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این کتاب از مجموعهی ســه جلدی با نامهای ماشــینهای ســیار و ثابت صنایــع چوب ،تکنولوژی
فرآوردههــای چوبــی و فرآیند اجرای پروژه که در پیــش رو دارید ،از کتابهای درســی نظام جدید
آموزشــی در شــاخهی کاردانش ،زمینهی صنعت اســت که پیش از این ،بهصورت دیگری تدوین شده
بود.
اين كتاب ،بی هیچ کم و کاستی ،بهصورت مدوالر تدوین ،و تمامي عمليات كارگاهي ،مصور و با
شــكلهای مناسب آورده شــده تا فراگير بتواند بهراحتي عمليات كار را تجسم نموده و بهصورت عملي
آنها را انجام دهد.
تواناييهــا در فصول مختلف ،به گونهاي تدوين شــده كه مطابق با اســتانداردهاي مهارتي ســازمان
آمــوزش فني و حرفهاي وزارت کار و امور اجتماعی باشــد و بتواند مهــارت الزم را جهت فعاليتهاي
كارگاهي به فراگير بیاموزد.
با توجه به اينكه چوب يك مادهی طبيعي و نتيجهی فعاليت موجود زندهاي به نام درخت اســت كه
تجديدپذيري آن به دهها سال زمان نیاز دارد ،و از طرفي قطع بيرويهی درختان مشكالت زيست محيطي
را بههمراه خواهد داشت؛ لذا اميد است با آموزش صحيح و بهكارگيري درست اين نعمت الهي ،توسط شما
هنرآموزان گرامی شكرگزار ايزد منان بوده و در رشد و تعالي صنعتی بشريت گامي موثر برداريم.
شما عزيزان هنرجو نیز با فراگيري فنون صنعتي در رشتهی صنايع چوب ،قطعاً در آیندهی اين مرز و
بوم تأثيرگذار خواهيد بود.
«به اميد سرافرازي ايران اسالمي با همت و تالش شما آيندهسازان عزيز»
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ي
10ـ12ـ اصول كنترل قطعات جدا شده پس از برشكار 
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11ـ12ـ اصول تعويض انواع تسمهها و تيغهه ا
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12ـ12ـ اصول روغنكاري و گريسكاري ماشین اره گر د
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ي
13ـ12ـ اصول رعايت نكات ايمن 

184

13ـ برشکاری انواع صفحات چوبی با دستگاه اره گرد دستی

187

1ـ13ـ انواع دستگاه اره گرد دستي و كاربرد آنه ا
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ي
2ـ13ـ قسمتهاي مختلف ماشين اره گرد دست 
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3ـ13ـ اصول تنظيم زاويهي تيغهي دستگاه اره گرد دستي

191

4ـ13ـ اصول تعويض تيغهی دستگاه
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5ـ13ـ اصول رعايت نكات ايمني
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6ـ13ـ اصول راهاندازي دستگاه
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7ـ13ـ اصول آماده كردن مصالح
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8ـ13ـ اصول برشكار ي با اره گرد دستي در ضخامتها و زواياي مختلف
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14ـ توانایی رندیدن با رنده دستی ـ برقی

197

1ـ 14ـ رندههای دستي ـ برقي

200

2ـ 14ـ قسمتهاي مختلف رنده دستي ـ برقي

200
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204

5ـ14ـ اصول رنديدن با رنده دستي ـ برقي
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6ـ14ـ رنديدن چوب با استفاده از ميز كمكي
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7ـ14ـ گندگي کردن چوب با استفاده از ميز كمكي
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8ـ14ـ اصول تنظيم و تعويض تيغه رنده
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15ـ توانایی انواع برشکاری با دستگاه اره دستی ـ برقی عمودبر
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1ـ15ـ اره دستي ـ برقي عمودبُر (کلنگی ،چكشي يا نوكي) و انواع آن

216

2ـ15ـ قسمتهاي مختلف دستگاه اره چكشي

3ـ15ـ كاربرد دستگاه دستي ـ برقي اره عمودبُر

4ـ15ـ كاربرد تيغه ارهی عمودبُر با دندانههاي مختلف
5ـ15ـ اصول حفاظت و ايمني كار
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222
223

6ـ15ـ اصول برشكاري با ماشين دستي ـ برقي عمود بر
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7ـ15ـ اصول تعويض تيغه اره
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8ـ15ـ روشهاي تعويض تيغه اره
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9ـ15ـ قوسبُری چوبهای کم ضخامت
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10ـ15ـ بستن قطعه كار به ميز توسط گيره دستي
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11ـ15ـ اصول بستن قطعه كار به ميز
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5ـ16ـ اصول تعويض و تنظيم تيغه در دستگاه فرز دستي ـ برقي

242
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2ـ 18ـ طرح الگوهاي ساد ه

261

ب
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3ـ19ـ قسمتهاي مختلف دريل پايهدار
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4ـ19ـ انواع مته
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توانايي برشكاري با ماشين ارهنواري
واحد كار يكم
فراگير پس از آموزش اين واحد کار ،قادر خواهد بود:
انواع ماشين ارهنواري را نام ببرد.
كاربرد قسمتهاي مختلف ماشين ارهنواري را توضيح دهد.
اصول كنترل و بررسي ماشين ارهنواري را توضيح دهد.
درستی عملكرد قسمتهاي مختلف ماشين ارهنواري را بررسي و كنترل كند.
دستگاه هدايت ارهنواري را تنظيم كند.
سيستم انتقال نيرو در ارهنواري را توضيح دهد.
موارد ايمني قبل از کار ،ضمن کار و بعد از پایان كار با ماشين ارهنواري را رعايت كند.
اصول برش چوبهاي نرم و سخت را رعايت نمايد.

ساعت آموزش

نظري عملي جمع
20
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10
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واحد کار اول :توانايي برشكاري با ماشين ارهنواري

پيشآزمون 1

1ـ آیا نام ماشین زیر را میدانید؟

2ـ كار اصلي ماشين فوق چيست؟
3ـ آیا میدانید در چه مواقعی از این ماشینها استفاده میشود؟
4ـ برای جلوگیری از سایش دو شیء فلزی روی هم ،چه پیشنهادی دارید؟

17

18

18

ماشینهای سیار و ثابت صنایع چوب

ماشينهای سيار و ثابت صنايع چوب

ارههنواري
1ـ1ـ ماشین
نواري
ماشين ار
هاي عمومي صنایع
نهاي
ماش��ین
نواري ،از اولین
ارههنواري،
ماش��ین
صنايع چوب
اولين ماشــي
ماشــين ار
كه در س��ال
رود که
يرود
شــمار ممي
به ش��مار
ســال  1725میالدی در انگلستان ساخته
 .)1از
(شكل �11ـ.)1
گرديد (شکل
تكميل گردید
شــكل امروزي تکمیل
تدريج به ش��کل
شــد و ببههتدریج
ش��د
بینهههاي
بري و تبدیل
ببري
چوب
ماشــين ،در صنایع
اين ماش��ین،
این
هاي
تبديل گرده بين
صنايع مختلف چو
نهای
ماشین
يشود.
اســتفاده ممي
قطور به تراورس ،الوار یايا تخته اس��تفاده
شود .انواع ماشي
های
كوچك ،صنای��ع
بــزرگ و کوچك،
هــاي ب��زرگ
کارگاههه��اي
ارههن��واري
نــواري در كارگا
ار
صنايــع مبلمان
شهاي
برش
یت��وان
داشــته و از آنها ممی
هــا کاربرد داش��ته
يه��ا
بري
چوب
هاي
تــوان براي بر
ببر
و چو
هاي تحت زاویه
شهاي
برش
زاويه و
طولي ،عرضي ،ساخت اتصاالت چوبي ،بر
مورب نیز استفاده کرد.
كرد.

شكل1ـ1ـنمونههايیازماشينارهنواريقديمي.
شكل 1ـ 1ـ نمونههایی از ماشين ارهنواري قديمي.

2ـ1ـ انواع ماشين ارهنواري و كاربرد آنها
2ـ1ـ انواع ماشین ارهنواري و کاربرد آنها
ماشــينهای ارهنواري ،با توجه به ســاختاری که دارند ،به دو
شود:با توجه به س��اختاری که دارند ،به دو
نواري،
ماش��ینهای
تقسيمارهمي
دستهی زیر
دستهی زیر تقسیم ميشود:

شكل2ـ1ـارهنواریافقیکارخانهای.
شكل 2ـ1ـ اره نواری افقی کارخانهای.

2ـ2ـ1ـ ماشينهاي ارهنواري عمودي
2ـ2ـ1ـ ماشينهاي ارهنواري عمودي

در اين نوع ماشــينها معمــوالً قطر فلكههــا حداكثر به 100
در این نوع ماش��ینها معم��والً قطر فلکهه��ا حداکثر به 100
سانتيمتر ميرسد ،و كوچكترين نوع آن ،روميزي است که در
سانتيمتر ميرسد ،و کوچكترین نوع آن ،رومیزي است که در
صنايع چوب ،براي بريدن قطعات چوبهاي معرق مورد استفاده
صنایع چوب ،براي بریدن قطعات چوبهاي معرق مورد استفاده
قرار ميگيرد .از ماشينهاي ارهنواري عمودي ،در تبديل گردهبينه،
قرار ميگیرد .از ماشینهاي ارهنواري عمودي ،در تبدیل گردهبینه،
الوار و تخته به ابعاد كوچكتــر (ابعاد مورد مصرف) و همچنين
الوار و تخته به ابعاد کوچكت��ر (ابعاد مورد مصرف) و همچنین
در ســاخت انواع اتصاالت چوبي و بــه طور كلي انواع برشهاي
در س��اخت انواع اتصاالت چوبي و ب��ه طور کلي انواع برشهاي
طولي ،عرضي ،زاويهدار وحتی قوسدار استفاده میشود.
طولي ،عرضي ،زاویهدار وحتی قوسدار استفاده میشود.
ماشــينهاي ارهنواري ،براســاس قطر فلكه ،در بــازار عرضه
ماش��ینهاي ارهنواري ،براس��اس قطر فلکه ،در ب��ازار عرضه
ميشــوند؛ یعنی منظور از اره فلکهی  ،60ماشین اره فلکهای است
ميش��وند؛ یعنی منظور از اره فلکهی  ،60ماشین اره فلکهای است
که قطر فلکهی آن 60 ،ســانتیمتر میباشــد .شــكل 3ـ 1دستگاه
که قطر فلکهی آن 60 ،س��انتیمتر میباش��د .ش��کل  1�3دستگاه
ماشين ارهنواري را در سه اندازهي مختلف نشان ميدهد.
ماشین ارهنواري را در سه اندازهي مختلف نشان ميدهد.

1ـ2ـ1ـ ماشينهاي ارهنواري افقي
1ـ2ـ1ـ ماشينهاي ارهنواري افقي

اين ماشينها ،اغلب در كارخانههاي چوببري مورد استفاده
کارخانهاي
ب��زرگ
100بري
چوب
ماش��ینها،
قرار این
باشد.
بيشتر مي
هاييمتر و
ســانت
درهی
اغلبفلك
داراي قطر
گرفته و
س��انتيمتر
ماشــینوهاداراي
قراراینگرفت��ه
مورد
ی 25
فلکه به
ممکنقطراســت
اس��تفادهدر
پهناي تيغه اره
هم
100سانتیمتر
است
چوها
ماش��ین
تیغهدراره در
باش��ند.
ممکنتهیه
ببري،
اینههاي
كارخان
پهنايآنها
سبب ،از
مي این
بیش��ترکه به
وبرسد،
ی
آنها در
ویژگی ،از
ای��ن
برس��د ،که
متر هم
س��انتی
الوار
قطور به
بينههاي
خاطرگرده
منظور بهتبديل
روكش به
الیه و
 25چند
بهتخته
نیز
شودروکش ،و
الیه و
تخت��ه
چوبیتهیهی
چوببري،
کارخانهه��اي
(شکل2ـ.)1
چندمي
استفاده
(ماسيو)
فرآوردههاي
يا ساير
به منظور تبدیل گردهبینههاي قطور به الوار یا س��ایر فرآوردههاي
چوبی (ماسیو) استفاده ميشود (شکل.)1�2

شكل 3ـ 1
شكل3ـ1

واحد کار اول  :توانايي برشكاري با ماشين ارهنواري

3ـ1ـ قطعات مختلف ماشين ارهنواري و نحوهی
عملكرد آنها
شــكل 4ـ 1قســمتهاي مختلف ماشــين ارهنواري را نشــان
ميدهد.

شكل 5ـ 1ـ بدنه فلزي ماشين ارهنواري با پوشش ورق آهن.

2ـ 3ـ 1ـ متعلقات ماشين ارهنواري

شكل 4ـ 1ـ قسمتهای مختلف یک ماشین ارهنواري.

1ـ3ـ 1ـ بدنه
بدنهی ماشــين ارهنواري ،سابقاً از چدن و به صورت يك تكه
ساخته ميشد تا به دلیل ســنگيني ،مانع از تكان خوردن و لرزش
ماشــين هنگام كار شــود ،و در ضمن به خاطر خاصیتی که چدن
دارد ،به مرور زمان از دقت كار ماشــين كاسته نشود؛ ولي امروزه
تقريبــاً همهی ماشــينهاي ارهنواري را با بدنهی فلزی و پوشــش
ورق آهن ميسازند (شکل 5ـ.)1

الف) فلكهها :ماشين ارهنواري داراي دو فلكه است (شکل
6ـ )1که از جنس چدن ميباشند تا دچار تغيير شکل نشده و در
نتيجه دقت ماشين به مرور زمان و یا در اثر اصطكاك كاهش
نيابد .یکی از آنها در پایین دستگاه جاسازی شده که فقط حول
محور خود ميچرخد و فلكهی ديگر در قسمت باال و به موازات
فلكهی پايين قرار گرفته است .این فلکه ،عالوه بر چرخیدن حول
محور خود ،در دو جهت دیگر دارای حرکت بوده و در نتیجه،
قابل تنظیم است :حرکت اول ،به صورت جلو و عقب میباشد
که برای هماهنگی با فلکهی پایینی تنظیم میشود؛ در واقع با
ِ
دقیق این حالت ،تیغه اره به درستی حرکت کرده و از
تنظیم
روی فلکهها خارج نمیشود .حرکت دوم ،به صورت باال و پایین
است .این حالت براي تعويض تيغه اره و محكم كردن آن روي
فلكهها ميباشد.
یادآوری :در ســاخت فلکهها نهایــت دقت به عمل میآید،
زیــرا همــواره با تیغــه اره در تماس بوده و در صــورت کمترین
بیتوجهی ،دچار استهالک خواهد شد.
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[ÂqËZÀd]ZiÁZÌÕZÅ
ماشین»ÌZ
»[ÂqËZÀd]ZiÁZÌÕZÅ¾ÌZ



||ÅYÂyÉÌ³Â¸m{ZËÉY||Ì·ÂeY/
2ـ از توليد صداي زياد جلوگيري خواهد شد.
¿Z»Á{Ì³Ê»cÂÊ»¿Ä]ZÅÄ°¸§ÉÁÄ¤Ìed//¯u/
||ÅYÂyÉÌ³Â¸m{ZËÉY||Ì·ÂeY/
يگيرد و مانع
صورت م
3ـ حرك��ت تيغه روي فلكهها به نرمي
{Â
Ê»ÃYÄ¤Ìe½|ÃZadËZÆ¿{Á½{Âye
»cÂÊ»¿Ä]ZÅيÊشود.
پاره شدن تيغه اره م
ترك خوردن و در نهايت
¿Z»Á{Ì³
Ä°¸§ÉÁÄ¤Ìed//¯u/
{{³Ê{Â
»ÃYÄ¤ÌedYÁ`q¾f§¾Ì]Y
5 ¿Z»/
Ê»ÃYÄ¤Ìe½|ÃZadËZÆ¿{Á½{Âye
4ـ مان ِع از بين رفتن چپ و راست تيغه اره ميگردد.
Ä/mÂe
YÂ¿YZ]Y½M,Y|//¿Z]YÂ//¿½{Â¼¿Ã{Z//»MY//a
{{³Ê»ÃYÄ¤ÌedYÁ`q¾f§¾Ì]Y
5 ¿Z»/
توج�ه:1
انواع
با
را
آن
بان��داژ،
ن��وار
نمودن
آم��اده
از
پ��س
ÉY] |À¿Z^//qÊ»ÉYÂ//¿ÃYÕÄ°¸§ÉÁÉÂ//§ÉZÅ
\//q
YÂ¿YZ]Y½M,Y|//¿Z]YÂ//¿½{Â¼¿Ã{Z//»MY//aÄ/mÂe
افزايش
براي
چسبانند.
ي
م
نواري
ه
ار
ی
ه
فلك
روي
فوري
هاي
چسب
Ì¼eY½M,Ê¿Z»¾//Ì
»¶YÂ§{|ËZ],½M¼µÂ//ËY§Y
ÉY] |À¿Z^//qÊ»ÉYÂ//¿ÃYÕÄ°¸§ÉÁÉÂ//§ÉZÅ\//q
¯{ عمر آن ،بايد در فواصل معين زماني ،آن را تميز كرد.
طول
Ì¼eY½M,Ê¿Z»¾//Ì »¶YÂ§{|ËZ],½M¼µÂ//ËY§Y
¯{ 
توجه:2
Öچسبد،
»Ä°¸§ÕÁÃ{ZZËÉYی
]Â³cÂÄهÃاي يا ساده روی فلکه م
]Y|¿Zبه صورت گو
ÄmÂeبانداژ
,|^q

½|qÀmYÃYÉZÅÄ°¸§//¶°
چدن.
هاي اره از جنس
شكل 6ـ 1ـ فلك
½|qÀmYÃYÉZÅ
°¸§//¶°هÄ

محور
فلكهه��ا روي محورهاي ماش��ين ق��رار گرفتهان��د؛ كه
§¸Âv»Ä¯-|//¿YÄf§³Y//«¾Ì//Z»ÉZÅÂv»ÉÁZ//ÅÄ°
Äf§³Y//«¾Ì//Z»ÉZÅÂv»ÉÁZ//Å
فلكهی §¸Ä°
Âv»Ä¯-|//¿Yبه
الكتروموتور
نيروي
پاييني به الكتروموتور متصل بوده و
Ä]ÂeÂ»Áf°·YÉÁÌ¿ÁÃ{Â]¶f»ÂeÂ»Áf°·YÄ]ÊÀÌËZaÕ
§¸Ä°
Ä]ÂeÂ»Áf°·YÉÁÌ¿ÁÃ{Â]¶f»ÂeÂ»Áf°·YÄ]ÊÀÌËZaÕ
این §¸Ä°
ها،
,ZÅه
]|Ä°¸§½{¯d¨Z]Ä¯dYÖÆËفلك
گردد .بدیهی است که با سفت كردن
ي
م
منتقل
محور
{{³Ê»¶¬fÀ»Âv»¾ËY
]|,ZÅÄ°¸§½{¯d¨Z]Ä¯dYÖÆË
{{³
Ê»¶¬fÀ»Âv»¾ËY
گرفتن
س��رعت
از
پس
نتيجه
در
و
آمده
حركت
§¸Ä°فلكهی باال نیز به
¾f§³d//YaÄnÌf¿{ÁÃ|»Md¯uÄ]Ì¿ÓZ]Õ
¾f§³d//YaÄnÌf¿{ÁÃ|»Md¯uÄ]Ì¿ÓZ]Õ
تيغه§¸Ä°
|ËMآيد.
فراهم Êمي
اره ،امكان برش
»ºÅY§]½Z°»Y,ÃYÄ¤Ìe
|ËMÊ»ºÅY§]½Z°»Y,ÃYÄ¤Ìe

ب) بانداژ دور
],Z¯¹Z´ÀÅ{Ä°¸§Ä°ÀËYÄ]ÄmÂeZكار،
فلكه :با توجه به اينكه فلكه در هنگام
[]Ä°¸§Á{Y|¿Z
[],Z¯¹Z´ÀÅ{Ä°¸§Ä°ÀËYÄ]ÄmÂeZ]Ä°¸§Á{Y|¿Z
تيغه
تماس است ،به منظور جلوگيري از برخورد
با تيغه اره در
Ä¤Ìe{Ây]YÉÌ³Â¸mÂÀ»Ä],dY
]Z¼e{ÃYÄ¤ÌeZ
Ä¤Ìe{Ây]YÉÌ³Â¸mÂÀ»Ä],dY
]Z¼e{ÃYÄ¤ÌeZ
چرم
برزنت،
چرم،
الستيك،
جنس
نازكي
ÄËÓالي
فلكه،
 Áو
¹q
]¿,d
,¹q
,®ÌfÓ
Àm
¿Ê¯ZازY
یÕÄ
ÕهËÓ
§¸,Ä°
Á
¹q
]¿,d
,¹q
,®ÌfÓ
Àm
Y
¿Ê¯Z
§¸,Ä°
شود
چسبانده مي
فلكه
روي
چسب
کمک
مشابه آن
مصنوعيZËيا
Ã|¿Z^q
§¸Ä°
ÉÁ
\q
¯¼®
Ä] ½M
»ZË ÊÂÀ
Ã|¿Z^q
§¸Ä°
ÉÁ
\q
¯¼®
»Ä]Zبه]Ä
½M
»Ä]Z
»ÊÂÀ
7ـ.)1
(شکل
/¶°{Â
Ê
»» Ê
/¶°{Â

شود.
ايجادÃصدا م
آن ،مانع
ÄmÂeهÃاي
كه نوع گو
»Y|{ZnËY¿Z»,½MÉYي{ÂÊ
¯Â³Â¿Ä
,|^qÖ»Ä°¸§ÕÁÃ{ZZËÉY
]Â³cÂÄ
]Y|¿Z
¯{ÂÊ»Y|{ZnËY¿Z»,½MÉYÃÂ³Â¿Ä
توجه:3
ÄmÂeخاك اره و غبار ،بر اثر فش��ار تيغه اره و حرارتي كه
Ä¯ÊeYuÁÃYÄ¤ÌeZ//§iY],Z^£ÁÃYZy
ÄmÂe
Ä¯ÊeYuÁÃYÄ¤ÌeZ//§iY],Z^£ÁÃYZy
»Y|¿Z]ÉÁº°v»,{Â//يÊچس��بد و از
]»{ZnËYZ¯¹Z´ÀÅÄيÊش��ود ،محكم روي بانداژ م
به هنگام كار ايجاد م
YÁ|^//q
]YÁ|^//qÊ»Y|¿Z]ÉÁº°v»,{Â//Ê»{ZnËYZ¯¹Z´ÀÅÄ
»½M¾f§¾Ì]YhZ]ÁÄfZ¯½MÖ°ÌfÓYdÌZyيÊشود ،كه
خاصيت االستيكی آن کاسته و باعث از بين رفتن آن م
Ä¯,{Â
Ä¯,{ÂÊ»½M¾f§¾Ì]YhZ]ÁÄfZ¯½MÖ°ÌfÓYdÌZy
کرد.
در این صورت بايد بانداژ را عوض
{{¯ÂYY|¿Z]|ËZ]cÂ¾ËY
{{¯ÂYY|¿Z]|ËZ]cÂ¾ËY
½YÂe
]»,Y|¿Z
¹Z´ÀÅ{ÁËÂ
توجه:4
Öتوان
ی
بانداژ ،م
هنگام
]eYÉÌ³Â¸mÉYتعويض زود
]eYÉÌ³Â¸mÉYاز
ÄmÂeبراي جلوگيري
½YÂe
]Ö»,Y|¿Z
¹Z´ÀÅ{ÁËÂ
ÄmÂe
Ä¯dz®ÌfÔaÀmYÖ//
¸Ì//ÁهÄ
]Y½MÉÁZ^£هÄ
سخت که
4 ]Õرس��ی از جنس پالستيك
غبار روي آن را
ی ب ُ
Ä¯dz®ÌfÔaÀmYÖ//
وس��يلÄ
¸Ì//Á
]Y½MÉÁZ^£بÄ
4 ]Õ
/¶°{Â¼¿Za,dY\¿¾ÌZ»ÕÁ
.)1
8/¶°{Â¼¿Za,dY\¿¾ÌZ»ÕÁـ
روی ماشین نصب است ،پاك نمود (شكل

]//¶°

Ä°¸§Y|¿Z]ÉÁÉÌ³Z^£

فلكه.
Z^£رگيري روي بانداژ
برس غبا
شكل 8ـ 1ـ
Ä°¸§Y|¿Z]ÉÁÉÌ³
]//¶°

ÕYÂ¿ÃYÄ°¸§Y|¿Z]//¶°

شكل 7ـ1ـ بانداژ فلکه اره نواری.
ÕYÂ¿ÃYÄ°¸§Y|¿Z]//¶°

است:
ها Äداراي محاسني به شرح زير
بانداژ فلكه
dYËsÄ]ÊÀZv»ÉYY{,ZÅ
]°¸§Y|¿Z
dYËsÄ]ÊÀZv»ÉYY{,ZÅ
]°¸§Y|¿Z
]ZÆ¿M¾Ì]Z°YYÁÃ|Ä°¸§ÁÄ¤Ìe¾Ì
Z¼eY¿Z»/
آنها
اصطكاك بين
تماس بین تيغه و فلكه شده و از
مانع Äاز
1ـ
¿¼|ËZ
Ê»ÉÌ³Â¸m
نماید.
ي
جلوگيري م
]ZÆ¿M¾Ì]Z°YYÁÃ|Ä°¸§ÁÄ¤Ìe¾Ì
Z¼eY¿Z»/

|ËZ¼¿Ê»ÉÌ³Â¸m

ج) حفاظها :باید براي جلوگيري از بروز خطراتي از قبیل
¶Ì^«YÊeYyÁ]YÉÌ³Â¸mÉY]|ËZ] ZÅZ¨uk
شدن آن
فلكهها پارگي و پرتاب
ZÅاره از روي
تيغه
خارج شدن
]¶Ì^«YÊeYyÁ]YÉÌ³Â¸mÉY]|ËZ
Z¨uk
½M½|[ZeaÁÊ³Za,ZÅ
Ä°¸§ÉÁYÃYÄ¤Ìe½|kZy
لباس و
برخورد
Ä°¸§ÉÁYÃYÄ¤Ìe½|kZyجلوگیری از
در هنگام كار و همچنين براي
¹Y|¿YÁ
{Z^·{Ây]YÕÌ³Â¸mÉY]¾ÌÀr¼ÅÁZ¯¹Z´ÀÅ
½M½|[ZeaÁÊ³Za,ZÅ
¾Ì]¶Z§|uÃYÄ¤ÌeÁ/¶°ZÅفاصل
{(Z^·{Ây]YÕÌ³Â¸mÉY]¾ÌÀr¼ÅÁZ¯¹Z´ÀÅحد
روي فلكهها (شكل 9ـ  )1و تيغه اره
اندام با تيغه اره،
]Ä°¸§ÉÁ,ÃYÄ¤ÌeZ
¹Y|¿YÁ
{YZe{Y{ÂaÖÂz»Z¨uZ]Y¥Á{{Ä°¸§Áداد تا
طرف) را با حفاظ مخصوصی پوشش
بين دو فلكه در دو
¾Ì]¶Z§|uÃYÄ¤ÌeÁ/¶°ZÅ
]Ä°¸§ÉÁ,ÃYÄ¤ÌeZ
{Õ´Ë
{·Yz
Äi{Zu
Ä¿Â³Å
|Á Ã
}¯
از]g{YÂuÁ
دیگری
دلخراش
Õهی
حادث
هرگونه
شده و
ذکر
بروزحوادث
{YZe{Y{ÂaÖÂz»Z¨uZ]Y¥Á{{Ä°¸§Á
{ÂÉÌ³Â¸m
جلوگيري
شودÕ´Ë{ Yz·{ ÕÄi{Zu Ä¿Â³Å Á Ã| ¯}.
]g{YÂuÁ
{ÂÉÌ³Â¸m
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ÉYÂ¿ÃY¾ÌZ»Z]ÉZ¯]ÊËZ¿YÂeµÁYZ¯|uYÁ

 توانايي برشكاري با ماشين ارهنواري:واحد کار اول

ÉYÂ¿ÃY¾ÌZ»Z]ÉZ¯]ÊËZ¿YÂeµÁYZ¯|uYÁ
ÁÃ|Ã|Ë{®qÂ¯ÉZÅ
¾ÌZ»{dË»¾ËYÄf^·YÄ¯-|ËZ¼¿
Ê»

0 ¼
{Y|f»Y{,ZÅÄv¨ |Z]Ê¼¿Á|¬»±]ÉZÅ¾ÌZ»{Ô
نهاي كوچك دیده شده و
نمايد؛ که البته اين مزيت درÊ
م»ي
ÁÃ|Ã|Ë{®qÂ¯ÉZÅ
¾ماشي
ÌZ»{dË»¾ËYÄf^·YÄ¯-|ËZ¼¿
ÁÄ¤Ìe½{ZmÉY]Ä¯|ÀfÅÊ§Z°ÉYY{,]Ì»d¯u
ً0 عم
 در امتداد،ههاÄصفح
مقدور
بزرگ
هاي
ن
ال در
{Y|f»Y{,ZÅ
v¨.باشد
|Z]ي
Êنم
¼¿Á|¬»±]ÉZÅ
¾ماشي
ÌZ»{
Ô
¼
|¿YÃ|ÖÀÌ]
Ìa½MY¬fY
ÉYÂ¿ÃY¾ÌZ»Z]ÉZ¯]ÊËZ¿YÂeµÁYZ¯|uYÁ
 تيغه و
 داراي شكافي هستند كه براي جا زدن،حركت مسير برش
ÁÄ¤Ìe½{ZmÉY]Ä¯|ÀfÅÊ§Z°ÉYY{,]Ì»d¯u
Ä/mÂe
Ä]ÕYÃ¨u,ÃYÄ//¤Ìe¥YY0Z¬Ì«{ÁÄ//v¨ÕÁ
.اند
بینی شد
شÌa½MY¬fY
استقرار آن پی
|¿YÃ|هÖÀÌ]

ÁÃ|Ã|Ë{®qÂ¯ÉZÅ¾ÌZ»{dË»¾ËYÄf^·YÄ¯-|ËZ¼¿
Ê»
ÉÄ¸ÌÁÄ]|ËZ]Ä¯{Y{{ÂmÁÃËY{ÖfuÁ¶Ìf»,]»cÂ
0
{Y|f»Y{,ZÅ
Ä
v¨
|Z]
Ê
¼¿Á|¬»±]ÉZÅ
¾
ÌZ»{
Ô
¼
:1توج�ه
ای بهÃ¨هu,ÃYÄ//¤Ìe¥YY
حفرÊ،اره
 اطراف تیغ��ه0ًZ¬اÌ«{ÁÄ//v¨ÕÁ
 روی صفح��ه و دقیقÄ/mÂe
Ä]ÕY
Ã|¿ZÂa|ÀZ]
»Ã¨u¶°½Z¼ÅÄ]Ä¯Ê°ÌfÔa{YÂ»ZË[Âq
ÁÄ¤Ìe½{ZmÉY]Ä¯|ÀfÅÊ§Z°ÉYY{,]Ì»d¯u
ایÄ¸هÌÁÄ]|ËZ]Ä¯{Y{{ÂmÁÃËY{ÖfuÁ¶Ìf»,]»cÂ
و حتی دایره وجود دارد که باید با قطع/¶°{Â
 مستطیل،صورت مربع
É
|¿YÃ|ÖÀÌ]Ìa½MY¬fY
سطح جاسازی و
از جنس چوب يا مواد پالس��تيكي بهصورت هم
Ã|¿ZÂa|ÀZ]
Ê»Ã¨u¶°½Z¼ÅÄ]Ä¯Ê°ÌfÔa{YÂ»ZË[Âq
Ä]ÕYÃ¨u,ÃYÄ//¤Ìe¥YY0Z¬Ì«{ÁÄ//v¨ÕÁÄ/mÂe
.)1ـ11 (شکل
پوشانده شود
/¶°{Â

ÉÄ¸ÌÁÄ]|ËZ]Ä¯{Y{{ÂmÁÃËY{ÖfuÁ¶Ìf»,]»cÂ
Ã|¿ZÂa|ÀZ]Ê»Ã¨u¶°½Z¼ÅÄ]Ä¯Ê°ÌfÔa{YÂ»ZË[Âq
/¶°{Â

¶»Z¯Z¨uZ],ÉYÂ¿ÃY¾ÌZ»®Ë//¶°
. با حفاظ کامل،ـ یک ماشین ارهنواري1 ـ9 شكل

Ä¤Ìe¥Z°¥YYÉZZm//¶°
Ä¤Ìe¥Z°¥YYÉZZm//¶°

.تيغه
شکاف,ÉYÂ¿
 اطرافÃجاسازي
ـ1 ـ11 ZÌ¿Â³/Å
شكل
Ä¤Ìe¥Z°¥YYÉZZm//¶°
ÂÀ»Ä]Á[ÂqdËY|ÅÉY]
Y¾ÌZ»{
Ä] {Â
Ê»Ã{Z¨fYZÌ¿Â³Y,¥ZÁºÌ¬f»]½{ÁMd{
Ä]
منظور
 براي هدايت چوب و به، در ماشين ارهنواري:هـ) گونيا
ÂÀ»Ä]

Á[ÂqdËY|ÅÉY]

,ÉYÂ¿
Ã
Y¾ÌZ»{
ZÌ¿Â³/Å
|ÀZ]
ÖÁ[ÂqdËY|ÅÉY]
»ZÌ¿Â³Â¿Á{ÕYY{ZÅ
YÂ¿Ãبرش
Y,µÂ¼
»Â
ÂÀ»Ä]
,ÉYÂ¿
ÃÉ
Y¾ÌZ»{
ZÌ¿Â³/Å
 به.شود
استفاده مي
 از گونيا،صاف
مستقيم و
آوردن
بهدست
Ä] {Â
»Ã{Z¨fYZÌ¿Â³Y,¥ZÁºÌ¬f»]½{ÁMd{
Ä]
Ä] Ê
{Â
Ê»Ã{Z¨fYZÌ¿Â³Y,¥ZÁºÌ¬f»]½{ÁMd{
.باشند
 ارهنواريها دارای دو نوع گونیا می،معمولÄ] طور
ÊËZÌ¿Â³Ä]/¶°d]ZiÉZÌ¿Â³Ê·Âd]ZiÉZÌ¿Â³
|ÀZ]
Ö»ZÌ¿Â³Â¿Á{ÕYY{ZÅÉÉYÂ¿
ÃY,µÂ¼
»Â»Â
|ÀZ]
Ö»ZÌ¿Â³Â¿Á{ÕYY{ZÅ
YÂ¿
ÃY,µÂ¼
d»ZzºÌÀeÉY]ÁÃ|º°v»Äv¨ÉÁÄ¯{Â
»Äf¨³
) به گونيايي1ـ12 گونياي ثابت (شکل:)ثابت (طوليÊگونياي
ÊËZÌ¿Â³Ä]/¶°d]ZiÉZÌ¿Â³Ê·Âd]ZiÉZÌ¿Â³
ÊËZÌ¿Â³Ä]/¶°d]ZiÉZÌ¿Â³Ê·Âd]ZiÉZÌ¿Â³
Ê·Â]ÉY]{Á
»Z¯Ä]]ZË
ضخامت
تنظيم
 محكم شده و برايÊ
صفحه
شود كه روي
گفته مي
d»ZzºÌÀeÉY]ÁÃ|º°v»Äv¨ÉÁÄ¯{Â
Ê»Äf¨³
d»ZzºÌÀeÉY]ÁÃ|º°v»Äv¨ÉÁÄ¯{Â
Ê
»Äf¨³يا
.)طولي
رود (براي برشÊ»يZ¯Ä]]ZË
عرض برش به كار م
Ê·Â]ÉY]{Á
Ê·Â]ÉY]{ÁÊ»Z¯Ä]]ZË

¶»Z¯Z¨uZ],ÉYÂ¿ÃY¾ÌZ»®Ë//¶°
Ze d//»ZzÄ]Õ//¸§©ÁÀmYZ//Å
Ä°¸§Z//¨u
1  تا0/5 ¶»Z¯Z¨uZ],ÉYÂ¿
ضخام��ت
فل��زی به
حف��اظ فلكهه��ا از جنس ورقÊ¸Ì»
¹Z´ÀÅZe{Â
Ê»ÄfyZ,Ã|//ÓÂ·Ä¯É{|À¿Z»ÁÃ{Â]f»
ÃY¾ÌZ»®Ë//¶°
Ze
d//»ZzÄ]Õ//¸§©ÁÀmYZ//Å
Ä°¸§Z//¨u
هنگام
شود
 ساخته مي،بوده و مانند دري كه لوال ش��ده
ميليمترe
ÉZÅ
تاZ¨u
{¯Äf//]ÁZ]ÊfuYÄ]YZÆ¿M½YÂf]Ä¤Ìe//ËÂ
Ê»ÄfyZ,Ã|//ÓÂ·Ä¯É{|À¿Z»ÁÃ{Â]f»
هاي¹Z´ÀÅZe{Â
ظ
 حفا.بس��ته کرد
را به راحتي باز وÄ°¸§Z//¨u
تعوي��ض تيغه بتوان آنها
Ze
d//»ZzÄ]Õ//¸§©ÁÀmYZ//Å
ÄfyZÊÀÅM©ÁÀmY,Ä°¸§Á{¾Ì]¶Z§|uÁZÅ
Ä¤ÌeÉÁÊ¸Ì»
¹Z´ÀÅZe{Â
»ÄfyZ,Ã|//ÓÂ·Ä¯É{|À¿Z»ÁÃ{Â]f»
ÉZÅ
ÊZ¨u
ساخته
آهني
¯{ورقÄf//]ÁZ]ÊfuYÄ]YZÆ¿M½YÂf]Ä¤Ìe//ËÂ
 از جنس، دو فلكهÄبين
حد فاصلÊ¸وÌ»روي تيغهها
Ê» e
ZÌ¿cÂ{ÁÃ{Â]ÓÂ·ÉYY{ZÅ
°¸§Z¨u|À¿Z»Á{Â//
ÉZÅ
Z¨u {¯Äf//]ÁZ]ÊfuYÄ]YZÆ¿M½YÂf]Ä¤Ìe//ËÂ
ÄfyZÊÀÅM©ÁÀmY,Ä°¸§Á{¾Ì]¶Z§|uÁZÅ
Ä¤ÌeÉÁ
صورتنياز
¶هاداراي لوال بوده و در°
¿|حفاظ فلكهÂ
مانندÊe»وÄf]ÁZ]
ش��ود
مي
ÄfyZÊÀÅM©ÁÀmY,Ä°¸§Á{¾Ì]¶Z§|uÁZÅÄ¤ÌeÉÁ
ZÌ¿cÂ{ÁÃ{Â]ÓÂ·ÉYY{ZÅ
Ä°¸§Z¨u|À¿Z»Á{Â//
)1-10(شکل.شوند
 باز و بسته ميÊ»
ZÌ¿cÂ{ÁÃ{Â]ÓÂ·ÉYY{ZÅÄ°¸§Z¨u|À¿Z»Á{Â//
Ê»
  ¶° |¿Â
Ê»Äf]ÁZ]

 ¶° |¿ÂÊ»Äf]ÁZ]



.



Ä°¸§Á{¾Ì]¶Z§|uÄ¤ÌeÉÁÉZÅZ¨u//¶°

Ä°¸§Á{¾Ì]¶Z§|uÄ¤ÌeÉÁÉZÅ
Z¨u//¶°
روي تيغه حد فاصل بين دو فلكه
ـ حفاظهاي1 ـ10 شكل

Ö·ÂZËd]ZiÉZÌ¿Â³//¶°
Ö·ÂZËd]ZiÉZÌ¿Â³//¶°
.ـ گونياي ثابت یا طولی1 ـ12 شكل

Ö·ÂZËd]ZiÉZÌ¿Â³//¶°

باید از دقتÄ°¸§Á{¾Ì]¶Z§|uÄ¤ÌeÉÁÉZÅ
 از چدن ساخته شده و،اين قسمت
:د) صفحه
Z¨u//¶°
d«{Y|ËZ]ÁÃ|ÄfyZ½|qY,d¼«¾ËY
d«{Y|ËZ]ÁÃ|ÄfyZ½|qY,d¼«¾ËY
Äv¨{Äv¨{
،نواري
هÃارYÉZÅ
هاي
ن
|برخی ازZ]
درY{Ây]ÖËÓZ]Á¹Ó
.باشد
الزم و باالیی
,ÉYÂ¿
ÃYÉZÅ
¾ÌZ»YÖy]{
,ÉYÂ¿
¾ماشي
ÌZ»YÖy]{
|Z]برخوردار
Y{Ây]ÖËÓZ]Á¹Ó
فراهمd«{Y|ËZ]ÁÃ|ÄfyZ½|qY,d¼«¾ËY
 راY{
هاي
ش
امكان
وvf»
 استÄv¨
متحركÄv¨{
صفحه
ºÅY§
Y Y
Y{
Äدار
ËÁYهÄزاوي
ÉZÅ
] ½Z°»Y
Á
dYÁ
ºÅY§
ËÁY
ÉZÅ
½ ]برZ°»Y
dY
vf»
Äv¨

,ÉYÂ¿ÃYÉZÅ¾ÌZ»YÖy]{ |Z]Y{Ây]ÖËÓZ]Á¹Ó
ºÅY§ Y Y{ÄËÁY ÉZÅ] ½Z°»Y Á dY vf» Äv¨
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ماشینهای سیار و ثابت صنایع چوب
»[ÂqËZÀd]ZiÁZÌÕZÅ¾ÌZ


[ÂqËZÀd]ZiÁZÌÕZÅشياري
گونيايي است كه در داخل
گونياي متحرك (عرضي):
»¾ÌZ
ÉZÌ¶yY{{Ä¯dYÊËZÌ¿Â³Êvf»ÉZÌ¿Â³

موازي لب��هی ميز (طول ب��رش) حركت نموده و ب��راي برشهاي
»ÉZÅ]ÉY]ÁÃ{Â//¼¿d¯u]µÂ//Ì»ÕÄ^·ÉYÂ//
ÉZÌ¶yY{{Ä¯dYÊËZÌ¿Â³Êvf»ÉZÌ¿Â³الً به
عرضي از آن اس��تفاده میشود (ش��کل13ـ .)1اين گونيا معمو
0ÓÂ¼ »,ZÌ¿Â³¾ËY /¶°//{ÂÖ»Ã{Z¨f//Y½MYÊ
ÉZÅ
ب��رش
]ÉY]ÁÃ{Â//¼¿d¯u]µÂ//Ì»Õ
»Ä^·ÉYÂ//
{,Yدار،
زاويه
مدرجی مجهز اس��ت که هنگام نياز به
صفح��هی
]Äv¨Ä
ÄËÁY]Ä]ZÌ¿¹Z´ÀÅÄ¯d//YÆn»Öm|»Õ
0

Ó
¼Â
»,ZÌ¿Â³¾ËY
/¶°//{Â
Ö
»Ã{Z¨f//Y½MYÊ
گونيا
بريدن ب َ ِر زبانه،
نمود .از اين گونيا براي
ت��وان آن را تنظيم
ZÌ¿Â³,Ä¿Z]5
3]½|Ë]ÉY]ZÌ¿Â³¾ËYY
{Â¼¿ºÌÀeY½M½YÂe
می »Ö
Ä
]v¨Ä
,Y{ÄËÁY]Ä]ZÌ¿¹Z´ÀÅÄ¯d//YÆn»Öm|»Õ
شود.
»Ã{Z¨fYي
و ...استفاده م
كردن مقطع چوب
{ÂÊ
¯{½»¬Á[Âq
»ZÌ¿Â³,Ä¿Z]53]½|Ë]ÉY]ZÌ¿Â³¾ËYY {Â¼¿ºÌÀeY½M½YÂeÖ
¯{½»¬{ÂÊ»Ã{Z¨fY Á[Âq

ز) دستگاه هدايت تيغهی ارهنواري :ب��ه منظور هدايت تیغه اره
{ÃYÄ¤ÌedËY|ÅÂÀ»Ä//]ÉYÂ¿ÃYÕÄ¤ÌedËY|ÅÃZ´f
هنگام برش ،از وسیلهای بهنام دستگاه هدایت استفاده میشود که
Ä¯{ÂÖ»Ã{Z¨fYdËY|ÅÃZ´f{¹Z¿Ä]ÕYÄ¸ÌÁY,]¹Z´ÀÅ
]ÃYÄ¤ÌedËY|ÅÂÀ»Ä//در زیر
¿ÉYÂدر برخی از ماش��ینها،
(ش��کل15ـ )1و
در ب��االی صفحه
{ÃYÕÄ¤ÌedËY|ÅÃZ´f
{]Ë{,ZÅ¾Ì//Z»YÖy]{Á/¶°//Äv¨ÕÓZ//
Ä¯{Â
¿Ö»Ã{Z¨fYdËY|ÅÃZ´f{¹Z
شدهÄ]ÕY
Ä¸ÌÁY,]¹Z´ÀÅ
شامل دو
دستگاه،
16ـ .)1این
است (ش��کل
¨eÌ¿Ävتعبیه
صفحه نیز
Á{¶»Z,ÃZ´f{¾ËY
^/¶°//dYÃ|ÄÌ
Ë{,ZÅ
¾
{]Ì//Z»YÖy]{Á/¶°//Äv¨ÕÓZ//
بلبرینگ
]¸^«Á{ZË²//ÀËقطعه چوب س��خت) در طرفین و یک
بلبرین��گ (یا دو
²ÀË^¸]®ËÁ¾Ì§{dz//[ÂqÄ
Á{¶»Z,ÃZ´f{¾ËY
^/¶°//dYÃ|ÄÌ
¨eÌ¿Äv
hZ],¾Ì§ÕZÅباعث
²گهای طرفین،
{ÀË^¸]«YÁبلبرین
اس��ت .در واقع
تیغÄهی اره
در پش��ت
d//YÃYÕ
{¤Ìed//a
]¸^²ÀË^¸]®ËÁ¾Ì§{dz//[ÂqÄ «Á{ZË²//ÀË
Öfa²ÀË^¸]Á,Ã|¿¥vÀ»dYÁ`qÄ]ÃYÄ¯{Â//پشتی
م»یÖش��ود که اره به چپ و راست منحرف نشده ،و بلبرینگ
{hZ],¾Ì§ÕZÅ²ÀË^¸]«YÁ{ d//YÃYÕÄ¤Ìed//a
¿ Z§½|»M{YÁ\^//Ä¯ÃYÄ¤Ìe|uYÌ]¾f§\¬YÌفشار
نیز از عقب رفتن بیش از حد تیغه اره (که س��بب وارد آمدن
»Öfa²ÀË^¸]Á,Ã|¿¥vÀ»dYÁ`qÄ]ÃYÄ¯{Â//Ö
dZÅ
هاست)
]°¸§Y¿|//kZyZË½M¾f//°ÄnÌf¿{ÁÄ¤ÌeÄازÄفلکه
به تیغه و در نتیجه شکس��تن آن یا خارج ش��دنش
¿Z§½|»M{YÁ\^//Ä¯ÃYÄ¤Ìe|uYÌ]¾f§\¬YÌ
ی¯|À
»ÕÌ³Â¸mمÖ
کند.
جلوگیری
]dZÅÄ°¸§Y¿|//kZyZË½M¾f//°ÄnÌf¿{ÁÄ¤ÌeÄ
|À¯Ö»ÕÌ³Â¸m

Ê]ÉY],k|»ÁÌ¤f»ÉZÌ¿Â³//¶°

شكل 13ـ 1ـ گونياي متغير و مدرج ،براي برش عرضي.
Ê]ÉY],k|»ÁÌ¤f»ÉZÌ¿Â³//¶°

ZÌ·MZ]Á{ÓÂ§ÀmYZ¿dYÕYÄ¼e ÃYÄ¤ÌeÁ
¶°آلياژ
] Ã{Âو با
{Yفوالد
جنس
¯Äاست
»¬,¹ÁZای
اره :تسمه
و) تيغه
نازك½Mاز{¿|Ä¿Y
ÕÄ^· ®Ë
»Á Âz
ZÌ·MZ]Á{ÓÂ§ÀmYZ¿dYÕYÄ¼e ÃYÄ¤ÌeÁ
 {Â
Ê»ÄYZ]{Éf»ÉZÅ
¥Ô¯cÂÄ]Á/
14ـ)1
(شکل
يك لبهی آن دندانهدار بوده
مخصوص و مقاوم ،که
»¶° Ã{Â] Y{Ä¿Y|¿{ ½M ÕÄ^· ®Ë Ä¯ ,¹ÁZ¬» Á Âz

Z] Õ
بازار¯,Z
در ¿Â
Ä] ÄmÂe
»¥
و به» ¼0ÓÂ
معموالً
شود.
Ä¤Ìeمي
عرضه
¯ Z]50,Ã|ÀÀمتري
فهاي
صورت كال
 {ÂÊ»ÄYZ]{Éf»ÉZÅ¥Ô¯cÂÄ]Á/
¸Ì»ZeYÄ¯Y\ZÀ»ÕY
{¿|¿Y
»{{]Z¯{Â»fهای
عرض دندان
¿ÂتيغÊهی
کار،
] Zنوع
¯ ,Ã|ÀÀبه
» ¥توجه
¼0ÓÄÂكننده ،با
مصرف

¯ ,ZباZ] ÕÄ¤Ìe
Ä] ÄmÂe
»
¯,Ã{Â¼¿ÄÌÆedYÌ¤f»É][Âq±]cZn¿ZyZ¯ÁÃZ³Z
کارگاه
در
كاربرد
(مورد
متر
ي
ميل
400
تا
10
از
كه
را
مناسب
{¿|{{]Z¯{Â»f»Ê¸Ì»ZeYÄ¯Y\ZÀ»ÕYÄ¿Y
ÃZ´f{®¼¯Ä]Y½MÁ{ÁÃ{¯«¹ÓÕÃY|¿YÄ]Á
],Ã{Â¼¿ÄÌÆedYÌ¤f»Éو به
بري[متغير است) تهيه نموده،
و كارخانجات بزرگ چوب
¯Âq±]cZn¿ZyZ¯ÁÃZ³Z
|Z]ZÅÄ°¸§ÉÁ\¿ÕÃ{Z»MZe|ËZ¼¿Ö»¶f»Âm
جوش
MÁ{ÁÃ{¯«¹ÓÕبه½ کمک دستگاه
الزم قطع كرده و دو سر آنرا
اندازهی
ÃZ´f{®¼¯Ä]Y
ÃY|¿YÄ]Á
|Z]ZÅ
Ä°¸§ÉÁ\¿Õ
¿¼Ã{Z»MZe|ËZ
باشد.
نصب روي فلكهها
»¶f»ÂmتاÖآمادهی
متصل مینماید

ÕÓZ]{Ã|ÄÌ^ e,ÃYÄ¤ÌedËY|ÅÃZ´f{ºÌÀeÃÂv¿//¶°
»Ì

شكل 15ـ 1ـ نحوه تنظیم دستگاه هدايت تيغه اره ،تعبیه شده در باالی میز.
ÕÓZ]{Ã|ÄÌ^ e,ÃYÄ¤ÌedËY|ÅÃZ´f{ºÌÀeÃÂv¿//¶°
»Ì

Ì»Ë{Ã|ÄÌ^ e,ÃYÄ¤ÌedËY|ÅÃZ´f{//¶°
ÕYÂ¿ÃYÄ¤Ìe//¶°
ÕYÂ¿ÃYÄ¤Ìe//¶°
d//{Ä]Ä]Y¾ËYYYÃYÄ//¤ÌeÕY//]¹ÓµÂ//
Ä/mÂe
شكل 14ـ 1ـ تیغه اره نواری.
»ºËÁMÖ
دس��ت
رابطÄه به
Ä/mÂeط��ول الزم ب��رای تیغ��ه اره را از این
توج�ه:
{d//
]Ä]Y¾ËYYYÃYÄ//¤ÌeÕY//]¹ÓµÂ//
ºËÁM
می »Ö
ÃYÄ¤ÌeµÂ
آوریم:
Ä°¸§®ËÌv» Ä°¸§Á{¯»Ze¯»Ä¸Z§j¯Y|u  Cm

ÃYÄ¤ÌeµÂ
تیغه اره
×2(-3 cmحداکثر فاصله مرکز تا مرکز دو فلکه+محیط یک فلکه) =طول
Ä°¸§®ËÌv» Ä°¸§Á{¯»Ze¯»Ä¸Z§j¯Y|u  Cm

شكل 16ـ 1ـ دستگاه هدایت تیغه اره ،تعبیه شده در زیر میز.
Ì»Ë{Ã|ÄÌ^ e,ÃYÄ¤ÌedËY|ÅÃZ´f{//¶°

,ÉYÂ¿ÃYdZ¨u¶ËZÁYÊ°Ë ¾ÌËZa ÕÄ°¸§ »e s
نواري،
dY¾ÌËZaÕپايين :يكي از وسايل حفاظت اره
ترمز فلكهی
ح)
»Ã|ÃZaÖ¸Ì·{ÅÄ]ÃYÄ¤ÌeÄ¯Ê¿Z
Ä°¸§»e
¿,ÉYÂ
Ã
YdZ¨u¶ËZÁYÊ°Ë

¾ÌËZa
Õ
Ä
§¸°
»e
s
 YYZÅشده
دليلی پاره
ËÄqÅ|ËZ],{Âبه هر
است Ê.زماني كه تيغه اره
ترمز فلكهی پايين
Ä°¸§e
»kZyÄ°¸§ÉÁYZË
»Ã|ÃZaÖ¸Ì·{ÅÄ]ÃYÄ¤ÌeÄ¯Ê¿Z
dY¾ÌËZaÕ
Ä°¸§»e
 ZËÁرا از
½Mهها
]Y|¿Zفلك
سريعتر
هر]Äچه
cZyبايد
]hZيشود،
خارج م
روي فلكه
يا از
,Ä¤Ìe
]fÌ
Ze dyY|¿Y
d¯u
YYZÅÄ°¸§eËÄqÅ|ËZ],{ÂÊ»kZyÄ°¸§ÉÁYZË
,{{³ÉÌ³Â¸myÁ]Y,µZu¾Ì{ÁÃ|¿´Ë{cZ
«
آن ویا
حركت انداخت تا باعث خسارت بيشتر به تيغه ،بانداژ
ZËÁ ½M Y|¿Z] ,Ä¤Ìe Ä] fÌ] cZy hZ] Ze dyY|¿Y d¯u
{/¶°|Å
¯»¹Zn¿Y»e,YÄ¨ÌÁ¾ËYÄ
خطر جلوگيري گردد،
عينÊحال ،از بروز
قطعات ديگر نشده و در
« ,{{³ÉÌ³Â¸myÁ]Y,µZu¾Ì{ÁÃ|¿´Ë{cZ
17ـ.)1
كه اين وظيفه را ترمز انجام ميدهد(شکل
¯/¶°|Å{Ê»¹Zn¿Y»e,YÄ¨ÌÁ¾ËYÄ
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ÉYÂ¿ÃY¾ÌZ»Z]ÉZ¯]ÊËZ¿YÂeµÁYZ¯|uYÁ
ÉYÂ¿ÃY¾ÌZ»Z]ÉZ¯]ÊËZ¿YÂeµÁYZ¯|uYÁ

با ماشين ارهنواري,/¶°[Âqd»Zz
 توانايي برشكاري:واحد کار اول

,/¶°[Âqd»Zz

ÉYÂ¿ÃY¾ÌZ»Z]ÉZ¯]ÊËZ¿YÂeµÁYZ¯|uYÁ

,Ây
,Ây
Ë³ÕZÅ
Ë³ÕZÅd
d¼«ÉZ¯
¼«ÉZ¯
Ë³µfÀ¯/
Ë³µfÀ¯/
,/¶°[Âqd»Zz
،)1ـ19چوب (شکل
,Ä¤Ìe¯½{Â]\ZÀ»µfÀ¯/
,Ä¤Ìe¯½{Â]\ZÀ»µfÀ¯/
،خور
های گری
گريسكاري قسم
كنترل
,Ây
س
Ë³ÕZÅ
dت
¼«ÉZ¯
Ë³µfÀ¯/

©]YÉÌ³Â¸mÉY//]¾Ì//Z»©]¾Ì»Ä]µZeYµfÀ¯/
©]YÉÌ³Â¸mÉY//]¾Ì//Z»©]¾Ì»Ä]µZeYµfÀ¯/
،كنترل مناسب بودن کشش تيغه
,Ä¤Ìe¯½{Â]\ZÀ»µfÀ¯/
,Ê´f§³
,Ê´f§³

كنت��رل اتصال به زمين برق ماش��ين ب��راي جلوگيري از برق
©]YÉÌ³Â¸mÉY//]¾Ì//Z»©]¾Ì»Ä]µZeYµfÀ¯/
Á,Ä¤ÌeÉZÅ
Z¨uµfÀ¯/
Z¨uµfÀ¯/
,Ê´f§³
 و كنت��رل تيغه از نظر صحيح، تيغهÁ,Ä¤ÌeÉZÅ
كنت��رل حفاظهاي
،گرفتگي

ZÅ
.قرار گرفتن روي فلكهها
ZÅÄÄ°¸§ÉÁ¾f§³Y«tÌv¿YÄ¤ÌeµfÀ¯/
°¸§ÉÁ¾f§³Y«tÌv¿YÄ¤ÌeµfÀ¯/
Á,Ä¤ÌeÉZÅZ¨uµfÀ¯/

ZÅÄ°¸§ÉÁ¾f§³Y«tÌv¿YÄ¤ÌeµfÀ¯/

|ÌÀ¯ºÌÀeYdËY|ÅÃZ´f{,ZÌ¿cÂ{//¶°
|ÌÀ¯ºÌÀeYdËY|ÅÃZ´f{,ZÌ¿cÂ{//¶°
.کنید
 دستگاه هدایت را تنظیم،ـ در صورت نیاز1 ـ19 شكل
|ÌÀ¯ºÌÀeYdËY|ÅÃZ´f{,ZÌ¿cÂ{//¶°

ÕYÂ¿ÃY¾ÌZ»ÕY
Á{µfÀ¯///
ÕYÂ¿ÃY¾ÌZ»ÕY
Á{µfÀ¯///
نواری
های ماشین ارهÃÃدور
ـ كنترل1 ـ4 ـ2
ÁµfÀ¯Ä¯dYÖ¨¸fz»ÉZÅ
d
¼«ÉYY{ÉYÂ¿
ÃY¾ÌZ»
ÃÁ{µfÀ¯///
ÁµfÀ¯Ä¯dYÖ¨¸fz»ÉZÅ
dقسم
¼«ÉYY{ÉYÂ¿
 که كنترل وÕYÂ¿ÃY¾ÌZ»ÕY
تهاي مختلفی است
هنواري دارايÃارY¾ÌZ»
ماشين

{Ì³Ê»¹Zn¿YËªËÁ{Ä],Ö¿Z»¿YZÆ¿MÊ]

{Ì³ي
Ê»م¹Zn¿YËªËÁ{Ä],Ö¿Z»¿YZÆ¿MÊ]
:گيرد
طريق زير انجام
 به دو،نظر زمانیÃY¾ÌZ»
بررسي آنها از
ÁµfÀ¯Ä¯dYÖ¨¸fz»ÉZÅ
d¼«ÉYY{ÉYÂ¿
c|» ÃZeÂ¯ Á ÉÂ§ Ê] ¦·Y
Ä]
,ZÅÊ
]
Â¿
¾ËY
»¹Zn¿YËªËÁ{Ä],Ö¿Z»¿YZÆ¿MÊ]
c|» كوتاه
ÃZeÂ¯ Á
Ä]
]Êنوع
Â¿
¾ËY:مدت
 وÉÂ§
 فوريÊ]
·¦ بررسيY
)الف
 به,ZÅ
يهاÊ{Ì³
بررس
اين
µfÀ¯|À¿Z»,{Y{cÁZ¯Ä]ÁY¶^«Á¼f»Â

µfÀ¯|À¿Z»,{Y{cÁZ¯Ä]ÁY¶^«Á¼f»Â
c|» ÃZeÂ¯
ÉÂ§ازÊ]
Ä]
,ZÅÊمانند
] Â¿
کنترل
،¾داردËY
ضرورت
به كارÁشروع
·¦و قبلY
طور مستمر
µfÀ¯|À¿Z»,{Y{cÁZ¯Ä]ÁY¶^«Á¼f»Â
ÁÄ¤ÌedYÁ`qÊ],/¶°Ä¤Ìe¯Y|¬»
...وÁÄ¤ÌedYÁ`qÊ],/¶°Ä¤Ìe¯Y|¬»
 بررسي چپ و راست تيغه،)1ـ20 مقدار كشش تيغه (شکل
cZyÁÄi{ZuÁ]½Z°»Y,ZÆ¿MÄ]ÄmÂe¹|cÂ{Ä¯
cZyÁÄi{ZuÁ]½Z°»Y,ZÆ¿MÄ]ÄmÂe¹|cÂ{Ä¯
ÁÄ¤ÌedYÁ`qÊ],/¶°Ä¤Ìe¯Y|¬»
كه در صورت عدم توجه به آنها امكان بروز حادثه و خسارت
|Z]
Ê
cZyÁÄi{ZuÁ]½Z°»Y,ZÆ¿MÄ]ÄmÂe¹|cÂ{Ä¯
|Z]ي
Ê{»مZË
»{ZË
.باشد
زياد
|Z]Ê»{ZË

ÉYÂ¿ÃYÕÄ°¸§»e//¶°
ÉYÂ¿ÃYÕÄ°¸§»e//¶°


ÉYÂ¿
Ã
YÕ
Ä
°¸§»e//¶°
.نواري
ـ ترمز فلکهی ار1 ـ17 شكل
ÉYÂ¿
ÃهY¾ÌZ»Ê]ÁµfÀ¯µÂY//

ÉYÂ¿ÃY¾ÌZ»Ê]ÁµfÀ¯µÂY//

نواري
ه
ار
ماشين
بررسي
كنترل و
ـ اصول1 ـ4
ZÌ¿,ÉYÂ¿
ÃY¾Ì//Z»{ªÌ«{ÉZÅ
ººf//Ì{ÂmÁZyÄ//]
ZÌ¿,ÉYÂ¿
f//Ì{ÂmÁZyÄ//]
ÉYÂ¿ÃÃY¾Ì//Z»{ªÌ«{ÉZÅ
Y¾ÌZ»Ê]ÁµfÀ¯µÂY//
ÁµfÀ¯¾ËY
{Â//
»» ZuYÊÀ§Ê//]ÁµfÀ¯Ä]Éf//Ì]
 نياز،نواري
ماش��ين اره
درÖ
ب��ه خاطر وجود سيس��تمهاي
ÁµfÀ¯¾ËY
{Â//
Öدقيق
ZuYÊÀ§Ê//]ÁµfÀ¯Ä]Éf//Ì]
ZÌ¿,ÉYÂ¿ÃY¾Ì//Z»{ªÌ«{ÉZÅºf//Ì{ÂmÁZyÄ//]
dYË{YÂ»¶»Z,Ê]
 اين كنترل و.بررس��ي فني احساس میش��ود
بيش��تري به كنترل و
dYË{YÂ»¶»Z,Ê]
ÁµfÀ¯¾ËY {Â//Ö» ZuYÊÀ§Ê//]ÁµfÀ¯Ä]Éf//Ì]
: شامل موارد زير است،بررسي
dYË{YÂ»¶»Z,Ê]

Z¯Ä]ÁY¶^«¾ÌZ»Ê]///
Z¯Ä]ÁY¶^«¾ÌZ»Ê]///
كار
قبل از شروع بهÃY¾ÌZ»Z]Z¯Ä]Á//Y¶^«
ـ بررسي ماشين1 ـ4 ـ1
µfÀ¯|ËZ]Ë{YÂ»ÉYÂ¿
Z¯Ä]ÁY¶^«¾ÌZ»Ê]///

µfÀ¯|ËZ]Ë{YÂ»ÉYÂ¿ÃY¾ÌZ»Z]Z¯Ä]Á//Y¶^«
{Â
کنترل
نواري موارد زير بايدÃهY¾ÌZ»Z]Z¯Ä]Á//Y¶^«
{ قبل از ش��روع به كار با ماشين ارÂ
µfÀ¯|ËZ]Ë{YÂ»ÉYÂ¿
:شود
[ÂÌ
{Â
[ÂÌ »Á,Ê·Z¼fuYÊ´f°¿YÃYÄ¤ÌeÊ]ÁµfÀ¯/
»Á,Ê·Z¼fuYÊ´f°¿YÃYÄ¤ÌeÊ]ÁµfÀ¯/
ËÂ
e,ZÌ¿cÂ{Á-/¶°½Md//YÁ`q½{Â]
معیوب
 و،احتمالي
كنترل و بررسي تیغه اره از نظر شكستگي
e,ZÌ¿cÂ{Á-/¶°½Md//YÁ`q½{Â]
[ÂÌËÂ
»Á,Ê·Z¼fuYÊ´f°¿YÃYÄ¤ÌeÊ]ÁµfÀ¯/
,½MsÔYZË
 تعويض،)؛ و در صورت نياز1ـ18چپ و راس��ت آن (شکل
بودن
,½MsÔYZË
ËÂ e,ZÌ¿cÂ{Á-/¶°½Md//YÁ`q½{Â]
،يا اصالح آن
,½MsÔYZË

½MdYÁ`qÁÄ¤Ìed»ÔÊ]ÁµfÀ¯//¶°
½MdYÁ`qÁÄ¤Ìed»ÔÊ]ÁµfÀ¯//¶°
½MdYÁ`qÁÄ¤Ìed»ÔÊ]ÁµfÀ¯//¶°
.ـ كنترل و بررسي سالمت تيغه و چپ و راست آن1 ـ18 شكل

ÁY¶^« ÁÄ¤Ìe\ZÀ»¯Y|¬»¼f»µfÀ¯//¶°
ÁY¶^« ÁÄ¤Ìe\ZÀ»¯Y|¬»¼f»µfÀ¯//¶°

ÁY¶^«
ÁÄ¤Ìe\ZÀ»¯Y|¬»¼f»µfÀ¯/
/¶°
.قبل از شروع به كار
...مناسب تيغه وZ¯Ä]
ـ كنترل مستمر مقدار کشش1
ـ20 شكل

Z¯Ä]

Z¯Ä]

,½MÉZÅ
ÄÄËÁYd«{¿Y¾ÌZ»ÉZÌ¿Â³Ê]/
,½MÉZÅ
ËÁYd«{¿Y¾ÌZ»ÉZÌ¿Â³Ê]/
،آن
هاي
ه
زاوي
بررسي گونياي ماشين از نظر دقت
,½MÉZÅÄËÁYd«{¿Y¾ÌZ»ÉZÌ¿Â³Ê]/
°¸§Á{Y|¿Z]Ê]/
هها,ZÅ
فلك
بررسي بانداژ
,ZÅÄÄدور
°¸§Á{Y|¿Z]Ê]/
,ZÅ
Ä
°¸§Á{Y|¿Z]Ê]/
بررسي دستگاه هدايت تيغه اره و تنظيم آنها به نسبت ضخامت
d^//¿Ä]ZÆ¿MºÌÀeÁÃYÄ//¤ÌedËY|ÅÃZ´f//{Ê//]/
d^//¿Ä]ZÆ¿MºÌÀeÁÃYÄ//¤ÌedËY|ÅÃZ´f//{Ê//]/
d^//¿Ä]ZÆ¿MºÌÀeÁÃYÄ//¤ÌedËY|ÅÃZ´f//{Ê//]/

[ÂqËZÀd]ZiÁZÌÕZÅ¾ÌZ»
[ÂqËZÀd]ZiÁZÌÕZÅ¾ÌZ»

ÉÌ³Â¸mÉY] |¿ÂÕYÄfÖ³|Y|mÄnÌf¿{ÁÖ³|ÌËZ
ÉÌ³Â¸mÉY]
|¿ÂÕY
ÄfÖ³|Y|mÄnÌf¿{ÁÖ³|ÌËZ
YZÆ¿M|ËZ],ZÅ
Ä¼e¯Y|¬»ºWY{µfÀ¯ÁÁÌ¿µZ¬f¿Yd§YY
YZÆ¿M|ËZ],ZÅ
ÉÌ³Â¸mÉY]
|¿ÂÕY
جلوگيريÄ¼e¯Y|¬»ºWY{µfÀ¯ÁÁÌ¿µZ¬f¿Yd§YY
براي/¶°{Â¼¿µfÀ¯ÁÊ]\e»ÂÄ]
.شوند
ایÄهfÖ³|Y|mÄnÌf¿{ÁÖ³|ÌËZ
ساییدگی و در نتیجه جداشدگی رشت
/¶°{Â¼¿µfÀ¯ÁÊ]\e»ÂÄ]
YZÆ¿M|ËZ],ZÅ
 باید آنها را،هاÄ¼هe¯Y|¬»ºWY{µfÀ¯ÁÁÌ¿µZ¬f¿Yd§YY
از افت انتقال نيرو و کنترل دائم مقدار كشش تسم
/¶°{Â¼¿µfÀ¯ÁÊ]\e»ÂÄ]
.)1ـ22 به طور مرتب بررسي و كنترل نمود (شکل

ماشینهای سیار و ثابت صنایع چوب
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که در
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حجم
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 و با توجه،نواري
ماشين
Z¯dÌ¨Ì¯Á¾ÌZ»cZ
«¼µÂ½YÂe
Êقطعات
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eZËÌ¼
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عمر قطعات ماشین و كيفيت
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را

ÕYÂ¿ÃY¾ÌZ»¦¸fz»ÕZÅd¼«µfÀ¯///
ÕYÂ¿
نواریÃهY¾ÌZ»¦¸fz»ÕZÅ
های مختلف ماشین ارd
«¼تµfÀ¯///
ـ کنترل قسم1 ـ4 ـ3
ËÕ{]Z¯ÕZÅd¼«¿Y|ËZ],YÕYÂ¿ÃYÕZÅ¾ÌZ»
ÕYÂ¿ÃY¾ÌZ»¦¸fz»ÕZÅ
d¼«µfÀ¯///
ËÕ{]Z¯ÕZÅ
d¼«¿Y|ËZ],YÕYÂ¿ÃYÕZÅ
¾ÌZ»

Ä¼eÊf¨ºÌÀe//¶°
Ä¼eÊf¨ºÌÀe//¶°
ـ تنظيم سفتي تسمه1 ـ22 شكل
Ä¼eÊf¨ºÌÀe//¶°

ÄfY{Y«Ä°¸§¯»{ZÅÂv»¾ËYÊ{³ÉZÅÂv»{
مركز فلكه قرار داشته
محورها در
 اين: د)محورهاي گردشيÁ
ÄfY{Y«Ä°¸§¯»{ZÅÂv»¾ËY
Ê{³ÉZÅÂv»{
ZÌ¿¼f»ÉZ¯
Ë³
Ä] ,cYu{ZnËYÁ½YÁ{d¸Ä]
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فرمان
و
باشد
ي
م
عقب
Y¿M,Ã|ÄÌ^
eÓZ]ÕÄ°¸§ËÄ¯´Ë{½Z»§Á|Z]
Ê»\¬Á
Â¸mÄ]Ä°¸§d¯uºÌÀeY{
Ã|Æ,Äf§³Y«ÃZ´f{Õ
ÄÀÌو
{Á½{Â¼¿d¨Á¶
4 ÉY]Ä¯|Å{
Ê»d¯uÓZ]Á¾ÌËZaÄ]
سفت نمودن و در
لÄ°¸§ËÄ¯´Ë{½Z»§Á|Z]
كه براي ُشÊدهد
حركت مي
باالÊ¬\»وÁ
پايين
به
{Á½{Â¼¿d¨Á¶
4 و/¶°{Á
ÉY]Ä¯|Å{
»d¯uÓZ]Á¾ÌËZaÄ]
Y¿M,Ã|ÄÌ^
eÓZ]Õ
Ê»Z¯
Ä]Ä¤ÌeËÂ
eÄnÌf¿
.)1ـ23(شکل
ميÊ
تعويض تيغه
/¶°{Á
Êرود
»Z¯
Äبهكار
]Ä¤ÌeËÂ
eÄnÌf¿نتیجه
{Á½{Â¼¿d¨Á¶
4 ÉY]Ä¯|Å{
»d¯uÓZ]Á¾ÌËZaÄ]
/¶°{ÁÊ»Z¯Ä]Ä¤ÌeËÂ eÄnÌf¿

4
ÃYÄ¤ÌeÊf¨Á¶ºÌÀe½Z»§//¶°
.ـ فرمان تنظيم ُشل و سفتي تيغه اره1 ـ23 شكل
4
ÃYÄ¤ÌeÊf¨Á¶ºÌÀe½Z»§//¶°
4
ÃYÄ¤ÌeÊf¨Á¶ºÌÀe½Z»§//¶°

{باید از نظر قسمتهای کاربردی زیرY{Y«Ö]ÁµfÀ¯{Â»,Ì¿
،ماشینهای اره نواری را
{Y{Y«Ö]ÁµfÀ¯{Â»,Ì¿
ËÕ{]Z¯ÕZÅd¼«¿Y|ËZ],YÕYÂ¿ÃYÕZÅ
ÌZ»
:¾مورد کنترل و بررسی قرار داد،نیز
 Zu ZÌ] ÉZÅd¼« Y ,ÉYÂ¿ÃY ÕÄ¤Ìe Ä¤Ìe ¦·Y
{Y{Y«Ö]ÁµfÀ¯{Â»,Ì¿
 حساس
Zu
ZÌ]
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:·¦ تيغهY
)الف
 بسیارÉZÅ
هايd
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¾ÌÀr¼ÅÁ½{Â]º·ZY|ËZ]Z¯Ä]ÁY¶^«Ä¯Ã{Â]¾ÌZ»
¾ÌÀr¼ÅÁ½{Â]º·ZY|ËZ]Z¯Ä]ÁY¶^«Ä¯Ã{Â]¾ÌZ»
همچنين
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ازd
كار«¼بايدYÄبه,ÉYÂ¿
شروعÃازY قبل
ماشين بوده
¦·Y
 /¶°|¾X¼»,ZÅ
Zu
ZÌ]سالم
ÉZÅ
ÕÄکه
¤Ìe Ä¤Ìe
°¸§ÉÁ½M¾f§³Y«dvY
/¶°|¾X¼»,ZÅ
¾ÌÀr¼ÅÁ½{Â]º·ZY|ËZ]Z¯Ä]ÁY¶^«Ä¯Ã{Â]¾ÌZ»
.)1ـ21شد(شکل
ها مطمئنÄه°¸§ÉÁ½M¾f§³Y«dvY
از صحت قرار گرفتن آن روي فلك
/¶°|¾X¼»,ZÅÄ°¸§ÉÁ½M¾f§³Y«dvY

¹ÓÉZÅºÌÀeÁZÅÄ°¸§ÉÁÄ¤ÌetÌvY¬fY//¶°
¹ÓÉZÅºÌÀeÁZÅÄ°¸§ÉÁÄ¤ÌetÌvY¬fY//¶°
.ـ استقرار صحیح تیغه روي فلكهها و تنظيمهاي الزم1 ـ21 شكل
¹ÓÉZÅºÌÀeÁZÅÄ°¸§ÉÁÄ¤ÌetÌvY¬fY//¶°
Ä¯|Àf//ÅY|¿Z]ÉYY{,¾ÌËZaÁÓZ]ÉZÅ
Ä°¸§Z/ÅÄ°¸§[

 داراي بانداژ هس��تند كه، فلكههاي باال و پايين:ب) فلكهه�ا
Ä¯|Àf//ÅY|¿Z]ÉYY{,¾ÌËZaÁÓZ]ÉZÅ
Ä°¸§Z/ÅÄ°¸§[
d§Z¿Z]Á|ÀÌ//¿Ê»Z^£ÁÃYZyZ//Æ¿MÉÁ,Z¯¾//Ìu{
 روي آنه��ا خاك اره و غبار مينش��يند و با نظافت،در حي��ن كار
d§Z¿Z]Á|ÀÌ//¿
Ê»Z^£ÁÃYZyZ//Æ¿MÉÁ,Z¯¾//Ìu{
Ä¯|Àf//ÅY|¿Z]ÉYY{,¾ÌËZaÁÓZ]ÉZÅ
Ä°¸§Z/ÅÄ°¸§[
Ä]ÁÃ|//¹³Ä¤ÌecYuiY{ÃYZy½Z¼Å,½Z//
½{°¿
 همان خاک اره در اثر حرارت تيغه گرم ش��ده و به،نكردنش��ان
Ä]ÁÃ|//¹³Ä¤ÌecYuiY{ÃYZy½Z¼Å,½Z//
½
{°¿
d§Z¿Z]Á|ÀÌ//¿
Ê»Z^£ÁÃYZyZ//Æ¿MÉÁ,Z¯¾//Ìu{
¾Ì]YY|¿Z]Ê°Ìf//ÓYdÌZy,ÄnÌf¿{Ä¯,|^//q
Ê»Y|¿Z]
 خاصيت االس��تيكي بانداژ از بين، که در نتيجه،بانداژ ميچس��بد
¾Ì]YY|¿Z]Ê°Ìf//ÓYdÌZy,ÄnÌf¿{Ä¯,|^//q
Ê
»Y|¿Z]
Ä]ÁÃ|//¹³Ä¤ÌecYuiY{ÃYZy½Z¼Å,½Z//
{°¿
Ê»
Ì¼e ]Z]\e»Â//Ä]|ËZ]YY|¿Z]¶Ì·{¾Ì¼ÅÄ//] ½{Á
 ب��ه همين دليل بانداژ را باید به ط��ور مرتب با برس تميز.ميرود
Ì¼e¾Ì]YY|¿Z]Ê°Ìf//ÓYdÌZy,ÄnÌf¿{Ä¯,|^//q
]Z]\e»Â//Ä]|ËZ]YY|¿Z]¶Ì·{¾Ì¼ÅÄ//]
{Á
» {¯
ÊÊ»Y|¿Z]
|¿Y{][Ze|ËZ^¿ZÅÄ°¸§¾¼{
. در ضمن فلكهها نبايد تاب بردارند.کرد
|¿Y{][Ze|ËZ^¿ZÅÄ°¸§¾¼{ {¯
Ì¼e ]Z]\e»Â//Ä]|ËZ]YY|¿Z]¶Ì·{¾Ì¼ÅÄ//]
{ÁÊ»
0Z^Ë¬eZÅÄ¼ek
d¸Ä],ÉYÂ¿ÃYÉZÅ¾ÌZ»ÕÄ¼Å{
ً
ج) تسمه
 به علت،¿|ماشينهاي ارهنواريY{][Ze|ËZ^¿ZÅ
 در همهی0  تقریبا:ها
Ä°¸§¾¼{
Ä¼ek {¯
d¸Ä],ÉYÂ¿
ÃYÉZÅ¾ÌZ»Õ
Ä¼Å{Z^Ë¬eZÅ
¹Zn¿YÄ¼eªËY,ZÅ
Ä°¸§Ä]ÂeÂ»Áf°·YYÁÌ¿µZ¬f¿YÄ°ÀËY
 از طریق تسمه انجام،اینکه انتقال نيرو از الكتروموتور به فلکهها
¹Zn¿YÄ¼eªËY,ZÅ
Ä°¸§Ä]ÂeÂ»Áf°·YYÁÌ¿µZ¬f¿YÄ°ÀËY
d¸Ä],ÉYÂ¿
ÃYÉZÅ
¾ÄÌZ»Õ
Ä¼Å{0Z^Ë¬eZÅÄ¼ek Ö»
ÁZ§dveÃYÂ¼ÅZÅ
¼e,Z¯¹Z´ÀÅ{¾ËY]ZÀ],{Ì³
 تسمهها همواره تحت فشار و، بنابراین در هنگام کار،میگیرد
ÁZ§dveÃYÂ¼ÅZÅ
Ä¼e,Z¯¹Z´ÀÅ{¾ËY]ZÀ],{Ì³
»
¹Zn¿YÄ¼eªËY,ZÅ
Ä°¸§Ä]ÂeÂ»Áf°·YYÁÌ¿µZ¬f¿YÄ°ÀËY
Zq{{ÁÖ¸ÌydY¾°¼»,¶Ì·{¾Ì¼ÅÄ]Ä¯,|ÀZ]
ÖÖ
»¯
 ممکن است خیلی زود دچار، که به همین دلیل،کشش میباشند
Zq{{ÁÖ¸ÌydY¾°¼»,¶Ì·{¾Ì¼ÅÄ]Ä¯,|ÀZ]
Ö»¯ Ö»
ÁZ§dveÃYÂ¼ÅZÅÄ¼e,Z¯¹Z´ÀÅ{¾ËY]ZÀ],{Ì³
Zq{{ÁÖ¸ÌydY¾°¼»,¶Ì·{¾Ì¼ÅÄ]Ä¯,|ÀZ]Ö»¯

نواري ارهنواري
ارهماشين
ماشين با
برشكاري
توانايي
واحد كار
كاري با
اول:برش
توانايي
واحد كار اول:

کاربرد آنها
در وماشین و
کلیدها
5ـ 1ـ 5ـ 1ـ
کاربرد آنها
ماشین
کلیدها در
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6ـ 1ـ سیستم انتقال نیرو

انتقال
6ـ 1ـ
نیروماشين ارهنواري
كاري با
سیستم برش
اول  :توانايي
واحد کار

25
25

ن��واري ،از
آوردندرارهآوردن
حرک��ت
الزمب��هب��راي ب��ه
نی��روي
دستهبه دو
نواري،
ماش��ینهاي
کلیدهايکلیدهاي
اره از
ن��واري،
حرک��ت در
ب��راي
دسته تقسیم نی��روي الزم
تقسیم
نواري،ارهبه دو
الکتریکيهاي اره
الکتریکي ماش��ین
میشوند:میشوند:
نواري،ارهنواري،
ماش��ین
انتق��ال آن
ميش��ود
ميتأمین
الکتروموت��ور
ماش��ینبه اره
انتق��الوآن به
ش��ود و
الکتروموت��ور تأمین
6ـ 1ـ سيستم انتقال نيرو
5ـ 1ـ كليدها در ماشين و كاربرد آنها
وسیلهی تسمه
مس��تقیم
ندرت) یا غیر
مس��تقیم
کلیدهاي س��تاره � مثلث (ش��کل  )1�24و کلیدهاي معمولي به صورتبه صورت
وسیلهویبهتسمه
مس��تقیم و به
ندرت)(بهیا غیر
مس��تقیم (به
کلیدهاي س��تاره � مثلث (ش��کل  )1�24و کلیدهاي معمولي
الزممي
صورت
گیرد.بــه حركــت در آوردن ارهنــواري ،از
بــراي
نيــروي
(شکل.)1�25
گیرد.
كليدهاي الكتريكي ماشــينهاي ارهنواري ،به دو دسته تقسيم صورت مي
(شکل.)1�25
میشوند:
الكتروموتــور تأمين ميشــود و انتقــال آن به ماشــين ارهنواري،
كليدهاي ســتاره ـ مثلث (شــكل 24ـ )1و كليدهاي معمولي به صورت مســتقيم (بهندرت) يا غير مســتقيم و بهوسيلهی تسمه
الكتروموتور
گيرد6.ـ 1ـ
صورت6ـمي1ـ1ـ
الكتروموتور
1ـ
(شکل25ـ.)1
روند،ميروند،
ميبه کار
نواري
ماشینهاي
ماشیندر
الکتروموتورهایي که
ارهکار
نواري به
هاي اره
الکتروموتورهایي که در
فاز و سهفاز
تك
نوع
دو
به
مصرفي،
برق
و
دس��تگاه
نظر قدرت
از نظر1ـ از
الكتروموتورمصرفي ،به دو نوع تك فاز و سهفاز
دس��تگاه و برق
قدرت1ـ
6ـ
شوند.میشوند.
)1�27میتقسیم
(شکل
 1�26وتقسیم
های)1�27
 1�26و
(شکلهای
الكتروموتورهايي كه در ماشينهاي ارهنواري به كار ميروند،
از نظر قدرت دســتگاه و برق مصرفي ،به دو نوع تک فاز و سهفاز
(شکلهای 26ـ 1و 27ـ )1تقسیم میشوند.
شكل24ـ1ـکليدستارهـمثلث.
شكل24ـ1ـکليدستارهـمثلث.
شكل 24ـ 1ـ كليد ستاره ـ مثلث.

قدرت کمی
کوچك
نواريارهنواري
ماش��ینهاي
آنجایی
قدرتبهکمی
کوچك به
کههاي اره
ماش��ین
از آنجاییازکه
كمی به
قدرت نتیجه
در
بوده و
ق��درت
الکتروموتور
داراي
دارند،
نی��از
نتیجه به
بوده وکمدر
ق��درتبا کم
الکتروموتور
داراي
كوچك به
نواري
ماشــيبانهاي اره
آنجایی که
نی��از دارند ،از
الکتروموتورهابهکم
مجهزند؛
معمولي
کلیده��اي
زیرا این
مجهزند؛ زیرا
معمولي
الکتروموتورها در
اینبوده و
ق��درت كم
قــدرت
ق��درتبا
الكتروموتور
دارند ،داراي
کلیده��اينیــاز
کمنتیجه
كم به
شروع
ايمرحله
یك
فشار
زیرا اثر
در
سوختن
احتمال
احتمالو
است و است
شروعايبه
مرحله
یك
ش��انفشار
در اثر
ش��ان
سوختن
الكتروموتورها
اين
قــدرت
مجهزند؛
معمولي
كليدهــاي
داراي
دارايکه
بزرگ
متوسط
ندارد.
کار،
بزرگ وکه
هايو
متوسط
درهاي
ماش��ین
در
وجوداما
ندارد.
کار ،وجود
فشار يك
ماش��یناثر
شــان در
امان
سوخت
احتمال
است و
شروع به
مرحلهاي
داراي به
كهفش��ار
جلوگیري
هاي براي
هس��تند،
قدرت
الکتروموتورهاي
بزرگ
ماشــين
ندارد.پراما در
وجود
كار،
فش��ارازبه
متوسط واز
جلوگیري
براي
هس��تند،
قدرت
الکتروموتورهاي پر
ش��بکه به
کلیدهاي
استازاز
الزم
اي،
یك
اندازي
راه دلیل
کلیدهايفشــار به
جلوگيري
مرحلهبراي
هســتند،
قدرت
الكتروموتورهايراهپر
است از
الزم
اي،
مرحله
یك
اندازي
ش��بکه به دلیل
روي
گرفتن
کلید با
این
شود .در
مثلث
ستاره �
مرحله
يك
اندازي
دليل
شــبكه به
كليدهاي
قراراز
است
الزم
اي،
روي
گرفتن
سیستم،قرار
کلید با
سیستم،
استفاده این
شود.راهدر
استفاده
ستاره � مثلث
رسیدن
رسیدناز
قرارپس
از و
کرده
اندازي
راه
را
ماش��ین
)
(
س��تاره
عالمت
گرفتن روي
پسبا
كليد
سيستم،
اين
در
شود.
استفاده
مثلث
ـ
ستاره
عالمت س��تاره ( ) ماش��ین را راهاندازي کرده و
ســتاره (
رسيدن
از
پس
و
کرده
اندازي
ماشــيندررا را
کلید )
ميگیرد؛ با
قرار( مي) قرار
مثلث
کامل ،کلید
دور
عالمت به
ماش��ین
گیرد؛ با
حالت )
مثلثه(
حالت
در
کامل،
ماش��ین به دور
(
مثلث
حالت
در
كليد
كامل،
دور
به
ماشــين
خساراتيگيرد؛ با
ي
آالت) قرار م
خساراتي
سنگین،
ماشین
براي
معمولي
کلیدهاي
از
استفاده
استفاده از کلیدهاي معمولي براي ماشینآالت سنگین،
شد.ماشينآالت سنگين ،خساراتي
خواهدبراي
معمولي
كليدهاي
استفادهبه از
دستگاه
جدی به جدی
واردشد.
خواهد
وارد
دستگاه
جدی به دستگاه وارد خواهد شد.

شكل 25ـ 1ـ كليد معمولي.

شكل25ـ1ـکليدمعمولي.
شكل25ـ1ـکليدمعمولي.

شكل26ـ1ـالكتروموتورسهفاز.
شكل26ـ1ـالكتروموتورسهفاز.
شكل 26ـ 1ـ الكتروموتور سه فاز.

شكل27ـ1ـالكتروموتورتکفازباخازنراهانداز.
شكل 27ـ 1ـ الكتروموتور تک فاز با خازن راه انداز.
شكل27ـ1ـالكتروموتورتکفازباخازنراهانداز.
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26
26

ماشينهای سيار و ثابت صنايع چوب
صنایع چوب
های ثابت
سیار و
ماشینهای
صنايع چوب
سيار و ثابت
ماشين
صنايع چوب
ثابت صنايع
و ثابت
سيار و
های سيار
ماشينهای
ماشين
چوب

 26در ماش��ینهاي ارهنواري کوچ��ك ،از الکتروموتور تك فاز
در ماش��ینهاي ارهنواري کوچ��ك ،از الکتروموتور تك فاز
تعیین
الكتروموتوردر
ماشین نیز
از از
استفاده
نواريشرایط
ضمنه آنکه
شود؛
مي
استفاده
فاز
الکتروموتور
از
اره
ماش��ین
فاز
تك
كوچــك،
هاي ار
هاين
ماشــي
در در
فاز
تك
الکتروموتور
کوچ��ك ،از
کوچ��ك،
نواري
شود؛اره
هاي
ماش��ین
در
تعیین
تكدر
ماشین نیز
استفاده از
نواريآنکه شرایط
ضمن
مي
استفاده
هاي
کارگاه
در
واقع
در
باشد.
مي
مؤثر
الکتروموتور
نوع
از
استفاده
تعیین
در
نیز
ماشین
از
استفاده
شرایط
آنکه
ضمن
شود؛
مي
استفاده
تعيين
در
نيز
ماشين
از
استفاده
شرايط
آنکه
ضمن
شود؛
ي
م
استفاده
واقعنیزدردر تعیین
ماشین
استفاده از
شرایط
ضمن آنکه
استفاده مي
کارگاههاي
باشد .در
مؤثر مي
الکتروموتور
شود؛نوع
استفاده از
هايهوجود
بزرگ
هاي
ماشین
از
اس��تفاده
امکان
کوچك که
تولیدي
کارگاه
در
واقع
در
باشد.
مي
مؤثر
الکتروموتور
نوع
از
كارگا
در
واقع
در
باشد.
ي
م
مؤثر
الكتروموتور
نوع
از
استفاده
هاي
کارگاه
از واقع
اس��تفادهدر
امکان ميباشد.
الکتروموتور مؤثر
استفاده از
استفاده
هايوجود
بزرگ
ماشیندرهاي
نوعکوچك که
تولیدي
اي
چاره
که
است
بدیهي
ندارد،
فاز
سه
برق
کارگاه،
اینکه
یا
ندارد
وجود
بزرگ
هاي
ماشین
اس��تفادهفازاز
اس��تفاده
امکان
اینکهکه
کوچك
تولیدي
هاين
ماشینماشي
اســتفاده از
كوچك كه
توليدي
وجود
بزرگ
بدیهيهاي
وجود
از
امکان
که
کوچك
تولیدي
چارهاي
بزرگ که
است
ندارد،
امكانسه
کارگاه ،برق
ندارد یا
الکتروموتور
و
کوچك
ی
اندازه
با
نواري
اره
ماشین
از
استفاده
جز
اي
است
ندارد،
فاز
سه
برق
کارگاه،
اینکه
ندارد یایا
اي
چاره
است كه
بدیهيبديهي
ندارد،
سه بافاز
اينكه
ندارد يا
چارهاي
چاره
کوچكکه
است
بدیهي
ندارد،
برقفاز
سه
برق
کارگاه،
اینکه
ندارد
الکتروموتور
کهو
اندازهی
نواري
كارگاه،اره
ماشین
استفاده از
جز
الكتروموتورً
الکتروموتور دائم ًا
چوبب ُو��ري که
هاي
کارگاه
در
همچنی��ن
نیس��ت.
فاز
تك
و
کوچك
ی
اندازه
با
نواري
اره
ماشین
از
استفاده
كوچك
ی
ه
انداز
با
نواري
ه
ار
ماشين
از
استفاده
جز
کوچك و
اندازهی
نیس��ت.ارهنواري با
استفادهفازاز ماشین
جز
الکتروموتور دائما
چوببُ��ري که
کارگاههاي
همچنی��ن در
جز تك
ش��ده
داده
س��فارش
ابعاد
به
الوار
مانند
چوبي
ب��زرگ
قطعات
ً
یاً
ا
دائم
که
��ري
ب
چوب
هاي
کارگاه
در
همچنی��ن
نیس��ت.
فاز
تك
ب

چو
هاي
ه
كارگا
در
همچنیــن
نیســت.
فاز
تك
دائم
كه
ــري
ب
چوبب ُُ��ري ُ
دادهدائماً
س��فارش که
چوبي در
همچنی��ن
نیس��ت.
تك فاز
هايابعاد
کارگاه به
مانند الوار
ب��زرگ
قطعات
ش��دهی
سه
و
تر
قوي
الکتروموتورهاي
از
باید
شوند،
مي
تبدیل
تر
کوچك
داده
به
الوار
مانند
ب��زرگ
قطعات
ی
الکتروموتورهايداده
ســفارش
ابعادبه ابعاد
چوبي
بــزرگ
قطعات
ش��دهتری
ش��ده
س��فارش داده
س��فارش
ابعاد
مانند به
الوار
مانند
چوبي
ب��زرگ
قطعات
شــدهسه
یو
قوي
الواراز
باید
شوند،
چوبي مي
تبدیل
کوچكتر
گرفت.
بهره
فاز
و
تر
قوي
الکتروموتورهاي
از
باید
شوند،
مي
تبدیل
تر
کوچك
ي
قو
الكتروموتورهاي
از
بايد
شوند،
ي
م
تبديل
تر
ك
كوچ
سه و سه
تر
ميشوند ،باید از الکتروموتورهاي قويتر و سه
بهرهتبدیل
کوچكتر
گرفت.
فاز
گرفت.
گرفت.
بهره
فاز
بهره گرفت.
فاز بهره
فاز

2ـ 6ـ 1ـ تسمهها
2ـ 6ـ 1ـ تسمهها
ها
1ـ
ها
تسمه
1ـ
تسمهکهها
تسمه
6ـ2ـ1ـ
2ـ 6ـ
2ـ
گفته شد ،در ماشینهاي ارهنواري ،انتقال نیرو و
همان6ـطور

همانطور که گفته شد ،در ماشینهاي ارهنواري ،انتقال نیرو و
تسمه
وس��یلهی
پایین،ارهبه
فلکه
گفته به
الکتروموتور
همااز
قدرت
نیرو
انتقال
نواري،
ماشین
در
شد،
که
همان
صورتو
انتقالوونيرو
نواري،
هاي اره
هاين
یماشي
در
شد،
طور كه
نیرو
انتقال
نواري،
هاي
ماشین
در
گفته شد،
گفته
طورازنکه
طور
همان
صورت
تسمه
وس��یلهی
پایین،ارهبه
ی
فلکه
الکتروموتور به
قدرت
نیز
اره
ی
اندازه
که
پایین
قدرت
با
الکتروموتورهاي
در
گی��رد.
صورت
تسمه
وس��یلهی
وس��یله
پایین ،به
پایین،
فلکهی
فلکه
الکتروموتور به
الکتروموتور
مياز
قدرت
وســيله
قدرته
پایین ،ب
یفلکه
الکتروموتور به
قدرت از
صورت
کهی
ی
به
به
از
صورتاره نیز
تسمهی
تسمهاندازه
پایین
یبا
الکتروموتورهاي
گی��رد .در
قدرتمي
(شکل
تس��مه
دو
یا
یك
ی
وس��یله
به
نیرو
انتقال
اس��ت،
کوچك
اره
ی
که
قدرت
الکتروموتورهاي
در
گی��رد.
نيز
نیزاره
اندازه
پايينیاكه
قدرت
الكتروموتورهاي با
گيــرد .در
مي مي
ینیز
اره
اندازهی
اندازه
پایین که
پایین
قدرت
الکتروموتورهاي
در
گی��رد.
مي
(شکل
تس��مه
دو
یك
وس��یلهی
نیروبابابه
اس��ت ،انتقال
کوچك
بزرگ
نیز
اره
ی
اندازه
که
پرقدرت
الکتروموتورهاي
در
و
)1�28
(شکل
تس��مه
دو
یا
یك
ی
وس��یله
به
نیرو
انتقال
اس��ت،
کوچك
ه
وســيل
به
نیرو
انتقال
اســت،
كوچك
(شكل
تســمه
دو
يا
يك
ی
یكکهیا دو
وس��یلهی
اس��ت ،انتقال نیرو به
کوچك
(شکلبزرگ
تس��مهاره نیز
اندازهی
پرقدرت
الکتروموتورهاي
 )1�28و در
بزرگ.)1�29
(شکل
شود
مي
منتقل
تسمه
چهار
الکتروموتورهايیا
دروسیلهی سه
باشد ،به
مي
نیز
اره
ی
اندازه
که
پرقدرت
در
 )1�28وو
بزرگ
نیز
اره
ی
ه
انداز
كه
پرقدرت
الكتروموتورهاي
و
28ـ)1
مي اره
اندازهی
پرقدرت
مي در
)1�28
بزرگ.)1�29
شودنیز(شکل
کهمنتقل
تسمه
الکتروموتورهايیا چهار
باشد ،بهوسیلهی سه
تسمه
تعداد
به
بسته
نیز،
اس��تفاده
مورد
هاي
پولي
که
است
بدیهي
به
.)1�29
(شکل
شود
منتقل مي
منتقل
تسمه
چهار
سه
استی
وسیله
29ـ.)1
(شکلبه(شكل
شود
منتقل م
موردتسمه
هايچهار
پوليسه يا
کهه
وسيل
باشد ،به
مي مي
شود
مي
تسمه
چهار
سهییایا
ی
وسیله
باشد ،به
باشد،
مي
.)1�29تسمه
تعداد
نیز،يبسته
اس��تفاده
بدیهي
هستند.
چندتایي
بسته
نیز،
که
است
بدیهي
پولي پول
است كه
بدیهيبديهي
تسمه تسمه
تعدادتعداد
بهبسته به
مورد مورد
هاييهاي
است
تسمه
تعداد
نيز ،به
اســتفادهبسته
اس��تفاده نیز،
اس��تفاده
مورد
هاي
پولي
چندتایيکه
هستند.
هستند.
چندتایي
هستند.هستند.
چندتايي
چندتایي

7ـ 1ـ اصول ایمني و حفاظتي در کار
7ـ 1ـ اصول ایمني و حفاظتي در کار
کار
در
حفاظتي
ایمني
اصول
1ـ
7ـ
كار
در
حفاظتي
ايمني ووو
اصول
1ـ
فردکار
ایمنیدر
حفاظتي
ایمني
اصول
7ـ 1ـ
7ـ
ماش��ین کار و همچنین
س��المت و
اطمینان از
برای
برای اطمینان از س��المت و ایمنی فرد ماش��ین کار و همچنین
همچنینایمنی
باید موارد
نواری،
ماش��ین اره
همیشگی
کارازازبودن
آماده به
کار
ماش��ین
فرد
ایمنی
س��المت
اطمینان
برای
کارووو
ماشــین
فرد
ســامتووو
اطمینان
برای
همچنین
کار
ماش��ین
ایمنیفرد
ایمنی
س��المت
اطمینان
برای
همچنینایمنی
باید موارد
نواری،
ماش��ین اره
همیشگی
کارازبودن
آماده به
نمود:
رعایت
زیر
شرح
به
را
کار
از
بعد
و
ضمن
قبل،
موارد ایمنی
موارد
باید
نواری،
اره
ماش��ین
همیشگی
بودن
قبل،کار
آماده به
آماده
ایمنی
نواری،
ار
ماشــین
همیشگی
کار
بهبه
ایمنی
موارد
باید
نواری،
ماش��ین
همیشگی
بودن
کار
آماده
بایدنمود:
رعایت
ارههزیر
شرح
کار را به
بودنبعد از
ضمن و
نمود:
رعایت
زیر
شرح
کار
بعد
ضمن
قبل،
نمود:
رعایت نمود:
زیر رعایت
شرح زیر
بهبه شرح
رارا به
کار را
ازاز کار
بعد از
ضمن ووو بعد
قبل ،ضمن
قبل،

1ـ7ـ1ـ اصول ايمنی و حفاظتی قبل از كار
1ـ7ـ1ـ اصول ايمنی و حفاظتی قبل از كار
ازاز كار
قبل از
قبل
حفاظتی
ایمنی و
ايمنی
اصول
1ـ7ـ1ـ
كار
حفاظتی
وو
اصول
1ـ7ـ1ـ
شود.
اره کنترل
کشش تیغه
مقدار
�
كار
قبل
حفاظتی
ايمنی
اصول
1ـ7ـ1ـ
شود.
اره کنترل
کشش تیغه
مقدار
�
شود.
کنترل
اره
تیغه
کشش
مقدار
كنترل
تيغه
كشش
شود.در صورت احتمال وجود ترك
شود تا
کنترل
مقداردندانه
� �
کنترل
ارهاره
هايتیغه
کشش
شود تا در صورت احتمال وجود ترك
کنترل
اره
هاي
� � دندانه
تعویض شود.
کنترلاره
شکستگيارهدر اره،
ترك
وجود
احتمال
هاي
�� وودندانه
ترك
در
كنترل
دندانههاي
وجود ترك
احتمال وجود
صورت احتمال
صورت
شود تاتا در
شود
هاي
دندانه
تعویض شود.
کنترلاره
شکستگيارهدر اره،
شود.
تعویض
اره
اره،
بایددر
شکستگي
اره
در
شكستگي
ووو
شود.هاي تنظیم کنن��دهی فلکهی باال
فرمان
س��فت ب��ودن
�
تعويض شود.
تعویض
اره ،اره
ازاره،
فرمانهاي تنظیم کنن��دهی فلکهی باال
س��فت ب��ودن
شکستگيبایددراز
�
مطمئن شد.
ی باال
فلکههی
فلکه
کنن��دههی
کنن��ده
هاي تنظیم
فرماننهاي
فرمان
ســفت ب��ودن
س��فت
باید از
�� باید
باال
ی فلك
تنظيم كننــد
بــودن فرما
مطمئن شد.
باال
ی
ی
تنظیم
هاي
ب��ودن
س��فت
از
شد.
مطمئن
شد.
شد.دس��تگاه هدایت ،کنترل و تنظیم گردد تا از برش نامناس��ب
مطمئن �
مطمئن � دس��تگاه هدایت ،کنترل و تنظیم گردد تا از برش نامناس��ب
.)1�31
 1�30و
های
(شکل
عمل آید
جلوگیري به
نامناس��ب
برش
تنظیم
هدایت،
دس��تگاه
نامناســب
گردد
تنظيم
کنترل وو
كنترل
هدايت،
�� دســتگاه
برش نامناس��ب
ازاز برش
1�30تاتاواز
هایگردد
تنظیم
کنترل
هدایت،
دس��تگاه
.)1�31
(شکل
عمل آید
جلوگیري به
.)1�31
1�30
های
آید
عمل
جلوگیري
31ـ.)1
آيد (شک
30ـ 1ووو .)1�31
های 1�30
(شکللهای
(شکل
عمل آید
بهبه عمل
جلوگيري به
جلوگیري

شكل30ـ1ـکنترلبلبرينگپشتتيغه.
شكل30ـ1ـکنترلبلبرينگپشتتيغه.
شكل30ـ1ـکنترلبلبرينگپشتتيغه.
شكل30ـ1ـکنترلبلبرينگپشتتيغه.
تیغه.
شكل 30ـ 1ـ کنترل بلبرینگ پشت
شكل28ـ1الكتروموتوردوتسمهای.
دوتسمهای.
شكل28ـ1الكتروموتوردوتسمه
ای.
شكل 28ـ  1الکتروموتور
ای.
شكل28ـ1الكتروموتوردوتسمه
شكل28ـ1الكتروموتوردوتسمهای.

شكل 29ـ  1الکتروموتور سه تسمه ای.
شكل29ـ1الكتروموتورسهتسمهای.
شكل29ـ1الكتروموتورسهتسمهای.
ای.
شكل29ـ1الكتروموتورسهتسمهای.
شكل29ـ1الكتروموتورسهتسمه

شكل31ـ1ـکنترلچوبهایهدايتجانبیتيغه.
شكل31ـ1ـکنترلچوب
هایهدايتجانبیتيغه.
تیغه.
تیغه در قسمت جانبی
شكل 31ـ 1ـ کنترل دستگاه هدایت
هایهدايتجانبیتيغه.
شكل31ـ1ـکنترلچوبهایهدايتجانبیتيغه.
شكل31ـ1ـکنترلچوب
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واحد کار اول  :توانايي برشكاري با ماشين ارهنواري
واحد كار اول :توانايي برشكاري با ماشين ارهنواري
نواري
ماشيناره
كاريباباماشين
برشكاري
تواناييبرش
اول :توانايي
كاراول:
واحدكار
واحد
ارهنواري

موجب
نکرده و
حركت
ش��ود تاهنگام
محکمشود تا
گونیامحكم
پی��چگونيا
� پيچ
نکرده و
حرک��ت
كار،کار،
هن��گام
و
نکرده
حرک��ت
کار،
هن��گام
تا
ش��ود
محکم
گونیا
پی��چ
بروزنشود.
موجبخطر
گونیا نشود.
خطر
محکم ش��ود تا هن��گام کار ،حرک��ت نکرده و
پی��چ
بروز��
موجب بروز خطر نشود.

خطر نشود.
موجب بروز
شد.شد.
مطمئن
تيغهاههامطمئن
حفاظتیغه
بودنحفاظ
بستهبودن
بايدازازبسته
�ـ باید
� باید از بسته بودن حفاظ تیغهها مطمئن شد.

� باید از بسته بودن حفاظ تیغهها مطمئن
اطمينان
س��المبودن
بای��دازازسالم
�ـ بايد
شد.اره
خاك
مكندهی
بودندستگاه
حاصل
اطمینان
خ��اك اره
مکندهی
دس��تگاه
اطمینان
اره
خ��اك
ی
مکنده
دس��تگاه
بودن
س��الم
از
بای��د
کرد .از س��الم بودن دس��تگاه مکندهی خ��اك اره اطمینان
حاصل بای��د
كرد��.
حاصل کرد.
حاصل
کرد.

27
27
27

پایانكاركار
پسازازپایان
حفاظتیپس
ایمنیووحفاظتی
اصول ایمنی
3ـ7ـ1ـ اصول
3ـ7ـ1ـ

پایان كار
پس ازاز پایان
حفاظتی پس
ایمنی وو حفاظتی
اصول ایمنی
3ـ7ـ1ـ اصول
3ـ7ـ1ـ
كار
خوردن
ترک
حفظ كيفي
بــه
خوردن
جلوگیریاز ازترك
تيغهارهارهووجلوگیری
تتیغه
کیفیت
منظور حفظ
ب��ه منظور
خوردن
ترك
از
جلوگیری
و
اره
تیغه
کیفیت
حفظ
منظور
ب��ه
خوردن
ترك
جلوگیریرااز
اتمامو
اره
تیغه
کیفیت
یایا ب��ه
نموده
ل ُشل
كمي
پسازاز
آن،
شکسته شدن
شکسته
نموده
کمي ُش
تيغهرا
كار،تیغه
کار،
اتمام
بایدپس
حفظباید
منظورآن،
ُ
نموده
ل
ش
کمي
را
تیغه
کار،
اتمام
از
پس
باید
آن،
شدن
شکسته
نموده
کارل
ماشين ُش
کمي
تیغه
کار،
كه از
پس
شدن آن،
یایا
استبعدا ً
کنند
كار
ممکن
افرادي
شکسته  )1و
33ـ
(شكل
کنند
بعدباا ًراباماشین
اتماماست
ممکن
بایدراراکه
افرادي
(شکل �33
کارکنند
ماشینکار
ساختً.ا ًباباماشین
بعدا
بعد
آگاهاست
ممکن
بودنکه
افراديرا
افرادي
)1
(شکل�33
(شکل
کنند
است
ممکن
که
بودنرا
�33
ساخت.
تيغهآگاه
تیغه
مقتضي
نحو
)1وازازو ُش ُشلل
بهبه نحو
آگاه ساخت.
تیغه آگاه
بودن تیغه
مقتضي ازاز ُش ُشلل بودن
نحو مقتضي
بهبه نحو
ساخت.

حفاظتیضمن
ایمنیو وحفاظتی
اصولایمنی
2ـ7ـ1ـاصول
2ـ7ـ1ـ
كاركار
ضمن

ضمن كار
حفاظتی ضمن
ایمنی وو حفاظتی
اصول ایمنی
2ـ7ـ1ـ اصول
2ـ7ـ1ـ
كار
استفادهشود.
چشماستفاده
محافظچشم
عينكمحافظ
دهان ووعینك
� ازاز ماسك دهان
شود.
استفاده شود.
چشم استفاده
محافظ چشم
عینك محافظ
دهان وو عینك
ماسك دهان
�� ازاز ماسك
شود.

ماش��ین
برش
کیفیت
کار و
ماشــيندردرحال
صدايماش��ین
بــهصداي
� به
دقتدقت
ماشــين
برش
كيفيت
حال
كار و
دقت
ماش��ین
برش
کیفیت
و
کار
حال
در
ماش��ین
صداي
به
شود.
شود ��.به صداي ماش��ین در حال کار و کیفیت برش ماش��ین دقت
شود.
شود.

ً

ماش��ین را
س��ریعا
غيرغیر
ص��داي
ش��نیدن
در صورت
عادي،سريعاً
خاموش
ماشين را
صورتشنيدن
� �در
عادي،
صداي
صورت
ً
را
ماش��ین
ا
س��ریع
عادي،
غیر
ص��داي
ش��نیدن
در
س��ریعاً
�
عیب،را
ماش��ین
کامل
عادي،شدن
غیربرطرف
ص��دايو تا
ش��نیدنرفع شود
صورتعیب آن
خاموشدرکرده و
روشن
کاملاز
عيب،
برطرف شدن
رفعتا
شود و
آن رفع
خاموشعيب
برطرفكامل
كرده و
عیب،
شدن
تا
و
شود
آن
عیب
و
کرده
گردد .برطرف شدن کامل عیب،
خودداريشود و تا
عیب آن رفع
کرده وماشین
خاموشکردن
از روشن
خودداري گردد.
ماشين
كردن
خودداري گردد.
کردن ماشین
روشن
از
از روشن کردن ماشین خودداري گردد.
� در هنگام کار ،کسی نباید کنار ماشین بایستد ،تا در صورت
صورت
نباید
کسی
در هنگام
ـ�در
كار،
دردرصورت
بايستد،تاتاتادر
ماشينبایستد،
كنارماشین
کنار
نباید
کار،بهکسی
کار،
هنگام
صورت
بایستد،
ماشین
کنار
نباید
کسی
هنگام
پاره �
نیاید.
وجود
خطري
در اره
شدن
نيايد.
وجود
به
خطري
اره
شدن
پاره
نیاید.
وجود
به
خطري
اره
شدن
پاره
پاره شدن اره خطري به وجود نیاید.
� هنگام کار ،دس��تها باید بیش��تر از  5سانتيمتر با تیغه فاصله
باید بیشتر
هاهاباید
ها
هنگامكار،
هنگام
فاصله
بیش��ترازازاز555ســانت
�32ت
(شکلدســ
تيغهفاصله
مترباباباتیغه
سانتييمتر
سانتي
بیش��تر
دس��ت
کار،
هنگام
فاصله
تیغه
متر
دس��ت
کار،
.)1
داشته��باشند
.)1
32ـ
(شكل
داشتهباشند
داشته
.)1 �32
(شکل �32
باشند (شکل
باشند
داشته
.)1
� هنگام بری��دن چوبهاي کم عرض ،از قطعه چوب کمکي
چوبکمکي
قطعههچوب
عــرض،ازازازقطعه
کمعرض،
کم
هاي
چوب
بری��دن
هنگام
هايكم
هاي
كمكي
قطع
چوب
هنگامبريدن
هنگام
کمکي
چوب
عرض،
چوب
بری��دن
��
شود.
استفاده
شود.
استفاده
استفادهشود.
استفاده
شود.
� براي تنظیم گونیا ،باید ماشین را خاموش کرد.
خاموش کرد.
خاموش
ماشین
باید
گونیا،
تنظیم
براي
کرد.
ماشینراراراخاموش
بایدماشين
گونیا،بايد
تنظیمگونيا
برايتنظيم
��براي
کرد.

شكل32ـ1ـشرايطايمنيدست،هنگامکاربااره.
شكل32ـ1ـشرايطايمنيدست،هنگامکاربااره.
شكل32ـ1ـشرايطايمنيدست،هنگامکاربااره.

شكل 32ـ 1ـ شرایط ايمني دست ،هنگام کار با اره.

ُ
شكل33ـ1ـشلکردنتيغهاره.
لکردنتيغهاره.
شكل33ـ1ـش
ُ
شكل33ـ1ـشلکردنتيغهاره.

شكل 33ـ 1ـ ُُشل كردن تيغه اره.

8ـ1ـ اصول برشکاري انواع چوب با ماشین ارهنواري
8ـ1ـ اصول برشکاري انواع چوب با ماشین ارهنواري
� قب��ل از ه��ر کاری باید از س��المت قس��متهاي الکتریکي
ماشين
الكتريكي
قســمتهاي
ســامت
كاری بايد
قب��لهر
قبل از
الکتریکي
قس��متهاي
قس��مت
س��المت
کاریازباید
کاری
ه��ر
قب��ل
�
الکتریکي
هاي
س��المت
بایدازاز
ه��ر
ماشین�
مطمئنازازشد.
شد.
مطمئن
مطمئن شد.
ماشین مطمئن
ماشین
شد.
اطراف ماشین کام ً
ال تمیز شود.
� زیر پا و
كام ً
ماشين
اطراف
زیرو
زير پا
ال
کام ً
شود.شود.
تميزتمیز
کام
ماشین
اطراف
ال ً
شود.
تمیز
ال
ماشین
اطراف
زیر پاپا وو
��
� تیغه اره را یك دور با دس��ت بگردانید تا از صحت چپ و
صحت
بگردانيد تا از
دست
دور با
اره را
راستی
چپ
صحت وچپ
صحت
بگردانید
دس��ت
دور
يكیك
اره
تيغهتیغه
قسمتوو
چپ
نداش��تنتاتا ازاز
بگردانید
دس��ت
دور
یك
دندانه رارا
اره
تیغه
��
ترك در
همچنین
آنهاباباو
تیزي
ها،
راس��تی
ترك در
نداشتن
همچنين
ها،و
تيزي
قسمتها
انتهايي دندانه
قسمت
ها
دندانه
قسمت
تركدر
ترك
نداش��تن
همچنین
آنها
تیزي
دندانه
راس��تی
در
نداش��تن
همچنین
آنهاوو
تیزي
دندانه
راس��تی
شوید(شکل.)1�34
مطمئن
تیغه
ها،پشت
آنهاو
دندانهها
انتهایي
تيغه
و پشت
شويد(شکل34ـ.)1
مطمئن شوید(شکل.)1�34
تیغه مطمئن
پشت تیغه
مطمئنوو پشت
دندانه
انتهایي
شوید(شکل.)1�34
دندانههاها
انتهایي
� در حالي که ماش��ین خاموش است دقت کنید که تیغه اره به
اندازهبهبهی
کهاره به
تيغه
دقتكه
كنيد
دقت
است
خاموش
حالي
تیغهاره
تیغه
که
کنید
دقت
است
خاموش
ماش��ین
كهازکه
حالي
دریدر
اره
کنید
است
خاموش
ماش��ین
حالي
در
اندازه��
باشد.
آمده
بیرون
ماشينفلکه
کهی
لبه
الزم
آمده باشد.
بیرون آمده
بیرون
ی فلکه
لبهی
فلكهازاز لبه
یییالزم
اندازه
اندازهلبه
فلکه باشد.
آمده
بيرون
الزم از
باشد.
الزم

نواري
ماشين ار
برشكاري
اصولبرش
8ـ1ـاصول
8ـ1ـ
ارههنواري
چوبباباماشین
انواع چوب
کاري انواع

كار.
كنترل الزم تيغه قبل از
شكل 34ـ 1ـ
هايالزمتيغهقبلازکار.
شكل34ـ1ـکنتر

شكل34ـ1ـکنتررهايالزمتيغهقبلازکار.
شكل34ـ1ـکنت
هايالزمتيغهقبلازکار.
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ماشینهای سیار و ثابت صنایع چوب




[ÂqËZÀd]ZiÁZÌÕZÅ
»ÌZ
[ÂqËZÀd]ZiÁZÌÕZÅ
»¾¾ÌZ

آن
ppچهاي
ÌaÁºÌÀe//¿{Â»Õپي
ÌaÁºÌÀe//¿{Â»Õو
اندازÃهی مورد نظر تنظي��م
گوني��اي صفحه ب��ه
½MÉZÅ
ÃY|¿YÄ]Äv¨ÉZ//Ì¿Â³/
½MÉZÅ
Y|¿YÄ]Äv¨ÉZ//Ì¿Â³/
هس��تند،
»{Â//º°vبرای تنظی��م گونياهايي كه داراي دو پيچ
ش��ود.
محكم
],|Àf//ÅpÌaÁ{ÉYY{Ä¯ÊËZÅZÌ¿Â³º//ÌÀeÕY
»{Â//º°v
],|Àf//ÅpÌaÁ{ÉYY{Ä¯ÊËZÅZÌ¿Â³º//ÌÀeÕY
نشود.
دقت بیشتری باید صرف کرد تا گونيا كج بسته
{«{Â¿Äf]l¯ZÌ¿Â³Ze{¯¥|ËZ]ÕfÌ]d
{«{Â¿Äf]l¯ZÌ¿Â³Ze{¯¥|ËZ]ÕfÌ]d
daZ]Êfa²ÀË^¸]ÁÃ|µfÀ¯,Ä¤ÌedËY|ÅÃZ´f//{/
پشت
دس��تگاه هدايت تيغه ،كنترل ش��ده و بلبرينگ پشتي با
daZ]Êfa²ÀË^¸]ÁÃ|µfÀ¯,Ä¤ÌedËY|ÅÃZ´f//{/
Ì¿YdËY|ÅÃZ´f//{Z¨eY|ËZ]Ä°¿M¾¼-{{//³ºÌÀeÃY
Ì¿YdËY|ÅÃZ´f//{Z¨eY|ËZ]Ä°¿M¾¼-{{//³ºÌÀeÃY
نیز
اره تنظيم گ��ردد؛ ضمن آنکه باید ارتفاع دس��تگاه هدايت را
]j¯Y|uÄ¯ÉÂ//Ä],{Â¼¿ºÌÀe[Â//qd»Zzd^//¿Ä
]2j¯Y|uÄ¯ÉÂ//Ä],{Â¼¿ºÌÀe[Â//qd»Zzd^//¿Ä
به نس��بت ضخامت چ��وب تنظيم نمود ،به ط��وري كه حداكثر
»/¶°{Ì³Y«[ÂqYeÓZ]f
f¿Z
»/¶°{Ì³Y«[ÂqYeÓZ]f
يÊÊ
f¿Z
گيرد(شکل35ـ.)1
متر باالتر از چوب قرار
سانت

كام¯ً »Z
بچسبد(شکل36ـ.)1
روي صفحه و سطح گونيا
ال
¯0 »Z
/¶°|^r]ZÌ¿Â³tÁÄv¨ÉÁ
0Ô
/¶°|^r]ZÌ¿Â³tÁÄv¨ÉÁ
Ô

عنوان
[[بلند و سنگين ،باید از يك نفر به
هاي
براي بريدن چوب
¨¿®ËY|//ËZ],¾Ì´À//Á|À¸]ÉZÅ
Âq½|//Ë]ÉY//]/
¨¿®ËY|//ËZ],¾Ì´À//Á|À¸]ÉZÅ
Âq½|//Ë]ÉY//]/
]ÉY]Á-{//Ì´]Y´Ë{//Ze{Â//Ã{Z¨f//Y®¼¯½YÂÀÄ//با
كمك اس��تفاده شود تا س��ر ديگر را بگيرد؛ و براي چوبهاي
]ÉY]Á-{//Ì´]Y´Ë{//Ze{Â//Ã{Z¨f//Y®¼¯½YÂÀÄ//
Õ
Ã|ÀÀ¯dËY|ÅÉZ//Å
هدايت
yY½YÂe
»{ZËµÂZ]ÉZ//Å
Âq
استفاده
كنندهی غلطکی
هاي
زياد ميتوان از خر
طول
Õ
Ã|ÀÀ¯dËY|ÅÉZ//Å

yY½YÂe
كÊÊ
»{ZËµÂZ]ÉZ//Å
[[Âq
کرد(شکل37ـ.)1
/¶°{¯Ã{Z¨fYÖ°¸£
/¶°{¯Ã{Z¨fYÖ°¸£

½{¯¿®ËÁÁ®ËYaÃYZ]]//¶°

dËY|ÅÃZ´f{Z][ÂqtZ¨eYÕ
¸Z§//¶°
dËY|ÅÃZ´f{Z][ÂqtZ¨eYÕ
ÄÄ¸Z§//¶°

½{¯¿®ËÁÁ®ËYaÃYZ]]//¶°
کردن.
شكل 36ـ 1ـ برش با اره پس از يك رو و يك نر

شكل 35ـ 1ـ فاصلهی ارتفاع سطح چوب با دستگاه هدايت.

