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متر  ميلى  تا30  بين 15  آن  بگيريد كه سر دسته چوبى  در دست  را طورى   چكش 
بيرون از دست قرار گيرد. شست دست كامال با انگشتان ديگر قفل شود (a). گاهى 
ممكن است دست موقع باال رفتن، شل شده و هنگام پايين آمدن سفت دسته چكش 

(b) .را بچسبد

شكل 98-3– نحوه درست وارد كردن 
ضربه با چكش



واحـد  كـار 4 

ابزار هاى عمومى موتور تراكتور 
توانـايي: استفاده از تجهيزات براي بلند كردن اجسام و خارج كردن پولي و 

بلبرينگ

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

•   جرثقيل دستي و انواع آن را توضيح دهد. 
 •   جرثقيل سقفي و انواع آن را توضيح دهد. 

 •   وسايل مكانيكي و حمل و نقل را بيان كند. 
 •   اصول حمل و نقل را بيان كند. 

 •   پولي كش و انواع آن را توضيح دهد. 
 •   بلبرينگ كش و انواع آن را توضيح دهد. 

 •   اصول انتخاب پولي كش مناسب براي كارهاي مورد نظررا بيان كند. 
 •   اصول انتخاب بلبرينگ كش مناسب براي كارهاي مورد نظر را بيان كند. 

 •   اصول خارج كردن پولي و بلبرينگ را توضيح دهد. 
 •   با پولي كش و بلبرينگ كش، پولي و بلبرينگ را خارج كند.

عملىنظرى
26

زمـان آمـوزش (ساعـت)



ت  
يرا

عم
ى ت

مات
قد

ى م
ها

ت 
ار

مه
ل: 

 او
انه

پيم

٥٨

 1-4- وضعيت ايمن بدن در زمان بلند كردن بار ها: 
موقعيكه شخص راست مي ايستد وزن هر چيزي كه بلند مي كند و با دستها حمل 
مي كند روي كمربند شانه، ستون مهره هاي زير آن، لگن و سپس پاها وارد مي شود. 
هنگام بلند كردن اگر كمربند شانه در راستاي لگن و دستها نزديك پاها قرار گيرد، 
نيرو،  در يك خط كامال مستقيم رو به پايين مهره ها كه محكم در ستون مهره ها روي 

هم قرار گرفته اند وارد مي شود. 
بنابراين،  اگر هنگام بلند كردن اشياء پشت بدن خم نشود و در وضعيت مستقيم 
قرار بگيرد، فشار كمي روي عضالت و رباط ها ي نگهدارنده ستون مهره اي وارد مي 
شود، و بدين ترتيب وزن زيادي را ميتوان بدون آسيب به كمر، بلند و جا به جا كرد. با 
اين حال،  اگر با پشت خم چيزي را بلندكنيد و ياحتي اگر راست بايستيد ولي از قسمت 

لگن خيلي به جلو خم شويد ممكن است به كمر خود آسيب برسانيد. 
 

براى بلند كردن جسم به صورت صحيح به روش زير عمل كنيد:
1- پشت خود را در راستاي مستقيم و طبيعي خود محكم كنيد. از ماهيچه هاي 
شكمي خود براي قفل كردن آن استفاده كنيد در حالي كه كمي به سمت داخل انحنا 

دارد. 
2- پاهايتان را 40-35 سانتي متر از هم بازكنيد و زانو بزنيد تا تنه و بازوهايتان 

پايين تر بيايند. 
3- با بازوهايي كه در هر دو طرف بدن به پايين كشيده شده، جسم سنگين را 

بگيريد 
4-وضعيت و حالت خود را تنظيم كنيد تا جسم طوري قرار گيرد كه وزن آن به 

طور مساوي به هر دو بازو منتقل شود
را تنظيم كنيد طوري كه در حدود  پاهايتان  اگر الزم است، دوباره وضعيت   -5
40-35 سانتي متر از هم فاصله داشته باشند و يك پا كمي جلوتر قرار گيرد و بچرخيد 
تا اينكه شما و مركز ثقل تان درست بين آن ها قرار گيرد. اطمينان حاصل كنيد كه 
شي ء بين دو پاي شما قرار دارد،  پاهايتان را صاف نگه داريد و وزنتان را به طرف پاشنه 

پاها و يا درست پشت آن ها توزيع كنيد 
6- با بازوهايي كه به طرف پايين كشيده شده و با راست كردن پاها تا زماني كه 

كامال بايستيد جسم را بلند كنيد. اطمينان حاصل كنيد كه كمرتان صاف باشد. 

شكل 1- 4– صدمه وارد شده به كمر موقع 
بلند كردن وزنه سنگين

شكل2- 4– مراحل بلند كردن جسم سنگين
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 اگر الزم است بار سنگينى را به صورت دستى حمل كنيد، بهتر است اين كار را 
به صورت دو نفره و با استفاده از امكانات ساده و مناسب انجام دهيد. 

 نكته:
براى بلند كردن اجسام سنگين از وسايل مناسب استفاده كنيد. 

