

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

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

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

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

شكل 90-3– انواع پيچ گوشتى 

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

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

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

 

 

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

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

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

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

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

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

شكل 96-3– نحوه استفاده صحيح از چكش

شكل 97-3– موارد استفاده ازچكش

الف- جا زدن بوش ميل بادامك

د- خارج كردن گايد سوپاپج- جا زدن گايد سوپاپب- جا زدن چرخ دنده روى محور




