
عنوان و نام پدیدآور

مشخصات نشر
مشخصات ظاهری

فروست
شابک

وضعیت فهرست نویسی
یادداشت

موضوع
شناسه افزوده

رده بندی کنگره
رده بندی دیویی

شماره کتابشناسی ملی

:

:
:

 :
:
:
:

:
:

:
:
:

فناوری فرآورده های چوبی ]کتاب های درسی[: 310110 رشته های مهارتی: تزیینات داخلی چوبی، رنگ کاری مبلمان چوبی 
و .... زمینٔه صنعت / برنامه ریزی محتوا و نظارت بر تألیف: دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش: مؤلفان 

حسین رنگ آور… ]و دیگران[؛ وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی.
تهران: شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران.

364 ص.: مصور: )رنگی(
شاخٔه کاردانش

 4 ــ2143ــ05 ــ964ــ 978
فیپا

نام استاندارد مهارتی مبنا: درودگر درجٔه ٢، کد استاندارد متولی: ١٢/06/2/4ـ ٨.
مؤلفان حسین رنگ آور، اردشیرعبدی، محمد غفرانی، حاتم باقری، امیر نظری، محمدعلی نیکنام …، چاپ دوم، کتابنامه.

١ـ نجاری ٢ـ چوب 3ـ صنعت و تجارت.
رنگ آور، حسین، ١٣٤٥الف. سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ب. دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و 

کاردانش. ج. شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران.
TT ١٨٠/ت٨ ١٣٩٢

٣٧٣ ک ٣٦/609
3099382

فناوری فرآورده های چوبی
پایۀ دهم

دورۀ دوم متوسطه
شاخۀ : کاردانش
زمینۀ: صنعت

گروه تحصیلی: مکانیک
نام رشته های مهارتی طبق جدول صفحه آخر کتاب

نام استاندارد مهارتی مبنا: درودگر درجۀ 2
کد استاندارد متولی: 12/06/2/4ـ 8

ــــْل َفرََجُهــــْم  ــــٍد َو َعجِّ ــــٍد َو آِل ُمَحمَّ اَللُّٰهــــمَّ َصـــــلِّ َعلــــٰی ُمَحمَّ



 ISBN  978-964-05-2143-4    978 - 964  - 05-2143-4 شابک

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

برنامه ریزی آموزشی وزارت  به سازمان پژوهش و  این کتاب متعلق  کلیه حقوق مادی و معنوی 
آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی 
و ارائه در پایگاه های مجازی، نمایش، اقتباس، تلخیص، تبدیل، ترجمه، عکس برداری، نقاشی، 
تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز از این سازمان ممنوع است و متخلفان 

تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.

                                 نام کتاب:               فناوری فرآورده های چوبی ـ٣١٠١١٠
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی                                    پدیدآورنده:   

دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای وکاردانش    مدیریت برنامه ریزی درسی و تألیف:    
حسین رنگ آور، اردشیر عبدی، محمد غفرانی، حاتم باقری، امیر نظری، محمدعلی نیکنام، داود توبه خواه فرد و رسول  شناسه افزوده برنامه ریزی وتألیف: 

کاظمی )اعضای گروه تألیف(   ـ  محسن نیکبخت )ویراستار فنی( 
ادارٔه کّل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی              مدیریت آماده سازی هنری:   

مهدی محمدی زنجانی )مدیر هنری(ـ  سید حامد موسوی نسب )صفحه آرا(ـ  امید باوی ) طراح جلد(  ـ اردشیر عبدی )عکاس(              شناسه افزوده آماده سازی: 
تهران: خیابان ایرانشهر شمالی ـ ساختمان شمارٔه ٤ آموزش و پرورش )شهیدموسوی(                               نشانی سازمان:  

ـ ٨٨٨٣١١٦١    ، دورنـگار  : ٨٨٣٠٩٢٦٦ ،  کـد پستی   : ١٥٨٤٧٤٧٣٥٩  تلفن  : ٩   
www.irtextbook.ir و www.chap.sch.ir :وب گـاه  

ـ   کیلومتر ١٧ جادٔه مخصوص کرج   ـ خیابان٦١ )دارو پخش( شرکت چاپ   و   نشر کتاب های  درسی ایران : تهران                                                ناشر :   
ـ ٤٤٩٨٥١٦١،    دورنگار: ٤٤٩٨٥١٦٠، صندوق پستی: ١٣٩ـ ٣٧٥١٥ تلفن : ٥   

                                         چاپخانه:   شرکت چاپ   و نشر کتاب های درسی ایران »سهامی خاص«
چاپ چهارم ١٣٩٨              سال انتشار و نوبت چاپ:   



نند و آن را رد علم و تقوی و سازندگی خودشان صرف کنند هک اشخاصی امین و صالح بشوند؛  جوان اه قدر جوانیشان را بدا

مستقل باشد.
مملکت ما با اشخاص امین و صالح می تواند 

ُه« َس ِسّرُ ّدِ ُ ى »�ق �ن م�ى امام �ن



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

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

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



شماره
عنوان توانایی

ساعت

جمععملینظریتواناییواحد کار

369توانایی پیشگیری ازحوادث و رعایت اصول نکات ایمنی و حفاظتی11

224توانایی بستن قطعه کار به گیره ی میزکار و سرویس و نگه داری آن22

16218توانایی انتخاب انواع چوب و صفحات چوبی، انبار و خشک کردن چوب33

6612توانایی اندازه گیری، اندازه گذاری و خط کشی روی چوب44

62430توانایی برش کاری انواع چوب و صفحات چوبی به وسیله ی اره های دستی55

62430توانایی رنده کاری دستی چوب و صفحات چوبی66

134توانایی چکش کاری با انواع چکش77

268توانایی خط کشی فاق و زبانه و کم و زبانه 88

2810توانایی فاق درآوردن و کم کندن با مغار و اسکنه   99

67480توانایی ساخت انواع اتصاالت  1011

145توانایی چوبسای و سوهان کاری قطعات چوبی  1113

358 توانایی سوراخ کاری با انواع دریل دستی1210

268توانایی اتصال قطعات چوبی به وسیله ی میخ و پیچ های مخصوص چوب1321

31114توانایی تیز کردن انواع تیغه های درودگری1412

105060توانایی رسم فنی عمومی صنایع چوب1520

69231300جمع

هدف کلی پودمان

شناخت کارگاه و اصول رعایت مسائل ایمنی و توانایی خشک کردن چوب به روش 

طبیعی و روش استفاده از وسایل اندازه گیری و خط کشی و بکارگیری ابزارهای 

دستی در صنایع چوب و ایجاد توانایی در فراگیر برای ساخت انواع اتصاالت چوبی 

با استفاده از انواع فرآورده های چوبی و توانایی رسم فنی عمومی صنایع چوب





مقدمه

این کتاب از مجموعه ی ســه جلدی با نام های ماشین های ســیار و ثابت صنایع چوب، فناوری 
فرآورده های چوبی و فرآیند اجرای پروژه که در پیش رو دارید، از کتاب های درسی نظام جدید 
آموزشــی در شاخه ی کاردانش، زمینه ی صنعت اســت که پیش از این، به صورت دیگری تدوین 

شده بود.

 ایــن کتاب، بی هیچ کم و کاســتی، به صورت مدوالر تدوین، و تمامــي عملیات کارگاهي، 
مصور و با شــكل های مناسب آورده شده تا فراگیر بتواند به راحتي عملیات کار را تجسم نموده و 

به صورت عملي آنها را انجام دهد.

توانایي هــا در فصــول مختلف، به گونه اي تدوین شــده کــه مطابق با اســتانداردهاي مهارتي 
ســازمان آموزش فني و حرفه اي وزارت کار و امور اجتماعی باشد و بتواند مهارت الزم را جهت 

فعالیت هاي کارگاهي به فراگیر بیاموزد.

با توجه به اینكه چوب یك ماده ی طبیعي و نتیجه ی فعالیت موجود زنده اي به نام درخت است 
کــه تجدیدپذیري آن به ده ها ســال زمان نیاز دارد، و از طرفي قطع بي رویه ی درختان مشــكالت 
زیســت محیطي را به همراه خواهد داشــت؛ لذا امید است با آموزش صحیح و به کارگیري درست 
این نعمت الهي، توسط شما هنرآموزان گرامی شكرگزار ایزد منان بوده و در رشد و تعالي صنعتی 

بشریت گامي موثر برداریم.

شما 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«
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پيش آزمون 1

1� به چه محلي کارگاه گفته مي شود؟

2� چه مقرراتي را باید در کارگاه رعایت نمود؟

3� آیا می دانید ارگونومي یعنی چه؟

4� آیا وسایل اطفاء حریق را می شناسید؟

5� به نظر شما لباس کار مناسب استفاده در کارگاه، چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟

6� آیا نکات ایمني در حین انجام کار را می دانید؟ توضیح دهید.

7� آیا تاکنون به مصدوم ناشي از برق گرفتگي کمك کرده اید؟ چگونه؟

8� آیا روش جابجایي اجسام سنگین را می دانید؟

فناوری فرآورده های چوبی تكنولوژی فرآورده های چوبی18

ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:
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ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:
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در ش��کل 6�1 نیز، یك ماسك فیلتر دار نش��ان داده شده که 
براي رنگ کاري و به کارگیري مواد شیمیایي مناسب تر است.

شكل6ـ1

3ـ2ـ1ـ گوشي حفاظتي

صداي زیاد ماشین هاي صنایع چوب، موجب کاهش شنوایي 
در انس��ان مي گ��ردد؛ بنابراین باید ب��ا به کارگیري گوش��ي هاي 
حفاظتي مناسب، از کاهش شنوایي جلوگیري نمود )شکل 7�1(.

شكل7ـ1

 توجـه: هنگام کار با ماش��ین هاي اره نواري، گندگي، فرز و 
ماشین هاي پر س��ر و صداي دیگر، به کارگیري گوشي حفاظتي 
الزامي است. البته در ماشین هاي جدید، با به کارگیری تکنولوژي 
ب��اال، عایق صدا کار گذاش��ته ش��ده، که در نتیجه س��ر و صداي 

کمتري ایجاد می کند.

1ـ2ـ1ـ عينك حفاظتي

اغلب پالس��تیکي و مقاوم به ضربه ب��وده و جهت ممانعت از 
برخورد قطعات چوب و خاك اره به چشم به کار گرفته مي شود.

عینك هاي حفاظ دار که داراي پوش��ش هاي جانبي هس��تند، 
براي این کار مناسب ترند )شکل 4�1(.

شكل4ـ1

2ـ2ـ1ـ ماسك حفاظتي

ذرات معل��ق و گرد و غبار چوب، همراه با تنفس، وارد ریه ها 
ش��ده و موجب مسدود شدن نایژه هاي دس��تگاه تنفس مي گردد، 
که در آینده مش��کالت تنفس��ي به دنبال خواهد داش��ت. استفاده 
از ماس��ك تنفسي، ش��دت این ضایعه را کاهش خواهد داد. البته 
ماس��ك تنفسي به تنهایي کافي نبوده و کارگاه باید به مکنده هاي 

قوي نیز مجهز باشد.

ماسك تنفس��ي، با توجه به کاربردهاي مختلف، داراي تنوع 
بس��یاری اس��ت که در شکل 5�1 یك ماس��ك تنفسي معمولي و 
رایج که در اغلب کارگاه هاي صنایع چوب به کار گرفته مي شود، 

نشان داده شده است.

شكل5ـ1
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در ش��کل 6�1 نیز، یك ماسك فیلتر دار نش��ان داده شده که 
براي رنگ کاري و به کارگیري مواد شیمیایي مناسب تر است.

شكل6ـ1

3ـ2ـ1ـ گوشي حفاظتي

صداي زیاد ماشین هاي صنایع چوب، موجب کاهش شنوایي 
در انس��ان مي گ��ردد؛ بنابراین باید ب��ا به کارگیري گوش��ي هاي 
حفاظتي مناسب، از کاهش شنوایي جلوگیري نمود )شکل 7�1(.

شكل7ـ1

 توجـه: هنگام کار با ماش��ین هاي اره نواري، گندگي، فرز و 
ماشین هاي پر س��ر و صداي دیگر، به کارگیري گوشي حفاظتي 
الزامي است. البته در ماشین هاي جدید، با به کارگیری تکنولوژي 
ب��اال، عایق صدا کار گذاش��ته ش��ده، که در نتیجه س��ر و صداي 

کمتري ایجاد می کند.

1ـ2ـ1ـ عينك حفاظتي

اغلب پالس��تیکي و مقاوم به ضربه ب��وده و جهت ممانعت از 
برخورد قطعات چوب و خاك اره به چشم به کار گرفته مي شود.

عینك هاي حفاظ دار که داراي پوش��ش هاي جانبي هس��تند، 
براي این کار مناسب ترند )شکل 4�1(.

شكل4ـ1

2ـ2ـ1ـ ماسك حفاظتي

ذرات معل��ق و گرد و غبار چوب، همراه با تنفس، وارد ریه ها 
ش��ده و موجب مسدود شدن نایژه هاي دس��تگاه تنفس مي گردد، 
که در آینده مش��کالت تنفس��ي به دنبال خواهد داش��ت. استفاده 
از ماس��ك تنفسي، ش��دت این ضایعه را کاهش خواهد داد. البته 
ماس��ك تنفسي به تنهایي کافي نبوده و کارگاه باید به مکنده هاي 

قوي نیز مجهز باشد.

ماسك تنفس��ي، با توجه به کاربردهاي مختلف، داراي تنوع 
بس��یاری اس��ت که در شکل 5�1 یك ماس��ك تنفسي معمولي و 
رایج که در اغلب کارگاه هاي صنایع چوب به کار گرفته مي شود، 

نشان داده شده است.

شكل5ـ1

فـنــاوری
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* در نظر گرفتن ارتفاع مناس��ب، با توجه به فیزیك بدني در 
هنگام کار کردن.

* استفاده از فضاي کافي براي حرکت پاها و بدن.

* دسترس��ي آس��ان به وس��ایل، مواد و ابزاري که بیشتر مورد 
استفاده قرار مي گیرند.

* ایجاد ایس��تگاه هاي کاري نشسته یا ایستاده، با توجه به نوع 
کار.

* تناوب عمل نشستن و ایستادن در حین کار.

* اس��تفاده از صندلي هاي مناسب با ارتفاع استاندارد از زمین، 
و پشتي و کف راحت.

* اطمینان از ایمن بودن سیم کشي ها، ابزار و وسایل برقي.

4ـ1ـ آشنایي با وسایل اطفاء حریق

کارگاه صنای��ع چ��وب، به دلیل وجود گرد چ��وب و ذرات 
معل��ق چوب در هوا، آمادگي ایجاد حری��ق را دارد، بنابراین باید 
عوامل موثر در آتش س��وزي را در کارگاه کنترل نمود. الزمه ی 
آتش س��وزي، وجود ماده ی س��وختني، اکس��یژن و جرقه است؛ 
که این س��ه عامل را، مثلث آتش مي نامن��د. با حذف یکي از این 

عوامل، مي توان از وقوع آتش سوزي جلوگیري نمود.

ب��راي اطفاء حریق، باید نوع آتش س��وزی را ش��ناخت. انواع 
آتش سوزی از نظر نوع ماده ی سوختني، عبارتند از: آتش سوزی 
جامدات، آتش سوزی مایعات، آتش سوزی گازها و آتش سوزی 

در اثر جریان الکتریسیته.

در کارگاه صنایع چوب، اغلب آتش سوزي ها از نوع جامدات 
و گاه��ی از ن��وع الکتریکي )اتصاالت برق( می باش��د؛  که براي 
آتش س��وزي جامدات، مناس��ب ترین و در دسترس ترین وسیله ی 
اطفاء حریق، آب و ماس��ه است. البته وجود کپسول گازکربنیك 
در کارگاه های صنایع چوب، الزامی اس��ت. در این کپس��ول ها، 
یك مخ��زن گاز کربنیك وجود دارد که در اثر ضربه ی ناگهانی 
یك سوزن به مخزن، گاز کربنیك از آن خارج شده و آب داخل 
کپسول را، با فشار به بیرون می راند؛ که در این شرایط، فشار آب، 

موجب مهار کردن آتش خواهد شد.

* عریض کردن راهروها و مسیرهاي حمل  و  نقل مواد. 

* هموار کردن مسیر حمل  و  نقل، و از بین بردن لغزندگي.

* اس��تفاده از راه هاي ش��یب کوتاه با ش��یب 5% تا 8% براي 
پوشاندن اختالف سطح.

*آرای��ش محل حم��ل  و  نقل براي به حداقل رس��اندن تعداد 
دفعات حمل  و  نقل.

* اس��تفاده از چرخ دستي و وسایل چرخ دار، براي جابه جایي 
مواد.

* استفاده از قفس��ه ها و سیني هاي چند طبقه، براي کم کردن 
حمل  و  نقل دستي.

* استفاده از وسایل مکانیکي، به منظور حمل  و  نقل مواد.

* کشیدن یا ُهل دادن اجسام سنگین به جاي برداشتن.

* اجتناب از خم شدن و یا چرخیدن در هنگام حمل  و  نقل.

* گرفتن بار در نزدیکي بدن، در هنگام حمل  و نقل.

* قرار دادن ظروف و سطل هاي مخصوص در جاهاي مختلف 
براي جمع آوري ضایعات.

* تعبیه ی را ه هاي خروج اضطراري و پاك نگه داشتن مسیرها.

* استفاده از ابزار دستي � برقي ایمن و داراي محافظ.

* اس��تفاده از دس��ته هاي مناس��ب از لحاظ طول، ضخامت و 
شکل براي راحتي کار.

* اس��تفاده از ابزارهایي که دسته ي آنها از اصطکاك کافي و 
محافظ برخوردار باشند.

* اس��تفاده از ابزار یا وسایل و مواد عایق دار، براي جلوگیري 
از سوختگي یا برق گرفتگي.

* مش��خص کردن جا و مکان مناسب نگه داري ابزار دستي و 
دستی � برقي.

* بازدی��د و کنت��رل مرتب از ابزار آالت، ب��ه منظور تعمیر  به 
موقع آنها.

* رعایت نکات ایمني در هنگام کار با ابزار دستي � برقي.

* اصول محافظت و ایمني در دستگاه ها و ماشین هاي تولیدي.

تكنولوژی فرآورده های چوبی20

6ـ2ـ1ـ كاله با پوشش مناسب

ذرات گ��رد و غبار چوب، هنگام برش ب��ا اره نواري، در هوا 
معلق ش��ده و با نفوذ در موها، جذب پوست سر مي شود، و چون 
چوب داراي ترکیبات ش��یمیایي مختلفي اس��ت، موجب ضعیف 
شدن ریش��ه ی مو و در نتیجه ریزش مو مي گردد، بنابراین باید از 
کاله مناس��ب با پوششی که موهاي سر را بپوش��اند استفاده نمود 

)شکل10�1(. 

شكل 10ـ1

 توجه: کاله، باید فاقد س��ایبان باش��د، زیرا هنگام کار با اره، 
احتمال برخورد با تیغه وجود دارد. 

بازبیني  )اصول  ارگونومي  اصول  با  آشنایي  3ـ1ـ 
عوامل انساني(

عل��م ارگونومي ی��ا عوامل انس��اني، براي یافت��ن راه حل ها و 
بهبود ش��رایط محیط کار، همواره سعي دارد تا شرایط محیط کار 
مناسبي را براي ایمني، س��المتي و کارایي بیشتر ارائه دهد؛ بدین 
منظور یکس��ري اصول اولیه در ارگونومي جهت آش��نایي بیشتر 

آورده شده که باید همواره مورد نظر و توجه قرار داد:

� استفاده ی صحیح از تسهیالت رفاهي در محیط کار

* پرهیز از تماس مس��تقیم با مواد شیمیایي مانند رنگ و مواد 
پوششي.

* روش ه��اي حم��ل  و  نقل مواد، بر اس��اس عل��م ارگونومي 
به درستي انجام پذیرد.

* خط کشي مسیرهاي حرکت و تمیز نگه داشتن مسیرها.

4ـ2ـ1ـ كفش ايمني

در کارگاه صنایع چوب، به دلیل وجود اجس��ام سنگین مانند 
تخته، ال��وار چوب، صفحات MDF، تخته خ��رده چوب و غیره، 
الزم اس��ت که از کفش ایمني مناس��ب استفاده ش��ود تا ضربات 
ناش��ي از سقوط اجسام سنگین، آس��یبي به پا نرساند. با استفاده از 
کفش ایمني مناسب در شکل 8�1 می توان پا را در مقابل خطر فرو 

رفتن میخ، پیچ و... نیز محافظت نمود.

شكل8ـ1

5ـ2ـ1ـ دستكش حفاظتي

هن��گام جابه جایي صفح��ات چوبي و الوار، خط��ر فرو رفتن 
تکه هاي تیز چوب در دس��ت وجود دارد، بنابراین با اس��تفاده از 
دستکش برزنتي مناس��ب، می توان از دست ها محافظت نمود. در 
ضمن، هنگام رن��گ کاري نیز مي توانید از دس��تکش مخصوص 
رنگ که در برابر حالل هاي ش��یمیایي مق��اوم بوده و نفوذ ناپذیر 

است استفاده نمود )شکل 9�1(. 

شكل9ـ1

فناوری فرآورده های چوبی تكنولوژی فرآورده های چوبی18

ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:

20
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* در نظر گرفتن ارتفاع مناس��ب، با توجه به فیزیك بدني در 
هنگام کار کردن.

* استفاده از فضاي کافي براي حرکت پاها و بدن.

* دسترس��ي آس��ان به وس��ایل، مواد و ابزاري که بیشتر مورد 
استفاده قرار مي گیرند.

* ایجاد ایس��تگاه هاي کاري نشسته یا ایستاده، با توجه به نوع 
کار.

* تناوب عمل نشستن و ایستادن در حین کار.

* اس��تفاده از صندلي هاي مناسب با ارتفاع استاندارد از زمین، 
و پشتي و کف راحت.

* اطمینان از ایمن بودن سیم کشي ها، ابزار و وسایل برقي.

4ـ1ـ آشنایي با وسایل اطفاء حریق

کارگاه صنای��ع چ��وب، به دلیل وجود گرد چ��وب و ذرات 
معل��ق چوب در هوا، آمادگي ایجاد حری��ق را دارد، بنابراین باید 
عوامل موثر در آتش س��وزي را در کارگاه کنترل نمود. الزمه ی 
آتش س��وزي، وجود ماده ی س��وختني، اکس��یژن و جرقه است؛ 
که این س��ه عامل را، مثلث آتش مي نامن��د. با حذف یکي از این 

عوامل، مي توان از وقوع آتش سوزي جلوگیري نمود.

ب��راي اطفاء حریق، باید نوع آتش س��وزی را ش��ناخت. انواع 
آتش سوزی از نظر نوع ماده ی سوختني، عبارتند از: آتش سوزی 
جامدات، آتش سوزی مایعات، آتش سوزی گازها و آتش سوزی 

در اثر جریان الکتریسیته.

در کارگاه صنایع چوب، اغلب آتش سوزي ها از نوع جامدات 
و گاه��ی از ن��وع الکتریکي )اتصاالت برق( می باش��د؛  که براي 
آتش س��وزي جامدات، مناس��ب ترین و در دسترس ترین وسیله ی 
اطفاء حریق، آب و ماس��ه است. البته وجود کپسول گازکربنیك 
در کارگاه های صنایع چوب، الزامی اس��ت. در این کپس��ول ها، 
یك مخ��زن گاز کربنیك وجود دارد که در اثر ضربه ی ناگهانی 
یك سوزن به مخزن، گاز کربنیك از آن خارج شده و آب داخل 
کپسول را، با فشار به بیرون می راند؛ که در این شرایط، فشار آب، 

موجب مهار کردن آتش خواهد شد.

* عریض کردن راهروها و مسیرهاي حمل  و  نقل مواد. 

* هموار کردن مسیر حمل  و  نقل، و از بین بردن لغزندگي.

* اس��تفاده از راه هاي ش��یب کوتاه با ش��یب 5% تا 8% براي 
پوشاندن اختالف سطح.

*آرای��ش محل حم��ل  و  نقل براي به حداقل رس��اندن تعداد 
دفعات حمل  و  نقل.

* اس��تفاده از چرخ دستي و وسایل چرخ دار، براي جابه جایي 
مواد.

* استفاده از قفس��ه ها و سیني هاي چند طبقه، براي کم کردن 
حمل  و  نقل دستي.

* استفاده از وسایل مکانیکي، به منظور حمل  و  نقل مواد.

* کشیدن یا ُهل دادن اجسام سنگین به جاي برداشتن.

* اجتناب از خم شدن و یا چرخیدن در هنگام حمل  و  نقل.

* گرفتن بار در نزدیکي بدن، در هنگام حمل  و نقل.

* قرار دادن ظروف و سطل هاي مخصوص در جاهاي مختلف 
براي جمع آوري ضایعات.

* تعبیه ی را ه هاي خروج اضطراري و پاك نگه داشتن مسیرها.

* استفاده از ابزار دستي � برقي ایمن و داراي محافظ.

* اس��تفاده از دس��ته هاي مناس��ب از لحاظ طول، ضخامت و 
شکل براي راحتي کار.

* اس��تفاده از ابزارهایي که دسته ي آنها از اصطکاك کافي و 
محافظ برخوردار باشند.

* اس��تفاده از ابزار یا وسایل و مواد عایق دار، براي جلوگیري 
از سوختگي یا برق گرفتگي.

* مش��خص کردن جا و مکان مناسب نگه داري ابزار دستي و 
دستی � برقي.

* بازدی��د و کنت��رل مرتب از ابزار آالت، ب��ه منظور تعمیر  به 
موقع آنها.

* رعایت نکات ایمني در هنگام کار با ابزار دستي � برقي.

* اصول محافظت و ایمني در دستگاه ها و ماشین هاي تولیدي.
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الف( در ظرفی فلزي )تشت یا اس��تانبولي( کمي نفت ریخته 
آتش بزنید.

ب( کپس��ول آتش نش��اني پودر و گاز را تکان داده، ضامن 
مربوطه  را  بکش��ید.

ج( شیلنگ کپسول را همانند بند ز، روي آتش حرکت دهید 
)شکل12�1(. 

شكل12ـ1

د( پ��س از اطف��اء  حریق، محل آتش س��وزي را تمیز کرده و 
بقایاي آتش سوزي را جمع آوري کنید.

 توجه1: کپس��ول آتش نش��اني، داراي تاریخ ش��ارژ یا مدت 
نگه داري اس��ت؛ قبل از پایان موعد آن باید اقدام به شارژ کپسول 

نمایید. 

 توجه2: کپس��ول آتش نش��اني را در معرض دید عموم، و بر 
روي دیوار نصب نمایید.

5ـ1ـ آشنایي با کد ایمني رنگ ها

رنگ ها به صورت عالمت هاي قراردادي در بین مردم شناخته 
ش��ده اند، مانند چراغ هاي راهنمایي رانندگي که رنگ سبز، زرد 

در آتش س��وزی از نوع مایعات و الکتریکي، باید از کپس��ول 
پ��ودر و گاز اس��تفاده ک��رد. این کپس��ول، ح��اوي مخلوطي از 

گازکربنیك یا نیتروژن، با پودر خاموش کننده ی آتش است.

 در شکل 11�1، وسایل اطفاء حریق نشان داده شده است.

شكل11ـ1

متناس��ب با نوع آتش سوزي، از وس��ایل اطفاء  حریق مناسب 
استفاده کرده و مطابق با دستورالعمل، اقدامات زیر را انجام دهید.

الف( در صورت امکان، لباس ضد حریق )لباس آتش نشاني( 
بپوشید.

ب( با نظر مربي کارگاه، در محیط خارج از کارگاه، گودالي 
در نظر گرفته شود.

ج( مقداري ضایعات و صفحات چوبي داخل گودال بریزید.

د( شیلنگ آب را در محل آماده کنید.

ه���( کمي نف��ت روي ضایعات چوبي بریزی��د و ایجاد آتش 
کنید.

و( پش��ت به جهت باد بایس��تید تا آتش به سمت شما شعله ور 
نشود.

ز( با شیلنگ آب، آتش را به شکل جارو کردن به جلو برانید.

ح( با خیس ش��دن ماده ی چوبي و نرسیدن اکسیژن به آتش، 
شما موفق می شوید آتش را خاموش کنید.
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ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:
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شكل13ـ1

مناس��ب ترین لب��اس کار، لب��اس کار یك تکه ای اس��ت 
ک��ه هیچ گونه پارگي نداش��ته باش��د تا به قطع��ات گردنده ی 

ماشین آالت گیر کند. 

 توجه: از شال گردن نباید استفاده کرد، زیرا ممکن است 
به قطعات گردنده گیر کند. 

رنگ لباس کار، باید کرم یا قهوه اي روش��ن باشد. نظم و 
انظباط عمومي در کارگاه، موج��ب عالقمندي به محیط کار 
خواهد ش��د؛ در واقع نامرتب بودن فضاي کار، باعث پیدایش 
حوادث و خطراتي می ش��ود که گاهي جبران آن امکان پذیر 
نخواهد بود. برداش��تن اشیاء و قطعات چوبي که سر راه ریخته 
شده و بستن گیره هاي میز کار که به حالت باز رها شده است، 

موجب برقراري نظم و ترتیب در کارگاه خواهد شد.

از جمله ن��کات اولیه در محی��ط کارگاه، که همه ی افراد 
داخل کارگاه باید رعایت کنند، عبارتند از:

�  باید نظم و انضباط را سرلوحه ی کار خود قرار داد.

و قرم��ز، هر کدام داراي مفاهیم خاصي اس��ت. در صنعت نیز 
براي جلوگیري از بروز حوادث، از کد ایمني رنگ ها استفاده 

مي شود که عبارتند از:

قرمـز: رنگ قرم��ز مبین خطر و نش��ان دهنده ی تجهیزات 
مرب��وط به کنت��رل خط��ر مي باش��د. جعبه هاي زن��گ خطر، 
تجهیزات ضد حریق، ظروف محل مایعات قابل اشتعال سریع،  
س��وئیچ هاي الکتریکي و کلیه ی قطعات و دس��تگاه هاي خطر 

آفرین، به رنگ قرمز نشان داده مي شود.

نارنجي: بیانگر قسمت هاي متحرك و خطرناك دستگاه ها 
یا تجهیزات انرژي است.

زرد: نشان هشدار و مشخص کردن خطرات فیزیکي است 
ک��ه امکان گیر کردن، زمین خوردن و تصادف دارد؛ در واقع 

این رنگ براي جلب توجه بیشتر به کار مي رود.

سـبز: براي نش��ان دادن محل وس��ایل کمك هاي اولیه و 
مش��خص کردن وسایل ایمني مانند ماس��ك، برانکارد و غیره 

به کار مي رود.

آبـي: براي هش��دار ش��روع کار، یا حرکت تجهیزات در 
ح��ال تعمیر یا در ح��ال کار به  کار گرفته، براي داربس��ت ها، 

آسانسورها و وسایل کنترل الکتریکي نیز کاربرد دارد.

ارغواني: براي مشخص کردن خطرات تشعشع به کار مي رود.

سـفید ـ سـیاه: ترکیب س��فید و س��یاه براي تعیین عالئم 
ترافیکي و وسایل تمیز کننده به کار مي رود.

عالیـم راهنمایـي: در پلکان  ه��ا و راهروه��ا از این نوع 
رنگ ها استفاده مي شود.

رفتار  طرز  و  کار  لباس  از  استفاده  اصول  6ـ1ـ 
در کارگاه

لباس کار مناس��ب، باید بدون پارگي، داراي آستین بلند، 
دکمه هاي سالم و به اندازه ی تن باشد.

در شکل 13�1، لباس کار در وضعیت صحیح و غلط نشان 
داده شده است.
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شكل13ـ1

مناس��ب ترین لب��اس کار، لب��اس کار یك تکه ای اس��ت 
ک��ه هیچ گونه پارگي نداش��ته باش��د تا به قطع��ات گردنده ی 

ماشین آالت گیر کند. 

 توجه: از شال گردن نباید استفاده کرد، زیرا ممکن است 
به قطعات گردنده گیر کند. 

رنگ لباس کار، باید کرم یا قهوه اي روش��ن باشد. نظم و 
انظباط عمومي در کارگاه، موج��ب عالقمندي به محیط کار 
خواهد ش��د؛ در واقع نامرتب بودن فضاي کار، باعث پیدایش 
حوادث و خطراتي می ش��ود که گاهي جبران آن امکان پذیر 
نخواهد بود. برداش��تن اشیاء و قطعات چوبي که سر راه ریخته 
شده و بستن گیره هاي میز کار که به حالت باز رها شده است، 

موجب برقراري نظم و ترتیب در کارگاه خواهد شد.

از جمله ن��کات اولیه در محی��ط کارگاه، که همه ی افراد 
داخل کارگاه باید رعایت کنند، عبارتند از:

�  باید نظم و انضباط را سرلوحه ی کار خود قرار داد.

و قرم��ز، هر کدام داراي مفاهیم خاصي اس��ت. در صنعت نیز 
براي جلوگیري از بروز حوادث، از کد ایمني رنگ ها استفاده 

مي شود که عبارتند از:

قرمـز: رنگ قرم��ز مبین خطر و نش��ان دهنده ی تجهیزات 
مرب��وط به کنت��رل خط��ر مي باش��د. جعبه هاي زن��گ خطر، 
تجهیزات ضد حریق، ظروف محل مایعات قابل اشتعال سریع،  
س��وئیچ هاي الکتریکي و کلیه ی قطعات و دس��تگاه هاي خطر 

آفرین، به رنگ قرمز نشان داده مي شود.

نارنجي: بیانگر قسمت هاي متحرك و خطرناك دستگاه ها 
یا تجهیزات انرژي است.

زرد: نشان هشدار و مشخص کردن خطرات فیزیکي است 
ک��ه امکان گیر کردن، زمین خوردن و تصادف دارد؛ در واقع 

این رنگ براي جلب توجه بیشتر به کار مي رود.

سـبز: براي نش��ان دادن محل وس��ایل کمك هاي اولیه و 
مش��خص کردن وسایل ایمني مانند ماس��ك، برانکارد و غیره 

به کار مي رود.

آبـي: براي هش��دار ش��روع کار، یا حرکت تجهیزات در 
ح��ال تعمیر یا در ح��ال کار به  کار گرفته، براي داربس��ت ها، 

آسانسورها و وسایل کنترل الکتریکي نیز کاربرد دارد.

ارغواني: براي مشخص کردن خطرات تشعشع به کار مي رود.

سـفید ـ سـیاه: ترکیب س��فید و س��یاه براي تعیین عالئم 
ترافیکي و وسایل تمیز کننده به کار مي رود.

عالیـم راهنمایـي: در پلکان  ه��ا و راهروه��ا از این نوع 
رنگ ها استفاده مي شود.

رفتار  طرز  و  کار  لباس  از  استفاده  اصول  6ـ1ـ 
در کارگاه

لباس کار مناس��ب، باید بدون پارگي، داراي آستین بلند، 
دکمه هاي سالم و به اندازه ی تن باشد.

در شکل 13�1، لباس کار در وضعیت صحیح و غلط نشان 
داده شده است.

انضباط
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شكل16ـ1

و( در ص��ورت عدم تنفس بیمار، باید ب��ه او تنفس مصنوعي 
بدهید. مطابق ش��کل17�1، عملیات نجات جان مصدوم با تنفس 

مصنوعي را نشان می دهد، که خود به مهارت خاصي نیاز دارد.

شكل17ـ1

 نکته: به همه ی فراگیران توصیه می شود که به دلیل حادثه خیز 
بودن کش��ورمان، الزم است با ش��رکت در کالس هاي آموزشي 

کمك هاي اولیه ی هالل احمر، مبادرت به یادگیري نمایید.

ز( دکمه ی لباس هاي مصدوم را باز کنید تا راحت تر تنفس کند.

ح( اگ��ر مص��دوم اس��تفراغ مي کند، س��ر او را به یك طرف 
برگردانید تا برگشت مواد، راه تنفس را مسدود نکند.

ط( اگ��ر صورت بیم��ار برافروخته بود، باید س��ر او را باالتر 
بگیرید و اگر رنگ پریده باش��د، باید سرش را در امتداد بدن قرار 

دهید.

ی( مصدوم را از هر گونه تالش بدني حفظ نمایید.

ك( بای��د توج��ه داش��ته باش��ید ک��ه توقف عم��ل تنفس و 
مس��مومیت، به درمان فوري نیاز دارد که بای��د در اولین فرصت 
ب��ا اورژانس تماس گرفته و از آنها کمك بخواهید. ش��ماره تلفن 

اضطراري اورژانس 115 مي باشد.

نکات  پیشگیري از حوادث و  رعایت  8ـ1ـ اصول 
ایمني ضمن کار

در هنگام کار، ممکن اس��ت حوادثی رخ دهد، که شناس��ایی 
و اصول پیش��گیری از آنه��ا، وظیفه ی هر فردی می باش��د که در 

کارگاه مشغول کار است.

1ـ8ـ1ـ ايمني برق و جلوگيري از برق گرفتگي

در اثر اتصال برق به بدنه ی دس��تگاه ها، خراب شدن پوشش و 
عایق بندي س��یم ها یا به هر دلیل دیگري، ممکن است جریان برق 
به بدن رس��یده و موجب برق گرفتگي شود، که با توجه به شدت، 
برق گرفتگي از حالت لرزش خفیف تا کبود ش��دن و س��وختگي 
ب��دن پیش مي آید. بنابراین نکات ایمني ضمن کار را، باید مطابق 

دستورالعمل زیر رعایت کنید.

� قس��مت تابلو برق یا جعبه تقس��یم برق را باید از نظِر داشتن 
حفاظ، کنترل کنید.

� س��یم برق دس��تگاه ها را کنترل کنید که پوشش آنها در اثر 
خراشیدگي، از بین نرفته باشد.

� سیم اتصال به زمین دستگاه ها را کنترل کنید.

� مس��یر جریان برق در انبارهاي رنگ و فضاهایي که احتمال 
آتش سوزي وجود دارد را عایق بندي کامل نمایید.

� از آب پاشی و خیس کردن دستگاه ها خودداري نمایید.

� ماشین هاي برش چوب و سنباده ها را در پایان ساعات کاري 
گردگی��ري نمایید تا خ��اك اره به داخ��ل الکتروموتور آنها نفوذ 
نکند، زیرا موجب داغ ش��دن خاك اره و س��وختن آن ش��ده که 
خود، باعث آب ش��دن شالك یا پوشش سیم پیچ الکتروموتور  و 

در نتیجه سوختن آن مي گردد.

تكنولوژی فرآورده های چوبی24

ایمن��ي و حفاظتي اتفاق مي افتد ولي اج��راي صحیح کمك هاي 
اولیه، از مهم ترین ارکان نجات جان مصدومان است، زیرا اجراي 
ناصحیح کمك هاي اولیه، مي تواند خسارت جبران ناپذیري را به 

بار آورد. 

 توجـه: جعبه ی کمك هاي اولیه )ش��کل 15�1(، همیشه باید 
در دسترس قرار گیرد.

شكل 15ـ1

دستورالعمل انجام کمک هاي اولیه

الف( قبل از هر چیز، خونسردي خود را حفظ کنید.

ب( نوع حادثه را بررسي کرده تا محل آسیب را شناسایي کنید.

ج( از حرکت دادن بیمار خوداري کنید.

د( هوش��یاري بیمار را کنترل کنید. اگر بي هوش اس��ت، فوراً 
دهان بیمار را بررس��ي کرده و احیاناً دندان مصنوعي یا هر ش��ي ء 

دیگري را که در دهان دارد، خارج کنید.

ه�( اگر بیمار بي هوش اس��ت، تنفس او را کنترل کنید؛ برای 
این منظور، مطابق ش��کل 16�1، باید بتوانید هواي تنفس مصدوم 

را با گونه خود حس کنید.

� تعویض لباس کار، فقط باید در محل رخت کن باشد.

� ص��رف غذا یا نوش��یدني، فقط در زمان اس��تراحت صورت 
گیرد.

�  باید از ش��وخي ک��ردن در کارگاه، جداً پرهی��ز کرد، زیرا 
موجب صدمات جبران ناپذیری خواهد شد )شکل 14�1(.

شكل 14ـ1

� عالیم هشدار دهنده ی تابلوها جدي گرفته شود.

�  ادب و احترام را باید در رفتار خود نشان داد.

� از ابزار و وس��ایل تحویل گرفته شده از انبار، به دقت استفاده 
کرده و مراقب بود که آسیبي به آنها نرسد.

�  از زخم��ي کردن میز کار و س��وراخ ک��ردن آن خودداري 
شود.

�  محیط کارگاه، محل زندگي اس��ت، پس باید در حفظ آن 
کوشا بود.

�  پس از پایان کار، محیط کارگاه را باید به دقت نظافت کرد.

7ـ1ـ شناسایي اصول انجام کمک هاي اولیه

مراقبت های��ي که براي جلوگی��ري از مرگ و یا کاهش خطر 
آس��یب و ع��وارض بعدي براي مص��دوم ص��ورت مي گیرد را ، 
کمك هاي اولی��ه مي گویند. حادثه، به دلیل ع��دم رعایت تدابیر 

فناوری فرآورده های چوبی تكنولوژی فرآورده های چوبی18

ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:

24

خودداری کنید.
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شكل16ـ1

و( در ص��ورت عدم تنفس بیمار، باید ب��ه او تنفس مصنوعي 
بدهید. مطابق ش��کل17�1، عملیات نجات جان مصدوم با تنفس 

مصنوعي را نشان می دهد، که خود به مهارت خاصي نیاز دارد.

شكل17ـ1

 نکته: به همه ی فراگیران توصیه می شود که به دلیل حادثه خیز 
بودن کش��ورمان، الزم است با ش��رکت در کالس هاي آموزشي 

کمك هاي اولیه ی هالل احمر، مبادرت به یادگیري نمایید.

ز( دکمه ی لباس هاي مصدوم را باز کنید تا راحت تر تنفس کند.

ح( اگ��ر مص��دوم اس��تفراغ مي کند، س��ر او را به یك طرف 
برگردانید تا برگشت مواد، راه تنفس را مسدود نکند.

ط( اگ��ر صورت بیم��ار برافروخته بود، باید س��ر او را باالتر 
بگیرید و اگر رنگ پریده باش��د، باید سرش را در امتداد بدن قرار 

دهید.

ی( مصدوم را از هر گونه تالش بدني حفظ نمایید.

ك( بای��د توج��ه داش��ته باش��ید ک��ه توقف عم��ل تنفس و 
مس��مومیت، به درمان فوري نیاز دارد که بای��د در اولین فرصت 
ب��ا اورژانس تماس گرفته و از آنها کمك بخواهید. ش��ماره تلفن 

اضطراري اورژانس 115 مي باشد.

نکات  پیشگیري از حوادث و  رعایت  8ـ1ـ اصول 
ایمني ضمن کار

در هنگام کار، ممکن اس��ت حوادثی رخ دهد، که شناس��ایی 
و اصول پیش��گیری از آنه��ا، وظیفه ی هر فردی می باش��د که در 

کارگاه مشغول کار است.

1ـ8ـ1ـ ايمني برق و جلوگيري از برق گرفتگي

در اثر اتصال برق به بدنه ی دس��تگاه ها، خراب شدن پوشش و 
عایق بندي س��یم ها یا به هر دلیل دیگري، ممکن است جریان برق 
به بدن رس��یده و موجب برق گرفتگي شود، که با توجه به شدت، 
برق گرفتگي از حالت لرزش خفیف تا کبود ش��دن و س��وختگي 
ب��دن پیش مي آید. بنابراین نکات ایمني ضمن کار را، باید مطابق 

دستورالعمل زیر رعایت کنید.

� قس��مت تابلو برق یا جعبه تقس��یم برق را باید از نظِر داشتن 
حفاظ، کنترل کنید.

� س��یم برق دس��تگاه ها را کنترل کنید که پوشش آنها در اثر 
خراشیدگي، از بین نرفته باشد.

� سیم اتصال به زمین دستگاه ها را کنترل کنید.

� مس��یر جریان برق در انبارهاي رنگ و فضاهایي که احتمال 
آتش سوزي وجود دارد را عایق بندي کامل نمایید.

� از آب پاشی و خیس کردن دستگاه ها خودداري نمایید.

� ماشین هاي برش چوب و سنباده ها را در پایان ساعات کاري 
گردگی��ري نمایید تا خ��اك اره به داخ��ل الکتروموتور آنها نفوذ 
نکند، زیرا موجب داغ ش��دن خاك اره و س��وختن آن ش��ده که 
خود، باعث آب ش��دن شالك یا پوشش سیم پیچ الکتروموتور  و 

در نتیجه سوختن آن مي گردد.
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شكل22ـ1

� خطر اش��تعال وج��ود دارد؛ از برافروختن کبریت، روش��ن 
کردن سیگار و یا هر وسیله ی دیگري اجتناب کنید )شکل 23�1(.

شكل23ـ1

� ب��راي خام��وش ک��ردن آت��ش، از آب اس��تفاده نکنی��د 
)شکل24�1(. 

در جایي که امکان آتش س��وزي مایعات وج��ود دارد، براي 
خاموش کردن، نباید از آب استفاده کرد، زیرا وزن مایعات نفتي 
کمتر از آب بوده و بنابراین مایعات آتش زا به سطح آب مي آید و 
آب، آتش را با خود به جاهاي دیگر انتقال داده و آتش گسترش 

مي یابد.

شكل24ـ1

� خطر برق گرفتگي وجود دارد )شکل 25�1(. 

شكل25ـ1

4ـ8ـ1ـ ايمني  در  استفاده  از  مواد  شيميايي  و  رنگي

در کارگاه رن��گ کاري که مواد ش��یمیایي و رنگي در آن به کار 
گرفته مي شود، باید از نظر ایمني و حفاظتي، توجه خاصي شود. 

� مواد ش��یمیایي، رنگ ها و حالل ها را از مکان هایي که جرقه 
زدن دس��تگاه ها ی��ا پریزهاي ب��رق وج��ود دارد، دور کرده و در 

محیط هاي ایمن انبار کنید.

ـ درِ قوطي هاي مواد رنگي و حالل ها را محکم ببندید تا در اثر 
تماس هوا، رنگ ها پلیمری نشوند، و حالل ها چون فرار هستند از 
بین نروند. محکم کردن دِر قوطي ها، موجب مي ش��ود که در اثر 

جابه جایي، رنگ به بیرون ظرف نریزد )شکل 26�1(. 

شكل26ـ1

� هن��گام رنگ کاري، از دس��تکش اس��تفاده کنی��د؛ در غیر 
اینصورت، براي تمیز کردن دس��ت، از حالل مناسب مانند تینر یا 
نفت کمك گرفته )شکل 27�1(، سپس دست را با آب و صابون 

شست و شو دهید.

تكنولوژی فرآورده های چوبی26

� برای فعالیت در س��الن ها، نصب سقف کاذب و غیره که 
نیاز ب��ه جابه جایي در دو طرف نردبان مي باش��د، مي توانید از 
نردبان استاندارد دو طرفه مطابق شکل 20�1، که داراي عالیم 

ایمني نیز مي باشد استفاده کنید.

شكل20ـ1

3ـ8ـ1ـ به كارگيري تابلوهاي ايمني

تابلوها و عالیم ایمني، به خاطر هش��دار و بازدارنده بودن، 
افراد را نسبت به بروز حوادث آگاه مي سازند.

به کارگی��ري این تابلوها در محیط کار، الزامي بوده و باید 
به گونه اي نصب ش��ود که در معرض دید عم��وم قرار گیرد.

مهم ترین این عالیم و تابلوها عبارتند از:

� به کارگی��ري وس��ایل حفاظتي و ایمني ف��ردي ضروري 
است )شکل 21�1(. 

شكل21ـ1

� خط��ر م��واد ش��یمیایي ّس��مي در محی��ط وج��ود دارد 
)شکل22�1(. 

2ـ8ـ1ـ ايمني در  ارتفاع

کار در ارتفاع در رش��ته ی صنایع چ��وب، یا در خانه هاي 
چوبي و اجرا و نصب س��قف کاذب و دیوار کوب، زیاد دیده 
مي شود. براي کار در ارتفاع، باید ایمني الزم را رعایت نمود. 

� برای باال رفتن، باید از نردبان هاي استاندارد استفاده کرده 
و زاوی��ه ی قرار آن��را 75 درجه انتخاب کنید )ش��کل 18�1(. 

شكل18ـ1

� در به کارگی��ري نردب��ان، دقت کنید ک��ه تعادل الزم در 
باال رفتن از نردبان را داش��ته باش��ید و در ضمن، محل استقرار 
مناسب باشد. در شکل 19�1، امکان انحراف و سقوط شخص 

از باالي نردبان وجود دارد.

شكل19ـ1

فناوری فرآورده های چوبی تكنولوژی فرآورده های چوبی18

ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:

26
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شكل22ـ1

� خطر اش��تعال وج��ود دارد؛ از برافروختن کبریت، روش��ن 
کردن سیگار و یا هر وسیله ی دیگري اجتناب کنید )شکل 23�1(.

شكل23ـ1

� ب��راي خام��وش ک��ردن آت��ش، از آب اس��تفاده نکنی��د 
)شکل24�1(. 

در جایي که امکان آتش س��وزي مایعات وج��ود دارد، براي 
خاموش کردن، نباید از آب استفاده کرد، زیرا وزن مایعات نفتي 
کمتر از آب بوده و بنابراین مایعات آتش زا به سطح آب مي آید و 
آب، آتش را با خود به جاهاي دیگر انتقال داده و آتش گسترش 

مي یابد.

شكل24ـ1

� خطر برق گرفتگي وجود دارد )شکل 25�1(. 

شكل25ـ1

4ـ8ـ1ـ ايمني  در  استفاده  از  مواد  شيميايي  و  رنگي

در کارگاه رن��گ کاري که مواد ش��یمیایي و رنگي در آن به کار 
گرفته مي شود، باید از نظر ایمني و حفاظتي، توجه خاصي شود. 

� مواد ش��یمیایي، رنگ ها و حالل ها را از مکان هایي که جرقه 
زدن دس��تگاه ها ی��ا پریزهاي ب��رق وج��ود دارد، دور کرده و در 

محیط هاي ایمن انبار کنید.

ـ درِ قوطي هاي مواد رنگي و حالل ها را محکم ببندید تا در اثر 
تماس هوا، رنگ ها پلیمری نشوند، و حالل ها چون فرار هستند از 
بین نروند. محکم کردن دِر قوطي ها، موجب مي ش��ود که در اثر 

جابه جایي، رنگ به بیرون ظرف نریزد )شکل 26�1(. 

شكل26ـ1

� هن��گام رنگ کاري، از دس��تکش اس��تفاده کنی��د؛ در غیر 
اینصورت، براي تمیز کردن دس��ت، از حالل مناسب مانند تینر یا 
نفت کمك گرفته )شکل 27�1(، سپس دست را با آب و صابون 

شست و شو دهید.



29 واحد کار اول: توانايي پيشگيري از حوادث و رعايت اصول نكات ايمني و حفاظتي

سیستم هوشمند، حس��اس به دود بوده و ضمن پخش صداي 
آژیر، امکان پاشیدن مواد خاموش کننده در آن محیط را دارد. 

هنگام بروز آتش سوزي، باید اقدامات زیر را انجام داد:

الف( خونسردي خود را حفظ کنید.

ب( ماده ی سوختني را از محیط جدا کنید.

ج( به تخلیه ی افراد از کارگاه اقدام نمایید.

د( از شیلنگ آب و کپسول هاي آب و گاز استفاده کنید.

ه�( در مورد رنگ ها و حالل ها، از کپسول پودر و گاز استفاده 
کنید.

و( تابلوي برق را قطع کرده و شیر گاز را ببندید.

ز( در اولی��ن فرصت، با س��ازمان آتش نش��اني تماس بگیرید 
)تلفن 125(.

شكل30ـ1

6ـ8ـ1ـ مقابله با آتش و اطفاء حريق

خطر آتش س��وزي، همواره کارگاه هاي صنای��ع چوب را تهدید 
مي کند؛ و مقابله با آتش و اطفاء حریق، به رعایت یکسري اصول 

اولیه نیاز دارد تا از بروز آتش سوزي ممانعت کند.

وس��ایل اطفاي حریق، با توج��ه به وس��عت کارگاه متفاوت 
اس��ت، و برای وس��عت زیاد کارگاه، می توان از سیستم هوشمند 

اطفاء حریق استفاده کرد )شکل 31�1(. 

شكل 31ـ1

تكنولوژی فرآورده های چوبی28

5ـ8ـ1ـ ايمني در استفاده از دستگاه ها و ماشين ها

متداول ترین خطراتی که در کارگاه های صنایع چوب وجود 
دارد، مربوط به دستگاه ها و ماشین آالت موجود است.

� ماش��ین هاي صنایع چوب، اغلب با برق سه فاز کار مي کنند؛ 
بنابراین با رعایت اصول ایمني و کنترل، باید مس��یر جریان برق و 

اتصال به زمین )سیم ارت( را قبل از روشن کردن کنترل کنید.

� س��یم برق دستگاه ها را از نظر خراشیدگي پوشش روي سیم 
کنترل کنید.

� نور و تهویه ی مناس��ب، براي آرام��ش روحي و رواني افراد 
بسیار مهم اس��ت؛ بنابراین فضاي کارگاه به گونه اي انتخاب شود 

که تهویه مناسب و روشنایي کافي داشته باشد.

� شکل 29�1، مقطعي از کارگاه همراه با وسایل گرمایشي آن 
و جریان هوا را نشان مي دهد. 

س��رما و گرما، در کنترل اعص��اب حرکتي اعضاي بدن نقش 
مهمي دارد، بنابراین دما باید بین 22 تا 25 درجه تنظیم گردد.

شكل29ـ1

� براي جمع آوري پوش��ال ها و خاك اره، از سیستم مکنده ی 
ثابت یا س��یار استفاده کنید تا با جمع شدن ضایعات کنار دستگاه، 

خطری براي افراد ایجاد نشود.

� خ��رده چوب ه��ا و ضایع��ات را در کیس��ه هاي مخصوص 
جمع آوري و از کارگاه خارج کنید )شکل30�1(. 

شكل27ـ1

 توجـه: در کارگاه، مي توانی��د خ��اك اره ی ن��رم حاصل از 
دس��تگاه اره نواري را با پودر لباسشویي مخلوط کرده و در ظرفي 

نگه داري کنید تا هنگام شستشوی دست، از آن استفاده نمایید. 

� قلم موها را پس از اس��تفاده، داخل ظرف محتوي حالل قرار 
داده و پس از تمیز شدن، خشك نمایید )شکل 28�1(. 

شكل28ـ1

� ظ��رف در بس��ته یا باز را، که حاوي مواد ش��یمیایي اس��ت، 
مستقیماً استنش��اق نکنید، زیرا احتمال سّمي بودن و آسیب دیدن 

مجاري تنفسي وجود دارد.

� باقي مانده ی مواد رنگي و شیمیایي را در ظروف در بسته، در 
مکان مناسبي ذخیره نمایید.

فناوری فرآورده های چوبی تكنولوژی فرآورده های چوبی18

ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:

28
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سیستم هوشمند، حس��اس به دود بوده و ضمن پخش صداي 
آژیر، امکان پاشیدن مواد خاموش کننده در آن محیط را دارد. 

هنگام بروز آتش سوزي، باید اقدامات زیر را انجام داد:

الف( خونسردي خود را حفظ کنید.

ب( ماده ی سوختني را از محیط جدا کنید.

ج( به تخلیه ی افراد از کارگاه اقدام نمایید.

د( از شیلنگ آب و کپسول هاي آب و گاز استفاده کنید.

ه�( در مورد رنگ ها و حالل ها، از کپسول پودر و گاز استفاده 
کنید.

و( تابلوي برق را قطع کرده و شیر گاز را ببندید.

ز( در اولی��ن فرصت، با س��ازمان آتش نش��اني تماس بگیرید 
)تلفن 125(.

شكل30ـ1

6ـ8ـ1ـ مقابله با آتش و اطفاء حريق

خطر آتش س��وزي، همواره کارگاه هاي صنای��ع چوب را تهدید 
مي کند؛ و مقابله با آتش و اطفاء حریق، به رعایت یکسري اصول 

اولیه نیاز دارد تا از بروز آتش سوزي ممانعت کند.

وس��ایل اطفاي حریق، با توج��ه به وس��عت کارگاه متفاوت 
اس��ت، و برای وس��عت زیاد کارگاه، می توان از سیستم هوشمند 

اطفاء حریق استفاده کرد )شکل 31�1(. 

شكل 31ـ1
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6� مشخصات یك عینك حفاظتي خوب مطابق شکل زیر را بیان کنید.

7� در شکل زیر، مجموعه ی لوازم حفاظت فردی نشان داده شده است؛ هر یك را به اختصار شرح دهید.

تكنولوژی فرآورده های چوبی30

آزمون پاياني 1

1� کدامیك از مشخصات زیر مربوط به کفش ایمني از نظر جنس و نوع پنجه  مي باشد؟

ب( فوم تزریقي ـ پنجه ی آهني الف( الستیك فشرده ـ پنجه ی پهن 

د( کتان ـ آجدار ج( چرم ـ پنجه ی فوالدي 

2� اگر حریق ایجاد شده از نوع الکتریکي باشد، کدام وسیله ی اطفاء حریق مناسب تر است؟

د( ماسه ج( سطل ماسه و آب   ب( آب و گاز  الف( پودر گاز 

3� رنگ ایمني مناسب براي مشخص کردن لوازم و تجهیزات پیشگیري از آتش چیست؟

د( سیاه و سفید ج( زرد                               ب( نارنجي  الف( قرمز 

4� جعبه ی کمك هاي اولیه، حاوي چه لوازم و وسایلي است؟

5� در شکل های زیر، کدامیك از روش هاي حمل مصدوم نشان داده شده است؟ نام آنها را بنویسید.

فناوری فرآورده های چوبی تكنولوژی فرآورده های چوبی18

ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:

30
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6� مشخصات یك عینك حفاظتي خوب مطابق شکل زیر را بیان کنید.

7� در شکل زیر، مجموعه ی لوازم حفاظت فردی نشان داده شده است؛ هر یك را به اختصار شرح دهید.



توانايي بستن قطعه كار به گيره ی
 ميز كار و سرويس و نگه داري آن

واحد كار دوم

فراگیر پس از آموزش این واحد کار، قادر خواهد بود:

 میز کار و اندازه ي استاندارد و ابعاد آنرا شرح دهد.

 انواع گیره هاي میز کار صنایع چوب را تشخیص داده و آنها را نام ببرد.

 با گیره ی رومیزي کار کند.

 با گیره ی بغل دستگاه کار کند.

 با گیره ی کله ی دستگاه )چوبي یا فلزي( کار کند.

 وسایل سرویس و نگه داري میز کار را شناخته و میز کار را سرویس و نگه داري کند.

 اصول بستن قطعه کار به گیره ی میز را رعایت کند.
ساعت آموزش

جمععملینظری
224
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ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:
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توانايي بستن قطعه كار به گيره ی
 ميز كار و سرويس و نگه داري آن

واحد كار دوم

فراگیر پس از آموزش این واحد کار، قادر خواهد بود:

 میز کار و اندازه ي استاندارد و ابعاد آنرا شرح دهد.

 انواع گیره هاي میز کار صنایع چوب را تشخیص داده و آنها را نام ببرد.

 با گیره ی رومیزي کار کند.

 با گیره ی بغل دستگاه کار کند.

 با گیره ی کله ی دستگاه )چوبي یا فلزي( کار کند.

 وسایل سرویس و نگه داري میز کار را شناخته و میز کار را سرویس و نگه داري کند.

 اصول بستن قطعه کار به گیره ی میز را رعایت کند.
ساعت آموزش

جمععملینظری
224



پيش آزمون 2

1�  مطابق شکل زیر، چه تناسبي بین هنرجو و میز کار وجود دارد؟

2� براي تسلط بیشتر به کار، ارتفاع مناسب میزکار باید چقدر باشد؟

3� آیا کاربرد گیره ی میز کار را می دانید؟

4� تاکنون با چند نوع گیره کار کرده اید؟ نام ببرید.

5� به نظر شما، براي محافظت و نگه داري از میزکار، چه اصولي را باید رعایت نمود؟

فناوری فرآورده های چوبی تكنولوژی فرآورده های چوبی18

ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:

34



45 واحد کار سوم: توانايي انتخاب انواع چوب و صفحات چوبي، انبار و خشك کردن چوب

پيش آزمون 3

1� با چه ابزارهایي مي توان درخت را قطع کرد؟

2� چند نوع چوب  می شناسید؟ نام ببرید.

3� به نظر شما، چگونه مي توان چوب را خشك کرد؟

4� به چه دلیل چوب را باید خشك نمود؟

5� آیا صفحات چوبي را که در ساخت محصوالت چوبي به کار مي روند می شناسید؟ نام ببرید.

6� آیا فرق بین چوب هاي سبك و سنگین را می دانید؟ شرح دهید.

پيش آزمون 2

1�  مطابق شکل زیر، چه تناسبي بین هنرجو و میز کار وجود دارد؟

2� براي تسلط بیشتر به کار، ارتفاع مناسب میزکار باید چقدر باشد؟

3� آیا کاربرد گیره ی میز کار را می دانید؟

4� تاکنون با چند نوع گیره کار کرده اید؟ نام ببرید.

5� به نظر شما، براي محافظت و نگه داري از میزکار، چه اصولي را باید رعایت نمود؟
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PBتكنولوژی فرآورده های چوبی

1ـ3ـ2ـ گيره ی روميزي

از این نوع گیره، براي عملیات فرم دادن چوب، چوبسا کاري، 
س��وهان کاري، بریدن چوب هاي بلند و غیره استفاده مي شود. 
ای��ن گیره توس��ط پیچ و مهره  روي میزکار بس��ته ش��ده و در 
واقع فك هاي گیره، روي میزکار قرار مي گیرد )ش��کل 5�2(.

شكل 5ـ2ـ گيره ی فلزي روميزي.

2ـ3ـ2ـ گيره ی بغل يا گيره ی موازي

این گیره، در دو نوع چوبي و فلزي، به طور موازي با میزکار 
بسته مي شود. در ش��کل 6�2، نوع چوبي و در شکل 7�2، نوع 
فلزي )کتابي( نشان داده شده است. این گیره ها به ضامن آزاد 

کننده )براي حرکت سریع فك ها( مجهز مي باشند.

شكل 6ـ2

شكل4ـ2

1ـ صفحه ی ميزکار

2ـ فرو رفتگي روي ميزکار )جاي ابزار(
3ـ فک متحرک گيره ی جلو

4ـ فک ثابت گيره ی جلو
5ـ پيچ گيره ی جلو

6ـ گيره ی عقب ميزکار
7ـ پيچ گيره ی عقب

8ـ دسته یا اهرم باز و بسته کردن گيره

9 و 10ـ آهن نگهدارنده ی دستگاه براي نگه داشتن قطعه کار 

11 و 12ـ قيد کلگی مقاوم کننده ی صفحه ی ميز 

13ـ جعبه ابزار

14 و 15ـ فک گيره جلو

16ـ سوراخ جاي آهن نگهدارنده ی قطعه کار

17 و 18ـ پایه هاي عقب و جلو

19ـ قيدهاي طولي اتصال پایه ها

20ـ پيچ محكم کننده ی قيدها

3ـ2ـ گیره و انواع آن

براي انجام عملیات دستي مختلف روي چوب، باید ابتدا آنرا 
روی میز کار ثابت و محکم بست، که براي این کار، از گیره هاي 

مختلف استفاده مي شود.

PBتكنولوژی فرآورده های چوبی

1ـ2ـ آشنایي با اندازه ی استاندارد و ابعاد میزکار

میز کار صنایع چوب، از جنس چوب بوده و محکم و سنگین 
س��اخته مي ش��ود تا در موقع کار، لرزشی نداش��ته باشد. میز کار، 
باید ب��ه گیره هاي مخصوص مجهز باش��د تا عملی��ات کارگاهي 
مانند خط کشي، بریدن، رندیدن، س��وراخ کردن، سنباده کردن، 
چوبس��اکاري، س��وهان زدن و غیره با تس��لط کام��ل انجام گیرد 

)شکل 1�2(.

شكل 1ـ2ـ ميز كار صنايع چوب.

میزکار مناسب براي کارگاه صنایع چوب، با ابعاد زیر ساخته 
مي شود: 

طول میز: 200 تا 240؛ و عرض میز: 60 تا 90 سانتي  متر.

ارتفاع میز، به قد متوس��ط افرادي بس��تگي دارد که با آن کار 
مي کنند؛ و معموالً تا ارتفاع مچ دس��ت کارآم��وز در نظر گرفته 

مي شود) شکل 2�2(. 

شكل 2ـ2ـ ارتفاع استاندارد ميز كار.

در ش��کل 3�2، یك میز کار دو طرفه ی آموزشي، با اندازه و 
ابعاد پیشنهادی نشان داده شده است.

ضخامت
صفحه

طول ميز به سانتي مترعرض ميزارتفاع ميز

135 تا 59/5178 تا1680128

شــكل 3ـ2ـ ميز كار خانگي دوطرفه با قطعات جدا شــونده و گيره ی 

كتابي.

2ـ2ـ آشنایي با قسمت هاي مختلف میزکار

میزه��ای کار، با توجه به تنوع م��دل  از نظر فرم ظاهري و نوع 
گیره هاي نصب ش��ده، دارای قس��مت هاي مختلفي هستند که در 

شکل 4�2، نشان داده شده است.

ــل قرارگيري ابزار و  ــی روی ميزکار، مح توجـه: فرورفتگ
ــد، بنابراین ابزارها را باید با نظم  ــایل به هنگام کار مي باش وس
ــمت چيد تا به سهولت قابل انتخاب بوده و  وترتيب در این قس

از صدمه دیدن وسایل جلوگيري شود.

cm cm cm cm

فناوری فرآورده های چوبی تكنولوژی فرآورده های چوبی18

ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:
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45 واحد کار سوم: توانايي انتخاب انواع چوب و صفحات چوبي، انبار و خشك کردن چوب

پيش آزمون 3

1� با چه ابزارهایي مي توان درخت را قطع کرد؟

2� چند نوع چوب  می شناسید؟ نام ببرید.

3� به نظر شما، چگونه مي توان چوب را خشك کرد؟

4� به چه دلیل چوب را باید خشك نمود؟

5� آیا صفحات چوبي را که در ساخت محصوالت چوبي به کار مي روند می شناسید؟ نام ببرید.

6� آیا فرق بین چوب هاي سبك و سنگین را می دانید؟ شرح دهید.

PBتكنولوژی فرآورده های چوبی

1ـ3ـ2ـ گيره ی روميزي

از این نوع گیره، براي عملیات فرم دادن چوب، چوبسا کاري، 
س��وهان کاري، بریدن چوب هاي بلند و غیره استفاده مي شود. 
ای��ن گیره توس��ط پیچ و مهره  روي میزکار بس��ته ش��ده و در 
واقع فك هاي گیره، روي میزکار قرار مي گیرد )ش��کل 5�2(.

شكل 5ـ2ـ گيره ی فلزي روميزي.

2ـ3ـ2ـ گيره ی بغل يا گيره ی موازي

این گیره، در دو نوع چوبي و فلزي، به طور موازي با میزکار 
بسته مي شود. در ش��کل 6�2، نوع چوبي و در شکل 7�2، نوع 
فلزي )کتابي( نشان داده شده است. این گیره ها به ضامن آزاد 

کننده )براي حرکت سریع فك ها( مجهز مي باشند.

شكل 6ـ2

شكل4ـ2

1ـ صفحه ی ميزکار

2ـ فرو رفتگي روي ميزکار )جاي ابزار(
3ـ فک متحرک گيره ی جلو

4ـ فک ثابت گيره ی جلو
5ـ پيچ گيره ی جلو

6ـ گيره ی عقب ميزکار
7ـ پيچ گيره ی عقب

8ـ دسته یا اهرم باز و بسته کردن گيره

9 و 10ـ آهن نگهدارنده ی دستگاه براي نگه داشتن قطعه کار 

11 و 12ـ قيد کلگی مقاوم کننده ی صفحه ی ميز 

13ـ جعبه ابزار

14 و 15ـ فک گيره جلو

16ـ سوراخ جاي آهن نگهدارنده ی قطعه کار

17 و 18ـ پایه هاي عقب و جلو

19ـ قيدهاي طولي اتصال پایه ها

20ـ پيچ محكم کننده ی قيدها

3ـ2ـ گیره و انواع آن

براي انجام عملیات دستي مختلف روي چوب، باید ابتدا آنرا 
روی میز کار ثابت و محکم بست، که براي این کار، از گیره هاي 

مختلف استفاده مي شود.
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PBتكنولوژی فرآورده های چوبی

5ـ2ـ اصول بستن قطعه کار به گیره

بس��تن قطعه کار به گی��ره ی میزکار، بای��د اصولي صورت 
گیرد در غیر اینصورت موجب لقي گیره شده و کارایي خود 

را از دست مي دهد.

شکل14�2، موقعیت گیره نسبت به میزکار را نشان مي دهد 
که نش��ان دهنده ی تعادل و توازن در حرکت فك گیره نسبت 

به بدنه ی میزکار است.

شكل 14ـ2ـ اتصال گيره با پيچ به ميز كار.

موقعیت قرارگیري قطعه کار، باید به گونه اي باشد که نیرو، 
بین فك ها متعادل وارد شده و حرکت فك، زاویه دار نباشد.

براي عملیات رنده کردن قطع��ات کوچك، باید از قطعه 
چوب کمکي استفاده کرد و مطابق شکل15�2، قطعه چوب را 

به کمك پیچ دستي داخل گیره ی میزکار محکم نمود.

شــكل 15ـ2ـ بســتن قطعه كار كوچک به گيره، توســط پيچ دستی و 
چوب كمكی.

شكل 11ـ2ـ تميز كردن داخل جعبه ابزار ميز كار.

قسمت هاي متحرك و چرخنده گیره ی میزکار، به سرویس 
نیاز دارد؛ با استفاده از روغندان )شکل 12�2( که حاوي روغن 
مرغوب )روغ��ن موتور( یا روغن نامرغوب)روغن س��وخته( 

مي باشد، باید این کار را انجام داد.

شكل 12ـ2ـ روغندان.

براي گریس کاري، مي توان از گریس پمپ نشان داده شده 
در شکل 13�2 اس��تفاده کرد، که به صورت پمپي عمل کرده 
و با فش��ار، گریس را به محل م��ورد نظر انتقال مي دهد. چربي 
حاصل از روغن و گریس در سطح فلزات، باعث مي گردد که 
سطح فلز در مجاورت رطوبت هوا زنگ نزده، اکسید نشود و 

از طرفي اصطکاك را کاهش دهد.

شكل 13ـ2ـ گريس پمپ.

PBتكنولوژی فرآورده های چوبی

شكل 9ـ2ـ آهن نگهدارنده ی قطعه كار.

مهار کردن قطعات بلند روي میزکار، مشکل بوده و به میز 
کمکي نیاز مي باش��د؛ به همین منظور، از وسیله ای به نام پایه ی 
کمك میزکار )شکل 10�2(، استفاده می شود که قابلیت تنظیم 
در ارتفاع ه��ای مختلف را دارد. در واقع با جابه جا کردن فك 

در پله هاي مربوطه، می توان ارتفاع مورد نیاز را تنظیم کرد.

شكل 10ـ2

نیاز جهت  مواد مورد  و  با وسایل  4ـ2ـ آشنایي 
سرویس و نگه داري میزکار

تمی��ز ک��ردن، روغ��ن کاري قطع��ات فل��زي، پرداخ��ت 
نمودن و چ��رب کردن صفحه ی میزکار ب��ا روغن بزرك را، 
س��رویس کاري میزکار مي گویند. اگر میزکار مطابق ش��کل 
11�2، داراي جعبه اب��زار باش��د، در پای��ان فعالی��ت کارگاهي 
روزانه، باید ابزارهای مورد استفاده را گردگیري نمود، آنها را 
به طور مرتب داخل جعبه ابزار چید و یا به انبار کارگاه تحویل 

داد.

شكل 7ـ2ـ گيره ی كتابي )فلزي(.

ــتن فک هاي صاف،   نکتـه: این نوع گيره ها، به دليل داش
قطعه کار را زخمي نكرده و چون قابليت باز شدن فک ها زیاد 
است، براي محكم کردن قطعات بزرگ نيز مناسب می باشند.

3ـ3ـ2ـ گيره ی سر ميزكار

 قابلیت باز ش��دن فك هاي این گی��ره ی چوبي، زیاد بوده 
و مانند ش��کل 8�2، ب��راي محکم ک��ردن قطعات ب��ه منظور 
انج��ام عملیاتی مانن��د رندیدن به کار م��ي رود. با به کارگیری 
قطعات��ی فلزی به نام آهن و نگهدارنده ی قطعه کار، که داخل 
سوراخ های مکعبی شکل روی میزکار قرار می گیرند، می توان 
قطعات را بین فك ها و درس��ت روی میزکار محکم نمود. در 
شکل 9�2، دو عدد آهن نگهدارنده ی قطعه کار دستگاه نشان 

داده شده است. 

شكل 8ـ2

فناوری فرآورده های چوبی تكنولوژی فرآورده های چوبی18

ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:

38



45 واحد کار سوم: توانايي انتخاب انواع چوب و صفحات چوبي، انبار و خشك کردن چوب

پيش آزمون 3

1� با چه ابزارهایي مي توان درخت را قطع کرد؟

2� چند نوع چوب  می شناسید؟ نام ببرید.

3� به نظر شما، چگونه مي توان چوب را خشك کرد؟

4� به چه دلیل چوب را باید خشك نمود؟

5� آیا صفحات چوبي را که در ساخت محصوالت چوبي به کار مي روند می شناسید؟ نام ببرید.

6� آیا فرق بین چوب هاي سبك و سنگین را می دانید؟ شرح دهید.

PBتكنولوژی فرآورده های چوبی

5ـ2ـ اصول بستن قطعه کار به گیره

بس��تن قطعه کار به گی��ره ی میزکار، بای��د اصولي صورت 
گیرد در غیر اینصورت موجب لقي گیره شده و کارایي خود 

را از دست مي دهد.

شکل14�2، موقعیت گیره نسبت به میزکار را نشان مي دهد 
که نش��ان دهنده ی تعادل و توازن در حرکت فك گیره نسبت 

به بدنه ی میزکار است.

شكل 14ـ2ـ اتصال گيره با پيچ به ميز كار.

موقعیت قرارگیري قطعه کار، باید به گونه اي باشد که نیرو، 
بین فك ها متعادل وارد شده و حرکت فك، زاویه دار نباشد.

براي عملیات رنده کردن قطع��ات کوچك، باید از قطعه 
چوب کمکي استفاده کرد و مطابق شکل15�2، قطعه چوب را 

به کمك پیچ دستي داخل گیره ی میزکار محکم نمود.

شــكل 15ـ2ـ بســتن قطعه كار كوچک به گيره، توســط پيچ دستی و 
چوب كمكی.

شكل 11ـ2ـ تميز كردن داخل جعبه ابزار ميز كار.

قسمت هاي متحرك و چرخنده گیره ی میزکار، به سرویس 
نیاز دارد؛ با استفاده از روغندان )شکل 12�2( که حاوي روغن 
مرغوب )روغ��ن موتور( یا روغن نامرغوب)روغن س��وخته( 

مي باشد، باید این کار را انجام داد.

شكل 12ـ2ـ روغندان.

براي گریس کاري، مي توان از گریس پمپ نشان داده شده 
در شکل 13�2 اس��تفاده کرد، که به صورت پمپي عمل کرده 
و با فش��ار، گریس را به محل م��ورد نظر انتقال مي دهد. چربي 
حاصل از روغن و گریس در سطح فلزات، باعث مي گردد که 
سطح فلز در مجاورت رطوبت هوا زنگ نزده، اکسید نشود و 

از طرفي اصطکاك را کاهش دهد.

شكل 13ـ2ـ گريس پمپ.
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PBتكنولوژی فرآورده های چوبی

ه�( آهن نگهدارنده را در س��وراخ هاي مکعبی تعبیه ش��ده 
روي میز نصب کرده و یك صفحه ی چوبی را روي میز، مهار 

کنید )شکل 20�2(.

شكل 20ـ2ـ نحوه ی استقرار آهن نگهدارنده ی قطعه كار.

و( مطابق شکل 21�2، قطعه چوبي را بین فك هاي گیره ی 
میزکار مهار کرده و عملیات س��وهان کاری را روی این گیره 

ادامه دهید.

شكل21ـ2

ب( ضام��ن باز و بس��ته کردن گی��ره را آزاد ک��رده، آنرا 
چند بار حرکت دهی��د، و با روغن زدن دندانه هاي گیره، آنرا 

روغن کاري کنید )شکل 18�2(.

شكل 18ـ2ـ ضامن باز و بسته كردن آزاد گيره.

ج( سطح میزکار را با روغن، اندود کنید.

د( قطعات قوس دار را به گیره ی رومیزي بس��ته و عملیات 
سوهان کاري را روي آن انجام دهید )شکل 19�2(.

شكل 19ـ2ـ استفاده از گيره ی روميزي براي فرم دادن چوب.

PBتكنولوژی فرآورده های چوبی

شكل 17ـ2ـ تميز كردن سطح ميز كار با ليسه.

� چرب کردن س��طح می��ز، هر 2 تا 3 م��اه یکبار ضروري 
است.

� کلیه ی قطعات فلزي میزکار را هر هفته با برس مویی تمیز 
کرده و به روغن آغشته نمایید.

� در موقع انجام عملی��ات کارگاهي )بریدن، رنده کردن، 
چکش کاري، س��وهان  و چوبسا کاري( از زخمي شدن میزکار 

جلوگیري کنید.

عملیات کارگاهی

تمرين: بستن قطعه كار به گيره برای سوهانكاری، و 
سرويس و نگه داری ميزكار

دستورالعمل

پس از آماده کردن وس��ایلی مثل لیسه و روغندان، مراحل 
زیر را انجام دهید:

الف( س��طح میزکار را با لیس��ه پرداخت نمایید تا س��طح، 
عاري از هرگونه ضایعات چسب و غیره شود.

براي محکم ک��ردن صفحات روي می��زکار، باید از آهن 
نگهدارنده، در دو طرف قطعه کار استفاده کرد )شکل 16�2(.

شــكل 16ـ2ـ ثابت كردن قطعات روی ميزكار، با اســتفاده از گيره و 
آهن نگهدارنده.

6ـ2 اصول سرویس و نگه داري میزکار

میزکار، از چوب مناس��ب و محکمي ساخته مي شود که با 
توجه به عملیات فني و دقیقي که براي س��اخت اتصاالت و در 
آوردن جاي ابزار و س��وراخ هاي قرار گیري آهن نگهدارنده 
صورت مي گیرد داراي هزینه ی باالیي خواهد ش��د، که برای 
مق��رون به صرفه ب��ودن، باید آنرا براي س��الیان متمادي مورد 
استفاده قرار داد؛ بنابراین باید در حفظ و مراقبت آن کوشید و 

اصول زیر را در این زمینه رعایت کرد:

�  از ریخته ش��دن چسب روي صفحه ی میزکار جلوگیري 
کنید و در صورت ریخته شدن، بالفاصله آنرا تمیز کنید.

� ه��ر س��اله،درصورت نی��از قب��ل از ش��روع فعالیت هاي 
کارگاهي، س��طح میزکار را با لیس��ه پرداخت نمایید )ش��کل 
17�2(، و پ��س از پرداخت، آنرا ب��ا روغن بزرك چرب کنید 

تا مانع از چسبیدن قطرات چسب روي سطح میزکار گردد.

فناوری فرآورده های چوبی تكنولوژی فرآورده های چوبی18

ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:
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45 واحد کار سوم: توانايي انتخاب انواع چوب و صفحات چوبي، انبار و خشك کردن چوب

پيش آزمون 3

1� با چه ابزارهایي مي توان درخت را قطع کرد؟

2� چند نوع چوب  می شناسید؟ نام ببرید.

3� به نظر شما، چگونه مي توان چوب را خشك کرد؟

4� به چه دلیل چوب را باید خشك نمود؟

5� آیا صفحات چوبي را که در ساخت محصوالت چوبي به کار مي روند می شناسید؟ نام ببرید.

6� آیا فرق بین چوب هاي سبك و سنگین را می دانید؟ شرح دهید.

PBتكنولوژی فرآورده های چوبی

ه�( آهن نگهدارنده را در س��وراخ هاي مکعبی تعبیه ش��ده 
روي میز نصب کرده و یك صفحه ی چوبی را روي میز، مهار 

کنید )شکل 20�2(.

شكل 20ـ2ـ نحوه ی استقرار آهن نگهدارنده ی قطعه كار.

و( مطابق شکل 21�2، قطعه چوبي را بین فك هاي گیره ی 
میزکار مهار کرده و عملیات س��وهان کاری را روی این گیره 

ادامه دهید.

شكل21ـ2

ب( ضام��ن باز و بس��ته کردن گی��ره را آزاد ک��رده، آنرا 
چند بار حرکت دهی��د، و با روغن زدن دندانه هاي گیره، آنرا 

روغن کاري کنید )شکل 18�2(.

شكل 18ـ2ـ ضامن باز و بسته كردن آزاد گيره.

ج( سطح میزکار را با روغن، اندود کنید.

د( قطعات قوس دار را به گیره ی رومیزي بس��ته و عملیات 
سوهان کاري را روي آن انجام دهید )شکل 19�2(.

شكل 19ـ2ـ استفاده از گيره ی روميزي براي فرم دادن چوب.
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توانايي انتخاب انواع چوب و صفحات
 چوبي، انبار و خشك كردن چوب

واحد كار سوم

فراگیر پس از آموزش این واحد کار، قادر خواهد بود:

 چگونگي و زمان قطع درخت را شرح دهد.

 چگونگي رشد درخت و اجزای تشکیل دهنده ی آنرا بیان کند.

 گونه هاي چوبي سوزني برگ و پهن برگ را بشناسد و خصوصیات آنها را شرح دهد.

 انواع رطوبت سنج ها را نام ببرد و تأثیر رطوبت بر خواص چوب را بیان کند.

 چگونگي انبار نمودن چوب ها را شرح دهد و چگونگي خشك کردن چوب در هواي آزاد را بیان کند.

 انواع مختلف صفحات چوبي را بیان کند.

 کاربرد صفحات مختلف چوبي را در صنایع چوب بیان کند.

ساعت آموزش
جمععملینظری
16218

PBتكنولوژی فرآورده های چوبی

آزمون پاياني2

1� میز کار، داراي چه ابعاد و اندازه اي است؟

2� تناسب بین قد انسان و ارتفاع میزکار چگونه است؟

3� نام گیره ی میزکار شکل زیر چیست؟

4� قسمت هاي خواسته شده در شکل زیر را نامگذاري کنید.

5� روغن کاري و گریس کاري قطعات فلزي به چه منظوري انجام مي گیرد؟

6� کاربرد وسیله ی روبرو چیست؟

7� براي حفظ ابزار و وسایل موجود در کارگاه، باید چه اقدامي کرد؟

فناوری فرآورده های چوبی تكنولوژی فرآورده های چوبی18

ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:
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توانايي انتخاب انواع چوب و صفحات
 چوبي، انبار و خشك كردن چوب

واحد كار سوم

فراگیر پس از آموزش این واحد کار، قادر خواهد بود:

 چگونگي و زمان قطع درخت را شرح دهد.

 چگونگي رشد درخت و اجزای تشکیل دهنده ی آنرا بیان کند.

 گونه هاي چوبي سوزني برگ و پهن برگ را بشناسد و خصوصیات آنها را شرح دهد.

 انواع رطوبت سنج ها را نام ببرد و تأثیر رطوبت بر خواص چوب را بیان کند.

 چگونگي انبار نمودن چوب ها را شرح دهد و چگونگي خشك کردن چوب در هواي آزاد را بیان کند.

 انواع مختلف صفحات چوبي را بیان کند.

 کاربرد صفحات مختلف چوبي را در صنایع چوب بیان کند.

ساعت آموزش
جمععملینظری
16218
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پيش آزمون 3

1� با چه ابزارهایي مي توان درخت را قطع کرد؟

2� چند نوع چوب  می شناسید؟ نام ببرید.

3� به نظر شما، چگونه مي توان چوب را خشك کرد؟

4� به چه دلیل چوب را باید خشك نمود؟

5� آیا صفحات چوبي را که در ساخت محصوالت چوبي به کار مي روند می شناسید؟ نام ببرید.

6� آیا فرق بین چوب هاي سبك و سنگین را می دانید؟ شرح دهید.

فناوری فرآورده های چوبیتكنولوژی فرآورده های چوبی44 تكنولوژی فرآورده های چوبی18

ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:
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پيش آزمون 3

1� با چه ابزارهایي مي توان درخت را قطع کرد؟

2� چند نوع چوب  می شناسید؟ نام ببرید.

3� به نظر شما، چگونه مي توان چوب را خشك کرد؟

4� به چه دلیل چوب را باید خشك نمود؟

5� آیا صفحات چوبي را که در ساخت محصوالت چوبي به کار مي روند می شناسید؟ نام ببرید.

6� آیا فرق بین چوب هاي سبك و سنگین را می دانید؟ شرح دهید.
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جنگل هاي دست کاشت، توسط نیروهاي انساني در مناطق 
خاصي که از نظر ش��رایط رویشگاهي، مناطق مستعدي هستند 
به وج��ود مي آید و درختان آن به صورت ردیفي و در فواصل 

معین کاشته مي شود )شکل 3�3(.

شكل3ـ3ـ جنگل دست كاشت.

2ـ3ـ آشنایي با مراحل قطع درخت

درخت با آغاز فصل بهار ش��روع به فعالیت زیستي مي کند 
و این فعالیت تا پایان فصل تابستان ادامه داشته و در فصل پائیز 
ب��ا ریزش برگ آن، فعالیت آن قطع و در زمس��تان نیز فعالیتي 
ندارد؛ بنابراین بهترین زمان قطع درخت پاییز یا زمستان است. 
ب��راي قطع درخ��ت در زمان هاي قدیم از وس��ایل ابتدایي اره 
دوسر و یا تبر استفاده مي کردند، اما امروزه از اره هاي موتوري 

)بنزیني( و یا ماشین هاي مکانیزه ی پیشرفته استفاده مي کنند.

ب��راي قطع درخت، ابت��دا باید جهت س��قوط آنرا در نظر 
گرف��ت و در همان جهت، یك برش 45 درجه مطابق ش��کل 
4�3 ایجاد کرد )برش هاي 1 و 2(. آنگاه در پش��ت آن )جهت 
مخالف برش 45 درجه(، یك برش افقي )تقریباً 5 س��انتي متر 
باالت��ر( زد )ب��رش 3(؛ بدین ترتیب درخ��ت در جهت فلش، 
س��قوط می کند. پس از آن باید ش��اخه هاي درخت را برید تا 

آماده ی انتقال از جنگل شود.

1ـ3ـ آشنایي با تعریف جنگل

چوب، نتیجه ی فعالیت موجود زنده اي است به نام درخت 
که در مناطقي به نام جنگل پرورش مي یابد؛ بنابراین قبل از هر 

چیز، باید با جنگل و مراحل قطع درخت آشنا شد.

جنگل، منطقه ی وس��یعي پوش��یده از درختان، درختچه ها 
وگونه هاي علفي اس��ت که به دو صورت جنگل هاي طبیعي و 
مصنوعي )دست کاش��ت( وجود دارد. در جنگل هاي طبیعي، 
رش��د گونه هاي مختل��ف چوبي به ص��ورت طبیعي و از طرق 
مختل��ف )بذر، جس��ت و ...( ص��ورت مي پذیرد و انس��ان در 

کاشت آن، هیچ دخالتي ندارد )شکل هاي 1�3 و 2�3(.

شكل1ـ3ـ جنگل طبيعی سوزنی برگان.

شكل2ـ3ـ جنگل طبيعی پهن برگان.
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3ـ3ـ آشنایي با تعریف درخت جنگلي و اجزای 
متشکله ی آن

درخت جنگلي، به درختي گفته مي ش��ود که داراي تنه اي 
به طول حداقل 7 متر باش��د؛ و به طور کلي، به هر درختي که 
در جنگل، به صورت طبیعي یا مصنوعي توسعه و تکامل یافته 

باشد، درخت جنگلي گفته مي شود.

ـ اجزای تشکیل دهنده ی درخت

ش��کل 7�3 نماي ظاهري یك درخت را نشان مي دهد که 
اجزای آن شامل موارد زیر است:

و  بوده  درخت  زیرزمیني  عضو  ریشه،  ریشه:  الف( 
آن  بقاء  حفظ  و  رشد  لحاظ  از  درخت  قسمت  اصلي ترین 
محسوب مي شود. ریشه مواد غذایي را از زمین جذب مي نماید 

و باعث محکم نگه داشتن درخت در جاي خود مي شود.

شكل7ـ3

ب( ُکنده: قسمت پاییني درخت و تا 1 متر ارتفاع را، ُکنده 
مي گویند.

ج( تنـه: از قس��مت باالي ُکنده تا محل رویش شاخه ها را 
تنه مي گویند که در صنعت، مورد استفاده قرار می گیرد. 

شكل 4ـ3ـ روش برش زدن درختان با در نظر گرفتن جهت سقوط.

در ش��کل 5�3، برش کامل یك درخت با اس��تفاده از اره 
موتوری، و در شکل 6�3، استفاده از ماشین مکانیزه، به منظور 

جابجایی درختان بریده شده از جنگل نشان داده شده است.

شكل5ـ3

شكل 6ـ3ـ استفاده از ماشين مكانيزه.

جنگل هاي دست کاشت، توسط نیروهاي انساني در مناطق 
خاصي که از نظر ش��رایط رویشگاهي، مناطق مستعدي هستند 
به وج��ود مي آید و درختان آن به صورت ردیفي و در فواصل 

معین کاشته مي شود )شکل 3�3(.

شكل3ـ3ـ جنگل دست كاشت.

2ـ3ـ آشنایي با مراحل قطع درخت

درخت با آغاز فصل بهار ش��روع به فعالیت زیستي مي کند 
و این فعالیت تا پایان فصل تابستان ادامه داشته و در فصل پائیز 
ب��ا ریزش برگ آن، فعالیت آن قطع و در زمس��تان نیز فعالیتي 
ندارد؛ بنابراین بهترین زمان قطع درخت پاییز یا زمستان است. 
ب��راي قطع درخ��ت در زمان هاي قدیم از وس��ایل ابتدایي اره 
دوسر و یا تبر استفاده مي کردند، اما امروزه از اره هاي موتوري 

)بنزیني( و یا ماشین هاي مکانیزه ی پیشرفته استفاده مي کنند.

ب��راي قطع درخت، ابت��دا باید جهت س��قوط آنرا در نظر 
گرف��ت و در همان جهت، یك برش 45 درجه مطابق ش��کل 
4�3 ایجاد کرد )برش هاي 1 و 2(. آنگاه در پش��ت آن )جهت 
مخالف برش 45 درجه(، یك برش افقي )تقریباً 5 س��انتي متر 
باالت��ر( زد )ب��رش 3(؛ بدین ترتیب درخ��ت در جهت فلش، 
س��قوط می کند. پس از آن باید ش��اخه هاي درخت را برید تا 

آماده ی انتقال از جنگل شود.

1ـ3ـ آشنایي با تعریف جنگل

چوب، نتیجه ی فعالیت موجود زنده اي است به نام درخت 
که در مناطقي به نام جنگل پرورش مي یابد؛ بنابراین قبل از هر 

چیز، باید با جنگل و مراحل قطع درخت آشنا شد.

جنگل، منطقه ی وس��یعي پوش��یده از درختان، درختچه ها 
وگونه هاي علفي اس��ت که به دو صورت جنگل هاي طبیعي و 
مصنوعي )دست کاش��ت( وجود دارد. در جنگل هاي طبیعي، 
رش��د گونه هاي مختل��ف چوبي به ص��ورت طبیعي و از طرق 
مختل��ف )بذر، جس��ت و ...( ص��ورت مي پذیرد و انس��ان در 

کاشت آن، هیچ دخالتي ندارد )شکل هاي 1�3 و 2�3(.

شكل1ـ3ـ جنگل طبيعی سوزنی برگان.

شكل2ـ3ـ جنگل طبيعی پهن برگان.
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3ـ3ـ آشنایي با تعریف درخت جنگلي و اجزای 
متشکله ی آن

درخت جنگلي، به درختي گفته مي ش��ود که داراي تنه اي 
به طول حداقل 7 متر باش��د؛ و به طور کلي، به هر درختي که 
در جنگل، به صورت طبیعي یا مصنوعي توسعه و تکامل یافته 

باشد، درخت جنگلي گفته مي شود.

ـ اجزای تشکیل دهنده ی درخت

ش��کل 7�3 نماي ظاهري یك درخت را نشان مي دهد که 
اجزای آن شامل موارد زیر است:

و  بوده  درخت  زیرزمیني  عضو  ریشه،  ریشه:  الف( 
آن  بقاء  حفظ  و  رشد  لحاظ  از  درخت  قسمت  اصلي ترین 
محسوب مي شود. ریشه مواد غذایي را از زمین جذب مي نماید 

و باعث محکم نگه داشتن درخت در جاي خود مي شود.

شكل7ـ3

ب( ُکنـده: قسمت پاییني درخت و تا 50 سانتی متر ارتفاع 
را، ُکنده مي گویند.

ج( ح��د فاصل ریش��ه و آن چه روی زمین اس��ت را طوقه 
)یقه( می گویند.

د( تنه: از قسمت باالي ُکنده تا محل رویش شاخه ها را تنه 
مي گویند که در صنعت، مورد استفاده قرار می گیرد. 

شكل 4ـ3ـ روش برش زدن درختان با در نظر گرفتن جهت سقوط.

در ش��کل 5�3، برش کامل یك درخت با اس��تفاده از اره 
موتوری، و در شکل 6�3، استفاده از ماشین مکانیزه، به منظور 

جابجایی درختان بریده شده از جنگل نشان داده شده است.

شكل5ـ3

شكل 6ـ3ـ استفاده از ماشين مكانيزه.
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3ـ3ـ آشنایي با تعریف درخت جنگلي و اجزای 
متشکله ی آن

درخت جنگلي، به درختي گفته مي ش��ود که داراي تنه اي 
به طول حداقل 7 متر باش��د؛ و به طور کلي، به هر درختي که 
در جنگل، به صورت طبیعي یا مصنوعي توسعه و تکامل یافته 

باشد، درخت جنگلي گفته مي شود.

ـ اجزای تشکیل دهنده ی درخت

ش��کل 7�3 نماي ظاهري یك درخت را نشان مي دهد که 
اجزای آن شامل موارد زیر است:

و  بوده  درخت  زیرزمیني  عضو  ریشه،  ریشه:  الف( 
آن  بقاء  حفظ  و  رشد  لحاظ  از  درخت  قسمت  اصلي ترین 
محسوب مي شود. ریشه مواد غذایي را از زمین جذب مي نماید 

و باعث محکم نگه داشتن درخت در جاي خود مي شود.

شكل7ـ3

ب( ُکنده: قسمت پاییني درخت و تا 1 متر ارتفاع را، ُکنده 
مي گویند.

ج( تنـه: از قس��مت باالي ُکنده تا محل رویش شاخه ها را 
تنه مي گویند که در صنعت، مورد استفاده قرار می گیرد. 

شكل 4ـ3ـ روش برش زدن درختان با در نظر گرفتن جهت سقوط.

در ش��کل 5�3، برش کامل یك درخت با اس��تفاده از اره 
موتوری، و در شکل 6�3، استفاده از ماشین مکانیزه، به منظور 

جابجایی درختان بریده شده از جنگل نشان داده شده است.

شكل5ـ3

شكل 6ـ3ـ استفاده از ماشين مكانيزه.

جنگل هاي دست کاشت، توسط نیروهاي انساني در مناطق 
خاصي که از نظر ش��رایط رویشگاهي، مناطق مستعدي هستند 
به وج��ود مي آید و درختان آن به صورت ردیفي و در فواصل 

معین کاشته مي شود )شکل 3�3(.

شكل3ـ3ـ جنگل دست كاشت.

2ـ3ـ آشنایي با مراحل قطع درخت

درخت با آغاز فصل بهار ش��روع به فعالیت زیستي مي کند 
و این فعالیت تا پایان فصل تابستان ادامه داشته و در فصل پائیز 
ب��ا ریزش برگ آن، فعالیت آن قطع و در زمس��تان نیز فعالیتي 
ندارد؛ بنابراین بهترین زمان قطع درخت پاییز یا زمستان است. 
ب��راي قطع درخ��ت در زمان هاي قدیم از وس��ایل ابتدایي اره 
دوسر و یا تبر استفاده مي کردند، اما امروزه از اره هاي موتوري 

)بنزیني( و یا ماشین هاي مکانیزه ی پیشرفته استفاده مي کنند.

ب��راي قطع درخت، ابت��دا باید جهت س��قوط آنرا در نظر 
گرف��ت و در همان جهت، یك برش 45 درجه مطابق ش��کل 
4�3 ایجاد کرد )برش هاي 1 و 2(. آنگاه در پش��ت آن )جهت 
مخالف برش 45 درجه(، یك برش افقي )تقریباً 5 س��انتي متر 
باالت��ر( زد )ب��رش 3(؛ بدین ترتیب درخ��ت در جهت فلش، 
س��قوط می کند. پس از آن باید ش��اخه هاي درخت را برید تا 

آماده ی انتقال از جنگل شود.

1ـ3ـ آشنایي با تعریف جنگل

چوب، نتیجه ی فعالیت موجود زنده اي است به نام درخت 
که در مناطقي به نام جنگل پرورش مي یابد؛ بنابراین قبل از هر 

چیز، باید با جنگل و مراحل قطع درخت آشنا شد.

جنگل، منطقه ی وس��یعي پوش��یده از درختان، درختچه ها 
وگونه هاي علفي اس��ت که به دو صورت جنگل هاي طبیعي و 
مصنوعي )دست کاش��ت( وجود دارد. در جنگل هاي طبیعي، 
رش��د گونه هاي مختل��ف چوبي به ص��ورت طبیعي و از طرق 
مختل��ف )بذر، جس��ت و ...( ص��ورت مي پذیرد و انس��ان در 

کاشت آن، هیچ دخالتي ندارد )شکل هاي 1�3 و 2�3(.

شكل1ـ3ـ جنگل طبيعی سوزنی برگان.

شكل2ـ3ـ جنگل طبيعی پهن برگان.

طوقه )یقه(

فناوری فرآورده های چوبی تكنولوژی فرآورده های چوبی18

ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:

46
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3ـ3ـ آشنایي با تعریف درخت جنگلي و اجزای 
متشکله ی آن

درخت جنگلي، به درختي گفته مي ش��ود که داراي تنه اي 
به طول حداقل 7 متر باش��د؛ و به طور کلي، به هر درختي که 
در جنگل، به صورت طبیعي یا مصنوعي توسعه و تکامل یافته 

باشد، درخت جنگلي گفته مي شود.

ـ اجزای تشکیل دهنده ی درخت

ش��کل 7�3 نماي ظاهري یك درخت را نشان مي دهد که 
اجزای آن شامل موارد زیر است:

و  بوده  درخت  زیرزمیني  عضو  ریشه،  ریشه:  الف( 
آن  بقاء  حفظ  و  رشد  لحاظ  از  درخت  قسمت  اصلي ترین 
محسوب مي شود. ریشه مواد غذایي را از زمین جذب مي نماید 

و باعث محکم نگه داشتن درخت در جاي خود مي شود.

شكل7ـ3

ب( ُکنـده: قسمت پاییني درخت و تا 50 سانتی متر ارتفاع 
را، ُکنده مي گویند.

ج( ح��د فاصل ریش��ه و آن چه روی زمین اس��ت را طوقه 
)یقه( می گویند.

د( تنه: از قسمت باالي ُکنده تا محل رویش شاخه ها را تنه 
مي گویند که در صنعت، مورد استفاده قرار می گیرد. 

شكل 4ـ3ـ روش برش زدن درختان با در نظر گرفتن جهت سقوط.

در ش��کل 5�3، برش کامل یك درخت با اس��تفاده از اره 
موتوری، و در شکل 6�3، استفاده از ماشین مکانیزه، به منظور 

جابجایی درختان بریده شده از جنگل نشان داده شده است.

شكل5ـ3

شكل 6ـ3ـ استفاده از ماشين مكانيزه.
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3ـ3ـ آشنایي با تعریف درخت جنگلي و اجزای 
متشکله ی آن

درخت جنگلي، به درختي گفته مي ش��ود که داراي تنه اي 
به طول حداقل 7 متر باش��د؛ و به طور کلي، به هر درختي که 
در جنگل، به صورت طبیعي یا مصنوعي توسعه و تکامل یافته 

باشد، درخت جنگلي گفته مي شود.

ـ اجزای تشکیل دهنده ی درخت

ش��کل 7�3 نماي ظاهري یك درخت را نشان مي دهد که 
اجزای آن شامل موارد زیر است:

و  بوده  درخت  زیرزمیني  عضو  ریشه،  ریشه:  الف( 
آن  بقاء  حفظ  و  رشد  لحاظ  از  درخت  قسمت  اصلي ترین 
محسوب مي شود. ریشه مواد غذایي را از زمین جذب مي نماید 

و باعث محکم نگه داشتن درخت در جاي خود مي شود.

شكل7ـ3

ب( ُکنده: قسمت پاییني درخت و تا 1 متر ارتفاع را، ُکنده 
مي گویند.

ج( تنـه: از قس��مت باالي ُکنده تا محل رویش شاخه ها را 
تنه مي گویند که در صنعت، مورد استفاده قرار می گیرد. 

شكل 4ـ3ـ روش برش زدن درختان با در نظر گرفتن جهت سقوط.

در ش��کل 5�3، برش کامل یك درخت با اس��تفاده از اره 
موتوری، و در شکل 6�3، استفاده از ماشین مکانیزه، به منظور 

جابجایی درختان بریده شده از جنگل نشان داده شده است.

شكل5ـ3

شكل 6ـ3ـ استفاده از ماشين مكانيزه.

جنگل هاي دست کاشت، توسط نیروهاي انساني در مناطق 
خاصي که از نظر ش��رایط رویشگاهي، مناطق مستعدي هستند 
به وج��ود مي آید و درختان آن به صورت ردیفي و در فواصل 

معین کاشته مي شود )شکل 3�3(.

شكل3ـ3ـ جنگل دست كاشت.

2ـ3ـ آشنایي با مراحل قطع درخت

درخت با آغاز فصل بهار ش��روع به فعالیت زیستي مي کند 
و این فعالیت تا پایان فصل تابستان ادامه داشته و در فصل پائیز 
ب��ا ریزش برگ آن، فعالیت آن قطع و در زمس��تان نیز فعالیتي 
ندارد؛ بنابراین بهترین زمان قطع درخت پاییز یا زمستان است. 
ب��راي قطع درخ��ت در زمان هاي قدیم از وس��ایل ابتدایي اره 
دوسر و یا تبر استفاده مي کردند، اما امروزه از اره هاي موتوري 

)بنزیني( و یا ماشین هاي مکانیزه ی پیشرفته استفاده مي کنند.

ب��راي قطع درخت، ابت��دا باید جهت س��قوط آنرا در نظر 
گرف��ت و در همان جهت، یك برش 45 درجه مطابق ش��کل 
4�3 ایجاد کرد )برش هاي 1 و 2(. آنگاه در پش��ت آن )جهت 
مخالف برش 45 درجه(، یك برش افقي )تقریباً 5 س��انتي متر 
باالت��ر( زد )ب��رش 3(؛ بدین ترتیب درخ��ت در جهت فلش، 
س��قوط می کند. پس از آن باید ش��اخه هاي درخت را برید تا 

آماده ی انتقال از جنگل شود.

1ـ3ـ آشنایي با تعریف جنگل

چوب، نتیجه ی فعالیت موجود زنده اي است به نام درخت 
که در مناطقي به نام جنگل پرورش مي یابد؛ بنابراین قبل از هر 

چیز، باید با جنگل و مراحل قطع درخت آشنا شد.

جنگل، منطقه ی وس��یعي پوش��یده از درختان، درختچه ها 
وگونه هاي علفي اس��ت که به دو صورت جنگل هاي طبیعي و 
مصنوعي )دست کاش��ت( وجود دارد. در جنگل هاي طبیعي، 
رش��د گونه هاي مختل��ف چوبي به ص��ورت طبیعي و از طرق 
مختل��ف )بذر، جس��ت و ...( ص��ورت مي پذیرد و انس��ان در 

کاشت آن، هیچ دخالتي ندارد )شکل هاي 1�3 و 2�3(.

شكل1ـ3ـ جنگل طبيعی سوزنی برگان.

شكل2ـ3ـ جنگل طبيعی پهن برگان.

طوقه )یقه(
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مکعب است و رنگ آن قهوه اي مایل به قرمز، و گاهي اوقات 
داراي رگه هایی سبز رنگ می باشد. در صنایع روکش، صنایع 

مبلمان، درهاي ماسیو و غیره کاربرد دارد )شکل 13�3(.

شكل13ـ3

ج( چنـار: وزن مخصوص آن ح��دود 0/6 تا 0/8 گرم بر 
س��انتي متر مکعب بوده و رنگ چوب آن، سفید روشن تا قرمز 
مایل به قهوه اي اس��ت. این چوب، در صنایع روکش، ساخت 
درهاي بزرگ مس��اجد، تکیه ها، امامزاده ها و غیره به صورت 
ماس��یو کاربرد دارد. همچنین در پنجره سازي و صنایع معرق و 

خاتم نیز از این گونه استفاده مي شود )شکل 14�3(.

شكل14ـ3. چوب چنار در سه برش عرضي، شعاعي، مماسي.

د( افـرا: وزن مخصوص چوب آن 0/53 گرم بر سانتي متر 
مکعب اس��ت و سبك و نرم مي باش��د. رنگ چوب آن، کرم 
مایل به زرد تا قهوه اي روشن بوده و در صنایع روکش، مبلمان، 

درهاي قاب و تنکه اي و غیره کاربرد دارد )شکل 15�3(. 

شكل11ـ3ـ درخت گردو.

پهن برگان، در مقایس��ه با سوزني برگان، چوب هایی متنوع 
از لح��اظ رنگ و زیبای��ی نقوش داش��ته و داراي کاربردهاي 
مختلفی هستند.گروهی از چوب های پهن برگ، که در صنایع 

چوب، مورد استفاده ی فراوان دارند، بدین قرار می باشند:

الف( راش: وزن مخصوص چوب آن حدود 0/67 گرم بر 
س��انتي متر مکعب بوده و به رنگ صورتي کم رنگ تا پررنگ 
می باش��د. از چوب راش در صنایع روکش، تخته الیه، صنایع 
مبلمان، درهاي ماس��یو قاب و تنکه ای، پارکت س��ازي و غیره 

استفاده مي شود )شکل 12�3(. 

شكل12ـ3

ب( ملچ: وزن مخصوص آن 0/65 تا 0/85 گرم بر سانتي متر 

تكنولوژی فرآورده های چوبی48

حد فاصل پوس��ت درخت و چوب تش��کیل شده ی اولیه، 
الی��ه اي وج��ود دارد که ب��ه آن کامبی��وم1 )الی��ه ی زاینده( 
مي گوین��د که کار آن تولید چوب اس��ت؛ بدی��ن ترتیب این 
الیه با شروع فصل رویش )فصل بهار( شروع به فعالیت کرده، 
تولید چوب مي کند و هر س��اله قطر درخت در اثر رشد چوب 

افزایش مي یابد.

درختان  گونه هاي  چوب  با  آشنایي  5ـ3ـ 
پهن برگ و سوزني برگ

درختان باتوجه به شکل ظاهري و نوع چوبی که دارند، به 
دوگروه پهن برگ و سوزني برگ تقسیم مي شوند.

1ـ5ـ3ـ پهن برگان
پهن برگان، داراي برگ هایی پهن و بزرگ بوده، اکثراً در 
فصل پاییز خزان مي کنند و داراي چوب هایی س��خت هستند 
مانند گردو، ممرز و شمشاد؛ البته در بین پهن برگان، گونه هاي 
چوب��ي نرم هم وج��ود دارد مانند چوب صنوبر و توس��کا. در 
شکل های 10�3 و 11�3 ش��کل درخت، پوست، میوه و برگ 

گونه هاي چنار وگردو نشان داده شده است.

شكل10ـ3ـ درخت چنار.

1. فعالیت عمده کامبیوم عبارتست از: تولید چوب از طرف داخل و تولید 
پوست از طرف بیرون.

هـ( تاج: قس��مت هوایی شاخه که پوشیده از شاخ و برگ 
است را تاج می نامند.

ر( پوست: پوس��ت درخت، وظیفه ی حفاظت و نگه داري 
تنه در مقابل عوامل مختلف جوي و حش��رات را به عهده دارد 
و باعث مي ش��ود قش��ر زاین��ده، که در زیر پوس��ت قرار دارد 

مصون بماند.
4ـ3ـ آشنایي با چگونگي رشد یک درخت

درخت، براي رشد خود نیاز به غذا، آب، اکسیژن و گرما 
دارد. همانطور که گفته ش��د، یکي از راه هاي رشد درخت از 
طریق بذر است. دانه، در اثر وجود مواد غني در بذر و فراهم شدن 
شرایط رشد، به تدریج در داخل زمین باز شده و شروع به رشد 
مي کن��د؛ در ضمن ریش��ه ی آن نیز در داخل زمین و س��اقه ی 
اولیه از زمین خارج، و برگ هاي آن باز مي شود )شکل 8 �3(.

شكل8ـ3

ریشه، آب را از زمین جذب نموده و از طریق تنه به طرف 
برگ ه��ا هدایت مي کن��د و امالح، در برگ ها ب��ا جذب نور 
خورشید به مواد غذایي تبدیل شده )عمل فتوسنتز( و آنگاه به 

تمام قسمت هاي درخت مي رساند )شکل 9�3(.

شكل9ـ3
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مکعب است و رنگ آن قهوه اي مایل به قرمز، و گاهي اوقات 
داراي رگه هایی سبز رنگ می باشد. در صنایع روکش، صنایع 

مبلمان، درهاي ماسیو و غیره کاربرد دارد )شکل 13�3(.

شكل13ـ3

ج( چنـار: وزن مخصوص آن ح��دود 0/6 تا 0/8 گرم بر 
س��انتي متر مکعب بوده و رنگ چوب آن، سفید روشن تا قرمز 
مایل به قهوه اي اس��ت. این چوب، در صنایع روکش، ساخت 
درهاي بزرگ مس��اجد، تکیه ها، امامزاده ها و غیره به صورت 
ماس��یو کاربرد دارد. همچنین در پنجره سازي و صنایع معرق و 

خاتم نیز از این گونه استفاده مي شود )شکل 14�3(.

شكل14ـ3. چوب چنار در سه برش عرضي، شعاعي، مماسي.

د( افـرا: وزن مخصوص چوب آن 0/53 گرم بر سانتي متر 
مکعب اس��ت و سبك و نرم مي باش��د. رنگ چوب آن، کرم 
مایل به زرد تا قهوه اي روشن بوده و در صنایع روکش، مبلمان، 

درهاي قاب و تنکه اي و غیره کاربرد دارد )شکل 15�3(. 

شكل11ـ3ـ درخت گردو.

پهن برگان، در مقایس��ه با سوزني برگان، چوب هایی متنوع 
از لح��اظ رنگ و زیبای��ی نقوش داش��ته و داراي کاربردهاي 
مختلفی هستند.گروهی از چوب های پهن برگ، که در صنایع 

چوب، مورد استفاده ی فراوان دارند، بدین قرار می باشند:

الف( راش: وزن مخصوص چوب آن حدود 0/67 گرم بر 
س��انتي متر مکعب بوده و به رنگ صورتي کم رنگ تا پررنگ 
می باش��د. از چوب راش در صنایع روکش، تخته الیه، صنایع 
مبلمان، درهاي ماس��یو قاب و تنکه ای، پارکت س��ازي و غیره 

استفاده مي شود )شکل 12�3(. 

شكل12ـ3

ب( ملچ: وزن مخصوص آن 0/65 تا 0/85 گرم بر سانتي متر 

حد فاصل پوس��ت درخت و چوب تش��کیل شده ی اولیه، 
الی��ه اي وج��ود دارد که ب��ه آن کامبی��وم1 )الی��ه ی زاینده( 
مي گوین��د که کار آن تولید چوب اس��ت؛ بدی��ن ترتیب این 
الیه با شروع فصل رویش )فصل بهار( شروع به فعالیت کرده، 
تولید چوب مي کند و هر س��اله قطر درخت در اثر رشد چوب 

افزایش مي یابد.

درختان  گونه هاي  چوب  با  آشنایي  5ـ3ـ 
پهن برگ و سوزني برگ

درختان باتوجه به شکل ظاهري و نوع چوبی که دارند، به 
دوگروه پهن برگ و سوزني برگ تقسیم مي شوند.

1ـ5ـ3ـ پهن برگان
پهن برگان، داراي برگ هایی پهن و بزرگ بوده، اکثراً در 
فصل پاییز خزان مي کنند و داراي چوب هایی س��خت هستند 
مانند گردو، ممرز و شمشاد؛ البته در بین پهن برگان، گونه هاي 
چوب��ي نرم هم وج��ود دارد مانند چوب صنوبر و توس��کا. در 
شکل های 10�3 و 11�3 ش��کل درخت، پوست، میوه و برگ 

گونه هاي چنار وگردو نشان داده شده است.

شكل10ـ3ـ درخت چنار.

1. فعالیت عمده کامبیوم عبارتست از: تولید چوب از طرف داخل و تولید 
پوست از طرف بیرون.

د( تاج: به مجموعه شاخه هاي درخ، تاج درخت می گویند.

هـ( پوست: پوست درخت، وظیفه ی حفاظت و نگه داري 
تنه در مقابل عوامل مختلف جوي و حش��رات را به عهده دارد 
و باعث مي ش��ود قش��ر زاین��ده، که در زیر پوس��ت قرار دارد 

مصون بماند.
4ـ3ـ آشنایي با چگونگي رشد یک درخت

درخت، براي رشد خود نیاز به غذا، آب، اکسیژن و گرما 
دارد. همانطور که گفته ش��د، یکي از راه هاي رشد درخت از 
طریق بذر است. دانه، در اثر وجود مواد غني در بذر و فراهم شدن 
شرایط رشد، به تدریج در داخل زمین باز شده و شروع به رشد 
مي کن��د؛ در ضمن ریش��ه ی آن نیز در داخل زمین و س��اقه ی 
اولیه از زمین خارج، و برگ هاي آن باز مي شود )شکل 8 �3(.

شكل8ـ3

ریشه، آب را از زمین جذب نموده و از طریق تنه به طرف 
برگ ه��ا هدایت مي کن��د و امالح، در برگ ها ب��ا جذب نور 
خورشید به مواد غذایي تبدیل شده )عمل فتوسنتز( و آنگاه به 

تمام قسمت هاي درخت مي رساند )شکل 9�3(.

شكل9ـ3

فناوری فرآورده های چوبی تكنولوژی فرآورده های چوبی18

ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:

48
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مکعب است و رنگ آن قهوه اي مایل به قرمز، و گاهي اوقات 
داراي رگه هایی سبز رنگ می باشد. در صنایع روکش، صنایع 

مبلمان، درهاي ماسیو و غیره کاربرد دارد )شکل 13�3(.

شكل13ـ3

ج( چنـار: وزن مخصوص آن ح��دود 0/6 تا 0/8 گرم بر 
س��انتي متر مکعب بوده و رنگ چوب آن، سفید روشن تا قرمز 
مایل به قهوه اي اس��ت. این چوب، در صنایع روکش، ساخت 
درهاي بزرگ مس��اجد، تکیه ها، امامزاده ها و غیره به صورت 
ماس��یو کاربرد دارد. همچنین در پنجره سازي و صنایع معرق و 

خاتم نیز از این گونه استفاده مي شود )شکل 14�3(.

شكل14ـ3. چوب چنار در سه برش عرضي، شعاعي، مماسي.

د( افـرا: وزن مخصوص چوب آن 0/53 گرم بر سانتي متر 
مکعب اس��ت و سبك و نرم مي باش��د. رنگ چوب آن، کرم 
مایل به زرد تا قهوه اي روشن بوده و در صنایع روکش، مبلمان، 

درهاي قاب و تنکه اي و غیره کاربرد دارد )شکل 15�3(. 

شكل11ـ3ـ درخت گردو.

پهن برگان، در مقایس��ه با سوزني برگان، چوب هایی متنوع 
از لح��اظ رنگ و زیبای��ی نقوش داش��ته و داراي کاربردهاي 
مختلفی هستند.گروهی از چوب های پهن برگ، که در صنایع 

چوب، مورد استفاده ی فراوان دارند، بدین قرار می باشند:

الف( راش: وزن مخصوص چوب آن حدود 0/67 گرم بر 
س��انتي متر مکعب بوده و به رنگ صورتي کم رنگ تا پررنگ 
می باش��د. از چوب راش در صنایع روکش، تخته الیه، صنایع 
مبلمان، درهاي ماس��یو قاب و تنکه ای، پارکت س��ازي و غیره 

استفاده مي شود )شکل 12�3(. 

شكل12ـ3

ب( ملچ: وزن مخصوص آن 0/65 تا 0/85 گرم بر سانتي متر 
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دارد مانند چوب اُرس. در شکل هاي 21�3 و 22�3 برگ، میوه، 
پوس��ت و درخت گونه هاي کاج و نراد نشان داده شده است.

شكل21ـ3ـ درخت كاج.

شكل22ـ3ـ درخت نراد.

شكل19ـ3

ط( ممـرز: وزن مخصوص آن حدود 0/7 گرم بر سانتي متر 
مکعب اس��ت، چوبي س��فت و محکم دارد، و رنگ آن سفید 
مایل به کرم می باش��د. کاربرد آن در س��اخت دس��ته ی ابزار و 
رنده هاي مختلف چوبي، چوب بیلیارد، مبلمان و غیره مي باشد 

)شکل 20�3(. 

شكل20ـ3. برش هاي عرضي، شعاعي و مماسي چوب َمَمرز

2ـ5ـ3ـ سوزني برگان

این دسته از چوب ها، عمدتاً داراي برگ هایی سوزني شکل 
بوده و فصل پاییز خزان نمي کنند. چوب آنها اکثراً نرم است و 
به همین دلیل، به نرم چوب هم معروف ش��ده اند؛ مانند چوب 
کاج. البته در بین س��وزني برگان، گونه هاي س��خت هم وجود 

تكنولوژی فرآورده های چوبی50

شكل17ـ3

ز( بلـوط: جرم مخص��وص آن بین 0/5 ت��ا 0/85 گرم بر 
سانتي متر مکعب است و رنگ چوب آن زرد مایل به شکالتي 
تا قهوه اي مي باشد. چوب آن، در ساختمان سازي، بشکه سازي، 
درهاي قاب و تنکه اي، پارکت س��ازي، کشتي س��ازي، صنایع 

روکش و غیره کاربرد فراوان دارد )شکل 18�3(.

