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6 Maskiner

6

Som TIP-elev må du kunne montere, stille inn, bruke, vedlikeholde og overvåke forskjellige typer
maskiner. På et bilverksted bruker vi ofte manuelle maskiner som dekkskiftemaskin. I industrien er det
etter hvert blitt mer og mer vanlig med CNC-maskiner som blir styrt elektronisk etter et på forhånd
utviklet program. CNC-maskiner gjør ofte sponfraskillende bearbeiding som dreiing, fresing og boring.
I fabrikker er maskinene ofte automatisk styrt. For å kunne overvåke produksjonsprosessen i slike
maskiner er det viktig å kunne lese flytskjema og kjenne til reguleringsteknikker.

ﻣﺎﺷﯿﻨﻮﻧﮫ

Oppgaver før du ser filmen
1. Hva er en maskin?
2. Har du brukt noen maskiner, og hva heter i så fall disse?
3. Hvorfor bruker vi maskiner?

Oppgaver til filmen
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hva er forskjellen på manuell maskin og automatisk maskin?
Beskriv hvordan du bruker en dekkskiftemaskin.
Hva er en CNC-maskin?
Sponfraskillende bearbeiding er boring, dreiing og fresing. Hva menes med dette?
Hva er forskjellen på en manuell og en CNC-styrt dreiebenk?
Hva er et flytskjema?

Praktisk oppgave
1. Gå inn på et verksted og skriv ned navn på alle maskiner du finner.

 ﺳﺎﺗﻠو او د، ﮐﺎروﻟو، د ﺳﻣو ﺗﻧظﯾﻣﺎﺗو د ﭘﻠﯽ ﮐوﻟو، ﺗﺎﺳو ﺑﺎﯾد د ﻣﺧﺗﻠﻔو ﻣﺎﺷﯾﻧوﻧو د ﻧﺻﺑوﻟو،د ﺗﺧﻧﯾﮑﻲ او ﺻﻧﻌﺗﻲ ﺗوﻟﯾداﺗو د زده ﮐووﻧﮑﻲ ﭘﮫ ﺗوګﮫ
CNC ﭘﮫ ﺻﻧﻌت ﮐﯥ. ﻟﮑﮫ د ټﺎﯾر د ﺑدﻟوﻟو ﻣﺎﺷﯾن، د ﻣوټرو ﭘﮫ ورﮐﺷﺎپ ﮐﯥ ﻣوﻧږ اﮐﺛره ﻻﺳﻲ ﻣﺎﺷﯾﻧوﻧﮫ اﺳﺗﻌﻣﺎﻟو.څﺎرﻧﯥ ﮐوﻟو وړ ووﺳﺊ
 ﻣﺎﺷﯿﻨﻮﻧﮫ اﮐﺜﺮ د ﻓﻠﺰاﺗﻮ دCNC .ﻣﺎﺷﯾﻧوﻧﮫ ﭼﯥ د ﻣﺧﮫ ډﯾزاﯾن ﺷوی ﭘروګرام ﺗﻌﻘﯾﺑوي او د ﺑرﯾښﻧﺎ ﭘوﺳﯾﻠﮫ ﮐﻧټروﻟﯾږي ډﯾر ﻋﺎم ﺷوي دي

 ﭘﮫ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻮ ﮐﯥ ﻣﺎﺷﯿﻨﻮﻧﮫ اﮐﺜﺮ ﭘﮫ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ډول.ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮي، ﻣﯿﺪه ﮐﻮﻟﻮ او ﺑﻮر وھﻠﻮ، ﻟﮑﮫ څﺮﺧﯿﺪو،ﭘﺮې ﮐﻮﻟﻮ
 ﭘﮫ دﻏﮫ ﻣﺎﺷﯿﻨﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﺗﻮﻟﯿﺪ د ﭘﺮوﺳﻲ د څﺎرﻧﻲ ﻟﭙﺎره اړﯾﻨﮫ ده ﭼﯥ د ﻻرښﻮﻧﻲ ﭼﺎرټ وﻟﻮﺳﺘﻠﯽ ﺷﻮ او د.ﮐﻨټﺮوﻟﯿږي
.ﮐﻨټﺮوﻟﻮﻟﻮ ﭘﮫ اﻧﺠﻨﯿﺮۍ ﺑﺎﻧﺪی ﭘﻮه وﺳﻮ
د ﻓﻠم د ﻟﯾدو څﺧﮫ د ﻣﺧﮫ ﺗﻣرﯾﻧﺎت
 ﻣﺎﺷﯿﻦ څﮫ ﺷﯽ دی؟.1

