
رشتۀ ماشین های کشاورزی
گروه کشاورزی و غذا

شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش

پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم
 دورۀ دوم متوسطه

کتاب همراه هنرجو



ISBN   978   -   964  -  05  -3141-9      978 - 964 -05 -3141-9 شابک

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي

برنامه ریزی  و  به سازمان پژوهش  این کتاب متعلق  کلیه حقوق مادی و معنوی 
اجزای آن  و  از کتاب  استفاده  پرورش است و هرگونه  و  آموزش  وزارت  آموزشی 
به صورت چاپی و الکترونیکـی و ارائه در پایگاه های مجازی، نمایش، اقتباس، تلخیص، 
تبدیل، ترجمه، عکس برداری، نقاشی، تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع، بدون 
کسب مجوز از این سازمان، ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.

کتاب همراه هنرجو )رشتۀ ماشین های کشاورزی( ـ 210385                                      نام کتاب:       
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی                                  پدیدآورنده:   

دفتر تألیف کتاب هاي درسي فنی و حرفه ای و    کاردانش  مدیریت برنامه ریزی درسی و تألیف:    
مریخ، هوشنگ سرداربنده، محسن   قاسمی،    بیرجندی، فرشید  داودی،   مجید  مجید  شناسه افزوده برنامه ریزی و تألیف: 
حسین احمدی،  جـالل کـفـاشان،  علـی حاج   احمد      )اعضای شورای برنامه ریزی(
                                                       مجید داودی،     مجید بیرجندی، حمید تقی پورارمکی،  امیربهادر بهادران  ) اعضای
                                                         گروه تألیف، بخش تخصصی( ـ  ابراهیم آزاد ،  مهدی اسماعیلی،  حسن آقا بابایی، 

                                                         محمد کفاشان، افشار بهمنی )بخش مشترک( 
ادارۀ کّل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی            مدیریت آماده سازی هنری:   

جواد  صفری  )مدیر هنری(  ـ  شهرزاد قنبری )صفحه آرا(             شناسه افزوده آماده سازی: 
ـ ساختمان شمارۀ 4 آموزش  و  پرورش  )شهیدموسوي( تهران:خیابان ایرانشهر شمالي                               نشانی سازمان:  

ـ 88831161 ، دورنگار: 88309266،  کد پستي: 1584747359  تلفن:9 
    www.irtextbook.ir و www.chap.sch.ir  :وبگاه  

ـ کیلومتر 17 جادۀ مخصوص  تهران  ایران :  درسي  کتاب هاي  نشر  و  شرکت چاپ                                              ناشر:  
کرج ـ خیابان61 )داروپخش( تلفن:5 ـ44985161، دورنگار: 44985160، 

صندوق پستي: 139ـ 37515  
                                       چاپخانه:   شرکت چاپ و نشر کتاب هاي درسي ایران »   سهامي خاص«

چاپ اول 1397               سال انتشار و نوبت چاپ:   



شما عزیزان کوشش کنید که از این وابستگی بیرون آیید و احتیاجات کشور 
خودتان را برآورده سازید، از نیروی انسانی ایمانی خودتان غافل نباشید و از 

اتکای به اجانب بپرهیزید.
َس ِسّره الّشریف( امام خمینی )قدِّ



 فصل 1 : شایستگی های پایه فنی                                          ......................................  1

 فصل2 : یادگیری مادام العمر                                           ...................................... 31

  فصل3 : دانش فنی، اصول، قواعد و قوانین و مقررات               ......................................   61 

 فصل4 :  فناوری، استانداردها و تجهیزات                              ......................................    93 

 فصل 5 :  ایمنی، بهداشت و ارگونومی                                   .....................................   153

   فصل6   : شایستگی های غیرفنی                                              ......................................  183

 منابع                                                                            ......................................   215

فهرست



سخنی با هنرجویان عزیز

هنرجوی گرامی؛ کتاب همراه از اجزای بستۀ آموزشی می باشد که در نظام جدید آموزشی طراحی، تألیف و در جهت 
تقویت اعتماد به نفس و ایجاد انگیزه و کاهش حافظه محوری در نظر گرفته شده است. این کتاب شامل بخش های:

2  یادگیری مادام العمر حرفه ای و فناوری اطالعات 1  شایستگی های پایه                                    
4  فناوری ها، استانداردها و تجهیزات 3  دانش فنی، اصول، قواعد، قوانین و مقررات        

6  شایستگی های غیرفنی است.  5  ایمنی، بهداشت و ارگونومی                          
تصویر زیر اطالعات مناسبی در خصوص این کتاب به شما ارائه می دهد:

استفاده از محتوای کتاب همراه هنرجو در هنگام امتحان و ارزشیابی از تمامی دروس شایستگی ضروری است.

سازماندهی محتوای کتاب حاضر به صورت یکپارچه برای سه سال هنرستان تدوین شده است. بنابراین تا پایان 
دوره متوسطه و در تداوم آن استفاده در محیط کار واقعی، در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید.

دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش

کتاب همراه 
هنرجو

زمان استفاده 
توسط هنرجو

هنگام یادگیری
هنگام ارزشیابی و امتحانات

هنگام انجام کار واقعی در محیط کار

هدف

برای کدام 
دروس

ویژگی کتاب

اجزا

کاهش اضطراب در ارزشیابی و 
حافظه محوری

در  درسی  کتب  به  وابستگی  کاهش 
کارهای عملی

اهداف  ارزشیابی  و  سنجش  تسهیل 
اصلی

بهبود زمان یاددهیـ  یادگیری

ایجاد فرصت برای پیوند نظر و عمل

استانداردسازی و ایجاد زبان مشترک

کمک به تحقق یادگیری مادام العمر

کاهش حجم کتاب درسی
پیوند دادن دروس مختلف رشته

منابع  از  استفاده  فرهنگ  اشاعه 
اطالعاتی

دروس خوشه شایستگی های 
پایه )مانند ریاضی و…(

دروس خوشه شایستگی های 
غیرفنی )مانند الزامات محیط 
کار و…(

دروس خوشه شایستگی های 
فنی مانند )دانش فنی پایه، 
ـ 1 و…( کارگاه 12

یک کتاب برای کل دوره متوسطه 
پس از استقرار کامل نظام جدید

قطع رقعی

دارای بخش های مستقل از کتاب 
درسی

روابط و فرمول ها
جدول های کاربردی
ایمنی بهداشت و ارگونومی
استانداردها و کدها
توسعه حرفه ای
اصطالحات، مفاهیم و اصول
برگه های مشخصات متن 
تنظیمات دستگاه ها



 

عناوین دروس شایستگی در رشته های فنی و حرفه ای

 دروس شایستگی پایه:
1 ریاضی 1و2و3 
4 زیست شناسی 

5 شیمی
6 فیزیک

 دروس شایستگی غیرفنی:
1 الزامات محیط کار

2 کارگاه نوآوری و کارآفرینی
3 کاربرد فناوری های نوین

 
4 مدیریت تولید 
5 اخالق حرفه ای

 دروس شایستگی های فنی:
1 دانش فنی پایه 

2 دانش فنی تخصصی
3 شش کارگاه تخصصی 8 ساعته 

در پایه های 10و11و12
9 کارآموزی

ساختار دروس فنی و حرفه ای

 هر درس شایستگی، شامل 5 پودمان است که هر پودمان نیز شامل 1 یا 
2 شایستگی )واحد یادگیری( می باشد.

 در دروس کارگاهی هر پودمان معرف یک شغل در محیط کار است.
 ارزشیابی هر پودمان به صورت مستقل انجام می شود و اگر در پودمانی 

ارزشیابی می شود. نمره قبولی کسب نگردد تنها همان پودمان مجدداً 

دروس شایستگی  در رشته های فنی و حرفه ای

12345

درس

شایستگی پودمان



 

آموزش و تربيت  بر اساس شايستگي

 انجام دادن درست كار در زمان درست با روش درست را شايستگي 
گويند.

 به توانايي انجام كار بر اساس استاندارد نيز شايستگي گويند.
 شايستگي بايستي بر اساس تفكر، ايمان ، علم، عمل و اخالق باشد.  

 در انجام كارها به صورت شايسته بايستي به خدا، خود، خلق و خلقت 
همزمان توجه داشت.

 انواع شايستگي عبارتست از: عمومي ، غيرفني و فني )پايه و تخصصي(
 هدف آموزش و تربيت كسب شايستگي ها است. 

 جهت درك و عمل براي بهبود مستمر موقعيت خود، بايد شايستگي ها 
را كسب كرد. 

 همواره در هدف گذاري، يادگيري و ارزشيابي، تأكيد بر كسب شايستگی 
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فصل 1
شایستگی های پایه فنی



2

                        مجموعه ها                                                 اتحاد ها

(x+y)2=x2+2xy+y2  

(x-y)2=x2-2xy+y2  

(x+a)(x+b)=x2 +(a+b)x+ab  

(x+y)3=x3 + 3x2y+3xy2 +y3  

(x-y)3=x3 - 3x2y+3xy2 -y3  

x2-y2=(x-y) (x+y)  

x3-y3=(x-y) (x2+xy+y2)  

x3+y3=(x+y) (x2-xy+y2)  

نمایش مجموعه به صورت بازه

نمایش مجموعهنمایش روی محورنمایش بازه

[a,b]a b{x∈ |a ≤ x ≤ b}

(a,b]a b{x∈ |a < x ≤ b}

[a,b)a b{x∈ |a ≤ x < b}

(a,b)a b{x∈ |a < x < b}

(a,+∞)a +{x∈ |a < x}

(-∞,b]b-{x∈ |x ≤ b}

A
A BB

A B

A B

A B

,A B B A⊆ ⊄

A B−

B A−

A B

A B

اشتراک دو مجموعه

تفاضل دو مجموعه

زیر مجموعه

اجتماع دو مجموعه

ریاضی
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   A=L2

e . L= 2

L        طول ضلع
e        قطر
A        مساحت

مربع

A=L.bb        ارتفاع
L        طول ضلع
A          مساحت

لوزی

e L b= +2 2

A=L.b

e       قطر
b       عرض
L        طول 
A        مساحت

مستطیل

A=L.bl        طول
b       عرض
A        مساحت

متوازی االضالع

m
L LL +

= 1 2

2

mA l .b=

L LA .b+= 1 2

2

A        مساحت
L1    طول قاعده بزرگ
L2    طول قاعده بزرگ
Lm طول متوسط
b        عرض 

ذوزنقه

L . bA =
2

A         مساحت
L        طول قاعده
b        ارتفاع  

مثلث

m
D dd +=

2

A=π.dm.b

A (D d )π= −2 2

4

A        مساحت
D    قطر خارجی    
d    قطر داخلی    
dm  قطر متوسط
b          عرض

حلقه دایره ای

U .(D d)π= +
2

.D.dA π=
4

A      مساحت 
D    قطر بزرگ       
d     قطر کوچک    
U       محیط 

بیضی
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AO=6L2

V=L3

AO      مساحت 
L        طول ضلع
V        حجم

مکعب

V=L.b.h
AO=2.(L.b + L.h + b.h)

b       عرض
h      ارتفاع
AO      مساحت 
L        طول قاعده
V        حجم

مکعب مستطیل

Au=π.d.h

.dV .hπ=
2

2
.dA .d.h π= π +

2

0 2
4

Am مساحت جانبی
h      ارتفاع
V        حجم
AO      مساحت 

استوانه

L.b.hV =
3

s
b

= +
2

1 4
L

s
lh h= +
2

2

4

h      ارتفاع
hs     ارتفاع وجه 
b       عرض قاعده
L1     طول یال            
L       طول قاعده 
V        حجم

هرم منتظم

s
dh h= +

2
2

4

s
M

.d.hA π=
2

.d hV .π=
2

4 3

V        حجم
d        قطر
h      ارتفاع
hs     طول یال 
AM مساحت جانبی

مخروط

A0=π.d2

.dV π=
3

6

AO      مساحت 
V        حجم
d         قطر کره

کره
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نسبت و تناسب
 در حالت کلی، دو نسبت a به b و c به d مساوی اند، هرگاه برای یک عدد مانند k داشته باشیم:  1

 c=kd و  a=kd  یا    a c k
b d

= =         

ثابت 

 نسبت و تناسب
داشته   kمساوی اند، هر گاه برای یک عدد مانند dبه  cو  bبه  a( در حالت کلی، دو نسبت 1

 باشیم:

c kd    و   a kb    ای      a c k
b d
  

kمقادیر متناظر دو کمیت باشند که با هم رابطه معکوس دارند، مقدار  bو  a( اگر 2 a b  
 دو مقدار متناظر از همین کمیت باشند، داریم: dو  cثابت است و اگر 

kc
b


و      

kc
d


kیا        a b c d    

 ( خواص عملیات:3
 در عبارت های زیر، فرض بر آن است که مخرج ها مخالف صفر هستند.

1a a
b b
 

 
a cac
b b

 
 

 0a ca c
b cb
 

 
a a a
b b b


  

 

a b a b
c c c


 
 

a c ac
b d bd
 

 

a
adb

c bc
d



 

aتساوی  c
b d
  معادل است باa d b c   

 های آندرصد و کاربرد
 دهد.بین مقدار اولیه، درصدی از مقدار اولیه و مقدار نهایی را نشان می رابطة( معادله درصد: 1

b x a 

   
 
 ( درصد تغییر: برای هر کمیتی مقدار 2
 
 

مقدار 
 اولیه

درصد به 
صورت 

عدد 
اعشاری 

 کسری

مقدار 
 نهایی

 اگر a و b مقادیر متناظر دو کمیت باشند که با هم رابطه معکوس دارند، مقدار 2
است و اگر c و d دو مقدار متناظر دیگر از همین کمیت باشند، داریم:

ka
d

=  و  kc
d

= k = a ×b = c ×d  یا  

3 خواص عملیات

در عبارت های زیر، فرض بر آن است که مخرج ها مخالف صفر هستند.

a a
b b

= × 1a cac
b b

× =a ca (c )
b cb

= ≠0

a a a
b b b

−− = =
−

a b a b
c c c
+ = +

a c ac
b d bd

× =

a
adb

c bc
d

=

 a × d = b × c معادل است با  a c
b d

= تساوی 

درصد و کاربردهای آن 

 معادله درصد: رابطة بین مقدار اولیه، درصدی از مقدار اولیه و مقدار نهایی را نشان می دهد. 1

مقدار اولیه

درصد به صورت عدد 
اعشاري / کسري  

مقدار نهایي

 درصد تغییر: برای هر کمیتی مقدار 2

مقداراولیه  ـ مقدار نهایي
مقدار اولیه 

100=
میزان تفاوت در مقدار

مقدار اولیه 
نسبت تغییر =100

 
100

را درصد تغییر آن کمیت می نامند.
درصد تغییر می تواند منفی هم باشد که به معنای کاهش است.
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معادله درجه دوم
ax2 + bx + c = 0

bx ,x
a

bb ac x ,x
a

 − ± ∆∆ > ⇒ =


−∆ = − ∆ = ⇒ =


∆ < ⇒



1 2

2
1 2

0
2

4 0
2

0 معادله ریشه ندارد

نامعادله درجه دوم
نامساوی هایی به صورت ax2+bx+c ≤0 یا ax2+bx+c ≥0 که در آن c ، b ، a اعداد داده حقیقی 
هستند (a   ≠0) را نامعادله درجه دوم می نامند. مقدارهایی از x که نامعادله را به یک نامساوی 

درست تبدیل می کنند، جواب های نامعادله می نامند.

توان و ریشه یابی

/n na a=1

nm/n m mna a ( a )= =

n n nna ( a ) a= =
n n na b ab=

m n mna a=

n
n

n
a a (b )

bb
= ≠0

am × an = am+n

m m
m n

n n m n
a aa (a )
a a a

−
−= = ≠1 0

m n mn(a ) a=
n n

n n n
n

a a(ab) a b , (b )
b b

 = = ≠  
0

a (a )= ≠0 1 0

n
na (a )

a
− = ≠1 0

مثلثات
 یکی از حاالت تشابه دو مثلث، تساوی زاویه های آن دو مثلث می باشد. 1

ABC داریم:  رابطه فیثاغورس: در مثلث قائم الزاویة  2
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3 نسبت های مثلثاتی یک زاویه تند: 

را در نظر بگیرید. بنا به تعریف داریم:  ABC زاویه تند  در مثلث قائم الزاویه

tan

sin

cos

α

α

α

α

=

=

=

BC
AC

BC
AB

AC
AB

tan

sin

cos

α

α

α

α

=

=

=

BC
AC

BC
AB

AC
AB

 α طول ضلع روبه روي زاویه
α طول ضلع مجاور زاویه

α طول ضلع روبه روي زاویه
وتر

 α طول ضلع مجاور زاویه
وتر

 روابط بین نسبت های مثلثاتی: 4

    tan α =  sin α 
  cos α (ب                       الف) 

sin(π  -  θ) = sinθ cos(π  -  θ) = -cosθ  tan(π  -  θ) = -tanθ 

sin(π  +  θ) = -sinθ cos(π  +  θ) = -cosθ tan(π  +  θ) = tanθ

sin(-  θ) = -sinθ  cos(-  θ) = cosθ  tan(-  θ) = -tanθ

sin(2π  +  θ) = sinθ cos(2π  +  θ) = cosθ tan(2π  +  θ) = tanθ

sin(2π  -  θ) = -sinθ cos(2π  -  θ) = cosθ tan(2π  -  θ) = -tanθ

cot Atan Acos Asin A
 Angle A in

radians

 Angle A in

degrees

∞010000

+2 3−2 3( )+1 6 2
4( )−1 6 2

4

π
2150

3
1 3
3

1 3
2

1
2

π
6300

11
1 2
2

1 2
2

π
4450

1 3
33

1
2

1 3
2

π
3600

−2 3+2 3( )−1 6 2
4

( )+1 6 2
4

π5
12750

0∞01
π
2900

LR (رادیان)
r

=  

L D
r

π=
180

(درجه) 

(درجه) D R=
180
π  

 π   = 3/14
L

r
R



8

cot Atan Acos Asin A
 Angle A in

radians

 Angle A in

degrees

- ) −2 3 )- ) +2 3 )- ( )−1 6 2
4

( )+1 6 2
4

π7
121050

- 1 3
3- 3- 1

2

1 3
2

π2
31200

-1-1- 1 2
2

1 2
2

π3
41350

- 3- 1 3
3

- 1 3
2

1
2

π5
61500

( )− +2 3( )− −2 3- ( )+1 6 2
4

( )−1 6 2
4

π11
121650

∞0-10π1800

 لگاریتم و خواص آن:
 b  =  ac :به گونه ای باشند که c و b یک عدد حقیقی مثبت مخالف 1 باشد و اعداد حقیقی a اگر

آنگاه c را لگاریتم b در مبنای a می نامند و با logab نشان می دهند. به عبارت دیگر داریم:
logab = c

 فقط اعداد مثبت لگاریتم دارند، یعنی عبارت logab فقط برای b>0 تعریف می شود.
 براي b, c >0 داریم:                                                           

 log(bc) = logb + logc

 در حالت کلي: براي هر a, b >0 داریم:                                 
log(a+b) ≠ loga + logb 

blog براي b, c >0 داریم:                                                           log b log c
c

= −
  

 در حالت کلي: براي هر a, b >0 داریم:
log(a-b) ≠ loga - logb  

logbx = xlogb براي b >0 و هر عدد حقیقی x داریم:      

 براي a, b >0 و a  ≠1 داریم:               
a

log blog b
log a

=
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 آمار توصیفی:
 نمودار پراکنش دو کمیت، مجموعه اي از نقاط در صفحه مختصات است که طول و عرض هر 

نقطه، داده هاي مربوط به اندازه گیري های متناظر دو کمیت است.
 x و y دو کمیت مرتبط هستند. اگر مقادیر این دو کمیت براي برخي از xها در یک بازه، مشخص 
باشد، پیش بیني مقادیر y به ازاي xهاي مشخص در این بازه به کمک خط برازش را درون یابي و  

پیش بیني مقادیر y به ازاي xهاي مشخص در خارج از این بازه را برون یابي مي نامند.
 پس از مرتب کردن مقادیر داده ها، عددی را که تعداد داده های قبل از آن با تعداد داده های بعد 

از آن برابر است را میانه می نامند.
 نمودار جعبه اي

Q 1 Q 3M بیشترین داده

چارک اول چارک سوم

کمترین داده

میانه

 نمودارها و منحنی ها

y = mx + b

y2 = 4px      )p  >0)

y = ax3      )a  >0)

y = ax2 + bx + c     )a  >0)

x2 = 4py      )p  >0)

y = ax4      )a  >0)

y = ax2 + bx + c     )a  <0)

y = bx       )b >1)

x2 + y2 = a2

y = b-x       )b >1)

x y
= =

a b

2 2

2 2 1
y x

= =
2 2

= =
a b2 2

1

x
by log=

y = a  sin )bx + c)
(a >0 , c >0)

y = a cos )bx + c)
(a >0 , c >0)

y = a  tan  x
(a >0)
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 حد تابع

x a x a
lim f (x) A lim g(x) B.

→ →
= = اگر ⇐   

x a x a x a
lim k k lim[k.f (x)] k. lim f (x) k.A.

→ → →
= = و=

 

x a x a x a
lim[f (x) g(x)] lim f (x) lim g(x) A B

→ → →
± = ± = ±

 

x a x a x a
lim[f (x).g(x)] [lim f (x)].[ lim g(x)] A.B

→ → →
= =

 

x a
x a

x a

lim f (x)f (x) Alim B
g(x) lim g(x) B

→
→

→

= = ≠0
 

x a
p(x) lim p(x) p(a).

→
⇒  چند جمله ای باشد=

 

k k k

x a x a
lim[f (x)] [lim f (x)] A .

→ →
= =

 
 پیوستگی و ناپیوستگی تابع ها

تابع f و یک نقطة a از دامنة آن را درنظر بگیرید. گوییم تابع f در نقطة a پیوسته است، هرگاه 
حد f در a موجود باشد و

x a
lim f (x) f (a)

→
=

در غیر این صورت گوییم تابع f در نقطة a ناپیوسته است. اگر تابعی در همه نقاط دامنة خود 
پیوسته باشد، آن را تابعی پیوسته می نامند.
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 مشتق و شیب خط مماس بر نمودار تابع

فرض کنید تابع f در نقطة a از دامنة خود مشتق پذیر باشد. در این صورت، f  ′(a) نشان دهندۀ 

 است. a
M

f (a)
 

=  
 

شیب خط مماس بر نمودار این تابع در نقطة 

( )f a
M

a
θ

tan ( )f a′θ =

مشتق تابع

tan h

f (x h) f (x )
m lim

h→

+ −
= 1 1

0  

h

f (x h) f (x)f (x) lim
h→

+ −′ =
0  

f(x) =k                  f  ′(x) =0.  

f(x) =xn                  f  ′(x) =nxn-1  

f(x) =k.g(x)           f  ′(x) =k.g′)x)  

f(x) =u(x) ± v(x)    f  ′(x) =u′)x) ± v′)x).  

f(x) =u(x).v(x)     f  ′(x)=u(x).v′)x)+v(x).u′)x).  

f(x) =u(x)/v(x)     v(x).u (x) u(x).v (x)f (x) .
[v(x)]

′ ′−′ = 2  

y=f [g(x)]            dy f [g(x)].g (x).
dx

′ ′=  
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اندازه گیری و دستگاه بین المللی یکاها
کمیت های اصلی و یکای آنها

نماد یکانام یکاکمیت

mمترطول

kgکیلوگرمجرم

sثانیهزمان

Kکلویندما

molمولمقدار ماده

Aآمپرجریان الکتریکی

cdکندال (شمع)شدت روشنایی

یکای فرعی

یکای فرعییکای SIکمیت

m/sm/sتندی و سرعت

m/s2m/s2شتاب

kg.m/s2نیوتون (N)نیرو

kg/ms2پاسکال (Pa)فشار

kgm2/s2ژول (J)انرژی

مقادیر تقریبی برخی طول های اندازه گیری شده

m جسم                                                                       طولm جسم                                                          طول

فاصله منظومه شمسی تا نزدیک ترین کهکشان          1021×2/8 

فاصله منظومه شمسی تا نزدیک ترین ستاره               1016×4

یک سال نوری                                                   1015×9

شعاع مدار میانگین زمین به دور خورشید              1011×1/50

فاصله میانگین ماه از زمین                                 108×3/84

فاصله میانگین زمین                                        106×6/40

فاصله ماهواره های مخابراتی از زمین                       107×3/6

 طول زمین فوتبال                                         101×9
 طول بدن نوعی مگس                                   10-3×5
 اندازه ذرات کوچک گرد و خاک                         10-4×1
اندازه یاخته های بیشتر موجودات زنده                10-5×1
اندازه بیشتر میکروب ها                            10-6×0/2-2
قطر اتم هیدروژن                                    10-10×1/06

قطر هسته اتم هیدروژن (قطر پروتون)           10-15×1/75

فیزیک
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مقادیر تقریبی برخی جرم های اندازه گیری شده

)kg( جسم                                                        جرم)kg( جسم                                                         جرم

عالم قابل مشاهده                                     1052×1
7×1041                                                                   کهکشان راه شیری 
خورشید                                                1030×2
زمین                                                    1024×6
ماه                                                   1022×7/34
کوسه                                                      103×1

انسان                                                    101×7
قورباغه                                                  10-1×1
پشه                                                     10-5×1
1×10-15                                                                                           باکتری 
1/6×10-27                                                                       هیدروژن  اتم 
9/11×10-31                                                                                 الکترون 

مقادیر تقریبی برخی از بازه های اندازه گیری شده

بازۀ زمانی                                                    ثانیه

سن عالم                                               1017×5
1/43×1017                                                                             سن زمین 
2×109                                                            انسان  میانگین عمر یک 
یک سال                                            107×3/15
یک روز                                                104×8/6
8×10-1                                         قلب  عادی  ضربان  دو  بین  زمان 

واحدهای اندازه گیری انگلیسی

1 واحدهای اندازه گیری طول

(mm)میلی متر 25/4=(cm) سانتی متر2/54= (in) اینچ 1
(in) اینچ 12= (ft)فوت 1
≅ (in) اینچ 36=(ft) فوت 3= (yd) یارد 1 (cm) سانتی متر 90
(m) متر 1609/344= (in) اینچ 63360=(ft) فوت 5280= (mil) مایل خشکی 1
≅  مایل دریایی 1 ≅ فوت 6080  (m) متر 1853
≅  مایل دریایی 1 مایل خشکی 1/15
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ضریب تبدیل )با تقریب کمتر از 0/01(بهبرای تبدیل از
1/61کیلومترمایل
2/54سانتی متراینچ
0/31مترفوت
0/91متریارد 
0/62مایلکیلومتر
0/39اینچسانتی متر

3/28فوتمتر
1/09یاردمتر

 واحدهای اندازه گیری جرم 2

≅ (oz) اونس 1 (oz) اونس 0/035 = (g) گرم 1(g) گرم 28 
 (oz)  اونس 16 = (lb) پوند 1 ≅ 450 (g)1 کیلوگرم (kg) ≅ (oz) اونس 35/27 
≅ (T) تن 1  ≅ (lb) پوند 1(lb) پوند 2200 (kg) کیلوگرم 0/45 

 واحدهای اندازه گیری حجم 3

(ml) میلی لیتر 5 = (tsp) قاشق چایخوری 1
(ml) میلی لیتر 15 = (tbsp) قاشق سوپ خوری 1
(ml) میلی لیتر 240 = (c) فنجان 1

SI پیشوندهای مورد استفاده در دستگاه

نمادپیشوندضریبنمادپیشوندضریب

yیوکتو Y 10-24یوتا 1024 

zِزپتوZ10-21ِزتا1021

aاَتوE10-18اِگزا1018

fفِمتوP 10-15پِتا1015 

pپیکوT10-12تِرا1012

nنانوG10-9گیگا (جیگا)109

µمیکروM10-6ِمگا106

mمیلیk10-3کیلو103

cسانتیh10-2ِهکتو102

dِدسیda10-1ِدکا101
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اهرم ها

مزیت مکانیکی

 = مزیت مکانیکی
بازوی محرک

__________
بازوی مقاوم

 = 
اندازه نیروی مقاوم

_____________
اندازه نیروی محرک

 

1 متر

1 دسی متر

1 سانتی متر

1 میلی متر

پیشوندهای کوچک کننده یکای متر

F2

F1

گشتاور نیروی ساعتگرد  = گشتاور نیروی پاد ساعتگرد
 d2×f2  = d1×f1

d2 d1
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فرمول 

)معادله، رابطه(
کاربرد

جریان مقاومت های موازی

ولتاژ مقاومت هاي موازي

   
مقاومت معادل مقاومت های موازی

فشار و ارتباط آن با نیروی عمودی و سطح تماس

اختالف فشار دو نقطه شاره ساکن

فشار یک نقطه شاره ساکن

اصل پاسکال

 
m
vρ چگالی=

چگالی نسبی

رابطه دما در مقیاس سلسیوس و مقیاس فارنهایت

رابطه دما در مقیاس سلسیوس و مقیاس کلوین 

رابطه دما در مقیاس فارنهایت و مقیاس کلوین

مقدار گرمای داده شده به یک جسم

تعادل گرمایی

گرمای منتقل شده از طریق رسانش

انبساط خطی

انبساط سطحی

انبساط حجمی
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فرمول 

)معادله، رابطه(
کاربرد

فرمول 

)معادله، رابطه(
کاربرد

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

wgبازه زمانی w mgm= → نیروی وزن=

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

جابجایی

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

بیشینه نیروی اصطکاک 
ایستایی

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

سرعت متوسط

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

نیروی اصطکاک جنبشی

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR شتاب متوسط 
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

رابطة مکان زمان 
حرکت یکنواخت

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

شدت جریان الکتریکی 
متوسط

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

شتاب متوسط

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

قانون اهم

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

شتاب لحظه ای 
حرکت با شتاب ثابت

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

مقاومت رساناهای فلزی در 
دمای ثابت

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

رابطه سرعت زمان 
حرکت با شتاب ثابت

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

انرژی الکتریکی مصرفی

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

سرعت متوسط در 
حرکت با شتاب ثابت

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

توان مصرفی

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

رابطه مستقل از زمان 
در حرکت با شتاب 

ثابت

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

جریان مقاومت های  متوالی 
(سری)

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

رابطه جابه جایی در 
حرکت با شتاب ثابت

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

ولتاژ مقاوت های متوالی 
(سری)

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR شتاب متوسط 
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

قانون دوم نیوتن

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

مقاومت معادل مقاومت های 
متوالی (سری)
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خطای صفر 
مثبت

خطای صفر 
منفی

بدون خطای 
صفر

19/62ml
19/70ml
19/82ml

خطای سیستماتیک

تکرار زیاد 
اندازه گیری و 

میانگین گیری کردن

استفاده از ابزار با 
قدرت تفکیک باالتر

بهبود روش انجام 
آزمایش

کالیبره کردن وسیله 
اندازه گیری

بهبود روش 
اندازه گیری

1ـ پایین بودن 
قدرت تفکیک وسیله
2ـ کم بودن تعداد 
نمونه ها /  اندازه گیری ها
3ـ نوسانات آماری 
در اندازه گیری های 

یک  شخص

1ـ کالیبره نبودن 
وسایل اندازه گیری

2ـ خطای صفر وسیله 
اندازه گیری

3ـ وسیله اندازه گیری 
نامناسب

4ـ روش اندازه گیری 
ناصحیح

غیر قابل پیش بینیدقت  اندازه گیری

خطاها در
 اندازه گیری

صحت اندازه گیریقابل پیش بینی

در نتیجه می توان آنها را 
کاهش داد توسط

در نتیجه می توان آنها را 
کاهش داد توسط

خطای کاتوره ای

ناشی از هستندتأثیر می گذارد  بر تأثیر می گذارد  برهستند ناشی از
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انواع مقاومت ثابت

مقدار مقاومتدرصد خطا
وم

 س
وار

د ن
ک

وم
ر د

نوا
د 

ک

ول
ر ا

نوا
د 

ک

                (a    b)         ×                10c                 

نحوه خواندن مقاومت رنگی

کدهای رنگی مقاومت

درصد خطاکد رنگرنگ

-0سیاه

1 درصد1قهوه ای

2 درصد2قرمز

3 درصد3نارنجی

4 درصد4زرد

-5سبز

-6آبی

-7بنفش

-8خاکستری

-9سفید

5 درصد-طالیی

10 درصد-نقره ای

ضریب انبساط طولی برخی اجسام

ماده
k
1

 
مادهضریب انبساط طولی

k
1

 
ضریب انبساط طولی

6-10×17مس6-10×1/2الماس

6-10×19برنج6-10×3/2شیشه پیرکس

6-10×23آلومینیوم6-10×12-9شیشه معمولی

6-10×29سرب6-10×13-11فوالد

6-10×51یخ (در00C)6-10×14-10بتون
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ضریب انبساط حجمی چند مایع در 
20ᵒ C دمای حدود

ماده
k
1

 
ضریب انبساط طولی

3-10 × 0/18جیوه

3-10 × 0/27آب

3-10 × 0/49گلیسیرین

3-10 × 0/70روغن زیتون

3-10 × 0/76پارافین

3-10 × 1/00بنزین

3-10 × 1/09اتانول

3-10 × 11/0استیک اسید

3-10 × 12/5بنزن

3-10 × 12/7کلروفرم

3-10 × 14/3استون

3-10 × 16/0اتر

3-10 × 24/5آمونیاک

گرمای ویژۀ برخی از مواد *

گرمای ویژه J/kg. Kماده

مد
جا

صر 
عنا

128سرب

134تنگستن

236نقره

386مس

900آلومینیوم

گر
 دی

ای
ده

جام

380برنج

450نوعی فوالد (آلیاژ آهن با 2% کربن)

490فوالد زنگ نزن

1356چوب

790گرانیت

800بتون

840شیشه

2220یخ

ت
یعا

ما

140جیوه

2430اتانول

3900آب دریا

4187آب

20ᵒC تمام نقاط غیر از یخ در دمای *
چگالی برخی مواد متداول

ρ(kg/m3)مادهρ(kg/m3)ماده

103 × 1/00آب103 × 0/917یخ

103 × 1/26گلیسیرین103 × 2/70آلومینیوم

103 × 0/806اتیل الکل103 × 7/86آهن

103 × 0/879بنزن103 × 8/92مس

103 × 13/6جیوه103 × 10/5نقره

1/29هوا103 × 11/3سرب

1-10 × 1/79هلیم103 × 19/1اورانیوم

1/43اکسیژن103 × 19/3طال

2-10 × 8/99هیدروژن103 × 21/4پالتین

داده های این جدول در دمای صفر درجه )0ᵒC( سلسیوس و فشار یک اتمسفر اندازه گیری و گزارش شده اند.
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شیمی                           
جدول تناوبی عنصرها
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)Kb( و بازها )Ka( ثابت تفکیک اسیدها
توجه: در شرایط یکسان (دما و غلظت) هر چه ثابت تفکیک اسید یا بازی بزرگ تر باشد، آن اسید 

یا باز قوی تر است.

نام اسید
فرمول 
شیمیایی

ثابت تفکیک 
)Ka(

نام اسید
فرمول 
شیمیایی

ثابت 
تفکیک 

)Ka(

پرکلریک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

فسفریک اسیداسید قوی

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

سولفوریک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

کلرو استیک اسیداسید قوی

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

هیدرویدیک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

سیتریک اسیداسید قوی

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

هیدروکلریک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

هیدروفلوئوریک اسیداسید قوی

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

نیتریک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

نیترو اسیداسید قوی

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

تری کلرواستیک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

بنزوئیک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

کرومیک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

استیک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

یدیک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

کربنیک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

اگزالیک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

هیدروسولفوریک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

فسفرو اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

هیپوکلرو اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

دی کلرواستیک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

بوریک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

سولفورو اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

نام باز
فرمول 
شیمیایی

نام بازثابت تفکیک
فرمول 
شیمیایی

ثابت 
تفکیک

 C4H9 NH2بوتیل آمینباز قویKOHپتاسیم هیدروکسید

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

 3 N(CH3)تری متیل آمینباز قویNaOHسدیم هیدروکسید

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

 NH3آمونیاکباز قویBa(OH)2باریم هیدروکسید

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

C5H5N پیریدینباز قویCa(OH)2کلسیم هیدروکسید

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

   2 NH(CH3)دی متیل آمین

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

   

 C6H5 NH2آنیلین

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

 C2H5 NH2اتیل آمین

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

)kb()ka(
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خالصمخلوط

ترکیب  یونی
پیوند یونی بین عناصر 

سازنده

نافلز
در واکنش های 

شیمیایی تمایل به 
گرفتن الکترون دارند 

(تشکیل آنیون)

ترکیب مولکولی
پیوند کوواالنسی بین 
عناصر سازنده مولکول

شبه فلز
در برخی خواص شبیه 
فلزها و در برخی شبیه 

نافلزها هستند.

فلز
در واکنش های 

شیمیایی تمایل به از 
دست دادن الکترون 
دارند (تشکیل کانیون)

ماده
جامد، مایع، گاز

آیا از یک نوع اتم 
ساخته شده است؟

آیا با روش های فیزیکی 
به اجزای سازنده جدا 

می شود؟

بله

بله

بله

خیر

خیر

خیر

ترکیب عنصر

طال                                ژرمانیوم                       گوگرد                              آب                                     نمک طعام

فلزهردو

پیوندفلزی پیوند یونی پیوند کوواالنسی

جامد فلزی جامد یونی جامد مولکولی جامد  کوواالنسی

اتم ها کاتیون و آنیون مولکول ها اتم ها

نافلز

اتم ها

نوع اتم در فرمول شیمیایی

نوع پیوند شیمیایی

نوع جامد

ذّرات تشکیل دهندۀ جامد
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نمونه هانام کلوییدحالت فیزیکینوع کلوییدفاز پخش کنندهفاز پخش شونده

گاز

ــــگاز 

کف صابونکفمایعگاز در مایعمایع

سنگ پا، یونالیتکف جامدجامدگاز در جامدجامد

مایع

آیروسول مایعگاز مایع در گازگاز 
مه، افشانه ها 
(اسپری ها)

شیر، کره، مایونزامولسیونمایعمایع در مایعمایع

ژله، ژل موی سرژلجامدمایع در جامدجامد

جامد

دود، غبارآیروسول جامدگاز جامد در گازگاز 

سولمایعجامد در مایعمایع
رنگ های روغنی، 

چسب مایع

سول جامدجامدجامد در جامدجامد
سرامیک، شیشة 
رنگی، یاقوت، لعل، 

فیروزه

شیمی سبزشیمی سبز

آروماتیک

آتنمتانبنزن و مشتقات آن آتینسیکلوهگزان

آلکان سیکلو آلکانسیر نشده

هیدروکربن زنجیریهیدروکربن  حلقوی

کربن

بازیافت پلی اتیلنحالل های جایگزین

آلکینآلکن
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مخلوط

تشکیل شده از

ویژگی های آن نسبت آنها در محلول
عبارت اند از:

سیر نشده

دما

اثرتیندال

پخش نور

سیر شده

فشار

قسمت در 
میلیون

حرکت      براونی

حرکت دائمی 
ذّرات

فراسیر شده

نوع گاز و حاّلل

پایداری

بار الکتریکی 
همنام ذّرات

فاز پخش کنندهفازپخش شوندهحل شوندهحاّلل

تشکیل شده از

خالص

ماده
جامد، مایع، گاز

آیا روش های 
فیزیکی به اجزای 
سازنده جدا می شود؟

دسته بندی بر اساس 
اندازه ذره های سازنده

همگن
محلول

 1mm <اندازه ذرات

دسته بندی بر اساس 
مقدار حل شونده در 

حالل

انحالل پذیری گرم 
ماّدۀ حل شونده در 
100 گرم حاّلل

عوامل مؤثر بر 
انحالل پذیری گازها

همگن نا
نسیون سپا سو

 100mm <اندازه ذرات

حد واسط
کلوئید

1mm >100<اندازه ذراتmm

خیربله

انواع غلظت

غلظت مولیدرصد جرمی

افزایش دما..........کاهش انحالل پذیری گاز
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معادلة 
نمادی

کندمعمولیسریعفرایندگرمادهفرایندگرماگیر

 اکسیژن+ منیزیم  منیزیم اکسید 
2MgO(s)+ O2(g)   2MgO(s)

مطالعۀ فرایندهای شیمیایی

معادلة واکنش با توجه 
به قانون پایستگی جرم

گرماشیمی  با توجه به 
قانون پایستگی انرژی

سرعت واکنش

معادلة 
نوشتاری

عوامل مؤثربرسرعت واکنش
افزایش تعداد برخوردهای مؤثر

کاتالیزگردماغلظت

ذوب یخ (گرماگیر)

سوختن شمع(گرماده)

نیازمند انرژی الکتریکی

غیر خود به خودی

تولید انرژی الکتریکی

خود به خودی

کاهشسلول الکترولیتی

الکترون می گیرد

اکسایشسلول ولتایی

الکترون می دهد

سری الکتروشیمیایی

واکنش های اکسایش  ـ کاهش

e
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ته
اخ

ی
ت

باف
دام

ان
گاه

ست
د

ده
 زن

ود
وج

م

خونی ماهیچه ای            عصبی  

     استخوانی         خونی          غضروف          عصبی      ماهیچه ای

       پوست             مغز  استخوان        کلیه     قلب

      گوارش    انتقال مواد         عصبی          تنفس        اسکلتی

سازمان بندی یاخته ها

ساختار سلولیدرشت مولکولواحد سازنده

بن
کر

ت 
درا

هی

نشاسته در کلروپالستنشاستهگلوکز

ک
لئی

وک
د ن

سی
ا

کروموزومدی ان اینوکلئوتید

ین
وتئ

پر

پروتئین انقباضیپلی پیتیدآمینواسید

ید
لیپ

سلول های چربیچربیاسید چرب

تصویر انواع درشت مولکول های شرکت کننده در ساختار یاخته ها

                           زیست شناسی
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تصویر گروه های اصلی جانوران

جدول فهرست منابع طبیعی

موضوعاتنوع منبع

جنگل ها و مراتع و کشاورزیمنابع گیاهی

حیات وحش و دامپروریمنابع جانوری

مجموعه قارچ ها و باکتری هامنابع میکروبی

مدت زمان دریافت نور، شدت نور خورشید، دما، شدت باد، رطوبت، ابرناکی و انواع بارشمنابع جوی

آنواع آب: سفره های آب زیر زمینی، چشمه ها، روان آب ها، آبگیرها، دریاچه ها، دریاها و اقیانوس هامنابع آبی

انواع خاک و بستر سنگی ـ کوه، تپه، دره و دشتمنابع خاکی

فلزات و سنگ های قیمتیمنابع کانی

نفت، گاز و زغال سنگمنابع فسیلی

تمام افراد جامعهمنابع انسانی

کوهستان ها

مرتع ها

جنگل ها

بیابان ها

دریاها

رودخانه ها

انواع 
اکوسیستم

خشکی

آبی

خزندگاندوزیستانماهی هاخارتنانبند پایاننرم تنانکرم هااسفنج ها

حشراتهزارپایانعنکبوتیانسخت پوستان

پستاندارانپرندگان کیسه تنان

پهن

دوکفه ای ها

بی مهرگان

جانوران

مهره داران

شانه داران

لوله ای

شکم پایان

حلقوی

سر پایان
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زیست شناسی در مورد انسان

شکل باال  گردش خون را در بدن نشان می دهد. شماره3،2 و4 آغاز و پایان گردش ششی و 1، 5 و 6 
آغاز و پایان گردش عمومی خون را نشان می دهد.

مراکز قشر مخ

ناحیۀ حرکتی

پا
بازو

دست
لب ها

پا
بازو

دست
لب ها
زبان
دهان

ناحیۀ حسی

بخش آهیانه

بخش پس سری

بخش گیجگاهی

بخش پیشانی

شبکه مویرگی قسمت باالی بدن

شبکه مویرگی شش راست
سرخرگ ششی

بزرگ سیاهرگ فوقانی)زبرین(

شبکه مویرگی شش چپ

سیاهرگ ششی
دهلیز راستدهلیز چپ

سیاهرگ ششی

دریچۀ سینی سرخرگ آئورت 

دریچۀ سه لختی دریچۀ دو لختی 

دریچۀ سینی سرخرگ ششی

آئورت
بطن چپ

بطن راست

بزرگ سیاهرگ تحتانی)زیرین(شبکه مویرگی پایین بدن

آئورت
سرخرگ ششی

6
3 4

5
2

1

سرخرگ ششی
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تنوع استخوان ها و کاربرد آنها در ورزش

دندریت
دستگاه گلژی

میتوکندری
هستک

آکسون

غالف شوان

غالف میلین

گره رانویه

انتهای سیناپسی

هسته

ساختمان نرون

بازو

لگن
خاصره

باالتنه

پایین تنه

انگشتان

ساعد

دنده ها
جناغ سینه

انگشتان

 بازوی قوی در ورزش های قدرتی )وزنه برداری(

ساعد بلند در ورزش های پرتابی )بسکتبال(

مچ قوی مؤثر در تمام ورزش ها

انگشتان منعطف در آبشار و دفاع والیبال

لگن بزرگ و قوی در ورزش های قدرتی

ران قوی در ورزش های رزمی

کشکک محکم در ورزش فوتبال

ساق بلند در ورزش شنا

مچ قوی مؤثر در تمام ورزش ها

انگشتان قوی در دو میدانی

مچ دست

ران

کشکک

ساق

مچ پا

خطوط نازک تر



فصل 2
یادگیری  مادام العمر
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A 
accessories لوازم یدکی
accident تصادف
actuator فعال ساز
adjustment تنظیم
after-sales service خدمات پس از فروش
agricultural machinery ماشین های کشاورزی
air cleaner فیلتر هوا
assistance کمک
attention توجه
axle محور

B 
baier بسته بند
bearing یاتاقان
belt  تسمه

belt tension کشیدگی تسمه
booklet کتابچه
brake ترمز
brand نام تجاری
broadcaster بذر افشان، پخش کننده

C 
camshaft میل بادامک 
cam and follower بادامک و پیرو
caution هشدار
centrifugal fertilizer spreader کودپاش سانتریفوژ
chain زنجیر
checking بازدید
chisei plow گاوآهن قلمی
clutch کالچ
combinata harvester ماشین مرکب
combine کمباین برداشت
compression فشرده کردن، تراکم
connection rod شاتون
control movement کنترل کننده حرکت
conveying انتقال دادن
conveyor نقاله

واژه نامه



33

cooling system سیستم خنک کننده
crankshaft میل لنگ
cultivator پنجه، کولتیواتور
cure درمان
cylinder سیلندر
cylinder block بلوک سیلندر
cylinder head سرسیلندر

D 
danger خطر
dangerous خطرناک
diesel engine موتور دیزل
disking دیسک زدن
disk harrow چنگه بشقابی
disk plow گاوآهن بشقابی

E 
electrical system سیستم  الکتریکی
engine موتور
equipment تجهیزات
exhaust اگزوز

F 
farm implements  تجهیزات مزرعه
faulty maintenace تعمیر نادرست
feeding تغذیه
fertilizer spreader کود پخش کن
four-stroke cycle چرخه چهار زمانه
flywheel چرخ  طیار
four - wheel drive چهار چرخ محرک
front - wheel drive چرخ جلو محرک
frame شاسی
front-wheel drive چرخ جلو محرک
fuel system سیستم سوخت رسانی

G 
gear چرخ دنده
grain drill خطی کار غالت
Grain Seeder کارنده
grain tank مخزن دانه
Guarantee گارانتی

H 
hand tools ابزار دستی
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harrow چنگه
harvesting برداشت
hazard آسیب، صدمه
hay forage harvester ماشین برداشت علوفه سیلوکردنی
header دماغه، هد
hopper مخزن
horsepower اسب بخار
hydroulic هیدرولیک

I 
indicator شاخص، مقیاس
infinite نامحدود، نامعین
injury صدمه دیدن، زخمی شدن

instruction دستورالعمل

intake مکش، تنفس
internal combustion احتراق داخلی
improper نامناسب، غیر متعارف

L 
labour کار، کار کردن
land leveller تسطیح کن
linkages اتصال دهنده ها، بازوها
lubricants روان ساز، روغن

M 

machine capacity ظرفیت ماشین
machinery deaier فروشنده ماشین آالت
machine element اجزاء ماشین
maintenance نگهداری
manipulation دستکاری
manuals کتابچه های راهنما
manu facture تولید کننده
manure spreader کود پاش دامی
mechanism مکانیزم، ساز وکار حرکتی
minor in jury آسیب جزئی
moderate in jury صدمه متوسط
mold board plow گاو آهن برگرداندار
mounted سوار
mower دروگر

O 
occasional موقعیت، فراهم کردن، مورد، فرصت مناسب
operation کاربرد
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operator کارور
operator instruction book کتابچه دستورالعمل کاروری

P 
performance اجرا، نمایش، برجسته
pest آفت
piston پیستون
planting کاشت
plough (plow) گاوآهن
Ploughing شخم زدن
potatoes harvester ماشین برداشت سیب زمینی
power توان، قدرت
prevention پیشگیری
primary tillage خاک ورزی اولیه
products catalogue کاتالوگ محصوالت
proficient ماهر، زبردست، متخصص
properly صحیح، شایسته، مناسب
pulling کشیدن
purchase خریدن، به دست آوردن
pushing فشردن، هل دادن

R 

rear-wheel drive چرخ عقب محرک
regular maintenance سرویس های دوره ای
regulation تنظیم، تعدیل
repair تعمیر کردن
Repair instruction book کتابچه دستورالعمل تعمیرات
replacing تعویض
roller غلتک
rotary plow گاوآهن دوار
rotary tiller خاک ورز دوار، گاوآهن دوار
row crop planter ردیف کار

S 
 safety instructions دستورالعمل های ایمنی
safety signs عالئم ایمنی
safety consciousness آگاهی ایمنی
seal آب بند، کاسه نمد
secondary tillage خاک ورزی ثانویه
seeder کارنده
seed drill خطی کار
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self-propelled خود گردان
spark plug شمع موتور
sprinkler آبپاش
sensor سنسور، حسگر
serious injury مصدومیت شدید
servicing سرویس کردن
slurry tank مخزن مایع
sowing کاشت
specific ویژه، مخصوص
specifications خصوصیات، مشخصات
sprayer سم پاش
stalk ساقه
stroke ضربه، مرحله
steering فرمان

T 
technical data داده های فنی
technical information اطالعات فنی
technical spectifications مشخصات فنی
threshing  کوبنده
tillage خاک ورزی
tooth harrow چنگه
towed behind دنباله بند
trailer پی نورد
trans pianter نشاء کار
transmission system سیستم انتقال قدرت
two-stroke cycle چرخه دو زمانه
two  -wheel drive دو چرخ محرک

U 

user's maual کتابچه راهنمای کاربر 
V 

valve سوپاپ

W 
warning اخطار
warranty وارانتی، ضمانت
weed  علف هرز
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کاغذهای نقشه کشی

a
b

= 2

 
1000000mm2A m= =2

0 1

DINآلمانASاسترالیاISIRIایران

ASAآمریکاBSانگلستانUNIایتالیا

FNفرانسهGostروسیهCASچین

CSAکانادا

استاندارد سایرکشورها

مورد  در   ISO استانداردهای  ضمناً 
با  دیگر(  مـوارد  در  نیز  )و  نقشه کشی 
یک شماره منتشر می شوند. برای نمونه 
از  پس  )که  کنید  توجه  مورد  به چند 
اعالم  منسوخه  کـه  زمانی  تـا  انتشار 
برای  داشت(.  خـواهند  اعتبار  نشوند 

نمونه:

ISO -128اصول نقشه کشی

ISO -129اندازه گذاری

ISO -206تولرانس های ابعادی

ISO -1101تولرانس های هندسی

ISO -2768تولرانس های هندسی

برحسب  نقشه کشي  کاغذ هاي  اندازۀ 
میلي متر

۴20×297A 31189×8۴1A 0

297×210A ۴8۴1×۵9۴A 1

210×1۴8A ۵۵9۴×۴20A 2
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تعیین مقیاس نقشه  
گاهی با تصویربرداری، چاپ یا کپی نقشه، مقیاس آن تغییر می کند. برای تعیین مقیاس نقشه ای 
که دارای اندازه گذاری است باید یکی از اندازه های طولی )ترجیحاً یکی از اندازه های بزرگ تر( را 
با خط کش اندازه گیری کرد و آن را بر عدد اندازه ای که روی نقشه نوشته شده است تقسیم نمود 
تا مقیاس نقشه به دست آید. با داشتن مقیاس می توان بقیه طول هایی که اندازه گذاری نشده اند 

را نیز تعیین کرد.