شكل18ـ3

ح( توسکا: وزن مخصوص چوب آن بین 0/55 تا 0/4 گرم 
بر س��انتي متر مکعب است و رنگ چوب  تازه قطع شده ی آن،  
س��فید بوده که پس از مدتي به رنگ قرمز درمي آید. توسکا، 
چوبي سبك و نرم اس��ت و در صنایع تخته الیه و قسمت هاي 
داخلي مبلمان، در سازي، مدادس��ازي و غیره استفاده مي شود               

)شکل 19�3(. 

شكل15ـ3

هـ( گردو: وزن مخصوص آن حدود 0/6 گرم بر سانتي متر 
مکعب است و دارای چوبی بسیار باارزش، به رنگ خاکستري 
مایل به قهوه اي و با نقوش بس��یار زیبا مي باشد. کاربرد آن در 
صنایع روکش، مبلمان استیل، درهاي باارزش قاب و تنکه اي، 

ادوات موسیقي و کنده کاري مي باشد )شکل 16�3(. 

شكل16ـ3

و( صنوبـر: وزن مخص��وص آن ح��دود 0/35 گ��رم ب��ر 
س��انتي متر مکعب اس��ت و رنگ چوب آن سفید مایل به کرم 
تا زرد می باش��د. چوب آن نرم و در مصارف درهاي کالفي، 
قطعات داخلي مبلمان، جعبه سازي، مدادسازي، پنجره سازي و 

غیره کاربرد دارد )شکل 17�3(. 

فناوری فرآورده های چوبی تكنولوژی فرآورده های چوبی18

ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:

50
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دارد مانند چوب اُرس. در شکل هاي 21�3 و 22�3 برگ، میوه، 
پوس��ت و درخت گونه هاي کاج و نراد نشان داده شده است.

شكل21ـ3ـ درخت كاج.

شكل22ـ3ـ درخت نراد.

شكل19ـ3

ط( ممـرز: وزن مخصوص آن حدود 0/7 گرم بر سانتي متر 
مکعب اس��ت، چوبي س��فت و محکم دارد، و رنگ آن سفید 
مایل به کرم می باش��د. کاربرد آن در س��اخت دس��ته ی ابزار و 
رنده هاي مختلف چوبي، چوب بیلیارد، مبلمان و غیره مي باشد 

)شکل 20�3(. 

شكل20ـ3. برش هاي عرضي، شعاعي و مماسي چوب َمَمرز

2ـ5ـ3ـ سوزني برگان

این دسته از چوب ها، عمدتاً داراي برگ هایی سوزني شکل 
بوده و فصل پاییز خزان نمي کنند. چوب آنها اکثراً نرم است و 
به همین دلیل، به نرم چوب هم معروف ش��ده اند؛ مانند چوب 
کاج. البته در بین س��وزني برگان، گونه هاي س��خت هم وجود 
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شکل )25�3( مقاطع این چوب را نشان مي دهد.

شكل 25ـ3 چوب نراد در سه برش عرضي، شعاعي، مماسي.

6ـ3ـ آشنایي با رطوب چوب و محاسبه ی درصد 
آن

چوب، ماده اي آبدوس��ت اس��ت و مي تواند رطوبت را از 
محی��ط، جذب یا دفع کند؛ به طوري ک��ه این جذب و دفع با 
توجه به میزان رطوبت  نسبي هواي محیط و درجه حرارت آن 
صورت مي پذیرد تا به حالت تع��ادل با محیط درآید. بنابراین 
دانس��تن میزان رطوبت چوب براي کاربرد آن بسیار مهم است 
زیرا براي مصارف داخلي س��اختمان، این رطوبت حدود 6 تا 

8% و براي مصارف بیرون ساختمان، بیشتر است.

براي اندازه گیري میزان درصد رطوبت چوب، روش هاي 
مختلفي وجود دارد که یکي از آنها روش آزمایشگاهي است.

ـ روش آزمایشگاهي )خشک کردن در اتو(

در این روش، وزن نمونه ی کوچکي از چوب را به وسیله ی 
ترازوي دیجیتالي، با دق��ت 0/01 گرم، اندازه گیري مي نمایند 
)ش��کل 26�3(، که بدین ترتیب وزن مرطوب چوب به دس��ت 

مي آید.

س��وزني برگان در مقایس��ه ب��ا پهن برگان، نق��وش زیبایي 
نداش��ته و عمدتاً رنگ آنها روش��ن اس��ت. دو گونه ی مهم از 
س��وزني برگان که در صنایع چوب کاربرد فراوان دارد، کاج 

و نراد است:

الف( کاج: وزن مخصوص این چوب، بین 0/4 تا 0/5 گرم 
بر س��انتي متر مکعب، و رنگ آن س��فید مایل به زرد است که 
داراي گره هاي زیاد و مجاري صمغ مي باشد. از این چوب در 
تیرهاي برق و تلگراف، ساختمان س��ازي، صنایع کاغذسازي، 

در و پنجره سازي و غیره استفاده مي شود )شکل 23�3(.

شكل 23ـ3ـ چوب كاج در سه برش عرضي، شعاعي، مماسي.

ب( نـراد: وزن مخص��وص آن بی��ن 0/37 ت��ا 0/5گرم بر 
سانتي متر مکعب است و رنگ چوب آن شبیه کاج سفید، مایل 
به کرم می باشد. این چوب نیز همانند کاج، در ساختمان سازي، 
کاغذس��ازي، صنایع مبلمان، در و پنجره سازي و غیره کاربرد 

دارد )شکل 24�3(. 

شكل24ـ3

فناوری فرآورده های چوبی تكنولوژی فرآورده های چوبی18

ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:
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حل:

= درصد رطوبت چوب 60-45
45

×100=% 33.33

7ـ3ـ آشنایي با رطوبت سنج ها و کاربرد آنها

تعیی��ن رطوبت چوب به روش خش��ك ک��ردن در اتوو، 
طوالني مدت اس��ت بنابراین براي تعیین درصد رطوبت  چوب 
به صورت سریع، مي توان از دستگاه هاي رطوبت سنج استفاده 
نم��ود که در ادامه، به ش��رح مختصري از آنها پرداخته ش��ده 

است:

دستگاه  از  )استفاده  هيگرومتريك  روش  1ـ7ـ3ـ 
هيگرومتر(

در ای��ن روش، از دس��تگاهي به ن��ام هیگرومتر اس��تفاده 
مي ش��ود. براي اندازه گیري درصد رطوبت چوب با استفاده از 
این روش، باید س��وراخي به قطر 6 و ب��ه عمق 95 میلي متر در 
داخل چوب ایجاد گردد، و آنگاه میله ی دس��تگاه را در داخل 
آن قرار داده و می��زان رطوبت چوب از روي صفحه ی مدرج 

دستگاه قرائت شود.

2ـ7ـ3ـ روش رطوبت سنج هاي الكتريكي

روش کار رطوبت س��نج هاي الکتریکي، براساس تغییرات 
ویژگي هاي الکتریکي چوب در اث��ر تغییرات رطوبت چوب 

مي باشد، که خود داراي دو نوع زیر مي باشند:
الف( رطوبت سـنج  نوع دي الکتریک: شکل 28�3 نوعي 
از رطوبت س��نج هاي دي الکتریك را نش��ان مي دهد. همانطور 
که از تصویر مشخص است، این نوع رطوبت سنج ها، رطوبت 
را از طریق تماس دس��تگاه )قسمت حساس دستگاه( با چوب، 
تعیین مي کنند. این دس��تگاه هیچگونه الکترودي نداشته و در 

نتیجه باعث تخریب چوب نیز نمي شود.

شكل26ـ3

سپس همان نمونه چوب مرطوب را در داخل اتوو )شکل 
103± درجه ی س��انتي گراد  2 27�3( که درجه حرارت آن در 
تنظیم ش��ده اس��ت به مدت 24 س��اعت قرار می دهند. پس از 
خ��روج از اتوو، نمونه ی مذکور مجدداً توس��ط همان ترازوي 
دیجیتالي وزن مي ش��ود تا وزن خش��ك آن به دست آید؛ که 
با توجه به مقدار وزن مرطوب و خش��ك چوب و بااستفاده از 

فرمول زیر، درصد رطوبت چوب به دست مي آید:

شكل27ـ3

مثـال: اگر وزن مرطوب یك نمونه چوب 60 گرم و وزن 
خش��ك آن پس از قرار دادن در اتوو 45 گرم باش��د، حساب 

کنید درصد رطوبت چوب را.
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حل:

= درصد رطوبت چوب 60-45
45

×100=% 33.33

7ـ3ـ آشنایي با رطوبت سنج ها و کاربرد آنها

تعیی��ن رطوبت چوب به روش خش��ك ک��ردن در اتوو، 
طوالني مدت اس��ت بنابراین براي تعیین درصد رطوبت  چوب 
به صورت سریع، مي توان از دستگاه هاي رطوبت سنج استفاده 
نم��ود که در ادامه، به ش��رح مختصري از آنها پرداخته ش��ده 

است:

دستگاه  از  )استفاده  هيگرومتريك  روش  1ـ7ـ3ـ 
هيگرومتر(

در ای��ن روش، از دس��تگاهي به ن��ام هیگرومتر اس��تفاده 
مي ش��ود. براي اندازه گیري درصد رطوبت چوب با استفاده از 
این روش، باید س��وراخي به قطر 6 و ب��ه عمق 95 میلي متر در 
داخل چوب ایجاد گردد، و آنگاه میله ی دس��تگاه را در داخل 
آن قرار داده و می��زان رطوبت چوب از روي صفحه ی مدرج 

دستگاه قرائت شود.

2ـ7ـ3ـ روش رطوبت سنج هاي الكتريكي

روش کار رطوبت س��نج هاي الکتریکي، براساس تغییرات 
ویژگي هاي الکتریکي چوب در اث��ر تغییرات رطوبت چوب 

مي باشد، که خود داراي دو نوع زیر مي باشند:
الف( رطوبت سـنج  نوع دي الکتریک: شکل 28�3 نوعي 
از رطوبت س��نج هاي دي الکتریك را نش��ان مي دهد. همانطور 
که از تصویر مشخص است، این نوع رطوبت سنج ها، رطوبت 
را از طریق تماس دس��تگاه )قسمت حساس دستگاه( با چوب، 
تعیین مي کنند. این دس��تگاه هیچگونه الکترودي نداشته و در 

نتیجه باعث تخریب چوب نیز نمي شود.

شكل26ـ3

سپس همان نمونه چوب مرطوب را در داخل اتوو )شکل 
103± درجه ی س��انتي گراد  2 27�3( که درجه حرارت آن در 
تنظیم ش��ده اس��ت به مدت 24 س��اعت قرار می دهند. پس از 
خ��روج از اتوو، نمونه ی مذکور مجدداً توس��ط همان ترازوي 
دیجیتالي وزن مي ش��ود تا وزن خش��ك آن به دست آید؛ که 
با توجه به مقدار وزن مرطوب و خش��ك چوب و بااستفاده از 

فرمول زیر، درصد رطوبت چوب به دست مي آید:

شكل27ـ3

مثـال: اگر وزن مرطوب یك نمونه چوب 60 گرم و وزن 
خش��ك آن پس از قرار دادن در اتوو 45 گرم باش��د، حساب 

کنید درصد رطوبت چوب را.

شکل )25�3( مقاطع این چوب را نشان مي دهد.

شكل 25ـ3 چوب نراد در سه برش عرضي، شعاعي، مماسي.

6ـ3ـ آشنایي با رطوب چوب و محاسبه ی درصد 
آن

چوب، ماده اي آبدوس��ت اس��ت و مي تواند رطوبت را از 
محی��ط، جذب یا دفع کند؛ به طوري ک��ه این جذب و دفع با 
توجه به میزان رطوبت  نسبي هواي محیط و درجه حرارت آن 
صورت مي پذیرد تا به حالت تع��ادل با محیط درآید. بنابراین 
دانس��تن میزان رطوبت چوب براي کاربرد آن بسیار مهم است 
زیرا براي مصارف داخلي س��اختمان، این رطوبت حدود 6 تا 

8% و براي مصارف بیرون ساختمان، بیشتر است.

براي اندازه گیري میزان درصد رطوبت چوب، روش هاي 
مختلفي وجود دارد که یکي از آنها روش آزمایشگاهي است.

ـ روش آزمایشگاهي )خشک کردن در اتو(

در این روش، وزن نمونه ی کوچکي از چوب را به وسیله ی 
ترازوي دیجیتالي، با دق��ت 0/01 گرم، اندازه گیري مي نمایند 
)ش��کل 26�3(، که بدین ترتیب وزن مرطوب چوب به دس��ت 

مي آید.

س��وزني برگان در مقایس��ه ب��ا پهن برگان، نق��وش زیبایي 
نداش��ته و عمدتاً رنگ آنها روش��ن اس��ت. دو گونه ی مهم از 
س��وزني برگان که در صنایع چوب کاربرد فراوان دارد، کاج 

و نراد است:

الف( کاج: وزن مخصوص این چوب، بین 0/4 تا 0/5 گرم 
بر س��انتي متر مکعب، و رنگ آن س��فید مایل به زرد است که 
داراي گره هاي زیاد و مجاري صمغ مي باشد. از این چوب در 
تیرهاي برق و تلگراف، ساختمان س��ازي، صنایع کاغذسازي، 

در و پنجره سازي و غیره استفاده مي شود )شکل 23�3(.

شكل 23ـ3ـ چوب كاج در سه برش عرضي، شعاعي، مماسي.

ب( نـراد: وزن مخص��وص آن بی��ن 0/37 ت��ا 0/5گرم بر 
سانتي متر مکعب است و رنگ چوب آن شبیه کاج سفید، مایل 
به کرم می باشد. این چوب نیز همانند کاج، در ساختمان سازي، 
کاغذس��ازي، صنایع مبلمان، در و پنجره سازي و غیره کاربرد 

دارد )شکل 24�3(. 

شكل24ـ3

5253 واحد کار سوم: توانايي انتخاب انواع چوب و صفحات چوبي، انبار و خشك کردن چوبتكنولوژی فرآورده های چوبی

حل:

= درصد رطوبت چوب 60-45
45

×100=% 33.33

7ـ3ـ آشنایي با رطوبت سنج ها و کاربرد آنها

تعیی��ن رطوبت چوب به روش خش��ك ک��ردن در اتوو، 
طوالني مدت اس��ت بنابراین براي تعیین درصد رطوبت  چوب 
به صورت سریع، مي توان از دستگاه هاي رطوبت سنج استفاده 
نم��ود که در ادامه، به ش��رح مختصري از آنها پرداخته ش��ده 

است:

دستگاه  از  )استفاده  هيگرومتريك  روش  1ـ7ـ3ـ 
هيگرومتر(

در ای��ن روش، از دس��تگاهي به ن��ام هیگرومتر اس��تفاده 
مي ش��ود. براي اندازه گیري درصد رطوبت چوب با استفاده از 
این روش، باید س��وراخي به قطر 6 و ب��ه عمق 95 میلي متر در 
داخل چوب ایجاد گردد، و آنگاه میله ی دس��تگاه را در داخل 
آن قرار داده و می��زان رطوبت چوب از روي صفحه ی مدرج 

دستگاه قرائت شود.

2ـ7ـ3ـ روش رطوبت سنج هاي الكتريكي

روش کار رطوبت س��نج هاي الکتریکي، براساس تغییرات 
ویژگي هاي الکتریکي چوب در اث��ر تغییرات رطوبت چوب 

مي باشد، که خود داراي دو نوع زیر مي باشند:
الف( رطوبت سـنج  نوع دي الکتریک: شکل 28�3 نوعي 
از رطوبت س��نج هاي دي الکتریك را نش��ان مي دهد. همانطور 
که از تصویر مشخص است، این نوع رطوبت سنج ها، رطوبت 
را از طریق تماس دس��تگاه )قسمت حساس دستگاه( با چوب، 
تعیین مي کنند. این دس��تگاه هیچگونه الکترودي نداشته و در 

نتیجه باعث تخریب چوب نیز نمي شود.

شكل26ـ3

سپس همان نمونه چوب مرطوب را در داخل اتوو )شکل 
103± درجه ی س��انتي گراد  2 27�3( که درجه حرارت آن در 
تنظیم ش��ده اس��ت به مدت 24 س��اعت قرار می دهند. پس از 
خ��روج از اتوو، نمونه ی مذکور مجدداً توس��ط همان ترازوي 
دیجیتالي وزن مي ش��ود تا وزن خش��ك آن به دست آید؛ که 
با توجه به مقدار وزن مرطوب و خش��ك چوب و بااستفاده از 

فرمول زیر، درصد رطوبت چوب به دست مي آید:

شكل27ـ3

مثـال: اگر وزن مرطوب یك نمونه چوب 60 گرم و وزن 
خش��ك آن پس از قرار دادن در اتوو 45 گرم باش��د، حساب 

کنید درصد رطوبت چوب را.

شکل )25�3( مقاطع این چوب را نشان مي دهد.

شكل 25ـ3 چوب نراد در سه برش عرضي، شعاعي، مماسي.

6ـ3ـ آشنایي با رطوب چوب و محاسبه ی درصد 
آن

چوب، ماده اي آبدوس��ت اس��ت و مي تواند رطوبت را از 
محی��ط، جذب یا دفع کند؛ به طوري ک��ه این جذب و دفع با 
توجه به میزان رطوبت  نسبي هواي محیط و درجه حرارت آن 
صورت مي پذیرد تا به حالت تع��ادل با محیط درآید. بنابراین 
دانس��تن میزان رطوبت چوب براي کاربرد آن بسیار مهم است 
زیرا براي مصارف داخلي س��اختمان، این رطوبت حدود 6 تا 

8% و براي مصارف بیرون ساختمان، بیشتر است.

براي اندازه گیري میزان درصد رطوبت چوب، روش هاي 
مختلفي وجود دارد که یکي از آنها روش آزمایشگاهي است.

ـ روش آزمایشگاهي )خشک کردن در اتو(

در این روش، وزن نمونه ی کوچکي از چوب را به وسیله ی 
ترازوي دیجیتالي، با دق��ت 0/01 گرم، اندازه گیري مي نمایند 
)ش��کل 26�3(، که بدین ترتیب وزن مرطوب چوب به دس��ت 

مي آید.

س��وزني برگان در مقایس��ه ب��ا پهن برگان، نق��وش زیبایي 
نداش��ته و عمدتاً رنگ آنها روش��ن اس��ت. دو گونه ی مهم از 
س��وزني برگان که در صنایع چوب کاربرد فراوان دارد، کاج 

و نراد است:

الف( کاج: وزن مخصوص این چوب، بین 0/4 تا 0/5 گرم 
بر س��انتي متر مکعب، و رنگ آن س��فید مایل به زرد است که 
داراي گره هاي زیاد و مجاري صمغ مي باشد. از این چوب در 
تیرهاي برق و تلگراف، ساختمان س��ازي، صنایع کاغذسازي، 

در و پنجره سازي و غیره استفاده مي شود )شکل 23�3(.

شكل 23ـ3ـ چوب كاج در سه برش عرضي، شعاعي، مماسي.

ب( نـراد: وزن مخص��وص آن بی��ن 0/37 ت��ا 0/5گرم بر 
سانتي متر مکعب است و رنگ چوب آن شبیه کاج سفید، مایل 
به کرم می باشد. این چوب نیز همانند کاج، در ساختمان سازي، 
کاغذس��ازي، صنایع مبلمان، در و پنجره سازي و غیره کاربرد 

دارد )شکل 24�3(. 

شكل24ـ3
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حل:

= درصد رطوبت چوب 60-45
45

×100=% 33.33

7ـ3ـ آشنایي با رطوبت سنج ها و کاربرد آنها

تعیی��ن رطوبت چوب به روش خش��ك ک��ردن در اتوو، 
طوالني مدت اس��ت بنابراین براي تعیین درصد رطوبت  چوب 
به صورت سریع، مي توان از دستگاه هاي رطوبت سنج استفاده 
نم��ود که در ادامه، به ش��رح مختصري از آنها پرداخته ش��ده 

است:

دستگاه  از  )استفاده  هيگرومتريك  روش  1ـ7ـ3ـ 
هيگرومتر(

در ای��ن روش، از دس��تگاهي به ن��ام هیگرومتر اس��تفاده 
مي ش��ود. براي اندازه گیري درصد رطوبت چوب با استفاده از 
این روش، باید س��وراخي به قطر 6 و ب��ه عمق 95 میلي متر در 
داخل چوب ایجاد گردد، و آنگاه میله ی دس��تگاه را در داخل 
آن قرار داده و می��زان رطوبت چوب از روي صفحه ی مدرج 

دستگاه قرائت شود.

2ـ7ـ3ـ روش رطوبت سنج هاي الكتريكي

روش کار رطوبت س��نج هاي الکتریکي، براساس تغییرات 
ویژگي هاي الکتریکي چوب در اث��ر تغییرات رطوبت چوب 

مي باشد، که خود داراي دو نوع زیر مي باشند:
الف( رطوبت سـنج  نوع دي الکتریک: شکل 28�3 نوعي 
از رطوبت س��نج هاي دي الکتریك را نش��ان مي دهد. همانطور 
که از تصویر مشخص است، این نوع رطوبت سنج ها، رطوبت 
را از طریق تماس دس��تگاه )قسمت حساس دستگاه( با چوب، 
تعیین مي کنند. این دس��تگاه هیچگونه الکترودي نداشته و در 

نتیجه باعث تخریب چوب نیز نمي شود.

شكل26ـ3

سپس همان نمونه چوب مرطوب را در داخل اتوو )شکل 
103± درجه ی س��انتي گراد  2 27�3( که درجه حرارت آن در 
تنظیم ش��ده اس��ت به مدت 24 س��اعت قرار می دهند. پس از 
خ��روج از اتوو، نمونه ی مذکور مجدداً توس��ط همان ترازوي 
دیجیتالي وزن مي ش��ود تا وزن خش��ك آن به دست آید؛ که 
با توجه به مقدار وزن مرطوب و خش��ك چوب و بااستفاده از 

فرمول زیر، درصد رطوبت چوب به دست مي آید:

شكل27ـ3

مثـال: اگر وزن مرطوب یك نمونه چوب 60 گرم و وزن 
خش��ك آن پس از قرار دادن در اتوو 45 گرم باش��د، حساب 

کنید درصد رطوبت چوب را.
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حل:

= درصد رطوبت چوب 60-45
45

×100=% 33.33

7ـ3ـ آشنایي با رطوبت سنج ها و کاربرد آنها

تعیی��ن رطوبت چوب به روش خش��ك ک��ردن در اتوو، 
طوالني مدت اس��ت بنابراین براي تعیین درصد رطوبت  چوب 
به صورت سریع، مي توان از دستگاه هاي رطوبت سنج استفاده 
نم��ود که در ادامه، به ش��رح مختصري از آنها پرداخته ش��ده 

است:

دستگاه  از  )استفاده  هيگرومتريك  روش  1ـ7ـ3ـ 
هيگرومتر(

در ای��ن روش، از دس��تگاهي به ن��ام هیگرومتر اس��تفاده 
مي ش��ود. براي اندازه گیري درصد رطوبت چوب با استفاده از 
این روش، باید س��وراخي به قطر 6 و ب��ه عمق 95 میلي متر در 
داخل چوب ایجاد گردد، و آنگاه میله ی دس��تگاه را در داخل 
آن قرار داده و می��زان رطوبت چوب از روي صفحه ی مدرج 

دستگاه قرائت شود.

2ـ7ـ3ـ روش رطوبت سنج هاي الكتريكي

روش کار رطوبت س��نج هاي الکتریکي، براساس تغییرات 
ویژگي هاي الکتریکي چوب در اث��ر تغییرات رطوبت چوب 

مي باشد، که خود داراي دو نوع زیر مي باشند:
الف( رطوبت سـنج  نوع دي الکتریک: شکل 28�3 نوعي 
از رطوبت س��نج هاي دي الکتریك را نش��ان مي دهد. همانطور 
که از تصویر مشخص است، این نوع رطوبت سنج ها، رطوبت 
را از طریق تماس دس��تگاه )قسمت حساس دستگاه( با چوب، 
تعیین مي کنند. این دس��تگاه هیچگونه الکترودي نداشته و در 

نتیجه باعث تخریب چوب نیز نمي شود.

شكل26ـ3

سپس همان نمونه چوب مرطوب را در داخل اتوو )شکل 
103± درجه ی س��انتي گراد  2 27�3( که درجه حرارت آن در 
تنظیم ش��ده اس��ت به مدت 24 س��اعت قرار می دهند. پس از 
خ��روج از اتوو، نمونه ی مذکور مجدداً توس��ط همان ترازوي 
دیجیتالي وزن مي ش��ود تا وزن خش��ك آن به دست آید؛ که 
با توجه به مقدار وزن مرطوب و خش��ك چوب و بااستفاده از 

فرمول زیر، درصد رطوبت چوب به دست مي آید:

شكل27ـ3

مثـال: اگر وزن مرطوب یك نمونه چوب 60 گرم و وزن 
خش��ك آن پس از قرار دادن در اتوو 45 گرم باش��د، حساب 

کنید درصد رطوبت چوب را.

شکل )25�3( مقاطع این چوب را نشان مي دهد.

شكل 25ـ3 چوب نراد در سه برش عرضي، شعاعي، مماسي.

6ـ3ـ آشنایي با رطوب چوب و محاسبه ی درصد 
آن

چوب، ماده اي آبدوس��ت اس��ت و مي تواند رطوبت را از 
محی��ط، جذب یا دفع کند؛ به طوري ک��ه این جذب و دفع با 
توجه به میزان رطوبت  نسبي هواي محیط و درجه حرارت آن 
صورت مي پذیرد تا به حالت تع��ادل با محیط درآید. بنابراین 
دانس��تن میزان رطوبت چوب براي کاربرد آن بسیار مهم است 
زیرا براي مصارف داخلي س��اختمان، این رطوبت حدود 6 تا 

8% و براي مصارف بیرون ساختمان، بیشتر است.

براي اندازه گیري میزان درصد رطوبت چوب، روش هاي 
مختلفي وجود دارد که یکي از آنها روش آزمایشگاهي است.

ـ روش آزمایشگاهي )خشک کردن در اتو(

در این روش، وزن نمونه ی کوچکي از چوب را به وسیله ی 
ترازوي دیجیتالي، با دق��ت 0/01 گرم، اندازه گیري مي نمایند 
)ش��کل 26�3(، که بدین ترتیب وزن مرطوب چوب به دس��ت 

مي آید.

س��وزني برگان در مقایس��ه ب��ا پهن برگان، نق��وش زیبایي 
نداش��ته و عمدتاً رنگ آنها روش��ن اس��ت. دو گونه ی مهم از 
س��وزني برگان که در صنایع چوب کاربرد فراوان دارد، کاج 

و نراد است:

الف( کاج: وزن مخصوص این چوب، بین 0/4 تا 0/5 گرم 
بر س��انتي متر مکعب، و رنگ آن س��فید مایل به زرد است که 
داراي گره هاي زیاد و مجاري صمغ مي باشد. از این چوب در 
تیرهاي برق و تلگراف، ساختمان س��ازي، صنایع کاغذسازي، 

در و پنجره سازي و غیره استفاده مي شود )شکل 23�3(.

شكل 23ـ3ـ چوب كاج در سه برش عرضي، شعاعي، مماسي.

ب( نـراد: وزن مخص��وص آن بی��ن 0/37 ت��ا 0/5گرم بر 
سانتي متر مکعب است و رنگ چوب آن شبیه کاج سفید، مایل 
به کرم می باشد. این چوب نیز همانند کاج، در ساختمان سازي، 
کاغذس��ازي، صنایع مبلمان، در و پنجره سازي و غیره کاربرد 

دارد )شکل 24�3(. 

شكل24ـ3
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حل:

= درصد رطوبت چوب 60-45
45

×100=% 33.33

7ـ3ـ آشنایي با رطوبت سنج ها و کاربرد آنها

تعیی��ن رطوبت چوب به روش خش��ك ک��ردن در اتوو، 
طوالني مدت اس��ت بنابراین براي تعیین درصد رطوبت  چوب 
به صورت سریع، مي توان از دستگاه هاي رطوبت سنج استفاده 
نم��ود که در ادامه، به ش��رح مختصري از آنها پرداخته ش��ده 

است:

دستگاه  از  )استفاده  هيگرومتريك  روش  1ـ7ـ3ـ 
هيگرومتر(

در ای��ن روش، از دس��تگاهي به ن��ام هیگرومتر اس��تفاده 
مي ش��ود. براي اندازه گیري درصد رطوبت چوب با استفاده از 
این روش، باید س��وراخي به قطر 6 و ب��ه عمق 95 میلي متر در 
داخل چوب ایجاد گردد، و آنگاه میله ی دس��تگاه را در داخل 
آن قرار داده و می��زان رطوبت چوب از روي صفحه ی مدرج 

دستگاه قرائت شود.

2ـ7ـ3ـ روش رطوبت سنج هاي الكتريكي

روش کار رطوبت س��نج هاي الکتریکي، براساس تغییرات 
ویژگي هاي الکتریکي چوب در اث��ر تغییرات رطوبت چوب 

مي باشد، که خود داراي دو نوع زیر مي باشند:
الف( رطوبت سـنج  نوع دي الکتریک: شکل 28�3 نوعي 
از رطوبت س��نج هاي دي الکتریك را نش��ان مي دهد. همانطور 
که از تصویر مشخص است، این نوع رطوبت سنج ها، رطوبت 
را از طریق تماس دس��تگاه )قسمت حساس دستگاه( با چوب، 
تعیین مي کنند. این دس��تگاه هیچگونه الکترودي نداشته و در 

نتیجه باعث تخریب چوب نیز نمي شود.

شكل26ـ3

سپس همان نمونه چوب مرطوب را در داخل اتوو )شکل 
103± درجه ی س��انتي گراد  2 27�3( که درجه حرارت آن در 
تنظیم ش��ده اس��ت به مدت 24 س��اعت قرار می دهند. پس از 
خ��روج از اتوو، نمونه ی مذکور مجدداً توس��ط همان ترازوي 
دیجیتالي وزن مي ش��ود تا وزن خش��ك آن به دست آید؛ که 
با توجه به مقدار وزن مرطوب و خش��ك چوب و بااستفاده از 

فرمول زیر، درصد رطوبت چوب به دست مي آید:

شكل27ـ3

مثـال: اگر وزن مرطوب یك نمونه چوب 60 گرم و وزن 
خش��ك آن پس از قرار دادن در اتوو 45 گرم باش��د، حساب 

کنید درصد رطوبت چوب را.

شکل )25�3( مقاطع این چوب را نشان مي دهد.

شكل 25ـ3 چوب نراد در سه برش عرضي، شعاعي، مماسي.

6ـ3ـ آشنایي با رطوب چوب و محاسبه ی درصد 
آن

چوب، ماده اي آبدوس��ت اس��ت و مي تواند رطوبت را از 
محی��ط، جذب یا دفع کند؛ به طوري ک��ه این جذب و دفع با 
توجه به میزان رطوبت  نسبي هواي محیط و درجه حرارت آن 
صورت مي پذیرد تا به حالت تع��ادل با محیط درآید. بنابراین 
دانس��تن میزان رطوبت چوب براي کاربرد آن بسیار مهم است 
زیرا براي مصارف داخلي س��اختمان، این رطوبت حدود 6 تا 

8% و براي مصارف بیرون ساختمان، بیشتر است.

براي اندازه گیري میزان درصد رطوبت چوب، روش هاي 
مختلفي وجود دارد که یکي از آنها روش آزمایشگاهي است.

ـ روش آزمایشگاهي )خشک کردن در اتو(

در این روش، وزن نمونه ی کوچکي از چوب را به وسیله ی 
ترازوي دیجیتالي، با دق��ت 0/01 گرم، اندازه گیري مي نمایند 
)ش��کل 26�3(، که بدین ترتیب وزن مرطوب چوب به دس��ت 

مي آید.

س��وزني برگان در مقایس��ه ب��ا پهن برگان، نق��وش زیبایي 
نداش��ته و عمدتاً رنگ آنها روش��ن اس��ت. دو گونه ی مهم از 
س��وزني برگان که در صنایع چوب کاربرد فراوان دارد، کاج 

و نراد است:

الف( کاج: وزن مخصوص این چوب، بین 0/4 تا 0/5 گرم 
بر س��انتي متر مکعب، و رنگ آن س��فید مایل به زرد است که 
داراي گره هاي زیاد و مجاري صمغ مي باشد. از این چوب در 
تیرهاي برق و تلگراف، ساختمان س��ازي، صنایع کاغذسازي، 

در و پنجره سازي و غیره استفاده مي شود )شکل 23�3(.

شكل 23ـ3ـ چوب كاج در سه برش عرضي، شعاعي، مماسي.

ب( نـراد: وزن مخص��وص آن بی��ن 0/37 ت��ا 0/5گرم بر 
سانتي متر مکعب است و رنگ چوب آن شبیه کاج سفید، مایل 
به کرم می باشد. این چوب نیز همانند کاج، در ساختمان سازي، 
کاغذس��ازي، صنایع مبلمان، در و پنجره سازي و غیره کاربرد 

دارد )شکل 24�3(. 

شكل24ـ3

103 ± 2
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بهتر اس��ت چوب ها را با طول یکسان در یك دسته بندي قرار 
دارد.

ـ اصول خشک کردن چوب در هواي آزاد 9ـ3

به طورکل��ي، چوب ه��ا را مي توان به دو صورت خش��ك 
نمود: خشك کردن طبیعي و خشك کردن مصنوعي. 

خش��ك ک��ردن چ��وب در ه��واي آزاد، داراي فواید و 
عیب هایي مي باشد که بدین قرار است:

1ـ9ـ3ـ فواید

الف( اس��تفاده از انرژي خورش��ید و جریان باد در خشك 
کردن طبیعي، باعث کاهش زیاد هزینه هاي خش��ك کردن در 

مقایسه با روش مصنوعي مي شود.

ب( خشك کردن طبیعي، تجهیزات سنگین کوره ها را ندارد.

2ـ9ـ3ـ معایب 

الف( مدت زمان خش��ك کردن، طوالني بوده و در نتیجه 
اُفت سرمایه از یك سو و تخریب و پوسیدگی چوب از سوی 

دیگر، افزایش می یابد.

ب( در روش طبیع��ي، چوب ها را نمي توان زیاد خش��ك 
ک��رد، بنابراین در مصارفي چ��ون مبلمان که رطوبت چوب ها 
باید زیر 10 درصد باشد، امکان استفاده وجود ندارد. در چنین 
مصارفي )به طور کلي مصارف داخلي س��اختمان(، خش��ك 

کردن چوب به روش مصنوعي مفید مي باشد )شکل 32�3(.

شكل32ـ3

چگونگي انبار نمودن چوب ها

برای باال بردن سطح کیفي فرآیند خشك کردن چوب ها، 
باید توجه داش��ت که دس��ته بندي چوب ها براساس نوع گونه 
و ضخام��ت آنها، و همچنین طول و پهناي مش��خص صورت 

پذیرد )شکل 31�3(.

شكل31ـ3

همانطورکه مي دانید، جرم مخصوص چوب ها متفاوت، و 
بنابراین زمان خشك ش��دن آنها نیز متفاوتند، پس دسته بندي 

چوب ها باید براساس نوع گونه نیز تفکیك شوند.

از طرف دیگر، زمان خش��ك ش��دن، ب��ا ضخامت چوب 
رابطه ی مس��تقیم دارد؛ بنابراین دس��ته هاي هم ضخامت به طور 

یکنواخت خشك مي شوند.

پهنا و طول چوب، در زمان خش��ك ش��دن تأثیر چنداني 
ندارد ولي به منظور دستك گذاري مناسب و دسته هاي معین، 
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بهتر اس��ت چوب ها را با طول یکسان در یك دسته بندي قرار 
دارد.

ـ اصول خشک کردن چوب در هواي آزاد 9ـ3

به طورکل��ي، چوب ه��ا را مي توان به دو صورت خش��ك 
نمود: خشك کردن طبیعي و خشك کردن مصنوعي. 

خش��ك ک��ردن چ��وب در ه��واي آزاد، داراي فواید و 
عیب هایي مي باشد که بدین قرار است:

1ـ9ـ3ـ فواید

الف( اس��تفاده از انرژي خورش��ید و جریان باد در خشك 
کردن طبیعي، باعث کاهش زیاد هزینه هاي خش��ك کردن در 

مقایسه با روش مصنوعي مي شود.

ب( خشك کردن طبیعي، تجهیزات سنگین کوره ها را ندارد.

2ـ9ـ3ـ معایب 

الف( مدت زمان خش��ك کردن، طوالني بوده و در نتیجه 
اُفت سرمایه از یك سو و تخریب و پوسیدگی چوب از سوی 

دیگر، افزایش می یابد.

ب( در روش طبیع��ي، چوب ها را نمي توان زیاد خش��ك 
ک��رد، بنابراین در مصارفي چ��ون مبلمان که رطوبت چوب ها 
باید زیر 10 درصد باشد، امکان استفاده وجود ندارد. در چنین 
مصارفي )به طور کلي مصارف داخلي س��اختمان(، خش��ك 

کردن چوب به روش مصنوعي مفید مي باشد )شکل 32�3(.

شكل32ـ3

چگونگي انبار نمودن چوب ها

برای باال بردن سطح کیفي فرآیند خشك کردن چوب ها، 
باید توجه داش��ت که دس��ته بندي چوب ها براساس نوع گونه 
و ضخام��ت آنها، و همچنین طول و پهناي مش��خص صورت 

پذیرد )شکل 31�3(.

شكل31ـ3

همانطورکه مي دانید، جرم مخصوص چوب ها متفاوت، و 
بنابراین زمان خشك ش��دن آنها نیز متفاوتند، پس دسته بندي 

چوب ها باید براساس نوع گونه نیز تفکیك شوند.

از طرف دیگر، زمان خش��ك ش��دن، ب��ا ضخامت چوب 
رابطه ی مس��تقیم دارد؛ بنابراین دس��ته هاي هم ضخامت به طور 

یکنواخت خشك مي شوند.

پهنا و طول چوب، در زمان خش��ك ش��دن تأثیر چنداني 
ندارد ولي به منظور دستك گذاري مناسب و دسته هاي معین، 

چوب در هوای آزاد را، در اصطالح یارد مي گویند.

شكل30ـ3

ـ کف انبار چوب )یارد(، بهتر اس��ت بتن��ي بوده یا داراي 

زهکش��ي مناسبی باشد تا از تجمع آب در کف آن جلوگیري 
ش��ود؛ بنابرای��ن یاردهاي باتالق��ي، براي انبار چوب مناس��ب 
نیس��تند. جریان هوا در یارد، به موقعیت یارد بس��تگي دارد به 
طوري که اگر دس��ته بندي چوب ها به صورت مستطیل ش��کل 
انجام ش��ود،  جری��ان هوا در آنها بهتر ص��ورت مي پذیرد. هر 
یاردي )انباري( داراي کوچه هاي اصلي و فرعي مي باشد، که 
کوچه ه��اي اصلي معموالً به صورت ش��مالي � جنوبي در نظر 
گرفته مي ش��وند ت��ا در اثر وجود بارندگي، ک��ف آنها زودتر 
خش��ك ش��ود؛ ضمن اینکه کوچه هاي اصل��ي، باید موازي با 

جهت باد نیز باشد. 

به طور کلي، دو فاکتور اصلي در خش��ك کردن چوب ها  
موثر است: رطوبت  نسبي محیط و دماي آن؛ که این دو عامل 
در فصول مختلف س��ال متف��اوت بوده و به ش��رایط جوي و 

اقلیمي منطقه بستگي دارد.

اگر چوب ها در انبارهاي کاماًل پوش��یده نگه داري شوند،  
انب��ار باید به تهویه ی مناس��ب هوا مجهز باش��د ت��ا جریان هوا 
به خوب��ي برقرار باش��د؛ و چنانچه حرارت محیط زیاد باش��د 
به خصوص در مراحل اولیه ی خش��ك ک��ردن، احتمال ترك 
برداش��تن سطحي و انتهایي چوب ها زیاد است بنابراین باید در 
نظر داش��ت که مس��قف بودن محل جمع آوری چوب ها براي 
جلوگیري از تابش مستقیم نور آفتاب، موضوع مهمی مي باشد.

شكل28ـ3

ب( رطوبت سـنج نوع مقاومت الکتریکـي: متداول ترین 
نوع رطوبت سنج اس��ت، که در آن، مقاومت در مقابل جریان 
الکتریسیته بین دو الکترود یا سوزن نفوذ کرده و میزان رطوبت 
چوب را نش��ان مي دهد )ش��کل 29�3(. همانطورکه در شکل 
مش��خص است، سوزن هاي این دس��تگاه در داخل چوب فرو 
رفته و صفحه ی دیجیتالي آن، مقدار رطوبت را نشان مي دهد.

شكل29ـ3

8ـ3ـ محل انبار چوب و چگونگي انبار نمودن آن

چوب ها، پس از استحصال داراي رطوبت باالیی مي باشند 
ک��ه مقدار آن ، در گونه هاي مختلف متفاوت اس��ت؛ به همین 
منظور، براي خش��ك ک��ردن، آنها را در محلي مناس��ب انبار 
می کنند تا از رطوبت ش��ان کسر ش��ود. مهم ترین ویژگي هاي 
یك انبار مناسب چوب خشك کنی، شامل موارد زیر مي باشد:

� محل انبار، باید کاماًل خشك و عاري از هرگونه رطوبت 
اضافي بوده و بهتر است در محلي سرپوشیده باشد تا از تخریب 
به وسیله ی عوامل جوي در امان بماند )شکل 30�3(. محل انبار 
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چوب در هوای آزاد را، در اصطالح یارد مي گویند.

شكل30ـ3

ـ کف انبار چوب )یارد(، بهتر اس��ت بتن��ي بوده یا داراي 

زهکش��ي مناسبی باشد تا از تجمع آب در کف آن جلوگیري 
ش��ود؛ بنابرای��ن یاردهاي باتالق��ي، براي انبار چوب مناس��ب 
نیس��تند. جریان هوا در یارد، به موقعیت یارد بس��تگي دارد به 
طوري که اگر دس��ته بندي چوب ها به صورت مستطیل ش��کل 
انجام ش��ود،  جری��ان هوا در آنها بهتر ص��ورت مي پذیرد. هر 
یاردي )انباري( داراي کوچه هاي اصلي و فرعي مي باشد، که 
کوچه ه��اي اصلي معموالً به صورت ش��مالي � جنوبي در نظر 
گرفته مي ش��وند ت��ا در اثر وجود بارندگي، ک��ف آنها زودتر 
خش��ك ش��ود؛ ضمن اینکه کوچه هاي اصل��ي، باید موازي با 

جهت باد نیز باشد. 

به طور کلي، دو فاکتور اصلي در خش��ك کردن چوب ها  
موثر است: رطوبت  نسبي محیط و دماي آن؛ که این دو عامل 
در فصول مختلف س��ال متف��اوت بوده و به ش��رایط جوي و 

اقلیمي منطقه بستگي دارد.

اگر چوب ها در انبارهاي کاماًل پوش��یده نگه داري شوند،  
انب��ار باید به تهویه ی مناس��ب هوا مجهز باش��د ت��ا جریان هوا 
به خوب��ي برقرار باش��د؛ و چنانچه حرارت محیط زیاد باش��د 
به خصوص در مراحل اولیه ی خش��ك ک��ردن، احتمال ترك 
برداش��تن سطحي و انتهایي چوب ها زیاد است بنابراین باید در 
نظر داش��ت که مس��قف بودن محل جمع آوری چوب ها براي 
جلوگیري از تابش مستقیم نور آفتاب، موضوع مهمی مي باشد.

شكل28ـ3

ب( رطوبت سـنج نوع مقاومت الکتریکـي: متداول ترین 
نوع رطوبت سنج اس��ت، که در آن، مقاومت در مقابل جریان 
الکتریسیته بین دو الکترود یا سوزن نفوذ کرده و میزان رطوبت 
چوب را نش��ان مي دهد )ش��کل 29�3(. همانطورکه در شکل 
مش��خص است، سوزن هاي این دس��تگاه در داخل چوب فرو 
رفته و صفحه ی دیجیتالي آن، مقدار رطوبت را نشان مي دهد.

شكل29ـ3

8ـ3ـ محل انبار چوب و چگونگي انبار نمودن آن

چوب ها، پس از استحصال داراي رطوبت باالیی مي باشند 
ک��ه مقدار آن ، در گونه هاي مختلف متفاوت اس��ت؛ به همین 
منظور، براي خش��ك ک��ردن، آنها را در محلي مناس��ب انبار 
می کنند تا از رطوبت ش��ان کسر ش��ود. مهم ترین ویژگي هاي 
یك انبار مناسب چوب خشك کنی، شامل موارد زیر مي باشد:

� محل انبار، باید کاماًل خشك و عاري از هرگونه رطوبت 
اضافي بوده و بهتر است در محلي سرپوشیده باشد تا از تخریب 
به وسیله ی عوامل جوي در امان بماند )شکل 30�3(. محل انبار 
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بهتر اس��ت چوب ها را با طول یکسان در یك دسته بندي قرار 
دارد.

ـ اصول خشک کردن چوب در هواي آزاد 9ـ3

به طورکل��ي، چوب ه��ا را مي توان به دو صورت خش��ك 
نمود: خشك کردن طبیعي و خشك کردن مصنوعي. 

خش��ك ک��ردن چ��وب در ه��واي آزاد، داراي فواید و 
عیب هایي مي باشد که بدین قرار است:

1ـ9ـ3ـ فواید

الف( اس��تفاده از انرژي خورش��ید و جریان باد در خشك 
کردن طبیعي، باعث کاهش زیاد هزینه هاي خش��ك کردن در 

مقایسه با روش مصنوعي مي شود.

ب( خشك کردن طبیعي، تجهیزات سنگین کوره ها را ندارد.

2ـ9ـ3ـ معایب 

الف( مدت زمان خش��ك کردن، طوالني بوده و در نتیجه 
اُفت سرمایه از یك سو و تخریب و پوسیدگی چوب از سوی 

دیگر، افزایش می یابد.

ب( در روش طبیع��ي، چوب ها را نمي توان زیاد خش��ك 
ک��رد، بنابراین در مصارفي چ��ون مبلمان که رطوبت چوب ها 
باید زیر 10 درصد باشد، امکان استفاده وجود ندارد. در چنین 
مصارفي )به طور کلي مصارف داخلي س��اختمان(، خش��ك 

کردن چوب به روش مصنوعي مفید مي باشد )شکل 32�3(.

شكل32ـ3

چگونگي انبار نمودن چوب ها

برای باال بردن سطح کیفي فرآیند خشك کردن چوب ها، 
باید توجه داش��ت که دس��ته بندي چوب ها براساس نوع گونه 
و ضخام��ت آنها، و همچنین طول و پهناي مش��خص صورت 

پذیرد )شکل 31�3(.

شكل31ـ3

همانطورکه مي دانید، جرم مخصوص چوب ها متفاوت، و 
بنابراین زمان خشك ش��دن آنها نیز متفاوتند، پس دسته بندي 

چوب ها باید براساس نوع گونه نیز تفکیك شوند.

از طرف دیگر، زمان خش��ك ش��دن، ب��ا ضخامت چوب 
رابطه ی مس��تقیم دارد؛ بنابراین دس��ته هاي هم ضخامت به طور 

یکنواخت خشك مي شوند.

پهنا و طول چوب، در زمان خش��ك ش��دن تأثیر چنداني 
ندارد ولي به منظور دستك گذاري مناسب و دسته هاي معین، 

چوب در هوای آزاد را، در اصطالح یارد مي گویند.

شكل30ـ3

ـ کف انبار چوب )یارد(، بهتر اس��ت بتن��ي بوده یا داراي 

زهکش��ي مناسبی باشد تا از تجمع آب در کف آن جلوگیري 
ش��ود؛ بنابرای��ن یاردهاي باتالق��ي، براي انبار چوب مناس��ب 
نیس��تند. جریان هوا در یارد، به موقعیت یارد بس��تگي دارد به 
طوري که اگر دس��ته بندي چوب ها به صورت مستطیل ش��کل 
انجام ش��ود،  جری��ان هوا در آنها بهتر ص��ورت مي پذیرد. هر 
یاردي )انباري( داراي کوچه هاي اصلي و فرعي مي باشد، که 
کوچه ه��اي اصلي معموالً به صورت ش��مالي � جنوبي در نظر 
گرفته مي ش��وند ت��ا در اثر وجود بارندگي، ک��ف آنها زودتر 
خش��ك ش��ود؛ ضمن اینکه کوچه هاي اصل��ي، باید موازي با 

جهت باد نیز باشد. 

به طور کلي، دو فاکتور اصلي در خش��ك کردن چوب ها  
موثر است: رطوبت  نسبي محیط و دماي آن؛ که این دو عامل 
در فصول مختلف س��ال متف��اوت بوده و به ش��رایط جوي و 

اقلیمي منطقه بستگي دارد.

اگر چوب ها در انبارهاي کاماًل پوش��یده نگه داري شوند،  
انب��ار باید به تهویه ی مناس��ب هوا مجهز باش��د ت��ا جریان هوا 
به خوب��ي برقرار باش��د؛ و چنانچه حرارت محیط زیاد باش��د 
به خصوص در مراحل اولیه ی خش��ك ک��ردن، احتمال ترك 
برداش��تن سطحي و انتهایي چوب ها زیاد است بنابراین باید در 
نظر داش��ت که مس��قف بودن محل جمع آوری چوب ها براي 
جلوگیري از تابش مستقیم نور آفتاب، موضوع مهمی مي باشد.

شكل28ـ3

ب( رطوبت سـنج نوع مقاومت الکتریکـي: متداول ترین 
نوع رطوبت سنج اس��ت، که در آن، مقاومت در مقابل جریان 
الکتریسیته بین دو الکترود یا سوزن نفوذ کرده و میزان رطوبت 
چوب را نش��ان مي دهد )ش��کل 29�3(. همانطورکه در شکل 
مش��خص است، سوزن هاي این دس��تگاه در داخل چوب فرو 
رفته و صفحه ی دیجیتالي آن، مقدار رطوبت را نشان مي دهد.

شكل29ـ3

8ـ3ـ محل انبار چوب و چگونگي انبار نمودن آن

چوب ها، پس از استحصال داراي رطوبت باالیی مي باشند 
ک��ه مقدار آن ، در گونه هاي مختلف متفاوت اس��ت؛ به همین 
منظور، براي خش��ك ک��ردن، آنها را در محلي مناس��ب انبار 
می کنند تا از رطوبت ش��ان کسر ش��ود. مهم ترین ویژگي هاي 
یك انبار مناسب چوب خشك کنی، شامل موارد زیر مي باشد:

� محل انبار، باید کاماًل خشك و عاري از هرگونه رطوبت 
اضافي بوده و بهتر است در محلي سرپوشیده باشد تا از تخریب 
به وسیله ی عوامل جوي در امان بماند )شکل 30�3(. محل انبار 
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بهتر اس��ت چوب ها را با طول یکسان در یك دسته بندي قرار 
دارد.

ـ اصول خشک کردن چوب در هواي آزاد 9ـ3

به طورکل��ي، چوب ه��ا را مي توان به دو صورت خش��ك 
نمود: خشك کردن طبیعي و خشك کردن مصنوعي. 

خش��ك ک��ردن چ��وب در ه��واي آزاد، داراي فواید و 
عیب هایي مي باشد که بدین قرار است:

1ـ9ـ3ـ فواید

الف( اس��تفاده از انرژي خورش��ید و جریان باد در خشك 
کردن طبیعي، باعث کاهش زیاد هزینه هاي خش��ك کردن در 

مقایسه با روش مصنوعي مي شود.

ب( خشك کردن طبیعي، تجهیزات سنگین کوره ها را ندارد.

2ـ9ـ3ـ معایب 

الف( مدت زمان خش��ك کردن، طوالني بوده و در نتیجه 
اُفت سرمایه از یك سو و تخریب و پوسیدگی چوب از سوی 

دیگر، افزایش می یابد.

ب( در روش طبیع��ي، چوب ها را نمي توان زیاد خش��ك 
ک��رد، بنابراین در مصارفي چ��ون مبلمان که رطوبت چوب ها 
باید زیر 10 درصد باشد، امکان استفاده وجود ندارد. در چنین 
مصارفي )به طور کلي مصارف داخلي س��اختمان(، خش��ك 

کردن چوب به روش مصنوعي مفید مي باشد )شکل 32�3(.

شكل32ـ3

چگونگي انبار نمودن چوب ها

برای باال بردن سطح کیفي فرآیند خشك کردن چوب ها، 
باید توجه داش��ت که دس��ته بندي چوب ها براساس نوع گونه 
و ضخام��ت آنها، و همچنین طول و پهناي مش��خص صورت 

پذیرد )شکل 31�3(.

شكل31ـ3

همانطورکه مي دانید، جرم مخصوص چوب ها متفاوت، و 
بنابراین زمان خشك ش��دن آنها نیز متفاوتند، پس دسته بندي 

چوب ها باید براساس نوع گونه نیز تفکیك شوند.

از طرف دیگر، زمان خش��ك ش��دن، ب��ا ضخامت چوب 
رابطه ی مس��تقیم دارد؛ بنابراین دس��ته هاي هم ضخامت به طور 

یکنواخت خشك مي شوند.

پهنا و طول چوب، در زمان خش��ك ش��دن تأثیر چنداني 
ندارد ولي به منظور دستك گذاري مناسب و دسته هاي معین، 

چوب در هوای آزاد را، در اصطالح یارد مي گویند.

شكل30ـ3

ـ کف انبار چوب )یارد(، بهتر اس��ت بتن��ي بوده یا داراي 

زهکش��ي مناسبی باشد تا از تجمع آب در کف آن جلوگیري 
ش��ود؛ بنابرای��ن یاردهاي باتالق��ي، براي انبار چوب مناس��ب 
نیس��تند. جریان هوا در یارد، به موقعیت یارد بس��تگي دارد به 
طوري که اگر دس��ته بندي چوب ها به صورت مستطیل ش��کل 
انجام ش��ود،  جری��ان هوا در آنها بهتر ص��ورت مي پذیرد. هر 
یاردي )انباري( داراي کوچه هاي اصلي و فرعي مي باشد، که 
کوچه ه��اي اصلي معموالً به صورت ش��مالي � جنوبي در نظر 
گرفته مي ش��وند ت��ا در اثر وجود بارندگي، ک��ف آنها زودتر 
خش��ك ش��ود؛ ضمن اینکه کوچه هاي اصل��ي، باید موازي با 

جهت باد نیز باشد. 

به طور کلي، دو فاکتور اصلي در خش��ك کردن چوب ها  
موثر است: رطوبت  نسبي محیط و دماي آن؛ که این دو عامل 
در فصول مختلف س��ال متف��اوت بوده و به ش��رایط جوي و 

اقلیمي منطقه بستگي دارد.

اگر چوب ها در انبارهاي کاماًل پوش��یده نگه داري شوند،  
انب��ار باید به تهویه ی مناس��ب هوا مجهز باش��د ت��ا جریان هوا 
به خوب��ي برقرار باش��د؛ و چنانچه حرارت محیط زیاد باش��د 
به خصوص در مراحل اولیه ی خش��ك ک��ردن، احتمال ترك 
برداش��تن سطحي و انتهایي چوب ها زیاد است بنابراین باید در 
نظر داش��ت که مس��قف بودن محل جمع آوری چوب ها براي 
جلوگیري از تابش مستقیم نور آفتاب، موضوع مهمی مي باشد.

شكل28ـ3

ب( رطوبت سـنج نوع مقاومت الکتریکـي: متداول ترین 
نوع رطوبت سنج اس��ت، که در آن، مقاومت در مقابل جریان 
الکتریسیته بین دو الکترود یا سوزن نفوذ کرده و میزان رطوبت 
چوب را نش��ان مي دهد )ش��کل 29�3(. همانطورکه در شکل 
مش��خص است، سوزن هاي این دس��تگاه در داخل چوب فرو 
رفته و صفحه ی دیجیتالي آن، مقدار رطوبت را نشان مي دهد.

شكل29ـ3

8ـ3ـ محل انبار چوب و چگونگي انبار نمودن آن

چوب ها، پس از استحصال داراي رطوبت باالیی مي باشند 
ک��ه مقدار آن ، در گونه هاي مختلف متفاوت اس��ت؛ به همین 
منظور، براي خش��ك ک��ردن، آنها را در محلي مناس��ب انبار 
می کنند تا از رطوبت ش��ان کسر ش��ود. مهم ترین ویژگي هاي 
یك انبار مناسب چوب خشك کنی، شامل موارد زیر مي باشد:

� محل انبار، باید کاماًل خشك و عاري از هرگونه رطوبت 
اضافي بوده و بهتر است در محلي سرپوشیده باشد تا از تخریب 
به وسیله ی عوامل جوي در امان بماند )شکل 30�3(. محل انبار 
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بهتر اس��ت چوب ها را با طول یکسان در یك دسته بندي قرار 
دارد.

ـ اصول خشک کردن چوب در هواي آزاد 9ـ3

به طورکل��ي، چوب ه��ا را مي توان به دو صورت خش��ك 
نمود: خشك کردن طبیعي و خشك کردن مصنوعي. 

خش��ك ک��ردن چ��وب در ه��واي آزاد، داراي فواید و 
عیب هایي مي باشد که بدین قرار است:

1ـ9ـ3ـ فواید

الف( اس��تفاده از انرژي خورش��ید و جریان باد در خشك 
کردن طبیعي، باعث کاهش زیاد هزینه هاي خش��ك کردن در 

مقایسه با روش مصنوعي مي شود.

ب( خشك کردن طبیعي، تجهیزات سنگین کوره ها را ندارد.

2ـ9ـ3ـ معایب 

الف( مدت زمان خش��ك کردن، طوالني بوده و در نتیجه 
اُفت سرمایه از یك سو و تخریب و پوسیدگی چوب از سوی 

دیگر، افزایش می یابد.

ب( در روش طبیع��ي، چوب ها را نمي توان زیاد خش��ك 
ک��رد، بنابراین در مصارفي چ��ون مبلمان که رطوبت چوب ها 
باید زیر 10 درصد باشد، امکان استفاده وجود ندارد. در چنین 
مصارفي )به طور کلي مصارف داخلي س��اختمان(، خش��ك 

کردن چوب به روش مصنوعي مفید مي باشد )شکل 32�3(.

شكل32ـ3

چگونگي انبار نمودن چوب ها

برای باال بردن سطح کیفي فرآیند خشك کردن چوب ها، 
باید توجه داش��ت که دس��ته بندي چوب ها براساس نوع گونه 
و ضخام��ت آنها، و همچنین طول و پهناي مش��خص صورت 

پذیرد )شکل 31�3(.

شكل31ـ3

همانطورکه مي دانید، جرم مخصوص چوب ها متفاوت، و 
بنابراین زمان خشك ش��دن آنها نیز متفاوتند، پس دسته بندي 

چوب ها باید براساس نوع گونه نیز تفکیك شوند.

از طرف دیگر، زمان خش��ك ش��دن، ب��ا ضخامت چوب 
رابطه ی مس��تقیم دارد؛ بنابراین دس��ته هاي هم ضخامت به طور 

یکنواخت خشك مي شوند.

پهنا و طول چوب، در زمان خش��ك ش��دن تأثیر چنداني 
ندارد ولي به منظور دستك گذاري مناسب و دسته هاي معین، 

چوب در هوای آزاد را، در اصطالح یارد مي گویند.

شكل30ـ3

ـ کف انبار چوب )یارد(، بهتر اس��ت بتن��ي بوده یا داراي 

زهکش��ي مناسبی باشد تا از تجمع آب در کف آن جلوگیري 
ش��ود؛ بنابرای��ن یاردهاي باتالق��ي، براي انبار چوب مناس��ب 
نیس��تند. جریان هوا در یارد، به موقعیت یارد بس��تگي دارد به 
طوري که اگر دس��ته بندي چوب ها به صورت مستطیل ش��کل 
انجام ش��ود،  جری��ان هوا در آنها بهتر ص��ورت مي پذیرد. هر 
یاردي )انباري( داراي کوچه هاي اصلي و فرعي مي باشد، که 
کوچه ه��اي اصلي معموالً به صورت ش��مالي � جنوبي در نظر 
گرفته مي ش��وند ت��ا در اثر وجود بارندگي، ک��ف آنها زودتر 
خش��ك ش��ود؛ ضمن اینکه کوچه هاي اصل��ي، باید موازي با 

جهت باد نیز باشد. 

به طور کلي، دو فاکتور اصلي در خش��ك کردن چوب ها  
موثر است: رطوبت  نسبي محیط و دماي آن؛ که این دو عامل 
در فصول مختلف س��ال متف��اوت بوده و به ش��رایط جوي و 

اقلیمي منطقه بستگي دارد.

اگر چوب ها در انبارهاي کاماًل پوش��یده نگه داري شوند،  
انب��ار باید به تهویه ی مناس��ب هوا مجهز باش��د ت��ا جریان هوا 
به خوب��ي برقرار باش��د؛ و چنانچه حرارت محیط زیاد باش��د 
به خصوص در مراحل اولیه ی خش��ك ک��ردن، احتمال ترك 
برداش��تن سطحي و انتهایي چوب ها زیاد است بنابراین باید در 
نظر داش��ت که مس��قف بودن محل جمع آوری چوب ها براي 
جلوگیري از تابش مستقیم نور آفتاب، موضوع مهمی مي باشد.

شكل28ـ3

ب( رطوبت سـنج نوع مقاومت الکتریکـي: متداول ترین 
نوع رطوبت سنج اس��ت، که در آن، مقاومت در مقابل جریان 
الکتریسیته بین دو الکترود یا سوزن نفوذ کرده و میزان رطوبت 
چوب را نش��ان مي دهد )ش��کل 29�3(. همانطورکه در شکل 
مش��خص است، سوزن هاي این دس��تگاه در داخل چوب فرو 
رفته و صفحه ی دیجیتالي آن، مقدار رطوبت را نشان مي دهد.

شكل29ـ3

8ـ3ـ محل انبار چوب و چگونگي انبار نمودن آن

چوب ها، پس از استحصال داراي رطوبت باالیی مي باشند 
ک��ه مقدار آن ، در گونه هاي مختلف متفاوت اس��ت؛ به همین 
منظور، براي خش��ك ک��ردن، آنها را در محلي مناس��ب انبار 
می کنند تا از رطوبت ش��ان کسر ش��ود. مهم ترین ویژگي هاي 
یك انبار مناسب چوب خشك کنی، شامل موارد زیر مي باشد:

� محل انبار، باید کاماًل خشك و عاري از هرگونه رطوبت 
اضافي بوده و بهتر است در محلي سرپوشیده باشد تا از تخریب 
به وسیله ی عوامل جوي در امان بماند )شکل 30�3(. محل انبار 

فناوری فرآورده های چوبی تكنولوژی فرآورده های چوبی18

ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:

54
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بهتر اس��ت چوب ها را با طول یکسان در یك دسته بندي قرار 
دارد.

ـ اصول خشک کردن چوب در هواي آزاد 9ـ3

به طورکل��ي، چوب ه��ا را مي توان به دو صورت خش��ك 
نمود: خشك کردن طبیعي و خشك کردن مصنوعي. 

خش��ك ک��ردن چ��وب در ه��واي آزاد، داراي فواید و 
عیب هایي مي باشد که بدین قرار است:

1ـ9ـ3ـ فواید

الف( اس��تفاده از انرژي خورش��ید و جریان باد در خشك 
کردن طبیعي، باعث کاهش زیاد هزینه هاي خش��ك کردن در 

مقایسه با روش مصنوعي مي شود.

ب( خشك کردن طبیعي، تجهیزات سنگین کوره ها را ندارد.

2ـ9ـ3ـ معایب 

الف( مدت زمان خش��ك کردن، طوالني بوده و در نتیجه 
اُفت سرمایه از یك سو و تخریب و پوسیدگی چوب از سوی 

دیگر، افزایش می یابد.

ب( در روش طبیع��ي، چوب ها را نمي توان زیاد خش��ك 
ک��رد، بنابراین در مصارفي چ��ون مبلمان که رطوبت چوب ها 
باید زیر 10 درصد باشد، امکان استفاده وجود ندارد. در چنین 
مصارفي )به طور کلي مصارف داخلي س��اختمان(، خش��ك 

کردن چوب به روش مصنوعي مفید مي باشد )شکل 32�3(.

شكل32ـ3

چگونگي انبار نمودن چوب ها

برای باال بردن سطح کیفي فرآیند خشك کردن چوب ها، 
باید توجه داش��ت که دس��ته بندي چوب ها براساس نوع گونه 
و ضخام��ت آنها، و همچنین طول و پهناي مش��خص صورت 

پذیرد )شکل 31�3(.

شكل31ـ3

همانطورکه مي دانید، جرم مخصوص چوب ها متفاوت، و 
بنابراین زمان خشك ش��دن آنها نیز متفاوتند، پس دسته بندي 

چوب ها باید براساس نوع گونه نیز تفکیك شوند.

از طرف دیگر، زمان خش��ك ش��دن، ب��ا ضخامت چوب 
رابطه ی مس��تقیم دارد؛ بنابراین دس��ته هاي هم ضخامت به طور 

یکنواخت خشك مي شوند.

پهنا و طول چوب، در زمان خش��ك ش��دن تأثیر چنداني 
ندارد ولي به منظور دستك گذاري مناسب و دسته هاي معین، 
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بهتر اس��ت چوب ها را با طول یکسان در یك دسته بندي قرار 
دارد.

ـ اصول خشک کردن چوب در هواي آزاد 9ـ3

به طورکل��ي، چوب ه��ا را مي توان به دو صورت خش��ك 
نمود: خشك کردن طبیعي و خشك کردن مصنوعي. 

خش��ك ک��ردن چ��وب در ه��واي آزاد، داراي فواید و 
عیب هایي مي باشد که بدین قرار است:

1ـ9ـ3ـ فواید

الف( اس��تفاده از انرژي خورش��ید و جریان باد در خشك 
کردن طبیعي، باعث کاهش زیاد هزینه هاي خش��ك کردن در 

مقایسه با روش مصنوعي مي شود.

ب( خشك کردن طبیعي، تجهیزات سنگین کوره ها را ندارد.

2ـ9ـ3ـ معایب 

الف( مدت زمان خش��ك کردن، طوالني بوده و در نتیجه 
اُفت سرمایه از یك سو و تخریب و پوسیدگی چوب از سوی 

دیگر، افزایش می یابد.

ب( در روش طبیع��ي، چوب ها را نمي توان زیاد خش��ك 
ک��رد، بنابراین در مصارفي چ��ون مبلمان که رطوبت چوب ها 
باید زیر 10 درصد باشد، امکان استفاده وجود ندارد. در چنین 
مصارفي )به طور کلي مصارف داخلي س��اختمان(، خش��ك 

کردن چوب به روش مصنوعي مفید مي باشد )شکل 32�3(.

شكل32ـ3

چگونگي انبار نمودن چوب ها

برای باال بردن سطح کیفي فرآیند خشك کردن چوب ها، 
باید توجه داش��ت که دس��ته بندي چوب ها براساس نوع گونه 
و ضخام��ت آنها، و همچنین طول و پهناي مش��خص صورت 

پذیرد )شکل 31�3(.

شكل31ـ3

همانطورکه مي دانید، جرم مخصوص چوب ها متفاوت، و 
بنابراین زمان خشك ش��دن آنها نیز متفاوتند، پس دسته بندي 

چوب ها باید براساس نوع گونه نیز تفکیك شوند.

از طرف دیگر، زمان خش��ك ش��دن، ب��ا ضخامت چوب 
رابطه ی مس��تقیم دارد؛ بنابراین دس��ته هاي هم ضخامت به طور 

یکنواخت خشك مي شوند.

پهنا و طول چوب، در زمان خش��ك ش��دن تأثیر چنداني 
ندارد ولي به منظور دستك گذاري مناسب و دسته هاي معین، 

چوب در هوای آزاد را، در اصطالح یارد مي گویند.

شكل30ـ3

ـ کف انبار چوب )یارد(، بهتر اس��ت بتن��ي بوده یا داراي 

زهکش��ي مناسبی باشد تا از تجمع آب در کف آن جلوگیري 
ش��ود؛ بنابرای��ن یاردهاي باتالق��ي، براي انبار چوب مناس��ب 
نیس��تند. جریان هوا در یارد، به موقعیت یارد بس��تگي دارد به 
طوري که اگر دس��ته بندي چوب ها به صورت مستطیل ش��کل 
انجام ش��ود،  جری��ان هوا در آنها بهتر ص��ورت مي پذیرد. هر 
یاردي )انباري( داراي کوچه هاي اصلي و فرعي مي باشد، که 
کوچه ه��اي اصلي معموالً به صورت ش��مالي � جنوبي در نظر 
گرفته مي ش��وند ت��ا در اثر وجود بارندگي، ک��ف آنها زودتر 
خش��ك ش��ود؛ ضمن اینکه کوچه هاي اصل��ي، باید موازي با 

جهت باد نیز باشد. 

به طور کلي، دو فاکتور اصلي در خش��ك کردن چوب ها  
موثر است: رطوبت  نسبي محیط و دماي آن؛ که این دو عامل 
در فصول مختلف س��ال متف��اوت بوده و به ش��رایط جوي و 

اقلیمي منطقه بستگي دارد.

اگر چوب ها در انبارهاي کاماًل پوش��یده نگه داري شوند،  
انب��ار باید به تهویه ی مناس��ب هوا مجهز باش��د ت��ا جریان هوا 
به خوب��ي برقرار باش��د؛ و چنانچه حرارت محیط زیاد باش��د 
به خصوص در مراحل اولیه ی خش��ك ک��ردن، احتمال ترك 
برداش��تن سطحي و انتهایي چوب ها زیاد است بنابراین باید در 
نظر داش��ت که مس��قف بودن محل جمع آوری چوب ها براي 
جلوگیري از تابش مستقیم نور آفتاب، موضوع مهمی مي باشد.

شكل28ـ3

ب( رطوبت سـنج نوع مقاومت الکتریکـي: متداول ترین 
نوع رطوبت سنج اس��ت، که در آن، مقاومت در مقابل جریان 
الکتریسیته بین دو الکترود یا سوزن نفوذ کرده و میزان رطوبت 
چوب را نش��ان مي دهد )ش��کل 29�3(. همانطورکه در شکل 
مش��خص است، سوزن هاي این دس��تگاه در داخل چوب فرو 
رفته و صفحه ی دیجیتالي آن، مقدار رطوبت را نشان مي دهد.

شكل29ـ3

8ـ3ـ محل انبار چوب و چگونگي انبار نمودن آن

چوب ها، پس از استحصال داراي رطوبت باالیی مي باشند 
ک��ه مقدار آن ، در گونه هاي مختلف متفاوت اس��ت؛ به همین 
منظور، براي خش��ك ک��ردن، آنها را در محلي مناس��ب انبار 
می کنند تا از رطوبت ش��ان کسر ش��ود. مهم ترین ویژگي هاي 
یك انبار مناسب چوب خشك کنی، شامل موارد زیر مي باشد:

� محل انبار، باید کاماًل خشك و عاري از هرگونه رطوبت 
اضافي بوده و بهتر است در محلي سرپوشیده باشد تا از تخریب 
به وسیله ی عوامل جوي در امان بماند )شکل 30�3(. محل انبار 
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شكل37ـ3

4ـ9ـ3ـ پي واحدهای دسته بندي

ب��ه منظور تس��هیل در جری��ان هوا و جلوگی��ري از تماس 
چوب ه��اي زیرین دس��ته بندي ب��ا زمین، ک��ه موجب جذب 
رطوبت و تجمع حشرات و پوسیدگي چوب مي شود، از پی یا 
پایه هایی مناسب از جنس چوب، بتون یا قطعات آهني استفاده 

مي شود )شکل 38�3(. 

شكل38ـ3

شكل36ـ3

3ـ9ـ3ـ چوب دستك گذاري

اگر در دس��ته بندي ها، چوب ها روي هم قرار داده ش��وند، 
اوالً جریان هوا برقرار نش��ده و زمان خش��ك ش��دن طوالني 
می گردد، و ثانیاً زمینه ی الزم براي فعالیت قارچ ها و پوسیدگي 
چوب فراهم مي ش��ود؛ بنابراین قطعاتي از چوب با طول مورد 
نیاز را که به عرض دس��ته بندي بس��تگي دارد و با سطح مقطع 
2/5 ×2/5  س��انتي متر است، به عنوان زیر سري در بین تخته ها 
ق��رار مي دهند. البته ابعاد چوب دس��تك، ب��ه گونه ی چوبي و 

فصل خشك کردن چوب بستگي دارد.

اغلب چوب دس��تك ها را از چوب هاي کاماًل خشك شده 
که عاري از هرگونه عیبی باشند انتخاب مي کنند و از آنجایي 
که چوب دستك ها به طور دائمي اس��تفاده مي شوند، باید آنها 
را به روش هاي حفاظتي اش��باع نمود که ساده ترین راه، رنگ 

کردن آنها با رنگ روغني است.

ش��کل 37�3 چوب  دس��تك گذاري را در ی��ك واح��د 
دسته بندي نشان مي دهد.

تكنولوژی فرآورده های چوبی56

شكل34ـ3

در ش��کل 35�3 تصوی��ر دس��ته هاي چ��وب در یك یارد 
چوب خش��ك کني دی��ده می ش��ود؛ که ب��ا توجه به ش��کل، 
دس��ته بندي هاي کناري یارد، س��ریع تر از دس��ته هاي وس��طی 
خش��ك مي ش��وند. دس��ته بندي ها از نظر ارتفاع، به ضخامت 
چوب ها و ظرفیت حمل وس��یله ی نقلیه بستگی دارد؛ و ارتفاع 
متداول دس��ته ها 120 سانتي متر مي باشد که ممکن است 3 تا 4 

دسته را در مواردي، روي هم قرار دهند.

شكل35ـ3

شکل دس��ته بندي، ممکن است مس��تطیلی یا النه زنبوری 
)ش��کل 36�3( باشد که جریان هوا به خوبي برقرار شده و زمان 

خشك شدن را کاهش مي دهد.

براي خش��ك کردن چوب به طور طبیعي در کارگاه هاي 
کوچ��ك، معم��والً الوارها را ایس��تاده به دیوار تکی��ه داده و 
قطعات کوچك تر را در دسته بندي هاي مناسب قرار می دهند، 
تا به مرور زمان خش��ك ش��ود؛ اما در کارخانجات بزرگ یا 
واحده��اي چوب خش��ك کنی مکانیزه، به منظور اس��تفاده ی 
بهینه از جریان هوا و تجهیزات یارد، به ماش��ین آالت جابجایي 
دس��ته بندي ها نیاز است. اغلب، یارد را مستطیل شکل ساخته و 

کوچه هاي بین ردیف هاي دسته بندي ها بر یکدیگر عمودند.

در یارد چوب خش��ك کني، واحدهاي دسته بندي به طور 
ردیفي یا خط��ي مرتب مي گردند و کوچه هاي عرضي، عمود 
ب��ر کوچه ی اصلي بوده، عرض آنها 7 ت��ا 9 متر در نظر گرفته 
مي شود. به طور کلي، پهناي کوچه ها به شرایط آب و هوایي و 

جریان هوا در یارد بستگي دارد )شکل 33�3(.

شكل33ـ3ـ ترتيب يارد رديفی و خطی.

در ش��کل 34�3 خیاب��ان اصل��ي در ی��ك ی��ارد چ��وب  
خشك کني نشان داده شده است.

فناوری فرآورده های چوبی تكنولوژی فرآورده های چوبی18

ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:
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شكل37ـ3

4ـ9ـ3ـ پي واحدهای دسته بندي

ب��ه منظور تس��هیل در جری��ان هوا و جلوگی��ري از تماس 
چوب ه��اي زیرین دس��ته بندي ب��ا زمین، ک��ه موجب جذب 
رطوبت و تجمع حشرات و پوسیدگي چوب مي شود، از پی یا 
پایه هایی مناسب از جنس چوب، بتون یا قطعات آهني استفاده 

مي شود )شکل 38�3(. 

شكل38ـ3

شكل36ـ3

3ـ9ـ3ـ چوب دستك گذاري

اگر در دس��ته بندي ها، چوب ها روي هم قرار داده ش��وند، 
اوالً جریان هوا برقرار نش��ده و زمان خش��ك ش��دن طوالني 
می گردد، و ثانیاً زمینه ی الزم براي فعالیت قارچ ها و پوسیدگي 
چوب فراهم مي ش��ود؛ بنابراین قطعاتي از چوب با طول مورد 
نیاز را که به عرض دس��ته بندي بس��تگي دارد و با سطح مقطع 
2/5 ×2/5  س��انتي متر است، به عنوان زیر سري در بین تخته ها 
ق��رار مي دهند. البته ابعاد چوب دس��تك، ب��ه گونه ی چوبي و 

فصل خشك کردن چوب بستگي دارد.

اغلب چوب دس��تك ها را از چوب هاي کاماًل خشك شده 
که عاري از هرگونه عیبی باشند انتخاب مي کنند و از آنجایي 
که چوب دستك ها به طور دائمي اس��تفاده مي شوند، باید آنها 
را به روش هاي حفاظتي اش��باع نمود که ساده ترین راه، رنگ 

کردن آنها با رنگ روغني است.

ش��کل 37�3 چوب  دس��تك گذاري را در ی��ك واح��د 
دسته بندي نشان مي دهد.
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ستورالعمل انتخاب انواع چوب

� چوب های��ی ک��ه در محی��ط کارگاه وج��ود دارن��د را 
دسته بندي کنید.

� گونه هاي چوبي س��وزني برگان و پهن برگان را تشخیص 
 دهید و آنها را تفکیك کنید.

� گونه ه��اي پهن برگ را، از رنگ س��فید مای��ل به کرم تا 
رنگ هاي تیره، ب��ه ترتیب کنار هم قرار دهید و نقوش آنها را 

مقایسه کنید.

� با توجه به نقوش و صف��ات چوب ها، کاربرد هر یك  را 
بیان کنید.

� به محیط اط��راف زندگي خود نگاه کنید، و محصوالت 
چوب��ي را که وجود دارند، از لح��اظ نوع چوب و نقوش آنها 

مقایسه کنید.
در  مصرف  مورد  چوبي  صفحات  انواع  11ـ3ـ 

درودگري

در س��اخت انواع کاالهاي چوب��ي، از صفحات مصنوعي 
مختلفي بدین شرح استفاده مي شود:
1ـ11ـ3ـ تخته خرده چوب 

یکي از فرآورده هاي صفحه اي است که از مخلوط ذرات 
چوب )خرده چوب( و سایر مواد لیگنوسلولزي )سرشاخه هاي 
درختان، مازاد محصوالت کش��اورزي( و چس��ب، به کمك 
فش��ار پرس و حرارت دادن، س��اخته مي ش��ود. از تخته خرده 
چوب درس��اخت ان��واع کاالهاي چوبي مانند می��ز کامپیوتر، 

کتابخانه، کابینت آشپزخانه و غیره استفاده مي شود. 

تخته خرده چوب ها از لحاظ ساختار نیمرخ ضخامت تخته 
به صورت هاي یك الیه، تدریجي و س��ه الیه ساخته مي شوند، 
ب��ه طوري ک��ه در ان��واع تدریج��ي و س��ه الیه، ذرات چوبي 
درش��ت در الیه ی میاني و ذرات ریز در الیه هاي سطحي قرار 
مي گیرند. در ن��وع یك الیه، ذرات چوبي به صورت مخلوط 
در ساخت تخته وجود دارند. در شکل های 43�3 تا 45�3، این 

سه نوع تخته دیده می شود.

� موقعیت دس��ته بندي را با توجه به جهت وزش باد در نظر 
بگیرید.

شكل42ـ3ـ نحوه ی دستک گذاری و استفاده از سقف ايرانيت.

ـ انتخاب انواع چوب جهت مصارف کاربردي  10ـ3
آن

با توجه به مطالب گفته ش��ده در بخش آش��نایي با چوب 
و گونه ه��اي مختلف س��وزني برگان و پهن ب��رگان، و با توجه 
ب��ه تنوع رنگ و نق��وش و خواص فیزیک��ي و مکانیکي آنها، 
می توان کاربرد آنها را متمایز ساخت؛ به طوري که ویژگي هاي 
مختل��ف گونه هاي چوبي از یك ط��رف و محل نوع مصرف 
آن از طرف دیگ��ر، تعیین کننده ی کاربرد آنها خواهد بود. به 
عن��وان مثال، چوب هایی مانند گردو، ملچ، راش و ... به خاطر 
داش��تن رنگ و نقوش زیب��ا، در تولید روکش ه��اي چوبي یا 
مبلم��ان باارزش به کار رفته، و چوب هایي مثل س��در، به دلیل 
بوي معطري که دارند، بیش��تر در س��اخت جعبه هاي تزییني و 
کمد لباس به کار مي روند. در س��اخت پارکت، عالوه بر مهم 
بودن نقوش زیبا، گونه هاي چوبي که داراي مقاومت مکانیکي 
مناسبی هستند مانند بلوط و راش مورد استفاده قرار مي گیرند. 
در ساخت در و پنجره هاي چوبي، که با محیط بیرون ساختمان 
ارتباط دارند، ازچوب هاي سوزنی برگان )کاج، نراد و ...( که 
در مقاب��ل تغییرات ج��وي و رطوبت، مقاوم��ت بهتري دارند 

استفاده مي شود.

تكنولوژی فرآورده های چوبی58

شكل40ـ3ـ هانگار چوب خشک كنی.

 نکتـه: به جاي هانگار، مي توان روي دسته بندي هاي چوب 
را به وسیله ی ایرانیت، صفحات پالستیك و یا فلزي پوشاند.

انبار و خشك كردن چوب به  7ـ9ـ3ـ دستورالعمل 
روش طبيعي

� چوب ه��اي موج��ود در کارگاه را در محوط��ه ای در 
دسترس، به منظور دسته بندي در هواي آزاد، دسته بندي نمایید.

� چوب دس��تك ها را ب��ا توجه به عرض دس��ته بندي آماده 
نمایید.

� پی دس��ته بندي را از بلوك س��یماني، آجری یا تراورس 
انتخ��اب کرده و با توجه به ابعاد، دس��ته بندي موردنظر را تهیه 

نمایید     )شکل 41�3(. 

شكل41ـ3ـ چوب دستک گذاری و پی دسته بندی.

� چوب ها را با راهنمایي مربیان خود دسته بندي کنید.

� پس از پایان دس��ته بندي، براي پوشش، از ایرانیت یا مواد 
در دسترس استفاده نمایید. )شکل 42�3(

از مهم ترین ویژگی های پی ها، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

� پي، باید وزن دسته بندي را تحمل کند.

� فاصله ی پي ها از همدیگر 50 تا 100 س��انتي متر بوده که 
این فاصله به ضخامت و گونه ی چوبي بستگي دارد.

� ارتف��اع اولی��ن ردیف تخته ه��ا از زمین، بای��د 30 تا 40 
سانتي متر باشد.

5ـ9ـ3ـ روش هاي حمل و نقل در يارد

وسایل حمل و نقل در یارد، به مکانیزه یا غیرمکانیزه بودن 
یارد بستگي دارد. در یارد مکانیزه، برای جابجایی دسته بندی ها 
از جرثقی��ل یا لیفت تراك بهره مي گیرند )ش��کل 39�3(، ولي 

اگر یارد، مکانیزه نباشد از گاري یا واگن ریلي.

شكل39ـ3ـ جابجايی دسته بندی به وسيله ی ليفت تراک.

6ـ9ـ3ـ محافظت و نگه داري از چوب در يارد

ب��راي جلوگی��ري از بروز معایب خش��ك کردن چوب و 
صدمات ناش��ي از تابش مستقیم آفتاب و برف و باران، باید از 
پوش��ش یا آفتابگیر استفاده کرد و اگر از نظر اقتصادي ممکن 

باشد از هانگار.

هانگار، داراي سقف دائمي بوده و از ریزش برف و باران، و 
تابش مستقیم نورخورشید روي چوب ها جلوگیري مي کند. به 
همین جهت، چوب خشك شده در هانگار داراي رنگ روشن 
بوده و عاري از ترك و معایب دیگر مي باش��د )شکل 40�3(. 

فناوری فرآورده های چوبی تكنولوژی فرآورده های چوبی18

ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:
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ستورالعمل انتخاب انواع چوب

� چوب های��ی ک��ه در محی��ط کارگاه وج��ود دارن��د را 
دسته بندي کنید.

� گونه هاي چوبي س��وزني برگان و پهن برگان را تشخیص 
 دهید و آنها را تفکیك کنید.

� گونه ه��اي پهن برگ را، از رنگ س��فید مای��ل به کرم تا 
رنگ هاي تیره، ب��ه ترتیب کنار هم قرار دهید و نقوش آنها را 

مقایسه کنید.

� با توجه به نقوش و صف��ات چوب ها، کاربرد هر یك  را 
بیان کنید.

� به محیط اط��راف زندگي خود نگاه کنید، و محصوالت 
چوب��ي را که وجود دارند، از لح��اظ نوع چوب و نقوش آنها 

مقایسه کنید.
در  مصرف  مورد  چوبي  صفحات  انواع  11ـ3ـ 

درودگري

در س��اخت انواع کاالهاي چوب��ي، از صفحات مصنوعي 
مختلفي بدین شرح استفاده مي شود:
1ـ11ـ3ـ تخته خرده چوب 

یکي از فرآورده هاي صفحه اي است که از مخلوط ذرات 
چوب )خرده چوب( و سایر مواد لیگنوسلولزي )سرشاخه هاي 
درختان، مازاد محصوالت کش��اورزي( و چس��ب، به کمك 
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شكل49ـ3

S ، دارای دو روي صاف مي باش��د، که  S2 تخته فیبر نوع  
در شکل 50�3، نشان داده شده است.

شكل50ـ3

از تخت��ه فیب��ر، ب��ا توجه ب��ه ن��وع آن، در س��اخت انواع 
محصوالت چوبي مانند کابینت هاي آشپزخانه، کف جعبه ها، 
پش��ت بندها، ساختمان س��ازي، کف صندلي و غیره استفاده ی 

فراوان مي شود.

4ـ11ـ3ـ روكش چوبي

روکش هاي چوبي، ورقه هاي نازك چوبي هستند که براي 
پوش��ش انواع فرآورده ه��اي چوبي مانند نئوپ��ان، فیبر و غیره 
استفاده مي شوند. هدف اصلي روکش گیري، صرفه جویي در 

شكل48ـ3 ـ انواع تخته چند اليه، با ضخامت های متفاوت.

 نکت��ه: این تخته ه��ا به دلیل ق��رار گرفتن الیه هایش��ان به 
صورت متقاطع، داراي مقاومت ه��اي مکانیکي باالیی بوده و 
تغییر ابعاد آنها در اثر جذب رطوبت، کمتر از چوب مي باشد. 

از گونه هاي چوبي که داراي نقوش زیبایی هس��تند، براي 
الیه هاي رویی و زیرین تخته چند الیه و از گونه هاي چوبي بدون 
نقش، در الیه هاي میاني اس��تفاده مي شود. موارد مصرف تخته 
چند الیه باتوجه به خصوصیات مناسب آن، بسیار زیاد بوده و 
در ساخت کاالهاي مختلف چوبي، کف جعبه ها، پشت بندها، 
دره��اي کالفي، ساختمان س��ازي، هواپیماس��ازي، واگن هاي 
قطار، کشتي س��ازي و غی��ره مورد اس��تفاده ق��رار می گیرند.

3ـ11ـ3ـ تخته فيبر

تخته فیبر، از به هم فشرده شدن فیبرها که به صورت خمیر 
درآمده ان��د، و در اثر حرارت پرس و با اس��تفاده از چس��ب و 
یا بدون آن، س��اخته مي ش��وند. تخت��ه فیبرها، از نظ��ر مقدار 
جرم مخصوص به س��ه دس��ته تخته فیبرهاي عایق )س��بك(، 
تخت��ه فیبرهاي نیمه س��خت (M.D.F) و تخته فیبرهاي س��خت 
تقسیم بندي مي ش��وند. همچنین تخته فیبر از لحاظ نوع فرآیند 
S تقس��یم  مي ش��وند که در  S2 S و  S1 تولید نیز به دو دس��ته ی 
S ، یك روي تخته، صاف و روي دیگر آن ناصاف )خشن(  S1

است )شکل 49�3(.
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تخته فیبر، از به هم فشرده شدن فیبرها که به صورت خمیر 
درآمده ان��د، و در اثر حرارت پرس و با اس��تفاده از چس��ب و 
یا بدون آن، س��اخته مي ش��وند. تخت��ه فیبرها، از نظ��ر مقدار 
جرم مخصوص به س��ه دس��ته تخته فیبرهاي عایق )س��بك(، 
تخت��ه فیبرهاي نیمه س��خت (M.D.F) و تخته فیبرهاي س��خت 
تقسیم بندي مي ش��وند. همچنین تخته فیبر از لحاظ نوع فرآیند 
S تقس��یم  مي ش��وند که در  S2 S و  S1 تولید نیز به دو دس��ته ی 
S ، یك روي تخته، صاف و روي دیگر آن ناصاف )خشن(  S1

است )شکل 49�3(.

شكل46ـ3ـ تخته خرده چوب با روكش مصنوعی.

شكل47ـ3ـ تخته خرده چوب با روكش طبيعی.

2ـ11ـ3ـ تخته چند اليه

یک��ي دیگ��ر از صفحات مرک��ب )کامپوزی��ت( چوبي، 
تخته ه��ای چند الیه هس��تند، که از به هم چس��باندن الیه هاي 
نازك چوبي )روکش(، که به چس��ب آغشته شده اند و تحت 
تأثیر حرارت و فش��ار پرس قرار گرفته اند، به دس��ت مي آیند. 
الیه ه��اي نازك چوبي، به طور متقاطع روي هم قرار مي گیرند 
و جهت الیاف هر الیه نس��بت به الیه ی زیرین خود، 90 درجه 
مي باش��د. تخته های چند الی��ه ، با تعداد الیه هاي فرد س��اخته 
مي شوند که نازك ترین آن 3 الیه و الیه هاي بیشتر آن باتوجه 

به نوع کاربرد آن 5، 7، 9 و ... می باشند. )شکل 48�3(

شكل43ـ3ـ تخته خرده چوب يک اليه.

شكل44ـ3ـ تخته خرده چوب سه اليه.

شكل45ـ3ـ تخته خرده چوب با اليه های تدريجی.

تخته خرده چوب را مي توان بدون روکش یا با روکش هاي 
طبیعي و مصنوعي پوشش داد، و در محل مورد لزوم، استفاده 

کرد )شکل های 46�3 و 47�3(.
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از گونه هاي چوبي که داراي نقوش زیبایی هس��تند، براي 
الیه هاي رویی و زیرین تخته چند الیه و از گونه هاي چوبي بدون 
نقش، در الیه هاي میاني اس��تفاده مي شود. موارد مصرف تخته 
چند الیه باتوجه به خصوصیات مناسب آن، بسیار زیاد بوده و 
در ساخت کاالهاي مختلف چوبي، کف جعبه ها، پشت بندها، 
دره��اي کالفي، ساختمان س��ازي، هواپیماس��ازي، واگن هاي 
قطار، کشتي س��ازي و غی��ره مورد اس��تفاده ق��رار می گیرند.

3ـ11ـ3ـ تخته فيبر

تخته فیبر، از به هم فشرده شدن فیبرها که به صورت خمیر 
درآمده ان��د، و در اثر حرارت پرس و با اس��تفاده از چس��ب و 
یا بدون آن، س��اخته مي ش��وند. تخت��ه فیبرها، از نظ��ر مقدار 
جرم مخصوص به س��ه دس��ته تخته فیبرهاي عایق )س��بك(، 
تخت��ه فیبرهاي نیمه س��خت (M.D.F) و تخته فیبرهاي س��خت 
تقسیم بندي مي ش��وند. همچنین تخته فیبر از لحاظ نوع فرآیند 
S تقس��یم  مي ش��وند که در  S2 S و  S1 تولید نیز به دو دس��ته ی 
S ، یك روي تخته، صاف و روي دیگر آن ناصاف )خشن(  S1

است )شکل 49�3(.

شكل46ـ3ـ تخته خرده چوب با روكش مصنوعی.

شكل47ـ3ـ تخته خرده چوب با روكش طبيعی.

2ـ11ـ3ـ تخته چند اليه

یک��ي دیگ��ر از صفحات مرک��ب )کامپوزی��ت( چوبي، 
تخته ه��ای چند الیه هس��تند، که از به هم چس��باندن الیه هاي 
نازك چوبي )روکش(، که به چس��ب آغشته شده اند و تحت 
تأثیر حرارت و فش��ار پرس قرار گرفته اند، به دس��ت مي آیند. 
الیه ه��اي نازك چوبي، به طور متقاطع روي هم قرار مي گیرند 
و جهت الیاف هر الیه نس��بت به الیه ی زیرین خود، 90 درجه 
مي باش��د. تخته های چند الی��ه ، با تعداد الیه هاي فرد س��اخته 
مي شوند که نازك ترین آن 3 الیه و الیه هاي بیشتر آن باتوجه 

به نوع کاربرد آن 5، 7، 9 و ... می باشند. )شکل 48�3(

شكل43ـ3ـ تخته خرده چوب يک اليه.

شكل44ـ3ـ تخته خرده چوب سه اليه.

شكل45ـ3ـ تخته خرده چوب با اليه های تدريجی.

تخته خرده چوب را مي توان بدون روکش یا با روکش هاي 
طبیعي و مصنوعي پوشش داد، و در محل مورد لزوم، استفاده 

کرد )شکل های 46�3 و 47�3(.
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شكل49ـ3

S ، دارای دو روي صاف مي باش��د، که  S2 تخته فیبر نوع  
در شکل 50�3، نشان داده شده است.

شكل50ـ3

از تخت��ه فیب��ر، ب��ا توجه ب��ه ن��وع آن، در س��اخت انواع 
محصوالت چوبي مانند کابینت هاي آشپزخانه، کف جعبه ها، 
پش��ت بندها، ساختمان س��ازي، کف صندلي و غیره استفاده ی 

فراوان مي شود.

4ـ11ـ3ـ روكش چوبي

روکش هاي چوبي، ورقه هاي نازك چوبي هستند که براي 
پوش��ش انواع فرآورده ه��اي چوبي مانند نئوپ��ان، فیبر و غیره 
استفاده مي شوند. هدف اصلي روکش گیري، صرفه جویي در 

شكل48ـ3 ـ انواع تخته چند اليه، با ضخامت های متفاوت.

 نکت��ه: این تخته ه��ا به دلیل ق��رار گرفتن الیه هایش��ان به 
صورت متقاطع، داراي مقاومت ه��اي مکانیکي باالیی بوده و 
تغییر ابعاد آنها در اثر جذب رطوبت، کمتر از چوب مي باشد. 

از گونه هاي چوبي که داراي نقوش زیبایی هس��تند، براي 
الیه هاي رویی و زیرین تخته چند الیه و از گونه هاي چوبي بدون 
نقش، در الیه هاي میاني اس��تفاده مي شود. موارد مصرف تخته 
چند الیه باتوجه به خصوصیات مناسب آن، بسیار زیاد بوده و 
در ساخت کاالهاي مختلف چوبي، کف جعبه ها، پشت بندها، 
دره��اي کالفي، ساختمان س��ازي، هواپیماس��ازي، واگن هاي 
قطار، کشتي س��ازي و غی��ره مورد اس��تفاده ق��رار می گیرند.

3ـ11ـ3ـ تخته فيبر

تخته فیبر، از به هم فشرده شدن فیبرها که به صورت خمیر 
درآمده ان��د، و در اثر حرارت پرس و با اس��تفاده از چس��ب و 
یا بدون آن، س��اخته مي ش��وند. تخت��ه فیبرها، از نظ��ر مقدار 
جرم مخصوص به س��ه دس��ته تخته فیبرهاي عایق )س��بك(، 
تخت��ه فیبرهاي نیمه س��خت (M.D.F) و تخته فیبرهاي س��خت 
تقسیم بندي مي ش��وند. همچنین تخته فیبر از لحاظ نوع فرآیند 
S تقس��یم  مي ش��وند که در  S2 S و  S1 تولید نیز به دو دس��ته ی 
S ، یك روي تخته، صاف و روي دیگر آن ناصاف )خشن(  S1

است )شکل 49�3(.

شكل46ـ3ـ تخته خرده چوب با روكش مصنوعی.

شكل47ـ3ـ تخته خرده چوب با روكش طبيعی.

2ـ11ـ3ـ تخته چند اليه

یک��ي دیگ��ر از صفحات مرک��ب )کامپوزی��ت( چوبي، 
تخته ه��ای چند الیه هس��تند، که از به هم چس��باندن الیه هاي 
نازك چوبي )روکش(، که به چس��ب آغشته شده اند و تحت 
تأثیر حرارت و فش��ار پرس قرار گرفته اند، به دس��ت مي آیند. 
الیه ه��اي نازك چوبي، به طور متقاطع روي هم قرار مي گیرند 
و جهت الیاف هر الیه نس��بت به الیه ی زیرین خود، 90 درجه 
مي باش��د. تخته های چند الی��ه ، با تعداد الیه هاي فرد س��اخته 
مي شوند که نازك ترین آن 3 الیه و الیه هاي بیشتر آن باتوجه 

به نوع کاربرد آن 5، 7، 9 و ... می باشند. )شکل 48�3(

شكل43ـ3ـ تخته خرده چوب يک اليه.

شكل44ـ3ـ تخته خرده چوب سه اليه.

شكل45ـ3ـ تخته خرده چوب با اليه های تدريجی.

تخته خرده چوب را مي توان بدون روکش یا با روکش هاي 
طبیعي و مصنوعي پوشش داد، و در محل مورد لزوم، استفاده 

کرد )شکل های 46�3 و 47�3(.
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شكل49ـ3

S ، دارای دو روي صاف مي باش��د، که  S2 تخته فیبر نوع  
در شکل 50�3، نشان داده شده است.

شكل50ـ3

از تخت��ه فیب��ر، ب��ا توجه ب��ه ن��وع آن، در س��اخت انواع 
محصوالت چوبي مانند کابینت هاي آشپزخانه، کف جعبه ها، 
پش��ت بندها، ساختمان س��ازي، کف صندلي و غیره استفاده ی 

فراوان مي شود.

4ـ11ـ3ـ روكش چوبي

روکش هاي چوبي، ورقه هاي نازك چوبي هستند که براي 
پوش��ش انواع فرآورده ه��اي چوبي مانند نئوپ��ان، فیبر و غیره 
استفاده مي شوند. هدف اصلي روکش گیري، صرفه جویي در 

شكل48ـ3 ـ انواع تخته چند اليه، با ضخامت های متفاوت.

 نکت��ه: این تخته ه��ا به دلیل ق��رار گرفتن الیه هایش��ان به 
صورت متقاطع، داراي مقاومت ه��اي مکانیکي باالیی بوده و 
تغییر ابعاد آنها در اثر جذب رطوبت، کمتر از چوب مي باشد. 

از گونه هاي چوبي که داراي نقوش زیبایی هس��تند، براي 
الیه هاي رویی و زیرین تخته چند الیه و از گونه هاي چوبي بدون 
نقش، در الیه هاي میاني اس��تفاده مي شود. موارد مصرف تخته 
چند الیه باتوجه به خصوصیات مناسب آن، بسیار زیاد بوده و 
در ساخت کاالهاي مختلف چوبي، کف جعبه ها، پشت بندها، 
دره��اي کالفي، ساختمان س��ازي، هواپیماس��ازي، واگن هاي 
قطار، کشتي س��ازي و غی��ره مورد اس��تفاده ق��رار می گیرند.

3ـ11ـ3ـ تخته فيبر

تخته فیبر، از به هم فشرده شدن فیبرها که به صورت خمیر 
درآمده ان��د، و در اثر حرارت پرس و با اس��تفاده از چس��ب و 
یا بدون آن، س��اخته مي ش��وند. تخت��ه فیبرها، از نظ��ر مقدار 
جرم مخصوص به س��ه دس��ته تخته فیبرهاي عایق )س��بك(، 
تخت��ه فیبرهاي نیمه س��خت (M.D.F) و تخته فیبرهاي س��خت 
تقسیم بندي مي ش��وند. همچنین تخته فیبر از لحاظ نوع فرآیند 
S تقس��یم  مي ش��وند که در  S2 S و  S1 تولید نیز به دو دس��ته ی 
S ، یك روي تخته، صاف و روي دیگر آن ناصاف )خشن(  S1

است )شکل 49�3(.

شكل46ـ3ـ تخته خرده چوب با روكش مصنوعی.

شكل47ـ3ـ تخته خرده چوب با روكش طبيعی.

2ـ11ـ3ـ تخته چند اليه

یک��ي دیگ��ر از صفحات مرک��ب )کامپوزی��ت( چوبي، 
تخته ه��ای چند الیه هس��تند، که از به هم چس��باندن الیه هاي 
نازك چوبي )روکش(، که به چس��ب آغشته شده اند و تحت 
تأثیر حرارت و فش��ار پرس قرار گرفته اند، به دس��ت مي آیند. 
الیه ه��اي نازك چوبي، به طور متقاطع روي هم قرار مي گیرند 
و جهت الیاف هر الیه نس��بت به الیه ی زیرین خود، 90 درجه 
مي باش��د. تخته های چند الی��ه ، با تعداد الیه هاي فرد س��اخته 
مي شوند که نازك ترین آن 3 الیه و الیه هاي بیشتر آن باتوجه 

به نوع کاربرد آن 5، 7، 9 و ... می باشند. )شکل 48�3(

شكل43ـ3ـ تخته خرده چوب يک اليه.

شكل44ـ3ـ تخته خرده چوب سه اليه.

شكل45ـ3ـ تخته خرده چوب با اليه های تدريجی.

تخته خرده چوب را مي توان بدون روکش یا با روکش هاي 
طبیعي و مصنوعي پوشش داد، و در محل مورد لزوم، استفاده 

کرد )شکل های 46�3 و 47�3(.

فناوری فرآورده های چوبی تكنولوژی فرآورده های چوبی18

ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:
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شكل49ـ3

S ، دارای دو روي صاف مي باش��د، که  S2 تخته فیبر نوع  
در شکل 50�3، نشان داده شده است.

شكل50ـ3

از تخت��ه فیب��ر، ب��ا توجه ب��ه ن��وع آن، در س��اخت انواع 
محصوالت چوبي مانند کابینت هاي آشپزخانه، کف جعبه ها، 
پش��ت بندها، ساختمان س��ازي، کف صندلي و غیره استفاده ی 

فراوان مي شود.

4ـ11ـ3ـ روكش چوبي

روکش هاي چوبي، ورقه هاي نازك چوبي هستند که براي 
پوش��ش انواع فرآورده ه��اي چوبي مانند نئوپ��ان، فیبر و غیره 
استفاده مي شوند. هدف اصلي روکش گیري، صرفه جویي در 

شكل48ـ3 ـ انواع تخته چند اليه، با ضخامت های متفاوت.

 نکت��ه: این تخته ه��ا به دلیل ق��رار گرفتن الیه هایش��ان به 
صورت متقاطع، داراي مقاومت ه��اي مکانیکي باالیی بوده و 
تغییر ابعاد آنها در اثر جذب رطوبت، کمتر از چوب مي باشد. 

از گونه هاي چوبي که داراي نقوش زیبایی هس��تند، براي 
الیه هاي رویی و زیرین تخته چند الیه و از گونه هاي چوبي بدون 
نقش، در الیه هاي میاني اس��تفاده مي شود. موارد مصرف تخته 
چند الیه باتوجه به خصوصیات مناسب آن، بسیار زیاد بوده و 
در ساخت کاالهاي مختلف چوبي، کف جعبه ها، پشت بندها، 
دره��اي کالفي، ساختمان س��ازي، هواپیماس��ازي، واگن هاي 
قطار، کشتي س��ازي و غی��ره مورد اس��تفاده ق��رار می گیرند.

3ـ11ـ3ـ تخته فيبر

تخته فیبر، از به هم فشرده شدن فیبرها که به صورت خمیر 
درآمده ان��د، و در اثر حرارت پرس و با اس��تفاده از چس��ب و 
یا بدون آن، س��اخته مي ش��وند. تخت��ه فیبرها، از نظ��ر مقدار 
جرم مخصوص به س��ه دس��ته تخته فیبرهاي عایق )س��بك(، 
تخت��ه فیبرهاي نیمه س��خت (M.D.F) و تخته فیبرهاي س��خت 
تقسیم بندي مي ش��وند. همچنین تخته فیبر از لحاظ نوع فرآیند 
S تقس��یم  مي ش��وند که در  S2 S و  S1 تولید نیز به دو دس��ته ی 
S ، یك روي تخته، صاف و روي دیگر آن ناصاف )خشن(  S1

است )شکل 49�3(.
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شكل49ـ3

S ، دارای دو روي صاف مي باش��د، که  S2 تخته فیبر نوع  
در شکل 50�3، نشان داده شده است.

شكل50ـ3

از تخت��ه فیب��ر، ب��ا توجه ب��ه ن��وع آن، در س��اخت انواع 
محصوالت چوبي مانند کابینت هاي آشپزخانه، کف جعبه ها، 
پش��ت بندها، ساختمان س��ازي، کف صندلي و غیره استفاده ی 

فراوان مي شود.

4ـ11ـ3ـ روكش چوبي

روکش هاي چوبي، ورقه هاي نازك چوبي هستند که براي 
پوش��ش انواع فرآورده ه��اي چوبي مانند نئوپ��ان، فیبر و غیره 
استفاده مي شوند. هدف اصلي روکش گیري، صرفه جویي در 

شكل48ـ3 ـ انواع تخته چند اليه، با ضخامت های متفاوت.

 نکت��ه: این تخته ه��ا به دلیل ق��رار گرفتن الیه هایش��ان به 
صورت متقاطع، داراي مقاومت ه��اي مکانیکي باالیی بوده و 
تغییر ابعاد آنها در اثر جذب رطوبت، کمتر از چوب مي باشد. 

از گونه هاي چوبي که داراي نقوش زیبایی هس��تند، براي 
الیه هاي رویی و زیرین تخته چند الیه و از گونه هاي چوبي بدون 
نقش، در الیه هاي میاني اس��تفاده مي شود. موارد مصرف تخته 
چند الیه باتوجه به خصوصیات مناسب آن، بسیار زیاد بوده و 
در ساخت کاالهاي مختلف چوبي، کف جعبه ها، پشت بندها، 
دره��اي کالفي، ساختمان س��ازي، هواپیماس��ازي، واگن هاي 
قطار، کشتي س��ازي و غی��ره مورد اس��تفاده ق��رار می گیرند.

3ـ11ـ3ـ تخته فيبر

تخته فیبر، از به هم فشرده شدن فیبرها که به صورت خمیر 
درآمده ان��د، و در اثر حرارت پرس و با اس��تفاده از چس��ب و 
یا بدون آن، س��اخته مي ش��وند. تخت��ه فیبرها، از نظ��ر مقدار 
جرم مخصوص به س��ه دس��ته تخته فیبرهاي عایق )س��بك(، 
تخت��ه فیبرهاي نیمه س��خت (M.D.F) و تخته فیبرهاي س��خت 
تقسیم بندي مي ش��وند. همچنین تخته فیبر از لحاظ نوع فرآیند 
S تقس��یم  مي ش��وند که در  S2 S و  S1 تولید نیز به دو دس��ته ی 
S ، یك روي تخته، صاف و روي دیگر آن ناصاف )خشن(  S1

است )شکل 49�3(.

شكل46ـ3ـ تخته خرده چوب با روكش مصنوعی.

شكل47ـ3ـ تخته خرده چوب با روكش طبيعی.

2ـ11ـ3ـ تخته چند اليه

یک��ي دیگ��ر از صفحات مرک��ب )کامپوزی��ت( چوبي، 
تخته ه��ای چند الیه هس��تند، که از به هم چس��باندن الیه هاي 
نازك چوبي )روکش(، که به چس��ب آغشته شده اند و تحت 
تأثیر حرارت و فش��ار پرس قرار گرفته اند، به دس��ت مي آیند. 
الیه ه��اي نازك چوبي، به طور متقاطع روي هم قرار مي گیرند 
و جهت الیاف هر الیه نس��بت به الیه ی زیرین خود، 90 درجه 
مي باش��د. تخته های چند الی��ه ، با تعداد الیه هاي فرد س��اخته 
مي شوند که نازك ترین آن 3 الیه و الیه هاي بیشتر آن باتوجه 

به نوع کاربرد آن 5، 7، 9 و ... می باشند. )شکل 48�3(

شكل43ـ3ـ تخته خرده چوب يک اليه.

شكل44ـ3ـ تخته خرده چوب سه اليه.

شكل45ـ3ـ تخته خرده چوب با اليه های تدريجی.

تخته خرده چوب را مي توان بدون روکش یا با روکش هاي 
طبیعي و مصنوعي پوشش داد، و در محل مورد لزوم، استفاده 

کرد )شکل های 46�3 و 47�3(.
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آزمون پاياني 3

1� جنگل را شرح دهید و انواع جنگل را نام ببرید؟

2� نحوه ی قطع کردن درخت را شرح دهید؟

3� مناسب ترین فصل قطع درخت کدام است؟

ب( بهار و تابستان الف( اواخر پاییز و زمستان 

د(  تابستان ج( بهار  

4� چهار گونه ی چوبي پهن برگ و چهار گونه ی سوزني برگ را نام ببرید؟

5� تفاوت های چوب سوزني برگان و پهن برگان را بنویسید.

6� به چه روش هایي مي توان رطوبت چوب را اندازه گیري کرد؟ شرح دهید.

7� کدام یك از چوب هاي زیر از همه سبك تر است؟

د( بلوط ج( صنوبر  ب(  ممرز  الف( راش 

8� فواید و معایب  خشك کردن چوب در هواي آزاد را شرح دهید.

9� چوب دستك چیست و به چه علت از آن استفاده مي شود؟ مشخصات چوب هاي مورد استفاده به عنوان چوب دستك را بنویسید؟

10� سریع ترین روش براي تعیین رطوبت چوب کدام است و در چه محدوده ی رطوبتي قابل اندازه گیري است؟

11� تخته خرده چوب چیست؟ انواع آنرا شرح دهید؟

12� براي ساخت کابینت هاي آشپزخانه، کدام یك از صفحات زیر مناسب تر است؟

د( تخته چند الیه ج( فیبر عایق  الف( MDF           ب( تخته خرده چوب  

S را شرح داده و تفاوت آنها را بنویسید؟ S2 S و  S1 13� تخته فیبر 

14� مقاومت هاي مکانیکي کدام یك از صفحات چوبي زیر از همه بیشتر است؟

MDF )د ج( تخته چند الیه  الف( تخته خرده چوب      ب( تخته فیبر 

ساعت آموزش
جمععملینظری
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مصرف چوب مي باشد، زیرا از گونه هاي چوبي منقش و زیبا، 
ورقه هاي نازك زیادي مي توان تولید کرد )شکل 51�3(. 

شكل51ـ3

همانطورکه مالحظه مي ش��ود، روکش عمدتاً از گونه هاي 
چوبي خوش نقش و نگار از قبی��ل گردو، راش، بلوط، ملچ و 
غیره تهیه می ش��ود و فرآورده هاي چوبي روکش شده نیز در 

ساخت انواع کاالهاي چوبي مورد استفاده قرار مي گیرد.

چوبی،  صفحات  انواع  انتخاب  اصول  12ـ3ـ 
جهت مصارف کاربردي آنها

مورد مصرف صفحات فشرده ی چوبي )تخته خرده چوب، 
تخته چندالیه و فیبر( با توجه به نوع چسبي که در ساخت آنها 
به کار مي رود، معین مي شود؛ و چون اغلب در این صفحات، 
از چسب هاي غیرمقاوم به آب استفاده مي شود، در محیط هاي 
مرط��وب دوام زیادي ندارن��د؛ بنابراین بای��د در مصرف آنها 
دقت الزم را به خرج داد. به عنوان مثال در ساخت کابینت هاي 
آش��پزخانه، به خاطر رطوبت موجود در این مکان، بهتر است 
 PVC روک��ش ش��ده با روکش هاي مصنوع��ي مانند MDF از

استفاده کرد. 

 توجه: قدرت نگه داری پیچ در صفحات MDF نس��بت به 

تخته خرده چوب، به مراتب باالتر است.

کاالهای��ي که در داخل س��اختمان م��ورد اس��تفاده قرار 
می گیرن��د، عمدت��اً از نئوپان ه��اي روکش ش��ده ی طبیعي یا 
مصنوعي ساخته مي شوند که البته ازتخته ی MDF نیز مي توان 

ساخت اما قیمت آنها باالتر است. 

تخته چند الیه ها در مقایسه با سایر صفحات چوبي، داراي 
مقاومت هاي بهتري می باشند؛ بنابراین درساخت کاالهایي که 
به اس��تحکام بیش��تري نیاز دارند، باید از این صفحات استفاده 

کرد.

فناوری فرآورده های چوبی تكنولوژی فرآورده های چوبی18

ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:
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آزمون پاياني 3
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3� مناسب ترین فصل قطع درخت کدام است؟

ب( بهار و تابستان الف( اواخر پاییز و زمستان 

د(  تابستان ج( بهار  

4� چهار گونه ی چوبي پهن برگ و چهار گونه ی سوزني برگ را نام ببرید؟

5� تفاوت های چوب سوزني برگان و پهن برگان را بنویسید.

6� به چه روش هایي مي توان رطوبت چوب را اندازه گیري کرد؟ شرح دهید.
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8� فواید و معایب  خشك کردن چوب در هواي آزاد را شرح دهید.

9� چوب دستك چیست و به چه علت از آن استفاده مي شود؟ مشخصات چوب هاي مورد استفاده به عنوان چوب دستك را بنویسید؟

10� سریع ترین روش براي تعیین رطوبت چوب کدام است و در چه محدوده ی رطوبتي قابل اندازه گیري است؟

11� تخته خرده چوب چیست؟ انواع آنرا شرح دهید؟

12� براي ساخت کابینت هاي آشپزخانه، کدام یك از صفحات زیر مناسب تر است؟

د( تخته چند الیه ج( فیبر عایق  الف( MDF           ب( تخته خرده چوب  

S را شرح داده و تفاوت آنها را بنویسید؟ S2 S و  S1 13� تخته فیبر 

14� مقاومت هاي مکانیکي کدام یك از صفحات چوبي زیر از همه بیشتر است؟

MDF )د ج( تخته چند الیه  الف( تخته خرده چوب      ب( تخته فیبر 

ساعت آموزش
جمععملینظری
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توانايي اندازه گيري، اندازه گذاري
 و خط كشي روي چوب

واحد كار چهارم

فراگیر پس از آموزش این واحد کار، قادر خواهد بود:

 سیستم متریك را در واحد اندازه گیري طول و سطح تعریف کند.

 واحد حجم در سیستم متریك را تعریف کند.

 سیستم اینچي در واحد طول و سطح را تعریف کند.

 واحد حجم در سیستم اینچي را تعریف کند.

 اصول تبدیل واحدهاي سیستم متریك (SI) و سیستم اینچي به یکدیگر را بیان کند.

 ابزارهاي اندازه گیري، اندازه گذاري و خط کشي را شرح دهد.

 اندازه گیري، اندازه گذاري و خط کشي روي چوب را انجام دهد.

 انواع قوس ها را طبق دستورالعمل ترسیم نماید.

 اصول حفاظت و نگه داري از ابزار را رعایت کند.

فناوری فرآورده های چوبیتكنولوژی فرآورده های چوبی64 تكنولوژی فرآورده های چوبی18

ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:
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توانايي اندازه گيري، اندازه گذاري
 و خط كشي روي چوب

واحد كار چهارم

فراگیر پس از آموزش این واحد کار، قادر خواهد بود:

 سیستم متریك را در واحد اندازه گیري طول و سطح تعریف کند.

 واحد حجم در سیستم متریك را تعریف کند.

 سیستم اینچي در واحد طول و سطح را تعریف کند.

 واحد حجم در سیستم اینچي را تعریف کند.

 اصول تبدیل واحدهاي سیستم متریك (SI) و سیستم اینچي به یکدیگر را بیان کند.

 ابزارهاي اندازه گیري، اندازه گذاري و خط کشي را شرح دهد.

 اندازه گیري، اندازه گذاري و خط کشي روي چوب را انجام دهد.

 انواع قوس ها را طبق دستورالعمل ترسیم نماید.

 اصول حفاظت و نگه داري از ابزار را رعایت کند.
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نکته: در کارهاي چوبي، اضعاف متر کاربردی ندارد.

شكل 1ـ4

)SI( 3ـ1ـ4ـ واحد طول و سطح در سيستم متريك

 (SI) همانطور که گفته شد، واحد طول در سیستم متریك
متر است که اجزاء و اضعاف آن توضیح داده شد و به مسافتي 
که ن��ور در مدت زمان  ثانیه ط��ي مي کند گفته 

مي شود.

واحد س��طح در سیس��تم متریك، مترمربع است و در واقع 
سطح مربعي مي باش��د که طول هرضلع آن 1 متر است. اجزاء 
 ، (dm )2 متر مربع در سیس��تم متریك، ش��امل دس��ي متر مربع 
mm) است که مقادیر  )2 cm) و میلي متر مربع  )2 سانتي متر مربع 

آنها به شرح زیر مي باشد:

4ـ1ـ4ـ تعريف حجم و واحد آن در سيستم متريك 
)SI(

ه��ر جس��مي، داراي طول، ع��رض و ارتفاع اس��ت که از 
حاصلضرب آنها، حجم آن جسم به دست مي آید. واحد حجم 
در سیس��تم SI، مترمکعب بوده و عبارت اس��ت از مکعبي که 
طول و عرض و ارتفاع آن 1 متر باشد؛ و اجزاء آن عبارتند از:

واحدهاي  و  متریک  سیستم  با  آشنایي  1ـ4ـ 
اندازه گیري طول، سطح و حجم

دقت و توانایي اندازه گی��ري قطعات در کارهاي تولیدي، 
شرط اول در ساخت و ساز مي باشد که هر چه این دقت بیشتر 
باش��د، کار س��اخته ش��ده محکم تر، اصولي تر و صرفه جویي 
هم بیش��تر مي ش��ود. کارهاي چوبي از قطعات مختلفي ساخته 
مي ش��ود که مطابق نقش��ه، داراي اندازه ها و فرم هاي مختلفي 
مي تواند باش��د. براي اندازه گی��ري و اندازه گذاري قطعات در 
صنای��ع چوب باید فنون مربوط به اندازه گیري و اندازه گذاري 
روي قطعات را آموخت، که براي این منظور، ابتدا باید سیستم 

متریك و واحدهاي اندازه گیري را فراگرفت.

1ـ1ـ4ـ تعريف مقدماتي سيستم متريك يا بين المللي 
)SI(

سیستم متریك (SI) ، سیستمي است که در بیشتر کشورهاي 
دنیا از جمله ایران مورد استفاده قرار مي گیرد. واحد اندازه گیري 
طول در این سیستم، متر (m) ؛ سطح، متر مربع )m2( ؛ و حجم، 
متر مکعب )m3( اس��ت. مبن��اي اندازه گیري متر،  
محیط کره ی زمین اس��ت که از خ��ط نصف النهار مي گذرد.

