
1

رشتۀ حمل و نقل
گروه خدمات

شاخۀ فنی و حرفه ای
پایۀ دوازدهم دورۀ دوم متوسطه

عملیات ایمنی و امداد رسانی

ــــْل َفرََجُهــــْم  ــــٍد َو َعجِّ ــــٍد َو آِل ُمَحمَّ اَللُّٰهــــمَّ َصـــــلِّ َعلــــٰی ُمَحمَّ



وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت 
آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی 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.

                                    نام کتاب:     عملیات ایمنی و امدادرسانی ـ 212326
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی                                 پدیدآورنده:   

دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای وکاردانش مدیریت برنامه ریزی درسی و تألیف:    
مصطفی آدرسی، ابوالفضل بختیاری اصل، سید محمود برآبادی، ارسطو کریمی، افشین شهپر افراشته،  شناسه افزوده برنامه ریزی وتألیف: 

رقیه متحیر پسند، عباس محمودآبادی )اعضای شورای برنامه ریزی( 
                                                  مرتضی اسد امرجی، حسن بهادری یکتا، مجید صباغ زاده، افشین شهپر افراشته )اعضای گروه تألیف(ـ 

                                                  سیدمحمود برآبادی )ویراستار ادبی(
ادارۀ کّل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی          مدیریت آماده سازی هنری:   

مجید ذاکری یونسی )مدیر هنری( ـ صبا کاظمی دوانی )طراح جلد ( ـ ارمغان رحمانپور، فاطمه رئوف پی            شناسه افزوده آماده سازی: 
)صفحه آرا(

تهران: خیابان ایرانشهر شمالی ـ ساختمان شمارۀ 4 آموزش و پرورش )شهیدموسوی(                             نشانی سازمان:  
تلفن  : 9 ـ 88831161    ، دورنگار  : 88309266 ،  کدپستی   : 1584747359   

www.irtextbook.ir و www.chap.sch.ir :وبگاه  
ـ کیلومتر 17 جادۀ مخصوص کرج   ـ خیابان61 )داروپخش(  شرکت چاپ   و   نشرکتاب های  درسی ایران : تهران                                            ناشر :   

ـ 44985161،    دورنگار: 44985160/ صندوق پستی: 139ـ 37515 تلفن :5 
                                      چاپخانه:   شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران »سهامی خاص« 

چاپ دوم 1398              سال انتشار و نوبت چاپ:   

ISBN  978 شابک 3ـ 3172 ـ 05 ـ 964 ـ 978              3ـ3172 ـ 05 ـ 964 ـ



3

ملت شریف ما اگر در این انقالب بخواهد پیروز شود باید دست از آستین 
برآرد و به کار بپردازد. از متن دانشگاه ها تا بازارها و کارخانه ها و مزارع و 

باغستان ها تا آنجا که خودکفا شود و روی پای خود بایستد. 

ُه( َس ِسُرّ امام خمینی )ُقِدّ
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شرایط در حال تغییر دنیای کار در مشاغل گوناگون، توسعه فناوری ها و تحقق توسعه پایدار، ما را بر آن داشت تا برنامه های درسی و 
محتوای کتاب های درسی را در ادامه تغییرات پایه های قبلی براساس نیاز کشور و مطابق با رویکرد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش 
آموزش و  تغییر در کتاب ها   تألیف کنیم. مهم ترین  و  بازطراحی  آموزشی  ایران در نظام جدید  برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی  و 
ارزشیابی مبتنی بر شایستگی است. شایستگی، توانایی انجام کار واقعی به طور استاندارد و درست تعریف شده است. توانایی شامل 

دانش، مهارت و نگرش می شود. در رشته تحصیلی ـ حرفه ای شما، چهار دسته شایستگی در نظر گرفته است:
1. شایستگی های فنی برای جذب در بازار کار مانند کنترل فنی وسایل نقلیه، مهار بار

2. شایستگی های غیر فنی برای پیشرفت و موفقیت در آینده مانند  نوآوری و مصرف بهینه انرژی
3. شایستگی های فناوری اطالعات و ارتباطات مانند کار با نرم افزارها 

4. شایستگی های مربوط به یادگیری مادام العمر مانند کسب اطالعات از منابع دیگر
بر این اساس دفتر تألیف کتابهای درسی فنی و حرفه ای و کاردانش مبتنی بر اسناد باالدستی و با مشارکت متخصصان برنامه ریزی 
درسی فنی و حرفه ای و خبرگان دنیای کار مجموعه اسناد برنامه درسی رشته های شاخه فنی و حرفه ای را تدوین نموده اند که مرجع 

اصلی و راهنمای تألیف برای هر یک از  کتاب های درسی در هر رشته است. 
تألیف شده است. کسب  پایه دوازدهم  در  نقل  و  ویژه رشته حمل  و کارگاهی است که  این درس ششمین درس شایستگی های فنی 
تمام  نمایید؛  سعی  عزیز  هنرجویان  است.  ضروری  بسیار  شما  حرفه ای  و  شغلی  آینده  موفقیت  برای  کتاب  این  شایستگی های 

رسانید. اثبات  به  ارزشیابی  فرایند  در  و  کسب  را  کتاب  این  در  شده  داده  آموزش  شایستگی های 
کتاب درسی عملیات ایمنی و امداد رسانی شامل پنج پودمان است و هر پودمان دارای یک واحد یادگیری است و هر واحد یادگیری از چند مرحله 
کاری تشکیل شده است. شما هنرجویان عزیز پس از  یادگیری هر پودمان می توانید شایستگی های مربوط به آن را کسب نمایید. هنر آموز محترم 
شما برای هر پودمان یک نمره در سامانه ثبت نمرات منظور می نماید و نمره قبولی در هر پودمان حداقل  12 می باشد. در صورت احراز نشدن 
شایستگی پس از ارزشیابی اول، فرصت جبران و ارزشیابی مجدد تا آخر سال تحصیلی وجود دارد. کارنامه شما در این درس شامل 5 پودمان و از 
دو بخش نمره مستمر و نمره شایستگی برای هر پودمان خواهد بود و اگر در یکی از پودمان ها نمره قبولی را کسب نکردید، تنها در همان پودمان 
الزم است مورد ارزشیابی قرار گیرید و پودمان های قبول شده در مرحله اول ارزشیابی مورد تأیید و الزم به ارزشیابی مجدد نمی باشد. همچنین این 

درس دارای ضریب 8 است و در معدل کل شما تاثیرگذار است.
همچنین عالوه بر کتاب درسی شما امکان استفاده از سایر اجزای بسته آموزشی که برای شما طراحی و تألیف شده است ، وجود 
دارد. یکی از این اجزای بسته آموزشی کتاب همراه هنرجو می باشد که برای انجام فعالیت های موجود در کتاب درسی باید استفاده 
نمایید.کتاب  همراه  خود را می توانید هنگام آزمون و فرایند ارزشیابی نیز همراه داشته باشید . سایر اجزای بسته آموزشی دیگری 
نیز برای شما در نظر گرفته شده است که با مراجعه به وبگاه رشته خود با نشانی www.tvoccd.oerp.ir از عناوین آنها مطلع شوید.
فعالیت های یادگیری در ارتباط با شایستگی های غیرفنی مانند مدیریت منابع، اخالق حرفه ای، حفاظت از محیط زیست و شایستگی های 
یادگیری مادام العمر و فناوری اطالعات و ارتباطات همراه با شایستگی های فنی، طراحی و در کتاب درسی و بسته آموزشی ارائه شده است. 
شما هنرجویان عزیز کوشش نمایید این شایستگی ها را در کنار شایستگی های فنی آموزش ببینید، تجربه کنید و آنها را در انجام فعالیت های 

یادگیری به کار گیرید.
رعایت نکات ایمنی، بهداشتی و حفاظتی از اصول انجام کار است. لذا توصیه های هنرآموز محترمتان درخصوص  رعایت مواردی که در 

کتاب آمده است، در انجام کارها جدی بگیرید.
امیدواریم با تالش و کوشش شما هنرجویان عزیز و هدایت هنرآموزان گرامی، گام های مؤثری در جهت سربلندی و استقالل کشور و 

پیشرفت اجتماعی و اقتصادی و تربیت مؤثری شایسته جوانان برومند میهن اسالمی برداشته شود.

دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش
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سخنی با هنرآموزان گرامی

امداد رسانی

در راستای تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران و نیازهای متغیر 
دنیای کار و مشاغل، برنامه درسی رشته حمل و نقل طراحی و براساس آن محتوای آموزشی نیز تألیف گردید. کتاب حاضر 
از مجموعه کتاب های کارگاهی می باشد که برای سال دوازدهم تدوین و تألیف گردیده است این کتاب دارای 5 پودمان 
است که هر پودمان از یک واحد یادگیری تشکیل شده است. همچنین ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از ویژگی های این 
کتاب می باشد که در پایان هر پودمان شیوه ارزشیابی آورده شده است. هنرآموزان گرامی می بایست برای هر پودمان یک 
نمره در سامانه ثبت نمرات برای هر هنرجو ثبت کنند. نمره قبولی در هر پودمان حداقل 12 می باشد و نمره هر پودمان از 
دو بخش تشکیل می گردد که شامل ارزشیابی پایانی در هر پودمان و ارزشیابی مستمر برای هر یک از پودمان ها است. از 
ویژگی های دیگر این کتاب طراحی فعالیت های یادگیری ساخت یافته در ارتباط با شایستگی های فنی و غیرفنی از جمله 
مدیریت منابع، اخالق حرفه ای و مباحث زیست محیطی است. این کتاب جزئی از بسته آموزشی تدارک دیده شده برای 
هنرجویان است که الزم است از سایر اجزای بستة آموزشی مانند کتاب همراه هنرجو، نرم افزار و فیلم آموزشی در فرایند 
یادگیری استفاده شود. کتاب همراه هنرجو در هنگام یادگیری، ارزشیابی و انجام کار واقعی مورد استفاده قرار می گیرد. 
شما می توانید برای آشنایی بیشتر با اجزای بسته یادگیری، روش های تدریس کتاب، شیوه ارزشیابی مبتنی بر شایستگی، 
و  ایمنی  آموزش  غیرفنی،  آموزشی شایستگی های  نکات  زمانی،  بودجه بندی  کتاب،  یادگیری محتوای  در  رایج  مشکالت 
بهداشت و دریافت راهنما و پاسخ فعالیت های یادگیری و تمرین ها به کتاب راهنمای هنرآموز این درس مراجعه کنید. الزم 
به یادآوری است، کارنامه صادر شده در سال تحصیلی قبل براساس نمره 5 پودمان بوده است و در هنگام آموزش و سنجش 
و ارزشیابی پودمان ها و شایستگی ها می بایست به استاندارد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی منتشر شده توسط سازمان پژوهش 
و برنامه ریزی آموزشی مراجعه گردد. رعایت ایمنی و بهداشت، شایستگی های غیرفنی و مراحل کلیدی براساس استاندارد از 
ملزومات کسب شایستگی می باشند. همچنین برای هنرجویان تبیین شود که این درس با ضریب 8 در معدل، کل محاسبه 

می شود و دارای تأثیر زیادی است. 
کتاب شامل پودمان های ذیل است:

پودمان اول: با عنوان »امدادرسانی« که ضمن آن هنرجویان با نحوه آماده سازی عملیات امدادرسانی در راه، اجرای آن 
و اقدامات پس از عملیات آشنا می شوند. آنها همچنین با تجهیزات ایمنی و نحوه ایمن سازی معابر و راه ها آشنا شده و 

شایستگی آن را کسب می کنند.
پودمان دوم: با عنوان »سرویس و نگهداری ناوگان جاده ای« است، که در آن با ساختار عمومی ناوگان جاده ای و جزئیات 
و نحوه عملکرد آنها آشنا شده و در پایان این پودمان هنرجویان شایستگی انجام فعالیت های سرویس و نگهداری وسایل 

نقلیه را کسب می کنند.
پودمان سوم: دارای عنوان »کنترل فنی وسیله نقلیه« است. در این پودمان هنرجویان نحوه کنترل وضعیت ظاهری وسیله 
نقلیه مانند برف پاک کن، آینه های بغل، کلیه چراغ ها، الستیک ها و بوق را فراگرفته و با انواع تست های وسیله نقلیه آشنا 

می شوند.
پودمان چهارم: »کنترل ایمنی بارگیری )مهار بار(« نام دارد. هنرجویان در این پودمان با فرایند مهار انواع بارها و تجهیزات 

مهار و عملکرد هر یک آشنا شده و در پایان پودمان شایستگی مهار انواع بارها را کسب خواهند کرد.
پودمان پنجم: با عنوان »حمل بارهای خطرناک« می باشد که در آن هنرجویان با گروه های مواد خطرناک و زیرگروه های 

آن، ویژگی ها، موارد کاربرد و عالئم آنها آشنا شده و نحوه بارگیری و حمل و تخلیه آنها را فرا می گیرند.
امید است که با تالش و کوشش شما همکاران گرامی اهداف پیش بینی شده برای این درس محقق گردد.

دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش
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مقدمه

راه ها شریان حیاتی جوامع شناخته می شوند و به عنوان یکی از زیرساخت های مهم، برای جابه جایی کاال و 
مسافر مورداستفاده قرارمی گیرند. گستردگی شبکه راه های کشور، شرایط اقلیمی مختلف، تردد بی وقفه در 
سطح راه ها و سهم باالی حمل و نقل بار و مسافر در حمل و نقل جاده ای کشور، اهمیت و جایگاه ویژه بخش راه 
و  راهداری  را آشکار می کند. بدیهی است برای داشتن یک سیستم پویا و کارآمد باید در نگهداری و به روزرسانی 
آن برنامه ریزی دقیقی در سایر بخش ها انجام گیرد. در این پودمان در مورد رویدادهایی که در سطح راه ها رخ 

می دهد و نحوه ایمن سازی محوطه های کارگاهی در طول راه های برون شهری صحبت می شود. 

رویداد ها و حوادث

در سطح راه عمدتًا دو دسته رویداد، حادثه یا عملیات رخ می دهد:
راه سازی،  عملیات  کارگاه های  همانند:  برنامه ریزی شده،  یا  و  تعریف شده  قبل  از  رخدادهای  اول،  دسته 

معلوم است. و  آن مشخص  زمان  و  و... که مکان  پل ها  آسفالت، درزگیری  روکش 
دسته دوم، رویداد های غیرمترقبه یا غیربرنامه ریزی شده که گاهی تحت عنوان بحران نیز نامیده می شوند، 
راه، ریزش  از  یا بخشی  بارش شدید برف، یخ بندان، تصادف، تخریب و نشست یک پل  همانند وقوع سیل، 

سنگ از کوه و...
دسته اول، کارگاه های از قبل تعریف شده است که شامل محدوده های مشخصی می باشند و هماهنگی های 
الزم برای اجرای آن الزامًا بایستی قبل از شروع کار، انجام شده باشد. این کارگاه ها بسته به نوع عملیات و حجم 
آن می تواند به مدت چندساعت، روز، ماه و یا حتی سال باشد و ممکن است بخشی یا تمام سطح راه را )در طول 

و عرض(، اشغال نماید. 
اما دسته دوم شامل حوادث و رویدادهایی است که از قبل برنامه ریزی نشده و تنها بر اساس تجارب گذشته 
و یا سیستم های پیش بینی کننده )همانند هواشناسی یا زلزله نگاری و...( فقط می توان انتظار وقوع برخی از 
آنها را داشت، همانند: بارش برف و باران و یا وقوع بهمن که بر اساس اطالعات هواشناسی و سابقه و تجارب 

قبلی می توان آنها را پیش بینی کرد.
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را  آنها  با هم کالسی های خود  قرار می گیرند؟  زیر درکدام گروه  تصاویر  در  نشان داده شده  رویداد های 
بررسی نمایید.

فعالیت 
کالسی

لیستی از کارگاه های محیط اطراف محل زندگی خود در محدوده های شهری و بیرون از شهر را تهیه و 
باتوجه به تعاریف فوق آنها را دسته بندی کنید و سپس با اطالعات هم کالسی های خود مقایسه نمایید.

فعالیت 
میدانی

دسته بندی اقدامات برای مدیریت حوادث 

برای مدیریت بهتر و مؤثرتر رویدادها و حوادث و بحران ها، فعالیت ها و اقدامات الزم در سه گروه برنامه ریزی 
و اجرا می شود:

ـ اقدامات قبل از وقوع رویداد
ـ اقدامات مربوط به زمان وقوع رویداد

ـ اقدامات پس از وقوع رویداد
قبل  از  را  موردنیاز  برنامه های  و  تمهیدات  است  بحران ها، الزم  در  موردنیاز  اقدامات  و  انجام عملیات  برای 
پیش بینی و مهیا کرد تا در زمان وقوع حادثه دچار سردرگمی نشده و بتوان حادثه را بهتر مدیریت کرد. الزم 
است امکانات، ماشین آالت و مصالح مورد نیاز را در مناطق و مکان های پیش بینی شده، تأمین و فراهم کرد.
در زمان وقوع حادثه بایستی بر اساس برنامه از قبل تعریف شده اقدام نمود تا بتوان حادثه را مدیریت کرده 
و خسارات وارده را به حداقل رساند. شخص مدیر یا مسئول اکیپ در زمان حادثه، بایستی به دقت شرایط را 
کنترل کرده و سایرین مطابق با برنامه تعریف شده و دستوراتی که از طریق مدیر و یا مسئول اکیپ ابالغ می شود 

حرکت کنند و از حرکت های خودسرانه و انفرادی خودداری نمایند. 
پس از خاتمه حادثه نیز افراد مسئول باید مستندات و گزارش های مربوط به حادثه و اقدامات انجام شده را 
تهیه نمایند و گروهی نیز مشکالت و نواقص عملیات را بررسی کنند تا برای مدیریت بهتر حوادث بعدی بتوان 

روش ها، اقدامات، تجهیزات و.... را اصالح کرد.
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اقدامات قبل از وقوع رویداد
فعالیت ها و اقداماتی که باید قبل از وقوع حادثه انجام شود عبارت اند از:

ـ شناسایی و تهیه اطالعات در خصوص حوادث احتمالی و مکان و زمان وقوع آن.
ـ تهیه یک برنامه کاری برای مدیریت حادثه.

ـ پیش بینی، تهیه نقشه و طرح چیدمان امکانات و تجهیزات، ماشین آالت و مواد موردنیاز و همچنین تعیین 
مکان هایی برای حمایت و اسکان اضطراری و تجهیز آنها.

ـ تهیه لیست کامل افراد و نیروهای موردنیاز برای مقابله با حادثه و همچنین انجام هماهنگی با همه افراد و 
اعالم مسئولیت هرفرد به خود او و سایر نیروهای امدادی.

ـ آموزش و تمرین فعالیت های موردنیاز در زمان وقوع حادثه و برگزاری مانورهای مشابه.
ـ تهیه لیست و انجام هماهنگی با سایر دستگاه ها، مراکز، پیمانکاران و...که در زمان حادثه می توانند کمک کنند.

اقدامات در زمان وقوع رویداد
در زمان وقوع حادثه و باتوجه به برنامه ریزی انجام شده در مرحله قبل، نیروهای امدادی اقدامات زیر را انجام 

می دهند: 
ـ دریافت اطالعات دقیق و صحیح با استفاده از روش های معرفی شده.

ـ اطالع رسانی و احضار کلیه افراد مشخص شده برای امداد رسانی و اعزام به منطقه حادثه دیده.
ـ حضور در محل حادثه و انجام اقدامات الزم مطابق با آموزش های قبلی.

ـ ایمن سازی محل حادثه در زمان بحران، مطابق با استاندارد ها و روش های تعریف شده.
ـ انجام عملیات امدادی متناسب با حادثه رخ داده.

ـ اسکان اضطراری افراد واقع در بحران.

اقدامات پس از وقوع رویداد
پس از وقوع حادثه و در اولین فرصت بایستی اقدامات زیرانجام  شود:

پاک سازی منطقه و مسیر تردد برای  برقراری تردد به صورت ایمن.
تهیه گزارش حادثه و اقدامات انجام شده )مستند سازی( به صورت کامل به همراه عکس و فیلم.

بازسازی، تعمیر و تجهیز ماشین آالتی که در اثر انجام عملیات معیوب و یا تخریب شده است
تحلیل و بررسی حادثه، اقدامات انجام شده و... با هدف شناسایی نواقص و مشکالت موجود در امدادرسانی

بازسازی زیرساخت ها و تجهیزات تخریب شده.

آگاهی از اتفاقات و حوادث
برای خدمت رسانی و سرویس دهی بهتر و سریع تر، مهم ترین مسئله، دریافت اطالعات کافی و صحیح در زمان 

مناسب است. منابع و روش هایی که می تواند در راهداری و امداد رسانی مورداستفاده قرارگیرند عبارت اند از:
الف ـ سیستم های هوشمند همانند سیستم های کنترل تصویری و انواع شناسگرها.

ب ـ گشت های مستقر و یا سیار واقع در طول مسیر.
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ج ـ وسایل نقلیه عبوری. 
د ـ گشت ها و واحدهای امدادی سایر دستگاه های خدمات رسان )اورژانس، پلیس راه، هالل احمر و....(

شکل 1ـ روش های دریافت اطالعات

چه روش های دیگری برای اطالع از حوادث و رویدادها می شناسید؟
فعالیت 
کالسی

از مرکز مدیریت راه های استان خود بازدید کنید و لیستی از اطالعاتی را که می توان از مرکز مدیریت 
راه ها به دست آورد تهیه نمایید.

فعالیت 
میدانی
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مشخصات و ابعاد رویداد یا حادثه
و  دستورالعمل ها  و  پروژه  از اطالعات  استفاده  با  می توان  را  اول  دسته  اتفاقات  راهداری،  عملیات  در 
دوم،  دسته  حوادث  در  اما  کرد،  مدیریت  اجرایی«  عملیات  در  »ایمنی  خصوص  در  موجود  استانداردهای 
یا  و  ناقص بودن  به دست آوردن اطالعات کامل و صحیح در زمان مناسب بسیار مهم است، چرا که درصورت 
تأخیر در دریافت اطالعات، ممکن است بحران های بزرگی ایجاد شود و یا بخش زیادی از نیروها و تجهیزات 
زمان  کوتاه ترین  در  و  بوده  دقیق  دریافتی،  اخبار  باید  بنابراین  هزینه شوند.  و  وقت  اتالف  دچار سردرگمی و 
نقلیه  افراد و وسایل  به  با امدادرسانی  افراد درگیر در یک تصادف  به  ممکن اطالع رسانی گردد. امدادرسانی 

است. متفاوت  بسیار  بهمن  و  کوالک  یک  در  درگیر 

تأخیر در دریافت اطالعات حوادث چه پیامدهایی می تواند داشته باشد؟
فعالیت 
کالسی

برای مدیریت یک رویداد یا بحران در راه های برون شهری اطالعات زیر موردنیاز است:
ـ محل دقیق حادثه ومحدوده تحت تأثیر آن.

ـ زمان وقوع یا شروع و تعیین ادامه داربودن یا نبودن آن.
ـ نوع و ابعاد حادثه که متناسب با آن تجهیزات، عملیات و نیروی انسانی موردنیاز اعزام می شود،

ـ اطالعات مربوط به تعداد و نوع وسایل نقلیه و افراد درگیر در حادثه.
ـ شرایط به وجودآمده ناشی از وقوع رویداد.

ـ شرایط جوی.

نمونه ای از حوادثی که در سطح راه رخ می دهد
حوادث و رویدادهای مختلفی در سطح راه ها رخ می دهد که در ادامه به تعدادی از آنها اشاره می شود: 

تصادف
است  عبارت  تصادف  است.  رانندگی  تصادفات  می دهد  رخ  زیاد  بسیار  راه  سطح  در  که  حوادثی  از  یکی 
یا  و  جاده  از  نقلیه  وسایل  خروج  یا  اشیا  انسان،  حیوان،  یا  دیگر  نقلیه  وسیله  با  نقلیه  وسیله  یک  برخورد  از 

گردد.  خسارت  و  قتل  جرح،  به  منجر  که  آن  واژگون شدن 
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شکل2ـ نمونه ای از تصادفات و شرایط ایجادشده ناشی از آن

بهمن و کوالک
در فصل زمستان یکی از حوادثی که در راه های کوهستانی ممکن است رخ دهد وقوع بهمن و کوالک است 
از تردد خودروها در  باید  از نظر وقوع و نحوه امداد متفاوت می باشد. در زمان بهمن  این دو حادثه  البته  که 
محدوده ای که احتمال وقوع بهمن وجود دارد اکیدًا جلوگیری شود، در غیر این صورت حوادث ناگواری رخ 
خواهد داد که می تواند باعث بروز مشکالت متفاوت اجتماعی و... در جامعه شود. در چنین مواقعی ابتدا باید 
مسیر مسدود شود و کلیه وسایل نقلیه و افراد واقع در محدوده بهمن از منطقه دور شوند. پس از وقوع بهمن و 
خاتمه آن، راهداران نسبت به تخلیه برف و سایر مواد همراه آن که به واسطه وقوع بهمن بر روی سطح راه ریخته 
شده است اقدام نموده و مسیر تردد وسایل نقلیه را آماده نموده و در صورت احتمال سردتر شدن هوا و یخ زدگی 

سطح مسیر نسبت به پاشش شن و نمک مطابق با استانداردهای مربوطه اقدام می نمایند.