در نقشۀ داده شده، طول قطعه ۴2 میلی متر 
مقیاس  بنابـراین  است.  شده  انـدازه گـیری 
قطعه  ارتفاع  است.   ۴2

۵6 یا   0/7۵ نقشه 
با خط کش  است  نشده  اندازه گذاری  که  نیز 
18 میلـی متر انـدازه گیری شد کــه در واقع 

 18
0/7۵ = 2۴ 2۴ میلی متر   است. 

این جدول، گروه های خط و کاربرد آنها در کاغذهای گوناگون را نشان می دهد.

مناسب برای کاغذ پهنای خط اصلیخط نازک "dخط متوسط 'dخط اصلی dگروه

خیلی بزرگ۱21/۴1

21/۴10/7A0

310/70/۵A0

40/70/۵0/3۵A0 ، A1

50/۵0/3۵0/2۵A0 ، A1 ،A3،A۴

60/3۵0/2۵0/18A2 ، A3 ،A۴

70/2۵0/180/13A۴ ، A۵
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رسم های هندسی

خط مماس بر دایره از نقطه ای خارج از دایره

روش اول: به کمک دو گونیا 
۱ ابتدا یک ضلع قائمه گونیا را طوری قرار دهید که 
از نقطه A گذشته و بر دایره به  صورت ظاهری مماس 

باشد.
2 گونیای دوم را زیر گونیای اول قرار دهید.

اول  ثابت است گونیای  3 در حالی که گونیای دوم 
را طوری حرکت دهید که لبۀ قائمه آن از مرکز دایره 
بگذرد. در این حالت روی دایره یک خط نازک رسم 

کنید.
4 حال با مشخص شدن نقطۀ مماس، خط مماس را 

رسم کنید.

روش دوم: ترسیمی
۱ خطی از نقطه A به مرکز دایره رسم کنید.

2 نقطۀ M وسط OA را پیدا کنید.
3 به مرکز M دایره MA را رسم کنید.

4 نقطۀ N محل تقاطع دو دایره نقطۀ مماس است.

خط مماس دو دایره 
۱ ابتدا یک ضلع قائمه گونیا را طوری قرار دهید که 

بر دایره به صورت ظاهری مماس باشد.
2 گونیای دوم را زیر گونیای اول قرار دهید.

اول  است گونیای  ثابت  در حالی که گونیای دوم   3
را طوری حرکت دهید که لبۀ قائمه آن از مرکز دایره 
بگذرد. در این حالت روی دایره یک خط نازک رسم 

کنید.
4 برای دایره دوم نیز همین مرحله را تکرار کنید.

5 حال با مشخص شدن نقاط مماس، خط مماس را 
رسم کنید.
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مماس بین دو خط متقاطع
۱ خطــی مــوازی ضلــع اول بــه 

فاصلــه R رســم کنیــد.
2 خطــی مــوازی ضلــع دوم بــه 
محــل  کنیــد.  رســم   R فاصلــه 
ــوس  ــز ق ــط مرک ــن دو خ ــع ای تقاط

ممــاس اســت.
عمود  اضالع  بر  مماس  مرکز  از   3
آید. به دست  مماس  نقاط  تا  کنید 

مماس از یک نقطه بر دایره
۱ به مرکز A کمانی به شعاع R ) شعاع معلوم مماس( رسم کنید.

ــاس(  ــوم مم ــعاع معل ــالوۀ ش ــره به ع ــعاع دای ــه شــعاع r+R ) ش ــی ب ــره کمان ــز دای ــه مرک 2 ب
ــوس ممــاس اســت. ــن دو کمــان )O( مرکــز ق ــد. محــل تقاطــع ای رســم کنی

3 از مرکز مماس، خطی به مرکز دایره رسم کنید تا نقطۀ مماس M به دست آید.
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مماس بین خط و دایره
برای تعیین مرکز قوس مماس باید ابتدا توجه 
خارج  یا  و  دایره  داخل  در  مماس  که  نمود 
قرار  کدام سمت خط  در  همین طور  و  دایره 
دارد. در صورتی که مماس داخل دایره باشد 
برای   r+R از  بود  دایره  خارج  اگر  و   r-R از 

کنید. استفاده  کمان  شعاع 
۱ خطــی مــوازی خــط بــه فاصلــه R رســم 

کنیــد )بــاالی خــط(.
ــره  ــعاع دای ــعاع r+R ) ش ــه ش ــی ب 2 کمان
به عــالوۀ شــعاع معلــوم ممــاس( رســم 
ــن خــط و کمــان،  ــد. محــل تقاطــع ای کنی

ــت. ــاس اس ــوس مم ــز ق مرک
3 از مرکــز ممــاس بــر خــط عمــود کنیــد 
تــا نقطــۀ ممــاس روی خــط به دســت آیــد.
4 از مرکــز ممــاس خطــی بــه مرکــز دایــره 
ــره  ــا نقطــۀ ممــاس روی دای رســم کنیــد ت

ــد. ــز به دســت آی نی

مماس بین دو دایره )مماس خارج(
در ایــن ممــاس فاصلــه مرکــز قــوس ممــاس 

بــا مرکــز دایــره مجمــوع دو شــعاع اســت.
دایره هــای معلــوم را در موقعیــت مــورد 

ــد. ــیم کنی ــر ترس نظ
کمانــی بــه شــعاع r1+R ) شــعاع دایــره اول 
به عــالوۀ شــعاع معلــوم ممــاس( رســم 

ــد.  کنی
کمانــی بــه شــعاع r2+R ) شــعاع دایــره دوم 
به عــالوۀ شــعاع معلــوم ممــاس( رســم 

ــد. کنی
ــرۀ  ــز دای ــه مرک ــی ب ــاس، خط ــز مم از مرک
اول رســم کنیــد تــا نقطــه ممــاس روی ایــن 

ــد. ــت آی ــره به دس دای
ــره  ــز دای ــه مرک ــی ب ــاس خط ــز مم از مرک
دوم رســم کنیــد تــا نقطــۀ ممــاس روی ایــن 

ــد. ــت آی ــز به دس ــره نی دای
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مماس بین دو دایره )مماس داخل(
در ایــن ممــاس فاصلــۀ مرکــز قــوس ممــاس 
ــا  ــاس ب ــعاع مم ــل ش ــره تفاض ــز دای ــا مرک ب

ــره اســت. شــعاع دای
دایره هــای معلــوم را در موقعیــت مــورد نظــر 

ترســیم کنیــد.
 R-r1 ــه شــعاع ــی ب ــرۀ اول کمان از مرکــز دای
ــم  ــرۀ اول( رس ــای دای ــاس منه ــعاع مم ) ش

ــد.  کنی
 R-r2 از مرکــز دایــرۀ دوم کمانــی بــه شــعاع
ــم  ــرۀ دوم( رس ــای دای ــاس منه ــعاع مم ) ش

کنیــد. 
ــرۀ  ــز دای ــه مرک ــی ب ــاس خط ــز مم از مرک
ــۀ  ــا نقط ــد ت ــداد دهی ــرده و امت ــم ک اول رس

ممــاس روی ایــن دایــره به دســت آیــد.
ــرۀ دوم  ــه مرکــز دای از مرکــز ممــاس خطــی ب
رســم کــرده و امتــداد دهیــد تــا نقطــۀ ممــاس 

ــد. ــز به دســت آی ــره نی ــن دای روی ای

مماس محدب مقعر )مماس ترکیبی(
در ایــن ممــاس فاصلــۀ مرکــز قــوس ممــاس 
دو  مجمــوع  دایره هــا  از  یکــی  مرکــز  بــا 
شــعاع اســت و بــا دایــرۀ دیگــر تفاضــل شــعاع 

ــره اســت. ــا شــعاع دای ممــاس ب
دایره هــای معلــوم را در موقعیــت مــورد نظــر 

ترســیم کنیــد.
کمانــی بــه شــعاع r1+R ) شــعاع دایــره ای که 
ــالوه  ــرار دارد به ع ــاس ق ــوس مم ــارج از ق خ

شــعاع معلــوم قــوس ممــاس( رســم کنیــد. 
ــاس  ــعاع مم ــعاع R-r2 ) ش ــه ش ــی ب کمان
ــوس  ــل ق ــه داخ ــره ای ک ــعاع دای ــای ش منه

ــد. ــم کنی ــرار دارد( رس ــاس ق مم
ــره  ــز دای ــه مرک ــی ب ــاس خط ــز مم از مرک
اول رســم کنیــد تــا نقطــۀ ممــاس روی ایــن 

ــد. ــت آی ــره به دس دای
ــره  ــز دای ــه مرک ــی ب ــاس خط ــز مم از مرک
ــا نقطــۀ  ــد ت ــداد دهی ــرده و امت دوم رســم ک
ــد. ــز به دســت آی ــره نی ــن دای ممــاس روی ای
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رسم نما )در روش های مختلف(  

رسم نما از قطعات در دو روش فرجۀ اول و فرجۀ سوم انجام می شود. فرجۀ اول را با عالمت های 
E یا  مشخص می کنند. در ایران این روش متداول است. در این روش نمای افقی در زیر 

نمای رو به رو و دید از چپ در سمت راست نمای رو به رو ترسیم می شود.

در فرجۀ سوم که با A یا   مشخص می شود، نمای از باال در باالی نمای رو به رو و دید از 
راست در سمت راست نمای رو به رو رسم می شود.
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انواع تصویر مجسم 

زاویه و مقیاس انواع تصویر مجسم موازی  

نمای مرکزی نمای موازی

یک نقطه گریز دو نقطه گریزسه نقطه گریز نمای عمودی

ایزومتریک دیمتریکتریمتریک

کاوالیرکابینتکلینو گرافیکپالن ایلیک نظامی

نمای مایل

جنرال

نمای مجسم
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روش ترسیم دایره در تصویر مجسم ایزومتریک
مرحله1: ترسیم خطوط محور

مرحله 2: ترسیم خطوط موازي با محورها به فاصلۀ شعاع دایره از مرکز به طوري که یک متوازي 
االضالع تشکیل شود.

مرحله 3 : ترسیم خطوط از گوشۀ باز متوازي االضالع به محل تقاطع محور ها با اضالع
مرحله ۴: ترسیم قوس هاي بزرگ به مرکزیت گوشۀ باز متوازي االضالع

مرحله ۵  : ترسیم قوس هاي کوچک به مرکزیت محل تقاطع خطوط ترسیمي از گوشه ها

ترســیم دایـره در تصویـر مجسم 
دیـمتریـک

ترســیم منحنی هــای نامنظــم در 
ــم تصویر مجس
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روش ترسیم دایره به روش نقطه یابی در تصویر مجسم 

  ISO اصول و قواعد برش براساس استاندارد 
اصول زیر در مورد هاشور در برش باید رعایت شود:

 A3 و A۴ هاشور با خط نازک رسم می شود. فاصلۀ هاشورها بین 2 تا 3 میلی متر در کاغذهای
است. مناسب 

زاویه هاشورها معموالً ۴۵ درجه است.هاشور به خط چین تکیه نمی کند. هاشور می تواند گاهی به 
خط محور یا خط نازک متکی شود.

هاشور از روی خط اصلی نمی گذرد. در داخل هاشور می توان اندازه گذاری کرد )در محل نوشتن 
عدد اندازه، باید خطوط هاشور پاک شود(.

هاشور در سطوح بزرگ می تواند ناقص باشد. در قطعات با ضخامت کم می توان به جای هاشور 
سطح را سیاه کرد.

قطعات کنار یکدیگر در برش را می توان کمی نسبت به هم فاصله داد. هاشورهای معرفی شده 
عمومی است، اما برای برخی مواد هاشور مخصوص وجود دارد.
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انواع هاشور براساس جنس مواد

فوالد- فلزات سخت ـ چدن

شیشه و سایر اجسام شفاف

چوب در جهت الیاف

چوب در مقطع

شن و ماسه

غیر فلزات به استثنای آنها که در 
جدول هست و همچنین برخی 
فلزات نرم مثل روی و سرب

بتن

بتن مسلح

آجر

مایعات

آجر نسوز ـ آجر ضد اسید

خاک
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ISO اصول اندازه گذاري مطابق ۱29 ــ
در نقشه هیچ اندازه ای نباید تکرار شود.

نقشه باید کاماًل اندازه گذاری شود و نیاز به اندازه دیگری نداشته باشد.
واحد اندازه گیری در نقشه های صنعتی میلی متر است و باید اندازه واقعی قطعه نوشته شود.

اندازه های کوچک تر قبل از اندازه های بزرگ تر درج شود تا خطوط اندازه و رابط یکدیگر را قطع 
نکنند.

فلش اندازه می تواند به خط اصلی و در صورت نیاز به خط چین تکیه کند.
اندازه ها را می توان در صورت نیاز داخل نقشه و روی نماهای مختلف درج کرد.

اندازه هر جزء باید در جایی درج شود که بهتر آن جزء را نمایش دهد.
اجزای یک اندازه باید تماماً در یک نما باشد.

اندازه گذاری طولی

 این اندازه ها شامل اندازه های افقی، عمودی 
و مورب است.

خط  وسط  اندازه  عدد  افقی  اندازه های  در 
می شود. نوشته  آن  باالی  و  اندازه 

در اندازه های عمودی عدد اندازه وسط خط 
باال(  به  پایین  )از  آن  چپ  سمت  و  اندازه 

می شود. نوشته 

 اندازه گذاری طول کمان، طول وتر و زاویۀ رأس کمان
در اندازه گذاری طول کمان، قبل از عدد اندازه و یا باالی آن یک کمان گذاشته می شود.

اگر زاویه رأس کمان بیشتر از 90 درجه باشد، خطوط رابط اندازه به صورت شعاعی خواهد بود.
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اندازه گذاری پخ ها

پخ های ۴۵ درجه با یک اندازه طولی مشخص می شود.
پخ های غیر ۴۵ درجه با یک اندازه طولی و یک زاویه و یا دو اندازه طولی نشان داده می شوند.

اندازه کوتاه شده

اگر طول قطعه ای که دارای شکلی یکنواخت است زیاد باشد می توان آن را با خط شکسته کوتاه 
کرد اما اندازه آن باید کامل نوشته شود.

اندازه گذاری زنجیره ای

 در این روش تمام اندازه ها به صورت ردیفی روی یک خط اندازه مشترک داده می شود. انتهای 
یک اندازه، ابتدای اندازه بعدی است.
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اندازه گذاری پله ای
اندازه 7  اندازه ها نسبت به یک سطح مبنا گذاشته می شوند. فاصله بین خطوط   در این روش 

است. میلی متر 

اندازه گذاری مختصاتی

نقطۀ  یک  به  نسبت  اندازه ها  روش  این  در 
یا نقطه مبنا( گذاشته  مشترک )نقطه صفر 

می شوند.

اندازه گذاری جدولی

زمانی  سوراخ ها  موقعیت  اندازه گذاری  برای 
که تعداد آنها زیاد باشد از این روش استفاده 
مرکز  موقعیت  بر  عالوه  در جدول  می شود. 
سوراخ می توان قطر، عمق و دیگر مشخصات 

سوراخ را نیز قید کرد.
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عالئم و نشانه ها
عالئم و نشانه هایی که در اندازه گذاری مورد استفاده قرار می گیرند عبارت اند از:

 )فی(: قبل از عدد اندازه قطر دایره نوشته می شود.
R : همیشه قبل از عدد اندازه شعاع دایره و کمان حرف R  گذاشته می شود.

S : قبل از درج شعاع یا قطر کره باید حرف S که مخفف Sphere است آورده شود.
°)عالمت درجه(: در اندازه گذاری زاویه باید حتماً عالمت درجه و در صورت نیز عالمت دقیقه و 

ثانیه درج شود.
□) مربع(: اگر اندازه مربوط به یک مقطع مربعی باشد قبل از عدد اندازه عالمت مربع درج می شود.

)کمان(: در اندازه گذاری طول کمان قبل یا باالی عدد اندازه کمان گذاشته می شود.
SW : آچارخور را با حروف SW نمایش می دهند.

t : ضخامت قطعه کار را با حرف t نشان می دهند.
) ( : اندازه های کمکی داخل پرانتز نوشته می شود.

ــ : زیر اعداد اندازه هایی که با مقیاس نمی خواند خط کشیده می شود.
][ : اندازه خام و پیش ساخته قطعه را داخل کروشه نشان می دهند.

سفارش دهنده  توسط  خاصی  دقت  با  که  اندازه هایی  و  کنترل  و  بازرسی  اندازه های  گرد:  کادر 
می گیرد. قرار  گرد  کادر  در  است  شده  خواسته 

کادر چهارگوش: اندازه های دقیق تئوری در کادر چهارگوش قرار می گیرد.
:شیب سطوح را به درصد یا به صورت یک نسبت عددی بعد از این عالمت که جهت آن   

باید مطابق با شیب سطح باشد نشان می دهند.
: میزان باریک شدگی مخروط و هرم به صورت یک نسبت عددی بعد از این عالمت نوشته   

می شود. جهت این عالمت نیز باید مطابق با باریک  شدن قطعه باشد.
به نقشه های زیر که عالئم فوق در آنها نشان داده شده است دقت کنید.
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خط راهنما
خط راهنما خطی است که به یک جزء اشاره می کند و اطالعاتی را به آن نسبت می دهد.

اگر انتهای خط راهنما داخل جزء باشد با یک نقطه توپر نشان داده می شود.
اگر خط راهنما به لبه یک جزء اشاره کند با فلش معمولی نشان داده می شود

انتهای خطوط راهنمایی که به یک خط اندازه یا خط راهنمای دیگر اشاره می کنند فلش یا نقطه 
توپر گذاشته نمی شود.

در اندازه های مورب عدد اندازه طبق الگوی زیر نوشته می شود.
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وقتی طول خط اندازه کمتر از 10 میلی متر باشد فلش 
بیرون ترسیم می شود. عدد اندازه نیز اگر فضای کافی 
نداشته باشد می تواند در امتداد خط اندازه نوشته شود.

در اندازه های پی درپی اگر فضای کافی برای درج فلش 
توپر نباشد به جای آن از نقطه توپر استفاده می شود. 
در این اندازه ها اگر فضای کافی برای درج عدد اندازه 
نیز نباشد می توان با خط راهنما عدد اندازه را نمایش 

داد.

اندازه گذاری قطری و شعاعی

این اندازه ها شامل اندازه های قطر و شعاع دایره و کمان است.
اندازه گذاری شعاع با حرف R و اندازه گذاری قطر با حرف  نشان داده می شود.

خط اندازه یا امتداد آن باید از مرکز دایره بگذرد.
در صورتی که داخل دایره یا کمان جای کافی برای درج عدد اندازه و فلش نباشد می توان آنها را 

در بیرون درج کرد.
اندازه قطری را به صورت طولی نیز می توان ارائه کرد اما عالمت   را نباید فراموش نمود.

اندازه قطری با یک فلش و بیرون دایره نیز قابل ارائه است.
باشد  با نماهای دیگر تداخل داشته  یا  از کادر و نقشه بوده و  در صورتی که مرکز دایره خارج 

کوتاه کرد. را  آن  اندازه  با شکستگی خط  می توان 
قبل از عدد اندازه شعاع و قطر »کره« با حرف S نوشته شود.
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اندازه گذاری زاویه ای
خط رابط اندازه در امتداد اضالع زاویه ترسیم می شود.

خط اندازه کمانی است که مرکز آن همان رأس زاویه است.
بعد از عدد اندازه عالمت درجه گذاشته می شود.

جهت و موقعیت عدد اندازه زاویه مطابق با الگوی زیر است.

اندازه سوراخ

اطالعات مربوط به سوراخ را در صورت لزوم می توان با یک اندازه نشان داد.
.) عمق سوراخ با یک اسلش از قطر سوراخ جدا می شود )20 / 12

.)M10  × 1/۵( گام سوراخ با یک ضربدر از اندازه اسمی سوراخ جدا می شود
طول رزوه و عمق سوراخ با یک اسلش از هم جدا می شوند

.)M1۴ × 18 / 23(
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سوراخ های پله دار زیر هم نوشته می شوند. اندازه بزرگ تر اول نوشته شده و
عمق پله با حرف U مشخص می شود                       .

در سوراخ های خزینه  دار قطر بزرگ و زاویه خزینه ابتدا نوشته می شود                   .

 اندازه گذاری عناصر تکراری
یکسان  سوراخ های  و  عناصر  اندازه گذاری  در 
اندازه یکی  ابتدای  کافی است تعداد آنها را در 

کرد. ذکر  آنها  از 
در عناصر تکراری یکی از عناصر به صورت مجزا 
اندازه گذاری می شود )مثاًل فاصله 20 در شکل 

زیر(.
نوشته می شود.  آنها  بین  اندازه  و  عناصر  تعداد 
اندازه  صورت  به  نیز  را  کلی  فاصله  می توان 

کرد. قید  کمکی 

اندازه جای خار

اندازه جای خار روی شفت وهاب.

20 7U
12 / 20

× 
 
 

φ
φ

20 90
10

 ×
   

φ
φ



56

آموزش کار با مولتی متر دیجیتال ساده

در تصویر زیر یک مولتی متر دیجیتالی ساده )معمولی( را مشاهده می کنید.
هستند  مولتی متر  به  پراب ها  اتصال  محل  که  مولتی متر  ورودی  ترمینال های  بررسی  به  ابتدا 
در  مثاًل  دارد.  قرار  مولتی مترها  روی  ورودی  ترمینال   ۴ گاهی  و   3 یا   2 معموالً  می پردازیم. 
مولتی متر پایین 3 ترمینال ورودی وجود دارد که با مقادیر VΩmA و COM و 10A مشخص 

شده است.
پایه  به معنای  COM مشخص شده،  با عالمت  ترمینال( که  )پایین ترین  ترمینال ها  از   یکی 
مشترک )منفی( است و در همه اندازه گیری ها باید پراب مشکی رنگ به این ترمینال متصل باشد.
 ترمینال بعدی )ترمینال وسط( با عالمت VΩmA مشخص شده و وقتی می خواهید، ولتاژ، اهم 
)مقاومت( و جریان های کوچک در حد میلی آمپر را اندازه گیری کنید، باید پراب قرمز رنگ را به 

این ترمینال متصل کنید.
 ترمینال سوم با عالمت 10A مشخص شده است. وقتی می خواهید جریان های نسبتاً بزرگی در 
حد ۵00 میلی آمپر تا 10 آمپر را اندازه گیری کنید، باید پراب قرمز رنگ را از ترمینال VΩmA جدا 
کنید و به ترمینال سوم یعنی 10A وصل کنید. توجه داشته باشید که مولتی متر باال فقط قابلیت 

اندازه گیری، جریان DC )مستقیم( را دارد و نمی تواند جریان های متناوب را اندازه گیری کند.
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حداکثر جریانی که مولتی متر باال می تواند اندازه گیری کند، 10 آمپر است و اگر جریانی بیشتر 
از این از دستگاه عبور کند، دستگاه خواهد سوخت.

اکنون به معرفی قسمت های مختلف کلید سلکتوری می پردازیم. 
به کلیدی که در وسط مولتی متر قرار گرفته و قابلیت چرخش دارد، کلید سلکتوری می گوییم. با 
چرخاندن این کلید سلکتوری می توانید انتخاب کنید که قصد اندازه گیری چه کمیتی را دارید. 

در تصویر صفحه بعد، ِرنج کمیت های مختلف مشخص شده است.
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البته اگر دستگاه شما با مولتی متر باال فرق دارد، کافیست این عالئم اختصاری را بدانید تا بتوانید 
با هر مولتی متری کار کنید.

V ∼ = عالمت ولتاژ متناوب                               V −


  عالمت ولتاژ ثابت = 
A ∼ = عالمت جریان متناوب                         A −



 عالمت جریان ثابت = 
 Ω =)عالمت مقاومت )اهم 

سؤال: فرق ولتاژ ثابت و ولتاژ متغّیر چیست؟ ولتاژی که باتری ها تولید می کنند ولتاژ ثابت و ولتاژ 
برق شهر که از پریزهای برق گرفته می شود، ولتاژ متناوب است.

خاموش )AC( محدوده ولتاژ متناوب

 )DC( محدوده ولتاژ ثابت
 )DC( محدوده ولتاژ ثابت

محدوده اندازه گیری  
مقاومت ها

  ِرنج بیزر

محدوده تست ترانزیستور     

روش اندازه گیری ولتاژ ثابت با ولت متر
آن قدر  را  مولتی متر  روی  سلکتوری  کلید 
بچرخانید که روی محدوده ولتاژ ثابت قرار 
تا ولتاژ یک  از آنجایی که قصد داریم  گیرد. 
باتری کوچک را اندازه گیری کنیم پس باید 
گیرد  قرار   ۲۰ مقدار  روی  سلکتوری  کلید 
روی  را  سلکتوری  کلید  می توانید  )البته 

۲۰۰۰m هم قرار دهید.(

 COM و پراب مشکی به ترمینال VΩmA همان طور که می بینید پراب قرمزرنگ به ترمینال
وصل شده. آنگاه در سمت دیگر پراب قرمز رنگ را به قطب مثبت باتری و پراب مشکی رنگ را 
به قطب منفی وصل کرده ایم و عدد ۱٫۵ روی نمایشگر مولتی متر نشان داده شده است. اگر جای 

پراب قرمز و مشکی را در باتری جابه جا وصل کنید، عدد ۱/۵- )منفی( نمایش داده می شود.
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توجه: حتماً زمانی که دارید ولتاژ یک عنصر الکترونیکی را روی یک مدار اندازه گیری می کنید، 
بایستی برق آن مدار وصل باشد.

روش اندازه گیری جریان با آمپرمتر
فرض کنید که در مدار زیر، قصد داریم که جریان عبوری از این ال ای دی های خطی را اندازه گیری 

کنیم. در این مدار ۳ ال ای دی خطی تخِت یک متری قرار گرفته است.

در  موازی  به صورت  را  متر  ولت  بایستی  همیشه  ولتاژ  اندازه گیری  جهت 
مدار قرار دهید. فرضاً اگر قصد دارید ولتاژ روی یک مقاومت الکترونیکی 
به آن مدار وصل است،  برق  اندازه گیری کنید، کافیست در حالتی که  را 
پراب های ولت متر را روی ۲ پایه مقاومت الکترونیکی قرار دهید تا ولتاژ 

روی مقاومت به شما نشان داده شود.

نکته

کلید سلکتوری را آن قدر بچرخانید تا به محدوده جریان ثابت برسد. فرض می کنیم که نمی دانیم 
این مدار چه جریانی می کشد، پس کلید سلکتوری را روی باالترین مقدار یعنی ۱۰ قرار می دهیم 
نامفهومی )مثل ۱ یا ۰( در  و پراب قرمزرنگ را به ۱۰A متصل می کنیم در صورتی که اعداد 
صفحه نمایش ظاهر شود، یعنی رنج جریان را بیش از حد باال در نظر گرفته اید، آنگاه باید کلید 
سلکتوری را روی گزینه های دیگری مثل ۲۰۰m یا ۲۰m قرار دهید و پراب قرمز رنگ را هم به 

ترمینال ورودی VΩmA وصل کنید.
به  ورودی  مثبت  سیم  پس  می گیرد،  قرار  مدار  در  سری  به صورت  آمپرمتر  آنجایی که  از 

مصرف کننده ها را قطع می کنیم و آمپرمتر را با ال ای دی ها سری می کنیم، مانند تصویر زیر:

ال ای دی خطی تخت
برق شهر آداپتور ١2 ولت

برق شهر  ال ای دی خطی تخت
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توجه: در صورتی که مولتی متر به صورت صحیح در مدار قرار گیرد، ال ای دی های خطی در مدار 
باال روشن می شوند. و مقدار جریان عبوری در صفحه نمایش نشان داده می شود.

روش اندازه گیری مقاومت با اهم متر
اندازه گیری مقدار یک مقاومت را داریم. پس پراب قرمز رنگ را از ترمینال قبلی  این بار قصد 
خارج می کنیم و به ترمینال VΩmA متصل می کنیم. پراب مشکی رنگ هم طبق صحبت های 
قبلی همیشه باید به ترمینال COM متصل باشد. آن گاه کلید سلکتوری را آن قدر بچرخانید تا 
به محدوده اندازه گیری مقاومت برسد. از آنجایی که نمی دانیم اندازه این مقاومت چند اهم است، 
پس، از باالترین مقدار شروع می کنیم، در صورتی که اعداد نامفهومی در صفحه نمایش نشان داده 

شد، کلید سلکتوری را روی مقادیر کمتر قرار می دهیم.
سپس پراب های مشکی و قرمز رنگ را به دو سر مقاومت وصل کنید. مانند تصویر زیر:

نکتهآمپر متر همیشه به صورت سری در مدار قرار می گیرد.
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هنگام خواندن مقدار مقاومت به نکات زیر توجه کنید:
m , K , M :در مولتی متر 3 حرف اختصاری وجود دارد که عبارت اند از

m معنای میلی است یعنی عدد نمایش داده شده باید در 0/001 ضرب شود.
K به معنای کیلو است یعنی عدد نمایش داده شده باید در 1000 ضرب شود.

M به معنای مگا است یعنی عدد نمایش داده شده باید در 1000000 ضرب شود.
از آنجایی که در تصویر صفحه قبل، کلید سلکتوری روی مقدار 2000k قرار گرفته است و حرف 
اختصاری k، مخفف کیلو است، پس عدد نمایش داده شده )390( را باید در 1000 ضرب کنیم. 

در این صورت مقدار 390000 به دست می آید؛ یعنی این مقاومت 390 هزار اهم است.

مقاومت به صورت موازی در مدار قرار می گیرد و قبل از اندازه گیری مقاومت 
یک عنصر باید برق مدار را قطع کنید تا نتیجه به دست آمده صحیح باشد.

نکته
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پودمان3

دانش فنی، اصول، قواعد و قوانین و مقررات
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   تلفات محصول هنگام برداشت غالت با کمباین  

مجموعه تلفات محصول هنگام برداشت با کمباین را می توان در ٥ بند زیر خالصه کرد: 
1 تلفات ریزش )قبل از برداشت( 

2 تلفات در چرخ و فلک و شانه کمباین )دماغه کمباین( 
3 تلفات در قسمت کوبنده کمباین 

4 تلفات در قسمت جداکننده کمباین
٥ تلفات در قسمت انتهای کمباین 

تلفات قبل از برداشت یا تلفات ریزش عبارت است از تلفاتی که قبل از ورود کمباین به مزرعه 
پدید می آید، مثل دانه هایی که بر اثر باد بر روی زمین ریخته شده یا بر اثر خوابیدگی )ورس( 
نوع  این  اگرچه  می ریزند.  زمین  برروی  هوا  نامساعد  وضعیت  یا  ساقه  شدن  خمیده  محصول، 
قرار  توجه  مورد  برداشت  مرحلۀ  در  معموالً  اما  نمی باشند  ماشین  به  مربوط  محصول  ضایعات 

می باشند: زیر  به شرح  تلفات محصول  موارد  سایر  می گیرند. 
 تلفات در دماغه کمباین: این تلفات هنگامی پدید می آید که دماغه کمباین به طور صحیح 
کار نمی کند یا محصول در حالتی است که به آسانی می ریزد. برخی از علل معمول تلفات دانه 

در سکوی درو عبارت اند از: 
1 ریزش دانه ها در اثر عمل شانۀ برش )سرعت زیاد شانه(

2 از دست رفتن مقداری از دانه ها به علت نامناسب بودن سرعت شانۀ برش )سرعت کم شانه( 
3 مقداری از محصول را در اثر کم بودن ارتفاع شانۀ برش در جلوی آن می ریزند. 
4 برخی از دانه ها به علت زیاد بودن سرعت پیش روی کمباین بر زمین می ریزند. 

٥ مقداری از محصول به سبب شکسته بودن و خرابی تیغه یا انگشتی درو نشده در زمین باقی می ماند. 
 تلفات در قسمت کوبنده:  که ناشی از علل زیر می باشد: 

1 دانۀ کوبیده نشده از طریق غربال کاه بران به خارج منتقل می شود. 
2 دانه به سبب کوبیده شدن مکرر شکسته است. 

3 دانه در اثر برگشت های مکرر به کوبنده شکسته می شود. 
 تلفات در جداکننده ها: تلفات در جداکننده ها و غربال کاه بران معموالً به علت تغذیه پیش 
از حد آنها که خود ناشی از سرعت کم کوبنده و فاصلۀ زیاد ضدکوبنده در هنگامی که سرعت 

پیش روی کمباین زیاد است به وجود می آید. 
زیاد بودن مقدار مواد برروی جداکننده و غربال کاه بران از خروج دانه از البه الی کاه، عبور از منافذ 

غربال و جداکننده و سقوط آن به داخل کفشک تمیزکننده جلوگیری می کند. 
 تلفات در انتهای کمباین )تمیزکننده ها(: تلفات در این بخش ممکن است ناشی از دالیل 

زیر باشد: 
1 جریان هوای بیش از حد بادبزن که سبب انتقال دانه و کلش از روی کفشک به خارج کمباین 

می شود. 
2 بیش از اندازه بودن مقدار مواد بر روی غربال کلش باعث جلوگیری از افتادن دانه بر روی غربال 

دانه شده و جریان هوای بادبزن نمی تواند کاه و کلش را از روی غربال کلش بزداید. 
3 تنظیم غلط غربال کلش و غربال دانه: این مسئله سبب می شود که دانه نتواند از منافذ غربال ها 
که به اندازۀ کافی بزرگ نیستند عبور کند از این رو دانه یا همراه کاه و کلش از عقب کمباین خارج 
می گردد یا این که همراه با کزل برای کوبیده شدن مجدد روانۀ کوبنده ها می شود و کوبیده شدن 

مکرر دانه سبب شکستن آن می شود. 



63

طرز اندازه گیری و محاسبه تلفات کمباین محصوالت  دانه ریز و سویا 

برای تعیین تلفات در قسمت های مختلف کمباین روش های متفاوتی به کار می رود. در زیر، مثالی 
از محاسبات موردنیاز برای تعیین تلفات یک کمباین نمونه ذکر می شود. 

مثال: یک کمباین خودرو با عرض دماغه ٥ متری که با فاصله ردیف کاشت ٧٦٠ میلی متر سویا 
را برداشت می کند، قبل از شروع برداشت با کمباین، نواری به طول ١ متر و عرض ٧ ردیف را در 
مزرعه به صورت تصادفی انتخاب می کنیم. این نوار باید دور از حاشیه مزرعه انتخاب شود. کلیۀ 
خوشه ها و دانه هایی را که در داخل این نوار روی زمین افتاده اند، جمع آوری می کنیم. سایر مواد 
باقی مانده را نیز از روی زمین برمی داریم کمباین را چند متر قبل از رسیدن به ابتدای این نوار 
تمیز شده به راه می اندازیم و با رسیدن شانه برش به ابتدای نوار، توقف می کنیم. ظرفی زیر عقب 
کمباین نصب می کنیم تا مواد تخلیه شده از عقب کمباین، در موقع برداشت این نوار تمیز شده بر 
روی ظرف ریخته شود و مانع ریزش آنها بر روی زمین گردد. سپس به حرکت خود ادامه می دهیم 
تا شانه برش از تمام مساحت نوار تمیز شده گذشته، محصول را درو کند. سپس کمباین را متوقف 
و صبر می کنیم تمام مواد داخل کمباین از کلیه قسمت ها عبور کند و از کمباین خارج شود. پس 
از آن کمباین را به طرف عقب می بریم. اتالف شانه برش شامل لوبیاهای جدیدی می شود که در 
منطقه تمیز شده ریخته شده اند و نیز غالف هایی که هنوز به کلش ها متصل هستند. با فاصله 
کمی، در پایین مزرعه مسافتی به طول ١٠ متر به موازات خطوط کشت را برای آزمایش عملکرد 
خالص محصول، عالمت گذاری و جدا می کنیم با عبور شانه برش از خط شروع این ناحیه، ظرفی 
را در زیر دهانۀ خروجی باال بر دانه در داخل مخزن دانه قرار می دهیم و سپس به برداشت محصول 
ادامه می دهیم. پس از عبور کمباین از خط پایانی این ناحیه ظرف را برمی داریم. مشاهده می شود 
که مواد تخلیه شده از عقب کمباین در نواری به عرض ٢ متر روی زمین ریخته شده اند. به طول 
٢ متر در ناحیۀ آزمایش تخلیه، دانه هایی را که روی زمین ریخته شده اند، جمع آوری می کنیم، 
غالف هایی که هنوز به کلش ها متصل اند شامل دانه های جمع آوری شده در این مرحله نمی شود. 

ارقام زیر به دست آمده اند: 

1 وزن دانه های جمع شده از نوار تمیز شده، ٢٠ گرم. 
2 وزن دانه های آزاد جمع آوری شده از نوار تمیز شده پس از عبور شانه برش ٢٥گرم.

3 وزن دانه های جدا شده از غالف ها به دست آمده از کلش های باقی مانده از ناحیه تمیز شده، 
پس از عبور شانه برش از این ناحیه، ٥٠ گرم؛ 

4 وزن دانه هایی که در داخل مخزن جمع آوری شده اند، ١٢ کیلوگرم. 
٥ وزن دانه های آزاد جمع آوری شده از ناحیۀ آزمایش مواد تخلیه شده در سطح ٢×٢ متر، ٤٠ 

گرم. 
6 وزن دانه های جداشده از غالف های تخلیه شده )غالف هایی را که روی کلش ها قرار گرفته اند 

شامل نمی شوند(، ١٠ گرم. 

اتالف ریزش به صورت زیر محاسبه می شود: 
/ kg m kg/

m / m ha ha
× =

×

٢٠ ٠٢٠ ١٠٠٠٠ 3٧ ٦
١ ٥ 3٢ ١
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اتالف شانه برش به صورت زیر محاسبه می گردد: 

( / / )kg m kg
m / m ha ha

+ × =
×

٢٠ ٠٢٥ ٠ ٠٥ ١٠٠٠٠ ١٤١
١ ٥ 3٢ ١  

اتالف کوبیدن نیز به صورت زیر محاسبه می شود: 
/ kg m kg/

m / m ha ha
× =

×

٢٠ ٠١ ١٠٠٠٠ 9 ٤
٢ ٥ 3٢ ١

 
وزن کل دانه های جمع آوری شده از ناحیۀ مواد تخلیه شده بر روی زمین = ٤٠ گرم اتالف ریزش 

را کسر کنید )عالمت منفی به نشانۀ کسر کردن( 
( m) g

m / m
× = −

×
٢٢٠ ٢ ١٥

١ ٥ 3٢  
دانه های آزاد شانه برش را کسر کنید: 

/ kg ( m) / g
m / m

× = −
×

٢٠ ٠٢٥ ٢ ١8 8
١ ٥ 3٢  

وزن خالص دانه ها برای اتالف جدا کردن: 
g ( g / g) / g− + =٤٠ ١٥ ١8 8 ٦ ٢  

/اتالف جدا کردن  kg m kg/
ha ha( m)

× =
٢

٢
٠ ٠٠٦٢ ١٠٠٠٠ ١٥ ٥

١٢  
kgعملکرد خالص یا  عملکرد مخزن  m kg

m / m ha ha
× =

×

٢١٢ ١٠٠٠٠ ٢٢٥٦
١٠ ٥ 3٢ ١

 
/kgعملکرد ناخالص مزرعه  / /

ha
+ + + + =3٧ ٦ ١٤١ 9 ٤ ١٥ ٥ ٢٢٥٦ ٢٤٦٠

 
٢٢٥٦=/بازده ماده ای  ٠ 9١٧

٢٤٦٠  
تلفات به دست آمده برحسب درصد عملکرد ناخالص محاسبه می شود: 

/ =3٧ ٦
٢٤٦٠

 %١/٥3 ریزش:  

=١٤١
٢٤٦٠

 %٥/٧3 شانه برش:  

/ =9 ٤
٢٤٦٠

 %٠/38 کوبیدن:  
/ =١٥ ٥

٢٤٦٠  %٠/٦3 جدا کردن:  

روشن است که اتالف شانه برش بیش از حد می باشد و شانه برش باید بیشتر پایین برده شود، 
حتی اگر گهگاه روی خاک حرکت کند. به این ترتیب حتی اگر نیمی از اتالف شانۀ برش باقی 

بماند، جبران خسارت وارد شده به شانه برش را خواهد کرد. 
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تنظیمات کمباین براي برداشت گندم

زمان برداشت
تقسیم  ناخن  با  دیگر  و  شدند  سخت  گندم  های  دانه  که  هنگامی 

نمی  شدند و رطوبت دانه ١٤٪  باشد.

١٠٠٠- ٧٠٠ دور در دقیقهسرعت کوبنده

١٤-١٠ میلی مترفاصله کوبنده و ضدکوبنده

١9-١٦ میلی متراندازۀ غربال کاه

٧-٤ میلی متراندازۀ الک دانه

8٠٠- ٦٠٠ دور در دقیقهسرعت پنکه

١٤- ١٢ میلی مترفاصلۀ لبۀ هلیس  تا کف پالتفرم

٢٠ -١٠ درصد بیشتر از سرعت خطی کمباینسرعت چرخ و فلک

تنظیمات کمباین براي برداشت کلزا

زمان برداشت
رطوبت دانه در هنگام برداشت باید بین ١٠ تا ١٢/٢درصد باشد. در 
این حالت رنگ که حدوداً ٦٠ درصد دانه ها در داخل غالف هاي کلزا 

قهوه اي رنگ شده باشند.

٥٠٠ تا 8٥٠ دور در دقیقهدور کوبنده

در قسمت جلو 3٠ میلی متر و در قسمت عقب، ١٦ میلی مترفاصلۀ کوبنده و ضد کوبنده

٦ تا ١٠ میلی متر  و حدوداً روي 8 میلي متراندازۀ غربال کاه

3 تا ٤ میلی متراندازۀ الک دانه

حدود 3٥٠ دور در دقیقهسرعت باد بزن

٢٠ میلی مترفاصلۀ لبۀ هلیس  تا کف پالتفرم

١/٥ تا ٢/٥ کیلومتر در ساعتسرعت حرکت کمباین

٢١ دور در دقیقه )کمترین حالت(سرعت چرخ و فلک

انگشتي دارنوع چرخ و فلک

نصب تیغه هاي صاف به جاي تیغه هاي مضرسنوع تیغه برش  واحد درو

نکته: بهتر است برداشت محصول در اوایل صبح شروع شود که رطوبت هوا و محصول بیشتر است زیرا 
پایین بودن رطوبت محصول سبب خواهد شد تا در هنگام برداشت محصول به وسیله کمباین، غالف ها 
براثر کوچک ترین ارتعاش و ضربه اي باز شده و دانه هاي کلزا روي سطح مزرعه بریزند و این امر سبب 

افزایش تلفات و ریزش محصول در هنگام برداشت مي شود. 
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تنظیمات کمباین براي برداشت ذرت

رطوبت زمان برداشت و  رسیده  کامل  به طور  که  شود  برداشت  موقعي  باید  محصول 
دانه هاي ذرت تا ٢٦% کاهش یافته باشد.

٥٥٠ دور در دقیقهسرعت کوبنده

فاصله سر جلو کوبنده با ضد کوبنده 3٢ میلي متر و سر عقب ١٦-١9فاصلۀ کوبنده و ضد کوبنده

١١-١٦ میلي متراندازۀ غربال پایین

١١-١٦ میلي متراندازۀ غربال باال

حدود 3٥٠ دور در دقیقهسرعت باد بزن

در قسمت جلو 3٦ میلی متر و در قسمت عقب 38 میلی مترفاصلۀ دو صفحۀ بالل گیر

١/٥ تا ٢/٥ کیلومتر در ساعتسرعت حرکت کمباین

حدود ١/٥ میلي مترفاصله تیغه ها تا غلطک هاي علف گیر

در سر جلو ١8 میلي متر و سر عقب ١9/٥ میلي مترفاصله تیغک های روی غلطک هاي ذرت چین

٧٠- ٧٦ سانتی مترفاصلۀ ردیف های کشت

جدول های عیب یابی ماشین های زراعی    
شرح نواقص، علت و طریقه رفع آنها در گاوآهن هاي برگرداندار

طریقه رفع نواقصعلت نواقصشرح نواقص

عرض کار خیش ها یکنواخت نیست.

تنظیم نبودن گاو آهن
پیچیدگي شاسي

پیچیدگي ساق خیش
غیر یکنواختي تیغه ها
شل بودن پیچ تیغه ها

عرض کار را تنظیم کنید.
شاسي را تعمیر کنید.

ساق خیش را تعمیر کنید.
تیغه ها را تعویض کنید.

آچار کشي کنید.
گاو آهن را تراز طولي کنید.تراز نبودن گاوآهنگاو آهن روي نوک تیغه حرکت مي کند.

جهت شخم مرز دار شده است. در  آهن  گاو  نبودن  تنظیم 
عرضي

عرض کار را تنظیم کنید.
فاصله چرخ هاي تراکتور را کنترل کنید.

تراز طولي و عرضي کنید.تراز نبودن گاو آهنعمق خیش ها یکسان نیست.

مقاومت کششي گاوآهن زیاد است. 
)تراکتور زیاد گاز مي خورد(

تیغه ها فرسوده شده.
خیش ها خاک چسبي دارند.

تراکتور سبک است.
سرعت تراکتور زیاد است.

تیغه ها را تعویض کنید.
خیش ها را تمیز کنید یا رطوبت خاک 

زیاد است.
تراکتور را سنگین کنید.

با دنده سنگین تر حرکت کنید.

خیش ها خاک چسبي دارد.بقایاي گیاهي در شخم نمایان است.
کلش برگردان ضمیمه نشده است.

خیش ها را تمیز کنید.
کلش برگردان نصب کنید.

زمین سنگالخي یا سخت است.سیستم ایمني زود عمل مي کند.
پین برشي استاندارد نیست.

زمین قبل از شخم آماده شود.

از پین استاندارد استفاده شود.

نمي کند.گاوآهن به کندي بلند مي شود. تولید  کامل  فشار  پمپ 
روغن هیدرولیک کم است.

فشار پمپ را بررسي کنید.
روغن را تنظیم کنید.
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شرح نواقص، علت و طریقه رفع آنها در گاوآهن هاي بشقابي

طریقه رفع نواقصعلت نواقصشرح نواقص

تنظیم نبودن گاو آهنگاو آهن به کندي در خاک نفوذ مي کند.
کندي لبه بشقاب ها

گاو آهن تنظیم شود.
بشقاب ها تیز شود.

گاو آهن انحراف مسیر مي یابد.
تنظیم نبودن چرخ عقب تراکتور
تنظیم نبودن چرخ عقب گاو آهن

طبق دستورالعمل اقدام کنید.
تنظیم  چرخ  عرضي  وضعیت 

شود.

زاویه برش را تنظیم کنید.زاویه برش تنظیم نیستعمق شخم یکنواخت نیست.

فرسودگي بشقاب هابشقابهاي گاو آهن تمیز نمي شوند.
تنظیم نبودن کمک برگردان

بشقاب ها تعویض شوند.
کمک برگردان تنظیم شود.

تراکتور گاو آهن به سختي کشیده مي شود. چرخ هاي  یا  گاوآهن 
تنظیم نیست.

تراز و تنظیم گاو آهن و تراکتور 
انجام شود. 

بقایاي گیاهي در شخم نمایان است.
بشقاب ها خاک چسبي دارد.
تنظیم نبودن کمک برگردان

گاوآهن تراز نیست.

بشقاب ها را تمیز کنید.
کمک برگردان را تنظیم کنید.

گاو آهن را تراز کنید.

شرح نواقص، علت و طریقه رفع آنها در گاوآهن هاي قلمي و پنجه هاي خاك ورزي

طریقه رفع نواقصعلت نواقصشرح نواقص

نفوذ گاوآهن در جهت طول و عرض 
تراز طولي و عرضي کنید.تراز نبودن دستگاهیکنواخت نیست.

قدرت مورد نیاز براي کشیدن گاوآهن 
زیاد است.

عمق کار زیاد
عدم تطبیق تیغه با نوع کار

عمق کار را کم کنید.
از تیغه مناسب استفاده کنید.

تراز طولي و عرضي کنید.تراز نبودن دستگاهگاو آهن نوسانات جانبي دارد.

گرفتگي گاو آهن با بقایاي گیاهي
آرایش نا مناسب شاخه ها

فاصله کم شاخه ها
بقایاي گیاهي زیاد است.

آرایش شاخه ها را تنظیم 
کنید.

فاصله شاخه ها را زیاد کنید.
قبل از شخم زمین را دیسک 

بزنید.
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شرح نواقص، علت و طریقه رفع آنها در گاوآهن هاي  زیرشکن

طریقه رفع نواقصعلت نواقصشرح نواقص

تراز طولي و عرضي کنید.تراز نبودن دستگاهعمق کار شاخه ها یکسان نیست.

از تیغه مناسب استفاده کنید.تیغه ها فرسوده هستند.گاو آهن در خاک نفوذ نمي کند.

شرح نواقص، علت و طریقه رفع آنها در گاوآهن هاي دوار

طریقه رفع نواقصعلت نواقصشرح نواقص

محور تیغه ها دوران نمي کند.
در محورانتقال نیرو نقص وجود دارد.

کالچ ایمني تنظیم نیست.
در محور مانعي گیر کرده است.

محور را بررسي کنید.
کالچ را تنظیم کنید.
مانع را برطرف کنید.

تیغه ها را مجدداً بررسي کنید.تیغه ها الگوي مارپیچي ندارند.دستگاه لرزش دارد.

سر و صداي دستگاه زیاد است.
یکي از قطعات شکسته است.

روغن جعبه دنده کم است.
-

روغن جعبه دنده  راتنظیم کنید.

گاو آهن به یک سمت کشیده 
مي شود.

دستگاه را تراز کنید.دستگاه تراز نیست.

تیغه ها شل بسته شده است.تیغه ها مي شکنند.
مانعي در خاک وجود دارد.

تیغه را سفت کنید.
سرعت دور را کم کنید.

شرح نواقص، علت و طریقه رفع آنها در دیسک ها

طریقه رفع نواقصعلت نواقصشرح نواقص

عمق کار کم است.
زاویه برش زیاد است.
دستگاه سبک است.

زاویه برش را کم کنید.
دستگاه را سنگین کنید.

بین بشقاب ها گل مي گیرد.
عمق کار زیاد است.

رطوبت خاک زیاد است.
گل پاک کن ها تنظیم نیست.

