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هر دو را با همین روش خمکاری کنید و چنان چه در موقع خمکاری پیچیدگی روی 
لوله ایجاد شده است برطرف نمایید.

مراحل ساخت قطعه شماره 5 و 6
پ��س از بریدن و انتقال اندازه ها و عالمت گذاری روی گس��ترش ش��کل )7-85( با 
همین روش خمکاری کنید. ش��کل )7-86( اندازه های پایه و گس��ترش آن ها را نشان 

می دهد.

شکل 85-7

شکل 86-7
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مراحل ساخت قطعه شماره 7
اندازه طول و زاویه برش قطعه را طبق نقشه ترسیمی تعیین کرده، سپس ببرید و ابتدا 
و انتهای آن را طبق قوس لوله با سوهان نیم گرد سوهانکاری کنید. این قطعه داخل قطعه 

شماره 4 قرار می گیرد.
مشخصات کالف های نبشی در شکل های )7-87( تا )7-89( نشان داده شده است.

شکل 88-7

شکل 89-7

شکل 87-7
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مش��خصات چوب های داخل کالف ها در ش��کل های )7-90( تا )7-92( نشان داده 
شده است. این قطعات را از چوب مناسب تهیه کنید.

شکل 91-7

شکل 90-7

شکل 92-7



244

مونتاژ قطعات چهارپایه
قطعات شماره 3 و 4 و 7 را که واسطه های بین پایه ها می باشند آماده کنید.

ابتدا قطعه شماره 4 را به پایه گردان در محلی که در شکل )7-93( تعیین شده است 
جوش دهید.

شکل 93-7

لول��ه ش��ماره 7 و لوله ش��ماره 3 را در محل ه��ای تعیین 
ش��ده طبق نقش��ه قرار دهید و پس از تراز کردن آن ها ابتدا 
خال جوش زده، پس از کنترل جوش��کاری کنید. در شکل 

)7-94( فواصل تعیین پایه ها را مشاهده می کنید.
قطعات )کالف های( ش��ماره 8 ، 9 و 10 را طبق نقشه در 
محل های خود جوش دهید. قطعات ش��ماره 11 ، 12 و 13 
را داخ��ل کالف های مربوطه قرار داده با پیچ چوب ببندید. 
قطع��ه کار را پس از بررس��ی و کنترل کیف��ی رنگ آمیزی 

کرده، آن را برای ارزشیابی تحویل دهید.

شکل 94-7
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فعالیت در کارگاه
1-به گروه های سه نفره تقسیم واز بین خود یک سر گروه انتخاب کنید.

2- با تبادل افکار واموخته های قبلی خود ابعاد قطعات  را محاسبه نمائید. 
3-جواب خود را با گروه های دیگر مقایسه کنید.

4- جواب نهایی را به هنرآموز خود ارائه نموده ودر صورت تایید ایشان مهیای کار 
گردید.

5-برای س��اخت نقش��ه کار مورد نظر به چه ابزاری نیاز داری��د. آنها را درجدول 1  
لیست کنید.

6-پس از تکمیل جدول خود آنرا با جواب گروه های دیگر مقایسه نمایید
7-برای اجرای کار چه مراحلی را پیشنهاد می کنید. در جدول شماره 3 بنویسید.

8-برای اجرای کار چه مواد ی با جه ابعاد مورد نیاز می باشد آن را در جدول شماره 
2 بنویسید. 

9-پس از کنترل نهای وهم فکری با هنر آموز خود آماده کار شوید.
جدول شماره 1

کاربرد یا مورد استفاده آننام ابزار یا وسایل مورد نیازردیف

1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12
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جدول شماره 2

توضیحاتاندازهتعدادجنسشمارهنام و مشخصات قطعهردیف
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12

13

14

15

جدول شماره 3 مراحل پیشنهاد کار

شرح فعالیت شماره مرحله

1

2

3

4

5

6

7

8
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نقشه کار شماره 14

زمان آموزش 
ساخت جعبه ی کمک های اولیه نوع تمرین

عملی نظری

جنس وابعاد مواد اولیه 

شکل 95-7
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فعالیت در کارگاه
1-به گروه های سه نفره تقسیم واز بین خود یک سر گروه انتخاب کنید.

