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6-10پروژههايتكميليفلزكاري
 فرض كنيد كه قصد بازس��ازي گيره اي مانند تصوير زير را داريم. آيا مي توانيد براي مواد قس��مت بدنه در جنس مواد و 

روش ساخت ايده اي مطرح كنيد؟

گاه��ي الزم اس��ت براي پي بردن به عل��ت برخي ظرافت هاي موج��ود در يك قطعه به عنوان يك صنعتگ��ر فلزكار، طرح 
ساده ش��ده اي از آن را در ذهن پرورانده و آن را در همان كارگاه ارزان قيمت فلزكاري كنيد. به اين ترتيب و با شبيه س��ازي 
فرايند ساخت مي توان تا حدود زيادي به داليل اصلي پله ها، سوراخ ها، قوس ها و حتي طرح اصلي كاالي موجود )كه قصد 
بازسازي آن را داريد( پي برد. مي گويند اينشتين فيزيكدان بزرگ قرن اخير، بزرگ ترين تجربه كنندة »آزمايشگاه هاي ذهني« 

بوده  است. بنابراين بر روي قدرت تخيل خود كار كرده و آن را با خواندن ُرمان تقويت كنيد.
در اجراي ذهني گيرة فوق، ابتدا بر روي كاغذ شطرنجي يا ايزومتريك )مطابق شكل(، مكعبي با ابعاد اصلي گيره رسم 
كرده مركز س��طوح آن را مش��خص كنيد. سپس ايدة خود را براي تبديل اين مكعب به ساده ترين طرح از گيرة مذكور دنبال 

كنيد. به عنوان مثال، ايدة هنرجوي آشنا به فرايندهاي سوراخ كاري را دنبال كنيد.
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اي��ن هنرجو در بام و س��طح جانبي مس��تطيل مذكور 
س��وراخ هايي با قطر متناس��ب با ابعاد اصلي قطعه فرض 
مي كند. سپس در سطح اصلي گيره، سوراخ هايي را تصور 
مي كن��د كه در صورت اتصال ب��ه يكديگر و صافكاري با 

سوهان مي توانند حفرة دهانِي گيره را به وجود آورند.

س��وراخ هاي جانبي بايد رزوه شوند تا بتوان در آنها از 
پيچ و مهره هاي اس��تاندارد موجود در بازار اس��تفاده كرد. 
اكنون سؤال اينجاست كه آيا بهتر نيست كه پيش از انجام 
س��وراخ كاري و رزوه زني پيچ و مهرة مناس��ب را از بازار 

تهيه كنيم؟

 دو مزي��ت تهي��ة پيچ هاي اس��تاندارد قب��ل از فرايند 
سوراخ كاري و رزوه زني را بيان كنيد.

مرحلة بعد مي تواند سوهان كش��ي زواياي تيز مستطيل 
اصلي و گردكردن لبه ها باش��د. اين كار مي توانس��ت قبل 
از س��وراخ كاري يا برش قطعه به دو قس��مت مساوي كه 
لقمه ه��اي گيره را پديد مي آورد، هم انجام ش��ود. زيرا در 
اين لحظه بس��تن قطعه به گيره و سوهان كاري آن ساده تر 
صورت مي گيرد. اين انتخاب هنوز هم براي شما امكان پذير 
است و اين از مزيت هاي آزمايشگاه يا كارگاه ذهني است 
 )         undo كه مي توانيد در آن برگش��ت به عقب )آندو

داشته باشيد!



در مراحل پاياني برش اين مكعب مس��تطيل به دو قس��مت مس��اوي از طول و آج زدن يا كنگره دار كردن لبة برش خوردة 
پاييني قرار دارد. تمام اين فرايندها بر روي كاغذ يا در ذهن ش��ما - اگر تمركز مناس��بي فراهم باش��د- در كمتر از چند 
دقيق��ه قاب��ل انجام بوده و عيوب احتمالي اين ايده را نمايان مي س��ازد. البته برخي مش��كالت فق��ط در اجرا خودنمايي 
مي كنن��د كه از جملة آنها اش��تباه محاس��باتي در ابعاد و اندازه ها يا تحمل مواد قطع��ه كار در مقابل نيروهاي براده برداري 
اس��ت. اكنون با كمك يك پيچ و مهره معمولي و يك پيچ اينس��رتي )جازدني( لوستر براي سوراخ بام مي توان گيره مورد 

نظر را تمام ش��ده فرض كرد.
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چنانكه مالحظه شد و قباًل نيز گفته شده است، استفاده 
و ايمان به توانايي يك تكه كاغذ ش��طرنجي يا ايزومتريك 
)ب��ا زواي��اي     خطوط به راس��ت و چ��پ( مي تواند در 
ايده پ��ردازي ش��ما و درنتيجه تقويت خالقيت كه بس��يار 

مهم تر از يك محصول كارگاهي است، بسيار مؤثر باشد.

