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مقدمه

از الزامات اجرای برنامه درسی، وجود محتوای آموزشی جهت تحقق نیازهای 
فردی و اجتماعی و اهداف نظام تعلیم و تربیت می باشد. با توجه به تغییرات 
نظام آموزشی که حول محور سند تحول بنیادین آموزش و پرورش انجام شد 
چرخش های جدیدی از وضع موجود به مطلوب صورت پذیرفت. از جمله به نقش 
معلم از آموزش دهنده صرف، به مربی، اسوه و تسهیل کننده یادگیری و نقش 
دانش آموز از یادگیرنده منفعل به فراگیرنده فعال، تربیت جو و مشارکت پذیر و 
نقش محتوا از کتاب درسی به عنوان تنها رسانه آموزشی به برنامه محوری و 
بسته یادگیری )آموزشی( نام برد. بسته یادگیری شامل رسانه های متنوعی از 
جمله کتاب درسی دانش آموز، کتاب همراه دانش آموز/ هنرجو، کتاب راهنمای 
 .... و  پوستر  و  آموزشی  فیلم  آموزشی،  نرم افزارهای  هنرآموز،  معلم/  تدریس 
می باشد که با هم در تحقق اهداف یادگیری نقش ایفا می کنند. کتاب راهنماي 
هنرآموز جهت ایفاي نقش تسهیل گري، انتقال دهنده و مرجعیت هنرآموز در 
نظام آموزشي برای هر کتاب درسی طراحي و تدوین شده است. در این رسانه 
سعی شده روش تدریس کلی و جلسه به جلسه به همراه تجهیزات، ابزارها و 
مواد مصرفی مورد نیاز هر جلسه، نکات مربوط به ایمني و بهداشت فردي و 
محیطي آورده شود. همچنین نمونه طرح درس، تبیین پیچیدگی های یادگیری 
هنرجویان، هدایت و مدیریت کارگاه و کالس در هنرستان، راهنمایی و پاسخ 



مقدمه

ارزشیابی  جهت  اصلی  شاخص های  بیان  تمرین ها،  و  یادگیري  فعالیت هاي 
شایستگی و ارائه بازخورد، اشاره به اشتباهات و مشکالت رایج در یادگیری 
هنرجویان و روش سنجش و نمره دهی، نکات آموزشي شایستگي هاي غیرفني، 
و  اجرا  فرایند  در  مهم  نکات  مطالعاتی،  منابع  ارگونومی،  و  بهداشت  ایمنی، 
و  و صالحیت هاي حرفه اي  زماني  بودجه بندي  یادگیري،  در محیط  آموزش 

تخصصي هنرآموزان و دیگر موارد آورده شده است.
امید است شما هنرآموزان گرامی با دقت و سعه صدر در راستای تحقق اهداف 
بسته آموزشی که با کوشش و تالش مؤلفین گران قدر تدوین و تألیف شده 

موفق باشید.

دفتر تألیف کتاب هاي درسي فني و حرفه اي و کاردانش



فصل  اول

ساخت کشتی

شکل باال یک کشتی سازی سطح اول جهان را نشان می دهد و در عمل نشان دهنده این 
است که یک کشتی اقیانوس پیما را می توان به صورت تکه تکه ساخت و در نهایت به هم 
جوش داد. یکی از اهداف این فصل آشنایی هنرجویان با ضرورت و اهمیت کشتی سازی و 

دالیل ساخت کشتی های متفاوت آشنا می باشد. 
کل ساعت 60 ساعت

ساعت نظری 20 ساعت
ساعت عملی 40 ساعت
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سؤاالت پیشنهادی
 چه عواملی در ساخت یک کشتی دخالت دارند؟

 اجزای تشکیل دهنده ساختمان یک کشتي کدام اند و هر کدام چه ویژگی هایی 
دارند؟

 چه کسانی از ابتدای ساخت کشتی تا به آب اندازی آن درگیر هستند؟
 الزامات قانونی در ساخت کشتی شامل چه مواردی است؟

 اسامي برخی از مکان ها در کشتی چیست؟ 

هدف کلی
برای ما بسیار مهم است که هنرآموز هدف از ساخت کشتی را بداند یعنی آگاه شود 
که امروزه بیش از 90 درصد از حمل و نقل جهان بر دوش حمل و نقل دریایی 
می باشد و با انواع کشتی از نقطه نظر ساختمان آن آشنا شود، پس دانستن کاربری 
کشتی ها، اهمیت بنادر قابل تردد و بازارهای موجود بسیار برای آنها مفید می باشد. 
هنرآموز گرامي در این فصل به واژگانی برخورد می کنید که معادل فارسی برای 
آن انتخاب گردیده که بسیار کار شایسته ای است و دانستن واژ گان فارسی برای 
هنرجو مهم می باشد، اما از آنجا که این رشته جزو رشته های بین المللی است و 
احتمال کار با پرسنل خارجی اصاًل دور از ذهن نمی باشد، لذا استفاده از اصطالحات 
انگلیسی که باعث نقش بندی آن در ذهن هنرجویان می شود بسیار توصیه می گردد. 

به طور نمونه می توان به Stringer )محکم کننده عرضی( اشاره نمود:

TRANSVERSE
STRNGER

TRANSVEHSE SDE FRAMNG
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فصل اول: ساخت کشتی

 دانش افزایی
انواع کشتی از نقطه نظر ساختمانی به گروه های کلی زیر تقسیم می شوند:

Dry Cargo Ship الف( کشتی حمل مواد خشک
بدون  کاالی  به  معموالً  فله ای  بار  یا  کاال   :Bulk Carrier بر  فله  کشتی  1ـ 
ویژه،  تجهیزات  از  استفاده  با  مي تواند  که  مي شود  گفته  باز  کاماًل  و  بسته بندی 
شود.  تخلیه  آنها  از  یا  و  شود  بارگیری  فله بر  کشتی های  در  سریع  و  آسانی  به 
تجهیزات زیادی برای تخلیه و بارگیری کاالی فله وجود دارد که به طور گسترده 
این  و....  مکنده ها  نقاله،  تسمه های  پمپ ها،  مانند  مي شوند.  استفاده  بنادر  در 
کردند.  آب ها  در  آمد  و  رفت  به  آغاز  نوزدهم  سده  میانه های  از  کشتی ها  گونه 
تشکیل  را  جهان  کشتی های  تجاری  ناوگان  سوم  یک  بر  فله  کشتی های  امروزه 
انتهای کشتی  مي دهند. قسمت موتورخانه و محل زیست سرنشینان در قسمت 
یعنی پاشنه واقع شده و به منظور حفظ تعادل کشتی یک مخزن آب اضافی در 
این  قسمت جلو یعنی سینه ساخته شده است. زمانی که کشتی خالی مي باشد 
برقراری  و  احتمالی  صدمات  از  جلوگیری  منظور  به  مي گردد.  پر  آب  از  مخزن 
تعادل کامل در مواقعی که کشتی بدون بار و خالی دریانوردی مي نماید مخازنی 
 نیز در گوشه ها و کف انبارها تعبیه گردیده که در چنین حالتی پر از آب مي شود. 
ویژگی بارز حمل و نقل کاالی فله، هزینه بسیار پایینی است که از طریق اقتصاد 
مقیاس حاصل مي شود. به علت ویژگی های فیزیکی کاالی فله، کشتی های فله بر 
مي توانند خیلی بزرگ ساخته شوند. منظور از ساخت این گونه کشتی ها جلوگیری 
از هزینه های زیاد مربوط به انجام خدمات بندری و بسته بندی کاالها و همچنین 
مسطح  کشتی  نوع  این  عرشه  می باشد.  کشتی  داخلی  بیشتر  فضای  از  استفاده 
است و در سرتاسر آن درهای ضد آب دیده می شود که محموله را در مقابل نشت 
برخی  می باشد.  واجب  بر  فله  کشتی  در  بسیار  مهم  این  و  می کند  حفاظت  آب 
بارگیری  و  تخلیه  هنگام  در  که  هستند  نیز  جرثقیل   دارای  کشتی  این  انواع  از 
استفاده می شوند. اندازه این کشتی ها بر حسب نوع محموله و منطقه ای که از آنها 
استفاده می شود متفاوت است. کشتی های حمل کاالی فله خشک به لحاظ ظرفیت 

بارگیری به 4 دسته زیر تقسیم مي شوند:
الف( کشتی های )HANDY SIZE( باظرفیت بارگیری ۱0000 تا 3۵000 تن
ب( کشتی های )HANDY MAX( باظرفیت بارگیری 3۵000 تا ۵0000 تن

ج( کشتی های )PANAMAX( دارای ظرفیت بارگیری حداکثر تناژ تعریف شده 
مي باشند، زیرا سایز این کشتی ها عبارت است ازحداکثر اندازه ای که قادر است از 

کانال پاناما عبور نماید. 
د( کشتی های)CAPE SIZE( این کشتی ها، به دلیل بزرگی بیش ازحد، قادر به 
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اقیانوس آرام مجبور  اقیانوس اطلس به  از  پاناما نبوده و برای گذر  از کانال  عبور 
این  از دماغه هورن در جنوب کشور شیلی عبور کنند؛ کاالی غالبی که  هستند 

کشتی ها حمل مي نمایند زغال سنگ یا سنگ آهن مي باشد. 
کشتی های حمل کاالی فله خشک به لحاظ ساختمان و موارد استفاده به دوگروه 

تقسیم مي شوند:

الف( کشتی هاى فله بر مخصوص )Special Bulk Carrier(: طراحی این نوع 
کشتی ها به نحوی است که تنها مي توانند یک یا دو نوع محموله را حمل نمایند؛ 
مانند کشتی های ویژه حمل شکر یا گندم یا سنگ های معدنی. این نوع کشتی ها 
در اشکال مختلف مطابق سلیقۀ کشورهای مختلف ساخته شده اند. اکثر آنها دارای 
یک نقص مشترک هستند که این گونه کشتی ها پس از تخلیۀ بار هنگام مراجعت 

با انبار های خالی در حفظ تعادل خود دچار مشکل بوده اند. 
تا  متفاوتی  ظرفیت های  در  کشتی ها  نوع  این   :OBOفله بر ب(کشتی هاى 
شکل  از  است  آمیزه ای   آنها  ظاهری  مشخصات  و  شدند  ساخته  تن   2۵0000
کشتی های فله بر با لوله های متعدد نفت و هواکش های ویژه مخازن بر روی عرشه. 
این کشتی ها می توانند در عین حال چند محموله متفاوت را حمل کنند، و به خاطر 
آن ساخته شده اند که در سفر برگشت بدون بار نباشند. این نوع کشتی ضمن اینکه 
نفت و سنگ معدنی حمل می کنند می توانند انواع مختلف محموالت فله مایع را 

نیز حمل کنند. 
قسمت موتورخانه و محل زیست سرنشینان در قسمت انتهای کشتی یعنی پاشنه 
واقع شده و به منظور حفظ تعادل کشتی یک مخزن آب اضافی در قسمت جلو 
یعنی سینه ساخته شده است. زمانی که کشتی خالی می باشد این مخزن از آب پر 
می گردد. به منظور جلوگیری از صدمات احتمالی و برقراری تعادل کامل در مواقعی 
و کف  نیز در گوشه ها  دریانوردی می نماید مخازنی  و خالی  بار  بدون  که کشتی 

انبارها تعبیه گردیده که در چنین حالتی پر از آب می شود. 
این کشتی ها محموله های نظیر زغال سنگ، سنگ آهن، سنگ های معدنی، کاکائو، 
گندم، جو و سایر غالت، کود شیمیایی، خوراک دام، آهن قراضه و سایر محموله های 

خشک را حمل می کنند. 
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فصل اول: ساخت کشتی

انواع  حمل  برای  کشتی ها  این   :Container vessel کانتینربر  کشتی  2ـ   
محموالت با بسته بندی کانتینر ساخته شده اند، سهولت بارگیری و حمل کانتینر ها 
امتیاز مهمي به حساب مي آید. کانتینر محفظه ای است فوالدی یا آلومینیمی که 
می  شود.  گرفته  کار  به  شده  استاندارد  شکل  به  مختلف  محموالت  حمل  جهت 
جهت  به  هم  و  حمل ونقل  سهولت  جهت  به  هم  است  توانسته  کانتینر  امروزه 
کاال  نقل  و  حمل  روش های  در  انقالبی  اقتصادی  لحاظ  به  هم  و  کاال  محافظت 
ایجاد نماید. این مزایا به ویژه در حمل یکسره چشمگیرتر است. در حمل یکسره 
شرکت حمل کننده محموله را از فرستنده در مبدأ )کارخانه یا انبار( تحویل گرفته 
 Door t o Door و در مقصد به گیرنده کاال تحویل می دهد. این روش اصطالحاً 
هریک  با  را  آن  می توان  که  است  آن  کانتینر  دیگر  امتیازات  از  می شود.  نامیده 
نمود.  حمل  هواپیما  حتی  و  راه آهن  یا  کامیون  کشتی،  از  اعم  نقلیه  وسائط   از 
در حمل بار به طریق سنتی، محموله به دفعات دست به دست می شود و در هر 
یک از این مراحل امکان معطلی و تأخیر و خسارت اجتناب ناپذیر است. در حالی که 
در حمل یکسره با کانتینر این عوارض بسیار تقلیل یافته و ناچیز است. کانتینرها 
در دو اندازه استاندارد ISO هستند. دسته اول کانتینرهای 20 فوتی هستند که 
واحد آنها اصطالح Twenty Equivalent Unit( TEU( نامیده مي شود و دسته 
دوم کانتینرهای 40 فوتی که واحد آنها Forty Equivalent Unit( FEU( است. 
مخصوص  کانتینر  آنها  اهم  که  دارد  مختلف  انواع  نیز  کاربرد  لحاظ  از  کانتینرها 
حمل کاالهای بسته بندی شده سبک و سنگین، کانتینر یخچالی برای محموالت 
فاسدشدنی، کانتینر روباز که از سقف نیز قابلیت بارگیری و تخلیه دارد و کانتینر 
ویژه کاالهای فله می باشد. معموالً کانتینر پس از تخلیه، برای بارگیری مجدد مورد 
استفاده قرار می گیرد ولی در صورت عدم استفاده به صورت خالی به مبدأ برگشت 

داده می شود. 
تعداد زیادی از کشتی ها قابلیت حمل کانتینر را نیز دارند، لیکن وقتی از کشتی 
به کار حمل کانتینر  کانتینربر نام مي بریم، منظورمان کشتی هایی است که صرفاً 
پرداخته و شکل و ساخت انبارهای آنها به صورت کامل سلول بندی شده باشد. تمام 
کانتینر  منظم حمل  در خطوط  کانتینری  کشتی های  از  کشتیرانی  مهم  خطوط 

استفاده مي کنند. 
ساختمان این کشتی ها مانند جعبه ای باز است که کانتینرها در آن به ردیف ها و 
ستون های منظم چیده مي شوند. انبارهای این کشتی ها دارای تسمه های فوالدی 
عمودی هستند که کانتینرها را در میان این تسمه ها )cell guide( از پایین به باال 
مي چینند. این تسمه ها عالوه بر اینکه از حرکت های انحرافی کانتینرها موقع باال و 
پایین رفتن جلوگیری می کنند، در موقعی که کانتینر در جای خود قرار گرفت نیز آن 
را از طرفین در جای خود ثابت نگه مي دارند. در های انبارهای این کشتی ها نیز به اندازه 
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کافی تقویت شده اند تا توانایی بارگیری بر روی آنها وجود داشته باشد. در کشتی های 
مدرن کانتینری دیگر حتی انبار به شکل مجزا وجود ندارد و کل فضای بارگیری 
 یکپارچه است، که این امر باعث سرعت بیشتر در زمان تخلیه و بارگیری مي شود. 

در حال حاضر کشتی های کانتینربر به 6 گروه مجزا تقسیم مي شوند:
TEU ۵00 با ظرفیت بارگیری ۱00 تا )FEEDER( کشتی های تغذیه کننده )الف

TEU ۱000 با ظرفیت بارگیری۵00 تا )FEEDER MAX( کشتی های )ب
TEU 2000 با ظرفیت بارگیری۱000 تا )HANDY( کشتی های )ج

TEU 3000 با ظرفیت بارگیری2000 تا )SUB PANAMAX( کشتی های )د
TEU 3000 با ظرفیت بارگیری حداقل )PANAMAX( کشتی های )هـ

TEU 4000با ظرفیت بارگیری بیش از )POST PANAMAX( کشتی های )و

3ـ کشتی رو رو Ro Ship ـRo: این نوع کشتی ها برای محموله های چرخ دار 
)مانند ماشین، اتوبوس، کامیون( استفاده مي شوند که برای بارگیری آنها به کشتی 
نیازی به جرثقیل یا وسیله دیگری نیست. یک امکان دیگر در این نوع کشتی ها 
این است که تریلی هایی که خود حاوی محموله های دیگری هستند نیز مي توانند 
برای طی قسمتی از مسیر از این کشتی ها استفاده کنند و این نوع کشتی ها قابلیت 

حمل مسافر را نیز دارند. 
نام  به  پهلو  یا  عقب  یا  جلو  قسمت  در  به سکوی مخصوص  مجهز  این کشتی ها 
RAMP بوده و برای حمل وسایل نقلیه )حامل بار یا مسافر( مورد استفاده قرار 
مي گیرند؛ این کشتی ها دارای طبقات مختلف و متحرک هستند تا از فضای آن 
این  به  مستقیم  طور  به  مي توانند  نقلیه  وسایل  و  آید  عمل  به  استفاده  حداکثر 
کشتی ها وارد و یا از آن خارج شوند. کاالهایی که کشتی های رو رو حمل می کنند 

عبارت اند از:
محموالتی که مستقاًل می توانند بارگیری و تخلیه شوند مانند کانتینرهای مستقر 
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اتومبیل سواری، وانت، کامیون،  بر روی تریلر، خودروهای سبک و سنگین نظیر 
اتوبوس، محموالتی که با استفاده از تجهیزات ویژه جابه جا می شوند مانند کانتینر، 
کاالهای سنگین وزن و کاالهای پالت شد و مسافرانی که معموالً با اتومبیل خود 
سفر می کنند. به این ترتیب این نوع کشتی ها می توانند نقش پل ارتباطی میان 

کشورها را ایفا نمایند. 
درحال حاضر، 4 دستۀ مشخص ازکشتی های RO ـ RO به شرح زیر وجود دارند:

الف( RO ـ RO های چند منظوره
ب( RO ـ RO های مجهز به جرثقیل

ج( RO ـ RO های حمل مسافر و کاال که به آنها MAX ـ RO هم گفته مي شود. 
ـ   RO هایی که مختص حمل خودرو هستند و در صنعت خودروسازی برای   RO )د
 PURE CAR CARRIERS واردات و صادرات مورد استفاده قرار مي گیرند که به آنها
هم مي گویند. شکوفایی صنعت خودروسازی در ژاپن و کره جنوبی باعث شد تا ساخت 

این کشتی ها رونق بیشتری بگیرد. 
  

4ـ کشتی یخچالی Refrigerated cargo: این نوع کشتی ها جهت حمل کاال هایی 
همچون میوه، گوشت و مواد غذایی فاسد شدنی استفاده مي گردد. دارای انبار هایی با 
سردخانه های مخصوص و با برودت های  متفاوت، متناسب با مواد فاسد شدنی مي باشند. 
بنادری که کشتی های یخچالی به آنها تردد مي نمایند باید امکانات ساحلی الزم را داشته 
باشند. با ورود کشتی های کانتینری که قابلیت حمل کانتینر یخچالی را دارند تمایل 
بازار به سمت این کشتی ها جذب شده و نزول بیشتر بازار کشتی های یخچالی را باعث 
مي شوند. در ساختمان این نوع کشتی ها تعبیه فضای دستگاه های یخچالی ضروری ست. 
انرژی  تبادل  از  جلوگیری  برای  مناسب  عایق های  و  مخصوص  انبارهای  دارای 

می باشند. 
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5ـ کشتی چوب بر Timber carrier: این نوع کشتی ها الوار حمل می کنند و 
به طبع روی عرشه نیز می توانند بارگیری نمایند که بیشترین توجه در ساختمان 

آنها باید در مورد مهار کردن بار روی عرشه قرار گیرد. 
 

6ـ کشتی احشام بر Livestock carrier: این نوع کشتی ها عمدتاً گوسفند، 
بز و یا گاو حمل مي نمایند. طبقات مختلف این کشتی ها به وسیله سکوهایی به 
همدیگر ارتباط داشته و شبیه پارکینگ های چند طبقه هستند. برای ورود و خروج 
احشام به کشتی از سطح شیب دار استفاده مي شود. در این نوع کشتی ها موارد زیر 

مد نظر قرار مي گیرد که باید در ساخت آن رعایت شود:
 تهیه آب مداوم برای آشامیدن دام ها

 مقدار کافی غذای دام
 تهویه مناسب و هوای تازه

 محیطی تمیز و بهداشتی به منظور جلوگیری از بیماری دام ها
 

General Cargo ship: کشتی های کاالی عمومی،  7ـ کشتی چندمنظوره 
از  وسیعی  طیف  کردن  انبار  و  بارگیری  برای   general cargo یا  منظوره  چند 
پالت طراحی و ساخته شده اند.  و  از قبیل بشکه، عدل  کاالها در اشکال مختلف 
کاالها ممکن است محصوالت جنگلی، کاالهای تولید شده، ماشین آالت سنگین، 
را شامل  و کانتینر  خودرو، ماشین آالت صنعتی، کاالهای کیسه ای، مواد غذایی 
شوند. این قبیل کاالها را در انبارهای عمومي  قرار می دهند که مخصوص کاالی 
خاصی نیستند. کشتی های کاالی عمومي معموالً مجهز به جرثقیل هایی هستند که 
می توانند هر نوع کاالیی را تخلیه و یا بارگیری کنند. دریچۀ انبار این نوع کشتی ها 
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معموالً آن قدر قوی و محکم اند که بتوانند مقدار زیادی از بار را بر روی خود تحمل 
کنند. نقش کشتی های جنرال کارگو با ورود شناورهای فله بر رو به افول گذاشت، 
اما با پیدایش کشتی های کانتینری تنزل جایگاه و نقش آنها شتاب بیشتری یافت. 
کشتی های جنرال کارگو همچنان از نظر تعداد بیشترین تعداد شناورهای کاالبر را 

در ناوگان جهانی شناورهای بازرگانی تشکیل می دهند. 
 

Liquid Cargo Ship ب( کشتی حمل مواد مایع
طراحی  فله  به صورت  مایعات  نقل  و  حمل  برای  که  است  تجاری  کشتی  نوعی 
شده است. انواع اصلی تانکرها عبارت اند از کشتی حمل نفت و فراورده های نفتی، 
کشتی حمل  مواد شیمیایی و کشتی حمل گاز که توضیحات در کتاب برای هنرآموز 
هم کفایت می کند. همچنین برای دیگر انواع کشتی ها مانند خدماتی و مسافربری. 

انواع تانکرهاى موجود از نظر سایز:
1. ULCC: They are known as Ultra Large Crude Carriers and have 
a cargo hauling capacitance range up to 5, 00,000 tons. 
2. VLCC: Known as Very Large Crude Carriers, these tankers 
have a cargo carrying capacitance of 2, 50,000 tons. 
3. Panamax: The classification of tankers that can pass through 
the Panama Canal is known as the Panamax. The cargo tankers 
which cannot be classified under this category owing to their size
4. Aframax: The Aframax cargo tankers are that type of tanker 
ships which are mainly used in the Mediterranean, China Sea and 
the Black Sea. These tankers have a dead weight tonnage (DWT) 
between 80,000 and 1, 20,000 tones. 
5. Suezmax: Panamax tankers are named for vessels which can 
navigate through the Panama Canal. On similar lines, the Suezmax 
vessels are so called because of their ease in passing through the 
Suez Canal. 
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امکانات و زیرساخت هاى بنادر
بنادر با نقش تعیین کننده در سازماندهی فضای ملی مي توانند مطابق میل بازار و 
مشتریان و نیز همگام با تکنولوژی روز، مسیر توسعه و بهبود را طی کنند و جایگاه 
بازار رقابتی جهانی  بهینه  و بهره   ور را نه  تنها برای خود، بلکه برای ذی نفعان در 

فراهم آورند.  
نقش  محصولی،  تک  اقتصاد  از  خروج  و  صادرات  در  تنوع  بر  عالوه  بنادرفعال، 
ارزشمندی در کاهش بهای تمام شده کاالها دارند و با توجه به گستردگی سواحل 
دریایی کشور، این زیرساخت ها مي توانند جریان سرمایه گذاری را به درون فضای 
ملی هدایت کنند. بالغ بر 90 درصد از تجارت جهانی از طریق حمل و نقل دریایی 
قیمت  همچون  بسیاری  مزایای  دارای  نقل  و  نوع حمل  این  زیرا  مي شود،  انجام 
ارزان، انتقال حجم و وزن انبوه کاال، انتقال سریع و بی خطر کاالهاست و این مزایا 
موجب شده تا حمل و نقل دریایی و راه های آبی از توجه ویژه ای برخوردار شوند. 
به طور میانگین، ساالنه حدود 2۵   هزار میلیارد تن بار توسط حمل و نقل دریایی 

جابه جا مي شود. 
حمل و نقل دریایی کاالها نقش کلیدی در تجارت خارجی به ویژه تجارت فرا   قاره ای 
جهان دارد و بدون وجود حمل و نقل دریایی، واردات و صادرات کاال که پایه تجارت 

مدرن جهانی است، امکان پذیر نیست.  
از این رو ورود انواع کشتی ها به وجود بنادر مجهز در رابطه با نوع کشتی بستگی دارد. 
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در این قسمت از هنرآموز گرامي درخواست می گردد که با توصیف شرایط موجود، 
و  بازار  نقش  و  ملی  سطح  در  دریایی  حمل ونقل  به ضرورت  را  هنرجویان  ذهن 

زیرساخت های بندری در نوع ساخت کشتی معطوف نماید. 

Terms اصطالحات
همان طور که در شکل ها هم مشخص است کشتی برای شناسایی بهتر و همچنین 
محاسبات تعادلی نیاز به تعریف یک سری از اصطالحات دارد که در کتاب اصلی 

بسیار واضح می باشد. 
در زیر به برخی از این اصطالحات می پردازیم و بار دیگر از هنرآموز عزیز خواهش 

می کنیم که اصطالحات را به انگلیسی در ذهن هنرجویان القا نمایند. 
 Rise of Floor برآمدگی کف

به باال آمدگی یا برآمدگی کف کشتی نسبت به خط مبنا مي گویند. این باالآمدگی 
به راحتی وقتی یک کشتی در حوضچه خشک است دیده می شود. 
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Sheer باالآمدگی طولی
به باالآمدگی عرشه در راستای طولی نسبت به وسط کشتی می گویند، که اندازه گیری 
آن به ارتفاع عرشه در گوشه ها نسبت به ارتفاع گوشه عرشه در وسط کشتی می باشد. 

شکل زیر به راحتی بیانگر تعریف است. 

Camber خمیدگی عرضی
آن  اندازه گیری  که  می گویند  را  عرضی  راستای  در  عرشه  تحدب  یا  و  خمیدگی 

ارتفاع عرشه در وسط نسبت به ارتفاع همان نقطه به گوشه عرشه است. 

Tumble Home خمیدگی داخلی
به خمیدگی داخلی پوسته کناری باالی خط آبخور تابستانی گفته می شود که در 

شکل کاماًل مشخص می باشد. 
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اجزاى تشکیل دهنده کشتی
آهن چهارمین عنصر مهم در پوسته زمین شناخته شده و یکی از عوامل و عناصر 
سازنده هسته بیرونی و درونی زمین مي باشد که آن را با نماد شیمیایی Fe و با 

عدد اتمي 26 در جدول تناوبی نشان مي دهند. 
آهن و آلیاژ های آن جزو دسته پرکاربردترین و رایج ترین فلزات نام برده مي شود 
که دارای سطوحی صاف و نقره ای براق به رنگ خاکستری مي باشد اما وقتی که در 

هوا با اکسیژن ترکیب شود به رنگ قرمز یا قهوه ای نمایان مي شود. 
آهن خالص از جنس فلز مي باشد اما با وجود اکسیژن و رطوبت که در آن ترکیب 
مي شود اکسیده شده و کمتر مي توان به شکل فلز یا آهن خالص بر روی کره زمین 
آن را مشاهده کرد به همین دلیل برای دست یافتن به فلز آهن توسط روشی به نام 
کاهش شیمیایی، اکسیژن نهفته در سنگ معدن را از بین مي برند و به این صورت 

فلز آهن پدید مي آید. 
آهن از سنگ معدن هماتیک که آن را با نماد Fe2O3 نشان مي دهند، تولید مي گردد. 
این فلز آهن توسط کوره های بزرگی با دمایی باالتر از 2000 درجه سانتی گراد به 

وسیله روش کاهش با کربن جدا شده و فلز آهن استخراج مي شود. 
استخراج سنگ معدن آهن به طور کلی در 48 کشور انجام مي شود که کشورهایی 
همچون چین، برزیل، استرالیا، روسیه و هند پنج کشوری هستند که 70 درصد 

سنگ آهن جهان را استخراج و تولید مي کنند. 
نظر  از  زمین  پوسته  در  ولی  است  فراوانی در جهان  نظر  از  آهن ششمین عنصر 
فراوانی رده چهارم را در اختیار دارد. دانشمندان بر این باورند که هسته زمین در 
حد زیادی از آلیاژ آهن ـ نیکل تشکیل شده است که با این عنوان 3۵ درصد جرم 
کل زمین را تشکیل مي دهد. بنابراین آهن به این دالیل جزو فراوان ترین عنصر 

روی زمین شناخته شده است. 
با استفاده از خواص آهن و کاربرد فلزات دیگر و ترکیب آنها مي توانیم به فوالد 
دست پیدا کنیم. آهن رایج ترین و پرکاربردترین فلز در جهان شناخته شده است 
چرا که 9۵ درصد فلزات تولید شده در جهان را آهن تشکیل مي دهد این به گونه ای 
است که آهن با مقاومت باالیی که برخوردار بوده بین فلزات جزو ارزان ترین نیز 
مي باشد و همواره در اسکلت ساختمان ها، بدنه اتومبیل ها و بدنه کشتی های بزرگ 
و... مورد استفاده قرار گرفته است. به طور کلی فراورده های تولید شده از آهن خام 

را مي توان به دسته های زیر بخش بندی کرد:
چدن: وقتی آهن خام را ذوب مي کنند در قاب هایی ماسه ای یا فلزی ریخته و آن 

را سرد مي کنند که از این طریق چدن به دست مي آید. 
چدن چکش خوار: تفاوت زیادی با چدن دارد که مي توان گفت نرم تر بوده، مقاومت 
کششی باالتری داشته و به نسبت به چدن استفاده بیشتری در صنعت دارد طریقه 
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به دست آمدن آن به این صورت است که وقتی بر روی چدن عملیاتی از قبیل اضافه 
کردن منیزیم و سیلیکات آهن و بلوری شدن کربن انجام می شود چدن چکش خوار 

به دست مي آید. 
چدن سفید: از سرد شدن مذاب به دست مي آید کربن این چدن به صورت کربن 
سمانتیک مي باشد درصد شکنندگی آن را نیز مي توان با نرم کردن آن کاهش داد. 
در  اسفنجی شکل  به صورت  و  کرده  ذوب  را  آهن  حالت  این  آهن کارشده: در 
آن  در  موجود  ناخالصی های  آهن ها  نمونه  این  آوردن  به دست  برای  مي آورند 

همچون سیلیسیم، منگنز، کربن در آن تصفیه مي شود. 
فوالد: آلیاژی است از آهن و کربن که توسط خواص آهن و دیگر عناصر به دست 
مي آید وقتی که فوالد تولید مي شود پایداری و مقاومت آن صد برابر بیشتر از قبل 

مي شود. 
فوالد  ورق  و  لوله  سیم،  ساختن  برای  دارد،  کربن  درصد   0/2 تا  که  فوالدی  از 
استفاده می شود. فوالد متوسط 0/2 تا 0/6 درصد کربن دارد و آن را برای ساختن 
ریل، دیگ بخار و قطعات ساختمانی به کار می برند. فوالدی که 0/6 تا ۱/۵ درصد 
چنگال  و  کارد  و  فنر  ابزارآالت،  ساختن  برای  آن  از  و  است  سخت  دارد،  کربن 
استفاده می شود. فوالد، انواع فراوانی دارد که همه آن موارد در جدول کلید فوالد 

قابل دسترس مي باشد. 
آهنی که از کوره بلند خارج می شود، چدن نامیده می شود که دارای مقادیری کربن، 
گوگرد، فسفر، سیلیسیم، منگنز و ناخالصی های دیگر است. سوزاندن ناخالصی های 
چدن و  افزودن مقادیر معین از مواد آلیاژ دهنده به آهن دو هدف عمده در فوالد 

است. 
منگنز، فسفر و سیلیسیم در چدن مذاب توسط هوا یا اکسیژن به اکسید تبدیل 
می شوند و با کمک ذوب مناسبی ترکیب شده، به صورت سرباره خارج می شوند. 
معموالً جداره داخلی کوره ای که برای تولید فوالد به کار می رود، توسط آجرهایی که 
از ماده کمک ذوب ساخته شده اند، می پوشانند. این پوشش مقداری از اکسیدهایی 
را که باید خارج شوند، به خود جذب می کند. برای جدا کردن ناخالصی ها، معموالً 
از روش کوره باز استفاده می کنند. این کوره یک ظرف بشقاب مانند دارد که در آن 

۱00 تا 200 تن آهن مذاب جای می گیرد. 
باالی این ظرف، یک سقف مقعر قرار دارد که گرما را روی سطح فلز مذاب منعکس 
می کند. جریان شدیدی از اکسیژن را از روی فلز مذاب عبور می دهند تا ناخالصی های 
موجود در آن بسوزند. در این روش ناخالصی ها در اثر انتقال گرما در مایع و عمل 
پخش به سطح مایع می آیند و عمل تصفیه چند ساعت طول می کشد، البته مقداری 

از آهن، اکسید می شود که آن را جمع آوری کرده، به کوره بلند باز می گردانند. 
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آهن مذاب تصفیه شده را با افزودن مقدار معین کربن و فلزهای آلیاژ دهنده مثل 
وانادیم، کروم، تیتانیم، منگنز و نیکل به فوالد تبدیل می کنند. فوالدهای ویژه ممکن 
است مولیبدن، تنگستن یا فلزهای دیگر داشته باشند. این نوع فوالدها برای مصارف 
به  است،  دارای سمنتیت  که  فوالدی  هرگاه  قرار می گیرند.  استفاده  مورد  خاصی 
کندی سرد شود، تعادل فوق به سمت تشکیل آهن و کربن، جابه جا شده، کربن 
به صورت پولک های گرافیت جدا می شود. این مکانیزم در چدن ها که درصد کربن 
در آنها بیشتر است، اهمیت بیشتری دارد. برعکس، اگر فوالد به سرعت سرد شود، 
کربن عمدتاً به شکل سمنتیت باقی می ماند. تجزیه سمنتیت در دمای معمولی به 
به  را  با سردکردن سمنتیت فوالد  انجام نمی گیرد و  اندازه ای کند است که عماًل 

وجود مي آورند. 
آلومینیم

معدن  سنگ  به صورت  عمدتاً  است،  انعطاف پذیر  و  نقره ای  عنصری  که  آلومینیم 
بوکسیت یافت می شود. 

پیش از جداسازی فلز آلومینیم، اکسید آن آلومین نامید می شد.  هامفری دیوی 
که موفق نشده بود از آلومین، آلومینیم تهیه کند، گفت که می خواهد نام این فلز 
را »آلومیم« بگذارد. ولی بعداً آن را به »آلومینم« تغییر داد تا با آلومین مطابقت 
داشته باشد. با این حال واژه آلومینیم کاربرد عمومي پیدا کرد، زیرا نام بسیاری از 

عنصرهای فلزی به »یُم« ختم می شود. 
آلومینیم با عالمت شیمیایی AL و شبکه کریستالی FCC مي تواند اتم های عناصری 
اتمي کوچکی که  به دلیل شعاع  را  اکسیژن  بر، هیدروژن و  نیتروژن،  مثل کربن، 
دارد در خود به شکل محلول جامد حل نماید. نقطه ذوب 660 درجه سانتی گراد 
و نقطه جوش آن 27۵0 درجه مي باشد. آلومینیم را در دماهای ۱000  درجه و 
باالتر از آن استفاده نمي کنند به دلیل اینکه شدیداً اکسید شده و تلفات آن زیاد 

مي باشد. ولی منیزیم و روی مقدار بیشتری از آلومینیم تلفات دارند.  
وزن مخصوص 2/7 مي باشد و در حالت مذاب 2/3، بنابراین مي توان نتیجه گرفت 
در حالت مذاب انبساط آن زیاد مي باشد. درصد انقباض آن در فاز مایع ۱0% و در 
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حین انجماد 6/8% است و به دلیل انقباض های زیاد به تغذیه در قطعات آلومینیم 
ضرورت است. مهم ترین آلیاژهای آلومینیم عبارت اند از : آلیاژ آلومینیم با منیزیم 
مس و سیلیسیم و یا آلیاژهای با ترکیب این سه عنصر لذا در اثر آلیاژ نمودن خواص 

مکانیکی مقاومت به خوردگی و ماشین کاری آلومینیم افزایش مي یابد.
به هر حال آلومینیم  و آلیاژهای آن به دلیل نقطه ذوب پایین و سیالیت زیادی که 
دارد، افزایش خواص مکانیکی در اثر آلیاژ سازی و همچنین قابلیت عملیات حرارتی را 
دارد. منحنی سرد شدن تعادلی مواد فلزی با یکدیگر متفاوت است مثاًل یک آلومینیم 
خاص را با یک آلیاژ  دیگر در نظر بگیرید در فلز خاص در یک دمای خاص انجماد 

صورت مي گیرد. 
در صورتی که در یک آلیاژ انجماد در یک فاصله درجه حرارتی صورت مي گیرد. 
اگر درجه حرارت   : عملیات گاز زدایی با استفاده از گازهاى فعال مثل کلر 
۱80 درجه برسد ترکیب فوق به شکل حباب در آمده )فرار مي باشد( و هیدروژن به 
داخل آن نفوذ مي کند هر چه عمق مذاب بیشتر باشد گاز زدایی یا بازدۀ آن بیشتر 
مي شود. عماًل باید 0/6 % گاز کلر مصرف شود که بستگی به نوع آلیاژ، نوع کوره و 
شرایط وارد کردن گاز و روش تهیه قالب و رطوبت هوا دارد. گاز زدایی با کلر نسبت 
به ازت برتری دارد چون گاز کلر حباب کلرید آلومینیم ریز و بیشتری تولید مي کند. 

تاریخچه کشف آلومینیم: »فردریک وهلر« به طور کلی به آلومینیم خالص اعتقاد 
داشت. اما این فلز دو سال پیش تر به وسیله »هانس کریستین ارستد« شیمی دان 
به عنوان  را  فلز  این  باستان  یونان  و  روم  در  آمد.  به دست  دانمارکی  فیزیک دان  و 
ثابت کننده رنگ در رنگرزی و نیز به عنوان بند آورنده خون در زخم ها به کار می بردند 
در سال ۱76۱،  است.  استفاده   مورد  بندآورنده خون  داروی  به عنوان  هم  هنوز  و 

»گویتون دموروو« پیشنهاد کرد تا alum را آلومین )alumin( بنامند. 
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پیدایش و منابع: اگر چه Al، یک عنصر فراوان در پوسته زمین است)۱8%(، این 
عنصر در حالت آزاد خود بسیار نادر است و زمانی یک فلز گران بها و ارزشمندتر از 
طال به حساب می آمد. بنابراین، به عنوان فلزی صنعتی اخیراً مورد توجه قرارگرفته 
و در مقیاس های تجاری تنها بیش از ۱00 سال است که مورد استفاده است. در 
ابتدا که این فلز کشف شد، جدا کردن آن از سنگ ها بسیار مشکل بود و چون کل 
آلومینیم زمین به صورت ترکیب بود، مشکل ترین فلز از نظر تهیه به شمار می آمد. 

آلومینیم برای مدتی از طال با ارزش تر بود، اما بعد از ابداع یک روش آسان برای 
استخراج آن در سال ۱889، قیمت آن رو به کاهش گذاشت و سقوط کرد. تهیه 
مجدد این فلز از قطعات اسقاط )از طریق بازیافت( تبدیل به بخش مهمي از صنعت 
نوزدهم یک  قرن  از  بلکه  نیست،  تازه ای  آلومینیم موضوع  بازیافت  آلومینیم شد. 
یک  این   60 دهه  اواخر  تا  همه  این  با  داشت.  وجود  کار  این  برای  رایج  روش 
کارکم منفعت بود تا زمانی که بازیافت قوطی های آلومینیمي آشامیدنی ها باالخره 
شروع شد و این فلز را مورد توجه قرار داد. منابع بازیافت آلومینیم عبارت اند از: 

اتومبیل ها، پنجره ها، درها، لوازم منزل، کانتینرها و سایر محصوالت. 
معدن  سنگ  به صورت  عمدتاً  است،  انعطاف پذیر  و  نقره ای  عنصری  که  آلومینیم 
بوکسیت یافت می شود و از نظر مقاومتی که در برابر اکسیداسیون دارد، همچنین 
وزن و قدرت آن، قابل توجه است. آلومینیم در صنعت برای تولید میلیون ها محصول 

مختلف به کار می رود و در جهان اقتصاد، عنصر بسیار مهمي است. 
اجزای سازه هایی که از آلومینیم ساخته می شوند، در صنعت هوانوردی و سایر مراحل 
حمل و نقل بسیار مهم هستند. همچنین در سازه هایی که در آنها وزن پایداری و 

مقاومت الزم هستند، وجود این عنصر اهمیت زیادی دارد. 
ویژگی هاى قابل توجه: آلومینیم، فلزی نرم و سبک، اما قوی است، با ظاهری 
نقره ای ـ خاکستری مات و الیه نازک اکسایش که در اثر برخورد با هوا در سطح آن 
تشکیل می شود ضمناً چکش خوار، انعطاف پذیر و به راحتی خم می شود. همچنین 
بسیار باَدوام و مقاوم در برابر زنگ خوردگی است. به عالوه، این عنصر غیرمغناطیسی، 

بدون جرقه، دومین فلز چکش خوار و ششمین فلز انعطاف پذیر است. 
کاربردها: چه از نظر کیفیت و چه از نظر ارزش، آلومینیم کاربردی ترین فلز بعد 
از آهن است و تقریباً در تمامي بخش های صنعت دارای اهمیت می باشد. آلومینیم 
خالص، نرم و ضعیف است، اما می تواند آلیاژهایی را با مقادیر کمي از مس، منیزیم، 
مفید  ویژگی های  آلیاژها  این  که  آورد  به وجود  عناصر  دیگر  و  سیلیکون  منگنز، 

گوناگونی دارند. این آلیاژها اجزای مهم هواپیماها و راکت ها را می سازند. 
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از: حمل ونقل  آلومینیم عبارت اند  فراوان  از کاربردهای  برخی  فهرست کاربردها: 
و...(  راه       آهن  دریایی،  ناوگان های  کشتی ها،  کامیون ها،  هواپیماها،  )اتومبیل ها، 
بسته بندی )قوطی ها، فویل و...( ساختمان )در، پنجره، دیوار پوش ها و...( کاالهای با 
دوام مصرف کننده )وسایل برقی خانگی، وسایل آشپزخانه،...( خطوط انتقال الکتریکی 
الکتریکی مس  الکتریکی آن تنها 60٪ هدایت  )به علت وزن سبک اگرچه هدایت 
می باشد( ماشین آالت اکسید آلومینیم )آلومینا( به طور طبیعی و به صورت کوراندوم، 
سنگ سنباده، یاقوت و یاقوت کبود یافت می شود که در صنعت شیشه سازی کاربرد 
دارد. یاقوت و یاقوت کبود مصنوعی در لیزر برای تولید نور هم نوسان به کار می روند. 
با  موشک های  سوخت  در  نتیجه  در  و  می شود  اکسیده  زیادی  انرژی  با  آلومینیم 

سوخت و دمازاها مورد استفاده واقع می شود. 

نیروهاى وارد بر ساختمان کشتی
این  تأثیر نیروهای مختلفی قرار می گیرد،  اگر کشتی در حال حرکت باشد تحت 

نیروها را به دو دسته کلی مي توان تقسیم نمود: 

نیروهاى وارد بر کشتی

اصطالح انگلیسیاصطالح فارسیانواع نیروها

نیروهای ساختمانی
Hogging and saggingتحدب و تقعر

Rackingفشار ناشی از پیچش عرضی 

Effect of water pressureفشار آب بر بدنه کشتی

نیروهای موضعی

Pantingتپش سینه

poundingضربه سینه 

Local weightبارهای محلی

Drydockingفشار ناشی از حوضچه خشک

Vibrationفشار ناشی از لرزش

البته باید توجه نمود نیروها را مي توان به دو دسته دیگر نیز تقسیم بندی نمود:
ـ نیروهاى پایا )استاتیکی(: نیروهایی که تابع زمان نبوده و به سازه کشتی وارد 
مي شوند. نیروهایی مانند وزن کشتی، نیروی شناوری، نیروی ناشی از حوضچه خشک. 
ـ نیروهاى پویا )دینامیک(: نیروهایی است که تابع زمان بوده و به سازه کشتی 
سینه  تپش   ،)  Slamming( کوبش  نیروی  قبیل  از  نیروهایی  مي گردد.  اعمال 
)Panting(، نیروی حاصل از امواج و ضربات آب در مخازن )Sloshing( که در 

هنگام حرکت کشتی اعمال مي شود. 
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)Hogging and sagging(تحدب و تقعر
کشتی ها در هنگام دریانوردی به راحتی تحت تأثیر امواج قرار مي گیرند. به باالترین 
قسمت موج، قله موج و به پایین ترین قسمت آن، قعر موج مي گویند. همچنین 

فاصله بین دو قله یا دو قعر متوالی موج را طول موج مي نامند. 
 )Hogging( حالت تشکیل تحدب

زمانی که میان کشتی روی فراز موجی به طول موج برابر با طول کشتی قرارگرفته 
باشد، به وجود می آید. در این صورت فشار آب از میان کشتی به طرف باال وارد شده 

و در نتیجه، وزن کشتی از سینه و پاشنه آن به طرف پایین وارد مي آید. 
)Sagging( حالت تشکیل تقعر

زمانی که سینه و پاشنه کشتی روی فراز موجی به طول موج برابر با طول کشتی 
قرارگرفته، و وسط کشتی در فرود موج باشد، به وجود می آید. در این حالت فشار 
آب از سینه و پاشنه به طرف باال و وزن کشتی از قسمت میان کشتی به طرف 

پایین وارد مي آید.
باید توجه داشت حالت تحدب و تقعر زمانی که توزیع بار بر روی کشتی نامناسب 
باشد هم به وجود مي آید. در نظر داشته باشید که تغییر اشکال در شکل به صورت 

اغراق آمیز نشان داده شده است و تغییر فرم بدنه شناور به این اندازه نیست. 

weight

bouyancy
bouyancy bouyancy

Hogging Sagging

weight weight

Weight

Bouyancy
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در شکل های باال و صفحه قبل مقدار تحدب و تقعر نشان داده شده برای درک بهتر 
اغراق آمیز نمایش داده شده است. 