عمق را کم کنید.
شخم را به تأخیر بیاندازید.

گل پاک کن ها را تنظیم کنید.

بشقاب ها حین کار صدا مي کند.
محور بشقاب ها دریاتاقان نمي چرخد.

مهره سر محور محکم نیست.
یاتاقان ها را بررسي کنید.

آچار کشي کنید.

دیسک را تراز و تنظیم کنید.دیسک تنظیم و تراز نیست.عمق خاک ورزي یکسان نیست.
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 جدول عیب یابي بسته بند علوفه

رفع عیبدالیل عیبنوع عیب

ـ بسته علوفه به صورت یکنواخت 
متراکم نمی شود.

ـ طول بسته ها نا مساوی است.

ـ بسته ها به شکل »موز« درمی آیند. 

ـ سطح دیوارۀ جانبی بسته ها ناصاف 
است.

ـ وزن بسته ها کم می شود.
ـ وزن بسته ها زیاد می شود.

ـ دسته های لنگ برای حداقل فشار 
تنظیم شده اند ولی بسته ها خیلی 

سنگین هستند.
ـ طول بسته زیاد می شود.

ـ طول بسته کوتاه می شود.

ـ پیستون تراکم با چنگال هدایت در 
قسمت باالی مجرای تراکم برخورد 

می کند. 
ـ هنگام رسیدن پیستون تراکم به 
دیوارۀ عقبی دریچۀ تغذیه، دستگاه 

از حرکت می ایستد.
ـ در مرحله تراکم دستگاه از حرکت 

می ایستد.

ـ چنگال هدایت تنظیم نیست.

ـ تراکم و فشردگی بسته ها کم است.

ـ سرعت پیشروی بسیار کم یا اندازۀ 
ردیف های علوفه بسیار کوچک است. 

ـ تراکم بسته ها کم است.
دستگاه  داخل  به  علوفه  ورود  ـ 

بسته بند به اندازۀ کافی نیست.

ـ چاقوهای برش کند شده اند.
ـ پیستون تراکم تنظیم نیست.

ـ رطوبت علوفه زیاد است. 

بسته ها  باالی  علوفه در قسمت  ـ 
جمع نمی شود و خورشیدی کنترل 
با قسمت باالی بسته تماس ندارد. 

بسته  طول  تنظیم  چرخ دنده  ـ 
درست در محل خود نمی افتد.

ـ کار قسمت فوق هم زمان نیست.

یا  شده اند  کند  برش  چاقوهای  ـ 
خارج  تنظیم  از  تراکم  پیستون 

شده است.
ـ وزن بسته ها خیلی زیاد شده است.

ـ مسیر حرکت پیستون بسته شده 
است.

ـ چنگال هدایت را تنظیم کنید.

ـ سرعت پیشروی، اندازه ردیف ها 
و یا تراکم بسته را زیاد کنید.

دور  زیاد،  را  پیشروی  سرعت  ـ 
دستگاه را کم و اندازۀ ردیف ها را 

بیشتر کنید.
ـ تراکم را زیاد کنید.

ـ با سرعت مناسب حرکت کنید، 
اندازه ردیف ها را بیشتر کنید.

ـ چاقوها را تیز کنید.
ـ پیستون تراکم را تنظیم کنید. 

ـ وزن بسته ها را تنظیم کنید.

ـ وزن بسته ها را تنظیم کنید.
ـ صفحه های جانبی ازدیاد تراکم 
علوفه را باز کنید و رطوبت علوفه 

را کاهش دهید.

ـ تراکم بسته را زیاد کنید.

ـ چرخ دنده را تنظیم کنید.

ـ هم زمانی را کنترل کنید.

را  پیستون  و  تیز  را  چاقوها  ـ 
تنظیم کنید. 

ـ تراکم بسته ها یا سرعت پیشروی 
را کم کنید.

ـ مسیر را باز کنید.
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ـ در مرحلۀ تراکم چنانچه دستگاه 
از کار بایستد، مجدداً نمی تواند به 

کار خود ادامه دهد.

انگشتی های بردارنده در زمین  ـ 
فرو می روند.

ـ علوفه کاماًل از روی زمین به باال 
کشیده نمی شود.

ـ انگشتی ها شکسته شده اند.

ـ ضامن کالچ عمل نمی کند.

دستگاه،  عـادی  کار  هـنگام  ـ 
هم  به  لغزنده  کالچ  صفحه های 
ساییده می شوند. )کالچ بین محور 

عقب تراکتور و دستگاه(

ـ مسیر حرکت پیستون بسته شده 
است.

ـ تنظیم بردارنده صحیح نیست.
     

ـ بردارنده برای پایین ترین نقطه 
تنظیم نیست.

ـ انگشتی ها در سطح باالتری قرار 
گرفته اند.

ـ سرعت پیشروی زیاد است.
به درستی  علوفه  ردیف کردن  ـ 

انجام نشده است.
ـ انگشتی ها خم یا شکسته شده اند.

روی  علوفه  مقدار  و  ارتفاع  ـ 
ردیف ها به اندازه کافی نیست.

ـ ارتفاع بردارنده خیلی کم است.
ـ در بردارنده مواد متفرقه غیر از 

علوفه وجود دارد.
شکسته  ضامن  نگه دارندۀ  فنر  ـ 
کار  از  کالچ  ضامن  داخل  فنر  یا 

افتاده است.
کم  اصلی  کالچ  فنرهای  فشار  ـ 

شده است.
بریده  لنگر  اطمینان چرخ  پیچ  ـ 

است.
ـ صفحه های کالچ در اثر کار صاف 
و لغزنده شده یا مواد خارجی مانند 
روغن و گریس بین صفحه ها وارد 

شده است. 
ـ چاقوها ُکند شده اند.

زیاد  برش  تیغۀ  دو  بین  فاصلۀ  ـ 
شده است.

ـ وزن بسته ها زیاد شده است.

ـ چرخ لنگر، را ٢ الی 3 دور در 
ساعت  عقربه های  حرکت  جهت 
بچرخانید، سپس دستگاه را به کار 

بیندازید.
توجه: 

با  لنگر  چرخ  چرخاندن  از  قبل 
خود  جایگاه  در  سوزن ها  دست، 

قرار گرفته باشند. 
ـ ارتفاع بردارنده را تنظیم کنید. 

ـ کشیدگی فنر تنظیم کننده را کم 
کنید، قسمت های نگه دارنده بردارنده 
و اتصاالت مربوطه را کنترل کنید.
ـ باال بر را به زمین نزدیک کنید.

ـ سرعت را کم کنید.
ـ با ردیف کن علوفه را مجدداً به 
سمتی که زمین آن تمیزتر است 

برگردانید.
ـ انگشتی ها را تعویض یا تعمیر کنید.

را  ردیف کردن  عمل  مجدداً  ـ 
انجام دهید.

ـ ارتفاع بردارنده را تنظیم کنید. 
ـ قطعه ها و مواد متفرقه را خارج کنید.
قطعه های  بازرسی،  ز  ا پس  ـ 
شکسته و خراب را تعویض کنید.

را  اصلی  کالچ  فنرهای  فشار  ـ 
تنظیم کنید.

ـ پیچ را تعویض کنید.

ـ صفحه ها را تمیز و در صورت نیاز 
تعویض کنید. 

ـ چاقوها را تیز کنید.
ـ فاصله پیستون تراکم را تنظیم 

کنید.
ـ تراکم بسته ها را کم کنید.
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ـ پیچ اطمینان چرخ لنگر می برد.

ـ پیچ شیاردار گره زن می برد.

ـ دستگاه متوقف می شود.

ـ بستۀ سمت راستی به اندازۀ کافی 
سفت نیست.

ـ بستۀ سمت چپی به اندازۀ کافی 
سفت نیست.

دو  ولی  است  شل  خیلی  گره،  ـ 
انتهای آن مناسب است.

در  گره زدن  از  پس  سوزن ها  ـ 
مجرای تراکم قرار دارند.

تراکم  پیستون  حرکت  مسیر  ـ 
بسته شده است.

ـ پیچ شیاردار چنگال هدایت بریده
 

ـ فشار کفشک ها زیاد است.
ـ حرکت سوزن ها با بقیه قسمت ها 
هم زمان نیست و از تنظیم خارج 

شده اند.
ـ مانعی در مسیر حرکت سوزن ها 

وجود دارد.
ـ مانعی در بین قطعه های گره زن 

وجود دارد.
ـ سوزن ها تنظیم نیستند.

ـ پیچ اطمینان چرخ لنگر بریده است.
جلوی  اندازۀ  از  بیش  علوفه  ـ 

پیستون متراکم شده است.

ـ چنگال های هدایت تنظیم نیستند.

ـ چنگال های هدایت تنظیم نیستند.

ـ فنر قالب گره زن شل شده یا 
حالت خود را از دست داده است.

خود  جایگاه  در  را  سوزن ها  ـ 
قرار دهید.

ـ مسیر را بازرسی و باز کنید.
را  پیچ شیاردار چنگال هدایت  ـ 

تعویض کنید.
ـ فشار کفشک ها را کم کنید.

ـ سوزن ها را تنظیم کنید.

ـ مانع را برطرف کنید.
ـ پس از بازرسی مانع را خارج کنید.

ـ سوزن ها را تنظیم کنید.
ـ پیچ اطمینان را تعویض کنید.

ـ فشار ناودان تراکم را کم کنید. 
علوفه ها را از محفظۀ تراکم تخلیه 
ضربه های  تعداد  سرعت  و  کنید 
را  دقیقه  هر  در  تراکم  پیستون 

بازدید کنید.
ـ اولین چنگال هدایت را به سوراخ 

دوم وصل کنید.
را  اولیه  هدایت  چنگال های  ـ 
مورب  سمت  اینکه  تا  بچرخانید 
محفظۀ  به طرف  چنگال ها  نوک 

تراکم باشد.

یا  محکم  را  گره زن  قالب  فنر  ـ 
تعویض کنید.
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ـ نخ دور قالب گره زن می پیچد.
و  پیچیده  گره زن  دور قالب  )نخ 

بریده می شود(

ـ نخ جلوی قالب گره زن بریده و 
روی قالب مانده است.

ـ گره محکم است اما انتهای نخ 
بزرگ تر پاره و از بین رفته است.

ـ گره در انتهای کوتاه بریده شده است.

ـ گره در انتهای کوتاه )درحالی که 
صفحۀ  زیر  نخ  پاره شده  قسمت 

حامل نخ قرار دارد(

ـ فنرهای کششی تنظیم نیست.
سوزن  و  زن  گره  محور  ترمز  ـ 

تنظیم نیست.
ـ سوزن ها کج شده اند. 

ـ فشار فنر زبانۀ قالب زیاد است.
گیر  و  است  کثیف  قالب  زبانۀ  ـ 

دارد.
ـ زبانۀ قالب یا قالب کج شده یا 

آسیب دیده است. 
ـ نخ به اندازۀ کافی محکم نیست.
زبر  لبۀ  سوزن  صفحۀ  روی  ـ 

وجود دارد.
ـ صفحۀ سوزن بیش از حد ساییده 

و فرسوده شده است. 
سوزن  حافظ  صفحۀ  فنر  فشار  ـ 

زیاد است.
ـ صفحۀ حافظ نخ یا دیسک حافظ 

فرسوده و ساییده شده اند.

ـ حافظ نخ کثیف و فشار فنر آن 
کم شده است.

ـ فشار حافظ نخ زیاد است.
ـ تراکم بسته زیاد است.

ـ ضخامت نخ یکنواخت نیست.

ـ حافظ نخ کثیف است.
ـ فشار حافظ نخ زیاد است.

نخ  حافظ  روی  بر  زبر  لبه های  ـ 
وجود دارد.

فرسوده  و  ساییده  نخ  حافظ  ـ 
شده است.

ـ فنرهای کششی را تنظیم کنید.
را  و سوزن  گره زن  محور  ترمز  ـ 

تنظیم کنید.
ـ نخ گره خورده دور قالب گره زن 

را باز کنید.
حرکت  مسیر  سازوکار  دقت  با  ـ 

سوزن ها را خم کنید.

ـ فشار روی قالب را کم کنید.
ـ قالب گره زن را تمیز کنید.

را  معیوب  قالب  زبانۀ  یا  قالب  ـ 
تعویض کنید.

ـ از نخ محکم تر استفاده کنید.
ـ لبه های زبر روی صفحۀ سوزن 

را برطرف کنید.
ـ صفحۀ سوزن را تعویض کنید.

حافظ  صفحۀ  فنر  روی  فشار  ـ 
سوزن را قدری کم کنید. 

ـ صفحۀ حافظ نخ یا دیسک حافظ 
را عوض کنید.

ـ حافظ نخ را تمیز و فشار حافظ نخ 
را زیاد کنید.

ـ فشار حافظ نخ را کم کنید.
ـ تراکم بسته را کم کنید.

ـ از نخی استفاده کنید که ضخامت 
یکنواختی دارد.

ـ حافظ نخ را تمیز کنید.
ـ فشار حافظ نخ را کم کنید.

را  نخ  حافظ  روی  زبر  لبه های  ـ 
صاف کنید.

ـ حافظ نخ را تعویض کنید.
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ـ هر دو انتهای نخ گره نخورده یا 
نخ توسط حافظ گرفته نشده است. 
)نخ در سوزن نرفته و در موقعیت 
فظ  حا های  صفحه  بین  خود 
اتاقک  از  نخ  است.  نگرفته  قرار 
کاماًل  انتهای  یک  با  بسته بندی 
بریده و شل آویزان است یا از گره 

آخرین بسته قطع نشده است(

قطع  بلند  نخ  انتهای  در  گره  ـ 
شده باشد.

شده  پاره  گره زدن  از  پس  نخ  ـ 
است.

ـ نخ خوب تابیده نشده است.
ـ نخ در سوراخ پشت سوزن قرار 

نگرفته است.

ـ فنرهای کششی نخ حالت خود 
را از دست داده اند.

ـ فشار ترمز محور گره زن یا سوزن 
کم است.

ـ زمان بندی سوزن صحیح نیست.

ـ دیسک گره زن با صفحۀ گره زن 
فاصله دارد.

درستی  به  کوچک  دندۀ  چرخ  ـ 
نمی چرخد.

تنظیم  گره زن  قالب  فنر  فشار  ـ 
نیست.

ـ تراکم بسته علوفه زیاد است.

ـ هادی نخ کج شده است.

از  یا  شده  فرسوده  نخ  ماسورۀ  ـ 
تنظیم خارج شده است.

صفحۀ  نخ،  ماسوره های  روی  ـ 
زبر  لبه های  نخ  هادی  یا  گره زن 

وجود دارد.

ـ نخ قدرت تحمل کشش موجود 
را ندارد.

ـ نخ را خوب تاب دهید.
طوری  را  سوزن  پشت  سوراخ  ـ 
تنظیم کنید که نخ به درستی در 

آن قرار گیرد.
تنظیم  را  نخ  کششی  فنرهای  ـ 

کنید تا فشار نخ درست باشد.

ـ فشار ترمز محور گره زن یا سوزن 
را بیشتر کنید.

مجدداً  را  سوزن  زمان بندی  ـ 
تنظیم کنید.

به  نزدیک  را  گره زن  دیسک  ـ 
صفحۀ گره زن کنید.

را  کوچک  چرخ دنده  گردش  ـ 
کنترل کنید.

ـ فشار فنر قالب گره زن را تنظیم 
کنید.

تنظیم  پیچ  با  را  بسته  تراکم  ـ 
کم کنید. 

ـ هادی نخ را کمی به طرف باال 
خم کنید و در صورت رفع نشدن 

عیب آن را تعویض کنید.
ـ ماسورۀ نخ را تنظیم یا تعویض 
کنید تا این که نخ به حالت صحیح 

درآید.
صفحۀ  روی  از  را  زبر  لبه های  ـ 
نخ  هادی  یا  نخ  ماسوره  گره زن، 
صاف کنید و در صورت لزوم آنها 

را تعویض کنید.
ـ از نخ محکم تری استفاده کنید.
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عیب یابي و رفع عیب در دروگرهاي استوانه اي

مراحل کاررفع عیبدلیل احتمالیاشکال و عالئم عیب

گاردان  با حرکت    1
استوانه ها نمی چرخند

چرخ  روی  تسمه ها 
نصب  تسمه ها 

نشده اند. 

تسمه ها را در محل 
خود نصب کنید. 

1 حفاظ تسمه ها را باز کنید. 
2  پیچ کشش تسمه ها را شل کنید. 
را در محل خود نصب  3  تسمه ها 

کنید. 
4  کشش تسمه ها را تنظیم کنید. 

٥  حفاظ تسمه ها را نصب کنید. 

حالت  در  تسمه ها 
کشش قرار ندارند. 

کشش تسمه ها را 
تنظیم کنید. 

در بریدن خارهای تخت و  بررسی  را  خارها 
صورت نیاز عوض کنید.

الف(
1 حفاظ تسمه ها را باز کنید و انتقال 
قدرت به محور ورودی به جعبه دنده را 

بررسی کنید. 
2 در صورت نیاز قسمت معیوب را 

رفع کنید.
ب(

1 حفاظ استوانه را پیاده کنید.
2 سرپوش جعبه دنده را باز کنید و 

انتقال قدرت را بررسی کنید. 
3 در صورت نیاز قطعات جعبه دنده 
را پیاده کرده و قطعۀ معیوب را تعمیر 

کنید.

در  زیاد  صدای   2
حین کار

1       بلبرینگ های گاردان 1 خرابی گاردان
را بررسی و در صورت لزوم 

آنها را عوض کنید. 

1 به وسیلۀ برس چهارشاخۀ گاردان 
را خارج کنید. 

2 بلبرینگ نو را جایگزین بلبرینگ 
معیوب کنید. 

را  گــاردان  2        محور 
صورت  در  و  بررسی 
و  تاب دیدگی  مشاهدۀ 
کشویی  شدن  گشاد 
محور آن را عوض کنید.                   

شاخۀ  دو  به  محور  اتصال  پین   1
گاردان را خارج کنید. 

2 محوری با مشخصات و طول محور 
قبلی به جای محور معیوب ببندید.

نبودن  تنظیم   2
دنده های  چرخ 

مخروطی

کرده  باز  را  جعبه دنده 
و مجدداً چرخ دنده ها را 

تنظیم کنید.

1 حفاظ استوانه ها را پیاده کنید.
2 سرپوش جعبه دنده را بازکنید. 

3 تنظیم بودن چرخ دنده ها را بررسی 
کنید. 
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4 به وسیلۀ بستن یا باز کردن مهره های 
یا قرار دادن واشر  افقی و  دوسر محور 
کنید.  تنظیم  را  چرخ دنده ها  تنظیم 
)ممکن است برای تنظیم چرخ دنده ها 
مجبور به پیاده کردن تعدادی از قطعات 

جعبه دنده شوید( 

3    خراب شدن 
بـلبرینگ هــای 

استوانه

1 بلبرینگ های توپی 
زیر  سینی  نگه دارندۀ 
استوانه را بررسی و رفع 

عیب کنید.

1 سینی زیر استوانه را بررسی و در 
صورت نیاز به تعویض بلبرینگ، سینی 

را باز کنید. 
2 توپی سینی را باز کنید. 

3 بلبرینگ های توپی را عوض کنید.
4 توپی سینی را ببندید. 

٥ سینی را روی توپی سوار کنید.

2  بـلبـرینگ هـــای  
نگه دارنده محور استوانه 
صورت  در  و  بررسی  را 

نیاز آنها را عوض کنید.

1 حفاظ استوانه ها را پیاده کنید.
2 حفاظ تسمه و مجموعۀ چرخ تسمه ها 

را پیاده کنید. 
3 قطعات جعبه دنده را پیاده کنید.

4 استوانه ها را از جعبه دنده پیاده کنید.
را  استوانه  محور  بلبرینگ های   ٥

تعویض کنید. 
6 قطعات باز شده را عکس مراحل 

باز شدن ببندید.

3 وجود لرزش در حین 
کار

1 وجـود تاب در 
تعمیر گاردان محور گاردان

و  بــودن  شل   2
یا افتادن پیچ هــای 

سرپوش جعبه دنده 

آچارکشی و بستن 
پیچ های افتاده 

1 حفاظ استوانه را پیاده کنید. 
را  بریده  یا  و  افتاده  پیچ های   2

جایگزین کنید. 
3 پیچ ها را آچارکشی کنید. 

4 حفاظ را در محل خود ببندید.
نبودن  متعادل   3

افتادن تیغه استوانه ها
تیغه های  از  و  بررسی  را  تیغه ها 

یکنواخت استفاده کنید. 

تاب داشتن محور 
استوانه 

انجام  را  استوانه  بازکردن  مراحل   1
دهید.

2 محور استوانه را عوض کنید.
3 استوانه را روی دروگر نصب کنید.
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جدول رفع ایرادهای کمباین

رفع عیبایراد

از  اثر ضربه وارده به خوشه قبل  افت دانه در 
عمل برش

کمباین  حرکت  سرعت  با  تا  دهید  تقلیل  را  جلو  فلک  و  چرخ  سرعت 
تطبیق نماید.

در  و  شده  جمع  برش  تیغه  جلو  در  گندم 
نتیجه منجر به ریزش خوشه در دستگاه برش 

می گردد.

١ـ چرخ و فلک را ضمن اینکه کاماًل به پایین می آورید به طرف جلو ببرید 
به طوری که محصول بریده شده بیرون نریخته و به طرف حلزون باالبر 

هدایت شود.
طول  که  به طوری  دهید  تقلیل  را  درو  دستگاه  ارتفاع  ٢ـ 
باشد. مناسب  هلیس  به  هدایت  برای  شده  بریده  محصول 

و  نبوده  یکنواخت  شده  بریده  محصول  طول 
ساقه ها پاره شده اند.

١ـ تمام قسمت های آسیب دیده انگشتی و تیغه ها را تعویض نمایید تا 
محصول یکنواخت بریده شود.

٢ـ تیغه های خم شده را صاف کرده، انگشتی و تیغه را دوباره آزمایش و 
در صورت لزوم تنظیم نمایید.

اینکه تیغه به آسانی حرکت  3ـ گره ها را طوری تنظیم کنید که ضمن 
می کند جای بازی زیادی نداشته باشد.

٤ـ پلیت های مربوطه را طوری قرار دهید که بین انگشتی و تیغه فاصله 
نباشد.

علوفه هرز و سنبل ها دور چرخ و فلک 
می پیچند.

١ـ چرخ و فلک را کاماًل به طرف جلو برده به پایین بیاورید.
٢ـ سرعت چرخ و فلک جلو را تقلیل دهید تا محصولی که دارای علوفه 

هرز است به سفره پالنفرم بریزد.

آن، سرعت حرکت حمل ساقه توسط چرخ و فلک تطبیق سرعت  فلک  تقلیل سرعت چرخ  ١ـ ضمن 
کمباین را بررسی کنید.

٢ـ چنگک ها را در انواع انگشتی دار به طور عمودی تنظیم کنید.

را محصول غیرمنظم وارد سیلندر کوبنده می شود. کلش  هدایت  دستگاه  زنجیر  کشیدگی  و  جلو  فلک  و  چرخ  ع  ارتفا
تصحیح نمایید.

بار زیاد  سیلندر کوبنده غیرمنظم کار کرده و 
وارد می شود.

١ـ تسمه انتقال دهنده نیرو را تنظیم کرده تا از بکسوات آن جلوگیری 
شود.

٢ـ سرعت حرکت را تقلیل دهید.
3ـ فاصله را طوری تنظیم کنید که دانه ها به طور کامل از خوشه جدا 

شوند.
٤ـ دور موتور کمباین توسط متخصص مربوطه تنظیم گردد.

٥ـ به کمک واحد مربوطه دور سیلندر کوبنده را اصالح کنید.

کزل دانه های جدا نشده در خوشه

١ـ مقدار رطوبت محصول را آزمایش کنید.
٢ـ محصول باید کاماًل رسیده باشد.

3ـ دور سیلندر کوبنده را افزایش دهید البته افزایش دور طوری باشد که 
ضمن اینکه دانه کاماًل جدا می شود موجب خرد شدن آن نشود.

٤ـ سرعت حرکت کمباین را افزایش دهید.
٥ـ فاصله را کاهش دهید تا قدرت کوبیدن افزایش پیدا کند.

٦ـ دستگاه درو را آزمایش کنید که عیب و نقص فنی نداشته باشد.

شکسته  و  خرد  دانه های  مقدار  مخزن،  در 
بیشتر از حد معمولی به چشم می خورد.

و ضد  کوبنده  فاصله  یا  و  دهید  کاهش  را  کوبنده  سیلندر  دور  سرعت 
کوبنده را اصالح کنید.
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رفع عیبایراد

وجود مواد خارجی و خار در مخزن دانه

١ـ دور بادبزن را زیاد کنید.
٢ـ با دریچه های مربوطه جهت وزش باد را درست تنظیم کنید.

3ـ منافذ الک ها را کمی ببندید.
٤ـ فاصله سیلندر کوبنده و زیر سیلندر کوبنده را بیشتر

نمایید و دور سیلندر کوبنده را کاهش دهید.
٥ ـ نوسان الک ها را چک کنید.

افت دانه در الک
١ـ مقدار باد را بیشتر کرده و روزنه الک ها را بیشتر باز کنید.

٢ـ دور بادبزن را کاهش داده و دریچه های باد را تنظیم کنید.
را  کوبنده  ضد  و  کوبنده  فاصله  و  کرده  بازتر  را  االیی  ب الک  روزنه  3ـ 

کمتر کنید.

مقدار کاه موجود در مخزن زیاد است.

١ـ دنباله الک باالیی را طوری قرار دهید که از شیب آن کاسته شود و 
روزنه های الک را کمی  ببندید.
٢ـ دور بادبزن را افزایش دهید.

3ـ فاصله کوبنده و ضدکوبنده را کاهش داده و یا دور سیلندر کوبنده 
را کم کنید.

در مخزن مقدار دانه های خرد و شکسته بیشتر 
از حد معمولی به چشم می خورد.

١ـ روزنه های الک باالیی و پایینی را بیشتر باز نمایید.
٢ـ سرعت حرکت کمباین را زیاد نمایید.

3ـ فاصله سیلندر و ضدکوبنده را تنظیم کنید.

کلش به طور منظم از کمباین خارج نشده و 
جلو کاه برها تجمع می کنند.

را  کاه برها  به  مربوط  شافت  به  نیرو  ننده  ک منتقل  تسمه ای  ١ـ کشش 
کنترل نماید.

٢ـ سرعت حرکت شافت اصلی را افزایش دهید.

١ـ سرعت حرکت را کم کرده و طول کاه برها را افزایش دهید. افت دانه در کاه برها    
٢ـ سفره جلوی کاه برهای مایل را ببندید.

3ـ سطح رویی کاه برها را کاماًل تمیز کنید.

عمل برش ضعیف است. 

١ـ نگاهدارنده تیغه ها را دوباره تنظیم کنید. 
٢ـ تیغه را تمیز کنید.

 3ـ میله های انگشتی را درحالت مستقیم تر قرار دهید.
 ٤ـ تیغه های خراب را تعویض نمایید.

٥ـ مواد زاید و خارجی و آشغال هایی که جمع شده، جمع آوری و پاک 
نمایید.

تیغه به طور ناگهانی متوقف می گردد.
١ـ مواد زاید و آشغال هایی را که جمع شده جمع آوری و پاک نمایید.

 ٢ـ میله های انگشتی که خراب شده اند را تعویض نمایید.
 3ـ کشش تسمه انتقال حرکت تیغه را تنظیم کنید.

مناسب  و  خوب   ، کج یا  خوابیده  ت  محصوال
برداشت نمی شود.  

١ـ فاصله بین میله های بلند کننده های دانه را تنظیم نمایید.
٢ـ انگشتی های پروانه را در حالت مورب قرار دهید.

3ـ محصول را از جهت دیگر برداشت نمایید.
٤ـ فنرهای شناور را تنظیم کنید.

٥ـ پروانه را مقداری به سمت جلو تنظیم کنید. 
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جمع  ها  مقسم  نوک  در  زاید  مواد  و  آشغال 
می شوند. 

١ـ به وسیلۀ تنظیم کشویی مقسم ها را درحالت باالتری تنظیم کنید. 
٢ـ از مقسم های مخصوص استفاده کنید. 

را  برش  زیر دستگاه  یا سینی  و  ئل  یا حا محافظ  3ـ چنانچه الزم شد 
تعویض نمایید.

دستگاه برش خیلی آهسته باال می رود   
١ـ تسمه پمپ هیدرولیک تنظیم شود. 

٢ـ روغن هیدرولیک اندازه گیری و در صورت نیاز مخزن را باید به مقدار 
مورد لزوم پر کرد.

 3ـ باید فشار روغن هیدرولیک کنترل گردد. 

چرخ و فلک می خواهد از حرکت باز ایستد.    

١ـ مقدار کمی کشش کالچ لغزنده را تنظیم کنید. 
را روغن کاری کنید دقت  های تغییر دهنده دور  ٢ـ سطوح کشویی پولی 
شود بیش از اندازه روغن کاری نشود. )تسمه )V( شکل نباید روغن کاری و 

گریس کاری گردد(
3ـ کابل کنترل دور چرخ و فلک را عوض کنید. 

عرض  از  تر  مسطح  زمین  در  برش  دستگاه 
نیست.   

١ـ مهره های نگهدارنده را که در روی محفظه خوراک دهنده قرار گرفته اند 
شل کرده و سپس به وسیلۀ آنان دستگاه برش را تنظیم کنید تا در یک سطح 

موازی با زمین قرار گیرد.
٢ـ باد الستیک ها را کنترل نمایید.

١ـ تنظیم تسمه کالچ دستگاه برش کنترل گردد.کالچ دستگاه برش درگیر نمی شود.   
٢ـ پولی های کالچ دستگاه برش کنترل گردد.

عدم تغذیۀیکنواخت دستگاه  

١ـ با توجه به وضعیت محصول و متناسب با آن نسبت به تنظیم ارتفاع 
مارپیچ اصلی نیز اقدام شود.

٢ـ وضعیت و حالت انگشتی های پروانه و دور آن را تنظیم نمایید.
3ـ نسبت به وضعیت محصوالت پروانه را عمودی تر تنظیم نمایید. 
٤ـ زنجیر استوانه خوراک دهند یا زنجیر کلش کش را تنظیم کنید.

٥ـ نگهدارنده یا ضامن محفظه خوراک دهنده را نسبت به وضعیت صحیح 
خود تنظیم نمایید. 

١ـ مارپیچ را به وسیلۀ پره ها به عقب برگردانید و مواد را بیرون آورید.مارپیچ اصلی می خواهد از حرکت باز ایستد.  
٢ـ کالچ لغزنده مربوطه را در وضعیت صحیح خود تنظیم نمایید. 

محصوالت به دور چرخ و فلک جمع می شوند.    

١ـ برگردان های داخلی را به مرکز دستگاه برش نزدیک تر نمایید و در 
صورت امکان کمی باالتر.

٢ـ چرخ و فلک را باال ببرید.
3- انگشتی های چرخ و فلک را کمی بیشتر به جلو خم کنید.
 ٤ـ دور پروانه را با سرعت حرکت کمباین هماهنگ نمایید. 

و  انگشتی های چرخ  ترین وضعیت  پایین  در 
فلک به تیغه گیر می کند.

١ـ چرخ و فلک را بلند کنید، در صورت امکان به وسیلۀ پیچ رگالژ جک 
چرخ و فلک را بلند کنید. 

سنگ زیاد برداشته می شود.   
١ـ تعداد بلندکننده های محصول را کاهش دهید.

گردد.  کوتاه خودداری  و خیلی  غیرضروری  برداشت محصوالت  از  ٢ـ 
)محصوالت خمیده و خوابیده باید به وسیلۀ بلند کننده ها، بلند شوند(

خرابی  موجب  خارجی  د  موا ر  سای و  سنگ ها 
قطعات کوبنده می شوند.  

١ـ سنگ گیر را زود به زود تمیز کنید. 
٢ـ در زمین های سنگالخ محصوالت کم ارتفاع و غیرضروری را برداشت نکنید. 
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دور کوبنده کم و زیاد می شود یا نامنظم است.   
١ـ پولی و فنر سیلندر را که کشش تسمه انتقال نیرو را کنترل می کند 

دوباره تنظیم کنید. 
 ٢ـ موتور را چک کنید.  

اندازه  از  بیش  شدن  ساییده  یا  خوردن  تاب 
تسمه 

١ـ آشغال و مواد زاید را از پولی پاک نمایید مخصوصاً از پولی تغییر دور.
٢ـ سطوح لغزنده پولی های تغییر دور را تمیز و گریس کاری نمایید. 

3ـ در صورتی که تسمه ها روغنی شدند با محلول صابون بشویید.

٤ـ دستگاه های مختلف کمباین را در دور کم موتور به حرکت درآورید و 
سپس موتور را به حداکثر دور برسانید.

٥ـ کشش تسمه را کنترل کنید و درصورت لزوم محکم کنید. 

یا  کند  می  عمل  کوبنده ضعیف  یا  خرمنکوب 
خوب کار نمی کند. 

١ـ فاصله ضد کوبنده و کوبنده را کمتر کنید. 
٢ـ دور یا سرعت سیلندر را زیادتر کنید.

3ـ تنظیمات اولیه یا ضد کوبنده را انجام دهید. )اگر الزم باشد(
٤ـ  قطعات تاب خورده کوبنده را تعمیر یا تعویض کنید. 

خروجی  و  ورودی  قسمت  در  را  کوبنده  ضد  و  کوبنده  بین  فاصله  ٥ـ 
تنظیم کنید. 

)اگر  کنید.  استفاده  خرمنکوب  مخصوص  تجهیزات  یا  و  قطعات  از  ٦ـ  
الزم باشد(

کنید. درگیر  را  کوبنده  شکل  مقعر  صفحات  شد  الزم  اگر  ٧ـ  

شکستگی دانه

١ـ دور استوانه یا سیلندر را کاهش دهید. 
٢ـ فاصله بین سیلندر و نیم سیلندر را افزایش دهید. 

3ـ دور سیلندر را برای محصوالت معین کاهش دهید، البته با استفاده از 
تجهیزات اختیاری )زنجیر(.

٤ـ صفحات مقعر شکل را خالص کنید.
٥ ـ سوراخ های الک ها را بازتر کنید و از الک هایی که دارای سوراخ های 

سایز بزرگ تر هستند استفاده کنید.
 ٦ـ کشش زنجیره و الواتور را تنظیم کنید. 

با  و  کرده  پیدا  دور  افت  ا  ی کرد  یر  گ کاه برها 
چراغ روشن می شود.  

١ـ دور شافت کاه برها را تنظیم کنید.
٢ـ کشش تسمه انتقال حرکت یا نیرو به کاه برها را تنظیم کنید. 

3ـ کاه برها یا شانه های آنها را از موادی که جمع شده تمیز کنید. 

١ـ کف سینی دانه و محصول تمیز گردد.عدم تغذیۀ یکنواخت الک ها  
٢ـ سیم های قسمت محفظه آماده سازی محصول که ممکن است کج 

شده باشند، راست گردند.

سینی الک می کوبد.  

١ـ گرد و خاک و آشغال جمع شده را از محفظه پنکه پاک کنید. 
٢ـ تمام پیچ و مهره های نگهدارنده سینی الک را دوباره محکم کنید.

کنید.  محکم  خوب  کنند  می  نگهداری  را  ها  الک  ه  ک ایی  اجز 3ـ   
٤ـ یاتاقان ها و بلبرینگ های سینی را تعویض کنید.

جمع شدن زیادی مواد در الک ها  

١ـ دور سیلندر را کاهش دهید. 
٢ـ فاصله بین کوبنده و ضد کوبنده را بیشتر کنید.

3ـ فاصله کوبنده و ضد کوبنده را در انتها بیشتر کنید. 
٤ـ شکاف یا فاصله منافذ الک ها را تنظیم کنید.

٥ـ جریان باد را بیشتر کنید.
٦ـ جهت وزش باد را درست تنظیم کنید. 
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همراه دانه پوسته و آشغال وجود دارد

١ـ جریان وزش باد را افزایش دهید.
٢ـ جهت وزش باد را درست تنظیم کنید.

3ـ سوراخ های الک ها را تنگ تر انتخاب کنید. 
٤ـ از الک های مسطح با سوراخ های کوچک تر استفاده کنید. 

٥ـ کشش تسمه انتقال دور دستگاه را کنترل و در صورت نیاز تنظیم 
نمایید. 

زیادی مقدار کاه و پوشال یا کاه ریزه در 
برگشتی ها  

١ـ جریان وزش باد را افزایش دهید.
٢ـ دهانه الک ها را کمی جمع تر کنید.

3ـ دور استوانه را کاهش دهید.
٤ـ در صورت امکان فاصله عقب نیم سیلندر یا ضد کوبنده را تغییر دهید.
٥ـ به وسیلۀ تنظیم کش تسمه انتقال دور، دور الزم را کنترل کنید.

زیادی مقدار دانه ها در برگشتی ها    
١ـ الک های مسطح را تمیز کنید یا از الک های سوراخ پهن تر استفاده 

کنید. 
٢ـ سوراخ های الک ها را بازتر کنید.

١ـ دستگاه برش را تا حدامکان باال ببرید، بلند کننده های دانه باید محصول زیادی مقدار مواد زائد و سبز در برگشتی ها
را از مواد زائد و سبز جدا سازند.

٢ـ دهانه عقب الک را کمی تنگ تر کنید. 

دانه از پوست جدا نمی شود.  

١ـ دور سیلندر را افزایش دهید. 
٢ـ فاصله بین نیم سیلندر به سیلندر را کمتر کنید.

3ـ دو صفحه مقعر شکل اولیه را درگیر سازید.
٤ـ اگر درگیر ساختن در صفحه اولیه نتوانستند رفع نقص نمایند بقیۀ 

صفحات را نیز درگیر سازید.
٥ـ منتظر باشید تا محصول خوب رسیده و آماده برداشت گردد. 

٦ـ تنظیمات اولیه ذکر شده در مورد ضد کوبنده یا نیم سیلندر را کنترل 
و در صورت لزوم مجدداً آن را تنظیم کنید. 

الواتور مسدود می شود )چراغ افت دور مربوط به 
پاک کننده و الواتور برگشتی ها روشن می شود(:

از کنید و مواد و اجسام را پاک کرده، همچنین  الواتور را ب دریچۀ کف 
قسمت گلویی مارپیچ را باز نمایید. 

کمباین را با باز بودن دریچه به حرکت درآورید تا الواتور و مارپیچ کاماًل 
تمیز گردند :

١ـ امکان دارد مشکل با تنظیم و کشش زنجیر الواتور رفع گردد.
مواد  اندازه  از  بیش  برگشتنی  و  مواد  زیاد  تجمع  از  دد  گر سعی  ٢ـ 

جلوگیری شود. 
3ـ تسمه ای که الواتورها را به حرکت درمی آورد تنظیم گردد. 

تخلیۀ مخزن دانه خوب کار نمی کند و یا کاًل 
از کار افتاده است :

١ـ کشش تسمه )V( را تنظیم کنید.
٢ـ  کشش تسمه اصلی و تسمه انتقال نیرو به مارپیچ های تخلیه مخزن دانه 

را دوباره تنظیم کنید. 
3ـ مهره چرخ دنده مخصوص مارپیچ تخلیه مخزن دانه را عوض کنید.

٤ـ پره های اشتباه خم داده شده مارپیچ را دوباره به صورت دقیق خم 
کنید. 

٥ـ کشش زنجیر انتقال نیروی مارپیچ تخلیه را در آخر لولۀ تخلیه تنظیم 
کنید. 
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علت احتماليایراد

١ـ٢ـ3ـ٤به سختي چرخیدن میل لنگ

٥ـ٦ـ٧ـ8ـ9ـ١٠ـ١٢ـ١3ـ١٤ـ١٥ـ١٦ـ١8ـ١9ـ٢٠ـ٢٢ـ3١ـ3٢ـ33روشن نشدن موتور

٥ـ٧ـ8ـ9ـ١٠ـ١١ـ١٢ـ١3ـ١٤ـ١٥ـ١٦ـ١8ـ١9ـ٢٠ـ٢١ـ٢٢ـ٢٤ـ٢9ـدیر روشن شدن موتور
3١ـ3٢ـ33

8ـ9ـ١٠ـ١١ـ١٢ـ١3ـ١٤ـ١٦ـ١8ـ١9ـ٢٠ـ٢١ـ٢٢ـ٢3ـ٢٤ـ٢٥ـ٢٦ـ٢افت قدرت
٧ـ3١ـ3٢ـ33

8ـ9ـ١٠ـ١٢ـ١3ـ١٤ـ١٦ـ١8ـ١9ـ٢٠ـ٢٥ـ٢٦ـ٢8ـ٢9ـ3٠ـ3٢اختالل در ترتیب احتراق

١١ـ١3ـ١٤ـ١٦ـ١8ـ١9ـ٢٠ـ٢٢ـ٢3ـ٢٤ـ٢٥ـ٢٧ـ٢8ـ٢9ـ3١ـ3٢ـ33مصرف بیش از حد سوخت

١١ـ١3ـ١٤ـ١٦ـ١8ـ١9ـ٢٠ـ٢٢ـ٢٤ـ٢٥ـ٢٧ـ٢8ـ٢9ـ3١ـ3٢ـ33دود سیاه

٤ـ١٦ـ١8ـ١9ـ٢٠ـ٢٥ـ٢٧ـ3١ـ33ـ3٤ـ3٥ـ٤٥ـ٥٦دود آبي/سفید

٤ـ3٦ـ3٧ـ38ـ39ـ٤٠ـ٤٢ـ٤3ـ٤٤کم بودن فشار روغن

9ـ١٤ـ١٦ـ١8ـ١9ـ٢٢ـ٢٦ـ٢8ـ٢9ـ3١ـ33ـ3٥ـ3٦ـ٤٥ـ٤٦ـ٤8صداي تق تق موتور

٧ـ8ـ9ـ١٠ـ١١ـ١٢ـ١3ـ١٤ـ١٦ـ٢٠ـ٢١ـ٢3ـ٢٦ـ٢8ـ٢9ـ3٠ـ33ـ3٥درست کار نکردن موتور
ـ٤٥ـ٤8

١3ـ١٤ـ٢٠ـ٢3ـ٢٥ـ٢٦ـ٢9ـ3٠ـ33ـ٤٥ـ٤٧ـ٤9ارتعاش

٤ـ38ـ٤١فشار زیاد روغن

١١ـ١3ـ١٤ـ١٦ـ١8ـ١9ـ٢٤ـ٢٥ـ٤٥ـ٥٠ـ٥١ـ٥٢ـ٥3ـ٥٤ـ٥٧گرم شدن بیش از حد

٢٥ـ3١ـ33ـ3٤ـ٤٥ـ٥٥ازدیاد فشار داخل کارتر

١١ـ١9ـ٢٥ـ٢8ـ٢9ـ3١ـ3٢ـ33ـ3٤ـ٤٦ـ٤8کم بودن کمپرس

١٠ـ١١ـ١٢روشن و خاموش شدن موتور
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راهنماي جدول عیب یابي موتور دیزل

ساییدگي پمپ روغن39کمپرس ضعیف٢٠ ضعیف بودن باتري١

گرفتگي سوراخ درب باک ٢١ اتصاالت نادرست٢
گیر کردن شیر فشار شکن در ٤٠گازوئیل

حالت باز به علت چسبندگي

گیر کردن شیر فشار شکن در ٤١مناسب نبودن نوع سوخت٢٢ ایراد موتور استارت3
حالت بسته به علت چسبندگي

شکستگي شیر فشار شکن٤٢گیر کردن پدال گاز٢3 نامناسب بودن نوع روغن٤

ایراد در لوله مکش٤3گرفتگي لوله اگزوز٢٤کم دور زدن میل لنگ٥

گرفتگي فیلتر روغن٤٤نشتي واشر سرسیلندر٢٥خالي بودن باک گازوئیل٦

گیر کردن پیستون/ باال ماندن آن٤٥داغ کردن٢٦بیرون بودن اهرم خاموش کن٧

روشن شدن موتور در هواي ٢٧گرفتگي لوله تغذیه سوخت8
درست نبودن ارتفاع پیستون٤٦سرد

پروانه آسیب دیده٤٧عدم تنظیم لقي سوپاپ ها٢8 ایراد پمپ مقدماتي9

شکستگي فنر سوپاپ٤8چسبندگي سوپاپ ها٢9گرفتگي فیلتر سوخت١٠

 استفاده از لوله هاي فشار کم 3٠گرفتگي هواکش١١
لنگي فالیویل به علت عدم بستن ٤9براي فشار زیاد

صحیح

وجود هوا در سیستم ١٢
ایراد در ترموستات٥٠ساییدگي بوش پیستون3١سوخت رساني

وجود حفره در سوپاپ و 3٢ ایراد در پمپ انژکتور١3
گرفتگي در لوله هاي رادیاتور٥١نشیمنگاه آن

ایراد در سوزن انژکتور یا ١٤
 ساییدگي، شکستگي یا 33نامناسب بودن نوع آن

شل بودن تسمه پروانه٥٢چسبندگي رینگ پیستون

   استفاده نادرست از شمع گرمکن ١٥
ساییدگي بدنه و راهنماي 3٤در هواي سرد

 گرفتگي مجراي آب در بدنه و ٥3سوپاپ ها
سرسیلندر موتور

3٥ایراد شمع گرمکن١٦
در  روغن  حد  از  بیش  وجود 
هواکش یا صحیح نبودن لزجت 

آن
اشکال در واتر پمپ٥٤

شکستگي محور محرک پمپ ١٧
ساییدگي یا وجود صدمه در 3٦انژکتور

گرفتگي لوله هواکش٥٥یاتاقان

آسیب در آب بندي هاي بدنه ٥٦کم بودن مقدار روغن کارتر3٧عدم زمان بندي پمپ انژکتور١8
سوپاپ

ایراد در زمان بندي صحیح ١9
کم بودن مقدار مایع خنک کننده٥٧گرفتگي صافي کارتر38سوپاپ ها
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جدول عیب یابی سیستم کالچ تراکتور با فرمان گیري هیدرولیکي و مکانیکي

روش رفع عیبعلت احتمالینوع عیب

تعویض دنده به سختی انجام 
می شود یا صورت نمی گیرد.

خالصی زیاد پدال کالچ
هوا داشتن مدار هیدرولیک کالچ

خراب بودن سیلندر اصلی
معیوب بودن صفحۀ فشاری

خراب بودن سیلندر پایین کالچ
معیوب بودن دو شاخۀ کالچ

پدال را تنظیم کنید.
سیم هیدرولیک کالچ را هواگیری کنید.
سیلندر اصلی را تعمیر یا تعویض کنید.
صفحۀ فشاری را تعمیر یا تعویض کنید.

سیلندر پایین کالچ را تعمیر یا تعویض کنید.
دو شاخۀ کالچ را تعمیر یا تعویض کنید.

کالچ بکسوات می کند.

خالصی بیش از حد پدال کالچ
روغنی شدن صفحه کالچ

ساییدگی بیش از حد صفحه کالچ
خراب بودن صفحۀ فشاری

ساییدگی بیش از حد فالیویل

پدال کالچ را تعمیر یا تنظیم کنید.
صفحه کالچ را تعویض کنید.
صفحه کالچ را تعویض کنید.

صفحۀ فشاری را تعویض کنید.
فالیویل را تعمیر یا تعویض کنید.

عمل درگیری کالچ توأم 
با لرزش و ضربه است.

روغنی شدن صفحه کالچ
مارپیچ  فنرهای  ن  د بو معیوب 

صفحه کالچ
تاب داشتن صفحه کالچ

تاب داشتن صفحۀ فشاری
تاب داشتن فالیویل

صفحه کالچ را تعویض کنید.

صفحه کالچ را تعویض کنید.

صفحه کالچ را تعویض کنید.
صفحه فشاری را تعویض کنید.

فالیویل را تعمیر یا تعویض کنید.

عمل کالچ گیری و آزاد 
کردن توأم با ایجاد صدا 

است.

معیوب بودن بلبرینگ کالچ
معیوب بودن دو شاخۀ کالچ

مارپیچ  فنرهای  بودن  معیوب 
صفحۀ کالچ

معیوب بودن صفحۀ کالچ
معیوب بودن صفحۀ فشاری

معیوب بودن فالیویل

بلبرینگ کالچ را تعویض کنید.
دوشاخۀ کالچ را تعویض کنید.

صفحۀ کالچ را تعویض کنید.

صفحۀ کالچ را تعویض کنید.
صفحۀ فشاری را تعمیر یا تعویض کنید.

فالیویل را تعمیر یا تعویض کنید.
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جدول عیب یابی تراکتور

2ـ  موتور یکنواخت کار نمی کند.

رفع عیبعلت

در مجاری سوخت هوا نفوذ کرده است.
در  کمی  گرفتگی  یا  است  کثیف  سوخت 

انتقال لوله های 
سوخت ایجاد شده است.

عیب را برطرف و سپس هواگیری کنید.
مخزن سوخت را تخلیه و سپس سوخت گیری کنید.
لوله ها را از نظر گرفتگی بررسی و در صورت لزوم عیب

آنها را برطرف کنید.

3ـ دود موتور سیاه است.
رفع عیبعلت

انژکتور یا پمپ انژکتور تنظیم نیست.
گازوئیل کیفیت الزم را ندارد.

صافی هوا گرفته است یا نیاز به سرویس دارد.

از متخصص برای رفع عیب کمک بگیرد.
نوع گازوئیل را عوض کنید یا مخزن سوخت را تخلیه و 

دوباره سوخت گیری کنید.
صافی هوا را تمیز کنید.

1ـ موتور روشن نمی شود یا دیر روشن می شود. 
)با فرض درست کار کردن سیستم راه اندازی(

رفع عیبعلت

مخزن سوخت خالی است. 
شیر مخزن سوخت بسته است. 

هوا در مجاری سوخت نفوذ کرده است. 
صافی سوخت گرفته است.

موتور به اندازٔه کافی گرم نمی شود.

سوخت گیری و سپس هواگیری کنید.
شیر مخزن را باز وهواگیری کنید.
عیب را برطرف و هواگیری کنید.

صافی سوخت را تعویض کنید.
هوای  در  موتور  روشن کردن  مخصوص  که  تجهیزاتی  از 

کنید. استفاده  است  سرد 

4ـ دود موتور سفید است.

رفع عیبعلت

موتور خیلی سرد است.
ترموستات خراب است.

گازوئیل با آب مخلوط شده است.
پمپ انژکتور تنظیم نیست.

پردۀ جلوی رادیاتور را بکشید و دور موتور را باال ببرید.
آن را تعویض کنید.

گازوئیل را تعویض و دستگاه سوخت را هواگیری کنید.
به کمک متخصص پمپ انژکتور را تنظیم کنید.

٥ ـ موتور ناگهان خاموش می شود.

رفع عیبعلت

سوخت تمام شده است.
سوراخ ورود هوا به مخزن سوخت گرفته شده 

است.
هوا به سیستم سوخت رسانی وارد می شود.

صافی های سوخت گرفته است.

سوخت گیری و سپس هواگیری کنید.
سوراخ درپوش مخزن را تمیز و باز کنید.

رفع عیب و هواگیری کنید.
صافی های سوخت را عوض کنید.
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6 ـ موتور زیاد داغ می کند.

رفع عیبعلت

درپوش رادیاتور خراب است.
لوله های رادیاتور گرفته است.

ترموستات خراب است.
آب رادیاتور کم است.