2ـ1ـ4ـ اجزا و اضعاف متر و تبديل آنها به يكديگر

اندازه گیري و اندازه گذاري در کارهاي چوبي، برحس��ب 
تقس��یمات واح��د متریك صورت مي گیرد و بیش��تر وس��ایل 
اندازه گیري نیز برحس��ب تقس��یمات متریك مدرج ش��ده اند. 

اجزاء متر با توجه به شکل 1�4 به شرح زیر مي باشد.

(dm) 10 دسي متر = (m) 1 متر

(cm) 10 سانتي متر = (dm) 1 دسي متر

(mm) 10 میلي متر = (cm) 1 سانتي متر

  ( )µ 1 میلي متر (mm) = 1000 میکرون )میکرو متر( 

از اضعاف متر، کیلومتر (km) است که برابر 1000 متر می باشد. 
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پيش آزمون 4

1� با چه وسایلي مي توان ابعاد یك میز را اندازه گیري کرد؟

2� براي ترسیم قوس ها از چه وسایلي مي توان استفاده کرد؟

3� آیا وسایل اندازه گذاري را می شناسید؟

4� واحد اندازه گیري طول چیست؟

5� آیا می دانید یك مترچند سانتي متر است؟

د( 1000 سانتي متر ج( 0/1 سانتي متر  ب( 100 سانتي متر  الف( 10 سانتي متر 

6� به نظر شما براي ترسیم نیم دایره، از کدام وسیله مي توان استفاده کرد؟

د( گونیا ج( پرگار  ب( خط کش  الف( درفش 

فناوری فرآورده های چوبی تكنولوژی فرآورده های چوبی18

ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:
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نکته: در کارهاي چوبي، اضعاف متر کاربردی ندارد.

شكل 1ـ4

)SI( 3ـ1ـ4ـ واحد طول و سطح در سيستم متريك

 (SI) همانطور که گفته شد، واحد طول در سیستم متریك
متر است که اجزاء و اضعاف آن توضیح داده شد و به مسافتي 
که ن��ور در مدت زمان  ثانیه ط��ي مي کند گفته 

مي شود.

واحد س��طح در سیس��تم متریك، مترمربع است و در واقع 
سطح مربعي مي باش��د که طول هرضلع آن 1 متر است. اجزاء 
 ، (dm )2 متر مربع در سیس��تم متریك، ش��امل دس��ي متر مربع 
mm) است که مقادیر  )2 cm) و میلي متر مربع  )2 سانتي متر مربع 

آنها به شرح زیر مي باشد:

4ـ1ـ4ـ تعريف حجم و واحد آن در سيستم متريك 
)SI(

ه��ر جس��مي، داراي طول، ع��رض و ارتفاع اس��ت که از 
حاصلضرب آنها، حجم آن جسم به دست مي آید. واحد حجم 
در سیس��تم SI، مترمکعب بوده و عبارت اس��ت از مکعبي که 
طول و عرض و ارتفاع آن 1 متر باشد؛ و اجزاء آن عبارتند از:

واحدهاي  و  متریک  سیستم  با  آشنایي  1ـ4ـ 
اندازه گیري طول، سطح و حجم

دقت و توانایي اندازه گی��ري قطعات در کارهاي تولیدي، 
شرط اول در ساخت و ساز مي باشد که هر چه این دقت بیشتر 
باش��د، کار س��اخته ش��ده محکم تر، اصولي تر و صرفه جویي 
هم بیش��تر مي ش��ود. کارهاي چوبي از قطعات مختلفي ساخته 
مي ش��ود که مطابق نقش��ه، داراي اندازه ها و فرم هاي مختلفي 
مي تواند باش��د. براي اندازه گی��ري و اندازه گذاري قطعات در 
صنای��ع چوب باید فنون مربوط به اندازه گیري و اندازه گذاري 
روي قطعات را آموخت، که براي این منظور، ابتدا باید سیستم 

متریك و واحدهاي اندازه گیري را فراگرفت.

1ـ1ـ4ـ تعريف مقدماتي سيستم متريك يا بين المللي 
)SI(

سیستم متریك (SI) ، سیستمي است که در بیشتر کشورهاي 
دنیا از جمله ایران مورد استفاده قرار مي گیرد. واحد اندازه گیري 
طول در این سیستم، متر (m) ؛ سطح، متر مربع )m2( ؛ و حجم، 
متر مکعب )m3( اس��ت. مبن��اي اندازه گیري متر،  
محیط کره ی زمین اس��ت که از خ��ط نصف النهار مي گذرد.

2ـ1ـ4ـ اجزا و اضعاف متر و تبديل آنها به يكديگر

اندازه گیري و اندازه گذاري در کارهاي چوبي، برحس��ب 
تقس��یمات واح��د متریك صورت مي گیرد و بیش��تر وس��ایل 
اندازه گیري نیز برحس��ب تقس��یمات متریك مدرج ش��ده اند. 

اجزاء متر با توجه به شکل 1�4 به شرح زیر مي باشد.

(dm) 10 دسي متر = (m) 1 متر

(cm) 10 سانتي متر = (dm) 1 دسي متر

(mm) 10 میلي متر = (cm) 1 سانتي متر

  ( )µ 1 میلي متر (mm) = 1000 میکرون )میکرو متر( 

از اضعاف متر، کیلومتر (km) است که برابر 1000 متر می باشد. 
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ج( مترهاي تاشو: این مترها، از قطعات کوچکي از جنس 
چوب، پالس��تیك و یا فلز سبك ساخته ش��ده، که به وسیله ی 
مفص��ل به همدیگر وصل، و قابل جمع ش��دن می باش��ند. این 
 mm متره��ا داراي طول هایی از 1 تا 2 متر هس��تند و برحس��ب
و cm مدرج ش��ده اند. خطاي این مترها در اثر باز و بسته شدن 
زیاد، افزایش مي یابد و ممکن اس��ت در هر 1000 میلي متر، 1 

میلي متر خطا داشته باشد )شکل 5�4(. 

شكل 5ـ4

 نکتـه: امروزه، ب��راي اندازه گیري، از متره��اي دیجیتالي 
)لیزري( استفاده می شود که نمونه اي از آن در شکل 6�4 نشان 
داده شده است. این دستگاه ها داراي دقت باالیي بوده و بیشتر 
در مصارف ساختماني، اندازه گیري طول و عرض اتاق، برای 
تعیین اندازه ی کابینت هاي آش��پزخانه و یا دکوراس��یون مورد 

استفاده قرار می گیرند.

شكل 6ـ4

رفت��ه و داراي ان��واع مختلف��ي از قبیل نواري فل��زي، چرمي 
)پالس��تیکي یا پارچه اي( و همچنین تاش��و مي باشد. این مترها 

معموالً برحسب cm ،mm و in مدرج شده اند.

الـف( مترهـاي نـواری فلـزي: متره��اي فل��زي، داراي 
طول هاي متفاوتي اس��ت که لبه ی نوار فلزي آنها، داراي یك 
قالب اس��ت تا به لبه ی کار گیر کند. ش��کل 3�4، نمونه اي از 

یك متر فلزي را نشان می دهد.

شكل3ـ4

ب( مترهـاي پالسـتیکي )چرمـي یـا پارچـه اي(: از این 
مترها، براي اندازه گیري هاي طویل و در داخل س��اختمان در 
س��اخت محصوالت چوبي به کار مي رود. این مترها، معموالً 
داراي طول ه��اي 10 ت��ا 30 مت��ر بوده و برحس��ب cm مدرج 

شده اند )شکل 4�4(. 

شكل 4ـ4
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ج( مترهاي تاشو: این مترها، از قطعات کوچکي از جنس 
چوب، پالس��تیك و یا فلز سبك ساخته ش��ده، که به وسیله ی 
مفص��ل به همدیگر وصل، و قابل جمع ش��دن می باش��ند. این 
 mm متره��ا داراي طول هایی از 1 تا 2 متر هس��تند و برحس��ب
و cm مدرج ش��ده اند. خطاي این مترها در اثر باز و بسته شدن 
زیاد، افزایش مي یابد و ممکن اس��ت در هر 1000 میلي متر، 1 

میلي متر خطا داشته باشد )شکل 5�4(. 

شكل 5ـ4

 نکتـه: امروزه، ب��راي اندازه گیري، از متره��اي دیجیتالي 
)لیزري( استفاده می شود که نمونه اي از آن در شکل 6�4 نشان 
داده شده است. این دستگاه ها داراي دقت باالیي بوده و بیشتر 
در مصارف ساختماني، اندازه گیري طول و عرض اتاق، برای 
تعیین اندازه ی کابینت هاي آش��پزخانه و یا دکوراس��یون مورد 

استفاده قرار می گیرند.

شكل 6ـ4

رفت��ه و داراي ان��واع مختلف��ي از قبیل نواري فل��زي، چرمي 
)پالس��تیکي یا پارچه اي( و همچنین تاش��و مي باشد. این مترها 

معموالً برحسب cm ،mm و in مدرج شده اند.

الـف( مترهـاي نـواری فلـزي: متره��اي فل��زي، داراي 
طول هاي متفاوتي اس��ت که لبه ی نوار فلزي آنها، داراي یك 
قالب اس��ت تا به لبه ی کار گیر کند. ش��کل 3�4، نمونه اي از 

یك متر فلزي را نشان می دهد.

شكل3ـ4

ب( مترهـاي پالسـتیکي )چرمـي یـا پارچـه اي(: از این 
مترها، براي اندازه گیري هاي طویل و در داخل س��اختمان در 
س��اخت محصوالت چوبي به کار مي رود. این مترها، معموالً 
داراي طول ه��اي 10 ت��ا 30 مت��ر بوده و برحس��ب cm مدرج 

شده اند )شکل 4�4(. 

شكل 4ـ4

ft) نش��ان داده مي شود. اضعاف و اجزاء  )3 عالمت اختصاري 
آن عبارت است از:

1728 اینچ مکعب = 1 فوت مکعب

 یارد مکعب = 1 فوت مکعب

و  اندازه گذاري  اندازه گیري،  ابزارهاي  3ـ4ـ 
خط کشي

براي عملیات س��اخت و تولید فرآورده هاي چوبي، قبل از 
ه��ر کاري بای��د کار موردنظر را طراحي، و نقش��ه ی فني آنرا 
رس��م نمود و هر قطع��ه را روي مواد اولیه ترس��یم کرد. براي 
این کار، باید انواع وس��ایل و ابزارها در زمینه ی اندازه گیري و 
اندازه گذاري و خط کش��ي را شناسایي و کار با آنها را تمرین 
ک��رد تا براس��اس کارهاي متف��اوت چوبي، هر وس��یله را در 
موقع مناس��ب انتخاب و کار با آنرا انج��ام داد. انواع ابزارهاي 
اندازه گیري و اندازه گذاري س��اده، شامل گونیا، متر، نقاله، بر 
راس��تي و درفش هستند و درباره ی ابزارهاي دقیق، مي توان به 
کولیس، ش��اقول و تراز اشاره نمود. تعدادی از این وسایل در 

شکل 2�4 نشان داده شده است.

شكل 2ـ4

1ـ3ـ4ـ متر

متر، وس��یله اي اس��ت که براي اندازه گیري قطعات به کار 

)IP( 2ـ4ـ آشنایي با سیستم اینچي

سیستم )IP2(، از قدیمي ترین سیستم هاي اندازه گیري است 
که بیشتر در کشورهاي آمریکایي و انگلیسي رایج می باشد.

)IP( 1ـ2ـ4ـ تعريف مقدماتي سيستم اينچي

این سیس��تم، در انگلس��تان و آمریکا رایج است که براي 
اندازه گیري طول، س��طح و حجم به کار مي رود. این سیستم، 
ب��ه دلیل پیچیدگي تبدیل اجزاي آن به واحدهاي دیگر، کمتر 
در کشورهاي دیگر رایج است. مقیاس طول در سیستم اینچي 

برابر با 2/54 سانتي متر است.

به  آنها  تبديل  و  يارد  اضعاف  و  اجزاء  2ـ2ـ4ـ 
يكديگر

یارد، واحد طول در سیس��تم )IP( ب��وده و مقدار آن برابر 
با 0/9144 متر اس��ت. تبدیل ی��ارد به واحدهاي دیگر طول در 

سیستم اینچي، به شرح زیر می باشد:

1 یارد = 3 فوت

1 فوت = 12 اینچ

3ـ2ـ4ـ واحد طول و سطح در سيستم اينچي

واحد طول در سیستم اینچي، فوت است و هر فوت، برابر 
اس��ت با 12 اینچ. واحد س��طح در سیس��تم اینچي، فوت مربع 
ft) مي باش��د و تبدیل واحدهاي س��طح به اجزاء و اضعاف  )2

آن، بدین صورت است:

144 اینچ مربع =  1 فوت مربع

1 یارد مربع 9 فوت مربع = 

4ـ2ـ4ـ واحد حجم در سيستم اينچي

واحد حج��م در سیس��تم اینچي، فوت مکعب اس��ت و با 
2. مخفف اينچ )I=Inch( و وزن )P=Pound( می  باشد.

فناوری فرآورده های چوبی تكنولوژی فرآورده های چوبی18

ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:
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و  اضعاف  مي شود.  داده  نشان   (ft )3 اختصاري  عالمت 
اجزاء آن عبارت است از:

1728 اينچ مكعب = 1 فوت مكعب

 يارد مكعب = 1 فوت مكعب

و  اندازه گذاري  اندازه گيري،  ابزارهاي  3ـ4ـ 
خط كشي

براي عملیات ســاخت و تولید فرآورده هاي چوبي، قبل از 
هــر کاري بايــد کار موردنظر را طراحي، و نقشــه ی فني آنرا 
رســم نمود و هر قطعــه را روي مواد اولیه ترســیم کرد. براي 
اين کار، بايد انواع وســايل و ابزارها در زمینه ی اندازه گیري و 
اندازه گذاري و خط کشــي را شناسايي و کار با آنها را تمرين 
کــرد تا براســاس کارهاي متفــاوت چوبي، هر وســیله را در 
موقع مناســب انتخاب و کار با آنرا انجــام داد. انواع ابزارهاي 
اندازه گیري و اندازه گذاري ســاده، شامل گونیا، متر، نقاله، بر 
راســتي و درفش هستند و درباره ی ابزارهاي دقیق، مي توان به 
کولیس، شــاقول و تراز اشاره نمود. تعدادی از اين وسايل در 

شكل 2ـ4 نشان داده شده است.

شكل 2ـ4

1ـ3ـ4ـ متر

متر، وسیله اي است که براي اندازه گیري قطعات به کار 

)IP1( 2ـ4ـ آشنايي با سيستم اينچي

سیستم )IP (، از قديمي ترين سیستم هاي اندازه گیري است 
که بیشتر در کشورهاي آمريكايي و انگلیسي رايج می باشد.

)IP( 1ـ2ـ4ـ تعريف مقدماتي سيستم اينچي

اين سیســتم، در انگلســتان و آمريكا رايج است که براي 
اندازه گیري طول، ســطح و حجم به کار مي رود. اين سیستم، 
بــه دلیل پیچیدگي تبديل اجزاي آن به واحدهاي ديگر، کمتر 
در کشورهاي ديگر رايج است. مقیاس طول در سیستم اينچي 

برابر با 2/54 سانتي متر است.

به  آنها  تبديل  و  يارد  اضعاف  و  اجزاء  2ـ2ـ4ـ 
يكديگر

يارد، واحد طول در سیســتم )IP( بــوده و مقدار آن برابر 
با 0/9144 متر اســت. تبديل يــارد به واحدهاي ديگر طول در 

سیستم اينچي، به شرح زير می باشد:

1 يارد = 3 فوت

1 فوت = 12 اينچ

3ـ2ـ4ـ واحد طول و سطح در سيستم اينچي

واحد طول در سیستم اينچي، فوت است و هر فوت، برابر 
اســت با 12 اينچ. واحد ســطح در سیســتم اينچي، فوت مربع 
ft) مي باشــد و تبديل واحدهاي ســطح به اجزاء و اضعاف  )2

آن، بدين صورت است:

144 اينچ مربع =  1 فوت مربع

1 يارد مربع 9 فوت مربع = 
4ـ2ـ4ـ واحد حجم در سيستم اينچي

با  و  است  مكعب  فوت  اينچي،  سیستم  در  حجم  واحد 
_________________________________

1. مخفف اینچ )I=Inch( و وزن )P=Pound( می باشد.
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ج( مترهاي تاشو: این مترها، از قطعات کوچکي از جنس 
چوب، پالس��تیك و یا فلز سبك ساخته ش��ده، که به وسیله ی 
مفص��ل به همدیگر وصل، و قابل جمع ش��دن می باش��ند. این 
 mm متره��ا داراي طول هایی از 1 تا 2 متر هس��تند و برحس��ب
و cm مدرج ش��ده اند. خطاي این مترها در اثر باز و بسته شدن 
زیاد، افزایش مي یابد و ممکن اس��ت در هر 1000 میلي متر، 1 

میلي متر خطا داشته باشد )شکل 5�4(. 

شكل 5ـ4

 نکتـه: امروزه، ب��راي اندازه گیري، از متره��اي دیجیتالي 
)لیزري( استفاده می شود که نمونه اي از آن در شکل 6�4 نشان 
داده شده است. این دستگاه ها داراي دقت باالیي بوده و بیشتر 
در مصارف ساختماني، اندازه گیري طول و عرض اتاق، برای 
تعیین اندازه ی کابینت هاي آش��پزخانه و یا دکوراس��یون مورد 

استفاده قرار می گیرند.

شكل 6ـ4

رفت��ه و داراي ان��واع مختلف��ي از قبیل نواري فل��زي، چرمي 
)پالس��تیکي یا پارچه اي( و همچنین تاش��و مي باشد. این مترها 

معموالً برحسب cm ،mm و in مدرج شده اند.

الـف( مترهـاي نـواری فلـزي: متره��اي فل��زي، داراي 
طول هاي متفاوتي اس��ت که لبه ی نوار فلزي آنها، داراي یك 
قالب اس��ت تا به لبه ی کار گیر کند. ش��کل 3�4، نمونه اي از 

یك متر فلزي را نشان می دهد.

شكل3ـ4

ب( مترهـاي پالسـتیکي )چرمـي یـا پارچـه اي(: از این 
مترها، براي اندازه گیري هاي طویل و در داخل س��اختمان در 
س��اخت محصوالت چوبي به کار مي رود. این مترها، معموالً 
داراي طول ه��اي 10 ت��ا 30 مت��ر بوده و برحس��ب cm مدرج 

شده اند )شکل 4�4(. 

شكل 4ـ4
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ج( مترهاي تاشو: این مترها، از قطعات کوچکي از جنس 
چوب، پالس��تیك و یا فلز سبك ساخته ش��ده، که به وسیله ی 
مفص��ل به همدیگر وصل، و قابل جمع ش��دن می باش��ند. این 
 mm متره��ا داراي طول هایی از 1 تا 2 متر هس��تند و برحس��ب
و cm مدرج ش��ده اند. خطاي این مترها در اثر باز و بسته شدن 
زیاد، افزایش مي یابد و ممکن اس��ت در هر 1000 میلي متر، 1 

میلي متر خطا داشته باشد )شکل 5�4(. 

شكل 5ـ4

 نکتـه: امروزه، ب��راي اندازه گیري، از متره��اي دیجیتالي 
)لیزري( استفاده می شود که نمونه اي از آن در شکل 6�4 نشان 
داده شده است. این دستگاه ها داراي دقت باالیي بوده و بیشتر 
در مصارف ساختماني، اندازه گیري طول و عرض اتاق، برای 
تعیین اندازه ی کابینت هاي آش��پزخانه و یا دکوراس��یون مورد 

استفاده قرار می گیرند.

شكل 6ـ4

رفت��ه و داراي ان��واع مختلف��ي از قبیل نواري فل��زي، چرمي 
)پالس��تیکي یا پارچه اي( و همچنین تاش��و مي باشد. این مترها 

معموالً برحسب cm ،mm و in مدرج شده اند.

الـف( مترهـاي نـواری فلـزي: متره��اي فل��زي، داراي 
طول هاي متفاوتي اس��ت که لبه ی نوار فلزي آنها، داراي یك 
قالب اس��ت تا به لبه ی کار گیر کند. ش��کل 3�4، نمونه اي از 

یك متر فلزي را نشان می دهد.

شكل3ـ4

ب( مترهـاي پالسـتیکي )چرمـي یـا پارچـه اي(: از این 
مترها، براي اندازه گیري هاي طویل و در داخل س��اختمان در 
س��اخت محصوالت چوبي به کار مي رود. این مترها، معموالً 
داراي طول ه��اي 10 ت��ا 30 مت��ر بوده و برحس��ب cm مدرج 

شده اند )شکل 4�4(. 

شكل 4ـ4

ft) نش��ان داده مي شود. اضعاف و اجزاء  )3 عالمت اختصاري 
آن عبارت است از:

1728 اینچ مکعب = 1 فوت مکعب

 یارد مکعب = 1 فوت مکعب

و  اندازه گذاري  اندازه گیري،  ابزارهاي  3ـ4ـ 
خط کشي

براي عملیات س��اخت و تولید فرآورده هاي چوبي، قبل از 
ه��ر کاري بای��د کار موردنظر را طراحي، و نقش��ه ی فني آنرا 
رس��م نمود و هر قطع��ه را روي مواد اولیه ترس��یم کرد. براي 
این کار، باید انواع وس��ایل و ابزارها در زمینه ی اندازه گیري و 
اندازه گذاري و خط کش��ي را شناسایي و کار با آنها را تمرین 
ک��رد تا براس��اس کارهاي متف��اوت چوبي، هر وس��یله را در 
موقع مناس��ب انتخاب و کار با آنرا انج��ام داد. انواع ابزارهاي 
اندازه گیري و اندازه گذاري س��اده، شامل گونیا، متر، نقاله، بر 
راس��تي و درفش هستند و درباره ی ابزارهاي دقیق، مي توان به 
کولیس، ش��اقول و تراز اشاره نمود. تعدادی از این وسایل در 

شکل 2�4 نشان داده شده است.

شكل 2ـ4

1ـ3ـ4ـ متر

متر، وس��یله اي اس��ت که براي اندازه گیري قطعات به کار 

)IP( 2ـ4ـ آشنایي با سیستم اینچي

سیستم )IP2(، از قدیمي ترین سیستم هاي اندازه گیري است 
که بیشتر در کشورهاي آمریکایي و انگلیسي رایج می باشد.

)IP( 1ـ2ـ4ـ تعريف مقدماتي سيستم اينچي

این سیس��تم، در انگلس��تان و آمریکا رایج است که براي 
اندازه گیري طول، س��طح و حجم به کار مي رود. این سیستم، 
ب��ه دلیل پیچیدگي تبدیل اجزاي آن به واحدهاي دیگر، کمتر 
در کشورهاي دیگر رایج است. مقیاس طول در سیستم اینچي 

برابر با 2/54 سانتي متر است.

به  آنها  تبديل  و  يارد  اضعاف  و  اجزاء  2ـ2ـ4ـ 
يكديگر

یارد، واحد طول در سیس��تم )IP( ب��وده و مقدار آن برابر 
با 0/9144 متر اس��ت. تبدیل ی��ارد به واحدهاي دیگر طول در 

سیستم اینچي، به شرح زیر می باشد:

1 یارد = 3 فوت

1 فوت = 12 اینچ

3ـ2ـ4ـ واحد طول و سطح در سيستم اينچي

واحد طول در سیستم اینچي، فوت است و هر فوت، برابر 
اس��ت با 12 اینچ. واحد س��طح در سیس��تم اینچي، فوت مربع 
ft) مي باش��د و تبدیل واحدهاي س��طح به اجزاء و اضعاف  )2

آن، بدین صورت است:

144 اینچ مربع =  1 فوت مربع

1 یارد مربع 9 فوت مربع = 

4ـ2ـ4ـ واحد حجم در سيستم اينچي

واحد حج��م در سیس��تم اینچي، فوت مکعب اس��ت و با 
2. مخفف اينچ )I=Inch( و وزن )P=Pound( می  باشد.
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ز( یك خط کش فلزي سالم انتخاب کنید و به کمك آن، 
ابعاد یك قطعه چوب را اندازه گیري کنید. براي این کار، باید 
لب��ه ی خط کش را ب��ا لبه هاي قطعه  کار کام��اًل مماس و ثابت 

نموده و آنگاه اندازه گیري نمایید )شکل 13�4(. 

شكل 13ـ4

ح( به کمك خط کش، طول قطعه چوب را به دو قس��مت 
مس��اوي تقسیم کرده و عرض آنرا به فواصل دلخواه )در طول 
چوب( تقسیم نمایید )شکل 14�4(؛ و سپس با یك مداد نوك 
تی��ز، عرض تقس��یم ش��ده را در جهت طول خط کش��ي کنید               

)شکل 15�4(. 

شكل14ـ4

شكل11ـ4

و( در کاره��اي صنایع چ��وب، یك ف��رد متخصص باید 
توانایي خط کش��ي روي چ��وب را بدون نی��از به خط کش و 
البته به کمك مداد تنها داش��ته باشد؛ شما نیز یك قطعه چوب 
انتخاب نموده، یك مداد نوك تیز در دس��ت راس��ت بگیرید 
و ن��وك مداد را روي چ��وب، به فاصله ی دلخ��واه قرار داده 
)طوري که انگش��ت ش��ما به چوب چس��بیده باش��د( و خطي 
درجهت طول تخته بکش��ید؛ این کار را براي فواصل مختلف 

تکرار کنید )شکل 12�4(. 

شكل12 ـ4
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ز( یك خط کش فلزي سالم انتخاب کنید و به کمك آن، 
ابعاد یك قطعه چوب را اندازه گیري کنید. براي این کار، باید 
لب��ه ی خط کش را ب��ا لبه هاي قطعه  کار کام��اًل مماس و ثابت 

نموده و آنگاه اندازه گیري نمایید )شکل 13�4(. 

شكل 13ـ4

ح( به کمك خط کش، طول قطعه چوب را به دو قس��مت 
مس��اوي تقسیم کرده و عرض آنرا به فواصل دلخواه )در طول 
چوب( تقسیم نمایید )شکل 14�4(؛ و سپس با یك مداد نوك 
تی��ز، عرض تقس��یم ش��ده را در جهت طول خط کش��ي کنید               

)شکل 15�4(. 

شكل14ـ4

شكل11ـ4

و( در کاره��اي صنایع چ��وب، یك ف��رد متخصص باید 
توانایي خط کش��ي روي چ��وب را بدون نی��از به خط کش و 
البته به کمك مداد تنها داش��ته باشد؛ شما نیز یك قطعه چوب 
انتخاب نموده، یك مداد نوك تیز در دس��ت راس��ت بگیرید 
و ن��وك مداد را روي چ��وب، به فاصله ی دلخ��واه قرار داده 
)طوري که انگش��ت ش��ما به چوب چس��بیده باش��د( و خطي 
درجهت طول تخته بکش��ید؛ این کار را براي فواصل مختلف 

تکرار کنید )شکل 12�4(. 

شكل12 ـ4

ج( قالب متر را به لب��ه ی عرضی چوب تکیه داده، عرض 
چوب را به فواصل 30 میلي متری اندازه گیری و عالمت گذاري 

نمایید )شکل 9�4(.

شكل 9ـ4

د( از مت��ر نواري، مي توان ب��راي گونیایي کردن قاب هاي 
چوبي اس��تفاده نم��ود. در این مورد، قطره��اي یك قاب باید 
هم ان��دازه باش��ند؛ بنابراین ی��ك قاب چوبي انتخ��اب کنید و 

قطرهاي آنرا با متر اندازه گیري و کنترل کنید )شکل 10�4(.

شكل 10ـ4

ه�( ابعاد قاب شکل 10�4 را به کمك متر تاشو اندازه گیري 
نموده، و با روش متر فلزي مقایسه کنید. 

 توجه: براي دقت عمل بهتر در اس��تفاده از متر تاشو، یك 
قطعه چوب گونیایي را به کنار قاب بچسبانید و سر متر تاشو را 

به آن تکیه داده و اندازه گیري نمایید )شکل 11�4(. 

2ـ3ـ4ـ خط كش

از این وس��یله، براي خط کش��ي و اندازه گیري و یا بررسي 
صافي س��طح قطعات اس��تفاده مي ش��ود که فل��زي، چوبي یا 
پالستیکي مي باشند. خط کش ها داراي طول و عرض متفاوتی 
بوده و معموالً برحسب mm  و cm یا in و یا هر سه آنها مدرج 
می ش��وند. در صنایع چوب به خط کش، بر راستي یا ستّاره هم 

مي گویند       )شکل 7�4(. 

شكل7ـ4

دستورالعمل استفاده از متر و خط کش

ب��رای این منظور، پس از تهیه ی وس��ایلی مانند متر فلزي، 
متر تاش��و، خط کش و چند قطعه چوب گونیایي، به روش زیر 

عمل کنید:

الف( یك متر فلزي س��الم انتخ��اب کنید. لبه ی قالب متر 
را ب��ه لبه ی قطعه چوب به گونه اي گیر دهید تا نوار متر با لبه ی 
قطعه کار، زاویه ی 90 درجه بسازد. طول و عرض و ضخامت 
قطعه چوب را برحس��ب میلي متر دقیق��اً اندازه گیري کنید و به 

صورت زیر بنویسید.

ضخامت × عرض× طول

ب( ب��ه کمك متر، از لب��ه ی طولي چوب، ب��ه فاصله 20 
سانتي متر جدا و عالمت گذاري نمایند )شکل 8�4(. 

شكل 8ـ4

7071 واحد کار چهارم: توانايي اندازه گيري، اندازه گذاري و خط کشي روي چوبتكنولوژی فرآورده های چوبی

ز( یك خط کش فلزي سالم انتخاب کنید و به کمك آن، 
ابعاد یك قطعه چوب را اندازه گیري کنید. براي این کار، باید 
لب��ه ی خط کش را ب��ا لبه هاي قطعه  کار کام��اًل مماس و ثابت 

نموده و آنگاه اندازه گیري نمایید )شکل 13�4(. 

شكل 13ـ4

ح( به کمك خط کش، طول قطعه چوب را به دو قس��مت 
مس��اوي تقسیم کرده و عرض آنرا به فواصل دلخواه )در طول 
چوب( تقسیم نمایید )شکل 14�4(؛ و سپس با یك مداد نوك 
تی��ز، عرض تقس��یم ش��ده را در جهت طول خط کش��ي کنید               

)شکل 15�4(. 

شكل14ـ4

شكل11ـ4

و( در کاره��اي صنایع چ��وب، یك ف��رد متخصص باید 
توانایي خط کش��ي روي چ��وب را بدون نی��از به خط کش و 
البته به کمك مداد تنها داش��ته باشد؛ شما نیز یك قطعه چوب 
انتخاب نموده، یك مداد نوك تیز در دس��ت راس��ت بگیرید 
و ن��وك مداد را روي چ��وب، به فاصله ی دلخ��واه قرار داده 
)طوري که انگش��ت ش��ما به چوب چس��بیده باش��د( و خطي 
درجهت طول تخته بکش��ید؛ این کار را براي فواصل مختلف 

تکرار کنید )شکل 12�4(. 

شكل12 ـ4

ج( قالب متر را به لب��ه ی عرضی چوب تکیه داده، عرض 
چوب را به فواصل 30 میلي متری اندازه گیری و عالمت گذاري 

نمایید )شکل 9�4(.

شكل 9ـ4

د( از مت��ر نواري، مي توان ب��راي گونیایي کردن قاب هاي 
چوبي اس��تفاده نم��ود. در این مورد، قطره��اي یك قاب باید 
هم ان��دازه باش��ند؛ بنابراین ی��ك قاب چوبي انتخ��اب کنید و 

قطرهاي آنرا با متر اندازه گیري و کنترل کنید )شکل 10�4(.

شكل 10ـ4

ه�( ابعاد قاب شکل 10�4 را به کمك متر تاشو اندازه گیري 
نموده، و با روش متر فلزي مقایسه کنید. 

 توجه: براي دقت عمل بهتر در اس��تفاده از متر تاشو، یك 
قطعه چوب گونیایي را به کنار قاب بچسبانید و سر متر تاشو را 

به آن تکیه داده و اندازه گیري نمایید )شکل 11�4(. 

2ـ3ـ4ـ خط كش

از این وس��یله، براي خط کش��ي و اندازه گیري و یا بررسي 
صافي س��طح قطعات اس��تفاده مي ش��ود که فل��زي، چوبي یا 
پالستیکي مي باشند. خط کش ها داراي طول و عرض متفاوتی 
بوده و معموالً برحسب mm  و cm یا in و یا هر سه آنها مدرج 
می ش��وند. در صنایع چوب به خط کش، بر راستي یا ستّاره هم 

مي گویند       )شکل 7�4(. 

شكل7ـ4

دستورالعمل استفاده از متر و خط کش

ب��رای این منظور، پس از تهیه ی وس��ایلی مانند متر فلزي، 
متر تاش��و، خط کش و چند قطعه چوب گونیایي، به روش زیر 

عمل کنید:

الف( یك متر فلزي س��الم انتخ��اب کنید. لبه ی قالب متر 
را ب��ه لبه ی قطعه چوب به گونه اي گیر دهید تا نوار متر با لبه ی 
قطعه کار، زاویه ی 90 درجه بسازد. طول و عرض و ضخامت 
قطعه چوب را برحس��ب میلي متر دقیق��اً اندازه گیري کنید و به 

صورت زیر بنویسید.

ضخامت × عرض× طول

ب( ب��ه کمك متر، از لب��ه ی طولي چوب، ب��ه فاصله 20 
سانتي متر جدا و عالمت گذاري نمایند )شکل 8�4(. 

شكل 8ـ4
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ج( قالب متر را به لب��ه ی عرضی چوب تکیه داده، عرض 
چوب را به فواصل 30 میلي متری اندازه گیری و عالمت گذاري 

نمایید )شکل 9�4(.

شكل 9ـ4

د( از مت��ر نواري، مي توان ب��راي گونیایي کردن قاب هاي 
چوبي اس��تفاده نم��ود. در این مورد، قطره��اي یك قاب باید 
هم ان��دازه باش��ند؛ بنابراین ی��ك قاب چوبي انتخ��اب کنید و 

قطرهاي آنرا با متر اندازه گیري و کنترل کنید )شکل 10�4(.

شكل 10ـ4

ه�( ابعاد قاب شکل 10�4 را به کمك متر تاشو اندازه گیري 
نموده، و با روش متر فلزي مقایسه کنید. 

 توجه: براي دقت عمل بهتر در اس��تفاده از متر تاشو، یك 
قطعه چوب گونیایي را به کنار قاب بچسبانید و سر متر تاشو را 

به آن تکیه داده و اندازه گیري نمایید )شکل 11�4(. 

2ـ3ـ4ـ خط كش

از این وس��یله، براي خط کش��ي و اندازه گیري و یا بررسي 
صافي س��طح قطعات اس��تفاده مي ش��ود که فل��زي، چوبي یا 
پالستیکي مي باشند. خط کش ها داراي طول و عرض متفاوتی 
بوده و معموالً برحسب mm  و cm یا in و یا هر سه آنها مدرج 
می ش��وند. در صنایع چوب به خط کش، بر راستي یا ستّاره هم 

مي گویند       )شکل 7�4(. 

شكل7ـ4

دستورالعمل استفاده از متر و خط کش

ب��رای این منظور، پس از تهیه ی وس��ایلی مانند متر فلزي، 
متر تاش��و، خط کش و چند قطعه چوب گونیایي، به روش زیر 

عمل کنید:

الف( یك متر فلزي س��الم انتخ��اب کنید. لبه ی قالب متر 
را ب��ه لبه ی قطعه چوب به گونه اي گیر دهید تا نوار متر با لبه ی 
قطعه کار، زاویه ی 90 درجه بسازد. طول و عرض و ضخامت 
قطعه چوب را برحس��ب میلي متر دقیق��اً اندازه گیري کنید و به 

صورت زیر بنویسید.

ضخامت × عرض× طول

ب( ب��ه کمك متر، از لب��ه ی طولي چوب، ب��ه فاصله 20 
سانتي متر جدا و عالمت گذاري نمایند )شکل 8�4(. 

شكل 8ـ4

فناوری فرآورده های چوبی تكنولوژی فرآورده های چوبی18

ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:
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ز( یك خط کش فلزي سالم انتخاب کنید و به کمك آن، 
ابعاد یك قطعه چوب را اندازه گیري کنید. براي این کار، باید 
لب��ه ی خط کش را ب��ا لبه هاي قطعه  کار کام��اًل مماس و ثابت 

نموده و آنگاه اندازه گیري نمایید )شکل 13�4(. 

شكل 13ـ4

ح( به کمك خط کش، طول قطعه چوب را به دو قس��مت 
مس��اوي تقسیم کرده و عرض آنرا به فواصل دلخواه )در طول 
چوب( تقسیم نمایید )شکل 14�4(؛ و سپس با یك مداد نوك 
تی��ز، عرض تقس��یم ش��ده را در جهت طول خط کش��ي کنید               

)شکل 15�4(. 

شكل14ـ4

شكل11ـ4

و( در کاره��اي صنایع چ��وب، یك ف��رد متخصص باید 
توانایي خط کش��ي روي چ��وب را بدون نی��از به خط کش و 
البته به کمك مداد تنها داش��ته باشد؛ شما نیز یك قطعه چوب 
انتخاب نموده، یك مداد نوك تیز در دس��ت راس��ت بگیرید 
و ن��وك مداد را روي چ��وب، به فاصله ی دلخ��واه قرار داده 
)طوري که انگش��ت ش��ما به چوب چس��بیده باش��د( و خطي 
درجهت طول تخته بکش��ید؛ این کار را براي فواصل مختلف 

تکرار کنید )شکل 12�4(. 

شكل12 ـ4
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ز( یك خط کش فلزي سالم انتخاب کنید و به کمك آن، 
ابعاد یك قطعه چوب را اندازه گیري کنید. براي این کار، باید 
لب��ه ی خط کش را ب��ا لبه هاي قطعه  کار کام��اًل مماس و ثابت 

نموده و آنگاه اندازه گیري نمایید )شکل 13�4(. 

شكل 13ـ4

ح( به کمك خط کش، طول قطعه چوب را به دو قس��مت 
مس��اوي تقسیم کرده و عرض آنرا به فواصل دلخواه )در طول 
چوب( تقسیم نمایید )شکل 14�4(؛ و سپس با یك مداد نوك 
تی��ز، عرض تقس��یم ش��ده را در جهت طول خط کش��ي کنید               

)شکل 15�4(. 

شكل14ـ4

شكل11ـ4

و( در کاره��اي صنایع چ��وب، یك ف��رد متخصص باید 
توانایي خط کش��ي روي چ��وب را بدون نی��از به خط کش و 
البته به کمك مداد تنها داش��ته باشد؛ شما نیز یك قطعه چوب 
انتخاب نموده، یك مداد نوك تیز در دس��ت راس��ت بگیرید 
و ن��وك مداد را روي چ��وب، به فاصله ی دلخ��واه قرار داده 
)طوري که انگش��ت ش��ما به چوب چس��بیده باش��د( و خطي 
درجهت طول تخته بکش��ید؛ این کار را براي فواصل مختلف 

تکرار کنید )شکل 12�4(. 

شكل12 ـ4

ج( قالب متر را به لب��ه ی عرضی چوب تکیه داده، عرض 
چوب را به فواصل 30 میلي متری اندازه گیری و عالمت گذاري 

نمایید )شکل 9�4(.

شكل 9ـ4

د( از مت��ر نواري، مي توان ب��راي گونیایي کردن قاب هاي 
چوبي اس��تفاده نم��ود. در این مورد، قطره��اي یك قاب باید 
هم ان��دازه باش��ند؛ بنابراین ی��ك قاب چوبي انتخ��اب کنید و 

قطرهاي آنرا با متر اندازه گیري و کنترل کنید )شکل 10�4(.

شكل 10ـ4

ه�( ابعاد قاب شکل 10�4 را به کمك متر تاشو اندازه گیري 
نموده، و با روش متر فلزي مقایسه کنید. 

 توجه: براي دقت عمل بهتر در اس��تفاده از متر تاشو، یك 
قطعه چوب گونیایي را به کنار قاب بچسبانید و سر متر تاشو را 

به آن تکیه داده و اندازه گیري نمایید )شکل 11�4(. 

2ـ3ـ4ـ خط كش

از این وس��یله، براي خط کش��ي و اندازه گیري و یا بررسي 
صافي س��طح قطعات اس��تفاده مي ش��ود که فل��زي، چوبي یا 
پالستیکي مي باشند. خط کش ها داراي طول و عرض متفاوتی 
بوده و معموالً برحسب mm  و cm یا in و یا هر سه آنها مدرج 
می ش��وند. در صنایع چوب به خط کش، بر راستي یا ستّاره هم 

مي گویند       )شکل 7�4(. 

شكل7ـ4

دستورالعمل استفاده از متر و خط کش

ب��رای این منظور، پس از تهیه ی وس��ایلی مانند متر فلزي، 
متر تاش��و، خط کش و چند قطعه چوب گونیایي، به روش زیر 

عمل کنید:

الف( یك متر فلزي س��الم انتخ��اب کنید. لبه ی قالب متر 
را ب��ه لبه ی قطعه چوب به گونه اي گیر دهید تا نوار متر با لبه ی 
قطعه کار، زاویه ی 90 درجه بسازد. طول و عرض و ضخامت 
قطعه چوب را برحس��ب میلي متر دقیق��اً اندازه گیري کنید و به 

صورت زیر بنویسید.

ضخامت × عرض× طول

ب( ب��ه کمك متر، از لب��ه ی طولي چوب، ب��ه فاصله 20 
سانتي متر جدا و عالمت گذاري نمایند )شکل 8�4(. 

شكل 8ـ4

7071 واحد کار چهارم: توانايي اندازه گيري، اندازه گذاري و خط کشي روي چوبتكنولوژی فرآورده های چوبی

ز( یك خط کش فلزي سالم انتخاب کنید و به کمك آن، 
ابعاد یك قطعه چوب را اندازه گیري کنید. براي این کار، باید 
لب��ه ی خط کش را ب��ا لبه هاي قطعه  کار کام��اًل مماس و ثابت 

نموده و آنگاه اندازه گیري نمایید )شکل 13�4(. 

شكل 13ـ4

ح( به کمك خط کش، طول قطعه چوب را به دو قس��مت 
مس��اوي تقسیم کرده و عرض آنرا به فواصل دلخواه )در طول 
چوب( تقسیم نمایید )شکل 14�4(؛ و سپس با یك مداد نوك 
تی��ز، عرض تقس��یم ش��ده را در جهت طول خط کش��ي کنید               

)شکل 15�4(. 

شكل14ـ4

شكل11ـ4

و( در کاره��اي صنایع چ��وب، یك ف��رد متخصص باید 
توانایي خط کش��ي روي چ��وب را بدون نی��از به خط کش و 
البته به کمك مداد تنها داش��ته باشد؛ شما نیز یك قطعه چوب 
انتخاب نموده، یك مداد نوك تیز در دس��ت راس��ت بگیرید 
و ن��وك مداد را روي چ��وب، به فاصله ی دلخ��واه قرار داده 
)طوري که انگش��ت ش��ما به چوب چس��بیده باش��د( و خطي 
درجهت طول تخته بکش��ید؛ این کار را براي فواصل مختلف 

تکرار کنید )شکل 12�4(. 

شكل12 ـ4

ج( قالب متر را به لب��ه ی عرضی چوب تکیه داده، عرض 
چوب را به فواصل 30 میلي متری اندازه گیری و عالمت گذاري 

نمایید )شکل 9�4(.

شكل 9ـ4

د( از مت��ر نواري، مي توان ب��راي گونیایي کردن قاب هاي 
چوبي اس��تفاده نم��ود. در این مورد، قطره��اي یك قاب باید 
هم ان��دازه باش��ند؛ بنابراین ی��ك قاب چوبي انتخ��اب کنید و 

قطرهاي آنرا با متر اندازه گیري و کنترل کنید )شکل 10�4(.

شكل 10ـ4

ه�( ابعاد قاب شکل 10�4 را به کمك متر تاشو اندازه گیري 
نموده، و با روش متر فلزي مقایسه کنید. 

 توجه: براي دقت عمل بهتر در اس��تفاده از متر تاشو، یك 
قطعه چوب گونیایي را به کنار قاب بچسبانید و سر متر تاشو را 

به آن تکیه داده و اندازه گیري نمایید )شکل 11�4(. 

2ـ3ـ4ـ خط كش

از این وس��یله، براي خط کش��ي و اندازه گیري و یا بررسي 
صافي س��طح قطعات اس��تفاده مي ش��ود که فل��زي، چوبي یا 
پالستیکي مي باشند. خط کش ها داراي طول و عرض متفاوتی 
بوده و معموالً برحسب mm  و cm یا in و یا هر سه آنها مدرج 
می ش��وند. در صنایع چوب به خط کش، بر راستي یا ستّاره هم 

مي گویند       )شکل 7�4(. 

شكل7ـ4

دستورالعمل استفاده از متر و خط کش

ب��رای این منظور، پس از تهیه ی وس��ایلی مانند متر فلزي، 
متر تاش��و، خط کش و چند قطعه چوب گونیایي، به روش زیر 

عمل کنید:

الف( یك متر فلزي س��الم انتخ��اب کنید. لبه ی قالب متر 
را ب��ه لبه ی قطعه چوب به گونه اي گیر دهید تا نوار متر با لبه ی 
قطعه کار، زاویه ی 90 درجه بسازد. طول و عرض و ضخامت 
قطعه چوب را برحس��ب میلي متر دقیق��اً اندازه گیري کنید و به 

صورت زیر بنویسید.

ضخامت × عرض× طول

ب( ب��ه کمك متر، از لب��ه ی طولي چوب، ب��ه فاصله 20 
سانتي متر جدا و عالمت گذاري نمایند )شکل 8�4(. 

شكل 8ـ4
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ب( گونیاهاي ساده، معموالً در قسمت باالیي خود، دارای 
یك لبه ی 45 درجه می باش��د که با آن مي توان خطوط فارسي 
را ترسیم نمود. زاویه ی 45 درجه ی گونیا را مطابق شکل، به نر 
)ضخامت( چوب بچسبانید و یك خط 45 درجه ترسیم نمایید 

)شکل 22�4(. 

شكل22ـ4

ج( براي کنترل گونیایي بودن س��طح چوب، بازوي گونیا 
را به نر چوب بچس��بانید و مطابق ش��کل 23�4، گونیایي بودن 

سطح چوب را بررسي نمایید.

شكل23ـ4

4ـ3ـ4ـ نقاله

 از این وس��یله، ب��راي اندازه گی��ري و اندازه گذاري زاویه 
استفاده مي شود؛ که به شکل نیم دایره بوده و محیط آن به 180 

قسمت مساوي تقسیم شده است. 

شكل 19ـ4

د(  گونیـاي مرکـب: این گونی��ا، از چند قطع��ه ی فلزي 
متحرك س��اخته ش��ده که براي خط کش��ي، کنت��رل زوایاي 
مختلف و حتي مرکزیابی قطعات دایره ای و مشابه آن استفاده 
مي ش��ود. در بیشتر این گونیاها، یك تراز شیشه اي وجود دارد 
که براي تراز کردن س��طوح افقي به کار مي رود. همچنین در 
بعضی از آنها سوزن خط کشی نیز وجود دارد )شکل 20�4(. 

شكل 20ـ4
دستورالعمل استفاده از گونیا

با به کارگیری ی��ك گونیاي 90 درجه و یك قطعه چوب 
گونیایي شده، مراحل عملیاتی زیر را انجام دهید:

الف( یك قطعه چوب رندیده شده )گونیایي( انتخاب کنید، 
بازوي گونیا را به لبه ی طولي آن تکیه داده و با مداد، یك خط 90 
درجه نسبت به نرکار )لبه ی طولي چوب( بکشید )شکل 21�4(. 

شكل21ـ4
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ب( گونیاهاي ساده، معموالً در قسمت باالیي خود، دارای 
یك لبه ی 45 درجه می باش��د که با آن مي توان خطوط فارسي 
را ترسیم نمود. زاویه ی 45 درجه ی گونیا را مطابق شکل، به نر 
)ضخامت( چوب بچسبانید و یك خط 45 درجه ترسیم نمایید 

)شکل 22�4(. 

شكل22ـ4

ج( براي کنترل گونیایي بودن س��طح چوب، بازوي گونیا 
را به نر چوب بچس��بانید و مطابق ش��کل 23�4، گونیایي بودن 

سطح چوب را بررسي نمایید.

شكل23ـ4

4ـ3ـ4ـ نقاله

 از این وس��یله، ب��راي اندازه گی��ري و اندازه گذاري زاویه 
استفاده مي شود؛ که به شکل نیم دایره بوده و محیط آن به 180 

قسمت مساوي تقسیم شده است. 

شكل 19ـ4

د(  گونیـاي مرکـب: این گونی��ا، از چند قطع��ه ی فلزي 
متحرك س��اخته ش��ده که براي خط کش��ي، کنت��رل زوایاي 
مختلف و حتي مرکزیابی قطعات دایره ای و مشابه آن استفاده 
مي ش��ود. در بیشتر این گونیاها، یك تراز شیشه اي وجود دارد 
که براي تراز کردن س��طوح افقي به کار مي رود. همچنین در 
بعضی از آنها سوزن خط کشی نیز وجود دارد )شکل 20�4(. 

شكل 20ـ4
دستورالعمل استفاده از گونیا

با به کارگیری ی��ك گونیاي 90 درجه و یك قطعه چوب 
گونیایي شده، مراحل عملیاتی زیر را انجام دهید:

الف( یك قطعه چوب رندیده شده )گونیایي( انتخاب کنید، 
بازوي گونیا را به لبه ی طولي آن تکیه داده و با مداد، یك خط 90 
درجه نسبت به نرکار )لبه ی طولي چوب( بکشید )شکل 21�4(. 

شكل21ـ4

محکم ش��ده اند. گونیاها از لحاظ کارب��رد داراي انواع مختلفي 
بدین شرح مي باشند:

الف( گونیاي سـاده یا 90 درجـه: معمول ترین نوع گونیا 
اس��ت، ک��ه زاویه ی بی��ن ب��ازو و زبانه ی آن90 درجه اس��ت                          

)شکل 17�4(.

شكل17ـ4

ب( گونیاي متحرك یا تاشو: زبانه ی این گونیا در بازوي 
خ��ود متحرك بوده و پس از تنظی��م زاویه ی دلخواه، می توان 
آنرا به کمك پیچ مخصوصی که روی آن است، محکم نمود               

)شکل 18�4(.

شكل18ـ4

ج( گونیـاي فارسـي )45 درجـه(: در این گونیا، زاویه ی 
بین بازو و زبانه 45 درجه است؛ و به همین دلیل، به آن گونیاي 

فارسي گفته مي شود )شکل 19�4(. 

شكل15ـ4

ط( همانطورکه گفته شد، از خط کش )بر راستي( مي توان 
براي کنترل صافي سطح تخته نیز استفاده کرد؛ شما نیز کنترل 
صافي سطح یك صفحه ی بزرگ را انجام داده و نقاط گود یا 

برآمده ی آنرا مشخص کنید )شکل 16�4(.

شكل16ـ4

3ـ3ـ4ـ گونيا

از گونی��ا ب��راي خط کش��ي، اندازه گ��ذاري و اندازه گیري 
قطع��ات مختلف چوب��ي و همچنین براي کنترل صافي س��طح 
و کش��یدن خطوط زاویه دار استفاده مي ش��ود. گونیاها از لحاظ 
جنس در انواع چوبی و فلزی ساخته شده، و داراي یك بازوي 
ضخیم هس��تند که خط کش آن، مانند ی��ك زبانه در داخل آن 
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ب( گونیاهاي ساده، معموالً در قسمت باالیي خود، دارای 
یك لبه ی 45 درجه می باش��د که با آن مي توان خطوط فارسي 
را ترسیم نمود. زاویه ی 45 درجه ی گونیا را مطابق شکل، به نر 
)ضخامت( چوب بچسبانید و یك خط 45 درجه ترسیم نمایید 

)شکل 22�4(. 

شكل22ـ4

ج( براي کنترل گونیایي بودن س��طح چوب، بازوي گونیا 
را به نر چوب بچس��بانید و مطابق ش��کل 23�4، گونیایي بودن 

سطح چوب را بررسي نمایید.

شكل23ـ4

4ـ3ـ4ـ نقاله

 از این وس��یله، ب��راي اندازه گی��ري و اندازه گذاري زاویه 
استفاده مي شود؛ که به شکل نیم دایره بوده و محیط آن به 180 

قسمت مساوي تقسیم شده است. 

شكل 19ـ4

د(  گونیـاي مرکـب: این گونی��ا، از چند قطع��ه ی فلزي 
متحرك س��اخته ش��ده که براي خط کش��ي، کنت��رل زوایاي 
مختلف و حتي مرکزیابی قطعات دایره ای و مشابه آن استفاده 
مي ش��ود. در بیشتر این گونیاها، یك تراز شیشه اي وجود دارد 
که براي تراز کردن س��طوح افقي به کار مي رود. همچنین در 
بعضی از آنها سوزن خط کشی نیز وجود دارد )شکل 20�4(. 

شكل 20ـ4
دستورالعمل استفاده از گونیا

با به کارگیری ی��ك گونیاي 90 درجه و یك قطعه چوب 
گونیایي شده، مراحل عملیاتی زیر را انجام دهید:

الف( یك قطعه چوب رندیده شده )گونیایي( انتخاب کنید، 
بازوي گونیا را به لبه ی طولي آن تکیه داده و با مداد، یك خط 90 
درجه نسبت به نرکار )لبه ی طولي چوب( بکشید )شکل 21�4(. 

شكل21ـ4

محکم ش��ده اند. گونیاها از لحاظ کارب��رد داراي انواع مختلفي 
بدین شرح مي باشند:

الف( گونیاي سـاده یا 90 درجـه: معمول ترین نوع گونیا 
اس��ت، ک��ه زاویه ی بی��ن ب��ازو و زبانه ی آن90 درجه اس��ت                          

)شکل 17�4(.

شكل17ـ4

ب( گونیاي متحرك یا تاشو: زبانه ی این گونیا در بازوي 
خ��ود متحرك بوده و پس از تنظی��م زاویه ی دلخواه، می توان 
آنرا به کمك پیچ مخصوصی که روی آن است، محکم نمود               

)شکل 18�4(.

شكل18ـ4

ج( گونیـاي فارسـي )45 درجـه(: در این گونیا، زاویه ی 
بین بازو و زبانه 45 درجه است؛ و به همین دلیل، به آن گونیاي 

فارسي گفته مي شود )شکل 19�4(. 

شكل15ـ4

ط( همانطورکه گفته شد، از خط کش )بر راستي( مي توان 
براي کنترل صافي سطح تخته نیز استفاده کرد؛ شما نیز کنترل 
صافي سطح یك صفحه ی بزرگ را انجام داده و نقاط گود یا 

برآمده ی آنرا مشخص کنید )شکل 16�4(.

شكل16ـ4

3ـ3ـ4ـ گونيا

از گونی��ا ب��راي خط کش��ي، اندازه گ��ذاري و اندازه گیري 
قطع��ات مختلف چوب��ي و همچنین براي کنترل صافي س��طح 
و کش��یدن خطوط زاویه دار استفاده مي ش��ود. گونیاها از لحاظ 
جنس در انواع چوبی و فلزی ساخته شده، و داراي یك بازوي 
ضخیم هس��تند که خط کش آن، مانند ی��ك زبانه در داخل آن 
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محکم ش��ده اند. گونیاها از لحاظ کارب��رد داراي انواع مختلفي 
بدین شرح مي باشند:

الف( گونیاي سـاده یا 90 درجـه: معمول ترین نوع گونیا 
اس��ت، ک��ه زاویه ی بی��ن ب��ازو و زبانه ی آن90 درجه اس��ت                          

)شکل 17�4(.

شكل17ـ4

ب( گونیاي متحرك یا تاشو: زبانه ی این گونیا در بازوي 
خ��ود متحرك بوده و پس از تنظی��م زاویه ی دلخواه، می توان 
آنرا به کمك پیچ مخصوصی که روی آن است، محکم نمود               

)شکل 18�4(.

شكل18ـ4

ج( گونیـاي فارسـي )45 درجـه(: در این گونیا، زاویه ی 
بین بازو و زبانه 45 درجه است؛ و به همین دلیل، به آن گونیاي 

فارسي گفته مي شود )شکل 19�4(. 

شكل15ـ4

ط( همانطورکه گفته شد، از خط کش )بر راستي( مي توان 
براي کنترل صافي سطح تخته نیز استفاده کرد؛ شما نیز کنترل 
صافي سطح یك صفحه ی بزرگ را انجام داده و نقاط گود یا 

برآمده ی آنرا مشخص کنید )شکل 16�4(.

شكل16ـ4

3ـ3ـ4ـ گونيا

از گونی��ا ب��راي خط کش��ي، اندازه گ��ذاري و اندازه گیري 
قطع��ات مختلف چوب��ي و همچنین براي کنترل صافي س��طح 
و کش��یدن خطوط زاویه دار استفاده مي ش��ود. گونیاها از لحاظ 
جنس در انواع چوبی و فلزی ساخته شده، و داراي یك بازوي 
ضخیم هس��تند که خط کش آن، مانند ی��ك زبانه در داخل آن 
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ب( گونیاهاي ساده، معموالً در قسمت باالیي خود، دارای 
یك لبه ی 45 درجه می باش��د که با آن مي توان خطوط فارسي 
را ترسیم نمود. زاویه ی 45 درجه ی گونیا را مطابق شکل، به نر 
)ضخامت( چوب بچسبانید و یك خط 45 درجه ترسیم نمایید 

)شکل 22�4(. 

شكل22ـ4

ج( براي کنترل گونیایي بودن س��طح چوب، بازوي گونیا 
را به نر چوب بچس��بانید و مطابق ش��کل 23�4، گونیایي بودن 

سطح چوب را بررسي نمایید.

شكل23ـ4

4ـ3ـ4ـ نقاله

 از این وس��یله، ب��راي اندازه گی��ري و اندازه گذاري زاویه 
استفاده مي شود؛ که به شکل نیم دایره بوده و محیط آن به 180 

قسمت مساوي تقسیم شده است. 

شكل 19ـ4

د(  گونیـاي مرکـب: این گونی��ا، از چند قطع��ه ی فلزي 
متحرك س��اخته ش��ده که براي خط کش��ي، کنت��رل زوایاي 
مختلف و حتي مرکزیابی قطعات دایره ای و مشابه آن استفاده 
مي ش��ود. در بیشتر این گونیاها، یك تراز شیشه اي وجود دارد 
که براي تراز کردن س��طوح افقي به کار مي رود. همچنین در 
بعضی از آنها سوزن خط کشی نیز وجود دارد )شکل 20�4(. 

شكل 20ـ4
دستورالعمل استفاده از گونیا

با به کارگیری ی��ك گونیاي 90 درجه و یك قطعه چوب 
گونیایي شده، مراحل عملیاتی زیر را انجام دهید:

الف( یك قطعه چوب رندیده شده )گونیایي( انتخاب کنید، 
بازوي گونیا را به لبه ی طولي آن تکیه داده و با مداد، یك خط 90 
درجه نسبت به نرکار )لبه ی طولي چوب( بکشید )شکل 21�4(. 

شكل21ـ4

محکم ش��ده اند. گونیاها از لحاظ کارب��رد داراي انواع مختلفي 
بدین شرح مي باشند:

الف( گونیاي سـاده یا 90 درجـه: معمول ترین نوع گونیا 
اس��ت، ک��ه زاویه ی بی��ن ب��ازو و زبانه ی آن90 درجه اس��ت                          

)شکل 17�4(.

شكل17ـ4

ب( گونیاي متحرك یا تاشو: زبانه ی این گونیا در بازوي 
خ��ود متحرك بوده و پس از تنظی��م زاویه ی دلخواه، می توان 
آنرا به کمك پیچ مخصوصی که روی آن است، محکم نمود               

)شکل 18�4(.

شكل18ـ4

ج( گونیـاي فارسـي )45 درجـه(: در این گونیا، زاویه ی 
بین بازو و زبانه 45 درجه است؛ و به همین دلیل، به آن گونیاي 

فارسي گفته مي شود )شکل 19�4(. 

شكل15ـ4

ط( همانطورکه گفته شد، از خط کش )بر راستي( مي توان 
براي کنترل صافي سطح تخته نیز استفاده کرد؛ شما نیز کنترل 
صافي سطح یك صفحه ی بزرگ را انجام داده و نقاط گود یا 

برآمده ی آنرا مشخص کنید )شکل 16�4(.

شكل16ـ4

3ـ3ـ4ـ گونيا

از گونی��ا ب��راي خط کش��ي، اندازه گ��ذاري و اندازه گیري 
قطع��ات مختلف چوب��ي و همچنین براي کنترل صافي س��طح 
و کش��یدن خطوط زاویه دار استفاده مي ش��ود. گونیاها از لحاظ 
جنس در انواع چوبی و فلزی ساخته شده، و داراي یك بازوي 
ضخیم هس��تند که خط کش آن، مانند ی��ك زبانه در داخل آن 

فناوری فرآورده های چوبی تكنولوژی فرآورده های چوبی18

ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:
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ب( گونیاهاي ساده، معموالً در قسمت باالیي خود، دارای 
یك لبه ی 45 درجه می باش��د که با آن مي توان خطوط فارسي 
را ترسیم نمود. زاویه ی 45 درجه ی گونیا را مطابق شکل، به نر 
)ضخامت( چوب بچسبانید و یك خط 45 درجه ترسیم نمایید 

)شکل 22�4(. 

شكل22ـ4

ج( براي کنترل گونیایي بودن س��طح چوب، بازوي گونیا 
را به نر چوب بچس��بانید و مطابق ش��کل 23�4، گونیایي بودن 

سطح چوب را بررسي نمایید.

شكل23ـ4

4ـ3ـ4ـ نقاله

 از این وس��یله، ب��راي اندازه گی��ري و اندازه گذاري زاویه 
استفاده مي شود؛ که به شکل نیم دایره بوده و محیط آن به 180 

قسمت مساوي تقسیم شده است. 

شكل 19ـ4

د(  گونیـاي مرکـب: این گونی��ا، از چند قطع��ه ی فلزي 
متحرك س��اخته ش��ده که براي خط کش��ي، کنت��رل زوایاي 
مختلف و حتي مرکزیابی قطعات دایره ای و مشابه آن استفاده 
مي ش��ود. در بیشتر این گونیاها، یك تراز شیشه اي وجود دارد 
که براي تراز کردن س��طوح افقي به کار مي رود. همچنین در 
بعضی از آنها سوزن خط کشی نیز وجود دارد )شکل 20�4(. 

شكل 20ـ4
دستورالعمل استفاده از گونیا

با به کارگیری ی��ك گونیاي 90 درجه و یك قطعه چوب 
گونیایي شده، مراحل عملیاتی زیر را انجام دهید:

الف( یك قطعه چوب رندیده شده )گونیایي( انتخاب کنید، 
بازوي گونیا را به لبه ی طولي آن تکیه داده و با مداد، یك خط 90 
درجه نسبت به نرکار )لبه ی طولي چوب( بکشید )شکل 21�4(. 

شكل21ـ4
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ب( گونیاهاي ساده، معموالً در قسمت باالیي خود، دارای 
یك لبه ی 45 درجه می باش��د که با آن مي توان خطوط فارسي 
را ترسیم نمود. زاویه ی 45 درجه ی گونیا را مطابق شکل، به نر 
)ضخامت( چوب بچسبانید و یك خط 45 درجه ترسیم نمایید 

)شکل 22�4(. 

شكل22ـ4

ج( براي کنترل گونیایي بودن س��طح چوب، بازوي گونیا 
را به نر چوب بچس��بانید و مطابق ش��کل 23�4، گونیایي بودن 

سطح چوب را بررسي نمایید.

شكل23ـ4

4ـ3ـ4ـ نقاله

 از این وس��یله، ب��راي اندازه گی��ري و اندازه گذاري زاویه 
استفاده مي شود؛ که به شکل نیم دایره بوده و محیط آن به 180 

قسمت مساوي تقسیم شده است. 

شكل 19ـ4

د(  گونیـاي مرکـب: این گونی��ا، از چند قطع��ه ی فلزي 
متحرك س��اخته ش��ده که براي خط کش��ي، کنت��رل زوایاي 
مختلف و حتي مرکزیابی قطعات دایره ای و مشابه آن استفاده 
مي ش��ود. در بیشتر این گونیاها، یك تراز شیشه اي وجود دارد 
که براي تراز کردن س��طوح افقي به کار مي رود. همچنین در 
بعضی از آنها سوزن خط کشی نیز وجود دارد )شکل 20�4(. 

شكل 20ـ4
دستورالعمل استفاده از گونیا

با به کارگیری ی��ك گونیاي 90 درجه و یك قطعه چوب 
گونیایي شده، مراحل عملیاتی زیر را انجام دهید:

الف( یك قطعه چوب رندیده شده )گونیایي( انتخاب کنید، 
بازوي گونیا را به لبه ی طولي آن تکیه داده و با مداد، یك خط 90 
درجه نسبت به نرکار )لبه ی طولي چوب( بکشید )شکل 21�4(. 

شكل21ـ4

محکم ش��ده اند. گونیاها از لحاظ کارب��رد داراي انواع مختلفي 
بدین شرح مي باشند:

الف( گونیاي سـاده یا 90 درجـه: معمول ترین نوع گونیا 
اس��ت، ک��ه زاویه ی بی��ن ب��ازو و زبانه ی آن90 درجه اس��ت                          

)شکل 17�4(.

شكل17ـ4

ب( گونیاي متحرك یا تاشو: زبانه ی این گونیا در بازوي 
خ��ود متحرك بوده و پس از تنظی��م زاویه ی دلخواه، می توان 
آنرا به کمك پیچ مخصوصی که روی آن است، محکم نمود               

)شکل 18�4(.

شكل18ـ4

ج( گونیـاي فارسـي )45 درجـه(: در این گونیا، زاویه ی 
بین بازو و زبانه 45 درجه است؛ و به همین دلیل، به آن گونیاي 

فارسي گفته مي شود )شکل 19�4(. 

شكل15ـ4

ط( همانطورکه گفته شد، از خط کش )بر راستي( مي توان 
براي کنترل صافي سطح تخته نیز استفاده کرد؛ شما نیز کنترل 
صافي سطح یك صفحه ی بزرگ را انجام داده و نقاط گود یا 

برآمده ی آنرا مشخص کنید )شکل 16�4(.

شكل16ـ4

3ـ3ـ4ـ گونيا

از گونی��ا ب��راي خط کش��ي، اندازه گ��ذاري و اندازه گیري 
قطع��ات مختلف چوب��ي و همچنین براي کنترل صافي س��طح 
و کش��یدن خطوط زاویه دار استفاده مي ش��ود. گونیاها از لحاظ 
جنس در انواع چوبی و فلزی ساخته شده، و داراي یك بازوي 
ضخیم هس��تند که خط کش آن، مانند ی��ك زبانه در داخل آن 
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ب( گونیاهاي ساده، معموالً در قسمت باالیي خود، دارای 
یك لبه ی 45 درجه می باش��د که با آن مي توان خطوط فارسي 
را ترسیم نمود. زاویه ی 45 درجه ی گونیا را مطابق شکل، به نر 
)ضخامت( چوب بچسبانید و یك خط 45 درجه ترسیم نمایید 

)شکل 22�4(. 

شكل22ـ4

ج( براي کنترل گونیایي بودن س��طح چوب، بازوي گونیا 
را به نر چوب بچس��بانید و مطابق ش��کل 23�4، گونیایي بودن 

سطح چوب را بررسي نمایید.

شكل23ـ4

4ـ3ـ4ـ نقاله

 از این وس��یله، ب��راي اندازه گی��ري و اندازه گذاري زاویه 
استفاده مي شود؛ که به شکل نیم دایره بوده و محیط آن به 180 

قسمت مساوي تقسیم شده است. 

شكل 19ـ4

د(  گونیـاي مرکـب: این گونی��ا، از چند قطع��ه ی فلزي 
متحرك س��اخته ش��ده که براي خط کش��ي، کنت��رل زوایاي 
مختلف و حتي مرکزیابی قطعات دایره ای و مشابه آن استفاده 
مي ش��ود. در بیشتر این گونیاها، یك تراز شیشه اي وجود دارد 
که براي تراز کردن س��طوح افقي به کار مي رود. همچنین در 
بعضی از آنها سوزن خط کشی نیز وجود دارد )شکل 20�4(. 

شكل 20ـ4
دستورالعمل استفاده از گونیا

با به کارگیری ی��ك گونیاي 90 درجه و یك قطعه چوب 
گونیایي شده، مراحل عملیاتی زیر را انجام دهید:

الف( یك قطعه چوب رندیده شده )گونیایي( انتخاب کنید، 
بازوي گونیا را به لبه ی طولي آن تکیه داده و با مداد، یك خط 90 
درجه نسبت به نرکار )لبه ی طولي چوب( بکشید )شکل 21�4(. 

شكل21ـ4

محکم ش��ده اند. گونیاها از لحاظ کارب��رد داراي انواع مختلفي 
بدین شرح مي باشند:

الف( گونیاي سـاده یا 90 درجـه: معمول ترین نوع گونیا 
اس��ت، ک��ه زاویه ی بی��ن ب��ازو و زبانه ی آن90 درجه اس��ت                          

)شکل 17�4(.

شكل17ـ4

ب( گونیاي متحرك یا تاشو: زبانه ی این گونیا در بازوي 
خ��ود متحرك بوده و پس از تنظی��م زاویه ی دلخواه، می توان 
آنرا به کمك پیچ مخصوصی که روی آن است، محکم نمود               

)شکل 18�4(.

شكل18ـ4

ج( گونیـاي فارسـي )45 درجـه(: در این گونیا، زاویه ی 
بین بازو و زبانه 45 درجه است؛ و به همین دلیل، به آن گونیاي 

فارسي گفته مي شود )شکل 19�4(. 

شكل15ـ4

ط( همانطورکه گفته شد، از خط کش )بر راستي( مي توان 
براي کنترل صافي سطح تخته نیز استفاده کرد؛ شما نیز کنترل 
صافي سطح یك صفحه ی بزرگ را انجام داده و نقاط گود یا 

برآمده ی آنرا مشخص کنید )شکل 16�4(.

شكل16ـ4

3ـ3ـ4ـ گونيا

از گونی��ا ب��راي خط کش��ي، اندازه گ��ذاري و اندازه گیري 
قطع��ات مختلف چوب��ي و همچنین براي کنترل صافي س��طح 
و کش��یدن خطوط زاویه دار استفاده مي ش��ود. گونیاها از لحاظ 
جنس در انواع چوبی و فلزی ساخته شده، و داراي یك بازوي 
ضخیم هس��تند که خط کش آن، مانند ی��ك زبانه در داخل آن 
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شكل31ـ4 ـ كوليس ديجيتالی.

همانطور که در شکل نشان داده شده است، کولیس داراي 
یك فك ثابت که خط کش مدرج روی آن است و یك فك 
متحرك اس��ت که شامل ورنیه بوده و یك ضامن یا پیِچ به آن 

متصل است تا هنگام اندازه گیري، آنرا ثابت کند.

در رش��ته ی  صنایع چ��وب، از کولیس ب��راي اندازه گیري 
قطعاتي که الزم اس��ت دقت زیادی داش��ته باشد مثل ساخت 
مدل، س��اختن قطعات خراطي، اندازه گیري ضخامت روکش 
یا صفحات فشرده ی چوبي استفاده مي شود. درجه بندي روي 
ورنیه ی کولیس، معرف دقت آن مي باش��د؛ به عنوان مثال در 

1 میلي متر، فاصل��ه ی 9 میلي متر روی 
10

یك کولی��س با دقت 
خط کش، روي ورنیه به 10 قس��مت مساوي تقسیم شده است 
و ه��ر قس��مت آن، 0/1 میلي متر کوچك تر از میلي متر اس��ت 

)شکل 32�4(. 

شكل 32ـ4

ب( بعد از عالمت گذاري کردن در یك فاصله ی معین در 
ابتدا و انتهاي یك قطعه چوب یا یك قطعه صفحه ی فشرده ی 
چوبي، به کمك خط کش و درفش، روي چوب، خطی طولي 

ترسیم کنید )شکل 29�4(. 

شكل 29ـ4

6ـ3ـ4ـ كوليس

کولیس، یك وس��یله ی اندازه گیري دقیق اس��ت که براي 
اندازه گیري قطعات، قطر داخلي، قطر خارجي و عمق ش��یارها 
مورد استفاده قرار مي گیرد. کولیس ها در انواع ساده، ساعتي و 

 1
100

1 تا 
10

دیجیتالي وجود دارند و دقت اندازه گیري آنها از 
میلي متر مي باشد )شکل هاي 30�4 و 31�4(. 

شكل 30ـ4 ـ كوليس ساده.
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شكل31ـ4 ـ كوليس ديجيتالی.

همانطور که در شکل نشان داده شده است، کولیس داراي 
یك فك ثابت که خط کش مدرج روی آن است و یك فك 
متحرك اس��ت که شامل ورنیه بوده و یك ضامن یا پیِچ به آن 

متصل است تا هنگام اندازه گیري، آنرا ثابت کند.

در رش��ته ی  صنایع چ��وب، از کولیس ب��راي اندازه گیري 
قطعاتي که الزم اس��ت دقت زیادی داش��ته باشد مثل ساخت 
مدل، س��اختن قطعات خراطي، اندازه گیري ضخامت روکش 
یا صفحات فشرده ی چوبي استفاده مي شود. درجه بندي روي 
ورنیه ی کولیس، معرف دقت آن مي باش��د؛ به عنوان مثال در 

1 میلي متر، فاصل��ه ی 9 میلي متر روی 
10

یك کولی��س با دقت 
خط کش، روي ورنیه به 10 قس��مت مساوي تقسیم شده است 
و ه��ر قس��مت آن، 0/1 میلي متر کوچك تر از میلي متر اس��ت 

)شکل 32�4(. 

شكل 32ـ4

ب( بعد از عالمت گذاري کردن در یك فاصله ی معین در 
ابتدا و انتهاي یك قطعه چوب یا یك قطعه صفحه ی فشرده ی 
چوبي، به کمك خط کش و درفش، روي چوب، خطی طولي 

ترسیم کنید )شکل 29�4(. 

شكل 29ـ4

6ـ3ـ4ـ كوليس

کولیس، یك وس��یله ی اندازه گیري دقیق اس��ت که براي 
اندازه گیري قطعات، قطر داخلي، قطر خارجي و عمق ش��یارها 
مورد استفاده قرار مي گیرد. کولیس ها در انواع ساده، ساعتي و 

 1
100

1 تا 
10

دیجیتالي وجود دارند و دقت اندازه گیري آنها از 
میلي متر مي باشد )شکل هاي 30�4 و 31�4(. 

شكل 30ـ4 ـ كوليس ساده.

پایین نقال��ه را با نر چوب مماس نم��وده، و زوایاي مذکور را 
مش��خص کنید و آنگاه با م��داد از روي نقطه ی صفر نقاله، به 

نقاط عالمت گذاري شده خطا بکشید.

شكل 26ـ4

5ـ3ـ4ـ سوزن خط كش )درفش(

 درف��ش، ی��ك میله ی نوك تی��ز فوالدي اس��ت که براي 
اندازه گ��ذاري و خط کش��ي م��ورد اس��تفاده ق��رار مي گیرد                  

)شکل 27�4(. 

شكل 27ـ4

دستورالعمل استفاده از سوزن خط کش

پ��س از آماده کردن یك درف��ش، یك خط کش و یك 
قطعه چوب، طبق دستورالعمل زیر عمل کنید:

ال��ف( به کم��ك درفش و خط کش، روي س��طح چوب 
را از لب��ه، 30 میلي متر عالمت گذاري نمایید. براي مش��خص 
ش��دن محل عالمت گذاري، مي توانید جای درفش را با مداد 

مشخص تر کنید )شکل 28�4(. 

شكل28ـ4

 توجه: هر یك از تقس��یمات، بیانگر یك درجه مي باشد. 
نقال��ه با جنس هاي فلزي، پالس��تیکي و یا چوب��ي وجود دارد                        

)شکل 24�4(. 

شكل 24ـ4

دستورالعمل استفاده از نقاله

یك نقاله، یك گونیاي بازش��و، و ی��ك قطعه چوب تهیه 
کرده، مراحل کاری زیر را انجام دهید:

الف( بازوي عمودي گونیاي بازشو را به لبه ی پاییني نقاله 
بچسبانید )خط صفر(، آنگاه زاویه ی 60 درجه را تنظیم کرده 
و گونی��ا را محکم کنید. با ای��ن گونیا، روي چوب، خطي 60 

درجه بکشید )شکل 25�4(. 

شكل 25ـ4

ب( عمل باال را، براي زوایاي 45 و 30 درجه تکرار کنید.

ج( به کمك نقاله و مطابق شکل 26�4، روي سطح چوب، 
زوایاي 45، 60 و 30 درجه ترسیم نمایید. براي این کار، لبه ی 

تكنولوژی فرآورده های چوبی74

پایین نقال��ه را با نر چوب مماس نم��وده، و زوایاي مذکور را 
مش��خص کنید و آنگاه با م��داد از روي نقطه ی صفر نقاله، به 

نقاط عالمت گذاري شده خطا بکشید.

شكل 26ـ4

5ـ3ـ4ـ سوزن خط كش )درفش(

 درف��ش، ی��ك میله ی نوك تی��ز فوالدي اس��ت که براي 
اندازه گ��ذاري و خط کش��ي م��ورد اس��تفاده ق��رار مي گیرد                  

)شکل 27�4(. 

شكل 27ـ4

دستورالعمل استفاده از سوزن خط کش

پ��س از آماده کردن یك درف��ش، یك خط کش و یك 
قطعه چوب، طبق دستورالعمل زیر عمل کنید:

ال��ف( به کم��ك درفش و خط کش، روي س��طح چوب 
را از لب��ه، 30 میلي متر عالمت گذاري نمایید. براي مش��خص 
ش��دن محل عالمت گذاري، مي توانید جای درفش را با مداد 

مشخص تر کنید )شکل 28�4(. 

شكل28ـ4

 توجه: هر یك از تقس��یمات، بیانگر یك درجه مي باشد. 
نقال��ه با جنس هاي فلزي، پالس��تیکي و یا چوب��ي وجود دارد                        

)شکل 24�4(. 

شكل 24ـ4

دستورالعمل استفاده از نقاله

یك نقاله، یك گونیاي بازش��و، و ی��ك قطعه چوب تهیه 
کرده، مراحل کاری زیر را انجام دهید:

الف( بازوي عمودي گونیاي بازشو را به لبه ی پاییني نقاله 
بچسبانید )خط صفر(، آنگاه زاویه ی 60 درجه را تنظیم کرده 
و گونی��ا را محکم کنید. با ای��ن گونیا، روي چوب، خطي 60 

درجه بکشید )شکل 25�4(. 

شكل 25ـ4

ب( عمل باال را، براي زوایاي 45 و 30 درجه تکرار کنید.

ج( به کمك نقاله و مطابق شکل 26�4، روي سطح چوب، 
زوایاي 45، 60 و 30 درجه ترسیم نمایید. براي این کار، لبه ی 
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شكل31ـ4 ـ كوليس ديجيتالی.

همانطور که در شکل نشان داده شده است، کولیس داراي 
یك فك ثابت که خط کش مدرج روی آن است و یك فك 
متحرك اس��ت که شامل ورنیه بوده و یك ضامن یا پیِچ به آن 

متصل است تا هنگام اندازه گیري، آنرا ثابت کند.

در رش��ته ی  صنایع چ��وب، از کولیس ب��راي اندازه گیري 
قطعاتي که الزم اس��ت دقت زیادی داش��ته باشد مثل ساخت 
مدل، س��اختن قطعات خراطي، اندازه گیري ضخامت روکش 
یا صفحات فشرده ی چوبي استفاده مي شود. درجه بندي روي 
ورنیه ی کولیس، معرف دقت آن مي باش��د؛ به عنوان مثال در 

1 میلي متر، فاصل��ه ی 9 میلي متر روی 
10

یك کولی��س با دقت 
خط کش، روي ورنیه به 10 قس��مت مساوي تقسیم شده است 
و ه��ر قس��مت آن، 0/1 میلي متر کوچك تر از میلي متر اس��ت 

)شکل 32�4(. 

شكل 32ـ4

ب( بعد از عالمت گذاري کردن در یك فاصله ی معین در 
ابتدا و انتهاي یك قطعه چوب یا یك قطعه صفحه ی فشرده ی 
چوبي، به کمك خط کش و درفش، روي چوب، خطی طولي 

ترسیم کنید )شکل 29�4(. 

شكل 29ـ4

6ـ3ـ4ـ كوليس

کولیس، یك وس��یله ی اندازه گیري دقیق اس��ت که براي 
اندازه گیري قطعات، قطر داخلي، قطر خارجي و عمق ش��یارها 
مورد استفاده قرار مي گیرد. کولیس ها در انواع ساده، ساعتي و 

 1
100

1 تا 
10

دیجیتالي وجود دارند و دقت اندازه گیري آنها از 
میلي متر مي باشد )شکل هاي 30�4 و 31�4(. 

شكل 30ـ4 ـ كوليس ساده.

پایین نقال��ه را با نر چوب مماس نم��وده، و زوایاي مذکور را 
مش��خص کنید و آنگاه با م��داد از روي نقطه ی صفر نقاله، به 

نقاط عالمت گذاري شده خطا بکشید.

شكل 26ـ4

5ـ3ـ4ـ سوزن خط كش )درفش(

 درف��ش، ی��ك میله ی نوك تی��ز فوالدي اس��ت که براي 
اندازه گ��ذاري و خط کش��ي م��ورد اس��تفاده ق��رار مي گیرد                  

)شکل 27�4(. 

شكل 27ـ4

دستورالعمل استفاده از سوزن خط کش

پ��س از آماده کردن یك درف��ش، یك خط کش و یك 
قطعه چوب، طبق دستورالعمل زیر عمل کنید:

ال��ف( به کم��ك درفش و خط کش، روي س��طح چوب 
را از لب��ه، 30 میلي متر عالمت گذاري نمایید. براي مش��خص 
ش��دن محل عالمت گذاري، مي توانید جای درفش را با مداد 

مشخص تر کنید )شکل 28�4(. 

شكل28ـ4

 توجه: هر یك از تقس��یمات، بیانگر یك درجه مي باشد. 
نقال��ه با جنس هاي فلزي، پالس��تیکي و یا چوب��ي وجود دارد                        

)شکل 24�4(. 

شكل 24ـ4

دستورالعمل استفاده از نقاله

یك نقاله، یك گونیاي بازش��و، و ی��ك قطعه چوب تهیه 
کرده، مراحل کاری زیر را انجام دهید:

الف( بازوي عمودي گونیاي بازشو را به لبه ی پاییني نقاله 
بچسبانید )خط صفر(، آنگاه زاویه ی 60 درجه را تنظیم کرده 
و گونی��ا را محکم کنید. با ای��ن گونیا، روي چوب، خطي 60 

درجه بکشید )شکل 25�4(. 

شكل 25ـ4

ب( عمل باال را، براي زوایاي 45 و 30 درجه تکرار کنید.

ج( به کمك نقاله و مطابق شکل 26�4، روي سطح چوب، 
زوایاي 45، 60 و 30 درجه ترسیم نمایید. براي این کار، لبه ی 

فناوری فرآورده های چوبی تكنولوژی فرآورده های چوبی18

ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:

74
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شكل31ـ4 ـ كوليس ديجيتالی.

همانطور که در شکل نشان داده شده است، کولیس داراي 
یك فك ثابت که خط کش مدرج روی آن است و یك فك 
متحرك اس��ت که شامل ورنیه بوده و یك ضامن یا پیِچ به آن 

متصل است تا هنگام اندازه گیري، آنرا ثابت کند.

در رش��ته ی  صنایع چ��وب، از کولیس ب��راي اندازه گیري 
قطعاتي که الزم اس��ت دقت زیادی داش��ته باشد مثل ساخت 
مدل، س��اختن قطعات خراطي، اندازه گیري ضخامت روکش 
یا صفحات فشرده ی چوبي استفاده مي شود. درجه بندي روي 
ورنیه ی کولیس، معرف دقت آن مي باش��د؛ به عنوان مثال در 

1 میلي متر، فاصل��ه ی 9 میلي متر روی 
10

یك کولی��س با دقت 
خط کش، روي ورنیه به 10 قس��مت مساوي تقسیم شده است 
و ه��ر قس��مت آن، 0/1 میلي متر کوچك تر از میلي متر اس��ت 

)شکل 32�4(. 

شكل 32ـ4

ب( بعد از عالمت گذاري کردن در یك فاصله ی معین در 
ابتدا و انتهاي یك قطعه چوب یا یك قطعه صفحه ی فشرده ی 
چوبي، به کمك خط کش و درفش، روي چوب، خطی طولي 

ترسیم کنید )شکل 29�4(. 

شكل 29ـ4

6ـ3ـ4ـ كوليس

کولیس، یك وس��یله ی اندازه گیري دقیق اس��ت که براي 
اندازه گیري قطعات، قطر داخلي، قطر خارجي و عمق ش��یارها 
مورد استفاده قرار مي گیرد. کولیس ها در انواع ساده، ساعتي و 

 1
100

1 تا 
10

دیجیتالي وجود دارند و دقت اندازه گیري آنها از 
میلي متر مي باشد )شکل هاي 30�4 و 31�4(. 

شكل 30ـ4 ـ كوليس ساده.
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شكل31ـ4 ـ كوليس ديجيتالی.

همانطور که در شکل نشان داده شده است، کولیس داراي 
یك فك ثابت که خط کش مدرج روی آن است و یك فك 
متحرك اس��ت که شامل ورنیه بوده و یك ضامن یا پیِچ به آن 

متصل است تا هنگام اندازه گیري، آنرا ثابت کند.

در رش��ته ی  صنایع چ��وب، از کولیس ب��راي اندازه گیري 
قطعاتي که الزم اس��ت دقت زیادی داش��ته باشد مثل ساخت 
مدل، س��اختن قطعات خراطي، اندازه گیري ضخامت روکش 
یا صفحات فشرده ی چوبي استفاده مي شود. درجه بندي روي 
ورنیه ی کولیس، معرف دقت آن مي باش��د؛ به عنوان مثال در 

1 میلي متر، فاصل��ه ی 9 میلي متر روی 
10

یك کولی��س با دقت 
خط کش، روي ورنیه به 10 قس��مت مساوي تقسیم شده است 
و ه��ر قس��مت آن، 0/1 میلي متر کوچك تر از میلي متر اس��ت 

)شکل 32�4(. 

شكل 32ـ4

ب( بعد از عالمت گذاري کردن در یك فاصله ی معین در 
ابتدا و انتهاي یك قطعه چوب یا یك قطعه صفحه ی فشرده ی 
چوبي، به کمك خط کش و درفش، روي چوب، خطی طولي 

ترسیم کنید )شکل 29�4(. 

شكل 29ـ4

6ـ3ـ4ـ كوليس

کولیس، یك وس��یله ی اندازه گیري دقیق اس��ت که براي 
اندازه گیري قطعات، قطر داخلي، قطر خارجي و عمق ش��یارها 
مورد استفاده قرار مي گیرد. کولیس ها در انواع ساده، ساعتي و 

 1
100

1 تا 
10

دیجیتالي وجود دارند و دقت اندازه گیري آنها از 
میلي متر مي باشد )شکل هاي 30�4 و 31�4(. 

شكل 30ـ4 ـ كوليس ساده.

پایین نقال��ه را با نر چوب مماس نم��وده، و زوایاي مذکور را 
مش��خص کنید و آنگاه با م��داد از روي نقطه ی صفر نقاله، به 

نقاط عالمت گذاري شده خطا بکشید.

شكل 26ـ4

5ـ3ـ4ـ سوزن خط كش )درفش(

 درف��ش، ی��ك میله ی نوك تی��ز فوالدي اس��ت که براي 
اندازه گ��ذاري و خط کش��ي م��ورد اس��تفاده ق��رار مي گیرد                  

)شکل 27�4(. 

شكل 27ـ4

دستورالعمل استفاده از سوزن خط کش

پ��س از آماده کردن یك درف��ش، یك خط کش و یك 
قطعه چوب، طبق دستورالعمل زیر عمل کنید:

ال��ف( به کم��ك درفش و خط کش، روي س��طح چوب 
را از لب��ه، 30 میلي متر عالمت گذاري نمایید. براي مش��خص 
ش��دن محل عالمت گذاري، مي توانید جای درفش را با مداد 

مشخص تر کنید )شکل 28�4(. 

شكل28ـ4

 توجه: هر یك از تقس��یمات، بیانگر یك درجه مي باشد. 
نقال��ه با جنس هاي فلزي، پالس��تیکي و یا چوب��ي وجود دارد                        

)شکل 24�4(. 

شكل 24ـ4

دستورالعمل استفاده از نقاله

یك نقاله، یك گونیاي بازش��و، و ی��ك قطعه چوب تهیه 
کرده، مراحل کاری زیر را انجام دهید:

الف( بازوي عمودي گونیاي بازشو را به لبه ی پاییني نقاله 
بچسبانید )خط صفر(، آنگاه زاویه ی 60 درجه را تنظیم کرده 
و گونی��ا را محکم کنید. با ای��ن گونیا، روي چوب، خطي 60 

درجه بکشید )شکل 25�4(. 

شكل 25ـ4

ب( عمل باال را، براي زوایاي 45 و 30 درجه تکرار کنید.

ج( به کمك نقاله و مطابق شکل 26�4، روي سطح چوب، 
زوایاي 45، 60 و 30 درجه ترسیم نمایید. براي این کار، لبه ی 
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شكل38ـ4

 نکته: امروزه وس��ایل اندازه گی��ري دیجیتالی وجود دارد 
که داراي دقت بس��یار خوبی مي باش��ند. در شکل 39�4 یك 
کولیس دیجیتالي با دقت 0/01 میلي متر نشان داده شده است.

شكل39ـ4

 همانطور که گفته ش��د، ام��روزه ب��رای اندازه گیری های 
بس��یار دقیق، از ابزارهای اندازه گیر دیجیتالی استفاده می کنند؛ 
در ش��کل 40�4، یك میکرومت��ر معمولی و ی��ك میکرومتر 
دیجیتالی با دقت بس��یار باال )دقت یك هزارم میلی متر( نش��ان 

داده شده است.

شكل36ـ4

7ـ3ـ4ـ پرگار

از پرگار، براي اندازه برداري یا کشیدن دایره و یا قوسی از 
دایره اس��تفاده مي شود؛ که داراي انواع مختلفي از قبیل پرگار 
س��اده، پرگار پاش��نه و پرگار کج مي باش��د. در شکل 37�4، 

نمونه هایي از این پرگارها نشان داده شده است.

شكل37ـ4

از پ��رگار س��اده، ب��راي کش��یدن دوای��ر و قوس ه��ای 
مختلف؛ از پرگار پاش��نه، براي اندازه ب��رداري و اندازه گیري 
و انتق��ال اندازه هاي داخلي قطع��ه کار؛ و از پرگار کج، براي 
اندازه برداري و انتقال اندازه هاي خارجي )مانند خراطي پایه ی 

میز( استفاده مي شود. 

نوع دیگري از پرگارها، پرگار متحرك میله اي اس��ت که 
براي ترس��یم قوس ها یا دایره هاي ب��زرگ روي صفحاتی مثل 

نئوپان یا MDF از آن استفاده مي شود )شکل 38�4(. 

تكنولوژی فرآورده های چوبی76

شكل 34ـ4

ب( مطابق ش��کل 35�4، عمق و عرض ُکم کنده شده در 
یك قطعه چ��وب را اندازه گیري نمایید. ب��راي این منظور، با 
حرک��ت دادن فك متحرك کولی��س، دهانه ی دو فك را باز 
کنید تا زبانه ی عمق س��نج، از انتهای دیگر کولیس بیرون آید. 
زبان��ه ی مذکور را در ُک��م فرو ببرید، به ط��وري که زبانه در 
انته��اي ُکم قرار گی��رد؛ آنگاه انتهاي کولی��س را با لبه ی ُکم 
مم��اس کنید و پیچ )ضام��ن( را محکم نم��وده پس از خارج 

کردن کولیس از داخل ُکم، اندازه ی تعیین شده را بخوانید.

شكل35ـ4

ج( براي تعیین عرض ُکم، دو شاخك کولیس را در داخل 
ُکم ق��رار دهید و کولیس را باز کنید؛ ب��ه طوري که دو لبه ی 
شاخك، به دو طرف دیواره ی ُکم کاماًل بچسبد، آنگاه پیچ را 

محکم نموده و اندازه ی عرض را بخوانید )شکل 36�4(. 

دستورالعمل استفاده از کولیس
با اس��تفاده از یك کولیس معمولي ب��ا دقت 0/1 میلی متر، 
یك قطع��ه روکش، یك قطعه چ��وب داراي ُکم، مطابق این 

دستورالعمل عمل کنید:

الف( مطابق شکل 33�4، ضخامت یك قطعه روکش را )در 
نقاط مختلف( اندازه گیري کنید و تفاوت ضخامت ها را بررسي 

نمایید.

شكل33ـ4

 توجـه: بع��د از ق��رار گرفت��ن روکش در بی��ن فك هاي 
کولیس، براي خوان��دن ضخامت آن به درجات روي ورنیه و 
ف��ك ثابت کولیس نگاه کنید. اگر صفر ورنیه، در مقابل یکي 
از تقس��یمات اصلي خط کش قرار داش��ت، اندازه، همان عدد 
صحیح مي باش��د و دیگر نیازي به خواندن ورنیه نیس��ت )عدد 
مقابل صفر ورنیه ضخامت روکش را نش��ان مي دهد(؛ اما اگر 
صفر ورنیه بین یکي از تقسیمات اصلي خط کش قرار گرفت، 
ابتدا تقس��یمات اصلي س��مت چپ صفر ورنیه را که دقیقاً در 
مقابل یک��ي از تقس��یمات اصلي خط قرار گرفته، تش��خیص 
دهید و تعداد خطوط س��مت چپ آنرا ش��مارش نمایید و در 

1 ضرب کنید؛ س��پس حاصل را به ع��دد صحیحی که قباًل 
10

خوانده ای��د اضافه کنید تا ضخامت روکش دقیقاً معلوم ش��ود 
)شکل 34�4(. 

ساده                پاشنه ای                  كج

فناوری فرآورده های چوبی تكنولوژی فرآورده های چوبی18

ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:

76
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شكل38ـ4

 نکته: امروزه وس��ایل اندازه گی��ري دیجیتالی وجود دارد 
که داراي دقت بس��یار خوبی مي باش��ند. در شکل 39�4 یك 
کولیس دیجیتالي با دقت 0/01 میلي متر نشان داده شده است.

شكل39ـ4

 همانطور که گفته ش��د، ام��روزه ب��رای اندازه گیری های 
بس��یار دقیق، از ابزارهای اندازه گیر دیجیتالی استفاده می کنند؛ 
در ش��کل 40�4، یك میکرومت��ر معمولی و ی��ك میکرومتر 
دیجیتالی با دقت بس��یار باال )دقت یك هزارم میلی متر( نش��ان 

داده شده است.

شكل36ـ4

7ـ3ـ4ـ پرگار

از پرگار، براي اندازه برداري یا کشیدن دایره و یا قوسی از 
دایره اس��تفاده مي شود؛ که داراي انواع مختلفي از قبیل پرگار 
س��اده، پرگار پاش��نه و پرگار کج مي باش��د. در شکل 37�4، 

نمونه هایي از این پرگارها نشان داده شده است.

شكل37ـ4

از پ��رگار س��اده، ب��راي کش��یدن دوای��ر و قوس ه��ای 
مختلف؛ از پرگار پاش��نه، براي اندازه ب��رداري و اندازه گیري 
و انتق��ال اندازه هاي داخلي قطع��ه کار؛ و از پرگار کج، براي 
اندازه برداري و انتقال اندازه هاي خارجي )مانند خراطي پایه ی 

میز( استفاده مي شود. 

نوع دیگري از پرگارها، پرگار متحرك میله اي اس��ت که 
براي ترس��یم قوس ها یا دایره هاي ب��زرگ روي صفحاتی مثل 

نئوپان یا MDF از آن استفاده مي شود )شکل 38�4(. 
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و  اندازه گذاري  اندازه گیري،  اصول  4ـ4ـ 
خط کشي روي چوب

موفقی��ت در یك کار تولی��دي، اهمیت زیادي داش��ته و 
ضامن این موفقیت، رعایت مس��ایل مختلفی مانند صرفه جویي 
در مصرف مواد، س��رعت و دقت در تولید و استفاده از وسایل 
و ابزار مناسب و غیره مي باش��د. براي صرفه جویي در وسایل، 
خط کش��ي و طراحي صحیح قطع��ات روي کاالي صفحه اي 
مانند روکش، تخت��ه چندالیي، تخت��ه خرده چوب  و چوب، 

نقشی اساسي دارد.

دق��ت در اندازه گیري م��واد و ابراز خالقی��ت در طراحي 
بهتری��ن تقس��یم بندي مواد، به طوری که بیش��ترین اس��تفاده ی 
تولیدي را داشته باشد، ارزش هنري و صنعتي را نشان مي دهد.

با توجه به ش��کل 45�4، به راحتی می توان تش��خیص داد 
که خط کشی سمت چپ نادرست است، زیرا مقدار زیادی از 

مواد اولیه، دورریز خواهد داشت.

شكل45ـ4

1ـ4ـ4ـ آماده كردن قطعه كار

قبل از ش��روع خط کش��ي روي مواد، ابتدا بای��د با مقیاس 
کوچك، اندازه ها را روي کاغذ، ترس��یم کرده، و هر قطعه را 
با اندازه ی مواد اولیه ی موجود، تطبیق داد تا مناس��ب ترین جا 
روي م��واد، انتخاب گردد. پس از این عمل، باید خط کش��ي 

اصلي شروع شود )شکل 46�4(. 

شكل46ـ4

9ـ3ـ4ـ تراز

از تراز، براي کنترل ک��ردن افقي یا عمودی بودن قطعات 
و یا کار س��اخته شده استفاده مي شود. شکل 43�4 یك تراز را 

نشان مي دهد.

شكل43ـ4

تراز، از یك بدنه ی فلزي یا پالس��تیکي تش��کیل شده که 
داراي دو یا س��ه کپس��ول کوچك حاوی ات��ر )آب( و یك 
حباب می باشد. این کپسول ها در جهات افقي و عمودي وحتي 

45 درجه روي بدنه سوار شده اند.

دستورالعمل استفاده از تراز

با یك تراز و یك قطعه چوب، عملیات زیر را انجام دهید:

مطاب��ق ش��کل 44�4 قطعه چوب را روي میز یا هر س��طح 
دیگري قرار داده و به وس��یله ی تراز، افق��ي بودن آنرا کنترل 

نمایید.

شكل44ـ4

تكنولوژی فرآورده های چوبی78

شكل 40ـ4

8ـ3ـ4ـ شاقول

ب��راي کنترل عم��ودي قرار گرفتن قطعات ب��ه طور کاماًل 
دقی��ق، مي توان از ش��اقول اس��تفاده نمود که معم��والً از یك 
قطعه  ی فلزي اس��توانه اي یا مخروطي، چن��د متر نخ محکم، و 
یك قطعه ی چوبي یا فلزي تشکیل شده است. در این ابزار، نخ 
از وسط قطعه ی چوبی یا فلزی که تکیه گاه است عبور کرده و 

به استوانه  یا مخروط، گره زده شده است )شکل 41�4(.

شكل41ـ4

دستورالعمل استفاده از شاقول

س��ه قطعه چوب، چند عدد میخ و یك شاقول آماده کنید، 
و مراحل کاری زیر را انجام دهید:

س��ه قطعه چوب را مانند ش��کل 42�4، با میخ، به یکدیگر 
متصل کنید و عمود بودن قیدهاي بلند را نس��بت به قید کوتاه 
افقي بررس��ي نمایید. براي این کار، قطعه ی راهنماي شاقول را 

به باالي قید عمودي تکیه دهید.

اگ��ر فاصل��ه ی پایین ش��اقول از قی��د، بیش��تر از باالي آن 
باش��د، یعنی زاویه ی قید عمودي نس��بت به قید افقي بیشتر از 
90 درجه اس��ت؛ حال باید شاقول را در وضعیت طرف مقابل 
آن ق��رار داده، قطعه ی راهنما را به قید عمودي تکیه دهید. در 
اینصورت، ش��اقول کاماًل به قید برخورد مي کند؛ و این مساله 
نشان مي دهد که زاویه ی قید عمودی نسبت به قید افقي، کمتر 

از 90 درجه مي باشد.

شكل42ـ4

 زاویه ی قیدها نس��بت به هم، هنگام��ی عمود )90 درجه( 
خواهند بود، که وقتي راهنماي ش��اقول را به باالي قطعه تکیه 
مي دهید، قس��مت پایین ش��اقول در ح��ال آزاد � مماس بر قید 

باشد.

فناوری فرآورده های چوبی تكنولوژی فرآورده های چوبی18

ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:

78
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و  اندازه گذاري  اندازه گیري،  اصول  4ـ4ـ 
خط کشي روي چوب

موفقی��ت در یك کار تولی��دي، اهمیت زیادي داش��ته و 
ضامن این موفقیت، رعایت مس��ایل مختلفی مانند صرفه جویي 
در مصرف مواد، س��رعت و دقت در تولید و استفاده از وسایل 
و ابزار مناسب و غیره مي باش��د. براي صرفه جویي در وسایل، 
خط کش��ي و طراحي صحیح قطع��ات روي کاالي صفحه اي 
مانند روکش، تخت��ه چندالیي، تخت��ه خرده چوب  و چوب، 

نقشی اساسي دارد.

دق��ت در اندازه گیري م��واد و ابراز خالقی��ت در طراحي 
بهتری��ن تقس��یم بندي مواد، به طوری که بیش��ترین اس��تفاده ی 
تولیدي را داشته باشد، ارزش هنري و صنعتي را نشان مي دهد.

با توجه به ش��کل 45�4، به راحتی می توان تش��خیص داد 
که خط کشی سمت چپ نادرست است، زیرا مقدار زیادی از 

مواد اولیه، دورریز خواهد داشت.

شكل45ـ4

1ـ4ـ4ـ آماده كردن قطعه كار

قبل از ش��روع خط کش��ي روي مواد، ابتدا بای��د با مقیاس 
کوچك، اندازه ها را روي کاغذ، ترس��یم کرده، و هر قطعه را 
با اندازه ی مواد اولیه ی موجود، تطبیق داد تا مناس��ب ترین جا 
روي م��واد، انتخاب گردد. پس از این عمل، باید خط کش��ي 

اصلي شروع شود )شکل 46�4(. 

شكل46ـ4

9ـ3ـ4ـ تراز

از تراز، براي کنترل ک��ردن افقي یا عمودی بودن قطعات 
و یا کار س��اخته شده استفاده مي شود. شکل 43�4 یك تراز را 

نشان مي دهد.

شكل43ـ4

تراز، از یك بدنه ی فلزي یا پالس��تیکي تش��کیل شده که 
داراي دو یا س��ه کپس��ول کوچك حاوی ات��ر )آب( و یك 
حباب می باشد. این کپسول ها در جهات افقي و عمودي وحتي 

45 درجه روي بدنه سوار شده اند.

دستورالعمل استفاده از تراز

با یك تراز و یك قطعه چوب، عملیات زیر را انجام دهید:

مطاب��ق ش��کل 44�4 قطعه چوب را روي میز یا هر س��طح 
دیگري قرار داده و به وس��یله ی تراز، افق��ي بودن آنرا کنترل 

نمایید.

شكل44ـ4
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� ب��راي اندازه گیري قطعاتی که دقت باالی��ی نیاز ندارند، 
مانند اندازه گیري طول و عرض قطعه کار، از کولیس استفاده 

نشود.        

� سعي شود از کولیس، فقط در کارهاي کوچك، نازك 
و دقیق استفاده گردد.

� هنگام خط کشي و اندازه گذاري،  هرگز از مداد جوهري 
)رنگي( یا خودکار اس��تفاده نشود؛ زیرا در پاك کردن اثر آن 

از روي کار، مشکل ایجاد می شود.

� ب��راي جلوگی��ري از زنگ زدن ابزاره��اي اندزه گیري و 
خط کشي، باید آنها را با روغن چرب کرد.

تكنولوژی فرآورده های چوبی80

و  اندازه گذاري  اندازه گيري،  لوازم  3ـ4ـ4ـ 
خط كشي

ابزارهاي اندازه گیري و خط کشي، ابزارهاي دقیقي هستند 
که باید سالیان دراز، دقت خود را حفظ کنند. بنابراین در موقع 
خرید، باید توجه کرد که کارخانه ی س��ازنده ی ابزار، س��ابقه 
خوبي در س��اخت ابزار با جنس عالي و دقت باال داشته باشد. 
پس از خرید نیز، برای حفاظت و نگه داري ابزار، مس��ایل زیر 

را رعایت کنید:

� در پایان کار روزانه، باید ابزار را تمیز کرد.

� در تمی��ز کردن ابزار، نباید از پارچه ی مرطوب اس��تفاده 
کرد؛ زیرا رطوبت، باعث زنگ زدگي ابزار مي شود.

� از ابزاره��اي اندازه گیري و خط کش��ي، براي ضربه زدن 
استفاده نشود؛ زیرا دقت خود را از دست مي دهند.

� باید س��عي کرد که ماهیانه یکبار، دقت کولیس با شابلوِن 
کنترل، اندازه گیري شود.

� از درف��ش، فقط براي خط کش��ي مواد ن��رم مانند چوب 
اس��تفاده شود )شکل 49�4(. سر درفش نباید به فلز سخت زده 

شود؛ زیرا خیلی زود ُکند مي شود. 

شكل49ـ4

� بای��د مراقب بود که گونیا و کولی��س روي زمین نیفتند؛ 
زیرا دقت خود را از دست مي دهد.

در انتخاب ابزار خط کش��ي و نحوه ی اندازه گذاري، دقیق 
باش��ید تا اش��تباهي صورت نگرفته و بدین وس��یله بیشترین و 

بهترین بهره وري را از مواد داشته باشید.

2ـ4ـ4ـ انتخاب و آماده كردن وسايل مربوطه

ابزارهاي اندازه گیري و خط کش��ي را حتماً کنترل کنید 
که دقت خود را از دست نداده باشند؛ مثاًل گونیا را طبق شکل 
47�4 به لبه ی صاف صفحه تکیه دهید، یك خط بکش��ید و 
سپس دسته ی گونیا را برگردانید و از همان نقطه، مجدداً یك 
خط عمود ترسیم کنید. اگر گونیا سالم باشد، این دو خط بر هم 
منطبق خواهد شد و زاویه ی آن با لبه ی صفحه 90 درجه خواهد 
بود و اگرس��الم نباشد )شکل 48�4(، گونیا بي دقت شده است.

شكل47ـ4

شكل48ـ4
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ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:

80
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� ب��راي اندازه گیري قطعاتی که دقت باالی��ی نیاز ندارند، 
مانند اندازه گیري طول و عرض قطعه کار، از کولیس استفاده 

نشود.        

� سعي شود از کولیس، فقط در کارهاي کوچك، نازك 
و دقیق استفاده گردد.

� هنگام خط کشي و اندازه گذاري،  هرگز از مداد جوهري 
)رنگي( یا خودکار اس��تفاده نشود؛ زیرا در پاك کردن اثر آن 

از روي کار، مشکل ایجاد می شود.

� ب��راي جلوگی��ري از زنگ زدن ابزاره��اي اندزه گیري و 
خط کشي، باید آنها را با روغن چرب کرد.

ابزارهای اندازه گیـری و
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آزمون پاياني 4

1�  به شکل زیر نگاه کنید. نام شش ابزار اندازه گیري و خط کشي را که روي میز کار مي بینید، بنویسید.

2� دقت گونیاي 90 درجه را چگونه کنترل مي کنید؟ به طور عملي نشان دهید.

3� در شکل زیر، هنرجو با چه ابزاري خط کشي مي کند و خط کشیده شده، چند درجه است؟

4� وسایل متداول کنترل صافي سطح در کارهاي صنایع چوب را نام ببرید.

5� وسایل خط کشي در صنایع چوب را نام ببرید.

6� وسایل اندازه گیري و کاربرد آنرا در صنایع چوب شرح دهید.
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ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:

82
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آزمون پاياني 4

1�  به شکل زیر نگاه کنید. نام شش ابزار اندازه گیري و خط کشي را که روي میز کار مي بینید، بنویسید.

2� دقت گونیاي 90 درجه را چگونه کنترل مي کنید؟ به طور عملي نشان دهید.

3� در شکل زیر، هنرجو با چه ابزاري خط کشي مي کند و خط کشیده شده، چند درجه است؟

4� وسایل متداول کنترل صافي سطح در کارهاي صنایع چوب را نام ببرید.

5� وسایل خط کشي در صنایع چوب را نام ببرید.

6� وسایل اندازه گیري و کاربرد آنرا در صنایع چوب شرح دهید.
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13� از کدام وسیله مي توان براي اندازه گیري، اندازه گذاري، خط کشي و کنترل صافي و زوایاي سطوح کار استفاده کرد؟

الف( گونیا مرکب     ب( خط کش فلزي یا ستّاره

د( متر تاشو ج( نقاله  

14� قسمت خارجي نقاله به چند درجه تقسیم شده است؟

د( 270 درجه ج( 90 درجه  ب( 180 درجه  الف( 120 درجه 

15� براي اندازه گیري دقیق قطر داخلي، قطر خارجي و عمق قطعات، بهتر است از چه وسیله اي استفاده شود؟

د( ستّاره ج( کولیس  ب( گونیاي مرکب  الف( متر تاشو 

16� پرگار متحرك میله اي، چه کاربردي دارد؟

ب( اندازه گیري و انتقال اندازه هاي داخلي الف( ترسیم قوس ها یا دایره هاي بزرگ 

د ( ترسیم قوس هاي دقیق با شعاع کم ج( انتقال اندازه هاي خارجي 

17� براي کنترل عمودي قرار گرفتن پایه هاي یك میز، بهتر است از کدام وسیله استفاده شود؟

د( شاقول ج( گونیا  ب(  خط کش  الف( متر 

تكنولوژی فرآورده های چوبی84

7� به شکل زیر توجه کنید. هنرجو مشغول انجام چه کاري است؟

8� چرا براي تمیز کردن وسایل خط کشي و اندازه گیري فلزي، نباید آنها را مرطوب کرد؟

9� طول 1متر در تعریف مقدماتي چقدر است؟

1 محیط کره زمین
10000000

ب(  1 محیط کره زمین 
2000000

الف( 

1 محیط کره زمین
60000000

د(  1 محیط کره زمین 
40000000

ج( 

10� کدام گزینه صحیح است؟

mm m=2 210000 1 ب(    cm m=2 210 1 الف( 

dm m=2 2100 1 د(   cm m=2 21000 1 ج(   

11� خط کش فلزي یا بر راستي، چه کاربردي دارد؟

الف( خط کشي و کنترل صافي سطوح بزرگ.

ب( خط کشي زوایا و اندازه گیري طول.

ج( کنترل دوئیدگي کار و زوایاي آن.

د( کنترل صافي سطوح و انتقال اندازه.

12� براي اندازه گیري عمق داخلي یك جعبه، بهتر است از کدام متر استفاده شود؟

الف( متر نواري پارچه اي   ب( متر تاشو

ج( متر نواري فلزي                                     د( هیچ کدام

فناوری فرآورده های چوبی تكنولوژی فرآورده های چوبی18

ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:
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13� از کدام وسیله مي توان براي اندازه گیري، اندازه گذاري، خط کشي و کنترل صافي و زوایاي سطوح کار استفاده کرد؟

الف( گونیا مرکب     ب( خط کش فلزي یا ستّاره

د( متر تاشو ج( نقاله  

14� قسمت خارجي نقاله به چند درجه تقسیم شده است؟

د( 270 درجه ج( 90 درجه  ب( 180 درجه  الف( 120 درجه 

15� براي اندازه گیري دقیق قطر داخلي، قطر خارجي و عمق قطعات، بهتر است از چه وسیله اي استفاده شود؟

د( ستّاره ج( کولیس  ب( گونیاي مرکب  الف( متر تاشو 

16� پرگار متحرك میله اي، چه کاربردي دارد؟

ب( اندازه گیري و انتقال اندازه هاي داخلي الف( ترسیم قوس ها یا دایره هاي بزرگ 

د ( ترسیم قوس هاي دقیق با شعاع کم ج( انتقال اندازه هاي خارجي 

17� براي کنترل عمودي قرار گرفتن پایه هاي یك میز، بهتر است از کدام وسیله استفاده شود؟

د( شاقول ج( گونیا  ب(  خط کش  الف( متر 
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توانايي برش كاري انواع چوب و 
صفحات چوبي به وسيله ی اره هاي دستي

واحد كار پنجم

فراگیر پس از آموزش این واحد کار، قادر خواهد بود:

 اّره هاي دستي و مشخصات آنها را توضیح دهد.

 موارد کاربرد اّره هاي مختلف را توضیح دهد.

 با انتخاب اّره ی مناسب، برش عرضي، قوس بري و زاویه بري را انجام دهد.

 قسمت هاي مختلف اّره دستي را توضیح دهد.

 فرم دندانه هاي اّره را معرفي کند.

 جنس تیغه اّره را بشناسد.

 نکات ایمني هنگام برش را به کار گیرد.

 عملیات حفاظت و نگه داري از اّره  دستي را انجام دهد.

 اصول برش قطعات چوبي را انجام دهد.

ساعت آموزش
جمععملینظری

62430

فناوری فرآورده های چوبیتكنولوژی فرآورده های چوبی86 تكنولوژی فرآورده های چوبی18

ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:

86
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 اّره هاي دستي و مشخصات آنها را توضیح دهد.

 موارد کاربرد اّره هاي مختلف را توضیح دهد.

 با انتخاب اّره ی مناسب، برش عرضي، قوس بري و زاویه بري را انجام دهد.

 قسمت هاي مختلف اّره دستي را توضیح دهد.

 فرم دندانه هاي اّره را معرفي کند.

 جنس تیغه اّره را بشناسد.

 نکات ایمني هنگام برش را به کار گیرد.
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62430



89 واحد کار پنجم: توانايي برشكاري انواع چوب و صفحات چوبي به وسيله ی اره هاي دستي

پيش آزمون 5

1� کاربرد اّره چیست؟ چند نوع اّره مي شناسید؟

2� آیا نوع چوب در انتخاب اّره موثر است؟ چگونه؟

3� علت تشکیل خاك اّره، موقع برش چوب چیست؟

4� آیا به نظر شما، نیروي الزم براي برش چوب در راه الیاف و عمود بر الیاف متفاوت است؟ چرا؟

5� تر یا خشك بودن چوب، چه تأثیري در برش با اّره دارد؟

6� آیا اّره هاي دستي، قابل تعمیر هستند یا خیر؟

فناوری فرآورده های چوبیتكنولوژی فرآورده های چوبی88 تكنولوژی فرآورده های چوبی18

ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:

88
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پيش آزمون 5

1� کاربرد اّره چیست؟ چند نوع اّره مي شناسید؟

2� آیا نوع چوب در انتخاب اّره موثر است؟ چگونه؟

3� علت تشکیل خاك اّره، موقع برش چوب چیست؟

4� آیا به نظر شما، نیروي الزم براي برش چوب در راه الیاف و عمود بر الیاف متفاوت است؟ چرا؟

5� تر یا خشك بودن چوب، چه تأثیري در برش با اّره دارد؟

6� آیا اّره هاي دستي، قابل تعمیر هستند یا خیر؟
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شكل 7ـ5ـ تيغه اّره ُدم روباهي.

 از اره ُدم روباه��ي، ب��راي بریدن قطع��ات بزرگ چوب، 
تخته خرده چوب، تخته چند الیي، وغیره در جهت راه الیاف و 

خالف راه الیاف استفاده می شود )شکل 8�5(.

شكل 8ـ5ـ نحوه ی برش به وسيله اّره  ُدم روباهي.

3ـ1ـ5ـ اره پشت دار

اره پش��ت دار، در واقع یك نوع اره ی قطع کن می باش��د 
که داراي یك تیغه ی نازك با دندانه هاي خیلي ظریف است. 
یك تس��مه ی فوالدي نیز در پش��ت تیغه نصب شده که از خم 
ش��دن تیغه به هنگام برش جلوگیري می کند. این اره، از انواع 

اره هاي دندانه رو به جلو مي باشد )شکل9�5(.

اره کالفی، از قس��مت هاي مختلفي تش��کیل ش��ده که در 
شکل 5�5 نشان داده شده است.

شكل 5ـ5ـ قسمت هاي مختلف اّره كالفي.

2ـ1ـ5ـ اره ُدم روباهي

از اره هاي دندانه رو به جلو مي باشد. تیغه ی این اره، داراي 
پهناي زیادی بوده تا هن��گام برش، در قطعه کار گیر نکرده و 

تاب برندارد )شکل6�5(.

شكل 6ـ5ـ اّره ُدم روباهي.

ُدم روباه��ي، در ش��کل 7�5  اره  قس��مت هاي مختل��ف 
نشان داده ش��ده اس��ت. این اره، داراي یك دسته ی چوبي یا 
پالس��تیکي با ش��کل های مختلف بوده و یك تیغه با ضخامت 
0/8 ت��ا 1 میلي متر و به عرض 40 ت��ا 100 میلي متر دارد که هر 

چه به طرف دسته نزدیك مي شود پهن تر مي گردد.
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ب( اره هاي دندانه رو به عقب: جهت دندانه ی این اره ها، 
به سمت عقب )دس��ته اره( بوده و هنگام حرکت اره به سمت 
خود، عمل برش انجام مي گیرد )ش��کل 3�5(. این اره ها براي 

برش چوب هاي سخت عملکرد بهتري دارند. 

شكل 3ـ5ـ اّره ی دندانه رو به عقب.

 البته این اره ها را، از نظر کاربردش��ان نیز می توان به انواع 
زیر تقسیم نمود:

1ـ1ـ5ـ اره كالفي

از قدیمي ترین اره هاي دستي مورد استفاده در کارگاه هاي 
درودگري بوده که امروزه متداول نیست، و با حضور اره هاي 
جدی��د با قابلیت هاي بهتر، به ندرت از آنها اس��تفاده مي ش��ود                

)شکل 4�5(.

شكل 4ـ5ـ اّره كالفي.

1ـ5ـ آشنایي با اره هاي دستي و انواع آن

براي برش چوب، با ید اره ی مناس��ب از نظ��ر نوع دندانه، 
مقدار چپ و راس��تي و کاربردهاي ویژه اي که دارند انتخاب 
و به کار گرفته شوند. در شکل 1�5، چند نوع از اره هاي دستي 

نشان داده شده است.

شكل 1ـ5ـ چند نوع از اّره هاي دستي.

در یك تقسیم بندي کلی، می توان اره ها را به دو گروه زیر 
تقسیم بندي کرد:

الـف( اره هاي دندانـه رو به جلو: در ای��ن اره ها، جهت 
دندانه ها به سمت جلو بوده و به همین دلیل، وقتي اره به سمت 
جلو حرکت مي کند عمل برش صورت مي گیرد )شکل 2�5(.