)Racking( فشار ناشی از پیچش عرضی
وقتی کشتی در حال پیچش عرضی است فشارهایی به بدنه آن وارد مي گردد که 

مي شود.  آن  بدنه  شدن  کج  باعث 
این حالت را Racking مي گویند. 
برای جلوگیری از این حالت مي توان 
نبشی های  و  عرضی  تیغه های  از 
محکم در اطراف لبه های فوقانی و 
بدنه  روی  در  خاصی  فریم های  از 
استفاده نمود تا بتواند در برابر این 

فشارها مقاومت نماید.

بهتر  برای درک  است  داده شده  نمایش  با خط چین  که  بدنه کشتی  )کج شدن 
اغراق آمیز رسم شده است(

:)Effect of water pressure( فشار آب بر بدنه کشتی
عدم  در صورت  که  وارد مي شود  آن  بدنه  به  و کف کشتی  دو طرف  از  آب  فشار 
استحکام الزم در ساختمان کشتی باعث تو رفتگی در بدنه آن مي گردد. این فشار 

توسط دیواره ها، فریم ها و صفحات عرضی خنثی مي گردد 
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کشتی  بدنه  بر  آب  فشار 
با  که  کشتی  بدنه  )تورفتگی 
خط چین نمایش داده شده است 
برای درک بهتر اغراق آمیز رسم 

شده است(

Deflection
of plating

:)Panting( تپش سینه
هنگام عبور کشتی از میان امواج بزرگ که قسمت اعظم سینه کشتی را در برمی گیرد، 
اختالف فشاری که به علت برخورد سیال به سینه کشتی به وجود می آید باعث حرکت 
سینه کشتی  تپش  را  حالت  این  مي شود؛  سینه  فلزی  ورقه  خارج  و  داخل  به  رو 

مي گویند. 
 :)Pounding( و ضربه سینه )Slamming( کوبش سینه

وقتی کشتی دارای نوسانات طولی )Pitching( است، اگر ارتفاع موج زیاد باشد در 
اثر حرکت ممکن است پاشنه کشتی، بیشتر در آب فرو رفته و سینه آن کاماًل از آب 
خارج شود، در نتیجه سینه آن به آب ضربه می زند که این حالت را کوبش سینه 
)Slamming( مي گویند. تحلیل اثرات کوبش سینه در سازه کشتی را ضربه سینه 
طول کشتی از سینه مورد بررسی 

 
۱
4  

)Pounding( مي گویند. این مهم در فاصله
قرار مي گیرد. 

)Drydocking( فشار ناشی از حوضچه خشک
گاهی اوقات به علل مختلف از جمله تعمیرات نوبه ای، تعمیرخسارت های زیرآبی، 
خزه زدایی، الزم است کشتی به داخل حوضچه خشک برده شود. وقتی کشتی داخل 
حوضچه مي شود آب زیر آن تخلیه شده و کشتی بر روی یک سری بلوک هایی قرار 

شناورى که حالت Slamming براى آن اتفاق افتاده است

Increased
static
water
pressure
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داده مي شود. در این هنگام کلیه وزن کشتی به بلوک های زیر آن منتقل مي گردد. 
از طرف  وارد شده  بارهای  تحمل  برای  کافی  استحکام  باید  لذا سازه کف شناور 

بلوک ها را داشته باشد.

 )Vibration(فشارهاى ناشی از لرزش
لرزش ناشی از موتور کشتی، سامانه انتقال قدرت، پروانه و دیگر ماشین آالت موجب 
ایجاد ارتعاش در سازه کشتی مي شود و برای جلوگیری از این وضعیت الزم است 
سازه قسمت تحت تأثیر تقویت شود، همچنین برای کاهش انتقال ارتعاشات ناشی 
از دستگاه های ذکر شده از قطعات جاذب ارتعاش )Vibration damper( استفاده 

مي شود. 

)Local weight( بارهاى محلی
نصب  محل  به  زیادی  فشار  شده  بارگیری  کاالی  و  کشتی  روی  تجهیزات  وزن 
تجهیزات و محل نگهداری کاال وارد مي آورد. با طراحی نشیمنگاه مناسب و تقویت 
کردن محل نصب تجهیزات و محل نگهداری کاال مي توان از بروز آسیب دیدگی و 

خسارت به بدنه کشتی جلوگیری کرد. 

اجزاى ساختمان کشتی
برای اینکه ساختمان کشتی در مقابل نیروهای وارد بر آن، که در باال اشاره شده 
و  ترکیب  از یک  باشد  داشته  مناسبی  یکپارچگی سازه ای  و  کافی  مقاومت  است 
چیدمان سازه ای از ورق و انواع مقاطع فلزی بهره برده مي شود. متناسب با مقدار 
نیروها در اماکن مختلف کشتی نوع سازه کشتی در اماکن مختلف متفاوت مي باشد. 

ـ مقاطع فلزی پرکاربرد در ساختمان کشتی
در ساخت کشتی از قطعات مختلف بسیار زیادی استفاده مي شود. نوع شکل آنها 

معموالً استاندارد بوده ولی اندازه آنها متناسب با اندازه ساختمان کشتی است. 

شناور در داخل حوضچه خشک بر روى بلوک هاى چوبی
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مقاطع پر کاربرد در ساختمان کشتی

توضیحاتشکلنام 

)Plates( یکی از قسمت های اصلی و ورقه های فلزی
مهم ساخت کشتی ورقه های 

فلزی بدنه آن است. 

)Flat Bars( نوارهای باریکی از ورقه های تسمه
فلزی ساخته مي شوند. 

مقاطع حبابی
)Bulb bar( یا

)Holland Bar)HP((

ورقه های فلزی باریکی هستند 
که یک لبه آن به شکل گرد یا 

حبابی در آمده باشد. 

نبشی ها )Angle Bars( یا 
)L Bar(

این نوع نبشی ها برای اتصال 
قسمت های مختلف به 

یکدیگر و یا برای استحکام 
ورقه های فلزی مورد استفاده 

قرار مي گیرد. 

نبشی های 
)Channel Bars(کانالی

محکم تر از نبشی های 
معمولی بوده و درجایی که 
استحکام زیادی مورد نیاز 

باشد از آن استفاده مي شود. 

)Tـ Bar( به عنوان یکی از پرکاربردترین سپری
اجزا در ساختمان کشتی 

استفاده مي شود. 
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اتصاالت
و  اجزا  است  باشد الزم  کافی  دارای صلبیت  و  که، کشتی مستحکم  بخواهیم  اگر 
از  منظور  بدین  شوند.  متصل  همدیگر  به  به طور صحیح  آن،  مختلف  قسمت های 

اتصاالت مختلفی استفاده مي شود که در ادامه به چند روش آن اشاره مي شود. 
1ـ اتصاالت جوشی

مهم ترین انواع اتصاالت جوشی که در ساخت کشتی به کار مي رود در جدول زیر 
اشاره شده است. 

اتصال هاى جوشی پرکاربرد در ساخت کشتی

اتصال لب به لب 
)Butt joints(

اتصال روی هم 
)Lapped Joints(شکل T اتصال

2ـ اتصاالت پرچی
برای اتصال فلزات غیر همجنس در کشتی ها معموالً از اتصاالت پرچی استفاده مي گردد. 
در مواردی چون معماری داخل کشتی، عایق کاری و کانال کشی از پرچ برای ایجاد 

اتصال استفاده مي شود.

اتصال هاى پرچی پرکاربرد در ساخت کشتی

اتصال لب به لب 
)Butt joints(

اتصال روی هم 
)Lapped Joints(شکل T اتصال قائم یا

ـ تقویت ورق ها و اجزاى سازه اى در کشتی
کشتی سازه ای است فوالدی که به صورت یکپارچه ساخته می شود. این سازه تشکیل 
شده است از پوسته ای غیر قابل نفوذ آب که برای تحمل نیرو ها و فشارهای ذکر شده 

نیاز به تقویت دارد. 
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به دلیل ابعاد بزرگ ورق ها و قابلیت انعطاف آنها، ورق های صاف به صورت خام در 
سازه کشتی استفاده نمي شوند. برای اینکه این ورق ها بتوانند در مقابل نیرو های 
اعمالی استحکام کافی داشته باشند نیاز است که بتوان به گونه ای آنها را تقویت 
نمود. یکی از روش های تقویت ورق ها کنگره ای نمودن آنها )corrugate( و روش 
دیگر اتصال تقویتی ها به ورق های صاف )Stiffened plate( مي باشد. همچنین 
برای حفظ یکپارچگی تقویتی های ورق نیاز به استفاده از یک سری اجزای تقویتی 
مي باشد. در جدول زیر برخی از روش های تقویت ورق های فلزی نشان داده شده 

است. 
روش هاى تقویت کردن ورق هاى فلزى

کاربردشکلروش تقویت ورق فلزى

)Stiffeners( تقویتی ها

ورق های فلزی مورد استفاده در 
سازه کشتی معموالً توسط یک سری 

تقویتی ها از قبیل تسمه، نبشی، 
سپری و HP با استفاده از فرایند 
جوش کاری تقویت مي شوند. 

)Bracket( لچکی

معموالً در اتصال فریم ها و ایجاد 
قاب در کشتی و همچنین نصب 
ستون ها از یک سری المان های 

مثلثی شکل استفاده مي گردد که 
به آنها لچکی مي گویند. 

لچکی ضدپیچش 
)Tripping Brackets(

برخی از المان های کشتی همچون 
شاه تیر بدنه اصلی و نشیمنگاه 

موتورها تحت گشتاورهای  پیچشی  
قرار مي گیرند برای مقابله با 
این پیچش از یک نوع لچکی 
استفاده مي شود که به آنها 
لچکی ضد پیچش مي گویند. 
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تقویت لبه های آزاد ورق
 )Stiffeners of Free

Edges(

وقتی لبه سطوح فلزی آزاد تحت 
فشار قرار گیرد، امکان تاب برداشتن 
به خصوص وقتی  یا کج شدن آن 
که قسمتی از تیرحامل را تشکیل 
دهد، وجود دارد و در نتیجه قدرت 
این  در  مي کند.  پیدا  کاهش  آن 
مي توان  زیر  روش های  به  صورت 

آن را مقاوم کرد:
۱ـ با خم کردن قسمتی از لبه آن 

2ـ با جوش دادن یک تسمه روی 
لبه ورق

پابندهای صفحه ای 
)Face Straps(

همدیگر  نگهدارنده  تیرهای  وقتی 
ضرورت  گاهی  می کنند،  قطع  را 
اتصال  محل  که  مي نماید  ایجاب 
آنها، به صورت اتصال سطوح فلزی 
به وسیله بندهای صفحه ای محکم 
شناخته  روش های  بهترین  شود. 
شده استفاده از صفحات لوزی شکل 

یا نیمه لوزی است. 

)Gussets( پشت بند

برای  که  شکلی  مثلث  صفحات 
مقاصد مشابه بندهای صفحه ای، یا 
برای محکم کردن اتصال گوشه ها 

مورد استفاده قرار مي گیرد. 

تقویت بازشوها 
 )Reinforcement Of

Openings(

وقتی قسمتی از سطوح فلزی بریده 
مي شود برای تقویت قسمت بریده 
باریک،  صفحات  از  مي توان  شده 
یا تسمه استفاده نمود. استفاده از 
در  اوقات  گاهی  باریک  صفحات 
اطراف لبه های بزرگ و یا استفاده 
گوشه ها  قسمت  در  درست  آن  از 

مناسب تر است. 
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دوبله کردن صفحات

دهنه های  گوشه های  در  معموالً 
بزرگ استفاده شده و یا گاهی اوقات 

در اطراف دهانه به کار مي رود. 
به  معموالً  جوشکاری  کارهای  در 
جای دوبله  کردن سطوح، از ورقه های 

ضخیم تر استفاده مي شود.

کنگره ای کردن ورق 
)corrugate(

ورق های فلزی صاف را به صورت 
تا  مي کنند  خم کاری  کنگره ای 
نیروهای  برابر  در  آنها  مقاومت 

وارده بیشتر شود. 

کشتی از بخش های مختلفی مانند سینه، پاشنه، عرشه، محل سکونت، دیواره ها 
و قسمت های دیگرتشکیل شده است در زیر به شرح سازه برخی از این قسمت ها 

مي پردازیم. 

)Bulk head( دیواره جداکننده 
دیواره ها به منظور جداسازی قسمت های داخلی کشتی به طور عمودی هم در عرض 
)Transverse Bulk head( و هم در طول )Longitudinal Bulk head( به کارگرفته 
مي شوند. تقسیم بندی داخل کشتی به وسیله این دیواره ها، به چندین منظور انجام 
مي گیرد، از جمله بخش بندی بدنه به محفظه های جداگانه )Compartments(، مقابله 
با نفوذ آب به سایر قسمت های دیگر در صورت پارگی بدنه و ایجاد یکپارچگی سازه ای. 

قسمت هاى اصلی یک کشتی

عرشهسینه کشتی

پل فرماندهی و محل سکونت خدمه کشتی

دیواره عرضی

پاشنه کشتی
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قسمت تحتانی کشتی 
:)Keel( شاه تیر اصلی بدنه

مهم ترین سازه درکف کشتی ها، شاه تیر بدنه اصلی مي باشد که به عنوان ستون 
مستقیم  به صورت  سازه  اصلی  المان های  کلیه  مي شود.  شناخته  کشتی  فقرات 
مورد  اصلی  شاه تیرهای  انواع  دارند.  ارتباط  بدنه  اصلی  تیر  شاه  با  غیرمستقیم  و 

استفاده در کشتی در جدول زیر آمده است:

)Keel( انواع شاه تیر

)Keel(توضیحاتنوع شاه تیر

Barkeel

در این نوع شاه تیر اصلی بدنه، ارتفاع تیرآهن بین 3 تا 6 برابر عرض آن 
است. طول آن بستگی به طول کشتی دارد که به وسیله صفحات قائم به 
همدیگر متصل مي شوند. این نوع شاه تیر اصلی بدنه بیشتر در لنج ها و 

قایق ها استفاده مي شود. 

دیواره هاى طولی و عرضی کشتی

bar keel

25
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Flat Keels  عرض ورقه های فلزی این نوع شاه تیرها مي تواند ۱تا 2 متر باشد. ضخامت
آن تا طول کشتی باید یکنواخت حفظ شود ولی مقدار ضخامت مي تواند به 

تدریج به طرف دو انتهای کشتی کاهش پیدا کند. 
تیغه حامل مرکزی به شاه تیر اصلی بدنه متصل بوده و تقریباً روی تیغه 
حامل مرکزی سطحی موازی باسطح شاه تیر اصلی بدنه به طور یکنواخت 
در سرتاسر آن جوش داده مي شود و در این نوع اتصال هرگز نباید جوش 

دادن به شکل دالبر یا کنگره ای انجام شود. 

Duct keels

شبیه به Flat Keels بوده با این تفاوت که به جای یک تیغه حامل مرکزی، 
دارای دوتیغه حامل مرکزی )Side girder( است. 

تیغه های حامل مرکزی معموالً بین دیواره های ضد تصادم و دیواره جلویی 
موتورخانه قرار گرفته و تونلی را تشکیل مي دهد. 

برای استحکام تیغه های حامل مرکزی، از تیغه های عرضی قائم و یا لچکی ها 
که غالباً بین شاه تیر اصلی بدنه و صفحه روی تیغه حامل مرکزی قرار دارد 

استفاده مي شود. 

 )Frames( فریم
ساختمان کشتی به گونه ای مي باشد که برای ایجاد استحکام سازه ای نیاز به یک 
اسکلت بندی دارد. این مهم توسط یکسری اجزای سازه ای به نام فریم و شاه تیر 
اصلی کشتی صورت مي گیرد که به صورت کلی انواع آنها توضیح داده شده است. 

فریم هاى معمولی: تیغه های حاملی هستند که به صورت نوارهایی از قسمت داخل 
به صفحات فلزی بدنه کشتی، متصل بوده و از قسمت کیل کشتی تا باالترین عرشه 
فوقانی امتداد مي یابد. فریم ها از قسمت های مختلفی تشکیل شده اند و به منظور 

Floor

Keel
Plate

Centre
girder
Center

Floor

Keel

Centre
girder
Center
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استحکام بدنه و نگهداری ورقه های خارجی به کار مي روند. یعنی شکل عرضی مقاطع 
مختلف بدنه را تشکیل مي دهند. فریم ها به صورت طولی نیز به ورقه های بدنه متصل 

مي شوند، اتصال این فریم ها به بدنه کشتی به روش جوش کاری انجام مي شود. 
در  که  هستند  سنگینی  و  تخت  فریم های   :)Web Frame( قوى  فریم هاى 
سیستم فریم های عرضی به کار نمي روند بلکه در محل های خاصی از کشتی، برای 
استحکام قسمت های مورد نیاز استفاده مي شود. معموالً در اتاق موتورخانه و در 
قسمت های دیواره انتهایی به فاصله هر چهار فریم، یکی از آنها روی طبقاتی غیر از 

فوقانی و تحتانی مورد استفاده قرار مي گیرد. 
فاصله بین فریم ها )Frame Spacing(: اسکلت بندی کشتی توسط یک سری فریم و 
دیواره جدا کننده صورت مي پذیرد. فریم بندی کشتی ها مي تواند به صورت طولی، عرضی 
و یا ترکیبی صورت پذیرد. فاصله فریم ها در کشتی ها )Frame Spacing( متناسب با 
نوع کشتی، اندازه کشتی و نوع فریم بندی بر اساس محاسبات سازه ای استخراج مي گردد. 

فاصله فریم ها در سینه، وسط و پاشنه کشتی معموالً متفاوت مي باشد. 
شماره گذارى فریم ها: شماره گذاری فریم ها معموالً از عمود پاشنه کشتی شروع 

مي شود، لذا فریم شماره ۱ اولین فریم بعد از قائم پاشنه است. 
در ساخت کشتی براى اسکلت بندى کشتی طرز قرارگیرى فریم ها، مقاطع 
و اتصاالت بسیار مهم است. چهار روش مختلف براى اسکلت بندى کشتی 

وجود دارد که در جدول زیر به آن مي پردازیم:

روش هاى مختلف اسکلت بندى کشتی
شکل و توضیحاتنام روش

اسکلت بندی با 
فریم های عرضی

در این روش از فریم های عرضی با فواصل کم استفاده مي شود. کاربرد 
بیشتر این روش در کشتی های چوبی و بادبانی است. 

در این سیستم استحکام طولی کشتی اهمیت کمتری دارد، چون از نظر 
اندازه طولی نسبتاً کوچک هستند و فشارهای تحدب )Hogging( و تقعر 

)Sagging( کمتر روی آن اثر مي گذارد. 
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اسکلت بندی با 
فریم های طولی

و  یافت  افزایش   Sagging و   Hogging تأثیر  کشتی  طول  افزایش  با 
خیلی زود متوجه این نکته شدند که برای استحکام طولی بیشتر کشتی، 
به استفاده از فریم های طولی نیاز است به این شرط که تعداد مناسبی 
از فریم های عرضی نیز به کار گرفته شود. این روش اسکلت بندی دارای 
معایبی بود تا اینکه سیستم فریم بندی رضایت بخشی اختراع گردید. در 
از جمله، قسمت  از فریم های طولی در قسمت های مختلف  این روش، 
تحتانی، اطراف بدنه و طبقات و از فریم های عرضی نیز برای نگهداری 

فریم های طولی استفاده شد. 

اسکلت بندی ترکیبی 
یا ادغامی

در این روش به علت اینکه استحکام طولی زیادی موردنیاز بوده، در قسمت 
تحتانی کشتی و طبقات از فریم های طولی ولی در اطراف بدنه، از فریم های 
عرضی استفاده می شود. همچنین استفاده از آن برای حمایت و تقویت 

فریم های طولی مناسب است. 

Floor

LONGITUDINALS

TRANSVERSE BEAM

 TRANSVERSE
SIDE FRAME

BEAM 



32

اسکلت بندی چارچوب 
 Cantilever حفاظ

Framing

این روش برای کشتی های مدرن پیشنهاد شده که دارای دریچه یا درهای 
بزرگ انبار با طول و عرض زیادی است که در این صورت، دارای عرشه 
برای حفظ مقاومت طولی و  نتیجه  و ستون های عرضی کمي است. در 
فشارهای عرضی دارای استحکام الزم نیست. بنابراین قدرت و استحکام 
اصلی کشتی، به صورت دیگری پیش بینی شده است. استحکام عرضی 
آن حتی االمکان با استفاده از فریم های سنگین تر تأمین مي شود که آن 
را در طرف راست و چپ در انبار قرار مي دهند. برای استحکام طولی آن 
از تیغه های مخصوصی و ورقه هایی به صورت طولی که در زیر طبقات قرار 

مي گیرد استفاده مي شود. 

کشتی،  کف  عرشه،  شامل  کشتی  بخش های  از  برخی  سازه ای  ساختار  ادامه  در 
کناره کشتی، بخش سازه سینه و بخش سازه پاشنه توضیح داده شده است. 

:)Double Bottom( کف دو جداره
جداره  دو  داردکف  قرار  انبارها  کف  و  کشتی  بین کف  که  آب  نفوذ  فضای ضد  به 
مي گویند. کف دو جداره به وسیله صفحات عمودی به قسمت های مختلف تقسیم 
شده و مخازن را تشکیل مي دهد. در این مخازن در صورت لزوم مي توان آب تعادل، 
سوخت، آب         خنک کننده و یا آب شیرین جای داد، تقسیم بندی کف دو جداره مي تواند 

با تیغه های عرضی یا طولی انجام گیرد. 
روی تیغه های حامل کناری و یا سایر قسمت های مورد لزوم سوراخ هایی ایجاد مي کنند 
بعد  در شکل های صفحۀ  دو جداره  ایجاد شود.. ساختمان کف  مناسبی  تهویه  که 

مشاهده مي شود. 

HATCH COAMING

CANTILEVER

LONGITUDINALS

STRONG BEAM BETWEEN HATCHWAYS
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Tank top

Girders

Solid floor

Bracket
floor

Bottom
plating

سازه کناره کشتی:
ساختمان سازه کناری کشتی همان طور که در شکل صفحۀ بعد نمایش داده است 
از ورق های بدنه کشتی، فریم های عرضی و تقویتی های طولی تشکیل شده است. 
ورق های بدنه کشتی با توجه به ناحیه استفاده شده )سینه، پاشنه و میان کشتی( دارای 
ضخامت های متفاوتی مي باشد. فریم های کار شده در عرض کشتی به ورق های بدنه 

کشتی جوش مي شوند. 

)Deck( عرشه
جداسازی هر طبقه از کشتی به طور افقی توسط عرشه صورت مي گیرد. سطح عرشه 
به وسیله ورق های فلزی که روی تیرهای سقفی قرار گرفته و در انتها به دو لبه پوسته 

کشتی متصل مي گردد پوشیده شده است. 
ضخامت ورق عرشه و تیرهای تقویتی آن باید به گونه ای طراحی گردد که عرشه 

در مقابل نیرو های وارده استحکام کافی داشته باشد. 
برای  مي باشند.  عرشه  چندین  دارای  معموالً  کشتی ها  عرشه ها:  شماره گذارى 
موقعیت یابی و آدرس دهی راحت تر بر روی کشتی عرشه ها را شماره گذاری مي کنند. 
عرشه اصلی )Main Deck( به عنوان عرشه ۱ و عرشه های پایین تر به ترتیب 2و3و... 

کف دو جداره یک کشتی در حال ساخت
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شماره گذاری مي شود. عرشه باالی سر مخازن به نام Tank Top شناخته مي شود. 
عرشه روسازه با شماره 0۱ و باالی آن 02، 03 و... شماره گذاری مي شود.

 )Beams( تیرهاى سقفی
تیرهای سقفی عبارت اند از تیرفوالدی عرضی یا طولی که، ورق عرشه، روی آن قرار 

مي گیرد. 
تیرهای عرضی دارای دو وظیفه عمده هستند:

1 اتصال دو کناره بدنه به یکدیگر. 
2 حفاظت از عرشه ها در برابر فشار آب و فشارکاال. 

انواع  از  تیرهای طولی نیز در استحکام طولی عرشه مورد استفاده قرار مي گیرد. 
استفاده  عرضی  و  طولی  تیرهای  عنوان  به  سپری  و  حبابی  نبشی،  پروفیل های 

مي شود. 
تیرهای طولی و عرضی به وسیله جوش به همدیگر متصل مي شوند و در محل هایی 
وسیله  به  تیرها  قسمت،  آن  در  و  بریده شده  مي رسند،  عرضی  دیوارهای  به  که 
لچکی به دیواره ها متصل مي شوند. معموالً در اتاق موتور خانه و ژنراتور، از تیرهای 

قدرتمند به صورت طولی در زیر طبقات و یا زیر دریچه انبارها استفاده مي شود. 

روش شماره گذارى عرشه ها

تیرهاى سقفی طولی یک کشتی در حال ساخت
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: )Pillars( ستون ها
برای انتقال نیروهای عمودی از عرشه های فوقانی به عرشه های زیرین و کف کشتی 

نیاز به استفاده از یک سری ستون مي باشد. 
ستون معمولی: این ستون ها از پروفیل ها یا لوله های فلزی ساخته شده اند. هر 
کشتی معموالً دارای یک ردیف پایه است که در امتداد خط سرتاسری کشتی کار 
یا  و  بزرگ تر  نیز  پایه ها  بزرگ تر ساخته مي شود  گذاشته مي شود. هرچه کشتی 

تعداد ردیف های آنها بیشتر مي شود.
در بعضی از قسمت ها از دیواره های کشتی به جای ستون ها استفاده مي شود، که 

این دیواره ها نیازی به غیر قابل نفوذ بودن در برابر آب ندارند. 
ستون هاى ترکیبی: این ستون ها عبارت اند از ورقه های فلزی که به صورت استوانه 
صورت  به  یا  و  توخالی  مکعب های  صورت  به  اوقات  گاهی  شده اند،  داده  شکل 
نبشی های کانالی مورد استفاده قرار مي گیرند. تیغه های نگهدارنده معموالً به صورت 
متقاطع به کاربرده مي شوند که با برگرداندن لبه های پایینی مي توان به آن استحکام 

بیشتری داد. 
نبشی های  وسیله  به  تیغه ها  این 
حالت دار به زیر طبقه مورد نظر جوش 
داده مي شوند. اندازه و قدرت پایه ها و 
صفحات نگهدارنده به موارد استفاده و 

محل آنها بستگی دارد. 
ستون های طبقات میانی را در صورت 
امکان روی ستون های طبقات زیرین 
قرار مي دهند تا تقریباً پایه واحدی را 
استحکام،  نظر  از  که  دهند  تشکیل 

کارایی بیشتری را خواهند داشت. 

از تیرهای سقفی عرضی استفاده شده باشد،  در صورتی که در ساختمان طبقات 
در محل اتصال نگهدارنده شکافی روی آنها ایجاد شده تا تیرهای سقفی درون آن 
شکاف قرار گرفته و سپس جوش داده مي شوند اگر تیغه ها یا صفحات حامل یک 
لبه، یعنی به شکل L باشد به وسیله یک لچکی به دومین تیر متصل مي شود و اگر 
تیغه های حامل، دو لبه یعنی به شکل T باشند، از هر دوطرف به وسیله لچکی و 

به چهارمین تیر سقفی متصل مي شوند.
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)fore end structure( سازه سینه کشتی
مي شود  تپش سینه  دچار  بزرگ  موج های  با  برخورد  در  ساختمان سینه کشتی 
این قسمت شامل تیری محکم در جلوی کشتی می باشد  نیاز به تقویت دارد.  و 
افقی  و  عمودی  تقویتی های  یک سری  و  است  گرفته  قرار  عمودی  به صورت  که 

)stringer( به آن متصل هستند. 

GIRDER

BULKHEADWELDED GIRDER AND CONNEOTION TO BULKHEAD

BEAM

روش اتصال تیغه هاى حامل

ساختمان سازه اي سینه کشتي
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)stern construction( سازه پاشنه کشتی
پاشنه کشتی به  دلیل اینکه در معرض کوبش )slamming( مي باشد نیاز به تقویت 
 )cant frame( فریم های خاص  سری  یک  توسط  بدنه  ورق  ناحیه  این  در  دارد. 
همچنین  مي شوند.  تقویت   )cant beam( تیرهایی  توسط  قسمت،  این  عرشه  و 
تقویتی های افقی )stringer( از انتهای پاشنه تا اولین فریم عرضی امتداد دارند. 
بخش زیر آبی پاشنه توسط یک سری لچکی خاص )deep floor( به شاه تیر اصلی 

متصل هستند و برای تقویت آن قسمت استفاده مي شوند. 

سازه پاشنه کشتی



38

ارزشیابی شایستگی ساخت کشتی

شرح کار:
هدف از ساخت کشتی؛
انواع کاربری شناورها؛

بررسی بنادر و بازار منطقه ای؛
طراحی و آماده سازی ساخت کشتی و اصطالحات موجود؛

اجزای تشکیل دهنده کشتی؛
تنش های موجود در کشتی؛

استاندارد و نظارت در ساخت کشتی. 
استاندارد عملکرد:

بررسی و تشریح ساختار، اجزا، اصطالحات و استانداردهای بین المللی در ساخت کشتی. 
شاخص ها:

ـ شناخت کامل از مؤلفه های اصلی در ساخت کشتی

شرایط انجام کار، ابزار و تجهیزات:
شرایط: کارگاه، به همراه بازدید دوره ای و مشخص از بنادر و کشتی های موجود در اسکله

ابزار و تجهیزات: ماکت کشتی و سازه های دریایی

معیار شایستگی:

نمرة هنرجوحداقل نمرة قبولی از 3مرحله کارردیف

2بررسی هدف از ساخت کشتی۱

۱طراحی و آماده سازی ساخت کشتی2

۱بررسی اجزای تشکیل دهندۀ کشتی3

۱بررسی استاندارد و نظارت در ساخت کشتی4

شایستگی هاى غیرفنی، ایمنی، بهداشتی، توجهات 
زیست   محیطی:

1 رعایت نکات ایمنی دستگاه ها، 
2 دقت و تمرکز در اجرای کار، 

3 شایستگی تفکر و یادگیری مادام العمر، 
4 اخالق حرفه ای.

2

*میانگین نمرات
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 می باشد. 



فصل  دوم

پایدارسازی کشتی

اهمیت  مي باشد.  پایا  تعادل  وضعیت  در  دریانوردی شناور  به  مربوط  فصل  ابتدای  عکس 
حفظ پایداری شناور آنقدر مهم است که یک دریانورد در هر شرایط زمانی و مکانی باید به 
آن توجه الزم و کافی را داشته باشد تا دریانوردی سالم و ایمنی در طول سفر انجام شود 
و محموله از ابتدای عملیات بارگیری تا زمان تخلیه به همراه کشتی و خدمه در سالمت 

باشند.
نوع درس: نظری عملی
کل ساعت: 60 ساعت 

ساعت نظری: 20 ساعت
ساعت عملی: 40 ساعت
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هدف کلی فصل
هنرجو باید، پس از پایان این پودمان قادر خواهد بود جهت حفظ ایمنی کشتی، 

خدمه و کاال مالحظات الزم درخصوص پایدارسازی را به درستی انجام دهد.
در این بخش یعنی در ابتدای جلسه قبل از بیان اهمیت و ضرورت بهتر است به 
عنواِن پرسش آغازین درخصوص اهمیت و ضرورت پایدارسازی کشتی از هنرجو 
این بخش  با توجه به سطح معلومات هنرجویان مطالب جدید در  تا  سؤال شود 

ارائه شود.

سؤاالت پیشنهادی
 نیروهای وارد بر شناور کدام اند و چه ویژگی هایی دارند؟

 چه طور یک کشتی که از فلز ساخته شده است، روی آب شناور می ماند؟
 قوانین شناوری کدام اند؟

 چگالی آب چه تأثیری در تغییر آبخور شناور دارد؟
 آبخور شناور به چه صورت خوانده می شود؟

 بارگیری و تخلیة کاال چه تأثیری در جابه جایی مرکز ثقل کشتی دارد؟
به همه سؤاالت  پرسیدن سؤاالت  از  ندارد که پس  ضرورت  این قسمت حتماً  در 
به صورت کامل پاسخ دهید بلکه در این مرحله به صورت کلی و کوتاه پاسخ داده شود. 

سپس به بیان اهمیت و ضرورت پایدارسازی کشتی پرداخته شود.

بررسی نیروها و قوانین شناوری

اهداف جزیی: شایستگی های فنی و غیر فنی

بررسی نیروهای وارد بر شایستگی های فنی
بررسی قوانین شناوریبدنة کشتی

بیشتر دفاع مقدسفکر کنیدکار در کالس تحقیق کنیدشایستگی های غیر فنی
بدانید
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بررسی نیروهای وارد بر بدنة کشتی
نیروهاي وارد بر بدنه را مي توان به طریق زیر دسته بندي کرد:

 نیروهاي استاتیك: نیروهاي وارد بر یک کشتي، وقتي در آب ساکن شناور و 
بي حرکت باشد نیروهاي استاتیکي هستند که شامل دو نیروي وزن به سمت پایین 

و فشار آب به طرف باال مي باشد.
 نیروهاي دینامیك: نیروهایي که وقتي کشتي در حال حرکت است ایجاد مي گردند. 
کشتي تحت تأثیر نیروهاي دینامیک ممکن است حاالت مختلفي داشته باشد. در این 
مورد به 6 درجه آزادي و 6 نوع حرکت مي توان اشاره کرد. این حرکات شامل سه حرکت 

خطي و سه حرکت چرخشي است:
یا  نوسانات  را  آن  مي توان  آن،که  طولي  محور  حول  کشتي  حرکت   :  Rolling

پیچش هاي عرضي نامید.
یا  Pitching : حرکت کشتي حول محور عرضي آن،که مي توان آن را نوسانات 

پیچش هاي طولي نامید.

به غیراز واحد اندازه گیری نیرو در واحد متریک )S.I(، چه واحدهای اندازه گیری 
دیگري وجود دارد، نتیجه را در کالس ارائه نمایید.

پاسخ:
دستگاه SI از دو نوع کمیت اصلی و فرعی تشکیل شده است و یکا های آن 

نیز به دو دستة اصلی و فرعی تقسیم مي شوند.
کمیت های اصلی: آن دسته از کمیت هایی که یکا های آن به طور مستقل 

تعریف شده و وابسته به یکاهای دیگر نیستند.
کمیت های فرعی: آن دسته از کمیت هایی که یکای آنها مستقل نیستند و 
می توان آنها را برحسب یکاهای اصلی تعیین کرد مانند سرعت، نیرو، انرژی، 

توان، مساحت، شتاب،کار، وزن،...
در دستگاه SI هفت کمیت به عنوان کمیت های اصلی انتخاب شده اند که 

عبارت اند از :
جرم: آن را با m نشان داده و واحد آن کیلو گرم )kg( است.

طول: آن را با L نشان داده واحد آن متر )m( است.
زمان: آن را با T نشان داده و واحد آن ثانیه )s( است.

شدت جریان الکتریکی: آن را با I نشان داده و واحد آن آمپر )A( است.
مقدار ماده: آن را با مول mol نشان داده و واحد آن مول)mol( است.

شدت نور: آن را با I نشان داده و واحد آن کاندال شمع )d( است.

تحقیق کنید
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Yawing: حرکت کشتي حول محور قائم آن، که مي توان آن را حرکت چرخشي 
یا پیچشي نامید.

Heaving : حرکت قائم )رو به باال یا پایین( بدنه کشتي.
Sway : حرکت پهلویي یا جانبي کشتي.

Surge : جهش کشتي در جهت طولي آن.
بعضي از این حرکات به همدیگر وابسته و برخي دیگر هیچ گونه ارتباطي به هم 
ندارند. مقابله با این حرکات و حفظ تعادل کشتي براي دریانوردان حائز اهمیت 

است و این حرکات، حرکت یکنواخت کشتي را با مشکل روبه رو مي کند.

مرکز ثقل اَشکال هندسی زیر را ترسیم کنید. کار در کالس

برایند نیروي وزن کلیه  از نقطه ای که  نیز عبارت است  مرکز ثقل یك شناور: 
قسمت های کشتي از آن نقطه به طور عمود و به طرف پایین وارد می شود. مرکز 
ثقل را با نقطة G نشان می دهند. شکل )1( محل مرکز ثقل یک شناور را نمایش 

می دهد. در این شکل، برایند کل نیروي وزن اجزا از نقطة G عبور می کند.

 )Center of Buoyancy( مرکز شناوري
قبل از تعریف مرکز شناوري براي کشتي، بر تعدادي از تعاریف مفید و اصل کلي 

شناوري که توسط ارشمیدس بیان شده اند، مروري خواهیم داشت:
از وزن آبي که هنگام شناور  عبارت است   :)Displacement( وزن جابه جایي
شدن کشتي در آب، جابه جا می شود. یا به عبارت دیگر وزن جابه جایي برابر است 
با وزن مقدار آبي که قسمتي از کشتي جایگزین آن شده است. به همین ترتیب 

»حجم جابه جایي« نیز تعریف می شود.

مرکز ثقل یك شناور

Force Of Gravity
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اصل شناوري )اصل ارشمیدس(: هرگاه تمام یا قسمتي از یک جسم در مایعي 
فرو رود، با نیرویي که مساوي با وزن مایع جابه جا شده توسط جسم است، به طرف 
باال رانده می شود. بنابراین، منظور از شناوري در کشتي، مقدار نیرویي است که 
وارد  کشتي  بدنة  به  باال  طرف  به  و  عمود  به طور  آب  است،  شناور  کشتي  وقتي 
می کند. این نیرو برابر وزن آبي است که با ورود کشتي داخل آب، جابه جا شده 
است و به عبارت دیگر، برابر وزن مقدار آب هم حجم با قسمت غوطه ور )داخل 

آب( کشتي است. مقدار این نیرو براي 
کشتي در حال تعادل )سکون(، برابر با 

وزن کل کشتي است. 
بدنة  سطح  سراسر  به  نیرو  این  گرچه 
ولي  می شود  وارد  آب کشتي  داخل 
نیروها  این  برایند  ثقل،  مرکز  همانند 
عبور  باال  طرف  به  و  نقطه  یک  از  نیز 
می کند که اصطالحاً به آن نقطه، »مرکز 
نقطه  این  می گویند.  شناوري« کشتي 
را معموالً با حرف B نمایش می دهند. 
شکل زیر موقعیت نقطة B و یا مرکز 

شناوري یک کشتي را نمایش می دهد.

Buoyant force

Weight
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با توجه به قانون ارشمیدس، تصاویر زیر را تفسیر کنید.

تفسیر:
 در شکل A مقدار وزن آب جابه جا شده توسط جسم مغروق بیشتر از وزن 
جسم است لذا نیروی شناوری )نیرویی که از سمت سیال به سمت باال وارد 
مي شود( بیشتر از نیروی وزن جسم است و در نتیجه جسم مغروق به سمت 

باال )سطح سیال( حرکت مي کند تا به حالت شناور قرار بگیرد.
در شکل B مقدار وزن آب جابه جا شده توسط جسم مغروق برابر وزن جسم 
جسم  نتیجه  در  و  است  جسم  وزن  نیروی  برابر  شناوری  نیروی  لذا  است 

مغروق در وضعیت خود باقی مي ماند.
در شکل C مقدار وزن آب جابه جا شده توسط جسم مغروق کمتر از وزن 
جسم است لذا نیروی شناوری کمتر از نیروی وزن جسم است و در نتیجه 

جسم مغروق به سمت پایین حرکت مي کند.

فکر کنید
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تفسیر:
 T1 در شکل سمت چپ وزنه آویزان است به یک ترازو که مقدار وزن آن برابر

اندازه گیری مي شود. این مقدار دقیقاً برابر وزن جسم )Mg( است.
در  است.  رفته  فرو  سیال  در  مقداری  همان جسم  راست  سمت  شکل  در 
این حالت ترازو وزن جسم )T2( را به اندازه نیروی شناوری B کمتر نشان 
می دهد. این به آن دلیل است که نیروی شناوری باعث سبک تر شدن وزن 
جسم در آب می شود. مثل زمانی که شما در داخل استخر در حال راه رفتن 
استخر  در  بدنتان  که  آبی  وزن  اندازه  به  شما  وزن  حالت  این  در  هستید. 

جابه جا کرده است سبک شده اید.

تفسیر:
در تصویر سمت چپ کشتی در حالت شناور قرار دارد و در این حالت وزن 
جابه جایی کشتی برابر نیروی شناوری است که از سمت آب به کشتی وارد 

می شود. لذا کشتی در همین وضعیت شناور در آب باقی می ماند.
در تصویر سمت راست چون وزن جسم بیش از مقدار وزنی از آب است که 
توسط آن جسم جابه جا می شود. بنابراین آن جسم در آب غرق می شود و 

به کف آب می رود.

وزن کشتی وزن آب جابجا شده وزن صخره آب
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بررسی اصول تعادل

اهداف جزیی: شایستگی های فنی و غیر فنی

حالت های مختلف شایستگی های فنی
تعادل شناور

نیروهای وارد بر 
کشتی

زوایای عرضی List و 
کجی شناور

کار در کالس شایستگی های غیر فنی

جدول زیر را با توجه به تصایر و حالت های مختلف تعادل، تکمیل کنید: 

تصویرشرح حالت تعادل ردیف

1

 Stable
Stability
)تعادل پایا(

اگر جسمي توسط نیرویي خارجي 
اولیة خود خارج شود و  از حالت 
پس از حذف نیرو، به حالت اولیة 
داراي  جسم  این  گردد.  باز  خود 
تعادل  شرط  است.  پایا  تعادل 
پایا براي یک شناور این است که 
کشتي ها بعد از کج شدن در اثر 
نیروهاي خارجي بتوانند به حالت 

اولیة خود باز گردند.

2

 Neutral
Stability
)تعادل 
خنثی(

اگر جسمي توسط نیرویي خارجي 
اولیة خود خارج شود و  از حالت 
نیز در  نیرو، جسم  از حذف  پس 
گفته  بماند،  باقی  حالت  همان 
داراي  جسم  این  که  می شود 
تعادل خنثي است. تعادل خنثي 
دانست  حالتي  مشابه  می توان  را 
که یک سیلندر گاز در آب شناور 
شود. در هر وضعیتي نیروي وارد 
به  سیلندر  برود،  بین  از  آن  بر 

همان حال باقي خواهد ماند.

3

 Unstable
Stability
)تعادل ناپایا(

اگر جسمي توسط نیرویي خارجی 
شود  خارج  خود  اولیة  حالت  از 
از  نیرو همچنان  از حذف  و پس 
این  شود،  دور  خود  اولیة  حالت 

جسم داراي تعادل ناپایا است. 

کار در کالس
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تکمیل  جدول  این  در  را  خالی  جاهای  نسبی،  چگالی  مبحث  به  توجه  با 
نمایید.

مخزنی دارای 120 تن آب شیرین است، در صورتی که مخزن کاماًل پر از آب باشد، 
این مخزن چه مقدار روغن با چگالی نسبی 0/48 گنجایش دارد. 

جواب:

           جرم روغن
 ـــــــــــــــــــــــ = چگالی نسبی

 
   جرم آب شیرین

چگالی نسبی روغن × جرم آب شیرین= جرم روغن  
57/6 = 0/48 × 120= جرم روغن

جرم روغن برابر 57/6 تن می باشد.

یک شناور جعبه اي شکل با طول 120 و عرض 16 متر دارای آبخور 6 متر در آب شور دریا 
)جرم حجمي 1025 کیلوگرم بر متر مکعب( می باشد، چه مقدار بار می تواند بارگیری کند تا 

آبخور شناور به 8 متر در آب شور دریا برسد؟ 

جواب:

گام اول

به دست  متر   6 آبخور  برای  را  کشتی  آب(  )زیر  غوطه وری  قسمت  حجم 
می آوریم:

∆1= v×ϕ    v= l× B×d →→→ 120×16×6=11520
حجم زیر آب کشتی برابر 11520 مترمکعب می باشد.

گام دوم
وزن کشتی را برای آبخور 6 متر به دست می آوریم:

∆1=11520×1/025=11808t                ∆1=11808
وزن کشتی با آبخور 6 متر برابر 11808 تن است.

کار در کالس

تمرین

محاسبات شناوری و غوطه وری

اهداف جزیی: شایستگی های فنی و غیر فنی

شایستگی های 
فنی

تغییرات آبخور شناور در صورت ثابت چگالی و وزن مخصوص
بودن وزن آن

محاسبة KG نهایی بر اثر بارگیری 
یا تخلیة کاال )یک مرحله( 

محاسبة KG نهایی بر اثر بارگیری و یا 
تخلیة کاال )چند مرحله(

شایستگی های 
تمرینبیشتر بدانیدکار در منزلکار در کالسغیرفنی
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با توجه به تمرین قبل، جاهای خالی را در این جدول تکمیل نمایید.