ب��راي مث��ال دوم، س��اخت چاقوي س��اده اي را دنبال 
مي كنيم.

 تفاوت چاقو با تبر يا لبة يك قندشكن در چيست؟ آيا 
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دربارة پهناي لبة برش چاقو ايده اي داريد؟ ابتدا با استفاده 
از كاغذ يادشده، ايده خود دربارة لبة برنده را پياده كرده و 

ابعاد پيشنهادي را بر روي آن مشخص مي كنيم. 30
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به عنوان مرحلة ششم براي دو طرف دنبالة تيغة آماده شده با استفاده از چوب يا شاخ جانوران دستة دو لپه اي آماده و به كمك 
پرچ بر روي آن محكم مي شود.

براي مراحلي كه در تصوير مالحظه مي كنيد، يك يا دو جمله توضيح يادداشت كنيد.

................................................................................... .1

................................................................................... .2

................................................................................... .3
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پروژة )1(
بــر روي ورق هاي نازك فوالد، بــرش کاري و خمکاري 
انجــام داده مقاطع دایره اي و کنگــره ایجاد کنید. زوایاي 
قائمه و قوس را بر روي تســمه هاي فلزي یا پروفیل هاي 

استاندارد، چگونه برپا مي کنند؟

* ابعاد ورق اوليه:
الف( ورق بــه ابعــاد mm 180×180، دایره به قطر 

 30×30 mm100 و کنگره به ابعادmm

ب( پروفیل نبشــي غیر فوالدي )ســایزهاي کوچک( 
به طول 250mm بــراي فاق بُري و خمکاري با زاویة 
فاق دلخواه و متفاوت )مي توانید از قوطي بُرش خورده 

به صورت قطري استفاده کنید(.

* عمليات الزم:
ـ اندازه گیري و اندازه گذاري

ـ برش ورق با استفاده از قیچي مناسب
ـ زاویه سنجي و گونیا زني

ـ شابلون زني

برش فاق ها

محل هاي جوشکاري شده

فاق هاي بسته شده

فاق  بریده شده
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پروژة)2(
با اس��تفاده از ورق ه��اي نازك فوالدي، ب��راي كتاب خانة 
خود و مدرس��ه »غش گير« كتاب بسازيد. اين وسيله مانع 
از افتادن كتاب ها به اين س��و و آن س��و در قفس��ة پُرنشده 

مي شود.

*ابعادورقاوليه:
 100×180 mm1 و ابعاد mm ورق به ضخامت تقريبي

*عملياتالزم:
� اندازه گيري و اندازه گذاري

� قلم زني براي برش قوس مياني
� خم كاري و گونيا زني

� سوهان كشي
توجه: براي س��هولت سوهان كش��ي، قبل از نيم بُرش 
قوس مياني و خم كردن آن اقدام كنيد و سوهان كشي قوس 

داخلي را در پايان كار انجام دهيد. 
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پروژة)3(
ب��ه كمك اي��دة كوليس ي��ا خط كش هاي چن��دكاره، يك 
خط كش دوكاره با اس��تفاده از تس��مة صاف آلومينيمي يا 

فوالدي بسازيد. )مانند خط كش � پرگار(

*ابعادورقاوليه:
تس��مه فوالدي يا آلومينيمي به ط��ول mm 200 و پهناي

mm  50 يا كمتر. )ضخامت تسمه اختياري(

*عملياتالزم:
� اندازه گيري و اندازه گذاري

� سوهان كشي، پخ زني و سنباده كاري
� سوراخ كاري و خزينه زني

� خمكاري
بايد خط كش را به گونه اي بس��ازيد كه با كوبش يك 
ميخ در يكي از سوراخ ها بتوان به مركز آن سوراخ دايره اي 

را رسم كرد.

پروژة)4(
ب��ا اس��تفاده از تختة ميخ كوب ش��ده و يك لقم��ة پيچ دار 
)قفل س��يم(، ابزار خم كن ساده اي براي مفتول هاي نازك و 

سيم هاي خوش انعطاف بسازيد.