 توج��ه: هن��گام کار، وقت��ی اره به س��مت عقب کش��یده 
می شود، هیچ برشی صورت نمی گیرد، بنابراین نیازي به اعمال 

فشار هم نیست.

شكل 2ـ5ـ اّره هاي دندانه رو به جلو.

شكل 7ـ5ـ تيغه اّره ُدم روباهي.

 از اره ُدم روباه��ي، ب��راي بریدن قطع��ات بزرگ چوب، 
تخته خرده چوب، تخته چند الیي، وغیره در جهت راه الیاف و 

خالف راه الیاف استفاده می شود )شکل 8�5(.

شكل 8ـ5ـ نحوه ی برش به وسيله اّره  ُدم روباهي.

3ـ1ـ5ـ اره پشت دار

اره پش��ت دار، در واقع یك نوع اره ی قطع کن می باش��د 
که داراي یك تیغه ی نازك با دندانه هاي خیلي ظریف است. 
یك تس��مه ی فوالدي نیز در پش��ت تیغه نصب شده که از خم 
ش��دن تیغه به هنگام برش جلوگیري می کند. این اره، از انواع 

اره هاي دندانه رو به جلو مي باشد )شکل9�5(.

اره کالفی، از قس��مت هاي مختلفي تش��کیل ش��ده که در 
شکل 5�5 نشان داده شده است.

شكل 5ـ5ـ قسمت هاي مختلف اّره كالفي.

2ـ1ـ5ـ اره ُدم روباهي

از اره هاي دندانه رو به جلو مي باشد. تیغه ی این اره، داراي 
پهناي زیادی بوده تا هن��گام برش، در قطعه کار گیر نکرده و 

تاب برندارد )شکل6�5(.

شكل 6ـ5ـ اّره ُدم روباهي.

ُدم روباه��ي، در ش��کل 7�5  اره  قس��مت هاي مختل��ف 
نشان داده ش��ده اس��ت. این اره، داراي یك دسته ی چوبي یا 
پالس��تیکي با ش��کل های مختلف بوده و یك تیغه با ضخامت 
0/8 ت��ا 1 میلي متر و به عرض 40 ت��ا 100 میلي متر دارد که هر 

چه به طرف دسته نزدیك مي شود پهن تر مي گردد.
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ب( اره هاي دندانه رو به عقب: جهت دندانه ی این اره ها، 
به سمت عقب )دس��ته اره( بوده و هنگام حرکت اره به سمت 
خود، عمل برش انجام مي گیرد )ش��کل 3�5(. این اره ها براي 

برش چوب هاي سخت عملکرد بهتري دارند. 

شكل 3ـ5ـ اّره ی دندانه رو به عقب.

 البته این اره ها را، از نظر کاربردش��ان نیز می توان به انواع 
زیر تقسیم نمود:

1ـ1ـ5ـ اره كالفي

از قدیمي ترین اره هاي دستي مورد استفاده در کارگاه هاي 
درودگري بوده که امروزه متداول نیست، و با حضور اره هاي 
جدی��د با قابلیت هاي بهتر، به ندرت از آنها اس��تفاده مي ش��ود                

)شکل 4�5(.

شكل 4ـ5ـ اّره كالفي.

1ـ5ـ آشنایي با اره هاي دستي و انواع آن

براي برش چوب، با ید اره ی مناس��ب از نظ��ر نوع دندانه، 
مقدار چپ و راس��تي و کاربردهاي ویژه اي که دارند انتخاب 
و به کار گرفته شوند. در شکل 1�5، چند نوع از اره هاي دستي 

نشان داده شده است.

شكل 1ـ5ـ چند نوع از اّره هاي دستي.

در یك تقسیم بندي کلی، می توان اره ها را به دو گروه زیر 
تقسیم بندي کرد:

الـف( اره هاي دندانـه رو به جلو: در ای��ن اره ها، جهت 
دندانه ها به سمت جلو بوده و به همین دلیل، وقتي اره به سمت 
جلو حرکت مي کند عمل برش صورت مي گیرد )شکل 2�5(.

 توج��ه: هن��گام کار، وقت��ی اره به س��مت عقب کش��یده 
می شود، هیچ برشی صورت نمی گیرد، بنابراین نیازي به اعمال 

فشار هم نیست.

شكل 2ـ5ـ اّره هاي دندانه رو به جلو.
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ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:
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شكل 7ـ5ـ تيغه اّره ُدم روباهي.

 از اره ُدم روباه��ي، ب��راي بریدن قطع��ات بزرگ چوب، 
تخته خرده چوب، تخته چند الیي، وغیره در جهت راه الیاف و 

خالف راه الیاف استفاده می شود )شکل 8�5(.

شكل 8ـ5ـ نحوه ی برش به وسيله اّره  ُدم روباهي.

3ـ1ـ5ـ اره پشت دار

اره پش��ت دار، در واقع یك نوع اره ی قطع کن می باش��د 
که داراي یك تیغه ی نازك با دندانه هاي خیلي ظریف است. 
یك تس��مه ی فوالدي نیز در پش��ت تیغه نصب شده که از خم 
ش��دن تیغه به هنگام برش جلوگیري می کند. این اره، از انواع 

اره هاي دندانه رو به جلو مي باشد )شکل9�5(.

اره کالفی، از قس��مت هاي مختلفي تش��کیل ش��ده که در 
شکل 5�5 نشان داده شده است.

شكل 5ـ5ـ قسمت هاي مختلف اّره كالفي.

2ـ1ـ5ـ اره ُدم روباهي

از اره هاي دندانه رو به جلو مي باشد. تیغه ی این اره، داراي 
پهناي زیادی بوده تا هن��گام برش، در قطعه کار گیر نکرده و 

تاب برندارد )شکل6�5(.

شكل 6ـ5ـ اّره ُدم روباهي.

ُدم روباه��ي، در ش��کل 7�5  اره  قس��مت هاي مختل��ف 
نشان داده ش��ده اس��ت. این اره، داراي یك دسته ی چوبي یا 
پالس��تیکي با ش��کل های مختلف بوده و یك تیغه با ضخامت 
0/8 ت��ا 1 میلي متر و به عرض 40 ت��ا 100 میلي متر دارد که هر 

چه به طرف دسته نزدیك مي شود پهن تر مي گردد.
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ب( اره هاي دندانه رو به عقب: جهت دندانه ی این اره ها، 
به سمت عقب )دس��ته اره( بوده و هنگام حرکت اره به سمت 
خود، عمل برش انجام مي گیرد )ش��کل 3�5(. این اره ها براي 

برش چوب هاي سخت عملکرد بهتري دارند. 

شكل 3ـ5ـ اّره ی دندانه رو به عقب.

 البته این اره ها را، از نظر کاربردش��ان نیز می توان به انواع 
زیر تقسیم نمود:

1ـ1ـ5ـ اره كالفي

از قدیمي ترین اره هاي دستي مورد استفاده در کارگاه هاي 
درودگري بوده که امروزه متداول نیست، و با حضور اره هاي 
جدی��د با قابلیت هاي بهتر، به ندرت از آنها اس��تفاده مي ش��ود                

)شکل 4�5(.

شكل 4ـ5ـ اّره كالفي.

1ـ5ـ آشنایي با اره هاي دستي و انواع آن

براي برش چوب، با ید اره ی مناس��ب از نظ��ر نوع دندانه، 
مقدار چپ و راس��تي و کاربردهاي ویژه اي که دارند انتخاب 
و به کار گرفته شوند. در شکل 1�5، چند نوع از اره هاي دستي 

نشان داده شده است.

شكل 1ـ5ـ چند نوع از اّره هاي دستي.

در یك تقسیم بندي کلی، می توان اره ها را به دو گروه زیر 
تقسیم بندي کرد:

الـف( اره هاي دندانـه رو به جلو: در ای��ن اره ها، جهت 
دندانه ها به سمت جلو بوده و به همین دلیل، وقتي اره به سمت 
جلو حرکت مي کند عمل برش صورت مي گیرد )شکل 2�5(.

 توج��ه: هن��گام کار، وقت��ی اره به س��مت عقب کش��یده 
می شود، هیچ برشی صورت نمی گیرد، بنابراین نیازي به اعمال 

فشار هم نیست.

شكل 2ـ5ـ اّره هاي دندانه رو به جلو.

شكل 7ـ5ـ تيغه اّره ُدم روباهي.

 از اره ُدم روباه��ي، ب��راي بریدن قطع��ات بزرگ چوب، 
تخته خرده چوب، تخته چند الیي، وغیره در جهت راه الیاف و 

خالف راه الیاف استفاده می شود )شکل 8�5(.

شكل 8ـ5ـ نحوه ی برش به وسيله اّره  ُدم روباهي.

3ـ1ـ5ـ اره پشت دار

اره پش��ت دار، در واقع یك نوع اره ی قطع کن می باش��د 
که داراي یك تیغه ی نازك با دندانه هاي خیلي ظریف است. 
یك تس��مه ی فوالدي نیز در پش��ت تیغه نصب شده که از خم 
ش��دن تیغه به هنگام برش جلوگیري می کند. این اره، از انواع 

اره هاي دندانه رو به جلو مي باشد )شکل9�5(.

اره کالفی، از قس��مت هاي مختلفي تش��کیل ش��ده که در 
شکل 5�5 نشان داده شده است.

شكل 5ـ5ـ قسمت هاي مختلف اّره كالفي.

2ـ1ـ5ـ اره ُدم روباهي

از اره هاي دندانه رو به جلو مي باشد. تیغه ی این اره، داراي 
پهناي زیادی بوده تا هن��گام برش، در قطعه کار گیر نکرده و 

تاب برندارد )شکل6�5(.

شكل 6ـ5ـ اّره ُدم روباهي.

ُدم روباه��ي، در ش��کل 7�5  اره  قس��مت هاي مختل��ف 
نشان داده ش��ده اس��ت. این اره، داراي یك دسته ی چوبي یا 
پالس��تیکي با ش��کل های مختلف بوده و یك تیغه با ضخامت 
0/8 ت��ا 1 میلي متر و به عرض 40 ت��ا 100 میلي متر دارد که هر 

چه به طرف دسته نزدیك مي شود پهن تر مي گردد.
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اگر دس��تگاه اره فارسي بُر در دس��ترس نباشد، به وسیله ی 
قطعات چوبي یا پالستیکي، می توان شابلنی مطابق شکل17�5، 
تهیه و برش های الزم را با زوایاي مختلف روي آن ایجاد نمود. 

شکل 18�5، نحوه ی برش تحت زاویه  با اره  ظریف بُر و به 
کمك دستگاه فارسی بُر دستی را نشان مي دهد.

شكل 17ـ5

شكل 18ـ5ـ نحوه ی برش با استفاده از اّره فارسي ُبر دست 

ساخت.

6ـ1ـ5ـ اّره مويي

اره مویي، در فرم ها و اندازه هاي مختلفي س��اخته مي شود 
ک��ه هر کدام کاربرد خاصي دارند. جهت دندانه هاي اره، باید 
رو به پایین یا به س��مت دسته باشد؛ البته بعضي از تیغه ها جهت 

خاصي براي دندانه ی اره ندارند مانند اره پا ملخي.

کمان اره، به صورت منحني )Uش��کل( بوده و هر چه این 
کمان بلندتر باش��د، وسعت عملکرد آن )چرخش( بیشتر است 

)شکل19�5(.

5ـ1ـ5ـ اره فارسي بُر روميزي )اره دستگاه(

یك اره ظریف بُر اس��ت که روي بازوي میله اي متحرك 
نصب ش��ده و با قابلی��ت چرخش در زوای��اي مختلف، براي 
برش ه��اي تخت زاویه به کار گرفته مي ش��ود؛ و چون بیش��تر 
برش ه��اي 45ْ )فارس��ي( در صنای��ع چوب رایج اس��ت، این 

دستگاه به  نام اره  فارسي بُر معروف شده است.

قسمت هاي مختلف این دستگاه، در شکل15�5 نشان داده 
شده است.

بازو و میله هاي اره فارسي بُر، نسبت به صفحه ی زیر دستگاه 
در جهت افقي تغییر زاویه مي دهند. این عمل، به وسیله ی اهرم 
یا دکمه اي که در زیر صفحه ی اره نصب شده انجام مي گیرد.

شكل 15ـ5ـ قسمت هاي مختلف اّره فارسي ُبر.

اهرم تنظیم دستگاه، تیغه اره را روي زوایاي مختلف تنظیم 
نموده و امکان برش چوب در زوایاي مختلف را ایجاد مي کند 

)شکل 16�5(.

شــكل 16ـ5ـ انــدازه ی زوايــاي الزم، براي ســاخت كارهــاي زاويه اي 

به وسيله ی اّره فارسي ُبر.

تكنولوژی فرآورده های چوبی92

این اره ه��ا، داراي تیغه هاي متغیر بوده که با پیچ خروس��کي، 
روي تسمه ی فوالدي پشت اره بسته مي شود )شکل12�5(.

شكل 12ـ5ـ اّره ظريف ُبر متغير.

4ـ1ـ5ـ اّره نوكي

از نظ��ر ف��رم، ش��بیه اره دم روباهي بوده ول��ي تیغه ی آن 
باریك ت��ر می باش��د و به راحت��ي در منحني ه��ا و قوس ه��اي 
کوچك چ��وب و صفح��ات چوبي، حرکت ک��رده و برش 

مي دهد )شکل13�5(.

شكل13 ـ5ـ اّره نوكي، با بزرگنمايي دندانه ها.

مورد اس��تفاده ی اره نوکي، برش سوراخ هاي جاي کلید، 
قوس بُري ها و برش هاي بسیار ظریف مي باشد )شکل14�5(.

شكل 14ـ5

شكل 9ـ5ـ اّره پشت دار، با بزرگنمايي دندانه ها.

از اره پشت دار، براي برش هاي ظریف و دقیق، و عمدتاً در 
برش انواع اتصاالت استفاده مي شود )شکل 10�5(.

شكل 10ـ5ـ استفاده از اّره پشت دار در ساخت اتصاالت.

اره ظریف بُر پشت دار را مي توان به عنوان اره فارسي بُر در 
برش زوایاي مختلف نیز به کار برد )شکل11�5(.

شكل 11ـ5ـ استفاده از اّره پشت دار به عنوان اّره فارسي ُبر.

نوع دیگري از اره های پش��ت دار ب��ا دندانه های ظریف تر 
وجود دارند که ب��راي برش هاي خیلي ظریف به کار مي روند. 
این اره ها، داراي عرض و ضخامت کمتري هس��تند. برخي از 

فناوری فرآورده های چوبی تكنولوژی فرآورده های چوبی18

ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:
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اگر دس��تگاه اره فارسي بُر در دس��ترس نباشد، به وسیله ی 
قطعات چوبي یا پالستیکي، می توان شابلنی مطابق شکل17�5، 
تهیه و برش های الزم را با زوایاي مختلف روي آن ایجاد نمود. 

شکل 18�5، نحوه ی برش تحت زاویه  با اره  ظریف بُر و به 
کمك دستگاه فارسی بُر دستی را نشان مي دهد.

شكل 17ـ5

شكل 18ـ5ـ نحوه ی برش با استفاده از اّره فارسي ُبر دست 

ساخت.

6ـ1ـ5ـ اّره مويي

اره مویي، در فرم ها و اندازه هاي مختلفي س��اخته مي شود 
ک��ه هر کدام کاربرد خاصي دارند. جهت دندانه هاي اره، باید 
رو به پایین یا به س��مت دسته باشد؛ البته بعضي از تیغه ها جهت 

خاصي براي دندانه ی اره ندارند مانند اره پا ملخي.

کمان اره، به صورت منحني )Uش��کل( بوده و هر چه این 
کمان بلندتر باش��د، وسعت عملکرد آن )چرخش( بیشتر است 

)شکل19�5(.

5ـ1ـ5ـ اره فارسي بُر روميزي )اره دستگاه(

یك اره ظریف بُر اس��ت که روي بازوي میله اي متحرك 
نصب ش��ده و با قابلی��ت چرخش در زوای��اي مختلف، براي 
برش ه��اي تخت زاویه به کار گرفته مي ش��ود؛ و چون بیش��تر 
برش ه��اي 45ْ )فارس��ي( در صنای��ع چوب رایج اس��ت، این 

دستگاه به  نام اره  فارسي بُر معروف شده است.

قسمت هاي مختلف این دستگاه، در شکل15�5 نشان داده 
شده است.

بازو و میله هاي اره فارسي بُر، نسبت به صفحه ی زیر دستگاه 
در جهت افقي تغییر زاویه مي دهند. این عمل، به وسیله ی اهرم 
یا دکمه اي که در زیر صفحه ی اره نصب شده انجام مي گیرد.

شكل 15ـ5ـ قسمت هاي مختلف اّره فارسي ُبر.

اهرم تنظیم دستگاه، تیغه اره را روي زوایاي مختلف تنظیم 
نموده و امکان برش چوب در زوایاي مختلف را ایجاد مي کند 

)شکل 16�5(.

شــكل 16ـ5ـ انــدازه ی زوايــاي الزم، براي ســاخت كارهــاي زاويه اي 

به وسيله ی اّره فارسي ُبر.
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دندانه ه��اي ظریف و کارد مانندي دارند که در دو ردیف 
چپ و راس��ت ش��ده و به راحتی عمل برش عرض��ي را انجام 
مي دهند. در ش��کل 26�5، اثر تیغه ی اره قطع کن روي چوب 

نشان داده شده است.

شكل26ـ5

10ـ1ـ5ـ  اّره ی روكش  بُري

تیغه در این اره، به شکل بیضي ناقص است که در پهلوي آن، 
دندانه هاي خیلي ظریف به ش��کل مثلث متساوي االضالع قرار 
داشته و از دو طرف، عمل برش را انجام مي دهند )شکل 27�5(.

شكل27ـ5

شكل23ـ5

نوع دیگري از اره گرات وج��ود دارد که تیغه ی آن قابل 
تنظیم بوده و توس��ط پیچ تعبیه شده روی دسته ی آن، مي توان 
تیغه را تنظیم نمود. در ش��کل 24�5 اره گرات س��اده )الف( و 

اره گرات قابل تنظیم)ب( نشان داده شده است.

شكل24ـ5

9ـ1ـ5ـ اره قطع كن

مناس��ب ترین نوع اره براي برش ه��اي عرضي یا برش هاي 
عمود بر الیاف، اره های قطع کن می باشند )شکل 25�5(.

شكل25ـ5
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حالت، بدیهی است تیغه ی اره در کارگیر نمي کند.

شكل 21ـ5ـ اّره راسته ُبر.

شكل 22ـ5ـ تيغه با مقطع كونيک، مربوط به اّره ی راسته ُبر.

8ـ1ـ5ـ اّره گرات

تیغه اره، داخل دس��ته ثابت شده و داراي عمق مشخص و 
ثابتي اس��ت که بیش از آن، عمق برش انج��ام نمي گیرد. این 
راه، براي ایجاد ش��یار در طول قطعات مي باش��د. شکل 23�5، 

اره گرات و شیار ایجاد شده توسط این اره را نشان می دهد.

شكل 19ـ5ـ كمان اّره مويي.

تیغه ی اره  مویي، که با ش��ماره  و فرم هاي مختلف موجود 
بوده و هر کدام کاربرد خاصي دارند، توس��ط پیچ خروسکي 

در دو سر کمان متصل و محکم مي شود.

نح��وه ی قرار گرفتن تیغه اره، بین بدنه ی اره و مهره ی پیچ 
خروسکي، در شکل 20�5 نشان داده شده است.

شكل 20ـ5

7ـ1ـ5ـ اره شكاف زن يا اره راسته بُر

این اره، مناس��ب ترین نوع اره ب��راي برش هاي عادي و در 
جهت موازي با الیاف چوب است )شکل 21�5(.

دندانه هاي این اره، به ش��کل کونیك بوده و مطابق  شکل 
22�5، فرم مقطع کونیك، موجب کاهش س��طح تماس تیغه با 
چوب ش��ده و عمل برش س��ریع تر انجام مي گیرد؛ که در این 

فناوری فرآورده های چوبی تكنولوژی فرآورده های چوبی18

ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:

94
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دندانه ه��اي ظریف و کارد مانندي دارند که در دو ردیف 
چپ و راس��ت ش��ده و به راحتی عمل برش عرض��ي را انجام 
مي دهند. در ش��کل 26�5، اثر تیغه ی اره قطع کن روي چوب 

نشان داده شده است.

شكل26ـ5

10ـ1ـ5ـ  اّره ی روكش  بُري

تیغه در این اره، به شکل بیضي ناقص است که در پهلوي آن، 
دندانه هاي خیلي ظریف به ش��کل مثلث متساوي االضالع قرار 
داشته و از دو طرف، عمل برش را انجام مي دهند )شکل 27�5(.

شكل27ـ5

شكل23ـ5

نوع دیگري از اره گرات وج��ود دارد که تیغه ی آن قابل 
تنظیم بوده و توس��ط پیچ تعبیه شده روی دسته ی آن، مي توان 
تیغه را تنظیم نمود. در ش��کل 24�5 اره گرات س��اده )الف( و 

اره گرات قابل تنظیم)ب( نشان داده شده است.

شكل24ـ5

9ـ1ـ5ـ اره قطع كن

مناس��ب ترین نوع اره براي برش ه��اي عرضي یا برش هاي 
عمود بر الیاف، اره های قطع کن می باشند )شکل 25�5(.

شكل25ـ5
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شكل 34ـ5ـ زاويه ی برش، كمتر از 90 درجه.

3ـ5ـ آشنایي با جنس اره و شکل و فرم آنها

تیغ��ه اره، از ف��والد فن��ري آبدی��ده اس��ت ک��ه قابلی��ت 
انعطاف پذی��ري خوبي دارد. ش��کل و فرم دندانه ه��اي اره، با 
توج��ه به کاربرد هر اره، متفاوت بوده و به طور کلي، مي توان 

در سه گروه مشخص طبقه بندي شان نمود.

الف( دندانه  هاي تیز و کشیده )شکل35�5(.

شكل35ـ5

ب( دندانه  ه��اي مثلثي یا مثلث متس��اوي االضالع )ش��کل 
.)5�36

شكل36ـ5

ج( دندانه  هاي گروهي ک��ه در واقع ترکیبي از دندانه هاي 
تیز و کشیده شده، و دندانه هاي مثلثي است. این نوع دندانه ها، 
در اره ه��اي تنه بُ��ر و اره موی��ي )پ��ا  ملخ��ي( دیده مي ش��ود.

)شکل5-37(.

 α + β + γ = 90 با توجه به شکل: مجموع زوایاي

زاویه ی برش، که با عالمت δ )دلتا( نش��ان داده مي ش��ود، 
تأثیر قابل توجهي در عملیات برش کاري دارد. زاویه ی برش، 

مجموع زاویه ی آزاد و زاویه دندانه است:
δ = α + β

تأثیر زاویه ی برش را در سه حالت زیر در نظر بگیرید:

δ = 90 :الف( اگر زاویه ی برش، قائمه باشد یعنی

در این حالت، قدرت برش، س��رعت برش و کیفیت سطح 
برش یا صافي سطح، در حالت متوسط قرار دارد )شکل32�5(.

شكل 32ـ5ـ زاويه ی برش δ مساوي 90 درجه.

ب( اگر زاویه ی برش، بیش از 90 درجه باش��د یعنی:  90ْ 
 δ>

در این حالت، قدرت برش و س��رعت برش کاهش یافته، 
ولي صافي سطح کار افزایش مي یابد )شکل 33�5(.

شكل 33ـ5ـ زاويه ی برش δ بيشتر از 90 درجه.

 δ<90 :ج( اگر زاویه ی برش، کمتر از 90 درجه باشد یعنی
در ای��ن حالت، قدرت م��ورد نیاز براي ب��رش افزایش یافته و 
س��رعت برش زیاد مي ش��ود، ولي کیفیت و صافي سطح کار 

کاهش مي یابد )شکل 34�5(.
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2ـ2ـ5ـ تيغه اره

تیغه اره بر حس��ب نوع اره، از نظ��ر اندازه )طول، عرض و 
ضخامت( و فرم زوایاي دندانه متفاوت مي باشد. جنس تیغه اره از 
فوالد فنري است و قابلیت انعطاف خوبي نیز دارد )شکل 30�5(.

شكل30ـ5

3ـ2ـ5ـ دندانه ها و زواياي دندانه

دندانه هاي اره و زوایاي آن، متناس��ب با نوع اره و کاربرد 
آن متفاوت اس��ت. به طور کلي، در تمامي دندانه هاي اره، سه 

نوع زاویه ی مشخص وجود دارد:

الف( زاویه ی α یا زاویه ی آزاد،

ب( زاویه ی β  یا زاویه ی دندانه، و

ج(زاویه ی γ  یا زاویه ی حمله یا زاویه ی پیشبردکار.

در شکل 31�5، زوایاي دندانه اره نشان داده شده است.

.γ و β و α شكل 31ـ5ـ نحوه ی قرار گرفتن زواياي

ای��ن اره، براي بری��دن روکش هاي چوبي ت��ا ضخامت 2 
میلي متري به کار برده مي شود )شکل28�5(. امروزه افراد حرفه اي، 
ب��راي برش و درز ک��ردن روکش، از کاتر اس��تفاده مي کنند.

شكل28ـ5

2ـ5ـ قسمت هاي مختلف اره دستي

ارهّ ه��ا به طور کلی، با اندك تفاوتی نس��بت به هم، دارای 
اجزا مشابهی به قرار زیر هستند.

1ـ2ـ5ـ دسته

دسته ی اره، از چوب یا پالستیك ساخته می شود تا راحتي 
الزم براي عمل برش را فراهم آورد. چوب هاي مناس��ب براي 
ساخت دسته اره باید محکم، ریز بافت و بدون گره مانند ممرز 
و گالبي  باش��ند. دس��ته ها، توس��ط پیچ یا میخ پرچ به تیغه اره 

متصل مي شوند )شکل 29�5(.

شكل29ـ5

فناوری فرآورده های چوبی تكنولوژی فرآورده های چوبی18

ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:
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شكل 34ـ5ـ زاويه ی برش، كمتر از 90 درجه.

3ـ5ـ آشنایي با جنس اره و شکل و فرم آنها

تیغ��ه اره، از ف��والد فن��ري آبدی��ده اس��ت ک��ه قابلی��ت 
انعطاف پذی��ري خوبي دارد. ش��کل و فرم دندانه ه��اي اره، با 
توج��ه به کاربرد هر اره، متفاوت بوده و به طور کلي، مي توان 

در سه گروه مشخص طبقه بندي شان نمود.

الف( دندانه  هاي تیز و کشیده )شکل35�5(.

شكل35ـ5

ب( دندانه  ه��اي مثلثي یا مثلث متس��اوي االضالع )ش��کل 
.)5�36

شكل36ـ5

ج( دندانه  هاي گروهي ک��ه در واقع ترکیبي از دندانه هاي 
تیز و کشیده شده، و دندانه هاي مثلثي است. این نوع دندانه ها، 
در اره ه��اي تنه بُ��ر و اره موی��ي )پ��ا  ملخ��ي( دیده مي ش��ود.

)شکل5-37(.

 α + β + γ = 90 با توجه به شکل: مجموع زوایاي

زاویه ی برش، که با عالمت δ )دلتا( نش��ان داده مي ش��ود، 
تأثیر قابل توجهي در عملیات برش کاري دارد. زاویه ی برش، 

مجموع زاویه ی آزاد و زاویه دندانه است:
δ = α + β

تأثیر زاویه ی برش را در سه حالت زیر در نظر بگیرید:

δ = 90 :الف( اگر زاویه ی برش، قائمه باشد یعنی

در این حالت، قدرت برش، س��رعت برش و کیفیت سطح 
برش یا صافي سطح، در حالت متوسط قرار دارد )شکل32�5(.

شكل 32ـ5ـ زاويه ی برش δ مساوي 90 درجه.

ب( اگر زاویه ی برش، بیش از 90 درجه باش��د یعنی:  90ْ 
 δ>

در این حالت، قدرت برش و س��رعت برش کاهش یافته، 
ولي صافي سطح کار افزایش مي یابد )شکل 33�5(.

شكل 33ـ5ـ زاويه ی برش δ بيشتر از 90 درجه.

 δ<90 :ج( اگر زاویه ی برش، کمتر از 90 درجه باشد یعنی
در ای��ن حالت، قدرت م��ورد نیاز براي ب��رش افزایش یافته و 
س��رعت برش زیاد مي ش��ود، ولي کیفیت و صافي سطح کار 

کاهش مي یابد )شکل 34�5(.
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میلی مت��ر   200 ط��ول   ت��ا  را  خط کش��ي  د( 
 10 فاصل��ه ی  ب��ه  را   داخل��ي  خط��وط  نم��وده  ترس��یم 
)ش��کل های کنی��د  خط کش��ي  یکدیگ��ر  از    میلی مت��ر 

43�5 و 44�5(.

شكل 43ـ5ـ دو لبه ی كار را 15 و خطوط داخلی را با 10 ميلی متر فاصله 
نسبت به هم خط كشی كنيد.

شكل 44ـ5ـ انتقال خطوط به مقطع قطعه كار )كله ی چوب( 

به وسيله ی گونيا.

ه�( قطعه کار را طوری داخل گیره محکم کنید، که ارتفاع 
زیادي نداش��ته باش��د؛ زیرا هنگام برش، قطعه کار می لرزد و 
ممکن اس��ت بش��کند. در واقع، در مرحل��ه ی اول برش، قطعه 
کار را ح��دود 120 میلی متر باالتر از گیره قرار دهید و پس از 
برش و نزدیك ش��دن اره به فك گیره، آنرا کمي باالتر ببندید 

)شکل 45�5(.

برش طولي، برش��ی در راس��تاي الیاف چوب است که به 
نیروي برشي کمتري نیاز داشته و سطح برشی صاف تر از برش 

عرضي دارد. براي تمرین، مطابق دستوالعمل زیر عمل کنید.

دستورالعمل برش طولي

ابزار و وس��ایل مورد نیاز، عبارتند از: اره ُدم روباهي یا اره 
معمولي، گونیا، خط کش تی��ره دار، مداد، قطعه کار)چوب( به 

ابعاد 15 × 120 × 300 میلی متر.

الف( تخته چوب مورد نظر را تهیه کنید.

ب( به کمك خط ک��ش  تیره دار، از هر طرف 15 میلی متر 
مطابق شکل 41�5 خط کشي کنید.

شكل 41ـ5ـ خط كشي با خط كش تيره دار.

ج( با مداد، محل خط کش��ي شده توسط سوزن خط کش  
تیره دار را پر رنگ کنید )شکل 42�5(.

شكل 42ـ5ـ پررنگ كردن خطوط با مداد.

تكنولوژی فرآورده های چوبی98

3� باید از محکم بودن قطعه کار در گیره مطمئن شد، زیرا 
اگر قطعه ُش��ل باشد، در حین برش، از داخل گیره جدا شده و 
اره با برخورد با میزکار و گیره ی  کار آس��یب دیده و احتمال 

برخورد به خودتان هم وجود دارد.

4� پ��س از پایان کار با اره ی کماني، بای��د تیغه ی آنرا باز 
کرد تا در اثر تحت فشار قرار داشتن بین دو بازو، کشیده نشده 

و احتماالً پاره نشود.

5� پس از پایان کار روزانه، باید اره را با پارچه ی آغشته به 
نفت یا روغن)یا مخلوطي از هر دو (تمیز کرد.

6� پ��س از پای��ان کار، باید اره هاي دس��تي را به ش��کلي 
نگه داري نمود، که آسیب نبینند )شکل 40�5(.

شكل 40ـ5ـ نحوه ی نگه داري اّره هاي دستي.

با اره های دس��تی، می توان برش های اصلی را به قرار زیر، 
روی چوب ایجاد نمود:

اره هاي  با  برش کاري  روش هاي  شناسایي  5ـ5ـ 
دستي

برای برش کاری با انواع مختلف اّره ها، باید شرایط مطلوب 
و نحوه ی صحیح را به کار بست.

1ـ5ـ5ـ برش طولي

شكل37ـ5

4ـ5ـ اصول حفاظت و ایمني در حین برش کاري

رعای��ت اص��ول حفاظتي و ایمن��ي، ضم��ن جلوگیري از 
صدم��ات احتمالي به خ��ود و دیگران، از آس��یب دیدن قطعه 
چوب نیز پیش��گیري ک��رده و کیفیت مطل��وب نهایي کار را 

تضمین مي کند.

1� از محک��م بودن تیغ��ه اره داخل دس��ته ی اره، اطمینان 
حاصل کنید. در صورت ُش��ل بودن، اگر تیغه با پیچ بسته شده 
است باید پیچ را محکم کرد و اگر پرچ شده است، با ضربه ی 
چکش روي می��خ پرچ، می توان آنرا محکم کرد. در ش��کل 

38�5، محل اتصال تیغه به دسته ی اره نشان داده شده است.

شكل 38ـ5ـ محكم بودن تيغه اّره در داخل دسته.

2� هن��گام جابجایي و حرکت، باید اره را به س��مت پایین 
گرف��ت تا از برخ��ورد احتمالي با اش��خاص یا اش��یاء اطراف 

جلوگیري گردد )شکل 39�5(.

شكل 39ـ5ـ نحوه ی حمل اّره دستي.

فناوری فرآورده های چوبی تكنولوژی فرآورده های چوبی18

ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:
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میلی مت��ر   200 ط��ول   ت��ا  را  خط کش��ي  د( 
 10 فاصل��ه ی  ب��ه  را   داخل��ي  خط��وط  نم��وده  ترس��یم 
)ش��کل های کنی��د  خط کش��ي  یکدیگ��ر  از    میلی مت��ر 

43�5 و 44�5(.

شكل 43ـ5ـ دو لبه ی كار را 15 و خطوط داخلی را با 10 ميلی متر فاصله 
نسبت به هم خط كشی كنيد.

شكل 44ـ5ـ انتقال خطوط به مقطع قطعه كار )كله ی چوب( 

به وسيله ی گونيا.

ه�( قطعه کار را طوری داخل گیره محکم کنید، که ارتفاع 
زیادي نداش��ته باش��د؛ زیرا هنگام برش، قطعه کار می لرزد و 
ممکن اس��ت بش��کند. در واقع، در مرحل��ه ی اول برش، قطعه 
کار را ح��دود 120 میلی متر باالتر از گیره قرار دهید و پس از 
برش و نزدیك ش��دن اره به فك گیره، آنرا کمي باالتر ببندید 

)شکل 45�5(.

برش طولي، برش��ی در راس��تاي الیاف چوب است که به 
نیروي برشي کمتري نیاز داشته و سطح برشی صاف تر از برش 

عرضي دارد. براي تمرین، مطابق دستوالعمل زیر عمل کنید.

دستورالعمل برش طولي

ابزار و وس��ایل مورد نیاز، عبارتند از: اره ُدم روباهي یا اره 
معمولي، گونیا، خط کش تی��ره دار، مداد، قطعه کار)چوب( به 

ابعاد 15 × 120 × 300 میلی متر.

الف( تخته چوب مورد نظر را تهیه کنید.

ب( به کمك خط ک��ش  تیره دار، از هر طرف 15 میلی متر 
مطابق شکل 41�5 خط کشي کنید.

شكل 41ـ5ـ خط كشي با خط كش تيره دار.

ج( با مداد، محل خط کش��ي شده توسط سوزن خط کش  
تیره دار را پر رنگ کنید )شکل 42�5(.

شكل 42ـ5ـ پررنگ كردن خطوط با مداد.
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 توجـه: خوراك اره را در قسمت خارجي اندازه ی اصلي 
قرار دهی��د؛ یعني بیرون از خط کش��ي باید بریده ش��ود؛ زیرا 
اندازه ی قطع��ه ی برش خورده، به ان��دازه ی خوراك اره کم 

خواهد شد )شکل 52�5(.

شكل 52ـ5ـ نحوه ی برش قسمت اصلي.

و( براي صحت عم��ود قرار گرفتن اره روي قطعه کار، از 
گونیا استفاده کنید )شکل 53�5(.

شكل 53ـ5ـ استفاده از گونيا هنگام برش كاري.

3ـ5ـ5ـ  برش زبانه، با اره ظريف بُر پشت دار

ب��رای برش زبانه، ک��ه مجموع دو ب��رش طولی و عرضی 
اس��ت، پس از تهیه ی اب��زار و تجهیزاتی مانند: اره پش��ت دار، 
گونیا، خط کش تیره دار، مداد، و قطعه کار به ابعاد 30×50×200 

میلی متر، به شیوه ی زیر عمل کنید:

ج( خطوط را به سطوح کناري انتقال داده، هر چهار سطح 
را خط کشي کنید )شکل 49�5(.

شكل 49ـ5ـ خطوط را دور كنيد.

د( قطعه کار را داخل گیره، محکم کنید.

ه�( با هدایت انگشت شست، اره را روي قطعه کار هدایت 
کنید )شکل 50�5(.

شكل 50ـ5ـ هدايت اّره به كمک انگشت شست.

 نکته: قس��مت برش خورده را خارج از گیره قرار دهید و 
در انتهای برش، آنرا با دست بگیرید تا قطعه کار نیفتد و الشه 

نشود )شکل 51�5(.

شــكل 51ـ5ـ ادامه دادن برش تا پايان و گرفتن قســمت اضافي با 
دست.

تكنولوژی فرآورده های چوبی100

شكل 47ـ5ـ انجام برش با اّره ی ُدم روباهي.

2ـ5ـ5ـ برش عرضي

برش عرضي، در جهت عمود بر الیاف بوده و نیروي برشي 
اره باید براي پاره کردن الیاف و قطع کردن آنها کافي باش��د؛ 
بنابراین در این برش، نیروي بیش��تري نسبت به برش طولي نیاز 
می باش��د. با دس��تورالعمل زیر، اقدام به برش عرضي نموده و 

اقدامات الزم را انجام دهید.

دستوالعمل برش عرضي 

اب��زار و تجهیزات الزم ب��رای این ب��رش، اره ُدم روباهي، 
گونیا، مداد و گیره می باشد.

ال��ف( قطعه چوب دلخ��واه براي تمرین ب��رش عرضي را 
انتخاب نمایید.

ب( با اس��تفاده از گونیا، قطعه کار را به پنج قسمت مساوي 
تقسیم کنید )شکل 48�5(.

شكل 48ـ5ـ خط كشي قطعه كار به وسيله ی گونيا و مداد.

شكل 45ـ5ـ بستن قطعه كار به گيره.

و( به کمك انگشت شست، اره را روي خط برش هدایت 
کنید؛ به طوري که ناخن انگش��ت عقب تر ق��رار گیرد و با خم 
کردن انگش��ت شس��ت، پش��ت انگش��ت را به بدنه ی تیغه اره 
مم��اس نمایید. ب��ا چند مرحله حرکت آرام تیغ��ه، اثر تیغه اره 
روي خط بجا مانده و مي توانید انگش��ت شس��ت را برداشته و 

برش را انجام دهید         )شکل 46�5(.

شكل 46ـ5ـ هدايت اّره با انگشت شست روي خط.

ز( حرکت اره را آرام و یکنواخت انجام دهید تا قطعه کار 
نشکند )شکل 47�5(.
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شكل 47ـ5ـ انجام برش با اّره ی ُدم روباهي.

2ـ5ـ5ـ برش عرضي

برش عرضي، در جهت عمود بر الیاف بوده و نیروي برشي 
اره باید براي پاره کردن الیاف و قطع کردن آنها کافي باش��د؛ 
بنابراین در این برش، نیروي بیش��تري نسبت به برش طولي نیاز 
می باش��د. با دس��تورالعمل زیر، اقدام به برش عرضي نموده و 

اقدامات الزم را انجام دهید.

دستوالعمل برش عرضي 

اب��زار و تجهیزات الزم ب��رای این ب��رش، اره ُدم روباهي، 
گونیا، مداد و گیره می باشد.

ال��ف( قطعه چوب دلخ��واه براي تمرین ب��رش عرضي را 
انتخاب نمایید.

ب( با اس��تفاده از گونیا، قطعه کار را به پنج قسمت مساوي 
تقسیم کنید )شکل 48�5(.

شكل 48ـ5ـ خط كشي قطعه كار به وسيله ی گونيا و مداد.

شكل 45ـ5ـ بستن قطعه كار به گيره.

و( به کمك انگشت شست، اره را روي خط برش هدایت 
کنید؛ به طوري که ناخن انگش��ت عقب تر ق��رار گیرد و با خم 
کردن انگش��ت شس��ت، پش��ت انگش��ت را به بدنه ی تیغه اره 
مم��اس نمایید. ب��ا چند مرحله حرکت آرام تیغ��ه، اثر تیغه اره 
روي خط بجا مانده و مي توانید انگش��ت شس��ت را برداشته و 

برش را انجام دهید         )شکل 46�5(.

شكل 46ـ5ـ هدايت اّره با انگشت شست روي خط.

ز( حرکت اره را آرام و یکنواخت انجام دهید تا قطعه کار 
نشکند )شکل 47�5(.

 توجـه: خوراك اره را در قسمت خارجي اندازه ی اصلي 
قرار دهی��د؛ یعني بیرون از خط کش��ي باید بریده ش��ود؛ زیرا 
اندازه ی قطع��ه ی برش خورده، به ان��دازه ی خوراك اره کم 

خواهد شد )شکل 52�5(.

شكل 52ـ5ـ نحوه ی برش قسمت اصلي.

و( براي صحت عم��ود قرار گرفتن اره روي قطعه کار، از 
گونیا استفاده کنید )شکل 53�5(.

شكل 53ـ5ـ استفاده از گونيا هنگام برش كاري.

3ـ5ـ5ـ  برش زبانه، با اره ظريف بُر پشت دار

ب��رای برش زبانه، ک��ه مجموع دو ب��رش طولی و عرضی 
اس��ت، پس از تهیه ی اب��زار و تجهیزاتی مانند: اره پش��ت دار، 
گونیا، خط کش تیره دار، مداد، و قطعه کار به ابعاد 30×50×200 

میلی متر، به شیوه ی زیر عمل کنید:

ج( خطوط را به سطوح کناري انتقال داده، هر چهار سطح 
را خط کشي کنید )شکل 49�5(.

شكل 49ـ5ـ خطوط را دور كنيد.

د( قطعه کار را داخل گیره، محکم کنید.

ه�( با هدایت انگشت شست، اره را روي قطعه کار هدایت 
کنید )شکل 50�5(.

شكل 50ـ5ـ هدايت اّره به كمک انگشت شست.

 نکته: قس��مت برش خورده را خارج از گیره قرار دهید و 
در انتهای برش، آنرا با دست بگیرید تا قطعه کار نیفتد و الشه 

نشود )شکل 51�5(.

شــكل 51ـ5ـ ادامه دادن برش تا پايان و گرفتن قســمت اضافي با 
دست.
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ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:
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 توجـه: خوراك اره را در قسمت خارجي اندازه ی اصلي 
قرار دهی��د؛ یعني بیرون از خط کش��ي باید بریده ش��ود؛ زیرا 
اندازه ی قطع��ه ی برش خورده، به ان��دازه ی خوراك اره کم 

خواهد شد )شکل 52�5(.

شكل 52ـ5ـ نحوه ی برش قسمت اصلي.

و( براي صحت عم��ود قرار گرفتن اره روي قطعه کار، از 
گونیا استفاده کنید )شکل 53�5(.

شكل 53ـ5ـ استفاده از گونيا هنگام برش كاري.

3ـ5ـ5ـ  برش زبانه، با اره ظريف بُر پشت دار

ب��رای برش زبانه، ک��ه مجموع دو ب��رش طولی و عرضی 
اس��ت، پس از تهیه ی اب��زار و تجهیزاتی مانند: اره پش��ت دار، 
گونیا، خط کش تیره دار، مداد، و قطعه کار به ابعاد 30×50×200 

میلی متر، به شیوه ی زیر عمل کنید:

ج( خطوط را به سطوح کناري انتقال داده، هر چهار سطح 
را خط کشي کنید )شکل 49�5(.

شكل 49ـ5ـ خطوط را دور كنيد.

د( قطعه کار را داخل گیره، محکم کنید.

ه�( با هدایت انگشت شست، اره را روي قطعه کار هدایت 
کنید )شکل 50�5(.

شكل 50ـ5ـ هدايت اّره به كمک انگشت شست.

 نکته: قس��مت برش خورده را خارج از گیره قرار دهید و 
در انتهای برش، آنرا با دست بگیرید تا قطعه کار نیفتد و الشه 

نشود )شکل 51�5(.

شــكل 51ـ5ـ ادامه دادن برش تا پايان و گرفتن قســمت اضافي با 
دست.
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 توجـه: خوراك اره را در قسمت خارجي اندازه ی اصلي 
قرار دهی��د؛ یعني بیرون از خط کش��ي باید بریده ش��ود؛ زیرا 
اندازه ی قطع��ه ی برش خورده، به ان��دازه ی خوراك اره کم 

خواهد شد )شکل 52�5(.

شكل 52ـ5ـ نحوه ی برش قسمت اصلي.

و( براي صحت عم��ود قرار گرفتن اره روي قطعه کار، از 
گونیا استفاده کنید )شکل 53�5(.

شكل 53ـ5ـ استفاده از گونيا هنگام برش كاري.

3ـ5ـ5ـ  برش زبانه، با اره ظريف بُر پشت دار

ب��رای برش زبانه، ک��ه مجموع دو ب��رش طولی و عرضی 
اس��ت، پس از تهیه ی اب��زار و تجهیزاتی مانند: اره پش��ت دار، 
گونیا، خط کش تیره دار، مداد، و قطعه کار به ابعاد 30×50×200 

میلی متر، به شیوه ی زیر عمل کنید:

ج( خطوط را به سطوح کناري انتقال داده، هر چهار سطح 
را خط کشي کنید )شکل 49�5(.

شكل 49ـ5ـ خطوط را دور كنيد.

د( قطعه کار را داخل گیره، محکم کنید.

ه�( با هدایت انگشت شست، اره را روي قطعه کار هدایت 
کنید )شکل 50�5(.

شكل 50ـ5ـ هدايت اّره به كمک انگشت شست.

 نکته: قس��مت برش خورده را خارج از گیره قرار دهید و 
در انتهای برش، آنرا با دست بگیرید تا قطعه کار نیفتد و الشه 

نشود )شکل 51�5(.

شــكل 51ـ5ـ ادامه دادن برش تا پايان و گرفتن قســمت اضافي با 
دست.
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شكل 60ـ5ـ قطعه كار برش خورده.

ــد برش هاي  ــي، مي تواني ــتفاده از اره نوک ــا اس  نکتـه: ب
چهارگوش نيز در صفحات چوبي ایجاد کنيد )شكل 61ـ5(.

شكل 61ـ5

5ـ5ـ5ـ برش تحت زاويه ی 45 درجه

برش های م��ورب و به خصوص تح��ت زاویه ی 45 درجه 
را، ب��ا اره ه��ای دم روباهی، ظریف بُر پش��ت دار و... و البته به 
کمك گونیا می توان ایجاد کرد؛ اما این برش، به وس��یله ی اّره  
فارسی بُر، دقت بسیار باالیی خواهد داشت. براي همین منظور، 
پس از تهیه ی ابزار و لوازمی مثل، اره فارس��ي بُر، پیچ دس��تي،  
گونی��اي 45 درج��ه، و قطع��ه کاری ب��ه ابع��اد 20×35×200 

میلی متر، اقدام به برش کاری نمایید.

ج( قطعه کار را روي میز کار محکم کرده و با دریل و مته، 
سوراخي 10 میلي متري روي قطعه کار بزنید )شکل 58�5(.

شكل 58ـ5ـ ايجاد سوراخ در قسمت داخلي قطعه كار.

 توجه: برای جلوگیری از سوراخ شدن میزکار، زیر قطعه، 
یك تکه چوب زائد )کمکی( قرار دهید.

د( قطعه کار را به گیره ی میزکار محکم کرده و به کمك 
اره نوکي، عمل برش را انجام دهید )شکل 59�5(.

شكل 59ـ5ـ نحوه ی ايجاد سوراخ به وسيله ی اّره نوكي.

 توجه: مراقب باشيدکه اره بيش از حد داخل شيار قرار 
ــرش راحت تري را ممكن  ــمت نوک اره، ب نگيرد؛ زیرا قس
ــتري درگير برش باشد، در داخل  مي سازد و اگر طولي بيش
ــكل 60ـ5، قطعه کار برش خورده  چوب گير مي کند. در ش

نشان داده شده است.
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ج( پس از برش طولي، قطعه چوب را به پهلو قرار داده و برش 
عرضي را انجام دهید تا کناره هاي زبانه قطع شود )شکل 56�5(.

توجه: به این عمل، بَر انداختن می گویند.

شكل 56ـ5ـ بريدن قسمت هاي اضافي )َبر انداختن زبانه(.

4ـ5ـ5ـ گردبُري

گردبُری، عملی اس��ت که با هر نوع اّره ای انجام نمی شود؛ 
ب��رای این برش، بای��د از اّره ی مخصوص ای��ن کار، یعنی اّره  
نوکی اس��تفاده کرد. بنابراین پس از تهی��ه ی ابزار و تجهیزاتی 
مانن��د: اره نوک��ي، میزکار و گی��ره، پرگار، دریل دس��تي،  و 

قطعه کار، طبق دستورالعمل زیر، برش کاری را انجام دهید:
دستورالعمل گردبُری

الف( قطعه چوب مورد نظر را انتخاب کنید.

ب( با پرگار یا ش��ابلن دایره، دایره اي روي قطعه کار رسم 
کنید )شکل 57�5(.

شكل 57ـ5ـ ايجاد دايره به وسيله ی پرگار.

الف( ابتدا قطعه کار را بر اساس اصول، خط کشي کنید.

ــاخت زبانه، ضخامت زبانه باید   توجـه: براي س
ــت چوب بوده و ارتفاع آنرا به اندازه ی عرض چوب  ضخام

در نظر بگيرید )شكل 54ـ5(.

شكل 54ـ5ـ خط كشي با استفاده از خط كش تيره دار.

ب( قطع��ه کار را به گیره ی میزکار ببندید و مانند ش��کل 
55�5، برش بزنید.

 نکتـه: محل قرارگيري اره را بيرون از خط قرار دهيد تا 
خوراک اره، از قسمت بيرون برداشته شود.

شكل 55ـ5ـ حالت افقي اّره در پايان برش.

فناوری فرآورده های چوبی تكنولوژی فرآورده های چوبی18

ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:
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 توجـه: خوراك اره را در قسمت خارجي اندازه ی اصلي 
قرار دهی��د؛ یعني بیرون از خط کش��ي باید بریده ش��ود؛ زیرا 
اندازه ی قطع��ه ی برش خورده، به ان��دازه ی خوراك اره کم 

خواهد شد )شکل 52�5(.

شكل 52ـ5ـ نحوه ی برش قسمت اصلي.

و( براي صحت عم��ود قرار گرفتن اره روي قطعه کار، از 
گونیا استفاده کنید )شکل 53�5(.

شكل 53ـ5ـ استفاده از گونيا هنگام برش كاري.

3ـ5ـ5ـ  برش زبانه، با اره ظريف بُر پشت دار

ب��رای برش زبانه، ک��ه مجموع دو ب��رش طولی و عرضی 
اس��ت، پس از تهیه ی اب��زار و تجهیزاتی مانند: اره پش��ت دار، 
گونیا، خط کش تیره دار، مداد، و قطعه کار به ابعاد 30×50×200 

میلی متر، به شیوه ی زیر عمل کنید:

ج( خطوط را به سطوح کناري انتقال داده، هر چهار سطح 
را خط کشي کنید )شکل 49�5(.

شكل 49ـ5ـ خطوط را دور كنيد.

د( قطعه کار را داخل گیره، محکم کنید.

ه�( با هدایت انگشت شست، اره را روي قطعه کار هدایت 
کنید )شکل 50�5(.

شكل 50ـ5ـ هدايت اّره به كمک انگشت شست.

 نکته: قس��مت برش خورده را خارج از گیره قرار دهید و 
در انتهای برش، آنرا با دست بگیرید تا قطعه کار نیفتد و الشه 

نشود )شکل 51�5(.

شــكل 51ـ5ـ ادامه دادن برش تا پايان و گرفتن قســمت اضافي با 
دست.
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شكل 60ـ5ـ قطعه كار برش خورده.

ــد برش هاي  ــي، مي تواني ــتفاده از اره نوک ــا اس  نکتـه: ب
چهارگوش نيز در صفحات چوبي ایجاد کنيد )شكل 61ـ5(.

شكل 61ـ5

5ـ5ـ5ـ برش تحت زاويه ی 45 درجه

برش های م��ورب و به خصوص تح��ت زاویه ی 45 درجه 
را، ب��ا اره ه��ای دم روباهی، ظریف بُر پش��ت دار و... و البته به 
کمك گونیا می توان ایجاد کرد؛ اما این برش، به وس��یله ی اّره  
فارسی بُر، دقت بسیار باالیی خواهد داشت. براي همین منظور، 
پس از تهیه ی ابزار و لوازمی مثل، اره فارس��ي بُر، پیچ دس��تي،  
گونی��اي 45 درج��ه، و قطع��ه کاری ب��ه ابع��اد 20×35×200 

میلی متر، اقدام به برش کاری نمایید.

ج( قطعه کار را روي میز کار محکم کرده و با دریل و مته، 
سوراخي 10 میلي متري روي قطعه کار بزنید )شکل 58�5(.

شكل 58ـ5ـ ايجاد سوراخ در قسمت داخلي قطعه كار.

 توجه: برای جلوگیری از سوراخ شدن میزکار، زیر قطعه، 
یك تکه چوب زائد )کمکی( قرار دهید.

د( قطعه کار را به گیره ی میزکار محکم کرده و به کمك 
اره نوکي، عمل برش را انجام دهید )شکل 59�5(.

شكل 59ـ5ـ نحوه ی ايجاد سوراخ به وسيله ی اّره نوكي.

 توجه: مراقب باشيدکه اره بيش از حد داخل شيار قرار 
ــرش راحت تري را ممكن  ــمت نوک اره، ب نگيرد؛ زیرا قس
ــتري درگير برش باشد، در داخل  مي سازد و اگر طولي بيش
ــكل 60ـ5، قطعه کار برش خورده  چوب گير مي کند. در ش

نشان داده شده است.
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آزمون پاياني 5

1� شکل زیر کدام اره را نشان مي دهد؟

د( اره پشت دار ج( اره ُدم روباهي  ب( اره نوکي   الف( اره فارسي بُر 

2� هر چه کمان اره مویي بزرگ تر باشد...

ب( برش سریع تر مي شود. الف( برش ُکندتر مي شود. 

د( دامنه ی برش محدود مي شود. ج( دامنه ی برش وسیع تر مي شود. 

3� جنس تیغه ی اره دستي چیست؟

د( چدن ج( فوالد آلیاژي  ب( آهن معمولي  الف( فوالد خشك 

4� شکل زیر، اره ............ مي باشد.

5� در شکل زیر، اره ........ براي برش شکل مربع در داخل صفحه به کار گرفته شده است.
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شكل 64ـ5ـ ايجاد برش 45 درجه به وسيله ی اّره فارسي ُبر.

د( پس از انجام برش، صحت زاویۀ 45 درجه را، به وسیله ی 
گونیا بررسي کنید )شکل 65�5(.

شكل 65ـ5ـ كنترل گونيايي بودن قطعه كار.

ه�( با مونتاژ چهار قطعه ی برش داده ش��ده، مي توانید یك 
قاب بسازید )شکل 66�5(.

شكل 66ـ5

دستورالعمل برش 45 درجه

الف( اره فارسي بُر را روي میزکار مستقر نموده با پیچ دستي 
محکم کنید )شکل 62�5(.

شكل 62ـ5ـ استقرار اّره فارسي روي ميز كار.

ب( اه��رم تنظیم اره را روي زاوی��ه ی 45 درجه قرار دهید 
)شکل 63�5(.

شكل 63ـ5ـ قرار دادن اّره روي زاويه ی موردنظر به كمک اهرم تنظيم.

ج( قطعه کار را روي صفحه ی دستگاه قرار داده و با دست 
چپ، قطعه کار را به گونیا بچس��بانید و با دس��ت راست عمل 

برش را انجام دهید )شکل 64�5(.

فناوری فرآورده های چوبی تكنولوژی فرآورده های چوبی18

ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:
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 توجـه: خوراك اره را در قسمت خارجي اندازه ی اصلي 
قرار دهی��د؛ یعني بیرون از خط کش��ي باید بریده ش��ود؛ زیرا 
اندازه ی قطع��ه ی برش خورده، به ان��دازه ی خوراك اره کم 

خواهد شد )شکل 52�5(.

شكل 52ـ5ـ نحوه ی برش قسمت اصلي.

و( براي صحت عم��ود قرار گرفتن اره روي قطعه کار، از 
گونیا استفاده کنید )شکل 53�5(.

شكل 53ـ5ـ استفاده از گونيا هنگام برش كاري.

3ـ5ـ5ـ  برش زبانه، با اره ظريف بُر پشت دار

ب��رای برش زبانه، ک��ه مجموع دو ب��رش طولی و عرضی 
اس��ت، پس از تهیه ی اب��زار و تجهیزاتی مانند: اره پش��ت دار، 
گونیا، خط کش تیره دار، مداد، و قطعه کار به ابعاد 30×50×200 

میلی متر، به شیوه ی زیر عمل کنید:

ج( خطوط را به سطوح کناري انتقال داده، هر چهار سطح 
را خط کشي کنید )شکل 49�5(.

شكل 49ـ5ـ خطوط را دور كنيد.

د( قطعه کار را داخل گیره، محکم کنید.

ه�( با هدایت انگشت شست، اره را روي قطعه کار هدایت 
کنید )شکل 50�5(.

شكل 50ـ5ـ هدايت اّره به كمک انگشت شست.

 نکته: قس��مت برش خورده را خارج از گیره قرار دهید و 
در انتهای برش، آنرا با دست بگیرید تا قطعه کار نیفتد و الشه 

نشود )شکل 51�5(.

شــكل 51ـ5ـ ادامه دادن برش تا پايان و گرفتن قســمت اضافي با 
دست.
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آزمون پاياني 5

1� شکل زیر کدام اره را نشان مي دهد؟

د( اره پشت دار ج( اره ُدم روباهي  ب( اره نوکي   الف( اره فارسي بُر 

2� هر چه کمان اره مویي بزرگ تر باشد...

ب( برش سریع تر مي شود. الف( برش ُکندتر مي شود. 

د( دامنه ی برش محدود مي شود. ج( دامنه ی برش وسیع تر مي شود. 

3� جنس تیغه ی اره دستي چیست؟

د( چدن ج( فوالد آلیاژي  ب( آهن معمولي  الف( فوالد خشك 

4� شکل زیر، اره ............ مي باشد.

5� در شکل زیر، اره ........ براي برش شکل مربع در داخل صفحه به کار گرفته شده است.
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10� هر گاه زاویه ی برش، بیشتر از 90 درجه باشد...

الف( قدرت برش ضعیف مي شود.

ب( قدرت و سرعت کم، صافي سطح برش زیاد مي شود.

ج( قدرت و سرعت و صافي سطح برش زیاد مي شود.

د( فقط صافي سطح برش زیاد مي شود.

11� براي برش هاي قوسي، کدام نوع اره مناسب تر است؟

د( اره کالفي ج( اره ظریف بُر  ب( اره پشت دار  الف( اره نوکي 

12� دندانه ی گروهي، بیشتر در کدام نوع اره ها دیده مي شود؟

د( اره مویي ج( اره گرات  ب( اره پشت دار  الف( اره نوکي 

13� شکل زیر، در مورد دندانه ها، چه مفهومي را مي رساند؟

14� در شکل زیر، چه عملی در حال انجام شدن است؟

تكنولوژی فرآورده های چوبی106

6� براي ساخت قاب در شکل صفحه بعد از کدام اره استفاده مي شود؟

د( اره ُدم روباهي ج( اره نوکي  ب( اره فارسي بُر  الف( اره پشت دار 

7� در شکل زیر، چه نوع برشي صورت مي گیرد و با کدام اره؟

8� اره پشت دار ظریف بُر، براي چه نوع برش هایي به کار مي رود؟

ب( اتصال دم چلچله الف( برش هاي ظریف  

ج( بَر انداختن زبانه   د( هر سه مورد

9� شکل زیر، چه عملی را نشان مي دهد؟

د( زبانه  بُری ج( برش طولی  ب( برش مورب  الف( برش عرضی 

فناوری فرآورده های چوبی تكنولوژی فرآورده های چوبی18

ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:

106



101 واحد کار پنجم: توانايي برشكاري انواع چوب و صفحات چوبي به وسيله ی اره هاي دستي

 توجـه: خوراك اره را در قسمت خارجي اندازه ی اصلي 
قرار دهی��د؛ یعني بیرون از خط کش��ي باید بریده ش��ود؛ زیرا 
اندازه ی قطع��ه ی برش خورده، به ان��دازه ی خوراك اره کم 

خواهد شد )شکل 52�5(.

شكل 52ـ5ـ نحوه ی برش قسمت اصلي.

و( براي صحت عم��ود قرار گرفتن اره روي قطعه کار، از 
گونیا استفاده کنید )شکل 53�5(.

شكل 53ـ5ـ استفاده از گونيا هنگام برش كاري.

3ـ5ـ5ـ  برش زبانه، با اره ظريف بُر پشت دار

ب��رای برش زبانه، ک��ه مجموع دو ب��رش طولی و عرضی 
اس��ت، پس از تهیه ی اب��زار و تجهیزاتی مانند: اره پش��ت دار، 
گونیا، خط کش تیره دار، مداد، و قطعه کار به ابعاد 30×50×200 

میلی متر، به شیوه ی زیر عمل کنید:

ج( خطوط را به سطوح کناري انتقال داده، هر چهار سطح 
را خط کشي کنید )شکل 49�5(.

شكل 49ـ5ـ خطوط را دور كنيد.

د( قطعه کار را داخل گیره، محکم کنید.

ه�( با هدایت انگشت شست، اره را روي قطعه کار هدایت 
کنید )شکل 50�5(.

شكل 50ـ5ـ هدايت اّره به كمک انگشت شست.

 نکته: قس��مت برش خورده را خارج از گیره قرار دهید و 
در انتهای برش، آنرا با دست بگیرید تا قطعه کار نیفتد و الشه 

نشود )شکل 51�5(.

شــكل 51ـ5ـ ادامه دادن برش تا پايان و گرفتن قســمت اضافي با 
دست.
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10� هر گاه زاویه ی برش، بیشتر از 90 درجه باشد...

الف( قدرت برش ضعیف مي شود.

ب( قدرت و سرعت کم، صافي سطح برش زیاد مي شود.

ج( قدرت و سرعت و صافي سطح برش زیاد مي شود.

د( فقط صافي سطح برش زیاد مي شود.

11� براي برش هاي قوسي، کدام نوع اره مناسب تر است؟

د( اره کالفي ج( اره ظریف بُر  ب( اره پشت دار  الف( اره نوکي 

12� دندانه ی گروهي، بیشتر در کدام نوع اره ها دیده مي شود؟

د( اره مویي ج( اره گرات  ب( اره پشت دار  الف( اره نوکي 

13� شکل زیر، در مورد دندانه ها، چه مفهومي را مي رساند؟

14� در شکل زیر، چه عملی در حال انجام شدن است؟
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توانايي رنده كاري دستي چوب
 و صفحات چوبي

واحد كار ششم

فراگیر پس از آموزش این واحد کار، قادر خواهد بود:

 رنده هاي دستي را از لحاظ ساختماني )قسمت هاي مختلف( بشناسد و مشخصات آنها را بیان کند.

 موارد استفاده از رنده هاي مختلف را توضیح دهد و رنده ی مناسب را انتخاب کند.

 قسمت هاي مختلف رنده را باز و بسته کند.

 تیغه رنده را تنظیم کند.

 نکات ایمني ضمن کار را رعایت کند.

 عملیات پرداخت کاري سطح چوب را با رنده ی مناسب انجام دهد.

 انواع گونیا را بشناسد و کاربرد آنها را توضیح دهد.

 گونیایي کردن سطوح چوب را انجام دهد.

 عملیات سرویس و نگه داري از گونیا را انجام دهد.

ساعت آموزش
جمععملینظری

62430

فناوری فرآورده های چوبیتكنولوژی فرآورده های چوبی108 تكنولوژی فرآورده های چوبی18

ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:
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توانايي رنده كاري دستي چوب
 و صفحات چوبي

واحد كار ششم

فراگیر پس از آموزش این واحد کار، قادر خواهد بود:

 رنده هاي دستي را از لحاظ ساختماني )قسمت هاي مختلف( بشناسد و مشخصات آنها را بیان کند.

 موارد استفاده از رنده هاي مختلف را توضیح دهد و رنده ی مناسب را انتخاب کند.

 قسمت هاي مختلف رنده را باز و بسته کند.

 تیغه رنده را تنظیم کند.

 نکات ایمني ضمن کار را رعایت کند.

 عملیات پرداخت کاري سطح چوب را با رنده ی مناسب انجام دهد.

 انواع گونیا را بشناسد و کاربرد آنها را توضیح دهد.

 گونیایي کردن سطوح چوب را انجام دهد.

 عملیات سرویس و نگه داري از گونیا را انجام دهد.

ساعت آموزش
جمععملینظری

62430
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پيش آزمون 6

1� براي نازك تر کردن ضخامت چوب، چه راهي را پیشنهاد مي کنید؟

2� آیا با کنده کاري، اره کشي یا سوهان زدن، مي توان ضخامت چوب را کم کرد؟

3� آیا مي توان قطعات چوبي برش خورده با اره را، به همان حالت، به کار برد؟ چرا؟

4� آیا رنده را مي شناسید؟ چه کاربردي دارد؟

5� گونیا چیست؟ چه کاربردي دارد؟

فناوری فرآورده های چوبیتكنولوژی فرآورده های چوبی110 تكنولوژی فرآورده های چوبی18

ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:
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پيش آزمون 6

1� براي نازك تر کردن ضخامت چوب، چه راهي را پیشنهاد مي کنید؟

2� آیا با کنده کاري، اره کشي یا سوهان زدن، مي توان ضخامت چوب را کم کرد؟

3� آیا مي توان قطعات چوبي برش خورده با اره را، به همان حالت، به کار برد؟ چرا؟

4� آیا رنده را مي شناسید؟ چه کاربردي دارد؟

5� گونیا چیست؟ چه کاربردي دارد؟
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وقتي پوشال به وس��یله ی تیغه جدا شد، با برخورد به پشتي 
تیغه، شکس��ته شده و به سمت بیرون هدایت مي شود. فاصله ی 
لبه ی پشتي با لبه ی تیغه، حداکثر 3 میلي متر است )شکل 7�6(.

شكل 7ـ6ـ نحوه ی قرار گرفتن پشتي روي تيغه.

5ـ1ـ6ـ زاويه ی تيغه رنده

زاویه ی تیغه رنده در رنده هاي معمولي مورد اس��تفاده در 
صنای��ع چوب، بین 25 تا 30 درجه مي باش��د؛ اگ��ر این زاویه 
کمتر از 25 درجه باش��د، لبه ی تیغه کش��یده و تیزي آن بیشتر 
خواهد ش��د، و اگر زاویه بیش��تر از 25 درجه باشد، مقدار پخ 
تیغه کمتر شده و تیغ، عمل رندیدن را به سختي انجام مي دهد 

)شکل 8�6(.

شكل 8ـ6ـ زاويه ی پخ تيغه رنده.

6ـ1ـ6ـ زاويه ی قرار تيغ

زاوی��ه ی قرار تیغه ی رنده، به وضعی��ت قرارگیري تیغه در 
کوله ی رنده بستگي دارد؛ یعني هرچه تیغه عمودتر قرار گیرد، 
زاویه ی قرار آن بیشتر است و درنتیجه پوشال کمتري از سطح 
کار برم��ي دارد، و برعکس؛ هرچه زاویه ی قرار کمتر باش��د، 
درگیري چوب با تیغه بیش��تر شده و پوش��ال بیشتري از سطح 

کار برداشته مي شود )شکل 9�6(.

 نکتـه: مجموع زاویه ی ق��رار و زاویه ی پخ تیغ را زاویه ی 
برش مي گویند.

شكل 4ـ6ـ دهانه ی كف رنده در سه وضعيت.

4ـ1ـ6ـ تيغه و پشتي آن

تیغه، از مهم ترین اجزای تش��کیل دهنده ی رنده است، که 
به وس��یله ی آن، از سطح چوب پوشال برداش��ته مي شود. تیغه 
رنده را به شکل مربع مستطیل مي سازند، البته شکل تیغه رنده، 
بسته به رنده و نوع کاري که از آن انتظار داریم، متفاوت است          

)شکل 5�6(.

شكل 5ـ6ـ دو نوع تيغه رنده.

در رنده ه��اي دو تی��غ، ی��ك صفح��ه ی فلزي ک��ه داراي 
خمیدگي خاصي در قس��مت لبه است، هم عرض تیغه بوده و 
به وس��یله ی پیچي روي تیغه قرار مي گیرد که پشتي تیغه نامیده 

مي شود )شکل 6�6(.

شكل 6ـ6ـ پشتي تيغه.

تكنولوژی فرآورده های چوبی112

1ـ1ـ6ـ شاخ رنده

شاخ رنده، همان دسته ی رنده است که براي هدایت رنده 
روي چ��وب به کار مي رود. ش��اخ رنده، بای��د از چوب هاي 
محکم مانند ممرز، راش و غیره تهیه ش��ود و به وسیله ی اتصال 
گرات یا اتصال مناسب تر دیگري به کوله ی رنده )بدنه( متصل 

گردد.

2ـ1ـ6ـ پشتي كوله

قس��مت انتهایي بدنه ی رنده یا محلي که با دس��ت راست 
گرفته مي شود، پشتي کوله نامیده مي شود )شکل 3�6(.

شكل 3ـ6ـ پشتي كوله و دهانه ی كف رنده.

3ـ1ـ6ـ دهانه ی كف رنده

محفظ��ه اي در کوله ی رن��ده، براي ق��رار دادن تیغه رنده، 
گوه و همچنین آهن پش��ت تیغه ایجاد شده است، که قسمت 
باالي آنرا دهانه ی خروج پوش��ال و قس��مت پایین را دهانه ی 
کف رنده )جایي که تیغه از آن بیرون مي آید( مي نامند. دهانه، 
براي رنده هایي که پوش��ال ظریف تري برمي دارند، باریك تر 
بوده و براي رنده هایي که پوش��ال بیشتري برمي دارند گشادتر 

است )شکل 4�6(.

ـ ساختمان رنده و قسمت هاي مختلف آن  ـ6 1

ب��رای هموار کردن پس��تي و بلندي هاي س��طح چوب، از 
ابزاری به نام رنده استفاده مي شود.

رنده هاي دس��تي از نظر جنس س��اختاري به دو دس��ته ی 
رنده هاي چوبي و فلزي تقسیم مي شوند )شکل 1�6(.

شكل 1ـ6ـ رنده ی چوبي و فلزي.

 توجه: اس��اس س��اختمان ای��ن دو رنده ، تقریباً ش��بیه هم 
می باشند.

با توجه به ش��کل 2�6، قسمت های مختلف رنده ها به شرح 
زیر می باشد:

شكل 2ـ6ـ قسمت هاي مختلف رنده ی دستي چوبي.

فناوری فرآورده های چوبی تكنولوژی فرآورده های چوبی18

ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:

112



113 واحد کارششم: توانايي رنده کاري دستي چوب و صفحات چوبي

وقتي پوشال به وس��یله ی تیغه جدا شد، با برخورد به پشتي 
تیغه، شکس��ته شده و به سمت بیرون هدایت مي شود. فاصله ی 
لبه ی پشتي با لبه ی تیغه، حداکثر 3 میلي متر است )شکل 7�6(.

شكل 7ـ6ـ نحوه ی قرار گرفتن پشتي روي تيغه.

5ـ1ـ6ـ زاويه ی تيغه رنده

زاویه ی تیغه رنده در رنده هاي معمولي مورد اس��تفاده در 
صنای��ع چوب، بین 25 تا 30 درجه مي باش��د؛ اگ��ر این زاویه 
کمتر از 25 درجه باش��د، لبه ی تیغه کش��یده و تیزي آن بیشتر 
خواهد ش��د، و اگر زاویه بیش��تر از 25 درجه باشد، مقدار پخ 
تیغه کمتر شده و تیغ، عمل رندیدن را به سختي انجام مي دهد 

)شکل 8�6(.

شكل 8ـ6ـ زاويه ی پخ تيغه رنده.

6ـ1ـ6ـ زاويه ی قرار تيغ

زاوی��ه ی قرار تیغه ی رنده، به وضعی��ت قرارگیري تیغه در 
کوله ی رنده بستگي دارد؛ یعني هرچه تیغه عمودتر قرار گیرد، 
زاویه ی قرار آن بیشتر است و درنتیجه پوشال کمتري از سطح 
کار برم��ي دارد، و برعکس؛ هرچه زاویه ی قرار کمتر باش��د، 
درگیري چوب با تیغه بیش��تر شده و پوش��ال بیشتري از سطح 

کار برداشته مي شود )شکل 9�6(.

 نکتـه: مجموع زاویه ی ق��رار و زاویه ی پخ تیغ را زاویه ی 
برش مي گویند.

شكل 4ـ6ـ دهانه ی كف رنده در سه وضعيت.

4ـ1ـ6ـ تيغه و پشتي آن

تیغه، از مهم ترین اجزای تش��کیل دهنده ی رنده است، که 
به وس��یله ی آن، از سطح چوب پوشال برداش��ته مي شود. تیغه 
رنده را به شکل مربع مستطیل مي سازند، البته شکل تیغه رنده، 
بسته به رنده و نوع کاري که از آن انتظار داریم، متفاوت است          

)شکل 5�6(.

شكل 5ـ6ـ دو نوع تيغه رنده.

در رنده ه��اي دو تی��غ، ی��ك صفح��ه ی فلزي ک��ه داراي 
خمیدگي خاصي در قس��مت لبه است، هم عرض تیغه بوده و 
به وس��یله ی پیچي روي تیغه قرار مي گیرد که پشتي تیغه نامیده 

مي شود )شکل 6�6(.

شكل 6ـ6ـ پشتي تيغه.
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ش��کل  14�6، نماي برش خورده ی ی��ك رنده ی چوبي را 
نشان مي دهد.

شكل 14ـ6ـ جا انداختن تيغه ی رنده چوبي.

نکات ایمني:

� هنگام گرفتن رنده با دس��ت چپ، باید مراقب بود که با 
ضربه ی چکش، رنده از دست رها نشود )شکل 15�6(.

� موق��ع جا زدن گوه ی چوبي، نباید تیغه بیش از حّد بیرون 
آمده و کف دست را زخمي کند.

شكل 15ـ6ـ رعايت اصول ايمني، هنگام خارج كردن تيغه رنده.

2ـ2ـ6ـ دستورالعمل باز و بسته كردن رنده ی فلزي

با در اختیار گرفتن یك رن��ده ی فلزی، مراحل عملیاتی زیر 
را انجام دهید:

 توجه: در شکل  16�6، قسمت هاي مختلف رنده و اجزاي 
تشکیل دهنده ی آن مشخص شده است.

الف( رنده ی چوبي را مطابق ش��کل  12�6، در دست چپ 
گرفته و با چکش فلزي، چن��د ضربه به انتهاي کوله )دکمه ی 
فلزي جاي ضربه( وارد کنید تا تیغه در جایگاه خود ُشل شود.

شكل 12ـ6ـ آزاد كردن تيغه ی رنده چوبي.

ب( در ش��کل  13�6، قس��مت هاي مختلف رنده معمولي 
چوبي و نحوه ی جاگذاري آنها نشان داده شده است. بعد از ُشل 
شدن تیغه، چوب گوه اي و تیغه را از داخل کوله خارج کنید.

شكل 13ـ6ـ قسمت هاي مختلف اجزاي رنده چوبي و نحوه ی جاگذاري آنها.

برای جا انداختن تیغه، باید طبق مراحل زیر عمل نمود:

 تیغه را، داخل کوله ی رنده قرار دهید.

 نکتـه: به زاویه ی قرار تیغه و جهت پخ تیغه دقت کنید که 
درست جا زده شود.

 مقدار بیرون زدگي تیغه را کنترل کنید.

 گوه ی پشت بند تیغه را در جاي خود قرار دهید.

ب��ا چکش، ضرب��ه اي )آرام( به پش��ت گوه بزنی��د تا گوه 
مقداري داخل تر رفته و تیغه را محکم بگیرد.
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9ـ1ـ6ـ جنس تيغه

جنس تیغه رن��ده، اغلب از فوالدهاي ابزار )فوالد آلیاژي( 
تهیه مي ش��ود؛ زیرا تیغه رنده باید در برابر س��اییدگي مقاومت 
خوبي داشته و دیرتر ُکند شود. براي باال بردن مقاومت تیغه در 
برابر ساییدگي و ضربه، از آلیاژهاي کرم، نیکل و غیره استفاده 
مي شود. از آن جایي که ساخت تمام طول تیغه از فوالد آلیاژي 
مقرون به صرفه نبوده و نیازي هم به این کار نیست، فقط لبه ی 
برنده ی تیغه را از فوالد آلیاژي ساخته و بقیه قسمت ها، از آهن 

معمولي تهیه مي شود )شکل 11�6(.

شــكل 11ـ6ـ بدنه ی تيغه از جنس فوالد، و لبه ی برنده  ی آنها، از فوالد 

آلياژي است.

2ـ6ـ اصول باز و بسته کردن انواع رنده 

در عملیات رن��ده کاري، به دالیل مختلف، ضرورت دارد 
که تیغه ی رنده باز ش��ده و به جهت تمی��زکاري یا تیز کردن، 
مجدداً بس��ته شود؛ بنابراین باید اصول باز و بسته کردن رنده ها 
را ف��را گرف��ت. مهم تری��ن و پرکاربردترین رنده ه��ا، رنده ی 
معمولي چوبي و آهني اس��ت که مطابق دستورالعمل هاي زیر، 

باید اقدام به باز و بسته کردن آنها نمود.

1ـ2ـ6ـ دستورالعمل باز و بسته كردن رنده چوبي

ابزار و تجهی��زات الزم، عبارتند از: رن��ده چوبي، چکش 
فلزي، و پیچ گوشتي دوسو.

شكل 9ـ6ـ زواياي مختلف تيغ رنده.

7ـ1ـ6ـ دكمه ی ضربه

این دکمه در رنده هاي چوبي تعبیه شده است. اگر بخواهیم 
تیغ��ه رنده را کم یا زیاد کنیم، یا تیغه را از داخل کوله ی رنده 
خارج کنیم، باید به وس��یله ی    چکش فلزي، ضربه اي به دکمه  
وارد  کنیم تا تیغه در محل خود، آزاد یا ُشل شود )شکل 10�6(.

شكل 10ـ6

8ـ1ـ6ـ كِف رنده

کف رنده، اغلب از چوب هاي س��خت و صیقل پذیر مانند 
شمشاد، گالبي و غیره ساخته مي شود.

فناوری فرآورده های چوبی تكنولوژی فرآورده های چوبی18

ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:
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ش��کل  14�6، نماي برش خورده ی ی��ك رنده ی چوبي را 
نشان مي دهد.

شكل 14ـ6ـ جا انداختن تيغه ی رنده چوبي.

نکات ایمني:

� هنگام گرفتن رنده با دس��ت چپ، باید مراقب بود که با 
ضربه ی چکش، رنده از دست رها نشود )شکل 15�6(.

� موق��ع جا زدن گوه ی چوبي، نباید تیغه بیش از حّد بیرون 
آمده و کف دست را زخمي کند.

شكل 15ـ6ـ رعايت اصول ايمني، هنگام خارج كردن تيغه رنده.

2ـ2ـ6ـ دستورالعمل باز و بسته كردن رنده ی فلزي

با در اختیار گرفتن یك رن��ده ی فلزی، مراحل عملیاتی زیر 
را انجام دهید:

 توجه: در شکل  16�6، قسمت هاي مختلف رنده و اجزاي 
تشکیل دهنده ی آن مشخص شده است.

الف( رنده ی چوبي را مطابق ش��کل  12�6، در دست چپ 
گرفته و با چکش فلزي، چن��د ضربه به انتهاي کوله )دکمه ی 
فلزي جاي ضربه( وارد کنید تا تیغه در جایگاه خود ُشل شود.

شكل 12ـ6ـ آزاد كردن تيغه ی رنده چوبي.

ب( در ش��کل  13�6، قس��مت هاي مختلف رنده معمولي 
چوبي و نحوه ی جاگذاري آنها نشان داده شده است. بعد از ُشل 
شدن تیغه، چوب گوه اي و تیغه را از داخل کوله خارج کنید.

شكل 13ـ6ـ قسمت هاي مختلف اجزاي رنده چوبي و نحوه ی جاگذاري آنها.

برای جا انداختن تیغه، باید طبق مراحل زیر عمل نمود:

 تیغه را، داخل کوله ی رنده قرار دهید.

 نکتـه: به زاویه ی قرار تیغه و جهت پخ تیغه دقت کنید که 
درست جا زده شود.

 مقدار بیرون زدگي تیغه را کنترل کنید.

 گوه ی پشت بند تیغه را در جاي خود قرار دهید.

ب��ا چکش، ضرب��ه اي )آرام( به پش��ت گوه بزنی��د تا گوه 
مقداري داخل تر رفته و تیغه را محکم بگیرد.

دکمه
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شكل 23ـ6ـ مقايسه ی دهانه ی رنده قاچي با رنده ی دو تيغ.

پهناي تیغه ی رنده قاچي، بین 24 تا 33، پهناي کوله ی رنده 
بین 41 تا 50 و طول آن 220 تا 240 میلي متر است )شکل های  

24�6 و 25�6(.

شكل 24ـ6ـ تيغه ی  رنده قاچي.

شكل 25ـ6ـ ابعاد كوله ی رنده قاچي و نحوه ی قرار گرفتن تيغه 

داخل كوله.

تیغه ی رنده قاچ��ي، تحت زاوی��ه ی 45 درجه در کوله ی 
رنده ق��رار گرفته و مقدار بیرون زدگي آن از کوله، بیش��تر از 

رنده هاي دیگر است )شکل 26�6(.

ب( رنده های��ي که برای ش��کاف زدن و فرم دادن قطعات 
اتصال ب��ه کار مي روند؛ مانند رنده هاي طرح فرنگ )گرات(، 

دو راهه، کنشکاف و غیره.

ج( رنده هایي که براي فرم دادن به چوب و ایجاد قوس در 
سطح کار مورد استفاده قرار مي گیرند؛ مانند رنده هاي کاس و 

سینه، بال کبوتري، افزار و غیره.

در شکل 21�6، انواع این رنده ها نشان داده شده است.

شكل 21ـ6ـ سه گروه رنده ی مورد استفاده در كارهاي صنايع چوب.

1ـ3ـ6ـ رنده قاچي

رنده اي اس��ت که براي پوشالبرداری ضخیم از چوب هاي 
داراي ناهمواري زیاد اس��تفاده مي ش��ود. این رنده به دلیل فرم 
خاصي که در لبه ی برنده ی تیغه دارد )ش��کل 22�6(، می تواند 
پوش��البرداري زیادی انجام دهد، و به همین دلیل، دهانه ی این 

رنده، نسبت به رنده  هاي دیگر گشادتر است )شکل 23�6(.

شكل 22ـ6
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 س��وراخ مربعي ش��کل تیغه را داخل خ��ار موردنظر در 
قسمت کف قرار دهید.

 مقدار بیرون آمدگي تیغه را نسبتاً تنظیم کنید.

 گوه ی آهني را روي آهن پش��تي قرار داده و اهرم آنرا 
روي گوه محکم کنید )شکل 19�6(.

شكل 19ـ6

 نکتـه: در بعضي از رنده ها به جاي اهرم، پیچ درنظر گرفته 
شده است )شکل 20�6(.

شكل 20ـ6ـ نوعی رنده آهنی كه تيغه ی آن، به وسيله ی پيچ باز 
و بسته مي شود.

3ـ6ـ انواع رنده دستي و کاربرد آنها

رنده ها از نظر کاربرد نیز به سه دسته تقسیم مي شوند:

ال��ف( رنده هایي که براي تس��طیح چوب به کار مي روند؛ 
مانند رنده هاي قاچي، یك تیغ، دو تیغ، پرداخت و رنده بلند.

شكل 16ـ6ـ قسمت هاي مختلف رنده فلزي )دو تيغه(.

الف( اهرم قطعه ی پشت بند تیغه را آزاد کنید )شکل 17�6(.

شكل 17ـ6ـ آزاد كردن اهرم.

ب( تیغه را از رنده جدا کنید.

اکنون برای جا انداختن تیغه در رنده فلزي، اینچنین عمل کنید:

 ابتدا تیغه و سپس آهن پشتي آنرا داخل کوله قرار دهید 
)شکل 18�6(.

شكل 18ـ6ـ قرار دادن تيغه و پشتي، در داخل كوله.

فناوری فرآورده های چوبی تكنولوژی فرآورده های چوبی18

ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:
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شكل 23ـ6ـ مقايسه ی دهانه ی رنده قاچي با رنده ی دو تيغ.

پهناي تیغه ی رنده قاچي، بین 24 تا 33، پهناي کوله ی رنده 
بین 41 تا 50 و طول آن 220 تا 240 میلي متر است )شکل های  

24�6 و 25�6(.

شكل 24ـ6ـ تيغه ی  رنده قاچي.

شكل 25ـ6ـ ابعاد كوله ی رنده قاچي و نحوه ی قرار گرفتن تيغه 

داخل كوله.

تیغه ی رنده قاچ��ي، تحت زاوی��ه ی 45 درجه در کوله ی 
رنده ق��رار گرفته و مقدار بیرون زدگي آن از کوله، بیش��تر از 

رنده هاي دیگر است )شکل 26�6(.

ب( رنده های��ي که برای ش��کاف زدن و فرم دادن قطعات 
اتصال ب��ه کار مي روند؛ مانند رنده هاي طرح فرنگ )گرات(، 

دو راهه، کنشکاف و غیره.

ج( رنده هایي که براي فرم دادن به چوب و ایجاد قوس در 
سطح کار مورد استفاده قرار مي گیرند؛ مانند رنده هاي کاس و 

سینه، بال کبوتري، افزار و غیره.

در شکل 21�6، انواع این رنده ها نشان داده شده است.

شكل 21ـ6ـ سه گروه رنده ی مورد استفاده در كارهاي صنايع چوب.

1ـ3ـ6ـ رنده قاچي

رنده اي اس��ت که براي پوشالبرداری ضخیم از چوب هاي 
داراي ناهمواري زیاد اس��تفاده مي ش��ود. این رنده به دلیل فرم 
خاصي که در لبه ی برنده ی تیغه دارد )ش��کل 22�6(، می تواند 
پوش��البرداري زیادی انجام دهد، و به همین دلیل، دهانه ی این 

رنده، نسبت به رنده  هاي دیگر گشادتر است )شکل 23�6(.

شكل 22ـ6
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تیغه ی رنده پرداخت، ش��بیه رنده ی دو تیغه اس��ت؛ با این 
تف��اوت که پخ لب��ه ی تیغه ی پرداخت، خیل��ي کمتر از تیغه ی 
رن��ده دو تیغه مي باش��د. فاصله ی لبه ی تیغه با پش��ت بند، 0/5 
میلي متر اس��ت و به همین دلیل، ضخامت پوش��البرداري آن به 

حداقل می رسد.

کوله ی رنده پرداخت، داراي عرض 61 تا 66 و طول 220 
میلي متر، و زاویه ی قرار تیغه ی آن بین 48 تا 50 درجه مي باشد 

)شکل 34�6(.

شكل 34ـ6ـ زاويه ی قرار تيغه ی رنده پرداخت.

5ـ3ـ6ـ رنده بغل دو راهه

ب��راي دو راه��ه کردن ن��ر قطعات چوبي و ی��ا پرداخت و 
باربرداري از محل دو راهه ی ایجاد شده مانند دو راهه ی درها 
به کار م��ي رود؛ که از نظر عمق و پهن��اي دو راهه محدودیت 

ندارد )شکل 35�6(.

شكل 35ـ6ـ انواع رنده هاي بغل از لحاظ عرض كوله و تيغه.

ط��ول کول��ه ی رنده دو تیغ��ه 240، ع��رض آن 61 تا 66،  
عرض تیغه 48 تا 57، و طول آن 190 تا 200 میلي متر می باشد. 
زاویه ی قرار تیغه در داخل کوله، 45 درجه اس��ت )شکل های 

31�6 و 32�6(.

شكل 31ـ6ـ ابعاد تيغه ی رنده دو تيغه.

شكل 32ـ6ـ زاويه ی قرار تيغه ی رنده دو تيغه.

4ـ3ـ6ـ رنده پرداخت

رنده ای اس��ت که در آخرین مرحل��ه ی کار و براي از بین 
بردن ناهم��واري احتمالي بج��ا مانده از رن��ده دو تیغه به کار 

مي رود                   )شکل 33�6(.

شكل 33ـ6ـ رنده پرداخت.
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شكل 28ـ6ـ ابعاد تيغه ی رنده يک تيغه.

شكل 29ـ6ـ زاويه ی قرار تيغه ی رنده يک تيغه.

3ـ3ـ6ـ رنده دو تيغه

براي تسطیح بهتر و از بین بردن آثار بجا مانده از رنده یك 
تیغه، از این رنده استفاده مي شود. رنده ی دو تیغه، از نظر شکل 
و ابعاد، ش��بیه رنده یك تیغه است با این تفاوت که رنده ی دو 
تیغه از یك تیغه و یك پشت بند تیغه تشکیل شده که به همین 

دلیل، آنرا رنده ی دو تیغه مي نامند )شکل 30�6(.

شكل 30ـ6ـ رنده ی دو تيغه.

شكل 26ـ6ـ زاويه ی قرار تيغه ی رنده قاچي.

2ـ3ـ6ـ رنده يك تيغه

ناهمواري سطح پس از رندیدن با رنده قاچي، توسط رنده 
یك تیغه از بین برده ش��ده و سطح چوب تقریباً صاف مي شود 

)شکل 27�6(.

شكل 27ـ6ـ رنده يک تيغه.

ط��ول کوله ی رنده 240، عرض کول��ه 61 تا 68، و عرض 
تیغه 45 تا 51 میلي متر اس��ت. تیغه ی این رنده، فاقد پشتي تیغه 
اس��ت و فقط یك تیغه دارد که به وس��یله ی گ��وه داخل کوله 
رن��ده محکم مي گردد )ش��کل 28�6(. زاویه ی ق��رار تیغه در 

رنده ی یك تیغه، 45 درجه است )شکل 29�6(.

فناوری فرآورده های چوبی تكنولوژی فرآورده های چوبی18

ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:
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تیغه ی رنده پرداخت، ش��بیه رنده ی دو تیغه اس��ت؛ با این 
تف��اوت که پخ لب��ه ی تیغه ی پرداخت، خیل��ي کمتر از تیغه ی 
رن��ده دو تیغه مي باش��د. فاصله ی لبه ی تیغه با پش��ت بند، 0/5 
میلي متر اس��ت و به همین دلیل، ضخامت پوش��البرداري آن به 

حداقل می رسد.

کوله ی رنده پرداخت، داراي عرض 61 تا 66 و طول 220 
میلي متر، و زاویه ی قرار تیغه ی آن بین 48 تا 50 درجه مي باشد 

)شکل 34�6(.

شكل 34ـ6ـ زاويه ی قرار تيغه ی رنده پرداخت.

5ـ3ـ6ـ رنده بغل دو راهه

ب��راي دو راه��ه کردن ن��ر قطعات چوبي و ی��ا پرداخت و 
باربرداري از محل دو راهه ی ایجاد شده مانند دو راهه ی درها 
به کار م��ي رود؛ که از نظر عمق و پهن��اي دو راهه محدودیت 

ندارد )شکل 35�6(.

شكل 35ـ6ـ انواع رنده هاي بغل از لحاظ عرض كوله و تيغه.

ط��ول کول��ه ی رنده دو تیغ��ه 240، ع��رض آن 61 تا 66،  
عرض تیغه 48 تا 57، و طول آن 190 تا 200 میلي متر می باشد. 
زاویه ی قرار تیغه در داخل کوله، 45 درجه اس��ت )شکل های 

31�6 و 32�6(.

شكل 31ـ6ـ ابعاد تيغه ی رنده دو تيغه.

شكل 32ـ6ـ زاويه ی قرار تيغه ی رنده دو تيغه.

4ـ3ـ6ـ رنده پرداخت

رنده ای اس��ت که در آخرین مرحل��ه ی کار و براي از بین 
بردن ناهم��واري احتمالي بج��ا مانده از رن��ده دو تیغه به کار 

مي رود                   )شکل 33�6(.

شكل 33ـ6ـ رنده پرداخت.
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شكل 42ـ6ـ رنده ی زبانه ی طرح فرنگ.

8ـ3ـ6ـ رنده بال كبوتري

این رنده، به دلیل ش��باهتي که به ب��ال کبوتر در حال پرواز 
دارد به این نام معروف شده است )شکل 43�6(.

شكل 43ـ6ـ رنده ی بال كبوتري.

از این رنده، ب��راي رندیدن قوس ه��اي داخلي و خارجي 
س��طوح اس��تفاده مي ش��ود. این رنده، فلزي بوده و داراي دو 
دسته است و تیغه به وس��یله ی یك پیچ در داخل کوله محکم 
مي ش��ود. طول کوله رنده بال کبوت��ري 250 و عرض آن 54 

میلي متر است.

اگر در رنده بال کبوتري، بجاي تیغه از لیسه استفاده شود، 
از آن مي توان به عنوان رنده لیسه ی پرداخت در پرداخت کاري 
اس��تفاده کرد. زاویه ی لیس��ه در این حالت، بیش��تر از زاویه ی 
تیغه ی ب��ال کبوتري بوده و تقریباً ش��بیه رنده ی خش��ن عمل 

مي کند )شکل های 44�6 و 45�6(.

7ـ3ـ6ـ رنده گرات

یکي از رنده هایي اس��ت که براي ساخت اتصاالت مورد 
استفاده قرار مي گیرد. رنده گرات یا رنده طرح فرنگ، در دو 
ن��وع رنده ی کِف طرح فرنگ و رن��ده ی زبانه ی طرح فرنگ 

ساخته شده است.

در ش��کل  40�6، یك رنده ی کف ِطرح فرنگ نشان داده 
شده است

.

شكل 40ـ6ـ قسمت هاي مختلف رنده ی كِف طرح فرنگ.

تیغه ی این رنده، به شکل L و در اندازه هاي مختلف ساخته 
شده و پخ آن به طرف باالي رنده قرار مي گیرد )شکل 41�6(.

شكل 41ـ6ـ رنده ی كِف طرح فرنگ همراه تيغه ها.

رن��ده ی زبانه ی طرح فرنگ، مش��ابه رن��ده ی کِف طرح 
فرنگ عمل نموده با این تفاوت که فرم تیغه به گونه اي اس��ت 
که قس��مت کناري آن پوش��ال بیشتري نس��بت به لبه ی وسط 
تیغه برمي دارد؛ و اینگونه زبانه ی طرح فرنگ س��اخته مي شود 

)شکل 42�6(.
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شكل 38ـ6ـ رنده كنشكاف فلزي قابل تنظيم، همراه تيغه هاي آن.

ای��ن رنده، در دو نوع چوب��ي و فلزي موجود بوده که نوع 
فلزي آن، کاربرد بیش��تري دارد. این رن��ده، تیغه هاي متفاوتي 

دارد که متناسب با عرض شیار موردنظر انتخاب مي شود.

اندازه ی عرض تیغه های ای��ن رنده، از 2 تا 16 میلي متر متغیر 
است.

در ش��کل  39�6، یك رنده کنشکاف چوبي و فلزي نشان 
داده شده است.

شكل 39ـ6ـ قسمت هاي مختلف رنده كنشكاف.

تیغه ی رنده بغل به عرض 21، 24 و 27 و 30 میلي متر بوده 
و پهناي آن با پهناي کف رنده برابر است.

رنده بغل دو راهه، به ص��ورت فلزي و چوبي و در دو نوع 
متغیر و ثابت ساخته می شوند.

تفاوت رنده بغل دو راهه ی ثابت و متغیر، در قابلیت تنظیم 
در عمق و عرض دو راهه است. در شکل  36�6، رنده بغل دو 

راهه ی چوبي نشان داده شده است.

شكل 36ـ6ـ رنده دو راهه ی ساده.

شکل 37�6، رنده بغل دو راهه ی فلزي قابل تنظیم را نشان 
مي دهد.

شكل 37ـ6

6ـ3ـ6ـ رنده كنشكاف

براي ایجاد ش��یار در ضخامت یا ع��رض چوب در جهت 
موازي الیاف، از رنده ی کنش��کاف اس��تفاده می ش��ود )شکل 

.)6�38
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ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:
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شكل 42ـ6ـ رنده ی زبانه ی طرح فرنگ.

8ـ3ـ6ـ رنده بال كبوتري

این رنده، به دلیل ش��باهتي که به ب��ال کبوتر در حال پرواز 
دارد به این نام معروف شده است )شکل 43�6(.

شكل 43ـ6ـ رنده ی بال كبوتري.

از این رنده، ب��راي رندیدن قوس ه��اي داخلي و خارجي 
س��طوح اس��تفاده مي ش��ود. این رنده، فلزي بوده و داراي دو 
دسته است و تیغه به وس��یله ی یك پیچ در داخل کوله محکم 
مي ش��ود. طول کوله رنده بال کبوت��ري 250 و عرض آن 54 

میلي متر است.

اگر در رنده بال کبوتري، بجاي تیغه از لیسه استفاده شود، 
از آن مي توان به عنوان رنده لیسه ی پرداخت در پرداخت کاري 
اس��تفاده کرد. زاویه ی لیس��ه در این حالت، بیش��تر از زاویه ی 
تیغه ی ب��ال کبوتري بوده و تقریباً ش��بیه رنده ی خش��ن عمل 

مي کند )شکل های 44�6 و 45�6(.

7ـ3ـ6ـ رنده گرات

یکي از رنده هایي اس��ت که براي ساخت اتصاالت مورد 
استفاده قرار مي گیرد. رنده گرات یا رنده طرح فرنگ، در دو 
ن��وع رنده ی کِف طرح فرنگ و رن��ده ی زبانه ی طرح فرنگ 

ساخته شده است.

در ش��کل  40�6، یك رنده ی کف ِطرح فرنگ نشان داده 
شده است

.

شكل 40ـ6ـ قسمت هاي مختلف رنده ی كِف طرح فرنگ.

تیغه ی این رنده، به شکل L و در اندازه هاي مختلف ساخته 
شده و پخ آن به طرف باالي رنده قرار مي گیرد )شکل 41�6(.

شكل 41ـ6ـ رنده ی كِف طرح فرنگ همراه تيغه ها.

رن��ده ی زبانه ی طرح فرنگ، مش��ابه رن��ده ی کِف طرح 
فرنگ عمل نموده با این تفاوت که فرم تیغه به گونه اي اس��ت 
که قس��مت کناري آن پوش��ال بیشتري نس��بت به لبه ی وسط 
تیغه برمي دارد؛ و اینگونه زبانه ی طرح فرنگ س��اخته مي شود 

)شکل 42�6(.
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زاوی��ه ی قرار تیغه داخ��ل کوله 75 تا 80 درج��ه و تقریباً 
به حالت عمودي قرار گرفته اس��ت. هرچه زاویه کمتر باش��د، 
پوشال بیشتري برمي دارد و برعکس، هرچه زاویه بیشتر باشد، 

پوشال کمتري برمي دارد)شکل 6-52(.

شكل 52ـ6ـ ابعاد رنده خشي و زاويه ی قرار تيغه ی آن.

طول تیغه ی رنده خشي 190، ضخامت آن 4/25، و عرضی 
براب��ر 45 میلي متر دارد، و زاویه ی پخ تیغه، مانند دیگر رنده ها 

25 درجه است )شکل 53�6(.

شكل 53ـ6ـ ابعاد تيغه ی رنده خشي.

از دیگر موارد اس��تفاده  از رنده خشی، خش انداختن روی 
س��طوحی اس��ت که باید روی هم چسبانده ش��وند. در واقع با 
ای��ن کار، س��طوحی ش��یاردار به وجود می آید، ک��ه در نتیجه 
چسب بیشتری بین دو سطح قرار گرفته و این خود، چسبندگی 

بیشتری فراهم می کند.

شكل 49ـ6ـ رنده بلند )دستگاه(.

طول کوله ی رنده بلند 600 و عرض آن 67 تا 78 میلي متر 
اس��ت. عرض تیغه ی این رنده، 57 میلي متر و زاویه ی برش آن 

45 درجه می باشد )شکل 50�6(.

شكل 50ـ6ـ ابعاد رنده بلند و زاويه ی قرار تيغه ی آن.

11ـ3ـ6ـ رنده خشي

تیغه ی این رنده، داراي شیارهایی است که براي از بین بردن 
ناهمواري هاي کوچك در س��طح کار و پاك کردن سریشم 
و مواد اضافي روي چوب اس��تفاده مي ش��ود )ش��کل 51�6(.

شكل 51ـ6ـ رنده خشي
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ش��کل 47�6، وضعیت کاس و سینه ی رنده را در موقعیت 
قرارگیري هنگام کار نشان مي دهد.

47ـ6ـ رنده كاس و سينه در حالت محدب و مقعر.

10ـ3ـ6ـ رنده دستگاه يا رنده بلند

براي تس��طیح ناهمواري هاي چوب در ط��ول زیاد، از این 
رنده اس��تفاده مي ش��ود؛ زیرا رنده هاي معمولي، به دلیل کوتاه 
بودن ط��ول کوله )بدنه(، به صورت موجي در داخل پس��تي و 
بلندي ها )ناهمواري ها( قرار گرفته و نمي تواند ناهمواري ها را 
از بین ببرد، در حالی که رنده ی دستگاه، به دلیل طول کوله ی 
بلن��د، حالت ت��راز بودن را حف��ظ مي کند. در ش��کل  48�6، 
موقعیت قرارگیري رنده دس��تگاه و رن��ده فلزي معمولي براي 
پرداخت س��طوح ناهموار نش��ان داده شده اس��ت؛ و در شکل 

49�6، نمونه هاي چوبي و فلزي رنده بلند.

شكل 48ـ6

شكل 44ـ6ـ نحوه ی رنديدن قوس هاي داخلي.

شكل 45ـ6ـ ليسه كاري سطوح صاف با رنده بال كبوتري.

9ـ3ـ6ـ رنده كاس و سينه

براي پرداخت و رنده کردن س��طوح کاس و سینه )مقعر و 
محدب( به کار مي رود )شکل 46�6(.

ک��ف این رنده، قابلیت ارتجاعي خوبي داش��ته و با پیچی 
مخص��وص، حالت محدب و مقعر آن تنظیم مي ش��ود. جنس 

کف رنده کاس و سینه، از ورق فوالد فنر است.

شكل 46ـ6ـ قسمت هاي مختلف رنده كاس و سينه.

زاوی��ه ی قرار تیغه داخ��ل کوله 75 تا 80 درج��ه و تقریباً 
به حالت عمودي قرار گرفته اس��ت. هرچه زاویه کمتر باش��د، 
پوشال بیشتري برمي دارد و برعکس، هرچه زاویه بیشتر باشد، 

پوشال کمتري برمي دارد)شکل 6-52(.

شكل 52ـ6ـ ابعاد رنده خشي و زاويه ی قرار تيغه ی آن.

طول تیغه ی رنده خشي 190، ضخامت آن 4/25، و عرضی 
براب��ر 45 میلي متر دارد، و زاویه ی پخ تیغه، مانند دیگر رنده ها 

25 درجه است )شکل 53�6(.

شكل 53ـ6ـ ابعاد تيغه ی رنده خشي.

از دیگر موارد اس��تفاده  از رنده خشی، خش انداختن روی 
س��طوحی اس��ت که باید روی هم چسبانده ش��وند. در واقع با 
ای��ن کار، س��طوحی ش��یاردار به وجود می آید، ک��ه در نتیجه 
چسب بیشتری بین دو سطح قرار گرفته و این خود، چسبندگی 

بیشتری فراهم می کند.

شكل 49ـ6ـ رنده بلند )دستگاه(.

طول کوله ی رنده بلند 600 و عرض آن 67 تا 78 میلي متر 
اس��ت. عرض تیغه ی این رنده، 57 میلي متر و زاویه ی برش آن 

45 درجه می باشد )شکل 50�6(.

شكل 50ـ6ـ ابعاد رنده بلند و زاويه ی قرار تيغه ی آن.

11ـ3ـ6ـ رنده خشي

تیغه ی این رنده، داراي شیارهایی است که براي از بین بردن 
ناهمواري هاي کوچك در س��طح کار و پاك کردن سریشم 
و مواد اضافي روي چوب اس��تفاده مي ش��ود )ش��کل 51�6(.

شكل 51ـ6ـ رنده خشي
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ش��کل 47�6، وضعیت کاس و سینه ی رنده را در موقعیت 
قرارگیري هنگام کار نشان مي دهد.

47ـ6ـ رنده كاس و سينه در حالت محدب و مقعر.

10ـ3ـ6ـ رنده دستگاه يا رنده بلند

براي تس��طیح ناهمواري هاي چوب در ط��ول زیاد، از این 
رنده اس��تفاده مي ش��ود؛ زیرا رنده هاي معمولي، به دلیل کوتاه 
بودن ط��ول کوله )بدنه(، به صورت موجي در داخل پس��تي و 
بلندي ها )ناهمواري ها( قرار گرفته و نمي تواند ناهمواري ها را 
از بین ببرد، در حالی که رنده ی دستگاه، به دلیل طول کوله ی 
بلن��د، حالت ت��راز بودن را حف��ظ مي کند. در ش��کل  48�6، 
موقعیت قرارگیري رنده دس��تگاه و رن��ده فلزي معمولي براي 
پرداخت س��طوح ناهموار نش��ان داده شده اس��ت؛ و در شکل 

49�6، نمونه هاي چوبي و فلزي رنده بلند.

شكل 48ـ6

شكل 44ـ6ـ نحوه ی رنديدن قوس هاي داخلي.

شكل 45ـ6ـ ليسه كاري سطوح صاف با رنده بال كبوتري.

9ـ3ـ6ـ رنده كاس و سينه

براي پرداخت و رنده کردن س��طوح کاس و سینه )مقعر و 
محدب( به کار مي رود )شکل 46�6(.

ک��ف این رنده، قابلیت ارتجاعي خوبي داش��ته و با پیچی 
مخص��وص، حالت محدب و مقعر آن تنظیم مي ش��ود. جنس 

کف رنده کاس و سینه، از ورق فوالد فنر است.

شكل 46ـ6ـ قسمت هاي مختلف رنده كاس و سينه.
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ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:
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زاوی��ه ی قرار تیغه داخ��ل کوله 75 تا 80 درج��ه و تقریباً 
به حالت عمودي قرار گرفته اس��ت. هرچه زاویه کمتر باش��د، 
پوشال بیشتري برمي دارد و برعکس، هرچه زاویه بیشتر باشد، 

پوشال کمتري برمي دارد)شکل 6-52(.

شكل 52ـ6ـ ابعاد رنده خشي و زاويه ی قرار تيغه ی آن.

طول تیغه ی رنده خشي 190، ضخامت آن 4/25، و عرضی 
براب��ر 45 میلي متر دارد، و زاویه ی پخ تیغه، مانند دیگر رنده ها 

25 درجه است )شکل 53�6(.

شكل 53ـ6ـ ابعاد تيغه ی رنده خشي.

از دیگر موارد اس��تفاده  از رنده خشی، خش انداختن روی 
س��طوحی اس��ت که باید روی هم چسبانده ش��وند. در واقع با 
ای��ن کار، س��طوحی ش��یاردار به وجود می آید، ک��ه در نتیجه 
چسب بیشتری بین دو سطح قرار گرفته و این خود، چسبندگی 

بیشتری فراهم می کند.

شكل 49ـ6ـ رنده بلند )دستگاه(.

طول کوله ی رنده بلند 600 و عرض آن 67 تا 78 میلي متر 
اس��ت. عرض تیغه ی این رنده، 57 میلي متر و زاویه ی برش آن 

45 درجه می باشد )شکل 50�6(.

شكل 50ـ6ـ ابعاد رنده بلند و زاويه ی قرار تيغه ی آن.

11ـ3ـ6ـ رنده خشي

تیغه ی این رنده، داراي شیارهایی است که براي از بین بردن 
ناهمواري هاي کوچك در س��طح کار و پاك کردن سریشم 
و مواد اضافي روي چوب اس��تفاده مي ش��ود )ش��کل 51�6(.

شكل 51ـ6ـ رنده خشي
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ش��کل 47�6، وضعیت کاس و سینه ی رنده را در موقعیت 
قرارگیري هنگام کار نشان مي دهد.

47ـ6ـ رنده كاس و سينه در حالت محدب و مقعر.

10ـ3ـ6ـ رنده دستگاه يا رنده بلند

براي تس��طیح ناهمواري هاي چوب در ط��ول زیاد، از این 
رنده اس��تفاده مي ش��ود؛ زیرا رنده هاي معمولي، به دلیل کوتاه 
بودن ط��ول کوله )بدنه(، به صورت موجي در داخل پس��تي و 
بلندي ها )ناهمواري ها( قرار گرفته و نمي تواند ناهمواري ها را 
از بین ببرد، در حالی که رنده ی دستگاه، به دلیل طول کوله ی 
بلن��د، حالت ت��راز بودن را حف��ظ مي کند. در ش��کل  48�6، 
موقعیت قرارگیري رنده دس��تگاه و رن��ده فلزي معمولي براي 
پرداخت س��طوح ناهموار نش��ان داده شده اس��ت؛ و در شکل 

49�6، نمونه هاي چوبي و فلزي رنده بلند.

شكل 48ـ6

شكل 44ـ6ـ نحوه ی رنديدن قوس هاي داخلي.

شكل 45ـ6ـ ليسه كاري سطوح صاف با رنده بال كبوتري.

9ـ3ـ6ـ رنده كاس و سينه

براي پرداخت و رنده کردن س��طوح کاس و سینه )مقعر و 
محدب( به کار مي رود )شکل 46�6(.

ک��ف این رنده، قابلیت ارتجاعي خوبي داش��ته و با پیچی 
مخص��وص، حالت محدب و مقعر آن تنظیم مي ش��ود. جنس 

کف رنده کاس و سینه، از ورق فوالد فنر است.

شكل 46ـ6ـ قسمت هاي مختلف رنده كاس و سينه.

زاوی��ه ی قرار تیغه داخ��ل کوله 75 تا 80 درج��ه و تقریباً 
به حالت عمودي قرار گرفته اس��ت. هرچه زاویه کمتر باش��د، 
پوشال بیشتري برمي دارد و برعکس، هرچه زاویه بیشتر باشد، 

پوشال کمتري برمي دارد)شکل 6-52(.

شكل 52ـ6ـ ابعاد رنده خشي و زاويه ی قرار تيغه ی آن.

طول تیغه ی رنده خشي 190، ضخامت آن 4/25، و عرضی 
براب��ر 45 میلي متر دارد، و زاویه ی پخ تیغه، مانند دیگر رنده ها 

25 درجه است )شکل 53�6(.

شكل 53ـ6ـ ابعاد تيغه ی رنده خشي.

از دیگر موارد اس��تفاده  از رنده خشی، خش انداختن روی 
س��طوحی اس��ت که باید روی هم چسبانده ش��وند. در واقع با 
ای��ن کار، س��طوحی ش��یاردار به وجود می آید، ک��ه در نتیجه 
چسب بیشتری بین دو سطح قرار گرفته و این خود، چسبندگی 

بیشتری فراهم می کند.

شكل 49ـ6ـ رنده بلند )دستگاه(.

طول کوله ی رنده بلند 600 و عرض آن 67 تا 78 میلي متر 
اس��ت. عرض تیغه ی این رنده، 57 میلي متر و زاویه ی برش آن 

45 درجه می باشد )شکل 50�6(.

شكل 50ـ6ـ ابعاد رنده بلند و زاويه ی قرار تيغه ی آن.

11ـ3ـ6ـ رنده خشي

تیغه ی این رنده، داراي شیارهایی است که براي از بین بردن 
ناهمواري هاي کوچك در س��طح کار و پاك کردن سریشم 
و مواد اضافي روي چوب اس��تفاده مي ش��ود )ش��کل 51�6(.

شكل 51ـ6ـ رنده خشي
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13ـ3ـ6ـ رنده كله چوب

رنده هاي معمولي، براي رندیدن سر چوب مناسب نیستند، 
زیرا موجب شکسته شدن الیاف سر چوب مي گردند؛ بنابراین 

باید از رنده کله چوب استفاده کرد )شکل 59�6(.

شكل 59ـ6ـ رنده كله چوب.

شکل  60�6، نحوه ی به کارگیري رنده کله چوب را نشان 
مي دهد.

شكل 60ـ6ـ رنده كله چوب و نحوه ی استقرار آن روي چوب.

در ش��کل61�6، قس��مت هاي مختلف رن��ده کله چوب و 
اجزای تشکیل دهنده ی آن نشان داده شده است.

شكل 58ـ6ـ اجزاء رنده
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5� داشتن مش��ته ی رنده به فرمی خاص، که موجب تسلط 
بیشتر روي کار مي شود )شکل 56�6(.

شكل 56ـ6ـ دسته و مشته رنده

معایب رنده هاي فلزي نسبت به رنده هاي چوبي

1� سنگین بودن رنده هاي فلزي،

2� زنگ زدن بدنه ی رنده فلزي در محیط مرطوب،
3� چسبیدن کف رنده به صفحه، و

4� گران بودن رنده.

اجزاي تش��کیل دهنده ی رنده هاي فلزي، مشابه قطعات به 
کار رفته در رنده هاي چوبي اس��ت که در ش��کل  57�6، نشان 

داده شده است.

شكل57ـ6

قطعات تشکیل دهنده، به تفکیك، شامل اجزاي نشان داده 
شده در شکل 58�6 مي باشد.

12ـ3ـ6ـ رنده معمولي )فلزي(

به دلیل تولی��د کمتر رنده ه��اي چوبي، ام��روزه رنده هاي 
فلزي جایگزین رنده هاي چوبي ش��ده اس��ت )ش��کل 54�6(. 
این رنده ها، نس��بت به رنده هاي چوب��ي، داراي مزایا و معایبي 

به شرح زیر هستند:

مزایاي رنده هاي فلزي نسبت به رنده هاي چوبی

1� رندیدن دقیق و ظریف قطعه کار،

شكل 54ـ6ـ نمونه هايی از رنده چوبي و فلزي.

2� دوام زیاد قطعات تشکیل دهنده ی رنده،

3� سهولت تنظیم تیغه ی رنده )شکل 55�6(،

شكل 55ـ6ـ پيچ تنظيم.

4� عدم تغییر فرم کف رنده در مدت طوالني، و

فناوری فرآورده های چوبی تكنولوژی فرآورده های چوبی18

ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:

124
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13ـ3ـ6ـ رنده كله چوب

رنده هاي معمولي، براي رندیدن سر چوب مناسب نیستند، 
زیرا موجب شکسته شدن الیاف سر چوب مي گردند؛ بنابراین 

باید از رنده کله چوب استفاده کرد )شکل 59�6(.

شكل 59ـ6ـ رنده كله چوب.

شکل  60�6، نحوه ی به کارگیري رنده کله چوب را نشان 
مي دهد.

شكل 60ـ6ـ رنده كله چوب و نحوه ی استقرار آن روي چوب.

در ش��کل61�6، قس��مت هاي مختلف رن��ده کله چوب و 
اجزای تشکیل دهنده ی آن نشان داده شده است.

شكل 58ـ6ـ اجزاء رنده

پیچ محکم کننده ی دسته ی چوبی به کوله
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شكل 69ـ6ـ تنظيم تيغه رنده به كمک اهرم جانبي.

5ـ6ـ اصول رعایت نکات ایمني ضمن رنده کاري 
دستي

رعایت نکات ایمني، امري ضروري است که عدم رعایت 
آن موجب بروز حوادث خواهد بود.

به ط��ور کلي، از ه��ر نوع عملي که موجب آس��یب دیدن 
تیغه رنده گردد یا منجر به زخمي ش��دن دست و معیوب شدن 
قطعه کار شود، خودداري کنید. نکات زیر، از مهم ترین نکات 

ایمنی در حین کار است:

� به هنگام تنظیم تیغه رنده، باید مراقب بود که دستگاه رنده 
از دست نیفتد، زیرا بدنه ی فلزي )چدني( آن مي شکند.

� تیز بودن تیغه را نباید با دس��ت امتحان کرد؛ زیرا احتمال 
بریدن دست و خونریزي وجود دارد.

� هنگام رنده کاري، باید مسیر حرکت رنده را کنترل کرد 
تا اش��یای فلزي )میخ، پیچ و س��وزن منگنه( در س��طح چوب 

نباشد، زیرا موجب لب پر شدن تیغه مي گردد.

� پس از پایان کار، باید با پارچه ی آغشته به نفت و روغن، 
رنده را تمیز کرد.

� قطعه کار را موقع بستن به گیره، باید کمي باالتر بست تا 
تیغه ی رنده با فك گیره برخورد نداشته باشد.

� براي س��هولت در رنده کاري، باید رنده را مقداري مایل 
روي قطعه کار حرکت داد )شکل 70�6(.

و( تیغ��ه را داخل کوله قرار داده، گوه )آهن پش��ت( آنرا 
ببندید و ضامن را برگردانید )شکل 66�6(.

شكل 66ـ6ـ قرار دادن اهرم داخل كوله.

ز( با قرار دادن کف رنده در جلو چشم و با استفاده از پیچ 
قورباغه اي تنظیم تیغه، مقدار بیرون زدگي آنرا به اندازه ی الزم 

تنظیم کنید )شکل 67�6(.

شكل 67ـ6ـ نحوه ی تنظيم تيغه ی رنده به وسيله ی پيچ تنظيم.

ح( با اس��تفاده از اه��رم تنظیم جانبی تیغ��ه، تیغه را طوري 
تنظیم کنید که در وسط دهانه قرار گیرد )شکل 68�6(.

شكل 68ـ6

ط( مطاب��ق ش��کل 69�6، موقعیت قرارگی��ري تیغه را در 
وضعیت صحیح )وسط( تنظیم کنید.
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ب( آهن پشتي تیغه را آزاد کرده و از روي تیغه بردارید.

ج( با اس��تفاده از پیچ گوش��تي، پیچ پش��ت بند تیغه  را ُشل 
کرده و پشت بند را جدا کنید )شکل63�6(.

شكل 63ـ6ـ باز كردن پشت بند تيغه.

د( ب��راي تنظیم، باید مانند ش��کل64�6، تیغ��ه را در کف 
دست چپ قرار داده، به طوري که آهن پشتي به طرف رو قرار 
گیرد، س��پس با دس��ت راست، آهن پش��تي را به عقب و جلو 
بکش��ید تا تیغه تنظی��م گردد و با فاصله ی معینی از پش��ت بند، 

جلوتر قرار گیرد.

شكل 64ـ6ـ قرار دادن تيغه ی پشت بند داخل دست، براي تنظيم.

ه���( مانن��د ش��کل 65�6، حالت پرتی��غ یا کم تی��غ بودن 
)وضعیت قرارگیري( تیغ��ه را تنظیم کنید و پس از پایان کار، 

تیغه را برگردانده و با پیچ گوشتي، پیچ آنرا محکم کنید.