مسئله

یک شناور جعبه اي شکل با طول 100 و عرض 14 متر دارای آبخور 5 متر 
مقدار  متر مکعب می باشد، چه  بر  کیلوگرم  با جرم حجمي 1020  آب  در 
بار می تواند بارگیری کند تا آبخور شناور به 7 متر در آب شور دریا )جرم 

حجمي 1025 کیلوگرم بر متر مکعب( برسد؟
جواب:

حجم قسمت غوطه وری )زیر آب( کشتی را برای آبخور 5 متر به دست گام اول
آورید:

∇1=l ×B×d1=100×14×5=7000m 3
حجم زیر آب کشتی برابر 7000 مترمکعب می باشد.

وزن کشتی را برای آبخور 5 متر به دست آورید:گام دوم
∆1= ∇1×p =7000×1/020=7140t

وزن کشتی با آبخور 5 متر برابر 7140 تن است.
حجم قسمت غوطه وری )زیر آب(کشتی را برای آبخور 7 متر به دست گام سوم

آورید:
∇2=l ×B×d2=100×14×7=9800m 3

حجم زیر آب کشتی برابر 9800 مترمکعب می باشد.
گام 

چهارم
وزن کشتی را برای آبخور 7 متر به دست آورید:

∆2= ∇2×p =9800×1/020=9996t
وزن کشتی با آبخور 7 متر برابر 9996 تن است.

اختالف وزن کشتی بین آبخور 7 متر و 5 متر، مقدار بار قابل بارگیری را گام پنجم
مشخص می کند:

2856t=7140ـ9996 =1∆ ـ 2∆
مقدار 2856 تن بار را می توان بارگیری کرد.

کار در کالس

گام سوم

به دست  متر   8 آبخور  برای  را  کشتی  آب(  )زیر  غوطه وری  قسمت  حجم 
می آوریم:

v=120×16×8=15360
حجم زیر آب کشتی برابر 15360 مترمکعب می باشد.

گام 
چهارم

وزن کشتی را برای آبخور 8 متر به دست می آوریم:
v=15360×1/025=15744

وزن کشتی با آبخور 8 متر برابر 15744 تن است.

گام پنجم

اختالف وزن کشتی بین آبخور 8 متر و 6 متر، مقدار بار قابل بارگیری را 
مشخص می کند:

3936t=11808ـ15744=1∆ ـ ∆
مقدار 3936 تن بار را می توان بارگیری کرد.
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با توجه به تمرین قبل، جاهای خالی را در این جدول تکمیل نمایید.

مسئلة 
اول

در  متر   4 آبخور  دارای  متر   12 عرض  و   80 طول  به  بارج  شناور  یک 
آب با جرم حجمي 1018 کیلوگرم بر متر مکعب می باشد. در صورتی که 
مقدار2000 تن بار، بارگیری شود، مقدار آبخور نهایی شناور در آب شور 

دریا )جرم حجمي 1025 کیلوگرم بر متر مکعب( به دست آورید.

جواب:

گام اول

به دست  متر   4 آبخور  برای  را  آب(کشتی  )زیر  غوطه وری  قسمت  حجم 
آورید:

∇1=l ×B×d1=80×12×4=3840m 3
حجم زیر آب کشتی برابر 3840 مترمکعب می باشد.

گام دوم
وزن کشتی را برای آبخور 4 متر به دست آورید: 

∆1= ∇1×p =3840×1/018=39012t
وزن کشتی با آبخور 4 متر برابر 3909/12 تن است.

گام سوم
وزن کشتی را بعد از بارگیری به دست آورید:

∆2= ∇1+Load =3909/12+2000=5909/12t
وزن کشتی را بعد از بارگیری برابر5909/12 تن می باشد.

گام چهارم

آبخور نهایی کشتی)بعد از بارگیری( 

/ / m d d / mp /
∆∇ = = = = × × ⇒ =32

2 2 2
5909 12 5860 4 80 12 6 11 025

آبخور نهایی کشتی)بعد از بارگیری( برابر 6/1 متر است.

مسئلة دوم

یک شناور بارج به طول 40 و عرض 8 متر دارای آبخور 6 متر در آب 
که  صورتی  در  می باشد.  مکعب  متر  بر  کیلوگرم  حجمي 1020  جرم  با 
مقدار500 تن بار آن تخلیه شود، مقدار آبخور نهایی شناور در آب بندر 

)جرم حجمي 1028 کیلوگرم بر متر مکعب( را به دست آورید؟

جواب:

گام اول

برای آبخور 6 متر به دست  حجم قسمت غوطه وری )زیر آب( کشتی را 
آورید:

∇1=l ×B×d1=40×8×6=1920m 3
حجم زیر آب کشتی برابر 1920 مترمکعب می باشد.

کار در منزل
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گام دوم
وزن کشتی را برای آبخور 6 متر به دست آورید:

∆1= ∇1× p =1920×1/020=1958/4t
وزن کشتی با آبخور 6 متر برابر 1958/4 تن است.

گام سوم
وزن کشتی را بعد از تخلیة بار به دست آورید:

1458/4t= 500 ـDischarg =1958/4 ـ 1∆ =2∆
وزن کشتی را بعد از تخلیة بار برابر 1458/4 تن می باشد.

گام چهارم

آبخور نهایی کشتی)بعد از تخلیه( 
/ / m d d / mp /

∆∇ = = = = × × ⇒ =32
2 2 2

1458 4 1418 7 40 8 4 41 028
آبخور نهایی کشتی)بعد از تخلیه( برابر 4/4 متر است.

با توجه به مثال قبل، جاهای خالی را در این جدول تکمیل نمایید.

مسئله
چنانچه شناوری از آبی با چگالی 1024 کیلوگرم بر متر مکعب با آبخور 6/5 
متر به آبی با چگالی 1010 کیلوگرم بر متر مکعب عزیمت می کند. آبخور 

جدید شناور را محاسبه کنید.
 چگالی جدید     آبخور قدیمجواب:

ــــــــــــــ = ـــــــــــــ
 چگالی قدیم      آبخور جدید

                                1010          6/5       چگالی جدید     آبخور قدیم
ــــــــــــ ـــــــــــ =ــــــــــــــ =ـ  ــــــ =ـ  6/6m= آبخور جدید ⇒ـ 
                               1024    آبخور جدید     چگالی قدیم     آبخور جدید

مقدار آبخور شناور در شرایط باال برابر با 6/6 متر می باشد.

با توجه به تمرین قبل، جاهای خالی را در این جدول تکمیل نمایید.

مسئلة اول
چنانچه شناوری از آبی با چگالی 1018 کیلوگرم بر متر مکعب با آبخور 8/5 
متر به آبی با چگالی 1032 کیلوگرم بر متر مکعب عزیمت می کند. آبخور 

جدید شناور را محاسبه کنید.

جواب

 چگالی جدید     آبخور قدیم
ــــــــــــــ = ـــــــــــــ
 چگالی قدیم      آبخور جدید

                                        1032         8/5       چگالی جدید     آبخور قدیم
ــــــــــــ ـ =ـ  ـ =ـــــــــــــ ــــــــــ ـ =ـ  ـــــ                         m 8/4= آبخور جدید  ⇒ـ 
                                        1018    آبخور جدید   چگالی قدیم    آبخور جدید

مقدار آبخور شناور در شرایط باال برابر با 8/4 متر می باشد.

مسئلة دوم
شناوری از آبی با چگالی 1025 کیلوگرم بر متر مکعب با آبخور 10/6 متر 
به بندری با چگالی آب 1016 کیلوگرم بر متر مکعب وارد می شود. آبخور 

جدید شناور را در بندر محاسبه کنید.

کار در کالس

کار در منزل
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فصل دوم: پایدارسازی کشتی

روش خواندن مقدار آبخور شناور

ارتفاع هر عدد مطابق شکل روبه رو  برابر 10 
سانتی متر می باشد.

جواب

 چگالی جدید     آبخور قدیم
ــــــــــــــ = ـــــــــــــ
 چگالی قدیم      آبخور جدید

                                          1016      10/6        چگالی جدید   آبخور قدیم
ـــــــــــ ـ =ـ  ــــــــــــ ـ =ـ  ــــــــــ ـ =ـ  ـــــ                             m 10/7= آبخور جدید ⇒ـ 
                                          1025    آبخور جدید   چگالی قدیم   آبخور جدید

مقدار آبخور شناور در شرایط باال برابر با 10/7 متر می باشد.

باال  توضیحات  به  توجه  با 
درخصوص عدد 8 و 9، شما 
معیار اندازه گیری ارتفاع آبخور 
بررسی  را   4 و   2 عدد  برای 

کنید. 

فکر کنید

10 cm
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مقدار  جدول،  تصاویر  به  توجه  با 
آبخور شناورها را مشخص کنید. 

مقدار آبخور ---- متر.                   مقدار آبخور 4/8 متر. 

مقدار آبخور 8 متر.                        مقدار آبخور 7/6 متر. 

مقدار آبخور 14 متر.                      مقدار آبخور 4/7 متر. 

کار در کالس
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فصل دوم: پایدارسازی کشتی

با توجه به تمرین قبل، جاهای خالی را در این جدول تکمیل نمایید.

 TA = 6/7( و آبخور پاشنة شناور 6/7 متر )TF = 5/5 m( آبخور سینة شناور 5/5 متر
m( می باشد. مقدار شیب طولي )Trim( شناور را محاسبه کنید.

Trim= TA -TF =6/7-5/5=1/2Trim by Aftجواب
چون مقدار آبخور پاشنه شناور بیشتر از آبخور سینه شناور است، لذا مقدار 

تریم برابر 1/2 متر به سمت پاشنه می باشد. 

جاهای خالی را در این جدول تکمیل نمایید.

 TA = 4/5( و آبخور پاشنة شناور 4/5 متر )TF = 5/5 m( آبخور سینة شناور 5/5 متر
m( می باشد. مقدار آبخور متوسط و شیب طولي )Trim( شناور را محاسبه کنید.

آبخور 
Aمتوسط F

mean
T T / /T / m+ += = = =4 5 5 5 10 5 02 2 آبخور متوسط شناور برابر 5 متر می باشد.2

شیب 
طولي 
شناور

Trim= TF -TA =5/5-4/5=1/0Trim by Forward
لذا  است،  پاشنه شناور  آبخور  از  بیشتر  سینه شناور  آبخور  مقدار  چون 

مقدار تریم برابر یك متر به سمت سینه می باشد.

کار در کالس

کار در کالس

آبخور متوسط: میانگین آبخور سینه و پاشنة شناور را آبخور متوسط می نامند.

جاهای خالی را در این جدول تکمیل نمایید.

شناوری دارای آبخور متوسط 5/5 متر با TPC =5، باری به وزن 100 
تن را بارگیری می کند. مطلوب است مقدار آبخور متوسط شناور بعد از 

بارگیری.

گام اول
محاسبة مقدار تغییر آبخور شناور: 

وزن بار
Cm تغییرات آبخور / mTPC

             = = = =100 20 0 25

گام دوم
مقدار آبخور نهایی:

5/7m = 0/2+ 5/5= آبخور نهایی
مقدار آبخور نهایی شناور برابر 5/7 متر می باشد.

کار در کالس
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جاهای خالی را در این جدول تکمیل نمایید.

وزن جابه جایی )Displacement( کشتی 3200 تن است. در صورتی که یک وزنة 
200 تنی در فاصلة 17 متری از مرکز ثقل اولیة آن افزوده شود، جابه جایی مرکز ثقل 

آن را پیدا کنید.

محاسبة مقدار گشتاور ایجادی بر اثر مقدار 200 تن وزنة بارگیری شده:گام اول
w×d =200×17=340t.m

گام دوم
مقدار وزن جابه جایی نهایی:

∆=W +w=3200+200=3400t
مقدار وزن جابه جایی نهایی شناور برابر 3400 تن می باشد.

گام سوم

محاسبة مقدار جابه جایی مرکز ثقل شناور پس از بارگیری:

w dGG / m×= = =∆1
340 0 13400

کار در کالس

جاهای خالی را در این جدول تکمیل نمایید.

شناوری دارای آبخور متوسط 7/5 متر با TPC =8، باری به وزن 120 تن را تخلیه 
می کند. مطلوب است مقدار آبخور متوسط شناور بعد از عملیات تخلیه. 

محاسبة مقدار تغییر آبخور شناور: گام اول

تغییرات آبخور Cm / mTPC
            = = = =120 15 0 158

وزن بار

گام دوم

تغییر  مقدار  انجام مي شود.  تخلیه  عملیات  نهایی: چون  آبخور  مقدار 
آبخور از آبخور اولیه کم می شود.

7/35m = 0/15+ 7/5= آبخور نهایی
مقدار آبخور نهایی شناور برابر 7/35 متر می باشد.

کار در منزل
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فصل دوم: پایدارسازی کشتی

جاهای خالی را در این جدول تکمیل نمایید.

وزن جابه جایی )Displacement( کشتی 20000 تن است. در صورتی 
که یک وزنة 300 تنی در فاصلة 10 متری از مرکز ثقل اولیة آن تخلیه 

شود، جابه جایی مرکز ثقل آن را پیدا کنید.

وزنة گام اول تن   300 مقدار  اثر  بر  ایجادی  گشتاور  مقدار  محاسبة 
تخلیه شده:

w×d =300×10=3000t.m

گام دوم
مقدار وزن جابه جایی نهایی:

∆=W -w=20000-300=19700t
مقدار وزن جابه جایی نهایی شناور برابر 19700 تن می باشد.

گام سوم

محاسبة مقدار جابه جایی مرکز ثقل شناور پس از تخلیه:

w dGG / m×= = =∆1
3000 0 1519700

کار در منزل

 KG مقدار  و  تن   12000 )Displacement( وزن جابه جایی  با  شناوری 
اولیة 6 متر است. در صورتی که یک بار 500 تنی در فاصلة 10 متری به 
سمت پایین از مرکز ثقل اولیة آن بارگیری شود، مقدار KG نهایی شناور را 

پیدا کنید.  

جواب:

محاسبة مقدار گشتاور ایجادی بر اثر مقدار 500 تن وزن بارگیری شده:گام اول
t.m 5000 =10 ×500 w × d = 

گام دوم
مقدار وزن جابه جایی نهایی:

t 12500 =500 +12000 =W+w
مقدار وزن جابه جایی نهایی شناور برابر 12500 تن می باشد.

تمرین
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گام سوم

محاسبه مقدار جابه جایی مرکز ثقل شناور پس از بارگیری:

w dGG ×=                               1

m 0/4 =5000 /12500 GG1=
چون بارگیری به سمت کف کشتی انجام شده است، بنابراین مرکز ثقل 

0/4 به سمت کف کشتي جابه جا شده است.

گام چهارم 
محاسبة مقدار KG نهایی شناور پس از بارگیری 500 تن:

m 5/6 = 6 0/4 ـ = GG1= KG1= KG Final KG
مقدار KG نهایی شناور پس از بارگیری برابر 5/6 متر است.

جاهای خالی را در این جدول تکمیل نمایید.

مسئله

 KG 5000 تن و مقدار )Displacement( شناوری با وزن جابه جایی
اولیة 4/4 متر است. در صورتی که یک بار 200 تنی در فاصلة 5 متری 
به سمت باال از مرکز ثقل اولیة آن بارگیری شود. مقدار KG نهایی شناور 

را پیدا کنید.

جواب

محاسبة مقدار گشتاور ایجادی بر اثر مقدار 200 تن وزن بارگیری شده:گام اول
w×d =200×5=1000t.m 

گام دوم
مقدار وزن جابه جایی نهایی:

∆=W +w=5000+200=5200t
مقدار وزن جابه جایی نهایی شناور برابر 5200 تن می باشد.

گام سوم 

محاسبة مقدار جابه جایی مرکز ثقل شناور پس از بارگیری:
w dGG / m×= = =∆1

1000 0 25200
چون بارگیری در باالی مرکز ثقل انجام شده است، بنابراین مرکز ثقل 0/2 

به سمت باال جابه جا شده است.

گام چهارم 
محاسبه مقدار KG نهایی شناور پس از بارگیری 200 تن:

 Final KG = KG1 =4/4+0/2=4/6m
مقدار KG نهایی شناور پس از بارگیری برابر 4/6 متر است.

کار در کالس

وزن جابه جایی نهایی
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فصل دوم: پایدارسازی کشتی

جاهای خالی را در این جدول تکمیل نمایید.

مسئله

 KG 4000 تن و مقدار )Displacement( شناوری با وزن جابه جایي
اولیة 4/2 متر است. در صورتی که یک بار 200 تنی در فاصلة 4 متری 
به سمت باال از مرکز ثقل اولیة آن تخلیه شود، مقدار KG نهایی شناور 

را پیدا کنید.

جواب:

محاسبة مقدار گشتاور ایجادی بر اثر مقدار 200 تن وزن بارگیری شده:گام اول
w×d =200×4=800t.m 

گام دوم
مقدار وزن جابه جایی نهایی:

∆=W -w=4000-200=3800t
مقدار وزن جابه جایی نهایی شناور برابر 3800 تن می باشد.

گام سوم 

محاسبه مقدار جابه جایی مرکز ثقل شناور پس از تخلیه:
w dGG / / m×= = = =∆1

800 0 21 0 23800
چون تخلیه در باالی مرکز ثقل انجام شده است، بنابراین، مرکز ثقل 0/2 

به سمت پایین جابه جا شده است.

گام چهارم 
محاسبة مقدار KG نهایی شناور پس از تخلیة 200 تن:

 Final KG = KG1 =4/2-0/2=4/0m
مقدار KG نهایی شناور پس از تخلیة بار، برابر 4 متر است.

کار در منزل

محاسبة KG نهایی بر اثر بارگیری و یا تخلیة کاال )چند مرحله( 

پس از هر مرحله عملیات بارگیری و یا تخیلة بار در کشتی، مرکز ثقل آن جابه جا 
خواهد شد. در صورتی که چندین مرحله عملیات بارگیری و یا تخلیه انجام شود، 

برای محاسبة مقدار KG نهایی شناور به روش زیر )تمرین( عمل می شود:

( KG) (w kg ) (w kg )Final MomentFinal KG Final Displacement w w
∆ × + × ± × ±  = = ∆ ± ± ±

1 1 2 2

1 2





برای  منفی  عالمت  و  بارگیری  عملیات  به  مربوط  مثبت  عالمت  باال،  رابطة  در 
عملیات تخلیة کاال است.
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 KG 25000 تن و مقدار )Displacement( شناوری با وزن جابه جایي
اولیة 8 متر است. در صورتی که یک محمولة 500 تنی در فاصلة 5 متری 
از کف کشتی)Kg=5m( بارگیری و یک محموله کاال به وزن 200 تن در 
مقدار  و همچنین  بارگیری شود   )Kg=6m(از کف کشتی متری  فاصلة 6 
300 تن سوخت در فاصلة 4 متری از کف کشتی)Kg=4m( تخلیه شود. 

مقدار KG نهایی شناور را محاسبة کنید. 

جواب

گام اول

محاسبة مقدار گشتاورهای ایجادی بر اثر بارگیری و تخلیة کاال:

W
(Tonnes)

Kg(m) Moment = w×Kg(T.m)

 Ship 25000 8 200000

Load + 500 5 + 2500

Load + 200 6 + 1200

Discharg 300 ـ 4 1200 ـ

Final 25400 202500

گام دوم

محاسبة مقدار KG نهایی:
Final MomentFinal KG / mFinal Displacement

  = = =   
202500 7 9725400

تمرین

جاهای خالی را در این جدول تکمیل نمایید.
 

تمرین

 KG 12000 تن و مقدار )Displacement( شناوری با وزن جابه جایي
اولیة 7 متر است. در صورتی که یک محمولة 800 تنی در فاصلة 4 متری 
از کف کشتی )Kg=4m( بارگیری و یک محمولة کاال به وزن 600 تن در 
فاصلة 5 متری از کف کشتی )Kg=5m( بارگیری شود و همچنین مقدار 
200 تن سوخت در فاصلة 8 متری از کف کشتی )Kg=8m( تخلیه شود. 

مقدار KG نهایی شناور را محاسبة کنید. 

کار در کالس
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فصل دوم: پایدارسازی کشتی

جواب

گام اول

محاسبه مقدار گشتاورهای ایجادی بر اثر بارگیری و تخلیة کاال:

∆(Tonnes) Kg(m) Moment =∆ × Kg(T.m)

 Ship 12000 7 84000

Load + 800 4 + 3200

Load + 600 5 + 3000

Discharg 200 ـ 8 1600 ـ

Final 13200 88600

گام دوم

محاسبة مقدار KG نهایی:
Final MomentFinal KG / mFinal Displacement

  = = =   
88600 6 7113200

محاسبات زیر را به دقت انجام دهید.

مسئله اول

 KG 16000 تن و مقدار )Displacement( شناوری با وزن جابه جایي
فاصلة 4  در  تنی  است. در صورتی که یک محمولة 800  متر  اولیة 6/2 
متری به سمت باال از مرکز ثقل اولیه و یک محمولة 200 تنی در فاصلة 6 
متری به سمت باال از مرکز ثقل اولیة آن بارگیری شود، مقدار KG نهایی 

شناور را پیدا کنید. 

به کف کشتی جواب نسبت  را  تخلیه  و  بارگیری  مقادیر  تمرینات چون  این  در 
)KG( در نظر نگرفته است. بلکه نسبت به مرکز ثقل اولیه کشتی )G( در 
نظر گرفته شده است. بنابراین برای حل این تمرینات مشابه بخش مربوط 
مرحله( عمل  )یک  کاال  تخلیة  یا  بارگیری  اثر  بر  نهایی   KG به محاسبة 
می شود با این تفاوت که در اینجا به جای یک عملیات بارگیری یا تخلیه 

چندین عملیات انجام می شود.

کار در منزل
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گام اول

محاسبه مقدار گشتاورهای ایجادی بر اثر بارگیری و تخلیة کاال:

نوع عملیات  ∆
)Tonnes(

فاصله از مرکز 
ثقل اولیه شناور 

)d(. متر

 Moment=∆ ×
Kg)T.m(

گشتاور )تن متر(

 Ship 16000 G ـــــــ

Load + 800 4+ )به سمت باال( + 3200

Load + 200 6+ )به سمت باال( + 1200

Final 17000  + 4400

گام دوم

محاسبه مقدار جابه جایی مرکز ثقل کشتی:
Final MomentGG / mFinal Dis.( )

 += = = +   ∆1
4400 0 2617000

صورت  کشتی  اولیه  ثقل  مرکز  باالی  قسمت  در  بارگیری  عملیات  چون 
گرفته. بنابراین مرکز ثقل کشتی به اندازه 0/26 متر به سمت باال جابه جا 

می شود. یعنی به همین اندازه به مقدار KG اولیه کشتی افزوده می شود.

محاسبة مقدار KG نهایی:گام سوم
 Final KG = KG1 = KG + GG1 =0/20+6/26=6/46m

مسئلة دوم

 KG 18000 تن و مقدار )Displacement( شناوری با وزن جابه جایي
اولیة 5/8 متر است. در صورتی که یک وزنه 200 تنی در فاصلة 4 متری 
به سمت باال از مرکز ثقل اولیة آن تخلیه و یک وزنه 650 تنی در فاصلة 6 
متری به سمت باال از مرکز ثقل اولیة آن بارگیری شود. مقدار KG نهایی 

شناور را پیدا کنید.

گام اول

محاسبه مقدار گشتاورهای ایجادی بر اثر تخلیة و بارگیری:

نوع 
عملیات

∆ )Tonnes(
فاصله از مرکز 

ثقل اولیه 
شناور )d(. متر

Moment=∆ × Kg)T.m(
گشتاور )تن متر(

 Ship 18000 G ـــــــ

Dischage 200 ـ 800 ـ 4 +)باال(

Load + 650 6 + )باال( + 3900

Final 18450  + 3100
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فصل دوم: پایدارسازی کشتی
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گام دوم

محاسبه مقدار جابه جایی مرکز ثقل کشتی:
Final MomentGG / mFinal Dis.( )

 += = = +   ∆1
1752 0 227950

بارگیری در قسمت باالی  چون برایند عملیات به صورت 
مرکز ثقل اولیه کشتی صورت گرفته. بنابراین مرکز ثقل 
کشتی به اندازه 0/22 متر به سمت باال جابه جا می شود. 
افزوده  اولیه کشتی   KG اندازه به مقدار یعنی به همین 

می شود.

گام سوم
محاسبة مقدار KG نهایی:

 Final KG = KG1 = KG + GG1 =7/60+0/22=7/82m

مسئلة 
چهارم

 30000 )Displacement( با وزن جابه جایي  شناوری 
تن و مقدار KG اولیة 7/4 متر است. در صورتی که یک 
محمولة 500 تنی در فاصلة 4 متری به سمت باال از مرکز 
ثقل اولیة آن تخلیه و یک محمولة 500 تنی در فاصلة 4 
متری به سمت پایین از مرکز ثقل اولیة آن تخلیه شود، 

مقدار KG نهایی شناور را پیدا کنید.

گام اول

محاسبه مقدار گشتاورهای ایجادی بر اثر بارگیری و تخلیة 
کاال:

نوع 
عملیات

 ∆
)Tonnes(

فاصله از مرکز 
ثقل اولیه شناور 

)d(. متر

 Moment=∆ ×
Kg)T.m(

گشتاور )تن متر(

 Ship 30000 G -----

Discharge 500 ـ 4 + )باال( 3200 ـ

Discharge 500 ـ 1200 + 4 ـ )پایین( 

Final 17000 2000 ـ 
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فصل دوم: پایدارسازی کشتی

گام دوم

محاسبه مقدار جابه جایی مرکز ثقل کشتی:
Final MomentGG / mFinal Dis.( )

 = = = +   ∆1
4400 0 2617000

بارگیری در قسمت باالی  چون برایند عملیات به صورت 
مرکز ثقل اولیه کشتی صورت گرفته. بنابراین مرکز ثقل 
کشتی به اندازه 0/17 متر به سمت باال جابه جا می شود. 
افزوده  اولیه کشتی   KG اندازه به مقدار یعنی به همین 

می شود.

گام سوم
محاسبة مقدار KG نهایی:

 Final KG = KG1 = KG + GG1 =6/20+0/26=6/46m

مسئلة 
پنجم

شناوری با وزن جابه جایي )Displacement( 9900 تن و 
مقدار KG اولیة 6/4 متر است. در صورتی که یک محمولة 
500 تنی در فاصلة 2 متری به سمت باال از مرکز ثقل اولیة 
آن بارگیری و یک محمولة 500 تنی در فاصلة 2 متری به 
 KG سمت پایین از مرکز ثقل اولیة آن بارگیری شود، مقدار

نهایی شناور را پیدا کنید.

گام اول

محاسبه مقدار گشتاورهای ایجادی بر اثر بارگیری و تخلیة 
کاال:

نوع 
عملیات

 ∆
)Tonnes(

فاصله از مرکز 
ثقل اولیه 

شناور )d(. متر

Moment=∆ × Kg)T.m(
گشتاور )تن متر(

 Ship 16000 G -----

Load + 800 2 + )باال( + 3200

Load + 200 2 ـ )پایین( + 1200

Final 17000 4400
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گام دوم

محاسبه مقدار جابه جایی مرکز ثقل کشتی:

Final MomentGG / mFinal Dis.( )
 = = = +   ∆1

4400 0 2617000

چون برایند عملیات به صورت بارگیری در قسمت باالی مرکز 
ثقل اولیه کشتی صورت گرفته. بنابراین مرکز ثقل کشتی به 
اندازه 0/17 متر به سمت باال جابه جا می شود. یعنی به همین 

اندازه به مقدار KG اولیه کشتی افزوده می شود.

محاسبة مقدار KG نهایی:گام سوم
 Final KG = KG1 = KG + GG1 =6/20+0/26=6/46m

مسئلة 
ششم

شناوری با وزن جابه جایي )Displacement( 5000 تن و 
مقدار KG اولیة 4/2 متر است. در صورتی که یک محمولة 
500 تنی در فاصلة 2 متری به سمت باال از مرکز ثقل اولیة 
آن بارگیری و یک محمولة 500 تنی در فاصلة 2 متری به 
 KG سمت پایین از مرکز ثقل اولیة آن بارگیری شود، مقدار

نهایی شناور را پیدا کنید.

گام اول

محاسبه مقدار گشتاورهای ایجادی بر اثر بارگیری و تخلیة 
کاال:

نوع 
عملیات

 ∆
)Tonnes(

فاصله از مرکز 
ثقل اولیه 

شناور )d(. متر

Moment=∆ × Kg)T.m(
گشتاور )تن متر(

 Ship 16000 G -----

Load + 800 2 + )باال( + 3200

Load + 200 1200 + 2 ـ )پایین( 

Final 17000 4400
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فصل دوم: پایدارسازی کشتی

گام دوم

محاسبه مقدار جابه جایی مرکز ثقل کشتی:
Final MomentGG / mFinal Dis.( )

 = = = +   ∆1
4400 0 2617000

چون برایند عملیات به صورت بارگیری در قسمت باالی مرکز 
ثقل اولیه کشتی صورت گرفته. بنابراین مرکز ثقل کشتی به 
اندازه 0/17 متر به سمت باال جابه جا می شود. یعنی به همین 

اندازه به مقدار KG اولیه کشتی افزوده می شود.

محاسبة مقدار KG نهایی:گام سوم
 Final KG = KG1 = KG + GG1 =6/20+0/26=6/46m

مسئلة 
هفتم

شناوری با وزن جابه جایي )Displacement( 1500 تن و 
مقدار KG اولیة 2/7 متر است. در صورتی که یک محمولة 
50 تنی در فاصلة 2 متری به سمت باال از مرکز ثقل اولیة 
آن بارگیری و مقدار 60 تن سوخت در فاصلة 2 متری به 
 KG سمت پایین از مرکز ثقل اولیة آن بارگیری شود، مقدار

نهایی شناور را پیدا کنید.

گام اول

محاسبه مقدار گشتاورهای ایجادی بر اثر بارگیری و تخلیة کاال:

نوع 
عملیات

 ∆
)Tonnes(

فاصله از مرکز 
ثقل اولیه 

شناور )d(. متر

Moment=∆ × Kg)T.m(
گشتاور )تن متر(

 Ship 16000 G -----

Load + 800 2 + )باال( + 3200

Load + 200 1200 + 2 ـ )پایین( 

Final 17000 4400
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گام دوم 

حاسبه مقدار جابه جایی مرکز ثقل کشتی:

Final MomentGG / mFinal Dis.( )
 = = = +   ∆1

4400 0 2617000

چون برایند عملیات به صورت بارگیری در قسمت باالی مرکز 
ثقل اولیه کشتی صورت گرفته. بنابراین مرکز ثقل کشتی به 
اندازه 0/17 متر به سمت باال جابه جا می شود. یعنی به همین 

اندازه به مقدار KG اولیه کشتی افزوده می شود.

محاسبة مقدار KG نهایی:گام سوم 
 Final KG = KG1 = KG + GG1 =6/20+0/26=6/46m

مسئلة 
هشتم

شناوری با وزن جابه جایي )Displacement( 4000 تن 
که یک  در صورتی  است.  متر  اولیة 5/46   KG مقدار  و 
از  باال  سمت  به  متری   1/5 فاصلة  در  تنی   40 محمولة 
مرکز ثقل اولیة آن تخلیه و یک محمولة 25 تنی در فاصلة 
اولیة آن بارگیری  از مرکز ثقل  2 متری به سمت پایین 

شود، مقدار KG نهایی شناور را پیدا کنید.

گام اول

محاسبه مقدار گشتاورهای ایجادی بر اثر بارگیری و تخلیة 
کاال:

نوع 
عملیات

 ∆
)Tonnes(

فاصله از مرکز 
ثقل اولیه 

شناور )d(. متر

Moment=∆ × Kg)T.m(
گشتاور )تن متر(

 Ship 16000 G -----

Load + 800 1/5 + )باال( + 3200

Load + 200 1200 + 2 ـ)پایین( 

Final 17000 4400
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فصل دوم: پایدارسازی کشتی

گام دوم

محاسبه مقدار جابه جایی مرکز ثقل کشتی:

Final MomentGG / mFinal Dis.( )
 = = = +   ∆1

4400 0 2617000

بارگیری در قسمت باالی  چون برایند عملیات به صورت 
مرکز ثقل اولیه کشتی صورت گرفته. بنابراین مرکز ثقل 
کشتی به اندازه 0/17 متر به سمت باال جابه جا می شود. 
افزوده  اولیه کشتی   KG اندازه به مقدار یعنی به همین 

می شود.

محاسبة مقدار KG نهایی:گام سوم
Final KG = KG1 = KG + GG1 =6/20+0/26=6/46m

مسئلة نهم

شناوری با وزن جابه جایي )Displacement( 7500 تن 
و مقدار KG اولیة 7/8 متر است. در صورتی که کاالیی 
به وزن 60 تن در فاصلة 1/5 متری به سمت باال از مرکز 
ثقل اولیة آن بارگیری و مقدار 30 تن آب توازن از مخزن 
در فاصلة 6/5 متری به سمت پایین از مرکز ثقل اولیة آن 

تخلیه شود، مقدار KG نهایی شناور را پیدا کنید.

گام اول

محاسبه مقدار گشتاورهای ایجادی بر اثر بارگیری و تخلیة 
کاال:

نوع 
عملیات

 ∆
)Tonnes(

فاصله از مرکز 
ثقل اولیه 

شناور )d(. متر

Moment=∆ × Kg)T.m(
گشتاور )تن متر(

 Ship 16000 G -----

Load + 800 1/5 + )باال( + 3200

Load + 200 1200 + 6/5 ـ )پایین( 

Final 17000 4400
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گام دوم

محاسبه مقدار جابه جایی مرکز ثقل کشتی:

Final MomentGG / mFinal Dis.( )
 = = = +   ∆1

4400 0 2617000

بارگیری در قسمت باالی  چون برایند عملیات به صورت 
مرکز ثقل اولیه کشتی صورت گرفته. بنابراین مرکز ثقل 
کشتی به اندازه 0/17 متر به سمت باال جابه جا می شود. 
افزوده  اولیه کشتی   KG اندازه به مقدار یعنی به همین 

می شود.

محاسبة مقدار KG نهایی:گام سوم
 Final KG = KG1 = KG + GG1 =6/20+0/26=6/46m

مسئلة دهم

شناوری با وزن جابه جایي )Displacement( 8500 تن 
و مقدار KG اولیة 4/6 متر است. در صورتی که کاالیی به 
وزن 55 تن در فاصلة 1/5 متری به سمت پایین از مرکز 
ثقل اولیة آن تخلیه و مقدار 35 تن سوخت در فاصلة 3/5 
متری به سمت پایین از مرکز ثقل اولیة آن بارگیری شود، 

مقدار KG نهایی شناور را پیدا کنید.

گام اول

محاسبه مقدار گشتاورهای ایجادی بر اثر بارگیری و تخلیة 
کاال:

نوع 
عملیات

 ∆
)Tonnes(

فاصله از مرکز 
ثقل اولیه 

شناور )d(. متر

Moment=∆ × Kg)T.m(
گشتاور )تن متر(

 Ship 16000 G -----

Load + 800 1/5 + )باال( + 3200

Load + 200 1200 + 3/5ـ )پایین( 

Final 17000 4400
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فصل دوم: پایدارسازی کشتی

گام دوم

محاسبه مقدار جابه جایی مرکز ثقل کشتی:

Final MomentGG / mFinal Dis.( )
 = = = +   ∆1

4400 0 2617000

بارگیری در قسمت باالی  چون برایند عملیات به صورت 
مرکز ثقل اولیه کشتی صورت گرفته. بنابراین مرکز ثقل 
کشتی به اندازه 0/17 متر به سمت باال جابه جا می شود. 
افزوده  اولیه کشتی   KG اندازه به مقدار یعنی به همین 

می شود.

محاسبة مقدار KG نهایی:گام سوم
Final KG = KG1 = KG + GG1 =6/20+0/26=6/46m
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ارزشیابی شایستگی پایدار سازی کشتی

1ـ شرح کار:
 بررسی اصول پایدار سازی کشتی

2ـ استاندارد عملکرد:
پس از اتمام این واحد یادگیری انتظار می رود هنرجویان بتوانند نیروهای وارده به بدنة شناور را 
درک کرده و با توجه به قوانین شناوری و اصول تعادل، محاسبات مربوط به شناوری و غوطه وری 

را به درستی انجام دهند.
 شاخص ها:

ـ تشخیص نیروهای وارده بر بدنة شناور و حرکات مختلف آن، درک صحیح از مفاهیم مربوط به 
قوانین شناوری و اصول تعادل و نیز انجام محاسبات مربوط به شناوری و غوطه وری.

3ـ شرایط انجام کار، ابزار و تجهیزات:
شرایط: کارگاه مجهز ناوبری به همراه بازدید نوبه ای و مشخص از شناورها در هنگام بارگیری و 

تخلیة کاال و شبیه ساز پل فرماندهی شناور. 
ابزار و تجهیزات: ماکت شناور، شبیه ساز ناوبری و نرم افزارهاي مربوطه.

4ـ معیارشایستگی:

حداقل نمرة قبولی مرحله کارردیف
از 3

نمرة هنرجو

2 بررسی نیروهای وارد بر بدنة کشتی1
2بررسی قوانین شناوری2
2بررسی اصول تعادل3
2انجام محاسبات مربوط به شناوری و غوطه وری4

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشتي، توجهات 
زیست محیطی و نگرش ها:

بازدید  برای  ایمنی  کفش  و  کار  لباس  از  استفاده  1ـ 
از شناور؛

2ـ استفاده صحیح و مناسب از ابزار و تجهیزات؛ 
3ـ دقت و سرعت عمل در انجام محاسبات.

2

*میانگین نمرات
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی وکسب شایستگی 2 می باشد.



فصل  سوم

کار با کاال و بارچینی

نوع درس: نظری ـ عملی
کل ساعت: 60 ساعت

ساعت نظری: 20 ساعت
ساعت عملی: 40 ساعت
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سؤاالت  پیشنهادی
 چه کاال هایی با کشتی حمل مي شود؟

 تخلیه و بارگیری چگونه انجام مي شود؟
 تهویة انبارهای کشتی باید چه زمانی صورت گیرد؟

 بارچینی و مهار بار چگونه انجام مي شود؟
 کاالهای خطرناک در حمل و نقل دریایی کدام اند؟

ذهن هنرجویان را در پاسخ جهت دهی نمایید و سؤاالت را فردی بپرسید ولی در 
صورتی که برخی پاسخ صحیح ندادند، از هنرجویان بخواهید با هم مشورت کنند.

استاندارد عملکرد
شایسته است هنرآموز تدریس فصل را با پرسیدن پرسش های صفحه ابتدایی از 
هنرجویان آغاز نموده و اندکی در مورد استاندارد عملکرد توضیح دهد. در این راستا 
تأکید بر مراحل کار با کاال و بارچینی و اقدامات الزم برای مراقبت از بار ضروری 

به نظر مي رسد.
این مراحل عبارت اند از: آماده سازی انبارها، بارگیری کاال، مهار کاال، مراقبت از کاال 

در سفر و تخلیه کاال
هنرجو همچنین در این فصل با مهارت های زیر آشنا مي شود:

 شناخت انواع کاال
 نحوۀ آماده سازی انبار 

 روش های مختلف تخلیه و بارگیری 
 روش های بارچینی و مهار بار 

 زمان تهویه انبار 
 شناخت انواع کاالهای خطرناک و مخاطرات احتمالی آنها

 عالئم و برچسب های الصاقی روی بار

)Maritime Transportation( حمل و نقل دریایی
در این بخش اهمیت حمل و نقل دریایی را یادآوری نمایید و از هنرجویان بخواهید 
تجسم نمایند اگر حمل و نقل دریایی ممکن نباشد جهان چگونه مي شود. اهمیت 
آمار و اطالعات آماری را یادآوری نمایید، البته با تأکید فراوان بر اهمیت استفاده از 

آمار صحیح و اطمینان کامل از منبع آماری.
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سهم ایران از حمل و نقل دریایی چقدر است و ناوگان تجاری ایران در جهان 
چه رتبه ای دارد.

پاسخ به سؤال باال می تواند شبیه جمالت زیر باشد که از منابع رسمي نقل 
شده و هنرجو الزم است برای یافتن پاسخ از منابع مکتوب یا مجازی استفاده 

نماید.
ناوگان تجاری ایران با داشتن بیش از 6/5 میلیون تن ظرفیت ناخالص در 

سال 2017 دارای رتبه سی و یکم در جهان است. 
ناوگان نفتی ایران از لحاظ ظرفیت در دنیا، رتبه چهارم و در بخش ناوگان 

کانتینری نیز ایران رتبه نوزدهم جهانی را دارا است.

تحقیق کنید

کاال )Cargo( و انواع آن
در این بخش تأکید بر دسته بندی کاالهاست و هنرجویان با حل تمرین )کار در 
این دسته بندی را فهمیده و قابلیت گنجاندن هر کاالیی را در  منزل( باید کامالً 

یکی از انواع زیر به دست آورند.
این  می شود  حمل  آن  با  کاال  که  کشتی  بر اساس  معموالً  است،  توجه  به  الزم 
طبقه بندی صورت مي پذیرد ولی مثالً ممکن است با کشتی حمل کاالهای عمومي 

بار فله جامد یا بالعکس حمل شود.

با توجه به جدول زیر برای هر کدام از انواع کاال 3 مثال کلی دیگر با معادل 
انگلیسی بیاورید.

معادل انگلیسینوع کاالردیف

1

کاالی فله جامد
1ـ غالت

2ـ خاک های معدنی
3ـ خوراک دام

4ـ کود شیمیایی

Solid Bulk Cargo
Grains ـ1
Ores ـ2
Livestock Meal ـ3
 Fertilizer ـ4

2

کاالی فله مایع
1ـ نفت خام

2ـ فرآورده های نفتی
3ـ روغن گیاهی

4ـ گاز طبیعی

Liquid Bulk Cargo
Crude Oil ـ1
Oil Products ـ2
Vegetable Oil ـ3
Natural Gas ـ4

کار در منزل
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3

کاالی کانتینری
1ـ کانتینر 20 فوتی
2ـ کانتینر 40 فوتی

3ـ کانتینر رو باز
4ـ کانتینر یخچالی

Containerized Cargo
Container ”20 ـ1
Container ”40 ـ2
-Open Top Con ـ3
tainer
Reefer Container ـ4

4

کاالی یخچالی
1ـ میوه جات
2ـ سبزیجات

3ـ لبنیات
4ـ گوشت منجمد 

)گوشت، مرغ و 
ماهی(

Refrigerated Cargo
Fruits ـ1
Vegetables ـ2
Dairy ـ3
Frozen Meat ـ4
)Meat, Chicken & 
Fish( 

5

کاالی عمومی
1ـ جعبه های چوبی

2ـ آهن آالت
3ـ ماشین آالت

4ـ بشکه ها

General Cargo
Wooden Boxes ـ1
Steel Products ـ2
Machineries ـ3
Drums ـ4

6

کاالی زنده
1ـ دام سبک 

)گوسفند(
2ـ دام سنگین )گاو(

3ـ حیوانات باغ وحش
4ـ حیوانات اهلی 

)اسب(

Live Cargo
 Light Livestock ـ1
)Sheep(
Heavy Livestock ـ2
)Cow(
Zoo Animals ـ3
Domestic Animals ـ4
)Horse(
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در کالس خود در مورد اقدامات الزم هنگام بارگیری و حمل کاالهای مورد 
اشاره باال روی کشتی و همچنین تخلیه آنها از کشتی بحث و گفت وگو کنید.
از هریک از دانشجویان بخواهید اقدامات الزم برای بارگیری، حمل و تخلیه 
یکی از کاالهای باال را توضیح دهد. سپس بحث را به سمت مقایسه پیش 
ببرید و نتیجه این باشد که کاالهایی که در یک دسته طبقه بندی شده اند 
تقریباً به اقدامات مشابهی نیاز دارند. از هنرجویان بخواهید اقدامات الزم را 
یادداشت نموده و در طول فصل به آن بیافزایند. این بحث را به پایان نرسانید 
و همچنان باز نگه دارید تا در فرصت های احتمالی پیش روی، باز در مورد 
اقدامات الزم هنگام بارگیری و حمل کاالها روی کشتی و همچنین تخلیه 

آنها از کشتی بحث و گفت وگو کنید.

بحث کالسی

در هنگام جابه جایی منزل و اسباب کشی چه اقداماتی باید انجام شود؟ برای 
اقدامات الزم لیست فهرست بازبینی تهیه کنید.

شاید اسباب کشی بزرگ ترین تجربه هنرجوبان از جابه جایی کاال باشد. تهیه 
فهرست بازبینی )چک لیست( کمک بسیاری مي نماید تا موارد مهم فراموش 
نشود. به عنوان مثال حمل با احتیاط، قراردادن لفاف و نشانه گذاری اجناس 
برای  چوبی  و  فلزی  بدنه  لوازم  بین  حایل  و  پوشش  ایجاد  یا  و  شکستنی 
قرار  بازبینی  فهرست  این  در  مي تواند  بدنه  و  رنگ  به  آسیب  از  جلوگیری 
که  لوازم سنگین طوری  و حمل  برداشتن  نحوه  مانند  ایمنی  موارد  گیرد. 

باعث آسیب فردی نگردد نیز جز این موارد است.

کار در منزل

هر یک از هنرجویان در مورد تخلیه و بارگیری یک کاالی خاص که هنرآموز 
و  نماید  تحقیق  کتابخانه ای  منابع  و  اینترنت  در  مي نماید،  واگذار  وی  به 

تتیجه را در قالب پرده نگار به هنرآموز رایانامه نماید.
در ادامه بحث کالسی قبلی اکنون وقت آن است که هر یک از هنرجویان نه 
فقط بر اساس دانش و تجربه فعلی و محدود خودشان، بلکه بر اساس منابع 
معتبر در مورد تخلیه و بارگیری یک کاالی خاص تحقیق نموده و نتیجه 
به  کافی  تحقیق فرصت  این  برای  ارائه دهند.  به هنرآموز  را  پژوهش خود 
پاسخ  آنان  احتمالی  سؤاالت  به  تحقیق  مراحل  در  و  داده شود  هنرجویان 

دهید.

