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خني

با دبيران گرامي

خداوند سبحان را سپاس مىگوىىم كه در پناه لطف و رحمتش به ما اىن توفىق را عناىت فرمود تا بتوانىم برگ دىگرى از اوراق سند

مىانى نظرى تحول بنىادىن در نظام تعلىم و تربىت رسمى عمومى جمهورى اسالمى اىران را عملىاتى كنىم.

ىكى از دغدغههاى همىشــگى دبىران و مربىان عزىز در مقاطع مختلف تحصيل عدم توجه به مهارتهاى شهروندى  ،شاىستگىها و

صالحىتهاى حرفهاى و شغلى و هداىت متربيان و دانش آموزان به سوى شغل مطلوب است.

ســند برنامه درســى ملى مصوب ســال  ، 1391در حوزه تربىت و ىادگىرى كاروفناورى به شاىستگىها و مهارتها در چهار قلمرو

شاىســتگىهاى غىرفنى و فنى دنىاى كار ،شاىستگىهاى فناورى اطالعات و ارتباطات و شاىستگى ىادگىرى مادام العمر فنى وحرفهاى

توجه وىژهاى شــده اســت .حاصل اىن توجه تدوىن برنامه و كتابهاى درســى كاروفناورى در دوره ابتداىى و متوسطه است كه كتاب

حاضر براى پاىه هشتم (پاىه دوم دوره اول متوسطه) تألىف و تدوىن شده و در اختىار شما قرار دارد .اىن كتاب نىز مانند كتابهاى درسى

پايه ششــم و هفتم پروژه محور طراحى و در آن شاىســتگىهاى فنى وغىرفنى مورد نىاز بازار كار جامعه دىده شده است .در صورتى كه
اهداف پىشبىنى شده در كتابهاى درسى مورد اشاره تحقق ىابد ،بسىارى از دغدغههاى دبىران محترم برطرف مىشود.

ماننــد ســالهاى قبل ضــرورت دارد در فرآىند اجراى پروژه به شاىســتگىهاى غىرفنــى و فنى دنىاى كار ماننــد كاربرد ابزارها ،

نقشــهخوانى ،شــناخت مواد  ،اخالق حرفهاى  ،مدىرىت منابع  ،مدىرىت كار و كىفىت  ،كارآفرىنى  ،آموزش دىگران و موارد مشابه آن
توجه شود و آنها را به عنوان ىك پاىه اساسى در فرآىند آموزشى به كار بندىد.

در پايه ششــم و هفتم دانش آموزان با مواردى مانند كاربا راىانه  ،كار با چوب و دوخت پوشــاك و موارد مشــابه آن آشــنا شدهاند

و مهارتهاى الزم را تا حدودى كســب كردهاند .در پاىه هشــتم مهارتهاى آموخته شــده تقوىت و تكمىل مىشوند وتعداد دىگرى از

شاىستگىها مانند كار با فلز  ،كار با برق و الكترونىك و امور ادارى و مالى آموزش داده مىشود.

دانش آموزان با فراگىرى اىن درس مى توانند برخى از كارهاى روزمره را به درســتى انجام دهند .همچنىن با شــناخت مشــاغل

مرتبط و توانمندى هاى مورد نىاز براى آن مشاغل و مقاىسه آن با توانمندى خود مىتوانند براى آىنده شغلى و تحصىلى تصمىمآگاهانه

بگىرند.

از آن جا كه هر پروژه وابسته به كارهاى موجود در پودمانها است ،بنابراين اجراى موفقيتآميــــز پروژهها  ،مشروط به اجــــراى

گام به گام و با كيفيت مطلوب آنها در هر پودمان مىباشد .الزم است دبىران محترم به گونهاى برنامهرىزى كنند كه دانش آموزان بتوانند

فرآىند اجراى كار را در رسىدن به محصول نهاىى ادامه دهند .فرآىند اجراى پروژه و تولىد محصول نهاىى از اهداف اصلى در اىن كتاب

اســت .براى رسىدن به اىن هدف برخى از مطالب با عنوانهاىى مانند كاركالسى ىا كارخارج از كالس و مانند آن مشخص شده است.

كه در ادامه چند مورد مهم توضىح داده مىشود

کار کالسی
دانشآموزان کارهای مشــخص شــده با این عناوین را باید در کالس یا کارگاه به صورت فردی یا در گروه  2تا 4

نفری انجام دهند.

کار خارج از کالس
دانشآمــوزان چنین کارهایی باید متناســب با امکانات و ویژگیهای خانواده ،مدرســه یا منطقه و بــا راهنمایی دبیر یا

بزرگترها انجام شــود .پس از انجام کارهای خارج ازکالس ،باید گزارش کار و ســند هایی مانند عکس تهیه كنند و نتیجه

کار را به وسىله راىانامه به دبىر خود ارائه دهند.

کارهای انتخابی (نیمه تجویزی)

در این کتاب برای توجه به ویژگیهای منطقهای و شرایط دانشآموزان ،برخی

کارها با عنوان انتخابی مشخص شده است .دانشآموزان مىتوانند به جای کارهای انتخابی ،کار دیگری را با راهنماىى دبیر

خود ،پىشنهاد واجرا كنىد.
پروژه

در این کتاب دو یا چند پودمان در قالب یك پروژه آموزش داده میشود دانشآموزان مىتوانند با بررسی پودمان های

كتاب و راهنمایی دبیر محترم ،پروژههاي مورد نظر خود را كه اهداف كتاب را پوشش دهد اجرا كنند و همراه با آموختن

شایستگیهای مربوط به هر پودمان ،پروژههاي خود را کامل كنند .پس از پایان هر پروژه باید نتیجه کار یا تولید خود را

به دبیر ارائه و برای فروش در بازارچهای که برگزار خواهد شد آماده كنند.

توصىه اكىد دارىم كه دبىران ارجمند كتاب را به طور دقىق و كامل مطالعه كنند و پودمان هاى پىشــنهادى را شــخص ًا اجرا نماىند تا

در فرآىند اجراى آموزش دچار مشــكل نشوند.همچنىن بر رعاىت و نكات بهداشــتى ،اىمنى و حفاظتى در حىن انجام كارهاى عملى
توسط دانشآموزان ،تأكىد وىژه داشته باشند .برخى از توصىههاى اىمنى كلى در ابتداى پودمان فلزكارى و در هر پودمان متناسب با نوع

فعالىت توصىههاى اىمنى ارائه شــده است .ارزشىابى اىن درس مانند آموزش آن به صورت عملى انجام مىشود .ارزشىابى به صورت

فرآىندى و با توجه به نوع كار مىتواند ارزشىابى پاىانى نىز داشته باشد.

ابزار ارزشىابى فرآىندى ىا پاىانى مشاهده و كارپوشه است.

در برخى از موارد هر دو روش مورد اســتفاده قرار مىگىرد .در جدول زىر نمونههاىى از شاخص هاى مورد ارزشىابى و ابزارهاى

آن براى ارزشىابى پودمان و پروژه را آورده شده است.

شاخصهاي ارزشیابی

ردیف

ابزار

1

شایستگیهای فنی هر پودمان

2

نوآوری و خالقيت

مشاهده  +کارپوشه

3

بهرهگیری درست از فناوری اطالعات و ارتباطات و ساير فناوريها

مشاهده  +کارپوشه

4

برنامهریزی کارها

مشاهده  +کارپوشه

5

رعایت ایمنی و بهداشت

مشاهده  +کارپوشه

6

انجام کارهای گروهی

مشاهده +کارپوشه

7

کاربرد درست ابزار و تجهیزات

مشاهده  +کارپوشه

8

مدیریت منابع

مشاهده +کارپوشه

9

اجراي فرآيند طراحي و ساخت محصول

مشاهده +کارپوشه

10

تولید و ارائه محصول

مشاهده  +کارپوشه

11

عيبيابي و بهبود محصول

مشاهده  +کارپوشه

12

مستندسازی

مشاهده  +کارپوشه

13

رعايت اصول اخالق حرفهاي

مشاهده +کارپوشه

14

بازاریابی و تبلیغات

مشاهده  +کارپوشه

15

موفقیت در بازارچه

مشاهده  +کارپوشه

مشاهده

ىادآورى مىشــود كه جدول ارائه شــده صرف ًا پىشنهادى است و دبىران محترم با توجه به تجربه و شاخصهاى دىگرى كه براى آنان

جنبه ارزشىابى دارد ،مىتوانند به ردىفهاى جدول اضافه كنند.

مؤلفان

س خن

ي با دانشآموزان عزيز

ورود شــما را به پاىه دوم از دوره اول متوســطه تبرىك مىگوئىم ،در سالهاى گذشــته با درس كاروفناورى آشنا شدهاىد و تاكنون

باىد عالوه بر پودمان فناورى اطالعات و ارتباطات حداقل دو پودمان و ىك پروژه در پاىه ششم و هفت پودمان در پاىه هفتم انجام داده
باشىد.

