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آشنايي با ابزار و طرز استفاده ي صحيح از آن
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توجه!

1- ايمني و دقت در كار 
2- شناخت دقيق ابزار 

3- استفاده ي درست از ابزار
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1-2 مقدمه
براي انجام هركارى به ابزار مربوط به همان كار نياز 
است هرچه ابزار به حد استاندارد نزديك تر باشد، انجام آن 
كار، دقيق تروسريع تر خواهد بود.از ابزار فرسوده استفاده 

نكنيد زيرا فاقد ايمنى كامل است.
در اين واحد كار به صورت خالصه با تعدادى از ابزار و 

موارد استفاده ي صحيح از آن ها آشنا مى شويم.

2–2 آچار پيچ گوشتي
از اين ابزار براي باز و بسته كردن پيچ هايي كه سر آن ها 

شكاف دارد، استفاده مي شود.
به  مخصوص  گوشتي  پيچ  آچار  از  پيچ  نوع  هر  براي 

همان پيچ استفاده كنيد.
آچار پيچ گوشتي انواعي شامل پيچ گوشتي چهارسو، 
دو سو، مربع و... دارد. (شكل 1-2)نمونه اي از آن ها را نشان 

مي دهد.

شكل 2-1

3–2 فازمتر
به كمك اين ابزار مي توان سيم فاز را از سيم نول تشخيص 
داد. هر گاه نوك فاز متر را در داخل يكي ازسوراخ هاي پريز 
يا سرسيمي  بگذاريم و انگشت دست را روي پيچ انتهايي 
دسته ي آن قرار دهيم، اگر المپ آن روشن شد، آن سيم 

فاز است در غير اين صورت، سيم نول است.

شكل 2-2 نمونه اي از فازمتر و ساختمان داخلي آن را 
نشان مي دهد.

شكل 2-2

4-2 انبردست 
اين ابزاربراي نگه داشتن قطعه ي كار و تاباندن سيم هاي 
مي سازد  خاطرنشان  مي رود.  كار  به  يكديگر  به  مفتولي 
براي كارهاي الكتريكي حتماً از انبردست با دسته ي-عايق  
استاندارد استفاده كنيد.شكل 3-2نمونه اي-ازانبردست را 

نشان مي دهد.

شكل 2-3

  هادى
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5–2 َدم باريك 
ازاين وسيله براي گرفتن اجسام كوچك، بيرون آوردن 
بيرون- سرسيم هاو  شكاف ها،گرفتن  ازداخل  ريز  قطعات 

آوردن آن ها از داخل  شيارهاي تنگ  استفاده مي شود. 
هم چنين به كمك  اين  ابزار  سيم  را  خم  مي كنند و به 
شكل دايره يانيم دايره (سؤالي)درمي آورندتا بتوانند زيرپيچ 

بگذارند. شكل 2-4

شكل 2-4

6–2 سيم لخت كن
روكش سيم بي آن كه  كردن  خارج  براي  ابزار  از اين 

سيم را زخمي كند، استفاده مي شود. شكل 2-5

شكل 2-5

7–2 سيم چين
دل خواه  اندازه هاي  در  سيم  بريدن  براي  ابزار  ازاين 

استفاده مي شود. شكل 2-6

شكل 2-6

8–2 آچار فرانسه
براي باز كردن پيچ هاي مختلف از آچار فرانسه استفاده 
مي شود. اندازه ي دهانه ي اين آچار را مي توان به وسيله ي 

پيچي كه روي آچار قرار دارد، كم يا زياد كرد. شكل 2-7

شكل 2-7

9–2 آچار لوله گير
از اين ابزار براي گرفتن انواع لوله و بستن لوازم لوله كشي 
استفاده مي شود. به وسيله ي پيچ و مهره اي كه روي فِك 
براي  را  آن  دهانه ي  مي توان  شده،  ساخته  آن  متحرك 

كارهاي مختلف تنظيم كرد.  شكل 2-8

         

 شكل 2-8

توجه!

پس از اتمام كار ابزار را به آرامي در جاي خود 
قرار دهيد.