2-4- باالبردن اجسام سنگين در كارگاه
در مواقعى كه الزم است اجسام سنگين تا حد معينى از سطح زمين بلند شوند تا 
بتوان آن ها را جا به جا نموده و يا زير آن ها كارى انجام داد از باالبر استفاده مى شود. 

نكته:
 اگر جسم سنگينى را توسط اين وسايل بلند نموده ايد قبل رفتن زير ان، خرك هاى 
مناسبى زير آن بگذاريد و ايمنى الزم را براى جلوگيرى از هر گونه خطر ناشى از خالى 
شدن، كج شدن ويا هر پيش آمدى ديگرى كه سبب شود اين وسايل از زير جسم 

سنگين خارج گردد پيش بينى كنيد. 

نكته:
پايه تكيه گاهى بزرگ  بايد داراى  ياثابت باشد خرك  خرك ممكن قابل تنظيم 
باشد. خرك ها را معموالبه صورت جفت به كار مى برند تا هر دو طرف جسم سنگين 
را همزمان باال نگه دارندتا جسم در حالت تعادل قرار گيرد. خرك مورد استفاده بايد 
كافى  اندازه  به  نيز  ساخت  نظر  از  و  باشد  سنگين  وزن جسم  و  وضعيت  با  متناسب 
يا تغيير  بار جسم سنگين كج نشده  با وارد آمدن  تا  مستحكم و قابل اطمينان باشد 

حالت ندهد. 

جك:
زير جسم سنگين  اگر  تعميراتى  كارگاه هاى  در  اجسام سنگين  بلند كردن  براى 
فضاى كافى وجود داشته باشد از جك استفاده مى شود (در غير اين صورت از وسايل 

باالبر ديگر (جرثقيل) استفاده مى شود.)
جك ها در انواع مختلف و براى منظورهاى مشخص و در ظرفيت هاى مورد نياز ساخته 

شده اند كه چند نوع متداول آن كه در كارگاه ها تعميراتى به كار مى رود عبارتند از:

الف) جك كشويى:
اين جك دراى دو كشويى مى باشد كه با چرخاندن پيچ بلند مابين دو كشويى، 

آن ها از هم دور شده ويا يه هم نزديك مى شود. 
براى بلند كردن اجسام سنگين به روش زير عمل مى كنيم:

- با چرخاندن پيچ بوسيله اهرم لنگ مخصوص دو كشويى را تا اندازه اى به هم 
نزديك كنيد كه جك زير جسم برود 

شكل3- 4– حمل بار سنگين توسط دو نفر

شكل 4- 4– جك كشويى

 الف- شكل شماتيك و طرز كارجك

ب- شكل واقعى جك

شكل 5- 4– نحوه استفاده از جك كشويى
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- جك را زير جسم سنگين قرار دهيد (از عمود بودن جك مطمين شويد)
- پيچ جك را با اهرم لنگ بچرخاند تا جسم سنگين از زمين بلند شود. 

ب) جك روغنى:
جك روغنى داراى يك اهرم دستى است كه با حركت آن روغن زير پيستون جك 
پمپ شده و سبب مى شود پيستون جك قطعات را بلند كند. بر عكس براى پايين آوردن 
جسم، پيچ تخليه روغن باز مى شود تا روغن زير پيستون باال برنده به مخزن روغن 
برگشت نمايد آنگاه پيستون جك با نيروى تحت وزن جسم سنگين پايين مى آيد. اين 
نوع جك با ظرفيت 0. 5 تا 40 تن موجود مى باشد كه با توجه به نوع كاربرد آن مورد 
استفاده قرار مى گيرند. جك هاى روغنى معموال كوتاه هستند و نمى توان بدون واسطه 
در زير جسم سنگين كه ارتفاع زياد دارد قرار داد. از اين رو قسمت باالى جك را كه 

زير جسم سنگين قرار مى گيرد به صورت پيچى و قابل تنظيم مى سازند 
 

نكات ايمنى در استفاده از جك عبارتند از:
- جك مناسب با وزن و شكل جسم سنگين را انتخاب نماييد. 

- قبل از بلند كردن جسم سنگين آن را با قراردادن مانع در جلو و عقب ثابت كنيد 
تا حين بلند كردن جا به جا نشود. 

- جك را در جاى مناسب زير جسم سنگين قرار دهيد به طورى كه جسم موقع 
باال رفتن آسيب نبيند. 

داراى  و  بوده  توان جك  با  متناسب  بايد  بر روى جك  گرفته  قرار  بار  ميزان   -
سيستمى باشد كه در صورت اضافه بار، از عملكرد دستگاه ممانعت بعمل آورد. 

- استفاده از اجسامى تحت فشار خرد مى شوند (آجر، چوب) بين جك و قطعه خطر 
ناك مى باشد. زيرا ممكن است ناگهان شكسته و قطعه به زمين بيفتد. 