در جهان كنونى كه به تعبىرى عصر انفجار اطالعات اســت  ،فردى مى تواند موفق باشــد كه صالحىت و شاىستگىهاى الزم را در

حرفه ىا حرفههاى مورد نظر وعالقه خود كســب كند .بر اســاس پژوهش هاى انجام شده درعصر حاضر فردى كه فاقد صالحىتها و

شاىســتگىهاى حرفهاى باشــد اصو ًال نمى تواند با جامعه تعامل كند و وارد بازار كار شــود .برخى از وىژگىهاىى كه ىك فرد صالح و

شاىسته باىد داشته باشد به شرح زىر است:

-1ىاد خالق هستى را سرآغاز سعى و تالش خود براى كسب روزى حالل بداند.
-2از مهارتهاى ذهنى وعملى براى اجراى وظاىف محوله برخوردار باشد.

-3مسئولىت محول شده را به طور دقىق  ،كامل  ،درست و متناسب با نىاز مشترى و بازار كار در زمان تعىىن شده انجام دهد.
-4در شغل خود خالق  ،مبتكر و متفكر باشد.

-5متعهد  ،امانت دار  ،با انصاف  ،خوش قول  ،خوش برخورد  ،مسئولىت پذىر  ،مدىر ومدبر باشد.

-6در صورت اىجاد تغىىرات در شغل ىا از بىن رفتن آن بتواند خود را روزآمد كند.
-7پرسشگر  ،پاسخگو  ،منتقد ،انتقادپذىر ،كنجكاو ،پژوهنده و سخت كوش باشد.

-8اجراى بهداشــت و اىمنى را ســرلوحه كارخود قرار دهد وآن را از ابعاد مختلف مانند بهداشــت فردى  ،ارگونومى  ،بهداشت

عمومى و بهداشت و اىمنى صنعتى اجرا كند.

-9درحفظ و نگهدارى محىط زىست در جهت توسعه پاىدار كوشا باشد.
كتاب كاروفناورى پا ىه هشــتم بر اساس نىازهاى منطقهاى مىهن عزىزمان اىران طراحى شده است .هر ىك از پودمان ها به گونهاى

اســت كه شــما را با مفاهىم پاىه و مهارتهاى مربوط به هر پودمان آشنا مىكند .الزم است اىن مهارتها را با راهنماىى دبىر خود در هر

ىك از پودمانهاى پىشــنهادى به صورت فردى ىا گروهى اجرا نماىىد .الگوى اجراىى به صورت پروژهاى و مشــابه پودمانهاى اجرا
شده در سالهاى ششم و هفتم است در طول سال هرگروه باىد تعداد  8پودمان جدىد رادر قالب  4پروژه اجرا كنىد.

ىادآورى مىشــود كه مجموعه چند پودمان منجر به اجراى ىك پروژه كامل مىشــود .مث ًال اجراى مجموعه پودمانهاى كار با فلز ،

برق و الكترونىك ،شهروند الكترونىكى ،به پروژه طراحى و ساخت دستگاه برش حرارتى منتهى خواهد شد.

درهرىك از پودمانهاى پىشنهادى تعدادى پودمان انتخابى ( نىمه تجوىزى) وجود دارد كه جاىگزىن پودمان پىشنهادى مىشود.

همچنىن با توجه به عالقه و نىاز خود و گروه مى توانىد پروژههاى جدىدى كه منجر به تولىد و ســاخت ىك محصول مىشــود را به

دبىرخود پىشــنهاد كنىد و پس از تأىىد آن را به اجرا در آورىد .در هر صورت پروژههاى پىشــنهادى ىا انتخابى باىد با عناوىن  ،اهداف
،مفاهىم و مهارتهاى ارائه شده مرتبط باشند .همچنىن در پاىان كار الزم است عالوه بر ارائه پروژه خود به دبىر  ،گزارش تصوىرى آن

را نىز از طرىق راىانامه براى اىشان ارسال كنىد.

مىتوانىــد تصاوىر  ،گزارش و توضىحات آن بخش از فعالىــت هاىى كه در خارج از كالس مرتبط با پودمان انجام مىدهىد از طرىق

راىانه براى دبىر خود ارسال كنىد تا از راهنماىى اىشان برخوردار شوىد.

الزم است از روش هاى خالق و نوآورانه و شاىستگىهاى غىر فنى را در سرتاسر فرآىند اجراى فعالىتها به كاربندىد.

رعاىــت نكات بهداشــتى ،اىمنى و تجهىزاتى در انجام فعالىتهاى كارگروهى الزامى اســت و براى اىــن منظور در ابتداى پودمان

فلزكارى بخشى از نكات اىمنى كلى و در سراسر كتاب نكات اىمنى متناسب با نوع فعالىت كارگروهى آورده شده است.

به منظور اىجاد انگىزه و خالقىت در ادامه ،تصاوىر و عناوىن برخى از پروژههاى پىشنهادى و انتخابى مرتبط با پودمانهاى موجود

در كتاب كاروفناورى پاىه هشتم را مالحظه كنىد.

تبدىل ىخچال به دستگاه جوجهكشى

تولىد الكترىسىته توسط لوازم ورزشى

ماكت ساختمان مدرسه

چراغ خواب خورشیدی

دستگاه اعصاب سنج موزیکال

دستگاه برش حرارتی

آكوارىوم

طرح من:

در پاىان ضمن آرزوى موفقىت براى شما عزىزان  ،جهت ىادآورى ،مراحل اجراى ىك پروژه را مرور مى كنىم.
 -1تعرىف نىاز :به چه وساىلى نىاز دارىم؟

 -2بررسى نىاز و طرح مسئله  :چنان چه بخواهىم وسىلهاى بسازىم محدودىتهاى آن چه چىزهاىى است؟
 -3برنامهرىزى  :براى اجراى مراحل كار ،برنامهرىزى مىكنىم.

 -4بررسى اطالعات  :در مورد كلىه دستگاههاى مورد نظر كه در پروژه مطرح شده است تحقىق مى كنىم.
 -5ارائه و بررسى راه حلها  :از انواع امكانات و ابزار براى حل مسئله و اجراى كار كمك مىگىرىم.

 -6انتخاب راه حل نهاىى  :روش مناسب را براى رسىدن به هدف ىعنى پروژه مورد نظر انتخاب مى كنىم.

 -7تولىد محصول اولىه :توسط مواد در دسترس و دوررىز با رعاىت اصول اىمنى محصول اولىه را مىسازىم.
 -8آزماىش و بهبود  :محصول را آزماىش مىكنىم و كىفىت آن را بهبود مىدهىم.

 -9ارائه و ثبت محصول  :محصول را در نهاد مورد نظر ثبت مى كنىم و به بازارچه ارائه مى دهىم.

وساخت
پروژه طراحي
پروژه
دستگاه برش حرارتي

طراحي و ساخت

دستگاه برش حرارتي

پودمان كار با فلز
پودمان برق و الكترونيك
پودمان شهروند الكترونيكى1
پودمان فناوري و اطالعات و ارتباطات
سايرپودمان هاى پايه هفتم مورد نياز در اين پروژه

بازارچه
كاروفناورى
پايه هشتم

پودمان هاى مرتبط با اىن پروژه:

توليد
محصول
اوليه

انتخاب
راهحل

تعريف
نياز

آزمايش
و بهبود

ارائه
و بررسي
راهحلها

بررسي
نياز و مسأله

ارائه
و ثبت
محصول

بررسي
اطالعات

برنامهريزي
كارها

پودمان فلزكارى
پودمان برق و الكترونيك
پودمان شهروند الكترونيكى 1
 پودمان فناورى اطالعات و ارتباطات
سايرپودمانهاى پايه هفتم مورد نياز دراين پروژه

1

درسالهاى قبل در ارتباط با فرآىند پروژه و كارهاىى كه باىد بر اساس روش فرآىند محور انجام شود به طور مفصل بحث كردهاىم.

نظر به اىن كه اىن موضوع داراى اهمىت بسىار باالىى است .در ادامه ىک بار دىگر فرآىندهاى اجراىى ىک پروژه طراحى و ساخت را

به طور مصور آوردهاىم.

فراىند اجراى پروژه طراحى و ساخت

مسأله طراحى و ساخت دستگاهى كه بتواند پالستوفوم مستعمل را براى ساخت ماكت يک ساختمان برش بزند.

 -1تعرىف نىاز :ســاخت ىك وسىله براى برش  -2بررســى نىازوطرح مســأله :بــا توجه به
امكانات و محدودىتها وســىله مورد نظرچگونه
دادن پالستوفوم (ىونولىت)
باىد باشد؟

 -3برنامهرىزىكارها :پس از تعىىن نىاز مراحل
و كارها را برنامهرىزى مىكنم.

 -4بررسى اطالعات :با توجه به نىاز به دستگاه  -5ارائــه و بررســى راهحلها :بــا ابزار و  -6انتخــاب راهحل نهاىى :بــرش با حرارت،
برش دهنده پالســتوفوم در مورد كلىه دســتگاههاى روشهاى مختلــف مىتوانم پالســتوفوم را برش گزىنهاى مناسبترى است(ترسىم طرح اولىه).
بزنم.
برشدهنده فوم تحقىق مىنماىم.