شكل 65ـ6ـ تنظيم و محكم كردن تيغه و پشت بند.

قسمت هاي مختلف رنده كله چوب.

شكل 61ـ6ـ قسمت هاي تفكيک شده رنده كله چوب شامل:

1ـ بدنه، 2ـ پيچ محكم كننده ی تيغه، 3ـ تيغه، و 4ـ آهن روي تيغه.

4ـ6ـ اصول تنظیم تیغه و نگه داري آن 

براي پرداخت مناس��ب و یکنواخت، باید تیغه ی رنده تنظیم 
باشد؛ در دستورالعمل زیر مراحل تنظیم تیغه رنده فلزي بیان شده 

است.

دستورالعمل تنظیم تیغه رنده فلزي

الف( رنده فلزي موردنظر را انتخاب کنید )شکل 62�6(.

شكل 62ـ6

126127 واحد کارششم: توانايي رنده کاري دستي چوب و صفحات چوبيتكنولوژی فرآورده های چوبی

ب( آهن پشتي تیغه را آزاد کرده و از روي تیغه بردارید.

ج( با اس��تفاده از پیچ گوش��تي، پیچ پش��ت بند تیغه  را ُشل 
کرده و پشت بند را جدا کنید )شکل63�6(.

شكل 63ـ6ـ باز كردن پشت بند تيغه.

د( ب��راي تنظیم، باید مانند ش��کل64�6، تیغ��ه را در کف 
دست چپ قرار داده، به طوري که آهن پشتي به طرف رو قرار 
گیرد، س��پس با دس��ت راست، آهن پش��تي را به عقب و جلو 
بکش��ید تا تیغه تنظی��م گردد و با فاصله ی معینی از پش��ت بند، 

جلوتر قرار گیرد.

شكل 64ـ6ـ قرار دادن تيغه ی پشت بند داخل دست، براي تنظيم.

ه���( مانن��د ش��کل 65�6، حالت پرتی��غ یا کم تی��غ بودن 
)وضعیت قرارگیري( تیغ��ه را تنظیم کنید و پس از پایان کار، 

تیغه را برگردانده و با پیچ گوشتي، پیچ آنرا محکم کنید.

شكل 65ـ6ـ تنظيم و محكم كردن تيغه و پشت بند.

قسمت هاي مختلف رنده كله چوب.

شكل 61ـ6ـ قسمت هاي تفكيک شده رنده كله چوب شامل:

1ـ بدنه، 2ـ پيچ محكم كننده ی تيغه، 3ـ تيغه، و 4ـ آهن روي تيغه.

4ـ6ـ اصول تنظیم تیغه و نگه داري آن 

براي پرداخت مناس��ب و یکنواخت، باید تیغه ی رنده تنظیم 
باشد؛ در دستورالعمل زیر مراحل تنظیم تیغه رنده فلزي بیان شده 

است.

دستورالعمل تنظیم تیغه رنده فلزي

الف( رنده فلزي موردنظر را انتخاب کنید )شکل 62�6(.

شكل 62ـ6

شكل 69ـ6ـ تنظيم تيغه رنده به كمک اهرم جانبي.

5ـ6ـ اصول رعایت نکات ایمني ضمن رنده کاري 
دستي

رعایت نکات ایمني، امري ضروري است که عدم رعایت 
آن موجب بروز حوادث خواهد بود.

به ط��ور کلي، از ه��ر نوع عملي که موجب آس��یب دیدن 
تیغه رنده گردد یا منجر به زخمي ش��دن دست و معیوب شدن 
قطعه کار شود، خودداري کنید. نکات زیر، از مهم ترین نکات 

ایمنی در حین کار است:

� به هنگام تنظیم تیغه رنده، باید مراقب بود که دستگاه رنده 
از دست نیفتد، زیرا بدنه ی فلزي )چدني( آن مي شکند.

� تیز بودن تیغه را نباید با دس��ت امتحان کرد؛ زیرا احتمال 
بریدن دست و خونریزي وجود دارد.

� هنگام رنده کاري، باید مسیر حرکت رنده را کنترل کرد 
تا اش��یای فلزي )میخ، پیچ و س��وزن منگنه( در س��طح چوب 

نباشد، زیرا موجب لب پر شدن تیغه مي گردد.

� پس از پایان کار، باید با پارچه ی آغشته به نفت و روغن، 
رنده را تمیز کرد.

� قطعه کار را موقع بستن به گیره، باید کمي باالتر بست تا 
تیغه ی رنده با فك گیره برخورد نداشته باشد.

� براي س��هولت در رنده کاري، باید رنده را مقداري مایل 
روي قطعه کار حرکت داد )شکل 70�6(.

و( تیغ��ه را داخل کوله قرار داده، گوه )آهن پش��ت( آنرا 
ببندید و ضامن را برگردانید )شکل 66�6(.

شكل 66ـ6ـ قرار دادن اهرم داخل كوله.

ز( با قرار دادن کف رنده در جلو چشم و با استفاده از پیچ 
قورباغه اي تنظیم تیغه، مقدار بیرون زدگي آنرا به اندازه ی الزم 

تنظیم کنید )شکل 67�6(.

شكل 67ـ6ـ نحوه ی تنظيم تيغه ی رنده به وسيله ی پيچ تنظيم.

ح( با اس��تفاده از اه��رم تنظیم جانبی تیغ��ه، تیغه را طوري 
تنظیم کنید که در وسط دهانه قرار گیرد )شکل 68�6(.

شكل 68ـ6

ط( مطاب��ق ش��کل 69�6، موقعیت قرارگی��ري تیغه را در 
وضعیت صحیح )وسط( تنظیم کنید.

فناوری فرآورده های چوبی تكنولوژی فرآورده های چوبی18

ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:
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شكل 69ـ6ـ تنظيم تيغه رنده به كمک اهرم جانبي.

5ـ6ـ اصول رعایت نکات ایمني ضمن رنده کاري 
دستي

رعایت نکات ایمني، امري ضروري است که عدم رعایت 
آن موجب بروز حوادث خواهد بود.

به ط��ور کلي، از ه��ر نوع عملي که موجب آس��یب دیدن 
تیغه رنده گردد یا منجر به زخمي ش��دن دست و معیوب شدن 
قطعه کار شود، خودداري کنید. نکات زیر، از مهم ترین نکات 

ایمنی در حین کار است:

� به هنگام تنظیم تیغه رنده، باید مراقب بود که دستگاه رنده 
از دست نیفتد، زیرا بدنه ی فلزي )چدني( آن مي شکند.

� تیز بودن تیغه را نباید با دس��ت امتحان کرد؛ زیرا احتمال 
بریدن دست و خونریزي وجود دارد.

� هنگام رنده کاري، باید مسیر حرکت رنده را کنترل کرد 
تا اش��یای فلزي )میخ، پیچ و س��وزن منگنه( در س��طح چوب 

نباشد، زیرا موجب لب پر شدن تیغه مي گردد.

� پس از پایان کار، باید با پارچه ی آغشته به نفت و روغن، 
رنده را تمیز کرد.

� قطعه کار را موقع بستن به گیره، باید کمي باالتر بست تا 
تیغه ی رنده با فك گیره برخورد نداشته باشد.

� براي س��هولت در رنده کاري، باید رنده را مقداري مایل 
روي قطعه کار حرکت داد )شکل 70�6(.

و( تیغ��ه را داخل کوله قرار داده، گوه )آهن پش��ت( آنرا 
ببندید و ضامن را برگردانید )شکل 66�6(.

شكل 66ـ6ـ قرار دادن اهرم داخل كوله.

ز( با قرار دادن کف رنده در جلو چشم و با استفاده از پیچ 
قورباغه اي تنظیم تیغه، مقدار بیرون زدگي آنرا به اندازه ی الزم 

تنظیم کنید )شکل 67�6(.

شكل 67ـ6ـ نحوه ی تنظيم تيغه ی رنده به وسيله ی پيچ تنظيم.

ح( با اس��تفاده از اه��رم تنظیم جانبی تیغ��ه، تیغه را طوري 
تنظیم کنید که در وسط دهانه قرار گیرد )شکل 68�6(.

شكل 68ـ6

ط( مطاب��ق ش��کل 69�6، موقعیت قرارگی��ري تیغه را در 
وضعیت صحیح )وسط( تنظیم کنید.
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ج( خط کش تیره دار را تنظیم کرده و مطابق ش��کل 77�6، 
خط کشي روي چوب را انجام دهید.

شكل 77ـ6ـ خط كشي روي چوب با خط كش تيره دار.

د( قطع��ه کار را به گیره ی میز کار بس��ته، و مطابق ش��کل 
78�6، اقدام به رندیدن کنید.

شكل 78ـ6ـ به كارگيري رنده بغل قابل تنظيم.

ه�( عملیات رندیدن را تا رس��یدن به خط کش��ي موردنظر 
انجام دهید )شکل 79�6(.

شكل 79ـ6ـ به كارگيري رنده بغل بدون گونيا.

شكل 74ـ6ـ آزمايش صحت رنده كاري با گونيا

و( ه��ر چهار طرف قطعه چوب را رنده زده و چهار طرف 
را نسبت به یکدیگر گونیایي کنید.

2ـ6ـ6ـ دستورالعمل كار با رنده دو راهه

تهیه ی قطعه چوبي مطابق شکل75�6، موردنظر است؛ باید 
با رنده دو راهه، عملیات دو راهه زني را انجام دهید.

شكل 75ـ6ـ دوراهه روی چوب.

الف( قطعه چوبي به ابعاد 30×120×300 میلي متر تهیه کنید.

ب( خط کش تیره دار را براي خط کش��ي در پهناي چوب، 
ب��ه فاصله ی 30 میلي متر و در ضخامت به فاصله ی 15 میلي متر 

تنظیم کنید )شکل 76�6(.

شكل 76ـ6ـ تنظيم خط كش تيره دار.
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شكل 72ـ6

الف( قطعه چوب را به گیره ی میز کار ببندید.

ب( ط��وري بایس��تید ک��ه روي قطعه کار مس��لط باش��ید                       
)شکل 73�6(.

شكل 73ـ6ـ نحوه ی ايستادن هنگام رنده كاري.

ج( قبل از شروع کار، دقت کنید که تیغه رنده تنظیم باشد. 
در صورت نیاز، طبق اصولي که گفته شد، تیغه را تنظیم کنید.

د( براي شروع کار، رنده را مایل بگیرید تا اصطکاك کم 
شده و راحت تر رنده بزنید.

ه�( پ��س از پایان رنده کاري، درس��تي و صحت کار را با 
گونیا کنترل کنید )شکل74�6(.

شكل 70ـ6

� هن��گام رنده کاري، نیروي اعمال ش��ده باید طبق ش��کل 
71�6 انجام گیرد.

شكل 71ـ6ـ تقسيم نيرو در ابتدا، وسط و انتهاي قطعه كار.

6ـ6ـ اصول رنده کاري با رنده هاي دستي

رن��ده کاري خوب، نیازمن��د مهارت و آم��وزش الزم در 
جهت شناخت و کاربرد رنده هاي دستي است.

با عملیات کارگاهي مطابق با دستورالعمل های داده شده، 
این مهارت را کسب خواهید نمود و هرچه تمرین کنید، دقت 

کار و مهارت خود را افزایش خواهید داد.

1ـ6ـ6ـ دستورالعمل كار با رنده  فلزی معمولی

پس از انتخاب یك رنده فلزی معمولی )شکل 72�6(، طی 
مراحل زیر، رنده کاری را انجام دهید.

فناوری فرآورده های چوبی تكنولوژی فرآورده های چوبی18

ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:
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ج( خط کش تیره دار را تنظیم کرده و مطابق ش��کل 77�6، 
خط کشي روي چوب را انجام دهید.

شكل 77ـ6ـ خط كشي روي چوب با خط كش تيره دار.

د( قطع��ه کار را به گیره ی میز کار بس��ته، و مطابق ش��کل 
78�6، اقدام به رندیدن کنید.

شكل 78ـ6ـ به كارگيري رنده بغل قابل تنظيم.

ه�( عملیات رندیدن را تا رس��یدن به خط کش��ي موردنظر 
انجام دهید )شکل 79�6(.

شكل 79ـ6ـ به كارگيري رنده بغل بدون گونيا.

شكل 74ـ6ـ آزمايش صحت رنده كاري با گونيا

و( ه��ر چهار طرف قطعه چوب را رنده زده و چهار طرف 
را نسبت به یکدیگر گونیایي کنید.

2ـ6ـ6ـ دستورالعمل كار با رنده دو راهه

تهیه ی قطعه چوبي مطابق شکل75�6، موردنظر است؛ باید 
با رنده دو راهه، عملیات دو راهه زني را انجام دهید.

شكل 75ـ6ـ دوراهه روی چوب.

الف( قطعه چوبي به ابعاد 30×120×300 میلي متر تهیه کنید.

ب( خط کش تیره دار را براي خط کش��ي در پهناي چوب، 
ب��ه فاصله ی 30 میلي متر و در ضخامت به فاصله ی 15 میلي متر 

تنظیم کنید )شکل 76�6(.

شكل 76ـ6ـ تنظيم خط كش تيره دار.
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ب( توس��ط گونی��ا، س��ر چ��وب را به ص��ورت گونیایي 
خط کشي کنید )شکل 86�6(.

شكل 86ـ6ـ خط كشي با استفاده از گونيا.

ج( قطعه کار را به گیره ی میز کار ببندید.

د( رندیدن را مطابق ش��کل 87�6، از دو طرف چوب انجام 
دهید.

شكل 87ـ6ـ رنديدن كله ی چوب از دو طرف.

ه���( در روش دیگر، مي توانی��د یك پخ کوچك در یك 
س��مت چوب ایجاد کرده و س��پس عمل رندیدن را از سمت 

مقابل انجام دهید شکل )88�6(.

شكل 88ـ6ـ ايجاد پخ، هنگام رنديدن كله ی چوب.

ب( مطابق ش��کل 84�6، عم��ل رندیدن را آغ��از کنید و 
سطوح چوب را صاف و یکنواخت رنده بزنید.

شكل 84ـ6ـ استقرار رنده بلند )دستگاه(.

ج( پس از یك رو و یك نَر کردن سطوح چوب، درستي 
کار را با گونیا امتحان کنید )شکل 85�6(.

شكل 85ـ6ـ صحت گونيايي بودن قطعه كار با گونيا.

5ـ6ـ6ـ دستورالعمل كار با رنده سر چوب

براي رندیدن سر چوب، باید از رنده کله رند استفاده کنید 
تا سر چوب الشه و تکه تکه نشود.

الف( نمونه ی چوب موردنظر را انتخاب کنید.
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شكل 82ـ6ـ چگونگي كار با رنده كنشكاف.

د( مراحل کنش��کاف زني را آنقدر انجام دهید، تا عمق 1 
سانتي متر را روي چوب شیار بزنید.

4ـ6ـ6ـ دستورالعمل كار با رنده دستگاه

الف( قطعه چوب بلندي را انتخاب و مطابق ش��کل 83�6، 
به گیره ی میز کار ببندید.

شكل 83ـ6ـ بستن قطعه كار به گيره ميز كار.

3ـ6ـ6ـ دستورالعمل كار با رنده كنشكاف

یکي از م��وارد کاربرد رنده کنش��کاف، س��اخت اتصال 
کنشکاف مي باشد. براي این تمرین، این دستورالعمل را انجام 

دهید.

ال��ف( قطعه چوب پیش��نهادي ب��ه ابع��اد 30×120×300 
میلي متر را تهیه کنید تا ش��یار کنشکاف، مطابق شکل 80�6 را 

روي آن ایجاد نمایید.

شكل 80ـ6

ب( خط کش تیره دار را تنظیم و ضخامت چوب را به س��ه 
قسمت مساوی تقسیم نمایید )شکل 81�6(.

شكل 81ـ6ـ خط كشي با خط كش تيره دار.

ج( قطع��ه کار را ب��ه گیره ببندید. رنده کنش��کاف را پس 
از تنظیم و انتخاب تیغه ی  مناس��ب با پهن��اي موردنظر و تنظیم 

گونیاي رنده، مطابق شکل 82�6، به کار بگیرید.
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ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:
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ب( توس��ط گونی��ا، س��ر چ��وب را به ص��ورت گونیایي 
خط کشي کنید )شکل 86�6(.

شكل 86ـ6ـ خط كشي با استفاده از گونيا.

ج( قطعه کار را به گیره ی میز کار ببندید.

د( رندیدن را مطابق ش��کل 87�6، از دو طرف چوب انجام 
دهید.

شكل 87ـ6ـ رنديدن كله ی چوب از دو طرف.

ه���( در روش دیگر، مي توانی��د یك پخ کوچك در یك 
س��مت چوب ایجاد کرده و س��پس عمل رندیدن را از سمت 

مقابل انجام دهید شکل )88�6(.

شكل 88ـ6ـ ايجاد پخ، هنگام رنديدن كله ی چوب.

ب( مطابق ش��کل 84�6، عم��ل رندیدن را آغ��از کنید و 
سطوح چوب را صاف و یکنواخت رنده بزنید.

شكل 84ـ6ـ استقرار رنده بلند )دستگاه(.

ج( پس از یك رو و یك نَر کردن سطوح چوب، درستي 
کار را با گونیا امتحان کنید )شکل 85�6(.

شكل 85ـ6ـ صحت گونيايي بودن قطعه كار با گونيا.

5ـ6ـ6ـ دستورالعمل كار با رنده سر چوب

براي رندیدن سر چوب، باید از رنده کله رند استفاده کنید 
تا سر چوب الشه و تکه تکه نشود.

الف( نمونه ی چوب موردنظر را انتخاب کنید.
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3ـ8ـ6ـ گونياي تاشو )بازشو(

براي ترسیم یا کنترل زوایاي مختلف، از این گونیا استفاده 
می ش��ود )ش��کل 95�6(. این گونیا از یك زبانه و یك دس��ته 
تشکیل ش��ده که مطابق شکل، زبانه، قابلیت حرکت چرخشي 
حول مفصل دس��ته ی گونی��ا را دارد؛ بنابراین مي تواند زوایاي 

مختلف را اندازه گیري یا ترسیم نماید.

براي تنظیم این گونیا، معموالً از نقاله استفاده مي شود.

شكل 95ـ6ـ تنظيم كردن گونياي تاشو به وسيله ی نقاله.

نوع دیگري از گونیاي تاش��و، گونیاي چرخنده است که 
توس��ط یك پیچ، حول یك مح��ور مي چرخد و براي زوایاي 

داخلي و خارجي مطابق شکل 96�6، کاربرد دارد.

شكل 96ـ6ـ كاربرد گونياي چرخنده.

1ـ8ـ6ـ گونياي معمولي

این گونیا، به گونیاي 90 درجه معروف اس��ت. اگر زبانه ی 
گونیا مدرج باش��د، مي تواند ب��راي اندازه گیري نیز به کار رود 
ول��ي اگر مدرج نباش��د، فقط ب��راي کنترل گونیای��ي زوایا و 

خط کشي به کار مي رود.
2ـ8ـ6ـ گونياي فارسي )ثابت(

تیغه ی این گونیا، نس��بت به دسته ی آن، زاویه ی 45 درجه 
داش��ته و براي ترس��یم زوایاي 45 و 135 درج��ه یا کنترل این 

زوایا به کار مي رود )شکل 93�6(.

شكل 93ـ6ـ كار كردن با گونيای فارسی.

 توجـه: با گونی��اي معمولي 90 درجه، ک��ه در ضخامت 
دس��ته ی آن، پخ 45 درجه وجود داش��ته باش��د نی��ز مي توان 

ترسیمات 45 درجه را انجام داد )شکل 94�6(.

شكل 94ـ6
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� هنگام قرار دادن رن��ده روي میز کار، باید دقت کرد که 
رنده به پهلو قرار داده ش��ود تا تیغه ی رنده آسیب نبیند )شکل 

.)6�91

شكل 91ـ6ـ قرار دادن رنده در گودي ميز كار.

� هرچند وقت یکبار، قطعات رنده باید روغنکاري شوند.

8ـ6ـ آشنایي با گونیا و کاربرد آن

گونیا وس��یله اي ب��راي کنت��رل درس��تي و گونیایي بودن 
زوایاي  مختلف اتصاالت است. گونیا از یك بازوي ضخیم و 

یك زبانه )تیغه( تشکیل شده است )شکل 92�6(.

شكل 92ـ6ـ چند نوع گونيا.

و( در روش دیگر، پیش��نهاد مي شود که مطابق شکل 89�6 
عمل کنید؛ یعنی یك قطعه چوب کمکي در انتهاي قطعه کار 

ببندید تا از شکستن چوب جلوگیري کند.

شكل 89ـ6ـ قرار دادن چوب زايد در انتهای قطعه كار.

7ـ6ـ سرویس و نگه داري رنده دستي

ب��رای س��رویس و نگه داري رنده دس��تي، ن��کات زیر را 
رعایت کنید.

� تیغه رنده ها همیشه آماده به کار و تیز باشند.

� ک��ف کوله ی رنده، بای��د عاري از هرگونه م��واد زائد، 
چسب و غیره باشد.

� تیغه رنده باید گونیایي باشد؛ یعني سر تیغه، توسط گونیا 
مطابق شکل 90�6، کنترل شود.

شكل 90ـ6ـ صحت گونيايي بودن تيغه رنده.
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ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:
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3ـ8ـ6ـ گونياي تاشو )بازشو(

براي ترسیم یا کنترل زوایاي مختلف، از این گونیا استفاده 
می ش��ود )ش��کل 95�6(. این گونیا از یك زبانه و یك دس��ته 
تشکیل ش��ده که مطابق شکل، زبانه، قابلیت حرکت چرخشي 
حول مفصل دس��ته ی گونی��ا را دارد؛ بنابراین مي تواند زوایاي 

مختلف را اندازه گیري یا ترسیم نماید.

براي تنظیم این گونیا، معموالً از نقاله استفاده مي شود.

شكل 95ـ6ـ تنظيم كردن گونياي تاشو به وسيله ی نقاله.

نوع دیگري از گونیاي تاش��و، گونیاي چرخنده است که 
توس��ط یك پیچ، حول یك مح��ور مي چرخد و براي زوایاي 

داخلي و خارجي مطابق شکل 96�6، کاربرد دارد.

شكل 96ـ6ـ كاربرد گونياي چرخنده.

1ـ8ـ6ـ گونياي معمولي

این گونیا، به گونیاي 90 درجه معروف اس��ت. اگر زبانه ی 
گونیا مدرج باش��د، مي تواند ب��راي اندازه گیري نیز به کار رود 
ول��ي اگر مدرج نباش��د، فقط ب��راي کنترل گونیای��ي زوایا و 

خط کشي به کار مي رود.
2ـ8ـ6ـ گونياي فارسي )ثابت(

تیغه ی این گونیا، نس��بت به دسته ی آن، زاویه ی 45 درجه 
داش��ته و براي ترس��یم زوایاي 45 و 135 درج��ه یا کنترل این 

زوایا به کار مي رود )شکل 93�6(.

شكل 93ـ6ـ كار كردن با گونيای فارسی.

 توجـه: با گونی��اي معمولي 90 درجه، ک��ه در ضخامت 
دس��ته ی آن، پخ 45 درجه وجود داش��ته باش��د نی��ز مي توان 

ترسیمات 45 درجه را انجام داد )شکل 94�6(.

شكل 94ـ6
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دستورالعمل کار با گونیا

براي تمری��ن کار با انواع گونیا، باید به دس��تورالعمل زیر 
عمل نمود:

ال��ف( برای خط کش��ی، قطع��ه کاري از جنس صفحاتی 
مانند MDF انتخاب کنید.

ب( به کمك گونیاي معمولي، مطابق شکل 103�6، یك 
خط طولي ترسیم، و آنرا به فواصل معین خط کشي کنید.

شكل 103ـ6ـ استفاده از گونيا برای خط كشی.

ج( به کمك گونیاي معمولی، مانند شکل 104�6، خطوط 
عرضي و مورب 45 درجه ترسیم کنید.

د( به کمك گونیاي تاش��و، چند زاویه ی دلخواه تنظیم، و 
مانند شکل 105�6، عمل کنید.

شكل 104ـ6ـ خط كشي خطوط 45 درجه به وسيله ی گونياي معمولی.

شكل 101ـ6ـ چسباندن بازوي گونيا به قطعه كار.

10ـ6ـ سرویس و نگه داري گونیا

براي بهره وري بیشتر از گونیا، باید یکسري اصول نگه داري 
از آنرا به کار بست و نکات زیر را مدنظر قرار داد:

� در مواقع��ي که گونیا الزم نیس��ت، آنرا باید طوری روي 
میز کار قرار داد که روي زمین سقوط نکرده و قطعات سنگین 

چوب، چکش و ... روي آن نیفتد.

� به هیچ عنوان از دس��ته ی گونیا، ب��راي ضربه زدن )مانند 
چکش( استفاده نشود؛ زیرا خیلی زود لق شده و دقت خود را 

از دست می دهد.

� هیچ گاه براي باز کردن در قوطي، از زبانه ی گونیا استفاده 
نشود.

� هرچن��د وقت یکب��ار، صحت گونیایي ب��ودن آن کنترل 
شود )شکل 102�6(.

� گونیا به طور صحیح در انبار نگه داري شود.

شكل 102ـ6
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شكل99ـ6ـ آزمايش گونيايي بودن گونيا.

اگر خطوط ترسیم شده، بر هم منطبق باشد، یعنی گونیا 90 
درجه بوده و گونیایي بودن آن صحیح اس��ت؛ اگر سر خط ها 
از یکدیگر فاصله داشته باش��د، یعنی گونیا کمتر از 90 درجه 
است؛ و اگر پایین خط ها از هم فاصله داشته باشد، یعنی گونیا 

بزرگ تر از 90 درجه است.

� گونیاي مورد اس��تفاده باید کاماًل س��الم باشد یعني بدون 
هیچگونه لب پریدگي، کج ش��دگي و انحن��ا، و نیز عاري از 

هرگونه لکه از قبیل چسب، رنگ و غیره باشد.

� براي به کارگیري گونیاي تاشو، باید زاویه ی موردنظر را 
مطابق شکل 100�6، با نقاله تنظیم نمود.

شكل 100ـ6ـ استفاده از نقاله در گونياي تاشو.

� ب��راي انتقال خطوط عرضي به نر کار، باید مطابق ش��کل 
101�6، عم��ل نموده و گونیا را کاماًل به س��طح جانبي صاف 

قطعه کار تکیه داد.

4ـ8ـ6ـ گونياي مركب

این گونیا، کامل ترین نوع گونیا است که براي خط کشي، 
کنت��رل زوای��ا، کنترل س��طوح قطع��ه کار، مرکزیابي قطعات 
اس��توانه اي، اندازه گیري عمق و ارتفاع و تراز کردن س��طوح 
کارهاي ساخته شده مورد استفاده قرار مي گیرد )شکل 97�6(.

شــكل 

97ـ6ـ گونياي مركب.

9ـ6ـ اصول گونیا کردن سطوح چوبي

� ب��راي گونیا کردن، ی��ا به کارگیري گونیا ب��راي کنترل 
س��طوح، باید دق��ت کرد که زبانه و دس��ته ی گونی��ا، به طور 
صحیح و مماس، به سطوح قطعه کار بچسبد و فاصله یا درزی 

بین گونیا و سطح چوب ایجاد نشود )شکل 98�6(.

شكل 98ـ6ـ كنترل گونيايي بودن قطعه كار.

� بای��د از لق نبودن گونیا اطمین��ان حاصل کرد؛ یعني باید 
امتحان کرد که زبانه در داخل دسته ی گونیا لق نزند.

� براي کنترل صحت و درس��تي گونیا، باید مطابق ش��کل 
99�6، عمل نمود.

شكل 97ـ 6ـ گونیای مرکب. 

فناوری فرآورده های چوبی تكنولوژی فرآورده های چوبی18

ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:

134
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دستورالعمل کار با گونیا

براي تمری��ن کار با انواع گونیا، باید به دس��تورالعمل زیر 
عمل نمود:

ال��ف( برای خط کش��ی، قطع��ه کاري از جنس صفحاتی 
مانند MDF انتخاب کنید.

ب( به کمك گونیاي معمولي، مطابق شکل 103�6، یك 
خط طولي ترسیم، و آنرا به فواصل معین خط کشي کنید.

شكل 103ـ6ـ استفاده از گونيا برای خط كشی.

ج( به کمك گونیاي معمولی، مانند شکل 104�6، خطوط 
عرضي و مورب 45 درجه ترسیم کنید.

د( به کمك گونیاي تاش��و، چند زاویه ی دلخواه تنظیم، و 
مانند شکل 105�6، عمل کنید.

شكل 104ـ6ـ خط كشي خطوط 45 درجه به وسيله ی گونياي معمولی.

شكل 101ـ6ـ چسباندن بازوي گونيا به قطعه كار.

10ـ6ـ سرویس و نگه داري گونیا

براي بهره وري بیشتر از گونیا، باید یکسري اصول نگه داري 
از آنرا به کار بست و نکات زیر را مدنظر قرار داد:

� در مواقع��ي که گونیا الزم نیس��ت، آنرا باید طوری روي 
میز کار قرار داد که روي زمین سقوط نکرده و قطعات سنگین 

چوب، چکش و ... روي آن نیفتد.

� به هیچ عنوان از دس��ته ی گونیا، ب��راي ضربه زدن )مانند 
چکش( استفاده نشود؛ زیرا خیلی زود لق شده و دقت خود را 

از دست می دهد.

� هیچ گاه براي باز کردن در قوطي، از زبانه ی گونیا استفاده 
نشود.

� هرچن��د وقت یکب��ار، صحت گونیایي ب��ودن آن کنترل 
شود )شکل 102�6(.

� گونیا به طور صحیح در انبار نگه داري شود.

شكل 102ـ6
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آزمون پاياني 6

1� شکل زیر، چه عملي را نشان مي دهد؟

ب( رندیدن کله چوب الف( رندیدن در خالف جهت الیاف 

د( پرداخت پخ قطعه کار ج( رندیدن درجهت الیاف 

2� براي ساخت کوله ی رنده، از چه چوب هایي استفاده مي شود؟

ب( راش، گردو، توسکا الف( ممرز، گالبي، افرا 

د( همه ی چوب ها مناسبند. ج( اقاقیا، گابن، نمدار  

3� زاویه ی قرار تیغه در رنده قاچي چند درجه است؟

د( 15 درجه ج( 80 درجه  ب( 60 درجه  الف( 45 درجه 

4� زاویه ی برش در رنده پرداخت چقدر است؟

ب( 48 تا 50 درجه الف( 45 تا 47 درجه  

د( 55 تا 60 درجه ج( 50 تا 55 درجه  

5� براي پوشالبرداري زیاد، از چه نوع رنده اي استفاده مي شود؟

ب( رنده بال کبوتري الف( رنده قاچي  

د( رنده کنشکاف ج( رنده طرح فرنگ  

6� براي رندیدن قوس هاي داخلي و خارجي، از چه رنده اي استفاده مي شود؟

ب( رنده بال کبوتري الف( رنده قاچي  

د( رنده کنشکاف ج( رنده طرح فرنگ  

تكنولوژی فرآورده های چوبی136

شكل 107ـ6ـ استفاده از قطعه ی مركزياب.

ز( ب��ا اس��تفاده از ت��راز روی گونی��ا، مي توانی��د مطاب��ق 
شکل108�6، عمل کنید و قطعه موردنظر را کنترل نمایید.

شكل 108ـ6

ح( ب��ا اس��تفاده از خ��ط ک��ش و قطع��ه ی گونیای��ی این 
وس��یله، می توانید عمق ُکم های متف��اوت را اندازه گیری کنید                       

)شکل 109�6(.

شكل 109ـ6ـ استفاده از گونيا، برای اندازه گيري عمق ُكم.

شكل 105ـ6ـ كاربرد گونياي تاشو

ه���( با گونیاي مرک��ب، مي توانید کاره��اي زیادي انجام 
دهید؛ بنابراین تمرین خط کش��ي طول��ي، عرضي و مورب را 

مطابق شکل های 106�6 انجام دهید.

شكل 106ـ6ـ خط كشي طولي با گونياي مركب.

و( با اس��تفاده از قطعه ی مرکزیاب، مطابق ش��کل 107�6، 
مرکز قطعات را پیدا کنید.

فناوری فرآورده های چوبی تكنولوژی فرآورده های چوبی18

ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:
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آزمون پاياني 6

1� شکل زیر، چه عملي را نشان مي دهد؟

ب( رندیدن کله چوب الف( رندیدن در خالف جهت الیاف 

د( پرداخت پخ قطعه کار ج( رندیدن درجهت الیاف 

2� براي ساخت کوله ی رنده، از چه چوب هایي استفاده مي شود؟

ب( راش، گردو، توسکا الف( ممرز، گالبي، افرا 

د( همه ی چوب ها مناسبند. ج( اقاقیا، گابن، نمدار  

3� زاویه ی قرار تیغه در رنده قاچي چند درجه است؟

د( 15 درجه ج( 80 درجه  ب( 60 درجه  الف( 45 درجه 

4� زاویه ی برش در رنده پرداخت چقدر است؟

ب( 48 تا 50 درجه الف( 45 تا 47 درجه  

د( 55 تا 60 درجه ج( 50 تا 55 درجه  

5� براي پوشالبرداري زیاد، از چه نوع رنده اي استفاده مي شود؟

ب( رنده بال کبوتري الف( رنده قاچي  

د( رنده کنشکاف ج( رنده طرح فرنگ  

6� براي رندیدن قوس هاي داخلي و خارجي، از چه رنده اي استفاده مي شود؟

ب( رنده بال کبوتري الف( رنده قاچي  

د( رنده کنشکاف ج( رنده طرح فرنگ  
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14� کدام گونیا کاربرد بیشتري در قاب سازي دارد؟

ب( گونیاي تاشو الف( گونیاي مرکب  

د( گونیاي معمولي ج( گونیاي فارسي  

15� از گونیاي مرکب تراز دار به چه منظور استفاده مي شود؟

ب( امتحان کلیه ی زوایا الف( آزمایش صافي سطح قطعه کار 

د( همه موارد ج( آزمایش قطعات استوانه اي 

16� شکل زیر مربوط به کدام رنده است؟

ب( رنده قاچي الف( رنده کله چوب  

د( رنده بغل ج( رنده گرات  

17� در شکل زیر، حداقل و حداکثر فاصله ی لبه تیغه چند میلی متر است؟

ب( 0/2 � 0/5 الف( 0/7 � 0/5  
د( 0/45 � 0/1 ج( 0/2 � 0/1  

   

19� تصویر زیر، نشان دهنده ی چیست؟

الف( به کار بردن رنده معمولي و رنده بلند.

ب( قابلیت رنده بلند در پرداخت قطعات بلند.

ج( قابلیت رنده معمولي در پرداخت قطعات بلند.

د( تنظیم نبودن رنده معمولي در مقایسه با رنده بلند.

تكنولوژی فرآورده های چوبی138

7� در شکل زیر چه گونیایي مورد استفاده قرار گرفته است؟

ب( گونیاي معمولي الف( گونیاي فارسي ثابت 

د( گونیاي بازشو )تاشو( ج( گونیاي مرکب  

8� کدام گزینه براي تسطیح سطح چوب به کار مي رود؟

ب( رنده بغل دوراهه الف( رنده بال کبوتري 

د( رنده گرات ج( رنده یك تیغه  

9� زاویه ی برش در رنده خشي چند درجه است؟

د( 80 ج( 90  ب( 60  الف( 50 

10� استفاده از رنده خشي در اتصال درز ساده، با چه هدفي صورت مي گیرد؟

ب( محکم تر شدن اتصال الف( افزایش میزان چسب خوري 

د( گزینه ی الف و ب ج( کاهش اتصال بین دو تخته 

11� جنس کف رنده هاي کاس و سینه از چیست؟

ب( از چدن نازك الف( از آهن ضخیم  

د( هیچکدام ج( از فنر نازك قابل انعطاف 

12� تصویر مقابل مربوط به کدام گزینه است؟

ب( تیز کردن تیغه الف( کم و زیاد کردن تیغه 

د( بستن تیغه ج( تنظیم جانبي تیغه  

13� کاربرد گونیا در صنایع چوب چیست؟

ب( اندازه گیري الف( صاف کردن سطح قطعه کار 
د( گزینه های ب و ج ج( تراز بودن قطعه کار 

فناوری فرآورده های چوبی تكنولوژی فرآورده های چوبی18

ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:
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14� کدام گونیا کاربرد بیشتري در قاب سازي دارد؟

ب( گونیاي تاشو الف( گونیاي مرکب  

د( گونیاي معمولي ج( گونیاي فارسي  

15� از گونیاي مرکب تراز دار به چه منظور استفاده مي شود؟

ب( امتحان کلیه ی زوایا الف( آزمایش صافي سطح قطعه کار 

د( همه موارد ج( آزمایش قطعات استوانه اي 

16� شکل زیر مربوط به کدام رنده است؟

ب( رنده قاچي الف( رنده کله چوب  

د( رنده بغل ج( رنده گرات  

17� در شکل زیر، حداقل و حداکثر فاصله ی لبه تیغه چند میلی متر است؟

ب( 0/2 � 0/5 الف( 0/7 � 0/5  
د( 0/45 � 0/1 ج( 0/2 � 0/1  

   

19� تصویر زیر، نشان دهنده ی چیست؟

الف( به کار بردن رنده معمولي و رنده بلند.

ب( قابلیت رنده بلند در پرداخت قطعات بلند.

ج( قابلیت رنده معمولي در پرداخت قطعات بلند.

د( تنظیم نبودن رنده معمولي در مقایسه با رنده بلند.



141 واحد کارششم: توانايي رنده کاري دستي چوب و صفحات چوبي

توانايي چكش كاري با انواع چكش

واحد كار هفتم

فراگیر پس از آموزش این واحد کار، قادر خواهد بود:

 وسایل اهرم کننده ی مناسب را انتخاب کند.

 چکش هاي درودگري و انواع آنرا بشناسد.

 انواع میخ را شناخته و میخ کوبي صحیح را انجام دهد.

 اصول ایمني ضمن چکش کاري را رعایت کند.

 عملیات میخ کشي را انجام دهد.

 دسته کردن چکش را انجام دهد.

 پلیسه گیري چکش را انجام دهد.

 اصول ایمني را ضمن پلیسه گیري انجام دهد.

ساعت آموزش
جمععملینظری
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20� انواع رنده هاي مورد استفاده در کارهاي صنایع چوب را نام ببرید.

21� در پرداخت کاري روي چوب، به ترتیب از چه رنده هایي استفاده مي شود؟

22� قسمت هاي مختلف یك رنده ي چوبي را نام ببرید.

23� انواع گونیاي مورد استفاده در صنایع چوب را نام ببرید.

24� روش آزمایش گونیا را براي صحت گونیایي بودن آن شرح دهید.

25� نکات ایمني ضمن رنده کاري را نام ببرید.

فناوری فرآورده های چوبی تكنولوژی فرآورده های چوبی18

ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:
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توانايي چكش كاري با انواع چكش

واحد كار هفتم

فراگیر پس از آموزش این واحد کار، قادر خواهد بود:

 وسایل اهرم کننده ی مناسب را انتخاب کند.

 چکش هاي درودگري و انواع آنرا بشناسد.

 انواع میخ را شناخته و میخ کوبي صحیح را انجام دهد.

 اصول ایمني ضمن چکش کاري را رعایت کند.

 عملیات میخ کشي را انجام دهد.

 دسته کردن چکش را انجام دهد.

 پلیسه گیري چکش را انجام دهد.

 اصول ایمني را ضمن پلیسه گیري انجام دهد.

ساعت آموزش
جمععملینظری
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پيش آزمون 7

1� براي اتصال چوب ها به یکدیگر، چه روش هایي را مي شناسید؟

2� آیا میخ، وسیله ی مناسبي براي اتصال چوب است؟ چرا؟

3� آیا همه  ی میخ هاي تولید شده، از نظر جنس و اندازه یکسان هستند؟

4� آیا مي توان میخی از جنس چوب درست کرد؟

5� چند نوع چکش مي شناسید؟

6� چرا طول دسته ی چکش ها متفاوت است؟

7� چند نوع وسیله ی اهرم کننده مي شناسید؟ نام ببرید.

8� براي بیرون کشیدن میخ هاي معیوب، چه روشي را پیشنهاد مي کنید؟

9� چرا سر چکش، گاهي پهن و پلیسه دار مي شود؟ براي رفع آن چه باید کرد؟
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ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:
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پيش آزمون 7

1� براي اتصال چوب ها به یکدیگر، چه روش هایي را مي شناسید؟

2� آیا میخ، وسیله ی مناسبي براي اتصال چوب است؟ چرا؟

3� آیا همه  ی میخ هاي تولید شده، از نظر جنس و اندازه یکسان هستند؟

4� آیا مي توان میخی از جنس چوب درست کرد؟

5� چند نوع چکش مي شناسید؟

6� چرا طول دسته ی چکش ها متفاوت است؟

7� چند نوع وسیله ی اهرم کننده مي شناسید؟ نام ببرید.

8� براي بیرون کشیدن میخ هاي معیوب، چه روشي را پیشنهاد مي کنید؟

9� چرا سر چکش، گاهي پهن و پلیسه دار مي شود؟ براي رفع آن چه باید کرد؟
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انعطاف پذیري بسیار باال. این چکش، به تناسب کاربرد، داراي 
مدل هاي متنوعي از نظر فرم و وزن می باشد )شکل 7�7(.

شكل 7ـ7ــ چكش الستيكي.

3ـ2ـ7ـ چكش فلزي معمولي

چکش فلزي از لحاظ وزن و ش��کل ظاهري، داراي انواع 
مختلفي مي باش��د، که مانند چکش چوبي، از دو قسمت سر و 
دس��ته تشکیل شده است، دسته ی آن، معموالً از چوب سخت 

ساخته شده و با گوه ای فلزي، در سر چکش محکم مي شود.
به ط��ور کلي، چکش هاي با وزن کمت��ر از 1 کیلوگرم را 
چکش معمولي؛ چکش هاي با وزن 1 تا 2 کیلوگرم را چکش 
آهنگري؛ و چکش هاي بیش از 2 کیلوگرم را پتك مي نامند.

از چکش ه��اي فلزي، براي کوبیدن میخ، س��نبه زدن، قلم 
کاري و موارد مشابه استفاده مي شود )شکل 8�7(.

شكل 8ـ7

2ـ7ـ آشنایي با چکش هاي درودگري و انواع آن

چکش، یکي از ابزارهایي اس��ت که انسان هاي نخستین از 
آن اس��تفاده مي کردند. آنها براي س��اخت چکش، از موادي 
مانند سنگ، چوب، استخوان و غیره بهره می گرفتند. امروزه با 
پیشرفت صنعت، کاربرد چکش، اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

1ـ2ـ7ـ چكش چوبي

چکش چوبي، از چوب هایي سنگین با وزن مخصوص باال 
مانند بلوط، ممرز، شمشاد و غیره ساخته مي شوند. سر چکش، 
از نظر فرم، ابعاد و اندازه، متنوع س��اخته مي شود ولي اغلب به 
فرم اس��توانه اي، مخروط ناقص یا مکعبي در بازار وجود دارد       

)شکل 6�7(.

شكل 6ـ7

از چک��ش چوب��ي، اغلب ب��راي ضربه زدن ب��ه ابزارهاي 
کن��ده کاري )مغار و اس��کنه( و ی��ا قطعات مونتاژي اس��تفاده 
مي ش��ود. براي نصب سر چکش، باید از چسب چوب استفاده 
شود و یا برای محکم کردن سر چکش، از گوه ای که در دسته 

کوبیده می شود کمك گرفت.

2ـ2ـ7ـ چكش الستيكي

این چکش، از الس��تیك فش��رده و محکم ساخته مي شود 
که تقریباً از لحاظ کاربردي، ش��بیه چکش چوبی بوده، ولی با 
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نوع دوم، داراي طول دس��ته ای بین 180 ت��ا 350 میلي متر 
است و داراي قدرت بیشتري مي باشد که براي سرچین کردن 

میخ مناسب است )شکل 3�7(.

شكل 3ـ7ـ گاز انبر با دسته ی بلند.

در بعضي از گاز انبرها، انتهاي یکي از دس��ته ها دو ش��اخه 
ساخته ش��ده که براي بیرون آوردن س��ر میخ از داخل چوب 

مناسب است )شکل 4�7(.

شكل 4ـ7ـ گاز انبر با دسته ی ميخ كش.

2ـ1ـ7ـ ديلم ميخ كش )ميخ كش اهرمي(

داراي بازوي فوالدي بلند با س��طح مقط��ع گرد، تخت یا 
چند ضلعي هس��تند که از یك س��ر، داراي چنگالي دو شاخه 
براي بیرون آوردن میخ هاي بلند در کارهاي س��اختماني، و از 
سر دیگر آن که معموالً تخت است، براي اهرم کردن استفاده 

مي شود )شکل 5�7(.

شكل 5ـ7ـ دو نوع ديلم ميخ كش.

1ـ7ـ آشنایي با وسایل اهرم کننده و انواع آن

اهرم ها، وسایلی هس��تند که با آنها می توان کارهای سنگین و 
دشوار را، که برای انجامشان، به نیروی زیادی احتیاج است، با 

کمترین نیرو انجام داد.

1ـ1ـ7ـ گاز انبر

گاز انبر، یکي از ابزارهاي کمکي و اهرم کننده است. این ابزار 
از دو قطعه ی فلزي فوالدی تش��کیل شده، که با یك محور به 

هم متصل و مقابل هم اثر مي کنند )شکل 1�7(.

شكل 1ـ7ـ چند نوع گاز انبر.

دهانه ی گاز انبر، از دو قس��مت خمیده تشکیل شده که با 
اهرم کردن آن، س��ر میخ گرفته شده و بیرون کشیده مي شود. 
از گاز انبر، براي س��رچین کردن میخ نیز استفاده مي شود. این 
وسیله، با توجه به نوع کاربرد، به دو شکل ساخته مي شود؛ نوع 
اول، براي میخ کشي مناسب بوده، برای کار، به قدرت کمتري 
نی��از دارد و داراي ط��ول دس��ته ای بین 160 ت��ا 250 میلي متر 

مي باشد )شکل 2�7(.

شكل 2ـ7ـ گاز انبر ميخ كش.
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ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:
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انعطاف پذیري بسیار باال. این چکش، به تناسب کاربرد، داراي 
مدل هاي متنوعي از نظر فرم و وزن می باشد )شکل 7�7(.

شكل 7ـ7ــ چكش الستيكي.

3ـ2ـ7ـ چكش فلزي معمولي

چکش فلزي از لحاظ وزن و ش��کل ظاهري، داراي انواع 
مختلفي مي باش��د، که مانند چکش چوبي، از دو قسمت سر و 
دس��ته تشکیل شده است، دسته ی آن، معموالً از چوب سخت 

ساخته شده و با گوه ای فلزي، در سر چکش محکم مي شود.
به ط��ور کلي، چکش هاي با وزن کمت��ر از 1 کیلوگرم را 
چکش معمولي؛ چکش هاي با وزن 1 تا 2 کیلوگرم را چکش 
آهنگري؛ و چکش هاي بیش از 2 کیلوگرم را پتك مي نامند.

از چکش ه��اي فلزي، براي کوبیدن میخ، س��نبه زدن، قلم 
کاري و موارد مشابه استفاده مي شود )شکل 8�7(.

شكل 8ـ7

2ـ7ـ آشنایي با چکش هاي درودگري و انواع آن

چکش، یکي از ابزارهایي اس��ت که انسان هاي نخستین از 
آن اس��تفاده مي کردند. آنها براي س��اخت چکش، از موادي 
مانند سنگ، چوب، استخوان و غیره بهره می گرفتند. امروزه با 
پیشرفت صنعت، کاربرد چکش، اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

1ـ2ـ7ـ چكش چوبي

چکش چوبي، از چوب هایي سنگین با وزن مخصوص باال 
مانند بلوط، ممرز، شمشاد و غیره ساخته مي شوند. سر چکش، 
از نظر فرم، ابعاد و اندازه، متنوع س��اخته مي شود ولي اغلب به 
فرم اس��توانه اي، مخروط ناقص یا مکعبي در بازار وجود دارد       

)شکل 6�7(.

شكل 6ـ7

از چک��ش چوب��ي، اغلب ب��راي ضربه زدن ب��ه ابزارهاي 
کن��ده کاري )مغار و اس��کنه( و ی��ا قطعات مونتاژي اس��تفاده 
مي ش��ود. براي نصب سر چکش، باید از چسب چوب استفاده 
شود و یا برای محکم کردن سر چکش، از گوه ای که در دسته 

کوبیده می شود کمك گرفت.

2ـ2ـ7ـ چكش الستيكي

این چکش، از الس��تیك فش��رده و محکم ساخته مي شود 
که تقریباً از لحاظ کاربردي، ش��بیه چکش چوبی بوده، ولی با 
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3ـ7ـ میخ و انواع آن

ابتدایي ترین و متداول ترین وس��یله ب��راي اتصال دو قطعه 
چوب و ی��ا اتصال چوب ب��ه قطعات دیگر مانن��د لوال، قفل، 

دستگیره و وسایل تزییني، میخ است.

میخ ه��ا، ابت��دا به روش آهنگ��ري )کوره کاري( س��اخته 
مي ش��دند؛ امّا ام��روزه با دس��تگاه هاي م��درن، از مفتول هاي 

مخصوص و به روش سرد ساخته می شوند. 

میخ، از نظر نوع کاربرد، جنس و ابعاد متنوع است: آنها را 
از جنس فوالد، آه��ن، برنج، مس و آلومینیوم تولید می کنند، 
و طولشان را برحس��ب میلي متر و ضخامتشان را برحسب دهم 
میلي متر مش��خص می نمایند. ش��کل 11�7، میخ هایی را که از 

نظر اندازه با هم متفاوتند نشان می دهد.

شكل 11ـ7ـ چند نوع ميخ از لحاظ طول.

1ـ3ـ7ـ ميخ گرد با سر آج دار

از متداول تری��ن نوع میخ ها در صنایع چ��وب بوده که در 
اندازه هاي مختلف س��اخته مي ش��وند. س��ر میخ، به منظور ُسر 

نخوردن چکش، آج دار ساخته مي شود )شکل 12�7(.

شكل 12ـ7ـ ميخ گرد با سر آجدار.

4ـ2ـ7ـ چكش فلزي شاخ دار )ميخ كش(

این چک��ش، از ابزارهاي پر مصرف کارگاه صنایع چوب 
بوده که برای س��هولت در کش��یدن می��خ و میخ کوبي از آن 

استفاده مي شود )شکل 9�7(.

شكل 9ـ7ـ قسمت هاي مختلف چكش.

س��اختمان این چکش، مانند س��ایر چکش ها بوده و از دو 
قسمت سر و دسته تشکیل می شود.

س��ر چکش، از فوالدهاي آلیاژي مخصوصی می باشد که 
با روش آهنگري گرم ساخته شده است. سر چکش، شاخ دار 

است تا با آن بتوان عمل میخ کشی را انجام داد.

براي اینکه س��ر چکش به هن��گام میخ کوبي ُس��ر نخورد، 
اغلب آنرا آجدار مي سازند )شکل 10�7(.

شكل 10ـ7
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5ـ3ـ7ـ ميخ هاي رديفي

این میخ ها، مانند منگنه، با چس��ب مخصوصي به همدیگر 
چس��بیده و در کنار هم ردیف ش��ده اند؛ به طوري که به راحتي 
از هم جدا مي ش��وند. این میخ ها توس��ط میخ کوب هاي بادي 

)پنوماتیکي( در داخل کار فرو مي روند )شکل 16�7(.

شكل 16ـ7ـ ميخ رديفي.

ضمن  ایمني  نکات  رعایت  اصول  4ـ7ـ 
چکش کاري

به منظور پیش��گیري از وقوع حوادث ناگوار براي افراد و 
وقف��ه در اجراي عملیات کارگاهي، الزم اس��ت قبل از انجام 

کار، مراحل و مراتب زیر، رعایت شود:

� اغل��ب به دلی��ل عدم تمرک��ز، امکان برخ��ورد چکش با 
انگشت دست وجود دارد )شکل 17�7(.

شكل 17ـ7ـ دقت كنيد چكش به انگشت شما اصابت نكند.

� دس��ته ی چکش، نه باید ترك داش��ته باش��د و نه چرب 
باش��د؛ زیرا احتمال در رفتن یا جدا شدن سر از دسته ی چکش 

وجود دارد )شکل 18�7(.

2ـ3ـ7ـ ميخ گرد با سر خزينه اي

در م��واردي از کار که نیاز اس��ت س��ر میخ، هم س��طح یا 
پایین ت��ر از س��طح کار قرار گیرد، اس��تفاده از این میخ توصیه 

مي شود               )شکل 13�7(. 

شكل 13ـ7ـ ميخ گرد با سر خزينه اي.

3ـ3ـ7ـ ميخ با نوك مربعي )بي نوك(

از آنجایی ک��ه نوك مخروط��ي و تیز میخ ه��ا، مانند گوه 
عم��ل کرده و اغلب باعث ایجاد ت��رك در چوب هاي نازك 
مي شود، نوك میخ را به صورت مربع یا بي نوك تولید مي کنند                

)شکل 14�7(.

شكل 14ـ7ـ ميخ با نوک مربع.

4ـ3ـ7ـ ميخ بي سر )نامريي(

اگر بخواهیم س��ر میخ داخل قطعه کار دیده نشده و میخ، 
هم س��طح کار گردد، از این میخ اس��تفاده مي ش��ود. اگر این 
میخ در دس��ترس نبود، با گاز انبر مي توان میخ را سرچین کرد                 

)شکل 15�7(.

شكل 15ـ7ـ ميخ بي سر.
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ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:
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5ـ3ـ7ـ ميخ هاي رديفي

این میخ ها، مانند منگنه، با چس��ب مخصوصي به همدیگر 
چس��بیده و در کنار هم ردیف ش��ده اند؛ به طوري که به راحتي 
از هم جدا مي ش��وند. این میخ ها توس��ط میخ کوب هاي بادي 

)پنوماتیکي( در داخل کار فرو مي روند )شکل 16�7(.

شكل 16ـ7ـ ميخ رديفي.

ضمن  ایمني  نکات  رعایت  اصول  4ـ7ـ 
چکش کاري

به منظور پیش��گیري از وقوع حوادث ناگوار براي افراد و 
وقف��ه در اجراي عملیات کارگاهي، الزم اس��ت قبل از انجام 

کار، مراحل و مراتب زیر، رعایت شود:

� اغل��ب به دلی��ل عدم تمرک��ز، امکان برخ��ورد چکش با 
انگشت دست وجود دارد )شکل 17�7(.

شكل 17ـ7ـ دقت كنيد چكش به انگشت شما اصابت نكند.

� دس��ته ی چکش، نه باید ترك داش��ته باش��د و نه چرب 
باش��د؛ زیرا احتمال در رفتن یا جدا شدن سر از دسته ی چکش 

وجود دارد )شکل 18�7(.

2ـ3ـ7ـ ميخ گرد با سر خزينه اي

در م��واردي از کار که نیاز اس��ت س��ر میخ، هم س��طح یا 
پایین ت��ر از س��طح کار قرار گیرد، اس��تفاده از این میخ توصیه 

مي شود               )شکل 13�7(. 

شكل 13ـ7ـ ميخ گرد با سر خزينه اي.

3ـ3ـ7ـ ميخ با نوك مربعي )بي نوك(

از آنجایی ک��ه نوك مخروط��ي و تیز میخ ه��ا، مانند گوه 
عم��ل کرده و اغلب باعث ایجاد ت��رك در چوب هاي نازك 
مي شود، نوك میخ را به صورت مربع یا بي نوك تولید مي کنند                

)شکل 14�7(.

شكل 14ـ7ـ ميخ با نوک مربع.

4ـ3ـ7ـ ميخ بي سر )نامريي(

اگر بخواهیم س��ر میخ داخل قطعه کار دیده نشده و میخ، 
هم س��طح کار گردد، از این میخ اس��تفاده مي ش��ود. اگر این 
میخ در دس��ترس نبود، با گاز انبر مي توان میخ را سرچین کرد                 

)شکل 15�7(.

شكل 15ـ7ـ ميخ بي سر.

)شكل 13ـ7(.
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شكل 25ـ7ـ نحوه ی ضربه زدن چكش به ميخ.

دستورالعمل نحوه ی ضربه زدن و میخ کوبي، و کشیدن میخ

پس از تهیه ی انواع چکش )فلزي، ش��اخ دار یا میخ کش، 
الس��تیکي و چوبي(، یك قطعه چوب و می��خ، مراحل کاری 

زیر را انجام دهید.

الف( چکشی متناسب با نوع کار انتخاب کنید.
ب( وضعی��ت چک��ش  را بررس��ي و از محکم ب��ودن آن 

اطمینان حاصل کنید.

ج( چک��ش را به طور صحیح در دس��ت بگیرید )ش��کل 
26�7(؛ در ای��ن وضعی��ت، حداکث��ر خاصیت اهرم��ي اعمال 

مي شود.

شكل 26ـ7ـ نحوه ی صحيح گرفتن چكش.

ه���( در محلی که بریدی��د، یك گوه ی فل��زی بکوبید تا 
دسته ی داخل سر چکش محکم شود )شکل 23�7(.

شكل 23ـ7ـ كوبيدن گوه به سر چكش.

6ـ7ـ اصول چکش کاري

به منظور دس��تیابي به نتیجه ی مطل��وب و افزایش راندمان 
کار، الزم است نکات زیر موردتوجه قرار گیرد:

� انتخاب چکش متناس��ب با نوع کار از نظر مدل، جنس و 
وزن چکش.

� اطمین��ان از آج دار بودن س��ر چکش، برای جلوگیري از 
ُسر خوردن آن از روي سر میخ )شکل 24�7(.

شكل 24ـ7ـ آج روي َسرِ چكش.

� گرفتن انتهاي دسته ی چکش به منظور دستیابي به نیروي 
بیشتر یا خاصیت اهرمي بیشتر.

� وارد ک��ردن ضرب��ه ی چک��ش، در راس��تاي محور میخ                 
)شکل 25�7(.
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شكل 20ـ7ـ چكش فلزي همراه دسته فلزي.

دستورالعمل دسته کردن چکش

برای دسته کردن صحیح چکش، مراحل زیر را انجام دهید:

الف( ب��ا توجه به ف��رم و کاربرد چکش، دس��ته ی چوبي 
موردنظر را تهیه کنید.

ب( دسته چکش را به گیره ی میز کار ببندید.

ج( مقطع دس��ته چکش را به اندازه ی ش��کاف سر چکش 
درآورید، و مطابق شکل 21�7، سر آنرا یك برش بزنید.

شكل 21ـ7ـ برش زدن سر دسته ی چكش.

د( س��ر چکش را داخل دس��ته ی چکش بکوبید، به طوري که 
کاماًل محکم ش��ود و سپس قسمت اضافي را با اره برش بزنید                   

)شکل 22�7(. 

شكل 22ـ7ـ بريدن قسمت اضافي دسته ی چكش.

شكل 18ـ7ـ جدا شدن سر چكش.

� برای پلیسه گیری سر چکش هایی که زیاد کار کرده و از 
فرم خود خارج ش��ده اند، باید از سنگ سنباده ی برقی استفاده 
کرد. براي جلوگی��ري از برخورد براده ها با چش��م در هنگام 

پلیسه گیري، باید از عینك حفاظتي استفاده کرد.

� برای پلیس��ه گیری، چکش باید طوري گرفته ش��ود، که 
هنگام چرخش آن، دست با سنگ سنباده برخورد نداشته باشد.

� از فشار آوردن زیاد بر سنگ سنباده باید خودداري کرد.

5ـ7ـ اصول دسته کردن چکش

مهم ترین قسمتی که چکش کاری را آسان می کند، دسته ی 
چکش است، و مناسب ترین ماده براي دسته ی چکش، چوب 
اس��ت زیرا عالوه بر سبکي و عایق بودن در برابر الکتریسیته و 
حرارت، ارتعاشات ناشی از ضربه را، به دست منتقل نمی کند.

شکل 19�7، یك چکش فلزي با دسته ی چوبي را نشان مي دهد.

شكل 19ـ7

 توجه: در سال هاي اخیر، با توجه به افزایش ضریب ایمني، 
چکش هایي ساخته شده که دس��ته و سر آنها یکپارچه بوده و 
انتهاي دسته با روکش هاي پالستیکي پوشش داده شده است. 
در شکل 20�7، نمونه ای از این چکش ها نشان داده شده است.
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ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:
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شكل 25ـ7ـ نحوه ی ضربه زدن چكش به ميخ.

دستورالعمل نحوه ی ضربه زدن و میخ کوبي، و کشیدن میخ

پس از تهیه ی انواع چکش )فلزي، ش��اخ دار یا میخ کش، 
الس��تیکي و چوبي(، یك قطعه چوب و می��خ، مراحل کاری 

زیر را انجام دهید.

الف( چکشی متناسب با نوع کار انتخاب کنید.
ب( وضعی��ت چک��ش  را بررس��ي و از محکم ب��ودن آن 

اطمینان حاصل کنید.

ج( چک��ش را به طور صحیح در دس��ت بگیرید )ش��کل 
26�7(؛ در ای��ن وضعی��ت، حداکث��ر خاصیت اهرم��ي اعمال 

مي شود.

شكل 26ـ7ـ نحوه ی صحيح گرفتن چكش.

ه���( در محلی که بریدی��د، یك گوه ی فل��زی بکوبید تا 
دسته ی داخل سر چکش محکم شود )شکل 23�7(.

شكل 23ـ7ـ كوبيدن گوه به سر چكش.

6ـ7ـ اصول چکش کاري

به منظور دس��تیابي به نتیجه ی مطل��وب و افزایش راندمان 
کار، الزم است نکات زیر موردتوجه قرار گیرد:

� انتخاب چکش متناس��ب با نوع کار از نظر مدل، جنس و 
وزن چکش.

� اطمین��ان از آج دار بودن س��ر چکش، برای جلوگیري از 
ُسر خوردن آن از روي سر میخ )شکل 24�7(.

شكل 24ـ7ـ آج روي َسرِ چكش.

� گرفتن انتهاي دسته ی چکش به منظور دستیابي به نیروي 
بیشتر یا خاصیت اهرمي بیشتر.

� وارد ک��ردن ضرب��ه ی چک��ش، در راس��تاي محور میخ                 
)شکل 25�7(.
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شكل 35ـ7ـ استفاده از دسته ی گاز انبر براي درآوردن ميخ.

م( براي اینکه اثر گاز انبر روي چوب نیفتد، باید زیر فك 
گاز انب��ر، قطعه چوبي قرار داده و مطابق ش��کل 36�7، میخ را 

بیرون بکشید.

شكل 36ـ7ـ استفاه از گاز انبر و چوب كمكی، براي كشيدن ميخ.

ن( براي بیرون کشیدن میخ از کنج کار، از دیلم میخ کش 
استفاده کنید )شکل 37�7(.

شكل 37ـ7ـ استفاده از ديلم ميخ كش براي كشيدن ميخ.

س( با استفاده از چکش شاخ دار نیز مي توانید میخ را بیرون 
بکش��ید؛ در این صورت حتماً زیر س��ر چک��ش، قطعه چوب 

کمکی قرار دهید )شکل 38�7(.

شكل 32ـ7ـ ترک خوردن چوب در اثر پشت سر هم كوبيدن ميخ ها.

ی( در چوب س��خت و نازك، ب��راي جلوگیري از ترك 
برداشتن چوب، محل هاي میخ کوبي را با سر مته ی کوچك تر از 
میخ سوراخ نموده و سپس میخ کوبي را انجام دهید )شکل 33�7(.

شكل 33ـ7ـ سوراخ كردن جاي ميخ با مته.

ك( براي اس��تحکام بیش��تر، توصیه مي ش��ود ک��ه میخ را 
به صورت مایل در چوب بکوبید )شکل 34�7(.

شكل 34ـ7ـ مايل كوبيدن ميخ.

ل( براي درآوردن میخ از چوب، درصورتي که کج شده 
یا به درآوردن میخ نیاز باش��د، با انتهاي شاخ دار گاز انبر، میخ 

را بیرون بکشید )شکل 35�7(.
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شكل 29ـ7ـ نسبت طول ميخ با قطعه كار.

ز( براي جلوگیري از ترك خوردن چوب )در جهت موازي 
الیاف( نوك میخ را مانند ش��کل 30�7، بکوبید تا ُکند ش��ود.

شكل 30ـ7ـ كند كردن تيزي سر ميخ.

ح( با انگشت شست و سبابه ی دست چپ، میخ را در محل 
موردنظر مستقر کنید )شکل 31�7(.

شكل 31ـ7ـ نحوه ی گرفتن ميخ هنگام كوبيدن.

ط( میخ ها را پش��ت س��ر هم و در یك ردیف نکوبید زیرا 
چ��وب ترك مي خورد؛ روش زیگزاکي مطابق ش��کل 32�7، 

مناسب ترین روش است.

د( عمل ضربه زدن را به حالت گردش مچ دست از باال به 
پایین انجام دهید )شکل 27�7(.

شكل 27ـ7ـ عمل صحيح ضربه زدن.

ه�( دقت کنید که س��ر چکش در راستاي محور میخ، سنبه 
یا قطعه ی موردنظر فرود آید تا حداکثر کارایي حاصل ش��ود           

)شکل 28�7(.

شكل 28ـ7ـ ضربه زدن در راستاي محور ميخ.

و( نوع میخ را متناسب با شرایط کار انتخاب کنید.

توجـه: طول می��خ )x(، باید در ح��دود 3 برابر ضخامت 
چوب رویی  باشد و  طول آن، داخل قطعه کار زیرین 

فرو رود )شکل 29�7(.

 میـخ
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ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:
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شكل 35ـ7ـ استفاده از دسته ی گاز انبر براي درآوردن ميخ.

م( براي اینکه اثر گاز انبر روي چوب نیفتد، باید زیر فك 
گاز انب��ر، قطعه چوبي قرار داده و مطابق ش��کل 36�7، میخ را 

بیرون بکشید.

شكل 36ـ7ـ استفاه از گاز انبر و چوب كمكی، براي كشيدن ميخ.

ن( براي بیرون کشیدن میخ از کنج کار، از دیلم میخ کش 
استفاده کنید )شکل 37�7(.

شكل 37ـ7ـ استفاده از ديلم ميخ كش براي كشيدن ميخ.

س( با استفاده از چکش شاخ دار نیز مي توانید میخ را بیرون 
بکش��ید؛ در این صورت حتماً زیر س��ر چک��ش، قطعه چوب 

کمکی قرار دهید )شکل 38�7(.

شكل 32ـ7ـ ترک خوردن چوب در اثر پشت سر هم كوبيدن ميخ ها.

ی( در چوب س��خت و نازك، ب��راي جلوگیري از ترك 
برداشتن چوب، محل هاي میخ کوبي را با سر مته ی کوچك تر از 
میخ سوراخ نموده و سپس میخ کوبي را انجام دهید )شکل 33�7(.

شكل 33ـ7ـ سوراخ كردن جاي ميخ با مته.

ك( براي اس��تحکام بیش��تر، توصیه مي ش��ود ک��ه میخ را 
به صورت مایل در چوب بکوبید )شکل 34�7(.

شكل 34ـ7ـ مايل كوبيدن ميخ.

ل( براي درآوردن میخ از چوب، درصورتي که کج شده 
یا به درآوردن میخ نیاز باش��د، با انتهاي شاخ دار گاز انبر، میخ 

را بیرون بکشید )شکل 35�7(.
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آزمون پاياني 7

1� براي ضربه زدن به مغار، از چه نوع چکشي استفاده مي شود؟

ب( چکش فلزي شاخ دار الف( چکش فلزي معمولي 

د( چکش فلزي سنگین ج( چکش چوبي و پالستیکي 

2� وسایل اهرم کننده عبارتند از:

ب( میخ کش � دیلم � سنبه الف( گاز انبر � مغار � قلم 

د( گونیا � گاز انبر � مغار ج( انبردست � دیلم � قلم 

3� براي جلوگیري از ترك خوردن چوب هنگام میخ کاري، باید از چه نوع میخي استفاده کرد؟

ب( میخ سر تخت الف( میخ گرد با سر آج دار 

د( میخ بي سر ج( میخ با نوك مربع  

4� متداول ترین وسیله براي اتصال دو قطعه چوب به همدیگر .............. مي باشد.

د( میخ ج( پیچ  الف( چسب چوب    ب( منگنه 

5� در کارهایي که بخواهیم سر میخ داخل کار معلوم نباشد، از چه میخي استفاده مي شود؟

ب( میخ فیبري الف( میخ گرد با سر آج دار 

د( میخ بي سر ج( میخ فشنگي  

6� شکل زیر مربوط به کدام چکش است؟

الف( چوبي استوانه اي                                  ب( پالستیکي
د( پتك ج( چوبي مکعبي  

تكنولوژی فرآورده های چوبی152

دستورالعمل پلیسه گیري سر چکش

پس از تهیه ی ابزار و تجهیزات الزم مانند: چکش پلیسه دار، 
سوهان، سنگ سنباده ی برقي، گیره و عینك حفاظتي، مراحل 

زیر را انجام دهید:

الف( چکش پلیسه دار را انتخاب کنید.

ب( س��نگ س��نباده ی رومیزي را روش��ن نموده و قسمت 
پلیسه دار چکش را روي سنگ سنباده حرکت دهید تا پلیسه ی 

آن کاماًل از بین برود )شکل 40�7(.

شكل 40ـ7ـ گرفتن پليسه به وسيله ی سنگ سنباده.

ج( در صورت عدم دسترس��ي به س��نگ س��نباده ی برقي، 
چکش پلیسه دار را به گیره ببندید و با سوهان، عمل پلیسه گیري 

را انجام دهید )شکل 41�7(.

شكل 41ـ7ـ گرفتن پليسه با سوهان.

شكل 38ـ7ـ استفاده از چكش ميخ كش براي بيرون كشيدن ميخ.

7ـ7ـ اصول پلیسه گیري چکش

وسایلی مانند چکش، قلم، سنبه و... در اثر کارکردن زیاد، 
رفته رفته حالت اولیه ی خود را از دس��ت داده، پهن مي ش��وند 
و لبه هایش��ان به حالت تیزِي برگشته درمي آید که در اصطالح 

پلیسه مي نامند )شکل 39�7(.

شكل 39ـ7ـ پليسه ی ايجاد شده در َسرِ چكش.

در این ص��ورت، هرچن��د وقت یکبار باید س��ر چکش را 
پلیس��ه گیري نمود؛ زیرا امکان ُس��ر خ��وردن چکش از روي 
میخ یا پرتاب شدن تکه هاي پلیسه و خطر برخورد آن با چشم 

وجود دارد.

 توجـه: پلیسه را مي توان با سنگ سنباده ی برقي یا سوهان 
از بین برد.

فناوری فرآورده های چوبی تكنولوژی فرآورده های چوبی18

ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:

152



153 واحد کار هفتم: توانايي چكش کاري با انواع چكش

آزمون پاياني 7

1� براي ضربه زدن به مغار، از چه نوع چکشي استفاده مي شود؟

ب( چکش فلزي شاخ دار الف( چکش فلزي معمولي 

د( چکش فلزي سنگین ج( چکش چوبي و پالستیکي 

2� وسایل اهرم کننده عبارتند از:

ب( میخ کش � دیلم � سنبه الف( گاز انبر � مغار � قلم 

د( گونیا � گاز انبر � مغار ج( انبردست � دیلم � قلم 

3� براي جلوگیري از ترك خوردن چوب هنگام میخ کاري، باید از چه نوع میخي استفاده کرد؟

ب( میخ سر تخت الف( میخ گرد با سر آج دار 

د( میخ بي سر ج( میخ با نوك مربع  

4� متداول ترین وسیله براي اتصال دو قطعه چوب به همدیگر .............. مي باشد.

د( میخ ج( پیچ  الف( چسب چوب    ب( منگنه 

5� در کارهایي که بخواهیم سر میخ داخل کار معلوم نباشد، از چه میخي استفاده مي شود؟

ب( میخ فیبري الف( میخ گرد با سر آج دار 

د( میخ بي سر ج( میخ فشنگي  

6� شکل زیر مربوط به کدام چکش است؟

الف( چوبي استوانه اي                                  ب( پالستیکي
د( پتك ج( چوبي مکعبي  
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13� چکش هاي داراي وزن 1 تا 2 کیلوگرم را ................. و چکش هاي داراي وزن بیش از 2 کیلوگرم را ............. مي نامند.

ب( چکش معمولي � پتك الف( چکش معمولي � چکش آهنگري 

د( چکش میخ کش � چکش آهنگري ج( چکش آهنگري � پتك 

14� شکل زیر چه چیزي را نشان مي دهد؟

ب( محکم کردن میخ داخل کار الف( میخ کوبي  

د( عالمت زدن سر میخ ج( سنبه کاري  

15� شکل زیر کدام میخ را نشان مي دهد؟

ب( میخ با سر D شکل الف( میخ معمولي  

د( میخ فیبري ج( میخ خزینه ای  

16� چند نوع وسیله ی اهرم کننده را نام ببرید؟

17� چهار نوع از میخ هاي مورد استفاده در کارگاه صنایع چوب را نام ببرید.

18� براي جلوگیري از ترك خوردن چوب در کارهاي ظریف، از چه نوع میخي باید استفاده کرد؟

19� مزیت دسته ی چوبي چکش نسبت به سایر دسته ها چیست؟

20� اصول دسته کردن چکش را بیان کنید.
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7� هنگام کوبیدن میخ روي تکه چوب..............................

الف( میخ باید به صورت مورب کوبیده شود.

ب( میخ باید به صورت مورب و عمود روي سر چوب کوبیده شود.

ج( میخ باید عمود بر سر چوب کوبیده شود.

د( هیچکدام

8� طول میخ ها را با ............ و ضخامتشان را با ............. بیان مي کنند.

ب( اینچ � میلي متر الف( سانتي متر � میلي متر 

د( سانتي متر � دهم سانتي متر ج( میلي متر � دهم میلي متر 

9� براي مونتاژ قطعات از کدام وسیله استفاده مي شود؟

ب( چکش شاخ دار الف( چکش پالستیکي 

د( خط کش تیره دار ج( دیلم  

10� براي پلیسه گیري چکش از .............. و .............. استفاده مي شود.

ب( چوبسا � سوهان الف( سنگ نفت � سوهان 

د( سوهان � سنباده ج( سنگ سنباده � سوهان 

11� مفهوم تصویر زیر چیست؟

ب( جلوگیري از ترك خوردن چوب الف( امتحان مقاومت میخ 

د( تیز کردن نوك میخ ج( کوتاه کردن طول میخ 

12� چکش هاي فلزي با وزن کمتر از 1 کیلوگرم را............... مي نامند.

ب( پتك الف( چکش آهنگري  
د( چکش شاخ دار ج( چکش معمولي  

فناوری فرآورده های چوبی تكنولوژی فرآورده های چوبی18

ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:

154
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13� چکش هاي داراي وزن 1 تا 2 کیلوگرم را ................. و چکش هاي داراي وزن بیش از 2 کیلوگرم را ............. مي نامند.

ب( چکش معمولي � پتك الف( چکش معمولي � چکش آهنگري 

د( چکش میخ کش � چکش آهنگري ج( چکش آهنگري � پتك 

14� شکل زیر چه چیزي را نشان مي دهد؟

ب( محکم کردن میخ داخل کار الف( میخ کوبي  

د( عالمت زدن سر میخ ج( سنبه کاري  

15� شکل زیر کدام میخ را نشان مي دهد؟

ب( میخ با سر D شکل الف( میخ معمولي  

د( میخ فیبري ج( میخ خزینه ای  

16� چند نوع وسیله ی اهرم کننده را نام ببرید؟

17� چهار نوع از میخ هاي مورد استفاده در کارگاه صنایع چوب را نام ببرید.

18� براي جلوگیري از ترك خوردن چوب در کارهاي ظریف، از چه نوع میخي باید استفاده کرد؟

19� مزیت دسته ی چوبي چکش نسبت به سایر دسته ها چیست؟

20� اصول دسته کردن چکش را بیان کنید.
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توانايي خط كشي فاق و زبانه و 
ُكم و زبانه

واحد كار هشتم

فراگیر پس از آموزش این واحد کار، قادر خواهد بود:

 انواع خط کش تیره دار را نام برده و عملکرد آنها را شرح دهد.

 نحوه ی کارکردن با خط کش تیره دار یك برگ و دو برگ را شرح دهد.

 نحوه ی خط کشي فاق و زبانه را شرح دهد.

 نحوه ی  خط کشي ُکم و زبانه را شرح دهد.

 اتصال فاق و زبانه را از اتصال ُکم و زبانه تشخیص دهد.

ساعت آموزش
جمععملینظری

268

فناوری فرآورده های چوبیتكنولوژی فرآورده های چوبی156 تكنولوژی فرآورده های چوبی18

ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:

156
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توانايي خط كشي فاق و زبانه و 
ُكم و زبانه

واحد كار هشتم

فراگیر پس از آموزش این واحد کار، قادر خواهد بود:

 انواع خط کش تیره دار را نام برده و عملکرد آنها را شرح دهد.

 نحوه ی کارکردن با خط کش تیره دار یك برگ و دو برگ را شرح دهد.

 نحوه ی خط کشي فاق و زبانه را شرح دهد.

 نحوه ی  خط کشي ُکم و زبانه را شرح دهد.

 اتصال فاق و زبانه را از اتصال ُکم و زبانه تشخیص دهد.

ساعت آموزش
جمععملینظری
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پيش آزمون 8

1� از چه وسایلي براي خط کشي مي توان استفاده نمود؟

2� به شکل زیر توجه کنید. از کدام وسیله مي توان هم براي خط کشي و هم عالمت گذاري استفاده نمود؟

3� خط کشي اتصاالت، چه مزیتی در ساخت آن دارد؟

ج( صرفه جویي               د( راحتی در انجام کار الف( سرعت کار و دقت     ب( ایمني 

فناوری فرآورده های چوبی تكنولوژی فرآورده های چوبی18

ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:
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پيش آزمون 8

1� از چه وسایلي براي خط کشي مي توان استفاده نمود؟

2� به شکل زیر توجه کنید. از کدام وسیله مي توان هم براي خط کشي و هم عالمت گذاري استفاده نمود؟

3� خط کشي اتصاالت، چه مزیتی در ساخت آن دارد؟

ج( صرفه جویي               د( راحتی در انجام کار الف( سرعت کار و دقت     ب( ایمني 
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شكل7ـ8

3ـ1ـ8ـ خط كش تيره دار و عالمت گذاري

همان طوري ک��ه گفت��ه ش��د، از خط کش تی��ره دار براي 
عالمت گذاري نیز اس��تفاده مي ش��ود. بنابراین به دلیل داشتن 
دق��ت و س��رعت عم��ل مناس��ب بخص��وص ب��راي کارهاي 
س��ري، اس��تفاده از خط کش تیره دار در مقایسه با سایر وسایل 
اندازه گیري ارجحیت دارد. براي عالمت گذاري روي چوب، 
کافي اس��ت ان��دازه ی الزم را روي خط کش تی��ره دار تنظیم 
نموده و پیچ خروس��ك آنرا سفت کرد، آنگاه لبه ی دیواره ی 
کلگ��ی را به لبه ی کار چس��بانده و عالمت را روي کار ایجاد 

نمود )شکل 8�8(.

شكل8ـ8

ام��روزه، خط کش تیره داره��اي فلزي به ب��ازار آمده که 
داراي طول عمر بیشتري نیز مي باشند؛ نمونه اي از آن در شکل 

5�8 نشان داده شده است.

شكل5ـ8

2ـ1ـ8ـ خط كش تيره دار دو تيره

اس��اس س��اختمان این خط کش، مانند خط ک��ش تیره دار 
یك تیره می باش��د، ب��ا این تفاوت ک��ه داراي دو تیره ی افقي 
اس��ت. این تیره ها نیز که مي توانند مدرج یا غیرمدرج باش��ند، 

به وسیله ی پیچ خروسك ُشل یا سفت مي گردند. 
ب��ا این خط کش تیره دار، مي توان در آِن واحد دو اندازه ی 
مختل��ف را روي تیره  ها مش��خص کرد و خط��وط الزم را به 

راحتی روي چوب، خط کشي نمود )شکل 6�8(.

شكل6ـ8

در نوع دیگری از خط کش تیره دار، به جاي پیچ خروسك، 
براي سفت کردن تیره ازگوه استفاده مي شود )شکل 7�8(.

تكنولوژی فرآورده های چوبی160

روي کلگی، یك پیچ خروسك وجود دارد که برای تنظیم 
کردن خط کش تیره دار، باید آنرا ُشل کرد، اندازه ی موردنظر 
تی��ره را تنظیم نمود و دوباره آنرا س��فت کرد. درصورتي که 
تیره ی خط کش تیره دار مدرج باش��د، اندازه ی الزم به آساني 
قابل تنظی��م خواهد بود و اگر مدرج نباش��د، باید ابتدا با یك 
وسیله ی اندازه گیري )متر، گونیا، خط کش و...( اندازه ی الزم 

را تنظیم و سپس پیچ خروسك را سفت نمود )شکل 3�8(.

شكل3ـ8ـ تنظيم خط كش تيره دار، به كمک خط كش فلزی.

در بعض��ي از خط کش هاي تی��ره دار، یك تیره ی دو نیش 
وج��ود دارد که ی��ك نیش آن ثاب��ت بوده و نی��ش متغیر، به 
صورت کش��ویي حرکت مي کند؛ بنابراین ب��ا تنظیم فاصله ی 
بی��ن این دو نیش مي توان باتوجه به اندازه ی الزم، روي چوب 

خطوط موازي رسم کرد.

 توجـه: س��ریع ترین روش براي خط کش��ي ف��اق و زبانه، 
استفاده از این خط کش تیره دار مي باشد )شکل 4�8(.

شكل4ـ8

1ـ8ـ آشنایي با خط کشی فاق و زبانه و ُکم و زبانه

یکي از وسایل خط کش��ي، خط کش تیره دار مي باشد که 
براي کشیدن خطوط موازي روي چوب و خط کشي اتصاالت 
فاق و زبانه، ُکم و زبانه و غیره، و همچنین براي یك ضخامت 
کردن و یك عرض کردن قطعات چوبي مورد اس��تفاده قرار 
مي گی��رد. این خط کش، داراي فرم ه��اي مختلفی بوده که در 

شکل 1�8 نمونه هایی از آن نشان داده شده است.

شكل1ـ8

به طور کلي، خط کش تیره دار را به دو دسته ی اصلی یك 
برگ و دو برگ )یك تیره و دو تیره( تقسیم مي کنند:

1ـ1ـ8ـ خط كش تيره دار يك تيره

این خط ک��ش، از یك تیره ی چوبي افقي با مقطع مربع، و 
ساده یا مدرج تشکیل شده که داخل یك سوراخ مکعبي شکل 

در کلگي )سر(، حرکت کشویي دارد )شکل 2�8(.

شكل2ـ8

فناوری فرآورده های چوبی تكنولوژی فرآورده های چوبی18

ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:
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شكل7ـ8

3ـ1ـ8ـ خط كش تيره دار و عالمت گذاري

همان طوري ک��ه گفت��ه ش��د، از خط کش تی��ره دار براي 
عالمت گذاري نیز اس��تفاده مي ش��ود. بنابراین به دلیل داشتن 
دق��ت و س��رعت عم��ل مناس��ب بخص��وص ب��راي کارهاي 
س��ري، اس��تفاده از خط کش تیره دار در مقایسه با سایر وسایل 
اندازه گیري ارجحیت دارد. براي عالمت گذاري روي چوب، 
کافي اس��ت ان��دازه ی الزم را روي خط کش تی��ره دار تنظیم 
نموده و پیچ خروس��ك آنرا سفت کرد، آنگاه لبه ی دیواره ی 
کلگ��ی را به لبه ی کار چس��بانده و عالمت را روي کار ایجاد 

نمود )شکل 8�8(.

شكل8ـ8

ام��روزه، خط کش تیره داره��اي فلزي به ب��ازار آمده که 
داراي طول عمر بیشتري نیز مي باشند؛ نمونه اي از آن در شکل 

5�8 نشان داده شده است.

شكل5ـ8

2ـ1ـ8ـ خط كش تيره دار دو تيره

اس��اس س��اختمان این خط کش، مانند خط ک��ش تیره دار 
یك تیره می باش��د، ب��ا این تفاوت ک��ه داراي دو تیره ی افقي 
اس��ت. این تیره ها نیز که مي توانند مدرج یا غیرمدرج باش��ند، 

به وسیله ی پیچ خروسك ُشل یا سفت مي گردند. 
ب��ا این خط کش تیره دار، مي توان در آِن واحد دو اندازه ی 
مختل��ف را روي تیره  ها مش��خص کرد و خط��وط الزم را به 

راحتی روي چوب، خط کشي نمود )شکل 6�8(.

شكل6ـ8

در نوع دیگری از خط کش تیره دار، به جاي پیچ خروسك، 
براي سفت کردن تیره ازگوه استفاده مي شود )شکل 7�8(.
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ج( خط ک��ش تیره دار دو تیره را از یك طرف در اندازه ی 
8 میلي مت��ر و در طرف دیگر، در ان��دازه ی 16 میلي متر تنظیم 

کنید.

د( ب��ا خط کش تیره دار دو تیره تنظیم ش��ده، با یکبار خط 
کش��یدن در نر چوب، آنرا به 3 قس��مت مس��اوی تقسیم کنید             

)شکل 16�8(.

شكل16ـ8

3ـ8ـ اصول خط کشي فاق و زبانه و ُکم و زبانه 
به وسیله ی خط کش تیره دار

 مراحل خط کش��ی این دو اتص��ال پرکاربرد، جز اندکی 
اختالف، با هم یکسان می باشد.

1ـ3ـ8ـ خط كشی اتصال فاق و زبانه

در اتصال فاق و زبانه ی ساده، عمق فاق برابر است با عرض 
زبانه، و طول زبانه برابر است با عرض فاق )شکل 17�8(.

شكل17ـ8

شكل13ـ8

دستورالعمل خط کشي با خط کش تیره دار

پ��س از تهی��ه ی دو قطعه چوب ب��ه ابع��اد 24×50×240  
میلي متر و در اختیار گرفت��ن یك عدد خط کش تیره دار یك 

تیره و دو تیره  مراحل زیر را انجام دهید:

ال��ف( خط کش تیره دار یك تیره را به اندازه ی 8 میلي متر 
تنظی��م ک��رده و یك خط سرتاس��ري روي نر چوب بکش��ید                   

)شکل 14�8(.

شكل14ـ8

ب( دوباره خط کش تی��ره دار یك تیره را، به اندازه ی 16 
میلي متر تنظیم کنید و یك خط سرتاسري به موازات خط قبلي 
بکشید تا ضخامت، به 3 قسمت مساوي تقسیم شود )شکل 15�8(.

شكل15ـ8
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براي خط کش��ي با خط کش تیره دار، ابتدا باید تیره ی افقي 
را ُش��ل کرد؛ که براي این کار، کافي اس��ت پیچ خروس��ك 
)گوه در خط کش تیره دار گوه اي( را ُش��ل نمود. س��پس باید 
اندازه ی الزم براي خط کش��ي را از لبه ی نیش تیز خط کش تا 
لبه ی کلگی تنظیم کرد و پیچ خروسك یا گوه هاي مربوطه را 
سفت نمود. در صورتي که تیره ی افقي مدرج باشد، به سادگي 
می توان اندازه ی الزم را جدا کرد، و اگر غیرمدرج باشد، باید 
با یکي از وس��ایل خط کشي، مانند شکل 11�8،  اندازه ی الزم 

را تنظیم و سپس پیچ خروسك آنرا محکم نمود.

شكل11ـ8

براي خط کشیدن به وسیله ی خط کش تیره دار، باید تیره ی 
افقي را مطابق ش��کل 12�8 بین انگشتان دست قرار داد، آنگاه 
کلگی را به س��طح عمود بر س��طحي که قرار اس��ت روي آن 
خط کشیده ش��ود چسباند و نیش خط کش تیره دار را با سطح 
چوب مماس نمود، و عملیات خط کشي را در طول الزم انجام 
داد. به منظور س��هولت در عملیات خط کش��ي، می توان نیش 
خط کش تیره دار را نس��بت به س��طح چوب، تحت زاویه قرار 

داد و خط کشي نمود )شکل 13�8(.

شكل12ـ8

4ـ1ـ8ـ خط كش تيره دار مخصوص برش روكش

نوعي از خط کش تیره دار نیز، براي برش روکش اس��تفاده 
مي شود )شکل 9�8(.

شكل9ـ8

از ای��ن خط کش تی��ره دار، براي بری��دن نوارهاي باریك 
روک��ش به وی��ژه نوارهاي باریک��ي که براي لبه چس��باني نر 
صفحات به کار مي رود اس��تفاده مي ش��ود. البته این وس��یله، 
ب��راي بریدن لبه هاي اضاف��ي روکش، جه��ت درز کردن دو 
قطعه روکش نیز به کار می رود. براي این منظور، باید اندازه ی 
موردنظ��ر را روي خط ک��ش تی��ره دار تنظیم نم��وده و با قرار 
دادن )چس��باندن( کلگ��ی به لب��ه ی روکش و نی��ز با حرکت 
دادن خط کش تیره دار از روي روکش، نس��بت به جدا کردن 

روکش اقدام نمود.
 2ـ8ـ ساختمان و کاربرد خط کش تیره دار

اس��اس کار خط کش��ي با انواع خط کش تیره دار، مش��ابه 
یکدیگ��ر بوده و فقط باتوج��ه به نوع آن، تنظی��م نمودن تیره 
یا س��فت ک��ردن آن با یکدیگر متفاوت اس��ت. ش��کل 10�8 

ساختمان کلي یك خط کش تیره دار را نشان مي دهد.

شكل10ـ8
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براي خط کش��ي با خط کش تیره دار، ابتدا باید تیره ی افقي 
را ُش��ل کرد؛ که براي این کار، کافي اس��ت پیچ خروس��ك 
)گوه در خط کش تیره دار گوه اي( را ُش��ل نمود. س��پس باید 
اندازه ی الزم براي خط کش��ي را از لبه ی نیش تیز خط کش تا 
لبه ی کلگی تنظیم کرد و پیچ خروسك یا گوه هاي مربوطه را 
سفت نمود. در صورتي که تیره ی افقي مدرج باشد، به سادگي 
می توان اندازه ی الزم را جدا کرد، و اگر غیرمدرج باشد، باید 
با یکي از وس��ایل خط کشي، مانند شکل 11�8،  اندازه ی الزم 

را تنظیم و سپس پیچ خروسك آنرا محکم نمود.

شكل11ـ8

براي خط کشیدن به وسیله ی خط کش تیره دار، باید تیره ی 
افقي را مطابق ش��کل 12�8 بین انگشتان دست قرار داد، آنگاه 
کلگی را به س��طح عمود بر س��طحي که قرار اس��ت روي آن 
خط کشیده ش��ود چسباند و نیش خط کش تیره دار را با سطح 
چوب مماس نمود، و عملیات خط کشي را در طول الزم انجام 
داد. به منظور س��هولت در عملیات خط کش��ي، می توان نیش 
خط کش تیره دار را نس��بت به س��طح چوب، تحت زاویه قرار 

داد و خط کشي نمود )شکل 13�8(.

شكل12ـ8

4ـ1ـ8ـ خط كش تيره دار مخصوص برش روكش

نوعي از خط کش تیره دار نیز، براي برش روکش اس��تفاده 
مي شود )شکل 9�8(.

شكل9ـ8

از ای��ن خط کش تی��ره دار، براي بری��دن نوارهاي باریك 
روک��ش به وی��ژه نوارهاي باریک��ي که براي لبه چس��باني نر 
صفحات به کار مي رود اس��تفاده مي ش��ود. البته این وس��یله، 
ب��راي بریدن لبه هاي اضاف��ي روکش، جه��ت درز کردن دو 
قطعه روکش نیز به کار می رود. براي این منظور، باید اندازه ی 
موردنظ��ر را روي خط ک��ش تی��ره دار تنظیم نم��وده و با قرار 
دادن )چس��باندن( کلگ��ی به لب��ه ی روکش و نی��ز با حرکت 
دادن خط کش تیره دار از روي روکش، نس��بت به جدا کردن 

روکش اقدام نمود.
 2ـ8ـ ساختمان و کاربرد خط کش تیره دار

اس��اس کار خط کش��ي با انواع خط کش تیره دار، مش��ابه 
یکدیگ��ر بوده و فقط باتوج��ه به نوع آن، تنظی��م نمودن تیره 
یا س��فت ک��ردن آن با یکدیگر متفاوت اس��ت. ش��کل 10�8 

ساختمان کلي یك خط کش تیره دار را نشان مي دهد.

شكل10ـ8

ج( خط ک��ش تیره دار دو تیره را از یك طرف در اندازه ی 
8 میلي مت��ر و در طرف دیگر، در ان��دازه ی 16 میلي متر تنظیم 

کنید.

د( ب��ا خط کش تیره دار دو تیره تنظیم ش��ده، با یکبار خط 
کش��یدن در نر چوب، آنرا به 3 قس��مت مس��اوی تقسیم کنید             

)شکل 16�8(.

شكل16ـ8

3ـ8ـ اصول خط کشي فاق و زبانه و ُکم و زبانه 
به وسیله ی خط کش تیره دار

 مراحل خط کش��ی این دو اتص��ال پرکاربرد، جز اندکی 
اختالف، با هم یکسان می باشد.

1ـ3ـ8ـ خط كشی اتصال فاق و زبانه

در اتصال فاق و زبانه ی ساده، عمق فاق برابر است با عرض 
زبانه، و طول زبانه برابر است با عرض فاق )شکل 17�8(.

شكل17ـ8

شكل13ـ8

دستورالعمل خط کشي با خط کش تیره دار

پ��س از تهی��ه ی دو قطعه چوب ب��ه ابع��اد 24×50×240  
میلي متر و در اختیار گرفت��ن یك عدد خط کش تیره دار یك 

تیره و دو تیره  مراحل زیر را انجام دهید:

ال��ف( خط کش تیره دار یك تیره را به اندازه ی 8 میلي متر 
تنظی��م ک��رده و یك خط سرتاس��ري روي نر چوب بکش��ید                   

)شکل 14�8(.

شكل14ـ8

ب( دوباره خط کش تی��ره دار یك تیره را، به اندازه ی 16 
میلي متر تنظیم کنید و یك خط سرتاسري به موازات خط قبلي 
بکشید تا ضخامت، به 3 قسمت مساوي تقسیم شود )شکل 15�8(.

شكل15ـ8

فناوری فرآورده های چوبی تكنولوژی فرآورده های چوبی18

ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:
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ج( خط ک��ش تیره دار دو تیره را از یك طرف در اندازه ی 
8 میلي مت��ر و در طرف دیگر، در ان��دازه ی 16 میلي متر تنظیم 

کنید.

د( ب��ا خط کش تیره دار دو تیره تنظیم ش��ده، با یکبار خط 
کش��یدن در نر چوب، آنرا به 3 قس��مت مس��اوی تقسیم کنید             

)شکل 16�8(.

شكل16ـ8

3ـ8ـ اصول خط کشي فاق و زبانه و ُکم و زبانه 
به وسیله ی خط کش تیره دار

 مراحل خط کش��ی این دو اتص��ال پرکاربرد، جز اندکی 
اختالف، با هم یکسان می باشد.

1ـ3ـ8ـ خط كشی اتصال فاق و زبانه

در اتصال فاق و زبانه ی ساده، عمق فاق برابر است با عرض 
زبانه، و طول زبانه برابر است با عرض فاق )شکل 17�8(.

شكل17ـ8

شكل13ـ8

دستورالعمل خط کشي با خط کش تیره دار

پ��س از تهی��ه ی دو قطعه چوب ب��ه ابع��اد 24×50×240  
میلي متر و در اختیار گرفت��ن یك عدد خط کش تیره دار یك 

تیره و دو تیره  مراحل زیر را انجام دهید:

ال��ف( خط کش تیره دار یك تیره را به اندازه ی 8 میلي متر 
تنظی��م ک��رده و یك خط سرتاس��ري روي نر چوب بکش��ید                   

)شکل 14�8(.

شكل14ـ8

ب( دوباره خط کش تی��ره دار یك تیره را، به اندازه ی 16 
میلي متر تنظیم کنید و یك خط سرتاسري به موازات خط قبلي 
بکشید تا ضخامت، به 3 قسمت مساوي تقسیم شود )شکل 15�8(.

شكل15ـ8
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به طرف عالمت خورده، خطي به موازات لبه ی چوب در س��ر 
قطعه کار بکشید.

ج( ای��ن خط را، به نر دیگ��ر چوب منتقل کنی��د؛ البته به 
ان��دازه ی طول زبانه )طول زبانه در فاق و زبانه برابر عرض فاق 
اس��ت ولي در ُکم و زبانه ممکن اس��ت کوتاه تر از عرض ُکم 

باشد(.

د( روی چوب دوم، محلی را که باید ُکم باش��د، مشخص 
کنید و به وس��یله ی خط ک��ش تیره دار، اولین خط تقس��یمات 

بکشید.

 16 تقسیمات  برای  را  تیره دار  خط کش  باید  اکنون  ه�( 
میلی متری از لبه ی کار، تنظیم کنید.

و( پس از تنظیم، مانند مراحل قبل، خطوط تقسیم را ترسیم 
تقسیم  مساوی  قسمت   3 به  نظر،  مورد  نِر چوب های  تا  کنید 

شود )شکل 24�8(.

شكل24ـ8

شكل22ـ8

 تذکـر: قبل از ش��روع عملیات خط کش��ي ف��اق و زبانه، 
باید توجه داش��ت که حتماً دو س��طح ص��اف دو قطعه چوب 
عالمت گذاري ش��ود و در هنگام خط کش��ي، تم��ام اندازه ها 
نس��بت به یك رو و یك نِر عالمت گذاري شده، تعیین گردد. 
این کار، باعث مي ش��ود پس از اینکه اتصال س��اخته و در هم 
جا زده شد، فاق و زبانه کاماًل صاف و مسطح شود و نسبت به 

یکدیگر اختالف سطح نداشته باشند.

2ـ3ـ8ـ خط كشي اتصال ُكم و زبانه

برای خط کشی این اتصال، مراحل زیر را انجام دهید.

ال��ف( دو قطعه چوب به طول 250، عرض 50 و ضخامت 
24 میلي مت��ر آماده کنید و س��طوح یك رو و ی��ك نر آنها را 

عالمت بزنید )شکل 23�8(.

شكل23ـ8

ب( خط کش تیره دار را به اندازه ی یك سوم ضخامت )8 
میلي مت��ر( تنظیم کنید، و با تکیه دادن کلگی خط کش تیره دار 

تكنولوژی فرآورده های چوبی164

ج( بای��د ضخامت زبانه تعیین ش��ود. براي این کار، مطابق 
ش��کل 20�8 ضخامت هر یك از چوب ها را باید به 3 قسمت 
مس��اوي تقس��یم کرد؛ آنگاه خطوط تقسیم ش��ده را به مقطع 

چوب و ضخامت طرف دیگر منتقل نمود.

شكل20ـ8

 توجه: براي کش��یدن خطوط تقسیم ضخامت، مي توان از 
خط کش تیره دار استفاده کرد )شکل 21�8(.

شكل21ـ8

براي این منظور، بهتر اس��ت از خط ک��ش تیره دار دو تیره 
یا دو نیش اس��تفاده کرد، تا بتوان با یکبار تنظیم کردن، هر دو 
خط الزم را براي تقس��یم عرض فاق و زبانه روي چوب کشید 

)شکل 22�8(.

الف( براي خط کشي زبانه، باید ابتدا اندازه ی عرض فاق را 
که همان طول زبانه است، روي چوبي که قرار است زبانه شود 
با مداد عالمت زد، س��پس توس��ط گونیا، و مانند شکل 18�8، 
خطي کش��ید که ع��رض زبانه را به طور کام��ل قطع کند؛ این 
خط، باید دور شود )یعنی به چهار طرف چوب منتقل گردد(.

شكل18ـ8

 توجـه: این عم��ل را، به وس��یله ی خط کش تی��ره دار نیز 
مي توان انجام داد )شکل 19�8(.

شكل19ـ8

ب( عملیات باال را، باید روي قطعه چوبي که فاق می شود 
نیز انجام داد؛ به این ترتیب که باید عرض زبانه را اندازه گرفته 
روي فاق منتقل کرد و با مداد عالمت زد. سپس باید این اندازه 
را به وس��یله ی گونیا دور نمود؛ بدین ترتیب طول فاق مشخص 

مي شود.
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ج( بای��د ضخامت زبانه تعیین ش��ود. براي این کار، مطابق 
ش��کل 20�8 ضخامت هر یك از چوب ها را باید به 3 قسمت 
مس��اوي تقس��یم کرد؛ آنگاه خطوط تقسیم ش��ده را به مقطع 

چوب و ضخامت طرف دیگر منتقل نمود.

شكل20ـ8

 توجه: براي کش��یدن خطوط تقسیم ضخامت، مي توان از 
خط کش تیره دار استفاده کرد )شکل 21�8(.

شكل21ـ8

براي این منظور، بهتر اس��ت از خط ک��ش تیره دار دو تیره 
یا دو نیش اس��تفاده کرد، تا بتوان با یکبار تنظیم کردن، هر دو 
خط الزم را براي تقس��یم عرض فاق و زبانه روي چوب کشید 

)شکل 22�8(.

الف( براي خط کشي زبانه، باید ابتدا اندازه ی عرض فاق را 
که همان طول زبانه است، روي چوبي که قرار است زبانه شود 
با مداد عالمت زد، س��پس توس��ط گونیا، و مانند شکل 18�8، 
خطي کش��ید که ع��رض زبانه را به طور کام��ل قطع کند؛ این 
خط، باید دور شود )یعنی به چهار طرف چوب منتقل گردد(.

شكل18ـ8

 توجـه: این عم��ل را، به وس��یله ی خط کش تی��ره دار نیز 
مي توان انجام داد )شکل 19�8(.

شكل19ـ8

ب( عملیات باال را، باید روي قطعه چوبي که فاق می شود 
نیز انجام داد؛ به این ترتیب که باید عرض زبانه را اندازه گرفته 
روي فاق منتقل کرد و با مداد عالمت زد. سپس باید این اندازه 
را به وس��یله ی گونیا دور نمود؛ بدین ترتیب طول فاق مشخص 

مي شود.

به طرف عالمت خورده، خطي به موازات لبه ی چوب در س��ر 
قطعه کار بکشید.

ج( ای��ن خط را، به نر دیگ��ر چوب منتقل کنی��د؛ البته به 
ان��دازه ی طول زبانه )طول زبانه در فاق و زبانه برابر عرض فاق 
اس��ت ولي در ُکم و زبانه ممکن اس��ت کوتاه تر از عرض ُکم 

باشد(.

د( روی چوب دوم، محلی را که باید ُکم باش��د، مشخص 
کنید و به وس��یله ی خط ک��ش تیره دار، اولین خط تقس��یمات 

بکشید.

 16 تقسیمات  برای  را  تیره دار  خط کش  باید  اکنون  ه�( 
میلی متری از لبه ی کار، تنظیم کنید.

و( پس از تنظیم، مانند مراحل قبل، خطوط تقسیم را ترسیم 
تقسیم  مساوی  قسمت   3 به  نظر،  مورد  نِر چوب های  تا  کنید 

شود )شکل 24�8(.

شكل24ـ8

شكل22ـ8

 تذکـر: قبل از ش��روع عملیات خط کش��ي ف��اق و زبانه، 
باید توجه داش��ت که حتماً دو س��طح ص��اف دو قطعه چوب 
عالمت گذاري ش��ود و در هنگام خط کش��ي، تم��ام اندازه ها 
نس��بت به یك رو و یك نِر عالمت گذاري شده، تعیین گردد. 
این کار، باعث مي ش��ود پس از اینکه اتصال س��اخته و در هم 
جا زده شد، فاق و زبانه کاماًل صاف و مسطح شود و نسبت به 

یکدیگر اختالف سطح نداشته باشند.

2ـ3ـ8ـ خط كشي اتصال ُكم و زبانه

برای خط کشی این اتصال، مراحل زیر را انجام دهید.

ال��ف( دو قطعه چوب به طول 250، عرض 50 و ضخامت 
24 میلي مت��ر آماده کنید و س��طوح یك رو و ی��ك نر آنها را 

عالمت بزنید )شکل 23�8(.

شكل23ـ8

ب( خط کش تیره دار را به اندازه ی یك سوم ضخامت )8 
میلي مت��ر( تنظیم کنید، و با تکیه دادن کلگی خط کش تیره دار 

فناوری فرآورده های چوبی تكنولوژی فرآورده های چوبی18

ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:
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به طرف عالمت خورده، خطي به موازات لبه ی چوب در س��ر 
قطعه کار بکشید.

ج( ای��ن خط را، به نر دیگ��ر چوب منتقل کنی��د؛ البته به 
ان��دازه ی طول زبانه )طول زبانه در فاق و زبانه برابر عرض فاق 
اس��ت ولي در ُکم و زبانه ممکن اس��ت کوتاه تر از عرض ُکم 

باشد(.

د( روی چوب دوم، محلی را که باید ُکم باش��د، مشخص 
کنید و به وس��یله ی خط ک��ش تیره دار، اولین خط تقس��یمات 

بکشید.

 16 تقسیمات  برای  را  تیره دار  خط کش  باید  اکنون  ه�( 
میلی متری از لبه ی کار، تنظیم کنید.

و( پس از تنظیم، مانند مراحل قبل، خطوط تقسیم را ترسیم 
تقسیم  مساوی  قسمت   3 به  نظر،  مورد  نِر چوب های  تا  کنید 

شود )شکل 24�8(.

شكل24ـ8

شكل22ـ8

 تذکـر: قبل از ش��روع عملیات خط کش��ي ف��اق و زبانه، 
باید توجه داش��ت که حتماً دو س��طح ص��اف دو قطعه چوب 
عالمت گذاري ش��ود و در هنگام خط کش��ي، تم��ام اندازه ها 
نس��بت به یك رو و یك نِر عالمت گذاري شده، تعیین گردد. 
این کار، باعث مي ش��ود پس از اینکه اتصال س��اخته و در هم 
جا زده شد، فاق و زبانه کاماًل صاف و مسطح شود و نسبت به 

یکدیگر اختالف سطح نداشته باشند.

2ـ3ـ8ـ خط كشي اتصال ُكم و زبانه

برای خط کشی این اتصال، مراحل زیر را انجام دهید.

ال��ف( دو قطعه چوب به طول 250، عرض 50 و ضخامت 
24 میلي مت��ر آماده کنید و س��طوح یك رو و ی��ك نر آنها را 

عالمت بزنید )شکل 23�8(.

شكل23ـ8

ب( خط کش تیره دار را به اندازه ی یك سوم ضخامت )8 
میلي مت��ر( تنظیم کنید، و با تکیه دادن کلگی خط کش تیره دار 
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آزمون پاياني 8

1� از چه وسایلي براي خط کشي فاق و زبانه و ُکم و زبانه استفاده مي شود؟

2� نحوه ی خط کشي فاق و زبانه را شرح دهید.

3� به شکل هاي زیر توجه کنید. نام هر یك از خط کش تیره دارها را بنویسید؟

4� ساختمان خط کش تیره دار دو تیره را شرح دهید.

5� بااستفاده از کدام خط کش تیره دار مي توان در یك زمان، دو خط موازي ترسیم نمود؟

د( یك برگ ج( دو برگ  ب(  مدرج  الف( گوه اي 

فناوری فرآورده های چوبیتكنولوژی فرآورده های چوبی166 تكنولوژی فرآورده های چوبی18

ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:
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آزمون پاياني 8

1� از چه وسایلي براي خط کشي فاق و زبانه و ُکم و زبانه استفاده مي شود؟

2� نحوه ی خط کشي فاق و زبانه را شرح دهید.

3� به شکل هاي زیر توجه کنید. نام هر یك از خط کش تیره دارها را بنویسید؟

4� ساختمان خط کش تیره دار دو تیره را شرح دهید.

5� بااستفاده از کدام خط کش تیره دار مي توان در یك زمان، دو خط موازي ترسیم نمود؟

د( یك برگ ج( دو برگ  ب(  مدرج  الف( گوه اي 
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توانايي فاق درآوردن
 و ُكم كندن با مغار و اسكنه

واحد كار نهم

فراگیر پس از آموزش این واحد کار، قادر خواهد بود:

 مغار و انواع آنرا شرح دهد.

 کاربرد انواع مغار را توضیح دهد.

 قسمت هاي مختلف مغار را شرح دهد.

 شماره هاي استاندارد مغار و اسکنه را بیان کند.

 نکات ایمني در هنگام درآوردن فاق و ُکم را رعایت کند.

 عملیات فاق درآوردن را انجام دهد.

 عملیات ُکم کندن را انجام دهد.
ساعت آموزش

جمععملینظری
2810

فناوری فرآورده های چوبیتكنولوژی فرآورده های چوبی168 تكنولوژی فرآورده های چوبی18

ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:
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توانايي فاق درآوردن
 و ُكم كندن با مغار و اسكنه

واحد كار نهم

فراگیر پس از آموزش این واحد کار، قادر خواهد بود:

 مغار و انواع آنرا شرح دهد.

 کاربرد انواع مغار را توضیح دهد.

 قسمت هاي مختلف مغار را شرح دهد.

 شماره هاي استاندارد مغار و اسکنه را بیان کند.

 نکات ایمني در هنگام درآوردن فاق و ُکم را رعایت کند.

 عملیات فاق درآوردن را انجام دهد.

 عملیات ُکم کندن را انجام دهد.
ساعت آموزش

جمععملینظری
2810
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پيش آزمون 9

1� ُکم و فاق، چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟

2� براي ُکم کني از چه ابزاري استفاده مي شود؟

د( تیغه ی رنده ج( سوهان  ب( اسکنه  الف( اره 

3� براي عملیات کنده کاري روي چوب، از چه ابزارهایي استفاده مي شود؟

4� در اتصال فاق و زبانه، کدام قسمت ابتدا ساخته مي شود؟

فناوری فرآورده های چوبی تكنولوژی فرآورده های چوبی18

ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:

170



171 واحد کار نهم: توانايي فاق درآوردن و ُکم کندن با مغار و اسكنه

پيش آزمون 9

1� ُکم و فاق، چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟

2� براي ُکم کني از چه ابزاري استفاده مي شود؟

د( تیغه ی رنده ج( سوهان  ب( اسکنه  الف( اره 

3� براي عملیات کنده کاري روي چوب، از چه ابزارهایي استفاده مي شود؟

4� در اتصال فاق و زبانه، کدام قسمت ابتدا ساخته مي شود؟
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شكل6ـ9

3ـ1ـ9ـ انواع اسكنه و كاربرد آنها

اس��کنه ها، مانند مغارها هستند با این تفاوت که تیغه ی آنها 
ضخیم تر بوده و بدین ترتیب، براي انجام کنده کاري هاي قوي 
اس��تفاده مي ش��وند؛ به عنوان مثال، براي کندن ُکم از اس��کنه 
استفاده مي ش��ود زیرا قابلیت اهرم کردن را داشته و به راحتي 
مي ت��وان حف��ره ی مربوط به ُک��م را ایجاد نمود. ش��کل 7�9، 

کاربرد اسکنه را نشان مي دهد.

شكل7ـ9

2ـ9ـ آشنایي با قسمت هاي مختلف مغار و اسکنه

مغار و اس��کنه، هر دو از چهار قس��مت به شرح زیر ساخته 
شده اند )شکل 8�9(.

در این نوع مغارها، فقط لبه ی برنده پخ دار بوده و حاشیه ی 
طولي تیغه ساده مي باش��د، زیرا نیروي بیشتري را مي توانند در 
هنگام ضربه زدن تحمل کنند؛ بنابراین براي کارهاي بزرگ تر 
عملیات کنده کاري ضخیم تر از این مغارها اس��تفاده می ش��ود 

)شکل 4�9(.

شكل4ـ9

2ـ1ـ9ـ مغارهاي پروفيلي

ای��ن مغاره��ا، داراي فرم ه��ای متع��ددي ب��وده و ب��راي 
ان��واع کن��ده کاري، پیکرتراش��ي، خراط��ي و غیره اس��تفاده 

مي شوند)شکل های 5�9 و 6�9(.

شكل5ـ9
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دارد ک��ه بخواهیم عملی��ات مغار کاري را انج��ام دهیم؛ یعنی 
براي کارهاي ب��زرگ، از مغارهاي بزرگ تر و پهن تر، و براي 
کاره��اي ظریف تر از مغارهاي کوچك تر اس��تفاده مي ش��ود 

)شکل 2�9(.

شكل2ـ9

ب( مغارهـاي سـاده ی تخـت: ب��راي انج��ام عملی��ات 
مغارکاري در کارهاي بزرگ و ضخیم، باید از مغارهاي ساده 
استفاده کرد. در شکل 3�9 نمونه هایي از این مغارها نشان داده 

شده است.

شكل3ـ9

1ـ9ـ آشنایي با مغار و انواع آن

مغ��ار، از ی��ك قطعه ی فوالدي ب��ا لبه ی تیز ک��ه در یك 
دس��ته ی محکم چوبي یا پالس��تیکي قرار گرفته، تشکیل شده 
و براي ش��کاف دادن، ایجاد حفره، کنده کاري، ساخت انواع 
اتصاالت، خراطي و ش��کل دادن به چوب اس��تفاده مي گردد. 

شکل 1�9 نمونه هاي مختفلي از مغارها را نشان مي دهد.

شكل1ـ9

مغارها با توجه به کاربرد و شکل ظاهري شان، به دو گروه 
ساده و پروفیلي تقسیم مي شوند.

1ـ1ـ9ـ مغارهاي ساده

مغارهاي س��اده، به دو دس��ته ی س��اده ی پخ دار و ساده ی 
تخت تقسیم مي شوند.

الف( مغارهاي سـاده ی پـخ دار: در این مغارها، حاشیه ی 
کناري تیغه ی فوالدي، پخ دار اس��ت و براي کارهایي که نسبتاً 
کوچك و ظریف بوده و به نیروي کمتري نیاز باش��د استفاده 
مي ش��ود. انتخاب نوع اندازه ی مغارها، به نوع کاري بس��تگی 

شكل6ـ9

3ـ1ـ9ـ انواع اسكنه و كاربرد آنها

اس��کنه ها، مانند مغارها هستند با این تفاوت که تیغه ی آنها 
ضخیم تر بوده و بدین ترتیب، براي انجام کنده کاري هاي قوي 
اس��تفاده مي ش��وند؛ به عنوان مثال، براي کندن ُکم از اس��کنه 
استفاده مي ش��ود زیرا قابلیت اهرم کردن را داشته و به راحتي 
مي ت��وان حف��ره ی مربوط به ُک��م را ایجاد نمود. ش��کل 7�9، 

کاربرد اسکنه را نشان مي دهد.

شكل7ـ9

2ـ9ـ آشنایي با قسمت هاي مختلف مغار و اسکنه

مغار و اس��کنه، هر دو از چهار قس��مت به شرح زیر ساخته 
شده اند )شکل 8�9(.

در این نوع مغارها، فقط لبه ی برنده پخ دار بوده و حاشیه ی 
طولي تیغه ساده مي باش��د، زیرا نیروي بیشتري را مي توانند در 
هنگام ضربه زدن تحمل کنند؛ بنابراین براي کارهاي بزرگ تر 
عملیات کنده کاري ضخیم تر از این مغارها اس��تفاده می ش��ود 

)شکل 4�9(.

شكل4ـ9

2ـ1ـ9ـ مغارهاي پروفيلي

ای��ن مغاره��ا، داراي فرم ه��ای متع��ددي ب��وده و ب��راي 
ان��واع کن��ده کاري، پیکرتراش��ي، خراط��ي و غیره اس��تفاده 

مي شوند)شکل های 5�9 و 6�9(.

شكل5ـ9
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دارد ک��ه بخواهیم عملی��ات مغار کاري را انج��ام دهیم؛ یعنی 
براي کارهاي ب��زرگ، از مغارهاي بزرگ تر و پهن تر، و براي 
کاره��اي ظریف تر از مغارهاي کوچك تر اس��تفاده مي ش��ود 

)شکل 2�9(.

شكل2ـ9

ب( مغارهـاي سـاده ی تخـت: ب��راي انج��ام عملی��ات 
مغارکاري در کارهاي بزرگ و ضخیم، باید از مغارهاي ساده 
استفاده کرد. در شکل 3�9 نمونه هایي از این مغارها نشان داده 

شده است.

شكل3ـ9

1ـ9ـ آشنایي با مغار و انواع آن

مغ��ار، از ی��ك قطعه ی فوالدي ب��ا لبه ی تیز ک��ه در یك 
دس��ته ی محکم چوبي یا پالس��تیکي قرار گرفته، تشکیل شده 
و براي ش��کاف دادن، ایجاد حفره، کنده کاري، ساخت انواع 
اتصاالت، خراطي و ش��کل دادن به چوب اس��تفاده مي گردد. 

شکل 1�9 نمونه هاي مختفلي از مغارها را نشان مي دهد.

شكل1ـ9

مغارها با توجه به کاربرد و شکل ظاهري شان، به دو گروه 
ساده و پروفیلي تقسیم مي شوند.

1ـ1ـ9ـ مغارهاي ساده

مغارهاي س��اده، به دو دس��ته ی س��اده ی پخ دار و ساده ی 
تخت تقسیم مي شوند.

الف( مغارهاي سـاده ی پـخ دار: در این مغارها، حاشیه ی 
کناري تیغه ی فوالدي، پخ دار اس��ت و براي کارهایي که نسبتاً 
کوچك و ظریف بوده و به نیروي کمتري نیاز باش��د استفاده 
مي ش��ود. انتخاب نوع اندازه ی مغارها، به نوع کاري بس��تگی 

شكل6ـ9

3ـ1ـ9ـ انواع اسكنه و كاربرد آنها

اس��کنه ها، مانند مغارها هستند با این تفاوت که تیغه ی آنها 
ضخیم تر بوده و بدین ترتیب، براي انجام کنده کاري هاي قوي 
اس��تفاده مي ش��وند؛ به عنوان مثال، براي کندن ُکم از اس��کنه 
استفاده مي ش��ود زیرا قابلیت اهرم کردن را داشته و به راحتي 
مي ت��وان حف��ره ی مربوط به ُک��م را ایجاد نمود. ش��کل 7�9، 

کاربرد اسکنه را نشان مي دهد.

شكل7ـ9

2ـ9ـ آشنایي با قسمت هاي مختلف مغار و اسکنه

مغار و اس��کنه، هر دو از چهار قس��مت به شرح زیر ساخته 
شده اند )شکل 8�9(.

در این نوع مغارها، فقط لبه ی برنده پخ دار بوده و حاشیه ی 
طولي تیغه ساده مي باش��د، زیرا نیروي بیشتري را مي توانند در 
هنگام ضربه زدن تحمل کنند؛ بنابراین براي کارهاي بزرگ تر 
عملیات کنده کاري ضخیم تر از این مغارها اس��تفاده می ش��ود 

)شکل 4�9(.