فعالیت 
چرا در فصل زمستان در سطح معابر و جاده ها از نمک استفاده می شود؟ برای یافتن پاسخ این سؤال، کارگاهی

دو ظرف آب تهیه کنید که عمق آب در هرکدام کمتر از یک سانتی متر باشد. در یکی از آنها کمی نمک 
بریزید و هر دو را داخل یخچال بگذارید. هر دو را کنترل کنید. چه اتفاقی می افتد؟

در زمان یخ بندان جهت نگهداری زمستانی راه ها از مخلوط شن و نمک استفاده می شود. به نظر شما 
شن و نمک چه تأثیری در سطح راه دارند؟
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شکل 3ـ نمونه ای از فعالیت های برف روبی و پاک سازی بهمن در جاده های کوهستانی

سیل، رانش زمین و زلزله
حوادث طبیعی مانند سیل، رانش زمین و زلزله از جمله حوادث غیر  مترقبه ای است که باعث اختالل در 
تردد شده و حوادث ناگواری را رقم می زند. در این گونه حوادث کلیه دستگاه های امدادرسانی باید حضوری 
تخریب  باعث  معمواًل  شده  وارد  خسارات  قبلی،  نمونه های  برخالف  حوادثی  چنین  در  باشند.  داشته  فعال 
می شوند(  شناخته  زیرساخت  به عنوان  و...  آب  و  برق  شبکه های  و  پل ها  و  )جاده ها  می شود  زیرساخت ها 
همانند سیل که باعث تخریب جاده ها یا پل ها و... شده و یا زلزله که باعث انسداد مسیرهای بین شهری و 
تخریب آسفالت و... می شود. در چنین مواقعی بسته به نوع و میزان تخریب ناشی از حادثه، راهداران اقدامات 
بزرگ  و  کوچک  سنگ های  کردن  جابه جا  یا  و  برداشتن  موقت،  راه های  احداث  می دهند.  انجام  را  متفاوتی 
سقوط کرده به سطح راه و برداشتن مصالح و گل و الی از سطح راه و پاک سازی مسیر تردد از جمله اقدامات 

الزم در این حوادث می باشد.

شکل 4ـ وقوع سیل که باعث تخریب راه شده است.
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ریزش سنگ های کوچک و بزرگ از کوه
یکی از حوادثی که در جاده های کوهستانی ممکن است رخ دهد ریزش سنگ از کوه می باشد که می تواند 
علل مختلفی داشته باشد. علت هرچه باشد، ریزش سنگ از کوه باعث وقوع حادثه می گردد. ریزش سنگ های 
کوچک در کف جاده و اختالل در تردد و تصادف، ریزش سنگ های کوچک و بزرگ بر روی ماشین های عبوری 
و تلفات انسانی از جمله این حوادث می باشد. در جاده های شمالی کشور همانند محور های هراز و چالوس 

این گونه حوادث بارها رخ می دهد.

ـ به نظر شما برای جلوگیری از این قبیل اتفاقات چه کارهایی می توان انجام داد؟

شکل5 ـ تصاویری از ریزش سنگ در راه های کوهستانی

بادهای شدید
که  می شود  باعث  است،  بیشتر  هم  ساعت  بر  کیلومتر   100 از  سرعتشان  گاهی  که  شدید  بادهای  وزش 
تابلوهای بزرگ و یا تیرهای برق و ... تخریب شده و در سطح سواره رو سقوط کنند و سبب بروز حوادث ناگواری 

آنها گردد. با  همانند برخورد خودروهای عبوری 
ـ برای جلوگیری از وقوع حوادث ناگوار ناشی از وزش بادهای شدید چه کارهایی را باید انجام داد؟

شکل6 ـ وزش باد شدید و اختالل در تردد
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تجهیزات، ماشین آالت و الزامات در مدیریت حوادث و بحران ها
همان گونه که در قسمت های گذشته بیان شد حوادث دارای اثرات و ابعاد متفاوتی اند و بنابراین برای رویارویی 
با آن نیز تجهیزات و ماشین آالت متفاوتی الزم است. در ادامه برخی از ماشین  آالت و تجهیزات موردنیاز مرتبط 

با عملیات  راهداری و کاربرد آنها به اختصار بیان می گردد.
در مدیریت و رفع بحران های به وجودآمده در راه ها، امکانات و تجهیزات مورداستفاده را می توان به صورت 

زیر دسته بندی کرد:
تجهیزات و امکاناتی که برای رفع اثرات حادثه و یا جلوگیری از وقوع بحران های ثانویه کاربرد دارند که عمدتًا 
از نوع ماشین  آالت می باشند همانند: لودر، بلدوزر، گریدر، جرثقیل، کامیون و کامیونت، خودروی گشت که 
معمواًل از نوع کامیونت های 3 یا 5 تن و یا سواری های کمک دار پیکاپ می باشند که در آنها تجهیزات مشخصی 

وجود دارد و نیز جاروی مکانیکی و ...
تجهیزات و ادواتی که در راستای مدیریت صحنه حادثه و جلوگیری از اتفاقات جدید در محل حادثه و ایجاد 
شرایط مناسب برای امدادرسانی کاربرد دارند همانند: جلیقه یا کاپشن ایمنی، مخروط ایمنی )کله قندی(، 
تابلوهای  تابلوهای هدایت مسیر سیار،  و  زن  قابل حمل، چراغ چشمک  و  نیوجرسی های پالستیکی سبک 

هدایت کننده دستی، تابلوهای محدودیت سرعت، بی سیم خودرویی و دستی و....

ماشین آالت
می شود.  استفاده  بحران ها  از  بسیاری  در  و  داشته  راهداری  در  مختلفی  کاربردهای  ماشین  این  گریدر: 
برف روبی، پاک سازی سطح راه از گل و الی ناشی از سیل، پاک سازی سطح راه از سنگ های ریزشی از کوه، 

ایجاد یک مسیر موقت و انحرافی و ...

شکل 7ـ گریدر در حال انتقال برف از سطح جاده به کناره مسیر
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شکل 8ـ بولدوزر

در  معمواًل  دارد،  راهداری  ماشین آالت  سایر  به  نسبت  که  باالیی  قدرت  به دلیل  ماشین  نوع  این  بولدوزر: 
می شود. استفاده  باال،  ارتفاع  و  حجم  با  برف های  و  سنگین  سنگ های  جابه جایی 

بیشتر  یا  و  متر  به حدود یک  و  از حد معمول گذشته  برف  ارتفاع  که  بارش هایی  در  این وسیله  برف خور: 
برف خور  راهداری،  ماشین آالت  سایر  برخالف  گفت  بتوان  جرئت  به  شاید  دارد.  را  کاربرد  بیشترین  می رسد 

قرارگیرد. مورداستفاده  می تواند  شدید  برف  بارش  در  صرفًا  و  نمی باشد  دیگری  کاربری  دارای 

شکل 9ـ یک دستگاه برف خور در حال پرتاپ کردن برف به سمت بیرون راه
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شکل11ـ لودر

شکل 10ـ بیل مکانیکی

بیل  می باشد  زیادی  الی  و  گل  با  همراه  سیل  که  زمان هایی  در  مخصوصًا  سیل  هنگام   مکانیکی:  بیل 
مکانیکی یکی از کاربردی ترین وسایل برای کاهش اثرات تخریبی سیل و مواد همراه آن است. بازکردن مسیر 

وسیله می باشد.  این  کاربردهای  از  توسط سیل  و جابه جا کردن مصالح حمل شده  عبور سیل 

از  راه  سطح  پاک سازی  مصالح،  بارگیری  است.  مختلفی  کاربردهای  دارای  گریدر  همانند  نیز  لودر  لودر: 
سنگ ها و مصالح ریخته شده بر روی سطح راه، ساخت دیوارهای خاکی با ارتفاع متوسط و... از توانایی های 

می باشد. لودر 
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شکل 12ـ تریلر

نقل  و  حمل  و  جابه جایی  برای  اما  نمی دهد  انجام  کاری  حادثه ها  در  خود  خودی  به  وسیله  این  تریلر: 
قرارمی گیرد.  مورداستفاده  کنند  حرکت  خود  پای  روی  بر  اصطالحًا  نمی توانند  که  ماشین آالتی 

مصالح  نقل  و  حمل  برای  عمدتًا  و  عمومی بوده  کاربردهای  دارای  ماشین  نوع  این  کامیونت:  کامیون/ 
و...،  آسفالت  ماسه، نمک،  استفاده می شود. حمل مصالح همانند شن،  در بخش های مختلف  تجهیزات  و 

دیگر. موارد  و  تجهیزات 

شکل 14ـ کامیون مجهزشده به تجهیزات برف روبیشکل 13ـ کامیونت
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شکل 15ـ گشت راهداری )پیکاپ(

پیکاپ: این نوع خودرو کمک دار برای گشت های راهداری است که تجهیزات محدودی را نیز حمل می کند 
و برای سرویس دهی سریع در حوادث بسیار مفید و اثربخش است. در حوادث، نحوه توقف خودروی گشت 
به عنوان هشدار بسیار مهم بوده و باید به گونه ای در محل حادثه توقف نماید که عالوه بر اطالع رسانی مناسب 
توجه  باید  البته  و  باشد  امدادگران حاضر در محدوده حادثه داشته  از  نیز  را  رانندگان عبوری حمایت الزم  به 
و دیده شدن  به راحتی قابل تشخیص  و  باشد  رانندگان عبوری  داشت که محل توقف گشت راهداری در دید 

باشد. 

تجهیزات
چراغ گردان: از جمله مهم ترین تجهیزاتی است که می تواند رانندگان را در فاصله مناسب از محل وقوع حادثه 
آگاه کرده و اعالم خطر نماید. چراغ گردان هم می تواند به صورت نصب بر روی سقف گشت های راهداری و 
خودروهای امدادی و یا نصب در محل باشد. این چراغ ها معمواًل دارای رنگ زرد است. در خودروهای پلیس و 

برخی از سیستم های امدادی از ترکیب قرمز و آبی استفاده می شود. 

و  کارگاه  محدوده  مشخص کردن  برای  است.  پالستیک  جنس  از  که  مخروط ها  این  ایمنی:  مخروط های 
این  چیدمان  می شود.  استفاده  کارگاه  یا  و  حادثه  محل  به  عبوری  خودروهای  ورود  از  جلوگیری  و  حادثه  یا 

باشد.  اثربخش  بتواند  تا  باشد   267 نشریه  در  ذکرشده  استانداردهای  با  مطابق  بایستی  مخروط ها 

شکل  16ـ مخروط ایمنی
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پرچم و پرچم دار: عالوه بر چراغ گردان و چراغ چشمک زن معمواًل در ابتدای محدوده کارگاه یا حادثه برای 
هشدار بیشتر به رانندگان از پرچم دار استفاده می شود. البته محل ایستادن پرچم دار و حفاظت از او یکی از 
مهم ترین مسائل در حین انجام کار است و در صورتی که پرچم دار در محل مناسب قرارنگیرد می تواند حوادث 

ناگواری برایش اتفاق بیفتد. 

شکل17ـ پرچم دار به همراه پرچم

شکل 18 ـ جلیقه ایمنی

آیا جهت حرکت پرچم توسط پرچم دار اهمیتی دارد؟

بحران،  محدوده  در  ایمن  شرایط  تأمین  بر  عالوه  امدادگران  کلیه  و  راهداران  )شبرنگی(:  ایمنی  جلیقه 
این  در  اصل  مهم ترین  کنند.  محافظت  خطرها  سایر  از  را  محدوده  این  در  حاضر  افراد  سایر  و  خود  بایستی 
خصوص دیده شدن افراد است و حداقل آن پوشیدن لباس های قابل تشخیص و یا همان جلیقه های شبرنگی 

می باشد. 

به نظر شما این جلیقه چه تأثیری در دیده شدن افراد دارد؟

عالمت 
هشدار )کاهش سرعت(
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پایان
End

عملیات راهسازى
کارفرما تعاونى راهدارى رفاهى استانها

تلفن اضطرارى :

Emergency Telephone:

آهستهایست
SLOW

شکل 19 ـ برخی از تجهیزات مورداستفاده در ایمن سازی محوطه های کارگاهی

ارزشیابی مرحله اول

نمره
 سطح

 شایستگی
مورد انتظار

استاندارد عملکرد
)شاخص ها، داوری، نمره دهی( نتایج مورد انتظار شرایط عملکرد 

)ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان، …( 
 مراحل
کار

3

تحلیل اطالعات بر اساس 
گزارش های داده شده و 

پیش بینی الزامات و نیازها 
به صورت کامل

جمع آوری اطالعات 
با استفاده از منابع و 
برنامه ریزی نیروها و 

ماشین آالت و مصالح و 
محل اسکان اضطراری 

و هماهنگی با سایر 
قسمت ها و سازمان ها 
عدم انجام موارد فوق

ابزار و تجهیزات: گزارش های 
هواشناسی در اختیار باشد، تجربیات 
گذشته از وضعیت جوی و حوادث در 

اختیار باشد.
زمان آزمون: 10 الی 15 دقیقه 

مکان آزمون: سایت

آماده باش 
اولیه

2 تحلیل اطالعات 
براساس گزارش های داده شده

1 تحلیل اطالعات به صورت ناقص

حفاظ ترافیکی برای محل هایی که عابرین پیاده 
عبور می نمایند 

حفاظ ترافیکی برای محل هایی که عابرین 
حفاظ ترافیکیحفاظ ترافیکیپیاده عبور می نمایند 

 لباس کار باقابلیت  پرچمتابلو اطالعاتی
دید زیاد بر اساس 

استاندارد

چراغ های کهربایی)زرد(  مخروط ایمنی
چشمک زن 

عالمت موقت 
)ایست(

عالمت موقت 
)آهسته(

جاده از سمت راست  به راست برانیدبه چپ برانید
باریک می شود

جاده از سمت چپ 
باریک می شود

 جاده در دست 
تعمیر

 پایان ناحیه
)جاده در دست تعمیر(
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ایمن سازی محدوده عملیات  و افراد حاضر در آن 

همچنین  و  است  حیاتی  و  مهم  بسیار  که  امدادرسانی  در  سرعت  موضوع  عالوه بر  حادثه  وقوع  از  پس 
که  است  موضوعاتی  مهم ترین  از  حادثه  محل  ایمن سازی  و  مدیریت  نحوه  تعریف شده،  پیش  از  کارگاه های 
همواره باید کنترل شود و استانداردها رعایت شود، چرا که عدم تأمین شرایط ایمن، باعث وقوع حوادث ناگوار 
بعدی می شود. بنابراین بایستی به عنوان یکی از اقدامات قبل از وقوع، برنامه و طرح ایمن سازی محل رویداد 
را تعریف و مسئولیت افراد در هر قسمت را مشخص کرد و در زمان وقوع حادثه کلیه مسائل ایمنی را مدنظر 
قرارداد تا بتوان ایمنی نیروها و افراد حاضر در محل رویداد یا حادثه را تأمین کرد. مهم نیست که کارگاه کوچک 
یا بزرگ باشد، روی زمین اجرا شود یا در ارتفاع، در تمام کارها به آگاهی دادن و اطالع رسانی کافی و به موقع 
راه های  ایمنی  آیین نامه  عنوان  با  کشور  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  7ـ267  شماره  نشریه  می باشد.  نیاز 
کشور )ایمنی در عملیات اجرایی( به عنوان یک دستور العمل برای کلیه کارگاه های عمرانی تعریف و مشخص 

شده و رعایت کلیه دستورالعمل های آن اجباری و الزامی  است. 

تحقیق کنید تابلوهای اخطاری، انتظامی  و اطالعاتی چه تفاوتی با یکدیگر دارند. در این تحقیق نوع 
پیام، رنگ، شکل، ابعاد و محل نصب را برای هر کدام مشخص کنید. 

فعالیت 
کالسی

تعاریف
قسمت های مختلف یک کارگاه عملیاتی مطابق با شکل 20 به صورت زیر مشخص می شوند:

منطقه کاری: این منطقه شامل قسمت های زیر می باشد:
الف( ناحیه هشدار اولیه به وسایل نقلیه، قبل از ورود به ناحیه انحراف از مسیر و محوطه کاری

ب( ناحیه انحراف مسیر و هدایت ترافیک
پ( محوطه کاری

ت( ناحیه پایان عملیات )ناحیه هدایت ترافیک به مسیر اولیه(

ناحیه هشدار اولیه: در تمام عملیات اجرایی یک ناحیه، پیش آگاهی الزم است تا به رانندگان در خصوص 
مسدود بودن و تغییر مسیر، آگاهی کافی داده شود. در این محدوده عالئم پیش آگاهی و چراغ چشمک زن و 
یا ترکیبی از آنها قرارداده می شود. طول این ناحیه با حرف D مشخص می گردد و باتوجه به سرعت متوسط 

وسایل نقلیه عبوری از 50 متر تا 800 متر متغیر است. 
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K= طول منطقه کاری    M= طول محوطه کاری/ D= طول ناحیه هشدار اولیه )فاصله اولین عالمت تا کار های راهداری و راه سازی(
T= طول ناحیه انتقال )طول مخروط محافظ کاری(/ L=طول محدوده آزاد/ S=عرض محدوده آزاد 

E=فاصله نصب عالمت پایان کارهای راهداری و راه سازی، ناحیه هشدار اولیه،  عالئم پیش آگاهی ، طول ناحیه انتقال )طول باریک شدن مخروط محافظ(
چراغ کهربایی )زرد( چشمک زن  سطح کار،فضای کار، تابلوی نشان دهنده پایان عملیات اجرایی، ناحیه ایمنی  قسمت اتصال ورودی  جهت حرکت   طول محدوده 

آزاد   )L(  حداقل ٢ متر، عرض محدوده آزاد
)S(   ناحیه ایمنی  قسمت اتصال خروجی  عرض خطر، ناحیه هشدار اولیه  ناحیه انحراف مسیر و هدایت ترافیک   ناحیه پایان عملیات اجرایی  

شکل20 ـ نمونه ای از روش ایمن سازی محدوده کارگاهی مطابق با نشریه 7ـ267

 ناحیه انحراف مسیر: این ناحیه شامل دو قسمت است:
الف( ناحیه انتقال )ناحیه مخروط محافظ کاری(

ب( محدوده آزاد

ناحیه انتقال )مخروط محافظ کاری(: هنگامی که وسایل نقلیه در یک یا چند خط در حال حرکت هستند 
از  کاری،  به محوطه  معمولی  از شرایط  ترافیک  برای هدایت  از حرکت مسدود می شود  )یا خطوطی(  و خط 
ناحیه انتقال استفاده می شود. این ناحیه به عنوان ناحیه ایمنی باید کاماًل واضح و قابل دید باشد و به درستی 
عالئم گذاری شود به طوری که باعث گمراهی و اشتباه رانندگان نگردد. در ناحیه انتقال، چنانچه خط کشی قبلی 
با شرایط موجود انطباق نداشته باشد، باید نسبت به اصالح آن اقدام شود. طول این ناحیه باتوجه به حداکثر 
سرعت مجاز حرکت و عرض مسدود شده )عرض خطر( متغیر است و مقدار آن به همراه تعداد مخروط های 
ایمنی موردنیاز مشخص می شود. مخروط های ایمنی به فاصله 9 متر از همدیگر قرارداده می شوند. در قسمت 
ورودی و خروجی این ناحیه مخروط های ایمنی با زاویه 45 درجه نصب می گردند. عرض مسدود شده یا عرض 

خطر عبارت است از بخشی از عرض راه که برای انجام عملیات، اشغال می شود.

عرض محدوده آزاد: عرض محدوده آزاد )S( عبارت است از عرض واقع در بین فضای کاری و ترافیک عبوری 
که باتوجه به حداکثر سرعت مجاز از نیم متر تا 1/2 متر متغیر است )جدول 1(.

ناحیه هشدار اولیه

چراغ
کهربایى (زرد) چشمک زن

جهت حرکت

سطح کار

طر
ض خ

عر

فضاى کار

ناحیه ایمنى

ناحیه ایمنى

عرض محدوده آزاد طول محدوده آزاد

ناحیه انحراف مسیر و هدایت ترافیک ناحیه پایان عملیات اجرایىناحیه هشدار اولیه

حداقل 2 متر

تابلو نشان دهنده پایان عملیات اجرایى

M = طول محوطه کارى

K = طول منطقه کارى

Working Space

(L)

Works Area T = طول ناحیه انتقال (طول باریک شدن مخروط محافظ) عالئم پیش آگاهى

ل ورودى
قسمت اتصا

قسمت اتصال خروجى

)s(
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طول محدوده آزاد: محدوده آزاد عبارت است از یک محوطه خالی بین ناحیه انتقال )مخروط محافظ کاری( 
و فضای کاری. در کارهای متحرک این ناحیه بین وسایل نقلیه هدایت ترافیک و وسیله نقلیه در حال انجام کار 
می باشد و هدف از ایجاد این ناحیه، به وجودآوردن یک حاشیه ایمنی برای وسایل نقلیه و کارگران مشغول به کار 
است. این محدوده باید طوری طراحی گردد که فضای کافی برای توقف وسایل نقلیه قبل از رسیدن به ناحیه 
کاری را به وجود آورد تا چنانچه راننده ای متوجه عالئم اخطاری و پیش آگاهی ناحیه هشدار اولیه نشده باشد 
و وارد ناحیه انتقال گردد، فرصت و زمان کافی داشته باشد تا وسیله نقلیه خود را قبل از برخورد با کارگران و 
وسایل آنان در ناحیه کاری متوقف نماید. این ناحیه باید عاری از کارگران، تجهیزات، مصالح و وسایل کاری 

باشد. این طول بر اساس حداکثر سرعت مجاز از 5 تا 25 متر متغیر است )جدول 1(. 

S حداقل عرض محدوده آزاد  
)متر(

L حداقل طول محدوده آزاد
)متر(

حداکثر سرعت مجاز
)کیلومتر در ساعت(

0/5 5 تا 40
0/5 10 41 تا 50
0/5 15 51 تا 60
1/2 25 61 به باال

حداکثر تعداد وسیله نقلیه عبوری در دو جهت
طول محوطه کاری )متر(

تعداد وسیله نقلیه در یک ساعت تعداد وسیله نقلیه در 3 دقیقه

1400 70 100
1250 63 200
1050 53 300

جدول1ـ حداقل طول و عرض محدوده آزاد

محوطه کاری: مجموع ناحیه ایمنی، سطح و فضای کاری را محوطه کاری گویند. طول این محوطه که با حرف 
M نشان داده می شود عبارت است از مجموع طول های ناحیه انتقال، سطح و فضای کاری و ناحیه ایمنی که 

طول آن در راه های دوطرفه باتوجه به حجم ترافیک عبوری بین 100 تا 300 متر می باشد )جدول 2(.

جدول2ـ طول محوطه کاری

سطح کار: عبارت است از محدوده ای که حفاری، تعمیر و یا مرمت در آن قسمت از راه انجام می شود.

فضای کاری: عبارت است از فضای اطراف سطح کاری که برای گذاشتن ابزارآالت، تجهیزات، دستگاه ها و 
مصالح موردنیاز و همچنین محدوده موردنیاز برای حرکت و مانور وسایل در انجام عملیات را شامل می شود . 

ناحیه ایمنی: ناحیه ای است که برای ایمنی ترافیک عبوری و حفاظت استفاده کنندگان از راه و مأموران درنظر 
گرفته شده است. این ناحیه برای قراردادن عالئم و تجهیزات ایمنی جاده ای مورداستفاده قرار می گیرد. 
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ناحیه پایان عملیات: این ناحیه فضای کوچکی است که برای هدایت ترافیک به حالت عادی و اولیه به کار 
می رود و از قسمت پایانی فضای کاری شروع شده و تا آخرین عالمت ادامه دارد. یک ناحیه مخروطی به عنوان 
ناحیه ایمنی در این قسمت الزم است تا به رانندگان نشان دهد که می توانند به خطی که مسدود بوده برگردند. 
45 درجه اجرا می شود. محل نصب عالئم مربوط به پایان  قسمت اتصال خروجی )ناحیه مخروطی( با زاویه 

محوطه کارگاهی مطابق با جدول 3 بین 10 تا 90 متر از نقطه پایان عملیات می باشد. 

