
هدف هاى رفتارى: از فراگير انتظار مى رود که در پايان اين فصل:
 انواع پيچ گوشتى ها را متناسب با نوع کار انتخاب کند. 

 انواع دريل پيچ گوشتى ها را متناسب با نوع کار انتخاب کند. 
 انواع پيچ گوشتى و دريل پيچ گوشتى ها را به کار گيرد. 

 دريل پيچ گوشتى را تنظيم، سرويس و آماده به کار کند. 
 انواع آچارهاى تخت، رينگى، بوکس، آلن و … متناسب با نوع کار را انتخاب کند. 

 انواع آچارها را متناسب با نوع کار به کار گيرد. 
 انواع گريس پمپ و روغن دان را متناسب با نوع کار انتخاب کرده به کار  گيرد. 

 انواع انبر دست، انبر قفلى را متناسب با نوع کار انتخاب کرده به کار بندد.
 انواع پولى کش را انتخاب و به کار  گيرد. 
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۱۲۱۲فصلفصل
کاربرد ابزارهای کمکیکاربرد ابزارهای کمکی



۱۲ــ کاربرد ابزارهاى کمکى

يک شخص فنى مانند تکنسين يا مهندس صنايع چوب بايد 
ـ تعويض روغن و …)  بتواند عمليات سرويس کارى (گريس کارىـ 
ابزار و ماشين آالت عمومى صنايع چوب را در محل کار خود انجام 
دهد و حتى در صورت لزوم قطعات پرمصرف در ماشين آالت مانند 
تسمه پروانه، بلبرينگ، زغال آرميچر و … را نيز تعويض کند. شما 
نيز بايد با نحوه ى کاربرد ابزارهاى کمکى و عمومى در صنعت آشنا 

شويد (شکل ۱ ــ۱۲). 

۱ــ۱۲ــ انتخاب و کاربرد پيچ گوشتى هاى دستى، 
برقى و پنوماتيکى

در  خصوص  به  چوب  صنايع  کارهاى  در  را  پيچ گوشتى 
کارهاى کابينت سازى (ساخت کاالى صفحه اى ) براى پيچ کردن 
يراق آالت، اتصال قطعات به يکديگر و مونتاژ کارى مورد استفاده 
قرار دهيد و بنابر نوع کار و نوع سرپيچ که به فرم هاى شکل ۲ ــ۱۲ 

است، از آچار با سر مناسب استفاده کنيد. 
در  آچارپيچ گشتى(گوشتی)دستى:  ۱ ــ۱ ــ۱۲ ــ 
کارهاى صنايع چوب پيچ گوشتى هاى دستى داراى ميله به طول ۶ تا 
۱۳ سانتى متر را به کار ببريد. چون در موقع کار ميله ى پيچ گوشتى 
تحت نيروى گردشى (پيچشى) زيادى قرار مى گيرد سعى کنيد از 

پيچ گوشتى با ميله ى فوالدى آبکارى شده استفاده کنيد. 
دقت کنيد سرآچار پيچ گوشتى که استفاده مى کنيد از نظر 
فرم و اندازه کامًال متناسب با سر پيچ باشد، چنانچه از سر   آچار 
پيچ گوشتى کوچک و نازک براى پيچ بزرگ استفاده کنيد، ممکن 
پيچ هاى  براى  اين رو  از  شود؛  شکسته  پيچ گوشتى  لبه ى  است 
از  بزرگ  پيچ   براى  و  (مشتى)  کوچک  پيچ گوشتى  از  کوچک 

پيچ گوشتى بزرگ استفاده کنيد (شکل ۳ ــ۱۲). 

شکل ۱ ــ۲ ۱ــ ابزارهاى عمومى دستى

شکل ۲ ــ۲ ۱ــ فرم هاى آچارخور سرپيچ

شکل ۳ ــ۲ ۱ــ انواع پيچ گوشتى ساده دوسو و چهارسو
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دقت کنيد براى باز و بسته کردن پيچ هاى بزرگ شيار دار از 
پيچ گوشتى با دسته و طول ميله بزرگتر استفاده کنيد. چون بر  اساس 
خاصيت اهرم هر چه طول بازوى کارگر بيش تر باشد، نيروى کمترى 

مصرف خواهيد کرد. 
براى  خودکار:  دستى  پيچ گوشتى  ۲ ــ۱ ــ۱۲ ــ 
سهولت و تسريع در پيچ کردن قطعات به وسيله ى پيچ هاى مختلف 
کنيد. اين  استفاده  خودکار  ساده  دستى  پيچ گوشتى هاى  از آچار 
پيچ گوشتى ها را معموًال با سرى سر آچار تهيه مى کنند. سر آچار يا 
سر پيچ گوشتى ها قابل تعويض در دسته ى پيچ گوشتى است و براى 
هر نوع سر پيچ مانند پيچ با شيار دو سو يا چهارسو يا آلن و غيره 
بايد از سر  پيچ گوشتى مخصوص استفاده کنيد (شکل هاى۳ ــ۱۲ 

تا ۶   ــ۱۲). 
ـ ۱۲مالحظه مى کنيد،  ـ ۱۲ و۶  ـ بـه طورى که در شکل هاى ۵   ـ
و  گرد  چپ  ــ  گرد  راست  به  تنظيم  قابل  پيچ گوشتى  آچار  يک 
آن  مى توانيد  و  است  آجدار  آن  خودکار  آچارگير  و  است  ثابت 
را گردش دهيد. روى دسته ى عمودى آچار نيز زائده اى وجود 
دارد که مى توانيد قسمتى از دسته را به وضعيت زاويه ۶۰ درجه 
قراردهيد. به طور کلى از اين آچار پيچ گوشتى مى توانيد به جاى 
سه آچار پيچ گوشتى عمودى و افقى و آچار جغجغه اى استفاده 

کنيد (شکل ۷ ــ۱۲). 