Äf§³Y«{ÂyÉZm{Ä¯{ÂµfÀ¯¾Ì//Z»ÉZÅ
Z¨u/
Äf§³Y«{ÂyÉZm{Ä¯{ÂµfÀ¯¾Ì//Z»ÉZÅ
Z¨u/

حفاظهاي ماشين كنترل شود كه در جاي خود قرار گرفته باشند.
]|ÀZ
]|ÀZ

خاموش
كليد ماش��ين را باید یکبار و خیلی س��ریع روشن و
Â»ZyÁ¾ÁË//Ö¸ÌyÁZ^°Ë|ËZ]Y¾Ì//Z»|Ì¸¯/
Â»ZyÁ¾ÁË//Ö¸ÌyÁZ^°Ë|ËZ]Y¾Ì//Z»|Ì¸¯/
هستند،
در حال گردش
کرد (تک استارت) تا در حالي كه فلكهها
{³µZu{Z//Å
¯°¸§Ä¯Ê//·Zu{ZecZf//Y®e{//
{³µZu{Z//Å
¯ÄÄ°¸§Ä¯Ê//·Zu{ZecZf//Y®e{//
کارکرد
تيغه Äاره از نظر صحت
تيغه ،دستگاه هدايت و دندانههاي
dv¿YÃYÄ¤ÌeÉZÅ
Ä¿Y|¿{ÁdËY|ÅÃZ´f{,Ä¤Ìe,|Àf//Å
¿Y|¿{ÁdËY|ÅÃZ´f{,Ä¤Ìe,|Àf//Å
dv¿YÃYÄ¤ÌeÉZÅ
و دقت ،کنترل شوند.
¯|¿ÂµfÀ¯,d«{Á{¯Z
¯|¿ÂµfÀ¯,d«{Á{¯Z
صحت
چنانچه ماشين ،به دستگاه مكنده متصل است ،بايد از
dvY|ËZ],dY¶f»Ã|À°»ÃZ´f{Ä],¾ÌZ»Är¿ZÀq/
dvY|ËZ],dY¶f»Ã|À°»ÃZ´f{Ä],¾ÌZ»Är¿ZÀq/
شد.
اتصال مطمئن
|¾X¼»µZeY
|¾X¼»µZeY
Ã{Z¨fY®Z»Y¹Á·cÂ{ÁÊÀ¼ËYÊ//Â³Y|ËZ]/
نمود.
ـ باید از گوشي ايمني و در صورت لزوم از ماسك استفاده
Ã{Z¨fY®Z»Y¹Á·cÂ{ÁÊÀ¼ËYÊ//Â³Y|ËZ]/

¿¼{Â
¿¼{Â

قبل از روشن كردن ماشين ،باید به نوع كليد آن توجه کرد.
{¯ÄmÂe½M|Ì¸¯Â¿Ä]|ËZ],¾ÌZ»½{¯¾ÁY¶^«/
{¯ÄmÂe½M|Ì¸¯Â¿Ä]|ËZ],¾ÌZ»½{¯¾ÁY¶^«/

قبل از ش��روع کار ،باید نسبت به ماش��ین کامال مسلط ایستاد؛
-{ZfËY¸»Ô»Z¯¾ÌZ»Ä]d^¿|ËZ],Z¯Á//Y¶^«/
-{ZfËY¸»Ô»Z¯¾ÌZ»Ä]d^¿|ËZ],Z¯Á//Y¶^«/
قرار
یعنی فرد ماش��ین کار باید پای راس��تش را جلوتر از پای چپ
Y«`qÕZaYeÂ¸mYf//YÕZa|ËZ]Z¯¾Ì//Z»{§ÖÀË Ë
Y«`qÕZaYeÂ¸mYf//YÕZa|ËZ]Z¯¾Ì//Z»{§ÖÀ
داده ،خم نشود و محل برش را ،همواره زیر نظر داشته باشد.

شكل 37ـ 1ـ سه پايهاي كه در پشت ارهنواري قرار ميگيرد.
{Ì³
¿»Y«ÉYÂ
ÃYda{Ä¯ÉY
ËZaÄ//¶°
{Ì³
¿ÊÊ»Y«ÉYÂ
ÃYda{Ä¯ÉY
ÄÄËZaÄ//¶°

براي بريدن چوبهاي گرد از زير س��ري مخصوص استفاده
شود(شکل 38ـ.)1
Ã{Z¨fYÂz»ÉËY{³ÉZÅ
Âq½|Ë]ÉY]/
Ã{Z¨fYÂz»ÉËY{³ÉZÅ
[[Âq½|Ë]ÉY]/
/¶°{Â
/¶°{Â

{|Z]ÄfY{¿ËÃYÂ¼Å,Y]¶v»Á{Â¿ºy,Ã{Y
{|Z]ÄfY{¿ËÃYÂ¼Å,Y]¶v»Á{Â¿ºy,Ã{Y

باید با دست راست ،چوب را در حالي كه به گونيا فشار داده
Ã{Y{Z§ZÌ¿Â³Ä]Ä¯Ê·Zu{Y[Âq,dYd{Z]|ËZ]/
Ã{Y{Z§ZÌ¿Â³Ä]Ä¯Ê·Zu{Y[Âq,dYd{Z]|ËZ]/
ميش��ود به طرف اره هدايت کرد .توجه ش��ود كه براي بهدست
{d
]ÉY]Ä¯{Â//ÄmÂe{¯dËY|ÅÃY¥Ä]{Â//
{¯dËY|ÅÃY¥Ä]{Â//
{d
ÄÄ]ÉY]Ä¯{Â//ÄmÂe
»»ÊÊ
آوردن ب��رش صحيح ،چ��وب را باید يك رو و ي��ك نر نمود تا
Ze{Â¼¿¿®//ËÁÁ®Ë|ËZ]Y[Â//q,tÌv//]½{ÁM
Ze{Â¼¿¿®//ËÁÁ®Ë|ËZ]Y[Â//q,tÌv//]½{ÁM

شكل 38ـ  1نحوه ی بریدن چوب گرد.
{³[Âq½|Ë]ÕÃÂv¿/¶°
ÃÂv¿/¶°
{³[Âq½|Ë]Õ

واحد کار اول :توانايي برشكاري با ماشين ارهنواري
ÉYÂ¿ÃY¾ÌZ»Z]ÉZ¯]ÊËZ¿YÂeµÁYZ¯|uYÁ
ÉYÂ¿ÃY¾ÌZ»Z]ÉZ¯]ÊËZ¿YÂeµÁYZ¯|uYÁ

عمل
»,[Â»ÉZÅمÊيتوان با دس��ت آزاد
ه��اي مورب،
]{Z//nËYÉY]/ش
ب��راي ایجاد بر
¶¼{YMd//{Z]½YÂe
¶¼{YMd//{Z]½YÂeÊ»,[Â»ÉZÅ]{Z//nËYÉY]/
چو[[
Âq{Y|//
Z]|ËZ],|//Z]{ZËZÅبا
بايد
بها زياد باش��د،
¯{e³YÊ//·Á/¶°//تع��داد
كرد(ش��کل 39ـ )1ول��ي اگر
Z]|ËZ],|//Z]{ZËZÅ
Âq{Y|//
¯{e³YÊ//·Á/¶°//
[
Âq¾¸]Z\·Z«®Ë¾fyZ//
Ä]cZبه
«¹Z¼eZe{Y{]YZÅقطعات
بها را برش داد تا تمام
س��اختن يك قالب (شابلن)
Ä]cZ
«¹Z¼eZe{Y{]YZÅ
چو[
Âq¾¸]Z\·Z«®Ë¾fyZ//
|¿ÂÃ|Ë]ÃY|¿YÁ¶°®Ë
شوند.
يك شكل و اندازه بریده
|¿ÂÃ|Ë]ÃY|¿YÁ¶°®Ë





ی مخصوص
{|Åشكل 41ـ  1نیز تيغه
دهد.
توان برش زد ،نشان مي
Âz»Õ
Ä¤ÌeÌ¿/¶°
Ê»½Z¿,{]½YÂe
می »Ö
»Âz»ÕÄ¤ÌeÌ¿/¶° |Å{Ê»½Z¿,{]½YÂeÖ
 dYÃ{Y{½Z¿Yº¯Z
ÉY]É
است.
شعاع كم را نشان داده
ري براي
قو«Âس
«Âب ُ] 4 ] 4
 dYÃ{Y{½Z¿Yº¯Z
ÉY]É
Â«Z
¶«Y|u
قوس
شعاع
حداقل
Â«Z
¶«Y|u

Ä¤Ìe
تيغه
عرض
Ä¤Ìe

{YMd{Z][Â»]//¶°
{YMd{Z][Â»]//¶°
شكل 39ـ 1ـ برش مورب با دست آزاد.

ب��راي برش منحني (قوسبُري) ،بايد با توجه به ش��عاع برش،
,]Z
Â«ÊÀvÀ»]ÉY]/
,]Z
Â«ÊÀvÀ»]ÉY]/
مقدار
//Ä]ÄmÂeZ]|ËZ],Éاينكه
//Ä]ÄmÂeZ]|ËZ],Éبر
كرد؛ ] ]4به  4عبارت دیگر عالوه
تيغهی مناسب انتخاب
Y|¬»Ä°ÀËY]ÃÁÔ´Ë{cZ^Ä]-{¯[Zzf¿Y\ZÀ»ÕÄÄ¤Ìe
Y|¬»Ä°ÀËY]ÃÁÔ´Ë{cZ^Ä]-{¯[Zzf¿Y\ZÀ»Õ
¤Ìe
چپ و راست براي قوسبُري بايد بيشتر از برشهاي مستقيم باشد،
,|Z]ºÌ¬f»ÉZÅ

]YfÌ]|ËZ]É
]

Â«ÉY]dYÁ`q
,|Z]ºÌ¬f»ÉZÅ
]YfÌ]|ËZ]É
Â«ÉY]dYÁ`q
کمتر
قوس مورد برش،
بايد  4 ]4با توجه به ش��عاع
ع��رض تيغه اره نيز
»f¼¯,]{Â
Â«Z
//Ä]ÄmÂeZ]|ËZ]Ì¿ÃYÄ¤Ìe//
f¼¯,]{Â» Â«Z //Ä]ÄmÂeZ]|ËZ]Ì¿ÃYÄ¤Ìe//
انتخاب شود(شکل 40ـ.)1
/¶°{Â[Zzf¿Y
/¶°{Â[Zzf¿Y

ºÀ»Z¿ÊÂ«]//¶°
ºÀ»Z¿ÊÂ«]//¶°
شكل 41ـ 1ـ برش قوسي نامنظم.

عمليات كارگاهي
¼¸ÊÅZ³Z¯cZÌ
¼¸ÊÅZ³Z¯cZÌ
نواري
Y¾ÌZ»ºÌÀeÁÊ]/¾Ë¼eارÃه
تمرين 1ـ بررسي و تنظيم ماشين
¿ÉYÂ

ÉYÂ¿ÃY¾ÌZ»ºÌÀeÁÊ]/¾Ë¼e

دستورالعمل
¼¶
{·YÂf
{¶¼ ·YÂf

ÖÀvÀ»ZËÃËY{]//¶°

منحنی.
شكل 40ـ 1ـ برش دايره یا
ÖÀvÀ»ZËÃËY{]//¶°

جدول بعد ،عرض تيغه و حداقل شعاع قوسی را که با آن تیغه
Ä¤Ìe½MZ]Ä¯YÖÂ«Z ¶«Y|uÁÄ¤Ìe,| ]µÁ|m
Ä¤Ìe½MZ]Ä¯YÖÂ«Z ¶«Y|uÁÄ¤Ìe,| ]µÁ|m

|ÌÀ¯«ÂÌ§YY¾ÌZ»©]¦·Y
كنيد.
الف) برق ماشين را از فيوز قطع
|ÌÀ¯«ÂÌ§YY¾ÌZ»©]¦·Y
ZÆ¿M½{Â//]º·Z//YÁµfÀ¯YÁÌ¿µZ//¬f¿YÉZÅ
[Ä¼//e
اطمينان
هاي انتقال نيرو را كنترل و از سالم بودن آنها
ب) تسمه
[ZÆ¿M½{Â//]º·Z//YÁµfÀ¯YÁÌ¿µZ//¬f¿YÉZÅÄ¼//e
|ÌÀ¯¶Zu½ZÀÌ¼Y
حاصل كنيد.
|ÌÀ¯¶Zu½ZÀÌ¼Y
|//ÌÀ¯µ//fÀ¯d//{Z//]YZÅ
42ـ.)1
¼//e//¯Y|//¬»kباÄدست كنترل كنيد (شکل
ج) مقدار كشش تسمهها را
|//ÌÀ¯µ//fÀ¯d//{Z//]YZÅÄ¼//e//¯Y|//¬»k
/¶°
/¶°
تيغ��ه را با دس��ت گرفت��ه و اره را ي��ك دور كامل
د) پش��ت
{¶»Z¯Á{®//ËYÃYÁÄ//f§³d//{Z]YÄ¤Ìed//a
{¶»Z¯Á{®//ËYÃYÁÄ//f§³d//{Z]YÄ¤Ìed//a
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بچرخانيد تا از س��الم بودن تيغه ،تيز بودن وسالمت دندانههاي اره
مطمئن شويد.

شكل 44ـ 1ـ گونيایي كردن چوب قبل از برش.
شكل 42ـ 1

هـ) دستگاه هدايت تيغه را طوری تنظيم كنيد تا تيغه به راحتي
حركت کرده به چپ و راست منحرف نشود .بلبرينگ پشت تيغه
را نیز به گونهای تنظیم نمایید که هنگام كار و در اثر فش��ار ،تيغه
اره به عقب نرود.

توجه :چون هنوز مبحث مربوط به آموزش كفرند ،توضيح
داده نشده است ،اين كار بايد توسط مربي يا مسئول كارگاه انجام شود.
ب) چوبهاي يك رو و يك نر ش��ده را مطابق ش��کل 45ـ1
عالمتگذاري كنيد.

و) گونياي صفحه را با متر تنظيم كنيد (شکل 43ـ.)1

شكل 45ـ  -1عالمت گذاری چوب های گونیاشده.

شكل 43ـ 1ـ اندازه گیری فاصلهی تيغه با گونيا.

ج) پ��س از برش و تبديل الوار به قطعات مورد نظر ،آنها را به
طور مرتب روي خرك بچينيد (شکل 46ـ.)1

ز) از اتصال صحيح سيستم مكنده مطمئن شويد.
ح) حفاظهاي تيغه را ببنديد و در جاي خود محكم كنيد.

تمرين 2ـ آماده كردن مصالح
دستورالعمل

الف) چوبهاي برش داده شده را با كفرند يك رو و يك
نر كنيد (شکل 44ـ.)1

شكل 46ـ  -1قطعات چوبی آماده.

واحد کار اول :توانايي برشكاري با ماشين ارهنواري

ÉYÂ¿ÃY¾ÌZ»Z]ÉZ¯]ÊËZ¿YÂeµÁYZ¯|uYÁ



{]Âq½|Ë]ÉY//
Ä//Y,YÂ·Y|À¿Z»¾Ì´À//Á|À¸]ÉZÅس��ه
بريدن[چوبهاي بلند و س��نگين مانند الوار ،از
د) ب��راي
{ |ÌÀ¯Ã{Z¨fY,Yكنيد.
f¸£Õی®غلتكدار ،استفاده
Ã|ÀÀ¯dËY|Åكننده
ÕÄËZaپايهیهدايت
Ö°¼¯[Â//qY,º//¯ÉZÅ
Âq½|Ë]ÉY//]///Å
کمکی
بريدن[چوبهاي ك��م عرض ،از چ��وب
ه��ـ) ب��راي
47/¶°|ÌÀ¯Ã{Z¨fYÃ|ÀÀ¯dËY|Åـ.)1
(هدایت کننده) استفاده كنيد (شکل

]Y//¶°
Ã|ÀÀ¯dËY|ÅÖ°¼¯[Âq®Ë{Y|¿ZfY{Zکننده).
47ـ 1ـ ابعاد استاندارد یک چوب کمکی (هدایت
شكل

¸Z§º//ÌÀeÉY//],Ä//Ì¼ÅÁ
 ®Ë,ÃYÄ//¤ÌeYZ//Ì¿Â³Õيك
تنظي��مÄفاصلهی گوني��ا از تيغ��ه اره،
و) هميش��ه ،ب��راي
¯§¸Êf¿Z//ZeÉ
{ |ÌZ]ÄfYباشيد.
»f//{{Éfدس��ترس داشته
س��انتيمتري در
 yخطكش فلزي  20تا 50
¿Ö»Y//«ÉYÂ
ÃYd//a{Ä¯Ì¿ÄËZaÄ//®ËY
{ÕY],|ÌÅبرای
ق��رار میدهيد،
پش��ت ارهنواري
از يك س��ه پايه نيز که در
|ËÌ´]®¼¯Ã|Ã{Z»MÁÃ|Ë]ÕZÅبگیرید.
[Âqچوبهای بریده و آماده شده کمک
Âq]Âz»Ê°¼¯ÃZ³
 {³ÉZÅگرد
برش[چوبهاي
«Ä//Ì°eZË\·Zتكي��هگاه كمكي مخصوص
ز) قالب یا
{|ÌZ]ÄfYباشید.
 f{{ÃYÂ¼ÅÌ¿Yدسترس داشته
را نیز همواره در

YÕارÃه¿ÉYÂ
¿Y|¿{¦¸fz»ÉZÅ
§//¶°
نواري.
دندانÄهی
فر¹مهاي مختلف
شكل 48ـ 1ـ

YÄ¤ÌeÁ|ËÁZÌ]¾ÌËZaZÌ¿{Â»ÕÃY|¿YÄ]YÓZ]Õ
[§¸°
فلكÄهی باال را به اندازه ی موردنیاز پايين بیاورید و تيغه را
ب)
Õ
°¸§ÉÁY|f]Yd//Y¾ÌËZaÄ]Á½MÉZÅ
¿Y|¿{Ä¯ÊfÌ
{Á
فلكÄهی
دندانÄههاي آن روبه پايين اس��ت ابتدا روي
وضعيتي كه
در
/¶°|Ì¿]Zm¾ÌËZaÕ
]°¸§ÕÁbÁÓZ
49ـ.)1
فلکÄهی پایین جا بزنيد (شکل
باال و سپس روی

ÃYÄ¤Ìes
« |ÌÅ{Yدهيد.
 f{{YZ¯Ä]Ã{Z»MÁÌeÉZÅدسترس قرار
تيغه ارههاي تيز و آماده به كار را در
ح)

¿ÉYÂ
ÃY¾ÌZ»ÉY|¿Y
نواري
ماشين اره
3ÃY/¾Ë¼eـ راهاندازي
تمرين
{¶¼ ·YÂf
دستورالعمل

ÁdYÁ`qÁ,[Zzf¿YYZ¯Â¿Z]\//ZÀ»É
Ä¤Ìe¦·Y
راست و
الف) تيغهي مناس��ب با نوع كار را انتخاب ،و چپ و
48/¶°|ÌÀ¯µfÀ¯Y¿MÉÌeـ.)1
تيزي آنرا كنترل كنيد (شکل
ÓZ]Ä°¸§ÕÁÄ¤ÌeÕY«]/¶°
باال.
شكل 49ـ  1برقراری تیغه روی فلکه

ج) ب��ا چرخاندن فرم��ان مربوطه (ش��کل 50ـ ،)1فلكه را باال
ÓZ]YÄ°¸§,/¶°//ÄÂ]»½Z//»§½|¿ZyqZ//]k
ببرید.
]^|Ë
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»[ÂqËZÀd]ZiÁZÌÕZÅ¾ÌZ

Ä¤Ìe½{¯d¨//¶°
تيغه.
شكل 50ـ 1ـ سفت كردن

د) فلکه را تا حدی باال ببرید که کشش مناسب تیغه فراهم شود.
{§¸ºÅY§Ä¤Ìe\//ZÀ»//¯Ä¯|Ë^]ÓZ]Õ|uZeYÄ°
توجه :تیغهی اره ،نه باید آنقدر ُشل باشد که هنگام کار کردن
{Â
از روی فلکهها بیفتد و نه آنقدر س��فت باشد که فشار مضاعف به
تیغهÄmÂe،
]½{¯Z¯¹Z´ÀÅÄ¯|Z
]¶4 |¬¿M|ËZ
Ä¿,ÃYÕ
باعثÄ¤Ìe
(شکل 51ـ.)1
خوردن آن شود
ترک
Ä]¦Z»Z§Ä¯|Z]d¨//|¬¿MÄ¿Á|f¨Ì]ZÅÄ°¸§ÕÁY
/¶°{Â½M½{ÂyehZ],Ä¤Ìe

Ä¤ÌedaZ]²ÀË^¸]Õ
Ä¸Z§ºÌÀeÕ
ÃÂv¿//¶°
بلبرينگ با پشت تيغه.
تنظيم فاصلهی
شكل 52ـ 1ـ نحوهی

d^//¿YÃYÄ¤Ìe,ZÅ
Ä°¸§ÉÁÃYÄ//¤Ìeº//ÌÀeY//aÁ
اره را نسبت به لبهی
و) پس از تنظيم تيغه اره روي فلكهها تيغه
یÄ]ZÅ
Ä¿Y|¿{//¬§Ä¯ÉÂÄ]-|ÌÀ¯ºÌÀeÓZ//]Õ
Ä°¸§Õ
]Ä^·Ä//
تنظيم كنيد؛ به طوري كه فق��ط دندانهها به اضافه
ب��اال
فلكهی
|Z]Ã{½ÁÌ]Ä°¸§Õ
»Ä^·Y,fÌ]f
بيرون زده باشد.
¸Ì»j¯Y|uÕاز Öلبهی فلکه
 2Ä§ZYمیلیمتر بیشتر،
حداکثر
{0 Y{|n»YÃYdËY|ÅÃZ´f//{,¹Á·cÂ
ºÌÀe
كنيد.
ÄmÂeصورت لزوم ،دستگاه هدايت اره را مجددا ًتنظيم
توجه :در
¯ |ÌÀ
ز) كليد ماشين را روشن كنيد .اگر كليد از نوع ستاره ـ مثلث
h¸j»/ÃZfÂ¿Y|Ì¸¯³Y
است ابتدا كليد را در حالت ستاره (
¯¸ ) |ÌÀ¯¾ÁY¾ÌZ»|Ìقرار داده ،پس از رسيدن
«½|ÌYa,Ã{Y{Y
ÃZfd·Zu{Y|Ì¸¯Y|f]YdY
ماشين به دور كامل ،آنرا در حالت مثلث ( ) قرار دهيد.
»|ÌÅ{Y« h¸j»d·Zu{Y¿M,¶»Z¯Á{Ä]¾ÌZ

تمرين 4ـ برش طولي

دستورالعمل

Ê·Â]/¾Ë¼e

شكل 51ـ 1ـ کنترل سفتي تيغه به کمک دست.
d{®¼¯Ä]Ä¤ÌeÊf¨µfÀ¯//¶°

هـ) دس��تگاه کنترل هدای��ت را ،همانگونه که قب ً
ال گفته ش��د
تنظیم کنید.
0 ^«Ä¯Ä¿Â´¿Z¼Å,Yd//ËY|ÅµfÀ¯ÃZ´f//{/Å
|//Äf¨³Ô
توجه :1دس��تگاه هدايت را ط��وري تنظيم كنيد که بلبرينگ
|ÌÀ¯ºÌÀe
پش��تی با پش��ت تيغه حدود یک میلیمتر فاصله داشته باشد و پس
{²ÀË^¸]Ä¯|ÌÀ¯ºÌÀeÉÂ//YdËY|ÅÃZ´f//
ÄmÂeكردن ماشين اره با بلبرينگ در هر چند دور چرخیدن،
از روش��ن
{¾ÌZ»½{¯¾ÁYaÁ|Z]ÄfY
Z¼eÄ¤ÌedaZ]Öfa
کند و آن را بچرخاند(شکل 52ـ.)1
یک بار برخورد
/¶°|¿Zyr]Y²ÀË^¸],ÃY
توج�ه :2بلبرينگ نبايد دائم در گردش باش��د؛ هر چند دور
Ä/mÂe
]¸^Á{|ÀqÅ-|//Z]{³{ºWY{|ËZ^¿²ÀË
تيغه اره تماس پيدا كند ،كافي است.
يك بار با
dYÊ§Z¯,|À¯Y|Ìa Z¼eÃYÄ¤ÌeZ]Z]®Ë

الف) يك چوب يك رو و يك نر شده به ابعاد 500×100×20
{¶¼ ·YÂf
میلیمتر را آماده كرده و آنرا عالمتگذاري كنيد (شکل 53ـ.)1
  {Z ]YÄ]Ã|¿®ËÁÁ®Ë[Âq®Ë¦·Y
» /¶°|ÌÀ¯ÉY~³d»ÔY¿MÁÃ{¯Ã{Z»MYf»Ö¸Ì

شكل 53ـ  1عالمت گذاری چوب های گونیاشده.
Ã|ZÌ¿Â³ÕZÅ[ÂqÕY~³d»Ô/¶°

ÉYÂ¿ÃY¾ÌZ»Z]ÉZ¯]ÊËZ¿YÂeµÁYZ¯|uYÁ

[|ÌÀ¯Z]f»Ê¸Ì»ÕÃY|¿YÄ]YÃYÉZÌ¿Â³

واحد کار اول :توانايي برشكاري با ماشين ارهنواري

ÉYÂ¿ÃY¾ÌZ»Z]ÉZ¯]ÊËZ¿YÂeµÁYZ¯|uYÁ

Y¾ÌZ»ÁÄf//Y~³½ZfËZÅ
Â³ÕÁYÊÀ¼ËYÊ//Â³k
»|ÌÀ¯Z]f
ميلÊ
¸Ì»Õ
[Y|¿YÄ]YÃYÉZÌ¿Â³
كنيد.
يمتر باز
اندازÃهی 30
ب) گونياي اره را به
|ÌÀ¯¾Á
Y¾ÌZ»ÁÄf//Y~³½ZfËZÅ

Â³ÕÁYÊÀ¼ËYÊ//Â³k
ج) گوش��ي ايمني را روی گوشهایتان گذاش��ته و ماشين را
{¼Ã{Y{Y«¾ÌZ»ÕÄv¨ÉÁY[ÂqÕÃ|Ã|¿d
|ÌÀ¯¾Á
کنید.
روشن
Ze|ÌËZ¼¿dËY|ÅÃY¥Ä]Á|ÌÅ{ÄÌ°eZÌ¿Â³Ä]YÊËZÌ¿Â³¿Á
Ã{Y{Y«¾ÌZ»Õ
v¨ÉÁY[ÂqÕ
{¼|Ã|¿d
صفحÄهی ماشين قرار داده
روي
شدÃهی چوب را
د) سمت رنده
]/¶°{Â¹Zn¿Y[Âq
Ze|ÌËZ¼¿dËY|ÅÃY¥Ä]Á|ÌÅ{ÄÌ°eZÌ¿Â³Ä]YÊËZÌ¿Â³¿Á
و نر گونيايي را به گونيا تكيه دهيد و به طرف اره هدايت نمایید تا
]/¶°{Â¹Zn¿Y[Âq
54ـ.)1
برش چوب انجام شود (شکل

ÉYÂ¿ÃYZ]]ÕÃÂv¿//¶°

شكل 54ـ 1ـ نحوهی برش با ارهنواري.
ÉYÂ¿ÃYZ]]ÕÃÂv¿//¶°

]½YÂeÊ»,{Â¹Zn¿YÊ]ÂyÄ]Á¥Z,]³YÄmÂe
|ËZ]YÃ{Â//y]d»Zz,cÂÀËY//Ì£{,{Y{Ä//»Y{YY
توجه :اگر برش ،صاف و به خوبي انجام شود ،ميتوان برش
]½YÂeÊ»,{Â¹Zn¿YÊ]ÂyÄ]Á¥Z,]³YÄmÂe
¿| {Â¼¿ÊËZÌ¿Â³
¯Õ
را»]0Y{|n
ضخامت برش خ��ورده را باید
¦ اينصورت،
غي��ر
Ä¸ÌÁدر
ادام��ه Äداد،
|ËZ]YÃ{Â//y]d»Zz,cÂÀËY//Ì£{,{Y{Ä//»Y{YY
مجددا ً بهوسيلهی كفرند گونيايي نمود.

¿|{Â¼¿ÊËZÌ¿Â³
¦]½Z»{///Å
»¯ÕÄ¸ÌÁÄ]0Y{|n
¯ZËÃ|Ì//ZÆf¿YÄ]Ä «Ä¯Ö»Z´ÀÅ,ÕZ
Ö°Ë{¿{d//{,ZqZ¿Ä]Ä¯d//Yº¯|¬¿M[Âq//
ه��ـ) در زمان برشکاری ،هنگامی که قطعه به انتها رس��یده یا
ZËÃ|Ì//ZÆf¿YÄ]Ä «Ä¯Ö»Z´ÀÅ,ÕZ¯]½Z»{///Å
0Z¼fu,{//Ì³
|ÌÀ¯Ã{Z¨f//YÖ°¼¯[Â//qY
Ö»Y«ÃYÄ//¤Ìe
اس��ت که به ناچار ،دس��ت در نزدیکی
آنقدر کم
ع��رض چوب
Ö°Ë{¿{d//{,ZqZ¿Ä]Ä¯d//Yº¯|¬¿M[Âq//
/¶°
ً
قرار میگی��رد ،حتما از چ��وب کمکی اس��تفاده کنید
تیغ��ه اره
|ÌÀ¯Ã{Z¨f//YÖ°¼¯[Â//qY0Z¼fu,{//Ì³Ö»Y«ÃYÄ//¤Ìe
(شکل 55ـ.)1
/¶°

Ê]/¾Ë¼e

¯dYÃ|®Ë{¿ZÆf¿YÄ]]Ä
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Ê]/¾Ë¼e
¼¶عرضي
{·YÂfبرش
تمرين 5ـ

{¶¼ ·YÂf
Ä¯Yf»Ö¸Ì»  {Z ]YÄ][ÂqÄ «®Ë¦//·Y
دستورالعمل
,d//YÊËZÌ¿Â³½M//®Ë¶«Y|uÁÃ|//Ã|¿½MÉÁ®Ë
»Ä¯Yf
»¸Ì
 {Z ]YÄ][ÂqÄ
مترÖرا كه
 500×100×20میلی
/¶°|ÌÀ¯Ã{Z»Mبه ابعاد
«®Ë¦//·Yچوب
ال��ف) يك قطعه
,d//YÊËZÌ¿Â³½M//®Ë¶«Y|uÁÃ|//Ã|¿½MÉÁ®Ë
يك روي آن رنده ش��ده و حداقل يك س��ر آن گونيايي اس��ت،
/¶°|ÌÀ¯Ã{Z»M
آماده کنید (شکل 56ـ.)1

|ÌÀ¯ÉY~³d»ÔYÃ|ÖËZÌ¿Â³ÕZÅd¼«//¶°
شكل 56ـ 1ـ قسمتهای گونیایی شده را عالمتگذاري كنيد.
|ÌÀ¯ÉY~³d»ÔYÃ|ÖËZÌ¿Â³ÕZÅd¼«//¶°

[][Âq//Yf»Ê¸Ì»ÕÃY|//¿YÄ] ÉZÌ¿Â³Z//
به ان��دازهی  200ميليمتر از س��ر چوب
ب) ب��ا گونياي
|ÌÀ¯Ê¯y
خطكشي كنيد.
[][Âq//Yf»Ê¸Ì»ÕÃY|//¿YÄ] ÉZÌ¿Â³Z//
Y¿M,dYvf»ÉZÌ¿Â³ÉYY{¾Ì//Z»ÕÄv¨³Yk
¯|ÌÀ¯Ê
y
ی ماش��ين داراي گونياي متحرك است ،آنرا
ج)اگر صفحه
¿/¶°|ÌÅ{Y«ÄÂ]»ZÌ{ÁÃ{¯Ã{Z»MÌ
Y¿M,dYvf»ÉZÌ¿Â³ÉYY{¾Ì//Z»Õ
Äv¨³Yk
شيار مربوطه قرار دهيد (شکل 57ـ.)1
نيز آماده کرده و در
¿/¶°|ÌÅ{Y«ÄÂ]»ZÌ{ÁÃ{¯Ã{Z»MÌ

Z¯Y¶^«vf»ÉZÌ¿Â³ºÌÀe//¶°
شكل 57ـ 1ـ تنظيم گونياي متحرك قبل از كار.

|ÌÀ¯ÄmÂe Ö°¼¯[ÂqÕÄ¸ÌÁÄ]®ËZ]ÉZÅ[Âq]//¶°
شكل 55ـ 1ـ برش چوبهاي باريك به وسيلهی چوب كمكی .توجه کنید
¯dYÃ|®Ë{¿ZÆf¿YÄ]]Ä
شده است.
برش به انتها نزدیک
که
|ÌÀ¯ÄmÂe Ö°¼¯[ÂqÕ
Ä¸ÌÁÄ]®ËZ]ÉZÅ
[Âq]//¶°



Z¯Y¶^«vf»ÉZÌ¿Â³ºÌÀe//¶°
آن ،روي
د) چوب را طوري قرار دهيد كه روي رنده شدهی
{ÉÁ,½MÕÃ|Ã|¿ÉÁÄ¯|ÌÅ{Y«ÉÂY[Âq
سطح ماشين و نر رندیده شدهاش به طرف گونيا قرار گرفته و خط
yÁÄf§³Y«ZÌ¿Â³¥Ä]YÃ|Ã|Ë|¿¿Á¾ÌZ»t
{ÉÁ,½MÕÃ|Ã|¿ÉÁÄ¯|ÌÅ{Y«ÉÂY[Âq
ترسيم شده در راستاي دندانهی تيغه اره واقع شود.
 {Â«YÁÃYÄ¤ÌeÕÄ¿Y|¿{ÉZfY{Ã|ºÌe
yÁÄf§³Y«ZÌ¿Â³¥Ä]YÃ|Ã|Ë|¿¿Á¾ÌZ»t
هـ) قبل از روشن كردن ماشين ،گوشي ايمني را روي گوش
هاZÅ
Â³ÉÁYÊÀ¼ËYÊÂ³,¾ÌZ»½{¯¾ÁY¶^«/Å
 {Â«YÁÃYÄ¤ÌeÕÄ¿Y|¿{ÉZfY{Ã|ºÌe
قرار دهيد.
«|ÌÅ{Y
ZÅÂ³ÉÁYÊÀ¼ËYÊÂ³,¾ÌZ»½{¯¾ÁY¶^«/Å
«|ÌÅ{Y
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فش��ار
گونیاي متحرك (عرضی) فشــار
و) در حالي كه
که چوب را به گونياي
ماشین
شیار مربوطه روي صفحه
مي
ی ماشين
گونیا و چوب را در شيار
دهید ،گونيا
صفحهی
ميدهيد،
.)1�58
کنید (شکل 58ـ.)1
هدایت كنيد
و به طرف اره هدايت

راس��ت
چپ وچپ و
عرضوکم و
ارهای با
تیغ��ه
ماش��ین،
رویروی
ب) ب)
راســت
عرض كم
ای با
تيغــه اره
ماشــین،
كنيد.کنید.
نصبنصب
باشد را
بري
مخصوص
زیاد ،که
می را
باشد
قوسمی
سبري
مخصوص قو
زياد ،که
جایی که
آنرایاتاآنرا تا
کنید،
ماش��ین ب��از
صفحه را از
گونیاي
ج) ج)
كنيد ،یا
صفحه را از
گونياي
ماشــين بــاز
جایی که
بکشید.
کنار کنار
شود،شود،
کارتان نمی
مانع مانع
بکشید.
کارتان نمی
نمایید.نمایید.
استفاده
ايمنيایمني
گوشي
کرده و از
روشنروشن
ماشین را
د) د)
گوشي
کرده و از
ماشين را
استفاده
قوسهاي
بریدن
شروع به
خط،خط،
كنار کنار
در و در
آزاد وآزاد
دس��ت
هـ) باه�) با
دســت
سهاي
بريدن قو
شروع به
.)1�61
(شکل(شکل
كنيد کنید
شده شده
كشيکشي
خط خط
61ـ.)1

شكل58ـ1ـبرشعرضيچوببهوسيلهیگونيايمتحرك(عرضی).
شكل 58ـ 1ـ برش عرضي چوب به وسيلهی گونياي متحرك (عرضی).

تمرين 6ـ برش قوسي
تمرین 6ـ برش قوسي

دستورالعمل
دستورالعمل

الف) يك قطعه چوب را مانند پايهی ُســم آهويي ،به كمك
آهویي ،به کمك
چوب را
قطعه
الف)طیك
��مـ.)1
پایهـ1یو ُس60
مانند 59
(شكل های
كنيد
كشي
شابلون خ
شابلون خطکشي کنید (شکل  1�59و .)1�60
توجه :البته به دلخواه میتوانید قوسهایی مشابه این طرح
توانید قوسهایی مشابه این طرح
دلخواه می
توجـه :البته
نمایید.
چوببهترسیم
را نیز روی
را نیز روی چوب ترسیم نمایید.

شكل 59ـ 1

مآهويی.
یس
شكل61ـ1ـبرشپاي
آهویی.
سهم ُ
شكل 61ـ1ـ برش پایهی ُ

تمرين 7ـ برش مورب
تمرین 7ـ برش مورب
دستورالعمل
دستورالعمل

الف) قطعه چوبي به ابعاد  500×100×20ميليمتر را كه يك رو
که یك
(شکلمتر را
 500×100×20میلي
چوبي به
رندهقطعه
ال��ف)
62ـ.)1
ابعاداست آماده كنيد
گونيايي
و يك نر آن
شده و
رو و یك نر آن رنده ش��ده و گونیایي اس��ت آماده کنید (شکل
.)1�62

شكل59ـ1

شكل 62ـ 1ـ قطعه چوب موردنظر.
شكل62ـ1قطعهچوبموردنظر.

شكل 60ـ  1ـ خطکشی پایهی ُسم آهویی.
یسمآهويی.
شكل60ـ1ـخطکشیپايه ُ

ب) با توجه به زاويه (شــيب) خط مورب ،شابلون مخصوص
برش خطوط مورب را آماده كنيد (شکل 63ـ.)1
ب) با توجه به زاویه (ش��یب) خط مورب ،شابلون مخصوص
برش خطوط مورب را آماده کنید (شکل .)1�63

واحد کار اول :توانايي برشكاري با ماشين ارهنواري

گزارش معايب احتمالي ضمن كار به مربي مربوطه

شكل 63ـ 1ـ شابلون مورب.

مورد اول
شرح عيب

انتهاي دندانهی تيغه اره ترك ميخورد.
ج) گونيا را به اندازهی الزم باز کنید.

داليل

توجه :اندازهی شابلون را نيز در نظر داشته باشيد (شکل 64ـ.)1

الف)دندانهبيشازاندازهیمجازچپوراستشده(شكل66ـ.)1

شگل 66ـ 1ـ نحوهی صحيح و غلط چپ و راست دندانه.

شكل 64ـ 1

ب) فاصلهی دندانه ،كم يا زياد است (شكل 67ـ.)1

د) در حالي كه چوب را به ش��ابلون تكيه دادهايد (البته طرف
گونيا شدهی چوب به ش��ابلون بايد تكيه كند) ،هر دو را به گونيا
تكي��ه داده و به طرف اره پیش ببرید (ش��كل 65ـ  .)1در صورت
صحت عمل ،چوب ،تحت زاويه و ش��يب دلخواه به درستی برش
خواهد خورد.
شكل 67ـ 1ـ فاصله (گام) دندانهها کم و زیاد شده است.

ج) انتهاي دندانه ،تيز ساييده شده است (شكل 68ـ .)1
د) خ��ط نوك دندانه مس��تقيم نيس��ت و بعض��ي از داندانهها
كوتاهتر هستند.

شكل 65ـ  -1برش قطعه چوب با هدایت شابلون.

شكل 68ـ 1ـ فرمهای مختلف تيز شدن ته دندانه.
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ه�) فلکههاي اره بیش از حد محکم شده و کشیدگي اره زیاد
فلکههاي اره بیش از حد محکم شده و کشیدگي اره زیاد
ه�)است.
هـ) فلكههاي اره بيش از حد محكم شده و كشيدگي اره زياد
است.
است.و) بلبرینگ پش��ت تیغه دس��تگاه هدای��ت اره ،عقبتر از حد
است.پش��ت تیغه دس��تگاه هدای��ت اره ،عقبتر از حد
بلبرینگ
و)
بلبرينگ پشــت تيغه دســتگاه هدايــت اره ،عقبتر از حد
الزمو)
الزم است.
الزم است.
راه برطرف كردن
راه برطرف كردن
برطرف كردن
راه
خ��ارج کرده و به اندازهی حداکثر نصف ارتفاع
الف) اره را

اندازهی حداکثر نصف ارتفاع
کرده و به
خ��ارج
اره را
الف)
راست
چپ
دندانه،
کنید.راســت آن را اصالح كنيد
اصالحچپ و
خارج راكرده و
اره ورا
الف)
دندانه ،چپ و راست را اصالح کنید.
تیغه).
اصالحو به
ارتفاعرادندانه
اندازهی
ی
ضخامتفاصله
نصفارهی با
عرضاز تیغه
کرده یا
نصفدندانه
فاصلهی
(به ب)
کنید.کرده یا از تیغه ارهی با فاصلهی
اصالح
را
دندانه
ی
فاصله
ب)
بزرگهتر
دندانه
ب) فاصل
ی دندانه
استفادهرا اصالح كرده يا از تيغه ارهی با فاصلهی
دندانه بزرگتر استفاده کنید.
استفاده بهكنيد.
دندانهج)بزرگ
وسیلهی سوهان سهپهلوی گوشه گرد یا
انتهايتردندانه را
شود.گوشه گرد یا
پهلوی
سوهانتاسه
مخصوص،ی
دندانهیرا بهوسیله
بسایید
انتهايسنباده
ج)سنگ
گردسه
سوهان
انتهاي دندانه را به
وسيلهی
ج)
پهلوی گوشه گرد يا
سنگ سنبادهی مخصوص ،بسایید تا گرد شود.
سوهانگرد
بساييد تا
مخصوص،
دندانهی
د) سنباده
سنگ
شود.اصالح کنید.
سهپهلو
استفاده از
ها را با
د) دندانهها را با استفاده از سوهان سهپهلو اصالح کنید.
استفاده از
فلکهههارا را با
ه�)دندان
د)
سوهان سهپهلو اصالح كنيد.
کنید.
اندکی ُشل
کنید.
ه�) فلکه را اندکی ُشل
اندکی ُش
هـ) فلكه را
كنيد.کنید که فاصلهی آن تا پشت تیغه
طوريلتنظیم
بلبرینگ را
و)
میليرامترطوري تنظیم کنید که فاصلهی آن تا پشت تیغه
و) بلبرینگ
اره 1و) بلبرينگ را
باشد.طوري تنظيم كنيد كه فاصلهی آن تا پشت تيغه
اره  1میليمتر باشد.
اره  1ميليمتر باشد.
مورد دوم
شرحدوم
مورد
عيب
دوم
مورد
شرح عيب
عيباره ترك ميخورد (شكل 69ـ.)1
شرح تیغه
پشت
پشت تیغه اره ترك ميخورد (شكل 69ـ.)1
داليلتيغه اره ترك ميخورد (شكل 69ـ.)1
پشت
داليل
داليل بلبرینگ پشتی دستگاه هدایت اره ،عقبتر از حد الزم
الف)
بلبرینگ پشتی دستگاه هدایت اره ،عقبتر از حد الزم
الف)
است.
الف) بلبرينگ پشتی دستگاه هدايت اره ،عقبتر از حد الزم است.
است.
اره،
تیغه اره،
پشت تيغه
(خط پشت
است (خط
شده است
داده شده
جوش داده
كج جوش
اره ،كج
تیغه اره،
ب) تيغه
ب)
است).كج جوش داده شده است (خط پشت تیغه اره،
ب) تیغه اره،
كاس است).
كاس
كاس است).

شكل 69ـ 1ـ ترك پشت تيغه اره.
شكل69ـ1ـتركپشتتيغهاره.

شكل69ـ1ـتركپشتتيغهاره.

راه برطرف كردن
برطرفكردن
راهبرطرف
راه
كردن

الف) فاصله را طبق اندازهی گفته شده تنظیم کنید.
تنظيمکنید.
شدهتنظیم
گفتهشده
یگفته
اندازههی
فاصلهراراطبق
الف)فاصله
الف)
كنيد.
طبق انداز
ب) تیغ��ه اره را از مح��ل ج��وش بریده و دوب��اره به صورت
دوبــارهبهبهصورت
بريدهوودوب��اره
جــوشبریده
محــلج��وش
مح��ل
تيغــهاره
ب)تیغ��ه
ب)
صورت
ارهرارا
جوشازازدهید.
گونیایي
جوشدهید.
گونياييجوش
گونیایي
دهيد.
مورد سوم
شرحسوم
مورد
سوم
مورد
عيب
شرحعيب
شرح
عيب
تیغه اره در محل جوش ترك ميخورد (شكل 70ـ .)1
70ـ .)1
(شكل 70ـ
خورد (شكل
ترك ممييخورد
جوش ترك
محل جوش
در محل
اره در
تيغه اره
تیغه
.)1
داليل
داليل
داليل
الف) محل جوش ،سخت و شكننده است.
است.
شكننده
سخت
جوش،
محل
الف)
است.
شكننده
سخت وو
جوش،
كاري نشده است.
سوهان
یكنواخت
جوش،
محلمحل
الف) ب)
هماست.
نشده
كاري
یكنواخت
جوش،
محل
ب)
سوهانن
هنگامسوها
يكنواخت
است.
نشده
كاري
افتاده و محل جوش
روي
جوش،
جوش،اره در
محلدو سر
ب) ج)

محلجوش
افتادهوومحل
همافتاده
رويهم
جوش،روي
هنگامجوش،
هنگام
شدهدر
سراره
سر
ج)دو
ج)
جوش
در
اره
دو
است.
برجسته
شدهاست.
برجستهشده
برجسته
است.

شكل70ـ-1تركتيغهارهازمحلجوش.

شكل70ـ-1تركتيغهارهازمحلجوش.
جوش.
شكل 70ـ  -1ترک تیغه اره از محل

راه برطرف كردن
برطرفكردن
راهبرطرف
راه
كردن

ال��ف) تیغه اره را از محل جوش بریده ،و پس از صاف کردن
صافکردن
جوشازصاف
پساز
صحیحوپس
بريده،و
طوربریده،
جوش
دوبارهمحل
اره
تیغه
ال��ف)
كردن
جوش
محل
ارهراراازاز
الــف)
دهید.
آنرا به
تيغهآن،
لبهی
دو
دهید.
جوش
صحیح
طور
به
آنرا
دوباره
آن،
لبههی
دو
ی آن ،دوباره آنرا به طور صحيح جوش دهيد.
دو لب
ب) محل جوش را با استفاده از سوهان یا ماشین سنگ سنباده،
سنگسنباده،
ماشينسنگ
کنید.یاياماشین
سوهان
استفاده
محلجوش
محل
ب)
سوهان
استفادهازاز
جوشرارا
سنباده،
کاری
یکنواختباباسوهان
ب)طور
به
کنید.
کاری
سوهان
یکنواخت
بهبهطور
طور يكنواخت سوهانکاری کنید.
ج) مانند ردیف الف عمل کنید.
عملکنید.
الفعمل
رديفالف
مانندردیف
ج)مانند
ج)
كنيد.

واحد کار اول :توانايي برشكاري با ماشين ارهنواري

مورد چهارم
شرح عيب

تيغ��ه اره ،مس��تقيم ب��رش نميدهد و از مس��ير خ��ود منحرف
ميشود.
داليل

الف) كشش تيغه اره كم است.

ب) چپ و راست تيغه اره يكنواخت نيست.

ج) دندانههای اره روي فلكه حرکت کرده و چپ و راس��ت آن،
يكطرفه شده است.
راه برطرف كردن

الف) فلكهی باال را اندکی باال ببرید تا اره سفت شود.
ب) چپ و راست را اصالح كنيد.
ج) تيغه اره را باز كرده ،چپ و راس��ت را اصالح نمایید و در
هنگام قرار دادن مجدد آن روی فلکهها دقت كنيد كه دندانههاي
اره به اندازهی ارتفاع تيغه ،از لبهی بانداژ بيرون قرار بگيرد.
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ماشینهای سیار و ثابت صنایع چوب

آزمون پاياني 1

1ـ كاربردهای ماشين ارهنواري كدامند؟
		
الف) برش طولي ،عرضي و مورب

ب) برش مورب ،قوسبُري و فارسي

		
ج) برش طولي ،عرضي و قوسبُري

د) برش فارسي ،طولي و مورب

2ـ دستگاه هدايت اره نواری چه نقشي را ايفاء ميكند؟
3ـ دليل ترك خوردن تیغه اره چيست؟
الف) سفتي بيش از حد تيغه

ج) تيز بودن انتهای دندانه اره

ب) چپ و راست زياد

د) هر سه مورد

4ـ انتقال نيرو در ماشين ارهنواري به چه طريق انجام ميشود؟
الف) تسمه

ب) زنجير

ج) چرخ دنده

د) همیشه به صورت مستقیم

5ـ چند نوع حفاظ در ماشين اره نواری وجود دارد؟
6ـ براي بهدست آوردن يك برش صاف ،چه عواملي مؤثر هستند؟
7ـ براي بريدن چوبهاي نازك با ارهنواري ،از  ..............استفاده ميكنند؟
		
الف) چوب كمكي

ب) وسايل حفاظت فردي

ج) اره نواری کوچک		

د) گونیای طولی

واحد کار دوم :توانايي تعويض و تنظيم تيغه ماشين ارهنواري

توانايي تعويض و تنظيم تيغه
ماشين ارهنواري
واحد كار دوم
فراگير پس از آموزش اين واحد کار ،قادر خواهد بود:
انواع تيغه ارهنواري را از نظر فرم دندانهها توضيح دهد.
انواع تيغه اره را از نظر جنس توضيح دهد.
تيغهی ماشين ارهنواري را طبق اصول تنظيم كند.
تيغهی ماشين ارهنواري را طبق اصول تعويض كند.
اصول ايمني را ضمن تعويض و تنظيم تيغه رعايت نماید.
تيغهی ماشين ارهنواری را از محل خود خارج كند.
تيغهی ماشين ارهنواری را طبق اصول خود نصب كند.
ماشين را پس از نصب و تنظيم تيغه اره ،راهاندازي كند.

ساعت آموزش

نظري عملي جمع
2
1
1
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واحد کار دوم :توانايي تعويض و تنظيم تيغه ماشين ارهنواري

پيشآزمون 2

1ـ آیا میدانید كه در شكل زير ،فرد ماشینکار مشغول چه كاري است؟

2ـ آیا به نظر شما ،برش انواع چوبهای نرم و سخت با یک نوع اره ،مناسب است؟
3ـ چند نوع تیغه اره (دستی یا ماشینی) از نظر فرم دندانه میشناسید؟ نام ببرید.
4ـ آیا میدانید که مقدار چپ و راست در تیغه اره نواری چقدر است؟
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ماشینهای سیار و ثابت صنایع چوب

1ـ 2ـ تيغهی ماشين ارهنواري و انواع آن
تیغــه ارههــا را با توجــه به تنــوع گونههاي چوبــي داخلي و
وارداتي ،و همچنین تفاوت زياد بين نرمي و سختي آنها ،میتوان
از نظر فرم ،گام دندانه و جنس ،به چند گروه تقسيمبندي نمود.

1ـ 1ـ 2ـ انواع تيغه از نظر فرم دندانه

تنوع در فــرم دندانهی تيغه اره ،براي فراهم کردن شــرايطي
اســت كه تيغه اره بتوانــد بهراحتي انواع چوبهــا را برش دهد.
گونهی چــوب در تعيين فرم دندانه بســیار مؤثر اســت؛ در واقع
براي برش چوبهاي سخت ،از دندانهی به فرم  NUكه مشخص
كنندهی دندانهی منقطع ميباشــد ،و بــراي برش چوبهاي نرم،
از دندانــهی به فرم  NVاســتفاده ميگردد كه مشــخص كنندهی
دندانههاي پشت ســرهم ميباشد .فرمهاي ديگری كه براي برش
چوبهاي بين نرم و ســخت مناسب هســتند ،در شكل 1ـ  2نشان
داده شده است.
براي کاهش ســطح درگيري تيغه اره با چوب ،دندانهی تيغه
اره را به چپ و راســت خم ميكنند؛ كه اين عمل ،باعث ازدياد
ضخامت تيغه اره در محل دندانهها شــده و حركت روان و بدون
اصطكاك تمام سطح تيغه اره در چوب را فراهم ميآورد.
مقــدار چپ و راســت تيغه اره ،بــه نرمي و ســختي و مقدار
رطوبت چوب بستگي دارد؛ به عبارت دیگر ،براي چوبهاي نرم
و مرطوب ،مقدار چپ و راســت زياد و براي چوبهاي ســخت
و خشــك ،مقدار آن بايد كم باشد .زاويهی دندانه نيز با توجه به
نرمي و سختي چوب ساخته ميشود.

زاويهی دندانههاي اره نواري ،براســاس استاندارد به شرح
زير ميباشد:
برای چوبهای نرم

برای چوبهای سخت و خشن

زاویهیدندانه= 54˚←λ


˚ 42

زاویهیپوشال= 02˚←β

زاویهیبرش=( 02˚←δ=)α+β

زاویهیکل=( 02˚ ←R=)α+β+λ


˚ 02
˚ 02

تيغه ،يكي از قســمتهاي مهم اره نواري است كه كنترل
دندانههاي آن ،قبل از شروع به كار و تيز کردن به موقع آن ،از
بروز حوادث جلوگيري كــرده و باعث افزايش طول عمر اره
ميشــود .استفاده از تيغه اره با دندانههاي مناسب جهت برش
چوبهاي مختلف ،از جمله نكات مهمي اســت كه در هنگام
كار بايد رعايت كرد ،زیــرا نتایج مطلوب زير را در برخواهد
داشت:
1ـ سطح برش خوب

2ـ افزايش طول عمر تيغه
3ـ افزايش راندمان كار
4ـ كاهش سر و صدا
5ـ جلوگيري از حوادث
6ـ افزايش فاصلهی تيز كردن اره
2ـ 2ـ اصول ايمني ضمن تعويض و تنظيم تيغه و
رعايت آن

فراگير بايد لباس كار مناسب به تن داشته باشد.
قبل از روشــن كردن ماشين ،باید از مقدار كشش تيغه در
حد مطلوب اطمينان حاصل شود (شکل 2ـ.)2
شكل 1ـ 2ـ فرم و گامهای مختلف در دندانه اره.

نوك دندانهها ،مستقیما با دست لمس نشود.

43


 

ارهنواريÉYÂ¿
ماشين
توانايي تعويض و تنظيم تيغه
:واحد کار دوم
ÃY¾ÌZ»Ä¤ÌeºÌÀeÁËÂ
eÊËZ¿YÂe¹Á{Z¯|uYÁ
ÉYÂ¿
ÃY¾ÌZ»Ä¤ÌeºÌÀeÁËÂ
eÊËZ¿YÂe¹Á{Z¯|uYÁ
ÉYÂ¿
ÃY¾ÌZ»Ä¤ÌeºÌÀeÁËÂ
eÊËZ¿YÂe¹Á{Z¯|uYÁ

ÃYÄ°¸§¾ÌËZaÁÓZ]ÊËZn]Zm½Z»§//¶°
ÃYÄ°¸§¾ÌËZaÁÓZ]ÊËZn]Zm½Z»§//¶°
ÃYÄ°¸§¾ÌËZaÁÓZ]ÊËZn]Zm½Z»§//¶°
.ـ فرمان جابجايي (باال و پايين) فلكه اره2 ـ3 شكل

/¶°{ÂZ],Ä¤ÌeÁÄ°¸§ÉÁÉZÅ
.)2ـ4  باز شود (شکل،ظهاي روي فلكه و تيغهZ¨u/
حفا
/¶°{ÂZ],Ä¤ÌeÁÄ°¸§ÉÁÉZÅ
/¶°{ÂZ],Ä¤ÌeÁÄ°¸§ÉÁÉZÅ
Z¨u/
Z¨u/

Ä¤ÌeÁÄ°¸§ÉÁÕÃ|Z]Z¨u//¶°
.تيغه
روي فلكه و
یÃ|هZ]Z¨u//¶°
ـ حفاظ باز شد2 ـ4 شكل
Ä¤ÌeÁÄ°¸§ÉÁÕ
Ä¤ÌeÁÄ°¸§ÉÁÕ
Ã|Z]Z¨u//¶°

.)2ـ5 تيغه از روی فلکهها خارج شود (شکل
/¶°{ÂkZyZÅÄ°¸§ÕÁYÄ¤Ìe/
Ä°¸§ÕÁYÄ¤Ìe/
Ä°¸§ÕÁYÄ¤Ìe/
را از فلکهی/¶°{ÂkZyZÅ
 اره/¶°{ÂkZyZÅ
 ابتدا باید تیغه،کردن تیغه
خارج
 هنگام:توجه
ÕÄ°¸§YYÃYÄ¤Ìe|ËZ]Y|f]Y,Ä¤Ìe½{¯kZy¹Z´ÀÅÄmÂe
.از فلکهی باالیی خارج نمودÄmÂe
 و بعد،پایینی
ÕÄ°¸§YYÃYÄ¤Ìe|ËZ]Y|f]Y,Ä¤Ìe½{¯kZy¹Z´ÀÅ
ÕÄ°¸§YYÃYÄ¤Ìe|ËZ]Y|f]Y,Ä¤Ìe½{¯kZy¹Z´ÀÅ
{Â¼¿kZyÖËÓZ]ÕÄ°¸§Y| ÄmÂe
]Á,ÖÀÌËZa
{Â¼¿kZyÖËÓZ]Õ
Ä°¸§Y|
]Á,ÖÀÌËZa
{Â¼¿kZyÖËÓZ]Õ
Ä°¸§Y|
]Á,ÖÀÌËZa

.ـ خارج كردن تيغه اره از روي فلكهها2 ـ5 شكل
ZÅÄ°¸§ÉÁYÃYÄ¤Ìe½{¯kZy//¶°
،صحيح میباشد
باید يك تيغهی تيز كه داراي چپ و راست
ZÅÄ°¸§ÉÁYÃYÄ¤Ìe½{¯kZy//¶°
ZÅÄ°¸§ÉÁYÃYÄ¤Ìe½{¯kZy//¶°

.متناسب با نوع كار و جنس چوب انتخاب کرد
,|Z]Ö»tÌvdYÁ`qÉYY{Ä¯ÌeÕÄ¤Ìe®Ë|ËZ]/
,|Z]
,|Z]
Ö»tÌvdYÁ`qÉYY{Ä¯ÌeÕ
Ö»tÌvdYÁ`qÉYY{Ä¯ÌeÕ
Ä¤Ìe®Ë|ËZ]
Ä¤Ìe®Ë|ËZ]
/ /

|ÌÀ¯µfÀ¯YÃYÄ¤Ìe\ZÀ»¯,d{®¼¯Ä]//¶°
|ÌÀ¯µfÀ¯YÃYÄ¤Ìe\ZÀ»¯,d{®¼¯Ä]//¶°
|ÌÀ¯µfÀ¯YÃYÄ¤Ìe\ZÀ»¯,d{®¼¯Ä]//¶°
. کشش مناسب تیغه اره را کنترل کنید،ـ به کمک دست2 ـ2 شكل

ÃËÁÄ],½M½{¯ºÌÀeY,dY¾Á¾ÌZ»Ä¯Ê»Z´ÀÅ/
ÃËÁÄ],½M½{¯ºÌÀeY,dY¾Á¾ÌZ»Ä¯Ê»Z´ÀÅ/
ÃËÁÄ],½M½{¯ºÌÀeY,dY¾Á¾ÌZ»Ä¯Ê»Z´ÀÅ/
 به ويژه،{ تنظيم كردن آنÂÉY{{ÂyÃ|ÀÀ¯dËY|ÅÃZ´f{d¼«
 از،هنگامي كه ماش��ين روشن است
{ÂÉY{{ÂyÃ|ÀÀ¯dËY|ÅÃZ´f{d¼«
{ÂÉY{{ÂyÃ|ÀÀ¯dËY|ÅÃZ´f{d¼«
.قسمت دستگاه هدايت كننده خودداري شود
 Z^·Ä]ÃYÄ¤ÌeÄ¯{Â]\YÂ»|ËZ],Ä¤Ìe½{¯¼m¹Z´ÀÅ/
 Z^·Ä]ÃYÄ¤ÌeÄ¯{Â]\YÂ»|ËZ],Ä¤Ìe½{¯¼m¹Z´ÀÅ/
 Z^·Ä]ÃYÄ¤ÌeÄ¯{Â]\YÂ»|ËZ],Ä¤Ìe½{¯¼m¹Z´ÀÅ/
|À°¿Ì³½|]ÉZYZË
 بايد مواظب بود كه تيغه اره به لباس،كردن تيغه
هنگام جمع
|À°¿Ì³½|]ÉZYZË
|À°¿Ì³½|]ÉZYZË
.يا اعضاي بدن گير نكند
Ä]ÃYÕZÅÄ¿Y|¿{Ä//¯{Â//d«{,ÃYÄ¤Ìe\¿//«Â»{/
Ä]ÃYÕZÅ
Ä¿Y|¿{Ä//¯{Â//d«{,ÃYÄ¤Ìe\¿//«Â»{/
Ä]ÃYÕZÅ
Ä¿Y|¿{Ä//¯{Â//d«{,ÃYÄ¤Ìe\¿//«Â»{/
|À°¿{Ây]
ÁZÌ¿Â³ZËZ¨uÉ¸§ÉZÅ
که دندانهه��ای اره به
 دقت ش��ود،اره
 در موق��ع نص��ب تيغهd¼«
|À°¿{Ây]
ÁZÌ¿Â³ZËZ¨uÉ¸§ÉZÅ
d¼«
|À°¿{Ây]
ÁZÌ¿Â³ZËZ¨uÉ¸§ÉZÅ
d¼«
. برخورد نكند...يا گونيا وÃحفاظ
قسمتهاي فلزي
Â¿Ä¯{Âd«{,Ã|//¼mÕ
YÄ¤Ìe½{¯Z]¹Z´ÀÅ/
Â¿Ä¯{Âd«{,Ã|//¼mÕ
ÃYÄ¤Ìe½{¯Z]¹Z´ÀÅ/
Â¿Ä¯{Âd«{,Ã|//¼mÕ
ÃYÄ¤Ìe½{¯Z]¹Z´ÀÅ/
 دقت ش��ود که نوك،|هی جمع ش��دهÀ°¿Y|Ìa
كردن تيغه ارZ¼e¾Ì»Z]ZÅ
 هنگام بازÄ¿Y|¿{
|À°¿Y|ÌaZ¼e¾Ì»Z]ZÅ
Z¼e¾Ì»Z]ZÅ
|À°¿Y|Ìa
Ä¿Y|¿{Ä¿Y|¿{
.تماس پيدا نكند
دندانهها با زمين
d«{Ä]YÄ¤Ìe|ËZ],ÃZ´f//{ÕÁÃYÕ
Ä¤Ìe\¿Y¶//^«/
d«{Ä]YÄ¤Ìe|ËZ],ÃZ´f//{ÕÁÃYÕ
Ä¤Ìe\¿Y¶//^«/
d«{Ä]YÄ¤Ìe|ËZ],ÃZ´f//{ÕÁÃYÕ
ÄÄ¤Ìe\¿Y¶//^«/
¿Y|¿{ÉZÆf¿YÄ¯{¯µfÀ¯
دقتÁ{Âm¶v»ZËÄ¤Ìed//a,ZÅ
 باي��د تيغه را به،ی اره روی دس��تگاه
قبل از نصب تیغه
Á{Âm¶v»ZËÄ¤Ìed//a,ZÅ
Ä¿Y|¿{ÉZÆf¿YÄ¯{¯µfÀ¯
Á{Âm¶v»ZËÄ¤Ìed//a,ZÅ
Ä¿Y|¿{ÉZÆf¿YÄ¯{¯µfÀ¯
e,ÃYÄ¤Ìe
|پش��ت تيغه يا محل جوش دو سرZ]ÄfY|¿Ê³{Ây
،كرد که انتهاي دندانهها
كنترل
|Z]ÄfY|¿Ê³{Ây
e,ÃYÄ¤Ìe
|Z]ÄfY|¿Ê³{Ây
e,ÃYÄ¤Ìe
. تركخوردگي نداشته باشد،تيغه اره

ÉYÂ¿ÃY¾ÌZ»Ä¤ÌeºÌÀeÁËÂ eµÂY//
ÉYÂ¿ÃY¾ÌZ»Ä¤ÌeºÌÀeÁËÂ
eµÂY//
ÉYÂ¿ÃY¾ÌZ»Ä¤ÌeºÌÀeÁËÂ
eµÂY//
ـ اصول تعويض و تنظيم تيغه ماشين اره نواري2 ـ3
|ËZ],[ÂqÀmÁZ¯Â¿Ä//]ÄmÂeZ]Á¹ÁY|»Z¯//iY{
|ËZ],[ÂqÀmÁZ¯Â¿Ä//]ÄmÂeZ]Á¹ÁY|»Z¯//iY{
|ËZ],[ÂqÀmÁZ¯Â¿Ä//]ÄmÂeZ]Á¹ÁY|»Z¯//iY{
eÄ],Z¯¾//ËYÉY]Ä¯{¯[Zzf¿Y\//ZÀ»Õ
 بایدÁËÂ
،جنس چوب
 در اث��ر كار مداوم و با توجه ب��ه نوع كار وÃYÄ¤Ìe
ÁËÂ
eÄ],Z¯¾//ËYÉY]Ä¯{¯[Zzf¿Y\//ZÀ»Õ
ÃYÄ¤Ìe
ÁËÂ
eÄ],Z¯¾//ËYÉY]Ä¯{¯[Zzf¿Y\//ZÀ»Õ
ÃYÄ¤Ìe
µÂYª^|ËZ]¾ËY]ZÀ]-d//YZÌ¿ÉYÂ¿ÃYÄ¤Ìe{|n»º//ÌÀe
تعويض و
 به،تيغه ارهی مناس��ب انتخاب کرد كه براي اي��ن كار
µÂYª^|ËZ]¾ËY]ZÀ]-d//YZÌ¿ÉYÂ¿ÃYÄ¤Ìe{|n»º//ÌÀe
µÂYª^|ËZ]¾ËY]ZÀ]-d//YZÌ¿ÉYÂ¿ÃYÄ¤Ìe{|n»º//ÌÀe
{اره نواري نیاز اس��ت؛ بنابراین بايد طبق اصولÌ³¹Zn¿YZ¯¾ËY,Ë
تنظي��م مجدد تيغه
{Ì³¹Zn¿YZ¯¾ËY,Ë
{Ì³¹Zn¿YZ¯¾ËY,Ë
: اين كار انجام گيرد،زير
dY{¾eÄ]Z¯ Z^·|ËZ]/
dY{¾eÄ]Z¯Z^·|ËZ]/
Z^·|ËZ]/
dY{¾eÄ]Z¯
.باید لباس كار به تن داشت
.{شودÂ«ÂÌ§Y|ËZ]¾ÌZ»©]/
برق ماشين باید از فيوز قطع
{Â«ÂÌ§Y|ËZ]¾ÌZ»©]/
{Â«ÂÌ§Y|ËZ]¾ÌZ»©]/
ب��ا چرخاندن فرمانی ك��ه در زير فلكهی بااليي ماش��ين قرار
Y«¾Ì//Z»ÊËÓZ]ÕÄ°¸§Ë{Ä¯Ö¿Z»§½|//¿ZyqZ]/
ش��ود
آورد تا تيغه آزادÄ°¸§Ë{Ä¯Ö¿Z»§½|//¿ZyqZ]/
پايين
 بای��د فلك��هی باال را آنق��در،دارد
Y«¾Ì//Z»ÊËÓZ]Õ
Ä°¸§Ë{Ä¯Ö¿Z»§½|//¿ZyqZ]/
Y«¾Ì//Z»ÊËÓZ]Õ
{Â//{YMÄ¤ÌeZe{ÁM¾ÌËZa|//¬¿MYÓZ]Õ
Ä.)2ـ3
//°¸§|//ËZ],{Y{
(شکل
{Â//{YMÄ¤ÌeZe{ÁM¾ÌËZa|//¬¿MYÓZ]Õ
Ä//°¸§|//ËZ],{Y{
{Â//{YMÄ¤ÌeZe{ÁM¾ÌËZa|//¬¿MYÓZ]Õ
Ä//°¸§|//ËZ],{Y{
/¶°
/¶°
/¶°
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 44متناسب با نوع کار و جنس چوب انتخاب کرد.

کرد.
انتخاب
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ماشينهای
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� تیغه را ابتدا باید روي فلکهی باال و سپس روي فلکهی پاییني
انتخاب
بايدچوب
جنس
کار
نوع
متناسب
کرد.و ســپس روي فلكهی
ی باال
روي فلكه
(شکلوابتدا
تيغــه را
.)2�6
قراربا داد
6ـ.)2باال و سپس روي فلکهی پاییني
(شکلفلکهی
داد روي
قرار باید
پاييني ابتدا
� تیغه را
قرار داد (شکل .)2�6

� حفاظه��اي روي فلکهها و تیغ��ه در جاي خود قرار گرفته و
محکم شوند.
قرارگرفته و
خودقرار
جايخود
تيغهدردرجاي
ها وتیغ��ه
ها و
رويفلکه
هــايروي
حفاظظه��اي
گرفته
فلكه
�ـ حفا
شوند.
محکم
شوند.
محكم
و

شكل8ـ-2تنظيمدستگاههدايت.
شكل8ـ-2تنظيمدستگاههدايت.
شكل8ـ-2تنظيمدستگاههدايت.
هدایت.
شكل 8ـ  -2تنظیم دستگاه
شكل6ـ2ـنحوههیجاانداختنتيغهاره.
شكل6ـ2ـنحو
یجاانداختنتيغهاره.

شكل 6ـ 2ـ نحوهی جا انداختن تيغه اره.

ماشين،
ی بااليي
فلکهی
ش��ودتاتافلكه
گردانده شود
زیر
� باید
باالیي ماشین،
فلكه گردانده
فلکه
فرمان زیر
باید فرمان
یجاانداختنتيغهاره.
شكل6ـ2ـنحوه
تيغه اره را محكم کند.
تیغه اره را محکم کند.

فلكه،
روي
تيغیهی
چرخانــد تا
دســت
را بابا
زیره
فرمانفلك
� باید� باید
یک
ماشین،
باالیي
فلکه
ش��ودتاتا
گردانده
یك دور
فلکه،
روي
ی
تیغه
چرخاند
فلکهدست
فلکه را
باید
فرمان
(توس��ط(توسط
باالهی باال
تنظيمیفلك
لزوم ،بالزوم،
صورت
محکمدر
بزند.
دور
کند.
تیغه اره
فرمان تنظیم
تنظیمبا فلکه
صورت
بزند.را در
نســبت به
تيغه
توان
تیغهی
یم
فلکه)،
عقب
تنظیــم
فلکه
ی
یكلبه
نس��بت رابه
را
توان
جلوی وفلکه)،
عقب باو
کردن
دور
فلکه،
روي
میتیغه
جلویتا
چرخاند
کردندست
فلکه را
� باید
(.)2�7شکل 7ـ.)2
(شکلنمود
نمود تنظيم
تنظیم فلكه
لبهی
بزند .در صورت لزوم ،با تنظیم فلکهی باال (توس��ط فرمان تنظیم
کردن عقب و جلوی فلکه) ،میتوان تیغه را نس��بت به لبهی فلکه
تنظیم نمود (شکل .)2�7

شكل9ـ2ـموقعيتدستگاههدايتنسبتبهتيغهاره.
شكل9ـ2ـموقعيتدستگاههدايتنسبتبهتيغهاره.

شكل9ـ2ـموقعيتدستگاههدايتنسبتبهتيغهاره.اره.
شكل 9ـ 2ـ موقعیت دستگاه هدایت نسبت به تیغه

عملیات کارگاهي

كارگاهيكردن و تعویض و تنظيم تيغهی ماشين
تمرین :خارج
عمليات
کارگاهي
عملیات
نواري
اره

تمرين :خارج كردن و تعويض و تنظيم تيغهی
تنظیمی ماشين
تنظيمو تيغه
خارج كردن و تعویض و
تمرین:
لوازم مورد نیاز براي تعویض
ابزار و
نواري
ماشين اره
اره نواري
ماشین اره نواري

ماشین
نوارينياز براي تعويض و تنظيم
اره مورد
لوازم
ابزار و
ابزار و لوازم مورد نیاز براي تعویض و تنظیم

یتيغهارهبالبههیفلكهتوسطفرمانمربوطه.
شكل7ـ2ـتنظيملبههیتيغهارهبالب
شكل7ـ2ـتنظيملب
یفلكهتوسطفرمانمربوطه.

شكل 7ـ 2ـ تنظيم لبهی تيغه اره با لبهی فلكه توسط فرمان
مربوطه.

� دس��تگاه هدایت تنظیم شود؛ به طوري که بلبرینگ تا پشت
یتيغهارهبالبه
شكل7ـ2ـتنظيملبه
یفلكهتوسطفرمانمربوطه.تا پشت
شود؛ به طوري كه بلبرينگ
هدايت تنظيم
دستگاه
تیغ��ه  1میليمتر فاصله داش��ته باش��د و بلبرینگه��ا (چوبها)ي
تيغه  1ميليمتر فاصله داشــته باشــد و بلبرينگها (چوبها)ي
پشت(شکل
گرفته تاباشند
در بر
متر ،تیغه
تنظیم میلي
فاصلهی 1
دس��تگاهنیز با
� کناري
بلبرینگ
طوريراکه
شود؛ به
هدایت
نيز بــا فاصلهی  1ميليمتر ،تيغه را در بر گرفته باشــند
كنــاري
 2�8و
.)2�9فاصله داش��ته باش��د و بلبرینگه��ا (چوبها)ي
میليمتر
تیغ��ه 1
(شكل  8ـ 2و  9ـ.)2
کناري نیز با فاصلهی  1میليمتر ،تیغه را در بر گرفته باشند (شکل
 2�8و .)2�9

انواع تیغه
نواري
ماشينارهارهنواري
ماشین
آچارهاي مورد نیاز
تيغه
انواعتیغه
انواع
دستکش
موردنیازنياز
آچارهاي
مورد
آچارهاي
لباس کار
دستكش
دستکش
گریس پمپ
كار
لباسکار
لباس

پمپ
گريسپمپ
گریس

ÉYÂ¿ÃY¾ÌZ»Ä¤ÌeºÌÀeÁËÂ eÊËZ¿YÂe¹Á{Z¯|uYÁ

{¶¼ ·YÂf



نواري
ماشين Ãاره
واحد کار دوم :توانايي تعويض و تنظيم تيغه
¿ÉYÂ
Y¾ÌZ»Ä¤ÌeºÌÀeÁËÂ
45 ¾ÌËZaÕ
Ä°¸§ÉÁYÄ¤ÌeY|//f]Y{eÊËZ¿YÂe¹Á{Z¯|uYÁ
 Ä°¸§ÉÁb//ÁÓZ]Õ

|ÌÀ¯«ÂÌ§YY¾ÌZ»©]¦·Y
{¶¼ ·YÂf
دستورالعمل

ÊËÓZ]ÕÄ°¸§½{]¾ÌËZaÁÓZ]Âz»Õ
[§»Ä°¸§½Z//
|ÌÀ¯«ÂÌ§YY¾ÌZ»©]¦·Y
ZÅÄ°¸§ÕÁYY¿M½YÂf]ÁÃ|¶Ä¤ÌeÄ¯|Ì¿Zyr]Õ|«Ä]Y
الف) برق ماشين را از فيوز قطع كنيد.
[§»ÊËÓZ]ÕÄ°¸§½{]¾ÌËZaÁÓZ]Âz»ÕÄ°¸§½Z//
/¶°{¯Y|m
°¸§ÕÁYY¿M½YÂf]ÁÃ|¶Ä¤ÌeÄ¯|Ì¿Zyr]Õ|«Ä]YهÄی
ب) فرم��ان فلك��هی مخصوص باال و پايي��ن بردن فلك
ZÅ
بچرخانید که تيغه ش��ل شده و بتوان آنرا از
بااليي را به قدری
/¶°{¯Y|m

روی فلکهها جدا کرد (شکل 10ـ.)2

«|ÌÅ{Y
{¾ÌËZaÕÄ°¸§ÉÁb//ÁÓZ]ÕÄ°¸§ÉÁYÄ¤ÌeY|//f]Y
Ä°¸§///Åرا روي فلكهی باال و سپس روي فلكهی پايين
تيغه
د) ابتدا
«|ÌÅ{Y
Ä¤ÌeZe|Ë^]ÓZ]ÄÂ]»½Z»§®¼¯Ä]YÊËÓZ]Õ
قرار دهيد.
{{Âd¨ZÌ¿{Â»|u
Ä¤ÌeZe|Ë^]ÓZ]ÄÂ]»½Z»§®¼¯Ä]YÊËÓZ]ÕÄ°¸§///Å
{{Âd¨ZÌ¿{Â»|u
کم��ک فرمان مربوطه باال ببرید تا
ی Äبااليي را به
هـ) فلكه
¶v»{Ä¤ÌeZe|Ì¿Y{´]d//{Z]Á{|ÀqYÃYÕ
°¸§Á

{Âd]Zi{Âyنياز سفت شود.
تيغه در حد مورد
¶v»{Ä¤ÌeZe|Ì¿Y{´]d//{Z]Á{|ÀqYÃYÕÄ°¸§Á
YÌaÄ¯Ä¿Â´¿Z¼ÅYdËY|ÅÃZ´f{,ZqMÕ
Ä{Âd]Zi{Ây
]¸Ì//ÁÄ
را چند دور با دست بگردانيد تا تيغه در محل
و) فلكهی اره

|ÌÀ¯ºÌÀe,|Äf¨³¾ËY
خود ثابت شود.
]YÌaÄ¯Ä¿Â´¿Z¼ÅYdËY|ÅÃZ´f{,ZqMÕÄ¸Ì//ÁÄ
|ÌÀ¯ºÌÀe,|Äf¨³¾ËY
 |ÌËZ¼¿Ã{Z¨fYÊÀ¼ËYÊÂ³Ysرا همانگونه که پیش
دستگاه هدايت
ز) به وسيلهی آچار،

از این گفته شد ،تنظيم كنيد.

|ÌËZ¼¿Ã{Z¨fYÊÀ¼ËYÊÂ³Ys
»|ÌÀ¯Â»ZyËÁÃ{¯¾ÁY¾ÌZ

ح) از گوشي ايمني استفاده نمایید.
»|ÌÀ¯Â»ZyËÁÃ{¯¾ÁY¾ÌZ
Ä]Ä¯Ê¿Z»§Z]Á,|ÌÀ¯µfÀ¯YÄ¤Ìe,½{¯Z¯µZu{Õ
§¸YÄ°¸§ÕÄ^·YÄ¤ÌeÊ³{½ÁÌ]Y|¬»,|Å{Ê»ÄËÁYÓZ]ÕÄ°
ط) ماشين را روشن كرده و سريع خاموش كنيد.
Ä]Ä¯Ê¿Z»§Z]Á,|ÌÀ¯µfÀ¯YÄ¤Ìe,½{¯Z¯µZu{Õ
¯|ÌËZ¼¿ºÌÀe0Y{|n»YdËY|ÅÃZ´f{ÁµfÀ
§¸YÄ°¸§ÕÄ^·YÄ¤ÌeÊ³{½ÁÌ]Y|¬»,|Å{Ê»ÄËÁYÓZ]ÕÄ°
 |ÌËZ¼¿ºÌÀeبا فرماني كه
كنترل كنيد ،و
ی) در حال کار کردن ،تيغه را
¯0 Y{|n»YdËY|ÅÃZ´f{ÁµfÀ

ÃYÄ¤Ìe½{¯kZyÕÃÂv¿//¶°

شكل 10ـ 2ـ نحوهی خارج كردن تيغه اره.
ÃYÄ¤Ìe½{¯kZyÕÃÂv¿//¶°

کنید
|ÌÀ¯Z//]YZ¯Ä//]Ã{Z//»MÁ//ÌeÕ
Ä//¤Ìe®//Ë¥Ô¯k
تيغ��هی تيز و آم��اده ب��ه كار را باز
ج) كالف ي��ك
 /¶°
11ـ.)2
(شکل
|ÌÀ¯Z//]YZ¯Ä//]Ã{Z//»MÁ//ÌeÕÄ//¤Ìe®//Ë¥Ô¯k
ÕZÅ
¿Y|¿{]dÆmÄ]|ËZ]«YÁ{-{Â¿Z]°]Ä¤Ìe
 /¶°
جهتÄبرش
برعك��س باز نش��ود؛ در واق��ع باید ب��ه
تیغ��ه
{¯d«{¾ÌZ»ÕÁ½|\¿¹Z´ÀÅ{Ä¤Ìe
کرد.
دندانههای تيغه در هنگام نصب شدن روی ماشین دقت
ÕZÅ
Ä¿Y|¿{]dÆmÄ]|ËZ]«YÁ{-{Â¿Z]°]Ä¤Ìe
{¯d«{¾ÌZ»ÕÁ½|\¿¹Z´ÀÅ{Ä¤Ìe

کنید.
شكل 11ـ 2ـ كالف تيغه اره را باز
|ÌÀ¯Z]YÃYÄ¤Ìe¥Ô¯//¶°
|ÌÀ¯Z]YÃYÄ¤Ìe¥Ô¯//¶°

به فلكهی باال زاوي��ه ميدهد ،مقدار بيرونزدگي تيغه از لبهی
فلكه را کنترل و دستگاه هدايت را مجددا ً تنظيم نمایید.
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آزمون پاياني 2

1ـ براي برش چوبهاي سخت ،از چه فرم دندانهای بايد استفاده كرد؟
2ـ مقدار چپ و راست اره براي چوبهاي نرم بيشتر است يا چوبهاي سخت؟
3ـ قبل از راهاندازي ماشين ،چه نكاتي را بايد در نظر داشت؟
4ـ چرا دندانههاي اره بايد از فلكه بيرونتر قرار گيرد؟
5ـ نام قسمتهاي نشان داده شده با فلش را روي شكل بنويسيد.
الف) ....

ب)....

ج) ....
د)....

واحد کار سوم :توانايي سرويس و نگهداري ماشين اره نواري

توانايي سرويس و نگهداري
ماشين اره نواري
واحد كار سوم
فراگير پس از آموزش اين واحد کار ،قادر خواهد بود:
مفهوم سرويس و نگهداري را شرح دهد.
نقاط گريسخور و روغنخور را تشخيص دهد.
نقش تسمه در انتقال نيرو را توضيح دهد.
انواع تسمه را از نظر فرم ،شكل ظاهر و جنس شرح دهد.
مسير اتصال فيوز با الكتروموتور را توضيح دهد.
تيغه اره را طبق اصول جمع كند.
موارد حفاظت و ايمني ضمن سرويس و نگهداري را رعايت كند.
اصول سرويس و نگهداري ماشين اره نواري را توضيح دهد.
ماشين اره را طبق اصول ،روغنكاري و گريسكاري كند.
تسمهها را طبق اصول تعويض كند.
موارد ايمني ضمن سرويس و نگهداري را رعايت كند.

ساعت آموزش

نظري
4

عملي
6

جمع
10
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ÉYÂ¿ÃY¾ÌZ»ÉY{Ä´¿ÁËÁÊËZ¿YÂe¹ÂZ¯|uYÁ

3½Â»M
شآزمون
پيÌa
 .dYÃ|Ã{Y{½Z¿ÕYاست؟
چهÄوسیلهای نشان داده شده
1ـ در شكل زير،
¸ÌÁÄq,Ë¶°{/

.dÌqcZچیست؟
بعضی از قطعات
¯]ÕZکاری
¯Ë³ZËÕZیاگریس
علت¾روغنکاری
آیا میدانید
2ـ
«YÖ
{£Ád¸|Ì¿Y
Ö»ZËM/
دارد یا خیر؟
نیازی¾به روغنکاری
پیدا کردهاید ،به نظر شما آیا
ماشین ارهنواری
3ـ با توجه به آشنایی که با
¯.ÌyZË{Y{ÕZ
£ÁÄ]ÕZÌ¿ZËMZ¼¿Ä],|ËY
¿Ã{¯Y|ÌaÕYÂ
ÃY¾ÌZ»Z]Ä¯ÖËZÀMÄ]ÄmÂeZ]/
¯Ê»¹Zn¿YZ^°Ëc|»|ÀqÅÉZ
دانید
{Ë³|Ì¿Y
Ö»ZËM/
.{Âيشود؟
انجام م
گريسكاري هر چند مدت يكبار
آیا می
4ـ
.|ÌZÀ
Ö»c|«ÁÁÌ¿µZ¬f¿YÕ
¼eÂ¿|Àq/
شناسید؟
قدرت می
نوعÄتسمهی انتقال نیرو و
5ـ چند

{Ö»cÂªË|ÀqÄ]c|«ÁÁÌ¿µZ¬f¿Y|Ì¿Y
Ö»ZËM/
.{Ì³یگیرد؟
صورت م
آیا میدانید انتقال نیرو و قدرت به چند طریق
6ـ



[ÂqËZÀd]ZiÁZÌÕZÅ¾ÌZ»
[ÂqËZÀd]ZiÁZÌÕZÅ
¾ÌZ»
سیار و ثابت صنایع چوب
ماشینهای
[ÂqËZÀd]ZiÁZÌÕZÅ¾ÌZ»






ÉY{Ä´¿ÁËÁ//

[ÂqËZÀd]ZiÁZÌÕZÅ
¾ÌZ»Ä´¿ÁËÁ//
ÉY{

ÓZ]ÕÄ°¸§ÊËZn]ZmÂ¯ÕZ¯Ë³//¶°
ÓZ]ÕÄ°¸§ÊËZn]ZmÂ¯ÕZ¯Ë³//¶°
ÓZ]ÕÄ°¸§ÊËZn]ZmÂ¯ÕZ¯Ë³//¶°

.ـ گریس کاری كشو جابجايي فلكهی باال3 ـ3 شكل

ÁÌ¿µZ¬f¿Y{ZÅ
Ä¼eZ]ÊËZÀM//
ÓZ]ÕÄ°¸§ÊËZn]ZmÂ¯ÕZ¯
Ë³//¶°

ـ آشنايي با تسمهها در انتقال نيرو3 ـ3

ÁÌ¿µZ¬f¿Y{ZÅÄ¼eZ]ÊËZÀM//
¾ËeµÁY|f»Y,Ä¼//ew//qÁÄ¼//e//ÂeÁÌ¿µZ//¬f¿Y
ÁÌ¿µZ¬f¿Y{ZÅÄ¼eZ]ÊËZÀM//
 از متداولترین،انتقال نیرو توس��ط تس��مه و چرخ تس��مه
¾ÌÀr¼ÅÁÖ//f
ÀcÓM¾Ì//Z»\¸£Y{Ä¯d//YÖËZÅÁ
¾Ëe
µÁY|f»Y,Ä¼//ew//qÁÄ¼//e//ÂeÁÌ¿µZ//¬f¿Y
¼eZ]ÊËZÀM//
¾Ëe
µÁY|f»Y,Ä¼//ew//qÁÄ¼//e//ÂeÁÌ¿µZ//¬f¿Y
همچنین
وÁÌ¿µZ¬f¿Y{ZÅ
ماشینآالت صنعتیÄاغلب
روشهایی اس��ت که در
{Y{{ÂmÁ[ÂqËZÀ
¾ÌÀr¼ÅÁÖ//f ÀcÓM¾Ì//Z»\¸£Y{Ä¯d//YÖËZÅ
Á
¾ÌÀr¼ÅÁÖ//f
ÀcÓM¾Ì//Z»\¸£Y{Ä¯d//YÖËZÅ
Á
.صنایع چوب وجود دارد
¾Ëe
µÁY|f»Y,Ä¼//ew//qÁÄ¼//e//ÂeÁÌ¿µZ//¬f¿Y
{Y{{ÂmÁ[ÂqËZÀ
{Y{{ÂmÁ[ÂqËZÀ
¾ÌÀr¼ÅÁÖ//f ÀcÓM¾Ì//Z»\¸£Y{Ä¯d//YÖËZÅ
Á

نيرو
ـ نقش تسمه در انتقال3 ـ3 ـ1
ÁÌ¿µZ¬f¿Y{Ä¼e¬¿///
{Y{{ÂmÁ[ÂqËZÀ
صورت
مس��تقيمÁÌ¿µZ¬f¿Y{Ä¼e¬¿///
طورÁÌ¿µZ¬f¿Y{Ä¼e¬¿///
انتق��ال نيرو به
ماش��ينهایی كه
در
,{Ì³
Ê»cÂºÌ¬f»ÂÄ]
ÁÌ¿µZ¬f¿YÄ¯ÖËZÅ
¾ÌZ»{

نوع
تس��مه نيس��ت كه البته اين
نيازی¾به اس��تفاده از
ÁÁÌ¿µZ¬f¿YÂ¿¾ËYÄf^·YÄ¯d//Ì¿Ä¼//eYÃ{Z¨f//YÄ]ÕZÌ¿
,{Ì³
Ê»cÂºÌ¬f»ÂÄ]
ÁÌ¿µZ¬f¿YÄ¯ÖËZÅ
ÌZ»{،ميگيرد
ÁÌ¿µZ¬f¿Y{Ä¼e¬¿///
,{Ì³Ê»cÂºÌ¬f»ÂÄ]
ÁÌ¿µZ¬f¿YÄ¯ÖËZÅ¾ÌZ»{
ÉZÅ
Ì//Z»{´Ë{,Ã|ÀÀ¯¥»Ä]Ä¯v»Õ
¾دیگر،كننده
ق��درت از قوهی محركه به مصرفÃÂ«Yc|//«
انتقال نیرو و
ÁÁÌ¿µZ¬f¿YÂ¿¾ËYÄf^·YÄ¯d//Ì¿Ä¼//eYÃ{Z¨f//YÄ]ÕZÌ¿
ÁÁÌ¿µZ¬f¿YÂ¿¾ËYÄf^·YÄ¯d//Ì¿Ä¼//eYÃ{Z¨f//YÄ]ÕZÌ¿
,{Ì³
Ê
»cÂºÌ¬f»ÂÄ]

ÁÌ¿

µZ¬f¿YÄ¯ÖËZÅ
¾
ÌZ»{
{Â//Êاره
¼¿Ã|Ë{ÉYÂ//¿ÃY
نیرو¾و
 در انتق��ال.ن��واري دیده نميش��ود
در ماش��ينهاي
ÉZÅÌ£ÂÄ]c|//«ÁÁÌ¿µZ¬f¿Y{
Ì//Z»{´Ë{,Ã|ÀÀ¯¥»Ä]Ä¯v»Õ
ÃÂ«Yc|//«
ÉZÅ
¾
Ì//Z»{´Ë{,Ã|ÀÀ¯¥»Ä]Ä¯v»Õ
ÃÂ«Yc|//«
ÁÁÌ¿µZ¬f¿YÂ¿¾ËYÄf^·YÄ¯d//Ì¿Ä¼//eYÃ{Z¨f//YÄ]ÕZÌ¿
ÉYÂ¿ÃYÉZÅ
¾ÌZ»{
Ê»Ã{Z¨fYÄ¼eY\¸£Y,ºÌ¬f»
 در.استفاده ميشود
{تسمهÂ
اغلب از
،مستقيم
قدرت به طور غير
Ì£ÂÄ]c|//«ÁÁÌ¿µZ¬f¿Y{
{Â//
Ê¼¿Ã|Ë{ÉYÂ//¿ÃY
Ì£ÂÄ]c|//«ÁÁÌ¿µZ¬f¿Y{
{Â//Ê¼¿Ã|Ë{ÉYÂ//¿ÃY
ÉZÅ
Ì//Z»{´Ë{,Ã|ÀÀ¯¥»Ä]Ä¯v»Õ
0ÓÂ¼
Ê·ÁdYÊ§Z¯Ä¼//e
»,ÉÌ»ÁZË®qÂ¯Õ
ًمعمو¾ال
ÉYÂ¿ÃYÉZÅ
¾ÌZ»{
{ÂÊ
»Ã{Z¨fYÄ¼eY\¸£Y,ºÌ¬f»
،روميزي
يا
كوچك
ی
ه
انداز
نواري باÃÂ«Yc|//«
نهاي ارهÃY|¿YZ]
ماش��ي
ÉYÂ¿ÃYÉZÅ
¾
ÌZ»{
{Â
Ê
»Ã{Z¨fYÄ¼eY\¸£Y,ºÌ¬f»
Ì£ÂÄ]c|//«ÁÁÌ¿µZ¬f¿Y{
{Â//
Ê
¼¿Ã|Ë{ÉYÂ//¿ÃY
\//ZÀeÄ]Ä¼//eZËY±]Õ
Y|¿YZ]ÃYÉZÅ
¾Ì//Z»{
Ê·ÁdYÊ§Z¯Ä¼//e
Â¼0 ن
»,ÉÌ»ÁZË®qÂ¯Õ
ÃY|¿YZ]
اره با اندازهی بزرگ0Óهاي
»ماشي,ÉÌ»ÁZË®qÂ¯Õ
درÃولي
كافي اس��ت
تسمه
Ê·ÁdYÊ§Z¯Ä¼//e
ÓÂ¼
ÃY|¿YZ]1
ÉYÂ¿ÃYÉZÅ
¾
ÌZ»{
{Â
Ê
»Ã{Z¨fYÄ¼eY\¸£Y,ºÌ¬f»
{Â»Ä¼ewqÊ·Âa¾ËY]ZÀ]
/¶°//{Â
Ê
»Ã{Z¨f//Y
\//ZÀeÄ]Ä¼//eZËY±]Õ
ÃY|¿YZ]ÃYÉZÅ
Ì//Z»{
 بنابراين.)3 ـ4 استفاده ميشود (شكل
تسمه¾به تناسب
3  يا2 از
\//ZÀeÄ]Ä¼//eZËY±]Õ
ÃY|¿YZ]ÃYÉZÅ
¾Ì//Z»{
0ÓÂ¼ »,ÉÌ»ÁZË®qÂ¯Õ
Ê·ÁdYÊ§Z¯Ä¼//e
Ã
Y|¿YZ]
|ÀqYÃ{Z¨fY
|Z]ZÌÉYY{Ä¼//e{Y|
eÄ]|ËZ]Ì¿Ã{Z¨f//Y
{Â»Ä¼ewqÊ·Âa¾ËY]ZÀ]
Ê»Ã{Z¨f//Y
نيز بايد به تعداد تسمه داراي/¶°//{Â
استفاده
تسمه) مورد
(چرخ
پولي
{Â»Ä¼ewqÊ·Âa¾ËY]ZÀ]
/¶°//{Â
Ê»Ã{Z¨f//Y
\//ZÀeÄ]Ä¼//eZËY±]Õ
Ã
Y|¿YZ]ÃYÉZÅ
¾Ì//Z»{
ÁÌ¿µZ¬f¿Y½Z»|¿YÄ¯{Â//
Ê»hZ],Ä¼e®ËÉZmÄ]Ä¼//e
|ÀqYÃ{Z¨fY
|Z]ZÌÉYY{Ä¼//e{Y|
eÄ]|ËZ]Ì¿Ã{Z¨f//Y
 باعث،يك تسمه
اس��تفاده از چند تس��مه به جاي
.ش��يار باشد
|ÀqYÃ{Z¨fY
|Z]ZÌÉYY{Ä¼//e{Y|
eÄ]|ËZ]Ì¿Ã{Z¨f//Y
{Â»Ä¼ewqÊ·Âa¾ËY]ZÀ]
/¶°//{Â
Ê»Ã{Z¨f//Y
|]ZËËY§Y
ÁÌ¿µZ¬f¿Y½Z»|¿YÄ¯{Â//
Ê
»hZ],Ä¼e®ËÉZmÄ]Ä¼//e
.افزايش يابد
ميشود كه راندمان انتقال نيرو
ÁÌ¿µZ¬f¿Y½Z»|¿YÄ¯{Â//
Ê
»hZ],Ä¼e®ËÉZmÄ]Ä¼//e
|ÀqYÃ{Z¨fY |Z]ZÌÉYY{Ä¼//e{Y| eÄ]|ËZ]Ì¿Ã{Z¨f//Y
|]ZËËY§Y
|]ZËËY§Y
ÁÌ¿µZ¬f¿Y½Z»|¿YÄ¯{Â//Ê»hZ],Ä¼e®ËÉZmÄ]Ä¼//e
|]ZËËY§Y

.تسمه
ـ انتقال نیرو توسط3ـ4 شکل
Ä¼eÂeÁÌ¿µZ¬f¿Y//¶°
Ä¼eÂeÁÌ¿µZ¬f¿Y//¶°
Ä¼eÂeÁÌ¿µZ¬f¿Y//¶°
Ä¼eÂeÁÌ¿µZ¬f¿Y//¶°
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Áf//Ì]ÉÁÃÆ],ÃZ´f//{|Ì¨»¼½{//]ÓZ]ÂÀ»Ä//]
ÉY{Ä´¿ÁËÁ//
ـ سرويس و نگهداري3 ـ1
,ºWY{d^«Y»
ÕÄ //nÌf¿{cÓM¾Ì//Z»Ê¼WY{ÊÅ{ËÁ//
Áf//Ì]ÉÁ
ÃÆ],ÃZ´f//{|Ì¨»¼½{//]ÓZ]ÂÀ»Ä//]
ÉY{Ä´¿ÁËÁ//
Áf//Ì]ÉÁÃÆ],ÃZ´f//{|Ì¨»¼½{//]ÓZ]ÂÀ»Ä//]

|¶WZ«ÉY
Ã
ËÁdÌ¼ÅY¾Ì//Z»ÉY{
Ä´¿ÁËÁ//ÉY]|ËZ]
,ºWY{d^«Y»
Ä //nÌf¿{cÓM
Ì//Z»Ê¼WY{ÊÅ{
ËÁ//
هوري بيش��تر وÕبهر
،عمر¾مفيد دس��تگاه
بردن
منظور باال
به
,ºWY{d^«Y»
Õ
Ä

//nÌf¿{cÓM
¾
Ì//Z»Ê¼WY{ÊÅ{
ËÁ//
Áf//Ì]ÉÁ
Ã
Æ],ÃZ´f//{|Ì¨»¼½{//]ÓZ]ÂÀ»Ä//]
ÉY{
Ä
´¿ÁËÁ//ÉZ¼ÀÅYÕ
Ä
qf§{ÉYY{|ËZ]ÃZ´f//{Å
،)دائم
|¶WZ«ÉY
ÃËÁdÌ¼ÅY¾Ì//Z»ÉY{
Ä´¿ÁËÁ//ÉY]|ËZ]
مراقبت

ی
ه

نتيج
(در
آالت
ن
ماش��ي
دائمي
دهي
س
سروي
 |¶WZ«ÉY
Ä´¿ÁËÁ//ÉY]|ËZ]
,ºWY{d^«Y»
ÕÃÄËÁdÌ¼ÅY¾Ì//Z»ÉY{
//nÌf¿{cÓM
Ì//Z»Ê¼WY{ÊÅ{
ËÁ//
¾
ÌZ»¶¼
·YÂf{Y|ËZ]cÂÀËYÌ£{|//Z]
ÉY{
Ä´¿ÁËÁ//ÉZ¼ÀÅYÕ
Ä¾
qf§{ÉYY{|ËZ]ÃZ´f//{Å
.شدZËÄ]Z»cÓM
قائل
اي
ه
ويژ
اهميت
ماشين
داري
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نگ
و
بايد براي سرويس
ÉY{
Ä
´¿ÁËÁ//ÉZ¼ÀÅYÕ
Ä
qf§{ÉYY{|ËZ]ÃZ´f//{Å
ZËÄ]Z»cÓM
|¶WZ«ÉYÃËÁdÌ¼ÅY¾Ì//Z»ÉY{
Ä´¿ÁËÁ//ÉY]|ËZ]
{¯Ã{Z¨fYÉZ
¾ÌZ»´Ë{cZn¿ZyZ¯
¾ÌZ»¶¼
·YÂf{Y|ËZ]cÂÀËYÌ£{|//Z]
داري
سرويس و نگه
راهنماي
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¾
ÌZ»¶¼
·YÂf{Y|ËZ]cÂÀËYÌ£{|//Z]
ZËÄ]Z»cÓM
ÉY{Ä´¿ÁËÁ//ÉZ¼ÀÅYÕ
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Ë³Z¬¿//
ZËÄ]Z»cÓM¾ÌZ»¶¼
·YÂf{Y|ËZ]cÂÀËYÌ£{|//Z]
.يا كارخانجات ديگر ماشينسازي استفاده كرد
{¯Ã{Z¨fYÉZ
¾ÌZ»´Ë{cZn¿ZyZ¯
Ây
¾£ÁÁÂy
Ë³Z¬¿//
ÕÄ¸Ì»Á,/¶°//¾ÌËZaÁÓZ//]ÉZ//Å
Ä°¸§ÉZ//Å½Z«ZeZË
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ـ2
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Ä°¸§ÉZ//Å
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Ë³Z¬¿//
ÕÄ¸Ì»Á,/¶°//¾ÌËZaÁÓZ//]ÉZ//Å
Ä°¸§ÉZ//Å½Z«ZeZË
{ÂÉZ¯Ë³|ËZ]Ä¯dYÖËZÅ
d¼«¾ËeºÆ»Y
|Å{Äf¨³Z¿
Ê»d¯u¾ÌËZaÁÓZ]¥Ä]YÊËÓZ]Õ
Ä°¸§Ä¯p//ÌaZ»
|Å{
Ê
»d¯u¾ÌËZaÁÓZ]¥Ä]YÊËÓZ]Õ
Ä°¸§Ä¯p//ÌaZ»
ی
ه
ميل
و
،)3
ـ1
(ش��كل
پايين
و
باال
هاي
ه
فلك
ه��اي
ياتاقا½ن
Õ
Ä¸Ì»Á,/¶°//¾ÌËZaÁÓZ//]ÉZ//Å
Ä°¸§ÉZ//Å
Z«ZeZË
ÉY]Ì¿/¶°//dËY|ÅÃZ´f//{ÉZÅ
²ÀË^¸]Ä¯|//¿Z¼¿
Äf¨³Z¿
{ÂÉZ¯Ë³|ËZ]Ä¯dYÖËZÅ
d¼«¾Ëe
ºÆ»Y
Äf¨³Z¿
{ÂÉZ¯

Ë³|ËZ]Ä¯dYÖËZÅ
d
¼«¾Ëe
ºÆ»Y
حركت
پايين
و
ب��اال
طرف
به
را
باالي��ي
ی
ه
فلك
ك��ه
مارپي��چ
|Å{
Ê
»d¯u¾ÌËZaÁÓZ]¥Ä]YÊËÓZ]Õ
Ä
°¸§Ä¯p//ÌaZ»
Z^°Ëd«Á|//ÀqÅ|ËZ],ZÅÄ¼qZ//Z°//YYÉ//Ì³Â¸m
ÉY]Ì¿/¶°//dËY|ÅÃZ´f//{ÉZÅ
²ÀË^¸]Ä¯|//¿Z¼¿
ÉY]Ì¿/¶°//dËY|ÅÃZ´f//{ÉZÅ
گريسكاري
 بايد
 کهË³|ËZ]Ä¯dYÖËZÅ
هایی است
ترین قس��مت
م²
 مهÀË^¸]Ä¯|//¿Z¼¿
دهد از
ي
 مË³
Äf¨³Z¿
{ÂÉZ¯
d|¿Â//ÉZ¯
¼«¾Ëe
ºÆ»Y
d¯u½MÉÁÊËÓZ]Õ
Ä°¸§Ä¯ÊËÂ¯
Z^°Ëd«Á|//ÀqÅ|ËZ],ZÅ
Ä¼qZ//Z°//YYÉ//Ì³Â¸m
Z^°Ëd«Á|//ÀqÅ|ËZ],ZÅ
Ä
¼qZ//Z°//YYÉ//Ì³Â¸m
ـ2 دستگاه هدايت (شكل
نماند که بلبرينگهاي
 ناگفته.ش��ود
ÉY]Ì¿/¶°//dËY|ÅÃZ´f//{ÉZÅ
²¾ÀË^¸]Ä¯|//¿Z¼¿
 /¶°{Y{ÉZ¯
£ÁÄ]ZÌ¿,|À¯
d¯u½MÉÁÊËÓZ]Õ
Ä°¸§Ä¯ÊËÂ¯ |¿Â//ÉZ¯
Ë³ Ê»
d¯u½MÉÁÊËÓZ]Õ
Ä
°¸§Ä¯ÊËÂ¯
|¿Â//ÉZ¯
Ë³
س��اچمهها بايد هر چند
اصطكاك
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)3
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¾£ÁÄ]ZÌ¿,|À¯
»
 /¶°{Y{ÉZ¯
¾£ÁÄ]ZÌ¿,|À¯
d¯u½MÉÁÊËÓZ]Õ
Ä°¸§Ä¯ÊËÂ¯
|¿Â//ÉZ¯
Ë³ Ê»
كش��ويي كه فلكهی بااليي
.گريسكاري ش��وند
يكبار
وقت
/¶°{Y{ÉZ¯
¾£ÁÄ]ZÌ¿,|À¯
Ê»
.)3 ـ3 روغنكاري دارد (شكل
 نياز به،ميكند
روي آن حركت

ÃYÄ°¸§½Z«ZeZËÉZ¯Ë³//¶°
ÃYÄ°¸§½Z«ZeZËÉZ¯Ë³//¶°
ÃYÄ°¸§½Z«ZeZËÉZ¯Ë³//¶°

.ـ گريسكاري ياتاقان فلكه اره3 ـ1 شكل
ÃYÄ°¸§½Z«ZeZËÉZ¯Ë³//¶°

ÃYÄ¤Ìe²ÀË^¸]ÉZ¯Ë³//¶°

.ـ گريسكاري بلبرينگ تيغه اره3 ـ2 شكل

ÃYÄ¤Ìe²ÀË^¸]ÉZ¯Ë³//¶°
ÃYÄ¤Ìe²ÀË^¸]ÉZ¯Ë³//¶°
ÃYÄ¤Ìe²ÀË^¸]ÉZ¯Ë³//¶°

واحد کار سوم :توانايي سرويس و نگهداري ماشين اره نواري

2ـ3ـ3ـانواعتسمهازنظرشكلظاهری،ابعادوجنسآن
تسمهها از نظر شکل ظاهر ،به سه دسته تقسيم ميشوند:
الف) تسمههاي تخت :روي بعضي از ماشينهاي قديمي
مشاهده ميشود ،اما به دليل داشتن معايب زياد از جمله :سختي
تعويض ،نحوهی اتصال دو سر تسمه و ...امروزه استفاده از اين
نوع تسمه ،متداول نميباشد.
ب) تسمههاي ذوزنقهاي :داراي مقطع ذوزنقهايشكل
بوده و جايگزين تسمههاي تخت شدهاند .اين نوع تسمهها،
روي پوليهايي قرار ميگيرند كه داراي شیارهایی مانند
خود تسمه ،یعنی ذوزنقهایشکل هستند .اين تسمهها عالوه بر
نداشتن معايب تسمههاي تخت ،راندمان انتقال نيروي بيشتري
نيز دارند .جنس تسمههاي تخت ،معموالً از چرم طبيعي است
ولي جنس تسمههاي ذوزنقهاي از الستيك بوده و مانند
الستيك اتومبيل ،داراي الياف نخی هستند كه نخها استحكام
تسمه را تضمين مينمايند.
ج) تسمههای گرد :مقطع دایرهای داشته و به خاطر فرم
خاصشان ،توانایی انتقال نیرو و قدرت باالیی ندارند؛ بنابراین
در دستگاههای کوچک و با انتقال نیروی ضعیف مورد استفاده
قرار میگیرند .در شکل 5ـ 3نمونههایی از تسمههای با مقاطع
مختلف نشان داده شده است.

شكل 5ـ 3ـ نمونههاي مختلف تسمه.

3ـ 3ـ 3ـ انواع تسمه از نظر اندازه و ابعاد
عرض تســمههاي تخت ،معموالً حدود  5سانتيمتر است
ولي تســمههاي ذوزنقــهاي ،داراي عرض كمتری میباشــند.
تســمههای ذوزنقهای عمل انتقال نيرو را بهتر انجام ميدهند و
برخالف تســمههاي تخت به صورت آماده در بازار به فروش
ميرســند؛ یعنی براي خريد و تهيهی آنها كافي است اندازهی
تسمه (طول و ضخامت) را به فروشنده اعالم كرد ،در حالیکه
تســمههاي تخت را مصرف كننده ،خود بايد به اندازهی الزم
بريده و دو ســر آنرا بهوسيلهی اتصال فلزي به هم متصل كند؛
که اين اتصال فلزي ،هنگام كار ،در اثر برخورد به پولي ،توليد
سر و صدا ميكند.

4ـ 3ـ مسير اتصال فيوز با الكتروموتور
به طور معمول در كارگاه ،از برق سه فاز  380ولت استفاده
شده و براي تضمين ايمني و جلوگيري از آتشسوزي ،هر فاز
از يك فيوز عبور كرده و بين ماشــينها تقسيم ميشود .براي
هر ماشين نيز يك فيوز اختصاصي يا كنتاكتور وجود دارد كه
در صورت نياز ،برق هر ماشــين به طور جداگانه قطع و وصل
میشود (شــكل   6ـ .)3در هنگام سرويس ،نگهداري ،تنظيم و
تعمير ماشــين بايد فيوز ماشــين قطع شــود تا از بروز خطرات
جلوگیری به عمل آید.

شكل 6ـ 3ـ تابلوي برق توزيع داخلي ،فيوزها و كليد قطع و وصل
مربوطه.
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5ـ 3ـ اصول جمع كردن تيغه اره نواري
تيغ��هی اره ن��واري ،به ويژه ب��رای ماش��ينهاي اره با قطر
فلك��هی بزرگ ،فضاي زيادي را اش��غال ميكن��د و از طرفي
معموالً عالوه بر يك تيغه كه روي ماش��ين نصب ش��ده ،چند
تيغه نيز بايد هميش��ه به عنوان يدك ،تيز و آماده به كار وجود
داشته باشد .تمام اين تيغهها فضايي را اشغال ميكنند که براي
صرفهجويي در استفاده از فضا و همچنين جلوگيري از آسيب
دي��دن تيغهها در برخورد با يكديگ��ر ،آنها را طبق اصولي كه
ش��رح داده خواهد ش��د جمع ك��رده و به ص��ورت حلقههاي
كوچكت ِر درهم در ميآورند تا در موارد لزوم ،آنها را باز ،و
مورد استفاده قرار دهند.

ب��رای جمع کردن اره به صورت  5حلقه ،کافی اس��ت که
ابتدا طبق شکل 7ـ ،3تیغه را  3حلقه کرده و سپس مطابق شکل
8ـ ،3حلقهی نوار اره را در دست گرفته و عملیات جمع کردن
را (مانند  3حلقه) تکرار کرد.
توج�ه :تیغ��هی ارههای مربوط ب��ه ماش��ین  80و  100را
میت��وان به ص��ورت  5حلقه جمع ک��رد ،ولی جم��ع کردن
تیغههای مربوط به ماش��ینهای کوچکتر ،به صورت همان 3
حلقه کافی است.

ب��راي جمع كردن تيغه ،چن��د روش وجود دارد كه روش
سادهی آن در شکل 7ـ 3نشان داده شده است؛ فقط ،در هنگام
جمع كردن تيغه ،اصول زير را رعايت نمایید:
هن��گام جمع كردن تيغه ،بايد مراقب ب��ود كه دندانههاي
تيغه آسيب ندیده ،و تيزي و چپ و راستیِ آنها از بين نرود.
هنگام جمع كردن تيغه ،دقت ش��ود ك��ه دندانههای اره با
لباس كار برخورد نكند.

هنگام جمع كردن تيغه ،طوري عمل شود كه نوك دندانه
ب��ا اعضاي بدن برخورد نكرده و عمل جمع كردن تيغه ،كام ً
ال
كنترل شده باشد.

شكل 8ـ 3ـ تبديل کردن تيغه اره از  3حلقه به  5حلقه.

6ـ 3ـ اصول موارد حفاظت و ايمني ضمن
سرويس و نگهداري
برق ماشين از فيوز قطع شود.
هنگام تعويض تس��مه ،بايد مراقب بود تا دست بين تسمه
و پولي قرار نگيرد.
ـ برای جا زدن راحتتر و درست تسمه در چرخ تسمهها،
باید ابتدا تس��مه را روی چرخ تسمهی کوچک و سپس روی
چرخ تسمهی بزرگ جا انداخت (شکل 9ـ.)3

شكل 7ـ 3ـ چگونگی جمع کردن تیغهی اره و تبدیل آن به  3حلقه.

شكل 9ـ 3ـ چگونگی تعويض تسمه.

{ÃY¾ÌZ»ÉY
Ä´¿ÁËÁÊËZ¿YÂe¹ÂZ¯|uYÁ
¿ÉYÂره نواري
ماشين ا
سرويس و نگهداري
واحد کار سوم :توانايي



Z],¹Á·cÂ{ÁÃ|//µfÀ¯ÂyË³ÉZÅd¼//«/
ÃZ¯Ä¼Ì¿,Á½ZËZa{,ÉY{Ä´¿ÁËÁcZÌ¸¼Är¿ZÀq/
ÉYÂ¿ÃY¾ÌZ»ÉY{Ä´¿ÁËÁÊËZ¿YÂe¹ÂZ¯|uYÁ

كنترل شده و در صورت لزوم ،با
سخور
Ë³,`¼aË³گري
قسمتهاي
»ÁÄ¯É{Y§YÄ]/¶°ÕÂ¸]Ze|À¿Z»ÊËÂ¸]Ze¾fÂ¿Z],|¿Zروز،
چنانچ��ه عمليات س��رويس و نگ��هداري ،در پايان
¯{ÂÉZ
|«{ÂÃ{Y{¹ÓY|Å,|ÀÀ¯Z¯¾ÌZ»Z]dYY
گريسكاري شود.
¯ÃZبه گريس
ش��کل¿10Ä¼Ìـ3
تابلوييÄمانند تابلوی
] نيمهكاره ماند ،با نوش��تن
Z],¹Á·cÂ{ÁÃ|//µfÀ¯Ây
پمپË³ÉZÅd،
¼//«/
{,Á½ZËZa{,ÉY
´¿ÁËÁcZÌ¸¼Är¿ZÀq/
{ÁÃ|//µfÀ¯|ËZ]ÃYd//ËY|ÅÃZ´f//{ÉZ//Å
²
ÀË^¸]/

الزم
افرادي كه روز بعد قرار است با ماشين كار كنند ،هشدار
»ÁÄ¯É{Y§YÄ]/¶°ÕÂ¸]Ze|À¿Z»ÊËÂ¸]Ze¾fÂ¿Z],|¿Z
داده شود.
|«{ÂÃ{Y{¹ÓY|Å,|ÀÀ¯Z¯¾ÌZ»Z]dYY
]

¯{ÂÉZ
Ë³,`¼aË³
/¶°|¿ÂËÂباید كنترل ش��ده و در
هدايت اره
دس��تگاه
e¹Á·cÂهاي
بلبرينگ
لزوم²تعويض شوند (شکل 12ـ.)3
صورت
{ÁÃ|//µfÀ¯|ËZ]ÃYd//ËY|ÅÃZ´f//{ÉZ//Å
ÀË^¸]/
/¶°|¿ÂËÂ e¹Á·cÂ

É| ]½Y]Z¯ÉY]¹ÓÉZÅY|ÅËZ¼¿Ö´¿Â´q//¶°
براي كاربران |É
]½Y]Z¯ÉY]¹ÓÉZÅY|ÅËZ¼¿Ö´¿Â´q//¶°
بعدي.
شكل 10ـ 3ـ چگونگی نمايش هشدارهاي الزم

ÉYÂ¿ÃY¾ÌZ»ÉY{Ä´¿ÁËÁµÂY//
7ـ 3ـ اصول سرويس و نگهداري ماشين اره نواري

ÃËÁÄ//]¾Ì//Z»ÉZÅdÄ¼//«Õ
ÄÌ¸¯,Z¯½Z//ËZaY//a/
{ÉYÂ¿ÃY¾ÌZ»ÉY
´¿ÁËÁµÂY//
ÉYÂÅY,Z¯¾ËYÉY]-/ÕZÅويژه
كار ،كليهی قس��متهاي ماش��ين به
پ��س از پای��ان
¶°{ÂÌ¼eÂeÂ»Áf°·Y
ÃËÁÄ//]¾Ì//Z»ÉZÅ
d
¼//«Õ
Ä
Ì¸¯,Z¯½Z//ËZaY//a/
(ش��کلهای 11ـ)3؛ براي اين كار ،از
الكتروموتور تميز ش��ود
§{{{³Ã{Z¨fYYÂÅÂb¼¯Ã
ÉYÂÅY,Z¯¾ËYÉY]-/ÕZÅ¶°{ÂÌ¼eÂeÂ»Áf°·Y
هواي فشرده (كمپرسور هوا) استفاده گردد.
§{{{³Ã{Z¨fYYÂÅÂb¼¯Ã

تیغه.
شكل 12ـ 3ـ کنترل دستگاه هدایت
Ä¤ÌedËY|ÅÃZ´f{µfÀ¯//¶°

حركت عمودي
قسمت كشويي كه فلكهی بااليي روي آن
Ä¤ÌedËY|ÅÃZ´f{µfÀ¯//¶°
É{Â¼d¯u½MÉÁÊËÓZ]Õ
Ä°¸§Ä¯ÊËÂ¯d¼«/
در صورت لزوم روغنكاري ش��ود.
دارد ،باید كنترل ش��ده و
{{ÂÉZ¯¾£Á¹Á·cÂ{ÁÃ|µfÀ¯|ËZ],{Y
É{Â¼d¯u½MÉÁÊËÓZ]Õ
Ä°¸§Ä¯ÊËÂ¯d¼«/
نشود،
زيادي از ماش��ين اره استفاده
اگر قرار اس��ت مدت
¯{ÂÉZ
{¾£Á¹Á·cÂ{ÁÃ|µfÀ¯|ËZ],{Y
,{Â¿Ã{Z¨f//YÃY¾Ì//Z»YÉ{ZËc|»d//YY«³Y/
محافظ (از
روك��ش
پ��س از گري��سكاري ،بايد روي آنرا با
¯ÀmY§Zv»¯ÁZ]Y¿MÉÁ|ËZ],ÉZ
Ë³Y//a
,{Â¿Ã{Z¨f//YÃY¾Ì//Z»YÉ{ZËc|»d//YY«³Y/
پوشاند تا از نفوذ گرد و غبار در امان بماند.
برزنت)
جنس
]¿|¿Z¼]½Z»Y{Z^£Á{³}Â¨¿YZe|¿ZÂad
ÀmY§Zv»¯ÁZ]Y¿MÉÁ|ËZ],ÉZ¯Ë³Y//a
باید بانداژ فلكهها را بازرسي كرد تا درصورت چسبيدن مواد
]¿|¿Z¼]½Z»Y{Z^£Á{³}Â¨¿YZe|¿ZÂad
½|Ì^//qcÂ{Ze{¯Ê//Z]YZÅ
°¸§Y|¿Z]|//ËZ]/
ش��دهÄو در صورت آسيبديدگي عوض شوند.
خارجي ،تميز
½|Ì^//qcÂ{Ze{¯Ê//Z]YZÅ
Ä°¸§Y|¿Z]|//ËZ]/
»|¿ÂÂÊ³|Ë{\ÌMcÂ{ÁÃ|Ì¼e,ÊmZy{YÂ
عمليات كارگاهي
»|¿ÂÂÊ³|Ë{\ÌMcÂ{ÁÃ|Ì¼e,ÊmZy{YÂ

¼¸ÊÅZ³Z¯cZÌكاري و روغنكاري
تمرين 1ـ گريس

شكل 11ـ 3ـ نظافت ماشین پس از کار.

