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گیرد  قرار  میزی  حالت  به  برقی  دستی  فرز  اور  وقتی 
می توان از آن برای فرز زدن قطعات ریزتر یا کلٔه چوب )با قطعٔه 
کمکی که مانع لب پر شدن سر چوب گردد( استفاده کرد. شکل 
)63ــ2(، فرز زدن کلٔه چوب را نشان می دهد. شکل )64ــ2(، 

فرم دادن یک پایه را، به کمک تیغٔه فرز سر گرد )گلویی( نشان 
گونیای  با  هدایت  امکان  که  قوس دار،  سطوح  برای  می دهد. 
هدایت  بلبرینگ  از  )65ــ2(  شکل  مطابق  باید  نیست،  مستقیم 

کمک گرفت. 

شکل 62 ــ2 بکارگیری اورفرز درحالت میزی

شکل 63 ــ2 فرززدن کلۀ چوب با اورفرز دستی برقی

شکل 64 ــ2 فرز زدن گلویی یک پایه

شکل 65 ــ2 بلبرینگ هدایت برای قطعات قوسدار

4ــ3ــ2ــ نگهد اری و تعمیر ماشین اورفرز دستی 
برقی 

جهت سرویس و نگهداری، الزم است:
و  نمایید.  تمیز  را  دستگاه  کاری  نوبت  هر  از  پس  1ـ 
قسمت های متحرک آن را با پارچه و برس از هرگونه گرد و غبار 

چوب پاک کنید. 

شکل 66 ــ2 تمیزکردن میله های کشویی اورفرز
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وجود  فرز  اور  شفت  بلبرینگ  شدن  خراب  احتمال  2ــ 
دارد. اگر در حین حرکت، تیغه  لنگ بزند و به کار آسیب برساند، 

الزم است بلبرینگ شفت فرز تعویض گردد. 
3ــ زغال کلکتور سیم پیچ الکتروموتور مورد بازدید قرار 
محفظٔه  پشت  قسمت  از  نکند  عمل  خوب  دستگاه  اگر  گیرد. 
الکتروموتور نور بنفش دیده می شود. در این صورت آن را تعویض 

نمایید. شکل )67ــ2(، محل درپوش زغال را نشان می دهد. 

5ــ3ــ2ــ نکات ایمنی و حفاظتی ماشین اور فرز 
دستی برقی 

را  تنظیمات قسمت های مختلف  کار،  از شروع  قبل  1ــ 
انجام دهید و از دقت تنظیم آن ها اطمینان حاصل نمایید )شکل 

69ــ2(. 

شکل 67 ــ2 محفظه قرارگیری زغال کلکتور

نمایید. در  تیغٔه فرز را کنترل  بسته شده در  بلبرینگ  4ــ 
صورت روان کار نکردن، آن را تعویض نمایید. 

انتخاب  فرز  شفت  با  متناسب  را  فرز  تیغٔه  میلٔه  قطر  5ــ 
نمایید. برای این کار می توانید با کولیس قطر شفت فرز را اندازه 

بگیرید )شکل 68ــ2(. 

شکل 68 ــ2 اندازه گیری قطر شفت فرز

شکل 69 ــ2

یا  مکنده  سیستم های  توسط  باید  کار،  پایان  از  پس  2ــ 
هوای فشرده دستگاه اورفرز دستی برقی را بادگیری کنید تا گرد 
الکتروموتور خارج  ارٔه نفوذی ازداخل محفظٔه  و غبار و خاک 

شود )شکل 70ــ2 و 71ــ2(. 

شکل 70ــ2 نمونه ای از مکنده های کارگاهی
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و  دهید  انجام  دقت  به  را  فرز  دستگاه  تنظیمات  10ــ 
انجام کار،  تا در حین  پیچ های سفت کنندٔه گونیا را محکم کنید 

گونیا جابه جا نشود و کار را معیوب نکند )شکل 72ــ2(. 

شکل 71ــ2 بادگیری دستگاه پس از پایان کار

3ــ از تیغه های فرز استاندارد استفاده کنید و به هیچ وجه 
از تیغه های  دست ساز استفاه نکنید. 

تعداد دور  نکنید، زیرا  تیغٔه فرز کند شده استفاده  از  4ــ 
دستگاه باالست. 

)پوشال  باربرداری  نتواند  و  باشد  کُند  تیغه  اگر  بنابراین، 
برداری( الزم را انجام دهد به سوختن سطح چوب و در نهایت به 

شکستن تیغٔه فرز منجر خواهد شد. 
5ــ الزم است سرعت پیشبرد کار با جنس مواد اولیه  و 

مشخصات اور فرز متناسب باشد. 
6ــ از تیغٔه فرز لب پر شده به هیچ وجه استفاده نکنید؛ چون 

خطر شکستن و پرتاب شدن تیغه وجود دارد. 
7ــ به هنگام تعویض تیغه از آچار مخصوص استفاده کنید 
و با محکم کردن ضامن قفل کنندٔه شفت از حرکت خالصی آچار 
پیش گیری کنید وگرنه موجب خورده شدن پیچ مربوطه می شود.
8ــ از اعمال نیروی بیش از حد و نیروی وزن خود برای 

هدایت ماشین خودداری کنید.  
خارج  برق  از  را  دستگاه  حتماً  تیغه،  تنظیم  به هنگام  9ــ 

نمایید. 

شکل 72ــ2 پیچ های تنظیم دستگاه

11ــ پس از پایان فرزکاری آن را به پهلو روی میز قرار 
دهید. 

12ــ در حالت روشن فرز را به طرف شکم خود نچرخانید، 
زیرا موجب درگیر شدن تیغه با لباس کار می شود و به آسیب دیدن 

ناحیٔه شکم منجر خواهد شد )شکل 73ــ2(. 

شکل 73ــ2 عدم رعایت اصول ایمنی

به گونه ای  را  فرز  دستگاه  برای  سیار  سیم  مسیر  13ــ 
حرکت  موجب  تا  نباشد  رفت وآمد  جهت  در  که  کنید  انتخاب 
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ناگهانی فرز نشود و خطرات جدی به دنبال نداشته باشد. 
14ــ عملیات فرزکاری را با نهایت دقت و حوصله انجام 

دهید. 
حفاظ  نداشتن  صورت  در  فرزکاری  عملیات  در  15ــ 
استفاده  حفاظتی  عینک  از  دستگاه  تیغٔه  محفظٔه  در  پالستیکی 
شدن  پرتاب  از  پالستیکی  حفاظ  الف(  )74ــ2  در شکل  کنید. 

پوشال به سمت کاربر جلوگیری می کند.

قطعٔه  از  کار  قطعٔه  شدن  لب پر  از  جلوگیری  برای  17ــ 
کمکی پشت کار استفاده کنید. 

میزی  حالت  به  فرز  اور  از  کردن  استفاده  برای  18ــ 
شکل  در  نمایید.  استفاده  حفاظتی  شابلون های  از  بایستی 
)75ــ2( عالوه بر حفاظ پالستیکی از مکندٔه پوشال نیز استفاده 

شده است. 

شکل 74ــ2 الف حفاظ اطراف تیغه اورفرز جهت جلوگیری از 
پرتاب پوشال به سر و صورت کاربر

در این شکل یکی دیگر از کاربردهای ماشین اور فرز نشان 
داخل سطوح صفحات  در  فرزکاری  که جهت  است  شده  داده 

بکار می رود. 
با اورفرز دستی برقی می توانید  16ــ برای برش قوس بری 
مطابق شکل )74ــ2 ب( عمل کنید در این شکل با استفاده از سوزن 
گونیا که نقش پرگار را ایفا می کند اقدام به قوس بری یا ابزار نمایید. 

هیچ وقت بدون گونیای سوزن دار این عمل را انجام ندهید.

شکل 74ــ2 ب

شکل 75ــ2 رعایت حفاظت ایمنی در فرزکاری

بـا اور فـرز  6ــ3ــ2ــ دسـتورالعمل کار 
دستی برقی

تجهیزات و ابزارآالت الزم 
1ــ دستگاه اور فرز دستی برقی با تیغه های متنوع و آچار 

دستگاه جهت تعویض تیغه ها؛ 
در  تخته  خرده چوب  یا   )MDF( اف ام دی  2ــ صفحٔه 

اندازهٔ 30 × 55 سانتی متر؛ 
میز  روی  کار  قطعٔه  کردن  محکم  جهت  دستی  پیچ  3ــ 

کار. 
مورد  وسایل  و  ابزار  کار،  لباس  مناسب  پوشش  با 

نیاز را تهیه نمایید و اقدامات زیر را انجام دهید: 
1ــ صفحٔه ام دی اف )MDF( با ضخامت 25 میلی متر را 

به ابعاد 300×550 میلی متر برش بزنید. 
2ــ مطابق شکل )76ــ2( انواع فرم تیغٔه فرز را انتخاب 

کنید. 
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3ــ عمق فرز را 10 میلی متر تنظیم کنید. 
4ــ لبٔه قطعه کار را به اندازٔه 10 × 10 میلی متر دو راهه 

بزنید. 
٥ــ قطعٔه کار را با پیچ دستی روی میز کار محکم کنید تا 

هنگام کار جابه جا نشود. 
اندازٔه 50 میلی متر  به  ٦ــ فاصلٔه هر شیار فرز خورده را 

تنظیم نمایید. 
انتخاب  مربی خود،  به نظر  توجه  با  را،  فرز  تیغٔه  نوع  ٧ــ 

نمایید. 
٨ ــ پس از بستن تیغه از محکم بودن آن اطمینان حاصل 

کنید. 
٩ــ عملیات فرزکاری با انواع تیغه ها را انجام دهید.

10ــ پس از پایان کار ابزار و وسایل را جمع آوری نموده 
و محل کار را نظافت کنید. 