شکل ۴ ــ۲ ۱ــ سرآچار پيچ گوشتى ميله اى بلند و کوتاه

شکل ۵ ــ۲ ۱ــ دسته ى آچار پيچ گوشتى خودکار

شکل ۶  ــ۲ ۱ــ آچارگير خودکار شکل ۷ ــ۲ ۱ــ سه نوع عمل آچار پيچ گوشتى خودکار  

پيچ گوشتى عمودى آچار جغجغه اى
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ــ چنانچه آچار پيچ گوشتى با مکانيسم عمل آچار مذکور 
در اختيار داريد و مى خواهيد از آن به عنوان يک آچار پيچ گوشتى 
دو سو يا چهارسوى ساده استفاده کنيد که با حرکت دست شما به 
طرف راست، پيچ را به راست بگرداند و با حرکت دست به چپ 
نيز هماهنگ عمل کند، سر آچار پيچ گوشتى با ميله بلند فوالدى 
که مقطع هشت پر به قطر ۶ ميلى متر دارد انتخاب کنيد؛ سپس با 
انگشت  با  را  آجدار  قسمت  و  کنيد  ثابت  آن  آچارگير  در  فشار 
) روى آچارگير قرارگيرد  حرکت دهيد تا وضعيت عالمت مربع (
و بدون استفاده از عمل حرکت خودکار، پيچ را با حرکت دست 

باز و بسته کنيد (شکل ۸     ــ۱۲). 

شکل ۹ ــ۲ ۱ــ بستن سريع پيچ با آچار پيچ گوشتى خودکار

شکل ۸      ــ۲ ۱ــ وضعيت استفاده ساده دو طرفه از آچار پيچ گوشتى خودکار

ــ چنانچه قصد داريد با آچار پيچ گوشتى مذکور براى بستن 
پيچ به طور سريع استفاده کنيد، به خصوص در کارهاى مونتاژ کارى 
آچارگير را بگردانيد و در وضعيت فلش راست قرار دهيد و مانند 
شکل ۹ ــ۱۲ با حرکت سريع مچ به طور خودکار پيچ را ببنديد. 
اگر آچار گير را در وضعيت فلش چپ حرکت دهيد، مى توانيد به 

طور سريع پيچ را باز کنيد. 

مى شود،  پيچيده  سختى  به  و  است  بزرگ  پيچ  چنانچه  ــ 
وضعيت  در  را  پيچ گوشتى  آچار  دسته ى  روى  زائده  مى توانيد 
۶۰ درجه قراردهيد و با استفاده از نيروى اهرم پيچ را راحت باز 

و بسته کنيد (شکل ۱۰ ــ۱۲). 

فشارى:  خودکار  پيچ گوشتى  آچار  ۳ ــ۱ــ۱۲ــ 
براى سرعت عمل بيش تر در باز و بسته  کردن پيچ ها مى توانيد از 
آچار پيچ گوشتى خودکار مانند آچارهاى نشان داده شده در شکل 

۱۱ــ۱۲ استفاده کنيد.

شکل ۱۰ ــ۲ ۱ــ وضعيت قرار قسمتى از دسته ى آچار با زاويه ى ۶۰ درجه

شکل ۱۱ ــ۱۲ــ آچار پيچ گوشتى خودکار فشارى
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آچار پيچ گوشتى خودکار 
فشارى کوچک

آچار پيچ گوشتى 
خودکار اهرمى

آچار پيچ گوشتى خودکار فشارى بزرگ



       مخزن ذخيره کننده نيروى برق =  System Accu=Accumulator ــ٢                           Pneumatic ــ١

شکل ۱۲ ــ۱۲ ــ نحوه ى کاربرد دريل پيچ گوشتى برقى دستى ساده

شکل ۱۳ ــ۱۲ــ دريل پيچ گوشتى بادى پنوماتيکى    

Accu شکل ۱۴ ــ۱۲ ــ دريل پيچ گوشتى شارژ شونده با سيستم
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در موقع عمل با اين آچار، سر آچار مناسب را در قسمت 
آچارگير سر آن محکم کنيد. ضامن روى سر آچار را در وضعيت 
پيچ گوشتى  آچار  با  و  دهيد  قرار  ساده  يا  گرد  چپ  يا  راست گرد 
اهرمى کامًال مانند آچار پيچ گوشتى ساده قبلى عمل کنيد. با آچار 
پيچ گوشتى مشتى کوچک و آچار پيچ گوشتى فشارى بزرگ، عالوه 
بر باز و بسته کردن به فرم قبلى مى توانيد قسمت آجدار زير دسته آن 
را بگردانيد و ميله پيچى آن را آزاد کنيد. در اين وضعيت پس از 
قراردادن سر آچار در شيار پيچ، آن را روى سرپيچ فشار دهيد تا 
چنانچه براى بستن تنظيم کرده باشيد، به طور خودکار بدون نياز 
به پيچ دادن دست، پيچ را به طور سريع ببنديد يا در تنظيم برعکس 

آن، آن را باز کنيد. 
که  بزرگ  پيچ هاى  باز کردن  و  بستن  براى  کنيد  دقت  ــ 
نيز  جغجغه اى  شترگلو  دستى  دريل  از  داريد،  نياز  اهرم کارى  به 
مى توانيد استفاده کنيد و سرآچار پيچ گوشتى کوتاه مناسب را در 

آچارگير آن قرار دهيد و پيچ را باز و بسته کنيد. 
۴ ــ۱ ــ۱۲ ــ دريل پيچ گوشتى برقى ــ پنوماتيکى: 
در کارهاى کابينت سازى مانند ساخت کتابخانه، قفسه آشپزخانه و 
غيره بايد از پيچ هاى مخصوص چوب به ميزان زيادى استفاده کنيد. 
کارگاه هاى  در  انبوه  توليد  يا  کابينت  سرى سازى  کارهاى  در  گاه 
صنايع چوب الزم خواهد بود که روزانه چندصد عدد پيچ را باز 
و بسته کنيد. در اين گونه مواقع استفاده از آچار پيچ گوشتى هاى 
ساده يا خودکار مقرون به صرفه نخواهد بود و براى باال بردن کميت 
و کيفيت بند و بست با پيچ، به خصوص در کارهاى مونتاژ کارى 
از دريل هاى پيچ گوشتى ساده برقى (شکل ۱۲ ــ۱۲) يا پنوماتيکى۱ 
بادى (شکل ۱۳ــ۱۲) و يا دريل هاى جديد مجهز به منبع ذخيره ى 
برق (آکوموالتور)۲ که به نام دريل هاى شارژ شونده معروف هستند 

(شکل ۱۴ ــ۱۲) استفاده کنيد. 