Z¯Ya¾ÌZ»d§Z¿//¶°

Z¯Ya¾ÌZ»d§Z¿//¶°كش��ش اس��ت،
با توجه به اينكه تیغهی اره هميش��ه تحت
باید آنرا در پايان كار ُش��ل کرد تا پس از سرد شدن و کشش
|ËZ],dY¯dveÄ//Ì¼ÅÃYÕÄ¤ÌeÄ°ÀËYÄ]ÄmÂeZ]/
كردن
پاره نشود؛ اين كار باید با آويزان
زیاد ،ترک نخورده و
|ËZ],dY¯dveÄ//Ì¼ÅÃYÕ
Ä¤ÌeÄ°ÀËYÄ]ÄmÂeZ]/
,{ZË¯Á½|//{//YaZe{¯¶//4 Z¯½ZËZa{Y¿M
برسد.
4 Z¯½ZËZa{Y¿Mل است» روی ماشین ،به اطالع ديگران
تابلوي «تيغه اره ُش
,{ZË¯Á½|//{//YaZe{¯¶//
ÉÂ¸]Ze½{¯½YËÁMZ]|ËZ]Z¯¾ËY-{Â//¿ÃZaÁÃ{Âz¿e
ÉÂ¸]Ze½{¯½YËÁMZ]|ËZ]Z¯¾ËY-{Â//¿ÃZaÁÃ{Âz¿e
¶|]½Y´Ë{ÔYÄ],¾ÌZ»ÕÁdY
4 ÃYÄ¤Ìe
4
|]½Y´Ë{ÔYÄ],¾ÌZ»ÕÁdY¶ÃYÄ¤Ìe

¼¸ÊÅZ³Z¯cZÌ

دستورالعمل
ÉZ¯¾£ÁÁÉZ¯Ë³/¾Ë¼e

ÉZ¯¾£ÁÁÉZ¯Ë³/¾Ë¼e
{·YÂfبرق¼¶ماشين را قطع كنيد.
الف)
{¶¼ ·YÂf

 |ÌÀ¯«Y¾ÌZ»©]¦·Yداشته باشيد.
ب) لباس كار مناسب به تن
|ÌÀ¯«Y¾ÌZ»©]¦·Y

¯|ÌZ]ÄfY{¾eÄ]\ZÀ»Zه��ا را گريسكاري
[·^Zگريسپم��پ ،ياتاقانهای فلكه
ج) با
¯|ÌZ]ÄfY{¾eÄ]\ZÀ»Z
[·^Z
كنيد (شکل 13ـ.)3
|ÌÀ¯ÉZ¯Ë³YZÅÄ°¸§ÕZÅ½Z«ZeZË,`//¼aË³Z]k
|ÌÀ¯ÉZ¯Ë³YZÅÄ°¸§ÕZÅ½Z«ZeZË,`//¼aË³Z]k
/¶°
/¶°
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/¶°|ÌËZ¼¿{YMYÂeÂ»Áf°·Y¹ÅYk
/¶°|ÌËZ¼¿{YMYÂeÂ»Áf°·Y¹ÅYk

[ÂqËZÀd]ZiÁZÌÕZÅ¾ÌZ»



[ÂqËZÀd]ZiÁZÌÕZÅ¾ÌZ»
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[ÂqËZÀd]ZiÁZÌÕZÅ¾ÌZ»



/¶°|ÌËZ¼¿{YMYÂeÂ»Áf°·Y¹ÅYk

.)3ـ15 ج) اهرم الكتروموتور را آزاد نمایید (شکل

ÃYÄ°¸§½Z«ZeZËÕZ¯Ë³//¶°
dY{YM,ÂeÂ»Áf°·Y¹ÅY//¶°
dY{YM,ÂeÂ»Áf°·Y¹ÅY//¶°
dY{YM,ÂeÂ»Áf°·Y¹ÅY//¶°
/¶°|ÌÀ¯kZyYÃ{Â§ÕÄ¼e{
. آزاد است،ـ اهرم الكتروموتور3 ـ15 شكل

/¶°|ÌÀ¯kZyYÃ{Â§Õ
Ä¼e{
.)3ـ16
تسمهی فرسوده را خارج كنيد (شکل
)د
/¶°|ÌÀ¯kZyYÃ{Â§ÕÄ¼e{

Ã{Â§Ä¼eËÂ e//¶°
Ã{Â§Ä¼eËÂ
.فرسوده
تعویض تسمهe//¶°
ـ3 ـ16 شكل

Ã{Â§Ä¼eËÂ e//¶°
|ÌÀ¯[Zzf¿YÊ¸^«Õ
Ä¼eÕÃY|¿YºÅ,Ä¼e®Ë/Å
. هم اندازهی تسمهی قبلي انتخاب كنيد،هـ) يك تسمه
|ÌÀ¯µfÀ¯Y¿M¯Á|ÌÅ{Y«{Ây¶v»{YÄ¼eÁ
|ÌÀ¯[Zzf¿YÊ¸^«Õ
Ä¼eÕ
ÃY|¿YºÅ,Ä¼e®Ë/Å
|ÌÀ¯[Zzf¿YÊ¸^«Õ
Ä¼eÕ
ÃY|¿YºÅ,Ä¼e®Ë/Å
/¶°
تس��مه را در محل خود قرار دهيد و كشش آنرا كنترل
)و
|ÌÀ¯µfÀ¯Y¿M¯Á|ÌÅ{Y«{Ây¶v»{YÄ¼eÁ
|ÌÀ¯µfÀ¯Y¿M¯Á|ÌÅ{Y«{Ây¶v»{YÄ¼eÁ
.)3ـ17 كنيد (شکل
/¶°
/¶°

ÃYÄ°¸§½Z«ZeZËÕZ¯Ë³//¶°

ÃZ´f{Öfa²ÀË^¸]Ä]Ë³ÉY|¬»,d{®¼¯Ä]{
ÃYÄ°¸§½Z«ZeZËÕZ¯
.اره
کاری یاتاقان فلکهË³//¶°
ـ گریس3 ـ13 شكل
|Ì·Z¼]dËY|Å
پش��تیÃZ´f{Öfa²ÀË^¸]Ä]Ë³ÉY|¬»,d{®¼¯Ä]{
 مقداري گريس به بلبرينگ،د) ب��ه کمک دس��ت
|ÌÀ¯ÉZ¯Ë³YÓZ]Õ
Ä¸Ì»/Å
ÃZ´f{Öfa²ÀË^¸]Ä]Ë³ÉY|¬»,d{®¼¯Ä]{
.بماليدÄ°¸§pÌaZ»Õ
دستگاه هدایت
|Ì·Z¼]dËY|Å
|Ì·Z¼]dËY|Å
5ÊËÂ//¯
½Y|À£Á//ÂeYÓZ]Õ
Ä//°¸§d¯u
.گريسكاري كنيد
 را
باالË³YÓZ]Õ
ی
مارپيچ فلكه
ی
¶ هـ) ميلهÄ//v»Á
|ÌÀ¯ÉZ¯
Ä°¸§pÌaZ»Õ
¸Ì»/Å
|ÌÀ¯ÉZ¯Ë³YÓZ]ÕÄ°¸§pÌaZ»ÕÄ¸Ì»/Å
|ÌÀ¯ÉZ¯¾£Á
ِكش��ويي5ÊËÂ//¯
روغندان
حركت فلكهی باال را توس��ط
ل
 ¶ و) مح//v»Á
½Y|À£Á//ÂeYÓZ]Õ
Ä//°¸§d¯u
5ÊËÂ//¯
½Y|À£Á//ÂeYÓZ]Õ
Ä
//°¸§d¯u
¶//v»Á
|ÌÀ¯a\ZÀ»¾£ÁYÃZ]Á{Y½Y|À£Á
.روغنكاري كنيد
|ÌÀ¯ÉZ¯¾£Á
|ÌÀ¯ÉZ¯
£ÁË³s
YY¿MÁ|//ÌÀ¯aË³Y,Ã{//¯Z]Y`//¼a¾
.مناسب پر كنيد
ز) روغندان را دوباره از روغن
|ÌÀ¯a\ZÀ»¾£ÁYÃZ]Á{Y½Y|À£Á
|ÌÀ¯a\ZÀ»¾£ÁYÃZ]Á{Y½Y|À£Á
 |ÌÀ¯½Zvf»Y,½{¯`¼aÖf{dÆm
YY¿MÁ|//ÌÀ¯aË³Y,Ã{//¯Z]Y`//¼a
 از گریس پر کنید و آنرا از،سپمپ را ب��از کرده
گري
)حË³s
YY¿MÁ|//ÌÀ¯aË³Y,Ã{//¯Z]Y`//¼a

Ë³s
\//ZÀ»ÉZm{YÉZ¯
¾
£ÁÁÉZ¯

Ë³¶ËZ//Á
 |ÌÀ¯½Zvf»Y,½{¯`¼aÖf{dÆm
.کنید
امتحان
،جهت درستی پمپ کردن
 |ÌÀ¯½Zvf»Y,½{¯`¼aÖf{dÆm
|ÌÅ{Y«
\//ZÀ»ÉZm{YÉZ¯
¾
£ÁÁÉZ¯

Ë³¶ËZ//Á
مناسب
جاي
در
را
روغنكاري
و
گريسكاري
وسايل
)ط
\//ZÀ»ÉZm{YÉZ¯¾£ÁÁÉZ¯Ë³¶ËZ//Á
¾Ì//Z»Y,¦ÌÀe®¼¯Ä],YÊ§ZY¾£ÁÁ//Ë³Õ
.دهيد
|قرارÌÅ{Y«
|ÌÅ{Y«
|ÌÀ¯Za
¾Ì//Z»Y,¦ÌÀe®¼¯Ä],YÊ§ZY¾£ÁÁ//Ë³Õ
 از ماشين، به کمک تنظیف،ی) گريس و روغن اضافي را
¾Ì//Z»Y,¦ÌÀe®¼¯Ä],YÊ§ZY¾£ÁÁ//Ë³Õ
.كنيد
|پاكÌÀ¯Za
|ÌÀ¯Za

ÉYÂ¿ÃY¾ÌZ»Ä¼eËÂ e/¾Ë¼e
ـ تعويض تسمه ماشين اره نواري2 تمرين
¶¼
·YÂf{
ÉYÂ¿ÃY¾ÌZ»Ä¼eËÂ
e/¾Ë¼e
ÉYÂ¿ÃY¾ÌZ»Ä¼eËÂ
e/¾Ë¼e
دستورالعمل

|ÌÀ¯«Y¾ÌZ»©]¦·Y
¶¼ ·YÂf{
¶¼ ·YÂf{
.الف) برق ماشين را قطع كنيد
/¶°|ÌÀ¯Z]ZqMZ]YZÅ
Ä¼eÕÁÂa{[
/¶°|ÌËZ¼¿{YMYÂeÂ»Áf°·Y¹ÅYk
|ÌÀ¯«Y¾ÌZ»©]¦·Y
|ÌÀ¯«Y¾ÌZ»©]¦·Y
.)3ـ14 تسمهها را با آچار باز كنيد (شکل
ب) درپوش روی

[Âq

/¶°|ÌÀ¯Z]ZqMZ]YZÅ
Ä¼eÕÁÂa{[
/¶°|ÌÀ¯Z]ZqMZ]YZÅ
Ä¼eÕÁÂa{[

Ä¼ewq¶yY{{Ä¼eY¬fY//¶°
.تسمه
ـ استقرار تسمه در داخل چرخ3 ـ17 شكل

Ä¼ewq¶yY{{Ä¼eY¬fY//¶°

Ä¼ewq¶yY{{Ä¼eY¬fY//¶°

.ـ باز كردن درپوش روی تسمهها3 ـ14 شكل
ZÅÄ¼eÕÁÂa{½{¯Z]//¶°
dY{YM,ÂeÂ»Áf°·Y¹ÅY//¶°
ZÅÄ¼eÕÁÂa{½{¯Z]//¶°

ZÅÄ¼eÕÁÂa{½{¯Z]//¶°

/¶°|ÌÀ¯kZyYÃ{Â§ÕÄ¼e{

ÃZ´f{

واحد کار سوم :توانايي سرويس و نگهداري ماشين اره نواري

ز) اهرم الكتروموتور را محكم نمایید.
ح) درپوش محافظ تسمه را در محل خود بسته و محكم كنيد.
ط) ابزار الزم را در محل مناسب قرار دهيد.

تمرين 3ـ تميز كردن قسمتهاي مختلف ماشين
دستورالعمل

الف) برق ماشين را قطع كنيد.
ب) لباس كار مناسب به تن داشته باشيد.
ج) با هواي فش��رده (شيلنگ متصل به كمپرسور هوا) تمام
قسمتهاي ماشين را باد بگيريد و تميز كنيد (شکل 18ـ.)3

شكل 18ـ 3ـ نظافت و گردگیری پس از پايان كار.

د) ميل��هی مارپيچ فلك��هی بااليي را با بنزي��ن يا گازوييل
بشوييد و مجددا ً گريسكاري كنيد (شکل 19ـ.)3

شكل 19ـ 3ـ ميلهی مارپيچ فلكه ،همواره باید تمیز و گریسکاری
شده باشد.

هـ) هر چند م��اه يكبار ،محلهاي بدون رنگ ماش��ين ،به
ويژه قس��متهاي كش��ويي فلكهی باال را با قلمموي آغشته به
بنزين يا گازوييل تميز كنيد.
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»[ÂqËZÀd]ZiÁZÌÕZÅ¾ÌZ

آزمون پاياني 3

1ـ منظور از سرويس و نگهداري چیست؟

Ê¿ZËZa½Â»M

2ـ نقش تسمه در ماشين اره نواري كدام است؟
.dÌqÉY{Ä´¿ÁËÁYÂÀ»/
ب) نرم كار كردن ماشين
		
الف) كاستن صدا
.dY¹Y|¯ÉYÂ¿ÃY¾ÌZ»{Ä¼e¬¿/
د) باال بردن کیفیت برش
ج) انتقال نيرو از الكتروموتور به فلكه
[¿¾ÌZ»½{¯Z¯¹
 Y|¾fZ¯¦·Y
3ـ تسمهها از نظر شكل ظاهری به چند گروه تقسیم میشوند؟
]dÌ¨Ì¯½{]ÓZ]{Ä°¸§Ä]ÂeÂ»Áf°·YYÁÌ¿µZ¬f¿Yk

.|¿Âذوزنقهاي و ساده
ب)Öگرد و
Ä¼e/تخت و ذوزنقهاي و ساده
الف)
»ºÌ¬eÃÁ³|ÀqÄ]ÕÅZ¶°¿YZÅ
¬¿Á}Ádze¦·YوÄذوزنقه
ج) تخت و گرد
ايÃ
{ZÁÉY

 Ã{ZÁÉYو ساده
[Ä¬¿Á}Á{³و تسمهای
د) ذوزنقهای

Ã{ZÁÕYنواري را بنويسيد.
ماشين اره
¬¿Á}{ÉYهÄداري از
نكات Äايمني ضمن سرويس و نگ
4ـ چهار مورد از
Ä¼eÁÕY
¬¿Á}Á{³Ádzek
است؟
5ـ در شكل زیر ،چه عملياتي در حال انجام
{|ÌËÂÀ]YÉYÂ¿ÃY¾ÌZ»YÉY
Ä´¿ÁËÁ¾¼ÊÀ¼ËYcZ°¿Y{Â»ZÆq/
ب) گريسكاري
الف) روغنكاري
.dY¹Zn¿YµZu{ÊeZÌ¸¼Äq,Ë¶°{/
¯ÉZ
¾£Á¦·Y
گیری
ج) باد

جمع¯ÉZ
[Ë³
کردن گریسهای اضافی
د)

Ö§ZYÕZÅË³½{¯¼m{ÕÌ³{Z]k

6ـ در چه مواقعي ،تابلوي «ماشین مشکل فنی دارد» را روي ماشين اره نواري قرار ميدهند؟
.|ÀÅ{Ê»Y«ÉYÂ¿ÃY¾ÌZ»ÉÁY{Y{ÖÀ§¶°»¾ÌZ»ÉÂ¸]Ze,Ê «YÂ»Äq{/

واحد کار چهارم :توانايي رنده كردن سطوح چوبي با ماشين رنده (كفرنده)

توانايي رنده كردن سطوح چوبي با ماشين رنده

(كفرند)

واحد كار چهارم
فراگير پس از آموزش اين واحد کار ،قادر خواهد بود:
قسمتهاي مختلف ماشين رنده را نام ببرد.
نحوهی عملكرد قسمتهاي مختلف ماشين رنده را توضيح دهد.
انواع ماشين رنده را نام ببرد.
نكات ايمني هنگام كار با ماشين رنده را رعايت كند.
سطوح چوبي را طبق اصول ،با ماشين رنده ،رنده كند.
انواع چوبها را با ماشين رنده ،يك رو و يك نر كند.
چوبهاي كوتاه را طبق اصول رنده كند.
سر چوب را طبق اصول رنده كند.
هنگام رنديدن ،اصل صرفهجويي را رعايت كند.
اصول حفاظت و ايمني را رعايت كند.
مقررات فني ماشين رنده را توضيح دهد.
ساعت آموزش

نظري عملي جمع
19
16
3
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واحد کار چهارم :توانايي رنده كردن سطوح چوبي با ماشين رنده (كفرنده)

پيشآزمون 4

1ـ با توجه به شكل زير ،چه عملياتي روي چوب انجام میگیرد؟

2ـ آیا میدانید با چه وسایلی میتوان سطوح چوب را صاف کرد؟ نام ببرید.
3ـ به نظر شما چرا باید سطوح چوبی را مسطح و هموار کرد؟
4ـ به نظر شما برای صاف کردن سطوح چوبی ،به لوازم ایمنی نیازی هست؟ چرا
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ماشینهای سیار و ثابت صنایع چوب
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1ـ 4ـ ماشين رنده
60

ماشينهای سيار و ثابت صنايع چوب

قبــل از انجام هــر عملياتي روي چــوب ،در مرحلهی اول
ماشین رنده
ضخامت ســطوح مختلف چوبی را با ماشين
باید پهنا1ـو4ـسپس
تسطیح
براي
بنابراين
مســطح کرد؛
صاف و
فازرند،
رنده یا ك
اول باید
مرحلهی
چ��وب ،در
عملیاتي روي
انجام هر
قب��ل
راههرندهزدن
ها ،دو
كردن چو
ضخامت و يك
س��پس يك رو
قطعاتوچوبي،
ماش��ین
چوبیبرا با
س��طوحنرمختلف
پهنا
قطعات
تس��طیح
براي
بنابراین
کرد؛
مس��طح
و
صاف
رند،
کف
با یا
دقت و ســرعت بيشتر ،از ماشــين كفرند استفاده ميشود.
عرضدقت و
یزدن با
راهه
ها ،دو
کردن چوب
یك نر
چوب��ي ،یك
صفحه
اندازه
برحســب
رند را
ماشــينروكوف
در بازار،
سرعت بیشتر ،از ماشین کفرند استفاده ميشود .در بازار ،ماشین
ميشناســند يعني زماني كه گفته ميشود كفرند  ،40منظور
کفرن��د را برحس��ب اندازهی ع��رض صفحه ميشناس��ند یعني
عرضآن
طولکهتيغهی
اين است كه عرض صفحهی ماشين (كه برابر
زماني که گفته ميش��ود کفرند  ،40منظور این است
متررند
س��انتيف
ماشين ك
آن 4يك
شكلی 1ـ
باشد.
(کهمي
ماش��ینمتر
 40سانتي
اســت)
اس��ت) 40
طول تیغه
برابر
صفحهی
نشان م
دهد 4 �1 .یك ماشین کفرند را نشان ميدهد.
ي شکل
باشد.
را مي

در اين ماشينها بيشتر است زیرا چوب به طور يكنواخت و
مداوم از روي تيغه عبور داده میشود؛ که اين خود ،باعث
صاف و يكنواخت شد ِن سطوح چوبهاست.
بیشتر است زیرا چوب به طور یکنواخت و مداوم از روي تیغه
عبور داده میشود؛ که این خود ،باعث صاف و یکنواخت شد ِن
سطوح چوبهاست.

شكل 2ـ 4ـ  دستگاه هدايت كننده (پيشبرنده) چوب.

2ـ 4ـ انواع ماشين رنده و كاربرد آنها
2ـ 4ـ انواع ماشین رنده و کاربرد آنها
ماشــينهاي رنده یــا كفرند ،از نظر پيشــبرد كار به چند
رنده یا کفرند ،از نظر پیشبرد کار به چند دسته
هاي
شوند:
ماش��یني
دسته تقسيم م
تقسیم ميشوند:
الف) ماشينهاي كفرند قديمي (سنتی) :هنوز هم از
آنها استفاده ميشود؛ در اين ماشينها پيشبرد كار به صورت
قدیمي
هاي کف
ماشین
كمتراز آنها
هنوز هم
رعايت
(سنتی):آنها
ايمني در
رند و
حفاظتي
موارد
الف) و
دستي بوده
استفاده ميشود؛ در این ماشینها پیشبرد کار به صورت دستي
شده است (شکل 1ـ.)4

برنده)چوب.
شكل2ـ4ـدستگاههدايتکننده(پيش
( :)CNCنوع
رند کامپیوتری
ج) ماشینهای کف
پيشرفتهی ماشينهاي كفرند بوده كه در كارخانهها از آنها
پیشرفتهی
( :)CNCنوع
هایوکف
ماشین
ج)
اتوماتيك
صورت
کامپیوتری آنها به
تمامرندعمليات در
شود
استفاده مي
استفاده ميشود
کارخانهها از
که در
گيرد.رنددربوده
هاي کف
ماشين داده
طريقآنهارايانه به
فرمان از
واقع
ماشینمي
انجام
و تمام عملیات در آنها به صورت اتوماتیك انجام ميگیرد .در
ميشود و به زبان ساده ،همهی كارها با برنامهاي كه به ماشين
واقع فرمان از طریق رایانه به ماشین داده ميشود و به زبان ساده،
داده شده ،انجام ميگيرد.
همهی کارها با برنامهاي که به ماشین داده شده ،انجام ميگیرد.
د) ماشینهای کفرند مخصوص :ماشينهاي ديگري نيز
رند مخصوص :ماشینهاي دیگري نیز
ويژه در
کفالً در خط توليد كارخانهها (به
هایمعمو
ماشینكه
د) دارند
وجود
وجود دارند که معموالً در خط تولید کارخانهها (به ویژه در خط
نها در
خط توليد پاركت) از آنها استفاده ميشود .در اين ماشي
تولید پارکت) از آنها استفاده ميشود .در این ماشینها ،در یك
برخورد
چوب
بيشتر با
مرحلهمرحله
يك
کرده و
برخورد
تيغهبا ياچوب
چهاربیشتر
استتیغه یا
ممكنچهار
ممکن است
عملو احتماالً
احتماالً
فرزکاري عمل
چوب
مختلف
سطوح
رنديدن
كرده و
چوب و
مختلف
عملياتسطوح
عملیات رندیدن
مرحله
سادهتر ،با
انجامعبارت
گیرند .به
انجام
طرفعبور،
چهارمرحله
عبور،يك
تر ،با
یكساده
عبارت
گیرند .به
فرزكاري
نوع تیغه
اين چند
ها ،فرز
بنابراینميبه این
چوب رنده
ماشينها
ماشین به
شود؛نوعبنابراین
شود؛ رنده
طرفميچوب
چهار
نیز ميگویند (شکل  .)4�3در این ماشینها ،همزمان چهار طرف
فرز چند تیغه نیز ميگويند (شکل 3ـ .)4در اين ماشينها
چوب رنده و گندگي ميشود.
همزمان چهار طرف چوب رنده و گندگي ميشود.

چوب :روي اين ماشينها دستگاهي نصب است كه روي
ب) ماشینهاي کفرند مجهز به دستگاه هدایت کنندهی
چوب قرار گرفته ،آنرا به پيش برده و از تيغه عبور ميدهد
چوب :روي این ماشینها دستگاهي نصب است که روي چوب
نزديك
دهدبه تيغه
وجه
تیغهبه هي
دست
ماشين
گرفته،در
قرار 2ـ.)4
(شکل
(شکل .)4�2
عبورچمي
هاو از
برده
اين پیش
آنرا به
دقتازنیز
سرعت
دارد.
ايمني
ها ،نظر
ماشیناين
این و از
شود
نمي وشود و
نزدیك
بيشتريتیغه
هیچوجه به
دست به
نميدر

شكل3ـ4ـماشينفرزچندتيغه.تیغه.
شكل 3ـ 4ـ ماشين فرز چند

شكل1ـ4ـماشينکفرند.

شكل 1ـ 4ـ ماشين كف رند.

بوده و موارد حفاظتي و ایمني در آنها کمتر رعایت شده است
نهاي كفرند مجهز به دستگاه هدايت كنندهی
(شکلماشي
ب)
.)4�1

این نظر ایمني بیشتري دارد .سرعت و دقت نیز در این ماشینها

واحد کار چهارم :توانايي رنده كردن سطوح چوبي با ماشين رنده (كفرنده)

واحد كار چهارم :توانايي رنده كردن سطوح چوبي با ماشين رنده (كفرنده)
واحد كار چهارم :توانايي رنده كردن سطوح چوبي با ماشين رنده (كفرنده)

3ـ 4ـ قسمتهای مختلف یک ماشین کفرند
رندکفرند
ماشین
مختلف
هایتهای
قسمتقسم
3ـ 4ـ 3ـ 4ـ
یک کف
ماشین
مختلف یک
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قسمتهای مختلف یك ماشین کفرند به شرح زیر است:
است:زیر است:
زیرشرح
رند به
ماشین
مختلف
قسمتهای
رندکبهفشرح
یککف
ماشین
مختلف یك
قسمتهای

1ـ 3ـ 4ـ بدنه ماشين
1ـ 3ـ 4ـ بدنه ماشين
1ـ 3ـ 4ـ بدنه ماشين
بدنهی ماشینهای کفرند معمولی ،اغلب از چدن ،و نوع

بدنهی ماش��ینهای کفرند معمولی ،اغل��ب از چدن ،و نوع
های
بدن
ضخیم ممیی
های
کفق
آنازازور
ت��رآن
کوچکتر
نوع
چدن،هو
اغل��ب از
معمولی،
رند
های
ماش��ین
بدنهی
چدنی،به
چدنی،
های
باشــد.بدنه
باش��د.
ضخیم
های
ورق
کوچك
چدنی،
بدنههای
سنگینیورق
دلیلآن از
ت��ر
لرزشبهدرماشين
لرزشو
حركت
باش��د.از
دارند،
ضخیمکه
زیادی
ســنگینی
حین
ماشین
حرکت و
میاز
دارند،
هایکه
زیادی
کوچكبهدلیل
در حین
لرزش
حرکت
جلوگيرياز
دارند،
زیادی
سنگینی
طرفي ،چون
ماشیناز
 )4و
4ـ
(شــكل
کرده
كار
حين
دلیل در
الکتروموتور
چون
طرفي،
 )4وو از
�4
(شکل
جلوگیريکهکرده
کار
الکتروموتور
گيرد،چون
طرفي،
گی��رد )4،و
(شکل
جلوگیريآنکرده
محافظي
قرارازم
داخل�4آن
الكتروموتور
محافــظ
بود.
خواهند
نی��ز
الکتروموتور
الكتروموتــور مي
قرار
کار داخل
ماشينبود.
خواهند
نی��ز
الکتروموتور
محافظ
مي
نيز قرار
داخل آن
ت
ســاير
هم روي
هاي
گی��رد،صفحات
خواهند بود.
مستقر
اس��کلت
روي
قسمهم
ماش��ین
قس��مت وهاي
س��ایر
صفحات و
اس��کلت مستقر
قسمتروي
هم
ماش��ین
هاي
قس��مت
صفحاتميو
ماشين ،محل
مستقر مي
اسكلت
انتهاي
ابتدا و
در
شوند.
پوشال
خروج
ماش��ین ،محل
انتهاي
ابتدا و
قس��مت
س��ایردر
شوند.
خروج
ماش��ین،
انتهاي
ابتدا
ميشوند .در
قرار ودارد
پوشالآن
خروجي
طرف
است
بهتر
كه
پوشال
براياز
جلوگیري
ب��راي
محلآن
خروجي
طرف
اس��ت
قس��مت بهتر
که
خروجدارد
ق��رار
جلوگیري از
ب��راي
خروجي
اس��توطرف
بهتر
ق��رار دارد که
متصل
مکنده
محیط ،به
پراکندگی اره در
خاك
پوشال
پراکندگی
سیستم در
پوشــالآنو
محيط ،به
خــاک اره
جلوگيــري از
شود.محیط ،به سیستم مکنده متصل
متصلاره در
مكندهخاك
پوشال و
پراکندگی
شود.
سيستم
شود.

شكل5ـ4ـصفحهیجلووعقب.
یجلووعقب.
شكل5ـ4ـصفحه
عقب.
صفحهی جلو و
شكل 5ـ 4ـ

گونيا
3ـ3ـ 4ـ
گونيا
3ـ3ـ 4ـ
3ـ3ـ 4ـ گونيا
متحركمتصل
متحرك و
چوبي،ازازگونیاي
قطعــات چوبي،
کردن قطعات
براي
گونيــاي
گونیاكردن
گونيا
بــراي
متصل
و
متحرك
گونیاي
از
چوبي،
قطعات
کردن
گونیا
در مانند
مواردي
(شــکلبه ویژه
(شکل )4�6؛
استفادهکنند
استفاده مي
ماش��ین
وبرايبه
ميكنند
ماشــين
6ـ)4؛دربه ويژه
متصل به
طوريمانند
مواردي
)4�6؛ به ویژه در
(شکل
استفاده مي
به ماش��ین
س��اختهاند
نمودن.گونیا را
یك
کنندرو
یك
مــوارديکردن
درز
مانند ودرز
نمودن.گونیا را
يكنررو و يك نر
كردنو و
س��اختهاند
گیرد رابه طوري
نمودن.گونیا
صفحهنر
روي و یك
یك رو
درز
کند .در
برخورد
وقتيق��رار
کردن ووقتي
که
نمیتيغه
گيرد به
تیغه مي
رويميصفحه قــرار
ســاختهاند كه
طوري
کند .در
برخورد
رند،به تیغه
گیرد
هایمي
ق��رار
رويازصفحه
که وقتي
جهترا طول
رند،در
نمیو
زیر
هایراکاز
گونی��ا
کف
ماش��ین
برخی
گونیا
ف
ن
ماشــی
از
برخی
در
کند.
ی
نم
برخورد
زیرهاو در
رند،
ماش��ینهای
طولگونیاها
جهتنکند.
برخورد
گونی��ا تارابهازتیغه
میسازند
کفدار
صورت پله
برخی ازآن ،به
ســازند تا
ی
م
دار
ه
پل
صورت
به
آن،
طــول
جهت
در
آن،از بهزیــر و
نکند.رندگونیاها
ولي بهدرتیغهها
سازند تا
می می
پلهدار
صورت
کوچك ،که
برخوردکف
ماش��ینهاي
س��ازند
چدن
را از
کوچك،وليکهدر
رندســازند
کفمی
هايچدن
را از
گونیاها
نکند.
برخورد
ها
را بهاز تیغه
ماش��ین
در
ولي
س��ازند
می
چدن
عرض صفحهی آنها  20 � 30سانتيمتر است ،گاهی از ورق آهن
آهن20
آنها 30ـ
است ،صفح
مترعرض
سانتيكه
كوچك،
آنهارند
هايیكف
ماشين
ی ورق
گاهیه از
شود20.
� 30
صفحه
ساخته مي
عرض نیز
است ،گاهی از ورق آهن نيز ساخته ميشود.
نیزسانتي
مترميشود.
ساخته

شكل4ـ4ـماشينکفرندبابدنهچدني.
شكل4ـ4ـماشينکفرندبابدنهچدني.

شكل 4ـ 4ـ ماشين كفرند با بدنه چدني.

2ـ 3ـ 4ـ صفحهی ورودي و خروجي
2ـ 3ـ 4ـ صفحهی ورودي و خروجي
خروجيچوب ابتدا روي صفحهی
رندهكاري،
شروعیعمليات
ورودي و
برايصفحه
2ـ 3ـ 4ـ

ی
صفحه
قرارچوب
کاري،
عملیاتمیزرنده
ش��روع
تيغه
رويطرف
ابتداو به
گرفتــه
کارده)
جلو یــا
براي(میــز
ورودي
ی
صفحه
روي
ابتدا
چوب
کاري،
رنده
عملیات
ش��روع
براي
هدایت
ي تیغه
طرف
جنسو به
قرارازگرفته
کارده)
جلو یا
سازند .پس
چدن م
را نيز
اينمیزصفحه
(میزشود؛
ورودي مي
هدايت
مي تیغه
طرف
جنسو به
قرار گرفته
ش��ود؛ یااینمیز
(میز جلو
ورودي
اینکه
هدایتاز
پس
سازند.
چدن
کارده)را نیز
صفحه
ورودي
صفحهی
تدريج از
عبورازكرد ،به
تيغه
چوب از
ازمياينكه
ورودياینکه
ی پس از
سازند.
چدنازمي
جنس
صفحه را نیز از
ميش��ود؛
رفته،
بیرون
صفحه
تدریج
کرد،هبه
ایناز
چوب
کارگیر)
عقب یا میز
خروجي (میز
ی
عبورصفح
تیغهوارد
رفته،
بيرون
ميرفته،
بیرون
صفحهیای ورودي
تدریج
کرد ،به
تیغه عبور
چوب از
جنس
شود.
کارگیر)
(میزاز عقب
صفحهی
وارد
(شکل 5ـ)4
است
میز چدن
خروجي نيز از
خروجيی
جنس صفحه
شود.
مي
شود .جنس
(شکلمي
کارگیر)
چدنمیز
عقب یا
خروجي(میز
ییخروجي
وارد صفحه
)4�5
است
نیز از
صفحه
صفحهی خروجي نیز از چدن است (شکل )4�5

شكل 6ـ 4ـ يك نوع گونياي متحرك و متصل به ماشين رنده.
شكل6ـ4ـيکنوعگونيايمتحركومتصلبهماشينرنده.
شكل6ـ4ـيکنوعگونيايمتحركومتصلبهماشينرنده.
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ماشينهای سيار و ثابت صنايع چوب

صنایعباچوب
های سیار و
ماشین
گونیای
ثابتس��ازند.
متحرك می
ثابت و
 62گونیاه��ا را در دو نوع
ثابت ،فقط توانایی رندیدن چوب تحت زاویهی  90درجه وجود
ماشينهای سيار و ثابت صنايع چوب
دارد ،در 62
حالیک��ه گونیاهای متحرك ،ای��ن قابلیت را دارند که
متحرک م
ثابت و
تنظیمنوع
مختلفدر دو
گونیاها را
گونیای
سازند.هابارا با
توانیچوب
ب��ا آن می
ش��ده و
تحت زوایای
گونیاه��ا را در دو نوع ثابت و متحرك میس��ازند .با گونیای
چوب تحــت زاویهی  90درجه
رندیدن
توانایی
فقــط
ثابت،
رنده
(شکل چوب
کردرندیدن
توانایی
مختلففقط
زوایای ثابت،
 .)4�7تحت زاویهی  90درجه وجود

قابلیت را
متحــرک،
گونیاهای
حالیکه
دارد،
وجــود
ایندارند که
قابلیت را
متحرك ،ای��ن
گونیاهای
درک��ه
حالی
دارد ،در
توان
توانو با
شــده
زوایای
تحت
تحتکه
دارنــد
ی با
آنهام را
چوب
تنظیمآن می
مختلف و ب��ا
تنظیم ش��ده
مختلف
زوایای
(شکل
رنده کرد
مختلف
.)4�7کرد (شکل 7ـ.)4
رنده
مختلف
زوایای
زوایایرا با
چوبها

نکته :در ماش��ینهایي که داراي اهرم هستند ،یك پیچ ،براي
ثابت نگهداش��تن صفحه تعبیه شده اس��ت که براي حرکت دادن
اهرم ،این پیچ باید ُش��ل شود (شکل  )4�9و پس از تنظیم صفحه،
دارد .هســتند ،يك پيچ،
نگهاهرم
داراي
ماشــين
نکته:
هاييراكهثابت
صفحه
سفتدرشود تا
دوباره
نکته :در ماش��ینهایي که داراي اهرم هستند ،یك پیچ ،براي

براي ثابت نگهداشتن صفحه تعبيه شده است كه براي حركت
وروديبراي
اس��ت که
اهرمتعبیه شده
رويصفحه
داش��تن
ثابت نگه
توجـه:
دادنرندها،
حرکتكف
بعضی از
صفحــهی
ُ
تنظيم
از
پس
و
9ـ)4
(شكل
شود
ــل
ش
بايد
پيچ
اين
اهرم،
دادن
صفحه،
بر تنظیم
پس از
 )4�9و
وجــود ُش��ل
این پیچ باید
میليمتر
حســب
صفحه
(شکلبار
شودمیزان
دارد كه
اهرم،اي
درجه
دارد.ثابت نگهدارد.
صفحه را
سفت
دوباره
صفحه،
شودرا تاثابت نگه
صفحه
شود تا
آنسفت
دوباره
است.
شده
درج
روی
توجه:
رندها،رندها
بعضیكفاز کف
ورودي
ی
ه
صفح
اهرم
روي
توجـه :روي اهرم صفحــهی ورودي بعضی از
ميليمتر
حسب
صفحه بر
ميزانبار بار
درج
میليمتر
حســب
صفحه بر
داردكهكهمیزان
وجود دارد
اي وجــود
درجههاي
شدهاست.
درجشده
آن درج
روی آن
روی
است.

شكل8ـ4ـاهرمتنظيمبارصفحهیکفرند.

شكل7ـ4ـگونيايقابلتنظيمتحتزوايايمختلف.ومجهزبهحفاظ
رویتيغه

شكل 8ـ 4ـ اهرم تنظیم بار صفحهی كفرند.
شكل8ـ4ـاهرمتنظيمبارصفحهیکفرند.

شكل7ـ4ـگونيايقابلتنظيمتحتزوايايمختلف.ومجهزبهحفاظبه
شكل 7ـ 4ـ گونياي قابل تنظيم تحت زواياي مختلف .و مجهز
رویتيغه
حفاظ روی تیغه

4ـ 3ـ 4ـ اهرمهاي تنظيم صفحه با توپي و متعلقات آن

4ـ 3ـ 4ـ اهرمهاي تنظيم صفحه با توپي و متعلقات آن

توپي وتنظیم
لزوم باید
تنظيممواقع
خروجي ،در
شوند.آن
متعلقات
صفحه با
ورودي واهرمهاي
صفحات4ـ 3ـ 4ـ
صفحــات ورودي و خروجي ،در مواقع لــزوم بايد تنظيم
تنظیمتنظیم
تعوی��ض تیغه،
ورودي وهر س��رویس یا
صفح��هی خروجي ،بعد از
شوند.
مواقع لزوم
تيغه،
سرويسبایديا تعويض
خروجي ،ازدرهر
صفحاتهی خروجي ،بعد
شــوند .صفح
تیغه،ثابت
تعوی��ضبعد
ی دورهی
تعویض تیغه
س��رویس
ميش��ود و
تنظیم
س��رویس یا
بعد یااز هر
دیگریتاخروجي،
صفح��ه
تعویض
یا
ســرویس
تا
دیگر
و
شــود
ي
م
تنظيم
تیغه
به
نســبت
کمیتیغبعدو پر
س��رویس یاورودي
که صفحهی
در وحالی
باق��ي ميميماند
ثابت
برايدوره
تعویضکهتیغهی
دیگر تا
ش��ود
صفحپرهی
حالیکه
مانــد در
باقي م
ثابت
است،دربعد
ی
باق��ي دوره
کردنهی
تیغ تیغــ
دائماً
برود.
ي باال و
که
که است
حالینیاز
کم تیغ و
پایینبراي
ورودي که
صفحهی
رندهميماند
دائمــاً
برود.باید باال و
دائماًپــرنیازتيغ
رندهكم تيغ و
بــراي
رندهپایین
كردنباال و
است که
وروديکردن
تیغ
وســیلهی اهرم
(كارده) به
است،ی ورودی
وقتــی صفحه
توجـه:
پايين برود.
توجـه:
اهرم
(كارده)
وقتــی
وســیلهیشده
رندبه"پر تیغ"
ورودی كف
صفحه ًایماشــین
اصطالح
شــود،
پایین آورده می
توجه:
تیغ"یشدهاهرم
وسیله
به
(کارده)
ورودی
ی
ه
صفح
وقتی
ً
"پر
رند
كف
ماشــین
ا
اصطالح
شــود،
می
آورده
و وقتی پایین
صفحهی ورودی باال برده میشــود ،اصطالح ًا ماشــین
ً
ً
ماشــینشده
"پر تیغ"
شــود،فرند
ماشین ک
اصطالحا
شود،
آورده می
اصطالحا
برده می
ورودی باال
صفحهی
پایینوقتی
و
كفرند "كم تیغ" شده است.
است.
شده
تیغ"
"كم
رند
كف
و وقتی صفحهی ورودی باال برده میشود ،اصطالح ًا ماشین
شود.
اهرم می
منظور،تیغ"
رند "کم
بهکف
روي ماش��ین نصب شده است که
هایي
همین
به همین منظور ،اهرمهایي روي ماش��ین نصب شده است که
شــدهواست
قرارنصب
ماشــين
س��طحروي
رويمهايي
منظور ،اهر
به
دارند)،
ش��یبدار
همين را
ماش��ین
باالباال و
دارند)،
ش��یبدار قرار
س��طح
(که را (که روي
ماش��ین
صفحاتصفحات
ماشين را (كه روي سطح شيبدار قرار دارند) ،باال
صفحات
پایینكه
برند.
برند.مي
ميپایین
يبرند.
و پايين م
8ـ)4؛
(شكل
وجود
صفحه ،یك
توجه :براي
8ـ)4؛
(شكل
دارددارد
وجود
اهرم اهرم
صفحه ،یك
توجه:هربراي هر
توجــه:
(شــکل
دارد
وجود
شده
مارپیچ
اهرمی
میله
يكو
فرمان
ماشــینها از
بعضي
در
البته در البته
استفادهشده
استفاده
مارپیچ
میلهی
صفحه،و
فرمان
برايهاهراز
ماشــین
بعضي
است.البته در بعضي ماشــينها از فرمــان و ميلهی مارپيچ
است  8.ـ)4؛
استفاده شده است.

شكل9ـ4ـاهرمثابتکنندهیصفحه

شكل 9ـ 4ـ اهرم ثابت كنندهی صفحه
شكل9ـ4ـاهرمثابتکنندهیصفحه

5ـ 3ـ 4ـ الكتروموتور
5ـ 3ـ 4ـ الكتروموتور

.

.

.

5ـ 3ـ
الكتروموتوربزرگ با عرض صفحهی معموالً 60
ماشــين4ـهاي كفرند
ماش��ینهاي کفرن��د ب��زرگ با ع��رض صفح��هی معموالً
ابعادالًبزرگ
چوب
ب��زرگ باكردن
قابليت رنده
سانتيمتر
هايیبا معمو
صفح��ه
ع��رض
کهرن��د
بيشترکف
ماش��ینوهاي
ابعاد
با
هاي
چوب
ک��ردن
رنده
قابلیت
که
بیش��تر
و
متر
س��انتي
و60
ابعادداراي
معمول
ک��ردن به
رنده دارند،
ها) را
تراورس
(الوارها و
60سنگين
طورهاي با
چوب
قابلیت
بیش��تر که
س��انتيمتر و
معمولمعمول
طوربهطور
دارند،
ه��ا) را
تراورس
(الوارهاو و
بزرگ وو س��نگین
بزرگ
دارند،
10را
ه��ا)
تراورس
(الوارها
هستند.براي
اســب بهبخار
معادل
قدرت
س��نگینفاز با
الكتروموتور 3
بخار بخار هستند.
 10 10اس��ب
معادل
قدرت
الکتروموتور33فازفاز با
داراي
معادل
قدرت
هستند.استفاده
اس��بضعيفتر
الكتروموتورهاي
تر،با از
الکتروموتورك
داراينهاي ســب
ماشــي
استفادهاستفاده
ضعیفتر
الکتروموتورهاي
براي
ضعیفتر
سبكتر،تر،از ازالکتروموتورهاي
هايسبك
ماش��ینهاي
براي ماش��ین
ميشــود و حتی در مواردي نيز از الكتروموتورهاي تك فاز،
تكکه
تك فاز،
الکتروموتورهاي
درمواردي
حتیدر
ش��ود و حتی
فاز ،که
الکتروموتورهاي
مواردينیزنیزاز از
ميش��ود
مي
الكتروموتور به
قــدرت
با
متناســب
بايد
صورت
ايــن
در
كه
ماشین بار
الکتروموتور به
قدرت
بایدمتناس��ب با
صورتباید
این صورت
ماشین بار
الکتروموتور به
قدرت
متناس��ب با
دردراین
یكشكل
جلوگيري 4شود.
آن
به
رسيدن
آسيب
از
تا
داد
بار
ماشين
شکل �10
رسیدنبهبهآنآنجلوگیري
آس��یبرسیدن
دادتاتا ازاز آس��یب
شکل  4 �10یك
شود.شود.
جلوگیري
داد
10ـ  4یک الكتروموتور  3فاز کفرند را نشان ميدهد.

واحد کار چهارم :توانايي رنده كردن سطوح چوبي با ماشين رنده (كفرنده)

7ـ 3ـ 4ـ حفاظها
هاي(كفرنده)
ترنده
ماشين
چوبي با
ماشــين ،حفاظهاي آن63اســت؛
قســم
سطوحترين
واحد كار چهارم :توانايي رنده كردناز مهم
چــه حفاظهايي كه بــراي ايمني فردي بــهکار میروند و چه
الکتروموتور  3فاز کفرند را نشان ميدهد.
7ـ 3ـ 4ـ حفاظها
آنهايــي كه از ماشــين (الكتروموتور ،تســمهها و )...حفاظت
يچه
اس��ت؛
هاي آن
ماش��ین،
كههاي
قس��مت
ميكنند .مهم
از
شــوند،
گرفته م
حفاظنظر
ايمني در
براي
ترینهايي
حفاظ
حفاظهای��ي که ب��راي ایمني فردي بهکار میرون��د و چه آنهایي
در شــکلهای مختلف ساخته شــدهاند که در اثر مرور زمان،
ک��ه از ماش��ین (الکتروموتور ،تس��مهها و )...حفاظ��ت ميکنند.
قطعاتي
گاهي
نظرهاند؛
خوددرگرفت
مختلفي
شكل
صورتهای
شوند،به در شکل
گرفته مي
برايبهایمني
هايهایي که
حفاظ
اينكه چه
توجه به
زمان،و با
مرورهاند
لوالاثرشــد
شدهبهاندهم
س��اختهكه
مختلفاســت
از چوب
مختلفي
شکلهاي
که در
چوب اس��ت
قطعاتي از
بایدصورت
گاهي به
گرفتهاند؛
به
تعداديکهقطعات
شود ،از
پوشــیده
صفحه
خ��ودعرض
مقدار از
شكل 10ـ 4ـ الكتروموتور ماشین كفرند.
به هم لوال ش��دهاند و با توجه به اینکه چه مقدار از عرض صفحه
استفاده ميشود(شکل 11ـ ،)4و گاهي به صورت فنري ساخته
باید پوش��یده ش��ود ،از تعدادي قطعات اس��تفاده ميشود(ش��کل
6ـ 3ـ 4ـ كليدهاي قطع و وصل
شود كنار
رنده
خواهد
س��اختهمي
چوبي كه
 ،)4�11وكه در
شــدهاند
اثر فشار
که در
ش��دهاند
فشــارفنري
اثرصورت
گاهي به
مواردي
تیغهو در
12ـ)4
پوشــيده م
یميتيغه
در ماشــينهاي كفرند با الكتروموتورهاي قوي ،بايد از رفته و
پوش��یده
(شکلبقیهی
ماند رفته و
ي کنار
ش��ود
خواهد رنده
بقيهکه
چوبي
شكل10ـ4ـالكتروموتورماشينکفرند.
صورت
ي نیز به
مواردي
كشوييو در
(شکل )4�12
نيز بهميماند
ساختهباشد،
کشویي الزم
هر مقدار
شود كه
ساخته م
صورت
الكتروموتورهاي
كليدهاي ســتاره ـ مثلث اســتفاده كرد ،زيرا
ميش��ود که هر مقدار الزم باش��د ،از روي تیغه کنار زده میشود
سنگين ،هنگام روشن شدن ،شدت جريان زيادي را از شبكهی از روي تيغه کنار زده میشود(شکل 13ـ.)4

6ـ 3ـ 4ـ كليدهاي قطع و وصل

برق دريافــت ميكنند که اين كليدهــا از اين كار جلوگيري
در ماش��ینهاي کفرند ب��ا الکتروموتورهاي ق��وي ،باید از
ميكنند.

(شکل .)4�13

کلیدهاي س��تاره � مثلث اس��تفاده ک��رد ،زی��را الکتروموتورهاي
مثلث،ی
را ـاز شبکه
كليدزیادي
ش��دت باجریان
هنگام
س��نگین،
یادآوری:
ستاره
شدن ،ماشين
روشنكردن
روشن
برای
جلوگیري
کار
ای��ن
از
کلیده��ا
این
که
کنن��د
مي
دریافت
بايــد ابتداب��رق
كليد را روی حالت ســتاره ( ) قرار داد و پس از
ميکنند.

اينكه دور ماشين به حداكثر رسيد (تعداد دور ماشين در هر دو

یـادآوری :برای روشن کردن ماش��ین با کلید ستاره � مثلث،
حالت ســتاره و مثلث با هم برابر اســت ولي هنگام بار دادن به
باید ابتدا کلید را روی حالت ستاره ( ) قرار داد و پس از اینکه
باشــد)،
دورقرار
مثلث
وضعيت
كليدبهبايد در
حالت
گرفتههر دو
ماشین در
(تعداد
حداکثر رس��ید
حتماًماشین
ماشــين ،دور
داد.هنگام بار دادن به ماشین ،حتماً
قرارولي
مثلثهم( برابر)است
حالتمثلث با
كليد را درستاره و
کلید باید در وضعیت مثلث قرار گرفته باش��د) ،کلید را در حالت
درقرار
اگر )
مثلث (
داد .ســتاره به ماشــين بار داده شــود،
حالت
توجه:1

چوبی.
تکهای
شكل 11ـ 4ـ حفاظ
ایچوبی.
شكل11ـ4ـحفاظتكه

دارد.
حالتوجود
الكتروموتور
احتمال سوختن
ماشین بار داده شود ،احتمال
س��تاره به
توجه :1اگر در
سوختن الکتروموتور وجود دارد.
توجه :2كليدهاي ستاره ـ مثلث اتوماتيك نیز وجود دارد،

اتوماتیك نیز وجود دارد ،که
مثلث
قابلستاره �
کلیدهاي
است.
استفاده
توجه:2نها
که برای انواع ماشی
برای انواع ماشینها قابل استفاده است.

وصلوصل
قطع و
کلید
اســت
اهميت اين
نكتهی حائز
ماشین
قطع و
بینکلید
كــهبین
است که
اهمیت این
نکتهی حائز
حد،
بیش از
در اثر
ي که
دهند
قرار مي
اصلی،فیوزي
تابلوی اصلی،
ماشــین وو تابلوی
فشــار
فشار اثر
كه در
دهند
قرار م
فيوزي
قطعراکند
جریان را
الکتروموتور نشود.
آسیبيتامتوجه
الكتروموتور
آســيبي متوجه
قطعتاكند
جريان
بيش از حد،

نشود.

شكل12ـ4ـحفاظصفحه
یفنری.فنری.
صفحه ی
شكل 12ـ 4ـ حفاظ
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ماشینهای سیار و ثابت صنایع چوب

شكل 15ـ 4ـ توپي (ميلهی رنده) و تيغهها.
شكل 13ـ 4ـ حفاظ کشویی.

حفاظهاي ديگري نيز براي پوشش الكتروموتور و تسمهها
روي ماش��ين تعبيه ش��ده اس��ت؛ حفاظ الكتروموت��ور ،براي
جلوگيري از نفوذ گرد و غبار بوده و حفاظ روي تسمهها برای
جلوگيري از گير كردن لباس كار پیشبینی شده است (شکل
14ـ.)4

شكل 14ـ 4ـ حفاظ الكتروموتور و تسمهها.

8ـ 3ـ 4ـ توپي يا ميلهی رنده
توپ��ی ،بي��ن دو مي��ز (صفح��ه) ورودي و خروج��ي قرار
گرفته و تيغههاي رنده ،داخل آن جاس��ازی ش��ده است؛ عمل
پوش��البرداري توسط اين قس��مت انجام ميگيرد .روي توپي،
به تعداد تيغهها ش��يارهايي ايجاد شده است كه اين شيارها در
سرتاس��ر توپي رنده ادامه دارد .براي نگهداشتن تيغهها قطعهاي
به نام تيغهبند (گوهی نگهدارنده) در داخل توپی قرار دارد كه
با تعدادي پيچ ،تيغه را در محل خود ثابت نگهميدارد (ش��کل
15ـ .)4تيغهها را معموالً از جنس فوالد ابزار ميسازند.

4ـ 4ـ اصول رعايت نكات ايمني قبل ،ضمن و بعد
از كار
براي حفظ س�لامتي کاربر و ديگ��ران در محيط كارگاه،
نكات ايمني زير بايد رعايت شود:
هش��دارها و تذكرات ايمني كه در پوسترهاي روي ديوار
موجود است ،رعايت شود.
صحبتهاي مربي يا مسئول كارگاه هميشه بايد مدنظر باشد.
بايد لباس كار مناسب به تن داشت و از پوشيدن لباسهايي
با آستين گشاد پرهيز كرد.
اطراف ماش��ين و زير پا باید پاکیزه و بدون خرده چوب و
اشياي اضافي باشد.
از وصل بودن برق ماشين اطمينان حاصل شود.
باید از برقدار نبودن ماشین مطمئن شد .این کار را میتوان
با چسباندن لحظهای پشت دست به بدنهی ماشین انجام داد.
قبل از روشن كردن ماشين باید گوشي ايمني را روی گوشها
گذاش��ت و تا قبل از خاموش كردن ماش��ين ،آنرا برنداش��ت.
قبل از زدن کلید قطع و وصل ماش��ین ،باید دقت کرد که
قطعهی چوب یا چیز دیگری روی تیغه نباشد؛ در غیراینصورت،
به محض روش��ن شد ِن ماشین ،آن شیء یا قطعه چوب پرتاب
شده و ممکن است به کاربر یا افراد دیگر صدمه وارد نماید.
حفاظ ماش��ين بايد كنترل ،و از صح��ت آن بايد اطمينان
حاصل شود.
هنگام كار با ماش��ين ،بايد با اطمينان و به طور صحیح در
كنار آن ايس��تاد؛ پاي چپ را جلو و پاي راس��ت را عقب قرار
داد (شکل 16ـ.)4

واحدكارچهارم:تواناييرندهكردنسطوحچوبيباماشينرنده(كفرنده)

واحد کار چهارم :توانايي رنده كردن سطوح چوبي با ماشين رنده (كفرنده)

رنده)
واحدكارچهارم:تواناييرندهكردنسطوحچوبيباماشينرنده(ك
رنده)
فف
واحدكارچهارم:تواناييرندهكردنسطوحچوبيباماشينرنده(ك
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شكل 17ـ 4ـ ب ـ رنده کردن چوبهاي کم ضخامت.

کمضخامت.
هايکم
هاي
کردنچوب
كردن
4ـ ب
ضخامت.
چوب
رندهرنده
4ـ ـب ـ
17ـ17ـ
شكلشكل

شكل 16ـ 4ـ طرز ایستادن صحيح در کنار ماشين.

شكل 16ـ 4ـ طرز ايستادن صحيح در كنار ماشين.
شكل 16ـ 4ـ طرز ایستادن صحيح در کنار ماشين.

شكل 16ـ 4ـ طرز ایستادن صحيح در کنار ماشين.
روي تیغه
چوب ازاز روي
كردن ،نباید
رنده کردن،
هنگام رنده
تيغه
همراهباباچوب
دس��تهمراه
نبايد دست
� هنگام
عبور کند ،بلکه دست باید حدود  5سانتيمتر مانده به تیغه از روي
عبور كند ،بلکه دســت باید حدود  5سانتيمتر مانده به تيغه از
تیغهتیغه
روي
چوب از
همراه با
دس��ت
نباید
رنده
هنگامهنگام
� �
دوباره
فاصله،
تیغه،بابا
طرف
نباید آن
کردن،و
ش��ده
برداش��ته
چوب
روي
رعایتاز
چوب
همراه
دس��ت
کردن،
رنده
فاصله،
رعايت
با
تيغه،
طرف
آن
و
شــده
برداشــته
چوب
روي
گیرد.باید حدود  5سانتيمتر مانده به تیغه از روي
قراردست
چوببلکه
عبور کند،
عبورروي
گيرد.سانتيمتر مانده به تیغه از روي
حدود 5
باید
رويدست
دوبارهبلکه
کند،
قرار
چوب
چوب برداش��ته ش��ده و آن طرف تیغه ،با رعایت فاصله ،دوباره
دوباره
رعایتازفاصله،
چوبتیغه،
کردنطرف
رن��ده و آن
ب��راي ش��ده
برداش��ته
کمکي
وس��یلهی
ه��ايبا کوتاه،
چوب �
رنده گیرد.
چوب قرار
روي
كردن چوبهاي كوتاه ،از وســيلهی كمكي
بــراي
روي چوب
گیرد .شود.
قراراستفاده
مخصوص
شود.
استفاده
مخصوص
� ب��راي رن��ده کردن چوبه��اي کوتاه ،از وس��یلهی کمکي
وس��یلهی کمکي
کوتاه ،از
چوبه��اي
ب��راي
�
کفرند
باریك با
نازك یا
کردنچوب
رن��دهکردن
از رنده
باريك
ماشینبا ماشــين
نــازك يا
هايهاي
چوب
كــردن
رنــده
� از
شود.
استفاده
مخصوص
مخصوص
شود.در ص��ورت لزوم ،از وس��ایل کمکي مش��ابه
استفادهش��ود.
خ��ودداري
شــود.
كمكي
وسایلکفرند
لزوم ،باازماشین
صورتباریك
هايدرنازك یا
خودداريچوب
رندرنده کردن
ف از
ك �
4
�17
و
الف
4
�17
های
شکل
شود.
استفاده
ب
کفرند
17ـباریك با
نازك یا
هایچوب
رندهشكکردن
� از
ماشینشود.
استفاده
هايالف و
17ـدر4
مشابه
کمکي مش��ابه
لزوم 4،ازبوس��ایل
ص��ورت
ل ش��ود.
خ��ودداري
خ��ودداري ش��ود .در ص��ورت لزوم ،از وس��ایل کمکي مش��ابه
شکلهای  4 �17الف و  4 �17ب استفاده شود.
شکلهای  4 �17الف و  4 �17ب استفاده شود.
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احتیاط کامل اعمال
� هنگام رنده کردن چوبه��اي پُر گره،
گ��ردد و در صورت لزوم ،چوب ب��ه صورت مورب از روي تیغه
اعمال
گره،
ه��ايرپُر
چوب
رنده
هنگام
� �
کاملاعمال
احتیاطكامل
احتياط
گره،
ه��ايپ ُ پ ُر
هاي
ب
کردنچو
كردن
رنده
هنگام
شود.
داده
عبور
اعمال
کامل
احتیاط
گره،
چوب
کردن
رنده
هنگام
تیغه
موربازازاز
صورت
ب��هب��ه
لزوم،
صورت
دردر
گ��ردددرو
رويتيغه
روي
مورب
صورت
چوببه
چوب
لزوم،
صورت
گردد
صفحات
نازك و
چوبهاي
(نر)
ضخامت
کردن
رنده
هنگام
تیغه
روي
مورب
صورت
چوب
لزوم،
صورت
گ��رددو �و
شود.
داده
عبور
شود.
داده
عبور
مانند فیبر و س��هالیي ،باید حتماً گونیا را به لبهی ماشین
مصنوعي
شود.
داده

صفحات
نازك
هاي
چوب
(نر)
کردن
رنده
هنگام
� �
کرد؛
قطعهورا
بو
داد
ضخامتبه
کار را
قطعه
کرد،
نزدیك
صفحات
هــايو
نازك
هاي
چوب
ضخامت(نر)
کردن
رنده
هنگام
رندهو
نازك
تکیهچو
گونیا(نر)
ضخامت
كــردن
رنده
هنــگام
حتماً
ماشین
ی
(شکلبهبه
گونیارارا
باید
طورس��ه
فیبرفیبر و
مانند
مصنوعي
.)4�18
نمود
استفاده
کامل
حفاظ
صفحاتاز
و یا
حتماً
ماشین
لبهلبهی
گونیا
الیي،باید
مانند
مصنوعي
حتماً
گونيا را
بایــد
اليي،
ســه
الیي،و
س��هفيبر
مصنوعيبهومانند
نزدیك کرد ،قطعه کار را به گونیا تکیه داد و قطعه را رنده کرد؛
کرد؛
کاردادراوبهقطعه
تکیه
گونیا
نزديكرا به
قطعه کار
نزدیك کرد،
قطعه
كرد،
به لبهی
رنده داد و
گونياراتكيه
ماشــين
و یا از حفاظ به طور کامل استفاده نمود (شکل .)4�18
كامل.)4�18
(شکل
نمود
کاملازاستفاده
رندهبه طور
حفاظ
و یا از
کرد؛ و يا
اســتفاده نمود
طور
حفاظ به
قطعــه را

(شکل 18ـ.)4

شكل 18ـ 4ـ استفاده از حفاظ تيغه در رندیدن چوبهای با ضخامت
کم.

شكل 18ـ 4ـ استفاده از حفاظ تيغه در رندیدن چوبهای با ضخامت

کم.در رنديدن چوبهای با ضخامت
شكل 18ـ 4ـ استفاده از حفاظ تیغه
شكل 18ـ 4ـ استفاده از حفاظ تيغه در رندیدن چوبهای با ضخامت
كم.
کم.

شكل 17ـ 4ـ الف ـ رنده کردن انتهای چوبهای باریک.

شكل 17ـ 4ـ الف ـ رنده کردن انتهای چوبهای باریک.
شكل 17ـ 4ـ الف ـ رنده کردن انتهای چوبهای باریک.

شكل 17ـ 4ـ الف ـ رنده کردن انتهای چوبهای باریک.

� گونیاي ماشین ،به اندازهاي روی صفحه بیاید که هنگام رنده
بیایدبقیهکه
رویبازصفحه
ماشــين ،به انداز
هنگامحفاظ
ی آنرا
مان��ده و
ايتیغه
مقدارکمیه از
گونيايچ��وب،
کرد ِن
� گونیاي ماشین ،به اندازهاي روی صفحه بیاید که هنگام رنده
ِ
ی آنرا
مانده و بقيه
باز
رویتیغه
مقدارکمــی از
گونیايچوب،
رنده کردن
بپوشاند.
رنده
هنگام
صفحه
ماشین ،به اندازه
حفاظ
کهی آنرا
بیایدبقیه
مان��ده و
اي تیغه باز
مقدارکمی از
�کرد ِن چ��وب،
حفاظ بپوشاند.
حفاظ
خودداريو بقیه
ماش��ینباز مان��ده
مقدارکمیبه از تیغه
پرتاب
آنراخطر
شود،یزیرا
چ��وب ،دادن زیاد
بپوشاند.از بار
کرد ِن �
بپوشاند.
خطر خطر
زیرا زیرا
شــود،
زیاد بهبه
زياد
دادن
است.
دادنبیشتر
چوب
پرتاب
خودداريشود،
ماشــينخودداري
ماش��ین
بــاربار
شدناز
از�
بيشتر
چوب
شدن
است.خودداري شود ،زیرا خطر پرتاب
ماش��ین
زیاد به
دادن
شدنبار
پرتاباز
�
است.
بیشتر
چوب
شدن چوب بیشتر است.
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ماشینهای سیار و ثابت صنایع چوب

ÄfZ¯d{Z//§Y,Ä «®ËÕZ¯Ã|¿c|»µÂ{/
Z¯Ä
کاسته
¿«·dÆmÄ]Ã|Ã|¿tdÌ¨Ì¯ºÅYË,{Â//دست
در طول مدت رندهکاری یک قطعه ،از فشار

a
ÖaÂeÕÁYZ¯Ä
¯«d//Y¾°¼»ºÅÁ,|//|ÅYÂyº
3
لرزش قطعه
رنده شده به جهت
نشود ،زیرا هم کیفیت س��طح
{|ËZ¼¿y{ZnËY,Ã|Ãو هم ممکن است قطعه کار از روی توپی
کار کم خواهد شد،

Ã|Ì¿ZÂaZ¨uZ]Ä¤ÌeÉÁ,¾Ì//Z»½|//Â»ZyYa/
پَس زده شده ،ایجاد خطر نماید.
{Â

پس از خاموش شدن ماشين ،روي تيغه با حفاظ پوشانيده شود.
{ÂÂ»Zy¾ÌZ»|Ì¸¯,|«©],Z¯¹Z´ÀÅ{³Y/
خاموش
اگر در هنگام كار ،برق قطع ش��د ،كليد ماش��ين
¾ËY{-|À°¿Z¯Ä//]Á//¾Ì//Z»,©]{|n»¶ÁiY{Ze
 /¶°{ÂÌÅa¾ÌZ»Ä]½{Y{ÄÌ°eY,d·Zuكار نكند؛ در
شود تا در اثر وصل مجدد برق ،ماشين شروع به
اين حالت ،از تكيه دادن به ماشين پرهيز شود (شکل 19ـ.)4

ÉZ¯Ã|¿Ã{Z»M[ÂqÉZÅÄf{//¶°

شكل 20ـ 4ـ دستههاي چوب آماده رندهكاري.

[ÂqÄ
«®ËZËZÌ¿Â³//Âe¾Ì//Z»ÊmÁyÕ
قطعه چوب
v¨/هÄی خروجي ماشين توسط گونيا يا يك
صفح
{Âd]ZiÁºÌÀeÄ¤ÌeÄ]d^¿,¥Z
شود.
صاف ،نسبت به تيغه تنظيم و ثابت
|

¾X¼»|ËZ]¾ÌZ»©]tÌvµZeYÁ|Ì¸¯½{Â]º·Z//Y/
از سالم بودن كليد و اتصال صحيح برق ماشين بايد مطمئن شد.

گونياي ماشين را باید به نسبت عرض چوب تنظيم کرد و

Á{¯ºÌÀe[Âqd^//¿Ä]|ËZ]Y¾Ì//Z»ÉZÌ¿Â³/
نسبت به گونیا بودن آن مطمئن شد.
¿^|¾X¼»½M½{Â]ZÌ¿Â³Ä]d

ـ بهتر اس��ت که رنده ک��م تیغ بوده و عم��ل رنده زدن به

cZ §{Ä]½{Ã|¿¶¼ÁÃ{Â]¢Ìeº¯Ã|¿Ä¯d//YfÆ]/
های سخت.
برای چوب
انجام Äشود؛ بهخصوص
دفعات
dzÕZÅ
[ÂqÕY]Ây
]-{Â¹Zn¿Y

Z¼e//¶°

{dY¾Ë§MyÄ¤ÌeZ]d

شكل 19ـ 4ـ تماس دست با تيغه خطر آفرین است.

Ä¤ÌeYË{ÂÉY{{ÂyÖf·ZuÅ{,Ä¤ÌeÄ]½{d{Y/زيرا
از دس��ت زدن به تيغه ،در هر حالتی خودداري ش��ود
{Ê¼¿Ã|Ë{{³¹Z´ÀÅ
¾ÌZ»|ÀqÄ¯Ê¿Z»ÃËÁÄ]Á,{Â//چند
گردش ديده نميشود ،و به ويژه زماني كه
تيغه در هنگام
ÊÂ³Z]ÊfuYÄ]ZÅ
{¯ÌZ»ÉY|dY¾ÁºÅZ]ÃZ³Z
راحتي
است¾صداي ماشينها به
ماشين در كارگاه با هم روشن
dÌ¿Ìze¶]Z«ÊÀ¼ËY
قابل تشخيص نيست.
(با گوشي ايمني)

هاي¦كفرند ،از
ماش��ين
تيغهها در اغلب
امروزه حف��اظ
¿|Â¿Y,
¯ÉZÅ
¾Ì//Z»\¸£Y{ZÅ
Ä¤ÌeZ¨uÃÁ»Y/
نوع فنري اس��ت؛ دقت شود که حفاظ ،فضاي خالي روي تيغه
§YÄ¤ÌeÉÁÊ//·ZyÉZ§,Z//¨uÄ¯{Â//d«{-d//YÉÀ
|Z]Ã|¿ZÂaباشد .در ش��کل 21ـ ،4عمل رنده کردن چوب با
را پوش��انده
{ÁZ¨uZ][Âq½{¯Ã|¿¶¼,/¶°
 dYÃ|Ã{Y{½Z¿¶»Z¯ÖÀ¼ËYشده است.
حفاظ و ایمنی کامل نشان داده

5ـ4ـاصولرندهكردنسطوحچوبيباماشينرنده
Ã|¿¾ÌZ»Z]Ê]ÂqsÂ½{¯Ã|¿µÂY//
براي رنده كردن چوب و بهدست آوردن نتيجهی مطلوب،
{,[Â¸»ÕÄnÌf¿½{ÁMd//
]Ä]Á[Âq½{¯Ã|¿ÉY//
شود:
اصول زير بايد رعايت

{ÂdËZ|ËZ]ËµÂY
از لباس كار مناسب استفاده شود.
{ÂÃ{Z¨fY\ZÀ»Z¯ Z^·Y/
چوبهايي كه قرار است رنده شوند ،به طور مرتب و قابل
¶]Z«Á\e»ÂÄ],|¿ÂÃ|¿d//YY«Ä¯ÊËZÅ
[Âq/
دسترس روي خرك چيده شوند (شکل 20ـ.)4
{/¶°|¿ÂÃ|ÌqyÉÁ f

Ã|¿Ä¤Ìevf»ÖËÂ¯Z¨u//¶°
رنده.
شكل 21ـ 4ـ حفاظ کشویی متحرك تيغه

با روشن شدن ماشين ،سيستم مكنده بايد فعال گردد ،تا از

YZe,{{³µZ §|ËZ]Ã|À°»ºf//Ì,¾ÌZ»½|¾ÁZ]/

واحد کار چهارم :توانايي رنده كردن سطوح چوبي با ماشين رنده (كفرنده)

¿|Ãكوتاه ،از وس��يلهیكمكي
هاي
ب��راي رنده كردن چو
پخش غبار و تراشه در فضا جلوگيري شود (شکل 22ـ.)4
ب¦
¯Ã|¿¾ÌZ»Z]Ê]ÂqsÂ½{¯Ã|¿ÊËZ¿YÂe¹ZÆqZ¯|uYÁ
استفاده شود.
/¶°{ÂÉÌ³Â¸mZ§{ÄYeÁZ^£za

Ê°¼¯ÕÄ¸Ì//ÁY,ÃZeÂ¯ÉZ//Å[Âq½{¯Ã|//¿ÉY//]/

چوبي پس از رنده شدن پرز كرد يا الشه شد ،ميتوان
اگر
{ÂÃ{Z¨fY
آنرا سر و ته كرده و مجددا ً رنده نمود.

½YÂeÊ»,|ÄÓZË{¯a½|//Ã|¿YaÊ]Âq³Y/
¿|{Â¼¿Ã
{|n»ÁÃ{¯ÄeÁY¿M
س��طح آن كام ً
ال صاف ش��د،
چوب0 Y،رنده و
پس از اينكه

دادن 0
ش��ده به
 Ôروي رنده
ي��ك نر (ضخامت) چوب نيز با تكيه
®Ë,|¥Z
»Z¯½MtÁÃ|¿,[ÂqÄ°ÀËYYa/
¿,ZÌ¿Â³Ä]Ã|//Ã|¿ÉÁ½{Y{ÄÌ°eZ]Ì¿[Â//qd»Zz
گونيا ،رنده شود (شکل 24ـ.)4
¿|/¶°{ÂÃ

شكل 22ـ 4ـ مكندهی قابل اتصال به ماشين كفرند.

چنانچ��ه كليد قطع و وصل از نوع س��تاره ـ مثلث اس��ت،
شود.
اصول كار بايد رعايت
|¿¦¯¾ÌZ»Ä]µZeY¶]Z«Õ
Ã|À°»//¶°

بايد طوري در كنار ماشين ايستاد ،كه پاي چپ جلو و پاي
µÂY,dYh¸j»/ÃZfÂ¿Y¶ÁÁ«|Ì¸¯Är¿ZÀq/
راست عقب قرار گيرد.
¯{ÂdËZ|ËZ]Z

باید چ��وب را از پهنا روي كفرند ق��رار داد (اگر چوب
ÉZaÁÂ¸m`qÉZaÄ¯,{ZfËY¾Ì//Z»ZÀ¯{ÉÂ|ËZ]/
س��طح مقعر یا محدّبی داشت ،طرف مقعرآن روی صفحه قرار
{Ì³Y«\¬dY
داده میش��ود) و با دو دس��ت آنرا گرفت و سپس به طرف تيغه
d//{Á{Z]Á,{Y{Y«|¿¦¯ÉÁZÀÆaYY[Âq|ËZ]/
هدايت نمود و همين كه دست چپ به تيغه نزديك شد ،باید آنرا
d{Ä¯¾Ì¼ÅÁ{Â¼¿dËY|ÅÄ¤Ìe¥Ä]b//Ád§³Y¿M
خروجي
برداش��ته ،روي آن قسمت از چوب که روي صفحهی
Yd¼«½MÉÁ,Äf//Y{]Y¿M|ËZ],|//®Ë{¿Ä¤ÌeÄ]`q
¶°//d//Y~³,Äf§³Y«ÊmÁyÕتيغه
(Äv¨ÉÁÄ¯[Âqشکل 23ـ .)4اگر هم دست راست به
قرار گرفته ،گذاشت
d{¶j»|ËZ],|®Ë{¿Ä¤ÌeÄ]dYd//{ºÅ³Yدو
/ش��د ،باید مثل دس��ت چپ عمل ک��رد .در واقع هر
نزديك
{¶»Z¯½|//Ã|¿Ze|ËZ]d//{Á{Å«YÁ
{¯¶¼`//q
دس��ت باید تا رنده ش��دن كامل طول چوب ،روي چوب فشار
{ÁM{YÁ½Z°ËZ§[ÂqÉÁ,[ÂqµÂ
يكسان وارد آورد.

شكل 24ـ  4ـ پس از رندید ِ
ن رو ،باید َنر ِ چوب را نیز رنده کرد.
{¯Ã|¿Ì¿Y[Âq5 ¿3 |ËZ],Á5½|Ë|¿Ya//¶°

اگ��ر پس از یکبار رنده ش��دن ،انتهای قطع��ه کار پله دار
Y{Ä¸aZ¯Ä//
«ÕZÆf¿Y,½|//Ã|¿Z//^°ËYa//³Y/
صفحهی
خاموش ک��رد،
شد(ش��کل 25ـ ،)4بای��د ماش��ین را
ÖmÁyÕ
Ä
|v¨,{¯Â»ZyY¾ÌZ»|ËZ],/¶°
خروجی (کارگیر) را تنظیم نمود و به ادامهی کار مشغول شد.
¯|µÂ¤»Z¯ÕÄ»Y{YÄ]Á{Â¼¿ºÌÀeYÌ³Z

[Âq½|Ä¸a//¶°

شكل 25ـ 4ـ پله شدن چوب.

[ÂqÕÁ½|Ë|¿//¶°

شكل 23ـ 4ـ رندیدن روی چوب.

Ä//ZË^Ì§½|Ë|¿¹Z´//ÀÅ/
Ö¼¯d»ZzÉYY{Ä//¯ÊËÓكمی
س��هاليي كه داراي ضخامت
هن��گام رنديدن فيبر يا
YaÁÃ{//¯®Ë{¿Äv¨Õ
Ä
//^·Ä]YZ//Ì¿Â³|ËZ],|Àf//Åهی صفح��ه نزديك كرده و پس از
هس��تند ،باید گونيا را به لب
{Ã|¿Y¿M,ZÌ¿Â³Ä]Z¯Ä «½|¿Z^q
چسباندن قطعه کار به گونيا آنرا رنده زد.
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� بعضي از ماش��ینهاي رن��ده ،این قابلی��ت را دارند که بتوان
ماشينهای سيار و ثابت صنايع چوب
68
این ثابت
سیار و
راهههای
ماشین
چوب تیغههایي
صنایعباید از
ص��ورت،
زد؛ در
 68ب��ا آنها چ��وب را دو
ماشينهای سيار و ثابت صنايع چوب
68
.)4�26
هستند را(شکل
رن��ده،نیز
سر آنها
استفاده کرد
بتوان
دارند که
اینتیزقابلی��ت
ماش��ینکههاي
� بعضي از

� براي رندیدن چ��وب تحت زاویه ،باید گونیاي رنده را طبق
همان زاویه تنظیم نمود (شکل .)4�28

� براي رندیدن چ��وب تحت زاویه ،باید گونیاي رنده را طبق
.)4�28
(شکل
رنديدننمود
زاویه تنظیم
هایي
تیغه
قابليتاز
ص��ورت،راباید
هاياین
زد؛ندر
ماش��ینازراهه
بعضيدو
چ��وب را
ب��ا �آنها
طبق
تحت
چ��وب
رندیدن
همانبراي
�
بتوان
دارندراکه
قابلی��ت
این
رن��ده،
هاي
بعضي از
رندهراراطبق
گونیايرنده
بایدگونياي
زاویه،باید
زاويه،
تحت
چوب
براي
كه بتوان
دارند
رنده ،ايــن
ماشــي
.)4�26
(شکل
آنهاراسردوآن
که
آنها کرد
استفاده
(شکل.)4�28
نمود(شکل
تنظيمنمود
زاويهتنظیم
همانزاویه
تيغههايي همان
هایي
ص��ورت ،باید
راههاین
زد؛تیزدر
چ��وب
ب��ا
28ـ.)4
صورت،از بايد
هستند در اين
زد؛
راههنیزدو
چوبهارا
بــا
تیغه از
.)4�26
(شکل
كه نیز
آنها
استفاده کرد که
(شکل 26ـ.)4
هستند
هستند تيز
تیزنها نيز
سر آ
استفادهسركرد

شكل26ـ4ـدوراههکردنباکفرند.

رند .وسط چوب رنده شود؛
قسمتي از
� در مواردي ،نیاز است که
شكل26ـ4ـدوراههکردنباکف
فرند.
رند.با
كردن
تکهدو راهه
26ـ 4ـ
شكل
پیچ دستي به گونیا
وسیلهكی
شكل26ـ4ـدوراههکردنباک به
چوبي
بس��تن
در اینصورت ،با
ف
زاويهیکفرند.
رندهبه
چوبداد و
وسط تکیه
آن
چوب
کهنظر ،مي
نیازی
فاصل��ه
شود؛
چوبب��هرنده
توانوسط
قسمتي از
است
مواردي،
قســمتيرااز
كه
اســت
موردنياز
مواردي،
� در و در در
شكل28ـ4ـرنديدنِتحتزاويهیچوب،بهوسيلهیگونيایتحت
خوابانید.
تیغه
در این آرامي
بهیگونیا
دستي
وسطپیچ
وسیلهی
چوبي به
بس��تن
شود؛ با
صورت،
پيچ دستي
وسیله
چوبي به
بستنازتكه
صورت ،با
نیازن
رويای
مواردي،در
شود؛
رنده
چوب
قسمتي
تکهکه
است
� در
رند.
ف
یک
ه
زاوي
یگونيایتحت
ه
یچوب،بهوسيل
ه
ِتحتزاوي
ن
شكل28ـ4ـرنديد
اس��تفاده ش��ود
ایمن��ي
عین��ك
و
گوش��ي
از
کار،
هن��گام
�
شكل 28ـ 4ـ رندید ِ
ن تحت زاویهی چوب ،به وسیلهی گونیای تحت
دادیوبه به
یكتکیه
آن
ب��ه
نظر،را
چوب
توان
مي
نظر،
مورد
فاصل��هی
گونیاآن تكيه
فاصلهرا
توان
چوبیي
وسیلهم
ی
تکهه
فاصل
در
گونيا و
ودردراین به
چوببه
دستي
درپیچ
موردبه
چوبي
بس��تن
صورت ،با
نکته:
مش��خص،
وس��ط
رندیدن
برای
(شکل  .)4�29زاويهیکفرند.
زاویهی کفرند.
آرامي روي
خوابانيد.
آرامي
تیغهبه
دادیو
باشند.داد و به
آن تکیه
کارگیرب��ه
تيغه وچوب را
رويتوان
خوابانید.یمي
نظر،
مورد
فاصل��ه
و در
پایین
کارده
صفحه
هردو
باید
ش��ود
گوشــي وو عین��ك
كار،ازازگوش��ي
هنــگامکار،
� هن��گام
خوابانید.رندیدن وسط چوب در یک فاصلهی مشخص،
نکته :برای
آرامي روي تیغه
اس��تفادهشــود
ایمن��ياســتفاده
عينــك ايمني
مش��خص،
ی
فاصله
یك
در
چوب
وس��ط
نکته :برای رندیدن
.)4�29
(شکل
باشند.کم کرد و آنرا
پایین بسیار
کارگیرتیغه را
چوب،وباید بار
بایدبراي
�
سرکارده
رندیدنهی
هردو صفح
کار ،از گوش��ي و عین��ك ایمن��ي اس��تفاده ش��ود
هن��گام
�
29ـ.)4
(شکل
باشند.
پایین
کارگیر
و
کارده
ی
صفحه
باید هردو
مش��خص،
ی
فاصله
یك
در
چوب
وس��ط
رندیدن
برای
ســر چوب ،بايد بار تيغه را بسيار كم كرد و (شکل .)4�29
رنديدننمود.
طرف رنده
نکته:از دو براي
نمود.پایین باشند.
کارگیر
کارده و
صفحهی
باید هردو
رنده
دوسرطرف
برايآنرا از
آنرا
و
کرد
کم
بسیار
را
تیغه
بار
باید
چوب،
رندیدن
�
� ب��راي رندی��دن زهوارهاي ن��ازك ،باید از چ��وب کمکي
رنديــدن زهوارهاي نازك ،بایــد از چوب كمكي
براي
نمود.
رنده
طرف
کرد و
چوب ،بسیار کم
بار تیغه را
کردسر
رندیدن
دوبراي
از �
آنراتیغه عبور
روي
یکنواخت از
باید )4تا
چوب�27،
(شکل
استفاده
استفاده کرد (شــكل 27ـ  )4تا چوب ،يكنواخت از روي تيغه
رندهبهنمود.
از دو طرف
نشود.
زهوارهايای وارد
کاربر ،صدمه
کرده و
چ��وب کمکي
ایباید
ن��ازك،
وارداز نشود.
رندی��دن و به کاربر ،صدمه
� ب��رايعبور کرده
چ��وبتیغه عبور
یکنواختازاز روي
چوب،
 )4 �27تا
کرد (شکل
استفاده
کمکي
ن��ازك ،باید
زهوارهاي
رندی��دن
ب��راي
�
ای تاوارد
کردکاربر،
استفادهو به
کرده
نشود.یکنواخت از روي تیغه عبور
چوب،
صدمه )4
(شکل �27
شكل28ـ4ـرنديدنِتحتزاويهیچوب،بهوسيلهیگونيایتحت

کرده و به کاربر ،صدمهای وارد نشود.

شكل29ـ4ـاستفادهازگوشيوعينکايمنيهنگامکار
شكل 27ـ  4ـ برای رندیدن چوبهای نازک مثل زهوار ،از وسایل
شكل27ـ4ـبرایرنديدنچوبهاینازكمثلزهوار،ازوسايلکمكی
کمکی استفاده کنید.
استفادهکنيد.
شكل27ـ4ـبرایرنديدنچوبهاینازكمثلزهوار،ازوسايلکمكی

استفادهکنيد.
هاینازكمثلزهوار،ازوسايلکمكی
شكل27ـ4ـبرایرنديدنچوب
استفادهکنيد.

شكل29ـ4ـاستفادهازگوشيوعينکايمنيهنگامکار
شكل 29ـ 4ـ استفاده از گوشي و عینک ايمني هنگام كار
شكل29ـ4ـاستفادهازگوشيوعينکايمنيهنگامکار

واحد کار چهارم :توانايي رنده كردن سطوح چوبي با ماشين رنده (كفرنده)

عمليات كارگاهي

تمرين  :1يك رو و يك نر كردن

وسايل و ابزار مورد نياز

1ـ ماشين رنده (كفرند)
2ـ چوب

3ـ مواد روان كننده (گازویيل)

د) حفاظ ماشين را تنظيم و ماشین را کم تیغ كنيد.
هـ) از گوشي ايمني استفاده کرده و ماشين را روشن کنید.
و) چوب را روي صفحهی ورودي قرار دهيد.
ز) در كنار ماشين بايستيد؛ طوري كه پاي چپ در جلو ،و
پاي راست در عقب قرار گيرد (شکل 31ـ.)4

4ـ كفشك هدايت كننده (برای چوبهاي كوتاه)
5ـ لباس كار

6ـ گوشي ايمني
7ـ عينك ايمني

8ـ گونياي  90درجه

9ـ گونياي مدرج متحرك
دستورالعمل

الف) ي��ك قطعه چوب به ابعاد  500×100×40میلیمتر را
بهوسيلهی ارهنواري آماده كنيد.
ب) گونياي ماش��ين را با گونياي  90درجه كنترل کرده و
در صورت نياز ،آنرا تنظيم نمایید (شکل 30ـ.)4
شكل 31ـ 4ـ ايستادن صحيح در كنار ماشين.

ح) دو دس��ت را روي چوب گذاش��ته و آنرا از روي تيغه
عبور دهيد .در صورت نياز ،این کار را چند بار تكرار كنيد تا
سطح چوب كام ً
ال صاف شود.

شكل 30ـ 4ـ كنترل گونياي ماشين.

ج) گوني��ا را كمي بيش از  100ميليمتر از لبهی ماش��ين،
فاصله داده و محكم كنيد.

ط) حفاظ را برای رنده کردن نر تنظيم كرده و نر چوب را
با تكيه داد ِن روي رنده ش��دهی چوب به گونيا ،مانند مرحلهی
قبل رنده كنيد.
ی) ماشين را خاموش كنيد.
ک) حف��اظ را در هر ش��رايط كاری و غيركاري ،به طور
كامل روي تيغه قرار دهيد (شکل 32ـ.)4

69

ماشینهای سیار و ثابت صنایع چوب
[ÂqËZÀd]ZiÁZÌÕZÅ¾ÌZ»

ح) حفاظ را مجددا ً تنظيم كرده و يك نر چوب را با تكيه
دادن س��طح رنده ش��ده به گونيا مانند باال رنده كنيد (ش��کل
.)4ـ33
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[Âq¿½|Ë|¿//¶°

|ÌÀ¯Â»ZyY¾ÌZ»

[Âq¿½|Ë|¿//¶°

Á|ÌÀ¯ºÌÀef»Ê¸Ì»Õ
ÃÌe//¯
. چوبÃنرY|¿YÄ]YY{
ـ رنديدن4 ـ33
 شكلyÕ
¿ÕÁÉZey®ËÃ{Y{ÄÌ°e[ÂqÕÃ|Ã|¿ÉÁ]
®ËÁÃ{Y{ÄÌ°e[Âq¿Ä]YY{ÃÌe¯yb-|Ì//°]
|ÌÀ¯Â»ZyY¾ÌZ»
.كنيد
ط) ماشين را خاموش
|Ì°][Âq¥ZÉÁ]ÉZey
Á|ÌÀ¯ºÌÀef»Ê¸Ì»ÕÃY|¿YÄ]YY{ÃÌe//¯yÕ
تنظيم كنيد
 ميليمتر10 اندازهیÄËÁYª^YZ//Ì¿Â³
ی) خطكش تيرهدار را به
ZÌ¿Â³ÖÀ
Ë-|ÌÀ¯ºÌÀeÄm{Õ
¿ÕÁÉZey®ËÃ{Y{ÄÌ°e[ÂqÕ
Ã|Ã|¿ÉÁ]
سرتاس��ري
خط
يك
داده
تكيه
چوب
ی
ه
ش��د
و بر روي رنده
¾ËY®ËÁÃ{Y{ÄÌ°e[Âq¿Ä]YY{ÃÌe¯yb-|Ì//°]
|Z]ÄfY{Äm{ÕÄËÁY,|¿¦¯ÕÄv¨Ä]d^//¿
دار را به نر چوب تكيه
روی نر بكش��يد؛ سپس خط کش تیره
|ÌÀ¯µfÀ¯vf»ÕZÌ¿Â³Z]YÄËÁY
|Ì°][Âq¥ZÉÁ]ÉZey

.داده و يك خط سرتاسري بر روي صاف چوب بكشيد

ZÌ¿Â³ÖÀ Ë-|ÌÀ¯ºÌÀeÄm{ÕÄËÁYª^YZ//Ì¿Â³
|یعنیZ]ÄfY{Äm{Õ
 درجه تنظي��م كنيد؛45ÄËÁY,|¿
¦زاويهی
طب��ق
ک) گونيا
¾ËY
¯Õرا
Äv¨Ä]d^//¿
 درجه داشته135 زاويهی
،گونيا نس��بت به صفحهی كفرند
|ÌÀ¯µfÀ¯vf»ÕZÌ¿Â³Z]YÄËÁY

. اين زاويه را با گونيای متحرک كنترل كنيد.باشد

Ã|¿ÕZÌ¿Â³Äm{ÄËÁYºÌÀe//¶°

|ÌÀ¯ºÌÀeÄËÁY½{ÉY]YZÌ¿Â³Z¨uµ

. درجه گونیای رنده45 ـ تنظیم زاویه4 ـ34 شكل

Ã|¿ÕZÌ¿Â³Äm{ÄËÁYºÌÀe//¶°
|ÌfËZ]½MZÀ¯tÌvÂÄ]ÁÃ{¯¾ÁY¾ÌZ»¹

bÁÄ¤Ìe¥Ä]ÁÄfY~³É{ÁÁÌ»ÉÁY[Âq½
|ÌÀ¯ºÌÀeÄËÁY½{ÉY]YZÌ¿Â³Z¨uµ
|ÌfËZ]½MZÀ¯tÌvÂÄ]ÁÃ{¯¾ÁY¾ÌZ»¹
bÁÄ¤Ìe¥Ä]ÁÄfY~³É{ÁÁÌ»ÉÁY[Âq½

Z¨uZ]Ã|¿¾ÌZ»//¶°
.حفاظ
ـ ماشين رنده با4 ـ32 شكل

 پخ زدن لبهی چوب:2 تمرين
[ÂqÕÄ^·½{xa¾Ë¼e

دستورالعمل
Z¨uZ]Ã|¿¾ÌZ»//¶°

¶¼ ·YÂf{

 ميليمتر را500×100×40 الف) ي��ك قطعه چوب به ابعاد
Yf»Ê¸Ì»  {Z//.كنيد
]YÄ//][ÂqÄ
«®Ë¦//·Y
آمادهÄ^·½{xa¾Ë¼e
نواري
بهوسيلهی اره
[ÂqÕ
|ÌÀ¯Ã{Z»MÉYÂ¿ÃYÕÄ¸ÌÁÄ]
. درجه تنظيم كنيد90 گونياي ماشين را با گونياي
¶¼ )ب
·YÂf{
|ÌÀ¯ºÌÀeÄm{ÉZÌ¿Â³Z]Y¾ÌZ»ÉZÌ¿Â³[
كميYf»
،ماش��ين
 لبهی
{كه ازZ//
تنظيم كنيد
®« را طوريË¦//·Y
ج) گونيا
Ê¸Ì»
]YÄ//][ÂqÄ
Ì]Ê¼¯,¾ÌZ»Õ
Ä^·YÄ¯|ÌÀ¯ºÌÀeÉÂYZÌ¿Â³k
.فاصله داشته باشد
 ميليمتر100 بيش از
|ÌÀ¯Ã{Z»MÉYÂ¿ÃYÕ
Ä¸ÌÁÄ]
|Z]ÄfY{Ä¸Z§f»
Ê¸Ì»Y
2YÌ],Z//]ÅÄ¯ÉÂÄ]-|ÌÀ¯¢//Ìeº¯Y¾Ì//Z»{
 بیش از،|بارÌÀ¯ºÌÀeÄm{ÉZÌ¿Â³Z]Y¾ÌZ»ÉZÌ¿Â³[
د) ماش��ين را كم تيغ كنيد؛ به طوري كه هر
.يمتر بيشتر از سطح چوب گرفته نشودÊ¸ميلÌ»
Ì]Ê¼¯,¾ÌZ»Õ{Â¿Äf§³[ÂqtYfÌ]f»
Ä^·YÄ¯|ÌÀ¯ºÌÀeÉÂYZÌ¿Â³k
.|كنيدÌÀ¯ºÌÀeY¾ÌZ»Z¨u/Å
تنظيم
 حفاظ ماشين راÊ)¸هـÌ»Y
|Z]ÄfY{Ä¸Z§f»
YÌ],Z//]ÅÄ¯ÉÂÄ]-|ÌÀ¯¢//Ìeº¯Y¾Ì//Z»{
ايمني
 از گوشي.بايستيد
و) به طور صحیح در كنار ماشين
Ì¿ÊÀ¼ËYÊÂ³Y
|ÌfËZ]¾ÌZ»ZÀ¯{tÌvÂÄ]Á
.روشن كنيد
{راÂ¿Äf§³[ÂqtYfÌ]f»
نیز استفاده كرده و سپس ماشينÊ¸Ì»
|ÌÀ¯¾ÁY¾ÌZ»bÁÃ{¯Ã{Z¨fY

Ä//v¨ÉÁY[Âq
{وÁ|ÌÅ{Y«Ã{Z¯É{ÁÁÕ
|هی ورودي (کارده) قرار دهيدÌÀ¯ºÌÀeY¾ÌZ»Z¨u/Å
��صفح
ز) چوب را روي
,Äf§³Y[Âq\¬½ZffYd{ÁÂ¸m½Zfbqd{Ä¯Ê·Zu
Ì¿ÊÀ¼ËYÊÂ³Y
|ÌfËZ]¾ÌZ»ZÀ¯{tÌvÂÄ]Á
چوب
دس��ت راستتان عقب
در حالي كه دس��ت چپتان جلو و
Ä¯Ê¿Z»Ze,ZÌ¿cÂ//{
|ÌÅ{Â^Ä¤ÌeÉÁYY[Â//q
|ÌÀ¯¾ÁY¾ÌZ»bÁÃ{¯Ã{Z¨fY
،نياز
 در صورت.عبور دهيد
تيغه
 چ��وب را از روي،را گرفته
0 »Z¯[Âqt
Ô
ً چوب كام
تكرار
|كار راÌÀ¯Y°eYZ¯¾ËY,{Â¥Z
 اين،ال صاف شود
س��طح
تا زماني كه
{Á|ÌÅ{Y«Ã{Z¯É{ÁÁÕ
Ä//v¨ÉÁY[Âq
.كنيد
0 Y{|n»YZ//¨us
ÄÌ°eZ]Y[Âq¿®//ËÁÃ{¯ºÌÀe
,Äf§³Y[Âq\¬½ZffYd{ÁÂ¸m½Zfbqd{Ä¯Ê·Zu
/¶°|ÌÀ¯Ã|¿ÓZ]|À¿Z»,ZÌ¿Â³Ä]Ã|Ã|¿t½{Y{
Ä¯Ê¿Z»Ze,ZÌ¿cÂ//{ |ÌÅ{Â^Ä¤ÌeÉÁYY[Â//q
0 »Z¯[Âqt
|ÌÀ¯Y°eYZ¯¾ËY,{Â¥ZÔ
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/¶°|ÌÀ¯Ã|¿ÓZ]|À¿Z»,ZÌ¿Â³Ä]Ã|Ã|¿t½{Y{

واحد کار چهارم :توانايي رنده كردن سطوح چوبي با ماشين رنده (كفرنده)

ل) حفاظ گونيا را براي زدن زاويه تنظيم كنيد.

م) ماش��ين را روش��ن ك��رده و ب��ه طور صحی��ح كنار آن
بايستيد.

ن) چ��وب را روي ميز ورودي گذاش��ته و به طرف تيغه و
س��پس به طرف صفحهی خروجي (در حالي كه "روي" رنده
ش��ده را به گونيا تكيه دادهايد) حرك��ت دهيد .دقت كنيد كه
طرف خطكشي شده را از روي تيغه عبور دهيد.
س) چندين بار چوب را به همين حالت از روي تيغه عبور
دهيد .دق��ت كنيد که چوب بهطور کام��ل از روی تیغه عبور
کند تا پخ  45درجه در سراسر چوب به طور یکنواخت ایجاد
شود (شکل 35ـ.)4

شكل 35ـ 4ـ رنده کردن نر چوب با زاویه  45درجه.

ع) ماشين را خاموش كرده و حفاظ را به طور كامل روي
تيغه قرار دهيد.
ف) روي صفحهی ماش��ين و خروجيهاي پوش��ال را ،با
هواي فشرده تميز كنيد.
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آزمون پاياني 4

1ـ صفحات ماشین رنده را نام برده و عملكرد آنها را توضيح دهيد.
2ـ چهار مورد از نكات ايمني هنگام كار با ماشين كفرند را بنويسيد.
3ـ يك ماشين كفرند را كه داراي كليد ستاره ـ مثلث است ،چگونه راهاندازي ميكنند؟
4ـ چند نوع حفاظ براي ماشين رنده وجود دارد ،نام ببريد؟
5ـ زهوارهاي نازك را چگونه با ماشين رنده ميكنند؟
الف) مانند بقيهی چوبها

ب) با چوب كمكي

		
ج) با حفاظ

د) با حفاظ و چوب كمكي

6ـ وقتي ميگويند اين ماشين يك كفرند  60است ،يعني:
الف) عرض صفحهی آن  60سانتيمتر است.
ب) طول صفحهی آن  60سانتيمتر است.
ج) فاصلهی صفحهی آن از زمين  60سانتيمتر است.
د) گونياي آن  60سانتيمتر قابل تغيير است.
7ـ چوب كوتاه را چگونه با ماشین رنده ميكنند؟
الف) مانند بقيهی چوبها

ب) با كمك حفاظ

ج) بهوسيلهی چوب كمكي

د) اص ً
ال با ماشین رنده نمیکنند

واحد کار پنجم :توانايي تعويض و تنظيم تيغهی ماشين رنده (كف رند)

توانايي تعويض و تنظيم تيغهی ماشين رنده
(كف رند)
واحد كار پنجم
فراگير پس از آموزش اين واحد کار ،قادر خواهد بود:
تيغهی ماشين رنده و انواع آن را شرح دهد.
جنس و زاويهی تيغه رنده را توضيح دهد.
تيغهبند و انواع آنرا شرح دهد.
موارد ايمني ضمن تعويض و تنظيم تيغه را رعايت كند.
تيغهی ماشين كفرند را طبق اصول تعويض كند.
تيغهی ماشين كفرند را طبق اصول تنظيم كند.
رعايت نظم و انضباط و صرفهجويي را بنمايد.

ساعت آموزش

نظري
1

عملي
3

جمع
4
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پيشآزمون 5

1ـ فردي را كه در شكل زیر میبینید مشغول انجام چه كاري است؟

2ـ به نظر شما ،آیا ماشین رنده هم نیاز به سرویس و نگهداری دارد؟ چرا؟
3ـ آیا تیغههای ماشین رنده هم ُکند میشود؟ توضیح دهید.

4ـ به نظر شما ،چه عواملی در کیفیت سطح رنده شده موثرند؟
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1ـ 5ـ تيغهی ماشين رنده و انواع آن
ماشينهاي كفرند ،معموالً داراي  3 ،2يا  4تيغه ميباشند.
اين تيغهها تقريباً شبيه تيغههاي رندهی دستي هستند ولي از نظر
ابعاد و طرز قرار گرفتن ب��ا هم متفاوتند؛ زیرا تیغههای رندهی
دس��تی با حرکت طولی ،اما تيغههاي ماشين در اثر گردش ،با
چوب تماس پيدا كرده و پوش��ال بر ميدارد؛ بنابراين رندهی
دس��تي يك پوشال از سرتاسر چوب به اندازهی عرض تيغه بر
ميدارد ولی ماشين رنده در اثر برخورد لحظهای تیغه با چوب،
پوشالهاي كوتاه بر ميدارد كه به دليل تعدد برخورد تيغه در
هر دقيقه با چوب ،سرتاس��ر چوب رنده ميش��ود .شكل 1ـ 5
انواع تيغههای ماشين كفرند را نشان ميدهد.

شكل 1ـ 5ـ انواع تيغه رنده.

1ـ 1ـ 5ـ جنس تيغه
ب��ا توجه ب��ه تنوع گونهه��اي چوبي و تفاوت بين س��ختي
چوبهاي مختلف ،تيغههاي رنده بايد از آلياژي ساخته شوند
كه در اثر برخورد با چوبهاي سخت و همچنين حرارتهاي
باال س��ريع َُكند نش��وند؛ بنابراين تيغههاي رن��ده را از آلياژی
مخصوص برای تيغههاي برنده ميس��ازند يعني از فوالد ابزار
ك��م آلياژ .درصد عناصر آلياژي در اي��ن فوالدها از  5درصد
كمتر اس��ت .اي��ن فوالدها قابليت برش و س��ختي خ��ود را تا
 400درجه س��انتيگراد حفظ میکنند؛ زیرا در درجه حرارت
بين  900تا  1100درجه س��انتيگراد ك��ورهكاري و در درجه
حرارت بين  780تا  850درجه سانتيگراد سختكاري شده و
به وسيلهی روغن خنك ميشوند.

2ـ 1ـ 5ـ ابعاد تيغه

ابعاد تيغه برای ماش��ينهای با اندازههاي مختلف ،متفاوت
اس��ت و به طور معمول تيغههاي كفرند داراي ضخامتي بين
 3ت��ا  5ميليمتر بوده و طولی براب��ر عرض صفحه دارند .يعني
يك ماش��ين كفرند با عرض  600ميليمتر ،داراي تيغهاي به
طول  600ميليمتر ،ع��رض  40ميليمتر و ضخامت  5ميليمتر
اس��ت (شكل 2ـ  .)5عرض و ضخامت تيغهها معموالً تا طول
 400ميليمتر ثابت است ولي برای تیغههای از اين طول كمتر،
ع��رض و ضخامت نيز كم خواهد ش��د؛ به طوري كه در يك
ماش��ين كفرند با عرض  200ميليمت��ر ،تيغه به ترتيب داراي
 30ميليمتر عرض و  3ميليمتر ضخامت ميباشد.

شكل 2ـ 5ـ تیغههای کفرند با ابعاد مختلف.

3ـ 1ـ 5ـ زواياي تيغه

تيغههای ماش��ين رنده ،زاویهای مش��ابه تيغهی رنده دستي
دارن��د ،یعنی زاويهی پخ آنها نيز  25درجه میباش��د (ش��کل
3ـ ،)5که براي س��هولت كنترل پخ آن ،از ش��ابلون مخصوص
استفاده ميگردد (شکل 4ـ.)5
0

شكل 3ـ 5ـ زاويهی تيغهی رنده.
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ن��وع ديگری از تيغهبند وجود دارد كه توپي رنده از بيرو ِن
ش��يار داراي سوراخ بوده و تيغهبند را با پيچ به تيغه فشار داده،
آنرا ثابت نگهميدارد (شکل 6ـ.)5

شكل 4ـ  5ـ شابلن مخصوص کنترل زاویهی رنده.

2ـ 5ـ آشنايي با تيغهبند و انواع آن
با توجه به دور زياد ماشينهاي كفرند و برخورد محكم
تيغه با چوب ،براي ثابت و محكم نگهداشتن تيغه در محل خود،
از تيغهبند اس��تفاده ميش��ود .تيغهبندها انواع مختلفی دارندکه
نوع بسيار س��اده و متداول آن ،عبارت است از قطعه آهنی كه
طول آن برابر طول تيغه اس��ت (ش��کل 5ـ .)5این قطعه ،داخل
ش��كاف توپي و درست در پشت تيغه قرار گرفته و با پيچهايي
که در طولش قرار داش��ته و معموالً  3يا  4عدد هستند ،محكم
بسته میش��وند؛ بدين ترتیب پيچها در اثر باز شدن ،تيغهبند را
به تيغه ميفشارد.

شكل 6ـ 5ـ ثابت کردن تیغهبند.

3ـ 5ـ اصول رعايت نكات ايمني ضمن تعويض
و تنظيم تيغه
براي حفظ س�لامتي و همچنين رعاي��ت انضباط در حين
تعويض و تنظيم تيغه ،نكات زير بايد رعايت شود:
قب��ل از هر كاري ،فيوز ماش��ين را بايد قط��ع كرد و كليد
ماشين را در حالت خاموش قرار داد.
ـ باید از پوشيدن لباس كار گشاد پرهيز شود.

براي باز و بسته كردن تيغهها حتماً باید توپي رنده ثابت شود.
از لمس كردن تيغه به طور مستقيم خودداري شود.

براي باز و بس��ته كردن پيچهاي تيغهبند ،از آچار مناس��ب
استفاده شود.
شكل 5ـ 5ـ نمای جانبي صفحه ،توپي رنده و تیغهبند.

در نوع ديگر ،تيغه داراي س��وراخ بوده و پيچ از آن عبور
ميكن��د؛ در این حال��ت ،تيغهبند روي تيغه فش��ار آورده و از
حرك��ت آن جلوگيري مینمای��د .البته اين ن��وع تيغهبند ،در
ماشينهاي كوچك مشاهده ميشود.

برای بس��تن دقیق تیغهی رنده ،میتوان از دس��تگاه تنظیم
تیغه استفاده کرد.
ب��ه هر دليلي که عمل تعويض تيغه نيمهكاره بماند ،باید با
نصب تابلويي تحت عنوان «در حال س��رويس» ديگران را در
خصوص عدم استفاده از ماشين آگاه كرد.

پس از تعويض تيغه و چند ساعت كاركرد ماشين ،مجددا ً
تيغهها بايد آچاركشي شوند (شکل 7ـ.)5
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چنانچ��ه صفحهی خروج��ي باالتر یا پايينت��ر قرار گيرد،
در هنگام رندي��دن ،معايبي را در چوب به وجود ميآورد كه
بهشرح زير ميباشند:

در مرحل��هی آخر ،باید حف��اظ تيغه را در محل خود قرار
داد و روي تيغه را پوشاند.

الف) اگر صفحهی خروجي باالتر قرار گيرد (ش��كل 10ـ
 ،)5چ��وب در آغاز رنديدن ،ب��ه آن گير ميكند و براي عبور
دادن آن ب��ه ناچار باید لبهی چ��وب را كمي بلند کرد و روي
صفحهی خروجي قرار داد؛ كه در نتيجه ،قسمت جلوي چوب
پله ميشود.

شكل 11ـ 5ـ كنترل تنظيم ارتفاع تيغهها

عمليات كارگاهي

تمرين تعويض و تنظيم تيغه
وسايل و ابزار مورد نياز
شكل 10ـ 5ـ بلندي صفحه خروجي از لبهی تيغه.

ب) در صورت��ي كه صفح��هی خروجي پايينت��ر از تيغه
باش��د ،چ��وب از روي تيغه عبور ك��رده و در انتها دچار يك
لرزش شدید خواهد شد كه در نتيجه ،قسمت عقب چوب را،
پله خواهد کرد.
پ��س از اينك��ه صفحهی خروج��ي تنظيم ش��د ،صفحهی
ورودي را باي��د حداکث��ر  1میلیمتر بار داده و ماش��ین را در
همین حالت باقی گذارد تا در زمان الزم استفاده شود .الزم به
توضیح اس��ت که علت  1میلی متر بار دادن به اين دليل است
ك��ه اگر فردي بدون دقت با ماش��ين كار كرد ،ب��ار زيادي به
ماشين منتقل نشده و خسارتي به چوب وارد نيايد.

براي آزمايش باال یا پايي��ن بودن تيغه پس از تنظيم ،يك
روش قديمي وجود دارد كه بدين طريق انجام ميشود (شكل
11ـ  :)5ابتدا باید چوب را روي صفحه قرار داده و يك عالمت
روي چوب در مقابل لبهی صفحهی خروجي زد ،س��پس باید
توپی را با دست چرخاند تا چوب با آن حركت كند و مجددا ً
عالمت ديگري زدهش��ود .فاصلهی بين اي��ن دو خط بايد در
مورد همهی تيغهها يكسان باشد؛ در غير اينصورت تيغهها بايد
مجددا ً تنظيم شوند.

1ـ ماشين رنده (كفرند)
2ـ تيغه

3ـ آچارهاي مورد نياز
4ـ چوبهاي تنظيم تيغه
5ـ دستگاه تنظيم تيغه
6ـ لباس كار
7ـ گوشي ايمني
دستورالعمل

الف) برق ماشين و فيوز مربوطه را قطع كنيد.
ب) توپي رنده را ثابت كنيد (شکل 12ـ.)5

شكل 12ـ 5ـ ثابت کردن توپی رنده با یک قطعه چوب در کنار توپی.
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آزمون پاياني 5
1ـ چرا پوشالهای ایجاد شده با ماشین کفرند ،بلند و پهن نیست؟
2ـ جنس تيغه رندهی ماشين كفرند از چيست؟
3ـ زاويهی پخ تيغه رنده چند درجه است؟
		
الف)  25درجه

		
ج)  35درجه

ب)  30درجه

د)  40درجه

4ـ تيغهی ماشين كفرند را چگونه تنظيم ميكنند؟
5ـ هنگام رنديدن چوب ،متوجه شديد كه اول چوب پله ميشود ،دليل آن چيست؟
الف) پايين بودن صفحهی ورودي

ب) پايين بودن صفحهی خروجي

ج) باال بودن صفحهی خروجي

د) باال بودن صفحهی ورودي

6ـ اگر تعداد تيغهها در ماشين كفرند زياد باشد ،چه مزيتي دارد؟
الف) سطح چوب تميزتر رنده ميشود.
ب) تيز كردن تيغهها آسانتر است.
ج) تنظيم تيغهها به سهولت انجام ميگيرد.
د) سرعت پيشبرد كار افزايش مييابد.
7ـ فرمانی كه در شكل مشاهده ميشود ،چه نقشي دارد؟
الف) تنظيم ارتفاع صفحه
ب) تنظيم ارتفاع تيغه
ج) تنظيم مقدار كشش تسمه
د) تنظيم مقدار باردهي به ماشين
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توانايي سرويس و نگهداري ماشين رنده
(كفرند)
واحد كار ششم
فراگير پس از آموزش اين واحد کار ،قادر خواهد بود:
تسمههاي انتقال نيرو را توضيح دهد.
محلهاي گريسخور و روغنخور ماشین کفرند را تشخيص دهد.
نكات ايمني ضمن سرويس و نگهداري ماشين كفرند را رعايت كند.
محلهاي گريسخور را با گريسپمپ ،گريسكاري نماید.
محلهاي روغنخور را با روغندان ،روغنكاري كند.
تسمههاي فرسوده را تعويض نماید.
كشش تسمه را كنترل كند.
نظم و انضباط كارگاهي و صرفهجويي را رعايت كند.
محل اتصال مكنده را كنترل كند.

ساعت آموزش

نظري عملي جمع
3
2
1
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پيشآزمون 6

1ـ چرا باید ماشين كفرند را با شيلنگ متصل به کمپرسور هوا از گرد و غبار پاك کرد؟
2ـ براي جلوگيري از زنگزدگي صفحات فلزی چه بايد كرد؟
3ـ آيا سرويس ماشين كفرند ،در كاهش صداي ماشين اثر دارد؟
4ـ به نظر شما ،انتقال نیرو و حرکت در ماشین کفرند چگونه انجام میشود؟
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1ـ 6ـ تسمههاي انتقال نيرو
براي اس��تفادهی بهينه از ماش��ين و افزايش طول عمر آن
و پيش��گيري از اس��تهالك زودرس ،فردي كه با ماش��ين كار
ميكند بايد توانايي سرويس و نگهداري ماشين را داشته باشد
(ش��کل 1ـ ،)6که به همين منظور ،بايد نس��بت به قسمتهاي
مختلف ماشين ،آشنايي كامل پيدا كند.

2ـ 6ـ محلهاي گريسخور و روغنخور
ياتاقانهاي��ي كه بلبرينگهاي توپي داخل آنها قرار دارد،
محل گريسخور دارند.
س��طوح شيبداری كه صفحات ورودي و خروجي روي
آنها حركت ميكنند نيز بای��د هرچند وقت یکبار با گازوييل
شستشوشوند.
در بعضي از كفرندها كه صفحهها بهوس��يلهی فرمان و
محور مارپيچ حركت ميكنند ،محور مارپيچ نيز باید بهوسيلهی
گازوييل شستشو شود (شکل 3ـ.)6

شكل 1ـ 6ـ ماشين مشكل فني دارد.

براي انتقال ني��رو از الكتروموتور به توپي رنده ،از تس��مه
اس��تفاده ميشود .تس��مهها س��ابقاً به صورت تخت و از چرم
طبيعي س��اخته ميشدند و چرخ تس��مهها نيز ساده بودند ،ولي
تس��مههايي كه امروزه به كار ميروند ،داراي مقطع ذوزنقهاي
هستند .معموالً در ماش��ينهاي سنگين ،از دو يا سه عدد تسمه
در كنار يكديگر و بر روي پولي مخصوص استفاده ميشود تا
بازدهی انتقال نيرو افزايش يابد .مقدار كشش تسمهها در انتقال
نيرو مهم بوده ،نهبايد آنقدر ُشل باشند كه با فشار دو انگشت به
هم نزديك شوند (در اين صورت بازده انتقال كاهش مييابد)
و نهبايد آنقدر س��فت باش��ند كه در اثر اعمال فشار زياد هم،
قابل انعطاف نباشند (در اين صورت فشار به ياتاقانها افزايش
يافته و اس��تهالك تس��مهها نيز ب��اال ميرود) .معم��والً مقدار
كش��ش الزم تس��مه ،با تصویری که داخل حفاظ ماشين قرار
دارد ،نمايش داده ميش��ود .شكل 2ـ  6كنترل كشش تسمه را
با دست نشان ميدهد.

شكل 3ـ 6ـ پیچ فلکهی تنظیم صفحه را باید با گازوییل شستشو نمود.

3ـ 6ـ اصول رعايت موارد ايمني ضمن سرويس
و نگهداري ماشين رنده
براي حفظ س�لامتي در كارگاه ،باید به تذكرهاي مربي يا
مس��ئول كارگاه گوش فرا داده ،ضمن برقراري نظم در هنگام
س��رويس و نگهداري ماشين رنده ،موارد ايمني زير را رعايت
نمود:
به هشدارهاي ايمني توجه شود.

قبل از هر كاري ،فيوز ماشين قطع شود.
در مواقعي كه ماش��ين خاموش اس��ت هرگ��ز نبايد به آن
تكيه كرد.
از لمس كردن تيغه پرهيز شود (شکل 4ـ.)6
شكل 2ـ 6ـ كنترل سفتي تسمه.
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چنانچه صفحات رنده ،با محور مارپيچ ،باال و پايين ميروند،
ميل��هی مارپيچ تميز ش��ده مجددا ً با گازوييل شستش��و ش��ود.
حفاظ تسمه را برداش��ته و داخل آن و روي الكتروموتور
باد گرفته شود.
مق��دار كش��ش تس��مهها را باید با دس��ت كنت��رل نمود
(شکل 6ـ.)6
شكل 4ـ 6ـ لبهی برندهی تیغهها را ،هرگز لمس نکنید.

تسمهها را باید از نظر پوسیدگی كنترل کرد ،و در صورت
نياز ،تعويض نمود (شکل 7ـ.)6

هنگام باز و بستن پيچها باید از آچار مناسب استفاده کرد
تا آچار از محل خود در نيايد و موجب آسيبديدگي نشود.
هن��گام باز و بس��تن حفاظ تس��مهها باید مراق��ب بود كه
حفاظها روي پاي فراگير نيفتد زيرا سنگين است.
در هنگام تنظيم تسمهها بايد مراقب بود تا دست بين تسمه
و پولي قرار نگيرد (شکل 5ـ.)6

شكل 6ـ  6ـ کنترل شل و سفتی تسمه.

شكل 5ـ 6ـ مراقبت از انگشتان به هنگام تعویض تسمه.

4ـ 6ـ اصول سرويس و نگهداري ماشين رنده
در هنگام س��رويس و نگهداري ماشين رنده ،ضمن رعايت
نظ��م و انضباط كارگاهي و توجه ب��ه صرفهجويي ،باید اصول
زير رعايت شود:
ياتاقانه��اي توپي رنده را بای��د گريسكاري کرد (ماهي
يكبار در كارگاههاي آموزشي).
سطوح شيبدا ِر محل حركت صفحات ماشين ،با گازوييل
شستشو شود.

شكل 7ـ 6ـ تسمههاي پوسيده.

تيغهه��اي ُكن��د را باید تعويض کرد تا فش��ار مضاعف به
الكتروموتور وارد نش��ود؛ كه عالوه بر افزايش استهالك آن،
صداي ماشين را نيز افزايش خواهد داد.
قس��متهاي الكتريكي ماش��ين كنترل شود و در صورت
مش��اهدهی فرس��ودگيِ كابل ماش��ين يا خراب��يِ كليد قطع و
وصل ،نس��بت به رف��ع عيب اقدام گردد (البت��ه با کمک افراد
متخصص).
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عمليات كارگاهي

قس��متهاي بدون رن��گ بخصوص روي صفح��ه ،باید
[ÂqËZÀd]ZiÁZÌÕZÅ
هر چند وقت یکبار به نفت»¾ÌZ
زدگي
آغش��ته ش��ود ت��ا از زنگ

جلوگيري گردد.

تمرين 1ـ تعويض و تنظيم تسمه

حفاظهاي ماش��ين باید كنترل شوند تا از صحت كار آنها
ZÆ¿MZ¯dvYZe|¿Â//µfÀ¯|ËZ]¾Ì//Z»ÉZÅZ¨u/
آید.
اطمينان حاصل
|ËM¶Zu½ZÀÌ¼Y

1ـ ماشين رنده (كفرند)

{{³ÉÌ³Â¸mÊ³{²¿YZe{ÂÄf£Md¨¿Ä]Z^°Ëd«Á

|ËZ]ZÅهها
اینÄصفح
برندهی صفحه كنترل ش��ود؛
ه��اي باال
اهرم
v¨¾ËY-{Â//µfÀ¯Äv¨Õ
Ã|¿]ÓZ]ÉZÅ
¹ÅY/
]/¶°|¿Á]¾ÌËZaÁÓZ]ÊfuYÄ
(شکل 8ـ.)6
باید به راحتي باال و پايين بروند

¼¸ÊÅZ³Z¯cZÌ
ابزار و وسايل مورد نياز
Ä¼eºÌÀeÁËÂ e/¾Ë¼e
ZÌ¿{Â»¶ËZÁÁY]Y

2ـ روغن و روغندان

|¿¦¯Ã|¿¾ÌZ»/

3ـ گريس و گريسپمپ
½Y|À£ÁÁ¾£Á/

4ـ تسمه

`¼aË³ÁË³/

آچارهاي مورد نياز
5ـ
Ä¼e/
ZÌ¿{Â»ÉZÅZqM/
(پمپ باد)
6ـ كمپرسور هوا
{Z]`¼aYÂÅÂb¼¯/

7ـ لباس كار
Z¯ Z^·/

8ـ پارچه
ÄqZa/

{ÂµfÀ¯|ËZ]Äv¨d¯u//¶°

شكل 8ـ 6ـ حرکت صفحه باید کنترل شود.