شكل4ـ9

2ـ1ـ9ـ مغارهاي پروفيلي

ای��ن مغاره��ا، داراي فرم ه��ای متع��ددي ب��وده و ب��راي 
ان��واع کن��ده کاري، پیکرتراش��ي، خراط��ي و غیره اس��تفاده 

مي شوند)شکل های 5�9 و 6�9(.

شكل5ـ9

تكنولوژی فرآورده های چوبی172

دارد ک��ه بخواهیم عملی��ات مغار کاري را انج��ام دهیم؛ یعنی 
براي کارهاي ب��زرگ، از مغارهاي بزرگ تر و پهن تر، و براي 
کاره��اي ظریف تر از مغارهاي کوچك تر اس��تفاده مي ش��ود 

)شکل 2�9(.

شكل2ـ9

ب( مغارهـاي سـاده ی تخـت: ب��راي انج��ام عملی��ات 
مغارکاري در کارهاي بزرگ و ضخیم، باید از مغارهاي ساده 
استفاده کرد. در شکل 3�9 نمونه هایي از این مغارها نشان داده 

شده است.

شكل3ـ9

1ـ9ـ آشنایي با مغار و انواع آن

مغ��ار، از ی��ك قطعه ی فوالدي ب��ا لبه ی تیز ک��ه در یك 
دس��ته ی محکم چوبي یا پالس��تیکي قرار گرفته، تشکیل شده 
و براي ش��کاف دادن، ایجاد حفره، کنده کاري، ساخت انواع 
اتصاالت، خراطي و ش��کل دادن به چوب اس��تفاده مي گردد. 

شکل 1�9 نمونه هاي مختفلي از مغارها را نشان مي دهد.

شكل1ـ9

مغارها با توجه به کاربرد و شکل ظاهري شان، به دو گروه 
ساده و پروفیلي تقسیم مي شوند.

1ـ1ـ9ـ مغارهاي ساده

مغارهاي س��اده، به دو دس��ته ی س��اده ی پخ دار و ساده ی 
تخت تقسیم مي شوند.

الف( مغارهاي سـاده ی پـخ دار: در این مغارها، حاشیه ی 
کناري تیغه ی فوالدي، پخ دار اس��ت و براي کارهایي که نسبتاً 
کوچك و ظریف بوده و به نیروي کمتري نیاز باش��د استفاده 
مي ش��ود. انتخاب نوع اندازه ی مغارها، به نوع کاري بس��تگی 
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دارد ک��ه بخواهیم عملی��ات مغار کاري را انج��ام دهیم؛ یعنی 
براي کارهاي ب��زرگ، از مغارهاي بزرگ تر و پهن تر، و براي 
کاره��اي ظریف تر از مغارهاي کوچك تر اس��تفاده مي ش��ود 

)شکل 2�9(.

شكل2ـ9

ب( مغارهـاي سـاده ی تخـت: ب��راي انج��ام عملی��ات 
مغارکاري در کارهاي بزرگ و ضخیم، باید از مغارهاي ساده 
استفاده کرد. در شکل 3�9 نمونه هایي از این مغارها نشان داده 

شده است.

شكل3ـ9

1ـ9ـ آشنایي با مغار و انواع آن

مغ��ار، از ی��ك قطعه ی فوالدي ب��ا لبه ی تیز ک��ه در یك 
دس��ته ی محکم چوبي یا پالس��تیکي قرار گرفته، تشکیل شده 
و براي ش��کاف دادن، ایجاد حفره، کنده کاري، ساخت انواع 
اتصاالت، خراطي و ش��کل دادن به چوب اس��تفاده مي گردد. 

شکل 1�9 نمونه هاي مختفلي از مغارها را نشان مي دهد.

شكل1ـ9

مغارها با توجه به کاربرد و شکل ظاهري شان، به دو گروه 
ساده و پروفیلي تقسیم مي شوند.

1ـ1ـ9ـ مغارهاي ساده

مغارهاي س��اده، به دو دس��ته ی س��اده ی پخ دار و ساده ی 
تخت تقسیم مي شوند.

الف( مغارهاي سـاده ی پـخ دار: در این مغارها، حاشیه ی 
کناري تیغه ی فوالدي، پخ دار اس��ت و براي کارهایي که نسبتاً 
کوچك و ظریف بوده و به نیروي کمتري نیاز باش��د استفاده 
مي ش��ود. انتخاب نوع اندازه ی مغارها، به نوع کاري بس��تگی 

شكل6ـ9

3ـ1ـ9ـ انواع اسكنه و كاربرد آنها

اس��کنه ها، مانند مغارها هستند با این تفاوت که تیغه ی آنها 
ضخیم تر بوده و بدین ترتیب، براي انجام کنده کاري هاي قوي 
اس��تفاده مي ش��وند؛ به عنوان مثال، براي کندن ُکم از اس��کنه 
استفاده مي ش��ود زیرا قابلیت اهرم کردن را داشته و به راحتي 
مي ت��وان حف��ره ی مربوط به ُک��م را ایجاد نمود. ش��کل 7�9، 

کاربرد اسکنه را نشان مي دهد.

شكل7ـ9

2ـ9ـ آشنایي با قسمت هاي مختلف مغار و اسکنه

مغار و اس��کنه، هر دو از چهار قس��مت به شرح زیر ساخته 
شده اند )شکل 8�9(.

در این نوع مغارها، فقط لبه ی برنده پخ دار بوده و حاشیه ی 
طولي تیغه ساده مي باش��د، زیرا نیروي بیشتري را مي توانند در 
هنگام ضربه زدن تحمل کنند؛ بنابراین براي کارهاي بزرگ تر 
عملیات کنده کاري ضخیم تر از این مغارها اس��تفاده می ش��ود 

)شکل 4�9(.

شكل4ـ9

2ـ1ـ9ـ مغارهاي پروفيلي

ای��ن مغاره��ا، داراي فرم ه��ای متع��ددي ب��وده و ب��راي 
ان��واع کن��ده کاري، پیکرتراش��ي، خراط��ي و غیره اس��تفاده 

مي شوند)شکل های 5�9 و 6�9(.

شكل5ـ9

فناوری فرآورده های چوبی تكنولوژی فرآورده های چوبی18

ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:
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شكل6ـ9

3ـ1ـ9ـ انواع اسكنه و كاربرد آنها

اس��کنه ها، مانند مغارها هستند با این تفاوت که تیغه ی آنها 
ضخیم تر بوده و بدین ترتیب، براي انجام کنده کاري هاي قوي 
اس��تفاده مي ش��وند؛ به عنوان مثال، براي کندن ُکم از اس��کنه 
استفاده مي ش��ود زیرا قابلیت اهرم کردن را داشته و به راحتي 
مي ت��وان حف��ره ی مربوط به ُک��م را ایجاد نمود. ش��کل 7�9، 

کاربرد اسکنه را نشان مي دهد.

شكل7ـ9

2ـ9ـ آشنایي با قسمت هاي مختلف مغار و اسکنه

مغار و اس��کنه، هر دو از چهار قس��مت به شرح زیر ساخته 
شده اند )شکل 8�9(.

در این نوع مغارها، فقط لبه ی برنده پخ دار بوده و حاشیه ی 
طولي تیغه ساده مي باش��د، زیرا نیروي بیشتري را مي توانند در 
هنگام ضربه زدن تحمل کنند؛ بنابراین براي کارهاي بزرگ تر 
عملیات کنده کاري ضخیم تر از این مغارها اس��تفاده می ش��ود 

)شکل 4�9(.

شكل4ـ9

2ـ1ـ9ـ مغارهاي پروفيلي

ای��ن مغاره��ا، داراي فرم ه��ای متع��ددي ب��وده و ب��راي 
ان��واع کن��ده کاري، پیکرتراش��ي، خراط��ي و غیره اس��تفاده 

مي شوند)شکل های 5�9 و 6�9(.

شكل5ـ9
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دارد ک��ه بخواهیم عملی��ات مغار کاري را انج��ام دهیم؛ یعنی 
براي کارهاي ب��زرگ، از مغارهاي بزرگ تر و پهن تر، و براي 
کاره��اي ظریف تر از مغارهاي کوچك تر اس��تفاده مي ش��ود 

)شکل 2�9(.

شكل2ـ9

ب( مغارهـاي سـاده ی تخـت: ب��راي انج��ام عملی��ات 
مغارکاري در کارهاي بزرگ و ضخیم، باید از مغارهاي ساده 
استفاده کرد. در شکل 3�9 نمونه هایي از این مغارها نشان داده 

شده است.

شكل3ـ9

1ـ9ـ آشنایي با مغار و انواع آن

مغ��ار، از ی��ك قطعه ی فوالدي ب��ا لبه ی تیز ک��ه در یك 
دس��ته ی محکم چوبي یا پالس��تیکي قرار گرفته، تشکیل شده 
و براي ش��کاف دادن، ایجاد حفره، کنده کاري، ساخت انواع 
اتصاالت، خراطي و ش��کل دادن به چوب اس��تفاده مي گردد. 

شکل 1�9 نمونه هاي مختفلي از مغارها را نشان مي دهد.

شكل1ـ9

مغارها با توجه به کاربرد و شکل ظاهري شان، به دو گروه 
ساده و پروفیلي تقسیم مي شوند.

1ـ1ـ9ـ مغارهاي ساده

مغارهاي س��اده، به دو دس��ته ی س��اده ی پخ دار و ساده ی 
تخت تقسیم مي شوند.

الف( مغارهاي سـاده ی پـخ دار: در این مغارها، حاشیه ی 
کناري تیغه ی فوالدي، پخ دار اس��ت و براي کارهایي که نسبتاً 
کوچك و ظریف بوده و به نیروي کمتري نیاز باش��د استفاده 
مي ش��ود. انتخاب نوع اندازه ی مغارها، به نوع کاري بس��تگی 

شكل6ـ9

3ـ1ـ9ـ انواع اسكنه و كاربرد آنها

اس��کنه ها، مانند مغارها هستند با این تفاوت که تیغه ی آنها 
ضخیم تر بوده و بدین ترتیب، براي انجام کنده کاري هاي قوي 
اس��تفاده مي ش��وند؛ به عنوان مثال، براي کندن ُکم از اس��کنه 
استفاده مي ش��ود زیرا قابلیت اهرم کردن را داشته و به راحتي 
مي ت��وان حف��ره ی مربوط به ُک��م را ایجاد نمود. ش��کل 7�9، 

کاربرد اسکنه را نشان مي دهد.

شكل7ـ9

2ـ9ـ آشنایي با قسمت هاي مختلف مغار و اسکنه

مغار و اس��کنه، هر دو از چهار قس��مت به شرح زیر ساخته 
شده اند )شکل 8�9(.

در این نوع مغارها، فقط لبه ی برنده پخ دار بوده و حاشیه ی 
طولي تیغه ساده مي باش��د، زیرا نیروي بیشتري را مي توانند در 
هنگام ضربه زدن تحمل کنند؛ بنابراین براي کارهاي بزرگ تر 
عملیات کنده کاري ضخیم تر از این مغارها اس��تفاده می ش��ود 

)شکل 4�9(.

شكل4ـ9

2ـ1ـ9ـ مغارهاي پروفيلي

ای��ن مغاره��ا، داراي فرم ه��ای متع��ددي ب��وده و ب��راي 
ان��واع کن��ده کاري، پیکرتراش��ي، خراط��ي و غیره اس��تفاده 

مي شوند)شکل های 5�9 و 6�9(.

شكل5ـ9
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دارد ک��ه بخواهیم عملی��ات مغار کاري را انج��ام دهیم؛ یعنی 
براي کارهاي ب��زرگ، از مغارهاي بزرگ تر و پهن تر، و براي 
کاره��اي ظریف تر از مغارهاي کوچك تر اس��تفاده مي ش��ود 

)شکل 2�9(.

شكل2ـ9

ب( مغارهـاي سـاده ی تخـت: ب��راي انج��ام عملی��ات 
مغارکاري در کارهاي بزرگ و ضخیم، باید از مغارهاي ساده 
استفاده کرد. در شکل 3�9 نمونه هایي از این مغارها نشان داده 

شده است.

شكل3ـ9

1ـ9ـ آشنایي با مغار و انواع آن

مغ��ار، از ی��ك قطعه ی فوالدي ب��ا لبه ی تیز ک��ه در یك 
دس��ته ی محکم چوبي یا پالس��تیکي قرار گرفته، تشکیل شده 
و براي ش��کاف دادن، ایجاد حفره، کنده کاري، ساخت انواع 
اتصاالت، خراطي و ش��کل دادن به چوب اس��تفاده مي گردد. 

شکل 1�9 نمونه هاي مختفلي از مغارها را نشان مي دهد.

شكل1ـ9

مغارها با توجه به کاربرد و شکل ظاهري شان، به دو گروه 
ساده و پروفیلي تقسیم مي شوند.

1ـ1ـ9ـ مغارهاي ساده

مغارهاي س��اده، به دو دس��ته ی س��اده ی پخ دار و ساده ی 
تخت تقسیم مي شوند.

الف( مغارهاي سـاده ی پـخ دار: در این مغارها، حاشیه ی 
کناري تیغه ی فوالدي، پخ دار اس��ت و براي کارهایي که نسبتاً 
کوچك و ظریف بوده و به نیروي کمتري نیاز باش��د استفاده 
مي ش��ود. انتخاب نوع اندازه ی مغارها، به نوع کاري بس��تگی 

شكل6ـ9

3ـ1ـ9ـ انواع اسكنه و كاربرد آنها

اس��کنه ها، مانند مغارها هستند با این تفاوت که تیغه ی آنها 
ضخیم تر بوده و بدین ترتیب، براي انجام کنده کاري هاي قوي 
اس��تفاده مي ش��وند؛ به عنوان مثال، براي کندن ُکم از اس��کنه 
استفاده مي ش��ود زیرا قابلیت اهرم کردن را داشته و به راحتي 
مي ت��وان حف��ره ی مربوط به ُک��م را ایجاد نمود. ش��کل 7�9، 

کاربرد اسکنه را نشان مي دهد.

شكل7ـ9

2ـ9ـ آشنایي با قسمت هاي مختلف مغار و اسکنه

مغار و اس��کنه، هر دو از چهار قس��مت به شرح زیر ساخته 
شده اند )شکل 8�9(.

در این نوع مغارها، فقط لبه ی برنده پخ دار بوده و حاشیه ی 
طولي تیغه ساده مي باش��د، زیرا نیروي بیشتري را مي توانند در 
هنگام ضربه زدن تحمل کنند؛ بنابراین براي کارهاي بزرگ تر 
عملیات کنده کاري ضخیم تر از این مغارها اس��تفاده می ش��ود 

)شکل 4�9(.

شكل4ـ9

2ـ1ـ9ـ مغارهاي پروفيلي

ای��ن مغاره��ا، داراي فرم ه��ای متع��ددي ب��وده و ب��راي 
ان��واع کن��ده کاري، پیکرتراش��ي، خراط��ي و غیره اس��تفاده 

مي شوند)شکل های 5�9 و 6�9(.

شكل5ـ9
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� بای��د از به کارگیري مغار و اس��کنه اي که تیغه ی آن در 
دسته کج قرار گرفته، جداً پرهیز شود )شکل 12�9(.

شكل12ـ9

� از قرار دادن مغار و اسکنه در جیب لباس کار خودداري 
ش��ود، زیرا هنگام برداش��تن آن، ممکن است به دست آسیب 

برسد )شکل 13�9(.

شكل13ـ9

� هن��گام ُک��م کني، از چکش چوبي اس��تفاده ش��ود؛ در 
صورت استفاده از چکش آهني، باید از محکم بودن دسته در 

سر چکش اطمینان حاصل کرد )شکل 14�9(.

شروع شده و با افزایش 1 میلي متری، تا 35 میلي متر نیز می رسد 
)شکل 10�9(.

شكل10ـ9

 یادآوری: اس��کنه، که تقریباً عرضه ی آن در بازار بسیار 
محدود مي باش��د، از 2 میلي متر ش��روع ش��ده و تا 10 میلي متر 

ادامه دارد.

ُکم  ضمن  در  ایمني  و  حفاظت  اصول  4ـ9ـ 
کندن و فاق درآوردن

� باید به هش��دارهاي ایمني توجه داشت و سخنان مربي یا 
مسئول کارگاه را همواره مدنظر قرار داد.

� باید لباس کار مناسب استفاده شود.

� از به کار بردن مغار و اس��کنه اي که دسته ی آن لق شده، 
ترك خورده و حتي داراي شکستگي جزئي است، خودداري 

شود )شکل 11�9(.

شكل11ـ9

تكنولوژی فرآورده های چوبی174

4ـ2ـ9ـ دسته و حلقه ی حفاظتي آن

دسته ی مغار و اسکنه، معموالً از جنس چوب بوده ولي نوع 
پالس��تیکي آن هم وجود دارد. دسته هاي چوبي، از گونه هاي 
سخت تهیه می شوند تا بتوانند در اثر ضربات چکش، مقاومت 

خوبي از خود نشان داده و شکسته یا لهیده نگردند.

در قس��مت انتهایي و دور دسته، یك حلقه ی فلزي )شکل 
9�9( و ی��ا در انته��اي آن، یك دکمه ی فلزي تعبیه ش��ده که 
باعث مي ش��ود هنگام فرود ضربات ناشي از چکش در هنگام 
عملیات، دس��ته شکسته نشده و فرم خود را حفظ کند. دسته ی 

مغار، باید در جاي خود محکم بوده و ترك نداشته باشد.

شكل9ـ9

و  مغار  استاندارد  شماره هاي  با  آشنایي  3ـ9ـ 
اسکنه

مغار و اسکنه، در بازار بر حسب اندازه ی عرض )میلي متر( 
ش��ناخته می ش��وند؛ مثاًل مغار نمره 8، مغاري است که عرض 
آن 8 میلي متر اس��ت. اندازه ی این اب��زار، معموالً از 4 میلي متر 

شكل8ـ9

1ـ2ـ9ـ تيغه

تیغه ی مغار و اسکنه، از جنس فوالد ابزار بوده، دارای لبه ی 
برنده ای پخ دار و زاویه ی برش��ی بین 20 تا 25 درجه است، که 
همیش��ه باید تیز بوده، در مکانی مناس��ب نگه داري ش��ود و از 

.)d( برخورد با اشیاي فلزي محافظت گردد

2ـ2ـ9ـ ُدم

ُدم مغ��ار و اس��کنه، مطابق ش��کل 8�9 داراي انتهاي تیز و 
کش��یده اس��ت که در داخل دس��ته، ک��ه مي توان��د چوبي یا 
پالستیکي باشد، قرار مي گیرد. ُدم به شکل هرم بوده، رأس آن 
تیز، و قاعده اش پهن اس��ت و بدین ترتیب پس از جا دادن در 
سوراخ هرمی شکل دسته، کاماًل در جای خود محکم  می شود 

.)a(

3ـ2ـ9ـ تاج

تاج یا مانع، قس��مت انتهایي ُدم مي باش��د ک��ه به صورت 
زائ��ده اي، پیرامون انتهایي ُدم را گرفته اس��ت. این تاج، باعث 
مي شود که در هنگام ضربه زدن با چکش، دسته در جاي خود 

(b) .ثابت باشد و بیشتر فرود نرود
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4ـ2ـ9ـ دسته و حلقه ی حفاظتي آن

دسته ی مغار و اسکنه، معموالً از جنس چوب بوده ولي نوع 
پالس��تیکي آن هم وجود دارد. دسته هاي چوبي، از گونه هاي 
سخت تهیه می شوند تا بتوانند در اثر ضربات چکش، مقاومت 

خوبي از خود نشان داده و شکسته یا لهیده نگردند.

در قس��مت انتهایي و دور دسته، یك حلقه ی فلزي )شکل 
9�9( و ی��ا در انته��اي آن، یك دکمه ی فلزي تعبیه ش��ده که 
باعث مي ش��ود هنگام فرود ضربات ناشي از چکش در هنگام 
عملیات، دس��ته شکسته نشده و فرم خود را حفظ کند. دسته ی 

مغار، باید در جاي خود محکم بوده و ترك نداشته باشد.

شكل9ـ9

و  مغار  استاندارد  شماره هاي  با  آشنایي  3ـ9ـ 
اسکنه

مغار و اسکنه، در بازار بر حسب اندازه ی عرض )میلي متر( 
ش��ناخته می ش��وند؛ مثاًل مغار نمره 8، مغاري است که عرض 
آن 8 میلي متر اس��ت. اندازه ی این اب��زار، معموالً از 4 میلي متر 

شكل8ـ9

1ـ2ـ9ـ تيغه

تیغه ی مغار و اسکنه، از جنس فوالد ابزار بوده، دارای لبه ی 
برنده ای پخ دار و زاویه ی برش��ی بین 20 تا 25 درجه است، که 
همیش��ه باید تیز بوده، در مکانی مناس��ب نگه داري ش��ود و از 

.)d( برخورد با اشیاي فلزي محافظت گردد

2ـ2ـ9ـ ُدم

ُدم مغ��ار و اس��کنه، مطابق ش��کل 8�9 داراي انتهاي تیز و 
کش��یده اس��ت که در داخل دس��ته، ک��ه مي توان��د چوبي یا 
پالستیکي باشد، قرار مي گیرد. ُدم به شکل هرم بوده، رأس آن 
تیز، و قاعده اش پهن اس��ت و بدین ترتیب پس از جا دادن در 
سوراخ هرمی شکل دسته، کاماًل در جای خود محکم  می شود 

.)a(

3ـ2ـ9ـ تاج

تاج یا مانع، قس��مت انتهایي ُدم مي باش��د ک��ه به صورت 
زائ��ده اي، پیرامون انتهایي ُدم را گرفته اس��ت. این تاج، باعث 
مي شود که در هنگام ضربه زدن با چکش، دسته در جاي خود 

(b) .ثابت باشد و بیشتر فرود نرود

� بای��د از به کارگیري مغار و اس��کنه اي که تیغه ی آن در 
دسته کج قرار گرفته، جداً پرهیز شود )شکل 12�9(.

شكل12ـ9

� از قرار دادن مغار و اسکنه در جیب لباس کار خودداري 
ش��ود، زیرا هنگام برداش��تن آن، ممکن است به دست آسیب 

برسد )شکل 13�9(.

شكل13ـ9

� هن��گام ُک��م کني، از چکش چوبي اس��تفاده ش��ود؛ در 
صورت استفاده از چکش آهني، باید از محکم بودن دسته در 

سر چکش اطمینان حاصل کرد )شکل 14�9(.

شروع شده و با افزایش 1 میلي متری، تا 35 میلي متر نیز می رسد 
)شکل 10�9(.

شكل10ـ9

 یادآوری: اس��کنه، که تقریباً عرضه ی آن در بازار بسیار 
محدود مي باش��د، از 2 میلي متر ش��روع ش��ده و تا 10 میلي متر 

ادامه دارد.

ُکم  ضمن  در  ایمني  و  حفاظت  اصول  4ـ9ـ 
کندن و فاق درآوردن

� باید به هش��دارهاي ایمني توجه داشت و سخنان مربي یا 
مسئول کارگاه را همواره مدنظر قرار داد.

� باید لباس کار مناسب استفاده شود.

� از به کار بردن مغار و اس��کنه اي که دسته ی آن لق شده، 
ترك خورده و حتي داراي شکستگي جزئي است، خودداري 

شود )شکل 11�9(.

شكل11ـ9

فناوری فرآورده های چوبی تكنولوژی فرآورده های چوبی18

ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:
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� بای��د از به کارگیري مغار و اس��کنه اي که تیغه ی آن در 
دسته کج قرار گرفته، جداً پرهیز شود )شکل 12�9(.

شكل12ـ9

� از قرار دادن مغار و اسکنه در جیب لباس کار خودداري 
ش��ود، زیرا هنگام برداش��تن آن، ممکن است به دست آسیب 

برسد )شکل 13�9(.

شكل13ـ9

� هن��گام ُک��م کني، از چکش چوبي اس��تفاده ش��ود؛ در 
صورت استفاده از چکش آهني، باید از محکم بودن دسته در 

سر چکش اطمینان حاصل کرد )شکل 14�9(.

شروع شده و با افزایش 1 میلي متری، تا 35 میلي متر نیز می رسد 
)شکل 10�9(.

شكل10ـ9

 یادآوری: اس��کنه، که تقریباً عرضه ی آن در بازار بسیار 
محدود مي باش��د، از 2 میلي متر ش��روع ش��ده و تا 10 میلي متر 

ادامه دارد.

ُکم  ضمن  در  ایمني  و  حفاظت  اصول  4ـ9ـ 
کندن و فاق درآوردن

� باید به هش��دارهاي ایمني توجه داشت و سخنان مربي یا 
مسئول کارگاه را همواره مدنظر قرار داد.

� باید لباس کار مناسب استفاده شود.

� از به کار بردن مغار و اس��کنه اي که دسته ی آن لق شده، 
ترك خورده و حتي داراي شکستگي جزئي است، خودداري 

شود )شکل 11�9(.

شكل11ـ9
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شكل21ـ9

 توجـه: قطعه چوب را مي توان به وسیله ی دستگاه خراطي 
نیز به شکل موردنظر تبدیل کرد )شکل 22�9(.

شكل22ـ9

د( پس از آماده ش��دن دسته ی مغار یا اسکنه، باید حلقه ی 
انتهایي آنرا در انتهاي دسته قرار داد. قرار دادن حلقه ی انتهایي، 
باید به گونه اي باش��د که سطح مقطع دسته و حلقه با یکدیگر 
مماس گردد. همان گونه که اشاره شد، حلقه ی انتهایي دسته ی 
مغار یا اس��کنه، باعث مي گردد تا ضربات ناش��ي از چکش به 

انتهاي دسته، باعث شکسته شدن دسته نگردد. 
ه�( باتوجه به اینکه ُدم اس��کنه ی��ا مغار، به صورت گوه اي 
س��اخته ش��ده و اندازه ی ابتدا و انتهاي آن متفاوت است، باید 
مته ی مناس��بی انتخاب نموده، آنرا داخل س��ه نظام قرار داد و 

محکم کرد )شکل 23�9(.

شكل18ـ9

شكل19ـ9

ب( به وس��یله ی رنده دس��تي، باید تیزي  گوشه های چوب 
را گرفت و این کار را آنقدر ادامه داد، تا به خط دایره ش��کل 

نزدیك شود )شکل 20�9(.

شكل20ـ9

ج( باید به وس��یله ی چوبسا، س��طوح جانبي قطعه چوب را 
صاف کرد تا قطعه چوب، به ش��کل استوانه درآید. استفاده از 
س��وهان و س��نباده، برای پرداخت این قطعه کار الزم می باشد 

)شکل 21�9(.

تكنولوژی فرآورده های چوبی176

شكل16ـ9

� وقتی براي محکم کردن چوب، از پیچ دس��تي اس��تفاده 
می شود، باید هر چند دقیقه یکبار آنرا محکم کرد؛ زیرا در اثر 

ضربه، ُشل مي شود )شکل 17�9(.

شكل17ـ9

دستورالعمل دسته کردن مغار و اسکنه

یك قطع��ه چوب مناس��ب و محک��م به ابع��اد 4×4×15  
س��انتي متر، ی��ك مغار، و یك چوبس��ا آماده ک��رده و مطابق 

دستورالعمل زیر، مغار یا اسکنه ی بدون دسته را، دسته کنید.

 توجه: براي دسته کردن مغار یا اسکنه، خودتان مي توانید 
از چوب، دس��ته بسازید و یا به طور آماده، آنرا از بازار تهیه و 
در مغار یا اس��کنه جاس��ازي نمایید. در هر صورت، باید توجه 

داشت که حتماً حلقه ی انتهایي دسته، وجود داشته باشد.

الف( براي ساختن دسته ی مغار یا اسکنه، باید قطعه چوب 
با مقطع مربع ش��کل را به یك اس��توانه ی مناسب دست تبدیل 

کرد                  )شکل 18�9(.

ب��راي این منظور، ابت��دا باید در مقطع چوب مربع ش��کل، 
دایره ی محیط در مربع را بکشید )شکل 19�9(.

شكل14ـ9

� هی��چ گاه نباید دس��ت در جلوي مغار قرار گیرد )ش��کل 
.)9�15

شكل15ـ9

� از به کارگیري مغارهایي که زاویه ی پخ آنها از استاندارد 
)25 درجه( کمتر اس��ت، خودداري ش��ود؛ زیرا در اثر اندکی 
فشار، ممکن است نوك آنها بشکند. زاویه ی مغار، باید قبل از 

به کارگیري اندازه گیري شود )شکل 16�9(.
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شكل16ـ9

� وقتی براي محکم کردن چوب، از پیچ دس��تي اس��تفاده 
می شود، باید هر چند دقیقه یکبار آنرا محکم کرد؛ زیرا در اثر 

ضربه، ُشل مي شود )شکل 17�9(.

شكل17ـ9

دستورالعمل دسته کردن مغار و اسکنه

یك قطع��ه چوب مناس��ب و محک��م به ابع��اد 4×4×15  
س��انتي متر، ی��ك مغار، و یك چوبس��ا آماده ک��رده و مطابق 

دستورالعمل زیر، مغار یا اسکنه ی بدون دسته را، دسته کنید.

 توجه: براي دسته کردن مغار یا اسکنه، خودتان مي توانید 
از چوب، دس��ته بسازید و یا به طور آماده، آنرا از بازار تهیه و 
در مغار یا اس��کنه جاس��ازي نمایید. در هر صورت، باید توجه 

داشت که حتماً حلقه ی انتهایي دسته، وجود داشته باشد.

الف( براي ساختن دسته ی مغار یا اسکنه، باید قطعه چوب 
با مقطع مربع ش��کل را به یك اس��توانه ی مناسب دست تبدیل 

کرد                  )شکل 18�9(.

ب��راي این منظور، ابت��دا باید در مقطع چوب مربع ش��کل، 
دایره ی محیط در مربع را بکشید )شکل 19�9(.

شكل14ـ9

� هی��چ گاه نباید دس��ت در جلوي مغار قرار گیرد )ش��کل 
.)9�15

شكل15ـ9

� از به کارگیري مغارهایي که زاویه ی پخ آنها از استاندارد 
)25 درجه( کمتر اس��ت، خودداري ش��ود؛ زیرا در اثر اندکی 
فشار، ممکن است نوك آنها بشکند. زاویه ی مغار، باید قبل از 

به کارگیري اندازه گیري شود )شکل 16�9(.

شكل21ـ9

 توجـه: قطعه چوب را مي توان به وسیله ی دستگاه خراطي 
نیز به شکل موردنظر تبدیل کرد )شکل 22�9(.

شكل22ـ9

د( پس از آماده ش��دن دسته ی مغار یا اسکنه، باید حلقه ی 
انتهایي آنرا در انتهاي دسته قرار داد. قرار دادن حلقه ی انتهایي، 
باید به گونه اي باش��د که سطح مقطع دسته و حلقه با یکدیگر 
مماس گردد. همان گونه که اشاره شد، حلقه ی انتهایي دسته ی 
مغار یا اس��کنه، باعث مي گردد تا ضربات ناش��ي از چکش به 

انتهاي دسته، باعث شکسته شدن دسته نگردد. 
ه�( باتوجه به اینکه ُدم اس��کنه ی��ا مغار، به صورت گوه اي 
س��اخته ش��ده و اندازه ی ابتدا و انتهاي آن متفاوت است، باید 
مته ی مناس��بی انتخاب نموده، آنرا داخل س��ه نظام قرار داد و 

محکم کرد )شکل 23�9(.

شكل18ـ9

شكل19ـ9

ب( به وس��یله ی رنده دس��تي، باید تیزي  گوشه های چوب 
را گرفت و این کار را آنقدر ادامه داد، تا به خط دایره ش��کل 

نزدیك شود )شکل 20�9(.

شكل20ـ9

ج( باید به وس��یله ی چوبسا، س��طوح جانبي قطعه چوب را 
صاف کرد تا قطعه چوب، به ش��کل استوانه درآید. استفاده از 
س��وهان و س��نباده، برای پرداخت این قطعه کار الزم می باشد 

)شکل 21�9(.

فناوری فرآورده های چوبی تكنولوژی فرآورده های چوبی18

ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:
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شكل21ـ9

 توجـه: قطعه چوب را مي توان به وسیله ی دستگاه خراطي 
نیز به شکل موردنظر تبدیل کرد )شکل 22�9(.

شكل22ـ9

د( پس از آماده ش��دن دسته ی مغار یا اسکنه، باید حلقه ی 
انتهایي آنرا در انتهاي دسته قرار داد. قرار دادن حلقه ی انتهایي، 
باید به گونه اي باش��د که سطح مقطع دسته و حلقه با یکدیگر 
مماس گردد. همان گونه که اشاره شد، حلقه ی انتهایي دسته ی 
مغار یا اس��کنه، باعث مي گردد تا ضربات ناش��ي از چکش به 

انتهاي دسته، باعث شکسته شدن دسته نگردد. 
ه�( باتوجه به اینکه ُدم اس��کنه ی��ا مغار، به صورت گوه اي 
س��اخته ش��ده و اندازه ی ابتدا و انتهاي آن متفاوت است، باید 
مته ی مناس��بی انتخاب نموده، آنرا داخل س��ه نظام قرار داد و 

محکم کرد )شکل 23�9(.

شكل18ـ9

شكل19ـ9

ب( به وس��یله ی رنده دس��تي، باید تیزي  گوشه های چوب 
را گرفت و این کار را آنقدر ادامه داد، تا به خط دایره ش��کل 

نزدیك شود )شکل 20�9(.

شكل20ـ9

ج( باید به وس��یله ی چوبسا، س��طوح جانبي قطعه چوب را 
صاف کرد تا قطعه چوب، به ش��کل استوانه درآید. استفاده از 
س��وهان و س��نباده، برای پرداخت این قطعه کار الزم می باشد 

)شکل 21�9(.
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برش از مس��یر راس��ت و صحیح منحرف گشته، برش صاف و 
تمیزي حاصل نخواهد شد.

شكل29ـ9

� باید هنگام بریدن فاق، خوراك اره را در قس��مت وسط 
قرار داد، یعني در قسمت دور ریز فاق )شکل 30�9(.

شكل30ـ9

1ـ5ـ9ـ خط كشي فاق و درآوردن آن

براي خط کش��ي فاق و درآوردن آن، مطابق دستورالعمل 
زیر عمل کنید:

الف( لباس کار مناسب بپوشید.

 ب( ی��ك قطعه چوب ب��ه ابع��اد 24×50×200  میلي متر، 
مغار، خط کش تیره دار و گونیا آماده کنید.

ج( قطع��ه چوب موردنظر را کام��اًل گونیایي تهیه کرده و 
عالمت یك رو و یك نر را روی آن بزنید )شکل 31�9(.

شكل27ـ9

� هنگام ضربه زدن به مغار، باید همیشه انتهاي دسته چکش 
را در دست گرفت تا انرژي کمتري صرف شود.

هنگام درآوردن فاق در طرف اول چوب، ابتدا باید قسمت 
پش��ت فاق خالي شود زیرا اگر قسمت جلوي فاق خالي شود، 
هنگام خارج کردن فاق در طرف دوم، قسمت وسط آن دچار 

کندگي مي شود )شکل 28�9(.

شكل28ـ9

� براي بریدن فاق، از اره ظریف بُر )که چپ و راس��ت آن 
س��الم، منظم و دندانه های آن کاماًل تیز اس��ت( اس��تفاده شود 
)ش��کل 29�9(؛ زی��را در ص��ورت ُکند بودن، ان��رژي زیادي 
مصرف شده و در صورت غیریکنواخت بودن چپ و راست، 

تكنولوژی فرآورده های چوبی178

کندن  ُکم  و  درآوردن  فاق  اصول  5ـ9ـ 
به وسیله ی مغار و اسکنه

� از مغار و اس��کنه ی تیز، آماده به کار و مناس��ب با عرض 
ُکم یا فاق استفاده شود.

� براي کن��دن ُکم هاي دو طرفه و فاق، از دو طرف چوب 
اس��تفاده ش��ود؛ زیرا اگر از یك طرف این کار انجام ش��ود، 
طرف دیگر صاف و تمیز درنخواهد آمد و الشه الشه می شود.

� براي اینکه لبه ی ُکم و فاق در اثر فشار مغار له نشود، بهتر 
اس��ت عمل خارج کردن قسمت زائد، با فاصله ی 2 میلي متر از 
لبه ی ُکم یا فاق انجام ش��ود و پس از اتمام کار، این قسمت با 

یك ضربه خارج گردد )شکل 26�9(.

شكل26ـ9

� عمق ُکم همیشه باید 2 میلي متر بیشتر از طول زبانه باشد.

� براي کندن ُک��م و درآوردن فاق، قطعه چوب موردنظر 
به وس��یله ی پیچ دستي به میز کار محکم ش��ده و از بستن قطعه 
کار به گیره خودداري گردد؛ زیرا در اثر ضربه ی وارده، گیره 

دقت خود را از دست مي دهد )شکل 27�9(.

شكل23ـ9

و( چوب را باید به صورت عمودي به گیره بست و آنرا با 
دریل سوراخ کرد )شکل 24�9(.

شكل24ـ9

ز( تیغه ی مغ��ار را، باید به صورتي که ُدم آن به طرف باال 
باش��د، به گیره بست و دس��ته را طوري که ُدم مغار در آن فرو 
رود ق��رار داد و با چکش به آن ضرب��ه زد تا اینکه ُدم مغار، تا 

مانع، در دسته فرو رود )شکل 25�9(.

شكل25ـ9
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کندن  ُکم  و  درآوردن  فاق  اصول  5ـ9ـ 
به وسیله ی مغار و اسکنه

� از مغار و اس��کنه ی تیز، آماده به کار و مناس��ب با عرض 
ُکم یا فاق استفاده شود.

� براي کن��دن ُکم هاي دو طرفه و فاق، از دو طرف چوب 
اس��تفاده ش��ود؛ زیرا اگر از یك طرف این کار انجام ش��ود، 
طرف دیگر صاف و تمیز درنخواهد آمد و الشه الشه می شود.

� براي اینکه لبه ی ُکم و فاق در اثر فشار مغار له نشود، بهتر 
اس��ت عمل خارج کردن قسمت زائد، با فاصله ی 2 میلي متر از 
لبه ی ُکم یا فاق انجام ش��ود و پس از اتمام کار، این قسمت با 

یك ضربه خارج گردد )شکل 26�9(.

شكل26ـ9

� عمق ُکم همیشه باید 2 میلي متر بیشتر از طول زبانه باشد.

� براي کندن ُک��م و درآوردن فاق، قطعه چوب موردنظر 
به وس��یله ی پیچ دستي به میز کار محکم ش��ده و از بستن قطعه 
کار به گیره خودداري گردد؛ زیرا در اثر ضربه ی وارده، گیره 

دقت خود را از دست مي دهد )شکل 27�9(.

شكل23ـ9

و( چوب را باید به صورت عمودي به گیره بست و آنرا با 
دریل سوراخ کرد )شکل 24�9(.

شكل24ـ9

ز( تیغه ی مغ��ار را، باید به صورتي که ُدم آن به طرف باال 
باش��د، به گیره بست و دس��ته را طوري که ُدم مغار در آن فرو 
رود ق��رار داد و با چکش به آن ضرب��ه زد تا اینکه ُدم مغار، تا 

مانع، در دسته فرو رود )شکل 25�9(.

شكل25ـ9

برش از مس��یر راس��ت و صحیح منحرف گشته، برش صاف و 
تمیزي حاصل نخواهد شد.

شكل29ـ9

� باید هنگام بریدن فاق، خوراك اره را در قس��مت وسط 
قرار داد، یعني در قسمت دور ریز فاق )شکل 30�9(.

شكل30ـ9

1ـ5ـ9ـ خط كشي فاق و درآوردن آن

براي خط کش��ي فاق و درآوردن آن، مطابق دستورالعمل 
زیر عمل کنید:

الف( لباس کار مناسب بپوشید.

 ب( ی��ك قطعه چوب ب��ه ابع��اد 24×50×200  میلي متر، 
مغار، خط کش تیره دار و گونیا آماده کنید.

ج( قطع��ه چوب موردنظر را کام��اًل گونیایي تهیه کرده و 
عالمت یك رو و یك نر را روی آن بزنید )شکل 31�9(.

شكل27ـ9

� هنگام ضربه زدن به مغار، باید همیشه انتهاي دسته چکش 
را در دست گرفت تا انرژي کمتري صرف شود.

هنگام درآوردن فاق در طرف اول چوب، ابتدا باید قسمت 
پش��ت فاق خالي شود زیرا اگر قسمت جلوي فاق خالي شود، 
هنگام خارج کردن فاق در طرف دوم، قسمت وسط آن دچار 

کندگي مي شود )شکل 28�9(.

شكل28ـ9

� براي بریدن فاق، از اره ظریف بُر )که چپ و راس��ت آن 
س��الم، منظم و دندانه های آن کاماًل تیز اس��ت( اس��تفاده شود 
)ش��کل 29�9(؛ زی��را در ص��ورت ُکند بودن، ان��رژي زیادي 
مصرف شده و در صورت غیریکنواخت بودن چپ و راست، 
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کندن  ُکم  و  درآوردن  فاق  اصول  5ـ9ـ 
به وسیله ی مغار و اسکنه

� از مغار و اس��کنه ی تیز، آماده به کار و مناس��ب با عرض 
ُکم یا فاق استفاده شود.

� براي کن��دن ُکم هاي دو طرفه و فاق، از دو طرف چوب 
اس��تفاده ش��ود؛ زیرا اگر از یك طرف این کار انجام ش��ود، 
طرف دیگر صاف و تمیز درنخواهد آمد و الشه الشه می شود.

� براي اینکه لبه ی ُکم و فاق در اثر فشار مغار له نشود، بهتر 
اس��ت عمل خارج کردن قسمت زائد، با فاصله ی 2 میلي متر از 
لبه ی ُکم یا فاق انجام ش��ود و پس از اتمام کار، این قسمت با 

یك ضربه خارج گردد )شکل 26�9(.

شكل26ـ9

� عمق ُکم همیشه باید 2 میلي متر بیشتر از طول زبانه باشد.

� براي کندن ُک��م و درآوردن فاق، قطعه چوب موردنظر 
به وس��یله ی پیچ دستي به میز کار محکم ش��ده و از بستن قطعه 
کار به گیره خودداري گردد؛ زیرا در اثر ضربه ی وارده، گیره 

دقت خود را از دست مي دهد )شکل 27�9(.

شكل23ـ9

و( چوب را باید به صورت عمودي به گیره بست و آنرا با 
دریل سوراخ کرد )شکل 24�9(.

شكل24ـ9

ز( تیغه ی مغ��ار را، باید به صورتي که ُدم آن به طرف باال 
باش��د، به گیره بست و دس��ته را طوري که ُدم مغار در آن فرو 
رود ق��رار داد و با چکش به آن ضرب��ه زد تا اینکه ُدم مغار، تا 

مانع، در دسته فرو رود )شکل 25�9(.

شكل25ـ9

برش از مس��یر راس��ت و صحیح منحرف گشته، برش صاف و 
تمیزي حاصل نخواهد شد.

شكل29ـ9

� باید هنگام بریدن فاق، خوراك اره را در قس��مت وسط 
قرار داد، یعني در قسمت دور ریز فاق )شکل 30�9(.

شكل30ـ9

1ـ5ـ9ـ خط كشي فاق و درآوردن آن

براي خط کش��ي فاق و درآوردن آن، مطابق دستورالعمل 
زیر عمل کنید:

الف( لباس کار مناسب بپوشید.

 ب( ی��ك قطعه چوب ب��ه ابع��اد 24×50×200  میلي متر، 
مغار، خط کش تیره دار و گونیا آماده کنید.

ج( قطع��ه چوب موردنظر را کام��اًل گونیایي تهیه کرده و 
عالمت یك رو و یك نر را روی آن بزنید )شکل 31�9(.

شكل27ـ9

� هنگام ضربه زدن به مغار، باید همیشه انتهاي دسته چکش 
را در دست گرفت تا انرژي کمتري صرف شود.

هنگام درآوردن فاق در طرف اول چوب، ابتدا باید قسمت 
پش��ت فاق خالي شود زیرا اگر قسمت جلوي فاق خالي شود، 
هنگام خارج کردن فاق در طرف دوم، قسمت وسط آن دچار 

کندگي مي شود )شکل 28�9(.

شكل28ـ9

� براي بریدن فاق، از اره ظریف بُر )که چپ و راس��ت آن 
س��الم، منظم و دندانه های آن کاماًل تیز اس��ت( اس��تفاده شود 
)ش��کل 29�9(؛ زی��را در ص��ورت ُکند بودن، ان��رژي زیادي 
مصرف شده و در صورت غیریکنواخت بودن چپ و راست، 

فناوری فرآورده های چوبی تكنولوژی فرآورده های چوبی18

ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:

178
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برش از مس��یر راس��ت و صحیح منحرف گشته، برش صاف و 
تمیزي حاصل نخواهد شد.

شكل29ـ9

� باید هنگام بریدن فاق، خوراك اره را در قس��مت وسط 
قرار داد، یعني در قسمت دور ریز فاق )شکل 30�9(.

شكل30ـ9

1ـ5ـ9ـ خط كشي فاق و درآوردن آن

براي خط کش��ي فاق و درآوردن آن، مطابق دستورالعمل 
زیر عمل کنید:

الف( لباس کار مناسب بپوشید.

 ب( ی��ك قطعه چوب ب��ه ابع��اد 24×50×200  میلي متر، 
مغار، خط کش تیره دار و گونیا آماده کنید.

ج( قطع��ه چوب موردنظر را کام��اًل گونیایي تهیه کرده و 
عالمت یك رو و یك نر را روی آن بزنید )شکل 31�9(.

شكل27ـ9

� هنگام ضربه زدن به مغار، باید همیشه انتهاي دسته چکش 
را در دست گرفت تا انرژي کمتري صرف شود.
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ل( یك مغ��ار نمره 8 )عرض 8 میلي متر( تیز را برداش��ته،                    
2 میلي متر جلوتر از خط گذاشته و با چکش، یك ضربه بزنید. 
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قسمت از چوب کنده شود )شکل 40�9(.
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 توجه: اگر قطعه کار را به گیره بس��ته باشید و سپس عمل 
مغ��ارکاری را انجام دهید، ضربات چکش باعث می ش��ود که 

گیره، دقت خود را از دست بدهد.

ن( دوب��اره مغ��ار را در قس��مت اول گذاش��ته، ضرب��ه اي 
محکم تر به آن وارد کنید؛ این بار مغار را حدود 5 تا 6 میلي متر 

ط( چ��وب را به گی��ره ببندید و به وس��یله ی اره ظریف بُر، 
در حالي که خوراك اره را به طرف داخل )قس��مت دورریز( 
گرفته اید، یك برش بزنید و برش را تا خط عرضي ادامه دهید 

)شکل 37�9(.
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ی( ب��رش دوم را نیز به موازات ب��رش اول انجام دهید؛ به 
طوري که خوراك اره به طرف داخل )قسمت دورریز( باشد. 

برش را تا خط عرضي ادامه دهید )شکل 38�9(.

شكل38ـ9

ك( چوب را با پیچ دستي و یك چوب کمکي، روی میز 
کار محکم ببندید.
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اطمینان از اندازه ی تنظیم شده، مطابق شکل 34�9، خط کشی 
را روی هردو قطعه چوب انجام دهید.

شكل34ـ9

ح( بار دیگ��ر، خط کش تیره دار را به اندازه ی 16 میلي متر 
تنظی��م ک��رده و خطي ب��ه موازات خ��ط قبل��ي )در حالي که 
خط ک��ش تی��ره دار را به همان ط��رف عالمت خ��ورده تکیه 
داده اید( بکشید و مانند خط اول، آنرا در سر چوب و نر دیگر 
ادامه دهید تا ضخامت چوب به سه قمست مساوي تقسیم شود 

)شکل 35�9(.

شكل35ـ9

 توجه: ب��ا خط کش تیره دار دو س��وزنه، مي توان در یك 
زمان، خطوط مربوطه را تنظیم و خط کشي نمود )شکل 36�9(.

شكل36ـ9

شكل31ـ9

د( براي خط کشي ارتفاع فاق، که باید با عرض زبانه برابر 
باش��د، کافي است از طول فاق به اندازه ی عرض زبانه عالمت 
زده و به وس��یله ی گونیاي 90 درجه، خطي عرضي روي سطح 

عالمت خورده ی چوب بکشید )شکل 32�9(.

شكل32ـ9

ه�( خط موردنظر را با گونیا دور نمایید.

و( ضخامت چوب را به س��ه قس��مت مساوي تقسیم کنید. 
ب��راي ای��ن کار، مي توان از خط ک��ش تیره دار اس��تفاده کرد 

)شکل 33�9(.

شكل33ـ9

ز( خط کش تی��ره دار را به اندازه ی 8 میلي متر تنظیم کرده 
و قب��اًل روي یك چوب دیگ��ر، آنرا آزمای��ش کنید. پس از 
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م( مغ��ار را بین 2 تا 3 میلي متر جلوتر گذاش��ته و درحالي 
ک��ه آنرا کمي مایل گرفته اید، ضربه اي به آن وارد کنید تا این 

قسمت از چوب کنده شود )شکل 40�9(.

شكل40ـ9

 توجه: اگر قطعه کار را به گیره بس��ته باشید و سپس عمل 
مغ��ارکاری را انجام دهید، ضربات چکش باعث می ش��ود که 

گیره، دقت خود را از دست بدهد.

ن( دوب��اره مغ��ار را در قس��مت اول گذاش��ته، ضرب��ه اي 
محکم تر به آن وارد کنید؛ این بار مغار را حدود 5 تا 6 میلي متر 

ط( چ��وب را به گی��ره ببندید و به وس��یله ی اره ظریف بُر، 
در حالي که خوراك اره را به طرف داخل )قس��مت دورریز( 
گرفته اید، یك برش بزنید و برش را تا خط عرضي ادامه دهید 

)شکل 37�9(.

شكل37ـ9

ی( ب��رش دوم را نیز به موازات ب��رش اول انجام دهید؛ به 
طوري که خوراك اره به طرف داخل )قسمت دورریز( باشد. 

برش را تا خط عرضي ادامه دهید )شکل 38�9(.

شكل38ـ9

ك( چوب را با پیچ دستي و یك چوب کمکي، روی میز 
کار محکم ببندید.
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اطمینان از اندازه ی تنظیم شده، مطابق شکل 34�9، خط کشی 
را روی هردو قطعه چوب انجام دهید.

شكل34ـ9

ح( بار دیگ��ر، خط کش تیره دار را به اندازه ی 16 میلي متر 
تنظی��م ک��رده و خطي ب��ه موازات خ��ط قبل��ي )در حالي که 
خط ک��ش تی��ره دار را به همان ط��رف عالمت خ��ورده تکیه 
داده اید( بکشید و مانند خط اول، آنرا در سر چوب و نر دیگر 
ادامه دهید تا ضخامت چوب به سه قمست مساوي تقسیم شود 

)شکل 35�9(.

شكل35ـ9

 توجه: ب��ا خط کش تیره دار دو س��وزنه، مي توان در یك 
زمان، خطوط مربوطه را تنظیم و خط کشي نمود )شکل 36�9(.

شكل36ـ9

شكل31ـ9

د( براي خط کشي ارتفاع فاق، که باید با عرض زبانه برابر 
باش��د، کافي است از طول فاق به اندازه ی عرض زبانه عالمت 
زده و به وس��یله ی گونیاي 90 درجه، خطي عرضي روي سطح 

عالمت خورده ی چوب بکشید )شکل 32�9(.

شكل32ـ9

ه�( خط موردنظر را با گونیا دور نمایید.

و( ضخامت چوب را به س��ه قس��مت مساوي تقسیم کنید. 
ب��راي ای��ن کار، مي توان از خط ک��ش تیره دار اس��تفاده کرد 

)شکل 33�9(.

شكل33ـ9

ز( خط کش تی��ره دار را به اندازه ی 8 میلي متر تنظیم کرده 
و قب��اًل روي یك چوب دیگ��ر، آنرا آزمای��ش کنید. پس از 

ل( یك مغ��ار نمره 8 )عرض 8 میلي متر( تیز را برداش��ته،                    
2 میلي متر جلوتر از خط گذاشته و با چکش، یك ضربه بزنید. 

مغار را کاماًل عمود قرار دهید )شکل 39�9(.

شكل39ـ9

م( مغ��ار را بین 2 تا 3 میلي متر جلوتر گذاش��ته و درحالي 
ک��ه آنرا کمي مایل گرفته اید، ضربه اي به آن وارد کنید تا این 

قسمت از چوب کنده شود )شکل 40�9(.

شكل40ـ9

 توجه: اگر قطعه کار را به گیره بس��ته باشید و سپس عمل 
مغ��ارکاری را انجام دهید، ضربات چکش باعث می ش��ود که 

گیره، دقت خود را از دست بدهد.

ن( دوب��اره مغ��ار را در قس��مت اول گذاش��ته، ضرب��ه اي 
محکم تر به آن وارد کنید؛ این بار مغار را حدود 5 تا 6 میلي متر 

ط( چ��وب را به گی��ره ببندید و به وس��یله ی اره ظریف بُر، 
در حالي که خوراك اره را به طرف داخل )قس��مت دورریز( 
گرفته اید، یك برش بزنید و برش را تا خط عرضي ادامه دهید 

)شکل 37�9(.

شكل37ـ9

ی( ب��رش دوم را نیز به موازات ب��رش اول انجام دهید؛ به 
طوري که خوراك اره به طرف داخل )قسمت دورریز( باشد. 

برش را تا خط عرضي ادامه دهید )شکل 38�9(.

شكل38ـ9

ك( چوب را با پیچ دستي و یك چوب کمکي، روی میز 
کار محکم ببندید.
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ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:
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ل( یك مغ��ار نمره 8 )عرض 8 میلي متر( تیز را برداش��ته،                    
2 میلي متر جلوتر از خط گذاشته و با چکش، یك ضربه بزنید. 

مغار را کاماًل عمود قرار دهید )شکل 39�9(.

شكل39ـ9

م( مغ��ار را بین 2 تا 3 میلي متر جلوتر گذاش��ته و درحالي 
ک��ه آنرا کمي مایل گرفته اید، ضربه اي به آن وارد کنید تا این 

قسمت از چوب کنده شود )شکل 40�9(.

شكل40ـ9

 توجه: اگر قطعه کار را به گیره بس��ته باشید و سپس عمل 
مغ��ارکاری را انجام دهید، ضربات چکش باعث می ش��ود که 

گیره، دقت خود را از دست بدهد.

ن( دوب��اره مغ��ار را در قس��مت اول گذاش��ته، ضرب��ه اي 
محکم تر به آن وارد کنید؛ این بار مغار را حدود 5 تا 6 میلي متر 

ط( چ��وب را به گی��ره ببندید و به وس��یله ی اره ظریف بُر، 
در حالي که خوراك اره را به طرف داخل )قس��مت دورریز( 
گرفته اید، یك برش بزنید و برش را تا خط عرضي ادامه دهید 

)شکل 37�9(.

شكل37ـ9

ی( ب��رش دوم را نیز به موازات ب��رش اول انجام دهید؛ به 
طوري که خوراك اره به طرف داخل )قسمت دورریز( باشد. 

برش را تا خط عرضي ادامه دهید )شکل 38�9(.

شكل38ـ9

ك( چوب را با پیچ دستي و یك چوب کمکي، روی میز 
کار محکم ببندید.
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ه�( قطعه چوب خط کش��یده ش��ده را به گی��ره ی میز کار 
ببندی��د و مغار تیز و س��الم  8 میلي متري را، که هم عرض ُکم 
اس��ت انتخاب کنید. مغار )اسکنه( را به طور کاماًل عمود بر نر 
چوب، ب��ه فاصله ی 2 میلي متري از لبه ی خط ُکم قرار دهید و 

با چکش به آن ضربه بزنید )شکل 47�9(.

شكل47ـ9

و( ب��راي درآودن ُک��م، مغ��ار را 3 تا 4 میلي مت��ر جلوتر 
گذاش��ته، به صورت مورب بگیرید و با چک��ش به آن ضربه 
بزنی��د. بدین ترتی��ب مقداري از چ��وب در مح��ل ُکم خالي 

مي شود )شکل 48�9(.

شكل48ـ9

ج( طول ُکم را به وس��یله ی خط کش تیره دار، به 3 قسمت 
مساوي تقس��یم کنید. براي این کار، ابتدا با خط کش تیره دار، 
فاصل��ه ی 8 میلي متر را جدا کنید و مطابق دس��تورالعمل گفته 
شده، روی عرض چوب، خطي به موازات طول چوب بکشید             

)شکل 45�9(.

شكل45ـ9

د( خط ک��ش تی��ره دار را به ان��دازه ی 16 میلي متر تنظیم و 
خط دیگري به موازات خط قبلي بکشید تا ضخامت چوب به 

3 قسمت مساوي تقسیم شود. 

 تذکر: به وسیله ی خط کش تیره دار دو تیره، مي توان نر چوب 
را در یك زمان به 3 قسمت مساوی تقسیم کرد )شکل 46�9(.

شكل46ـ9
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ع( در مرحل��ه ی آخر، کف فاق را تمی��ز و صاف کنید تا 
برآمدگي نداشته باشد )شکل 43�9(.

شكل43ـ9

2ـ5ـ9ـ كندن ُكم

ابتدا ی��ك قطعه چوب ب��ه ابع��اد 24×50×200  میلي متر، 
یك گونیا، یك مغار یا اس��کنه، یك خط کش تیره دار و یك 
چکش آماده کنید و س��پس مطابق مراحل زیر، نسبت به انجام 

ُکم کني اقدام کنید.

ال��ف( قطعه چوب موردنظر را به ص��ورت کاماًل گونیایی 
آماده و پرداخت نموده و یك رو و نر آنرا با عالمت مشخص 

کنید.

ب( از آنجایي که طول ُکم، برابر با عرض زبانه است، پس 
تقریباً در وسط قطعه چوب، به اندازه ی طول کم )50 میلي متر( 

دو خط عرض روي نر چوب جدا کنید )شکل 44�9(.

شكل44ـ9

جلوتر برده و به صورت مای��ل نگه دارید و ضربه اي با چکش 
به آن بزنید تا مقدار بیش��تري از چوب خارج شود. این کار را، 
همی��ن طور ادامه دهید و تا نصف عم��ق )حدود 25 میلي متر( 
پیش بروید، ولي هیچ گاه از س��ر چوب ضربه نزنید، زیرا وقتي 
ک��ه مي خواهید طرف دیگر فاق را خارج کنید، زیر آن خالي 

مي شود )شکل 41�9(.

شكل41ـ9

س( چوب را برگردان��ده و مجدداً به گیره ببندید. در این 
مرحله، زیر س��ري را فراموش نکنید )شکل 42�9(. طرف دوم 
را نیز مانند طرف اول با مغار و تا وس��ط فاق خارج کرده و در 
قس��مت آخر 2 میلي متري را که اول کار باقي گذاشته بودید، 

خارج کنید.

شكل42ـ9

ه�( قطعه چوب خط کش��یده ش��ده را به گی��ره ی میز کار 
ببندی��د و مغار تیز و س��الم  8 میلي متري را، که هم عرض ُکم 
اس��ت انتخاب کنید. مغار )اسکنه( را به طور کاماًل عمود بر نر 
چوب، ب��ه فاصله ی 2 میلي متري از لبه ی خط ُکم قرار دهید و 

با چکش به آن ضربه بزنید )شکل 47�9(.

شكل47ـ9

و( ب��راي درآودن ُک��م، مغ��ار را 3 تا 4 میلي مت��ر جلوتر 
گذاش��ته، به صورت مورب بگیرید و با چک��ش به آن ضربه 
بزنی��د. بدین ترتی��ب مقداري از چ��وب در مح��ل ُکم خالي 

مي شود )شکل 48�9(.

شكل48ـ9

ج( طول ُکم را به وس��یله ی خط کش تیره دار، به 3 قسمت 
مساوي تقس��یم کنید. براي این کار، ابتدا با خط کش تیره دار، 
فاصل��ه ی 8 میلي متر را جدا کنید و مطابق دس��تورالعمل گفته 
شده، روی عرض چوب، خطي به موازات طول چوب بکشید             

)شکل 45�9(.

شكل45ـ9

د( خط ک��ش تی��ره دار را به ان��دازه ی 16 میلي متر تنظیم و 
خط دیگري به موازات خط قبلي بکشید تا ضخامت چوب به 

3 قسمت مساوي تقسیم شود. 

 تذکر: به وسیله ی خط کش تیره دار دو تیره، مي توان نر چوب 
را در یك زمان به 3 قسمت مساوی تقسیم کرد )شکل 46�9(.

شكل46ـ9
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ع( در مرحل��ه ی آخر، کف فاق را تمی��ز و صاف کنید تا 
برآمدگي نداشته باشد )شکل 43�9(.

شكل43ـ9

2ـ5ـ9ـ كندن ُكم

ابتدا ی��ك قطعه چوب ب��ه ابع��اد 24×50×200  میلي متر، 
یك گونیا، یك مغار یا اس��کنه، یك خط کش تیره دار و یك 
چکش آماده کنید و س��پس مطابق مراحل زیر، نسبت به انجام 

ُکم کني اقدام کنید.

ال��ف( قطعه چوب موردنظر را به ص��ورت کاماًل گونیایی 
آماده و پرداخت نموده و یك رو و نر آنرا با عالمت مشخص 

کنید.

ب( از آنجایي که طول ُکم، برابر با عرض زبانه است، پس 
تقریباً در وسط قطعه چوب، به اندازه ی طول کم )50 میلي متر( 

دو خط عرض روي نر چوب جدا کنید )شکل 44�9(.

شكل44ـ9

جلوتر برده و به صورت مای��ل نگه دارید و ضربه اي با چکش 
به آن بزنید تا مقدار بیش��تري از چوب خارج شود. این کار را، 
همی��ن طور ادامه دهید و تا نصف عم��ق )حدود 25 میلي متر( 
پیش بروید، ولي هیچ گاه از س��ر چوب ضربه نزنید، زیرا وقتي 
ک��ه مي خواهید طرف دیگر فاق را خارج کنید، زیر آن خالي 

مي شود )شکل 41�9(.

شكل41ـ9

س( چوب را برگردان��ده و مجدداً به گیره ببندید. در این 
مرحله، زیر س��ري را فراموش نکنید )شکل 42�9(. طرف دوم 
را نیز مانند طرف اول با مغار و تا وس��ط فاق خارج کرده و در 
قس��مت آخر 2 میلي متري را که اول کار باقي گذاشته بودید، 

خارج کنید.

شكل42ـ9

ه�( قطعه چوب خط کش��یده ش��ده را به گی��ره ی میز کار 
ببندی��د و مغار تیز و س��الم  8 میلي متري را، که هم عرض ُکم 
اس��ت انتخاب کنید. مغار )اسکنه( را به طور کاماًل عمود بر نر 
چوب، ب��ه فاصله ی 2 میلي متري از لبه ی خط ُکم قرار دهید و 

با چکش به آن ضربه بزنید )شکل 47�9(.

شكل47ـ9

و( ب��راي درآودن ُک��م، مغ��ار را 3 تا 4 میلي مت��ر جلوتر 
گذاش��ته، به صورت مورب بگیرید و با چک��ش به آن ضربه 
بزنی��د. بدین ترتی��ب مقداري از چ��وب در مح��ل ُکم خالي 

مي شود )شکل 48�9(.

شكل48ـ9

ج( طول ُکم را به وس��یله ی خط کش تیره دار، به 3 قسمت 
مساوي تقس��یم کنید. براي این کار، ابتدا با خط کش تیره دار، 
فاصل��ه ی 8 میلي متر را جدا کنید و مطابق دس��تورالعمل گفته 
شده، روی عرض چوب، خطي به موازات طول چوب بکشید             

)شکل 45�9(.

شكل45ـ9

د( خط ک��ش تی��ره دار را به ان��دازه ی 16 میلي متر تنظیم و 
خط دیگري به موازات خط قبلي بکشید تا ضخامت چوب به 

3 قسمت مساوي تقسیم شود. 

 تذکر: به وسیله ی خط کش تیره دار دو تیره، مي توان نر چوب 
را در یك زمان به 3 قسمت مساوی تقسیم کرد )شکل 46�9(.

شكل46ـ9
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ع( در مرحل��ه ی آخر، کف فاق را تمی��ز و صاف کنید تا 
برآمدگي نداشته باشد )شکل 43�9(.

شكل43ـ9

2ـ5ـ9ـ كندن ُكم

ابتدا ی��ك قطعه چوب ب��ه ابع��اد 24×50×200  میلي متر، 
یك گونیا، یك مغار یا اس��کنه، یك خط کش تیره دار و یك 
چکش آماده کنید و س��پس مطابق مراحل زیر، نسبت به انجام 

ُکم کني اقدام کنید.

ال��ف( قطعه چوب موردنظر را به ص��ورت کاماًل گونیایی 
آماده و پرداخت نموده و یك رو و نر آنرا با عالمت مشخص 

کنید.

ب( از آنجایي که طول ُکم، برابر با عرض زبانه است، پس 
تقریباً در وسط قطعه چوب، به اندازه ی طول کم )50 میلي متر( 

دو خط عرض روي نر چوب جدا کنید )شکل 44�9(.

شكل44ـ9

جلوتر برده و به صورت مای��ل نگه دارید و ضربه اي با چکش 
به آن بزنید تا مقدار بیش��تري از چوب خارج شود. این کار را، 
همی��ن طور ادامه دهید و تا نصف عم��ق )حدود 25 میلي متر( 
پیش بروید، ولي هیچ گاه از س��ر چوب ضربه نزنید، زیرا وقتي 
ک��ه مي خواهید طرف دیگر فاق را خارج کنید، زیر آن خالي 

مي شود )شکل 41�9(.

شكل41ـ9

س( چوب را برگردان��ده و مجدداً به گیره ببندید. در این 
مرحله، زیر س��ري را فراموش نکنید )شکل 42�9(. طرف دوم 
را نیز مانند طرف اول با مغار و تا وس��ط فاق خارج کرده و در 
قس��مت آخر 2 میلي متري را که اول کار باقي گذاشته بودید، 

خارج کنید.

شكل42ـ9

ه�( قطعه چوب خط کش��یده ش��ده را به گی��ره ی میز کار 
ببندی��د و مغار تیز و س��الم  8 میلي متري را، که هم عرض ُکم 
اس��ت انتخاب کنید. مغار )اسکنه( را به طور کاماًل عمود بر نر 
چوب، ب��ه فاصله ی 2 میلي متري از لبه ی خط ُکم قرار دهید و 

با چکش به آن ضربه بزنید )شکل 47�9(.

شكل47ـ9

و( ب��راي درآودن ُک��م، مغ��ار را 3 تا 4 میلي مت��ر جلوتر 
گذاش��ته، به صورت مورب بگیرید و با چک��ش به آن ضربه 
بزنی��د. بدین ترتی��ب مقداري از چ��وب در مح��ل ُکم خالي 

مي شود )شکل 48�9(.

شكل48ـ9

ج( طول ُکم را به وس��یله ی خط کش تیره دار، به 3 قسمت 
مساوي تقس��یم کنید. براي این کار، ابتدا با خط کش تیره دار، 
فاصل��ه ی 8 میلي متر را جدا کنید و مطابق دس��تورالعمل گفته 
شده، روی عرض چوب، خطي به موازات طول چوب بکشید             

)شکل 45�9(.

شكل45ـ9

د( خط ک��ش تی��ره دار را به ان��دازه ی 16 میلي متر تنظیم و 
خط دیگري به موازات خط قبلي بکشید تا ضخامت چوب به 

3 قسمت مساوي تقسیم شود. 

 تذکر: به وسیله ی خط کش تیره دار دو تیره، مي توان نر چوب 
را در یك زمان به 3 قسمت مساوی تقسیم کرد )شکل 46�9(.

شكل46ـ9
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ع( در مرحل��ه ی آخر، کف فاق را تمی��ز و صاف کنید تا 
برآمدگي نداشته باشد )شکل 43�9(.

شكل43ـ9

2ـ5ـ9ـ كندن ُكم

ابتدا ی��ك قطعه چوب ب��ه ابع��اد 24×50×200  میلي متر، 
یك گونیا، یك مغار یا اس��کنه، یك خط کش تیره دار و یك 
چکش آماده کنید و س��پس مطابق مراحل زیر، نسبت به انجام 

ُکم کني اقدام کنید.

ال��ف( قطعه چوب موردنظر را به ص��ورت کاماًل گونیایی 
آماده و پرداخت نموده و یك رو و نر آنرا با عالمت مشخص 

کنید.

ب( از آنجایي که طول ُکم، برابر با عرض زبانه است، پس 
تقریباً در وسط قطعه چوب، به اندازه ی طول کم )50 میلي متر( 

دو خط عرض روي نر چوب جدا کنید )شکل 44�9(.

شكل44ـ9

جلوتر برده و به صورت مای��ل نگه دارید و ضربه اي با چکش 
به آن بزنید تا مقدار بیش��تري از چوب خارج شود. این کار را، 
همی��ن طور ادامه دهید و تا نصف عم��ق )حدود 25 میلي متر( 
پیش بروید، ولي هیچ گاه از س��ر چوب ضربه نزنید، زیرا وقتي 
ک��ه مي خواهید طرف دیگر فاق را خارج کنید، زیر آن خالي 

مي شود )شکل 41�9(.

شكل41ـ9

س( چوب را برگردان��ده و مجدداً به گیره ببندید. در این 
مرحله، زیر س��ري را فراموش نکنید )شکل 42�9(. طرف دوم 
را نیز مانند طرف اول با مغار و تا وس��ط فاق خارج کرده و در 
قس��مت آخر 2 میلي متري را که اول کار باقي گذاشته بودید، 

خارج کنید.

شكل42ـ9

فناوری فرآورده های چوبی تكنولوژی فرآورده های چوبی18

ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:
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ه�( قطعه چوب خط کش��یده ش��ده را به گی��ره ی میز کار 
ببندی��د و مغار تیز و س��الم  8 میلي متري را، که هم عرض ُکم 
اس��ت انتخاب کنید. مغار )اسکنه( را به طور کاماًل عمود بر نر 
چوب، ب��ه فاصله ی 2 میلي متري از لبه ی خط ُکم قرار دهید و 

با چکش به آن ضربه بزنید )شکل 47�9(.

شكل47ـ9

و( ب��راي درآودن ُک��م، مغ��ار را 3 تا 4 میلي مت��ر جلوتر 
گذاش��ته، به صورت مورب بگیرید و با چک��ش به آن ضربه 
بزنی��د. بدین ترتی��ب مقداري از چ��وب در مح��ل ُکم خالي 

مي شود )شکل 48�9(.

شكل48ـ9

ج( طول ُکم را به وس��یله ی خط کش تیره دار، به 3 قسمت 
مساوي تقس��یم کنید. براي این کار، ابتدا با خط کش تیره دار، 
فاصل��ه ی 8 میلي متر را جدا کنید و مطابق دس��تورالعمل گفته 
شده، روی عرض چوب، خطي به موازات طول چوب بکشید             

)شکل 45�9(.

شكل45ـ9

د( خط ک��ش تی��ره دار را به ان��دازه ی 16 میلي متر تنظیم و 
خط دیگري به موازات خط قبلي بکشید تا ضخامت چوب به 

3 قسمت مساوي تقسیم شود. 

 تذکر: به وسیله ی خط کش تیره دار دو تیره، مي توان نر چوب 
را در یك زمان به 3 قسمت مساوی تقسیم کرد )شکل 46�9(.

شكل46ـ9
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ع( در مرحل��ه ی آخر، کف فاق را تمی��ز و صاف کنید تا 
برآمدگي نداشته باشد )شکل 43�9(.

شكل43ـ9

2ـ5ـ9ـ كندن ُكم

ابتدا ی��ك قطعه چوب ب��ه ابع��اد 24×50×200  میلي متر، 
یك گونیا، یك مغار یا اس��کنه، یك خط کش تیره دار و یك 
چکش آماده کنید و س��پس مطابق مراحل زیر، نسبت به انجام 

ُکم کني اقدام کنید.

ال��ف( قطعه چوب موردنظر را به ص��ورت کاماًل گونیایی 
آماده و پرداخت نموده و یك رو و نر آنرا با عالمت مشخص 

کنید.

ب( از آنجایي که طول ُکم، برابر با عرض زبانه است، پس 
تقریباً در وسط قطعه چوب، به اندازه ی طول کم )50 میلي متر( 

دو خط عرض روي نر چوب جدا کنید )شکل 44�9(.

شكل44ـ9

جلوتر برده و به صورت مای��ل نگه دارید و ضربه اي با چکش 
به آن بزنید تا مقدار بیش��تري از چوب خارج شود. این کار را، 
همی��ن طور ادامه دهید و تا نصف عم��ق )حدود 25 میلي متر( 
پیش بروید، ولي هیچ گاه از س��ر چوب ضربه نزنید، زیرا وقتي 
ک��ه مي خواهید طرف دیگر فاق را خارج کنید، زیر آن خالي 

مي شود )شکل 41�9(.

شكل41ـ9

س( چوب را برگردان��ده و مجدداً به گیره ببندید. در این 
مرحله، زیر س��ري را فراموش نکنید )شکل 42�9(. طرف دوم 
را نیز مانند طرف اول با مغار و تا وس��ط فاق خارج کرده و در 
قس��مت آخر 2 میلي متري را که اول کار باقي گذاشته بودید، 

خارج کنید.

شكل42ـ9

ه�( قطعه چوب خط کش��یده ش��ده را به گی��ره ی میز کار 
ببندی��د و مغار تیز و س��الم  8 میلي متري را، که هم عرض ُکم 
اس��ت انتخاب کنید. مغار )اسکنه( را به طور کاماًل عمود بر نر 
چوب، ب��ه فاصله ی 2 میلي متري از لبه ی خط ُکم قرار دهید و 

با چکش به آن ضربه بزنید )شکل 47�9(.

شكل47ـ9

و( ب��راي درآودن ُک��م، مغ��ار را 3 تا 4 میلي مت��ر جلوتر 
گذاش��ته، به صورت مورب بگیرید و با چک��ش به آن ضربه 
بزنی��د. بدین ترتی��ب مقداري از چ��وب در مح��ل ُکم خالي 

مي شود )شکل 48�9(.

شكل48ـ9

ج( طول ُکم را به وس��یله ی خط کش تیره دار، به 3 قسمت 
مساوي تقس��یم کنید. براي این کار، ابتدا با خط کش تیره دار، 
فاصل��ه ی 8 میلي متر را جدا کنید و مطابق دس��تورالعمل گفته 
شده، روی عرض چوب، خطي به موازات طول چوب بکشید             

)شکل 45�9(.

شكل45ـ9

د( خط ک��ش تی��ره دار را به ان��دازه ی 16 میلي متر تنظیم و 
خط دیگري به موازات خط قبلي بکشید تا ضخامت چوب به 

3 قسمت مساوي تقسیم شود. 

 تذکر: به وسیله ی خط کش تیره دار دو تیره، مي توان نر چوب 
را در یك زمان به 3 قسمت مساوی تقسیم کرد )شکل 46�9(.

شكل46ـ9
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ع( در مرحل��ه ی آخر، کف فاق را تمی��ز و صاف کنید تا 
برآمدگي نداشته باشد )شکل 43�9(.

شكل43ـ9

2ـ5ـ9ـ كندن ُكم

ابتدا ی��ك قطعه چوب ب��ه ابع��اد 24×50×200  میلي متر، 
یك گونیا، یك مغار یا اس��کنه، یك خط کش تیره دار و یك 
چکش آماده کنید و س��پس مطابق مراحل زیر، نسبت به انجام 

ُکم کني اقدام کنید.

ال��ف( قطعه چوب موردنظر را به ص��ورت کاماًل گونیایی 
آماده و پرداخت نموده و یك رو و نر آنرا با عالمت مشخص 

کنید.

ب( از آنجایي که طول ُکم، برابر با عرض زبانه است، پس 
تقریباً در وسط قطعه چوب، به اندازه ی طول کم )50 میلي متر( 

دو خط عرض روي نر چوب جدا کنید )شکل 44�9(.

شكل44ـ9

جلوتر برده و به صورت مای��ل نگه دارید و ضربه اي با چکش 
به آن بزنید تا مقدار بیش��تري از چوب خارج شود. این کار را، 
همی��ن طور ادامه دهید و تا نصف عم��ق )حدود 25 میلي متر( 
پیش بروید، ولي هیچ گاه از س��ر چوب ضربه نزنید، زیرا وقتي 
ک��ه مي خواهید طرف دیگر فاق را خارج کنید، زیر آن خالي 

مي شود )شکل 41�9(.

شكل41ـ9

س( چوب را برگردان��ده و مجدداً به گیره ببندید. در این 
مرحله، زیر س��ري را فراموش نکنید )شکل 42�9(. طرف دوم 
را نیز مانند طرف اول با مغار و تا وس��ط فاق خارج کرده و در 
قس��مت آخر 2 میلي متري را که اول کار باقي گذاشته بودید، 

خارج کنید.

شكل42ـ9

ه�( قطعه چوب خط کش��یده ش��ده را به گی��ره ی میز کار 
ببندی��د و مغار تیز و س��الم  8 میلي متري را، که هم عرض ُکم 
اس��ت انتخاب کنید. مغار )اسکنه( را به طور کاماًل عمود بر نر 
چوب، ب��ه فاصله ی 2 میلي متري از لبه ی خط ُکم قرار دهید و 

با چکش به آن ضربه بزنید )شکل 47�9(.

شكل47ـ9

و( ب��راي درآودن ُک��م، مغ��ار را 3 تا 4 میلي مت��ر جلوتر 
گذاش��ته، به صورت مورب بگیرید و با چک��ش به آن ضربه 
بزنی��د. بدین ترتی��ب مقداري از چ��وب در مح��ل ُکم خالي 

مي شود )شکل 48�9(.

شكل48ـ9

ج( طول ُکم را به وس��یله ی خط کش تیره دار، به 3 قسمت 
مساوي تقس��یم کنید. براي این کار، ابتدا با خط کش تیره دار، 
فاصل��ه ی 8 میلي متر را جدا کنید و مطابق دس��تورالعمل گفته 
شده، روی عرض چوب، خطي به موازات طول چوب بکشید             

)شکل 45�9(.

شكل45ـ9

د( خط ک��ش تی��ره دار را به ان��دازه ی 16 میلي متر تنظیم و 
خط دیگري به موازات خط قبلي بکشید تا ضخامت چوب به 

3 قسمت مساوي تقسیم شود. 

 تذکر: به وسیله ی خط کش تیره دار دو تیره، مي توان نر چوب 
را در یك زمان به 3 قسمت مساوی تقسیم کرد )شکل 46�9(.

شكل46ـ9
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آزمون پاياني 9

1� مغار و انواع آنرا توضیح دهید.

2� فرق مغار و اسکنه را بنویسید.

3� قسمت هاي مختلف مغار را نام ببرید.

4� سه مورد از نکات ایمني ضمن ُکم کندن و فاق درآوردن را توضیح دهید.

5� روش خط کشی فاق را توضیح دهید.

6� برای خط کشی ُکم، از چه وسایلی باید استفاده کرد؟

7� فاق را، با چه وسایلی می توان درآورد؟

8� روش دسته کردن مغار را شرح دهید.

9� کدام مغار براي اتصال دم چلچله مناسب است؟

د( مغار باریك ج( مغار پهن  ب( مغار ساده  الف( مغار پخ دار 

10� باتوجه به عکس زیر، چه خطري فرد را تهدید مي کند؟

11� مغارهای معیوب، چه مغارهایی هستند؟

تكنولوژی فرآورده های چوبی184

دقیقاً برابر 50 میلي متر، کنده شود )شکل 51�9(.

شكل51ـ9

ی( ب��راي ُکم کني دو طرفه، باید نیمي از عملیات ُکم کني 
مطابق مراحل باال از یك طرف و نیمي دیگر را از طرف دیگر 
انجام دهی��د؛ زیرا اگر عملیات ُکم کني از یك طرف صورت 
پذی��رد، احتمال کندگ��ي لبه هاي ُکم از ط��رف دیگر وجود 

خواهد داشت. 

 یـادآوری: اس��تفاده از زیرس��ري براي کن��دن ُکم هاي 
دوطرفه ضرورت دارد؛ زیرا با این کار، از برخورد لبه ی اسکنه 

)مغار( به میز کار جلوگیري می شود )شکل 52�9(.

شكل52ـ9

ز( دو مرحله ی قبل را، طوري تکرار نمایید که در مرحله ی 
دوم 10 تا 12 میلي متر جلوتر بیایید و به طور مورب نس��بت به 
کندن ُکم اقدام کنید )ش��کل 49�9(. ب��ه همین ترتیب کار را 
ادام��ه دهید تا عمق 40 میلي متري ُکم کنده ش��ود؛ یعني عمق 
ُکم 40 میلي متر بوده که 10 میلي متر، از طرف دیگر باقي مي م

اند                             )ُکم یك طرفه(.

شكل49ـ9

ح( ب��راي کنترل دقیق عمق ُکم، از کولیس اس��تفاده کنید 
)شکل 50�9(.

شكل50ـ9

ط( در انته��اي عملیات ُکم کن��ی، 2 میلي متري را که در 
مرحله ی اول از طول ُکم جلوت��ر آمده بودید، به کمك مغار 
)اس��کنه( و به حالت کاماًل عمودي خارج نمایید تا طول ُکم، 

باقی  ديگر  طرف  از  میلی متر،  که10  بوده  میلی متر   40 ُکم 
می ماند )ُکم يک طرفه(.

فناوری فرآورده های چوبی تكنولوژی فرآورده های چوبی18

ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:

184
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توانايي ساخت انواع اتصاالت

واحد كار دهم

فراگیر پس از آموزش این واحد کار، قادر خواهد بود:

 انواع اتصال نیم نیم را توضیح دهد.

 تفاوت مراحل ساخت انواع اتصال نیم نیم را بیان کند.

 انواع اتصال نیم نیم را طبق اصول بسازد.

 انواع اتصال فاق و زبانه )ساده، یك طرف فارسي و دو طرف فارسي( را توضیح دهد.

 تفاوت انواع اتصال فاق و زبانه را در محل کاربرد تشریح کند.

 انواع اتصال فاق و زبانه را بسازد.

 انواع اتصال ُکم و زبانه )ساده، کوله دار و دو زبانه( را شرح دهد.

 تفاوت انواع اتصال ُکم و زبانه و کاربرد آنها را شرح دهد.

 انواع اتصال ُکم و زبانه را بسازد.

 انواع اتصال قلیف را شرح داده و تفاوت آنها را توضیح دهد.

 انواع اتصال قلیف را ساخته و به کار ببرد.

 انواع اتصال دوبل )عرضي، طولي و گوشه اي( را بسازد.

 کاربرد اتصاالت انگشتي و دم چلچله را توضیح دهد.

 انواع اتصاالت انگشتي و دم چلچله را ساخته و در محل به کار ببرد.

ساعت آموزش
جمععملینظری
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ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
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در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
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در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.
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براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
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ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:
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توانايي ساخت انواع اتصاالت

واحد كار دهم

فراگیر پس از آموزش این واحد کار، قادر خواهد بود:

 انواع اتصال نیم نیم را توضیح دهد.

 تفاوت مراحل ساخت انواع اتصال نیم نیم را بیان کند.

 انواع اتصال نیم نیم را طبق اصول بسازد.

 انواع اتصال فاق و زبانه )ساده، یك طرف فارسي و دو طرف فارسي( را توضیح دهد.

 تفاوت انواع اتصال فاق و زبانه را در محل کاربرد تشریح کند.

 انواع اتصال فاق و زبانه را بسازد.

 انواع اتصال ُکم و زبانه )ساده، کوله دار و دو زبانه( را شرح دهد.

 تفاوت انواع اتصال ُکم و زبانه و کاربرد آنها را شرح دهد.

 انواع اتصال ُکم و زبانه را بسازد.

 انواع اتصال قلیف را شرح داده و تفاوت آنها را توضیح دهد.

 انواع اتصال قلیف را ساخته و به کار ببرد.

 انواع اتصال دوبل )عرضي، طولي و گوشه اي( را بسازد.

 کاربرد اتصاالت انگشتي و دم چلچله را توضیح دهد.

 انواع اتصاالت انگشتي و دم چلچله را ساخته و در محل به کار ببرد.

ساعت آموزش
جمععملینظری
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پيش آزمون 10

1� در شکل زیر، چه چیزي مي بینید؟

2� بهترین روش براي اضافه شدن طول یا عرض چوب کدام است؟

الف( دو چوب را اتصال مي دهند.                              ب( آنها را با میخ به هم مي چسبانند.

ج( آنها را به هم پیچ مي کنند.                                    د( از اتصال طولی یا عرضی استفاده می کنند.

3� براي ساختن یك چهارچوب، چه باید کرد؟

4� براي ساختن فاق، از چه ابزارهایي استفاده مي شود؟

5� محکم ترین اتصال گوشه ی جعبه چه نام دارد؟

6� متداول ترین اتصال چوبي که امروزه به کار مي رود، چه نام دارد؟

فناوری فرآورده های چوبی تكنولوژی فرآورده های چوبی18

ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:
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پيش آزمون 10

1� در شکل زیر، چه چیزي مي بینید؟

2� بهترین روش براي اضافه شدن طول یا عرض چوب کدام است؟

الف( دو چوب را اتصال مي دهند.                              ب( آنها را با میخ به هم مي چسبانند.

ج( آنها را به هم پیچ مي کنند.                                    د( از اتصال طولی یا عرضی استفاده می کنند.

3� براي ساختن یك چهارچوب، چه باید کرد؟

4� براي ساختن فاق، از چه ابزارهایي استفاده مي شود؟

5� محکم ترین اتصال گوشه ی جعبه چه نام دارد؟

6� متداول ترین اتصال چوبي که امروزه به کار مي رود، چه نام دارد؟
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شكل 7ـ10

ح( قطع��ه چ��وب را به ص��ورت افقي به گی��ره ببندید )به 
طوري که قس��متي که باید خالي شود باال قرار گیرد( و برشي 
عرضي از روي خط عرضي انجام دهید. بهتر است اره را کمي 
مای��ل )حدود 5 درج��ه( بگیرید تا برش کمي زاویه دار باش��د 

)شکل 8�10(.

شكل 8ـ10

ط( عملی��ات گفته ش��ده را، عین��اً روي قطعه چوب دیگر 
انجام دهید. بهتر اس��ت برای جلوگیري از اشتباه، قسمت هایي 

را که باید خالي شود، با هاشور مشخص کنید.

ی( دو قس��مت برش خورده را روي هم قرار دهید )شکل 
9�10( و همرو ب��ودن آنها را کنترل نمایید؛ و در صورت نیاز، 
براي صاف کردن دو سطح نیم نیم شده از چوبسا استفاده کنید.

ك( درز بین دو قطعه ی همرو ش��ده است را کنترل کرده 
و در صورت لزوم، برای رس��یدن به زاوی��ه 90 درجه، آنها را 

اره کشي نمایید.

شكل 9ـ10

ج( از س��ر دو قطع��ه چوب، به اندازه ی ع��رض آنها پایین 
آمده و به وس��یله ی گونیاي 90 درجه خطی بکشید و سپس آن 

خط را دور کنید )شکل 5�10(.

شكل 5ـ10

د( خط کش تی��ره دار را به اندازه ی نصف ضخامت چوب 
تنظیم کنید و از لبه ی خط عرضي که روي ضخامت )نر چوب( 
کشید ه اید، شروع به خط کشي نمایید. این خط را، روي کله ی 

چوب و به طرف دیگر آن ادامه دهید)شکل 10-6(.

شكل 6ـ10

ه�( عملیات خط کشي فوق را عیناً روي قطعه چوب دیگر 
انجام دهید )شکل 6�10(.

و(  قطع��ه چوب را به گیره ببندید و از روي خط کش��یده 
ش��ده ی روي کل��ه چوب، به کم��ك اره ظریف بُر ش��روع به 

بریدن کنید. 

 یادآوری:  خوراك اره باید در قس��متی باشد که بریده و 
دورریز می شود.

ز( ب��رش را ت��ا پاي خط عرضي ک��ه روي ضخامت چوب 
مشخص شده است ادامه دهید )شکل 7�10(.
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ج( اتصـال بعـالوه )صلیبـي(: اتصال نیم نی��م صلیبي، در 
محل تقاطع دو قطعه چوب که در انواع پنجره هاي چوبي دیده 
مي شود به کار مي رود؛ به طوري که در قسمت وسط دو قطعه 
چ��وب، به اندازه ی نصف ضخامت آنها خالي ش��ده و پس از 
قرار گرفتن داخل همدیگر، اتصالی همرو و ش��بیه + به وجود 

مي آورند   )شکل 3�10(.

شكل 3ـ10

نیم  نیم  اتصاالت  انواع  ساخت  اصول  2ـ10ـ 
گوشه، تي شکل و صلیبي و کاربرد آنها

این گ��روه از اتصاالت را، بنا به نیاز و طبق دس��تورالعمل 
زیر می سازند:

1ـ2ـ10ـ دستورالعمل ساخت اتصال نيم نيم گوشه اي

ابتدا باید گونیا، متر، خط کش تیره دار، اره ظریف بُر، و دو 
قطعه چوب را اماده کرده و سپس مراحل زیر را انجام داد:

الف( لباس کار مناسب بپوشید.

و  ضخام��ت  داراي  ک��ه  را  چوب��ی  قطع��ه  دو  ب( 
میلی مت��ر(   200×50×20( هس��تند  مس��اوي  کام��اًل  ع��رض 
م��داد  ب��ا  را  آنه��ا  ن��ر  ی��ك  و  رو  ی��ك  کنی��د،  آم��اده 
 عالم��ت بزنی��د و س��ر دو قطع��ه را کام��اًل گونیای��ي نمایید

 )شکل 4�10(.

شكل 4ـ10

1ـ10ـ آشنایي با اتصاالت و انواع آن

مهم ترین عامل در اس��تحکام و پایداري انواع س��ازه هاي 
چوبي، اتصاالت آنها مي باش��د؛ که اگر اتصال مناسب و طبق 
اصول فني س��اخته ش��ود، طول عم��ر محصول نی��ز به مراتب 
افزای��ش مي یابد. متداول ترین اتصاالت��ي که در صنایع چوب 

کاربرد دارند، به شرح زیر مي باشد:
1ـ1ـ10ـ انواع اتصاالت نيم نيم و كاربرد آنها

اتص��ال نیم نیم که از س��اده ترین اتص��االت صنایع چوب 
اس��ت، داراي انواعي ش��امل گوش��ه اي )L(، تي شکل (T) و 

بعالوه )+( یا صلیبي مي باشد.

الـف( اتصال گوشـه اي: از این اتصال، برای گوش��ه  هاي 
قاب ه��ا یا کالف ها اس��تفاده می کنند. در این اتصال، دو س��ر 
قطعه چوب به اندازه ی نصف ضخامت بریده ش��ده و دو قطعه 
چوب، تحت زاویه ی 90 درجه )از دو س��ر( به یکدیگر متصل 

مي شوند      )شکل 1�10(.

شكل 1 ـ 10

ب( اتصال تي شکل: این نوع اتصال، برای اتصال قیدهاي 
افقي یا عمودي با وسط قید دیگري که در در و پنجره و یا در 
کالف ها وجود دارد، مورد اس��تفاده قرار مي گیرند؛ به طوري 
که پس از ساخته شدن، شبیه حرف انگلیسي T مي باشد )شکل 

.)10�2

شكل 2ـ10

شكل 7ـ10

ح( قطع��ه چ��وب را به ص��ورت افقي به گی��ره ببندید )به 
طوري که قس��متي که باید خالي شود باال قرار گیرد( و برشي 
عرضي از روي خط عرضي انجام دهید. بهتر است اره را کمي 
مای��ل )حدود 5 درج��ه( بگیرید تا برش کمي زاویه دار باش��د 

)شکل 8�10(.

شكل 8ـ10

ط( عملی��ات گفته ش��ده را، عین��اً روي قطعه چوب دیگر 
انجام دهید. بهتر اس��ت برای جلوگیري از اشتباه، قسمت هایي 

را که باید خالي شود، با هاشور مشخص کنید.

ی( دو قس��مت برش خورده را روي هم قرار دهید )شکل 
9�10( و همرو ب��ودن آنها را کنترل نمایید؛ و در صورت نیاز، 
براي صاف کردن دو سطح نیم نیم شده از چوبسا استفاده کنید.

ك( درز بین دو قطعه ی همرو ش��ده است را کنترل کرده 
و در صورت لزوم، برای رس��یدن به زاوی��ه 90 درجه، آنها را 

اره کشي نمایید.

شكل 9ـ10

ج( از س��ر دو قطع��ه چوب، به اندازه ی ع��رض آنها پایین 
آمده و به وس��یله ی گونیاي 90 درجه خطی بکشید و سپس آن 

خط را دور کنید )شکل 5�10(.

شكل 5ـ10

د( خط کش تی��ره دار را به اندازه ی نصف ضخامت چوب 
تنظیم کنید و از لبه ی خط عرضي که روي ضخامت )نر چوب( 
کشید ه اید، شروع به خط کشي نمایید. این خط را، روي کله ی 

چوب و به طرف دیگر آن ادامه دهید)شکل 10-6(.

شكل 6ـ10

ه�( عملیات خط کشي فوق را عیناً روي قطعه چوب دیگر 
انجام دهید )شکل 6�10(.

و(  قطع��ه چوب را به گیره ببندید و از روي خط کش��یده 
ش��ده ی روي کل��ه چوب، به کم��ك اره ظریف بُر ش��روع به 

بریدن کنید. 

 یادآوری:  خوراك اره باید در قس��متی باشد که بریده و 
دورریز می شود.

ز( ب��رش را ت��ا پاي خط عرضي ک��ه روي ضخامت چوب 
مشخص شده است ادامه دهید )شکل 7�10(.
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ج( اتصـال بعـالوه )صلیبـي(: اتصال نیم نی��م صلیبي، در 
محل تقاطع دو قطعه چوب که در انواع پنجره هاي چوبي دیده 
مي شود به کار مي رود؛ به طوري که در قسمت وسط دو قطعه 
چ��وب، به اندازه ی نصف ضخامت آنها خالي ش��ده و پس از 
قرار گرفتن داخل همدیگر، اتصالی همرو و ش��بیه + به وجود 

مي آورند   )شکل 3�10(.

شكل 3ـ10

نیم  نیم  اتصاالت  انواع  ساخت  اصول  2ـ10ـ 
گوشه، تي شکل و صلیبي و کاربرد آنها

این گ��روه از اتصاالت را، بنا به نیاز و طبق دس��تورالعمل 
زیر می سازند:

1ـ2ـ10ـ دستورالعمل ساخت اتصال نيم نيم گوشه اي

ابتدا باید گونیا، متر، خط کش تیره دار، اره ظریف بُر، و دو 
قطعه چوب را اماده کرده و سپس مراحل زیر را انجام داد:

الف( لباس کار مناسب بپوشید.

و  ضخام��ت  داراي  ک��ه  را  چوب��ی  قطع��ه  دو  ب( 
میلی مت��ر(   200×50×20( هس��تند  مس��اوي  کام��اًل  ع��رض 
م��داد  ب��ا  را  آنه��ا  ن��ر  ی��ك  و  رو  ی��ك  کنی��د،  آم��اده 
 عالم��ت بزنی��د و س��ر دو قطع��ه را کام��اًل گونیای��ي نمایید

 )شکل 4�10(.

شكل 4ـ10

1ـ10ـ آشنایي با اتصاالت و انواع آن

مهم ترین عامل در اس��تحکام و پایداري انواع س��ازه هاي 
چوبي، اتصاالت آنها مي باش��د؛ که اگر اتصال مناسب و طبق 
اصول فني س��اخته ش��ود، طول عم��ر محصول نی��ز به مراتب 
افزای��ش مي یابد. متداول ترین اتصاالت��ي که در صنایع چوب 

کاربرد دارند، به شرح زیر مي باشد:
1ـ1ـ10ـ انواع اتصاالت نيم نيم و كاربرد آنها

اتص��ال نیم نیم که از س��اده ترین اتص��االت صنایع چوب 
اس��ت، داراي انواعي ش��امل گوش��ه اي )L(، تي شکل (T) و 

بعالوه )+( یا صلیبي مي باشد.

الـف( اتصال گوشـه اي: از این اتصال، برای گوش��ه  هاي 
قاب ه��ا یا کالف ها اس��تفاده می کنند. در این اتصال، دو س��ر 
قطعه چوب به اندازه ی نصف ضخامت بریده ش��ده و دو قطعه 
چوب، تحت زاویه ی 90 درجه )از دو س��ر( به یکدیگر متصل 

مي شوند      )شکل 1�10(.

شكل 1 ـ 10

ب( اتصال تي شکل: این نوع اتصال، برای اتصال قیدهاي 
افقي یا عمودي با وسط قید دیگري که در در و پنجره و یا در 
کالف ها وجود دارد، مورد اس��تفاده قرار مي گیرند؛ به طوري 
که پس از ساخته شدن، شبیه حرف انگلیسي T مي باشد )شکل 

.)10�2

شكل 2ـ10

شكل 7ـ10

ح( قطع��ه چ��وب را به ص��ورت افقي به گی��ره ببندید )به 
طوري که قس��متي که باید خالي شود باال قرار گیرد( و برشي 
عرضي از روي خط عرضي انجام دهید. بهتر است اره را کمي 
مای��ل )حدود 5 درج��ه( بگیرید تا برش کمي زاویه دار باش��د 

)شکل 8�10(.

شكل 8ـ10

ط( عملی��ات گفته ش��ده را، عین��اً روي قطعه چوب دیگر 
انجام دهید. بهتر اس��ت برای جلوگیري از اشتباه، قسمت هایي 

را که باید خالي شود، با هاشور مشخص کنید.

ی( دو قس��مت برش خورده را روي هم قرار دهید )شکل 
9�10( و همرو ب��ودن آنها را کنترل نمایید؛ و در صورت نیاز، 
براي صاف کردن دو سطح نیم نیم شده از چوبسا استفاده کنید.

ك( درز بین دو قطعه ی همرو ش��ده است را کنترل کرده 
و در صورت لزوم، برای رس��یدن به زاوی��ه 90 درجه، آنها را 

اره کشي نمایید.

شكل 9ـ10

ج( از س��ر دو قطع��ه چوب، به اندازه ی ع��رض آنها پایین 
آمده و به وس��یله ی گونیاي 90 درجه خطی بکشید و سپس آن 

خط را دور کنید )شکل 5�10(.

شكل 5ـ10

د( خط کش تی��ره دار را به اندازه ی نصف ضخامت چوب 
تنظیم کنید و از لبه ی خط عرضي که روي ضخامت )نر چوب( 
کشید ه اید، شروع به خط کشي نمایید. این خط را، روي کله ی 

چوب و به طرف دیگر آن ادامه دهید)شکل 10-6(.

شكل 6ـ10

ه�( عملیات خط کشي فوق را عیناً روي قطعه چوب دیگر 
انجام دهید )شکل 6�10(.

و(  قطع��ه چوب را به گیره ببندید و از روي خط کش��یده 
ش��ده ی روي کل��ه چوب، به کم��ك اره ظریف بُر ش��روع به 

بریدن کنید. 

 یادآوری:  خوراك اره باید در قس��متی باشد که بریده و 
دورریز می شود.

ز( ب��رش را ت��ا پاي خط عرضي ک��ه روي ضخامت چوب 
مشخص شده است ادامه دهید )شکل 7�10(.
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ج( اتصـال بعـالوه )صلیبـي(: اتصال نیم نی��م صلیبي، در 
محل تقاطع دو قطعه چوب که در انواع پنجره هاي چوبي دیده 
مي شود به کار مي رود؛ به طوري که در قسمت وسط دو قطعه 
چ��وب، به اندازه ی نصف ضخامت آنها خالي ش��ده و پس از 
قرار گرفتن داخل همدیگر، اتصالی همرو و ش��بیه + به وجود 

مي آورند   )شکل 3�10(.

شكل 3ـ10

نیم  نیم  اتصاالت  انواع  ساخت  اصول  2ـ10ـ 
گوشه، تي شکل و صلیبي و کاربرد آنها

این گ��روه از اتصاالت را، بنا به نیاز و طبق دس��تورالعمل 
زیر می سازند:

1ـ2ـ10ـ دستورالعمل ساخت اتصال نيم نيم گوشه اي

ابتدا باید گونیا، متر، خط کش تیره دار، اره ظریف بُر، و دو 
قطعه چوب را اماده کرده و سپس مراحل زیر را انجام داد:

الف( لباس کار مناسب بپوشید.

و  ضخام��ت  داراي  ک��ه  را  چوب��ی  قطع��ه  دو  ب( 
میلی مت��ر(   200×50×20( هس��تند  مس��اوي  کام��اًل  ع��رض 
م��داد  ب��ا  را  آنه��ا  ن��ر  ی��ك  و  رو  ی��ك  کنی��د،  آم��اده 
 عالم��ت بزنی��د و س��ر دو قطع��ه را کام��اًل گونیای��ي نمایید

 )شکل 4�10(.

شكل 4ـ10

1ـ10ـ آشنایي با اتصاالت و انواع آن

مهم ترین عامل در اس��تحکام و پایداري انواع س��ازه هاي 
چوبي، اتصاالت آنها مي باش��د؛ که اگر اتصال مناسب و طبق 
اصول فني س��اخته ش��ود، طول عم��ر محصول نی��ز به مراتب 
افزای��ش مي یابد. متداول ترین اتصاالت��ي که در صنایع چوب 

کاربرد دارند، به شرح زیر مي باشد:
1ـ1ـ10ـ انواع اتصاالت نيم نيم و كاربرد آنها

اتص��ال نیم نیم که از س��اده ترین اتص��االت صنایع چوب 
اس��ت، داراي انواعي ش��امل گوش��ه اي )L(، تي شکل (T) و 

بعالوه )+( یا صلیبي مي باشد.

الـف( اتصال گوشـه اي: از این اتصال، برای گوش��ه  هاي 
قاب ه��ا یا کالف ها اس��تفاده می کنند. در این اتصال، دو س��ر 
قطعه چوب به اندازه ی نصف ضخامت بریده ش��ده و دو قطعه 
چوب، تحت زاویه ی 90 درجه )از دو س��ر( به یکدیگر متصل 

مي شوند      )شکل 1�10(.

شكل 1 ـ 10

ب( اتصال تي شکل: این نوع اتصال، برای اتصال قیدهاي 
افقي یا عمودي با وسط قید دیگري که در در و پنجره و یا در 
کالف ها وجود دارد، مورد اس��تفاده قرار مي گیرند؛ به طوري 
که پس از ساخته شدن، شبیه حرف انگلیسي T مي باشد )شکل 

.)10�2

شكل 2ـ10
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محل تقاطع دو قطعه چوب که در انواع پنجره هاي چوبي دیده 
مي شود به کار مي رود؛ به طوري که در قسمت وسط دو قطعه 
چ��وب، به اندازه ی نصف ضخامت آنها خالي ش��ده و پس از 
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گوشه، تي شکل و صلیبي و کاربرد آنها

این گ��روه از اتصاالت را، بنا به نیاز و طبق دس��تورالعمل 
زیر می سازند:

1ـ2ـ10ـ دستورالعمل ساخت اتصال نيم نيم گوشه اي

ابتدا باید گونیا، متر، خط کش تیره دار، اره ظریف بُر، و دو 
قطعه چوب را اماده کرده و سپس مراحل زیر را انجام داد:

الف( لباس کار مناسب بپوشید.

و  ضخام��ت  داراي  ک��ه  را  چوب��ی  قطع��ه  دو  ب( 
میلی مت��ر(   200×50×20( هس��تند  مس��اوي  کام��اًل  ع��رض 
م��داد  ب��ا  را  آنه��ا  ن��ر  ی��ك  و  رو  ی��ك  کنی��د،  آم��اده 
 عالم��ت بزنی��د و س��ر دو قطع��ه را کام��اًل گونیای��ي نمایید

 )شکل 4�10(.

شكل 4ـ10

1ـ10ـ آشنایي با اتصاالت و انواع آن

مهم ترین عامل در اس��تحکام و پایداري انواع س��ازه هاي 
چوبي، اتصاالت آنها مي باش��د؛ که اگر اتصال مناسب و طبق 
اصول فني س��اخته ش��ود، طول عم��ر محصول نی��ز به مراتب 
افزای��ش مي یابد. متداول ترین اتصاالت��ي که در صنایع چوب 

کاربرد دارند، به شرح زیر مي باشد:
1ـ1ـ10ـ انواع اتصاالت نيم نيم و كاربرد آنها

اتص��ال نیم نیم که از س��اده ترین اتص��االت صنایع چوب 
اس��ت، داراي انواعي ش��امل گوش��ه اي )L(، تي شکل (T) و 

بعالوه )+( یا صلیبي مي باشد.

الـف( اتصال گوشـه اي: از این اتصال، برای گوش��ه  هاي 
قاب ه��ا یا کالف ها اس��تفاده می کنند. در این اتصال، دو س��ر 
قطعه چوب به اندازه ی نصف ضخامت بریده ش��ده و دو قطعه 
چوب، تحت زاویه ی 90 درجه )از دو س��ر( به یکدیگر متصل 

مي شوند      )شکل 1�10(.

شكل 1 ـ 10

ب( اتصال تي شکل: این نوع اتصال، برای اتصال قیدهاي 
افقي یا عمودي با وسط قید دیگري که در در و پنجره و یا در 
کالف ها وجود دارد، مورد اس��تفاده قرار مي گیرند؛ به طوري 
که پس از ساخته شدن، شبیه حرف انگلیسي T مي باشد )شکل 

.)10�2

شكل 2ـ10

شكل 7ـ10

ح( قطع��ه چ��وب را به ص��ورت افقي به گی��ره ببندید )به 
طوري که قس��متي که باید خالي شود باال قرار گیرد( و برشي 
عرضي از روي خط عرضي انجام دهید. بهتر است اره را کمي 
مای��ل )حدود 5 درج��ه( بگیرید تا برش کمي زاویه دار باش��د 

)شکل 8�10(.

شكل 8ـ10

ط( عملی��ات گفته ش��ده را، عین��اً روي قطعه چوب دیگر 
انجام دهید. بهتر اس��ت برای جلوگیري از اشتباه، قسمت هایي 

را که باید خالي شود، با هاشور مشخص کنید.

ی( دو قس��مت برش خورده را روي هم قرار دهید )شکل 
9�10( و همرو ب��ودن آنها را کنترل نمایید؛ و در صورت نیاز، 
براي صاف کردن دو سطح نیم نیم شده از چوبسا استفاده کنید.

ك( درز بین دو قطعه ی همرو ش��ده است را کنترل کرده 
و در صورت لزوم، برای رس��یدن به زاوی��ه 90 درجه، آنها را 

اره کشي نمایید.

شكل 9ـ10

ج( از س��ر دو قطع��ه چوب، به اندازه ی ع��رض آنها پایین 
آمده و به وس��یله ی گونیاي 90 درجه خطی بکشید و سپس آن 

خط را دور کنید )شکل 5�10(.

شكل 5ـ10

د( خط کش تی��ره دار را به اندازه ی نصف ضخامت چوب 
تنظیم کنید و از لبه ی خط عرضي که روي ضخامت )نر چوب( 
کشید ه اید، شروع به خط کشي نمایید. این خط را، روي کله ی 

چوب و به طرف دیگر آن ادامه دهید)شکل 10-6(.

شكل 6ـ10

ه�( عملیات خط کشي فوق را عیناً روي قطعه چوب دیگر 
انجام دهید )شکل 6�10(.

و(  قطع��ه چوب را به گیره ببندید و از روي خط کش��یده 
ش��ده ی روي کل��ه چوب، به کم��ك اره ظریف بُر ش��روع به 

بریدن کنید. 

 یادآوری:  خوراك اره باید در قس��متی باشد که بریده و 
دورریز می شود.

ز( ب��رش را ت��ا پاي خط عرضي ک��ه روي ضخامت چوب 
مشخص شده است ادامه دهید )شکل 7�10(.
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محل تقاطع دو قطعه چوب که در انواع پنجره هاي چوبي دیده 
مي شود به کار مي رود؛ به طوري که در قسمت وسط دو قطعه 
چ��وب، به اندازه ی نصف ضخامت آنها خالي ش��ده و پس از 
قرار گرفتن داخل همدیگر، اتصالی همرو و ش��بیه + به وجود 
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نیم  نیم  اتصاالت  انواع  ساخت  اصول  2ـ10ـ 
گوشه، تي شکل و صلیبي و کاربرد آنها

این گ��روه از اتصاالت را، بنا به نیاز و طبق دس��تورالعمل 
زیر می سازند:

1ـ2ـ10ـ دستورالعمل ساخت اتصال نيم نيم گوشه اي

ابتدا باید گونیا، متر، خط کش تیره دار، اره ظریف بُر، و دو 
قطعه چوب را اماده کرده و سپس مراحل زیر را انجام داد:

الف( لباس کار مناسب بپوشید.

و  ضخام��ت  داراي  ک��ه  را  چوب��ی  قطع��ه  دو  ب( 
میلی مت��ر(   200×50×20( هس��تند  مس��اوي  کام��اًل  ع��رض 
م��داد  ب��ا  را  آنه��ا  ن��ر  ی��ك  و  رو  ی��ك  کنی��د،  آم��اده 
 عالم��ت بزنی��د و س��ر دو قطع��ه را کام��اًل گونیای��ي نمایید

 )شکل 4�10(.
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1ـ10ـ آشنایي با اتصاالت و انواع آن

مهم ترین عامل در اس��تحکام و پایداري انواع س��ازه هاي 
چوبي، اتصاالت آنها مي باش��د؛ که اگر اتصال مناسب و طبق 
اصول فني س��اخته ش��ود، طول عم��ر محصول نی��ز به مراتب 
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انجام دهید. بهتر اس��ت برای جلوگیري از اشتباه، قسمت هایي 

را که باید خالي شود، با هاشور مشخص کنید.
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ش��ده ی روي کل��ه چوب، به کم��ك اره ظریف بُر ش��روع به 

بریدن کنید. 

 یادآوری:  خوراك اره باید در قس��متی باشد که بریده و 
دورریز می شود.

ز( ب��رش را ت��ا پاي خط عرضي ک��ه روي ضخامت چوب 
مشخص شده است ادامه دهید )شکل 7�10(.
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ج( اتصـال بعـالوه )صلیبـي(: اتصال نیم نی��م صلیبي، در 
محل تقاطع دو قطعه چوب که در انواع پنجره هاي چوبي دیده 
مي شود به کار مي رود؛ به طوري که در قسمت وسط دو قطعه 
چ��وب، به اندازه ی نصف ضخامت آنها خالي ش��ده و پس از 
قرار گرفتن داخل همدیگر، اتصالی همرو و ش��بیه + به وجود 

مي آورند   )شکل 3�10(.

شكل 3ـ10

نیم  نیم  اتصاالت  انواع  ساخت  اصول  2ـ10ـ 
گوشه، تي شکل و صلیبي و کاربرد آنها

این گ��روه از اتصاالت را، بنا به نیاز و طبق دس��تورالعمل 
زیر می سازند:

1ـ2ـ10ـ دستورالعمل ساخت اتصال نيم نيم گوشه اي

ابتدا باید گونیا، متر، خط کش تیره دار، اره ظریف بُر، و دو 
قطعه چوب را اماده کرده و سپس مراحل زیر را انجام داد:

الف( لباس کار مناسب بپوشید.

و  ضخام��ت  داراي  ک��ه  را  چوب��ی  قطع��ه  دو  ب( 
میلی مت��ر(   200×50×20( هس��تند  مس��اوي  کام��اًل  ع��رض 
م��داد  ب��ا  را  آنه��ا  ن��ر  ی��ك  و  رو  ی��ك  کنی��د،  آم��اده 
 عالم��ت بزنی��د و س��ر دو قطع��ه را کام��اًل گونیای��ي نمایید

 )شکل 4�10(.

شكل 4ـ10

1ـ10ـ آشنایي با اتصاالت و انواع آن

مهم ترین عامل در اس��تحکام و پایداري انواع س��ازه هاي 
چوبي، اتصاالت آنها مي باش��د؛ که اگر اتصال مناسب و طبق 
اصول فني س��اخته ش��ود، طول عم��ر محصول نی��ز به مراتب 
افزای��ش مي یابد. متداول ترین اتصاالت��ي که در صنایع چوب 

کاربرد دارند، به شرح زیر مي باشد:
1ـ1ـ10ـ انواع اتصاالت نيم نيم و كاربرد آنها

اتص��ال نیم نیم که از س��اده ترین اتص��االت صنایع چوب 
اس��ت، داراي انواعي ش��امل گوش��ه اي )L(، تي شکل (T) و 

بعالوه )+( یا صلیبي مي باشد.

الـف( اتصال گوشـه اي: از این اتصال، برای گوش��ه  هاي 
قاب ه��ا یا کالف ها اس��تفاده می کنند. در این اتصال، دو س��ر 
قطعه چوب به اندازه ی نصف ضخامت بریده ش��ده و دو قطعه 
چوب، تحت زاویه ی 90 درجه )از دو س��ر( به یکدیگر متصل 

مي شوند      )شکل 1�10(.

شكل 1 ـ 10

ب( اتصال تي شکل: این نوع اتصال، برای اتصال قیدهاي 
افقي یا عمودي با وسط قید دیگري که در در و پنجره و یا در 
کالف ها وجود دارد، مورد اس��تفاده قرار مي گیرند؛ به طوري 
که پس از ساخته شدن، شبیه حرف انگلیسي T مي باشد )شکل 

.)10�2

شكل 2ـ10

شكل 7ـ10

ح( قطع��ه چ��وب را به ص��ورت افقي به گی��ره ببندید )به 
طوري که قس��متي که باید خالي شود باال قرار گیرد( و برشي 
عرضي از روي خط عرضي انجام دهید. بهتر است اره را کمي 
مای��ل )حدود 5 درج��ه( بگیرید تا برش کمي زاویه دار باش��د 

)شکل 8�10(.

شكل 8ـ10

ط( عملی��ات گفته ش��ده را، عین��اً روي قطعه چوب دیگر 
انجام دهید. بهتر اس��ت برای جلوگیري از اشتباه، قسمت هایي 

را که باید خالي شود، با هاشور مشخص کنید.

ی( دو قس��مت برش خورده را روي هم قرار دهید )شکل 
9�10( و همرو ب��ودن آنها را کنترل نمایید؛ و در صورت نیاز، 
براي صاف کردن دو سطح نیم نیم شده از چوبسا استفاده کنید.

ك( درز بین دو قطعه ی همرو ش��ده است را کنترل کرده 
و در صورت لزوم، برای رس��یدن به زاوی��ه 90 درجه، آنها را 

اره کشي نمایید.

شكل 9ـ10

ج( از س��ر دو قطع��ه چوب، به اندازه ی ع��رض آنها پایین 
آمده و به وس��یله ی گونیاي 90 درجه خطی بکشید و سپس آن 

خط را دور کنید )شکل 5�10(.

شكل 5ـ10

د( خط کش تی��ره دار را به اندازه ی نصف ضخامت چوب 
تنظیم کنید و از لبه ی خط عرضي که روي ضخامت )نر چوب( 
کشید ه اید، شروع به خط کشي نمایید. این خط را، روي کله ی 

چوب و به طرف دیگر آن ادامه دهید)شکل 10-6(.

شكل 6ـ10

ه�( عملیات خط کشي فوق را عیناً روي قطعه چوب دیگر 
انجام دهید )شکل 6�10(.

و(  قطع��ه چوب را به گیره ببندید و از روي خط کش��یده 
ش��ده ی روي کل��ه چوب، به کم��ك اره ظریف بُر ش��روع به 

بریدن کنید. 

 یادآوری:  خوراك اره باید در قس��متی باشد که بریده و 
دورریز می شود.

ز( ب��رش را ت��ا پاي خط عرضي ک��ه روي ضخامت چوب 
مشخص شده است ادامه دهید )شکل 7�10(.

آماده
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ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:

190
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شكل 7ـ10

ح( قطع��ه چ��وب را به ص��ورت افقي به گی��ره ببندید )به 
طوري که قس��متي که باید خالي شود باال قرار گیرد( و برشي 
عرضي از روي خط عرضي انجام دهید. بهتر است اره را کمي 
مای��ل )حدود 5 درج��ه( بگیرید تا برش کمي زاویه دار باش��د 

)شکل 8�10(.

شكل 8ـ10

ط( عملی��ات گفته ش��ده را، عین��اً روي قطعه چوب دیگر 
انجام دهید. بهتر اس��ت برای جلوگیري از اشتباه، قسمت هایي 

را که باید خالي شود، با هاشور مشخص کنید.

ی( دو قس��مت برش خورده را روي هم قرار دهید )شکل 
9�10( و همرو ب��ودن آنها را کنترل نمایید؛ و در صورت نیاز، 
براي صاف کردن دو سطح نیم نیم شده از چوبسا استفاده کنید.

ك( درز بین دو قطعه ی همرو ش��ده است را کنترل کرده 
و در صورت لزوم، برای رس��یدن به زاوی��ه 90 درجه، آنها را 

اره کشي نمایید.

شكل 9ـ10

ج( از س��ر دو قطع��ه چوب، به اندازه ی ع��رض آنها پایین 
آمده و به وس��یله ی گونیاي 90 درجه خطی بکشید و سپس آن 

خط را دور کنید )شکل 5�10(.

شكل 5ـ10

د( خط کش تی��ره دار را به اندازه ی نصف ضخامت چوب 
تنظیم کنید و از لبه ی خط عرضي که روي ضخامت )نر چوب( 
کشید ه اید، شروع به خط کشي نمایید. این خط را، روي کله ی 

چوب و به طرف دیگر آن ادامه دهید)شکل 10-6(.

شكل 6ـ10

ه�( عملیات خط کشي فوق را عیناً روي قطعه چوب دیگر 
انجام دهید )شکل 6�10(.

و(  قطع��ه چوب را به گیره ببندید و از روي خط کش��یده 
ش��ده ی روي کل��ه چوب، به کم��ك اره ظریف بُر ش��روع به 

بریدن کنید. 

 یادآوری:  خوراك اره باید در قس��متی باشد که بریده و 
دورریز می شود.

ز( ب��رش را ت��ا پاي خط عرضي ک��ه روي ضخامت چوب 
مشخص شده است ادامه دهید )شکل 7�10(.
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ج( اتصـال بعـالوه )صلیبـي(: اتصال نیم نی��م صلیبي، در 
محل تقاطع دو قطعه چوب که در انواع پنجره هاي چوبي دیده 
مي شود به کار مي رود؛ به طوري که در قسمت وسط دو قطعه 
چ��وب، به اندازه ی نصف ضخامت آنها خالي ش��ده و پس از 
قرار گرفتن داخل همدیگر، اتصالی همرو و ش��بیه + به وجود 

مي آورند   )شکل 3�10(.

شكل 3ـ10

نیم  نیم  اتصاالت  انواع  ساخت  اصول  2ـ10ـ 
گوشه، تي شکل و صلیبي و کاربرد آنها

این گ��روه از اتصاالت را، بنا به نیاز و طبق دس��تورالعمل 
زیر می سازند:

1ـ2ـ10ـ دستورالعمل ساخت اتصال نيم نيم گوشه اي

ابتدا باید گونیا، متر، خط کش تیره دار، اره ظریف بُر، و دو 
قطعه چوب را اماده کرده و سپس مراحل زیر را انجام داد:

الف( لباس کار مناسب بپوشید.

