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مقدمه

این کتاب از مجموعه ی ســه جلدی با نام های ماشــین های ســیار و ثابت صنایع چــوب، تکنولوژی 
فرآورده هــای چوبی و فرآینــد اجرای پروژه که در پیــش رو دارید، از کتاب های درســی نظام جدید 
آموزشی در شاخه ی کاردانش، زمینه ی صنعت است که پیش از این، به صورت دیگری تدوین شده بود.

این کتاب، بی هیچ کم و کاســتی، به صورت مدوالر تدوین، و تمامي عملیات کارگاهي، مصور و با 
شــکل های مناسب آورده شــده تا فراگیر بتواند به راحتي عملیات کار را تجسم نموده و به صورت عملي 

آنها را انجام دهد.

توانایي هــا در فصول مختلف، به گونه اي تدوین شــده که مطابق با اســتانداردهاي مهارتي ســازمان 
آمــوزش فني و حرفه اي وزارت کار و امور اجتماعی باشــد و بتواند مهــارت الزم را جهت فعالیت هاي 

کارگاهي به فراگیر بیاموزد.

بــا توجه به اینکه چــوب یك ماده ی طبیعي و نتیجــه ی فعالیت موجود زنده اي به نام درخت اســت 
که تجدیدپذیري آن به ده ها ســال زمان نیاز دارد، و از طرفي قطع بي رویه ی درختان مشــکالت زیســت 
محیطي را به همراه خواهد داشــت؛ لذا امید اســت با آموزش صحیح و به کارگیري درســت این نعمت 
 الهي، توســط شما هنرآموزان گرامی شــکرگزار ایزد منان بوده و در رشد و تعالي صنعتی بشریت گامي

 مؤثّر برداریم.

شــما عزیزان هنرجو نیز با فراگیري فنون صنعتي در رشته ی صنایع چوب، قطعاً در آینده ی این مرز و 
بوم تأثیرگذار خواهید بود.

 »به امید سرافرازي ایران اسالمي با همت و تالش شما آینده سازان عزیز«



6
فهرست مطالب

1ـ توانایی چسباندن قطعات چوبی توسط چسب به یکدیگر                                                                            11

14 1ـ1ـ چسب های مخصوص چوب و انواع آن 

16 2ـ1ـ اصول عالمت گذاری روی قطعات چوبی 

18 3ـ1ـ انواع ابزار مخصوص بستن قطعات چوبی به یکدیگر 

20 4ـ1ـ وسایل چسب زنی و کاربرد آنها 

21 5ـ1ـ اصول حفاظت و ایمنی در هنگام چسباندن قطعات به یکدیگر 

22 6ـ1ـ اصول چسباندن قطعات چوبی به یکدیگر 

2ـ توانایی پرداخت کاری قطعات چوبی                                                                                                           27

30 1ـ2ـ عملیات پرداخت کاری 

30 2ـ2ـ وسایل پرداخت کاری 

31 3ـ2ـ اصول تیز کردن لیسه 

32 4ـ2ـ اصول رعایت نکات ایمنی و حفاظتی در حین پرداخت کاری 

33 5ـ2ـ اصول پرداخت کاری قطعات چوبی 

3ـ توانایی سنباده کاری دستی قطعات چوبی                                                                                                      39

42 1ـ3ـ مفهوم سنباده کاری 

42 2ـ3ـ ورق سنباده و انواع آن 

43 3ـ3ـ مواد تشکیل دهنده ی سنباده 

4ـ3ـ درجه بندی ورق های سنباده و کاربرد آن                                                                                                                                44

45 5ـ3ـ اصول رعایت نکات ایمنی ضمن سنباده کاری 

45 6ـ3ـ اصول سنباده کاری دستی قطعات چوبی 

46 7ـ3ـ دستورالعمل کارگاه سنباده کاری 



7
فهرست مطالب

4ـ توانایی بتونه کاری و رنگ کاری مصنوعات چوبی                                                                                         51

54 1ـ4ـ بتونه کاری و کاربرد آن 

55 2ـ4ـ بتونه و انواع آن 

57 3ـ4ـ ابزار و مواد بتونه کاری 

4ـ4ـ اصول تهیه ی بتونه           58

58  5ـ4ـ اصول بتونه کاری قطعات چوبی 

59 6ـ4ـ آشنایی با رنگ و انواع آن 

62 7ـ4ـ وسایل رنگ کاری چوب 

64 8ـ4ـ اصول حفاظت و ایمنی در حین رنگ کاری چوب 

65 9ـ4ـ اصول رنگ کاری چوب 

5ـ توانایی روکش کاری صفحات مصنوعی                                                                                                         69

72 1ـ5 ـ روکش کاری و کاربرد آن 

72 2ـ5 ـ صفحات مصنوعی و کاربرد آنها 

73 3ـ5ـ استاندارد اندازه ی صفحات مصنوعی 

4ـ5ـ روکش استاندارد و انواع آن                                                                                                                                  74