2- با تبادل افکار واموخته های قبلی خود ابعاد قطعات  را محاسبه نمائید. 
3-جواب خود را با گروه های دیگر مقایسه کنید.

4-برای س��اخت نقش��ه کار مورد نظر به چ��ه ابزاری نیاز دارید. انه��ا را درجدول 1  
لیست کنید.

5-پس از تکمیل جدول خود آنرا با جواب گروه های دیگر مقایسه نمایید
6-برای اجرای کار چه مراحلی را پیشنهاد می کنید. در جدول شماره 3 بنویسید.

7-برای اجرای کار چه مواد ی با جه ابعاد مورد نیاز می باشد آن را در جدول شماره 
2 بنویسید. 

8-پس از کنترل نهای وهم فکری با هنر آموز خود آماده کار شوید.

جدول شماره 1

کاربرد یا مورد استفاده آننام ابزار یا وسایل مورد نیازردیف

1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12
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جدول شماره 2

توضیحاتاندازهتعدادجنسشمارهنام و مشخصات قطعهردیف
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12

13

14

15

جدول شماره 3 مراحل پیشنهاد کار

شرح فعالیت شماره مرحله

1

2

3

4

5

6

7

8
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فهرست قطعات کار شماره 14

مواد و وسایل مورد نیاز
خط کش، س��وزن خط کش، سنبه نش��ان، چکش، قیچی دستی، قیچی اهرمی، قیچی 
گیوتین برقی، س��وهان نرم، ماشین خمکاری ساده، دستگاه نقطه جوش دستی، دستگاه 
نقطه جوش پدالی، وس��ایل جوش��کاری اُکسی استیلن، گونیای فارس��ی 45 درجه و یا 

گونیای مرکب، اره دستی یا اره برقی پروفیل بر.

شکل 7-96 سه نما از نقشه کار 14
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مراحل ساخت
بدنه جعبه را می توان در چهار، دو و یا یک پارچه تهیه نمود، اما به منظور صرفه جویی 

در ورق و رعایت تمیزکاری، توصیه می شود بدنه در دو قطعه تهیه شود؛ بنابراین:
دو قطعه به ابعاد داده شده در شکل )7-97( را به وسیله قیچی گیوتین ببرید.

ابتدا مطابق ش��کل )7-97( خط کشی کرده، سپس قسمت های اضافی آن را به وسیله 
قیچی دستی یا اهرمی ببرید.

شکل 97-7

لبه قطعات را به وس��یله ماشین خم کن به ترتیب ش��ماره از 1 ، 2 و 3 در جهت طول 
خمکاری کنید؛ آن گاه لبه 15 میلی متری را 90 درجه خم کنید. )شکل 98-7(

شکل 98-7

پس از آن که کلیه خمکاری لبه ها انجام شد دو قطعه بدنه را از فصل مشترک بین دو 
صفحه به طور قرینه خمکاری کنید )ش��کل 7-99( س��پس لبه های خم شده به داخل را 
که عرض آن ها 15 میلی متر می باشد نقطه جوش کنید. توجه داشته باشید که خط کشی 
دو قطع��ه بدن��ه باید به صورتی انجام پذیرد که در موقع خم��کاری لبه ها در داخل قرار 

گیرند )مطابق شکل 99-7(.
شکل 99-7
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گسترش طبقه و دیواره جعبه را مطابق شکل )7-100( ترسیم کنید.

شکل 100-7

قس��مت های اضافی را به وسیله قیچی دس��تی و اهرمی ببرید و لبه های بریده شده را 
صافکاری کنید.

خمکاری طبقه و دیواره جعبه را به ترتیب اشکال از 1 تا 3 در جهت طول به وسیله ی 
ماشین خم کن انجام دهید. )شکل 101-7(

شکل 101-7

اندازه های گس��ترش پش��ت جعبه را طبق اندازه های س��اخته شده با اره 
تحت زاویه 45 درجه ببرید. نقش��ه بر روی ورق منتقل کرده، خط کش��ی 

کنید )شکل 102-7(.