 -7تولىد محصــول اولىه :توســط مواد در  -8آزماىش و بهبود :كىفىت آن را ارتقاء داده و  -9ارائه و ثبت محصول :اىن محصول را در
كتاب كاروفناورى هشتم  ،ارانه و ثبت مىنماىم.
براى آن جعبه و كىف مىسازم.
دسترس ،محصول اولىه را مىسازم.
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 -1کاربرد دستگاه برش حرارتی

شاید شما قطعات سفید رنگ و سبک وزنی با نام یونولیت (پالستوفوم )1که براى محافظت وساىل مختلف درون جعبه وساىل صوتى

و تصوىرى  ،ظروف آشپزخانه قرار داده میشوند را دیدهاید .برای بریدن قطعات ىونولىت به شکلهای مورد نظر ،معمو ًال با کمی مشکل
مواجه مىشوىد.

یونولیت ،به دلیل سبکی و دسترسی آسان ،مىتواند مادۀ اولیۀ مناسبی برای اجرای برخی از پروژههاى مختلف باشد .برخى از اىن

پروژهها به شرح زىر است:

محراب برای نمازخانه مدرســه  ،ماســک و دکور برای تئاتر ،ماکت ســاختمانی ،ماکت مبلمان و تابلو برای غرفههای نمایشــگاه و

فروشــگاه ،آبنما برای اتاق و ســالن ،موالژ برای درس علوم تجربی ،عروسک های اسفنجی ،پازل آهنربایی حروف و کلمات و تصاویر

مربوط به آموزش زبان ،پازل جغرافیای استان ها .

تصاویر زیر ،برخی ازکاربردهای یونولیت و دستگاه برش حرارتی را در مشاغل مختلف نشان می دهند.

زیبا سازی محیط شهری

ساخت تابلوهای متنوع

محراب نمازخانه

ماسک و عروسک نمایشی

ساخت ماکت مانند آبنما و موالژ

وسایل آموزشی و جورچین آهنربا دار

 -2بررسی اطالعات ،بیان محدودیت ها و انتخاب راه حل برای ساخت دستگاه برش حرارتی
با توجه به اینکه نقطۀ ذوب یونولیت پائین اســت ،اســتفاده از حرارت برای برش آن مناسب است ،ولی حرارت حاصل از ِا ِلمنت،2

برای برش یونولیت از گزینه های مناســب تر محســوب مىشــود ،زیرا ،ضمن قابل کنترل بودن ،ســطح بریده شدۀ توسط آن ،صاف و

دقىق اســت .همچنین بهتر است دستگاه مورد استفاده سبک و قابل حمل باشد ،بنابراین طراحی مدل ساده براى ساخت آن مناسب تر
است.

1- Plastofoam
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توجه:برای تأمین منبع انرژی این دستگاه ،باید از مبدل الكتريكي استفاده شود.
 -3شیوۀ اجرای پروژه دستگاه برش حرارتى
بــا توجــه به ارتباط این پروژه با ســه پودمان " کار با فلز " " ،برق و الکترونیک " و " مهارتهای شــهروندی  ،" 1در هر قســمت از

پودمانها ،به کمک دبیر خود ،با مهارتهای مختلفی مانند برش کاری و لحیم کاری آشــنا می شــوید و پس از هر قسمت ،با راهنمایی

ایشان ،مهارت مورد نظر را روی قسمتی از پروژه اجرا كنىد.

ساخت این دستگاه مرحله به مرحله و کل پروژه شامل ُنه کار کالسی است ،به صورتی که کار کالسی اول تا ششم در پودمان کار با

فلز و کار کالســی هفتم تا نهم در پودمان برق و الکترونیک انجام می شود .در ابتداي هر كاركالسى  ،تصوىركمرنگى از دستگاه مورد

نظر وجود دارد كه قسمتهاى پررنگتر آن  ،نشان دهنده موقعىت آن مرحله از كار كالسى نسبت به كل پروژه است.

کار کالســی نهایی به تکمیل پروژه و ســوار کردن (مونتاژ) آن مربوط می شود .پایۀ ساخته شده در پودمان کار با فلز ،برای ثابت نگه

دستگاه روى مىز به كار مىرود.

توصیه میشــود با کمک دبىرخود و با به کارگیری خالقیت ،طرح های دیگری برای این دســتگاه پیشنهاد کنید همچنىن الزم است

گزارش فعالیتهای خارج از کالس و نمونۀ کارهای ساخته شدۀ به وسیلۀ آن را براى دبىرخود ارسال نمایید.

ایــن پــروژه ،ابزاری برای اجرا نمودن فعالیتهای مرتبط با دیگر پودمان ها (مانند پودمان معماری و ســازه) ،برای ســاخت ماکت

خواهد بود.

طراحی و اجرای پروژه دستگاه برش حرارتى:
به منظور آن که شما بتوانید دستگاه را به شکلهای دیگری طراحی كنىد و از سایر مواد برای ساخت آن استفاده نمایید ،الزم است

به نكات زىر توجه كنىد:

بر اساس طرح پیشنهادی اولیه ،تصویر گسترده و ویژگی هر قسمت از دستگاه در شکل مشخص شده است .

پرورش خالقیت :با توجه به ویژگی مورد نیاز هر قســمت از دســتگاه كه در شكل نشان داده شده است ميتوانيد قطعه پيشنهادي

خود را بگوييد.

پیش طرح یا طرح اولیه ( ِا ِ
سکچ )

4

میله ای که بتواند جریان الکتریسیته
را به ســ ِر باالیی المنت منتقل كند و
به طور مداوم آن را در حالت کشش
قرار دهد.
همچنین شــکل آن و نحوه اتصال آن
به دسته  ،باید بررسی گردد.
پیشنهاد شما چیست؟

چگونه ،ســ ِر باالیــی المنت محکم به
ابتدای میله وصل شــود ،به نحوی که
جریان الکتریسیته را عبور دهد؟
پیشنهاد شما چیست؟

ســیم المنت که بر اثر
عبور جریان الکتریسیته،
گرم شود.
پیشنهاد شما چیست؟
قطعه ای به عنوان َشســتی (کلید فشاری)
بــرای قطــع و وصــل نمــودن جریــان
الکتریسیته به كار مىرود
پیشنهاد شما چیست؟

قطعه ای که هنگام گرم شــدن سیم
المنت ،مانع بریده شدن درپوش باال
(در صورت پالستیکی بودن) گردد.
پیشنهاد شما چیست؟

چراغ کوچک و مدار مربوط به
آن که با فشار دادن کلید دستگاه
و همزمان با گرم شــدن المنت،
روشن گردد.
پیشنهاد شما چیست؟
دسته دستگاه که می بایست عایق
الکتریکــی بوده و به راحتی در
دست جا شود و ضخامت دیواره
آن به حدی باشد که بتوان دیگر
قطعات را به آن وصل نمود.
پیشنهاد شما چیست؟

دو عدد درپوش عایق الکتریســیته که
قطر آن ها متناسب با قطر دسته باشند
و در باال و پایین دسته قرار گیرند.
پیشنهاد شما چیست؟

استفاده از پیچ و دیگر وسایل،
برای اتصال قطعات مختلف به
دسته دستگاه.
پیشنهاد شما چیست؟
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رنگهاى اىمنى
از مهمترىن وظاىفى كه خداوند قادر متعال براى ما انســان ها در نظر گرفته اســت  ،مسئولىت حفظ سالمت بدن مى باشد.چه بسا به

دلىل عدم آگاهى از برخى قوانين و اصول ارگونومى همواره افراد بســىارى در حىن انجام كارهاى روزمره خود ،صدمات به بدن خود
وارد مى كنند.

جابه 

جاىى اجسام اشاره مىشود.
در ادامه به رنگهاى اىمنى كار و برخى از اصول كلى براى حمل و

بازدارندگى
نشانه


قرمز :
رنگ



سبز :
رنگ  
نجات
نشانهبدون خطر و

 

احتمال خطر
نشانه هشدار و
رنگ زرد:

  
 الزام
نشانه
رنگآبى: 

نکات ایمنی پایه در هنگام کار با ابزارهای دستی


همیشــه برای محافظت چشــم ها از عینک ایمنی اســتفاده ابزارها را در لبه میز قرار ندهید.
 
مناسببرای کار استفاده نمائید.
از ابزار
نمائید.

شکســتگی در ابزار مشاهده شــد فوری به دبیرتان اطالع
اگر
برای هر کاری از تجهیزات ایمنی مناسب آن استفاده کنید.
دهید .

استفاده نمائید.
مناسب
در هنگام کار از ابزار با اندازه و نوع

به ابزارها بیش از اندازه نیرو وارد نکنید.
برای استفاده از ابزار روش صحیح را بکار ببندید.
 