غبار
پس از پايان هر كار ،ماش��ين باد گرفته شود تا گرد و
Z^£Á{³Ze{Â//Äf§³{Z]¾Ì//Z»,Z¯Å½ZËZaYa/
ي|¿Z¼¿Ê
½MÉÁباق]«Z
نماند.
روي آ ن
-{Ì³Y«{ÂyÉZm{|ËZ]Z¯½ZËZaYa,¾ÌZ»Z¨u/
قرار
حفاظ ماش��ين ،پس از پايان كار بای��د در جاي خود
0 »Z¯Ä¤ÌeÄ¯ÕÂ
/¶°|Z]Ã|ÌÂaÔ
گيرد؛ طوری كه تيغه كام ً
ال پوشيده باشد (شکل 9ـ.)6

9ـ دستكش
°f{/

دستورالعمل
{¶¼ ·YÂf

الف) برق ماشين را قطع و حفاظ تسمهها را باز كنيد.
|ÌÀ¯Z]YZÅÄ¼eZ¨uÁ«Y¾ÌZ»©]¦·Y

 ¿YYZÅرا از
برداشته Äو تسمهها
هر چند وقت یکبار حفاظ تسمه را
¼eÁÄfY{]YÄ¼eZ¨uZ^°Ëd«Á|ÀqÅ
(شکل 10ـ.)6
نظر فرسودگي كنترل كنيد
§/¶°|ÌÀ¯µfÀ¯Ê³{Â

Ä¼eZ¨u½{¯Z]//¶°تسمه.
شكل 10ـ 6ـ باز كردن حفاظ
{Ì³Y«{ÂyÕZm{Ä¼eZ¨u//¶°

شكل 9ـ 6ـ حفاظ تسمه در جای خود قرار گیرد.

|ËZ],{Âبايد
¼¿Ã{Z¨fY¾Ì//Z»YÉ{ZËc|»ÉY]Är¿ZÀq/نمÊيشود،
چنانچه براي مدت زيادي از ماشين استفاده
{ÂÃ|ÌÂad¿]ÀmYÊÂaZ]½MÉÁشود.
روي آن با پوششي از جنس برزنت پوشيده

ب) ضام��ن الكتروموت��ور را آزاد كنيد تا بتوان تس��مهی
فرسوده را خارج نمود (شکل 11ـ.)6
[Ã{Â§ÕÄ¼e½YÂf]Ze|ÌÀ¯{YMYÂeÂ»Áf°·Y¾»Z

/¶°{Â¼¿kZyYنهای كفرندُ ،شل و سفتي تسمه به
توجه :در بیشتر ماشی
ÄmÂe
شودÄ]Ä¼eÊf¨Á¶//.
¿|4 ,
الكتروموتور¯ÕZÅ
وزن{]¾ÌZ»f//Ì
¦ي
تنظيم م
كمك
¯¼®{ÂÊ»ºÌÀeÂeÂ»Áf°·Y½Á
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شكل 11ـ 6ـ خارج کردن تسمه از پولی.

ج) با شیلنگ هواي فشرده ،روي الكتروموتور و پوليها را
كام ً
ال تميز كنيد (شکل 12ـ.)6

شكل 13ـ 6ـ سفتي تسمه را بررسي كنيد.

تمرين 2ـ روغنكاري و گريسكاري
دستورالعمل

الف) برق ماشين را قطع كنيد.
ب) بهوســيلهی شــيلنگ هواي فشــرده ،تمام قسمتهاي
ماشين را تميز كنيد.
ج) به وســيلهی گريسپمــپ ،ياتاقانهاي توپــي رنده را
گريسكاري كنيد (شكل 14ـ .)6
د) ابتدا ســطوح شيبداري را كه صفحه روي آن حركت
ميكند ،تميز كرده سپس با گازوييل شتسشو دهيد.

شكل 12ـ 6ـ غبارگيري ماشين با شیلنگ باد.

د) برای جا انداختن تســمهها ،باید اول تسمه را به دور قطر
كوچكتر پولي و ســپس به قطر بزرگتر بيندازيد .حال باید
ضامن الكتروموتور را محكم کرد تا سر جاي خود قرار گرفته
و تسمه را محكم نمايد.

هـ) اگر صفحات با فرمان و ميلهی مارپيچ حركت ميكنند،
ميلهی مارپيچ را تميز كرده و با گازوييل شستشو دهيد.
و) صفحات ماشين را مجددا ً تنظيم كرده و مرتب كنيد.

هـ) ســفتي تسمهها را با دست امتحان كنيد و آنها را تنظيم
نماييد (شکل 13ـ.)6

و) حفاظ تســمه را در جاي خود گذاشــته و پيچهاي آنرا
ببنديد.
شكل 14ـ 6ـ گريسكاري ياتاقانهای توپي رنده.

ماشینهای سیار و ثابت صنایع چوب
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آزمون پاياني 6

1ـ انتقال نيرو در ماشين كفرند چگونه صورت ميگيرد؟
2ـ چه قسمتهايي از ماشین كفرند نياز به گريسكاري دارد؟
الف) صفحات

ب) ياتاقانها

ج) ميلههاي مارپيچ

د) پولیها

3ـ سه مورد از نكات ايمني ضمن سرويس و نگهداري را بنويسيد.

4ـ ُكند بودن تيغه چه اثرات منفي دارد؟
الف) صداي ماشين افزايش مييابد.

ب) سطح چوب به خوبي رنديده نميشود.

ج) سرعت پيشبرد كار كم ميشود.
د) همه موارد.
5ـ چنانچه در پايان روز سرويس ماشين نيمهكاره ماند چه بايد كرد؟
الف) روز بعد آنرا تمام كرد.
ب) با گذاشتن تابلوي هشدار دهنده روي صفحهی ماشين ،ديگران را آگاه كرد.
ج) فيوز ماشين را قطع كرد.
د) بايد در همان روز تمام شود تا خطري متوجه ديگران نشود.

واحد کار هفتم :توانايي يك ضخامت كردن انواع چوب با ماشين ضخامتگير (گندگي)

توانايي يك ضخامت كردن انواع چوب
با ماشين ضخامتگير (گندگي)
واحد كار هفتم
فراگير پس از آموزش اين واحد کار ،قادر خواهد بود:
ماشين گندگي و انواع آنرا شرح دهد.
قسمتهاي مختلف ماشين گندگي را توضيح دهد.
كاربرد ماشين گندگي را توضيح دهد.
عيوب متداول ضمن كار با ماشين گندگي را تشخيص دهد.
اصول تنظيم و راهاندازي مجدد را تشریح كند.
اصول موارد ايمني ضمن كار با ماشين گندگي را رعايت كند.
قطعات چوبي را طبق اصول ،گندگي كند.

نظري
2

ساعت آموزش

عملي
6

جمع
8
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پيشآزمون 7

1ـ چگونه میتوان چوبهای یکرو و یک نر را ،دقیقاً یک اندازه کرد؟
2ـ آیا با ماشین رنده ،میتوان ضخامت یک چوب را به طور یکسان کم کرد؟
3ـ دربارهی چرخ زنجیرها ،هرچه میدانید بگویید.
4ـ برای انتقال حرکت و نیرو ،کدام سیستم میتواند همزمان به چند محور ،نیروی یکسان اعمال کند؟
الف) چرخ تسمهی مستقیم
ج) چرخ زنجیر

ب) چرخ تسمهی صلیبی
د) مستقیم

5ـ آیا میدانید تفاوت ماشین کفرند با ضخامتگیر در چیست؟
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1ـ 7ـ ماشين گندگي و انواع آن
»[ÂqËZÀd]ZiÁZÌÕZÅ¾ÌZ

 يك ضخام��ت كردن چوبه��ا و همچني��ن براي
ب��راي
½MYÂ¿YÁÊ³|À³¾ÌZ»//چوبي ب��ا ضخامت يا
بهدس��ت آوردن تعداد زي��ادي قطعات
ماشين
1ـ.)7
استفاده[ميشود (شكل
عرض يكسان ،از گندگي
{d//
Ä]ÉY]¾ÌÀr¼ÅÁZÅ
]Âq½{¯d»Zz®ËÉY
,½Z//°ËZËd»ZzZ]Ê]ÂqcZ
|«É{ZË{Y
دهانهی
عرض صفحه (ان��دازهی عرض
 e½{ÁMب��ازار به
گندگي در
»YZ]{Ê³|À³¾ÌZ
/¶°{Â
»Ã{Z¨f//YÊ³|À³Y
گندگي
طور مثال منظور از
شناختهÊميشود؛ به
ورودي چوب)
]ÄfyZÀ[ÂqÉ{ÁÁÕÄ¿ZÅ{ÕÃY|¿YÄv¨Ä
 ،40اين اس��ت كه عرض صفحه و ياطول تيغهی گندگي40 ،
»Ä¯dY¾ËY,Ê³|À³YÂÀ»µZj»ÂÄ]-{Â//Ê
است.
سانتيمتر
dYf»Êf¿Z,Ê³|À³ÕÄ¤ÌeµÂ
¨ZËÁÄv

در نوع اول ،صفحهی تنظيم ضخامت ،تنها با استفاده از دو
دكمه كه يكي صفحه را باال برده و ديگري آنرا پايين ميآورد،
حركت كرده و به اندازهی مورد لزوم تنظيم ميش��ود؛ و البته
{¿Á{YÃ{Z¨f//YZ]ZÆÀe,d»ZzºÌÀeÕÄv¨,µÁYÂ//
,{ÁMباال و پايين
دست
اين ،بدان معنا نيس��ت كه صفحهی ماشين با
{¯¼Ê»¾ÌËZaY¿MÉ´Ë{ÁÃ{]ÓZ]YÄv¨Ê//°ËÄ¯Ä
,¾ËYÄf^·YÁ-{Âوجود دارد
باالبر دستي نيز
ÃY|¿YÄ]ÁÃ{¯d¯uدر این ماش��ینها
نميرود .در واقع
Ê»ºÌÀe¹Á·{Â»Õ
¼¿¾ÌËZaÁÓZ]d{Z]¾ÌZ»Õ
Äv¨Ä¯dÌ¿ZÀ
 {Áاس��تفاده از
نیازی Êبه
اتوماتيك از كار میافتد یا
]|»½Yوقتی باالبر
ت��ا
{]ÓZ]Öf«ÁZe{Y{{ÂmÁÌ¿Êf{]ÓZ],ZÅ¾ÌZ»¾ËY{«YÁ
آن نیست ،مورد استفاده قرار میگیرد.
{Â»,d//Ì¿½MYÃ{Z¨f//YÄ]ÕZÌ¿ZË|f§YÖ»Z¯Y®ÌeZ»ÂeY
نوع{Ì³Ö
»Y«Ã{Z¨fY
دوم ،باالبر با دس��ت حرك��ت كرده و صفحه را به
در

(شکل 3ـ.)7
اندازهی الزم ،باال يا پايين برده و تنظيم میکند
{¿Ä]YÄv¨ÁÃ{//¯d¯ud//{Z]//]ÓZ],¹Á{Â//

/¶°|À¯Ö»ºÌÀeÁÃ{]¾ÌËZaZËÓZ],¹ÓÕÃY|¿Y

شكل 3ـ 7ـ باالبر دستي صفحهی گندگي.
Ê³|À³ÕZÅ¾ÌZ»YÂ¿Y//¶°

شكل 1ـ 7ـ انواع ماشينهای گندگي.

م{Á
تنظي]Ä
ÌÀeÁÄv¨dËY|Å¿Y,Ê³|À³ÉZÅو,½Mº
»¾Ì//Z
آن،به
هاي گندگي ،از نظر هدايت صفحه
ماش��ين
{ÂÊ»ºÌ¬eÃÁ³
دو گروهتقسيمميشود:
Äv¨º//ÌÀe®ÌeZ»ÂeY//]ÓZ]Z//]Ê³|À³¾Ì//Z»¦//·Y

گندگي ب��ا باالبر اتوماتي��ك (تنظيم صفحه
الف) ماش��ين
Á,/¶°Z¯{Ây
خودكار) (شكل2ـ ،)7و
[»Êf{]ÓZ]Z]Ê³|À³¾ÌZ
ب) ماشين گندگي با باالبر دستي.

d«{Z]d»ZzºÌÀeÁ®ÌeZ»ÂeY]ÓZ]ÉZ¼ÀÅYÁ|Ì¸¯//¶°
]{ZËZÌ

شكل 2ـ 7ـ كليد و راهنماي باالبر اتوماتيك و تنظيم ضخامت با
دقت بسيار زياد.

Ê³|À³ÕÄv¨Êf{]ÓZ]//¶°

2ـ 7ـ كاربرد ماشين گندگي

برخالف ماشين كفرند كه چوب را از
ماش��ين گندگي،
Ê³|À³¾ÌZ»{]Z¯//
زير ميرندد ،رو رند اس��ت؛ بنابراي��ن بايد حداقل يك طرف
»ËYY[ÂqÄ¯|¿¦¯¾ÌZ»¥Ôy],Ê³|À³¾ÌZ
¿®Ë¥®Ë¶//«Y|u|ËZ]¾ËY]ZÀ]-d//Y|¿Á,{|//باشد (يعني
»(Êيك رو) چوبها داراي س��طح صاف و مس��طح
انتظار داشت
Ë|Z]t//»Á¥Zt//ÉYY{ZÅنمي
رند شده باشند) ،در غير اينصورت
كف
توان¿|
¦¯ÊÀ
[ÂqÁ
ÕÄnÌf¿Ä¯dY{Zf¿Y½YÂe
|¼¿cÂÀËYÌ£{,|ÀZ]Ã
حاصل Êشود.
كه نتيجهی مطلوب

»¸{Â¶Zu[Â

 d»Zz®ËÉY]½YÂeبراي يك
عالوه ب��ر اينكه ميت��وان
از ماش��ين گندگ��ي،
Ê»Ä°ÀËY]ÃÁÔ,Ê³|À³¾ÌZ»Y
براي بهدس��ت
س��ود جس��ت،
ضخامت كردن قطعات چوبي
{½{ÁMd
Ä]ÉY],d//m{Â//Ê]ÂqcZ
¯{½«
{¯Ã{Z¨fY½YÂe
Ê»Ì¿Z¿Ê]ÂqcZ
|«Õ{ZË{Y
e½Z°Ë
چوبي نازك نيز
زي��ادی قطعات
يكس��ان تعداد
آوردن عرض
Y«¾ËYÄ]Ä¯{Â//¹Zn¿YÊZy®ÌÀ°eZ]|ËZ],¶¼¾ËYÊ·Á
تكنيك خاصي
ميتوان اس��تفاده كرد ولي اين عم��ل ،بايد با
dY
انجام شود که به اين قرار است:

½Z»¼ÅÂÄ//]ÁºÅZÀ¯{[ÂqÄ// «|Àq|ËZ]¦//·Y
]ËY§YZ¯½Z»|¿YYË,{ÂdËY|ÅÊ³|À³¾Ì//Z»¶yY{Äهمزمان به
الف) باید چند قطعه چوب در كنار هم و به طور

داخل ماش��ين گندگي هدايت شود ،زيرا راندمان كار افزايش

واحد کار هفتم :توانايي يك ضخامت كردن انواع چوب با ماشين ضخامتگير (گندگي)

واحد كار هفتم :توانايي يك ضخامت كردن انواع چوب با ماشين ضخامتگير (گندگي)
واحد كار هفتم :توانايي يك ضخامت كردن انواع چوب با ماشين ضخامتگير (گندگي)

یافت��ه و همچنی��ن از کج ش��دن چوبها نیز جلوگیري ميش��ود
ش��ودشــود
جلوگيري مي
ش��دنچو
شــدن
همچنين از
(شکلیافته و
نیزجلوگیري مي
هانیز
بها
چوب
كجکج
همچنی��ن از
یافت��ه و
.)7�4
4ـ.)7
(شکل
.)7�4
(شکل

1ـ 3ـ 7ـ بدنهی ماشين
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ماشين ماشين
7ـیبدنهی
3ـبدنه
1ـ 7ـ
1ـ 3ـ

از جن��س چدن یا ورق ضخیم بوده که قس��متهاي مختلف
مختلف
ضخیم بوده که
چدن یا
جن��س
هاي مختلف
قس��متكههايقسمت
ضخيم بوده
چدنورقيا
از از
ورقشود.
سوار مي
جنس آن
ماشین ،روي

ماشین ،روي آن سوار مي
شود.ميشود.
سوار
ماشين ،روي آن

الكتروموتور
3ـ7ـ7ـ
2ـ
الكتروموتور
3ـ
2ـ2ـ
الكتروموتور
3ـ 7ـ

بوده وو
س��ه فاز
سه
فازیايا
تك
های
هاین
ماش��ینماشي
الكتروموتور
بوده و
فاز
گندگي ،تك فاز
الکتروموتور
فاز بوده
س��هفاز
گندگي،یاتك
گندگي،
ماش��ینهای
الکتروموتور
عرض
به
این،
که
باش��د
مي
بخار
اس��ب
10
تا
4
بین
قدرتي
داراي
عرض
کهاين،
باش��دکه
بخار ممييباشد
داراي
این ،بهبه عرض
اسب بخار
بين44تاتا1010اس��ب
قدرتيبین
قدرتي
داراي
گندگي بستگي دارد.
صفحهی
دارد.
صفح
بستگيدارد.
گندگيبستگي
یگندگي
صفحههی
توجه :باید در هنگام بار دادن به ماشین ،به عرض چوب و

توجه:
چوب
هنگام
توجه:
عرضچوب و
عرض
ماشين،به
دادنبهبهبهماشین،
باردادن
هنگام
در
توجهباید
الكتروموتوربهوارد
اندازه
بیشباراز
درفشار
بايد تا
كرد
سختي آن
الكتروموتور
نیرو به
اندازه
بيشی از
فشار
كرد تا
توجه
آن آن
سختي
و
الكتروموتور وارد
انتقالبه
اندازه
تســمهاز
بیش
فشار
كرد تا
توجه
سختي
پولی
زنجیر،
قبیل
ماشــین از
اجزای
نیاید.
ميباشد.
مشاهده
اجزای7ـ 6قابل
نیاید .شكل
،در
انتقال پولی
انتقال نیرو
تســمهی
ماشــین از
نيرو
تسمهی
زنجیر،زنجير،
قبيل
قبیلاز
ماشين
اجزای
نيايد.
و....وارد
مشاهده مي
،در 7ـ6
و....شكل
پولی،در
و....
باشد.يباشد.
مشاهده م
قابلـ 7قابل
شكل6

شكل4ـ7ـگندگيتعداديچوببهطورهمزمان.

شكل 4ـ 7ـ گندگي تعدادي چوب به طور همزمان.

شكل4ـ7ـگندگيتعداديچوببهطورهمزمان.
اختالف اندازهی
ب) قطعاتي که با یکدیگر زیر ماشین ميروند،
روند،داد.
ماشین بار
زير نميتوان
يكديگراندازه
زیرا بیش از
باشند،
زیادي نداشته
اختالف
ماشــينبهمي
كه با
قطعاتــي
ب)

يی
اندازه
اختالف
زيراروند،
ماشین مي
نداشــتهزیر
زياديیکدیگر
قطعاتي که با
ب)
توان به
اندازه نم
بيش از
باشــند،
اندازهی
داد.
ماشین بار
توان به
مختلف نمي
هاياز اندازه
قسمتبیش
باشند ،زیرا
ی
نحوه
گندگي و
ماشین
3ـ 7ـ
داد.
نداشتهبار
زیاديماشين
عملکرد آنها

3ـ 7ـ قسمتهاي مختلف ماشين گندگي و
گیر) را
(ضخامت
ماشین گندگي
یك ماش��ین
هايمختلف
قس��متهاي
ی
نحوه
گندگي و
مختلف
قسمت
عملكرد آنها
7ـهی
3ـنحو
ميتوان در شکل  7 �5مشاهده نمود.
عملکرد آنها
قسمتهاي مختلف يك ماشين گندگي (ضخامتگير) را
گندگي (ضخامتگیر) را
قس��مت
ماش��یننمود.
یكمشاهده
مختلف5ـ 7
هاي شكل
توان در
مي

ميتوان در شکل  7 �5مشاهده نمود.

شكل5ـ7ـمشخصاتظاهریماشينگندگي.

شكل 5ـ 7ـ مشخصات ظاهری ماشين گندگي.

شكل5ـ7ـمشخصاتظاهریماشينگندگي.

شكل6ـ7ـاجزایماشين.

3ـ 3ـ 7ـ كليد قطع و وصل

شكل6ـ7ـاجزایماشين.
ماشین.کم قدرت
الکتروموتورهاي
کوچك
6ـبا7ـ اجزای
ماش��ینهاي گندگي شكل

را ،ميتوان با کلیدهاي معمولي ی��ك مرحلهاي راهاندازي کرد،
ماش��ینقطع و
اندازيكليد
براي 3ـ 7ـ
3ـ
وصلب��ا الکتروموتورهاي
گندگي قوي
قطع و وصل
راه 7ـ كليد
ول��ي 3ـ 3ـ
پر قدرت ،به دلیل ش��دت جریاني که از ش��بکه ميکشند ،باید از
الكتروموتورهاي كم قدرت
كوچك با
گندگي
هاي
ماشين
همچنین براي اینکه کار
اس��تفاده کرد و
مثلث
س��تاره �
کلیدهاي
الکتروموتورهاي کم قدرت
کوچك با
گندگي
هاي
ماش��ین
اندازي كرد،
ه
را
اي
ه
مرحل
يك
معمولي
كليدهاي
با
توان
ي
ساده م
را
ستاره �
کلیدهاي
ميتوان از
باش��د،
بهرهاندازي کرد،
اتوماتیكراه
مثلثمرحلهاي
ی��ك
معمولي
کلیدهاي
توان با
را،ترمي
ی س��تاره
اتوماتیك ،اول در
طور
کلیدها ب��ه
گرف��ت .این
الكتروموتورهاي
مرحله با
قوي
اندازي
برايراه
براي
ولي
ب��ا الکتروموتورهاي
گندگيقوي
ماشــين گندگي
اندازي ماش��ین
راه
ول��ي
از
پس
گرفته،
حالت
در
رس��ید
حداکثر
به
موتور
دور
اینکه
قرارپر قدرت ،به دليل شــدت جرياني كه از شبكه ميكشند ،بايد

پر قدرت ،به دلیل ش��دت جریاني که از ش��بکه ميکشند ،باید از
اينكه
برايبراي
همچنين
كرد و
استفاده
مثلثمثلث
ســتاره ـ
كليدهاي
از
اینکه کار
همچنین
کرد و
اس��تفاده
س��تاره �
کلیدهاي
مي مي
باشد،
سادهتر
كار
اتوماتيك
مثلثمثلث
ستاره ـ
كليدهاي
توان از
اتوماتیك بهره
ستاره �
کلیدهاي
توان از
باش��د،
سادهتر
ی
دریمرحله
اتوماتيك،دراول
طورطــور
كليدها به
گرفت .اين
بهره
س��تاره
مرحله
اتوماتیك ،اول
کلیدها ب��ه
گرف��ت .این
در
رسيد
دوربهموتور به
اينكه
گرفته،از پس
ستاره قرار
حالت
حداكثردر
حداکثر رس��ید
موتور
اینکهازدور
گرفته ،پس
قرار
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ماشينهایسياروثابتصنايعچوب

ماشينهایسياروثابتصنايعچوب

مثلث قرار ميگیرند و ماش��ین آمادهی بارگیري ميشود .در این

حالت مثلث قرار ميگيرند و ماشين آمادهی بارگيري ميشود.
ماش��ینها ،براي راهاندازي غلتكها ،ی��ك کلید دیگر نیز وجود
در این ماشینها
 .)7-7راهاندازي غلتكها ،یک کلید دیگر نیز
دارد(.شکل براي
ماشينهایسياروثابتصنايعچوب
96
دارد(.شکل .)7-7
وجود

5ـ3ـ7ـغلتکها

5ـ 3ـ 7ـ غلتکها

ب��راي هدای��ت یکنواخت و آس��ان چ��وب به داخل ماش��ین

بــراي هدايت يكنواخت و آســان چوب به داخل ماشــين
گندگي ،از غلتكهاي مختلف (ش��کل  )7�8به شرح زیر استفاده
گندگــي ،از غلتكهاي مختلف (شــکل 8ـ )7به شــرح زير
ميشود:
5ـ3ـ7ـغلتکها
مثلث قرار ميگیرند و ماش��ین آمادهی بارگیري ميشود .در این استفاده ميشود:

ماش��ینها ،براي راهاندازي غلتكها ،ی��ك کلید دیگر نیز وجود
دارد(.شکل .)7-7

ب��راي هدای��ت یکنواخت و آس��ان چ��وب به داخل ماش��ین
گندگي ،از غلتكهاي مختلف (ش��کل  )7�8به شرح زیر استفاده
ميشود:

شكل 8ـ 7ـ غلتک آجدار ،توپي تيغهها و غلطک صاف.

شكل 8ـ 7ـ غلتک آجدار ،توپي تيغهها و غلتک صاف.
شكل 7ـ7ـ دو کليد ماشين گندگی.

شکل 7ـ7ـ دو کلید ماشین گندگی.

4ـ3ـ7ـتوپي

4ـ 3ـ 7ـ توپي

شكل 7ـ7ـ دو کليد ماشين گندگی.

بهطور معمول ،توپيهاي ماش��ین گندگي داراي سه تیغه بوده
تيغه
مانندهاي
اس��تتوپي
معمول،
طور
ســه 4و 6
داراي،3 ،2
گندگيداراي
ماشــينکفرن��د
ماش��ینهاي
ممکن
بهاما
4ـ3ـ7ـتوپي
تعداد4
باشد،3 ،2،
داراي
توپيرند
هايدركف
چهماشي
مانند
اســت
ممكن
بوده اما
بیش��تر
تعدادنتیغه
که هر
باش��ند،
تیغه نیز
نتیجه
دارايو
ش��ده
بیش��تر
مش��خص
هر زما
در
چوب
تیغه با
بوده
درتیغه
سه
گندگي
ماش��ین
توپي ِنهاي
معمول،
طور
برخورد به
باشد،
بيشتر
توپي
تيغه در
تعداد
چه
باشــند ،که
و  6تيغه نیز
هايشود.
ماش��ینمي
صاف
شده
گندگي
در 6
شده،3و  4و
داراي ،2
کف
اس��ت
تعداد سطح اما
رن��دبيشتر
مشــخص
زما ِترن
ماننددر
چوب
ممکن با
چوبتيغه
برخورد

الف) غلتك آجدار :این غلتك ،قبل از تیغه و در باال قرار
طرفباالتیغهقرار
صاف.در
تيغهبهو
هدایتاز
غلتک ،قبل
این
دار:
غلتكیآج
الف)
آن
چوب و
گرفتن
آن،
غلطک
تيغهها و
آجدار ،توپي
غلتک
وظیفه8ـ 7ـ
گرفته و شكل
محوربهطولي
غلتك ،ونسبت به
آن،روي این
شیارهاي
باشد.
مي
طرفآنتيغه
هدايت آن
گرفتن چوب
وظيفهی
گرفته و
محورباالفشار،
این
فنر ،تحت
وسیله
غلتكبه
الف)بوده و
باشد.دار
ميزاویه
طوليبهآن
استبه
نسبت
دار:یاين
روي
قرار
کهدر
تیغه و
فشاراز
غلتك ،قبل
غلتك،
این
شيارهاي آج
چوب منتقل میشود (شکل .)7�9

هدایت آن به
چوب و
وظیفهبهی آن،
گرفته و
طرفاينتیغهفشار،
است که
تحت فشار
گرفتنفنر،
وسيلهی
بوده و
زاويهدار
آن
طولي
محور
به
نسبت
غلتك،
این
روي
شیارهاي
باشد.
به مي
چوب منتقل میشود .جهت حرکت این غلتک ،عکس
9ـ .)7فشار است که این فشار ،به
فنر ،تحت
وسیلهی
بودهیو به
زاویهدار
(شکل
باشد
توپی م
حرکت
چوب منتقل میشود (شکل .)7�9

تیغه نیز باش��ند ،که هر چه تعداد تیغه در توپي بیش��تر باشد ،تعداد
توجه:
تنظیمش��ان س��ختتر
بیش��تر
هرچه تعداد
باش��د،ميشود.
صافتر
گندگيتیغهشده
چوب
نتيجه سطح
برخورد تیغه با چوب در زما ِن مش��خص بیش��تر ش��ده و در نتیجه
ميشود.
باشــد،شود.
صافتر مي
گندگي شده
هرچهچوب
توجه :سطح
تنظیمشان سختتر
بیشــتر
تعداد تیغه

میزان شوند
باش��د،طوري
تنظیم تیغه،
وسیلهی
ميشود .تیغهها باید
س��ختتر
تنظیمش��ان
دستگاهبیش��تر
تعداد تیغه
توجه:بههرچه
شود.در یك س��طح قرار گیرند ،در غیر اینصورت ،تمام
ميآنها
که تمام
پایینتر از
تيغه ،تیغه
چنانچه یك
برخ��ورد نميکنند
هاها به
تیغه
بايد به
تيغه
ميزان
طوري
دســتگاهوتنظيم
چوبوســيلهی

تیغهها باید به وسیلهی دستگاه تنظیم تیغه ،طوري میزان شوند
توپي چهار تیغه،
ی��ك
طور مثال،
سطحبه
يكگیرد،
دیگردرق��رار
تیغهه��اي
اينصورت،
گیرند،در
گيرند،
قرار
آنها
تمام
غير اینصورت،
در غیر
قرار
س��طح
آنها در یك
تمام تمام
شوند كه که
عم ً
ال به یك توپي سه تیغه تبدیل ميشود.
يك
نميكننــد و
چــوب
تمــام تيغهها
تيغه از
پایینتر
چنانچهتیغه
چنانچه یك
برخورد نميکنند و
چوب برخ��ورد
تیغهبهها به
مهـم:
تیغههی
نكتـه
الکتروموتور
دور
متناس��ب
توپی
دیگرقطر
تیغه،
يكچهار
مثال،توپي
ب��ای��ك
مثال،
بایدبه
گیرد،
ق��رار
ه��اي
توپي
طور
گيرد،طوربه
قرار
ديگر
هــاي
پايينتر از تيغ
موضوع ،خطراتی احتمالي
نکردن
رعایت
انتخابعم ً
این ميشود.
تبدیل
سه تیغه
زیرا توپي
شود ،یك
ال ًبه

چهار تيغه ،عمال به يك توپي سه تيغه تبديل ميشود.

داشت.
در پي خواهد
نكتـهی
مهـم :قطر توپی باید متناس��ب ب��ا دور الکتروموتور
نکتهی مهم:
متناســب با دور
انتخاب قطر
الكتروموتور
توپی بايد
احتمالي
موضوع ،خطراتی
رعایت نکردن این
شود ،زیرا
رعايت نكــردن اين موضــوع ،خطراتی
شــود،پيزيــرا
خواهد داشت.
انتخاب در

احتمالي در پي خواهد داشت.

شكل 9ـ 7ـ غلتک آجدار.
آجدار.
شكل 9ـ 7ـ
تیغه و در باال قرار گرفته،
غلتکاز
غلتك ،بعد
ب) غلتك صاف :این
شكل 9ـ 7ـ غلتك آجدار.
و وظیفهی آن گرفتن چوب و هدایت آن به خارج از گندگي

تیغهازو در
اینغلتك،
صاف :این
ب) ب)
گرفته ،قرار
تيغهباالوقراردر باال
بعد ازبعد
غلتک،
غلتكصاف:
غلتك
و وظیفهی آن گرفتن چوب و هدایت آن به خارج از گندگي
گرفته ،و وظيفهی آن گرفتن چوب و هدايت آن به خارج

) توانايي يك ضخامت كردن انواع چوب با ماشين ضخامتگير (گندگي:واحد کار هفتم
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 صاف بودن اين غلتك به.)7ـ10 از گندگي ميباشد (شکل
اين دليل است كه سطح
کهdY¶Ì·{¾ËYÄ]®f¸£¾ËY½{Â]¥Z
است
 تحت فشار،دار به وسيلهی فنر
مانند غلتك آج
dY¶Ì·{¾ËYÄ]®f¸£¾ËY½{Â]¥Z
/¶°|Z]
ÊÊ
» » نیز
/¶°|Z]
dY¶Ì·{¾ËYÄ]®f¸£¾ËY½{Â]¥Z
/¶°|Z]
Ê
»
®f¸£
|À¿Z»
®f¸£
¾ËYچوب
|À°¿ به
Ê¼y
Y
Ä¯Ä¯ در
هاي
ك
غلت.|À¿Z»
آورد
وارد م
فشار را
همانt
،نتيجه
®f¸£
Ì¿Ì¿ي
®f¸£
¾ËY
 |À°¿
Ê¼y
Y[Âq
[Âq
t
®f¸£
|À¿Z» Ì¿ ®f¸£ ¾ËY  |À°¿ Ê¼y Y [Âq
t Ä¯kM
Z§½Z¼Å,ÄnÌf¿{Ä¯dYZ§dve,À§Õ
Ä
¸ÌÁÄ]Y{
Z§½Z¼Å,ÄnÌf¿{Ä¯dYZ§dve,À§Õ
Ä¸ÌÁÄ]Y{
kM
زنجيرهایی
 هر كدام از يك طرف به چرخ،آجدار
صاف و
Z§½Z¼Å,ÄnÌf¿{Ä¯dYZ§dve,À§Õ
Ä¸ÌÁÄ]Y{kM
¹Y|¯Å,Y|mMÁ¥ZÉZÅ®f¸£ {ÁMÊ»{YÁ[ÂqÄ]Y
¹Y|¯Å,Y|mMÁ¥ZÉZÅ
®
f¸£
{ÁM
Ê
»{YÁ[ÂqÄ]Y
همدور
زیرا هر دو غلتك بايد
قطر
متصل بوده كه هم
¹Y|¯Å,Y|mMÁ¥ZÉZÅ
®f¸£هستند
{ÁMÊ
»{YÁ[ÂqÄ]Y
|ÀfÅ«ºÅÄ¯Ã{Â]¶f»ÖËZÅÌn¿wqÄ]¥®ËY
|ÀfÅ«ºÅÄ¯Ã{Â]¶f»ÖËZÅÌn¿wqÄ]¥®ËY
هر دو,Ìn¿YÃ{Z¨fY¶Ì·{
اعمال دور مساوي به
، دليل استفاده از زنجير.نیز باشند
|ÀZ]Ì¿Á|¼Å|ËZ]®f¸£Á{ÅYË
|ÀfÅ«ºÅÄ¯Ã{Â]¶f»ÖËZÅÌn¿wqÄ]¥®ËY
,Ìn¿YÃ{Z¨fY¶Ì·{ |ÀZ]Ì¿Á|¼Å|ËZ]®f¸£Á{ÅYË
|Z]Ê»®f¸£Á{ÅÄ]ÉÁZ»Á{µZ¼Y
.غلتك ميباشد
,Ìn¿YÃ{Z¨fY¶Ì·{ |ÀZ]Ì¿Á|¼Å|ËZ]®f¸£Á{ÅYË

Ê³|À³Ì³
d»Zz¾ÌZ»Z][ÂqYÂ¿Y½{¯d»Zz®ËÊËZ¿YÂeºf¨ÅZ¯|uYÁ
Ê³|À³Ì³
d»Zz¾ÌZ»Z][ÂqYÂ¿Y½{¯d»Zz®ËÊËZ¿YÂeºf¨ÅZ¯|uYÁ
 این غلتک.چوب را زخمي نكند
Ê³|À³Ì³d»Zz¾ÌZ»Z][ÂqYÂ¿Y½{¯d»Zz®ËÊËZ¿YÂeºf¨ÅZ¯|uYÁ

قرار
)از چدن س��اخته شده و روي ستونهايي (جكهايي
¾ÌZ»Õ
Äv¨///
¾ÌZ»Õ
Äv¨///
¾ یا اتوماتيك قابليت باال و پايينÌZ»Õ
دس��تي
صورت
میگیرد كه به
Äv¨///
Y«ÊËZÅ
®
mÊËZÅ
½Âf//ÉÁÁÃ|//ÄfyZ//½|qY
ً دقیقاY«ÊËZÅ
صفحه باید
.)ب
الف
7-12 رفتن دارد (شكلهای
®این
mÊËZÅ
½وÂf//ÉÁÁÃ|//ÄfyZ//½|qY
Y«ÊËZÅ
®
mÊËZÅ
½
Âf//ÉÁÁÃ|//ÄfyZ//½|qY
¾ÌËZaÁÓZ//]dÌ¸]Z«®ÌeZ»ÂeYZ//ËÊf//{cÂÄ]Ä¯{Ì³Ö»
¾ÌËZaÁÓZ//]dÌ¸]Z«®ÌeZ»ÂeYZ//ËÊf//{cÂ
Ä]Ä¯{Ì³
Ö»
ً تراز و کام
راحتی
ال صیقلی باش��د تا چ��وب بتواند به
،مس��طح
¾ÌËZaÁÓZ//]dÌ¸]Z«®ÌeZ»ÂeYZ//ËÊf//{cÂ
Ä]Ä¯{Ì³
Ö»
0Z¬Ì«{|ËZ]Äv¨¾//ËY [Á¦·Y ÕZÅ

¶
°//{Y{¾f§
0Z.ش��ود
¬Ì«{|ËZ]Äv¨¾//ËY
[Á¦·Y
ÕZÅ
¶°//{Y{¾f§
طرف
هدايتÄتيغه
 به طرفÕZÅ
کرده و
روی آن
0 »Z¯ÁYe,t//»
0Z¬Ì«{|ËZ]Äv¨¾//ËY
[Á¦·Y
¶حرک��ت
°//{Y{¾f§
ÕÁÖfuY
]|¿YÂf][ÂqZe|Z]Ö¸¬Ì
Ô
0
ÕÁÖfuYÄ]|¿YÂf][ÂqZe|Z]Ö¸¬ÌÔ»Z¯ÁYe,t//»
.گيرد
صفحه
این
باید رويÔ
رنديده شدهی
0 چوب
Ã|Ë|¿¥
{Â//
dËY|ÅÄ¤Ìe¥Ä//]ÁÃ{¯d//¯u½M
ÕÁÖfuY
Äقرار
]|¿YÂf][ÂqZe|Z]Ö¸¬Ì
»Z¯ÁYe,t//»
Ã|Ë|¿¥ {Â//dËY|ÅÄ¤Ìe¥Ä//]ÁÃ{¯d//¯u½M
 {Ì³Y«Äv¨¾ËYÉÁ|ËZ][ÂqÕÃ|
Ã|Ë|¿¥ {Â//dËY|ÅÄ¤Ìe¥Ä//]ÁÃ{¯d//¯u½M

صفحه است كه ضخامت
اين
 با باال و پايين ش��دن:توجهÃ|
 {Ì³
Y«Äv¨¾ËYÉÁ|ËZ][ÂqÕ
 {Ì³Y«Äv¨¾ËYÉÁ|ËZ][ÂqÕ
Ã|
Ä/mÂe
d»ZzÄ¯d//YÄv¨¾ËY½|//¾ÌËZaÁÓZ]Z//]
،ضخامت
 پس از تنظيم،تعيين ميش��ود و به همين دليل
چوب
Ä/mÂe
d»ZzÄ¯d//YÄv¨¾ËY½|//¾ÌËZaÁÓZ]Z//]
,d»ZzºÌÀeY//a,¶Ì·{¾Ì¼ÅÄ]Á{Â//
Ê»¾ÌÌ e[Â//q
Ä/mÂe
d»ZzÄ¯d//YÄv¨¾ËY½|//¾ÌËZaÁÓZ]Z//]
,d»ZzºÌÀeY//a,¶Ì·{¾Ì¼ÅÄ]Á{Â//
Ê»¾ÌÌ e[Â//q
وس��يلهی
هÕ
بايد ب
،آنÄ]|ËZ],½MÖ«Z¨eY½{//¯d¯uYÉ//Ì³Â¸mÉY]
جلوگيري از حركت كردن اتفاقی
براي
Ä¸Ì//Á
,d»ZzºÌÀeY//a,¶Ì·{¾Ì¼ÅÄ]Á{Â//
Ê»¾ÌÌ e[Â//q
ÕÄمحكم
¸Ì//ÁÄ]|ËZ],½MÖ«Z¨eY½{//¯d¯uYÉ//Ì³Â¸mÉY]
.کرد
آنرا
،اهرمي که به همین منظور پیش بینی شده
{¯º°v»Y¿M,Ã|ÖÀÌ]ÌaÂÀ»¾Ì¼ÅÄ]Ä¯Ê»ÅY
ÕÄ¸Ì//ÁÄ]|ËZ],½MÖ«Z¨eY½{//¯d¯uYÉ//Ì³Â¸mÉY]

|Z]Ê»®f¸£Á{ÅÄ]ÉÁZ»Á{µZ¼Y
|Z]Ê»®f¸£Á{ÅÄ]ÉÁZ»Á{µZ¼Y

{¯º°v»Y¿M,Ã|ÖÀÌ]ÌaÂÀ»¾Ì¼ÅÄ]Ä¯Ê»ÅY
{¯º°v»Y¿M,Ã|ÖÀÌ]ÌaÂÀ»¾Ì¼ÅÄ]Ä¯Ê»ÅY

Ö¸¬Ì¥Z®f¸£/¶°

.) غلتک صاف (صیقلی7 ـ10 شكل
Ö¸¬Ì¥Z®f¸£/¶°
Ö¸¬Ì¥Z®f¸£/¶°

]ÓZ]ÉZÅ®m/¦·Y//¶°

]ÓZ]ÉZÅ®m/¦·Y//¶°

]ÓZ]ÉZÅ
®جm/¦·Y//¶°
.باالبر
كهاي
ـ  الف ـ7 ـ12 شكل

ÕÄv¨{ZÅ
®f¸£¾ËYÖ/ÀÌËZa¥ZÉZ/Å
®f¸£k)ج
صفحهی
غلتکها در
 این:غلتكهاي صاف پایینی
،)7ـ11
اند (شکل
گرفتÄf§³Y«Ê³|À³ÖÀÌËZad»ZzºÌÀe
®(پایینی) گندگي قرار
ضخامت
ÕÁ,/¶°//|¿Y
Äv¨{ZÅ
®هf¸£¾ËYÖ/ÀÌËZa¥ZÉZ/Å
f¸£k تنظیم
ÕÄv¨{ZÅ
®f¸£¾ËYÖ/ÀÌËZa¥ZÉZ/Å
®f¸£kÄ¨ÌÁ
,ZÅ®f¸£¾ËY
dYÄ¤Ìe¥Ä][ÂqµZ¬f¿Y¶ÌÆe½Z//
اینÁ,/¶°//|¿Y
.طرف تيغه اس��تÄبهf§³Y«Ê³|À³ÖÀÌËZad»ZzºÌÀe
و وظيفهش��ان تس��هيل انتقال چ��وب
Á,/¶°//|¿Y
Äf§³Y«Ê³|À³ÖÀÌËZad»ZzºÌÀe
{ÂyYµZu¾ËYZ]Z//»Y,|¿Y{Y«²ÀË^¸]¶yY{,¥//Á{Y
®،دارند
f¸£¾ËY ق��رار
dYÄ¤Ìe¥Ä][ÂqµZ¬f¿Y¶ÌÆe½Z//
Ä¨ÌÁ
این,ZÅ
{باÁM
اما
 داخل بلبرینگ، از دو طرف،غلتکه��ا
Ê»{YÁZÆ¿MÄ]
[ÂqÄ¯ÉZ§iY{ZÆÀeÁÄfY|¿
ÄÊf¯u
,ZÅ
®
f¸£¾ËY
dYÄ¤Ìe¥Ä][ÂqµZ¬f¿Y¶ÌÆe½Z//
¨ÌÁ
{ÂyYµZu¾ËYZ]Z//»Y,|¿Y{Y«²ÀË^¸]¶yY{,¥//Á{Y
چوب به
فشاري كه
تنها در اثر
حركتي نداش��ته و
حال از
Ê³|À³ÉZÅ
¾ÌZ»YÊ
]{Ä¯|¿Z¼¿Äf¨³Z¿
|ÀÀ¯Êخود
»d¯u
{ÂyYµZu¾ËYZ]Z//»Y,|¿Y{Y«²ÀË^¸]¶yY{,¥//Á{Y
{ÁMÊ»{YÁZÆ¿MÄ][ÂqÄ¯ÉZ§iY{ZÆÀeÁÄfY|¿Êf¯u
|¿YÃ|¿ÄÌ^
eZÅي
®
{ÁM
Ê»{YÁZÆ¿MÄ]
Êf¯u
بعضي
[نماند که درÂqÄ¯ÉZ§iY{ZÆÀeÁÄfY|¿
 ناگفته.حركت ميكنند
آورد
مf¸£¾ËY
آنها وارد
Ê³|À³ÉZÅ¾ÌZ»YÊ ]{Ä¯|¿Z¼¿Äf¨³Z¿ |ÀÀ¯Ê»d¯u
Ê³|À³ÉZÅ¾.اند
ÌZ»YÊ
]{Ä¯|¿Z¼¿Äf¨³Z¿
|ÀÀ¯
Ê
»d¯u
اين غلتكها تعبيه نشده
گندگيeZÅ
هاي
از ماشي
|¿YÃ|¿ÄÌ^
®ن
f¸£¾ËY

|¿YÃ|¿ÄÌ^ eZÅ®f¸£¾ËY

½ÂfZÆqÕÁÊ³|À³ÕÄv¨¾f§³Y«ÕÃÂv¿/[//¶°

½ÂfZÆqÕÁÊ³|À³ÕÄv¨¾f§³Y«ÕÃÂv¿/[//¶°
½ÂfZÆqÕÁÊ³|À³ÕÄv¨¾f§³Y«ÕÃÂv¿/[//¶°

ـ ب ـ نحوهی قرار گرفتن صفحهی گندگي روی چهار7 ـ12 شكل
.ستون

±]ÕZÅÖ³|À³{ÖÀÌËZa¥ZÕZÅ®f¸£//¶°

±]ÕZÅÖ³|À³{ÖÀÌËZa¥ZÕZÅ®f¸£//¶°

±]ÕZÅ
f¸£//¶°
.بزرگ
هایÖی³|À³{ÖÀÌËZa¥ZÕZÅ
® صاف پایینی در گندگ
های
ـ غلتک7 ـ11 شكل
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7ـ 3ـ 7ـ حفاظهاي ماشين
ماشين گندگي ،داراي حفاظهايي به شرح زير است:
الف) حفاظ توپي و غلتکها :مانند درپوشي در باالي تيغه
و غلتكها قرار گرفته و از کاربر در برابر تيغهها و خطرات
احتمالي آن محافظت ميكند .این حفاظ وزن زيادي دارد و
به همين دليل هنگام باز و بسته كردن آن ،بايد با احتياط رفتار
كرد؛ در ضمن این حفاظ بهوسيلهی پيچي ثابت شده است که
فقط هنگام تعويض تيغه آنرا باز میکنند(.شکل  7-13الف)

توجه :هنگامی كه تعدادي چوب باريك با ضخامتهاي
مختلف ،به طور همزمان به ماشــين داده ميشــود ،خطر پس
زدن چــوب وجــود دارد؛ زیرا تيغهها خــاف جهت حرکت
چوب ميچرخند(.شکل )7-14

شكل 14ـ 7ـ شانهها.

8ـ 3ـ 7ـ ياتاقانها
شكل 13ـ 7ـ الف ـ حفاظ توپي تيغهها و غلتكها.

ب) حفاظ جانبي :روي قسمتهاي چرخ زنجير ،زنجير
و تسمه ،درپوشي قرار دارد كه از نفوذ گرد و غبار و پوشال
بهداخل محلهاي گريسكاري شده جلوگيري ميكند (شکل
13ـ 7ب) .این حفاظ را باید فقط در هنگام تعويض يا تنظيم
تسمه و زنجير باز کرد.

در دو سر توپي و غلتكهاي ساده و آجدار ،بلبرينگ قرار
دارد كه اين بلبرينگها درون ياتاقان جاسازی شدهاند.

9ـ 3ـ 7ـ كفشكها

کفشــکها براي جلوگيــري از لرزش چوب و بهدســت
آوردن ســطحي صاف در ماشــين گندگي تعبيه شده و مانند
شــانههاي چوبگیر ،تمام عرض صفحه را ميپوشانند (شكل
15ـ  .)7البته در بعضي از انواع ماشين گندگي ،كفشك وجود
ندارد.

شكل 13ـ 7ـ ب ـ حفاظ تسمه ،زنجیر ،الكتروموتور و ...

ج) شانههاي چوبگير :شانهها ،براي جلوگيري از پرتاب
شدن و پس زدن چوب به طرف بيرون تعبيه شده ،و هنگام
عمليات گندگي ،اولين قسمتی است كه چوب به آن برخورد
ميكند.

شكل 15ـ 7ـ کفشکها.

واحد کار هفتم :توانايي يك ضخامت كردن انواع چوب با ماشين ضخامتگير (گندگي)
Ê³|À³Ì³d»Zz¾ÌZ»Z][ÂqYÂ¿Y½{¯d»Zz®ËÊËZ¿YÂeºf¨ÅZ¯|uYÁ



d»ZzºÌÀeyZ///
ضخامت
10ـ 3ـ 7ـ شاخص تنظيم
(رویÕÄ
¿|]ÕÁ[ÂqÉ{ÁÁÕ
بدنهی
{Ä¿ZÅ{`qZËd//Y¥دهانهی ورودي چوب
در طرف راست يا چپ
¯»|ÕÄ//Â³{Á,k
»y®Ë,d//Yd]ZiÄ¯¾Ì//Z
گوشهی
 خطكش مدرج ،و در
يك
ماشین که ثابت اس��ت)،
¶°
Ö
j¸j»Â¿Z]yZ®Ë,Ì¿¾Ì//Z»vf»Õ
¨Äv
صفحهی متحرك ماشين نیز ،يك شاخص با نوک مثلثیشكل
»Ã{]¾ÌËZaZ//ËÓZ]Ä]¾Ì//Z»ÕÄv¨Ä¯Ö»Z´ÀÅ d//Y¶f
متصل اس��ت .هنگامی که صفحهی ماشین به باال یا پایین برده
»5 y{Y|f»Y{¶°//Öj¸j»yZ//Â¿,{Â//Ö
¯d]Zi
میشود ،نوک ش��اخص مثلثیشکل در امتداد خط ِ
کش ثابت
Õ{|Å¶]Z¬»,yZÂ¿Ä¯dYÖÆË|] |À¯Ö»d¯u
حرکت میکند .بدیهی اس��ت که نوک ش��اخص ،مقابل هر
Y|¬»½Z¼Å½|Ë|¿ÕY]Ö³|À³ÖÀ Ë,{Ì´]Y«¯yY
عددی از خط کش قرار بگی��رد ،یعنی گندگی برای رندیدن
/¶°dYÃ|ºÌÀe,d»Zz
همان مقدار ضخامت ،تنظیم شده است (شکل 16ـ.)7

ºfÌÄ]Âz»¶Ë|^eÂe,µZÂakÁyÕÄ¿ZÅ{//¶°

شكل 17ـ 7ـ دهانهی خروج پوشال ،توسط تبدیل مخصوص به
»dYÃ|¶f»Ã|À°

سیستم مکنده متصل شده است.

نیرو
12ـ 3ـ 7ـ زنجيرهاي انتقال قدرت و
ÁÌ¿Ác|«µZ¬f¿YÉZÅÌn¿///

وس��يلهی يك تس��مه ،از الكتروموت��ور به یک چرخ
ني��رو به
Á,Ìn¿wq®ËÄ]ÂeÂ»Áf°·YY,Ä¼e®ËÕ
¿Ä¸ÌÁÄ]ÁÌ
زنجير بهوسيلهی زنجير ،به دو چرخ زنجير با
چرخ
زنجير ،و از
ÉÁZ»«Z]Ìn¿wqÁ{Ä],Ìn¿Õ
Ä¸ÌÁ
Ä]Ìn¿wqY
,Ìn¿wqÁ{¾ËYدو چرخ زنجير،
( /¶°{Âشکل 18ـ .)7اين
مساوي منتقل ميشود
قطر
]®f¸£Á{Ä
»Ê»¶¬fÀ
به دو س��ر غلتك س��اده و آجدار متصل است كه بايد همدور
ÉY]Ê¸°»Ze|ÀZ]Á|¼Å|ËZ]Ä¯dY¶f»Y|mMÁÃ{Z//
|ËZÌ¿Ìa[ÂqdËY|Åهدايت چوب پيش نيايد.
باشند تا مشكلي براي

ºÌÀef»Öf¿Zd»ZzÕY]¾ÌZ»|ÌÀ¯d«{//¶°

ماشین برای ضخامت  43سانتیمتر
شكل 16ـ 7ـ دقت کنید:
|dYÃ
تنظیم شده است.

µZÂakÁyÕپوشال
7ـÄدهانهی خروج
11ـ 3ـ
¿ZÅ{///
{ {Â//
Ê»[ZeakZy¥//Ä]d¼//«¾ËYYµZ//Âa
شود .در
پرتاب مي
پوش��ال از اين قس��مت به طرف خارج
,Ìv»Ê³{Â·MYÉ//Ì³Â¸mÉY]\¸£YÉÁ»YÉZÅ
»¾Ì//Z
محيط،
ماشينهاي امروزي اغلب براي جلوگيري از آلودگي
Ä]ZÅلها
ZÂaÁ¶f»Ã|À°»Ä],¶Ë|^e®ËÕو µپوشا
Ä¸ÌÁÄ]d¼//«¾ËYوسیلهی یک تبديل ،به مكنده متصل
اين قسمت به
/¶°|¿Â
Ê
{»dËY|ÅµZÂa½z»¶yY
به داخل مخزن پوشال هدايت ميشوند (شکل 17ـ.)7

.

ZÅ
غلت®
f¸£Ä]c|«ÁÁÌ¿µZ¬f¿YÌn¿//¶°
ها.
ك
شكل 18ـ 7ـ زنجير انتقال نيرو و قدرت به

13ـ 3ـ 7ـ فرمان باال و پايين برندهیصفحه
Äv¨ÕÃ|¿]¾ÌËZaÁÓZ]½Z»§///

صفحهی ماش��ين ،براي تنظيم ضخامت ،بايد با فرماني باال
¨ÓZ]Ê¿Z»§Z//]|ËZ],d»Zzº//ÌÀeÉY],¾Ì//Z»ÕÄv
و پايين برود كه اين عمل به صورت اتوماتيك يا دستي انجام
¹Zn¿YÊf//{ZË®ÌeZ»ÂeYcÂÄ]¶¼¾ËYÄ//¯{Á]¾//ÌËZaÁ
ميگيرد .براي حرك��ت دادن صفحه ،بايد قب ً
ال اهرم فرمان را
»0 ^«|ËZ],Äv¨½{Y{d¯uÉY] {Ì³Ê
{YMY½Z»§¹ÅYÔ
آزاد ك��رد و پ��س از تنظيم ،مجددا ً آنرا محكم نمود (ش��کل
¯{/¶°{Â¼¿º°v»Y¿M0Y{|n»,ºÌÀeYaÁ
19ـ.)7
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رديف

3

شرح عيب
چوبها
زاويهدار
رنديده
شدهاند.

داليل
الف) صفحههاي ماشــين تنظيم
نيستند.
ب) تيغهها ناميزان هستند.
ج) چوب تكي هدايت ميشود.

راه برطرف كردن
شكل 19ـ 7ـ تنظيم صفحه و محكم نمودن اهرم مربوطه.

4ـ 7ـ آشنايي با ايجاد عيوب متداول ضمن كار
رديف
1

داليل

شرح عيب

حرکــت قطعــه تنظيم نبودن صحيح غلتكهاي
چــوب در داخل مخصوص انتقال چوب
گندگــی نامنظم
است.

الف) صفحهها دوباره تنظيم شوند.
ب) تیغهها دوباره تنظیم شوند.
ج) چند رديف چوب به طور همزمان وارد ماشین شوند.
رديف

4

شرح عيب
صداي ماشين
ناهنجار است.

راه برطرف كردن

ـ بایــد غلتكهــا را بهطور صحيح تنظيــم و هر چند وقت
يكبار آنها را كنترل نمود.
رديف

2

داليل

شرح عيب

انتقــال چــوب ،الف) غلتك آج دار در اثر استفاده
نامنظم و ســخت از چوب صمغدار چســبنده شده
صورت ميگيرد .است.
ب) داخل شيارهاي غلتك آج دار
پر شده است.

راه برطرف كردن

الف) غلتكها چسبزدايي شوند.
ب) داخل شيارهاي آنها تميز شود.

داليل
الف) تيغهها منظم نيستند.
ب) تيغهها ُكند شدهاند.
ج) ماشين خشك كار ميكند.
د) باردهی ماشین زیاد است.

راه برطرف كردن

الف) تيغهها تنظيم شوند.
ب) تيغهها تيز شوند.
ج) محلهاي گريسخور ،گريسكاري شوند.
د) باردهي ماشين متعادل شود.
رديف
5

شرح عيب

داليل

ســطح چــوب خط تيغههــا ُكنــد و لــب پَر
افتــاده و ناصــاف شدهاند.
است.

واحد کار هفتم :توانايي يك ضخامت كردن انواع چوب با ماشين ضخامتگير (گندگي)

راه برطرف كردن

ـ تيغهها تعويض و تيز شوند.

5ـ 7ـ اصول تنظيم و راهاندازي مجدد
ب��راي تنظيم و راهاندازي ماش��ين گندگ��ي ،باید ابتدا برق
ماشين را قطع کرد و سپس به ترتيب زير عمل نمود:
الف) تنظيم صفحهی متغير :اين صفحه ،بايد كام ً
ال تراز
و مسطح باشد .اگر ماشين موجود در كارگاه از نوع قابل
تنظيم است ،بايد آنرا تنظيم كرد و به وسيلهی خطكش
فلزي ،غلتكهاي كف صفحه را نسبت به يكديگر و نسبت
به كف امتحان نمود؛ یعنی باید با آن همسطح باشند .البته
همانطور كه گفته شد ،غلتكهاي صفحه در تمام ماشينهاي
گندگي وجود ندارد.
توج�ه :يكي از اي��ن غلتكها دقيقا ًزير غلتك س��اده و
ديگري زير غلتك آجدار قرار گرفته است )شكل 20ـ.(7
پس از اينكه از تراز بودن صفحه و غلتكها اطمينان حاصل
شد ،باید صفحه توسط فرمان مربوطه باال و پايين شود تا از نظر
روان ب��ودن نیز کنترل گردد (ش��كل 21ـ  .)7اگر در کارگاه از
ماش��ينهاي اتوماتيك استفاده ميشود ،بايد از صحت عملكرد
آن نیز مطمئن شد.

شكل 21ـ 7ـ آزمايش روان بودن حركت صفحهی متحرک.

ب) تنظيم تيغههاي ماشين گندگي :ابتدا باید درپوش
محافظ تيغه را باز کرد (شكل 22ـ  )7تا توپي ماشين نمايان
شود .سپس باید تيغهها را از نظر سالم و تيز بودن کنترل نمود؛
که اگر تيغهها ُكند شده بودند ،تعويض گردند .براي تعویض
تیغهها باید ابتدا توپي را ثابت و پيچهاي يك تيغه را ُشل كرده
آنرا با يك تيغهی تيز تعويض نموده پيچها را مجددا ً سفت
کرد .براي بقيهی تيغهها نيز همين كار انجام میشود .براي
تنظيم تيغهها باید از ابزار مناسب ،يعني دستگاه تنظيم تیغهی
رنده و گندگی استفاده شود؛ در واقع باید با قرار دادن پایهی
دستگاه تنظیم تیغه ،تيغه را نسبت به توپي طوري قرار داد تا
از سرتاسر توپي رنده به يك اندازه بيرون زده باشد (يعني
كج قرار نگيرد) ،در ضمن همهی تيغههاي موجود ،باید
نسبت به يكديگر بهطور مساوي در محل خود قرار گرفته
باشند .روش كار بدين صورت است كه دستگاه را باید روي
توپي قرار داد و براي اينكه لبهی تيغه تيز شده خراب نشود،
باید بين تيغه و دو پايهی دستگاه تنظيم تيغه ،كاغذ قرار داد
(شكل 23ـ )7؛ سپس با يك دست ،دستگاه را به پايين فشار
داد و با دست ديگر ،با آچار مناسب پيچها را سفت کرد.
توج�ه :ابتدا باید دو پيچ اول و آخر را س��فت كرد و بعد
پيچهاي ديگر به همين ترتيب محكم شوند (شکل 24ـ.)7

شكل 20ـ 7ـ به محل استقرار غلتكهاي باال و پايين توجه کنید.

شكل 22ـ 7ـ برداشتن درپوش تيغهها.
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شكل 25ـ 7ـ پاك کردن شانهها.

شكل 23ـ 7ـ دستگاه تنظيم ارتفاع تيغهها.

و) تنظيم تسمهها و زنجيرها :تسمهها و زنجيرها را باید
از نظر ُشلي و سفتي ،بررسی کرد .پس از اينكه از تنظيم بودن
كليهی قسمتها اطمينان حاصل شد ،ميتوان با روشن و
خاموش كردن ماشين ،از قسمت برقي آن و همچنين سالم
بودن سيمها و ایجاد صداي معمولی ماشين نیز آگاهی یافت
(شکلهای 26ـ 7و 27ـ.)7

شكل 24ـ 7ـ نحوهی بستن تيغهها به توپي.

ج) تنظيم غلتكهاي بااليي :غلتكهاي شياردار
(آجدار) و ساده كه اولي نقش ُهل دادن و دومي نقش كشيدن
و هدايت چوب به بيرون را به عهده دارند ،هر كدام دقيقاً
باالي غلتكهاي كف صفحهی متحرك جاسازی شدهاند که
باید نسبت به نوك تيغه 1 ،ميليمتر پایینتر باشند تا فشار الزم
را به چوب وارد كنند.
د) تنظيم كفشكها :كفشكها بايد با نوك تيغه هم سطح
بوده يعني در يك خط قرار بگيرند ،و حالت فنريت داشته باشند.
هـ) تنظيم شانههاي فلزي :باید طوري تنظيم شوند كه
بهراحتي حركت کرده و وظيفهی جلوگيري از پس زدن
چوب را به خوبي انجام دهند .تميز و پاك كردن پوشالهاي
گير كرده الي شانهها (هر چند وقت یکبار) الزامی است
(شکل 25ـ.)7

شكل 26ـ 7ـ کنترل سفتي تسمهی انتقال نيرو.

شكل  27ـ7ـ تنظیم و آزمایش سفتی زنجیر انتقال نیرو.

6ـ7ـنكاتايمني،ضمنيكضخامتكردنچوب
توصيه ميشود قبل از آغاز به كار با ماشين گندگي ،براي
حفظ ســامتي خود و ديگــران و همچنين اســتفادهی بهتر از
ماشين ،موارد زير رعايت شود:

Ê³|À³Ì³d»Zz¾ÌZ»Z][ÂqYÂ¿Y½{¯d»Zz®ËÊËZ¿YÂeºf¨ÅZ¯|uYÁ

»{ÂdËZË{YÂ
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103 ³YZe{ZfËY½MZÀ¯{|ËZ]¾Ì//Z»½{¯¾//Á¹Z´ÀÅ/

Á,Zu[Z//f¯{Ã|//¯}ÊÀ¼ËYµÂY|ËZ]ÃYÂ//¼Å/
{Ä]ÁÃ{Y{Y«Z¯ÄuÂ·//YZ¯{ZfYÁÂ»MÀÅÉZÅÂf//
حاضر ،و
هم��واره باید اصول ايمني ذكر ش��ده در كتاب
{«{¯YmYd
دستورهاي هنرآموز و اس��تاد كار را سرلوحه كار قرار داده و
به دقت اجرا کرد.
{ÂyÄmÂe|ËZ],Ê·Z¼fuYcY//yÄ¿Â³ÅY¾f//Z¯ÉY]/
ÊyÂÁd^vYÁÄfY{¥Â
باید توجه
]»¾Ì//Z»ÁZ¯Äاز هرگون��ه خطرات احتمال��ي،
 0 YvÀ»Yبراي كاس��تن
¯{½]0 Y|m½Y´Ë{Z
{ÂÌÅa
كار و ماشين معطوف داشته و از صحبت و
منحصرا ً به
خود را

شوخي كردن با ديگران جدا ً پرهيز شود.
Ä]ÉÌ³Â¸m½|Ë¤·YZe{ÂÌ¼e|ËZ]¾ÌZ»ZÀ¯ÁZaË/
¼¶/¶°|ËM
زير پا و كنار ماشين باید تميز شود تا از لغزيدن جلوگيري
به عمل آید (شکل 28ـ.)7

{Ây]½|]Ä]|[Zea½ÁÌ]Ä]Á{aÊ]ÂqÄ «0ÓZ¼fuY
¿/¶°|À°
هنگام روش��ن كردن ماش��ين بايد در كنار آن ايس��تاد تا
Z¯µZu{¾Ì//Z»¶yY{ÕÃ|ÅZ//»Á//½{¯ºyY/
اگر احتماالً قطعه چوبي پس زد و به بيرون پرتاب ش��د به بدن
[Zea\¬Ä][ÂqYÊeZ «d//Y¾°¼»YË,{Â//ÌÅa
برخورد نكند (شکل 30ـ.)7
|{{³ºqÁcÂÄ]½{Ä»|hZ]ÁÃ
از خم كردن س��ر و مش��اهدهی داخل ماشين در حال كار
Y|ËZ]|¾Ì//Z»{YÁZ¯Ä «Ä°¿MYaYZÅd//{/
پرهيز شود ،زيرا ممكن است قطعاتي از چوب به عقب پرتاب
Ä «®ËZ]|ËZ],dËY|ÅÄ]ZÌ¿cÂ{Ád//Y{]Z¯ÉÁ
شده و باعث صدمه زدن به صورت و چشم گردد.
{Y{Z§Y¿M[Âq
دس��تها را پس از آنكه قطعه كار وارد ماشين شد باید از
روي كار برداش��ت و در صورت نياز ب��ه هدايت ،باید با يك
قطعه چوب آنرا فشار داد.

¾ÌZ»½{¯¾Á¹Z´ÀÅ{½{ZfËYÕÃÂv¿//¶°
شكل 30ـ 7ـ نحوهی ايستادن در هنگام روشن كردن ماشين.
/¶°{¯Ã{Z¨fYÊÀ¼ËYÊÂ³Y|ËZ]Z¯¹Z´ÀÅ/
هنگام كار باید از گوشي ايمني استفاده کرد (شکل 31ـ.)7
¾ÌZ»¥YYÕÌ¼edËZ//¶°
شكل 28ـ 7ـ رعايت تميزی اطراف ماشين.

روان كار
 Ä¿Z/ش��انههاي محافظ باید كنترل ش��وند تا خوب و
|ÀÀ¯Z¯½YÁÁ[ÂyZe|¿ÂµfÀ¯|ËZ]§Zv»ÉZÅ
كنند (شکل 29ـ.)7
/¶°

ÊÀ¼ËYÊÂ³YÃ{Z¨fY//¶°
شكل 31ـ 7ـ استفاده از گوشي ايمني.
شكل 29ـ 7ـ كنترل تميزي شانهها.
ZÅÄ¿ZÉÌ¼eµfÀ¯//¶°

در صورت داخل کردن چند چوب با هم ،باید دقت کرد
{¯d«{|ËZ],ºÅZ][Â//q|Àq½{¯¶yY{cÂ//{/
که اختالف ضخامت آنها بيش از  2ميليمتر نباش��د تا از پس
¯½{aYZe|Z^¿f»Ê¸Ì»YÌ]ZÆ¿Md»Zz¥ÔfyYÄ
زدن چوب نازك جلوگيري شود.
{ÂÉÌ³Â¸mZ¿[Âq
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هایسياروثابتصنايعچوب
ماشين ماشين
هایسياروثابتصنايعچوب
ماشينهایسياروثابتصنايعچوب

� بای��د از گندگي ک��ردن چوبهاي کوتاهی ک��ه طول آنها
� بای��د از گندگي ک��ردن چوبهاي کوتاهی ک��ه طول آنها
اس��ت جدا ً
آنهاپس
طولزیرا
پرهیزكهکرد،
گندگيغلتك
فاصل��هازی بین دو
از
كوتاهی
کمتربهاي
كردن چو
از باید
از فاصل��هی بین دو غلتك کمتر اس��ت جدا ً پرهیز کرد ،زیرا پس
پرتاب
پرهیزآن به
دهان��هی
ش��ده و از
توپی،
برخورد با
از
است جدا ً
از
خارج پس
کرد ،زیرا
خردكمتر
غلتك
بين دو
فاصلهی
برخورد با توپی ،خرد ش��ده و از دهان��هی آن به خارج پرتاب
از
می
برخورد
شوند.باتوپی،خردشدهوازدهانهیآنبهخارجپرتابمیشوند.
میشوند.
ها
چوب
نرمي
و
سختي
داش��تن
نظر
در
با
را،
بار
حداکثر
�ـ باید
ها
نرمي چوب
سختيوونرمي
داش��تنسختي
نظر داشتن
چوبها
در نظر
را بابا در
باررا،
حداكثربار
بایدحداکثر
� باید
طبق دستور کارخانهی سازنده رعایت نمود.
نمود.
رعايت
سازنده
ی
ه
كارخان
دستور
طبق دستور کارخانهی سازنده رعایت نمود.
طبق
� چوب را باید فقط در جهت راستاي الیاف وارد ماشین کرد
ماشين کرد
راستاي الياف
جهتراستاي
درجهت
فقطدر
بایدفقط
چوبراراباید
�چوب
الیاف وارد ماشین
تا از خرد شدن و پرت شدن آن جلوگیري گردد (شکل .)7�32
32ـ.)7
(شکل.)7�32
گردد(شکل
جلوگيريگردد
تا از خرد شدن و پرت شدن آن جلوگیري

7ـ 7ـ اصول یك ضخامت كردن انواع چوب با ماشين گندگي
7ـ 7ـ اصول یك ضخامت كردن انواع چوب با ماشين گندگي
7ـ 7ـ اصول يك ضخامت كردن انواع چوب با
پس از اینکه کلیهی قس��متهاي ماشین بازدید و کنترل شد و
اینکه کلیهی قس��متهاي ماشین بازدید و کنترل شد و
ماشين پس از
گندگي
الزم صورت گرفت ،با رعایت نکات ایمني ميتوانید
تنظیمه��اي
كنترلتوانید
ایمني مي
ماشــيننکات
گرفت ،با رعایت
صورت
الزم
تنظیمازه��اي
بازديد و
قســم
اينكه كلي
پس
هايانجام دهید:
تزیر
ترتیب
یبه
گندگيهرا
عملیات
انجام دهید:
ترتیب زیر
را به
گندگي
رعايت نكات ايمني
گرفت ،با
صورت
الزم
عملیاتمهاي
شــد و تنظي
ميتوانيد عمليات گندگي را به ترتيب زير انجام دهيد:

1ـ7ـ7ـآمادهكردنچوب
1ـ7ـ7ـآمادهكردنچوب
1ـ7ـ7ـ آماده كردن چوب

قطع��ه چوبي که باید گندگي ش��ود ،باید قب ً
ال یك رو یك نر
ش��ود،قب ً
يك ً
يك نر
ال رو
ال
شود ،بايد
گندگي
چوبيبايد
چوبي كه
یك نر
یك رو
باید قب
گندگي
که باید
قطعهقطع��ه
ش��ده و طرف صاف آن روي کف صفحهی گندگي (صفحهی
(صفحهی
گندگي
صفحهی
روي کف
طرف طرف
ش��ده و
(صفحهی
گندگي
صفحهی
آن كف
صافروي
صاف آن
شده و
پایینی) قرار گیرد.
گیرد.
قرارقرار
پایینی)
گيرد.
پایینی)

2ـ7ـ7ـ تنظيم صفحه

2ـ7ـ7ـتنظيمصفحه
2ـ7ـ7ـتنظيمصفحه
طوري آمــاده کرد كه حداكثر  1تا 2
قطعــه چوب را بايد
قطع��ه چ��وب را باید طوري آم��اده کرد ک��ه حداکثر  1تا 2
آم��ادهبراي ب
طوريبماند.
كردن باقي
قطع��هگندگي
ميليمتر براي
آوردن 1تا 2
دستحداکثر
کردهک��ه
چ��وب را باید
میليمتر ب��راي گندگي کردن باقي بماند .براي بهدس��ت آوردن
تنظيم
همانبهابتدا
نهايي را
انــدازهی
ب��راينباید
مطلوب،
نتيجهی
آوردن
دس��ت
در براي
بماند.
کردن باقي
گندگي
میليمتر
نتیجهی مطلوب ،نباید اندازهی نهایي را در همان ابتدا تنظیم کرد؛
كمي
صفحه را
اندازهی
یعنییبايد ابتدا
كردکرد؛
تنظيمتنظیم
بيشتر ابتدا
در همان
نهایي را
اندازهی
مطلوب ،نباید
كرد؛نتیجه
یعن��ی باید ابتدا ان��دازهی صفحه را کمي بیش��تر تنظیم کرد و در
تنظیم کرد و در
صفحه را
ان��دازههی
بیش��تر34ـ.)7
کمي(شکل
رسيد
ی نهايي
ابتدابه انداز
بایدبعد
یعن��یهی
و در مرحل
مرحلهی بعد به اندازهی نهایي رسید (شکل .)7�34
مرحلهی بعد به اندازهی نهایي رسید (شکل .)7�34

شكل 32ـ 7ـ روش صحيح وارد کردن چوب.

کردنچوب.
وارد کردن
صحيح وارد
روش صحيح
چوب.
7ـ روش
32ـ 7ـ
شكل32ـ
شكل

بهداشتي
رعايت مسايل
�اســتفاده
مس��ایل بهداشتي
برايرعایت
مكنده براي
دســتگاه مکنده
اس��تفاده از دس��تگاه
� اس��تفاده از دس��تگاه مکنده براي رعایت مس��ایل بهداشتي
(شکل.)7�33
است(شکل
الزامياست
كار،الزامي
محيط کار،
محیط
33ـ.)7
محیط کار ،الزامي است (شکل .)7�33

شكل 34ـ 7ـ تنظيم مقدار بار گندگي.

شكل 34ـ 7ـ تنظيم مقدار بار گندگي.
شكل 34ـ 7ـ تنظيم مقدار بار گندگي.

شكل 33ـ 7ـ با سيستم مكنده ،محيط کار همواره پاکيزه است.

است.
7ـباباسیستم
33ـ7ـ
شكل33ـ
شكل
پاکیزهاست.
هموارهپاکيزه
کارهمواره
محیط کار
مکنده ،محيط
سيستم مكنده،

هنگامي كه ماشــين روشن اســت ،باید از برداشتن حفاظ
� هنگامي که ماش��ین روشن است ،باید از برداشتن حفاظ تیغه
هاازجدا ً
کرد .تیغه
پرهيزحفاظ
برداشتن
باید
است،
ماش��ین روشن
تيغه� وهنگامي
تسمه
زنجيرها و
درپوشکهمحافظ
و درپوش محافظ زنجیرها و تسمهها جدا ً پرهیز کرد.
و درپوش محافظ زنجیرها و تسمهها جدا ً پرهیز کرد.

3ـ7ـ7ـ روشن كردن ماشين
3ـ7ـ7ـروشنكردنماشين
3ـ7ـ7ـروشنكردنماشين
برق)راراوصل
برق)
تابلو
ماشــين
اصلي
ســپسکلید
وصلوو سپس
تابلو
(در(در
ماش��ین
اصلي
كليدکلید
باید باید
مثلثکلید
ستارهوـسپس
نوعوصل
برق) را
تابلو
(در
ماش��ین
اصلي
کلید
كليد باید
كليدازازنوع ستاره � مثلث است
اگرکلید
کرد .اگر
روشن کرد.
ماشينراراروش��ن
رویماشین
روی
روی ماشین را روش��ن کرد .اگر کلید از نوع ستاره � مثلث است
حالت
کلیددررا در
بایدباید
ابتداابتدا
35ـ )7
(شــكل
اســت
ستاره () و )
پس از
ستاره (
حالت
کلید را
)7 �35
(ش��کل
(ش��کل  )7 �35ابتدا باید کلید را در حالت ستاره ( ) و پس از
کام ً
حالت )
حالتدرمثلث (
گرفتن ،در
مثلث (
كامــل،
الاز دور گرفتن
و پــس
داد .قرار داد.
قرار )
کام ً
ال دور گرفتن ،در حالت مثلث (

) قرار داد.
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شكل 37ـ 7ـ نحوهی رنديدن چوب نازك.

شكل 35ـ 7ـ كليد ستاره ـ مثلث.

4ـ7ـ7ـ گندگي كردن چوبها
برای یک ضخامت کردن تعدادی چوب ،ابتدا باید همهی
چوبها را یکبار از گندگی عبور داد ،سپس اندازهی نهایی را
روی ماشین تنظیم نمود ،و مقدار تنظیم شده را روی یک قطعه
چ��وب فرعی آزمایش کرد .اگر قطع��هی فرعی ،با کولیس یا
متر اندازهگیری شد و مقدار تنظیمی درست بود (شکل 36ـ)7
میتوان همهی چوبها را برای آخرین بار از ماشین عبور داد.

نکت�هی مهم :هنگام كار با ماش��ين ،به وي��ژه وقتی تعداد
چوب زياد اس��ت ،باید هر چند قطعه یکب��ار اندازهی يكي از
قطعات چوب با كوليس يا متر كنترل ش��ود ،زیرا ممكن است
در اث��ر لرزش يا اس��تفاده از چوبهاي خيلي س��خت ،اندازه
تغيي��ر کرده و دقت عمل كاهش يابد (ش��كل 38ـ  .)7بنابراین
توصيه ميش��ود که چوبهاي همجنس و به تعداد قابل قبول،
به صورت همزمان از گندگي عبور داده شوند.

شكل 38ـ 7ـ كنترل مرحلهاي ،جهت اطمينان از صحت اندازه.

عمليات كارگاهي

تمرين 1ـ گندگي كردن سادهی چوب
ابزار و وسايل مورد نياز
شكل 36ـ 7ـ اندازه گیری نهایی قطعه کار.

5ـ7ـ7ـ گندگي كردن چوبهاي کم ضخامت
چوبهاي با ضخامت كمتر از  1سانتيمتر را نبايد به تنهايي
گندگي كرد ،بلكه باید آنها را روي يك قطعه چوب پهن كام ً
ال
صاف و گندگي ش��ده (نئوپان ترجيح دارد) قرار داده و سپس
گندگي نمود (شکل 37ـ.)7

1ـ ماشين گندگي
2ـ چوب يك رو يك نر شده
3ـ مواد روان كننده
4ـ چوب کمکی

5ـ لباس كار

6ـ گوشي ايمني
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»[ÂqËZÀd]ZiÁZÌÕZÅ¾ÌZ


دستورالعمل
{¶¼ ·YÂf

ميلÊيمتر ،عرض 100
«®Ë¦//·Yقطعه چوب به طول 500
ال��ف) يك
»,//f
¸Ì»µÂÄ][Â//qÄ
»|ÌÀ¯Ã{Z»Mfكنيد .البته اين چوب
»¸Ì»d//»ZzÁfميلÊيمتر آم��اده
يمت��ر و ضخامت 23
|ËZ][Âq¾ËYÄf^·Y
ميلÊ
»¸Ì
ً
بشود.
نر
يك
و
رو
يك
رند،
ف
ك
ماش��ين
ی
ه
وسيل
ه
ب
ال
قب
بايد
«^ 0
¶° {Â]¿®ËÁÁ®Ë,|¿¦¯¾Ì//Z»ÕÄ¸Ì//ÁÄ]Ô
 )7-39
(شکل


7
شكل 39ـ
/¶°

¸Ì»ÕيÊمتر تنظيم كنيد
ی  22ميل
[{//¿ZÅهÄی گندگي را به اندازه
ب) دهان
»|ÌÀ¯ºÌÀef
ÃY|//¿YÄ]YÊ³|À³Õ
/¶°
40ـ.)7
(شکل

شكل 41ـ 7ـ این ماشین ،به دو کلید مجهز است.

dYÆn»|Ì¸¯Á{Ä],¾ÌZ»¾ËY//¶°

د) در حالي كه طرف رنده شدهی چوب را روي صفحهی
گندگ��ي هدايت كنيد
گندگ��ي قرار دادهايد ،آن��را به داخل
ÕÄv¨ÉÁY[ÂqÕ
{{Ã|//Ã|¿¥Ä¯Ê//·Zu
(شکل 42ـ.)7
¶°//|ÌÀ¯dËY|ÅÊ³|À³¶yY{Ä]Y¿M,|ËYÃ{Y{Y«Ê³|À³
/

Ê³|À³Õ
¿ZÅ{ºÌÀe//¶°
گندگي.
دهانÄهی
شكل 40ـ 7ـ تنظيم

ج) ماشين را روشن كنيد؛ و اگر ماشين داراي كليد ستاره

ÃZf|Ì¸¯ÉYY{¾Ì//Z»³YÁ-|ÌÀ¯¾ÁY¾Ì//Z»k
ـ مثلث است ،طبق اصول گفته شده اين كار را انجام دهيد .در
{
|ÌÅ{¹Zn¿YYZ¯¾ËYÃ|//Äf¨³µÂYª^,d//Yh¸j»/آنرا
ضمن اگر ماشين به کلید مربوطه به غلتكها مجهز است،
¼¾Ì¿Y¿M,dYÆn»ZÅ®f¸£Ä]ÄÂ]»|Ì¸¯Ä]¾ÌZ»³Y
نيز روشن كنيد (شکل 41ـ.)7
/¶°|ÌÀ¯¾Á

شكل 42ـ 7ـ روش ایمنی هدايت چوب به داخل ماشين.

¾ÌZ»¶yY{Ä][ÂqdËY|ÅÖÀ¼ËYÁ//¶°
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 11ميليمتر ب��ه صورتي كه قب ً
ال با كفرند ،يك رو و يك نر
شده باشد ،تهیه كنيد (شکل 45ـ.)7

هـ) پس از خروج چوب از دستگاه ،آنرا به وسيلهی كوليس
يا متر اندازه بگيريد تا از دقت درجهی گندگي اطمينان حاصل
Ê³|À³Ì³d»Zz¾ÌZ»Z][ÂqYÂ¿Y½{¯d»Zz®ËÊËZ¿YÂeºf¨ÅZ¯|uYÁ
كنيد (شکل 43ـ.)7
Ì·Â¯ÕÄ¸ÌÁÄ]Y¿M,ÃZ´f//{Y[ÂqkÁyYa/Å
¶Zu½ZÀÌ¼YÊ³|À³ÕÄm{d//«{YZe|ËÌ´]ÃY|¿Yf»ZË
¯/¶°|ÌÀ



»0 ^«Ä¯ÊeÂÄ]f»Ê¸Ì
Ã|¿®ËÁÁ®Ë,|¿¦¯Z]Ô
]/¶°|ÌÀ¯ÄÌÆe,|Z

شكل 45ـ 7ـ یک قطعه چوب با ابعاد موردنظر.

شكل 43ـ 7ـ كنترل اندازهی ضخامت ،پس از خروج از دستگاه.

و) دهان��هی گندگي را ب��ه ان��دازهی  20ميليمتر تنظيم و
ÃZ´f{YkÁyYa,d»ZzÕÃY|¿YµfÀ¯//¶°
چوب را مجددا ً به زير گندگي هدايت كنيد (ش��كل 44ـ .)7
س��پس چوب را از ط��رف ديگر گندگي گرفت��ه و با كوليس
[ÂqÁºÌÀef»Ê¸Ì»ÕÃY|¿YÄ]YÊ³|À³ÕÄ//¿ZÅ{Á
اندازهگيري كنيد.
[Âqb /¶°|ÌÀ¯dËY|ÅÊ³|À³ËÄ]0Y{|n»Y

ب) ي��ك قطعه نئوپان يا چنداليي به ضخامت  16ميليمتر
¿{Â»{Z ]YZ][ÂqÄ «®Ë//¶°
را ك��ه حداقل داراي طول  500و عرض  150ميليمتر باش��د،
[Yf»Ê¸Ì»d»ZzÄ]ÊËÓ|ÀqZ//Ë½ZaÂX¿Ä «®Ë
آماده كنيد.
¯Ã{Z»M,|//Z]f»Ê¸Ì»ÁµÂÉYY{¶«Y|uÄ//

¯|ÌÀدهانهی گندگي را به اندازهی  26ميليمتر تنظيم كرده
ج)
»ÁÃ{¯ºÌÀefیک
( .)16+11-1=26در این جا
محك��م كني��د
و اه��رم آنرا
Ê¸Ì»ÕÃY|¿YÄ]YÊ³|À³Õ
Ä//¿ZÅ{k
گرفته شده است (شکل 46ـ.)7
میلیمتر برای باردهی درنظر
/¶°|ÌÀ¯º°v»Y¿M¹ÅY

 |ÌÀ¯ÉÌ³ÃY|¿YÌ·Â¯Z]ÁÄf§³Ê³|À³´Ë{¥YY

ZÌ¿{Â»ÕÃY|¿YÄ]Ä¤ÌeZ]ºÌÀe//¶°

شكل 46ـ 7ـ تنظيم بار تیغه به اندازهی مورد نیاز.
ÃY|¿Y{|n»ºÌÀe//¶°

شكل 44ـ 7ـ تنظيم مجدد اندازه.

كنيد.
د) ماشين را روشن
{»|ÌÀ¯¾ÁY¾ÌZ

 |ÌÀ¯Ã{Z¨fYÊÀ¼ËYÊÂ³Y,Z¯¹Z´ÀÅ/Åكنيد.
هـ) هنگام كار ،از گوشي ايمني استفاده

|Ã|¿Á¥Z¥|ËZ],d//YZ¿[Âq½ÂqÁ
Õرنده
ص��افÃو
و) چ��ون چوب نازك اس��ت ،باید طرف
تمرين 2ـ گندگي كردن چوب نازك تا ضخامت
d»ZzZeZ¿[Âq½{¯Ê³|À³/¾Ë¼e
Ê³|À³¶yY{Ä]½Z//»¼ÅYÁ{ÅÁÄf//Y~³½ZaÂX¿ÉÁY¿M
¯aY½ZaÂX¿,¾Ì//Z»|Ìf//Å\«Y»Äداخل
نئوپان گذاشته و هر دو را همزمان به
ش��دهی آنرا روي
 8ميليمتر»f»Ê¸Ì
Ö·Zu{ |ÌÀ¯d//ËY|Å
نئوپان
¿¿|Ä^·Ä][Âq½|ÌZeY½Zff{,مراقب هستید ماشين،
گندگي هدايت كنيد .درحالیکه
Z¯ÉÁYÊ³|À³Ì»Õ
{¶¼ ·YÂf
دستورالعمل
/¶°|ËY|¿][Âq
رسيدن چوب به لبهی ميز گندگي از
را پس نزند ،دستتان را تا
d»ZzÁ,µÂÄ][ÂqÄ «®//Ë¦·Y
الف) يك قطعه چوب به طول  ،500عرض  100و ضخامت روي کار چوب برنداريد (شکل 47ـ.)7
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تمرين 3ـ گندگي كردن چوبهاي نازك از طرف
عرض (به طور ايستاده)
دستورالعمل

شكل 47ـ 7ـ هدایت قطعه کار با دست.

ال��ف) پنج قطعه چوب ب��ه ابع��اد  500×103×20میلیمتر
آماده كنيد (شكل 49ـ )7؛ به طوري كه دو رو و يك نر آن با
كفرند و گندگي رنده شده باشد.

ز) چوب را از طرف ديگر گندگي گرفته و ضخامت آنرا
با كوليس اندازهگيري كنيد.
ح) دهانهی گندگي را به اندازهی  25ميليمتر ()16 + 9 = 25
تنظيم ك��رده مجددا ً چوب را در حالي كه نئوپان در زير آن قرار
گرفته به داخل دهانهی گندگي هدايت كنيد .توجه داشته باشيد
كه به چوبهاي نازك نبايد زياد بار داد ،زيرا باعث خرد ش��دن
آنها ميشود.
ط) مج��ددا ً دهانهی گندگ��ي را به ان��دازهی  24ميليمتر
( )16 + 8 =24تنظي��م نموده و با محکم ک��ردن اهرم ،صفحه
را ثابت كنيد.
ی)چوبراروينئوپانگذاشتهوباهمبهزيرگندگيهدايتكنيد.
ک) چ��وب را از ط��رف ديگر گرفته و ضخام��ت آنرا با
كوليس اندازهگيري كنيد (شکل 48ـ.)7

شكل 49ـ 7ـ قطعه چوب آماده شده به ابعاد مشخص.

ب) دهانهی گندگي را به اندازهی  102ميليمتر تنظيم كنيد.
ج) ضمن اس��تفاده از لباس کار و گوشي ايمني ،ماشين را
روشن كنيد.
د) چوبها را كنار هم قرار دهید و با دو دست به يكديگر
فشارش��ان داده به داخل گندگ��ي (در حالي كه طرف ن ِر رنده
شدهی همهی چوبها روي صفحهی گندگي قرار گرفتهاند)
هدايت كنيد .دس��تتان را تا زمان��ي كه انتهاي چوبها به لبهی
صفحهی گندگي نرسيده از روي آنها برنداريد (شکل 50ـ.)7

شكل 48ـ 7ـ كنترل ضخامت چوب گندگي شده ،با كوليس.

شكل 50ـ 7ـ هدايت تعدادي چوب باریک به داخل گندگي.

ل) پس از پایان كار ،ماش��ين را تميز كرده و براي كارهاي
بعدي آماده كنيد.

هـ) چوب را از طرف ديگ ِر گندگي گرفته و اندازهی آنها
را با متر يا كوليس كنترل كنيد.

واحد کار هفتم :توانايي يك ضخامت كردن انواع چوب با ماشين ضخامتگير (گندگي)

و) دهان��هی گندگي را ب��ه ان��دازهی  100ميليمتر تنظيم
كنيد و با محكم كردن اهرم آن ،صفحه را ثابت كنيد (ش��کل
51ـ.)7

شكل 51ـ 7ـ  تثبيت باالبر ،پس از تعيين اندازه.

ز) چوبه��ا را ب��ار ديگر به هم��ان ترتيبي كه گفته ش��د
همزمان به داخل گندگي هدايت كنيد.
ح) چوبه��ا را از آن طرف گندگي گرفته و ضخامت آنها را
اندازهبگيريد.
ط) پس از پایان كار ،ماشين را تميز كرده و براي كارهاي
بعدي آماده كنيد.
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آزمون پاياني 7

1ـ دو نوع ماشين گندگي نام ببريد.
2ـ وظيفهی غلتك ساده و غلتك آجدار در ماشين گندگي چيست؟
3ـ كار كفشكها در گندگي چيست؟
الف) تنظيم ضخامت

ب) تميزتر شدن سطح چوب

ج) جلوگيري از بُره بُره شده چوب

د) جلوگیری از پس زدن چوب

4ـ چوبهاي كمتر از  10ميليمتر ضخامت را چگونه گندگي ميكنند؟
5ـ پهناي چوب را چگونه با ماشين گندگي رنده ميكنند؟
6ـ ضخامت را در ماشين گندگي چگونه تنظيم ميكنند؟
		
الف) تغيير ارتفاع

ب) قرار دادن دو چوب روي هم

ج) تنظيم تيغهها

د) با تغییر اندازهی چرخ زنجیرها

7ـ دليل استفاده از زنجير و چرخ زنجير براي انتقال قدرت به غلتكها چيست؟
		
الف) سرعت كم

ب) جلوگيري از اُفت قدرت

		
ج) سرعت زياد

د) انتقال دور مساوي بين دو غلتك

8ـ در شكل زير ،چه عملي انجام ميشود؟
الف) گندگي كردن چوب باريك
ج) گندگي كردن نر چوب

ب) گندگي كردن چوب نازك

د) گندگي كردن سطح چوب

واحد کار هشتم :توانايي سرويس و نگهداري ماشين گندگي (ضخامت گير)

توانايي سرويس و نگهداري ماشين گندگي
(ضخامت گير)
واحد كار هشتم
فراگير پس از آموزش اين واحد كار ،قادر خواهد بود:
محلهاي گريسخور و روغنخور را تشخيص دهد.
موارد ايمني ضمن سرويس و نگهداري را رعايت كند.
ياتاقانهاي ميلهی رنده را گريسكاري كند.
زنجيرهاي انتقال دور به غلتكها را گريسكاري نماید.
ميلهی مارپيچ باال برنده را تميز كند.
ميلهی مارپيچ باال برنده را گازوييلكاري كند.
ساعت آموزش
نظري
1

عملي
2

جمع
3

111

واحد کار هشتم :توانايي سرويس و نگهداري ماشين گندگي (ضخامت گير)

پيش آزمون 8

1ـ به نظر شما ،سرويس و نگهداري ماشين گندگي و ماشين كفرند ،در چه چیزهایی با هم مشابهت دارند؟
2ـ شكل زير چه مكانيزمي را نشان ميدهد؟

3ـ آيا زنجيرهاي انتقال دور به غلتكها ،به گريسكاري نياز دارند؟ چرا
4ـ آيا تسمههاي انتقال نيرو در ماشينهاي گندگي ،به گريسكاري نياز دارند؟ چرا
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1ـ8ـ محلهاي گريسخور و روغنخور
محلهایی که در ماشــین گندگــی به روغن و گریس نیاز
دارند ،به قرار زیرند:
ـ دو ســر توپي تیغهها داخل دو بلبرينــگ (درو ِن ياتاقان)
قرار دارد كه به گريسكاري نياز دارند (شکل 1ـ.)8
غلتكهاي ســاده و آجدار ،به چرخ زنجير متصل بوده و
داخل ياتاقان قرار دارند؛ آنها نیز به گريسكاري نياز دارند.
غلتكهاي كف صفحهی متحرك نيز كه از دو سر داخل
بلبرينگ قرار گرفتهاند ،به گريسكاري احتياج دارند.
محــور مارپيچ باال و پايين برندهی صفحــه ،به روغنكاري
احتياج دارد.

شكل 2ـ8ـمراقبت به هنگام بازکردن درپوش.

ـ بهتر است که سرويس و تعمير ماشين ،در پايان روز تمام
شــود و اگر كار نيمهتمام باقيماند ،با گذاشــتن تابلويي تحت
عنوان «در حــال تعمير» ،به ديگران در مورد عدم اســتفاده از
ماشين هشدار داده شود (شکل 3ـ.)8

شكل 1ـ8ـ گريسكاري بلبرينگ ياتاقانها.

2ـ8ـ اصول نكات ايمني ،ضمن سرويس و نگهداري
برق ماشين از تابلو برق قطع شود و كليد ماشين روي صفر
(خاموش) قرار گيرد.
فراگير هنگام تعويض تيغه ،باید ســعي كند دســتانش به
طور مستقيم با لبهی تيز تيغه برخورد نكند.
هنــگام برداشــتن درپوش محافظ ،بایــد مراقب بود؛ زیرا
سنگين بوده و ممكن است روي دست بيفتد (شکل 2ـ.)8

شكل 3ـ8

3ـ8ـ اصول سرويس و نگهداري ماشين گندگي
براي ســرويس و نگهداري ماشــين گندگــي ،ميتوان به
ترتيب زير عمل كرد:
برق ماشين ،هم از تابلو برق و هم از كليد روي ماشين قطع شود.
بهوسيلهی شيلنگ هواي فشرده كه به كمپرسور هوا متصل
است ،تمام قسمتهاي ماشين تميز شود (شکل 4ـ.)8

واحد کار هشتم :توانايي سرويس و نگهداري ماشين گندگي (ضخامت گير)

شكل 6ـ8ـ باد گرفتن قسمت انتقال نیرو.
شكل 4ـ8ـ نظافت ماشين.

درپوش محافظ روي تيغهی ماشين را بلند كرده و مجددا ً
با فشار باد ،خاك اره و پوشالها از ماشين دور شود .بهوسيلهی
گريسپم��پ ،ياتاقانه��اي توپي رن��ده و غلتكهاي آجدار
و س��اده گريسكاري ش��وند (اين كار ،ماهي يكب��ار بايد در
كارگاههاي آموزش��ي تكرار شود)؛ سپس همين كار در مورد
بلبرينگهاي دو سر غلتكهاي كف انجام گيرد.

ـ پ��س از مدتی ،معموالً خاك اره و گريس با هم مخلوط
ميشوند؛ در اينصورت بايد گريسهای کثیف را كام ً
ال پاك
كرده و مجددا ً گريسكاري نمود (شکل 7ـ.)8

درپوش قسمت انتقال حركت (زنجيرها و تسمهها) برداشته
شود (شکل 5ـ ،)8و بهوسيلهی هوای فشرده ،گرد وغبار داخل
آنها گرفته ش��ود .روي الكتروموتور را نیز باید با هواي فشرده
تميز کرد تا خاك اره به داخل آن نفوذ نکرده و از آس��يب به
آن جلوگيري شود (شکل 6ـ.)8

شكل 7ـ8ـ گریسکاری محورهای انتقال نیرو.

ُش��لي و سفتي (مقدار كش��ش) زنجيرها و تسمهها كنترل
ش��ده و در صورت لزوم ،تنظيم شوند (ش��کل 8ـ ،)8و سپس
حفاظ را سر جاي خود گذاشته و پيچهاي آن محكم گردد.
شكل 5ـ8ـ درپوش قسمت های فنی.
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شكل 8ـ8ـ کنترل مقدار کشش تسمهها.

شكل 9ـ8ـ استفاده از آچار تخت برای باز یا بستن تیغهها.

باید ميلهی مارپيچ ،که صفحهی متحرك ماش��ين را باال و
پایین میبرد ،با گازوييل شستشو داد.

هنگام روش��ن كردن ماشين ،باید توجه کرد که اگر كليد
قطع و وصل از نوع س��تاره ـ مثلث است ،آنرا طبق اصولي كه
گفته شد روشن کرد.

پ��س از اينك��ه از محكم ب��ودن پيچهاي تمام قس��متها
اطمينان حاصل شد ،باید كليد روشن و خاموش امتحان شده و
از وصل بودن هر س��ه فاز اطمینان حاصل کرد ،زیرا قطع بودن
یک فاز ،و در عین حال روش��ن کردن ماش��ین ،سبب میشود
که به الکتروموتور فشار آمده و بسوزد.
اگر هنگام كار ،مشاهده شد كه يكي از المپهاي سيگنال
باالي كليد خاموش اس��ت (در ماشينهايي كه از اين المپها
اس��تفاده كردهاند ،هر المپ نش��انگر يك فاز است و خاموش
ش��دن يكي از آنها عالمت دو فاز ش��دن ماشين است) باید به
سرعت ماشين را خاموش کرد و به رفع عيب آن پرداخت.

از دادن بار زياد به ماش��ين ،بهويژه در زماني كه از چوب
سخت اس��تفاده میش��ود و عرض چوب زياد است جدا ً باید
پرهیز کرد.
چوبه��ا به صورت طول��ي و در جهت الي��اف به داخل
ماش��ين هدايت ش��ود و از گندگي ك��ردن چوبهاي كوتاه
خودداري گردد (شکل 10ـ.)8

جهت گردش تيغه و غلتكها بايد مخالف يكديگر باشد؛
يعن��ي غلتكها چ��وب را به داخل ميكش��ند و توپي رنده به
بيرون ،که در اثر جابجا ش��دن يك��ي از فازها ،جهت حركت
تيغه تغيير ميكند.
هرچند م��دت يكبار ،باید از كلي��هی قطعات مكانيكي و
الكتريكي ماشين بازديد كرده و از سالمت اين قطعات اطمينان
حاصل نمود.

تيغههاي ُكند را باید تعويض کرد تا فش��ار ناش��ي از ُكند
بودن تيغهها به الكتروموتور منتقل نشود (شکل 9ـ.)8

شكل 10ـ8ـ گندگی چوبهای کوتاه.

قطع��ات چوبي باید قبل از گندگ��ي ،از نظر وجود ذرات
خارجي مانند شن و ماسه كنترل شود تا آسيبي به تيغهها نرسد
(شکل 11ـ.)8

واحد کار هشتم :توانايي سرويس و نگهداري ماشين گندگي (ضخامت گير)

شكل 11ـ8ـ گندگی چوب تمیز.

شكل 12ـ8ـ گردگیری و نظافت سطوح ماشین با هوای فشرده.

در پايان هر روز ،ماش��ين باید تميز ش��ود و چنانچه مدت
زيادي قصد استفاده از آن نيست (مانند تابستان در كارگاههاي
آموزش��ي) پ��س از روغ��نكاري و گريسكاري س��طوح و
محلهای مورد نیاز ،باید روي آن با روكش��ي از جنس برزنت
پوشانيده شود.

ج) بهوس��يل هی گريسپم��پ ،ياتاقانه��اي توپ��ي رنده و
غلتكهاي ساده و آجدار را گريسكاري كنيد (شکل 13ـ.)8

عمليات كارگاهي

تمرين سرويس كردن ماشين گندگي
لوازم و ابزار موردنياز

1ـ ماشين گندگي
2ـ روغن و روغندان

3ـ گريس و گريسپمپ
4ـ كمپرسور باد

شكل 13ـ8ـ  گریسکاری یاتاقانهای ماشین.

د) درپ��وش محافظ را برداش��ته و ميلهه��اي مارپيچ را كه
صفح��هی گندگي روي آنها ق��رار دارد ،روغ��نكاري كنيد
(شکل 14ـ.)8

5ـ پارچه
6ـ آچار تخت ،يكسري كامل
دستورالعمل

الف) برق ماشين را قطع كنيد.

ب) بهوس��يلهی هواي فشرده ،تمام قسمتهاي ماشين را از
پوشال و خاك اره و گرد و غبار پاك كنيد (شکل 12ـ.)8

شكل 14ـ8ـ باز کردن درپوش برای روغنکاری.
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هـ) درپوش زنجيرها را باز كنيد و داخل آنرا باد بگيريد تا
گرد و غبار آن خارج شود (شکل 15ـ.)8

شكل 15ـ8ـ بادگیری داخل قسمت انتقال نیرو.

و) در صورت لزوم ،زنجيرها را گريسكاري كنيد.
ز) ُش��لي و س��فتي تس��مهها را با دس��ت كنترل كنيد و در
صورت نياز آنها را تنظيم نمایید (شکل 16ـ.)8

شكل 16ـ8ـ کنترل تسمههاي انتقال نيرو

ح) درپوش محافظ زنجيرها و تس��مهها را س��ر جاي خود
گذاشته و پيچهاي آنرا محكم كنيد.

واحد کار هشتم :توانايي سرويس و نگهداري ماشين گندگي (ضخامت گير)

آزمون پاياني 8
1ـ محلهاي گريسخور را چگونه تشخيص ميدهيد؟
الف) نشت كردن گريس در آن محل
ب) گريسخورهاي مخصوص
ج) بر اساس مكانيسم حرکتی ماشین
د) وجود بلبرينگ ،چرخدنده و مشابه آن
2ـ پيچهاي تيغهی ماشين گندگي را با چه آچاري سفت ميكنيد؟
الف) آچار فرانسه

ب ) آچار رينگي

ج) آچار بكس

د) آچار تخت

3ـ محلهاي روغنخور در ماشين گندگي كدامند؟
4ـ محل گريسخور در شكل زیر ،مربوط به كدام قسمت ماشين است؟

5ـ ُشلي و سفتي تسمهی الكتروموتور را چگونه كنترل ميكنيد؟
6ـ چگونه زنجيرهاي متصل به غلتكها را گريسكاري ميكنيد؟
7ـ در شكل زیر ،چه ايرادي در ماشين مشاهده ميشود؟
الف) نامنظم بودن شانهها

ب) نامنظم بودن تيغهها

ج) پر شدن شيارهاي غلتك آجدار

د) نامنظم بودن غلتك ساده
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توانايي ُكم (كام) كندن با
ماشين ُكم كن متهاي
واحد كار نهم
فراگير پس از آموزش اين واحد كار ،قادر خواهد بود:
متهی مناسب را انتخاب كند.
عمق سوراخ را تنظيم كند.
قطعه چوب را در محل خود محكم كند.

با ماشين مته ُكم كن ،طبق نقشه سوراخكاري كند.

با ماشين مته ُكم كن ،طبق نقشه ُكم كني كند.

صحت ُكم كني و سوراخكاري را آزمايش كند.
مته را به سهنظام بسته و محكم كند.

موارد ايمني ضمن كار با ماشين ُكم كن را رعايت كند.

كاربرد انواع متههاي ُكم كني را توضيح دهد.

قسمتهاي مختلف يك ماشين ُكم كن را تشريح كند.
اهرمهاي هدايتكننده را تشخيص دهد.

عمليات ُكم كني را طبق اصول انجام دهد.

ساعت آموزش
جمع
عملي
نظري
8
6
2
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پيش آزمون 9

1ـ نام دستگاه زیر چیست؟
الف) کفرند

ب) گندگی

ج) اره نواری

د) ُکم کن

2ـ آیا میدانید برای ایجاد سوراخ ،از چه وسیلهای میتوان استفاده کرد؟
3ـ دربارهی مته چه میدانید؟
4ـ آیا برای ایجاد یک شیار با مته ،دریل دستی ـ برقی مناسب است؟ چرا؟

5ـ آیا برای ُکم کندن ،غیر از مغار یا اسکنه ،وسیلهی دیگری میشناسید؟
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1ـ9ـ ماشين ُكمكن متهاي ،انواع و كاربرد آنها
براي ايجاد ُكم در چوب ،از ماشین ُکمکن که نمونهای از
آن در شکل 1ـ 9نشان داده شده است ،استفاده میگردد.

توج�ه :2در ماشینهای س��هکاره ،قسمت ُكمكن ،به طور
معمول يكي از آن سه كار است.

شكل 2ـ 9ـ ماشين سه كاره شامل :كُ م كني ،رنده و
شكل 1ـ 9ـ ماشين كُ م كن با صفحهی ثابت و الكتروموتور متحرك.

این ماش��ین ،که ُکمکن متهای ن��ام دارد ،در دو نوع عمده
تولید میشود:

1ـ1ـ9ـ نوع اول

در اين نوع ،الكتروموتور (که س��هنظام به آن متصل است)
ثابت و صفحهاي كه قطعه كار به آن بس��ته ميشود ،متحرك
است .این نوع ماشین ،به چهار جهت چپ ،راست ،عقب و جلو
حركت ميكند ( ُكمكن ماشينهاي چندكاره ،از اين نوع هستند).

اره گرد (مجموعهاي).

2ـ9ـ قسمتهاي مختلف ماشين ُكمكن متهاي و
نحوهی عملكرد آنها
در ش��کل 3ـ ،9قس��متهاي مختلف يك ماشين ُكمكن
متهاي نشان داده شده است:

2ـ1ـ9ـ نوع دوم

در اي��ن ن��وع ،الكتروموتور (که س��هنظام ب��ه آن متصل
اس��ت) متحرك و مي��ز (صفحه) ُكمكن ك��ه قطعه كار روي
آن قرار ميگيرد ،ثابت اس��ت .ماشينهايي نيز وجود دارند كه
الكتروموت��ور آن ب��ه عقب و جلو ،و صفح��هی ميز به چپ و
راست حركت میكند (شاید بتوان آن را نوع سوم نامید).
توجه :1در كارگاههاي كوچك ،به دليل محدوديت فضا
از ماش��ينهاي چندكاره و به ويژه س��هكاره استفاده ميكنند؛
که اي��ن نوع ماش��ينها معموالً ش��املُ :كمكني ،رن��ده و اره
مجموعهاي ميباشد (شکل 2ـ.)9

شكل 3ـ 9ـ مشخصات ماشین کُ مکن متهای.
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1ـ2ـ9ـ اسكلت ماشين
معم��والً از چدن و بهندرت از ورق آهن س��اخته ش��ده و
همهی قسمتهاي ماشين ،روي اين قسمت سوار ميشوند.

2ـ2ـ9ـ كليد قطع و وصل

كليد قطع و وصل ماشينهاي ُكمكن ،از نوع معمولي بوده
و اغلب داراي  3المپ س��يگنال به عالمت سه فاز ميباشد .در
این ماش��ینها به دليل عدم نياز به استفاده از الكتروموتورهاي
پرقدرت ،به كليدهاي ستاره ـ مثلث هم نیازی نیست(.شکل )9-4

شكل 5ـ 9ـ سه نظام در ماشين كُ مكني.

ب) دو نظام :در بعضي مواقع ،در ماشينهاي مته ،دستگاه
متهگير از نوع دو نظام ميباشد؛ ولي اين نوع دستگاههاي
متهگير به خوبي سه نظام نميتوانند مته را محكم نگهدارند.

5ـ2ـ9ـ اهرمهاي هدايتكنندهی صفحه يا مته

شكل 4ـ 9ـ نمايش قرار گرفتن موقعيت كليد قطع و وصل برق.

3ـ2ـ9ـ الكتروموتور
براي انج��ام عمليات ُكمكني تا قط��ر  20ميليمتر ،باید از
الكتروموتور سه فاز با قدرت حدود  2تا  3اسب بخار استفاده كرد.

4ـ2ـ9ـ دستگاه متهگير

در ماش��ينهاي ُكمك��ن ب��ا الكتروموت��ور متح��رك،
الكتروموتور روي كش��و يا ريل ،حركت به عقب ،جلو ،چپ
و راس��ت دارد؛ ک��ه اين حركتها بهوس��يلهی دو اهرم تأمين
ميشود (ش��کل 6ـ .)9در نوع الكتروموتورهاي ثابت ،صفحه
داراي دو اه��رم اس��ت كه يك��ي صفحه را به عق��ب و جلو و
ديگري آنرا به چپ و راس��ت هدايت ميكند (شكل 7ـ .)9و
ن��وع دیگر كه الكتروموتور و صفحه هر دو متحرك هس��تند،
براي هداي��ت الكتروموتور و صفحه ،هر ی��ک (الکتروموتور
صفحه) يك اهرم مورد نياز است .ماشينهايي نيز وجود دارند
كه با يك اهرم ميتوان صفحه را به چپ و راس��ت و عقب و
جلو هدايت كرد.

متهگیرها در دو سیس��تم کام ً
ال متفاوت به نام سهنظام و دو
نظام ساخته شدهاند که شرح آنها به قرار زیر است:
الف) سهنظام :سهنظام مورد استفاده در اين ماشينها معموالً

داراي قطر متهگير بين  5تا  20ميليمتر ،و بهندرت در بعضي
از ماشينها بين  3تا  16ميليمتر ميباشد (شکل 5ـ .)9در هر
صورت براي ايجاد ُكمهاي با عرض بيشتر كه به متهی بزرگتر
نياز است ،ميتوان متههاي با دنبالهی باريكتر به كار برد.

شكل 6ـ9ـ اهرمهای ماشین کُ مکنی.
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»[ÂqËZÀd]ZiÁZÌÕZÅ¾ÌZ

7ـ2ـ9ـ گيرهی ثابت كردن چوب
مته به چوب فش��ار وارد
اينكه هنگام ُكمكندن
ب��ا توجه به
[Âq½{¯d]ZiÕ
ÃÌ³///
دست امكانپذير نيست ،به همين
میآورد ،نگهداري چوب با
]{YÁZ//§[ÂqÄ]Äf»½|À¯º¯4 ¹Z´//ÀÅÄ°ÀËYÄ//]ÄmÂeZ//
مكني،
روي ماشينهاي ُك
ثابت نگهداشتن چوب
منظور ،براي
¾Ì¼ÅÄ],d//Ì¿Ë~a
{½Z°»Yd//{Z][ÂqÉY
Ä´¿,{ÁM
»Ö
روی
خود
ج��اي
کردÄهان��د كه چوب را در
گيرههاي��ي تعبيه
¯,ÊÀ
º¯4 ÉZÅ
{¾Ì//Z»ÉÁ[Âq¾f//Y
»´¿d]ZiÉY],ÂÀ
Äv¨ÕÁ{ÂyÉZm{Y[ÂqÄ¯|¿Y
دقت و
^Ã{¯ÄÌتا عمليات ُكمكني به س��هولت،
eÊ//ËZÅميكنند،
ÃÌ³ثابت
صفحه
4
¯d//Ád«{,d·ÂÆ//Ä]ÊÀ
انجام¯º
¯cZÌ¸¼Ze,|ÀÀ
Ê»d//]Zi
گيرد (شکل 9ـ.)9
هرچه تمامتر
سرعت
/¶°{Ì³¹Zn¿Ye¹Z¼eÄqÅ

شكل 7ـ 9ـ هدايت سيستم به طرف مته.
Äf»¥Ä]ºfÌdËY|Å//¶°

6ـ2ـ9ـ اهرمها و پيچهاي تنظيم كننده و كنترلكننده

بيش
منظور صورت ميگيرد كه
¹ÅY///بدين
تنظيم عمق ُكم،
مته¯Ã|ÀÀ
µfÀ¯ÁÃ|ÀÀ¯ºÌÀeÉZÅ
pÌaÁZÅ
از اندازه در چوب فرو نرود و از استحكام چوب كاسته نشود؛
YÌ]Äf»Ä¯{Ì³Ê»cÂÂÀ»¾Ë|],º¯4 ª¼ºÌÀe
و در عين حال فشار بيش از اندازه نیز به مته وارد نيايد ،به ويژه
{Á-{Â¿ÄfZ¯[Âq¹Z°vfYYÁ{Á¿Á§[Âq{ÃY|¿Y
اینک��ه ،در ُكمهاي يكطرفه ،مته از طرف ديگر چوب بيرون
,Ä°ÀËYÃËÁÄ],|ËZÌ¿{YÁÄf»Ä]Ì¿ÃY|¿YYÌ]Z//§µZu¾Ì
¾ËY
§|ËZÌ¿½ÁÌ][Âq´Ë{¥YÄf»,Ä
®ËÉZ//Å
اين º¯4
نيايد{ .
گيرد؛
وس��يله ميلهاي با نام شاخص انجام مي
كار ،به
cÂ¾Ë|]-{Ì³
Ê»¹Zn¿YyZ¹Z¿Z]ÉY
¯Ä¸Ì»Ä¸ÌÁÄ],Z
ميله تعيين كرده ،پيچ
مقدار عمق ُكم را روي
بدين صورت كه
¯4 ª¼Y|¬»Ä//
º°v»Y¿Mp//Ìa,Ã{¯¾ÌÌ
eÄ¸Ì»ÉÁYº//
¯
ُ
آنرا محكم ميكنند .در این حالت ،ميله به بدنهی كمكن برخورد
»ÁÃ{¯{Ây]¾¯º¯4 ÕÄ//¿|]Ä]Ä¸Ì»,d·Zu¾ËY{ |//ÀÀ¯Ê
(/¶°{Áش��کل 8ـ.)9
چوب فرو نميرود
ک��رده و بیش از ان��دازه در
]Ê¼¿Á§[Âq{ÃY|¿YYÌ

ممكن است كارخانههاي مختلف ،از گيرههایی با شکلهای
»¼ÕZÅ¶°Z]ÖËZÅÃÌ³Y,¦¸fz»ÉZÅÄ¿ZyZ¯dY¾°
فيكس��چرهاي
متفاوت اس��تفاده كنند مثل گیرههای بادامکی،
»ÉZÅr//°Ì§,Ö°»Y{Z]ÕZ//ÅÃÌ³¶j»|ÀÀ¯Ã{Z¨f//YcÁZ//¨f
¯ |ÀÀميكنند.
Ê»µZ^¿{Y¥|Å®ËÖ´¼ÅÄ¯-ÃÌ£Á®ÌeZ»ÂeYدنبال
اتوماتي��ك و غیره؛ که همگی يك ه��دف را

Äv¨ÉÁ[Âq½{¯º°v»ÉY],ÃÌ³//¶°

شكل 9ـ 9ـ گيره ،براي محكم كردن چوب روي صفحه.

8ـ2ـ9ـ فرمان باال و پايين برندهی صفحه
Äv¨ÕÃ|¿]¾ÌËZaÁÓZ]½Z»§///

با چرخاندن اين فرم��ان ،صفحه روي يك ميلهی مارپيچ،
]ÁÓZ],pÌaZ»ÕÄ¸Ì»®ËÉÁÄv¨,½Z»§¾ËY½|¿ZyqZ
10ـ.)9
تنظيم ميشود
ÃY|¿YÄ]ÁÄf§¾ÌËZaاندازهی الزم
باال و پايين رفته و به
(شكلYa
/¶°{Â//
Ê»ºÌÀe¹ÓÕ
تنظيم
پس از تنظيم ارتفاع مته (ميز) ،اهرم آن بايد قفل شود تا
¹Z´ÀÅ{ºÌÀeZe{Â//¶¨«|ËZ]½M¹ÅY,Ì»Äf»Z¨eYºÌÀe
¯{Âz¿ºÅÄ]Zهم نخورد.
در هنگام کار به

º 4¯ª¼ºÌÀeºfÌ//¶°

شكل 8ـ 9ـ سيستم تنظيم عمق كُ م.

ُ

µÂ//ºÌÀeÉY//]É´Ë{ÉZÅك ¯4م موجود
هاي ديگري ب��راي تنظيم طول
در ضم��ن ،پيچ
{ÂmÂ»º
{¼pÌa,¾//
فاصلهی مش��خص
Ìa¾ËYºÌÀeZ]Ä¯dYپيpچه��ا مته بين دو
اس��ت كه ب��ا تنظيم اين
{Á|v»z»Õ
Ä¸Z§Á{¾Ì]Äf»,ZÅ
ÁÃ{Â]|Ì¨»ZÌ],Ä
»
«®ËYÃÂ^¿Y|Ì·ÂeÉY]Z¯¾ËY-{Âاز يك قطعه ،بسيار
محدودÊميش��ود؛ اين كار براي توليد انبوه
{|Å
Ê
»ËY§YYZ¯d
مفيد بوده و سرعت كار را افزايش ميدهد.

¾¯º 4¯Äv¨Z¨eYºÌÀe½Z»§//¶°

شكل 10ـ 9ـ فرمان تنظیم ارتفاع صفحه كُ مكن.
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3ـ9ـ متههاي ماشين ُكمكن متهاي و كاربرد آنها
در ح��ال حاضر ،بیش��تر كارگاههاي صناي��ع چوبي ،براي
ُكمكني ،از متههاي مارپيچ معمولي موجود در بازار اس��تفاده
ميكنن��د که اين امر ،به دليل ارزان��ي و فراواني اين نوع متهها
اس��ت .اين متهها براي راهاندازي كار مناسب هستند ولي چون
لبهه��اي جانبي آنها حالت برندگي ندارند ،به چپ و راس��ت
بردن مته در هنگام كار ،به سختي صورت گرفته و كف ُكم را
نيز به حالت نيمگرد (مقعر) درميآورد.
متههاي مخصوص ُكمكني (شكل 11ـ ،)9در بازار موجود
اس��ت و كار با آنها سادهتر بوده ،سرعت پيشبرد كار نیز بيشتر
است؛ زیرا اين متهها داراي لبههاي جانبي برنده هستند.
توج�ه :هنگام کار ،نبايد فش��ار بيش از اندازه به این متهها
وارد کرد ،زیرا احتمال سوختن مته و چوب وجود دارد.

شكل 12ـ9ـ قراردادن مته در سه نظام.

قطع��ه كار را باید با گيره محكم کرد؛ زيرا احتمال ُش��ل
ش��دن و در نتیجه ،خرابیِ كار ،شكس��تن مته و ايجاد خطرات
احتمالي وجود دارد.
هن��گام ُكمكني ،باید دقت کرد که مت��ه بيش از اندازهی
معم��ول ( 2تا  3ميليمتر) در چ��وب فرو نرود ،زيرا مته ممكن
است هنگام چپ و راست كردن بشكند.

متهها را هميشه تيز و آماده به كار نگهداريد (شكل 13ـ)9؛
زيرا ُكند بودن مته ،باعث سوختن چوب شده و ُكم از كيفيت
الزم برخوردار نخواهد بود.

شكل 11ـ 9ـ انواع متههاي مخصوص كُ مكني.

4ـ9ـ اصول رعايت نكات ايمني ،ضمن ُكمكني
براي حفظ س�لامتي خ��ود و اطرافيان در هن��گام عمليات
ُكمكني ،و همچنين استفادهی بهينه از وقت و انرژي و در عين
حال ،ارائهی نتيجهی مطلوب ،موارد زير بايد رعايت شود:

ـ قبل از ش��روع ُكمكني ،باید متهی موردنظر را در سهنظام
قرار داد ،و محكم نمود (ش��كل 12ـ .)9هميشه بايد از محكم
بودن مته داخل س��هنظام مطمئ��ن بود ،زیرا متهی ُش��ل باعث
شكستن و خراب شدن ُكم خواهد شد.

شكل 13ـ 9ـ در صورت کُ ند بودن متهها ،باید آنها را با ابزار مناسب
تیز کرد.

از نازك كردن دنبالهی مته بهوس��يلهی سنگ سنباده و به
صورت دستي پرهيز ش��ود ،زيرا مته ازحالت استاندارد خارج
شده و در هنگام كار ،لنگ ميزند .اين كار ،عالوه بر كاستن
دقت عمل ،احتمال شكستن مته و بروز خطر را افزايش ميدهد.
از بستن سر متههاي دستي كونيك و غيره به ماشين ُكمكن
جدا ً خودداري شود.