تحقیق کنید
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دیگر  یک  از  آنها  تشخیص  و  آن  انواع  و  انبار  شناسایی  بر  تأکید  بخش  این  در 
مي باشد و هنرجویان با حل تمرین )کار در منزل( ضمن ارتقای دانش زبان انگلیسی 
تخصصی خود و آشنایی با ترجمه متون تخصصی به زبان انگلیسی، باید کامالً این 
دسته بندی را فهمیده و با مشاهده ظاهر هر کشتی یا عکس های شناور های مختلف 

قابلیت گنجاندن هرکشتی در یکی از انواع زیر را کسب نماید.

شکل انبارمشخصات کلی به انگلیسینوع کشتیردیف

1

 فله بر
انبار کاالی فله بر خود 

صاف شو است.
انبار دارای مخازن 

کناری باال و مخازن کفی 
پایین یا مخازن سوخت 

زیر کف انبار است.

Bulk Carrier
Bulk carrier’s cargo hold 
is self-trimming. 
The hold has top side 
tanks on each top corner 
and double bottom tanks 
or fuel tanks under the 
tank top.

2

 نفتکش
مخازن بار دارای پوسته 
دو الیه برای استحکام 

بیشتر است.
بار بوسیله تلمبه بار از 
طریق خط لوله داخل 
مخازن بار، بارگیری و 

تخلیه مي شود.

Tanker
Cargo tank has double 
skin to be stronger.
Cargo is loading and 
unloading by the cargo 
pump through the 
pipeline into the cargo 
tanks.  

3

کانتینر بر
انبار کشتی کانتینربر 

دارای هدایت کننده های 
سلولی برای آسان تر 

کردن بارگیری و تخلیه 
است.

کانتینر ها می توانند روی 
هم در داخل انبار و روی 

درب انبار چیده شوند.

Container Carrier
Container ship’s hold has 
cellular guides to make 
loading and discharging 
easier.
Containers can be 
stowed on top of each 
other in the hold and on 
top of hatch cover. 
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4

کاالی عمومی
انبار کشتی حمل کاالی 
عمومي دارای عرشه دو 

طبقه است.
زیر کف انبار، مخزن 
کفی پایین یا مخزن 

سوخت قرار دارد. 

General Cargo 
General Cargo Ship’s 
hold has twin deck.
Under the tank top, there 
is orfuel double bottom 
tank.

5

خودروبر
انبارکشتی خودروبر 

عرشه های متعددی دارد.
یک سطح شیب دار برای 
بارگیری و تخلیه تعبیه 

شده است. 

Ro ـ Ro 
Ship’s hold *Role on 
 Roll off has several ـ
decks.
A ramp is fitted for 
loading and discharging.

* دلیل استفاده از نام انگلیسی 
از هنرجویان پرسش شود.

6

یخچالی
کشتی یخچالی قبل از 

بارگیری خنک مي شود. 
ورودی انبار به منظور 

مصرف انرژی کمتر 
کوچک تر است. 

Reefer 
Reefer Ship’s hold is 
cooled before loading.
The hatch opening is 
smaller to consume less 
energy. 

7

زنده بر
انبارکشتی زنده بر 

عرشه های متعددی دارد.
نرده های فلزی برای 

جداسازی دام های زنده 
استفاده مي شوند.

Cattle Carrier
Cattle Carrier’s hold has 
several decks.
Metal fences are used to 
separate the livestock.
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انواع  به  نیز  ملوانی(  )کتاب  عرشه  ماشین آالت  کاربری  بخش  در  که  همان گونه 
درب های انبار اشاره گردید، انواع متفاوتی از درب انبار روی کشتی های مختلف 
مورد استفاده قرار مي گیرد. در این بخش تعریف درب انبار مورد تأکید است که 

کارکرد آن را نیز در بر مي گیرد. 

در جدول صفحة قبل مشخصات کلی انبار کشتی های مختلف را از انگلیسی به 
فارسی ترجمه نموده و در ستون مقابل زیر نوع کشتی در جای خالی بنویسید. 

ترجمه در جدول آورده شده است.

حال  در  کشتی های  از  هنرآموز  نظارت  و  سرپرستی  تحت  و  هماهنگی  با 
عملیات تخلیه و بارگیری در بندر محل تحصیل خود بازدید نموده و با کسب 
از این عملیات عکاسی نمایید. گزارش این بازدید  اجازه از مراجع مربوطه 

علمي را به صورت مصور بنویسید.
بازدید علمي می تواند به درک مفاهیم علمي کمک بسیاری نماید و همچنین 
برداشت  میزان  سنجش  برای  کاربردی  بسیار  روش های  از  گزارش نویسی 
راستا  این  در  است.  علمی(  )بازدید  علمي عملی  فعالیت  یک  از  هنرجویان 
بهتر است گزارش مصور تهیه شود تا هنرجو عکاسی صنعتی را نیز تجربه 
نماید. ایمنی در هنگام حضور هنرجویان روی شناور باید کامالً در نظر گرفته 
شود. تعداد هنرجویان هنگام بازدید نباید به اندازه ای باشد که پایش آنان 

مقدور باشد.

کار در منزل

بازدید علمی
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در گروه خود انواع متفاوت درب انبار را با هم مقایسه کنید.
بهتر است در این بحث تفاوت درب های انبار از نقطه نظر ساختمان، پیچیدگی، 
آسانی نگهداری و تعمیر، گستردگی ورودی انبار، آسانی و سرعت باز و بسته 

شدن، کارایی و در نهایت نقاط قوت و ضعف آنها مورد توجه قرار گیرد.

بحث کالسی

در شکل صفحه قبل کشتی فله دارای درب های انبار کنار رو است. 
نظر  نقطه  از  مي تواند  نیز  آنها  فنی  نقشه  انبار،  درب های  انواع  تصاویر  از  فارغ 
به عنوان  نقشه ها می تواند  این  ترسیم  و  قرار گیرد  توجه  ساختمان کشتی مورد 
ارزیابی پایان ترم برای هنرجویان محسوب  امتیاز ویژه ای در  برنامه  فعالیت فوق 
مي توان  باشد  برخوردار  کافی  کیفیت  از  نقشه ها  این  رسم  که  صورتی  در  شود. 

کالس یا کارگاه را به آنان مزین نمود.

با استفاده از منابع اینترنتی و مکتوب بررسی کنید هرکدام از انواع درب انبار 
برای چه نوع کشتی مناسب است. نتایج تحقیق خود را در کالس ارائه نمایید. 
می گیرد.  قرار  استفاده  مورد  متفاوتی  کشتی های  روی  انبار  درب های  انواع 
مشابه این سؤاالت در کتاب ملوانی نیز مورد پرسش بوده است. مثالً کنار رو 
در فله بر ها، تاشو در کشتی های حمل کاالی عمومي و کشویی در هر دو نوع 
دیده مي شود. ولی انباشته ای و یکپارچه در کشتی های چند منظوره کوچک تر 
به کار می روند و برداشتنی عالوه بر کشتی های چند منظوره و فله بر، در سطح 

بسیار گسترده ای در کشتی های کانتینری جدید به کار می رود. 

تحقیق کنید

)Ventilation( تهویه
در  کاال  نگهداری  عملیات  از  بخشی  عنوان  به  تهویه  آموزش  بخش  این  از  هدف 
حین حمل دریایی است. برای فهم این موضوع توسط هنرجویان الزم است ابتدا 
این بخش در قالب سؤال مطرح شود. بپرسید: »  در محیط  انتهای  بحث کالسی 
اطراف مانند منزل یا هنرستان چه اماکنی و چرا تهویه مي شوند؟« پاسخ واضح 
است! همه جای خانه شامل اطاق ها، آشپزخانه، حمام و دستشویی به عللی چون 
و  آبدارخانه  بو، رطوبت و گرما و همچنین در هنرستان،کارگاه ها، کالس ها،  رفع 

دستشویی ها به همان دالیل باال
خسارات  است  ممکن  ناصحیح  تهویه  یا  تهویه  عدم  صورت  در  اینکه  دانستن  با 
و  اطالع  بدون  یادآور شوید هرگز  به هنرجویان  وارد شود،  بار  به  جبران ناپذیری 



80

و  تجربه  با  افراد  حضور  بدون  و  ایمنی  نکات  گرفتن  نظر  در  بدون  و  هماهنگی 
به کتاب  )ارجاع داده شود  تهویه نشده وارد نشوند.  به فضاهای بسته و  مسئول، 
ایمنی در دریا، فصل اول ایمنی روی کشتی، قسمت 6   ـ1 ورود  به فضاهای بسته(.

)Heat( حرارت 
)Gas( گاز 

)Humidity( رطوبت 
) Smell, Odor( بو 

)Condensation( میعان 

معادل انگلیسی واژگان باال را بیابید و جاهای خالی را پر نمایید.
جاهای خالی پر شده است.

کار در منزل

)Sweat( تعریق
باید هنرجو با مفهوم میعان آشنا شود.  به این منظور الزم است توضیح داده شود 

که میعان عکس فرایند تبخیر است. 
:)Cargo Sweat( و تعریق بار )Ship Sweat( تعریق کشتی

باید تفاوت این دو کامالً به هنرجو تفهیم شود. در این راستا باید یادآوری شود که 
تعریق در هر مورد کجا و چگونه اتفاق مي افتد. 

برای به خاطر سپاری اصول تهویه مي توان از قاعده زیر استفاده نمود. 
Hot to Cold, Ventilate Bold
Cold to Hot, Ventilate Not

در صورت شک بر عدم تهویه تأکید گردد. یادآوری شود که تصمیم در مورد تهویه 
و یا عدم آن، از اختیارات فرمانده و افسر اول است. در مورد انواع تهویه )طبیعی 
و مکانیکی( بحث شود و از هنرجویان بپرسید »  به نظر شما هر یک چگونه انجام 

مي شود؟«.

در محیط اطراف مانند منزل یا هنرستان چه اماکنی و چرا تهویه مي شوند.؟
در متن باال پاسخ داده شده است.

بحث کالسی

در محیط اطراف از المان های فلزی که در اثر تعریق دچار آسیب شده اند 
عکاسی نموده، عکس ها را فشرده نموده و برای هنرآموز خود رایانامه نمایید.

کار در منزل
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عکس هایی از درب و پنجره های فلزی یا هرگونه المان فلزی داخلی آسیب دیده در 
اثر تعریق مورد نظر است. پرداختن به شایستگی های رایانه ای مانند فشرده سازی 

و ایجاد و ارسال رایانامه )Email( نیز از موارد مهم  است.

)Cargo Securing / Lashing( مهار بار
اهمیت مهار بار که جز مراحل مهم نگهداری از بار است گوشزد شود و از هنرجویان 
زیر  تصاویر  بیفتد.  است  اتفاقاتی ممکن  بار چه  مهار  در صورت عدم  سؤال شود 
در  مي تواند  که  بار هستند  اصولی  غیر  مهار  از  ناشی  متعدد  از حوادث  گوشه ای 

کالس نشان داده شود. 

درشکل زیر پس از انجام فعالیت کارگاهی بعدی از هنرجویان پرسیده شود ازچه 
ادوات مهاری در مهار لوله استفاده شده است.
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حمل کاالهای عمومي و کانتینر و مهار آنها
از آنجایی که کاالهای عمومي و کانتینرها از تنوع بسیاری در شکل، اندازه و وزن 
تجربه  به  بارها  از  این دسته  تخلیه  و  مهار، حمل  بارگیری، چینش،  برخوردارند، 

ومهارت بیشتری نیاز دارد. 

ادوات مهار در کارگاه یا ضمن بازدید از شناور به هنرجویان نشان داده شود.
فعالیت 
کارگاهی

در جدول زیر ضمن آشنایی با انواع ادوات مهار و آموزش کار با آنها، کاربرد هر یک 
را در ستون کاربرد بنویسید:

شکلکاربردمعادل التیننامردیف

Dunnageضربه گیر1

 جلوگیری از تماس 
فلز با فلز

 افزایش سطح اتکا
 افزایش اصطکاک

 تقسیم وزن 
کاالهای سنگین و 

فوق سنگین
 پرکردن فضاهای 

خالی 

Air Pillowبالش هوا2
 جلوگیری از تماس
 پرکردن فضاهای 

خالی

حصیر 3
بامبو

 Bamboo
Mat

 جلوگیری از تماس
 جذب رطوبت
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طناب 4
سیمی

Wire Rope
 مهار ثابت

 طول متغیر
 استفاده از چشم ها

Turnbuckleمهارکش5

 تنظیم  فشار مهار
 استفاده از چشم ها

 مصرف نیروی 
کمتر 

Shackleحلقه6

 ایجاد چشم 
متحرک

 اتصال به چشم 
ثابت

Clampگیره7

 بستن طناب 
سیمی

 مصرف نیروی 
کمتر

Chainزنجیر8
 مهار ثابت

 طول متغیر
 استفاده از چشم ها

 مهار زنجیر Stopperنگه دار9
 تنظیم زنجیر

Steel Strapنوار آهن10
 مهار ثابت

 طول متغیر
 هزینه کمتر

نوار 11
نایلونی

 Nylon
Strap

 مهار ثابت
 طول متغیر
 هزینه کمتر
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 پایه ثابت مهار Foundationپایه12
کانتینر

13
قفل 

چرخان 
دستی

 Manual
Twist Lock

 مهار کانتینر 
دستی

14
قفل 

چرخان 
خودکار

 Automatic
Twist Lock

 مهار خودکار 
کانتینر 

پل پیچ15
 Bridge
Fitting

باالی  اتصالی  مهار   
کانتینر

بغل  اتصالی  مهار   
کانتینر

نیروی  مصرف   
کمتر

Coneمخروط16

ثابت  فاصله  ایجاد   
بین کانتینر های داخل 

انبار و مهار آنها
ثابت  فاصله  ایجاد   
کف  و  کانتینر  بین 

انبار و مهار آنها

Eyeچشم17

 ایجاد نقطه اتصال
 چند منظوره )تمام 
آن  از  اتصالی  ادوات 

بهره مي برند(

Rodمیله18

 مهار مورب کانتینر
 قابل تنظیم

 استفاده از چشم ها
نیروی  مصرف   

کمتر
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کا       نتینر
امروزه اهمیت کانتینر و تحوالت ناشی از آن و تأثیر آن در حمل و نقل برکسی 
پوشیده نیست. این جعبه جادویی حمل و نقل را تسهیل نموده و حمل و نقل چند 
وجهی را توسعه بخشیده است. برای هنرجویان در مورد حمل و نقل چند وجهی 
و نقش کانتینر در آن به اختصار توضیح دهید. واحد فوت )Foot( = پا را توضیح 

دهید 

واحد شمارش کانتینر از چه کلمات التینی اقتباس شده است؟
T.E.U = Twenty ـ Foot Equivalent Unit

مزایای استفاده از کانتینر را در کالس مورد بحث قرار دهید.
و  دقت  کیفیت،  امنیت،  سرعت،  چون  عواملی  افزایش  سمت  به  را  بحث 

بهره وری )کاهش هزینه و افزایش فایده( سوق دهید.

بحث کالسی

انواع کانتینر:
یا  نمایند  امکان عکاسی  در صورت  بخواهید  از هنرجویان  کانتینر  انواع  مورد  در 
انواع  ویژه  مشخصات  کنند.  جست وجو  اینترنت  در  را  کانتینر  انواع  عکس های 

کانتینر نیز موضوع مناسبی برای مطالعه بیشتر است.

بحث کالسی

با جست وجو در اینترنت ابعاد استاندارد کانتینر ها را بیابید.
تحقیق کنید

ابعاد داخلی و خارجی و نیز ظرفیت انواع اصلی کانتینر در جدول زیر آمده است:
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حمل بار فله جامد
حمل بار فله جامد، یکی از عمده ترین اقسام حمل و نقل دریایی است که که درصد 
باالیی از حجم و وزن این صنعت را به خود اختصاص مي دهد. از لحاظ هزینه نیز 
حمل فله ارزان است ولی مخاطرات احتمالی حین بارگیری، چینش، مهار، حمل 
و تخلیه کاالهای فله جامد، باید بسیار جدی گرفته شود. روی نکته ایمنی بعدی 

تأکید فراوان گردد.

 )Angle of Repose( زاویه ریزش
الف( مواد فله با زاویه ریزش کمتر از 35 درجه
ب( مواد فله با زاویه ریزش بیشتر از 35 درجه

زاویه ریزش را با انجام فعالیت کارگاهی بعدی به صورت ترکیبی تدریس نمایید. 

زاویه ریزش مواد مختلفی نظیر نمک، شن، ماسه، قلوه سنگ و آجر را با هم 
مقایسه کنید و نتیجه را در قالب نمودار ترسیم نمایید.

مقداری شن و ماسه مرطوب را وزن نموده، سپس کامالً خشک نمایید و 
مجدداً توزین کنید. با استفاده از فرمول مقدار رطوبت آن را محاسبه کنید. 
بسیار  ماسه  و  شن  کامل  شدن  از خشک  اطمینان  فعالیت،  این  انجام  در 

ضروری است. 

فعالیت 
کارگاهی

فعالیت 
کارگاهی

همان اندازه که مفهوم زاویه ریزش و اندازه گیری آن مهم است، رسم نمودار نیز 
اهمیت دارد. نمودار، مقایسه مقادیر عددی را به صورت ترسیمي نشان می دهد که 
درک و به کارگیری آن برای هنرجویان بسیار مفید است. برای این مقایسه باید از 
نمودار میله ای که مواد مختلف و اندازه زاویه ریزش آن را تشکیل مي دهند استفاده 

شود.  

)Moisture Content( مقدار رطوبت
مقدار رطوبت را با انجام فعالیت کارگاهی بعدی به صورت ترکیبی تدریس نمایید. 

)Moisture Migration( جابه جایی رطوبت
جابه جایی رطوبت از جمله مخاطرات احتمالی بار های فله جامد است که در صورت 

ناپایدارسازی کشتی بسیار بسیار خطرناک است.
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)Flow State( حالت سیال
بتن سیال که توسط بتن ساز ساخته مي شود، مي تواند حتی از طریق لوله منتقل 
شود. این مثال مي تواند به درک بهتری از کاالهای فله جامد که در اثر رطوبت بیش 

از حد، سیال مي شوند کمک نماید.

)Flow Moisture Point( نقطه جریان رطوبت
نقطه جریان رطوبت باید با مثال بیان شود. مثالً فرض شود که مقداری ماسه خیس 
یا مالت را می خواهیم با چرخ دستی )فرقون( حمل کنیم طوری که ممکن است از 
سطوح ناهموار و یا شیب دار عبور کنیم. در این مثال نقطه جریان رطوبت، درصد 
رطوبت ماسه خیس یا مالت است که در آن حالت سیال اتفاق مي افتد که به علت 
کردن  )اضافه  آزمایش  با  نقطه  این  می کند.  ممکن  غیر  را  حمل  عمالً  ناپایداری 

رطوبت( قابل محاسبه است.

حد مجاز رطوبت بار برای حمل
)Transportable Moisture Limit(

در مثال باال به  حداکثر رطوبت مجاز برای حمل با ایمنی کامل TML گفته مي شود. 
این میزان به درصد بیان مي شود. شکل نیز به خوبی اهمیت موضوع را آشکار مي نماید. 

بارهای دارای رطوبت  احتمالی حمل  به صورت گروهی در مورد مخاطرات 
باال که قابلیت رفتار سیال دارند )Cargos which may liquefy( تحقیق 

نموده و نتیجه را در کالس ارائه نمایید.

تحقیق کنید

هنر آموز مي تواند با راهنمایی در خصوص کاالهایی با این مشخصه مانند خاک های 
معدنی )Ores( به هنرجویان در انجام این تحقیق کمک نماید. مخاطرات احتمالی 
واژگون شدن  یا  و  غرق  خطر  حتی  نهایت  در  و  ناپایداری  بار،  جابه جایی  شامل 

مي شود.  

مهار بارهای فله
در کارگاه با مقداری ماسه، گچ یا سیمان، یک جعبه، تعدادی کیسه کوچک، یک 
تکه پارچه یا مشماع، مقداری طناب و چند تکه تخته مي توان ماکتی از هر 5 روش 
مهار بارهای فله که با هدف جلوگیری از جابه جایی بار انجام مي شود، به نمایش 



88

مقایسه  یکدیگر  با  را  آنها  بتوانند  آشنایی  از  پس  هنرجویان  است  الزم  درآورد. 
نمایند. کتاب مرجع در مورد کاالهای فله جامد IMSBC CODE  نیز معرفی 

گردد. 

اگر مهار بار در محموالت فله ای که کامالً انبار را پر نکرده اند، درست انجام 
نشود، چه عواقبی در پی خواهد داشت؟

ناپایداری و در نهایت حتی خطر  مخاطرات احتمالی شامل جابه جایی بار، 
غرق و یا واژگون شدن مي شود. 

بحث کالسی

هنرجو باید با مراجعه به تصاویر سطح مقطع کشتی های فله بر در این فصل یا فصل 
ساختمان کشتی بتواند نشان دهد که کشتی های فله بر به علت داشتن مخازن آب 
توازن در گوشه باالیی انبار که کف این مخازن مورب هستند عمالً باعث مي شوند، 
هنگامي که بارگیری به سطح کف این مخازن مي رسد، بار به صورت خود به خود 

تسطیح شود. 

حمل بار فله مایع
با گسترش نیاز به سوخت های فسیلی در جهان، حمل بار فله مایع، مخصوصاً نفت 
و فراورده های نفتی یکی از عمده ترین اقسام حمل و نقل دریایی است که درصد 
باالیی از حجم و وزن این صنعت را به خود اختصاص مي دهد. از لحاظ هزینه نیز 
حمل فله ارزان است ولی مخاطرات احتمالی مانند اشتعال زا و سمي بودن، حین 

بارگیری، حمل و تخلیه کاالهای فله مایع، باید بسیار جدی گرفته شود. 

)Inert Gas System( سامانه گاز بی اثر
در ابتدا مربع آتش که اکسیژن یکی از اضالع آن است را با ذکر این نکته که قطع 
نمایید.  یادآوری  شود،  آتش  ایجاد  عدم  باعث  مي تواند  )اکسیژن(  اضالع  از  یکی 

سپس سامانه را تشریح کنید. 

بار   مسطح سازی  خود به خودی  قابلیت  دارای  فله بر  کشتی های  انبارهای 
)Self Trimming( هستند. این قابلیت را با استفاده از اشکال این فصل و 

فصل ساختمان کشتی نشان داده و توضیح دهید. 

کار در کالس

گازهای بی اثر کدامند و چرا به این نام نامیده مي شوند.
تحقیق کنید
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گاز بی اثر گازی است که در شرایط خاص تحت واکنش شیمیایی قرار نمي گیرد. گازهای 
بی اثر اغلب با بسیاری از مواد واکنش نشان نمي دهند. گازهای بی اثر به طور کلی برای 
جلوگیری از واکنش شیمیایی ناخواسته مورد استفاده قرار مي گیرند. این واکنش های 

شیمیایی نامطلوب اغلب اکسیداسیون )سوختن( و واکنش های هیدرولیز است.
گازهای نیتروژن و آرگون به علت فراوانی طبیعی آنها) N2 %78,2 و Ar 1% در 

هوا( و هزینه نسبی کم به عنوان گازهای بی اثر استفاده مي شوند.
در نفت کش ها از CO منوکسید کربن و یا N2 نیتروژن برای پرکردن فضای روی 
محموله های نفتی برای پیشگیری از حضور اکسیژن و در نتیجه از بین بردن شانس 

هرگونه احتراق، اشتعال یا انفجار استفاده مي شود.

تفاوت گازهای بی اثر و گازهای نجیب
برخالف گازهای بی اثر که ممکن است ترکیبی باشند، یک گاز نجیب لزوماً 
عنصری است. گازهای نجیب که بی بو و بی رنگ و بی مزه هستند، به عنصرهای 
هلیوم، نئون، آرگون، کریپتون، زنون، رادون و اوگانسون گفته می شود 
که همه در دمای اتاق گازی هستند و در گروه 8 جدول تناوبی قرار دارند. 
الکترونی بسیار پایدار هستند. تمامي این  تمام گازهای نجیب دارای آرایش 

گازها تک اتمي هستند و به مقداربسیار کم در هوا یافت می شوند.

از  واره ای  نقشه کشی طرح  افزار  نرم  از  استفاده  با  و  اینترنت  با تحقیق در 
سامانه گاز بی اثر رسم نموده و آن را به هنرآموز خود رایانامه نمایید.

بیشتر بدانیم

رسم کنید

ترسیم رایانه ای شکلی مانند شکل 
و  دقت  است.  نظر  مورد  روبه رو 
شود.  رعایت  باید  رسم  کیفیت 
هنرآموز مي تواند در یافتن شکل 
رسم  در  همچنین  و  نظر  مورد 
راهنمایی  را  هنرجویان  رایانه ای 

نماید. 

 گازهای نجیب در حال تابش، از راست به چپ: زنون، کریپتون، آرگون، نئون، هلیوم
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)Crude Oil Washing( شست وشوی نفت خام
هنرآموز بهتر است از مثال های زیر در تدریس شست وشوی نفت خام استفاده نماید:
با  دیواره ها که  باالی  به  تلمبه  توسط  کولر  بگیرید. آب  نظر  در  را  آبی  کولر  یک 
انباشته  از خنک سازی هوای ورودی در کف  پوشال پوشیده شده مي رود و پس 
این روند کماکان  تلمبه مي شود و  باالی دیواره ها  به  آب  مي شود، سپس مجدداً 

ادامه دارد.
یک آبشار مصنوعی  را در نظر بگیرید. آب آبشار از طریق تلمبه مجدداً استفاده 

مي شود و به باالی آبشار رفته و فرو مي ریزد و این روند کماکان ادامه دارد.
در مورد محیط زیست دریایی با هنرجویان بحث شود. در مورد آلودگی های نفتی 
دریایی و وسعت آسیبی که به محیط زیست دریایی مي رسانند توضیح داده شود و 

نمونه های معروف این آلودگی های نفتی برای هنرجویان تشریح شود.

پیشنهاد  سبزی  راهکارهای  چه  خود  بندر  محیطی  زیست  معضالت  برای 
مي نمایید؟ در این مورد به صورت گروهی بحث کنید.

بحث کالسی

مانند  محیطی  زیست  راهکاری  هرگونه  و  باالست  مباحث  ادامه  در  بحث  این 
جمع آوری زباله و پالستیک مورد نظر است.

)Dangerous Goods( حمل کاالهای خطرناک
کار با کاالهای خطرناک باید تحت نظارت افراد مسئول انجام شود و تمام مالحظات 
ایمنی، زیست محیطی و بهداشتی درنظر گرفته شود. همه افراد باید با نوع خطر و 
راه های مقابله با آن آشنا باشند. از هنرجویان بخواهید کالس های نه گانه کاالهای 

خطرناک را از حفظ بیان کنند. کتاب IMDG Code معرفی شود.

با تحقیق در اینترنت، زیر گروه های طبقه بندی باال را شناسایی نموده، همه 
را به همراه مثال و برچسب مربوطه در قالب اعالن )پوستر( مقوایی تهیه 

نموده و در کالس یا کارگاه نصب کنید.

تحقیق کنید
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با بررسی قوطی افشانه ها، رنگ ها و چسب ها برچسب کاالی خطرناک آنها را 
مشاهده نمایید و گروه مربوطه را شناسایی نمایید. دست کم از چند نمونه 

عکاسی نموده، تصاویر را فشرده نموده و به هنرآموز خود رایانامه نمایید.

کار در منزل

پوستری مشابه پوستر زیر مورد نظر است. هنرآموز به هنرجویان در جست وجوی 
اینترنتی مساعدت نماید.
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تصاویری مانند تصاویر زیر مورد نظر 
است. 

سوزاننده  عالمت  اول  تصویر  در 
وجود دارد و کمک های اولیه نیز در 

کنار آن درج شده است.

عالمت  بر  عالوه  دوم  تصویر  در 
سوزاننده عالمت قابل اشتعال سریع 
نیز وجود دارد که تحت کالس 2,1 
ایمنی  اطالعات  و  مي گیرد  قرار 
باالی  در  اولیه  کمک های  به همراه 
انگلیسی  و  فارسی  زبان  دو  به  آن 

درج شده است.
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ارزشیابی شایستگی کار با کاال و بارچینی

شرح کار:
بررسی و شناخت انواع کاالها و انواع درب انبارها

چگونگی انجام تهویه و دالیل انجام آن
بررسی و شناخت مهار کاال و تجهیزات مربوط به آن

بررسی و شناخت کانتینر و انواع آن
بررسی و شناخت کاالهای فله ای خشک و مایع و مخاطرات آنها

بررسی و شناخت کاالهای خطرناک و انواع آنها.

استاندارد عملکرد:
بررسی و شناخت عملیات کار با کاال و بارچینی

شاخص ها:
تشریح کامل از عملیات کار با کاال و بارچینی

شرایط انجام کار، ابزار و تجهیزات:
شرایط: مکان مناسب انجام کار وکارگاه مجهز به لوازم ایمنی باشد.

ابزار و تجهیزات: کارگاه مجهز به ماکت، تجهیزات و پرده نگار

معیار شایستگی:

نمرة هنرجوحداقل نمرة قبولی از 3مرحله کارردیف

1بررسی و شناخت انواع کاالها و انواع در انبارها1

2چگونگی انجام تهویه و دالیل انجام آن2

1بررسی و شناخت مهار کاال و تجهیزات مربوط به آن3

1بررسی و شناخت کانتینر و انواع آن4

1بررسی و شناخت کاالهای فله ای خشک و مایع و مخاطرات آنها5

1بررسی و شناخت کاالهای خطرناک و مخاطرات آنها6

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشتی، توجهات زیست محیطی:
1ـ رعایت نکات ایمنی دستگاه ها،

2ـ دقت و تمرکز در اجرای کار،
3ـ شایستگی تفکر و یادگیری مادام العمر،

4ـ اخالق حرفه ای.

2

*میانگین نمرات
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 می باشد.





فصل  چهارم

کاربری ماشین آالت

نوع درس: نظری ـ عملی
کل ساعت: 60 ساعت

ساعت نظری: 20 ساعت
ساعت عملی: 40 ساعت
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ممکن  عقب چگونه  به  رو  واترجت حرکت  سامانه  به  مجهز  شناورهای  در 
مي گردد؟

مي گردد  نیروی  ایجاد  باعث  نازل  یک  از  آب  خروج  واترجت  سامانه  در 
عکس العمل این نیرو شناور را به جلو می راند حال اگر در مقابل جریان آب 
گونه ای  به  را   )deflector( منحرف کننده  نازل یک صفحه  از  خارج شونده 
قرار دهیم که جریان آب به سمت جلو شناور منحرف شود آنگاه شناور رو 
به عقب حرکت مي کند، همچنین اگر منحرف کننده را در حالتی قرار دهیم 
که مقداری از آب خروجی نازل به طرف عقب شناور رفته و مقدار دیگری 
به طرف جلوی شناور به طوری که برایند این نیروها صفر گردد آنگاه بدون 
خاموش کردن سامانه واترجت مي توان شناور را در حالت سکون نگه داشت.

تحقیق کنید

پاسخ فعالیت

1

2
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با استفاده از منابع علمي مربوطه تحقیق کنید سامانه های پاد چگونه عمل 
مي کنند؟

در این نوع سامانه های رانشی پروانه شناور توسط یک موتورالکتریکی به گردش 
در مي آید و برخالف سامانه های رانشی دیزلی توانایی گردش حول محور عمود بر 
محور دوران را دارد سرعت موتور الکتریکی که پروانه را مي گردانند به راحتی قابل 

تغییر بوده و بدین ترتیب سرعت 
حرکت رو به جلو و عقب شناور 
قابل کنترل مي باشد مزیت دیگر 
این سامانه حذف سامانه سکان 
است به این ترتیب که پروانه و 
قابلیت  آن  محرک  الکتروموتور 
گردش به دور خود را دارند که 
نیروی  ایجاد  باعث  عمل  این 
و  شده  دلخواه  زاویه  با  رانشی 
ممکن  را  شناور  مانورپذیری 

می سازد.

تحقیق کنید

پاسخ فعالیت

تفاوت سامانه پاد با سامانه های رانشی مرسوم
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کدام یاتاقان ها نیاز به روغن کاری بیشتری دارند؟
پاسخ فعالیت:

به  نیاز کمي  استفاده شده  یا غلطک  و  از ساچمه  آنها  یاتاقان هایی که در 
تماس  سطح  داشتن  دلیل  به  تخت  نوع  یاتاقان های  اما  دارند  روغن کاری 
نسبتاً بیشتر و در نتیجه اصطکاک بیشتر نیاز به روغن کاری با فشار و حجم 

نسبتاً باالتری دارند.

فعالیت 
کارگاهی

موتورهای دیزل
نیز شناخته  باال  اثر فشار  بر  نام موتورهای اشتعال  به  عنوان موتورهای دیزل که 
در  در حدود سال 1893  که  اقتباس گشته  دیزل  رودلف  دکتر  نام  از  می شوند، 
آلمان اختراع آن را به ثبت رسانید. این موتورها از نوع موتورهای احتراق داخلی 
محسوب می شوند زیرا اشتعال در داخل موتور انجام می شود. اساس این نوع موتور 
از نظر ساختمان و طراحی مشابه موتورهای بنزینی می باشد که آن هم نوعی موتور 
احتراق داخلی بوده ولی اختالف آنها در طریقه ورود سوخت به سیلندرهای موتور 

و شیوه وقوع احتراق می باشد.
در موتورهای بنزینی، سوخت با هوا مخلوط شده و وارد سیلندر می شود و اشتعال 
بر اثر یک جرقه الکتریکی توسط شمع ایجاد می گردد. در موتورهای دیزل، سوخت 
به شکل پودر شده و به درون سیلندر تزریق شده و اشتعال در اثر درجه حرارت 

باالی داخل سیلندرها حاصل می شود. 
قبل از بحث در مورد مراحل کار موتور چهار زمانه بهتر است با واژگان زیر آشنا 

شویم: 
نقطه مرگ باال )top dead centre(: به دورترین موقعیت مکانی پیستون نسبت 

به میل لنگ نقطه مرگ باال )TDC( در موتور گویند.
مکانی  موقعیت  نزدیک ترین  به   :)bottom dead centre( پایین  نقطه مرگ 

پیستون نسبت به میل لنگ نقطه مرگ پایین )BDC( در موتور گویند. 
کورس: فاصله بین نقطه مرگ باال تا نقطه مرگ پایین در پیستون را یک کورس 

مي گویند.
سیکل: در موتور چهار زمانه به مجموع چهار مرحله کاری موتور یک سیکل گویند.

در موتور چهار زمانه یک سیکل دو دور میل لنگ )720 درجه( و یک دور میل 
میل  دنده  چرخ  برابر  دو  میل لنگ  سر  چرخ دنده  دنده های  تعداد  است.  بادامک 

بادامک است. 
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مراحل کار موتور چهار زمانه
زمان مکش: در این زمان سوپاپ گاز باز بوده و پیستون از نقطه مرگ باال به طرف 
نقطه مرگ پایین حرکت می کند. در این لحظه خأل نسبی ایجاد شده که باعث 

می شود هوا وارد سیلندر شود.
هوای  فشرده شدن  و  باال  مرگ  نقطه  به طرف  پیستون  با حرکت  تراکم:  زمان 
وارد شده، فشاری بین 30 تا60 اتمسفر و درجه حرارت به 600 تا 900 درجه 

سانتی گراد برسد. هر دو سوپاپ در این مرحله بسته هستند.
زمان قدرت: با حرکت پیستون به طرف نقطه مرگ پایین سوخت تمیز از انژکتور 
به سیلندر تزریق می گردد. در این مرحله از کار موتور فشار به 30 تا 60 اتمسفر 
و احتراق خود به خودی انجام می گیرد. در مرحله سوم از کار موتور دیزل نیز هر 

دو سوپاپ بسته هستند.
زمان تخلیه: که با حرکت پیستون از نقطه مرگ پایین به طرف نقطه مرگ باال 

دود و پسماندهای احتراق به دو دلیل عمده سیلندر را ترک می کنند.

مراحل کار موتورهای دیزل دو زمانه
1 وقتی پیستون در حرکت به سمت باال مي باشد، سیلندر شامل یک هوای بسیار 
فشرده مي باشد.سوخت دیزل توسط تزریق کننده به درون سیلندر اسپری مي شود 

و به دلیل گرما و فشار درون سیلندر به سرعت مشتعل مي شود.
2 فشار تولید شده توسط احتراق سوخت، پیستون را به سمت پایین مي راند. این 

مرحلۀ قدرت مي باشد.
3 زمانی که پیستون به نزدیکی پایین حرکتش مي رسد تمامي دریچه های خروج 
باز مي شوند، گازهای سوخته شده )دود( از سیلندر خارج مي شوند و فشار کاهش 

مي یابد.
4 زمانی که پیستون به پایین ترین نقطۀ حرکتش مي رسد، ورودی های مکش هوا 
را باز مي نماید و هوای فشرده سیلندر را پر مي کند و گازهای سوخته شدۀ )دود( 

باقی مانده را خارج مي کند.
5 دریچه های سوخت بسته مي شوند و پیستون به سمت باال برگردد و ورودی های 

مکش هوای فشرده را مي بندد. این مرحلۀ تراکم مي باشد.
6 زمانی که پیستون به باالی سیلندر نزدیک مي شود، چرخه دوباره از مرحلۀ اول 

تکرار مي شود.
در موتور دو زمانه به مجموع دو مرحله کاری یک سیکل مي گویند. در موتور دو 
زمانه یک سیکل یک دور میل لنگ )360 درجه( و یک دور میل بادامک است. 

تعداد دنده های چرخ دنده سر میل لنگ با چرخ دنده سرمیل بادامک برابر است. 
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شرح انجام این فاز ها بر روی این نمودار بدین قرار است:

الف( فاز تنفس یا مکش هوا: این فاز در روی دیاگرام 15 درجه قبل از نقطه 
مرگ باالیی شروع و 40 درجه بعد از نقطه مرگ پایین پایان مي پذیرد. علت شروع 
این فاز با تعجیل 15 درجه قبل از نقطه مرگ باالیی این است که قبل از رسیدن 
پیستون به نقطه مرگ باالیی و شروع مراجعت آن اطمینان حاصل گردد که سوپاپ 
هوا کاماًلً باز شده است. اما دلیل پایان یافتن این فاز با 40 درجه تأخیر )یعنی دیر 
بسته شدن سوپاپ هوا( نسبت به نقطه مرگ پایینی را این طور می توان بیان نمود 
که چون در اثر فرود آمدن سریع پیستون در داخل سیلندر و کوچک بودن قطر 
دریچه هوا نسبت به قطر دریچه سیلندر چنان خالئی در سیلندر ایجاد می گردد 
که این خأل حتی در رسیدن پیستون به نقطه مرگ پایینی و نیز بازگشت مجدد 
آن به سمت باال از میان نخواهد رفت لذا خأل مذکور استعداد این را دارد که تا 40 
درجه بعد از نقطه مرگ پایینی باز هم هوا را به داخل سیلندر بکشاند در نهایت 
اگر دریچه هوا را درست در نقطه مرگ پایینی ببندیم فشار داخلی سیلندر کمتر 
از فشار اتمسفر بیرون بوده و هوای کشیده شده به داخل سیلندر به اندازه کافی 
نیست و از این جهت به راندمان حرارتی موتور لطمه وارد مي شود. زیرا مقدار هوای 
موجود برای ترکیب صحیح با مقدار گازوئیلی که در انتهای فاز تراکم و فشار به 
منظور ایجاد احتراق به داخل سیلندر تزریق خواهد شد کافی نبوده و در نتیجه 

احتراقی ناقص به وجود خواهد آمد.
ب( فاز تراکم و فشار: در انتهای فاز تنفس یعنی 40 درجه بعد از نقطه مرگ 
پایینی سوپاپ هوا بسته می شود، طبیعی است که بعد از بسته شدن سوپاپ هوا 

دیاگرام سوپاپ های موتور دیزل چهار زمانه

تنفس
تراکم و فشار

تزریق و احتراق

انبساط و گسترش
تخلیه و دود

نقطة مرگ باال  سمت گردش موتور

تزریق و احتراق 45 درجه

نقطة مرگ پایین

فاز انبساط و گسترش 140 درجه 

فاز تراکم و فشار 140 درجه         

 فاز تخلیه دود 235 درجه

فاز تنفس 235 درجه

235°

23
5°

140 °

14
0°

دیاگرام سوپاپ های موتور دیزل چهار زمانه
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پیستون کماکان به حرکت خود به سمت نقطه مرگ باالیی ادامه مي دهد الجرم 
هوا چون راه گریزی ندارد تحت فشار قرار می گیرد.هر قدر پیستون به نقطه مرگ 
فوقانی نزدیک می گردد هوا بیشتر فشرده شده و به همان نسبت درجه گرمایی آن 
باال مي رود تا جایی که 20 الی 30 درجه مانده پیستون به نقطه مرگ باالیی برسد.
میزان گرمای هوای فشرده شده به درجه گرمای اشتعال ماده سوختنی می رسد 
این فاز یعنی فاز تحت فشار قرار دادن هوا تا نقطه مرگ باالیی ادامه دارد و پایان 

آن هم زمان با فرود آمدن مجدد پیستون برای شروع فاز بعدی خواهد بود.
ج( شروع و تکامل احتراق: گفتیم در فاز تراکم و فشار حدود 20 الی 30 درجه 
مانده به نقطه مرگ باالیی )مقدار درجات مورد بحث به سرعت و ساختمان نوع 
موتور بستگی دارد(درجه گرمای هوای فشرده شده به اندازه ای باال مي رود که به 
حد نقطه گرمای اشتعال ماده سوختنی مي رسد لذا در همین نقطه یعنی با تعجیل 
به داخل  انژکتور  توسط  باالیی سوخت  نقطه مرگ  به  الی 30 درجه نسبت   20
هوای سوزان و فشرده شده اتاق احتراق سیلندر تزریق می گردد. نتیجه تا ذرات 
پودر مانند گازوئیل در البه الی هوا فشرده شده فرو رفته و ضمن جذب حرارت الزم 
از این هوا احتراق حاصل مي نمایند این تزریق و این فعل و انفعاالت تا 15 درجه 
تأخیر  را در اصطالح  اخیر  این 15 درجه  و  دارد  ادامه  باالیی  نقطه مرگ  از  بعد 
احتراق مي نامند. روی هم رفته از نقطه ای که تزریق شروع می شود )از 30 درجه 
مانده به نقطه مرگ باالیی( تا نقطه ای که تزریق پایان یافته و احتراق تکمیل گردد 
به مقدار نهایی خود مي رسد تا 15 درجه بعد از نقطه مرگ باالیی جمعاً 45 درجه 
از دیاگرام ما اشغال می گردد. دلیل لزوم منظور نمودن 30 درجه تعجیل در عمل 
تزریق این است که به ماده سوختنی وقت کافی داده شود که تا بتواند حرارت الزم 
را از هوای فشرده جذب نموده و احتراقی بی عیب و ایده آل پدید آورد و نیز علت 
15 درجه تأخیر در تزریق این است که همه ماده سوختنی وقت کافی داشته باشد 

که توسط انژکتور به داخل سیلندر تزریق گردد.
د( فاز انبساط و گسترش: شروع این فاز از نقطه مرگ فوقانی یعنی بالفاصله 
ماده  از  احتراق حاصل  که  معنی  بدین  مي باشد.  پیستون  مراجعت  از شروع  بعد 
سوختنی برای گسترش بیشتر خود احتیاج به جای وسیع تری داشته و لذا برای 
نیروی هرچه تمام تر به سر پیستون فشار آورده و آن را بطرف پایین مي راند. ضربه 
شدید و اصلی 15 درجه بعد از نقطه مرگ باالیی به سر پیستون وارد مي آید زیرا 
در این نقطه است که احتراق به نهایت کمال و قدرت خود رسیده است. و پیستون 
را به شدت به طرف پایین پرتاب مي کند. در حقیقت کار اصلی توسط این فاز انجام 
می گیرد. ادامه این فاز روی دیاگرام ما تا 40 درجه مانده به نقطه مرگ پایینی 
مي باشد زیرا 40 درجه مانده به نقطه مرگ پایینی سوپاپ خروج دود باز شده و 

به این فاز پایان مي دهد.
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س( فاز تخلیه و خروج دود: شروع این فاز 40 درجه مانده به نقطه مرگ پایینی 
مي باشد. پایان آن نیز روی دیاگرام 15 درجه بعد از نقطه مرگ باالیی مي باشد. 
علت باز شدن سوپاپ دود با 40 درجه تعجیل پیش از نقطه مرگ پایینی این است 
که طی این 40 درجه دودهای حاصله از احتراق که در این نقطه از سیلندر دارای 
فشار kg/cm2 4 مي باشد ضمن استفاده از همین فشار با سرعت از سیلندر خارج 
شده و با خروج خود فشار داخلی سیلندر را پایین مي آورند. بدین ترتیب پیستون 
هنگام صعود مجدد خود برای خارج نمودن دودهای باقی مانده به مقاومتی برخورد 
ننموده و نیرویی برای اینکار به هدر نخواهد داد. زیرا هر اندازه سعی شود به هنگام 
کار موتور از مقاوت ها کاسته گردد به همان اندازه کار بیشتری از موتور به دست 

مي آید.
دلیل دیگری که می توان برای باز شدن سوپاپ دود با تعجیل 40 درجه نسبت 
به نقطه مرگ پایینی گفت این است که در موقع رسیدن پیستون به نقطه مرگ 
تحتانی اطمینان حاصل شود که سوپاپ دود باز است و در حرکت صعودی پیستون 

دودها می توانند به راحتی از دریچه دود خارج شوند.
اما دلیل بسته شدن سوپاپ دود با تأخیر 15 درجه بعد از نقطه مرگ باالیی این 
است که در اثر حرکت سریع پیستون به طرف باال خارج نمودن دودهای باقی مانده 
از سیلندر با توجه به اینکه قطر دریچه خروج دود نسبت به قطر سیلندر خیلی 
کوچک تر است لذا خروج دود از این دریچه سریع و طوفان مانند انجام خواهد شد 
و در نتیجه عبور سریع دود از لوله اگزوست و ایجاد کوران شدید در هنگامي که 
پیستون به نقطه مرگ پایین مي رسد یک نوع خأل و کشش در اتاق احتراق ایجاد 
می شود، این خأل هوا را از دریچه ورود هوا که 15 درجه پیش از نقطه مرگ باالیی 
باز شده است به داخل اطاق احتراق می کشاند و بدین صورت یک نوع شست وشو 
در اتاق احتراق صورت می گیرد که تا 30 درجه ادامه دارد. 30 درجه ای که هر دو 
سوپاپ دود و هوا با هم بازند، به آن اصطالحاً قیچی سوپاپ می گویند و برای تمیز 

کردن کامل سیلندر از وجود دودهای زائد بسیار مفید است.  