و  ضخام��ت  داراي  ک��ه  را  چوب��ی  قطع��ه  دو  ب( 
میلی مت��ر(   200×50×20( هس��تند  مس��اوي  کام��اًل  ع��رض 
م��داد  ب��ا  را  آنه��ا  ن��ر  ی��ك  و  رو  ی��ك  کنی��د،  آم��اده 
 عالم��ت بزنی��د و س��ر دو قطع��ه را کام��اًل گونیای��ي نمایید

 )شکل 4�10(.

شكل 4ـ10

1ـ10ـ آشنایي با اتصاالت و انواع آن

مهم ترین عامل در اس��تحکام و پایداري انواع س��ازه هاي 
چوبي، اتصاالت آنها مي باش��د؛ که اگر اتصال مناسب و طبق 
اصول فني س��اخته ش��ود، طول عم��ر محصول نی��ز به مراتب 
افزای��ش مي یابد. متداول ترین اتصاالت��ي که در صنایع چوب 

کاربرد دارند، به شرح زیر مي باشد:
1ـ1ـ10ـ انواع اتصاالت نيم نيم و كاربرد آنها

اتص��ال نیم نیم که از س��اده ترین اتص��االت صنایع چوب 
اس��ت، داراي انواعي ش��امل گوش��ه اي )L(، تي شکل (T) و 

بعالوه )+( یا صلیبي مي باشد.

الـف( اتصال گوشـه اي: از این اتصال، برای گوش��ه  هاي 
قاب ه��ا یا کالف ها اس��تفاده می کنند. در این اتصال، دو س��ر 
قطعه چوب به اندازه ی نصف ضخامت بریده ش��ده و دو قطعه 
چوب، تحت زاویه ی 90 درجه )از دو س��ر( به یکدیگر متصل 

مي شوند      )شکل 1�10(.

شكل 1 ـ 10

ب( اتصال تي شکل: این نوع اتصال، برای اتصال قیدهاي 
افقي یا عمودي با وسط قید دیگري که در در و پنجره و یا در 
کالف ها وجود دارد، مورد اس��تفاده قرار مي گیرند؛ به طوري 
که پس از ساخته شدن، شبیه حرف انگلیسي T مي باشد )شکل 

.)10�2

شكل 2ـ10

شكل 7ـ10

ح( قطع��ه چ��وب را به ص��ورت افقي به گی��ره ببندید )به 
طوري که قس��متي که باید خالي شود باال قرار گیرد( و برشي 
عرضي از روي خط عرضي انجام دهید. بهتر است اره را کمي 
مای��ل )حدود 5 درج��ه( بگیرید تا برش کمي زاویه دار باش��د 

)شکل 8�10(.

شكل 8ـ10

ط( عملی��ات گفته ش��ده را، عین��اً روي قطعه چوب دیگر 
انجام دهید. بهتر اس��ت برای جلوگیري از اشتباه، قسمت هایي 

را که باید خالي شود، با هاشور مشخص کنید.

ی( دو قس��مت برش خورده را روي هم قرار دهید )شکل 
9�10( و همرو ب��ودن آنها را کنترل نمایید؛ و در صورت نیاز، 
براي صاف کردن دو سطح نیم نیم شده از چوبسا استفاده کنید.

ك( درز بین دو قطعه ی همرو ش��ده است را کنترل کرده 
و در صورت لزوم، برای رس��یدن به زاوی��ه 90 درجه، آنها را 

اره کشي نمایید.

شكل 9ـ10

ج( از س��ر دو قطع��ه چوب، به اندازه ی ع��رض آنها پایین 
آمده و به وس��یله ی گونیاي 90 درجه خطی بکشید و سپس آن 

خط را دور کنید )شکل 5�10(.

شكل 5ـ10

د( خط کش تی��ره دار را به اندازه ی نصف ضخامت چوب 
تنظیم کنید و از لبه ی خط عرضي که روي ضخامت )نر چوب( 
کشید ه اید، شروع به خط کشي نمایید. این خط را، روي کله ی 

چوب و به طرف دیگر آن ادامه دهید)شکل 10-6(.

شكل 6ـ10

ه�( عملیات خط کشي فوق را عیناً روي قطعه چوب دیگر 
انجام دهید )شکل 6�10(.

و(  قطع��ه چوب را به گیره ببندید و از روي خط کش��یده 
ش��ده ی روي کل��ه چوب، به کم��ك اره ظریف بُر ش��روع به 

بریدن کنید. 

 یادآوری:  خوراك اره باید در قس��متی باشد که بریده و 
دورریز می شود.

ز( ب��رش را ت��ا پاي خط عرضي ک��ه روي ضخامت چوب 
مشخص شده است ادامه دهید )شکل 7�10(.
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ج( اتصـال بعـالوه )صلیبـي(: اتصال نیم نی��م صلیبي، در 
محل تقاطع دو قطعه چوب که در انواع پنجره هاي چوبي دیده 
مي شود به کار مي رود؛ به طوري که در قسمت وسط دو قطعه 
چ��وب، به اندازه ی نصف ضخامت آنها خالي ش��ده و پس از 
قرار گرفتن داخل همدیگر، اتصالی همرو و ش��بیه + به وجود 

مي آورند   )شکل 3�10(.

شكل 3ـ10

نیم  نیم  اتصاالت  انواع  ساخت  اصول  2ـ10ـ 
گوشه، تي شکل و صلیبي و کاربرد آنها

این گ��روه از اتصاالت را، بنا به نیاز و طبق دس��تورالعمل 
زیر می سازند:

1ـ2ـ10ـ دستورالعمل ساخت اتصال نيم نيم گوشه اي

ابتدا باید گونیا، متر، خط کش تیره دار، اره ظریف بُر، و دو 
قطعه چوب را اماده کرده و سپس مراحل زیر را انجام داد:

الف( لباس کار مناسب بپوشید.

و  ضخام��ت  داراي  ک��ه  را  چوب��ی  قطع��ه  دو  ب( 
میلی مت��ر(   200×50×20( هس��تند  مس��اوي  کام��اًل  ع��رض 
م��داد  ب��ا  را  آنه��ا  ن��ر  ی��ك  و  رو  ی��ك  کنی��د،  آم��اده 
 عالم��ت بزنی��د و س��ر دو قطع��ه را کام��اًل گونیای��ي نمایید

 )شکل 4�10(.

شكل 4ـ10

1ـ10ـ آشنایي با اتصاالت و انواع آن

مهم ترین عامل در اس��تحکام و پایداري انواع س��ازه هاي 
چوبي، اتصاالت آنها مي باش��د؛ که اگر اتصال مناسب و طبق 
اصول فني س��اخته ش��ود، طول عم��ر محصول نی��ز به مراتب 
افزای��ش مي یابد. متداول ترین اتصاالت��ي که در صنایع چوب 

کاربرد دارند، به شرح زیر مي باشد:
1ـ1ـ10ـ انواع اتصاالت نيم نيم و كاربرد آنها

اتص��ال نیم نیم که از س��اده ترین اتص��االت صنایع چوب 
اس��ت، داراي انواعي ش��امل گوش��ه اي )L(، تي شکل (T) و 

بعالوه )+( یا صلیبي مي باشد.

الـف( اتصال گوشـه اي: از این اتصال، برای گوش��ه  هاي 
قاب ه��ا یا کالف ها اس��تفاده می کنند. در این اتصال، دو س��ر 
قطعه چوب به اندازه ی نصف ضخامت بریده ش��ده و دو قطعه 
چوب، تحت زاویه ی 90 درجه )از دو س��ر( به یکدیگر متصل 

مي شوند      )شکل 1�10(.

شكل 1 ـ 10

ب( اتصال تي شکل: این نوع اتصال، برای اتصال قیدهاي 
افقي یا عمودي با وسط قید دیگري که در در و پنجره و یا در 
کالف ها وجود دارد، مورد اس��تفاده قرار مي گیرند؛ به طوري 
که پس از ساخته شدن، شبیه حرف انگلیسي T مي باشد )شکل 

.)10�2

شكل 2ـ10

شكل 7ـ10

ح( قطع��ه چ��وب را به ص��ورت افقي به گی��ره ببندید )به 
طوري که قس��متي که باید خالي شود باال قرار گیرد( و برشي 
عرضي از روي خط عرضي انجام دهید. بهتر است اره را کمي 
مای��ل )حدود 5 درج��ه( بگیرید تا برش کمي زاویه دار باش��د 

)شکل 8�10(.

شكل 8ـ10

ط( عملی��ات گفته ش��ده را، عین��اً روي قطعه چوب دیگر 
انجام دهید. بهتر اس��ت برای جلوگیري از اشتباه، قسمت هایي 

را که باید خالي شود، با هاشور مشخص کنید.

ی( دو قس��مت برش خورده را روي هم قرار دهید )شکل 
9�10( و همرو ب��ودن آنها را کنترل نمایید؛ و در صورت نیاز، 
براي صاف کردن دو سطح نیم نیم شده از چوبسا استفاده کنید.

ك( درز بین دو قطعه ی همرو ش��ده است را کنترل کرده 
و در صورت لزوم، برای رس��یدن به زاوی��ه 90 درجه، آنها را 

اره کشي نمایید.

شكل 9ـ10

ج( از س��ر دو قطع��ه چوب، به اندازه ی ع��رض آنها پایین 
آمده و به وس��یله ی گونیاي 90 درجه خطی بکشید و سپس آن 

خط را دور کنید )شکل 5�10(.

شكل 5ـ10

د( خط کش تی��ره دار را به اندازه ی نصف ضخامت چوب 
تنظیم کنید و از لبه ی خط عرضي که روي ضخامت )نر چوب( 
کشید ه اید، شروع به خط کشي نمایید. این خط را، روي کله ی 

چوب و به طرف دیگر آن ادامه دهید)شکل 10-6(.

شكل 6ـ10

ه�( عملیات خط کشي فوق را عیناً روي قطعه چوب دیگر 
انجام دهید )شکل 6�10(.

و(  قطع��ه چوب را به گیره ببندید و از روي خط کش��یده 
ش��ده ی روي کل��ه چوب، به کم��ك اره ظریف بُر ش��روع به 

بریدن کنید. 

 یادآوری:  خوراك اره باید در قس��متی باشد که بریده و 
دورریز می شود.

ز( ب��رش را ت��ا پاي خط عرضي ک��ه روي ضخامت چوب 
مشخص شده است ادامه دهید )شکل 7�10(.
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شكل 12ـ10

و( خط ک��ش تی��ره دار را به ان��دازه ی 10 میلي متر )نصف 
ضخامت( تنظیم کنید و ضخامت قس��مت خط کش��ي شده در 

چوب اول را، به دو نیم تقسیم کنید )شکل 13�10(.

شكل 13ـ10

ز( ب��ا خط کش تی��ره دار، و با همان تنظی��م قبلي، روي دو 
ن��ر چوب دوم )ح��د فاصل دو خط عرضي( خطي بکش��ید و 
ضخامت را به دو قسمت مساوی تقسیم کنید )شکل 14�10(.

شكل 14ـ10

ح( قطع��ه چوب اول را به طور عم��ودي به گیره ببندید و 
به وسیله ی اره ظریف بر، یك برش طولي بزنید. برش را تا خط 

عرضي ادامه دهید )شکل 15�10(.

2ـ2ـ10ـ دستورالعمل ساخت اتصال نيم نيم T شكل

گونی��ا، متر، خط کش تی��ره دار، اره ظریف بُ��ر و دو قطعه 
چوب را آماده نموده و مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:

ال��ف( دو قطعه چ��وب 20×50×200 میلی متری را کاماًل 
گونیایي کرده و یك رو و یك نر آنرا با مداد مشخص نمایید 

)شکل 10�10(.

شكل 10ـ10

ب( به فاصله ی 50 میلي مت��ر )برابر عرض قطعه چوب( از 
سر  یکی از چوب ها، خطی عرضي بکشید.

ج( خط کشیده شده را با گونیا دور کنید )شکل 11�10(. 

شكل 11ـ10

د( وس��ط قطعه چوب دیگر را عالمت بزنید و به فاصله ی 
25 میلي مت��ر از مح��ل عالمت خ��ورده، به ط��رف چپ و به 
طرف راس��ت، دو خط عرضي بکشید. بدین ترتیب دو خطی 
کشیده اید که 50 میلي متر از یکدیگر فاصله دارند )برابر عرض 

قطعه چوب(.
ه�( دو خطي را که در وس��ط چوب کشیده اید به وسیله ی 

گونیا، به دو نر چوب منتقل کنید )شکل 12�10(.
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شكل 12ـ10

و( خط ک��ش تی��ره دار را به ان��دازه ی 10 میلي متر )نصف 
ضخامت( تنظیم کنید و ضخامت قس��مت خط کش��ي شده در 

چوب اول را، به دو نیم تقسیم کنید )شکل 13�10(.

شكل 13ـ10

ز( ب��ا خط کش تی��ره دار، و با همان تنظی��م قبلي، روي دو 
ن��ر چوب دوم )ح��د فاصل دو خط عرضي( خطي بکش��ید و 
ضخامت را به دو قسمت مساوی تقسیم کنید )شکل 14�10(.

شكل 14ـ10

ح( قطع��ه چوب اول را به طور عم��ودي به گیره ببندید و 
به وسیله ی اره ظریف بر، یك برش طولي بزنید. برش را تا خط 

عرضي ادامه دهید )شکل 15�10(.

2ـ2ـ10ـ دستورالعمل ساخت اتصال نيم نيم T شكل

گونی��ا، متر، خط کش تی��ره دار، اره ظریف بُ��ر و دو قطعه 
چوب را آماده نموده و مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:

ال��ف( دو قطعه چ��وب 20×50×200 میلی متری را کاماًل 
گونیایي کرده و یك رو و یك نر آنرا با مداد مشخص نمایید 

)شکل 10�10(.

شكل 10ـ10

ب( به فاصله ی 50 میلي مت��ر )برابر عرض قطعه چوب( از 
سر  یکی از چوب ها، خطی عرضي بکشید.

ج( خط کشیده شده را با گونیا دور کنید )شکل 11�10(. 

شكل 11ـ10

د( وس��ط قطعه چوب دیگر را عالمت بزنید و به فاصله ی 
25 میلي مت��ر از مح��ل عالمت خ��ورده، به ط��رف چپ و به 
طرف راس��ت، دو خط عرضي بکشید. بدین ترتیب دو خطی 
کشیده اید که 50 میلي متر از یکدیگر فاصله دارند )برابر عرض 

قطعه چوب(.
ه�( دو خطي را که در وس��ط چوب کشیده اید به وسیله ی 

گونیا، به دو نر چوب منتقل کنید )شکل 12�10(.
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ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:

192
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شكل 12ـ10

و( خط ک��ش تی��ره دار را به ان��دازه ی 10 میلي متر )نصف 
ضخامت( تنظیم کنید و ضخامت قس��مت خط کش��ي شده در 

چوب اول را، به دو نیم تقسیم کنید )شکل 13�10(.

شكل 13ـ10

ز( ب��ا خط کش تی��ره دار، و با همان تنظی��م قبلي، روي دو 
ن��ر چوب دوم )ح��د فاصل دو خط عرضي( خطي بکش��ید و 
ضخامت را به دو قسمت مساوی تقسیم کنید )شکل 14�10(.

شكل 14ـ10

ح( قطع��ه چوب اول را به طور عم��ودي به گیره ببندید و 
به وسیله ی اره ظریف بر، یك برش طولي بزنید. برش را تا خط 

عرضي ادامه دهید )شکل 15�10(.

2ـ2ـ10ـ دستورالعمل ساخت اتصال نيم نيم T شكل

گونی��ا، متر، خط کش تی��ره دار، اره ظریف بُ��ر و دو قطعه 
چوب را آماده نموده و مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:

ال��ف( دو قطعه چ��وب 20×50×200 میلی متری را کاماًل 
گونیایي کرده و یك رو و یك نر آنرا با مداد مشخص نمایید 

)شکل 10�10(.

شكل 10ـ10

ب( به فاصله ی 50 میلي مت��ر )برابر عرض قطعه چوب( از 
سر  یکی از چوب ها، خطی عرضي بکشید.

ج( خط کشیده شده را با گونیا دور کنید )شکل 11�10(. 

شكل 11ـ10

د( وس��ط قطعه چوب دیگر را عالمت بزنید و به فاصله ی 
25 میلي مت��ر از مح��ل عالمت خ��ورده، به ط��رف چپ و به 
طرف راس��ت، دو خط عرضي بکشید. بدین ترتیب دو خطی 
کشیده اید که 50 میلي متر از یکدیگر فاصله دارند )برابر عرض 

قطعه چوب(.
ه�( دو خطي را که در وس��ط چوب کشیده اید به وسیله ی 

گونیا، به دو نر چوب منتقل کنید )شکل 12�10(.
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شكل 12ـ10

و( خط ک��ش تی��ره دار را به ان��دازه ی 10 میلي متر )نصف 
ضخامت( تنظیم کنید و ضخامت قس��مت خط کش��ي شده در 

چوب اول را، به دو نیم تقسیم کنید )شکل 13�10(.

شكل 13ـ10

ز( ب��ا خط کش تی��ره دار، و با همان تنظی��م قبلي، روي دو 
ن��ر چوب دوم )ح��د فاصل دو خط عرضي( خطي بکش��ید و 
ضخامت را به دو قسمت مساوی تقسیم کنید )شکل 14�10(.

شكل 14ـ10

ح( قطع��ه چوب اول را به طور عم��ودي به گیره ببندید و 
به وسیله ی اره ظریف بر، یك برش طولي بزنید. برش را تا خط 

عرضي ادامه دهید )شکل 15�10(.

2ـ2ـ10ـ دستورالعمل ساخت اتصال نيم نيم T شكل

گونی��ا، متر، خط کش تی��ره دار، اره ظریف بُ��ر و دو قطعه 
چوب را آماده نموده و مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:

ال��ف( دو قطعه چ��وب 20×50×200 میلی متری را کاماًل 
گونیایي کرده و یك رو و یك نر آنرا با مداد مشخص نمایید 

)شکل 10�10(.

شكل 10ـ10

ب( به فاصله ی 50 میلي مت��ر )برابر عرض قطعه چوب( از 
سر  یکی از چوب ها، خطی عرضي بکشید.

ج( خط کشیده شده را با گونیا دور کنید )شکل 11�10(. 

شكل 11ـ10

د( وس��ط قطعه چوب دیگر را عالمت بزنید و به فاصله ی 
25 میلي مت��ر از مح��ل عالمت خ��ورده، به ط��رف چپ و به 
طرف راس��ت، دو خط عرضي بکشید. بدین ترتیب دو خطی 
کشیده اید که 50 میلي متر از یکدیگر فاصله دارند )برابر عرض 

قطعه چوب(.
ه�( دو خطي را که در وس��ط چوب کشیده اید به وسیله ی 

گونیا، به دو نر چوب منتقل کنید )شکل 12�10(.
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شكل 17ـ10

ك( اکن��ون باید بین دو خط ب��رش را، به اندازه ی نصف 
ضخام��ت خالی کنید. برای راحتی کار، بهتر اس��ت حدفاصل 
ای��ن دو برش را، چند برش اضافی بزنید تا عمل کنده کاری با 

مغار، راحت تر و دقیق تر انجام شود )شکل 18�10(.

شكل 18ـ10

با  را  وسط  قسمت  اضافی،  برش های  ایجاد  از  پس  ل( 
مغاری کاماًل تیز، خالی کنید )شکل 19�10(.

شكل 19ـ10

م( پس از آماده شدن دو قطعه چوب، آنها را در هم جا 
دقیق،  اتصالی  ساخت،  عملیات  صحت  صورت  در  بزنید. 
غیراینصورت،  در  می شود؛  ایجاد  هم  با  همرو  کاماًل  و  تمیز 

به وسیله ی مغار و چوبسا، به رفع عیب اتصال بپردازید.

یـادآوری: دقت کنی��د که خ��وراك اره، باید در طرف 
دورریز باشد.

شكل 15ـ10

ط( به وس��یله ی اره ظریف بُ��ر، یك ب��رش عرضي بزنید تا 
قسمت اضافه، از چوب جدا شود؛ در این مرحله، قطعه چوب 

اول آماده است )شکل 16�10(.

شكل 16ـ10

ی(  قطع��ه چ��وب دوم را ک��ه تقریباً حالت ف��اق دارد، به 
ص��ورت افق��ي به گیره بس��ته، دو خط عرضي آن��را تا نصف 
ضخامت )تا جایي که به وس��یله ی خط کش تیره دار مش��خص 

شده(، با اره پشت دار برش بزنید )شکل 17�10(.

فناوری فرآورده های چوبی تكنولوژی فرآورده های چوبی18

ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:

194
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ز( دو قسمت ساخته شده را در هم جا بزنید.

 توجه: چوب ها باید با فشار دست جا بروند؛ نه لق باشند و 
نه به ضربه ی محکم چکش نیازی داشته باشند.

ح( چنانچ��ه برش، صحیح انجام ش��ده و مغارکاري به دقت 
انجام گرفته باش��د، اتصال کامل و بی عیبی به دست خواهد آمد. 
و چنانچه پس از جا زدن قطعات، متوجه ش��دید که اتصال کاماًل 
هم س��طح نشده، آنها را از هم جدا کرده و قسمت هاي اضافي را 
به وسیله ی مغار و چوبسا از بین ببرید و اتصال را دوباره در هم جا 

بزنید )شکل 27�10(.

شكل 27ـ10

اتصال  در نقشه ی پشت صفحه، سه نمای ترسيم شده 
فوق را می بينيد.

3ـ10ـ اصول ساخت اتصاالت فاق و زبانه ی ساده، 
یک طرف و دو طرف فارسی و کاربرد آنها

یکي از اتص��االت مهم و پرکاربرد در س��ازه هاي چوبي، 
اتصال فاق و زبانه مي باش��د. این اتصال در فرم هاي ساده، یك 

طرف و دو طرف فارسي ساخته می شود.
1ـ3ـ10ـ دستورالعمل اتصال فاق و زبانه ی ساده

شکل 28�10 این اتصال را نشان مي دهد.

شكل 24ـ10

 یادآوری: براي سهولت بیشتر در خارج کردن قسمت بریده 
شده، چند برش اضافی بین دو برش اصلي ایجاد کنید تا قطعات، 
کوچك تر شده و به راحتي به وسیله ی مغار جدا شوند )شکل 25�10(.

شكل 25ـ10

و( به وس��یله ی مغار پهن )حداقل 20 میلي متر(، حد فاصل 
دو برش را خالي کنید )شکل 26�10(.

شكل 26ـ10

تكنولوژی فرآورده های چوبی196

شكل 22ـ10

د( ب��ا خط کش تیره دار، که براي 10 میلي متر تنظیم ش��ده 
است، روي هر دو ضخامت )نر( هر دو قطعه چوب، حد فاصل 
دو خط عرضي، یك خط بکشید؛ به طوري که ضخامت را به 

دو قسمت تقسیم کند )شکل 23�10(.

شكل 23ـ10

ه���( به وس��یله ی اره، طوري که خ��وراك اره از داخل دو 
خط باش��د، روي هر دو چوب، تا نصف ضخامت برش بزنید            

)شکل 24�10(.

نيم بعالوه  نيم  3ـ2ـ10ـ دستورالعمل ساخت اتصال 
)صليبی(

خط کش  متر،  گونیا،  مانند  وسایلی  کردن  آماده  از  پس 
ابعاد  به  چوب  قطعه ی  دو  و  ظریف بُر  اّره ی  تیره دار، 

20×50×200 میلی متر، مراحل زیر را انجام دهید:
الف( وس��ط قطعه چوب را پیدا کرده عالمت بزنید، و  از 
هر ط��رف، به فاصله ی 25 میلي متر از عالم��ت، با گونیاي 90 
درجه یك خط بکشید؛ بدین ترتیب، دو خط که فاصله ی بین 
آنها 50 میلي متر است، روي چوب کشیده اید )شکل 20�10(.

شكل 20ـ10

ب( خطوط کشیده شده روي چوب را به وسیله ی گونیاي 
90 درج��ه به نر چ��وب منتقل کرده و همی��ن کار را، روی نِر 

دیگر نیز انجام دهید )شکل 21�10(.

شكل 21ـ10

ج( خطوط کشیده شده روي چوب اول را، عیناً به وسیله  ی 
گونیا، به چوب دوم منتقل کنید؛ بهتر اس��ت برای این کار، دو 

چوب را با هم به گیره ببندید )شکل 22�10(.

196197 واحد کار دهم: توانايي ساخت انواع اتصاالتتكنولوژی فرآورده های چوبی

شكل 22ـ10

د( ب��ا خط کش تیره دار، که براي 10 میلي متر تنظیم ش��ده 
است، روي هر دو ضخامت )نر( هر دو قطعه چوب، حد فاصل 
دو خط عرضي، یك خط بکشید؛ به طوري که ضخامت را به 

دو قسمت تقسیم کند )شکل 23�10(.

شكل 23ـ10

ه���( به وس��یله ی اره، طوري که خ��وراك اره از داخل دو 
خط باش��د، روي هر دو چوب، تا نصف ضخامت برش بزنید            

)شکل 24�10(.

نيم بعالوه  نيم  3ـ2ـ10ـ دستورالعمل ساخت اتصال 
)صليبی(

خط کش  متر،  گونیا،  مانند  وسایلی  کردن  آماده  از  پس 
ابعاد  به  چوب  قطعه ی  دو  و  ظریف بُر  اّره ی  تیره دار، 

20×50×200 میلی متر، مراحل زیر را انجام دهید:
الف( وس��ط قطعه چوب را پیدا کرده عالمت بزنید، و  از 
هر ط��رف، به فاصله ی 25 میلي متر از عالم��ت، با گونیاي 90 
درجه یك خط بکشید؛ بدین ترتیب، دو خط که فاصله ی بین 
آنها 50 میلي متر است، روي چوب کشیده اید )شکل 20�10(.

شكل 20ـ10

ب( خطوط کشیده شده روي چوب را به وسیله ی گونیاي 
90 درج��ه به نر چ��وب منتقل کرده و همی��ن کار را، روی نِر 

دیگر نیز انجام دهید )شکل 21�10(.

شكل 21ـ10

ج( خطوط کشیده شده روي چوب اول را، عیناً به وسیله  ی 
گونیا، به چوب دوم منتقل کنید؛ بهتر اس��ت برای این کار، دو 

چوب را با هم به گیره ببندید )شکل 22�10(.

ز( دو قسمت ساخته شده را در هم جا بزنید.

 توجه: چوب ها باید با فشار دست جا بروند؛ نه لق باشند و 
نه به ضربه ی محکم چکش نیازی داشته باشند.

ح( چنانچ��ه برش، صحیح انجام ش��ده و مغارکاري به دقت 
انجام گرفته باش��د، اتصال کامل و بی عیبی به دست خواهد آمد. 
و چنانچه پس از جا زدن قطعات، متوجه ش��دید که اتصال کاماًل 
هم س��طح نشده، آنها را از هم جدا کرده و قسمت هاي اضافي را 
به وسیله ی مغار و چوبسا از بین ببرید و اتصال را دوباره در هم جا 

بزنید )شکل 27�10(.

شكل 27ـ10

اتصال  در نقشه ی پشت صفحه، سه نمای ترسيم شده 
فوق را می بينيد.

3ـ10ـ اصول ساخت اتصاالت فاق و زبانه ی ساده، 
یک طرف و دو طرف فارسی و کاربرد آنها

یکي از اتص��االت مهم و پرکاربرد در س��ازه هاي چوبي، 
اتصال فاق و زبانه مي باش��د. این اتصال در فرم هاي ساده، یك 

طرف و دو طرف فارسي ساخته می شود.
1ـ3ـ10ـ دستورالعمل اتصال فاق و زبانه ی ساده

شکل 28�10 این اتصال را نشان مي دهد.

شكل 24ـ10

 یادآوری: براي سهولت بیشتر در خارج کردن قسمت بریده 
شده، چند برش اضافی بین دو برش اصلي ایجاد کنید تا قطعات، 
کوچك تر شده و به راحتي به وسیله ی مغار جدا شوند )شکل 25�10(.

شكل 25ـ10

و( به وس��یله ی مغار پهن )حداقل 20 میلي متر(، حد فاصل 
دو برش را خالي کنید )شکل 26�10(.

شكل 26ـ10
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شكل 22ـ10

د( ب��ا خط کش تیره دار، که براي 10 میلي متر تنظیم ش��ده 
است، روي هر دو ضخامت )نر( هر دو قطعه چوب، حد فاصل 
دو خط عرضي، یك خط بکشید؛ به طوري که ضخامت را به 

دو قسمت تقسیم کند )شکل 23�10(.

شكل 23ـ10

ه���( به وس��یله ی اره، طوري که خ��وراك اره از داخل دو 
خط باش��د، روي هر دو چوب، تا نصف ضخامت برش بزنید            

)شکل 24�10(.

نيم بعالوه  نيم  3ـ2ـ10ـ دستورالعمل ساخت اتصال 
)صليبی(

خط کش  متر،  گونیا،  مانند  وسایلی  کردن  آماده  از  پس 
ابعاد  به  چوب  قطعه ی  دو  و  ظریف بُر  اّره ی  تیره دار، 

20×50×200 میلی متر، مراحل زیر را انجام دهید:
الف( وس��ط قطعه چوب را پیدا کرده عالمت بزنید، و  از 
هر ط��رف، به فاصله ی 25 میلي متر از عالم��ت، با گونیاي 90 
درجه یك خط بکشید؛ بدین ترتیب، دو خط که فاصله ی بین 
آنها 50 میلي متر است، روي چوب کشیده اید )شکل 20�10(.

شكل 20ـ10

ب( خطوط کشیده شده روي چوب را به وسیله ی گونیاي 
90 درج��ه به نر چ��وب منتقل کرده و همی��ن کار را، روی نِر 

دیگر نیز انجام دهید )شکل 21�10(.

شكل 21ـ10

ج( خطوط کشیده شده روي چوب اول را، عیناً به وسیله  ی 
گونیا، به چوب دوم منتقل کنید؛ بهتر اس��ت برای این کار، دو 

چوب را با هم به گیره ببندید )شکل 22�10(.

ز( دو قسمت ساخته شده را در هم جا بزنید.

 توجه: چوب ها باید با فشار دست جا بروند؛ نه لق باشند و 
نه به ضربه ی محکم چکش نیازی داشته باشند.

ح( چنانچ��ه برش، صحیح انجام ش��ده و مغارکاري به دقت 
انجام گرفته باش��د، اتصال کامل و بی عیبی به دست خواهد آمد. 
و چنانچه پس از جا زدن قطعات، متوجه ش��دید که اتصال کاماًل 
هم س��طح نشده، آنها را از هم جدا کرده و قسمت هاي اضافي را 
به وسیله ی مغار و چوبسا از بین ببرید و اتصال را دوباره در هم جا 

بزنید )شکل 27�10(.

شكل 27ـ10

اتصال  در نقشه ی پشت صفحه، سه نمای ترسيم شده 
فوق را می بينيد.

3ـ10ـ اصول ساخت اتصاالت فاق و زبانه ی ساده، 
یک طرف و دو طرف فارسی و کاربرد آنها

یکي از اتص��االت مهم و پرکاربرد در س��ازه هاي چوبي، 
اتصال فاق و زبانه مي باش��د. این اتصال در فرم هاي ساده، یك 

طرف و دو طرف فارسي ساخته می شود.
1ـ3ـ10ـ دستورالعمل اتصال فاق و زبانه ی ساده

شکل 28�10 این اتصال را نشان مي دهد.

شكل 24ـ10

 یادآوری: براي سهولت بیشتر در خارج کردن قسمت بریده 
شده، چند برش اضافی بین دو برش اصلي ایجاد کنید تا قطعات، 
کوچك تر شده و به راحتي به وسیله ی مغار جدا شوند )شکل 25�10(.

شكل 25ـ10

و( به وس��یله ی مغار پهن )حداقل 20 میلي متر(، حد فاصل 
دو برش را خالي کنید )شکل 26�10(.

شكل 26ـ10

فناوری فرآورده های چوبی تكنولوژی فرآورده های چوبی18

ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:

196



197 واحد کار دهم: توانايي ساخت انواع اتصاالت

ز( دو قسمت ساخته شده را در هم جا بزنید.

 توجه: چوب ها باید با فشار دست جا بروند؛ نه لق باشند و 
نه به ضربه ی محکم چکش نیازی داشته باشند.

ح( چنانچ��ه برش، صحیح انجام ش��ده و مغارکاري به دقت 
انجام گرفته باش��د، اتصال کامل و بی عیبی به دست خواهد آمد. 
و چنانچه پس از جا زدن قطعات، متوجه ش��دید که اتصال کاماًل 
هم س��طح نشده، آنها را از هم جدا کرده و قسمت هاي اضافي را 
به وسیله ی مغار و چوبسا از بین ببرید و اتصال را دوباره در هم جا 

بزنید )شکل 27�10(.

شكل 27ـ10

اتصال  در نقشه ی پشت صفحه، سه نمای ترسيم شده 
فوق را می بينيد.

3ـ10ـ اصول ساخت اتصاالت فاق و زبانه ی ساده، 
یک طرف و دو طرف فارسی و کاربرد آنها

یکي از اتص��االت مهم و پرکاربرد در س��ازه هاي چوبي، 
اتصال فاق و زبانه مي باش��د. این اتصال در فرم هاي ساده، یك 

طرف و دو طرف فارسي ساخته می شود.
1ـ3ـ10ـ دستورالعمل اتصال فاق و زبانه ی ساده

شکل 28�10 این اتصال را نشان مي دهد.

شكل 24ـ10

 یادآوری: براي سهولت بیشتر در خارج کردن قسمت بریده 
شده، چند برش اضافی بین دو برش اصلي ایجاد کنید تا قطعات، 
کوچك تر شده و به راحتي به وسیله ی مغار جدا شوند )شکل 25�10(.

شكل 25ـ10

و( به وس��یله ی مغار پهن )حداقل 20 میلي متر(، حد فاصل 
دو برش را خالي کنید )شکل 26�10(.

شكل 26ـ10
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ز( بهتر است براي جلوگیری از اشتباه، محل فاق و زبانه را 
با هاشور زدن مشخص کرد )شکل 33�10(.

شكل 33ـ10

ح( قطع��ه چوب زبانه را، به گیره ببندید و با اره ظریف بُر، 
برش هاي طولي الزم را بزنید )شکل 34�10(.

شكل 34ـ10

ط( قطع��ه چوب زبانه را، از ضخامت )به صورت افقي( به 
گی��ره ببندید و بَرهاي زبانه را ب��رش دهید. عملیات برش زبانه 
را با زاویه ی بس��یار کم )حدود 5 درجه( به سمت داخل انجام 

دهید )شکل 35�10(.

شكل 35ـ10

ی( قطع��ه چ��وب فاق را به گیره ببندی��د و دو برش طولي 
آنرا، طوري که خوراك اره از داخل فاق باشد، تا خط عرضي 

روي ضخامت انجام دهید )شکل 36�10(.

شكل36ـ10

ك( قطع��ه چوب ف��اق را روي می��ز کار ق��رار داده و با 
پیچ دستی، آنرا محکم نمایید. آنگاه با اسکنه یا مغار متناسب با 
عرض فاق، نسبت به خالي کردن فاق اقدام کنید )شکل 37�10(.

ل( عم��ل درآوردن ف��اق، بای��د به گونه اي باش��د که از هر 
دو طرف صورت پذیرد تا از الش��ه ش��دن انتهاي شکاف فاق، 

جلوگیري شود.

شكل 37ـ10

م(  فاق و زبانه ی ساخته شده را داخل هم نموده و با چکش 
پالستیکي )چوبي(، آنها را چفت نمایید )شکل 38�10(.

شكل 38ـ10
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شكل 30ـ10

ه���( خط کش تیره دار را به اندازه ی دو � س��وم )16 میلی متر( 
ضخامت چوب تنظیم نمایید و با تکیه دادن آن روي سطح چوب 
عالمت گ��ذاري ش��ده، عین عملیات باال را تکرار کنید )ش��کل 
31�10(. بدین ترتیب، ضخامت چوب به 3 قسمت مساوي تقسیم 

شده است.

شكل31ـ10

و( عملیات خط کش��ي مذکور را، عین��اً براي چوب دیگر 
نیز انجام دهید.

 نکته: با استفاده از خط کش تیره دار دو نیش )دو سوزنه(، مي توان 
در یك مرحله، ضخامت چوب را به 3 قسمت مساوي تقسیم نمود. 
براي این منظور، کافي اس��ت که فاصله ی بین دو سوزن و کلگی 
خط کش تیره دار، به اندازه یك � سوم ضخامت چوب تنظیم شود 

)شکل 32�10(.

شكل32ـ10

شكل 28ـ10

این اتصال در س��اخت انواع قاب ه��ا، کالف هاي در و ... 
کاربرد فراوانی دارد. برای س��اخت این اتصال، ابتدا خط کش 
تی��ره دار، متر، گونی��ا، اره ظریف بر و دو قطع��ه چوب به ابعاد 
24×50×250 میلی مت��ر را آماده کنید و س��پس مراحل زیر را 

انجام دهید:
الف( لباس کار مناسب بپوشید.

ب( دو روي )س��طح( دو قطع��ه چوبي را ک��ه مي خواهید 
اتصال فاق و زبانه کنی��د، عالمت گذاري نمایید. از آنجایي که 
دو س��ر این دو قطع��ه چوب داراي عرض و ضخامتی یکس��ان 
هستند، باید اندازه ی عرض هر چوب را، روی لبه ی چوب دیگر 
عالمت گذاری کرده و به کمك گونی��اي 90 درجه، آنرا دور 
کنید )ش��کل 29�10(. بدین ترتیب، طول زبانه )ارتفاع( و عمق 

فاق مشخص خواهند شد.

شكل29ـ10

ج( خط ک��ش تیره دار را به اندازه ی یك � س��وم ضخامت 
چ��وب )8 میلی مت��ر( تنظی��م کنی��د، آن��را روي س��طحی که 
عالمت گذاري ش��ده قرار دهید و ضخامت چوب را از ابتداي 
خط عرضي تا انتهاي قطعه چوب خط بکشید )شکل 30�10(.

ز( بهتر است براي جلوگیری از اشتباه، محل فاق و زبانه را 
با هاشور زدن مشخص کرد )شکل 33�10(.

شكل 33ـ10

ح( قطع��ه چوب زبانه را، به گیره ببندید و با اره ظریف بُر، 
برش هاي طولي الزم را بزنید )شکل 34�10(.

شكل 34ـ10

ط( قطع��ه چوب زبانه را، از ضخامت )به صورت افقي( به 
گی��ره ببندید و بَرهاي زبانه را ب��رش دهید. عملیات برش زبانه 
را با زاویه ی بس��یار کم )حدود 5 درجه( به سمت داخل انجام 

دهید )شکل 35�10(.

شكل 35ـ10

ی( قطع��ه چ��وب فاق را به گیره ببندی��د و دو برش طولي 
آنرا، طوري که خوراك اره از داخل فاق باشد، تا خط عرضي 

روي ضخامت انجام دهید )شکل 36�10(.

شكل36ـ10

ك( قطع��ه چوب ف��اق را روي می��ز کار ق��رار داده و با 
پیچ دستی، آنرا محکم نمایید. آنگاه با اسکنه یا مغار متناسب با 
عرض فاق، نسبت به خالي کردن فاق اقدام کنید )شکل 37�10(.

ل( عم��ل درآوردن ف��اق، بای��د به گونه اي باش��د که از هر 
دو طرف صورت پذیرد تا از الش��ه ش��دن انتهاي شکاف فاق، 

جلوگیري شود.

شكل 37ـ10

م(  فاق و زبانه ی ساخته شده را داخل هم نموده و با چکش 
پالستیکي )چوبي(، آنها را چفت نمایید )شکل 38�10(.

شكل 38ـ10
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شكل 30ـ10

ه���( خط کش تیره دار را به اندازه ی دو � س��وم )16 میلی متر( 
ضخامت چوب تنظیم نمایید و با تکیه دادن آن روي سطح چوب 
عالمت گ��ذاري ش��ده، عین عملیات باال را تکرار کنید )ش��کل 
31�10(. بدین ترتیب، ضخامت چوب به 3 قسمت مساوي تقسیم 

شده است.

شكل31ـ10

و( عملیات خط کش��ي مذکور را، عین��اً براي چوب دیگر 
نیز انجام دهید.

 نکته: با استفاده از خط کش تیره دار دو نیش )دو سوزنه(، مي توان 
در یك مرحله، ضخامت چوب را به 3 قسمت مساوي تقسیم نمود. 
براي این منظور، کافي اس��ت که فاصله ی بین دو سوزن و کلگی 
خط کش تیره دار، به اندازه یك � سوم ضخامت چوب تنظیم شود 

)شکل 32�10(.

شكل32ـ10

شكل 28ـ10

این اتصال در س��اخت انواع قاب ه��ا، کالف هاي در و ... 
کاربرد فراوانی دارد. برای س��اخت این اتصال، ابتدا خط کش 
تی��ره دار، متر، گونی��ا، اره ظریف بر و دو قطع��ه چوب به ابعاد 
24×50×250 میلی مت��ر را آماده کنید و س��پس مراحل زیر را 

انجام دهید:
الف( لباس کار مناسب بپوشید.

ب( دو روي )س��طح( دو قطع��ه چوبي را ک��ه مي خواهید 
اتصال فاق و زبانه کنی��د، عالمت گذاري نمایید. از آنجایي که 
دو س��ر این دو قطع��ه چوب داراي عرض و ضخامتی یکس��ان 
هستند، باید اندازه ی عرض هر چوب را، روی لبه ی چوب دیگر 
عالمت گذاری کرده و به کمك گونی��اي 90 درجه، آنرا دور 
کنید )ش��کل 29�10(. بدین ترتیب، طول زبانه )ارتفاع( و عمق 

فاق مشخص خواهند شد.

شكل29ـ10

ج( خط ک��ش تیره دار را به اندازه ی یك � س��وم ضخامت 
چ��وب )8 میلی مت��ر( تنظی��م کنی��د، آن��را روي س��طحی که 
عالمت گذاري ش��ده قرار دهید و ضخامت چوب را از ابتداي 
خط عرضي تا انتهاي قطعه چوب خط بکشید )شکل 30�10(.

فناوری فرآورده های چوبی تكنولوژی فرآورده های چوبی18

ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:

198



199 واحد کار دهم: توانايي ساخت انواع اتصاالت

ز( بهتر است براي جلوگیری از اشتباه، محل فاق و زبانه را 
با هاشور زدن مشخص کرد )شکل 33�10(.

شكل 33ـ10

ح( قطع��ه چوب زبانه را، به گیره ببندید و با اره ظریف بُر، 
برش هاي طولي الزم را بزنید )شکل 34�10(.

شكل 34ـ10

ط( قطع��ه چوب زبانه را، از ضخامت )به صورت افقي( به 
گی��ره ببندید و بَرهاي زبانه را ب��رش دهید. عملیات برش زبانه 
را با زاویه ی بس��یار کم )حدود 5 درجه( به سمت داخل انجام 

دهید )شکل 35�10(.

شكل 35ـ10

ی( قطع��ه چ��وب فاق را به گیره ببندی��د و دو برش طولي 
آنرا، طوري که خوراك اره از داخل فاق باشد، تا خط عرضي 

روي ضخامت انجام دهید )شکل 36�10(.

شكل36ـ10

ك( قطع��ه چوب ف��اق را روي می��ز کار ق��رار داده و با 
پیچ دستی، آنرا محکم نمایید. آنگاه با اسکنه یا مغار متناسب با 
عرض فاق، نسبت به خالي کردن فاق اقدام کنید )شکل 37�10(.
ل( عم��ل درآوردن ف��اق، بای��د به گونه اي باش��د که از هر 
دو طرف صورت پذیرد تا از الش��ه ش��دن انتهاي شکاف فاق، 

جلوگیري شود.

شكل 37ـ10

م(  فاق و زبانه ی ساخته شده را داخل هم نموده و با چکش 
پالستیکي )چوبي(، آنها را چفت نمایید )شکل 38�10(.

شكل 38ـ10
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شكل 30ـ10

ه���( خط کش تیره دار را به اندازه ی دو � س��وم )16 میلی متر( 
ضخامت چوب تنظیم نمایید و با تکیه دادن آن روي سطح چوب 
عالمت گ��ذاري ش��ده، عین عملیات باال را تکرار کنید )ش��کل 
31�10(. بدین ترتیب، ضخامت چوب به 3 قسمت مساوي تقسیم 

شده است.

شكل31ـ10

و( عملیات خط کش��ي مذکور را، عین��اً براي چوب دیگر 
نیز انجام دهید.

 نکته: با استفاده از خط کش تیره دار دو نیش )دو سوزنه(، مي توان 
در یك مرحله، ضخامت چوب را به 3 قسمت مساوي تقسیم نمود. 
براي این منظور، کافي اس��ت که فاصله ی بین دو سوزن و کلگی 
خط کش تیره دار، به اندازه یك � سوم ضخامت چوب تنظیم شود 

)شکل 32�10(.

شكل32ـ10

شكل 28ـ10

این اتصال در س��اخت انواع قاب ه��ا، کالف هاي در و ... 
کاربرد فراوانی دارد. برای س��اخت این اتصال، ابتدا خط کش 
تی��ره دار، متر، گونی��ا، اره ظریف بر و دو قطع��ه چوب به ابعاد 
24×50×250 میلی مت��ر را آماده کنید و س��پس مراحل زیر را 

انجام دهید:
الف( لباس کار مناسب بپوشید.

ب( دو روي )س��طح( دو قطع��ه چوبي را ک��ه مي خواهید 
اتصال فاق و زبانه کنی��د، عالمت گذاري نمایید. از آنجایي که 
دو س��ر این دو قطع��ه چوب داراي عرض و ضخامتی یکس��ان 
هستند، باید اندازه ی عرض هر چوب را، روی لبه ی چوب دیگر 
عالمت گذاری کرده و به کمك گونی��اي 90 درجه، آنرا دور 
کنید )ش��کل 29�10(. بدین ترتیب، طول زبانه )ارتفاع( و عمق 

فاق مشخص خواهند شد.

شكل29ـ10

ج( خط ک��ش تیره دار را به اندازه ی یك � س��وم ضخامت 
چ��وب )8 میلی مت��ر( تنظی��م کنی��د، آن��را روي س��طحی که 
عالمت گذاري ش��ده قرار دهید و ضخامت چوب را از ابتداي 
خط عرضي تا انتهاي قطعه چوب خط بکشید )شکل 30�10(.

ز( بهتر است براي جلوگیری از اشتباه، محل فاق و زبانه را 
با هاشور زدن مشخص کرد )شکل 33�10(.

شكل 33ـ10

ح( قطع��ه چوب زبانه را، به گیره ببندید و با اره ظریف بُر، 
برش هاي طولي الزم را بزنید )شکل 34�10(.

شكل 34ـ10

ط( قطع��ه چوب زبانه را، از ضخامت )به صورت افقي( به 
گی��ره ببندید و بَرهاي زبانه را ب��رش دهید. عملیات برش زبانه 
را با زاویه ی بس��یار کم )حدود 5 درجه( به سمت داخل انجام 

دهید )شکل 35�10(.

شكل 35ـ10

ی( قطع��ه چ��وب فاق را به گیره ببندی��د و دو برش طولي 
آنرا، طوري که خوراك اره از داخل فاق باشد، تا خط عرضي 

روي ضخامت انجام دهید )شکل 36�10(.

شكل36ـ10

ك( قطع��ه چوب ف��اق را روي می��ز کار ق��رار داده و با 
پیچ دستی، آنرا محکم نمایید. آنگاه با اسکنه یا مغار متناسب با 
عرض فاق، نسبت به خالي کردن فاق اقدام کنید )شکل 37�10(.
ل( عم��ل درآوردن ف��اق، بای��د به گونه اي باش��د که از هر 
دو طرف صورت پذیرد تا از الش��ه ش��دن انتهاي شکاف فاق، 

جلوگیري شود.

شكل 37ـ10

م(  فاق و زبانه ی ساخته شده را داخل هم نموده و با چکش 
پالستیکي )چوبي(، آنها را چفت نمایید )شکل 38�10(.

شكل 38ـ10
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ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:

200



201 201واحد کار دهم: توانايي ساخت انواع اتصاالت 201واحد کار دهم: توانايي ساخت انواع اتصاالت



201 203واحد کار دهم: توانايي ساخت انواع اتصاالت واحد کار دهم: توانايي ساخت انواع اتصاالت تكنولوژی فرآورده های چوبی202

شكل 41ـ10

ب( آنگاه چوب را به صورت افقي به گیره بس��ته و مطابق 
شکل، بَِر 45 درجه را از روي خط، برش داده و بَِر دیگر آنرا، 

به صورت 90 درجه بیندازید )شکل 42�10(.

شكل 42ـ10

ج( ب��رش قطعه چوب فاق را، مطابق روش گفته ش��ده در 
ساخت فاق ساده انجام دهید و آنرا توسط مغار یا اسکنه خارج 
نمایید. یك روي چوب را که قباًل مشخص شده است، تحت 

زاویه ی 45 درجه برش دهید.

د( ف��اق و زبان��ه را داخل یکدیگر ج��ازده، و درز بین 45 
درجه آنرا کنترل نمایید )شکل 43�10(.

شكل 43ـ10

2ـ3ـ10ـ دستورالعمل ساخت اتصال فاق و زبانه ی يك 
رو فارسي

این اتص��ال، بیش��تر در کارهایی که به ظراف��ت و زیبایی 
خاصی نیاز دارند، به کار می رود.

اصول خط کش��ي این اتصال ها، مانند اتصال فاق و زبانه ی 
س��اده اس��ت، با این تفاوت که یك بَِر زبانه و فاق آن، تحت 
زاویه ی 45 درجه خط کش��ي و برش مي شود و سر دیگر آن، 

90 درجه است )شکل 39�10(.

شكل 39ـ10

بنابراین، یك روي چوب فاق و زبانه را، به کمك گونیا، به 
صورت 45 درجه و مطابق شکل خط کشي نمایید. ضمناً با خط کش 
تیره دار، فقط باید یك طرف ضخامت چوب و کله را به اندازه ی 
یك � س��وم ضخامت چوب خط کش��ي نمایید )شکل 40�10(.

شكل 40ـ10

پس از تهیه ی اره ظریف بُر، گونیا، خط کش تیره دار، متر و 
چکش چوبي و دو قطعه چوب به ابعاد 24×50×250 میلی متر، 

مراحل زیر را انجام دهید. 

ال��ف( پس از خط کش��ی کامل این اتص��ال، قطعه چوب 
زبانه را ب��ه گیره ببندید؛ به طوري ک��ه ضخامت چوب که به 
3 قس��مت مساوي تقس��یم شده طرف شما باش��د. آنگاه با اره 
ظریف بُر، یك طرف زبانه را که کامل اس��ت، تا خط پاي کار 
)به اندازه ی عرض چوب( ب��رش دهید و طرف دیگر آنرا که 

45 درجه است، به صورت 45 ببرید )شکل 41�10(.
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شكل 41ـ10

ب( آنگاه چوب را به صورت افقي به گیره بس��ته و مطابق 
شکل، بَِر 45 درجه را از روي خط، برش داده و بَِر دیگر آنرا، 

به صورت 90 درجه بیندازید )شکل 42�10(.

شكل 42ـ10

ج( ب��رش قطعه چوب فاق را، مطابق روش گفته ش��ده در 
ساخت فاق ساده انجام دهید و آنرا توسط مغار یا اسکنه خارج 
نمایید. یك روي چوب را که قباًل مشخص شده است، تحت 

زاویه ی 45 درجه برش دهید.

د( ف��اق و زبان��ه را داخل یکدیگر ج��ازده، و درز بین 45 
درجه آنرا کنترل نمایید )شکل 43�10(.

شكل 43ـ10

2ـ3ـ10ـ دستورالعمل ساخت اتصال فاق و زبانه ی يك 
رو فارسي

این اتص��ال، بیش��تر در کارهایی که به ظراف��ت و زیبایی 
خاصی نیاز دارند، به کار می رود.

اصول خط کش��ي این اتصال ها، مانند اتصال فاق و زبانه ی 
س��اده اس��ت، با این تفاوت که یك بَِر زبانه و فاق آن، تحت 
زاویه ی 45 درجه خط کش��ي و برش مي شود و سر دیگر آن، 

90 درجه است )شکل 39�10(.

شكل 39ـ10

بنابراین، یك روي چوب فاق و زبانه را، به کمك گونیا، به 
صورت 45 درجه و مطابق شکل خط کشي نمایید. ضمناً با خط کش 
تیره دار، فقط باید یك طرف ضخامت چوب و کله را به اندازه ی 
یك � س��وم ضخامت چوب خط کش��ي نمایید )شکل 40�10(.

شكل 40ـ10

پس از تهیه ی اره ظریف بُر، گونیا، خط کش تیره دار، متر و 
چکش چوبي و دو قطعه چوب به ابعاد 24×50×250 میلی متر، 

مراحل زیر را انجام دهید. 

ال��ف( پس از خط کش��ی کامل این اتص��ال، قطعه چوب 
زبانه را ب��ه گیره ببندید؛ به طوري ک��ه ضخامت چوب که به 
3 قس��مت مساوي تقس��یم شده طرف شما باش��د. آنگاه با اره 
ظریف بُر، یك طرف زبانه را که کامل اس��ت، تا خط پاي کار 
)به اندازه ی عرض چوب( ب��رش دهید و طرف دیگر آنرا که 

45 درجه است، به صورت 45 ببرید )شکل 41�10(.

فناوری فرآورده های چوبی تكنولوژی فرآورده های چوبی18

ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:
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ل( فاق این اتصال، ابتدا باید مانند فاق س��اده ساخته شود، 
و س��پس دو طرف آنرا در حالی که ب��ه صورت افقي به گیره 
بس��ته اید، با توجه به خط فارس��ي کشیده ش��ده در دو طرف 

چوب، به صورت 45 درجه برش دهید )شکل 49�10(.

شكل 49ـ10

م( فاق و زبانه، باید با فش��ار دست یا ضربه ی آرام چکش 
جا برود )ش��کل 50�10(؛ چنانچه پ��س از جا زدن، بین اتصال 
درز دیده شد، باید آنرا طبق شکل 51�10 اره کشي کنید تا این 

عیب برطرف شود.

شكل 50ـ10

شكل 51ـ10

شكل 47ـ10

ی( چوب زبان��ه را به طور عمودي به گیره ببندید؛ طوری 
که طرف ضخامت خط کشی شده، روبروي شما باشد. آنگاه با 
اره ظریف بُر، دو طرف زبانه را به صورت 45 درجه )با توجه به 
خط کشي فارسي دو طرف چوب( برش دهید )شکل 48�10(.

شكل 48ـ10

ك( بَِر زبانه را نیز مانند فاق و زبانه ی یك طرف فارس��ي 
ببری��د؛ با این تفاوت که در این اتص��ال، بَِر هر دو طرف زبانه 

باید به صورت 45 درجه بیفتد.

 توجه: بَِر هر دو طرف زبانه، به شکل مثلث خواهد افتاد.
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شكل 45ـ10

ز( چوب ها را برگردانده، و مش��ابه خطوط فارس��ي را، در 
قسمت پشت نیز ترسیم کنید.

ح( با نوش��تن روي چوب ها، فاق و زبانه را از هم مشخص 
کنید.

ط( به وسیله ی خط کش تیره دار دو سوزنه، که مانند فاق و 
زبانه ی یك طرف فارس��ي آنرا در اندازه های 8 و 16 میلي متر 
تنظیم کردید، ضخامت هر دو چوب فاق و زبانه را به 3 قسمت 
مساوي تقسیم کنید. این خطوط را، از خط عرضي روي طرف 
نر چوب شروع کرده و تا سر چوب ادامه دهید )شکل 46�10(.

شكل 46ـ10

در این حالت، ضخامت فاق و زبانه به 3 قس��مت مس��اوي 
تقسیم شده است )شکل 47�10(.

3ـ3ـ10ـ دستورالعمل ساخت اتصال فاق و زبانه ی 
دو رو فارسي

این اتصال، بیشتر برای قطعاتی که از هر دو طرف قابل دید 
ب��وده و به ظرافت و زیبایی آن توجه می ش��ود، به کار می رود. 

برای ساختف مراحل زیر را انجام دهید:

ال��ف( دو قطعه چوب به ابعاد 24×50×250 میلي متر آماده 
کنید. 

ب( به وس��یله ی گونیای 90 درجه ی دقی��ق، چوب ها را از 
نظ��ر گونیای��ي کنترل ک��رده، یك رو و یك نر ه��ر دو قطعه 
چوب را عالمت گذاري کنید )مانند اتصال فاق و زبانه ی ساده 

و یك طرفه فارسي(.

ج( روي یك قطعه چوب به فاصله ی 50 میلي متر از طرف 
س��ر چوب، با گونیا یك خط عرضي بکشید. این کار را روي 

قطعه چوب دیگر نیز انجام دهید.

د( خط کش��یده ش��ده بر روي چوب را، به وسیله ی گونیا 
دور کنید؛ درس��ت مانن��د اتصال فاق و زبانه ی س��اده و یك 

طرف فارسي.

ه���( ه��ر دو طرف ه��ر دو چ��وب را به صورت فارس��ي 
خط کشي کنید )شکل 44�10(.

و( خط هاي فارس��ي باید از بی��رون و باال به طرف داخل و 
پایین کشیده شده باشد )شکل 45�10(.

شكل 44ـ10
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ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:
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ل( فاق این اتصال، ابتدا باید مانند فاق س��اده ساخته شود، 
و س��پس دو طرف آنرا در حالی که ب��ه صورت افقي به گیره 
بس��ته اید، با توجه به خط فارس��ي کشیده ش��ده در دو طرف 

چوب، به صورت 45 درجه برش دهید )شکل 49�10(.

شكل 49ـ10

م( فاق و زبانه، باید با فش��ار دست یا ضربه ی آرام چکش 
جا برود )ش��کل 50�10(؛ چنانچه پ��س از جا زدن، بین اتصال 
درز دیده شد، باید آنرا طبق شکل 51�10 اره کشي کنید تا این 

عیب برطرف شود.

شكل 50ـ10

شكل 51ـ10

شكل 47ـ10

ی( چوب زبان��ه را به طور عمودي به گیره ببندید؛ طوری 
که طرف ضخامت خط کشی شده، روبروي شما باشد. آنگاه با 
اره ظریف بُر، دو طرف زبانه را به صورت 45 درجه )با توجه به 
خط کشي فارسي دو طرف چوب( برش دهید )شکل 48�10(.

شكل 48ـ10

ك( بَِر زبانه را نیز مانند فاق و زبانه ی یك طرف فارس��ي 
ببری��د؛ با این تفاوت که در این اتص��ال، بَِر هر دو طرف زبانه 

باید به صورت 45 درجه بیفتد.

 توجه: بَِر هر دو طرف زبانه، به شکل مثلث خواهد افتاد.
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4ـ10ـ اصول ساخت اتصاالت ُکم و زبانه ی ساده، 
کوله دار و دو زبانه و کاربرد آنها

این گروه اتصاالت، مش��ابه اتصاالت فاق و زبانه است، با 
این تفاوت که فاق آن، در س��ر چوب نیست؛ و به همین دلیل، 

به ُکم و زبانه معروف شده اند.

1ـ4ـ10ـ دستورالعمل ساخت اتصال ُكم و زبانه ی ساده

زبانه در این اتصال، مشابه زبانه در اتصال فاق و زبانه است 
و  ساختمان  دارای  شد،  گفته  که  دلیلی  به  آن،  ُکِم  ولي 

روشی متفاوت است )شکل 52�10(.

شكل 52ـ10

ُکم، ممکن است به صورت دوطرفه )دو در( یا یك طرفه 
باشد؛ یعنی یا طول زبانه با عرض ُکم برابر است و از آن طرف 
دیده ش��ود، یا طول زبانه، مقداري از عمق ُکم کمتر است و از 
آن طرف دیده نمی ش��ود، و به صورت مخفي است. از طرفي، 
ُک��م و زبانه با توجه ب��ه محل کاربرد و نقش��ه ی اجرایي کار، 
مي تواند از نظر ابعاد قطعات چوبي که قرار اس��ت ُکم یا زبانه 
شوند، داراي تنوع زیادي باشد؛ یعنی: ممکن است چوب ُکم 
بس��یار ضخیم تر و پهن تر از چوب زبانه باش��د؛ یا شاید زبانه ی 
ُکم مانند اتصال نیم نیم یك طرف باشد؛ و یا ابعاد زبانه نسبت 
به ُکم، به اندازه اي باش��د که دیگر نیاز ب��ه زبانه کردن نبوده و 
چ��وب زبانه با همان ضخامت، در داخل ُکم قرار گیرد. در هر 

صورت، اصول ساخت ُکم و زبانه با فرم هاي مختلف، تفاوتي 
با هم ندارند و در انواع مختلف ساخته مي شوند )شکل 53�10(.

شكل 53ـ10

به طور معمول، در ُکم و زبانه ی س��اده، عرض زبانه )طول 
کم( نباید زیاد باش��د؛ زیرا ممکن اس��ت پ��س از قرار گرفتن 
در محیطي خش��ك، محل اتصال ُش��ل ش��ود. از ُکم ساده در 
س��اخت کالف هاي )چهارچوب( در، صندلي ها و ... استفاده 
مي ش��ود. با توجه به توضیحات داده شده، این اتصال را مطابق 

دستورالعمل زیر بسازید:

ال��ف( دو قطعه چوب به ابعاد 24×50×250 میلي متر آماده 
کنید.

ب( به وسیله ی گونیاي 90 درجه ی کاماًل سالم و دقیق، چوب ها 
را از نظ��ر گونیایي، آزمایش کرده و یك رو و یك ضخامت 
)نر( از هر چوبی را که س��الم تر اس��ت، عالمت گذاري کنید.

ج( روي چوب زبانه، به فاصله ی 40 میلي متر از سر چوب 
)به کمك گونیا( یك خط عرضي ترسیم کنید )شکل 54�10(. 

ــول زبانه را  ــم یک طرفه،  باید ط ــاخت ُک  توجه: در س
ــت، زیرا عمق ُکم  ــرض چوب کمتر گرف ــر از ع 10 ميلي مت
ــت، برابر 40 ميلي متر  در چوبي که به عرض 50 ميلي متر اس

مي باشد.
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ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:
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4ـ10ـ اصول ساخت اتصاالت ُکم و زبانه ی ساده، 
کوله دار و دو زبانه و کاربرد آنها

این گروه اتصاالت، مش��ابه اتصاالت فاق و زبانه است، با 
این تفاوت که فاق آن، در س��ر چوب نیست؛ و به همین دلیل، 

به ُکم و زبانه معروف شده اند.

1ـ4ـ10ـ دستورالعمل ساخت اتصال ُكم و زبانه ی ساده

زبانه در این اتصال، مشابه زبانه در اتصال فاق و زبانه است 
و  ساختمان  دارای  شد،  گفته  که  دلیلی  به  آن،  ُکِم  ولي 

روشی متفاوت است )شکل 52�10(.

شكل 52ـ10

ُکم، ممکن است به صورت دوطرفه )دو در( یا یك طرفه 
باشد؛ یعنی یا طول زبانه با عرض ُکم برابر است و از آن طرف 
دیده ش��ود، یا طول زبانه، مقداري از عمق ُکم کمتر است و از 
آن طرف دیده نمی ش��ود، و به صورت مخفي است. از طرفي، 
ُک��م و زبانه با توجه ب��ه محل کاربرد و نقش��ه ی اجرایي کار، 
مي تواند از نظر ابعاد قطعات چوبي که قرار اس��ت ُکم یا زبانه 
شوند، داراي تنوع زیادي باشد؛ یعنی: ممکن است چوب ُکم 
بس��یار ضخیم تر و پهن تر از چوب زبانه باش��د؛ یا شاید زبانه ی 
ُکم مانند اتصال نیم نیم یك طرف باشد؛ و یا ابعاد زبانه نسبت 
به ُکم، به اندازه اي باش��د که دیگر نیاز ب��ه زبانه کردن نبوده و 
چ��وب زبانه با همان ضخامت، در داخل ُکم قرار گیرد. در هر 

صورت، اصول ساخت ُکم و زبانه با فرم هاي مختلف، تفاوتي 
با هم ندارند و در انواع مختلف ساخته مي شوند )شکل 53�10(.

شكل 53ـ10

به طور معمول، در ُکم و زبانه ی س��اده، عرض زبانه )طول 
کم( نباید زیاد باش��د؛ زیرا ممکن اس��ت پ��س از قرار گرفتن 
در محیطي خش��ك، محل اتصال ُش��ل ش��ود. از ُکم ساده در 
س��اخت کالف هاي )چهارچوب( در، صندلي ها و ... استفاده 
مي ش��ود. با توجه به توضیحات داده شده، این اتصال را مطابق 

دستورالعمل زیر بسازید:

ال��ف( دو قطعه چوب به ابعاد 24×50×250 میلي متر آماده 
کنید.

ب( به وسیله ی گونیاي 90 درجه ی کاماًل سالم و دقیق، چوب ها 
را از نظ��ر گونیایي، آزمایش کرده و یك رو و یك ضخامت 
)نر( از هر چوبی را که س��الم تر اس��ت، عالمت گذاري کنید.

ج( روي چوب زبانه، به فاصله ی 40 میلي متر از سر چوب 
)به کمك گونیا( یك خط عرضي ترسیم کنید )شکل 54�10(. 

ــول زبانه را  ــم یک طرفه،  باید ط ــاخت ُک  توجه: در س
ــت، زیرا عمق ُکم  ــرض چوب کمتر گرف ــر از ع 10 ميلي مت
ــت، برابر 40 ميلي متر  در چوبي که به عرض 50 ميلي متر اس

مي باشد.

207



201 209واحد کار دهم: توانايي ساخت انواع اتصاالت واحد کار دهم: توانايي ساخت انواع اتصاالت

ی( چنانچ��ه از خط ک��ش تی��ره دار دو تیره یا دو س��وزنه 
استفاده کنید، مي توانید در یك مرحله، هر دو اندازه را تنظیم 

کرده و بکشید )شکل 58�10(.

شكل 58ـ10

ك( چوبي را که براي زبانه خط کش��ي ک��رده بودید، به 
گیره ببندید و براي برش، یك اره ظریف بُر انتخاب کنید.

ل( ب��راي به دس��ت آوردن زبانه، دو برش عم��ودي بزنید. 
دق��ت کنید که خوراك اره را در هر دو برش، از طرف بیرون 
درنظر بگیرید تا زبانه از 8 میلي متر نازك تر نشود. دو برش را، 
تا خ��ط عرضي ادامه دهید؛ یعني طول برش، برابر 40 میلي متر 

شود          )شکل 59�10(.

شكل 59ـ10

م( قطع��ه چوب را از گیره باز ک��رده، به طور افقي، داخل 
گیره ببندید و س��پس بَِر زبانه را ببرید. بَ��ِر دیگر زبانه را نیز به 

همی��ن ترتیب ببرید. بهتر اس��ت اره را 5 درجه به طرف داخل 
مای��ل بگیرید تا زبانه پ��س از جا رفتن در داخ��ل ُکم، کاماًل 

جفت شده و درز اتصال معلوم نشود )شکل 60�10(.

شكل 60ـ10

ن( دق��ت کنید ک��ه هنگام برش، اره بی��ش از اندازه پایین 
نرود در غیر اینصورت، مقداري از زبانه بریده ش��ده و ضعیف 

مي شود.

س( یك اسکنه یا مغار 8 میلي متري که مناسب عرض ُکم 
است، انتخاب کنید )شکل 61�10(.

شكل 61ـ10

ع( براي ُکم کندن، چوب را با یك چوب کمکي و پیچ دستي، 
به گیره ی میز کار محکم کنید. فراموش نکنید که در ُکم هاي 
دوطرفه، از زیر س��ري نیز باید اس��تفاده کرد )شکل 62�10(.
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شكل 54ـ10

د( خط عرضي را دور کنید؛ یعني روي چهار طرف چوب 
انتقال دهید.

ه�( وس��ط چوب ُکم را پی��دا ک��رده روي ضخامت آن، 
به فاصل��ه ی 25 میلي متر از هر طرف وس��ط چوب، یك خط 

عرضي بکشید )شکل 55�10(.

شكل 55ـ10

ــيده شده، 50 ميلي متر   توجـه: فاصله ی بين خطوط کش
و برابر عرض زبانه است. در مورد ُکم هاي یک طرفه همين 
ــت، ولي  دو خط عرضي بر روي یک نر چوب ُکم کافي اس
براي ُکم هاي دوطرفه )دو در(، باید این خطوط را دور کنيد؛ 

یعني به چهار طرف چوب انتقال دهيد.

و( خط کش تیره دار را براي اندازه ی 8 میلي متر تنظیم کنید 
و قباًل روي یك چوب متفرق��ه آزمایش نمایید تا از دقت آن 

مطمئن شوید.

ز( به وس��یله ی خط کش تی��ره دار، درحالي که کلگی آنرا 
ب��ه طرف عالمت خورده تکیه داده ای��د، خطي بین حد فاصل 
دو خط عرضي چوب ُکم بکش��ید؛ یعن��ي یك خط طولي به 

فاصله ی 8 میلي متر از لبه ی چوب رسم کنید )شکل 56�10(.

شكل 56ـ10

ح( ب��دون تغیی��ر دادن اندازه ی خط کش تی��ره دار، خطي 
بر س��ه طرف چوب زبانه بکش��ید؛ یعني از خط عرضي شروع 
کرده، به طرف سر زبانه و سپس تا ضخامت طرف دیگر ادامه 

دهید.

ط( س��پس بای��د خط کش تی��ره دار را براي ان��دازه ی 16 
میلي مت��ر تنظیم ک��رده و به موازات خطوطي ک��ه روي ُکم و 
زبانه کش��یدید، خط هاي دیگري بکشید تا ضخامت چوب به 

سه قسمت مساوي 8 میلي متري تقسیم شود )شکل 57�10(.

شكل 57ـ10
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کرده و بکشید )شکل 58�10(.
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ك( چوبي را که براي زبانه خط کش��ي ک��رده بودید، به 
گیره ببندید و براي برش، یك اره ظریف بُر انتخاب کنید.
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نرود در غیر اینصورت، مقداري از زبانه بریده ش��ده و ضعیف 

مي شود.

س( یك اسکنه یا مغار 8 میلي متري که مناسب عرض ُکم 
است، انتخاب کنید )شکل 61�10(.

شكل 61ـ10

ع( براي ُکم کندن، چوب را با یك چوب کمکي و پیچ دستي، 
به گیره ی میز کار محکم کنید. فراموش نکنید که در ُکم هاي 
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ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:
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دق��ت کنید که خوراك اره را در هر دو برش، از طرف بیرون 
درنظر بگیرید تا زبانه از 8 میلي متر نازك تر نشود. دو برش را، 
تا خ��ط عرضي ادامه دهید؛ یعني طول برش، برابر 40 میلي متر 
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م( قطع��ه چوب را از گیره باز ک��رده، به طور افقي، داخل 
گیره ببندید و س��پس بَِر زبانه را ببرید. بَ��ِر دیگر زبانه را نیز به 

همی��ن ترتیب ببرید. بهتر اس��ت اره را 5 درجه به طرف داخل 
مای��ل بگیرید تا زبانه پ��س از جا رفتن در داخ��ل ُکم، کاماًل 

جفت شده و درز اتصال معلوم نشود )شکل 60�10(.

شكل 60ـ10

ن( دق��ت کنید ک��ه هنگام برش، اره بی��ش از اندازه پایین 
نرود در غیر اینصورت، مقداري از زبانه بریده ش��ده و ضعیف 

مي شود.

س( یك اسکنه یا مغار 8 میلي متري که مناسب عرض ُکم 
است، انتخاب کنید )شکل 61�10(.

شكل 61ـ10

ع( براي ُکم کندن، چوب را با یك چوب کمکي و پیچ دستي، 
به گیره ی میز کار محکم کنید. فراموش نکنید که در ُکم هاي 
دوطرفه، از زیر س��ري نیز باید اس��تفاده کرد )شکل 62�10(.
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ق( ای��ن کار را همین طور تکرار کنید ت��ا چوب در عمق 
40 میلي متر خالي ش��ود. براي اطمین��ان از دقت عمل خود، از 
عمق س��نج کولیس اس��تفاده کرده و عمق ُکم را اندازه گیري 

کنید)شکل 65�10(.

ــد.  ــر، کاماًل صاف باش  توجـه: کف ُکم باید در سرتاس
عمق ُکم نيز باید 1 تا 2 ميلي متر از طول زبانه بيشتر باشد تا 

اتصال، پس از درهم جا رفتن، درز نداشته باشد.

شكل 65ـ10

ر( بای��د زبانه را در داخ��ل ُکم جا بزنی��د. چنانچه مراحل 
خط کش��ي و ساخت اتصال، با دقت انجام گرفته باشد، زبانه با 
ضربه ی آرام چکش داخل ُکم جا خواهد رفت؛ و اگر پس از 
جا زدن ُکم، مشاهده شد که بین اتصال، درز وجود دارد، باید 

کمي به عمق ُکم اضافه کنید )شکل 66�10(.

شكل 66ـ10

شكل 62ـ10

ف( در ابتدا، مغار را به طور عمودي و 2 میلي متر جلوتر از 
خط قرار داده و با چکش، ضربه ی آرامي به مغار وارد کنید تا 
مغار حدود 2 تا 3 میلي متر در چوب فرو رود )شکل 63�10(.

شكل 63ـ10

ض( مغ��ار را کمي جلوتر از مح��ل اول به طور مایل قرار 
داده و ضرب��ه اي وارد کنی��د تا چوب حد فاص��ل دو ضربه ی 
مغار، خارج ش��ود؛ س��پس مغار را برگردانده به محل ضربه ی 
اول ببری��د و ضربه اي محکم تر از ضرب��ه ی اول وارد کنید؛ به 
دلیل اینکه جاي مغار باز ش��ده، مغ��ار راحت تر در چوب فرو 

مي رود )شکل 64�10(.

شكل 64ـ10
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ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:
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ح( به وس��یله ی گونی��اي 90 درجه، درحالي ک��ه گونیا را 
ب��ه طرف عالمت خورده ی چوب تکی��ه داده اید، یك خط به 

فاصله ی 15 میلي متر از سر چوب بکشید )شکل 72�10(.

شكل 72ـ10

ط( ب��ا ی��ك اره ظریف بُر تیز و با چپ و راس��ت صحیح، 
چ��وب زبانه را مانند ُکم و زبانه ی س��اده ببرید و زبانه را آماده 

نمایید )شکل 73�10(.

شكل 73ـ10

ی( خط کش تیره دار را به اندازه  ي 15 میلي متر تنظیم کنید 
)شکل 74�10(؛ سپس خطي به فاصله ی 15 میلي متر به موازات 
لبه، روي چوب زبانه ترس��یم کنید، تا عرض کوله روي چوب 

زبانه مشخص شود.

س��ر زبانه عبور می کند و به خط عرضي ضخامت طرف دیگر 
می رسد )شکل 70�10(. 

و( بدون بر هم زدن اندازه ی خط کش تیره دار، خطي روي 
چوب ُکم بکش��ید که حد فاصل خط عرضي روي نر تا س��ر 

چوب باشد.

شكل 70ـ10

ز( خط کش تیره دار را به اندازه ی 16 میلي متر تنظیم کرده 
و ب��ه م��وازات خط قبل��ي، روي ُکم و زبانه خط��وط دیگري 
بکش��ید تا ضخامت چوب هاي زبانه و ُکم به 3 قسمت مساوي 

تقسیم شود )شکل 71�10(.

شكل 71ـ10

212213 واحد کار دهم: توانايي ساخت انواع اتصاالتتكنولوژی فرآورده های چوبی

شكل 68ـ10

ــد، طول   نکته: از آنجايي كه ُكم اتصال، يک طرفه مي باش
زبانه را بايد 10 ميلي متر كمتر درنظر بگيريد.

ج( روي چوب ُکم، به فاصله ی 50 میلي متر از سر چوب، 
یك خط عرضي بکشید )شکل 69�10(.

شكل 69ـ10

د( خط کش تیره دار را به ان��دازه ی 8 میلي متر تنظیم کنید 
و قباًل روي ی��ك قطعه چوب متفرقه آن��را آزمایش نمایید تا 

مطمئن شوید که اندازه ی آن دقیق است.

ه�( با خط کش تیره دار، در س��ه طرف چوب زبانه، خطی 
بکشید که از خط عرضي روی نر چوب شروع شده، از قسمت 

2ـ4ـ10ـ دستورالعمل ساخت اتصال ُكم و زبانه ی كوله دار

در م��واردي که عرض زبانه )طول ُکم( زیاد اس��ت و پس 
از خش��ك ش��دن )قرار گرفتن در محیطي خشك تر از محیط 
قبلي( ممکن است در محل اتصال ُشل شود، حدود یك � سوم 
تا یك � چهارم عرض آنرا به فرم هاي مختلف کوله مي دهند؛ 
یعني طبق ش��کل 67�10 آنرا فرم دار مي سازند. در واقع در اثر 
کاس��ته شدن از عرض ُکم، مقدار خشك شدن زبانه و احتمال 

ُشل شدن اتصال نیز کم مي شود.

همانطور که قسمتي از زبانه به کوله تبدیل مي شود، مقابل 
آن در ُکم نیز، باید قس��متی متناسب با کوله ساخته شود که به 

آن ُکم بچه مي گویند.

شكل 67ـ10

برای ساخت این اتصال، طبق مراحل زیر عمل نمایید:

الف( دو قطعه چوب به ابعاد 24 × 50 × 250 میلي متر تهیه 
نم��وده و پس از گونیایي ک��ردن کامل آن، یك رو و یك نر 

آنرا عالمت گذاري کنید.
ب( از س��ر قطعه چوبي که براي زبانه درنظر گرفته ش��ده 
اس��ت، به فاصله ی 40 میلي متر یك خط عرضي ترسیم کرده، 

آن خط را دور تا دور چوب ادامه دهید )شکل 68�10(.

ح( به وس��یله ی گونی��اي 90 درجه، درحالي ک��ه گونیا را 
ب��ه طرف عالمت خورده ی چوب تکی��ه داده اید، یك خط به 

فاصله ی 15 میلي متر از سر چوب بکشید )شکل 72�10(.

شكل 72ـ10

ط( ب��ا ی��ك اره ظریف بُر تیز و با چپ و راس��ت صحیح، 
چ��وب زبانه را مانند ُکم و زبانه ی س��اده ببرید و زبانه را آماده 

نمایید )شکل 73�10(.

شكل 73ـ10

ی( خط کش تیره دار را به اندازه  ي 15 میلي متر تنظیم کنید 
)شکل 74�10(؛ سپس خطي به فاصله ی 15 میلي متر به موازات 
لبه، روي چوب زبانه ترس��یم کنید، تا عرض کوله روي چوب 

زبانه مشخص شود.

س��ر زبانه عبور می کند و به خط عرضي ضخامت طرف دیگر 
می رسد )شکل 70�10(. 

و( بدون بر هم زدن اندازه ی خط کش تیره دار، خطي روي 
چوب ُکم بکش��ید که حد فاصل خط عرضي روي نر تا س��ر 

چوب باشد.

شكل 70ـ10

ز( خط کش تیره دار را به اندازه ی 16 میلي متر تنظیم کرده 
و ب��ه م��وازات خط قبل��ي، روي ُکم و زبانه خط��وط دیگري 
بکش��ید تا ضخامت چوب هاي زبانه و ُکم به 3 قسمت مساوي 

تقسیم شود )شکل 71�10(.

شكل 71ـ10
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شكل 68ـ10

ــد، طول   نکته: از آنجایي که ُکم اتصال، یک طرفه مي باش
زبانه را باید 10 ميلي متر کمتر درنظر بگيرید.

ج( روي چوب ُکم، به فاصله ی 50 میلي متر از سر چوب، 
یك خط عرضي بکشید )شکل 69�10(.

شكل 69ـ10

د( خط کش تیره دار را به ان��دازه ی 8 میلي متر تنظیم کنید 
و قباًل روي ی��ك قطعه چوب متفرقه آن��را آزمایش نمایید تا 

مطمئن شوید که اندازه ی آن دقیق است.

ه�( با خط کش تیره دار، در س��ه طرف چوب زبانه، خطی 
بکشید که از خط عرضي روی نر چوب شروع شده، از قسمت 

2ـ4ـ10ـ دستورالعمل ساخت اتصال ُكم و زبانه ی كوله دار

در م��واردي که عرض زبانه )طول ُکم( زیاد اس��ت و پس 
از خش��ك ش��دن )قرار گرفتن در محیطي خشك تر از محیط 
قبلي( ممکن است در محل اتصال ُشل شود، حدود یك � سوم 
تا یك � چهارم عرض آنرا به فرم هاي مختلف کوله مي دهند؛ 
یعني طبق ش��کل 67�10 آنرا فرم دار مي سازند. در واقع در اثر 
کاس��ته شدن از عرض ُکم، مقدار خشك شدن زبانه و احتمال 

ُشل شدن اتصال نیز کم مي شود.

همانطور که قسمتي از زبانه به کوله تبدیل مي شود، مقابل 
آن در ُکم نیز، باید قس��متی متناسب با کوله ساخته شود که به 

آن ُکم بچه مي گویند.

شكل 67ـ10

برای ساخت این اتصال، طبق مراحل زیر عمل نمایید:

الف( دو قطعه چوب به ابعاد 24 × 50 × 250 میلي متر تهیه 
نم��وده و پس از گونیایي ک��ردن کامل آن، یك رو و یك نر 

آنرا عالمت گذاري کنید.
ب( از س��ر قطعه چوبي که براي زبانه درنظر گرفته ش��ده 
اس��ت، به فاصله ی 40 میلي متر یك خط عرضي ترسیم کرده، 

آن خط را دور تا دور چوب ادامه دهید )شکل 68�10(.

فناوری فرآورده های چوبی تكنولوژی فرآورده های چوبی18

ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:

212
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ح( به وس��یله ی گونی��اي 90 درجه، درحالي ک��ه گونیا را 
ب��ه طرف عالمت خورده ی چوب تکی��ه داده اید، یك خط به 

فاصله ی 15 میلي متر از سر چوب بکشید )شکل 72�10(.

شكل 72ـ10

ط( ب��ا ی��ك اره ظریف بُر تیز و با چپ و راس��ت صحیح، 
چ��وب زبانه را مانند ُکم و زبانه ی س��اده ببرید و زبانه را آماده 

نمایید )شکل 73�10(.

شكل 73ـ10

ی( خط کش تیره دار را به اندازه  ي 15 میلي متر تنظیم کنید 
)شکل 74�10(؛ سپس خطي به فاصله ی 15 میلي متر به موازات 
لبه، روي چوب زبانه ترس��یم کنید، تا عرض کوله روي چوب 

زبانه مشخص شود.

س��ر زبانه عبور می کند و به خط عرضي ضخامت طرف دیگر 
می رسد )شکل 70�10(. 

و( بدون بر هم زدن اندازه ی خط کش تیره دار، خطي روي 
چوب ُکم بکش��ید که حد فاصل خط عرضي روي نر تا س��ر 

چوب باشد.

شكل 70ـ10

ز( خط کش تیره دار را به اندازه ی 16 میلي متر تنظیم کرده 
و ب��ه م��وازات خط قبل��ي، روي ُکم و زبانه خط��وط دیگري 
بکش��ید تا ضخامت چوب هاي زبانه و ُکم به 3 قسمت مساوي 

تقسیم شود )شکل 71�10(.

شكل 71ـ10

212213 واحد کار دهم: توانايي ساخت انواع اتصاالتتكنولوژی فرآورده های چوبی

شكل 68ـ10

ــد، طول   نکته: از آنجايي كه ُكم اتصال، يک طرفه مي باش
زبانه را بايد 10 ميلي متر كمتر درنظر بگيريد.

ج( روي چوب ُکم، به فاصله ی 50 میلي متر از سر چوب، 
یك خط عرضي بکشید )شکل 69�10(.

شكل 69ـ10

د( خط کش تیره دار را به ان��دازه ی 8 میلي متر تنظیم کنید 
و قباًل روي ی��ك قطعه چوب متفرقه آن��را آزمایش نمایید تا 

مطمئن شوید که اندازه ی آن دقیق است.

ه�( با خط کش تیره دار، در س��ه طرف چوب زبانه، خطی 
بکشید که از خط عرضي روی نر چوب شروع شده، از قسمت 

2ـ4ـ10ـ دستورالعمل ساخت اتصال ُكم و زبانه ی كوله دار

در م��واردي که عرض زبانه )طول ُکم( زیاد اس��ت و پس 
از خش��ك ش��دن )قرار گرفتن در محیطي خشك تر از محیط 
قبلي( ممکن است در محل اتصال ُشل شود، حدود یك � سوم 
تا یك � چهارم عرض آنرا به فرم هاي مختلف کوله مي دهند؛ 
یعني طبق ش��کل 67�10 آنرا فرم دار مي سازند. در واقع در اثر 
کاس��ته شدن از عرض ُکم، مقدار خشك شدن زبانه و احتمال 

ُشل شدن اتصال نیز کم مي شود.

همانطور که قسمتي از زبانه به کوله تبدیل مي شود، مقابل 
آن در ُکم نیز، باید قس��متی متناسب با کوله ساخته شود که به 

آن ُکم بچه مي گویند.

شكل 67ـ10

برای ساخت این اتصال، طبق مراحل زیر عمل نمایید:

الف( دو قطعه چوب به ابعاد 24 × 50 × 250 میلي متر تهیه 
نم��وده و پس از گونیایي ک��ردن کامل آن، یك رو و یك نر 

آنرا عالمت گذاري کنید.
ب( از س��ر قطعه چوبي که براي زبانه درنظر گرفته ش��ده 
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شكل 72ـ10
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شكل 73ـ10
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شكل 78ـ10

ض( ب��راي ایجاد ُکم بچه، کافي اس��ت که مغ��ار 8 را در 
دست چپ گرفته، آنرا در قسمتي قرار دهید که 2 تا 3 میلي متر 

از لبه ی ُکم فاصله دارد )شکل 79�10(.

شكل 79ـ10

ق( با کف دس��ت راس��ت، به مغار ضربه بزنید تا به طرف 
داخل ُکم، ش��یب کوچکي ایجاد شود؛ س��پس به تدریج این 
ش��یب را زیاد کنید تا زاوی��ه ی 45 درجه ایجاد ش��ده و تمام 

قسمت ُکم بچه کامل گردد )شکل 80�10(.

شكل 80ـ10

ر( ُکم و زبانه را که باید با فش��ار کم چکش جا برود و لق 
نباشد، در هم جا بزنید. پس از اینکه جا زدید، آنرا گونیا کنید 

)شکل 81�10(.

شكل 81ـ10

ش( چنانچه پس از جا زدن، متوجه ش��دید که بین اتصال، 
درز وجود دارد، در همان حالت گونیایي، آنرا اره کشي کنید. 

به لبه  ی ُکم بچه و کوله نیز توجه داشته باشید.

ت( در ش��کل 82�10، اتصال ُک��م و زبانه ی کوله دار را با 
کوله ی س��اده مش��اهده مي کنید که مراحل ساخت آن، مانند 
مراح��ل باال مي باش��د؛ و در صورت ل��زوم مي توانید به عنوان 

تمرین بیشتر، این اتصال را نیز بسازید.

شكل 82ـ10

214215 واحد کار دهم: توانايي ساخت انواع اتصاالتتكنولوژی فرآورده های چوبی

کشیده شده برش دهید؛ یعني 15 میلي متر مانده تا انتهاي زبانه، 
آنرا ببرید و سپس اره را خارج کنید )شکل 76�10(.

شكل 76ـ10

س( چ��وب زبانه را ب��ا زاویه ی تقریب��اً 45 درجه، به گیره 
ببندی��د؛ طوري که ط��رف روي آن به ش��ما، و طرف انتهاي 

کوله ی زبانه، باال باشد.

ع( به وسیله ی اره، یك برش مورب طبق خط کشیده شده 
روي زبانه بزنید تا کوله ی زبانه ساخته شود )شکل 77�10(.

شكل 77ـ10

ف( چ��وب ُک��م را ب��ا گیره و توس��ط پیچ دس��تي، به میز 
کار ثابت کنید. غیر از آن قس��متي که ب��ه عنوان ُکم بچه جدا 
کرده ای��د، بقیه ی ُکم را که طول آن 35 میلي متر اس��ت مانند 

شكل 74ـ10

ك( ای��ن خط را به س��ر چوب و همچنین به پش��ت زبانه 
منتقل کنید )شکل 75�10(.

شكل 75ـ10

ل( روي چوب زبانه، با گونیا خطي عرضي به فاصله ی 15 
میلي متر از پایین زبانه روي نر زبانه بکش��ید؛ سپس این خطوط 
را با گونیا به روي زبانه انتقال داده و تا خط کوله ی زبانه ادامه 
دهید. آنگاه قطر این خط را رس��م کنید به طوري که این خط 
از بیرون زبانه ش��روع ش��ده و به طرف داخل زبانه به سوي سر 

زبانه کشیده شود.

م( دوب��اره ب��راي بریدن کوله، زبانه را ب��ه طور عمودي به 
گیره ببنیدید؛ به طوري که روي چوب به طرف شما باشد.

ن( به وس��یله ی اره ظریف بر، خط کول��ه را تا جایي که خط 
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ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:
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به لبه  ی ُکم بچه و کوله نیز توجه داشته باشید.

ت( در ش��کل 82�10، اتصال ُک��م و زبانه ی کوله دار را با 
کوله ی س��اده مش��اهده مي کنید که مراحل ساخت آن، مانند 
مراح��ل باال مي باش��د؛ و در صورت ل��زوم مي توانید به عنوان 

تمرین بیشتر، این اتصال را نیز بسازید.

شكل 82ـ10
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آنرا ببرید و سپس اره را خارج کنید )شکل 76�10(.

شكل 76ـ10

س( چ��وب زبانه را ب��ا زاویه ی تقریب��اً 45 درجه، به گیره 
ببندی��د؛ طوري که ط��رف روي آن به ش��ما، و طرف انتهاي 

کوله ی زبانه، باال باشد.

ع( به وسیله ی اره، یك برش مورب طبق خط کشیده شده 
روي زبانه بزنید تا کوله ی زبانه ساخته شود )شکل 77�10(.

شكل 77ـ10

ف( چ��وب ُک��م را ب��ا گیره و توس��ط پیچ دس��تي، به میز 
کار ثابت کنید. غیر از آن قس��متي که ب��ه عنوان ُکم بچه جدا 
کرده ای��د، بقیه ی ُکم را که طول آن 35 میلي متر اس��ت مانند 

شكل 74ـ10

ك( ای��ن خط را به س��ر چوب و همچنین به پش��ت زبانه 
منتقل کنید )شکل 75�10(.

شكل 75ـ10

ل( روي چوب زبانه، با گونیا خطي عرضي به فاصله ی 15 
میلي متر از پایین زبانه روي نر زبانه بکش��ید؛ سپس این خطوط 
را با گونیا به روي زبانه انتقال داده و تا خط کوله ی زبانه ادامه 
دهید. آنگاه قطر این خط را رس��م کنید به طوري که این خط 
از بیرون زبانه ش��روع ش��ده و به طرف داخل زبانه به سوي سر 

زبانه کشیده شود.

م( دوب��اره ب��راي بریدن کوله، زبانه را ب��ه طور عمودي به 
گیره ببنیدید؛ به طوري که روي چوب به طرف شما باشد.

ن( به وس��یله ی اره ظریف بر، خط کول��ه را تا جایي که خط 

اتصال ُکم و زبانه ی س��اده به عمق 40 میلي متر بکنید )ش��کل 
 .)10�78
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ه�( خط کش تی��ره دار را براي فاصل��ه ی 7 میلي متر تنظیم 
ک��رده و قباًل روي یك چوب متفرقه آزمایش کنید و از دقت 

آن مطمئن شوید )شکل 85�10(.

شكل 85ـ10

و( کلگ��ی خط کش تیره دار را به ط��رف عالمت دار تکیه 
داده، روي ضخام��ت زبانه خطي بکش��ید ک��ه از خط عرضي 
ش��روع شده، از سر چوب می گذرد و تا طرف دیگر ضخامت 

ادامه می یابد )شکل 86�10(.

ز( همی��ن ان��دازه را روي چوب ُکم، ح��د فاصل دو خط 
عرضي ادامه دهید؛ و دقت کنید که کلگی خط کش تیره دار، 

به طرف عالمت داِر چوب تکیه کند.

شكل 86ـ10

زبانه ی  و  ُكم  اتصال  ساخت  دستورالعمل  3ـ4ـ10ـ 
دو زبانه

این اتصال، برای سازه هایی که دارای قیدهایی با ضخامت 
زیاد اس��ت مورد استفاده قرار می گیرند. برای ساخت، مراحل 

زیر را انجام دهید:

ال��ف( دو قطعه چ��وب به ابع��اد 35 × 50 × 250 میلي متر 
انتخاب کنید.

ب( یك رو و یك نر سالم و گونیایي آنها را عالمت بزنید.

ج( روی چوب زبانه، به فاصله ی 40 میلي متر از س��ر، یك 
خط عرضي ترسیم کنید )شکل 83�10(.

شكل 83ـ10

د( وس��ط چوب ُکم را به دست آورید، و از هر دو طرف، 
25 میلي متر جدا کرده یك خط عرضي بکش��ید. فاصله ی این 
دو خط 50 میلي متر بوده که تا سر چوب از هر طرف، به طور 

مساوي فاصله دارد )شکل 84�10(.

شكل 84ـ10
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ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:
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ش��روع شده، از سر چوب می گذرد و تا طرف دیگر ضخامت 

ادامه می یابد )شکل 86�10(.

ز( همی��ن ان��دازه را روي چوب ُکم، ح��د فاصل دو خط 
عرضي ادامه دهید؛ و دقت کنید که کلگی خط کش تیره دار، 

به طرف عالمت داِر چوب تکیه کند.

شكل 86ـ10

زبانه ی  و  ُكم  اتصال  ساخت  دستورالعمل  3ـ4ـ10ـ 
دو زبانه

این اتصال، برای سازه هایی که دارای قیدهایی با ضخامت 
زیاد اس��ت مورد استفاده قرار می گیرند. برای ساخت، مراحل 

زیر را انجام دهید:

ال��ف( دو قطعه چ��وب به ابع��اد 35 × 50 × 250 میلي متر 
انتخاب کنید.

ب( یك رو و یك نر سالم و گونیایي آنها را عالمت بزنید.

ج( روی چوب زبانه، به فاصله ی 40 میلي متر از س��ر، یك 
خط عرضي ترسیم کنید )شکل 83�10(.

شكل 83ـ10

د( وس��ط چوب ُکم را به دست آورید، و از هر دو طرف، 
25 میلي متر جدا کرده یك خط عرضي بکش��ید. فاصله ی این 
دو خط 50 میلي متر بوده که تا سر چوب از هر طرف، به طور 

مساوي فاصله دارد )شکل 84�10(.

شكل 84ـ10
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ه�( خط کش تی��ره دار را براي فاصل��ه ی 7 میلي متر تنظیم 
ک��رده و قباًل روي یك چوب متفرقه آزمایش کنید و از دقت 

آن مطمئن شوید )شکل 85�10(.

شكل 85ـ10
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دو زبانه
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شكل 83ـ10

د( وس��ط چوب ُکم را به دست آورید، و از هر دو طرف، 
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ک��رده و قباًل روي یك چوب متفرقه آزمایش کنید و از دقت 

آن مطمئن شوید )شکل 85�10(.

شكل 85ـ10

و( کلگ��ی خط کش تیره دار را به ط��رف عالمت دار تکیه 
داده، روي ضخام��ت زبانه خطي بکش��ید ک��ه از خط عرضي 
ش��روع شده، از سر چوب می گذرد و تا طرف دیگر ضخامت 

ادامه می یابد )شکل 86�10(.

ز( همی��ن ان��دازه را روي چوب ُکم، ح��د فاصل دو خط 
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زبانه ی  و  ُكم  اتصال  ساخت  دستورالعمل  3ـ4ـ10ـ 
دو زبانه

این اتصال، برای سازه هایی که دارای قیدهایی با ضخامت 
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ب( یك رو و یك نر سالم و گونیایي آنها را عالمت بزنید.
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د( وس��ط چوب ُکم را به دست آورید، و از هر دو طرف، 
25 میلي متر جدا کرده یك خط عرضي بکش��ید. فاصله ی این 
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شكل 84ـ10
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کار اس��ت، دو ُکم را در موازات هم )ش��کل 92�10( به عمق 
40 میلي متر ایج��اد نمایید. دقت کنید که کف ُکم کاماًل تمیز 

و صاف باشد.

 یادآوری: عمق ُکم را با کوليس آزمایش کنيد.

شكل 91ـ10

شكل 92ـ10

ن( ب��راي اینکه پ��س از جا زدن زبانه در ُک��م، درزی بین 
اتصال وجود نداشته باش��د، طول زبانه باید 2 میلي متر از عمق 

ُکم، کمتر در نظر گرفته شود.

س( زبانه باید با ضربه ی نسبتاً آرام چکش در داخل ُکم جا 
رفته و ُشل نباشد؛ در صورت محکم جا زدن، احتمال شکستن 
ُکم وجود دارد و از آنجا که دو زبانه داخل ُکم می شود، سطح 

تماس دو قطعه چوب با هم زیاد است )شکل 93�10(.

ع( اگر پس از جا زدن زبانه در داخل ُکم، بین اتصال، درز 
مشاهده شد، به کمك اره کشي باید آنرا از بین ببرید و با مغار  

نیز، مقدار بسیار کمی از عمق قسمت وسط زبانه بگیرید.

شكل 93ـ10
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ــا کردن ندارد و   یـادآوری: برش خوب، نياز به چوبس
دقت در کار، بسيار مهم می باشد.

شكل 89ـ10

ك( چ��وب زبان��ه را به طور افقي به گی��ره ببندید و بَِر دو 
طرف را بیندازید؛ در این حالت، دو طرف زبانه بریده ش��ده و 

تنها قسمت وسط آن باقي مي ماند )شکل 90�10(.

شكل 90ـ10

ل( قسمت وسط، مانند فاق است و باید با مغار خارج شود. 
براي این کار، چوب را با پیچ دس��تي به میز کار محکم کنید و 
زیر چوب زبانه، زیر سري قرار دهید و قسمت وسط را خارج 
کنید؛ این کار را از دو طرف انجام دهید تا قس��مت وسط آن 

حالت کندگي پیدا نکند )شکل 91�10(.
م( چوب ُکم را با پیچ دس��تي ب��ه میز کار محکم کنید و به 
وس��یله ی مغار یا اسکنه ی 7 میلي متری که کاماًل تیز و آماده به 

ح( در ادامه، خط ک��ش تیره دار را به ترتیب در اندازه هاي 
14، 21 و 28 میلی متر تنظیم کرده و به موازات خطوط اولیه ی 
ترسیم شده روي چوب هاي ُکم و زبانه خطوطی ترسیم نمایید؛ 
یعني با کشیدن چهار خط موازي، ضخامت چوب به 5 قسمت 

مساوي تقسیم مي شود )شکل های 87�10 و 88�10(.

شكل 87ـ10

 توجه: تمام خطوط، درحالي که کلگی خط کش تیره دار به 
طرف عالمت خورده تکیه  دارد، کشیده شده است )شکل 88�10(.

شكل 88ـ10

ط( چوب زبانه را به طور عمودي، محکم به گیره ببندید؛ 
طوري که ضخامت آن به طرف شما باشد.

ی( با یك اره ظریف بر تیز، باید روي زبانه چهار برش بزنید 
)ش��کل 89�10(. این برش ه��ا باید کاماًل م��وازي هم و به طور 
عمودي انجام ش��ود؛ ضمن اینکه خ��وراك اره را باید طوري 
درنظر بگیرید که زبانه ها پس از بریدن، دقیقاً داراي ضخامت 7 
میلي متر باشد و نازك یا کلفت نشود زیرا اصالح آن به سختي 

امکان پذیر است.
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ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:
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کار اس��ت، دو ُکم را در موازات هم )ش��کل 92�10( به عمق 
40 میلي متر ایج��اد نمایید. دقت کنید که کف ُکم کاماًل تمیز 

و صاف باشد.

 یادآوری: عمق ُکم را با کوليس آزمایش کنيد.

شكل 91ـ10

شكل 92ـ10

ن( ب��راي اینکه پ��س از جا زدن زبانه در ُک��م، درزی بین 
اتصال وجود نداشته باش��د، طول زبانه باید 2 میلي متر از عمق 

ُکم، کمتر در نظر گرفته شود.

س( زبانه باید با ضربه ی نسبتاً آرام چکش در داخل ُکم جا 
رفته و ُشل نباشد؛ در صورت محکم جا زدن، احتمال شکستن 
ُکم وجود دارد و از آنجا که دو زبانه داخل ُکم می شود، سطح 

تماس دو قطعه چوب با هم زیاد است )شکل 93�10(.

ع( اگر پس از جا زدن زبانه در داخل ُکم، بین اتصال، درز 
مشاهده شد، به کمك اره کشي باید آنرا از بین ببرید و با مغار  

نیز، مقدار بسیار کمی از عمق قسمت وسط زبانه بگیرید.

شكل 93ـ10
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زبانه هایي نیز که به طور جداگانه ساخته شده اند، داخل ُکم ها 
جا زده می شوند )شکل 96�10(.

شكل 96ـ10

1ـ5ـ10ـ دستورالعمل ساخت اتصال قليف سراسري

ب��رای س��اخت ای��ن اتص��ال، دو قطعه چ��وب )ب��ه ابعاد 
20×50×250 میلی مت��ر(، گونیا، رنده کنش��کاف، یك قطعه 
چوب زبانه )به ابعاد 6 × 18 × 250 میلي متر(، س��وهان، رنده و 
یك چکش الستیکي آماده کرده و مراحل زیر را انجام دهید:

الف( لباس کار مناسب بپوشید.

ب( به وس��یله ی گونی��اي 90 درج��ه، چوب ه��ا را از نظر 
گونیای��ي آزمایش کرده و ی��ك رو و یك نر هر دو چوب را 

عالمت بزنید.

ج( دو چوب را از طرف نر عالمت خورده روي یکدیگر 
گذاش��ته و به طرف نور بگیری��د؛ چنانچه از بین آنها نور عبور 
نکرد، کاماًل صاف بوده و براي اتصال قلیف مناسب می باشند           

)شکل 97�10(.

شكل 97ـ10

5ـ10ـ اصول ساخت اتصاالت قلیف سراسري و 
ُکم و زبانه ای و اتصال دوبل و کاربرد آنها

اتصال قلیف، مي تواند جزء اتصاالت عرضي به شمار آید 
که ممکن است داراي زبانه ی سرخود یا جدا باشد؛ که خود زبانه 
جدا، در دو نوع زبانه ی در راه و بي راه چوب س��اخته می شود.

اتصال قلیف، مي تواند یك اتصال سطحي گوشه اي باشد 
)ش��کل 94�10( و یا یك اتصال عرضی، که با آن می توان دو 

صفحه را به یکدیگر اتصال داد.

شكل 94ـ10

این اتصال، از نظر نوع زبانه، دارای دو نوع زیر است:

الف( اتصال قلیف سراسري: در این اتصال، سرتاسر قطعه 
چوب، به فاق و زبانه تبدیل مي شود؛ که اگر اتصال از نوع زبانه 
جدا باشد، هر دو چوب فاق می شود )شکل 95�10(، و اگر از 
نوع زبانه سر خود باشد، یك چوب فاق و دیگري زبانه مي شود. 
کاربرد این اتصال، در س��اخت صفحات چوبي پهن ماس��یو، 
صفحات نئوپان یا در گوش��ه هاي کابیت و جعبه ها مي باش��د.

شكل 95ـ10

ب( اتصـال قلیف ُکم و زبانه ای: در این اتصال، باید زبانه 
به صورت جداگانه س��اخته  شود. در واقع در سرتاسر چوب و 
در فواص��ل مختلف، ُکم هایی در هر دو چوب کنده ش��ده و 
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ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:

220
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زبانه هایي نیز که به طور جداگانه ساخته شده اند، داخل ُکم ها 
جا زده می شوند )شکل 96�10(.

شكل 96ـ10

1ـ5ـ10ـ دستورالعمل ساخت اتصال قليف سراسري

ب��رای س��اخت ای��ن اتص��ال، دو قطعه چ��وب )ب��ه ابعاد 
20×50×250 میلی مت��ر(، گونیا، رنده کنش��کاف، یك قطعه 
چوب زبانه )به ابعاد 6 × 18 × 250 میلي متر(، س��وهان، رنده و 
یك چکش الستیکي آماده کرده و مراحل زیر را انجام دهید:

الف( لباس کار مناسب بپوشید.

ب( به وس��یله ی گونی��اي 90 درج��ه، چوب ه��ا را از نظر 
گونیای��ي آزمایش کرده و ی��ك رو و یك نر هر دو چوب را 

عالمت بزنید.

ج( دو چوب را از طرف نر عالمت خورده روي یکدیگر 
گذاش��ته و به طرف نور بگیری��د؛ چنانچه از بین آنها نور عبور 
نکرد، کاماًل صاف بوده و براي اتصال قلیف مناسب می باشند           

)شکل 97�10(.

شكل 97ـ10

5ـ10ـ اصول ساخت اتصاالت قلیف سراسري و 
ُکم و زبانه ای و اتصال دوبل و کاربرد آنها

اتصال قلیف، مي تواند جزء اتصاالت عرضي به شمار آید 
که ممکن است داراي زبانه ی سرخود یا جدا باشد؛ که خود زبانه 
جدا، در دو نوع زبانه ی در راه و بي راه چوب س��اخته می شود.

اتصال قلیف، مي تواند یك اتصال سطحي گوشه اي باشد 
)ش��کل 94�10( و یا یك اتصال عرضی، که با آن می توان دو 

صفحه را به یکدیگر اتصال داد.

شكل 94ـ10

این اتصال، از نظر نوع زبانه، دارای دو نوع زیر است:

الف( اتصال قلیف سراسري: در این اتصال، سرتاسر قطعه 
چوب، به فاق و زبانه تبدیل مي شود؛ که اگر اتصال از نوع زبانه 
جدا باشد، هر دو چوب فاق می شود )شکل 95�10(، و اگر از 
نوع زبانه سر خود باشد، یك چوب فاق و دیگري زبانه مي شود. 
کاربرد این اتصال، در س��اخت صفحات چوبي پهن ماس��یو، 
صفحات نئوپان یا در گوش��ه هاي کابیت و جعبه ها مي باش��د.

شكل 95ـ10

ب( اتصـال قلیف ُکم و زبانه ای: در این اتصال، باید زبانه 
به صورت جداگانه س��اخته  شود. در واقع در سرتاسر چوب و 
در فواص��ل مختلف، ُکم هایی در هر دو چوب کنده ش��ده و 
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م( چوب اول را که به صورت زبانه درآمده، بردارید و در 
چوب دوم که به صورت فاق است جاسازي کنید، طوري که 
هی��چ درزي بین دو چوب نباش��د. توجه کنید که عالمت هاي 

روي هر دو چوب، به یك طرف باشد.

ن( اگر تنظیم رنده کنش��کاف دقیق باش��د، اتصال با دقت 
بس��یار باالیي س��اخته خواهد ش��د در غیر اینصورت، ممکن 
اس��ت بین دو چوب، اختالف س��طحی به وجود  آید که باید 

به وسیله ی رنده پرداخت آنرا برطرف کنید )شکل 101�10(.

شكل 101ـ10

س( از آنجای��ي که این اتصال، تمرین کار اس��ت، نیازی 
به چسباندن دو قطعه نیس��ت، ولی در صورت لزوم، می توانید 
آنها را به وس��یله ی چس��ب چوب به یکدیگر بچسبانید )شکل 

.)10�102

شكل 102ـ10

ع( چنانچه به اتصالي بس��یار محکم نیاز باش��د مي توانید از 
چوب بي راه به عنوان زبانه اس��تفاده کنید که بس��یار محکم تر 
خواهد شد. در ضمن، از س��ه الیي نیز مي توانید براي این کار 

استفاده کنید.

تكنولوژی فرآورده های چوبی222

ط( چ��وب دیگ��ر را نیز به ترتی��ب باال کنش��کاف بزنید              
)شکل 99�10(.

شكل 99ـ10

ی( ب��راي س��اختن زبانه، باید چوب به ابع��اد 6×18×250 
میلي متر را به کار گیرید )شکل 100�10(. 

 توجه: عرض 18 میلی متر، براي این است که مجموع عمق 
دو کنش��کاف روي هم 20 میلي متر اس��ت که طبق استاندارد، 

برای زبانه باید 2 میلي متر از آن کم کرد.

شكل 100ـ10

ك( به وس��یله ی س��وهان نرم، تیزي لبه هاي چوب زبانه را 
بگیرید.

ل( چوب زبانه را در کنش��کاف یکي از چوب ها جا بزنید؛ 
طوري که با ضربه ی آرام چکش جا برود. اگر فشار زیاد باشد 

احتمال شکستن کنشکاف وجود دارد.

د( یك رنده کنشکاف با عرض تیغه ی 6 میلي متر انتخاب، 
و تیغه ی آن��را کنترل کنید؛ درصورت نیاز، آنرا تیز و آماده به 

کار نمایید.

ه�( گونیاي رنده کنش��کاف را طوري تنظی��م کنید که با 
تیغه، 7 میلي متر فاصله داش��ته باش��د و سپس روي یك چوب 
متفرق��ه، آنرا امتحان کنید تا از دقت آن مطمئن ش��وید؛ یعني 
باید به فاصله ی 7 میلي متر از لبه ی کار، یك کنش��کاف ایجاد 

شود )شکل 98�10(.

شكل 98ـ10

و( گونی��اي جانب��ي مربوط به عم��ق کنش��کاف را نیز به 
اندازه ی  10 میلي متر تنظیم کنید.

ز( یک��ي از چوب ها را به گیره ببندی��د؛ طوري که طرف 
ضخامت )نر( عالمت خورده به طرف باال بوده و روي عالمت 

خورده ی آن در طرف راست قرار گیرد.

ح( رنده کنش��کاف را برداشته و  با تکیه دادن گونیای آن 
ب��ه طرف عالمت خورده به آرامي، نر چ��وب را رنده کنید تا 
پوش��ال ظریفي بردارد. کار را همین طور ادامه دهید تا تیغه به 
عمق 10 میلي متر برسد؛ یعني عمق کنشکاف دقیقاً 10 میلي متر 

شود. مي توانید به وسیله ی کولیس، عمق را آزمایش کنید.

فناوری فرآورده های چوبی تكنولوژی فرآورده های چوبی18

ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
 آورد. 

مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

رگاه آموزشي مناسب براي 
در شکل 3�1، مشخصات یك کا

صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:
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م( چوب اول را که به صورت زبانه درآمده، بردارید و در 
چوب دوم که به صورت فاق است جاسازي کنید، طوري که 
هی��چ درزي بین دو چوب نباش��د. توجه کنید که عالمت هاي 

روي هر دو چوب، به یك طرف باشد.

ن( اگر تنظیم رنده کنش��کاف دقیق باش��د، اتصال با دقت 
بس��یار باالیي س��اخته خواهد ش��د در غیر اینصورت، ممکن 
اس��ت بین دو چوب، اختالف س��طحی به وجود  آید که باید 

به وسیله ی رنده پرداخت آنرا برطرف کنید )شکل 101�10(.

شكل 101ـ10

س( از آنجای��ي که این اتصال، تمرین کار اس��ت، نیازی 
به چسباندن دو قطعه نیس��ت، ولی در صورت لزوم، می توانید 
آنها را به وس��یله ی چس��ب چوب به یکدیگر بچسبانید )شکل 

.)10�102

شكل 102ـ10

ع( چنانچه به اتصالي بس��یار محکم نیاز باش��د مي توانید از 
چوب بي راه به عنوان زبانه اس��تفاده کنید که بس��یار محکم تر 
خواهد شد. در ضمن، از س��ه الیي نیز مي توانید براي این کار 

استفاده کنید.
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شكل 103ـ10

ه�( خط کش تیره دار را به اندازه ی 13 میلي متر تنظیم کرده 
و ب��ا تکی��ه دادن کلگی آن به همان ط��رف، خطي به موازات 
خط قبلي به فاصله ی 6 میلي متر بکشید. این کار را روي چوب 
دیگر نیز انجام دهید. بدین ترتیب، ضخامت چوب به 3 قسمت 

تقسیم شده است.

و( یکي از چوب  ها را داخل گیره ببندید و آنرا طبق شکل 
104�10 کنش��کاف بزنید. برای درز ش��دن اتصال، بهتر است 
عمق کنشکاف 1 تا 2 میلی متر، بیشتر از ارتفاع زبانه گود شود 

)عمق کنشکاف: 12 میلی متر؛ ارتفاع زبانه: 10 میلی متر(. 

شكل 104ـ10

ز( رن��ده دو راهه را طوري تنظی��م کنید که عرض و عمق 
آن، به ترتیب 7 و 10 میلي متر باشد.

ح( با رنده  دو راهه، ه��ر دو طرف چوب را دو راهه کنید 
ت��ا زبانه ی طول��ي آن به ضخام��ت 6 میلي متر ب��ه وجود آید                  

)شکل 105�10(.

2ـ5ـ10ـ دستورالعمل ساخت اتصال قليف زبانه سِر 
خود

الف( دو قطعه چوب به ابعاد 20×60×250 میلي متر آماده کنید.

ب( به وسیله ی یك گونیاي 90 درجه ی دقیق، چوب ها را 
از نظر گونیایي آزمایش کرده و یك رو و یك نر س��الم تر هر 

دو چوب را عالمت بزنید.

ج( دو چوب را از طرف نر عالمت خورده، روي یکدیگر 
گذاشته و به طرف نور بگیرید؛ اگر از بین آنها نور عبور نکند 
چوب ها کاماًل درز بوده و براي س��اخت اتصال قلیف مناسب 

هستند )شکل 102�10(.

شكل 102ـ10

د( به وسیله ی خط کش تیره داری که به اندازه ی 7 میلي متر 
تنظی��م کرده اید، خط��ي طولي روي نر هر دو چوب بکش��ید             

)شکل 103�10(.

فناوری فرآورده های چوبیتكنولوژی فرآورده های چوبی224 تكنولوژی فرآورده های چوبی18

ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:
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شكل 103ـ10

ه�( خط کش تیره دار را به اندازه ی 13 میلي متر تنظیم کرده 
و ب��ا تکی��ه دادن کلگی آن به همان ط��رف، خطي به موازات 
خط قبلي به فاصله ی 6 میلي متر بکشید. این کار را روي چوب 
دیگر نیز انجام دهید. بدین ترتیب، ضخامت چوب به 3 قسمت 

تقسیم شده است.

و( یکي از چوب  ها را داخل گیره ببندید و آنرا طبق شکل 
104�10 کنش��کاف بزنید. برای درز ش��دن اتصال، بهتر است 
عمق کنشکاف 1 تا 2 میلی متر، بیشتر از ارتفاع زبانه گود شود 

)عمق کنشکاف: 12 میلی متر؛ ارتفاع زبانه: 10 میلی متر(. 

شكل 104ـ10

ز( رن��ده دو راهه را طوري تنظی��م کنید که عرض و عمق 
آن، به ترتیب 7 و 10 میلي متر باشد.

ح( با رنده  دو راهه، ه��ر دو طرف چوب را دو راهه کنید 
ت��ا زبانه ی طول��ي آن به ضخام��ت 6 میلي متر ب��ه وجود آید                  

)شکل 105�10(.

2ـ5ـ10ـ دستورالعمل ساخت اتصال قليف زبانه سِر 
خود

الف( دو قطعه چوب به ابعاد 20×60×250 میلي متر آماده کنید.

ب( به وسیله ی یك گونیاي 90 درجه ی دقیق، چوب ها را 
از نظر گونیایي آزمایش کرده و یك رو و یك نر س��الم تر هر 

دو چوب را عالمت بزنید.

ج( دو چوب را از طرف نر عالمت خورده، روي یکدیگر 
گذاشته و به طرف نور بگیرید؛ اگر از بین آنها نور عبور نکند 
چوب ها کاماًل درز بوده و براي س��اخت اتصال قلیف مناسب 

هستند )شکل 102�10(.

شكل 102ـ10

د( به وسیله ی خط کش تیره داری که به اندازه ی 7 میلي متر 
تنظی��م کرده اید، خط��ي طولي روي نر هر دو چوب بکش��ید             

)شکل 103�10(.
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شكل 110ـ10

تكنولوژی فرآورده های چوبی226

ك( زبانه باید با فشار کمي در داخل قلیف جاسازي شود 
)ش��کل 108�10(؛ در غیر اینص��ورت، باید مجدداً چوب را به 
گیره بسته و با رنده دوراهه، زبانه را نازك تر کنید. دقت داشته 

باشید که زبانه به صورت یك طرفه نازك نشود.

شكل 108ـ10

ل( چنانچه پس از درهم رفتن اتصال، متوجه شدید که بین 
دو قطعه چوب اختالف س��طح وجود دارد،. آنرا با رنده آهني 

کاماًل تیز و کم تیغ از بین ببرید )شکل 109�10(.

شكل 109ـ10

م( در صورت لزوم و براي تکرار بیش��تر، و همچنین ایجاد 
تنوع در کار، می توانید لبه هاي اتصال را پخ یا پروفیل بزنید که 
در ش��کل 110�10، اتصال س��اده، پخ دار و پروفیل زده، نشان 

داده شده است.

شكل 105ـ10

ط(  لبه هاي تیز زبانه را به وس��یله ی س��نباده برطرف کنید 
)شکل 106�10(.

شكل 106ـ10

ی( به وس��یله ی کولی��س، می توانی��د عمق کنش��کاف را 
اندازه گی��ري کنید )ش��کل 107�10( و پ��س از اینکه مطمئن 
ش��دید عمق آن مناسب است، آنرا داخل گیره ببندید و چوب 
دوم را ب��ا ضربه ی بس��یار آرام چکش، به داخل چوب اول جا 

بزنید.

شكل 107ـ10
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ك( زبانه باید با فشار کمي در داخل قلیف جاسازي شود 
)ش��کل 108�10(؛ در غیر اینص��ورت، باید مجدداً چوب را به 
گیره بسته و با رنده دوراهه، زبانه را نازك تر کنید. دقت داشته 

باشید که زبانه به صورت یك طرفه نازك نشود.

شكل 108ـ10

ل( چنانچه پس از درهم رفتن اتصال، متوجه شدید که بین 
دو قطعه چوب اختالف س��طح وجود دارد،. آنرا با رنده آهني 

کاماًل تیز و کم تیغ از بین ببرید )شکل 109�10(.

شكل 109ـ10

م( در صورت لزوم و براي تکرار بیش��تر، و همچنین ایجاد 
تنوع در کار، می توانید لبه هاي اتصال را پخ یا پروفیل بزنید که 
در ش��کل 110�10، اتصال س��اده، پخ دار و پروفیل زده، نشان 

داده شده است.

شكل 105ـ10

ط(  لبه هاي تیز زبانه را به وس��یله ی س��نباده برطرف کنید 
)شکل 106�10(.