کليد راست گرد و چپ گرد کردن



کارکردن  به  آماده  و  سرويس  و  تنظيم  ۲ــ۱۲ــ 
پيچ گوشتى ها 

ــ در موقع کار با دريل هاى پيچ گوشتى مذکور از سر آچار 
پيچ گوشتى مخصوص متناسب با پيچ استفاده کنيد. 

ــ ضامن روى دريل پيچ گوشتى هاى مذکور را براى حرکت 
راست گرد يا چپ گرد تنظيم کنيد. 

۱ ــ۲ ــ۱۲ ــ متناسب با بزرگى و کوچکى پيچ  هاى مورد 
استفاده در کار از دريل پيچ گوشتى با سرعت ثابت يا چند سرعته 
را  شونده  شارژ  دريل  سر  مثال  براى  کنيد؛  استفاده  تنظيم  قابل 
کوتاه روى  پيچ هاى  براى  بيش تر و  عدد  بلند روى  پيچ هاى  براى 
عدد کمتر با انگشت بچرخانيد و تنظيم کنيد (شکل هاى ۱۵ ــ۱۲ 

تا ۱۷ ــ۱۲). 

شکل ۱۷ ــ۱۲ ــ ضامن تنظيم راست گرد و چپ گرد
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شکل ۱۶ ــ۱۲ ــ دريل براى سرعت کم تنظيم شدهشکل ۱۵ ــ۱۲ ــ دريل پيچ گوشتى براى سرعت زياد تنظيم شده



Collector ــ١

شکل ۱۸ ــ۱۲ ــ دو عدد کلکتور دريل برقى ساده و شارژى

۲ــ۲ ــ۱۲ ــ دريل هاى پيچ گوشتى را هميشه آماده به کار 
کنيد. براى اين کار پس از استفاده روزانه آن ها را کامًال از گرد 
و غبار کارگاه پاک کنيد و تا حد امکان آن ها را در جاى مرطوب 
نگذاريد تا قطعات آن اکسيد نشود. طبق دستور کارخانه ى سازنده، 
جعبه دنده دريل هاى برقى و شارژشونده را روغن کارى کنيد (شکل 
۱۸ ــ۱۲) و زغال آرميچر آن ها را به موقع تعويض کنيد تا به کلکتور۱ 

آن آسيبى وارد نشود (شکل ۱۹ ــ۱۲). 
(شکل  شارژ شونده  پيچ گوشتى  دريل هاى  آکوموالتور 
۲۰ ــ۱۲) را در پايان کار روزانه با کمک دستگاه مخصوص که 
کارخانه سازنده همراه دريل عرضه کرده با کمک نيروى برق شارژ 

کنيد (شکل ۲۱ ــ۱۲). 
برقى  پيچ گوشتى هاى  دريل  سرعت  تنظيم  ۳ ــ۲ ــ۱۲ــ 
را به وسيله ى شدت جريان باد (هواى فشرده) در موقع کار انجام 
دهيد. چنانچه مشغول بستن يا باز کردن پيچ کوچکى هستند، ضامن 
جريان هواى فشرده روى دسته دريل را کمتر فشار دهيد و براى 
پيچاندن پيچ هاى بزرگ تا آخر بفشاريد تا هم سرعت و هم قدرت 

دريل بيش تر شود. 

شکل ۲۰ ــ۱۲ ــ دستگاه مخصوص براى شارژ آکوموالتور ٢/٤ تا ۱۲ ولت

شکل ۱۹ ــ۱۲ ــ جعبه دنده تغيير سرعت دريل پيچ گوشتى برقى

شکل ۲۱ ــ۱۲ ــ آکوموالتور دريل پيچ گوشتى با ظرفيت ۹/۶ ولت
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ــ با توجه به مکانيسم ساده دريل هاى پيچ گوشتى پنوماتيک 
طبق دستور کارخانه ى سازنده، پس از حدود ۱۰۰۰ ساعت کار 
موقع  در  کنيد  دقت  کنيد.  روغن کارى  کرده  بـاز   را  آن  قطعات 
باز کردن به پروانه دريل که از جنس فيبر فشرده است و با فشار 
هوا جريان دورانى محور دريل را به وجود مى آورد، آسيبى وارد 

نکنيد. 
۴ ــ۲ ــ۱۲ ــ در موقع به کارگيرى دريل هاى پيچ گوشتى و 
ساير ابزارهايى که با نيروى هواى فشرده کار مى کنند (پنوماتيک)، 
از روغندان و سيستم روغن کارى اتوماتيک (شکل۲۲ ــ۱۲) در 
قطره هاى  نفوذ  مانع  تا  کنيد  استفاده  ابزار  به  فشرده  هواى  مسير 
آب موجود در هواى فشرده به داخل دريل شود و از زنگ زدگى 

قطعات داخل آن جلوگيرى کند. 
ساير  و  دريل ها  کاربرد  در  عمل  سرعت  و  راحتى  براى 
ابزارهاى دستى ــ برقى ــ پنوماتيکى آن ها را در پايه ى مخصوص 
روى ديوار کارگاه يا روى ميز کار خود نصب کنيد (شکل ۲۳ ــ۱۲ 
و ۲۴ ــ۱۲) يا به سيم فنرى مخصوص باالى سر خود در دسترس 

آويزان کنيد (شکل ۲۵ ــ۱۲). 