*ابعادپايةخمكن:
تختة چوبي به ابعاد mm 180×180 و ضخامت دلخواه به 

همراه تعدادي ميخ )ده عدد(

*عملياتالزم:
� اندازه گيري و اندازه گذاري

� ميخ كوبي
� در صورت نياز ساخت لقمة سيم گير در داخل كارگاه 
انجام شود. در اين صورت به سوراخ كاري و رزوه زني 

نيز نيازمند خواهيم شد.



168

پروژة )5(
با استفاده از تسمه هاي نازك )کم پهنا( فوالدي یا نیم تسمه 
)برش خورده از طول( با فرایند خم کاري، کمان اره اي مانند 

تصویر زیر، بسازید.

* ابعاد تسمه:
تسمة فوالدي به طول تقریبي mm 530 ـ500 با ضخامت 
4mm و پهناي mm 30  را از وسط در جهت طول بریده 

به دو قطعه کار در گروه تبدیل کنید.

* عمليات الزم:
ـ اندازه گیري و اندازه گذاري

ـ برش تسمه
ـ ســاخت قالــب خم مناســب و داراي طــرح واره 

)توضیحات کتبي طرح قالب خم(
ـ سوهان کشي و سنباده زني

ـ سوراخ کاري سروته تسمة تغییر شکل یافته
توضیح آن که پیش از شروع به خمکاري، کوچک ترین 
تیغه اره موجود را تهیه کرده و از آن به عنوان شابلون خِم 

ُدرست، استفاده کنید.

پروژة )6(
با استفاده از پروفیل هاي سنگین ناوداني )مانند ناوداني 6( 

قالب برش و خم مطابق شکل زیر بسازید.

* ابعاد پروفيل:
پروفیل ناوداني )u شــکل( شــمارة 6 یا بیشتر به طول 

100 mm

* عمليات الزم:
چنانکه در تصویر مشاهده مي شود باید با خط کشي دقیق 
و مناســب )در سطح ساخت قالب هاي فلزي(، خطوط و 
شــیارهایي را براي هدایت تیغه اره یا قطعه کار خم شدني 
در زبالة ناوداني ایجاد کنیم. به گونه اي که از این الحاقي در 
کنار  گیره رومیزي معمولي یا سوســماري، بتوان به عنوان 
شــابلون حرکت تیغه اره ها براي برش °45 تســمه هاي 
عبور کننده از وسط ناوداني استفاده کرد. همچنین اگر دو 
انتهاي کف این پروفیل ســوراخ  شــده و به یک پایه پیچ 
شــود، مي توان از آن به عنوان شابلون و ابزار خم مفتول ها 

و مقاطع نازك استفاده کرد.
 ـ اندازه گیري و اندازه گذاري

ـ برش کاري
ـ سوهان زني و سنباده کاري
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پروژة)7(
با استفاده از تسمه هاي فلزي استاندارد موجود، طرح َرحل 
قرآني را براي دو قطعه تس��مه ايجاد و در آن ابتكار الزم 

براي تبديل شدن به انبر را ايجاد كنيد )با خم كاري لبه(.

*ابعادتسمهها:
200 mm :طول

ش��كاف: در فاصلة mm 50 از يك سر خم كاري به ابعاد 
دلخواه

*عملياتالزم:
� اندازه گيري و اندازه گذاري

� برش كاري
� پخ زني

� سوهان كشي
� خم كاري

و در صورت نياز � سوراخ كاري

پروژة)8(
با كمك نيم تسمه هاي فلزي و اشكال پالستيكي )از جنس 
نايلون شفاف به ضخانت 5mm( براي چراغ مطالعة خود 

پاية منعطفي بسازيد.

*ابعادنيمتسمهوورقنايلوني:
طول mm 400 كه به چهار تكه مساوي يكصد ميلي متري 
بريده مي شود. سپس دو تكه آن مطابق تصاوير به خم كاري 

نياز پيدا مي كند.
 200×200 mm 5  و ابعاد mm ورق نايلوني به ضخامت
براي پارچه هاي��ي )تكه( مانند آنچ��ه در تصوير مالحظه 

مي كنيد )ابعاد و شكل پارچه ها اختياري است(.
س��عي كنيد از روي تصوير سه بعدي حاضر، ابعاد و طرح 
لقمه هاي هش��ت گون و نيز لقمه هاي تس��مه اي نايلوني را 

حدس بزنيد.