با دست روغنی و کثیف با ابزار ها کار نکنید.
ننمائید.
استفاد
 برنده ُکند
از ابزار های


درهنــگام کار با ابــزار های تیز و برنده دقت نمائید و وســایل
ببندید.
تمام قطعات سبک و ریز در گیره محکم
  محافظتی استفاده کنید.
ابزار ها را به هیچ وجه در جیب تان نگذارید.
 از ابزار ها به جاى چکش استفاده نكنىد.
از ابزار های ترک خورده و شل استفاده ننمائید.
 
از پیچ گشتی به عنوان ابزار برش استفاده نکنید.
از سوهان بدون دسته استفاده نکنید.



خود قرار
 و در جای
بعد از اســتفاده از ابزار ها آنهــا را تمیز
 

دهید.
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بلند كردن  ،جابهجاىى و گذاشتن اجسام

شــانه ها باىد حالت طبىعى خود را داشته باشند و به طور

قرىنه در طرفىن تنه حفظ شــوند .از چرخاندن شــانه ها به طرف

داخل ىا خارج خوددارى كنىد.

1

9
8

7

5

كامال نزدىك جســم مورد نظر قرار گىرىد و مســىرحركت

3

خود را بررسى كنىد.

قبل از بلند كردن بار ،زانوهاى خود را خم كنىد.

پشت خود را اندكى به جلو متماىل كنىد.

جسم را محكم در دست خود بگىرىد ،چنانچه جسم مورد

6

4

2

نظر بزرگ باشد ،عالوه بر دست از ساعد خود نىز كمك بگىرىد.
قبل از برخاستن ،جسم را كام ًال به تنه نزدىك كنىد.

هنگام برخاســتن ،عضالت شكم را كام ًال منقبض نموده،

ضمن حفظ آن ،زانوها را صاف كنىد .انقباض عضالت شكم از

فشارهاى وارده بر كمر تا حدود زىادى مى كاهد.

 در موقع رســىدن به مقصد ،جسم را ىك باره رها نكنىد،

بلكه آرام زانوها را خم كنىد و آن را آهسته روى زمىن قرار دهىد
 در حالت نىمه نشسته و پشت صاف براى برداشن اجسام

كوچك از روى زمىن اقدام كنىد.

 براى هل دادن اجسام به سمت جلو ،كمر را صاف كنىد،

عضالت شكم را ســفت كنىد ،دستها را جاى مناسبى از جسم

قرار دهىد و با قدم زدن به سمت جلو آنرا جابه جا كنىد.

درست

نادرست

 هرگز با پاهاى نزدىك به جسم و پشت خمىده ،جسم مورد

نظر را هل ندهىد.
نحوه نشستن درست روى صندلى و كار با راىانه

 روى صندلى با كمر صاف بنشىنىد طورى كه فاصله كمر

با پشتى صندلى پرشده باشد .

در حالىكه ســر وضعىت عــادى و روبه جلــو قرار دارد

صفحه نماىشگر در مقابل آن باشد.
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پودمان
كار با فلز

برخی از شایستگی ها که در این پودمان به دست می آورید:
سوهانکاری ،سوراخکاری ،برشکاری ،خمکاری و اتصال قطعات ساده ؛
رعایت نکات ایمنی و بهداشت در انجام کارها؛

 کار گروهی ،مسئولیتپذیری و مدیریت منابع ،فناوری اطالعات و ارتباطات؛ ؛
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با یک نگاه به اطراف خود وسایل بسیاری را مىبىنىد که از جنسهای

متفاوت مانند فلز ،چوب ومواد مصنوعی(پالستیکها) ساخته شدهاند.

هر یک از این وســایل و قطعات ،باتوجه به شکل و جنس ،با روشهای

متفاوتی ساخته میشوند(شكل.)1-1

وسایلی که از جنس فلزند ،معموالً با روش برادهبرداری ،خمکاری

یا ریختهگری ســاخته میشوند و برخی از آنها با اتصال به یکدیگر ،یک

دستگاه ساده را به وجود میآورند.

مواد فلزی

شكل 1-1

برای ســاخت وســایل ،بیشــتر از فلزاتی مانند فوالد ،مس ،چدن و آلومینیوم استفاده میشــود .در میان اىن فلزات،فوالد کاربرد

بیشتری دارد.

فوالد ساختمانی که به آهن معروف است در شکلهای گـــــوناگونی مــــــانند میــــلگرد ،ورق ،تسمه و پروفیل عرضه مــىشوند

(شكل  2ـ 1الف ،ب و ج).

الف) پروفىل

ب) تسمه

ج)تىرآهن I

شکل  2ـ 1

میلگردها :براســاس اندازۀ قطر شناســایی میشــوند و به کار میروند ،مىلگردها معمو ًال در شــاخههاىى به طول شش متر تولید

میشوند شكل(.)1-3

ورقها :صفحات فلزی هستند که براساس ضخامت شناخته میشوند.

وقتی میگوییم ورق  0/75یعنی ورقی كه ضخامت آن  0/75میلیمتر اســت.
از ورق ها در ســاخت وســاىلى مانند محفظه و بدنه دستگاه ها بدنۀ اتومبیل

استفاده میشود.

ورقهــای فلزی بر اســاس اســتانداردهای جهانی تولید می شــوند و

مشــخصات آنها برای تولید كنندگان به صورت جداول اســتاندارد موجود

است.

شكل  -1-3مىل گرد
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تســمهها :این قطعات به نیمه ساختهها معروف اند و براساس اندازۀ عرض و ضخامت شناخته میشوند تسمهها کاربرد فراوانی در

صناىع مختلف دارند.

تحقیق کنید

با جست و جو در اینترنت در ارتباط با

استاندارد ورقهاى فلزى و جدول آنها تحقیق

کنید و نتاىج تحقىق خود را به كالس ارائه دهىد

خطکشی
برای بریدن صحیح قطعات فلزی ،الزم اســت به وســیلۀ یک ابزارنوك تیز ،به نام «ســوزن خطکش» (شکل  4ـ  ، )1مسیر حرکت

ابزار برنده (مانند اره یا قیچی ) مشــخصشــود .این عمل با تعیین اندازه و خطكشى به وسىله خطکش فلزی یا گونیا امکا ن پذیر است

(شكل 1-5الف و ب).

برشکاری

شکل  -1 - 4سوزن خط كش

الف
شکل  -1 - 5استفاده از خطكش فلزى و سوزن خط كش

ب

بریدن و جدا کردن قطعات از یکدیگر را «برشکاری» میگویند .برشکاری معموالً با روشهای مختلف مانند ارهکاری ـ قیچیکاری

صورت میگیرد(شكلهاى  1-6تا .)1-8

شکل ( 1 - 6ارهکاری)

شکل ( 1 - 7قیچیکاری)

شکل (1 - 8روش استفاده درست و نادرست از قىچى)

همانطوری که در شکلهاى ( )1-6و ( )1-7و ( 1-8الف و ب) مشاهده میکنید ،قیچی برای بریدن ورقها و مفتولهاى با قطر كم
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و اره برای بریدن میلگردها و تســمهها مورد استفاده قرار میگیرند .از قیچی مخصوص شكل  1-8میتوانید برای بریدن سیممسوار

به كار رفته در پروژۀ دستگاه برش حرارتی استفاده کنید.

نكات اىمنى
 هنگام کار ،از ابزار مناسب استفاده کنید(شکل  8ـ  1الف  -ب).
 هنگام استفاده از سوزن خطکشی ،مراقب نوک تیز آن باشید.

 هنگام کار ،هرگز شوخی نكنىد.
 در تمامی مراحل ،به وىژه هنگام برش و سوراخ کاری ،از نگهداشتن قطعه بسته شده به گىره  ،با دست پرهیز كنىد.
کار کالسی

مرحله اول :برش مفتول و ورقكارى
مواد مصرفی :مفتول مس واربه قطر  3مىلى متر و طول  50ســانتىمتر ،لولۀ پالســتیکی آب به قطر دو و نیم ســانتی متر ،یک قطعه

ورق حلبی ،ورقه قوطی فلزى نوشیدنی ،سنباده ظرىف ،میخ یا میله ای نوک تیز با ضخامت سه الی چهار میلی متر ،قطعه چوب به ابعاد
 50×40مىلى متر.

ابزار :گىره،انبردســت ،چكش ،دستكش اىمنى ،کمان ا ّره ،گونىاى فلزى ،مىز كار با گىره فلزى ،قیچی ورق بری ،متر یا خط کش،

سوهان ظرىف .

مراحل اجراى كار

-1معمو ًال انواع سیم مس واربه صورت قطعات يک مترى به بازار عرضه مىشود ،بنابراین باید سىم مسوار ىكمترى را از وسط

ببرید؛ زیرا برای هر دستگاه برش حرارتی ،نىاز به یک قطعۀ سیم مس وار نىممترى است.