24

10–2 طرز ساخت يك سيم سيار ساده 
لوازم مورد نياز

غيرقابل  شاخه  دو  با  رشته  دو  رابط  سيم   –1
1 عدد تعويض 

1 عدد 2– پريز سيار 
1 عدد                   3– سيم چين 

1 عدد 4– فاز متر 
مطابق شكل 9-2 پس از روكش برداري، سر سيم هاي 

رابط را با يك سيم چين به اندازه ي موردنياز كوتاه كنيد. 

شكل 2-9

سپس مطابق شكل 10-2، با يك پيچ گوشتي مناسب 
پيچ دو سوي پريز را باز كنيد تا پريز از هم جدا شود.

مطابق شكل 11-2، با باز شدن پيچ، پريز از وسط به دو 
نيم مي شود كه در اين حالت ترمينال ها و بست رفع كشش 

به خوبي قابل ديدن است.

مطابق شكل 12-2 ، سرسيم هاي رابط را از زير بست رفع 
كشش عبور دهيد تا جايي كه روكش اصلي سيم رابط زير 

بست رفع كشش قرار گيرد. 

شكل 2-12

مطابق شكل 13-2 پس از قرار گرفتن روكش اصلي سيم 
رابط در زير بست رفع كشش، پيچ هاي آن را محكم كنيد.

سپس مطابق شكل 14-2، سرسيم هاي رابط را كه قبًال 
قلع اندود شده است ، در زير پيچ هاي ترمينال پريز قراردهيد. 
پس از قرار گرفتن سر سيم ها درزير پيچ هاي ترمينال، آن ها 

را با يك پيچ گوشتي مناسب محكم كنيد.

فعاليت عملي

شكل 2-10

شكل 2-11

شكل 2-13
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مطابق شكل 15-2، دقت كنيد كه سر سيم هاي رابط 
قدري بلندتر در نظر گرفته شوند. دراين شكل به خوبي در 
اين شكل، به خوبي اندازه ي روكش كابلي كه در زير بست 

رفع كشش قرار گرفته ديده مي شود.

مطابق شكل 16-2 دو طرف پريز را روي هم قرار دهيد.

و با بستن پيچ آن، كار ساخت سيم سيار را تمام كنيد. 
نظير شكل 2-17

11–2پريز ها (برق،تلفن،آنتن)
به  كنيم  استفاده  الكتريكي  انرژي  از  اگربخواهيم 
وسيله اي به نام پريز نياز داريم تا اين انرژي الكتريكي را 
به لوازم خانگي برقي برسانيم. پريزها به صورت رو كار و 
توكار هستند و درانواع  تك فاز و سه فاز ساخته مي شوند. 

شكل 18-2 چند نوع پريز را نشان مي دهند.

12–2 كليد
كليد  از  الكتريكي  جريان  كردن  وصل  و  قطع  براي 
انواع  كاربردشان،  به  توجه  با  مي كنيم.كليد ها،  استفاده 
پل،  دو  كليد  پل،  تك  كليد  مانند  دارند.  مختلفي 

كليدكولر آبي و كليدهاي كنترلي جديد.
شكل19-2 چند نوع كليد را نشان مي دهد.

     

شكل 2-14

   كليد يك پُل   كليد دوپُل  كليد كولر آبي 

شكل2-18

شكل2-19

شكل 2-16

شكل 2-17

شكل 2-15

توجه!

سعي كنيد هنگام روپوش برداري از روي سيم هاي 
افشان حتي يك رشته سيم هاي آن قطع نشود.
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- مولتي متر ديجيتالي 
با پيشرفت الكترونيك و قرار دادن نمايشگر هفت 
قطعه اي امروزه(به جاي محرك عقربه ي مولتي متر 
و پايين آمدن قيمت، سادگي قرائت داشتن حجم 
كم، دقت و سرعت باال) از مولتي مترهاي ديجيتالي 
مولتي متر  نوع  دو  اين  مي شود.  استفاده  بيشتر 
شكل  ديگرند.  يك  مشابه   قسمت ها  از  بعضي  در 

2-21

شكل 2-21

- وسايل اندازه گيري 
مولتي متر يا آوامتر

دستگاهي كه بتواند چند كميت مختلف را اندازه 
بگيرد مولتي متر ناميده مي شود. 