*عملياتالزم:
� اندازه گيري و اندازه گذاري

� برس كاري
� سنباده كشي

� سوراخ كاري
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پروژة )9(
با استفاده از تکه هایي از میله و پروفیل چهارپر )قوطي( و 
سوراخ کاري آن دو، طرح سنبه گیر مقابل را بازسازي کنید. 
اتصال میله آلومینیمي و پروفیل قوطي جوشي نخواهد بود، 
بنابراین در سوراخ کاري موقعیت دشوارِ لبة قوطي با کمک 
مربي نهایت دقت را به خرج داده ســوراخ کاماًل جذب و 
سازگاري ایجاد کنید. براي قفل شدن سنبه در پروفیل چه 

ایده اي دارید؟ )به پیچ هاي قفل کننده بیندیشید(.

* ابعاد مواد اوليه:
برشــي از پروفیــل چهارپــِر )2( یا شــمش آلومینیمي 
سوراخ شــده در قطر مناســب به طول mm 40، میل گرد 
آلومینیمي با قطر مناسب )مانند میل گرد mm 12 به طول 

)110 mm

* عمليات الزم:
ـ اندازه گیري و اندازه گذاري

ـ برش کاري
ـ سوراخ کاري

پروژة )10(
بر اســاس ایــدة مرکزیاب تصویــر زیر کــه 38 یورو 
قیمت گذاري شده اســت، مرکزیاب دایره  با ابعاد و طرح 
ویژة خود بســازید. با کمــک این ابزار مي تــوان، مرکز 
میل گردهــاي تو پُر و لوله هاي فلزي را براي خط کشــي 

پیراموني پیدا کرد.

* ابعاد مواد اوليه:
تسمه هاي فلزي یا نیم تسمه به طول 100mm )دو لقمه(

* عمليات الزم:
ـ اندازه گیري و اندازه گذاري

ـ برش کاري
ـ سوراخ کاري

ـ سوهان کشي و سنباده زني
ـ خط کشي و سایزگذاري
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پروژة)11(
طرح مركزياب را با ايدة جديد بس��ازيد. تس��مة فوالدي 
ب��ا پهناي باال را به طرح زير ب��رش زده و در مركز قوس 

ايجادشده سوراخ به قطر mm 4 ايجاد كنيد.

*ابعادمواداوليه:
100×50 mm تسمه فوالدي به ابعاد

*عملياتالزم:
� اندازه گيري و اندازه گذاري

� برش كاري
� سوراخ كاري

� سوهان كشي و سنباده زني

پروژة)12(
با كمك تس��مة فوالدي، قاب كليد زير را با طرح و نقشة 

دلخواه بسازيد )بدون خم(.

*ابعادمواداوليه:
70 mm 3( به طول mm( تسمة فوالدي باريك

*عملياتالزم:
� اندازه گيري و اندازه گذاري

� برش كاري
� سوراخ كاري

� سوهان كشي و سنباده زني

پروژة)13(
با ترس��يم دايره هايي با ش��عاع مش��خص بر روي ورق 
mm 2� 1/4 )به تعداد دو يا س��ه عدد( با مركزهايي در 

روي محيط يك دايرة بزرگ، شابلون قوس بسازيد.

*ابعادمواداوليه:
100×100 mm مربعي از ورق فوالدي به ابعاد

*عملياتالزم:
� اندازه گيري و اندازه گذاري

� برش كاري
� خط كشي و سوهان كاري

� سنباده زني
)بر روي محيط دايرة ش��ابلون دو يا سه مركز با شعاع هاي 
نس��بتًا ب��زرگ mm ،12 mm 15 و mm 20� ايج��اد و 

سوهان بزنيد(.
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پروژة)14(
با اس��تفاده از ميل گردهاي قطر متوس��ط آلومينيم )Ø60 � Ø200( كوپلينگ )كالچ هندسي( مطابق نقشة زير را 

بسازيد.

فوالد 35فوالد 30

فوالد 50

قطعه مياني نيمه سمت راست اتصال مقياس
1:2

مقياس
1:2

مقياس
1:2

مقياس
1:2

پليچ M10 × 18نيمه سمت چپ اتصال

فوالد 30
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*ابعادمواداوليه:
ميل گ��رد آلومينيم��ي به قطر mm 200 ي��ا كمتر و طول 
mm 300 ي��ا كمتر )در صورتي كه ابع��اد كلي را تغيير 

مي دهيد بايد اندازه هاي روي نقش��ه نيز متناس��ب با آن 
تغيير كند(.

