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اما با ابزار آالت  میکار کن قیابزاردق یدر فضا میاست که بخواه ی شدن ایآ
 م؟ یآشنا نباش  قیابزار دق

 قیمهم از ابزار آالت ابزار دق لهیوس نیآچار اول 1#

استاندارد   رینوع آنها، آچار لوله گ نی تر  جیدارند و را ی ها انواع مختلف  آچار
 .است

 استاندارد ریآچار لوله گ 1-1#

 

  استاندارد  ریله گآچار لو یاجزا

است که باعث محکم شدن  زیر یآچار شامل فک و پاشنه با دندانه ها نیا
 نیا لهیلوله ها به وس نیتر ی قلی و ص صاف  و  شودیلوله در دهانه آچار م 

باز و بسته   یکه برا دیداشته باش توجه .شوندی باز و بسته م ی آچار به راحت
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  ی دگییسا باعث آچار استفاده کرد چون نیاز ا دیو مهره ها نبا چیکردن پ
 .گرددیآن م

 استاندارد  ریاستفاده آچار لوله گ نحوه

  دو فک قرار داده و نیساده است ابتدا لوله را ب اریآچار بس نیاز ا استفاده
تا لوله در آن محکم   میدهیم رییفاصله دو فک را تغ  میتنظ چیبا پ سپس
 .در هنگام حرکت رو به شخص باشد دیباز آچار با دهانه .ردیقرار بگ

 آچار فرانسه 1-2#

  مهم و شودیمختلف استفاده م  یبا اندازه ها یمهره ها یآچار برا نیا
استفاده آچار   نی مهره است تا در ح یقرار گرفتن آچار رو حینکته صح نی تر

باز کردن   اینصب و   یهمزمان آچار لوله و فرانسه برا بیترک از .در نرود
 .شودیمثل بوش ها، فشارسنج ها و دما سنج ها استفاده م ی اتصاالت
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 آچار مرکب  1-3#

مهره   چاندنیپ ی سر بسته برا از دو سر باز و بسته است که یمدل دارا نیا
ر  آچا نیا تی مز .شودیهستند استفاده م شتریب یروین ازمندیکه ن یی ها

از   ادیز یرویاست که در هنگام وارد کردن ن نینسبت به نوع فرانسه در ا
باز و  یباز با همان اندازه سر بسته است و برا سر .رود یمهره در نم یرو

 .گرددیشل شده از آن استفاده م یبسته کردن مهره ها 

 

 ی آچار چکش 1-4#

 کی آن گریآچار مشابه سر بسته آچار مرکب است و سر د  نی سر ا کی
  یی ضربه زدن با چکش و باز کردن مهره ها یبرا هست که یبلوک فوالد

 .شودیکرده اند، استفاده م ر یکه سفت شده و گ
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 یخیآچار سر م 1-5#

آن را درون  توانیم  است که کیمخروط بار کی آچار به صورت  نی ا دسته
 .سوراخ فلنج قرار داد و آن ها را تراز کرد

 

 در استفاده از آچارها  ی من یا نکات 

 .کار با تمام آچار ها در نظر گرفت یبرا دینکات را با نیا

بزرگتر از   زی سا د،یاندازه آچار را متناسب مهره خود انتخاب کن نیبهتر •
 .اوردیبه بار ب  بیکار در رفته و آس نیآچار در ح شودیمهره باعث م

چون ممکن است باعث هرز  دیوارد نکن چیاز حد به پ شیب فشار •
 .شدن آن شود

 .دیدور کردن آچار از بدن، آن را به سمت خود بکش  یجا به •
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ابزار مهم از دسته ابزار  نیدوم یگوشت چیپ 2#
 قی آالت ابزار دق

ها   ی گوشت چیاست، پ یکاربرد اریکه بس ق،یاز ابزار آالت ابزار دق گرید  ی کی
 .شوندیساخته و استفاده م ی انواع متنوع  در هستند که

 چهارسو  یگوشت چ ی پ 2-1#

چهار پخ استفاده  یها چیچرخاندن پ  یچهارسو برا یها چیپ یبرا
 .شوندیم
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 دوسو  یگوشت چ ی پ  2-2#

ساده و دو پخ استفاده  یها چیچرخاندن پ یبرا ی گوشت  چیپ نیا از
 .شودیم

 

 یگوشت  چیدر استفاده از پ ی من یا نکات 

 .دیانتخاب کن چیرا متناسب پ ی گوشت چیپ زیسا ابتدا •
  دیوارد نکن ی گوشت چیاز حد به پ شیب یروین چیهنگام بستن پ در •

 چون 
 .شودیم چیپ اریاز ش ی گوشت چیسر خوردن پ باعث •

 

ابزار مهم از دسته ابزار آالت  نیسوم وبیکاتر ت 3#
 قیابزار دق

 .شودی استفاده م ی لوله مس  کی  ای وبیت  کیبرش  یبرا لهیوس نیا از



 

7 www.namatek.com 

 