جدول3ـ فاصله نصب برای عالئم »پایان محوطه کارگاهی«

فاصله نصب عالئم »پایان محوطه کارگاه« از پایان 
عملیات )متر(

سرعت متوسط وسایل نقلیه
) کیلومتر در ساعت(

10 تا 30 تا 30
30 تا 45 بین 31 تا 50
45 تا 90 بیشتر از 50

K= طول منطقه کاری
M= طول محوطه کاری  )به جدول )1ـ2( نشریه 7ـ267 مراجعه شود(

ـ  8( نشریه 7ـ267  D= طول ناحیه هشدار اولیه )فاصله اولین عالمت تا کار های راهداری و راه سازی(  )به جدول )5  
مراجعه شود(

T= طول ناحیه انتقال )طول مخروط محافظ کاری( )به جدول )5ـ6( نشریه 7ـ267 مراجعه شود(  
L= طول محدوده آزاد )به جدول )1ـ1( نشریه 7ـ267 مراجعه شود( 
S= عرض محدوده آزاد )به جدول )1ـ1( نشریه 7ـ267 مراجعه شود(

E=فاصله نصب عالمت پایان کارهای راهداری و راه سازی )به جدول )5ـ7( نشریه 7ـ267 مراجعه شود(

شکل 21ـ نمونه ای از روش ایمن سازی محدوده کارگاهی مطابق با نشریه 7ـ267

پایان
End

بچپ برانید
Keep left

000 متر
000 m

000 متر
000 m

000 متر
000 m

M = طول محوطه کارى

K = طول منطقه کارى

L
T

D

D

E

E

ده آزاد
عرض محدو

ى عبور
الزم برا

عرض 

ه ترافیک
دو طرف

(S)
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نکات قابل توجه در ایمن سازی محوطه عملیات
جهت ایمن سازی محوطه کارگاه یا عملیات بایستی موارد زیر را رعایت کرده و مدنظر قرارداد:

ـ اولین عالمتی که باید توسط رانندگان دیده شود، تابلوی اخطاری »جاده در دست تعمیر است« می باشد که 
باید با فاصله مناسبی قبل از شروع عملیات راهداری و راه سازی و در محدوده ناحیه هشدار اولیه )به شکل 
20 توجه نمایید( نصب گردد. حداقل فاصله آن از ابتدای مخروط محافظ کاری باتوجه به نوع جاده و حداکثر 

سرعت مجاز، بین حداقل 50 و حداکثر 800 متر متغیر است.
ـ تابلوی اخطاری »راه باریک می شود« به رانندگان در مورد کم شدن عرض سواره رو اخطار می دهد. این تابلو در 
کناره سمت راست و در جزیره میانی را ه هایی با جداکننده وسط و بین اولین عالمت محوطه کارگاهی و شروع 

مخروط محافظ کاری نصب می شود )ناحیه هشدار اولیه در شکل 20(.
ـ در محل عملیات اجرایی یک ردیف از مخروط های ایمنی برای هدایت وسایل نقلیه مورداستفاده قرار می گیرد. 
شب هنگام و مواقعی از روز که به دلیل شرایط بد آب و هوایی دید کافی وجود ندارد، برای ایجاد روشنایی الزم 
در راه بهتر است از چراغ استفاده شود. به هر صورت در طول زمان عملیات محدوده کارگاه بایستی به وضوح 

توسط رانندگان قابل رؤیت باشد.
ـ چراغ های کهربایی )زرد( چشمک زن که برای آگاهی دادن و هشدار به رانندگان و وسایل نقلیه عبوری در مورد 
مشخص کردن محوطه کاری به کار می رود نباید با ارتفاع کمتر از 1/1 متر و بیشتر از 1/5 متر از سطح سواره رو 

نصب شود. این چراغ ها باید در طول شبانه روز همواره فعال باشد.
ـ سطح و فضای کاری و همچنین ناحیه ایمنی باید دارای مخروط های ایمنی و نور کافی باشد. هرگز نباید از 

سطح ایمنی به عنوان سطح کاری و یا برای ذخیره مصالح استفاده کرد.
ـ تابلوی انتهای عملیات راهداری و راه سازی مطابق با جدول 3 در فاصله 10 تا 90 متری بعد از محوطه کاری 

قرار می گیرد. 
ـ براساس آیین نامه ایمنی راه ها، کلیه عالئم ترافیکی به کار رفته، باید در هنگام تاریکی به اندازه روز روشن و 
مؤثر باشند. بنابراین عالئم باید مستقیمًا توسط یک منبع نور درونی یا بیرونی و یا با استفاده از مواد و مصالح 

منعکس کننده )شبرنگ(، به وضوح قابل رؤیت باشند.
ـ کلیه افراد و مأموران در محل کارگاه و سطح جاده باید در شب و روز از فواصل دور برای رانندگان به خوبی قابل 

رؤیت باشند. به همین جهت لباسی که می پوشند باید از قابلیت دید باالیی برخوردار باشد. 
ـ در هنگام کار در تونل ها و یا قسمت ورودی و خروجی آنها باتوجه به اختالف میزان روشنایی داخل و خارج 
کاری  به محوطه  ورود  از  قبل  باید  عبور،  ارتفاع  و  و همچنین محدودیت عرض  روز(  در طول  تونل )خصوصًا 
)تونل( مطابق طرح های ارائه شده، هشدار الزم به ترافیک عبوری داده شود. استفاده از چراغ های راهنما به 
از تونل( در هدایت ایمن ترافیک توصیه می گردد. در این گونه  از محوطه کاری )خارج  همراه پرچم دار قبل 
موارد در صورت امکان بهتر است تا پایان عملیات اجرایی، تونل به طور موقت مسدود گردد و در صورت وجود 
تا برای شرایط خاص و بارهای ترافیکی خاص استفاده  کنار گذر )مسیری در مجاورت تونل احداث می شود 

گردد( ترافیک از این مسیر عبور داده شود. 

به نظر شما دلیل اهمیت میزان روشنایی در ورودی و خروجی تونل چیست؟ 
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راه انحرافی )دسترسی موقت(
در بعضی از کارگاه ها ممکن است الزم باشد راه به طور کامل بسته شده و یک راه انحرافی )دسترسی موقت( 
ایجاد گردد. در این صورت  باید ضمن مشورت با ناظر مربوطه در کارگاه، به منظور حفظ ایمنی استفاده کنندگان 
از راه و جریان روان و ایمن ترافیک، اقدامات الزم پیش بینی شود. راه انحرافی با ورودی و خروجی های مناسب 
باید باتوجه به شرایط موجود محل و بر مبنای مطالعات مهندسی ایجاد نمود. در همین راستا ضرورت دارد با 
استفاده از عالئم هشداردهنده و اطالعاتی، استفاده کنندگان از راه و رانندگان را از مسدود شدن مسیر موجود 

و ادامه حرکت از طریق راه انحرافی آگاه کرد. 

کارگاه های سیار و کارهای کوچک
این نوع از عملیات شامل کارهای سیار و کارهای کوچکی است که با یک یا چند وسیله نقلیه انجام می شود 
قنوها  تنظیم  و  کردن  پاک  مانند  می باشد.  کار  انجام  طی  در  کوتاه  توقف های  و  حرکت  دارای  که  به طوری 
)مسیر های خاکی یا بتنی هدایت آب در حاشیه راه(، مرمت شانه ها )قسمت خاکی یا آسفالتی که بالفاصله 
بعد از سواره رو قرار دارد(، تسطیح و موج تراشی آسفالت، برف روبی، ریزش برداری، نمک پاشی، خط کشی 
باید رعایت  با عبور ترافیک صورت می گیرد. در چنین شرایطی موارد زیر  و.... که عملیات اجرایی هم زمان 

شود:
ـ وسایل نقلیه باید به گونه ای رنگ شده باشند که به خوبی قابل رؤیت باشند و دارای حداقل یک چراغ کهربایی 
)زرد( چشمک زن بر روی سقف باشند. در جهتی که وسایل نقلیه به آنها نزدیک می شوند دارای یک تابلوی »از 

راست برانید« یا »از چپ برانید« باشند.

ـ سمت عبور را برای رانندگان مشخص کنند.

پرچم دار
در صورتی که قبل از شروع محوطه کاری از عالئم پیش آگاهی مطابق با استاندارد 7ـ267 استفاده نشده باشد، 
باید در فاصله 60 تا 90 متری قبل از شروع محوطه کاری  ایستگاه های پرچم داری و عالئم »ایست/آهسته« 
استقرار یابند تا رانندگان قبل از رسیدن به محوطه کاری زمان کافی برای کاهش سرعت و تطبیق با شرایط محیطی 
را داشته باشند. این فاصله به سرعت وسایل نقلیه در نزدیک شدن به محل و شرایط فیزیکی موجود بستگی دارد. 
در هرصورت محل استقرار پرچم دار باید حداقل از فاصله 100 متری برای ترافیک عبوری تحت کنترل، قابل 
دیدن باشد. چنانچه در منطقه کاری و به دلیل وجود موانع طبیعی و یا قوس ها و یا شیب های تند، فاصله دید کمتر 
از 100 متر باشد، باید با افزایش فاصله ایستگاه از محوطه کاری، حداقل فاصله دید 100 متر را برای ترافیک 

عبوری که به محوطه کاری نزدیک می شود، تأمین کرد. 

پرچم دار )متصدی عالمت ایست/آهسته( می بایست به صورت واضح و آشکار توسط تمامی رانندگان جهت 
مجاز حرکت، قابل دیدن باشد، به همین خاطر پرچم دار باید به تنهایی بایستد و از تجمع کارگران در اطراف او 

جلوگیری شود.
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باشد در غیر  تأمین شده  به صورت کامل  ابتدای محوطه کارگاهی  ایمنی پرچم دار در  باید توجه داشت که 
این صورت ممکن است وسایل نقلیه با او برخورد کرده و باعث جراحت و یا فوت او شود. استفاده از روبات به 
جای پرچم دار یکی از روش های جایگزین برای حفظ جان و سالمتی این افراد است اما نباید روبات مذکور به 

شکل یک انسان واقعی باشد.
پرچم داری به عنوان یک روش در کنترل موقت ترافیک در راه ها، باید توسط افراد آموزش دیده ای که دارای 
صالحیت های الزم هستند، انجام شود. برخورداری از وضعیت جسمانی )خصوصًا دید و شنوایی مطلوب( از 

جمله موارد مهمی است که در گزینش و به کارگیری پرچم دار، باید مدنظر قرارگیرد. 
رنگ لباس پرچم دار باید زرد و یا نارنجی فلورسنت بوده و چنانچه در ساعات شب و یا مواقعی که به لحاظ 
شرایط جوی، محدودیت دید وجود دارد، باید این لباس دارای نوارهای منعکس کننده نور )شبرنگ( به عرض 

حداقل پنج سانتی متر باشد. 

شکل  22ـ نحوه عالمت دادن با پرچم و عالئم )ایست/آهسته(

عالمت
توقف ترافیک

عالمت
حرکت ترافیک

عالمت 
هشدار )کاهش سرعت(

ایست
 STOP

آهسته
SLOW

آهسته
SLOW
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نحوه عالمت دادن با پرچم
برای هدایت ترافیک با استفاده از پرچم به صورت زیر عمل می شود )شکل 22(:

امتداد شانه خود  در  را  پرچم  میله  است،  ترافیک  به  رو  که  در حالتی  باید  پرچم دار  ترافیک،  توقف  برای  1ـ  
به صورت افقی نگه دارد به نحوی که تمام سطح پرچم از زیر میله آویزان بوده و قابل رویت باشد، هم چنین برای 
تأکید بیشتر، پرچم دار باید دست آزاد خود را بلند کرده و کف دست را به طرف وسایل نقلیه مقابل که قصد 

توقف آنها را دارد، نگهدارد.

2ـ برای کاهش سرعت یا اعالم هشدار به وسایل نقلیه، پرچم دار باید در حالتی که رو به ترافیک ایستاده است، 
پرچم را به آرامی حرکت دهد. در این حالت، پرچم دار )بدون اینکه دست و بازوی خود را از حالت افقی باالتر 

ببرد( پرچم را از سطح شانه مستقیم رو به پایین حرکت دهد. 

3ـ برای شروع به حرکت و عبور وسایل نقلیه، پرچم دار باید در حالتی که رو به ترافیک ایستاده است و پرچم را 
پایین گرفته، با دست دیگر به ترافیک دستور حرکت بدهد. 

4ـ پرچم باید به رنگ قرمز و ابعاد حداقل 70×70 سانتی متر تهیه شده و به میله ای به طول 90 سانتی متر 
به حالت عمودی قرارگیرد. پرچم  باد،  متصل گردد که درصورت وزش 

چک لیست کنترل اقدامات الزم برای ایمن سازی محوطه عملیات
در کارگاه های از پیش تعریف شده برای اطمینان از انجام اقدامات الزم برای ایمن سازی محدوده کارگاه بهتر 
است چک لیستی از قبل تهیه و مطابق با آن کارگاه را کنترل کرد. در این چک لیست می توان مواردی همانند 

زیر را بررسی و تعیین نمود:

الف. قبل از شروع کار: قبل از شروع کار موضوعاتی همانند موارد زیر را باید کنترل کرد:
ـ آیا طرحی دارید که چگونه محل کار را عالئم گذاری و محافظت کنید؟

ـ آیا موافقت و هماهنگی های الزم با ادارات مسئول و مرتبط با پروژه در منطقه را گرفته اید؟
ـ آیا پلیس راه مربوطه را از زمان اجرای کار مطلع کرده اید؟

ـ آیا همه مأموران و کارگران، لباسی که به خوبی دیده شود، پوشیده اند؟
ـ محل مناسب برای نصب اولین تابلوی اخطاری کجاست؟

ـ چه نوع عالمت هایی در محل کار الزم است؟
ـ طول ناحیه انحراف مسیر چقدر است ؟

ـ چه تعداد مخروط ایمنی ترافیکی و چراغ الزم است؟
ـ آیا عالئم گمراه کننده ثابت، پوشانده شده اند؟
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ب. در هنگام انجام کار: در زمان اجرای عملیات موضوعاتی مانند موارد زیر باید کنترل شود:
ـ اگر شرایط تغییرکرده است آیا عالئم، مخروط ها و چراغ ها را به طور مناسب تغییر داده اید؟

ـ آیا عالئم، مخروط ها و چراغ ها به طور منظم تمیز، نگهداری و جای گذاری شده اند؟
ـ آیا مسئوالن امور ترافیکی، شرایط محیطی )عالئم گذاری با توجه به شرایط و زمان کاری( را اصالح نموده اند؟

ـ هنگام تغییر در کنترل ترافیک در شب و پایان هفته، آیا عالئم اخطاری تغییر کرده اند؟
ـ آیا نظم و کنترل ترافیک بررسی شده و در جهت کاهش تأخیرات اقدامی صورت گرفته است؟

ـ آیا محل کار برای شب هنگام به طور کافی و مناسب عالمت گذاری، محافظت و روشن شده است؟
ـ آیا گل و الی و لجن سطح جاده و محل کار تمیز شده است؟

ج. هنگامی که کار تمام شده و قبل از ترک محل کار: پس از اتمام عملیات و قبل از ترک محل عملیات، 
موارد زیر را باید کنترل کرد:

ـ آیا تمام عالئم، مخروط های ترافیکی و چراغ ها جمع آوری شده اند؟
ـ آیا تمام عالئم ثابت به حالت اولیه برگشته اند؟

ـ آیا اتمام کار به ادارات مربوطه و پلیس راه اطالع رسانی شده است؟
ـ آیا گل و الی و لجن سطح جاده در محل کار تمیز شده است؟

فعالیت 
پس از مطالعه نشریه 7ـ267، یک کارگاه عملیاتی در کارگاه هنرستان ایجاد کنید. یک مسیر سه خطه کارگاهی

تهیه و اجرا  را  ایمنی موردنیاز  با قراردادن موانع در قسمت های مختلف، طرح عالئم  و  مشخص نموده 
نمایید. 

نمونه هایی از روش ایمن سازی محدوده کارگاهی
در ادامه انواع عالئم اخطاری و انتظامی مورداستفاده در عملیات اجرایی و کنترل موقت ترافیک به همراه 

ارائه شده است. نمونه هایی از طرح های ایمن سازی محوطه های کارگاهی مختلف 

توضیحات عالمت ردیف

جاده در دست تعمیر 1

راه باریک می شود 2

راه از سمت راست باریک می شود 3

جدول 4ـ نمونه عالئم ایمن سازی محوطه های کارگاهی
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توضیحات عالمت ردیف

راه از سمت چپ باریک می شود. 4

پایان راه با جداکننده وسط 5

انتقال مسیر ترافیک در راه با جداکننده وسط 6

حرکت وسایل نقلیه از در جهت )راه دوطرفه( 7

مسیرمیانی در یک راه سه خطه بدون جداکننده  
وسط بسته است. 8

خط کناری در یک راه شش خطه باجداکننده وسط 
بسته است. 9

جاده لغزنده 10

پرتاب سنگ 11

راه ناهموار )دست انداز( 12

ارتفاع محدود 13

به چراغ راهنمایی نزدیک می شوید. 14

خطرات دیگر
توجه شود این عالمت بایستی همیشه با یک صفحه 
متمم که نمایش گر طبیعت خطر است، همراه باشد.

15

 ادامه جدول 4ـ نمونه عالئم ایمن سازی محوطه های کارگاهی
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جدول 5  ـ انواع عالئم اخطاری مورد استفاده در عملیات اجرایی و کنترل موقت ترافیک

توضیحات عالمت ردیف

مخروط ایمنی 16

تغییر جهت سریع 17

مسیر مسدود 18

توضیحات عالمت ردیف

عالمت موقت »ایست« 1

عالمت موقت »آهسته« 2

از راست برانید 3

از چپ برانید 4

فقط گردش به راست 5

به »فقط گردش به راست« نزدیک می شوید 6

عبور از هر دو طرف 7

عبور وسایل نقلیه با عرض بیش از مقدار 
داده شده ممنوع نشان  8

 ادامه جدول 4ـ نمونه عالئم ایمن سازی محوطه های کارگاهی
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توضیحات عالمت ردیف

عبور وسایل نقلیه باارتفاع بیش از مقدار 
نشان  داده شده ممنوع 9

حق تقدم عبور باوسیله نقلیه مقابل است 10

حق تقدم عبور باشماست 11

گردش به چپ ممنوع 12

گردش به راست ممنوع 13

دور زدن ممنوع 14

سبقت ممنوع 15

حداکثر سرعت مجاز 80 کیلومتر در ساعت 16

حداکثر سرعت مجاز 60 کیلومتر در ساعت 17

ورود ممنوع 18

جدول 6  ـ انواع عالئم انتظامی )بازدارنده و حکم کننده( مورد استفاده در عملیات اجرایی و کنترل موقت ترافیک
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رجوع به جدول 6-5 رجوع به جدول 8-5

رجوع به جدول 8-5

رجوع به جدول 7-5

رجوع به جدول 6-5

رجوع به جدول 7-5

شکل  23ـ طرح عالئم گذاری برای کنترل ترافیک به وسیله عالئم گردان )آهسته/ ایست( در یک راه دو خطه که یک خط آن بسته است. 

شکل 24ـ طرح عالئم گذاری در یک راه سه خطه بدون جداکننده وسط که خط میانی آن بسته است. 
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k = طول منطقه كارى
M= طول محوطة كارى (به جدول(1-2) مراجعه شود)

D = طول ناحيه هشدار اوليه(فاصله اولين عالمت تا كارهاى راهدارى و راهسازى به جدول (5-8) مراجعه شود)
T = ناحيه انتقال (طول مخروط محافظ كارى) به جدول (5-6) مراجعه شود

L = طول محدوده آزاد (به جدول(1-1)مراجعه شود)
S = عرض محدوده آزاد(به جدول (1-1)مراجعه شود)

E = فاصله نصب عالمت پايان كارهاى راهدارى و راهسازى (به جدول(5-7)مراجعه شود)

45

D

T

M

S

L

300 متر400 متر600 متر800 متر

پايان

براست برانيد
Keep Right

End

300 m 400 m 600 m 800 m

شکل 25ـ طرح عالئم گذاری در یک راه شریانی چهار خطه با جداکننده وسط که یک خط کناری آن بسته است. 

شکل  26ـ طرح عالئم گذاری در یک راه شریانی شش خطه با جداکننده وسط که یک خط کناری آن بسته است. 
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150متر150متر150متر

800متر

800متر

200متر
150متر 300متر

200متر

150متر

150متر رجوع به جدول 6-5

رجوع به جدول 8-5

طول محدوده آزاد
رجوع به جدول 5-6رجوع به جدول(1-1)

رجوع به 
جدول 6-5

رجوع به 
جدول 7-5

رجوع به 
جدول 6-5

رجوع به 
جدول 6-5

رجوع به 
جدول 8-5

رجوع به جدول 7-5

جهت حركت

جهت حركت جهت حركت

شکل 27 ـ طرح عالئم گذاری راه انحرافی )راه دسترسی موقت( در یک راه شش خطه

شکل 28 ـ طرح عالئم گذاری در یک راه شریانی شش خطه با جداکننده وسط که سه خط آن بسته است. 

رجوع به جدول 8-5

رجوع به جدول 8-5

رجوع به جدول 6-5
رجوع به جدول 7-5

رجوع به جدول 7-5

رجوع به جدول 6-5

رجوع به
 جدول 6-5

22 m800 m

400 m300 m

150 m

150 m 150 m

800 m 800 m 300 m

22 m

مخروط های ایمنی در قسمت هایی که با )X( نشان داده شده به فاصله 2/1 متر از هم قرار می گیرند.مخروطهاى ايمنى در قسمتهايى كه با (X) نشان داده شده بفاصله 2/1 متر از هم قرار مى گيرند.
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شکل 29 ـ طرح عالئم گذاری راه انحرافی )راه دسترسی موقت( در یک راه دو خطه

شکل 30ـ طرح عالئم گذاری در تقاطع ها
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چراغ
كهربايى (زرد) چشمك زن

چراغ
كهربايى (زرد) چشمك زن

حداقل عرض قابل عبور
به بند (2-3)مراجعه شود.

(S) حداقل عرض محدوده آزاد
به جدول (1-1) رجوع شود

حداقل 4/5 متر
حداقل 4/5 متر

50 تا 100 متر

سطح كار

كار
ح 

سط
حداكثر 2000 متر

حداكثر 1500 متر

حداقل عرض قابل عبور
به بند(2-3) مراجعه شود

شکل 31ـ طرح عالئم گذاری برای عملیات خط کشی در راه های دوطرفه. 
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پاک سازی سطح راه ها
در اثر وقوع حوادث سطح راه ها معمواًل از موادی همانند خرده شیشه، سنگ ریزه، سنگ های درشت، تخته سنگ، 
گل و الی، موادروغنی و نفتی، قطعات فلزی و... پرشده و شرایط نامناسب و خطرناکی را برای تردد وسایل نقلیه 

به وجود می آورد که باید در اسرع وقت پاک سازی و تمیز گردد. روش هایی که می توان استفاده کرد عبارت اند از: 
ـ  جابه جا کردن سنگ های بزرگ با استفاده از لودر و بلدوزر و یا جرثقیل.

ـ جمع کردن سنگ های درشت و خارج کردن آنها توسط لودر و گریدر. 
ـ جاروکردن سنگ ریزه ها و موادریز با استفاده از جارو های مکانیکی و یا روش دستی.

ـ پخش کردن خاک و مصالح شنی بر روی سطوحی که موادروغنی روی آن را لغزنده کرده است.
ـ شست وشوی سطح های کثیف شده با خاک و چربی خیلی کم با استفاده از ماشین آتش نشانی و یا سیستم های 

شست وشو به وسیله فشار آب ) واتر جت(.
ـ خارج کردن قطعات فلزی و مشابه از سطح راه با استفاده از جرثقیل های کوچک و بزرگ و یا به صورت دستی

فعالیت 
کارگاهی

چه روش های دیگری را برای تمیزکردن سطح جاده می توانید نام ببرید؟ لیستی از مواد ریخته شده در سطح 
راه )همانند:روغن، میلگرد، آجر و مصالح ساختمانی، قطعات و اجزای مختلف باقی مانده از تصادفات و یا 
خودروهای تصادفی و... که به دالیل مختلفی همانند واژگون شدن وسایل نقلیه حمل کننده مواد و مصالح 

بر روی سطح راه ریخته می شود( تهیه کرده و روش تمیزکردن و پاک سازی هرکدام را بنویسید.

ارزشیابی مرحله دوم

نمره
 سطح

 شایستگی
مورد انتظار

استاندارد عملکرد
)شاخص ها، داوری، نمره دهی( نتایج مورد انتظار شرایط عملکرد 

)ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان، …( 
 مراحل
کار ردیف

3

به کارگیری نیروها و تجهیزات 
متناسب با استاندارد ها و 

ایمن سازی محل بر اساس 
استاندارد با استفاده از 

تجهیزات مربوطه

دریافت یا تکمیل 
اطالعات با استفاده 

از روش های 
موجود در پودمان 
و اجرای عملیات 

)به کارگیری نیروها 
و ماشین آالت، 

ایمن سازی محوطه 
و اسکان اضطراری 

افراد( 

عدم انجام موارد 
فوق

گزارش های مردمی  و گشت 
راهداری با اعالم شرایط محلی، 

لیست کامل ماشین آالت و 
تجهیزات و استانداردهای مربوط 

به تجهیزات و ایمن سازی در اختیار 
باشند. 