7ــ3ــ2ــ دستورالعمل کار با اور فرز دستی 
در ساخت قاب آیینه                         زمان 6 ساعت

وسایل مورد نیاز 
1عدد      1ــ عینک حفاظتی  

1 عدد   2ــ دستگاه اور فرز دستی برقی  
با )تیغٔه نیم گرد، تیغٔه دو راهه، و تیغٔه برش( 

1 عدد    3ــ پیچ دستی 30 سانتی متری  
1 عدد   4ــ مداد و خط کش فلزی  

5ــ صفحٔه )MDF( به ابعاد 1/6 × 33 × 33 سانتی متر 
1 عدد        6ــ پرگار  

مراحل کار
1ــ لباس کار مناسب بپوشید و عینک حفاظتی را به چشم 

بزنید. 
2ــ صفحٔه )MDF( را به ابعاد 1/6 × 33 × 33 سانتی متر 

برش بزنید. 
آن  مرکز  تا  کنید  رسم  را   )MDF( صفحٔه  قطرهای  3ــ 

به دست آید. 
 12/5 شعاع  به  دایره ای  صفحه،  مرکز  در  پرگار  با  4ــ 

سانتی متر رسم کنید. 
5ــ تیغٔه برش را روی دستگاه نصب کنید. 

6ــ صفحٔه )MDF( را با پیچ دستی روی میز کار محکم 
کنید. 

7ــ دقت کنید، قبل از برش، اور فرز را مطابق شکل به 
آرامی روی صفحه بخوابانید و با استفاده از شابلون عمل برش را 

انجام دهید. )شکل 77ــ2(

شکل 76ــ2 تیغه های اورفرز و ابزارهای زده شده روی چوب

شکل 77ــ2
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8ــ جهت نصب آیینه دوراهه ای به ابعاد 8 × 8 میلی متر در 
پشت قاب ایجاد کنید. 

9ــ بیرون قاب را با تیغٔه نیم گرد فرز بزنید تا تیزی لبه های 
کار گرفته شود. 

انبار  به  و  کنید  تمیز  را  فرز  اور  دستگاه  و  وسایل  10ــ 
تحویل دهید. 

11ــ محیط کار خود را تمیز کنید. 

و  بیسکویتی  اتصال زن  ماشین  شناسایی  4ــ2ــ 
اصول کاربرد آن 

برای  بیسکویتی  اتصاالت  ایجاد  در  پیشرفته  تکنولوژی 
صفحات  و   )HDF( اف  دی  اچ   ،)MDF( اف  دی  ام  قطعات 
به کارگیری  با ایجاد کنشکاف و  این امکان را می دهد که  فشرده 
شکل  به  که  مصنوعی  مواد  یا  چوب  جنس  از  آماده  زبانه های 
را  قطعات  این  است،  شده  عرضه  بازار  به  بیسکویت  )78ــ2( 
ضخامت  به  )قلیف(  بیسکویتی  آمادٔه  زبانه های  نمایید.  مونتاژ 

4میلی متر و در سه اندازهٔ صفر و 10 و 20 است. 

اتصال زن  ماشین  مختلف  قسمت های  1ــ4ــ2ــ 
بیسکویتی )شکل 79ــ2(

شکل 78ــ2

 Biscuit Joint ــ1

اندازهٔ صفر به ابعاد 15×16 میلی متر 
اندازٔه 10 به ابعاد 18×20 میلی متر 

اندازٔه 20 به ابعاد 25×25 میلی متر ساخته شده است. 

شکل 79ــ2

دارای  ــ2(   80 )شکل  بیسکویتی١  اتصال زن  ماشین 
قسمت های مختلفی به این شرح است: 

شکل 80 ــ2 قسمت های مختلف اتصال زن بیسکویتی

1
2

3

46

5

1ــ دستگیرٔه هدایت دستگاه که کاربر با گرفتن این دستگیره 
هدایت دستگاه را کنترل می کند. 

2ــ دکمٔه روشن و خاموش کردن دستگاه؛ 
3ــ پیچ تنظیم عمق های مختلف شیارزنی؛ 

4ــ صفحٔه دستگاه، که حرکت و چرخش دستگاه را آسان 
می کند. 

5ــ تنظیم کنندٔه زاویٔه شیارزنی از 45 تا 135 درجه؛ 
6ــ پایٔه محکم کننده جهت تنظیم عمق شیارزنی.
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 2ــ4ــ2ــ تنظیمات ماشین اتصال زن بیسکویتی 
عمق شیار اتصال بیسکویتی به وسیلٔه پیچ تنظیم دستگاه 
و بسته به اندازٔه زبانٔه آن »0ــ10و20« تنظیم می گردد در شکل 

)81 ــ2( اندازه های مختلف زبانه نشان داده شده است.

شود و بهتر است از لبٔه کار تا محور اتصال حدود 5 سانتی متر و به 
ازای هر 15 سانتی متر یک اتصال در نظر گرفته شود.

شکل 81 ــ2 اندازه های اتصال بیسکویتی

پس از تنظیم پیچ مورد نظر )3(، نیاز دارید قطعٔه )5( را که 
تنظیم کنندٔه زاویٔه شیار زنی است، تنظیم کنید. پس از تنظیم زاویه  

روی پایٔه )6(، آن را ثابت نمایید. 
اتصـال زن  ماشـین  کاربـرد  مـوارد  3ــ4ــ2ــ 

بیسکویتی 
عرضی  اتصال های  مناسب ترین  از  یکی  ماشین،  این  با 
می رود  به کار  و چوب  مصنوعی  برای صفحات  که  گوشه ای،  و 

صورت می گیرد. 
هم چنین  و  اتصال  ایجاد  سهولت  و  سادگی  به واسطٔه 

استحکام این ماشین موجب شده که کاربرد زیادی پیدا کند.
 شکل )82ــ2(، اتصال بیسکویتی دوتایی کف کابینت با بدنه 
را نشان می دهد. تعداد اتصاالت باید متناسب با عرض صفحه انتخاب 

شکل 82 ــ2 اتصال بیسکویتی دوتایی

ـ2( مشاهده می کنید.   نحؤه انجام اتصال را در شکل )83ـ 
نزدیک  میز  لبٔه  به  را  بهتر است سه قطعٔه کار  برای سهولت کار 
کنید و با تکیه  دادن گونیا و انجام تنظیمات مربوطه شیار اتصال 

را بزنید.

شکل 83 ــ2 نحوۀ شیارزنی با اتصال زن بیسکویتی

بیسکویتی  قطعٔه  زدن  جا  برای  ــ2(   84( شکل  مطابق 
همدیگر  به  کمک چسب چوب  به  را  قطعه  دو  مربوطه  شیار  در 

بچسبانید و با پیچ دستی یا گیره ببندید.
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برای ایجاد اتصال دقیق الزم است مراحل آن را به صورت 
زیر انجام دهید: 

و  کنید  قطعه، خط کشی  دو  هر  در  را،  اتصال  محل  1ــ 
اندازه گیری  و  خط کشی  اصول  ــ2(   85( شکل  بزنید.  عالمت 

جهت شیارزنی اتصال بیسکویتی را نشان می دهد. 
قطعٔه  از  استفاده  با  اتصال،  محل  خط کشی  از  پس  2ــ 
کمکی، تکیه گاه مناسبی برای دستگاه مهیا کنید )شکل 86 ــ2(. 
3ــ شیارزنی الزم را روی سطح قطعه انجام دهید. هنگام 
ایجاد شیار الزم است شاخص روی دستگاه را در امتداد خط 

محور زبانه تنظیم کنید )شکل 87 ــ2(. 
4ــ پس از انجام اتصال روی سطح قطعٔه چوب، با استفاده 
از قطعٔه چوب گونیای )مطابق شکل 88 ــ2( خطوط شیارزنی را 

به نِر قطعٔه مورد نظر انتقال دهید. 

شکل 84 ــ2 نحوۀ جا زدن اتصال بیسکویتی

شکل 85 ــ2 خط کشی شیارزنی اتصال زن بیسکویتی

شکل 86 ــ2 اتصال زنی به کمک قطعۀ چوب گونیایی

شکل 87 ــ2

شکل 88 ــ2 انتقال خطوط شیار به نر قطعه کار
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نِر قطعٔه کار، قطعٔه  پس از مشخص شدن محل شیار در 
ـ2(  کار را با کمک گیره روی میز محکم کنید و مطابق شکل )89ـ 

شیارزنی را انجام دهید.

شکل 89 ــ2 شیارزنی در نر قطعه کار

در مواردی که به نر قطعٔه کار زاویٔه 45 درجه خورده باشد 
نیاز است که زاویٔه صفحٔه شیارزنی را هم تنظیم نمائید تا بر سطح 

اتصال عمود باشد )شکل 90ــ2(. 

شکل 90ــ2 شیارزنی با زاویۀ 45 درجه

بهتر قطعات، الزم است »زبانه« و »فاق« را  برای اتصال 
در اتصاالت بیسکویتی به خوبی چسب بزنید و پس از مونتاژ، آن 
را با پیچ دستی محکم ببندید تا گیرایی چسب موجب اتصال بهتر 

قطعات بیسکویتی گردد )شکل 91ــ2(. 
در  و  می شود  بیسکویتی  زبانٔه  واکشیدگی  موجب  چسب 

جای فاق  محکم می گردد. 

شکل 91ــ2

4ــ4ــ2ــ نگـه داری و تعمیـر ماشـین اتصـال زن 
بیسکویتی

تیغٔه ابزار ماشین در صورت کُند شدن باید تعویض گردد. 
در صورت هرز شدن پیچ های مربوط به قسمت های متحرک 
دستگاه، مهرهٔ یا پیچ مربوط به آن ها نیز باید تعویض یا تعمیر گردد. 
به  این ماشین، در مجموع دارای مکانیسم ساده است و 

تعمیرات زیادی احتیاج ندارد. 
شکل)92ــ2( وضعیت تیغٔه روی دستگاه را نشان می دهد. 