تسمه پروانه شل است.
پرده جلوی رادیاتور بسته است.

شبکۀ خارجی رادیاتور کثیف است.
روغن سیستم روغن کاری کم است.

ترمزها تنظیم نیستند.
مجاری موتور با رسوب گرفته شده است.

بار موتور بیش از حد زیاد است.

درپوش رادیاتور را عوض کنید.
رفع عیب کنید.

ترموستات را عوض کنید.
نشتی را برطرف و آب اضافه کنید.

تسمۀ پروانه را میزان کنید.
پردۀ جلوی رادیاتور را باز کنید.

شبکۀ رادیاتور را تمیز کنید.
به اندازۀ کافی روغن بریزید.

ترمزها را تنظیم کنید.
رسوبات را برطرف کنید.

بار را کم کرده یا از دندۀ سنگین استفاده کنید.

7ـ فشار روغن در مجاری کم است.

رفع عیبعلت

روغن مناسب نیست.
نشتی در لوله ها وجود دارد.

درجه خراب است.

روغن را تخلیه و روغن مناسب به کار ببرید.
نشتی لوله ها برطرف کنید.

درجۀ فشار روغن را عوض کنید.

8 ـ توان موتور )کشش موتور(کم شده است.

رفع عیبعلت

صافی هوا کثیف شده یا گرفته است.
در لوله های سوخت رسانی گرفتگی وجود دارد.

هوا در مجاری سوخت نفوذ کرده است.
تنظیم نیست.

صفحه کالچ به روغن آغشته شده است.

هواکش را تمیز یا تعویض کنید.
گرفتگی لوله های سوخت رسانی را برطرف کنید.

رفع عیب و سپس هواگیری کنید.
کالچ را تنظیم کنید.

با رعایت احتیاط صفحه کالچ را با بنزین بشویید.

 9ـ استارتر، موتور را نمی تواند بچرخاند.

رفع عیبعلت

بست های باتری شل بسته شده اند.
باتری ضعیف است.

دندۀ استارتر بیش از حد فرسوده است.
روغن غلیظ در موتور ریخته شده است.

ذغال استارتر خورده شده است.

بست های باتری را محکم کنید.
باتری را سرویس و سپس شارژ کنید.

دنده را به کمک متخصص عوض کنید.
روغن را تخلیه و سپس از روغن مناسب استفاده کنید.

ذغال های استارتر را عوض کنید.
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جدول عیب یابی برق تراکتور

عالئم
ایراد احتمالی

برطرف سازی ایرادطریقۀ آزمایش
دیناممدار

چراغ  ماندن  خاموش 
راهنما در تمامی شرایط

تعویض یا ــ جدیدــــقطع فیلمان المپ

اتصال داخلیــ
نمایش حداکثر جریان 

خروجی
تعویض یک سوساز 

دینام

اتصال بد یا 
شکستگی سیم

آزمایش تداوم جریانــ
تعویض سیم و یا 

اتصال

چراغ  ماندن  روشن 
شرایط  کلیه  در  راهنما 
دورهای  در  وضعیت 

پایین موتور

ــ
جریان خروجی باال در اثر 

اتصال داخلی دینام
آزمایش حداکثر خروجی 

دستگاه تنظیم ولتاژ
تعویض یک سوساز 
تعویض تنظیم ولتاژ

چراغ  ماندن  روشن 
شرایط  کلیه  در  راهنما 
موتور  دور  افزایش  با  و 
ضعیف و خاموش شدن 
در دورهای باالتر موتور

اتصال به کابل سفتی 
باتری

ــ
آزمایش تداوم جریان 

وافت ولتاژ
تعویض کابل ها

ضعف عدم تنظیم 
سفتی تسمه دینام

تنظیم تسمه دینامــــ

جریان خروجی پایینــ
آزمایش حداکثر جریان 

خروجی
تعویض رگالتور 

دینام

عدم شارژ باتری

ــضعف باتری
آزمایش حداکثر غلظت 

آب باتری و شارژ
تعویض باتری

ایراد در کنترل ولتاژـــ
آزمایش تنظیم ولتاژ 

رگالتور ولتاژ
تعویض رگالتور 

دینام

مقاومت زیاد )اتصال 
نادرست( نشتی به 

بدنه و موتور

ــ
آزمایش افت تداوم 

جریان
تعویض سیم های 
اتصال با تمیزکاری

باتری  بیش ازحد  شارژ 
ریختن و فیلمان استفاده 
قطع  باتری،  آب  از 
المپ  تعویض  المپ ها 

بعد از مدت کوتاهی

کنترل ولتاژــ
آزمایش دستگاه تنظیم 

ولتاژ )ولتاژ رگالتور(

تعویض رگالتور ولتاژ 
)دستگاه تنظیم 

ولتاژ( دینام

روشن ماندن چراغ راهنما 
شدن  خاموش  از  بعد 
آخر  دورهای  در  موتور 
و  از خاموش  قبل  موتور 

ضعف در دورهای باال

اتصال در داخل دینامــ
زیاد پایین بودن حداکثر 

جریان خروجی
تعویض یک سوساز 

دینام
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نمودار عیب یابی آلترناتور )مولد برق( تراکتور

پارگی فیلمان المپ، المپ 
 *A* از  بعد  و  تعویض  را 

شروع کنید

نه
دوشاخه)اتصال دهندۀ(

 B ـ D 
و سیم اتصال بدنۀ 

سرب دار را قطع و سپس 
چراغ را کنترل کنید.

نه
سوئیچ جرقه زن

جهت  را  چراغ   "ON"  
کار کنترل کنید.

 *A* 

نه

بلی

بلی

بلی

بلی

دوشاخه )اتصال دهندۀ(
 B ـ D 

به  را  بدنه  اتصال  ترمینال  و 
کنید  وصل  ولتاژ  رگالتور 
کنترل  ر   کا را جهت    غ  چرا

کنید

عیب از رگالتور ولتاژ تعویض 
کنید. 

ALT عیب آلترناتور

ALT عیب آلترناتور
موتور بدون بار کار 

می کند چراغ را جهت 
کار کنترل کنید

نه

دور   1٥00 با  موتور 
می کند  کار  دقیقه  در 
 *B  * ترمینال  )ولتاژ 
را اندازه گیری کنید(

باالتر از 1٥/٥ ولت

چراغ = نور چراغ خطر شارژ
ALT = دینام )آلترناتور(
IC-RG ـ رگالتور ولتاژ

 مورد قبول  1٥ الی 13 

عیب از رگالتور ولتاژ تعویض 
کنید.
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نمودار عیب یابی سیستم جرقه زنی

شمع آیا شمع نو 
کار می کند

بله شمع را 
تعویض کنید

سیم مشکی 
رنگ را از سوئیچ 
موتور درآورده 
و جرقه زنی را 
مجدداً بررسی 

کنید.

وایر شمع را 
بررسی کنید که 
شکسته و لخت 

نشده باشد

خیر

جرقه
سوئیچ  می زند

موتور را 
تعویض کنید

مقاومت 
سیم پیچ اولیه 
و ثانویه کوئل 
جرقه زنی را 
تست کنید

کوئل 
جرقه زنی 
را تعویض 

کنید

فاصله بین کوئل 
جرقه زنی و 

فالیویل را بررسی 
کنید

زیاد تنظیم 
کنید

در موتورهایی 
که سنسور 
روغن دارند

 بررسی کنید که 
کافی  روغن  آیا 
وجود  موتور  در 

دارد؟

را  روغن  سنسور  سیم 
و  کرده  قطع  سوئیچ  از 
جرقه زنی را امتحان کنید

جرقه
 می زند

سوئیچ 
سطح روغن 
را تعویض 

کنید

1

2

3

4

5

6
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عیوب متداول پمپ های دیافراگمی و روش رفع عیب آنها

رفع عیبعلتعیبردیف

پمپ به فشار الزم 1
نمی رسد

ـ سوپاپ ها فرسوده شده اند.
ـ شیلنگ مكش هوا می كشد.

شده  گشاد  بوم  یا  النس  نازل  ـ 
است.

-  صافی  )فیلتر(  مكش كثیف است. 

ـ سوپاپ ها بازدید و در صورت لزوم تعویض شوند. 
ـ شیلنگ مكش را بازدید كنید.

ـ نازل ها بازدید و در صورت لزوم تعویض شوند. 
ـ صافی )فیلتر( را تمیز كنید. 

فشار سنج نوسان دارد2

آن  هوای  یا  می كشد  هوا  پمپ  ـ 
كاماًل تخلیه نشده است.

)گیر  نمی كند  كار  سوپاپ ها  ـ 
كرده است(.

حالی كه  در  و  كنید  اجرا  را  هواگیری  دستور  ـ 
شیرها كاماًل باز است پمپ را راه اندازی كنید.

- سوپاپ ها را تمیز یا تعویض كنید. 

فشار افت می كند و 3
ـ روغن اضافه كنید )در حال كار و گرم حداكثر تا ـ سطح روغن خیلی پایین است. پمپ صدا دارد

نیمه شیشه روغن باشد(.

روغن همراه سم خارج 4
ـ دیافراگم پاره شده است.می شود

را  سرسیلندرها  كنید،  تخلیه  را  پمپ  روغن  ـ 
بردارید و دیافراگم را تعویض كنید سپس روغن را 

تا حد مجاز پر كنید. 

روغن شیری رنگ 5
شده است

فوراً  است  شده  پاره  دیافراگم  ـ 
ـ طبق ردیف باال دیافراگم تعویض شود. پمپ را متوقف كنید. 

6
نمی كند  كار  رگوالتور 
تنظیم  قابل  فشار  و 

نیست

و  شده  پاره  رگوالتور  دیافراگم  ـ 
ـ دیافراگم رگوالتور تعویض شود. كارآیی ندارد. 

عیوب متداول پمپ های دیافراگمی و روش رفع عیب آنها

رفع عیبعلتعیبردیف

پمپ به فشار الزم 1
نمی رسد

ـ سوپاپ ها فرسوده شده اند.
ـ شیلنگ مكش هوا می كشد.
ـ نازل النس گشاد شده است.

ـ صافی )فیلتر( مكش كثیف است. 

ـ سوپاپ ها بازدید و در صورت لزوم تعویض شوند. 
ـ شیلنگ مكش را بازدید كنید.

ـ نازل ها بازدید و در صورت لزوم تعویض شوند. 
ـ صافی )فیلتر( را تمیز كنید. 

فشارسنج نوسان دارد2

آن  هوای  یا  می كشد  هوا  پمپ  ـ 
كامال تخلیه نشده است.

)گیر  كند  نمی  كار  ها  سوپاپ  ـ 
كرده است(.

حالی كه  در  و  كنید  اجرا  را  هواگیری  دستور  ـ 
شیرها كاماًل باز است پمپ را راه اندازی كنید.

ـ سوپاپ ها را تمیز یا تعویض كنید. 

فشار افت می كند و 3
ـ روغن اضافه كنید )در حال كار و گرم حداكثر تا ـ سطح روغن خیلی پایین است. پمپ صدا دارد

نیمه شیشه روغن باشد(.

نشتی در قطعات پمپ 4
مشاهده می شود

تنظیم  حلقه های  نبودن  تنظیم  ـ 
پكینگ

مكنده  الستیك  شدن  فرسوده  ـ 
سرسیلندر

حلقه های تنظیم پكینگ را تنظیم كنید.
ـ الستیك مكنده را تعویض كنید. 
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مشکالت کار با پیستوله

شره کردن
شره کردن چه به صورت پایین آمدن یک قطره و چه به صورت ریزش یک سطح باشد دلیل آن 

جمع شدن بیش از حد رنگ در یک محل می باشد شره کردن به علت های زیر می تواند باشد:
1 حرکت پیستوله رنگ پاش با سرعت پایین یا نامتوازن صورت بگیرد

2  رنگ بیش از حد رقیق باشد
3  فاصله پیستوله تا سطح کار بیش از حد نزدیک باشد
4  زاویه نگه داشتن پیستوله نسبت به کار اشتباه باشد
٥  ضخامت رنگ پاشیده شده بر روی سطح زیاد باشد

راه بر طرف کردن عیب: بعد از خشک رنگ قسمت های شره کرده را سنباده زده و مجدداً رنگ 
می پاشیم

خشک شدن رنگ با ظاهری پودری
1  فاصله زیاد پیستوله رنگ پاش تا کار در موقع پاشیدن که باعث می شه رنگ قبل از رسیدن 

به کار خشک شده باشد
2 پاشیدن با فشار هوای زیاد

3  نشستن گرد رنگ قسمت های در حال رنگ بر روی قسمت های رنگ شده

تف کردن پیستوله
این عیب که اصطالحاً به تف کردن پیستوله معروف است به علت های زیر می تواند باشد

1 رنگ بیش از حد غلیظ است
2  مجاری پیستوله کثیف و یا گرفته است

3  فشار باد ورودی به پیستوله خیلی کم است

پوست پرتقالی شدن
در این عیب رنگ بعد از خشک شدن ظاهری ناهموار شبیه پوست پرتقال پیدا خواهد کرد که به 

علت های زیر می تواند باشد
1 فاصله پیستوله تا سطح کار بسیار نزدیک است

2  رنگ به مقدار مناسب رقیق نشده است

نشت کردن رنگ از نازل
نشت رنگ از نازل بدون فشار دادن ماشه می تواند به علت های زیر باشد:

1 آسیب دیدن سوزن مایع پیستوله
2 به علت وجود آشغال درنوک نازل سوزن درست در جای خود ننشسته است
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فصل 4

فناوری ها، استانداردها  و  تجهیزات
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  جداول تبدیل آحاد و ابعاد

ضرایب اعشاری واحدها، محاسبه بهره

DIN 1301-1 (2002-10) طبق ضرایب اعشاری واحدها

ریاضی SI واحد

توان ده نام مقدار عددی پیشوند مثال

نام عالمت واحد معنی

1016

1015

1012

105

104

103

102

101

100

تریلیون
بیلیارد
بیلیون
میلیارد
میلیون
هزار
صد
ده
یک

1 000 000 000 000 000 000
1 000 000 000 000 000

1 000 000 000 000
1 000 000 000

1 000 000
1 000

100
10

1

اکسا
پتا
ترا

گیگا
مگا
کیلو
هکتو
دکا
-

E
P
T
G
M
k
h
da
-

Em
Pm
TV
GW
MW
kN
hl

dam
m

1014

1013

1012

105

104

103

102

101

100

Meter
Meter
Volt
Watt
Watt
Newton
Liter
Meter
Meter

10-1

10-2

10-3

10-5

10-9

10-12

10-15

10-16

یک دهم
یک صدم
یک هزارم

یک میلیونیم
یک میلیاردم
یک بیلیونیم
یک بیلیاردم
یک تریلینیم

0/1
0/01

0/001
0/000 001

0/000 000 001
0/000 000 000 001

0/000 000 000 000 001
0/000 000 000 000 000 001

دسی
سانتی
میلی
میکرو
نانو
پیکو
فمنو
آتو

d
c
m
μ
n
p
f
a

dm
cm
mV
μA
nm
pF
fF
am

101

102

10-3

10-6

10
10-12

10-15

10-18

Meter
Meter
Volt
Ampere
Meter
Farad
Farad
Meter

اعداد بزرگتر از یک با توان مثبت و کوچکتر از یک با توان منفی نشان داده می شوند.
مثال:

  4300 = 4/3 . 1000 = 4/3 . 103                                                            
  14638 = 1/4638 . 104                                                                          
/ . −= = 270 0 7 10

100
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تبدیل واحدهای طول میلی متر

میلی متر سانتی متر متر کیلومتر اینچ فوت یارد مایل
mm cm m km in ft yd mi

1 0/1 0/001 0/000001 0/03937 0/003281 0/001094 6/21e-07
10 1 0/01 0/00001 0/393701 0/032808 0/010936 0/000006

1000 100 1 0/001 39/37008 3/28084 1/093613 0/000621
1000000 100000 1000 1 39370/08 3280/84 1093/613 0/621371

25/4 2/54 0/0254 0/000025 1 0/083333 0/027778 0/000016
304/8 30/48 0/3048 0/000305 12 1 0/333333 0/000189

914/4 91/44 0/9144 0/000914 36 3 1 0/000568

1609344 160934/4 1609/344 1/609344 63360 5280 1760 1

تبدیل واحدهای سطح

میلی متر مربع سانتی متر مربع متر مربع اینچ مربع فوت مربع یارد مربع

mm2 cm2 m2 in2 ft2 yd2

1 0/01 0/000001 0/00155 0/000011 0/000001
100 1 0/0001 0/155 0/001076 0/00012

1000000 10000 1 1550/003 10/76391 1/19599
654/16 6/4516 0/000645 1 0/006944 0/000772
92903 929/0304 0/092903 144 1 0/111111
836127 8361/274 0/836127 1296 9 1

تبدیل واحدهای حجم

 سانتی متر
مکعب

متر مکعب لیتر اینچ مکعب فوت مکعب (us) گالن
گالن 

(عمومی)
بشکه (نفت)

cm3 m3 ltr in3 ft3 US gal lmp. gal US brl

1 0/000001 0/001 0/061024 0/000035 0/000264 0/00022 0/000006

1000000 1 1000 61024 35 264 220 6/29

1000 0/001 1 61 0/035 0/264201 0/22 0/00629

16/4 0/000016 0/016387 1 0/000579 0/004329 0/003605 0/000103

28317 0/028317 28/31685 1728 1 7/481333 6/229712 0/178127

3785 0/003785 3/79 231 0/13 1 0/832701 0/02381

4545 0/004545 4/55 277 0/16 1/20 1 0/02593

158970 0/1597 159 9701 6 42 35 1
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تبدیل واحدهای وزن

گرم کیلوگرم تن متریک تن کوچک تن بزرگ پوند اونس

g kg tonne shton Lton lb oz

1 0/001 0/000001 0/000001 9/84e-07 0/002205 0/035273

1000 1 0/001 0/001102 0/000984 2/204586 35/27337

1000000 1000 1 1/102293 0/984252 2204/586 35273/37

907200 907/2 0/9072 1 0/892913 2000 32000

1016000 1016 0/016 1/119929 1 2239/859 35837/74

453/6 0/4536 0/000454 0/0005 0/000446 1 16

28 0/02835 0/000028 0/000031 0/000028 0/0625 1

جدول تبدیل فشار باال

بار  پوند/ اینچ
مربع کیلو پاسکال مگا پاسکال  کیلوگرم نیرو/

سانتی متر مربع
میلی متر 

جیوه اتمسفر

bar psi kPa MPa kgf/ cm2 mm Hg atm

1 14/50326 100 0/1 1/01968 750/0188 0/987167

0/06895 1 6/895 0/006895 0/070307 51/71379 0/068065

0/01 0/1450 1 0/001 0/01020 7/5002 0/00987

10 145/03 1000 1 10/197 7500/2 9/8717

0/9807 14/22335 98/07 0/09807 1 735/5434 0/968115

0/001333 0/019337 0/13333 0/000133 0/00136 1 0/001316

1/013 14/69181 101/3 0/1013 1/032936 759/769 1
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جدول تبدیل فشار پایین

متر آب فوت آب سانتی متر جیوه اینچ جیوه اینچ آب پاسکال

mH2O ftH2O cmHg inHg inH2O Pa

1 3/280696 7/356339 2/896043 39/36572 9806

0/304813 1 2/242311 0/882753 11/9992 2989

0/135937 0/445969 1 0/39368 5/351265 1333

0/345299 1/13282 2/540135 1 13/59293 3386

0/025403 0/083339 0/186872 0/073568 1 249/1

0/000102 0/000335 0/00075 0/000295 0/004014 1

جدول تبدیل سرعت

ثانیه/ متر دقیقه/ متر ساعت/ کیلومتر ثانیه/ فوت دقیقه/ فوت ساعت/ مایل
m/s m/min km/h ft/s ft/min mi/h

1 59/988 3/599712 3/28084 196/8504 2/237136

0/01667 1 0/060007 0/054692 3/21496 0/037293

0/2778 16/66467 1 0/911417 54/68504 0/621477

0/3048 18/28434 1/097192 1 60 0/681879

0/00508 0/304739 0/018287 0/016667 1 0/011365

0/447 68/81464 1/609071 1/466535 87/99213 1

جدول تبدیل گشتاور

نیوتن متر کیلوگرم متر فوت پوند اینچ پوند

Nm kgfm ftlb inlb

1 0/101972 0/737561 8/850732

9/80665 1 7/233003 86/79603

1/35582 0/138255 1 12

0/112985 0/011521 0/083333 1
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مقاومت قطعات در بارگذاری های مختلف
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جداول و استانداردهای الکتریکی         

نمادها و عالئم استاندارد در نقشه مدارهای الکتریکی

کلید تابع فشار

کلید شناور

تایمر با تأخیر در قطع )رله و کنتاکت(

تایمر با تأخیر در وصل )رله و کنتاکت(

المپ سیگنال

بوبین کنتاکتور

شستی وصل )استارت(

شستی قطع )استاپ(

شستی وصل و قطع )استارت استاپ دوبل(

میکروسوئیچ

کنتاکت با کنتاکتور

کنتاکت بسته کنتاکتور

کنتاکت بسته بی متال

رلۀ حرارتی
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شرح مختصرجزئیات نوع حفاظت ایجاد شده به وسیله پوشش دستگاهرقم اول

حفاظت نشدهحفاظت ویژه ای ندارد0

حفاظت شده در برابر چکیدن آبچکیدن آب )ریزش عمودی قطرات( اثرات زیان آوری ندارد1

حفاظت شده در برابر چکیدن آب با قطرات عمودی آب بر پوشش با زاویه انحراف تا 15 درجه زیان آور نخواهد بود2
زاویه انحراف تا 15 درجه

حفاظت شده در برابر پاشیدگی آببارش آب به صورت پاشیدگی تا زاویه 60 درجه از وضع قائم اثر زیان آور ندارد3

حفاظت شده در برابر ترشح آبآب ترشح شده از هر سو به پوشش دستگاه اثر زیان آور ندارد4

حفاظت در برابر فوران آبآب پرتاب شده توسط آب پخش کن از هر سو به پوشش دستگاه اثر زیان آور ندارد5

حفاظت شده در برابر امواج دریاآب حاصله از امواج دریای طوفانی یا فوران شدید آب نباید به مقدار زیان آور برسد6

هنگامی که پوشش دستگاه در شرایط معینی از فشار و زمان در آب غوطه ور می شود 7
نباید نفوذ آب به مقدار زیان آوری در آن امکان پذیر باشد.

حفاظت شده در برابر اثرات غوطه ور 
شدن آب

تجهیزات برای فرورفتگی مداوم در زیر آب در شرایطی که به وسیله سازنده مشخص 8
می شود مناسب است

برابر فرورفتگی در  حفاظت شده در 
زیر آب

IP درجه حفاظت تجهیزات الکتریکی یا استاندارد

(IP استاندارد) اطالعات رقم اول درجه حفاظت تجهیزات الکتریکی

شرح مختصرجزئیات نوع حفاظت ایجاد شده به وسیله پوشش دستگاهرقم اول

حفاظت نشدهحفاظت ویژه ای ندارد0

دارای حفاظت برای اعضای بزرگ بدن انسان مانند دست )ولی فاقد حفاظت در برابر 1
دسترسی عمدی(. مثل دست ها و سایر اعضای مشابه بدن انسان

سخت  اجسام  برابر  در  حفاظت 
میلی متر   50 از  بزرگ تر 

دارای حفاظت برای انگشتان یا اجسامی که طول آن از 80 میلی متر متجاوز نباشد. 2
مثل انگشتان یا سایر وسایل مشابه

سخت  اجسام  برابر  در  حفاظت 
میلی متر  12 از  بزرگ تر 

دارای حفاظت برای ابزارها، سیم ها و غیر با قطر یا ضخامت بیش از 2/5 میلی متر. 3
مثل ابزار یا سیم ها

سخت  اجسام  برابر  در  حفاظت 
میلی متر  2/5 از  بزرگ تر 

سخت دارای حفاظت برای سیم ها یا تسمه ها با ضخامت بیش از 1 میلی متر. مثل سیم ها4 اجسام  برابر  در  حفاظت 
میلی متر  1 از  بزرگ تر 

از نفوذ گرد و غبار به درون دستگاه کاماًل جلوگیری نشده است اما گرد و غبار به 5
حفاظت در برابر گرد و غبارمیزانی که در کار دستگاه ایجاد اختالل کند وارد نمی شود. مثل گرد و خاک

غیر قابل نفوذ در برابر گرد و غبارهیچ گونه گرد و غباری نفوذ نمی کند6

( IP استاندارد) اطالعات رقم دوم درجه حفاظت تجهیزات الکتریکی
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  نماد ادوات انتقال انرژی و آماده سازی روغن در مدار هیدرولیک 

نمادنام قطعهنمادنام قطعه

عبور خطوط از روی هممنبع فشار هیدرولیک

کوپلینگ اتصال سریعالکتروموتور

مخزنموتور غیر الکتریکی 

فیلترخطوط فشار، مکش و برگشت

خنک کن روغنخط کنترل (پیلوت)

گرمکن روغنخط انعطاف پذیر

آکوموالتوراتصال خطوط
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                    روابط کاربردی تخصصی مربوط به ماشین های کشاورزی

کاربردعناصررابطه

N درصد بکسوات N
N
−= ×1 100

تعداد دور چرخ در حالي که وسیله پشت تراکتور در 
بیشترین عمق کار مي کند

تعداد دور چرخ در حالي که وسیله پشت تراکتور باال است
تعیین بوکسوات

B AL S−= +1 2

A- فاصله وسط به وسط دو چرخ جلو تراکتور بر حسب 
سانتي متر

B- عرض دستگاه )فاصله بین اولین تا آخرین شیار باز 
کن بر حسب سانتي متر(

S- فاصله بین دو شیار باز کن مجاور برحسب سانتي متر
-  طول عالمتگذار )فاصله بشقاب یا بیلچه مارکر تا ائلین 

شیار بازکن کنار بر حسب سانتي متر

تنظیم طول 
عالمت گذار )مارکر(  در 

کارنده ها

Q HP
E

×=
×75

P- قدرت خروجی پمپ بر حسب اسب بخار
Q- دبی بر حسب لیتر بر ثانیه

H- ارتفاع کلی بر حسب متر
E- بازده پمپ

قدرت خروجی پمپ

QV
A

=
Q – دبی بر حسب متر مکعب

A – سطح مقطع بر حسب متر مربع
V- سرعت متوسط بر حسب متر بر ثانیه

محاسبه دبی

VWeC =
10

C – ظرفیت مزرعه ای بر حسب هکتار در ساعت
v- سرعت برحسب کیلومتر درساعت

w- عرض کار ماشین بر حسب متر
e- بازده مزرعه ای برحسب درصد

ظرفیت مزرعه ای 
ماشین

h c

c

V V
V
+ε =

ε -  نسبت تراکم
Vh-  حجم مفید سیلندر

VC _ حجم اتاقک احتراق

محاسبه نسبت تراکم 
موتور

F VP
/

×=
3 6

F- نیرو به کیلو نیوتن
V- سرعت برحسب کیلومتر برساعت
P- توان کششی بر حسب کیلو وات

محاسبه توان 
کششی)مالبندی( 

تراکتور

P SD
L
−=

D- استهالک سالیانه
P- قیمت اولیه ماشین
L- عمر مفید ماشین

S- ارزش اسقاطی

محاسبه استهالک به 
روش خطی

P SI ) )i+=
2

I- سود سالیانه سرمایه
i- نرخ بهره

S و P مانند استهالک خطی
محاسبه سود سرمایه
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سیستم انتقال قدرت چرخ دنده ای

z1 ،z3 ،z5        چرخ دنده          تعداد دندانه
n1 ،n3 ،n5                  محرک             دور
z2 ،z4 ،z6        چرخ دنده          تعداد دندانه
n2 ،n4 ،n6                 متحرک            دور
na       دور اولین چرخ دنده                     
ne     دور آخرین چرخ دنده                     
i            نسبت انتقال کل                     
i1 ،i2 ،i3...نسبت انتقال تکی                     

مثال: 
z1=?; n2=?; z2=24; n1=180/min; i=0,4

z
n / minn / min
i /

= = =1 1800 450
0 4

n . z / min . z
n / min

= = =2 2
1

1

450 24 60
180

گشتاور دورانی چرخ دنده ها در صفحه 37

فرمول انتقال
n1 . z1 = n2 . z2

نسبت انتقال
a

e

z n ni
z n n

= = =2 1

1 2

نسبت انتقال کلی
...z  . z  . zi

z  . z  . z ...
= 2 4 6

1 3 5
i = i1 . i2 . i3... 

سیستم انتقال قدرت تسمه ای

d1 ،d3 ،d5                  پولی )فلکه(        قطر
n1 ،n3 ،n5                    محرک             دور
d2 ،d4 ،d6                   پولی                قطر
n2 ،n4 ،n6                    متحرک            دور
na               دور اولین پولی                     
ne             دور آخرین پولی                     
i               نسبت انتقال کل                     
i1 ،i2 ،i3 ...  نسبت انتقال تکی                      
v ،v1،v2       سرعت محیطی                     

مثال: 
d2=?; i=?; d1=240mm; n2=400/min; 
n1=600/min

n / min /i /
n / min

= = = =1

2

600 1 5 1 5
400 1

n  . d / min . mmd mm
n / min

= = =1 1
2

2

600 240 360
400

سرعت
v = v1 = v2

فرمول انتقال
n1 . d1 = n2 . d2

نسبت انتقال
a

e

d n ni
d n n

= = =2 1

1 2

نسبت انتقال کل
...d  . d  . di

d  . d  . d ...
= 2 4 6

1 3 5
i = i1 . i2 . i3... 

سیستم انتقال قدرت حلزونی

  روابط مربوط به سیستم های انتقال قدرت  
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 z1               تعداد راه )یا نخ( حلزون             
 n1                             دور حلزون            
 z2             تعداد دندانه چرخ حلزون            
n2                       دور چرخ حلزون            
i                                نسبت انتقال             

مثال: 
n2=?; z1=3; n1=1500/min; i=25

n / minn / min
i

= = =1
2

1500 60
25

فرمول انتقال
n1 . z1 = n2 . z2

نسبت انتقال
n zi
n z

= =1 2

2 1

 گشتاور بستن پیچ ها

قطر پیچ (اینچ)
گشتاور (پوند ـ فوت)

SAE 2 SAE 5  SAE 8              

1/4 7 10 14
5/16 14 21 30
3/8 24 37 52
7/16 39 60 84
1/2 59 90 128
9/16 85 130 184
5/8 117 180 255
3/4 205 320 450
7/8 200 515 730
1 300 775 1/090

قطر پیچ 
)میلی متر(

kg. cm kg. m :گشتاور

4/6 4/8 5/6 5/8 6/6 6/8 6/9 8/8 10/9 12/9

6 49 63 61 79 74 95 103 126 172 206

8 119 153 148 178 178 230 250 306 417 500

10 235 303 294 379 353 455 495 606 8/2 10

12 411 529 427 662 616 7/9 8/6 10/5 14 17

14 654 8/4 8/2 10/5 10 12 13 17 23 27

16 10 13 12 16 15 20 21 26 36 43

18 14 18 17 23 21 27 30 36 49 59

22 27 35 34 44 41 52 57 70 95 114

جداول و روابط مربوط به انواع پیچ      
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نام خواص

دندانه دار خارجی

انتقال گشتاور دورانی بزرگتر از شش گوش

دندانه دار داخلی

خوب،  خیلی  دورانی  گشتاور  انتقال 
جاگیری کم قالب آن

دندانه دار داخلی پینی

باز  خاصی  ابزار  با  فقط  ایمنی،  پیچ های 
از  مراقبت  جهت  ویژه  کاربرد  می شود، 
انتقالی  دورانی  گشتاور  دزدی،  و  خرابی 

خوب

Z شیار چهارسو

گشتاور دورانی بزرگتر از پیچ های با شیار تخت، 
مرکزیابی خوب ابزار، تنش سطحی کمتر، بدون 
 H فیلیپس  چهارسوی  شیار  قطری،  شیارهای 

نامیده می شود.

شش گوش

محور  نیروی  باال،  انتقالی  دورانی  گشتاور 
قالب  مناسب،  قیمت  است،  الزم  کوچکی 
مختلف،  انواع  است،  یکسان  مهره  و  پیچ 

قالب نسبتاً بزرگ

آلنی

مانند شش گوش ولی گشتاور دورانی انتقال 
کوچک تر، جاگیری کوچک تر از شش گوش 

جهت قالب

آلنی پینی

پیچ ایمنی، فقط با ابزار خاصی باز می شود، 
و  خرابی  از  مراقبت  جهت  ویژه  کاربرد 

دزدی، گشتاور دورانی انتقالی خوب

شیار تخت

انتقالی  دورانی  گشتاور  مناسب،  قیمت 
سطوح  در  بزرگ  سطحی  تنش  پایین، 
با  ولی  آسان  آچارخوری  نیرو،  اعمال 

هم مرکزی بد

جدول تبدیل آچارهای اینچی به میلی متریانواع کلگی، پیچ جهت بستن

اینچ میلی متر

1 __
16 1/5

1 __
8 3

3 __
16 4/5

1 __
4 6

5 __
16 8

3 __
8 10

7 __
16 11

1 __
2 13

9  __
16 14

5 __
8 16

11__
16 18

3 __
4 19

13 __
16 21

7 __
8 22

15 __
16 24

1 25



106

اجزاء   شکل محدوده 
استاندارد تا .....از کاربرد،خواص   استاندارد

پیچ های سرشش گوش

با تنه و رزوه معمولی       M1/6…M64       DIN EN
   ISO 4014 در  رفته  به کار  پیچ  نوع  بیشترین 

ماشین سازی، دستگاه  ها و خودروسازی
در پیچ بارزوه تا سر: استحکام خستگی 

باال
با رزوه معمولی تا سر 

پیچ      M1/6…M64       DIN EN
   ISO 4017

با تنه و رزوه دندانه ریز M8×1...M64×4      DIN EN
  ISO 8765

عمق کم  معمولی:  رزوه  با  مقایسه  در 
بارگذاری  قابلیت  کوچک،  گام  رزوه، 
الزم  بیشتری   Leبست طول  باال،حداقل 

است.
با رزوه دندانه ریز تا 

سر پیچ
 M8×1…M

64×4
     DIN EN
  ISO 8676

با تنه باریک       M3…M20     DIN EN
ISO 24015

برای  )کششی(،  انبساطی  پیچ های 
مونتاژفنی  در  دینامیکی،  بارگذاری 
ضامنی  هیچگونه  اصولی  و  درست 

)واشر( الزم نیست.

پیچ های انتباقی   M8….M48   DIN 609
مقابل  در  اجزاء  موقعیت  دقیق  تعیین 
جابه جایی، تنه انطباقی نیروهای عرضی 

را منتقل می کند.

پیچ های سر شش گوش برای سازه  های فوالدی

با اندازه آچارگیر بزرگ    M12…M36
DIN 6914

به  مقاوم  اتصاالت  فوالدی؛  سازه  های 
جابه جایی)GVP(، اتصاالت تحت

نیروهای برشی

پیچ های انطباقی با 
اندازه آچارگیر بزرگ  M12….M30 DIN 7999

به  مقاوم  فوالدی،اتصاالت  سازه  های 
تحت  اتصاالت   ،)GVP(جابه جایی

نیروها برشی

پیچ های سر استوانه  ای

پیچ آلنی، رزوه معمولی   M1/6…M64
       DIN EN
   ISO 4762

و  تجهیزات  ماشین سازی،  نیروها 
دستگاه ها و خودروسازی،جاگیری کم،با 
ارتفاع  قابل خزینه در سر کوتاه:  کلگی 

کم،
بارگذاری پایین پیچ های با فشار تخت: 

پیچ های کوچک
عمق  ریز:  دندانه   رزوه  پایین  بارگذاری 
باال،  بارگذاری  قابلیت  رزوه،  کوچک 

حداقل عمق بست  L e  بزرگ

پیچ آلنی، رزوه دندانه 
ریز

M8×1….
M64×4

      DIN EN
  ISO 21269

پیچ آلنی با سر کوتاه           M3…M24   DIN 7984

با شیار تخت     M1/6….M10
     DIN EN
ISO 1207

انواع پیچ ها در نگاه کلی
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پیچ های سرخزینه

با شیار تخت     M1/6….M10
     DIN EN
 ISO 2009

کاربرد های متنوع در ماشین سازی،تجهیزات 
قابلیت  آلنی:  پیچ های  در  خودروسازی؛  و 
بارگذاری باال در پیچ های با شیار چهارسو: 
بستن مطمئن و لق نشدن نسبت به پیچ های 

شیار تخت

آلنی       M3…..M2
       DIN EN
ISO 10642

کلگی عدسی با شیار 
تخت    M 1/6….M10

     DIN EN
 ISO 2010

کلگی عدسی با شیار 
چهارسو    M1/6….M 10

      DIN EN
   ISO 7047

محدوده استاندارد  استاندارد کاربرد خواص
تا....از

شکلاجزا

پیچ ورق سوراخ کن

ورق کاری،  خودرو  بدنه 
هنگام  پیچ ها  این  ورق کاری، 
بستن ورق را سوراخ و قالویز 

می  کنند.

DIN EN
IS0 15481ST 2.2….ST 6.3 سرتخت با شیار چهارسو

    DIN EN
ISO 15483ST 2.2….ST 6.3 سرعدسی با شیار

چهارسو

پیچ های دوسر رزوه انطباقی                                                                                                      صفحه 219

برای آلیاژ آلومینیومی 
برای چدن ها

برای فوالد

DIN 835
DIN 939
DIN 938

   M 4….M 24
   M 4….M 48
  M 3….M 48

            Le≈2.d
Le≈1/5.d
Le≈1.d

 

پیچ ها ی مغزی                                                                                                                           صفحه 220

فشاری جهت  تش  تحت  پیچ 
موقعیت  مطمئن  نگهداری 
مثاًل  هم،  به  نسبت  قطعات 
یاتاقان،  بوش های  اهرنها، 

توپیها؛
انتقال  جهت  مغزی  پیچ های 

توان گشتاور پیچشی،
و  اتصال محور  عنوان  به  مثاًل 

توپی مناسب نیست.

      DIN EN
       27435     M 1/6…M 12 با به دنباله پینی و سر

پیچ گوشتی خور 
با دنبله پینی سر آلنی

DIN EN SIO
       4028     M 1/6…M 24

      DIN EN
      27434     M 1/6…..M 12 با دنبال مخروطی و سر

پیچ گوشتی خور
با دنباله مخروطی و سر 

آلنی
DIN EN ISO
       4027     M 1/6…..M 24

      DIN EN
       24766M 1/6….M 12 سر و  خورده  پخ  دنباله  با 

دنباله  با  خور  گوشتی  پیچ 
پخ خورده و سر آلنی DIN EN ISO

       4026     M 1/6….M 24

  پیچ ها ـ نگاه کلی ــ مشخصه پیچ ها
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پیچ های درپوش                                                                                                                         صفحه 219

گیربکس ها، پیچ های تخلیه، 
سرریز و پر کردن روغن، 
ماشین  کاری سطح نشین 

فالنچ روی بدنه 
الزم است، کاربرد با آب 

بندهای 
DIN 7603

 DIN 908
 DIN 910

M 10×1...
M 52×1/5

یقه  دار، سرشش گوش
یا آلنی

پیچ های رزوه کردن)بدون براده  برداری(                                                                                     صفحه 218

پیچ های تحت بار کم 
در مواد با شکل دهی 

بدون برداری،مثاًل 
  DC01….DC 04،S235
فلزات غیرآهنی، کاربرد بدون 

واشر قفل

DIN  7500-1M 2……M 10،فرم های مختلف کلگی
مثاًل سرشش گوش، آلنی

پیچ های گوشواره  ای،پیچ های قالب                                                                                           صفحه 219

 گوشواره  های حمل روی 
ماشین  ها، تجهیزات، مقدار 
بارگذاری بستگی به زاویه 

بار دارد، ماشین کاری 
سطح نشیمن فالنچ الزم است.

  DIN 580M8….M100×6یا رزوه معمولی

مشخصه پیچ ها

مثال:   ISO 4017 - M12×80 - A2-70  پیچ سر شش گوش
                 DIN 910 - M24×1/5 - St      پیچ درپوش

              ISO 4762 - M10×55 -8/8     پیچ استوانه ای
کالس استحکام مثاًل A4-70 ،A2-70 ،10/9 ،8/8، جنس فوالد مثاًل St )فوالد(، CuZn )آلیاژ مس ـ روی(

اطالعات نامی، مثاًل 
M← رزوه متریک
d 12 ← قطر نامی

l 80← طول
استاندارد مربوطه، مثاًل EN ،DIN ،ISO، شماره برگه استاندارد1(

نام

1( پیچ های طبق استانداردهای DIN EN ،ISO یا DIN EN ،ISO دارای عالمت ISO در نام گذاری هستند. 
پیچ های طبق استاندارد DIN، دارای عالمت DIN در نام گذاری هستند.



109

تسمه های گوه ای شکل )7ـ شکل(، تسمه های دندانه دار)سنکرون(

شکل ساختمان

خواص، مثال های کاربردی

محدوده 
توان

محدوده 
سرعت

محدوده ابعاد

مشخصه
استاندارد

mm 2 بهLmm 1 بهh

Pmax به 
)3 kW

Vmax به 

m/sاستاندارد برای پولی های

توانایی  باال،  پاره کننده  بارهای  برای 
انتقال مطمئن، ماشین های ساختمانی، 
ماشین هـای کشاورزی، سیستم هـای 

نقاله، ماشین سازی عمومی

6530

تسمه های گوه ای شکل معمولی25...190004...185

DIN 2215, ISO 4184

DIN 2217. ISO 4183

عرض  در  توان،  خوب  انتقال 
دوبرابر  توان  دارای  یکسان 
شکل  گوه ای ـ  تسمه های  مانند 
جعبه دنده،  سیستم های  معمولی؛ 
مبرد ـ  ابزار،  ـ چوب،  ماشین های 

7040

تسمه های گوه ای شکل باریک18...125008...630

DIN 7753, ISO 4184

DIN 2211. ISO 4183

کوچک  قطر  کم،  طول  تغییر 
از  باال  حرارتی  پایداری  پولیها، 
محرکه  C˚80+؛  تا   -30˚C
سیستم های  خودروسواری،  دینام 
ماشین های  پمپ ها،  جعبه دنده، 

د مبر

7050

تسمه های گوه ای شکل جناح  باز25...31504...800

DIN 2215, DIN 7753

DIN 2211. DIN 2217

عدم حساسیت به ارتعاش و ضربه؛ 
عدم پیچش تسمه های تکی در پولی، 
توزیع کامالً یکنواخت نیرو، بارهای 
بزرگ  فواصل  برای  باال،  پاره کننده 

محورها؛ ماشین های کاغذ

6530

تسمه های گوه ای شکل یکپارچه 26...1500010...1250
)تسمه های قدرتی(

DIN 2211. DIN 2217

انواع تسمه های گوه ای شکل

  جداول و روابط مرتبط با انواع تسمه  
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بزرگ،  انتقال  نسبت  امکان 
دینام  محرکه  لرزش؛  کم  دوران 
محرکه  سیستم  خودروسواری، 
تبرید،  تأسیسات  در  کمپرسور 

کوچک ماشین های 

2060

تسمه های گوه ای شکل پره ای17...150003...600

DIN 7867

DIN 7867

مقاومت عرضی خوب، تطابق پروفیل 
خوب، بارهای پاره کننده خیلی باال، 
قابل انعطاف؛ جعبه دنده های با سرعت 
قابل تنظیم؛ ماشین های ابزار، نساجی، 

ماشین سازی عمومی

8530

تسمه های گوه ای شکل پهن18...25006...468

DIN 7719

DIN 7719

انتقال خوب برای موتورهای با چند 
پولی و جهت گردش متغیر؛ %10 
بازده کمتر از تسمه های معمولی؛ 
ماشین های کشاورزی، ماشین های 

نساجی، ماشین سازی عمومی 

2030

تسمه های گوه ای شکل دوبل 25...690010...2000
)تسمه های شش گوش(

DIN 7722, ISO 5289

DIN 2217

بــازده    ηmax≥0/98،   حــرکت 
نیروی  لغزش،  بدون  و  سنکرون 
کششی اولیه کمتر و در نتیجه اعمال 
بار کمتر به یاتاقان ها، سیستم های 
محرکه ظریف و دقیق و ماشین های 
اداری، در خودروهای باری، سیستم 

CNCاسپیندل محرکه 

0/5...90040...80

تسمه های دندانه دار5/0...36200/7...100

DIN 7721, ISO 5296

DIN ISO 5294

1ـ ارتفاع تسمه )صفحات 255، 256(
2ـ طول تسمه

3ـ توان قابل انتقال توسط هر تسمه
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جداول و روابط استاندارد انواع یاتاقان غلتشی 

جدول مشخصات یاتاقان های غلتشی استاندارد

ان
تاق

ت یا
خام

ض

ان
تاق

 یا
جی

خار
طر 

ق

ان
تاق

 یا
لی

اخ
خ د

ورا
 س

طر
ق

نشانه
ان

تاق
ت یا

صا
شخ

م

ان
تاق

 یا
جی

خار
طر 

ق

ان
تاق

 یا
لی

اخ
خ د

ورا
 س

طر
ق

نشانه

ان
تاق

ت یا
خام

ض

ان
تاق

 یا
جی

خار
طر 

ق

ان
تاق

 یا
لی

اخ
خ د

ورا
 س

طر
ق

نشانه

HDdHDdHDd

1135106300930106200826106000

12371263011032126201828126001

13421563021135156202932156002

144717630312401762031035176003

155220630414472062041242206004

176225630515522562051247256005

197230630616623062061355306006

218035630717723562071462356007

239040630818804062081568406008

2510045630919854562091675456009

2711050631020905062101680506010

29120556311211005562111890556011

31130606312221106062121895606012

331406563132312065621318100656013

351507063142412570621420110706014

371607563152513075621520115756015

391708063162614080621622120806016

411808563172815085`621722130856017

43190906318301609062182414906018

452009563193217095621924145956019

472151006320341801006220241501006020
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بررسی وضعیت محور یاتاقان

برای انتخاب یک بلبرینگ مناسب دو متغیر مهم را باید در نظر 
داشت:

1ـ قطر نشیمنگاه بلبرینگ که برابر است با قطر خارجی بلبرینگ 
 )D(

2ـ قطر محوری که داخل بلبرینگ قرار می گیرد که برابر است با 
)d( قطر داخلی بلبرینگ

 در طراحی و استفاده از بلبرینگ ها با توجه به مقدار بار اعمال 
شده بر محور، نوع بار )محوری یا شعاعی( و تعداد دوران مورد نیاز 

محور بلبرینگ مناسب را انتخاب می کنیم.
اگر محور یکنواخت باشد اما نشیمنگاه ها برابر نباشند. می توانیم 
از بلبرینگ هایی با قطر یکسان اما قطر خارجی متفاوت استفاده 

نماییم.

اگر محور یکنواخت نباشد اما نشیمنگاه ها برابر باشند. می توانیم از 
بلبرینگ هایی با قطر داخلی متفاوت اما قطر خارجی یکسان استفاده 

نماییم.

مفهوم عالئم حک شده بر روی یاتاقان های غلتشی

 مثال عملی برای مفهوم عالئم حک شده 

سری قطر 
سری اندازه سری پهناخارجی

سری
یاتاقان

نوع یاتاقان
اندازه یاتاقان

سری یاتاقان

نوع یاتاقان

سری قطریاتاقان

عدد مشخصه سوراخ

شماره3مربوط به یاتاقان غلتکی مخروطی است
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نوع پستانک جوش گاز باتوجه به ضخامت ورق، مقدار مصرف هر گاز و سرعت جوشکاری

گاز الزم برای یک متر جوش
سرعت )متر 

بر ساعت(
زمان برای یک متر 

برحسب دقیقه
پستانک مورد 

استفاده
ضخامت ورق 

اکسیژن به میلی متر
لیتر

استیلن به 
لیتر

3/6 3 24
1
2 70 0/8

6 5 20 3 100 1

9 7/5 16
3
4 100 1/2

13 11 14
1
3 140 1/5

42 18 12 5 200 2

زاویه مشعل در این روش جوشکاری متناسب با ضخامت قطعه کار باید باشد. جدول زیر زاویه 
مناسب مشعل را نشان می دهد.

mm ضخامت قطعه زاویه مشعل درجه

1
1-3
3-5
5-7

7-10
10-12
12-15

10
20
30
40
50
60
70

رنج آمپر برای الکترودهای جوشکاری متداول در فرایند الکترود دستی

Electrode Classification

Size

32/3in.)2/4mm(
8/1in.)3/2mm(
35/5in.)4mm(

E6010
110-70
165-90
220-125

E6011
105-75
150-100
190-140

E6012
85-40
120-70
160-130

E6013
90-40
130-75
200-120

E7016
70-50
125-85
160-130

E7018
80-40
130-70
165-110

  جداول استاندارد انواع جوش  
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(DIN EN 22553 (1997)) اصطالحات پایه ای جوشکاری

 زاویه خط اشاره و خط عمود 30 درجه باشد.
 نماد جوش فقط در یک نما ترسیم شود.

 قطعات مورد جوشکاری در حالت برش خورده مخالف 
یکدیگر هاشور زده شوند.

 چنانچه جوش در سمت پیکان باشد نماد مثلث جوش 
روی خط کامل مرجع )شکل الف( و اگر در سمت مقابل 

آن باشد روی خط چین مرجع )شکل ب( ترسیم شود.

بالف

 برای نمایش جوش دوطرفه از عالمت مقابل استفاده 
شود.

مثال:عالمت:

مونتاژکاری  در محل  بعداً  فرایند جوشکاری   چنانچه 
انجام خواهد شد از عالمت مقابل استفاده شود.

مثال:عالمت:

 برای نمایش جوشکاری در دورتادور محیط یک قطعه 
عالمت مقابل استفاده شود.

مثال:عالمت:

نوشته  جوش  نماد  کنار  در  جوش  درز  ضخامت   
)a3 یا z4 می شود. )مانند
 a( ضخامت درز جوش

 z( ضخامت پایه درز جوش

 عالئم تکمیلی شامل شکل سطح درز جوش است که 
به صورت مقابل می باشد.