78 5ـ5ـ اصول درز کردن و جور کردن روکش ها 

79 6ـ5ـ اصول رعایت موارد ایمنی ضمن روکش کاری 

80 7ـ5ـ اصول روکش کاری صفحات مصنوعی 

82 8ـ5ـ حفظ و نگه داری قطعه کار ضمن روکش کاری 

6ـ توانایی چسباندن صفحات چوبی توسط چسب سرد و پرس دستی                                                                     85

88 1ـ6ـ پرس دستی )پرس سرد( 

88 2ـ6ـ ابزارهای چسب زنی و کاربرد آنها 

90 3ـ6ـ اصول چسباندن صفحات چوبی و پرس کردن آنها توسط پرس دستی 



8
فهرست مطالب

92 4ـ6ـ اصول رعایت نکات ایمنی، حفظ و نگه داری و نظافت ضمن چسباندن و پرس کردن صفحات 

93 5ـ6ـ آماده کردن وسایل و ابزار جهت چسب زدن و پرس کردن 

93 6ـ6ـ آماده کردن قطعه کار، پرس و پرس کاری قطعه کار 

94 7-6- رعایت نکات ایمنی، حفظ و نگه داری و نظافت در ضمن کار 

7ـ توانایی سنباده کاری سطوح با انواع دستگاه سنباده برقی                                                                               96

100 1ـ7ـ دستگاه های سنباده دستی- برقی 

105 2ـ7ـ انواع ورق سنباده 

8ـ توانایی منگنه زنی با دستگاه منگنه زن                                                                                                         115

118 1ـ8ـ دستگاه منگنه زن و انواع آن 

119 2ـ8ـ قسمت های مختلف دستگاه منگنه زن و نحوه ی عملکرد و تنظیم آنها 

120 3ـ8ـ آشنایی با سوزن منگنه در اندازه های مختلف و کاربرد آنها 

120 4ـ8ـ اصول ایمنی ضمن منگنه زنی و رعایت آن 

120 5ـ8ـ اصول منگنه زنی با دستگاه منگنه زن 

122 6-8-کوبیدن میخ به قطعات خاص 

123 7-8- رعایت نکات ایمنی در هنگام منگنه زنی 

124 8-8- سرویس و نگه داری دستگاه منگنه 

9ـ توانایی ساخت و مونتاژ کارهای ساده  ی چوبی طبق نقشه                                                                             127

130 1ـ9ـ نقشه ی کار و اصول پیاده کردن آن روی چوب 

131 2ـ9ـ اصول رعایت موارد ایمنی ضمن ساخت پروژه 

133 3ـ9ـ اصول ساخت کارهای ساده ی چوبی 

156 4-9- پروژه های پیشنهادی 



9
فهرست مطالب

10ـ توانایی نصب انواع زهوارهای تزیینی و یراق کوبی مصنوعات چوبی                                                          161

164 1ـ10ـ زهوارهای تزیینی و انواع آن 

165 2ـ10ـ آشنایی با نوع چوب، برای تهیه ی زهوار 

165 3ـ10ـ اصول تهیه و نصب زهوار 

167 4ـ10ـ لوال و انواع آن 

171 5ـ10ـ انواع قفل ها 

174 6ـ10ـ انواع دستگیره ها 

174 7ـ10ـ کشو و انواع آن 

175 8ـ10ـ اصول رعایت نکات ایمنی و حفظ و نگه داری کار ضمن نصب زهوار 

11ـ توانایی ساخت و مونتاژ درهای پرسی طبق نقشه                                                                                         179

182 1ـ11ـ درهای پرسی و انواع آن 

184 2ـ11ـ اندازه گیری چارچوب و کالف درهای پرسی 

184 3ـ11ـ شبکه ها، انواع و کاربرد آنها 

185 4ـ11ـ شناسایی اتصاالت درهای پرسی 

186 5ـ11ـ شناسایی اصول موارد ایمنی در ساخت درهای پرسی 

186 6ـ11ـ اصول ساخت درهای پرسی و مونتاژ آنها 

190 7ـ11ـ اصول پرس کردن درهای پرسی 

192 8ـ11ـ اصول یراق کوبی درهای پرسی 

194 9ـ11ـ نصب لوال در درهای پرسی 

12ـ توانایی اجرای پروژه پایان دوره                                                                                                             196

200 1ـ12ـ انواع نقشه های کار برای ساخت پروژه 

200 2ـ12ـ رعایت موارد ایمنی، ضمن ساخت پروژه 



محتوای این کتاب در کمیسیون تخصصی رشتٔه صنایع چوب و کاغذ دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و 
حرفه ای  و  کاردانش با عضویت: حسین رنگ آور ،  محمد علی نیکنام ، محمد لطفی نیا  ، داود توبه خواه فرد، 

محمد شاه نظری، عباس زارعی، رامک فرح آبادی، امیر نظری تأیید شده است.

همکاران محترم و دانش آموزان عزیز:
نشانى  به  کتاب  این  محتواى  دربارۀ  را  خود  و  نظرات  پیشنهادات 
درسی کتاب های  دفتر تألیف   4874/15 شمارۀ   پستى  صندوق   تهران   ـ 

 فنى و   حرفه اى و کاردانش ، ارسال فرمایند.
tvoccd@roshd.ir پیام  نگار)ایمیل( 
www.tvoccd.sch.ir وب گاه )وب سایت( 