قب��ل از ش��روع به كار ،باید مطمئن ش��د كه ميز ماش��ين،
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[ÂqËZÀd]ZiÁZÌÕZÅ
»¾ÌZ
های سیار و ثابت صنایع چوب
ماشین

{ZnËYÁÄf»¾f//°µZ¼fuY,Ê§ZYd¯uYË,{Y|¿Ê§ZY
dY{|ÅYÂyµZ^¿{Ä]Yyزيرا حركت اضافي ،احتمال شكس��تن
حركت اضافي ندارد،

مته و ايجاد خطر را به دنبال خواهد داشت.
[Âq¶yY{Äf»,Z¯{|n»Á//¹Z´ÀÅÄ¯{Â//ÄmÂe/
¿^¾f//°Á½|//[Zeay,|Ì¸¯½{¹Z´ÀÅ{YË|//Zچوب
توجه ش��ود که هنگام شروع مجدد كار ،مته داخل
{Y{{ÂmÁÄf»Á[Âqهنگام زدن كليد ،خطر پرتاب شدن و شكستن
نباش��د زيرا در
چوب و مته وجود دارد.
اصول ُكمكني با 4
5ـ9ـ 4
¯¾»fمÄ
¯º¯¾ÌZ»Z]ÊÀ
º¯µÂY//
 ÉYمتهاي
كن
ماشين ُك

¯Äf»¾//
¯º¯4 ¾Ì//Z»Z]ÊÀ
º¯4 cZÌ¸¼¹Z´ÀÅ
¹Zn¿YÉY],ÉYانجام
مكن متهاي ،براي
ماشين ُك
عمليات ُكمكني با
هنگام
¯,[Â¸»ÕÄnÌf¿½{ÁMd//{Ä]ÂÀ»Ä]ÁtÌvÂ//Ä]Z
كار بهطور صحيح و بهمنظور بهدست آوردن نتيجهی مطلوب،
]{ÂdËZËµÂY|ËZ
بايد اصول زير رعايت شود:
ÁÁ®ËÁÃ{Â¼¿¶//Zu½ZÀÌ¼YZ¯Ä «½{Â]Z//Ì¿Â³Y/
نموده و يك رو و يك
از گونيا بودن قطعه كار اطمينان حاصل
,Ä¬¿ª^º¯4 µÂ|ËZ] /¶°{ÂÃ{d»Ô½M¿®Ë
نر آن عالمت زده شود (شكل 14ـ .)9باید طول ُكم طبق نقشه،
Á|ËZ]b {ÂÃ|Ì¯y½MÉZÆf¿YÁY|f]YZÌ¿Â³Z]Á¾ÌÌ e
cÂÄ]Yºوسط
¯4 ,É//ZeÊyZ]ÁÃ{¯Y|//ÌaYºشود .سپس باید
تعيين و با گونيا ابتدا و انتهاي آن خط كشيده
¯4 //
عرض ُكم را پيدا كرده و با خطي سرتاس��ريُ ،
را به صورت
م
ك
/¶°{Â¼¿ºÌ¬eÉÁZ»d¼«Á{Ä]ÁYÊ·Â
طولي از وس��ط به دو قسمت مساوي تقسيم نمود(شکل 15ـ.)9

,Ã{Âyd»ÔÄ¯Ê§Y|ËZ]YÃ|//Ê¯y[Âq/
چوب4 ¾ÌZ»ÕÄ
¯d»Zz{Ã|Ê
¯¾y¥Á,
v¨ÉÁ
خورده،
طرفي كه عالمت
خطكشي¯ºشده را باید از
¿0Z¬Ì«{Y//¿MÁÃ{Y{Y«¹Z
ش��دهÕÄ
]^·ÉZÌ¿Â³Ä
Ä//Äf»¥Ä]Y
در
خطكش��ي
ماش��ين ُكمكن ،و طرف
روي صفحهی
Ä´¿Õ
Ã//Ì³|ËZ]µZu
¯¾|¿Z^//q
¨¯4 ÕÄv
داده و آنرا دقيقاً
{Y[ÂqÉYبه
ق��رار
مته (س��هنظام)
ضخام��تºرا به طرف
/¶°{¯º°v»Y¿MÁ{Y{Y«Z¯Ä
«ÉÁ
باید گيرهی
گونياي لب��هی صفحهی ُكمكن چس��باند .ح��ال
ÄmÂe
]®ËY|ËZ],Z¯t½|Ê¼yYÉÌ³Â¸mÉY
کرد
داري چوب را روي قطعه كار قرار داد و آنرا محكم
نگ��ه
(شکل 16ـ.)9
{¯Ã{Z¨fYÉË½YÂÀÄ][ÂqÄ°e

توجه :براي جلوگيري از زخمي ش��دن سطح كار ،باید از
يك تكه چوب به عنوان زير سري استفاده کرد.

Äv¨ÉÁ[Âq½{Y{Y«ÕÃÂv¿//¶°

]º¯4 ]Y
¬Ì«{½M//«Ä¯{¯[Zzf¿YÉY
Äf»|//ËZ]/
روي 0Zصفحه.
شكل 16ـ9ـ نحوهی قرار دادن چوب
] |Z
ُ
ً

ÊÀ¯º 4¯[Âq¿®ËÁÁ®Ëd»Ô//¶°

شكل 14ـ9ـ عالمت يك رو و يك نر چوب كُ مكني.

Y{ÃÌe¯yÕÄ¸ÌÁÄ][Âq¿Á¾ÌÌ e//¶°

شكل 15ـ9ـ تعيين وسط نر چوب بهوسيلهی خطكش تيرهدار.

باید متهاي انتخاب کرد كه قطر آن دقيقا برابر عرض كم باشد.
YË-|ÌËZ¼¿Ã{Z¨f//YÌ·Â¯Y,f//Ì]½ZÀÌ¼YÉY]ÄmÂe
توجه :براي اطمينان بيشتر ،از كوليس استفاده نماييد؛ زيرا
½M]k|À»{|ÁÃ|Ã|ÌËZZÅÄf»ÕÄ·Z^¿{,Z¯Êe|»Ya
پس از مدتي كار ،دنبالهی متهها ساييده شده و عدد مندرج بر
« dÌ¿½|¿YÂy¶]Z
آن قابل خواندن نيست.
ًÔ
محكم
//¶yY{Äf»|ËZ]/سÄهنظام قرار گرفته و با آچار
ـ باید مته داخل
كام 0
ال»º°v
¿»Z¯ZqMZ//]ÁÄf§³Y«¹Z
خارج
شود (شكل 17ـ )9تا در اثر كار و لرزش ،از محل خود
kZy{Ây¶v»Y,·ÁZ¯iY{Ze/¶°//{Â//
مجدد
نكند .هر مشکلی در كار ،به تنظيم
نشده و در چوب گير
{|n»ºÌÀeÄ],Z¯{Ö¸°»Å
¿|À°¿Ì³[Âq{ÁÃ|//
شود.
 »nÀ»ZÅمÊي
اندازهها منجر
{Â
ÃY|¿Y

¿¹Z
Ä¶yY{Äf»½{¯º°v»//¶°
نظام.
سه
شكل 17ـ9ـ محكم كردن مته داخل
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واحد كار نهم :توانايي كُم (كام) كندن با ماشين كُم كن متهاي
بایدنهم :توانايي كُم (كام) كندن با ماشين كُم كن متهاي
صفحه ،كار
� صفحه ،توس��ط فرمان ب��اال و پایین آورن��دهی واحد

صفحهُ ،
باید و
صفحه،کم
طولي وسط
پاييــن خط
روی
توس��ط نیش
صفحه،شود که
طوري تنظیم
آورن��دههی
دقیقاًپایین
ب��االوو
فرمان
�
باید
ی
آورند
فرمانمتهباال
توســط
صفحه،
� صفحه ،توس��ط فرمان ب��اال و پایین آورن��دهی صفحهُ ،باید
مته دقیقاً
.)9�18
(شکل
تنظيمقرار
طوريبر آن
منطبق
طولي کم و
طولي وسط
روی
گیردنیش
شود که
تنظیم
دقيقاً
وســط
خط خط
روی
متهمته
نيش
طوري
دقیقاً
طولي وسط ُکم و
روی خط
شــودکهكهنیش
تنظیم شود
طوري
ُمنطبق بر آن قرار گیرد (شکل .)9�18
(شکل 18ـ.)9
كم و
گيرد .)9�18
قرار(شکل
آنگیرد
منطبقآنبرقرار
منطبق بر

شكل 18ـ9ـ تنظيم نيش مته با خط وسط چوب.
شكل18ـ9ـتنظيمنيشمتهباخطوسطچوب.
شكل18ـ9ـتنظيمنيشمتهباخطوسطچوب.
شكل18ـ9ـتنظيمنيشمتهباخطوسطچوب.

باید ماشــين را روشــن کرد و مته را به کمک اهرمها و به
کم��ك اهرمها و به
مته را
روش��ن کرد
ماش��ین
�
الكتروموتور
کم��كبا
ماشيبهبهنهاي
کرد ووو(در
نمود
كاررارارانزديك
بایدقطعه
بایدبه
کم��كاهرم
ماش��ین
آرامي�
اهرمهاهاووبهبه
مته را
روش��نکرد
روش��ن
ماش��ین
باید
�
الکتروموتور
مته(در
نزدیك نمود
قطعهکار
آراميقطعه
ثابت ،به
آرامي
كرد).
نزديك
چوب را
هايباباباالکتروموتور
ماش��ینهاي
(در
کار
الکتروموتور
هاي
ماش��ین
نمود (در
نزدیكبهنمود
نزدیك
قطعهکار
بايدبهقطعه
آرامي به
نزدیك
چوبرارارابهبهبهمته
چوب
قطعه
باید
ثابت،
کرد).
نزدیك
باید
ثابت،
نزدیك
مته
چوب
قطعه
باید
کرد).راســت) ،باید يك
ســمت
مته اليه
(منتهی
ــم
قطعه ُك
انتهــاي
ثابت،در
ـ
سوراخ
یك
باید
س��مت
االیه
(منتهی
انتهاي ُک
انتهاي
باید
ســپس
(شــکل
االیهنمود
ايجاد
كامل
ســوراخدربا
سوراخ
19ـ.)9یك
راست)،باید
راست)،
س��مت
(منتهی
عمق ُکمُکمم
انتهاي
سوراخ
یك
باید
راست)،
س��مت
االیه
(منتهی
� �در�در
راخارج
دادمته
حركتباید
 .)9�19سپس
نمود
عمق
خارج
باید
سپس
(ش��کل
ایجادنمود
کاملایجاد
کامل
عمق
ابتداي
متهرارادر
متهو
(ش��کلمته) را
صفحه (يا
کرده،
خارج
متهبارا
خارج
باید
سپس
.)9�19
(ش��کل
نمود
ایجاد
کامل
عمق
با با
چپ)
(طرف
ابتداي
در
داد
مته)رارارا
(یا(یا(یا
صفحه
کرده،
چپ)
(طرف
ابتداي ُکُک ُکممم
در
داد
حرکت
چپ)مته)
صفحه
کرده،
چپ)
(طرف
ســوراخووو در
حرکتداد
حرکت
مته)
صفحه
کرده،
ايجاد
كامل
عمق
ابتدايبا
ديگــر
يك
نیز
(طرف
ُكم
حال
.)9�20
(شکل
کرد
ایجاد
کامل
عمق
با
دیگر
سوراخ
یك
نیز
حال
.)9�20
کرد
دو ایجاد
عمق
سوراخدیگر
سوراخ
یك
خحال
.)9�20
کرد
کامل
دیگر
یك
نیزنیز
هايي
(شکل سورا
(شکلبا
را باید
سوراخ
عمقبين
20ـ.)9باباحال
(شــکل
کرد
کامل
عمق
با
هم
به
نزدیك
هایي
سوراخ
با
باید
را
س��وراخ
دو
بین
کامل
همبابا
نزدیكبهبه
بایدباباسوراخ
س��وراخباراراباید
س��وراخ
عمقکامل
عمق
یهم
نزدیك
سوراخ
بینبیندودو
حدود
ها
فاصلهخ
سورا
میلي(لب
هایيکرد
عمق
ایجاد به
نزديك
داشته)
مترهبا هم
ايجاد2
كامل حدود
س��وراخها
کردهم(لبهی
فاصلهداشته)
همفاصله
مترباباهم
میليمتر
ها حدود  2میلي
(لبهیی
داشته)
س��وراخها
س��وراخ
(لبه
ایجاديکرد
ایجاد
طول
اينكه
پس از
داشــته)مباشــد.
فاصله
کردبا
متر
 2ميل
تمامباید
،)9�21
(شکل
سوراخ شد
تمام طول ُ ُک
هماینکه
پس از
باش��د.
باید
،)9�21
(شکل
شد
سوراخ
م
ک
طول
تمام
اینکه
از
پس
باش��د.
(شکل  ،)9�21باید
شد
سوراخ
طول
تمام
اینکه
از
پس
باش��د.
فرو3بردميلو با
ابت��داي ُک
میليمتر
شد  2تا 3
حدود
ُكممت��ه را
يمتر
حدودم 2تا
س��وراخ را
در باید مته
21ـ،)9
(شکل
سوراخ
بردو
فروبرد
ابت��داي ُک ُکممفرو
س��وراخ ابت��داي
درُ س��وراخ
متر
میلي
حدود22تاتا33
مت��هرارا
اولوبا با
در
متر
میلي
حدود
مت��ه
دوب��ارهبهبه محل
اهرم،و
کش��اند
بردکم
انتهاي
طرف
سوراخمته را به
اه��رم،
ُ
انتهاي
طرف
را
مته
با
و
فرو
م
ك
ابتداي
در
ُ
محلاول
دوب��ارهبهبهمحل
کش��اند وودوب��اره
انتهاي ُککمم کش��اند
طرف
اه��رم،متهمتهرارابهبه
انتهاي
طرف
اه��رم،
اول
فرو
بیش��تر
باید
را
مته
بعد،
ی
مرحله
در
.)9�22
(ش��کل
برگرداند
فرودر
22ـ.)9
(شکل
برگرداند
محل
دوباره به
کشــاند و
ُكم
بیش��تر
باید
بعد ،مته
یاینبعد،
اولی
مرحله
در
(ش��کل
برگرداند
شدنفرو
بیش��تر
متهرارا
مرحله
 .)9�22در
ً .)9�22
بایدکامل
باید تا
کار را
کرد.
تکرار
(ش��کلرا مجددا
برگرداندهمان کار
برده
مجددا ً
همانتاكار را
بــرده
فرو
بيشــتر
باید
مته را
همانبعد،
بردههی
مرحل
مجدد ًا ً
شدن
کامل
دادباید
این کار
این
کرد.
کاررارا
 )9�23و
(شکل
اضافي
تکرارهاي
قس��مت
ش��دن
خارج
برده ُکم و
شدن
کامل
باید تا
ادامهرارا
کار
کرد.
تکرار
مجددا
همان کار
شــدن
خارج
دادم و
شــدن ُك
كامل
قس��مت تا
مته،باید
كار را
توجهکرد.
 )9�23و
(شکل
اضافي ادامه
هاي
ش��دن
خارج
تكرارو
ُکم
نیاید.
فشار
اينکه
داشت
اضافي ادامه داد (شکل  )9�23و
زیادهاي
ش��دنبهقس��مت
ُکم و خارج
هاي که به
داشت
نیاید.
نیاید23 .ـ )9و توجه داشت که
فشار(شکل
زیادداد
مته،ادامه
اضافي
توجهت
قســم
فشار
زیاد
مته،
داشت که به
توجه
به مته ،زياد فشار نیاید.

شكل19ـ9ـاولينسوراخبامته.

شكل19ـ9ـاولينسوراخبامته.

شكل 19ـ9ـ اولين سوراخ با مته.
شكل19ـ9ـاولينسوراخبامته.
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شكل20ـ9ـايجادسوراخهاييبافاصلهیحدود2ميليمترازهمديگر.

مترازهمديگر.
یحدود2ميلي
هاييبافاصله
شكل20ـ9ـايجادسوراخ
مترازهمديگر.
یحدود2ميلي
هاييبافاصله
شكل20ـ9ـايجادسوراخ

یکُهم.
شكل21ـ9ـسوراخزدنهمه
یکُ م.
شكل21ـ9ـسوراخزدنهمه
م.
شكل21ـ9ـسوراخزدنهم
یکُ

شكل22ـ9ـساختتقريبیکُ م.
شكل22ـ9ـساختتقريبیکُ م.

شكل22ـ9ـساختتقريبیکُ م.

شكل23ـ9ـساختکاملکُ م.

شكل23ـ9ـساختکاملکُ م.

شكل 23ـ9ـ ايجاد سوراخهایي با فاصلهی حدود  2ميليمتر از
شكل23ـ9ـساختکاملکُ م.
همدیگر.
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ماشینهای سیار و ثابت صنایع چوب

ُكمهايي كه توس��ط اين ماش��ين بهوجود ميآيد ،در ابتدا
و انتها نيمگرد هس��تند كه هنگام جا زدن زبانه ،مشكل بهوجود
خواه��د آمد ،در صورت ضرورت ،براي حل اين مش��كل دو
راه وجود دارد.
الف) گوشههاي ُكم با مغار و اسكنه صاف شود (شکل 24ـ.)9

شكل 26ـ9ـ سوختن چوب به هنگام كُ م كني.

راههای برطرف كردن

الف) زوايا را امتحان و آنرا اصالح نماييد.
شكل 24ـ9ـ تبديل گوشههاي قوسي به چهارگوش ،بهوسيلهی مغار
يا اسكنه.

ب) لبههاي زبانه ،بهوس��يلهی چوبس��ا یا س��وهان ،همانند
گوشههاي ُكم ،نيمگرد شود (شکل 25ـ.)9

ب) ماشين را خاموش و پوشال اطراف مته را خالي كنيد.
ج) از چوب خشك استفاده کرده يا پوشال را زود به زود
خارج كنيد.
رديف
2

شكل 25ـ 9ـ نیمگرد کردن گوشههای دو طرف زبانه.

شرح عيب

داليل

کم کنی ،ناصاف الف) مته ُكند شده است.
ايجاد ميشود (شكل ب) ميز ماشين تكان ميخورد.
27ـ.)9
ج) چوب تكان ميخورد.

6ـ9ـآشنایی با معایبی که هنگام سوراخکاری و
ُکم کنی ایجاد میشود
رديف

1

شرح عيب

داليل

الف) زواياي برنده ی مته غلط
مته موقع كار ،گرم تيز شده است.
شده و ميسوزد
ب) پوشال در سوراخ گير كرده
(شكل 26ـ.)9
و خارج نميشود.
ج) رطوبت چوب زياد است.

شكل 27ـ 9ـ کم کنی ناصاف.

راههای برطرف كردن

الف) مته را تيز كنيد.
ب) ميز را محكم و ثابت نماييد.
ج) چوب را با گيره به ميز ماشين مته ،محكم كنيد.

ÉYÄf»¾¯º4¯¾ÌZ»Z]½|À¯¹Z¯º4¯ÊËZ¿YÂeºÆ¿Z¯|uYÁ

{¦Ë

\Ìs

{¶ËÓ

واحد کار نهم :توانايي كُم (كام) كندن با ماشين كُم كن متهاي

dYÃ||À¯4 Äf»¦·Y
[»dYÃ|l¯Äf
داليل
عيب
رديف »Äfشرح
¯Z
»«Â

dYÃ|¥vÀ»Äf»k
»|À°Ê
ُ
الف) مته كند شده است.
{dY{ZËZ¯{^Ìad
است.
شده
ب) مته كج
{Ây
Ê»½Z°eÌ»Ã
مته موقع كار
3
ج) مته منحرف شده است.
ميشكند.
د) سرعت پيشبرد كار زياد است.
½{¯¥]ÕZÅÃYه) ميز تكان ميخورد.
|ÌÀ¯ÌeYÄf»¦·Y
كردن
راههای برطرف

[»|ÌÀ¯ÂYÄf
كنيد.
الف) مته را تيز
|ÌÀ¯sÔYYÄf»ÉZËYÁk
ب) مته را عوض كنيد.

4

¶]Á{µZeYÉY][Âqd»Zz½{¯wYÂ/¾Ë¼e

»ZÌ¿{Â»Y]YÁ{YÂ
عمليات كارگاهي


mm
{Z ]YÄ][Âq{|/
اتصالدوبل
براي
چوب
ضخامت
تمرين 1سوراخ كردن
موردنيازÉ
¸§ÉZÌ¿Â³/
مواد و ابزار

Y{ÃÌe¯y/
1ـ  2عدد چوب به ابعاد 18 × 100 × 300 mm
Éf»É¸§f»/
2ـ گونياي فلزي
ÁÁÊÀ¯º¯4 Äf»/
3ـ خطكش تيرهدار
ÉYÄf»ÊÀ¯º¯4 ¾ÌZ»/
4ـ متر فلزي  2متري
5ـ مته ُكمكني  8و  10و 12
{¶¼ ·YÂf

|ÌËZ¼¿wYÂe
{ÄfÅM
اصالح كنيد.
زواياي مته را
ج)
|ÌÀ¯d]ZiÁº°v»YÌ»/Å
د) آهستهتر سوراخ نماييد.
هـ) ميز را محكم و ثابت كنيد.
\Ìs
{¦Ë
رديف شرح عيب

¼¸ÊÅZ³Z¯cZÌ
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{¶ËÓ
داليل

|Ã
¯¦Ìjشده
»Äfكثيف
{¿^Ä·ZیÕمته
 ¦·Yدنباله
الف)
dY
است.
{Y{Z
»eYÄf
دارد.
ارتعاش
مته
[»dYÃ|l¯Äf
است.
ب) مته كج شده
¶|dYÃ
است.
4 ُ ¹Z¿Äkشل شده
ج) سه نظام

½{¯¥]ÕZÅ
كردن
YراÃههای برطرف

|ÌÀ¯Ì¼eY¿MÕ
Ä·Z^¿{,Ã{ÁM½ÁÌ]YÄf»¦·Y
كنيد.
دنبالهی آنرا تميز
الف) مته را بيرون آورده،
[»|ÌÀ¯ÂYÄf
کنید.
ب) مته را عوض

28ـ.)9
kسÄهنظام را محكم كنيد ( شکل
ج)
¿/¶°|ÌÀ¯º°v»Y¹Z

6ـ ماشين ُكمكني متهاي
Ä]ÄmÂeZ//]Y//¿{Â»ÕZ//Å[ÂqYÄ// «®Ë¦//·Y
دستورالعمل
/¶°|ÌÀ¯Ã{Z»MÄ¬¿ÕZÅÃY|¿Y
الف) ي��ك قطعه از چوبه��ای مورد نظر را ب��ا توجه به
اندازههای نقشه آماده کنید (شکل 29ـ.)9

/¶°
شكل 29ـ9

[]ÉZÅÉÌ³ÃY|¿Yª^,ªÌ«{ÕÄm{ÉZÌ¿Â³ÕÄ¸ÌÁÄ
ب) بهوس��يلهی گوني��اي  90درج��هی دقي��ق ،طب��ق
Y½MZe|Ì°][Âqd»ZzÉÁÊy,Ã|//¹Zn¿Y
اندازهگيريهاي انجام ش��ده 4 ،خط عرض��ي روي ضخامت
]®ËµÂf»Ê¸Ì»ÅÊÀ Ë |À¯ºÌ//¬eÉÁZ»d¼//«Ä
چوب بكشيد تا آن را به  5قسمت مساوي تقسيم كند .يعني هر
/¶°|Z]ºÌ¬e
 60ميليمتر طول يك تقسيم باشد (شکل 30ـ.)9

ÉÁZ»d¼«Ä][Âq5 ¿3 ºÌ¬e//¶°
شكل 30ـ9ـ تقسيم َنر ِ چوب به  5قسمت مساوي.
کنید.
//¶°هÄنظام را محکم
شكل 28ـ9ـ س
¿|ÌÀ¯º°v»Y¹Z

¯Ã//Ìe//روي چوب تكي��ه داده و خطي
تي��رهدار را
خطك��ش
{Ê//yÁÃ{Y{Ä//Ì°e[Â//qÉÁYY
ج) yk
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»[ÂqËZÀd]ZiÁZÌÕZÅ¾ÌZ


سرتاس��ري در ضخامت چوب بكش��يد تا آنرا به دو نيم تقسيم
نقطه
|À¯ºÌ¬eºÌ¿Á{Ä]Y¿MZe|Ì°][Âqd»Zz{ÉZe
كن��د .از محل تالقي اين خط با چهار خط عرضي ،چهار
»[ÂqËZÀd]ZiÁZÌÕZÅ¾ÌZ
{ÂmÁÄ]Ä¬¿ZÆq,ÊyZÆqZ]y¾ËYÊ«Ôe¶v»Y
 كه مركز چهار س��وراخ ميباشد و به عبارتي،
به وجود ميآيد
Ê»wYÂ//ZÆq¯»Ä¯|ËM
»Ê
دست ميآيد (شکل 31ـ.)9
محل قرار گرفتن نيش مته به
] Y«¶v»,ÊeZ^Ä]Á|//Z
|À¯ºÌ¬eºÌ¿Á{Ä]Y¿MZe|Ì°][Âqd»Zz{ÉZe
/¶°|ËMÊ»d{Ä]Äf»Ì¿¾f§³
{ÂmÁÄ]Ä¬¿ZÆq,ÊyZÆqZ]y¾ËYÊ«Ôe¶v»Y

ز) عمق مت��ه را با ميلهی مربوطه طوري تنظيم كنيد كه 30
ميليمتر در چوب فرو رود.
|ÌÀ¯¾ÁY¾ÌZ»s

ح) ماشين را روشن
كنيد¾Ì·ÁYÉY//]YÄf»,Ã|//ÀÀ¯dËY|ÅÉZÅ.
]¹ÅY®//¼¯Ä//
|ÌÀ¯¾ÁY¾ÌZ»s
Z],|ËY
Äf§³d]ZiYd{®ËÄ¯Â
اهرمZ¼Å
|ÌÀ¯ºÌÀewYÂ
اولين
هاي½ هدايتكننده ،مت��ه را براي
ط) ب��ه کمک
{wYÂ[ÂqZe|ÌÀ¯dËY|Å[Âq¥Ä]YÄf»´Ë{d//
¯¾Ì·ÁYÉY//]YÄf»,Ã|//ÀÀ
d
ËY|ÅÉZÅ
¹
]ÅY®//¼¯Ä//
» Y«¶v»,ÊeZ^Ä]Á|//Z]Ê»wYÂ//ZÆq¯»Ä¯|ËMÊسوراخ تنظيم كنيد .همانطور كه يك دست را ثابت گرفتهايد،
Z],|ËYÄf§³d]ZiYd{®ËÄ¯Â
½Z¼Å |ÌÀ¯ºÌÀewYÂ
¼/¶°|ÌÅ{¹Zn¿YÊ·Â
»Z§Z]YZ¯¾ËY-{Â
/¶°|ËMÊ»d{Ä]Äf»Ì¿¾f§³

شكل 31ـ9ـ تقسیم چوب به دو نیم بوسیله خط کش تیغه دار.
Ä¤Ìe¯yÄ¸ÌÂ]ºÌ¿Á{Ä][ÂqºÌ¬e//¶°
{Y{Y
Ä¤Ìe¯yÄ¸ÌÂ]ºÌ¿Á{Ä][ÂqºÌ¬e//¶°

سوراخ
با دست ديگر مته را به طرف چوب هدايت كنيد تا چوب
{wYÂ[ÂqZe|ÌÀ¯dËY|Å[Âq¥Ä]YÄf»´Ë{d//
(شکل 33ـ.)9
فش��ار معمولي انجام دهيد
ش��ود؛ اين كار را با
¼/¶°|ÌÅ{¹Zn¿YÊ·Â
»Z§Z]YZ¯¾ËY-{Â

¶]Á{ÕZmwYÂ¾Ì·ÁY{ZnËY//¶°
¶]Á{ÕZmwYÂ¾Ì·ÁY{ZnËY//¶°

شكل 33ـ9ـ ایجاد اولین سوراخ جای دوبل.

كن بگذارید ،آنرا با لبهی
د) چ��وب را روي صفحهی ُكم
4
ی) براي هر  4سوراخ اين كار را انجام دهيد.
Õ
Ä
^·Z]Y¿M,|//ËY~´]¾¯º
¯
Õ
{Ä//v¨ÉÁY[Â//q
ÕÄ^·Z]Y¿M,|//ËY~´]¾¯º
{¯4 ÕÄ//v¨ÉÁY[Â//q
|ÌÅ{¹Zn¿YYZ¯¾ËYwYÂÅÉY]Õ
ی ُ
|ÌÅ{¹Zn¿YYZ¯¾ËYwYÂÅÉY]Õ
را
مكن
ك
ه
دارن��د
ه
نگ
ی
ه
گوني��اي آن تنظيم ک��رده و گير
4
¯¾º°v»Y
º¯Õ
{Ã|¿Y
Ä´¿ÕÄÃ´¿Õ
Ì³ÁÃ{¯ºÌÀe½MÉZ//Ì¿Â³
4
¯¾º°v»Y
º
¯
Õ
Ã
{|¿Y
ÃÌ³ÁÃ{¯ºÌÀe½MÉZ//Ì¿Â³
عملیات را
ک) چوب دیگ��ر را نیز آماده ک��رده و همین
ÕÁYcZÌ¸¼¾Ì¼ÅÁÃ{¯Ã{Z»MÌ¿Y´Ë{[Â//q
محكم كنيد.
¯|ÌÀ
ÕÁYcZÌ¸¼¾Ì¼ÅÁÃ{¯Ã{Z»MÌ¿Y´Ë{[Â//q
¯|ÌÀ
|ÌÅ{¹Zn¿Y½Mدهید.
روی آن انجام
»¹Z¿Ä//¶yY{{Yf
¸Ì»Z¯Ä]Ã{Z»MÁÌeÕ
|ÌÅ{¹Zn¿Y½M
مترÊرا در داخل سه نظام
Äf»///Åآماده به كار  8ميلي
هـ) متهی تيز و
»¹Z¿Ä//¶yY{{Yf
Ê¸Ì»Z¯Ä]Ã{Z»MÁÌeÕ
,¶]Á{µZeYZ]º//ÅÄ]½|//¶f»ÕY][ÂqÄ
«Á{µ
|ÌÀ¯º°v»¹Z¿ÄZqMÕ
Ä¸ÌÁÄ]ÁÃ{Y{Y«Äf»///Å
دوبل،
قطعه چوب برای متصل شدن به هم با اتصال
ل) دو
كنيد.
محكم
نظام
سه
آچار
قرار داده و بهوسيلهی
,¶]Á{µZeYZ]º//ÅÄ]½|//¶f»ÕY][ÂqÄ «Á{µ
|¿YÃ{Z»M
«|ÌÀ¯º°v»¹Z¿ÄZqMÕÄ¸ÌÁÄ]ÁÃ{Y{Y
 //Á{0Z¬Ì«{Äf»Ä¯|ÌÀ¯ºÌÀeÉÂYÄv¨Z¨eYÁآمادهاند.
|¿YÃ{Z»M
0Z¬Ì«{Äf»Ä¯|ÌÀ¯ºÌÀeÉÂYÄv¨Z¨eYÁمته دقيقاً در
و) ارتف��اع صفح��ه را طوري تنظيم كنيد ك��ه
|//Z]Ã{Âyd»Ô//Áy]ª^À»½MÌ¿Ád//»Zz
{//Á
تمرين  2كندن ُ4
طرفه
ك
ي
م
ك
/¶°
نيش آن منطبق بر خط وسط عالمت خورده
وسط ضخامت و
Ä§®Ëº¯½|À¯/¾Ë¼e
|//Z]Ã{Âyd»Ô//Áy]ª^À»½MÌ¿Ád//»Zz
32/¶°ـ.)9
باشد (شکل
4
Ä§®Ëº¯½|À¯/¾Ë¼e
دستورالعمل¼¶
{·YÂf
»cÂÄ],f
 {Z// ]YÄ]Ö]ÂqÄ
¶¼«¦//·Y
{·YÂf
صورت
»¸ÌمیلÖیمتر ،به
ابعاد300×50×20
چوبی به
الف) قطعه
/¶°|ÌÀ¯Ã{Z»MÃ|Ê³|À³ÁÊËZÌ¿Â³
آماده كنيد
گندگي شده
گونيايي و
34ـcÂÄ],f»Ö.)9
(شکل »¸Ì
 {Z//
]YÄ]Ö]ÂqÄ
«¦//·Y

/¶°|ÌÀ¯Ã{Z»MÃ|Ê³|À³ÁÊËZÌ¿Â³

Äf»Z¨eYºÌÀe//¶°

¼Ä¯|ÌÀ¯º//ÌÀeÉÂÄÂ]»ÕÄ//¸Ì»Z]YÄf»ª//
Äf»Z¨eYºÌÀe//¶°
»{ÁÁ§[Âq{f»Ê¸Ì
شكل 32ـ9ـ تنظیم ارتفاع مته.

¼Ä¯|ÌÀ¯º//ÌÀeÉÂÄÂ]»ÕÄ//¸Ì»Z]YÄf»ª//
»{ÁÁ§[Âq{f»Ê¸Ì

/¶°

شكل 34ـ9
/¶°
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ÉYÄf»¾¯º4¯¾ÌZ»Z]½|À¯¹Z¯º4¯ÊËZ¿YÂeºÆ¿Z¯|uYÁ



,Z¯Ä
کار،
«ÕY|f]YY,/¶°//Ä]ÄmÂeZ]Y[Âq5قطعه
[¿ن َِ3ر چوب را با توجه به شکل 35ـ ،9از ابتدای
ب)
¯|ÌÀ¯Ö

yÁÕÌ³
Ã
»Y|¿Yf
Ö
¸Ì»bÁY|f]Y
ابتدا  20و سپس  40میلیمتر اندازهگیری و خطکشی کنید.

میلی متر
 Öمیلیمتر و سپس 40
20¸Ì»Y|f]Y,[Âq¿//¶°
شكل 35ـ9ـ نر چوب ،ابتدا
¯Ö
»yf»Ö¸Ì»bÁf
کشی شود.
خط {Â

ج) خطكش تي��رهدار را به ان��دازهی  10ميليمتر (نصف
کنید
نیمÊتقس��یم
{Y|//¿YÄ//]YYرا Ãبه دو
ک��رده و نر چوب
ضخام��ت) تنظيم
»¦¿f
¸Ì»Õ
¯Ã//Ìe//
yk
(شکل 36ـ.)9
|ÌÀ¯ºÌ//¬eºÌ¿Á{Ä//]Y[Âq¿ÁÃ{//¯º//ÌÀed//»Zz
 /¶°

د) چوب را از طرف عالمت خورده ،روي صفحهی ُكمكن
محكم¾¯º
{¯4 ÕÄv¨ÉÁ,Ã{Âyd»Ô¥YY[Â//q
ببندید.
ق��رار دهید ،آنرا با گونيا تنظیم نمایید و گيره را
«|Ë|À^]º°v»YÃÌ³Á|ÌËZ¼¿ºÌÀeZÌ¿Â³Z]Y¿M,|ÌÅ{Y

/¶°

/¶°
37ـ9
شكل

ح) ماشين را روشن كنيد.
|ÌÀ¯¾ÁY¾ÌZ»s

ط) قسمت خطكشي شده را درنظر گرفته و ابتدا و انتهاي
«¼Y¿MÉZÆf¿YÁY|f]YÁÄf§³¿{YÃ|Ê¯yd
آنرا با عمق كامل سوراخ كنيد.
]|ÌÀ¯wYÂ¶»Z¯ª¼Z

طوري
ی) فاصلهی بين دو سوراخ را چند سوراخ بزنید ،به
ÉÂÄ],|Ì¿]wYÂ//|ÀqYwYÂ//Á{¾Ì]ÕÄ¸Z§Õ
باشد.
يمتر فاصله داشته
YÂÕخwها با هم حدود  1تا 2
ی سورا
كه لب
»|Z]ÄfY{Ä¸Z§f
ميلÊ
¸Ì»Ze{Á|uºÅZ]ZÅ
¯^·ÄهÄ
Ä]ÁÃ{]Á§º//به
انتهايي ُ ¯4كم فرو برده و
»¸Ì»YÄ//fيÊمتر در س��وراخ
ک) مته را  3ميل
»ÊËZÆf¿YwYÂ//{f
38/¶°°]Á|ÌÅ{d¯uÊËY|f]YwYÂ¥ـ.)9
طرف سوراخ ابتدايي حركت دهيد و برعکس (شکل

است.
شكل 36ـ 9ـ محل کُ م مشخص شده
dYÃ|z»º 4¯¶v»//¶°
4¯¶v»//¶°

محكم
س��هنظام
ی تیز با قطر  8 mmرا داخل
هـ) يك مته
¿º°v»¹Z
Ä//¶yY{Ymm«Z]ÌeÕ
Ä//f»®Ë///Å
¯|ÌÀ
كنيد.
4

4 lÀ//
¸Ì»ª¼ÉY]Y¾¯º
¸Ì»Á
»ºÌÀefمتر
عم��ق 30Êميلي
س��نج¯ ُكم ك��ن را براي
¼Õعمªق
ميلÄهی
و)
¿¼ |ÌËZنمایید.
تنظيم
Á{0Z¬Ì«{½MÌ¿Ä¯|ÌÀ¯ºÌÀeÉÂYÄf»Z¨eY

ز) ارتف��اع مته را طوري تنظيم كني��د كه نيش آن دقيقاً در
/¶°{Ì³Y«[Âqd»Zz
وسط ضخامت چوب قرار گيرد (شکل 37ـ.)9

wYÂÁ{Õ
¸Z§¾fY{]//¶°
سوراخ.
فاصلÄهی دو
شكل 38ـ9ـ برداشتن

ل) مت��ه را  3ميليمتر دیگ��ر در چوب فرو برده و به طرف
»¥Ä]ÁÃ{//]Á§[Âq{//´Ë{//f
Ê¸Ì»YÄ//f»µ
دهيد تا خاک ارهی ُكم كام ً
ال خارج شود.
مخالف حركت
4
»0 »Z¯º¯4 ÕÃYZyZe|ÌÅ{d¯u¦·Zz
{ÂkZyÔ

چوب
 «Ä¯|ËÂ¾X¼»Á|ÌÀ¯Â»ZyY¾Ì//Z»¹قطعه
م) ماشين را خاموش كنيد و مطمئن شوید که
Y[ÂqÄ
»dYÃ{°¿d¯u{Ây¶vاست.
از محل خود حركت نكرده
»|ÌÀ¯ºÌÀefكنيد.
ميليمتر تنظيم
½¼قªسنج مته را براي عمق 40
ن) عم
Ê¸Ì»ª¼ÉY]YÄf»lÀ
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س) تم��ام مراح��ل قبل را براي قس��مت عالمت خوردهی
ديگر انجام داده و يك ُكم به عمق  40ميليمتر ايجاد نمایید.
ع) مته را از س��هنظام خارج كرده ،ماش��ين را تميز كنيد و
آنرا براي كارهاي بعدي آماده نگهداريد.
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آزمون پاياني 9
1ـ كاربردهاي ماشين ُكمکن متهای را نام ببريد.

2ـ در شكل زیر ،قسمت های مهم را مشخص کنید.

3ـ عمق ُكم را در ماشين ُكمكن چگونه تنظيم ميكنيد؟
الف)بهوسيلهی ميلهی تنظيم طول مته

ب) بستن چوب به مته

ج) بستن كاغذ به دور مته

د) قرار دادن مته در آخر سهنظام

4ـ دليل لنگ زدن مته در داخل سهنظام چيست؟
الف) كجي مته

ب) کجی محور

ج) کجی اهرمهای هدایت کننده

د) کجی میز

5ـ آيا براي ُكمكني با ماشين ُكمكن ،ميتوان از سر متههاي دستي استفاده كرد؟

6ـ ُكم دو َدر (دو طرفه) را چگونه ايجاد ميكنند؟
7ـ داليل شكستن مته در هنگام كار چیست؟

الف) فشار بيش از حد به مته ،هنگام سوراخ كردن

ب) مرطوب بودن چوب

ج) وصل كردن سوراخهاي كنار هم

د) عده دوران متفاوت ماشین
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واحد کار دهم :توانايي سرويس و نگهداري ماشين ُكمكن متهاي

توانايي سرويس و نگهداري
ماشين ُكمكن متهاي
واحد كار دهم
فراگير پس از آموزش اين واحد كار ،قادر خواهد بود:
محلهاي گريسخور و روغنخور را تشخيص دهد.
محلهاي گريسخور را با گريسپمپ گريسكاري كند.
محلهاي روغنخور را با روغندان روغنكاري كند.
متهها را پس از كار ،روغنكاري كند.
پيچهاي ُشل شده را با آچار سفت كند.
ساعت آموزش
جمع
عملي
نظري
2
1
1
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پيش آزمون 10
1ـ به شكل زير دقت كنيد ،در چه مواقعي روي ماشينآالت را ميپوشانند؟

2ـ به نظر شما چه قسمتهايي از ماشين ُكمكن نياز به روغنكاري دارد؟
3ـ آيا مته دستي را ميتوان به ماشين ُكمكن بست؟

4ـ برای جلوگیری از زنگزدگی فلزات ،چه باید کرد؟
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1ـ10ـ محلهاي روغنخور و گريسخور


»[ÂqËZÀd]ZiÁZÌÕZÅ¾ÌZ

قطعات متحرك ماش��ين ُكمكن متهاي از هر نوع که باشد
Ë³ÁÂy¾£ÁÉZÅ¶v»//
Âyبه آساني روي
ثابت)،بايد
(با الكتروموتور ثابت یا با صفحهی
Z]|Z]Ä¯Â¿ÅYÉY
¯¾»Äf
º¯4 ¾Ì//Z»vf»cZ
پس از
كنند؛ باتوجه به اينكه
حركت
ريل يا«كش��وي مربوطه
ZË¶ËÉÁÊ¿ZMÄ]|ËZ],d]ZiÕ
چوب
Äv¨Z]ZËd]ZiÂeÂ»Áf°·Yو كش��وها خ��اك اره و غبار
مدت��ي كار ،روي ريلها
¯,Z¯Êe|»YaÄ°ÀËYÄ]ÄmÂeZ]-|ÀÀ¯d¯uÄÂ]»ÉÂ//
مينش��يند (شكل 1ـ .)10اين قسمتها بايد همواره با گازوييل
¶°|ÀÌ//¿Ê»[ÂqZ^£ÁÃYZyZÅÂ//¯ÁZÅ¶ËÉÁ
رفته تا
تميز ش��وند ،و چند بار بهوس��يلهی اهرمها عقب و جلو
|ÀqÁ,|¿ÂÌ¼e¶ÌËÁZ³Z]ÃYÂ¼Å|ËZ]ZÅd¼//«¾ËY /
كام]ً ]Z
 |¿{³½YÁشود،
روغنكاري
گردند .قسمت ديگري كه بايد
ال Äروان
0 //»Z¯ZeÄf§Â¸mÁ\¬,Z//Å
Ô
¹ÅYÕÄ¸Ì//Á
اغلب
2ـ)10
«¼¾£Á|ËZ]Ä¯É´Ë{dكار ميباشد
گيرهی نگهدارندهی قطعه
كهÕ
{Ã|¿Y
(شكلÄ´¿Õ
¯ÃÌ³,{Â//ÉZ
Ê»Z¯Ä
«
]Ád//YpÌaÉYY{\¸£YÄ¯/¶°//|//Zشده
است و معموالً پس از مدتي كار كردن سفت
داراي پيچ
¯ÁÉZ
¾£ÁÄ]ZÌ¿ÁÃ|d¨½{¯Z¯Êe|»Ya
و » ¼Â
فرمان
مارپيچ
ني��از0Óبه روغنكاري و تميز كردن دارد .ميلهی
¶°Äv¨Z¨eYºÌÀe½Z»§pÌaZ»ÕÄ¸Ì» {Y{½{¯Ì¼e
تنظيم ارتفاع صفحه(شكل 3ـ )10نیز به تميز كاري احتیاج دارد.
{Y{kZÌfuYÉZ¯Ì¼eÄ]Ì¿/

توجه:
Y,Ã|Äf¨³ÉZÅشده،
قسمتهاي گفته
Ä/mÂeبراي شس��تن و روان كردن
]d¼«½{¯½YÁÁ¾f//ÉY
استفاده كرد.
»Ì¿¶ÌËÁZ³نيزÊميتوان
از گازوييل
{¯Ã{Z¨fY½YÂe

شكل 3ـ10ـ ميله و سيستم تنظيم ارتفاع صفحهي متحرك.

2ـ10ـ تسمههاي انتقال نيرو

vf»ÉÄv¨Z¨eYºÌÀeºfÌÁÄ¸Ì»//¶°

انتقال نيرو و حركت در ماش��ينهاي ُكمكن متهاي ،به دو
صورت مستقيم و غيرمستقيم انجام ميپذيرد:
ÁÌ¿µZ¬f¿YÉZÅÄ¼e//

 Á{Ä],ÉYبهطور
اس��ت ،سهنظام
در نوعي كه الكتروموتور متحرك
Ä//f»¾¯º¯4 ÉZÅ¾Ì//Z»{d¯uÁÁÌ¿µZ//¬f¿Y
{Ë~aاست.
متصل
مستقیم به محور الكتروموتور
Ê»¹Zn¿YºÌ¬f»Ì£ÁºÌ¬f»cÂ

Âنهاي
درÄماشي
ويژه
در ماشينهاي با الكتروموتور ثابت ،به
¿]¹Z
{¿Ä//,d//Yvf»ÂeÂ»Áf°·YÄ¯Ê//Â
»dY¶f»ÂeÂ»Áf°·YÂv»Ä]ºÌ¬f
توس��ط تس��مه (شکل 4ـ)10
چندكاره ،انتقال نيرو و حركت
ÉZÅهرچند
ها¾باید
گيرد .براي افزايش طول عمر تس��مه
انج��ام م
Ì//Z»{ÃËÁÄ],d]ZiÂeÂ»Áf°·YZ]ÉZÅ
ي¾
{»Ì//Z
¹Zn¿Y/¶°Ä¼e//Âed¯uÁÁÌ¿µZ¬f¿Y,ÃZ¯|Àq
ماشين در
وقت يكبار آنها را كنترل کرد تا از عملكرد صحيح
Z^°Ëd«Á|ÀqÅ|ËZ],ZÅ
]¼e¼µÂËY§YÉY
»Ê
شد Ä.در مورد تسمهها ممكن است
{Ì³انتقال حركت مطمئن
مورد
µZ¬f¿Y{Â»{¾Ì//Z»tÌv{°¸¼YZe{¯µfÀ¯YZ//Æ¿M
چند مشكل بهوجود آيد كه بدین قرار است:
¶°»|ÀqdY¾°¼»ZÅÄ¼//e{Â»{ |//¾X¼»d¯u
dYY«¾Ë|]Ä¯|ËM{ÂmÁراندمان انتقال نيرو كاهش مييابد و
] Äاگر تس��مه ُشل باشد،

vf»ÉÄv¨ÕZÅÂ¯ÁZÅ¶ËÉZ¯¾£Á//¶°

شكل 1ـ 10روغنكاري ريلها و كشوهای صفحهي متحرك.

Z¯Ä «ÕÃ|¿Y{Ä´¿ÕÃÌ³//¶°

شكل 2ـ10ـ گيرهی نگهدارندهی قطعه كار.

مضاعف
فشار
Ä¼//e³Y/از 4اندازه س��فت باشد ،به ياتاقانها
چنانچه بيش
Á|]ZË
¶]Ê»ÅZ¯ÁÌ¿µZ¬f¿Y½Z»|¿Y,|//Z
{YÁ¦Z»Z§ZÅ
Z«ZeZËÄ],|Z]d¨ÃY|¿YYÌ]Är¿ZÀq
خواهد شد؛
فرسودگي½زودرس تسمه
وارد میش��ود که باعث
¾ËY]ZÀ]-||ÅYÂyÄ¼e
{ÁÊ³{Â§hZ]Ä¯{Â//
»Ö
بنابراين در هر دو صورت ،بايد مقدار كش��ش ( ُشلي و سفتي)
{YÄ¼eÊf¨//ÁÊ¸//4 //¯Y|¬»|ËZ],cÂÁ{Å
تسمه را تنظيم كرد.
{¯ºÌÀe

انتقال نیرو.
Ä¼eYÂ¿Y//¶°تسمههای
شكل 4ـ10ـ انواع
ÁÌ¿µZ¬f¿YÕZÅ
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چنانچه تسمه در اثر عمر زياد فرسوده شده باشد ،بايد آنرا
تعويض كرد؛ يعني تس��مهاي كام ً
ال هماندازهی تس��مهی قبلي
تهيه و جايگزين تسمهی فرسوده نمود (اندازهی تسمه ،معموالً
روي خود تسمه نوشته ميشود).

3ـ10ـ نحوهی نگهداري متههاي ُكمكني
پس از اس��تفاده از متهها و براي دسترسي آسان به آنها بايد
بعد از پایان كار ،با نظم و انضباط خاصي از آنها نگهداري کرد.
اگر خس��تگي جسماني ناشي از كار باعث سهلانگاري در
جمعآوري و نگهداري متهها ش��ود ،مشكالتي را براي شروع
كار بعدي ايجاد ميكند؛ در واقع در پايان هر كار ،بايد به فكر
كار بعدي بود.
از آنجاي��ي كه چوبهاي مختلف در س��اخت مصنوعات
چوبي به كار ميرود و اين چوبها هم از نظر س��ختي و نرمي
با هم متفاوتند و هم داراي مواد اس��تخراجي هس��تند ،لذا بايد
متهه��ا را پ��س از اتمام كار ب��ا گازوييل تميز ك��رد ،و پس از
خشك ش��دن ،به روغن آغشته نمود (شکل 5ـ )10و در محل
مناسب قرار داد.
توجه :1متهها حتماً بايد در جعبهی مخصوص قرار گرفته
و جايگاه هر مته مشخص باشد تا چنانچه متهاي در محل خود
نبود با يك نگاه تشخيص داده شود.
توج�ه :2برای نگهداری متهها ،میت��وان از بلوکی چوبی
اس��تفاده ک��رد که روی آن ب��ا توجه به تع��داد و قطر متههای
موجود ،س��وراخهایی ایجاد ش��ده که متههای مختلف در آن
جای میگیرند.

شكل 5ـ10ـ روغنكاري و تميز كردن متهها.

4ـ10ـ اصول رعايت نكات ايمني ضمن سرويس
و نگهداري
دقت شود که آچار سهنظام هرگز روي سهنظام جا نمانده
باشد؛ زيرا با روشن ش��دن ماشین ،آچار پرتاب شده و ممکن
است به افراد در حال کار صدمه بزند.
هنگام تعويض تس��مه ،بايد مراقب بود انگشت دست بين
تسمه و پولي قرار نگيرد (شکل 6ـ.)10

شكل 6ـ10ـ مراقبت از انگشتان به هنگام تعويض تسمه.

هنگام سرويس ماشين ،مته را باید از سهنظام خارج كرده
و كلي��د ماش��ين و كليد اصلي آن ،از تابل��وي برق قطع گردد
(شکل 7ـ.)10

شكل 7ـ10ـ خارج كردن مته از سهنظام.
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چنانچــه به هر دليل ،عمليات ســرويس و نگهداري ناتمام
باقي ماند ،باید با نصب تابلويي روي ماشــين ،ديگران را آگاه
کرد (شکل 8ـ.)10

ُشــلي و ســفتي تسمه باید كنترل شــده و در صورت نیاز،
تسمه تعويض گردد (شکل 10ـ.)10

شكل 8ـ 10ـ تابلوی هشدار سرويسكاري.

شكل 10ـ10ـ کنترل تسمه ی ماشين.

5ـ10ـ اصول سرويس و نگهداري ماشين ُكمكن
متهاي
براي ســرويس و نگهداري ماشــين ُكمكن متهاي ،باید به
ترتيب زير عمل شود:

تمام قســمتهاي ماشــين ،بخصوص ريلها و كشــوها و
همچنين ميلهی مارپيچ را باید بهوســيلهی هواي فشــرده تميز
کرد تا گرد و غبار و خاك ارهی روي ماشين پاك شود.

كليد ماشــين باید خاموش ،و سپس كليد اصلي ماشين از
تابلو برق قطع شود.
حفاظ روي الكتروموتور باید برداشــته و با شيلنگ متصل
به كمپرســور باد ،روي الكتروموتور كام ً
ال تميز شــود (شکل
9ـ ،)10و سپس حفاظ سر جاي خود قرار گيرد.

شكل 11ـ 10ـ غبارگيري قطعات ماشين.

شكل 9ـ10ـ غبارگيري الكتروموتور.

با قلمموي آغشته به گازوييل ،باید داخل ريلها و كشوها
و هرجا كه روغن و خاك ارهی مخلوط باعث سختي حركت
شده است ،تميز شود (شکل 12ـ.)10
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شكل 14ـ10ـ كنترل پيچهاي دستگاه هدايت.

شكل 12ـ10ـ چرب کردن صفحات با روغن.

بهوسيلهی روغندان ،باید تمام قسمتها روغنكاري شده
(ش��کل 13ـ )10و صفحه را چند بار عقب و جلو کرد تا كام ً
ال
روان شود.

ـ قس��مت برق ماشين حساس ميباشد و انباشت غبار روي
اتصاالت برق ،ممكن اس��ت هنگام روش��ن و خاموش كردن
ايجاد جرقه و آتشسوزي کند؛ بنابراین باید هر از چندگاهي،
روي كليد برق نيز بهوس��يلهی هوای فشرده یا قلممو تميز شود
(شکل 15ـ.)10

شكل 13ـ10ـ روغنكاري محل ريلها.

شكل 15ـ10ـ گردگيري و تمیز کردن كليد برق.

ـ ُشل بودن پيچ ريلها و ساير قسمتهای صفحهی ماشین،
باعث لق ش��دن صفحات دس��تگاه هدايت ش��ده ،و بر دقت و
كيفيت كار ماشين تأثير منفي ميگذارد؛ بنابراین همهی پيچها
باید کنترل ش��وند (ش��کل 14ـ ،)10تا اگر پيچي ُشل است ،با
آچار سفت شود.

ـ پس از پایان كار ،باید مته را باز كرده و بعد از تميز كردن
و روغنكاري (ش��کل 16ـ ،)10آنرا داخل جعبهی متهها قرار
داد تا در صورت نياز دوباره ،دسترسي به آن آسان باشد.
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شكل 16ـ10ـ تميز كردن متههاي خارج شده از ماشين.

ـ امكان گم شدن قطعات و ابزارهای مرتبط با راهاندازي و
سرويس ماشين وجود دارد ،كه ميتواند فرآيند كار را متوقف
نمايد؛ بنابراین باید ســعي کرد ابزار و قطعاتي از ماشين را که
جداشدنی هســتند (مانند آچار سهنظام و غیره) ،در جاي قابل
دسترس و مطمئن قرار داد تا در لحظهی مورد نياز بتوان از آن
استفاده كرد (شکل 17ـ.)10

شكل 18ـ10ـ نحوهی پوشاندن ماشين از نفوذ گرد و غبار.

عمليات كارگاهي

تمرين سرويس ماشين كمكن متهاي
مواد و ابزار موردنياز

1ـ روغن

2ـ گريس
3ـ روغندان

4ـ گريسپمپ
5ـ هواي فشرده (كمپرسور هوا)
6ـ ماشين ُكمكن متهاي
7ـ عينك
شكل 17ـ 10ـ جعبهی نگهداري آچار سهنظام و...

ـ اگر قرار اســت مدتي از ماشين استفاده نشود ،بايد آنرا با
پوششي از جنس برزنت پوشاند (شکل 18ـ.)10

دستورالعمل

الف) برق ماشين را قطع كنيد.
ب) بهوســيلهی هواي فشــرده ،تمام قســمتهاي ماشــين
ُكمكــن را باد بگيريد تا گرد و غبار و خــاك اره از آن تميز
شود(شکل 19ـ.)10
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و) متهها را بهوس��يلهی پارچهی آغشته به روغن تميز كنيد
و در محلی مناسب قرار دهيد.

ز) تس��مهی ماش��ين را (در نوع ُكمكنی كه الكتروموتور
ثابت است) ،كنترل و ُشلي و سفتي آنرا تنظيم كنيد.

شكل 19ـ10ـ غبارگيري ماشين كُ مكني.

ح) قسمتهاي بدون رنگ را به گازوييل آغشته كنيد تا از
زنگ زدن آن جلوگيري ش��ود .اين كار را به ويژه در مواقعي
كه مدت زي��ادي با ماش��ين كار نداريد ،انجام دهيد (ش��کل
22ـ.)10

ج) قس��متهاي كش��ويي را كه صفحات و الكتروموتور
روي آنها حركت ميكند ،روغنكاري كنيد (شکل 20ـ.)10

شكل 20ـ 10ـ روغنكاري ريلها.

د) ميل��هی مارپيچ��ی كه صفح��ه را باال و پايي��ن ميبرد،
بهوس��يلهی گازوييل و قلممو شستشو داده و دوباره بهوسيلهی
روغندان ،روغنكاري كنيد.
هـ) پيچهاي ُش��ل شده را با آچار مناسب سفت كنيد تا از
لقي كشوها جلوگيري شود (شکل 21ـ.)10

شكل 21ـ 10ـ سفت كردن پيچهاي ُشل شده.

شكل 22ـ 10ـ تمیزکاری صفحهی دستگاه هدايت.
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آزمون پاياني 10
1ـ یک قسمت از محلهاي گريسخور و روغنخور ماشين ُكمكن متهاي را نام ببريد.
2ـ اندازهی طول تسمه انتقال نيرو چگونه بهدست ميآيد؟
3ـ آيا جنس چوب در انتخاب مته تأثير دارد؟

4ـ ُشل بودن تسمه ،چه اثري در كار ماشين ُكمكن دارد؟
الف) نیروی حداکثر منتقل نمیشود

ب) مته در كار ميايستد.

ج) سهنظام هنگام كار ميايستد.

د) مته ميشكند.

5ـ در شكل زير ،مته در حال سوختن است ،دليل آن چيست؟
الف) ُكند بودن مته

ج) ُشل بستهشدن مته

6ـ در شكل زير ،فرد مشغول چه كاري است؟

ب) سخت بودن چوب

د) ُشل بودن تسمه
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توانايي فرم دادن سادهی انواع چوب
با ماشين خراطي
واحد كار يازدهم
فراگير پس از آموزش اين واحد كار ،قادر خواهد بود:
انواع ماشين خراطي را نام ببرد.
قسمتهاي مختلف ماشين خراطي را شرح دهد.
كار قسمتهاي مختلف ماشين خراطي را شرح دهد.
سيستم انتقال نيرو را در ماشين خراطي توضيح دهد.
مغارهاي مخصوص خراطي را از هم تشخيص دهد.
كاربرد انواع مغار خراطي را توضيح دهد.
آچارهاي مخصوص ماشين خراطی را تشخيص دهد.
نحوهی َد َوران قطعه كار را توضيح دهد.
موارد ايمني ضمن كار با ماشین خراطي را رعايت كند.
ماشين خراطي را طبق اصول راهاندازي كند.
انواع چوب را با ماشين خراطي به طور ساده فرم دهد.
ابعاد مختلف را با كوليس اندازهگيري نمايد.
چوب خراطی شده را پرداخت كند.
انواع مغار را طبق اصول تيز كند.
اصول سرویس و نگهداری ماشین خراطی را رعایت کند.
ساعت آموزش
جمع
عملي
نظري
17
15
2
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پيش آزمون 11

1ـ آیا میدانید در شكل زير چه عملياتي در حال انجام شدن است؟

2ـ به چند روش میتوان به چوب فرم داد؟
3ـ به نظر شما ،فرم دادن به چوب ،با دست سادهتر است یا با ماشین خراطی؟
4ـ آیا میدانید كدام يك از چوبهاي زير براي فرمدهي دستی مناسب هستند؟
الف) بلوط

ب) سنجد

ج) سرخدار

د) توسكا

5ـ کدام یک از چوبهای زیر برای فرمدهی ماشینی مناسب هستند؟
الف) کاج

ب) گردو

ج) راش

د) صنوبر

6ـ چند نوع مغار میشناسید؟ نام ببرید.
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1ـ11ـ انواع ماشين خراطي و كاربرد آن
ی ماشين خراطي ،ميتوان چوب را گرد كرد و به
بهوسيله 
شکلهای مختلف فرم داد .ماشينهاي خراطي معموالً دو نوعند:
الف) ماشين خراطي ساده
ب) کپیتراش دستی

البته ماش��ينهاي پيش��رفتهی ديگري نيز وجود دارند ،كه
با برنامهنويس��ي كامپيوتري ،به ماش��ين فرمان داده میش��ود تا
عمليات خراط��ي به صورت كام ً
ال خ��ودكار و بدون دخالت
دست انجامشود (شکل 3ـ.)11

ج) ماشين خراطي اتوماتيك (كپيتراش).

در ن��وع اول ،كار ب��ا مغارهاي دس��تي مخصوص خراطي
انجام ميشود و ماشين ،تنها چوب را براي خراطي ميچرخاند
و عمليات فرمدهي دستي انجام ميگيرد (شکل 1ـ.)11

شكل 3ـ 11ـ ماشين خراطي تمام اتوماتیک

شكل 1ـ11ـ ماشين خراطي ساده.

در نوع دوم ،يك نمونه خراطي شده به عنوان مدل یا نمونه
به ماش��ين بسته ميش��ود و تیغه بهصورت دستی بر روی مدل
حرکت داده شده و قطعه کپی میشود.

2ـ11ـ قسمتهاي مختلف ماشين خراطي و
نحوهی عملكرد آنها
ماش��ين خراطي و قسمتهاي مختلف آن ،در شكل 4ـ11
نشان داده شده است:

در نوع سوم ،يك نمونه از چوب خراطي شده به ماشين بسته
ميشود و ماشین خود ،به طور خودكار يك يا چند قطعه را مانند
نمونه ميتراشد؛ و از اين رو «كپيتراش» ناميده ميشود (شکل
2ـ )11در اين نوع ماشين ،دستور یا فرماني كه براي اجراي عمل
كپيتراش به ماشين داده ميشود ،هم ميتواند دستي باشد و هم
اتوماتيك.

شكل 4ـ11ـ مشخصات ماشين کپیتراش ساده.

1ـ2ـ11ـ بدنه

شكل 2ـ 11ـ ماشين خراطي نيمه اتوماتيك.

بدنه ،به صورت دو پايه كه بهوس��يلهی ي��ك يا دو قيد به
يكديگر متصلند ،س��اخته ميشود؛ كه ميتواند از جنس چدن
يا ورق ضخيم باشد.
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2ـ2ـ11ـ الكتروموتور

4ـ2ـ11ـ كليد قطع و وصل

ماشينهای خراطي ،داراي الكتروموتور سه فاز میباشند و
به دليل استفاده از الكتروموتورهاي سهفاز با قدرت نسبتاً كم،
ÊYy¾ÌZ»Z][ÂqYÂ¿YÕ
Ã
{Z½{Y{¹§ÊËZ¿YÂeºÅ{ZËZ¯|uYÁ

وصل معمولي
اگرچه با الكتروموتورهاي تك فاز نيز ميتوانند كاربرد داشته براي راهاندازي ماشين خراطي ،از كليدهاي قطع و
باش��ند ،ولي در اثر فشار
¶ÁÁ«|Ì¸¯///زی به كليدهاي ستاره مثلث نيست.
زياد در هنگام كار ،ميايستند و انجام اس��تفاده ميشود؛ یعنی نيا
ÂeÂ»Áf°·Y///
خراطي
كار س��نگين با آنها غير ممكن است؛ به زبان سادهتر،
»Á|ÀZ]Ö»Z§Ä//ÂeÂ»Áf°·YÉYY{,ÊYyÕZÅ¾Ì//Z
],º¯0Zf^¿c|«Z]Z§ÄÉZÅÂeÂ»Áf°·YYÃ{Z¨fY¶Ì·{Ä
5ـ2ـ11ـ سه نظام
)11-5
اجراÊنيست(.شکل
چوبهاي با قطر زياد با آنها قابل
Äf//Y{{]Z¯|À¿YÂe
»Ì¿Z§®eÉZÅÂeÂ»Áf°·YZ//]Äq³Y
]Ê·Â¼ »¶ÁÁ«ÉZÅ|Ì¸¯Y,ÊYy¾ÌZ»ÉY|¿YÃYÉY
]¹Zn¿YÁ|Àf//ËYÊ»,Z¯¹Z´ÀÅ{{ZËZ//§iY{Ê·Á,|À//Z
س��اخته ش��دهاند كه
ماش��ينهاي خراطي ،طوري
بعضي از
dÌ¿h¸j»/ÃZfÉZÅ|Ì¸¯Ä]Õ
ZÌ¿ÖÀ Ë-{Â
Ê»Ã{Z¨fY
¯ÊYy,eÃ{Z//½Z]Ä]-d//Y¾°¼»Ì£ZÆ¿MZ]¾Ì´À//Z
ميتوان روي آن يك س��هنظام ،شبيه سهنظامهاي ماشين تراش
 ¶° dÌ¿YmY¶]Z«ZÆ¿MZ]{ZË«Z]ÉZÅ[Âq
كارهاي خاص بتوان از آن استفاده نمود؛ و چوب
نصب کرد تا در
¹Z¿Ä///
(شکل 7ـ.)11
نیز ميتواند به طريقي خاص ،داخل آن قرار گيرد
] Ä¯|¿YÃ|//ÄfyZ//ÉÂ,ÊYyÉZÅ¾Ì//Z»YÊ//
شكل 5ـ11ـ الكتروموتور سهفاز یک ماشین خراطی.

3ـ2ـ11ـ پوليهاي تبديل دور

»Ye¾ÌZ»ÉZÅ¹Z¿Ä//ÄÌ^,¹Z¿Ä//®Ë½MÉÁ½YÂeÊ
¿[ÂqÁ-{Â¼¿Ã{Z¨f//Y½MYZyÉZÅZ¯{Z//e{¯\//
¿/¶°{Ì³Y«½M¶yY{,ZyÊ¬ËÄ]|¿YÂeÊ»Ì

ÖYy¾ÌZ»®ËZ§ÄÂeÂ»Áf°·Y//¶°

باتوجه به اينك��ه چوبهايي با قطره��اي مختلف خراطی
Á{¶Ë|^eÉZÅ
Ê·Âa///
ماشين خراطي نیز نسبت به قطر
اس��ت که دور
میشوند ،الزم
ÖYy¦//¸fz»ÉZÅ«Z//]ÊËZÅباشد،
باید :هرچه قطر چوب بيش��تر
چوب تنظيم ش��ود؛ یعنی
][ÂqÄ//°ÀËYÄ]Ä//mÂeZ
«Ä]d^¿Ì¿ÊYy¾Ì//Z»Á{Ä¯d//Y¹Ó,|¿Â//
»
تعدادÖدور كمتر باشد و برعکس.
{Y| e,|Z]fÌ][Âq«ÄqÅ|ËZ]ÖÀ Ë-{ÂºÌÀe[Âq

شكل 7ـ11ـ سهنظام.
¹Z¿Ä//¶°

{°]Á|Z]f¼¯Áههاي پلهاي يا پوليهاي تبديل دور،
اس��تفاده از چرخ تسم
6ـ2ـ11ـ مرغك چهار نيش
,Á{¶Ë|^eÉZ//Åداراي
اينÊپوليها اغلب
به همين منظور است (ش��كل 6ـ.)11
·ÂaZËÉYÄ¸aÉZÅÄ¼//ewqYÃ{Z¨f//Y
ماش��ين
مختلف را براي
چهار پله ب��وده و درنتيجه چهار
 Ì¿ZÆq®£»///طرف چپ ماش��ين خراطي (طرف
مرغك چهار نيش ،در
ÉYY{\¸£YZ//Å
دورÊ·Âa¾ËY
]/¶°//d//YÂÀ»¾Ì¼ÅÄ
¾Ì»Pe¾Ì//Z»ÉY]Y¦¸fz»Á{ZÆqÄnÌf¿{ÁÃ{Â]Ä¸aZÆq
تأمي��ن ميكنند ،پس ميتوان چوبهاي با قطرهای
مختلف را الكتروموتور) قرار دارد ،که در يك س��ر چوب فرو رفته ،آنرا
»¥ÊYy¾Ì//Z»`q¥{,//Ì¿ZÆq®//£
ÊYyY¦¸fz»ÕZÅ«Z//]ÉZÅ
[Âq½YÂe
¯Ê»a,|ÀÀ
»Ê
یکی از چرخ تسمهها به
پرداخت نمود.
خراطي و
(شکل 8ـ.)11
الکتروموتور ميگرداند ،و مانع از هرز گردي چوب ميشود
Y¿M,Äf§Á//§[Âq//®Ë{Ä¯,{Y{Y«Â//eÂ»Áf°·Y
¶f»ÂeÂ»Áf°·YÄ//]ZÅÄ¼//ewqYÖ°Ë {Â¼¿dyY{aÁ
متصل است ،و دیگری که به صورت مخالف آن قرار
/¶°{Â
Ê»[ÂqÉ{³ÅY¿Z»Á,|¿Y{³
جای چهارنیش،
های خراطی ،به
گرفته Ê» ،توجه :برخی از ماش��ین
ÕZÆf¿YÄ],Äf§³Y«½M¦·Zz»cÂÄ]Ä¯Õ´Ë{Á,d//Y
ترÄ:بزرگترين پلهی
س��اده
عبارت
انتهای س��هنظام؛ به
Ä/mÂe
]Ä,Ì¿ZÆqÕZmÄ],ÖYyÕZÅ¾ÌZ»YÖy
¸a¾Ëe
±]e
¿Ã{ZcZ^Ä]-¹Z
به Ä//
نیش دارند.
,ÂeÂ»Áf°·YÊ·ÂaÕپولي سه
نظام قرار گرفته است |¿Y{Ì¿ .
¿dYÄf§³Y«¹Z
ÄÊ·Âa¾Ëe
الكتروموتور®،
»¬qÂ¯¶]Z
كترين پولي سه
مقابل كوچ

ÃÁ{¶Ë|^eÊ·Âa//¶°

شكل 6ـ11ـ پولي تبديل دوره.

Ì¿ZÆq®£»//¶°

شكل 8ـ11ـ مرغک چهارنیش.
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ماشینهای سیار و ثابت صنایع چوب

»[ÂqËZÀd]ZiÁZÌÕZÅ¾¾ÌZ
»ÌZ
[ÂqËZÀd]ZiÁZÌÕZÅ

½M¾»ZÁÄËZa,®£»///
½M¾»ZÁÄËZa,®£»///
ضامن آن
7ـ2ـ11ـ مرغك ،پايه و
»^Ë¬eÁÄf§³Y«ÊYy¾Ì//Z»d//Y¥{®£
»0Z0Z^Ë¬eÁÄf§³Y«ÊYy¾Ì//Z»d//Y¥{®£
تقريباً
مرغك در طرف راست ماشين خراطي قرار گرفته و
»Ì¿ZÆq|//À¿Z»®£
d//Y¶°//
Áz»Õ//
{ÉYY
d//Y¶°//
ÊÊÁz»Õ//
{3 3 ÉYY
»Ì¿ZÆq|//À¿Z»®£نيش
اس��ت .مرغک مانند چهار
مخروطيشكل
داراي َس��ری
{ÂyÉ{ÂyÄ]Z»Y-{Á
¼¶¯{»Á§[Âq´Ë{//{ÁÃ
¼¶¯{ÖÖ»Á§[Âq´Ë{//{ÁÃ
{ÂyÉ{ÂyÄ]Z»Y-{Áخود
فرو میرود؛ اما به خودي
عمل کرده و در سر ديگر چوب
,|º°v»ÁÄf]¾ÌZ»Ä]Ê]ÂqÄ¯Ê»Z´ÀÅÁÄf//Y|¿Êf¯u
,|º°v»ÁÄf]¾ÌZ»Ä]Ê]ÂqÄ¯Ê»Z´ÀÅÁÄf//Y|¿Êf¯u
محكم
حركتي نداش��ته و هنگامي كه چوبي به ماش��ین بسته و
»¬f//»ÕYÄÄËZaÕÁ®£
ËZaÕÁ®£»|yq
]»//Ì¿ZÆq//yqZ
¬f//»ÕY
]ÊÊ»//Ì¿ZÆq//yqZ
مرغ��ک روی پایهای
 |yqميچرخد.
چهار نيش
ش��د ،با چرخش
0 »Z¯Ö¨¯Ä¯d//Y
0Ô
Ö¸¬Ì¶ËÕÁ|¿YÂeÖÖ»ÁÄfY{Ö¸¬Ì
»ÁÄfY{Ö¸¬Ì
»Z¯Ö¨¯Ä¯d//Y
Ö¸¬Ì¶ËÕÁ|¿YÂe
Ôکفی کام ً
ال صیقلی داشته و میتواند روی ریل
مستقر است که
,dÌ¸]Z«¾ËYÄ]ÄmÂeZ]|Z]ÄfY{ÖËÂ¯d¯u,¾ÌZ»Õ
]|¿|Z]ÄfY{ÖËÂ¯d¯u,¾ÌZ»ÕÄÄ
]|¿
],dÌ¸]Z«¾ËYÄ]ÄmÂeZ
صیقلی بدنهی ماشین ،حرکت کشویی داشته باشد .با توجه به
Ö¸¬Ì¶ËÄ¯ÖËZmZecÁZ¨f»ÕZÅµµÂZ]ÖËZÅ
[ÂZ]ÖËZÅ
[Âq½YÂe
»»Âq½YÂeÖÖ
Ö¸¬Ì¶ËÄ¯ÖËZmZecÁZ¨f»ÕZÅ
این قابلیت ،میتوان چوبهایی با طولهای متفاوت (تا جایی
/¶°{Â¼¿ÖYyY|Å|]ÃZmY
/¶°{Â¼¿ÖYyY|Å|]ÃZmY
ک��ه ریل صیقلی اجازه بدهد) را خراطی نمود (ش��کل 9ـ.)11

ÖÁz»Ì¿®£»//¶°
ÖÁz»Ì¿®£»//¶°

شكل 9ـ11ـ مرغك نیش مخروطی.

پش��ت
]ÄÄ°¸§ZË½Z//»§½|¿ZyqZفلکهی کوچکی که
توجه :1با چرخاندن فرمان یا
d//aÄ¯Ö°qÂ¯Õ
]°¸§ZË½Z//»§½|¿ZyqZ
Ä/mÂe
d//aÄ¯Ö°qÂ¯Õ
Ä/mÂe
چهارنیش
 Öمیتوان چوبی را که بین مرغک و
دارد،
مرغک قرار
Ì¿ZÆqÁ®£»¾Ì]Ä¯YÖ]Âq½YÂe
»Ö»,{Y{Y«®//£
»»,{Y{Y«®//£
Ì¿ZÆqÁ®£»¾Ì]Ä¯YÖ]Âq½YÂe
Ôکام ً
شده0 ،
محکم نمود.
ال
بسته
0Ô
»{Â¼¿º°v
]»Z¯,Ã|Äf
»{Â¼¿º°v
]»Z¯,Ã|Äf

ÃZeÂ¯cZ «ÕY],Z¤»®qÂ¯ÃZ³ÄÌ°e//¶°

ÃZeÂ¯cZ
«ÕY],Z¤»®qÂ¯ÃZ³
کوتاه.
قطعات
Ì°e//¶°هÄگاه کوچک مغار ،برای
شكل 10ـ11ـ تكي

9ـ2ـ11ـ سيستم انتقال نيرو
ÁÌ¿µZ¬f¿YºfÌ///
ÁÌ¿µZ¬f¿YºfÌ///

انتقال نيرو در ماشین خراطی ،توسط پوليهاي چند پلهاي

ÁÉYÄÄ¸a|ÀqÉZÅ
¸a|ÀqÉZÅÊÊ·ÂaÂe,ÖYy¾Ì//Z»{ÁÌ¿µZ¬f¿Y
·ÂaÂe,ÖYy¾Ì//Z»{ÁÌ¿µZ¬f¿Y
ÁÉY
گيرد.
صورت مي
و تسمه
{Ì³ÊÊ»cÂÄ¼e
»cÂÄ¼e
{Ì³
توجه :اگرانتقال نيرو به صورت مستقيم و بدون واسطه
ÄmÂe
Ä//YÁ½Á|]ÁºÌ¬f//»cÂÄ]ÁÌ¿µZ¬f¿Y³Y
ÄmÂe
Ä//YÁ½Á|]ÁºÌ¬f//»cÂÄ]ÁÌ¿µZ¬f¿Y³Y
دور
تعداد
به
توجه
با
را
چوب
از
مشخصی
قطر
فقط
باش��د،
]Á{{Y| eÄ]ÄmÂeZ],Y[ÂqYÖz//»«¬§,|//Z
]eÄ]ÄmÂeZ],Y[ÂqYÖz//»«¬§,|//Z
|Á{{Y
نمود.
»ÂeÂ»Áf°·YمÊÊيتوان خراطي
الكتروموتور
{Â¼¿ÊYy½YÂe
»ÂeÂ»Áf°·Y
{Â¼¿ÊYy½YÂe

mÕی جعبه
mÕه
وسيل
¸ÌÁه
نيرو ب
ماش��ينهاي خراطي ،انتقال
{]بعضي
در
^Ã|¿{Ä
]ÁÌ¿µZ¬f¿Y,ÊYyÉZÅ
ÌZ»Ê
{]
^Ã|¿{Ä
ÄÄ¸ÌÁ
ÄÄ]ÁÌ¿µZ¬f¿Y,ÊYyÉZÅ
¾¾ÌZ»Ê
صورت ،تعداد دور
انجام ميگيرد كه در اين
دنده (گيربكس)
|ÅÕY]Á{{Y
e,cÂ¾ËY{Ä¯{Ì³
»¹Zn¿Y°]Ì³
|ÅÕY]Á{{Y
e,cÂ¾ËY{Ä¯{Ì³
ÊÊ»¹Zn¿Y°]Ì³
تنظيم است.
قطرÄÄچوبی ،بهراحتي قابل
برای هر
dYºÌÀe¶]Z«ÊfuY
«],Ö]Âq
dYºÌÀe¶]Z«ÊfuY
«],Ö]Âq

ÄmÂe
Yz»Á{®ËÄ¸aÅ,ÉY
¸a|ÀqÉZÅ
{·Âa
Ä¸a|ÀqÉZÅپلÄهاي ،هر پله يك دور مشخص
پولÊÊيهاي چند
توجه :در
ÄmÂe
Yz»Á{®ËÄ¸aÅ,ÉY
{·Âa
¯/¶°|À
]»{ZnËY[Âq«Ä]ÄmÂeZ
¯/¶°|À
]ÊÊ»{ZnËY[Âq«Ä]ÄmÂeZ
11ـ.)11
ایجاد ميكند (شکل
را باتوجه به قطر چوب

Ä/mÂe
Á®£»¾//Ì][Âq¶»Z¯½|//º°v»Y//a
مرغک و
توجه :2پس از محکم ش��دن کام��ل چوب بین
Ä/mÂe
Á®£»¾//Ì][Âq¶»Z¯½|//º°v»Y//a
¹Z´ÀÅ{[ÂqZed//]Y®£»ZÀ¯¾»Z|ËZ],//Ì¿ZÆq
¹Z´ÀÅ{[ÂqZed//]Y®£»ZÀ¯¾»Z|ËZ],//Ì¿ZÆq
هنگام
چهارنیش ،باید ضامن کنار مرغک را بست تا چوب در
¶¿{Â
¯,Z
¯4 4 ,Z
¶¿{Âنشود.
ل
کارُ ،ش

8ـ2ـ11ـ تكيهگاه مغار و متعلقات آن
½McZ¬¸ f»ÁZ¤»ÃZ³
f»ÁZ¤»ÃZ³ÄÄÌ°e///
Ì°e///
¸¬½McZ

روي ماش��ين خراطي ،تكيهگاهي براي مغار درنظر گرفته
Ã|Äf§³¿{Z¤»ÉY]ÊÅZ³ÄÄÌ°e,ÊYy¾ÌZ»ÉÁ
Ì°e,ÊYy¾ÌZ»ÉÁ
Ã|Äf§³¿{Z¤»ÉY]ÊÅZ³
شده که از نظر ارتفاع ،قابل تنظيم بوده و درون يك پايه قرار
¯{Ì³ÖÖ»Y«ÄËZa®Ë½Á{ÁÃ{Â]ºÌÀe¶]Z«,Z¨eY¿YÄ
¯»Y«ÄËZa®Ë½Á{ÁÃ{Â]ºÌÀe¶]Z«,Z¨eY¿YÄ
{Ì³
میگیرد .این پایه ،روي ريل ،قابليت حركت به چپ و راست
{ÂyÁÄfY{dYÁ`qÄ]d¯udÌ¸]Z«,¶ËÉÁ,ÄËZa¾ËY
{ÂyÁÄfY{dYÁ`qÄ]d¯udÌ¸]Z«,¶ËÉÁ,ÄËZa¾ËY
دارد .در
¾ چرخش
قابلي��ت
 ÄÌ°eداش��ته و خود تكي��هگاه درون
,ÊYyÉZÅ
پايه{»ÌZ
{Y{yqdÌ¸]Z«ÄËZa½Á{ÃZ³
,ÊYyÉZÅ
{»¾ÌZ
{Y{yqdÌ¸]Z«ÄËZa½Á{ÃZ³
ÄÌ°e
ماش��ينهاي خراطي ،معموالً
مختلف
هاي
ه
انداز
با
گاه
ه
تكي
دو
¼Ì°eÁ{0Ó0ÓÂ//
»» ¼Â//
[ÂqÊYyÉY]¦//¸fz»ÉZÅÃÃY|¿YZ]ÃZ³
{Y|¿YZ]ÃZ³ÄÄÌ°eÁ
[ÂqÊYyÉY]¦//¸fz»ÉZÅ
{Â»[ÂqµÂd^//¿Ä]Ä¯{Y{{ÂmÁcÁZ¨f»ÉZÅکه به
دارد
وجود
متفاوت)
ه��اي
ل
طو
با
چوب
خراطي
(براي
]{Â»[ÂqµÂd^//¿Ä]Ä¯{Y{{ÂmÁcÁZ¨f»ÉZÅµµÂZ//
]ÂZ//
{Ì³پايه،
ÖÖ»Y«Ã{Z¨fY{Â»,ÄËZa¶yY{¾f§³ZmYa,ÊYyداخل
گرفتن
نسبت طول چوب مورد خراطي ،پس از جا
{Ì³
»Y«Ã{Z¨fY{Â»,ÄËZa¶yY{¾f§³ZmYa,ÊYy
استفاده قرار میگیرد (شکل 10ـ.)11
مورد
/¶°
/¶°

ÕYÄÄ¸aÖ·ÂaÂeÁ{ÌÌ¤eÁÁÌ¿µZ¬f¿Y//¶°
¸aÖ·ÂaÂeÁ{ÌÌ¤eÁÁÌ¿µZ¬f¿Y//¶°
ÕY

شكل 11ـ11ـ انتقال نيرو و تغيير دور توسط پولی پلهای.

3ـ11ـمغارهايمخصوصخراطيوكاربردآنها
ZÆ¿M{]Z¯ÁÊYyÂz»ÉZÅZ¤»//
ZÆ¿M{]Z¯ÁÊYyÂz»ÉZÅZ¤»//
اين مغارها با مغارهاي معمولي از دو نظر متفاوتند:

|ÀeÁZ¨f»¿Á{YÊ·Â¼ »ÉZÅZ¤»Z]ZÅZ¤»¾ËY
»ÉZÅZ¤»Z]ZÅZ¤»¾ËY
¼|ÀeÁZ¨f»¿Á{YÊ·Â
1ـ طول دستهی مغارهاي خراطي بلندتر است ،تا بتوان آنها
YZÆ¿M½YÂf]Ze,dYe|À¸]ÊYyÉZÅZ¤»Õ
f{µÂ/
YZÆ¿M½YÂf]Ze,dYe|À¸]ÊYyÉZÅZ¤»Õ
ÄÄf{µÂ/
گرفته و عمل اهرم كردن با توجه به بلندتر بودن
را با دو دست
]µÂ½{Â]e|À¸]Ä]ÄmÂeZ]½{¯¹ÅY¶¼ÁÄf§³d{Á{Z
]µÂ½{Â]e|À¸]Ä]ÄmÂeZ]½{¯¹ÅY¶¼ÁÄf§³d{Á{Z
طول دسته ،بهتر انجام گیرد.
{{Ì³¹Zn¿YfÆ],Äf
{{Ì³¹Zn¿YfÆ],Äf

ÊYy¾ÌZ»Z][ÂqYÂ¿YÕÃ{Z½{Y{¹§ÊËZ¿YÂeºÅ{ZËZ¯|uYÁ
واحد کار یازدهم :توانايي فرم دادن سادهی انواع چوب با ماشين خراطي

ÉZÅZ¤»Z],Z¤»Â//¿½{¯ÌeZËÄ¿|]¿YÄ¤Ìe¹//§/
» ¼ÖÀÌ »Áz»ÕÄ¨ÌÁ,Z¤»Å«YÁ{-{Y{cÁZ¨eÊ·Â
2ـ فرم تيغه از نظر بدنه يا تيز كردن نوك مغار ،با مغارهاي
{/¶°{Y
معمول��ي تفاوت دارد؛ در واقع هر مغار ،وظيفهی مش��خص و
معينی دارد (شکل 12ـ.)11

ZÅZ¤»Â¿cÁZ¨f»ÕZÅ¹§//¶°

شكل 12ـ11ـ فرمهای متفاوت نوک مغارها.

[Â»ÉZÅZ¤»///
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{{Â¿Á{¾//ËY |¿{ÂmÂ»d//ze[Â»Á[Â//»Â//¿Á
2ـ3ـ11ـ مغارهاي مورب
»Ìe¿Y¬§ÁÃ{Â//]¶°//®ËÄ¿|]¹§¿Y,[Â»Z//¤
در دو ن��وع مورب و مورب تخ��ت موجودند .اين دو نوع
¯{½»|À¿Z»Á¥®ËY,½Mdze[Â»Â¿ÖÀ Ë-|ÀeÁZ¨f
مغار مورب ،از نظر فرم بدنه يك شكل بوده و فقط از نظر تيز
»Á¥ZÉY]Á[Â»Z]Äf^·Y{Â//Ö»ÌeÊ·Â¼ »ÉZÅZ¤
كردن متفاوتند؛ یعنی نوع م��ورب تخت آن ،از يك طرف و
»{ÁÊ»Z¯Ä]ZÌ¿cÂ{[Âq{ÊËZÅd¼«½{¯t
مانند مغارهاي معمولي تيز میشود (البته با سر مورب) و براي
ÉY],{ÂÊ»Ìe¥Á{YÄ¯,[Â»Â¿Á /¶°//
صاف و مسطح كردن قس��متهايي در چوب در صورت نياز
Ã{]Z¯Ä]ZÅd¼//«Ê ]½{Y{¹§¾ÌÀr¼ÅÁ½{//¯¥Z
به كار ميرود (ش��كل 14ـ .)11و نوع مورب ،كه از دو طرف
»0 j»{ÂÊ
 [|v»ÉZÅ Â«{Ô
تيز ميش��ود ،براي صاف كردن و همچنين ف��رم دادن بعضي
¶¼ f»dzeÉZÅ
½ZÅÂ//Y,Ê¼Ë|«½YZ¯{Zf//YYÊ
قسمتها ]به كار برده ميشود (مث ً
محدب).
ال در قوسهاي
¹Z¼eÉY],Z¤»®Ë¾Ì¼ÅYÖÀ Ë-|¿ZÖ»ÃZ¯Ä¼ÅZ¤»®Ë
بعضي از استادكاران قديمي ،از سوهانهاي تخت مستعمل
¯|¿Y|¿´Ë{ÕZÅZ¤»Ä]ÉZÌ¿ÁÃ{¯Ã{Z¨fYÊYyÉZÅZ
یک مغار همه کاره میسازند؛ یعنی از همين يك مغار ،براي تمام
كارهاي خراطي استفاده کرده و نيازي به مغارهای دیگر ندارند.

{¯ºÌ¬eËYÂ¿YÄ]½YÂe
»»,¹§¿YYZÅZ¤
کرد:
Öیتوان به انواع زیر تقسیم
فرم ،م
مغارها را از نظر

ÊËÂ¸³ÉZÅZ¤»///
گلويي
1ـ3ـ11ـ مغارهاي

{ÂmÂ»¿Y¾ÆaÁÂf»,®ËZ]Õ
{ÃY|¿YÄ
اندازهی باريك ،متوس��ط و په��ن (از نظر عرض)
در س��ه
شودÕ،
Ä¿|]¹§,{Â
Ê
]»Ã|ÅZ»/¶°//{Ä¯Â¿Z¼ÅÁÃ{Â
موجود بوده و همانطور كه در شكل 12ـ 11مشاهده مي
[Â»sÂ½{¯¥ZÁÉÌ³kÂ»ÉY][Â»Z¤»//¶°
يكسانÊÀ
]Ë-|Z
¿»½Z°ËÌ¿½MZe{ÁÃ{Â]{´¼Ì
^Ë¬e½M
شكل 14ـ11ـ مغار مورب براي موجگيري و صاف كردن سطوح
آنÊنیز
بدن0Zهی آن تقريباً نيمگرد بوده و در سرتاس��ر
فرم
مورب.
0
¿{,Z¤»¾ËY¾ÆaÂ//
{d//YÃËY
º
]Ì¿¶°//Ä
Z
»¬^Ë¬e½M
ميباش��د؛ يعني مقطع آن تقريباً به ش��كل نيمدايره است .نوع
{³ºÌ¿Z¤»///
½YÂe
خراطيÄ¸ÌÁ
Ä]ÖÀ Ë-{Y{{]Z¯ÊYyÕ
3ـ3ـ11ـ مغار نیم گرد
Ê»,½MÕیعنی
كاربرد دارد؛
Ä¸u»¾Ì·ÁYمغار ،در اولين مرحل��هی
پهن اين
Á//Âf»Â¿Á-{¯{³YÊ
¸|ÀqZË]»¬»Z][Â//q
]ÉY]Á{Âقسمت
شودÊو براي بعضي
اين مغار ،يك طرفه تيز مي
بهوس��يلهی آن ،ميتوان چوب با مقطع مرب��ع يا چندضلعي را
هاييÄ¯ÊËZÅd
¼«Ê
»ÌeÄ§®Ë,Z¤»¾ËY
]¼«½{Y{¹§ÉY],Z¤»¾ËY®ËZ
مقعر) كاربرد دارد؛ از نظر
]Â«{ÂÃ{Y{¹§|ËZسهاي
 Ã{Z¨fY¶]Z«,¦¸fz»ÉZÅكه بايد فرم داده ش��ود (قو
باريكdاي��ن مغار ،براي فرم دادن
گرد كرد؛ و نوع متوس��ط و
¯ÄÌ^¹§¿Y-{Y{{]Z
¬»ÉZÅ
/¶°dY
فرم شبيه مغارهاي مورب است ولي سر آن به صورت گرد تيز
مختلف ،قابل استفاده است (شکل 13ـ.)11
قسمتهاي
»{ÂÊ»Ìe{³cÂÄ]½M//Ê·Ád//Y[Â»ÉZÅZ¤
15ـ.)11
(شکل
شود
ي
م
/¶°

½MZ]Z¯Õ
Âv¿ÁÖËÂ¸³{´¼Ì¿Z¤»//¶°
آن.
نحوÃهی كار با
شكل 13ـ11ـ مغار نيمگرد گلویی و

شكل 15ـ11ـ مغار نیمگرد ،برای موجگيري و صاف كردن سطوح.
sÂ½{¯¥ZÁÉÌ³kÂ»ÕY],{³ºÌ¿Z¤»//¶°
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4ـ3ـ11ـ مغار نيزهاي
اي��ن نوع مغار ،ب��ه صورتي كه در ش��كل 16ـ 11مالحظه
ميش��ود ،فرم تنهی س��ادهاي داش��ته اما سر آن ش��بيه نيزه تيز
ميباش��د ،که براي برش و تقس��يمبندي چوب در حال كار از
آن استفاده ميشود .در ضمن براي ايجاد اختالف سطح و پله
روي چوب نیز بهكار ميرود.

شكل 16ـ11ـ مغار نیزهای یا قطعكن؛ برش عرضي.

5ـ3ـ11ـ مغارهای داخلی
مغارهای دیگری نيز وجود دارد (ش��كل 17ـ )11كه براي
تراش��يدن داخ��ل قطعات ق��وسدار (مانند ظ��روف مختلف)
استفاده ميشود.

6ـ3ـ11ـ مغار (تیغه)های مخصوص

در ماش��ينهاي اتوماتي��ك (كپيتراش) به ج��اي مغار ،از
تيغههاي مخصوص استفاده ميشود.

4ـ11ـ آچارهاي مخصوص ماشين خراطي
ماش��ينهای خراطي ،معموالً داراي چند آچار به شرح زير
میباشند:
الف) آچار مخصوص سهنظام :اين آچار ،مشابه آچار سه
نظامهايي است كه در سهنظام ماشينهاي تراش بهکار میروند
(شکل 18ـ.)11

شكل 18ـ11ـ سهنظام وآچار مربوطه.

ب) آچار آلن :براي پیچهایی که قسمت آچارخورشان،
حفرهی شش گوش دارند ،يك سري كامل آچار آلن در
اندازههاي مختلف موردنياز است.
ج) آچار مخصوص باز كردن واشر :براي باز كردن
واشرهاي مخصوص و تعويض برخي قطعات ،از این آچارها
استفاده میشود.

5ـ11ـ نحوهی دَ َوران قطعه كار و كنترل آن
جهت َد َوران قطعه كار ،بايد به طرف شخصي كه با ماشين
كار ميكن��د باش��د؛ يعني اگر از طرف چپ ماش��ين به مقطع
چوب نگاه شود ،جهت چرخش ،باید موافق جهت عقربههاي
ساعت باشد.
اگ��ر پس از روش��ن ش��دن ماش��ين ،قطع��ه كار برعكس
ميچرخی��د ،نبايد با آن كار كرد ،بلک��ه باید به رفع این عیب
اقدام نم��ود .در الكتروموتور س��ه فاز ،با جابج��ا كردن محل
اتصال دو فاز ،جهت َد َوران برعکس میشود؛ بنابراین با انجام
این کار مشكل برطرف خواهد شد.

شكل 17ـ11ـ مغارهاي مخصوص سطوح مقعر و فضاهاي داخلي.

توجه :1انجام کارهای الکتریکی ،بايد بهوس��يلهی افراد
متخصص صورت گيرد.

واحد کار یازدهم :توانايي فرم دادن سادهی انواع چوب با ماشين خراطي

توجه :2براي انجام هر كاري از قبيل محكم كردن چوب،
اندازه زدن و  ...ابتدا بايد ماش��ين خاموش ش��ود ،سپس كار
موردنظر انجام گيرد.

براي جلوگيري از برخورد چوب با تكيهگاه مغار ،فاصلهی
مناسب تنظيم شود (در حدود  3میلیمتر).

تكي��هگاه مغار را باید از نظر ارتفاع ،تنظيم کرد تا آمادهی
ÊYy¾ÌZ»Z][ÂqYÂ¿YÕÃ{Z½{Y{¹§ÊËZ¿YÂeºÅ{ZËZ¯|uYÁ
نکتهی حائ��ز اهميت ،تنظیم دور مناس��ب ،باتوجه به قطر كار باشد.

چوب اس��ت .به زبان س��اده تر :هرچه قطر چوب بيشتر باشد،
ÕÄ¸Z§,Z¤»ÃZ³
ÄÌ°eZ][Âq{Ây]YÉÌ³Â¸mÉY//]/
,[Âq½{¯º°v»¶Ì^«YÉZ¯Å¹Zn¿YÉY]Ä/mÂe
مغارهاي
ب��ه كار بودن
از تيز ب��ودن و به طور كلي آماده
نس��بت كمتر باشد (چنانچه قطر چوب
بايد تعداد دور به همان
Á½{ÃY|¿Y
» {ÂºÌÀe\ZÀش��د .از به كار بردن مغارهاي با دس��تهی
 Z¯b//,{Â//Â»Zy¾Ì//Z»|ËZ]Y|f]Yخراطي بايد مطمئن
»{Ì³¹Zn¿Y¿{Â
ÕÃ{Z»MZe{¯ºÌÀe,Z//¨eY¿Y|ËZ]YZ¤»ÃZ³
Ä//Ì°e/
شكسته خودداري شود (شکل 20ـ.)11
زياد و دور آن هم بيش از اندازه زیاد باشد ،لرزش ماشين زياد تركدار و
¯|Z]Z
[Âq«Ä]ÄmÂeZ],\ZÀ»Á{ºÌÀe,dÌ¼ÅYWZuÕ
¿Äf°چوب وجود خواهد داشت)؛ و برعكس،
ش��ده و خطر پرتاب
|{Y
]e|ËZ],|Z]fÌ][Âq«ÄqÅeÃ{Z//½Z]Ä
d//Y
ÉZÅZ¤»½{Â//]Z¯Ä]Ã{Z»MÊ//¸¯ÂÄ]Á½{Â//]//ÌeY/
هرچه قطر چوب کمتر باش��د ،باید تعداد دور ،به همان نسبت
{Á{Á{ZË[Âq«Är¿ZÀq|//Z]f¼¯d^//¿½Z¼ÅÄ]Á
ÕÄf//{Z]ÉZÅZ¤»½{]Z¯Ä//]Y |//¾X¼»|ËZ]Ê//Yy
زیاد باشد (چنانچه قطر چوب کم و دور آن هم بیش از اندازه
yÁÃ|{ZË¾ÌZ»·,|//Z]{ZËÃY|¿YYÌ]ºÅ½M
/¶°{ÂÉY{{ÂyÄf°ÁY{e
[Âq«ÄqÅ,°]Á-dY{|ÅYÂy{ÂmÁ[Âq[Zea
کم باش��د ،از شدت نفوذ مغار در چوب كاسته شده و سرعت
¯¼Är¿ZÀq|Z]{ZËd^//¿½Z¼ÅÄ],Á{{Y| e|ËZ],|//Z]f
پيشروي كار كاهش مييابد)؛ بنابراين براي استفادهی بهينه از
«c|//Y,|//Z]º¯ÃY|¿YYÌ]ºÅ½MÁ{Áº¯[Âq
وقت و انرژي ،بايد این مورد را مد نظر داشت.
¿¨ÅZ¯Z¯ÉÁÌad//ÁÃ|Äf//Z¯[Âq{Z¤»}Â

6ـ11ـ

»¾ËY|ËZ],É¿YÁd«ÁYÄÀÌÆ]ÕÃ{Z¨f//YÉY]¾ËY]ZÀ]-|]ZËÊ
ايمني ،ضمن خراطي
اصول نكات
»dY{¿|»Y{Â

براي حفظ س�لامتي فراگي��ر و ديگران ،این م��وارد بايد
ÊYy¾¼,ÊÀ¼ËYcZ°¿µÂY//
رعايت شوند:

]dËZ|ËZ]{YÂ»¾ËY,½Y´Ë{ÁÌ³Y§Êf»Ô//¨uÉY
 |¿Âو احياناً قطعات زايد چوبي باید از اطراف
وس��ايل اضافي

ماشين دور شود¥YYY|ËZ]Ê//]Âq|ËYcZ «0Z¿ZÌuYÁÊ§ZY¶ËZ//Á/ .
»{ÂÁ{¾ÌZ

دس��تگاه تهويه (مكنده) روش��ن و هنگام كار ،از ماسك

ÊÀ¼ËY®Z»Y,Z¯¹Z´ÀÅÁ¾ÁÃ|À°»ÄËÂÆeÃZ´f{/
ايمني استفاده شود (شكل 19ـ.)11
/¶°{ÂÃ{Z¨fY

نيش)
(چهار
باید از محكم بودن چوب بين مرغك و سهنظام
¿Ì
¿ZÆq¹Z
ÄÁ®£»¾Ì][Âq½{Â]º°v»Y|ËZ]/
»¼{ÂµfÀ¯Y¿MZ]|ÀqÌ¿Z¯µÂ{Á|¾Xش��ود.
مطمئ��ن ش��د و در ط��ول كار نيز چن��د بار آنرا كنترل

شكل 20ـ11ـ نمونهاي از مغارهاي با دستهی معیوب.

ـ با يكبار روش��ن كردن ماش��ين ،از س��رعت آن و جهت
[ÂÌ »ÕÄf{Z]ÉZÅZ¤»YÉYÄ¿Â¼¿//¶°
چرخش آن ميتوان مطمئن شد.
yqdÆmÁ½MdY,¾ÌZ»½{¯¾ÁZ^°ËZ]/چوب،
براي تنظيم كردن ،اندازهگي��ري و محكم نمودن
|¾X¼»½YÂe
خاموش كرده و س��پس به انجام آن كار
Ê»½Mماش��ين را
ابتدا باید
Y|f]Y,[Âq½{Â¼¿º°v»ÁÉÌ³ÃY|¿Y,½{¯ºÌÀeÉY]/
مشغول شد.
]|µÂ¤»Z¯½M¹Zn¿YÄ]bÁÃ{¯Â»ZyY¾ÌZ»|ËZ

 Á{Á,Z]Z¤»ÃZ³باز ،و
باید Äتكيهگاه مغار
هنگام س��نباده زدن قطعه چوب،
Ì°e|ËZ],[ÂqÄ «½{Ã{Z^À//¹Z´ÀÅ/
(شکل 21ـ.)11
دو طرف سنباده با دو دست گرفته شود
/¶°{ÂÄf§³d{Á{Z]Ã{Z^À¥

º°v»Ä¯{Â//µfÀ¯ZÅpÌaÁZÅ¹ÅY,Z//Å¾»ZÕÄ//Ì¸¯/
ها ،اهرمها و پيچها كنترل شود كه محكم باشند.
كليهی ضامن
]|ÀZ

®Z»Á®ÀÌY|ËZ],ÊYycZÌ¸¼¹Z´ÀÅ{//¶°
»{¯Ã{Z¨fYÂz

Ã|ÊYy[ÂqÄ «ÉZ¯Ã{Z^ÀÕÃÂv¿//¶°

شكل 19ـ11ـ در هنگام عمليات خراطي ،بايد از عينك و ماس
ك 

مخصوص استفاده كرد.

شكل 21ـ11ـ نحوهی سنبادهكاري قطعه چوب خراطي شده.
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از پوشيدن لباس كار گشاد پرهيز شده و آستين لباس آزاد نباشد (شکل 22ـ.)11

ب��رای کاهش حجم خراطی و راحتی کار ،باید با رندهی
دستي ،گوشههاي چوب ،پخ زده شود تا مقطع چوب تقريباً به
صورت یک  8ضلعي درآي��د .البته بدون اين كار نيز ميتوان
چوب را خراطي كرد (شکل 24ـ.)11

شكل 22ـ11ـ آستينهاي بلند لباس كار ،هنگام كار ،خطر آفرین است.

7ـ11ـ شناسايي اصول راهاندازي ماشين خراطي
و از كار انداختن آن
براي راه انداختن ماشين خراطي ،باید به ترتيب زير عمل کرد:
ب��رای آماده ک��ردن چوب مورد نیاز ب��رای خراطی ،باید
بزرگترین قطری را که پس از خراطی به دس��ت میآید ،در
نظر گرف��ت و چوبی را با ارهنواری (بهص��ورت چهار تراش)
آماده کرد که  5میلیمتر از آن بیشتر باشد.
مركز چوب چهارتراش را باید از ترس��يم قطرهای دو سر
چوب بهدست آورد و سپس با اره ،روي آنها را خط انداخت
(خط ب��رش باید حدود  3تا  4ميليمتر گود ش��ود؛ به ش��کل
23ـ 11نگاه کنید).

شكل 23ـ11ـ نحوهی عالمتگذاري مركز براي قطرهاي چوب خراطي:
الف) با اره؛ و با عمق برش  3تا  4میلیمتر
ب) با چهارنیش ،و مشابه چهارنیش دستگاه

شكل 24ـ11ـ پخ زدن گوشههای تیز چوب.

چ��وب باید بين مرغك و چهار نيش بس��ته ش��ود؛ به اين
ترتيب كه باید ابتدا يك س��ر چوب با چهار نيش تنظيم شده،
نيش مركزي كام ً
ال بر مركز مقطع چوب (محل تقاطع ضربدر)
منطبق ،و س��پس مرغك را كه متحرك اس��ت به طرف ديگر
چوب نزديك كرده و همينطور كه چوب نگهداشته شده است،
فرمان كوچك روي فك متحرك (پش��ت مرغک) چرخانده
شود تا كام ً
ال در چوب فرو رفته و محكم گردد .پس از محکم
ش��دن چوب بین مرغک و چهار نی��ش ،باید ضامن مربوطه را
محك��م کرد .البته مطابق ش��کل 23ـ 11ميتوان چهار نيش را
قب ً
ال در چوب محكم كوبيد تا جاي آن بيفتد.
تكي��هگاه مغار ،باید به نس��بت طول چوب انتخاب ش��ده
(معموالً تكيهگاه در دو اندازهی کوتاه و بلند موجود است) و
در محل خود محکم شود؛ آنگاه بايد تكيهگاه را از نظر ارتفاع
و همچنین فاصلهی افقي تا چوب تنظيم کرد (ش��کل 25ـ)11؛
بدين طریق كه مطابق شکل 26ـ  ،11باید هم از نظر افقی و هم
از نظر عمودی( ،مرکز چوب تا باالترین جای تکیهگاه) نسبت
به قطعه کار  3میلیمتر فاصله داشته باشد.

واحد کار یازدهم :توانايي فرم دادن سادهی انواع چوب با ماشين خراطي
ÊYy¾ÌZ»Z][ÂqYÂ¿YÕÃ{Z½{Y{¹§ÊËZ¿YÂeºÅ{ZËZ¯|uYÁ



»0Z^Ë¬e|ËZ]Z¤
{¯®Ë{¿[ÂqÄ]ÁÄf§³`qd//{{Y
هاي
دادن قس��مت
بايد تقريب��اً افقي قرار گرفته ولي براي فرم
{|ËZ],¦¸fz»ÉZÅ
d¼«½{Y{¹§ÉY]Ê·ÁÄf§³Y«Ê¬§Y
باشد.
مختلف ،بايد در دست حركت داشته
{|Z]ÄfY{d¯ud

انواع مغارها به ترتيب زير با چوب تماس پيدا ميكنند:
|ÀÀ¯Ê»Y|Ìa Z¼e[ÂqZ]Ë\ÌeeÄ]ZÅZ¤»YÂ¿Y

الف) مغار گلويي :طرف مقعر آن بايد رو به باال باشد
|Z] ÓZ] Ä] Á |ËZ] ½M  ¬» ¥ ÊËÂ¸³ Z¤» ¦·Y
(شکل 27ـ.)11
/¶°

d^¿½MÊ¬§YÕ
ÄÌ°e//¶°
Ä¸Z§ÁZ¨eYºÌÀeÁ,ÃZeÂ¯ÃZ³فاصلهی افقي آن
تکیهگاه کوتاه ،و تنظيم ارتفاع و
شكل 25ـ11ـ
ÊYy[ÂqÄ
خراطي.
] «Äقطعه چوب
نسبت به

ÊYy¹Z´ÀÅÊËÂ¸³Z¤»¾f§³Y«Õ
Âv¿//¶°
خراطي.
ی Ãقرار گرفتن مغار گلويي هنگام
شكل 27ـ11ـ نحوه

ب) مغار مورب :طبق همان زاويهی َسر مغار ،بايد زاويهدار
Y{ÄËÁY|ËZ],Z¤»Õ
[»[Â»Z¤
^3 ÄËÁY½Z¼Åª
28ـ.)11
گرفته شود (شکل
/¶°{ÂÄf§³

شكل 26ـ11ـ فاصلهی تکیهگاه و تنظیم ارتفاع آن با چوبي كه بايد
|ËZ]Ä¯Ê]ÂqZ]½MZ¨eYºÌÀeÁÃZ³
ÄÌ°eÕÄ¸Z§//¶°خراطي شود.
{ÂÊYy

دور ماش��ين باتوج��ه به قطر چ��وب و بر اس��اس جدول
ش��ده،
]ZYهی آن نصب
رويبدن��
ماش��ين ك��ه
مش��خصات
cZz»µÁ|m
]Á[Âq«Ä
فني]ÄmÂeZ
¾ÌZ»Á{/
باید
شودÄ.پس از انتخاب تعداد دور مناسب،
مشخص و تنظيم
 {ÂºÌÀeÁz»,Ã|\¿½MÕ
§¿|]ÉÁÄ¯¾ÌZ»ÊÀ
ميكند؛
كه كدام پلهی پولي ،دور الزم را اعمال
دق��ت گردد
|ÕÄ¸a¹Y|¯Ä¯{{³d«{|ËZ],\ZÀ»Á{{Y
e[Zzf¿YYa
مدتي
همان پله قرار گيرد .البته پس از
بنابراین تسمه باید روي
¯½Z¼ÅÉÁ|ËZ]Ä¼//e¾ËY]ZÀ]-|À
Ê»µZ¼YY¹ÓÁ{,Ê·Âa
,Ä]ne\//¯Á½{¯Z¯Êe|»Y//aÄf^·Y
{//Ì³Y«Ä//¸a
كرد.
كسب تجربه ،بهراحتي ميتوان دور را تنظيم
كار كردن و
]{¯ºÌÀeYÁ{½YÂeÊ»ÊfuYÄ

8ـ11ـ اصول نحوهی تماس مغار به قطعه كار و
كنترل آن
 »Á Z¯ Ä « Ä] Z¤

Z¼e ÕÃÂv¿ µÂY //
كنترل و هدايت مغار در انجام عمليات خراطي ،بايد
براي
¯½MµfÀ

انتهاي دس��تهی مغار را با دس��ت راست و قس��مت نزديك به
]|ËZ],ÊYycZ//Ì¸¼¹Zn¿Y{Z¤»dËY|ÅÁµ//fÀ¯ÉY
تيغ��ه را در دس��ت چپ گرفته و به چ��وب نزديك كرد .مغار
Ä¤ÌeÄ]®Ë{¿d¼//«ÁdYd{Z]YZ¤»ÕÄf//{ÉZÆf¿Y

مورب.
شكل 28ـ11ـ چگونگی کار با مغار
[Â»Z¤»Z]Z¯Ö´¿Â´q//¶°

ج) مغار نيزهاي :معموال ًقسمت ضخیم آن روي تكيهگاه
قرار ميگيرد (شکل 29ـ.)11

Y«ÃZ³ÄÌ°eÉÁ½MºÌzd¼«0ÓÂ¼ »ÉYÃÌ¿Z¤»k
/¶°{Ì³
گرفتن مغ��ار و برخورد آن با چوب ،ممكن
»Êتوجه :روش

dY¾°¼»,[ÂqZ]½M{Ây]ÁZ¤»¾f§³Áاز
ÄmÂeمرحلهی اول كمي مش��كل به نظ��ر آيد ولي پس
اس��ت در
عادت
كارÄكردن و كسب تجربه ،دست ،به گرفتن مغار
مدتي
Z¯Êe|»YaÊ·Á|ËM¿Ä]¶°//»Ê¼¯µÁYÕ
{»¸u
¯{½Z¯ÁÃ{¯c{ZZ¤»¾f§³Ä],d{,Ä]ne\//¯Á
كرده و كار به سهولت انجام ميشود.
]{ÂÊ»¹Zn¿Yd·ÂÆÄ

157

158

ماشینهای سیار و ثابت صنایع چوب

درحال��ي كه ماش��ين خاموش اس��ت ،بای��د روي چوب
را اندازهگيري کرد تا قس��متهاي برآم��ده ،فرو رفته ،صاف
و يا فرمدار مش��خص گردد .آنگاه ب��ا مغارهاي مختلف ،طبق
نقشهی موجود ،باید چوب را به فرم موردنظر درآورد و در هر
»[ÂqËZÀd]ZiÁZÌÕZÅ¾ÌZ

مرحله ،بهوس��يلهی كوليس و یا پرگار (قطرسنج خارجي) کار
Y[ÂqÉÁ|//ËZ],d//YÂ»Zy¾Ì//Z»Ä¯Ê//·Zu{/
باشد .باید با مغار
را كنترل کرد تا محصول ،دقيقاً مانند نقش��ه
ZËÁ¥Z,Ä//f§Á§,Ã|»M]ÉZÅd¼//«Ze{¯É//Ì³ÃY|¿Y
گلويي كوچك
هاي محدب و بهوس��يلهی
§ ¹مورب ،قوس
مغارÕÄ
//¬¿ª^,¦¸fz»ÉZÅZ¤»Z]ÃZ´¿M
{{{³z//»Y
شكل 29ـ11ـ نحوهی قرار گرفتن مغار نیزهای
»,Ä¸u»Å{Á{ÁM{//¿{Â»¹§Ä]Y[Âq|ËZ],{Â//mÂمغار نيزهاي هم
و بزرگ ،قوسه��اي مقعر را ايجاد کرده و از
µfÀ¯YZ¯ÊmZylÀ//«Z³aZËÁÌ·Â¯Õ
]Ä¸Ì//ÁÄ
شوند ،استفاده نمود
برای قسمتهايي كه الزم است زياد گود
9ـ11ـ اصول فرم دادن سادهی انواع چوب
¯{,[Â»Z¤»Z//]|ËZ] |//Z]Ä//¬¿|À¿Z»0Z¬Ì«{,µÂv»Z//e
,±]Á®qÂ¯ÊËÂ¸³Z//¤»Õمغار مخصوص
در صورت لزوم ،میتوان از
32ـ.)11
(ش��کل
«Ä¸Ì//ÁÄ]Á[|v»ÉZÅ Â
بای��د مغار گلويي پهن را که محکم در
ÃÌ¿Z//¤»YÁÃ{//¯{Z//nËYY//کرد.
تراش براي اين منظور استفاده
دو دس��ت گرفته « Âداخل
ÕY]º//ÅÉY
¬»ÉZ//Å
ÕYÃÌ¿Z¤»¾f§³Y«ÕÃÂv¿//¶°
ش��ده ،به چ��وب در حال گردش نزديك ک��رد و به آرامي به «¶°{Â¼¿Ã{Z¨fY,|¿Â{Â³{ZËdY¹ÓÄ¯ÊËZÅd¼//
Yeصورت گيرد،
راحتي
توجه :حركت مغار ،باید با نرمي و
چپ و راست حركت داد .اين كار باید تا جايي ادامه يابد كه ¶yY{Âz»Z¤»Y½YÂeÖ»,¹Á·cÂ{ /
[ÂqYÂ¿YÕÃ{Z½{Y{¹§µÂY//
کسب تجربه به دست ميآيد.
که اين كار با
] {¯Ã{Z¨fYÂÀ»¾ËYÉY
چوب كام ً
ال گرد شود (شكل 30ـ.)11
,Ã|Äf§³d{Á{{º°v»Ä¯Y¾ÆaÊËÂ¸³Z¤»|ËZ]/

ش��ود؛ در
توج�ه :1قطر چوب ،نباید بيش از اندازه كم
]dYÁ`qÄ]Ê»YMÄ]Á{¯®Ë{¿{³µZu{[ÂqÄ
0 »Z¯[ÂqÄ¯|]ZËÄ»Y{YÊËZmZe|ËZ]Z¯¾ËY
Ô
{Y{d¯u
{³کرد تا
كنترل
آنرا با كوليس ي��ا پرگار مخصوص،
واق��ع باید
 /¶°{Â
كار ،طبق نقشه پيش برود.

Ä¯,{Ì³cÂÊfuYÁÊ»¿Z]|ËZ],Z¤»d¯uÄmÂe
|ËMÊ»d{Ä]Ä]ne\¯Z]Z¯¾ËY

«YÁ{-{Â//º¯ÃY|¿YYÌ]|ËZ^¿,[Âq«ÄmÂe
ماشين نیز
توجه :2با کاس��ته ش��دن از قطر چوب ،بايد
]ª^,Z¯Ze{¯µfÀ¯,Âz»Z³aZËÌ·Â¯Z]Y¿M|//ËZ
¿¬{Á]ÌaÄهگاه مغار مجددا ً تنظيم ش��ود .پس از گرد
خام��وش و تكي��

,[Âq«Y
]½|ÄfZ¯Z
]¾ÌZ»|ËZرا كام ً
¿Â»ZyÌصاف
ال
سطح چوب
مورب پهن،
ÄmÂeمغار
ش��دن ،باید با
Z]|ËZ],½|//{³Ya {Â//ºÌÀe0Y{|n»Z¤»ÃZ³ÄÌ°eÁ
Ä¯ÉÂÄ]-{¯¥Zش��ود
»Ô0 »Z¯Y[Âqt,¾Æa[Â»Z¤تمام طول آن ،برابر
کرد؛ به طوري كه قطر چوب در
(شکل 31ـ.)11
«/¶°{Â]Y],½MµÂ¹Z¼e{[Âq

ÊËÂ¸³Z¤»®¼¯Ä]Ä¿YÂfYÄ]YeZÆq[Âq¶Ë|^e//¶°

¾Æa[Â»Z¤»®¼¯Ä]Ã|{³[Âq½{¯¥Z//¶°

]Ä¯Ö¿Â¸]ZÄ
Å{¹§ÉY]ÊYycZÌ¸¼//¶°
مختلف .به شابلونی
¦¸fz»ÉZÅدهيهاي
خراطيÊبراي فرم
شكل 32ـ11ـ عمليات
{|ÌÀ¯ÄmÂe,Ã|Ã{Y{½Z¿ËÂe

که در تصویر نشان داده شده ،توجه کنید.

واحد کار یازدهم :توانايي فرم دادن سادهی انواع چوب با ماشين خراطي

چوبهاي ن��رم پراكنده آوند (مانند راش) ،مناس��بترين
چوبها براي خراطي ميباشد .از چوبهاي سخت پراكنده آوند
(مانند ممرز) هم ميتوان قطعات خراطي مناسبی بهدست آورد.
توجه :اگر چسبندگي الياف چوبها بهتر باشد ،به هنگام
خراطي الشه نميشود.
ی�ادآوری :1برای اندازهگیری دقی��ق قطعات در هنگام
خراطی تا پایان کار ،کولیس بهترین وسیله است .کولیسها
در انواع مختلف و با دقتهای گوناگونی س��اخته و عرضه
میش��وند که ان��واع معمولی و دیجیتال��ی ،از پرکاربردترین
آنهاست (ش��کل 33ـ .)11به هرحال ،با توجه به حساسیت
باالی کولیس دیجیتالی ،توصیه میش��ود که هنگام خراطی،
از کولیس معمولی استفاده گردد.
ی�ادآوری :2کولیس با دقت  0/1مناس��بترین کولیس
برای کار خراطی است.

شكل 34ـ11ـ نحوهی اندازهگیری با یک کولیس معمولی.

10ـ11ـ اصول پرداخت قطعه كار
ـ بای��د تكيهگاه مغار از محل خود خارج ش��ده و در محل
مناس��بی قرار گيرد؛ زیرا ممكن است ايجاد مزاحمت و اشكال
نمايد .پس از اينكه ماشين روشن شد ،باید با يك سنبادهی زبر
(حدود  )60به طوري كه دو طرف سنباده در دست قرار دارد،
كليهی قس��متها را سنباده زد (شكل 35ـ )11تا اثرات مغار از
بين برود .دقت شود كه كار باید طبق نقشه باشد .پس نباید در
هيچ كجا به سنباده فشار زياد وارد آید زيرا باعث خارج شدن
قوسها از فرم اصلي خواهد شد.

شكل 35ـ11ـ بهوسيلهی سنبادهی زبر ،چوب خراطي شده پرداخت
ميگردد.
شكل 33ـ11ـ كوليس معمولي و دیجیتالی.

در ش��کل 34ـ 11کاربرد یک کولیس معمولی در هنگام
خراطی نشان داده شده است.

مانند روش باال ،باید دو سر یک سنبادهی نرم (حدود )120
را در دو دس��ت گرفته (شکل 36ـ )11و به چوب فشار داد؛ به
طوري كه س��نباده فقط خطوط ایجاد ش��ده از سنبادهی خشن
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را برط��رف نم��وده و بيش از اندازه ،از قط��ر چوب كم نكند.
ـ س��رانجام ميتوان از يك سنبادهی كهنه (كاركرده) و يا
شمارهی باالتر استفاده كرد تا چوب كام ً
ال پرداخت گردد.
نكته :هنگام سنبادهزني سطوح چوبي ،هميشه باید چوب
را درجهت الياف سنباده زد ،در غير اينصورت ،روي چوب
خط ميافتد؛ ولي در خراطي به دليل ماهيت كار ،س��نباده در
جهت خالف الياف به كار ميرود؛ به همین دلیل دست آخر
س��نباده ،بايد از سنبادهی بسيار نرم استفاده كرد تا هيچگونه
خطي روي چوب باقي نماند.

توجه :1باید از فش��ار دادن بيش از حد مغار به س��نگ
س��نباده پرهیز ک��رد؛ زيرا نوك مغار ميس��وزد .براي خنك
كردن مغار در حين كار ،گاهي باید آنرا در آب فرو برد .الزم
به یادآوری اس��ت که تیز کردن مغار را میتوان بهوس��يلهی
دستگاه كمكي نیز انجام داد.

شكل 37ـ11ـ نحوهی قرار گرفتن مغار براي تيز كردن نوك آن.

توج�ه :2ب��رای تیز کردن مغارهای مورب ،طبق ش��کل
38ـ 11میتوان از کنار سنگ نیز استفاده کرد.
شكل 36ـ11ـ سنبادهكاري پاياني با سنبادهی نرم.