بدون درزتختمحدبمقعر

نماد جوش
عالمت تکمیلی

خط کامل
مرجع

خط اندازه

خط چین مرجع
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شکل درز جوش

تصویر دوبعدیتصویر دوبعدی تصویر سه بعدیتصویر سه بعدی
نام درز جوشنماد

شکل درز جوش (قبل از جوشکاری)شکل درز جوش (بعد از جوشکاری)

ُگرده ماهی

لب به لب

جناغی تیز
)V شکل(

نیم جناغی تیز
)V نیم(

جناغی ُکند
)Vاتصال(

نیم جناغی ُکند

الله ای

نیم الله ای

گوشه
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قطر اسمی میخ پرچ 6 قطر اسمی میخ پرچ 5 قطر اسمی میخ پرچ 4

ضخامت قطعه کار 
)E(

طول پرچ
)L(

ضخامت قطعه کار 
)E(

طول پرچ
)L(

ضخامت قطعه کار 
)E(

طول پرچ 
)L(

4-6
6-8

8-10
10-12
12-15

10
12
15
18
21

-
3-4/5
4/5-6
6-8

8-10
10-12
12-14
16-20
20-23

-
8

10
12
14
16
18
24
27

1/5-3
3-5

5-6/5
6/5-8/5

8/5-12/5
12/5-14/5
14/5-16/5
16/5-19/5

6
8

10
1
12
15
18
21
25

رابطه ضخامت قطعه کار با طول و قطر میخ پرچ آلومینیومی

F  ـ قطر سوراخ )برابر با قطر اسمی میخ پرچ(،
D  ـ قطر ساقه کالهک

L ـ طول کالهک
 E ـ ضخامت قطعه کار

Wـ قطر میخ

ضخامت قطعات مورد اتصال، قطر پرچ و قطر سوراخ در پرچ کاری توپر

قطر سوراخ
(1d) پرچ 

قطر
(d)پرچ 

ضخامت 
(e) قطعه کار

ردیف
قطر سوراخ 

(1d)
قطر

(d) پرچ 
ضخامت 

(e) قطعه کار
ردیف

21
23
25
28
31
34
37

16
18
20
22
24
27
30
33
36

8
10
12
14
16
18
22
26
30

10
11
12
13
14
15
16
17
18

3/3
4/4

4/4-5/5
6/6
7/7
8/8
11
13
15

3
4

4-5
6
7
8

10
12
14

0/8
1

1/5
2

2/5
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6
7
8
9

جداول استاندارد پرچکاری     
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اندازه طول پرچ توپر برای پرچکاری

پرچ خزینه ای پرچ نیم کروی نوع پرچ کاری 

L=E+0/7 d
L=E+0/8 d
L=E+0/8 d

L=E+d

L=E+d

L=E+1/5d

L=E+1/6d

L=E+1/7d

L=E+1/7d

L=E+1/7d

پرچ کاری سرد با دست
پرچ کاری سرد پرسی
پرچ کاری سرد با هوا

پرچ کاری گرم با روغن
پرچ کاری گرم با ماشین

تعیین فاصله دو پرچ متوالی

B رابطه تعیین مقدار نوع پرچ کاری

B≤20d

B=410تا d
B=3/54تا d
B=2/53تا d
B=2/5d

B=2/5 d
B=2/25 d

پرچ کاری فقط برای اتصال
پرچ کاری در اتصاالت محکم

پرچ کاری به منظور اتصال و آب بندی مخازن آب
پرچ کاری و آب بندی مخازن روغن
پرچ کاری و آب بندی مخازن نفت

پرچ کاری و آب بندی مخازن تحت فشار
پرچ کاری اتصاالت مخصوص، مانند دیگ های بخار
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انواع تیغه اره  (از نظر اندازه دندانه)

تعداد دندانه در یک اینچ (25 میلی متر)طول تیغه اره (به میلی متر)

خیلی ظریفظریفمتوسطدرشتاندازه دندانه

250182432کوتاه

30014182432بلند

مواد نرمکاربرد
فوالد ساختمانی
چدن خاکستری

فوالد
چدن

فلزات سخت
فلزات شکننده

انواع سوهان (از نظر اندازه اسمی، عالمت مشخصه، ظریف یا خشن بودن و تعداد آج در یک سانتی متر طول سوهان)

ظریف یا 
خشن بودن 

سوهان

صه
شخ

ت م
الم

اندازه اسمی سوهان (mm)ع

کاربرد 80100125160200250315375450

تعداد آج در یک سانتی متر از طول سوهان

فلزات نرم، 010987/16/35/654/5خیلی خشن
پالستیک ها

1161412/511/51098خشن
شکل دادن   فلزات 
و پلیسه گیری 

قطعات 
ریخته گری

فلزات سخت و 22522/42081161412/5متوسط
صاف کردن سطح

پرداخت فلزات 335/513/5285222/420181614ظریف
سخت

450454035/531/52825خیلی ظریف
سوهان کاری 

دقیق و پرداخت 
ظریف

جداول استاندارد فلزکاری     
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انتخاب مته (براساس جنس قطعه کار)

DIN1414طبق 1ـ    (HSS) مته ها از جنس فوالد تندبر

زاویه 
رأس2)

زاویۀ 
مارپیچ 2)

نوعکاربرد

118°30°…40°

کاربرد عمومی برای مواد تا
 Rm  ≈1000N/mm2

مثاَل فوالدهای سازه ای، کربوره و بهسازی 
N

118°13°…19°

سوراخ کاری فلزات غیرآهنی ترد و براده کوتاه 
 CuZn و مواد مصنوعی، مثاًل آلیاژهای

و PMMA )پلکسی گالس( 
H

130°40°…47°

سوراخ کاری فلزات غیرآهنی نرم و براده بلند 
 PA, Cu, Mg و مواد مصنوعی، مثاًل آلیاژهای

 PVC   پلی آمید( و(
W

DIN1835 طبق HSS 1) گروه کاربرد ابزار برای ابزارهای
2) وابسته به قطر مته و گام

3) طرح معمولی
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سرعت کار km/hrنام دستگاه

9ـ  5گاو آهن برگردان

10ـ 6چنگه بشقابی

12ـ  6چنگه فنری یا دندانه میخی

9ـ 6پنجه خاک ورزی )کولتیواتور مزرعه ای(

10ـ7ردیف کار با کودپاش

10ـ 5غله کار با کودپاش

10ـ7کودافشان

12ـ9سیب زمینی کار

9ـ3پنجه ردیفی

10ـ9پنجه دوار

10ـ7سم پاش

9ـ 6کودکار

10ـ 6کودپاش

9ـ 5درو ساقه ساز

9ـ 6جارو )ریک(

10ـ 5مکعب بند

19ـ 5استوانه بند

10ـ 6خردکن علوفه )چاپر(

8  ـ3کمباین )چین کوب غالت(

6  ـ3ذرت چین

10  ـ6ردیف ساز

6  ـ3کمباین سیب زمینی

5  ـ3پنبه چین

10ـ 6ساقه خردکن دوار، دروگر

جدول دامنه سرعت های کار ادوات کشاورزی      
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گشتاور الزم براي آچارکشي پیچ هاي بسته بند علوفه  

گشتاور (ترک) الزم برای بستن پیچ ها 
(پیچ با ابعاد میلی متری) 

قطر پیچ نیوتن متر (فوت ـ پوند) 

10/98/8(A)

میلی متر65)5(9)7(

میلی متر116)9(17)12(

میلی متر288)20(40)30(

میلی متر5510)40(80)59(

میلی متر9512)70(140)103(

میلی متر23516)173(350)258(

میلی متر47520)350(675)498(

میلی متر82524)608(1170)863(

میلی متر163030)1201(2320)1712(

گشتاور الزم برای بستن پیچ های با ابعاد اینچی
نیوتن متر (فوت ـ پوند) 

SAE8SAE5SAE2)A( قطر پیچ

)14(19)10(14)6(81/4

)30(40)20(27)13(185/16

)50(70)35(45)23(303/8

)80(110)55(75)35(457/16

)120(160)85(115)55(751/2

)175(240)330(175)75(1009/16

)240(325)170(230)105(1405/8

)425(575)300(400)145(2003/4

)685(930)445(600)160(2207/8

)1030(1400)670(910)255(2451

 1/8ـ 4501)235(1230)910(1980)1460(

1/2 ـ 6501)380(1700)1250(2790)2060(

A
8/8 10/9

A

SAE -8SAE -5SAE -2
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مقدار بذر در هکتار براي کاشت با خطي کار  

نام 
محصول

مقدار بذر در هکتار
(کیلوگرم)

فاصله خطوط
(سانتي متر)

فاصله بذور
(سانتي متر)

عمق کاشت
زمان کاشت(سانتي متر)

پاییزه 180-120گندم
اول بهار7-74-205-15بهاره 140-200

اوایل پاییز

اول بهار7-74-205-14015-100جو
اوایل پاییز

7-4-20-3015-25یونجه
اول بهار بعد از سرماي 

زمستانه
پاییز در مناطق 

گرمسیر

چگونگي رفع انسداد قطره چکان ها  

نوع 
مواد مورد اهمیتانسداد

طول دوره نوع تزریقاندازه(دز)استفاده
شست و شو

زمان و موقع 
شست و شو

رسوبات 
کربنات 
کلسیم 

بر حسب 
اهمیت 

آن در آب 
آبیاري

ضعیف 100 
میلي گرم در 

هر لیتر
	اسید قوي  

%0/2
پمپ با اندازه 

2 تا 3 بار در هر نیم ساعتمشخص
فصل

متوسط 100 تا 
200 میلي گرم 

در هر لیتر
 اسید قوي

%0/5
پمپ با اندازه 

یک بار در هر 15 نیم ساعتمشخص
روز

قوي 200 میلي 
گرم در هر لیتر

اسید قوي به 
عالوه آب ژاول

 
%1

پمپ با اندازه 
و حجم 
مشخص

نیم ساعت در 
شروع آبیاري

حسب اهمیت یک 
بار در هفته یا بیشتر

باکتري و 
آهن

p.p.m آب ژاولحضور ضعیف
1تا 2

پمپ با اندازه 
مشخص

در خالل یک 
هفته اي یک بارنوبت آبیاري

حضور قوي و 
مهم

آب ژوال به 
عالوه اسید با 
Ph معادل 6

5 p.p.m
پمپ با اندازه 

و حجم 
مشخص

به طور مستمر

جلبک ها
حضور جلبک در  
قسمت خروجي 

قطره چکانها
p.p.m 1آب ژاول

پمپ با اندازه 
مشخص

در خالل یک 
هفته اي یک بارنوبت آبیاري
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سطوح کیفیت روغن های بنزینی در API بر اساس تکنولوژی ساخت

SN

عرضه به بازار مصرف، سال 2010 کاربرد در کلیه خودروهای مدرن تا سال 2015، دارای مقاومت بهتر در برابر 
اکسیداسیون، پوشش دهی بیشتر و محافظت در برابر رسوب گذاری بر روی قطعات و افزایش کارایی روغن موتور 
در دمای پایین بهبود یافته است. گریدهای سبک این روغن موتور صرفه جویی قابل مالحظه در مصرف سوخت 

فراهم می آورد. برخی روغن های SN دارای استاندارد ILSAC از نظر کیفیت حفظ انرژی هستند. 
 )650- 4000CC( مناسب خودروها و موتور سیکلت هایی با حجم

SM

عرضه به بازار مصرف، سال 2005 کاربرد در کلیه خودروهای مدرن تا سال 2010، دارای خاصیت پایداری خوب 
در برابر اکسیداسیون و سایش، محافظت بهتر در مقابل رسوب گذاری بر روی قطعات و کارایی بهتر روغن در دمای 

پایین. گریدهای سبک این روغن صرفه جویی قابل مالحظه ای را در مصرف سوخت فراهم می آورند.
)650- 2800CC( مناسب خودروها و موتورسیکلت هایی با حجم

SLبرای مصرف در خودروهای سال 2004 و قدیمی تر
 )650- 4000CC( مناسب خودروها و موتورسیکلت هایی با حجم

SJ.برای مصرف سوخت در خودروهای طراحی سال 2001 و قدیمی تر
 )450- 2000CC( مناسب خودروها و موتورسیکلت هایی با حجم

SH.برای مصرف سوخت در خودروهای طراحی سال 1996 و قدیمی تر
)450- 2000CC( منسوخ شده و مناسب موتورسیکلت های دارای فیلترهای کاغذی از

SGSF برای مصرف در خودروهای سال 1993 و قدیمی تر، دارای مقدار بیشتری از مواد افزودنی. نسبت به
)160- 2000CC( و مناسب خودروها و موتورسیکلت های دارای فیلترهای کاغذی از

SF
و ضد سائیدگی  مواد ضداکسیداسیون  دارای  اما  قدیمی تر.  و  در خودروهای طراحی سال 1993  برای مصرف 

SE به  نسبت  بیشتر 
)50- 2000CC( منسوخ شده و مناسب موتورسیکلت های دارای فیلترهای کاغذی از

SE
از سال 1979 ساخته  استفاده در خودروهایی که پس   ،  SD به  افزودنی نسبت  از مواد  بیشتری  دارای مقدار 

نمی شود.  توصیه  شده اند، 
)منسوخ شده و توصیه نمی شود(

SD
 دارای مقدار بیشتری از مواد افزودنی نسبت به SC، استفاده در خودروهای طراحی سال 1971 به بعد توصیه 

نمی شود.
)منسوخ شده و اصاًل توصیه نمی شود(

SC
توصیه  بعد  به   1967 سال  طراحی  خودروهای  در  استفاده  پاک کنندگی،   + ساییدگی  و  ضدرنگ  مواد   +  SB

نمی شود.
)منسوخ شده و اصاًل توصیه نمی شود(

SB .مواد ضدخوردگی و ضداکسیداسیون، استفاده در خودروهای طراحی سال 1963 به بعد توصیه نمی شود + SA
)منسوخ شده و اصاًل توصیه نمی شود(

SA.روغن پایه بدون مواد افزودنی، استفاده در خودروهایی که پس از سال 1930 ساخته شده اند، توصیه نمی شود
)منسوخ شده و اصاًل توصیه نمی شود(
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API طبقه بندی روغن جعبه دنده براساس کیفیت

طبقه بندی
API 

ماهیت و مورد مصرف آن

GL-1 خودروها در  که  )پایه(  خالص  معدنی  روغن 
دارد کاربرد 

GL-2

به  گیاهی  یا  حیوانی  روغن  که  دنده  روغن 
افزودنی  ماده  دارای  و  می شود  اضافه  آن 
ضدساییدگی کاربرد آن در دنده های فرسوده 

می باشد.

GL-3
دارای مقداری ماده افزودنی کاهش دهنده اثرات 
فشار کاربرد آن در وسایل حمل و نقل دستی و 

دنده فرمان 

GL-4 مواد افزودنی مناسب دنده ها و کاربرد آن در
جعبه دنده های بسیاری از خودروها

GL-5 مواد افزودنی مناسب دنده ها و کاربرد آن در
دیفرانسیل ها و دنده های هیپوئید

استانداردهای مایع هیدرولیک ترمز

نقطه جوش خشکنقطه جوش تر

140˚C )284 ˚F(205˚C )284 ˚F(DOT 3

155˚C )284 ˚F(230˚C )284 ˚F(DOT 4

180˚C )284 ˚F(260˚C )284 ˚F(DOT 5

190˚C )284 ˚F(270˚C )284 ˚F(DOT 5/1

مسیر ورود هوا ژیگور اصلی

مسیر ورود هوا ژیگور دور درجا

ژیگور دور درجا
پیچ تنظیم سوخت دور درجا

دریچه

نشیمنگاه سوپاپ

سوپاپ

نازل اصلی

ژیگور اصلی

محفظه شناور

شناور

تهویه هوا و سرریز 
کاربراتور

روزنه کنارگذر 
دریچه گاز

 روزنه دور درجا درجا

اجزای ساختمانی کاربراتور       
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معیارهای آالیندگی متورهای احتراقی

PPMHC+NOxNOxNMHCTHCCOردیفتاریخ

دیزل

یورو 19921 ژوالی)3/16( 2/72ــــــــ

یورو 19962 ژانویه1/0ــــــ0/7ــ

یورو 20003 ژانویه0/64ــــ0/560/50ــ

یورو 20054 ژانویه0/50ــــ0/300/25ــ

یورو 20095 ژانویه0/500ــــ0/2300/180ــ

یورو 20146 ژانویه0/500ــــ0/1700/080ــ

Petrol )Gasoline)

یورو 19921 ژوالی)3/16( 2/72ــــــ)1/13( 0/97ــــ

یورو 19962 ژانویه2/2ــــــ0/5ــــ

یورو 20003 ژانویه0/202/3ــ0/15ــــــ

یورو 20054 ژانویه0/101/0ــ0/08ــــــ

یورو 20095 سپتامبر0/0600/0680/1001/000ــ**0/005ــ

یورو 20146 سپتامبر0/0600/0680/1001/000ــ**0/005ــ

وظایف اجزای تشکیل دهنده کاربراتور

ژیگلور اصلی
  حجم بنزین مصرفی در دور زیاد را کنترل می کند.

 قطر داخلی ژیگلور  اصلی باتوجه به ارتفاع محل از سطح دریا تغییر می کند. هرچه 
ارتفاع بیشتر باشد باید از نازل با قطر کوچک تر استفاده کرد.

نازل اصلی  خروجی برای مخلوط هوا ـ بنزین در هنگام شتاب گیری کامل
 باعث مخلوط شدن هوای ورودی از ژیگلور اصلی هوا و ژیگلور اصلی سوخت می شود.

ژیگلور دور درجا حجم بنزین مصرفی برای دور در جا را کنترل می کند

سوپاپ شناور به شناور متصل شده و مسیر ورود بنزین به محفظه شناور را باز و بسته می کند و 
سطح بنزین را در پیاله سوخت ثابت نگه می دارد.

پیچ دور درجا
با تنظیم این پیچ در موقعیت صحیح، این پیچ حجم مخلوط که از روزنه دور درجا 
وارد می شود را تنظیم می کند. برای تنظیم باید کاماًل بسته شده و یک و یک چهارم 

دور باز شود و سپس در آن وضعیت قفل شود..

 پیچ تنظیم دور
درجا دور درجا را کنترل می کند
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 برخی از ویژگی های تراکتورها  

مدل تراکتور

ت لیتر
ظرفی

ک
اندازه الستی

ب بار
س

ک بر ح
شار مجاز باد الستی

ف

توان

ب بخار)
(اس

( mm) پ
فیلر سوپا

دود ــ هوا
رادیاتور

روغن موتور
ک

روغن هیدرولی
ت

سوخ
جلو

ب
عق

چرخ 
جلو

ب
چرخ عق

چرخ جلو
ب

چرخ عق

شاورزی
کار ک

جابه جایی

JD3140
19

11
60

126

18ــ7/50

ــ7/50 20

16ــ10

38ــ15/5

38ــ18/4
1/5ــ1/4

1/5ــ1/4
97

0/45ــ0/35

JD3350
17

11/5
49

121
16ــ10

26ــ23/1
ــ

1/7ــ1/1
100

0/45ــ0/35

MF240
10/2

6/8
25

48
16ــ6

24ــ13

24ــ9ــ14
ــ

ــ
47

0/30

MF285
14/2

8
40

90
16ــ7/5

18ــ7/5
38ــ12

1/8ــ0/8
2ــ1/1

75
0/30

MF399
23

14/3
47/4

118
16ــ7/5

و چند اندازهٔ دیگر

34ــ14

و چند اندازهٔ دیگر
2/8ــ1/3 حداکثر

2/8ــ1/2  حداکثر
110

0/45ــ  0/20

238 گلدونی
ندارد

3/5
8/5

16
16ــ7/5

16ــ8/25

16ــ7/5

16ــ8/25

0/6

1/1

0/6

1/1
38

ــ

U650M
18/8

14
60

98
20ــ6/5

38ــ14
2/2ــ1

2/2ــ1/2
65

سرد

0/45ــ0/40

U651M
18/8

14
60

98
20ــ7/5

38ــ14
2/7ــ1

3/5ــ1/2
65

0/45ــ0/40

U445
29

16
47

90
20ــ6/5

38ــ14یا 38ــ11
2/2ــ1

2/6ــ1/2
45

0/25 ــ 0/25  گرم

جداول استاندارد مربوط به تراکتورها       
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ITM مشخصات عمومي تراکتورهاي

مشخصات عمومي موتور

تراکتور مشخصات
ITM399

تراکتور
ITM285 

تراکتور 
ITM485

تراکتور 
ITM299

تراکتور
ITM800

تراکتور 
ITM470

تراکتور 
ITM240

پرکینزمدل
1006-6

پرکینز 
A4.248

پرکینز 
A4.236

 4.248 MT
Turbo

 4.248 MT
Turbo

 4.244 MT
stage II

325D MNADB-152

دیزلي با پاشش نوع موتور
مستقیم

دیزلي با 
پاشش مستقیم

دیزلي با 
پاشش مستقیم

دیزلي با 
پاشش مستقیم 

توربوشارژ

دیزلي با 
پاشش مستقیم 

توربوشارژ

دیزلي با 
پاشش مستقیم 

توربوشارژ

دیزلي با
 پاشش مستقیم

دیزلي با
 پاشش مستقیم

ساخت شرکت ساخت
موتورسازان

ساخت شرکت 
موتورسازان

ساخت شرکت 
موتورسازان

ساخت شرکت 
موتورسازان

ساخت شرکت 
موتورسازان

ساخت شرکت 
موتورسازان

ساخت شرکت 
موتورسازان

ساخت شرکت 
موتورسازان

خنک شونده به 
آبآبآبآبآبآبآبآبوسیله

شمع گرمکنشمع گرمکنشمع گرمکنشمع گرمکنشمع گرمکنشمع گرمکنشمع گرمکنشمع گرمکنکمک استارت

چهار زمانهچهار زمانهچهار زمانهچهار زمانهچهار زمانهچهار زمانهچهار زمانهچهار زمانهسیکل

100قطر سیلندر
میلي  متر

101
میلي  متر

 98/43
میلي متر

 101
میلي  متر

 101
میلي  متر

 100
میلي  متر

 91/4
میلي  متر

 91/4
میلي  متر

127 میلي متر127میلي متر127میلي متر127میلي متر127 میلي متر127 میلي متر127 میلي متر127 میلي مترکورس پیستون

2/5 لیتر2/5 لیتر4 لیتر4/06 لیتر4/06 لیتر3/86 لیتر4/06 لیتر6 لیترحجم جابه جایي

  6 تعداد سیلندر
سیلندر خطي

 4
سیلندر خطي

 4
سیلندر   خطي

 4
سیلندر خطي

 4
سیلندر خطي

 4
سیلندر خطي

 3
سیلندر خطي

 3
سیلندر خطي

16/5:116:116:116:116:117/5:118/5:118/5:1نسبت تراکم

3-2-31-2-21-4-3-21-4-3-21-4-3-21-4-3-21-4-3-41-2-6-3-5-1ترتیب احتراق

جهت 
در جهت عقربه هاي ساعت از دید جلوچرخش موتور

حداکثر قدرت
110 اسب 

بخار در 2200 
دور در دقیقه

77 اسب بخار 
در 2200 
دور در دقیقه

66 اسب بخار 
در 2200 
دور در دقیقه

82 اسب بخار 
در 2000 
دور در دقیقه

82 اسب بخار 
در 2000 
دور در دقیقه

82 اسب بخار 
در 2000 
دور در دقیقه

47 اسب بخار 
در 2250 

دور در دقیقه

47 اسب بخار 
در 2250 دور 

در دقیقه

حداکثر 
گشتاور

430 نیوتن 
متر در 1200 
دور در دقیقه

297 نیوتن 
متر در 

1400 دور 
در دقیقه

272 نیوتن 
متر در 

1400 دور 
در دقیقه

345 نیوتن 
متر در 

1400 دور 
در دقیقه

345 نیوتن 
متر در 

1400 دور 
در دقیقه

345 نیوتن 
متر در 

1300 دور 
در دقیقه

173 نیوتن 
متر در 1250 
دور در دقیقه

173 نیوتن 
متر در 1250 
دور در دقیقه

حداکثر قدرت 
P.T.O محور

 95
اسب بخار

 69/5
اسب   بخار

 75
اسب بخار

 75
اسب بخار

72
 اسب بخار

 44
اسب بخار

 44
اسب بخار

فیلتر هوا
خشک و همراه 
با پیش صافي

روغني با دو 
المنت و پیش 

صافي

روغني با دو 
المنت و پیش 

صافي

خشک با دو 
المنت و پیش 

صافي

خشک با دو 
المنت و پیش 

صافي

خشک با دو 
المنت و پیش 

صافي

روغني با دو خشک
المنت و پیش 

صافي

دوگانهفیلتر گازوئیل
تکي همراه با 

پیش فیلتر
تکي همراه با 

پیش فیلتر

تک با ظرفیت 
باال همراه 
رسوب گیر

دوگانه با 
ظرفیت باال

منفرد با 
ظرفیت باال با 

رسوب گیر
دوگانهدوگانه
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مشخصات
تراکتور 
ITM399

تراکتور 
ITM285

تراکتور 
ITM485

تراکتور 
ITM299

تراکتور 
ITM800

تراکتور 
ITM470

تراکتور 
ITM240

12 ولت12ولت12ولت12 ولت12 ولت12ولت12 ولتولتاژ

دو عدد 70 باطري
آمپر ساعت

 125
آمپر ساعت

دو عدد 70 
آمپر ساعت

 125
آمپر ساعت

دو عدد 70 
آمپر ساعت

دو عدد 70 
آمپر ساعت

45 آمپر45 آمپر45 آمپر45 آمپر45 آمپر45 آمپردینام

1/8کیلو  وات1/8 کیلو  وات2/8  کیلو   وات2/8 کیلووات2/8   کیلو وات2/8   کیلو وات2/8 کیلو واتاستارتر

ITM مشخصات جعبه دنده تراکتورهاي

مشخصات
تراکتور 
ITM399

تراکتور 
ITM285

تراکتور 
ITM485

تراکتور 
ITM299

تراکتور 
ITM800

تراکتور 
ITM470

تراکتور 
ITM240

12 سرعته نوع
16 سرعته سنکرونیزهکشویيسنکرونیزه

کشویيکشویيسنکرونیزهسنکرونیزه

سرعت هاي 
خروجي 

12 سرعت جلو
4 سرعت عقب

8 سرعت جلو
2 سرعت عقب

12 سرعت جلو
4 سرعت عقب

12 سرعت جلو
4 سرعت عقب

12 سرعت جلو
4 سرعت عقب

8 سرعت جلو
2 سرعت عقب

8 سرعت جلو
2 سرعت عقب

ITM مشخصات کالچ تراکتورهاي

مشخصات
تراکتور 
ITM399

تراکتور 
ITM285

تراکتور 
ITM485

تراکتور 
ITM299

تراکتور 
ITM800

تراکتور 
ITM470

تراکتور 
ITM240

دو مرحله ايدو مرحله اياسپلیت ترکدو مرحله ايدو مرحله ايدو مرحله ايیک مرحله اينوع

305 میلي  متر305 میلي متر305 میلي  متر305 میلي  متر305 میلي  متر305 میلي متر330 میلي متراندازه  صفحه 

سرامتالیکسرامتالیکجنس لنت

ITM مشخصات هیدرولیک کمکي تراکتورهاي

مشخصات
تراکتور 
ITM399

تراکتور 
ITM285

تراکتور 
ITM485

تراکتور 
ITM299

تراکتور 
ITM800

تراکتور 
ITM470

تراکتور 
ITM240

ــــــــدنده ايــــــــــــدنده اينوع پمپ

حداکثر 
دبي روغن

35 لیتر در دقیقه 
در فشار 175 بار

ــــــــــــ
36 لیتر در دقیقه 
در فشار 175 بار

ــــــــ

مجموع دبي 
پمپ اصلي 

و کمکي
ــــــــ63/6 لیتر دردقیقهــــــــــــ63/6 لیتر در  دقیقه

ITM مشخصات تجهیزات الکتریکي تراکتورهاي
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ITM مشخصات ترمز تراکتورهاي

مشخصات
تراکتور 
ITM399

تراکتور 
ITM285

تراکتور 
ITM485

تراکتور 
ITM299

تراکتور 
ITM800

تراکتور 
ITM470

تراکتور 
ITM240

خشک کاسه  ايغوطه ور در  روغنغوطه ور در  روغنغوطه ور در  روغنغوطه ور در  روغنغوطه ور در  روغنغوطه ور در  روغننوع

تعداد صفحه ها
4عدد 

اصطکاکي و 2 
عدد فوالدي

5 عدد دیسک5 عدد دیسک5 عدد دیسک 
4عدد 

اصطکاکي و 
2 عدد فوالدي

قطر
 222/4
میلي  متر

 222/4
میلي  متر

 222/4
میلي  متر

 222/4
میلي  متر

 222/4
میلي  متر

 355*50
میلي متر

هیدرولیکيعملکرد
مکانیکي تک یا 
هر دو چرخ  با هم

هیدرولیکي
مکانیکي تک یا 
هر دو چرخ  با هم

مکانیکي تک یا 
هر دو چرخ  با هم

ITM ظرفیت هاي تراکتورهاي

مشخصات
تراکتور 
ITM399

تراکتور 
ITM285

تراکتور 
ITM485

تراکتور 
ITM299

تراکتور 
ITM800

تراکتور 
ITM470

تراکتور 
ITM240

48 لیتر50 لیتر126لیتر100 لیتر126 لیتر90 لیتر126 لیترمخزن سوخت

5/7 لیتر5/7 لیتر8 لیتر8 لیتر8 لیتر8 لیتر15/4 لیترروغن موتور

سیستم 
خنک کننده

10/2 لیتر10/2 لیتر 25 لیتر14/2 لیتر14/4 لیتر14/4 لیتر25 لیتر

سیستم 
هیدرولیک

31 لیتر31 لیتر43 لیتر43 لیتر25 لیتر43 لیتر47/4 لیتر

0/9 لیتر0/9 لیترجعبه فرمان 

1/1 لیتر1/1 لیتر1/1 لیتر1/1 لیترپمپ فرمان
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      ITM  285 گشتاور سفت کردن پیچ ها و مهره هاي موتور تراکتور

سر سیلندر ) با واشرهای لبه دار و با استفاده از پیچ های قابل تنظیم A4 .248 و 135A4.236 نیوتن 
متر در حال سرد

شاتون ها )مهره های فسفاته شده )A4 .248 و A4. 236(( ............................................  129 نیوتن متر
یاتاقان های ثابت )A4 .248 و A4. 236(  ..........................................................................  244 نیوتن متر
فالیویل میل لنگ در موتورهای )A4 .248 و A4. 236( .................................................  105 نیوتن متر
پولی میل لنگ در موتورهای )A4 .248 و A4. 236( ....................................................  290 نیوتون متر
مجموعه باالنسر در بدنه موتورهای )A4 .248 و A4. 236( ..............................................  54 نیوتن متر
دنده محرک وزنه باالنسر موتورهای )A4 .248 و A4. 236( ..............................................95 نیوتن متر
نگه دارندگان شفت اسبک های موتورهای )A4 .248 و A4. 236( .....................................33 نیوتن متر
چند راهی )مانیفولد( هوا موتورهای )A4 .248 و A4. 236( ............................................ 20 نیوتن متر
چند راهی )مانیفولد( هوا موتورهای )A4 .248 و A4. 236( ............................................ 20 نیوتن متر
پمپ انژکتور موتورهای )A4 .248 و A4. 236( ....................................................................27 نیوتن متر
دنده میل سوپاپ موتورهای )A4 .248 و A4. 236( ............................................................65 نیوتن متر
هاب دنده هرزگرد موتورهای )A4 .248 و A4. 236( ......................................................... 21 نیوتن متر
گشتاور بستن پیچ های کارتر به محفظه دنده های زمان بندی )A4 .248 و A4. 236(.......   18 نیوتن متر
گشتاور بستن پیچ های کارتر به بدنه موتورهای )A4 .248 و A4. 236(......................... 18 نیوتن متر
گشتاور بستن پیچ های کارتر به تکه برآمدۀ عقب .......................................................... 18 نیوتن متر
گشتاور بستن مهره ها مونتاژ انژکتور به موتور .................................................................. 12 نیوتن متر
گشتاور بستن پیچ های فیلتر روغن به موتورهای )A4 .248 و A4. 236(....................... 38 نیوتن متر
گشتاور بستن پمپ روغن به چهارچوب باالنسر موتورهای )A4 .248 و A4. 236(....... 32 نیوتن متر
نگه دارندۀ کاسه نمد در حد فاصل پوسته موتور و قطعه برآمده ................................... 18 نیوتن متر
این گشتاورها برای دندانه های تمیز یا شسته شدن با روغن رقیق تعیین شده و در صورت اضافه 

بودن مقادیر فوق به پیچ ها آسیب خواهد رسید.

   ITM 399 گشتاور سفت کردن پیچ ها و مهره هاي موتور تراکتور
سرسیلندر )در حالت سرد( .................................................................................................150 نیوتن متر
شاتون ................................................................................................................................... 125 نیوتن متر
یاتاقان هاي ثابت ................................................................................................................. 265 نیوتن متر
محفظه کاسه نمد عقب .......................................................................................................... 22 نیوتن متر
پیچ هاي اتصال محفظه کاسه نمد عقب به پل میل لنگ )خط کش میل لنگ(  ........ 18 نیوتن متر
پیچ هاي اتصال محفظه کاسه نمد به پل میل لنگ ........................................................... 16 نیوتن متر
فالیویل ................................................................................................................................. 105 نیوتن متر
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پولي میل لنگ ..................................................................................................................... 115 نیوتن متر
چرخ دنده میل بادامک .......................................................................................................... 78 نیوتن متر
هاب دنده هرزگرد سیني جلو .............................................................................................. 44 نیوتن متر
مجموعه باالنسر ..................................................................................................................... 54 نیوتن متر
مهره سر پمپ انژکتور .......................................................................................................... 80 نیوتن متر
مهره انژکتور ........................................................................................................................... 12 نیوتن متر

گشتاور بستن پیچ و مهره هاي تراکتورهاي مختلف در سیستم متریک
)در مواقعي که به گشتاورهاي توصیه شده در دفترچه راهنماي تعمیرات دسترسي نداریم(

گشتاور بر حسب نیوتن متر (فوت پوند)

ISO GRADE 10.9
BS GRADE V

SAE grade 8
ISO GRADE 8 . 8

BS GRADE S
SAE grade 5

فوالد کم کربن با 
SAE grade زیر 5

اندازه مهره 
در سیستم 

متریک
پیچ مستعملپیچ نوپیچ مستعملپیچ نو

20ـ14
)15ـ10(

16ـ12
)12ـ 9(

14ـ10
)10ـ7(

11ـ8
)8  ـ6(

5  ـ4
M6)4ـ3(

46ـ36
)34ـ27(

37ـ29
)27ـ21(

35ـ25
)26ـ  18(

28ـ20
)21ـ  15(

13ـ10
M8)10ـ7(

96ـ72
)71ـ53(

77ـ57
)57 ـ42(

70ـ50
)52 ـ37(

56  ـ40
)41ـ30(

25ـ 19
M10)18ـ14(

160ـ120
)118ـ 89(

130ـ100
)96ـ74(

120ـ90
)89  ـ66(

96ـ72
)71ـ53(

43ـ33
M12)32ـ24(

400ـ300
)295ـ221(

320ـ240
)236ـ177(

260ـ200
)192ـ  148(

210ـ160
)155ـ  118(

110ـ84
M16)81  ـ62(

800 ـ600
)590 ـ443(

640 ـ480
)472ـ354(

560 ـ420
)413ـ310(

450ـ340
)332ـ251(

210ـ160
M20)155ـ  118(
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گشتاور بستن پیچ و مهره هاي تراکتورهاي مختلف درسیستم اینچي

)در مواقعي که به گشتاورهاي توصیه شده در دفترچه راهنماي تعمیرات دسترسي نداریم(

گشتاور بر حسب نیوتن متر (فوت پوند)

ISO GRADE 10.9
BS GRADE V

SAE grade 8
ISO GRADE 8. 8

BS GRADE S

SAE grade 5
فوالد کم کربن 
 SAE grade با

زیر 5

اندازه مهره در 
سیستم اینچي

پیچ مستعملپیچ نوپیچ مستعملپیچ نو

22ـ16
)16ـ12(

18ـ13
)13ـ10(

15ـ11
)11ـ 8(

12ـ 9
)9ـ7(

8 ـ6
)6 ـ4(

1
4

43ـ31
)32ـ23(

34ـ25
)25ـ 18(

30ـ22
)22ـ16(

24ـ18
)18ـ13(

16ـ12
)12ـ 9(

5
16

75ـ 55
)55 ـ41(

60 ـ44
)44ـ32(

ـ 39  53
)39ـ 29(

42ـ31
)31ـ23(

30ـ22
)22ـ16(

3
8

120ـ90
)89 ـ66(

96ـ72
)71ـ53(

86 ـ64
)63 ـ47(

ـ 69  51
ـ 38(  51(

47ـ 35
)35ـ26(

7
16

180ـ140
)133ـ103(

140ـ110
)103ـ81(

130ـ100
)96ـ74(

104ـ80
)77ـ 59(

72ـ54
)53 ـ40(

1
2

370ـ280
)273ـ207(

300ـ220
)221ـ162(

260ـ200
)192ـ 148(

210ـ160
)155ـ 118(

140ـ110
)103ـ81(

5
8

660ـ490
)487ـ361(

530 ـ390
)391ـ287(

460ـ350
)339ـ 258(

370ـ280
)273ـ207(

250ـ190
)184ـ140(

3
4

1060ـ800
)782ـ590(

850 ـ640
)672 ـ472(

760ـ560
)561 ـ413(

610 ـ450
)450ـ332(

410ـ310
)302ـ  228(

7
8

1600ـ1200
)1180ـ 885(

1280ـ960
)944ـ 708(

1120ـ840
)826 ـ620(

900ـ670
)664 ـ494(

620 ـ460
Inch 1)457ـ 339(
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اعداد و اندازه های استاندارد مورد استفاده در تعمیر  موتورتراکتور ITM285 بوش های 
سیلندر:

نوع ..........................................................................................  چدنی که به صورت خشک پرس می شود.

قطر داخلی بوش ها:
ساخت بوش:

................................................  98/48 الی 98/5 میلی متر  )A4. 236( قطر بوش بعد از پرداخت کاری
.....................................  101/05 الی 101/07 میلی متر  )A4 .248( قطر بوش بعد از پرداخت کاری
.....................................................................  98/50 الی 98/52 میلی متر  )A4. 236( بوش های یدکی
................................................................  101/09 الی 101/12 میلی متر  )A4 .248( بوش های یدکی
................................  103/24 الی 103/26 میلی متر  )A4. 236( قطر بوش های تولیدی برای موتور
................................  104/25 الی 104/28 میلی متر  )A4 .248( قطر بوش های تولیدی برای موتور
................................................................  103/19 الی 104/23 میلی متر  )A4. 236( بوش های یدکی
................................................................ 104/20 الی 104/23 میلی متر  )A4 .248( بوش های یدکی
پرس بوش ها در پوسته موتور ...........................................................  103/19 الی 103/22 میلی متر
تلرانس ساخت بوش )A4. 236( ..............................................................  0/025 الی 0/076 میلی متر
تلرانس ساخت بوش )A4 .248( ....................................................................  0/03 الی 0/08 میلی متر
...................................................................  0/03 میلی متر  )A4. 236 ـ A4 .248( لقی بوش های یدکی
.......  0/71 الی 0/94 میلی متر  )A4. 236  ـA4 .248( استقرار بوش ها از قسمت باالی پوستۀ موتورهای

گژن پین
............................  34/92 الی 34/93 میلی متر  )A4. 236 ـ A4 .248( قطر گژن پین ها در موتورهای
لقی پین بوش شاتون )A4 .248 ـ A4. 236( .........................................  0/019 الی 0/043 میلی متر
...............  از 0/00 الی 0/01 میلی متر تلرانس مونتاژ گژن پین در بوش مربوطه )انطباق عبوری( 

رینگ های پیستون موتور A4 .248 که دارای 3 رینگ می باشد:
لقی کناری رینگ ها:

.........................  0/04 الی 0/07 میلی متر  )A4 .248( )شماره 1 رینگ کمپرس فوقانی )شکل گوه
شماره 2 رینگ کمپرس )A4 .248( .............................................................  0/04 الی 0/07 میلی متر
.......................................................  0/05 الی 0/1 میلی متر  )A4 .248( شماره 3 رینگ کنترل روغن

رینگ با انتهای شکاف دار با قطر سوراخ 98/43 میلی متر:
شماره 1 رینگ کمپرسی فوقانی )A4 .248( ...............................................  0/41 الی 0/86 میلی متر
............................................................  0/41 الی 0/86 میلی متر  )A4 .248( شماره 2 رینگ کمپرسی
.....................................................  0/41 الی 0/86 میلی متر  )A4 .248( شماره 3 رینگ کنترل روغن

عرض رینگ: 
.....................................................  2/46 الی 2/49 میلی متر  )A4 .248( شماره 2 رینگ های کمپرسی
...................................................... 4/99 الی 4/96 میلی متر  )A4 .248( شماره 3 رینگ های کمپرسی
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رینگ های پیستون: (A4. 236 ـ رینگ)
لقی کناری رینگ ها:

.........................................................  0/05 الی 0/1 میلی متر رینگ های کمپرسی شماره 1 و 2 و 3 
.................  0/06 الی 0/11 میلی متر رینگ های شماره 4 و 5 رینگ های کنترل روغن می باشند 

انتهای رینگ ها دارای شکاف بوده )اندازه گیری باید در سوراخ بوش کار نکرده انجام پذیرد(
رینگ کمپرسی شماره 1 ...............................................................................  0/41 الی 0/86 میلی متر
رینگ های کمپرسی شماره 2 و 3 ..............................................................  0/30 الی 0/76 میلی متر
.......................................................  0/30 الی 0/76 میلی متر رینگ های کنترل روغن شماره 4 و 5 

عرض رینگ:
رینگ های کمپرسی 1 و 2 و 3 .....................................................................  2/36 الی 2/38 میلی متر
.................................................................  6/33 الی 6/35 میلی متر رینگ کنترل روغن شماره 4 و 5 

 (A4 .248 موتور چهار رینگ) :رینگ های پیستون
کمپرسی فوقانی .................................................................................................... با سطح کرم دار یکسان
........................................................................................  پله دار توسعه یافته دومین و سومین کمپرسی 
..........................................................................................................  فنر با استقرار آسان چهارمین رینگ 
.....................................................................................  2/36 الی 2/38 میلی متر عرض رینگ کمپرسی 
لقی رینگ در شیار شماره 1 و 2 و 3 ........................................................  0/05 الی 0/10 میلی متر
شکاف رینگ کرم دار ........................................................................................ 0/41 الی 0/86 میلی متر
.......................................................................................  0/30 الی 0/76 میلی متر شکاف رینگ چدنی 
.......................................................................  0/30 الی 0/91 میلی متر شکاف رینگ رویه کاری شده 

شاتون ها:
.. ....38/92 الی 39/9 میلی متر  A4. 236 و A4 .248 قطر سوراخ بوش انتهایی شاتون در موتورهای
قطر داخلی بوش تمام شده )پرداخت شده( در موتورهای A4 .248 ـ A4. 236 ..  34/94 الی34/96 

میلی متر
قطر سوراخ شاتون )A4 .248 ـ A4. 236( .............................................. 67/21 الی 67/22 میلی متر

قطر داخلی یاتاقان شاتون )اندازه استاندارد( )A4 .248 ـ A4. 236( ...  63/52 الی 63/55 میلی متر
.................................................................  0/03 الی 0/08 میلی متر  )A4. 236 ـ A4 .248( لقی یاتاقان
.................................................  10/21 الی 0/27 میلی متر  )A4. 236 ـ A4 .248( بازی کناری شاترن

یاتاقان های اصلی میل لنگ:
...............................................  63/47 الی 63/49 میلی متر  )A4. 236 ـ A4 .248( قطر ثابت میل لنگ
سوراخ یاتاقان اصلی در وسط و در انتها )A4 .248 ـ A4. 236( ..........  80/42 الی 80/44 میلی متر
قطر داخلی یاتاقان اصلی )اندازه استاندارد( ..........................................  76/23 الی 76/28 میلی متر
........................................  76/16 الی 76/18 میلی متر  )A4. 236 ـ A4 .248( قطر ثابت یاتاقان اصلی
......................................................  0/05 الی 0/11 میلی متر  )A4. 236 ـ A4 .248( لقی یاتاقان اصلی
..............................  133/27 الی 133/32 میلی متر  )A4. 236 ـ A4 .248( قطر لبۀ فالیول میل لنگ
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شعاع سربند میل لنگ:
......................................  3/68 الی 3/96 میلی متر  )A4. 236 ـ A4 .248( شعاع سربند ثابت میل لنگ
...............................  3/68 الی 3/96 میلی متر  )A4. 236 ـ A4 .248( شعاع سربند ثابت یاتاقان اصلی

باالنسر مونتاژ شده در وسط موتور:
پیچ تنظیم پمپ روغن .....................................................................................  27 الی 32/5 نیوتن متر
.............................................................................  88 الی 97/5 نیوتن متر مهره نگه دارنده پمپ روغن 
........................................................................  53 الی 58 نیوتن متر پیچ های لبه دار وزنه های باالنسر 
........................................................................  27 الی 32/5 نیوتن متر پیچ های لبه دار صفحه انتقالی 
پیچ های تنظیم وزنه باالنسر ...............................................................................  9/5 الی 15 نیوتن متر
مهرۀ محکم کننده دنده هرزگرد به دنده .........................................................  52 الی 58 نیوتن متر
پیچ های لبه دار که مجموعه باالنسر را به بدنه موتور می بندد ....................................  54 نیوتن متر

:(A4. 236 ـ A4 .248) سوپاپ های موتور
لقی سوپاپ های: )هوا و دود( .................................................................  0/25 میلی متر در حالت گرم

موقعیت نشیمنگاه سوپاپ در سطح سرسیلندر:
تولید: 

........................................................................................................  0/89 الی 1/14 میلی متر سوپاپ هوا 
........................................................................................................ 1/19 الی 1/45 میلی متر سوپاپ دود 

محدودیت های نگه داری:
.............................................................  به گودی ماکزیمم 1/55 میلی متر از سطح باالیی  سوپاپ هوا 
............................................................  به گودی ماکزیمم 1/52 میلی متر از سطح باالیی سوپاپ دود 

 :(A4. 236 ـ A4 .248) قطر سرسوپاپ
................................................................................................... 44/09 الی 44/36 میلی متر سوپاپ هوا 
..................................................................................................  36/45 الی 36/70 میلی متر سوپاپ دود 

:(A4. 236 ـ A4 .248) قطر میله سوپاپ
.........................................................................................................  9/46 الی 9/49 میلی متر سوپاپ هوا 
........................................................................................................ 9/45 الی 9/47 میلی متر سوپاپ دود 

:(A4. 236 ـ A4 .248)زوایای سطح سوپاپ
....................................................................................................................................  45 درجه سوپاپ دود 
سوپاپ ورودی ...............................................................................................................................  45 درجه

:(A4. 236 ـ A4 .248) نشیمنگاه سوپاپ
زاویه نشیمنگاه سوپاپ:

.................................................................................................................................................  45 درجه دود: 
ورودی .............................................................................................................................................  45 درجه

:(A4. 236 ـ A4 .248) بوش راهنماهای سوپاپ
نوع ...........................................................................................................  ماشین کاری شده در سرسیلندر
قطر داخلی بوش های سوپاپ ......................................................................... 9/53 الی 9/55 میلی متر
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لقی بوش سوپاپ:
.....................................................................................................................  0/02 الی 0/07 میلی متر هوا 
....................................................................................................................  0/04 الی 0/08 میلی متر دود 

:(A4. 236 ـ A4 .248)فنرهای سوپاپ
فنرهای بیرونی: 

..................................................  28 کیلو ± 3 کیلو نیرو فنر در طول 33/2 میلی متر )سوپاپ بسته( 

:(A4. 236 ـ A4 .248) (تایپت) باالبرهای سوپاپ
.....................................................................................................  18/99 الی 19/02 میلی متر قطر میله 
............................................  19/05 الی 19/08 میلی متر قطر سوراخ باالبر سوپاپ در پوسته موتور 
........................................................................................  0/01 الی 0/04 میلی متر محدودیت های لقی 

:(A4. 236 ـ A4 .248) مجموعۀ شفت اسبک
...........................................................................  19/02 الی 19/04 میلی متر قطر شفت بازوی اسبک 
قطw بوش ..................................................................................................  19/06 الی 19/10 میلی متر
....................................................................................................  0/025 الی 0/089 میلی متر لقی بوش 

:(A4. 236 ـ A4 .248) دنده های زمان بندی
پس زنی دنده های زمان بندی )تمامی دنده ها به غیر از دنده شفت محرک باالنسر و دنده هرزگرد 

باالنسر(. 0/08 میلی متر

:(A4. 236 ـ A4 .248) هاب و دنده هرزگرد موتور
....................................................................................................  50/70 الی 50/74 میلی متر قطر هاب 
قطر سوراخ بوش دنده هرزگرد )تمام شده( .........................................  50/79 الی 50/82 میلی متر
مقدار لقی .........................................................................................................  0/06 الی 0/12 میلی متر
بازی انتهای دنده هرزگرد .............................................................................  0/10 الی 0/20 میلی متر

:(A4. 236 ـ A4 .248) دستگاه باالنسر
نوع ............................................................................................................................................  وضعیت مرکز
21  .......................................................................................................................................................... تعداد 
قطر شفت محرک )در یاتاقان جلو( ..................................................  28/562 الی 28/575 میلی متر
قطر شفت محرک )در یاتاقان عقب( ..................................................  23/787 الی 23/80 میلی متر
.............................................  28/562 الی 28/575 میلی متر قطر هزار خارهای محرک پمپ روغن 
تعداد هزار خار )اسپالین( ................................................................................................................. 6 عدد
قطر هزار خارهای دنده محرک وزنه باالنسر .........................................  15/51 الی 15/53 میلی متر
تعداد هزار خار )اسپالین( ................................................................................................................. 6 عدد
..........................................  34/912 الی 34/937 میلی متر قطر سوراخ یاتاقان جلو )شفت محرک( 
.....................................................................  34/92 میلی متر قطر بیرونی یاتاقان جلو )شفت محرک( 
....................................................................  28/58 میلی متر قطر داخلی یاتاقان جلو )شفت محرک( 
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قطر سوراخ یاتاقان عقب )شفت محرک( .........................................  29/972 الی 29/993 میلی متر
..................................................................  30/00 میلی متر قطر بیرونی یاتاقان عقب )شفت محرک( 
......................................................................  23/8 میلی متر قطر داخلی یاتاقان عقب )شفت محرک( 
........................................  42/070 الی 42/095 میلی متر قطر سوراخ های بوش چهارچوب باالنسر 

....................................................  42/164 میلی متر  قطر بیرونی بوش های انتهای چهارچوب باالنسر 
قطر داخلی بوش های انتهای چهارچوب باالنسر ............................  38/133 الی 38/174 میلی متر
..........................................................  0/064 الی 0/120 میلی متر لقی بوش های شفت وزنه باالنس 
قطر شفت وزنه های باالنس ...............................................................  38/054 الی 38/069 میلی متر
تعداد دندانه روی وزنه ها ...............................................................................................................  38 عدد
پس زنی مینیمم و ماکزیمم ..........................................................................  0/10 الی 0/20 میلی متر
تعداد دندانه شفت محرک دنده محرک وزنه باالنسر ..............................................................  24 عدد 
شناور انتهایی وزنه باالنس .......................................................................  0/186 الی 0/377 میلی متر
..........................................................................  0/17 الی 0/35 میلی متر شناور انتهایی شفت محرک 

(A4. 236 ـ A4 .248) (دستگاه باالنس کننده وضعیت مرکزی) پمپ روغن، روغن کاری
6  ................................................................................................................... تعداد آویز در چرخان داخلی 
تعداد آویز در چرخان بیرونی ...................................................................................................................  7

وضعیت محرک در موتور ..............................................................  شفت محرک بدون دستگاه باالنسر 
از چرخ دنده داخلی به بیرونی ...............................................................  0/025 الی 0/076 میلی متر
.......................................................................  0/304 الی 0/44 میلی متر از چرخ دنده بیرونی به بدنه 
لقی انتهای چرخ دنده های داخلی و بیرونی..........................................  0/035 الی 0/127 میلی متر