شکل 92ــ2 نشان دهندۀ موقعیت تیغۀ روی دستگاه
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5ــ4ــ2ــ نکات ایمنی و حفاظتی ماشین اتصال زن 
بیسکویتی

اره،  خاک  جمع کنندٔه  کیسٔه  از  ماشین،  با  کار  به هنگام 
استفاده  داده شده است،  نشان  )93ــ2(  که در شکل  همان طور 

شود. 

بـا ماشـین   6 ــ4ــ2ــ دسـتورالعمل کار 
اتصال زن بیسکویتی     زمان 10 ساعت

وسایل و تجهیزات مورد نیاز 
1ــ صفحٔه ام دی اف )MDF( با ضخامت 25 میلی متر به 

ابعاد 200×200 میلی متر به تعداد 2 عدد؛ 
شکل  )مطابق  عدد   1 بیسکویتی  اتصال زن  دستگاه  2ــ 

صفحه بعد( 
3ــ زبانٔه بیسکویتی، اندازٔه 10 به تعداد 2 عدد؛ 

4ــ گونیای ساده 90 درجه، 1 عدد؛ 
5ــ دستگاه اره گرد فارسی بر. 

شکل 93ــ2  کیسۀ جمع آوری خاک اره در ماشین اتصال زن بیسکویتی

 از ماسک تنفسی و از گوشی حفاظتی استفاده کنید. 
به  به آرامی  به هنگام شیارزنی، اتصال زن بیسکویتی را   
قطعٔه کار نزدیک کنید و پس از ثابت کردن دستگاه روی قطعٔه کار 

عمل شیارزنی را انجام دهید. 
 قبل از انجام شیارزنی اندازٔه قطعٔه بیسکویتی الزم را 

متناسب با تیغه و مقدار اتصال تنظیم نمایید. 
دستگاه اتصال زن بیسکویتی را هرگز بدون صفحه یا گونیا 
می انجامد. هم چنین،  و حادثه  ایجاد خطر  به  زیرا  نگیرید؛  به کار 
عالوه بر دقیق نبودن محل اتصال، امکان قالب کردن در کار نیز 

وجود دارد. 
بدون  بیسکویتی  اتصال زن  ماشین  )94ــ2(،  شکل  در 

صفحٔه کمکی یا گونیا نشان داده شده است. 
شکل )95ــ2(، ماشین اتصال زن بیسکویتی را از زاویه ای 
نشان داده که شاخص روی گونیا جهت تطابق با خط کشی محل 
اتصال به خوبی نمایان است. وجود این گونیا، حفاظی برای تیغٔه 

دستگاه محسوب می شود. 

شکل 94ــ2 اتصال زن بیسکویتی بدون گونیا

شکل 95ــ2 اتصال زن بیسکویتی با گونیا و موقعیت شاخص روی گونیا
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مراحل انجام کار: 
پس از پوشیدن لباس کار مناسب، وسایل مورد نیاز را از 

انبار کارگاه تهیه کنید و مراتب زیر را انجام دهید: 
به  میلی متر   25 با ضخامت    MDF صفحٔه  قطعه  دو  1ــ 

ابعاد 200×200 سانتی متر تهیه نمایید. 
2ــ مطابق شکل الزم است طبق دستورات داده شدٔه قبلی 

اتصال بیسکویتی را انجام دهید. )شکل 96ــ2(

کارگاه  مربی  از  و  دهید  انجام  را  دستگاه  تنظیمات  4ــ 
بخواهید که صحت تنظمیات را کنترل و تأیید نماید. 

5ــ عملیات فوق را در دو سر دیگر صفحات، جهت اتصال 
بیسکویتی با زاویه ی 45 درجه، انجام دهید. )شکل 97ــ2(

شکل 96ــ2

بیسکویتی  اتصال  جهت  اصول خط کشی،  با  مطابق  3ــ 
محل خط کشی را تعیین کنید، به طوری که فاصلٔه مرکز اتصال تا 

لبٔه قطعه 6 سانتی متر باشد. 

شکل 97ــ2

6ــ لبٔه صفحات را 45 درجه برش بزنید. 
انجام  را  درجه   45 زاویٔه  با  شیارزنی  شکل  مطابق  7ــ 

دهید. )شکل 98ــ2(

شکل 98ــ2

8ــ قبل از روشن کردن دستگاه از مربی خود درخواست 
کنید که تنظیمات دستگاه را کنترل نماید. )شکل 99ــ2(
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دستگاه،  تیغٔه  بودن  تیز  و  کار  کنترل صحت  از  پس  9ــ 
شیار  همان  که  را،  دستگاه  جلوی  لبٔه  از  تیغه  آمدن  بیرون  عمق 
عرض  میلی متر  سه  به عالؤه  نصف  عمق  برای  است،  بیسکویتی 

قلیفی که انتخاب نموده اید، تنظیم کنید. 
10ــ در صورتی که لبٔه دو صفحه را به صورت فارسی قبالً 
قطع کرده اید با استفاده از اهرم یا پیچ کنار صفحٔه دستگاه، زاویٔه 
گونیای تکیه گاه دستگاه را با زاویٔه 45 درجه تنظیم و ثابت کنید.
دستگاه  گونیای  به  متصل  نقالٔه  از  استفاده  با  را  کار  این 

انجام دهید. 
11ــ در صورتی که اتصال بیسکویتی به وسط صفحات 
یعنی صفر  بسته،  حالت  در  را  دستگاه  گونیای  می شود،  مربوط 
درجه، نگه دارید و برای ایجاد شیار تنها از همان صفحٔه اصلی 

دستگاه استفاده کنید. 
12ــ پس از تنظیم و کنترل و اطمینان از عمل صحیح 
کنید  روشن  را  ماشین  و  بزنید  برق  به  را  شاخه  دو  دستگاه، 
)شکل  دهید.  انجام  را  زدن  شیار  عمل  راست  دست  با  و 

100ــ2(
نظر،  انجام دادن شیار در دو صفحٔه مورد  از  13ــ پس 
زبانٔه قلیف را در محل اتصال جا بزنید و دو قطعٔه صفحٔه مورد 

نظر را به هم متصل کنید. )شکل 101ــ2(
14ــ پس از پایان کار، ماشین را خاموش و دو شاخٔه 
آن را از برق خارج کنید و پس از تمیز کردن ماشین، آن را به 

انبار تحویل دهید. 

اصول  و  چلچله زن  دم   ماشین  شناسایی  5  ــ2ــ 
کاربرد آن 

در ساخت قاب پروفیلی از جنس )MDF( با روکش های 
ماشین  از   ،)PVC( سی  وی  پی  یا   )HPL( فرمیکا    یا  لترون 

اتصال زن دم  چلچله  ای استفاده می شود.
این ماشین به دلیل سهولت جابه جایی و قابل حمل بودن، به 
راحتی به محل کار و مونتاژ انتقال داده می شود. اتصال جدانشدنی 
از مواد مصنوعی  دم  چلچله  ای  پین های  از  استفاده  با  و  )ثابت( 

جهت اتصال قاب های چوبی و پروفیلی استفاده می شود.
تیغه  دو  به صورت  هم  ماشین  این  ظاهری  شکل  نظر  از 
)شکل 102ــ2( و هم یک تیغه )شکل 103ــ2( به بازار عرضه 

شده است. 

شکل 100ــ2شکل 99ــ2

شکل 101ــ2
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با  و  وزن  کیلوگرم   15 با  تیغه  دو  چلچله زن  دم   دستگاه 
سرعت 25000 دور در دقیقه با برق 220 ولت کار می کند. 

و  وزن  کیلوگرم   12 با  تیغه  یک  چلچله زن  دم   دستگاه 
سرعت 25000 دور در دقیقه و با برق 220 ولت کار می کند. 

شکل اند:  دو  به  ابعاد  نظر  از  چلچله زن  دم   ماشین های 
نوع پایه بلند آن به ابعاد 48×50×50 سانتی متر است )به ترتیب 

ارتفاع   × عرض × طول( که در شکل )104ــ2( نشان داده شده 
است. 

شکل 102ــ2

شکل 103ــ2

شکل 104ــ2ماشین دم چلچله زن پایه بلند

نوع پایه کوتاه به ابعاد 36×65×46 سانتی متر است )شکل 
105ــ2(. 

شکل 105ــ2 ماشین دم چلچله زن پایه کوتاه 
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وضعیت قرارگیری دستگاه فرز در این دو نوع ماشین دم  
چلچله زن متفاوت است. 

در نوع پایه بلند اورفرز در قسمت محفظٔه زیر دستگاه قرار 
پایه کوتاه، اور فرز در قسمت پشت  دارد، در حالی که در نوع 

دستگاه واقع شده است. 
دستگاه دم  چلچله زن، عالوه بر نوع برقی، نوع نیوماتیکی 

)بادی( نیز دارد )شکل 106ــ2(. 

3ــ پایٔه قرارگیری اورفرز، که نیرو را توسط تسمه به شفت 
انتقال نیرو هدایت می کند )شکل 108ــ2(. 

شکل 106ــ2ماشین دم چلچله زن نیوماتیکی

در نوع برقی با پایین آوردن اهرم میکروسوییچ عمل می کند 
ولی در نوع نیوماتیکی با فشردن پدال مربوط به آن دستگاه روشن 

می شود. 
ـ  5 ــ2ــ قسمت های مختلف ماشیِن دم  چلچله زن  1ـ
در شکل )107ــ2(، حالت مونتاژ ماشین نشان داده شده 

است. 
در شکل قطعات به تفکیک و متناسب با محل قرارگیری 

مشخص شده اند. 
شده،  ساخته  آلومینیوم  جنس  از  که  دستگاه،  بدنٔه  1ــ 
صفحٔه ماشین را تشکیل داده و محل نصب پایٔه اهرم و قرارگیری 

اورفرز و قطعات متعلق به آن و گونیای دستگاه است. 
2ــ ماشین دم  چلچله زن دو تیغ، از جمله تیغه ها در پشت 

میز که به دو شفت متصل به اورفرز منتهی می شوند. 