گوشه های قطعه گسترش را تحت زاویه 45 درجه با قیچی ببرید.
لبه ها را به وس��یله ماش��ین خم کن ب��ا زاویه 90 درجه خم��کاری کنید. 
خمکاری را از ش��ماره یک ش��روع کنید. برای ش��ماره 4 از قالب استفاده 

کنید.

شکل 102-7
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اتصال )مونتاژ( قطعات جعبه
طبقه و دیواره را با اندازه ای که روی نقشه مشخص شده است جوش نقطه ای کنید.

طبقه و دیواره را پس از جوشکاری داخل بدنه جعبه با توجه به اندازه های تعیین شده 
قرار بدهید و به وسیله دستگاه جوش مقاومتی دستی و یا پدالی جوش نقطه ای کنید.

پش��ت جعبه را همان طور که در برش جعبه در نمای جانبی نش��ان داده شده است با 
فاصله  های مناسب جوش نقطه ای کنید.

قسمت های جوشکاری شده را در صورت نیاز سوهانکاری و پرداخت کنید.
زوارهای آلومینیومی را پس از اندازه برداری از جعبه س��اخته شده با اره تحت زاویه 

45 درجه ببرید.
برای اتصال زوارهای شیش��ه خور می توانید از چس��ب آهن یا پیچ خودکار استفاده 

کنید.
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نقشه کار شماره 15

زمان آموزش 
ساخت جعبه ابزار نوع تمرین

عملی نظری

جنس وابعاد مواد اولیه 

شکل 103-7

1 6

2

4

8

3

9

10

7

5
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شکل 104-7

80

100
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مراحل اجرای کار
1-ساخت قطعات شماره 1 دیواره های جانبی جعبه ابزار:

ابتدا با توجه به ابعاد قطعه گس��ترش  آن را ترس��یم نموده وس��پس محل های اضافی 
را با اس��تفاده از قیچی اهرمی ویا قیچی دس��تی برش دهید. پس از پلیسه گیری نسبت به 

خمکاری محل های خم اقدام کنید. )شکل 105-7(

شکل 105-7

2-ساخت قطعه شماره 2 بدنه اصلی جعبه ابزار:
ابتدا گسترش قطعه را ترسیم وسپس از محل خط های خم خمکاری کنید. )شکل 106-7(

140 220 140

شکل 106-7

3-ساخت قطعه شماره 5 ریل طبقه داخلی:
طبق نقشه کار گسترش قطعه را ترسیم وسپس آن را خمکاری کنید. )شکل 107-7(

شکل 107-7
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4-قطعه 5  را به قطعات 1 با بکار گیری فرآیند جوش مقاومتی مونتاژ کنید. )شکل 108-7(

شکل 108-7

100

5-قطع��ات 1رابه قطعه 2 مونت��اژ کنید برای این منظور می توانی��د از فرآیند جوش 
مقاومتی استفاده کند. )شکل 109-7(

شکل 109-7
نقطه جوش

6-ساخت قطعه شماره 6 طبقه داخلی جعبه ابزار:
با توجه به نقش��ه کار نسبت به ترسیم قطعه اقدام وقسمت های اضافی را برش دهید. 

پس از پلیسه گیری نسبت به خمکاری قطعه اقدام کنید. )شکل  110-7(

شکل 110-7
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7-ساخت قطعه شماره 10 پل باالیی جعبه ابزار:
با توجه به نقش��ه کار گسترش آن را رسم نموده وسپس از محل های خم خمکاری 
کنید. و محل قرارگرفتن چفت را با استفاده از مته 2 میلی متر سوراخکاری کنید. سپس 

با استفاده ازقیچی و سوهان مناسب شکاف را کامل کنید. )شکل 111-7(

شکل 111-7

8-ساخت قطعه شماره 9چفت جعبه ابزار:
ابتداگسترش قطعه را ترسیم وسپس با بکار گیری سوهان لبه های آن را فرم دهید. وسپس 
با اس��تفاده از مته 5میلی متر مرکز ان را سوراخ نموده وخمکاری کنید. )شکل 112-7(