براى بلند كردن جسم سنگين با جك به روش زيرعمل كنيد: 
1- پيچ تخليه جك را باز كنيد

2- روى جك فشار بياوريد تا پيستون جك كامال پايين برود 
جك   اهرم  محل  كه  صورتى  (به  دهيد  قرار  سنگين  جسم  زير  را  3- جك 
وكامال  باز شده  كه  (تا حدى  بچرخانيد  را  پيستون  روى  پيچ  باشد)  روبه روى شما 

زير جسم قرار گيرد) 

نكته:
براى  خرك ها  و  ارتفاع جك  افزايش  براى  اضافى  قطعات  هرگونه  كاربردن  به 

باالبردن تراكتورممنوع است. 

4- با ميله اى كه داخل سوراخ اهرم جك قرار مى دهيد اهرم را باال و پايين ببريد 
(باهر بار باال و پايين رفتن اين اهرم پيستون جك كمى از سيلندر آن خارج شده و 

جسم آرام آرام از زمين بلند مى شود)

شكل 6- 4– اجزاى جك روغنى 

شكل 7- 4– نحوه قرار دادن جك روغنى 
زير جسم سنگين
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5- براى پايين آوردن جسم كافى است به آرامى پيچ تخليه جك را باز كنيد (در 
اين صورت بر اثر وزن جسم پيستون به داخل سيلندر جمع مى شود.) 

نكته:
قبل از پايين آوردن صفحه جك بايد از عدم حضور افراد در زير جك مطمئن گرديد. 

كار در كارگاه: 
به كمك جك روغنى مناسب وتحت نظر هنرآموز مربوطه يكى از چرخ هاى جلو 

تراكتور را از زمين بلند كنيدو زير آن خرك مناسب قرار دهيد. 

ج) جك سوسمارى:
جك سوسمارى رايج ترين نوع جك در تعميرگاه هاى تراكتور است. اين نوع جك با 
ظرفيت هاى مختلف ساخته ميشود (از 0. 25 تا 10 تن). جك سوسمارى را مى توان براى 

بلند كردن اجسامى كه به زمين نزديك مى باشند به كار برد. 

نكته:
با آن كه اين جك اطمينان بيشترى نسبت به ساير جك ها دارد ولى هنگام كار در 

زير جسم سنگين بايد آن را با خرك مهار كرد. 

براى كار با اين جك به روش زير عمل كنيد:
1- با پيچاندن ضامن جك و فشار آوردن روى بازوى آن، جك را تا انتها پايين بياوريد. 

2- ضامن را در گير كنيد تا جك قفل شود. 
3- جك را با هل دادن به زير جسم و محل مناسب منتقل كنيد. 

4- اهرم جك را به با ال و پايين حركت دهيد (با هر بار باال و پايين بردن اهرم 
جك، بازوى جك مقدارى به باال حركت مى كند)

 
5- اين عمل را تا بلند شدن كامل جسم سنگين ادامه دهيد. 

6- براى پايين آوردن جسم سنگين ضامن جك را به آرامى آزاد كنيد (بر اثر وزن 
جسم جك آرام آرام پايين مى آيد)

شكل 8- 4– اجزاى جك سوسمارى 
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نكته:
در صورتى كه ضامن جك را سريعا باز كنيد جك آزاد شده و جسم سنگين ناگهان 

پايين مى افتد و امكان صدمه ديدن جك و جسم سنگين وجود دارد. 

نكات ايمنى در استفاده از جك سوسمارى عبارتند از:
- جك از نظر قابليت باالبرى بايد متناسب با جسم مورد نظر انتخاب شود. 

- جسم سنگين بايد بخوبى روى جك استقرار يابد، در غير اين صورت هنگام 
باالبردن جسم خطر سقوط آن از روى جك وجود دارد. 

- قبل از شروع جك زدن مطمئن شويد كه جسم سنگين لغزش نخواهد كرد و 
تعادل الزم را دارد. 

- در تمام باالبر ها بلند كردن بار بيش از حد مجاز ممنوع است 

كار در كارگاه:
بوسيله جك سوسمارى مناسب و زير نظر هنرآموز مربوطه جلو تراكتور را از زمين بلند 

كنيد (جك سوسمارى را زير اكسل قرار دهيد)و به وسيله خرك مناسب آنرا مهار كنيد. 

3-4- وسايل بستن و بلند كردن بار:
 از اين وسايل براى بستن جسم سنگين استفاده شده تا بوسيله آن ها بتوان جسم سنگين 
را به باالبرها مانند انواع جرثقيل متصل نمود. اين وسايل شامل: طناب، كابل فوالدى (طناب 

سيمى)، زنجير و قطعات رابط از قبيل (حلقه، قالب، بست كابل و...) مى باشد. 
به ترتيب براى بلند كردن اجسام سنگين از طناب و سيم بكسل و خيلى سنگين 

از زنجير استفاده مى شود. 

نكته: 
كابل ها، زنجير ها، تسمه ها، طنابها و... كه جهت بلند كردن بار مورد استفاده قرار 

مى گيرند قبل از شروع كار از نظر خوردگى و پارگى باز ديد و كنترل گردد. 