شکل 107ــ2 قسمت های مختلف ماشین دم چلچله زن

شکل 108ــ2 تصویر از زیر دستگاه گرفته شده است، 
که انتقال نیرو با تسمه را نشان می دهد

با  و  است  گرفته  قرار  میز  روی  که  دستگاه،  گونیای  4ــ 
حرکت کشویی زاویٔه مورد نظر را تعیین می کند. 

می آیند  باال  تیغه ها  آن  دادن  با فشار  که  ماشین،  اهرم  5ــ 
آمدن  پایین  با  که  به طوری  می دهند،  انجام  را  زنی  فرز  عمل  و 
اهرم، فنرهای موجود در روی میلٔه اهرم موجب باال آمدن تیغه ها 
کلید  به  برق،  اتصال  از  پس  دم  چلچله زن،  ماشین  در  می شوند. 
اهرم ماشین،  آوردن  پایین  با  زیرا  نیست،  نیاز  روشن و خاموش 
میکروسوییچ عمل می کند و اور فرز روشن می شود و با باال آمدن 
تیغه از سطح میز کار، جای اتصال پین ها تعبیه شده است. با پایین 
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و  می آيد  پايين  نيز  کار  قطعٔه  نگه دارندٔه  فک  ماشين،  اهرم  آمدن 
روی قطعٔه کار می نشيند. سپس در ادامٔه فشار و پايين آمدن اهرم، 

ميکروسوييچ عمل می کند. 
۶ــ تيغه های به کار رفته در ماشين از نوع الماسه است که با 
يک بوش رابط در جای مخصوص خود قرار می گيرد و با آچار تخت 
(۱۰۹ــ۲)  شکل  می شود.  محکم  بوش  داخل  در  تيغه   آن  مهرٔه 

موقعيت تيغه های ماشين دم  چلچله زن را نشان می دهد. 

۲ــ ۵  ــ۲ــ تنظيمات مختلف ماشين دم  چلچله زن
دم   اتصال  دو  يا  يک  به  نياز  و  پروفيل  عرض  به  توجه  با 
چلچله  توصيه می شود در انتخاب يک تيغ يا دو تيغ بودن ماشين 

دقت نماييد. 
قطعات  يا  پروفيلی  قاب های  درجٔه   ۴۵ زاوئه  تنظيم  جهت 
مورد نظر الزم است گونيای موجود در روی صفحٔه ميز را، که 
قطعه  عرض  با  متناسب  تا  نماييد  جابه جا  دارد،  کشويی  حرکت 

تنظيم شود. (شکل ۱۱۲ــ۲)
با  متناسب  بايد  شده  ايجاد  شيار  يا  فرز  عمق  تنظيم  جهت 

پين های تهيه شده و مورد نياز عمل کرد.
تنظيم  مخصوص  ميلٔه  جابه جايی  با  می توان  منظور  اين  به 

عمق، آن را تنظيم کرد (شکل ۱۱۳ــ۲). 

شکل ١٠٩ــ٢ تيغه های ماشين دم چلچله زن

١ــ اين چسب دو جزئی است، که به هنگام اتصال در زمان خيلی کوتاه به کمک اسپری تسريع کننده واکنش سخت می شود. لذا در اصطالح بازار به چسب (١و٢و٣) معروف 
است.

۷ــ پين های اتصال دم  چلچله از قطعات مصنوعی و جنس 
پی وی سی (PVC) ساخته شده است که پس از درآوردن جای 
اتصال در هر دو قطعه، در محل اتصال جاسازی می شوند. اين 
نياز  صورت  در  ولی  ندارند  نياز  چسب  به  اتصال  جهت  پين ها 
می توانيد از چسب چوب يا چسب های فوری١ (۳ و ۲ و ۱) که 

در بازار به اين نام معروف اند استفاده کنيد (شکل ۱۱۰ــ۲). 
پين های اتصال دم  چلچله  از نظر اندازه در ابعاد مختلف به 

بازار عرضه شده است (شکل ۱۱۱ــ۲).
الزم است پين مورد نظر را متناسب با ابعاد پروفيل انتخاب 

کنيد. سپس، تيغٔه فرز مناسب را روی دستگاه نصب نماييد. 

شکل ١١٠ــ٢ پين های اتصال دم چلچله

شکل ١١١ــ٢ ابعاد مختلف پين های دم چلچله
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ـ  5  ــ2ــ موارد کاربرد ماشین دم  چلچله زن 3ـ
اف  دی  ام  پروفیلی  قاب های  ساخت  در  ماشین  این  از 
)MDF( که عمده مصرف آن ها در ساخت کابینت است استفاده 
غیر  و  کابینت  تاج  پروفیل های  کابینت،  در  به صورت  و  می شود 

آن ها کاربرد دارد )شکل 114ــ2(.

شکل 112ــ2 برش با زاویه 45 درجه

شکل 113ــ2 تنظیم عمق فرز جهت اتصال

در واقع این میلٔه تنظیم عمق میزان پایین آمدن اهرم ماشین 
را تنظیم می کند، در نتیجه میزان باال بودن تیغه ها تنظیم می شود. 

شکل 114ــ2 مراحل اجرایی اتصال دم چلچلۀ گوشه ای قاب

دست انداز  برای  چوبی  قطعات  ساخت  در  ماشین  این 
زیادی  کاربرد  نیز  پنجره سازی  و  و در صنعت در  پله های چوبی 

دارد )شکل 115ــ2(. 

شکل 115ــ2 کاربردهای اتصال دم چلچله
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ـ  ۵ــ۲ــ نگه داری و تعمير ماشين دم  چلچله زن  ۴ـ
را  دستگاه  کاری  شيفت  هر  پايان  از  پس  است  الزم  ۱ــ 
به خوبی به کمک کمپرسور باد تميز نماييد تا عاری از ذرات و گرد 

و غبار چوب گردد. 
۲ــ مفصل های حرکتی ماشين، شامل اهرم دستگاه را، هر 
هفته يک بار، با گازوييل و قلم مو شست وشو دهيد تا به نرمی کار 
کند. توصيه می شود قبل از شست وشو، حتماً برق دستگاه را قطع 

نماييد (۱۱۶ــ۲). 

ماشين باالست و خطر برخورد انگشتان دست با تيغه ها وجود 
ندارد. 

غبار  و  گرد  و  ذرات  فرز،  تيغٔه  باالی  سرعت  به دليل  ۲ــ 
چوب در هوا پخش می شود. بنابراين، استفاده از ماسک تنفسی 

ضروری است. 
۳ــ سر و صدای زياد دستگاه به هنگام کار، ايجاب می کند 
که جهت حفظ سالمت دستگاه شنوايی خود از گوشی صداگير 

استفاده نماييد (شکل ۱۱۸ــ۲). 
شکل ١١٦ــ٢ تميزکردن مفصل های حرکتی ماشين دم چلچله زن

در  تا  شود  کنترل  فرز  اور  کلکتور  زغال  است  الزم  ۳ــ 
پوستٔه  قسمت  از  رنگ  بنفش  نور  (مشاهدٔه  شدن  تمام  صورت 

اورفرز)، تعويض شود. 
داده  نشان  زغال  قرارگيری  محل  (۱۱۷ــ۲)،  شکل  در 

شده است. 
دم   ماشين  در  حفاظتی  و  ايمنی  نکات  ـ  ۵ــ۲ــ  ۵ـ

چلچله زن 
است  شده  طراحی  به گونه ای  ماشين  ايمنی  سيستم  ۱ــ 
با  و  شود  کشيده  پايين  به  ماشين  اهرم  راست  دست  با  بايد  که 
دست چپ قطعٔه کار نگه داشته شود. بنابراين، ضريب ايمنی اين 

شکل ١١٧ــ٢ تصوير از زير دستگاه گرفته شده است که درپوش 
پيچی زغال کلکتور جهت بازديد باز می شود

شکل ١١٨ــ٢ گوشی صداگير
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پالستیکی، طبق دستورالعمل های داده  شدهٔ قبلی، ایجاد کنید. 
با شکل 120ــ2، اتصال دم چلچله را ایجاد  5ــ مطابق 

کنید. 

ـ    5 ــ2ــ دستورالعمــل کار با ماشین  6 ـ
دم  چلچله زن                  زمان 12 ساعت

تجهیزات و وسایل الزم: 
دم  پین های  یا  تیغه ها  دم  چلچله:  اتصال زن  1ــ دستگاه 

چلچله 
2ــ دستگاه اره گرد فارسی بر 

3ــ گونیا 
4ــ چکش 

با استفاده از لباس کار و رعایت نکات ایمنی الزم، طبق 
دستورالعمل های داده  شدهٔ قبلی، اقدامات زیر را انجام دهید: 

1ــ پروفیل ام دی اف را )جهت قاب عکس( با فرم مناسب 
تهیه کنید. 

2ــ همین پروفیل را به طول 40 سانتی متر به تعداد 2 عدد 
با اره گرد فارسی بر، با زاویٔه 45 درجه، طبق دستورالعمل های 

داده شدٔه قبلی، برش بزنید. 
3ــ هم چنین آن را به طول 30 سانتی متر به تعداد 2 عدد با 

اره گرد فارسی بر با زاویٔه 45 درجه برش بزنید. 
4ــ مطابق شکل )119ــ2(، اتصال گوشه ای با دم چلچلٔه 

شکل 119ــ2

شکل 120ــ2

6ــ عمق اتصال دم چلچله را، متناسب با ارتفاع تیغه ها یا 
پین دم چلچله، تنظیم نمایید. 

7ــ با جا زدن پین در محل اتصاالت، قاب را مونتاژ کنید. 
8ــ اتصال دم چلچله را که ایجاد کرده اید دقیقاً کنترل کنید 

و از صحت آن مطمئن شوید. 
کنترل  و  کردن  تمیز  از  بعد  را،  تجهیزات  و  وسایل  9ــ 

صحت آن ها، به انبار تحویل دهید. 
10ــ محل کار خود را نظافت کنید.