شکل 112-7

30
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9- ابتدا قطعه ش��ماره 9را به قطعه 10 مونتاژ  کنید. وس��پس مجموعه را به مجموعه 
جعبه ابزار مونتاژ کنید. )شکل 113-7(

شکل 113-7
نقطه جوش

10- ساخت قطعه شماره 3 درب جعبه ابزار:
ابتدا قطعات را گس��ترش دهید سپس برش��کاری نموده ومحل های خروج چفت را 
با مته 2 میلی متر س��وراخکاری وس��پس با سوهان مناسب ش��کاف را کامل کنید. حال 

محل های خم را با توجه به زاویه آن خمکاری کنید. )شکل 114-7(

شکل 114-7

11 –ساخت قطعه شماره 8 بستهای دسته جعبه ابزار :
برای این منظور ابتدا گس��ترش قطعات را ترس��یم کنید. س��پس با اس��تفاده از قیچی 
مناسب نسبت به برش آن اقدام کنید. حال با کشیدن خط  وسط قطعه واستفاده از یک 

مفتول 6 میلی متری وگیره آن را شکل دهید. )شکل 115-7(

شکل 115-7

150
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12- قطعات 8 را به قطعه 3 درب جعبه ابزار مونتاژ کنید. )شکل 116-7(

شکل 116-7

13– مجموع��ه درب را به مجموعه جعبه ابزار با به کارگی��ری لوالی نواری مونتاژ 
کنید. )شکل 117-7(

شکل 117-7

14- ساخت قطعه 4 دسته جعبه ابزار: 
ابتدا گس��تر ش قطعه را بر روی مفتول 6 میلی متر ترسیک کنید. سپس ابتدا وانتهای 
آن را کمی مخروطی کرده وس��پس با اس��تفاده از گیره وبکار گیری چکش مناس��ب 

نسبت به خمکاری قطعه اقدام کنید. )شکل 118-7(

شکل 118-7
80 80100
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نقشه کار شماره 16

زمان آموزش  ساخت ماکت تداخل و گسترش با استفاده از کتاب 
رسم تخصصی

نوع تمرین
عملی نظری

جنس وابعاد مواد اولیه 

شکل 119-7

شکل 120-7
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فعالیت در کارگاه
1-به گروه های سه نفره تقسیم واز بین خود یک سر گروه انتخاب کنید.

2- ب��ا تبادل افکار واموخته های قبلی خود نس��بت به انتخ��اب یکی از قطعات اقدام 
وس��پس با  ابعاد دلخواه نس��بت به ترسیم گس��ترش قطعات اقدام کنید. می توانید قطعه 

دیگری از کتاب رسم تخصصی انتخاب وبسازید.
3-برای ساخت قطعه انتخابی به چه مواد ی نیاز دارید آن رادر جدول شماره 2 بنویسید. 

4-جواب خود را با گروه های دیگر مقایسه کنید.
5-برای ساخت نقشه کار مورد نظر به چه ابزاری نیاز دارید. انها را درجدول 1  لیست کنید.

6-پس از تکمیل جدول خود آنرا با جواب گروه های دیگر مقایسه نمایید
7-برای اجرای کار چه مراحلی را پیشنهاد می کنید. در جدول شماره 3 بنویسید.

8-جواب های خ��ود را جهت کنترل نهایی به هنر آمز خود ارائه نموده ودر صورت 
تایید ایشان طبق مراح کار شروع به کار کنید.

9-پس از اتمام کار جهت ارزشیابی آن را به هنر آموز خود ارائه کنید.

جدول شماره 1

کاربرد یا مورد استفاده آننام ابزار یا وسایل مورد نیازردیف

1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12
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جدول شماره 2

توضیحاتاندازهتعدادجنسشمارهنام و مشخصات قطعهردیف
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12

13

14

15

جدول شماره 3 مراحل پیشنهاد کار

شرح فعالیت شماره مرحله

1

2

3

4

5

6

7

8
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نقشه کار شماره 17

زمان آموزش 
اجرای صندلی گردان و صندلی دسته دار نوع تمرین

عملی نظری

جنس وابعاد مواد اولیه 

شکل 121-7
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شکل 122-7

فهرست قطعات کار شماره 16
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فعالیت در کارگاه
1-به گروه های سه نفره تقسیم واز بین خود یک سر گروه انتخاب کنید.