نكته:
زنجيرهاى مخصوص بستن و بلند كردن بار بايد از آهن چكش خوار يا فوالد ى 

باشد كه با مشخصات استانداردهاى بين المللى مطابقت نمايد. 
حلقه ها، قالب ها، گيره ها، بست هاى زنجيرهاى مخصوص بستن و بلند كردن بار 

بايد از همان جنس زنجيرى كه به آن بسته شده اند انتخاب شود. 

نكته: 
حلقه هاى شكسته شده زنجيرهاى بستن و بلند كردن بار نبايد به هيچ وجه به 
وسيله پيچ، ميخ، پرچ، سيم، جوش و ساير وسايل اتصالى بهم متصل شده و مجددا 

مورد استفاده قرار گيرد. 

شكل 9- 4– وسايل بلند كردن جسم سنگين

شكل 10- 4– نحوه اتصال قالب به محل 
اتصال وسايل به موتور
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نكته:
زنجيرهاى بستن و بلند كردن بار در موقعى كه مورد استفاده نيستند به چنگك 
يا گذاشتن آن دچار  و  برداشتن  آويزان شودكه كارگر در موقع  به شكلى  مخصوص 

حادثه و زحمت نشود. 

4-4- دستگاه هاى باال بر 
منظور ماشينهايى است كه بتوانند بار را در امتداد قايم يا امتداد افقى حركت دهند. 
درمواقعى كه براى بلند كردن جسم سنگين امكان قرار دادن جك زير جسم سنگين 
وجود ندارد از باالبر ها براى بلند كردن آن استفاده مى شود. باالبر ها با توجه به محل 
استفاده، ظرفيت و نوع كار درانواع مختلفى ساخته مى شوند كه در زير چند نوع از آن ها 

معرفى مى شود:

جرثقيل دستى (متحرك زمينى):
جرثقيل دستى براى بلند كردن موتور و اجسام سنگين ديگر به كار مى رود. اين 
به  است  شده  سوار  چرخدار  شاسى  روى  كه  مى باشد  بلندى  بازوى  داراى  جرثقيل 
صورتى كه مى توان شاسى را با كمك چرخهاى آن به زير قطعه سنگين (يا كنار آن) 
منتقل كرد با بلند كردن جسم سنگين مركز ثقل جسم در بين شاسى قرار گرفته و 

تعادل جسم و جرثقيل به هم نمى خورد. 
  

 براى كار با اين جرثقيل به روش زير عمل كنيد:
شاسى جرثقيل را با هل دادن به كناره هاى موتور منتقل كنيد 

با باز كردن ضامن جك جرثقيل بازو را پايين بياوريد. 
قالب جرثقيل را به زنجير ى كه به جسم سنگين بسته ايد متصل كنيد. 

با حركت دادن اهرم جك جرثقيل بازوى آن ارام آرام باال آمده و جسم سنگين را 
از زمين بلند ميكند 

براى پايين آوردن بازوى جرثقيل ضامن آنرا به آرامى باز كنيد (جسم سنگين آرام 
آرام پايين مى آيد)

نكته: 
نگه دارنده جرثقيل دستى بايد مقاومت كافى و قدرت كافى براى حمل بارى كه 

به آن آويزان است داشته باشد. 

كار در كارگاه:
به كمك جرثقيل دستى و زير نظر هنرآموز موتورى را كه روى زمين قرار دارد از 

زمين بلند كرده و آنرا مسافتى جا به جا نماييد سپس آنرا روى ميز كار قرار دهيد.

شكل 11- 4– اجزاى جرثقيل متحرك دستى

شكل 12-4– كاربرد جرثقيل متحرك دستى
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جرثقيل سقفى (زنجيرى):
جرثقيل سقفى وسيله بسيار مناسبى براى بلند كردن موتور مى باشد. اين جرثقيل 
به وسيله قالبى از سقف كارگاه و يا درگاه قابل حركتى آويزان مى شود و داراى دو 
زنجير است كه به قرقره اى متصل مى باشد. با كشيدن هر زنجير، قالب باالبر رو به 
باال يا رو به پايين حركت مى كند. اين نوع جرثقيل در انواع زنجيرى، برقى و قرقره اى 

مى باشد. ودر ظرفيت هايى از 0/5 تا چندين تن ساخته مى شود 

نكته:
زنجير هايى كه روى قرقره هاى شيار دار و يا روى فلكه ها پيچيده مى شود بايد در 

فواصل معين به طور مرتب و به اندازه كافى روغن كارى شود. 

نكته:
كابل هاى فلزى بايد كامال بى عيب و نقص بوده و نوع ساخت و قطر آن مناسب 

با وزن جسم باشد. 

كابل هاى فلزى كه براى بلند كردن، پايين آوردن و يا كشيدن بار به كار ميرود، 
بايد بدون گره و خميدگى باشد. 