*عملياتالزم:
� اندازه گيري و اندازه گذاري

� خط كشي و برش كاري
� سوهان كشي
� سوراخ كاري

� سنباده زني
ب��ه دليل س��ه تكه بودن اين پ��روژه و بزرگي ابعاد آن 
و ني��ز به دليل انطباق نس��بتًا دقيقي كه الزم اس��ت اجزاء 
كوپلينگ پس از پايان پروژه با هم داش��ته باش��ند، توصيه 
مي ش��ود كه اين پروژه را به صورت گروهي )س��ه نفري( 
انجام دهيد. بدين ترتيب بر اهميت هماهنگي صنعتگران با 
هم به ويژه در ساخت قطعات يك انطباق و نيز حساسيت 

تولرانس و تولرانس انطباق پي خواهيد بُرد.

پروژة)15(
با استفاده از ميل گرد به قطر mm 6 يا مفتول هاي قطر باال 

از جنس دلخواه »جا شمعي« مطابق نقشة زير را بسازيد.

*ابعادمواداوليه:
500 �1000 mm مفتول يا ميل گرد به طول تقريبي

*عملياتالزم:
� اندازه گيري و اندازه گذاري

� برش و سوهان كاري
� خم كاري )رول كاري و فرزني(
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پروژة)16(
با استفاده از مفتول هاي فوالدي يا با جنس منعطف دلخواه 

طرح دوچرخه هايي مانند دو طرح زير را اجرا كنيد.

*ابعادمواداوليه:
دلخواه

*عملياتالزم:
� اندازه گيري و اندازه گذاري

� برش و سوهان كاري
� طراحي قالب فرفورژه با اس��تفاده از وسايل ساده و 

دم دستي كارگاهي

پروژة)17(
ب��ا الهام و تقليد از ايدة آچاره��اي تخت موجود در بازار 
)ب��ا انتخاب آزاد(، طرح يك آچار را بر روي ورق پياده و 

آن را بسازيد.
اگرچه آچارهاي موجود تمامًا به روش آهنگري ساخته 
مي شوند و از نظر ضخامت نيز حد استاندارد شده اي دارند، 
اما ش��ما مي توانيد آچار ورقه اي خود را با محكم كردن دو 

آچار هم شكل بر روي يكديگر، تقويت كنيد.
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*ابعادورق:
48 mm :186، عرض mm :4�3، طول mm :ضخامت

 ،Ø 22 mm با دايرة مياني Ø 46 mm قطر داي��رة بزرگ
 Ø 19 mm با دايرة مياني Ø 40 mm قطر دايرة كوچك

32 mm ماكزيمم پهناي دسته
26 mm مينيمم پهناي دسته

12R mm :)قوس هاي اتصال )مماس

*عملياتالزم:
� اندازه گيري و اندازه گذاري

� برش كاري و اره كاري
� سوراخ كاري و سوهان كشي

پروژة)18(
با اس��تفاده از پروفي��ل چهار پر و ميل گرد ب��ه ابعاد اصلي 
مشخص شده و با طرح و ايدة دلخواه يك چكش بسازيد. 
شما مي توانيد با نش��اندن قطعات الستيكي در انتهاي سر 

چكش با ايدة خود، يك چكش الستيكي بسازيد.

*ابعادمواداوليه:
� پروفي��ل چهارپر )قوط��ي تو پُ��ر( mm 20×20 با ابعاد 

مشخص شده در تصوير
� پخ ها به ابعاد 45°×2×2

200 mm 12 و طول mm ميله  با قطر �
*عملياتالزم:

� اندازه گيري و اندازه گذاري
� برش و اره كاري

� سوراخ كاري و سوهان كشي
� آج زني دستة چكش

� سنباده زني و صيقل كاري
� جازني لقمه هاي غير فلزي

� سخت كاري سطحي
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پروژة)19(
ب��ا اس��تفاده از ورق فوالدي به ضخام��ت mm 2�1/5 و 
با ط��رح و ايده دلخواه خود، لقمه ه��اي درهم روندة قفل 
س��اده اي ب��راي در آپارتمان بس��ازيد كه ب��ا كمك زنجير 
دانه ريز عبور داده ش��ده از لقمه هاي آن تركيب، مطمئن و 

البته زيبايي را به وجود آورد.

*ابعادورق:
40 mm :100، عرض mm :2�1/5، طول mm :ضخامت

 ،20 mm :40، طول چلچله mm �60 mm :ط��ول لقمه ها
زاويه: 75°

*عملياتالزم:
� اندازه گيري و اندازه گذاري

� برش كاري و قلم زني
� سوراخ كاري و سوهان كشي

پروژة)20(
با اس��تفاده از لوله فوالدي نازك يا حلبي لوله شده و ورق 
فوالدي با ضخامت كمتر از 2mm كه آن را به طرح بيلچه 

درآورده ايد مطابق شكل بيلچة ساده اي بسازيد.