2- با تبادل افکار واموخته های قبلی خود ابعاد قطعات  را محاسبه نمائید. 
3-جواب خود را با گروه های دیگر مقایسه کنی

4- جواب نهایی را به هنرآموز خود ارائه نموده ودر صورت تایید ایشان مهیای کار 
گردید.

5-برای س��اخت نقش��ه کار مورد نظر به چ��ه ابزاری نیاز دارید. انه��ا را درجدول 1  
لیست کنید.

6-پس از تکمیل جدول خود آنرا با جواب گروه های دیگر مقایسه نمایید
7-برای اجرای کار چه مراحلی را پیشنهاد می کنید. در جدول شماره 3 بنویسید.

8-برای اجرای کار چه مواد ی با جه ابعاد مورد نیاز می باشد آن را در جدول شماره 
2 بنویسید. 

9-پس از کنترل نهای وهم فکری با هنر آموز خود آماده کار شوید.

جدول شماره 1

کاربرد یا مورد استفاده آننام ابزار یا وسایل مورد نیازردیف

1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12
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جدول شماره 2

توضیحاتاندازهتعدادجنسشمارهنام و مشخصات قطعهردیف
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12

13

14

15

جدول شماره 3 مراحل پیشنهاد کار

شرح فعالیت شماره مرحله

1

2

3

4

5

6

7

8
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ابزار و وسایل مورد نیاز:
خط کش فلزی، متر فلزی، متر فنری، س��وزن خط کش، اره دس��تی یا برقی، لوله بُر، 
چکش فلزی، سنبه نش��ان، دس��تگاه لوله خم کن هیدرولیکی با قالب های مربوط به آن، 
دس��تگاه دریل ستونی، مته های مناسب برای سوراخکاری و خزینه زدن قطعه شماره 4، 

سوهان � تخت و نیمگرد 200 میلی متری.

مراحل ساخت
قطعه شماره 1 را طبق نقشه بریده و خم کنید. )شکل 7-123 الف و ب(

شکل 7-123 الف

شکل 7-123 ب
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قطعه شماره 2 را بریده، خمکاری کنید. )شکل 124-7(

شکل 124-7

قطعه ش��ماره 3 را مطابق ش��کل )7-125( آماده کنید. به این صورت که یک طرف 
از قطعه شماره 3 را با توجه به اندازه های داده شده برای قرار دادن آن روی پایه چاک 
U شکل بزنید. عرض چاک ها حدوداً باید به اندازه قطر لوله پایه ها یعنی 28 میلی متر 

باشد.

شکل 125-7
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قطعه شماره 5 را طبق نقشه تهیه کنید. )شکل 126-7(

شکل 126-7

قطعه ش��ماره 6 را که به صورت دایره ش��کل است با مش��خصات داده شده در نقشه 
بس��ازید. با این صفحه قسمت نشیمنگاه و میله گردان به یکدیگر متصل می شوند. قطعه 

را مطابق نقشه برای پیچ مناسب سوراخکاری و خزینه کنید. )شکل 127-7(

شکل 127-7
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قطعه شماره 7، طول میله قطعه شماره 7 را محاسبه و با اندازه داده شده مطابقت نماید 
و سپس ببرید. )شکل 128-7(

شکل 128-7

میله را مطابق با اصول گردکاری میله ها به صورت دایره درآورید و دو س��ر آن را به 
هم جوش دهید. )شکل 129-7(

شکل 129-7

مونتاژ قطعات
برای مونتاژ قطعات ساخته شده ابتدا پایه های شماره 2 را به قطعه شماره 1 به صورتی 
که کاماًل نس��بت به هم عمود و نیز تراز باشند با قوس الکتریکی خالجوش بزنید و پس 