6 ــ2ــ شناسایی دستگاه لوالزن رومیزی 
لوالی اتومات فنردار )لوال گازر( بیش ترین کاربرد را در 
تهیٔه در کابینت دارد. جهت درآوردن جای لوال، به کمک دریل 
لوال  کاسٔه  با  متناسب  تا 35،  متٔه گازری 20  با  یا ستونی  دستی 

عمل می شود. 
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در تولید انبوه به دلیل نیاز به سرعت عمل و دقت بیش تر، 
از دستگاه لوالزن رومیزی استفاده می شود )شکل 121ــ2(. 

می گیرد کار می کند. از نظر ایمنی بسیار مناسب است. با داشتن 
میلٔه اندازه گیر می توان ابتدا طول قطعات را تنظیم و سپس اقدام 

به کار نمود. 
ـ  2ــ تنظیمات دستگاه لوالزن رومیزی  ـ  6ـ 2ـ

و  مته  تعویض سر  این دستگاه  با  گفته شد،  که  همان طور 
بر  عالوه  ضمناً  می گیرد.  انجام  مختلف  و  متعدد  مته های  نصب 
قابلیت سوراخ کاری در  کابینت،  آوردن جای لوالی  قابلیت در 

جهت عمودی به تعداد بیش تر و هم زمان را نیز دارد. 
بنابراین، در عملیات لوالزنی یا سوراخ کاری نیاز به تنظیم 

شکل 121ــ2 لوالی فنردار اتومات کابینت )لوال گازر(

لوالزن  دستگاه  مختلف  قسمت های  ـ  2ــ  ـ  6  ـ 1ـ
رومیزی 

این ماشین دارای یک الکتروموتور است که نیروی الزم 
را به طور مستقیم به سر مته انتقال می دهد. 

جهت  می تواند  و  است  تعویض  و  تغییر  قابل  مته  سر 
مجموعٔه  باشد.  داشته  متعددی  مته های  مختلف  کارهای 
الکتروموتور و سر مته توسط اهرمی به حرکت عمودی در می آید 
پایٔه  دو  روی  حرکت  این  دهد.  انجام  را  سوراخ کاری  عمل  تا 
فلزی فنری صورت می گیرد و صفحٔه میز نیز به آن متصل است 

)شکل 122ــ2(. 
)123ــ2(  شکل  در  را  لوالزن  دستگاه  از  دیگری  نوع 

مشاهده می کنید.
قرار  پا  زیر  در  که  پدالی  با  و  است  رومیزی  دستگاه  این 

شکل 122ــ2 دستگاه لوالزن رومیزی

شکل 123ــ2
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فاصله ها در محور x و y است. در شکل )124ــ2( کاربردهای 
دستگاه و فواصل مورد نظر نشان داده شده است. 

مته ها  تایی   7 مجموعٔه  از  نمونه ای  )127ــ2(  شکل  در 
را می بینید که این مجموعه مته ها می تواند در تعداد 11 تایی نیز 

باشد.
در شکل )126ــ2( این مجموعه روی دستگاه نصب شده 

است. 

شکل 124ــ2 فواصل مورد نظردر سوراخ کاری

شکل 125ــ2 کاربردهای دستگاه لوالزن رومیزی

عالوه بر فاصلٔه  x و y باید عمق سوراخ کاری را نیز تنظیم 
نمود. 

دستگاه،  آمدن  پایین  مقدار  تنظیم  با  سوراخ کاری،  عمق 
تنظیم می شود. 

3ــ6ــ2ــ موارد کاربرد دستگاه لوالزن رومیزی 
دستگاه  این  می بینید،  )125ــ2(  شکل  در  که  همان طور 
جهت سوراخ کاری کاسٔه لوالی کابینت، سوراخ کاری زیر سری 
به کار  یراق های کابینت و غیر آن ها  طبقات، ریل کشوها، اتصال 

می رود. 
نوع دیگری از این دستگاه به گونه ای طراحی شده است 
الکتروموتور  دارای  عمودی  سوراخ کاری  قابلیت  بر  عالوه  که 
می تواند  هم زمان  که  است  افقی  سوراخ کاری  جهت  دیگری 
)شکل  نماید  سوراخ کاری  افقی  و  عمودی  صورت  دو  هر  به 

126ــ2(. 
به  مته ها  مجموعٔه  مته ها،  سر  تعویض  قابلیت  به  توجه  با 

تعداد مورد نیاز در هْدباکس نصب می گردد. 

شکل 126ــ2  سوراخ زن رومیزی با قابلیت سوراخ کاری در 
جهت عمودی و افقی با دو الکتروموتور
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سرمتٔه  است  الزم  کابینت  لوالی  مته های  تعویض  جهت 
داده  نشان  که در شکل )128ــ2(  تعویض شود،  آن  )هدباکس( 

شده است. 
قابلیت  هم زمان  که  نیوماتیک،  دیجیتالی  لوالزن  دستگاه 
تولید  خط  در  130ــ2(،  )شکل  دارد،  را  انبوه  سوراخ کاری 

کارخانجات کابینت کاربرد فراوانی دارد.

شکل 127ــ2 مجموعه مته ها جهت سوراخ کاری عمودی

شکل 128ــ2 سرمتۀ لوالی کابینت فنردار

انتخاب  فنردار  کابینت  لوالی  با  متناسب  سرمته ها  این 
می شود. 

یکی دیگر از کاربردهای ماشین لوالزن قابلیت سوراخ کردن 
جای قفل در درهای ورودی اتاق یا ساختمان است. 

اورفرز دستی  که در شکل )12٩ــ2( می بینید  همان طور 
می شود  نصب  زن  شیار  شابلون  یک  روی  مناسب  تیغٔه  با  برقی 
ایجاد  را  انجام داده و جای قفل  به راحتی عمل شیارزنی را  و 

می کند. 

شکل 129ــ2

ماشین  در  حفاظتی  و  ایمنی  اصول  4  ــ6ــ2ــ 
لوالزن رومیزی 

مانند  ایمنی  وسایل  از  ماشین  این  با  کار  موقع  در   
عینک، لباس کار و گوشی استفاده کنید )مطابق شکل صفحٔه 

بعد(. 

ماشین سوراخ زنی و لوالزنی دیجیتالی نیوماتیک
شکل 130ــ2

گیره نگه دارنده 
نیوماتیکی

تابلو کنترل دیجیتالی نیوماتیکی

گیره تنظیم صفحه کار  
          روی میز

گیربکس گرداننده 23 مته 
عمودی و 19 مته افقی به 

قطر تا 32 میلی متر

گیربکس گرداننده 
مته ها

کشوی جای ابزار
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به دلیل بیرون نبودن بیش از حد ابزارهای سوراخ کاری در 
ماشین، خطر جدی هنرجو را تهدید نمی کند ولی الزم است نکات 

ایمنی مورد نظر را جدی گرفت، لذا: 
1ــ از محکم بودن سرمته ها و تیغه های فرز روی دستگاه، 

اطمینان حاصل کنید. 
مطمئن  دستگاه  میز  روی  کار  قطعٔه  بودن  محکم  از  2ــ 

شوید و قطعه را روی میز کار با گیره محکم کنید. 
3ــ عمق سوراخ کاری را به درستی تنظیم نمایید تا سوراخ 
روی صفحات از پشت صفحه خارج نشود. )مطابق شکل زیر(

نزدن و شل نبودن تیغٔه آن مطمئن شوید. 
5 ــ6ــ2ــ نگه داری و تعمیر ماشین لوالزن رومیزی 
1ــ سرویس و نگه داری ماشین لوالزن رومیزی باید طبق 
تعداد  ازای  به  و  دوره ای  صورت  به  سازنده  کارخانٔه  سفارش 

ساعات کار مشخص انجام شود. 
2ــ قبل از کار کردن الزم است سیم اتصال و قسمت های 

برقی را کنترل کنید تا اتصال برقی نداشته باشد. 
آن  محور  که  انگشتی،  فرزهای  تیغه   یا  مته  بستن  از  3ــ 
لنگ شده است، به اورفرز خودداری کنید تا بلبرینگ و سه نظام 

آن صدمه نبیند. 
فرز،  تیغٔه  گونیا،  مانند  ماشین،  تنظیم  قابل  قطعات  4ــ 
سه نظام، مته گیر و غیر آن ها را در پایان کار با هوای فشرده )پس 
از قطع برق( تمیز کنید و به وسیلٔه نفت و قلم مو شست وشو دهید تا 
ذرات )خاک  اره و خرده های چوب( ناشی از فرزکاری به حرکت 

ماشین لطمه ای نزند. 
5ــ تیغه های فرز و مته را به موقع تیز کنید تا به پیشرفت کار 

فرز صدمه ای نرسد. 
الکتریکی  به موقع زغال  کارخانٔه سازنده  6ــ طبق دستور 
الکتروموتور  و  آرمیچر  به  تا  نمایید  تعویض  را  دستگاه  داخل 

دستگاه آسیبی وارد نشود. 

6  ــ6 ــ2ــ دسـتورالعمل کار بـا فرز قفل و 
لوالزنی دستی جهت نصب قفل مغزی   

زمان 1 ساعت

وسایل و تجهیزات مورد نیاز: 
 1 عدد  1ــ ماشین فرز قفل و لوالزن کشویی 
 1 عدد  2ــ متٔه مناسب با ضخامت قفل مغزی 
 1 عدد      3ــ سیم سیار مناسب 

مراحل کار: 
به ترتیب  کارگاه  انبار  از  نیاز  مورد  تحویل وسایل  از  پس 

زیر اقدام کنید: 
یا  رومیزی  لوالزن  ماشین  برقی  دستی  فرز  دستگاه  1ــ 

4ــ برای باز و بسته کردن تیغٔه فرز یا تنظیم گونیا دقت کنید 
دو شاخٔه برق آن را از پریز برق خارج کنید. 