*ابعادمواداوليه:
لوله طول mm 150 و قطر mm 40�30 كه ممكن اس��ت 

200×200 mm دست ساز باشد. ورق به ابعاد

*عملياتالزم:
� اندازه گيري و اندازه گذاري

� برش كاري
� خمكاري

� سوراخ زني
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پروژة)21(
 )2�4 mm( با استفاده از ورق فوالدي به ضخامت متوسط
و ميل گ��رد )mm 12�10(، اتصال پي��چ و مهره اي زير را 

بسازيد. در انتها سِر رزوه نشده را بكوبيد.

*ابعادمواداوليه:
 10�12 mm 60×30 و ميل گرد mm دو لقمه مستطيلي به ابعاد

به طول mm 200 يا كمتر

*عملياتالزم:
� اندازه گيري و اندازه گذاري

� برش كاري
� سوراخ زني
� رزوه كاري
� خم كاري
� آهنگري

پروژة)22(
با اس��تفاده از ورق فوالدي به ضخامت كمتر از mm 2 و 
در ابعاد بزرگ تر از حد واقعي قفل هاِي آپارتماني، بَس��ت 
به تصوير درآمده در ش��كل زير را بس��ازيد و آن را با كد 

مخصوص خود، كدگذاري كنيد.

*ابعادمواداوليه:
50×70 mm ورق فوالدي به ابعاد

*عملياتالزم:
� اندازه گيري و اندازه گذاري

� برش كاري
� سوراخ كاري

� سوهان زني، سنبه زني )عدد و حروف(
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پروژة)23(
با اس��تفاده از يك تختة چوبي، مفتول هاي فوالدي به قطر 
حداكثر mm 4 و واش��ر مناسب براي سوراخ هاي آن )به 

اختيار ايدة خود(، چوب لباسي زير را بسازيد.

*ابعادمواداوليه:
تخته چوبي ب��ه ابعاد mm 300×150 و مفتول فوالدي به 

طول mm 60 و قطر حداكثر mm 4 )سه عدد(

*عملياتالزم:
� اندازه گيري و اندازه گذاري

� برش و خم كاري
� سوراخ كاري با متة مناسب چوب

� سوهان زني و سنباده كشي

پروژة)24(
با استفاده از ورق نازك فوالدي )mm 0/4( و مفتول ها يا 
زباله هاي كارگاهي، طرح اندام برخي حشرات را بازسازي 
كنيد. ب��راي خال جوش زني هاي الزم از مربي جوش كاري 

كمك بگيريد.

*ابعادمواداوليه:
به دلخواه خود

*عملياتالزم:
� اندازه گيري و اندازه گذاري

� برش كاري
� سوهان كشي

� جوش كاري)خال جوش زني(

پروژة)25(
با اس��تفاده از زباله هاي كارگاهي س��مبل هايي فلزي مانند 
نمون��ة به تصوير درآمده را بس��ازيد. مواد و عمليات هاي 

الزم را به دلخواه انتخاب كنيد.
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پروژة)26(
مارمولكي كه مي تواند دستگيرة در آپارتمان باشد فقط در 

انتهاي هر پا سوراخي براي يك ميخ پرچ دارد.
ب��ا الهام از جانوران يك وس��يلة فلزي طراحي كرده و 

بسازيد.
مواد و ابعاد را به دلخواه انتخاب كنيد.

*ابعادمواداوليه:
آزاد

*عملياتالزم:
كلي��ه عمليات هاي ذكر نش��ده در كتاب فل��زكاري 1 و 2 

آورده شده است.

پروژة)27(
با استفاده از مصالح سبك مانند چوب و ورق هاي آلومينيم 
و با توجه به نقشه هاي تهيه شده، هليكوپتر )چرخ بال( زير 

را بازسازي كنيد.

*ابعادمواداوليه:
آزاد

*عملياتالزم:
كلي��ه عمليات هاي ذكر نش��ده در كتاب فل��زكاري 1 و 2 

آورده شده است.

پروژة)28(
با توجه به نقشه هاي داده شده ماكت چوبي هواپيماي زير 

را با چوب و يا آلومينيم بازسازي كنيد.
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*ابعادمواداوليه:

مطابق نقشه
*عملياتالزم:

كليه عمليات هاي ذكر نشده در كتاب فلزكاري 1 و 2 آورده شده است.

پروژة)29(
)مشابه شرايط پروژة 28(
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پروژة )30(
)مشابه شرایط پروژة 28(

از ابــزاري مطابق تصویر زیر چنانکه مالحظــه مي کنید می توان در قائمه کردن چهار ضلع قاب هــا به هنگام مونتاژ آنها و 
قاب سازي استفاده کرد.