-2یک قطعۀ دوازده ســانتی متری از لولۀ پالســتیکی با قطر بیســت و پنج میلی متر (لولۀ  ،)2/5جدا نمایید .چنانچه براى برش از

کمان ا ّره 1استفاده می کنید ،یک قطعه ورقه کاغذ یا طلق  ،دور لوله بپىچىد و با کشیدن خط ،مسیر برش را مشخص كنىد ،سپس اقدام

به بریدن لوله نمایید(شکل .)1-9

الف)پیچیدن ورقه دور لوله براى عالمتگذارى

ب)لولۀ عالمتگذارى شده
شكل 1-9

ج)بریدن لولۀ از روی خط

 -1برای بریدن لولههای پالستیکی ،معمو ًال از قیچی مخصوص برش لوله پالستىكى استفاده میشود.
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-3روی ورقۀ حلبی ،مستطیلی به ابعاد  8 × 35میلی متر ،مطابق نقشۀ زیر خط کشی کنید و توسط قیچی ورق ُبر ،ازمحل خط کشی

شده برش دهید .پس از برش لبه های تیز را ،توسط سنباده یا سوهان کوچک ،برطرف كنىد ( شكل  1-6الف) .

-4ورقۀ حلبی را روی قطعه چوب 50×40( ،مىلىمتر) قرار دهىد و به وسىله یک میخ به قطر حدود سه تا چهار میلی متر ،سوراخی

در محل تعىىن شده ایجاد کنید( شکل 1-10ب).

الف) ورقه فلزى

ب) سوراخكارى ورقه فلزى
شكل  -1-10برشكارى و سوراخكارى روى ورقۀ فلز

-5روی ورقۀ فلزى ،که از بدنۀ قوطى خالی آب مىوه تهیه نموده اید ،دایره ای به قطر بیست و پنج میلی متر (قطر این دایرۀ آلومینیومی

مساوی قطر لوله است) ترسیم كنىد و آن را با قیچی ِب ُبرید.
هنگام كار با هر نوع ورق فلزى حتم ًا از دستكش اىمنى استفاده كنىد.
کار کالسی

مرحله دوم  :خط كشى و برشكارى
از ىك تســمه فلزى به عرض  30مىلى متر وضخامت  2مىلى متر انتخاب كنىد .با خطكش

فلزى ابتدا به اندازه  180مىلى متر و در ادامه آن به اندازه  70مىلى متر عالمتگذارى نموده و

آنگاه با استفاده ازگونىاى فلزى و سوزن خطكش ،خطكشى كنىد (شكل .)1-11

چنانچــه مــدل دیگری از پایه را طراحی نموده اید ،آن را مطابق نقشــۀ تهیه شــدۀ خودتان

خطکشی کنید.

قطعۀ خطکشیشده را طوری در گیره قرار دهید که كامالً تراز باشد و محل خطکشی شده

بیرون از گیره قرار گیرد ،سپس گیره را كام ًال محکم کنید.

شكل  -1-11خطكشى تسمه

نكته
چنانچه تسمه را طوری ببندید که قطعه كار بیش از حد از گیره بیرون باشد ،در اثر

لرزشهای تسمه ،تیغهاره مىشكند (شكل .)1-12

شکل  -1- 12شكسته شدن تىغ اره
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با راهنمایی دبىر محترم ،کمان ارۀ مناســب را انتخاب کنید  .دندانههاى تىغه اره به سمت جلو

باىد باشد و تىغه اره در حالت كشش در كمان اره محكم شده باشد .با قرار دادن انگشت در محل
خطکشــی شــده ،تیغۀ اره را روی خط بگذارید و آن را به آرامی و با فشار كم حركت دهید تا یك

شیار كوچك ایجاد شود( ،شكل .)1-13

تیغۀ اره را از روی قطعه بردارید و شیار ایجاد شده را بررسى كنىد .شىار اىجاد شده باىد روی

خط قرار داشته باشد.

در صورت صحیح قرارگرفتن شیار ،اقدام به برش تسمه کنید (،شکل .)1-14

شکل  -1-13شروع كار با كمان اره

عمــل برشكاری را طوری انجام دهید كه تیغه اره از مســیر خطكشــی شــده خارج

نشود .پس از برىدن قطعه اول  ،گىره را باز كنىد و محل خطكشى شده مربوط به قطعه دوم
راهمانند قطعه اول برش دهىد.

پس از بریدن دو قطعه ،گیره را باز كنىد و باقی ماندۀ تســمه را از آن خارج نمایید و آن

را در محل مناسب بگذارىد.

شکل  -1-14برش تسمه

نكات اىمنى
 هرگز دندانههاى تىغه اره را با دست لمس نكنىد.
 در هنگام اره كارى از ضربه زدن به تىغه اره ىا از انجام كارهاىى كه موجب وارد شدن ضربه به تىغه مىشود خوددارى كنىد.
 هنگام كار هرگز شوخى نكنىد.

سوهانکاری
ســوهان کاری عبارت از براده برداری از سطح فلز اســت كه به وسیلۀ ابزاری به نام سوهان

انجام مىشــود .ســوهانها از جنس فوالد سخت ســاخته شــدهاند و دندانههای ریزی به نام آج

دارند .حجم برادهبرداری در سوهانکاری خیلی قابل توجه نیست ،به همین دلیل آن را «ساییدن»

مینامند(،شكل .)1-15

شکل -1 -15سوهان كارى
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سوهـــــانها در شکلها و انــــدازههای متفاوت ساخته میشوند و هـــــریک از آنها کــــــاربرد خـــــاص خـــــود را دارند

شكلهاى(1-16و .)1-17

شکل ( 1- 16انواع سوهان)

شکل -1 - 17كاربرد سوهان

شــكل  1-18نمونههایــی از انــواع ســوهان را نمایش میدهــد .قبل از

سوهانکاری قطعه ،از دبیر خود بخواهید تا شیوۀ صحیح سوهانکاری را به شما

		
آموزش دهد.

شکل 18ـ -1شىوه هاى سوهان كارى

نكات اىمنى
 هیچگاه به سوهان ضربه نزنید.
 از ســوهانهایى كه دســته آنها شکسته است به

هیچ عنوان استفاده نکنید.

 سوهان را در محىط مرطوب قرار ندهىد.
 برای تمیز كردن ســوهان ازبرس سیمی استفاده

كنىد (شكل .)1-19

در هنگام برش کاری ،سوراخ کاری ،سنبادهکاری
و ســوهانكارى ،کام ًال مراقب باشید که لبه های تیز

فلز ،موجب خراشیدگی پوست شما نشود.
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شکل  -1-19تمىزكردن سوهان

کار کالسی

مرحله سوم :سوهانكارى
قطعههای بریده شده را به صورت شکل ( )1-20به

گیره ببندید و سوهانکاری كنىد.

توجه داشته باشید كه بعد از بستن قطعه گىره  ،آن

را كنترل كنید باىد قطعه كمی بیرون از گیره قرار گىرد
و كام ًال تراز باشد .پس از باز کردن قطعه ،سطح دیگر

را سوهانکاری نمایید(شكل.)1-20

شکل  -1 - 20سوهان كارى

سوهانکاری را مرتب ًا به وسیلۀ گونیا کنترل كنىد ،

قطع ه کامالً گونیایی باشــد (شكل  .)1-21این عمل موجب مىشود تا اضالع قطعهکار بر

یکدیگر عمود قرارگىرند .

پس از ســوهانکاری ســطوح جانبی تسمه ،قســمت رویی و زیری تسمهها را تا حدی

سوهانکاری کنید که اضالع قطعه ها به اصطالح سفید شوند ،یعنی زنگزدگی سطح قطعه
برطرف گردد.

شکل  -1 - 21كنترل قطعه

پس از سوهانکاری تمام سطوح ،لبههای تیز قطعهها را هم به آهستگی سوهانکاری كنىد

تا تیزی لبهها از بین برود .این عمل را پلیسهگیری مینامند.

خمکاری
یکی از روشهای تغییر شکل فلزات اجراى عملیات خمکاری روى فلز است .در این روش با اعمال نیروهای مناسب بر روی فلز ،قطعه،

مورد نظر را بوجود مىآورند .معموالً ورقهای کوچک و نازک را با استفاده از چکش و گیره خمکاری میکنند(شكل.)1-22

		

ب) خمكارى با انبردست و چكش
الف) خمكارى با دست و چكش الستىكى
شکل  22ـ  -1انواع روشهاى خمكارى

ج) خم كارى با چكش
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همانطوری که در شــکل ( )1-22مالحظه میکنید ،برای خمکاری ورقها باید از وســایل مناسبى استفاده کنید که به قطعه آسیبی

نرســد .این روش خمکاری خیلی دقیق نیســت  .برای خمکاری دقیق و با ابعاد بزرگتر از دســتگاههای مخصوص و مجهز خمکاری
استفاده مىشود (شكل.)1-23

نكات اىمنى
 برای برشکاری و خم کاری ورقها ،حتم ًا از دستکش ایمنی استفاده کنید.
 از قرار دادن قطعات کوچکی که از ورق ساخته شدهاند در جىب لباس كار خودداری کنید.