 ھﻐﮫ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺗﮫ ﯾﯽ څﮫ وﯾﻞ؟، اﯾﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﮐﻮم ډول ﻣﺎﺷﯿﻨﻮﻧﮫ ﮐﺎروﻟﻲ؟ ﮐﮫ ﭼﯿﺮې ﻣﻮ ﮐﺎروﻟﻲ وي.2
 وﻟﻲ ﻣﻮﻧږ د ﻣﺎﺷﯿﻨﻮﻧﻮ څﺨﮫ ﮐﺎر اﺧﻠﻮ؟.3

د ﻓﻠم ﻟﭘﺎره ﺗﻣرﯾﻧﺎت
.1

.د اﺗﻮﻣﺎت او ﺳﺎده ﻣﺎﺷﯿﻨﻮﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ څﮫ ﺗﻮﭘﯿﺮ وﺟﻮد وﻟﺮي
. ﺗﺸﺮﯾﺢ ﯾﯽ ﮐړئ،ﺗﺎﺳﻮ د ټﺎﯾﺮ د ﺑﺪﻟﻮﻟﻮ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭘﮫ څﮫ ډول ﮐﺎروی
 ﻣﺎﺷﯿﻦ څﮫ ﺷﯽ دی؟CNC
 ددی څﮫ ﻣﻄﻠﺐ څﮫ ﺷﯽ دی؟، او څﺮﺧﻮل د ﻓﻠﺰاﺗﻮ د ﭘﺮي ﮐﻮﻟﻮ د ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﮫ دي، ﻣﯿﺪه ﮐﻮل،ﺑﺮﻣﮫ ﮐﻮل
 ﭘﻮﺳﯿﻠﮫ ﮐﻨټﺮول ﺷﻮی او ﺳﺎده ﺧﺮادۍ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺗﺮﻣﻨځ څﮫ ﺗﻮﭘﯿﺮ دی؟CNC د
د ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻮ د ﻻرښﻮﻧﻲ ﭼﺎرټ څﮫ ﺷﯽ دی؟
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ﻋﻤﻠﻲ ﺗﻤﺮﯾﻦ

Fordypningsoppgaver
1. Hvilke personlig verneutstyr trenger du når du skal bruke en manuell og CNC-styrt
dreiebenk?
2. Finn fram vedlikeholdsskjema for maskinene i skoleverkstedet. Hva er det viktigste å tenke på
ved vedlikeholdet?

.2

. ورﮐﺸﺎپ ﺗﮫ ﻻړ ﺷﯽ او د ھﺮ ھﻐﮫ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﯾﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻮی ﻧﻮم وﻟﯿﮑﺊ.1

ﮐﻨټﺮول ﺷﻮی ﯾﺎ ﺳﺎده ﺧﺮادۍ ﻣﺎﺷﯿﻦ د ﮐﺎروﻟﻮ ﭘﮫ دوران ﮐﻲ څﮫ ډول ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ وﺳﺎﯾﻠﻮ ﺗﮫ اړﺗﯿﺎ

ﭘﮫ ژور ډول ﺗﻣرﯾن
 ﭘﻮﺳﯿﻠﮫCNC  د.1

ﻟﺮي؟

 د ﺗرﻣﯾم او ﺳﺎﺗﻧﻲ د ﺗرﺳره ﮐوﻟو ﭘﮫ ﺟرﯾﺎن ﮐﻲ. د ښووﻧځﻲ ﭘﮫ ورﮐﺷﺎپ ﮐﯽ د ﻣﺎﺷﯾﻧوﻧو د ﺳﺎﺗﻧﻲ او ﺗرﻣﯾم ﻟﭘﺎره ﻣﮭﺎل وﯾش ﭘﯾدا ﮐړئ.2
ﮐوم ﻣﮭم ﺷﯾﺎن ﺑﺎﯾد ﭘﮫ ذھن ﮐﻲ وﺳﺎﺗل ﺷﻲ؟