سرسیلندر
را مي دهد  احتراق  اطاق  بلوک سیلندر تشکیل  با  که  است  پوشی  در  سرسیلندر 
و شکل آن تابع ساختمان سیلندر بوده و چنانچه از نوع خنک کننده با آب باشد 
دارای مجاری آب و در غیر این صورت دارای شیارهای خنک کننده با هوا مي باشد 

سرسیلندر با پیچ و مهره به بلوک سیلندر متصل مي شود.
جنس سرسیلندر 

جنس سرسیلندر از آلیاژهای آهن )چدن دندانه ریز( یا آلیاژهای آلومینیوم به دو 
صورت ریختگی یا تزریقی در داخل قالب های به خصوص ساخته مي شود.
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سرسیلندر معموالً یکپارچه و یا اگر طول موتور زیاد و یا سنگین باشد چند تکه 
ریخته شده و سپس سطوح الزم را تراشیده و صیقل داده و به شکل مورد نظر در 

مي آورند
باز و بستن سرسیلندر 

یکی از قطعات که باز و بستن آن بسیار مهم مي باشد سر سیلندر است و باید کمال 
دقت را در این امر به کار بست باز و بستن غلط سرسیلندر باعث ایجاد عیوبی از 

جمله تاب دیدگی و یا سوختن مرتب واشر سیلندر مي گردد. 
نکات زیر در باز و بستن سرسیلندر بسیار مهم است 

1 بست باتری را باز مي کنیم.
2 هیچگاه و در هیچ مورد سرسیلندر را در موقعی که موتور گرم است باز نکنید 

)خیلی مهم(
3 آب موتور را خالی مي کنیم. 

4 قطعات و ضمائم اضافی متصل به سر سیلندر را از آن جدا می کنیم. 
5 اگر واتر پمپ به سرسیلندر بسته شده است تسمه پروانه را از پولی آن درآورید.

6 پیچ های سر سیلندر را به وسیله آچار بکس باز کنیم.
کنید  توجه  کردن سر سیلندر  باز  موقع  بنابراین  نمي باشد  برابر  پیچ ها  7 طول 
کدام پیچ در چه محلی بسته شده است. )برای آزمایش طول پیچ می توان از مداد 

استفاده کرد.(
8 در موقع بستن پیچ ها بهتر است با دست و بدون ابزار آن را ببندید تا اطمینان 
حاصل شود که دنده پیچ ها با دنده های قالویز شده بلوکه یکسان است و صحیح 

بسته مي شود.
9 پیچ ها باید به صورت ضربدری باز و بسته شوند.

10 پس از باز کردن پیچ ها می توان سرسیلندر را بلوکه جدا کرد.
تاج  و  است  گردیده  تعبیه  سیلندر  سر  در  بنزینی  موتورهای  در  احتراق  محفظه 
پیستون صاف است و  در موتور های دیزلی سر سیلندر صاف است و تاج پیستون 

گود مي باشد و بر اساس طراحی، جاهای مختلف روی پیستون تعبیه شده است.
محفظه احتراق غیرمستقیم فقط برای تمیزکاری تعبیه گردیده است.

مراحل باز کردن سرسیلندر
1 درب قالپاق سوپاپ را باز مي کنیم. 

2 در صورتی که اسبک ها و پایه های آن مانع باز کردن پیچ های سرسیلندر باشد 
آنها را نیز باز مي کنیم.

3 میل تایپت ها را بر مي داریم.
4 مینی فولد هوا را باز می کنیم.
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5 واتر کولر و اینتر کولر را باز می کنیم .
6 مینی فولد دود و سوپر شارژر را باز می کنیم.

7 پیچ های سر سیلندر را ضربدری باز می کنیم.
8 سرسیلندر را از بلوکه جدا می کنیم.

معایب سرسیلندر
1 تاب برداشتن از عیوب متداول کلیه سرسیلندرها مي باشد. عواملی مانند بیش از 
حد گرم کردن موتور یا سوختن واشر سرسیلندر و یا نامیزان سفت کردن پیچ های 
سرسیلندر باعث این عیب مي شود. برای رفع عیب پس از تشخیص تعمیرکار به 
تراشکاری انتقال و با تراش سرسیلندر عیب آن برطرف مي شود. مقدار تراش توسط 
کارخانه سازنده تعیین شده و نباید بیشتر از مقدار تعیین شده تراشیده شود. در 
صورتی که بیش از حد مجاز تراش شود اتاق احتراق کوچک تر شده و باعث گرم 
کردن و خودسوزی مي شود. خودسوزی یعنی پس از خاموش کردن موتور لحظه ای 

موتور روشن مي ماند.
2 خوردگی مجرای آب سرسیلندر: عواملی چون زنگ زدگی، مواد معدنی داخل 
بودن آب همگی در خوردگی  نامناسب  رادیاتور،  آب، زودبه زود عوض کردن آب 

مجرای آب نقش دارند.
3 ترک خوردگی سرسیلندر: عواملی چون یخ زدگی، فشار زیاد، حرارت باال باعث 
ترک برداشتن نقاطی از سرسیلندر مي شود که موجب مخلوط شدن آب و روغن و 
فرار کمپرس و روغن سوزی مي گردد که با دستگاهی مخصوص به ترک خوردگی 
سر سیلندر پی مي برند و در صورتی که امکان داشته باشد با دوختن یا جوشکاری 

تعمیر مي شود.
برای  برای سر سیلندر آهنی(.  بردارد )فقط  سر سیلندر ممکن است ترک مویی 

تشخیص این عیب از مایع نافذ استفاده مي شود.

فیلرگیري
در تنظیم موتور عمل فیلرگیري به عنوان حساس ترین مرحله کار شناخته مي شود 
به نحوي که با انجام صحیح و دقیق در شرایط کارکرد موتور به شکل محسوس 
راندمان و کاهش مصرف سوخت و کاهش تکثیر  افزایش  بهبود حاصل مي شود. 
فیلرگیري حاصل  درست  انجام  با  که  مي باشد  مواردي  از جمله  آالینده  گازهاي 
مي گردد. صداي نامطلوب سوپاپ ها، کاهش راندمان و قدرت موتور، افزایش مصرف 
باید  که  مي باشد  سوپاپ ها  عملکرد  شرایط  نبودن  تنظیم  نشانه هاي  از  سوخت 

نسبت به فیلرگیري اقدام شود.
 به دلیل انبساط سوپاپ ها در زمان گرم شدن موتور باید بین انتهاي سوپاپ ها و 
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اسبک ها باید مقدار کمي لقي وجود داشته باشد تا بتواند انبساط سوپاپ را کنترل 
کرده و از ایجاد نشتي در زمان افزایش طول سوپاپ ها از کناره هاي آن جلوگیري 
کند. براي تنظیم این لقي ابتدا باید سوپاپ هاي سیلندر مورد نظر را در حالت تراکم 
قرار داده و سپس این لقي را اندازه گیري کرد، و توجه به این نکته ضروري است 
که انبساط سوپاپ دود به دلیل اینکه در مقابل خروج دود هاي گرم قرار مي گیرد 
انبساط سوپاپ هوا که در مقابل سوخت و هواي خنک قرار مي گیرد.  به  نسبت 
بیشتر است. بنابراین در هنگام سرد بودن موتور مقدار لقي سوپاپ دود باید بیشتر 
در نظر گرفته شود ولي در حالت گرم بودن که سوپاپ ها به انبساط خود رسیده اند 

باید مقدار لقي ها یکسان در نظر گرفته شود. 
و  هستند  آزاد  کاماًل  سوپاپ ها  حالت  آن  در  که  تراکم  حالت  کردن  پیدا  براي 

مي توانیم به راحتي آنها را فیلرگیري کنیم به روش زیر عمل مي کنیم. 
این  به  موتورها  تمام  تقریباً  و 6 سیلندر:  فیلرگیری موتور 4 سیلندر  روش 
سوپاپ های  ببینید  باید  بچرخانید.  را  موتور  میل لنگ  مي شوند.  فیلرگیری  شکل 
کدام سیلندر در حالت قیچی قرار دارد حاال می رسیم به قانون دور در دور نزدیک 
در نزدیک. یعنی اینکه در موتور چهار سیلندر اگر سیلندر چهار قیچی کرد سیلندر 
فیلرگیری  را  دو  قیچی کرد سیلندر  اگر سیلندر سه  فیلرگیری مي کنید،  را  یک 
اگر سیلندر یک  موتور های شش سیلندر هم همین طور  در  برعکس.  و  مي کنید 
قیچی کرد سیلندر شش را فیلرگیری می کنید اگر سیلندر پنج قیچی کرد سیلندر 
دو را فیلرگیری مي کنید و اگر سیلندر چهار قیچی کرد سیلندر سه را فیلرگیری 
بعد  می گویند.  نزدیک  در  نزدیک  دور  در  دور  قانون  این  به  برعکس.  و  مي کنید 
برای سیلندری که نوبت فیلرگیری آن است مهره قفلی روی پیچ تنظیم فیلر را 
شل مي کنید. وقتی مهره شل شد فیلر را زیر محلی که اسبک به ته سوپاپ برخورد 
می کند می گذارید )بسته به نوع موتور فیلر فرق می کند( برای سوپاپ هوا اگر فیلر 
مابین فضای اسبک و ته سوپاپ نرفت باید پیچ را کمي شل کنید )همان پیچی که 
مهره اش را قباًل شل کرده اید( و دوباره فیلر را جا بگذارید و امتحان کنید مقدار 
سفتی فیلر باید طوری باشد که نه آن قدر سفت باشد که وقتی فیلر را مي خواهید 
از مابین آنها بیرون بکشید روی آن خط بیفتد نه آنقدر شل باشد که به راحتی از 
بین آنها عبور کند )این کار کمي نیاز به تجربه دارد( وقتی به نظرتان اندازه فیلر 
درست شد پیچ را در همان حالت نگه می دارید و مهره قفلی را محکم مي کنید 
و تمام سیلندرها را به همین صورت ادامه مي دهید )البته با قانون قیچی کردن و 
دور در دور نزدیک در نزدیک( هر موتوری هم اندازه فیلر خاصی دارد در بعضی 
فیلرها سوپاپ دود و هوا یکسان و در بعضی دیگر متفاوت است. در این مورد به 

دفترچه راهنمای موتور مراجعه کنید.
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دانش افزایی
و  اصلی  مختلف  سامانه های  دارای  موتورها  دیگر  همانند  هم،  بنزینی  موتورهای 
فرعی می باشند تا بتوانند مأموریت خود که تولید انرژی مکانیکی به کمک انرژی 

شیمیایی می باشند را به درستی انجام دهند، این سامانه ها شامل موارد زیراست:
1ـ سیستم سوخت رسانی 2ـ سیستم هوارسانی 3ـ سیستم کنترل 4ـ سیستم جرقه 
5  ـ سیستم روغن کاری 6  ـ سیستم خنک کاری 7ـ سیستم استارت 8  ـ سیستم شارژ 

باتری 9ـ سیستم جک هیدرولیک 10ـ سیستم تعویض دنده
عملکرد و قطعات این سامانه ها در هر دو موتور مشابه بوده و از قطعات یکسانی 

برخوردارند که در ادامه به آنها می پردازیم.

سامانه های اصلی
امروزی، موتورهای مذکور  از موتورهای  سیستم سوخت رسانی: مانند بسیاری 
نیز از سیستم سوخت رسانی انژکتوری استفاده می کنند. در اواخر سال 1950 و 
اوایل سال 1960 میالدی کارخانه شورولت و پونتیاک اولین طرح سوخت رسانی 
انژکتوری مکانیکی نوع تزریق دائم را عرضه نمودند. در اواخر سال 1950 شرکت 

نمای برش خورده موتورهای 250 و 350 یاماها
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کرایسلر تعدادی اتومبیل انژکتوری با سیستم الکترونیکی تولید نمود و نام این طرح 
را بندیکس الکتروژکتور نامید. با ظهور ترانزیستور و دیود در صنعت الکترونیک، در 
سال 1968 میالدی شرکت فولکس واگن نمونه جالبی از طرح شرکت بوش را که 

از فناوری های نوین بهره جسته بود، در روی موتورهای خود به کار برد.
فشار  پمپ  داشتن  قرار  بحث،  مورد  موتورهای  در  این سیستم  اساسی  فرق  تنها 

پایین موتور 350 در محفظه مخصوص است.
پمپ فشار پایین: با روشن کردن سوئیچ اصلی 
روشن  کنترل  واحد  توسط  پمپ  این  موتور، 
سوخت  پمپاژ  از  بعد  ثانیه  پنج  حدود  و  شده 
موتور  شدن  روشن  از  پس  می گردد.  خاموش 
مجدداً وارد مدار شده و دائماً روشن می ماند. با 
این پمپ  اینکه ظرفیت )دبی( پمپاژ  به  توجه 
برای بیشترین مصرف موتور طراحی شده است، 
در زمان هایی که به دلیل ماکزیمم نبودن دور 
موتور مصرف سوخت کم بوده و مخزن تفکیک 
پمپ  این  خروجی  در  می شود،  پر  زود  بخار 
مسیری طراحی شده است که دارای یک شیر 
یک طرفه بوده و در این وضعیت، شیر باز شده 
و بنزین دوباره به ورودی پمپ هدایت می شود.

پمپ فشار پایین به همراه شیر یک طرفه

پمپ های بنزین
انواع پمپ  بنزین

بنزین به طورکلی به دو نوع مکانیکی و برقی تقسیم می شوند. معموالً  پمپ های 
پمپ های مکانیکی در موتورهایی که سیستم سوخت رسانی آنها کاربراتوری است، 

استفاده شده و نوع برقی در سوخت رسانی انژکتوری کاربرد دارد.
پمپ بنزین مکانیکی: نوع مکانیکی پمپ های بنزین به طورکلی پرطرفدارترین 
نوع مورد استفاده در سامانه های سوخت رسانی کاربراتوری است. این نوع معموالً 
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پمپ های  هرچند  است.  الکتریکی  پمپ های  نوع  از  ارزان تر  و  انعطاف پذیرتر 
الکتریکی به دالیل زیر پرکاربردترند:

می رساند.  موتور  به  را  سوخت  سوئیچ،  کردن  روشن  به محض  الکتریکی  پمپ   
درحالی که در نوع مکانیکی برای شروع سوخت رسانی اول باید موتور توسط کلید 

استارت روشن شود.
 یک پمپ عالوه بر نوع طراحی، وقتی که درون سیال کار می کند و سوخت را هل 
می دهد نسبت به وقتی که سوخت را مکش می کند راندمان بهتری دارد. یک پمپ 
برقی برای برخورداری از مزایای این خاصیت، می تواند چسبیده به باک یا داخل 

باک قرار داده شود.
 پمپ برقی می تواند دور از بدنه 
در  گرما  لذا  و  نصب شده  موتور 
تأثیر نکرده و قفل گازی در  آن 
پمپ ایجاد نمی شود. )قفل گازی: 
بخارات سیال مانع رسیدن سیال 

مایع به پمپ می شود.(

 در پمپ  الکتریکی نوع توربینی به علت تحت  فشار قرار داشتن لوله های انتقال 
سوخت، تمایل به قفل گازی و تبخیر سوخت در لوله ها به حداقل رسیده است.

تا در صورت  قرارداد  را در مدار سوخت رسانی  برقی  یا چند پمپ  دو  می توان   
خرابی یک پمپ، پمپ دیگر وظیفه ارسال سوخت را انجام دهد.

پمپ  بنزین مکانیکی جابه جایی غیرمثبت )دینامیکی(
اساس  درحالی که  آنهاست،  محفظه  شکل  در  مکانیکی  پمپ های  انواع  اختالف 
به وسیله  ایجادشده  حجم  تغییر  اساس  بر  نوع  این  است.  مشابه  همگی  کارشان 

دیافراگم کار می کند.
طرز کار پمپ  بنزین مکانیکی

 کورس مکش پمپ: وقتی بادامک خارج از مرکز میل سوپاپ، در زیر شیطانک 
پمپ  بنزین واقع شود، شیطانک را به باال حرکت داده و در نتیجه انتهای شیطانک 
میله متصل به دیافراگم را پایین می کشد. با حرکت دیافراگم به پایین، حجم باالی 
دیافراگم افزایش یافته و فشار آن از فشار جو کمتر می شود؛ بنابراین، سوخت از 

پمپ سوخت مکانیکی



109

فصل چهارم: کاربری ماشین آالت

نمای برش خورده پمپ مکانیکی

باک که تحت فشار جو قرار دارد به پمپ وارد می شود و فضای باالی دیافراگم را 
باز  پمپ  ورودی  سوپاپ  پمپ  بنزین،  به  سوخت  ورود  موقع  در  می کند.  اشغال 
می شود و سوخت قبل از رسیدن به محفظه باالی دیافراگم از پاالیه عبور نموده و 

به خوبی تصفیه می شود.

 کورس ارسال پمپ: وقتی شیطانک، از روی قسمت خارج از مرکز میل سوپاپ 
عبور می کند، فنر زیر دیافراگم که در کورس مکش فشرده شده بود آزاد می شود و 
دیافراگم را به طرف باال هدایت می کند. در اثر کوچک شدن حجم باالی دیافراگم، 
به  باز می شود و سوخت  یافته و سوپاپ خروجی پمپ  افزایش  این منطقه  فشار 
فقط  که  دارد  اتصال  طوری  شیطانک  به  دیافراگم  اهرم  می ریزد.  کاربراتور  پیاله 
به وسیله آن پایین کشیده می شود؛ یعنی شیطانک نمی تواند میله دیافراگم را به 
باال هدایت کند و عمل باال بردن دیافراگم به عهده فنر است؛ بنابراین هرگاه فشار 
فشار  از  بیشتر  می شود،  مربوط  کاربراتور  پیاله  به  که  پمپ  بنزین  خروجی  مدار 
فنر باشد فنر به طور فشرده باقی مانده و شیطانک بدون تأثیر بر دیافراگم حرکت 
می کند. فنر کوچکی شیطانک را در تماس دائم با خارج از مرکز نگه می دارد. به این 
حالت که دیافراگم پمپ بنزین در انتهای کورس مکش متوقف مانده باشد ایست 
پمپ می گویند. حال اگر به علت مصرف سوخت پیاله کاربراتور، فشار مدار خروجی 
پمپ بنزین کاهش یابد به تناسب کم شدن فشار، فنر دیافراگم را به باال حرکت داده 

و سوخت به پیاله ارسال می شود.

کز
مر
از 
ج 
خار

ره 
دای

میل بادامک 
شیطانک 

ورودیخروجی

 سوپاپ ها 

دیافراگم

فنر
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طرز کار پمپ الکتریکی: در پمپ  بنزین الکتریکی دیافراگمي شبیه نوع مکانیکی 
وجود دارد ولی به جای آنکه مانند پمپ مکانیکی به وسیله خارج از مرکز به پایین 

حرکت کند، حوزه مغناطیسی سیم پیچ، آن را پایین می کشد.
پمپ های برقی در دو طرح مختلف ساخته می شوند:

 پمپ برقی مکشی، که سوخت را از باک مکیده و به مسیر سوخت ارسال می کند. 
)مانند نوع مکانیکی(

 پمپ برقی فشاری یا توربینی که سوخت را به سمت انژکتورها هدایت می کند.
طرز کار پمپ الکتریکی مکشی

پمپ الکتریکی مکشی

در پمپ  بنزین برقی مکشی یک فانوسی وجود دارد که میله ای به آن متصل است. 
میله از میان مگنتی عبور نموده و در حالت خاموش با نیروی فنری به طرف باال 
هدایت می شود. لذا فانوسی به حالت فشرده درمی آید. وقتی سوئیچ روشن می شود 
جریان باتری به پمپ الکتریکی نیز راه پیدا می کند. سیم پیچ مگنت انرژی پیدا 
نموده و میله فانوسی را به طرف پایین جذب می کند. با این عمل فانوسی باز شده 

و حجم باالی آن افزایش یافته و سوخت از باک به پمپ مکیده می شود.
لذا  و  قطع شده  پمپ  پالتین های  می رسد،  خود  پایین  کورس  به  فانوسی  وقتی 
را  آن  فانوسی،  برگردان  فنر  موقع،  این  در  بین می رود.  از  نیز  مغناطیسی  انرژی 
به طرف باال پرتاب نموده و ضمن کوچک شدن حجم فانوسی فشار آن باال رفته و 
مرحله تحویل سوخت پمپ آغاز می گردد. وقتی که فانوسی به کورس باال رسید، 
پالتین ها وصل شده و مگنت انرژی پیدا می کند و این وضع پی درپی تکرار می شود.
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پمپ فشار )الکتریکی(

طرز کار پمپ الکتریکی فشاری )توربینی(: در این نوع پمپ یک توربین )پره( 
کوچکی به کار رفته که به وسیله یک موتور برقی کار می کند. بنزین باید در نزدیکی 
این پمپ قرار گیرد یا در بنزین غوطه ور شود. پمپ توربینی با فشار ثابتی سوخت 

را به مدار سوخت رسانی ارسال می کند.

بازده پمپ  بنزین
پمپ بنزین وظیفه دارد سوخت مورد نیاز موتور را در تمام شرایط فراهم کند. به 
عالوه باید فشار کافی در لوله خروجی بین پمپ بنزین و کاربراتور برقرار نماید تا 
از تبخیر سوخت در لوله و ایجاد قفل گازی جلوگیری شود. پمپ بنزین ها معموالً 
در حداکثر سرعت می توانند تا 40 لیتر سوخت را در هر ساعت ارسال نمایند. البته 
این مفدار سوخت در موتور مصرف نمی شود. بیشترین راندمان پمپ در دور آرام آن 

است زیرا در این حالت مصرف موتور کم و فشار تولیدی آن زیاد است.
رگوالتور فشار سوخت

از  فشار  تنظیم  برای  که  سوختی 
رگوالتور می گذرد وارد خنک کننده 
سوخت شده و پس از آن دوباره وارد 

مخزن تفکیک بخار می گردد.

عملکرد
پاشش سوخت در انژکتور، به کمک مدت باز شدن سوزن آنکه با توجه به میزان 
دور موتور، به وسیله واحد کنترل تنظیم می شود و فشار پشت انژکتور که با رگالتور 
کم و زیاد می گردد، تنظیم می شود. فشار فنر پشت دیافراگم حدود 3/2 بار است. 

نمای داخلی رگوالتور فشار

اتصال به منی فولد هوا

دیافراگم

ورود از جداکننده بخار
به سمت ریل سوخت

سوپاپ خروجی
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بار   -0/8 حدود  تا  هوا  منی فولد  داخل  خأل  است،  پایین  موتور  دور  هنگامی که 
کاهش می یابد که این امر باعث می شود تا این فشار منفی به کمک فشار پمپ 
انژکتور  فشار پشت  نهایتاً  باز شدن خروجی سوخت شده و  بیشتر  باعث  سوخت 

کاهش می یابد.
هر اندازه دور موتور بیشتر شود، خأل )فشار منفی( داخل منی فولد هوا کمتر شده 
که باعث باالتر رفتن فشار پشت انژکتور یعنی بیشتر شدن پاشش سوخت می گردد.

انژکتور
برخالف موتورهای اشتعال تراکمي که سوخت به درون سیلندر پاشیده می شود، 
در موتورهای اشتعال جرقه ای، سه شیوه سوخت پاشی وجود دارد این سه روش 

عبارت اند از:
برای هر سیلندر( که  پاشش سوخت دریچه ای چندنقطه ای )یک سوخت پاش   

مرسوم ترین شیوه مورد استفاده در موتورها است.
 پاشش سوخت در بدنه محل دریچه گاز )یک سوخت پاش(

 پاشش مستقیم سوخت به محفظه احتراق )یک سوخت پاش برای هر سیلندر(. 
طراحی سخت تر و پیچیده تر و کاهش چشمگیر مصرف سوخت از ویژگی های این 

روش است.
از میان عملگرهای موجود، انژکتور بنزین به دلیل برخورداری از مشخصات فنی 
ویژه، از اهمیت خاصی در سیستم کنترلی موتور برخوردار است. درواقع این قطعه 
یک شیر الکترونیک دقیق است که با استفاده از آن می توان میزان سوخت مورد 

نظر را در زمان تعیین شده توسط واحد کنترل تهیه نمود.
اجزای اصلی انژکتور

1ـ اورینگ 2ـ پاالیه ورودی 3ـ بدنه انژکتور 4ـ سلونوئید 5  ـ سوزن انژکتور 6  ـ سوراخ 
خروجی 7ـ درپوش محافظ

همان طور که مشاهده می شود سوخت با فشار ثابت از قسمت فوقانی وارد پاالیه 

نمای برش خورده انژکتور

ورود سوخت پرفشار

فیلتر سوخت

سوپاپ انژکتور

محل اسپری سوخت

 Electronic Fuel
Injector
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ورودی انژکتور می شود. فشار ورودی به انژکتور، معادل فشار ریل سوخت است که 
مقدار آن ثابت است. )به عنوان مثال در برخی از موتورها این فشار 3/5 بار است( با 
فعال شدن میدان ایجاد شده توسط سلونوئید، سوزن انژکتور به سمت باال حرکت 

داده شده و پاشش از طریق سوراخ انتهایی انجام می شود.
 تاریخچه: در اواخر سال 1950 و اوایل سال 1960 میالدی کارخانه شورولت 
و پونتیاک اولین طرح سوخت رسانی انژکتوری مکانیکی نوع تزریق دائم را عرضه 
نمودند. در اواخر سال 1950 شرکت کرایسلر تعدادی اتومبیل انژکتوری با سیستم 
ظهور  با  نامید.  الکتروژکتور  بندیکس  را  طرح  این  نام  و  نمود  تولید  الکترونیکی 
ترانزیستور و دیود در صنعت الکترونیک، در سال 1968 میالدی شرکت فولکس 
واگن نمونه جالبی از طرح شرکت بوش را که از فناوری های نوین بهره جسته بود 

در روی موتورهای خود به کار برد.
مسیر بخارات سوخت

برای استفاده بهینه از بنزین و جلوگیری از خروج بخارات آن که باعث آلودگی هوا 
می گردد، این مسیر طراحی شده است.

مسیر A: از این مسیر هوا وارد کنیستر می شود تا جایگزین بخار مصرفی گردد.
مسیر B: این مسیر برای خارج شدن مایع جمع شده احتمالی )بنزین( در کینستر، 

به صورتی که کاماًلً ایمن باشد طراحی شده است.
ارزشیابی شایستگی کاربری ماشین آالت
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شرح کار:
انواع متفاوت سامانه های پیش ران را بشناسد.

طرز کار موتورهای احتراق داخلی پیستونی را بداند.
سامانه های جلوگیری از آلودگی آب دریا را بشناسد.
سامانه مقابله با آتش سوزی های گسترده را بشناسد.

فرامین تلگراف را بداند.

استاندارد عملکرد:
بررسی و تجزیه و تحلیل کردن تجهیزات مکانیکی شناورها 

شاخص ها:
ـ شناخت الزم از سیستم مکانیک کشتی ها و شناورها

شرایط انجام کار، ابزار و تجهیزات:
شرایط: کارگاه مجهز به لوازم ایمنی باشد. 

ابزار و تجهیزات: انواع تجهیزات متفاوت مکانیکی موجود در کارگاه و بر روی شناورها

معیار شایستگی:

حداقل نمرة مرحله کارردیف
قبولی از 3

نمرة 
هنرجو

2بررسی سامانه های پیش برنده1

1بررسی سامانه های پیشگیری از آلودگی دریاها2

1بررسی سامانه اطفای حریق ثابت3

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشتی، توجهات زیست محیطی:
1 رعایت نکات ایمنی دستگاه ها،

2 دقت و تمرکز در اجرای کار،
3 شایستگی تفکر و یادگیری مادام العمر،

4 اخالق حرفه ای.

2

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 می باشد.
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پروانه شناور  نگهدارنده شفت  پایۀ  را درحال جوشکاری  این تصویر جوشکار 
نشان مي دهد.

نوع درس: نظری ـ عملی
کل ساعت: 60 ساعت

ساعت نظری: 20 ساعت
ساعت عملی: 40 ساعت
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روش تدریس فصل
1 عموماً درابتدای درس و در جلسه اول به مقدماتی که در محتوای درس ارائه 

شده پرداخته مي شود تا دانش آموز با موضوعات درسی درگیر شود.
2 سعی شود تمامي  نکات فنی و ایمنی، همراه با دالیل آن در کارگاه بررسی شده و از 
هنرجویان خواسته شود در مباحث کالسی و تمرینات کارگاهی شرکت کرده تا بتوانند 

این نکات  را به خوبی فرا گرفته و برای همیشه به خاطر بسپارند.
3 توصیه مي گردد برای تدریس بهتر این فصل هنرآموز از روش تدریس کالس 
طریق  از  منزل  در  را  مطالب  بخواهد  هنرجویان  از  یعنی  کند.  استفاده  معکوس 
اینترنت یا کتاب های مرتبط با نگهداری کشتی، مطالعه و یاد گرفته و در کالس و 

کارگاه با هدایت هنرآموز تمرینات را پاسخ دهد.
4 پیشنهاد مي گردد هنرآموز برای توضیحات تکمیلی مطالب فصل، موارد ذکرشده 
در بخش های دانش افزایی را مورد توجه قرار داده و هنگام آموزش آنها را به کار 

گیرد.
5 توصیه مي گردد با هدف تقویت مهارت های خوانداری و نوشتاری هنرجویان و 
نیز درک بهتر مطالب، از آنان خواسته شود تحقیق و گزارشات خود را به صورت 
دست نویس در روی کاغذ نوشته و ارائه دهند. و تا جای ممکن از کپی کردن مطالب 

اینترنت به صورت تایپ شده، آماده و خام خودداری شود.
6 فعالیت های ازقبیل »فکر کنید«، »بحث کنید«، و... برای فعال کردن هنرجویان 
و به کارگیری اطالعات، دانسته ها و تجربیات آنان است. سعی کنید این فعالیت ها 

به دقت اجرا شود و در پایان هر فعالیت، یک بحث کوتاه تکمیلی داشته باشید.
7 از هنرجویان خواسته شود تمامي  فعالیت های کارگاهی را انجام دهد.

سؤاالت  پیشنهادی
 نگهداری و تعمیر را تعریف کنید.

 امکاناتی که برنامه نگهداری و تعمیر در اختیار شما قرار می دهد را بگویید.
 اهداف برنامه نگهداری و تعمیر را بگویید.

 فعالیت های اصلی نگهداری و تعمیر را بگویید.
 انواع روش های نگهداری و تعمیر را نام برده و هریک را شرح دهید.

 روش نگهداری وسایل نجات افراد را توضیح دهید.
 روش نگهداری تجهیزات آتش نشانی را بگویید.

 چه مواردی در پله های عبور و مرور هر ماه مورد بررسی قرار مي گیرد.
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 در بازرسی از درب انبارها چه مواردی را باید مورد نظر قرار داد؟
 انواع جوش کاری برق را نام ببرید؟

 تجهیزات جوش کاری کدام اند؟ کاربرد هر یک را بگویید.
 مشخصات درج شده بر روی الکترودها چه اطالعاتی را به ما مي دهند ؟

 حالت های حرکت الکترود را نام ببرید؟
 روش برش کاری با گاز را توضیح دهید؟

 عیوب ظاهری جوش کدام اند؟
 عیوب داخلی جوش کدام اند؟

 انواع بازرسی های جهت رده بندی و ورود به کالس را نام برده و هریک را شرح دهید. 
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اهداف جزئی واحد یادگیری
ـ شایستگی های فنی:

1 شناسایی روش نگهداری و تعمیر مناسب تجهیزات و دانستن مسئولیت افراد 
در برنامه تعمیر و نگهداری

ـ شایستگی های غیر فنی:
کارگروهی،  نظافت کاری،  و  ترتیب  و  نظم  رعایت  و کالس،  کارگاه  1 در محیط 

مسئولیت پذیری، توجه به محیط زیست و اخالق حرفه ای را یاد بگیرد.
2 با استفاده از روش فناورانه و توسط اینترنت این واحد را یاد گیرد.

دانش افزایی
مؤسسات رده بندی، سازمان هایی هستند که در ارتباط با طراحی، ساخت و بازرسی 
تأسیسات دریایی، شامل کشتی ها و سازه های دریایی و ساحلی، استاندارد های فنی 

ارائه می کنند. این استاندارد ها به عنوان قوانین منتشر شده، صادر مي شوند.
شناوری که تحت قوانین یک مؤسسه رده بندی، طراحی و ساخته مي شود از آن 

مؤسسه گواهینامه رده بندی دریافت می کند.
شرکت رده بندی این گواهینامه را بعد از انجام بازرسی های مربوطه صادر مي کند. 
چنین گواهینامه ای به عنوان ضمانتی برای ایمنی و قابلیت انجام سفرهای دریایی  با 
کشتی نمي باشد و نباید چنین تعبیر شود. آن تنها استشهاد بر این است که کشتی 
رده بندی صادرکننده  مؤسسه  توسط  که  است  استانداردهایی  با  مطابق  شناور  یا 

گواهینامه ایجاد شده است.
بیش از ۵0 سازمان در دنیا فعالیت خود را تهیه رده بندی دریایی تعریف می کنند. از 
 (International این ۵0 سازمان، 10 سازمان، انجمن بین المللی مؤسسات رده بندی
(Association of Classification Societies(IACS)، را تشکیل مي دهند. نقش 
طبقه بندی و شرکت های رده بندی، در کنوانسیون بین المللی ایمنی جان اشخاص 
در دریا (SOLAS)، و در پروتکل 1۹88 کنوانسیون بین المللی خطوط بار کشتی 

(Load Lines)، مشخص شده است.
به عنوان یک گروه مستقل، شرکت های رده بندی هیچ منافع بازرگانی مربوط به طراحی، 
ساخت، مالکیت، عملیات، مدیریت، تعمیرات و نگهداری، بیمه و اجاره کشتی ندارند. آنها 
ضامن ایمنی جان و اموال در دریا و یا قابلیت دریانوردی کشتی نیستند. زیرا آنها کنترلی 
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بر اینکه چگونه کشتی در فاصله بازرسی های دوره ای، اداره و نگهداری می شود، ندارند.
انسجام  و  ساختاری  استحکام  به  تا  یافته اند  گسترش  و  ایجاد  رده بندی  قوانین 
قسمت های مهم بدنه کشتی و اجزای آن، قابل اطمینان بودن و کارکرد سیستم 
رانش، تولید نیرو، سیستم های جانبی و ... کمک کنند. شرکت های رده بندی یک 
بخش تحقیقی مهم دارند که به توسعه استانداردهای فنی پیشرفته کمک مي کند.

قوانین رده بندی به عنوان دستور العمل طراحی شناورها ایجاد نشده اند و نمي توان 
چنین استفاده ای از آنها کرد. برای کشتی هایی که در عملیات (سرویس) هستند، 
مؤسسه رده بندی بازرسی هایی انجام مي دهد تا مطمئن شود که کشتی مطابق با 
استاندارد های رده بندی مي باشد. هر نقص یا آسیبی که بین بازرسی های مربوطه 
به کشتی وارد شود، مالک کشتی یا اداره کننده آن باید موارد را فوراً به مؤسسه 

رده بندی مربوط به کشتی اطالع دهند.
 مفهوم رده بندی:

فرایند رده بندی شامل موارد زیر مي باشد:
برای  ساز  تازه  کشتی  یک  به  مربوط  اسناد  و  طراحی  نقشه های  فنی  بررسی   

ارزیابی مطابقت کشتی با قوانین عملی.
بازرسان  یا  بازرس  توسط  کشتی سازی  کارخانه  در  کشتی  ساخت  در  شرکت   
مؤسسه رده بندی و همچنین شرکت در تولید اجزای اصلی کشتی مانند فوالد، موتور، 

ژنراتورها، برای بررسی اینکه کشتی مطابق با استانداردهای رده بندی می باشد.
 وقتی که کشتی در عملیات است نیز طبق برنامه زمان بندی شده ای بازرسی هایی 

از کشتی صورت مي گیرد تا مطابقت آن با استانداردهای رده بندی تأیید شود.
باید تأکید شود که مالک کشتی است که کنترل کامل بر کشتی دارد، مانند اتخاذ 
کشتی  مالک  به  رده بندی  اثربخشی  می شود.  نگهداری  و  اداره  کشتی  که  روشی 
بستگی دارد که هر نوع نقص، آسیب و خرابی را که بر وضعیت رده بندی کشتی تأثیر 
مي گذارد، به مؤسسه رده بندی گزارش دهد. اگر کوچک ترین مشکلی وجود داشته 
باشد، مالک کشتی باید به مؤسسه رده بندی مربوطه گزارش داده و یک برنامه بازرسی 

تعیین کند تا مطابقت کشتی با استانداردهای رده بندی بررسی شود.
هر کشتی تحت کالس رده بندی، برنامه خاصی برای بازرسی های دوره ای دارد که 
شامل بازرسی های ویژه (تمدید کالس)، بازرسی های میانی و بازرسی های ساالنه 

است. دقت و موشکافی در بازرسی ها با افزایش سن کشتی، افزایش مي یابد.
در بازرسی های ویژه (تمدید کالس)، کشتی باید خارج از آب و در حوضچه خشک 
قرار گیرد تا مطابقت ساختار، ماشین آالت اصلی و جانبی، سیستم ها و تجهیزات، 

و... کشتی با استانداردها بررسی شود.
برحسب سن، سایز، نوع و وضعیت کشتی، بازرسی های ویژه ممکن است چندین 

 هفته طول بکشد.
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بازرسی های میانی در حدفاصل بازرسی های ویژه صورت مي گیرد و برحسب نوع 
و سن کشتی ممکن است بازرسی و تعمیرات در حوضچه خشک نیز الزم باشد.

در بازرسی های ساالنه، کشتی به طور کلی بررسی مي شود. بازرسی شامل بررسی 
خارجی و کلی بدنه، تجهیزات و ماشین آالت کشتی مي باشد. برحسب سن، سایز، 
نوع و وضعیت کشتی در زمان بازرسی، بازرسی های ساالنه ممکن است از چندین 

ساعت تا چند روز طول بکشد.

عدم اجرای برنامه نگهداری و تعمیرات چه مشکالتی را دربر دارد؟
تحقیق کنید

عدم اجرای نگهداری و تعمیرات به جز این امور ظاهری، مباحث دیگری همچون از 
دست دادن فرصت ها و زمان و همچنین هزینه های اضافی به دنبال خواهد داشت. 
غیر از مباحث مربوط به هزینه ها، به لحاظ توقف کار نیز مشکالتی را ایجاد می کند 
که خود هزینه های نهفته ای را به دنبال دارد. به عنوان مثال روحیه کارکنانی که با 

دستگاه ها سر     و  کار دارند و اثر آن در عملکرد آتی کارکنان.

با اجرای برنامۀ نگهداری و تعمیر چه نتایجی به دست مي آید؟
تحقیق کنید

1 کاهش خرابی و از کارافتادگی ماشین آالت و دستگاه ها
و  ماشین آالت  مجدد  راه اندازی  و  تعمیر  جهت  اضطراری  هزینه های  کاهش   2

دستگاه ها مانند اضافه پرداخت و امثال آن
3 کاهش کلی هزینه های تعمیراتی

4 کاهش هزینه های تدارکاتی و نگهداری دستگاه ها و قطعات یدکی
برنامه  تدوین  و  تهیه  به منظور  ماشین ها  از  کافی  اطالعات  داشتن  اختیار  در   5

نگهداری و جایگزینی احتمالی
6 افزایش اطمینان به لحاظ ایمنی و روحیه کارکنان در محیط کار

7 کاهش حجم تعمیرات
8  افزایش کیفیت خدمات

برخی مشکالت عدم اجرای برنامه نگهداری و تعمیرات را بگویید.
1 خرابی ناگهانی دستگاه ها و ماشین آالت

2 کاهش ایمني کار با ماشین آالت
3 نیاز به گروه تعمیراتي قوي و آماده  به کار

4 افزایش حجم تعمیرات
5 نیاز به ذخیره و انبار کردن وسیع قطعات

کاهش طول عمر تجهیزات 6
7 افزایش هزینه ها

کار در کالس
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فرایند تعمیر:
1 انجام آزمایش های الزم به منظور تشخیص عیب

2 بازکردن یا مونتاژ مجموعه معیوب از روی تجهیزات
3 ترمیم قسمت های آسیب دیده

4 تعویض یک یا چند قسمت از مجموعه معیوب
5 انجام تست و آزمایش به منظور حصول اطمینان از سالمت مجدد مجموعه

6 نصب و یا مونتاژ مجموعه ای اصالح شده روی تجهیزات

فعالیت هایی  و سرویس کردن شامل چه  مواردی  تعمیر شامل چه  فرایند 
است؟

تحقیق کنید

سرویس کردن
1 شستشو و تمیزکاری

2 روغن کاری، تکمیل و یا تعویض روغن
3 آچارکشی (سفت کردن پیچ ها و اتصاالت)

4 رنگ کاری جزئی

دلیل منسوخ شدن نگهداری و تعمیرات اضطراری چیست؟

فعالیت

بحث کالسی

چون تا زمانی که تجهیزاتی خراب نمي شد نگهداری و تعمیری انجام نمي گردید. 
بدین ترتیب مالک کشتی مستلزم صرف هزینه و زمان زیادی بود و به همین دلیل 

با روی کار آمدن شیوه های جدید این روش منسوخ گردید.

به نظر شما امروزه کدام یک از روش های تعمیر و نگهداری باال بیشتر استفاده 
مي شود؟ دلیل آن چیست؟

بحث کالسی

از خرابی دستگاه ها و  روش نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه. دلیل آن جلوگیری 
تجهیزات است، عمر دستگاه ها زیاد مي شود، هزینه و زمان کمتری صرف مي شود.

در گروه های پنج نفره از یک کشتی بازدید کنید و چک لیست های برنامه تعمیر 
و نگهداری آن را با اجازه از فرمانده کشتی مطالعه و با دیگر گروه ها مقایسه کنید.

فعالیت 
کارگاهی

با هماهنگی مدیر هنرستان از یک کشتی بازدید نمایید و با کسب اجازه از فرمانده 
کشتی لیست تعمیر و نگهداری کشتی را مطالعه و درصورت امکان یک نسخه از 

آن تهیه و در کالس ارائه نمایید.
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اهداف جزئی واحد یادگیری
ـ شایستگی های فنی:

1 توانایی نگهداری تجهیزات نجات جان افراد و آتش نشانی
ـ شایستگی های غیر فنی:

،کارگروهی،  کاری  نظافت  و  ترتیب  و  نظم  رعایت  کارگاه وکالس،  در محیط   2
مسئولیت پذیری، توجه به محیط زیست و اخالق حرفه ای را یاد بگیرد.

3 با استفاده از روش فناورانه و توسط اینترنت این واحد را یاد گیرد.