براى كار با اين جرثقيل به روش زير عمل كنيد:
1- جرثقيل را به باالى جسم سنگين منتقل كنيد

را  زنجير وسط جرثقيل  مداوم  به صورت  آن  زنجير هاى  از  يكى  با كشيدن   -2
پايين بياوريد 

3- زنجير متصل به جسم سنگين را داخل قالب زنجير جرثقيل قرا ردهيد 

شكل 14-4– اتصال موتور به جرثقيل سقفى

شكل 13- 4– جرثقيل سقفى زنجيرى
د- اجزاى جرثقيل سقفى ج- جرثقيل زنجيرى سقفىب- جرثقيل سقفى برقىالف- جرثقيل طنابى سقفى
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نكته: 
قالب هاى دستگاه هاى باالبر بايد مجهز به شيطانك يا ساير وسايل حفاظتى بوده 

و يا بر حسب نوع كار به شكلى باشد كه مانع جدا شدن اتفاقى بار گردد. 

آن قسمت از قالب ها كه در تماس با زنجير و يا كابل مى باشد بايد گرد شده باشد. 

 نكته:
قبل از استفاده از زنجير ها براى بلند كردن بار بايد توجه داشت كه پيچ و تاب 

نداشته و گره نخورده باشد. 

4- با كشيدن زنجير ديگر جرثقيل به صورت مداوم آرام آرام زنجير وسط جرثقيل 
جمع شده و جسم سنگين را بلند مى كند. 

5- براى پايين آوردن جسم سنگين، زنجير ديگر را به طور مداوم بكشيد تا جسم 
آرام پايين بيايد. 

نكته:
بار بايد به طور عمودى باال و پايين آورده شود به طورى كه در حال بلند كردن 

نوسان نداشته باشد. 

 نكته: 
حركت بار به طور ماليم به سمت باال و پايين انجام شود به طورى كه در شروع 

بلند كردن يا حين پايين آوردن و توقف ضربه اى به دستگاه وارد نگردد. 

كار در كارگاه:
به كمك جرثقيل سقفى و زير نظر هنرآموز مربوطه تراكتور را كمى از زمين بلند 

كرده و آنرا مهار كنيد. 

جرثقيل دروازه اى (با پل متحرك):
در سقف  تراشكارى ها  و  كارخانجات  توليدى،  تعميراتى،  كارگاهاى  از  بعضى  در 
كارگاه يك يا دو تير اهن قرار داده مى شود كه هر تير آهن به صورت مستقل روى ريلى 
كه در دو طرف آن قرار دارد قابليت حركت دارد. روى يكى از اين تير آهن ها جرثقيل 
سقفى تعبيه شده است كه داراى ريل مى باشد و مى تواند در طول تير آهن حركت 
كند. اين مكانيزم به فرد اين امكان را مى دهد كه بتواند جرثقيل را به تمام نقاط كارگاه 
منتقل نمايد و بعد از بلند كردن جسم سنگين آن را به هر نقطه اى كه تحت پوشش 

جرثقيل مى باشد منتقل نموده و جسم را با دقت زياد در آن محل قرار دهد. 
 

نكته:
اجسام سنگين را با توجه به ظرفيت جرثقيل بلند كنيد د غير اين صورت امكان رها 
شدن جسم در حين بلند كردن وجود دارد. حداكثر ظرفيت مجاز باالبر از طرف كارخانه 

شكل 15- 4– جرثقيل دروازه اى

شكل 16-4- كاربرد جرثقيل دروازه اى
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سازنده به طور مشخص و خوانا روى هر دستگاه نوشته شده است در موقع استفاده از 
دستگاه به آن توجه كنيد. 

نكته:
از قرار گرفتن زير بار هايى كه به وسيله جرثقيل جا به جا مى شود خوددارى نماييد. 

جرثقيل با دروازه متحرك:
در كارگاه هاى كوچك از شاسى دروازه اى با ارتفاع كم استفاده مى شود كه روى 
چهار چرخ حركت ميكند جرثقيل زنجيرى به روى ريل بر اين دروازه سوار شده است. 
با انتقال دروازه به باالى جسم سنگين ميتوان آنرا با جرثقيل زنجيرى بلند كرده و با 

هل دادن دروازه آن را به محل ديگرى منتقل نمود. 

جرثقيل ستونى (بازويى):
بلندى مى باشند كه روى ستونى در گوشه  بازوى  به صورت  نوع جرثقيل ها  اين 
ورودى كار گاه نصب شده وروى آن به چپ و راست قابليت حركت دارند و در سر اين 
بازو جرثقيل سقفى نصب شده است با جا به جايى جسم آنرا در محدوده حركتى جرثقيل 
قرار داده و سپس بوسيله جرثقيل سقفى آن را از زمين بلند مى كنيم آنگاه مى توانيم با 

جا به جا كردن بازوى جرثقيل جسم را به محل ديگر كارگاه منتقل نماييم. 

 جرثقيل خودرو (متحرك موتورى): 
باجرثقيل هاى قبلى وجود نداشته  امكان جا به جايى جسم سنگين  در مواقعى كه 
باشد و يا اين جسم بايد به محل ديگرى خارج از كارگاه منتقل گردد بايد از جرثقيل هاى 
خودرو استفاده نمود اين جرثقيل ها بر روى كاميون، وانت سوار شده و هم زمان با بلند 
كردن جسم سنگين مى توان آنرا در محل بار آن ها قرار داده به محل ديگر حمل نمود. 