محل آزمون: کارگاه یا محوطه 
زمان آزمون: 30 الی 45 دقیقه

انجام 
عملیات 
در زمان 

وقوع 
حادثه

1
2

به کارگیری نیروها و 
تجهیزات براساس استاندارد 

و نیاز های اعالم شده و 
ایمن سازی محل به طور 

ناقص انجام شود

1
به کارگیری نیروها و 

تجهیزات بدون توجه به 
نیازها و استانداردها
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اسکان اضطراری 
در برخی از حوادث شرایط به گونه ای است که امکان انتقال افراد گرفتار در حادثه به منطقه ای امن و ادامه 
سفر وجودندارد، همانند برف های شدید و یا سیل هایی که باعث انسداد مسیر می گردد. در چنین مواقعی 
الزم است برای حفظ جان و سالمتی و البته جهت تسریع در انجام عملیات امداد و راهداری، افراد غیر مسئول 
استقرار  به عنوان محل  راهدارخانه ها  امن منتقل کرد. مساجد، مراکز تجمع عمومی و همچنین  به مکانی  را 
موقت در طول راه ها استفاده می شود. )راهدارخانه: مکان های مشخص ساخته شده در طول راه ها می باشند 
که به عنوان محل استقرار نیروهای راهداری و تجهیزات الزم و همچنین اسکان اضطراری افراد در راه مانده 

می شوند.( استفاده 

شکل 32 ـ نمایی از یک راهدارخانه
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مسئولیت پذیری و ایثار الزمه امدادرسانی
کسانی که به عنوان یک امدادرسان )راهدار و یا امدادگر( در سطح راه ها و جامعه تالش و کوشش می کنند 
و گاهی روزها از خانواده خود دور هستند در واقع برای سالمتی و امنیت هم وطنان خود ایثار می کنند و در 
برخی حوادث تا پای جان زحمت می کشند. شهادت افرادی که برای حفظ جان مسافران در زیر بهمن گرفتار 
می شوند و یا برای نجات دیگران از آتش؛ خود را گرفتار می کنند نمونه ای از ایثارگری را در جامعه به نمایش 
می گذارند. از طرف دیگر این افراد دارای اخالق واالی جوانمردی و پاکی می باشند و در شرایط بحران افراد 
درگیر را همچون خانواده خود دانسته و سعی می کنند تا با رعایت مسائل اخالقی و انسانی، امنیت و آرامش 

مسافران را فراهم نمایند. 

ارزشیابی مرحله سوم

نمره
 سطح

 شایستگی
مورد انتظار

استاندارد عملکرد
)شاخص ها، داوری، نمره دهی( نتایج مورد انتظار شرایط عملکرد 

)ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان، …( 
مراحل کار ردیف

3

ارائه گزارش کامل و 
تحلیلی از حادثه و ارائه 

برنامه تعمیر ماشین آالت 
و تأمین مصالح بر اساس 

سناریو تعریف شده

تهیه گزارش 
کامل و مصور و 
تحلیل حادثه و 

برقراری تردد ایمن 
و روان در راه با 

همکاری پلیس و 
برنامه ریزی جهت 
تعمیر ماشین آالت 

و تأمین مصالح

قادر به انجام 
هیچ  یک از 

مواردفوق نباشد

اطالعات مربوط به حادثه افراد 
درگیر و صدمه دیده، تعداد 

ماشین آالت خراب شده و میزان 
خرابی آنها و مصالح مصرفی و نیاز 

به جایگزین در اختیار باشد .
زمان: 45 الی 60 دقیقه 

مکان: سایت

انجام 
اقدامات پس 

از خاتمه 
عملیات 

امدادرسانی

1

2 ارائه گزارش کامل و 
تحلیلی از حادثه

1 ارائه گزارش به صورت 
ناقص
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شرح کار:
ـ به دلیل یک حادثه )نشست یا رانش زمین یک خط/ دو خط/ یک باند از راه تخریب شده است و نیاز به ایمن سازی منطقه جهت 

تردد ایمن و روان باشد. 
ـ به دلیل شرایط جوی و بارش برف در یک مسیر کوهستانی نیاز به برنامه ریزی جهت عملیات برف روبی باشد،  باتوجه به استانداردهای 
تعریف شده برای هنرجو، بایستی چیدمان ماشین آالت،  نیرو و مصالح موردنیاز توسط هنرجو مشخص و برنامه ریزی شود )پالن توسط 

هنرآموز به هنرجو داده شود ( .

استاندارد عملکرد:
 اجرای عملیات ایمن سازی و امدادرسانی در راه بر اساس استاندارد نشریه 267 و دستورالعمل های سازمان راهداری 

شاخص ها:
تعیین مشکل توسط هنرجو بر اساس مدارک ارائه شده و مطالب پودمان 

ارائه راه حل جهت رفع مشکل بر اساس استانداردهای تعریف شده و محتوای کتاب و سناریو ها 
ارائه برنامه و اجرای راه حل بر اساس تعاریف پودمان و سناریو و استاندارد ها )نشریه 267 و دستورالعمل های سازمان راهداری( 

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط: زمان آزمون حدود 2 الی 3 ساعت. آزمون به صورت گروه های 2 الی 3 نفره باشد. مکان آزمون در کارگاه یا محوطه باشد.   

ابزار و تجهیزات:
استانداردها )آیین نامه ها/ همراه هنرجو/ نشریه 267( در اختیار هنرجو باشد. فهرست تجهیزات و ماشین آالت، نیروها، پالن منطقه 

در اختیار هنرجوباشد.

ارزشیابی شایستگی: امدادرسانی

نمره هنرجو حداقل نمره قبولی از 3 مرحله کار ردیف

1 آماده باش 1

2 انجام عملیات در زمان وقوع حادثه 2

1 انجام عملیات پس از وقوع حادثه 3

2

و  محیطی  زیست  توجهات  بهداشت،  ایمنی،  فنی،  غیر  شایستگی های 
نگرش:

 ، متانت  داشتن  مسئولیت پذیری،  محل،  در  به موقع  حضور  و  پشتکار  داشتن  ـ 
صبوری و مردم داری، برخورداری از روحیه کار تیمی

میانگین نمرات

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

معیار شایستگی
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سرویس و نگهداری ناوگان جاده ای
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پودمان2

سرویس و نگهداری ناوگان جاده ای
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مقدمه
امروزه در ساخت ناوگان جاده ای از تکنولوژی های نوین که از پیچیدگی های زیادی برخوردارند بهره می برند و 
به   دلیل دقت و حساسیت باالی این تکنولوژی ها قیمت تمام شده ناوگان جاده ای نیز در حد بسیار باالیی افزایش 
یافته است. با توجه به اینکه این نوع وسایل نقلیه اغلب توسط کشورهای خارجی تولید و به کشور ما وارد می شوند، 
برای خرید آنها هر سال مبالغ هنگفتی ارز  از کشور خارج می شود. بنابراین برای بهره برداری درست و اقتصادی 
از این وسایل نقلیه باید به سرویس و نگهداری آنها توجه ویژه ای مبذول گردد. امید است هنرجویان  عزیز پس از 
گذراندن این پودمان قادر باشند بر اساس شرایط و توصیه های ارائه شده از سوی سازندگان ناوگان جاده ای، برنامه 
زمان بندی مناسبی برای انجام کلیه فعالیت های سرویس و نگهداری وسایل نقلیه مورد نظر را که شامل بازدید، 
تمیز کردن ، تنظیم و در صورت نیاز تعمیر و یا تعویض بعضی از قطعات باشد را تدوین کرده و بر انجام درست و 
به موقع آنها نظارت نمایند. همچنین انتظار می رود با انجام فعالیت های مذکور که موجب افزایش طول عمر وسیله 
نقلیه، کاهش خرابی، افزایش ایمنی عملکرد اجزا و کاهش هزینه های نگهداری وسیله نقلیه می گردد، گامی هر 

چند کوچک در جهت استقالل کشور عزیزمان برداریم.

ساختار عمومی ناوگان جاده ای

ساختار عمومی ناوگان جاده ای شامل سیستم های زیرند:
1ـ  سیستم مولد قدرت 

2ـ  سیستم انتقال قدرت
3ـ  سیستم هیدرولیک

4ـ  سیستم عمل کننده
5ـ  سیستم ترمز

6ـ  سیستم فرمان
7ـ  سیستم کنترل

8ـ  سیستم شاسی و بدنه

هنرجویان زیر نظر هنرآموز نسبت به اهمیت و نقش سرویس و نگهداری وسیله نقلیه در میزان عمر مفید 
وسیله نقلیه  بحث نمایند.

هر یک از هنرجویان دفترچه سرویس و نگهداری وسایل شخصی خود )که به صورت  مکانیکی یا برقی 
کار می کنند مانند ماشین ریش تراش، دوچرخه، چرخ خیاطی و...( یا وسایل خانگی مانند چرخ گوشت، 
ماشین آبمیوه گیری، ماشین لباس شویی و... را به کالس آورده و سرویس های دوره ای هر یک از تجهیزات 

مذکور را برای سایر هنرجویان توضیح دهند.

فعالیت 
کالسی

فعالیت 
کالسی
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برنامه های سرویس و نگهداری سیستم های ناوگان جاده ای

سیستم مولد قدرت
سیستم مولد قدرت، مهم ترین بخش ناوگان جاده ای بوده که وظیفه تأمین نیروی محرکه خودرو را برعهده 
این  نگهداری در  و  برنامه های سرویس  به تشریح ساختار،  به طور اختصار  این سیستم  با  آشنایی  برای  دارد. 

سیستم می پردازیم.

ساختار کلی سیستم مولد قدرت
منبع قدرت و نیروی محرکه در ناوگان جاده ای از نوع موتور دیزل است. موتورهای دیزل از نظر اصول کارکرد 
و ساختار کلی مشابه یکدیگر بوده و شامل اجزایی همچون بدنه موتور، تجهیزات سوخت رسانی، هوا رسانی، 

روغن کاری، خنک کاری، الکتریکی و مکانیزم های اندازه گیری می باشند.

سیستم
مولد قدرت 

سیستم
ترمز

سیستم
 انتقال قدرت     

سیستم
فرمان

سیستم
هیدرولیک

سیستم
کنترل 

سیستم
 عمل کننده 

سیستم روغن کاریسیستم هوارسانیبدنه موتور و متعلقات سیستم الکتریکی سیستم خنک کاریسیستم سوخت رسانی 

سیستم
شاسی و بدنه 

شکل 1ـ ساختار عمومی ناوگان جاده ای

شکل 2ـ اجزای ساختار موتور دیزل

ساختار عمومی ناوگان جاده ای

 سیستم مولد قدرت

در صورتی که وسیله نقلیه جاده ای در کارگاه موجود است، هنر جویان تحت نظارت هنرآموزان با حضور 
در کارگاه، اجزای سیستم های مختلف ناوگان جاده ای را شناسایی و معرفی کنند. در غیر این صورت از 
طریق نمایش فیلم و یا ارائه پاور پوینت و یا پوستر، اجزای هر یک از سیستم های مذکور را شناسایی و 

معرفی نمایند.

فعالیت 
کارگاهی
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بدنه موتور و متعلقات آن
فالیول،  میل لنگ،  شاتون،  پیستون،  سیلندر،  بدنه  سرسیلندر،  سیلندر،  همچون  اجزایی  دارای  موتور  بدنه 

سوپاپ و میل سوپاپ می باشد.
بدنه سیلندر، بزرگ ترین قسمت منفرد یک موتور دیزل را تشکیل می دهد. در شکل 3 نمایی از یک موتور دیزل 

نشان داده شده است. موتور توسط دسته موتور بر روی شاسی خودرو نصب می گردد.

شکل 4ـ نمونه دسته موتور شکل 3 ـ نمایی از یک موتور دیزل

مالحظاتزمان فعالیت سرویس و نگهداریقسمتردیف

دوره اینظافت، بازرسی   و کنترلبدنه موتور1

500 ساعتبازدید و آچارکشیدسته موتور2

جدول 1ـ برنامه سرویس و نگهداری بدنه موتور و متعلقات آن

هنرجویان زیر نظر هنرآموز با حضور در کارگاه به گروه های دو نفره تقسیم شده و پس از تحویل ابزار و 
ملزومات مورد نیاز، فعالیت های سرویس و نگهداری بدنه موتور و دسته موتور، مندرج در جدول 1 را انجام 

دهند.

فعالیت 
کارگاهی

سیستم الکتریکی موتور دیزل

)دینام(،  آلترناتور  مجموعه های  شامل  و  بوده  دیزل  موتور  نیاز  مورد  برق  تأمین  الکتریکی  سیستم  وظیفه 
رگوالتور ولتاژ )آفتامات( یا تنظیم کننده ولتاژ، باتری و استارتر می باشد.

1ـ آلترناتور)دینام(
وظیفه آلترناتور شارژ باتری می باشد. آلترناتورها در سیستم جریان متناوب )AC( عمل 
کرده و حتی در زمانی که موتور در دور آرام می چرخد به عمل شارژ کردن باتری ادامه 

می دهند. شکل 5 اجزای یک دستگاه آلترناتور را نشان می دهد.
شکل 5  ـ ساختمان آلترناتور
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2 ـ رگوالتور ولتاژ )آفتامات(
باتری  ازحد  بیش  تخلیه  و  شارژ  از  به صورتی که  است.  باتری  خروجی  جریان  کنترل  ولتاژ،  رگوالتور  عمل 
جلوگیری می کند. این وسیله زمانی که سرعت چرخش آلترناتور باالست از شارژ بیش از حد باتری و زمانی که 
سرعت چرخش آلترناتور کم است، از سرازیر شدن جریان باتری به طرف آلترناتور جلوگیری می کند. شکل 6 

تصویر چند آفتامات را نشان می دهد.

     شکل 6 ـ چند نوع آفتامات
3ـ باتری 

شیمیایی،  انفعاالت  و  فعل  اثر  در  دستگاه ها  این  می باشند.  الکتروشیمی  مولدهای  کلی  به طور  باتری ها 
انرژی شیمیایی را تبدیل به انرژی الکتریکی می کنند. باتری های امروزی شامل باتری های تر مانند باتری های 
اسیدی ـ باتری های قلیایی)نیکل کادمیم( و باتری های خشک اند. باتری های اسیدی در شرایط جوی سرد 

کمی کند عمل می کنند، ولی باتری های قلیایی کارایی بیشتری در دمای پایین دارند.
شکل زیر نمای چند باتری را نشان می دهد.

شکل 7ـ ساختمان باتری
4ـ استارتر

در شروع کار موتور مخلوط سوخت و هوا و یا هوا از نظر فشار و حرارت برای شرایط احتراق مناسب، مورد 
نیاز است. بنابراین برای دستیابی به این شرایط نیاز به دستگاهی به نام استارتر است تا بتواند، دور موتور را در 
موتورهای بنزینی به 50 تا 60 دور در دقیقه و در موتورهای دیزل به 100 تا 120 دور در دقیقه برساند. دستگاه 
با  شدن  آزاد  و  درگیرشدن  مکانیزم  یک  و  مستقیم  جریان  با  است،  قوی  الکتریکی  موتور  یک  شامل  استارتر 
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دنده فالیول باعث به حرکت درآوردن موتور می گردد. 
مجموعه سیستم مذکور به انضمام یک دستگاه قطع 
دستگاه  می کند،  تغذیه  باتری  از  که  جریان  وصل  و 

استارتر را تشکیل می دهد.
نشان  را  استارتر  دستگاه  یک  اجزای  مقابل  شکل 

می دهد.

سرویس و نگهداری اجزای سیستم الکتریکی

سرویس و نگهداری باتری
ممکن  که  اشکاالتی  هستند.  دیزل  موتورهای  الکتریکی  سیستم  در  مجموعه  پذیرترین  آسیب  باتری ها 
باتری، خوردگی ترمینال ها، نقص در مواد  از: فرسودگی کابل های  باتری ها بروز کند، عبارت است  است در 
نگهدارنده  پیچ های  شل شدن  باتری،  روی  بر  غبار  و  گرد  نشستن  باتری،  آب  کردن  سرریز  آب بندی کننده، 
باتری، ایجاد ترک در درپوش باتری، خوردگی رابط خانه های باتری، کمبود الکترولیت و ترک در پوسته باتری.

براساس اشکاالت ده گانه فوق، برنامه سرویس و نگهداری باتری ها به شرح زیر پیشنهاد می گردد:

باتری کنترل کنید.  بازنمودن درپوش های  باتری را ضمن  سطح آب  باتری:  1ـ ترمیم میزان کسری آب 
میزان کسری آب باتری را تا حدود یک و نیم سانتی متر باالتر از صفحات سربی افزایش دهید. افزودن آب باتری 
)بیش از میزان ذکر شده( موجب می شود تا در موقع شارژ باتری، آب های اضافه بیرون ریخته و باتری به طور 
کامل شارژ نگردد که این موضوع سبب کاهش عمر باتری می شود. برای ترمیم آب باتری از آب باتری استاندارد 

استفاده کنید. در صورت عدم دسترسی به آب باتری، می توانید از آب آشامیدنی استفاده کنید.

2ـ کنترل باز بودن سوراخ تهویه موجود بر روی 
درپوش های باتری: سازندگان باتری سوراخ کوچکی 
را بر روی درپوش های باتری تعبیه نموده اند تا گازهایی 
که در اثر فعل و انفعاالت شیمیایی در داخل باتری ایجاد 
می گردد، از آنجا خارج شود. پس الزم است به صورت 
مورد  درپوش ها  روی  تهویه  سوراخ  بودن  باز  دوره ای 

بازدید قرار گیرد. )شکل 9(
شکل 9ـ سوراخ درپوش های  باتری و گریسکاری قطب های باتری

شکل 8ـ اجزای دستگاه استارتر

سوراخ 
درپوش باتری

3ـ تمیز کردن کابل ها : الزم است کابل های باتری نیز به صورت دوره ای از نظر تمیز بودن مورد بازدید قرار 
گرفته تا از فرسوده شدن آنها جلوگیری شود.
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4ـ کنترل محکم بودن کابل و بست: کابل و بست هر دو قطب مثبت و منفی باتری را از نظر محکم بودن 
کنترل کنید. شل بودن اتصاالت موجب عدم انتقال کامل جریان برق و بروز اشکال در هنگام روشن شدن موتور 
می گردد. درصورت شل بودن، اتصاالت می بایست به کمک آچار مناسب محکم شوند. از به کاربردن انبردست 

و یا ضربه زدن به اتصاالت که باعث آسیب رساندن به قطب ها می شود خودداری گردد.

بست  و  قطب  دور  ناحیه  تا  است  الزم  سرقطب ها  در  خوردگی  ایجاد  از  جلوگیری  برای  گریس کاری:  5 ـ 
گریس کاری گردد. نکته حائز اهمیت عدم باقی ماندن گریس اضافی بین قطب و بست می باشد.

هنرجویان زیر نظر هنرآموز در مورد روش های تشخیص قطب های )مثبت و منفی( باتری بحث کنند. 
)حداقل 4 روش را معرفی کنند.(

فعالیت
کالسی

6ـ کنترل نشتی: بدنه باتری ها به صورت هفتگی از نظر وجود ترک و نشت آب باتری کنترل شود. درصورت 
وجود نشت در اولین زمان ممکن نسبت به رفع نشتی و مرمت پوسته اقدام گردد.

7ـ اندازه گیری میزان شارژ باتری: باتری خودرو می بایست همیشه درحالت شارژ کامل باشد. بنابراین الزم 
است تا میزان شارژ باتری به صورت دوره ای اندازه گیری شود. 

برای اندازه گیری میزان شارژ  باتری یک قطره از الکترولیت داخل باتری را بر روی قسمت منشور دستگاه قرار 
داده، بالفاصله وضعیت شارژ آن را از داخل چشمی مشاهده نمایید. شکل 10 روش اندازه گیری الکترولیت 

باتری را نشان می دهد.

شکل 10ـ اندازه گیری الکترولیت باتری
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سرویس و نگهداری باتری در فصل سرما

از  باتری کاماًلشارژ شده، یک سوم  همان گونه که در شکل 11 نشان داده شده، در دمای صفر درجه، یک 
قدرت چرخاندن موتور را از دست می دهد و در دمای17ـ درجه سانتیگراد زیر صفر فقط 29 درصد قدرت خود 

را دارا خواهد بود.

    شکل 11ـ  میزان قدرت باتری برای استارت در دمای کاری مختلف

برای اطمینان از کافی بودن قدرت باتری در فصل زمستان الزم است تا الکترولیت باتری توسط دستگاه مخصوص 
اندازه گیری گردد و باتری همیشه در حالت شارژ باشد تا احتمال یخ زدن و ترکیدن باتری پیش نیاید. )شکل 11(

هنرجویان زیر نظر هنرآموز درباره تفاوت دینام با آلترناتور با هم بحث و تبادل نظر کنند.    فعالیت 
کالسی

سرویس و نگهداری آلترناتور)دینام(

بنابراین الزم  دارند.  قرار  پوسیدگی  و  در معرض خوردگی  مربوطه  و سیم های  آلترناتور  ترمینال های خروجی 
است:

قرار  بازدید  مورد  مناسب  اتصال  عدم  و  خوردگی  از  نظر  آلترناتور  خروجی  ترمینال های  دوره ای  به صورت  1ـ 
گیرند.

2ـ سیم های مربوط به آلترناتور نیز از نظر پوسیدگی یا قطع داخلی بررسی شوند.

100% +25

1/7

2/5

3/5

-17

-30

065%

%

30%

29

قدرت باتری برای استارتمقاومت موتور در برابر استارت
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روش صحیح استفاده از باتری کمکی

با استفاده از باتری کمکی می توان موتوری را که به دلیل ضعف در باتری وسیله نقلیه به سختی روشن می شود 
را روشن کرد. مراحل اتصال عبارت است از :

1ـ ابتدا وسیله نقلیه کمکی به وسیله نقلیه مورد نظر ) وسیله نقلیه معیوب( نزدیک شود.
2ـ کلیه چراغ ها و تجهیزات برقی و موتور هر دو وسیله نقلیه خاموش شود.

3ـ انتهای هر یک از طرفین کابل قرمز به قطب مثبت باتری هر دو وسیله نقلیه متصل گردد.
4ـ سپس انتهای هر یک از طرفین کابل مشکی به قطب منفی هر دو وسیله نقلیه متصل گردد.

5ـ موتور را بعد از اتصال کابل کمکی استارت بزنید.
6ـ موتور را در وضعیت کارکردن درجا قرار داده و اتصال کابل کمکی مشکی را قطع کنید، سپس اتصال کابل 

کمکی قرمز را قطع نمایید.
7ـ برای شارژ کامل باتری با وسیله نقلیه موردنظر رانندگی کنید.

1ـ کابل مشکی منفی  2ـ کابل قرمز مثبت

شکل 12ـ استفاده از باتری کمکی

هنرجویان با حضور در کارگاه و تقسیم به گروه های دو نفره با استفاده از باتری کمکی خودرویی که باتری 
آن تخلیه شده را روشن نمایند.

فعالیت 
کارگاهی

سرویس و نگهداری تسمه

در صورتی که کشش تسمۀ آلترناتورکم باشد، آلترناتور، انرژی الکتریکی کافی برای شارژ باتری مهیا نخواهد کرد. 
در نتیجه باتری به طور صحیح شارژ نشده و عمر آن کاهش می یابد. کشش زیاد تسمه نیز باعث فرسایش سریع 
بلبرینگ ها و یا بوش های آلترناتور )دینام( و واتر پمپ و کاهش عمر خود تسمه می گردد. از طرف دیگر نباید تسمه 
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به گریس یا روغن آغشته شود. تسمه آغشته به گریس سبب نرم شدن الستیک تسمه، بکسوات و صدمه دیدن 
تسمه می گردد. از این رو الزم است برای جلوگیری از فرسودگی تسمه آلترناتور )دینام( نسبت به اجرای برنامه 

زیر اقدام گردد:
تمیز بودن تسمه آلترناتور و تنظیم بودن میزان کشش و سالم بودن آن در فواصل زمانی منظم کنترل، در شکل 

زیر نشان داده شده است. 

شکل 13ـ سرویس و نگهداری تسمه پروانه در موتور شامل بازرسی تسمه، کنترل میزان کشش تسمه و نحوۀ تنظیم آن

         تنظیم کردن میزان کشش تسمه                               کنترل میزان کشش تسمه                                            بازرسی تسمه

الزم است به صورت دوره ای نسبت به بازنمودن آلترناتور، سرویس مجموعه و کنترل جاروبک آن اقدام شود. در 
صورت موجود بودن آلترناتور یدک می توان به صورت دوره ای آلترناتور روی خودرو را با آلترناتور سرویس شده 

تعویض کرد تا کمترین زمان توقف برای سرویس صرف گردد.

سرویس و نگهداری سیم ها و اتصاالت برقی

سیم ها و اتصاالت با گذشت زمان در اثر اصطکاک، ساییدگی و نیز آلوده شدن به گریس، روغن، رطوبت و یا 
اسید، فرسوده می شود. برای جلوگیری از این مشکل باید در سرویس های شش ماهه، کلیه اتصاالت برقی و  

سیم ها و کانکتورها را از نظر خوردگی و زنگ زدگی و شل بودن اتصاالت، بازرسی شوند.
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زمان اجرافعالیت سرویس و نگهداریمجموعهردیف

1

باتری

دوره ایترمیم میزان کسری آب باتری

دوره ایکنترل باز بودن سوراخ درپوش باتری2

دوره اینظافت بدنه باتری و کابل ها3

دوره ایکنترل محکم بودن بست ها4

دوره ایگریس کاری ناحیه دور قطب و بست5

دوره ایکنترل نشتی در بدنه باتری6

دوره ایاندازه گیری میزان شارژ باتری7

دوره ایبازدید استارت و اتوماتیک آناستارتر8

9

آلترناتور

دوره ایبازدید آلترناتور 

دوره ایکنترل تمیز بودن و تنظیم بودن کشش تسمه10

دوره ایبازدید ترمینال های خروجی و سیم ها11

12

سیم ها و اتصاالت

دوره ایبازدید اتصاالت برقی و سیم ها

دوره اینظافت سیم ها و کانکتورها13

دوره ایآچارکشی اتصاالت شل14

جدول  2ـ  برنامه سرویس و نگهداری سیستم الکتریکی

هنرجویان با حضور در کارگاه و تقسیم به گروه های دو نفره کلیه فعالیت های سرویس و نگهداری مربوط 
به باتری مندرج در جدول 2 را انجام دهند.