11ـ11ـ اصول تيز كردن مغار
براي سهولت در انجام كار و بهدست آوردن نتيجهی بهتر
و همچني��ن جلوگيري از كنده ش��دن قطعهاي از چوب هنگام
خراطي ،بهتر است كه مغارها هميشه تيز و آماده كار باشند.
روش تي��ز ك��ردن مغارهای خراطی نس��بت ب��ه مغارهای
معمولی ،اندكي متفاوت بوده و طرز عمل بدین صورت است:
الف) مغارهاي گلويي :پس از اينكه تكيهگاه تيز كردن
مغار ،براي حدود  25درجه )زاويهی پخ تيغه) تنظيم شد،
باید با دست راست دستهی مغار را گرفته و با انگشت دست
چپ ،تيغهی مغار روي تكيهگاه فشار داده شود )شكل
37ـ(11سپس باید با دست راست ،دستهی مغار را به آرامي
به چپ و راست لغزاند و چرخشی مناسب عرض تيغه به
مغار وارد کرد و مراقب بود كه مغار به طور يكنواخت تيز
شده و پله پله نشود ،این عمل باید آنقدر ادامه یابد تا مغار
به خوبي تيز شود.

شكل 38ـ11ـ نحوهی تيز كردن مغار گلويي با استفاده از کنار سنگ.

ب) مغار مورب :پس از تنظيم تكيهگاه تيز كردن مغار،
باید طبق زاويه (كجي سر مغار) مغار را در دست گرفت و
به سنگ نزدیک کرده ،آنرا به آرامي به سمت چپ و راست
برد؛ به طوري كه تمام عرض سنگ با مغار تماس پيدا كند.
باید مراقب بود که از فشار بيش از حد به سنگ سنباده
پرهیز شود .براي هر دو طرف مغار باید اين عمل را تكرار
کرد ،تا مغار كام ً
ال تيز گردد.
توج�ه :ب��رای تیز کردن این مغار نی��ز ،از كنار و اطراف
سنگ نيز ميتوان استفاده كرد (شکل 39ـ.)11

واحد کار یازدهم :توانايي فرم دادن سادهی انواع چوب با ماشين خراطي

شكل 39ـ 11ـ نحوهی تيز كردن مغار مورب.

ج) مغار نوك تيز :در اين مورد ،تقريب ًا باید مانند مغار

مورب عمل کرد ،فقط به جاي عرض مغار باید ضخامت

آنرا روي تكيهگاه قرار داد و يا مانند (شکل 40ـ )11از كنار
و اطراف سنگ استفاده كرد.

شكل 40ـ11ـ نحوهی تيز كردن ضخامت مغار نوک تیز.

ح��ال ،س��عي نمود تمام قس��مت پ��خ مغار روي س��نگ نفت
حرك��ت كن��د .اين كار باید ت��ا جايي ادامهيابد که پليس��ه به
ط��رف ديگر برگردد؛ ک��ه در این هنگام باید ،پش��ت مغار را
به لبهی س��نگ نفت كش��يد تا پليسه برگش��ته دوباره به طرف
روي مغار برگردد (ش��کل 41ـ .)11در صورت نبودن س��نگ
نفت مخصوص (ش��كل 42ـ ،)11بهتر اس��ت از س��نگ نفت
شكس��ته شده و كاركردهای اس��تفاده کرد كه داراي اندازهی
كوچكتري است كه میتوان داخل قسمت مقعر را نيز سنگ
نفت كشيد .اکنون براي مرحلهی دوم ،طرف پخ مغار به سنگ
نفت كشيده ش��ده و همينطور پشت و روي آن ،تا زماني كه
پليسه از بين برود.
توج�ه :در هر مرحله ،بای��د تعداد دفعاتي كه مغار روي
سنگ نفت كشيده ميشود از مرحلهی قبلي كمتر باشد.

شكل 41ـ11ـ پليسهگيري لبهی مغار گلویی.

توجه :استادكاران ماهر ،با دست آزاد و بدون تكيه دادن
مغار به تكيهگاه ،مغار را تيز ميكنند ولي كارآموزان مبتدي،
بايد از تكيهگاه استفاده نمایند.
پس از اينكه مغارها با س��نگ سنباده تيز شدند ،بايد آنها را
به سنگ نفت كشيد تا پليسهی نوك مغارها از بين رفته و مغار
آماده بهكار گردد.
برای سنگ نفت کشیدن مغار گلویی ،ابتدا باید پخ مغار
را روي سنگ نفتي كه روي آن نفت ريخته شده قرار داد و با
نوك انگشت سبابهی دست چپ ،روي آن فشار كمي آورد.
س��پس باید مغار را به صورت عدد هش��ت انگلیس��ی )(8

روي تمام س��طح س��نگ نفت به حركت درآورده و در عين

شكل 42ـ11ـ سنگ تيزكن مخصوص مغار گلويي.

برای س��نگ نفت کشیدن مغارهای مورب و نیزهای ،با
توجه به اينكه اين مغارها از دو طرف شرايط يكسانی دارند ،بايد
آنها را از طرف پخ روي سنگ نفت كشيد و این کار را براي
طرف ديگر نيز انجام داد تا مغار كام ً
ال تيز گردد (شکل 43ـ.)11
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چهــار نيش به هم خورده و اين دو در يك محور نباشــند ،كه
در اين صورت ،الزم است دوباره تنظيم شوند.
قسمتهاي بدون رنگ كه ممكن است زنگ بزنند ،باید
توسط قلممو ،به نفت آغشته شود (شکل 45ـ.)11

شكل 43ـ11ـ نحوهی تيز كردن مغارهاي مورب و نيزهاي.

12ـ11ـ اصول سرويس و نگهداري ماشين خراطي
برای آماده به کار نگهداشــتن دستگاه خراطی ،باید موارد
زیر را بهخاطر سپرد و بهصورت دورهای ،انجام داد.
با شيلنگ متصل به هواي فشرده ،تمامي قسمتهاي ماشين
به ويژه الكتروموتور بايد تميز شود (شکل 44ـ.)11

شكل 45ـ11ـ تمیزکاری قسمتهاي ضروري و بدون رنگ ماشين.

اگر مدت زيادي از ماشــين اســتفاده نميشود ،باید روي
آنرا با پوشش برزنتي پوشاند تا گرد و غبار به ماشين نفوذ نكند.
مغارها را باید هميشه تيز و آماده به كار نگهداشته و تعداد
و جور بودن آنها كنترل شود (شکل 46ـ.)11
بلبرينگ سر مرغك باید روغنكاري شود.

شكل 44ـ11ـ گردگيري و نظافت ماشين خراطي.

با گريــسپمپ ،باید محل گريسخــور روي مرغك و
چهار نيش را باید گريسكاري کرد.
تســمه را باید بازديد كــرده و چنانچه نياز به تعويض بود،
باید اين كار انجام شود.
ميلهی مارپيچی كه مرغك به انتهاي آن متصل است ،باید
روغنكاري شود.
اگر نوك چهارنيش از حالت تيزی خارج شده ،بايد آنرا
اصالح نمود.
در بعضي از ماشــينها ممكن اســت تنظيم بين مرغك و

شكل 46ـ11ـ مغارها همواره باید جور و آماده بهکار باشند.

واحد کار یازدهم :توانايي فرم دادن سادهی انواع چوب با ماشين خراطي

عمليات كارگاهي

تمرين 1ـ گرد كردن چوب به طور ساده

لوازم و ابزار موردنياز

1ـ ماشين خراطي

2ـ چوب نرم

3ـ مغار مخصوص خراطي (م��ورب ،مورب تخت ،گرد،
نيزهاي ،و گلويي)

ب) بهوس��يلهی گونيا ی��ا خطکش ،قطرهاي هر دو س��ر
چوب را با مداد رسم كنيد تا مركز چوب بهدست آيد.
ج) چوب را به گي��ره ببنديد؛ طوري كه تيزي لبهی آن به
طرف باال باشد.
د) بهوسيلهی رنده دستي ،همهی لبههاي چوب را پخ بزنيد
تا مقطع چوب تقريبا به شکل یک هشت ضلعي درآيد (شکل
48ـ.)11

4ـ كاغذ سنبادهی نرم و زبر
5ـ پرگار داخلي و خارجي
6ـ كوليس

7ـ آچارهاي مخصوص ماشين
8ـ سنگهاي مخصوص تيز كردن مغار
9ـ روغن و روغندان

10ـ گريس و گريسپمپ
11ـ لباس كار مناسب
12ـ عينك ايمني
13ـ گوشي ايمني
دستورالعمل

الف) قطعه چوبی به طول  200و به مقطع  40 × 40ميليمتر
آماده كنيد (ش��كل 47ـ .)11این کار را بهوس��يلهی اره نواري
انجام دهيد.

شكل 47ـ11ـ قطعه چوب با ابعاد مشخص.

شكل 48ـ11

هـ) چوب را به ماشین خراطي ببنديد؛ طوري كه نيش مرغك
و چهار نيش دقیقاً در مركز ضربدر دو س��ر چوب قرار گيرد.
و) دقت كنيد كه دور ماشين با قطر چوب متناسب باشد.
ز) مغار گلويي پهن را برداريد و تيزي آنرا كنترل كنيد.

ح) تكيهگاه مغ��ار را از نظر ارتفاع و فاصلهی آن با چوب
تنظیم كنيد.
ط) ماشين را روشن كنيد و عينك ايمني را بزنید.

ی) بهوس��يلهی مغار گلويي پهن ،شروع به خراطي كنيد و
به آرامي به مغار فش��ار آورید تا جاي��ي كه كام ً
ال چوب گرد
شود (شكل 49ـ.)11

شكل 49ـ11ـ چوب چهارتراش را گرد کنید.
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ک) چنانچه پس از كنترل قطعه كار ،قس��متي از آن باقي
مانده و هنوز گرد نش��ده بود ،توسط مغار گلويي ،قطعه کار را
كام ً
ال گرد كنيد (شکل 50ـ.)11

شكل 50ـ11ـ گرد كردن نهایی چوب با مغار گلويي.

ل) با مغار مورب پهن ،س��طح چوب را كام ً
ال صاف كنيد؛
طوري كه در سراسر طول چوب ،قطر يكسان باشد.
م) پ��س از خاموش كردن ماش��ين ،قطر چ��وب را از نظر
صافی با خطکش یا چوب صاف کنترل کرده (شکل 51ـ)11
و آنرا با كوليس اندازه بزنيد تا از قطر  35ميليمتر در سرتاس��ر
چوب مطمئن شوید.

تمرين 2ـ فرم دادن سادهی چوب
دستورالعمل
ال��ف) يك قطعه چوب ب��ه طول  200و مقط��ع 45 × 45
ميليمتر با ارهنواري آماده كنيد (شکل 52ـ.)11

شكل 52ـ11

ب) با رسم قطرهاي مقطع ،مركز را در سرهای چوب پيدا كنيد.
ج) چ��وب را به طور افقي به گيره ببنديد تا لبهی تيز آن به
طرف باال باشد.
د) بهوس��يلهی رنده دس��تي ،چهار لبهی تی��ز چوب را پخ
بزنيد تا مقطع چوب تقريباً به صورت  8ضلعي دربيايد (ش��كل
53ـ .)11البت��ه بدون پ��خ زدن نيز ميتوان چ��وب را خراطي
كرد.

شكل 51ـ11ـ کنترل صافی قطعه چوب گرد شده.

شكل 53ـ11ـ مراحل آماده سازی چوب برای خراطی کردن.

ن) پ��س از پایان كار ،چوب را باز كرده ،ماش��ين را تميز
كنيد و مغارها را به طور مرتب در سر جاي خود قرار دهيد.

ه��ـ) چوب را به ماش��ین خراطي ببندي��د و دقت كنيد که
نوکهای مرغك و چه��ار نيش ،از دو طرف ،كام ً
ال بر مرکز
دو سر چوب منطبق شود؛ سپس چوب را محكم كنيد.
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ÊYy¾ÌZ»Z][ÂqYÂ¿YÕÃ{Z½{Y{¹§ÊËZ¿YÂeºÅ{ZËZ¯|uYÁ

و) با توجه به قطر چوب ،دور ماشين را تنظيم كنيد.

|ÌÀ¯ºÌÀeY¾ÌZ»Á{,[Âq«Ä]ÄmÂeZ]Áچوب ،تنظيم
ز) تكي��هگاه مغار را از نظر ارتفاع و فاصله تا
54Ä//Ì°eـ.)11
كنيد (شکل
ºÌÀe,[ÂqZeÄ//¸Z§ÁZ¨eY¿YYZ//¤»ÃZ³
¯ /¶°|ÌÀ

{ÂÊYy|ËZ]Ä¯Ê]ÂqZ]Z¤»ÃZ³ÄÌ°eY¬fY//¶°
خراطي شود.
شكل 54ـ11ـ طرز استقرار تكيهگاه مغار با چوبي كه بايد

ح) يك مغار گلويي پهن برداشته و تيزي آنرا كنترل كنيد.
|ÌÀ¯µfÀ¯Y¿MÉÌeÁÄfY{]¾ÆaÊËÂ¸³Z¤»®Ës

ط) عینک ایمنی را به چشم زده و ماشين را روشن كنيد.
|ÌÀ¯¾ÁY¾ÌZ»ÁÃ{ºqÄ]YÖÀ¼ËY®ÀÌ

چوب
 ],º¯Z//§Z]ÁÊËÂ¸³Z¤»ÕبÄهتدريج از
ی مغار گلويي و با فشار كم،
وسيله
ی) به
[ÂqYlË|e
Ä¸Ì//Á
Ä]Õ
باشید
55ـ .)11مراقب
پوش��ال برداشته و آنرا گرد كنيد (شکل
»Ä¯|ÌZ]\«Y
/¶°|ÌÀ¯{³Y¿MÁÄfY{]µZÂa
«{Â¿®qÂ¯ÃY|¿YYÌ][Âq
كوچك نشود.
كه قطر چوب بيش از اندازه

مداد به
م) از دو س��ر چوب 50 ،ميليمتر فاصل��ه داده و با
»{Âfدر حال
عالمتها
صورت پررن��گ ،دو عالمت بزنيد تا اي��ن
Ê¸Ì»«ÉYY{[ÂqZeÁÃ{¯Y|ÌaÊ¿Z°Ë
ِ
]cÂÄماشين
درحالي كه
ش��ود .اين كار
گردش چوب نيز معلوم
»ÁÃ{Y{Ä¸Z§fرا]{Y|»Z
Ê¸Ì»,[ÂqÁ{Y¹
56 dـ.)11
(شکل
خاموش است ،انجام دهيد
5
[Âq{³µZu{ZÅ
»Ô¾ËYZe|Ì¿]d»ÔÁ{,²¿a
¿,d//YÂ»Zy¾Ì//Z»Ä¯Ê·Zu{YZ¯¾ËY {Â//¹Â¸ »Ì
/¶°|ÌÅ{¹Zn¿Y

شكل 56ـ11ـ نحوه عالمتگذاري و تعيين اندازه
ÃY|¿Y¾ÌÌ eÁÉY~³d»ÔÃÂv¿//¶°

ن) ماشين را روش��ن كنيد و بهوسيلهی تيزي مغار مورب،
مشخص
عمق بيندازيد تا فاصلهها
روي عالمتها یک خط
ÉÁ,[Â»Z¤»ÉÌeÕ
کمÄ¸ÌÁ
½»Ä]Á|ÌÀ¯¾ÁY¾ÌZ
شود{Âz»ZÅÄ¸Z§Ze|ËY|ÀÌ]ª¼º¯y®ËZÅd.
»Ô
شده كه
تقسيم
قس��مت
3
به
چوب
طول
ترتيب،
بدين
س)
]|Ä¯Ã|//ºÌ//¬ed¼//«Ä][ÂqµÂ,\Ìee¾Ë
f»50
»Ê¸Ì»ÊËZÆf¿Yd¼//«Á{Áf
«Ê¸Ì»½MÁd¼//
ميليمتر
ميليمتر و دو قسمت انتهايي
قسمت وسط آن 100
»Á|¿Z
Ê
»Ê«Z]ÄÌ·ÁYÕ
Ä
{//¬¿ª^,ÊËZÆf¿Yd¼//«Á
ي]|//Z
»مÊ
باشد .دو قس��مت انتهايي ،طبق نقشهی اوليه باقي ميماند و
«¼§|ËZ]ºÅÁd
{ {ÂYشود.
بايد ¹فرمدار
قسمت وسط هم
]Ã{Z¨fYÊËÂ¸³Z¤»Y,Ád¼//«½{¯Y{¹§ÉY

ع) براي فرمدار كردن قسمت وسط ،از مغار گلويي استفاده
¯{ÂmÁÄ] ¬»Äf§Á§d¼«Á{,½MZ]Á/¶°|ÌÀ
(مقعر) به
(] |ËÁMش��كل 57ـ )11و با آن ،دو قس��مت فرو رفته
کنید
|Ì·Â¯Z]Yd¼«Á{Å,¾Ì//Z»½{¯Â»ZyY
كردن ماشين ،هر دو قسمت را با
وجود آوريد .بعد از خاموش
¯|Z]ÉÁZ»½Z«|ËZ]-|ÌÀ¯µfÀ
كوليس كنترل كنيد؛ باید قطرشان مساوي باشد.

Ã{Âyxa[ÂqÄخورده.
«½{¯{³Õقطعه چوب پخ
Âv¿//¶°هÃی گرد كردن
شكل 55ـ 11ـ نحو

ک) ماش��ين را خام��وش كنيد و قطر چ��وب را با كوليس
»ÃY|¿YÌ·Â¯Z]Y[Âq«Á|ÌÀ¯Â»ZyY¾Ì//Z
بگيريد.
اندازه
]´|ËÌ
[Â»Z¤»Õ
Ä¸Ì//Á
مورب
وسيلهی مغار
]ÁÃ{¯¾//ÁY¾Ì//Z»ÃZ]Á{µو Äبه
ل) دوباره ماش��ين را روشن كرده
«[ÂqµÂÄ//¯ÉÂ|ÌÀ¯¥ZY[Â//qt//,dzeقطر
تخت ،سطح چوب را صاف كنيد طوري كه طول چوب
يكس��اني پيدا کرده و سرتاس��ر چوب داراي قطر  40ميليمتر
شود.

Z¯Ä «Á½{Y{¹§//¶°

شكل 57ـ11ـ فرم دادن وسط قطعه کار.
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ف) با اس��تفاده از مغار مورب باريك ،قسمت محدب را با
قسمتهاي مقعر يكنواخت نمایید (لبههاي آنها را منظم كنيد).

مقطع چوب ،تقريباً به شکل یک  8ضلعي در بیاید (شکل 60ـ.)11

ظ) تكي��هگاه مغار را از محل خود خارج كرده و در جاي
مناسبي قرار دهيد.
ق) بهوسيلهی سنبادهی كاغذي ،قسمتهاي مختلف چوب
را سنباده بزنيد تا كام ً
ال پرداخت شود.
ر) قطع��ه کار را باز کرده ،وس��ايل و ابزاره��ا را در محل
مناسبي قرار دهيد و ماشين را تميز كنيد.
ش) قطعه کار نهایی شما مطابق شکل 58ـ 11خواهد بود.

شكل 58ـ11ـ نماي قطعه چوب پس از عمليات خراطي.

تمرين 3ـ فرم دادن چوب
دستورالعمل
الف) قطعه چوبی به طول  250و مقطع  45 × 45ميليمتر به
وسيلهی اره نواري آماده كنيد (شكل 59ـ.)11

شكل 60ـ11ـ مراحل آمادهسازی چوب برای خراطی.

هـ) چوب را ب ه ماش��ين خراطي ببنديد؛ به طوري كه نوک
مرغ��ك و چه��ار نيش كام ً
ال بر مركز دو س��ر چ��وب منطبق
شود.
و) تعداد دور ماشين را نسبت به قطر چوب تنظيم نمایید.
ز) تكيهگاه مغار را از نظر فاصله تا چوب تنظيم نمایید.
ح) عين��ك ايمني را به چش��م بزنيد و ماش��ين را روش��ن
كنيد.
ط) مغار گلوي��ي پهن را آماده كرده و تي��زي آنرا كنترل
كنيد.
ی) بهوسيلهی مغار گلويي ،به آرامي به چوب بار داده تا به
تدريج چوب گرد شود (شكل 61ـ.)11

شكل 59ـ11ـ یک قطعه چوب با ابعاد مشخص.

ب) قطرهاي دو س��ر چوب را با مداد رس��م كنيد تا مركز
چوب مشخص شود.

ج) چ��وب را طوری به گي��ره ببنديد كه لب��هی تیز آن به
طرف باال باشد.
د) بهوسيلهی رندهی دستي ،چهار لبهی چوب را پخ بزنيد تا

شكل 61ـ11ـ گرد كردن كامل قطعه چوب هشت ضلعی.

ک) پس از خاموش کردن ماشين ،قطر چوب را با كوليس
اندازه بگيريد و از  40ميليمتر بودن آن مطمئن شوید.

واحد کار یازدهم :توانايي فرم دادن سادهی انواع چوب با ماشين خراطي

ل) بهوســيلهی مغــار مــورب تخــت ،ســطح چــوب را
يكنواخت كنيد؛ به طوري كه سراسر قطر آن  40ميليمتر شود
(شکل 62ـ.)11

شكل 64ـ11ـ فرمدهي قطعه چوب گرد شده.
شكل 62ـ11ـ یکنواخت کردن چوب.

ع) درحالي كه ماشــين را خاموش کردهاید ،قسمت وسط
را كه  150ميليمتر طول دارد ،به دو قســمت مســاوی تقسيم
كنيد؛ يعني وسط آن را با مداد پر رنگ عالمت بزنيد.

م) ماشــين را خاموش کنید و از دو سر چوب ،به اندازهی
 50ميليمتــر فاصلــه داده و بــا مــداد پررنگ عالمــت بزنيد
(شکل 63ـ.)11

ف) با مغار مورب تخت ،وسط چوب ،يعني روي عالمت
را خط بيندازيد و كمي گود كنيد (شکل 65ـ.)11

شكل 63ـ11ـ نحوهی اندازهگذاري و تقسيم طول.

شكل 65ـ11ـ نحوهی ایجاد شیار.

ن) ماشين را روشــن كرده و بهوسيلهی مغار مورب ،روي
خطهاي عالمت خورده را خــط بيندازيد؛ به طوري كه طول
چوب به  3قسمت تقسيم شود .قسمت وسط به طول  150و دو
طرف انتهايي هر كدام  50ميليمتر خواهد بود.

ظ) بهوسيلهی مغار گلويي ،دو طرف قسمت وسط را كمي
گود کرده و بهتدريج ،شكل نهايي را روي چوب پياده كنيد.
در حين كار و البته درحالي كه ماشين خاموش است قطر قطعه
كار را در قســمتهاي مختلف اندازهگيري كنيد تا كار دقيقاً
مانند نقشه پيش برود (شکل 66ـ.)11

س) قسمت وسط را بهوسيلهی مغار گلويي در حد  5ميليمتر
گود كنيد (شکل 64ـ.)11
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شكل 66ـ11ـ اندازهگيري و كنترل قطر قطعه كار در قسمتهای
مختلف.

ق) بهوسيلهی س��نبادهی كاغذي يا پارچهاي ،قسمتهاي
فرمدار و سادهی چوب را سنباده زده و پرداخت كنيد.
ر) پس از پایان كار ،چوب را از ماشين باز كرده ،ماشين را
تميز كنيد و مغارها را به طور مرتب براي انجام كارهاي بعدي
در محل مناسبي قرار دهيد.
ش) ش��كل 67ـ 11كار نهایی و پرداخت ش��ده را نش��ان
ميدهد.

شكل 67ـ11ـ قطعه كار آماده شده و نهایی.

واحد کار یازدهم :توانايي فرم دادن سادهی انواع چوب با ماشين خراطي

آزمون پاياني 11

1ـ انواع ماشين خراطي را نام ببريد.
2ـ قسمتهاي مختلف یک ماشين خراطي را نام ببريد.
3ـ نقش پوليهاي تبديل دور در ماشین خراطي چيست؟
4ـ مغارهاي خراطي را نام ببريد.
5ـ بهترين كاربرد مغار گلويي كدام است؟
الف) مسطح كردن

ج) پوشالبرداري

ب) فرم دادن

د) خط انداختن

6ـ چند مورد از نكات ايمني ضمن كار با ماشين خراطي را بنويسيد.
7ـ چرا هنگام سنباده زدن ،بايد تكيهگاه مغار را باز كرد؟
الف) براي پرداخت بهتر

ب) كار آسانتر

ج) ايمني بيشتر

د) وسعت عمل بهتر و بيشتر

8ـ چرا قبل از خراطي ،لبههای تیز چوب را پخ ميزنند؟
الف) كار آسانتر

ب) صرفهجويي در وقت

ج) فشار كمتر به ماشين

9ـ براي اندازهگيري داخلي ،از كدام قسمت كوليس استفاده ميكنند؟
10ـ مغار مورب را چگونه تيز ميكنند؟
11ـ چند مورد از نكات سرويس و نگهداري ماشین خراطی را بنويسيد.
12ـ شكل زير ،كاربرد كدام مغارها را نشان ميدهد.
الف) گلويي و مورب

ب) گلويي و نيزهاي

ج) نوك تيز و مورب

د) نيزهاي و نوك تيز

د) زیبایی کار
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واحد کار دوازدهم :توانایی بــــرشكاري با اره گرد میزی یا مجمعهای و دورکن

توانایی بــــرشكاري با اره گرد میزی
 یا مجمعهای و دورکن
واحد كار دوازدهم
فراگير پس از آموزش اين واحد کار ،قادر خواهد بود:
قسمتهاي مختلف ماشين اره گرد ميزي را نام ببرد.
انواع تيغههاي اره گرد و كاربرد آنها را توضيح دهد.
نحوهي تنظيم ارتفاع و زاويهي تيغهي اره گرد را بيان كند.
گونياي طولي و عرضي را تنظيم كند.
قطعه كار را براي برش آماده كند.
انواع چوب و مواد چوبي را با ماشين اره گرد ميزي برش دهد.
در هنگام برشكاري ،از لوازم كمكي استفاده كند.
عمليات سرويس و نگهداري ماشين اره گردميزي را انجام دهد.
موارد ايمني و حفاظت فردي را هنگام كار با ماشين اره گرد ميزي رعايت كند.

ساعت آموزش
نظري عملي جمع
9
8
1
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واحد کار دوازدهم :توانایی بــــرشكاري با اره گرد میزی یا مجمعهای و دورکن

پيشآزمون 12

1ـ چند نوع ماشین اره یا دستگاه ارهی پرتابل (دستی ـ برقی) میشناسید؟ نام ببرید.
2ـ به نظر شما ،کیفیت برش کدام یک از ارههایی که میشناسید مطلوبتر است؟
3ـ آیا ماشینی میشناسید که با آن بتوان سطح برشی با کیفیت بسیار مطلوب ایجاد کرد؟ نام ببرید.
4ـ آیا تاکنون ابزار برندهی گرد دیدهاید؟
5ـ به نظر شما ،برش با تیغه ارهی گرد چه تفاوتی با سایر تیغه ارهها دارد؟
6ـ آیا در کارگاه خود ،ماشینی مشابه شکل زیر دیدهاید؟ از آن چه میدانید؟
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ماشينهایسياروثابتصنايعچوب

1ـ 12ـ دستگاه اره گرد میزی و انواع و كاربرد آنها
1ـ 12ـ دستگاه اره گرد ميزی و انواع و كاربرد آنها

مناسبترين ماشين براي برش صفحات چوبي و مصنوعي،
مصنوعي،
صفحات چوبي
كهبرش
اســتبراي
ميزيماش��ین
گردترین
مناس��ب
در
زياديو بوده و
داراي تنوع
ماشــين اره
ماش��ین اره گرد میزي اس��ت ک��ه داراي تنوع زی��ادي بوده و در
كارگاههاي كوچك ،كارخانجات و همچنين در كارگاههاي
کارگاهه��اي کوچك ،کارخانجات و همچنی��ن در کارگاههاي
آموزشي مورد استفاده قرار ميگيرد.
آموزشي مورد استفاده قرار ميگیرد.

نيز
ماشــين،
اياي(مجموعه
ارهیمجمعه
آنهی
آن ار
اي) نیز
(مجموعهاي)
مجمع��ه
به ب��ه
کهکه
ماش��ین،
از ايناز این
طولي،
شهاي
ت��وانبراي
ميتوان
)12�1مي
(ش��کل1ـ)12
(شــكل
شــود
گفته مي
ه��اي طولي،
براي بربرش
ش��ود
گفته مي
نمودن ،دور
نیزو نیز
زاویهودار،
کنش��کافزدن،
كنشــكاف
دور
دوراه��هنمودن،
زدن،دوراهه
عرض��ي،هدار،
عرضي ،زاوي
کرد.
استفاده
و...
کردن
گونیایي
كردن،کردن،
گونيايي كردن و ...استفاده كرد.

شكل 1ـ 12ـ ماشين اره گرد ميزي یا مجموعهاي.

شكل 1ـ 12ـ ماشين اره گرد ميزي يا مجموعهاي.

1ـ1ـ12ـ قسمتهاي مختلف اره گرد ميزي
1ـ1ـ12ـقسمتهايمختلفارهگردميزي

با گونياهاي ماشــين ،میتوان برشهايي با دقت زياد انجام
انجام
دق��تبهزیاد
یهایي با
برش
هاي می
ماش��ین،
گونیاهاي
داد و ب��ا
هاي
اندازه
بزرگ را
توانسازه
چند
صفحه
همچنين
داد و همچنین صفحههاي چند س��ازهی ب��زرگ را به اندازههاي
مــورد نيــاز بــرش زد .از گونيــاي كشــويي ،ميتــوان براي
م��ورد نیاز برش زد .از گونیاي کش��ویي ،ميتوان براي برشهاي
نصب
برشهاي عرضي و با اســتفاده از نقالــهای که روی آن
عرضي و با استفاده از نقالهای که روی آن نصب است ،برشهای
تنظیم
کهیپس
بدیهی زاویه
زد .تحت
های
تحتبرش
است،
مورداز نیاز
استزاویه
بدیهیتنظیم
زد .پس از
اس��ت که
زاویه
محکمدرکرد
روی آنرا
محکمپیچ
آنرا باید
نقالــه،
ی مورد
زاویه
زاویهی نقاله
کرد ت��ا
رویروی
نیاز پی��چ
نقال��ه ،باید
روی
نخوردکناري،
همگونیاي
 .)12�3با
(شکل
در هم
کاری ،به
(شــکل
کاری ،به
نخوردش
هنگام بر
برشنقالــه
هنگامهی
تــا زاوی
استوانهی
شیك
روي
يگونیا
كناري ،ماین
گونيايطولي زد؛
بــابرشهاي
3ـ.)12توان
مي
مدرجاين
طولي زد؛
هــاي
توان بر
حرکت ميکند ،که ميتوان اندازهی الزم را به کمك آن تنظیم
گونيا روي يك
استوانهی مدرج حركت ميكند ،كه ميتوان
نمود (شکل .)12�4
اندازهی الزم را به كمك آن تنظيم نمود (شکل 4ـ.)12

شكل 3ـ 12ـ گونياي برش عرضي.

ماشــين اره گرد در انواع مختلفي ساخته ميشود كه تقريباً
ماش��ین اره گرد در انواع مختلفي س��اخته ميش��ود که تقریباً
ها
باشد.
اینماشي
نوعیازازاين
نوعی
يكديگر م
نها
ماشین
باش��د.
یکدیگريمي
شبيهش��بیه
آنهاآنها
اصلياصلي
بخشبخش
هســتند،
معروف
دوركن
گونياها
ریلل
داشتن ري
ها،گونیاها و
ها و
دليل داشتن
هس��تند،بهبه دلیل
معروف
دورکن
كه به که به
بزرگخرده
بزرگ تخته
صفحات
توانند
بزرگ وو جانب��ي،
بازوهاي بزرگ
و بازوهــاي
تخته
صفحات
توانند
میی
جانبــي ،م
طول
با
حتي
را
چندسازه
صفحات
س��ایر
و
الیه
چند
تخته
خردهچوب،
چوب ،تخته چند اليه و ساير صفحات چندسازه را حتي
 3800میليمتر برش بزنند .در ش��کل  12�2تصویر یك ماشین اره
با طول  3800ميليمتر برش بزنند .در شــكل 2ـ 12تصوير يك
گرد دورکن نشان داده شده است.
ماشين اره گرد دوركن نشان داده شده است.
شكل 4ـ12ـ گونياي طولي یا موازي.

2ـ1ـ12ـميزكمكي
كمكي
2ـ1ـ12ـ ميز
شكل 2ـ 12ـ ماشين اره گرد دورکن.

شكل 2ـ12ـ ماشين اره گرد دوركن.

بزرگمیشود.
بســياراستفاده
بس��یار بزرگ
بریدن
میز،براي
این میز،
اســتفاده
قطعاتقطعات
بريدن
بــراي
از ازایــن
به کمك بعضي از این ماش��ینها ميت��وان یك ورق کامل تخته
میشــود .به كمك بعضي از اين ماشــينها ميتوان يك ورق

واحدكاردوازدهم:توانايیبــــرشكاريباارهگردميزیيامجمعهایودوركن
واحدكاردوازدهم:توانايیبــــرشكاريباارهگردميزیيامجمعهایودوركن
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راحتي
بیش��تر ،به
حدود 3با متر یا
يــاطولي
چوبرا با
خردهMDF
چوب یا
خرده
متر
حدود 3
طولــي
 MDFرا
تخته
كامــل
ب��رش داد و به ابع��اد مورد نظر تبدیل کرد .زمان��ي که به این میز
يا بيشــتر ،به راحتي برش داد و به ابعــاد مورد نظر تبديل كرد.
کمکي احتیاج نباش��د ،میتوان آنرا ت��ا کرده کنار میز اصلي قرار
زمانــي كه به ميز كمكي احتياج نباشــد ،میتوان آنرا تا کرده
داد و یا از آن جدا نمود (شکل .)12�5
كنار ميز اصلي قرار داد و يا از آن جدا نمود (شکل 5ـ.)12

تنظيمزاویه.
فرمان تنظيم
6ـ12ـ فرمان
زاويه.
شكل6ـ12ـ
شكل

4ـ1ـ12ـ  نيروي محركه
4ـ1ـ12ـنيرويمحركه

شكل  5ـ 12ـ ميز کمكي.

3ـ1ـ12ـفرمانها

شكل  5ـ 12ـ ميز كمكي.

در اين ماشين از يك الكتروموتور سهفاز استفاده ميشود.
در این ماش��ین از یك الکتروموتور س��هفاز استفاده ميشود.
رويروي
ذوزنقهکهكه
تس��مه(با
ي تسمه
الکتروموتور بابا واسطه
نیرويالكتروموتور
نيروي
مقطعذوزنقه
(با مقطع
واس��طهي
قرار آن
تيغهآنروي
محور
گيرد) به
ميي
قرار م
پولي
كهروي
اصليتیغه
اصلي که
محور
گیرد) به
شــياردارقرار
پولي شیاردار
.)12�7
(شکل
حرکت در مي
شده و آنرا
منتقل
قراردارد،
(شــکل
آورد
آورددر مي
حركت
شــده بهو آنرا به
منتقل
دارد،
7ـ.)12

این ماشین دارای دو فرمان به شرح زیر است:

3ـ1ـ12ـ فرمانها

الف) فرمان باالبر تيغه :با چرخاندن این فرمان ،ارتفاع تیغه
این ماشین دارای دو فرمان به شرح زیر است:
تنظیم میشود .در واقع تیغه باید حداکثر به اندازهي  10میليمتر
الف) فرمان باالبر تيغه :با چرخاندن اين فرمان ،ارتفاع
باالتر از سطح قطعهی کار قرار گیرد .پس از تنظیم ارتفاع ،باید
10
اندازه
حداكثر
تیغهکهباید
شود .در
تنظیم م
يکرد
ثابت
تعبیهبهشده،
روی آن
واقعپیچی
استفاده از
یرا با
فرمان
تيغه این
نکند.سطح قطعهی کار قرار گيرد .پس از تنظيم
حرکت از
متر باالتر
ميلي تا

تعبیه
ارتفاع ،باید این فرمان را با استفاده از پیچی که روی آن
ب) فرمان تنظيم زاویه :با چرخاندن این فلکه ،ميتوان
ثابتراکرد
نكند.دار بین  �45تا  +45تنظیم نمود
حركت زاویه
برايتابرشهاي
شده ،تیغه
.)12�6
(شکل
فرمان
ب)
تنظيم زاويه :با چرخاندن اين فلكه ،ميتوان
تيغه را براي برشهاي زاويهدار بين 45ـ تا  +45تنظيم نمود
(شکل 6ـ.)12

شكل 7ـ12ـ الكترو موتور و سيستم انتقال نيرو.

شكل 7ـ12ـ الكترو موتور و سیستم انتقال نیرو.
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2ـ12ـ انواع تیغههاي اره گرد و کاربرد آنها
2ـ12ـ انواع تيغههاي اره گرد و كاربرد آنها

تیغهي ماش��ین اره گرد ،از یك صفح��هی گرد فوالدي توپر
تيغهي ماشين اره گرد ،از يك صفحهی گرد فوالدي توپر
ساخته شده که محیط آن دارای دندانه بوده و مرکز آن به اندازهی
ســاخته شــده که محيط آن دارای دندانه بــوده و مركز آن به
قطر شفت ماشین سوراخ شده است (شکل .)12�8
اندازهی قطر شفت ماشين سوراخ شده است (شكل 8ـ.)12
توجـه :اندازه و مش��خصات تیغه اره ،ف��رم دندانهها ،و مقدار
بردنمقدار
پیشها ،و
سرعتدندانه
اره ،فرم
اندازه و
تيغهاره و
مشخصاتدور
همچنین تعداد
توجه:آن و
چپ و راس��ت
تعداد دور اره و سرعت پيشبرد
همچنين
و
آن
راســت
چپ و
کیفیت برش تأثیر زیادي دارد.
کار ،در
كار ،در كيفيت برش تأثير زيادي دارد.

یگرد.هی گرد.
تيغه ار
شكل 8ـ12ـ نوعی
شكل8ـ12ـنوعیتيغهاره

موارد زیر
همچنی��ن به
نوعبهکار
ي اره،
تیغ��ه
دندانهي
موارد زير
همچنین به
نوعوكار و
تيغهبهاره،
دندانه
ن��وع نــوع
بستگی دارد:
بستگی دارد:
راستاي
اینکه برش
ماسیو،
چوب
جهت برش
چوب
مــورد
مورد(در
جهــت(دربرش
1 �1ـ
برش در
ماســيو،دراینکه
نوعدارد)،
تفاوت
آن ياباشد،
عمود بر
الیاف و یا
دندانه تفاوت دارد)،
دندانهباشد،
عمودنوعبر آن
الياف و
راستاي
برشكهداده
موادي که
شود،ميشود،
برشميداده
موادي
سختيسختي
2 �2ـ
برشكهداده
رطوبت ماده
شود،ميشود،
ميداده
برش
کههاي
ايماد
رطوبت
مقدار مقدار
3 �3ـ
 �4نوع مواد مورد مصرف،
4ـ نوع مواد مورد مصرف،
 � 5کیفیت برش ،و
5ـ كيفيت برش ،و
 � 6سرعت پیشبرد کار،
 6ـ سرعت پيشبرد كار،

توجه :بزرگي و فــرم دندانهها و همچنين افتادگي دندانه،
توجـه :بزرگي و فرم دندانهه��ا و همچنین افتادگي دندانه ،به
به نوع چوب يا ســاير مواد بستگي دارد .دندانه براي برشهاي
نوع چوب یا سایر مواد بستگي دارد .دندانه براي برشهاي طولي
طولي يا برشهاي عرضي متفاوت است (شکل 9ـ.)12
یا برشهاي عرضي متفاوت است (شکل .)12�9

برگ.
شكل 9ـ 12ـ برش طولي و عرضي یک چوب سوزنی
شكل9ـ12ـبرشطوليوعرضييکچوبسوزنیبرگ.

ي بيــن دندانههاي اره ،اين
یــادآوری :وظيفهی افتادگ 
خارج
این به
كــرده و
یادآوری:خاك
اســت كه
است كه
جمعهاي اره،
کار،دندانه
هنگامبین
وظیفهارهیراافتادگي
بریزد.از
تر ،بايد
هــاي نرم
كردهچووب
جمعبراي
توجه:
قطعــه
قطعهو كار
به خارج
بريزد.كار،
کارهنگام
اره را
خاك
فاصلهی
تیغــه
تر ،باید از
چوب
توجــه:
هاي
كردايتاباخاك
اســتفاده
نرم وزياد
هــايهی
ی دندان
برايفاصله
اي با
تيغه
بــهدرراحتي از
هاي اره
دندانهتاهاخاك
اســتفاده كرد
بــهی زیاد
دندانــه
صورتيبینكه
شــود؛
خارج
راحتي از بين
اره
خشــك
ايهاي
چوب
خشك وصورتي
شــود؛ در
خارج
ي
كه فاصله
براياز تيغه
محكمكهباید
هاي
دندانههاچوب
براي
اســت
تعدادآن كم
دندانههاي
اســتكه فاصله
آن ازكمتیغهاي
هايباید
محكــم
تيغه
برخورد
استفادهينمود تا
ودندانه
يابد .تیغه در واحد زمان افزایش یابد.
برخورد
زمانتعداد
نمود تا
استفاده
افزايش
واحد
در
هــر مــادهای باید با تيغــهی مخصوص به خــود برش زده
شــود ،به عنوان مثال ،تيغهاي كه چوب را خوب برش ميدهد
ش��ود ،به
مخصوصنمبهيخود
تیغهی
بريدن باید با
بــرايمادهای
هر
اگر
زدهرود؛ و
برشکار
تواند به
مصنوعــي
صفحات
ندبریدن
براي
حدميدهد
خوبازبرش
چوب
اي که
كارمثال ،تیغه
عن��وان
شــده
معمول ُك
تيغهرازودتر
گيرد،
صــورت
اين
صفح��ات مصنوعي نميتواند به کار رود؛ و اگر این کار صورت
و نياز بــه تعويض دارد که این عمل بــه دفعات زیاد ،موجب
گیرد ،تیغه زودتر از حد معمول ُکند ش��ده و نیاز به تعویض دارد
كوتاهي عمر تيغه خواهد شد .در شكل 10ـ 12چند نوع تيغه با
که ای��ن عمل به دفعات زیاد ،موجب کوتاه��ي عمر تیغه خواهد
كاربردهاي مختلف آورده شده است.
ش��د .در شکل  12�10چند نوع تیغه با کاربردهاي مختلف آورده
شده است.
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تیغهی شکاف
دورکن
آنای و
مجمعه
میزی یا
ارهً گرد
كاري با
دوازدهم:زنتوانایی بــــر
واحد کار
نیست.
تعویض
نیازي به
تقریبا
شاولیه،
مواد

ارههاي الماس��ه نیز داراي تنوع در فرم دندانه هس��تند و بسته
دوركن
ای و
قرارمجمعه
ميزی يا
با اره گرد
بــــرشكاري
واحد كار
توانايی زن
دوازدهم:هی شکاف
تیغ
فاصلهی
دندانهفرم و
فرماز نظر
بخورد،
دارايب��رش
اس��ت
موادي که
بسته
177و
هستند
تنوع در
الماسه نيز
به نوعارههاي
نمود.
انتخاب آنها
قرارباید در
موادي بوده و
نوعمتفاوت
دندانه
ش��کلی
در فاصله
فرم و
دقتنظر
بخورد ،از
برش
است
تیغهی شکاف زن
آن نیست.
تعویض
تقریباًكهنیازي به
بهمواد اولیه،
 12�12چند نوع دندانه براي برش مواد مختلف دیده ميشود.
شكل10ـ12ـچندنوعتيغهیپرکاربرد.

در کارگاهها به طور معمول ،از تیغه ارههاي الماس��ه اس��تفاده
شكل 10ـ12ـ چند نوع تیغهی پر کاربرد.
شوند و عالوه بر
کند مي
ميکنند که بسیار مقاوم بوده ،خیلي دیر
یپرکاربرد.
شكل10ـ12ـچندنوعتيغه
استفاده
الماسه
تيغهیارههاي
معمول ،از
كارگاهها
تواند
الماسه ،مي
تیغه اره
طورمیکنند.
تمیزیبهایجاد
این ،سطحدربرش
عالوه
شوند
كند مي
تیغهدير
خيلي
بوده،
مختل��فبهمقاوم
بسيار
ه��ايكه
در مي
چوبورا
م��ورب
عرضي و
طولي،
جهت
اس��تفاده
الماس��ه
حتیهاي
اره
معمول ،از
طور
ها
کارگاه
كننددر
برشبردهد
یعالوه بر
شوندهو
میکنند.مي
خیلي دیر کند
.)12�11مقاوم
ســطحبسیار
(شکلکه
اين،کنند
مي
الماســه،
تيغه ار
بوده،ایجاد
تمیزی
برش

حتیتواند
الماسه ،مي
تیغه ارهی
مختلفکنند.
هايایجاد می
تمیزی
دربرش
سطح
مياین،
مورب
عرضي و
طولي،
جهت
توانــد
در جهته��اي مختل��ف طولي ،عرضي و حتی م��ورب چوب را
چوب را برش دهد (شکل 11ـ.)12
برش دهد (شکل .)12�11

بستهشكل
نمود .در
دندانه متفاوت بوده و بايد در انتخاب آنها دقت
ارههاي الماس��ه نیز داراي تنوع در فرم دندانه هس��تند و
يشود.
فرم وديده م
مختلف
برش
براي
دندانه
12ـ 12چند
فاصلهی
مواداز نظر
بخورد،
ب��رش
اس��ت
نوعقرار
موادي که
به نوع
دندانه متفاوت بوده و باید در انتخاب آنها دقت نمود .در ش��کل
 12�12چند نوع دندانه براي برش مواد مختلف دیده ميشود.

مورداستفادهبرایبرشتختهخردهچوبباروکشطبيعي.

مورداستفادهبرایبرشتختهخردهچوبباروکشطبيعي.

شكل11ـ12تيغهارهیالماسه
Aـصفحهیتيغها ّره

شكل11ـ12تيغهارهیالماسه

یرهالماسه
Bشكل 11ـ12ـ تيغه اره
ـافتادگيبيندندانه
Aـصفحهیتيغها
ّ

Aـ صفحهی تيغه ا ّره
C
ـنوكدندانه(قسمتالماسه)

مورداستفادهبرایبرشپارکتازجنستختهفيبرسخت.
مورداستفادهبرایبرشپارکتازجنستختهفيبرسخت.

Bـافتادگيبيندندانه

Bـ افتادگي بين دندانه

DCـشكافانبساط
ـنوكدندانه(قسمتالماسه)

Cـ نوك دندانه (قسمت الماسه)
Dـشكافانبساط

شكل12-11انبساط
Dـ شكاف
شكل12-11

تیغهی گرد الماســه ،سالهاســت که جایگزیــن تیغههای
تیغهی گرد الماسه ،سالهاست که جایگزین تیغههای معمولی
هاي
ه
هایبه تيغ
نسبت
جایگزینو
شده
كند
خيلي
دیر زیرا
اند،
شــده
معمولی
معمولی
تیغهتیغه
دير که
هاست
کند سال
الماسه،
گرد
تیغهی
معمولي
هاي
نس��بت به
ش��ده و
خیلي
ش��دهاند ،زیرا
اینکه با
دهد؛
ضم��نم
انجام
مفيد
دیركار
بيشــتري
زمان
زمانمعمولي
معمولي
تیغههاي
ی به
نس��بت
ش��ده و
خیلي
بیش��ترياند،
ش��ده
ضمننوع
تغییر
اینکه با
کنددهد؛
می
انجام
کارزیرامفید
تقریباً
تغییر نوع
اینکه با
دهد؛ ضم��ن
انجام می
اوليه،مفید
بیش��تري کار
زمان
نيست.
تعويض آن
نيازي به
نوع مواد
تغيير

مورداستفادهبرایبرشپروفيلآلومينيوم.
آلومينيوم.
مورد استفاده برای برش پروفيل

مورداستفادهبرایبرشپروفيلآلومينيوم.

گردالماسه.
الماسه.
شكل12ـ12ـچندنوعارهاره گرد
شکل 12ـ 12ـ چند نوع
شكل12ـ12ـچندنوعارهگردالماسه.
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3ـ12ـ اصول تعويض تيغهي اره گرد
3ـ12ـ اصول تعویض تیغهي اره گرد

پس از مدتي كار مفيد كه به نوع استفاده و مواد اوليهی مورد
پس از مدتي کار مفید که به نوع استفاده و مواد اولیهی مورد
تعويض
برشكاري بســتگي دارد ،تيغه ارههاي ُكند شده بايد
برشکاري بس��تگي دارد ،تیغه ارههاي ُکند ش��ده باید تعویض و
اینکه
ضمن
ب��هكار
آماده به
ه��ايتيز
تیغههاي
و تيغه
اینکه
شود؛ضمن
آنهاش��ود؛
جايگزينآنها
کار جایگزین
تیزوو آماده
وقت
چند
تيز شوند.
نیزنیزبايدبایداصالح
هاي ُك
وقت
بنابراينهرهرچند
ش��وند .بنابراین
اصالح وو تیز
ه��ايند ُکند
تيغهتیغه
موردبازدید
هامورد
تیغههها
یکبار ،باید
13 .)12�13ـ.)12
(شکل(شــکل
گیرندگيرند
قرارقرار
بازديد
بایــد تيغ
يكبار،

شكل13ـ12ـکنترلدندانهها.

شكل13ـ 12ـ كنترل دندانهها.

نمود:نمود:
توجهتوجه
نکاتزیرزیر
هنگامتعویض
هنگام
بایدبهبهنکات
تیغه ،باید
تعویض تیغه،
کارانتخاب
نوعکار
متناسب بابانوع
تیغه ،متناسب
شود.شود.
انتخاب
الف)تیغه،
الف)

انتخاب
جنسقطعه
متناسب بابا جنس
شود.شود.
انتخاب
قطعهکارکار
تیغه،متناسب
ب)ب)تیغه،

ج)تیغه ،متناس��ب با عدهی َدوران ماشین انتخاب شود .بدیهی

ج)تیغــه ،متناســب با تعداد َ َد َوران ماشــین انتخاب شــود.
است که هرچه قطر تیغه بیشتر باشد ،به همان نسبت عدهی َد َوران
نسبت
باشــد،رانبه همان
بنابراین باتیغه
هرچه قطر
بدیهی
ماکزیممی
بیشترعدهی َد َو
توجه به
کهباشد؛
اســتکمتر
ماشین باید
کرد.توجه به
انتخاببــا
مناسببنابراین
باشــد؛
کمتر
عــدکههی َد
تیغهای
بایدباید
ماشــینشده،
رانها نوشته
روی َوتیغه
دورتیغآن،های
تعدادباید
شــده،
نوشــته
روی تیغهها
تعداد دور که
حداکثر
توجه:
جمله
الكتروموتور ،از
مشخصات هر
پالكکرد.
انتخاب
مناسب
نوشــته شده و توسط كارخانهی سازنده ،روي
روي یك

آن نصب ميشود؛ بنابراین ميتوان با استفاده از این
مشخصاتدور
جمله تعداد
توجه :مشخصات هر الكتروموتور ،از
و قطر تیغه و تعداد دوراني كه روي تیغه ذكر شــده ،ســرعت
سازنده،
آن ،روي يك پالك نوشته شده و توسط كارخانهی
برش مجاز را محاســبه كرد و با اطمینان با ماشینهاي اره گرد
پرداخت.يشــود؛ بنابراين ميتوان با استفاده از اين
كار نصب م
روي آن
به
مشــخصات و قطر تيغه و تعداد دوراني كه روي تيغه ذكر
توجه به قطر
مختلف،
س��رعترابرشهاي
دوران براي
شده ،تعداد
اطمينان با
كرد باو با
محاســبه
برش مجاز
ســرعت
پرداخت.یك شرکت جهانی معتبر
( 12�14توسط
تیغه ،در
ش��کل كار
نمودارگرد به
هاي اره
ماشين
سازندهي تیغه) ارائه شده است.
تعداد دوران براي ســرعت برشهــاي مختلف ،با توجه به
قطر تيغه ،در نمودار شکل 14ـ( 12توسط يك شركت جهانی
معتبر سازندهي تيغه) ارائه شده است.

شكل14ـ12ـدياگرامتعيينتعداددورتيغه.

شكل 14ـ12ـ دياگرام تعيين تعداد دور تيغه.

اره گرد
تيغه
يهي
زاوي
ارتفاع و
تنظيم
یگرد
اره
تیغهی
زاویه
ارتفاع و
اصولتنظیم
ـ12ـاصول
 44ـ12ـ
ش��رح زیر
زاویه ،به
ارتفاع و
ماشین راراباید
اینماش��ین
این
تنظیمتنظیم
شرح زیر
زاویه ،به
ارتفاع و
بایدازازنظرنظر
نمود:
نمود:

1ـ4ـ12ـ تنظيم ارتفاع یا عمق تيغه

1ـ4ـ12ـ تنظيم ارتفاع يا عمق تيغه

براي بهدس��ت آوردن سطح برش صحیح و بدون عیب ،باید

عيب ،بايد
بدون
صحيح و
سطح
آوردن
توجهبراي به
اندازهی
حداکث��ر به
برشاره
هاي تیغه
دندانه
دستن��وك
داش��ت که
خیليبه باال
ارتفاع تیغه
هاي اگر
باالترهباشد.
ارتفاع دندانه از
اندازهی
حداكثر
تيغه اره
برش دندان
سطحنوك
داشــت كه
توجه
و
بوده
کمتر
شود
مي
درگیر
چوب
با
که
هایي
دندانه
تعداد
باش��د،
ارتفاع دندانه از ســطح برش باالتر باشد .اگر ارتفاع تيغه خيلي
در نتیجه برش تمیزي به دست خواهد آمد اما به علت
زدگي كمتر
بیرونيشود
درگير م
باال باشــد ،تعداد دندانههايي كه با چوب
تیغه ،خطر بیش��تري کاربر را تهدید ميکند .و همچنین اگر مقدار
بوده و در نتيجه برش تميزي به دســت خواهد آمد اما به علت
بیرونزدگي تیغه حداقل باش��د ،اگرچه خطر کاهش مییابد ولي
ميكند .و
كاربــر
بيشــتري
بابيرون
تهديدخارج
الشهراشدن در
چوب،
خطر دندانه با
تيغه،زیادي
زدگــيتعداد
درگیر شدن
میانگیناگرچه
حداقلکهباشــد،
زدگي تيغه
مقــدار بيرو
همچنيــن اگر
تنظیم مناسب
بنابراینن با یك
بیش��تر اس��ت.
از چوب
برشي
س��طح
آوردن
دس��ت
به
بر
عالوه
باش��د،
مي
تنظیم
این
خطردوكاهش مییابد ولي با درگير شــدن تعداد زيادي دندانه
بین برد
کاربر از
ب��راي
تیغهازرا نیز
خط��ردرارتفاع
چوب ،می
بامناس��ب،
بنابراین با
است.
بيشتر
چوب
خارج
توانشدن
الشه
(شکل .)12�15
يك تنظيم مناسب كه ميانگين این دو تنظيم ميباشد ،عالوه بر
بهدست آوردن سطح برشي مناسب ،میتوان خطر ارتفاع تيغه
را نيز براي كاربر از بین برد(شکل 15ـ.)12
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¾¯Á{ÁÕY
Ä ¼n»ZËÕÌ»{³ÃYZ]ÉZ¯
////]ÖËZ¿YÂeºÅ{YÁ{Z¯|uYÁ
¾¯Á{ÁÕY
Ä ¼n»ZËÕÌ»{³ÃYZ]ÉZ¯
////]ÖËZ¿YÂeºÅ{YÁ{Z¯|uYÁ

ZÌ¿Â³Z]|ËZ],Ä¤ÌeºÌÀeYa,//Ì¿Y{
ËÁYÉZÅ
ش
]ÉY]
ÄËÁYÉZÅ
]ÉY]
باZÌ¿Â³Z]|ËZ],Ä¤ÌeºÌÀeYa,//Ì¿Y{
 بايد، پس از تنظي��م تيغه،هدار نيزÄ��زاوي
هاي
ب��رايبر
YÖ¼ÌÀeÕ
ÄËÁY,Z¯Ä
«ÉÁÃ|//ºÌ//e[Â»yZËÁ
YÖ¼ÌÀeÕ
ËÁY,Z¯Ä
«ÉÁÃ|//ºÌ//e[Â»yZËÁ
ی
 زاویه، كارÄقطعه
ش��ده روي
گونيا و يا خط مورب ترس��يم
ºÌÀeÄm{/Ze
¾//Ì]|À¿YÂe
Ö»ZÅÖÄËÁY¾ËY
{Â¼¿µ//fÀ¯
ºÌÀeÄm{/Ze
¾//Ì]|À¿YÂe
»ZÅÄËÁY¾ËY
{Â¼¿µ//fÀ¯
ـ45  تا+45  این زاویهها میتوانند بین.تنظیمی را کنت��رل نمود
/¶°|¿Â
/¶°|¿Â

.)12ـ17 درجه تنظیم شوند (شکل

dYÃY|¿YYÌ],Ä¤ÌeÖ³{½ÁÌ]
dYÃY|¿YYÌ],Ä¤ÌeÖ³{½ÁÌ]
. بیش از اندازه است،بیرون زدگی تیغه

ـ كنترل زاويه با گونیا و یا خط مورب ترسیم شده روی12ـ17 شكل

dYµÂ¼
»ÕÃY|¿YYf¼¯,Ä¤ÌeÖ³{½ÁÌ]
dYµÂ¼
»ÕÃY|¿YYf¼¯,Ä¤ÌeÖ³{½ÁÌ]
. کمتر از اندازهی معمول است،بیرون زدگی تیغه

ÕÁÃ|ºÌe[Â»yZËÁZÌ¿Â³Z]ÄËÁYµfÀ¯//¶°
ÕÁÃ|ºÌe[Â»yZËÁZÌ¿Â³Z]ÄËÁYµfÀ¯//¶°
.قطعه کار
Z¯Ä Z¯Ä
« «

 ـ اصول استفاده از گونياي ثابت و متحرك12ـ5
منظور
گونياهاي طولي و عرضي ماشين اره گرد ميزي را به
vf»Ád]ZiÉZÌ¿Â³YÃ{Z¨fYµÂY//
vf»Ád]ZiÉZÌ¿Â³YÃ{Z¨fYµÂY//
 میتوان به ش��رح زیر براي،برش مواد در جهتهاي مختلف
ÂÀ»Ä],YÉÌ»{³ÃY¾Ì//Z»ÊÁÊ·ÂÉZÅZÌ¿Â³
ÂÀ»Ä],YÉÌ»{³ÃY¾Ì//Z»ÊÁÊ·ÂÉZÅZÌ¿Â³
.هر اندازه تنظيم نمود
ÅÉY]Ës//Ä]½YÂe
Ö»,¦¸fz»ÉZÅ
dÆm{{YÂ»//]
ÅÉY]Ës//Ä]½YÂe
Ö»,¦¸fz»ÉZÅ
dÆm{{YÂ»//]
{Â¼¿ºÌÀeÃY|¿Y
{Â¼¿ºÌÀeÃY|¿Y

)ـ تنظيم گونياي طولي (موازي12ـ5ـ1
ÉYÂ»Ê·ÂÉZÌ¿Â³ºÌÀe///
ÉYÂ»Ê·ÂÉZÌ¿Â³ºÌÀe///
ب��راي تنظيم گوني��اي طولي ك��ه عرض ب��رش را تعيين

,|À¯و,|À¯
Êش��ده
»¾ÌÌ
eY]Ä¯Ê·ÂÉZÌ¿Â³º//ÌÀeÉY]
حركت داده
 كافي اس��ت گوني��ا روي ريل،ميكند
Ê»¾ÌÌ
eY]Ä¯Ê·ÂÉZÌ¿Â³º//ÌÀeÉY]
º°v»½M¹ÅYÁÃ|Ã{Y{d¯u¶ËÉÁZÌ¿Â³d//YÊ§Z¯
º°v»½M¹ÅYÁÃ|Ã{Y{d¯u¶ËÉÁZÌ¿Â³d//YÊ§Z¯
،متر
 مانند، روي ريل، برای راحتي كار.اهرم آن محكم گردد
Ã|ÕY~³ÃY|¿Y,f»|À¿Z»,¶ËÉÁ,Z¯ÊfuYÕY]
{{³اندازه
Ã|ÕY~³ÃY|¿Y,f»|À¿Z»,¶ËÉÁ,Z¯ÊfuYÕY]
{{³
.)12ـ18 گذاری شده است (شکل
/¶°dY
/¶°dY

.طولي
ـ تنظيم گونياي12ـ18 شكل
Ê·ÂÉZÌ¿Â³ºÌÀe//¶°
Ê·ÂÉZÌ¿Â³ºÌÀe//¶°

dY\ZÀ»,Ä¤ÌeÖ³{½ÁÌ]
dY\ZÀ»,Ä¤ÌeÖ³{½ÁÌ]
. مناسب است،بیرون زدگی تیغه

Ä¤ÌeZ¨eYºÌÀe//¶°
Ä¤ÌeZ¨eYºÌÀe//¶°

.ـ تنظيم ارتفاع تيغه12ـ15 شكل

تيغه
يÄ¤ÌeÉ
زاويه
ـ12ـ4ـ2
Ä¤ÌeÉ
ÄËÁYºÌÀe///
Äتنظيم
ËÁYºÌÀe///
تنظيمºÌÀeÌ¿ÄËÁY//¿Y|ËZ]ÃY
ه اره بايد از نظر زاویه نیزÄتيغ
،كار
قبل از ش��روع هر
ºÌÀeÌ¿ÄËÁY//¿Y|ËZ]ÃY
¤Ìe,Z¯//ÅÁ//Y¶^«
Ä¤Ìe,Z¯//ÅÁ//Y¶^«
هيÄزاوي
 تيغه نسبت به سطح،هاي ساده
]شÉY]
بر
براي
.{شودÂ//
É
ËÁY,Äv¨tÄ]d^//¿Ä¤Ìe,Ã{ZÉZÅ
{Â//
ÉÄ،صفحه
ËÁY,Äv¨tÄ]d^//¿Ä¤Ìe,Ã{ZÉZÅ
]ÉY]
مخصوص
 درج��ه دارد؛ بنابراین تیغه پس از تنظيم با فرمان90
Âz»½Z»§Z//]ºÌÀeYaÄ¤Ìe¾//ËY]ZÀ]-{Y{Ä//m{
Âz»½Z»§Z//]ºÌÀeYaÄ¤Ìe¾//ËY]ZÀ]-{Y{Ä//m{
µfÀ¯|ËZ]Ì¿Äm{ÉZÌ¿Â³Z//],Ä¤ÌeÉ
ËÁYÁZ¨eYºÌÀe
كنترلµfÀ¯|ËZ]Ì¿Äm{ÉZÌ¿Â³Z//],Ä¤ÌeÉ
 درجه نيز بايد90  با گونياي،هي تيغهÄزاوي
وÄËÁYÁZ¨eYºÌÀe
تنظيم ارتفاع
/¶°{Â
/¶°{Â
.)12ـ16
شود (شکل

Ä¤ÌeÉ
ÄËÁYµfÀ¯//¶°
Ä¤ÌeÉ
ÄËÁYµfÀ¯//¶°

.ـ كنترل زاويهي تيغه12ـ16 شكل
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ماشینهای سیار و ثابت صنایع چوب

»[ÂqËZÀd]ZiÁZÌÕZÅ¾¾ÌZ
»ÌZ
[ÂqËZÀd]ZiÁZÌÕZÅ

]ÃY|¿YÖf//{Yf//Ì]½ZÀÌ¼YÉY
]Y|¿YÖf//{Yf//Ì]½ZÀÌ¼YÉY
Ya,Ã|//ºÌÀeÕاز
اندازÃهی تنظیم شده ،پس
براي اطمينان بيش��تر از درستی
Ya,Ã|//ºÌÀeÕ
ÃY
Õ
Ä

¿Y|¿{Õ
Ä
»¸Z§,f»ZËZÌ¿Â³Z]´Ë{Z],¹ÅY½|//º°v
ÃY
ÕÄ¿Y|¿{Õ
»Ä¸Z§,f»ZËZÌ¿Â³Z]´Ë{Z],¹ÅY½|//º°v
دندانهی
فاصلهی
محكم ش��دن اهرم ،بار ديگر با گونيا يا متر،
/¶°{Â
»ÉÌ³
Y|¿YZÌ¿Â³Ze
ÊÊ»ÉÌ³
19/¶°{Âـ.)12
گيري ميشود (شکل
ÃÃY|¿YZÌ¿Â³Zeاندازه
اره تا گونيا

ZÌ¿Â³ZeÄ¤ÌeÉÄÄ¸Z§ºÌÀe//¶°
¸Z§ºÌÀe//¶°
ZÌ¿Â³ZeÄ¤ÌeÉ

شكل 19ـ12ـ تنظيم فاصلهي تيغه تا گونيا.

عرضي
2ـ5ـ12ـ تنظیم گونياي
ÊÉZÌ¿Â³ºÌÀe///
ÊÉZÌ¿Â³ºÌÀe///

]ÉY]Z¯Ä
«½{¯Ã{Z»MµÂY//
 «½{¯Ã{Z»MµÂY//كار براي برش
قطعه
6ـ 12ـ اصول آماده كردن
]ÉY]Z¯Ä
]t,|//Z]Ã|//Ã|Ë]{³ÃY¾Ì//Z»Z]Ä¯Ê]Âq
]t,|//Z]Ã|//Ã|Ë]{³ÃY¾Ì//Z»Z]Ä¯Ê]Âq
چوبي كه با ماش��ين اره گرد بريده شده باشد ،سطح برش
É
Ã
Y|¿Y¾ËY]ZÀ]-{Y|¿ÕZ//Ì¿Ê³|À³Ã|¿Ä]ÁÄf//Y{Ö§Z
ÉÃY|¿Y¾ËY]ZÀ]-{Y|¿ÕZ//Ì¿Ê³|À³Ã|¿Ä]ÁÄf//Y{Ö§Z
صافی داشته و به رنده (گندگي) نيازی ندارد؛ بنابراين اندازهي
Á
¾
ËYY{ÂºÌÀeÊËZÆ¿Õ
{ÂºÌÀeÊËZÆ¿ÕÃY|¿Y½YÌ»Ä]|ËZ],¾ÌZ»ÉZÌ¿Â³
از¾Á
ËYY
Y|¿Y½YÌ»Ä]|ËZ],¾ÌZ»ÉZÌ¿Â³هÃی نهايي تنظيم ش��ود.
گونياي ماش��ين ،باي��د به ميزان انداز
,¶^«Y|ËZ],{Ì³ÊÊ»Y«]{Â»{³ÃY¾ÌZ»Z]Ä¯Ê]Âq
»Y«]{Â»{³ÃY¾ÌZ»Z]Ä¯Ê]Âq
,¶^«Y|ËZ],{Ì³
اينرو چوبي كه با ماش��ين اره گرد مورد برش قرار ميگيرد،
½{¯Z¯ÉY//],´Ë{¥Y
|//Z]Ã|//¿®ËÁÁ®Ë
½{¯Z¯ÉY//],´Ë{¥Y
|//Z]Ã|//¿®ËÁÁ®Ëش��ده باش��د .از طرف ديگر،
باي��د از قب��ل ،يك رو و يك نر
][ÂqYÂÀ»{Â//]¾X¼»½M½{Â]®//yY|ËZ],[ÂqZ
]{Â//]¾X¼»½M½{Â]®//yY|ËZ],[ÂqZ
»[ÂqYÂÀ
براي كار كردن با چوب ،بايد از خشك بودن آن مطمئن بود.
ÃÂ¯{½|®yYa½Md]ÂÄ¯dYÊ]Âq,®y
ÃÂ¯{½|®yYa½Md]ÂÄ¯dYÊ]Âq,®y
منظور از چوب خش��ك ،چوبي اس��ت كه رطوبت آن پس از
|Z]Ã|Ì¥»{Â»Ìv»d]ÂÄ],{YMÉYÂÅZË
|Z]Ã|Ì¥»{Â»Ìv»d]ÂÄ],{YMÉYÂÅZË
خشك ش��دن در كوره يا هواي آزاد ،به رطوبت محيط مورد
Ä/mÂe
¼Á{Z ]Y//ÌÌ¤eµÂ
{]Y//ÌÌ¤eµÂ¼ »Â//Ä],®//y[Âq
»Â//Ä],®//y[Âq{Ä/mÂe
Á{Z
مصرف رسيده باشد.
{ÂÊÊ»Ã|ÅZ»/¶°½|kÂ
»Ã|ÅZ»/¶°½|kÂ »Ál¯|À¿Z»Ê^ËZ
»» »Ál¯|À¿Z»Ê^ËZ
{Â
¯|¿ÂÊËZÌ¿Â³ÁÄf§¾Ì]Y|ËZ]Z¯Y¶^«Äتغيير ابعاد و
توجه :در چوب خش��ك ،به ط��ور معمول
¯|¿ÂÊËZÌ¿Â³ÁÄf§¾Ì]Y|ËZ]Z¯Y¶^«Ä

معايبي مانند کج و معوج ش��دن (ش��كل 21ـ )12مش��اهده
ميشود كه قبل از كار بايد از بین رفته و گونيايي شوند.

طول
شهاي عرضي (كه با
]ÉY//]ÊÉZÌ¿Â³Éبر
زاويÄهي گونياي عرضي براي
µÂZ]Ä¯ÊÉZÅ
]ÉY//]ÊÉZÌ¿Â³É
ËÁY
µÂZ]Ä¯ÊÉZÅ

ÄËÁY
گردد
Êي
تنظيمÊم
درجهÊمÊيسازند) روي صفر
زاويÄهي 90
چوب
Á{{³
»ºÌÀe¨ÉÁ|¿Z//
»Äm{É
ÄËÁY[Âq
ËÁY[Âq
Á{{³
»ºÌÀe¨ÉÁ|¿Z//
»Äm{É
که
درجهبندي ش��ده است
و براي س��اير زوايا نيز ،روي گونيا
]ºÌÀeÄ¯dYÃ|É|À
]m{ZÌ¿Â³ÉÁ,Ì¿ZËYÁËZ//ÉY
]ºÌÀeÄ¯dYÃ|É|À
]ÄÄm{ZÌ¿Â³ÉÁ,Ì¿ZËYÁËZ//ÉY
½YÂe
]»Ì¿½MµfÀ¯ÉY
dYË~a
Z°»YÉY
ËÁYÅÕY]½M
آن
كنترل
پذير اس��ت .براي
اي امكان
ÄÄËÁYÅÕY]½Mهر زاوي
برای
تنظيم آن
½YÂe
]ÊÊ»Ì¿½MµfÀ¯ÉY
dYË~a
Z°»YÉYه½½
/{Â¼¿Ã{Z¨fYÂZeÕZÌ¿Â³Y
/{Â¼¿Ã{Z¨fYÂZeÕZÌ¿Â³Yنمود (20ـ.)12
نيز ميتوان از گونيای تاشو استفاده

Ä¤ÌeÉÄÄËÁYºÌÀe//¶°
ËÁYºÌÀe//¶°
Ä¤ÌeÉ

شكل 20ـ12ـ تنظيم زاويهي تيغه

شكل 21ـ12ـ معايب چوب.

[Âq\ËZ »//¶°
»//¶°
[Âq\ËZ

دورکن
مجمعهوای و
میزی یا
گردگرد
ارهاره
كاري با
بــــرشش
توانایی بــــر
دوركن
مجمعهای
ميزی يا
كاري با
دوازدهم:توانايی
کاردوازدهم:
واحدكار
واحد

دوركن
مجمعهای و
ميزی يا
اره گرد
كاري با
بــــرش
توانايی
دوازدهم:
واحد كار
دوركن
مجمعهوای و
ميزی يا
اره گرد
كاري
بــــرش
توانايی
دوازدهم:
واحد كار
دوركن
مجمعهای
ميزی يا
ارهباگرد
كاري با
بــــرش
توانايی
دوازدهم:
واحد كار

7ـ12ـ اصول تنظیم ماشین اره گرد دورکن
دورکن
گرد
اره
ماشین
تنظیم
اصول
7ـ12ـ
دوركن
گرد
تنظيم
اصول
7ـ12ـ
دورکن
ارهگرد
ماشيناره
ماشین
تنظیم
اصول
7ـ12ـ
دورکن
گرد
اره
ماشین
تنظیم
اصول
7ـ12ـ

با اس��تفاده از گونیا ،میتوان تیغهي ماش��ین را به صورت 90
صورت 90
ماش��ین را
تیغهي
توان
گونیا ،می
اس��تفاده از
صورت
ماش��ینبهبهرارا بهبه
تیغههي
توانتوان
می
اس��تفادهوازاز
90
صورت
ماشين
ي
يتيغ
توان
گونیا ،می
گونيا،
استفاده
بابا بابا
فرمان
س��پس
،)12�22
(ش��کل
کرده
کنترل
درج��ه
پیچ90
صورت
را
ماش��ین
تیغه
تنظیممی
گونیا،
اس��تفاده از
فرمان
س��پس پیچ
،)12�22
(ش��کل
کرده
تنظیم
کنترل و
درج��ه
پیچ
،)12�22
(ش��کل
کردهکرده
تنظیم
کنترلوو
فرمانفرمان
س��پس پيچ
سپس
22ـ،)12
(شــکل
تنظيم
کنترل
درجه
نمود.
محکم
درج��ه را
مربوطه
پیچ
س��پس
،)12�22
(ش��کل
تنظیم
کنترل و
درج��ه
نمود.
محکم
مربوطه را
نمود.نمود.
محکم
مربوطه
نمود.
محكم
مربوطه رارا
محکم
مربوطه را

شكل22ـ12ـکنترلوتنظيمگونيايیبودنتيغه.

شكل22ـ12ـکنترلوتنظيمگونيايیبودنتيغه.
شكل22ـ12ـکنترلوتنظيمگونيايیبودنتيغه.
تیغه.
شكل 22ـ12ـ کنترل و تنظيم گونيایی بودن
شكل22ـ12ـکنترلوتنظيمگونيايیبودنتيغه.

،)12
باید فاصل
(شكل �2233ـ ،)12
طولي(ش��کل
گونيايطولي
يگونیاي
فاصلههي
نیز،باید
کارنیز،
قبلازازکار
قبل
،)12
�
23
(ش��کل
طولي
گونیاي
ي
فاصله
باید
نیز،
کار
قبل از
دندانه�23
گونیاي
فاصلهي
بایدبه باید
کاررارانیز،
ارتف��اعاز
قبل
باالتر از
یك
ارتف��اع
حداکثر
اندازههي
تیغه
،)12
(ش��کل�
(ش��کل 23
طولي
گونیاي
فاصله
نیز،
قبل از
،)12از
طولييك
ارتفاع
حداكثر
ي
انداز
کارتيغه
ارتفاع
وو
از
باالتر
دندانه
یك
ارتف��اع
حداکثر
ي
اندازه
به
را
تیغه
ارتف��اع
و
باالتر از
دندانهدندانه
یكیك
ارتف��اع
حداکثر
اندازهي
تنظيم به
تنظیمرا
ارتف��اع
کرد.
کار،
و وقطعه
باالتر از
ارتف��اع
حداکثر
ي
اندازه
تیغهبه
كار،را
تیغه
ارتف��اع
کرد.
قطعه
کرد.
تنظیم
کار،
قطعه
کرد.کرد.
تنظیمتنظیم
کار،کار،
قطعهقطعه

� تیغه نباید لنگي داش��ته باش��د ،زیرا لرزش و لنگ زدن تیغه،
تیغه،
زدن
لنگ
لرزش و
زیرا
باش��د،
داش��ته
لنگي
نباید
تیغه
تيغه،
زدن
لنگ
لرزش
زیرا
باشد،
داشته
لنگي
نباید
تیغه،
زدن
لنگ
لرزشبرو
زیرا
باش��د،
داش��ته
لنگي
نباید
تیغه
��تيغه�
تیغه،برش
زدنشیار
لنگاین،
عالوه
نزند و
برش
خوب
اره
که
نبایدشود
باعث مي
لرزشوو
زیرا
باش��د،
داش��ته
لنگي
تیغه
برش
شیار
این،
عالوه بر
نزند و
برش
خوب
شــودکه اره
شود
باعث مي
برشبرش
شیارشیار
این،
عالوهبربر
نزندوو
برش
خوب
اره
بیشتريمي
باعث
شــیار
این،این،
عالوه
نزند
برش
خوب
کهاره
ي
نماید.
ایجاد
چوب
در
عالوه بر
نزند و
برش
خوب
شودكهاره
نیزکه
شود
باعث ممي
باعث
نماید.
ایجاد
چوب
در
نیز
بیشتري
نماید.
چوبایجاد
چوبچوب
بیشتري
نمايد.
ايجاد
درنیزنیزدردر
بيشتري
برش
نماید.
ایجاد
بیشتري نیز
توجـه :لرزش تیغه ،با اســتفاده از دســتگاه لنگيسنج قابل
توجـه:
قابل
سنج
لنگي
دســتگاه
اســتفاده از
تیغه ،با
لرزش
توجـه:
قابلقابل
سنجسنج
لنگي
اســتفاده از
(شكل با
تیغه،
لرزش
توجه:
قابل
سنج
دســتگاهي
دســتگاهلنگ
دستگاه
استفاده
تيغه ،بابا
لرزش
24ـ.)12
است
گیري
اندازه
توجـه:
لنگي
ازاز
اســتفاده
تیغه،
لرزش
24ـ.)12
(شكل
است
گیري
اندازه
24ـ.)12
(شكل
است
گیري
اندازه
24ـ.)12
انداز
(شکل24ـ.)12
است (شكل
گيري است
اندازههگیري

شكل24ـ12ـکنترللنگيتيغهبادستگاهلنگیسنج.
سنج.
شكل24ـ12ـکنترللنگيتيغهبادستگاهلنگی
سنج.سنج.
شكل24ـ12ـکنترللنگيتيغهبادستگاهلنگی
شكل24ـ12ـکنترللنگيتيغهبادستگاهلنگی

شكل 24ـ12ـ کنترل لنگي تيغه با دستگاه لنگیسنج.

ارهازازميان
تیغهاره
داردكهکهتيغه
ش��کافیدارد
تیغه،شــکافی
دوردورتیغه،
چوبی
حفــاظ
میان آن
چوبی
حفاظ
�
میان آن
تیغهاز
تیغه اره
دارد که
ش��کافی
تیغه،
دور
چوبی
حفاظ
�
آن
میان
از
اره
که
دارد
ش��کافی
تیغه،
دور
چوبی
حفاظ
�
مختلف
هاي
در اثر
پس از
شکاف،
ميکند.
عبور
آن
میان
تنظیماز
اره
مدتيکه
دارد
ش��کافی
دور تیغه،
حفاظ
هاي
تنظيم
تیغه اثر
در
مدتي
پس از
شــکاف،
چوبی این
ميكند.
آن �عبور
مختلف
هاي
تنظیم
مدتياثر
مدتي در
پس از
شکاف،
کند .این
عبور مي
مختلف
هايدرهاي
تنظیم
اثرودردراثر
زاويه،از
پس
شکاف،
مختلــفازمي
عبور
قطعات
برش
هنگام
ش��ده
گش��اد
اینو
ارتفاع
عبورتیغه
مختلف
تنظیم
مدتي در
پس از
شکاف،
این
کند.
مي
هنگام
شــده و
گشــاد
زاویه،و
ارتفاع
کند.نظر
نظر از
تيغه
قطعات
برش
هنگام
در
و
ش��ده
گش��اد
زاویه،
و
ارتفاع
نظر
تیغه از
قطعات
برشبرش
هنگام
درو در
ش��ده
گش��اد
زاویه،
ارتفاع و
باریك،نظر
تیغهنظراز
قطعاتشود
تعویض
باید
اینصورت
گش��اد که
کند
زاویه ،مي
ایجاد
مشکل
هنگام
در و
ش��ده
ارتفاع و
برشاز
تیغه
اینصورت
در
كه
ميكند
ايجاد
مشــكل
باريك،
قطعات
شود
تعویض
باید
اینصورت
کنددر
مي که
ایجادکند
ایجاد مي
مشکل
باریك،
شودشود
تعویض
باید
اینصورت
در
که
مشکل
باریك،
.)12�25
(شکل
25ـ.)12در اینصورت باید تعویض
(شکلکند که
ایجاد مي
مشکل
باریك،
شود
تعويض
بايد
.)12�25
(شکل
.)12�25
(شکل
(شکل .)12�25

شكل23ـ12ـتنظيماندازهيبرش.
يبرش.
شكل23ـ12ـتنظيماندازه
يبرش.
شكل23ـ12ـتنظيماندازه

يبرش .برش.
تنظيمهاندازهي
شكل 23ـ12ـ
شكل23ـ12ـتنظيمانداز

كاري
برشش
براي بر
اصول را
کاري
ماشينبراي
اندازيماشین
راههاندازي
8ـ12ـاصول
8ـ12ـ
کاري
برش
براي
ماشین
اندازي
راه
اصول
8ـ12ـ
کاري
برش
براي
ماشین
اندازي
راه
اصول
8ـ12ـ
برشوکاري
براي
ماشین
اندازي
راه
اصول
8ـ12ـ
شود:
كنترل
بررسی
باید
زير
موارد
ماشين،
اندازي
ه
را
براي
براي راهاندازي ماشین ،موارد زیر باید بررسی و کنترل شود:

شود:
کنترل
بررسی و
باید
موارد زیر
ماشین،
اندازي
براي راه
شود:شود:
کنترل
بررسی و
شدهباید
داده زیر
موارد
ماشین،
اندازي
راه
براي
کنترل
و
بررسی
باید
زیر
موارد
ماشین،
اندازي
راه
انتخاب
14ـ12
شكل
در
نمودار
به
توجه
با
تیغه
براي�ـتیغه با توجه به نمودار داده ش��ده در ش��کل  12�14انتخاب
انتخاب
12�14
ش��کل
ش��ده در
داده
نمودار
توجه به
تیغه
انتخاب
12�14
ش��کل
ش��ده در
برشداده
نمودار
توجه به
توجهبا
شود؛باباتیغه
�� �
است.
ضروري
توجه
است.
ضروري
بسیار
سرعتبرش
سرعت
شود؛
انتخاب
12�14
ش��کل
بسياردر
ش��ده
داده
نمودار
توجهبهبهبه
تیغه
است.
ضروري
بسیار
برش
سرعت
توجه به
شود؛
است.است.
ضروري
بسیاربسیار
برشبرش
سرعت
توجه به
شود؛شود؛
ضروري
سرعت
توجه به

181 181
181
181181

شكل25ـ12ـحفاظچوبیدورتيغه.
شكل25ـ12ـحفاظچوبیدورتيغه.
شكل25ـ12ـحفاظچوبیدورتيغه.
شكل25ـ12ـحفاظچوبیدورتيغه.

شكل 25ـ12ـ حفاظ چوبی دور تیغه.
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[ÂqËZÀd]ZiÁZÌÕZÅ
»¾ÌZ
سیار و ثابت صنایع چوب
ماشینهای

»[ÂqËZÀd]ZiÁZÌÕZÅ¾ÌZ


¦¸fz»ÉZËYÁ{[ÂqÉZ¯]µÂY//

مختلف
كاري چوب در زواياي
برش
9ـ12ـ اصول
¯¦¸fz»ÉZËYÁ{[ÂqÉZ
]µÂY//
¼¶°//Ê·Â]ÉY]µÂ
»ÂÄ],ÉÌ»{//³ÃYY/

{ÂÊ»Ã{Z¨fY/¶°Ê]Á/

»ÂÄ],ÉÌ»{//³ÃYY/معمول براي برش طولي (شكل
از اره گرد ميزي ،به طور
¼¶°//Ê·Â]ÉY]µÂ
شود.
استفادهÊمي
26ـ )12و برش عرضي (شكل 27ـ)12
{Â
»Ã{Z¨fY/¶°Ê]Á/

[Â»]//¶°

شكل 28ـ12ـ برش مورب.

Ê·Â]//¶°

Ê·Â]//¶°

[Â»]//¶°
گونياي
نس��بت به
شهاي م��ورب كه خط برش
ب��راي
Ê·ÂÉZÌ¿Â³Ä]d^¿]yÄ¯[Â»ÉZÅ
]ÉY]/بر
ºÌÀe¶]Z«ÉY
ÄËÁYÅÉY]Ä¯ÉY
]Ä¸ÌÁY,|Z
{Ê»ÄËÁYÉYY
اي
براي هر زاويه
باش��د ،از وسيلهاي كه
زاويه مي
طولي داراي
»Ã{Z¨fY,dY
(/¶°{Âشکل 29ـ.)12
استÊ،استفاده ميشود
قابل تنظيم
Ê·ÂÉZÌ¿Â³Ä]d^¿]yÄ¯[Â»ÉZÅ
]ÉY]/
{ºÌÀe¶]Z«ÉYÄËÁYÅÉY]Ä¯ÉYÄ¸ÌÁY,|Z]Ê»ÄËÁYÉYY
/¶°{ÂÊ»Ã{Z¨fY,dY

Ê°¼¯Y]YZ][Â»]//¶°

شكل 29ـ12ـبرش مورب با ابزار كمكي.
Ê]//¶°

Ã{Z¨fY½YÂeÊ»Ì¿4]ÊZ§ÕÃY½YÂÀÄ],ÉÌ»{³ÃYY/
عرضي.
شكل 27ـ12ـ برش
Ê]//¶°
]Ådve½YÂeÊ»Y¾Ì//Z»ÊÉZÌ¿Â³Z¯¾ËYÉY
¯{//
/¶°{Â¼¿ºÌÀeÉY
عنوان ارهی فارس��يبر نيز ميتوان
ÄËÁYاز اره گ��رد ميزي ،ب��ه

ُ
Ã{Z¨fY½YÂe
¿Ê»Ì
ÃY½YÂÀÄ],ÉÌ»{³ÃYY/
4 ]ÊZ§Õ
ماشين را ميتوان
عرضي
گونياي
اس��تفاده كرد .براي اين كار
]Ådve½YÂeÊ»Y¾Ì//Z»ÊÉZÌ¿Â³Z¯¾ËYÉY
¯{//
تحت هر زاويهاي تنظيم نمود (شکل 28ـ.)12
/¶°{Â¼¿ºÌÀeÉYÄËÁY

10ـ12ـ اصول كنترل قطعات جدا شده پس از
ÉZ¯]YaÃ|Y|mcZ «µfÀ¯µÂY//
Ê°¼¯Y]YZ][Â»]//¶°
برشكاري
]¾ÌÀr¼Å,º¯µÂ//Z]ÃËÁÄ],Z//Å[ÂqÊ]ÉY//

همچنين
«®ËÄ¯dYfÆ],ZÅكم،
چوÄبها ،به ويژه با طول
عرض��ي
براي برش
Z][ÂqÄ
¿Z]ÁZÅ
«¯{½|Ì«//
¯ÉZ

]

YaÃ|Y|mcZ
«µfÀ¯µÂY//
{{Ây]½MZ][ÂqÄ¯ÕÂ,Ã|Äf]ZÌ¿Â³Ä]Êf//با
قطعpكردن سر قيدها و زبانهها بهتر است که يك قطعه چوب
Ìa
برخورد
|Z][ÂqÄبا آن
«½MYÌ¿ZÌ¿Â³ÉÌ³که سر چوب
طوری
¯ÃY|¿YÁ,|Àگونيا بسته شده،
پيچدستي به
§¾ËYÕÃ|ËZ
¾ÌÀr¼Å,º¯µÂ//Z]ÃËÁÄ],Z//Å
][ÂqÊ]ÉY//
Â^Ya,|¿Â
Ê»«Ä¯ÊÅZeÂ¯cZ
¯«Ä¯dY¾ËY,Z
ی
«®ËÄ¯dYfÆ],ZÅفايده
چوب باش��د.
¿Z]ÁZÅاز Äآن قطعه
گونيا نیز
کند ،و اندازهگيري
Z][ÂqÄ
«¯{½|Ì«//
كار ،اين است كه قطعات كوتاهي كه قطع ميشوند ،پس
{{Ây]½MZ][ÂqÄ¯ÕÂ,Ã|Äf]ZÌ¿Â³Ä]Êf//
اين pÌa
¯¾ËYÕÃ|ËZ§ |Z][ÂqÄ «½MYÌ¿ZÌ¿Â³ÉÌ³ÃY|¿YÁ,|À
¯Â^Ya,|¿ÂÊ»«Ä¯ÊÅZeÂ¯cZ «Ä¯dY¾ËY,Z
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واحد کار دوازدهم :توانایی بــــرشكاري با اره گرد میزی یا مجمعهای و دورکن
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از عبور از اين قطعه چوب كمكي ،فضاي بيش��تري داش��ته و
Ä¸Z§Ä¤ÌeYÁÄfY{Éf//Ì]ÉZ§,Ê°¼¯[ÂqÄ
«¾ËYY
ش��وند
فاصله گرفته و در اثر حركت تيغه ،پرتاب نمي
از تيغ��ه
/¶°|¿ÂÊ¼¿[Zea,Ä¤Ìed¯uiY{ÁÄf§³
(شکل 30ـ.)12

«//¶°
|¿Y{Ä¸Z§ÃYÄ¤ÌeZ],Ã|Y|mcZدارند.
قطعات جدا شده ،با تیغه اره فاصله
شكل 30ـ12ـ

11ـ12ـ اصول تعويض انواع تسمهها و تيغهها
ZÅÄ¤ÌeÁZÅÄ ¼eYÂ¿YËÂ eµÂY//

{]¶v»¾fyÂÁÄ¤Ìe½||Àدر
4 ُ ,ZÅك¯ند شدن تيغه و سوختن محل برش
¿Y|¿{½|[YyهÄها،
خراب شدن دندان
باشد.
تيغهÊمي
e½Z»½|ÌY§YÊËZÅتعويض
هايي از فرا رسيدن زمان
اثر كار زياد ،نشانه
] |Z
»Ä¤ÌeËÂ
Ä¿Z¿,{ZËZ¯iY
 {Â¼¿«Y¿M
]©]Á{¯Â»ZyY¾ÌZ»|ËZ],Z¯¾ËYÉY
نمود.
برقآنرا قطع
براي اين كار ،باید ماشين را خاموش کرد و



´¿É
Ä¨v»//¶°
{ Ä¤ÌeÉYتيغه.
ي Äنگهداري
محفظه
شكل 32ـ12ـ

تس��مههاي انتقال نيرو (ش��کل 33ـ )12باید هر چند وقت
يك¼e
®Ëd«Á|ÀqÅ|ËZ]/¶°//ÁÌ¿µZ¬f¿YÉZÅشوند.
بار Äبازديد شده تا در صورت فرسودگي ،تعويض
]|¿ÂËÂ e,Ê³{Â§cÂ{ZeÃ||Ë{Z]Z

{d//Y
´¿d]Zi|ËZ]YÃY,ÃYÄ¤ÌeËÂ
توجه:
داشت
ثابتÄنگه
e¹Z´ÀÅتعويض تيغه اره ،اره را بايد
ÄmÂeهنگام
º·ZÌ¿½MÉZÅÄ¿Y|¿{,|¿\ÌMd{Ä]Ä°ÀËY]ÃÁÔZe
تا عالوه بر اينكه به دس��ت آسيب نرسد ،دندانههاي آن نيز
]¼/¶°|¿Z
سالم بماند (شکل 31ـ.)12

d¯uÁÁÌ¿µZ¬f¿YÉÄ¼e//¶°

|Z]d]ZiÄ¤ÌeÄ¯ÖeÂ{-Ä¤Ìe½{¯Z]ÕÃÂv¿//¶°

شكل 31ـ12ـ نحوهی باز كردن تيغه؛ در صورتی که تیغه ثابت باشد.

ÉZÅÄ¿Y|¿{YË,{Y{Y«ºÅÉÁ|ËZ^¿YÃ|//ÌeÉZÅÄ¤Ìe
هاي
تيغههاي تيز شده را نبايد روي هم قرار داد ،زيرا دندانه
{ÂÊ»ÄÌÂe¾ËY]ZÀ]-|ÀÀÌ]Ê»\ÌMÁÃ{¯{Ây]ºÅZ]ZÆ¿M
توصيه
آنه��ا با هم برخورد كرده و آس��يب ميبينن��د؛ بنابراين
¯{ÂÊ»ÄfyZ//[ÂqZ]Ä¯Z¯¾ËYÉÃËÁ¶v»{YZÅÄ¤ÌeÄ
{/¶°{¯ÉYمحل ويژهي اي��ن كار كه با چوب
ش��ود که تيغهه��ا را در
مي¿´Ä
ساخته ميشود نگهداري كرد (شکل 32ـ.)12

شكل 33ـ12ـ تسمهي انتقال نیرو و حركت.

ÉZ¯Ë³ÁÉZ¯¾£ÁµÂYÊËZZÀ//
12ـ12ـ شناسايي اصول روغنكاري و گريسكاري
»{³ÃY¾ÌZ

ماشین اره گرد

]µÂËY§YÁZ//ÅÃ|¿{wqZ°YYÉ//Ì³Â¸mÉY

¯ {¯ÉZطول
و افزايش
Ë³YZÆ¿M|ËZ],هها
اصطكاك چرخدند
براي جلوگيري از
ÉÌ»{³ÃY¾ÌZ»cZ
¼«
/¶°ماش��ين اره گرد ميزي ،بايد آنها را گريسكاري
عمر قطعات
کرد (شکل 34ـ.)12

ماشینهای سیار و ثابت صنایع چوب

[ÂqËZÀd]ZiÁZÌÕZÅ¾ÌZ»
[ÂqËZÀd]ZiÁZÌÕZÅ
¾ÌZ»¾ÌZ»
[ÂqËZÀd]ZiÁZÌÕZÅ

ÊfZ¨uÁÊ°¼¯ÉZÅY]Y//¶°
ÊfZ¨uÁÊ°¼¯ÉZÅY]Y//¶°
ÊfZ¨uÁÊ°¼¯ÉZÅY]Y//¶°

.ـ ابزارهاي كمكي و حفاظتي12ـ36 شكل

شدهنده در كارگاه موجود
ي كمكيÄقطعه
 اگر:توج�ه
{ÂmÂ»ÃZ³Z¯{Ã|//ÀÅ{
پيÌaÊ°¼¯É
«//³Y
ÄmÂe
{ÂmÂ»ÃZ³Z¯{Ã|//ÀÅ{
ÌaÊ°¼¯É
Ä «//³Y
ÄmÂe
{ÂmÂ»ÃZ³Z¯{Ã|//ÀÅ{
ÌaÊ°¼¯É
Ä «//³Y
ÄmÂe
دوراهه
داراي
سر
قس��مت
در
كه
چوب
قطعه
يك
 از،نبود
dYÄÅYÁ{ÉYY{d¼«{Ä¯[ÂqÄ
«®ËY,{Â^¿
dYÄÅYÁ{ÉYY{d¼«{Ä¯[ÂqÄ
«®ËY,{Â^¿
dYÄÅYÁ{ÉYY{d¼«{Ä¯[ÂqÄ «®ËY,{Â^¿
.)12ـ37/¶°{¯Ã{Z¨fY½YÂe
نيز ميتوان استفاده کرد (شكلÊاست
»Ì¿
/¶°{¯Ã{Z¨fY½YÂe
Ê»Ì¿
/¶°{¯Ã{Z¨fY½YÂe
Ê»Ì¿
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ZÅÃ|¿{wqÉZ¯Ë³//¶°

ZÅهÃدند
|¿{wqÉZ¯
ZÅچرخ
Ã|¿{wqÉZ¯
Ë³//¶°
.ها
كاري
سË³//¶°
ـگري12ـ34
شكل

ايمنيÊÀ¼ËYcZ°¿dËZµÂY//
ـ اصول رعايت نكات12ـ13
ÊÀ¼ËYcZ°¿dËZµÂY//
ÊÀ¼ËYcZ°¿dËZµÂY//
زیرËcZ°¿d//ËZ,ÕyÄ¿Â³ÅYÕÌ´//ÌaÂÀ»Ä//]
 رعایت نکات،به منظور پیش��گیری از هرگونه خطری
ËcZ°¿d//ËZ,ÕyÄ¿Â³ÅYÕÌ´//ÌaÂÀ»Ä//]
ËcZ°¿d//ËZ,ÕyÄ¿Â³ÅYÕÌ´//ÌaÂÀ»Ä//]
:استdYÕÁ
ضروری

dYÕÁ
dYÕÁ
در
و
زمان
مرور
به
،عرض��ی
و
طولی
گونیاهای
کش��ویی
ـ
iY{Á½Z»Á»Ä],Ö//ÁÖ·ÂÕZÅZÌ¿Â³ÖËÂ//¯/
iY{Á½Z»Á»Ä],Ö//ÁÖ·ÂÕZÅZÌ¿Â³ÖËÂ//¯/
iY{Á½Z»Á»Ä],Ö//ÁÖ·ÂÕZÅZÌ¿Â³ÖËÂ//¯/
کثیف
،دیده نمیش��وند
¿¼کهÃ|Ë{Ä¯ÖËZÅ
در¶محلهایی
ارهv»{ÃYZy¼ne
اثر تجمع خاک
ÁÃ|¦Ìj¯,|¿Â//
Ö
¶
ÁÃ|¦Ìj¯,|¿Â//
Ö¼¿Ã|Ë{Ä¯ÖËZÅ
v»{ÃYZy¼ne
ÁÃ|¦Ìj¯,|¿Â//
Ö¼¿Ã|Ë{Ä¯ÖËZÅ
¶v»{ÃYZy¼ne
|ËZ],ZÅZÌ¿Â³d¯u½|½YÁÕY]
Ö»d¯uÖfzÄ]
حرکت
 برای روان شدن.حرکت میکنند
س��ختی
ش��ده و به
|ËZ],ZÅZÌ¿Â³d¯u½|½YÁÕY]
|ÀÀ¯|ÀÀ¯
Ö
»d¯uÖfzÄ]
|ËZ],ZÅZÌ¿Â³d¯u½|½YÁÕY]
|ÀÀ¯
Ö»d¯uÖfzÄ]
ZÆ¿MÃZ]Á{,Ã{¯kZy½Z//
¶وقت
ËYYZÆ¿M,Z^°Ëd«Á|ÀqÅ
خارج
 آنها را از ریلش��ان،یکبار
 باید هر چند،گونیاه��ا
ZÆ¿MÃZ]Á{,Ã{¯kZy½Z//
¶ËYYZÆ¿M,Z^°Ëd«Á|ÀqÅ
ZÆ¿MÃZ]Á{,Ã{¯kZy½Z//
¶ËYYZÆ¿M,Z^°Ëd«Á|ÀqÅ
{Y{Y«½ZËZm{Y
.{در جایشان قرار دادY{Y«½ZËZm{Y
آنها را
 دوباره،کرده
{Y{Y«½ZËZm{Y
ÄmÂe
dYÃ|ÄÌÂe,ZÅZÌ¿Â³¶ËÕZ¯
¾£Á
.است
شده
 توصیه،روغ¾نکاری ریل گونیاها
ÄmÂe
dYÃ|ÄÌÂe,ZÅZÌ¿Â³¶ËÕZ¯
£Á
dYÃ|ÄÌÂe,ZÅZÌ¿Â³¶ËÕZ¯
¾:توجه
£ÁÄmÂe
ÃZ³Z¯{Ã|ÄfyZÊ°¼¯[ÂqYÃ{Z¨fY//¶°
.کارگاه
ـ استفاده از چوب كمكي ساخته شده در12ـ37 شكل
ÃZ³Z¯{Ã|ÄfyZÊ°¼¯[ÂqYÃ{Z¨fY//¶°
ÃZ³Z¯{Ã|ÄfyZÊ°¼¯[ÂqYÃ{Z¨fY//¶°

 ميتوان از ش��انههاي،براي جلوگيري از پس زدن چوب

,®ÀÌ,ÊÂ³|À¿Z»Õ{§ÊÀ¼ËY¶ËZÁY|ËZ],Z¯¹Z´ÀÅ/
,®ÀÌ,ÊÂ³|À¿Z»Õ{§ÊÀ¼ËY¶ËZÁY|ËZ],Z¯¹Z´ÀÅ/
،گوش��ي
 باید از وس��ايل ايمني فردی مانند،هن��گام كار
,®ÀÌ,ÊÂ³|À¿Z»Õ{§ÊÀ¼ËY¶ËZÁY|ËZ],Z¯¹Z´ÀÅ/
/¶°{¯Ã{Z¨fYZ¯
Z^·Á®Z»
/¶°{¯Ã{Z¨fYZ¯
Z^·Á®Z»
.)12ـ35 (شکل
ماسك و لباس كار استفاده کرد
،عينك
/¶°{¯Ã{Z¨fYZ¯
Z^·Á®Z»

Ä¿Z//Y½YÂe
Ê»,[Âq½{aYÉ//Ì³Â¸mÉY//]/
ÉZÅÉZÅ
Ä¿Z//Y½YÂe
Ê.)12ـ38
»,[Âq½{aYÉ//Ì³Â¸mÉY//]/
ÉZÅ
Ä¿Z//Y½YÂe
Ê»,[Âq½{aYÉ//Ì³Â¸mÉY//]/
مخصوص اين كار استفاده کرد (شکل
/¶°{¯Ã{Z¨fYZ¯¾ËYÂz»
/¶°{¯Ã{Z¨fYZ¯¾ËYÂz»
/¶°{¯Ã{Z¨fYZ¯¾ËYÂz»

É{§ÊÀ¼ËYÁdY|Æ]¹YÂ·//¶°
É{§ÊÀ¼ËYÁdY|Æ]¹YÂ·//¶°
É{§ÊÀ¼ËYÁdY|Æ]¹YÂ·//¶°

.ـ لوازم بهداشت و ايمني فردي12ـ35 شكل
.ـ استفاده از شانههاي كمكي12ـ38 شكل

Ê°¼¯ÉZÅÄ¿ZYÃ{Z¨fY//¶°
Ê°¼¯ÉZÅ
Ä¿ZYÃ{Z¨fY//¶°
Ê°¼¯ÉZÅ
Ä¿ZYÃ{Z¨fY//¶°

Ö°¼¯¶ËZÁ,ÉÌ»{³ÃY¾ÌZ»Z]ÉZ¯
]ÉY]|ËZ]/
وس��ایل
،برشكاري با ماش��ين اره گرد ميزي
براي
ـ بای��د
Ö°¼¯¶ËZÁ,ÉÌ»{³ÃY¾ÌZ»Z]ÉZ¯
]ÉY]|ËZ]/
Ö°¼¯¶ËZÁ,ÉÌ»{³ÃY¾ÌZ»Z]ÉZ¯
]ÉY]|ËZ]/
Y«
f//{{,|À¯
Ê»¾Ì¼eYÊÀ¼ËYZÆ¿MYÃ{Z¨f//YÄ¯Y
 در،ميكند
 تضمي��نÊ
¾»راÌ¼eYÊÀ¼ËYZÆ¿MYÃ{Z¨f//YÄ¯Y
ايمني
کمک��ی را كه اس��تفاده از آنها
Y«
f//{{,|À¯
Y«
f//{{,|À¯
Ê»¾Ì¼eYÊÀ¼ËYZÆ¿MYÃ{Z¨f//YÄ¯Y
.)12ـ36 (شکل/¶°{Y{
داد/¶°{Y{
دسترس قرار
/¶°{Y{
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¾¯Á{ÁÕYÄ ¼n»ZËÕÌ»{³ÃYZ]ÉZ¯////]ÖËZ¿YÂeºÅ{YÁ{Z¯|uYÁ

هنگام برش صفحات نازك و س��بک مانند تخته سهاليي
استفاده کرد
و فيبر ،بهتر اس��ت از وسيلهي كمكي با طول بلند
ÁÊËÓ
ÄÄfze|À¿Z»®^//ÁZ¿cZv¨]¹Z´ÀÅ/
س��بكي از روي ميز ماشين بلند نشود (شکل
تا صفحه به دليل
Ze{¯Ã{Z¨f//Y|À¸]µÂZ]Ê°¼¯É
§Ä¸Ì//ÁYd//YfÆ],^Ì
39ـ.)12
]/¶°{Â¿|À¸]¾ÌZ»Ì»ÉÁYÊ°^¶Ì·{Ä
¨Äv

ÊËÓ
ÄÄfze]ÉY]Ê°¼¯É
اليي.
سه
Ä¸ÌÁYÃ{Z¨fY//¶°هي كمكي براي برش تخته
شكل 39ـ12ـ استفاده از وسيل
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آزمون پاياني 12

1ـ چرا صفحات فشرده ،مانند تخته خرده چوب را بهتر است با ماشين دورکن برش داد؟
2ـ تفاوت بين تيغههاي ماشين اره گرد و ارهنواري چيست؟
3ـ چرا در ماشين اره گرد ،از میز کمکی استفاده میشود؟
4ـ دالیل استفاده از اره الماسه در ماشين اره گرد چيست؟
 5ماشينهاي دورکن نسبت به ماشينهاي اره گرد ميزي معمولي ،داراي كدام برتري هستند؟
6ـ داليل ُكند شدن تيغه اره گرد چيست؟

7ـ براي انتخاب تيغه اره ،به كدام موارد بايد توجه داشت؟
 8ـ براي برش صفحات فشرده با روكش مالمينه از كدام نوع تيغه بايد استفاده كرد؟
9ـ به كدام دليل ،عرض شیار برش در چوب ،از ضخامت دندانههاي تیغه بيشتر است؟
الف) لنگ بودن تيغه اره
		
ج) ُكند بودن تيغه

ب) نقص در چپ و راست

د) سرعت برش كم

10ـ اگر سطح برش در هنگام برشكاري بسوزد ،يكي از داليل آن ميتواند ...باشد.
الف) لنگ بودن تيغه

		
ج) ُكند بودن تيغه

ب) از بين رفتن چپ و راست
د) پيشبرد سريع كار

واحد کار سیزدهم :برشكاري انواع صفحات چوبي با دستگاه اره گرد دستي

برشكاري انواع صفحات چوبي
با دستگاه اره گرد دستي
واحد كار سیزدهم
فراگير پس از آموزش اين واحد کار ،قادر خواهد بود:
قسمتهاي مختلف دستگاه اره گرد دستي را نام ببرد.
نحوهي تعويض تيغه اره گرد را توضيح دهد.
نحوهي تنظيم عمق و زاويهي تيغهي اره گرد را بيان كند.
گونياي دستگاه اره گرد دستي را تنظيم كند.
قطعه كار را براي برش آماده كند.
انواع چوب و مواد چوبي را با دستگاه اره گرد دستي برش دهد.
تيغهي دستگاه اره گرد دستي را تعويض و تنظيم كند.
عمليات سرويس و نگهداري دستگاه اره گرد دستي را انجام دهد.
موارد ايمني و حفاظت فردي را هنگام كار با دستگاهها رعايت كند.
ساعت آموزش

نظري
1

عملي
4

جمع
5
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واحد کار سیزدهم :برشكاري انواع صفحات چوبي با دستگاه اره گرد دستي
¯Êf{{³ÃYÃZ´f{Z]Ê]ÂqcZv¨YÂ¿YÉZ
]ºÅ{ÌZ¯|uYÁ
¯Êf{{³ÃYÃZ´f{Z]Ê]ÂqcZv¨YÂ¿YÉZ
]ºÅ{ÌZ¯|uYÁ




½Â»M

13
آزمون
½Â»M
ش
پيÌa Ìa
{.|Ì¿Y
 »YËÃZ´f{¹Z¿ZËM/مÖ
دانید؟
1ـ آیا نام دستگاه زیر را
{.|Ì¿Y
»YËÃZ´f{¹Z¿ZËM/یÖ

.dY{|ÅYÂyÖËZËY»Äq,{Â®qÂ¯¶¼u¶]Z«ÃZ´f{®ËÕ
ÃY|¿YÄ]ÕÌ»{³
داشت؟
Y|¿YÄ]ÕÌ»{³هÃی یک دستگاه قابل حمل کوچک شود ،چه مزایایی خواهد
انداز
گرد میزی به
ÃY¾ÌZ»³Y,Z¼¿Ä]/اره
2ـ به نظر شما ،اگر ماشین
.dY{|ÅYÂyÖËZËY»Äq,{Â®qÂ¯¶¼u¶]Z«ÃZ´f{®ËÕ
ÃY¾ÌZ»³Y,Z¼¿Ä]/
.dYcÁZ¨f»Öf{ÕZÅ
ÃZ´f{ÁcÓM
¾ÌZ»ÕY],Z¯¹Z´ÀÅÄ]ÖÀ¼ËYZËM/
است؟
ÃZ´f{ÁcÓMههای دستی متفاوت
دستگا
ÌZ»ÕY],Z¯¹Z´ÀÅÄ]ÖÀ¼ËYZËM/ن¾آالت و
ماشی
3ـ آیا ایمنی به هنگام کار ،برای
.dYcÁZ¨f»Öf{ÕZÅ
.{¯Ã{Z¨fYÖf{{³
دستگاهÃ
YÃZ´f{Y,±]cZv¨]ÕY]½YÂe
»Ä¿Â´q/مÖ
کرد؟
YÃZ´f{Y,±]cZv¨]ÕY]½YÂeارÃهگرد دستی استفاده
توان برای برش صفحات بزرگ ،از
4ـ چگونه
.{¯Ã{Z¨fYÖf{{³
یÖ
»Ä¿Â´q/
.{¯Ã{Z¨fY®qÂ¯cZ
«]ÕY]½YÂe
Ö
»,Öf{{³
کرد؟
قطعات کوچک استفاده
»,Öf{{³یÖتوان برای برش
دستی ،م
گرد
ÃYÃZ´f{YZËM/اره
5ـ آیا از دستگاه
.{¯Ã{Z¨fY®qÂ¯cZ
«]ÕY]½YÂe
ÃYÃZ´f{YZËM/
{.|Å
Ö
»½Z¿ÕZ/Öf{{³ÃY¾ÌZ»,ÄÀË³¹Y|¯,Z¼¿Ä]/
{.|Å
دهد؟
»½Z¿ÕZ/Öf{{³ÃY¾ÌZ»,ÄÀË³¹Y|¯,Z¼¿Ä]/مÖی
نشان
6ـ به نظر شما ،کدام گزینه ،ماشین اره گرد دستی ـ شارژی

¦·Y¦·Y

[[

kk
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[ÂqËZÀd]ZiÁZÌÕZÅ¾ÌZ»

ÂeÂ»Áf°·Y///
dYÃ|Ã{Z¨fYµZÂÌ¿ÂËÉZÅÂeÂ»Y,ÃZ´f//{¾ËY{
ـ الكتروموتور13ـ2ـ2
ÂeÂ»Áf°·Y///
/¶°
ÂeÂ»Áf°·Y///

موتورهاي يونيورس��ال اس��تفاده شده
 از،در اين دس��تگاه
dYÃ|Ã{Z¨fYµZÂÌ¿ÂËÉZÅÂeÂ»Y,ÃZ´f//{¾ËY{
ÂeÂ»Áf°·Y///
dYÃ|Ã{Z¨fYµZÂÌ¿ÂËÉZÅÂeÂ»Y,ÃZ´f//{¾ËY{
/¶°
.)13ـ3
است (شکل
/¶°
dYÃ|Ã{Z¨fYµZÂÌ¿ÂËÉZÅÂeÂ»Y,ÃZ´f//{¾ËY{
/¶°
µZÂÌ¿ÂËÂeÂ»//¶°

.يونيورسال
ـ موتور13ـ3
شكل
 |ÀÀ¯Z¯DCº//ÅÁ
ACµZÂÌ¿ÂËÂeÂ»//¶°
©]Z]ºÅ|À¿YÂe
Ê»,Z//Å
ÂeÂ»¾//ËY
µZÂÌ¿ÂËÂeÂ»//¶°
µZÂÌ¿ÂËÂeÂ»//¶°
ÁÃ|ÊrÌa
ºÌ//,ºÌ¬f//»½ZËm¾Ì//Z»Âe|À¿Z»ZÆ¿MÂeÁ
.كنند
كار
DC
 وAC
توانند ه��م با
ها مي
اين موتور
 |ÀÀ¯Z¯
DCهم
º//ÅÁ
ACبرق
©]Z]ºÅ|À¿YÂe
Ê»,Z//Å
ÂeÂ»¾//ËY
{ÂmÁZ]ÂeÂ»¾ËY
Ê»rÌ»MÄ]ZÅÊ
®
 »,Z//Å
]ÁZm//Âe½ZËm
 |ÀÀ¯Z¯
DCº//ÅÁ|
AC©]Z]ºÅ|À¿YÂe
ÂeÂ»¾//ËY
شدهÁÃ|ÊrÌa
سيمپيچيDC
جريان
روتور ماش��ين
مانند
روتور آنها
º،مستقيم
Ì//,ºÌ¬f//»½ZËm¾Ì//Z»Âe|À¿Z»ZÆ¿MÂeÁ
 |ÀÀ¯Z¯
º//ÅÁAC
©]Z]ºÅ|À¿YÂe
Ê»,Z//Å
ÂeÂ»¾//ËY
ÂeZfYd¼//«lÀaYÁÄf//Y{É{ZËÁZf//³,®qÂ¯ºnu
ÁÃ|ÊrÌa
ºÌ//,ºÌ¬f//»½ZËm¾Ì//Z»Âe|À¿Z»ZÆ¿MÂeÁ
{ÂmÁZ]ÂeÂ»¾ËY
Ê»rÌ»MÄ]ZÅ
®
 ]ÁZm//Âe½ZËm
ÁÃ|ÊrÌa
ºÌ//,ºÌ¬f//»½ZËm¾Ì//Z»Âe|À¿Z»ZÆ¿MÂeÁ
موتور با
 اين.رس��د
|ي
آرميچر م
جاروبكها به
و جريان توس��ط
Ã|¶Ì°eZÅ
®

]ÁZmÁÂeZeÂ¼¯,pÌa
º
Ì,ÂeÁ,®f·Z]
{ÂmÁZ]ÂeÂ»¾ËY
|
Ê
»rÌ»MÄ]ZÅ
®

]ÁZm//Âe½ZËm
ÂeZfYd¼//«lÀaYÁÄf//Y{É{ZËÁZf//³,®qÂ¯ºnu
{ÂmÁZ]ÂeÂ»¾ËY
|
Ê
»rÌ»MÄ]ZÅ
®

]ÁZm//Âe½ZËm
 گش��تاور زيادي داش��ته و از پنج قسمت،وجود حجم كوچك
dY
ÂeZfYd¼//«lÀaYÁÄf//Y{É{ZËÁZf//³,®qÂ¯ºnu
Ã|¶Ì°eZÅ
®
 ]ÁZmÁÂeZeÂ¼¯,pÌaºÌ,ÂeÁ,®f·Z]
ÂeZfYd¼//«lÀaYÁÄf//Y{É{ZËÁZf//³,®qÂ¯ºnu
جاروبكها
 كموتاتور و، س��يمپيچ، روتور،)استاتور (بالشتك
Ã|¶Ì°eZÅ
®
 ]ÁZmÁÂeZeÂ¼¯,pÌa
ºÌ,ÂeÁ,®f·Z]
dY
Ã|¶Ì°eZÅ
®
 ]ÁZmÁÂeZeÂ¼¯,pÌa
ºÌ,ÂeÁ,®f·Z]
.تشكيل شده است
dYdY

ÃYdËY|ÅÕÄf{///

ارهÃYdËY|ÅÕ
هی هدايتÄدست
ـ13ـ2ـ3
f{///

ÉZ¯]cZÌ¸¼¹Zn¿YÉY]ÁÃYÃYdËY|ÅÕ
dËY|ÅÂÀ»ÄÄf{///
],Äf{¾ËY
Äf{///
عمليات
انج��ام
و برايÃYdËY|ÅÕ
ارهÉY]
هداي��ت
منظور
 به،دس��ته
اي��ن
ÉZ¯

]

cZÌ¸¼¹Zn¿Y

ÁÃY

dËY|ÅÂÀ»
Ä],Äf{¾ËY
dYd//{Z],µÂ¼ »ÂÄ]Ä¯{Ì³Ö»Y«Ã{Z¨f//Y{Â»
dYd//{Z],µÂ¼
»ÂÄ]Ä¯{Ì³
Ö»Y«Ã{Z¨f//Y{Â»
ÉZ¯
]cZÌ¸¼¹Zn¿Y
ÉY]
ÁÃY
Ä],Äf{¾ËY
با،معمول
طور
گیرد که به
میf{®ËÄf^·Y
قرارdËY|ÅÂÀ»
اس��تفاده
مورد
برشكاري
¾f§³ÉY]ÁÂ¸m{Ì¿Ã{ZÕ
Ê»Äf§³
ÉZ¯
]cZÌ¸¼¹Zn¿YÉY]ÁÃYÄdËY|ÅÂÀ»
Ä{Â//
],Äf{¾ËY
{Â//
Ê»Äf§³
dYd//{Z],µÂ¼
»ÂÄ]Ä¯{Ì³
¾جلوf§³ÉY]ÁÂ¸m{Ì¿Ã{ZÕ
»ی ساده نيز درÂÄ]Ä¯{Ì³
يك دسته
البتهÄf{®ËÄf^·Y
.شود
يÖ»مY«Ã{Z¨f//Y{Â»
گرفته
راست
دست
½|//¿¥vÀ»ÁÃYdËY|ÅÕY]Ä¯Ã|//ÄÌ^
e`qd//{Z]
dYd//{Z],µÂ¼
Ö»Y«Ã{Z¨f//Y{Â»
½|//¿¥vÀ»ÁÃYdËY|ÅÕY]Ä¯Ã|//ÄÌ^
¾f§³ÉY]ÁÂ¸m{Ì¿Ã{ZÕÄf{®ËÄf^·Ye`qd//{Z]
{Â//Ê»Äf§³
 شده که برای هدایت اره وÄتعبیه
چپ
دس��ت
 باÊ
گرفتن
و براي
ÕÄf{ÉÁÌ¿©]¶ÁÁ«|Ì¸¯
dYÃ|//ÖÀÌ]
Ìa½M
¾f§³ÉY]ÁÂ¸m{Ì¿Ã{ZÕ
f{®ËÄf^·Y
{Â//
»Äf§³
Õ
Äf{ÉÁÌ¿©]¶ÁÁ«|Ì¸¯
dYÃ|//ÖÀÌ]
Ìa½M
½|//¿¥vÀ»ÁÃYdËY|ÅÕY]Ä¯Ã|//ÄÌ^
e`qd//{Z]
 كليد قطع و وصل برق.شبینی شده استe`qd//{Z]
منحرف نشدن آن پی
cÂÄ]Ä¯{Y{Yd//Ì¸]Z«¾ËYÄ¯Äf§³Y«Ö¸Yd//ËY|Å
½|//¿¥vÀ»ÁÃYdËY|ÅÕY]Ä¯Ã|//ÄÌ^
cÂÄ]Ä¯{Y{Yd//Ì¸]Z«¾ËYÄ¯Äf§³Y«Ö¸Yd//ËY|Å
ÕÄf{ÉÁÌ¿©]¶ÁÁ«|Ì¸¯ dYÃ|//ÖÀÌ]Ìa½M
قابليت را
اصلی قرار گرفت��ه که اين
دس��تهی هدایت
نيز روي
/¶°|Å{µZ¬f¿Y¾ÌZ»Ä]Y©]½ZËmºWY{Ád«Â»
ÕÄf{ÉÁÌ¿©]¶ÁÁ«|Ì¸¯
dYÃ|//ÖÀÌ]
Ìa½M
/¶°|Å{µZ¬f¿Y¾ÌZ»Ä]Y©]½ZËmºWY{Ád«Â»
cÂÄ]Ä¯{Y{Yd//Ì¸]Z«¾ËYÄ¯Äf§³Y«Ö¸Yd//ËY|Å
ماشين انتقال
دارد كه به صورت موقت و دائم جريان برق را به
/¶°|Å{µZ¬f¿Y¾ÌZ»Ä]Y©]½ZËmºWY{Ád«Â»
cÂÄ]Ä¯{Y{Yd//Ì¸]Z«¾ËYÄ¯Äf§³Y«Ö¸Yd//ËY|Å
.)13ـ4 دهد (شکل
/¶°|Å{µZ¬f¿Y¾ÌZ»Ä]Y©]½ZËmºWY{Ád«Â»

ÃYdËY|ÅÕÄf{//¶°

.هدايت اره
دستهی
ـ13ـ4 شكل
ÃYdËY|ÅÕ
Äf{//¶°
ÃYdËY|ÅÕ
Äf{//¶°
ÃYdËY|ÅÕÄf{//¶°
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ZÆ¿M{]Z¯ÁÊf{{³ÃYÃZ´f{YÂ¿Y//
[ÂqËZÀd]ZiÁZÌÕZÅ
¾ÌZ»



[ÂqËZÀd]ZiÁZÌÕZÅ¾ÌZ»


ÉZÅ
c|«ÁZ//Å
ÃY|¿Y{ÁÃ{Â//]¶¼u¶]Z«,ÃZ´f//{¾//ËY
[ÂqËZÀd]ZiÁZÌÕZÅ
¾ÌZ»
آنها
كاربرد
و
دستي
گرد
اره
دستگاه
انواع
ـ13ـ1
ZÆ¿M{]Z¯ÁÊf{{³ÃYÃZ´f{YÂ¿Y//

Ä]c|«^À»¿Y¾ÌZ»¾ËY
{Â//
Ê
»ÄYZ]Ä]¦¸fz»
ZÆ¿M{]Z¯ÁÊf{{³ÃYÃZ´f{YÂ¿Y//
هاي
«|تÁZ//Å
قدر
هها وÃانداز
 قابل حمل ب��وده و در،اين دس��تگاه
 {{³
Ê
»ºÌ¬eÖ°ÌeZ»ÂÌ¿Á/¶°ÉZ,Ê«]Â¿Ä
ÉZÅ
c
Y|¿Y{ÁÃ{Â//]¶¼u¶]Z«,ÃZ´f//{¾//ËY
ZÆ¿M{]Z¯ÁÊf{{³ÃYÃZ´f{YÂ¿Y//
ÉZÅc|«ÁZ//ÅÃY|¿Y{ÁÃ{Â//]¶¼u¶]Z«,ÃZ´f//{¾//ËY
قدرت
 اين ماشين از نظر منبع.ش��ود
يÊ»مÄYZ]Ä]¦¸fz»
عرضهÊبازار
مختلف به
Á,[Â»ÁÊ,Ê·ÂÉZÅ

]ÉY]½YÂe
»¾Ì//Z»¾ËYY
Ä]c|«^À»¿Y¾ÌZ»¾ËY
{Â//
Ä]c|«^À»¿Y¾ÌZ»¾ËY
{Â//Ê»ÄYZ]Ä]¦¸fz»
ÉZÅc|«ÁZ//ÅÃY|¿Y{ÁÃ{Â//]¶¼u¶]Z«,ÃZ´f//{¾//ËY
نیوماتيكی
) و13ـ1 (ش��کل
 ش��ارژي،به س��ه نوع برقي
{YÂ»ËZÁcÓZeYdyZ,½{¥Z°À¯,½{¯ÄÅYÁ{Ì¿
 تقسيم
{{³
»ºÌ¬eÖ°ÌeZ»ÂÌ¿Á/¶°ÉZ,Ê«]Â¿Ä
 Ä]c|«^À»¿Y¾ÌZ»¾ËY
{{³ÊÊ
»ºÌ¬eÖ°ÌeZ»ÂÌ¿Á/¶°ÉZ,Ê«]Â¿Ä
{Â//Ê»ÄYZ]Ä]¦¸fz»
عرضي
براي برشهاي
توان
ماشين مي
¯{ازÃ{Z¨fY
.ميگردد
Á,[Â»ÁÊ,Ê·ÂÉZÅ
]ÉY]½YÂe
Êاين
»¾Ì//Z»¾ËYY
Á,[Â»ÁÊ,Ê·ÂÉZÅ

]ÉY]½YÂe
Ê»¾Ì//Z»¾ËYY
 {{³Ê،طولي
»ºÌ¬eÖ°ÌeZ»ÂÌ¿Á/¶°ÉZ,Ê«]Â¿Ä
{YÂ»ËZÁcÓZeYdyZ,½{¥Z°À¯,½{¯ÄÅYÁ{Ì¿
س��اخت
، كنش��كاف زدن،كردن
دو راههÊنی��ز
 و،و م��ورب
{YÂ»ËZÁcÓZeYdyZ,½{¥Z°À¯,½{¯ÄÅYÁ{Ì¿
Á,[Â»ÁÊ,Ê·ÂÉZÅ
]ÉY]½YÂe
»¾Ì//Z»¾ËYY
{¯Ã{Z¨fY
{YÂ»ËZÁcÓZeYdyZ,½{¥Z°À¯,½{¯ÄÅYÁ{Ì¿
{¯Ã{Z¨fY
.ساير موارد استفاده كرد
اتصاالت و
{¯Ã{Z¨fY

ÉZ/Êf{{³ÃY¾ÌZ»//¶°

ÉZ/Êf{{³ÃY¾ÌZ»//¶°

ÉZ/Êf{{³ÃY¾ÌZ»//¶°
ÉZ/Êf{{³ÃY¾ÌZ»//¶°
.شارژي
ـ ماشين اره گرد دستي ـ13ـ1 شكل

Êf{{³ÃY¾ÌZ»¦¸fz»ÉZÅd¼«ÊËZZÀ//

Êf{{³ÃY¾ÌZ»¦¸fz»ÉZÅ
dت
¼«ÊËZZÀ//
دستي
هايمختلفماشينارهگرد
ـشناساييقسم13ـ2
dYËsÄ]Ö¼Æ»ÕZÅ
d
¼«ÕYY{,ÃZ´f{¾ËY
Êf{{³ÃY¾ÌZ»¦¸fz»ÉZÅd¼«ÊËZZÀ//
Êf{{³ÃY¾ÌZ»¦¸fz»ÉZÅ
d¼«ÊËZZÀ//
dYËsÄ]Ö¼Æ»ÕZÅd¼«ÕYY{,ÃZ´f{¾ËY
: دارای قسمتهای مهمی به شرح زیر است،این دستگاه
dYËsÄ]Ö¼Æ»ÕZÅd¼«ÕYY{,ÃZ´f{¾ËY

dYËsÄ]Ö¼Æ»ÕZÅd¼«ÕYY{,ÃZ´f{¾ËY
صفحه
ـ13ـ2ـ1
Äv¨///
Äv¨///
Äv¨///
ياËZZË[Âq½YÂe
و ميتوان چوبÊبوده
 قابل تنظيم،ماش��ين
صفحهی اين
»ÁÃ{Â]ºÌÀe¶]Z«,¾ÌZ»¾ËYÕ
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خود خارج ميگردد .پس از انتخاب و نصب تيغهی مناســب،
به همان روش ،تيغه در جاي خود محكم بسته ميشود.
در نــوع ديگری از اين دســتگاهها اين عمــل با آچار آلن
انجام ميشــود .در واقع دستگاه داراي قفلکنی است که تيغه
را ثابت ميكند تا به راحتي بتوان تيغهی آنرا فقط با آچار آلن
باز کرد (شکل 9ـ.)13

شكل 9ـ13ـ باز كردن تيغه به کمک آچار آلن و قفلکن تیغه.