 

جرثقيل خودرو ممكن است به صورت يك خودرو كامل ساخته شده باشد كه دراين 
صورت محلى براى قرار دادن بار روى آن تعبيه نشده است اين جرثقيل بعد از بلند 
كردن بار آنرا داخل كاميون و غيره قرار مى دهد و بعد از جا به جايى بار دو باره بار را از 

كاميون تخليه و در محل مشخص شده قرار مى دهد. 

شكل 18- 4– جرثقيل ستونى 

شكل 19- 4– جرثقيل خودرو 
ب- جرثقيل خودرو آماده به كار الف- جرثقيل خودرو در وضعيت جا به جا شدن

شكل 17- 4– جرثقيل دروازه اى متحرك 
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 5-4- وسايل جا به جا كردن اجسام سنگين در كارگاه

براى آنكه بتوانيم در كارگاه اجسام سنگين را جا به جاكنيم از وسايل مختلفى با 
توجه به وزن، مقدار جا به جايى و حجم اجسام استفاده مى كنيم كه چند نمونه متداول 

آن معرفى مى گردند:

اهرم (ديلم):
اهرم ميله فوالدى بلندى است به طول تقريبى يك متر تا يك و نيم متر، كه از 
آن براى جا به جا كردن اجسام سنگين به اندازه ناچيز استفاده مى شود براى اين منظور 
كافى است يك سر اهرم را زير جسم سنگين قرار داده و نوك آن را روى زمين قرار 
دهيد حال اگر سر ديگر اهرم را به سمت باال كشيده و هم زمان انرا به جلو هل دهيد 

جسم به مقدار كم جا به جا خواهد شد 

تايليور:
اهرم كوچكى به طول تقريبى پنجاه سانتى متر است كه از آن براى جا به جا كردن 
اجسام، بيرون كشيدن چرخ دنده، در آوردن الستيك هاى فر سوده از روى رينگ و 

نصب آن و..... استفاده مى شود. 
 

چرخ دستى:
چرخ دستى براى حمل و نقل قطعات سنگين مانند موتور و اجزاى باز شده آن 
در محوطه كارگاه به كار مى رود. معموال دو يا يك چرخ چرخ دستى (در جلو يا عقب) 
ثابت و دو يا يك چرخ آن قابليت چرخش دارد تا در اثر اعمال نيرو بتوان چرخ دستى 

را به طور دلخواه هدايت كرد. 

نكات ايمنى هنگام بلند كردن و جا به جايى اجسام سنگين در كارگاه عبارتند از:
- تمام قسمت هاى مختلف بدنه باالبرها و وسايل انتقال نيرو و ساير لوازم داراى 

استقامت كامل مكانيكى متناسب با كار بوده و از جنس مرغوب ساخته شده باشند. 
 - دستگاه بايد در همه حال (چه در موقع كار و چه توقف) بازديد و نگهدارى شده 

و در تعمير آن دقت كافى مبذول گردد. 
 - باالبر ها بايد داراى ترمز هاى حفاظتى باشند و اين ترمز ها بايد طورى تعبيه و محاسبه 

شده باشد كه بتواند بارى معادل يك برابر و نيم ظرفيت مجاز باالبر را نگهدارى نمايد. 
 - قبل از به كار انداختن باالبر نو بايد تمام قسمت هاى آن توسط شخص صالحيت 

دار بازرسى و آزمايش شود. 
-  ياتاقان هاى ضربه خور دستگاه هاى باالبر بايد همه روزه قبل از استفاده بازديد شود.
-  زنجيرها در وضع و شرايطى نگهدارى شود كه حتى المقدور از زنگ زدگى آن 

جلوگيرى به عمل آيد. 
-  قبل از به كار بردن طناب هاى ليفى كه براى بلند كردن بار مورد استفاده قرار 
مى گيرد، همچنين طى دوران كار در فواصل مناسبى كه از سه ماه تجاوز نكند و نيز 

شكل20-4– نحوه خارج كردن 
الستيك از رينگ با تايليور

شكل21-4– چرخ دستى 
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در مواقع آسيب ديدن از قبيل خوردگى، شكستگى، بريدگى، تغيير طول و يا مقطع و 
يا باز شدن رشته هاى طناب و يا تغيير رنگ آن و يا هر نوع ضايعه ديگر بايد طناب ها 

مورد آزمايش و معاينه قرار گيرد. 
از  قبل  و  باالبر  جرثقيل،  توسط جك،  تعمير  تراكتورمورد  كردن  بلند  از  پس   -

شروع، استفاده از خرك فلزى براى تثبيت كامل تراكتور الزامى است. 
- انواع جك هاى باالبر تراكتور بايد بگونه اى طراحى شود كه تراكتور را به صورت 

يكنواخت باال و پايين ببرد. 