فعالیت 
کارگاهی

سیستم هوا رسانی در یک موتور دیزل

سیستم هوا رسانی برای آماده سازی هوا برای احتراق، تخلیه سیلندر، خنک کردن و تهویه کارتر به کار می رود. 
اجزاء اصلی سیستم هوا عبارت اند از: صافی هوا، توربوشارژر و لوله ها. 
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1ـ صافی هوا: ادامه عمل موتور با هوای همراه با گرد و غبار خسارت های فراوانی به موتور وارد خواهد کرد. 
فیلترهوا نهایت ایمنی را برای موتور در مقابل گرد و غبار و دیگر آلودگی های هوا فراهم می کند. انواع اصلی 

فیلترهای هوا شامل فیلترهوای روغنی و فیلتر هوای خشک می باشند. 

صافی هوای روغنی: در این نوع فیلتر، هوا با سرعت به سطح روغن مخزن فیلتر برخورد نموده و مسیر خود را 
تغییر می دهد. بیشتر ذرات گرد و غبار به علت تغییر ناگهانی مسیر عبور هوا در سطح روغن باقی می مانند. هوا 
پس از تغییر مسیر از یک صافی با الیاف ریز دانه عبور می کند. بدین ترتیب هوا در دو مرحله تصفیه می گردد. 

در شکل 14 سیستم هوا رسانی موتورهای دیزل با صافی روغنی نشان داده شده است.

 شکل 14ـ فیلتر هوای روغنی و مکانیزم تصفیه هوا در موتورهای دیزلی

                              یک نمونه فیلتر هوای روغنی                                                                        مکانیزم تصفیه هوا توسط فیلتر هوای روغنی

سرویس و نگهداری صافی هوای روغنی
روغن موجود در صافی هوای روغنی )شکل 15( بسته 
به نوع کار پس از مدتی کثیف، غلیظ و سیاه می شود 
کرد. برای این کار  آن اقدام  تعویض  به  نسبت  باید  که 
قاب فیلتر را باز کرده، به وسیله گازوئیل فیلتر هواکش 
و  نموده  خالی  را  محفظه  روغن  و  شستشو  را  روغنی 
روغن  نوع  از  تمیز  روغن  شده  تعیین  محل  تا  مجددًا 
مورد استفاده در موتور پر کرده و در آن را ببندید. فقط 
در موقع خرابی و سوراخ شدن فیلتر آن را تعویض کنید، 
دوره زمانی سرویس صافی هوا بسته به شرایط محیطی 
متغیر بوده و درحالت عادی به صورت هفتگی توصیه 

می گردد.

  ورود هوای آلوده 

 خروج هوای تمیز    

شکل 15ـ سرویس صافی روغنی 
بست فنری    
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سرویس و نگهداری صافی هوای خشک
در هر 5000 کیلومتر )در محیط های پر از گرد و غبار هر 4000 کیلومتر( و یا هر زمان که چراغ هشدار مسدود 
به  نیاز  )بیرونی(  اصلی  فیلتر  فقط  عادی  در حالت  بازدید شود.  هوا   باید صافی  روشن شد  هوا  فیلتر  شدن 
تمیزکاری دارد و فیلتر اطمینان )داخلی( را فقط باید تعویض کرد. هر 30000 کیلومتر کارکرد و یا پس از شش 

بار تمیزکردن فیلتر اصلی، می بایست فیلتر اصلی و فیلتر اطمینان به طور همزمان تعویض شوند.

شکل 16ـ یک نمونه فیلتر هوای خشک

هنرجویان  زیر نظر هنرآموز خود در خصوص کیفیت صافی های خشک و روغنی بحث و تبادل نظر کنند.   فعالیت
 کالسی

روش تمیز کردن فیلتر هوای خشک
فیلتر اصلی را با هوای خشک ابتدا از داخل به صورت 
از  دوباره  و  خارج  از  سپس  پایین،  به  باال  از  و  خطی 
المپ  نور  توسط  را  فیلتر  بعد  کنید.  بادگیری  داخل 
بازدید کنید. پیش از بستن فیلتر از سالم بودن مهره 
خروسکی و درپوش فیلتر اطمینان حاصل کنید. در 
شکل 16 یک نمونه صافی هوای خشک نشان داده 

است. شده 

جدول 3ـ برنامه سرویس و نگهداری سیستم هوا رسانی موتور دیزل

مجموعه ردیف
شرح فعالیت سرویس و 

نگهداری 
مالحظات زمان مجری

1
صافی هوای 

روغنی
سرویس مجموعه صافی و تعویض 

یا با توجه به هفتگی راننده خودروروغن آن 
شرایط کار و با 
تشخیص راننده 

خودرو 

2
صافی هوای 

خشک

بعد از روشن شدن چراغ راننده خودرو سرویس صافی اصلی 
اندیکاتور صافی 

پس از شش بار تمیز راننده خودروتعویض صافی اصلی و صافی ایمنی 
کردن صافی اصلی 

لوله ها و اتصاالت 3
بازدید و اطمینان از سالمت و 
تمیزی کلیه لوله ها، شیلنگ ها، 

بست و اتصاالت سیستم هوارسانی 
در صورت نیازدوره ای راننده خودرو 
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و  ابزار، مواد  از تحویل گرفتن  با حضور در کارگاه، به گروه های دو نفره تقسیم شده و پس   هنرجویان 
ملزومات مورد نیاز فعالیت های سرویس و نگهداری مربوط به صافی هوای روغنی و صافی هوای خشک 

فعالیت های 1 تا 3 مندرج در جدول 3 را انجام دهند.

فعالیت 
کارگاهی

سیستم خنک کاری موتور دیزل

حدود 20 تا 30 درصد از انرژی تولید شده در موتورهای احتراق داخلی، به کار مفید تبدیل و بقیه به صورت گرما 
ظاهر می شود. گرمای ایجاد شده می تواند سبب ذوب و تغییر شکل فلزات گردد. در عمل حدود 60 درصد این 
گرما از طریق سیستم روانکاری موتور و گازهای خروجی از اگزوز دفع می شود. به منظور کنترل دمای موتور و حفظ 

راندمان و افزایش عمر مفید آن سیستم خنک کننده ای برای موتورها طراحی و نصب میگردد.
درجه حرارت مناسب برای کارکرد موتورهای احتراق داخلی بین 80 تا 90 درجه سانتیگراد است.

اجزای سیستم خنک کاری
یک سیستم خنک کاری خودروهای تجاری شامل رادیاتور، واتر پمپ، ترموستات،  فیلتر آب  و کولر روغن می باشد.

سرویس و نگهداری اجزای سیستم خنک کننده
برنامه های سرویس و نگهداری اجزای سیستم خنک کننده موتور به شرح زیر است:

500 تا 1000 ساعت  از  باید بعد  قسمت های خارجی رادیاتور  1ـ نظافت قسمت های خارجی رادیاتور: 
کار مورد بازرسی قرار گرفته و درصورت نیاز به کمک آب گرم و مواد صابونی شستشو شود تا عبور هوا از میان 

پره های رادیاتور بهتر صورت گیرد.

ـ ترمیم میزان سیال خنک کننده موجود در سیستم :   سطح سیال خنک کننده باید روزانه قبل از استارت  2
بازدید و در صورت نیاز ترمیم گردد. الزم به ذکر است که بیشتر رادیاتورهای امروزی دارای شاخص میزان آب 
باشد. در غیر  از شاخص مربوطه  باالتر  نباید میزان آب موجود  و تحت هیچ شرایطی  زیر(   می باشند )شکل 
در  و  گردد.  رادیاتور  و  لوله ها  شدن  سوراخ  موجب  است  ممکن  سیستم،  دمای  افزایش  بر  عالوه  صورت  این 
صورت نیاز، ترمیم میزان آب رادیاتور باید پس از سرد شدن موتور انجام گیرد. در شکل 17 روش بازدید میزان 

آب رادیاتور نشان داده شده است.

 سطح آب رادیاتور

 سطح آب حدود 1 سانتی متر 
پایین تر از دهنه رادیاتور باشد. شکل 17ـ بازدید میزان آب رادیاتور   
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3ـ نظافت محافظ پروانه و شبکه رادیاتور: محافظ پروانه و شبکه رادیاتور را به کمک فشار آب و یا هوای 
فشرده تمیز کنید. انباشته شدن هرگونه برگ، الشه حشرات و گل و الی بر روی تیغه های پروانه و یا بر روی شبکه 

رادیاتور باعث کاهش کارایی پروانه خنک کاری می گردد.

4ـ گریس کاری پولی پروانه و هرزگرد کشش تسمه پروانه: گریس کاری پولی پروانه و هرزگرد کشش 
پنج پمپ،  تا  به هرگریس خور چهار  انجام دهید.  آنها  بر روی  ناحیه گریس خورهای موجود  از  را  پروانه  تسمه 
گریس تزریق کنید. یاتاقان ها بدون گریس گیرپاژ کرده و در نتیجه پروانه خنک کاری قادر به چرخش نبوده و 

سبب داغ کردن موتور خودرو می گردد.
  

5 ـ کنترل نشتی: الزم است در دوره های زمانی مشخص نسبت به کنترل عدم وجود نشتی در رادیاتور، واتر 
پمپ، شیلنگ ها و اتصاالت الستیکی اقدام گردد.

6 ـ تسمه پروانه: تسمه پروانه سیستم خنک کاری باید از نظر تمیزی و میزان کشش مورد بازدید قرار گیرد. 
گردد. شل  تعویض  و درصورت فرسودگی  تنظیم  و  کنترل  آن  خالصی  میزان  باید  پروانه  تسمه  بررسی  هنگام 
بودن تسمه باعث لغزش و سفت بودن بیش ازحد آن باعث زیان دیدن موتور خواهد شد. کشش تسمه را طوری 
تنظیم کنید که با وارد آوردن فشار شست دست بر روی تسمه بین دوپولی، میزان تغییر مکان ناشی از این فشار 

حداکثر 10 تا 15 میلیمتر باشد.

7ـ درب رادیاتور: در بازدیدهای روزانه هنگام کنترل میزان سیال خنک کننده الزم است درب رادیاتور از نظر 
سالمت فنر و سوپاپ آن  و آب بندی بودن آن کنترل شود. توجه داشته باشید که درب رادیاتور را درحالت جوش 

آوردن موتور باز نکنید.

8ـ واتر پمپ: واتر پمپ در قسمت جلوی موتور قرار گرفته و توسط یک پولی و تسمه به وسیله موتور به حرکت 
تزریق  موتور  داخل  به  مرکز  از  گریز  نیروی  اثر  در  و  مکیده  رادیاتور  پایین  از  را  خنک کننده  مایع  و  می آید  در 

می کند.

9ـ رسوب زدایی و نظافت سیستم خنک کننده: سیستم خنک کننده )مسیر عبور سیال خنک کننده( 
می بایست هرشش ماه یک بار)معمواًل در فصل های بهار و پاییز( با یک محلول تمیزکننده، تمیز و سپس با آب 
شستشو شود. الزم به ذکر است که زمان انجام این سرویس بستگی به رسوبات دیواره سیستم خنک کننده 

داشته که  به طور معمول هر یک سال و یا پس از هر 2000 ساعت کارکرد موتور توصیه می گردد.
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10ـ تعویض سیال خنک کننده:  ظاهر سیال خنک کننده باید شفاف و عاری از هرگونه مواد معلق و مواد 
حاصل از خوردگی فلزات باشد. درغیر این صورت باید نسبت به تعویض کامل سیال خنک کننده اقدام نمود.

از  بازدارنده  مواد  نوع  آن،  کارکرد  شرایط  و  موتور  نوع  برحسب  خنک کننده  سیال  تعویض  زمان  و  عمر  طول 
خوردگی در ساختار ضدیخ ها متفاوت است، طول عمر یک سیال خنک توسط تولیدکننده سیال تعیین شده و 

بر روی ظروف محتوی سیال درج می گردد.
از نشانه های فرا رسیدن زمان تعویض سیال خنک کننده می توان به آلوده شدن سیستم خنک کننده به مواد 
انجماد آب داخل  نقطه  اندازه گیری  اشاره کرد. در شکل 18 روش  موتور  و جوش آوردن  خارجی، کف کردن 

رادیاتور نشان داده شده است.

هنرجویان با حضور در کارگاه و تقسیم به گروه های دو نفره و تحویل گرفتن ابزار، مواد و ملزومات مورد 
نیاز محلول ضد یخ برای دماهای 15ـ ، 25ـ و 35ـ تهیه نمایند.

فعالیت 
کارگاهی

11ـ شیلنگ ها:  شیلنگ های سیستم خنک کننده هر50 ساعت )هفته ای( یکبار بازدید و درصورت مشاهده 
هرگونه پوسیدگی نسبت به تعویض آنها اقدام گردد.

نیاز  ملزومات مورد  و  ابزار  و تحویل گرفتن  به گروه های دونفره  تقسیم  و  با حضور در کارگاه  هنرجویان 
فعالیت های  سرویس و نگهداری سیستم خنک کاری مندرج در جدول شماره 4 را انجام دهند.

فعالیت 
کارگاهی

 شکل 18ـ اندازه گیری نقطه انجماد آب سیستم خنک کاری
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هنرجویان زیرنظر هنرآموز در خصوص نقش و اهمیت ترموستات در سیستم خنک کاری و  اشکاالتی که 
در صورت عدم استفاده از ترموستات به وجود خواهد آمد، بحث و تبادل نظر کنند.

فعالیت
کالسی

سیستم روغن کاری موتور دیزل

برای کاهش میزان اصطکاک و  کاهش گرمای بین قطعات متحرک موتور از سیستم  روغن کاری استفاده می شود 
تا ضمن روان کاری و خنک کاری اجزای مذکور از سایش و فرسودگی قطعات داخل موتور جلوگیری شود. 

 جدول 4ـ برنامه های سرویس و نگهداری سیستم خنک کاری موتور دیزل

مالحظاتفاصله زمانیشرح فعالیتمجموعهردیف

1

رادیاتور

1000 ساعتنظافت بدنه و شبکه رادیاتور
)شش ماه(

قبل از استارت زدن روزانهکنترل و ترمیم آب2
خودرو روزانهکنترل سالمت در رادیاتور3

250 ساعت بازدید سالمت و میزان کشش تسمه پروانه4
)ماهیانه(

گریس کاری محور پروانه و هرزگرد کشش تسمه 5
توصیه سازنده دستگاهدوره ایپروانه

6

مجموعه 
سیستم 

خنک کاری

کنترل نشتی رادیاتور،بدنه سیلندر، شیلنگ ها 
دوره ایو واتر پمپ

250ساعت کنترل شیلنگ ها از نظر پوسیدگی7
)ماهیانه(

2000ساعت رسوب زدایی مجاری سیستم خنک کاری8
)سالیانه( 

2000ساعت تعویض سیال  سیستم خنک کاری9
)سالیانه(

در صورت استفاده از 
سیال با عمر طوالنی، 
تعویض آن متناسب با 
کارخانه تولید کننده 

انجام شود.
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روغن موتور

حدود 85 سال پیش که اولین خودروها وارد ایران شدند، روغن کاری موتورها با ماده ساده ای که از نفت خام 
به دست می آمد و امروزه روغن پایه نامیده می شود، انجام می شد.

امروزه با پیشرفت تکنولوژی ساخت موتورها و کاربردهای گوناگون ماشین آالت، روغن پایه به تنهایی قادر به 
برآورده کردن نیازهای روانکاری موتورها نبوده و در همین راستا شرکت های سازنده روغن، مواد افزودنی خاصی 
به روغن ها اضافه می کنند. متأسفانه اطالعاتی که اکثر مردم در مورد روغن موتور دارند مربوط به روغن های 
قدیمی است. به عنوان مثال دیرتر سیاه شدن روغن دلیل کیفیت بهتر روغن بود اما در مورد روغن های امروزی، 

این موضوع صادق نیست.

 وظایف روغن موتور:
روغن موتور وظایف متعددی به عهده دارد که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1ـ روغن کاری اجزا
2ـ خنک کردن موتور

3ـ گرفتن ضربه وارده بر قطعات
4ـ آب بندی فاصله رینگ های پیستون و دیواره داخلی سیلندر و جلوگیری از خروج گازهای متراکم

5 ـ  انتقال ذرات ریز فلزات و گرد و خاک از داخل موتور به فیلتر روغن
6 ـ  جلوگیری از رسوب دوده در رینگ ها، یاتاقان ها، سوپاپ ها و تمیز نگهداشتن قطعات موتور

7ـ جلوگیری از زنگ زدن و خوردگی قطعات موتور

طبقه بندی روغن های موتور
در صنعت روان کاری به منظور شناخت و کاربرد صحیح روغن ها از دو گونه طبقه بندی شامل درجه گرانروی و 

سطوح کیفیت استفاده می گردد.
الف( طبقه بندی برحسب درجه گرانروی

بنا  ویژگی  این  بر  را  موتور  روغن های  اساس طبقه بندی  گرانروی،  اهمیت  به  دلیل  انجمن مهندسین خودرو 
از درجات گرانروی مورد تعریف قرار می گیرند. این سیستم دو گروه  . به طوری که در   1)SAE( نهاده است

w این نوع  یک گروه دارای حرف )w )winter و دیگری بدون حرف w است. درجات گرانروی دارای حرف 
روغن متناسب برای کار در فصول سرد سال و دمای پایین پمپ شدن روغن می باشد. روغن های موتور از لحاظ 
مانند  روغن های چند درجه ای  و   SAE مانند 10,20,30,40  روغن های تک درجه ای  دو دسته  به  گرانروی 

SAE15W40  , SAE تقسیم بندی می شوند.  5W20 , SAE20W50روغن های
در دسته دوم که روغن های چهارفصل یا اتوماتیک نیز نامیده می شوند، عدد سمت چپ W میزان گرانروی روغن 
در دمای پایین و عدد سمت راست W میزان گرانروی روغن در دمای باال را نشان می دهد. این روغن ها به علت 
SAE20 هستند.   ,  SAE10سبک روغن  مثل  موتور(  استارت  )هنگام  سرما  در  خاص،  افزودنی  مواد  داشتن 
موتور خودرو با استفاده از آنها به راحتی روشن می شود. در این صورت روغن به سرعت به تمام قسمت های 
از افت  با گرم شدن موتور افت گرانروی کمتر  موتور رسیده و روغنکاری قطعات را به خوبی انجام می دهد و 

Societx of Automotiv Engineers ـ1
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گرانروی روغن هایSAE40,SAE30خواهد بود و بدین لحاظ در گرما الیه روغن بین قطعات باقی می ماند و 
به خوبی آنها را از یکدیگر جدا نگه می دارد.

با توجه به اینکه 80 درصد ساییدگی قطعات متحرک موتور در مرحله استارت رخ می دهد و در مرحله ای که 
معمواًل موتور سرد است، روان کاری قطعات بسیار مهم و ضروری است، از این رو بهتر است از روغن های چند 

درجه ای که در سرما دارای گرانروی پایین هستند، استفاده شود.
ب( طبقه بندی برحسب سطوح کیفیت و استانداردهای مربوطه:

انستیتو نفت امریکا )API(1 کیفیت روغن های موتور را در دو گروه دسته بندی نموده است. گروه اول روغن های 
موتور برای خودروهای بنزینی که باعالمت Service( S( نماینده ایستگاه های تعویض روغن، گاراژها و بنگاه های 
فروش خودروها مشخص شده و گروه دوم روغن های موتور دیزلی که باعالمت Commercial( C( )وسایل نقلیه 
تجارتی، کشاورزی و ناوگان حمل ونقل( مشخص شده است و سطح کیفیت هریک از روغن های این دو گروه 

به وسیله حروفی به ترتیب الفبا که بعد از حرف s یا c نوشته می شود، مشخص می گردد.

                                                      کیفیت باالتر                               کیفیت پایین تر

روغن موتور بنزینی:        SAـSBـSCـSDـSEـSFـSGـSHـSJـSLـ ...  
روغن موتور دیزلی:              CAـCBـCCـCDـCEـCFـCGـCHـCH4 ـ...  

شاخص سطح کیفیت کمک بسیار خوبی در شناسایی روغن مناسب برای موتور ماشین می باشد. 
جدول زیر طبقه بندی  API را برای روغن های ویژه موتورهای دیزلی نشان می دهد.

American Petroleum Ins titute ـ1

شرح سطح کیفیت

CA شامل مواد پاک کننده و ضدخورندگی است. برای موتورهای دیزلی سبک )غیرسوپرشارژ( مدل
سال های 1940 تا 1950 مناسب می باشد. 

CB ،برای موتورهای دیزلی سبک مدل 1949 تا 1960 که سوخت حاوی گوگرد بیشتر به کار می برند
مناسب است. 

CC شامل مواد افزودنی پاک کننده رسوبات موتور در درجات حرارت باال و پایین و ضدخوردگی بوده
و برای موتورهای دیزلی سبک مدل سال های 1961 به بعد مناسب است.

CD
مواد افزودنی ضدخورندگی، ضدساییدگی و پاک کننده رسوبات موتور در درجات حرارت باال و 
پایین را داشته و برای موتورهای دیزلی سوپرشارژ و با مصرف سوخت حاوی گوگرد زیاد، مناسب 

است و در سال 1955 معرفی شده است. 

جدول5 ـ طبقه بندی API  ویژه روغن موتورهای دیزلی
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شرح سطح کیفیت

IIـCD .برای موتورهای دو زمانه در سال 1987 طراحی گردیده است

CE روغن موتور مناسب برای دیزل های سنگین سوپرشارژ و توربوشارژ مدل 1980 تا 1987 که
به جای روغن موتور CC و CD نیز می تواند به کار برده شود. 

CF روغن موتور تک درجه ای مناسب برای موتورهای دیزلی سنگین سوپرشارژ و توربوشارژ مدل
1984 معرفی گردیده است و می تواند جایگزین روغن های CD نیز باشد. 

CFروغن موتور مناسب برای موتورهای دیزلی دو  زمانه که در سال 1994 معرفی گردیده است و 2 ـ
می تواند جایگزین CDـII نیز باشد. 

CFروغن موتور چند درجه ای مناسب برای موتورهای دیزلی سنگین سوپرشارژ و توربوشارژ مدل 4 ـ
1990

CGولی برای مدل سال 1995 برای مصرف با سوخت هایی که کمتر از 0/5 4ـ CFمثل روغن 4ـ
درصد گوگرد دارند. 

CHبرای موتورهای دیزلی سنگین سوپرشارژ و توربوشارژ مدل سال 41998 ـ

CI4 ـ

روغن مخصوص موتورهای دیزلی سبک متوسط و سنگین با ویژگی کاهش اکسیدهای نیتروژن 
تا حد 50 درصد با استفاده از گازهای خروجی خشک شده از اگزوز به عنوان جایگزین اکسیژن 
باالتری  ذخیره  قلیائیت  دارای   NOX از  حاصل  اسیدهای  با  مقابله  به منظور  روغن ها  این 

هستند )سال 2002 به بعد(

روش کلی جهت انتخاب روغن
در صورتی که دفترچه راهنمای ماشین در دسترس نباشد می توان براساس روش زیر روغن موتور مناسب را انتخاب کرد: 
1ـ انتخاب درجه گرانروی روغن: انتخاب درجه گرانروی مناسب به شرایط محیط کارکرد ماشین آالت ارتباط دارد. 
روغن موتور ماشینی که در شرایط گرم جنوب کشور مشغول به کار می باشد، با ماشینی که در منطقه سردسیر کشور 

فعالیت می کند، متفاوت می باشد. برای انتخاب روغن می توان از جدول زیر کمک گرفت:
جدول 6  ـ انتخاب درجه گرانروی روغن موتور بر اساس محدوده دمای محل کار

محدوده دمایی )درجه 10+ ∽ 30ـ15+ ∽ 25ـ40+ ∽ 40+9+ ∽ 500+ ∽ 10+
سانتی گراد(

گرانروی پیشنهادی SAE40WSAE30WSAE15W40SAE10W30SAE5W20

2ـ انتخاب سطح کیفیت روغن موتور: بعد از انتخاب درجه گرانروی مناسب الزم است تا سطح کیفیت 
روغن مورد مصرف نیز تعیین گردد. سطوح کیفیت توصیه شده برای مدل های مختلف موتورهای دیزل به شرح 

جدول صفحۀ بعد است.
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جدول 7ـ انتخاب سطح کیفیت روغن موتور براساس مدل )تکنولوژی سال ساخت( وسیله نقلیه

سطوح کیفیت توصیه شدهمدل خودرو و مشخصات موتور

CA ـ APIدهه 1940 ـ موتور دیزل سبک غیر سوپرشارژ با سوخت گازوئیل مخصوص

CB ـ APIدهه 1950 ـ موتور دیزل سبک غیر سوپرشارژ با سوخت گازوئیل معمولی

CC ـ APIدهه 1960 ـ موتور دیزل سبک غیر سوپرشارژ و سواری دیزلی

CD ـ 1950API الی 1980 ـ دیزل سنگین سوپرشارژ و توربوشارژ

CE ـ 1980API الی 1984 ـ دیزل سنگین سوپرشارژ و توربوشارژ )روغن چند درجه ای(

CF ـ 1984API تا 1992 ـ دیزل سنگین سوپرشارژ و توربوشارژ )روغن چند درجه ای(

4 ـ CF ـ 1992API تا 1995 ـ دیزل سنگین سوپرشارژ و توربوشارژ )روغن چند درجه ای(

4 ـ CG ـ 1995API تا 1997 ـ دیزل سنگین سوپرشارژ و توربوشارژ )روغن چند درجه ای(

4 ـ CH ـ 1998API تا 2000 ـ موتور دیزلی توربوشارژ

4 ـ CH ـ 2001API به بعد موتور دیزلی توربوشارژ

4 ـ CI ـ 2004API به بعد

روغن های دنده

و  گیربکس  نام های  با  بسته  محفظه  یک  در  دنده  سری  یک  شامل  ماشین آالت  در  نیرو  انتقال  سیستم های 
می باشند. روغن کاری  نیازمند  موتور  همانند  و  بوده  ماشین(  )محورهای  دیفرانسیل  همچنین 

روغن های دنده خودروها همانند روغن های موتور دارای طبقه بندی درجه گرانروی و سطح کیفیت می باشند. 
انتخاب روغن مناسب برای مجموعه های یاد شده مستلزم بررسی نوع دنده به کار رفته، شرایط کار و مشخصات 

فیزیکی ـ شیمیایی روان کار در تطبیق با شرایط کار می باشد.
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انتخاب روغن دنده
همانگونه که اشاره گردید برای انتخاب روغن های دنده نیز باید درجه گرانروی و سطح کیفیت روغن مورد نیاز را 

به شرح زیر تعیین کرد:
1ـ انتخاب درجه گرانروی روغن: همانند روغن موتور، انتخاب درجه گرانروی مناسب برای روغن دنده نیز به 
شرایط محیط کارکرد ماشین آالت ارتباط دارد. جدول زیر برای انتخاب درجه گرانروی مناسب براساس محدوده 

دمای محل کار قابل استفاده است:
جدول 8  ـ انتخاب درجه گرانروی روغن دنده براساس محدوده دمای محل کار

محدوده دمایی )درجه سانتیگراد(50+ ∽ 30ـ25+ ∽ 10ـ50+ ∽ 0

SAE80W90ـ ـ ــ ـ ـ
SAE85W140روغن دنده معمولی

SAE30SAE10W30SAE5W20روغن دنده اتوماتیک

2ـ انتخاب سطح کیفیت روغن دنده: بعد از انتخاب درجه گرانروی مناسب الزم است تا سطح کیفیت روغن مورد 
مصرف نیز تعیین شود.