 وب یدهنده کاتر ت لیتشک  یاجزا 3-1#

 برش  چرخ

 دسته 

 شونده  میتنظ فک

 وب یروش استفاده از کاتر ت 3-2#

دسته آن را  میتنظ چیقرار داده و سپس با پ وبیچرخ برش را دور ت  ابتدا
لوله  یادامه با چرخش کاتر در جهت رفت و برگشت رو در و میکنیسفت م

 .میدهیآن را برش م ی مس 
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ابزار مهم از دسته ابزار  نیاره آهن بر چهارم 4#
 قی آالت ابزار دق

با دندانه  یا  غهی ت  دیاست و با یفلز  یبرش لوله ها یاستفاده برا مورد
 .داشته باشد زیر اریبس یها

 

 

ابزار مهم از دسته ابزار   نی پنجم  وبیخم کننده ت 5#
 قی آالت ابزار دق

مدل  در .شودی استفاده م یفلز  یخم کردن لوله ها یقطعه برا نیا از
و سپس با فشار دسته تا   میدهیدو قسمت قرار م ن ی لوله را ماب ،ی دست 
 ی بار لوله را بررس کیاز خم شدن  بعد .میکنیموردنظر آن را خم م هیزاو
 .شده باشد  ی خوردگ ا یو  ی ممکن است دچار فرورفتگ  میکنیم
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ابزار مهم از دسته ابزار    نیششم یگوه برنج  6#
 قی آالت ابزار دق

 .شودی از گوه استفاده م گرید کیجدا کردن دو فلنج از  یبرا

آرام با   یو با ضربه ها  شودی دو فلنج قرار داده م نیگوه ب کیبخش بار از
 .میکنیچکش آن ها را از هم جدا م
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ابزار مهم از   نی( هفتمیپرس  رهی)گ یانبر قفل 7#
 قیدسته ابزار آالت ابزار دق

  .شودیدارد و دو طرف قطعه قفل م رندهیگ یانبر دندانه ها نیا یها فک
دسته   یانتها میتنظ چیاز پ دیبسته شدن سر انبر با ایباز  زانی م میتنظ یبرا

است که به قطعه   نیا ی منحصر به فرد انبرقفل یژگیو  .استفاده کرد
 یی ها چیپ ایباز کردن مهره ها  یبرا  محکم متصل شده و اریموردنظر بس
 .دارد ی شدند کاربرد خوب بیکه دچار آس
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ابزار مهم   نیهشتم یار یانبر ش ای  یانبر زبانه ا 8#
 قی از دسته ابزار آالت ابزار دق

در   میتنظ تی قابل  لیهم مشهورند و به دل ی کانال ی انبرها به انبر قفل نیا
 .پرکاربرد هستند اریمختلف بس یاندازه ها
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ابزار مهم از دسته ابزار   نیچکش سرگرد نهم 9#
 قی آالت ابزار دق

شکل دادن به   یکه برا یبه شکل کره ا گریضربه زدن و سر د یسر برا کی
 .شودیفلز ها استفاده م
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ابزار مهم از دسته ابزار آالت   نیکاردک دهم 10#
 قیابزار دق

 .شودیقطعه ها استفاده م یرو ی مواد اضاف دنیتراش یبرا

 

 

ابزار مهم از دسته ابزار آالت ابزار   نیازدهمی متر  11#
 قیدق

استفاده از لبه متر در  با .قابل حمل است ی که به راجت یر یاندازه گ لهیوس
 چیپ ایو  ی شل شدگ چیکه ه ی آن را در حالت گریطرف قطعه و سر د کی

 یر یقطعه قرار داده و آن را اندازه گ گریلبه د یرو ست،یدر متر ن  ی خوردگ
 .دیکن
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 (قیجانکشن باکس برق )ابزار آالت ابزار دق 12#

  یاز کاربرد ی کی ی به معرف قیبا ابزار آالت ابزار دق یی گام از آشنا نیآخر در
  جانکشن  .میپرداز ی م قیو ابزار دق ی صنعت  یالمان ها در کارها نی تر

محسوب   ی صنعت  یضرور  یمان هااز جمله ال Junction Boxباکس برق، 
مهندسان برق  یطرز استفاده از چانکشن باکس ها برا  یی آشنا .گردند ی م

 .است  یمهم و ضرور 

 

 جانکشن باکس برق ی به معرف  یر ی مقاله ابتدا به صورت تصو نیا در
Junction Box طرز استفاده از آن را آموزش  سپس .پرداخت میخواه

 .کرد ی داده و در آخر انواع جانکشن باکس ها را معرف
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 .تک تک قطعات وجود دارند یروبصورت نامتوازن   دیها در خط تول کابل

 .از آنها به موتورها متصلند ی برخ

 به سنسورها  ی برخ

 ... و یی روشنا ستمیبه س ی برخ

  ی ح یکار صح میتابلو برق ببر یبه پا مایکابلها را مستق ن یا ی تمام  نکهیا ایآ
 است؟ 
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 ...است نیحل ا راه

 کیکابلها را به  ی مجتمع هستند، بصورت دسته ا زات یکه تجه  یی مکانها در
  یکار و قطور از آنجا به تابلو برق اصل  ی کابل مولت   کیباکس منتقل کرده و  

 شود.  ی منتقل م 