5ــ قبل از شروع کار و پس از تنظیم ماشین اورفرز، ابتدا 
یک بار به صورت آزاد آن را خاموش و روشن نمایید تا از لنگ 
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9ــ دستٔه هدایت دستگاه را بگیرید و با دست دیگر دستگاه دستی را آماده کنید )شکل 131ــ2(. 
را روشن کنید )شکل 133ــ2(. 

شکل 131ــ2

2ــ صحت قسمت های مختلف دستگاه را کنترل کنید. 
3ــ متٔه مناسب برای نصب قفل مغزی انتخاب کنید. 

4ــ مته را به طور دقیق و محکم در سه نظام نصب کنید. 
5ــ شابلون مخصوص نصب قفل را انتخاب کنید. 

6ــ شابلون مخصوص را در محل مورد نظر )خط کشی 
شده(، برای نصب قفل تنظیم کنید )شکل 132ــ2(. 

قرار  شابلون  شیار  در  را  مخصوص  فرز  متٔه  یا  تیغه  7ــ 
دهید و گونیای فرز را تنظیم و ثابت کنید. 

فرز،  دستگاه  بدنٔه  به  موتور  اتصال  پیچ  کردن  با شل  8ــ 
ارتفاع نفوذ مته در چوب را تنظیم کنید. 

شکل 132ــ2

شکل133ــ2

مرحله،  چند  در  شیار  به  بیش تر  عمق  دادن  برای  10ــ 
متناسب با ابعاد قفل مغزی مورد نظر، اقدام کنید. 

برگٔه  و  قفل  لبٔه  با  متناسب  فرورفتگی  ایجاد  برای  11ــ 
تیغٔه فرز مناسب و شابلون مخصوص استفاده  از  نیز  زبانه  روی 

کنید )شکل 134ــ2(. 

شکل 134ــ2

شابلون  از  استفاده  با  نیز  را  قفل  دستگیرٔه  جای  12ــ 
مخصوص و متناسب با قفل مورد نظر با متٔه مناسب سوراخ کنید 

)شکل 135ــ2(. 

شکل 135ــ2
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به  لوالزنی  و  قفل  کشویی  دستگاه  کاربرد  در  13ــ 
خود  متٔه  و  سوراخ  قطر  و  کنید  دقت  کامالً  دستگاه  مشخصات 
آن، با تعداد دور در دقیقٔه محور آن و عمق سوراخ و طول حرکت 

برای ایجاد شیار جای قفل مشخص گردد )شکل 136ــ2(. 

قفل  لبٔه  با  مناسب  شیار  و  کنید  روشن  را  دستگاه  20ــ 
مغزی را با هدایت مته )به عمق برابر ضخامت مورد نیاز لبٔه قفل 

در کشویی( ایجاد کنید )شکل 138ــ2(. 

شکل 136ــ2

شکل 137ــ2

کشویی  لوالزن  با  کار  برای  را  مناسب  مارپیچ  متٔه  14ــ 
انتخاب و نصب کنید. 

15ــ محل قفل را روی ضخامت در، خط کشی کنید. 
16ــ لنگٔه در مورد نظر را بین گیرهٔ میز کار ثابت کنید. 

دهید  قرار  در  ضخامت  روی  را  دستگاه  پایه های  17ــ 
)شکل 137ــ2(. 

18ــ مته را روی شیار قرار دهید و گونیای زیر پایه را پس 
از تنظیم ثابت کنید. 

19ــ عمق فرو رفتن مته را برای انجام چند مرحله ای کار 
متناسب با ابعاد قفل مغزی تنظیم کنید. 

شکل 138ــ2

21ــ متٔه مورد استفاده را تا عمق 125 میلی متر در چند 
صفحٔه  ضخامت  داخل  در  نظر،  مورد  قفل  با  متناسب  مرحله، 
)MDF( یا تخته خرده  چوب یا چوب ماسیو در، وارد نموده و با 

حرکت دستگاه به عرض مناسب برسانید )شکل 139ــ2(. 

شکل 139ــ2

22ــ شیار الزم را می توانید روی ضخامت در، با دستگاه 
مذکور، به صورت عمودی یا افقی ایجاد کنید. 

23ــ عالمت گذاری برای ایجاد سوراخ جای دستگیره و 
زبانه قفل را حتی االمکان با استفاده از شابلون مخصوص انجام 

دهید )شکل های  140ــ2 و 141ــ2(. 
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را  آن ها  و  کنید  تمیز  را  وسایل  کار  پایان  از  پس  24ــ 
تحویل دهید. 

25ــ محل کار خود را نظافت کنید. 

7ــ2 آشنایی با ماشین نوار لبه چسبان 
برای  اتوماتیک  و  ساده  به صورت  لبه چسبان  ماشین 
چسباندن نوار روکش لترون یا پی وی سی )PVC( و غیر آن ها 
به سطح ضخامت صفحات چوبی نظیر تخته   خرده چوب و تخته  

فیبر به کار گرفته می شود. 
روی  بر  را  چوبی  نازک  زهوار  اتوماتیک  لبه چسبان 

ضخامت صفحات می چسباند )شکل142ــ2(.

نر صفحات چسب  به سطح  نوار روکش  برای چسباندن 
روکش  نوار  داخلی  سطح  در  شده  آغشته  به صورت  نیاز  مورد 
لترون وجود دارد، و بر اثر حرارت داده به وسیلٔه اتوی برقی چسب 

مورد نظر آب شده و به سطح ضخامت )MDF( می چسبد.
که  سی  وی  پی  روکش های  نوار  چسباندن  برای  ولی 
چسب به صورت گرانول در مخزن دستگاه ریخته می شود و پس 
از حرارت دیدن، چسب آب می شود و با اعمال فشار الزم نوار با 
ضخامت 1 یا 2 میلی متر به سطح ضخامت )MDF( را می چسباند 

)شکل 143ــ2(.

شکل 140ــ2

شکل 141ــ2

شکل 142ــ2

شکل 143ــ2
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1ــ7ــ2ــ قسمت های مختلف ماشین نوار لبه چسبان
ماشین نوار لبه چسبان در مدل های مختلف به بازار عرضه 

شده است. قسمت های مختلف دستگاه شامل: 
لبٔه  تا  می گیرد  قرار  آن  روی  کار  که  ماشین،  1ــ صفحٔه 

صفحات لبه چسبانی شود. 
2ــ غلتک های هدایت که موجب حرکت صفحه به صورت 

روان تر و نرم تر می گردد )شکل144ــ2(. 

2ــ7ــ2ــ تنظیمات ماشین نوار لبه چسبان 
تنظیم نوار روکش متناسب با نوع ماشین نوار لبه چسبان 

متفاوت است. 
داده  نشان  از مسیر  نوار روکش  مطابق شکل )146ــ2( 
شده به وسیلٔه زهوار چوبی عبورمی کند و از قسمت جلوی هیتر با 

صفحات تماس می یابد. 

شکل 144ــ2

برای ذوب  انرژی حرارتی الزم  تأمین کنندٔه  3ــ هیتر که 
کردن چسب نوار روکش است. 

و  کار  قطعه   تکیٔه  جهت  آن  از  که  دستگاه،  گونیای  4ــ 
هدایت آن به جلو استفاده می شود. 

5ــ قطع کن اندازٔه نوار که در طول مورد نیاز، نوار روکش 
را قطع می کند. 

نیمه اتوماتیک  و  اتوماتیک  ماشین های  در  فرز  پیش  6ــ 
با احتساب ضخامت نوارهای پی وی سی پرداختی را روی  که 
نر صفحات انجام می دهد تا پس از چسبیدن نوار، اندازٔه پشت تا 

پشت صفحات بیش از اندازه مورد نظر نباشد. 
ترتیب عملیات لبه چسبانی در ماشین لبه چسبان اتوماتیک 

شامل مراحل نشان داده شده در شکل )145ــ2( است. 

شکل 145ــ2

    سه غلتک برس چسب       تنظیم برنامه کامپیوتر          پیش فرز لبه نوار      قطر زهوار چوب و نوار  

          فرز ثانویه فرم                   فرز اولیه فرم                   قطع کن طولی             قطع کن اندازه نوار

شکل 146ــ2

درجه  130ــ80  لبه چسبان  ماشین  در  حرارت  درجه  
به  درجه  این  باال  سرعت  ماشین های  در  است.  سانتی گراد 

220ــ180 درجه سانتی گراد هم می رسد. 
سازندٔه  شرکت  کاتالوگ  به  توجه  با  ماشین،  هر  تنظیمات 

ماشین، باید صورت گیرد. 
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3ــ7ــ2ــ موارد کاربرد ماشین نوار لبه چسبان 
گسترش کاربرد روکش های مصنوعی موجب شده است 
تا نر صفحات را با استفاده از نوارهای روکش مصنوعی پوشش 

دهیم و به اصطالح نوار روکش را لبه چسبان کنیم. 
در کارگاه های کوچک، به دلیل حجم تولید کم، عموماً از 

اتوی دستی به این منظور استفاده می کنند. 
ترموپالست  چسب های  با  زیر  قسمت  از  روکش  نوار 
سطح  دادن  حرارت  با  لذا  است،  شده  داده  پوشش  )گرمانرم( 
روکش با اتو، چسب زیرین نرم می شود )شل می شود( و با فشار 

سطح اتو به نِر صفحات می چسبد )شکل 147ــ2(. 

و  لترون  روکش های  چسباندن  قابلیت  دستگاه  این 
پی وی  سی را دارد )شکل 150ــ2(.

نوار روکش های پی وی سی به حرارت بیش تری نیاز دارد.