شكل  -1-23غلطكهاى دستگاه خمكارى

 قبل از خمکاری و ضربه زدن به ورق از محکم بودن قطعه كار روى گیره اطمینان حاصل کنید.
خمکاری مفتولها
نــوع خمکاری برای مفتول ،بــا توجه به اندازۀ قطــر آن ،انتخاب

میشــود .اگر قطــر مفتول کم و خم مورد نظر ،نود درجه باشــد عمل
خمكارى به وســیلۀ گیــره و چکش امکانپذیر اســت .برای خمهای
فُرمدار باید از قالبهای ساخته شده استفاده کنید(شکل .)1-24

شکل  -1- 24خمكارى با قالب

کار کالسی

مرحله چهارم :خم کاری میلۀ مس وار و سوهان کاری آن
مواد مصرفی :میلۀ مس وار یا میله مشــابه آن به طول پنجاه ســانتی متر (میتوانید از میله های مشابه ،مانند میلۀ آویز لباس ،به جای

میلۀ مس وار استفاده کنید ،لوله آهنى به قطر حدود  10مىلىمتر و طول  10سانتىمتر).

ابزار :گیره ،چکش ،انبردســت یا دم باریک ،ســوهان (درصورت امکان سوهان ســه گوش کوچک) ،کمان ا ّره یا ا ّره مویی با تیغۀ

مخصوص برش فلز ،درىل ،مته ،سنبه و ماترىس ،آچارسه نظام ،پاىه درىل.

 -1یک سر میلۀ مس وار را که طول آن پنجاه سانتی متر است ،با استفاده از چكش و گىره مطابق شكل  1-25خمکاری نمایید.

شكل  -1-25مىله مسوارخم كارى شده
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 -2سر دیگر میلۀ مس وار را برای اتصال سیم المنت (رشته حرارتى) به آن آماده نمایید:

در فاصلۀ ســه میلی متری نوک دیگر میله ،توســط ا ّرۀ آهن بر یا ا ّرۀ مویی (با تیغۀ مخصوص برش فلز) یا با لبۀ تیز سوهان سه گوش،

شیاری به عمق نصف ضخامت میله ایجاد کنید.

چنانچه روش دیگری برای اتصال میلۀ مس وار به لوله و اتصال ســیم المنت به میلۀ مس وار به نظرتان می رســد ،آن را پیشــنهاد

دهید(شكل .)1-26

شكل  -1-26دوروش جهت آمادهسازى سر مىل ه مسوار

سوراخکاری
سوراخکــــاری به دو شیوه امکانپذیر است .سوراخکــــاری با دستگاه دریل كه به کمک ابــــزاری به نــام مته انجــام مـیشود
(شكل  .)1-27متهها با توجه به کاربردهای متعددى كه دارند ،در اندازههای مختلف ساخته میشوند .اندازۀ قطر و نوع هر مته روی

آن نوشته میشود.

روش دیگری كه برای سوراخ كاری مواد نازک ،مانند ورق های فلزی و غیر فلزی به كار می رود ،روش «پانچ» است .دراین روش

از ابزارى به نام سنبه  -ماترىس استفاده مى كنند .با وارد كردن فشار سنبه بر ورق كه دارای لبه های تیز هستند سنبه به داخل ماتریس

شده و سوراخ كاری انجام میشود(شكل.)1-28

شکل  1 - 28سوراخکاری با دستگاه پانچ

شکل 1 - 27سوراخکاری با درىل

برای جلوگیری از سر خوردن نوك مته ازروی قطعۀ كار ،در شروع سوراخ كاری ،به وسیلۀ ابزارى به نام سنبهنشان یک فرورفتگی

كوچک روی قطعه ایجاد مىكنند ،تا نوک مته در آن قرار گیرد(شکل  29ـ .)1

الف) سنبه نشان

ب) اىجاد فرورفتگى
شکل  29ـ 1

پ) شروع سوراخكارى
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برای انجام سوراخکاری ،پس از اىجاد حفره به وسىله سنبه نشان  ،متۀ مناسب را انتخاب کنید (شكل  .)1-30سپس آن را در سه

نظام دریل قرار دهید و به وسیلۀ آچار سه نظام آن را محکم کنید(شكل  ،)1-31سپس برای سوراخکاری اقدام نمایید (شكل -1-32

ىك نمونه سه نظام خودكار را كه براى محكم كردن به آچار نىازى ندارد نشان مى دهد.

شکل  -1- 30مته

شکل  -1-32سه نظام خودكار

شکل  - 1- 31آچار سه نظام

همچنىن میتوانىد دریل دستی را روی پایههای مخصوص سوار كنىد و سوراخکاری را انجام دهىد (شكل 		 .)1-33

نكات اىمنى
قبل از روشن کردن دریل از محکم بودن مته اطمینان حاصل کنید.
در هنگام روشن کردن دریل آن را از بدن خود دور نگهدارید.

		

در هنگام روشن بودن دريل ،هیچگاه به مته دست نزنید.

برای متوقف كردن حركت سهنظام ،پس از خاموش کردن درىل ،از دست استفاده نکنید.

شکل -1 -33درىل دستى روى پاىه

در هنگام كار با دریل ،باىد آستین های لباس كار بسته باشد(جمع شده باشد).
کار کالسی

مرحله پنجم :ساخت سنبه
مواد مصرفی :لولۀ آهنی به قطر حدود  10میلی متر و طول حدود  100ميلىمتر.

ابزار :گیره ،کمان ا ّره ،سوهان

برای ایجاد ســوراخی به قطر حدود ده میلی متر داخل ِدر بطری ،از ابزار پانچ اســتفاده می شــود  .در اىن مرحله مىخواهىم ىك

ابزار پانچ بســازىم .ىادآور مىشوىم ،پالستىك نرم است و براى سوراخكارى آن نىازى به ماترىس ندارىم  ،لذا فقط ساخت سنبه كفاىت
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مىكند .مراحل ساخت سنبه به شرح زىر است:

لوله ای آهنی به قطر حدود ده میلی متر و به طول ده ســانتی متر تهیه کنید .از این لوله ها در ســاخت میلۀ اصلی برخی از لوســترها

استفاده می شود .پس از بستن آن به گیره ،دور تا دور لبۀ یک سر آن را با سوهان تیز کنید(شكل .)1-34

الف) لولۀ آهنی پىش از سوهان کاری

ب)لولۀ آهنی هنگام سوهان کاری

پ) لولۀ آهنی پس از سوهان کاری

شکل  -1 - 34سوهان كارى لولۀ آهنى

توجه:ساخت یک پانچ برای استفاده تمامی اعضای یک گروه كافى است،
ولی همۀ اعضای گروه باید در ساخت یک سنبه(پانچ) ،مشارکت کنند.

نكات اىمنى
برای سوراخ کاری در بطری ،از مته و دریل استفاده نكنىد ،زىرا به علت نازک بودن مقطع سوراخ کاری  ،احتمال گردش ناگهانی

ِدر بطری وجود دارد كه ممكن است موجب بریدگی دست شود.
میتوانید بــا راهنمایی دبیر خود و با رعایت نکات ایمنی ،به

جاى ســنبه یک لولۀ فلزی را گرم كنىد وبرای سوراخ كردن ِدر

بطری ،استفاده نمایید.

پرچکاری
یكــی از روش های اتصال قطعات بــا ضخامت کم ،روش

پرچکاری ست .پرچکاری با روشهای گوناگونى انجام مىشود.
روشــی که بىشتر برای ورقها بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد

كاربرد «پرچ میخی» است(شکل.)1-35

شکل  -1- 35پرچكارى
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Sex Bolts

Sex Bolts

Hanger Bolts

Mating Screws
Sex bolts (a.k.a. barrel nuts or
Sex bolts (a.k.a. barrel nuts or
Hanger bolts have wood
Mating screws have a
Chicago bolts) have a female
Chicago bolts) have a female
thread
on
one
end
and
shoulder that matches the
thread and are used for
thread and are used for
machine
thread
on
the
other
bolts
through boltingOval
applications
Flat
y Hex through bolting
Nylon
Insert Lockdiameter of the sexJam
applications
end
they are
used
with.
ANut
countersunk
head with a flat where
A countersunk
headon
with a
a head is desired
Types
rn version where
of a a head
A nutiswith
a nylon
A hex
nut
with a reduced
desired
on insert to
top.
rounded
top.
both sides
of the joint.
hex nut.
prevent
height.
both sides
of thebacking
joint. off. Also
Head Styles
Abbreviated FH Head Styles
Abbreviated OH or OV
referred to as a Nylock.