از کنترل با گونیا، جوشکاری کنید.
در قسمت دیگر همین لوله )قطعه شماره 4( را پس از ایجاد پخ به قطعه شماره 5 ابتدا 
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خال جوش زده پس از کنترل جوشکاری کنید و در صورت لزوم سنگ فیبری بزنید.
س��پس جوشکاری قطعات 4 و 5 قطعه ش��ماره 3 را به پایه ها خال جوش زده، کنترل 

کنید و جوش بدهید.
دقت ش��ود چاک های U شکل لوله در موقع جوش��کاری کاماًل روی پایه منطبق و 

گونیا باشند.
قطع��ه ش��ماره 5 را به قطعه ش��ماره 6 به گون��ه ای که در مرکز صفح��ه قرار گیرد و 
کاماًل به آن عمود باش��د، پس از زدن خال جوش به وس��یله گونیا کنترل کرده، س��پس 

جوشکاری کنید.
قطعات 8 ، 9 و 10 را که به ترتیب از چوب، اسفنج و مشمع می باشند مطابق شکل و 
اندازه های داده شده در فهرست تهیه کنید. بدیهی است برای ساخت این مجموعه ابتدا 
اس��فنج را روی چوب با چسب مناسب بچسبانید، سپس مشمع دایره شکل را که اندازه 
آن به تناس��ب تهیه ش��ده است روی اسفنج کشیده و به وسیله ماشین دوخت )منگنه( به 

تخته منگنه کنید.
صفحه فلزی ش��ماره 6 را به وس��یله پیچ مناس��ب به قطعه ش��ماره 8 محکم کنید. در 
صورت امکان پایه ها و لوله ش��ماره 3 را که روی پایه ه��ا قرار دارد رنگ آمیزی کنید؛ 

سپس قطعه شماره 5 را که پیچ دنده ذوزنقه ای می باشد در مهره قرار داده بپیچید.
برای فراگیری بیشتر و به دست آوردن مهارت های کار روی لوله، می توانید  نقشه های 

ضمیمه شماره 2 تا 5 را در حد امکانات مرکز آموزش به کمک هنرآموزان بسازید.
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نقشه ضمیمه شماره )1(

نقشه ضمیمه شماره )2(
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نقشه ضمیمه شماره )3(

نقشه ضمیمه شماره )4(
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پروفیل های آلومینیومی
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نمونه  تمرین های اجرایی مصنوعات آلومینیومی
تولید مصنوعات آلومینیومی با اس��تفاده از پروفیل ها مذکور در چند مرحله صورت 

می گیرد.
برش�کاری: برش��کاری پروفیل های آلومینیوم ب��ا اره مدور کم دور مطابق ش��کل 

)7-130( صورت می گیرد.

س�وراخکاری: محل های اتصال روی پروفیل مورد نظر تعین شده و با دریل مطابق 
شکل )7-131( سوراخ می شود.

مونتاژ: مونتاژ پروفیل های آلومینیومی با اس��تفاده از پیچ و مهره و یا قطعات کمکی 
ص��ورت می گیرد. برای مثال در اینجا به روش تولی��د بعضی از مصنوعات آلومینیومی 
می پردازی��م. این نمونه ها به منظور وس��عت دید هنرجویان ارائ��ه می گردد تا در مواقع 

مناسب نسبت به ساخت آن ها اقدام نمایند.

روش تولی�د حف�اظ )نرده( آلومینیومی: در تولید حف��اظ )نرده( آلومینیومی 
مطابق شکل )7-132( مراحل زیر صورت می گیرد.

شکل 130-7

شکل 130-7

شکل 131-7
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ابتدا با توجه به شکل )7-133(، پروفیل های مورد نیاز طبق شماره های داده شده تهیه 
می شود.

شکل 133-7
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پروفیل های تهیه شده با ابزار مناسب و به طول های الزم بریده می شود.
برای اتصال حفاظ ها روی پروفیل های کف و باال باید شکاف هایی مطابق )134-7( 
ایجاد کرد. ایجاد این شکاف ها با استفاده از پرس پیچی و قالب مربوطه صورت می گیرد.

شکل 134-7

حفاظ ها در پروفیل کف مطابق شکل )7-135( تعبیه شده با پین شماره 1520 ثابت می شود.