شکل 147ــ2 اتوکشی نوار روکش لبه چسبان

چسب  مجددًا  شدن،  سرد  به دلیل  اتو،  حرکت  از  پس 
سخت می شود و نوار بر روی ضخامت صفحات می چسبد. برای 
دستٔه  نظیر  استوانه ای،  گرد  با چوب  است  بهتر الزم  چسبندگی 

چکش روی آن حرکت مالشی انجام شود. 
در کارهایی که وسعت کار تقریباً زیاد است می توانید برای 
148ــ2،  شکل  دهید.  پوشش  را  امر  این  بیش تر  عمل  سرعت 

لبه چسبان سشواری را نشان می دهد. 
نشان  را  برقی  دستی  المنتی  لبه چسبان  )149ــ2(  شکل 

می دهد که نسبت به دو نمونٔه ذکر شده قابلیت باالتری دارد.
حرارت الزم را از المنت های برقی تأمین می کند و به دلیل 
کنترل  به خوبی  کار،  قطعٔه  روی  بیش تر  اتکای  سطح  داشتن 

می شود.

شکل 148ــ2 نوار لبه چسبان سشواری

شکل 149ــ2 لبه چسبان المنتی دستی برقی
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این دستگاه دارای مخزن چسب است و می توان با استفاده 
از چسب های هات ملت١ روکش های پی وی سی را لبه چسبانی 

نمود. 
قدرت مانور دستگاه در حین کار به دلیل سنگینی دستگاه 
کمی پایین است ولی قابلیت کار در خطوط مستقیم و محدب و 

قوس دار را دارد. )شکل 151ــ2(

که  به چسب  آغشته شده  نوار روکش  از  این دستگاه  در 
است  شده  استفاده  می شود  عرضه  بازار  در  حلقه ای  به صورت 
با  و  شده  ذوب  روکش  نوار  پشت  المنت های حرارتی چسب  با 
ضخامت  یا  نر  روی  روکش  نوار  جلو  سمت  به  صفحه  حرکت 

صفحه می چسبد. 
در تولید انبوه که سرعت عمل حائز اهمیت است بایستی 
و  153ــ2(  )شکل  اتوماتیک  نیمه  لبه چسبان  ماشین های  از 
استفاده  154ــ2(  )شکل  اتوماتیک  لبه چسبان  ماشین های 

کنید. 
این ماشین ها با سرعت عمل بیش تر و با کیفیت باالتری کار 

لبه چسبانی روکش های لترون و PVC را انجام می دهد. 
ماشین  کنترل  نیمه اتوماتیک  لبه چسبان  ماشین های  در 
دستی بوده و با پدال هایی که زیر پای متصدی دستگاه وجود دارد 
کنترل می شود. در حالی که در ماشین های تمام اتوماتیک، انسان 

شکل 150ــ2 کاربرد لبه چسبان المنتی دستی برقی

١ــ Hat melt از گروه چسب های گرمانرم )ترموپالست( می باشد.

شکل 151ــ2 لبه چسبانی خطوط مقعر و محدب

لبه چسبان  از  می توانید  کار  حین  در  بیش تر  تعادل  برای 
رومیزی مطابق )شکل 152ــ2( استفاده نمایید.

شکل 152ــ2 لبه چسبان رومیزی

شکل 153ــ2
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دخالتی در تولید و مراحل عملیاتی آن ندارد بلکه دستگاه مطابق 
برنامٔه کامپیوتری که داده شده است عمل می کند. 

پس از لبه چسبانی نوار روکش های مصنوعی، الزم است 
اضافات آن برداشته شود. 

برای این منظور دستگاه اورفرز مجهز به تیغٔه پرداخت را 
به کار می گیرند و اضافٔه روکش ها را به صورت کامالً صاف و تمیز 

فرز زده، پرداخت می شود )شکل 155ــ2(. 

این دستگاه در طرفین خود دارای تیغٔه کاتر )موکت بری( 
است و نِر صفحات را در کنشکاف صفحٔه خود جا می دهد و با 

حرکت به سمت جلوی تیغه ها روکش را پرداخت می کنند. 
این کار را می توان با لیسه و کاردک، تیغٔه رنده، کف رنده 

و وسایل مشابه انجام داد. 
نکتٔه قابل توجه این است که باید ظرافت کار حفظ گردد و 

لبه ها سفیدرنگ نشود. 
پرداخت  را  کار  لبٔه  می توانید  نرم  سنبادٔه  با  نهایت  در 

نمایید. 
4ــ7ــ2ــ اصـول ایمنـی و حفاظتـی در ماشـین 

لبه چسبان
بودن  داغ  و  هیتر  وجود  به دلیل  لبه چسبان  ماشین  در 
قسمت  این  به  را  دستتان  که  باشید  مراقب  باید  آن  المنت های 

نچسبانید. 
جدی  خطر  و  است  شده  داده  الزم  پوشش  آن  در  البته 

وجود ندارد. 
از عایق بودن پوشش های سیم برق اطمینان حاصل کنید. 
بدنٔه  دست  پشت  با  دستگاه  روشن کردن،  و  کار  انجام  از  قبل 
دستگاه  بدنٔه  به  برق  نداشتن  اتصال  از  تا  کنید  لمس  را  دستگاه 

اطمینان کنید. 
5ــ7ــ2ــ نگه داری و تعمیر ماشین لبه چسبان 

توصیه  دستگاه،  سازندٔه  شرکت  به دستورالعمل  توجه  با 
می شود جهت نگهداری و تعمیر دستگاه، اقدامات الزم صورت 

شکل 154ــ2

شکل 155ــ2 پرداخت لبه های اضافی روکش مصنوعی

در صورت دسترسی نداشتن به تیغٔه پرداخت می توانید از 
رندٔه پرداخت لبٔه روکش )شکل 156ــ2( استفاده نمایید. 

شکل 156ــ2 رنده پرداخت لبه نوار روکش لبه چسبان
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گیرد. نظر به ذوب شدن چسب نوار روکش و امکان تماس آن با 
صفحٔه ماشین الزم است که پس از پایان کار قسمت مربوط را 
تمیز کردن آن  تمیز کنید، زیرا در صورت خشک شدن چسب، 

دشوار می شود. 
هیتر حرارتی دستگاه نباید بیش از حد در حرارت باال کار 
سوختن  امکان  و  می شود  داغ  حد  از  بیش  دستگاه  چون  کند، 

المنت ها وجود دارد. 
توصیه های شرکت سازندهٔ ماشین را باید جدی گرفت. 

6  ــ7ــ2ــ دستورالعمل کارگاهی لبه چسبانی 
صفحات چوب

وسایل مورد نیاز: 
1ــ صفحٔه )MDF( به ابعاد 30×40 سانتی متر به ضخامت 

16 میلی متر 
    1 عدد      2ــ اتوی دستی برقی  
    110 سانتی متری  3ــ نوار لبه چسبان سشواری 
1 دستگاه    4ــ لبه چسبان المنتی دستی برقی 
    1 عدد       5ــ لیسٔه پرداخت  

ایمنی  نکات  رعایت  و  مناسب  کار  لباس  پوشیدن  ضمن 
مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید: 

1ــ صفحٔه )MDF( 16 میلی متری را به ابعاد 300×400 
میلی متر تهیه کنید. 

2ــ نوار لبه چسبان مناسب با محیط کار را با احتساب 5 
سانتی متر اضافه تهیه کنید. 

برقی  دستی  لبه چسبان  یا  دستی  اتوی  از  استفاده  با  3ــ 
)شکل  بچسبانید  صاف  را  صفحات  لبٔه  کارگاه  در  موجود 

157ــ2(.
)شکل  نمایید  پرداخت  رنده  با  را  روکش  نوار  لبٔه  4ــ 

158ــ2(.
5ــ پس از اتمام کار وسایل را به انبار تحویل دهید. 

6ــ برای نظافت محل کار اقدام کنید. 

8 ــ2ــ آشنایی با پیچ گوشتی و دریل شارژی 
 220V برق  به  شارژی  پیچ گوشتی  دریل  این که  به  نظر 
شهری نیاز ندارد و قابلیت جابه جایی آسان و قدرت مانور باالیی 
دارد بسیار مفید واقع شده و مورد استقبال صنعت گران کابینت 

قرار گرفته است. 
سرعت عمل این دستگاه باالست و بازدهی کار را افزایش 

می دهد. 
1ــ 8  ــ2ــ قسمت های مختلف دریل و پیچ گوشتی 

شارژی 
دریل پیچ گوشتی شارژی در شکل )159ــ2( نشان داده 

شده است. 

شکل 157ــ2

شکل 158ــ2
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این دستگاه، جهت تأمین نیرو و انرژی الکتریکی از باتری 
مخصوصی که در انتهای دستٔه آن )داخل محفظٔه جعبه( نگه داری 

می شود استفاده می کند )شکل 160ــ2(. 

3ــ دکمٔه قفل کردن شاسی در حالت روشن؛ 
و  سردریل ها  انواع  نصب  قابلیت  که  دریل  سه نظام  4ــ 

پیچ گوشتی را دارد؛ 
5ــ  پوستٔه آرمیچر که محفظه استقرار آرمیچر است.

پیچ گوشتی  و  دریل  مختلف  تنظیمات  ـ  8  ــ2ــ  2ـ
شارژی 

باز و بسته کردن یا تعویض سر پیچ گوشتی و سر دریل در 
نیاز  به تنظیمات خاصی  به راحتی صورت می گیرد و  این دستگاه 
ندارد. جهت نصب سر پیچ گوشتی مطابق شکل )161ــ2( کافی 
فنری  خار  تا  داد  فشار  خود  محل  در  را  پیچ گوشتی  سر  است 
یا  ابزار  هیچ گونه  به  بنابراین،  بگیرد.  را  مته  انتهای سر  سه نظام، 
دورهای  سرعت  به  نیاز  در صورت  نیست.  نیاز  اضافی  وسایل 
متفاوت، می توانید با پیچاندن پوشش پالستیکی روی سه نظام، که 
با عالمت مدرج و اعداد نشان داده شده است، سرعت محیطی 

الزم را به دست آورید. 