H

Mating Screws

Hang
Mating screws have a
thre
shoulder that matches the
machin
diameter of the sex bolts
Pan
they are used
with.
A slightly rounded head with
A
short vertical sides.
Abbreviated PN

اتصال به وسیلۀ پیچ-8
 با توجه، پیچها.پیچها قطعاتی هستند که روی بدنۀ آن ها شیار مارپیچ وجود دارد و برای اتصال دو قطعه به یکدیگر به کار میروند

 در این پودمان به. نام برد،  براى مثال مىتوان پىچ هاى سر ششگوش.به مشــخصاتى كه دارند در انواع متفاوت دســتهبندی میشوند

(شكل
شود
.)1-36
نhead.
آwith
كاربرد
موارد
درwith
مختصری
اطالعات
A countersunk
headAlso
withreferred
a flat to
A countersunk
head
with می
a ofاشاره
rounded
head
with پیچ ها و
An extra
head
a
A Types
six sided nut.
A heavier
a A slightly
Aها
nut
nylon
Aمورد
hexwide
nut
awith
reduced
Nut
A countersunk
headpattern
with a version
flat
A countersunk
headawith
a insertAto
slightly
rounded
head
with
A domed
A hexagonal
head
AAn
hexextra
headwide
withhead
builtwith
in a
A
top. Acorn
rounded
short
vertical
sides.
rounded
top.
as a Finished
Hex Nut.
standardtop.
hex nut.
prevent
backing
off. Also short vertical
height.
top.
rounded
top.
sides.
rounded
top. Styles
Abbreviated
RH
Abbreviated
HH
or
HX
washer.Head
A nut with a domed top over Abbreviated
Acorn nutsFH
are
a
high
crown
Nut
Types
Abbreviated OH or OV
Abbreviated
Head
Styles
referred to asPN
a Nylock.
Drive Types
Flat
Hex

ng

ngs’ for hand
ning.

ex

Oval Hex
Heavy
Flat

Pan
Nylon
Oval Insert Lock
Round

Cap

the end of the fastener.

FlatHeavy Hex

type of cap nut, used for Abbreviated FH
appearance.

Oval
Nylon Insert Lock
Round

Truss
Pan Jam
Hex

Abbreviated OH or OV

Pan
Hex

Sl

Abbreviated PN

Flat
ButtonHex Washer
Slotted

Socket
Cap
Truss
Hex
Washer

Jam

Truss
Hex Washer

Oval

head
with a flat
A countersunk
head
with
a
A slight
Round
Hex
Hex
Washer
Slotted
Hex
Washer
Aasmall
cylindrical
head
using
aA countersunk
rounded
head
Phillips
and
Slotted
Combination
Soc
A countersunk
headpattern
a flat
head
with
aLock
slightly
rounded
with
An
extra
widewith
head
with
Also referred
to A heavier
version A
ofcountersunk
a A domed
A nut
with
aJam
nylon
insertA to
A hex
nut
with
reduced
head.
A hexagonal
head
AFrearson
hex
head
built
inaA low-profile
A hex
headAcorn
with
built inand
Phillips
Frearson
Slo
Wing
Cap
Nylon
Insert
Hexwithhex
Heavy
Hex
Nylon
Insert
Lock
Jam
top.
rounded
top.
sh
A domed
head.
Asocket
hexagonal
head
A hex
with
built in A combination
A hex head
with built
drive.
using
ahead
socket
drive.
An
X-shaped
drive.
Aover
slot
inدوسوى
the
head.
of
slotted
andin A A
hex
top.
rounded
top.
short
vertical
sides.
rounded
top. top
d Hex Nut.
standard
nut.
prevent
backing
off. Also
height.
Abbreviated
RH
Abbreviated
HH
or
HX
washer.
washer
and
a
slot.
چهارگوش
مهره
گوش
شش
مهره
گوش
سرشش
پىچ
استوانه
آلن
پىچ
سرتخت
پىچ
سرتخت
چهارسوى
پىچ
An
X-shaped
drive.
slot
in
ee
Square
Prevailing
Torque
Lock
A
nut
with
‘wings’
for
hand
A
nut
with
a
domed
Acorn
nuts
are
a
high
crown
A
nylock
nut
with
a
reduced
A six sided nut. Also referred to A heavier pattern version of a Abbreviated
A nut withRH
a nylon insert to Abbreviated
A hexHH
nutorwith
a reduced
Abbreviated
FH
Abbreviated
OH
or
OV
A
HX
washer.
washer
and
a
slot.
Abbreviated the
PH end of the fastener.Abbreviated
SL of cap nut, Abbreviated
Phillips
drives.
FHsided nut.
Abbreviated
OH ortoOV
Abbreviated
PN
referred
aslock
a Nylock.
d to be driven Abbreviated
A
four
A
non-reversible
nut
used
PH
Abbre
tightening.
type
used
for
height.
as a Finished Hex Nut.
standard hex nut.
prevent backing off. Also
height.
eate a threaded
for high temperature applica- referred to as a Nylock.
appearance. Abbreviated combo
le.
tions.

Drive Types

Socket Cap

Button

Round

Hex

H

Socket
Cap
Button
A small cylindrical
low-profile
rounded head
Hex head usingA asmallAcylindrical
Hex Washer
Slotted
Hex Washer A domed head.
A hexagonal
head
A he
head using a One
A low-profile
rounded head
Way
Square
One
WayTorx
Sq
A hexagonal
head
A hex
head
with built
in
A hex head with builtSlotted
in
Wing
Cap
Acorn
socket drive.
using
aPhillips
socket
drive.
and
Frearson
Combination
Socket,
H
rt Jam Lock A domed head.
Flange
Tee
Square
Prevailing
Torque
Lock
Abbreviated
RH
HH
orpattern,
HX
socket
drive.
using
a
socket
drive. Also known
Installs
with
a
normal
slotted
as
Robertson
drive.
AAbbreviated
six-pointed
star
مهره
واشردار
مهره
واشردار
گوش
ش
سرش
پىچ
سرگرد
آلن
پىچ
سرگرد
سوى
دو
پىچ
سرگرد
چهارسوى
پىچ
A nutخروسكى
with
‘wings’
for handAbbreviated
A nut گوش
with
aشش
domed
top over
Acorn
nuts
are
a high crown
with
a
reduced
Abbreviated
RH
HH
or
HX
washer.
washer
and
a
slot.
Installs
with
a
normal
slotted
Also
known
a
An
X-shaped
drive.
A
slot
in
the
head.
A
combination
of
slotted
and
A
hexagonal
pling
Castle
Slotted
Cap
Acorn
Nylon
Insert
Jam
Lock
A nut withWing
a built
in washer
A nut designed
to be but
driven
A four
sided nut.Abbreviated
A non-reversible
lock nut
used
driver
can
not
be
removed
SQ
or
SD.
specifically
designed
to
tightening.
the
endnuts
of the
fastener.
type of cap
nut, used PH
for
ght.
driver but
can not
be removed
Abbrevia
Abbreviated
Phillips
drives.
an Alle
are long nuts A nylockSlotted
Castle
arehand
used in into
nuts
are used in A nut with
A nut
with
domed
over special
Acorn
nuts are a Abbreviated
high crown SL for high temperature
nut with
a reduced
like‘wings’
flange.for
wood
toa create
atop
threaded
applicaمهره
وappearance.
انواع پىچ-1-36
شكل
without
tools.
prevent
cam-out
without
special
tools.and stripped
Abbreviated
combo
ect pieces of
conjunction
with a cotter pin the end ofhole.
conjunction
tightening.
the fastener.
type of cap nut, used for
height.with a cotter pin
tions.
heads.
or other male
on drilled shank fasteners to
on drilled shank fasteners to
appearance.
ners.
prevent loosening.
prevent loosening.
Round

Socket Cap

1

Button

A small cylindrical head using a
A low-profile rounded head
socket drive. Tee
using a socketSquare
drive.
nge
K-Lock
or Kep
uilt in washer
A nut designed to be driven
A four sided nut.
Flange
Tee
A nut with
an attached
ange.
into
wood
to
create
a
threaded
A nut with a built in washer
A
nut designedexternal
to be driven
free-spinning
tooth
hole.
like flange.
into woodlock
to create
a threaded
washer.
hole.

2

or Kep

an attached
external tooth
asher.

Coupling
Coupling nuts are long nuts
K-Lock
or Kep
used to connect pieces of

 پیچهای.پیچهــا را مىتــوان از روی ظاهر آنها شــناخت

Washer Types
ضخامت کم مانند ورقها
 باcylindrical
اتصال قطعات
براى
خودكار
A small
head using
a ًالAمعمو
low-profile
rounded head
Socket Cap

Button

socket drive.

using a socket drive.
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One
WayLock
Square
Torx
Prevailing
Torque
Coupling
Castle
Slotted
Installs with alock
normal
slotted
Also
known as Robertson
drive.
Aاىن
six-pointed
pattern,
شکل
.هستند
باز
شیارهای
دارای
ها
نوع
.روند
چ
پی
یstar
کار م
ب ه
A non-reversible
nut used
Square
Prevailing
Torque
Lock
Coupling
nuts
are
long
nuts
Castle
nuts
are
used
in designed to
Slotted
nuts
are
used
in
but can not applicabe removed
Abbreviated SQ or SD.
specifically
fordriver
high temperature
on drilled
 به2  پیچ خودکار و پیچ شمارۀ1 شــمارۀ
پیچshank
،پىچfasteners
نوعheads.
دوto 1 ـ37
prevent loosening.

sided pieces
nut. of
Aconjunction
non-reversible
lock
nut used
usedAtofour
connect
with
a cotter
pin
without
tions.special tools.
for
temperature
applicathreaded rod or other male
onhigh
drilled
shank fasteners
to
tions.
fasteners.
prevent
loosening.