(A4. 236 ـ A4 .248) هاب و دنده هرزگرد دستگاه باالنسر
تعداد دندانه در دندۀ هرزگرد ................................................................................................................  37
........................................................................ 47/612 الی 47/638 میلی متر قطر سوراخ داخلی دنده 
قطر خارجی یاتاقان دنده ...............................................................................................  47/62 میلی متر
قطر داخلی یاتاقان دنده ....................................................................................................  38/1 میلی متر
قطر داخلی دنده هرزگرد استوانه ای ........................................................  38/097 الی 38/1 میل متر
تعداد دندانه در دنده هرزگرد ...............................................................................  20 دندانه در هر اینچ
.........................................................................  0/08 الی 0/23 میلی متر شناور انتهایی دندۀ هرزگرد 
......................................................................................... 4/14 الی 4/29 میلی متر ضخامت واشر فنری 
قطر داخلی واشر فنری ..........................................................................................................  20 میلی متر

(A4. 236 ـ A4 .248) فشار شیر آزاد کننده
نوع .............................................................................................................  غوطه ور شوندۀ تحت فشار فنر

تنظیم فشار:
.......  414 کیلو نیوتن بر متر مربع یا 4/22 کیلو نیوتن بر متر مربع موتور با تنفس هوای طبیعی 

                                                            مدل های آتی                 مدل های قبلی
طول غوطه ور شونده                                    37/5 میلی متر              20/98 میلی متر 
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قطر خارجی پالنچر )پیستون شناور( .... 15/95الی 15/98 میلی متر ............. 14/186الی14/211 میلی متر 
.............................................  14/5 میلی متر قطر داخلی سوراخ سوپاپ ..... 16 الی 16/03میلی متر 
لقی پیستون شناور در سوراخ ......0/02 الی 0/08 میلی متر ........... 0/209 الی 0/314 میلی متر
....................................................................... 32/5 میلی متر طول فنر مونتاژ شده .... 42/66 میلی متر 
نیرو فنری در طول تعیین شده ....... تنفس طبیعی 25 الی 29 نیوتن ............. 34/5 الی 36/7 میلی متر

    در توربو شارژ 34 الی 38 نیوتن

(A4. 236 ـ A4 .248) میل سوپاپ
................................................................................. 7/62 الی 7/70 میلی متر برجستگی بادامک تایپت 
برجستگی بادامک پمپ روغن ........................................................................ 2/54 الی 2/62 میلی متر
بازوی انتهای میل سوپاپ ............................................................................... 0/10 الی 0/41 میلی متر

یاتاقان جلو 
......................................................................................... 50/46 الی 50/48 میلی متر قطر یاتاقان جلو 
....................................................................... 50/55 الی 50/60 میلی متر قطر سوراخ یاتاقان مرکزی 
.......................................................................................... 0/06 الی 0/14 میلی متر محدودیت های لقی 

یاتاقان عقب
........................................................................................ 49/95 الی 49/98 میلی متر قطر یاتاقان عقب 
.......................................................................... 50/04 الی 50/09 میلی متر قطر سوراخ یاتاقان عقب 
.......................................................................................... 0/06 الی 0/14 میلی متر  محدودیت های لقی 

مشخصات سیستم روغن کاری 
روغن موتور: 

لزجت پیشنهادی 
SAE 30 ....................................................................................... باالتر از دمای 32/2 درجه سانتی گراد

 SAE 20 ............................................................................................ از صفر الی 32/2 درجه سانتی گراد
SAE 10 ................................................................................................................................ پایین تر از صفر

پیشنهاد فاصله زمانی تعویض روغن 
روغن موتور ................................................................................................................................. 250 ساعت
...................................................................................................................... 250 ساعت فیلتر روغن موتور 

فشار روغن ............................................ ........... حداقل PSI 30 در سرعت معمولی و حرارت معمولی 

ظرفیت کارتر
بدون تعویض فیلتر .............................................................................................................................. 8 لیتر
.............................................................................................................. 9 لیتر با تعویض فیلتر خالی و تازه 
............................................................................................. 8 الی 17 پوند بر اینچ مربع فشار شیر فیلتر 
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پمپ روغن (توسعه یافته با باالنسر): 
ماکزیمم ظرفیت تئوری )دبی( .............................................................. 58/8لیتر در 2200دور موتور
فشار روغن در دور متوسط .................................................................................... 30 پوند بر اینچ مربع

مشخصات سیستم سوخت 
پمپ انژکتور گازوئیل 

CAV.DPA  دستگاه مقسم گازوئیل با کاربراتور مکانیکی  ..........................  )A4. 236 ـ A4 .248( نوع
  3241F570 .................................................................................  A4. 236 برای موتور CAV مشخصات
  3241F350 ...................................................................................A4 .248 برای موتور CAV مشخصات

انژکتورهای سوخت: 
CAV ژیگلر با سوزن طویل با چندین ردیف سوراخ ...............................................A4. 236 نوع موتور
CAV ژیگلر با سوزن طویل با چندین ردیف سوراخ ............ ................................. A4. 248 نوع موتور
BKBL  67S5151 ...........................................................  A4. 236 برای موتور CAV شماره نگهدارنده
BKBL  67S5299 ...........................................................  A4 .248 برای موتور CAV شماره نگهدارنده
BDLL  15056705................................................................  A4. 236 برای موتور CAV شماره ژیگلر
BDLL  15056600 ...............................................................  A4 .248 برای موتور CAV شماره ژیگلر
FY ........................................................................................................................)A4. 236( حروف شناسایی
FW .......................................................................................................................)A4 .248( حروف شناسایی

فشار بازشدن ژیگلر (نازل) 
فشار کاری (با بیش از 250 ساعت کار پاشش) 

)A4. 236( ............................................................................................... 173 کیلوگرم نیوتن بر متر مربع
)A4 .248( ............................................................................................... 173 کیلوگرم نیوتن بر متر مربع

فشار تنظیمی (با به کارگیری انژکتور تازه با فنر تازه) 
)A4. 236( ............................................................................................... 177 کیلوگرم نیوتن بر متر مربع
)A4 .248( ............................................................................................... 177 کیلوگرم نیوتن بر متر مربع

سیفون
AC Delco VP series ...............................................................................  )A4. 236( )نوع پمپ )سیفون
............................................................................... میل سوپاپ با بادامک خارج از مرکز محرک سیفون 
فشار خروجی بسته شده با دو پیچ .............................................. 0/7ـ0/42 کیلوگرم بر سانتی متر مربع 
........................................................................................................ سبز کد رنگ فنر بسته شده با دو پیچ 
.................................................................................................. قرمز کد رنگ فنر بسته شده با چهار پیچ 

فیلتر سوخت (نهایی) 
نوع ساده ................................................................................................................................................... کاغذ
........................................................................................................................... شیر با تخلیه ثقلی نوع شیر 
A2 و A1 گازوئیل ایران کالس ................................................................................ گازوئیل پیشنهادی 
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ظرفیت باک گازوئیل
برای تراکتور 285 ساخت ایران با باک منفرد............................................................................. 90 لیتر 

سیستم خنک کاری 
پمپ آب:

لقی پیش برنده )پره( در پمپ آب: 
تنظیم لقی در ساخت ................................................................................. 0/686 الی 0/889 میلی متر

...................................................... 0/30 الی0/81 میلی متر  لقی عملیات عادی )شامل بازی انتهای( 
...... 0/103 الی 0/06 میلی متر )انطباق تداخلی(  پولی که روی شفت پمپ آب بسته می شود .....
مونتاژ پره روی شفت پمپ آب...................................... 0/01 الی 0/05 میلی متر )انطباق تداخلی( 

ترموستات 
نوع ............................................................................................................................................. ساچمه مومی
درجه حرارت باز شدن معمولی .......................................................80/6 الی 83/9 درجه سانتی گراد
............................................................................. 97/8 درجه سانتی گراد درجه حرارت باز شدن کامل 
............................................................................................................. 8/89 میلی لیتر حداقل حرکت شیر 
B آب و الکل اتیلیک( نوع( BS3151 ...... )خنک کننده پیشنهادی )با نمک اسیدبزوئیک همراه با ضدیخ

زمانی که ضدیخ )Power part( به کار می رود ترکیب خوبی از آب و ضدیخ استاندارد شده به شرح 
زیر حاصل می گردد.

پایین ترین درجه دمای مورد نیاز جهت ایمنی     درصد ضدیخ )Power part(          نسبت ترکیب ضدیخ به آب 
1 :3                              25                               -12° C                   
1 :2                              33                               -18° C                  
1 :1/5                           40                               -25° C                  
1 :1                              50                               -37° C                  
2 :1                              60                               -60° C                  

کیفیت خنک کننده ضدیخ باید هرسال یکبار در شروع فصل سرما کنترل شود. 
ظرفیت رادیاتور  )A4 .248 ـ A4. 236( ......................................  14 لیتر تقریباً 3/69 گالن آمریکایی
درپوش فشاری رادیاتور ................................................................................. 10 پوند فوت بر اینچ مربع

برای تنظیم، انحراف تسمه پروانه در وسط پولی ها با اعمال نیروی معادل 6/8 کیلوگرم ... 12/7 
میلی متر الزم و کافی است. 

مشخصات تعمیر کلی موتور 
(A4. 236 ـ A4 .248) پیستون

قطر پیستون (اندازه گیری کامالً عمود بر سوراخ های پیستون انجام می گیرد): 
میانگین قطر )از قسمت پایین شکاف تحتانی( ........................  98/3818 الی 98/4173 میلی متر 
میانگین قطر )اندازه گیری کمی باالتر از پایین ترین نقطه پیستون( ....................... 98/3869 الی 

98/4224 میلی متر 
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قطر جمع شدگی رینگ:
)تمامی رینگ های که بین شیارهای پایین و باال قرار گرفته اند( ............... 98/0087 الی 98/0541 میلی متر 
................................... 34/92 الی 34/93 میلی متر  )A4. 236 ـ A4 .248(  قطر سوراخ مقّر گژن پین

اندازه تقریبی سر پیستون از سطح فوقانی پوسته موتور، زمانی که پیستون در باالترین موقعیت 
....................................................................................... 0/41 الی 0/61 میلی متر  خود قرار گرفته است.
لقی سیلندر با پیستون ......................................................................... 0/3556 الی 0/8128 میلی متر 

(A4. 236 ـ A4 .248) حدود فرسایش قطعات برای تعمیر
ردیف های مرتب شده که وضعیت فرسایش قطعات برای تعمیر یا تعویض نشان داده شده اند.

قوس دار شدن سرسیلندر:
........................................................................................................................ 0/08میلی متر  اریب یا مورب 
تغییرات طولی ........................................................................................................................ 0/15میلی متر 
ماکزیمم سایش بوش )زمانی که نیاز به تعمیر یاتعویض بوش است( ........................ 0/2 میلی متر 
بیضی شدن یاتاقان های انتهای میل لنگ ....................................................................... 0/02 میلی متر 
.................................................................................... 0/28میلی متر ماکزیمم شناوری انتهای میل لنگ 

لقی راهنمای میلۀ سوپاپ (بوش میله سوپاپ)
ورودی .................................................................................................................................... 0/13 میلی متر
......................................................................................................................................... 0/15 میلی متر دود 
ضخامت سوپاپ بین نشیمنگاه و پیشانی سوپاپ که موجب غیرقابل استفاده می شود........  0/79 میلی متر
........................................................................................... 0/13 میلی متر لقی اسبک ها و شفت مربوطه 
فرسایش و بیضی شدن یاتاقان های میل سوپاپ .......................................................... 0/05 میلی متر
................................................................................................... 0/51 میلی متر بازی انتهای میلۀ سوپاپ 
بازی انتهای دندۀ هرزگرد .................................................................................................. 0/25 میلی متر

عمق سرسوپاپ در سطح پایین سرسیلندر 
......................................................................................................................................... 1/40 میلی متر دود 
........................................................................................................................................... 1/55 میلی متر هوا 
......................... 0/25 الی0/51 میلی متر تلرانس سنگ زنی میل لنگ نسبت به اندازه یاتاقان اصلی 
ناهمواری کف سرسیلندر ................................................................................................... 0/30 میلی متر
تعمیر به منظور ضخیم شدن میلۀ سوپاپ ............................................... 0/038 الی 0/08 میلی متر

(A4. 236 ـ A4 .248)وزنه های موتور
.............................................................................................................. 269 کیلوگرم  وزنه خشک برجسته 
............................................................................. 340 الی 409 کیلوگرم مونتاژ وزنه برجسته )تقریباً( 
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 نقطه اتصال
اتصال بدنه
اتصال موتور
اتصال گلگیر چپ
اتصال گلگیر راست اتصال المپ

اتصال خطی
اتصال برقی توسط فنر
اتصال صفحۀ زیرپایی
اتصال شاسی
سیم زمینی

MF 285نقشه مدار سیم کشی تراکتور
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 MF 285 راهنمای نقشه مدار سیم کشی تراکتور

2   بوق 1 سوئیچ، برق و چراغ ها                            

4   باطری 3 سوئیچ گرم کن                                     

6 موتور استارت   5 سوئیچ اطمینان از خالصی                      

8 دستگاه سوئیچ راهنما و چراغ خطر 7   دینام )آلترناتور(                                   

9 جعبه فیوز 

10 فیوز محافظ جریان برق

11 فیوز محافظ راهنما، چراغ خطر، چراغ شخم کاری 

13 چراغ خطر دینام 12 چراغ زرد )اخطار(                                 

15 چراغ خطر استفاده از هیدرولیک 14 سوئیچ فشار روغن موتور                         

17 ترموستارت 16 سوئیچ تخلیه فیلتر هوا و روغن                 

19 سوئیچ گرفتگی سوراخ های میکرونی فیلتر 18 سوئیچ فشار روغن موتور                         

21 دستگاه انتقال مقدار سوخت آب 20 سوئیچ تخلیه فیلتر هوا                           

22 سوئیچ استفاده از فشار هیدرولیک               23 آمپر سوخت

24 آمپر درجۀ آب

25 شمع )دستگاه انتقال( درجۀ آب

26 آمپر وضعیت باطری )تنها در تراکتورهای با موتور 3 سیلندر(

27 چراغ )روشنایی( آمپر وضعیت باطری

   28   چراغ )روشنایی( آمپر درجۀ آب
29 چراغ )روشنایی( کیلومتر شمار

30  چراغ )روشنایی( آمپر سوخت

31 چراغ شخم کاری                                   32   پریز ترلر

34 چراغ شمارۀ تراکتور )در انگلستان( 33 سوئیچ ترمز                                         

36   چراغ قرمز سمت چپ 35 چراغ شمارۀ تراکتور                                

38 چراغ بغلی سمت راست 37 چراغ بغلی سمت چپ                              

40 چراغ های جلو سمت راست )نورباال( 39 چراغ قرمز سمت راست                          

42 چراغ های جلو سمت راست )نور پایین( 41 چراغ های جلو سمت چپ )نورباال(             

43 چراغ های جلو سمت چپ )نور پایین(

44 چراغ های راهنمایی روشنایی چراغ های جلو سمت راست

45 چراغ راهنمایی روشنایی چراغ های عقب سمت راست

46 چراغ راهنمایی روشنایی چراغ های جلو سمت چپ

47 چراغ های راهنمایی روشنایی چراغ های عقب سمت چپ

48 چراغ ایست ـ سمت چپ

49 چراغ ایست ـ سمت راست  
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50 فندک برقی                                        

51 سوئیچ چراغ قوی کابین

52 سوئیچ بادبزن )سه سرعته(

53 فیوز محافظ اتصال

54 موتور هوادهنده

55 رادیو

56 سوئیچ برف پا کن

57 موتور برف پاک کن

58 سوئیچ شیشه پاک کن جلو )شیشه شو(

59 موتور شیشه پاک کن جلو

60 سوئیچ چراغ شخم 

)NAO 61 چراغ خطر )تنها در

)NAO 62 چراغ شخم سمت راست )اختیاری( )تنها در

63 المپ )روشنایی( آمپر دمای انتقال نیرو )ترانسمیسون( )تنها در تراکتورهای صنعنی(

64 آمپر دمای انتقال نیرو )ترانسمیسون( )تنها در تراکتورهای صنعتی(

65 شمع )دستگاه انتقال( دمای انتقال نیرو )ترانسمیسون( )تنها در تراکتورهای صنعتی(

)NAO 66 دستگاه چشمک زن )تنها در

)NAO 67 فیوز محافظ جریان المپ های روشنایی آمپر )تنها در

)NAO 68 فیوز محافظ جریان چراغ یا چراغ های احتیاط )زرد( )تنها در

)NAO 69 فیوز محافظ بوق، فندک، چراغ های بیرون )تنها در

70 چراغ های اخطار جاّده سمت چپ )بنابه نوع گلگیر می توان از یکی یا دو( استفاده نمود )تنها 

)NAO در
)NAO71 چراغ های اخطار سمت راست )یکی یا دو بستگی به نوع گلگیر( )تنها در

72 سوئیچ برق

73 نورافکن سمت راست )تنها در NAO( )اختیاری(

74 نورافکن سمت چپ )تنها در NAO( )اختیاری(

75 سوئیچ چراغ

سیم کشی پریز تریلر
1 چشمک زن های جلو و عقب چپ

2 اضافی

3 اتصال بدنه

4 چشمک زن های جلو و عقب راست

5 چراخ خطر راست

6 چراغ های ترمز چپ و راست

7 چراغ خطر چپ و شمارۀ تراکتور

تنها در تراکتورهای مجهز 
LPQ به کابین
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کد رنگ سیم ها
B ـ مشکی               G ـ سبز                  K ـ صورتی                       L ـ روشن
N ـ قهوه ای               O ـ نارنجی               P ـ ارغوانی                       R ـ قرمز
S ـ خاکستری           U ـ آبی                   W ـ سفید                       Y ـ زرد

دیاگرام  در  ولی  می شود  بسته  سرعت سنج  تراکتورها  از  پاره ای  به  ممالک  برخی  در  توجه: 
سیم کشی نشان داده نشده است.

مشخصات فیوزهای مورد استفاده در تراکتور

حداکثر جریان برقجریان مداومشمارۀ فیوز

110A20A

210A20A

35A20A

45A20A

510A20A

5A20Aفیوز محافظ اتصال

12A25Aفیوز محافظ اتصال

چراغ های نور پایین جلو
چراغ های نور باالی جلو

وسایل  روشنـایـی  چــراغ هــای 
داشبورد، چراغ های خطر و بغلی 
چپ شمارۀ تراکتور، آمپر باطری، 
راست،  بغلـی  و  چراغ هـای خطر 
چراغ های ترمز، آمپرها، چراغ های 
اخطار،  چراغ هـای  آمپرها،  ترمز، 
راهنماهـا )چشمک زن هـا( بـوق، 

چراغ شخم، فندک، چراغ خطر

مشخصات المپ های مورد استفاده در تراکتور

قدرت (ظرفیت)سه پیچ المپنوع

45/40Wمیخیشیشه گردچراغ های جلو

5Wمیخیشیشه گردچراغ های بغلی جلو

چراغ های بغلی عقب
چراغ های ترمز

شیشه گرد
دو سیمی فیلمان

میخی
5W

21W
21Wمیخیشیشه گردچراغ های چشمک زن/ )راهنماها( و خطر

55Wهالوژن دارشیشه ای طویل )طوالنی(چراغ شخم کاری

3Wفشاریگنبدی شکلچراغ های اخطار داشبورد

3Wفشاریکشیده شده )طویل(چراغ های اعالم اخطار

3Wفشاریشیشه کشیدهچراغ های داشبورد

5Wمیخیشیشه گردچراغ شماره تراکتور

5Wمیخیشیشه گردچراغ داخلی )در صورت موجود(
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گشتاور سفت کردن پیچ های دو نمونه استارتر

M113 گشتاور سفت کردن استارت

ترمینال "Bal" اصلی بوبین M8 با گشتاور 3/9 نیوتون متر )0/4 کیلوگرم متر(

مهره های استارت کن اتصال استارت / بوبین

M8 با گشتاور 3/5 نیوتن متر )0/3 کیلوگرم متر(ترمینال بوبین
1/4 BSF با گشتاور 4 نیوتن متر )0/4 کیلوگرم متر(ترمینال استارت

بستن درپوش انتهایی بوبین

2 نیوتن متر )0/2 کیلوگرم متر(پیچ ها
6 نیوتن متر )0/6 کیلوگرم متر(پیچ های سفت کننده سیستم بوبین

7 نیوتن متر )0/8 کیلوگرم متر(پیچ های سفت کننده پوش ها
8 نیوتن متر )0/8 کیلوگرم متر(پیچ های دو سر بدنه استارت

41 نیوتن متر )4/1 کیلوگرم متر(پیچ های سفت کننده کفشک های قطبی
11 نیوتن متر )1/1 کیلوگرم متر(پیچ های فشاری

20 نیوتن متر )0/2 کیلوگرم متر(مهره قفلی پین گریز از مرکز

M127 گشتاور سفت کردن استارت

ترمینال "Bal" اصلی بوبین پیچ دو سر M8 با گشتاور 6 نیوتون متر )0/6 کیلوگرم متر(

M8 با گشتاور 6 نیوتن متر )0/6 کیلوگرم متر(مهره سفت کن کابل بوبین
M12 با گشتاور 12 نیوتن متر )1/2 کیلوگرم متر(مهره سفت کن کابل بوبین

1/4 BSF با گشتاور 4 نیوتن متر )0/4 کیلوگرم متر(ترمینال استارت

بستن درپوش انتهایی بوبین

2 نیوتن متر )0/2 کیلوگرم متر(پیچ ها
6 نیوتن متر )0/6 کیلوگرم متر(پیچ های سفت کننده سیستم بوبین

7 نیوتن متر )0/8 کیلوگرم متر(پیچ های سفت کننده پوش ها
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سطح روغن موتور را کنترل 
کنید.                            

پیش صافی فیلتر هوا را تمیز و سطح 
روغن کاسه صافی هوا را کنترل کنید.

رسوبات فنجان فیلتر سوخت را خالی 
کنید.

و  کنترل  را  رادیاتور  آب  سطح 
را  روغن  و  آب  رادیاتور  شبکه های 

کنید. تمیز 

فشار باد الستیک ها را هر بار پیش 
از کار با تراکتور کنترل کنید.

متغیر  سرویس های  زمان  ـ   
تراکتور  کاری  به شرایط  بسته 

می باشد.
ـ زمان این سرویس ها را خود 

تعیین کنید. شما می توانید 
کار  شروع  از  پیش  هربار  ـ 
را  سرویس ها  این  تراکتور  با 

دهید. انجام 

سرویس های متغیر تراکتور      

سرویس های روزانه

نظر  از  را  نیرو  انتقال  محور 
کنید. بررسی  روغن  نشتی 

خالصی پدال کالچ را بازدید کنید.

سطح روغن جعبه دنده و محفظۀ 
هیدرولیک را بازدید کنید.

سفتی  و  الستیک ها  باد  فشار 
کنید. کنترل  را  چرخ ها  مهره های 

سرویس های 100 ساعته
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را عوض  روغن موتور و صافی روغن موتور 
کنید.

ترمزها را کنترل و تنظیم کنید. سطح روغن 
ترمز را بازدید و در صورت نیاز پر کنید.

تمیز و روغن صافی هوا  را  پیش صافی هوا 
کنید. عوض  را 

سطح روغن توپی و دیفرانسیل جلو را بازدید 
و در صورت نیاز پر کنید.

سطح آب باتری را بازدید و بست های باتری را صافی پمپ کمکی را عوض کنید.
گریس زده و تسمه پروانه را کنترل و تنظیم کنید.

سرویس های 250 ساعته
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محور  معمولی  اتصاالت  گریس  خورهای 
کنید. گریس کاری  را  جلو  دیفرانسیل 

تنظیم بودن توپی های چرخ های جلو را کنترل 
کنید.

عملکرد پدال قفل دیفرانسیل را بررسی و صافی سوخت را عوض کنید.
تنظیم کنید.

گریس خورهای اتصاالت معمولی محور جلو توری پمپ دستی سوخت را تمیز کنید.
را گریس کاری کنید.

سرویس های 500 ساعته
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پیش صافی هوا را تمیز و روغن صافی هوا را 
عوض کنید.

سوپاپ ها را فیلرگذاری کنید.

مایع سیستم خنک کننده را تخلیه و سیستم 
را شست وشو و دوباره پرکنید.

صافی پمپ کمکی و پمپ روغن هیدرولیکی 
تراکتور را تمیز کنید.

انژکتورهای سوخت را سرویس کنید.روغن جعبه دنده و هیدرولیک را عوض کنید.

روغن توپی های چرخ ها را عوض کنید.

سرویس های 1000 ساعته
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پس از هر 100 ساعت کار تراکتور:
)2WD( 1 توپی جلو در تراکتور

)2WD( 2 پین اصلی محور جلو در تراکتور
)4WD( 3 پین محوری جلو در تراکتور

4 گریس خورهای بازوهای بلند کننده
)2WD( 5 پین محوری محور جلو در تراکتور

6 پین محوری بازوی فرمان
پس از هر 500 ساعت کار تراکتور:

7 اتصاالت معمولی محور گرداننده )گاردان( و رابط )4WD( را گریس کاری و درپوش رابط گرداننده 
را کنترل کنید.

)4WD( 8 اتصاالت معمولی گردانندۀ محور جلو در تراکتور

  گریس کاری تراکتور    





فصل 5 
ایمنی، بهداشت  و  ارگونومی
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عالئم ايمني  

رنگ های ایمنی

آبی سبز زرد قرمز  رنگ

عالئم پیشنهادی راهنماییبدون خطر، کمک های اولیهاحتیاط احتمال خطرایست، ممنوعمعنی

سفیدسفیدسیاهسفیدرنگ زمینه

سفیدسفیدسیاهسفیدرنگ عالئم

عالئم ایست، مثال های کاربردی
اضطراری، خاموش، 
عالئم ممنوع، مواد 

آتش نشانی

اشاره و تذکر خطر )مثاًل 
آتش، انفجار، تابش(، 

اشاره و تذکر موانع )مثاًل 
گودال و برآمدگی(

مشخصه راه نجات و 
خروجی اضطراری، 
کمک های اولیه و 
ایستگاه های نجات

موظف به استفاده از 
تجهیزات ایمنی شخصی، 

محل کیوسک

عالئم پیشنهادی 

باید از 
کمربند ایمني 
استفاده  شود

عابرپیاده باید 
از این مسیر 
استفاده کند 

باید از 
ماسک ایمني 
استفاده   شود 

باید از 
لباس ایمني 
استفاده  شود 

باید از کاله 
ایمني استفاده 

شود 

باید از ماسک 
جوشكاري 
استفاده شود

باید فقل شود 

باید از گوشي 
محافظ 

استفاده  شود 

باید از پل 
استفاده شود 

قبل از شروع به 
کار قطع کنید

باید از عینک 
حفاظتي 

استفاده شود

باید کفش 
ایمني بپوشید 

باید از ماسک 
محافظ 

استفاده  شود 

باید همه 
دست ها 

شسته  شود

عالئم نجات در مسیرهای فرار و خروجی های اضطراری

تجهیزات 
شستشوی چشم

اطالعات مسیرکمک های کمک های اولیه برانكارددوش اضطراری
اولیه، مسیرهای فرار و 
خروجی های اضطراری

پنجره  اضطراري خروج خروجی اضطراری/ مسیر فرار
نردبان فرار 

تلفن اضطراري
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عالئم ایمنی حریق و عالئم اضافی 

کپسول 
آتش نشانی

قرقره شیلنگ
آتش نشانی

نردبان اضطراری 
حریق 

تلفن اضطراری کلید هشدار حریق کاله آتش نشانی 
حریق

عالئم ممنوع      

این آب خوردنی 
نیست

خاموش کردن با 
آب ممنوع

عبور عابر پیاده 
ممنوع

کبریت، شعله و 
سیگار کشیدن 

ممنوع

سیگار کشیدن 
ممنوع

ممنوع

گذاشتن یا انبار 
کردن ممنوع

وصل کردن 
ممنوع

کاربرد این 
دستگاه ها در 

وان حمام، دوش 
یا ظرف شویی 

ممنوع

دست زدن و 
تماس ممنوع

برای وسایل نقلیه 
باالبر ممنوع

ورود افراد متفرقه 
ممنوع

استفاده از تلفن حمل نفر ممنوع
همراه ممنوع

ورود به محوطه 
ممنوع

پوشیدن 
دستكش ممنوع

عكس برداري 
ممنوع

عدم دسترسي 
براي افراد با 
قطعات فلزي 
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عالئم هشدار  

هشدار، مواد 
رادیواکتیو یاپرتو 

یونیزه کننده

هشدار، مواد 
خورنده

هشدار، مواد 
سمی

هشدار نسبت به 
مواد منفجره

هشدار نسبت به 
مواد آتش زا

هشدار قبل از 
نقطه خطر

هشدار، مواد 
آتش زا

هشدار، تابش 
لیزری

هشدار،     لبه هاي 
برنده 

هشدار، ولتاژ 
الكتریكی 
خطرناک

هشدار، رفت و 
آمد باالبر

هشدار، بارهای 
آویزان و معلق

هشدار، خطر هشدار، سرما
مرگ

هشدار، خطوط 
سقوط

هشدار، نسبت به 
زمین خوردن و 

گیر کردن

هشدار، میدان 
مغناطیسی

هشدار، پرتوهای 
غیریونی کننده و 
الكترومغناطیس

هشدار، خطر 
پرس شدن

هشدار، خطر 
سرخوردن

هشدار، 
آسیب دیدگی 

دست

هشدار، خطر 
باتری

هشدار، 
کپسول های گاز

هشدار، سطوح 
داغ
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تشریح راهنمای لوزی خطر
واکنش پذیریقابلیت اشتعالبهداشت

قابلیت آزاد کردن انرژیقابلیت سوختننحوۀ حفاظت
از دستگاه های  4-    حفاظت کامل و استفاده 

4- ممكن است تحت شرایط عادی منفجر 4-  قابلیت اشتعال باال تنفسی
شود

از دستگاه های  3-    حفاظت کامل و استفاده 
3- ممكن است در اثر حرارت و شوک منفجر 3- تحت شرایط معمولی مشتعل می گردد تنفسی

شود

کامل  ماسک  همراه  تنفسی  دستگاه  از    -2
صورت استفاده گردد

ولی 2-  با حرارت مالیم مشتعل می گردد می دهد  شدید  شیمیایی  تغییرات   -2
منفجر نمی شود

1- وقتی حرارت ببیند و گرم شود مشتعل 1-  بایستی از دستگاه تنفسی استفاده گردد
1- در اثر استفاده از حرارت ناپایدار می گرددمی گردد

0- در حالت عادی پایدار است0-  مشتعل نمی شود0-  وسیله خاصی مورد نیاز نمی باشد

مقايسة انواع کالس های آتش
جدول مقایسة انواع کالس های آتش

اروپایینوع حریق

Class Aجامدات قابل اشتعال )مواد خشک(

Class B مایعات قابل اشتعال

Class Cگازهای قابل اشتعال

Class F/Dوسایل الكتریكی )برقی(

Class Dفلزات قابل اشتعال

Class Fروغن آشپزی

خطرات آتش سوزی نقطه اشتعال
4ـ زیر 73 درجه فارنهایت

3ـ زیر 100 درجه فارنهایت
2ـ زیر 200درجه فارنهایت

1ـ باالی 200 درجه فارنهایت
0ـ نمی سوزد

قرمز

واکنش پذیری
4ـ ممكن است منفجر شود

3ـ ممكن است در اثر حرارت و شک منفجر شود
2ـ تغییرات شیمیایی شدید

1ـ در اثر استفاده از حرارت ناپایدار می گردد
0ـ پایدار است

زرد

واکنش پذیر
4ـ مرگبار

3ـ خیلی خطرناک
2ـ خطرناک

1ـ باخطر کم 
0ـ نرمال

آبی

خطرات خاص
OX اکسید کننده

ACID اسیدی
ALKقلیایی

COR خورنده

سفید

لوزی خطر

                           



158

روش های متفاوت اطفای حريق

طبقه بندی آتش سوزی هامواد خاموش کننده توصیه شده

خاموش کننده های نوع آبی پودری چند منظوره 
CO2  هالون 

خاموش کننده های پودری چندمنظوره 
خاموش کننده های نوع آبی

CO2 خاموش کننده های
خاموش کننده های هالون
خاموش کننده های پودری

خاموش کننده های چندمنظوره

موادی که از سطح می سوزند مانند: 
چوب، کاغذ، پارچه

موادی که از عمق می سوزند مانند: 
 چوب، زغال سنگ، پارچه

موادی که در اثر حریق شكل خود را 
از دست می دهند مانند: الستیک نرم، 

پالستیک نرم

A دسته
 جامدات احتراق پذیر به جز فلزات

خاموش کننده های پودری 
خاموش کننده های کف شیمیایی و کف مكانیكی

 CO2 خاموش کننده های پودری و
خاموش کننده  هالون  

AFFFخاموش کننده های

نفت، بنزین، رنگ، الک، روغن و غیره 
)غیر قابل حل در آب(

مایعات سنگین مانند قیر و آسفالت 
و گریس الكل، کتون ها و غیره )قابل 

حل در آب(

B دسته
مایعات قابل اشتعال

خاموش کننده های پودری
CO2 خاموش کننده های
خاموش کننده های هالون

گازها یا موادی که اگر با آب ترکیب 
شوند تولید گاز قابل اشتعال می نماید 

مانند:  کاربید

 C دسته
گازهای قابل اشتعال

 CO2 خاموش کننده های
خاموش کننده های هالون

کلید و پریز برق، تلفن، رایانه، 
ترانسفورماتورها

 D دسته
تجهیزات برقی

دسته Eمنیزیم، سدیم، پتاسیم، آلومینیمخاموش کننده های پودر خشک
فلزات قابل اشتعال

میزان شدت نور در محیط های کار )لوکس(

لوکسفعالیت کاریردیف

50  ـ20فضاهای عمومی با محیط تاریک1

100ـ50گذرگاه ها و راهروهای کارهای موقت2

200ـ100فضاهای کاری برای کارهایی که گاهاً انجام می شود.3

500  ـ200کارهایی که معموالً با کنتراست باال یا بر  روی قطعه بزرگ انجام می شود.4

1000ـ 500کارهایی که معموالً با کنتراست متوسط یا بر   روی قطعه کوچک انجام می شود.5

2000ـ1000کارهایی که معموالً با کنتراست پایین یا بر  روی قطعه کوچک انجام می شود.6

5000  ـ2000کارهایی که معموالً با کنتراست پایین یا بر  روی قطعات ریز و یا تكرار زیاد انجام می شود.7

10000ـ5000انجام کارهای ممتد و طوالنی با دقت باال8

20000ـ10000انجام کارهای خیلی خاص با کنتراست بسیار پایین9
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میزان خطر و احتمال وقوع آن برحسب مسیر جريان برق

احتمال وقوعمیزان خطر مرگمسیر جریان

خیلی کمخیلی زیاد )مرگبار(از سر به اندام های دیگر

متوسطزیاداز یک دست به دست دیگر

زیاد خیلی زیاداز دست به پا

کمکماز یک پا به یک دست

زمان تست هیدرو استاتیک خاموش کننده ها

دورۀ زمان تست )سال(نوع خاموش کننده آتش نشانیردیف

5خاموش کننده آب و گاز تحت فشار و یا حاوی ترکیبات ضد یخ1

2FFFP یا AFFF 5خاموش کننده حاوی

5خاموش کننده پودری یا سیلندر فوالدی3

5خاموش کننده کربن دی اکسید4

5خاموش کننده حاوی پودر  تر شیمیایی5

6
سیلندرهای  با  شیمیایی  خشک  پودر  حاوی  خاموش کننده های 

آلومینیم و یا برنجی
12

7
سیلندرهای  با  شیمیایی  خشک  پودر  حاوی  خاموش کننده های 

فوالدی ریخته گری و مواد هالوژنه
12

8
خاموش کننده های حاوی پودر و دارای بالن )کارتریج( یا سیلندرهای 

فوالدی ریخته گری شده
12
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عالئم و کدهای بازيافت مواد مختلف

امروزه بازیافت به عنوان یكی از پارامترهای مؤثر بر طراحی محصوالت محسوب می گردد و به خصوص 
در مباحثی همچون طراحي و توسعۀ پایدار توجه به بازیافت از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

یكی از عواملی که می تواند پس از استفاده از محصول، به سهولت تفكیک زباله در مبدأ کمک نماید 
عالئم بازیافت مندرج بر روی بدنه کاال است که نوع جنس محصول را بیان می دارد که در ذیل، به 

بیان برخی از متداول ترین آنها اشاره شده است.

توضیحاتکد توضیحاتکد 

پلی اتیلن با چگالی باالپلی اتیلن تری فتاالت

پلی اتیلن با چگالی پایینپلی وینیل کلراید

پلی استایرنپلی پروپیلن

 سایر پالستیک ها   که عمدتاً 
شامل اکریلیک ها،     فایبرگالس، 

پلی آمید و مالمین )اوره 
فرمالدئید( هستند

 کدهای 8 تا 14 به ترتیب مربوط به باتری های 
سرب ـ اسیدی، قلیاتی، نیكل کادمیوم، نیكل 

متال هیدرید، لیتیوم، اکسید نقره، و زینک کربن 
)باتری های قلمی معمولی( است.

مقوا
کاغذهای ممزوج با سایر مواد، 
و  نامه  پاکت  روزنامه،  کاغذ 

غیره

آهنکاغذ

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

PET

PVC
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توضیحاتکد 

شیشه رنگی )معموالً سبز( کدهای 70تا 79 
مربوط به انواع شیشه ها است

کاغذ یا مقوای ممزوج با پالستیک یا آلومینیوم

آلومینیوم

چوب

چوب پنبه

 

72

GL

60

TEX

84

C/PAP

61

TEX

41

ALU

70

GL

50

FOR

71

GL

51

72

GL

60

TEX

84

C/PAP

61

TEX

41

ALU

70

GL

50

FOR

71

GL

51

72

GL

60

TEX

84

C/PAP

61

TEX

41

ALU

70

GL

50

FOR

71

GL

51

72

GL

60

TEX

84

C/PAP

61

TEX

41

ALU

70

GL

50

FOR

71

GL

51

72

GL

60

TEX

84

C/PAP

61

TEX

41

ALU

70

GL

50

FOR

71

GL

51

توضیحاتکد 

پارچه

کنف

شیشه ممزوج

شیشه بدون رنگ شفاف

کدهای 60 تا 69 به طور کلی مربوط به انواع پارچه ها است

72

GL

60

TEX

84

C/PAP

61

TEX

41

ALU

70

GL

50

FOR

71

GL

51

72

GL

60

TEX

84

C/PAP

61

TEX

41

ALU

70

GL

50

FOR

71

GL

51

72

GL

60

TEX

84

C/PAP

61

TEX

41

ALU

70

GL

50

FOR

71

GL

51

72

GL

60

TEX

84

C/PAP

61

TEX

41

ALU

70

GL

50

FOR

71

GL

51
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کدها

کدها عبارت اند از: 

بازیافت ترین و معمول ترین پالستیک  اتیلن ترفتاالت، قابل  PETE 1 پالستیک کد 1: پلی 
استفاده می شود.  غیره  و  و ظرف های یک بار مصرف  نوشابه  بطری های آب،  عنوان  به  است که 
محكم و در برابر گرما مقاوم است و با بازیافت به بطری های آب، ساک، لباس، کفش، روکش مبل، 

فیبرهای پلی استر و غیره تبدیل می شود.

HDPE 2  پالستیک کد2: پلی اتیلن با غلظت باال که به راحتی و به سرعت بازیافت می شود. 
پالستیک نوع خشک است، اما زود شكل می گیرد و معموالً در قوطی شوینده ها، بطری های شیر، 
بازیافت به لوله های پالستیكی، قوطی  با  قوطی آب میوه، کیسه های زباله و غیره به کار می رود، 

شوینده ها، خودکار، نیمكت و غیره تبدیل می شود.

PVC  3  پالستیک کد 3: پلی وینیل کلوراید سخت بازیافت می شود. با آنكه محیط زیست 
و سالمت افراد را به خطر می اندازد، هنوز در همه جا در لوله ها، میزها، اسباب بازی و بسته بندی و 
غیره به چشم می خورد، PVC بازیافت شده به عنوان کف پوش، سرعت گیر، پنل و گل پخش کن 

ماشین استفاده می شود. 

LDPE 4  پالستیک کد 4: پلی اتیلن با غلظت پایین است. ویژگی آن قابل انعطاف بودنش 
به کار  خشكشویی  کاورهای  فشاری،  قوطی های  بسته بندی،  شیرینی،  نخ های  در  معموالً  است. 
می رود. بعد از بازیافت به عنوان بسته های حمل نامه، سطل های زباله، سیم بند و غیره استفاده 

می شود.

pp 5 پالستیک کد 5: پلی پروپیلن با غلظت پایین و در برابر حرارت فوق العاده مقاوم است. 
و  راهنمایی  بازیافت شده در چراغ   PP استفاده می شود.  و قوطی  بطری  نی، درهای  به عنوان 

پارو، جای پارک دوچرخه و قفسه های کشویی کاربرد دارد. رانندگی، 

PS 6  پالستیک کد 6: پلی استایرن که فوم معروف است، در ظروف یک بار مصرف دردار 
و غیره به کار می رود. فوق العاده سبک ولی حجیم است. PS به دلیل آنكه گرما را زیاد منتقل 
اما  نیست،  بازیافت شهرداری ها  برنامه های  ماده جزو  این  آنكه  با  دارد.  زیادی  کاربرد  نمی کند، 

تبدیل شود. پالستیكی  و ظروف  تخم مرغ، خط کش  شانه های  عایق های حرارتی،  به  می تواند 

از  ترکیبی  می توانند  اورتان  پلی  مانند  پالستیک ها  سایر   :7 کد  پالستیک  موارد  سایر   7
زین  از  هرچیز  می توانند   7 کد  با  محصوالت  نیستند،  بازیافت  جزو  باشند.  فوق  پالستیک های 
دوچرخه گرفته تا ظرف های 5 گالنی را شامل شوند. بسیاری از بازیافت کنندگان، پالستیک با 
این کد را قبول نمی کنند، اما رزین این پالستیک ها قابل تبدیل به الوارهای پالستیكی و مواد 

هستند. سفارشی 
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دقت و توجه به هنگام حمل بار

نکات ایمنی حمل با جرثقیل

اطمینان از تحمل بار توسط زنجیر یا تسمه

اطمینان از محكم بودن تسمه یا زنجیر

دقت و توجه در نحوه صحیح انتقال بار

جدول مقادیر مجاز حد تماس شغلی صدا

تراز فشار صوت به dBAمدت مواجهه در روز

80ساعت 24

82ساعت16

85ساعت8

88ساعت4

91ساعت2

94ساعت1

97دقیقه30

100دقیقه15
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 جدول حدود مجاز مواجهه مواد شیمیایی

نام علمی ماده شیمیایی
وزن 

مولکولی

حد مجاز مواجهه شغلی
مبنای تعیین حد مجاز مواجههنمادها

TWASTEL/C

سرب و ترکیبات معدنی آن
 Lead and inorganic

compounds as Pb

207/20
اختالالت سیستم اعصاب محیطی و A3؛BEL ـmg/m3 0/50متفاوت

مرکزی؛  اثرات خونی

کرومات سرب ؛
Lead chromate as Pb 323/220/50 mg/m3

0/012 mg/m3
ـ
ـ

BEL؛ A2
A2

آسیب سیستم تولید مثل  در مردان و 
اثرات ناقص  زایی؛ انقباض عروق

لیندان
Lindane290/850/5 mg/m3ـA3 آسیب کبدی؛ اختالل سیستم اعصاب پوست؛

مرکزی

هیدرید لیتیم
Lithium hydride7/950/025 mg/m3تحریک قسمت فوقانی تنفسی؛ پوست ــ

و چشم

هیدروکسید لیتیم
Lithium hydroxide23/951ـ mg/m3ــ

 جدول تجهیزات حفاظت از گوش

مشخصات و ویژگینوع گوشی

حفاظ روگوشی
)Ear muff( .این نوع گوشی ها کاماًل اللۀ گوش را می پوشانند

حفاظ توگوشی
)Ear plugs( 

قرار  گوش  کانال  داخل  در  حفاظتی  گوشی های  نوع  این 
می گیرند، آنها به صورت یكبار مصرف و چندبار مصرف در 

بازار عرضه می شوند.

حفاظ های توأم یا ترکیبی
)Semi-insert(

نوع  این  است.  توگوشی  و  روگوشی  حفاظ  از  ترکیبی 
گوشی ها مانند حفاظ توگوشی در داخل کانال گوش قرار 
می گیرند، با این تفاوت که انتهای هر یک از توگوشی های 
چپ و راست، با استفاده از یک پیشانی بند سفت و سخت، 

به یكدیگر اتصال دارند.

کاله محافظ
)Helmet ear muffs(

صدمات  نیز  سر  به  است  ممكن  که  مشاغل  برخی  برای 
صوت  انتقال  کنترل  برای  همچنین  و  کند  وارد  مكانیكی 
از طریق جمجمه به گوش داخلی و حفاظت بافت مغز در 
برابر صدمات موج صوتی، گروهی از حفاظ های شنوایی را به 

صورت کاله محافظ عرضه نموده اند.
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جدول شاخص هوای پاک

رنگ  هاسطح اهمیت بهداشتی شاخص کیفیت هوا

وقتی که شاخص کیفیت هوا در گستره 
زیر است:

و با رنگ زیر نمایش می دهیم:کیفیت هوا را این گونه توصیف می کنیم:

سبزخوب0-50

زردمتوسط51-100

نارنجیناسالم برای گروه های حساس101-150

قرمزناسالم151-200

بنفشخیلی ناسالم201-300

خرماییخطرناکباالتر از 300

استاندارد کیفیت هوا 
)اولیه(

استاندارد کیفیت هوا 
آالینده هادوره ارزیابی )ثانویه(

ppm9ppm9غلظت میانگین 8 ساعته MaxCo

ppm1/0ppm0/14میانگین 24 ساعتهSo2

ppm0/24ppm0/24)6-9 صبح(میانگین 3 ساعتهHC )NMHC(

ppm0/05ppm0/05میانگین ساالنهNo2

µgr/m3150µgr/m3260میانگین 24 ساعتهPM
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افسردگی

احساس ناامیدی

گوشه گیری
 عدم لذت از 

زندگی

 پرخاشگریبدبینی

بی اشتیاقی به کاربی حوصلگی

مشکالت روانی 
ناشی از استرس طوالنی

 اثرات فیزیکی استرس بر بدن

اثرات روانی استرس بر بدن

سردرد

دردهای 
عضالنی و

 استخوانی 

خستگی
 مزمن

تورم گلو و
سرماخوردگی

سوزش 
ریزش مومعده

ضعف سیستم 
ایمنی )ابتالی دائمی به 

انواع بیماری ها(

تپش قلب )خطر 
سکته در سنین  باال(

مشکالت
    جسمی
 ناشی از

 استرس طوالنی
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عدم اعتماد
 به نفس

داشتن مسئولیت 
بیش ازحد توان

مشکالت جسمی 
تغذیه)مثل لکنت زبان(

ترس )از شکست یا 
انتقاد(

بد بینی

خجالتی بودن مشکالت خانوادگی

 دالیل فردی ایجاد 
استرس

لرزش اندام ها

 پرخاشگری

بی خوابیبی اشتهایی

دردهای عضالنیتغییر دمای بدن

بی حوصلگیسردرد

 نشانه های
 استرس
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1

3 5

7

9

2 4 6

8

ارگونومی

ارگونومی: به کارگیری علم درباره انسان در طراحی محیط کار است و سبب باال رفتن سطح ایمنی، 
بهداشت، تطبیق کار با انسان بر اساس ابعاد بدنی فرد و در نهایت رضایت شغلی و بهبود بهره وری می شود.

الف ـ کار سبک                       ب ـ کار سنگین
انجام بیشتر کارها در سطح آرنج راحت تر است

در کارهای نشسته، ارتفاع سطح کار باید 
در حدود آرنج باشد.

اثر وضعّیت بدن) پشت خم شده( روی ستون فقرات

بلندکردن و جابه جایی اجسام )به وضعیت سر،کمر، دست،زانو و پا توجه کنید(

جابه جایی و گذاشتن اجسام )به وضعیت سر،کمر، دست،زانو و پا توجه کنید(
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وضعیت صحیح بدن هنگام کار با رایانه

وضعیت های ناصحیح کاری
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حدود مجاز توصیه شده در خصوص نیروی کشیدن و هل دادن بار در راستای افقی

نیروهایی که نباید  از آن تجاوز کرد شرایط
)بر حسب کیلوگرم(

مثال هایی از نوع کار

الف( وضعیت ایستاده
1ـ تمام بدن در کار دخالت دارد

حمل بار با فرغون23 کیلوگرم نیرو

2ـ عضالت اصلی دست و شانه 
دست ها کاماًل کشیده  شده اند

خم شدن بر روی یک مانع برای حرکت  یک شيء 11 کیلوگرم نیرو
یا هل دادن یک شيء در ارتفاع باالتر از شانه

برداشتن یا جابه جا کردن یک قطعه از دستگاه 19 کیلوگرم نیروب( زانو زدن
هنگام تعمیر و نگهداری 

جابه جا  کردن اشیا در محیط های کاری سربسته 
نظیر تونل ها یا کانال های بزرگ

کارکردن با یک فرم عمودی نظیر دستگیره های 13 کیلوگرم نیروج( در حالت نشسته
کنترل در ماشین آالت سنگین، برداشتن و گذاشتن 

سینی های با محصول بر روی نوار نقاله

حدود مجاز توصیه شده در خصوص نیروی کشیدن و هل دادن بار در راستای عمودی

نیروهایی که نباید  از آن تجاوز کرد شرایط
)بر حسب کیلوگرم(

مثال هایی از نوع کار

کشیدن اجسام به سمت پایین در 
ارتفاع باالی سر

55 کیلوگرم نیرو
60 کیلوگرم نیرو

کارکردن یا سیستم کنترل گرفتن قالب نظیر 
دستگیره ایمنی یا کنترل دستی به کار انداختن یک 
جرثقیل زنجیری گیره های برقی، سطح گیره قطری 

کمتر از 5 سانتی متر باشد.

کشیدن به سمت پایین تا ارتفاع 
شانه

به کار انداختن کنترل، گرفتن قالب22 کیلوگرم نیرو

 ) 10 in( 25 cm کشیدن به سمت باال
باالی سطح زمین

ارتفاع آرنج
ارتفاع شانه

27 کیلوگرم نیرو
15 کیلوگرم نیرو
7/5 کیلوگرم نیرو

بلند کردن یک شيء با یک دست 
بلند کردن در یا درپوش

فشار دادن به سمت پایین تا 
ارتفاع آرنج

بسته بندی کردن باربندی، مهر و موم کردن بسته ها29 کیلوگرم نیرو

فشار دادن به سمت باال تا ارتفاع 
شانه

بلند کردن یک گوشه یا انتهای شيء نظیر یک لوله 20کیلوگرم نیرو
یا تیر آهن، بلند کردن یک شيء تا قسمت باالی 

تخته
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آيین نامه ماشین ها و ادوات کشاورزی

هدف
به منظور تأمین و ارتقاء سطح ایمنی و حفاظت نیروی کار و همچنین صیانت نیروی انسانی و 
منابع مادی کشور و پیشگیری از حوادث منجر به صدمات جانی و خسارت مالی در فعالیت های 
مرتبط با ماشین های کشاورزی، مقررات آیین نامه به استناد ماده ٨٥ قانون کار جمهوری اسالمی 

ایران تدوین گردیده است. 