شکل 135-7

با استفاده از خرپا و زیرکار مناسب پروفیل باالیی را در محل خود نصب کرده نرده 
را کامل می کنیم. )شکل 136-7(

شکل 136-7
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پایه ی نرده را در جای خود قرار داده با پیچ های مربوطه می بندیم. )شکل 137-7(

نرده در پایه های مربوطه ثابت می شود. مطابق شکل )7-138( با چشم، صاف و قائم 
بودن نرده را کنترل کرده با پیچ مخصوص آن ها را ثابت می کنیم.

شکل 138-7

درپ��وش روی نرده را در جای خود قرار داده با بس��ت های مخصوص آن را محکم 
می کنیم.

شکل 137-7
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چن��د نمونه میزهای آلومینیومی با پروفیل ها و قطعات کمکی مورد اتصال و نحوه ی 
مونتاژ آن ها در شکل )7-139( نشان داده شده است.

شکل 139-7
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در ش��کل )7-140(، نمونه ای از کیوس��ک های آلومینیومی با پروفیل های مربوطه و 
نحوه ی مونتاژ آن ها نشان داده شده است.

شکل 140-7
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در شکل های )7-141 تا 7-143( نمونه ای از درب آلومینیومی با پروفیل ها و قطعات 
مورد نیاز اتصال و روش مونتاژ آن نشان داده شده است.

شکل 141-7
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شکل 142-7
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شکل 143-7
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پیوست ها
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Project: Planter Holder - Spiral Heart        Page 1 of 8 

Planter Holder – Spiral Heart 

           All the items of this assembly, are made out of the standard section steel rod by simple cutting, 

bending and welding. Make the items by following the given documentation and weld them together. 

Grind the welded beads to look smooth. Paint the whole structure with the basic preserving color and 

when it dries out, daub it two times with color for metal. The recommended color is black, because 

black color gives the impression of a wrought iron to the whole structure and it adjusts well to almost 

any exterior or interior.  

        The measurements within this text and 2D documentation are given both in millimeters and 

inches (in brackets). This website is based on ISO measurement unit system, which is the 

international standard. I apologize to the people who use other measurement units; but I believe that 

measurements given in millimeters and inches should be adequate for everyone who would like to 

build this project. 

       Use various tools and clamps in process of welding, so you could weld the items together with 

accuracy.       

The items are made out of the following material: 

- Rectangular steel Rod, dimensions 25mm x 2mm  

- Square steel Rod, dimensions 10mm x 10mm  

 Project from www.craftsmanspace.com 

نام قطعه کار: محل قرار گرفتن گلدان
برای ساخت قطعه کار الزم است مراحل زیر انجام شود:

 1- مطابق نقشه کاروبراساس جدول اقدام به برش قطعات نمایید.
 2- با بکارگیری فرآیند اکس��ی اس��یتلن وبا استفاده از س��ندان وچکش اقدام به فرم دهی

قطعات نمایید.
3- پس از تکمیل قطعات آنها را به یکدیگر مونتاژ نمایید.

4- محل های جوشکاری شده را با استفاده از سوهان خشن صاف کنید.
5- مراحل تکمیلی را انجام دهید.

کار فرفورژه
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Parts List 

 Project from www.craftsmanspace.com 
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Assembly Drawing 
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Welding 
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منابع وماخذ

1- کتاب شکل دهی فلزات تالیف مهدی ظهوری
2- اصول پرسکاری وطراحی قالب های پرس تالیف مسعود رخش خورشید.

3- مواد وفرایند های تولید جلد دوم تالیف علی حائریان اردکانی 
4- کتاب صنعت ورقکاری ترجمه یوحنا

 5-Basic Fabrication and welding En 

6-Steel Tube and pipe manufacturing processes

SLV 7- جزاوات دوره بین المللی مهندسی جوش
8- سایت شرکت لوله اسپیرال ایران 
9- سایت شرکت ذوب آهن ایران 

10- سایت شرکت لوله وپروفیل ساوه
11- کتابهای درسی رشته صنایع فلزی وتاسیسات