Flat

conjunctionprevent
with a cotter
pinand stripped
cam-out

Fender

Finishing
Flat

.پیچ معمولی یا پیچ رزوه آهن معروف است را نشان مىدهد

Fe

A flat washer, used to distribute An oversize flat washer used
to washer,
A washer
to obtainAn
a oversize
The
A flat
used toused
distribute
fla
load. Available in SAE, USS and
further distribute loadload. Available
‘finished’
look.USS
Usually
wash
in SAE,
and used further
di
Washer
Typesotherwith
other patterns.
on
soft materials.
oval head screws. especially
and
Copyright © 2000-2013especially
Bolt Depot Inc.
patterns.
o

برای استفاده از پیچهای خودکار باید ابتدا قطعه را به وسیلۀ

Castle
Slotted
Copyright © 2000-2013 Bolt Depot Inc.
Castle nuts are used
Slotted nuts are used in
موردin را در محلCastle
سپس پیچ خودكار
Coupling
Slotted
conjunction with a cotter pin
conjunction with a cotter pin

،متۀ مناسب ســوراخ كنىد

انواع پىچها
Coupling
nuts-1-37
are longشکل
nuts
Castle nuts are used in
A nut with an attached
Slotted nuts are used in
threaded rod or other male
on drilled shank fasteners to
shank
fasteners
to
usedon
todrilled
connect
pieces
of
conjunction with a cotter pin
free-spinning external tooth
conjunction with a cotter pin
fasteners.
prevent loosening.
prevent
loosening.
threaded rod or other male
on drilled shank fasteners to
lock washer.
on drilled shank fasteners to
Flat Tooth prevent
Fender Tooth Lock
Finishing
Spl
External
Lock loosening.
Internal
Square
fasteners.
prevent loosening.
External
Tooth
Lock
Internal
A flat washer,
used
to
distribute
An oversize
flat washer
used to ‘teeth’
A. washerAused
to shaped
obtain awasher. The most
c
A washer with external ‘teeth’
.
A washer
with internal
square
A washer
with
external
‘teeth’.
A washerDoc
wit
load. Available
SAE, USS
and
load
‘finished’ look. Usually used
washer used
Used to in
prevent
nuts
and boltsfurther
Useddistribute
to prevent
nuts and bolts
ou
Used to prevent nuts and bolts Used to preve
other patterns.
soft backing
materials.
with oval head screws.
and bolts frt
from backing out. especially onfrom
out.
from backing out.
from b

.نظر ببندىد

d1متهای که از آن برای پیچهای خودکار اســتفاده میشود باید از قطر

.)1-38  کوچکتر باشد(شكل،d2 بزرگتر و از قطر
Copyright © 2000-2013 Bolt Depot Inc.

 انتخاب مته-1-38 شکل

Ogee
External Tooth
Lock

Sealing
Internal Tooth
Lock

Square
Ogee

Thick,
diameter,
iron
A soft
neoprene
washer
A washer
withlarge
external
‘teeth’cast
.
A washer with
internal
‘teeth’
.
A square
shaped washer.
Thick,
large diameter,
cast iron
washers
with
curved or
bondednuts
to aand
metal
backing.washers with a curved or
Used to prevent
nuts
anda bolts
Used to prevent
bolts
sculpted
appearance.
Typically from
Used
to sealout.
out air/watersculpted
or
from
backing
out.
backing
appearance. Typically
used in dock and wood
dampen noise and vibration.used in dock and wood
Copyright © 2000-2013 Bolt Depot Inc.
construction.
construction.

 یعنی پیچ، با این عمل سوراخ مشابه مهره. دندهکاری شــود، با قالویز،  ســوراخ، باید بعد از ســوراخکاری،برای پیچهای معمولی
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. عمل مىكند،داخلی

SeD

Dock
washe
A soft
neo
outsidetodia
bonded
thicker
Used to sealt

dampen noi

C

Ogee

Thick, large diameter, cast iron
washers with a curved or
sculpted appearance. Typically
used in dock and wood
construction.

Sealing

A soft neoprene washer
bonded to a metal backing.
Used to seal out air/water or
dampen noise and vibration.
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اندازۀ پیچها:
پیچهای دنده مثلثی ،متداولترین نوع پیچ است و کاربرد فراوانی دارند .اىن پىچها با حرف  Mهمراه یک عدد مشخص مىشوند.

 Mنمایانگر نوع پیچ دنده مثلثى میلیمتری و عدد ،نشاندهنده اندازۀ قطر پیچ است.

به طور مثال پیچ  M20ىک پیچ میلیمتری دنده مثلثی با قطر بیست میلیمتر است  .وقتی گفته میشود پیچ شش میلیمتر ،منظور همان

پیچ با قطر شش میلیمتر است.

نكته
هنگامی که یک پیچ را باز و بسته میکنید حتم ًا

از آچار مناسب اســتفاده كنىد .زىرا در صورت
استفاده از آچار نامناسب ،قسمت آچارخور پیچ

آسیب مىببیند و ممكن است از محل به کار برده

شده باز نشود(شكل .)1-39

شكل  -1-39انتخاب آچار مناسب

پىچهاى چپ گرد بر خالف پىچهاى راســت گرد(معمولى) باز و بســته مىشوند ىعنى به طرف چپ (خالف عقربههاى ساعت) بسته

و درجهت عقربههاى ساعت باز مىشوند.
پرسش

چه وساىلى را مىشناسىد كه در آنها پىچ چپ گرد به كار رفته باشد؟
پاسخ:

نكته
هیچگاه به قسمت رزوۀ پیچ ضربه نزنید.

در هنگام بستن پیچ ،دقت کنید که پیچ دقیق ًا در محل خود قرار گىرد تا به اصطالح دنده به دنده نشود.
پیچها را بیش از حد سفت نکنید ،زیرا موجب هرز شدن پیچ ىا برىدن آن خواهد شد.

21

کار کالسی

مرحله ششم :سوراخ کاری و خم کاری تسمه پایه
از پایه ساخته شده  ،به منظور نصب دستگاه روی میز و برش قطعات با ضخامت ثابت و با زوایای مشخص ،استفاده می شود.

مواد مصرفی :تســمۀ آهنی بــه عرض  30mmو ضخامت  2mmو طول هــای  180mmو  ،70mmدو عدد پیچ و مهره به طول

حدود ( 40mmدر صورت امکان مهرۀ یکی از آن ها ،خروســکی باشــد) ،دو عدد پیچ و مهره به طول حدود یک و نیم سانتی متر یا دو

عدد میخ پرچ به قطر حدود پنج میلی متر.

ابزار :سوزن خط کش ،خط کش فلزی ،گیره ،کمان ا ّره ،دریل و مته با قطرهای  5mmو  ،8mmگونیا و انبرپرچ.

 -1با توجه به نقشه های شكل ( )1-40و ( ، )1-41تسمه ها را خط کشی نمایید .سپس نقاط مشخص شده برای سوراخ کاری

را نخست با «سنبه نشان» عالمت گذاری و آنگاه توسط متۀ پنج میلی مترى سوراخکاری کنید.

الف) نقشۀ تسمه کوچک تر پایه

ب) نقشۀتسمه بزرگتر پایه
شکل 1 - 40

 -2سوراخ كه مربوط به شیار هشت میلی متری است را توسط متۀ هشت میلی مترى بزرگتر کنید.

 -3مطابق نقشــۀ زیر ،در تســمۀ به طول  ،180mmدو برش به طول  50mmتوسط ا ّرۀ آهن بر اىجاد كنىد .سپس نوار موجود در

شىار را با انبردست جدا نمائىد به اىن ترتىب ،شیاری به عرض  8mmایجاد نمایید.
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شکل  41ـ  -1اىجاد شىار

 -4درون شیار ایجاد شده را سوهان کاری کنید.

صحت
 -5محل های خط چین در تسمه  180mmو تسمه  70mmرا به كمك گىره ،با ضربات چکش با زاوىه  90ºخم نمایید و ّ

زاویه آن را با گونیا کنترل کنید(شكل .)1-42

شکل  -1 - 42خمكارى

 -6توسط سوهان ،پلیسه ها و ناهمواری ها را پرداخت نمایید ،سپس با استفاده از سنباده ،سطح و لبه های

دو قطعۀ تسمه را پرداخت نهاىى کنید(شكل.)1-43

 -7دو قطعه را مطابق شــکل زیر ،با استفاده از انبرپرچ و میخ پرچ ،پرچ کاری یا با پیچ

و مهره به یکدیگر متصل كنىد می توانید مهره مربوط به پیچ نگهدارنده را با چسب در جای

شکل -1- 43قطعات پاىه

خود ثابت کنید (شكل .)1-44

شکل -1 - 44پرجكارى
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آداب و شرایط کار

جهت گىرى كار

اصو ًال در تفكر دىنى هر فعلى كه از انسان صادر

مىشود باىد متضمن سالمت سه عامل مؤثر در آن ،ىعنى

نىت ،برنامه و نتىجه باشد.

خلــل در هرىك از عوامل ســه گانه فــوق مىتواند

موجب به مخاطره افتادن شراىط سالمت كار باشد.
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