شکل 159ــ2

شکل 160ــ2

5ــ محفظۀ 
استقرار آرمیچر

2ــ شاسی روشن 
و خاموش کردن

3ــ سه نظام

4ــ دکمه فقل 
شاسی

1ــ محفظه باتری

قسمت های مختلف دریل عبارتند از: 
1ــ محفظٔه باتری که انرژی مورد نیاز را تأمین می کند؛ 

2ــ شاسی روشن و خاموش کردن دریل؛ 

شکل 161ــ2

ـ  8  ــ2ــ موارد کاربرد دریل پیچ گوشتی شارژی  3ـ
قابلیت های ویژه ای که این دستگاه دارد، کار کابینت سازی 

را آسان تر کرده است. 
کار، خصوصاً  مختلف  زوایای  در  قطعات  نصب  قابلیت 
مفید  بسیار  و سوراخ کاری  پیچ  بستن  کابینت ها، جهت  کنج  در 

است. 
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با نصب سه نظام سرکج می توان زاویٔه دریل را تا 90 درجه 
داد )شکل های  انجام  را  پیچ  بستن  و  داده و سوراخ کاری  تغییر 

162ــ2 ، 163ــ2 ، 164ــ2(.

همان طور که در شکل های )163ــ2 و 164ــ2( می بینید، 
پس از سوراخ کاری می توان به راحتی سه نظام مته را تعویض و 
به  توجه  با    بست.  را  پیچ  و  کرد  نصب  آن  جای  را  پیچ گوشتی 
این که سرعت های محیطی متفاوتی مورد نیاز است، سوراخ کاری 

و بستن پیچ باید سرعت الزم را برای هرکدام تنظیم نمایید. 
اغلب برای سوراخ کاری زیرسری طبقات، به دلیل کمبود 
با  جا، عمل سوراخ کاری را قبل از مونتاژ انجام می دهند. ولی 
استفاده از دریل پیچ گوشتی شارژی، می توانید در کار مونتاژ شده 

نیز، این عمل را انجام دهید )شکل 165ــ2(. 

شکل 162ــ2

شکل 163ــ2

شکل 164ــ2

شکل 165ــ2

شدٔه  نصب  موقعیت  از  تصویری  )166ــ2(  شکل 
پیچ گوشتی را در سه نظام دریل نشان می دهد. 

شکل 166ــ2
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پیچ گوشتی  دریل  تعمیر  و  نگه داری  ـ   2ــ  ـ  8 4ــ 
شارژی 

ارتفاعات  در  دستگاه  این  کار  قابلیت  و  سبکی  به دلیل 
مختلف و نیاز نداشتن به سیم برق الزم است از آن بیش تر مراقبت 

کنید و از سقوط و افتادن آن جلوگیری نمایید. 
با توصیه های  مدت زمان شارژ کردن دستگاه را متناسب 

شرکت سازنده انجام دهید. 
یدکی  باتری  از  می توانید  بیش تر  زمان  در مدت  کار  برای 

استفاده نمایید. 
در  و  دهید  قرار  بررسی  مورد  را  دستگاه  کلکتور  زغال 

صورت نیاز تعویض نمایید. 
و  دریل  در  حفاظتی  و  ایمنی  نکات  ــ2ــ   8 5ــ 

پیچ گوشتی شارژی 
دستگاه به دلیل شارژی بودن، کامالً ایمن است و خطرات 
لختی سیم برق و برق گرفتگی را ندارد. برای بستن پیچ با دریل 
باشید.  سه نظام  سر  از  پیچ گوشتی  سر  رفتن  در  مراقب  شارژی 
برای جلوگیری از این امر باید سر پیچ گوشتی را به دقت در شیار 
چهارسوی سر پیچ قرار دهید و سپس با سرعت دور پایین اقدام 

به بستن پیچ نمایید. 

در  بـرای سـاخت  کارگاهــی  دسـتورالعمل 
کابینت                   زمان 14 ساعت

ساخت در قاب دار مطابق شکل )167ــ2( مورد نظر است. 

وسایل مورد نیاز: 
1 عدد    1ــ ماشین اره گرد دستی برقی  

1 دستگاه    2ــ دستگاه اره فارسی بر دستی  
1 دستگاه    3ــ دستگاه اتصال زن بیسکویتی 
1 دستگاه    4ــ ماشین اورفرز دستی برقی  
1 دستگاه      5ــ ماشین لوالزن  
1 عدد        6ــ گونیا  
1 عدد      7ــ گیره دستی  

    8ــ چسب چوب  
   9ــ پروفیل )MDF( به پهنای 7 و طول 60 سانتی متر 

2 عدد             
10ــ پروفیل )MDF( به پهنای 7 و طول 40 سانتی متر  

2 عدد            
مراحل انجام کار: 

وسایل مورد را از انبار تحویل بگیرید و مراحل زیر را به 
ترتیب انجام دهید: 

پروفیل  از  برقی  گرد دستی  اره  ماشین  از  استفاده  با  1ــ 
برش  تعداد 2 عدد  به  به طول های 60 و 40 سانتی متر   )MDF(

بزنید. 
فارسی بر  اره  دستگاه  یا  بر  فارسی  گرد  اره  ماشین  با  2ــ 
فارسی   به صورت  را  پروفیل ها  دو سر  )شکل 168ــ2(،  دستی 

45 درجه برش بزنید. 

شکل 168ــ2شکل 167ــ2
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را  قاب  اتصال  چلچله زن،  دم  ماشین  از  استفاده  با  3ــ 
انجام دهید. یا با ماشین اتصال زن بیسکویتی هر دو قطعه را به 

همدیگر متصل کنید.
4ــ جهت اتصال بیسکویتی، ابتدا خط کشی محل اتصاالت 
ضروری است. پس از اتصال، محل مورد نظر را، به خوبی چسب 

شکل 170ــ2شکل 169ــ2

بزنید و با گیرهٔ دستی مونتاژ کنید )شکل 169ــ2(. 
5 ــ در صورت نیاز، با استفاده از ماشین اورفرز دستی 

برقی ابزار داخلی و بیرونی قاب را فرز بزنید. 
6ــ با استفاده از ماشین لوالزن، جای لوالی کابینت را 

روی در تعبیه نمایید )شکل 170ــ2(. 
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  آزمون پایانی ) 2 (

در این قسمت سعی شده است با بیان سؤاالت و ارائٔه اشکال مختلف، مفاهیم و موضوعات مطرح شده در کالس 
با حضور هنرآموز محترم مورد بحث و بررسی قرار گیرد تا کاربرد متفاوت دستگاه ها با تکرار آن ها در ذهن هنرجویان 

نقش بندد و تفکر و خالقیت آنان در به کارگیری شابلون ها بیش تر شود. 
1ــ قسمت های مختلف اره گرد فارسی بر رومیزی 

را بیان کنید )شکل 171ــ2(. 
را  کابینت سازی  در  بر  فارسی  گرد  اره  کاربرد  2ــ 

بیان کنید. 

شکل 171ــ2

عرضی  برش  عملیات  )172ــ2(  شکل  در  3ــ 
نشان داده شده است، در مورد نحؤه انجام کار و مسائل 
ایمنی و خطرات احتمالی کار با هم گفت وگو کنید. آیا راه 

مناسب تری را پیشنهاد می کنید؟ 

شکل 172ــ2
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عملیاتی  چه  انجام  به  مربوط  )173ــ2(  شکل  4ــ 
است؟ در مورد نحؤه انجام کار و موارد ایمنی آن در کالس 

بحث و گفت وگو کنید. 

شکل 173ــ2

شکل 174ــ2

اورفرز  به دستگاه  مربوط  کاربردی  روش  دو  5ــ 
دستی در شکل های )174ــ2 و 175ــ2( نشان داده شده 
است. ضمن تشریح عملیات در هر کدام از تصاویر، لزوم 
را  گرفته شده  به کار  شابلون  و  قطعات کمکی  از  استفاده 

بیان کنید. آیا روش مناسب تری به نظر شما می رسد؟ 

شکل 175ــ2
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اورفرز  دستگاه  تنظیمات  )176ــ2(  شکل  6ــ 
دستی برقی را نشان می دهد.

با توجه به شکل داده شده تنظیمات اصولی و مهم 
دستگاه را بیان کنید. 

شکل 176ــ2

اورفرز در حال  7ــ در شکل )177ــ2( دستگاه 
فرز کردن صفحه به شکل دایره ای است، در حالی که فاقد 
شابلون قوس بری است و گونیای آن نیز بسته نشده است. 

به نظر شما عملکرد دستگاه چگونه است؟ 

شکل 177ــ2

8ــ نام دستگاه در شکل )178ــ2( چیست؟ نحؤه 
تنظیم دستگاه را نیز بیان کنید. 

شکل 178ــ2



  78  

مشخص  قسمت های  )179ــ2(،  شکل  در  9ــ 
شدٔه دستگاه را نام گذاری کنید و کاربرد دستگاه را شرح 

دهید؟ 

شکل 179ــ2

نام  )181ــ2(  و  )180ــ2(  شکل های  در  10ــ 
دستگاه و کاربردهای آن را شرح دهید. 

شکل 180ــ2

شکل 181ــ2
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11ــ شکل )182ــ2( چه مفهومی دارد؟ هم چنین 
در مورد عملکرد آن بحث و گفت وگو کنید. 

شکل 182ــ2

12ــ روش های لبه چسبانی نوار روکش های مصنوعی را بیان کنید. 
13ــ نوار لبٔه پی وی سی را چگونه می توان لب چسبان کرد؟ 

14ــ برای پرداخت لبه های اضافی روکش لب چسبان چه باید کرد؟ 
15ــ محاسن دریل پیچ گوشتی شارژی نسبت به دریل های معمولی چیست؟ 

16ــ قابلیت های دریل های شارژی را بیان کنید. 