6-4- پولي كش 
براي تعويض قطعاتي مانند بلبرينگ روي محور به پولي كش هاي دستي ساده يا 
هيدروليك نياز است. درنوع دستي آن كه به دو صورت دوبازو يا سه بازو ساخته مي 
شوند با توجه به مكانيسم انها كاربردهاي ديگري نيز عالوه بر خارج كردن پولي هاي 

كوچك دارند. 
اما از پولي كش هيدروليك براي خارج كردن فلكه، بلبرينگ يا پولي هاي بزرگ و 

آن هايي كه در محور فلزي خيلي محكم شده باشند، استفاده مى شود. 
  از پولى كش براى خارج كردن چرخ دنده ها از روى محور ها استفاده مى شود براى 
اين كار اگر روى چرخ دنده دو عدد جاى مهره باشد از پولى كش پيچ دار استفاده شده 

و اگر جاى مهره نداشنه باشد از پولى كش بازو دار استفاده مى كنيم. 

شكل23-4– نحوه استفاده از پولى كش 
سه فكى

شكل24- 4– پولى كش دو فكى

شكل25- 4– نحوه استفاده از پولى كش 
دو فكى

شكل26-4– نحوه استفاده از پولى كش دو فكى مخصوص چرخ دنده

شكل22- 4- پولى كش سه فكى
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براى خارج كردن پولى از محور نيز از پولى كش هاى پيچ دار و يا بازودار استفاده مى شود.
پولى كش هاى كوچك را مى توان براى برداشتن بست باترى از روى قطبين باترى 

استفاده نمود. 
 

        

بعد از خارج كردن چرخ دنده و پولى از روى محور آن براى جازدن آن ها مى توانيد 
از ابزار مخصوص و يا از بوش وميله و چكش استفاده نماييد.

شكل28- 4– نحوه جدا كردن بست باترى باپولى كششكل 27-4– نحوه استفاده از پولى كش مخصوص پولى

شكل29- 4– نحوه خارج كردن چرخ دنده از روى شافت با پولى كش مخصوص 

 شكل30- 4– نحوه خارج كردن پولى با پولى كش مخصوص شكل31- 4– نحوه جازدن چرخ دنده با چكش



واحـد كـار 5

اصـول شـستـشـوى موتـور
توانايي: شستشوي موتور 

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

•  مواد و وسايل شستشوي قطعات مختلف موتور را بيان كند. 
•  اصول شستشوي قطعات مختلف موتوررا توضيح دهد. 

عملىنظرى
12

زمـان آمـوزش (ساعـت)
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1-5- شستشوى موتور
قبل از آنكه اقدام به تعمير موتور كنيم، براى جلوگيرى از ورود خاك و مواد زايد 
به موضع در حال تعمير و همچنين مشخص شدن عيوب ظاهرى قطعات موتور، بهتر 
است بدنه موتور و قطعات جدا شده از آن را به طور دقيق شستشو دهيم. براى اين 

منظور از دستگاه ها و مواد مختلفى استفاده مى شود. 

دستگاه هاى شستشوى موتور: 
اين وسايل خيلى متنوع مى باشند كه چند نوع متداول آن ها 

عبارتند از:

الف) پمپ موتور شويى:
تشكيل  رديفى  پيستونى  پمپ  يك  از  معموال  پمپ ها  اين 
احتراقى  يا  و  الكتريكى  موتور  آن  محرك  نيروى  است.  شده 
متصل  سرد  يا  گرم  آب  مخزن  به  پمپ  ورودى  لوله  مى باشد. 
مى باشد. به خروجى پمپ شيلنگ فشار قويى متصل ميباشد. به 
انتهاى شيلنگ بوم و نازلى وصل است. وقتى پمپ را راه اندازى 
با  نازل خارج مى گردد. مى توانيم  از سر  زياد  فشار  با  آب  كنيم 
اند را جدا كرده و  فشار آب، موادى را كه روى موتور چسبيده 

موتور را بشوييم. 
به صورت  و  مختلف  دراندازه هاى  شويى  موتور  پمپ هاى   

ثابت يا سيار مى باشند. 
 

ب) سمپاش پشت تراكتورى:
سمپاش  از  مى توانيد  شويى  موتور  پمپ  از  استفاده  بجاى 
پشت تراكتورى كه ساختمان آن شبيه پمپ موتور شويى بوده 
و نيروى محرك خود را از محور انتقال نيروى تراكتور مى گيرد 

استفاده كنيد. 

شكل 1- 5– پمپ موتور شويى سيار و ثابت

شكل2-5– سمپاش پشت تراكتورى و بوم شستشو
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نكته:
قبل از استفاده از سمپاش آن را كامل بشوييد تا سم باعث آلودگى محيط نگردد. 