پروژة )31(
براي خارج کردن یک پین یا محور از ســوراخ فیت آنها در قطعات، به ابزار پین کش یا »محور درآر« نیازمندیم. با انتخاب 

مواد مناسب و ایده پردازي زیر نظر مربي، پین کشي مانند تصویر زیر را بازسازي کنید.

* ابعاد مواد اوليه:
آزاد

* عمليات الزم:
کلیه عملیات هاي ذکر نشده در کتاب فلزکاري 1 و 2 آورده شده است.
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پروژة)32(
ب��ه نقش��ه هاي زير ك��ه در آنها نوع��ي گي��ره از خانواده 
گيره هاي موس��وم به گيرة »G« ديده مي ش��ود، دقت كنيد. 
در صورتي كه امكانات كارگاهي و فرصت كافي در اختيار 
داريد، با انتخاب مواد مناس��ب، گيرة مذك��ور را در ابعاد 

داده شده بازسازي كنيد.

براي ساخت گيرة »G« مي توانيد، آچار ساخته شده در 

پروژة شمارة 17 را در نظر بگيريد.
 ب��راي تبديل آچاري كه از ورق و به صورت دس��تي 

ساخته شده به گيرة »G« چه ايده اي داريد؟
چنانچه ايدة به تصوير درآمده را مي پسنديد كه در آن 
دو مهره در دهانه هاي آچار تخت جوش كاري شده است، 

آن را به كمك انتخاب پيچ هاي استاندارد و بلند، بسازيد.

*ابعادمواداوليه:
مطابق نقشه

*عملياتالزم:
كلي��ه عمليات هاي ذكر نش��ده در كتاب فل��زكاري 1 و 2 

آورده شده است.
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پروژة)33(
با توجه به ابعاد داده شده در نقشة گيوتين روميزي و با انتخاب درست مواد زير نظر مربي، آن را بررسي كنيد. در صورتي كه 

پيچ و مهرة استاندارد مورد نياز اين پروژه موجود باشد آن را بسازيد.

*ابعادمواداوليه:
مطابق نقشه

*عملياتالزم:
كليه عمليات هاي ذكر نشده در كتاب فلزكاري 1 و 2 آورده شده است.
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پروژة)34(
در تصاوير زير، گيرة س��اده، س��بك و منعطفي را مي بينيد كه كار اتصال قائم و زاويه دار قطعات در هنگام مونتاژ را س��اده 
و دقيق مي كند. با اس��تفاده از پيچ و مهره هاي بلند اس��تاندارد موجود در بازار و قطعات مش��ابه )و يا بدون استفاده از آنها(، 
گيرة مذكور را بازس��ازي كنيد. گونياي اين گيره مي تواند پالس��تيكي باشد و از برش محصوالت پالستيكي باشد و يا اينكه 

با پروفيل هاي سبك ساخته شود.

*ابعادمواداوليه:
آزاد

*عملياتالزم:
كليه عمليات هاي ذكر نشده در كتاب فلزكاري 1 و 2 آورده شده است.
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پروژة )35(
با استفاده از  پروفیل قوطي آلومینیمي و در دست داشتن 
دو چرخ یدك از یک دوچرخه با قطر و اکسل مشخص، 
براي دوچرخة مذکور یدك کشــي را در نهایت سادگي و 

سبکي بسازید.

* ابعاد مواد اوليه:
با توجه به نیاز

* عمليات الزم:
ـ اندازه گیري و اندازه گذاري

ـ برش کاري
ـ سوراخ کاري
ـ سوهان  کاري

ـ رزوه زني
ـ سنباده زني

ـ خم کاري پروفیل چهارپر

پروژة )36( مسابقة عملي
بــا هماهنگــي مســئولین میزبــان در کارگاه فلزکاري، 
هنرجویان برگزیده در ایــن درس مي توانند با در اختیار 
گرفتــن تصاویر مرحله اي زیر و انتخاب مواد و لوازم، در 
زمان تأیید شده از سوي داوران و به صورت مسابقة عملي 
ساخت )بازســازي( و نام گذاري قطعه اي از براکِت فلزي 

پدال هاي یک ماشین صنعتي )خودرو( را انجام دهند.
 عنوان و شرح مختصري براي هر مرحله بنویسید.
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ارزشيابي پاياني

نظري ◄
1. ايده هاي صنعتي تكرارپذير و قابل توسعه بهترين ايده هاي صنعتي هستند. 