فصل اول: مقررات عمومی
ماده ١ـ کلیه اشخاصی که از ماشین ها و ادوات کشاورزی استفاده می نمایند باید آموزش و مهارت 

الزم را دیده باشند. 
ماده ٢ـ داشتن گواهینامه ویژه از مراجع ذیصالح برای کار با ماشین های کشاورزی موتوری الزامی 

است. 
ماده ٣ـ کلیه قسمت های ماشین های کشاورزی و ادوات آن باید قبل از هرگونه عملیات کشاورزی 

مورد بازدید قرارگیرد. 
و  زنجیر  و  فلکه، چرخ دنده  تسمه  قبیل  از  مواد  و  نیرو  انتقال دهنده  کلیه قسمت های  ماده 4ـ 
مارپیچ های انتقال مواد و امثال آنها و همچنین قسمت هایی از ماشین ها که امکان ایجاد حادثه 
برای کارگر و افراد داشته باشد باید دارای حفاظ مناسب و مؤثر باشد. ضمناً رعایت مفاد آیین نامه 

حفاظت در مقابل وسایل انتقال نیرو مصوب ١٣40/4/٢١ در این زمینه الزامی می باشد. 
ماده ٥ـ قبل از انجام عملیات تعمیر، سرویس، نظافت، تنظیم، اتصال و جداسازی ادوات ماشین های 

کشاورزی باید آنها را به طور اطمینان بخشی متوقف و بی حرکت نمود. 
ماده ٦ـ در ماشین ها و ادواتی که بعد از خاموش کردن ماشین محور چرخنده با سایر اتصاالت 
مدتی به حرکت خود ادامه می دهند باید تا توقف کامل دسترسی به قسمت های خطرناک آن 

امکان پذیر نباشد. 
باید  ادوات آن  ماده ٧ـ عملیات بهره برداری، تعمیر، تنظیم و سرویس ماشین های کشاورزی و 

طبق دستورالعمل شرکت سازنده و با رعایت اصول ایمنی و توسط اشخاص ماهر انجام گیرد. 
ماده ٨ـ سوار شدن افراد بر روی ماشین ها و ادوات کشاورزی، غیر از محل های مجاز که توسط 

شرکت سازنده تعبیه شده، ممنوع است. 
ماده ٩ـ ماشین ها و ادوات کشاورزی را باید مطابق با کاربری و دستورالعمل های شرکت سازنده 

استفاده نمود. 
ماده ١0ـ راننده ماشین کشاورزی مکلف است قبل از شروع به کار با ماشین، از عدم وجود افراد 

در داخل مخازن و محفظه و محدوده خطر اطمینان حاصل نماید. 
ماده ١١ـ ماشین های کشاورزی باید به خاموش کننده های دستی مناسب مجهز گردند. 

ماده ١٢ـ راننده ماشین کشاورزی باید پس از اتمام کار نسبت به توقف کامل ماشین اطمینان 
حاصل نموده و سوییچ آن را بردارد. 

ماده ١٣ـ عملیات کشاورزی در شیب تپه ها و زمین های دارای اختالف سطح باید با رعایت اصول 
ایمنی و دستورالعمل شرکت سازنده صورت گیرد. 

ماده ١4ـ عملیات کشاورزی در شب باید با رعایت اصول ایمنی و تأمین روشنایی مناسب انجام 
گردد. 
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ماده ١٥ـ هنگام کار با ماشین های کشاورزی و یا حمل و نقل آنها در نزدیکی خطوط انتقال نیروی 
برق، آب، گاز و نفت باید قوانین و مقررات مربوط به حریم انها رعایت گردد. 

ماده ١٦ـ هنگام اتصال، تنظیم و جداسازی ادوات ماشین های کشاورزی که نیاز به روشن بودن 
ماشین می باشد، رعایت اصول ایمنی و دستورالعمل های شرکت سازنده الزامی است. 

ماده ١٧ـ هنگام تعمیر، تنظیم و سرویس، باید پایداری و ایستایی ادوات و ماشین های کشاورزی 
با استفاده از تجهیزات ایمن و مناسب تأمین گردد. 

ماده ١٨ـ قبل از ترک یا خاموش نمودن ماشین ها و ادوات کشاورزی آزاد کردن فشار هیدرولیک 
کلیه ادوات و متعلقات برای قرار گرفتن در پایین ترین حد و نزدیک ترین فاصله با سطح زمین 

الزامی است. 
ماده ١٩ـ به منظور حفظ پایداری ماشین های کشاورزی در حالت اتصال ادوات سوارشونده، باید از 

وزنه های تعادلی مطابق با دستورالعمل های شرکت سازنده استفاده نمود. 
ماده ٢0ـ استفاده از وسایل حفاظت فردی مناسب با نوع کار الزامی است. 

فصل دوم: مقررات اختصاصی
ماده ٢١ـ استفاده از سپر اصلی و حفاظ مخصوص در باالی محور تواندهی تراکتور الزامی است. 

ماده ٢٢ـ هنگام رانندگی تراکتور در جاده ها و معابر مجاز باید پدال های ترمز به یکدیگر قفل شوند. 
ماده ٢٣ـ اتصال ادوات کششی به تراکتور صرفاً باید با استفاده از پین های برشی استاندارد صورت 

گیرد. 
ماده ٢4ـ هنگام کار خاک ورزهای دوار از قرار گرفتن در منطقه خطر و پشت آن باید خودداری 

شود. 
خیش ها  تعویض  زمان  در  و  دوطرفه  گاوآهن های  توسط  خاک ورزی  عملیات  هنگام  ماده٢٥ـ 

قرارگرفتن در محدوده چرخش خیش ممنوع است.
ماده ٢٦ـ مادامی که ماشین کاشت درحال کار است باید دهانه مخزن بسته بوده و بررسی میزان 

بذر از طریق دریچه های مخصوص انجام گیرد و استفاده از دست برای این کار ممنوع است. 
ماده٢٧ـ تمیز کردن علوفه و ضایعات جمع شده در مقابل شانه برش ماشین های دروگر شانه ای 

باید پس از توقف کامل دستگاه و خاموش نمودن آن انجام پذیرد. 
ماده ٢٨ـ قرار گرفتن افراد در مقابل شانه برش ماشین دروگر تحت هر شرایطی، ممنوع می باشد. 
ادوات کشاورزی در  و  فعالیت ماشین ها  و  افراد در محدوده حرکت  تردد  و  ایستادن  ماده ٢٩ـ 

هنگام کار، ممنوع است. 
ماده ٣0ـ هنگام تنظیم تیغه های برشی ماشین های خردکن، باید با استفاده از وسیله مناسبی از 

چرخش ناخواسته تیغه ها جلوگیری شود. 
ماده ٣١ـ هنگام پربودن مخزن دانه کمباین بایستی با سرعت مطمئن و مطابق با دستورالعمل های 

شرکت سازنده حرکت نمود. 
به  مجهز  کمباین هایی  از  بایستی  تند  شیب  با  تپه هایی  از  محصول  برداشت  هنگام  ٣٢ـ  ماده 

سیستم ترازکننده خودکار استفاده شود. 
ماده ٣٣ـ قسمت هایی از ماشین که در ارتفاع کار می کنند باید به هنگام خاموش نمودن دستگاه 

برروی زمین قرار گیرد. 
ماده ٣4ـ دهانه های ورودی و خروجی مواد اولیه با محصول در ماشین ها و ادوات کشاورزی باید 

به نحوی باشد که ورود و درگیری اعضای بدن به محدوده خطر امکان پذیر نباشد. 
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ماده ٣٥ـ کلیه قسمت هایی از ماشین و یا ادوات آن که در اثر کار کردن احتمال داغ شدن آنها 
وجود دارد باید مرتباً بازدید و سرویس گردد تا از بروز آتش سوزی احتمالی جلوگیری به عمل آید. 
ماده ٣٦ـ بازوهای تاشو در ادوات کشاورزی باید به قفل کن مکانیکی تجهیز شوند تا از بازشدن 

آنها در زمان حمل و نقل جلوگیری نماید. 

فصل سوم: سایر مقررات
مقررات  و  قوانین  با  مطابق  باید  تراکتور  به  متصل  تریلر  تخلیه  و  بارگیری  حرکت،  ٣٧ـ  ماده 

راهنمایی و رانندگی صورت پذیرد. 
ماده ٣٨ـ شیلنگ ها، لوله ها و اجزای تحت فشار هیدرولیک که برای اتصال به ادوات کشاورزی 

به کار می روند باید مرتباً بازدید و به روش مطمئن و ایمن محافظت گردند. 
ماده ٣٩ـ ماشین های کشاورزی باید به بوق هشداردهنده عقب، آینه های بغل، چراغ گردان برای 

استفاده در شب و سایر تجهیزات هشداردهنده مجهز باشند. 
برای  تنظیم  قابل  )حمایل(  مهار  بند  یک  دارای  باید  موتوری  بر  شاخه  دستگاه های  ماده 40ـ 

استفاده کاربر باشد. 
ماده 4١ـ پین هایی که برای اتصال ماشین ها و ادوات کشاورزی استفاده می شوند باید مجهز به 

اشپیل و گیره ایمنی باشند. 
شکل 4٢ـ هرگونه اتصال مجور تواندهی باید به سپر دوار محور مجهز باشد. 

شکل 4٣ـ برای کشش ادوات کشاورزی صرفاً استفاده از مالبند تراکتور مجاز است. 
شکل 44ـ تریلرهایی که به عنوان دنباله بند به تراکتور متصل می شوند باید به چراغ ترمز و عالئم 

هشداردهنده مجهز باشند. 
ماده 4٥ـ در صورت عدم وجود کابین ایمن و استاندارد و به منظور حفظ جان راننده تراکتور، باید 

ماشین به چهارچوب حفاظتی )راپس( مجهز باشد. 
ماده 4٦ـ رعایت وزن، ارتفاع و جوانب مجاز بار در تریلرها الزامی است. 

ماده 4٧ـ میزان بار قابل حمل و همچنین ارتفاع بار مجاز باید روی بدنه تریلر حک گردد. 
ماده 4٨ـ رانندگان ماشین های کشاورزی در هنگام کار باید از انجام امور ذیل، خوردن، آشامیدن، 
استعمال دخانیات، صحبت با تلفن همراه، استراحت و هرگونه شوخی و اعمال غیرایمن که باعث 
از  یا در حین کار، استفاده  به کار  از شروع  قبل  نمایند. ضمناً  عدم تمرکز می گردد، خودداری 

داروهای خواب آور ممنوع است. 
ماده 4٩ـ تریلرهای مخصوص حمل بار که با تراکتور کشیده می شوند باید به پایه های نگهدارنده 

مناسب مجهز باشند. 
ماده ٥0ـ با عنایت به ماده ٨٨ قانون کار جمهوری اسالمی ایران، کلیه دارندگان، تولیدکنندگان، 
رعایت  به  مکلف  کشاورزی  ماشین های  از  کنندگان  بهره برداری  و  عرصه کنندگان  فروشندگان، 

استاندارد تولید و موارد ایمنی و حفاظتی در ماشین های مربوطه می باشند. 
ایران، مسئولیت رعایت مقررات این  ماده ٥١ـ به استناد ماده ٩٥ قانون کار جمهوری اسالمی 
توجه  عدم  دلیل  به  حادثه  هرگونه  وقوع  صورت  در  و  بوده  کارگاه  کارفرمای  برعهده  آیین نامه 

کارفرما به الزامات قانونی، مکلف به جبران خسارات وارده می باشد. 
این آیین نامه مشتمل بر 4 فصل و ٥١ ماده تهیه و به استناد مواد ٨٥ و ٩١ قانون کار در جلسه 
مورخ ١٣٨٧/١١/٢ شورای عالی حفاظت فنی تدوین و در تاریخ ١٣٨٧/١٢/٢٧ به تصویب وزیر 

کار و امور اجتماعی رسیده است. 
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 آيین نامه حفاظت عمومي

فصل اول: ساختمان
ماده ١ـ ساختمان کارگاه ها و کارخانه ها باید با وضع آب و هوای محل متناسب باشد.

ماده ٢ـ برای هر کارگر در کارگاه حداقل باید ١٢ متر مکعب فضا منظور گردد و فضای اشغال شده 
به وسیله ماشین آالت یا ابزار و اثاثیه مربوط به کار همچنین فضای باالتر از ارتفاع سه متر جزء 

فضای مزبور محسوب نمی شود.
ماده ٣ـ کف عمارات کارگاه باید هموار و بدون حفره بوده و به نحوی مناسب مفروش شود که 

قابل شستشو باشد و تولید گرد و غبار نکند و موجب لغزیدن کارگران نگردد.
در مواردی که نوع کار اقتضای ریخته شدن آب را به کف کارگاه داشته باشد باید کف کارگاه 
دارای شیب متناسب و مجرای مخصوص برای خروج آب و جلوگیری از جمع شدن آب در کف 

کارگاه باشد.
ماده 4ـ در محل هایی که مواد شیمیایی و سمی به کار می برند باید بدنۀ دیوار کارگاه تا یک متر و شصت 

سانتی متر ارتفاع  از کف زمین قابل شستشو باشد.
ماده ٥  ـ عرض پلکان عمومی کارگاه باید حداقل ١٢0 سانتی متر و پاگردهای آن متناسب با عرض 
مزبور باشد. در مورد پلکان هایی که بیش از چهار پله دارد در طرف باز پلکان باید نرده محکم نصب 

شود و در مسیر پلکان نباید هیچ گونه مانعی وجود داشته باشد.
ماده ٦  ـ عمارت کارگاه باید به تناسب وسعت محل کار به اندازه کافی در و پنجره برای ورود نور 

و هوا داشته باشد.
ماده ٧ ـ کارگاه هایی که وسایل کار و نوع محصول آن طوری است که بیشتر در معرض حریق واقع 

می شود حتی االمکان باید با مصالح نسوز ساخته شوند.

فصل دوم: روشنایی
ماده ٨ ـ در هر کارگاه بایستی روشنایی کافی )طبیعی یا مصنوعی( متناسب با نوع کار و محل 
تأمین شود. در صورتی که برای روشنایی از نور مصنوعی قوی استفاده شود باید برای ممانعت از 

ناراحتی چشم حباب های مخصوصی نصب گردد.
ماده ٩ ـ کلیه پنجره های بدنه و سقف که جهت روشنایی اتاق ها تعبیه شده و کلیه چراغ ها و 

حباب ها باید نظیف نگاه داشته شود.

فصل سوم: تهویه و حرارت
ماده ١0ـ محل کار در هر کارگاه باید به طوری تهویه شود که کارگران همیشه هوای سالم تنفس 
نمایند. در مورد محل های کار پوشیده مقدار حداقل هوای الزم برای هر کارگر برحسب نوع کار 

در هر ساعت ٣0 الی ٥0 متر مکعب می باشد.
ماده ١١ـ در کارگاه هایی که دود و یا گاز و یا گرد و غبار و یا بخارهای مضر ایجاد می شود باید 
مواد مزبور با وسایل فنی مؤثر طوری از محل تولید به خارج کارگاه هدایت شود که مزاحمت و 

خطری برای کارگران ایجاد ننماید.
ماده ١٢ـ در کارگاه هایی که تهویه طبیعی کافی نباشد باید از وسایل تهویه مصنوعی استفاده 

شود.
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ماده ١٣ـ در هر سالن کار به تناسب تعداد کارگران باید درهای یک طرفه ای که به خارج باز شوند 
به نام درهای نجات وجود داشته باشد و درهای مزبور به راهروها و یا معابر خروجی ساختمان 

منتهی شوند.
ماده ١4ـ درهای خروجی نجات هیچ وقت نباید قفل باشد و باید به وسیلۀ عالیم و یا چراغ های 

مخصوصی از داخل مشخص باشد.
ماده ١٥ـ در موارد زیر تعبیه و نصب برق گیر الزامی است:

الف( ساختمان هایی که در آن مواد قابل احتراق و یا انفجار تولید و یا ذخیره و انبار می شود.
آنها نگهداری  یا مواد قابل اشتعال دیگر در  بنزین و نفت و روغن و  تانک ها و مخازنی که  ب( 

می شود.
ج( کوره های مرتفع و دودکش های بلند.

دارد  وجود  سریع االشتعال  یا  سریع االحتراق  مواد  یا  و  منفجره  مواد  که  نقاطی  در  ١٦ـ  ماده 
استعمال دخانیات و روشن کردن و حمل کبریت، فندک و امثال آنها باید ممنوع گردد.

ماده ١٧ـ کلیه قسمت های انتقال دهنده نیرو از قبیل تسمه، فلکه، زنجیر و چرخ دنده و امثال آن 
و همچنین قسمت هایی از ماشین ها که امکان ایجاد سانحه برای کارگر داشته باشد باید دارای 

پوشش و یا حفاظ با استقامت کافی باشد.
ماده ١٨ـ قبل از شروع به تعمیر و نظافت و روغن کاری ماشین ها باید به طور اطمینان بخشی آنها 

را متوقف ساخت.

فصل ششم: وسایل الکتریکی
ماده ١٩ـ وسایل و ادوات الکتریکی باید دارای حفاظ بوده و طوری ساخته و نصب و به کار برده 

شود که خطر برق زدگی و آتش سوزی وجود نداشته باشد.
پریز در  به مقدار کافی  آزاد الزم است  و  ازدیاد سیم های متحرک  از  برای جلوگیری  ماده ٢0ـ 

محل های مناسب نصب گردد تا به سهولت بتوان از آنها استفاده نمود.
ماده ٢١ـ در نقاطی که احتمال صدمه به سیم های اتصال زمین می رود بایستی توسط وسایل 

یا وسیله مکانیکی آنها را محافظت نمود.
ماده ٢٢ـ در محیطی که مواد قابل اشتعال و یا قابل انفجار )گازها، گرد و غبار، بخارات قابل انفجار، 
مایعات قابل اشتعال و غیره( وجود دارد عالوه بر اتصال زمین باید به وسایل مطمئن دیگری نیز 

از تراکم بارهای الکتریسیته ساکن جلوگیری نمود.

فصل هشتم: نظم و نظافت در کارگاه
ماده ٢٣ـ جارو و نظافت کردن تا جایی که امکان دارد باید در فواصل نوبت های کار انجام شده و 

به ترتیبی صورت گیرد که از انتشار گرد و غبار جلوگیری شود.
ماده ٢4ـ انداختن آب دهان و بینی روی زمین و دیوار و راه پله ممنوع است و در هر محل باید 
به تعداد کافی ظروف مخصوصی برای ریختن زباله و ظروف دیگری برای انداختن اخالط موجود 
باشد. این ظروف باید قابل پاک کردن بوده و در شرایط مناسب بهداشتی نگهداری و گندزدایی 

شوند.
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فصل نهم: ناهارخوری
ماده ٢٥ـ هر کارگاه که کارگران آن در همان جا غذا صرف می نمایند باید دارای محل مخصوصی 
با وسعت کافی و تعداد الزم میز و نیمکت برای عده ای که در یک موقع غذا می خورند باشد. محل 

غذاخوری باید دارای روشنایی کافی بوده و پیوسته طبق اصول بهداشتی پاکیزه نگهداری شود.
ماده ٢٦ـ ظروف غذاخوری باید همیشه پاک و عاری از هرگونه آلودگی باشد.

فصل دهم: وسایل استحفاظی فردی
ماده ٢٧ـ کارفرما موظف است در هر سال دو دست لباس کار به طور رایگان در اختیار هر کارگر 
بگذارد. لباس کار باید مناسب با نوع کار باشد و طوری تهیه شود که کارگر بتواند به راحتی وظایف 

خود را انجام دهد و موجب بروز سوانح نگردد.
تبصره ـ به کارگران زن عالوه بر لباس باید سربند نیز داده شود.

ماده ٢٨ـ به کارگرانی که با مواد شیمیایی کار می کنند باید عالوه بر لباس کار، بر حسب نوع کار 
وسایل استحفاظی الزم از قبیل پیش بند و کفش و دستکش مخصوص و عینک و غیره که آنان را 

از آسیب مواد مزبور مصون دارد، داده شود.
ماده ٢٩ـ به کارگرانی که در مجاورت کوره های ذوب فلز و آهنگری کار می کنند باید لباس یا 
پیش بند نسوز و نقاب یا عینک و به کارگرانی که مستقیماً با مواد گداخته کار می کنند عالوه بر 

وسایل فوق دستکش و کفش نسوز داده شود.
ماده ٣0ـ برای سیم کشی و هر نوع کار دیگر در ارتفاعات مانند دیوارها و پله های بلند و به طور 
کلی هر محلی که امکان تعبیه وسایل حفاظتی برای جلوگیری از سقوط کارگر مقدور نباشد باید 

به کارگران کمربند اطمینان داده شود.
ماده ٣١ـ لباس کارگرانی که با مواد سمی کار می کنند باید در محل مخصوصی جدا از محل 
لباس کن عمومی نگاهداری و به ترتیبی شستشو شود که کارگران را از آسیب نفوذ سم مصون 

بدارد.
ماده ٣٢ـ برای کارگرانی که موقع کار در معرض سقوط اجسام قرار دارند باید کفش حفاظتی و 

کاله مخصوص حفاظتی از فلز و یا ماده سخت دیگری که قابل اطمینان باشد تهیه شود.
گردنده  قسمت های  نزدیکی  در  که  کارگرانی  نماید  مراقبت  است  مکلف  کارفرما  ٣٣ـ  ماده 
نگهداری  سربند  به وسیله  یا  و  نموده  کوتاه  را  موهای خود  می باشند،  کار  مشغول  ماشین آالت 

نمایند.
ماده ٣4ـ در مواردی که نوع کار طوری است که خطراتی برای چشم کارگران وجود دارد از قبیل 
سمباده و جوشکاری و ماشین های تراش و نظیر آن کارفرما مکلف است عینک های مخصوص 

مناسب با کار در دسترس کارگران بگذارد.
ماده ٣٥ـ در مواردی که جلوگیری از انتشار گرد و غبار و مواد شیمیایی و یا تهویه محیط آلوده به 
مواد مزبور از لحاظ فنی ممکن نباشد کارفرما موظف است ماسک و یا وسایل استحفاظی متناسب 

دیگری تهیه و در اختیار کارگر مربوطه قرار دهد.
ماده ٣٦ـ به کارگرانی که با اشیا و مواد برنده )از قبیل ورق های فلزی و جام های شیشه و خرده 

شیشه و غیره( کار می کنند باید دستکش های متناسب با نوع کار داده شود.
تجهیزات  و  دستگاه ها  کلیه  با  انفجار  و  اشتعال  قابل  مواد  و  گریس  روغن،  تماس  ٣٧ـ  ماده 

جوش کاری و برشکاری گاز ممنوع می باشد.
ماده ٣٨ـ استفاده از گاز اکسیژن به عنوان جایگزین هوای فشرده ممنوع است.
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ماده ٣٩ـ استفاده از شعله جهت انجام آزمایش نشتی گازها در سیلندرها و متعلقات آن ممنوع است.
ماده 40ـ برای روشن نمودن مشعل جوشکاری و برشکاری باید از فندک مخصوص آن استفاده 

نمود.
ماده 4١ـ در پایان کار و مواقعی که عملیات جوشکاری و برشکاری انجام نمی گیرد باید دستگاه ها 

از منابع اصلی برق یا گاز جدا گردد.
ماده 4٢ـ کلیۀ محل های اتصال از سیلندر گاز تا مشعل را باید قبل از روشن نمودن مشعل به 

روش های ایمن و توسط کارگران ماهر مورد آزمایش نشتی قرار داد.
ماده 4٣ـ شلنگ و اتصاالت رابط باید استاندارد بوده و فاقد نشتی، پوسیدگی و یا هر نوع نقص 

دیگری باشد.
ماده 44ـ اتصاالت و مهره های اتصال باید قبل از استفاده مورد بررسی قرار گیرند و در صورت 

وجود هرگونه عیب یا نشتی، تعویض گردند.
باید توسط مراکز مجاز و معتبر صورت  انواع گازها  و  اکسیژن  پر کردن سیلندرهای  ماده 4٥ـ 

پذیرد.
آیین نامه های  بر  اساس  و  ادواری  صورت  به  باید  گازها  انواع  و  اکسیژن  سیلندرهای  4٦ـ  ماده 

حفاظتی و استانداردهای ملی توسط کارفرما مورد بازدید و آزمایش قرار گیرد.
ماده 4٧ـ کارخانجات و تولیدکنندگان سیلندرهای گاز و همچنین صنایع سیلندر پرکنی مکلف 
به درج نام شیمیایی و نام تجاری گاز بر روی بدنه سیلندر می باشند و استفاده از سیلندرهای گاز 

که نام شیمیایی و نام تجاری محتویات آن بر روی سیلندر درج نشده باشد، ممنوع است.
ماده 4٨ـ استفاده از سیلندرهای گاز و مولدهای گاز استیلن که دارای آسیب دیدگی یا خوردگی 

بوده و یا در معرض آتش سوزی قرار داشته اند، ممنوع است.
نور  مستقیم  تابش  و  شیمیایی  فیزیکی،  صدمات  معرض  در  نباید  گاز  سیلندرهای  4٩ـ  ماده 

خورشید و شرایط نامساعد جوی قرار گیرند.
افتادن  از  تا  قائم و مطمئن در جای خود محکم گردند  باید به طور  ماده ٥0 ـ سیلندرهای گاز 

احتمالی آنها جلوگیری شود.
ماده ٥١ ـ سیلندرهای گاز باید دور از مواد قابل اشتعال و انفجار نگهداری و استفاده گردد.

ماده ٥٢ ـ نگهداری سیلندر اکسیژن در مکان تولید گاز استیلن ممنوع می باشد.
ماده ٥٣ ـ استفاده از اتصاالت غیر استاندارد، تبدیل ها، وسایل غیر ایمن اکیداً ممنوع است.

ماده ٥4 ـ جابه جایی سیلندرهای گاز با اهرم کردن شیر یا سرپوش حفاظتی آن ممنوع می باشد.
ماده ٥٥ ـ سیلندر گاز پر یا خالی نباید به عنوان غلتک یا تکیه گاه استفاه گردد.

ماده ٥٦ ـ سرپوش حفاظتی سیلندرهای گاز باید در جای خود به طور محکم قرار گیرد مگر در 
مواردی که سیلندر گاز در حال استفاده می باشد.

ماده ٥٧ ـ به منظور جلوگیری از بروز صدمات فیزیکی در هنگام جابه جایی انواع سیلندرهای گاز 
استفاده از یک محفظه مناسب و ایمن الزامی است.

ماده ٥٨ ـ هنگامی که الزم است سیلندرها به همراه رگوالتور متصل به آن جابه جا شوند، باید پس 
از بستن شیر و قرار دادن بر روی وسیله ایمن نسبت به جابه جایی آنها اقدام نمود.

ماده ٥٩ ـ استفاده از سیلندر گاز بدون رگالتور استاندارد ممنوع است.
ماده ٦0 ـ گرم کردن کپسول و شیر گاز مخزن استیلن توسط شعله ممنوع است و در صورت نیاز، 

این کار بایستی توسط آب گرم صورت گیرد.
ماده ٦١ ـ رنگ شلنگ ها باید مطابق با استاندارد شماره ٣٧٩٢ و رنگ بدنه سیلندرهای گاز باید 

بر اساس استاندارد شماره ٧١٢ مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران باشد.
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ماده ٦٢ ـ بهره برداری از سیلندرهای گاز فقط به صورت ایستاده مجاز است و به هیچ عنوان نباید 
در حالت افقی یا وارونه از گاز داخل آن برای عملیات جوشکاری و برشکاری استفاده نمود.

ماده ٦٣ ـ قرار دادن اشیا بر روی انواع سیلندرهای گاز ممنوع است.
ماده ٦4 ـ قبل از جدا کردن رگوالتور از سیلندر گاز، باید شیر سیلندر گاز به طور کامل بسته شود.
ماده ٦٥ ـ سیلندرهای گاز باید دور از عملیات جوشکاری و برشکاری قرار گیرند تا شعله، سربارۀ 

داغ و جرقه به آنها نرسد، در غیر این صورت می بایست از موانع ضد آتش استفاده نمود.
ماده ٦٦ ـ استفاده از سیلندرهای گاز به عنوان بخشی از مدار الکتریکی جوشکاری قوس الکتریکی 

ممنوع است.
ماده ٦٧ ـ در مکان هایی که گاز از طریق سیستم لوله کشی تأمین می گردد، جنس لوله ها و کلیۀ 
تجهیزات مرتبط باید متناسب با نوع گاز و ایمن باشد، استفاده از رنگ ها و عالئم هشدار دهنده 

برای مشخص شدن نوع گاز لوله کشی ها الزامی است.
ماده ٦٨ ـ سیلندرهای گاز پر و خالی و همچنین سیلندر انواع گازها باید جدا از یکدیگر و در محل 

ایمن نگهداری شوند.
ماده ٦٩ ـ محل نگهداری و ذخیره سازی سیلندرهای گاز می بایست ضد آتش و مجهز به سیستم 

تهویه ایمن باشد.
ماده ٧0 ـ استفاده از اتصاالت مسی در عملیات جوشکاری و برشکاری با گاز استیلن ممنوع است.

ماده ٧١ ـ هریک از لوله هایی که گاز را از مولد یا سیلندر به مشعل های جوش کاری و برش کاری 
انتقال می دهد باید مجهز به یک طرفۀ فشاری باشد.

خود مسئول اجرای مقررات این آیین نامه بوده و مالک مسئول نظارت و ایجاد هماهنگی بین آنها 
خواهد بود.

ماده ١٢ـ انجام هم زمان عملیات مختلف تعمیراتی بر روی یک خودرو است.
ماده ١٣ـ کلیه متصدیان و شاغلین واحدهای تعمیرگاهی باید دارای پروانه مهارت و گواهینامه 

آموزشی معتبر باشد.
ماده ١4ـ انجام کلیه عملیات تعمیر، تنظیم و آزمایش قطعات خودرو صرفاً توسط افراد ماهر و با 

رعایت نکات ایمنی مجاز است.
متفرقه  افراد  یا  و  مشتریان  حضور  و  تجهیزات  نصب  توقف،  محل های  تردد،  مسیر  ١٥ـ  ماده 

می بایستی با خطوطی مشخص از یکدیگر مجزا گردد.
لباس کار  و  ابزار و سطوح کار  برای نظافت قطعات خودرو،  از هوای فشرده  استفاده  ماده ١٦ـ 

ممنوع است.
ماده ١٧ـ اعمال نا ایمن، غیر مرتبط با کار، خودسرانه و شوخی در کارگاه ممنوع است.

ماده ١٨ـ کلیه امور تعمیراتی بر روی سیستم های گازسوز باید عالوه بر تجهیز به وسایل حفاظت 
فردی مناسب از دستکش های ضد برودت نیز استفاده نمایند.

ماده ١٩ـ تعمیرکاران سیستم های گازسوز باید توسط افرادی که آموزش های الزم را در این زمینه 
دیده باشند، انجام شود.

ماده ٢0ـ کلیه دستگاه های تعمیرگاهی باید دارای لوح شناسایی حاوی مشخصات فنی از طرف 
شرکت سازنده باشد.

ماده ٢١ـ کلیه تجهیزات، ابزارآالت و وسایل تعمیرگاهی باید در فواصل زمانی معین مورد بازبینی 
قرار گیرد.

ماده ٢٢ـ هرگونه تغییر در تجهیزات به گونه ای که آن را از استاندارد یا طراحی اصلی کارخانه 
سازنده خارج نماید، ممنوع است.
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فصل یازدهم : مقررات اختصاصی
الف ـ مکانیکی: 

ابزارآالت  از  استفاده  و  بوده  نوع کار  با  باید متناسب  ابزار کار، تجهیزات و روش کار  ماده ٢٣ـ 
مستعمل، فرسوده، شکسته و معیوب ممنوع می باشد. 

ماده ٧٢ـ برای جابه جایی و انتقال موتور ماشین، گیربکس و سایر قطعات حجیم و سنگین باید 
از وسایل مکانیکی مناسب استفاده شود.

ماده ٧٣ـ پس از بلند کردن خودروی مورد تعمیر توسط جک، جرثقیل، باالبر و قبل از شروع، 
استفاده از خرک فلزی برای تثبیت کامل خودرو الزامی است.

ماده ٧4ـ به کار بردن هرگونه قطعات اضافی برای افزایش ارتفاع جک و خرک ها برای باال بردن 
خودرو ممنوع است.

ماده ٧٥ـ دستگاه های جک ستونی باید دارای تجهیزاتی باشند که ضمن تثبیت صفحه جک در 
ارتفاع مناسب از سقوط ناخواسته آن جلوگیری به عمل آورد.

ماده٧٦ـ میزان بار قرار گرفته بر روی جک باید متناسب با توان جک بوده و دارای سیستمی باشد 
که در صورت اضافه بار، از عملکرد دستگاه ممانعت به عمل آورد.

ماده ٧٧ـ دستگاه های جک ستونی باید مجهز به سیستم هشداردهنده صوتی و نوری در هنگام 
باال و پایین رفتن باشد.

ماده ٧٨ـ فقط تعمیرکاری که در حال تعمیر خودرو می باشد حق حضور در جک ستونی را دارد 
و تردد و تجمع سایر کارگران در زیر جک ممنوع است.

ماده ٧٩ـ در هنگام استفاده از جک های ستونی قرار گرفتن شخص بر روی جک و یا داخل خودرو 
ممنوع است.

صورت  به  را  خودرو  که  شود  طراحی  به گونه ای  باید  خودرو  باالبر  جک های  انواع  ٨0   ـ  ماده 
یکنواخت باال و پایین ببرد.

ماده ٨١  ـ قبل از پایین آوردن صفحه جک باید از عدم حضور افراد در زیر جک مطمئن گردید.
ـ کپسول حاوی گاز کولر بایستی در محلی نگهداری شود که از حرارت، تابش مستقیم  ماده ٨٢  

نور خورشید، رطوبت، ضربه و فشار محافظت گردد.
ماده ٨٣  ـ قبل از جدا کردن و یا تعمیر لوله های سوخت بایستی سوخت داخل لوله کاماًل تخلیه 

گردد.
ماده ٨4  ـ کلیه عملیات تعمیراتی بر روی مخازن سوخت گاز بایستی پس از تخلیه کامل مخزن 

صورت پذیرد.

ب ـ چاله سرویس:
ماده ٣٧ـ روشنایی داخل چاله سرویس باید از نوع ثابت بوده به نحوی که کارگر از دید کافی 

برخوردار باشد.
ماده ٣٨ـ نصب آستانه در اطراف دهانه چاله سرویس به منظور جلوگیری از سقوط خودرو به 

داخل چاله سرویس الزامی است.
ماده ٣٩ـ قرار دادن و انبار کردن وسایل و اشیاء غیر ضروری در داخل چاله سرویس ممنوع است.
ماده 40ـ بدنه چاله سرویس باید از مصالحی ساخته شود که به آسانی قابل شست وشو و نظافت 

باشد.
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ماده 4١ـ کف چاله سرویس باید دارای کفشوی و دریچه تخلیه فاضالب باشد.
ماده 4٢ـ قرار دادن مواد قابل اشتعال و انفجار در داخل چاله سرویس ممنوع است.

ماده 4٣ـ محل قرارگیری کمپرسور هوا باید مجزا از چاله سرویس باشد.
ماده 44ـ ابعاد چاله سرویس باید طوری طراحی شود که کارگر در زمان ورود و خروج یا حرکت 

در زیر خودرو با بدنه آن برخورد نکند.
ماده 4٥ـ دهانه چاله سرویس باید مجهز به درپوش مناسب باشد.

ماده 4٦ـ به منظور ورود و خروج کارگران به داخل چاله سرویس باید در هر دو طرف اقدام به 
تعبیه پلکان مناسب نمود.

ماده 4٧ـ نصب آینه برای جلوگیری از انحراف خودرو در جلوی چاله سرویس الزامی است.
ماده 4٨ـ مخزن تخلیه روغن باید دارای شیر تخلیه و لوله انتقال سوخته باشد.

ج ـ باطری سازی:
ماده 4٩ـ در کارگاه باطری سازی هنگام آماده سازی مایع باطری باید اسید به آب و به صورت 

قطره ای افزوده گردد.
ماده ٥0   ـ در کارگاه باطری سازی جهت تهیه آب می بایست تهویه موضعی مناسب در نظر گرفته 

شود.
ماده ٥١   ـ باید هنگام جدا کردن باطری به منظور جلوگیری از انفجار ناشی از تجمع گاز و خطرات 
ناشی از آن ابتدا قطب منفی و سپس قطب مثبت جدا گردد، ضمناً هنگام نصب نیز ابتدا قطب 

مثبت و سپس منفی متصل گردد.
ماده ٥٢   ـ ظروف نگه داری و انتقال اسیدها باید به در مقابل خوردگی مقاوم و در مقابل ضربات 

وارده از استحکام کافی برخوردار بوده و دارای برچسب مشخصات باشد.
ماده ٥٣  ـ ایجاد جرقه و یا شعله در مجاورت باطری به دلیل وجود گازهای قابل اشتعال و انفجار 

ممنوع است.
ماده ٥4  ـ آزمایش میزان شارژ باطری از طریق برقراری اتصال کوتاه قطب های مثبت و منفی آن 

ممنوع است.

دـ پنچرگیری:
ماده ٥٥   ـ محل نصب کمپرسور هوا باید به گونه ای باشد که کارگران در معرض آلودگی صوتی 

قرار نگیرند.
ماده ٥٦ـ شیر تخلیه کمپرسور هوای فشرده باید به طور متناوب باز شده و سوپاپ اطمینان و 

فشارسنج آن کنترل گردد.
ماده ٥٧ـ اتوی پنچرگیری بایستی مجهز به سیستم ترموستات برای تنظیم دمای الزم باشد.

ماده ٥٨   ـ قبل از خارج نمودن بچه رینگ، بایستی باد الستیک به طور کامل تخلیه گردد.
ماده ٥٩   ـ هنگام تعویض الستیک باید تدابیر الزم برای جلوگیری از جابه جایی ناگهانی خودرو 

در نظر گرفته شود.
ماده ٦0   ـ در هنگام کار با دستگاه های الستیک درآر و پنچرگیر، باید از درگیری اعضای بدن با 

فکین و قطعات دستگاه ممانعت به عمل آید.
ماده ٦١  ـ هنگام کار بر روی بچه رینگ و تخلیه و یا تنظیم تراکم باد بایستی از حفاظ مناسب به 

منظور جلوگیری از پرتاب بچه رینگ استفاده کرد.
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ماده ٦٢   ـ تعویض یا تعمیر رینگ های مستعمل، شکسته، جوشی و دارای هرگونه نقصی باید فقط 
توسط افراد باتجربه انجام گیرد. 

ماده ٦٣   ـ باز و بسته کردن پیچ و مهره های چرخ ها بایستی به صورت ضربدری صورت پذیرد و 
پس از شل شدن رینگ اقدام به باز نمودن کامل مهره ها نمود.

ماده ٦4  ـ در هنگام باالنس چرخ بایستی قاب حفاظتی دستگاه بر روی چرخ قرار گیرد.
ماده ٦٥   ـ برداشتن قاب حفاظتی دستگاه باالنس چرخ قبل از توقف کامل دستگاه ممنوع است.

فصل دوازدهم ـ سایر مقررات
ماده ٦٦   ـ  انبار کردن مواد و لوازم یدکی، قطعات فرسوده و ضایعاتی، کارتن ها و جعبه ها بر روی 

سقف، چاله سرویس و همچنین در محوطه تعمیرگاه ممنوع است.
ماده ٦٧   ـ کلیه وسایل و تجهیزات مورد استفاده در تعمیرگاه باید در محل مناسب قرار داشته 

باشد.
ماده ٦٨   ـ روشن گذاشتن موتورهای احتراقی در محیط های بسته تحت هر عنوان ممنوع است.

ماده ٦٩   ـ استعمال دخانیات، افروختن آتش و شعله باز به عنوان گرمایش و همچنین استفاده از 
بخاری های غیراستاندارد در داخل کارگاه ممنوع است.

از  نگه داری شوند که  باید در مکانی  اشتعال  قابل  مواد دیگر  و  بنزین، روغن  ماده ٧0ـ ظروف 
حرارت، شعله، جرقه و ضربه محفوظ باشند.

برابر حرارت،  و در  بوده  باید دربسته و مستحکم  اشتعال  قابل  مواد  نگه داری  ماده ٧١ـ ظروف 
شکستن و یا سوراخ شدن مقاوم باشد.

ماده ٧٢ـ استفاده از مواد قابل اشتعال جهت شست وشوی قطعات خودرو، اعضای بدن، لباس کار 
و کف و دیواره کارگاه ممنوع می باشد.

به سیستم  باید  الکتریکی  تأسیسات  و همچنین  فلزی  تجهیزات  و  کلیه وسایل  بدنه  ماده ٧٣ـ 
اتصال به زمین مؤثر مجهز شود.

ماده ٧4ـ قبل از انجام عملیات جوشکاری باید مواد قابل اشتعال و انفجار را از محل کار خارج 
نمود.

ماده ٧٥ـ در زمان انجام عملیات جوشکاری، صافکاری، نقاشی و مکانیکی بایستی نسبت به جدا 
کردن بست های باطری اقدام نمود.

ماده ٧٦ـ در عملیات جوشکاری استفاده از مولدهای استیلن غیراستاندارد ممنوع است.
ماده ٧٧ـ برای روشن کردن سر پیک جوشکاری باید از فندک مخصوص آن استفاده نمود.

ماده ٧٨ـ جوشکاری باک و مخازن مواد قابل اشتعال و انفجار بدون رعایت اصول ایمنی جوشکاری 
ممنوع است.

ماده ٧٩ـ استفاده از تنگ یا گیره برای اتصال شیرآالت کپسول ها تحت هر شرایطی ممنوع است.

ماده ٨0   ـ برای شاسی کشی خودرو بایستی از تجهیزات ایمن و متناسب با نوع کار استفاده نمود.
ماده ٨١   ـ دستگاه های شاسی کش قالب دار باید مجهز به شیطانک باشد.

ماده ٨٢   ـ اتاق رنگ بایستی مجهز به پرده آب و تهویه موضعی باشد، به نحوی که ذرات رنگ در 
محیط پراکنده نشود.

ماده ٨٣   ـ کارگاه رویه دوزی بایستی دارای تهویه مؤثر برای خروج بخارات و گازها بوده و استفاده 
از بنزین و دیگر مواد قابل اشتعال به عنوان رقیق کننده چسب ممنوع می باشد.

ماده ٨4   ـ شیلنگ های انتقال آب در کارواش ها باید از نوع فشار قوی باشد.
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ماده ٨٥   ـ بست و کلیه متعلقات شیلنگ های آب تحت فشار بایستی متناسب با نوع کار و فشار 
آب باشد.

ماده ٨٦   ـ انجام کلیه امور تعمیراتی خودرو در معابر عمومی ممنوع است.
ماده ٨٧   ـ ورود و نگه داری حیوانات در داخل تعمیرگاه مطلقاً ممنوع است.

ماده ٨٨   ـ مسئولیت اجرای مواد مندرج در این آیین نامه با کارفرمای کارگاه بوده و در صورت 
وقوع هرگونه حادثه در محل کارگاه که به دلیل عدم رعایت این مواد باشد عالوه بر جرائم متعلقه 

قانونی مکلف به جبران خسارت زیان دیده می باشد.

این آیین نامه مشتمل بر 3 فصل و 88 ماده به استناد مواد 85 و 91 قانون کار جمهوری 
اسالمی ایران در جلسه مورخ 1387/4/5 شورایعالی حفاظت فنی مورد تصویب و در 

تاریخ 87/5/8 به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسیده است.
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فصل 6

شایستگی  های غیر فنی
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شایستگی های غیر فنی

شایستگی های 
غیرفنی

ارتباط 
مؤثر

سواد 
اطالعاتی

تفکر

نوآوری و 
کارآفرینی

کار 
تیمی

مدیریت 
منابع

ویژگی شخصیتی 
و اخالق حرفه ای

مدیریت کار و 
کیفیت

یادگیری 
مادام العمر

یادگیری	

توسعه	شایستگی	و	دانش

ایفای	نقش	در	تیم

شرکت	در	اجتماعات	
و		فعالیت	ها

رهبری	تیم	

احترام	گذاشتن	

به		ارزش	دیگران

مدیریت	زمان	

مدیریت	مواد	

مدیریت	منابع	مالی	

مدیریت	منابع	انسانی

درستکاری	و	کسب	حالل

مسئولیت	پذیری	

تعالی	فردی

اجتماعی	بودن

مهارت	گوش	دادن	

مذاکره

جمع	آوری	اطالعات	

سامان	دهی	اطالعات

تفسیر	و	تبادل	اطالعات

کاربرد	فناوری	اطالعات

تفکر	انتقادی

تفکر	خالق

تفکر	سیستمی

درک	درست	از	سیستم

تنظیم	و	اصالح	عملکرد
بهبود	عملکرد

تفکر	منطقی

استدالل	
تصمیم	گیری	
حل	مسئله

آموزش 
دیگران

مستندسازی

انتخاب	فناوری	مناسب

به	کارگیری	فناوری	مناسب

نگه	داری	فناوری

کاربرد فناوری

محاسبه و 
ریاضی

	خود	مدیریتی

	مدیریت	کارها	و	پروژه	ها

	مدیریت	کیفیت
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کارنامک
]نام و نام خانوادگی کارجو[
تلفن	تماس:	]....0912333[

	]youremail@adomain.ext[	:رایانامه
متولد:	]سال[

ساکن:	]شهر[	ـ	]محدوده[

سوابق تحصیلی
کاردانی	]نام	رشته	تحصیلی[	ـ	دانشگاه	]نام	دانشگاه[	]تاریخ	شروع	دوره[	الی	]تاریخ	

دانش	آموختگی[
	]اختیاری:	ذکر	مختصر	دروس	اصلی	گذرانده	شده	یا	تحقیقات	انجام	شده	...[

	]اختیاری:	معدل[
دیپلم	]نام	رشته	تحصیلی[	ـ	هنرستان	]نام	هنرستان[

	]اختیاری:	ذکر	مختصر	دروس	اصلی	گذرانده	شده	یا	تحقیقات	انجام	شده	...[
	]اختیاری:	معدل[

سوابق حرفه ای
]سمت[ ـ ]نام شرکت، مؤسسه یا سازمان[ ـ ]شهر[

	]توضیح	مختصر	مسئولیت	های	کاری	...[
	]توضیح	مختصر	کارها	و	اقدامات	انجام	شده	در	یک	الی	دو	خط	...[	]ماه	و	سال	شروع	کار[	الی	

]ماه	و	سال	اتمام	کار[
]سمت[ ـ ]نام شرکت، مؤسسه یا سازمان[ ـ ]شهر[

	]توضیح	مختصر	مسئولیت	های	کاری	...[
	]توضیح	مختصر	کارها	و	اقدامات	انجام	شده	در	یک	الی	دو	خط	...[	]ماه	و	سال	شروع	کار[	الی	

]ماه	و	سال	اتمام	کار[

مهارت ها
مهارت های نرم افزاری

	]ذکر	نام	نرم	افزار	در	هر	خط	و	تشریح	میزان	آشنایی	...[
آشنایی با زبان های خارجی

	]ذکر	نام	زبان	مربوطه	ضمن	مشخص	نمودن	میزان	آشنایی	در	زمینه	محاوره	و	مکاتبه	...[
سایر مهارت ها

	]ذکر	سایر	مهارت	ها	مانند	تخصص	های	فنی،	مهارت	های	فردی	و	غیره	و...[
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نمونه نامه درخواست شغل
مدیر محترم ...............

شرکت الف
موضوع: درخواست استخدام

با	سالم	و	احترام،
بدین	وسیله	پیرو	درج	آگهی	استخدام	آن	شرکت	در	نشریه	..............	مورخ	.................	جهت	همکاری	
در	بخش	...........	آن	شرکت،	به	پیوست	مشخصات	و	سوابق	شغلی	خود	)کارنامک(	خود	را	برای	اعالم	

آمادگی	جهت	همکاری	تقدیم	می	دارم.
امیدوارم	ویژگی	های	اینجانب	از	جمله،	تحصیل	در	رشته	..................	و	گذراندن	دوره	های	....................	
و	داشتن	مهارت	های	ارتباطی	قوی،	اعتماد	به	نفس	باال	و	اشتیاق	به	یادگیری	مداوم	و	به	روز	نمودن	
اطالعات	شغلی	مورد	توجه	آن	مدیریت	محترم	قرار	گیرد	و	فرصتی	را	فراهم	سازد	تا	بتوانم	انتظارات	

و	خدمات	مورد	نظر	آن	شرکت	را	برآورده	سازم.
ضمن	آرزوی	توفیق	و	بهروزی	برای	جنابعالی،	از	وقتی	که	به	بررسی	کارنامک	اینجانب	اختصاص	
می	دهید	سپاسگزارم	و	آمادگی	خود	را	جهت	حضور	در	آن	شرکت	برای	ارائه	سایر	اطالعاتی	که	الزم	

باشد	و	آشنایی	بیشتر	اعالم	می	دارم.

با تشکر و احترام
نام و نام خانوادگی
امضا
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نمونه قرارداد کار
این	قرارداد	به	موجب	ماده	)10(	قانون	کار	جمهوری	اسالمی	ایران	و	تبصره	)3(	الحاقی	به	ماده	)7(	
	مصوب	 قانون	کار	موضوع	بند	)الف(	ماده	)8(	قانون	رفع	برخی	از	موانع	تولید	و	سرمایه	گذاری	صنعتیـ	
25/				1387/8	مجمع	تشخیص	مصلحت	نظام	بین	کارفرما	/	نماینده	قانونی	کارفرما	و	کارگر	منعقد	می	شود.

	مشخصات طرفین: 1
کارفرما/نماینده قانونی کارفرما

آقای/خانم/	شرکت	................................	فرزند	....................	شماره	شناسنامه/	شماره	ثبت	..........................

به	نشانی:	......................................................................................................................................................................
کارگر

آقای/خانم	.................................	فرزند	............................	متولد............................	شماره	شناسنامه.................

شماره	ملی	...................................	میزان	تحصیالت	.............................	نوع	و	میزان	مهارت............................

به	نشانی:	......................................................................................................................................................................
	نوع قرارداد:												دائم																								موقت																						کارمعین 2

	نوع کار یا حرفه یا حجم کار یا وظیفه ای که کارگر به آن اشتغال می یابد: 3
......................................................................................................................................................................................

	محل انجام کار:	............................................................................................................................................ 4

	تاریخ انعقاد قرارداد:	..................................................................................................................................... 5

	مدت قرارداد:	............................................................................................................................................... 6

	ساعات کار:	....................................................................................................................................................... 7

میزان	ساعات	کار	و	ساعت	شروع	و	پایان	آن	با	توافق	طرفین	تعیین	می	گردد.	ساعات	کار	نمی	تواند	
بیش	از	میزان	مندرج	در	قانون	کار	تعیین	شود	لیکن	کمتر	از	آن	مجاز	است.

	حق السعی: 8

الف(	مزد	ثابت/	مبنا/	روزانه/	ساعتی	........................	ریال	)حقوق	ماهانه:	.............................	ریال(
ب(	پاداش	افزایش	تولید	و	یا	بهره	وری	........................................	ریال	که	طبق	توافق	طرفین	قابل	پرداخت	است.
ج(	سایر	مزایا	...............................................................................................................................................................

	حقوق و مزایای کارگر:	به	صورت	هفتگی/	ماهانه	به	حساب	شماره	..........................	نزد	بانک	 9
..............	شعبه	..............................	توسط	کارفرما	یا	نماینده	قانونی	وی	پرداخت	می	گردد.