براي نصب تيغهي جديد ،ترتيب استقرار قطعات بايد مانند
شكل 10ـ 13رعايت گردد.

1ـ5ـ13ـ ايمني محيط كار

محل كار بايد تميز بوده و روشنايي آن كافي باشد.
از كار كــردن در فضاهايــي كه داراي جــ ّو قابل انفجار
هســتند مانند وجود مايعات قابل اشــتعال ،گاز يا ...باید پرهیز
کرد؛ زيرا ابزارهاي برقي ،ايجاد جرقه ميكنند.
برای وســايل دستي ـ برقي ،باید از دو شاخهی مناسبی که
با پريز مطابقت دارد ،اســتفاده کرد .از اتصال مستقيم سيم سر
لخت به پريز جدا ً خودداري شود.
هنگام كار ،باید از تماس بدني با سطوح لولهها ،رادياتورها
و غیره پرهیز نمود تا از خطر برقگرفتگي در امان ماند.
ابــزار برقي را نبایــد در معرض بارش باران و يا شــرايط
نامطلوب قرار داد؛ با ورود آب به درون يك ابزار برقي ،خطر
برقگرفتگي بيشتر خواهد شد.
اســتفادهی غيراصولي از سيم وســايل برقي ممنوع است.
هرگز از ســيم يك وســيلهی برقي نباید بــراي حمل كردن،
كشــيدن يا در آوردن دو شاخه از پريز اســتفاده کرد .سيم را
باید از گرما ،روغــن ،لبههاي تيز يا قطعات متحرك دور قرار
داد .آسيبديدگي تارهاي سيم ،خطر برقگرفتگي را افزايش
خواهد داد.
وقتی از دســتگاهِ برقيِ خارج از كارگاه استفاده میشود،
باید از يك سيم سيار مناسب محيط خارج استفاده کرد.
اگر بــه ناچار باید از يك ابزار برقي ،در محيطی مرطوب
استفاده شود ،باید از وسيلهی حفاظتي «تشخيص نشتي جريان
برق به زمين» استفاده نمود.

2ـ5ـ13ـ ايمني فردي

شكل 10ـ13ـ ترتيب قرار گرفتن تيغه.

5ـ 13ـ اصول رعايت نكات ايمني
نــکات ایمنی را با توجه به خطرات پیشبینی نشــدهی این
دستگاه ،باید به قرار زیر رعایت نمود.

هنگام استفاده از ابزار برقي ،باید از عقل سليم پيروي کرد؛
بنابراین در زمان خستگی يا اســتفاده از داروهاي خوابآور،
نباید اين ابزارها را به کار گرفت.
باید از وسايل حفاظت فردي مانند عينك ،ماسك گرد و
غبار ،كفش ،كاله ايمني و گوشي حفاظتي استفاده نمود.
از شروع به كار غير عمدي باید جلوگيري کرد؛ يعني قبل از
اتصالدوشاخهبهپريز،بایدازخاموشبودنكليددستگاهمطمئنشد.

واحد کار سیزدهم :برشكاري انواع صفحات چوبي با دستگاه اره گرد دستي

هر نوع لوازم اضافه از قبيل لوازم تنظيم تيغه يا آچار فرانسه
را باید از محل مورد كار خارج کرد؛ زيرا ممكن است با ابزار
برخورد كرده و موجب بروز صدمات شخصي گردد.

هنگام كار باید طوري ایستاد كه تعادل كامل وجود داشته
باشــد ،تا در زمان بروز حوادث غيرمترقبه ،كنترل بهتري روي
ابزار فراهم آید.

باید از پوشيدن لباس گشاد و به دست كردن انگشتر پرهیز
کرد .باید مراقب بود که مو ،پوشــاك و دســتكش از قطعات
متحرك دور نگه داشــته شــود؛ زیرا لباس گشــاد ،انگشتر و
دستكش ممكن اســت به قطعات متحرك دستگاه گير كرده
و خطرآفرين باشد.
دستگاهها بايد به سيستم مكنده متصل شوند تا آسيبهاي
ناشي از گردوغبار را كاهش دهند.

ـ هنــگام کار با این دســتگاه ،قطعه کار مــورد برش حتماً
باید از ســطح زمین بهاندازهی کافی فاصله داشته باشد و روی
خــرک یا میزکار تکیــه داده و با گیره بســته شــود تا هنگام
برش ،تیغه به زمین یا اشــیاء اضافی برخورد نکند .در صورت
بریدن صفحات طوالنی و بلند ،باید از شــخص دیگری برای
نگهداشتن کمک گرفت.

رفع عيب گردد.

ابزارهــاي برش را باید همواره تيز نگهداشــت .اســتفاده
از ابــزار برش با لبهي برندهي تيز ،گرفتاري كمتري داشــته و
راحتتر قابل كنترل هستند.

استفاده از ابزار برقي ،لوازم جانبي ،تيغهها و غيره بايد طبق
دســتورالعمل و با توجه به شــرايط كار انجام شود .استفاده از
ابزار برقي براي عمليات غير متعــارف ،ميتواند موقعيتهاي
خطرناكي را بهوجود آورد.
ابزار برقي را تنها باید توســط فرد ســرويسكا ِر معتبر و با
استفاده از جايگزين كردن قطعات مشابه اصلي سرويس کرد؛
زیرا اين كار ،ايمني ابزار برقي را تضمين ميكند.

بــراي روغنكاري و تعويض لوازم ،باید از دســتورالعمل
كارخانهی سازنده پيروي کرد.
دستهی ابزار بايد خشك ،تميز و عاري از روغن و گريس باشد.

6ـ 13ـ اصول راهاندازي دستگاه

براي راهاندازي دستگاه ،قبل از هر كاری باید تيغه را تنظيم
کرد؛ طوري كه متناسب با کار باشد (شکل 11ـ.)13

3ـ5ـ13ـ كاربرد و نگهداري ابزار برقي

ابزارهای برقی ـ دســتی را باید فقط برای همان کاری که
طراحی و ســاخته شــده ،بهکار برد؛ در این شــرایط است که
نتیجهی کار ،مطلوب و ایمنی خواهد بود.
از ابزاري كه كليد روشن و خاموش آن خراب است نباید
استفاده کرد؛ زیرا اين ابزار خطرناك بوده و بايد تعمير شود.

قبــل از هر گونــه تنظيم ،تعويض قطعه و يــا جمع كردن
دســتگاه ،بايد اتصال ابزار برقي از منبع قدرت و يا باتري قطع
شــود .چنين اقدامات پيشــگيرانهي ايمني ،خطر شروع به كار
ناگهاني را كاهش ميدهد.
قبل از اســتفاده از ابزار ،بازديد آنها بسيار مهم است و بايد
تمام قطعات آن بازديد شده و در صورت لزوم ،تعمير و از آنها

شكل 11ـ 13ـ تنظيم تيغه.

در اين مرحله ،در صورت لــزوم ،بايد زاويهی تيغه تنظيم
گردد كه نحوهی آن قب ً
ال توضيح داده شــد .در شــكل 12ـ13
دستگاه اره ،در حالي كه صفحهی آن تحت زاويه تنظيم شده،
مشاهده ميگردد.
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7ـ13ـ اصول آماده كردن مصالح
قطعه چوبي كه با ماشــين اره گرد دســتي برش ميخورد،
حداقل بايد داراي يك روي صاف باشــد تا صفحهی ماشــين
روي آن قــرار گرفته و زاويهی برش كامــ ً
ا با زاويهی تنظيم
شده مطابقت داشته باشد.

8ـ13ـ اصول برشكاري با اره گرد دستي در
ضخامتها و زواياي مختلف
براي برشكاري ،باید مانند مراحل زير عمل کرد:
قطعه كار را باید با گيره به ميز كار محكم نمود.
شكل 12ـ13ـ صفحهی دستگاه تحت زاويه تنظيم شده است.

در مرحلهی بعد ،بايد گونيا يا تكيهگاه ماشين براي برشكاري
تنظيم ،و در جاي خود ثابت گردد .در ضمن قطعه كار نیز باید با
گيرهیدستيدرمحلخودمحكمشود(شکلهای13ـ13و14ـ.)13

بایــد تكيهگاه گونيا را نيز پس از تنظيم روي قطعه كار ،با
گيرهی دستي بست.
دســتگاه اره باید با دو دســت محكم گرفته شده و ماشين
روشن شــود؛ و در حالي كه صفحهی ماشين به تكيهگاه فشار
داده میشود ،آنرا به سمت جلو هدايت نمود (شکل 15ـ.)13

شكل 13ـ13ـ برش با استفاده از گونيا.

شكل 15ـ13ـ برش با تكيهگاه.

شكل 14ـ13ـ برش با استفاده از تكيهگاه.

ـ بــراي برشهايــي كه داراي عــرض كم هســتند ،يعني
فاصلهی تيغه تا لبهی كار كم است و برش بايد حتماً موازي با
لبهی کار باشــد ،به شرط صاف بودن لبهی قطعه كار ،ميتوان
از گونياي خود ماشين نيز استفاده كرد؛ كه اين كار را میتوان
بهراحتي با استفاده از يك پيچ انجام داد (شکل 16ـ.)13

واحد کار سیزدهم :برشكاري انواع صفحات چوبي با دستگاه اره گرد دستي

شكل 16ـ13ـ برش با استفاده از گونياي ماشين.

توجه :قطعه كار بايد طوري در جاي خود محكم شــود
كــه پس از برش ،به زمين نيفتاده و يا نيازي به نگهداري آن
با دست نباشد .هنگامي كه براي بريدن يك صفحهی بزرگ
از دو خرك استفاده میشود ،فاصلهی تكيهگاهها از يكديگر
نبايد آنقدر زياد باشــد كه صفحه ،قوس برداشــته و باعث
شكستن در حين برش شود (شکل 17ـ.)13

شكل 17ـ13ـ استفادهی غير اصولي از خرك.

ـ فاصلهی تيغه تا تكيهگاه زير آن ،بايد به اندازهاي نزديك
باشد که هنگام برش ،دهانهی اره تنگ نشده و برش ،بهراحتي
انجام گیرد (شکل 18ـ.)13

شكل 18ـ13ـ برش صفحات بزرگ.
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آزمون پاياني 13

1ـ قسمتهاي مختلف ماشين اره گرد دستي را نام ببريد.
آزمون پایاني 13
دهيد.
گرد را
مختلفتيغهی
قسمتيهايتعويض
2ـ �1نحوه
توضيحببرید.
دستي را نام
اره گرد
ماشین اره

دهید.بيان كنيد.
گرد را
گرديرا اره
ارهتيغه
زاويیهي
ي تنظيم
3ـ �2نحو
توضیح
تعویض تیغه
نحوههي
برايبیانچهکنید.
گرد را
ي اره
ارهتیغه
زاویهي
گونيايتنظیم
 �3نحوهي
دستي
گرد
دستگاه
4ـ
نوع برشهايي قابل استفاده است؟
استفاده
گردقابل
ارههایي
دستگاهبرش
برايباچه نوع
دستي
دستگاه اره
است؟يشود؟
آماده م
دستي
برش
چگونهگردبراي
گونیايكار،
5ـ �4قطعه
 � 5قطعه کار ،چگونه براي برش با دستگاه اره گرد دستي آماده ميشود؟

6ـ نحوهی استفاده از دستگاه اره گرد دستي را شرح دهيد.
 � 6نحوهی استفاده از دستگاه اره گرد دستي را شرح دهید.

7ـ چند مورد از نكات مهم مربوط به سرويس و نگهداري ماشين اره گرد دستي را بيان كنيد.
 � 7چند مورد از نکات مهم مربوط به سرویس و نگهداري ماشین اره گرد دستي را بیان کنید.

توضيح دهيد.
دستي
دستيگرد
ماشين اره
هنگامبا كار
فردي را
حفاظت
8ـ
دهید.
توضیح
ماشینبااره گرد
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فردي را
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 �8نکات
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زير،چهچه
9ـ
کنید؟يکنید؟
مشاهده مي
فعالیتي را
شكلزیر،
در شکل
 �9در

مشاهده مي
در زیر
شکل
یونیورسال در
موتور
کدامقسمت
10ـ کدام
�10
گردد؟می گردد؟
مشاهده
شکل زیر
یونیورسال
موتور
قسمتاز از

الف) استاتور
الف)
استاتور

ب)روتور
ب)
روتور

ج) سیم
ج)پیچسیم پیچ

کاري است؟
انجام چه
کاربر در
شکلزیر،
در شکل
 �11در
کاری است؟
انجام چه
حالحال
کاربر در
زیر،
11ـ

د)د)کموتاتور
کموتاتور

قرنیز
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ریل راهنما
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سطح ج)
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د) کوبیدن قرنیز

واحد کار چهاردهم :توانايي رنديدن با رنده دستي ـ برقي

توانايي رنديدن با رنده دستي ـ برقي
واحد كار چهاردهم
فراگير پس از آموزش اين واحد کار ،قادر خواهد بود:
قسمتهاي مختلف دستگاه رنده دستي ـ برقي را تشريح كند.
اصول رنديدن با دستگاه رنده دستي ـ برقي را شرح دهد.
رندهی دستی ـ برقی را بهطور صحيح ،آماده و راهاندازي نماید.
قطعه كار را برای عمليات رنديدن آماده كند.
قطعه كار را با دستگاه رنده دستي ـ برقي بهطور صحيح رنده كند.
مسايل ايمني مربوط به كار با دستگاه رنده دستي ـ برقي را بهطور كامل شناخته و هنگام كار رعايت نماید.
عمليات سرويس ،نگهداري و تميز كردن رنده را بعد از كار انجام دهد.
تيغههاي رنده را با استفاده از آچارهای مخصوص ،تعويض و تنظيم كند.

نظري
2

ساعت آموزش

عملي
7

جمع
9
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پيشآزمون 14

1ـ اصول كلي کار با رندههاي دستي را شرح دهيد.
2ـ به نظر شما ويژگيهاي چوبي كه خوب رنده شده است چيست؟
3ـ انواع رندههاي دستي پر کاربرد را نام برده و دليل تنوع آنها را بيان كنيد.
4ـ آيا براي رنديدن چوب ،رندههاي دستي را مناسب ميدانيد؟ دليل خود را شرح دهيد.
5ـ به نظر شما دقت عمليات رنديدن با رندههاي دستي چگونه است؟
6ـ به نظر شما روشهاي كاهش خستگي ناشي از كار كدامند؟
7ـ به نظر شما ،آیا الزم است رندههایی تولید شود که دستی بوده و با برق هم کار کند؟
8ـ ايمني رندههاي برقي را چگونه ارزيابي ميكنيد؟
9ـ آيا امكانات پيشرفتهی كارگاهي ،در مجموع ،باعث كاسته شدن از نياز به وسايل دستي خواهد بود؟
10ـ عامل انساني (كارگر) تا چه ميزان در بهبود شرايط كار اثر بخش است؟
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1ـ14ـ رندههای دستي ـ برقي
دس��تگاههاي رنده دستي ـ برقي ،شبيه ماشينهاي كفرند
عمل ميكنند ،با اين تفاوت كه در بيشتر اوقات ،اين دستگاهها
به وسيلهی كاربر روي قطعهی مورد نظر به حركت در ميآيند
درحالیکه ماش��ينهاي كفرن��د ثابت ب��وده و چوب روي
صفحات آن حرك��ت میکند .از اين دس��تگاه براي صاف و
مس��طح كردن چوب ،همچنين ايجاد دوراه��ه ،پخ زدن ،فرم
دادن و يك ضخامت كردن استفاده ميشود (شکل 1ـ.)14

شكل 2ـ 14

2ـ 14ـ قسمتهاي مختلف رنده دستي ـ برقي
مهمترینقسمتهاییکرندهیدستیـبرقیبهقرارزیراست:

1ـ2ـ14ـ كليد قطع و وصل
كليد قط��ع و وصل رندههاي دس��تي ـ برقی ،مانند س��اير
دستگاههای دستي ـ برقي ،براي س��هولت استفاده ،معموالً در
زير دستهی دستگاه تعبيه شده اس��ت .چنانچه الزم باشد رنده
بهط��ور مداوم كار كن��د ،باید از دكمهی قف��ل كنندهی كليد
(ضامن قفلکن) استفاده ميكنيم (شکل 3ـ.)14

شكل 1ـ 14

اين دس��تگاه را ميتوان به ط��ور برعكس در زير يك ميز
كار مخص��وص نصب ك��رد و با رعايت اصول ايمني ،بس��تن
گونيا و وسايل حفاظتي ،با آن عمل رنديدن را همچون ماشين
كفرند انجام داد (شکل 2ـ.)14

شكل 3ـ 14ـ كليد قطع و وصل برق و قفل کن آن روي بدنهی رنده.

واحد کار چهاردهم :توانايي رنديدن با رنده دستي ـ برقي

2ـ2ـ14ـ دسته
ت بااليي دستگاه تعبیه شده تا هدايت آن به
دسته ،در قسم 
سهولت امكانپذير باشد .شكل دسته ،طوري طراحي ميشود
كه با ويژگيهاي دست انسان مطابقت داشته و كاربر در هنگام
كار با رنده ،احساس ناراحتي نکند.

3ـ2ـ14ـ پيچ تنظيم مشتي

صفحهه��اي جلو و عقب ،برابر ب��وده و در مدلهاي مختلف،
متفاوت اس��ت؛ ولي ميانگين آن حدود  80ميليمتر ميباش��د.
طول صفحهها نیز ،بسته به نوع ،مدل رنده و كاربرد ،متغير است
ولي ميانگين اندازهی هر دو صفحه ،حدود  300ميليمتر است.
طول صفحهی كارده (جلویی) از صفحهی كارگير (عقبی)
كوتاهتر ميباشد (شکل 5ـ.)14

در قسمت جلوي دستگاه ،يك دستهی مشتيمانند قرار دارد
كه وظيفهی اصلي آن ،باال و پايين بردن صفحهی جلویی و برای
تنظيم ضخامت پوش��البرداري است که در مدلهاي مختلف،
متفاوت میباش��د .معموالً حداكثر ضخامتي كه اين رندهها از
چوب برميدارند ،حدود  3/5ميليمتر اس��ت (ش��کل 4ـ.)14

شكل 4ـ 14ـ پيچ تنظيم صفحه براي پوشالبرداري

برای برداش��تن پوش��ال زياد (مث ً
ال  3/5ميليمتر) از چوب،
الزم است اين كار در چند مرحله انجام شود تا به دستگاه فشار
وارد نشده و تيغهها صدمه نبينند.

4ـ2ـ14ـ صفحه

قسمت زيرين دستگاه را صفحه تشكيل ميدهد .صفحه از
دو بخش ثابت (عقب) و متحرك (جلو) ساخته شده که صفحه
عقب ،توس��ط پيچ به بدنهی ماش��ين محكم ش��ده و صفحهی
جلويي متحرك بوده بهوسيلهی مشتي تنظيم ميگردد .عرض

شكل 5ـ 14ـ صفحهی كارده و كارگير.

جنس صفحهها از آلياژي آلومينيومي با خاصيت ساييدگي
ناچيز اس��ت كه عم��ر آنرا در مقاب��ل كاركرد زي��اد افزايش
ميدهد؛ ولي اگر مرتباً با اش��ياي فل��زي تماس پيدا كند دقت
عمل دستگاه و راندمان آن بهشدت كاهش مييابد.
توجه :پس از پايان كار ،باید دستگاه را از پهلو روي ميز
قرار داد تا عالوه بر جلوگيري از آسيب تيغهها ،از صفحهها
نيز مراقبت شود.
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5ـ2ـ14ـ توپي
توپي ،اس��توانهاي اس��ت آلومينيومي و سبك كه تيغههاي
رنده درون شيار آن قرار گرفته ،با حركت َد َوراني الكتروموتور
به حركت در ميآيد و تيغهها با سطح چوب درگير ميشوند.
دور توپي در اين ماش��ينها از  8000ت��ا  12000دور در دقيقه
متغير است (شکل 6ـ.)14

شكل 7ـ 14ـ توپي همراه كليهی متعلقات آن.

6ـ2ـ14ـ تسمه
شكل 6ـ 14ـ توپي رنده

زاویهی قرار تیغهها نسبت به هم  180درجه بوده و بهوسیلهی
پیچهای آلن ،در درون توپی محکم میشوند (شکل 7ـ.)14
توجه :برای ایجاد س��طحی صاف با این رنده ،باید عوامل
زیر را در نظر داشت:

تس��مه ،وس��يلهی انتقال نيرو از الكتروموتور به پولي توپي
اس��ت که از الستيك ساخته ميش��ود .معموالً سطح خارجي
تس��مه ،س��اده و س��طح داخلي آن آجدار اس��ت تا قادر باشد
حرك��ت دوراني محور موت��ور را با راندمان ب��اال منتقل كند
(ش��کل 8ـ .)14در بعضي از مدلها براي س��فت كردن تسمه،
اهرمي در قسمت باالي تسمه قرار دارد كه تحت فشار فنر بوده
و آنرا به پايين فشار ميدهد (شکلهای 9ـ 14و 10ـ.)14

1ـ جنس چوب،
2ـ ضخامت پوشالبرداري،
3ـ تيز بودن تيغهها ،و
4ـ سرعت پيشبرد كار.
شكل 8ـ 14ـ تسمهی انتقال نيرو.

واحد کار چهاردهم :توانايي رنديدن با رنده دستي ـ برقي

8ـ2ـ14ـ حفاظها

شكل 9ـ 14ـ وضعيت قرار گرفتن تسمه روي چرخدنده.

حفاظ اصلي دس��تگاه ،حفاظهای الكتروموتور ،تس��مه و
محور توپي تيغه اس��ت؛ اما به هر حال ،مجراي خروج پوشال
نيز كه موجب خروج پوش��ال چوب میش��ود ،از حفاظهاي
دستگاه محسوب ميگردد.

9ـ2ـ14ـ تيغهها

عواملي از قبيل جنس تيغه ،تيزي يا كندي و زاويهی لبهی
آن ،در راندمان كار رنده اثر قابل مالحظهاي دارند .جنس تيغه
از فوالد س��خت پر كربن ( )HSSو يا تنگستن كاربيد بوده که
از سختي زيادي برخوردار است (شكل 12ـ  .)14تيغهها در دو
نوع قابل تيز شدن و يكبار مصرف كه در برخي مدلها نصب
شدهاند ،موجود ميباشد.
شكل 10ـ 14ـ وضعيت تسمه و چگونگي نصب آن روي توپي .به
اهرم باالی تسمه توجه کنید.

7ـ2ـ14ـ گونيا
ب��راي ایجاد حرکتی بدون لغزش برای دس��تگاه ،از گونيا
استفاده ميشود .با استفاده از آن ،ميتوان عمليات رنديدن را با
كيفيت بهتري انجام داد؛ زيرا با اتكا به آن ،رنده دقيقاً در مسير
از پيش تعيين شدهاش حركت مينمايد .ناگفته نماند که با این
گونیا ،میتوان عمل پخ زدن و دوراهه کردن را نیز انجام داد.
بدنهی رنده طوری طراحي شده كه بسته به نياز ،میتوان گونیا
را در جلو در سمت راست يا چپ ،نصب نمود (شکل 11ـ.)14

شكل 12ـ 14ـ نمونههایی از تيغه رندهها.

شكل 11ـ 14ـ نحوهی نصب گونيا به بدنهی رنده (جلو ،سمت چپ).

تيغههايي نيز تحت عنوان تيغههاي موجدار براي فرم دادن
و نماسازي سطح چوب وجود دارد ،که نمونههایی از آن ،در
شکل 13ـ 14آورده شده است.
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ـ قبل از روشن كردن دستگاه ،باید از محكم بودن تيغههاي
درون توپي و همچنين سالم بودن آنها اطمينان حاصل نمود.
ـ هنگام تعويض تيغهها و تعميرات ،دو شاخه را باید از پريز
خارج کرد.
ـ از پوشالبرداري و بار دادن زياد به ماشين ،خودداري گردد.
ـ وجود شيء فلزي مانند میخ در چوب ،در هنگام رنديدن،
موجب آس��يبديدگي تيغهها ،شكستن آنها و پرتاب احتمالي
همان شيء ميگردد.
ـ هنگام كار ،باید لوله خرطومي ماشين مكندهی متحرك
را به مجراي خروجي پوشال دستگاه متصل کرد.
ـ قب��ل از رنده كردن قطعات ،حتم��اً باید آنها را به گيرهی
ميز كار بست ،و براي رنديدن قطعات چوبي نصب شده روي
ديوار ،از محكم بودن قطعات مطمئن شد (شکل 14ـ.)14
شكل 13ـ 14ـ تيغههاي موجدار و چگونگي اثر آنها روي چوب

3ـ14ـ آچارهاي مخصوص تنظيم دستگاه
مهمترين آچارهاي مورد اس��تفاده در تنظيم دستگاه رنده
دستی ـ برقی ،آچارهاي آلن هستند كه براي باز و بسته كردن
تيغهها بهکار میروند .س��اير آچارهاي مورد اس��تفاده ،آچار
پيچگوش��تيهاي دوسو و چهارسو ،و آچار دو سر تخت براي
باز كردن قطعات بدنهی دستگاه است.

شكل 14ـ 14

4ـ14ـ اصول ايمني به هنگام تعويض و تنظيم
قطعهها ،تيغهها و رنديدن

ـ باید از رن��ده كردن چوبهاي خيلي مرطوب خودداري
شود تا براي دستگاه مشكلي پيش نيايد.

ـ برای ایمنی کاربر در برابر خطرات ،و سالمت دستگاه در
هنگام کار ،باید موارد زیر را رعایت نمود:

ـ قبل از اس��تفاده از دستگاه ،باید مقدار ولتاژ  220ولت را
براي دس��تگاههايي كه دكمهی ولت��اژ  220 110ولت دارند،
انتخاب نمود (شکل 15ـ.)14

ـ دو ش��اخهی ماشينِ بدون اس��تفاده را باید از پريز خارج
کرد تا سانحهاي پيش نيايد.
ـ همواره سيم برق دستگاه را باید از لحاظ عدم خراشيدگيِ
روكش الستيكي آن كنترل نمود.

شكل 15ـ 14ـ کلید تنظیم برق  110به  220ولت و برعکس.

واحد کار چهاردهم :توانايي رنديدن با رنده دستي ـ برقي
Ê«]/Êf{Ã|¿Z]½|Ë|¿ÊËZ¿YÂeºÅ{ZÆqZ¯|uYÁ

ـ هنگام کار باید از وس��ايل حفاظ��ت و ايمني فردی مانند
|À¿Z»Õ{//§ÊÀ¼ËYÁdZ¨u¶ËZ//ÁY|//ËZ]Z¯¹Z´//ÀÅ/
لباس كار
دس��تكش ،عينك حفاظتي ،گوشي ،كفش ايمني و
¯Z
{Z^·ÁÊ//À¼ËY¨¯,Ê//Â³,ÊfZ¨u®ÀÌ,°f//
16ـ.)14
مناسب استفاده کرد (شکل
»/¶°{¯Ã{Z¨fY\ZÀ
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كارده دس��تگاه را طوري روي
ÕÁM{Z/Ëصفحهی
یادآوری :باید
ÉÁÉÂYÃZ´f//{Ã{Z¯Õ
]Ä//v¨|ËZ
تماس نداش��ته
س��طح كار قرار داد ،كه تيغه با چوب
باشدb.
¿||Z]ÄfY
Z¼e[ÂqZ]Ä¤ÌeÄ¯,{Y{Y«Z¯t
س��پس باید ماشين را روش��ن کرد و با كمي فشار ،در مسير
]¿{Â»Ì»{,Z§Ê¼¯Z]Á{¯¾//ÁY¾Ì//Z»|ËZ
آوردن نتيجهی بهتر،
دادÄ.براي بهدس��ت
حرك��ت
موردنظر
Z§]ÃÁÔ,fÆ]Õ
{ÄnÌf¿½{ÁMd//
]]ÉY
{Y{d¯u
]Ã{ÁM¾ÌZ»Ä]ÓZ]YºÅÕZ//§|¿Y|ËZ],Â¸md¼//Ä
عالوه بر فش��ار به سمت جلو ،باید اندک فشاری هم از باال
»Z¯ZÅتا 0
داشتهÂÄ،
{]t//Á,Äf//Y
¤ÌeZe{Â//
Ôتيغهها كام ً
] Z¼e[ÂqZبا چوب تماس
ال
آوردهÄشود
به ماش��ين
{ÂÃ|¿dyYÂÀ°Ë
و سطح بهطور يكنواخت رنده شود.

لباس ÖÀ¼ËY
Z^·Z]{§//¶°
ایمنی.
شكل 16ـ 14ـ فرد با

5ـ14ـ اصول رنديدن با رنده دستي ـ برقي
Ê«]/Êf{Ã|¿Z]½|Ë|¿µÂY//
قبل از كار با دستگاه ،به نكات زیر توجه كنيد:

«^¶|ÌÀ¯ÄmÂeËcZ°¿Ä],ÃZ´f{Z]Z¯Y
باید از سالم بودن دستگاه و تيغهها مطمئن شد.
|¾X¼»ZÅÄ¤ÌeÁÃZ´f{½{Â]º·ZY|ËZ]/
تنظيمات الزم از قبيل ميزان پوشالبرداري ،مسير خروجي
ÊmÁyÌ//»,ÉY{^·Z//Âa½YÌ»¶Ì^«Y¹ÓcZ¼ÌÀe/
پوشال و ...انجام گیرد و سپس چوب مورد نظر داخل گيرهی
ÁÕÃÌ³¶yY{¿{Â»[ÂqbÁ{Ì³¹Zn¿Y ÁµZÂa
17ـ.)14
رو ميزي محكم گردد (شکل
»/¶°{{³º°v»ÉÌ

Ã|¿dËY|ÅÁ¾f§³Y«ÕÃÂv¿//¶°

شكل 18ـ 14ـ نحوهی قرار گرفتن و هدايت رنده.

ـ با اس��تفاده از گونيا ،میتوان با يكنواختي بيش��تری عمل

¶¼Õf//Ì]ÊfyYÂÀ°ËZ]½YÂ//eÖ»,ZÌ¿Â³YÃ{Z¨f//YZ//]/
رنديدن را انجام داد (شکل 19ـ.)14
¿|/¶°{Y{¹Zn¿YY½|Ë

شكل 19ـ 14ـ رنده دستی ـ برقی مجهز به گونيا.

ZÌ¿Â³Ä]Æn»Ö«]/Öf{Ã|¿//¶°

6ـ14ـ رنديدن چوب با استفاده از ميز كمكي
گيره
شكل 17ـ 14ـ نحوهی بستن چوب داخل
ÃÌ³¶yY{[Âq¾f]ÕÃÂv¿//¶°

ـ رن��ده را باید ب��ه روش اصولي ،و مطابق ش��كل 18ـ 14
بهدست گرفت.
d{Ä]/¶°ª]Z»Á,Ê·ÂYÁÄ]|ËZ]YÃ|¿/
 d§³

Ê°¼¯Ì»YÃ{Z¨fYZ][Âq½|Ë|¿//
نحو
با اس��تفاده از مي��ز كمكي ،ميتوان رن��دهكاري را به
دوÊگيرهی
بهتري انجام داد .اين ميز ،توسط
ÃC|¿½YÂeشكل به ميز كار
¯ÉfÆ]Âv¿Ä]YÉZ
]»,Ê°¼¯Ì»YÃ{Z¨f//YZ
معكوس قرار ميگيرد.
نصب و رنده در جايگاه خ��ود بهطور
CÕÃÌ³Á{//Âe,Ì»¾ËY {Y{¹Zn¿Y
\¿Z¯Ì»Ä]¶°//
¾ËY{ {Ì³Ê»Y//« Â° »ÂÄ]{Â//yÃZ´ËZm{Ã|//¿Á
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ماشین

ËY§YÌ¿½|Ë|¿d«{,]Z¯fÌ]¸//eÄ]ÄmÂeZ],dÌ Á
 /¶°|]ZËبا توجه به تس��لط بيشتر كاربر ،دقت رنديدن
» Êدر اين وضعيت،

نيز افزايش مييابد (شکل 20ـ.)14

Ê°¼¯Ì»YÃ{Z¨fYZ][Âq½{¯Ê³|À³//

7ـ14ـ گندگي کردن چوب با استفاده از ميز كمكي

]Ì»ÉÁ/¶°//ª]Z»Ã|//¿,½{¯Ö³|À³ÕY//
Ê¿Z«Â§d¼«{Ã|¿,dÌ
{Á¾ËY
گندگی{Â//
»]Ê»\¿ÄÂ
مطابق ش��كل 22ـ  14روي ميز
کردن ،رنده
برای
«d¯u½Md¼//Ä]Ëd¼//«Y[Âq|ËZ]ÁÄ//f§³Y//
مربوطه نصب ميشود .در اين وضعيت ،رنده در قسمت فوقاني
,¦¸fz»ÉZÅ
d»ZzZ]Ê]ÂqcZ
{{Â//Ã{Y
آن حركت داده
]«Ê³|À³ÕYقسمت زير به سمت
گرفته و بايد چوب از
قرار
¾ÌËZaÁÓZ]ÄÂ]»ºÌÀepÌaÕ
Ä
¸ÌÁ
Ä
]Ê°¼¯ÃZ´f{Õ
Ä
¨v
ش��ود .برای گندگي قطعات چوبي ب��ا ضخامتهاي مختلف،
¾ÌÌ
»Ê
e,Äv¨¾//ËYÁÄ¤Ìe¾Ì]É{Â¼Ä¸Z§¾Ëf//Ì]{Â//باال و
صفحهی دستگاه كمكي بهوس��يلهی پيچ تنظيم مربوطه
¯½{¯Ê³|À³¶//]Z«Ê]ÂqcZ «d»Zz//j¯Y|uÕÃ|//ÀÀ
پايين ميش��ود (بيشترين فاصله عمودي بين تيغه و اين صفحه،
dY

تعيين كنندهی حداكث��ر ضخامت قطعات چوبي قابل گندگي
كردن است).

½|Ë|¿«Â»{Ö°¼¯Ì»{]Z¯//¶°

شكل 20ـ 14ـ كاربرد میز کمکی در موقع رنديدن.

,Z¨u¾ËY
حفاظ،
{dYÆn»Ä¤ÌeZ¨uÄ]Ì¿Ê°¼¯Ì»ÃZ´f//است .اين
دستگاه ميز كمكي نيز به حفاظ تيغه مجهز
[ÂqÊ\ZÀeÄ]ÁÃ|¿ZÂa¶»Z¯ÂÄ]YÃ|¿Ä¤Ìet
س��طح تيغه رنده را بهطور كامل پوش��انده و به تناسب عرضي
|//Z]Ä¤Ìe]Y]|ËZ]j¯Y|u¿{Â»ÉZÅ[Âq
چوب (عرض چوبهاي موردنظ��ر حداكثر باید برابر عرض
Z]Ä¯Ä¤ÌeYÊz]ÉÁ½ZÀr¼ÅÊ·Á,{ÁÊ»ZÀ¯Ä¤ÌeÉÁY
تيغه باشد) از روي تيغه كنار ميرود ،ولي همچنان روي بخشي
/¶°|¿ZÂaÊ»YdÌ¿Ì³{[Âq
از تيغه كه با چوب درگير نيست را ميپوشاند (شکل 21ـ.)14

Ê°¼¯Ì»YÃ{Z¨fYZ][Âq½{¯Ê³|À 4¯//¶°

شكل 22ـ 14ـ كُ ندگي کردن چوب با استفاده از ميز كمكي.

»ÃZ´f//{ÉÁºÌÀep//ÌaÕÄ¸Ì//ÁÄ]ÉY{^·Z//Âa½Y//Ì
ميزان پوش��البرداري بهوس��يلهی پيچ تنظيم روي دس��تگاه
»,[ÂqÀmÁZÌ¿{Â»Y|¬»,¾ÌZ»Â¿Ä]ÄmÂeZ],Êf//
ماش��ين ،مقدار م��ورد نياز و جنس
نوع
توجه به
(مش��تي) ،ب��ا
]|Z
»Ö»f
Ê¸Ì»Ze
]¾Ì

چوب ،بين  0/25تا  3ميليمتر میباشد.

رنده
 eÁºÌÀeµÂY//تعويض تيغه
8ـ14ـ اصول تنظيم و
Ã|¿Ä¤ÌeËÂ
العمل
»ZË|Àمعيوب شدن ،با رعايت دستو
|ُ¯4 Yكند يا
]YZÅبعد از
تيغÄهها را
¼¶
Âf{dËZZ],½|//[ÂÌر·Y
¤Ìe
كنيد:
e|Ì¿YÂeتعويض و يا تنظيم
یتوانید
زير
|ÌÀ¯ºÌÀeZËÁËÂ
»ËمÖ
Æ»|ËZ],\//ZÀ»ÕهÃهاي پش��ت
ی مناس��ب ،باید مهر
ب��ا آچار تخت ش��ماره
d//aÉZÅ
ÃZ¼//d//zeZqMZ//]/
ساعت ُشل یا
عقربههاي
دارندÃهی تيغه را در جهت عكس
¶Z]ZË
4 dZÉZÅ
Ä]¬°dÆm{YÄ¤ÌeÕ
نگÄه{|¿Y
¿´
{Â¼¿kZyÊËÂ//¯cÂÄ]{ÂyÃZ´ËZmYYZÅ
¯{¤ÌeÁÃوÄتيغهها را از جايگاه خود به صورت كشويي خارج
باز کرده
/¶°
نمود (شکل 23ـ.)14

Yn»cÂÄ]Z¨uÁÊZ//¶°

شكل 21ـ 14ـ شاسي و حفاظ به صورت مجزا.

ÃZ´ËZmYZÅÄ¤Ìe½{¯kZy//¶°

شكل 23ـ 14ـ خارج کردن تیغهها از جایگاه.

Ê«]/Êf{Ã|¿Z]½|Ë|¿ÊËZ¿YÂeºÅ{ZÆqZ¯|uYÁ
Ê«]/Êf{Ã|¿Z]½|Ë|¿ÊËZ¿YÂeºÅ{ZÆqZ¯|uYÁ

برقي
 توانايي رنديدن با رنده دستي ـ:واحد کار چهاردهم
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ÉÁZ»|ËZ],{ÂyÃZ´ËZmYÄ¤ÌeÊ³{
ÁÌ]Y|¬»j¯Y|u
{ÄÄ¤Ìe,´Ë{{YÂ//»ZËÁ[Âq¢¼{ÂmÁd¸Ä//]³Y/
¤Ìe,´Ë{{YÂ//»ZËÁ[Âq¢¼{ÂmÁd¸Ä//]³Y/
ÉÁZ»|ËZ],{ÂyÃZ´ËZmYÄ¤ÌeÊ³{
½½ÁÌ]Y|¬»j¯Y|u
{

d{Ä¤Ìe³Y
|//Z]ÃZ´f{Ì³Z¯Ê^¬Õ
v¨t//
d{Ä¤Ìe³Y
|//Z]ÃZ´f{Ì³Z¯Ê^¬Õ
ÄÄv¨t//
 بايد،جاي��گاه خود
زدگ��ي تيغه از
مقدار بيرون
حداكث��ر
ÉÁZ»|ËZ],{ÂyÃZ´ËZmYÄ¤ÌeÊ³{
½ÁÌ]Y|¬»j¯Y|u
ÃZ´f{Õ
Ä
v¨Ye|À¸]ZËe
Ã
ZeÂ¯½MZ¨eYÊ·ÁÃ|//\¿
ÃZ´f{Õ
Ä
v¨Ye|À¸]ZËe
Ã
ZeÂ¯½MZ¨eYÊ·ÁÃ|//\¿
d{Ä¤Ìe³Y
|//Z]ÃZ´f{Ì³Z¯Ê^¬Õ
Äv¨t//
 اگر تيغه.باشد
صفحهی عقبي (كارگير) دستگاه
مساوي سطح
Äv¨ÁZ]YÄv¨¦¯Õ
Ã

Æ»,\//ZÀ»ZqMZ]|ËZ],|//Z]
Äv¨ÁZ]YÄv¨¦¯Õ
Æ»,\//ZÀ»ZqMZ]|ËZ],|//Z]
ÃZ´f{Õ
Äv¨Ye|À¸]ZËe
ÃZeÂ¯½MZ¨eYÊ·ÁÃ|//\¿
صفحهی
هتر يا بلندتر ازÃكوتا
درست نصب شده ولي ارتفاع آن
[ÂqÄ
«®ËY³YÄ¯ÉÂ//-{¯ºÌÀeÄ¤ÌeÄ]d^//¿Y
[ÂqÄ
«®ËY³YÄ¯ÉÂ//-{¯ºÌÀeÄ¤ÌeÄ]d^//¿Y
Äv¨ÁZ]YÄv¨¦¯Õ
ÃÆ»,\//ZÀ»ZqMZ]|ËZ],|//Z]
مهرهی كف صفحه را باز و
، بايد با آچار مناسب،دستگاه باشد
,Ä¤ÌeÂ¿,|Ã{Z¨fY½MZ]Ä¤Ìe½{Â]
Z¼»µfÀ¯ÉY]Ê§ZY
,Ä¤ÌeÂ¿,|Ã{Z¨fY½MZ]Ä¤Ìe½{Â]
Z¼»µfÀ¯ÉY]Ê§ZY
[ÂqÄ
®«قطعهËY³YÄ¯ÉÂ//-{¯ºÌÀeÄ¤ÌeÄ]d^//¿Y
صفحه را نسبت به تيغه تنظيم کرد؛ طوري كه اگر از يك
/¶°|À¯¼·Y[ÂqY
/¶°|À¯¼·Y[ÂqY
,Ä¤ÌeÂ¿,|Ã{Z¨fY½MZ]Ä¤Ìe½{Â]
Z¼»µfÀ¯ÉY]Ê§ZY

Z§Ä¤ÌedaÄ],Ö]ÂqÄ
«Z]|ËZ],|//Z]Ã|Ì^//q{ÂyÕZm
Z§Ä¤ÌedaÄ],Ö]ÂqÄ
«Z]|ËZ],|//Z]Ã|Ì^//q{ÂyÕZm
 درÄه¤Ìe,´Ë{{YÂ//»ZËÁ[Âq¢¼{ÂmÁd¸Ä//]³Y/
 تيغ،چوب و يا موارد ديگر
اگ��ر به علت وجود صمغ
{
/¶°{ÂkZyÊ»YMÄ]{ÂyÉZmYZe{ÁM
/¶°{ÂkZyÊ»YMÄ]{ÂyÉZmYZe{ÁM
Z§Ä¤ÌedaÄ],Ö]ÂqÄ
«Z]|ËZ],|//Z]Ã|Ì^//q{ÂyÕZm
 به پشت تيغه فشار،قطعه چوبی
 باید با،جای خود چسبیده باشد
/¶°{ÂkZyÊ»YMÄ]{ÂyÉZmYZe{ÁM
.)14ـ24
آورد تا از جاي خود به آرامي خارج شود (شکل

،چوب اضافي براي كنترل مماس بودن تيغه با آن اس��تفاده شد
/¶°|À¯¼·Y[ÂqY
.)14ـ27 (شکل
 سراسر چوب را لمس كند،نوك تيغه

Ä¤Ìe½{¯kZy//¶°
Ä¤Ìe½{¯kZy//¶°

.تیغه
ـ خارج کردن14 ـ24 شكل
Ä¤Ìe½{¯kZy//¶°

Ä]Äf//£M
]Z]Ä¤ÌeÃZ´ËZmÁÊ//aÂe½{¯Ì¼eY|//
برس آغش��ته به
]بع��د از تميز كردن توپي و جايگاه تيغه با/]/
Ä]Äf//£M
]Z]Ä¤ÌeÃZ´ËZmÁÊ//aÂe½{¯Ì¼eY|//
0 Y{|n»|ËZ],d¨¿
//ÂeZ//§µZ¼YZ]Á¾Ë´ËZmYÂ¿Õ
Ä¤Ìe
¤Ìeً ا0 Yمجدد
//ÂeZ//§µZ¼YZ]Á¾Ë´ËZmYÂ¿Õ
{|n»|ËZ],d¨¿
اعمال فشار توسط
هی نو را جايگزين و باÄتيغ
] باید/،نفت
Ä]Äf//£M
]Z]Ä¤ÌeÃZ´ËZmÁÊ//aÂe½{¯Ì¼eY|//
مطمئن
|¾X¼»Â]»ZÌ{Ä¤Ìe¶»Z¯Y¬f//YY,Ê]ÂqÉY
//ÂeZ//§µZ¼YZ]Á¾Ë´ËZmYÂ¿Õ
|¾X¼»Â]»ZÌ{Ä¤Ìe¶»Z¯Y¬f//YY,Ê]ÂqÉY
««
اس��تقرار كامل تيغه در شيار مربوط
،اي چوبيÄهÄقطع
Ä¤Ìeاز0 Y{|n»|ËZ],d¨¿
/¶°
.)14ـ25  (شکل/¶°
|¾X¼»Â]»ZÌ{Ä¤Ìe¶»Z¯Y¬f//YY,Ê]ÂqÉY
Äشد
«
/¶°
[ÂqY{Ä¤Ìe½{Â] Z¼»µfÀ¯//¶°
Z¼»µfÀ¯//¶°
[ÂqY{Ä¤Ìe½{Â]
[ÂqY{Ä¤Ìe½{Â]

Z¼»µfÀ¯//¶°

.ـ کنترل مماس بودن تیغه در سراسر چوب14 ـ27 شكل

ÖÅZ³Z¯cZÌ¸¼
ÖÅZ³Z¯cZÌ¸¼

ÖÅZ³Z¯cZÌ¸¼
[ÂqÕÃÃ{Z½{¯¿
{Z½{¯¿®
®ËÁÁ
ËÁÁ
®Ë/¾Ë¼e
Ë/¾Ë¼e
[ÂqÕ
®
کارگاهی
عملیات

[ÂqÕÃ{Z½{¯¿®ËÁÁ®¶¼
Ë/¾Ë¼e
¶¼·YÂf{
·YÂf{

ـ يكرو و يكنر كردن سادهی چوب1 تمرين

¶¼ «¦·Y
·YÂf{
ÃYZ]Ä¯,Yf»ÊÊ¸Ì»
¸Ì» 
 {Z
{Z]YÄ]Ö]ÂqÄ
]YÄ]Ö]ÂqÄ
«¦·Y
ÃYZ]Ä¯,Yf»
دستورالعمل
ª^,|//Z]ÓZ]½MÉÁ®ËÄ¯ÉÂÄ],Ã{Ây]ÉYÂ//¿
ª^,|//Z]ÓZ]½MÉÁ®ËÄ¯ÉÂÄ],Ã{Ây]ÉYÂ//¿
ÃYZ]Ä¯,Yf»
Ê¸Ì»  {Z ]YÄ]Ö]ÂqÄ «¦·Y
Y[Âqt//Ä¯|ÌÀ¯d«{Á|Ë|À^]ZÅ
Ãبه
Ì³Ä],/¶°//
با
كه
را
متر
 ميلي500×100×30 ابعادÃÌ³Ä],/¶°//
ال��ف) قطعه چوبی
Y[Âqt//Ä¯|ÌÀ¯d«{Á|Ë|À^]ZÅ
ª^,|//Z]ÓZ]½MÉÁ®ËÄ¯ÉÂÄ],Ã{Ây]ÉYÂ//¿
|Z]eÓZ]ÃÌ³Õ
ÄÄ^·^· اره
، طوري كه يك روي آن باال باشدÃ|بهZ]eÓZ]ÃÌ³Õ
،نواري برش خورده
Y[Âqt//Ä¯|ÌÀ¯d«{Á|Ë|À^]ZÅ
Ì³Ä],/¶°//

ZÌ{Ä¤ÌeY¬fY//¶°
ZÌ{Ä¤ÌeY¬fY//¶°
.شیار
ـ استقرار تیغه در14 ـ25 شكل
ZÌ{Ä¤ÌeY¬fY//¶°

ZqMZ]ZÅ
¤ÌeÕ
Ã¿|هY{
ÃهÆ»½{//¯º°v»Ya/
ZqMZ]ZÅ
Ã|¿Y{
ÄÄ´¿ÉZÅ
ÃÆ»½{//¯º°v»Ya/
ها با آچارÄهÄ¤ÌeÕ
ی تيغ
دارند
¿´هÉZÅ
هاي نگ
پس از محكم كردن مهر
/¶°{¯ºÌÀeÌ¿

YÄ¤ÌeÊ³{
ÁÌ]Y|¬»|ËZ],¾·M
/¶°{¯ºÌÀeÌ¿

YÄ¤ÌeÊ³{
ZqMZ]ZÅ
Ä¤ÌeÕکرد
Ã|¿Y{
Ä´¿ÉZÅ
Æ»½{//¯º°v»Ya/
.)14ـ26 (شکل
تنظيم
 را نیزÃتيغه
½ن½زدگيÁÌ]Y|¬»|ËZ],¾·M
بيرو
 باید مقدار،آلن
/¶°{¯ºÌÀeÌ¿YÄ¤ÌeÊ³{½ÁÌ]Y|¬»|ËZ],¾·M

ببنديد و دقت كنيد كه س��طح
گيرهها
 به،14ـ28 ش��كل
,d//YkZy©]Y¾Ì//Z»Õ
yZ//Á{Ä¯Ê//·Zu{[
|Z]eÓZ]ÃÌ³Õ
Ä^· طبق
,d//YkZy©]Y¾Ì//Z»Õ
ÄÄyZ//Á{Ä¯Ê//·Zu{[
.چوب از لبهی گيره باالتر باشد
|ÌÀ¯µfÀ¯YZÅ
¤Ìe½{Â]ÌeÁ¾ÌZ»d»Ô
|ÌÀ¯µfÀ¯YZÅ
ÄÄ¤Ìe½{Â]ÌeÁ¾ÌZ»d»Ô
,d//YkZy©]Y¾Ì//Z»Õ
ÄyZ//Á{Ä¯Ê//·Zu{[

،|خارج استÌÀ¯µfÀ¯YZÅ
 ماش��ين از برقÄی
ب) در حالي كه دو ش��اخه
¤Ìe½{Â]ÌeÁ¾ÌZ»d»Ô
.سالمت ماشين و تيز بودن تيغهها را كنترل كنيد
.تیغه
ـ تنظیم14 ـ26 شكل
Ä¤ÌeºÌÀe//¶°
Ä¤ÌeºÌÀe//¶°
Ä¤ÌeºÌÀe//¶°
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شكل 28ـ 14ـ بستن قطعه چوب به گیره.

ج) پس از اتصال ماشــين به برق ،با دو دســت ماشــين را
گرفتــه ،صفحــهی آنرا روي چوب قرار دهيد و دســتگاه را
روشن کنید .مراقب باشید که تيغه با چوب درگير نباشد.
د) ماشــين را آهســته از ابتدا تا انتهــا روي چوب حركت
دهيد .چنانچه قســمتي از ســطح چوب رنده نشده باقي مانده،
مجددا ً اين عمل را تكرار كنيد تا سطح كام ً
ال صاف شود.
هـــ) رنده را خاموش كنيد ،چــوب را از طرف نر به گيره
ببنديد و بهطوري كه گونياي آن به طرف روي رنده شده تكيه
داشته باشد ،نر چوب را رنده كنيد.

شكل 29ـ 14ـ خطکشی محل پخ.

د) توجه داشته باشيد كه در تمام مراحل ،گونيا بهطور دقيق
به سطوح چوب چســبيده باشد؛ در غير اينصورت ،پخ ايجاد
شده ناهماهنگ خواهد بود.
هـ) هنگام رنديدن ،دقت كنيد خطي را كه در ابتدا كشيده
بوديد از بين نرود؛ اين خط ،براي كنترل كيفيت رنديدن بسيار
مهم است (شکل 30ـ.)14

و) تكرار اين تمرين ،مهارت شما را افزايش خواهد داد.

تمرين 2ـ پخ زدن لبهی چوب
دستورالعمل

الف) گونياي مخصوص رنده را تحت زاويهی موردنظر و
همچنين قسمت مربوط به ضخامت پوشال را تنظيم كنيد.
ب) چــوب را به گيره ببنديد و محلــی را که باید پخ زده
شود ،خطكشي كنيد.
ج) رنده را روی چوب گذاشــته ،روشــن کنیــد و آنرا تا
انتهاي چــوب به جلو هدايت نمایید .مجددا ً آنرا برداشــته ،به
ابتداي چوب برگردانيد ،و رنديدن با اين روش را آنقدر تكرار
كنيد تا پخ با زاويهی مورد نظر به دســت آيد (شکل 29ـ.)14

شكل 30ـ 14ـ چوب خط کشی شده و پخ خورده .خط ترسیمی ،تا
آخرین لحظه باقی میماند.

واحد کار چهاردهم :توانايي رنديدن با رنده دستي ـ برقي

تمرين 3ـ دو راهه زدن با ماشين رنده دستی ـ برقی
دستورالعمل

الف) ابعاد دو راهه را مشخص كنيد .ترجيحاً محل دو راهه

را با خطكش تيرهدار و يا مداد ،خطكش��ي و عالمتگذاري

ج) دس��تگاه را روش��ن كنيد و يكبار عمل رنده كردن را

در سرتاس��ر چوب انجام دهيد .سپس رنده را از انتهاي چوب
برداش��ته ،عمل رن��ده كردن را از ابتداي چ��وب آنقدر تكرار

كني��د ك��ه دو راههاي به مقدار تنظيم ش��ده به دس��ت آوريد

(شکل 33ـ.)14

كنيد (شکل 31ـ.)14

شكل 31ـ 14ـ نمونهی دو راهه.

ب) گونياي س��مت چپ رنده را با توجه به عرض دو راهه

تنظي��م كنيد ،و لبهی صفحهی رن��ده را در ابتداي چوب قرار
دهيد ،به طوري كه گونياي آن ،كام ً
ال به سطح چوب چسبيده

باشد (شکل 32ـ.)14

شكل 32ـ 14ـ تنظيم گونياي سمت چپ رنده

شكل 33ـ 14ـ تکرار عمل رندیدن چوب ،برای بهدست آوردن
دوراههی مورد نظر.
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آزمون پاياني 14

1ـ عمدهترين مصارف دستگاه رنده دستی ـ برقی را شرح دهيد.
2ـ بخشهاي مختلف دستگاه رنده دستی ـ برقی را نام ببريد.
3ـ در چه مواقعي از ضامن قفلکن كليد برق استفاده ميشود؟
4ـ شكل زیر چه قسمتی از دستگاه رنده دستی ـ برقی را نشان ميدهد؟

5ـ ميزان پوشالبرداري ،چگونه تنظيم میشود؟
6ـ صفحهی كارده و كارگير چه وظيفهاي به عهده دارند و كداميك قابل تنظيم ميباشند؟
7ـ توپي رنده چه وظيفهاي داشته و آيا يكپارچه ساخته ميشود؟ چرا
8ـ شكل زير چه قسمتي از دستگاه رنده برقي دستي را نشان ميدهد؟

9ـ مشخصات تسمه انتقال نيرو را بنويسيد.
10ـ مزایای استفاده از گونيا را در مواقع رنديدن شرح دهيد.
11ـ تيغه و انواع آنرا توضيح دهيد.

واحد کار چهاردهم :توانايي رنديدن با رنده دستي ـ برقي

12ـ خصوصيات الكتروموتورهاي دستگاه رنده را شرح دهيد.
13ـ در چه قسمتهايي از رنده ،حفاظ نصب ميشود؟
14ـ آچار آلن در چه بخشي از ماشين رنده دستی ـ برقی كاربرد دارد؟
15ـ شكل زیر انجام چه عملي را توسط ماشين رنده دستی ـ برقی نشان ميدهد؟

16ـ مراحل ايجاد دو راهه را به تفكيك شرح دهيد.
17ـ توضيح دهيد كه با ماشين رنده دستی ـ برقی چگونه ميتوان چوب را گندگي كرد؟
18ـ مراحل ايجاد پخ و اصول مربوط به آنرا بنويسيد.
19ـ مراحل تعويض و تنظيم تيغهی ماشين رنده دستی ـ برقی را كام ً
ال تشريح كنيد.
20ـ حداقل  8مورد از نكات ايمني و حفاظتي مربوط به ماشين رنده برقي دستي را توضيح دهيد.
21ـ شكل زیر چه عملي را نشان ميدهد؟
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واحد کار پانزدهم :توانايي انواع برشكاري با دستگاه اره برقي ـ دستي عمود بر

توانايي انواع برشكاري با  دستگاه
ار ه دستی ـ برقی عمود بر
واحد كار پانزدهم
فراگير پس از آموزش اين واحد کار ،قادر خواهد بود:
اصول برشكاري با اره عمودبُر را شرح دهد.
ساختمان اره عمودبُر را تشريح كند.
اجزاي مختلف اره عمودبُر و نقش هر يك را بيان كند.
انواع تيغههاي اره عمودبُر و كاربرد هر يك را شرح دهد.
قطعه كار را براي عمليات برشكاري خطكشي و آماده كند.
قطعههاي مختلف را متناسب با ظرفيت اره عمودبُر ،برشكاري كند.
تيغهی اره عمودبُر را طبق اصول تيز نماید.
تيغهی اره عمودبُر را طبق دستورالعمل به طور صحيح تعويض كند.
اصول تنظيم دور را متناسب با برشهاي مختلف بيان نماید.
اصول حفاظت و ايمني كار با اره عمودبُر را رعايت كند.

ساعت آموزش

نظري
1

عملي
3

جمع
4
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كاري با دستگاه ار
]شYÂ¿YÊËZ¿YÂeºÅ{¿ZaZ¯|uYÁ
 توانايي انواع بر:واحد کار پانزدهم
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[ÂqËZÀd]ZiÁZÌÕZÅ¾ÌZ»

/¶°
15
ـ2 شكل
/¶°

ـ بدنهی اصلی1
Ö¸YÕÄ¿|]/
ـ كليد روشن و خاموش2
Â»ZyÁ¾Á|Ì¸¯/
Ö¸YÕ
Ä¿|]/
تنظيم دور
ـ پيچ3
Á{ºÌÀepÌa/
Â»ZyÁ¾Á|Ì¸¯/
برش
ـ راهنماي4


چكشي
،عمودبُر (کلنگی4]{Â¼Ê«]/Êf{ÃY//
ـ اره دستي ـ برقي15ـ1
ZËÊ°q,Ö´À¸¯
انواع آن
يا نوكي) و
½MYÂ¿YÁÊ¯Â¿
ZËÊ°q,Ö´À¸¯4]{Â¼Ê«]/Êf{ÃY//
½MYÂ¿YÁÊ¯Â¿
برشكاري
يكي از پرکاربردترین
،اين دس��تگاه
ÉZ¯ابزارهای
]ÕZ//ÅY]Y¾Ëe{]Z¯aYÊ//°Ë,ÃZ´f//{¾ËY
ÕZ¾نص��ب
ËfËÁ,dÀÌ]Z¯\¿,Ê]ÂqcZÂÀ»dyZ{[Âq
،كابين��ت
،چ��وب در س��اخت مصنوع��ات چوب��ي
ÉZ¯]ÕZ//ÅY]Y¾Ëe{]Z¯aYÊ//°Ë,ÃZ´f//{¾ËY
حملZ]ÁÄfY{½ZM¶¼udÌ¸]Z«Ä¯-d//YÄ]Z//»ÉZÅZ¯ËZ//Á
قابليت
ويترينس��ازی و ساير كارهاي مشابه اس��ت؛ که
ÕZ
¾ËfËÁ,dÀÌ]Z¯\¿,Ê]ÂqcZÂÀ»dyZ{[Âq
ÃZ´f{¾ËYY
{Â//Ê
»ÄYZ]Ä]¦¸fz»ÉZÅÂeÂ»c|«
عرضه
مختلف ب��ه بازار
موتورهاي
آس��ان داش��ته و با قدرت
Z]ÁÄfY{½ZM¶¼udÌ¸]Z«Ä¯-d//YÄ]Z//»ÉZÅZ¯ËZ//Á
®ÌfÔaÁcY¸§,Ê]ÂqÉZÅ
Ã
Z|ÀqÁ[ÂqYÂ¿Y]ÉY]
{و چند سازههايÂ//
چوب
 از اين دستگاه براي برش انواع.ميشود
ÃZ´f{¾ËYY
Ê»ÄYZ]Ä]¦¸fz»ÉZÅÂeÂ»c|«
]{Â¼,½MÕ
{{³Ê،چوبي
»Ã{Z¨f//Y
dÆm{Z¯Ä
«t
عمود
، تيغهی آن.گردد
استفاده مي
پالستيكÄ¤Ìe
فلزات و
®ÌfÔaÁcY¸§,Ê]ÂqÉZÅ
Ã3 Z|ÀqÁ[ÂqYÂ¿Y]ÉY]
¹Zn¿YY]¶¼,½|»MÓZ]¹Z´ÀÅÁÃ{¯d¯u¾ÌËZaÁÓZ//]
هنگام
حركت کرده و
پايين
جهت باال وÄدر
قطعه
بَر سطح
dÆm{Z¯Ä
«t
¤Ìeكار
{{³
Ê»Ã{Z¨f//Y
3 ]{Â¼,½MÕ
,ºÌ¬f»ÉZÅ

]]ÃÁÔ,ÃZ´f{¾ËY
/¶°//|Å{
 این.)15 ـ1  عمل ب��رش را انجام ميدهد (ش��كل، ب��اال آمدنÊ»
¹Zn¿YY]¶¼,½|»MÓZ]¹Z´ÀÅÁÃ{¯d¯u¾ÌËZaÁÓZ//]
ÉZÅ]¾ÌÀr¼ÅÁÄm{Ze¾Ì]ÄËÁYdveÉZ//Å]
هاي تحت زاويه
 برش،شهاي مس��تقيم/¶°//|Å{
 عالوه بر بر،دس��تگاه
,ºÌ¬f»ÉZÅ
]]ÃÁÔ,ÃZ´f{¾ËY
Ê»
|Å{Ö»¹Zn¿YÊ]ÂyÄ]Ì¿YÊÂ«
ÉZÅ
¾]بهÌÀr¼ÅÁÄm{Ze¾Ì]
ËÁYdveÉZ//Å
خوبي
و همچنین برشهاي قوسي را نيزÄ)درجه
90  تا15 
](بین
|Å{Ö»¹Zn¿YÊ]Ây.دهد
Ä]Ì¿YÊÂ«
انجام می

]ÉZ¼ÀÅY/
Á{ºÌÀepÌa/
دستگاه
ـ صفحهی5

ÃZ´f{Õ
]ÉZ¼ÀÅY/
كنندهی ارتعاش
ی ايجادÄهv¨/
ـ دكم6

Z eYÕ
Ã|ÀÀ¯{ZnËYÕ
¼¯{/
خاك اره
كنندهی
خارجÄv¨/
هیÄدكم
ـ7
ÃZ´f{Õ

هواكش
هاي
خÄسورا
ـ8
ÃYZyÕ
Ã|ÀÀ¯kZyÕ
¼¯{/
Z
eYÕÃ|ÀÀ¯{ZnËYÕ
Ä¼¯{/

خاك ارهÄی
مكنده
ـ9
¯YÂÅÉZÅ
w
YÂ/
ÃYZyÕÃ|ÀÀ¯kZyÕ
¼¯{/

)كننده (ورود هوا به ماشينÃYZyÕ
شيارهاي خنک
ـ10
Ã|À°»/
¯YÂÅÉZÅwYÂ/
ـ آچار آلن دستگاه11
¾ÌZ»Ä]YÂÅ{ÁÁÃ|ÀÀ¯®ÀyÉZÅZÌ/
ÃYZyÕÃ|À°»/
ـ سيم برق12
ÃZ´f{¾·MZqM/
¾ÌZ»Ä]YÂÅ{ÁÁÃ|ÀÀ¯®ÀyÉZÅZÌ/
ـ درپوش پيچ آزادكنندهی تيغه13
©]ºÌ/
ÃZ´f{¾·MZqM/
ـ ضامن كليد براي روشن نگهداشتن دائم دستگاه14
Ä¤ÌeÕÃ|ÀÀ¯{YMpÌaÂa{/
©]ºÌ/
ـ پوشش محافظ15
ÃZ´f{ºWY{¾fY{
Ä¤ÌeÕÄÃ´¿¾ÁÉY]|Ì¸¯¾»Z/
|ÀÀ¯{YMpÌaÂa{/
ـ محافظ تيغه16

§Zv»Âa/
ÃZ´f{ºWY{¾fY{Ä´¿¾ÁÉY]|Ì¸¯¾»Z/
ـ قرقرهی تيغه17

ـ تيغه18
Ä¤Ìe§Zv»/
§Zv»Âa/
Ä¤ÌeÕÃ««/
Ä¤Ìe§Zv»/
Ä¤Ìe/
Ä¤ÌeÕÃ««/
Ä¤Ìe/

]4 {Â¼Ö«]/Êf{ÃZ´f{YÂ¿YYÄ¿Â¼¿|Àq//¶°
]4 {Â¼Ö«]/Êf{ÃZ´f{YÂ¿YYÄ¿Â¼¿|Àq//¶°

.ـ  چند نمونه از انواع دستگاه دستي ـ برقی عمود ُبر15 ـ1 شكل

Ê°qÃYÃZ´f{¦¸fz»ÉZÅd¼«//

ـ قسمتهاي مختلف دستگاه اره چكشي15ـ2
Ê°qÃYÃZ´f{¦¸fz»ÉZÅ
d¼«//
cÁZ¨eºÅZ]Ê¯|¿Y¦¸fz»ÉZÅ
µ|»{,ÃZ´f{¾ËYÕYmY
/¶°dYÄ]Z»´Ë|°ËZ]ZÆ¿MZ¯µÂYÊ·Á|¿Y{
اندكي با هم
 در مدلهاي مختل��ف،اج��زای این دس��تگاه
cÁZ¨eºÅZ]Ê¯|¿Y¦¸fz»ÉZÅµ|»{,ÃZ´f{¾ËYÕYmY
اس��ت
تف��اوت دارن��د ولي اصول كار آنها با يكديگر مش��ابه
/¶°dYÄ]Z»´Ë|°ËZ]ZÆ¿MZ¯µÂYÊ·Á|¿Y{
.)15ـ2 (شکل
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 توانايي انواع برشكاري با دستگاه اره برقي ـ دستي عمود بر:واحد کار پانزدهم

]{Â¼Êf{/Ê«]ÃYÃZ´f{Z]ÉZ¯]YÂ¿YÊËZ¿YÂeºÅ{¿ZaZ¯|uYÁ
]{Â¼Êf{/Ê«]ÃYÃZ´f{Z]ÉZ¯]YÂ¿YÊËZ¿YÂeºÅ{¿ZaZ¯|uYÁ
]{Â¼Êf{/Ê«]ÃYÃZ´f{Z]ÉZ¯]YÂ¿YÊËZ¿YÂeºÅ{¿ZaZ¯|uYÁ

,4]{Â¼]
ÃYÃZ´f{Ö¸YÕYmY,/¶°//Ä]ÄmÂeZ]
,
ÃهYÃZ´f{Ö¸YÕYmY,/¶°//Ä]ÄmÂeZ]
،ر4 ُ] د{بÂ¼]
عمو
دستگاه ار
 اجزای اصلی،15ـ2 با توجه به شکل
,4]{بر
Â¼]
ÃYÃZ´f{Ö¸YÕYmY,/¶°//Ä]ÄmÂeZ]
dYs¾Ë|]
dYs¾Ë|]
: استdYs¾Ë|]
بدین شرح

ـ بدنهی اصلي15ـ2ـ1
Ê¸YÕ
Ä¿|]///
Ê¸YÕ
Ä¿|]///
Ê¸YÕÄ¿|]///
 طوري طراحي ش��ده كه قادر ب��ه رفع نيازهاي كاربر،بدنه

|Ì¸¯¾»ZÁ¶ÁÁ«|Ì¸¯//¶°
|Ì¸¯¾»ZÁ¶ÁÁ«|Ì¸¯//¶°
|Ì¸¯¾»ZÁ¶ÁÁ«|Ì¸¯//¶°

.ـ كليد قطع و وصل و ضامن كليد15 ـ4 شكل

دور
ـ كليد تنظيم15ـ2ـ3
Á{ºÌÀe|Ì¸¯///
Á{ºÌÀe|Ì¸¯///
Á{ºÌÀe|Ì¸¯///
تعبيه ش��ده و براي تنظيم
جديد
ه��اي
لµمد
 در،اي��ن كليد
Á{ºÌÀeÉY]ÁÃ|//ÄÌ^
e|Ë|mÉZÅ
|»{,|//Ì¸¯¾ËY
Á{ºÌÀeÉY]ÁÃ|//ÄÌ^
e|Ë|mÉZÅ
µ|»{,|//Ì¸¯¾ËY
Á{ºÌÀeÉY]ÁÃ|//ÄÌ^
e|Ë|mÉZÅ
µ
|»{,|//Ì¸¯¾ËY
يشودÊ
اس��تفاده م
شهاي مواد مختلف
{]درÂeÂ»
دور موتور
 (شکل
/¶°{Â
Ê»Ã{Z¨f//Y¦¸fz»{YÂ»ÉZÅ

 /¶°{Â
»Ã{Z¨f//Y¦¸fz»{YÂ»ÉZÅ
{]برÂeÂ»
Á{,|Z]e
/¶°{Â
Ê
»Ã{Z¨f//Y¦¸fz»{YÂ»ÉZÅ

dz,{Â//
Ê»Ã{Y{]ÃYZ]Ä¯ÉY
{Z»|«Å
سختترd،ش��ود
داده مي
برش
مادهاي كه با ارهÃ{Z»|«Å
قدرÃ]{ÂeÂ»
 هر.)15ـ5
Á{,|Z]e
z,{Â//
Ê»Ã{Y{]ÃYZ]Ä¯ÉY
Á{,|Z]e
d
z,{Â//
Ê
»Ã{Y{]ÃYZ]Ä¯ÉY
Ã
{Z»|«Å
f//Ì]Ä]ÁÂeÂ»Á{,|//Z]e
¹¿Ä¯|«ÅÁf¼¯Â//eÂ»
 دور موتور،قدر که نرمتر باشد
هر
 دور موتور كمتر و،باش��د
f//Ì]Ä]ÁÂeÂ»Á{,|//Z]e
¹¿Ä¯|«ÅÁf¼¯Â//eÂ»
f//Ì]Ä]ÁÂeÂ»Á{,|//Z]e
Á{½M¾ËfÌ]ÁÂeÂ»Á{¾Ëf¼¯
{Â
Ê»ºÌÀe
 و بيشترين500 كمترين دور موتور¹¿Ä¯|«ÅÁf¼¯Â//eÂ»
.{ ميشودÂ
تنظيم
بيشتر
رو به
Á{½M¾ËfÌ]ÁÂeÂ»Á{¾Ëf¼¯
Ê
»ºÌÀe
Á{½M¾ËfÌ]ÁÂeÂ»Á{¾Ëf¼¯dYÄ¬Ì«{{
{ÂÊ»ºÌÀe
.دقيقه استdYÄ¬Ì«{{
 دور در2000 آن

|Z]]Z¯ÉZÅZÌ¿§Ä]{Z«Ä¯Ã|ÊuYÉÂ,Ä¿|]
|Z]]Z¯ÉZÅZÌ¿§Ä]{Z«Ä¯Ã|ÊuYÉÂ,Ä¿|]
،دستگاه
 با توجه به اهميت ايمني در اين.)15ـ3 (ش��کل
باشد
|Z]]Z¯ÉZÅZÌ¿§Ä]{Z«Ä¯Ã|ÊuYÉÂ,Ä¿|]
¹Z¼e|À¿Z»,ÃZ´f{¾ËY{ÊÀ¼ËYdÌ¼ÅYÄ]ÄmÂeZ]
/¶°
¹Z¼e|À¿Z»,ÃZ´f{¾ËY{ÊÀ¼ËYdÌ¼ÅYÄ]ÄmÂeZ]
/¶°
¹Z¼e|À¿Z»,ÃZ´f{¾ËY{ÊÀ¼ËYdÌ¼ÅYÄ]ÄmÂeZ]
/¶°
شود تا
عايق س��اخته ميÊمواد
 بدنه از،تمام وس��ايل برقي
مانند
cÂ{Ze{Â//
»ÄfyZ//ªËZ{YÂ»YÄ¿|],Ê«]¶ËZ//Á
cÂ{Ze{Â//
Ê»ÄfyZ//ªËZ{YÂ»YÄ¿|],Ê«]¶ËZ//Á
cÂ{Ze{Â//
Ê»ÄfyZ//ªËZ{YÂ»YÄ¿|],Ê«]¶ËZ//Á
نداشته
| وجودZ]ÄfY|¿{ÂmÁÊ´f§³©]y,Z§ºÌ//µZeY
برق گرفتگي
 خطر،در صورت اتصال س��يم فاز
¾ÌÀr¼Å
¾ÌÀr¼Å
|Z]ÄfY|¿{ÂmÁÊ´f§³©]y,Z§ºÌ//µZeY
¾ÌÀr¼Å
|Z]ÄfY|¿{ÂmÁÊ´f§³©]y,Z§ºÌ//µZeY
هايyÄ¯{ÂÊuYÉY
گون
 به،ماش��ين
قسمت برش
 همچنين الزم اس��ت.باش��د
Ä¿Â³Ä],¾ÌZ»]d¼«d//Y¹Ó
yÄ¯{ÂÊuYÉY
Ä¿Â³Ä],¾ÌZ»]d¼«d//Y¹Ó
yÄ¯{ÂÊuYÉY
Ä¿Â³Ä],¾ÌZ»]d¼«d//Y¹Ó
حداقل
بهf°¿دس��ت
برخ��ورد تيغه اره با
طراحي ش��ود که خطر
|]ZËÅZ¯¾°¼»¶//«Y|uÄ]d//{Z]ÃYÄ¤Ìe{Ây]
ÉYÄÉY
f°¿Ä|]ZËÅZ¯¾°¼»¶//«Y|uÄ]d//{Z]ÃYÄ¤Ìe{Ây]
ÉY
Äf°¿ |]ZËÅZ¯¾°¼»¶//«Y|uÄ]d//{Z]ÃYÄ¤Ìe{Ây]
تمامÄmÂe{Â»|ËZ]ÃZ´f//{cZ
س��اخت
كه در طراحي و
اي
 نكت��ه.ممك��ن كاهش يابد
«¹Z¼edyZ//ÁÊuY{Ä//¯
ÄmÂe{Â»|ËZ]ÃZ´f//{cZ
«¹Z¼edyZ//ÁÊuY{Ä//¯
ÄmÂe{Â»|ËZ]ÃZ´f//{cZ
«¹Z¼edyZ//ÁÊuY{Ä//¯
وزنÉZÅ
قطعات دس��تگاه باید مورد توجه س��ازندگان قرار
ÃÁ³Ä]ÄmÂeZ]Ä¯dYÃZ´f{½Á,{Ì³Y«½Z³|¿Z
ÉZÅ
Ã،گيرد
Á³Ä]ÄmÂeZ]Ä¯dYÃZ´f{½Á,{Ì³Y«½Z³|¿Z
ÉZÅ
Ã
Á³Ä]ÄmÂeZ]Ä¯dYÃZ´f{½Á,{Ì³Y«½Z³|¿Z
¹³Â¸Ì¯
Z//eÕ
Ã{Á|v»Y|//ËZ^¿,½Y]Z¯¦¸fz»ÊÀ//
،كاربران
مختلف
سنيÃ{Á|v»Y|//ËZ^¿,½Y]Z¯¦¸fz»ÊÀ//
هاي
دس��تگاه است كه با توجه به گروه
¹³Â¸Ì¯
Z//eÕ
¹³Â¸Ì¯ Z//eÕÃ{Á|v»Y|//ËZ^¿,½Y]Z¯¦¸fz»ÊÀ//
. كيلوگرم تجاوز كند2/5  تا2 محدودهی
|ازÀ¯ÁZne
نبايد
|À¯ÁZne
|À¯ÁZne

dYÄ¬Ì«{{

²¿^ÉZÅd¼«ÃZ´f{ÕÄ¿|]//¶°

²¿^ÉZÅ
d(قسم
¼«ÃZ´f{Õ
.)رنگ
سبز
تهاي
ی دستگاهÄ]|¿ه//¶°
ـ بدن15
ـ3 شكل
²¿^ÉZÅ
d¼«ÃZ´f{Õ
Ä¿|]//¶°

]4 {Â¼ÃYÉZÅ
|»YÊ°Ë{,Á{ºÌÀepÌa//¶°
.عمود ُبر
 ارهµهاي
لµمد
 در يكي از،ـ پيچ تنظيم دور15 ـ5 شكل
]4 {Â¼ÃYÉZÅ
|»YÊ°Ë{,Á{ºÌÀepÌa//¶°
]4 {Â¼ÃYÉZÅµ|»YÊ°Ë{,Á{ºÌÀepÌa//¶°

Á«|Ì¸¯½{Y{Z//§{ZËÁº//¯Z],Z//Å
|»YÊ//y]{
Á«|Ì¸¯½{Y{Z//§{ZËÁº//¯Z],Z//Å
|»YÊ//y]{
با كم و زياد فش��ار دادن كليد قطع وµها
لµمد
در برخ��ي از
Á«|Ì¸¯½{Y{Z//§{ZËÁº//¯Z],Z//Å
µ
|»YÊ//y]{
¾ËYYÖy]{Ä¯-{Y{ÌÌ¤eYÁ{{Y|//
e½YÂe
Ê»,©]¶//Á
¾ËYYÖy]{Ä¯-{Y{ÌÌ¤eYÁ{{Y|//
Êتوان
»,©]¶//Á
 دور را تغيير داد؛ که در برخی از اینe½YÂe
تعدادe½YÂe
»ي,©]¶//Á
 م،وصل برق
¾ËYYÖy]{Ä¯-{Y{ÌÌ¤eYÁ{{Y|//
Ê
dYÃ|//\¿ÂeÂ»ÕÁÁÄf//{ËpÌa¾ËY,ZÅ
ÃZ´f//{
dYÃ|//\¿ÂeÂ»ÕÁÁÄf//{ËpÌa¾ËY,ZÅ
ÃZ´f//{
این پیچ زیر دس��ته و روی موتور نصب شده است
،هاÃهZ´f//{
دستگا
dYÃ|//\¿ÂeÂ»ÕÁÁÄf//{ËpÌa¾ËY,ZÅ
/¶°
/¶°
.)15ـ6
(شکل
/¶°

ـ كليد قطع و وصل و ضامن15ـ2ـ2
¾»ZÁ¶ÁÁ«|Ì¸¯///
¾»ZÁ¶ÁÁ«|Ì¸¯///
¾»ZÁ¶ÁÁ«|Ì¸¯///

 معموالً زير دس��تهی دستگاه نصب شده تا بتوان،اين كليد
0 Â¼ »,|Ì¸¯¾ËY
Äf//{Ë
0Óدس��تگاه
Ä]½YÂf]ZeÃ|\¿ÃZ´f{Õ
Äf//{Ë
Â¼Ó0 »,|Ì¸¯¾ËY
ًالزاماÄ]½YÂf]ZeÃ|\¿ÃZ´f{Õ
،آن
رنگ
.كرد
روش��ن
و
خاموش
را
به راحتي
Ä]½YÂf]ZeÃ|\¿ÃZ´f{Õ
Äf//{ËÓÂ¼ »,|Ì¸¯¾ËY
0Z»Y·Y,½M²¿
Y|ËZ]
{¯¾ÁÁÂ»ZyYÃZ´f//{ÊfuY
0
Y|ËZ]
Z
»Y·Y,½M²¿
{¯¾ÁÁÂ»ZyYÃZ´f//{ÊfuY
ش��ود تا
انتخاب
¾¯{قرمز يا زردÁÁÂ»ZyYÃZ´f//{ÊfuY
بايد از رنگهاي ش��اخص مانند
0Z»Y·Y,½M²¿
Y|ËZ]
YÊfuYÄ]Ze{Â[Zzf¿Y{ZË»«|À¿Z»yZ//ÉZÅ
YÊfuYÄ]Ze{Â[Zzf¿Y{ZË»«|À¿Z»yZ//ÉZÅ
²به
¿²¿
)کنYÊfuYÄ]Ze{Â[Zzf¿Y{ZË»«|À¿Z»yZ//ÉZÅ
 ضامن (قفل.راحتي از ساير قسمتها مش��خص گردد
²¿
½MZÀ¯{|Ì¸¯¾¯
¶¨«¾»Z
{{³z»ZÅ
d¼«ËZ
½MZÀ¯{|Ì¸¯¾¯
¶
¨«¾»Z
{{³z»ZÅ
d
¼«ËZ
½مداومMZÀ¯{|Ì¸¯¾¯
مواقعي كه به برشكاري
اس��ت تا در
در كنار آنdكليد
¶¨«¾»Z
¼«ËZ
{{³z»ZÅ
]Ä]Ä¯Ê
«YÂ»{Zed//Y
µZ §Y¿M,d//YZÌ¿¹ÁY|»ÉZ¯
µZ §Y¿M,d//YZÌ¿¹ÁY|»ÉZ¯
]Ä]Ä¯Ê
«YÂ»{Zed//Y
دستگاه
،كليد
كرده و بدون فشار دادن به
« آنرا فعالYÂ»{Zed//Y
،نياز است
µZ
§Y¿M,d//YZÌ¿¹ÁY|»ÉZ¯
]Ä]Ä¯Ê
/¶°|À¯Z¯ÃZ´f{,|Ì¸¯Ä]½{Y{Z§½Á|]ÁÃ{¯
/¶°|À¯Z¯ÃZ´f{,|Ì¸¯Ä]½{Y{Z§½Á|]ÁÃ{¯
/¶°|À¯Z¯ÃZ´f{,|Ì¸¯Ä]½{Y{Z§½Á|]ÁÃ{¯
.)15ـ4 كار كند (شکل

[ÂqËZÀd]ZiÁZÌÕZÅ¾ÌZ»

ÕY]dÌ ÁZÆq\¸£Y,YZ//]{{ÂmÂ»ÉZÅÃZ´f//{{
/ÕZÅ¶°ËsÄ]Ä¯|¿YÄf§³¿{Ê·Á|¿Zad¯u
|Z]Ö»/Ze
ÕY]dÌ
ÁZÆq\¸£Y,YZ//]{{ÂmÂ»ÉZÅ
ÃZ´f//{{
هاي
ورقه
ˬبرایO
،Od
وضيعت
ارتع��اش يا
بدون
الف) تيغه
ÌÁZËZ//
eY½Á|]Õ
Äی
¤Ìe¦//·Y
ÉZÅ
Ä«ÁÕY//]
/ÕZÅ¶°ËsÄ]Ä¯|¿YÄf§³¿{Ê·Á|¿Zad¯u
:نازك حلبي
Ê^¸uZ¿
|Z]Ö»/Ze

ماشینهای سیار و ثابت صنایع چوب

[ÂqËZÀd]ZiÁZÌÕZÅ¾ÌZ»
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ÉZÅÄ«ÁÕY//]ˬOd ÌÁZËZ// eY½Á|]ÕÄ¤Ìe¦//·Y
Ê^¸uZ¿
/¶°

Ê]ÂqÌ£¹¿{YÂ»ÉY]ˬIdÌ ÁZËº¯Z eYZ]ÕÄ¤Ìe[
/¶°

Ê]ÂqÌ£¹¿{YÂ»ÉY]ˬIdÌ ÁZËº¯Z eYZ]ÕÄ¤Ìe[

Ã|\¿ÂeÂ»ÉÁÁÄf{ËÄ¯,Á{ºÌÀepÌa//¶°
dY

Ã|\¿ÂeÂ»ÉÁÁÄf{ËÄ¯,Á{ºÌÀepÌa//¶°
شده
 كه زير دسته و روي موتور نصب،ـ پيچ تنظيم دور15 ـ6 شكل
/¶°

dz//{YÂ»ÉY]ˬIIdÌ ÁZË//Âf»Z eYZ]ÕÄ//¤Ìek
/¶°
Ê]ÂqÌ£
dz//{YÂ»ÉY]ˬIIdÌ ÁZË//Âf»Z eYZ]ÕÄ//¤Ìek
Ê]ÂqÌ£

Ê·Á|¿Zad¯uÄ¤ÌeZ eY|Ì¸¯///
dY
.است

d¯u,Ä¤ÌeÄ°ÀËY]ÃÁÔ,Ä¤ÌeZ eY|Ì¸¯d·ZuÌÌ¤eZ]
)ـ كليد ارتعاش تيغه (حركت پاندولي15ـ2ـ4
Z¯Ä «Ä]Â¸mÄ]Ì¿ÉY|¬»,|Å{Ö»¹Zn¿YY{ÂyÖ//·Â¼ »
Ê·Á|¿Zad¯uÄ¤ÌeZ eY|Ì¸¯///
eاینکه
Ë//Áe
duY]¶¼{Â//
Ê»hZ]Ä¯|¿
Ê»Ä]
،تیغه
عالوه ب��ر
،كليد ارتع��اش تيغه
ب��ا تغيير حالت
/¶°{Ì³cÂ
d¯u,Ä¤ÌeÄ°ÀËY]ÃÁÔ,Ä¤ÌeZ
eY|Ì¸¯d·ZuÌÌ¤eZ]
(به
 مقداري نیز به جلو،را انجام میدهد
حرکت معمولی خود
Z¯Ä
»¹Zn¿YY{ÂyÖ//·Â¼
تر
«راحتÄ]Â¸mÄ]Ì¿ÉY|¬»,|Å{
که باعث ميشود عمل برشÖزند
»قطعه كار) ضربه مي
eË//ÁeduY]¶¼{Â//
»hZ]Ä¯|¿
.)15ـ7 (شکلÊگيرد
تر صورتÊ»عÄ]
و سري
/¶°{Ì³cÂ

/¶°

®ÌfÔaÁ[ÂqÉY]ˬIIIdÌ ÁZË{ZËZ eYZ]ÕÄ ¤Ìe{
/¶°

®ÌfÔaÁ[ÂqÉY]ˬIIIdÌ ÁZË{ZËZ eYZ]ÕÄ ¤Ìe{
/¶°

/¶°

.تيغهÄ¤ÌeZ
ـ كليد ارتعاش15
ـ7 شكل
eY|Ì¸¯//¶°

 اغلب چهار وضعيت برای،در دستگاههاي موجود در بازار
حركت پاندولي در نظر گرفتهاند كه بهش��رح زیر (شکلهای
Ä¤ÌeZ eY|Ì¸¯//¶°
.) میباشد15ـ11  تا15ـ8

219

 توانايي انواع برشكاري با دستگاه اره برقي ـ دستي عمود بر:واحد کار پانزدهم
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ºÌÀeÉZÅpÌaÁÄv¨///
-/¶°//Äf§³Y«Ä¿|]//Ë{ÃZ´f//{ÕÄv¨
Ä¯É{YÂ»ÉÁÌ¿Äv¨{ÂyÁ,Ã|¬f»½MÉÁÄ¿|]ÖÀ Ë
ÉZÅµ|»{Äv¨ÕÃY|//¿Y {Ì³Ö»Y«{Â//Ã{Y{]|ËZ]
dYf»Êf¿Z 0ÓÂ¼ »Ê·ÁcÁZ¨f»¦¸fz»
ZÌ¿Â³ÕÃËÁZÌ//¶°

ÕÄ «,//]¹Z´ÀÅ{Ö//³|Ëa\·YÕ//Ì³Â¸mÕY//]
4]{Â¼ÃYÃZ´f{ÃY¼ÅÌ¿]ÕZ¼ÀÅY¥Z¨Ö°ÌfÔa
]y,Z¯¹Z´ÀÅZe|¿ZÖ»¥Z¨YÄ «¾ËY {Y{{ÂmÁ
Ã{Y{½Z¿Ä «¾ËY\¿¶v»/¶°//{ |Z]z»
dYÃ|

]4 {Â¼ÃYÃZ´f{ÕÄv¨//¶°

ÄËÁYÌÌ¤e|¿YÂeÖ»,//]Â¿Ä]ÄmÂeZ]ÃZ´f//{ÕÄv¨
 {ÂºÌÀeÄm{ZeÁÄm{ZeÉZËYÁdveÁÃ{Y{
Ã{Z¨fY¾·MZqMYÂ¿YY,¦¸fz»ÕZËYÁ{Äv¨ºÌÀeÉY]
/¶°{{³Ê»

]ÕZ¼ÀÅYÃZ´ËZm//¶°

ÃYÉZÅµ|»YÊ ]{,]ÉZ¼ÀÅY®Ìf//ÔaÄmÂe
{Y|¿{ÂmÁ4]{Â¼

Ã|¿Y{Ä´¿pÌaÁÄ¤Ìe///
{Y¿MÁÃ{ÁMZ//§Ä¤ÌeÉÓZ]Ä]pÌa,ZÅµ|»YÊ ]{
pÌa,´Ë{Êy]{Ä¯|¿Z¼¿Äf¨³Z¿-|//À¯Ê»º°v»{ÂyÉZm
/¶°{ÁMÊ»{YÁZ§Ä¤ÌeÄ]ZÀ¯Y

]4 {Â¼ÃYÃZ´f{ÕÄv¨k|»d¼«//¶°

,Õ4] Â«ÕY]¾ÌÀr¼ÅÁ,Z¯ÕÄ^·Z]ÕYÂ»ÕZÅ]ÕY]
ÕZÌ¿Â³½Z¼Å,Ä «¾ËY«YÁ{Ä¯|Z]Ö»Ö°¼¯ÕYÄ «Ä]ZÌ¿
Ã|ÖuY4]{Â¼ÃYÕZÅÃZ´f//{ÕY]Ä¯dYÖÂz»
Äv¨ÕÁÕZÌ,ÃZ´f{ÕÁZÌ¿Â³½{¯\¿ÕY] dY
{ÂÖ»Ã|Ë{/¶°{Ä¯Ã|ÄÌ^ e

ماشینهای سیار و ثابت صنایع چوب
[ÂqËZÀd]ZiÁZÌÕZÅ¾ÌZ»



Ä¤ÌeÕÃ|¿Y{Ä´¿pÌa//¶°
ZÌ¿Â³YÃ{Z¨fYZ][ÂqÊ·Â]//¶°

ÃZ´f//{ÕÁ½YÂf¿,Ö§Z¯ÕZ§½{Â^¿¶Ì·{Ä]YZÌ¿Â³³Y
0 »Z¯[ÂqÕÄ «|ËZ],{¯\//¿
ÁÁ®ËÁº·Z//,¥ZÔ
Z],Ã{Y{Y//«]yZÀ¯ZÌ¿Â³½YÂ//ÀÄ]YÕYÃ|//¿®Ë
{ {Y{¹Zn¿YYºÌ¬f//»ÕZ¯]Ád]¶°//CÕZÅÃÌ³
dYÃ|Ã{Y{½Z¿¶¼¾ËY/¶°

ZÌ¿Â³///
YÃZ´f//{dËY|Å¶¼ÁÃ|//\¿Äv¨Ë{,ZÌ¿Â³
{Y{Ã|Æ]

µZÂakÁy¶v»///

Ë{,[Â//qµZ//ÂakÁy¶v»,Z//Åµ|»YÊ//y]{
{Y{Y«ÃZ´f{

4]{Â¼ÃYÊ«]/Êf{ÃZ´f{{]Z¯//
ÉÄ¸ÌÁÄ],¹Á·cÂ{ÁÃ{Z»M,]ÉY]|ËZ]Z¯Ä «
 {Âº°v»Z¯Ì»Ä]Êf{pÌa

[ÂqÖ·Â]///

¥Z0Ô»Z¯Ö]Âq®¼¯Z],[ÂqÖ·Â]YÊËZ¼¿//¶°

Ã{¯z»Ì¿Ê¯yÕÄ¸ÌÁÄ]½YÂeÊ»Y]Ì»
/¶°{Â¼¿]Ä]¹Y|«YÁ

]Är¿ZÀq,Ê·ÂdÆm{ºÌ¬f»ÉZ¯]ÉY]
ÉZÌ¿Â³ {ÂÃ{Z¨f//YZÌ¿Â³YÉ4]ºÌ¬f»ÉY]|ËZ],|//Z]º¯
ÕÄ¸Z§{½Mº//ÌÀeZ]Á,Ã|//¶ÁÄv¨Ë{ÃZ´f//{
{{³Ê»{ZnËYÊ·½Á|]ÁºÌ¬f»],Z¯Ä «Y\ZÀ»
/¶°
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]{Â¼Êf{/Ê«]ÃYÃZ´f{Z]ÉZ¯]YÂ¿YÊËZ¿YÂeºÅ{¿ZaZ¯|uYÁ

eZ¯Á¯yÂe]Ì»¾ÌÌ e//¶°
ZÌ¿Â³½Á|]]{

Y{ÄËÁY]///
ZqMÂed//YÊ§Z¯,ÄËÁYdveÕZ¯]ÕY]
ÃYÂz·{ÕÄËÁYd//Ì Á{YÃZ´f//{ÕÄv¨,¾·MÂ³
Ä]¹Y|«Y,¿{Â»¶v»{,ZÌ¿Â³YÃ{Z¨f//YZ]b//Á{Y{Y«
/¶°{Â¼¿ÕZ¯]

ZÌ¿Â³YÃ{Z¨fY½Á|][ÂqÊ·Â]//¶°

[ÂqÊ]///
,|//Z]º¯]Är¿ZÀq,ÊÉZÅ]¹Zn¿YÉY]
ZË{]Z¯Ä//],|//Ã{Y{½Ms//Ä¯Yk|»ÉZÌ¿Â³½YÂeÊ»
 {¯Ã{Z¨fY/¶°//ª]Z»Z¼ÀÅY¶Ë¹Z¿Ä]ÉYÄ¸Ì//ÁY
,{Y|»Z]Y]Ì»½YÂeÖ»,|//Z^¿ZÌfyY{¶ËZ//Á¾ËY³Y
¶v»ZÀ¯b-/¶°{Â¼¿Ê//¯y§{ZËeZ¯
[ÂqÄ «®ËZ//ËÊ]Âq|À¸]¯y®Ë,Ã|//Ê//¯y
º°v»Ì»ÉÁ¶°CÕÃÌ³Á{Z]Y¿MÁ{Y{Y«|À¸]Á¥Z
-{Â¼¿YmYY//],½MÄ]ÃYÕÄ//v¨½{Y{ÄÌ°eZ//]Á,{//¯
|Äf¨³Ö·Â]{Ä¯Â¿Z¼Å

Ê°qÃYÉZÌ¿Â³®¼¯Ä]ÄËÁYdve]ÕÃÂv¿//¶°

É4]ÃËY{///
½MYÊ//z]ZË¶»Z¯ÕÃËY{cÂÄ][Âq½|Ë]ÉY//]
/¶°|À¿Z»É4]ÃËY{Âz»ÉZÌ¿Â³Y,ÃËY{Z«
YÄ¸Ì»ZyZeÃYÄ//¤ÌeÕÄ¸Z§,Z¯¾ËYÉY] {Â//Ö»Ã{Z¨f//Y
{Â»]ÕÃËY{Z //]Y]Ä¯-{¯ÕÌ³ÃY|¿Y0Z//¬Ì«{|ËZ]
dYZÌ¿

Z¼ÀÅY¶Ë®¼¯Ä][ÂqÊ]//¶°

ماشینهای سیار و ثابت صنایع چوب
[ÂqËZÀd]ZiÁZÌÕZÅ¾ÌZ»



¦¸fz»ÉZÅÄ¿Y|¿{Z]4]{Â¼ÕÃYÄ¤Ìe{]Z¯//
ÊeÁZ¨f»ÉZÅ{]Z¯Z]Á¦¸fz»YÂ¿Y{4]{Â¼ÕÃYÄ//¤Ìe
|Àq,[Â//q¶Ì^«Y{YÂ//»YÂ¿Y|//¿YÂeÊ»Ä¯{Â//Ê»ÄfyZ//
µÂ |Å{]YÃÌ£ÁÄÌ,¸§,®ÌfÔa,Ê]ÂqÉZÅÃZ
dYÌ¤f»f»Ê¸Ì»ZeYÌ¿ZÅÄ¤Ìe
|Z]Ê»Ë{YÂ»{,´Ë|°ËZ]ZÅÃYÄ¤ÌeÕÃ|¼cÁZ¨e
,Ä¤ÌeÀm/
,Ä¿Y|¿{¶°/
,ZÅÄ¿Y|¿{Z¨eY/
,Ä¤Ìed»Zz/

É]4 ÃËY{Âz»ÉZÌ¿Â³//¶°

ÃËY{¯»{YZyY|f]Y|ËZ],Õ4]ÃËY{¶¼ÕY]ÄmÂe
ÕÄf»Z]Ä¯ÃËY{//yZÀ¯wYÂ//Y,YÃYÄ¤ÌeÁ{¯Á§
¶v»ÉÁY`qd//{|ËZ]½ÂÀ¯Y {Â¼¿¶yY{Ã|//{ZnËY
ÕÁYdYd{Á{Â¿kZy]«Â»ZedY~³Zy
Ze|¿Y{³ZyÂv»µÂuYÃYÊ»YMÄ],Ã{Y{Y«ÃYÃZ´f{
/¶°{Â¹Zn¿Y]

,Ä¤Ìe/
,Ä¤ÌeµÂ/
,ZÅÄ¿Y|¿{ÕÄËÁY/
Á,Ä¿Y|¿{¹Z³/
ZÅÄ¿Y|¿{dYÁ`qÂ¿/
ÃZ´f{Á{{Y| e½YÂeÊ»,4]{Â¼ÃYÉZÅµ|»YÊy]{
Á{¶»ZÁ{¾ËY¾Ì]Á{Y{ÌÌ¤eÄ¤ÌeÁ]Â¿Z]\ZÀf»Ì¿Y
,]Z¯ÔYÉY]¾ËY]ZÀ]-{Â¼¿{ZnËYÊ´ÀÅZ¼ÅÃ{Z//»ÀmÁ
Z]Ä¯/¶°{ÂÊ»\¿ÃZ´f{ÉÁÊ·Á|m0ÓÂ¼ »
ÕÄv¨cZÌÂyZ]\ZÀf»,YÃYÄ¤Ìe½YÂeÖ»½MYÃ{Z¨fY
dËZ¹|Ä¯dYÊÆË|] {¯[Zzf¿YÊf//{Ä],]{Â»
ÅZ¯ÁÄ¤ÌeÄ]Ä»|,ÂeÂ»Áf°·YÄ]Z//§hZ],Äf°¿Á{¾ËY
{{³Ê»]d«{

/¶°

ÕÃYÄ¤Ìe[Zzf¿Y//]ÃÁÔ,]¾ËY{ÄmÂe¶]Z«cZ°//¿
¾fY{YË-dYÃYÃZ´f{¹YMd¯u,Á{{Y| eÁ\//ZÀ»
ÉY]Ä¤ÌeÊ//§Z¯d§¹|//¶Ì·{Ä]{ZËÕÁ//Ìad//
ÁdyYÂÀ°Ë//]½|»M{ÂmÁÄ]¿Z»//]ZÌ//{d¯u
||ÅYÂyµÂ^«¶]Z«
YÃ{Z¨fYÄ¯{Â]®qÂ¯|¬¿M¿{Â»ÕÃËY{Z ³Y
Ê¯y,Z³aZ]Y]Ì»dYÊ§Z¯,dY|¿½Z°»YZÌ¿Â³
/¶°{Â¼¿É4]ÃËY{Ä]¹Y|«Y,ZÌ¿Â³½Á|]ÁÃ{¯

z»Z³aZ]0Ô^«ÃËY{¶v»ZÌ¿Â³½Á|]É]4 ÃËY{//¶°
/¶°

dYÃ|
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ZÆ¿McZz»Á]{Â¼ÃYÄ¤ÌeYÂ¿YµÁ|m

Ä¤ÌeÂ¿

µ|»

{]Z¯{YÂ»

Àm µÂ
Ä¤Ìe

Á¹¿ÉZ//Å[ÂqÉZÅ]

T101DP [ÂqÃ{yÄfzeÁdz//

Ä]ÊËÓÄfzeÁÃ|//¯Á HCS 
f»Ê¸Ì»Zed»Zz
T111C

Zed»ZzÄ//]^Ì§Ä//fze
f»Ê¸Ì»
T119B

BIM 

ÉZÅÄfze
Ê·Â¼ » / Yf¼¯

dz//ÉZÅ[ÂqÁÊ//ËÓ

HCS 

Zed»ZzÄ//]^Ì§Ä//fze
f»Ê¸Ì»Ze

Ä]Y{¢¼[Âq,^Ì§,ÊËÓ

HCS 

T144D ,®Ìf//Ôa,ÄËÓÄfze//]

Zed»ZzÄ//]^Ì§Ä//fze BIM 
f»Ê¸Ì»
,^Ì§,ÄËÓÄfzeºÌ¬f»]
,dz//Á¹//¿ÉZ//Å[Âq
d»ZzÄ]Y{¢//¼[Âq

/

ËZ

/

f»Ê¸Ì»Ze

Z¿
ÉYÂ¬»
~£Z¯Ì¼y dz
^Ì§Äfze

Z¯ÊÀ¼ËYÁdZ¨uµÂY//
¹Z´ÀÅ{ÃZ´f//{YdZ¨uÁZ¯{Ö//À¼ËYÂ//À»Ä//]/
dYÕÁËcZ°¿dËZ,¦¸fz»cZÌ¸¼
|¾X¼»ÃYÄ¤Ìe½{Â]º°v»Y|ËZ],Z¯Ä]Á//Y¶^«
/¶°{¯µfÀ¯Ì¿YÄ¤ÌedËY|Åd¼«Á

/ Yf¼¯ /

f¼¯
Y
f¼¯
Y
f¼¯
Y
f¼¯
Y

/

f¼¯
Y

/ /

/ / / / / /

,~£Z¯
ÉYÂ¬»

HCS 

/

ZÅ¾Ì»Ô»

¾¸ÌeYÊ¸a

/ /
/

»,l¿]
¹ÂÌÀÌ»Â·MÁ

ZÅ®ÌfÔa ®Ì¸Ë¯M

/ /



YÂ¿Y

f»Ê¸Ì»Zed»Zz

T144DF

ÄËÓ

cY¸§

ÉZ//Å[ÂqºÌ¬f//»//]
Äfze®ÌfÔa,¹¿Ádz

YÂ·YÁÌe |ÀqÄfze
cY¸§ ÉZÅÄ«Á
¯Á
Z¿
Ã|

ÁÊËÓÄ//fzeÊÀvÀ»//]
BIM 
Ê¿Z¼Ì//ÄfzeÁf»Ê¸Ì»

T144CD

Ä¤ÌeÃZ¼
f»Ê¸Ì»\u]{YÂ»d»Zz
{Â»{YÂ»
] {YÂ»Â¿ No.11 No.12 No.15 No.16 No.21 No.12

ÄfzeÉÁY{ Â//«//]
Zed//»ZzÄ]¹//¿Á
f»Ê¸Ì»

T119BO

]ÉY]\ZÀ»ÕÄ¤ÌeÁ{YÂ»cZz»µÁ|m

ÉZÅ[Âq,ZÅ®ÌfÔa]
,®Ìf//Ôa [Âq ,Y{¢¼

,]cZz//»YÖ§Z¯ÔY,\//ZÀ»ÕZ¯]ÕY]
Z]¾ËY]ZÀ]-d//YcZËÁY Á]{Â»{YÂ»,ÃYÄ¤ÌeÂ¿
ÄmÂeZ]ªÌ«{Ö//]t//½YÂeÖ»,ÁÕZÅµÁ|mÄ]Ä mY»
ÃZ´f{Á]Z¯ÕY]f//Ì]ÖÀ¼ËYÁ,\ZÀ»½Z»YÃ{Z¨f//YÄ]
{ÁMd{Ä]

/ /

/ /
/

f¼¯
Y
f¼¯
Y

dYÖ°qÃYÕZÅµ|»YÖ°ËÄ]Â]»,©Â§cZz»

ماشینهای سیار و ثابت صنایع چوب
[ÂqËZÀd]ZiÁZÌÕZÅ¾ÌZ»



{½M½{Â]º°v»Y|ËZ],Ä¤ÌeÉY~³ZmÁËÂ eY| ]/
{¯Z¯Ä]ÁbÁ|¾X¼»{ÂyÃZ´ËZm
©]µZeYºÌ//{Ây]y,4]{Â¼ÃYZ]]½Z»{/
|ËZ]¾ËY]ZÀ]-{Y{{ÂmÁÊ´f§³©]ÕÄv¿Z{ZnËYÁÃYÄ¤ÌeZ]
¶Zu½ZÀÌ¼Y½MºÌ¾f§³Y«\¬Y,]Ä]¹Y|«YY¶^«
/¶°{¯

Ä¤ÌedËY|Åd¼«ÁÃYÄ¤ÌeµfÀ¯//¶°

ËaYYÄyZÁ{|ËZ],ÃZ´f//{ºÌÀeÁÄ¤ÌeËÂ e¹Z´ÀÅ
|Ì¯©]

ÀmZ]\ZÀf»YÃZ´f{ÕÃYÄ¤Ìe|ËZ],Z¯Ä]ÁÉY]
{¯[Zzf¿YZ¯d»ZzÁ

ÃZ´f{ÃZ³ÄÌ°eÁZÌ¿Â³Y{¯Ê //|ËZ],ÉZ¯]ÉY]
|ËZ],ZÆ¿MYÃ{Z¨f//Y½Z°»Y¹|//cÂ{Á-{Â//¼¿Ã{Z¨f//Y
yZÀ¯{Êf{pÌaZËÃÌ³ÕÄ¸Ì//ÁÄ]YÊËZÌ¿Â³ÉZÅ[Âq
{Â¼¿ÉZ¯]Á{Y{ÄÌ°e½MÄ]YÃZ´f{,Ã{¯\¿]

Y«ÃZ´f{da{Y©]ºÌ,]ÁY¶^«//¶°
|ÌÅ{

Ã{Z¨f//YÃYÄ¤ÌeÂ¸m{Z¼ÀÅYÊ°Ìf//ÔaÕÄ «Y³Y/
|ÅYÂy{ÂmÁºqÄ]ÃYZy½|//Ã|ÌZa½Z°»Y,{Â//Ö¼¿
ÊfZ¨u®//ÀÌY,Z¯½Z//»{d//YfÆ],¾ËY]ZÀ]d//Y{
{¯Ã{Z¨fY

YY¿M|ËZ^¿,Ã|¿Â»ZyÃZ´f//{Ä¯Ê¿Z»Ze,Z¯¹Z´ÀÅ
{Ây]ÁÄ¤Ìe½|Äf°µZ¼fuYYË,dY{]Z¯Ä «ÉÁ
{Y{{ÂmÁ½|]ÉZYZ]

ZÌ¿cÂ{ÁÁ{{Y| e½YÌ»|ËZ],]Ä]Á//Y¶^«
Â»ZyÁ¾ÁZ^°ËYÃYb//ÁºÌÀeYÊ·Á|¿Zad¯u
½YÂeÖ»,ÃZ´f//{Z¯dvY½|//¾X¼»cÂ{ {¯
/¶°{Â¼¿ÉZ¯]Ä]Á

YÁÃ|ÄfY{Ä´¿Á{]ÕÄ¤Ìe¥YYY|ËZ]ZÅd//{/
{¯ÉY{{Ây0Y|m]¹Z´ÀÅÄ]Z¯Ä «ËÄ]½{d{

ÉZÅ¶]Z¯Ä//]ÃZ´f//{ÕÄ¤Ìed]ZYµZ//¼fuYÖ//ËZn¿MY/
Y¬§YÃZ´f{|ËZ],{Y{{ÂmÁÃZ´f{{Ây¶]Z¯ZËÁÊ¨z»
d§³d{Ä]½MªËZÉZÅd¼«

Ê·Á|¿Zad¯uºÌÀe

Ê«] / Êf{ ¾ÌZ» Z] ÉZ¯] µÂY //
]{Â¼
,¹Á·cÂ{Á{Â//Ã{Z»M]ÉY]|//ËZ]Z¯Ä// «/
/¶°{{³º°v»Z¯Ì»Ä]Êf{pÌaÕÄ¸ÌÁÄ]

Á{{Y| eºÌÀe//¶°
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]{Â¼Êf{/Ê«]ÃYÃZ´f{Z]ÉZ¯]YÂ¿YÊËZ¿YÂeºÅ{¿ZaZ¯|uYÁ

,Ì¿¥ZÌ·Y//]{Â¼d//Æm{ºÌ¬f//»ÉZ¯]ÉY//]/
Ã{Z¨fY|Äf¨³Ö·ÂdÆm{]ÕY]Ä¯ÖÁY½YÂeÖ»
{¯
¶yY{Yd¼//«®Ë|ËZ]Y|f]Y,Z¯¶yY{ÉZ¯]ÉY]/
bÁ{¯wYÂ//Ö«]/Öf//{¶Ë{ÕÄ¸Ì//ÁÄ]YÄv¨
YÉZ¯]¶¼,Ã{Y{Y«wYÂ½Á{{YÃZ´f//{ÕÄ¤Ìe
/¶°{Y{¹Zn¿Y

/¶°

/¶°

ÉZÌ¿Â³|ËZ],Ê//·ÂdÆm{ÁºÌ¬f//»ÉZ¯]ÉY]/
ZÌ¿Â³ºÌÀeZ]Á{//¯¶ÁÃZ´f//{ÕÄv¨Ë{YÄÂ]»
YÊ·½Á|]ÁºÌ¬f»],Z¯Ä «Y\//ZÀ»ÕÄ¸Z§{
 {Â¼¿Z£M

/¶°//ª]Z»,[Â»cÂÄ]cZ «]ÉY//]/
C®qÂ¯ÉZÅÃÌ³ÕÄ¸Ì//ÁÄ]Y¥Z[ÂqÄ «®Ë|//ËZ]
{Y{¹Zn¿YYÉZ¯]bÁd]Äv¨Ä] ¶°

ÉZ§{ÂmÁ¹|¶Ì·{Ä]YZÌ¿Â³Ä¯ÊeÂ{ÕÁM{Z/Ë
®Ë/¶°ª]Z»|ËZ],{¯¶ÁÃZ´f//{Ä]½YÂf¿Ê§Z¯
{,¶°C®qÂ¯ÉZÅÃÌ³ÕÄ¸Ì//ÁÄ]Y¥Z[ÂqÄ «
ºÌ¬f»ÉZ¯]Á{¯¶f»ZÌ¿Â³½YÂÀÄ]]yZÀ¯
 {Y{¹Zn¿YY

/¶°

/¶°
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Á¾ÁY¾ÌZ»b,|Z]ÄfY{Ä¸Z§Z¯Ä «Z]f»Ê¸Ì»
{Y{d¯uÄ «d¼Ä]
0 »Z¯|ËZ]ÃZ´f//{ÕÄv¨
Ì//»Ze{Ì³Y«[ÂqÉÁÔ
/¶°|Z]ºWZ«ÂÄ],]

dYÄf§´¿Y«[ÂqÉÁ0Ô»Z¯,Äv¨//¶°



ÃÌ³Z]YZ¯Ä// «|ËZ],{YMd//{Z]ÉZ¯]ÉY//]/
Á{¯Ê¯yYcZ «ÕÄ^·,d//]Z¯Ì»Ä]Êf//{pÌaÁ
{Y{¹Zn¿YYÉZ¯]
,Ã|l¯Ä¤Ìe,|ËM{YÁÃZ´f//{Ä]|uYÌ]Z//§³Y/
|À°Ê»0ZfËZÆ¿Á|À¯Ê»Ì³Z¯½Á{
yÁ,f»Ê¸Ì»//j¯Y|uZ//¿]ÕÄv¨//³Y/
¶Ë{Z]Äv¨½{//¯wYÂ//ÉZmÄ],{Â]Z¯//Á{]
|¬¿M,¦·Y/¶°ª]Z»YÃZ´f{½YÂeÊ»,Ö«]/Öf{
Äv¨Z]¬§,ÃZ´f//{½|//¾//ÁYa,Ä¤ÌeÄ¯{¯l¯
ª^Ze{¯¥Z//¹YM¹YMYÃZ´f//{|ËZ]| ] |//Z] Z¼»
ÕÄ»Y{YZ]Ä¯d//YÖÆË|] {^]YÄv¨Ä¤Ìe,[/¶°//
ÕÄ¤ÌeÄ¯{ÂÖ»{ZnËYÕZÌ//Äv¨ÕÁ¹Zn¿Y//,Z¯¾ËY
ÃZ´f//{½{¯Â»ZyYa d//YÃ{¯Â^½MY//Ì¿ÃY
Y]¶¼Á{¯¾ÁYÃZ´f//{|ËZ],duYf//YÖ¯|¿YÁ
{Y{Ä»Y{YÖ·Â¼ »ÂÄ]

«Â»{Ê¸¯ÂÄ]Á,[Âq]{d//ÆmÌÌ¤e¹Z´ÀÅ/
ZÌ]d¯uZ]|ËZ],®qÂ¯ÉZÅÃËY{Áº¯Z //Z]É4] Â«
,É4] Â«Âz»ÕÄ//¤Ìe½{]\¬ÁÂ¸mÁÃYÕÄf//ÅM
]ÕÄËÁYÁ,{¯{ZnËY Â«ykZy{Ée±]ZÌ
ªÌ«{É4] Â«¶//¼Ze{Y{ÌÌ¤elË|eÄ//] Â«Z]\//ZÀf»Y
, Â«ÕÃËY{½|«Z¿µZ¼fuYcÂÀËYÌ£{-{Â//¹Zn¿Y
dY{|ÅYÂy{ÂmÁÃYÄ¤Ìe½|Äf//°ZËÁ¾f§y 5¶yY{
/¶°

lÀ¯®Ë]ÕY]ÃYÄ¤Ìed¯uÕÃÂv¿//¶°

Ä¯Äm{ÕÄ//ËÁYZ]Ê//¸yY{ÉZÅÄ//Â³½|Ë]ÉY//]/
ÊÀvÀ»cÂÄ]|ËZ]YÃYÄ¤Ìe,|ÀZ]Ê»Z¯ÕÄ//Â³®Ë{¿

Z¯Á{]ÕÃÂv¿//¶°

Ä «ÕÄ^·ÉÁYÃZ´f//{ÕÄv¨|ËZ],]¶¼Y¶^«
¶«Y|uÕÃY|¿YÄ],ÃYÄ¤ÌeÕÄ¿Y|¿{Â¿Ä¯ÕÂÄ]-dY~³
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]{Â¼Êf{/Ê«]ÃYÃZ´f{Z]ÉZ¯]YÂ¿YÊËZ¿YÂeºÅ{¿ZaZ¯|uYÁ

Ze{Á¿¾Ì]Y]yÄ¯{¯d«{|ËZ],ÃYZ]Z¯¹Z´ÀÅ/
{ÂdyY{aÃ{Z^ÀÁ½ZÅÂÂe0Y| ]

|Ë]ºÌ¬f»YZÅÄ//Â³,]É| ]ÕÄ¸u»{Á{¯dËY|Å
/¶°

Ä¤ÌeÉZmÄ¯{Âd«{,º¯ÉZÅZ //Z] Â«½|Ë]ÉY]/
cÂÀËYÌ£{-|À¯d¯u Â«¶yY{|¿YÂf]Ze|//Z]Z]ÃY
||ÅYÂyÄfZ¯Z¯d«{Y

YÃY|ËZ],{Â//Ö»®Ë{¿Z¯Ì»Ä]ÃYÄ¤ÌeÄ//¯Ê¿Z»/
kZyÃ|//{ZnËYZÌ//YY¿M¶»Z¯¦«ÂeYaÁ,Â»Zy
{|n»½{¯º°v»ÁY¬fY,Z¯Ä «¶v»ÌÌ¤eYa {¯
ÅÄ] {Y{Ä//»Y{YYÉZ¯]¶¼½YÂ//eÖ»,Êf//{pÌaZ]½M
 {Â¿Ã|Ë]Z¯Ì»Ä¯{¯d«{|ËZ],µZu
YÄ¤Ìe|ËZ],{|//n»Á//ÉY],|//¦«Âf»Z¯Är¿ZÀq/
{¯¾ÁYÃZ´f{bÁÃ{Â¼¿ZÌ¶yY{

ÃYÄ¤ÌeËÂ eµÂY//
{Â¼¿ËÂ eË¶ËÓ{YÊ°ËÄ]|ËZ]YÃYÄ¤Ìe0ÓÂ¼ »

Äm{ÕÄËÁYZ]Ê¸yY{ÉZÅÄÂ³½|Ë]ÕÃÂv¿//¶°

,]y¥Á{Ê§ZZ¿ÁÊ³|ËaYÉÌ³Â¸mÉY//]/
{ÕÃZ¼ÃYÄ¤ÌeÉÂ¸mÉZ¼ÀÅYÊ°ÌfÔaÕÄ «Y|ËZ]
{¯Ã{Z¨fY/¶°

,Ä¤ÌeÉZÅÄ¿Y|¿{½||À¯4 /
,Ä¤Ìe½|l¯ZË½|Äf°/
Z¯Â¿Z]\ZÀf»,|Ë|mÕÄ¤ÌeÊÀË´ËZmÄ]ZÌ¿/

ÃYÄ¤ÌeËÂ eÉZÅÁ//
,|Z]Ö»cÁZ¨f»ÃZ´f{Â¿Ä]Äf],ÃYÄ¤ÌeËÂ eÁ
dYÃ|tËeÃ|¼Á,Ä»Y{Y{Ä¯
½{¯{YMÁ¶4 ÕY],4]{Â¼ÃYÊ¼Ë|«ÉZÅµ|»{¦·Y
Ä]d^¿Õ|À¸]ÕÄ¿|]Ä¯ÃZ´f{Âz»ÊfÂ³pÌa|ËZ],Ä¤Ìe
ÃYÄf{ÉÁÄ¤ÌeÉÓZ]wYÂYY{Y{ZÅÊfÂ³pÌa´Ë{
dZÉZÅÄ]¬dÆm¥ÔyY¿MÁdyZ{YÁÄ¿|]¶yY{Ä]
Äm{ÕÃY|¿YÄ]YÄ¤Ìe|ËZ]b// {Â¶//4 Ä¤ÌeZe|¿ZrÌa
ÉZÅ¶°//{Â//kZyÃZ´ËZmYZeÃ|¿Zyq{ÂyÃZ´ËZm{
ÉZmÄ],4]{Â¼ÃYÕZÅÃZ´f//{YÊ ]{ /Á/
{ÂÊ»Ã{Z¨fY¾·MZqMY,ÊfÂ³pÌaZqM

/¶°

ÕZÌ¿Â³É//4]{³ÕÄ//¸Ì»Y|//ËZ],Ã//ËY{½|//Ë]ÉY//]/
/¶°{¯Ã{Z¨fYÂz»

Õ]4 {³Ä¸Ì»YÃ{Z¨fY//¶°
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 �7شابلون
 �8آچارهاي مورد نیاز
 �9زیر سري
 �10روغن و روغندان
 �11عینك ایمني و لباس کار
 �12وسایل کمك آموزشي

9ـ15ـ قوسبُری چوبهای کم ضخامت
انتخاب قطعه کار ،به نقش��هی کار بس��تگي دارد؛ و اینکه چه
قسمتي از پروژه ،به استفاده از ماشین اره عمودبُر نیاز دارد.
ممکن اس��ت الزم باش��د که به دلیل بزرگي ابعاد صفحههاي
کار ،قب ً
ال آنرا با وس��ایل دیگري ب��رش زد؛ در این صورت ،باید
برابر نقشه و به نحوي که انجام این عمل کمترین دور ریز را ایجاد
کند ،نسبت به برش آن ،با یکي از ماشینهاي در دسترس از قبیل
اره گ��رد برقي و غیره اقدام کرده و بعد از آماده ش��دن قطعه کار
اصلي و انتقال نقش��ه روي آن ،با اره عمودبُر ،منحني یا قوسهاي
الزم را ایجاد نمود.