 نادرست   درست    
2. فرايند »تكميل« به معني فرايندي است كه در طول آن بر قابليت هاي كاال افزوده شود.

 نادرست   درست    
3. قرار دادن تولرانس )خطاي مجاز( براي ابعاد يك قطعه:

2( به دليل عدم توان ساخت دقيق ابعاد است. 1( به دليل عدم توان اندازه گيري دقيق ابعاد است. 
4( به  دليل ايجاد رقابت در ساخت قطعات است. 3( به  دليل كاهش قيمت ساخت قطعات است. 

4. خطاي مجاز در ساخت قطر داخلي )سوراخ(:
1( فقط شامل خطا در كوچك تر ساختن قطر سوراخ است.
2( فقط شامل خطا در بزرگ تر ساختن قطر سوراخ است.

3( بهتر است فقط شامل خطا در كوچك تر ساختن قطر سوراخ باشد.
4( بهتر است فقط شامل خطا در بزرگ تر ساختن قطر سوراخ باشد.

5. »تولرانس انطباق« يك سوراخ و ميله عبارت است از:
2( تفاضل تولرانس سوراخ و ميله 1( مجموع تولرانس سوراخ و ميله  

4( تولرانس ميله 3( تولرانس سوراخ    
6. آبي كاري به چه معني است؟

7. چرا برخي قطعات صنعتي نياز به آب كاري دارند؟
8. دو نكته از نكات ايمني كارگاه مونتاژ را بيان كنيد.
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13. درآمدي بر طراحي صنعتي، ديويد لودينگتن، ترجمة ميرقيداري، سيدمجتبي، انتشارات قصيده/ 77 
14. راهنماي فلزكاري، آمو كوهن، ترجمة: افضلي/ محمدرضا، انتشارات فني ايران/ 81

15. طراح مكانيزم ها براي طراحان و ماشين سازان، ترجمة شيرخورشيديان، علي اكبر، انتشارات طراح
16. نقشه كشي مقدماتي، حميد غالمرضايي، كتاب درسي كاردانش ساخت و توليد

17. اينترنت



فهرست رشته های مهارتی كه می توانند از كتاب فلزكاری )جلد 2( استفاده كنند.

پایه كد استاندارد مهارتی مبنا نام استاندارد مهارتی مبنا نام رشتۀ مهارتی ردیف

10 8 -34/22/2/2 تراشكار درجه 2 تراشكاری 1

10 8 -34/22/2/3 تراشكار درجه 2 CNC تراشكاری 2

10 8 -34/32/2/3 فرزكار درجه 2 CNC فرزكاری 3

10 8 -34/22/2/3 تراشكار درجه 2
تراشكاری و فرزكاری 4

10 8-34/32/2/3 فرزکار درجه 2

10 8 -34/32/2/3 فرزكار درجه 2 فرزكاری 5

10 8-55/15/2/4 برق کار صنعتی درجه 2 تابلوسازی برق صنعتی 6

10 8-34/37/2/2 ماشین ابزار کار درجه 2 تعمیر و نصب ماشین ابزار 7

10

8-34/37/2/2 ماشین ابزار کار درجه 2

قالب سازی فلزی 88-32/26/2/3 قالب سازی درجه 2

8-55/42/2/4 تعمیر کار برق خودرو درجه 2

10 72/23/1/1ـ 8 SMAW جوشكار سازه های فوالدی با فرایند جوشكاری برق 9

10 8 -34/37/2/2 ماشین ابزارکار درجه 2 ماشین ابزار 10

10 8 -72/23/1/1 SMAW جوشکار سازه های فوالدی با فرایند جوشکاری گاز محافظ 11

10
7412-05-017-01 کمک نصاب آسانسور

نصب و سرویس آسانسور 12
8-51/65/1/2 نصاب و تعمیرکار آسانسور

10 8 -41/11/2/3 مکانیک صنایع درجه 2 مکانیک صنایع 13

11

9-74/40/1/1/1 فن ورز اسکلت فلزی ساختمان

کارهای فلزی ساختمان 14
9-74/41/2/3/1 کمک اسکلت ساز درجه 2

8-74/95/2/1/1 کمک درجه و پنجره ساز پروفیل آهنی درجه 2

8-74/95/1/1/1 در و پنجره ساز پروفیل آهنی درجه 1

11 8-19/38/2/3 مدلسازی درجه 2 مدلسازی 15

11
8 -72/17/2/2 جوشکار گاز درجه 2

ساخت مصنوعات فلزی 16
8-74/92/2/3 در و پنجره ساز پروفیل درجه 2