 API دسته بندی زیر را برای روغن دنده های سیستم های انتقال نیرو و محورها با مشخصات ویژه انجمن نفت امریکا
معرفی نموده که می تواند برای انتخاب سطح کیفیت روغن دنده مورد استفاده قرارگیرد:

)API( جدول 9ـ طبقه بندی سطوح کیفیت روغن های دنده وسیله نقلیه

عالمت طبقه بندی 
API

ماهیت و مورد مصرف

1GL 1 ـ
روغن پایه بدون مواد افزودنی برای استفاده در دنده های مخروطی و مارپیچی تحت شرایط 

ساده کار
)مورد کاربرد در گیربکس های ساده خودروهای قدیمی(

GL 2 ـ
روغن دنده با مواد افزودنی ضد ساییدگی برای شرایط کاری دنده های مارپیچی و محورهای 

GL تحت شرایط سنگین تر از شرایط 1 ـ
)مورد کاربرد در دیفرانسیل های قدیمی با دنده مارپیچ(

GL 3 ـ
و  محورها  مخروطی،  دنده های  کاری  شرایط  برای  باال  فشارپذیری  افزودنی  ماده  با  روغن 

سیستم انتقال نیروی دنده های دستی با سرعت و فشار بار باالتر
)مورد کاربرد در گیربکس و دیفرانسیل های قدیمی با دنده رکابی(

GL 4 ـ
روغن مناسب برای جعبه دنده های دستی هم زمان )Synchronized( بسیاری از خودروهای 
سبک و سنگین که در آنها از دنده های هیپوئید استفاده شده معادل   2105ـ I ـ MIL است.

)مورد کاربرد در گیربکس های جدید و شرایط کار مالیم(

Gear Lubrication ـ1
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عالمت طبقه بندی 
API

ماهیت و مورد مصرف

GL 5 ـ

و  هیپوئید  دنده های  برای  مناسب   ،EP افزودنی  ماده  از  بیشتری  مقدار  با  روغن 
دیفرانسیل خودروهای سبک و سنگین که در شرایط بسیار سخت کار می کنند. 

     MIL ـ L 2015 ـ C/D  معادل
)مورد کاربرد در گیربکس ها و دیفرانسیل های مدل باال و شرایط کاری سخت(

GL 6 ـ
روغن دنده مخصوص نوع خاصی دنده هیپوئید که هم اکنون کمتر ساخته می شود و 

خارج از رده است.

MT 1 ـ
کامیون های سنگین  و  اتوبوس ها  در  که  ناهم زمان  برای دنده های دستی  دنده  روغن 
وجود دارد. حاوی مواد افزودنی پایداری در برابر حرارت و سایش و مواد ممانعت کننده 

از تخریب واشرهای روغن، با ماده افزودنی EP یا بدون آن تولید می شود.

انتخاب و مصرف گریس برای اجزای مختلف ماشین

گریس مخلوطی ژالتینی است که از یک سیال روان کار )روغن(  و یک ماده قوام دهنده یا غلیظ کننده و مواد افزودنی 
خاص ساخته می شود. مشخصات و کیفیت گریس به نوع و مقدار ماده غلیظ کننده، مواد افزودنی، مشخصات روغن پایه 
و همچنین فرایند تولید آن بستگی دارد. ماده غلیظ کننده مهم ترین عامل پایداری در برابر آب، پایداری در شرایط دمای 
باال و حفظ کیفیت در مدت زمان مصرف و در هنگام انبارداری گریس است. گریس ها مشابه روغن ها، برای به حداقل 

رساندن سایش بین سطوح متحرک به کار می روند. 
گریس ها را براساس نوع روغن پایه )معدنی، سنتیتک و گیاهی( و نوع ماده سفت کننده )صابون های فلزی، پلیمرها 
درجاتی  با  سفتی  و  قوام  نفوذپذیری،  ازنظر  روغن ها  مانند  نیز  و موادمعدنی( دسته بندی می نمایند.گریس ها 
مشخص می شوند. این درجات به درجات NLGI 1 معروف هستند و با اعدادی از سه صفر)000( تا 6 دسته بندی 

می شوند. سفت ترین گریس ها با درجه 6 براساس آزمایش نفوذپذیری گریس کار کرده مشخص می شوند.

NLGI جدول 10ـ درجه بندی گریس به روش

NLGI درجه
DIN51818

ساختار )حالت فیزیکی(کاربرد
نفوذ پس از کار 

 ISO 2137
)0/1mm(

نحوه استفاده 

000
00
0

روان کاری 
چرخ دنده ها

مایع
تقریباً مایع

بی نهایت نرم

445 ... 475
400 ... 430
355 ... 385

به کمک سیستم 
پمپ کننده مرکزی

1
2

خیلی نرمروان کاری یاتاقان ها
نرم

310 ... 340
265 ... 295

به کمک تلمبه گریس یا 
پمپ کننده مرکزی

به کمک تلمبه گریس250 ... 220متوسطروان کاری یاتاقان ها3
به کمک تلمبه گریس205 ... 175سفتآب بندی دستگاه ها4
5
6

خیلی سفتآب بندی دستگاه ها
بی نهایت سفت

130 ... 160
85 ... 115

مستقیماً به صورت جامد

National Lubrication Grease Ins titute ـ1

)API( ادامه جدول 9ـ طبقه بندی سطوح کیفیت روغن های دنده وسیله نقلیه



68

جدول 11ـ طبقه بندی NLGI برای گریس های وسایل نقلیه سبک و سنگین

کارایینوع سرویسگروه

LA
شاسی

و  کیلومتر   3200 از  کمتر  گریس کاری  دوره 
کاربرد در شرایط متوسط و سخت

پایداری اکسیداسیون و پایداری در برابر تنش، 
محافظت در برابر خوردگی و سایش

LB
شاسی

 3200 از  باالتر  طوالنی  گریس کاری  دوره 
کیلومتر کارکرد در شرایط متوسط تا سخت یا 

بارهای زیاد، ارتعاش و تماس با آب

تنش،  و  اکسیداسیون  برابر  در  پایداری 
محافظت در برابر خوردگی و سایش حتی تحت 
کاربرد  دمای  آلودگی  حضور  در  و  زیاد  بارهای 

40ـ تا 120 درجه سانتیگراد

GA
یاتاقان چرخ

دوره گریس کاری متناوب در شرایط متوسط و 
دمای کارکرد 20 ـ تا 70 درجه سانتیگرادسخت

GB
یاتاقان چرخ

اتوبوس ها،  مثل  متوسط  شرایط  در  کاربرد 
کامیون ها در شهر و بزرگراه ها

تبخیر،  و  اکسیداسیون  برابر  در  مقاومت 
برابر  در  محافظت  تنش،  برابر  در  پایداری 
 120 تا  40ـ  کارکرد  دمای  سایش،  و  خوردگی 
 160 تا  مواقع  بعضی  در  و  سانتیگراد  درجه 

درجه سانتیگراد

GC
یاتاقان چرخ

کاربرد متوسط تا سخت مثل )شرایط توقف و 
حرکت، یدک کشیدن و سرباالیی(

تبخیر،  و  اکسیداسیون  برابر  در  مقاومت 
برابر  در  محافظت  تنش،  برابر  در  پایداری 
 120 تا  40ـ  کاربرد  دمای  سایش،  و  خوردگی 
 200 تا  مواقع  بعضی  در  و  سانتیگراد  درجه 

درجه سانتیگراد

سرویس و نگهداری سیستم روغن کاری

بازدید میزان روغن موتور
دوره تعویض روغن موتور با توجه به نوع روغن و شرایط کاری موتور دیزل تعیین می گردد. این زمان در شرایط 

عادی هر 10000 کیلومتر  یا 250 ساعت کارکرد است.
کنترل میزان روغن موتور

به دو روش می توان از میزان روغن موتور اطمینان حاصل نمود:
1ـ در موتورهای جدید می توان پنج دقیقه پس از خاموش کردن موتور، سطح روغن را روی نمایشگر داشبورد 

کنترل کرد.
2ـ استفاده از گیج روغن:

در این روش قبل از استارت موتور، برای اطمینان از میزان روغن داخل کارتر باید مراحل زیر را انجام دهید:
1ـ موتور وسیله نقلیه را خاموش شود و وسیله نقلیه را در سطح صاف نگهدارید.

2ـ میله گیج روغن را از کارتر موتور بیرون آورده و با دستمال تمیز نمایید.
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3ـ میله را مجددًا وارد محل خود نموده و سپس خارج نمایید و میزان دقیق روغن را بخوانید در صورت کمبود 
آن را افزایش دهید و در صورت زیاد بودن از محل پیچ تخلیه کارتر تخلیه نمایید. در شکل 19 مراحل بازدید و 

ترمیم میزان روغن موتور نشان داده شده است.

شکل 19ـ مراحل بازدید و افزایش میزان روغن موتور 

 3ـ افزایش میزان روغن 2ـ کنترل سطح روغن     1ـ بیرون آوردن میله روغن

فیلتر روغن
فیلتر روغن را همزمان با تعویض روغن عوض کنید. هنگام تعویض فیلتر از آچار مخصوص آن استفاده کنید. در 

شکل 20 یک نمونه فیلتر روغن موتور نشان داده شده است.

شکل 20ـ یک نمونه فیلتر روغن  موتور            
تعویض روغن موتور

روغن موتور بعد از مقدار معینی کار در موتور با مواد حاصل از احتراق آلوده، اکسید و تجزیه شده و همچنین 
مواد افزودنی آن مصرف می گردد و الزم است با رعایت موارد زیر تعویض شود.

1ـ موتور کاماًل متوقف شده و دمای مایع خنک کننده کمتر از 50 درجه سانتیگراد باشد.
2ـ تحت هیچ شرایطی هنگامی که مقدار روغن کمتر از حداقل و یا بیشتر از حداکثر تعیین شده است، موتور 

را استارت نزنید.
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اتصاالت سیستم روغن کاری
محل اتصاالت سیستم روغن کاری موتور می بایست به صورت دوره ای از نظر محکم بودن اتصاالت و عدم وجود 

نشت مورد بازدید قرار گرفته و هرگونه نارسایی برطرف گردد.

سیستم تهویه کارتر
هواکش کارتر باید بعد از  125 ساعت کار )ماهیانه( بازشده و توسط نفت شستشو داده و سپس با هوای فشرده 

خشک شود. فاصله زمانی بین دو سرویس می تواند براساس شرایط محیط و نوع کار تغییر یابد. 

جدول 12ـ برنامه سرویس و نگهداری سیستم روغن کاری موتور دیزل

مالحظات فواصل سرویس شرح فعالیت مجموعه ردیف

دوره ای تعویض فیلتر روغن فیلتر روغن 1

دوره ای بازرسی پمپ روغن پمپ روغن 2

دوره ای بازرسی و کنترل نشتی در اتصاالت اتصاالت 3

کارتر روغن 4
قبل از استارت روزانه بازدید میزان روغن و ترمیم آن 

دوره ای تعویض روغن موتور 

250 ساعت )ماهیانه( شستشوی هواکش کارتر هواکش کارتر 5

برای تعیین نوع روغن مورد استفاده از نظر سطح کیفیت و گرانروی و زمان تعویض آن می توان به کاال نما 
)کاتالوگ( سازنده دستگاه مراجعه و یا به توصیه سازنده روغن که بر روی ظروف روغن نیز درج شده توجه 

نمود. همچنین زمان تعویض روغن موتور می تواند به کمک آنالیز روغن موتور تعیین گردد.       

هنرجویان با حضور در کارگاه و تقسیم به گروه های دو نفره و تحویل گرفتن ابزار و ملزومات مورد نیاز کلیه 
فعالیت های سرویس و نگهداری سیستم روغن کاری مندرج در جدول 12 را انجام دهند.

فعالیت 
کارگاهی

سیستم سوخت رسانی موتور دیزل

در سیستم سوخت رسانی موتورهای دیزل یک پمپ سوخت رسان)فارسونکا( سوخت را از باک مکیده و پس از 
عبور از صافی به پمپ سوخت پاش ارسال می کند که پمپ نیز سوخت را از طریق لوله های پرفشار به انژکتورها 

ارسال می نماید و سوخت اضافی را از لوله های برگشت به باک برمی گرداند.

توجه
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یکی از مطالب مهم در سوخت موتورهای دیزل مسئله تصفیه بسیار مطلوب گازوئیل است، زیرا کوچک ترین ذره 
خارجی جامد یا مایع )آب یا گردوخاک(، سوزن و قطعات سوخت رسانی را از کار می اندازد. 

پمپ سوخت
پمپ سوخت دو عمل اساسی را در سیستم سوخت انجام می دهد، عرضه سوخت مورد نیاز موتور در شرایط 
مختلف کاری و ثابت نگه داشتن فشار در سیستم، به منظور انتقال سوخت از تانک سوخت به انژکتور سوخت.

صافی اولیه و صافی ثانویه
صافی اولیه بین مخزن سوخت و پمپ سوخت و صافی ثانویه بین پمپ سوخت و سوخت پاش قرار دارد. هر 
دو صافی برای جدا ساختن ناخالصی های موجود در سوخت می باشند. صافی اولیه و ثانویه از نظر ساختمان 

همانند یکدیگر و دارای قسمت های پوسته خارجی و قسمت قابل تعویض فیلتر می باشند.

سرویس و نگهداری صافی سوخت
صافی های سوخت به صورت دوره ای و طی مراحل زیر سرویس میگردد:

1ـ واشر جدا و تعویض شود.
تا هر 100 ساعت نسبت  با هوای فشرده تمیز شود. همچنین الزم است  و  با نفت شسته  2ـ پوسته خارجی 
سیستم  در  آبگیر  و  سوخت  فیلتر  تخلیه  مراحل   21 شکل  در  گردد.  اقدام  آبگیر  و  سوخت  فیلتر  تخلیه  به 

است. شده  داده  نشان  سوخت رسانی 

          

تخلیه فیلتر سوخت تخلیه آبگیر

شکل 21ـ تخلیه فیلتر سوخت و آبگیر در سیستم سوخت رسانی  
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جدول 13ـ برنامه های سرویس و نگهداری سیستم سوخت رسانی موتور دیزل

مالحظاتزمان اجراشرح فعالیتمجموعهردیف

مخزن سوخت1

قبل از استارتروزانهتخلیه آب و رسوبات

ورودی  صافی  کنترل 
هنگام سوخت گیریمخزن

هنگام سوخت گیریکنترل در مخزن

روزانه یا با روشن شدن چراغ اخطارتخلیه آبآبگیر2

فیلتر سوخت3
صرفاً ماشین هایی که مجهز به روزانهتخلیه آب

این سیستم هستند.

250 ساعت )ماهانه(تعویض فیلتر

شکل 22ـ پر کردن مخزن سوخت   

شکل 23ـ تخلیه  آب و رسوبات ته نشین شده در مخزن سوخت    

مخزن سوخت

موجود  آب  بخار  تقطیر  کاهش  به منظور  است  الزم 
)میزان  پرنگه داشت  را  آن  سوخت،  مخزن  فضای  در 
آن  ظرفیت  کل  درصد   95 از  نباید  مخزن  سوخت 

باشد.( بیشتر 

سوخت،  مخزن  در  شده  ته نشین  آب  تخلیه  برای   
و  صاف  سوخت  زمانی که  تا  و  کنید  باز  را  شیرتخلیه 
بدون آب مشاهده نکرده اید، آن را نبندید. شکل 23 
را  سوخت  مخزن  در  شده  ته نشین  آب  تخلیه  روش 

می دهد. نشان 

 میزان سوخت مخزن نباید 
از 9٥ درصد کل ظرفیت 

آن بیشتر باشد.

نیاز  مورد  ملزومات  و  ابزار  گرفتن  تحویل  و  نفره  دو  گروه های  به  تقسیم  و  کارگاه  در  حضور  با  هنرجویان 
دهند. انجام  را  سوخت رسانی  سیستم  نگهداری  و  سرویس   13 جدول  فعالیت های 

فعالیت 
کارگاهی
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شرایط عملکرد مراحل کار 
استاندارد عملکردنتایج مورد انتظار)ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان، …(

)شاخص ها، داوری، نمره دهی(

 سطح
 شایستگی
مورد انتظار

نمره

سرویس 
سیستم های 

موتور 

مکان آزمون: کارگاه هنرستان مجهز 
به چال سرویس 

ابزار و تجهیزات: وسیله نقلیه در 
اختیار باشد، دفترچه راهنمای 

سرویس  وسیله نقلیه،جعبه بوکس، 
آچار فیلتر، آچار یک سر تخت و 

یک سر رینگی، روغن موتور، روغن 
دنده، روغن ترمز، روغن هیدرولیک، 
گریس، گریس پمپ، فیلترهای هوا، 
روغن و سوخت، مولتی متر، ضد یخ، 
اسید سولفوریک، تستر اندازه گیری 
الکترولیت باتری و تستر اندازه گیری 
ضد یخ، مخازن جمع آوری: روغن 

موتور، روغن دنده. ومایع خنک کاری 
در اختیار باشد،دفترچه ثبت سرویس 

وسیله نقلیه در اختیار باشد.
زمان آزمون: 45 دقیقه  

1ـ سرویس را به صورت 
استاندارد انجام می دهد. 

2ـ سرویس را به صورت 
غیراستاندارد انجام  دهد. 
3ـ   بخشی از فعالیت های  

سرویس را انجام دهد. 

ـ انتخاب ابزارها، فیلترها و 
روغن های مورد نیاز برای 

سرویس موردنظر 
ـ تهیه الکترولیت باتری

ـ تهیه ضدیخ متناسب با آب 
و هوای منطقه جغرافیایی 
ـ انجام سرویس موردنظر 

براساس استاندارد کارخانه 
سازنده وسیله نقلیه 

شده در  ـ ثبت سرویس انجام 
دفترچه وسیله نقلیه 

ـ کنترل صحت سرویس 
انجام شده 

3

ـ انتخاب ابزارها، فیلترها 
و روغن های موردنیاز برای 

سرویس موردنظر 
ـ انجام سرویس موردنظر 
بدون توجه به استاندارد 

کارخانه سازنده وسیله نقلیه 
ـ ثبت سرویس انجام شده در 

دفترچه وسیله نقلیه 
ـ کنترل صحت سرویس 

انجام شده 

2

ـ انتخاب ابزارها، فیلترها 
و روغن های موردنیاز برای 

سرویس موردنظر 
1

          

ارزشیابی مرحله اول
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سیستم انتقال قدرت

سیستم های انتقال قدرت در ناوگان جاده ای را می توان به سه گروه تقسیم کرد:

1ـ سیستم انتقال قدرت مکانیکی:
و  دیفرانسیل  گیربکس،گاردان،  کالچ،  شامل  و  گردیده  منتقل  مکانیکی  صورت  به  قدرت  سیستم،  این  در 
24( نیروی موتور به گیربکس منتقل می گردد، پس از انتخاب دنده موردنظر، این  چرخ ها می باشد. )شکل 
نیرو از گیربکس خارج شده و از طریق گاردان به مجموعه دیفرانسیل می رسد. در دیفرانسیل نیروی موتور از 

انتقال می یابد. به توپی چرخ ها  طریق پلوس های سمت چپ و راست 
گیربکس از تعدادی چرخ دنده های ساده و مارپیچ تشکیل شده است که بر روی تعدادی شفت قرار گرفته اند. 
بین موتور و گیربکس کالچ قرارگرفته که عمل کنترل قطع و وصل نیرو به گیربکس توسط آن انجام می گیرد. 
با فشردن پدال کالچ، صفحه کالچ آزاد می شود و ارتباط بین موتور و گیربکس قطع می گردد. در این حالت 
برای انتخاب دنده و حرکت وسیله نقلیه با حرکت دادن اهرم انتخاب دنده )لیور دنده(، دنده مورد نظر انتخاب 
و درنتیجه  و شافت ورودی  با دیسک درگیر شده  پدال کالچ، صفحه کالچ  از روی  نیرو  برداشتن  با  می شود. 

مجموعه دنده به دوران درخواهد آمد.

شکل 24ـ سیستم انتقال قدرت مکانیکی      

2ـ سیستم انتقال قدرت هیدرو دینامیکی
در این نوع سیستم انتقال قدرت، از انرژی جنبشی روغن برای انتقال و حرکت استفاده می شود. این سیستم 
نیاز به گیربکس داشته چون مبدل گشتاور همیشه در یک جهت دوران می کند. سیستم انتقال قدرت در برخی 

ناوگان جاده ای از این نوع است.

3ـ سیستم انتقال قدرت هیدرو استاتیکی
سیستم هایی هستند که در آنها از فشار روغن برای انتقال و حرکت استفاده می شود. این سیستم در ماشین آالت 

خارج از جاده ای )Off  Road( استفاده می شود. 

مجموعه کالچ
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بازرسی سطح روغن کالچ

به طور معمول سطح روغن کالچ باید بین دو شاخص حداقل و حداکثر باشد که بر روی مخزن مشخص شده 
است )شکل 25( درصورت کم بودن روغن، مقداری روغن به مخزن اضافه کنید. پس از اضافه کردن روغن، از 

عدم وجود هرگونه نشتی اطمینان پیدا کرده و درصورت وجود نشتی نسبت به رفع آن اقدام کنید.

1ـ همواره از یک نوع روغن استفاده شده و از مخلوط کردن روغن های متفاوت اکیدًا خودداری شود.
2ـ روغن های معدنی به عنوان روغن ترمز و کالچ قابل استفاده نیستند. از تمیزی روغن ها اطمینان حاصل 

شود.
3ـ از تماس روغن کالچ با سطوح رنگی خودداری شود تا از خرابی رنگ جلوگیری به عمل آید.

4ـ از نفوذ گرد و غبار و کثیفی و ... به داخل روغن کالچ جدًا جلوگیری شود.
کار  یا 30000 ساعت  و  ماه  از 6  تعویض گردد. معمواًل پس  توصیه کارخانه سازنده  5ـ روغن کالچ طبق 

می باشد.

عمومًا گیربکس ها به کمترین سرویس و نگهداری نیازمندند. برنامه سرویس اصلی مربوط به کنترل دوره ای 
میزان روغن در داخل گیربکس و همچنین تعویض روغن گیربکس است. کنترل وضعیت فرسایش دنده ها در 
فواصل زمانی طوالنی مدت و یا به کمک آنالیز روغن نیز از برنامه های قابل تعریف برای سرویس و نگهداری 

می باشد. گیربکس ها 

شکل 25ـ  مخزن روغن کالچ   

گیربکس

شکل26ـ نمای یک گیربکس ناوگان جاده ای

 شاخص سطح روغن کالچ 

توجه
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تعویض روغن گیربکس 
 این کار براساس توصیه شرکت سازنده گیربکس انجام می گیرد. معمواًل تعویض اولیه روغن گیربکس پس از 

2500 کیلومتر کارکرد و پس از آن هر 30000 کیلومتر انجام شود. 