10ـ15ـ بستن قطعه کار به میز توسط گیرهی دستي

شكل 44ـ 15
شكل45ـ15

� انتخاب گیره دس��تي مناس��ب ،بهنحوي که طول بازو و فك
آن با ابعاد قطعه کار متناسب باشد.
� قرار دادن و بستن قطعه کار به میز ،بهگونهاي که اره عمودبُر،
میدان کافي براي گردش روي آنرا داشته باشد.
� قطع��ه کار باید طوری روي میز محکم ش��ود که زیر محل
برش ،خالي باش��د؛ اما باید دقت کرد که فاصلهی لبهی صفحهی
برش تا میز کار ،بیش��تر از  15سانتيمتر نباشد؛ در غیر اینصورت،
برخورد تیغه با صفحه ،ارتعاش ایجاد ش��ده و ادامهی کار مشکل
بود(شکل.)15�46
خواهد بود (شکل
خواهد
45ـ.)15

همانطور که میدانی��د ،حرکت اره عمودبُر بهصورت رفت و
برگش��تي اس��ت ،بنابراین هنگام کار ،تیغه در هر رفت و برگشت
خود  ،قطعه کار را بهشدت به سمت باال ميکشد و این عمل بسته
ب��ه دور موتور ،بین  500تا  3000ب��ار در دقیقه صورت ميگیرد.
بدیهي است برش قطعهاي که مکررا ً در حالت ارتعاش قرار دارد،
تقریباً غیرممکن است و باعث بروز حادثه ميگردد .از اینرو ،باید
قطعه کار را بهوسیلهی یك یا دو گیرهی دستي به میز کار بست.

11ـ15ـ اصول بستن قطعه کار به میز
� انتق��ال ط��رح روي چ��وب ،با کاربُ��ن یا ه��ر روش دیگر
(شکل .)15�45
44ـ.)15
(شکل

شكل 45ـ 15ـ قطعه کار ،با روشی درست و با گیره دستی روی میز
شكل46ـ15ـقطعهکار،باروشیدرستوباگيرهدستيرويميز
يشود.
می
محکم
شود.
محكمم

� براي جلوگی��ري از اثر لبههاي فك گی��ره روي قطعه کار،
الزم است که قطعه چوب نازکي زیر آنها (حد فاصل قطعه کار و
(شکل.)15�47
فك) قرار داده شود (شکل
46ـ.)15
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شكل47ـ15ـبايدبارعايتاصولفني،اقدامبهبرشکرد.
شكل 46ـ 15ـ باید با رعایت اصول فنی ،اقدام به برش کرد.
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|ÌÅ{sY]ÉZ¼ÀÅYÊ°ÌfÔaÕÄ «dÌZy/
.|Å{Ê»½Z¿YÉYÄ¸ÌÁÄqË¶°/

É]ÃËY{Âz»ÉZÌ¿Â³[Ê·Â]Âz»ÉZÌ¿Â³¦·Y
Ê]ÉZ¼ÀÅYÄ «{[Â»]Âz»ÉZÌ¿Â³k
.dÌqÃZ´f{ÕÄv¨Ëk|»d¼«ÕÄ¨ÌÁ/
.{ÂÊ»Ã{Y{Y«ÄËÁYdveÄ¿Â´q4]{Â¼ÃYÕÄv¨/
|ÌÅ{sYÊ·Á|¿ZaÄ¤ÌeZ eY|Ì¸¯{]Z¯/
|ÌÅ{tÌÂeYÉZ¯]ÉY]Ä¤Ìe[Zzf¿YÊ´¿Â´q/
.|Å{Ê»½Z¿Y4]{Â¼ÃYYÊf¼«ÄqË¶°/
¾ÁÁÂ»Zy|Ì¸¯{

Á{ºÌÀepÌak

Ä¤ÌeZ eY|Ì¸¯[

ÃYZyÕÃ|À°»ÕÄ¼¯{¦·Y

|ÌËÂÀ]YÉZ¯]{ÊÀ¼ËYcZ°¿YÄ¿Â¼¿ZÆq/
|ÌÅ{sY4]{Â¼ÃY|Ë|mÁÊ¼Ë|«ÉZÅµ |»{Ä¤ÌeËÂ eÊ´¿Â´q/
.{Y{¹Z¿Äq¶]Z¬»¶°{Ã|Ã{Y{½Z¿ÕÄ «/
ÃYZyÕÃ|À°»ÕÄ¼¯{[

Â»ZyÁ¾Á|Ì¸¯¦·Y

Á{ºÌÀeÕÄ¼¯{{

 Ä¤ÌeZ eY|Ì¸¯k
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]{Â¼Êf{/Ê«]ÃYÃZ´f{Z]ÉZ¯]YÂ¿YÊËZ¿YÂeºÅ{¿ZaZ¯|uYÁ

|ÌÀ¯YmYYË¶°ÉZÅ]YÄ¿Â¼¿|ÀqÄËÓ|Àq©ÁZË[ÂqYÃ{Z¨fYZ]Á4]{Â¼ÃYZ]/

|ÌÅ{]ËÉZÅ¶°ª]Z»ÊmZy Â«Ä¿Â¼¿|Àq,4]{Â¼ÃYYÃ{Z¨fYZ]/

|ËÁM{YmYÄ]Ê¸yY{ÉZÅ Â«]Z]fÌ]ÊËZÀMdÆm,ËÉZÅ¶°ª]Z»ÊËZÅÄ¿Â¼¿,4]{Â¼ÃYYÃ{Z¨fYZ]/

.{ÂÊ»Ã{Z¨fYÉ{YÂ»Äq]ÉY],]{Â¼ÃYY/
|ÌËÂÀ]|¿ÂdËZ4]{Â¼ÃYZ]Z¯¹Z´ÀÅ{|ËZ]Ä¯YÊÀ¼ËYcZ°¿Y{Â»Á{/
.dÌq4]{Â¼ÃYÖ«]/Öf{ÃZ´f{Z]]cZÌ¸¼{Êf{pÌa{]Z¯/
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فرم دادن انواع چوب و

برقیـ برقی
دستي
دستگاه فرز
چوبي با
صفحات
چوب و
انواعانواع
دادندادن
فرمفرم
شانزدهم:
كارکار
واحد
دستي ـ
دستگاه فرز
چوبي با
صفحات
چوب و
شانزدهم:
واحد

فرم دادن انواع چوب و
ﻓﺮﻡ ﺩﺍﺩﻥ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﭼﻮﺏ ﻭ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﭼﻮﺑﻲ
ﺑﺎ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻓﺮﺯﺩﺳﺘﻲ ـ ﺑﺮﻗﻰ
ﻭﺍﺣﺪ ﻛﺎﺭ ﺷﺎﻧﺰﺩﻫﻢ
فراگیر پس از آموزش این واحد کار ،قادر خواهد بود:
فراگير پس از آموزش اين واحد کار ،قادر خواهد بود:
قسمتهاي مختلف دستگاه فرز دستي � برقی یا اورفرز را نام ببرد.
قسمتهاي مختلف دستگاه فرز دستي ـ برقی یا اورفرز را نام ببرد.
نحوهی انتخاب انواع تیغههاي فرز دستی � برقی و کاربرد آنها را توضیح دهد.
نحوهی انتخاب انواع تيغههاي فرز دستی ـ برقی و كاربرد آنها را توضيح دهد.
نحوهي تعویض تیغه را شرح دهد.
نحوهي تعويض تيغه را شرح دهد.
چگونگي تنظیم ارتفاع تیغه را بیان کند.
تنظیمكند.
فرزکاريرا بيان
ارتفاع تيغه
چگونگي
کند.
تنظيمبراي
دستگاه را
گونیاي

کند.تنظيم كند.
فرزكاري
دستگاه را
براي آماده
فرزکاري
گونيايرا براي
قطعه کار

قطعه
كند.فرز فرم دهد.
آماده اور
فرزكاريدستگاه
برايچوبي را با
كارورامواد
چوب
انواع

فرزدهد.
دستگاهفرم
کار بااور فرز
دستگاه
چوبي رارا با
چوب و مواد
دستي � برقی رعایت کند.
هنگام
حفاظت فردي
انواعایمني و
موارد
موارد ايمني و حفاظت فردي را هنگام كار با دستگاه فرز دستي ـ برقی رعايت كند.
ساعت آموزش
آموزشجمع
ساعتعملي
نظري
16
نظري4
عملي 20جمع

4

16

20
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Ö«]/Êf{§ÃZ´f{Z]Ê]ÂqcZv¨Á[ÂqYÂ¿Y½{Y{¹§ºÅ{¿ZZ¯|uYÁ

½Â»MÌa

.|ÌÀ¯Ö»Ã{Z¨fYÕY]YÄqY,cZv¨ÕÄ^·½{Y{¹§ÕY]/
|Ì¿] |u,|Å{Ö»¹Zn¿YÄ¯YÖeZÌ¸¼ÁËÃZ´f{¹Z¿/

.|Ì¿]ÄÅYÁ{|Ì¿YÂeÖ»Ö¸ËZÁÄqZ]/
.dYÖ»Y·YZÆ¿M{ÂmÁZËMÁ.{Y{Ö¬¿ÄqÖ«]/Öf{ÕZÅÃZ´f{{ZÌ¿Â³,Z¼¿Ä]/
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§ÁYÊ«]/Êf{§ÃZ´f{//
{]Z¯Ä¯Ã{Â]¶//¼u¶]Z«Ê«]ÉZÅY]YYÊ//°Ë,§ÁY
YÁ,Äf//Y{É³{Á{ÉZÅÃÁaYÂ¿Y|Ì·Âe|ÀËM§{Ê¿YÁY§
YZ]{®ÌeZ»ÂÀaÁÊ«]YÂ¿Y{,Ã|¿Z//ÉZÅÄ¿ZyZ¯ÉÂ//
/¶°{ÂÊ»Ä

§ÁYÃZ´f{Z],Z¯Ä «ÕÄ^·½{Y{¹§//¶°

§ÁYÃZ´f{®ËYÕYÄ¿Â¼¿//¶°

§ÁYÃZ´f{Z],½{¥Z°À¯//¶°

¾ËY,½M¾ËeºÆ»ÁÄf//Y{Ê¿YÁY§ÉZÅdÌ¸]Z«,ÃZ´f//{¾ËY
½MZ]½YÂeÊ»YÃ|Zf¿Â»cZ «¦¸fz»ÉZÅd¼«Ä¯dY
{ÁM{ÃYÂz·{¹§Ä]ÁÃ{§Ê]ÂyÄ]
¦¸fz»ÉZÅÄ¤ÌeYÃ{Z¨fYZ]Á,Ö«]/Öf{§ÃZ´f//{Z]
Ö¨¸fz»cZÌ¸¼½YÂeÊ»,{ÂÊ»\¿½MÄ]Ä¯ÊËZÅ½Â¸]ZÁ
½{Y]Y½{¶//Ì§Áa,½{¯¥Z°//À¯,½{ÄÅYÁ{|À¿Z»
ÊÀvÀ»ÁºÌ¬f»ÉZÅZÌ½{ÁM{,cZv¨ÉZÅÄÂ³ÁZÅÄ^·
/ÕZÅ¶°//{Y{¹Zn¿YY¦¸fz»ÉZ//ÅsÁZÅ¶°//{
{,¦Ì¸«ÁÊf//´¿YÁÄ¸r¸q¹{ÉZÅµZeYdyZ// /Ze
½{]¾Ì]YÁcZ// «¶yY{tÌ//e,ÓÂ·Á¶¨«ÉZ//m½{ÁM
ÁÃ|//¯ÁcZv¨ÕÄ^·YÊ//ËÓÄ//Á¯ÁcZ§ZY
¾ËYZ]Ä¯d//YÖËZÅZ¯Y´Ë{Ö//z] ÁÉYÄ°^//ÉZÅ{
{Y{¹Zn¿Y½YÂeÖ»ÃZ´f{

§ÁYÃZ´f{Z],½{ÄÅYÁ{//¶°
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Ö«]/Êf{§ÃZ´f{Z]Ê]ÂqcZv¨Á[ÂqYÂ¿Y½{Y{¹§ºÅ{¿ZZ¯|uYÁ

Ã|ÅZ//»¶]Z«Êf//´¿YÁÄ¸r¸q¹{µZeY,/¶°//{
¾¸]Z®¼¯Z]ÁÖ«]/Öf{§ÃZ´f{YÃ{Z¨fYZ]Ä¯dY
dYÄf§³cÂ

ÖËÓÄÖ§ZYd¼«¾fY{]//¶°

Ê«]/Êf{§ÃZ´f{¦¸fz»ÉZÅd¼«//
/¶°{Ä¯Ö¨¸fz»ÉZÅd¼//«Y,§ÁYÃZ´f//{
dYÃ|¶Ì°e,Ã|»M

Öf´¿YÁÄ¸r¸q¹{µZeY//¶°

{ÂÖ»Ã|ÅZ»Õ¤»¶¨«ÕZm½{ÁM{,/¶°{

Õ¤»¶¨«ÕZm½{ÁM{//¶°

§ÁYÃZ´f{¦¸fz»ÉZÅd¼«//¶°

Ã{Z¨fYZ]ÊËÓÄÊ§ZYd¼«½{]¾Ì]Y/¶°//{
dYÃ|ÅZ»¶]Z«Ö«]/Öf{§Y

ماشینهای سیار و ثابت صنایع چوب
[ÂqËZÀd]ZiÁZÌÕZÅ¾ÌZ»

Äv¨///
ÊÅZ³ÄÌ°eÁÄf§³Y«Ä «ÉÁ,Z¯¹Z´ÀÅ{d¼«¾ËY
Ä¤ÌeÄ¯dYÁ{ÊyYÂÉYY{,Äv¨ dY¾ÌZ»ÉY]
{ÂÊ»ÄfyZ//Ä°eÁ{cÂÄ]0ÓÂ¼ »Á-|ËMÊ»½ÁÌ]½MY
dz^Ì§ÀmY,d//Y Z¼e{Z¯Ä «Z]Ä¯Ê//z]Ä¯
/¶°|Z]Ê»



Ä¿|]///
d//YÃZ´f//{ÉZÅd¼//«¹Z//¼eÕÃ|//¿Ì³]{,Ä//¿|]
 /¶°

§ÁYÃZ´f{Ä°eÁ{ÕÄv¨//¶°

d·Â¯Ì³Ä¤Ìe///
|Å{Ê»ÉZm{Ây{YÄ¤ÌeÁÃ{¯¶¼¶Ë{¹Z¿Ä|À¿Z»
,d·Â¯¶yY{{Ä¤Ìe½{¯º°v»ÉY]«YÁ{ /¶°
Z]Ä¤ÌeYÃ{Z¨f//YÉY]Á-{Â//Ê»Ã{Z¨f//YÂz»ZqMY
¶yY{Ä¤ÌeÕÄ·Z^¿{Ä¯{ÂÊ»Ã{Z¨fYÖÂ]Y,¦¸fz»ÉZÅ«
|¿Ì³Ö»Y«d·Â¯½Á{,ºÅZ]Á{ÅÁÃ{Â]½M

§ÁYÃZ´f{|¸mZËÄ¿|]//¶°

Äf{///
]Z¯ZeÃ|//ÄÌ^ e¾ËYÉY]ÁÄf//Y{Y«Ä¿|]¥Á{{
,Z¯¹Zn¿YÉY]ÁÄf§³d{{Y¾ÌZ»µfÀ¯ZÆ¿M®¼¯Ä]
/¶°|À¯dËY|ÅY¿M

d·Â¯//¶°

Ä¤ÌeZ¨eY¾ÌÌ eÕÄm{///
Ä¤ÌeÊ³{½ÁÌ]Y|¬»Ä¯dYÊyZ//ÉYY{,Äm{¾ËY
,½M¹ÅY½{¯¶4 Z] /¶°|À¯Ê»¾ÌÌ eYÄv¨Y

§ÁYÃZ´f{ÉÄf{//¶°
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Ö«]/Êf{§ÃZ´f{Z]Ê]ÂqcZv¨Á[ÂqYÂ¿Y½{Y{¹§ºÅ{¿ZZ¯|uYÁ

Ê«]/Êf{§ÉZÅÄ¤ÌeYÂ¿Y//
{ZnËYZËZ¯Ä «ÕÄ^·ÉÁ¦¸fz»ÉZÅ¶°//{ZnËYÉY]
ÂÀf»ÕZÅ¶°Z]ÊËZÅÄ¤Ìe,µZeYdyZ//ZËÁf//Ì]d§Y
ÉY] |ÀZ]Ê»Ö¨¸fz»É]Z¯ÉYY{,¹Y|¯ÅÄ¯Ã|ÄfyZ//
Z¯Ä «ÉÁ|ËZ]Ä¯Ê¸°Ás ZY]Á¦¸fz»ÉZÅZ¯
Ã{]Z¯Ä]Á[Z//zf¿Y|ËZ]Z¯½M\//ZÀ»ÕÄ¤Ìe,{{³{ZnËY
/¶°{Â

½M¹ÅY0Y{|n»,Z¨eYº//ÌÀeÁ½M½|¿ZrÌaZ]ÁÃ|//{YMpÌa
{Âd¨|ËZ]

Ä¤ÌeZ¨eY¾ÌÌ eÕÄm{//¶°

ZÌ¿Â³///
Ö«]/Öf{§ÉZÅÄ¤ÌeÉ//¶°

ÉZÅs{ ÁY]Y{ÓÂ§,Ã|¿]ÕÄ^·¿Y//§ÉZÅÄ¤Ìe
YÂ¿YYÊ ]{ |¿{³Ê»ÄYZ]Ä]ÁÃ|ÄfyZÖ¨¸fz»
ÉZÅd¼«Á|¿ZÊ»Âz»{ÓÂ§YYY]YÕÄ^·¬§,½M
ÉY],Ã|¿Z//ÉZÅÄ¿ZyZ¯d//YÊ·Â¼ »{ÓÂ§Y½M//´Ë{
YÊ ]{-|ÀÀ¯Ê»YZ¯¾//ËYd¼Ì«ËY§YYÉ//Ì³Â¸m
HSS{ÓÂ§YÄqZb°ËÂÄ]Ä¤Ìe{ÓÂ§dY¾°¼»,´Ë{YÂ¿Y
Ä]|ËZ],¹§]ÃÁÔ,Ä¤Ìe[Zzf¿Y{ÁÀËYY-|//Z]CV{ÓÂ§ZË
{Â¼¿ÄmÂeÌ¿½MÀm

d¼//«ZÆ¿MÂ¿{ÖÀ Ë,|Àf//Ì¿Ö°f¸£Ä¯ÊËZÅÄ¤Ìe{
,{ÂÃ{Z¨f//YZÌ¿Â³Y|ËZ]ÉZ¯§ÉY],{Y|¿{ÂmÁdËY|Å
Á§[Âq{ÃY|¿YYÌ]ÁÃ|//µfÀ¯Ê¿YÄ¤ÌeZ//e
Ä¸u»®Ë{[Âq½{Y{¹§½Z°»Y³Y,Ì¿d·Zu¾ËY{ {Á¿
,{ÂÊ»ºÌÀeÊËZÆ¿ÕÃY|¿YÄ],Ä¤ÌeZeZÌ¿Â³ÕÄ¸Z§,{Â]ºÅY§
ZÌ¿Â³ÕÄ¸Z§,|Z]{ZË[ÂqZ]Ä¤Ìe{Ây]tÄr¿ZÀqÊ·Á
|Ì//|ÅYÂyÊËZÆ¿ÕÃY|¿YÄ]Ä¸u»|ÀqZËÁ{Y//aÄ¤ÌeZe
/¶°

{Ä¯Ã|¶Ì°eÖ¨¸fz»ÉZÅd¼//«YÊf{§ÕÄ¤Ìe
dYÃ|ÅZ»¶]Z«/¶°

Ö«]/Öf{§ÉZÌ¿Â³//¶°

ماشینهای سیار و ثابت صنایع چوب
[ÂqËZÀd]ZiÁZÌÕZÅ¾ÌZ»



{Â[Zzf¿Y¾ÌZ»½YÂeÄ]ÄmÂeZ]|ËZ]Ä¤ÌeÕÃY|¿Y/
{{³µfÀ¯ÉÅZd»Ô¿Y|ËZ],½MÕÄ·Z^¿{ÁÄ¤Ìe/
{¯Ã{Z¨fY{Y|¿ZfYÌ£ÉZÅÂ]Y|ËZ^¿³Å/
¶yY{{½M½{//¯º°v»Ya|ËZ]YÄ//¤Ìe½{²//À·/
{Â¼¿ËZ»Md·Â¯
|ËZ],Ä¤ÌeºÌÀeZËÁËÂ e,cYÌ¼ eÄ¿Â³Å¹Zn¿YY¶^«/
{ÁM{ËaYYÄyZÁ{
Ä «Z]Ä¤ÌeÄ¯|¾X¼»|ËZ],ÃZ´f{½{¯¾ÁY¶^«/
dÌ¿ Z¼e{Z¯
,{ÂyÁ{{Y| e¾ËfÌ]Ä]½|Ì//Ya|ËZ],ÃZ´f{Z]/
{¯Z¯Ä]Á
{Y{Z]½MÄ]|ËZ]ÃZ´f{dÌ§Ä]ÄmÂeZ]/
{Y{¹Zn¿Yd{Á{ÅZ]|ËZ]Y§ÃZ´f{dËY|Å/
{Â¼¿Ã{Z¨fYZ¯Ä]Ã{Z»MÁÌeÕÄ¤ÌeY|ËZ]ÃYÂ¼Å/
,dY{ZË[ÂqZ]Ä¤Ìe{Ây]t//Ä¯ÊËZÅd¼«{/
{Y{¹Zn¿YÄ¸u»|Àq{YÉZ¯§|ËZ]
Ä¤Ìe¶»Z¯¦«ÂeZe,ÃZ´f{½{¯Â»ZyYaÄ//Ì¼Å/
dY{]Z¯Ä «ÉÁYY¿MbÁ{¯^|ËZ]

§ÃZ´f{{Ä¤ÌeºÌÀeÁËÂ eµÂY//
Ê«]/Êf{

Ä¤ÌedËY|Å²ÀË^¸]®qÂ¯ÕÃËY{«d
±]ÕÃËY{«D
Ä¤ÌeZ¨eYLNZËH
Ä¤Ìe¹§d¼«Z R
/¶°

¾ÌZ»Z]Z¯¾Ìu{ÊÀ¼ËYdËZµÂY//
Ê«]/Êf{§
Ã{Z¨fYÊÀ¼ËY®ÀÌÁ®//Z»,Ê//Â³Y|ËZ]Z¯¹Z´ÀÅ/
{¯
{Â//¶f»Ã|À°»ºf//ÌÄ]|//ËZ]0Z//¼fu,//§ÃZ´f//{/
/¶°

ÊÂÀ»{YÂ»ZË[Â//qÂ¿Z]\//ZÀf»|ËZ]YÄ¤Ìe//Àm/
{Â¼¿[Zzf¿Y{Âz]§|ËZ]Ä¯Ê]Âq
,|Z]½MÕÄÀË«|ËZ]Ä¯Öy¼Ì¿¹§Z]\//ZÀ»|ËZ]YÄ¤Ìe/
/¶°{¯[Zzf¿Y
{¯[Zzf¿YZ¯Ä]Ã{Z»MÁÌeÕÄ¤Ìe|ËZ]ÃYÂ¼Å/
{Â¼¿ºÌÀeY¾ÌZ»¦¯Yd·Â¯Ê³{½ÁÌ]Z¨eY|ËZ]/
/¶°

Ã|À°»Ä]§ÁYµZeY//¶°
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Ö«]/Êf{§ÃZ´f{Z]Ê]ÂqcZv¨Á[ÂqYÂ¿Y½{Y{¹§ºÅ{¿ZZ¯|uYÁ

,|ÀfÅ®f¸£Z¼ÀÅYd¼«|«Z§Ä¯ÊËZÅÄ¤ÌeZ]Z¯ÉY]/
/¶°{Â¼¿Ã{Z¨fYZÌ¿Â³Y|ËZ]

®f¸£½Á|]ÕZÅÄ¤ÌeZ]Z¯¹Z´ÀÅZÌ¿Â³ºÌÀe//¶°

sw¼Ì¿Z]Ä¤Ìe¹§Ê´ÀË«//¶°

cZv¨ Á [Âq YÂ¿Y ½{Y{ ¹§ µÂY //
Ê«]/Êf{§ÃZ´f{Z]Ê]Âq
Ä¤Ìed¯udÆm¥Ôy]|ËZ],§¾ÌZ»d¯udÆm/
/¶°|Z][ÂqÉÁ

Ä¤ÌeZ¨eYºÌÀe//¶°

{³Ä]d^¿,Z¯Ä «ÉÁÄ¤Ìed¯udÆmÄ]//¶°
|ÌÀ¯ÄmÂe{ÂyÂv»µÂuÄ¤Ìe

¾ËY {Â¹Zn¿Y¥Á{Y|ËZ][Âqd¼«½{¯§/
dYZ¯Ä «ÉZÅÄÂ³½|3a\·YÉÌ³Â¸mÉY]Z¯
½YÂf]Ä¸u»®Ë{Ä¯|Z]ÊeÂÄ]¶Ì§Áa¶°//³Y/
Ä¯ÉYÃY|¿YÄ],d·Â¯Ê³{½ÁÌ],{Y{¹Zn¿YYÉZ¯§¶¼
{ {Â]|ÅYÂy,{Âz//»[ÂqZ]Ä¤Ìe{Ây]Z¨eY¹Z¼e
,|//Z]{ZË[ÂqZ]Ä¤Ìe{Ây]t//Är¿ZÀq,cÂÀËYÌ£
|¿ZÊËZÆ¿ÕÃY|¿YÄ]Ä¸u»|ÀqZËÁ{YaYZ¨eY|ËZ]
Y|ËZ],|¿Y|¿dËY|Å®f¸£Ä¯ÊËZÅÄ¤Ìe½{]Z¯Ä]ÉY]/

Ä «®ËÉÁ|ËZ]Y|f]YY§¾Ì//Z»Z]ÊÅ{¹§cZÌ¸¼/
cZ¼ÌÀeb//Á{Y{¹Zn¿YÊ//ËZ»McÂÄ]Ä«¨f»[Âq
/¶°{ÁM{YmYÕÄ¸u»Ä]YÊËZÆ¿

Z¯Ä «ÉÁÄ¤ÌeºÌÀe//¶°

ماشینهای سیار و ثابت صنایع چوب
[ÂqËZÀd]ZiÁZÌÕZÅ¾ÌZ»



µÂZv·YÃZ´f{ÉZÌ¿Â³Ä¯ÊËZn¿MYÁ{¯Ã{Z¨fYZÌ¿Â³
Ä «Á{YÃ{Z¨fYZ]½MµÂËY§YZ],dYdË{Á|v»ÉYY{
{¯Ã{Z¨f//Y½MYÌ¿eËcZv¨ÉY]½YÂeÊ»,[Â//q
/¶°

d·Â¯{Ä¤Ìe½{¯º°v»//¶°

ÄÅYÁ{YZ¯Ä «,Ö«]/Öf{§ÃZ´f{YÃ{Z¨fYZ]/Å
/¶°|Ì¿]

[ÂqZ]ZÌ¿Â³µÂËY§Y//¶°

ÊÅZ³Z¯cZÌ¸¼

[ÂqÄ «ÕÁ½{ÄÅYÁ{¾Ë¼e
¶¼ ·YÂf{

Ä¯ÉÂ//Ä]|ÌÀ¯Ã{Z¨f//Y\//ZÀ»Z¯ Z//^·Y¦//·Y
|Z]Ã|¼m½MÉZÅ¾ÌfM

§ÁYÃZ´f{Z]Z¯Ä «½{ÄÅYÁ{//¶°

Ze|ÌÀ¯^ÁÃ{¯Â»ZyY¾Ì//Z»,Z¯½ZËZaYaÁ
©]ËaYYÄyZÁ{b |fËZ]d¯uY¶»Z¯ÂÄ]Ä¤Ìe
|ÌÅ{Y«\ZÀ»ÕZm{Á|ÌÀ¯¼mY¿MºÌÁÃ{¯kZy

Ä]f»Ö¸Ì»  {Z// ]YÄ//][Â//qÄ «®//Ë[
/¶°|ÌÀ¯Ã{Z»MÃ|Ê³|À³cÂ



ÊÅZ³Z¯cZÌ¸¼

Ö«]/Öf{§¾ÌZ»Z]¶¨«ÉZm½{ÁM{¾Ë¼e
¶¼ ·YÂf{

/¶°|ÌÀ¯Ã{Z»MYÖ«]/Öf{§ÃZ´f{¦·Y

ÉZ¯§ÉY]Ã|Ê³|À³Z¯Ä «//¶°

Z¯Ì»Ä],Êf//{pÌa{|Á{YÃ{Z¨f//YZ]YZ¯Ä «k
|Ë|À^]
¶yY{{Y¿M,|ÌÀ¯[Zzf¿YYÄ//ÅYÁ{Âz»ÕÄ¤Ìe{
/¶°|ÌÀ¯º°v»Ã{Y{Y«ÃZ´f{d·Â¯
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Ö«]/Êf{§ÃZ´f{Z]Ê]ÂqcZv¨Á[ÂqYÂ¿Y½{Y{¹§ºÅ{¿ZZ¯|uYÁ

,§ÃZ´f//{ÕÄ¿|]Ä]ÂeÂ»µZ//eYpÌa½{¯¶//4 Z]s
|ÌÀ¯ºÌÀeY[Âq{Äf»}Â¨¿Z¨eY
ÃZ´f{,´Ë{d{Z]ÁÄf§³YÃZ´f{dËY|ÅÕÄf{
ª¼ZeYÄ¤Ìe,dËY|ÅÉZÅÊf//Ä]Z//§Z]Á|ÌÀ¯¾//ÁY
|ÌÅ{d¯u¾¸]ZZÌ{ÁÃ{Y{}Â¨¿Ã|ºÌÀe
¿{Â»É¤»¶¨«{Z ]YZ]\//ZÀf»YZÌ½{¯ªÌ¼Õ
/¶°|Ì¿Z¹Z¼eYÄ]Ä¸u»|Àq{

É¤»¶¨«ÕÄf{ÉZmwYÂ{ZnËY//¶°

ÕÄ³]Á¶¨«ÕÄ//^·Z]\//ZÀf»Ê´f§Á§{ZnËYÉY]
|ÌÀ¯Ã{Z¨fYÄÂ]»½Â¸]ZÁ\//ZÀ»§Ä¤ÌeY,Ì¿Ä¿Z]ÕÁ
/¶°

Ê¿ÓÂ·Á¶¨«ÉY]Ö«]/Öf{§//¶°

|ÌÀ¯µfÀ¯YÃZ´f{¦¸fz»ÉZÅd¼«dv[
|ÌÀ¯[Zzf¿YYÉ¤»¶¨«\¿ÉY]\ZÀ»ÕÄf»k
|Ë|À^]¹Z¿Ä¶yY{º°v»ÁªÌ«{ÂÄ]YÄf»{
|ÌÀ¯[Zzf¿YY¶¨«\¿Âz»½Â¸]Z/Å
Ã|//Ê¯yÁ¿{Â»¶v»{YÂz»½Â¸]Z//Á
/¶°|ÌÀ¯ºÌÀe,¶¨«\¿ÉY]





¶¨«Ä¿Z]ÉZmÉÁÄ³]Y¬fY¶v»ZÌ{ZnËY//¶°

Âz»½Â¸]ZYÃ{Z¨fYZ]Ì¿Y¶¨«ÕÃÌ´f{ÉZmµ
|ÌÀ¯wYÂ\ZÀ»ÕÄf»Z],¿{Â»¶¨«Z]\ZÀf»Á

Z¯Ä «Ä^·½{Y{¹§¾Ë¼e
¶¼ ·YÂf{

Ä¯ÉÂ//Ä]|ÌÀ¯Ã{Z¨f//Y\//ZÀ»Z¯ Z//^·Y¦//·Y
|Z]Ã|¼m½MÉZÅ¾ÌfM

¾¸]ZYÃ{Z¨fYZ]¶¨«É¤»ÉZm½{ZÌ//¶°

ÁºÌÀeY§ÉZÌ¿Â³ÁÃ{Y{Y«¾¸]Z//ZÌ//{YÄ¤Ìe
|ÌÀ¯d]Zi

ماشینهای سیار و ثابت صنایع چوب
[ÂqËZÀd]ZiÁZÌÕZÅ¾ÌZ»

d·Â¯¶yY{{ÁÃ{¯[Zzf¿YY¹§Âz»ÕÄ//¤Ìe{
/¶°|ÌÀ¯º°v»Y¿M,Ã{Y{Y«ÃZ´f{



Ã{Z¨fY/¶°ª]Z»\ZÀ»ÊfZ¨u®Z»Y[
|ÌÀ¯

Ä¤ÌeÄ^ mY\ZÀ»ÕÄ¤Ìe[Zzf¿Y//¶°

bÁ|ÌÀ¯º°v»Y¿MÃ{Y{Y«d·Â¯¶yY{{YÄ¤Ìe/Å
/¶°|ÌËZ¼¿ºÌÀeYÄ¤ÌeZ¨eY


\ZÀ»ÖfZ¨u®Z»//¶°

cÂÄ]  mm{Z// ]YÄ][ÂqÄ «®//Ëk
/¶° |ÌÀ¯Ã{Z»MÃ|Ê³|À³

Ä¤ÌeZ¨eYºÌÀe//¶°

|ÌÀ¯º°v»Y¿MÁÄf]ÃÌ³Ä]YZ¯Ä «Á
§YZ¯Ä «,Ö«]/Öf//{§ÃZ´f{YÃ{Z¨f//YZ]
f//Ì]ÊËZ^ËÉY] |ÌÅ{¹Zn¿Y¥ZÆq{YZ¯¾ËY |//Ì¿]
ÁÃ{¯Ê//¯yYZ¯Ä// «ÄeÁ//YÊf¼//«|Ì¿YÂeÊ»
/¶°|ÌÅ{¹Zn¿Yy»ZeYÉZ¯§

Ã|Ê³|À³Z¯Ä «//¶°
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Ö«]/Êf{§ÃZ´f{Z]Ê]ÂqcZv¨Á[ÂqYÂ¿Y½{Y{¹§ºÅ{¿ZZ¯|uYÁ

Ö«]/Êf{§Z]Z¯Ä «ÕÄ^·½{Y{¹§//¶°
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ماشینهای سیار و ثابت صنایع چوب

[ÂqËZÀd]ZiÁZÌÕZÅ¾ÌZ»



Ê¿ZËZa½Â»M
|Ë^]¹Z¿Y§ÁYÃZ´f{YÂ¿Y/
|Ë^]¹Z¿Y§ÁYÃZ´f{¦¸fz»ÉZÅd¼«/
|ÌÅ{tÌÂeY§ÁYÉZÅÄ¤ÌeYÂ¿Y[Zzf¿YÕÃÂv¿/
|ÌÅ{tÌÂeY§ÁYÉZÅÄ¤ÌeYÂ¿Y{]Z¯/
|ÌÅ{sYÄ¤ÌeËÂ eÉÃÂv¿/
|ÌÅ{sYÄ¤Ìeª¼ºÌÀeÊ´¿Â´q/
|ÌÀ¯½ZÌ]Ö«]/Öf{§ÃZ´f{Z]Z¯¹Z´ÀÅYÉ{§dZ¨uÁÊÀ¼ËY{YÂ»/
.dY\ZÀ»Y]Y¹Y|¯,Ã|Zf¿Â»Z¯®Ë|À]daÕZm½{¯ÄÅYÁ{ÉY]/
Êf{§[

§ÁY¦·Y

ÉÌ»§¾ÌZ»{

{³ÃY¾ÌZ»k

|ÌÅ{tÌÂeYË¶°/

.dYÃ|Ã{Z¨fY§ÁYÊ^¿ZmÕÄ¸ÌÁ¹Y|¯Y,Ë¶°{/
ZÌ¿Â³[



¥Y³Âf¿Za¦·Y

½{ÄÅYÁ{ÉY]Ä¸ÌÁ{



Z³ak
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واحد كار هفدهم :توانايي كار با دستگاه فرز بيسكويتي

ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻓﺮﺯ ﺑﻴﺴﻜﻮﻳﺘﻲ
ﻭﺍﺣﺪ ﻛﺎﺭ ﻫﻔﺪﻫﻢ
فراگیر پس از آموزش این واحد کار ،قادر خواهد بود:
مشخصات دستگاه فرز بیسکویتي را بیان کند.
خصوصیات فرز بیسکویتي را بیان کند.
دستگاه فرز بیسکویتي را تنظیم و تیغهي آنرا تعویض کند.
با استفاده از دستگاه فرز بیسکویتي ،اتصال بیسکویتي را بسازد.
نکات ایمني ضمن انجام کار با دستگاه را رعایت کند.
ساعت آموزش

نظري عملي جمع
12 10
2
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ÊfËÂ°Ì]§ÃZ´f{Z]Z¯ÊËZ¿YÂeºÅ|¨ÅZ¯|uYÁ

½Â»MÌa

.|ÌÅ{tÌÂe.dYÉÁxÌ»YÃ{Z¨fY½ZÀr¼Å,Ê]ÂqÉZÅÃ{ÁM§|Ì·Âe{ZËM/
.ÕYÄ¸ÌÁÄqZ].{¯{ZnËYZÌ,[Âq¦¸fz»ÕZÅd¼«{½YÂeÖ»Ä¿Â´q/
.Ä¿Â´q.|ËYÃ{®ËZ]ÕZÅZÌ,[ÂqÃ{yÄfze53¿{½ÂÀ¯ZeZËM/
.{Y{¶]Á{µZeYZ]ÖeÁZ¨eÄq¦Ì¸«µZeY/
.|ËY{ÖËZÀM,|ÌÀÌ]Ö»Ë{Y¿M¶°Ä¯ÖfËÂ°Ì]§ÃZ´f{Z]ZËM/

ماشینهای سیار و ثابت صنایع چوب
[ÂqËZÀd]ZiÁZÌÕZÅ¾ÌZ»

ÖfËÂ°Ì]µZeYÁÖfËÂ°Ì]§ÃZ´f{//

Ä¿|]///
Ä¯d//Y½MÕÄf//ÂaÁÂeÂ»Áf°·Y¶»Z//,Ê¸YÕÄ¿|]
,dËY|ÅÕÄf{ |¿ÂÊ»YÂ½MÉÁÃZ´f{ÉZÅd¼«ËZ
¬¿,ÃZ´f//{dÌ^jeÁdËY|Å{ÁÃ{Â]Ê¿YÁ{d¯uÉYY{
d//Yd//{Z],d//{d//Y{Y§Y |À¯Ö»Z¨ËYYÖ//ZY
|¿Y{Ö»Ä´¿YÃZ´f//{ÕÄf//{,`qd//{Z]ÁÄf§³YÄ¿|]
/¶°

dËY|ÅÕÄf{//¶°



Ê]ÂqÉZ//ÅµZeY¾ËelËYYÊ//°Ë,ÊfËÂ°//Ì]µZ//eY
 dYY{Ây]Ì¿Ê]Ây¹Z°vfYÁc|«YÄ¯dYÉÁ»Y
Ä¿Z]Áº¯4 ZËÄ//¸r¸q¹{ÉZÅµZeY|À¿Z»,µZeY¾ËY¹Z°vf//Y
¾ËY dYeº°v»ZÌ]Ê]ÂqxÌ»¶]Á{µZeYYÊ·ÁdÌ¿
ÉZ//dÀÌ]Z¯|À¿Z»ÉYÄv¨ÉZÅZ¯ÉY]f//Ì],µZeYÂ¿
ZÌ//],½MdyZ//{d·ÂÆ//¶Ì·{Ä]ÁÄf//Y{{]Z¯Ê]Âq
 dYÄf§³Y«Ê]ÂqÉZÅZdÀÌ]Z¯Á½Y³{Á{ÄmÂe{Â»
¦Ì¸«Ä¯ÉÂÄ]-d//YÃ{ZZÌ],µZeY¶°//Á½Z¼fyZ//
Ä «Á{¾Ì]Ê¬¼ZÌÁ{¶yY{,ÊfËÂ°//Ì]µZeYÉY|mÄ¿Z]
{ÂmÁÄ]YÊ¨z»Ê·ZeY,\qYÃ{Z¨f//YZ]ÁÄf§³Y«Z¯
{³ÉZÅÄ¤ÌeZ]Ê«]ÊÅZ´f{ÊfËÂ°Ì]§ÃZ´f//{ {ÁMÊ»
ÃZ´f{®Ë,/¶°// {Y{YZËYÁºÌÀedÌ¸]Z«Ä¯d//Y
YÖfËÂ°Ì]cÓZeYYÕYÄ¿Â¼¿/¶°//Á,ÖfËÂ°Ì]§
 |Å{Ö»½Z¿

ZÌ¿Â³///
dÌ¸]Z«Äm{Á,¨ÉÄËÁYÄ//{ÃZ´f{ÉZÌ¿Â³
¿{Â»ÉZËYÁ{,Ã|ÀÀ¯º°v»pÌaÕÄ¸ÌÁÄ]ÁÄf//Y{ºÌÀe
/¶°{ÂÊ»d]Zi
ÊfËÂ°Ì]ÕÄ¿Z]Õ{Y| eÃY¼ÅÄ],ÊfËÂ°Ì]§ÃZ´f{//¶°

ÖfËÂ°Ì]§ÃZ´f{®ËÕZÌ¿Â³//¶°

ZÌª¼ºÌÀepÌa///
{µZeY¦Ì¸«ÉZÀÆaZ]\ZÀf»ZÌÉZÀÆa,pÌa¾ËYºÌÀeZ]
ZeYZÅZÌª¼,dYºÌÀe¶]Z«Á,¨ÉZÅÃZ¼//
/¶°{Â]|ÅYÂyÌ¤f»f»Ê¸Ì»


Ä]ÖfËÂ°Ì]µZeY//¶°

ÊfËÂ°Ì]§¾ÌZ»¦¸fz»ÉZÅz]//
dYËY«Ä],ÃZ´f{¾ËYÕ{]Z¯ÁÖ¸YÕZÅd¼«
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ÊfËÂ°Ì]§ÃZ´f{Z]Z¯ÊËZ¿YÂeºÅ|¨ÅZ¯|uYÁ

¶ÁÁ«|Ì¸¯///
Â¿¾ÌÀr¼ÅÁÃZ´f//{ÕÅZ¶°//ZyÄ],|//Ì¸¯¾ËY
Ö«]/Öf{ÕZÅÃZ´f{ËZ//|Ì¸¯Z],|Å{Ö»¹Zn¿YÄ¯ÕZ¯
¾//ÁYa,/¶°//|Ì¸¯¾ËY«YÁ{ d//YcÁZ¨f»
|¿Z]½ZËZaÄ]YZ¯]Z¯Ze|¿Z»Ö»d]Zi{ÂyÕZm{,½|//
|À¯«Y¿M0Y{|n»{ÂyÁ
ZÌª¼ºÌÀepÌa//¶°

Ä¤Ìe///

ÖfËÂ°Ì]§ÃZ´f{¶ÁÁ«|Ì¸¯//¶°

ZÌ¿Â³ÕÃ|ÀÀ¯º°v»ÁÃ|ÀÀ¯ºÌÀeÉZÅ¹ÅYÉZÅpÌa///
{YZÌ¿Â³,ÃZ´f//{ºÌÀe¹Z´//ÀÅ{ZÅ¹ÅYÁZÅpÌa¾//ËY
/¶°{Y{Ö»ÃZ´¿d]ZiÁºÌÀe¦¸fz»ÉZËYÁ

ZÌÁÃ{Â]ÄZ¼·YÉZÅÄ¿Y|¿{Z]{³ÃYÂ¿Y,ÃZ´f{ÉÄ¤Ìe
dYY]Y{ÓÂ§Y,Ä¤ÌeÀm |À¯Ê»{ZnËYYÊfËÂ°Ì]µZeY
|ËMÊ»{yqÄ]ÂeÂ»Áf°·YÉÁÌ¿Z]Á
µZ¬f¿Y |//ËMÖ»{d¯uÄ//]ÂeÂ»//Âe,Ä¤ÌeÄ/mÂe
ÕÄ//YÁ®Ë,Ä¤ÌeÁÂ//eÂ»¾//Ì]ÁÃ{Â^¿ºÌ¬f//»,d//¯u
{Y{{ÂmÁÕYÃ|¿{wq

Äv¨///
Ä]ÃZ´f{½{Y{Z§Z]ÁÄf§³Y«ÃZ´f//{Ë{,Äv¨
ÁÃ|»M½ÁÌ]Äv¨Á¥Z°Y,½ZyqÕÄ¤Ìe,Â¸md¼
/¶°|À¯Ê»{ZnËYYZÌ

/¶°

µZÂakÁyÉYn»///
 |¿Æn»ºf//Ì¾ËYÄ],ÖfËÂ°//Ì]§ÕZÅÃZ´f//{\¸£Y
Ã|Y|mÕZÅÃYZy,dYZ¯¹Zn¿YµZu{ÃZ´f//{Öf«Á
{ÂÖ»Á{ZÌ]Ìv»Y,Yn»¾ËYªËY,Z¯Ä «Y
/¶°

½ZyqÄ¤Ìe//¶°

³Y,¶Ì·{¾//Ì¼ÅÄ]ÁÄf//Y{YZ¨u¬¿,Äv¨Ä/mÂe
|Ë|ÆeY//]Z¯Õy,{Â//¾//Á{YMd·Zu{ÃZ´f//{
{¯|ÅYÂz¿

ماشینهای سیار و ثابت صنایع چوب
[ÂqËZÀd]ZiÁZÌÕZÅ¾ÌZ»



/¶°
ZÌ¿Â³¨ÕÄËÁYZ]-Ä]µZeY//¶°

ZÌ¿Â³ÕÄm{ÕÄËÁYZ]-Ä¼WZ«ÕÄËÁYdveµZeY//¶°

½MYÂ¿YÁÊfËÂ°Ì]ÕÄ¿Z]//
Ã{yY,|//À§Á »Ì¿ÊfËÂ°//Ì]¦Ì¸«Ä]Ä//¯ZÅÄ¿Z]¾//ËY
Y|À¿Z»Ê]Âqdz//ÉZÅÄ¿Â³ZËÁÃ|Ã{//§ÉZÅ[Âq
ZÆ¿MsÂÁÃ{Â]ÊÌ]ZÆ¿MÊ»Â¼¶°// |¿Â//Ê»ÄfyZ//
,fÆ]Ö·ZeYÕY]ÁfÌ] Z¼et{ZnËYÁ½|Ì³{ÉY]
|À¿Z»ÊfËÂ°//Ì]ÕÄ¿Z]{°¸¼ /¶°//d//YY{kM
|Z]Ö»¦Ì¸«

ÕÄm{ÕÄËÁYZ]-Äm{ÕÄËÁYdveµZeY//¶°
ZÌ¿Â³

YÁÁpÌa½|º°v»ÁZÌ¿Â³¾fY{]Ya,Ä¤ÌeÄmÂe
{{³Ê»\¿ÃZ´f{ÉÁ,Âz»

ÊfËÂ°Ì]µZeYdyZµÂY//
,ªÌ«{ÖfËÂ°Ì]µZeY®ËdyZÕY],ËµÂYdËZ
dYÖ»Y·Y
0 »Z¯ÁZÌ¿Â³Ô
0 ^«|ËZ]Z¯cZ «sÂ/
 |ÀZ]Ã|¥ZÔ
{ÂÄf]Z¯Ì»Ä],Êf{pÌaÕÄ¸ÌÁÄ]|ËZ]Ä «/
{Y{Y«¿{Â»ÕÄËÁY{ÁÃ{¯ºÌÀeYÃZ´f{|ËZ]/
|ËZ]µZ//eY¶v»,Ê//·Â¼ »ÉZ//Ì¿Â³®ËYÃ{Z¨f//YZ//]/
Ê·Ây®Ë½|Ì¯,Ê¯yd·Zu¾ËfÆ] {ÂÊ¯y

Ö]ÂqdËÂ°Ì]//¶°

ZÌ//{½M´Ë{ºÌ¿Á,ZÌ//®Ë{Ä¿Z]YÊ¼Ì¿
sÂÁZÅZÌ¾Ì]\q½{Z]Ä¯,{Ì³Ö»Y«¹Á{ÕÄ «
ÉZÅ²ÀeZËÊf//{pÌaYÂ¿YZ]Ä «Á{½{//¯º°v»Á,Ä//¿Z]
{ÂÊ»{ZnËYÊ¼°v»µZeY,Êf{

cÓZeYYÂ¿Y{ZnËYÕY]ÃZ´f{ºÌÀe//
Ä «Á{//Ä]//µZeYÂz»,ZÌ¿Â³¨ÕÄ//ËÁY
¶°Äm{ÕÄËÁY-d//YÊ¬§YsÂ{/¶°
ÁÄ¼WZ«ÕÄËÁYd//veÕÄ «Á{µZ//eYÄ]Z//fyY/
µZeYÕY]/¶°Äm{ÕÄËÁYÁ-{Y{ºÅÄ]{Â¼
{Y{{]Z¯ÊZ§ÕÄ «Á{
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ÊfËÂ°Ì]§ÃZ´f{Z]Z¯ÊËZ¿YÂeºÅ|¨ÅZ¯|uYÁ

{Âd]ZiÃÌ³Z]|ËZ]ÄÌ¼Å,Z¯Ä «ÄmÂe
d¯uYÁÄfY{Ä´¿]¥Z°{Y|f»Y{|ËZ]YÃZ´f{/
|ËÁ[ZÀfmY¥YYÄ]½M½{Y{
|Ì¯\¬Ä]YÃZ´f{|ËZ^¿,½{¯Â»ZyY¶^«/

µZeY¾f§³Y«¶v»{É{Â¼y®Ë½|Ì//¯b//Á
/¶°dY
ÖfËÂ°Ì]µZeY®Ë|ËZ],f»Öf¿Z//ÅÕYYÄ]Ä/mÂe
{¯{ZnËYZ¯Ä «ÕÁ

º°v»ÁºÌÀeÉZÅpÌa,Ä¤ÌepÌa,ÃZ´f{YÃ{Z¨fYY¶^«/
µfÀ¯½{Â]d¨Zv·Y|ËZ],ZÅd¼«ËZ//ÁZÌ¿Â³ÕÃ|ÀÀ¯
|¿Â

¶v»{bÁ{¯ºÌeÖ·Ây®Ë|ËZ]Y|f]Y//ÉZÅ¶°
|Ì¯Õ{Â¼y®Ë,Ä¿Z]ÅY«

ºÌÀe¶^«Y½MÕÄËÁYÄ¯,YÃZ´f//{ÕZÌ¿Â³ÕÄ^·|//ËZ]/
Z]Á{Â¼¿¾ÁYÃZ´f//{,dY~³Z¯t//],dYÃ|//
{Y{¹Zn¿YY½{ZÌ¶¼,Â¸mÄ]Á½M½{Y{Z§
ZÌ//ÕZÀÆaÁª¼Z]\//ZÀf»|ËZ]YÖfËÂ°//Ì]ÕÄ//¿Z]/
{¯[Zzf¿Y
|ËZ]ÖfËÂ°//Ì]ÕÄ//¿Z]ÁZÅZÌ//,Â»º¸«YÃ{Z¨f//YZ//]/
|¿ÂÕZ¯\q
cZ «Á|Ì]Â¯ZÌÁ{¾Ì]YÖfËÂ°Ì]ÕÄ¿Z]|ËZ]½ÂÀ¯Y/
{¯º°v»Á|¿Z^q´Ë|°ËÄ],Öf{pÌaÕÄ¸ÌÁÄ]Y

ÃZ´f{Z]Z¯¾¼ÊÀ¼ËYcZ°¿dËZ//
0 »Z¯|ËZ],Ã{Z¨fY¹Z´ÀÅ{ÃZ´f{ÕÄ¤Ìe/
|Z]ÌeÔ
ÃZ´f{µZÂakÁyÉYn»Ä]|ËZ],Ã|À°»ÃZ´f{ÕÄ·Â·/
{Â¶Á
´Ë{d{Z]ÁÄf§³YÃZ´f{ÕÄ¿|],d//{®ËZ]|ËZ]/
Z¯Ä «¾fY{Ä´¿ÉY]¦·Zz»d{Y|ËZ^¿³ÅÁ-YÄf{
 {¯Ã{Z¨fY

ماشینهای سیار و ثابت صنایع چوب
[ÂqËZÀd]ZiÁZÌÕZÅ¾ÌZ»



Ê¿ZËZa½Â»M

.{ÂÊ»Ã{Z¨fYÊËZÅÄ¤ÌeÂ¿ÄqY,ÊfËÂ°Ì]§ÃZ´f{{/
|ÌÅ{tÌÂeYÊfËÂ°Ì]§ÃZ´f{¦¸fz»ÉZÅd¼«/
.|ÀÀ¯Ê»ºÌÀeÄ¿Â´qYÊfËÂ°Ì]§ÃZ´f{/
.|ÌËÂÀ]YÊfËÂ°Ì]µZeYdyZÕÃÂv¿/
|ÌËÂÀ]YÊfËÂ°Ì]§ÃZ´f{Z]Z¯¾¼ÊÀ¼ËYcZ°¿Y{Â»Á{/
.dyZÊfËÂ°Ì]§¾ÌZ»YÌ£Ä]É³{Á{ÉZÅÃZ´f{ÁY]YËZZ]½YÂeÊ»YÊfËÂ°Ì]µZeYZËM/
.dY[ÂqÊfËÂ°Ì]ÕÄ¿Z]dyZ{Ã{Z¨fY{Â»ÉÃ{Z»ZÆÀeZËM/
.{¯{ZnËY½YÂeÊ»YÊfËÂ°Ì]µZeY{||Àq,f»Ê¸Ì»µÂ{/
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الگوهاي ساده و
توانايي ساخت
واحد كار
كاربردوآنكاربرد آن
الگوهاي ساده
توانايي ساخت
هجدهم:هجدهم:
واحد کار

ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺳﺎﺧﺖ ﺍﻟﮕﻮﻫﺎﻱ ﺳﺎﺩﻩ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺁﻥ
ﻭﺍﺣﺪ ﻛﺎﺭ ﻫﺠﺪﻫﻢ

فراگیر پس از آموزش این واحد کار ،قادر خواهد بود:
لزوم تهیهی الگو براي کارهاي ساده را شرح دهد.
اصول ساخت انواع الگو براي کارهاي ساده را شرح دهد.
اصول طراحي و ترسیم الگو روي سهالیي ،فیبر و سایر صفحات مناسب را بیان کند.
انتقال الگو روي سهالیي ،فیبر و سایر صفحات مناسب را شرح دهد.
الگوي انواع پایههاي ساده را طراحي کند.
الگوي انواع پایههاي ساده را روي کاغذ ترسیم کند.
ابعاد الگوي ترسیم شده روي کاغذ را تغییر دهد.
الگوي تهیه شده را روي چوب یا قطعه کار منتقل کند.
مفهوم الگو یا شابلون و کاربرد آنرا بیان کند.
ساعت آموزش

نظري عملي جمع
8
6
2
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½M{]Z¯ÁÃ{ZÉZÅÂ´·YdyZÊËZ¿YÂeºÅ|nÅZ¯|uYÁ

½Â»MÌa

|ÌÅ{tÌÂeÊ³|¿{½Z»dÌ¼ÅYÁYÕÃZ]{/
5
|Ì¿]µZj».|ËYÃ{¯ÉËÄ»Z¿],¾Ì »Z¯®Ë¹Zn¿Y½5 Z»ÅZ¯ÉY]µZuÄ]ZeZËM/
.|ÌÀ¯Ê»{ZÆÀÌaYÊËZÅÁÄq,ºÌÅ{ÅZ¯dZÄ]dZYYZ¯®Ë¹Zn¿Y½Z»ºÌÅYÂz]Är¿ZÀq/
.{ÂÊ»µÂv»dÌ¨Ì¯ËY§Y\mÂ»,ÃÁa®Ë¹Zn¿Y½Z»½{¯Ê¿ÓÂÄÌ¼ÅZËM/
.|Z]Ê»É{YÂ»Äq¶»Z,ÃÁa®Ë¹Zn¿Y½Z»½|Ê¿ÓÂYÊZ¿ÉZÅ½ZË¾ËeºÆ»,Z¼¿Ä]/
5 Ä»Z¿]ÂÂ»Är¿ZÀq/
.|¿ÂÊ»Ê¬¸edÌ¼ÅYZ]ÊeZ°¿Äq,|Z]½Z»ÅZ¯,Ê]ÂqcZÂÀ»|Ì·ÂeÉË
.Yq.Ê¼¸cZÔYZËdYeºÆ»Ä]ne¬¿,[Â£»Ê]ÂqcÓÂv»|Ì·Âe{/
.|¿ÂÊ»ÄÁ|Ì·ÂeÉÂÀ»ÄqÄ] ÁÄ·Z¬¿,½Â¸]Z,ZÌ¿Â³YÂ¿Y|À¿Z»ÊËZÅY]Y/
.|Z]iR»,ÃZeÂ¯½Z»{dÌ¨Ì¯Z]µ5 Âv»|Ì·Âe{Ä¯|ÌÀ¯Ê§ »ÉYÄ¸ÌÁZËÁ/

ماشینهای سیار و ثابت صنایع چوب
[ÂqËZÀd]ZiÁZÌÕZÅ¾ÌZ»



½M{]Z¯ÁÂ´·Y¹ÂÆ¨»Z]ÊËZÀM//
É{ZË{Y| edyZ,¥|ÅÄr¿ZÀq,ÊuYZ¯½ZËZaY| ]
cÂÄ]YZ¯ÕÄ¬¿|ËZ],|Z]/¶°¿{Â»Z¯Y
¹Y|«YÄ¿Z³Y|mÂ//Ä],Ä «ÅÉY]ÁºÌ//eYn»ÉZ//ÅÄ «
,ZÅÄ «|Ì·Âe{d//«{{ZnËY]ÃÁÔZe{Â//¼¿Â´·YdyZ//Ä]
,{Y{ZÆ¿MÉ{Zf«Y|Ì·Âe{ÊËÓZ]dÌ¼ÅYÄ¯Ì¿¶¼d//
ÁÄ «Ê «YÁÕÃY|¿YÄ]|ËZ]YÂ´·Y /¶°|]ZËËY§Y
{¯ÄÌÆeZ¿É¸§©ÁÁÊËÓ|ÀqÄfze,^Ì§|À¿Z»É{YÂ»Y
/¶°
¦¸fz»{YÂ»YÃ|Ã{Z»MÉÂ´·YÄ¿Â¼¿|Àq//¶°

ÉY]Ê·|»Ä¯ Z//ËÁ^Ì§,YÂ¬»YÃ|//ÄfyZ//ÕÄv¨Ä]
½Â¸]ZZËÂ´·Y,|//Z]Ê»¿{Â»cZz//»ZËÄ «dyZ//
Z]Ã{Z//cZ «ÉÂ´·YY,Z//ÅÂ´·YÕÃ{Á|//v» {Â//Ê»Äf¨³
dÌ^jeZe,Ä]Z»ÕZÅ¶°//ËZZËÁÃËY{,h¸j»Ê|ÀÅ¶°//
Z¯Ä]Ê·|ÀÕÄËZaÉZ¯§|À¿Z»ÊËZÅZ¯ÉY]Ä¯ÊËZÅÃ|ÀÀ¯
{{³Ê»¶»ZY|¿ÁÊ»
ZË®Ë{Ä¯/¶°Y{ Â«cZ «ÉY]fÌ],Â´·Y
ÉZÌ¿,Ã{ZcZ «YË-{ÂÊ»ÄfyZ|ÀfÅºyÉYY{| 4 ]Á{
dYºÆ»ZÆ¿M{Z ]YZÆÀeÁÄfY|¿Â´·YÄ]

/¶°

Ê·|À¶»Z¯ÕÄ¿|]//¶°

Ê·|ÀÕÃ|Y|mÉZÅÄ «//¶°
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ماشینهای سیار و ثابت صنایع چوب
[ÂqËZÀd]ZiÁZÌÕZÅ¾ÌZ»



~£Z¯ |Ì¯Ê·ÁY¥Z¨//~£Z¯ÉZÅÄ¿ZyZÆqÕÃY|¿Y]Y]Á{
b//,{Y{Y«¹Á{ÕÄ¿ZyZÆq~£Z¯ÉÁ|ËZ]Ì¿YÊ§Z¨//
Ã|Ë{ZÅÄ¿ZyZÆq{¶//YËÂeYÄ//¯Är¿MÄ]ÄmÂeZ]|//ËZ]
Ä«ÁÉZÅÄ¿ZyZÆq¾f§³¿{Z]Á¹Á{~£Z¯ÉÁ,{Â//Ö»
¾ËY{,|Z]e¾ÆaZËeY{|ËZ]ËÂe³Y {¯ÊuY¾ËË
ÉZÅÄ¿ZyZÆqY|ËZ],¶°//]»ÉZÅÄ¿ZyZÆqÉZmÄ]cÂ
/Á/ÕZÅ¶°{Â¼¿Ã{Z¨fY¶°¶Ìf»
[ÂqÉÁ¥Z ¿Y¶]Z«ÊÀvÀ»Z]Z¯ÕÃÂv¿//¶°

[ÂqÉÁ½MµZ¬f¿YÁÂ´·YºÌeµÂY//
|ËZ],|Z]Ã|¿ºÌ//eÊ «YÁ ZÌ¬»{sÄr¿ZÀq
b//Á¶Ë|^e¿{Â»ÕÃY|¿YÄ]ËÉZÅÁYÊ°ËÄ]Y¿M
ÉÂ´·Y½YÂÀÄ]½MY½YÂ//f]Ze{¯¶¬fÀ» ZËÊËÓÄ//ÄfzeÄ]
/¶°{Â¼¿Ã{Z¨fYZÅÄ «|Ì·Âe{Ê¸Y
ÊËZ¼¿±]Y¶^«ÄÌ·ÁY¶°//¶°

Ö «YÁÌ£ÕÃY|¿Y{Á,d{Z]ÄÌ·ÁYÊuY//¶°

ËÁZe½{¯±]ÉZÅÁ///
,Ä»Y{Y{Ä¯ÕYÃ|¼ÁY,ËÁZe½{¯±]ÕY]
{ÂÖ»Ã{Z¨fY,dYÃ|Ã{Y{s
ÊËZ¼¿±]Y| ]Ê¸^«¶°//¶°

Y Ã{Z¨fY Z] Ên¿ ½{¯ Ä¿ZyZÆq Á ¦·Y
Á ±] ,ÃYÂz·{ ÕÃY|¿Y Ä] Y ËÂe ½YÂeÊ» ,Á ¾ËY
ÌÌ¤e½M{,Ì¿ÊÁµÂ¿YÊfuZË-{¯®qÂ¯
cÂÄ]YÊ§Z¨~£Z¯|ËZ],Z¯¾ËYÉY] |ËÁM{ÂmÁÄ]
½M cZÌËm Á e±] ËÂe Äq Å  {ÁM { Ä¿ZyZÆq
d§³ e±] Y Ä¿ZyZÆq ÕÃY|¿Y ½YÂeÊ» ,|Z] f¼¯
 /Á/ÉZÅ¶°

Éf»Ê¸Ì»ÉZÅ]»Z],Ö¸Y¶°É|À]µÁ|m//¶°

³Y {ÁM{Ä¿ZyZÆqcÂ//Ä]|ËZ]Ì¿YÉ´Ë{~//£Z¯
|ËZ]Y¹Á{~£Z¯ÉZÅÄ¿ZyZÆq,{Â±]]Y]Á{ËÂe|ËZ]

262

واحد کار هجدهم :توانايي ساخت الگوهاي ساده و كاربرد آن

263

ماشینهای سیار و ثابت صنایع چوب
[ÂqËZÀd]ZiÁZÌÕZÅ¾ÌZ»



¶¼ ·YÂf{

YÃ{Z¨f//YZ]Á,\¿Ê//¯Ä¬¿Ì»ÉÁY~£Z¯¦//·Y
ºÌeÊ Ì^ ZÌ¬»Z]0ZvÌmeYÄËZaÕÄ¬¿,ÊuY¶ËZÁ
Ä]Z¼//¸//e,stÌvºÌ//eÉY]¶»Z¾ËeºÆ» |ÌÀ¯
µ|»ªÌ«{ÉZ//ÅÃY|¿Y¾f//Y{ZÌfyY{Ì¿ÁÊ//¯Ä¬¿µÂY
/¶°dY¿{Â»

Âf¯ÁaÂW|ËÁZ]Â´·YÕÄÌÆe//¶°

ÃZ´f//{Y,®qÂ¯ÉZÅs½{¯±//]ÉY]Ä/mÂe
{¯Ã{Z¨fY½YÂeÊ»Ì¿Êb¯Âf§

ÖÅZ³Z¯cZÌ¸¼
ÄËZaÊuYÕÃÂv¿//¶°

Ê·|ÀÊfa|Ì«ÁÄËZaÉZÅÂ´·YdyZ¾Ë¼e
ZÌ¿{Â»ÕZÅY]YÁ¶ËZÁ

 |ÌÀ¯ÊuYYÊ·|ÀÊfa|Ì«,ÄËZas½ZËZaY| ][
ÄÌÆeÂ´·YÁ{½MÉY//],Êf//aÉZÀv¿YÄ]ÄmÂeZ]Ä¯d//Y¹Ó
|ÌÀ¯d«{/¶°Ä] {Â

,ÊuYdÆmÊ¯Ä¬¿Ì»¥ZÕÄËÁZ]Z¯Ì»/
,|Ì¨±]~£Z¯/
,¾¯ZaÁ{Y|»¶»ZËve¶ËZÁ/
,Ì·Â¯Áf»|À¿Z»ÉÌ³ÃY|¿Y¶ËZÁ/
,½Â¸]ZYÂ¿Y,ZÌ¿Â³|À¿Z»Ö¯yÁÉÌ³ÃY|¿Y¶ËZÁ/
,Z³aÁÄ·ÂfÌa
,É~£Z¯ÉÂ´·Y]ÉY]ÊrÌ«/
,\ZÀ»Êf{ÕÃY/

Ê·|ÀÊfa|Ì«ÊuY//¶°

,Ê°qÊ«]/Êf{ÕÃY/
,¦¸fz»YÂ¿YYZ[Âq/
,Â´·YdyY{aÉY]¹¿ÕÃ{Z^À/

Z]Ys,½MÊf//{Y½ZÀÌ¼YÁÊuY½ZËZaY|// ]k
Êb¯ÉY]|Ì¿Z^r]ÊËÓÄÉÁÉÂ§\//qZ]ÁÃ|Ë]ÊrÌ«
Ã{Z¨f//Y½YÂeÊ»Ì¿¾4]Z¯~£Z¯Y,ÊËÓÄ//ÉÁs½{¯
,ÊËÂÅMºÉZÅÄËZaÉZÀv¿Y½ÂqÄ¯|Ì//Z]Äf//Y{ÄmÂe {¯
{¯ÄÌÆeÂ´·YÁ{|ËZ]½MÉY],|Z]Ê¼¿ÉÁZ»¥Á{Y

,ÊËZ¼À³]dÆmÉ´Ë{ÃZ´f{ÅZËÁ,¥Y³Âf¿Za/

ÃYZ],ÊËÓÄ//ÄfzeÉÁZ//Ås½{//¯Êb¯Y|// ]{
]Ä]d^//¿,ÊÀ¼ËYcZ°¿ÁµÂYdËZ¾¼Á,//4]{Â¼

Z¯ Z^·/

,Ê¸YÉÂ´·YÉZÅÄ^·dyY{aÉY]ÄÌ·/
,ZÌ¿cÂ{ÄÌ·ÁYs/
Á,Â´·Y]ÉY]ÖrÌ«/
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½M{]Z¯ÁÃ{ZÉZÅÂ´·YdyZÊËZ¿YÂeºÅ|nÅZ¯|uYÁ

Â´·Y,]Y| ]d//Y¹Ó |ÌÀ¯¹Y|«YÂ´·YÕÄÌÆedÆmÄfze
d¬]Z»Á½M½|®qÂ¯YÉÌ³Â¸mÉY] |ÌÀ¯dyY{aY
ÉÁ,{Y|»yÄ¯|Ì¿]]ÉÂYÂ´·Y,Ê «YÁÉZÅÃY|¿YZ]
 ¶° |¿Z¼]Ê«Z]Â´·Y

/¶°

Ì¿ÊZyd//Ì¼ÅYYÄ¯,Z//ÅÂ´·YÉY{Ä´¿Á//¨uÕY//]
|ÌÀ¯ÄmÂeËÉZÅÄf°¿Ä],|¿Y{Ây]
Ä»|ZÆ¿MZe{¯ZÌfuY|ËZ],ZÅÂ´·YYÃ{Z¨f//Y¹Z´ÀÅ

|ÀÀÌ^¿

YË-|¿Â//¿Ê³|ËaZq{,Â´·YÉZÅÄ^·{¯d«{|ËZ]
 ||ÅYÂy¶°»Ê¸YZ¯Ä «Ä]ÂyµZ¬f¿Y
| ]ÁÃ{¯ÉY~³ÃZ¼YZ¯Ê¸Yµ|»ÉZÅÂ´·Y|ËZ]
{Â¼¿ÉY{Ä´¿\ZÀ»¶v»®Ë{YZÆ¿MÕÄ¼Å,Z¯½ZËZaY

Â´·YsÄ]ÄmÂeZ]ÊËÓÄÄfze]//¶°

¾f§¾Ì]YÕY],Ã{Â//y]ÉZÅÂ´·Y½|//Ã{Z»MZ]/Å
Á¹¿½ZÅÂZ],Â´·YÕÄ^·½|//¥ZÁÃYÄ¤ÌeYÊ//Z¿ZiM
/¶°|ÌÀ¯dyY{aYZÅÂ´·YÃ{Z^À

]Ì»½{¯dyY{aÕÃÂv¿//¶°

ÉZÅÂ´·Y//´Ë{Á©Â//§ÉZÅÂ´·Y¾f//Y{Z//ÌfyY{Z//]Á
Ä]{Â]|ÌÅYÂy{Z//«Z¼//,Ê·|ÀÉZÅd¼//«ËZ//Ä]Â]»
|ÌÀ¯¶¼Ê·|ÀdyZÄ]d^¿,ÓZ]¶¼d//Ád·ÂÆ
/¶°

ماشینهای سیار و ثابت صنایع چوب
[ÂqËZÀd]ZiÁZÌÕZÅ¾ÌZ»



Ê¿ZËZa½Â»M

|ÌÅ{tÌÂe|Ì¨»Áfz»,YÊuYdÌ¼ÅY/
.{Y{É{]Z¯ÄqÁdÌqÂ´·Y/
|Ë^]¹Z¿YÂ´·YÊuYÉY]¹ÓY]YÁ{YÂ»/
.Yq.dyZÊ¸YÊ «YÁÌ£ÉZÅÃY|¿Y{YÂ´·Y½YÂeÊ»ZËM/
.{Y{ÊËZËY»ÄqÃZ³Z¯{Ã{ZÉZÅÂ´·YYÃ{Z¨fY/
.ºÌÀ¯Ê»Ã{Z¨fYÊ¸ËZÁÄqY,µÂ¼ »Ì£ÉZÅÂ´·YËdyZÉY]/
.|¿Y{{]Z¯½Z¼¸^»ÁÊ·|ÀdyZ{fÌ]ZÅÂ´·YYq/
|Ë^]¹Z¿ZÅsZÅËÂe½{¯®qÂ¯ZË±]ÉY]ÁZÆq/
|ÌÀ¯tËeY¿MÁ|Ë^]¹Z¿YZÅsÊËZ¼À³]Á¾ËfÆ]/
|ÌËÂÀ]YÊËÓÄÄfzeÉÁsµZ¬f¿YÕÃÂv¿/
.ºÌ¿]]e±]Ê¸YÕÃY|¿YYYÂ´·Y|ËZ]Yq/
.{Y{ÊeÁÄqÂ´·Y½{¯dyY{a/
.ºÌÅ{¹Zn¿YZÅÂ´·YÉY{Ä´¿Á¨uÉY]|ËZ]YÊeZ»Y|«YÄqÄ¯|ÌÅ{tÌÂe/
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برقی
دستی ـ
دريل
وسيله
چوبیو وفلزی
قطعاتچوبی
كاريقطعات
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نوزدهم :توانايي
برقی
دستی ـ
دریل
وسیلیهی
بهبه
فلزی
توانايي سورا
كار نوزدهم:
واحدکار
واحد

ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺳﻮﺭﺍﺥﻛﺎﺭﻱ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﭼﻮﺑﻲ ﻭ
ﻓﻠﺰﻱ ﺑﻪﻭﺳﻴﻠﻪﻯ ﺩﺭﻳﻞ ﺩﺳﺘﻰ ـ ﺑﺮﻗﻲ
ﻭﺍﺣﺪ ﻛﺎﺭ ﻧﻮزﺩﻫﻢ
فراگیر پس از آموزش این واحد کار ،قادر خواهد بود:
مفهوم سوراخکاري را بیان کند.
ساختمان و اجزاي دریل دستي � برقي را شرح دهد.
ساختمان و اجزاي دریل دستی � برقي پایهدار را شرح دهد.
قسمتهاي مختلف دریل پایهدار را معرفي کند.
انواع متهی چوب ،فلز و الماسه را معرفي کند.
اصول موارد ایمني ضمن سوراخکاري را رعایت کند.
اصول سنبهنشان زدن را شرح دهد.

ساعت آموزش

نظري عملي جمع
30
24
6
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Ö«]/Öf{¶Ë{ÕÄ¸ÌÁÄ]Õ¸§ÁÖ]ÂqcZ «ÉZ¯wYÂÊËZ¿YÂeºÅ{Â¿Z¯|uYÁ

½Â»MÌa
.dYÊ¸¯\Ì®ËÊ¿ÓÂc|»ÉY],[Âq{xÌ»µZeYYq,Z¼¿Ä]/
.Yq.d¿Y{xÌ»ÉY]Ê^ZÀ»¾Ë´ËZmYpÌa½YÂeÊ»ZËM/
.{¯wYÂ\ZÀ»ÕÄf»Z]Y¿M¶v»|ËZ]Y|f]Y,pÌaµZeYÉY]Yq/
.dÌq½Z¿Ä^À{]Z¯/
.|ÌZÀÊ»Äf»Â¿|Àq/
.|Z]Y{ÄËZaÊ«]¶Ë{ÁÊ«]/Êf{¶Ë{¾Ì]|¿YÂeÖ»Ö§ÔfyYÄq,Z¼¿Ä]/

ماشینهای سیار و ثابت صنایع چوب
[ÂqËZÀd]ZiÁZÌÕZÅ¾ÌZ»

´Ë|°ËÄ]Äv¨Á{½{Y{µZeY¶v»,{Ä]ÃYwYÂ-ºÌfÅ
pÌaÖrÌaÂ¿YµZeYÄ¯Ê «YÂ»{Y{Ä¸awYÂÁ-|Z]Ê»
{ÁÖ»Z¯Ä],dY[ÂqÂz»

½MYÂ¿YÁ¶Ë{//
½Z°»Y,ZÆ¿MZ]Ä¯|Àf//ÅÖËZÅÃZ´f//{ZË¶ËZ//Á,ZÅ¶Ë{
{ÂÖ»ºÅY§,ZÅÄf»YÂ¿YZ]ÕZ¯wYÂ

½M{]Z¯ÁÊ¿Âf¶Ë{Y{ÄËZaÊ«]¶Ë{///



ÉZ¯wYÂ//
{cÓM©YË\¿ÁZÅd//]Á|À]cZ»Á¸»YÊ°Ë,p//Ìa
cÓM©YË|Ì·ÂeÁd Àd§ÌaZ]ÃÁ»Y d//Y[ÂqËZÀ
ÉZÅpÌa|À»ZÌ¿¹Y|//¯ÅÄ//¯ÃÌ£ÁdÌ·YcÓZ//eYÁÂ//Àf»
dyZÀZ]Ä¯dYÃ|¹ÓÖÀ§{Y§YÕÄ¼Å],|ÀfÅÖ¨¸fz»
ÉÌ³Z¯Ä]ÂÀ»Ä],ÉZ¯wYÂ¶ËZ//ÁÁpÌaYÂ¿YY¶»Z¯
,/¶° |¿Á¹Z¼fÅY,Z¯dÌ¨Ì¯½{]ÓZ]{ZÆ¿MtÌv
|Å{Ê»½Z¿YÄf»ÂeÉY{^·ZÂaZËÉY{]Ã{Y]Á

ÕÄf{Á{Ä],{]Z¯Â¿Ä]ÄmÂeZ],Ê¿Âf//Ê«]ÉZÅ¶Ë{
|¿ÂÊ»ºÌ¬eY{ÄËZaÁÉÌ»Á
ÉZ¯wYÂ ÉY] ,¾ÌZ» ¾ËY ÉÌ»Á Ê¿Âf ¶Ë{ ¦·Y
,¾ÌZ»¾ËY dYf»Ê¸Ì»ZeÉZ¯wYÂ«Á®qÂ¯cZ «
¶f»ÃZ´f{ÕÄ¿|]Ä],½Âf®ËZ]Ä¯Ã|ÄfyZÌ»ÁÄËZa®ËY
ÖËZÅÄ¼ewqÁÂeÂ»Áf°·Y¶»Z,ÃZ´f{ÕÄ¿|] dYÃ|
/¶°|Å{Ê»µZ¬f¿Y¹Z¿ÄÂv»Ä]YÁÌ¿Ä¯|Z]Ê»

d¯uZ]¹YÂeÊ¿YÁ{d¯uÄ]Äf»Z]ÉZ¯wYÂ¶¼//¶°
|ÌÀ¯ÄmÂeÉÁÌa

ÃYdY¾°¼»,|¿ÂÊ»{ZnËYÄf»//ÂeÄ¯ÊËZÅwYÂ
¶v»®ËÅÄ¯|À//Z]Y{Ä¸aZËÊÁz»ZËÁd//]¾],{Ä//]
|¿Y{Y{ÂyZy{]Z¯
½M¦¸fz»ÉZÅd¼«ÁÉÌ»ÁÊ«]¶Ë{//¶°

ÉZ¯wYÂÉY],¾ÌZ»¾ËYYY{ÄËZaÊ¿Âf¶Ë{[
f»Ê¸Ì»«ZeÊËZÅwYÂ{ZnËYÁe±]cZ «ÉÁ
dYvf»Ád]ZiÌ»Á{ÉYY{,¾ÌZ»¾ËY {ÂÊ»Ã{Z¨fY
Ã{Z¨fYe®qÂ¯cZ «ÉZ¯wYÂÉY],vf»Ì»Y
µÂu|¿YÂeÊ»ÁÃ{Â]ºÌÀe¶]Z«,Z¨eY¿YÌ»¾ËY {Â//Ê»
/¶°|Z]ÄfY{Ì¿Ê^¿Zmd¯u,½ÂfÂv»

dYÃ|Ã{Y{½Z¿ZÅwYÂ¾ËYYÂ¿Y,/¶°{

/¶°

cÓZeY|À¿Z»cÓZeYÖy]{,d//]¾]wYÂ//{]Z¯
dÀÌ]Z¯ÕÄ¿|]{²//ÀÌfÌ§ÕÃÆ»\¿|À»ZÌ¿Ä¯d//YdÌ·Y
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Ö«]/Öf{¶Ë{ÕÄ¸ÌÁÄ]Õ¸§ÁÖ]ÂqcZ «ÉZ¯wYÂÊËZ¿YÂeºÅ{Â¿Z¯|uYÁ

½M{]Z¯ÁÊ«]/Êf{¶Ë{///
ÁZ¨eY{ÉÌ³Z¯Ä]ÁÊËZmÄ]Zm¿Y,Z¯ÊfuYÉY]
{ÂÊ»Ã{Z¨fYÊ«]/Êf{¶Ë{Y,ÃÌ£
,ÊfzY|¬»ZËÀm¿Y¦¸fz»{YÂ»ÉZ¯wYÂÉY]
ÉZÅd¯//Ä¯{Â//Äf§³¿{|ËZ]ÕYÃ//ËÁcZ//ÌÂy
ÕY]Ä¯|¿YÃ{¯ÊuYYÊ¨¸fz»ÉZÅµ|»,¶Ë{ÕÃ|¿Z//
|Z]Ö»\ZÀ»½Â³Z¿Â³cZÌ¸¼

wqÁZÅÄ¼//eªËYÁÂeÂ»Áf°·YY,Ê//yqÉÁÌ¿
¹ÅYÂe,Äf»ÉÁÌaÁ-{ÂÊ»¶¬fÀ»¹Z¿ÄÂv»Ä],Ä¼e
¾Ì»PedYÌ³{¥Ô£ÉÁÉYÄ¿Z//Ã|¿{Z]Ä¯ÉYÃ|¿{wqÁ
{{³Ö»

YpÌaZ»ÕÄf»Z]Y{Äf//{Ê«]/Êf{¶Ë{,/¶°//
dÌ·Â¿ÂË,¹¿[Âq|À¿Z»¹¿{YÂ»ÉY]\¸£YÄ¯|Å{Ê»½Z//¿
{ÁÊ»Z¯Ä] Á
Ã|Ã{Y{½Z¿Ê·Â¼ »Ê«]/Êf//{¶Ë{,/¶°//{
|Z]Ö»Ã{Z¨fY¶]Z«{YÂ»ÕÄ¼ÅÕZ¯wYÂÕY]Ä¯

½MÉZÅd¼«ÁY{ÄËZaÊ¿Âf¶Ë{//¶°
pÌaZ»ÉZÅÄf»YÃ{Z¨fYÉY],º¯ZÌ]Á{Z]¶Ë{//¶°

Ä¯{Y{{ÂmÁÊÁz»ÖyYÂ//,Äf»¶Ì»//d¼«{
º°v»ÁÄ//f§³Y«½M¶//yY{{,¹Z¿Ä//ZËÁÄ//f»ÕÄ//·Z^¿{
/¶°{ÂÊ»

Ê·Â¼ »Ö«]/Öf{¶Ë{//¶°

Y{Äf{Ê«]/Êf{¶Ë{ÃZ´f//{®Ë,/¶°//{Á
ÁÃ{Â]c|«aÖÅZ´f{Ä¯Ã|Ã{Y{½Z¿lÀ//ª¼ÕÄ¸Ì»Z]
dY\ZÀ»ZÌ],z»ª¼Z]cZ «ÕZ¯wYÂÕY]

Ê¿Âf¶Ë{{d¯uµZ¬f¿YÕÃÂv¿//¶°

ماشینهای سیار و ثابت صنایع چوب
[ÂqËZÀd]ZiÁZÌÕZÅ¾ÌZ»



/¶°
Ö¿Âf¶Ë{Ä¿|]//¶°

{Z¯ÉY]Ä¯|Å{Ê»½Z¿YÉZ//¶Ë{,/¶°
{Y|¿ÕZÌ¿ZÌ©]ºÌÄ]ÁÃ{Â]\ZÀ»ZÌ],cZZ¨eY

ÄËZa///
Â¿Áµ|//»Z]\//ZÀf»{Z ]YZ//]½|//qY,ÃZ´f//{ÕÄ//ËZa
ÁÃ|¿Y{Ä´¿,ÃZ´f//{ÕÄËZa«YÁ{ d//YÃ|ÄfyZ//¶Ë{
cZ//Z eYÄ¯d//YÌ»ÉÁZË¾Ì»ÉÁ¶Ë{ÕÃ|ÀÀ¯d]Zi
Ì»ÕÄv¨Ä]ÃÆ»ÁpÌaÂe,ÄËZa |À¯Ê»ZÆ»YZ¯¾Ìu
pÌaÊÀf]½ÂÌY|¿Â§Ä],e±]ÉZÅ¶Ë{{Á{Â//Ê»º°v»
½Z¿Y\¿ÕY]pÌaÉÌ³Y«¶v»,/¶°// {ÂÊ»
|Å{Ê»

{Y|¿{ÂmÁZn¿M{©]Ä¯ÊËZÅ½Z°»ÉY]ÉZ¶Ë{//¶°

Y{ÄËZa¶Ë{¦¸fz»ÉZÅd¼«ÊËZZÀ//
Ä¯d//YÖ¨¸fz»ÕZÅd¼//«ÕYY{,Y{ÄËZa¶Ë{¾Ì//Z»
dYËsÄ]ZÆ¿M¾ËeºÆ»

Ö¿Âf¶Ë{ÕÄËZa//¶°

Á{ÌÌ¤eÉZÅÊ·ÂaÁÄ¼e///
¹Z¿Ä¦¸fz»ÉZÅÁ{Ä],¦¸fz»{YÂ»ÉZ¯wYÂÉY]
/¶°//Ì¤f»ÉZÅÊ·Âa//Âe,¶¼¾ËY|//Z]Ö»ZÌ¿
{{³Ê»¾Ì»Pe

Ä¿|]///
,Ã|¿{wq,ÂeÂ»Áf°·Y,d¯uµZ¬f¿YºfÌ¶»Z,Ä¿|]
|Ì¸¯¶Ì^«YcZ¬¸ f»ËZ//Ád//dÌ Á¶Ë|^eÉZÅÊ·Âa
 |Z]Ê»Á{{Y| eÌÌ¤e¹ÅYÁÉÁ//Ìa¹ÅY,©]¶ÁÁ«
Ê¿Z«Â§d¼«{Ä¯d//Y¶Ìf//»\ °»ÉYÄ^ m|À¿Z»,Ä¿|]
/¶°{Y{Y«¶Ë{
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Ö«]/Öf{¶Ë{ÕÄ¸ÌÁÄ]Õ¸§ÁÖ]ÂqcZ «ÉZ¯wYÂÊËZ¿YÂeºÅ{Â¿Z¯|uYÁ

Y|¬»Á,|À¯Ê»ÌÌ¤ed,ZÅÊ·Âa{Ä¼//eÊËZmÄ]ZmZ]
Ê´f//]vf»Ê·ÂaÁv»Ê·Âa«d^//¿Ä],cY//ÌÌ¤e
{Y{

/¶°

Ö¿Âf¶Ë{vf»ÕÄv¨//¶°

ÕÌ»ÁÕÃÌ³///
cZ «Ê·Á|//¿Y|¿ÃÌ³Ä]Z//Ì¿¾Ì´À//Á±]cZ «
ÕÃÌ³Âe|ËZ],½{Â]®qÂ¯ÁÊ°^¶Ì·{Ä],Ye®qÂ¯
/¶°{¯ZÆ»ÃZ´f{ÕÄv¨ÉÁ,ÉÌ»Á

ÉYÄ¿Â³Ä],º//Å¶]Z¬»ÉZÅÊ·Âa//«,Ê¿Z°¸aÉZ//ÅÊ·Âa{
{½YÂf],d]ZiµÂ//Z]Ä¼//eÂ¿®ËYÄ¯|¿Â//Ê»[Zzf¿Y
 |Z^¿¦¸fz»ÉZÅÄ¼//eÄ]ZÌ¿Á{¯Ã{Z¨f//YZÅÌ//»ÕÄ¼Å
ÕYÄ¸aÕZÅÊ·ÂaZÅÄ¼ewqÉÌ³Y«dÌ «Â»,/¶°
|Å{Ê»½Z¿Y

Ê¿Âf¶Ë{ÃZ´f{{ÉYÄ¸aÁ{ÌÌ¤e//¶°
Z¯Ä «¾fY{Ä´¿d]ZiÕY]ÕÌ»ÁÕÃÌ³//¶°

µfÀ¯ÕZÅ¹ÅY///
ÕYY{,¾ÌZ»{]Z¯Áµ|»Ä]Äf],¾ÌZ»µfÀ¯ÉZÅ¹ÅY
ÂÀ»Ä],Z//Å¹ÅY¾ËY |Àf//ÅÖ¨¸fz»ÕZÅ¹Ì¿Z°»ÁZÅ¶°//
|¿YÃ|//ÄÌ^ eZ¯Ä «{ÉÁ//ÌaÉY]ÁÄf»Ä//]ÁÌ¿µZ//¼Y
/¶°

vf»Ì»///
ÁÄfY{É{Â¼d¯udÌ¸]Z«,ÃZ´f//{vf»ÕÄv¨
Âv»µÂuÊyqd¯u|¿YÂeÊ»,ÄÂ]»¹ÅY½|¶//4 Z]
ÕÃ|¿{wqÂe,É{Â¼d¯u |//Z]ÄfY{Ì¿Y½Âf//
/¶°{ÂÊ»¾Ì»PeÉYÄ¿Z

ماشینهای سیار و ثابت صنایع چوب
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®¼¯Ä],Äf»Ä¯dYÉYÄ¿Â³Ä],Âz»ZqMZ]¹Z¿Ä
/¶°{ÂÊ»¶4 ZËd¨¹Z¿Ä¶yY{,ZqM

/¶°

¶ÁÁ«|Ì¸¯///
Á{®eÄ¯ÃZ´f//{Â¿Ä]Äf//],©]¶ÁÁ«|//Ì¸¯
Á{ÉZÅ|Ì¸¯,ZÅ¾ÌZ»fÌ]{ d//YcÁZ¨f»,|//Z]Á{Á{ZË
ÉZÅ|Ì¸¯cÂ//Ä]Ä¯Ã|//\¿Á{
ZËÁ
/¶°dYÉZ§ÉZÅ|Ì¸¯

Ö¿Âf¶Ë{ÕZÅ¹ÅY//¶°

¶°//{,vf»Ì»Ê//ËZn]ZmZËµ//fÀ¯¹ÅYÄ/mÂe
dYÃ|Ã{Y{½Z¿,/

¹Z¿Ä///
ÁÄfY{Y«Ê//yqÂv»ÉZÆf¿Y{,ÃZ´f//{¹Z¿Ä//
 dYÉZ¯wYÂ//cZÌ¸¼ÉY]Äf»¾f//Y{Ä´¿,½MÕÄ¨ÌÁ
Äf»¹Z¿ÄÂ¿YdY¾°¼»,ÃZ´f{Â¿Ä]ÄmÂeZ],ZÅ¹Z¿Ä
|Z]Y{ZqM¹Z¿ÄZËÌ³{Ây
¹Z¿Ä½|¿ZyqZ]Ä¯dYÉYÄ¿Â³Ä],Ì³{ÂyÄf»¹Z¿Ä
ÉY]Á,{ÂÖ»¶4 Äf»,¾Ì//Z»Âv»yq°dÆm{
¾ÌZ»Âv»yqdÆm{Y¹Z¿Ä|ËZ],Äf»½{¯º°v»
/¶°{ÂÊ»º°v»Äf»,yq¾Ìu{Ä¯|¿Zyq

¶ÁÁ«|Ì¸¯//¶°

/¶°
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Ö«]/Öf{¶Ë{ÕÄ¸ÌÁÄ]Õ¸§ÁÖ]ÂqcZ «ÉZ¯wYÂÊËZ¿YÂeºÅ{Â¿Z¯|uYÁ

Äf»YÂ¿Y//
ÄfyZÕZÌ·MÉZÅ{ÓÂ§YÄ¯|ÀfÅÊ]ÉZÅY]YY,ZÅÄf»
Äf»ÕÄ·Z^¿{ÉÁpÀËYZËmm\u],ZÆ¿M«ÕÃY|¿YÁÃ|//
dYÃ|®u
ÉZÅµ|»ÁZÅ¹§ÉYY{,Ä//Ì·ÁYÕÃ{Z»Â¿Z]\//ZÀf»ZÅÄf»
|ÀfÅÊ¨¸fz»

¾ÅMÄf»pÌaZ»Äf»///
{,pÌaZ»ÕÄËÁYZ//ËÄf»Â¿ÕÄËÁY¿Y,pÌaZ»Ä//f»
/¶°{ÂÊ»ÄYZ]Ä]Á,Â¿Ä

®ÌeZ»ÂeY¾¯«ÉYY{|ËZ]ÃZ´f//{|Ì¸¯,cÂÅ{
ÃZ´f{,{|n»¶ÁZ],|«©]³YÄ¯ÉÂÄ]-|Z]©]
,»Y¾ËYdËZ¹|YË,|¿ÃZ´f//{Ä]©]ÁÃ{Â]Â»Zy
||ÅYÂyÉYÂ³Z¿g{YÂuÁ]\mÂ»

ÂeÂ»Áf°·Y///
Ä^Zv»ÃZ´f//{ZÌ¿{Â»½YÂeZ]\//ZÀf»Ä¯,ÂeÂ»Áf°·Y
ÉÁcZz»ÕÄv¨®ËÉYY{,{Â//Ê»Äf§³¿{Á
½YÂe,Ê°Ëf°·Y½YÂeYÊ¬Ì«{cZÔYÄ¯d//YÂeÂ»Áf°·Y
¶°//{ |Å{Ê»ÄËYYY ÁÃZ´f//{Á{{Y|// e,Ê//°Ì¿Z°»
ÂeÂ»Áf°·YcZz//»ÕÄ//v¨®//ËYÕYÄ//¿Â¼¿,/
dYÃ|Ã{Y{½Z¿Ôa

cZz»ÕÄv¨//¶°

/¶°

,{ZËpÌaZ»ÕÄËÁY¾f//Y{¶Ì·{Ä],ÕÄËÁYÂ¿ÕÄf»
-{ÁÊ»Z¯Ä]»Á¹ÂÌÀÌ»Â·M|À¿Z»¹¿{YÂ»ÉZ¯wYÂÉY]
ÉY],d//Y//Âf»ÕÄËÁYÕYY{Ä¯,ÕÄËÁYÂ¿ÕÄf»
-dY\ZÀ»½|qÁÉ³ÄfzË{ÓÂ§,¹¿{ÓÂ§ÉZ¯wYÂ
ÉY],{Y{Ö¼¯p//ÌaZ»ÕÄËÁYÄ¯,ÕÄËÁYÂ//¿ÕÄf»Á
{ÁÊ»Z¯Ä]¿]Ál¿],dz{ÓÂ§ÉZ¯wYÂ

Ä¯{ÂÊ»[Zzf¿YÃZ´f{Â¿Ä]ÄmÂeZ],ÂeÂ»Áf°·YÂ¿
ÄfÂaÂ¿ |Z]¥ZÄfÂaZËY{ÃaÄfÂaÂ¿YdY¾°¼»
¾Ì´ÀcÓM¾Ì//Z»{ÂeÂ»Áf°·YÉZ//®ÀyÕY],Y{Ãa
/¶°{ÁÖ»Z¯Ä]

ÄZ¼·YÄf»///
,ÊÀf]YÂ//Ë{,É//mMYÂ//Ë{,²À//ÉZ¯wYÂ//ÉY]
Ê]ÂqÌ£ÁÉ¸§Ì£Ê¿Z¼fyZ//t·Z»,Â¼n»{Á®ÌËYÂ»
/¶°{ÁÊ»Z¯Ä]

ÕYÃaÕÄfÂa//¶°

ماشینهای سیار و ثابت صنایع چوب
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ÄZ¼·YÄf»//¶°

[ÂqÂz»Äf»///
Äf»Ä]

Z^·½{¯Ì³//¶°

dzÉZÅ[ÂqYÂ¿YÉZ¯wYÂÉY]Ä¯|ÀfÅÊËZÅÄf»
Ã{yÄfze¶Ì^«YZ//Æ¿M\¯»ÉZÅÃ{ÁM§¾ÌÀr¼ÅÁ,¹//¿Á
¾ËY |¿ÁÊ»Z¯Ä//]ÃÌ£ÁZ°Ì»§,µZaÁ,Ä//ËÓÄfze,[Âq
Âz»ZÆ¿MYÉ{Y| eÄ¯|Àf//ÅÊ¨¸fz»YÂ¿YÕYY{,ZÅÄf»
Ê«]/Êf{ÉZÅ¶Ë{Âz»Ì¿É{Y| eÁÊf{ÉZÅ¶Ë{
/¶°|Z]Ö»

ÕÂ»Z]Äf»½|Ì³{//¶°

ZËÂv»½{¯¼·Y,Ã|ÀyqÂv»¶»Z¯¦«ÂeY¶^«/
{ÂÉY{{Ây0Y|mÄf»
|ËZ]YÉZ¯wYÂYÊZ¿ÊmÁyÉZÅµZÂaÁZÅÃ{Y]/
{Â¼¿kZyÌv»YZÅÃ|À°»Âe
½{¯¾ÁY,ÃZ´f//{{¯Z¯Ê´¿Â´qYÔY½Á|]/
{{³ÉY{{Ây0Y|m½M
{ÂÃ{Z¨f//YÊfZ¨u®ÀÌY|ËZ],ÉZ¯wYÂ//¹Z´ÀÅ/
/¶°

[ÂqÂz»ÕZÅÄf»//¶°

ÉZ¯wYÂ¾¼ÊÀ¼ËY{YÂ»dËZµÂY//
g{YÂuÁ//]YÉÌ³Â¸m\//mÂ»,ÊÀ¼ËYµÂYd//ËZ
{ÂÄmÂeËcZ°¿Ä]dY¹Ó¾ËY]ZÀ]-||ÅYÂy

ÖfZ¨u®ÀÌ//¶°

ÃÔ¯YZËÃ{Â]ÃZeÂ¯ÕÂ»|ËZ],Äf»¾Ì//Z»Z]Z¯¹Z´ÀÅ/
¾ÌfMÁ|À¸]ÉÂ»½{¯Ì³y {Â¼¿Ã{Z¨fY\//ZÀ»
cZ»|\mÂ»Á{Y{{Â//mÁ¹Z¿Ä//yq//Âe, Z^·
/Á/ÕZÅ¶°||ÅYÂyÕË~aZ¿½Y^m
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Ö«]/Öf{¶Ë{ÕÄ¸ÌÁÄ]Õ¸§ÁÖ]ÂqcZ «ÉZ¯wYÂÊËZ¿YÂeºÅ{Â¿Z¯|uYÁ

Ê³ZaZËÊfz·,©]ºÌÄ¯{Âd«{,Z¯Á//Y¶^«/
Âa©]\qZ]Y¿M|ËZ],{ÂmÁcÂ{-|//Z]Äf//Y|¿
/¶°{Y{

|ËÌ´¿d{Z]Y®qÂ¯ÕÄ «//¶°

Ê¿Âf¶Ë{Z]ÉZ¯wYÂ¶¼ ·YÂf{//
ÕÄf»Y|ËZ],¦¸fz»cZ «ÉÁÉZ¯wYÂ//ÉY]¦·Y
{¯Ã{Z¨fYÄf»ÉZÅÄËÁYÁÂ¿,Àm¿Y\ZÀ»
Á¥Y//v¿Y,wYÂ//½|//l//¯YÉ//Ì³Â¸mÉY//][
{¯ZaYZ¯Ä// «ÁÃÌ³ËÉZÅÃ{Y]|ËZ],Äf»¾f//°
/¶°

©]\qZ]Âa//¶°

d{Z]YÉ¸§ÉZÅÃ{Y]|ËZ^¿,cY¸§ÉZ¯wYÂ¹Z´ÀÅ/
duYmÁÉË¿Ây,d{½|Ê¼y\mÂ»YË-{¯Za
/¶°||ÅYÂy

Z¯ËÕZÅÃ{Y]½{¯Za//¶°

¶Zu½ZÀÌ¼YÄf»½{Â//]ÌeY|ËZ],Z¯Á//Y¶^«k
ÉZÅÄ^·{ÄÌ¸a{ZnËYhZ],|À¯4 ÉZÅÄf»ÉÌ³Z¯Ä]YË-{Â¼¿
 ||ÅYÂywYÂ
ÉÁÌ¿µZ¼Y¾ÌÀr¼ÅÁ\//ZÀ»Z¯ËYÃ{Z¨f//Y¹|{
Ä»|Ì»Ä]ÁÃ{¯Y{Ä//Ì¸aYwYÂÉZÆf¿Y,{ZËÉÁ//Ìa
|À¯Ö»{YÁ
Ä]Ä]½{YÁÃ|//µfÀ¯Ê//´À·¿Y|ËZ]ZÅÄf»///Å

|ÌÀ°¿Zad{Z]YÃ{Y]//¶°

-{ÂÉY{{Âyd{Âe®qÂ¯cZ «¾fY{Ä´¿Y/
{Y{{ÂmÁd{½|Ë{\ÌMÁZ¯Ä «½|ÌyqµZ¼fuYYË
Ã{Z¨f//YÉÌ»ÁÕÃÌ³Y|ËZ],{YÂ»¾ËY{ /¶°//
{¯
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منظ��ور رفع لنگ��ي ،پس از بس��تن مته ،جدا ً خ��ودداري نمود
(شكل 32ـ.)19

شكل 32ـ19ـ کنترل لنگی مته.

و) متههاي دنباله مخروطي را هرگز نباید به س��هنظام يا دو
نظام بست (ش��كل 33ـ)19؛ زيرا قادر به نگهداري مته نبوده و
آنرا به اطراف پرتاب ميشود.

ح) مراحل سوراخکاری را باید مطابق شکل 35ـ 19انجام
داد .البته این نوع سوراخکاری ،برای قطعات سخت و با دقت
باال انجام میگیرد.

شكل 35ـ19ـ مراحل سوراخکاری.

ط) در س��وراخکاری قطعات كوچك ،برای مهار كردن
قطع��ه كار ،بای��د از گیرههای دس��تی و مطابق ش��کل 36ـ19
استفاده كنيد.

شكل 33ـ19ـ متههای دنباله مخروطی.

ز) ب��راي درگير ش��دن نيش مته در محل س��وراخ و عدم
انحراف آن ،باید محل سوراخ را سنبه نشان زد (شكل 34ـ.)19

شكل 36ـ19ـ سوراخکاری قطعات کوچک.

ی) قطعات طويل را باید با دست نگه داشت و انتهاي قطعه
كار را روي ميز قرار داد (شكل 37ـ.)19

شكل 34ـ19ـ سنبه نشان.
شكل 37ـ19ـ سوراخکاری قطعات طویل.

واحد کار نوزدهم :توانايي سوراخكاري قطعات چوبی و فلزی بهوسیلهی دریل دستی ـ برقی

ک) براي س��وراخ كردن لوله يا استوانه ،باید مطابق شكل
38ـ ،19عمل نمود.

كليد قطع و وصل برق دستگاه ،طوری عمل ميكند كه تا
وقتی انگش��ت دست به آن فش��ار ميآورد ،دريل روشن باشد
(شكل 41ـ ،)19درس��ت مانند شستي زنگ؛ ولي چنانچه كار
مداوم دريل مد نظر باشد ،از ضامنی كه در نزديكي كليد برق
تعبيه شده استفاده ميشود .شکلهای 42ـ 19و 43ـ ،19مراحل
چگونگي عمل را نشان ميدهد.

شكل 38ـ19ـ سوراخکاری جسم استوانهای.

7ـ19ـ قسمتهاي مختلف دريل دستي ـ برقي
بدنه و ساختمان بیشتر دريلهاي دستي ـ برقي ،شبيه تفنگ
طراحی ميش��ود تا بهراحتي در دس��ت جاي گرفته و بتوان با
فشار دست ،حداكثر پيشروي را اعمال نمود (شكل 39ـ.)19

شكل 41ـ19ـ فشردن کلید.

شكل 39ـ19ـ دریل دستی ـ برقی.

هماهنگ بودن فرم دس��تهی دريل با فرم دست انسان ،موجب
راحتي هنگام كار خواهد بود ،که در شكل 40ـ ،19حالت مناسب
دسته و دسترسي به دكمهی روش��ن و خاموش دستگاه نشان داده
شده است.

شكل 40ـ19ـ دسترسی دکمهی روشن و خاموش دریل.

شكل 42ـ19ـ فشردن ضامن کلید.

شكل 43ـ19ـ رها کردن کلید و کار دائم دریل.
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»[ÂqËZÀd]ZiÁZÌÕZÅ¾ÌZ

»Öf¼//«,YrÌ»M½|¿Y{³ÉY//]YÁ{Ê//ÌZÀ¤»½Y|Ì
|Á{{Y
Ê»,Ê//«]/Öf//{¶Ë{|Ë|mÉZÅ
ميدان مغناطيس��ي دوار براي گرداندن آرميچر را قس��متی
تعداد دور
e½YÂeيتوان
برقي ،م
{»| µدر مدلهاي جديد دريل دستی ـ
pÌa
¯ºÌz]Á{Y,{ÂyÄ¯|À
¿Ê»{ZnËYÂeZfY¹Z
»«ZËÄf»//ÀmÁ¿{Â»Z¯Z]\//ZÀf»YÃ|¿{³Â//vمتهÄيا قطعه ]¾¯Z//
بخش
ايج��اد ميكند که خ��ود ،از دو
س��اكنÄبهنام اس��تاتور
محور گردنده را متناس��ب با كار موردنظر و جنس
/¶°dYÃ|¶Ì°eÊÀÅMÕ
ÄfÅÁ
44ـv¨dÌ،19
«Â»,/¶°//
(شکل 46ـ.)19
پيچ و هستهی آهني تشكيل شده است
k|»Õمدرج سيم
موقعيتÄصفحهی
¯{Â¼¿{Z//ËZËº¯,Zزياد نمود .شكل
كار ،كم يا
دورÊرا{|Å
»½Z¿YÁ{ºÌÀe
نشان ميدهد.
تنظيم

شكل 46ـ19ـ هستهی آهنی.
ÖÀÅMÕÄfÅ//¶°

روي مح��ور موتور يك كالف س��يمپيچ تعبيه ش��ده كه
مهمترين قس��مت الكتريكي موتور اس��ت و آرميچر يا روتور
نام دارد (شكل 47ـ.)19
Ä¯Ã|//ÄÌ^ epÌaºÌ//¥Ô¯®//Ë,Â//eÂ»Â//v»ÉÁ

شكل 44ـ19ـ دریل با تنظیم دور آهسته و تند.
»¹Z¿ÂeÁZËrÌ»MÁd//YÂeÂ»Ê°Ëf°·Yd¼//«¾ËeºÆ
|ÀeÁÄfÅMÁ{ºÌÀeZ]¶Ë{//¶°
الكتروموتور دس��تگاه ،قابليت كار کردن با برق مس��تقيم {/¶°{Y
حالت بدون
) (DCو متناوب ) (ACرا دارد .س��رعت موتور در
(DC)ºÌ¬f»©]Z]½{¯Z¯dÌ¸]Z«,ÃZ´f//{ÂeÂ»Áf°·Y
16000{Á|uZ]½Á|]d·Zu{ÂeÂ»d
 20000دور در دقيقه و در حالت بار  4000تا
حدود
بار
(AC)[ÁZÀf»Á
{Y{Y
دور در دقيقه است.
{{Á{Z//eZ]d//·Zu{ÁÄ//¬Ì«{{Á

{« dYÄ¬Ìالكترو موتور از  5قسمت اصلي تشكيل شده است.

 dYÃ|¶Ì°eÊ¸Yd¼«YÂeÂ»Áf°·Yقطعات در داخل
در ش��كل 45ـ ،19وضعيت قرارگي��ري
{Á,/¶°//نشان داده شده است.
پوستهی دستگاه
¶yY{{cZ// «É//Ì³Y«d//Ì

dYÃ|Ã{Y{½Z¿ÃZ´f{ÕÄfÂa

شكل 47ـ19ـ آرمیچر یا روتور.

ذغال يا جاروبكها قطعات گرافيتي هس��تند كه برق را به
كالفه��اي آرميچر ميرس��انند .در كنترلهاي دورهاي ،باید
ÂeÁZËrÌ»M//¶°
ذغال را بازديد كرد که اگر تمام شده بود ،تعويض گردند.
دستورالعمل سوراخكاري با دريل دستي ـ برقي

شکل 45ـ19ـ وضعیت قرارگیری قطعات در داخل پوستهی
دریل.
¶Ë{ÕÄfÂa¶yY{{cZ «ÕÌ³Y«dÌ Á//¶°

}Ä]Y©]Ä¯|Àf//ÅÊfÌ§Y³cZ «,Z//Å®]ÁZmZËµZ//£
الف) چند نوع متهی موج��ود در كارگاه را انتخاب كنيد
¯µZ£}|ËZ],ÉYÃÁ{ÉZÅµfÀ¯{ |À¿ZÊ»rÌ»MÉZÅ¥Ô
(مته مارپيچ ،مته چوب و .)...
|¿{³ËÂ e,{Â]Ã|¹Z¼e³YÄ¯{¯|Ë{Z]Y
ب) ب��ه ش��مارهی قط��ر مته ك��ه روي دنبال��هی مته حك
ش��ده دقت كنيد .در صورت پاك ش��دن ش��ماره ،ميتوانيد
{Ê«]/Êf{¶Ë{Z]ÉZ¯wYÂ¶¼ ·YÂf
براي اندازهگيري قطر مته ،از كوليس اس��تفاده كنيد (ش��كل
48ـ.)19
Äf»|ÌÀ¯[Zzf¿YYÃZ³Z¯{{ÂmÂ»ÕÄf»Â¿|Àq¦//·Y
» Á[ÂqÄf»,pÌaZ
[]d«{Ã|®uÄf»ÕÄ·Z^¿{ÉÁÄ¯Äf»«ÕÃZ¼Ä
¯ÉÌ³ÃY|¿YÉY]|Ì¿YÂeÊ»,ÃZ¼½|//ZacÂ{ |ÌÀ
«»/¶°|ÌÀ¯Ã{Z¨fYÌ·Â¯Y,Äf

واحد کار نوزدهم :توانايي سوراخكاري قطعات چوبی و فلزی بهوسیلهی دریل دستی ـ برقی

هـ) ب��راي تنظيم عمق س��وراخكاري ،اگر دس��تگاه دريل
مجهز به ميلهی عمقس��نج باش��د ،باید آنرا مطابق شكل 51ـ19
بهكار بگيريد.

شكل 48ـ19ـ اندازهگیری قطعه بهوسیلهی کولیس.

ج) در انتخاب مته براي س��وراخكاري ،به جنس قطعه كار
دقت كنيد .در شكل 49ـ ،19تناسب قطر مته با جنس قطعهكار
آورده شده است.
شكل51ـ19ـ دریل با میلهی عمق سنج.

و) و اگر به ميلهی عمقسنج مجهز نباشد ،ميتوانيد از يك
قطعه چوب اس��توانهاي به ارتفاع متناس��ب با طول مته استفاده
كني��د ،بهطوريكه پس از عبور دادن مته از مركز قطعه چوب،
مته به اندازهی موردنظر از چوب بيرون بزند (شكل 52ـ.)19

شكل 49ـ19ـ انتخاب مته متناسب با جنس قطعه.

د) قطر مته ،بايد با نوع سهنظام دريل نيز متناسب باشد؛ زیرا
سهنظامها داراي محدوديت قطر براي متهها هستند (شكل50ـ.)19
شكل52ـ19ـ استفاده از چوب بهجای میلهی عمق سنج.

شکل 50ـ19ـ دهانهی سه نظام تا قطر  13میلیمتر.

1ز) قطع��هاي نی��ز مش��ابه ش��كل 53ـ 19وج��ود دارد كه
ميتوانيد آنرا با پیچ آلن ،در ارتفاع معينی از مته ببنديد .درواقع
این قطعه ،مانع پایين آمدن بيش از اندازهی مته ش��ده و كنترل
عمق سوراخ را انجام ميدهد.
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ک) براي س��وراخكاري دقيق ،بهتر است از شابلن كمكي
مطابق شكل 56ـ 19استفاده كنيد.

شکل 53ـ19ـ قطعه بهجای میلهی عمق سنج.

ح) اين كنترل را ميتوانيد با چسب برق يا چسباندن نواری
رنگي دور مته در ارتفاع معين نيز انجام دهيد (شكل 54ـ.)19
شكل 56ـ19ـ سوراخکاری با استفاده از شابلن.

ل) در سوراخكاري چوب ،انتهای کار اغلب الشه شده و
لبههاي س��وراخ پشت صفحه ،آسيب ميبيند؛ براي جلوگيري
از اين عیب ،بهتر اس��ت مطابق ش��كل 57ـ 19عمل نموده و از
يك چوب كمكي در زير قطعه كار استفاده كنيد.

شكل 54ـ19ـ نوار چسب بهجای میلهی عمق سنج.

ط) دقت كنيد كه مته ،لنگي نداشته باشد.
ی) هنگام س��وراخكاري عمودي ي��ا افقي ،دقت كنيد كه
محور مته نسبت به سطح ،كام ً
ال عمود قرار گيرد (شكل 55ـ.)19
شكل 57ـ19ـ چوب زیرکار برای الشه نشدن قطعهی اصلی.

م) ب��راي خزينه كردن س��رپيچ ،باي��د از متهی مخصوص
خزينه اس��تفاده كنيد .در ش��كل 58ـ ،19مراحل سوراخكاري
اصولي جهت خزينه كردن ،نشان داده شده است.

شكل 55ـ19ـ سوراخکاری عمودی.

مرحلهی شمارهی  ،1سوراخکاری به قطر ميلهی پيچ است كه
تا عمق الزم سوراخ ميگردد؛ مرحلهی شمارهی  ،2سوراخکاری
قسمت مارپيچ اس��ت كه عم ً
ال دندانههاي پيچ ،در اين قسمت با
چوب درگير ميش��ود؛ مرحلهی شمارهی  ،3خزينهکاری محل
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تاج پيچ است؛ و مرحلهی شمارهی  ،4جاسازی پیچ در قطعه کار
میباشد.

شکل 60ـ19ـ سوراخکاری با دریل دستی.
شکل 58ـ19ـ مته خزینه برای جای تاج پیچ.

ن) اگر كار با دريل دس��تي بهصورت س��ري انجام گيرد،
بهتر است از پايه دريل مطابق شكل 59ـ 19استفاده كنيد.

8ـ19ـ اصول سنبهنشان زدن
هدف از سنبهنشان زدن ،اين است كه نوك مته ،در ابتداي
س��وراخكاري ،روي قطع��ه كار نلغزد و محل س��وراخ دقيق
باشد.
ب��راي انجام اين كار پ��س از عالمت زدن محل س��وراخ
بهصورت دو خط متقاطع ( ،)+با سنبه كه يك ميلهی فوالدي
با نوك سخت و تيز ميباشد ،اقدام به نشان كردن محل سوراخ
ميكنند.
در شكل 61ـ ،19سنبهنشان و نحوهی عالمتگذاري روي
خطوط متقاطع با این ابزار نشان داده شده است.

شكل 59ـ19ـ دریل ستونی.

توجه :دريل دس��تي ـ برقي را باید روي پايه دريل نصب
كنيد و با قرار دادن پايه روي ميز ،عمليات س��وراخكاري را به
راحتي و با تسلط انجام دهيد (شكل 60ـ.)19

شكل 61ـ19ـ عالمتگذاری با سنبه.
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آزمون پاياني 19
1ـ مفهوم سوراخكاري را توضيح دهيد.
2ـ انواع سوراخكاري از نظر شكل سوراخ را شرح دهيد.
3ـ انواع دريل برقي را نام ببريد؟
4ـ انتقال نيرو در دريل ستوني پايهدار چگونه است؟
5ـ چرا كليد برق دستگاه دريل ستوني بايد به سيستم قطعكنندهی اتوماتيك مجهز باشد؟
6ـ انواع مته مارپيچ از نظر زواياي سر مته را نام برده كاربرد هر يك را بيان كنيد.
7ـ انواع مته را نام ببريد.
8ـ متههاي مخصوص چوب را نام ببريد.
9ـ شكل زیر چه نوع سرمتهاي را نشان ميدهد؟
		
الف) مته مارپيچ
		
ج) مته برگي متغير

ب) مته بدون نيش

د) مته خزينه

10ـ استفاده از قطعه چوب زايد در شكل زیر به چه دليل است؟
الف) راحت سوراخ شدن قطعه كار.
ب) جلوگيري از الشه شدن قطعه كار.
ج) تنظيم عمق سوراخ.

د) گونيا سوراخ شدن قطعه كار.
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11ـ شكل زیر چه مفهومي را ميرساند؟
		
الف) روشن كردن دريل
		
ج) كار دائمي دريل

12ـ تنظيمات موردنياز در دريل ستوني پايهدار را بيان كنيد.
13ـ قسمتهای مشخص شده در شکل زیر را نامگذاری کنید.

ب) خاموش كردن دريل
د) زياد كردن قدرت دريل
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