شکل ۲۲ ــ۱۲ ــ سيستم روغن کارى ابزارهاى پنوماتيک

شکل ۲۳ ــ۱۲ ــ پايه ابزار برقى ــ بادى

شکل ۲۴ ــ۱۲ ــ پايه ى نصب شده ابزار به ديوار

205



آچارهاى  کاربرد انواع آچار،  ۳ــ۱۲ ــ انتخاب و 
تخت، رينگى، بوکس، آلن و …

مذکور  آچارهاى  انواع  به  چوب  صنايع  کارگاه هاى  در 
نياز داريد و بايد آن ها را به طور صحيح به کار ببريد؛ به طور مثال 
از  استفاده  به  نياز  غيره  و  گندگى  و  رنده  تيغه هاى  تعويض  براى 
آچار تخت و براى تنظيم بلبرينگ هاى دستگاه هدايت اره نوارى 
يا تنظيم تيغه در بعضى از توپى  هاى فرز يا تعويض تيغه اره عمود بر 
چکشى و غيره بايد از آچار بوکس استفاده کنيد. همين طور ساير 

شکل ۲۵ ــ۱۲ ــ آويز ابزار از سقف

آچار ها نيز به نوبه ى خود مورد استفاده دارند که کاربرد آن ها به 
شرح زير است: 

۱ ــ۳ ــ۱۲ ــ انتخاب و کاربرد آچار تخت و رينگى: 
در موقع استفاده از آچارهاى تخت که متداول ترين آچارها هستند 
(شکل ۲۶ ــ۱۲)، دقت کنيد چنانچه پيچى که مى خواهيد باز و بسته 
استفاده  کنيد از نوع ميلى مترى است، از آچار تخت ميلى مترى 
کنيد که روى سر آچار اندازه  ى آن مطابق سر شش گوش پيچ شما 
باشد.  توجه داشته باشيد آچارهاى ميلى مترى با اندازه ۵ ميلى متر 
افزايش  ميلى متر  يک  ميلى متر  يک  و  مى شود  شروع  آچار خور 
مى يابد. براى پيچ هاى ساخته شده با سر اينچى از آچارهاى اينچى 
استفاده کنيد که با اندازه ى       اينچ شروع مى شود و اندازه هاى

ديگـر آن هـر کــدام بــه انــدازه ى      اينچ بـه ترتيب بـزرگ تر 
مى شوند. 

با توجه به اين که آچار تخت به دو نقطه پيچ در موقع باز 
را  آن  لبه هاى  است  ممکن  مى کند،  وارد  فشار  آن  کردن  بسته  و 
باز  سختى  پيچ هايى که به  در  امکان  تا حد  اين رو  کند؛ از  خراب 
مى شوند يا قصد محکم کردن کامل آن ها را داريد، از آچار رينگى 
تا   ۶ به  نيرو  آچارها  اين  با  چون  کنيد؛  استفاده  ۲۷ ــ۱۲)  (شکل 
۱۲ موضع آچار خور پيچ وارد مى شود (شکل ۲۸ ــ۱۲) و احتمال 
صدمه خوردن به سر پيچ خيلى کم تر است. پس سعى کنيد در کارگاه 
از آچارهايى که يک سر آن آچار تخت و يک سر آن آچار رينگ 

است (شکل ۲۹ ــ۱۲) استفاده کنيد. 
۲ ــ۳ ــ۱۲ ــ انتخاب و کاربرد آچار بوکس: از آچار 
بوکس مى توانيد مانند آچار رينگى استفاده کنيد. در موقع عمل 
باز و بسته کردن پيچ و مهره ها، دقت کنيد آچار بوکس را متناسب 
با سرپيچ و مهره انتخاب کنيد، و با توجه به اين که سر آچار هاى 
بوکس را ۶ ــ   ۸ يا ۱۲ گوش مى سازند و انتقال نيرو به سرپيچ متناسب 
با تعداد گوشه هاى آن پخش مى شود، سعى کنيد از آچار بوکس 
۱۲ گوشه استفاده کنيد، به خصوص براى پيچ و مهره هايى که نياز 
به اعمال نيروى زياد دارند؛ بدين وسيله از خراب شدن و له شدن 

سرپيچ و مهره ها جلوگيرى کنيد.

٣
٨١

۱۶
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در يک سر آچار بوکس معمولى يک شيار چهارگوش مربع 
شکل وجود دارد. در موقع کار دسته ى آچار بوکس را در اين 
شيار قرار دهيد تا بازوى کار شما براى اعمال نيرو کافى باشد و 
متناسب با وضعيت قرارگرفتن پيچ و مهره در کار يا نحوه و مقدار 
اعمال نيرو از دسته ى آچار بوکس با رابط کوتاه، متوسط و بلند 

استفاده کنيد. دقت کنيد چنانچه نياز به سرعت عمل بيش تر داريد، 
از آچار بوکس جغجغه اى استفاده کنيد. اين آچار را با استفاده 
(شکل  کنيد  چپ گـرد  يا  راست گرد  نياز  بنابر  آن  روى  ضامن  از 

۳۰ ــ۱۲ ) و مانند شکل ۳۱ ــ۱۲ با آن کار کنيد.

شکل ۲۶ ــ۱۲ ــ يک دست آچار تخت اينچى

شکل ۲۹ ــ۱۲ ــ آچار با يک سرتخت و يک سررينگى (آچار مرکب) 
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شکل ۲۷ ــ۱۲ ــ آچار دو سر رينگى

شکل ۲۸ ــ۱۲ ــ آچار رينگى با سرشش و دوازده گوشه

آچاررينگى با سر شش گوشه  

آچار رينگى با سر دوازده گوشه 



شکل ۳۰ ــ۱۲ ــ آچار بوکس با دسته ى ساده ــ دسته جغجغه اى و رابط 

A= دسته ى آچار بوکس جغجغه اى                     B= دسته ى آچار بوکس ساده 
C= رابط آچار بوکس                D= سرآچار بوکس دوازده گوشه 

E= سرآچار بوکس شش گوشه 
F= يک جعبه آچار بوکس که داراى يک سرى سر آچار بوکس و دسته ساده و دسته جغجغه اى است.

G= سرآچار بوکس ويژه يا آچار رينگ دهان باز 

شکل ۳۱ ــ۱۲ ــ نحوه ى کاربرد آچار بوکس جغجغه اى

اين آچارها را به صورت L و در دو اندازه ى ميلى مترى و 
اينچى مانند شکل ۳۲ ــ۱۲ و ۳۳ ــ۱۲ مى سازند. در موقع کار با 
آن ها دقت کنيد اندازه ى آچار برابر پيچ باشد تا مانع خراب  شدن 

محل آچار خور آن شود. 