10	بیمه: به	موجب	ماده	)148(	قانون	کار،	کارفرما	مکلف	است	کارگر	را	نزد	سازمان	تأمین	اجتماعی	
و	یا	سایر	دستگاه	های	بیمه	گر	بیمه	نماید.

	عیدی و پاداش ساالنه:	به	موجب	ماده	واحده	قانون	مربوط	به	تعیین	عیدی	و	پاداش	ساالنه	 11
کارگران	شاغل	در	کارگاه	های	مشمول	قانون	کار	ـ	مصوب	1370/12/6	مجلس	شورای	اسالمی،	
به	ازای	یک	سال	کار	معادل	شصت	روز	مزد	ثابت/مبنا	)تا	سقف	نود	روز	حداقل	مزد	روزانه	قانونی	
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کارگران(	به	عنوان	عیدی	و	پاداش	ساالنه	به	کارگر	پرداخت	می	شود.	برای	کار	کمتر	از	یک	سال،	
میزان	عیدی	و	پاداش	و	سقف	مربوط	به	نسبت	محاسبه	خواهد	شد.

12	حق سنوات و یا مزایای پایان کار: به	هنگام	فسخ	یا	خاتمه	قرارداد	کار	حق	سنوات،	مطابق	قانون	
و	مصوبه	مورخ	87/8/25	مجمع	تشخیص	مصلحت	نظام	به	نسبت	کارکرد	کارگر	پرداخت	می	شود.

13	شرایط فسخ قرارداد: این	قرارداد	در	موارد	ذیل،	هر	یک	از	طرفین	قابل	فسخ	است.
فسخ	قرارداد	........................	روز	قبل	به	طرف	مقابل	کتباً	اعالم	می	شود.

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................
	....................................................................................................................................................................................

14	سایر	موضوعات	مندرج	در	قانون	کار	و	مقررات	تبعی	از	جمله	مرخصی	استحقاقی،	کمک	هزینه	
مسکن	و	کمک	هزینه	عائله	مندی	نسبت	به	این	قرارداد	اعمال	خواهد	شد.

15		این	قرارداد	در	چهار	نسخه	تنظیم	می	شودکه	یک	نسخه	نزد	کارفرما،	یک	نسخه	نزد	کارگر،	یک	
نسخه	به	تشکل	کارگری)	در	صورت	وجود(	و	یک	نسخه	نیز	توسط	کارفرما		از	طریق	نامه	الکترونیکی	

یا	اینترنت	و	یا	سایر	طرق	به	اداره	کار	و	امور	اجتماعی	محل	تحویل	می	شود.

محل امضای کارفرما                                            محل امضای کارگر
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5 - ترکیب و ادغام4 - نامتقارن سازي3- کیفیت موضعی2- استخراج1 - جداسازی

10 - اقدام پیشاپیش9 - مقابله پیشاپیش8- جبران وزن7 - تودرتو بودن6 - چند کاربردي

15- پویایی14 - انحنا دادن13 - تغییر جهت12 - هم سطح سازي11-حفاظت  پیشاپیش

کمي   کمتر،  کمي   -16
بیشتر

17 - حرکت به بعدي 
جدید

20 - تداوم کار مفید19 - عمل دوره ای18- لرزش و نوسان

25- خدمت دهی به خود24- واسطه تراشي23- بازخورد22- تبدیل ضرر به سود21- حمله سریع

30- پوسته و پرده نازک29- ساختار بادي یا مایع28- تعویض سیستم27- یکبار مصرفي26- کپی کردن

33- همــجنس و 32- تعویض رنگ31 - مواد متخلخل
همگن سازی

35- تغییر ویژگي 34- ردکردن و باز سازی

37- انبساط حرارتی36 - تغییر حالت
 

38 - اکسید کننده 
قوی

40 - مواد مرکب39 - محیط بی اثر

کارگاه نوآوری و کارآفرینی
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 متغیرها در حل مسئله ابداعي
قدرت	یا	توان21وزن	جسم	متحرک1

تلفات	انرژی22وزن	جسم	ساکن2

ضایعات	مواد23طول	جسم	متحرک3

اتالف	اطالعات24طول	جسم	ساکن4

تلفات	زمان25مساحت	جسم	متحرک5

مقدار	مواد26مساحت	جسم	ساکن6

قابلیت	اطمینان27اندازه	و	حجم	جسم	متحرک7

دقت	اندازه	گیری28اندازه	و	حجم	جسم	ساکن8

دقت	ساخت29سرعت9

عوامل	زیان	بار	خارجی	مؤثر	بر	جسم30نیرو10

اثرات	داخلی	زیان	بار31تنش	/	فشار11

سهولت	ساخت	یا	تولید32شکل12

سهولت	استفاده33ثبات	و	پایداری	جسم13

سهولت	تعمیر34استحکام14

قابلیت	سازگاری35دوام	جسم	متحرک15

پیچیدگی	وسیله	یا	ابزار36دوام	جسم	غیرمتحرک16

پیچیدگی	کنترل	یا	دشواری	عیب	یابی37دما17

سطح	خودکار	بودن	)اتوماسیون(38روشنایی18

بهره	وری39انرژی	مصرفی	جسم	متحرک19

	 انرژی	مصرفی	جسم	ساکن20

تکنیک خالقیت اسکمپر

ترکیب کردن
جایگزینی

بازآرایی

 انطباق با تغییر

اصالح کردن

استفاده های دیگر
حذف کردن

بزرگ یا کوچک کردن

معکوس کردن
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مدل ایجاد تفکر انتقادی

کجا؟ چرا؟
چه زمانی؟چه کسی؟

چه چیزی؟ چطور؟

پیامد حل نشدن؟
چه پیامدی دارد؟

راه حل چیست؟

موضوع / مسئله

توصیف

ارزیابی

تجزیه و تحلیل

فعالیت های پیشبرد، ترویج و توسعه فروش

پیشبرد فروش ویژه مشتریان

محیط	داخلی	فروشگاهمسابقه	و	برنامه	های	انگیزشی	نمونه	های	رایگان

تبلیغات	نمایشیتخفیف	های	تجاری	کوپن

استندها	در	محل	خریدپوسترها	و	استندهاامتیازهای	ویژه

تخفیف	قیمتیبرنامه	های	آموزشیمسابقه	ها	و	قرعه	کشی	ها

مارک	گذاری	خصوصی	نمایشگاه	های	تجاریبازپرداخت	و	استرداد	وجه

فروش	آنالینتبلیغات	مشترکبسته	های	پاداش

تخفیف	قیمتی

پیشبرد رده فروشانپیشبرد فروش تجاری

پیشبرد فروش

چند	کاال	به	یک	قیمت	

برنامه	های	وفاداری

الف( مدل کسب و کار

ارتباط	با	مشتریان

بخش	مشتریان
	فعالیت	های	کلیدی

شریک	یابی
	منبع	یابی																

	ساختار	هزینه	ها

ارزش	پیشنهادی
کانال	توزیع
درآمدزایی
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بخش مشتریان

برای	چه						افرادی				ارزش	آ	فرینی	
می	کنیم؟	

مهم	ترین	مشتریان	ما	چه	افرادی	
هستند؟

ارتباط با مشتریان
مشتریان	مختلف	انتظار	برقراری	
و	حفظ	چه	نوع	رابطه	ای	را	از	ما	

دارند؟
کــدام	یک	از	آنهــا	برقــرار	شده	

است؟
اجزای	 با	کل	 روابط	چگونه	 این	
تلفــیق	 ما	 کســـب	و	کار	 مدل	

می	شوند؟
هزینه	آنها	چقدر	است؟

		
درآمدزایی

واقعاً	 بهایی	 چه	 به	 ما	 مشتریان	
پول	می	دهند؟	آنها	در	حال	حاضر	
چه	بهایی	می	پردازند؟	آنها	در	حال	
می	پردازند؟	 را	 بها	 چگونه	 حاضر	
چگونه	 که	 می	دهند	 ترجیح	 آنها	
بپردازند؟	هر	جریان	درآمد	چگونه	

به	درآمد	کل	کمک	می	کند؟

منبع یابی
ارزش	 برای	 اصلی	 منابع	
پیشنهادی،	کانال	توزیع،	ارتباط	
چه	 درآمد	زایی	 و	 مشتری	 با	

هستند؟

ارزش پیشنهادی
ارائه	 مشتریانمان	 به	 ارزشی	 چه	
مسائل	 از	 کدام	یک	 می	دهیم؟	
می	کنیم؟	 حل	 را	 مشتریانمان	
)محصوالت	 ما	 پیشنهادی	 بستۀ	
به	مشتریان	مختلف	 و	خدمات(	
نیازهای	 از	 کدام	یک	 چیست؟	

مشتریان	را	برطرف	می	کنیم؟

کانال توزیع
از	طریق	چه	کانال	هایی	می	توانیم	
به	بخش	مشتریان	دسترسی	پیدا	
کنیم؟	در	حال	حاضر	چگونه	به	

آنها	دسترسی	داریم؟	
یکپارچه	 چطور	 ما	 کانــال	های	

شده	اند؟
عملکرد		کدام	یک	بهتراست؟

پرهزینه	ترین			کانا	ل	ها	کدام	اند؟
چطور	آنها	را	با	نیاز	های	مشتریان		

هماهنگ		می	کنیم؟

شریک یابی
شرکای	کلیدی	و	تأمین	کنندگان	

کلیدی	ما	چه	کسانی	هستند؟	
منابع	اصـــلی	به	دست	آمـــده	از	

شرکایمان	کدام	اند؟	
فعالیت	های	اصلی	انجام	شده	توسط	

شرکایمان	کدا		م	اند؟

       فعالیت های کلیدی

با	 ارتباط	 توزیع،	 کانال	 پیشنهادی،	 ارزش	 برای	 اصلی	 فعالیت	های	
مشتری	و	درآمدزایی	چه	هستند؟

       ساختار هزینه ها

مهم	ترین	هزینه	های	اصلی	ما	در	مدل	کسب	و	کار	کدام	اند؟
ما	 اصلی	 فعالیت	های	 ما	کدام	اند؟	گران	ترین	 اصلی	 منابع	 گران	ترین	

کدام	اند؟

ب( بوم کسب و کار

مهارت های کارآفرینی:ویژگی های کارآفرین
  نظم درونی )خودنظمی(

  توانایی پذیرش خطر
  خالقیت و نوآوری

  گرایش به تغییر
  پشتکار

مهارت های فنی:
  توانایی انجام عملیات )اجرایی(

  ارتباط اثربخش
  طراحی

  تحقیق و توسعه
  مشاهده فعاالنه محیط

مهارت های مدیریتی:
  برنامه ریزی

  تصمیم گیری
   انگیزش
  بازاریابی

  مدیریت مالی
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مراحل ثبت کردن و ایجاد یک شرکت دانش بنیان 

من می خواهم یک شرکت 
دانش بنیان داشته باشم!!!

زمینه  در  توسعه  و  تحقیق 
تخصص  مورد عالقه 

 آیا کاال / خدمت مورد نظر در 
لیست دانش بنیان است؟؟؟             

بازدید  و  ارزیابی مستندات 
شرکت  از  کارگزار  حضوری 

و اعالم نتیجه به کارگروه!!!

اعالم نتیجه نهایی تأییدیه 
دانـش بنیان شـدن توسط 

کارگروه ارزیابی به شرکت 

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

خیر

خیر

خیر

خیر خیر

آیا شرکت ثبت شده دارم؟؟؟ 
یک شرکت در موضوع مورد عالقه 

ثبت می کنم!!!

از  جدید  خدمت   / کاال  تأییدیه 
و تشخیص  ارزیابی  کارگروه  طرف 
صالحیت شرکت های دانش بنیان!!! 

تأییدیه  کارگزار  معرفی  و  تعیین 
طـرف  از  دانش بنیان  صالحــیت 

کارگروه  ارزیابی 

تجدیدنظر  درخواست  و  اعتراض 
برای دانش بنیان شدن

قابلیت با  خدمت   / کاال  یک  شرکت   آیا 
دانش بنیان شدن تولید ارائه می کند؟؟

تکمیل فرم پیشنهاد کاال / خدمات جدید 
برای اضافه شدن در فهرست دانش بنیان

 ارسال اطالعات تکمیلی به کارگزار 
تعیین شده 

با  دارم  دانش بنیان   من یک شرکت 
حمایت های متعدد 

و  درخواستی  اطالعات  تکمیل  و  سامانه  به  ورود 
ارسال نهایی درخواست بررسی به کارگروه 

صالحیت  تشخیص  و  ارزیابی  سامانه  به  مراجعه 
شرکت های دانش بنیان و دریافت نام کاربری و رمز عبور

معافیت های گمرکی کریدور صادرات

تسهیالت مالی لیزینگ محصوالت

معافیت های سربازی معافیت های مالیاتی

بله

بلهخیر

بله

بله
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انواع معامالت رقابتی

روش مناقصه
و	 رقابت	 به	 را	 یا	خدمت	موردنیاز	خود	 روشی	است	که	در	آن	سازمان	های	عمومی،	خرید	کاال	
با	اشخاص	حقوقی	یا	حقیقی	که	کمترین	قیمت	یا	مناسب	ترین	شرایط	را	 مسابقه	می	گذارند	و	

پیشنهاد	می	کنند،	معامله	می	نمایند.
روش مزایده   

یکی	دیگر	از	روش	های	پیش	بینی	شده	در	قانون	محاسبات	عمومی،	روش	مزایده	است	که	برای	
انعقاد	پیمان	های	عمومی	می	باشد.

مزایده	ترتیبی	است	که	در	آن	اداره	و	سازمان،	فروش	کاالها	و	خدمات	یا	هر	دو	را	از	طریق	درج	
آگهی	در	روزنامه	های	کثیراالنتشار	و	یا	روزنامه	رسمی	کشور	به	رقابت	عمومی	می	گذارد	و	قرارداد	

را	با	شخصی	که	بیشترین	بها	را	پیشنهاد	می	کند،	منعقد	می	سازد.

مراحل دریافت پروانه کسب

مراجعه	به	اتحادیه	مربوط

تقاضای	پروانه	کسب

	ارائه	مدارک	شامل:	

فتوکپی	از	تمام	صفحات	شناسنامه 	کارت	پایان	خدمتمدرک	تحصیلی

12	قطعه	عکس	4×3	کارت	ملی

		ارائه	تأییدیه	اماکنارائه	تأییدیه	عدم	اعتیاد

سند	اجاره	نامه	یا	مالکیت	محل	کسب

ارائه	آزمون	فنی	برای	صنوف	مشمول

	بازرسی	محل	کسب

ارائه	معاینه	پزشکی	و	بهداشت	صنوف	مشمول

ارائه	تأییدیه	عدم	سوء	پیشینه

ارائه	تأییدیه	شهرداریارائه	تأییدیه	دارایی

ارائه	فیش	ابطال	تمبر	پروانهارائه	فیش	تعویض	پروانه	

ارائه	فیش	بازرگانی	تمرکز	وجوه

صدور	پروانه	کسب

ارائه	تأییدیه	مجمع
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اسناد تجاری   
	تعریف سفته

سفته	یا	سند	طلب	از	نظر	لغوی	چیزی	است	که	کسی	برحسب	آن	از	دیگری	به	رسم	عاریت	یا	
قرض	بگیرد	و	در	شهری	دیگر	یا	مدتی	بعد،	آن	را	مسترد	دارد.	
قانون	تجارت	ایران،	سفته	را	به	طریق	زیر	تعریف	نموده	است:	

»سفته	سندی	است	که	به	موجب	آن	امضاکننده	تعهد	می	کند	مبلغی	در	موعد	معین	یا	عندالمطالبه	
در	وجه	حامل	یا	شخص	معینی	و	یا	به	حواله	کرد	آن	شخص	کارسازی	نماید«.	)مفاد	ماده	307(

	چک
چک		نوشته	اي	است	که	به	موجب	آن	صادرکننده	وجوهي	را	که	نزد	محال	علیه	دارد	کاًل	یا	بعضاً	

مسترد	یا	به	دیگری	واگذار	نماید.	
در	چک	باید	محل	و	تاریخ	صدور	قید	شده	و	به	امضاي	صادرکننده	برسد	چک	نباید	وعده	داشته	باشد.
چک	ممکن	است	در	وجه	حامل	یا	شخص	معین	یا	به	حواله	کرد	باشد	ـ	ممکن	است	به	دیگری	

منتقل	شود.
وجه	چک	باید	به	محض	ارائه	کارسازي	شود.

اگر	چک	در	وجه	حامل	باشد	کسي	که	وجه	چک	را	دریافت	می	کند	باید	ظهر	)پشت(	آن	را	امضا	
یا	مهر	نماید.
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عقود اسالمی  
اسالم	برای	همه	وجوه	زندگی	قوانینی	دارد.	وجود	اقتصاد	اسالمی	مؤید	این	مطلب	است	که	در	
حوزه	اقتصاد	معیشت	و	تأمین	رفاه	هم	روش	های	خاصی	موجود	است	که	باید	به	آنها	پرداخت،	

بانکداری	اسالمی	و	عقود	اسالمی	از	آن	دسته	هستند.
در	بینش	اسالمی،	دریافت	و	پرداخت	بهره،	تحریم	شده	است،	بنابراین	عملیات	بانکداری	باید	بدون	
بهره	انجام	شود	و	اسالم	روش	هایی	را	برای	جایگزین	کردن	بهره	پیشنهاد	می	کند	که	از	آن	جمله	

می	توان	از	عقود	اسالمی	نام	برد.
به	طورکلی	عقود	اسالمی	در	نظام	بانکی	به	چهار	گروه	تقسیم	می	شوند	که	عبارت	اند	از:

فروش اقساطی، اجاره به  شرط تملیک 
َسَلف، خرید دین، جعاله، ضمان ((

مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، 
مزارعه،  مساقات ((

عقود
مبادله	ای

عقود	
مشارکتی

سرمایه	گذاریقرض	الحسنه عقود 
اسالمی

بیمه
	بیمه	در	مواجهه	با	خطرات،	باعث	اطمینان	و	آرامش	در	زندگی	فردی	و	اجتماعی	و	اقتصادی	

می	شود.
	بیمه،	انتقال	بار	زیان	های		مالی	بر	شانه	های	شخص	دیگر	برای	ایجاد	اطمینان	خاطر	است.

افراد	شاغل	فراهم	 	بیمه	امکاني	است	که	سازمان	هاي	تأمین	اجتماعي	براي	کار	گران	و	کلیه	
آورده	است	تا	از	آنان	در	حین	کار،	بیکاري،	از	کار	افتادگي،	بازنشستگي	و	فوت	)خانواده	متوفي(	

حمایت	مالي	کند.	
	کارفرما	بنا	بر	قانون،	موظف	است	قسمتي	از	دستمزد	کارگر	را	تحت	عنوان	بیمه	و	مالیات	از	

حقوق	وي	کسر	و	به	حساب	بیمه	و	اداره	مالیات	واریز	نماید.
	حق	بیمه	اجباري	توسط	کارگر	)سهم	7	درصد(	و	کارفرما	)سهم	23	درصد(	پرداخت	مي	شود.	
		در	بیمه	خویش	فرما،	کارگر	خود	مي	تواند	با	پرداخت	مستقیم	حق	بیمه،	از	مزایاي	آن	بهره	مند	شود.	
		مالیات	به	دستمزدهایي	که	از	مقدار	مشخصي	کمتر	باشند،	تعلق	نمي	گیرد.	حداکثر	دستمزدي	

که	به	آن	مالیات	تعلق	نمي	گیرد،	ابتداي	هر	سال	توسط	دولت	تعیین	مي	شود.
انواع بیمه در محیط کار

الف:	بیمه	اجباري:	شامل	بیمه	درماني،	بیمه	بازنشستگي،	بیمه	بیکاري	و	از	کار	افتادگي،	بیمه	فوت
ب: بیمه		هاي	اختیاري:	شامل	بیمه	حوادث،	بیمه	تکمیلي	و	...

	در	حالت	کلی	بیمه	به	دو	نوع	اجتماعی	و	بازرگانی	تقسیم	می	گردد.	معموالً	بیمه	اجتماعی،	
اجباری	است	و	بیمه	بازرگانی،	اختیاری	می	باشد.	بیمه	بازرگانی	با	توجه		به	نوع	خطر	به	دو	بخش	

بیمه	زندگی	و	بیمه	های	غیر	زندگی	تقسیم	می	شوند.
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مدیریت تولید

فرایند ساخت و تولید

     تولیدی             خدماتی

ورودی ها
مواد	خام

نیروی	انسانی
سرمایه

ماشین	آالت	و	تجهیزات
دانش	و	تکنولوژی

خروجی ها
کاال

خدمات

عالئم مورد استفاده در نمودار جریان فرایند

سیستم های تولید

تصمیم گیری حرکت، حمل و 
نقل، ارسال

بازرسی در 
حین عملیات

مدت زمان انتظار، تأخیر، 
رفتن به مرحله بعد

بایگانی، انبار، 
نگهداری

بازرسی و کنترل عملیات

سیستم های تولید

تولید پیوسته 

یک	یا	چند	نوع	مواد	
اولیه	توسط	عبور	

نوبتی	از	ماشین	آالت	
تبدیل	به	محصول	

می	شوند.	مانند	کارخانه	
تولید	روغن	نباتی،	

پتروشیمی	ها،	کارخانه	
سیمان،	پاالیشگاه	ها	و...

محصوالت	متنوع	
براساس	درخواست	
مشتری	و	به	دلخواه	
تولید	می	شود.	مانند	

برج	سازی،	ماشین	سازی	
و	...

در	سیستم	تولید	
پروژه	ای،	در	هر	زمانی	
براساس	شرایط	مختلف	

	یک	سری	
		محصوالت	مختلف	
و	متفاوتی	با	هم	

تولید	می	کنند.	مانند	
شرکت	های	دارویی	یا	

چاپ	اسکناس	و	کتاب	و...

در	سیستم	تولیدی	
انبوه،	محصوالت	

محدودی	را	در	مقدار	
بسیار	زیاد	تولید	می	کنند.	
مانند	کارخانه	های	تولید	
خودرو،	خودکار،	لوازم	
خانگی	و	یا	شرکت	های	
تولیدکننده	میخ	و	پیچ	و...

تولید انبوهتولید پروژه ایتولید سفارشی
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انواع مدیریت در تولید

مدیریت زمان

وسیله	ای	جهت	
صرفه	جویی	و	

جلوگیری	از	اتالف	
وقت،	داشتن	آمادگی	
قبلی	برای	فعالیت	ها	
و	کاهش	حجم	کار	به	

شمار	می	رود.

مدیریت مواد
اولیه

	به	منظور	جلوگیری	
از	هزینۀ	باالی	خرید	
و	حمل	و	نقل	و	
نگهداری	مواد	و	

همچنین	ممانعت	از	
اختالل	در	برنامه		ریزی	
و	تأمین	به	موقع	مواد	
اولیه	صورت	می	گیرد.

مدیریت 
ماشین آالت و 

تجهیزات

	به	منظور	تهیه	و	
تأمین	ماشین	آالت	
و	ابزارآالت	مناسب	
و	سازمان	دهی	آنها	
صورت	می	گیرد.

مدیریت مالی

عبارت	از	تأمین	
نیازهای	مالی	با	

ارزان	ترین	روش،	و	
هزینه	نمودن	منابع	
مالی	در	دسترس	به	
بهترین	شیوه	و	در	
زمان	مناسب	می	باشد.

مدیریت منابع 
انسانی

عبارت	از	شناسایی،	
انتخاب،	استخدام،	
تربیت	و	پرورش	
نیروی	انسانی	به	
منظور	دستیابی	
به	اهداف	سازمان	

می	باشد.

منابع تولید

سرمایه 
)پول( 

 
نیروی 
انسانی

 
ماشین آالت 
و تجهیزات

انرژیمواد اولیه

دانش

زمان

منابع تولید
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مدیریت زمان با ماتریس »فوری ـ مهم« 

 زمانی برای انجام آن در نظر بگیر

حذفش کن

 مهم ـ غیرضروری 

 غیرمهم ـ غیرضروری

هم اکنون انجام بده

 به دیگران محول کن

 مهم ـ ضروری

غیرمهم ـ ضروری

مراحل توسعه محصول جدید

 کشف و شناسایی ایده

معرفی به بازار
و تجاری سازی

  غربالگری ایده ها

تحلیل آزمون و کشف 
بازار اولیه

توسعه مفهوم

آزمون
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منابع الزم برای
 تولید ایده

پرس	و	جو
	از	متخصصان

پژوهش	در	
مورد	محصول

کسب	نظر	
مشتریان

انواع 
امکان سنجی برای 

داشتن ایده هوشمندانه 
و آینده

امکان	سنجی	
بازار

امکان	سنجی	
فنی	ـ	اقتصادی

امکان	سنجی	
فنی

عوامل مؤثر بر تقاضای بازار

محصول

مکان عرضه

ترویجقیمت

ساختار کلی نمودار علت و معلول یا استخوان ماهی
افراد

                      فقدان آموزش صحیح

            کمبود آموزشی

      نبود برنامه ریزی کافی 

   توالی نادرست عملیات

      روش های غیر علمی

            زمان های اتالف شده

                        تخصیص نادرست فعالیت ها

     روش ها

فرایند

                     بازرسی نادرست      

            فرایند عملیات اشتباه

      طوالنی بودن فرایند

  تغییرات آب و هوا

      تغییرات تکنولوژیکی

            تغییرات اقتصادی

                                تغییرات اجتماعیـ  سیاسی

محیط

مواد

                        فقدان ثبات کیفیت

             حمل و نقل نامناسب

       تمام شدن مواد

    فرسوده بودن

       نامناسب بودن ابزارها

             خرابی

                       سرعت پایین

ابزارها و ماشین آالت

مفهوم کیفیت از دو دیدگاه

دیدگاه تولیدکننده
عملکرد	 سطح	 تولید،	 فرایند	 طراحی	 نوع	 کیفیت	
نظارت	 و	 آموزش	 ماشین	آالت،	 فناوری	 و	 تجهیزات	

کارکنان	و	روش	های	کنترل	کیفی

دیدگاه مشتری
مشخصه	های	کیفیت	کاال	

مشخصه	های	کیفیت	خدمات
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مراحل انجام فرایند مدیریت پروژه

تعریف سیستم 
برنامه ریزی پروژه

 سازماندهی
 پروژه

کنترل
 پروژه

پایان 
پروژه

هزینه های کیفیت

هزینه	های	ناشی	از	ارائه	
محصول	بی	کیفیت

هزینه	های	به	دست	آوردن	
کیفیت	خوب

مشخصه های 
کمی که قابل اندازه گیری باشند نظیر 

قطر، وزن یا حجم

اندازه گیری 
کیفیت کاالها

مشخصه های 
کیفی یا وصفی نظیر رنگ، بو، طعم، 
سطح صاف، ارگونومیک  بودن و...

چرخه انجام کار

اجرا

    اقدام اصالحی

برنامه ریزی

بررسی

عوامل
 پروژه

مدیر
	پروژه

سرپرست	
گروه	پروژه

اعضای	گروه	
پروژه
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مراحل مدیریت هزینه پروژه

برنامه ریزی 
منابع کاری

 برآورد هزینه و 
برنامه ریزی بودجه

در  هزینه  کنترل 
طول اجرای پروژه

مراحل مدیریت 
زمان پروژه

تعریف
	فعالیت	ها

تهیۀ
زمان	بندی

کنترل	
زمان	بندی

برآورد
	زمان

ارتباط	
فعالیت های فعالیت	ها

مدیریت 
پروژه

حداقل	
نمودن	زمان	
اجرای	پروژه

انجام	
به	موقع	کارها	

	بر	اساس
بودجه

حداکثر	
استفاده	از	منابع	
و	جلوگیری	از	

اتالف	آنها

کاربرد فناوری های نوین
اولویت های علم و فناوری براساس سند جامع علمی کشور 

 اولویت های الف در فناوری:	فناوری	هوافضا،	فناوری	ارتباطات	و	اطالعات،	فناوری	هسته	ای،	فناوری	
نانو	و	میکرو،	فناوری	های	نفت	و	گاز،	فناوری	زیستی،	فناوری	زیست	محیطی،	فناوری	فرهنگی	و	نرم

 اولویت های ب در فناوری:	لیزر،	فوتونیک،	زیست	حسگرها،	حسگرهای	شیمیایی،	مکاترونیک،	
و	 حفظ	 )پلیمرها(،	 بسپارها	 نوترکیب،	 مواد	 کشتی	سازی،	 نیم	رساناها،	 روباتیک،	 و	 خودکارسازی	
ذخایر	ژنی،	اکتشاف	و	استخراج	مواد	معدنی،	پیش	بینی	و	مقابله	با	زلزله	و	سیل	و	پدافند	غیرعامل
 اولویت های ج در  فناوری:	اپتوالکترونیک،	کاتالیست	ها،	مهندسی	پزشکی،	آلیاژهای	فلزی،	
ترافیک	و	شهرسازی،	مصالح	ساختمانی	 نقل	ریلی،	 مواد	مغناطیسی،	سازه	های	دریایی،	حمل	و	

سبک	و	مقاوم،	احیای	مراتع	و	جنگل	ها	و	بهره	برداری	از	آنها،	فناوری	بومی
منحنی پیشرفت فناوری از شروع تا پایان

ژی
ولو

کن
د ت

کر
مل

ر ع
امت

پار دوره
 اختراع جدید

جنینی

دوره بهبود 
تکنولوژی

رشد

دوره بلوغ 
تکنولوژی  

           
بلوغ

زمان

پیر شدن

حد فیزیکی
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تجسمی از فناوری ها در آینده نزدیک

هوش  مصنوعی

بیوتیک

مواد  اولیه

کاالی
 هوشمند 

)الکترونیکی( 

فضا

انرژی سبز

جنگ

روبوتیک

پول

) ارتباطات (اینترنت 

سخت افزار 
)گجت(

زمان 
حاضر

حسگرها

ضبط
 ویدئو

پروسیو

تلفن های
پیکو

محاسبه 
ابری

نمودار 
اجتماعی

پن

دستگاه 
ترجمه دقیق

ماشین های 
مبتنی 

بر فرکانس 
خوددرمانیباال

نشانگر های 
ایمنی

درمان
از راه دور

مواد متا 
پنهان

ازدحام 
روباتیک

روبات های 
اجتماع داخلی

غیر نقدی
)بدون پول 

کاغذی(

ارزهای
مجازی

تکنولوژی
5G

اینترنت 
بین سیاره ای

لوتزم
 زبان ها

مه
سودمند

کشاورزی 
معکوس

گوشت 
ترکیبی 
مصنوعی

بازخورد 
زیستی

)بیو فیزیک(
اپتوژنتیک

اندام 
مصنوعی

درمان 
سلول های 

بنیادین

تشخیص 
پزشکی

تفسیر 
ترجمه 
طبیعی

نرم افزار 
عامل

موتورهای 
تصفیه کننده

مواد
 متا

سیم 
نانو

نانو
لوله های
 کربنی

آسانسور 
فضایی

صنعت 
توریسم
فضایی

فضاپیمای 
اختصاصی

چاپ 
سه بعدی

ممریستور

چاپ بر 
روی تقاضا 

 NUI
)نرم افزار(

پایگاه
 قمری

انرژی حرارتی
خورشیدی

فتوسنتز
مصنوعی

استفاده غالب 
از تجدید 
شونده ها

سفر با 
رآکتور موج

برداشت 
بیو مکانیکی

شبکه
هو  شمند

پیزو
ا لکتریکی

تولید
 برق محلی

دید
ماشینی

تلپرسنس
هپتیک

تشخیص 
حیاتی

تشخیص 
ژست

سه بعدی

پیش بینی
صوتی

تبلت و 
پد

دیواری

پیکو
اسپیمزپرو ژکتور

پوشیدنی

نمایشگر 
رتینا

نمایشگر 
جا سازی شونده 

 پارچه ای

صفحه
نمایش 

جا سازی شونده 

صفحات

 لمسی

هولوگرافی

محافظ
اسکلتی

جنگ
سایبری

UAVs

HAPs

AR

4G

NFC

ANNs
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چرخه عمر محصول

سطوح مختلف کسب و کار در دنیای دیجیتالی

بلوغ
افول

معرفی

رشد

توسعه

بلوغ
تحلیل اطالعات 
مشتریان برای 

نگه داشتن بیشتر 
محصول در رقابت، 
تبلیغات، بازاریابی، 

کشف بازارهای جدید

افول
تحلیل اطالعات 
در رابطه با رقبا، 

ویژگی های مورد انتظار 
برای اضافه شدن به 
محصول برای کاهش 

سرعت افول و...

رشد
تحلیل اطالعات 

بازخوردهای مشتریان، 
اثربخشی تبلیغات، 
پیشنهادات تشویقی

معرفی
تحلیل اطالعات مورد 

نیاز برای تبلیغات 
و معرفی محصول، 

تفاوت با رقبا، 
ویژگی های جدید

توسعه
تحلیل اطالعات مربوط 
به نیازهای مشتریان 

آتی محصول، 
ویژگی های موجود و...

سطح 4 
پردازش خودکار 

سفارشات و انجام 
فعالیت های دیگر 

به صورت الکترونیکی

سطح 5 
انجام فعالیت های 

کسب و کار به صورت 
الکترونیکی

سطح 3
 انجام خرید و فروش 
)سفارش و دریافت 
و پرداخت وجه( در 

وب سایت

سطح 2 
دریافت سفارش از 

طریق وب سایت

سطح 1
 ارائه اطالعات از طریق 

وب سایت و ارسال 
ایمیل
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کاربرد فناوری نانو

فناوری نانو

کاربردهای 
فناوری نانو

الکترونیک

انرژی

زیست

 پزشکی و 
داروسازی               

خودروسازی                کشاورزی               

ساختمان

نساجی

نفت و 
پتروشیمی

ویژگی های کالن داده ها 

 وجود حجم انبوهی از داده های تولید شده و ذخیره شدهاندازه

 گوناگونی و تنوع زیاد داده های موجود

 سرعت تولید کالن داده ها بسیار باالست

 بسیاری از داده های کالن در لحظه ایجاد شده و از بین می روند که 
مشکالت ذخیره سازی را به همراه دارد

 کیفیت و کامل بودن کالن داده می تواند بر نوع تحلیل ها تأثیرگذار باشد

تنوع

سرعت تولید

ناپایداری

درستی
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اخالق حرفه ای
در	انجام	کارها	به	صورت	شایسته	بایستی	به	خدا،	خود،	خلق	و	خلقت	همزمان	توجه	داشت	و	در	

انجام	آنها	باید	علم،	عمل،	ایمان،	تفکر	و	اخالق	را	همراه	کرد.

انواع

عناصر

تفکر
ایمان
علم
عمل
اخالق

ارتباط	با	خود
ارتباط	با	خدا
ارتباط	با	خلق

ارتباط	با	خلقت

عرصه شایستگی

فنی	)پایه	و	تخصصی(غیر	فنیعمومی

 
صداقت

 
مسئولیت 

پذیری
دلسوزی

گذشت

اصول 
اخالقی

روح جمعی و مشارکت در کار

روابط سالم و انسانی در محل کار

پشتکار و جدیت در کار

دلبستگی و عالقه به کار

کار
ق 

خال
د ا

بعا
ا

تنها منافع خود را 
مرجع نمی داند.

به  حقوق دیگران 
احترام می گذارد

به دیگران حق 
تصمیم گیری می دهد

به قوانین اجتماعی 
احترام می گذارد

خوش قول و 
وقت شناس  است

در فعالیت های 
اجتماعی مشارکت 

می کند

به  نظر دیگران 
احترام می گذارد

برای ارزش های  
اجتماعی  احترام 

قائل است

ویژگی رفتار احترام آمیز
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برخي از کلیدهاي زندگي شغلي و حرفه اي

	عبادت	ده	جزء	دارد	که	نه	جزء	آن	در	کسب	حالل	است. 1
	کسي	که	در	راه	کسب	روزي	حالل	براي	خانواده	اش	بکوشد،	مجاهد	در	راه	خداست. 2

	بهترین	درآمدها	سود	حاصل	از	معامله	نیکو	و	پاک	است. 3
	پاکیزه	ترین	مالي	که	انسان	صرف	مي	کند،	آن	است	که	از	دسترنج	خودش	باشد. 4

	امانت	داري،	بي	نیازي	مي	آورد	و	خیانت،	فقر	مي	آورد. 5
	بهره	آور	ساختن	مال	از	ایمان	است. 6

	هرکس	میانه	روي	و	قناعت	پیشه	کند	نعمتش	پایدار	شود. 7
	در	ترازوي	عمل	چیزي	سنگین	تر	از	ُخلق	نیکو	نیست. 8

	اشتغال	به	حرفه	اي	همراه	با	عفت	نفس،	از	ثروت	همراه	با	ناپاکي	بهتر	است. 9
10	کسي	که	مي	خواهد	کسبش	پاک	باشد،	در	داد	و	ستد	فریب	ندهد.

	هر	صنعتگري	براي	درآمد	زایي	نیازمند	سه	خصلت	است:	مهارت	و	تخصص	در	کار،	اداي	امانت	 11
در	کار	و	عالقمندي	به	صاحب	کار.

12	هر	کس	ریخت	و	پاش	و	اسراف	کند،	خداوند	او	را	فقیر	کند.
13	زماني	که	قومي	کم	فروشي	کنند،	خداوند	آنان	را	با	قحطي	و	کمبود	محصوالت	عذاب	مي	کند.
14	به	راستي	خداي	متعال	دوست	دارد	هر	یک	از	شما	هر	گاه	کاري	مي	کند	آن	را	محکم	و	استوار	کند.

15	تجارت	در	وطن	مایه	سعادتمندي	مرد	است.

ویژگی افرادی که در حرفه شان خیرخواه هستند

دلسوز  و رحیم هستند

رویکرد حمایتی دارند

به احساسات دیگران توجه می کنند

مشکالت دیگران را مشکل خود می دانند

در مصائب  و مشکالت دیگران شریک می شوند



210

منشور اخالقی نیروی کار ماهر 

در شغل و حرفه 

به	عنوان	عضوی	از	نیروی	کار	ماهر	کشور		در	پیشگاه	خداوند	متعال	که	دانای	آشکار	و	نهان	است؛	
متعهد	می	شوم	:

	مسئولیت	پذیری،	درست	کاری،	امانت	داری،	گذشت،	انصاف	و	بهره	وری	در	تمام	امور	شغلی	و	
حرفه	ای	را	سرلوحه	کارهای	خود	قرار	دهم.

	کار	خود	را	با	تفکر،	ایمان،	علم،	عمل	و	اخالق		در	عرصه	های	ارتباط	با	خود،	خدا،	خلق	و	خلقت	
به	صورت	شایسته	انجام	دهم.	

	در	تعالی	حرفه	ای،	یادگیری	مداوم	،	مهارت	افزایی	و	کسب	شایستگی	و	ارتقای	صالحیت	های	
حرفه	ای	خویش	کوشا	باشم.

	مصالح	افراد،	مشتریان	و	جامعه	را	در	انجام	وظایف	شغلی	و	حرفه	ای	بر	منافع	خود	مقدم	بدارم.
	با	همت	بلند	و	پشتکار	برای	کسب	روزی	حالل	و	تولید	ثروت	از	طریق	آن	تالش	نمایم.
	از	بطالت،	بیکاری،	اسراف،	ربا،	کم	فروشی،	گران	فروشی	و	زیاده	خواهی	پرهیز	کنم.	

	در	انجام	وظایف	شغلی	و	حرفه	ای	،	آنچه	برای	خود	می	پسندم،	برای	دیگران	هم	بپسندم	و	آنچه	
برای	خود	نمی	پسندم	برای	دیگران	نیز	نپسندم.

	از	کار،	تولید،	کاال،	سرمایه	و	خدمات	کشور	خود	در	انجام	وظایف	شغلی	و	حرفه	ای	حمایت	کنم.

	برای	مخلوقات	هستی،	محیط	زیست		و	منابع	طبیعی	کشورم	ارزش	قائل	شوم	و	در	حفظ	آن	بکوشم.
	از	حیا	و	عفت،	آراستگی	ظاهری	و	پوشیدن	لباس	مناسب	برخوردار	باشم.	

	همواره	در		حفظ	و	ارتقاء	سال	مت	و	بهداشت	خود	و	دیگران		در	محیط	کار	تالش	نمایم.
	در	انجام	وظایف	شغلی	و	حرفه	ای	در	تمامی	سطوح	،	حقوق	مالکیت	معنوی	و	مادی	اشخاص	،	

شرکت	ها	و	بنگاه	های	تولیدی	و	خدماتی	را	رعایت	کرده	و	بر	اساس	قانون	عمل	نمایم.

و	 راسخ	 را	 اراده	ام	 افزون،	 مرا	 بینش	 بزرگ،	 راه	 این	 پیمودن	 در	 می	خواهم	 متعال	 خداوند	 از	 و	
گام	هایم	را	استوار	گرداند.
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جدول عناوین دروس شایستگی های مشترک و پودمان های آنها

پودمان هادرسپایه

10
آب،	خاک،	گیاه-	گروه	کشاورزی	و	غذا

خاک

خواص	شیمیایی	و	بهسازی	خاک

خواص	آب

منابع	آب

کشت	و	نگهداری	گیاهان

10
ارتباط	مؤثر-گروه	بهداشت	و	سالمت

اهمیت،	اهداف	و	عناصر	ارتباط

ارتباط	مؤثر	با	خود	و	مهارت	های	ارتباطی

ارتباط	مؤثر	با	خدا،	خلقت	و	جامعه

ارتباط	مؤثر	در	کسب	و	کار

اهمیت	و	کار	کردن	زبان	بدن	و	فنون	مذاکره

10
ارتباط	مؤثر-گروه	خدمات

اهمیت،	اهداف	و	عناصر	ارتباط

ارتباط	مؤثر	با	خود	و	مهارت	های	ارتباطی

ارتباط	مؤثر	با	خدا،	خلقت	و	جامعه

ارتباط	مؤثر	در	کسب	و	کار

اهمیت	و	کار	کردن	زبان	بدن	و	فنون	مذاکره

10
نقشه	کشی	فنی	رایانه	ای-	گروه	برق	و	رایانه	

ترسیم	با	دست	آزاد

تجزیه	و	تحلیل	نما	و	حجم

ترسیم	سه	نما	و	حجم

ترسیم	با	رایانه

نقشه	کشی	رایانه	ای

10
نقشه	کشی	فنی	رایانه	ای-گروه	مکانیک

نقشه	خوانی	

ترسیم		نقشه

نقشه	برداری	از	روی	قطعه		

کنترل	کیفیت	نقشه

ترسیم	پروژه	با	رایانه

10
نقشه	کشی	فنی	رایانه	ای-گروه	مواد	و	فراوری

نقشه	خوانی

ترسیم	نقشه

نقشه	برداری	از	روی	قطعه

کنترل	کیفیت	نقشه

ترسیم	پروژه	با	رایانه
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جدول عناوین دروس شایستگی های مشترک و پودمان های آنها

پودمان هادرسپایه

10
نقشه	کشی	فنی	رایانه	ای-	معماری	و	ساختمان

ترسیم	فنی	و	هندسی

نقشه	های	ساختمانی

ترسیم	های	سه	بعدی

خروجی	دوبعدی	از	فضای	سه	بعدی

کنترل	کیفیت	نقشه	و	ارائۀ	پروژه

10
طراحی	و	زبان	بصری-	گروه	هنر

	خلق	هنری،		زبان	بصری	و	هنر	طراحی

طراحی	ابزار	دیدن	و	خلق	اثر	هنری

نقطه،	خط	و	طراحی	خطی	

سطح،	شکل	و	حجم،		به	کار	گیری	اصول	ترکیب	بندی	در	خلق	آثار	هنری

نور	و	سایه	در	هنرهای	بصری،	رنگ	و	کاربرد	آن	در	هنر

جدول عناوین دروس شایستگی های پایه و پودمان های آنها

پودمان هادرسپایه

ریاضی	101

حل	مسائل	به	کمک	رابطه	بین	کمیت	های	متناسب

کاربرد	درصد	در	حل	مسائل	زندگی	روزمره

مدل	سازی	برخی	وضعیت	ها	به	کمک	معادله	درجه	دوم

تفسیر	توان	رسانی	به	توان	عددهای	گویا	به	کمک	ریشه	گیری

مدل	سازی	و	حل	مسائل	به	کمک	نسبت	های	مثلثاتی	یک	زاویه

جدول عناوین دروس شایستگی های پایه و پودمان های آنها

پودمان هادرسپایه

11
ریاضی	2

به	کارگیری	تابع	در	مدل	سازی	و	حل	مسائل

مدل	سازی	و	حل	مسائل	مرتبط	با	معادله	ها	و	نامعادله	ها

مدل	سازی	و	حل	مسائل	به	کمک	نسبت	های	مثلثاتی	زاویه	دلخواه

حل	مسائل	مرتبط	با	لگاریتم	ها

تحلیل	وضعیت	ها	به	کمک	مفاهیم	آماری
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ریاضی	123

به	کارگیری	برخی	تابع	ها	در	زندگی	روزمره

تحلیل	وضعیت	ها	به	کمک	مفهوم	حد

مقایسه	حدهای	یک	طرفه	و	دو	طرفه	و	پیوستگی	تابع	ها

تحلیل	وضعیت	ها	به	کمک	مفهوم	مشتق

به	کارگیری	مشتق	در	تعیین	رفتار	تابع	ها

فیزیک10

به	کارگیری	مفاهیم،	کمیت	ها	و	ابزار	اندازه	گیری

تحلیل	انواع	حرکت	و	کاربرد	قوانین	نیرو	در	زندگی	روزمره

مقایسه	حالت	های	ماده	و	محاسبه	فشار	در	شاره	ها

تحلیل	تغییرات	دما	و	محاسبه	گرمای	مبادله	شده

تحلیل		جریان	الکتریکی	و	محاسبه	مقاومت	الکتریکی	در	مدارهای	الکتریکی	

11
شیمی

به	کارگیری	مفاهیم	پایه	شیمی	در	زندگی	

تحلیل	فرایند	های	شیمیایی	

مقایسه	محلول	ها	و	کلویید	ها

به	کارگیری	مفاهیم	الکتروشیمی	در	زندگی	

به	کارگیری	ترکیب	های	کربن	دار	در	زندگی	

جدول عناوین دروس شایستگی های پایه و پودمان های آنها

پودمان هادرسپایه

زیست	شناسی10

تجزیه	و	تحلیل	انواع	ترکیبات	شیمیایی	موجودات	زنده

بررسی	ساختار	ویروس	ها،	باکتری	ها،	آغازیان	و	قارچ	ها

معرفی	و	چگونگی	رده	بندی	جانوران

معرفی	و	چگونگی	رده	بندی	گیاهان

تعیین	عوامل	مؤثر	بر	بهبود	کیفیت	محیط	زیست
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جدول عناوین دروس شایستگی های غیر فنی و پودمان های آنها

پودمان هادرسپایه

الزامات	محیط	کار10

تحلیل	محیط		کار	و	برقراری	ارتباطات	انسانی			

تحلیل	عملکرد	فناوری	در	محیط	کار

به	کارگیری	قوانین	در	محیط	کار

به	کارگیری	ایمنی	و	بهداشت	در	محیط	کار

مهارت	کاریابی

کاربرد	فناوری	های	نوین11

به	کارگیری	سواد	فناورانه

تحلیل	فناوری	اطالعات	و	ارتباطات

	تجزیه	و	تحلیل	فناوری	های	همگرا	و	به	کارگیری	مواد	نوترکیب

به	کارگیری	انرژی	های	تجدید	پذیر	

تجزیه	و	تحلیل	فرایند	ایده	تا	محصول

مدیریت	تولید11

تولید	و	مدیریت	تولید

مدیریت	منابع	تولید

توسعه	محصول	جدید

مدیریت	کیفیت

مدیریت	پروژه

کارگاه	نوآوری	و	کارآفرینی11

حل	خالقانه	مسائل

نوآوری	و	تجاری	سازی	محصول

طراحی	کسب	و	کار

بازاریابی	و	فروش

ایجاد	کسب	و	کار	نوآورانه

اخالق	حرفه	ای12

ارائه	مثال	های	حرفه	و	اخالق	در	کار

ارائه	نمونه	های	اخالق	فردی	در	حرفه

تعیین	مصداق	های	مسئولیت	پذیری	در	حرفه

تحلیل	فرایند	های	اخالقی	در	حرفه

تحلیل	منشور	اخالقی	در	حرفه



215

منابع

	اجزاء	ماشین.	پایگانه،	غالمحسین؛	چاپ	و	نشر	کتاب	های	درسی	ایران،	1394. 1
	ترسیم	نقشه	های	اجزاء	ماشین.	موسوی،	ابوالحسن.	چاپ	و	نشر	کتاب	های	درسی	ایران،	1394. 2

	جداول	و	استانداردهای	طراحی	و	ماشین	سازی.	ولی	نژاد،	عبداهلل.	نشر	طراح.	1394. 3
	کتابچه	راهنمای	کار	و	نگهداری	از	موور	مدل	CM165،	شرکت	صنعتی	برچینکار	یزد. 4

	کتابچه	راهنمای	کار	و	نگهداری	از	بیلر	مدل	3690،	شرکت	صنعتی	برچینکار	یزد. 5
	کتابچه	راهنمای	کار	و	نگهداری	از	چاپر	دو	ردیفه	مدل	تبر	72،	شرکت	صنعتی	برچینکار	یزد. 6

	کتابچه	راهنمای	کمباین	های	مدل	955	و	1055،	شرکت	کمباین	سازی	ایران. 7
	کتابچه	راهنمای	سیب	زمینی	کن	دو	ردیفه	مدل	SE150،	شرکت	سبزدشت. 8

	کتابچه	راهنمای	ردیف	کار	نیوماتیک،	شرکت	تراشکده. 9
گلپاش	 شرکت	 بوم	دار،	 و	 النس	دار	 اتومایزر،	 موتوری	 پشتی	 سمپاش	های	 راهنمای	 کتابچه	 	10

تهران. صنعت	
.STIHL	شرکت	)کاالنما(	های	کاتالوگ	 11

12	کتابچه	راهنمای	تراکتورهای	ITM،	سری	300	تراکتورسازی	تبریز.

13	کتابچه	راهنمای	تراکتورهای	ITM،	سری	200	تراکتورسازی	تبریز.
14	رسم	فنی	تخصصی	رشته	ساخت	و	تولید	شاخه	آموزش	فنی	و	حرفه	ای،غالمرضایی،	حمیدرضا.	

چاپ	و	نشر	کتاب	های	درسی	ایران،	1394.
15	نقشه	کشی	)1(	و	)2(.	خواجه	حسینی،	محّمد؛	چاپ	و	نشر	کتاب	های	درسی	ایران،	1394

16	Machinery Management of Operation, FMO, John deer, Co, Moline III, 1987.

17	Tabellenbuch metal.; Ulrich Fisher, M.Heinzler; 1999.

18	The International System of Units (SI(, Barry N. Taylor and Ambler Thompson, Editors 

NIST SPECIAL PUBLICATION 330 2008 EDITION.

19 	UNI EN ISO 7010:2012, Segni grafici Colori e segnali di sicurezza Segnali di sicurezza 

registrati; July 2012.


	000-C210385
	001-030-C210385
	031-060-C210385
	061-092-C210385
	093-151-C210385
	152-170-C210385
	171-182-C210385
	183-215-C210385