دیفرانسیل دستگاهی است که گشتاورخروجی از گیربکس را به چرخ ها منتقل می کند. وظایف دیفرانسیل 
از: عبارت اند 

1ـ تقسیم گشتاور مساوی، در مسیرهای مستقیم به هر دو چرخ
2ـ کم کردن دور از یک چرخ و اضافه کردن به چرخ دیگر در سرپیچ ها، کنترل دور چرخ ها در سرپیچ

3ـ انتقال و تبدیل دور از حالت افقی گاردان به حالت عمودی چرخ ها
4ـ کاهش سرعت و تبدیل آن به گشتاور بیشتر.

  
             

 
  

سرویس و نگهداری دیفرانسیل
1ـ کنترل میزان روغن داخل محفظه دیفرانسیل در فواصل زمانی منظم و درصورت نیاز ترمیم میزان کسری 

آن.
2ـ تعویض دوره ای روغن دیفرانسیلی طبق برنامه زمان بندی کارخانه سازنده دیفرانسیل

جدول 14ـ برنامه سرویس و نگهداری سیستم های انتقال قدرت هیدرودینامیکی

زمان اجرا شرح فعالیت مجموعهردیف

مبدل گشتاور )کالچ( 1
دوره ای گریس کاری بلبرینگ کالچ

دوره ای فیلتر روغن 

دیفرانسیل / فاینال درایو 2
روزانه کنترل میزان روغن 

دوره ای تعویض روغن 

دیفرانسیل

شکل 27ـ نمای دیفرانسیل  
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شرایط عملکرد مراحل کار 
استاندارد عملکردنتایج مورد انتظار)ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان، …(

)شاخص ها، داوری، نمره دهی(

 سطح
 شایستگی
مورد انتظار

نمره

سرویس 
سیستم 
انتقال 
قدرت

مکان : کارگاه هنرستان مجهز به 
چال سرویس 

وسیله نقلیه در اختیار باشد،  
دفترچه راهنمای سرویس وسیله 
نقلیه، جعبه بوکس، آچار فیلتر، 

آچار یک سرتخت و یک سر 
رینگی، آچار تورک متر، روغن 

دنده، روغن هیدرولیک، گریس، 
گریس پمپ، فیلتر گیربکس، 
روغن کالچ، مخزن جمع آوری 

روغن دنده و دفترچه ثبت 
سرویس وسیله نقلیه در اختیار 

باشد. 
زمان : 45 دقیقه

1ـ سرویس را به صورت 
استاندارد انجام 

می دهد. 
2ـ سرویس 
را به صورت 

غیراستاندارد انجام 
دهد. 

3ـ  بخشی از 
فعالیت های سرویس را 

انجام دهد. 

ـ انتخاب ابزارها، فیلترها و 
روغن های مورد نیاز برای 

سرویس مورد نظر 
ـ انجام سرویس مورد نظر 

براساس استاندارد کارخانه 
سازنده وسیله نقلیه 

ـ ثبت سرویس انجام شده در 
دفترچه وسیله نقلیه 

ـ کنترل صحت سرویس انجام 
شده 

3

ـ انتخاب ابزارها، فیلترها و 
روغن های مورد نیاز برای 

سرویس مورد نظر 
ـ انجام سرویس مورد نظر بدون 

توجه به استاندارد کارخانه 
سازنده وسیله نقلیه 

ـ ثبت سرویس انجام شده در 
دفترچه وسیله نقلیه 

ـ کنترل صحت سرویس انجام 
شده  

2

ـ انتخاب ابزارها، فیلترها 
و روغن های موردنیاز برای 

سرویس موردنظر 
1

          

ارزشیابی مرحله دوم
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هوای  پنوماتیک  در  می باشد.  فشار  تحت  سیال  به کمک  قدرت  انتقال  و  کنترل  تولید،  فناوری  هیدرولیک، 
فشرده و در هیدرولیک روغن و دیگر مایعات به عنوان سیال عامل مورد استفاده قرارمی گیرند. مایعات دارای 
خصوصیاتی شبیه جامدات هستند با این تفاوت که می توانند پمپ شوند و از درون لوله ها به منظور انجام کار 
باال  )تا حدود یک تن( و سرعت های حرکتی  پایین  نیروهای نسبتًا  پنوماتیک در مواردی که  از  یابند.  جریان 
باشد استفاده می گردد. در صورتی که کاربرد سیستم های هیدرولیک عمدتًا در مواردی است که  نیاز  مورد 

باال و سرعت های کنترل شده دقیق موردنظر باشد. قدرت های 

سرویس و نگهداری سیستم هیدرولیک

بازدید  زمانی منظم  فواصل  ترمیم روغن در مخزن هیدرولیک: سطح روغن هیدرولیک می بایست در  1ـ 
نیاز میزان کسری روغن هیدرولیک ترمیم گردد. شده و در صورت 

2ـ تعویض روغن هیدرولیک: در شرایط عادی طول عمر روغن های هیدرولیک وابسته به زمان کارکرد آنها 
بوده و الزم است به صورت دوره ای ) هر 2000 ساعت کار و یا هر یک سال( تعویض شوند.

یافته و الزمست در زمان  آلودگی ها به داخل سیستم، عمر روغن به شدت کاهش  درصورت نفوذ آب و سایر 
بنابراین: نمود.  اقدام  و رفع عیب موجود  تعویض روغن  به  کوتاه تری نسبت 

کیفیت روغن هیدرولیک باید در فواصل زمانی مشخص مورد بازدید قرار گیرد. استفاده از آنالیز روغن و انجام 
آزمایش های الزم بر روی آن برای ردیابی دقیق خرابی ها و آلوده کننده ها بسیار مفید خواهد بود.

 500 هر  معمول  )به طور  منظم  زمانی  فواصل  در  که  می شود  توصیه  هیدرولیک:  روغن  فیلتر  تعویض  3ـ 
گردد. تعویض  هیدرولیک  روغن  فیلتر  کار(  ساعت 

4ـ کنترل عملگرها، اتصاالت و شیلنگ های انتقال روغن هیدرولیک: در فواصل زمانی مشخص نسبت 
به کنترل عدم وجود نشتی روغن در عملگرها، اتصاالت و شیلنگ های انتقال روغن و عدم وجود آسیب دیدگی 

در آنها اقدام گردد.

هنرجویان با حضور در کارگاه و تقسیم به گروه های دو نفره و تحویل گرفتن ابزار و ملزومات مورد نیاز کلیه 
فعالیت های سرویس و نگهداری سیستم هیدرولیک مندرج در جدول 15 را انجام دهند.

فعالیت 
کارگاهی

سیستم هیدرولیک



79

جدول 15ـ برنامه های سرویس و نگهداری هیدرولیک

زمان اجرامجریشرح فعالیتمجموعهردیف

1

تانک
هیدرولیک

50 ساعترانندهکنترل و در صورت نیاز ترمیم روغن

500 ساعتمکانیکتعویض فیلتر روغن2

1000 ساعتمکانیکتعویض روغن3

4
عملگرها

روزانهرانندهنظافت عملگرها

روزانهرانندهکنترل عملکرد عملگرها5

روزانهرانندهکنترل نشتی و سالمت آنهالوله ها و شیلنگ ها6

سیستم ترمز

ترمز برای کنترل وسیله نقلیه به کار می رود و حرکت وسیله نقلیه را کندتر و یا به کلی آن را متوقف می کند. 
چند  یا  یک  دارای  می شود. ترمزها  نامیده  اصطکاک  نیروی  می شود  گرفته  منظور به کار  این  برای  که  نیرویی 
قطعه ثابت )لنت( می باشند که با قطعه متحرک وسیله نقلیه در داخل کاسه ترمز، تماس برقرارکرده و در اثر این 
تماس که تحت فشار یک سیال )مایع ترمز( و یا هوای فشرده و یا نیروی الکتریسیته است، نیروی اصطکاک 
به وجود آمده و باعث کند شدن یا توقف کامل قطعه متحرک می گردد. در این فرایند نیروی اصطکاک تبدیل 

به حرارت می گردد. در بعضی از وسایل نقلیه جدید از سیستم ترمز دستی الکترونیک استفاده شده است.

طبقه بندی ترمزها
ترمزها را به طورکلی می توان به سه نوع تقسیم کرد:

1ـ ترمز مکانیکی: این نوع ترمز که با نیروی دست یا پا کار می کند، به اصطالح ترمز دستی نامیده می شود 
و برای متوقف نگهداشتن وسیله نقلیه هنگام توقف به کار می رود. مکانیزم این نوع ترمز شامل یک سیم کابل 
مانند است که به وسیله یک اهرم به کفشک های ترمز، عقب وسیله نقلیه وصل می باشد. هنگامی که به پدال آن 
فشار و یا به وسیله دست، دستگیره ترمزدستی کشیده شود اهرم مربوطه کفشک را به کاسه ترمز می چسباند 

که در نتیجه آن اصطکاک الزم به وجود آمده و وسیله نقلیه متوقف می شود.

مایعات  بر  وارد  فشار  یعنی  است.  بنا شده  پاسکال  قانون  براساس  ترمز  این  کار  طرز  هیدرولیکی:  ترمز  2ـ 
در ظروف سربسته به تمام جدار اطراف ظرف توزیع می گردد. ترمز هیدرولیکی تقریبًا در بیشتر وسایل   نقلیه 
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امروزی به کار می رود. ترمز هیدرولیکی شامل یک پمپ ترمز، سیلندرترمز چرخ و یک مخزن سیال و  اتصاالت 
می باشد. لوله کشی ها  و 

وارد  فشار  تحت  مایع  می شود.  رانده  به جلو  ترمز  پمپ  پیستون  توسط  ترمز  مایع  ترمز  پدال  فشردن  هنگام 
با  را  ترمز  کفشک های  بیرون،  به  پیستون ها  حرکت  می دهد.  حرکت  را  پیستون ها  و  شده  چرخ  سیلندرهای 
فشاری حدود 50 تا80 اتمسفر باز می کند. ضریب بهره این نوع ترمزها حدود 90 درصد است و به همین دلیل 

این سیستم مجهزند.  به  نقلیه  اغلب وسایل 

کیلوگرم   25 تا   20 دست  نیروی  حداکثر  و   50 حدود  پا  نیروی  حداکثر  بادی)کمپرسی(:  ترمزهای  3ـ 
است. برای این که بتوان نیروی مناسبی برای ترمز کردن وسایل نقلیه سنگین به دست آورد، از نیروی هوای 
فشرده به عنوان نیروی کمکی استفاده می شود. هوای موردنظر به وسیله یک کمپرسور و توسط سوپاپ های 

می گردد.    ارسال  و  فشرده  چرخ ها  سیلندر  به  فرمان دهنده 
ترمز کمپرسی شامل یک دستگاه کمپرسور، یک دستگاه رگوالتور تنظیم فشار هوا، یک مکانیزم صافی، یک 

مخزن ذخیره هوا و تعدادی سوپاپ های مختلف و اتصاالت می باشد.

سرویس و نگهداری سیستم ترمز

1ـ مخزن ذخیره هوا: الزم است هر روز شیر تخلیه مخزن را تا تخلیه کامل آب موجود در آن، باز کرد.

2ـ سیستم ترمز: سیستم ترمز  از نظر نشت روغن و خرابی لوله های ترمز و از نظر صدا و عملکرد و اتصال 
سیلندرهای ترمز و فنرها و اهرم ها از نظر اتصاالت باید کنترل گردد.

و  شده  کنترل  می بایست  به روغن  آنها  آلودگی  عدم  و  ترمز  لنت های  خوردگی  و  ساییدگی  ترمز:  لنت  3ـ 
شود. تنظیم  ترمز  کاسه  و  ترمز  لنت های  بین  لقی  نیاز  درصورت 

گرم کردن کاسه ترمز باید کنترل شود. بعد از 5 الی 10 دقیقه رانندگی بدون ترمز، کاسه ترمزها باید به وسیله 
دست قابل لمس باشند و تست و کنترل اثر صحیح ترمزها باید بر روی جاده آسفالت و صاف و خشک مستقیم 

انجام شود. تحت شرایط ذکر شده خط ترمز نباید بیش از  12 الی 14 متر باشد.

4ـ روغن ترمز
ـ نوع روغن ترمز توسط کارخانه سازنده خودرو مشخص می شود.

ـ سطح روغن ترمز موجود در مخزن روغن ترمز باید به صورت دوره ای مورد بازدید قرار گرفته و در صورت نیاز 
ترمیم گردد.

ـ روغن ترمز در دوره های زمانی معین طبق  توصیه کارخانه سازنده تعویض می شود.

5 ـ پدال ترمز: الزم است در فواصل زمانی مشخص نسبت به گریس کاری پدال ترمز اقدام شود.
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جدول 16ـ برنامه های سرویس و نگهداری سیستم  ترمز

زمان اجراشرح فعالیتمجموعهردیف

1

مخزن روغن ترمز

روزانهباز کردن شیر تخلیه مخزن روغن ترمز

روزانهکنترل میزان روغن ترمز2
دوره ایتعویض روغن ترمز3
دوره ایکنترل ساییدگی لنت هالنت ترمز4
دوره ایگریس کاری پدال ترمزپدال ترمز5
دوره ایکنترل نشتی، اهرم ها، اتصاالت و لوله هاسیستم ترمز6

                                  
هنرجویان با حضور در کارگاه و تقسیم به گروه های دو نفره و تحویل گرفتن ابزار و ملزومات مورد نیاز، کلیه 

فعالیت های سرویس و نگهداری سیستم ترمز را انجام دهند.

فعالیت 
کارگاهی

سیستم فرمان
ایمنی وسیله نقلیه، به سیستم فرمان و نحوه کارکرد آن وابسته است. تغییر جهت وسیله نقلیه به سمت چپ و 

راست و دور زدن و کنترل آن به وسیله فرمان انجام می شود.

اجزای سیستم فرمان
عبارت اند  آن  اصلی  قسمت های  که  بوده  هیدرولیکی  فرمان  نوع  از  عمدتًا  جاده ای  ناوگان  در  فرمان  سیستم 
شیر  هیدرولیک،  روغن  لوله کشی مدار  فرمان،  غربیلک  هیدرولیک،  پمپ  فرمان،  روغن هیدرولیک  از: مخزن 
فرمان)جعبه فرمان هیدرولیکی(، جک فرمان و اهرم بندی اتصال جک فرمان به چرخ شامل سیبک ها و سگدست 

فرمان به چرخ .

سرویس و نگهداری اجزای سیستم فرمان
اقدامات زیر برای جلوگیری از بروز خرابی، افزایش عمر مفید، عیب یابی و تعمیر به موقع سیستم فرمان )قبل از 

بروز خرابی( پیشنهاد می گردد:

1ـ کنترل اتصاالت: در فواصل زمانی منظم، تمام شیلنگ ها، اتصاالت و بست ها و اجزای سیستم فرمان را 
کنترل و تمام نقاط شل شده محکم شود. مخصوصًا شیلنگ ها باید بدون پیچ خوردگی و ترک خوردگی و عیب 

باشد.
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نقلیه  وسیله  سازنده  کارخانه  توسط  فرمان  روغن  کیفیت  سطح  و  نوع  فرمان:  سیستم  روغن  ترمیم  2ـ 
شود. ترمیم  نیاز  درصورت  و  کنترل  دوره ای  به صورت  فرمان  سیستم  روغن  سطح  می شود.  مشخص 

3ـ کنترل نشتی سیستم: در فواصل زمانی منظم، لوله ها، شیلنگ ها و مهره ماسوره سیستم هیدرولیک 
فرمان از نظر نشتی روغن بازدید شوند.

4ـ فیلتر پمپ فرمان: فیلتر پمپ فرمان  به صورت دوره ای کنترل و در تناوب های مشخص تعویض شود.

برای  مهم  بسیار  برنامه های  از  فرمان  سیستم  گریس خور  نقاط  کلیه  دوره ای  گریس کاری  5 ـ گریس کاری: 
جلوگیری از بروز فرسایش و خرابی سیستم فرمان بوده که باید توسط راننده انجام گیرد. کیفیت و نوع گریس 

توسط کارخانه سازنده وسیله نقلیه مشخص می شود.

جدول 17ـ برنامه های سرویس و نگهداری سیستم فرمان

زمان اجراشرح فعالیتمجموعهردیف

دوره ایکنترل سطح روغن مخزن فرمان و در صورت لزوم ترمیم آنمخزن روغن 1

دوره ایهواگیری سیستم فرمانمدار روغن2

لوله و 3
دوره ایآچارکشی پیچ های جعبه فرمان، جک ها و ...اتصاالت

سیستم 4
دوره ایکنترل کیفیت عملکرد سیستم فرمانفرمان

اندازه گیری میزان لقی فرمان، سگدست های پایینی طرف جعبه فرمان5
دوره ایچپ و راست و کنترل عدم لقی هزارخار سر جعبه فرمان

نقاط 6
دوره ایگریس کاری دوره ای کلیه نقاط گریس خور سیستم فرمانگریس خور
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شرایط عملکردمراحل کار 
استاندارد عملکردنتایج مورد انتظار )ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان، …(

)شاخص ها، داوری، نمره دهی(

 سطح
 شایستگی
مورد انتظار

نمره

سرویس 
سیستم های 
هیدرولیک، 
ترمز و فرمان  

مکان آزمون: کارگاه هنرستان 
مجهز به چال سرویس

ابزار و تجهیزات: وسیله نقلیه در 
اختیار باشد، دفترچه راهنمای 

سرویس وسیله نقلیه، جعبه بوکس، 
آچار یک سرتخت و یک سررینگی، 

آچار تورک متر، روغن دنده، 
روغن هیدرولیک، گریس، فیلتر 
هیدرولیک، فیلتر فرمان، مخزن 
جمع آوری روغن هیدرولیک و 

دفترچه ثبت سرویس وسیله نقلیه 
در اختیار باشد.

زمان آزمون: 45 دقیقه

1ـ سرویس را به صورت 
استاندارد انجام 

می دهد.
2ـ  سرویس را به صورت 

غیراستاندارد انجام 
دهد.

3ـ بخشی از 
فعالیت های سرویس را 

انجام دهد. 

ـ انتخاب ابزارها، فیلترها و 
روغن های مورد نیاز برای 

سرویس مورد نظر
ـ انجام سرویس مورد نظر بر 

اساس استاندارد کارخانه 
سازنده وسیله نقلیه

ـ ثبت سرویس انجام شده در 
دفترچه وسیله نقلیه

ـ کنترل صحت سرویس انجام 
شده

3

ـ انتخاب ابزارها، فیلترها و 
روغن های مورد نیاز برای 

سرویس مورد نظر
ـ انجام سرویس مورد نظر بدون 

توجه به استاندارد کارخانه 
سازنده وسیله نقلیه

ـ ثبت سرویس انجام شده در 
دفترچه وسیله نقلیه

ـ کنترل صحت سرویس انجام 
شده

2

ـ انتخاب ابزارها، فیلترها و 
روغن های مورد نیاز برای 

سرویس مورد نظر
1

          

ارزشیابی مرحله سوم
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سیستم شاسی و بدنه وسیله نقلیه

شاسی وسیله نقلیه همان اسکلت بندی وسیله نقلیه  بوده که سایر قسمت های مختلف وسیله  بر روی آن نصب 
می شوند. شاسی ها دو نوع ساخته می شوند:

1ـ شاسی و اتاق جدا از هم و 2ـ شاسی و اتاق یکپارچه
عالوه  می باشد.  هم(  از  جدا  اتاق  و  )شاسی  اول  نوع  از  جاده ای  ناوگان  در  استفاده  مورد  شاسی  سیستم 
بر قسمت هایی که تاکنون مورد بررسی قرار گرفت، اجزای زیر نیز بر روی شاسی نصب می شود که در ادامه 

می گردد: بیان  آنها  نگهداری  و  سرویس  برنامه های 
چرخ ها، اکسل، سیستم تعلیق وسیله نقلیه و اتاق.

چرخ ها
وظیفه اصلی چرخ های وسیله نقلیه، حرکت دادن وسیله نقلیه با حرکت دورانی خود بر حول محور مرکزی، بر 
روی سطح جاده می باشد. وظیفه دوم چرخ ها خنثی سازی فشارها و ضربات وارده از سطح جاده به وسیله نقلیه 

در هنگام حرکت است.

اکسل
محور چرخ های الستیکی که به آن اکسل نیز گفته می شود، تیرآهن های فلزی سخت و مقاومی هستند که عمل 
اصلی آنها عدم تغییر شکل در برابر ضربات وارده و ارتعاش های ناشی از تکان های وسیله نقلیه در هنگام حرکت 

در جاده های ناهموار و دست اندازها می باشد.
الزم به ذکر است که سیستم تعلیق نقش اصلی و مؤثری در کاهش ضربات و ارتعاش وارده به اکسل ها ایفا نموده 

و مانع از خمیدگی یا شکستگی اکسل ها می شوند.

سیستم تعلیق
ارتعاشات مداوم طولی، عرضی و عمودی بدنه وسیله نقلیه باعث خستگی راننده و کاهش عمر مفید اجزای 

وسیله نقلیه می شود. در این راستا سیستم تعلیق وظیفه کاهش ارتعاشات را برعهده دارد.

بدنه )اتاق( وسیله نقلیه
اصواًل بدنه در ناوگان جاده ای به عنوان پوشش قسمت های داخلی وسیله نقلیه، پوشش سیستم کنترل و محل 

استقرار راننده وسیله نقلیه می باشد.
مراقبت های الزم  و  نگهداری  بنابراین  و  ایفا کرده  آن  و طول عمر  استحکام  در  نقش مهمی  بدنه خودرو  رنگ 

بینجامد. بدنه  رنگ  عمر  طول  افزایش  به  می تواند 

سرویس و نگهداری رنگ و بدنه وسیله نقلیه
برای جلوگیری از خوردگی بدنه و از بین رفتن رنگ آن الزم است نظافت و شستشوی بدنه وسیله نقلیه به صورت 

منظم انجام شود.
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شرایط عملکرد مراحل کار 
استاندارد عملکردنتایج مورد انتظار)ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان، …(

)شاخص ها، داوری، نمره دهی(

 سطح
یستگی  شا
مورد انتظار

نمره

سرویس
سیستم 

شاسی و بدنه  

مکان آزمون: کارگاه هنرستان مجهز به 
کارواش، کمپرسور

ابزار و تجهیزات: وسیله نقلیه در اختیار 
باشد

جعبه بوکس، آچار یک سرتخت و یک 
سررینگی، آچار تورک متر، گریس، 

گریس پمپ، گیج اندازه گیری آج تایر، 
گیج اندازه گیری فشار باد تایر و دفترچه 

ثبت سرویس وسیله نقلیه در اختیار 
باشد.

زمان آزمون: 45 دقیقه

1ـ سرویس را 
به صورت استاندارد 

انجام می دهد.
2ـ سرویس را به صورت 

غیراستاندارد انجام 
دهد.

3ـ بخشی از 
فعالیت های سرویس 

را انجام دهد.

ـ انتخاب ابزار های مورد نیاز 
برای سرویس مورد نظر

ـ انجام سرویس مورد نظر بر 
اساس استاندارد کارخانه 

سازنده وسیله نقلیه
ـ ثبت سرویس انجام شده در 

دفترچه وسیله نقلیه
ـ کنترل صحت سرویس انجام 

شده

3

ـ انتخاب ابزار های مورد نیاز 
برای سرویس مورد نظر

ـ انجام سرویس مورد نظر بدون 
توجه به استاندارد کارخانه 

سازنده وسیله نقلیه
ـ ثبت سرویس انجام شده در 

دفترچه وسیله نقلیه
ـ کنترل صحت سرویس انجام 

شده

2

ـ انتخاب ابزارهای مورد نیاز 
1برای سرویس مورد نظر

          

ارزشیابی مرحله چهارم
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ابتکارات شهید طرحچی برای سرویس و نگهداری ماشین آالت در خط مقدم جبهه
ویژه ای  اهمیت  از  جبهه  مقدم  خط  در  آالت  ماشین  بودن  کار  به  آماده 
مناطق  در  تعمیرگاه هایی  سازندگی  جهاد  اساس  براین  بود.  برخوردار 
عملیاتی احداث می نمود لیکن امکانات سرویس و نگهداری بسیار اندک 
رده  از  سادگی  به  ترکش  برخورد  اثر  در  ماشین آالت  اغلب  طرفی  از  و  بود 
دانشجوی  طرحچی  شهید  می ماندند.  استفاده  بدون  و  شده  خارج 
تأمین  مبتکر  امیرکبیر(  )صنعتی  پلی تکنیک  دانشگاه  مکانیک  مهندسی 
لوازم یدکی و ملزومات مورد نیاز برای سرویس و نگهداری ماشین آالت بود. 
وی ابتدا ماشین آالت خودی و عراقی که در منطقه عملیاتی خراب شده و 
در همان محل از کار افتاده بودند را شناسایی می کرد و به شکل نوآورانه ای 
برای  ملزوماتی  یا  قطعه  وقتی  می نمود.  تعمیرگاه  به  آنها  انتقال  در  سعی 
نبود  موجود  انبار  در  ولی  بود  نیاز  مورد  آالت  ماشین  نگهداری  و  سرویس 
شهید طرحچی آدرس می داد که آن قطعه در فالن ماشین ترکش خورده 

باز کنید. آن  از روی  موجود است 

شکل 29 ـ شکل و نگهداری ماشین آالت در مناطق عملیاتی 

شکل 28ـ شهید طرحچی
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ابتکارات شهید طرحچی برای سرویس و نگهداری ماشین آالت در خط مقدم جبهه

1

بکسل کردن وسیلۀنقلیه

مراحل قبل از بکسل کردن:
 EBS میل گاردان را بیرون بیاورید. حلقه و میله بکسل را جاگذاری کنید. )شکل 30(. اگر کامیون دارای سیستم
است  TCS را خاموش کنید. در غیر این صورت سیستم TCS  ممکن است فعال شود و کامیون از بکسل قطع شود.