شکل ۳۲ ــ۱۲ ــ آچار آلن در بسته هاى مختلف  

آلن
چار 

ت آ
دس

ک 
ي

 يک عدد آچار آلن  
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شکل ۳۳ ــ۱۲ ــ يک دست آچار آلن از ۱ تا ۸ ميلى متر قطر

۳ ــ۳ ــ۱۲ ــ انتخاب و کاربرد آچار آلن: از آچار آلن 
براى باز و بسته کردن پيچ هاى بدون سرکه آچار داخل سوراخ پيچ 
و در محل گودى آن قرار مى گيرد، مانند پيچ هاى سرشش گوش 

داخلى استفاده کنيد. 
ــ در کارهاى سرى و توليد انبوه براى سرعت عمل بيش تر 
از ابزارهاى مخصوص برقى يا پنوماتيکى استفاده کنيد و با نصب 
سرشش گوش  پيچ هاى  آن ها،  به  آلن  آچار  سر  يا  بوکس  سرآچار 
۳۴ ــ۱۲تا  (شکل هاى  کنيد  بسته  و  باز  را  داخلى  و  خارجى 

۳۸ ــ۱۲). 

شکل ۳۴ ــ۱۲ ــ دريل بوکس بادى

بوکسى       دوسو         آلن  چهارسو ويژه        چهارسو          سرآچار هشت پر
شکل ۳۸ ــ۱۲ ــ انواع سر آچار

شکل ۳۷ ــ۱۲ ــ دريل بوکس برقى
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شکل ۳۵ ــ۱۲ ــ دريل بوکس با سيستم شارژ شونده

شکل ۳۶ ــ۱۲ ــ نحوه ى استفاده از دريل بوکس با باطرى شارژ شونده



در کارهاى مخصوص مانند باز و بسته کردن محور ماشينى 
فرز ميزى که داراى مهره گرد چاکدار است و آچار خور موازى 
مى شود  ديده  ۳۹ ــ۱۲  شکل  در  که  مخصوصى  آچار  از  ندارد، 
استفاده کنيد. براى پيچ هايى که دو سر آن دنده شده است و محلى 
براى آچار خور ندارد، از آچار دو سر دنده استفاده کنيد (شکل 

۴۰ ــ۱۲). 

۴ ــ۱۲ ــ انتخاب و کاربرد انواع گريس پمپ
دقت  به  دارند  گردنده  محور  که  ماشين هايى  و  ابزارها  به 
نگاه کنيد. کارخانه ى سازنده به نوعى حرکت محور را که داخل 

بلبرينگ، ياتاقان و غيره انجام مى شود، روان کرده تا در اثر حرکت 
فلز روى فلز، خوردگى و سايش قطعات به وجود نيايد. روان کارى 
وسيله ى  به  دارند،  اصطکاک  هم  با  که  را  قطعاتى  خنک کردن  و 
مواد لغزنده و خنک کننده روغن، گريس و غيره انجام دهيد. شما 
و  ماشين  فلزى  قطعات  حرکت  که  کنيد  دقت  بايد  کار  موقع  در 
ابزار برقى، پنوماتيکى و … روى يکديگر خشک انجام نشود و 
محورهاى گردنده به خصوص ياتاقان ها را گريس کارى کنيد. عمل 
گريس کارى را به وسيله ى گريس پمپ (شکل ۴۱ ــ۱۲) به ترتيب 

زير انجام دهيد: 
الف ــ در گريس پمپ را بگردانيد و باز کنيد. 

و  مناسب  گريس  از  را  پمپ  گريس  محفظه  داخل  ــ  ب 
تميز پرکنيد. 

پ ــ دِر گريس پمپ را ببنديد و اهرم آن را فشار دهيد تا 
گريس از سر لوله آن خارج شود. 

ـ سر لوله گريس پمپ را روى پستانک گريس خور تعبيه  تـ 
شده در محل محور گردنده يا ياتاقان قراردهيد و به قدر کافى گريس 

به محل مربوط تزريق کنيد. 
ـ دقت کنيد تا حد امکان زمان گريس کارى طبق دستور  ثـ 

کارخانه سازنده ماشين انجام شود. 
شکل ۳۹ ــ۱۲ ــ دو نوع آچار گلويى

شکل ۴۰ ــ۱۲ ــ آچار پيچ دو سر دنده

شکل ۴۱ ــ۱۲ ــ گريس پمپ
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۵   ــ۱۲ ــ انتخاب و کاربرد انواع روغندان
تعيين  ابزار  و  ماشين  سازنده  کارخانه  را  روان  کننده  مواد 
مى کند و براى بعضى از محورهاى گردنده مانند حرکت قرقره هاى 
فلزى يا چرخ فلزى روى ريل روغن کارى دستور داده مى شود و 
اگر گريس کارى شود اشتباه است. پس دقت کنيد در جاهايى که 
خاک اره روى محور ريخته مى شود گريس کارى مستقيم نکنيد، 
چون خاک اره به گريس مى چسبد و حرکت قطعه را کند مى کند. 
را  قطعه  دو  حرکت  يا  گردنده  محور  يا  چرخدنده  موارد  اين  در 
و  محل  با  متناسب  کار  اين  براى  کنيد.  روغن کارى  هم  روى 
صورت  به  مختلف  حجم  با  روغندان هاى  از  روغن کارى  مقدار 

زير استفاده کنيد:
را  مناسب  لوله  طول  و  مناسب  حجم  با  روغندان  ــ  الف 

شکل ۴۲ ــ۱۲ ــ انواع روغندان

انتخاب کنيد (شکل ۴۲ ــ۱۲). 
ـ در روغندان را باز کرده مخزن آن را از روغن مناسب  بـ 

پر کنيد. 
پ ــ اهرم تلمبه روى سر روغندان را فشار دهيد تا روغن 

از لوله آن خارج شود؛ سپس آن را رها کنيد. 
ـ لوله روغندان را روى محلى که الزم است روغن کارى  تـ 

شود (شکل ۴۳ ــ۱۲) قرار دهيد و قطعه را روغن کارى کنيد. 
ـ بعضى کارخانه ها در کاتالوگ فنى خود نقشه سرويس  ثـ 
و روغن کارى قطعات را با ذکر عالئم يادآورى مى کنند. در شکل 
اره ى  ماشين  يک  گريس کارى  و  روغن کارى  عمليات  ۴۴ ــ۱۲ 
نوارى چوب برى نشان داده شده است و هنگام کار بايد طبق دستور 

کارخانه عمل کنيد.