ج) پيستوله گازوييل پاش:
اين پيستوله از لوله و نازل تشكيل شده است كه مخزنى زير آن قرار دارد. بين 
مخزن و لوله، اهرم شير قرار دارد. انتهاى لوله به وسيله شيلنگ بلندى به پمپ باد 
متصل مى باشد. براى استفاده از آن كافى است مخزن را با چرخاندن باز كرده مقدارى 
گازوييل در آن بريزيد و سر جاى خودش ببنديد. براى استفاده از آن سر لوله را به سمت 
موتور بگيريدو اهرم شير را فشار دهيد. هواى فشرده شده حين عبور از لوله مقدارى از 
گازوييل را به داخل لوله مى كشد. هوا به همراه گازوييل به شدت به قطعات موتور بر 
خورد كرده و مواد زايد را از روى موتور جدا مى كند. بعد از آن به بوسيله شيلنگ آب 

گرم موتور را كامال شستشو دهيد. 
 

د) قلم مو:
روى  سپس  بزنيدو  سطل  در  موجود  گازوييل  داخل  مى توان  را  پهن  موى  قلم 
قطعات بكشيد. با اين كار مواد زايد كم كم از روى سطح موتور جدا مى شود. در مرحله 

آخر موتور را با آب گرم بشوييد. 

شكل3- 5- پيستوله گازوييل پاش

شكل 4- 5– شستو تراكتور با گازوييل پاش شكل 5- 5– پر كردن مخزن گازوييل پاش
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مواد شستشوى موتور: 
مواد مختلفى براى شستشوى موتور به كار برده مى شود كه چند نمونه متداول 

آن عبارتند از:

الف) گازوييل:
گازوييل براى پاك كردن موتور از روغن و گريس مناسب مى باشد. گازوييل با 
نرم و حل كردن مواد روغنى آن ها را از سطح موتور جدا مى كند. براى آنكه گازوييل 
تاثير نامطلوب روى قطعات الستيكى و سيم ها نگذارد بهتر از پس از شستشوى موتور 

با گازوييل، موتور را با آب گرم شستشو دهيد. 

ب) نفت:
در مواقعى كه مواد نفتى محكم به قطعات چسبيده باشند، نفت ماده مناسبى براى 

نرم و جدا كردن آن ها مى باشد. 

نكته:
نفت باعث خشك شدن و ترك برداشتن قطعات الستيكى و روكش سيم ها ى 

برق مى گردد. پس در هنگام شستشو از پاشيدن نفت روى اين مواد اجتناب كنيد. 

ج) پودر و مايعات شوينده:
از اين مواد براى شستشوى پايانى، كه مواد نفتى شل و جدا شده باشند استفاده 
مى شود. براى اين منظور به كمك قطعه ابر بزرگى مواد شوينده، حل شده در آب را به 

روى قطعات موتور بمليد. بعد از چند دقيقه با فشار آب گرم شستشو دهيد. 

د) مايعات مخصوص شستشوى قطعات:
امروزه مواد مختلفى توسط كارخانجات، توليد و درقوطى هايى با حجم هاى متفاوت 
در اختيار مصرف كننده قرار مى گيرد. گروهى از اين مواد در قوطى هاى اسپرى موجود 
مى باشند. اين مواد را روى قطعات كثيف اسپرى نماييد (اين مايعات مواد زايد را در 
خود حل كرده و ازقطعه جدا مى كنند). بعد از آن به كمك پارچه تميزى مى توانيد اين 

مواد زايد را از روى قطعه پاك كنيد. 

روش شستشوى موتور و قطعات آن: 
براى شستشو به روش زير عمل كنيد:

1-  موتور يا تراكتور را به محلى منتقل كنيد كه كف آن با كف پوشى مانند بتون 
يا موزاييك و امثال آن پوشيده باشد. 

نكته:
شيب كف به گونه اى باشد كه آب يا مواد شوينده اى كه روى زمين ميريزند سريعا 

به مجراى فاضالب منتقل شود. 
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2- مخزن پيستوله گازوييل پاش را با گازوييل پركنيد. 
 3- نازل پيستوله را به سمت موتور گرفته و اهرم شير را فشار دهد. 

 4- نازل را به سمت نقاط مختلف موتور گرفته و درمحل هايى را كه مواد روغنى 
بيشترى قرار دارند بيشتر توقف كنيد. 

 5- تا آغشته شدن تمام موتور و قطعات اطراف آن به گازوييل كار را ادامه دهيد.  
سپس 5-10 دقيقه صبر كنيد تا گازوييل مواد نفتى را كامال نرم كند. 

6- مخزن پمپ موتور شويى را با آب گرم پر كنيد. 
7- پمپ را روشن كنيد. 

8- سر نازل را به طرف موتور گرفته وفاصله نازل را آنقدركم كنيدكه مواد چسبيده 
به موتور با فشار آب جدا شوند. 

9- اين كاررا تا تميز شدن كامل موتور ادامه دهيد. 

نكته:
براى پاك شدن كامل موتور از مواد نفتى مى توانيد مقدارى پودر يا مايع شوينده را 
در آب گرم حل كرده و بوسيله ابر آن را بر روى سطح موتور بماليدو پس از چند دقيقه 

به كمك پمپ موتور شوى موتور را كامال شستشو دهيد.

شكل 6- 5– نحوه شستشوى موتور تراكتور 