اگر کامیون دارای یک محور چرخ تریلر فرماندار یا محور پیشرانه است:
موتور را راه اندازی کنید و بگذارید در تمام مدت عملیات بکسل کردن موتور کار کند. محور بوژی را باال بکشید 
طوری که چرخ ها در هنگام عقب رفتن کامیون نچرخند. قبل از اینکه ترمزدستی رها شود جلوی چرخ ها گوه 
بگذارید. در هنگام بکسل کردن فرمان هیدرولیکی کار نمی کند و وسیله نقلیه سنگین شده و قابل هدایت 

نیست.

دنده  جعبه  با  را  کامیون  وقتی  ببیند.  آسیب  است  ممکن  دنده  جعبه  نشود  برداشته  میل گاردان  اگر 
خود  سرجای  می توان  را  گاردان  میل  باشد  سبک  دنده  در  اگر  می کنید،  منتقل  متر(  صد  دستی )چند 

گذاشت.

در هنگام بکسل کردن همواره از حلقه و میله مخصوص بکسل استفاده کنید. هرگز از حفاظ جانبی جلو 
وسیله نقلیه را بکسل نکنید. چون حفاظ جانبی برای تحمل این گونه نیروها طراحی نشده است.

     شکل 31 شکل 30    شکل 32

هشدار

توجه
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حلقه و میله بکسل را جاگذاری کنید:

برای بکسل کردن از حلقه بکسل )1( و میله بکسل )2( استفاده کنید. )شکل31و32( حلقه بکسل )1( و میله بکسل 
)2( که در قسمت انبار یا پشت صندلی ها قراردارند را بیرون  بیاورید. حلقه بکسل )1( و میله بکسل )2( را از هم جدا کنید. 
 دریچۀ روی جای پا را باز کنید. حلقه بکسل )1( را به داخل فشار دهید. حلقه بکسل )1( را یک چهارم دور بچرخانید. 
حلقه بکسل)1( را به موقعیت صحیح بیرون بکشید. میله بکسل را وصل کنید. میله بکسل )2( را در سوراخ های 

حلقه بکسل )1( فشار دهید. پین را در میله بکسل جاگذاری کنید. پین را با حلقه )3( قفل کنید.

حلقه بکسل را ممکن است تنها برای بکسل کردن در بزرگراه ها به کار برد. این حلقه برای امدادرسانی به 
وسیلۀنقلیه طراحی نشده است. هشدار

با چرخاندن 60 درجه ای دسته در جهت عقربه های ساعت میله بکسل را قفل کنید.توجه

نگهداری شبانه موتور وسیله نقلیه

1ـ باک سوخت را پرکنید.
2ـ اگر احتمال یخ زدن سیال در سیستم خنک کننده وجود دارد و سیستم فاقد ضدیخ است آب موجود در 

کنید. تخلیه  را  سیستم خنک کننده 
3ـ روغن مخزن کارتر را تا سطح مناسب پرکنید.

4ـ روغن گیربکس و دیفرانسیل را تا سطح مناسب پرکنید.
تمام قسمت های موتور را برای نشت احتمالی بررسی کنید. 5ـ 

6ـ سطح خارجی موتور را تمیز کنید.

نگهداری کوتاه مدت موتور

مراحل نگهداری موتور در مدت زمان کمتر از سی روز به شرح زیر می باشد:
1ـ کارتر را تخلیه نموده و با روغن تازه تا سطح مناسب پرکنید.

2ـ باک سوخت را برای جلوگیری از تقطیر سوخت پر کنید.
3ـ موتور را در ابتدای روشن کردن و قبل از خاموش کردن به مدت 2 دقیقه در دور آرام روشن نگهدارید.

4ـ همواره در آب سیستم خنک کاری از ضدیخ استفاده کنید.
5ـ  سطح خارجی موتور را تمیز  کنید.

6ـ تمام ورودی های موتور را مسدود کنید.
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نگهداری بلند مدت موتور

از  زیر صفر  و در دمای  پر فشار شستشو دهید  با جریان  و  تخلیه  را  1ـ سیال سیستم خنک کننده 
کنید. استفاده  ضدیخ 

2ـ برای جلوگیری از زنگ زدگی در سیستم خنک  کننده از محافظ های محلول در آب استفاده کنید.
3ـ انژکتورها را بازدید کنید.

4ـ موتور را تا رسیدن به دمای نرمال روشن نگه داشته و سپس خاموش کنید.
5  ـ روغن کارتر را تخلیه کنید.

6ـ صافی فیلتر و واشر فیلتر روغن را تعویض کنید.
7ـ کارتر را با روغن تازه پرکنید.

8ـ مخزن سوخت را تخلیه نموده و سپس با سوخت مناسب )ضدزنگ( پرکنید.
9ـ فیلتر و صافی سوخت را تعویض کنید.
10ـ صافی هوا را تمیز و یا تعویض کنید.

11ـ سطح خارجی موتور را تمیز کنید.
12ـ تمامی دهانه های خارجی موتور را مسدود کنید.

بازدیدهای روزانه قبل از حرکت وسیله نقلیه

1ـ سطح مایع خنک کن را چک کنید.
2ـ سطح روغن موتور را کنترل کرده و تسمه پروانه را نیز چک کنید.

3ـ فن خنک کن و کمربند ایمنی راننده را چک کنید.
4ـ کنترل کنید فیلتر و پیش فیلتر سوخت، تخلیه شده باشند.

5 ـ سطح روغن جعبه فرمان را چک کنید.
6ـ میزان سوخت موجود در تانک سوخت را چک کنید.

7ـ سفتی مهره چرخ ها، فشار باد و سطح الستیک ها را چک کنید.
8ـ نشتی های روغن، سوخت و هوا را چک کنید.

9ـ شیشه ها و آینه های دید عقب و بغل را چک کنید.
10ـ سطح روغن کالچ را چک کنید.

11ـ حرکت پدال ترمز و کالچ را چک کنید.
12ـ بوق ها را چک کنید.

13ـ چراغ ها را چک کنید.
14ـ فرمان، دسته دنده و ترمز را چک نهایی کنید.
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شرح کار:
1ـ استقرار وسیله نقلیه روی چال سرویس

2ـ کنترل سرویس سیستم های موتور )الکتریکی، هوارسانی، خنک کاری، روغن کاری، سوخت رسانی(
3ـ کنترل سرویس سیستم انتقال قدرت

4ـ کنترل سرویس سیستم هیدرولیک، ترمز و فرمان
5 ـ کنترل سرویس سیستم شاسی و بدنه

استاندارد عملکرد:
روغن های موتور،دنده، هیدرولیک، گریس، ضدیخ، فیلترهای هوا، روغن و سوخت را بر اساس توصیه کارخانه 
سازنده وسیله نقلیه انتخاب و مطابق با دستورالعمل سرویس خودرو، با استفاده از ابزارهای تست کیفیت سرویس 

را کنترل نماید. 

شاخص ها:
1ـ مشاهده و بررسی موقعیت توقف وسیله نقلیه

2ـ کنترل کیفیت سرویس انجام شده بر اساس دستورالعمل کارخانه سازنده 
3ـ مقایسه نوع و مشخصات مواد و ملزومات استفاده شده )روغن، فیلتر، گریس، ضدیخ، الکترولیت( مطابق با  

استاندارد توصیه شده از سوی کارخانه سازنده وسیله نقلیه.
4ـ کنترل صحت سرویس های انجام شده توسط ابزارهای کنترلی برای هر یک از سرویس های مورد نظر براساس 

دستورالعمل کارخانه سازنده وسیله نقلیه.
5 ـ چک لیست براساس دستورالعمل کارخانه سازنده 

6ـ بررسی عدم وجود نقص و  صحت عملکرد سیستم ها پس از انجام سرویس براساس کارخانه سازنده 

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط: مکان آزمون: کارگاه ـ زمان آزمون: 45 دقیقه 

ابزار و تجهیزات:
وسیله نقلیه، جعبه ابزار مکانیکی، کتاب راهنمای سرویس وسیله نقلیه، مولتی متر، تستر اندازه گیری الکترولیت 
باتری و تستر اندازه گیری ضدیخ، گیج اندازه گیری آج تایر، گیج اندازه گیری فشار باد تایر، آچار فیلتر، ضدیخ، 
مخازن  سوخت،  و  روغن  هوا،  فیلترهای:  گریس،  هیدرولیک،  دنده،  موتور،  روغن های:  سولفوریک،  اسید 

خنک کاری.  دنده، مایع  موتور، روغن  روغن  جمع آوری: 

ارزشیابی شایستگی: سرویس و نگهداری ناوگان جاده ای
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معیار شایستگی

نمره 
هنرجو

حداقل نمره 
قبولی از 3 مرحله کار ردیف

1 )روغن،  شده  استفاده  ملزومات  و  مواد  مشخصات  بررسی 
سرویس برای  الکترولیت(  ضدیخ،  گریس،  فیلتر،  1

2 انجام هریک از سرویس ها  2

1 کنترل  صحت عملکرد سیستم ها پس از انجام سرویس 3

2

شایستگی های غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست 
محیطی و نگرش:

رعایت  و  محیطی  زیست  نکات  رعایت  و  کار  ایمنی  لوازم  از  استفاده  با 
سازنده  سوی  از  شده  توصیه  زمانی  جدول  اساس  بر  سرویس  انجام  

نقلیه. وسیلۀ 

 * میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.
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معاینه فنی وسیله نقلیه
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معاینه فنی وسیله نقلیه

پودمان3
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مقد مه
حمل و نقل ایمن، سریع و مطمئن مستلزم به کارگیری وسیله نقلیه ایمن و برخوردار از سالمت فنی است. 
وجود نقص فنی در ناوگان حمل و نقل جاده ای می تواند عالوه بر مخاطره آمیز بودن سفر، مدت زمان سفر را 

طوالنی کرده و جان رانندگان و سرنشینان وسایل نقلیه را با خطرات جدی و مستمر در طول سفر توأم نماید.
عدم رعایت اصول ایمنی در ناوگان حمل و نقل جاده ای، مشکالت بسیار و خسارات جبران ناپذیری را ایجاد 
می کند، بنابراین الزم است در صنعت حمل و نقل جاده ای بیشتر از سایر صنایع و صنوف به شعار اول ایمنی 
بعد کار توجه گردد، تا با رعایت اصول ایمنی و به کارگیری وسیله نقلیه های ایمن و برخوردار از سالمت فنی، 

امنیت الزم برای کارکنان این صنعت به ارمغان آورد. 

چند مثال از مصادیق شعار اول ایمنی بعد کار، در حوزه ناوگان حمل و نقل جاده ای را بیان کنید.
فعالیت 
کالسی

آنها  بر  مستمر  نظارت  باید  فنی  ناظران  که  جاده ای  حمل و نقل  ناوگان  در  ایمنی  مهم  و  اساسی  اصول  از 
داشته باشند آگاهی از شناخت کامل رانندگان از وسیله نقلیه تحت اختیار می باشد، بنابراین رانندگان این گونه 
وسایل نقلیه باید بر اساس دستور العمل کارخانه سازنده وسیله نقلیه  اقداماتی را قبل، بعد و در هنگام رانندگی 

با وسیله نقلیه ، انجام دهد.
الف( اقدامات قبل از روشن کردن وسیله نقلیه: 

1ـ دفترچه راهنمای استفاده از وسیله نقلیه را به دقت بخواند.
2ـ با محل و طرز کار کلیه نشانگرهای سیستم ایمنی وسیله نقلیه  از قبیل چراغ، و آمپرها آشنایی کامل داشته 

باشد و از سالمت و دقت عمل آنها مطمئن شود.
ب( اقدامات قبل از شروع به رانندگی با وسیله نقلیه:

1ـ بازدیدهای قبل از روشن کردن وسیله نقلیه را طبق دستورالعمل کارخانه سازنده انجام دهد.
2ـ با قدم زدن در اطراف وسیله نقلیه عمومی هرگونه نشتی و شکستگی و کم بادی الستیک ها را شناسایی و 

رفع عیب کند.
3ـ هرگونه مواد زائد و آشغال ها را از داخل کابین مخصوصاً از زیر پای راننده بردارد.

4ـ هرگونه روغن و گریس را از دستگیره ها و پلکان ها تمیز کند.
5 ـ قبل از حرکت دادن وسیله نقلیه ، اطراف آن را بازدید کند تا مطمئن شود کسی در زیر یا پشت وسیله نقلیه  

مشغول کار نیست.
6 ـ در هنگام سوار و پیاده شدن به وسیله نقلیه  نباید از فرمان و کنترل های وسیله نقلیه  به عنوان دستگیره 

استفاده کند.
7ـ صندلی خود و آینه ها را در مناسب ترین شرایط ممکن تنظیم کند.

همچنین پس از حرکت وسیله نقلیه  و در مدت رانندگی باید بر عملکرد و وضعیت کلیه سیستم های هشداردهنده 
ایمنی وسیله نقلیه  نظارت نماید تا در صورت اعالم هشدار توسط هر یک از عملگرهای مذکور بالفاصله اقدام 

مناسب را برای جلوگیری از هرگونه حادثه و خسارت احتمالی به عمل آورد.
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چند نمونه از نشانگرهای نوین سیستم ایمنی وسایل نقلیه حمل و نقل جاده ای را مثال بزنید و در صورت 
عدم توجه راننده به هشدار آنها، احتمال بروز چه نوع حوادثی وجود دارد؟

فعالیت 
کالسی

مدارک مربوط به ایمنی وسایل نقلیه جاده ای
وسیله  شناسایی  کارت  فنی،  معاینه  برچسب  شامل:  جاده ای  نقلیه  وسیله  ایمنی  به  مربوط  مدارک  انواع 
نقلیه، بیمه وسیله نقلیه، کارت هوشمند وسیله نقلیه و گواهینامه رانندگی است که در سال های قبل با آنها 

آشنا شده اید. امسال با معاینه فنی وسایل نقلیه مذکور و ویژگی پالک انتظامی آنها آشنا خواهید شد. 

معاینه و آزمایش فنی وسایل نقلیه جاده ای
معاینه فنی عالوه بر باالبردن ضریب ایمنی وسیله نقلیه و کاهش حوادث جاده ای، در کاهش مصرف سوخت 

و کاهش هزینه تعمیرات نیز تأثیر به سزایی دارد.
معاینه فنی عبارت است از: انجام بازدیدهای کارشناسی و آزمایش های فنی برای تأیید سالمت فنی، صحت 
عملکرد تجهیزات و سامانه های ایمنی و انطباق میزان انتشار آالیندگی وسایل نقلیه موتوری با شاخص های 
زیستی که در مراکز معاینه فنی توسط کارشناسان آموزش دیده انجام می گیرد که در شکل 1  مصوب محیط 

تصویر یک مرکز معاینه فنی ناوگان جاده ای نشان داده شده است.

شکل 1ـ مرکز معاینه فنی وسایل نقلیه تجاری

به شرح زیر  انجام شود  نقلیه تجاری  آزمایش ها و بررسی هایی که در مراکز معاینه فنی وسایل 
است:

نوع  رنگ،  موتور،  شماره  شاسی،  شماره  انتظامی،  شناسه  قبیل:  از  را  عمومی  نقلیه  اصلی  مشخصات  1ـ 
وسیله نقلیه، کاربری وسیله نقلیه، ظرفیت حمل بار و ظرفیت سرنشین )برای اتوبوس و مینی بوس( بر اساس 

مشخصات مندرج در مدرک ارائه شده توسط راننده، تطبیق داده می شود. 
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آینه های بغل، شیشه های بغل، کمربند  نقلیه شامل: شیشه جلو، برف پاک کن،  2ـ وضعیت ظاهری وسیله 
و  بوق  بغل،  چراغ های  داخلی،  چراغ های  ترمز،  چراغ های  راهنما،  چراغ های  جلو،  چراغ های  ایمنی، 

الستیک ها، به طور کامل بازدید می شود.
3ـ تست میزان آالیندگی وسیله نقلیه.

4ـ تست سرعت یا کیلومتر شمار.
5 ـ تست لغزش جانبی چرخ و زاویه سر چرخ ها.

6 ـ تست ترمز از همه محور های وسیله نقلیه.
7ـ تست جلوبندی و لقی فرمان.

8 ـ بازدید ظاهری از زیر وسیله نقلیه عمومی شامل: لوله های سوخت، باد، روغن، روغن ترمز، نشتی از لوله ها 
و اتصاالت پوستر، کمک فنرها و فرسودگی وسیله نقلیه.

9ـ تست چراغ جلو، که در آن میزان انحراف و شدت نور چراغ ها بررسی و تست صدا نیز انجام می شود.
انجام  مکانیزه  تمام  دستگاه های  به وسیله  موارد  سایر  و  بصری  به صورت  1و2و8   مراحل  است  ذکر  به  الزم 

می گیرد.
پس از قبولی در کلیه مراحل مذکور، فرم بازدید تأیید و کارت و برچسب معاینه فنی برای وسیله نقلیه صادر 
می گردد و راننده وسیلۀ نقلیه باید آن را بر سطح درونی قسمت باالی سمت راست شیشه جلو و یا برحسب اعالم 

مراجع مربوطه نصب کند به نحوی که برای کنترل مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه قابل دیدن باشد.

شکل 2ـ انجام تست ترمز در سالن معاینه فنی وسایل نقلیه

فعالیت 
با هماهنگی هنرآموز در یکی از مراکز معاینه فنی وسایل نقلیه جاده ای حاضر شوید و کلیه فعالیت های کارگاهی

انجام شده را به دقت بازدید کنید و هر یک از هنرجویان حداقل یکی از آزمایش های مرکز معاینه فنی را 
انجام دهد.
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پالک وسیله نقلیه عمومی
هر وسیله نقلیه موتوری و غیرموتوری و یدک متصل که در راه ها حرکت می  کند باید دارای شماره باشد. رانندگی 

با وسایل نقلیه ای که شماره یا پالک نداشته یا دارای شماره و یا پالک غیر مجاز باشند، ممنوع است.
پالک وسیله نقلیه عمومی، پالکی مخصوص وسیله نقلیه های ناوگان حمل و نقل جاده ای مانند کامیون ها و 

اتوبوس ها و...است.
این پالک به شکل مستطیل می باشد و از چپ به راست خوانده می شود و از چپ به راست شامل دو عدد، 
یک حرف ع به معنی عمومی، سه عدد و در آخر در یک مربع دو عدد که محل صدور پالک را نشان می دهد 
می باشد. اعداد و حروف این پالک مشکی بوده و بر روی یک پس زمینه زرد رنگ چاپ می شود. در شکل3 

تصویر پالک یک وسیله نقلیه عمومی نشان داده شده است.

شکل 3ـ تصویر یک نمونه پالک وسیله نقلیه عمومی

ارزشیابی مرحله اول

شرایط عملکرد مراحل کار 
)ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان، …( 

نتایج مورد 
انتظار 

استاندارد عملکرد
)شاخص ها، داوری، نمره دهی( 

 سطح
 شایستگی
مورد انتظار

نمره

کنترل مدارک 
مربوط به 

ایمنی وسیله 
نقلیه جاده ای

مکان آزمون: ترمینال حمل بار یا 
مسافر یا کارگاه هنرستان

ابزار و تجهیزات: یک دستگاه وسیله 
نقلیه جاده ای )حمل بار و مسافر( 

که آماده بارگیری یا سوارکردن 
مسافر است.

زمان: 20دقیقه

1ـ کنترل 
کامل مدارک 

مربوط به 
ایمنی وسیله 

نقلیه  جاده ای 
)حمل بار و 

مسافر(
2ـ کنترل ناقص 

مدارک

کنترل کامل مدارک بر اساس فرم معاینه 
فنی وسیله نقلیه جاده ای )حمل بار 
یا مسافر( و انطباق آن با مشخصات 

ظاهری، شناسنامه ای و فنی وسیله نقلیه 
و ارزیابی شرایط جسمانی و روحی راننده.

3

کنترل کامل مدارک بر اساس فرم معاینه 
فنی وسیله نقلیه جاده ای )حمل بار 
یا مسافر( و انطباق آن با مشخصات 

ظاهری، شناسنامه ای و فنی وسیله نقلیه.

2

کنترل مدارک بدون توجه به فرم معاینه 
1فنی و مشخصات وسیله نقلیه 
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تایرها
به میزان 10 درصد کل  تایرهای وسایل نقلیه جاده ای  به  به عمل آمده، هزینه مربوط  براساس بررسی های 

هزینه های وسایل نقلیه مذکور است.
مصرف  کاهش  و  عمر  طول  افزایش  باعث  نقلیه  وسیله  ایمنی  افزایش  بر  عالوه  سالم  تایرهای  از  استفاده 

سوخت و کاهش هزینه های وسیله نقلیه نیز می گردد.

ساختمان یک تایر)الستیک(:
تایر شامل قسمت های آج، دیواره کناری، الیه سرپوش، پوشش داخلی، آستر داخلی، الیه محافظ داخلی و 
زهوار هستند )شکل 4(. تایرهای بدون تیوپ عالوه بر قسمت های یاد شده شامل آستری مخصوص تایر بدون 

تیوپ و تایرهای تیوپ دار عالوه بر قسمت های مذکور دارای تیوپ و زبانه ها هستند.

شکل 4ـ ساختمان تایر

سیستم شناسایی تایرها:
انتخاب صحیح تایر نقش تعیین کننده ای در ایمنی و طول عمر وسیله نقلیه دارد. با توجه به تنوع شرایط 
کاری وسایل نقلیه جاده ای، انتخاب تایر بهینه نیاز به بررسی تمامی  فاکتورهای مؤثر در شرایط کاری را دارد 
برای آگاهی از فاکتورهای مذکور باید با عالئم مشخصه ذکر شده بر روی بدنه تایر )توسط سازندگان تایرها( 

آشنا شوید. شکل صفحه بعد به این موضوع اشاره دارد.

آج

دیوارۀ کناری

الیه سرپوش

پوشش داخلی

آستر داخلی

الیه محافظ فوالدی

زهوارپوشش داخلی
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درجه حرارت، انقباض و سایش 
آج )کف الستیک(

حداکثر باد الستیک در حالت 
سرد و محدوده بار

پهنای الستیک )اینچی: ٢رقمی ـ 
میلی متر: 3رقمی( 

ضریب aspect: نسبت ارتفاع الستیک 
به پهنای آن  

نوع الستیک: R نشانه رادیال بودن 
الستیک است   قطر رینگ در مقیاس اینچی

شاخص تحمل بار و کد سرعت

کد استاندارد ایمنی الستیک 

ترکیب الیه الستیک و مواد استفاده 
شده

کاربرد الستیک)p:الستیک 
خودروی سواری( 

شکل 5 ـ سیستم شناسایی تایر

عالئم دیگری نیز روی دیواره تایرها دیده می  شود، از قبیل Tubless  یا TL که نشان دهنده بدون تیوپ بودن 
تایر و تاریخ تولید تایر است. پیدا کردن تاریخ انقضای تایرها بسیار آسان است. اگر به دقت قسمت بغلی تایر 
را نگاه کنید )شکل زیر( یک عدد چهار رقمی مشاهده خواهید کرد. این عدد نمایانگر هفته و سال تولید تایر 

است. تاریخ انقضا چهار سال بعد از تاریخ تولید آن خواهد بود.

13
49

سال تولید 2013 میالدی

هفته چهل و نهم

شکل 6 ـ تاریخ تولید تایر
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شاخص بار: نکته مهم دیگر وزن باری است که بر روی تایرها وارد می  شود. در بعضی مواقع ما بدون توجه به 
فشاری که به تایرهای وسیله نقلیه وارد می شود بیش از اندازه بار بر روی وسیله نقلیه قرار می دهیم. این اشتباه 

ممکن است باعث آسیب به تایر و ایجاد حادثه گردد.

درجه حرارت، انقباض و سایش 
آج )کف الستیک(

حداکثر باد الستیک در حالت 
سرد و محدوده بار

پهنای الستیک )اینچی: ٢رقمی ـ 
میلی متر: 3رقمی( 

ضریب aspect: نسبت ارتفاع الستیک 
به پهنای آن  

نوع الستیک: R نشانه رادیال بودن 
الستیک است   قطر رینگ در مقیاس اینچی

شاخص تحمل بار و کد سرعت

کد استاندارد ایمنی الستیک 

ترکیب الیه الستیک و مواد استفاده 
شده

کاربرد الستیک)p:الستیک 
خودروی سواری 

حداکثر سرعت مجاز
حرف التین کنار شاخص بار، نشان دهنده حداکثر میزان سرعت حرکتی است که الستیک برای آن طراحی 
شده است و برحسب کیلومتر بر ساعت یا مایل بر ساعت می باشد. برای مثال حرف H نمایانگر حداکثر سرعت 

210 کیلومتر بر ساعت می باشد. 

AreaSymbol
Hot AreaA

Normal AreaB
Cold AreaC

حرف A نمایانگر مقاومت تایر در مناطق گرمسیر )مقاومت در برابر 
حرارت( می باشد.

شکل 7ـ مشخصات کاربرد تایر

حداکثر ظرفیت حمل مجاز هر تایر