شکل ۴۳ ــ۱۲ ــ نحوه ى کاربرد روغندان

هر کجا اين عالمت گذاشته شده بايستى بعد از 
۴۰۰ ساعت کـار قطعات گريس کـارى شود 

هر کجا اين عالمت گذاشته شده بايستى بعد از 
۵۰۰ ساعت کار گريس کارى شود    . 

شکل ۴۴ ــ۱۲ ــ نقشه ى شماتيک اره نوارى بلوک بر
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و  انبردست  انواع  کاربرد  و  انتخاب  ۶ ــ۱۲ ــ 
انبر قفلى

که  دارد  مختلفى  شکل هاى  مصرف  نوع  بنابر  انبردست 
الزم است آن ها را شناخته در موقع کار متناسب با عملى که انجام 

مى دهيد، به ترتيب زير انتخاب و استفاده کنيد.
کار،  قطعه ى  گرفتن  براى  انبردست:  ۱ ــ۶   ــ۱۲ ــ 
ساده  انبردست  از  مشابه  عمليات  و  خم کارى  مهره،  نگه داشتن 

استفاده کنيد(شکل ۴۵ ــ۱۲ و ۴۶ ــ۱۲). 

شکل ۴۵ ــ۱۲ ــ انبر دست ساده

معموًال در  انبردست، آج دار است و  داخل فک هاى اين 
انتهاى فک ها قسمت تيز شده نيز دارند که مى توانيد از آن براى 

قطع کردن سيم يا قطع  سر ميخ  و پيچ استفاده کنيد. 
انبردست را متناسب با قطر سيم يا پيچ و ميخ براى قطع کردن 
انتخاب کنيد تا فک هاى انبردست در محل تيز شده خراب نشود. 

براى اين کار تا حد امکان از سيم چين استفاده کنيد. 
اتصال  که  کارهايى  در  عايق:  انبردست  ۲ ــ۶   ــ۱۲ــ 
يا  برق  پريز  و  کليد  به  شده  متصل  سيم  گرفتن  مانند  دارد،  برقى 
سيم هاى متصل شده به الکتروموتور، از انبردست با دسته ى عايق 
استفاده کنيد (شکل ۴۷ ــ۱۲). البته بيش تر انبردست هاى موجود 

گوشه خمش

قطعه کار

شکل ۴۶ ــ۱۲ ــ نحوه ى استفاده از انبردست در خم کارى   

در بازار و کارگاه ها براى رعايت ايمنى الزم با دسته عايق ساخته 
شده اند، از اين انبردست  ها مى توانيد به عنوان انبردست ساده نيز 

استفاده کنيد. 
۳ ــ۶   ــ۱۲ــ انبردست دم باريک: اين انبردست را در 
مواردى که قطعات کوچک هستند و نياز به برداشتن و يا گرفتن 
آن ها داريد، مانند افتادن پيچ کوچک داخل يک شيار و خم کارى 
و غيره انتخاب و استفاده کنيد (شکل ۴۸ ــ۱۲ و ۴۹ ــ۱۲). اين 
انبردست نيز اغلب با دسته ى عايق ساخته مى شود. از اين رو در 

عمليات ظريف برقى نيز کاربرد دارند. 

شکل ۴۷ ــ۱۲ ــ انبردست دسته عايق

شکل ۴۸ ــ۱۲ ــ انبردست دم باريک

شکل ۴۹ ــ۱۲ ــ نحوه ى کاربرد دم باريک

فک هاى  با  انبر  اين  کالغى:  انبردست  ۴ ــ۶     ــ۱۲ــ 
فک ها  که  است  طورى  آن  عمل  مکانيسم  و  شده  ساخته  خاص 
به صورت موازى با يکديگر قرار مى گيرند، اما دهانه آن بزرگ و 
کوچک مى شود. از اين رو در کارهاى متفاوت مى توانيد از آن 
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استفاده کنيد و متناسب با ضخامت قطعه يا قطر کار، فک آن را 
در شيار محور روى آن حرکت داده بزرگ و کوچک کنيد (شکل 

۵۰   ــ۱۲).

شکل  ۵۰   ــ۱۲ ــ انبرکالغى

۵    ــ۶   ــ۱۲ــ سيم چين: اين ابزار که مانند انبردست با 
دسته عايق نيز وجود دارد، در فرم ها و اندازه هاى مختلف ساخته 
مى شود (شکل۵۱   ــ۱۲). تفاوت آن با انبردست معموًال نداشتن 
فک آج دار است و دو لبه ى فک آن از داخل تيز شده؛ از اين رو 
استفاده  آن  از  برق دار  و  ساده  سيم هاى  قطع کردن  يا  چيدن  براى 
مى کنند. دقت کنيد در کارهاى برقى قسمت عايق دسته را کامًال 
قطور  سيم هاى  چيدن  براى  باشد.  نداشته  زدگى  که  کنيد  کنترل 
ـ ۱۲) (شکل۵۲   ـ مانند  بلند  دسته هاى  با  مخصوص  سيم چينى  از 

استفاده کنيد. 

شکل ۵۱   ــ۱۲ ــ انبر سيم چين دسته عايق

شکل ۵۲   ــ۱۲ ــ نحوه ى کاربرد سيم چين بزرگ

۶  ــ۶   ــ۱۲ــ خارباز کن يا خار جمع کن: در بعضى مواقع 
در پياده کردن اجزاى ماشين يا ابزارهاى کار برايتان پيش  مى آيد که 
مى خواهيد خارى را از محل خود خارج کنيد تا قطعه آزاد شود 
بايد با وسيله اى  باشد که  ممکن است خار به صورت حلقه اى  يا 
حلقه را باز کنيد تا آزاد شود. براى اين کار از انبردست مخصوص 

(شکل ۵۳   ــ ۱۲) استفاده کنيد. 