دانش افزایی
بازرسی های  فنی و رده بندی کشتی ها 

ایمنی کشتی ها  و  تأیید سالمت  به منظور  نوعی خدمات فنی است که  رده بندی 
مقررات  و  قواعد  ترویج  و  تهیه  شامل  رده بندی  دیگر  به عبارتي  مي پذیرد.  انجام 
استانداردها  با  آنها  تطابق  تأیید  و  زمینه ساخت کشتی  در  فنی  استانداردهای  و 
به  منجر  باشد  نداشته  فنی  ایراد  کشتی  که  درصورتی  فعالیت  این  می باشد. 
صدور گواهینامه رده بندی مي گردد. درصورت حفظ سالمت فنی و مشروط به انجام 

نگهداری تجهیزات نجات جان افراد و آتش نشانی
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بازرسی های دوره ای، کشتی تا پایان اعتبار گواهینامه، رده بندی شده محسوب می شود.
مأموریت اصلي مؤسسه هاي رده بندي، ارزیابي فني مستقل و بي طرفانه از صالحیت 
کشتي براي دریانوردي طبق قواعد مؤسسه رده بندی است. عالوه بر این، مؤسسه هاي 
رده بندي از طرف سازمان هاي دولتي مسئول امور دریایي کشورها انتخاب مي شوند 
و سپس به آنها اختیار داده مي شود که به نیابت از سازمان هاي دولتي، کشتي هاي 
ثبت شده در آن کشور را از نظر انطباق با قوانین و مقررات ملي و بین المللي دریایي، 

بازرسي کنند و گواهینامه هاي قانوني ملي یا بین المللي را صادر کنند.
رده بندي کشتي از شروط الزم بیمه در شرکت هاي بیمه گر مي باشد؛ چرا که صاحبان 
کشتي همواره مایلند دارایي خود را بیمه کرده و صاحبان کاال و مسافران دریایي نیز 
عالقه مندند که براي حمل کاالي خود، یا مسافرت، از کشتي هایي استفاده کنند که 

گواهینامه هاي معتبر رده بندي داشته و بیمه باشند.
قواعد مؤسسه های رده بندی برای ساخت و رده بندی شناورها

هر مؤسسه رده بندی دارای قواعد و استانداردهایی است که کارخانجات کشتی سازی، 
این  رعایت  به  ملزم  دریایی  وسایل  تعمیرکنندگان  و  دریایی  تجهیزات  سازندگان 
استانداردها بوده تا شناور ساخته شده بتواند تحت رده بندی آن مؤسسه قرار گیرد. 
در تدوین قوانین رده بندی کلیه استانداردهای ایمنی دریایی بین المللی درنظر گرفته 

می شود تا شناور ساخته شده از ایمنی کامل برخوردار باشد.
رده بندي

رده بندي چرخۀ کاملي از بررسي هاي تضمین کیفیت و ایمني را شامل شده که از 
تحقیق درباره خطرهایي که کشتي ها را در سفرهاي دریایي تهدید مي کند آغاز و 
با اجراي بازرسي هاي منظم از کشتي در دوران بهره برداري تکمیل مي شود. این 

عملیات به 2 گروه تقسیم مي شود:
ـ قبل از صدور گواهینامۀ رده بندي (پذیرش به رده بندي)

ـ بعد از صدور گواهینامۀ رده بندي (حفظ رده بندي)
از صدور  قبل  عملیاتي مشابه چرخۀ تضمین کیفیت که  به رده بندي:  پذیرش 

گواهینامۀ رده بندي انجام مي شود. این فرایند، به ترتیب زیر انجام مي شود:
ـ تحقیق دربارة خطرهایي که کشتي و محیط زیست را تهدید مي کند؛ نظیر دریا، 

موج دریا، باد و سایر عوامل طبیعي که بر کشتي اثرگذار هستند.
ـ تحلیل تجربي و نظري اجزاي مختلف کشتي و نحوة کار آنها در وضعیت هاي 
آزمایش  با  و  مي شود  آغاز  مصالح  سایر  و  فوالد  مقاومت  محاسبۀ  با  که  متفاوت 
تجهیزات پیچیده اي نظیر وسایل الکترونیکي و مکانیکی و کنترل هاي هیدرولیکي 

ادامه مي یابد.
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ـ کنترل و بازبیني نقشه هاي ساختماني کشتي از نظر انطباق با قواعد رده بندي 
مؤسسۀ رده بندي و تأیید نهایي این نقشه ها.

ـ نظارت بر تهیه مواد مصرفی در ساخت و حصول اطمینان از مناسب بودن آنها 
برای کاربرد دریایی.

ـ بازرسي و حصول اطمینان از ساخت کشتي طبق نقشه هاي ساختماني و قواعد 
مؤسسۀ رده بندي.

ـ نظارت بر آزمایش ماشین آالت کشتي و نحوة کار آنها در ساحل و دریا.
ـ صدور گواهینامۀ رده بندي براي بدنه، ماشین آالت و تجهیزات برودتي و نظیر آنها.

رده بندي  گواهینامۀ  صدور  از  پس  رده بندي  مؤسسۀ  عملکرد  رده بندي:  حفظ 
این  در  است.  توأم  رده بندی  دورة  در  کشتي  وضعیت  کنترل  و  بازرسي  انجام  با 
مرحله، مؤسسۀ رده بندي با اجراي بازرسي هاي دوره اي از نگهداری و تعمیرکشتي 

و وضعیت حال آن از نظر فني و ایمني، اطمینان حاصل مي کند .
اساس تخصیص رده بندی

تخصیص یک رده بندی مشخص بدین معناست که مؤسسه رده بندی:
 از تطابق کشتی با الزامات قواعد و استانداردها در مورد یک رده بندی مشخص 

رضایت دارد. 
 از طریق بازرسی های انجام شده تأیید می کند که وضعیت کشتی با الزامات قید 

شده جهت ابقای رده بندی منطبق هستند.
پیش از تخصیص رده بندی به یک کشتی موجود، کشتی باید تحت بازرسی های 

دوره ای مرتبط با سن و نوع آن قرار گیرد.
ابقای رده بندی

جهت ابقای رده بندی کشتی، مالک باید:
- اطالعات کامل و صحیح در مورد کشتی و نحوه کاربرد آن را برای ارزیابی وضعیت 

کشتی ازنظر تطبیق با قواعد به مؤسسه رده بندی ارائه دهد.
- کشتی را تحت بازرسی های مقرر شده ادواری و تجدید رده بندی و بازرسی های 

خسارت، تعمیر، تبدیل و تغییر قرار دهد.
- کشتی را درصورت نیاز تحت بازرسی های فوق برنامه قرار دهد.

بازرسان مؤسسه رده بندی را در مدت  - اشکاالت و نواقص مشاهده شده توسط 
زمان تعیین شده برطرف نماید.

نقشه های مورد نیاز جهت بررسی ورود به رده بندی
الف( نقشه های سازه ای

(General arrangement )1 نقشه جانمایی عمومی
(Midship and framing sections) 2 نمای مقطع وسط کشتی و مقاطع فریم ها

Capacity plan 3 نقشه ظرفیت ها
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(Lines and body plan) 4 خطوط و نقشه بدنه
 Scantling profile and scantling deck) 5 ابعاد نیمرخ و نقشه ابعاد عرشه ها

(plans
(Bottom construction) 6 ساختار کف کشتی
(Machinery casings) 7 پوشش ماشین آالت

(Shell expansion) 8 نقشه ورقه های بدنه
 Engine and main) فرعی  ماشین  آالت  و  رانش  سیستم  فونداسیون   9

(auxiliary foundations
(Bow framing) 10 فریم های سینه

(Stern framing) 11 فریم های پاشنه
(Shaft and propeller) 12 شافت و پروانه

13 روسازه و ساختمان های فوق عرشه و ترتیبات بستن درهای آنها
(Superstructure and deckhouse and their closing arrangements)

(Anchor handling arrangements) 14 ترتیبات استفاده از لنگر
(Docking plan) 15 نقشه به حوض رفتن کشتی

(Stability booklet) 16 کتابچه تعادل و شناوری

ب( نقشه ها و مدارک ماشین آالت و ایمنی
(Engine room arrangement) 1 جانمایی موتورخانه

(Fire and bilge piping system) 2 سیستم های لوله کشی آتش نشانی و خن
(Fuel oil service and transfer system) 3 سیستم تغذیه و انتقال سوخت

(Steering gear system) 4 سیستم سکان
(Safety equipment arrangement plan) 5 ترتیبات تجهیزات ایمنی

(Power distribution plan) 6 سیستم برق رسانی
(Main engine control system) 7 سیستم کنترل موتورهای اصلی

(Alarm system) 8 سیستم هشداردهنده
(Shafting and propeller) 9 سکان و پروانه

(Fire control plan) 10 نقشه کنترل حریق
(Life saving plan) 11 نقشه تجهیزات نجات

گواهی تأیید مواد، قطعات و تجهیزات
مواد، قطعات و تجهیزات به کار رفته در شناورهای در شرف رده بندی باید یا دارای 
مؤسسۀ  استانداردهای  و  قواعد  با  مطابق  اینکه  یا   و  باشد  کارخانه  تأیید  گواهی 

رده بندی تحت آزمایش قرار گرفته و گواهی تأیید صادر گردد.
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لغو رده بندی
- مؤسسه رده بندی می تواند هر زمان که تعهدات در مورد نگهداری و اداره شناور 

یا الزامات ابقای رده بندی نقض گردد، رده بندی کشتی را لغو نماید.
- لغو رده بندی می تواند بالفاصله و یا در مدت زمان معین شده عملی گردد.

- چنانچه بازرسی های تجدید رده بندی برای بدنه، ماشین آالت، تجهیزات مربوط 
اگر  یا  نپذیرد  انجام  اعتبار گواهینامه  انقضای  از  قبل  اصلی رده بندی  به وضعیت 
تأخیر به وجود آمده قباًل به تأیید مؤسسه رده بندی نرسیده باشد، تأخیر غیرمجاز 

تلقی شده و رده بندی کشتی بالفاصله به طور خودکار لغو می گردد.
- درصورت انتقال کشتی به کشور یا مالکیت شخص دیگری، مدارک رده بندی و 
بازرسی های انجام شده از کشتی قبل از انتقال، باید به انتقال گیرنده ارائه شود. 
انتقال گیرنده درصورت تمایل می تواند با عقد قرارداد جدید با مؤسسه رده بندی 

نسبت به دریافت گواهینامه های جدید اقدام نماید.
با  نشود، مؤسسه می تواند  پرداخت  به مؤسسه  بدهی های معوقه  - درصورتی که 
اخطار کتبی یک ماهه، رده بندی را لغو نماید. این امر همچنین در مورد تعهدات 

پرداخت های کارخانه سازنده یا مالک قبلی کشتی نیز صادق است.
رده بندی درصورتی  لغو  که  معنی  بدین  رده بندی می تواند مشروط گردد.  لغو   -
برطرف مي گردد که مالک شرایط منجر به لغو رده بندی را در مهلت تعیین شده 

برطرف نماید.
رده بندی مجدد 

رده بندی  مؤسسه  شود،  اصالح  یا  منتفی  رده بندی  به لغو  منجر  شرایط  چنانچه 
می تواند درصورت درخواست مالک، رده بندی کشتی را بازگرداند. به عنوان شرط 
مؤسسه می تواند انجام بعضی بازرسی ها و یا انجام اصالحات مشخص شده ای را از 

مالک درخواست نماید.
بازرسی و تأیید تعمیرات و یا تغییرات در یک کشتی 

حصول  از  است  عبارت  تغییرات  و  تعمیرات  بر  نظارت  و  بازرسی  انجام  از  هدف 
اطمینان از اینکه هرگونه عملیات برطبق قواعد و استانداردهای مؤسسه رده بندی 

و یا براساس استانداردهای پذیرفته شده بین المللی انجام پذیرد.
بازرسی های حین تعمیرات و تغییرات یک نظارت مستمر بر کلیه عملیات بوده که 
شامل مراحل تأیید نقشه ها، تأیید موادی که در تعمیرات و تغییرات به کار برده 
می شوند، تأیید مهارت نفراتی که در تعمیرات مشارکت دارند، تأیید کیفیت کار، 
آزمایش تک به تک دستگاه ها، آزمایش کلی شناور و نهایتاً تحویل کشتی می باشد.

انواع بازرسی ها جهت رده بندی و ورود به کالس 
)INITIAL SURVEY( 1ـ بازرسی اولیه

ایمنی و رادیویی،  از بدنه کشتی، کلیه تجهیزات  بازرسی کامل  بازرسی یک  این 
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برقی کشتی  و سیستم های  فرعی  و  اصلی  ماشین آالت  کلیه  و  ناوبری  تجهیزات 
است که قبل از عملیاتی شدن کشتی و در بدو ورود کشتی به رده بندی انجام و 
درصورت تأیید ایمنی کامل بدنه و کلیه تجهیزات منجر به صدور گواهینامه ورود 

به کالس می گردد.

)ANNUAL SURVEY CLASS( 2ـ بازرسی سالیانه رده بندی
اینکه وضعیت  از  اطمینان  بوده که جهت حصول  کلی  بازرسي  بازرسي یک  این 
درصورت  تا  می شود  انجام  است  به کالس حفظ شده  ورود  زمان  همانند  شناور 

تأیید، گواهینامه های کالس شناور برای یک سال دیگر تمدید گردد.

 INTERMEDIATE SURVEY( رده بندی  دورهای  میان  بازرسی  3ـ 
)CLASS

این بازرسی در فاصله 3 ماه قبل و یا 3 ماه بعد از موعد بازرسی سال های دوم و سوم 
از ایمنی بدنۀ ماشین آالت کشتی به عمل آمده و می توان آن را به جای یکی از 

بازرسی های سالیانه کالس منظور نمود.

)PERIODICAL SURVEY(4ـ  بازرسی ادواری
بازرسی های ادواری شامل بازرسی و آزمایش عملی دستگاه ها است تا قبل از صدور 
گواهینامه اطمینان حاصل شود که شناور در وضعیتی رضایت بخش قرار دارد. این 
بازرسي می تواند سالیانه یا سه ماه قبل و یا سه ماه بعد از سال های دوم و سوم 

رده بندی در مورد تجهیزات شناور انجام گیرد.

)CLASS RENEWAL SURVEY( 5ـ بازرسی تجدید رده بندی
کاربری  کتاب های  سوابق،  ثبت  دفاتر  گواهینامه ها،  کلیه  باید  بازرسی  این  در 

دستگاه ها و سایر مدارک مورد نیاز بررسی و تأیید گردد.

 DRY DOCK SURVEY OF( 6ـ بازرسی از بدنه زیرآبی کشتی در داک
)SHIPS BOTTOM

این بازرسی در هر ۵ سال دوبار باید انجام پذیرد به این ترتیب که 2 سال و نیم 
پس از اولین بازرسی در داک باید مجدداً بازرسی زیرآبی انجام شود. این بازرسی 
می تواند هر 2/۵ سال انجام شود و یا هر 2 سال و 3 سال، یا 3 سال 2 سال انجام 

پذیرد.

 CSM  -    CONTINIOUS SURDEY OF ماشین  آالت  بازرسی  7ـ 
MACHINERY

بازرسی ماشین آالت و تجهیزات برای یک دوره ۵ ساله انجام می پذیرد. این بازرسی 
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می تواند به طور کامل در یک تعمیرات اساسی و با نظارت کارشناس رده بندی انجام 
شود و یا اینکه در یک دوره ۵ ساله و در فرصت های مناسب به ترتیب انجام پذیرد.

در کالس لیست بازرسی هفتگی، ماهیانه، هر سه ماه و سالیانه از تجهیزات 
نجات جان افراد  درست کرده و در کالس ارائه شود.

کار در کالس

1ـ آزمایش با فشار آب: توسط نازل آتش نشانی که قطر آن 12 میلی متر است از 
فاصله 1 تا 1/۵ متری بر روی لبه در انبار آب با فشار پاشیده مي شود. نباید حتی 

یک قطره آب نفوذ کند.
2ـ آزمایش التراسونیک: دستگاه تست التراسونیک درون انبار قرار مي گیرد و 
درب انبار بسته مي شود سپس توسط حسگر دستگاه از بیرون دور لبه های درب 
انبار بررسی مي شود. درصورت وجود نشتی وقتی حسگر در مقابل آن نقطه قرار 

گفت هشدار مي دهد.
3ـ آزمایش گچ: زمانی که در انبار باز است پودر مخصوصی دور لبه های در انبار 
به صورت یک الیه نازک پاشیده مي شود سپس در انبار را مي بندند . زمانی که در 
انبار باز مي شود باید گچ  بر روی الستیک های دور در چسبیده باشد. هرجایی که 

گچ نچسبیده باشد آن نقطه نشتی دارد.

دِر انبارها چگونه برای ضد آب بودن مورد آزمایش قرار مي گیرد؟
تحقیق کنید

هنرجویان با هماهنگی مدیر هنرستان از یک کشتی بازدید نمایند و با کسب 
نجات  و وسایل  آتش نشانی  نقشه جانمایی وسایل  فرمانده کشتی  از  اجازه 
افراد را مشاهده کنند و دو یا سه وسیله را در نظر بگیرند ببینید هر وسیله 

در سر جایش هست.

با هماهنگی مدیر هنرستان از یک کشتی بازدید کنید و پله های عبور و مرور 
آن را از جهت موارد گفته شده مورد ارزیابی قرار دهید. 

فعالیت 
کارگاهی

فعالیت 
کارگاهی
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اهداف جزئی واحد یادگیری
ـ شایستگی های فنی:

و  کار  روش  و  بشناسد  را  دستی  الکترود  با  برق  لوازم و تجهیزات جوشکاری   1
راه اندازی آنها را فرا گیرد.

را  آنها  راه اندازی  و  کار  روش  و  بشناسد   را  گاز  لوازم و تجهیزات جوشکاری   2
فرا     گیرد.

3 بتواند برشکاری با گاز سوختنی را انجام دهد .
4 بتواند برشکاری  قطعه کار فلزی را با سنگ فرز انجام دهد.

5 بتواند لبه کار را با سنگ فرز و سنگ سنباده رومیزی براده برداری کند .
6 نکات ایمنی در حین برشکاری و سنگ زنی رعایت کند.

7 نکات ایمنی قبل، حین و بعد از جوشکاری با برق دستی را رعایت کند.

جوشکاری برق دستی
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ـ شایستگی های غیر فنی:
،کارگروهی،  کاری  نظافت  و  ترتیب  و  نظم  رعایت  کارگاه وکالس،  در محیط   1

مسئولیت پذیری، توجه به محیط زیست و اخالق حرفه ای را یاد بگیرد.
2 با استفاده از روش فناورانه و توسط اینترنت این واحد را یاد گیرد.

ایمنی جوشکاری برق دستی
حفاظت چشم و صورت: در کارگاه های جوشکاری برای ایجاد یک جوش با کیفیت 
در کنار عملیات های برشکاری و جوشکاری عملیات های دیگری همچون سنگ زنی، 
تمیزکاری سطح، عملیات حرارتی و ... انجام مي شود که الزم است در طول انجام 
و  عملیات سنگ زنی  درحین  محافظت شود.  کامل  به طور  و صورت  از چشم  آنها 
تمیزکاری برای جلوگیری از ورود پلیسه و جرقه به چشم باید از عینک های دارای 
محافظ جانبی و با شیشه روشن استفاده کرد. در حین عملیات برشکاری استفاده از 
عینک های دارای محافظ جانبی با شیشه مات شماره 4- 3 الزامي است. محافظت از 
چشم و صورت درحین جوشکاری بسیار ضروری به نظر مي رسد چرا که سوختگی 
چشم در اثر اشعه ماوراءبنفش سلول های شبکیه و سفیدی چشم را از بین مي برد 
و گویی که جسم خارجی وارد چشم شده است. به طور کلی با چشم بدون عینک و 
محافظ نباید از فاصله کمتر از 1۵ متر به قوس نگاه کرد. بهترین وسیله برای محافظت 
صورت و چشم در برابر قوس الکتریکی ماسک های محافظ هستند. دو نوع ماسک 
دستی و برای محافظت از چشم وصورت در جوشکاری کاربرد دارند. این ماسک ها 
از قسمت های مختلفی تشکیل شده اند. بدنه اصلی این ماسک ها پالستیکی بوده و 
معموالً تیره رنگ است و تمام صورت و قسمتی از گردن را کاماًل پوشانده و از آسیب 
دیدگی آنها جلوگیری مي کند. قسمت شیشه ای آن هم برای محافظت از چشم بوده 
و از سه قسمت لنز روشن، لنز تیره و واشر تشکیل شده است. وظیفه اصلی محافظت 
چشم که همان جلوگیری از رسیدن نور شدید و اشعه ماوراء بنفش به چشم است 
به عهده لنز تیره است که براساس شدت جریان جوشکاری شماره تیرگی آن تغییر 
مي کند. لنز روشن که مي تواند از جنس شیشه شفاف نیز باشد وظیفه حفاظت از 
شیشه تیره را در برابر جرقه های مذاب دارد. شرح کامل شماره شیشه عینک و ماسک 
جوشکاری براساس نوع فعالیت در جدول زیر آمده است. دقت داشته باشید که تمام 
اجزای ماسک های جوشکاری را قبل از انجام عملیات کنترل نمایید به نحوی که تمام 
قسمت های ماسک باید بدون ترک بوده و فرسوده نباشد. شیشه و لنز آن هم باید 
کامل در جای خود محکم شده و هیچ گونه منفذی برای عبور نور و اشعه در اطراف 

آنها وجود نداشته باشد.
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حفاظت در برابر آتشی 
 آتش خطر همیشگی جوشکار است. احتمال آتش سوزی را نمي توان از بین برد 
بلکه باید آن را کاهش داد. موادی که خیلی زود آتش مي گیرند، باید در فاصله 2 
متری یا بیشتر از محل جوشکاری باشند. در هنگام مهار آتش بایستی دقت داشت 

که برای هر نوع آتش سوزی از کپسول مخصوص استفاده نمود.
انواع کپسول های آتش نشانی:

مواد  آتش  مهار  جهت  کپسول  نوع  این   :A نوع  آتش نشانی  کپسول های   1
سوختنی همچون کاغذ، چوب و پارچه به کار مي رود. عالمت آن مثلث سبز رنگ 

با حرف A در مرکز است. 
مواد  آتش  مهار  جهت  کپسول  نوع  این   :B نوع  آتش نشانی  کپسول های   2
سوختنی همچون روغن، گاز و تینر به کار مي رود. عالمت آن مربع قرمز رنگ با 
 CO2 در مرکز است. مواد مصرفی در این کپسول ها پودر خشک و گاز B حرف

مي باشد. 
آتش سوزی  مهار  نوع کپسول جهت  این   :C نوع  کپسول های آتش نشانی   3
برق؛ مثاًل برای آتش سوزی موتور، جعبه فیوز و دستگاه جوشکاری به کار مي رود. 
عالمت آن دایره آبی رنگ با حرف C در مرکز است. مواد مصرفی در این کپسول ها 

گاز CO2 مي باشد. 
آتش  آتش نشانی جهت  نوع کپسول  این   :D 4 کپسول های آتش نشانی نوع 
سوزی فلزاتی مانند روی، منیزیم و تیتانیم به کار مي رود. عالمت آن ستاره زرد 

رنگ با حرف می باشد.

درباره خطرات موجود در جوش کاری و اقدامات پیشگیرانه آن تحقیق کنید؟
1 کلیه تجهیزات جوشکاری و برشکاری برقی باید به نحوی راه اندازی شوند 
که دارای یک کلید قطع برق باشند تا در موقع بحران و در اسرع وقت و 
برقی موجود در  باشند. همچنین تمام تجهیزات  قابل دسترسی  به سهولت 

کارگاه باید سیم اتصال به زمین را داشته باشند.
2 اتصاالت دستگاه ها شامل کابل های اتصال و کابل های ورودی به دستگاه 
باید کاماًل سالم، به دور از آسیب های محیطی و به درستی در جای خود 
همچنین  نمي شود.  توصیه  بلند  خیلی  کابل های  از  استفاده  شود.  محکم 

شدت جریان کاری باید با قطر کابل متناسب باشد.

تحقیق کنید
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3  عالوه بر اینکه جوشکار باید با لباس و تجهیزات کامل (به خصوص ماسک 
محافظ) خود را از قوس، شعله و عواقب آنها حفظ کند باید از این مطلب که 
شروع قوس و ادامه آن به افراد حاضر در کارگاه ضرری نمي رساند مطمئن 
شود. بهترین کار برای اطمینان از حفاظت همه جانبه استفاده از پرده های 

حفاظ و کابین های جوشکاری است.
چربی،  رطوبت،  از  دور  برشکاری  شیلنگ های  و  جوشکاری  کابل های   4
گریس و جرقه نگه داشته شود و طول آنها حتی االمکان کوتاه درنظر گرفته 

شود.
5 درحین برشکاری الزم است فضای زیر قطعه جهت خروج ذرات گداخته 
باید به محلی که هیچ  از برش  باز باشد همچنین قطعه برش خورده پس 

شیء وجود ندارد هدایت شود. 
6 تنها افرادی مي توانند با ابزارآالت و تجهیزات درون کارگاه کار کنند که 

آموزش های الزم را دیده باشند.
7 تمام شیلنگ های برشکاری درحین عملیات باید از هرگونه ذرات مذاب 

دور نگه داشته شوند. 
8 تمام کپسول های حاوی گاز را با ارابه های مخصوص حمل کنید و آنها 

را در پناه های مخصوص نگهدارید تا از حرارت یا جرقه یا شعله دور بماند.
با روغن و گریس آغشته شوند زیرا  نباید  9 دریچه های سیلندر اکسیژن 
انفجار درپی دارد لذا در هنگام کار با کپسول اکسیژن هیچ گاه از دستکش 

و لباس چرب استفاده نکنید.
10 سیلندرهای گاز یا اکسیژن را هیچ گاه به صورت افقی قرار نداده و آن را به 

کمک ابزارآالت محافظ در جای خود به صورت عمودی محکم کنید.
و  سوختگی  خطر  اطراف  به  جوشکاری  جرقه های  و  سرباره ها  پرتاب   11
زخمي کردن (به خصوص برای چشم) را به دنبال دارد لذا نظم در محیط کار 
از سوختگی اجباری  و رعایت دستورات حفاظت جانی و کاری و حفاظت 
به طرف  همیشه  را  جوش  روی  موجود  سرباره  باشید  داشته  دقت  است. 

مخالف خود بزنید. 
و  کار  ایمنی محیط  و گروهی،  فردی  ایمنی  مقررات  باید  هر جوشکار   12
ایمنی در برابر حوادث آتش سوزی را آموزش ببیند و هرگونه حادثه را در 

کارگاه بالفاصله گزارش دهد.
حریق  اطفاء  دستگاه های  به  مجهز  باید  جوشکاری  تمامي کارگاه های   13
باشند. این دستگاه ها باید به صورت ساالنه بازدید شوند و تمام جوشکاران 

هم باید نحوه کار با آنها را آموزش دیده باشند.
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14 تمام کارگاه های جوشکاری باید به جعبه کمک های اولیه مجهز باشند و 
لوازم مورد نیاز برای درمان اولیه سوختگی، برق گرفتگی و .... در آنها وجود 

داشته باشد.
15 هیچگاه بر روی سیمان و مکان هایی که مواد منفجره قرار دارد برشکاری 
نکنید و ظروفی که قباًل حاوی مواد آتش زا بودند را ابتدا کاماًل تمیز نموده، 

سپس عملیات جوشکاری یا برشکاری را روی آنها انجام دهید. 
16 در تمام لحظات کار، محیط کارگاه و به خصوص کف آن را کاماًل تمیز 

نگهدارید.
17 برای انتقال گاز استیلن هیچگاه از لوله های مسی استفاده نکنید چرا که 

ترکیب مس با استیلن یک ترکیب انفجاری است.

دانش افزایی
)SMAW(جوشکاری قوسی الکتریکی با الکترود دستی

قوس  گرمای  اثر  در  کار  لبه های  که  است  ذوبی  نوع جوشکاری  یک  فرایند  این 
با هم  الکترود  از ذوب  الکتریکی ذوب شده و مذاب لبه ها به کمک مذاب حاصل 
مخلوط شده و سپس منجمد شده و قطعات به هم جوش مي خورند. ابتدا به وسیله 
قوس  جوشکاری  فرایند  روپوش  بدون  فلزی  الکترود  با  سپس  و  ذغالی  الکترود 
الکتریکی شکل گرفت و در سال 1۹0۵ میالدی الکترود روپوش دار کشف شد که 
باعث سادگی شروع کار و بهبود پایداری قوس و کیفیت جوش گردید و کاربرد 
انجمن های جوشکاری  توسط  پژوهش های مختلف  یافت  به روز گسترش  روز  آن 
 ASME آمریکا  مهندسین  انجمن  و   AWS آمریکا  جوشکاری  انجمن  جمله  از 
صورت گرفته و کماکان ادامه دارد و با عنوان استانداردهای مختلف ارائه مي گردد. 
اتوماسیون وجود ندارد و  الکترود امکان جوشکاری  در این روش به دلیل روپوش 
همواره از روش دستی استفاده مي شود. از طرفی به دلیل قابلیت های زیاد از جمله 
حمل و نقل راحت و امکان استفاده از کابل های بلندتر درصورت نیاز و استفاده از 
الکترودهای متنوع از نظر آلیاژ در زمینه ساخت و تعمیرات به کار گرفته مي شود. 
همچنین به دلیل پایداری قوس و امکان جوشکاری در هوای آزاد و در ارتفاع امروزه 
در ساخت ساختمان های فوالدی، پل های فلزی، کشتی سازی، سازه های دریایی، 
قالب های بتن و دریچه های سدها، دکل مخابرات، مخازن تحت فشار، جوشکاری 

لوله گاز و نفت و سایر تأسیسات نفتی و… کاربرد فراوان دارد.

معایب جوش کاری با قوس الکتریکی دستی را بنویسید؟
تحقیق کنید
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معایبی همچون کیفیت پایین جوش در مقایسه با دیگر روش ها و وابستگی کیفیت 
جوش به مهارت جوشکار و نرخ رسوب پایین باعث شده در به کارگیری این روش 

برای کاربردهای حساس دقت الزم به عمل آید. 

دانش افزایی
برای توضیح نحوه برقراری قوس الکتریکی 2 تئوری ارائه شده است : 

تئوری 1: در لحظه شروع قوس الکتریکی که دو قطب برای یک لحظه با هم تماس 
دارند اتصال کوتاه موقتی ایجاد مي شود که باعث عبور جریان زیادی از محل تماس 
مي گردد. این جریان زیاد بخارات فلزی را تولید مي کند که  هادی جریان الکتریکی 
هستند. در ادامه فرایند و هم زمان با بلند شدن نوک الکترود جریان الکتریکی از 
بخار فلزی عبور کرده و قوس تشکیل مي گردد. این تئوری فقط در زمانی که شدت 

جریان زیاد است صدق مي کند. 
تئوری 2 : با توجه به فاصله کم نوک الکترود با قطعه کار در لحظه بلند شدن نوک 
الکترود از سطح قطعه کار الکترون های درحال عبور بین دو قطب با مولکول های 
هوا برخورد نموده و باعث یونیزه شدن آنها مي گردد، در اثر یونیزه شدن، جریان 
برقرار مي شود. فضای بین دو  از هوای رسانا شده عبور نموده و قوس  الکتریکی 
الکترود یا ناحیه برقراری قوس الکتریکی را مي توان به سه ناحیه تقسیم مي کرد :

1ـ ناحیه کاتدی یا قطب منفی قوس: این ناحیه توسط یک ابر باردار مثبت احاطه 
شده است و از این ناحیه الکترون ها شتاب گرفته و در اثر قدرت قوس به سمت آند 
حرکت مي کنند و تمام انرژی جنبشی آنها به گرما تبدیل مي شود. به علت سرد شدن 

این ناحیه توسط الکترون ها افت پتانسیل در این ناحیه وجود دارد.
2ـ ناحیه آندی یا قطب مثبت قوس: این ناحیه شرایطی شبیه به ناحیه کاتدی 
دارد با این تفاوت که این ناحیه توسط ابر باردار منفی احاطه مي شود. الکترون های 
جدا شده از ناحیه ستون قوس در راستای قوس به سمت آند شتاب گرفته و تمام 
انرژی جنبشی آنها به گرما تبدیل مي شود. همین گرما است که حرارت الزم برای 

جوشکاری را به وجود مي آورد.
3ـ ستون قوس یا ناحیه میانی : این ناحیه که دقیقاً منطقه میان آند و کاتد 
است عمل واسطه را انجام مي دهد و دارای باالترین حرارت و یک شیب یکنواخت 
پتانسیل مي باشد چرا که الکترون های آزاد شده از کاتد از طریق ستون قوس به 
آند مي رسد و یون های حاصل از یونیزاسیون از طریق ستون قوس به سمت کاتد 
شتاب مي گیرند. عمل یونیزاسیون گاز در این ناحیه صورت مي گیرد. عالوه بر آن 

عمل انتقال فلز مذاب هم از طریق همین ستون قوس انجام مي شود.
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قطب  در   ،3600C منفی  قطب  در  است.  متفاوت  قوس  مختلف  مناطق  در  دما 
وجود  حرارت   4۵00  -20000  °C بین  قوس  ستون  در  و   4000  °C مثبت 
دارد. هرچه ستون قوس و پالسما جت آن متمرکزتر باشد دمای آن باالتر است. 
 -۵۵00 °C برای مثال در جوشکاری پالسما به خاطر تمرکز ستون قوس، دما بین
از جمله درجه  الکتریکی  قوس  از خواص  بسیاری  تعیین کننده  4۵00 مي باشد. 
حرارت، قطر ستون قوس و حرکت گاز یونیزه شده و اندازه قطره مذاب جداشده از 

الکترود شدت جریان مصرفی در حین جوشکاری است.
متغیرهاي قوس الکتریکي در مدار ساده الکتریکی که برای توضیح قوس الکتریکی 
از آن کمک گرفتیم برقراری جریان الکتریکی و ادامه آن به سه متغیر اصلی بستگی 
داشت به گونه ای که هریک تأثیر خاصی بر روی عملکرد مدار دارد. این سه متغیر 
عبارت اند از ولتاژ یا اختالف پتانسیل که نیرو محرکه الزم جهت حرکت الکترون ها 
است، واحد آن ولت بوده (با عالمت اختصاری V) و با ولت متر اندازه گیری مي شود. 
شدت جریان الکتریکی که به حرکت جهت دار الکترون ها دریک هادی گفته مي شود. 
که واحد آن آمپر مي باشد (با اختصاری عالمتI) و وسیله اندازه گیری آن آمپرمتر 
است. و مقاومت الکتریکی که مخالفت هادی در برابر حرکت الکترون ها است. واحد 
آن اهم است (با عالمت اختصاری R) و با اهم متر اندازه گیری مي شود. بین این سه 

متغیر یا سه کمیت رابطه ای برقرار است که به آن قانون اهم مي گویند. 
V=R × I

در فرایند جوشکاری قوسی نیز برقراری و پایداری قوس رابطه مستقیمي  با این 
از ستون قوس عبور  بیشتری  به نحوی که هر چه شدت جریان  دارد.  متغیر  سه 
کند درجه حرارت و قطر قوس بیشتر مي شود تا جایی که حرارت قوس به حدود 
الکتریکی، ولتاژ مدار نیز با خواص قوس رابطه  C ° 6000 مي رسد. مانند جریان 
دارد به گونه ای که هرچه طول قوس یا به عبارتی فاصله دو قطب از یکدیگر بیشتر 
شود ولتاژ و میزان حرارت منتقل شده افزایش خواهد یافت. اما نکته حائز اهمیت 
در برقراری قوس این است که به علت عبور شدت جریان فوق العاده باال از ستون 
قوس باالخص در هسته مرکزی آن، در آن ناحیه رابطه بین جریان الکتریکی و 
تا شدت  تنها  قانون  این  نمي کند.  تبعیت  اهم  قانون  از  (ولتاژ)  پتانسیل  اختالف 
جریان 80 - 70 آمپر حاکم است. با توجه به توضیحات داده شده مي توان سؤالی 
را مطرح کرد، گفته شد که قوس الکتریکی جهت برقراری و پایداری و ایجاد حرارت 
باال نیاز به شدت جریان باالیی دارد. این شدت جریان باال به چه صورت تأمین 
جوشکاری  دستگاه های  توسط  الکتریکی  قوس  زیاد  العاده  فوق  جریان  مي شود؟ 
تولید مي شود. این دستگاه ها کاهنده ولتاژ و افزاینده جریان الکتریکی هستند و 
به کمک دور سیم پیچ ولتاژ برق ورودی به دستگاه را کاهش داده و شدت جریان 
را افزایش مي دهند. حال آنکه این عمل چگونه انجام مي شود در مبحث توضیح 
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دستگاه های جوشکاری کاماًل روشن خواهد شد. اما برای روشن شدن دقیق مطلب 
الزم است تا انواع جریان الکتریکی را شرح دهیم.

انتخاب  ابعاد 20×20 سانتی متر به ضخامت 6 میلی متر   قطعه کاری در 
کرده و برروی آن خال جوش را انجام دهید.
1 لوازم جوشکاری و ایمنی را آماده نمایید.

2 مولد جریان را تنظیم نمایید.
3 بر روی پلیت شروع به جوشکاری کرده و خال جوش ایجاد نمایید. 

چسبیدن  احتمال  هستید  یادگیری  مراحل  در  اینکه  به  توجه  با  توجه: 
الکترود به قطعه کار زیاد است در این حالت بالفاصله با باز کردن دهنه انبر 
نسبت به جداسازی الکترود اقدام نمایید در غیر این صورت به مولد جریان 

آسیب خواهد رسید.

انتخاب  ابعاد 30×20 سانتی متر به ضخامت 6 میلی متر  قطعه کاری در 
کرده و سه خط گرده جوش بر روی آن ایجاد نمایید.

1 لوازم جوشکاری و ایمنی را آماده نمایید. 
2 مولد جریان را تنظیم نمایید.

3 نکات ایمنی را رعایت نمایید. 
4 قطعه کاری در ابعاد 30×20 سانتی متر به ضخامت 6 میلی متر انتخاب 

کرده سه خط گرده جوش به طول 10 سانتی متر ایجاد نمایید.

فعالیت 
کارگاهی

فعالیت 
کارگاهی
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تجهیزات جوشکاری گاز را آماده نمایید.
1 رگوالتور اکسیژن را به کپسول اکسیژن و رگوالتور استیلن را به کپسول 

استیلن با آچار مناسب وصل کنید.

2 شیلنگ ها را به رگوالتور با بست 
مخصوص وصل کنید. 

بست  با  را  شیلنگ ها  دیگر  سر   3
مخصوص به مشعل وصل کنید. 

فعالیت 
کارگاهی
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4 پستانک یا نازل مناسب را روي 
مشعل سوار کنید دقت کنید جهت 
نازل و حالت شیرها به طرز صحیح 

قرار گیرند.

5 شیر هاي مشعل را کاماًل ببندید.
6 پیچ تنظیم فشار رگوالتور ها را 

ُشل کنید.
7 به آرامي شیر خروجي کپسول 

اکسیژن را باز کنید.

8 فشار سنج اول نشان دهنده  فشار 
درون کپسول بوده  و فشار سنج دوم، 
فشار درون شیلنگ را نشان مي دهد. 
به وسیله شیر تنظیم فشار (رگالتور) 
را  اکسیژن  شیلنگ  درون  فشار 

تنظیم کنید. 

9 به آرامي و فقط نیم تا یک دور شیر خروجي سیلندر استیلن را باز کنید
فشار سنج دوم،  و  بوده  فشار درون کپسول  نشان دهنده  اول  فشار سنج   10

فشار درون شیلنگ را نشان 
مي دهد. به وسیله  شیرتنظیم 
درون  فشار  (رگالتور)  فشار 
تنظیم  را  استیلن  شیلنگ 

کنید. 

                                       

فشار مصرف
فشار کپسول

مهره اتصال کپسول

اتصال شیلنگ
شیر تنظیم فشار
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جوشکاری گاز بدون سیم جوش را بر روی قطعه کار مطابق شکل زیر تمرین 
کنید .

مراحل انجام کار:
1 از ورق فوالدي مناسب یک قطعه به ابعاد1/۵× 7۵×120 میلي متر ببرند. 

2 قطعه را طبق شکل صفحه بعد با استفاده از وسایل خط کشي کنند.
3 روي خطوط را با سنبه نشان عالمت گذاري کنند.

4 کار را در وضعیت مناسب روي میز کار قرار دهند.
5 وسائل جوشکاري را مرتب کنید فشار گاز اکسیژن و استیلن را تنظیم 

کنند.
6 سر مشعل مناسب را انتخاب و شعله خنثي تنظیم کنند.

7 به وسیله شعله با زاویه 70-60 درجه نسبت به کار در ابتداي خط ذوب 
شماره 1 حوضچه مذاب ایجاد کنند.

8 زاویه مشعل نسبت به کار را حدود 4۵ درجه تعلیق دهید و با حرکت 
نوساني مطابق شکل مشعل را در مسیر خط ذوب به جلو هدایت کنند .

10 روي خط 2 تمرین کنید و پس از انجام ذوب سطحي اشکاالت را بررسي 
و نسبت به رفع آن اقدام کنند.

11 از قسمت هاي ذوب نشده ورق جهت تمرین بیشتر استفاده نمایند.

فعالیت 
کارگاهی
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جوشکاری گاز با مفتول برنجی را برروی قطعه کار مطابق شکل زیر تمرین 
کنید.

1 از ورق فوالدی مناسب یک قطعه به ابعاد1/۵×7۵×120میلی متر ببرند.
2 قطعه را طبق صفحه قبل با استفاده از وسایل خط کشی کنند.

3 روی خطوط را با سنبه نشان عالمت گذاری کنند.
4 قطعه کار را در وضعیت مناسب روی میز کار قرار دهند.

5 وسایل جوشکاری را مرتب و فشار اکسیژن و استیلن را به اندازه احتیاج 
تنظیم کنند و سر مشعل مناسب را انتخاب کنند.

6 شعله خنثی مناسب تنظیم کنند.
7 به وسیله شعله با زاویه °70ـ°60 نسبت به کار در ابتدای خط شماره 1 

حوضچه مذاب ایجاد کنند.
8 زاویه مشعل نسبت به کار را حدود °4۵ به تدریج تقلیل داده و با توجه به 
نقشه، مفتول را حوضچه مذاب، مذاب کنند و در مسیر خط شماره 1 گرده 

جوش به پهنای 7میلی متری ایجاد کنند.
9 سپس روی خط شماره 2 مانند خط شماره یک گرده جوش به وجود 

آورند.
10 فاصله خطوط و قسمت های خالی قطعه کار برای تمرین مناسب است.

فعالیت 
کارگاهی
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دانش افزایی
عیوب جوشکاری

یک ناپیوستگی در حقیقت یک انقطاع در ساختار فلز جوش مي باشد مثل وجود 
بدانیم که  باید  اما  فلز جوش  یا  ماده  متالوژیکی  و  مکانیکی  ناهمگنی در خواص 
یک ناپیوستگی لزوماً عیب محسوس نمي شود. در حقیقت عیب یک ناپیوستگی 
محصول  یا  قطعه  در  آن  تجمع  اثر  در  یا  و  خاصش  ویژگی  واسطه  به  که  است 
را  جوش  عیوب  کند  برآورده  را  موردنیاز  کاری  استانداردهای  حداقل  نمي تواند 

مي توان به طورکلی به عیوب ظاهری و داخلی تقسیم بندی کرد.

انتخاب  میلی متر  به ضخامت10  متر  سانتی  ابعاد 40×40  در  قطعه کاری 
کرده و در راستای طول توسط برشکاری گاز به دو قسمت مساوی تقسیم 

کنید.
1 از ورق فوالدی مناسب یک قطعه به ابعاد4×300×400میلی متر ببرند.

از وسایل خط کشی به دو قسمت مساوی  با استفاده  از وسط  2 قطعه را 
تقسیم کنند.

3 قطعه کار را در وضعیت مناسب روی میز کار قرار دهند.
4 وسایل برش کاری را مرتب و فشار اکسیژن و استیلن را به اندازه احتیاج 

تنظیم کنند.
5 شعله مناسب تنظیم کنند.
6 برشکاری را شروع نمایند.

قطعه کاری در ابعاد 30×20 سانتی متر به ضخامت3میلی متر انتخاب کرده 
و در راستای طول توسط برش سنگ فرز به دو قسمت مساوی تقسیم کنید.

سانتی متری  از طول 30  و سپس  انتخاب  داده شده  ابعاد  به  کاری  قطعه 
توسط وسایل خط کشی به دو قسمت مساوی تقسیم کنند. بعد از رعایت 

کردن نکات ایمنی برشکاری را شروع نمایند.

را توسط سنگ  فعالیت های کارگاهی  قطعه کاری های برش داده شده در 
لبه هایی صاف  و  کنید  برداری  براده  رومیزی  سنباده  ماشین سنگ  و  فرز 

ایجاد نمایید.

فعالیت 
کارگاهی

فعالیت 
کارگاهی

فعالیت 
کارگاهی
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ـ ترک ها )Cracks(: در میان عیوب جوش، ترک ها به عنوان خطرناک ترین نوع 
عیب تقسیم بندی مي شوند و دارای پتانسیل زیادی برای رشد در فشار سرویس 
هستند. ترک ها را مي توان به عنوان پارگی خطی زیر فشار کاری تعریف کرد. برای 
پیش بینی و به حداقل رسانیدن میزان ترک و برطرف کردن آنها نیاز به دقت ویژه ای 
است. ترک ها در یک رنج دمایی وسیع در خیلی از مناطق جوش و به انواع مختلف 
به وجود مي آیند. از نظر اندازه ترک ها از سایزهای خیلی بزرگ تا سایزهای خیلی 
کوچک که برای پیدا کردن آنها نیاز به میکروسکوپ است طبقه بندی مي شوند. 
در  ترک  گیرد محل  قرار  توجه  مورد  باید  ترک ها  درمورد  اولین خصوصیتی که 
اتصال  با توجه به شکل  ایجاد ترک برحسب محل ترک و  جوش مي باشد. عامل 

جوش مورد بررسی قرار مي گیرد.
انواع ترک که در مناطق مختلف قطعه جوش داده  شده به وجود می آید.

Weld Metal Crater Cracking 1 ترک در حوضچه جوش یا دهانه انتهای
Weld Metal Transverse Cracking 2 ترک عرضی در جوش

H.A.Z Transverse Cracking 3 ترک عرضی در منطقۀ مجاور جوش
Weld Metal Longitudinal Cracking 4 ترک طولی در فلز جوش

Toe Cracking 5 ترک زبانه یا گوشه ای
Under Bead Cracking 6 ترک زیر فلز جوش
Fusion Line Cracking 7 ترک در خط ذوب

Weld Metal Root Cracking 8 ترک ریشه فلز جوش

ـ ترک های گرم )Hot cracks(: ترک هایی هستند که در هنگام انجماد جوش 
و یا قبل از اینکه حرارت جوش به طور کامل برطرف شود، به وجود مي آیند. 