قرار  استفاده  مورد  زير  نوع  دو  در  مولتي متر 
مي گيرد:

1- عقربه اي
2- ديجيتالي 

- مولتي متر عقربه اي 
با اين دستگاه مي توان آمپر، ولت و اهم را اندازه 
گرفت. در شرايط بي برقي مدار، از سيستم اهم متر 
آن (عيب يابي) برا ي پيدا كردن اتصال كوتاه و قطع 

مدار، استفاده مي شود. مطابق شكل 2-20

بيشتر بدانيد 2

شكل 2-20
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13-2–آشنايي باطرح ميز كارگاه لوازم خانگي 
و چيدمان آن 

گروه  يك  براي  خانگي  لوازم  كارگاه  ميز  ابعاد  و  اندازه 
ساخته مي شود. 

بهتر است برا ي گروه هاي سه نفره طول ميز 160 سانتي 
متر و براي گروه هاي دو نفره طول ميز 120سانتي متر انتخاب 
شود تعداد ميزهاي ساخته شده را، بستگي به تعداد هنرجويان 
و اندازه كارگاه مطابق شكل  24-2 و شكل 25-2 به شكل 
U، چيدمان كنيد در اين حالت ميز هنر آموز يا استاد كالس 
را دردهانه U  و صندلي هنرجويان را در اطراف U قرار دهيد 
به گونه اي كه هنرجويان و استاد به صورت مستقيم در ديد 

يكديگر قرار گيرند.

شكل 2-22

شكل 2-23

شكل 24-2 صفحه كنترل و لوازم حفاظتي ميز هنرجويان 
را نشان مي دهد. براي ساخت پانل از لوازم موجود درهنرستان 
مي توان استفاده كرد. در ضمن اين ميزها را مي توان در كارگاه 

گل سازي و آشپزي مورد استفاده قرار داد.

 

كنترل قطع و وصل برق ميز كار هنرجويان از پانل ميز 
استاد مطابق شكل 25-2 صورت مي گيرد.

شكل 2-25

- حفاظت و ايمني در برق 
- آثار برق گرفتگي در بدن انسان 

برق گرفتگي به دو عامل زير بستگي دارد.
الف) جريان عبوري از بدن

ب) اختالف پتانسيل براي برقراري جريان 
چون مقاومت بدن اشخاص با يكديگر فرق دارد، شدت 

برق گرفتگي در افراد متفاوت است. 
تأثير جريان هاي مختلف در بدن انسان:

قابل   – دست ها  بي حسي   ← ميلي آمپر  جريان 10   -1
تحمل.

بي حسي شديد و انقباض  2- جريان 20 ميلي آمپر ← 
عضالت – تنگي نفس.

3- جريان 50 ميلي آمپر ← خطرناك – بندآمدن تنفس و 

آمپرمترالمپ خبر

قسمت المپ
فيوز

ولتمتر

f1 كليد

پريز110پريز220

فيوزهاي مينياتوري

شكل 2-24
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لرزش قلب.
4- جريان 100 ميلي آمپر ← خطر جاني – ايست قلبي

- ولتاژ خطر 
اگر مقاومت بدن انسان را حداقل 1300 اهم در نظر 
بگيريم، ولتاژي كه مي تواند جريان 50 ميلي آمپر را از بدن ما 

V = I. R عبور دهد برابر است با                      
 = V = 1300  ×  0/50   ولت
 براي جلوگيري از برق گرفتگي بايد نكات ايمني زير را رعايت
:كنيد

زير پاي خود ورق الستيكي( نارسانا ) قرار دهيد.

كفش هايي باكف الستيكي بپوشيد.
كال تمام بدن خود را در برابر برق عايق كنيد.

14-2 سؤالي كردن سرسيم 
براي اتصال بهتر سيم هاي مفتولي ابتدا به اندازه ي 8 
ميلي متر روپوش سرسيم را برداريد سر آن را به شكل عالمت 
سؤال درآورده مطابق 26-2 سپس جهت عالمت سؤال را هم 
جهت با گردش پيچ  ( راست گرد يا چپ گرد ) مطابق شكل 
26-2 زير پيچ قرار دهيد تا در هنگام چرخش پيچ اتصال 

سيم توسط پيچ محكم گردد.

65 ولت
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شكل 2-26