شکل ۵۳     ــ۱۲ ــ انبر خاربازکن

هم  از  را  فک  انبر،  دسته ى  فشردن  با  خارباز کن  نوع  در 
باز کنيد. براى اين کار دسته ابزار را به يکديگر فشار دهيد تا قطر 
حلقه را باز و بزرگ تر کرده و از شيار مربوطه خارج کند (شکل 
۵۴   ــ۱۲). در نوع خار جمع کن، اين انبر با فشردن دسته ى انبر، 
فک ها به هم نزديک مى شوند و قطر خار حلقوى کوچک تر شده 

خار از شيار خارج مى شود (شکل ۵۵ ــ۱۲).
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۷ ــ۶   ــ۱۲ــ انبردست محور لغزان: از اين انبردست 
به علت داشتن فک هايى که اندازه ى دهانه آن ها تغيير مى کند، براى 
گرفتن قطعات و پيچ هاى با قطر متفاوت مى توانيد استفاده کنيد. 
براى اين کار فک آن را به صورت کشويى روى محور حرکت 
دهيد. تفاوت اين انبردست با انبر کالغى اين است که فک هاى آن 
به صورت موازى روى طرفين قطعه در موقع عمل قرار نمى گيرند 

(شکل ۵۶   ــ۱۲). 

شکل  ۵۴    ــ۱۲ ــ نحوه ى استفاده از انبر خار جمع کن

شکل ۵۵   ــ۱۲ ــ خار جمع کن

شکل ۵۶   ــ۱۲ ــ انبردست محور لغزان

آچار  لوله گير،  آچار  فرانسه،  آچار  ۸    ــ۶   ــ۱۲ــ 
زنجيرى: براى باز و بسته کردن پيچ و مهره هاى بزرگ از آچار 
کنيد  تنظيم  کار  با  متناسب  را  آن  دهانه ى  و  کنيد  استفاده  فرانسه 

(شکل ۵۷  ــ۱۲) براى نگاه  داشتن قطعات استوانه اى مانند لوله و 
گرداندن آن ها، آچار لوله گير يا زنجيرى متناسب با قطر لوله انتخاب 

و تنظيم کنيد (شکل هاى ۵۸   ــ۱۲ و ۵۹   ــ۱۲). 

شکل ۵۷   ــ۱۲ ــ آچار فرانسه

شکل ۵۸   ــ۱۲ ــ آچار لوله گير

شکل ۵۹   ــ۱۲ ــ آچار زنجيرى

مختلف  فرم هاى  به  ابزار  اين  انبرقفلى:  ۹ ــ۶     ــ۱۲ــ 
وجود دارد. از آن ها براى گرفتن مهره و سرپيچ به عنوان آچار، 
گرفتن لوله مانند آچار لوله گير يا نگه داشتن قطعات مانند انبردست و 
يا فشردن دو قطعه به يکديگر به عنوان گيره (پيچ دستى) کوچک و 
غيره استفاده کنيد (شکل۶۰ ــ۱۲) . در موقع استفاده از انبر قفلى 
دهانه (فاصله دو فک) آن را بايد به طور دقيق تنظيم کنيد. براى 
اين کار از پيچ تنظيم انتهاى دسته ى آن استفاده کنيد و با پيچاندن 
آن دهانه ى انبر قفلى را متناسب با قطر و ضخامت کار باز و بسته 
کنيد. دهانه ى انبر قفلى را موقعى خوب تنظيم کرده ايد که براى 
قفل کردن مجبور شويد قدرى دسته هاى انبر را به طرف يکديگر 
فشار دهيد تا انبر قفل شود و قطعات را محکم نگاه دارد. اين کار 
را متناسب با مقاومت و نياز قطعه کار انجام دهيد تا به کار لطمه اى 
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وارد نشود و در اثر زيادى فشار، قطعه کار له نگردد. براى باز کردن 
قفل و رها شدن قطعات از فک هاى انبرقفلى، اهرم زير دسته  ى آن 

را فشار دهيد (شکل هاى ۶۱ ــ۱۲ و ۶۲ ــ۱۲). 
مـوارد  بعضى  در  پيچ کش:  انبر  ۱۰ ــ۶   ــ۱۲ــ 
مونتاژ کارى  کـارهاى  بـه  خصوص  چوب،  صنايع  کارهاى  در 
مى خواهيد يک پيچ هرز شده يا پيچ پرس شده را از سطح کار و 
شيار مربوطه خارج کنيد. بـراى اين کار انبر پيچ کش شکل ۶۳ ــ۱۲ 

را انتخاب کنيد. 

ـ ـ۲ ۱ــ پنج نوع انبر قفلى شکل ۶۲   ــ۱۲ ــ نحوه ى کاربرد انبر قفلىشکل ۶۰   

شکل ۶۳    ــ۱۲ ــ انبر پيچ کش

215

شکل ۶۱   ــ۱۲ ــ دو نوع انبر قفلى



براى استفاده از انبر پيچ کش، نوک نازک شده ى فوقانى 
در  شده  فشرده  پالستيکى  قطعه  يا  پيچ  يا  خار  لبه ى  زير  را  انبر 
شيار يا سوراخ کار قرار دهيد و قدرى آن را خارج کنيد؛ سپس 
دو شاخه ى زيرين انبر را زير آن داخل کرده با کمک دو شاخه ى 
فوقانى و فشار دادن دسته ى انبر پيچ کش، آن را خارج کنيد. اگر 
مى خواهيد قطعه ى مذکور را از سوراخ صفحه ى روکش شده يا 
چوبى خارج کنيد، حتمًا دو شاخه ى زيرين انبر را کامًال روى سطح 
سوراخ  اطراف  الياف  يا  روکش  کنده شدن  از  تا  دهيد  فشار  کار 

جلوگيرى شود. 

۷ ــ۱۲ ــ انتخاب و کاربرد انواع پولى کش
در عمليات کارگاهى و کار با ماشين هاى صنايع چوب الزم 
است بنا بر ضرورت کارگاهى قطعاتى مانند بلبرينگ روى محور 
نوارى  اره  فلکه  روى  کردن  بانداژ  براى  مثالً  يا  کنيد  تعويض  را 
ماشين  محور  روى  از  را  نوارى  اره  فلکه  توليد)،  کارگاه  (درس 
پياده کنيد. براى انجام چنين کارهايى نياز به استفاده از پولى کش 
داريد. اين ابزار را از نوع دستى ساده يا هيدرليکى به صورت زير 

انتخاب کنيد و به کار گيريد. 
عمده ى  مصرف  ساده:  دستى  پولى کش  ۱ ــ۷ ــ۱۲ ــ 
براى  بيش تر  است،  معلوم  آن  اسم  از  که  همان طورى  پولى کش 
خارج کردن پولى (چرخ تسمه) از روى محور است. بنابر مکانيسم 
به  کار  نوع  بر  بنا  را  پولى کش  دارد.  نيز  ديگرى  کاربردهاى  آن 
۶۵ ــ۱۲)  (شکل  بازو  سه  يا  (شکل۶۴ ــ۱۲)  بازو  دو  صورت 