عوامل به وجود آورنده ترک گرم  
1 بیش از حد بودن مقدار گوگرد ، فسفر و قلع در فلز مبنا 

2 علت به وجود آمدن ترک در فلزات غیرآهنی می تواند وجود عناصر گوگرد یا 
روی باشد 

3 روش نامناسب قطع قوس 
4 کوچک بودن سطح مقطع گرده جوش در مقایسه با سطح فلز مبنا در پاس 

ریشه 
5 ترک گرم معموالً در جوش های با نفوذ و عمیق زیاد رخ دهد و درصورت عدم  

اصالح می تواند از الیه های بعدی هم گذر کند.
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ـ ترک های سرد )Cold cracks(: ترک هایی که بعد از انجماد کامل جوش 
به وجود مي آیند ترک های سرد نامیده مي شوند. این گونه ترک ها در دماهای زیر 
(K °۵73) بعد از انجماد به وجود مي آیند. در واقع بعد از گذشت ساعت ها و روزها 
از اتمام جوشکاری، این گونه ترک ها به وجود مي آیند. ترک های سرد در طبیعت 

به صورت ترک های درون دانه ای مي باشند.
عوامل به وجود آورنده ترک سرد 

1 ترد و سخت شدن منطقه مجاور جوش مثاًل با سریع سرد کردن 
2 ایجاد و پیشرفت تنش های واکنشی و پسماند 

3 وجود هیدروژن در جوش
4 مهار اضافی اتصال 

ـ ترک ستاره ای )Crater crack(: این گونه ترک ها در اثر انقباضات حجمي  فلز 
مذاب در هنگام انجماد به وجود مي آیند و معموالً دراثر قطع ناگهانی قوس الکتریکی 
 (CRATER) (منطقه آتشفشانی) ظاهر مي گردند. به علت اینکه در انتهای جوش
اثر انجماد در تمام  سرعت سرد شدن بیشتر از سایر نقاط جوش مي باشد و در 
وجود  صورت  در  ستاره ای مي شود.  ترک  تولید  باعث  انقباضی  تنش های  جهات 
عناصر مستعد به تجزیه در فلز پایه مثل کربن، سولفور و نیوبیوم، حساسیت به ترک 

ستاره ای افزایش مي یابد.
 علل اصلی بروز ترک ها در جوش  

1 عدم مهارت جوشکار 
2 ناخالصی هایی نظیر گوگرد و فسفر، روی، مس و قلع در فلز پایه و فلز جوش 

3 نامناسب بودن فلز پرکننده از لحاظ ساختار متالورژیکی 
4 ترک ناشی از شکل گرده جوش (هنگامی که پهنای جوش زیاد و عمق نفوذ 

آن کم باشد)  
5 تنش های انقباضی ناشی از اجرای جوش با سطح مقعر 

بروز  باعث  پایه که  فلز  با چقرمگی  بودن چقرمگی جوش در مقایسه  6 کمتر 
ماده  یک  شکست  چقرمگی  اگر  که  است  ذکر  قابل   می شود.  عرضی  ترک های 
کم باشد، آن ماده به صورت ترد می شکند و هرچه چقرمگی شکست باالتر رود 

احتمال شکست نرم افزایش می یابد.
7 عدم انجام پیش گرمایش و نفوذ هیدروژن زیاد در منطقه جوش 

8 افزایش تنش های پسماند 
9 وجود کربن زیاد در فلز پایه و ترد شدن منطقه جوش 

10 سرد شدن سریع جوش. 
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تخلخل )Porosity(: تخلخل در حقیقت مقداری گاز مي باشند (معموالً به صورت 
کروی) که در هنگام منجمد شدن در فلز باقی مي ماند. 

ـ انواع تخلخل شامل: تخلخل خطی، یکنواخت، پراکنده و لوله ای مي باشند. 
به طور کلی علت اصلی انواع تخلخل  

1 کثیفی درز اتصال و یا سطح فلز پایه، مثاًل آلودگی های روغن، غبار، لکه یا زنگ 
2 شدت جریان کم 

3 عدم مهارت جوشکار 
4 حبس سرباره 

5 وجود مقادیر باالی گوگرد و فسفر در فلز پایه 
6 استفاده از الکترود نامناسب برای فلز پایه، مثاًل استفاده از الکترود با روکش 

شکسته یا ترک خورده و یا استفاده از الکترود مرطوب 
7 عدم محافظت گازی مناسب از جوش 

8 زمان ناکافی برای فعل و انفعاالت متالورژیکی در حوضچه جوش.
9 کثیفی درز اتصال و یا سطح فلز پایه، مثاًل آلودگی های روغن، غبار، لکه یا زنگ 

10 شدت جریان کم 
11 عدم مهارت جوشکار 

12 حبس سرباره 
13 وجود مقادیر باالی گوگرد و فسفر در فلز پایه 

14 استفاده از الکترود نامناسب برای فلز پایه، مثاًل استفاده از الکترود با روکش 
شکسته یا ترک خورده و یا استفاده از الکترود مرطوب 

15 عدم محافظت گازی مناسب از جوش 
16 زمان ناکافی برای فعل و انفعاالت متالورژیکی در حوضچه جوش.

و سایر جامدهای غیرفلزی که در  اکسیدها  : به   )Slag( ناخالصی های سرباره
ناخالصی های  هستند  پایه  فلز  و  جوش  فلز  بین  یا  و  افتاده اند  گیر  مذاب  داخل 
جوشکاری  روش های  بیشتر  در  مي توانند  ناخالصی ها  این  مي شود.  گفته  سرباره 

مشاهده شوند. 
عوامل ایجاد سرباره در جوش

1 روش نامناسب جوشکاری   
2 طراحی نامناسب اتصاالت  .

3 تمیزکاری نامناسب جوش بین پاس ها

نفوذ  عدم  به   :  )L.O.P()  Lack of penetration( ریشه  در  نفوذ  عدم 
کامل جوش در تمام ضخامت اتصال وعدم نفوذ در ریشه گفته مي شود. این عیب 
باعث کاهش مقدار سطح مقطعی مي شود که نیرو را تحمل مي کند. نفوذ ناقص 
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مي تواند براثر حرارت ناکافی جوش، طراحی نامناسب اتصال (مثاًل ضخامت زیاد و 
عدم توانایی نفوذ قوس جوشکاری)، یا کنترل نامناسب قوس جوش به وجود آید. 
غیرمخرب  روش های  توسط  معموالً  هستند،  کامل  نفوذ  نیازمند  که  جوش هایی 

مورد بازرسی قرار مي گیرند.
عوامل ایجاد نفوذ ناقص در پاس ریشه

4 پائین بودن شدت جریان 
5 زاویه نامناسب دست 

6 کثیفی درز 
7 کم بودن زاویه پخ.

عدم نفوذ )L.O.F( )Lack of Fusion( : عدم پیوستگی در سطح تماس فلز 
جوش و فلز پایه برای نفوذ در یکدیگر را عدم نفوذ مي نامند.

عوامل ایجاد ذوب ناقص 
1 کافی نبودن انرژی ورودی  (حرارت ناکافی جوشکاری) 

2 عدم انتخاب صحیح اندازه و نوع الکترود 
3 مناسب نبودن طرح اتصال (عدم دسترسی کافی به تمام وجوه هم جوش)

4 کافی نبودن گاز محافظ در فرایندها با پوشش گاز 
 عدم تمیزکاری در بین پاس ها.

لبه  سوختگی  به عنوان  زیر  حالت  دو   :  )Undercut( لبه جوش  ـ سوختگی 
جوش شناخته مي شود:

1 پس رفت مذاب در فلز پایه و نزدیک به گوشه جوش که توسط فلز جوش(مذاب) 
پر نشده است

2 ذوب دیواره کناری شیار جوش در گوشه بستر جوش.
سوختگی لبه جوش از لحاظ اندازه به بزرگ، قابل رؤیت، شیار پیوسته و ناپیوستگی های 
خیلی کوچک که بیشتر از چند میکرون عمق ندارند طبقه بندی مي شوند. سوختگی 
تولید شکست های  برای  را  آمار  بیشترین  لبه جوش  در  شیار  تولید  با  لبه جوش 

مکانیکی در جوش دارد و به عنوان یکی از عیوب جوشکاری محسوب مي شود.
 )Undercut( عوامل ایجاد بریدگی لبه جوش

1 باال بودن شدت جریان 
2 زاویه نامناسب و سرعت زیاد 

3 کالیبره نبودن دستگاه جوشکاری 
4 زیاد بودن طول قوس
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تقعر )Concavity(: در اثر نیروهای جاذبه بر فلز مذاب یا در اثر کشش سطحی 
لبه جوش برای نگه داشتن مذاب در دیواره پخ، این عیب به وجود مي آید نام دیگر 
این عیب را مي توان »SUCK back « یا مکش فلز مذاب به طرف داخل گذاشت.
دو  بودن  هم تراز  غیر  نشان دهنده  تطابق  عدم   :)Mismatch( هم ترازی  عدم 

سطح جوشکاری در سطح مقطع اتصال است.
مذاب  به  مربوط  عیب  این   :  )Burn through( جوش  ریشه  در  سوختگی 

جوش در قسمت زیر ریشه است.
از مرز جوش در سطح  : مقدار اضافی مذاب که   )Over lap(روی هم رفتگی
بیرونی فلز پایه هم گذشته باشد به نام روی هم افتادگی شناخته مي شود. روی هم 
افتادگی فلز جوش (مذاب) بیشتر در جوش های T شکل اتفاق مي افتد. این عیب 

دراثر جریان نادرست یا روش غلط جوشکاری به وجود مي آید.
 )Overlap( عوامل ایجاد روی هم رفتگی فلز جوش

1 تکنیک نامناسب جوشکاری 
2 اضافه کردن سیم جوش بدون رعایت زاویه مناسب دست.

 )Shrinkage Groove( عوامل ایجاد انقباض ریشه جوش
1 مهارت ناکافی جوشکار در اضافه نمودن سیم جوش 

2 حرکت نامناسب دست.

 )Excess Weld Metal( عوامل ایجاد فلز جوش اضافی
1 حرکت آرام دست جوشکار یا اضافه شدن بیش از اندازه سیم جوش 

2 استفاده از تکنیک نامناسب جوشکاری

 )Excess Penetration( عامل ایجاد نفوذ اضافی
1 آماده سازی نامناسب لبه (ناشی از فاصله زیاد بین دو قطعه و همچنین زاویه 

زیاد پخ) 
2 عدم مهارت جوشکار در حرکت دست 
3 تنظیم نبودن شدت جریان جوشکاری 

4 تمرکز حرارت بیش از حد.

 Excessive Asymmetry( عامل ایجاد ساق های نامساوی در جوش گوشه
 )of Fillet Weld

1 رعایت نکردن زاویه مناسب الکترود نسبت به قطعه کار.

 )Root Concavity( عوامل ایجاد تقعر ریشه جوش
1  استفاده از الکترود با قطر باال 
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2 شدت جریان بیش از اندازه 
3 زاویه پخ زیاد در آماده سازی قطعات.

 )Insufficient Throat Thickness( عوامل ایجاد گلویی جوش ناکافی
1 استفاده از الکترود با قطر نامناسب 

2 سرعت زیاد جوشکاری 
3 شدت جریان پائین 

4 عدم مهارت جوشکار.

 )Stray Arcing( عوامل ایجاد لکه قوس
1 عدم مهارت جوشکار 

2 عادت نادرست برخی جوشکارها هنگام شروع کار با الکترود جدید 
3 تشکیل لکه قوس اتفاقی در فاصله ای دورتر از محل جوشکاری به دلیل اتصال 

کابل ها با قطعات فلزی.
 )Spatter( عوامل پاشش جوش

1 تنظیم نبودن متغیرهای مهم جوشکاری نظیر آمپراژ، ولتاژ و فاصله نوک الکترود 
از سطح کار 

2 باال بودن بیش  از حد شدت جریان جوشکاری به  عنوان یکی از عوامل اصلی 
3 زاویه بیش  از حد الکترود نسبت به سطح کار (معموالً زوایای بیش از 1۵ درجه 

نسبت به قائم در پاشش جوش مؤثر است) 
4 تنظیم نبودن جریان گاز محافظ.

 )Angular Misalignment( عدم تقارن زوایه ای
1 عدم مونتاژ صحیح قطعات مورد نظر 

2 اعوجاج بیش از حد صفحات یا پروفیل نورد شده.

 )Incorrect root gap of Fillet Weld( عامل بازشدگی ناصحیح ریشه
1 عدم مونتاژ صحیح قطعات موردنظر.

ـ تغییر شکل )Distortion( : سطوح نزدیک حوضچه مذاب در هنگام جوشکاری 
ذوب مي شوند و به حالت مایع در مي آیند و در هنگام سرد شدن مناطق مذاب، 
منقبض شده و به سمت منبع اصلی مصرف حرارت حرکت مي کنند. این پدیده 
سبب تغییر در موقعیت نسبی اجزای جوش مي گردد که پدیده تغییر شکل نامیده 

مي شود.
مي گیرند  قرار  سطح  روی  در  که  وقتی  مخصوصاً  ترک ها  عیوب خطی  میان  در 
زمینه  در  استانداردی  هیچ  بنابراین  مي شوند  محسوب  عیب  نوع  خطرناک ترین 

کیفیت جوش وجود ترک را درجوش مورد قبول نمي داند. 
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دانش افزایی

روش های پیشگیری از عیوب جوش
روش های پیشگیری از ترک گرم  

1 پیش گرم کردن به  منظور کاهش تنش های انقباضی جوش 
2 به کار بردن گاز محافظ پاکیزه و غیر آلوده در جوشکاری با گاز 

3 افزایش مساحت سطح مقطع گرده جوش 
4 تغییر طرح و شکل گرده جوش 

5 استفاده از فلز مبنایی که دارای حداقل عناصر ایجاد ترک گرم هستند 
6 در جوشکاری فوالدها، استفاده از فلزات پرکربن که دارای مقدار منگنز باال نیز 

هستند.
روش های پیشگیری از به وجود آمدن ترک سرد 

1 استفاده از پیش گرم کردن که باعث کاهش نرخ سرد شدن می شود.
2 استفاده از پس گرم که این مورد هم باعث کاهش نرخ سرد شدن می شود و هم 

فرصت الزم را برای خروج گاز هیدروژن فراهم می آورد.
3 انتخاب فوالد مناسب که قابلیت سختی پذیری کمتری داشته باشد.

4 برطرف کردن موارد و عناصری که باعث تولید هیدروژن می شوند مثاًل رطوبت 
و روغن.

5 استفاده کردن از الکترودهای کم هیدروژن.

عملیات حرارتی
عملیات حرارتی در جوش به دو گروه عمده تقسیم می شود:

(Preheat) 1 عملیات حرارتی پیش گرم
(PWHT)  2 عملیات حرارتی پس گرم

عملیات پیش گرم: عملیات پیش گرم عبارت است از حرارت دادن قطعه به منظور 
باال بردن دمای قطعه قبل از عملیات جوشکاری. به معنای دیگر قطعات را قبل از 
جوشکاری تا درجه حرارت معینی حرارت می دهند و بال فاصله بعد از رسیدن قطعه کار 
به آن درجه حرارت، جوشکاری را آغاز مي کنیم. به طور کلی به هر عملیاتی که قبل از 
جوشکاری به منظور بهبود خواص جوش صورت پذیرد پیش گرمایش گویند. این عامل 
ممکن است به دو صورت حرارت به کل فلز پایه و یا قسمتی از آن انجام گیرد تا آنکه 
منطقۀ موردنظر به دمای مناسب جهت شروع عملیات حرارتی برسد به این دما، دمای 

پیش گرمایش گفته مي شود.
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عملیات پس گرمایش: عملیات پس گرم عبارت است از حرارت دادن یکنواخت 
قطعه پس از عملیات جوشکاری. عملیات پس گرم به منظور آزاد کردن تنش های 
پس مانده ای که در اثر شیب های حرارتی و دماهای ناشی از جوشکاری به وجود 

مي آید انجام مي شود.
با کاهش سریع دما در منطقۀ جوش ممکن است مقداری هیدروژن در بین فلز 
جوش گیر بیافتد، عملیات پس گرم موجب ادامه عملیات پیش گرم شده و با افزایش 
دمای قطعه بعد از جوشکاری موجب سهولت نفوذ هیدروژن به خارج قطعه شده و 

احتمال به وجود آوردن ترک های سرد یا هیدروژنی را کاهش مي دهد. 
عملیات حرارتی پس گرم  نیز به نوبۀ خود نقش مؤثری در جریان جوشکاری و بعد 
از آن ایفا مي کنند که با درنظر گرفتنش مي توان به اهمیت آن در چرخۀ عملیات 

حرارتی پی برد چرا که کاستی در انجام  آن ممکن است خطر آفرین باشد.

)Distortion( پیچیدگی
پیچیدگی و تغییر ابعاد یکی از مشکالتی است که به وسیله طراحی اشتباه و تکنیک 
به دلیل  جوشکاری  عملیات  درحین  می شود.  ایجاد  جوشکاری  عملیات  نامناسب 
بار حرارتی داده شده به موضع جوش و  برای توزیع یکنواخت  عدم فرصت کافی 
سرد شدن سریع محل جوش انقباضی که می بایست در تمام قطعه پخش می شد 
به ناچار در همان محدوده خالصه می شود و این انقباض اگر در محلی باشد که ازنظر 
 (Angular distortion) زاویه ای  اعوجاج  به  باشد منجر  زاویه دار  هندسی قطعه 
می شود. درنظر بگیرید تغییر زاویه ای هرچند کوچک در قطعات بزرگ و طویل چه 

ایراد اساسی در قطعه نهایی ایجاد مي کند.

 پیچیدگی زاویه ای

قطعه کار قبل از جوشکاری
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طولی  اعوجاج  باشد  قطعه  عرضی  یا  و  طولی  راستای  در  جوش  خط  اگر  حال 
نمایان   (Longitudinal shrinkage or Transverse shrinkage)عرضی و 
می شود. اعوجاج طولی و عرضی همان کاهش طول قطعه نهایی قطعه می باشد. 

این موارد هم بسیار حساس و مهم هستند.

نوع دیگری از اعوجاج تاول زدن یا طبله کردن و یا قپه (Bowing) می باشد.
ذکر یکی از تجربیات در این زمینه شاید مفید باشد. قطعه ای به طول 20 متر آماده 
ارسال برای نصب بود که بنا به خواسته ناظر می بایست چند پاس دیگر در تمام 
طول قطعه جوش داده می شد. تا ساق  جوش 3-2 میلی متر بیشتر شود. بعد از 
انجام این کارکاهش 27میلی متری در قطعه به وجود آمد و این یعنی فاجعه. چون 
اصالح کاهش طول معموالً امکان پذیر نیست و اگر هم با روش های کارگاهی کلکی 
سوار کنیم تنها هندسه شکل را اصالح کرده ایم و چه بسا حین استفاده از قطعه آن 
وصله کاری توان تحمل بارهای وارده را نداشته باشد و ایرادات بعدی نمایان شود.

یا  (طراح  و  است   Distortion بروز  از  ایراد جلوگیری  این  رفع  برای  راه  بهترین 
سرپرست جوشکاری خوب) کسی که بتواند پیچیدگی قطعه را قبل از جوش حدس 

بزند و راه جلوگیری از آن را هم پیشنهاد بدهد.

بعضی راهکارهای مقابله با اعوجاج:
1 اندازه ابعاد را کمي  بزرگ تر انتخاب کرده و بگذاریم هر چقدر که می خواهد در 
ضمن عملیات تغییر ابعاد و پیچیدگی در آن ایجاد شود. پس از خاتمه جوشکاری 
برای  پرسکاری  یا  و  موضعی  دادن  حرارت   ... ماشین کاری  نظیر  خاص  عملیات 

برطرف کردن تاب برداشتن و تصحیح ابعاد انجام می گیرد.
2 حین طراحی و ساخت قطعه با تدابیر خاصی اعوجاج را خنثی کنیم.

3 از تعداد جوش کمتر با اندازه کوچک تر برای بدست آوردن استحکام مورد نیاز 
استفاده شود.

پیچیدگی طولی وعرضی

پیچیدگی عرضی پیچیدگی طولی
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4 تشدید حرارت و تمرکز آن بر حوزه جوش در این صورت نفوذ بهتری داریم و 
نیازی به جوش اضافه نیست.

5 ازدیاد سرعت جوشکاری که باعث کمتر حرارت دیدن قطعه می شود.
6 درصورت امکان باال بردن ضخامت چرا که در قطعات با ضخامت کم اعوجاج 

بیشتری ایجاد مي شود.
7 تا حد امکان انجام جوش در دوطرف کار حول محور خنثی انجام گیرد.

8 طرح مناسب لبه مورد اتصال که اگر صحیح طراحی شده باشد می تواند مصالح 
جوش را در اطراف محور خنثی پخش کند و تاحد زیادی از میزان اعوجاج بکاهد.

9 به کار بردن گیره و بست و نگهدارنده باری مهارکردن انبساط و انقباض ناخواسته 
درقطعه

عوامل مهم به وجود آمدن اعوجاج 
1 حرارت داده شده موضعی و شدت منبع حرارتی  و روشی که این حرارت به کار 

رفته و همچنین نحوه سرد شدن 
و  انبساطی  تغییرات  از  جلوگیری  برای  رفته  به کار  ممانعت  یا  آزادی  درجه   2
انقباظی. این  ممانعت ممکن است در طرح قطعه وجود داشته باشد و یا از طریق 

مکانیکی (گیره یا بست یا نگهدارنده و  خال جوش) اعمال شود. 
موجب  اوقات  گاهی  جوش  مورد  اجزا  و  قطعات  در  قبلی  پسماند  تنش های   3

تشدید تنش های ناشی از جوشکاری شود.
4 خواص فلز قطعه کار: واضح است که در شرایط مساوی طرح اتصال (هندسه 
جوش) و جوشکاری مواردی مانند میزان حرارت جذب شده در منطقه جوش و 
انبساط حرارتی و قابلیت تغییر فرم پذیری  انتقال حرارت و ضریب  چگونگی نرخ 
و استحکام و بعضی خواص دیگر فلز مورد جوش تأثیر قابل توجهی در میزان تاب 
برداشتن دارد. مثاًل در قطعات فوالد آستنیتی زنگ نزن مشکل پیچیدگی به مراتب 

بیشتر از فوالد کم کربن معمولی می باشد

جهت رفع عیب کناره چه کاری باید انجام داد؟
اگر عمق کناره جوش کم باشد با سنگ زنی آن را حذف مي کنیم ولی درصورت 

عمق زیاد کناره جوش بوسیله یا خط نازک جوشکاری آن را پر مي کنیم.

بحث کالسی

مي گیرد،  قرار  شما  اختیار  در  است  شده  جوش کاری  قباًل  که  قطعه کاری 
عیوب موجود را در لیستی که به شما داده مي شود عالمت بزنید؟

در این تمرین عیوب ظاهری جوش مدنظر است. لیستی از عیب های ظاهری 
به صورت تایپ شده در اختیار هنرجو قرار دهید و از آنها بخواهید عیب های 

موجود در قطعه کار را در لیست عالمت بزنند.

فعالیت 
کارگاهی
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دانش افزایی
نکات و دستورالعمل های ایمنی به هنگام عملیات روی کشتی

پیشنهاد مي گردد درهنگام تدریس هر پودمان، با توجه به موضوع مربوطه توضیحات 
تکمیلی زیرتوسط هنرآموز درکالس بیان گردد. 

دستورالعمل حمل و نقل کاالي خطرناک
دارند که مي توانند  بسته بندي شده خصوصیات خطرناکی  از محموله هاي  خیلی 
موجب حریق، انفجار، صدمات و یا آسیب به محیط زیست شوند. هر زمان که این 

کاالها حمل و نقل مي شوند بایستی اقدامات اضطراري درنظر گرفته شود.

نقل  و  حمل  و  ایمن  جابه جایی  مورد  عمومي در  قوانین  شامل  بخش  این 
محموله هاي خطرناک مي باشد.

براي اطالعات در مورد مقررات باید همچنین بخش 34 دستورات دریایی 
(جابه جایی و حمل و نقل کاالي جامد، کاالي بسته بندي شده) و بخش 41 

قانون دریایی (جابه جایی کاالي خطرناک) مطالعه شود. 

نکته

در  اتمسفر  در  موجود  آالینده هاي  براي  ایمنی  و  بهداشت  کمیته  استانداردهاي 
محیط کار نیز باید مورد استفاده قرار گیرد.

قوانین عمومی

با توجه به دستورالعمل هاي بین المللی دریانوردي درخصوص کاالهاي خطرناک 
باید قبل از اینکه کاالي خطرناک بارزده شده با افسر مسئول مشورت شود.

نکته

1 در رابطه با دستورالعمل هاي بین المللی دریانوردي درخصوص کاالهاي خطرناک 
بخش 41 دستورات دریانوردي و هرگونه قوانین بندري و مقررات باید مشاهده شود.
اجازه  نباید  نباشد  کافی  مدارک  داراي  خطرناک  محموله هاي  که  درصورتی   2
بارگیري داده شود. در مدارک موجود باید نام تخصصی کاال (نام تجاري به تنهایی 
دستورالعمل هاي  مورد  در  را  معادل  اطالعات  که  عالمت هایی  و  نیست)  کافی 
سازمان بین المللی دریانوردي ارائه مي کند مشخص شده باشد. در مورد کاالها از 
دستورالعمل هاي بین المللی دریانوردي درمورد سیستم طبقه بندي کاالهاي خطرناک 

به طور دقیق استفاده شود.
حمل و نقل کاالي خطرناک باید طبق آخرین ابالغ حمل کاالي خطرناک بین المللی 

(IMDG) و قرارداد بین المللی و بهداشت کار ساحلی صورت پذیرد. 
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دستورالعمل هاي سازمان بین المللی کار و همچنین دستورالعمل هاي ایمنی 
و بهداشت بر روي عرشه کشتی در دسترس باشد و همچنین کارگران بندر 

باید براي جابه جایی کاالي خطرناک راهنمایی شوند.

به  باید  خاص  داروهاي  مربوط  مقررات  مورد  در  بیشتر  اطالعات  براي 
و  خطرناک  کاالهاي  با  رابطه  در  دریانوردي  بین المللی  دستورالعمل هاي 
مقررات اولیه سازمان بین المللی دریانوردي درخصوص مسائل پزشکی براي 

استفاده در حوادث مربوط به محموله هاي خطرناک مراجعه شود.

نکته

نکته

3 بارگیري کردن و یا بارگیري نکردن کاالي خطرناک فقط باید تحت دستورات 
افسر مسئول انجام شود. 

4 در صورتی که بسته بندي کاال مطابق با دستورالعمل استاندارد بین المللی دریانوردي 
کاالهاي خطرناک و هرگونه مقررات ویژه بسته بندي محموله های دریانوردي نباشد 

کاالي مربوطه نباید بارگیري شود.
5 بسته هاي مربوط به کاال با روش نام گذاري صحیح عالمت گذاري شود و محتواي 
بسته ها به وسیله سیستم برچسب زنی و دستورالعمل هاي بین المللی دریانوردي در 

رابطه با طبقه بندي محموله هاي خطرناک قابل شناسایی باشد. 
بین المللی طبقه بندي شده  روش طبقه بندي  با  مطابق  باید  کاالي خطرناک   6
با بسته بندي تصویب شده بین المللی بسته بندي و  باشند و ازطرف دیگر مطابق 

برچسب زنی شود.
7 کانتینرها و یا ماشین ها محتواي کاال و محموله هاي خطرناک باید گواهینامه 
بسته بندي کاالي خطرناک و یا گواهینامه حمل کاالي خطرناک با ماشین که الزم 

و ضروري مي باشد داشته باشند.
8 اعضاي خدمه باید قبل از دست زدن به محموله هاي خطرناک راهنمایی شوند 
و هر گونه اقدام احتیاطی الزم را رعایت کنند. دریانوردانی که محموله ها محتواي 
مواد خطرناک را جابه جا مي کنند باید اطالعات کافی درمورد ماهیت مواد به آنها 
داده شود و هرگونه اقدام احتیاطی الزم درنظر گرفته شود. درصورتی که حادثه در 
معرض قرارگیري با مواد خطرناک رخ دهد باید به قوانین پزشکی سازمان بین المللی 

دریانوردي در رابطه با حوادث در معرض قرارگیري با مواد خطرناک مراجعه شود.

9 شرکت باربري دریایی براي اطالع دادن به مالک کشتی در مورد هرگونه خطرات 
خاص مسئول مي باشد و باید آمادگی الزم براي آموزش هاي مربوط به خطرات و 
باشد.  داشته  را  شدن  آلوده  یا  نشت  حوادث  با  رابطه  در  پزشکی  پیشگیري هاي 
درصورت لزوم باید هرگونه داروي خاص که ضروري مي باشد براي پیشگیري هاي 

پزشکی بر روي کشتی در دسترس باشد.
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مطابق  دارد  را  خطرناک  مواد  سایر  با  واکنش  امکان  که  خطرناک  کاالهاي   10
با کاالهاي خطرناک و بخش  با دستورالعمل هاي بین المللی دریانوردي در رابطه 

41دستورات دریانوردي باید از یکدیگر جداسازي شوند.
11 کاالهاي قابل انفجار و دیگر کاالهاي خطرناک باید مطابق با دستورالعمل هاي 
بین المللی دریانوردي مربوط به کاالهاي خطرناک و بخش 41 دستورات دریانوردي 

حمل شوند.
12 کشتی هاي حمل کننده کاالهاي خطرناک باید جزئیات مکان بارکه نشان دهنده 
موقعیت همه کاالهاي خطرناک بر روي کشتی است را مشخص کنند و محموله هاي 

حاوي کاالي خطرناک طبقه بندي شوند.
در  مربوطه  ساحل  در  مستقر  صالحیت دار  مراجع  به  ارسال  براي  مدارک  کپی 
دسترس باشد و سوابق آن در پل فرماندهی کشتی نگهداري شوند. فهرست محل 
بار در کشتی یا موقعیت محموله هاي خطرناک باید براي ارائه به کمیته بهداشت و 

ایمنی قبل از بارگیري کشتی در دسترس باشد.
13 موادي که داراي خاصیت خود اشتعالی هستند باید فقط مطابق با دستورات 

دریانوردي و یا دستورالعمل هاي سازمان بین المللی دریانوردي حمل شوند.
به بخش 34 دستورات دریانوردي و یا بخش 41 دستورات دریانوردي، دستورالعمل هاي 
بین المللی دریانوردي در رابطه با محموله هاي خطرناک و کاالهاي فله و هرگونه اقدام 
احتیاطی قابل قبول براي انواع کاال موجود در دستورالعمل هاي بین المللی دریانوردي 

مراجعه کنید.
مواد  بار  زیان  نشت هاي  دادن  رخ  زمان  در  باید  و صحیح  دقیق  ارزیابی هاي   14
خطرناک ارائه شود. مواد نشت یافته ممکن است به وسیله مواد عایق جذب شوند.
15 نشت از کاالهاي خطرناک یا بسته بندي آسیب دیده باید فوراً مورد بررسی قرار 
گیرد و کار باید فوراٌ متوقف شود و ادامه کار بعد از آموزش و مشاوره درخصوص 
اقدامات احتیاطی الزم انجام شود با توجه به درجه خطر فقط بعد از اینکه کارگران 
شروع  پوشیدند  خطرناک  کاالي  جابه جایی  جهت  مناسب  حفاظتی  لباس هاي 

مي شود.
16 در طی واقعه نشت گاز و بخارات خطرناک استفاده از گاز ردیاب (قبل از اینکه 

گاز در فضا پراکنده شود) جهت ایمنی بیشتر توصیه مي شود. 
ماسک باید براي محفوظ ماندن از گاز استفاده شود. در مکانی که نشت رخ مي دهد 

باید فوراً تدابیر مناسب با توجه به ماهیت مواد درنظر گرفته شود.
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اقدامات احتیاطی خاص
شامل  خطرناک  کاالهاي  با  رابطه  در  دریانوردي  بین المللی  دستورالعمل هاي   1
کاالي  و حمل  ایمن  جابه جایی  از  اطمینان  براي  الزم  آمادگی هاي  و  پیش بینی ها 
خطرناک مي باشد و شامل الزامات قانونی براي تجهیزات الکتریکی، سیم کشی، تجهیزات 
اطفاي حریق، تهویه، کار تعمیراتی، آمادگی ها و در دسترس بودن تجهیزات مخصوص 

است و باید قبل از جابه جایی کاالي خطرناک به آنها مراجعه شود.
از وجود تجهیزات مناسب  باید  افسر مسئول  بارگیري محموله خاص  از  2 قبل 
اطفای حریق در مواقع رخ دادن آتش سوزي مطمئن شود و طبق دستور العمل آن 

را مورد بررسی قرار دهد.
3 مقداري از موادي که قابلیت مشتعل شدن دارند ممکن است بخارات سمي  از 
خود متصاعد کند در این زمان پوشش هاي محافظ و مجموع هاي از ابزار و تجهیزات 

محافظ تنفسی باید در دسترس باشند.
برابر  در  حفاظت  براي  مناسب  و  مطمئن  موقعیت هاي  در  باید  بسته بندي ها   4

حوادث خطرناک و یا آتش سوزي بر روي هم چیده شوند.
شده اند  زده  برچسب  شدن  مشتعل  به دلیل  که  موادي  از  خطرناک  کاالهاي   5

جداشود. 
6 کاالهاي خطرناک باید در منطقه اي دور از محل استراحت کارکنان بارگیري 

شود. 
7 براي محافظت و یا جابه جایی ایمن نباید کاالي خطرناک را در مجاورت یک 

منبع گرمایی قرار داد.
8 قبل از شروع بارگیري همه سیستم ها ردیاب حریق باید آزمایش شوند. 

در  استفاده  براي  باید  مناسب  اطفاي حریق  وسایل  بارگیري،  مدت  9 در طول 
دسترس باشند و همه پرسنل و کارکنان غیر مسئول باید از این منطقه دور نگه 

داشته شوند.
10 شخص مسئول باید در زمانی که کاالي خطرناک شروع به بارگیري مي شود 

حضور داشته باشد و همه بسته بندي ها را مورد بررسی قرار دهد.
است  ممکن  عملیات  شرایط  مي کنند  حمل  خطرناک  مواد  که  کشتی هایی   11
اجازه اطالع پیشرفته در مورد ماهیت مواد خطرناک حمل و نقل شده را ندهد. 
لوازم پزشکی شامل آخرین داروهاي فهرست شده در دستورالعمل هاي بین المللی 

دریانوردي مربوط به کاالهاي خطرناک بر روي کشتی باید حمل شود.
12 ضروري است اسامي تمامي کاالهاي خطرناک براي انتقال روي دریا طی سندي، 
لیست شده و همراه با اطالعاتی راجع به کاالي خطرناک درحال جابه جایی اعالم 

شود و این سند به امضاي افسر کشتی برسد.
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این اطالعات باید همیشه شامل موارد زیر باشد:
1 نام کشتی

2 کالس یا طبقه کاالي خطرناک و درصورت لزوم زیر مجموعه آن
3 شماره طبقه بندي بین المللی مربوط به کاال

4 گروه بسته بندي
5 تعداد و نوع بسته بندي

6 مقدار مواد خطرناک

دستورالعمل هاي ایمنی تردد در کشتی
ـ قوانین عمومي    

1 در هنگام جابه جایی و انتقال به داخل کشتی دریانوردان باید اغلب به خاطر 
بسپارند که امکان چرخش غیر معمول یا نوسان سنگین کشتی وجود دارد.

ماشین آالت، دستگاه هاي  براي  مانع می شود  ایجاد  باعث  و وسایلی که  لوازم   2
باالبر یا اشخاص خطرناک است و باید به وسیله ابزار و وسایل رنگی عالمت گذاري 

شوند تا به راحتی قابل رویت باشد.
3 هرگونه موانع بر روي عرشه کشتی و موانع در جلوي کشتی که در ارتفاع باال 
قرار گرفته اند ممکن است خطرناک باشد و باید با یک رنگ روشن و قابل رویت 
هشداردهنده  نکات  و  عالمت ها  از  باید  است  الزم  که  درجایی  شود.  رنگ آمیزي 

استفاده شود.
4 در مورد چیدن بار برروي عرشه کشتی باید مقررات قانونی براي حفظ ایمنی 
محل هاي اقامت خدمه کشتی و محل هاي کار کردن اعضاي خدمه برروي کشتی 

و دسترسی به تجهیزات ایمن در نظر گرفته شود.
ـ راهروها موجود در کشتی 

1 به منظور دسترسی ایمنی افراد به بخش هاي مختلف کشتی از جمله دسترسی 
اماکن  به گذرگاه ها و سایر معابر اصلی، محل هاي محموله ها، جرثقیل ها و سایر 
کاري کشتی حتماً باید از راه هاي دسترسی ایمن استفاده نمود. همه راهروها، پله ها 
و سطوح عرشه استفاده شده براي جابه جایی باید به طور مناسب نگهداري شود و از 
موادي که ممکن است باعث سرخوردگی و زمین خوردن اشخاص شود حفظ شود.

2 مکان هاي انتقال و پله ها درصورتی که قابل استفاده باشد باید با سطوحی که 
باید  مقاوم در برابر سرخوردگی است در شرایط خشکی و رطوبت پوشیده شود. 
کلیه مسیرها تمیز و عاري از هرگونه مانع باشد که محموله و بار در آنجا حمل 

می گردد.
3 راهروها بر روي عرشه کشتی باید به وسیله خطوط رنگ آمیزي و با عالمت هایی 
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مشخص شود. راه هاي دسترسی باید عاري از طناب ها و سایر موانع باشند. درصورتی 
که یک طرف پر از بار شده است طرف دیگر براي حرکت باید مناسب باشد در غیر 

این صورت باید تدابیري براي دسترسی در نظر گرفت.
که  تجهیزاتی  است  انتظار  قابل  دریا  در  متالطم  و  که جو سنگین  زمانی  4 در 
برروي بخش جلوي عرشه قرار گرفته اند باید براي جلوگیري از تکان خوردن محکم 
بسته شود. در صورتی که در تاریکی نیاز به استفاده از راه ها مي باشد بایستی از نور 

مناسب استفاده شود.
ـ دریچه هاي ضد نفوذ آب 

1 درب هاي ضد نفوذ آب براي حفظ شناور در مقابل آب گرفتگی داراي اهمیت 
زیادي مي باشند. بنابراین ضرورت دارد ضمن رعایت ضوابط و مقررات باز و بسته 
نمودن آن به دقت نگهداري و در صورت بروز اشکال فنی (مانند خرابی و پاره شدن 
الستیک دور در و یا تاب برداشتن آن و...) به سرعت توسط متخصص تعمیر گردد.

2 این درها در طول دریانوردي به خصوص به هنگام دریانوردي در دریاي مواج 
و طوفانی باید بسته نگهداشته شده و درصورت ضرورت استفاده از آنها مي بایست 

بالفاصله پس از استفاده بسته شوند.
3 دریانوردان باید در استفاده صحیح و مناسب از دریچه هاي ضد نفوذ آب آموزش 

الزم را دیده باشند. 
کنترل  عملکرد  روش  مورد  در  واضح  و  مشخص  به طور  هشداردهنده  نکات   4
موضعی دریچه هاي ضد نفوذ آب باید به صورت برجسته در اطراف دریچه ها نمایش 

داده شود.
5 در زمانی که دریچه ها درحال بسته شدن است و یا زمانی که زنگ خطر به صدا 

در مي آید نباید تالشی براي عبور از دریچه انجام شود.
6 در زمانی که دریچه هاي ضد نفوذ آب فعال مي شوند و تحت کنترل از راه دور 
است عبور از آن غیر مجاز است. در صورتی که الزم باشد باید براي ترک منطقه از 

سایر درهاي خروجی اضطراري استفاده شود.
ـ نور پردازي 

1 مکان هایی از کشتی که براي بارگیري و یا تخلیه بار و یا دیگر فرایندهاي کاري 
استفاده مي شود باید به اندازه کافی و به طور مناسب نورپردازي شده باشد. بازرسی 
در مورد نورپردازي باید به طور مشخص، مدام و منظم براي کاهش نورخیره کننده، 
تباین هاي مشخص بین مناطق  نور و تشکیل سایه ها و  اندازه  از  درخشش بیش 

انجام شود.
2 ضعیف شدن نور و یا قطع شدن روشنایی باید فوراً گزارش شود و تعمیرات الزم 



1۵8

در اولین فرصت انجام شود. ضعیف شدن روشنایی یا نقص در تجهیزات روشنایی 
افسر مهندس مسئول تعویض شود. ورود به داخل فضاهایی  باید فقط به وسیله 
که روشنایی کافی و یا چراغ ایمن قابل حمل ندارد ممنوع است. لوازم روشنایی 
و کابل کشی باید از نوع مناسب باشند زیرا ممکن است فضا حاوي بخارات مواد 
منفجره باشد و استانداردهاي ایمنی در رابطه با وسایل الکتریکی باید به کار گرفته 

شود.
3 المپ هاي قابل حمل و یا ثابت باید براي اطمینان از عملکرد مناسب بررسی 
شود و قبل از استفاده از نظر ایمنی بررسی شود. براي شروع و یا ادامه عملیات 

درصورتی که روشنایی کافی نباشد ممنوع مي باشد.

دیگر  و  کشتی  بار  قسمت  دریچه  اطراف  در  ایمنی  مسائل  رعایت  ـ 
قسمت هاي عرشه 

در  و  بوده  از جنس خوب  بایستی  دریچه ها  تیرک  و  دریچه ها  درپوش  تمام   1
بایستی داراي عالمت خاص به منظور  شرایطی مناسب نگهداري شوند. دریچه ها 
نشان دادن محل دسترسی و استفاده از آنها باشند. داراي قفل مناسب باشند که از 

باز شدن آنها جلوگیري کند.
2 دریچه هایی که باید با دست باال بروند بایستی دستگیره خوبی داشته باشند. 
این دریچه ها بایستی به موقع بازرسی شده و درصورت نیاز تعمیر و جایگزین شوند.
3 درپوش هاي چوبی باید با نوار فلزي زه کشی شوند. این زه کشی در محل مورد 
نظر باید کاماًل ایمن باشد. نباید از درپوش هاي خراب و ضعیف و نامناسب استفاده 

کرد.
4 وزن قابل تحمل آنها بایستی مناسب با وزنی که قرار است تحمل کنند باشد و 

از فشار ناشی از افتادن آن باید جلوگیري گردد.
5 اگر دریچه به تیرک غلتکی یا لغزان متصل است باید طوري روي غلتک قرار 
بگیرد که وقتی یک سر تیرک از روي دریچه کنار مي رود سر دیگر همچنان روي 
غلتک باقی بماند. حرکت آن باید محدود باشد تا همه دریچه از روي غلتک کنار 
نرفته و نیافتد. اگر اجزاي آن از کار افتاده اند نبایستی استفاده شوند. اگر دریچه 
درجاي خود گیرکرده است نبایستی از ابزاري مثل اهرم یا طناب براي باز کردن 

آن استفاده کرد بایستی به افسرمافوق گزارش نمود.
6 هیچ فردي نباید اجازه ایستادن روي دریچه را داشته باشد و چه درحال بسته 
شدن و یا باز شدن باشد. در زمانی که دریچه درحال بسته شدن و یا باز شدن است 

افراد بایستی توسط وسایل هشدار دهنده آگاه شوند.
7 درخصوص حفاظت، دریچه هاي سطح عرشه باید با حایلی حفاظت شوند تا از 
افتادن افراد روي آنها ممانعت شود این حایل حداقل 1 متر ارتفاع باید داشته باشد.
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8 حصارها باید 1 متر ارتفاع داشته باشند و مي توانند از جنس طناب و یا زنجیر 
موقعیت  در  را  طناب  و  زنجیر  که  باشند  وسایلی  داراي  اینکه  بر  مشروط  باشند 
مناسب محکم نگه دارد طناب ها باید داراي ایمنی بوده و منجر به آسیب دیدگی 

نشوند و به حائل کافی مجهز باشند.

ـ دسترسی به انبار کاال و دیگر فضاهاي مربوط به عرشه کشتی 
1 براي دسترسی به انبارها بایستی کشتی داراي راه هاي ایمن باشد. درصورتی که 
نردبان هاي             از  می توان  شده اند  روبه رو  مشکلی  یا  مانع  با  دسترسی  راه هاي 

جابه جا شونده استفاده کرد.
2 روزنه هاي دسترسی و دیگر راه ها بایستی توسط حایل حفاظ گذاري شوند. 

در صورت کوچک بودن بیش از اندازه دریچه ورودي باید با الستیک یا فوم لبه هاي 
آن را پوشاند تا از زخمي شدن سر و شانه ها جلوگیري شود.

از  باید  افراد  افتادن در آب شود.  3 راه رسیدن به روزنه نبایستی منجر به خطر 
در ها  آگاه شوند. درصورتی که  یا خیر  بار مسدود شده اند  توسط  در ها  آیا  اینکه 

کالهک دارند در طول کار باید از بسته شدن اتفاقی آن ممانعت به عمل آورد.
4 احتمال دارد که هواي داخل انبار خطرناک باشد.خطرات اصلی گریبانگر افراد 
حمل بار در انبار مي تواند شامل افتادن در انبار از طریق دریچه ها، افتادن کاالي 
از  ناشی  خطر  لغزیدن،  خطر  کاال،  روي  ناهموار  شلوغ، سطح  محل هاي  ناپایدار، 
حمل دستی، ارتباط با اپراتور باالبرها، بارهاي در حال چرخش و درحال افتادن، 

ماشین هاي مکانیکی و دود آنها باشند.
5 تمام افراد باید کاله ایمنی و لباس کار روشن و قابل رویت بپوشند و کاال تنها 
باید تحت نظارت سرپرست جابه جا، حمل و انبار شود. تا حدامکان بایستی تنها یک 
گروه در یک انبار کار کنند. زمانی که دوگروه یا بیشتر در یک دریچه کار مي کنند 
براي ورود هر باري باید یک عالمت جداگانه داده شود. زمانی که افراد در ارتفاعات 

مختلف کار مي کنند از توري محافظ باید استفاده شود.
6 وقتی یک اپراتور باالبر دید واضحی از محل کار ندارد باید یک فرد راهنما براي 

این منظور استفاده شود.
از  باید  او باشند. راهنما  افراد هم قادر به دیدن  افراد و  باید قادر به دیدن  راهنما 
حرکات و یا ارتباط رادیویی استفاده کند. تا حدامکان باید در انبار طوري کاال چیده 
شوند که به صورت عمودي قابل برداشت باشند. از طناب هاي مهار براي جابه جایی 

در جهت هاي دیگر مي توان استفاده کرد.
7 افراد باید از باري که درحال بلند شدن است دوري کنند. به آنها باید در هنگام 
ورود بار اخطار داده شده باشد. هیچ قرقره آزادي نباید به داخل و یا خارج از انبار 
پرت شود. درصورتی که در انبار از وسیله مکانیکی استفاده مي شود هوا باید به طور 

مناسب تهویه شود.
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8 دستگاه مکانیکی که الزم است به داخل و یا خارج انبارها باال و پایین برده شوند 
باید چهار دستگیره تا حدامکان نزدیک به چهار گوشه براي بلند کردن داشته باشد 
هر دو جفت دستگیره عقب و جلو هم اندازه باشند و طوري قرار بگیرند که طناب 

وصل شده به آنها با حفاظ باالیی برخورد پیدا نکند.
 )Drain( آب رو

جهت جلوگیري از جمع شدن آب تعدادي راه هاي تخلیه (آب رو) در روي شناورها 
از  ناشی  زائد  آب هاي  دفع  و  شناور  تعادل  حفظ  درجهت  است.  شده  پیش بینی 
شست وشو و یا امواج، مي بایستی آب روها و ناودان ها به طور منظم مورد بازرسی (از 

نظر نشت و یا گرفتگی) قرار گرفته و هرگونه اشکال به سرعت مرتفع شود.

دستورالعمل هاي ایمنی جابه جایی بار
1 موضوع بلند کردن و جابه جایی بار ممکن است یک عملیات ساده به نظر برسد 
دارد  درپی  مي کنند  کار  روي کشتی  بر  که  اشخاصی  برای  بالقوه اي  اما خطرات 
روش هاي  با  کردن  بلند  به دلیل  که  دیگر جراحت ها  و  پشت  به  آسیب  از جمله 

نامناسب رخ مي دهد.
2 هر شخصی که الزم باشد عملیات بلندکردن بار را به صورت دستی انجام دهد 

باید از قبل آموزش هاي الزم را دیده باشد.
3 قبل از بلند کردن و حمل بار دریانوردان باید بازرسی اولیه در مورد رعایت وزن، 
اندازه و شکل بار انجام داده باشند. دقت الزم باید در مورد لبه هاي تیز، برآمدگی ها 
از جمله میخ و یا تراشه هاي چوب، سطوح روغنی و یا هرگونه ویژگی و مشخصاتی 

که ممکن است موجب حادثه شود درنظر گرفته شود.
4 اندازه و شکل بار یک نشانه غیرقابل اطمینان از وزن بار مي باشد. 

5 مکان هایی که در آن بار حرکت داده مي شود نباید لغزنده باشد و باید عاري از 
موانع باشد. 

6 اطمینان از اینکه درصورت امکان بلند کردن بار به صورت عمودي انجام شود و 
وضعیت ثبات و تعادل با توجه به نوع بار درنظر گرفته شود.

7 دریانوردانی که بار را بلند می کنند باید پایین تر از سطح زانو براي بلند کردن 
بار خم شوند. 

8 بار باید به طور محکم به وسیله دست نگه داشته شود.
9 در هنگام حمل بار، بار باید به طور محکم به بدن بسته شود و درحالتی که پا 

صاف است از زمین برداشته شود.
10 در هنگام بلند کردن بار کفش و یا چکمه ایمنی باید پوشیده شود. 

11 دریانوردان باید شرایط محیط هاي کاري از جمله آب و هوا، حرکت کشتی در 
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زمانی که بار برروي کشتی حمل مي شود و به ویژه در زمانی که کشتی در دریا 
درحال حرکت مي باشد را مدنظر داشته باشید.

12 مراقبت هاي ویژه براي انجام عملیات در زمانی که دو و یا تعداد زیادي از افراد 
بار را حمل مي کنند باید درنظر گرفته شود.

 دستورالعمل هاي ایمنی ابزار و تجهیزات موجود در کشتی
ابزار و دیگر تجهیزات،  1 کاربر باید اطمینان حاصل کند که همه ماشین آالت، 
را  کار  انجام  براي  الزم  کاربري  که  باشند  درشرایطی  و  باشند  مناسب  کار  براي 

داشته باشد.
2 تجهیزات حفاظت فردي باید در زمان انجام کار پوشیده شود. به عنوان مثال 
محافظت کننده هاي چشم، صورت و محافظت کننده هاي شنوایی و پوشاننده مو 

براي موهاي بلند باید در زمان مناسب در حین انجام کارپوشیده شود.
ـ ابزارهاي دستی

1 ابزارها باید با دقت کافی نگهداري و فقط براي اهدافی که براي هر وسیله یا ابزار 
طراحی شده است استفاده شود.

2 ابزارهاي غیر ایمن و آسیب دیده نباید استفاده شود.
در یک  مربوطه  به وسیله متصدي  باید  نمي شود  استفاده  آن  از  که  ابزار هایی   3
جعبه و در شرایط ایمن در برابر حرکت کشتی در هنگامي که کشتی در دریا درحال 

حرکت است نگهداري شود.
مکان  در  مناسب  چیدمان  با  و  هم  کنار  در  مناسب  به طور  باید  ابزارها  همه   4
مخصوص بر روي کشتی قرار گیرد و در پایان وقت کاري در قفسه هاي قفل دار 

قرار داده شود.
5 در زمانی که کار در ارتفاع با استفاده از ابزار هاي دستی انجام می گیرد ابزارهاي 
مورد استفاده باید ایمن باشند و روش هاي مناسب براي جلوگیري از سقوط آنها 

باید درنظر گرفته شود.
- ابزار هاي هیدرولیک، بادي و الکتریکی قابل حمل

1 ابزارهایی که با برق کار مي کند درصورتی که به درستی و به طور صحیح نگهداري 
نشوند و یا عمل نکنند، خطرناک مي باشند.

باید در زمانی که دریانوردان در شرایط جوي مرطوب کار  2 مراقبت هاي ویژه 
مي کنند درنظر گرفته شود. 

افزایش  هوا  رطوبت  بودن  باال  و  مرطوب  شرایط جوي  در  الکتریکی  خطر شوک 
مي یابد.
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3 کشتی هایی که به مقدار زیادي از فلز ساخته شده اند اتصاالت الکتریکی باالیی 
در ساختار کشتی وجود دارد و مراقبت هاي ویژه براي استفاده از ابزارهاي الکتریکی 

باید درنظر گرفته شود.
ابزارهاي  باید عایق بندي شوند.  الکتریکی دستی مورد استفاده  ابزارهاي  4 همه 

الکتریکی طراحی شده باید به طور مناسب به زمین ارت شود.
5 ابزارهاي الکتریکی باید قبل از استفاده بازرسی شود و دقت کافی درخصوص 

هدایت جریان از منبع تغذیه در نظر گرفته شود.
6 ابزارهاي الکتریکی آسیب دیده، سیم هاي فرسوده هرگز نباید استفاده شوند.

7 تجهیزات الکتریکی و شیلنگ هاي هیدرولیکی و بادي باید تمیز نگه داشته شود 
و از آسیب به آنها جلوگیري شود.

8 ابزارها از جمله دریل ها باید درجاي مناسب نگه داشته شود و در زمانی که ابزار 
به منبع تغذیه متصل شده است نباید جابه جا شود.

9 ابزارهاي برقی باید در زمانی که از آن استفاده نمي شود از منبع اصلی جدا شود. 

ـ داربست و تأسیسات ثابت
باالي کارگاه نصب شود و هشدارهاي الزم  باید در  1 عالمت هاي هشداردهنده 
براي استفاده کنندگان از داربست ها داده شود و هرگونه هشدارهاي الزم و ضروري 
عینک هاي  پوشیدن  جمله  از  موجود  آالت  ماشین  و  تجهیزات  از  استفاده  براي 

حفاظتی داده شود.
2 هیچ شخصی نباید با تجهیزات کار کند مگر اینکه آموزش هاي الزم براي استفاده 

از ماشین ها دیده باشد و براي انجام این کار مجاز باشد.
3 متصدي ماشین باید مهارت الزم براي استفاده از ماشین داشته باشد و آشنا با 

نحوه کنترل کردن آن باشد.
قوانین  و  استانداردها  اساس  بر  باید  ماشین آالت  حساس  قسمت هاي  همه   4
نگهداري شود. به عنوان مثال حفاظت و نگهداري از بخش هاي حساس از جمله 
تسمه هاي  و  دنده  گردان،  محورهاي  برگشتی،  و  رفت  حرکات  داراي  بخش هاي 

ماشین.
5 در هر زمان قبل از استفاده، ماشین آالت و سایر تجهیزات باید بررسی شوند. 
حفاظ ایمنی ماشین آالت و سایر تجهیزات باید قبل از روشن کردن مورد بررسی 

قرار گیرد.
6 خاموش و روشن کردن کلید تجهیزات و ماشین آالت برعهده اپراتور است باید 

در موقعیت مناسب قرار داشته باشد.
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7 پوشش هاي مناسب باید در زمان کار کردن با ماشین پوشیده شود. 
8 در صورتی که یک ماشین معیوب باشد باید از بقیه جدا و برچسب زده شود 
آن  از  استفاده  تعمیر شود  داراي صالحیت  و  ماهر  به وسیله شخص  تازمانی که  و 

ممنوع مي باشد.
9 منطقه کار باید تمیز و مرتب نگه داشته شود و باقی مانده تجهیزات از جمله 

پیچ هاي فلزي، براده ها در اطراف ماشین آالت و سایر تجهیزات جمع آوري شود.
10 یک ماشین درحال استفاده (در زمانی که روشن است) نباید حتی براي چند 
دقیقه بدون متصدي رها شود و در زمانی که از ماشین آالت استفاده نمي شود باید 

آن را خاموش کرد.
باید  دستگاه  کلیدهاي  شود  روشن  تراش ها  ماشین  یا  و  دریل  اینکه  از  قبل   11
خاموش شود و متصدي باید اطمینان حاصل کند که اشخاص متفرقه در اطراف 

ماشین حضور نداشته باشند.
12 تجهیزات و وسایل الزم براي دریل و یا آسیاب کردن باید در تمامي  زمان ها 

به وسیله متصدي ماشین و تجهیزات در شرایط مناسب نگهداري شود.
13 روشنایی کافی در اطراف همه ماشین ها باید تأمین شود. 

ـ چرخ هاي ساینده
1 چرخ هاي ساینده باید در راستا و هماهنگ با دستورالعمل هاي کارخانه سازنده 

انتخاب، نصب و استفاده شود.
2 چرخ ساینده باید از نزدیک براي هرگونه نقص و یا تمیز بودن خارهاي چرخ 

بازرسی شده باشد.
3 مهره و یا پیچ ها باید به گونه اي محکم شده باشد که چرخ را به صورت محکم 

نگه دارد. 
4 در موقعیتی که متصدي موظف به کنترل کردن بیش از یک دستگاه است هیچ 
باید  تجهیزات  و  و همه دستگاه  گیرد  نباید صورت  تجهیزات  کنترل  در  انتخابی 

به صورت همزمان کنترل شوند.
5 یک محافظ قوي باید براي نگه داشتن موقعیت هریک از چرخ هاي ساینده و 

جلوگیري از ترکیدن چرخ ها و برخورد آن با کاربر درنظر گرفته شود.
6 هنگامي که عملیات خرد کردن درحال انجام است و یا چرخ هاي ساینده روشن 
مي شوند پوشش مناسب صفحه اي باید در مقابل بخش هایی که در تماس با چرخ 
است نصب شود و کاربران باید پوشش مناسب حفاظتی براي مراقبت از چشم بپوشند. 

توجه داشته باشید که استفاده از هر دو نوع حفاظت الزم و ضروري مي باشد.
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دستورالعمل هاي ایمنی جوشکاري و برشکاري
و دیگر کارهاي گرم

مقررات عمومی
1 جوشکاري و برشکاري با شعله و دیگر کارهاي گرم در زمانی که جوشکاري در 
بیرون از محوطه کارگاه انجام شود باید براساس مجوز انجام کار و دستورالعمل هاي 

توصیف شده بر اساس مستندات سیستم مدیریت ایمنی کشتی انجام شود.
2 متصدیان تجهیزات باید صالحیت و آشنایی کافی با نحوه استفاده از تجهیزات 

داشته باشند و قبل از استفاده به طور کامل بازرسی شده باشد.
بگیرند درصورتی که  را درنظر  باید دستورالعمل هاي دقیق  3 متصدي تجهیزات 

الزم باشد هشدارهاي مخصوص اتخاذ شود.
4 بخارات مضر ممکن است تولید شود و اکسیژن در مدت زمان عملیات تخلیه 
می شود. مراقبت هاي ویژه باید در مدت زمان عملیات در فضاي بسته درنظر گرفته 
شود. روش هاي الزم براي فضاي سرپوشیده درجایی که الزم است باید براي اطمینان 
فضاهاي  براي  نباید  گازفشرده  سیلندرهاي  شود.  استفاده  عملیات  بودن  ایمنی  از 

سربسته استفاده شود.
ـ تجهیزات حفاظت فردي

انجام  اشخاص مسئول جهت  و دیگر  براي متصدي  فردي  1 تجهیزات حفاظت 
فعالیت هاي محوله فراهم شود.

متصدي باید به طور معمول موارد عنوان شده در زیر را بپوشد:
-کاله مخصوص جوشکاري و محافظ چشمي مناسب
- دستکش هاي چرمي مخصوص انجام کار جوشکاري

- پیش بندهاي چرمي مخصوص در زمان انجام کار جوشکاري 
- هرگونه تجهیزات و پوشش شخصی به عنوان مثال چکمه هاي ایمنی 

ـ هشدارهاي الزم در خصوص آتش سوزي، انفجار و حفظ محیط زیست
جامدات،  نگرفتن  قرار  از  اطمینان  براي  باید  عملیات  شروع  هرگونه  از  قبل   1
مایعات و یا گازهاي قابل اشتعال در مجاورت منطقه کاري که ممکن است به وسیله 
گرما و جرقه ها مشتعل شود بازرسی و آزمایشات الزم انجام شود. ارزیابی کاري 
درمورد دیگر کارهاي انجام شده برروي کشتی باید تکمیل شود. این ارزیابی ها باید 

به وسیله افسر مسئول به عهده گرفته شود.
انجام مي دهند  را  یا برشکاري  و  فعالیت هاي جوشکاري  2 همه دریانوردانی که 
باید از موادي مثل روغن گریس و یا هرگونه مواد قابل اشتعال و احتراق پذیر به دور 

باشند.
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است جرقه هاي  کار که ممکن  اطراف محل  در  (سوراخ ها)  باز  فضاهاي  3 همه 
که  مکانی  در  بسته شود.  مناسب  به طور  باید  بیفتد  آنجا  در  از جوشکاري  ناشی 
مسدود کردن سوراخ ها امکان پذیر نیست مراقبت هاي ویژه باید براي اطمینان از 
عدم وجود مواد قابل اشتعال در طبقات زیرین که ممکن است مشتعل شود درنظر 

گرفته شود.
مکان هاي انجام کار جوشکاري و برشکاري باید براي جلوگیري از عبور اشخاص در 

زمانی که کار جوشکاري درحال انجام شدن است مسدود شود.
4 درخصوص مخازن، تانک هاي سوخت، انبار کاال و یا دیگر فضاها (شامل انبار 
پمپ ها و خطوط لوله) که حاوي مواد قابل اشتعال هستند باید به وسیله اشخاص 
ماهر بررسی و بازرسی شود و تهویه الزم براي خروج گازهاي قابل اشتعال قبل از 

انجام هرگونه عملیات انجام شود.
5 همه عملیات ها باید به طور مناسب نظارت شود و شخصی به عنوان دیده بان در 

منطقه عملیاتی و همه مناطق مجاور را مورد بررسی قرار دهد.
6 کپسول هاي اطفای حریق باید در هنگام انجام کار در دسترس باشند. 

ـ تجهیزات جوشکاري الکتریکی
1 منبع تغذیه باید به جریان مستقیم متصل شود براي اینکه کمترین خطر شوک 

الکتریکی وجود داشته باشد.
درطی عملیات جوشکاري سیستم رفت و برگشت شامل دو سیم هادي است که 
باید استفاده شود، کابل برگشت باید به طور جداگانه به ساختار کشتی ارت مي شود. 
2 کابل هاي رفت و برگشت بایدکوتاه ترین طول ممکن و سطح مقطع مناسب براي 

جلوگیري از کاهش ولتاژ داشته باشند.
3 کابل ها باید قبل از استفاده بازرسی شده باشند و اتصال دهنده ها باید به طور 

کامل عایق شوند. 
4 ابزارهاي مناسب باید براي قطع سریع جریان از الکترود فراهم شود . 

هشدارهاي الزم در مدت زمان جوشکاري با قوس الکتریکی
در  شده  عنوان  فردي  حفاظت  تجهیزات  به عالوه  باید  مناسب  ایمنی  کفش   1

بخش های قبلی پوشیده شود. لباس باید درجاي خشک نگهداري شود.
2 درصورتی که متصدي در تماس نزدیک با تجهیزات الکتریکی ساختار کشتی 
باشد باید عایق خشک به عنوان مثال زیرپایی و یا تخته براي رعایت نکات ایمنی 

استفاده کند.
3 درصورت امکان جوشکاري نباید در شرایط آب و هواي گرم و مرطوب انجام 
شود زیرا باعث عرق کردن و مرطوب شدن پوشش می شود. درصورتی که اجتناب 
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از چنین شرایطی امکان پذیر نباشد هشدارهاي مناسب از جمله تعویض لباس هاي 
مرطوب باید درنظر گرفته شود.

4 تحت هیچ شرایط و به هیچ وجه نباید کار جوشکاري در هواي مرطوب انجام 
شود. 

و  الکترود  یک  از  کردن  استفاده  از  قبل  فعلی  از ذخیره  باید  الکترود  5 سرپیچ 
قبل از نصب یک الکترود جدید جدا شود. این کار الزم است زیرا برخی از عایق 

پوشش هاي الکترودي از استحکام مناسب برخوردار نیست.
ـ برشکاري با شعله و لحیم کاري

1 تجهیزات باید دریچه هاي تنظیم کننده فشار در نزدیک مشعل اکسیژن داشته 
باشند و شعله گیرها در اطراف تنظیم کننده ها نصب شده باشد.

2 استیلن ممکن است تحت فشار باال منفجر شود و نباید در فشار خیلی زیاد (1 
اتمسفر) استفاده شود.

رخ  تراکم  عمل  تکمیل  از  قبل  درون سوز  موتور هاي  در  احتراق  درصورتی که   3
دهد دریچه هاي سیلندرهاي اکسیژن و استیلن باید فوراً بسته شود. کارکنان باید 
درخصوص روش هاي مناسب براي خنک سازي و همچنین درخصوص بیرون انداختن 
سیلندرها در دریا در زمانی که خیلی داغ می شوند آموزش الزم را دیده باشند. وارد 
شدن ضربه به سیلندرهایی که خیلی داغ شده اند خیلی خطرناک می باشد و می تواند 

باعث اشتعال وآتش سوزي هاي بعدي شود.
4 لوله هاي پالستیکی طراحی شده به طور ویژه باید براي شعله برش و عملیات هاي 
لحیم کاري استفاده شود. شیلنگی که در آن فالش بک (برگشت شعله) رخ داده 

است و یا از طریق روش هاي دیگر آسیب دیده است باید تعویض شود.

دستورالعمل هاي ایمنی کار کردن با برق و تجهیزات برقی
1 براساس همه مقررات ملی و بین المللی طراحی شده ساختار تأسیسات الکتریکی 
معرض  در  است  غیرمعمول ممکن  در شرایط  تأسیسات  این  و  بررسی شود  باید 

موارد عنوان شده در زیر قرار گیرد.
- رطوبت، بخار آب و بخار حاصل از نفت، آب دریا، بادهاي شدید 

- ارتعاشات غیرعادي، تغییر شکل و شوک مکانیکی و الکتریکی
- باال و پایین رفتن غیرعادي دما 

- مواد قابل انفجار در زمانی که در مکان هاي خاص استفاده مي شود.
2 دریانوردان باید قبل از اینکه مجوز براي کار با تأسیسات الکتریکی براي آنها 

صادر شود آموزش هاي الزم را دیده باشند.
3 تأسیسات الکتریکی باید در برابر کوچک ترین آتش سوزي و حریق و همچنین 
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انفجارهاي شدید، شوک الکتریکی و آسیب به دریانوردان نگهداري شوند.
باید به طور مؤثر عایق بندي  4 همه تجهیزات برقی و مکان هاي برق کشی شده 

شده باشد و سیم ها در حفاظ مناسب قرار داده شود.
جاي  در  اینکه  از  اطمینان  براي  منظم  به طور  باید  الکتریکی  تجهیزات  همه   5
مناسب استفاده شده است از قبل مورد بازرسی قرار گیرد. هرگونه عیب و یا نقص 
در تجهیزات الکتریکی باید فوراً به شخص مسئول گزارش شود و به وسیله اشخاص 

ماهر تعمیر شود.
6 دقت ویژه براي نگهداري از منبع تغذیه الکتریکی درنظر گرفته شود و سیستم 

اعالم خطر نگهداري و پشتیبانی شود.
7 همه لوازم الکتریکی باید به طور واضح با عالمت هاي هشدار دهنده (استفاده با 

ولتاژ ایمن) عالمت گذاري شود.
8 المپ هایی که روشنایی آن کم شده است باید به وسیله افسر مهندس بررسی 

و تعمیر شود. 
9 عالمت هاي هشداردهنده باید به طور واضح و مشخص برروي مدارات و لوازم 
انتقال دهنده ولتاژهاي مختلف در تأسیسات الکتریکی همچنین بر روي جعبه هاي 

برق و دیگر ابزارهاي مشخص نصب شود.
10 دریانوردان نباید در طراحی و نصب تأسیسات الکتریکی دخالت کنند. 

11 فقط افسر مسئول و یا دیگر اشخاص داراي صالحیت باید تأسیسات الکتریکی 
را تعمیر کنند و در زمانی که الزم باشد باید مجوز انجام کار صادر شود.

مدار  جمله  از  مدار  هرگونه  از  حساس  تجهیزات  و  ابزار  ایمن  جداسازي  از   12
جایگزین و دستگاه ها از جمله دستگاه براي قفل کردن اطمینان حاصل شود.

13 هرگونه مدار باید در مقابل جریانات اضافه بار و آسیب به سیستم محافظت شود 
از سیستم در برابر حریق هاي کوچک نگهداري شود.

باید از منبع برق  14 مدارات اضافی یا تجهیزات برقی اضافی و غیرقابل استفاده 
قطع شود. 

چکمه هاي  و  الستیکی  دستکش هاي  جمله  از  فردي  محافظت  تجهیزات   15
پالستیکی باید در زمانی که خطر شوک الکتریکی وجود دارد استفاده شود و باید 
نسبت به فراهم کردن تمام تجهیزات حفاظتی در مقابل خطر توجه الزم درنظر 

گرفته شود.
16 براي حفاظت در برابر تماس با تجهیزات بدون عایق باید مطابق موارد عنوان 

شده در زیر عمل کرد: 
- قرار دادن بخش هاي بدون عایق در مکان دور از دسترس 

- حصار کشی مناسب در اطراف تجهیزات بدون عایق 
- تاجایی که امکان پذیر است کار نکردن بر روي تجهیزات بدون عایق
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17 جعبه هایی براي مدارهاي بدون عایق باید درنظر گرفته شود و فقط اشخاص 
داراي صالحیت مي توانند جعبه را جابه جا کنند.

18 فیوزهاي مناسب باید در هر مدار براي محدود کردن جریان در یک حد متعادل 
و ایمن براي کابل و یا تجهیزات تعبیه شود.

19 در جایی که فیوزها استفاده مي شود باید عالمت گذاري مشخص که نشان دهنده 
میزان جریان مجاز است به درستی نصب و میزان ظرفیت آنها مشخص شود. تعویض 

فیوزها باید براي اصالح میزان جریان انجام شود.
20 فقط اشخاص داراي صالحیت باید فیوزها را تعویض کنند. 

21  ابزارهاي مؤثر از جمله ابزار تعویض فیوز باید براي اطمینان از در معرض خطر 
نبودن اشخاصی که فیوزها را نصب و یا جدا مي کنند استفاده شود به طور ویژه در 

بخش هایی که فاقد عایق بندي مي باشد.
22 به طور عموم نباید امکان جداسازي و یا نصب فیوزها در مدار وجود داشته باشد 

مگر اینکه پتانسیل آن قطع شده باشد.
23 نکات ارائه شده در زیر باید در مکان مناسب ارائه شود: 

- نکات هشداردهنده براي جلوگیري از وارد شدن اشخاص متفرقه به اتاق تجهیزات 
الکتریکی، دست زدن به تابلوي برق و یا جابه جایی آن و یا مداخله در دستگاه هاي 

الکتریکی
دیگر حوادث  یا  و  برق گرفتگی  حادثه  که  مواقعی  در  ویژه  نکات هشداردهنده   -

خطرناک رخ مي دهد تهیه گزارش در هنگام رخ دادن حوادث
نکات هشداردهنده ویژه در خصوص ولتاژ موجود در تجهیزات یا رشته سیم ها

- نکات هشداردهنده در مورد استفاده از فندک در مجاورت اتاق باتري 
تجهیزات  به  مربوط  تجهیزات  اتاق  به  باید  صالحیت  داراي  اشخاص  فقط   24

الکتریکی بدون عایق وارد شوند و یا به تابلوي برق دسترسی داشته باشند.
25 هیچ گونه کار خطرناکی در نزدیکی رشته سیم و یا تأسیسات برقی تا زمانی 
که پتانسیل آنها قطع نشده است نباید انجام شود و عالمت هاي هشداردهنده باید 

برروي تجهیزات نصب شود.
26 درصورتی که کانداکتور در نزدیکی محل کار قرار داشته باشد و قطع کردن 
باید درنظر گرفته شود.  با آن  پتانسیل آن امکان پذیر نباشد دقت ویژه براي کار 

افسر مسئول باید نظارت کافی بر عملیات داشته باشد.
27 قبل از اینکه جریان ذخیره شود افسر مهندس باید مطمئن شود که دریانوردان 

در موقعیت خطرناکی قرار نگرفته باشند.
28 بعد از اینکه کار بر روي تجهیزات الکتریکی انجام شد جریان برق باید توسط 

شخص ماهر و داراي صالحیت و یا براساس دستورات دوباره روشن شود.
انجام است اگر اتصاالت  28 در زمانی که تعمیرات به وسیله افسر مسئول درحال 
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به صورت موقت برقرار شود باید میزان کافی جریان و ولتاژ را داشته باشد.
30 دریانوردانی که صالحیت الزم براي کار با تجهیزات الکتریکی را ندارند نباید 

هرگز اقدام به نصب و یا تعویض کردن تجهیزات موجود کنند.
الکتریکی،  تجهیزات  فهرست مشخص شده  باید  برق  توزیع  تابلوهاي  برروي   31
خروجی محل اتصال برق مشخص شود و تجهیزات در هرکدام از تابلوهاي قطع 

کننده مدار یا فیوزها در موقعیت ثابت قرار داده شود.
32 تابلوهاي توزیع برق باید به طور واضح براي نشان دادن ماهیت آنها برچسب زنی 

شود و برروي آن نقشه تابلو توزیع برق توضیح داده شود.
منبع نور قابل حمل، تجهیزات الکتریکی و دیگر تجهیزات متحرک 

1 همه کابل هاي قابل انعطاف باید: 
به اندازه کافی طویل باشد و از میزان جریان مناسب براي اهدافی که درنظر گرفته 

شده برخوردار باشد.
قرار  کمترین خطر  درمعرض  دریانوردان  اینکه  از  اطمینان  و  امنیت  تأمین  براي 

داشته باشند، عایق بندي شوند.
2 هرگونه اتصاالت الکتریکی باید ساختار مناسب با رعایت قابلیت هدایت الکتریکی، 
عایق بندي مناسب، مقاومت و محافظت مکانیکی داشته باشد و به دنبال آن علت نیاز 

به استفاده از چنین تجهیزاتی گزارش شود.
3 کابل ها و رشته سیم ها باید به طور مکانیکی حفاظت شوند و در نقاطی که به هم 
متصل، منشعب و یا به داخل دستگاه ها هدایت شده اند به طور مناسب عایق بندي 

شوند. براي این منظور باید از جعبه هاي مخصوص محل اتصال استفاده شود.
و  یا کلید  قرار گیرد  اتصال  باید در جعبه هاي محل  کابل ها  امکان  4 در صورت 
لحیم کاري،  پیچ کاري،  به وسیله  باید  ضمیمه  تجهیزات  سایر  و  اتصال  پریزهاي 

پرچکاري و جوش سخت درجاي مناسب ثابت شود.

این فصل قوانین عمومي براي وارد شدن و کارکردن در فضاي بسته را عنوان 
می کند. براي اطالعات بیشتردر مورد هشدارهاي درنظر گرفته شده قبل از 
وارد شدن به داخل فضاي بسته خواننده باید به دستورات دریایی درخصوص 
هشدارهاي درنظر گرفته شده قبل از وارد شدن به مخازن و دیگر فضاهاي 
کمیسیون  و  ملی  بهداشت  کمیته  کند.  مطالعه  ایمن  ارزیابی هاي  و  بسته 
آالینده هاي  قرارگیري  معرض  در  استانداردهاي  مورد  در  قوانینی  ایمنی 

موجود در اتمسفر در محیط هاي مربوط به مشاغل را ارائه می کند.

نکته
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دستورالعمل هاي وارد شدن و کار کردن در فضا بسته
قوانین عمومی

1 همه فضاهاي سر بسته براي وارد شدن باید غیر ایمن توصیف شوند مگر اینکه 
از قبل بررسی و آزمایش شده باشند.

2 در صورتی که در فضاي سربسته کاهش اکسیژن غیرقابل پیش بینی باشد تهویه 
باید در این فضاها به وسیله هر نوع تجهیزات مربوط به تهویه انجام شود. همچنین 

این فضاها باید خطرناک عنوان شود و معموالً در اولین فرصت تخلیه شود.
3 در هرگونه فضاي بسته ممکن است کمبود اکسیژن وجود داشته باشد و یا حاوي 
بخارات سمي  و قابل اشتعال، انواع گازها و دود باشد و این وضعیت خطري براي 
سالمتی و یا حیات هر شخصی وارد شونده به این فضا محسوب مي شود. مکان هایی 
که ازنظر جو غیرایمن می باشند در کشتی وجود دارد از جمله مي توان به انبارهاي 
کاال، قسمت هاي پایین کشتی، مخازن، اتاق هاي پمپ کشتی، اتاق کمپرسور، مخازن 
جعبه اي،  تیرهاي  شاه  خالی،  فضاهاي  کشتی،  دهلیزهاي  توازن،  مخازن  سوخت، 
مخازن آب خن و فاضالب، بدنه کابل  ها، بدنه لوله ها، دیگ فشار، قفسه باتری ها، 
دیگ بخار و مخازن مربوط به ذخیره دي اکسید کربن،  هالون ها و دیگر گازهاي 

استفاده شده براي خاموش کردن آتش اشاره کرد.
4 به فضاهاي محدود شده نباید وارد شد به استثناي مواردي که آموزش صریح 
و روشن به وسیله کاپیتان یا افسر مسئول داده شده باشد. درصورتی که این فضا 
فضاي  باشد  دود  یا  و  بخار  گازهاي سمی،  وجود  یا  اکسیژن  کمبود  به  مشکوک 

مربوطه باید خطرناک عنوان شود.
5 اعضاي خدمه بایستی به طور دوره اي درخصوص کمک هاي اولیه و نجات در 

فضاي سربسته آموزش ببینند.
و  عایق بندي  مناسب  به طور  مواد خطرناک  ورود  از  براي جلوگیري  باید  6 فضا 

خطوط لوله و دیگر مجاري خروجی به طور ایمن بسته شود .
7 فضا باید تمیز شود در صورتی که الزم باشد براي جداسازي لجن و یا دیگر مواد 

زائد و براي از بین بردن بخارات خطرناک هشدارهاي ویژه ضروري مي باشد.
8 فضا باید به طور کامل به وسیله وسایل مکانیکی و یا به صورت طبیعی تهویه شود 
و همه گازهاي خطرناک از فضا پاک سازي شود و از عدم کمبود میزان اکسیژن 
کافی در فضا اطمینان حاصل شود. اکسیژن فشرده شده نباید براي تهویه هرگونه 

فضا استفاده شود.
9 افسر نگهبان و یا شخص مسئول برروي پل فرماندهی کشتی، موتورخانه کشتی 
و اتاق کنترل محموله کشتی باید از تهویه مناسب فضا اطالع و آگاهی کافی داشته 
باشد براي مثال هواکش ها خاموش و تجهیزات روشن نباشند و یا دریچه ها باز نباشد.

10 نکات هشدار دهنده مناسب باید بر روي تجهیزات و یا وسایل مربوط به کنترل 
نصب شود. 
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11 در صورتی که وارد شدن به داخل یک فضاي خطرناک انجام شود باید عملیات 
حمل و نقل کاال متوقف شود.

آزمایش فشار هواي فضاي سربسته و محدود شده
1 فقط اشخاص آموزش دیده براي استفاده از تجهیزات آزمایش فشار هواي مجاز 

مي باشند. 
2 تجهیزات باید قبل از استفاده به طور مناسب تنظیم شود.

3 آزمایش فشار هوا باید قبل از وارد شدن و در فواصل زمانی مشخص انجام شده 
باشد. 

4 آزمایش و بررسی فشار هوا قبل از وارد شدن باید به وسیله وسایل کنترل از راه 
دور انجام شود. 

درصورتی که این کار غیر ممکن باشد شخص صالحیت دار باید مطمئن باشد که 
همه تالش ها براي کاهش خطرات درنظر گرفته شده باشد.

5 آزمایش فشار هوا باید در سطوح مختلف انجام شود.
6 تجهیزات پایش گاز براي استفاده کارکنان صرفاً براي فراهم کردن یک هشدار 

در مورد کمبود اکسیژن طراحی شده است.
استفاده از سیستم مجوز کار

1 سیستم مجوز کار باید براي وارد شدن به داخل یک فضا از قبل برنامه ریزي و 
استفاده شود و در صورتی که مشکالت پیش بینی نشده یا خطرات در مدت زمان 
انجام کار رخ دهد کار باید متوقف شود و فضا فوراً تخلیه شود سیستم مجوز فعالیت 
باید  فعالیت  مجوز  شود.  ارزیابی  مجدداً  موقعیت  و  شود  لغو  وضعیت  دراین  باید 

به طور مناسب بعد از ارزیابی مجدد اصالح شود.
2 هر شخصی باید فضایی که مجوز فعالیت آن منقضی شده است ترک کند و از 

ورود مجدد تا زمانی که براي وارد شدن ایمن اعالم نشود جلوگیري شود.
روش ها و برنامه ها قبل از وارد شدن به فضاي محدود

1 نورپردازي در داخل فضاي سربسته باید به اندازه کافی انجام شود. 
2 یک منبع روشنایی باید براي داخل فضا درنظر گرفته شود مگر اینکه کاپیتان 
و یا افسر مسئول این مشکل را رفع کرده باشند و فضا براي وارد شدن ایمن باشد.

3 تیم نجات و تجهیزات الزم نجات باید براي انجام عملیات هاي ضروري دردسترس باشد. 
تجهیزات مربوط به هوش آوري باید فوراً براي استفاده در ورودي فضا در دسترس باشد.

4 فقط به اشخاص باتجربه، اعضاي تیم نجات و یا اشخاص مسئول کار باید اجازه 
وارد شدن داده شود. 

5 تعداد اشخاصی که وارد فضا می شوند باید به اشخاصی که ملزم به انجام کار 
هستند و همچنین اشخاصی که در موقع رخ دادن حوادث مسئول نجات مي باشند، 

محدود شود.



172

6 حداقل یک فرد براي روش هاي وارد شدن به داخل فضا آموزش دیده باشد و 
عملیات واکنشی مناسب در مواقع ضرورت و خطر انجام شود. باید براي وارد شدن 
و ماندن در ورودي فضا آموزش و توضیحات الزم داده شود. سرپرست گروه نباید 
وارد فضا شود. از قبل افسرمسئول توصیه و ترتیباتی براي شخص دیگري به عنوان 

همراه باید درنظر بگیرد.
7 سیستم برقراري ارتباطات باید براي اطمینان از اینکه شخص وارد شده به داخل 
فضا مي تواند تماس خود را با شخص در ورودي فضا حفظ کند از قبل آزمایش شود.

8 سیستم ارتباطات باید بین افسر برروي عرشه و اشخاص مستقر شده در ورودي 
فضا ارتباط برقرار کند.

9 باید بررسی شود که تجهیزات تنفسی قبل از وارد شدن در دسترس باشد. در 
زمانی که حرکت درداخل فضا محدود و یا بیرون آوردن مجروحان مشکل است باید 
استفاده از تجهیزات تنفسی، طناب نجات یا کمربندهاي توسط شخص متخصص 

مورد استفاده قرار بگیرد.
روش ها و برنامه ها در مدت زمان وارد شدن به داخل فضا

1 فضا باید در حالی که اشغال شده است به طور پیوسته تهویه شود. در صورتی که 
سیستم تهویه نقص داشته باشد همه اشخاص باید فوراً فضا را ترک کنند.

2 در زمانی که فضا اشغال شده است فشار هوا باید به طور دور ه اي آزمایش شود و 
هرگونه نابسامانی در شرایط شناسایی شود و همه اشخاص درصورت بروز مشکل 

این فضا را فوراً ترک کنند.
3 در صورتی که مشکالت غیرمترقبه یا خطر جدي رخ دهد کار باید متوقف شود و همه 
اشخاص باید فضا را ترک کنند شرایط در این زمان باید مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد.

اثر نامطلوبی بر  4 در صورتی که هر یک از کارگران در فضا احساس کنند فضا 
آنها گذاشته است باید پیام هایی را به طور منظم براي اشخاصی که در ورودي فضا 

مستقر هستند بفرستند و فوراً فضا را ترک کنند.
5 کمربندهاي نجات جهت کمک کردن به نجات فرد در موقع رخ دادن حوادث 

باید پوشیده شود.
6 زنگ خطر عمومي  باید در مواقع ضروري و رخ دادن حوادث روشن شود تا تیم 

نجات بتوانند فوراً عملیات پشتیبانی را انجام دهند.
تجهیزات بیشتر براي وارد شدن به فضاي غیر ایمن

1 در فضایی که فشار هوا مشکوک تشخیص داده می شود و یا غیرایمن براي وارد 
شدن مي باشد باید همه تالش هاي منطقی براي خارج کردن گاز انجام شود. در 
بر روي  ایمنی و بهداشت کارکنان  صورتی که آزمایش و بررسی در مورد مسائل 
کشتی وجود داشته باشد وارد شدن به داخل این فضاها ممکن است انجام شود. با 

این حال تعداد اشخاص وارد شده به داخل فضا باید محدود شود.
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2 دو ذخیره هوا باید براي تنفس در دسترس باشد به استثناي موارد ضروري و یا 
در جایی که این کار غیر عملی باشد زیرا حرکت در فضا به طور جدي غیر ممکن 
خواهد شد. در صورتی که تغییر کلی محتواي ذخیره شده مشخص و اثبات شود و 

درصورت بروز خطر شخص باید فوراً فضا را ترک کند.
3 هشدارها باید براي حفاظت مستمر از منبع بیرونی هوا در مدت زمان کارکردن 
در فضا به وسیله پوشیدن تجهیزات تنفسی و همچنین توجهات ویژه درمورد منبع 

ذخیره هوا در هنگام کار کردن در موتورخانه درنظر گرفته شود.
4 کمربند نجات در هنگام ورود به داخل فضا باید پوشیده شود. طناب نجات باید 
استفاده شود و درمورد شخصی که در ورودي فضا قرار گرفته است توجهات الزم 
درنظر گرفته شده باشد و این شخص در مورد کمک رسانی به سایر اشخاص از فضاي 
خطرناک آموزش الزم را دیده باشد. درصورتی که تجهیزات باالبر براي عملیات نجات 

الزم باشد در دسترس بودن آن در مواقع ضروري باید تضمین شده باشد.
براي  نوع  هر  از  باید  الکتریکی  تجهیزات  دیگر  و  حمل  قابل  نورپردازي  ابزار   5

استفاده در فضا فراهم شود. 
6 تجهیزات حفاظت فردي باید در جایی که خطر به دلیل وجود مواد شیمیایی، 

مواد مایع، گازها و بخارات وجود دارد، پوشیده شوند.
هوش  بی  شخص  نجات  شانس  افزایش  براي  باید  شده  تنظیم  برنامه هاي   7
و  یک کشتی  براي  اختصاصی  به طور  باید  برنامه  شود.  تهیه  فضاي خطرناک  در 
تجهیزات و نیروي انسانی آن تهیه شود. لزوم تخصیص کارکنان براي کمک کردن 

و یا پشتیبانی در این فضا باید در این برنامه توصیف شود.
قرار  جو  فشار  تحت تأثیر  کارگران  شود  مشخص  فضا  این  در  صورتی که  در   8
گرفته اند شخصی که در ورودي فضا قرار گرفته است با استفاده از سیستم ارتباطی 
مناسب باید زنگ خطر را به صدا درآورد. شخص مستقر شده در ورودي فضا باید 
براي وارد شدن به داخل فضا قبل از اینکه کمک هاي بیشتر از راه برسد تالش کند 
و شخص مسئول در این وضعیت باید گوش به زنگ باشد. تالش براي نجات ممکن 

است بدون پوشیدن تجهیزات تنفسی، کمربند نجات و طناب نجات انجام شود.
برسد و شخص در وضعیت  استفاده  به حد غیرمجاز  9 در صورتی که فشار هوا 
مناسبی نباشد باید فوراً شرایط بررسی شود و ذخیره هوا در فشار مناسب و صحیح 

نگهداري شود.
10 شخصی که از نظر جسمانی در وضعیت مناسبی نباشد باید درصورت امکان 
وقتی شخصی به سختی مجروح شده  به بیرون فضا منتقل شود مخصوصاً  سریعاً 
باشد. کمک هاي اولیه ضروري در رابطه با درمان باید در اولین فرصت اعمال شود. 
در  باید  ممکن  فرصت  اولین  در  مجروحان  هواي  ذخیره  تجدید  مثال  به عنوان 

اولویت قرار گیرد.
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1ـ شرح کار:
 تعمیر و نگهداری 

 نگهداری تجهیزات نجات جان افراد و آتش نشانی؛
 جوشکاری و برشکاری.

2ـ استاندارد عملکرد:
در این واحد یادگیری هنرجو روش ها و مسئولیت های نگهداری و تعمیر کشتی  را فرا مي گیرد و  
روش نگهداری صحیح وسایل نجات جان افراد، وسایل آتش نشانی و وسایل مخابراتی را می آموزد. 

همچنین جوشکاری برق، جوش کاری گاز و برشکاری را به طور مقدماتی یاد مي گیرد.
شاخص ها:

- سطح قطعه کار تمیز و بدون گرد و غبار، زنگ زدگی و چربی باشد.
- برشکاری در خط صاف و لبه های کار بدون براده

-کنترل جوش پس از جوشکاری و شناسایی عیوب جوش 

3ـ شرایط انجام کار،ابزار وتجهیزات:
شرایط: کارگاه جوش کاری با شرایط تهویۀ مناسب و نور کافی.

ابزار و تجهیزات: دستگاه جوشکاری برق- الکترود ـ چکش جوشکاریـ برس سیمی ـ دستگاه 
برش گاز ـ سنگ فرز ـ سنگ سنبادة رومیزی ـ ماسک جوشکاری ـ عینک جوشکاری ـ دستکش 

جوشکاری ـ لباس کار مناسب جوشکاری ـ کفش ایمنی.

4-معیار شایستگی:
نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از3مرحله کارردیف
2تعمیر و نگهداری1
2نگه داری تجهیزات نجات جان افراد و آتش نشانی2

1جوشکاری و برشکاری3
شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات 

زیست محیطی و............................
1- رعایت نکات زیست محیطی؛

و  جوشکاری  انجام  از  پس  محیط  تمیزکاری   -2
براده برداری؛

3- رعایت نکات ایمنی

2

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین  نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی2 است.
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فهرست منابع کتاب عملیات روی کشتی
1  Diesel engine / A. J. WHARTON
2  Motor engineering knowledge for marine engineer’s ،volume 
12 Reed’s marine engineering series
3  Automotive mechanics / William h. Crouse  Donald l. Anglin 
،Ninth edition
4  Question and answers on the marine diesel engine / Stanley g. 
Christensen،
Eighth edition
5  The running and maintenance of marine machinery / j. Cowley
6  General engineering knowledge / D. McGeorge ،Third edition
7  Reeds general engineering knowledge for marine engineers / 
Leslie Jackson  Thomas
D. Morton
8  Marine auxiliary machinery / H. D. McGeorge ، Seventh 
edition
9  Marine auxiliary machinery / David W. Smith ، Sixth edition

جداول مهندسی مکانیک وسترمان
10 Ship Construction/ Seventh edition/by D. J. Eyres & G. J. 
Bruce

11 دایرة المعارف جامع دریایی و بندری/ سازمان بنادر و دریانوردی.
12 http://www.iacs.org.uk

13 برنامه درسی ملی جمهوری اسالمي ایران (13۹1)
14 برنامه درسی رشته ناوبری، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، دفتر تألیف 

کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش. (13۹3)
15 استاندارد شایستگی حرفه رشته ناوبری، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، 

دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش. (13۹2)
16 استاندارد ارزشیابی حرفه رشته ناوبری، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، 

دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش. (13۹2)
و  فنی  رشته های  یادگیری  و  تربیت  بسته  تألیف  و  طراحی  عمل  راهنمای   17
درسی  کتاب های  تألیف  دفتر  آموزشی،  برنامه ریزی  و  پژوهش  سازمان  حرفه ای، 

فنی و حرفه ای و کاردانش. (13۹2)
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مشارکت  کتاب  این  اعتبارسنجی  فرایند  در  که  مؤسساتی  و  ارگان ها 
داشته اند:

1ـ ادارة کل امور دریایی و سازمان های تخصصی بین المللی سازمان بنادر 
و دریانوردی

2ـ مؤسسۀ آموزشی کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران؛
3ـ نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسالمی ایران؛

4ـ نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران؛
۵  ـ مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران؛

6  ـ دبیرخانۀ کشوری هنرستان های علوم و فنون دریایی.
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