استفاده کنيد. 
براى استفاده از نوع ساده پولى کش دستى، ابتدا دهانه ى 
بازوهاى آن را پشت  يا قالب  خار  کنيد و  باز  کامًال  پولى کش را 
لبه ى فلکه يا لبه ى بلبرينگ و غيره قرار دهيد؛ سپس با کمک آچار 
بوکس، پيچ محور وسط پولى کش را بگردانيد و سر داخلى پيچ 
بلند دنده شده را در وسط محورى که فلکه يا بلبرينگ و غيره را 
مى خواهيد از آن خارج کنيد قرار دهيد تا با پيچاندن بيش تر پيچ 
بلند وسط پولى کش، به محور وسط فلکه از يک طرف فشار وارد 
کنيد و از طرف ديگر، قالب سر بازوها قطعه ى مورد نظر را به طرف 

شکل ۶۴    ــ۲ ۱ــ پولى کش دو بازو

شکل ۶۵    ــ۲ ۱ــ پولى کش سه بازو

خارج از محور بکشيد و خارج کنيد. بعضى از پولى کش ها به آچار 
بوکس جداگانه نياز ندارند، چون مانند شکل ۶۶ ــ۱۲ و ۶۷ ــ۱۲ 

آچار سرخود هستند. 

شکل ۶۶    ــ۲ ۱ــ پولى کش دو بازو آچار سرخود

شکل ۶۷    ــ۲ ۱ــ پولى کش سه بازو آچار سرخود
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۲ ــ۷ ــ۱۲ ــ پولى کش هيدروليک: براى خارج کردن 
فلزى  محور  در  که  آن هايى  و  بزرگ  پولى هاى  يا  بلبرينگ  فلکه، 
خيلى محکم شده  باشند و با استفاده از آچار مربوط خروج آن ها 
ـ ۱۲)  ممکن نشود، از پولى کش با سيستم هيدروليک (شکل ۶۸  ـ
استفاده کنيد. پس از باز کردن بازوهاى آن و درگير کردن قالب آن ها 
به پشت قطعه ى مورد نظر، ميله ى وسط آن را روى محور مربوط 
سيلندر  ـ ۱۲) ابتدا پيچ روغن کنار  مانند (شکل۶۹  ـ قرار دهيد و 

روغن را ببنديد و به وسيله ى اهرم روى آن با دست به آرامى تلمبه 
بزنيد تا روغن به انتهاى سيلندر پولى کش منتقل شده ميله متصل 
به پيستون آن را به جلو حرکت دهد و باعث اعمال فشار به سر 
خنثى کردن  براى  شود.  آن  روى  از  پولى  خروج  و  قطعه  محور 
فشار روغن و جابه جا کردن بازوهاى کار پيچ روغن کنار سيلندر 
را باز کنيد تا روغن به داخل سيلندر برگشت کند و ميله متصل به 

پيستون آزاد شود. 

شکل ۶۹    ــ۲ ۱ــ نحوه ى کاربرد پولى کش هيدروليکى

شکل ۶۸    ــ۲ ۱ــ پولى کش با سيستم فشار هيدروليکى
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۱ــ يک آچار پيچ گوشتى چهارسو انتخاب و يک پيچ مناسب را با آن باز و بسته کنيد. 
۲ ــ يک مجموعه  ابزار در شکل ۷۰ ــ۱۲ نشان داده شده است. ابزارهاى شماره ۱ و۲ و ۳ را نام ببريد. 

شکل ۷۰ ــ۲ ۱ــ مجموع ابزار کمکى   

۳ ــ يک آچار پيچ گشتى (گوشتى) خودکار انتخاب کنيد و براى راست گرد و چپ گرد پيچاندن پيچ آن را تنظيم 
و آزمايش کنيد. 

۴ ــ با يک دريل پيچ گوشتى برقى يا پنوماتيک يک پيچ را باز و بسته کنيد. 
۵   ــ يک پيچ سر شش گوش ميلى مترى انتخاب کنيد و با يک آچار تخت مناسب آن را باز و بسته کنيد. 

۶ ــ در شکل ۷۱ ــ۱۲ ورق سه اليى براى سوراخ کارى به وسيله ى يک ابزار روى صفحه دريل ستونى ثابت شده 
است. نام ابزار را بيان کنيد. 

 شکل ۷۱ ــ۱۲ 



ششکل ۷۳۳ ــ۱۲ ــ ابزارهاى پنپنوماتيکک شکل ۷۳ ــ۱۲ ــ ابزارهاى پنوماتيک
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اره  تکيه گاه  پيچ  مناسب  آلن  آچار  با  ۷ ــ 
عمودبر چکشى را باز کنيد و آن را با زاويه ى ۴۵ 

درجه تنظيم کنيد.
۸     ــ در شکل ۷۲ ــ۱۲ کداميک از دو آچار 

غلط انتخاب شده است؟ 

۹ ــ يک گريس پمپ را باز کنيد و داخل آن را از گريس پر کنيد؛ سپس از طريق پستانک گريس خور يک قسمت 
از ابزار برقى را گريس کارى کنيد. 

۱۰ ــ يک روغندان را روغن کنيد و محور باال و پايين رونده اره عمود بر و قرقره هدايت تيغه آن را روغن کارى 
کنيد. 

۱۱ ــ در شکل ۷۳ ــ۱۲ تعدادى ابزار پنوماتيک نشان داده شده است. اسامى آن ها را بيان کنيد. 

۱۲ ــ با دو عدد انبردست يک سيم به قطر ۲ تا ۴ ميلى متر را به شکل U خم کنيد. 
۱۳ــ با يک عدد دم باريک، يک ميخ کبريتى را از داخل کنشکاف خارج کنيد. 

۱۴ ــ با يک عدد سيم چين، چهار عدد سيم به طول ۲ سانتى متر قطع کنيد. 
۱۵ ــ با يک عدد پولى کش يک بلبرينگ را از محور خارج کنيد. 

شکل ۷۲ ــ۱۲ــ آچار تخت و پيچ سرشش گوش 