شكل 106ـ10

ی( به وس��یله ی کولی��س، می توانی��د عمق کنش��کاف را 
اندازه گی��ري کنید )ش��کل 107�10( و پ��س از اینکه مطمئن 
ش��دید عمق آن مناسب است، آنرا داخل گیره ببندید و چوب 
دوم را ب��ا ضربه ی بس��یار آرام چکش، به داخل چوب اول جا 

بزنید.

شكل 107ـ10

شكل 110ـ10

فناوری فرآورده های چوبی تكنولوژی فرآورده های چوبی18

ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:
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برای ساخت این اتصال، مانند مراحل زیر عمل کنید:

ال��ف( دو قطعه چوب )به ابع��اد 20 × 50×250 میلی متر(، 
گونی��ا خط کش تیره دار، چکش، س��نبه، دریل و 3 عدد دوبل 

آماده کنید.

ب( لباس کار مناسب بپوشید.

ج( دو قطع��ه چوب را از طرف نر روي هم گذاش��ته، درز 
بی��ن آنها را کنترل و در صورت لزوم رن��ده نمایید تا کاماًل به 

یکدیگر چسبیده و نوري از بین درز آنها عبور نکند.

د( به وس��یله ی متر یا گونیا، وسط نَِر چوب را عالمت بزنید 
و از مح��ل عالمت خورده، به فاصل��ه ی 75 میلي متر به چپ و 

راست دوباره عالمت گذاري کنید )شکل 113�10(.

شكل 113ـ10

ه�( دو قطعه چوب را دقیقاً در کنار هم بگذارید، به طوري 
ک��ه دو روي عالمت خورده به ط��رف بیرون، و دو نر عالمت 
خورده به طرف باال باش��د؛ سپس به وس��یله ی گونیا، سه خط 
عرضي طبق تقس��یم بندي که انجام شد، بکشید و خط را روي 

هر دو چوب انتقال دهید )شکل 114�10(.

شكل 114ـ10

3ـ5ـ10ـ دستورالعمل ساخت  اتصال دوبل

این اتصال، امروزه بیش��ترین کاربرد را در تولیدات چوبي 
داش��ته و ب��ه دلیل اس��تحکام زی��ادی ک��ه دارد، در تولیدات 
صفحه اي بسیار مناسب است )شکل هاي 111�10 و 112�10(. 
ای��ن اتصال را در بعضي موارد مي توان جایگزین اتصال قلیف 

و ُکم و زبانه کرد. 

در این اتص��ال، همانطور که از نامش پیداس��ت، از دوبل 
یا به عبارت دیگر میخ چوبي اس��تفاده مي ش��ود که در داخل 

سوراخي هم قطر آن محکم مي شود.

 می��خ چوبي، ب��ا اندازه هاي مختلف به ص��ورت آماده در 
بازار به فروش مي رس��د و البته قابل س��اخت به صورت دستي 
نیز مي باش��د. براي افزایش سطح چس��ب و به منظور استحکام 
بیش��تر، س��طح خارجي دوبل ها را شیاردار مي س��ازند که این 
ش��یارها، باعث هدایت چس��ب اضافي داخل سوراخ به بیرون 

نیز مي شود.

شكل 111ـ10

شكل 112ـ10
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برای ساخت این اتصال، مانند مراحل زیر عمل کنید:

ال��ف( دو قطعه چوب )به ابع��اد 20 × 50×250 میلی متر(، 
گونی��ا خط کش تیره دار، چکش، س��نبه، دریل و 3 عدد دوبل 

آماده کنید.

ب( لباس کار مناسب بپوشید.

ج( دو قطع��ه چوب را از طرف نر روي هم گذاش��ته، درز 
بی��ن آنها را کنترل و در صورت لزوم رن��ده نمایید تا کاماًل به 

یکدیگر چسبیده و نوري از بین درز آنها عبور نکند.

د( به وس��یله ی متر یا گونیا، وسط نَِر چوب را عالمت بزنید 
و از مح��ل عالمت خورده، به فاصل��ه ی 75 میلي متر به چپ و 

راست دوباره عالمت گذاري کنید )شکل 113�10(.

شكل 113ـ10

ه�( دو قطعه چوب را دقیقاً در کنار هم بگذارید، به طوري 
ک��ه دو روي عالمت خورده به ط��رف بیرون، و دو نر عالمت 
خورده به طرف باال باش��د؛ سپس به وس��یله ی گونیا، سه خط 
عرضي طبق تقس��یم بندي که انجام شد، بکشید و خط را روي 

هر دو چوب انتقال دهید )شکل 114�10(.

شكل 114ـ10

3ـ5ـ10ـ دستورالعمل ساخت  اتصال دوبل

این اتصال، امروزه بیش��ترین کاربرد را در تولیدات چوبي 
داش��ته و ب��ه دلیل اس��تحکام زی��ادی ک��ه دارد، در تولیدات 
صفحه اي بسیار مناسب است )شکل هاي 111�10 و 112�10(. 
ای��ن اتصال را در بعضي موارد مي توان جایگزین اتصال قلیف 

و ُکم و زبانه کرد. 

در این اتص��ال، همانطور که از نامش پیداس��ت، از دوبل 
یا به عبارت دیگر میخ چوبي اس��تفاده مي ش��ود که در داخل 

سوراخي هم قطر آن محکم مي شود.

 می��خ چوبي، ب��ا اندازه هاي مختلف به ص��ورت آماده در 
بازار به فروش مي رس��د و البته قابل س��اخت به صورت دستي 
نیز مي باش��د. براي افزایش سطح چس��ب و به منظور استحکام 
بیش��تر، س��طح خارجي دوبل ها را شیاردار مي س��ازند که این 
ش��یارها، باعث هدایت چس��ب اضافي داخل سوراخ به بیرون 

نیز مي شود.

شكل 111ـ10

شكل 112ـ10
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برای ساخت این اتصال، مانند مراحل زیر عمل کنید:

ال��ف( دو قطعه چوب )به ابع��اد 20 × 50×250 میلی متر(، 
گونی��ا خط کش تیره دار، چکش، س��نبه، دریل و 3 عدد دوبل 

آماده کنید.

ب( لباس کار مناسب بپوشید.

ج( دو قطع��ه چوب را از طرف نر روي هم گذاش��ته، درز 
بی��ن آنها را کنترل و در صورت لزوم رن��ده نمایید تا کاماًل به 

یکدیگر چسبیده و نوري از بین درز آنها عبور نکند.

د( به وس��یله ی متر یا گونیا، وسط نَِر چوب را عالمت بزنید 
و از مح��ل عالمت خورده، به فاصل��ه ی 75 میلي متر به چپ و 

راست دوباره عالمت گذاري کنید )شکل 113�10(.

شكل 113ـ10

ه�( دو قطعه چوب را دقیقاً در کنار هم بگذارید، به طوري 
ک��ه دو روي عالمت خورده به ط��رف بیرون، و دو نر عالمت 
خورده به طرف باال باش��د؛ سپس به وس��یله ی گونیا، سه خط 
عرضي طبق تقس��یم بندي که انجام شد، بکشید و خط را روي 

هر دو چوب انتقال دهید )شکل 114�10(.

شكل 114ـ10

3ـ5ـ10ـ دستورالعمل ساخت  اتصال دوبل

این اتصال، امروزه بیش��ترین کاربرد را در تولیدات چوبي 
داش��ته و ب��ه دلیل اس��تحکام زی��ادی ک��ه دارد، در تولیدات 
صفحه اي بسیار مناسب است )شکل هاي 111�10 و 112�10(. 
ای��ن اتصال را در بعضي موارد مي توان جایگزین اتصال قلیف 

و ُکم و زبانه کرد. 

در این اتص��ال، همانطور که از نامش پیداس��ت، از دوبل 
یا به عبارت دیگر میخ چوبي اس��تفاده مي ش��ود که در داخل 

سوراخي هم قطر آن محکم مي شود.

 می��خ چوبي، ب��ا اندازه هاي مختلف به ص��ورت آماده در 
بازار به فروش مي رس��د و البته قابل س��اخت به صورت دستي 
نیز مي باش��د. براي افزایش سطح چس��ب و به منظور استحکام 
بیش��تر، س��طح خارجي دوبل ها را شیاردار مي س��ازند که این 
ش��یارها، باعث هدایت چس��ب اضافي داخل سوراخ به بیرون 

نیز مي شود.

شكل 111ـ10

شكل 112ـ10
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برای ساخت این اتصال، مانند مراحل زیر عمل کنید:

ال��ف( دو قطعه چوب )به ابع��اد 20 × 50×250 میلی متر(، 
گونی��ا خط کش تیره دار، چکش، س��نبه، دریل و 3 عدد دوبل 

آماده کنید.

ب( لباس کار مناسب بپوشید.

ج( دو قطع��ه چوب را از طرف نر روي هم گذاش��ته، درز 
بی��ن آنها را کنترل و در صورت لزوم رن��ده نمایید تا کاماًل به 

یکدیگر چسبیده و نوري از بین درز آنها عبور نکند.

د( به وس��یله ی متر یا گونیا، وسط نَِر چوب را عالمت بزنید 
و از مح��ل عالمت خورده، به فاصل��ه ی 75 میلي متر به چپ و 

راست دوباره عالمت گذاري کنید )شکل 113�10(.

شكل 113ـ10

ه�( دو قطعه چوب را دقیقاً در کنار هم بگذارید، به طوري 
ک��ه دو روي عالمت خورده به ط��رف بیرون، و دو نر عالمت 
خورده به طرف باال باش��د؛ سپس به وس��یله ی گونیا، سه خط 
عرضي طبق تقس��یم بندي که انجام شد، بکشید و خط را روي 

هر دو چوب انتقال دهید )شکل 114�10(.

شكل 114ـ10

3ـ5ـ10ـ دستورالعمل ساخت  اتصال دوبل

این اتصال، امروزه بیش��ترین کاربرد را در تولیدات چوبي 
داش��ته و ب��ه دلیل اس��تحکام زی��ادی ک��ه دارد، در تولیدات 
صفحه اي بسیار مناسب است )شکل هاي 111�10 و 112�10(. 
ای��ن اتصال را در بعضي موارد مي توان جایگزین اتصال قلیف 

و ُکم و زبانه کرد. 

در این اتص��ال، همانطور که از نامش پیداس��ت، از دوبل 
یا به عبارت دیگر میخ چوبي اس��تفاده مي ش��ود که در داخل 

سوراخي هم قطر آن محکم مي شود.

 می��خ چوبي، ب��ا اندازه هاي مختلف به ص��ورت آماده در 
بازار به فروش مي رس��د و البته قابل س��اخت به صورت دستي 
نیز مي باش��د. براي افزایش سطح چس��ب و به منظور استحکام 
بیش��تر، س��طح خارجي دوبل ها را شیاردار مي س��ازند که این 
ش��یارها، باعث هدایت چس��ب اضافي داخل سوراخ به بیرون 

نیز مي شود.

شكل 111ـ10

شكل 112ـ10
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ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:

228
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برای ساخت این اتصال، مانند مراحل زیر عمل کنید:

ال��ف( دو قطعه چوب )به ابع��اد 20 × 50×250 میلی متر(، 
گونی��ا خط کش تیره دار، چکش، س��نبه، دریل و 3 عدد دوبل 

آماده کنید.

ب( لباس کار مناسب بپوشید.

ج( دو قطع��ه چوب را از طرف نر روي هم گذاش��ته، درز 
بی��ن آنها را کنترل و در صورت لزوم رن��ده نمایید تا کاماًل به 

یکدیگر چسبیده و نوري از بین درز آنها عبور نکند.

د( به وس��یله ی متر یا گونیا، وسط نَِر چوب را عالمت بزنید 
و از مح��ل عالمت خورده، به فاصل��ه ی 75 میلي متر به چپ و 

راست دوباره عالمت گذاري کنید )شکل 113�10(.

شكل 113ـ10

ه�( دو قطعه چوب را دقیقاً در کنار هم بگذارید، به طوري 
ک��ه دو روي عالمت خورده به ط��رف بیرون، و دو نر عالمت 
خورده به طرف باال باش��د؛ سپس به وس��یله ی گونیا، سه خط 
عرضي طبق تقس��یم بندي که انجام شد، بکشید و خط را روي 

هر دو چوب انتقال دهید )شکل 114�10(.

شكل 114ـ10

3ـ5ـ10ـ دستورالعمل ساخت  اتصال دوبل

این اتصال، امروزه بیش��ترین کاربرد را در تولیدات چوبي 
داش��ته و ب��ه دلیل اس��تحکام زی��ادی ک��ه دارد، در تولیدات 
صفحه اي بسیار مناسب است )شکل هاي 111�10 و 112�10(. 
ای��ن اتصال را در بعضي موارد مي توان جایگزین اتصال قلیف 

و ُکم و زبانه کرد. 

در این اتص��ال، همانطور که از نامش پیداس��ت، از دوبل 
یا به عبارت دیگر میخ چوبي اس��تفاده مي ش��ود که در داخل 

سوراخي هم قطر آن محکم مي شود.

 می��خ چوبي، ب��ا اندازه هاي مختلف به ص��ورت آماده در 
بازار به فروش مي رس��د و البته قابل س��اخت به صورت دستي 
نیز مي باش��د. براي افزایش سطح چس��ب و به منظور استحکام 
بیش��تر، س��طح خارجي دوبل ها را شیاردار مي س��ازند که این 
ش��یارها، باعث هدایت چس��ب اضافي داخل سوراخ به بیرون 

نیز مي شود.

شكل 111ـ10

شكل 112ـ10
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برای ساخت این اتصال، مانند مراحل زیر عمل کنید:

ال��ف( دو قطعه چوب )به ابع��اد 20 × 50×250 میلی متر(، 
گونی��ا خط کش تیره دار، چکش، س��نبه، دریل و 3 عدد دوبل 

آماده کنید.

ب( لباس کار مناسب بپوشید.

ج( دو قطع��ه چوب را از طرف نر روي هم گذاش��ته، درز 
بی��ن آنها را کنترل و در صورت لزوم رن��ده نمایید تا کاماًل به 

یکدیگر چسبیده و نوري از بین درز آنها عبور نکند.

د( به وس��یله ی متر یا گونیا، وسط نَِر چوب را عالمت بزنید 
و از مح��ل عالمت خورده، به فاصل��ه ی 75 میلي متر به چپ و 

راست دوباره عالمت گذاري کنید )شکل 113�10(.

شكل 113ـ10

ه�( دو قطعه چوب را دقیقاً در کنار هم بگذارید، به طوري 
ک��ه دو روي عالمت خورده به ط��رف بیرون، و دو نر عالمت 
خورده به طرف باال باش��د؛ سپس به وس��یله ی گونیا، سه خط 
عرضي طبق تقس��یم بندي که انجام شد، بکشید و خط را روي 

هر دو چوب انتقال دهید )شکل 114�10(.

شكل 114ـ10

3ـ5ـ10ـ دستورالعمل ساخت  اتصال دوبل

این اتصال، امروزه بیش��ترین کاربرد را در تولیدات چوبي 
داش��ته و ب��ه دلیل اس��تحکام زی��ادی ک��ه دارد، در تولیدات 
صفحه اي بسیار مناسب است )شکل هاي 111�10 و 112�10(. 
ای��ن اتصال را در بعضي موارد مي توان جایگزین اتصال قلیف 

و ُکم و زبانه کرد. 

در این اتص��ال، همانطور که از نامش پیداس��ت، از دوبل 
یا به عبارت دیگر میخ چوبي اس��تفاده مي ش��ود که در داخل 

سوراخي هم قطر آن محکم مي شود.

 می��خ چوبي، ب��ا اندازه هاي مختلف به ص��ورت آماده در 
بازار به فروش مي رس��د و البته قابل س��اخت به صورت دستي 
نیز مي باش��د. براي افزایش سطح چس��ب و به منظور استحکام 
بیش��تر، س��طح خارجي دوبل ها را شیاردار مي س��ازند که این 
ش��یارها، باعث هدایت چس��ب اضافي داخل سوراخ به بیرون 

نیز مي شود.

شكل 111ـ10

شكل 112ـ10
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برای ساخت این اتصال، مانند مراحل زیر عمل کنید:

ال��ف( دو قطعه چوب )به ابع��اد 20 × 50×250 میلی متر(، 
گونی��ا خط کش تیره دار، چکش، س��نبه، دریل و 3 عدد دوبل 

آماده کنید.

ب( لباس کار مناسب بپوشید.

ج( دو قطع��ه چوب را از طرف نر روي هم گذاش��ته، درز 
بی��ن آنها را کنترل و در صورت لزوم رن��ده نمایید تا کاماًل به 

یکدیگر چسبیده و نوري از بین درز آنها عبور نکند.

د( به وس��یله ی متر یا گونیا، وسط نَِر چوب را عالمت بزنید 
و از مح��ل عالمت خورده، به فاصل��ه ی 75 میلي متر به چپ و 

راست دوباره عالمت گذاري کنید )شکل 113�10(.

شكل 113ـ10

ه�( دو قطعه چوب را دقیقاً در کنار هم بگذارید، به طوري 
ک��ه دو روي عالمت خورده به ط��رف بیرون، و دو نر عالمت 
خورده به طرف باال باش��د؛ سپس به وس��یله ی گونیا، سه خط 
عرضي طبق تقس��یم بندي که انجام شد، بکشید و خط را روي 

هر دو چوب انتقال دهید )شکل 114�10(.

شكل 114ـ10

3ـ5ـ10ـ دستورالعمل ساخت  اتصال دوبل

این اتصال، امروزه بیش��ترین کاربرد را در تولیدات چوبي 
داش��ته و ب��ه دلیل اس��تحکام زی��ادی ک��ه دارد، در تولیدات 
صفحه اي بسیار مناسب است )شکل هاي 111�10 و 112�10(. 
ای��ن اتصال را در بعضي موارد مي توان جایگزین اتصال قلیف 

و ُکم و زبانه کرد. 

در این اتص��ال، همانطور که از نامش پیداس��ت، از دوبل 
یا به عبارت دیگر میخ چوبي اس��تفاده مي ش��ود که در داخل 

سوراخي هم قطر آن محکم مي شود.

 می��خ چوبي، ب��ا اندازه هاي مختلف به ص��ورت آماده در 
بازار به فروش مي رس��د و البته قابل س��اخت به صورت دستي 
نیز مي باش��د. براي افزایش سطح چس��ب و به منظور استحکام 
بیش��تر، س��طح خارجي دوبل ها را شیاردار مي س��ازند که این 
ش��یارها، باعث هدایت چس��ب اضافي داخل سوراخ به بیرون 

نیز مي شود.

شكل 111ـ10

شكل 112ـ10
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برای ساخت این اتصال، مانند مراحل زیر عمل کنید:

ال��ف( دو قطعه چوب )به ابع��اد 20 × 50×250 میلی متر(، 
گونی��ا خط کش تیره دار، چکش، س��نبه، دریل و 3 عدد دوبل 

آماده کنید.

ب( لباس کار مناسب بپوشید.

ج( دو قطع��ه چوب را از طرف نر روي هم گذاش��ته، درز 
بی��ن آنها را کنترل و در صورت لزوم رن��ده نمایید تا کاماًل به 

یکدیگر چسبیده و نوري از بین درز آنها عبور نکند.

د( به وس��یله ی متر یا گونیا، وسط نَِر چوب را عالمت بزنید 
و از مح��ل عالمت خورده، به فاصل��ه ی 75 میلي متر به چپ و 

راست دوباره عالمت گذاري کنید )شکل 113�10(.

شكل 113ـ10

ه�( دو قطعه چوب را دقیقاً در کنار هم بگذارید، به طوري 
ک��ه دو روي عالمت خورده به ط��رف بیرون، و دو نر عالمت 
خورده به طرف باال باش��د؛ سپس به وس��یله ی گونیا، سه خط 
عرضي طبق تقس��یم بندي که انجام شد، بکشید و خط را روي 

هر دو چوب انتقال دهید )شکل 114�10(.

شكل 114ـ10

3ـ5ـ10ـ دستورالعمل ساخت  اتصال دوبل

این اتصال، امروزه بیش��ترین کاربرد را در تولیدات چوبي 
داش��ته و ب��ه دلیل اس��تحکام زی��ادی ک��ه دارد، در تولیدات 
صفحه اي بسیار مناسب است )شکل هاي 111�10 و 112�10(. 
ای��ن اتصال را در بعضي موارد مي توان جایگزین اتصال قلیف 

و ُکم و زبانه کرد. 

در این اتص��ال، همانطور که از نامش پیداس��ت، از دوبل 
یا به عبارت دیگر میخ چوبي اس��تفاده مي ش��ود که در داخل 

سوراخي هم قطر آن محکم مي شود.

 می��خ چوبي، ب��ا اندازه هاي مختلف به ص��ورت آماده در 
بازار به فروش مي رس��د و البته قابل س��اخت به صورت دستي 
نیز مي باش��د. براي افزایش سطح چس��ب و به منظور استحکام 
بیش��تر، س��طح خارجي دوبل ها را شیاردار مي س��ازند که این 
ش��یارها، باعث هدایت چس��ب اضافي داخل سوراخ به بیرون 

نیز مي شود.

شكل 111ـ10

شكل 112ـ10
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ل( 3 ع��دد دوب��ل 8 میلي متر و ب��ه ط��ول 48 میلي متر )2 
میلي متر کمتر از مجموع دو س��وراخ( را به صورت پخ خورده 

آماده کنید )شکل 119�10(.

شكل 119ـ10

م( توس��ط چکش چوبي، دوبل ها را در س��وراخ هاي یك 
چ��وب جا بزنی��د )ش��کل 120�10(. از آنجایي ک��ه این کار 
تمریني مي باش��د، نیازی به چس��ب زدن آنها نیس��ت ولي در 
کاربرد اتصال، داخل س��وراخ ها و نر چوب ها باید چسب زده 

 شود.

شكل 120ـ10

ن( چ��وب دوبل خورده را به گیره بس��ته و چوب دیگر را 
با چک��ش چوبي یا الس��تیکی در داخل آن جا بزنید )ش��کل 
121�10(. درصورتي که مراحل س��اخت با دقت انجام ش��ده 
باش��د، درزها کاماًل جفت ش��ده و دو چوب، اختالف سطح 
نخواهند داشت. در غیر اینصورت، اختالف سطح بسیار کم را 

مي توان مانند اتصال قلیف، با رنده دستي برطرف کرد.

شكل 121ـ10
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و( خط کش تیره دار را به اندازه ی 10 میلي متر تنظیم کنید و 
روي یك چوب هم ضخامت با چوب اصلي، امتحان کنید؛ به 

طوري که خط، کاماًل وسط ضخامت باشد )شکل 115�10(.

شكل 115ـ10

ز(  با تکیه دادن کلگی خط کش تیره دار به طرف عالمت 
خورده، روي خطوط عرضي، خطي به طول حدود 10 میلي متر 
بکشید که تقریباً عالمتی مانند )+( ایجاد مي شود؛ محل تقاطع 
دو خط، مرکز س��وراخ دوبل مي باشد. این عمل باید روي هر 

دو قطعه چوب انجام گیرد.

ح( چوب را طوري به گیره ببندید که طرف اندازه گذاري 
شده ی آن رو به باال باشد و کاماًل افقي قرار گیرد.

ط( محل تقاطع )مرکز س��وراخ( را به وسیله ی سنبه نشان یا 
ی��ك میخ بزرگ عالمت گذاري کنید تا نیش مته دقیقاً در آن 

قرار گرفته و از محل خود منحرف نشود )شکل 116�10(.

شكل 116ـ10

ی( به وس��یله ی دریل و مته ی 8 بسته ش��ده روی آن، تمام 
قس��مت هاي سنبه نش��ان خورده را س��وراخ هایي ب��ه عمق 25 
میلي مت��ر بزنید )ش��کل 117�10(. پس از س��وراخ کردن یك 

چوب، مي توانید عمق سوراخ را کنترل کنید. 

 توجـه: دریل را به طور کامالً  عمودي بگیرید تا چوب ها 
کج سوراخ نشوند.

 

شكل 117ـ10

ك( پ��س از اینک��ه تمام س��وراخ ها درس��ت زده ش��د، 
به وسیله ی مته خزینه، سر آنها را خزینه کنید )شکل 118�10(.

شكل 118ـ10
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ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:
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ل( 3 ع��دد دوب��ل 8 میلي متر و ب��ه ط��ول 48 میلي متر )2 
میلي متر کمتر از مجموع دو س��وراخ( را به صورت پخ خورده 

آماده کنید )شکل 119�10(.

شكل 119ـ10

م( توس��ط چکش چوبي، دوبل ها را در س��وراخ هاي یك 
چ��وب جا بزنی��د )ش��کل 120�10(. از آنجایي ک��ه این کار 
تمریني مي باش��د، نیازی به چس��ب زدن آنها نیس��ت ولي در 
کاربرد اتصال، داخل س��وراخ ها و نر چوب ها باید چسب زده 

 شود.

شكل 120ـ10

ن( چ��وب دوبل خورده را به گیره بس��ته و چوب دیگر را 
با چک��ش چوبي یا الس��تیکی در داخل آن جا بزنید )ش��کل 
121�10(. درصورتي که مراحل س��اخت با دقت انجام ش��ده 
باش��د، درزها کاماًل جفت ش��ده و دو چوب، اختالف سطح 
نخواهند داشت. در غیر اینصورت، اختالف سطح بسیار کم را 

مي توان مانند اتصال قلیف، با رنده دستي برطرف کرد.

شكل 121ـ10
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ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:
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ز( به کمك دریل دس��تي، که مته ی مناس��ب به آن بس��ته 
شده، س��وراخي به عمق 2 س��انتي متر بزنید )براي هر دو قطعه 
چ��وب(. قطر س��وراخ )قطر مت��ه( را به اندازه ی یك � س��وم 
ضخام��ت چوب درنظر بگیرید و عملیات س��وراخ کاري را به 
گون��ه اي انجام دهید که نیش مته در مرکز محل س��نبه باش��د 

)شکل 126�10(.

شكل 126ـ10

ح( قطعات میخ چوبي را متناسب با قطر سوراخ و به طول 2 
میلي متر کوتاه تر از عمق سوراخ )18 میلي متر براي هر سوراخ 
و مجموعاً، طول دوبل، 36 میلي متر باید باش��د( آماده نمایید. 
دو انتهاي میخ هاي چوبي آماده ش��ده را به کمك چوبس��ا پخ 

بزنید )شکل 127�10(. 

توجه: پخ زدن لبه هاي دوبل را مي توان به وس��یله ی مته ی 
مخصوص انجام داد.

شكل 127ـ10

ط( قطعه ای را که نَِر آن سوراخ کاری شده، به گیره ببندید 
و به وس��یله ی چکش، دو عدد میخ چوبی، داخل آن جا بزنید؛ 
س��پس قطعه ای را که کله ی آن سوراخ  کاری شده، روی آن 
ق��رار دهی��د، و با ضرب��ه ای آرام چکش، داخل ه��م جا بزنید 

)شکل 128�10(.

شكل 128ـ10
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شكل 124ـ10

د( تعداد دوبل ها )س��وراخ ها(، به طول قطعه چوب بستگي 
دارد و معم��والً س��وراخ اول و آخر باید نس��بت به لبه ی کار، 
15 میلي متر فاصله داش��ته باش��د؛ بنابراین از لبه ی باال و پایین 
کله ی چ��وب، 15 میلي متر پایین آمده و خطي عمود بر خطي 
که ضخامت را به دو قس��مت مساوي کرده است بکشید )این 
کار را مي توان با گونیا و یا خط کش تیره دار انجام داد(. بدین 

ترتیب مرکز سوراخ هاي دوبل مشخص مي شود.

ه�( عیناً خط کش��ی باال را روي ضخامت )نر( قطعه چوب 
دیگ��ر انجام دهید، تا مرکز س��وراخ هاي دوب��ل، روي آن نیز 

مشخص شود.

و( به وسیله ی سنبه، مرکز سوراخ هاي دوبل را نشانه گذاري 
نمایید )شکل 125�10(.

شكل 125ـ10

4ـ5ـ10ـ دستورالعمل ساخت اتصال دوبل گوشه اي

مواد و ابزارآالت الزم برای س��اخت این اتصال، عیناً مواد 
و ابزار ذکر شده در اتصال دوبل عرضي است.

براي ساخت این اتصال مراحل زیر را انجام دهید:

شكل 122ـ10

الف( کله هاي دو قطعه چوب را کاماًل گونیایي کنید.

ب(  یك قطعه چ��وب را به صورت افقي به طوري که نر 
کار باال باشد به گیره بسته و قطعه چوب دیگر را روي آن قرار 
دهید به طوري که از طرفین کاماًل همرو باشد، و خطی عرضي 

روي نر آن بکشید )123�10(.

شكل 123ـ10

ج( کل��ه ی چوب��ي که به ص��ورت عمودي ق��رار گرفته و 
ضخام��ت چوبي که به ص��ورت افقي مي باش��د را، به کمك 
خط کش تیره دار و یا با خط کش، به دو قسمت مساوي تقسیم 
کنی��د. در واق��ع مرکز س��وراخ دوبل روي ای��ن خطوط قرار 

مي گیرد )شکل 124�10(.
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شكل 124ـ10

د( تعداد دوبل ها )س��وراخ ها(، به طول قطعه چوب بستگي 
دارد و معم��والً س��وراخ اول و آخر باید نس��بت به لبه ی کار، 
15 میلي متر فاصله داش��ته باش��د؛ بنابراین از لبه ی باال و پایین 
کله ی چ��وب، 15 میلي متر پایین آمده و خطي عمود بر خطي 
که ضخامت را به دو قس��مت مساوي کرده است بکشید )این 
کار را مي توان با گونیا و یا خط کش تیره دار انجام داد(. بدین 

ترتیب مرکز سوراخ هاي دوبل مشخص مي شود.

ه�( عیناً خط کش��ی باال را روي ضخامت )نر( قطعه چوب 
دیگ��ر انجام دهید، تا مرکز س��وراخ هاي دوب��ل، روي آن نیز 

مشخص شود.

و( به وسیله ی سنبه، مرکز سوراخ هاي دوبل را نشانه گذاري 
نمایید )شکل 125�10(.

شكل 125ـ10

4ـ5ـ10ـ دستورالعمل ساخت اتصال دوبل گوشه اي

مواد و ابزارآالت الزم برای س��اخت این اتصال، عیناً مواد 
و ابزار ذکر شده در اتصال دوبل عرضي است.

براي ساخت این اتصال مراحل زیر را انجام دهید:

شكل 122ـ10

الف( کله هاي دو قطعه چوب را کاماًل گونیایي کنید.

ب(  یك قطعه چ��وب را به صورت افقي به طوري که نر 
کار باال باشد به گیره بسته و قطعه چوب دیگر را روي آن قرار 
دهید به طوري که از طرفین کاماًل همرو باشد، و خطی عرضي 

روي نر آن بکشید )123�10(.

شكل 123ـ10

ج( کل��ه ی چوب��ي که به ص��ورت عمودي ق��رار گرفته و 
ضخام��ت چوبي که به ص��ورت افقي مي باش��د را، به کمك 
خط کش تیره دار و یا با خط کش، به دو قسمت مساوي تقسیم 
کنی��د. در واق��ع مرکز س��وراخ دوبل روي ای��ن خطوط قرار 

مي گیرد )شکل 124�10(.

ز( به کمك دریل دس��تي، که مته ی مناس��ب به آن بس��ته 
شده، س��وراخي به عمق 2 س��انتي متر بزنید )براي هر دو قطعه 
چ��وب(. قطر س��وراخ )قطر مت��ه( را به اندازه ی یك � س��وم 
ضخام��ت چوب درنظر بگیرید و عملیات س��وراخ کاري را به 
گون��ه اي انجام دهید که نیش مته در مرکز محل س��نبه باش��د 

)شکل 126�10(.

شكل 126ـ10

ح( قطعات میخ چوبي را متناسب با قطر سوراخ و به طول 2 
میلي متر کوتاه تر از عمق سوراخ )18 میلي متر براي هر سوراخ 
و مجموعاً، طول دوبل، 36 میلي متر باید باش��د( آماده نمایید. 
دو انتهاي میخ هاي چوبي آماده ش��ده را به کمك چوبس��ا پخ 

بزنید )شکل 127�10(. 

توجه: پخ زدن لبه هاي دوبل را مي توان به وس��یله ی مته ی 
مخصوص انجام داد.

شكل 127ـ10

ط( قطعه ای را که نَِر آن سوراخ کاری شده، به گیره ببندید 
و به وس��یله ی چکش، دو عدد میخ چوبی، داخل آن جا بزنید؛ 
س��پس قطعه ای را که کله ی آن سوراخ  کاری شده، روی آن 
ق��رار دهی��د، و با ضرب��ه ای آرام چکش، داخل ه��م جا بزنید 

)شکل 128�10(.

شكل 128ـ10
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شكل 124ـ10

د( تعداد دوبل ها )س��وراخ ها(، به طول قطعه چوب بستگي 
دارد و معم��والً س��وراخ اول و آخر باید نس��بت به لبه ی کار، 
15 میلي متر فاصله داش��ته باش��د؛ بنابراین از لبه ی باال و پایین 
کله ی چ��وب، 15 میلي متر پایین آمده و خطي عمود بر خطي 
که ضخامت را به دو قس��مت مساوي کرده است بکشید )این 
کار را مي توان با گونیا و یا خط کش تیره دار انجام داد(. بدین 

ترتیب مرکز سوراخ هاي دوبل مشخص مي شود.

ه�( عیناً خط کش��ی باال را روي ضخامت )نر( قطعه چوب 
دیگ��ر انجام دهید، تا مرکز س��وراخ هاي دوب��ل، روي آن نیز 

مشخص شود.

و( به وسیله ی سنبه، مرکز سوراخ هاي دوبل را نشانه گذاري 
نمایید )شکل 125�10(.

شكل 125ـ10

4ـ5ـ10ـ دستورالعمل ساخت اتصال دوبل گوشه اي

مواد و ابزارآالت الزم برای س��اخت این اتصال، عیناً مواد 
و ابزار ذکر شده در اتصال دوبل عرضي است.

براي ساخت این اتصال مراحل زیر را انجام دهید:

شكل 122ـ10

الف( کله هاي دو قطعه چوب را کاماًل گونیایي کنید.

ب(  یك قطعه چ��وب را به صورت افقي به طوري که نر 
کار باال باشد به گیره بسته و قطعه چوب دیگر را روي آن قرار 
دهید به طوري که از طرفین کاماًل همرو باشد، و خطی عرضي 

روي نر آن بکشید )123�10(.

شكل 123ـ10

ج( کل��ه ی چوب��ي که به ص��ورت عمودي ق��رار گرفته و 
ضخام��ت چوبي که به ص��ورت افقي مي باش��د را، به کمك 
خط کش تیره دار و یا با خط کش، به دو قسمت مساوي تقسیم 
کنی��د. در واق��ع مرکز س��وراخ دوبل روي ای��ن خطوط قرار 

مي گیرد )شکل 124�10(.

ز( به کمك دریل دس��تي، که مته ی مناس��ب به آن بس��ته 
شده، س��وراخي به عمق 2 س��انتي متر بزنید )براي هر دو قطعه 
چ��وب(. قطر س��وراخ )قطر مت��ه( را به اندازه ی یك � س��وم 
ضخام��ت چوب درنظر بگیرید و عملیات س��وراخ کاري را به 
گون��ه اي انجام دهید که نیش مته در مرکز محل س��نبه باش��د 

)شکل 126�10(.

شكل 126ـ10

ح( قطعات میخ چوبي را متناسب با قطر سوراخ و به طول 2 
میلي متر کوتاه تر از عمق سوراخ )18 میلي متر براي هر سوراخ 
و مجموعاً، طول دوبل، 36 میلي متر باید باش��د( آماده نمایید. 
دو انتهاي میخ هاي چوبي آماده ش��ده را به کمك چوبس��ا پخ 

بزنید )شکل 127�10(. 

توجه: پخ زدن لبه هاي دوبل را مي توان به وس��یله ی مته ی 
مخصوص انجام داد.

شكل 127ـ10

ط( قطعه ای را که نَِر آن سوراخ کاری شده، به گیره ببندید 
و به وس��یله ی چکش، دو عدد میخ چوبی، داخل آن جا بزنید؛ 
س��پس قطعه ای را که کله ی آن سوراخ  کاری شده، روی آن 
ق��رار دهی��د، و با ضرب��ه ای آرام چکش، داخل ه��م جا بزنید 

)شکل 128�10(.

شكل 128ـ10
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ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:

234
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ز( به کمك دریل دس��تي، که مته ی مناس��ب به آن بس��ته 
شده، س��وراخي به عمق 2 س��انتي متر بزنید )براي هر دو قطعه 
چ��وب(. قطر س��وراخ )قطر مت��ه( را به اندازه ی یك � س��وم 
ضخام��ت چوب درنظر بگیرید و عملیات س��وراخ کاري را به 
گون��ه اي انجام دهید که نیش مته در مرکز محل س��نبه باش��د 

)شکل 126�10(.

شكل 126ـ10

ح( قطعات میخ چوبي را متناسب با قطر سوراخ و به طول 2 
میلي متر کوتاه تر از عمق سوراخ )18 میلي متر براي هر سوراخ 
و مجموعاً، طول دوبل، 36 میلي متر باید باش��د( آماده نمایید. 
دو انتهاي میخ هاي چوبي آماده ش��ده را به کمك چوبس��ا پخ 

بزنید )شکل 127�10(. 

توجه: پخ زدن لبه هاي دوبل را مي توان به وس��یله ی مته ی 
مخصوص انجام داد.

شكل 127ـ10

ط( قطعه ای را که نَِر آن سوراخ کاری شده، به گیره ببندید 
و به وس��یله ی چکش، دو عدد میخ چوبی، داخل آن جا بزنید؛ 
س��پس قطعه ای را که کله ی آن سوراخ  کاری شده، روی آن 
ق��رار دهی��د، و با ضرب��ه ای آرام چکش، داخل ه��م جا بزنید 

)شکل 128�10(.

شكل 128ـ10
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6ـ10ـ اصول ساخت اتصال انگشتي و کاربرد آن

اتصال انگشتي، پس از ساخته شدن و در هم جا رفتن، شبیه 
انگشتان دو دست است که در هم فرو رفته اند و نامگذاري آن، 
به همین دلیل است. این اتصال، از جمله اتصاالت گوشه اي دو 
س��طحي به ش��مار مي رود؛ و چنانچه دقیق و تمیز ساخته شود 
اتصالي بسیار زیبا و محکم است که در گوشه ی صندوق هاي 
زینتي، جعبه هاي ظریف و همچنین در س��اخت جعبه ها با ابعاد 

بزرگ تر مانند دراور و ... به کار می رود )شکل 129�10(.

شكل 129ـ10

دستورالعمل ساخت اتصال انگشتی

ب��رای س��اخت ای��ن اتص��ال، دو قطعه چ��وب )ب��ه ابعاد 
20×90×200 میلی مت��ر(، گونی��ا، اره ظریف بُ��ر، مغار و یك 

چکش آماده کرده، مانند مراحل زیر اقدام نمایید:

الف( به وس��یله ی یك گونیاي 90 درجه ی دقیق، چوب ها 
را از نظ��ر گونیایي کنترل ک��رده، یك رو  یك نَر هر کدام از 
چوب ها را عالمت بزنید و دقت نمایید که س��ر چوب ها، حتماً 

باید گونیایي باشد )شکل 130�10(.

شكل 130ـ10

ب( ب��ه اندازه ی 20 میلي متر از س��ر چوب فاصله داده و با 
گونیا، یك خط عرضي بکش��ید؛ به این معني که این خط، به 
اندازه ی ضخامت چوب از سر آن فاصله دارد. این خط را باید 

به چهار طرف چوب منتقل کنید )شکل 131�10(. 

 توجه: این کار را برای هر دو چوب انجام دهید.

شكل 131ـ10

ج( به وس��یله ی گونیا یا متر، عرض چوب را به 9 قس��مت 
مساوي تقس��یم کنید؛ یعني عرض هر قسمت باید 10 میلي متر 
باشد. این اندازه گذاري را روي هر دو چوب انجام دهید. اگر 
تقسیمات، طوري بود که عدد صحیح به دست نیامد، با روش 

تقسیم خط به کمك خط مورب، این کار را انجام دهید.

د( با گونیاي 90 درجه، و باتوجه به تقسیم بندي هاي انجام 
شده، خط هایي بکشید که از خط عرضي شروع و به سر چوب 
ختم مي شود )شکل 132�10(. آنگاه این خط ها را به سر چوب 
و در ادام��ه، به روي دیگر چوب منتقل کنید. این کار را روي 

هر دو قطعه چوب انجام دهید. 

شكل 132ـ10
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6ـ10ـ اصول ساخت اتصال انگشتي و کاربرد آن

اتصال انگشتي، پس از ساخته شدن و در هم جا رفتن، شبیه 
انگشتان دو دست است که در هم فرو رفته اند و نامگذاري آن، 
به همین دلیل است. این اتصال، از جمله اتصاالت گوشه اي دو 
س��طحي به ش��مار مي رود؛ و چنانچه دقیق و تمیز ساخته شود 
اتصالي بسیار زیبا و محکم است که در گوشه ی صندوق هاي 
زینتي، جعبه هاي ظریف و همچنین در س��اخت جعبه ها با ابعاد 

بزرگ تر مانند دراور و ... به کار می رود )شکل 129�10(.

شكل 129ـ10

دستورالعمل ساخت اتصال انگشتی

ب��رای س��اخت ای��ن اتص��ال، دو قطعه چ��وب )ب��ه ابعاد 
20×90×200 میلی مت��ر(، گونی��ا، اره ظریف بُ��ر، مغار و یك 

چکش آماده کرده، مانند مراحل زیر اقدام نمایید:

الف( به وس��یله ی یك گونیاي 90 درجه ی دقیق، چوب ها 
را از نظ��ر گونیایي کنترل ک��رده، یك رو  یك نَر هر کدام از 
چوب ها را عالمت بزنید و دقت نمایید که س��ر چوب ها، حتماً 

باید گونیایي باشد )شکل 130�10(.

شكل 130ـ10

ب( ب��ه اندازه ی 20 میلي متر از س��ر چوب فاصله داده و با 
گونیا، یك خط عرضي بکش��ید؛ به این معني که این خط، به 
اندازه ی ضخامت چوب از سر آن فاصله دارد. این خط را باید 

به چهار طرف چوب منتقل کنید )شکل 131�10(. 

 توجه: این کار را برای هر دو چوب انجام دهید.

شكل 131ـ10

ج( به وس��یله ی گونیا یا متر، عرض چوب را به 9 قس��مت 
مساوي تقس��یم کنید؛ یعني عرض هر قسمت باید 10 میلي متر 
باشد. این اندازه گذاري را روي هر دو چوب انجام دهید. اگر 
تقسیمات، طوري بود که عدد صحیح به دست نیامد، با روش 

تقسیم خط به کمك خط مورب، این کار را انجام دهید.

د( با گونیاي 90 درجه، و باتوجه به تقسیم بندي هاي انجام 
شده، خط هایي بکشید که از خط عرضي شروع و به سر چوب 
ختم مي شود )شکل 132�10(. آنگاه این خط ها را به سر چوب 
و در ادام��ه، به روي دیگر چوب منتقل کنید. این کار را روي 

هر دو قطعه چوب انجام دهید. 

شكل 132ـ10
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ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:
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6ـ10ـ اصول ساخت اتصال انگشتي و کاربرد آن

اتصال انگشتي، پس از ساخته شدن و در هم جا رفتن، شبیه 
انگشتان دو دست است که در هم فرو رفته اند و نامگذاري آن، 
به همین دلیل است. این اتصال، از جمله اتصاالت گوشه اي دو 
س��طحي به ش��مار مي رود؛ و چنانچه دقیق و تمیز ساخته شود 
اتصالي بسیار زیبا و محکم است که در گوشه ی صندوق هاي 
زینتي، جعبه هاي ظریف و همچنین در س��اخت جعبه ها با ابعاد 

بزرگ تر مانند دراور و ... به کار می رود )شکل 129�10(.

شكل 129ـ10

دستورالعمل ساخت اتصال انگشتی

ب��رای س��اخت ای��ن اتص��ال، دو قطعه چ��وب )ب��ه ابعاد 
20×90×200 میلی مت��ر(، گونی��ا، اره ظریف بُ��ر، مغار و یك 

چکش آماده کرده، مانند مراحل زیر اقدام نمایید:

الف( به وس��یله ی یك گونیاي 90 درجه ی دقیق، چوب ها 
را از نظ��ر گونیایي کنترل ک��رده، یك رو  یك نَر هر کدام از 
چوب ها را عالمت بزنید و دقت نمایید که س��ر چوب ها، حتماً 

باید گونیایي باشد )شکل 130�10(.

شكل 130ـ10

ب( ب��ه اندازه ی 20 میلي متر از س��ر چوب فاصله داده و با 
گونیا، یك خط عرضي بکش��ید؛ به این معني که این خط، به 
اندازه ی ضخامت چوب از سر آن فاصله دارد. این خط را باید 

به چهار طرف چوب منتقل کنید )شکل 131�10(. 

 توجه: این کار را برای هر دو چوب انجام دهید.

شكل 131ـ10

ج( به وس��یله ی گونیا یا متر، عرض چوب را به 9 قس��مت 
مساوي تقس��یم کنید؛ یعني عرض هر قسمت باید 10 میلي متر 
باشد. این اندازه گذاري را روي هر دو چوب انجام دهید. اگر 
تقسیمات، طوري بود که عدد صحیح به دست نیامد، با روش 

تقسیم خط به کمك خط مورب، این کار را انجام دهید.

د( با گونیاي 90 درجه، و باتوجه به تقسیم بندي هاي انجام 
شده، خط هایي بکشید که از خط عرضي شروع و به سر چوب 
ختم مي شود )شکل 132�10(. آنگاه این خط ها را به سر چوب 
و در ادام��ه، به روي دیگر چوب منتقل کنید. این کار را روي 

هر دو قطعه چوب انجام دهید. 

شكل 132ـ10
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6ـ10ـ اصول ساخت اتصال انگشتي و کاربرد آن

اتصال انگشتي، پس از ساخته شدن و در هم جا رفتن، شبیه 
انگشتان دو دست است که در هم فرو رفته اند و نامگذاري آن، 
به همین دلیل است. این اتصال، از جمله اتصاالت گوشه اي دو 
س��طحي به ش��مار مي رود؛ و چنانچه دقیق و تمیز ساخته شود 
اتصالي بسیار زیبا و محکم است که در گوشه ی صندوق هاي 
زینتي، جعبه هاي ظریف و همچنین در س��اخت جعبه ها با ابعاد 

بزرگ تر مانند دراور و ... به کار می رود )شکل 129�10(.

شكل 129ـ10

دستورالعمل ساخت اتصال انگشتی

ب��رای س��اخت ای��ن اتص��ال، دو قطعه چ��وب )ب��ه ابعاد 
20×90×200 میلی مت��ر(، گونی��ا، اره ظریف بُ��ر، مغار و یك 

چکش آماده کرده، مانند مراحل زیر اقدام نمایید:

الف( به وس��یله ی یك گونیاي 90 درجه ی دقیق، چوب ها 
را از نظ��ر گونیایي کنترل ک��رده، یك رو  یك نَر هر کدام از 
چوب ها را عالمت بزنید و دقت نمایید که س��ر چوب ها، حتماً 

باید گونیایي باشد )شکل 130�10(.

شكل 130ـ10

ب( ب��ه اندازه ی 20 میلي متر از س��ر چوب فاصله داده و با 
گونیا، یك خط عرضي بکش��ید؛ به این معني که این خط، به 
اندازه ی ضخامت چوب از سر آن فاصله دارد. این خط را باید 

به چهار طرف چوب منتقل کنید )شکل 131�10(. 

 توجه: این کار را برای هر دو چوب انجام دهید.

شكل 131ـ10

ج( به وس��یله ی گونیا یا متر، عرض چوب را به 9 قس��مت 
مساوي تقس��یم کنید؛ یعني عرض هر قسمت باید 10 میلي متر 
باشد. این اندازه گذاري را روي هر دو چوب انجام دهید. اگر 
تقسیمات، طوري بود که عدد صحیح به دست نیامد، با روش 

تقسیم خط به کمك خط مورب، این کار را انجام دهید.

د( با گونیاي 90 درجه، و باتوجه به تقسیم بندي هاي انجام 
شده، خط هایي بکشید که از خط عرضي شروع و به سر چوب 
ختم مي شود )شکل 132�10(. آنگاه این خط ها را به سر چوب 
و در ادام��ه، به روي دیگر چوب منتقل کنید. این کار را روي 

هر دو قطعه چوب انجام دهید. 

شكل 132ـ10
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س( چوب زبانه را روی فاق گذاش��ته، به وسیله ی چکش 
چوبي یا الس��تیکی، ضربات آرامي به آن وارد کنید )ش��کل 
140�10(؛ چنانچه به ضربات محکم نیاز بود، این کار را نکنید. 

 توجـه: در صورت جا نرفتن ف��اق و زبانه در هم، با مغار 
و س��وهان، قسمت هاي زاید را برطرف کنید تا اتصال، با فشار 
معمولي در هم جا برود و دقت کنید که عالمت هاي گونیایي 

روي هر دو چوب به طرف بیرون قرار گیرند.

شكل 140ـ10

ك( چ��وب فاق را نیز مانند چ��وب زبانه به گیره ببندید و 
برش ه��ای الزم را باتوجه به اینکه خ��وراك اره باید از طرف 

دور ریز باشد، بر روي آن انجام دهید. )شکل 138�10(

شكل 138ـ10

ل( چوب زبانه را به وس��یله ی پیچ دستي به میز کار ببندید؛ 
زیر آن باید زیر سري قرار دهید.

م( به وسیله ی مغار، باید سه قسمت وسط زبانه را به صورت 
یك در میان و مانند فاق در آورید )شکل 139�10(.

 توجـه: عملی��ات مغارکاری این قس��مت را، از دو طرف 
انجام دهید.

 

شكل 139ـ10

ن( چوب فاق را به وس��یله ی پیچ دس��تي به میز کار ببندید، 
چهار قسمت عالمت زده ی آنرا مانند چوب زبانه، درآورید.
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شكل 135ـ10

ط( چوب زبانه را به طور افقي به گیره بس��ته و قسمت اول 
را با یك برش عرضي از چوب جدا کنید )شکل 136�10(.

شكل 136ـ10

ی( چ��وب را برگردانده، دوباره ب��ه گیره ببندید، و طرف 
دیگر را نیز مانند طرف اول، ببرید )شکل 137�10(.

شكل 137ـ10

ه���( یکي از چوب ها را به عنوان فاق و دیگري را به عنوان 
زبانه درنظر گرفته و روي آنها بنویسید.

و( قسمت هایي را که باید بریده شده و دور بیفتد، روي هر 
دو چوب هاشور بزنید. روي چوب زبانه، از قسمت اول شروع 
کنید و یك در میان هاشور بزنید و روي چوب فاق، از قسمت 
دوم ش��روع کرده و به ترتیب باال عمل نمایید. این کار از بروز 
اش��تباه جلوگیري کرده و محل خوراك اره را نیز مش��خص 

خواهد کرد )شکل های 133�10 و 134�10(.

شكل 133ـ10ـ فاق.

شكل 134ـ10ـ زبانه.

ز( چوب زبانه را ب��ه طور عمودي به گیره ببنیدید؛ طوري 
که روي آن به طرف شما باشد.

ح( ب��ا اره، برش هایي به طور عم��ودي و در کنار هر خط 
بزنید؛ طوري که خوراك اره از قس��مت دورریز گرفته شود. 
در واقع، عرض زبانه ها نباید از 10 میلي متر کمتر ش��ود )شکل 

.)10�135

فناوری فرآورده های چوبی تكنولوژی فرآورده های چوبی18

ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:

238
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س( چوب زبانه را روی فاق گذاش��ته، به وسیله ی چکش 
چوبي یا الس��تیکی، ضربات آرامي به آن وارد کنید )ش��کل 
140�10(؛ چنانچه به ضربات محکم نیاز بود، این کار را نکنید. 

 توجـه: در صورت جا نرفتن ف��اق و زبانه در هم، با مغار 
و س��وهان، قسمت هاي زاید را برطرف کنید تا اتصال، با فشار 
معمولي در هم جا برود و دقت کنید که عالمت هاي گونیایي 

روي هر دو چوب به طرف بیرون قرار گیرند.

شكل 140ـ10

ك( چ��وب فاق را نیز مانند چ��وب زبانه به گیره ببندید و 
برش ه��ای الزم را باتوجه به اینکه خ��وراك اره باید از طرف 

دور ریز باشد، بر روي آن انجام دهید. )شکل 138�10(

شكل 138ـ10

ل( چوب زبانه را به وس��یله ی پیچ دستي به میز کار ببندید؛ 
زیر آن باید زیر سري قرار دهید.

م( به وسیله ی مغار، باید سه قسمت وسط زبانه را به صورت 
یك در میان و مانند فاق در آورید )شکل 139�10(.

 توجـه: عملی��ات مغارکاری این قس��مت را، از دو طرف 
انجام دهید.

 

شكل 139ـ10

ن( چوب فاق را به وس��یله ی پیچ دس��تي به میز کار ببندید، 
چهار قسمت عالمت زده ی آنرا مانند چوب زبانه، درآورید.
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ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:

240
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ز( قسمت هایي از زبانه را که باید پس از برش و مغار کاري 
دور بیفتد، عالمت بزنید و مشخص کنید.

ح( چ��وب زبانه را به گیره ببندید، طوري که روي آن، در 
حالت عمودي به طرف شما باشد.

ط( باتوج��ه به اینکه خوراك اره باید از طرف دور ریز در 
نظر گرفته شود، زبانه ها را برش بزنید.

 توجه: اره را با توجه به شکل زبانه، به صورت مورب ببرید 
)شکل 146�10(.

شكل 146ـ10

ی( چوب را به صورت افقي به گیره ببندید و بَِر زبانه را ببرید.

ك( چ��وب را برگردان��ده، بَِر دیگر آنرا نی��ز برش دهید                
)شکل 147�10(.

شكل 147ـ10

شكل 144ـ10

ه�( عرض چوب زبانه را به 10 قسمت مساوي تقسیم کنید 
)یعني هر فاصله 10 میلي متر(؛ زیرا باید 3 زبانه ترس��یم کرده و 
بس��ازید. اگر عرض زبانه، مقدار عددي بود که به راحتي قابل 
تقسیم نبود، به روش تقسیم خط به کمك خط مورب عمل کنید.

و( براي به دس��ت آوردن زبانه ها، از س��مت راست شروع 
کرده، اولین تقس��یمات روي خ��ط 10 میلي متری را به دومین 
تقس��یمات روي خط 60 میلي متر وص��ل کنید. دوباره از روي 
همین نقط��ه )یعني فاصله ی دومی روي خ��ط 60 میلي متری( 
به فاصله س��وم روي خط 10 میلي متری، خطي وصل کنید. در 
ای��ن هنگام، خواهید دید که یك زبانه به وجود آمده اس��ت؛ 
به همین ترتیب، خطوط را به یکدیگر وصل کنید تا س��ه زبانه 

روي چوب ترسیم شود )شکل 145�10(.

شكل 145ـ10
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شكل 142ـ10

ب( به وس��یله ی گونی��ا، ب��ه فاصل��ه ی 20 میلي مت��ر )برابر 
ضخامت( از س��ر چوب، یك خط عرضي بکش��ید و این خط 
را دور کنید. این کار را روي هر دو قطعه چوب انجام دهید. 

 توجه: به وس��یله ی خط کش تیره دار نیز مي توانید این کار 
را انجام دهید )شکل 143�10(.

شكل 143ـ10

ج( روي چ��وب زبانه، به فاصله ی 10 میلي متر )برابر نصف 
ضخامت( از سر چوب، یك خط عرضي دیگر موازي با خط 

اول بکشید.

د( س��ه برابر فاصله ی خط اول، یعني 60 میلي متر، از س��ر 
چوب فاصله داده، یك خط عرضي دیگر موازي دو خط قبلي 

بکشید )شکل 144�10(.

7ـ10ـ اصول ساخت اتصال دم چلچله و کاربرد آن

زبانه ی اتصال دم چلچله، تا حدي شبیه انتهاي دم پرنده اي 
ب��ه نام چلچله مي باش��د که به همین دلیل، ب��ه این نام معروف 
ش��ده است. این اتصال، مانند اتصال انگشتي، از نوع اتصاالت 
گوش��ه اي دو سطحي می باش��د، با این تفاوت که فقط از یك 
طرف قابل جاس��ازي اس��ت. این اتصال، بس��یار محکم است 
و در جعبه های��ي که حرکت کش��ویي دارند کاربرد داش��ته و 
چنانچه جهت خارج شدن زبانه، عمود بر حرکت کشو باشد، 
ب��ه هیچ وجه از محل خود خارج نمي ش��ود. اگ��ر این اتصال، 
دقیق و تمیز س��اخته شود، بسیار زیبا خواهد بود که در ساخت 
جعبه ه��اي تزییني گران قیم��ت و جواهرات نی��ز کاربرد دارد 

)شکل 141�10(.

شكل 141ـ10

دستورالعمل ساخت اتصال دم چلچله

پ��س از تهیه ی دو قطع��ه چوب )به ابع��اد 20×100×200 
میلی متر(، اره ظریف بُر، گونیا بازشو، مغار، رنده، چکش و گونیاي 
90 درجه، براي س��اخت این اتصال مراحل زیر را انجام دهید:

الف( به وس��یله ی گونیاي 90 درجه ی دقیق، چوب ها را از 
نظ��ر گونیایي بودن کنترل ک��رده و یك رو و یك نر هر یك 
از قطعات چوبي را عالمت بزنید. گونیایي بودن قس��مت س��ر 

چوب بسیار اهمیت دارد )شکل 142�10(.

ز( قسمت هایي از زبانه را که باید پس از برش و مغار کاري 
دور بیفتد، عالمت بزنید و مشخص کنید.

ح( چ��وب زبانه را به گیره ببندید، طوري که روي آن، در 
حالت عمودي به طرف شما باشد.

ط( باتوج��ه به اینکه خوراك اره باید از طرف دور ریز در 
نظر گرفته شود، زبانه ها را برش بزنید.

 توجه: اره را با توجه به شکل زبانه، به صورت مورب ببرید 
)شکل 146�10(.

شكل 146ـ10

ی( چوب را به صورت افقي به گیره ببندید و بَِر زبانه را ببرید.

ك( چ��وب را برگردان��ده، بَِر دیگر آنرا نی��ز برش دهید                
)شکل 147�10(.

شكل 147ـ10

شكل 144ـ10

ه�( عرض چوب زبانه را به 10 قسمت مساوي تقسیم کنید 
)یعني هر فاصله 10 میلي متر(؛ زیرا باید 3 زبانه ترس��یم کرده و 
بس��ازید. اگر عرض زبانه، مقدار عددي بود که به راحتي قابل 
تقسیم نبود، به روش تقسیم خط به کمك خط مورب عمل کنید.

و( براي به دس��ت آوردن زبانه ها، از س��مت راست شروع 
کرده، اولین تقس��یمات روي خ��ط 10 میلي متری را به دومین 
تقس��یمات روي خط 60 میلي متر وص��ل کنید. دوباره از روي 
همین نقط��ه )یعني فاصله ی دومی روي خ��ط 60 میلي متری( 
به فاصله س��وم روي خط 10 میلي متری، خطي وصل کنید. در 
ای��ن هنگام، خواهید دید که یك زبانه به وجود آمده اس��ت؛ 
به همین ترتیب، خطوط را به یکدیگر وصل کنید تا س��ه زبانه 

روي چوب ترسیم شود )شکل 145�10(.

شكل 145ـ10
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شكل 142ـ10

ب( به وس��یله ی گونی��ا، ب��ه فاصل��ه ی 20 میلي مت��ر )برابر 
ضخامت( از س��ر چوب، یك خط عرضي بکش��ید و این خط 
را دور کنید. این کار را روي هر دو قطعه چوب انجام دهید. 

 توجه: به وس��یله ی خط کش تیره دار نیز مي توانید این کار 
را انجام دهید )شکل 143�10(.

شكل 143ـ10

ج( روي چ��وب زبانه، به فاصله ی 10 میلي متر )برابر نصف 
ضخامت( از سر چوب، یك خط عرضي دیگر موازي با خط 

اول بکشید.

د( س��ه برابر فاصله ی خط اول، یعني 60 میلي متر، از س��ر 
چوب فاصله داده، یك خط عرضي دیگر موازي دو خط قبلي 

بکشید )شکل 144�10(.

7ـ10ـ اصول ساخت اتصال دم چلچله و کاربرد آن

زبانه ی اتصال دم چلچله، تا حدي شبیه انتهاي دم پرنده اي 
ب��ه نام چلچله مي باش��د که به همین دلیل، ب��ه این نام معروف 
ش��ده است. این اتصال، مانند اتصال انگشتي، از نوع اتصاالت 
گوش��ه اي دو سطحي می باش��د، با این تفاوت که فقط از یك 
طرف قابل جاس��ازي اس��ت. این اتصال، بس��یار محکم است 
و در جعبه های��ي که حرکت کش��ویي دارند کاربرد داش��ته و 
چنانچه جهت خارج شدن زبانه، عمود بر حرکت کشو باشد، 
ب��ه هیچ وجه از محل خود خارج نمي ش��ود. اگ��ر این اتصال، 
دقیق و تمیز س��اخته شود، بسیار زیبا خواهد بود که در ساخت 
جعبه ه��اي تزییني گران قیم��ت و جواهرات نی��ز کاربرد دارد 

)شکل 141�10(.

شكل 141ـ10

دستورالعمل ساخت اتصال دم چلچله

پ��س از تهیه ی دو قطع��ه چوب )به ابع��اد 20×100×200 
میلی متر(، اره ظریف بُر، گونیا بازشو، مغار، رنده، چکش و گونیاي 
90 درجه، براي س��اخت این اتصال مراحل زیر را انجام دهید:

الف( به وس��یله ی گونیاي 90 درجه ی دقیق، چوب ها را از 
نظ��ر گونیایي بودن کنترل ک��رده و یك رو و یك نر هر یك 
از قطعات چوبي را عالمت بزنید. گونیایي بودن قس��مت س��ر 

چوب بسیار اهمیت دارد )شکل 142�10(.

فناوری فرآورده های چوبی تكنولوژی فرآورده های چوبی18

ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:

242
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ز( قسمت هایي از زبانه را که باید پس از برش و مغار کاري 
دور بیفتد، عالمت بزنید و مشخص کنید.

ح( چ��وب زبانه را به گیره ببندید، طوري که روي آن، در 
حالت عمودي به طرف شما باشد.

ط( باتوج��ه به اینکه خوراك اره باید از طرف دور ریز در 
نظر گرفته شود، زبانه ها را برش بزنید.

 توجه: اره را با توجه به شکل زبانه، به صورت مورب ببرید 
)شکل 146�10(.

شكل 146ـ10

ی( چوب را به صورت افقي به گیره ببندید و بَِر زبانه را ببرید.

ك( چ��وب را برگردان��ده، بَِر دیگر آنرا نی��ز برش دهید                
)شکل 147�10(.

شكل 147ـ10

شكل 144ـ10

ه�( عرض چوب زبانه را به 10 قسمت مساوي تقسیم کنید 
)یعني هر فاصله 10 میلي متر(؛ زیرا باید 3 زبانه ترس��یم کرده و 
بس��ازید. اگر عرض زبانه، مقدار عددي بود که به راحتي قابل 
تقسیم نبود، به روش تقسیم خط به کمك خط مورب عمل کنید.

و( براي به دس��ت آوردن زبانه ها، از س��مت راست شروع 
کرده، اولین تقس��یمات روي خ��ط 10 میلي متری را به دومین 
تقس��یمات روي خط 60 میلي متر وص��ل کنید. دوباره از روي 
همین نقط��ه )یعني فاصله ی دومی روي خ��ط 60 میلي متری( 
به فاصله س��وم روي خط 10 میلي متری، خطي وصل کنید. در 
ای��ن هنگام، خواهید دید که یك زبانه به وجود آمده اس��ت؛ 
به همین ترتیب، خطوط را به یکدیگر وصل کنید تا س��ه زبانه 

روي چوب ترسیم شود )شکل 145�10(.

شكل 145ـ10
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شكل 142ـ10

ب( به وس��یله ی گونی��ا، ب��ه فاصل��ه ی 20 میلي مت��ر )برابر 
ضخامت( از س��ر چوب، یك خط عرضي بکش��ید و این خط 
را دور کنید. این کار را روي هر دو قطعه چوب انجام دهید. 

 توجه: به وس��یله ی خط کش تیره دار نیز مي توانید این کار 
را انجام دهید )شکل 143�10(.

شكل 143ـ10

ج( روي چ��وب زبانه، به فاصله ی 10 میلي متر )برابر نصف 
ضخامت( از سر چوب، یك خط عرضي دیگر موازي با خط 

اول بکشید.

د( س��ه برابر فاصله ی خط اول، یعني 60 میلي متر، از س��ر 
چوب فاصله داده، یك خط عرضي دیگر موازي دو خط قبلي 

بکشید )شکل 144�10(.

7ـ10ـ اصول ساخت اتصال دم چلچله و کاربرد آن

زبانه ی اتصال دم چلچله، تا حدي شبیه انتهاي دم پرنده اي 
ب��ه نام چلچله مي باش��د که به همین دلیل، ب��ه این نام معروف 
ش��ده است. این اتصال، مانند اتصال انگشتي، از نوع اتصاالت 
گوش��ه اي دو سطحي می باش��د، با این تفاوت که فقط از یك 
طرف قابل جاس��ازي اس��ت. این اتصال، بس��یار محکم است 
و در جعبه های��ي که حرکت کش��ویي دارند کاربرد داش��ته و 
چنانچه جهت خارج شدن زبانه، عمود بر حرکت کشو باشد، 
ب��ه هیچ وجه از محل خود خارج نمي ش��ود. اگ��ر این اتصال، 
دقیق و تمیز س��اخته شود، بسیار زیبا خواهد بود که در ساخت 
جعبه ه��اي تزییني گران قیم��ت و جواهرات نی��ز کاربرد دارد 

)شکل 141�10(.

شكل 141ـ10

دستورالعمل ساخت اتصال دم چلچله

پ��س از تهیه ی دو قطع��ه چوب )به ابع��اد 20×100×200 
میلی متر(، اره ظریف بُر، گونیا بازشو، مغار، رنده، چکش و گونیاي 
90 درجه، براي س��اخت این اتصال مراحل زیر را انجام دهید:

الف( به وس��یله ی گونیاي 90 درجه ی دقیق، چوب ها را از 
نظ��ر گونیایي بودن کنترل ک��رده و یك رو و یك نر هر یك 
از قطعات چوبي را عالمت بزنید. گونیایي بودن قس��مت س��ر 

چوب بسیار اهمیت دارد )شکل 142�10(.

ز( قسمت هایي از زبانه را که باید پس از برش و مغار کاري 
دور بیفتد، عالمت بزنید و مشخص کنید.

ح( چ��وب زبانه را به گیره ببندید، طوري که روي آن، در 
حالت عمودي به طرف شما باشد.

ط( باتوج��ه به اینکه خوراك اره باید از طرف دور ریز در 
نظر گرفته شود، زبانه ها را برش بزنید.

 توجه: اره را با توجه به شکل زبانه، به صورت مورب ببرید 
)شکل 146�10(.

شكل 146ـ10

ی( چوب را به صورت افقي به گیره ببندید و بَِر زبانه را ببرید.

ك( چ��وب را برگردان��ده، بَِر دیگر آنرا نی��ز برش دهید                
)شکل 147�10(.

شكل 147ـ10

شكل 144ـ10

ه�( عرض چوب زبانه را به 10 قسمت مساوي تقسیم کنید 
)یعني هر فاصله 10 میلي متر(؛ زیرا باید 3 زبانه ترس��یم کرده و 
بس��ازید. اگر عرض زبانه، مقدار عددي بود که به راحتي قابل 
تقسیم نبود، به روش تقسیم خط به کمك خط مورب عمل کنید.

و( براي به دس��ت آوردن زبانه ها، از س��مت راست شروع 
کرده، اولین تقس��یمات روي خ��ط 10 میلي متری را به دومین 
تقس��یمات روي خط 60 میلي متر وص��ل کنید. دوباره از روي 
همین نقط��ه )یعني فاصله ی دومی روي خ��ط 60 میلي متری( 
به فاصله س��وم روي خط 10 میلي متری، خطي وصل کنید. در 
ای��ن هنگام، خواهید دید که یك زبانه به وجود آمده اس��ت؛ 
به همین ترتیب، خطوط را به یکدیگر وصل کنید تا س��ه زبانه 

روي چوب ترسیم شود )شکل 145�10(.

شكل 145ـ10
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شكل 152ـ10

ق( چوب فاق را، طبق شکل 153�10، با پیچ دستي محکم 
ببندید و با مغار، قس��مت هاي مش��خص ش��ده ی فاق را خارج 
کنید. توجه داش��ته باشید که این قسمت ها نیز باید از دو طرف 

خارج شوند.

شكل 153ـ10

ر( فاق س��اخته ش��ده را به گیره بس��ته و ب��ا ضربه ی آرام 
چکش، زبانه را در آن،  جا بزنید )شکل 154�10(.

شكل 154ـ10

ش( چنانچ��ه پ��س از جا زدن، اش��کالي در اتص��ال بود، 
به وسیله ی مغار و چوبسا آن را برطرف کنید.
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محکم ببندید.

م( یك مغار پخ دار به عرض قس��مت پایین، یعني قس��متي 
که باید خارج شود، انتخاب کرده و دقت کنید که تیز باشد.
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8ـ10ـ اصول ساخت اتصال بیسکوئیتي و کاربرد آن

این اتصال، که اخیراً کاربرد فراوانی در ساخت مصنوعات 
چوبي پیدا کرده، شبیه اتصال قلیف زبانه کوتاه است. زبانه هاي 
این اتصال، از چوب فشرده ساخته شده که در هنگام چسب زني 
و در اثر جذب رطوبت، واکشیده شده و ضخامت آن افزایش 
مي یابد؛ و بدین ترتیب است که استحکام اتصال زیاد می شود. 
براي انجام این اتصال، از دس��تگاه مخصوصي که داراي تیغه 
فرز  مخصوصی مي باش��د استفاده مي ش��ود )شکل 155�10(.

شكل 155ـ10

دستورالعمل ساخت اتصال عرضی بیسکوئیتي

پس از تهیه ی زبانه، چس��ب، گونیا، پیچ دس��تي و دو قطعه 
چوب، مراحل زیر را انجام دهید:

الف( با اس��تفاده از گونیاي معمولي، محل دقیق اتصال را 
خط کش��ي کنید. ب��راي این کار، دو قطعه چ��وب را که از نر 
کاماًل گونیایي ش��ده اند، کنار یکدیگر قرار داده و روي سطح 

آنها، خطي افقی ترسیم کنید )شکل 156�10(.

شكل 156ـ10

ب( یک��ی از قطع��ه چوب ه��ا را روی ی��ك قطعه چوب 
کمکي قرار داده و به کمك پیچ دس��تی آنرا محکم کنید. در 
این حالت، لبه ی قطعه چوبي که قرار اس��ت کنش��کاف شود، 

قدري داخل تر از چوب کمکي قرار گیرد.

ج( لبه ی گونیاي دس��تگاه را طوري به نر چوب تکیه دهید 
که وس��ط دستگاه، روي خط کشیده شده در وسط محل زبانه 

)کنشکاف( باشد )شکل 157�10(.

شكل 157ـ10

د( دستگاه را روش��ن نمایید. با فشار دادن دستگاه و رو به 
جلو حرکت دادن آن، عمل ش��یار زدن را انجام دهید )ش��کل 

.)10�158

شكل 158ـ10

ه�( عملیات باال را، روي چوب دیگر نیز انجام دهید.

و( زبانه ی بیسکوئیتي را، مطابق عمق و پهناي شیار انتخاب کنید.
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چوبي پیدا کرده، شبیه اتصال قلیف زبانه کوتاه است. زبانه هاي 
این اتصال، از چوب فشرده ساخته شده که در هنگام چسب زني 
و در اثر جذب رطوبت، واکشیده شده و ضخامت آن افزایش 
مي یابد؛ و بدین ترتیب است که استحکام اتصال زیاد می شود. 
براي انجام این اتصال، از دس��تگاه مخصوصي که داراي تیغه 
فرز  مخصوصی مي باش��د استفاده مي ش��ود )شکل 155�10(.

شكل 155ـ10

دستورالعمل ساخت اتصال عرضی بیسکوئیتي

پس از تهیه ی زبانه، چس��ب، گونیا، پیچ دس��تي و دو قطعه 
چوب، مراحل زیر را انجام دهید:

الف( با اس��تفاده از گونیاي معمولي، محل دقیق اتصال را 
خط کش��ي کنید. ب��راي این کار، دو قطعه چ��وب را که از نر 
کاماًل گونیایي ش��ده اند، کنار یکدیگر قرار داده و روي سطح 

آنها، خطي افقی ترسیم کنید )شکل 156�10(.
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ب( یک��ی از قطع��ه چوب ه��ا را روی ی��ك قطعه چوب 
کمکي قرار داده و به کمك پیچ دس��تی آنرا محکم کنید. در 
این حالت، لبه ی قطعه چوبي که قرار اس��ت کنش��کاف شود، 

قدري داخل تر از چوب کمکي قرار گیرد.

ج( لبه ی گونیاي دس��تگاه را طوري به نر چوب تکیه دهید 
که وس��ط دستگاه، روي خط کشیده شده در وسط محل زبانه 

)کنشکاف( باشد )شکل 157�10(.

شكل 157ـ10

د( دستگاه را روش��ن نمایید. با فشار دادن دستگاه و رو به 
جلو حرکت دادن آن، عمل ش��یار زدن را انجام دهید )ش��کل 

.)10�158
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ه�( عملیات باال را، روي چوب دیگر نیز انجام دهید.

و( زبانه ی بیسکوئیتي را، مطابق عمق و پهناي شیار انتخاب کنید.
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این اتصال، که اخیراً کاربرد فراوانی در ساخت مصنوعات 
چوبي پیدا کرده، شبیه اتصال قلیف زبانه کوتاه است. زبانه هاي 
این اتصال، از چوب فشرده ساخته شده که در هنگام چسب زني 
و در اثر جذب رطوبت، واکشیده شده و ضخامت آن افزایش 
مي یابد؛ و بدین ترتیب است که استحکام اتصال زیاد می شود. 
براي انجام این اتصال، از دس��تگاه مخصوصي که داراي تیغه 
فرز  مخصوصی مي باش��د استفاده مي ش��ود )شکل 155�10(.

شكل 155ـ10

دستورالعمل ساخت اتصال عرضی بیسکوئیتي

پس از تهیه ی زبانه، چس��ب، گونیا، پیچ دس��تي و دو قطعه 
چوب، مراحل زیر را انجام دهید:

الف( با اس��تفاده از گونیاي معمولي، محل دقیق اتصال را 
خط کش��ي کنید. ب��راي این کار، دو قطعه چ��وب را که از نر 
کاماًل گونیایي ش��ده اند، کنار یکدیگر قرار داده و روي سطح 

آنها، خطي افقی ترسیم کنید )شکل 156�10(.

شكل 156ـ10

ب( یک��ی از قطع��ه چوب ه��ا را روی ی��ك قطعه چوب 
کمکي قرار داده و به کمك پیچ دس��تی آنرا محکم کنید. در 
این حالت، لبه ی قطعه چوبي که قرار اس��ت کنش��کاف شود، 

قدري داخل تر از چوب کمکي قرار گیرد.

ج( لبه ی گونیاي دس��تگاه را طوري به نر چوب تکیه دهید 
که وس��ط دستگاه، روي خط کشیده شده در وسط محل زبانه 

)کنشکاف( باشد )شکل 157�10(.

شكل 157ـ10

د( دستگاه را روش��ن نمایید. با فشار دادن دستگاه و رو به 
جلو حرکت دادن آن، عمل ش��یار زدن را انجام دهید )ش��کل 

.)10�158

شكل 158ـ10

ه�( عملیات باال را، روي چوب دیگر نیز انجام دهید.

و( زبانه ی بیسکوئیتي را، مطابق عمق و پهناي شیار انتخاب کنید.
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آزمون پايانی 10

1� مراحل ساخت اتصال نیم نیم صلیبي چه تشابهي با نیم نیم T شکل دارد؟

2� اتصال فاق و زبانه ی دو طرف فارسي، در کجا به کار مي رود؟

الف( جایي که از دو طرف دید داشته باشد.                                  ب( برای عریض کردن قطعه کار.

ج( جایي که استحکام زیاد الزم داشته باشد.                                  د( برای ساخت قید صندلی ها.

3� اتصال قلیف سراسري زبانه جدا، در چه صورتي محکم تر است؟

الف( درصورتي که زبانه ی آن در راه چوب باشد.

ب( زبانه ی آن بي راه باشد.

ج( زبانه ی آن از جنس چوب دیگر باشد.

د( زبانه و قلیف، از یك چوب باشند.

4� چرا در چوب هاي ضخیم، از اتصاالت ُکم و زبانه ی دوتایي )دو زبانه( استفاده مي کنند؟

ب( محکم تر است. الف( زبانه ی پهن لق مي شود. 

د( آسان تر است. ج( سطح چسب، بیشتر شده و لق نمي شود. 

5� در شکل زیر چه اتصالي نشان داده شده است؟

الف( اتصال دم چلچله ی یك طرف مخفي.                                   ب( اتصال انگشتي.

ج( اتصال دم چلچله ی ساده.                                                         د( اتصال قلیف ُکم و زبانه.

6� اتصال بیسکوئیتی،شبیه چه اتصالی است؟ توضیح دهید.

7� با اتصال بیسکوئیتی، چه گروه اتصاالتی را می توان ایجاد کرد؟

الف( اتصاالت دوسطحی                                                            ب( اتصاالت عرضی

ج( اتصاالت گوشه                                                                      د( همه ی گروه ها
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ز( با استفاده از قلم موي مناسب، داخل شیارها و سطح زبانه 
را به چسب آغشته کنید )شکل 159�10(.

شكل 159ـ10

ح( زبانه ه��اي بیس��کوئیتي را داخل ش��یارها ق��رار داده و 
قطعات چوب را به وسیله ی پیچ دستي یا تنگ دستي به یکدیگر 

محکم کنید )شکل 160�10(.

شكل 160ـ10

آزمون پايانی 10

1� مراحل ساخت اتصال نیم نیم صلیبي چه تشابهي با نیم نیم T شکل دارد؟

2� اتصال فاق و زبانه ی دو طرف فارسي، در کجا به کار مي رود؟

الف( جایي که از دو طرف دید داشته باشد.                                  ب( برای عریض کردن قطعه کار.

ج( جایي که استحکام زیاد الزم داشته باشد.                                  د( برای ساخت قید صندلی ها.

3� اتصال قلیف سراسري زبانه جدا، در چه صورتي محکم تر است؟

الف( درصورتي که زبانه ی آن در راه چوب باشد.

ب( زبانه ی آن بي راه باشد.

ج( زبانه ی آن از جنس چوب دیگر باشد.

د( زبانه و قلیف، از یك چوب باشند.

4� چرا در چوب هاي ضخیم، از اتصاالت ُکم و زبانه ی دوتایي )دو زبانه( استفاده مي کنند؟

ب( محکم تر است. الف( زبانه ی پهن لق مي شود. 

د( آسان تر است. ج( سطح چسب، بیشتر شده و لق نمي شود. 

5� در شکل زیر چه اتصالي نشان داده شده است؟

الف( اتصال دم چلچله ی یك طرف مخفي.                                   ب( اتصال انگشتي.

ج( اتصال دم چلچله ی ساده.                                                         د( اتصال قلیف ُکم و زبانه.

6� اتصال بیسکوئیتی،شبیه چه اتصالی است؟ توضیح دهید.

7� با اتصال بیسکوئیتی، چه گروه اتصاالتی را می توان ایجاد کرد؟

الف( اتصاالت دوسطحی                                                            ب( اتصاالت عرضی

ج( اتصاالت گوشه                                                                      د( همه ی گروه ها
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ز( با استفاده از قلم موي مناسب، داخل شیارها و سطح زبانه 
را به چسب آغشته کنید )شکل 159�10(.

شكل 159ـ10

ح( زبانه ه��اي بیس��کوئیتي را داخل ش��یارها ق��رار داده و 
قطعات چوب را به وسیله ی پیچ دستي یا تنگ دستي به یکدیگر 

محکم کنید )شکل 160�10(.

شكل 160ـ10
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ز( با استفاده از قلم موي مناسب، داخل شیارها و سطح زبانه 
را به چسب آغشته کنید )شکل 159�10(.

شكل 159ـ10

ح( زبانه ه��اي بیس��کوئیتي را داخل ش��یارها ق��رار داده و 
قطعات چوب را به وسیله ی پیچ دستي یا تنگ دستي به یکدیگر 

محکم کنید )شکل 160�10(.

شكل 160ـ10

آزمون پايانی 10

1� مراحل ساخت اتصال نیم نیم صلیبي چه تشابهي با نیم نیم T شکل دارد؟

2� اتصال فاق و زبانه ی دو طرف فارسي، در کجا به کار مي رود؟

الف( جایي که از دو طرف دید داشته باشد.                                  ب( برای عریض کردن قطعه کار.

ج( جایي که استحکام زیاد الزم داشته باشد.                                  د( برای ساخت قید صندلی ها.

3� اتصال قلیف سراسري زبانه جدا، در چه صورتي محکم تر است؟

الف( درصورتي که زبانه ی آن در راه چوب باشد.

ب( زبانه ی آن بي راه باشد.

ج( زبانه ی آن از جنس چوب دیگر باشد.

د( زبانه و قلیف، از یك چوب باشند.

4� چرا در چوب هاي ضخیم، از اتصاالت ُکم و زبانه ی دوتایي )دو زبانه( استفاده مي کنند؟

ب( محکم تر است. الف( زبانه ی پهن لق مي شود. 

د( آسان تر است. ج( سطح چسب، بیشتر شده و لق نمي شود. 

5� در شکل زیر چه اتصالي نشان داده شده است؟

الف( اتصال دم چلچله ی یك طرف مخفي.                                   ب( اتصال انگشتي.

ج( اتصال دم چلچله ی ساده.                                                         د( اتصال قلیف ُکم و زبانه.

6� اتصال بیسکوئیتی،شبیه چه اتصالی است؟ توضیح دهید.

7� با اتصال بیسکوئیتی، چه گروه اتصاالتی را می توان ایجاد کرد؟

الف( اتصاالت دوسطحی                                                            ب( اتصاالت عرضی

ج( اتصاالت گوشه                                                                      د( همه ی گروه ها
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ز( با استفاده از قلم موي مناسب، داخل شیارها و سطح زبانه 
را به چسب آغشته کنید )شکل 159�10(.

شكل 159ـ10

ح( زبانه ه��اي بیس��کوئیتي را داخل ش��یارها ق��رار داده و 
قطعات چوب را به وسیله ی پیچ دستي یا تنگ دستي به یکدیگر 

محکم کنید )شکل 160�10(.

شكل 160ـ10

آزمون پايانی 10

1� مراحل ساخت اتصال نیم نیم صلیبي چه تشابهي با نیم نیم T شکل دارد؟

2� اتصال فاق و زبانه ی دو طرف فارسي، در کجا به کار مي رود؟

الف( جایي که از دو طرف دید داشته باشد.                                  ب( برای عریض کردن قطعه کار.

ج( جایي که استحکام زیاد الزم داشته باشد.                                  د( برای ساخت قید صندلی ها.

3� اتصال قلیف سراسري زبانه جدا، در چه صورتي محکم تر است؟

الف( درصورتي که زبانه ی آن در راه چوب باشد.

ب( زبانه ی آن بي راه باشد.

ج( زبانه ی آن از جنس چوب دیگر باشد.

د( زبانه و قلیف، از یك چوب باشند.

4� چرا در چوب هاي ضخیم، از اتصاالت ُکم و زبانه ی دوتایي )دو زبانه( استفاده مي کنند؟

ب( محکم تر است. الف( زبانه ی پهن لق مي شود. 

د( آسان تر است. ج( سطح چسب، بیشتر شده و لق نمي شود. 

5� در شکل زیر چه اتصالي نشان داده شده است؟

الف( اتصال دم چلچله ی یك طرف مخفي.                                   ب( اتصال انگشتي.

ج( اتصال دم چلچله ی ساده.                                                         د( اتصال قلیف ُکم و زبانه.

6� اتصال بیسکوئیتی،شبیه چه اتصالی است؟ توضیح دهید.

7� با اتصال بیسکوئیتی، چه گروه اتصاالتی را می توان ایجاد کرد؟

الف( اتصاالت دوسطحی                                                            ب( اتصاالت عرضی

ج( اتصاالت گوشه                                                                      د( همه ی گروه ها

فناوری فرآورده های چوبی تكنولوژی فرآورده های چوبی18

ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:

248
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آزمون پايانی 10

1� مراحل ساخت اتصال نیم نیم صلیبي چه تشابهي با نیم نیم T شکل دارد؟

2� اتصال فاق و زبانه ی دو طرف فارسي، در کجا به کار مي رود؟

الف( جایي که از دو طرف دید داشته باشد.                                  ب( برای عریض کردن قطعه کار.

ج( جایي که استحکام زیاد الزم داشته باشد.                                  د( برای ساخت قید صندلی ها.

3� اتصال قلیف سراسري زبانه جدا، در چه صورتي محکم تر است؟

الف( درصورتي که زبانه ی آن در راه چوب باشد.

ب( زبانه ی آن بي راه باشد.

ج( زبانه ی آن از جنس چوب دیگر باشد.

د( زبانه و قلیف، از یك چوب باشند.

4� چرا در چوب هاي ضخیم، از اتصاالت ُکم و زبانه ی دوتایي )دو زبانه( استفاده مي کنند؟

ب( محکم تر است. الف( زبانه ی پهن لق مي شود. 

د( آسان تر است. ج( سطح چسب، بیشتر شده و لق نمي شود. 

5� در شکل زیر چه اتصالي نشان داده شده است؟

الف( اتصال دم چلچله ی یك طرف مخفي.                                   ب( اتصال انگشتي.

ج( اتصال دم چلچله ی ساده.                                                         د( اتصال قلیف ُکم و زبانه.

6� اتصال بیسکوئیتی،شبیه چه اتصالی است؟ توضیح دهید.

7� با اتصال بیسکوئیتی، چه گروه اتصاالتی را می توان ایجاد کرد؟

الف( اتصاالت دوسطحی                                                            ب( اتصاالت عرضی

ج( اتصاالت گوشه                                                                      د( همه ی گروه ها
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ز( با استفاده از قلم موي مناسب، داخل شیارها و سطح زبانه 
را به چسب آغشته کنید )شکل 159�10(.

شكل 159ـ10

ح( زبانه ه��اي بیس��کوئیتي را داخل ش��یارها ق��رار داده و 
قطعات چوب را به وسیله ی پیچ دستي یا تنگ دستي به یکدیگر 

محکم کنید )شکل 160�10(.

شكل 160ـ10

آزمون پايانی 10

1� مراحل ساخت اتصال نیم نیم صلیبي چه تشابهي با نیم نیم T شکل دارد؟

2� اتصال فاق و زبانه ی دو طرف فارسي، در کجا به کار مي رود؟

الف( جایي که از دو طرف دید داشته باشد.                                  ب( برای عریض کردن قطعه کار.

ج( جایي که استحکام زیاد الزم داشته باشد.                                  د( برای ساخت قید صندلی ها.

3� اتصال قلیف سراسري زبانه جدا، در چه صورتي محکم تر است؟

الف( درصورتي که زبانه ی آن در راه چوب باشد.

ب( زبانه ی آن بي راه باشد.

ج( زبانه ی آن از جنس چوب دیگر باشد.

د( زبانه و قلیف، از یك چوب باشند.

4� چرا در چوب هاي ضخیم، از اتصاالت ُکم و زبانه ی دوتایي )دو زبانه( استفاده مي کنند؟

ب( محکم تر است. الف( زبانه ی پهن لق مي شود. 

د( آسان تر است. ج( سطح چسب، بیشتر شده و لق نمي شود. 

5� در شکل زیر چه اتصالي نشان داده شده است؟

الف( اتصال دم چلچله ی یك طرف مخفي.                                   ب( اتصال انگشتي.

ج( اتصال دم چلچله ی ساده.                                                         د( اتصال قلیف ُکم و زبانه.

6� اتصال بیسکوئیتی،شبیه چه اتصالی است؟ توضیح دهید.

7� با اتصال بیسکوئیتی، چه گروه اتصاالتی را می توان ایجاد کرد؟

الف( اتصاالت دوسطحی                                                            ب( اتصاالت عرضی

ج( اتصاالت گوشه                                                                      د( همه ی گروه ها
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توانايي چوبسا و سوهان كاري
 قطعات چوبي

واحد كار یازدهم

فراگیر پس از آموزش این واحد کار، قادر خواهد بود:

 انواع چوبسا را شرح دهد و چوبساي مناسب را به کار گیرد.

 انواع سوهان را شرح دهد و سوهان مناسب را به کار گیرد.

 انواع مختلف چوبسا و سوهان را نام ببرد.

 اصول رعایت نکات ایمني ضمن سوهان کاري و چوبسا کاري را بیان کند.

 اصول چوبسا زدن و سوهان کاري را شرح دهد.

 اصول تمیز کردن چوبسا و سوهان را شرح دهد.
ساعت آموزش

جمععملینظری
145

فناوری فرآورده های چوبیتكنولوژی فرآورده های چوبی250 تكنولوژی فرآورده های چوبی18

ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:

250
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توانايي چوبسا و سوهان كاري
 قطعات چوبي

واحد كار یازدهم

فراگیر پس از آموزش این واحد کار، قادر خواهد بود:

 انواع چوبسا را شرح دهد و چوبساي مناسب را به کار گیرد.

 انواع سوهان را شرح دهد و سوهان مناسب را به کار گیرد.

 انواع مختلف چوبسا و سوهان را نام ببرد.

 اصول رعایت نکات ایمني ضمن سوهان کاري و چوبسا کاري را بیان کند.

 اصول چوبسا زدن و سوهان کاري را شرح دهد.

 اصول تمیز کردن چوبسا و سوهان را شرح دهد.
ساعت آموزش

جمععملینظری
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پيش آزمون 11

1� آیا می دانید فرق سوهان و چوبسا در چیست؟

2� سوهان و چوبسا، چگونه براده برداري و پوشال برداري مي کنند؟

3� زبري سطح سوهان با چوبساي چه فرقی دارد؟

4� آیا می دانید مفهوم آج در سوهان یا چوبسا به چه معناست؟

5� آیا می دانید چوبسا زدن درجهت الیاف، چه تفاوتی با چوبسا زدن در جهت خالف الیاف دارد؟

6� چند نوع سوهان مي شناسید؟ نام ببرید.

فناوری فرآورده های چوبی تكنولوژی فرآورده های چوبی18

ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:
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پيش آزمون 11

1� آیا می دانید فرق سوهان و چوبسا در چیست؟

2� سوهان و چوبسا، چگونه براده برداري و پوشال برداري مي کنند؟

3� زبري سطح سوهان با چوبساي چه فرقی دارد؟

4� آیا می دانید مفهوم آج در سوهان یا چوبسا به چه معناست؟

5� آیا می دانید چوبسا زدن درجهت الیاف، چه تفاوتی با چوبسا زدن در جهت خالف الیاف دارد؟

6� چند نوع سوهان مي شناسید؟ نام ببرید.
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الـف( بدنه: بدنه ی س��وهان و چوبسا، از دو قسمت بدنه و 
دنباله تش��کیل ش��ده که دنباله، در داخل دسته قرار مي گیرد و 

بدنه داراي آج مي باشد.

ب( دسـته: از جنس چوب یا پالس��تیك است که دنباله ی 
بدن��ه را در خود ج��اي مي دهد. دس��ته، از نظر ف��رم، طوري 
طراحي مي ش��ود که به راحتي در داخل دس��ت جاي گرفته و 

دست، احساس راحتي داشته باشد )شکل 9�11(.

شكل 9ـ11ـ دسته ی سوهان و چوبسا.

3ـ11ـ آشنایي با کاربرد انواع چوبسا و سوهان

چوبس��ا و س��وهان، ب��ا توجه به فرم��ی که دارن��د، دارای 
کاربردهای مختلفی می باشند.

1ـ3ـ11ـ سوهان و چوبساي تخت

از این س��وهان و چوبس��ا، براي براده ب��رداري و پرداخت 
قطعات مسطح استفاده مي شود )شکل 10�11(.

شكل 10ـ11ـ كاربرد سوهان تخت.

2ـ1ـ11ـ سوهان و چوبسا، از نظر تعداد آج 

سوهان و چوبسا، دارای یکسری دندانه به نام آج می باشند 
که اغلب به صورت زاویه ای قرار می گیرند. این آج ها، درجه ی 
زبری را تعیین می کنند، و به طور کلی به س��ه نوع اصلی نشان 

داده شده  در شکل 7�11 تقسیم می شوند.

شكل 7ـ11ـ چند نوع آج چوب سا.

براي ساخت سوهان، فوالدهاي آلیاژي )ابزارسازي( را به 
روش آهنگري، به فرم دلخواه درآورده و با ماشین هاي مخصوص 
آج دار مي کنند. زبري و نرمي سوهان را بر حسب تعداد آج ها در 
1 سانتي متر مربع مي سنجند و با شماره هایي مشخص مي نمایند 
ک��ه دو صف��ر زبرترین و ش��ماره ی 8 نرم ترین آنها مي باش��د.
 توجه: آج هاي چوبس��ا را معموالً با قلم یا ماش��ین، روي 

قطعه ی فوالدي ایجاد مي کنند )شکل 8�11(. 

شكل 8ـ11ـ تعداد آج در 1 سانتي متر

اگ��ر تعداد آج ها در 1 س��انتي متر مربع، بین 13 تا 18 عدد 
باش��د، چوبسا را ظریف؛ اگر بین 9 تا 12 عدد باشد، چوبسا را 
متوسط؛ و اگر کمتر از 10عدد باشد، چوبسا را خشن مي نامند.

2ـ11ـ قسمت هاي مختلف چوبسا و سوهان

چوبسا و سوهان، از دو قس��مت اصلي دسته و بدنه ساخته 
شده است.

تكنولوژی فرآورده های چوبی254

ج( سـوهان و چوبسای گرد: مقطع این چوبسا و سوهان، 
کاماًل گرد اس��ت؛ یعنی مانند میله ای هستند که پوشیده از آج 

مي باشند )شکل 4�11(.

شكل 4ـ11ـ چوبسا و سوهان گرد.

د( سوهان دم کاردي با مقطع لوزي: مقطع این سوهان، 
به ش��کل لوزي بوده و داراي چهار س��طحی است که همگی 

آج دار مي باشند )شکل 5�11(.

شكل 5ـ11ـ سوهان دم كاردي با مقطع لوزي.

هـ( سـوهان و چوبسـاي ُدم موشـي )قاشـقي(: چوبس��ا 
و س��وهان قاشقي، در قسمت س��ر، دارای فرم هاي مختلفي به 
صورت منحني و خمیده بوده و قسمت وسط، به عنوان دسته، 

فاقد آج مي باشند )شکل 6�11(.

شل 6ـ11ـ چوبسا و سوهان قاشقي )ُدم موشي(.

1ـ11ـ آشنایي با سوهان و چوبسا، و انواع آنها

در س��اخت مصنوعات چوبي، عالوه ب��ر ابزارهاي برقي و 
ماشین آالت، برای پرداخت و فرم دادن لبه هاي کار و گرد کردن 
گوشه ی قطعات، به وسایلي مانند سوهان و چوبسا نیاز مي باشد.

1ـ1ـ11ـ سوهان و چوبسا  از نظر فرم

س��وهان و چوبسا را از نظر فرم و شکل مقطع، به انواع زیر 
تقسیم می کنند:

الف( سـوهان و چوبسـاي تخت: در اندازه هاي مختلفی 
ساخته شده دارای مقطع مستطیل شکل بوده، و داراي دسته اي 

متناسب با اندازه ی آنها است )شکل 1�11(.

شكل 1ـ11ـ الف( سوهان تخت ب( چوبساي تخت.

نوعی دیگر از چوبسا و سوهان تخت وجود دارد که نیمی 
از آن چوبسا و نیم دیگرش سوهان مي باشد )شکل 2�11(.

شكل 2ـ11ـ سوهان ـ چوبساي تخت.

ب( سـوهان و چوبسـاي نیمگـرد: مقط��ع این چوبس��ا و 
سوهان، به صورت نیم دایره است؛ یعنی یك طرف آن سوهان 
یا چوبس��ای گرد و طرف دیگرش، سوهان یا چوبساي تخت 

مي باشد            )شکل 3�11(.

شكل 3ـ11ـ سوهان و چوبساي نيمگرد.

فناوری فرآورده های چوبی تكنولوژی فرآورده های چوبی18

ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:

254
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الـف( بدنه: بدنه ی س��وهان و چوبسا، از دو قسمت بدنه و 
دنباله تش��کیل ش��ده که دنباله، در داخل دسته قرار مي گیرد و 

بدنه داراي آج مي باشد.

ب( دسـته: از جنس چوب یا پالس��تیك است که دنباله ی 
بدن��ه را در خود ج��اي مي دهد. دس��ته، از نظر ف��رم، طوري 
طراحي مي ش��ود که به راحتي در داخل دس��ت جاي گرفته و 

دست، احساس راحتي داشته باشد )شکل 9�11(.

شكل 9ـ11ـ دسته ی سوهان و چوبسا.

3ـ11ـ آشنایي با کاربرد انواع چوبسا و سوهان

چوبس��ا و س��وهان، ب��ا توجه به فرم��ی که دارن��د، دارای 
کاربردهای مختلفی می باشند.

1ـ3ـ11ـ سوهان و چوبساي تخت

از این س��وهان و چوبس��ا، براي براده ب��رداري و پرداخت 
قطعات مسطح استفاده مي شود )شکل 10�11(.

شكل 10ـ11ـ كاربرد سوهان تخت.

2ـ1ـ11ـ سوهان و چوبسا، از نظر تعداد آج 

سوهان و چوبسا، دارای یکسری دندانه به نام آج می باشند 
که اغلب به صورت زاویه ای قرار می گیرند. این آج ها، درجه ی 
زبری را تعیین می کنند، و به طور کلی به س��ه نوع اصلی نشان 

داده شده  در شکل 7�11 تقسیم می شوند.

شكل 7ـ11ـ چند نوع آج چوب سا.

براي ساخت سوهان، فوالدهاي آلیاژي )ابزارسازي( را به 
روش آهنگري، به فرم دلخواه درآورده و با ماشین هاي مخصوص 
آج دار مي کنند. زبري و نرمي سوهان را بر حسب تعداد آج ها در 
1 سانتي متر مربع مي سنجند و با شماره هایي مشخص مي نمایند 
ک��ه دو صف��ر زبرترین و ش��ماره ی 8 نرم ترین آنها مي باش��د.
 توجه: آج هاي چوبس��ا را معموالً با قلم یا ماش��ین، روي 

قطعه ی فوالدي ایجاد مي کنند )شکل 8�11(. 

شكل 8ـ11ـ تعداد آج در 1 سانتي متر

اگ��ر تعداد آج ها در 1 س��انتي متر مربع، بین 13 تا 18 عدد 
باش��د، چوبسا را ظریف؛ اگر بین 9 تا 12 عدد باشد، چوبسا را 
متوسط؛ و اگر کمتر از 10عدد باشد، چوبسا را خشن مي نامند.

2ـ11ـ قسمت هاي مختلف چوبسا و سوهان

چوبسا و سوهان، از دو قس��مت اصلي دسته و بدنه ساخته 
شده است.
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و  زدن  چوبسا  ضمن  ایمني  نکات  اصول  ـ  4ـ11
سوهان کاري

رعایت نکات ایمن��ي در هرگونه فعالیت کارگاهي و کار 
عملي، الزم و ضروري است.

دستورالعمل رعایت نکات ایمني

� س��وهان و چوبسا، حتماً باید داراي دسته باشند، تا هنگام 
کار، دنباله ی تیز آنها به دست صدمه اي نزند )شکل 17�11(.

شكل 17ـ11ـ داشتن دسته ی مناسب در چوب سا و سوهان.

� براي آنکه آج هاي چوبس��ا و س��وهان به دس��ت آسیب 
نرساند، باید از دستکش حفاظتي استفاده نمود.

� باید از محکم بودن دس��ته ی چوبس��ا و سوهان در دنباله، 
اطمینان حاصل کرد.

� هرگز نباید از س��وهان و چوبس��ا، ب��راي کوبیدن میخ، یا 
اهرم کردن وسیله اي استفاده کرد )شکل 18�11(.

شكل 18ـ11ـ عدم استفاده از سوهان و چوب سا به عنوان اهرم.

� هنگام جا زدن دسته ی چوب سا و سوهان، باید طوري عمل 
کرد که به دست صدمه اي نرسد )شکل های 19�11 و 20�11(.

شكل 15ـ11ـ كاربرد سوهان سه گوش.

7ـ3ـ11ـ سوهان دم كاردي

از س��وهان دم کاردي، براي تیز کردن دندانه های اره هاي 
دس��تي و همچنین پرداخت و براده برداري از داخل شیارهاي 

باریك استفاده مي شود )شکل 16�11(.

شكل 16ـ11ـ كاربرد سوهان ُدم كاردي.

تكنولوژی فرآورده های چوبی256

4ـ3ـ11ـ سوهان و چوبساي دم موشي )قاشقي(

س��وهان و چوبس��اي قاش��قي، بیش��تر در جاهایي استفاده 
مي ش��ود که از چوبس��ا و س��وهان هاي معمولي نتوان استفاده 

کرد؛ مانند قوس هاي داخلي و خارجي )شکل 13�11(.

شكل 13ـ11ـ كاربرد چوبساي ُدم موشي.

5ـ3ـ11ـ سوهان چهارگوش

ب��راي س��وهان کاري و براده ب��رداري  ای��ن س��وهان،  از 
س��وراخ هاي چهارگوش یا ش��یارهایي که به صورت زاویه ی 

قائمه درآمده اند، استفاده مي شود )شکل 14�11(.

شكل 14ـ11ـ كاربرد سوهان چهارگوش.

6ـ3ـ11ـ سوهان سه گوش

از این س��وهان، ب��راي تیز ک��ردن دندانه های تیغ��ه اره و 
همچنین فرم دادن ش��یارهاي کنگره اي و مثلث ش��کل استفاده 

مي شود       )شکل 15�11(.

2ـ3ـ11ـ سوهان و چوبساي نيمگرد

از این س��وهان و چوبس��ا، براي پرداخت و براده برداري از 
قطعات محدب و مقعر استفاده مي شود )شکل 11�11(.

شكل 11ـ11ـ كاربرد چوبساي نيمگرد.

3ـ3ـ11ـ سوهان و چوبساي گرد

از سوهان و چوبساي گرد براي ساییدن، پرداخت و گشاد 
کردن س��وراخ هاي گرد و بیضي، ش��یارهاي ق��وس دار، و... 

استفاده مي شود )شکل 12�11(.

شكل 12ـ11ـ كاربرد سوهان گرد.

فناوری فرآورده های چوبی تكنولوژی فرآورده های چوبی18

ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:

256
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و  زدن  چوبسا  ضمن  ایمني  نکات  اصول  ـ  4ـ11
سوهان کاري

رعایت نکات ایمن��ي در هرگونه فعالیت کارگاهي و کار 
عملي، الزم و ضروري است.

دستورالعمل رعایت نکات ایمني

� س��وهان و چوبسا، حتماً باید داراي دسته باشند، تا هنگام 
کار، دنباله ی تیز آنها به دست صدمه اي نزند )شکل 17�11(.

شكل 17ـ11ـ داشتن دسته ی مناسب در چوب سا و سوهان.

� براي آنکه آج هاي چوبس��ا و س��وهان به دس��ت آسیب 
نرساند، باید از دستکش حفاظتي استفاده نمود.

� باید از محکم بودن دس��ته ی چوبس��ا و سوهان در دنباله، 
اطمینان حاصل کرد.

� هرگز نباید از س��وهان و چوبس��ا، ب��راي کوبیدن میخ، یا 
اهرم کردن وسیله اي استفاده کرد )شکل 18�11(.

شكل 18ـ11ـ عدم استفاده از سوهان و چوب سا به عنوان اهرم.

� هنگام جا زدن دسته ی چوب سا و سوهان، باید طوري عمل 
کرد که به دست صدمه اي نرسد )شکل های 19�11 و 20�11(.

شكل 15ـ11ـ كاربرد سوهان سه گوش.

7ـ3ـ11ـ سوهان دم كاردي

از س��وهان دم کاردي، براي تیز کردن دندانه های اره هاي 
دس��تي و همچنین پرداخت و براده برداري از داخل شیارهاي 

باریك استفاده مي شود )شکل 16�11(.

شكل 16ـ11ـ كاربرد سوهان ُدم كاردي.
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شكل 26ـ11ـ دو روش هدايت چوب سا و سوهان روي قطعه كار.

ه���( به طور صحیح در کنار میز بایس��تید؛ به طوري که پاي 
چپ به اندازه ی عرض شانه ها جلوتر قرار گیرد. این حالت در 

حفظ تعادل، به شما کمك خواهد کرد )شکل 27�11(.

شكل 27ـ11ـ طرز صحيح ايستادن هنگام استفاده از چوبسا و سوهان.

شكل 24ـ11ـ قطعه كار، داخل گيره ی ميز كار محكم شود.

ج( ارتف��اع قطعه کار را مطابق ش��کل 25�11 تنظیم کنید؛ 
به ط��وري که ارتفاع گیره، حدود 5 تا 8 س��انتي متر پایین تر از 

وضعیت آرنج قرار بگیرد.

شكل 25ـ11

د( ب��راي هدایت بهتر چوبس��ا یا س��وهان روي قطعه کار، 
دسته ی آنرا در دست راست گرفته )طوري که انگشت شست، 
روي دس��ته و چهار انگشت دیگر زیر دسته را گرفته باشد(، با 
کف دس��ت چپ، انتهاي چوبسا یا س��وهان را بگیرید و روي 

قطعه کار هدایت نمایید )شکل 26�11(.

تكنولوژی فرآورده های چوبی258

شكل 22ـ11ـ دسته ی شكسته ی چوب سا و سوهان را تعويض كنيد.

5ـ11ـ اصول چوبسا زدن و سوهان کاري

براي یادگیري اصول چوبس��ا زدن و سوهان کاري، نیاز به 
تمرین و ممارست است که با انجام دستورالعمل هاي الزم، این 

امر محقق مي گردد.

دستورالعمل چوبسا زدن و سوهان کاري

الف( بر اس��اس نوع کار، چوبس��ا یا سوهان مناسب از نظر 
نوع آج را انتخاب کنید )شکل 23�11(.

شكل 23ـ11ـ آج چند نوع چوب سا و سوهان.

ب( قطع��ه کار را داخ��ل گیره ی می��ز کار، محکم ببندید           
)شکل 24�11(.

شكل 19ـ11ـ جاگذاري غيراصولي دسته  در دنباله ی سوهان.

شكل 20ـ11ـ شكل جا زدن دسته ی چوب سا و سوهان.

� ب��راي درآوردن دس��ته از بدنه ی س��وهان، طبق ش��کل 
21�11عمل کنید.

شكل 21ـ11ـ روش درآوردن سوهان از دسته.

� دسته ی چوبسا و سوهان را، در صورت معیوب یا شکسته 
بودن، باید تعویض کرد تا آسیبي به دست نزند )شکل 22�11(.

فناوری فرآورده های چوبی تكنولوژی فرآورده های چوبی18

ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:

258
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شكل 26ـ11ـ دو روش هدايت چوب سا و سوهان روي قطعه كار.

ه���( به طور صحیح در کنار میز بایس��تید؛ به طوري که پاي 
چپ به اندازه ی عرض شانه ها جلوتر قرار گیرد. این حالت در 

حفظ تعادل، به شما کمك خواهد کرد )شکل 27�11(.

شكل 27ـ11ـ طرز صحيح ايستادن هنگام استفاده از چوبسا و سوهان.

شكل 24ـ11ـ قطعه كار، داخل گيره ی ميز كار محكم شود.

ج( ارتف��اع قطعه کار را مطابق ش��کل 25�11 تنظیم کنید؛ 
به ط��وري که ارتفاع گیره، حدود 5 تا 8 س��انتي متر پایین تر از 

وضعیت آرنج قرار بگیرد.

شكل 25ـ11

د( ب��راي هدایت بهتر چوبس��ا یا س��وهان روي قطعه کار، 
دسته ی آنرا در دست راست گرفته )طوري که انگشت شست، 
روي دس��ته و چهار انگشت دیگر زیر دسته را گرفته باشد(، با 
کف دس��ت چپ، انتهاي چوبسا یا س��وهان را بگیرید و روي 

قطعه کار هدایت نمایید )شکل 26�11(.
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ج( قطعه کار را داخل گیره ی میز کار ببندید و با اس��تفاده 
از چوبساي مناسب، اقدام به چوبسا کاري کنید )شکل 34�11(.

شكل 34ـ11ـ بستن قطعه كار به گيره و فرم دادن آن با چوب سا.

مناس��ب،  و  مختل��ف  س��وهان هاي  از  اس��تفاده  ب��ا  د( 
پرداخت کاري نمایید )شکل 35�11(.

شكل 35ـ11

ه�( شکل فرم داده شده ی قطعه کار، در شکل 36�11 نشان 
داده شده است.

شكل 36ـ11

شكل 31ـ11ـ رسم قطعه كار موردنظر و اندازه هاي آن.

ب( ب��ا اس��تفاده از کاربن یا روش هاي دیگ��ر، طرح را به 
قطعه کار انتقال دهید )شکل 32�11(.

شكل 32ـ11ـ انتقال طرح از طريق كاربن.

 توجه: در روش دیگر، با دوربُری نقش��ه ی ترسیم شده و 
چسباندن آن روي چوب مطابق ش��کل 33�11، مي توانید این 

عمل را انجام دهید.

شكل 33ـ11

تكنولوژی فرآورده های چوبی260

دستورالعمل تميز كردن چوبسا و سوهان

الف( در چوبس��ا کاري چوب هاي سوزني برگ که اغلب 
حاوي صمغ یا رزین هس��تند، مشاهده مي شود که آج چوبسا، 
با پودر چوب آغش��ته به رزین پر شده است؛ و یا در مواردي، 
چس��ب چوب به کار رفته در اتصاالت، هنوز خش��ك نشده و 
چوبسا زدن موجب پر ش��دن آج چوبسا توسط پودر چوب و 
چسب ش��ده است. در این موارد، بهتر اس��ت چوبسا را داخل 
ظرف محت��وي آب جوش ی��ا بخار آب جوش ق��رار داده تا 

ذرات، نرم شده و سپس با برس، داخل آج ها تمیز شود.

ب( پس از تمیز شدن آج ها، باید با پارچه ی آغشته به نفت 
یا روغن، س��وهان و چوبس��ا را تمیز کرد تا خیس��ِي آِب روي 

بدنه ی سوهان و چوبسا، زنگ زدگي ایجاد نکند.

ج( در پایان کار، باید چوبسا و سوهان را به طور اصولي در 
موقعیت هاي مشابه شکل 30�11، نگه داري نمود.

شكل 30ـ11

7ـ11ـ دسـتورالعمل ساخت و پرداخت قطعه کار 
به کمک چوبسا و سوهان

برای س��اخت قطعات چوبی به کمك چوبس��ا و سوهان، 
مانند مراحل زیر عمل کنید:

ال��ف( قطعه کاری مطابق ش��کل 31�11 موردنظر اس��ت. 
طرح آن  را، با مقیاس M:1:1، روي کاغِذ رسم، ترسیم نمایید.

و( اگر ارتفاع میز کار بلند باشد، مي توانید از تخته ی پالتي 
به عنوان زیر پایي استفاده کنید )شکل 28�11(.

شكل 28ـ11ـ استفاده از زيرپايي، هنگام سوهان كاري يا چوب سا زدن.

ز( نیروي وارده از طرف چوبس��ا یا س��وهان به قطعه کار، 
باید در تمام طول مسیر یکسان و یکنواخت باشد.

6ـ11ـ اصول تمیز کردن چوبسا و سوهان

هنگام کار با چوبس��ا و سوهان، احتمال فرو رفتن پوشال و 
پ��ودر چوب یا براده ی فلزات )هنگام فل��زکاري( بین آج ها و 
پر ش��دن آنها وجود دارد؛ که در این حالت، چوبسا و سوهان، 
روي قطعه کار ُسر  خورده و عمل براده برداري یا پوشال برداري 
صحیح انجام نمي گیرد. براي رفع این عیب، باید این وسایل را 
در پایان کار روزانه با برس موئي و س��پس با اسفنج، تمیز کرد 

)شکل 29�11(.

شكل 29ـ11ـ تميز كردن سوهان با برس.
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ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:
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ج( قطعه کار را داخل گیره ی میز کار ببندید و با اس��تفاده 
از چوبساي مناسب، اقدام به چوبسا کاري کنید )شکل 34�11(.

شكل 34ـ11ـ بستن قطعه كار به گيره و فرم دادن آن با چوب سا.

مناس��ب،  و  مختل��ف  س��وهان هاي  از  اس��تفاده  ب��ا  د( 
پرداخت کاري نمایید )شکل 35�11(.

شكل 35ـ11

ه�( شکل فرم داده شده ی قطعه کار، در شکل 36�11 نشان 
داده شده است.

شكل 36ـ11

شكل 31ـ11ـ رسم قطعه كار موردنظر و اندازه هاي آن.

ب( ب��ا اس��تفاده از کاربن یا روش هاي دیگ��ر، طرح را به 
قطعه کار انتقال دهید )شکل 32�11(.

شكل 32ـ11ـ انتقال طرح از طريق كاربن.

 توجه: در روش دیگر، با دوربُری نقش��ه ی ترسیم شده و 
چسباندن آن روي چوب مطابق ش��کل 33�11، مي توانید این 

عمل را انجام دهید.

شكل 33ـ11



263 واحد کار يازدهم: توانايي چوبسا وسوهان کاري قطعات چوبي

7� جنس سوهان چیست و دندانه هاي روي سطح آنرا چه مي نامند؟

ب( آهن � تیغه الف( چدن � شیار  

ج( آلیاژي � دندانه                                   د( فوالد ابزار � آج

8� اگر تعداد آج ها در 1 سانتي متر مربع 13 تا 18 باشد چوبسا را ............... و اگر 9 تا 12 عدد باشد آن را .............. نامند.

ب( ظریف � متوسط الف( خشن � متوسط  

د( خشن � ظریف ج( ظریف � خشن  

9� هنگام چوبسا کاري کدام پا عقب تر قرار مي گیرد و فاصله ی پاها از همدیگر چقدر است؟

ب( راست � 50 تا 30 سانتي متر الف( چپ � 30 تا 50 سانتي متر 

د( راست � عرض شانه ها ج( چپ � عرض شانه ها 

10� شکل زیر چه نوع چوبسایی را نشان مي دهد؟

د( تخت ج( زرگري  ب( نیمگرد  الف( ُدم موشي 

تكنولوژی فرآورده های چوبی262

آزمون پاياني 11

1� تعداد آج هاي چوبسا و سوهان در چه واحدي محاسبه مي شود؟

د( دهم متر مربع ج( میلي متر مربع  ب( اینچ مربع  الف( سانتي متر مربع   

2� چوبسا را از نظر زبری، بر چه اساسي درجه بندي مي کنند؟

د( طول چوبسا ج( عمق آج  الف( عرض چوبسا   ب( تعداد آج 

3� شکل زیر، چه نوع سوهانی را نشان مي دهد؟

ب( نیمگرد الف( سه پهلو 

د( قاشقي ج( دم کاردي 

4� تفاوت سوهان و چوبسا در چیست؟

ب( در نحوه ی کار آنها الف( در طول آنها  

د( تفاوتي ندارد. ج( در نوع آج و کاربرد آنها 

5� چوبساي گرد در چه مواردي استفاده مي شود؟

الف( براي گشادتر کردن سوراخ هاي مختلف

ب( براي سطوح شیب دار

ج( براي سطوح صاف

د( براي گرد کردن لبه هاي کار

6� چوب سا و سوهان را چگونه تمیز مي کنند؟

ب( با برس الف( با درفش  

ج( با سنگ نفت                                   د( هنگام کار کردن تمیز مي شود
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ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:
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7� جنس سوهان چیست و دندانه هاي روي سطح آنرا چه مي نامند؟

ب( آهن � تیغه الف( چدن � شیار  

ج( آلیاژي � دندانه                                   د( فوالد ابزار � آج

8� اگر تعداد آج ها در 1 سانتي متر مربع 13 تا 18 باشد چوبسا را ............... و اگر 9 تا 12 عدد باشد آن را .............. نامند.

ب( ظریف � متوسط الف( خشن � متوسط  

د( خشن � ظریف ج( ظریف � خشن  

9� هنگام چوبسا کاري کدام پا عقب تر قرار مي گیرد و فاصله ی پاها از همدیگر چقدر است؟

ب( راست � 50 تا 30 سانتي متر الف( چپ � 30 تا 50 سانتي متر 

د( راست � عرض شانه ها ج( چپ � عرض شانه ها 

10� شکل زیر چه نوع چوبسایی را نشان مي دهد؟

د( تخت ج( زرگري  ب( نیمگرد  الف( ُدم موشي 
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توانايي سوراخ كاري با انواع دريل دستي

واحد كار دوازدهم

فراگیر پس از آموزش این واحد کار،  قادر خواهد بود:

 انواع دریل هاي دستي مورد استفاده در صنایع چوب را نام برده و کاربرد آنها را شرح دهد.

 انواع سرمته ها را نام برده و کاربرد آنها را شرح دهد.

 عملیات سوراخ کاري با انواع دریل هاي دستي را انجام دهد.

 عملیات خط کشی و عالمت گذاري را روي قطعه کار انجام دهد.

 فوالدهاي مناسب براي ساخت مته را نام ببرد.

 قسمت هاي مختلف دریل هاي دستي را توضیح دهد.

 عملیات حفاظتي و ایمني را در موقع سوراخ کاري به کار برد.

ساعت آموزش
جمععملينظري
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ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:
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توانايي سوراخ كاري با انواع دريل دستي

واحد كار دوازدهم

فراگیر پس از آموزش این واحد کار،  قادر خواهد بود:

 انواع دریل هاي دستي مورد استفاده در صنایع چوب را نام برده و کاربرد آنها را شرح دهد.

 انواع سرمته ها را نام برده و کاربرد آنها را شرح دهد.

 عملیات سوراخ کاري با انواع دریل هاي دستي را انجام دهد.

 عملیات خط کشی و عالمت گذاري را روي قطعه کار انجام دهد.

 فوالدهاي مناسب براي ساخت مته را نام ببرد.

 قسمت هاي مختلف دریل هاي دستي را توضیح دهد.

 عملیات حفاظتي و ایمني را در موقع سوراخ کاري به کار برد.

ساعت آموزش
جمععملينظري
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پيش آزمون 12

1� اتصال چوب، با پیچ محکم تر است یا میخ؟ چرا؟

2� آیا مي توان پیچ را مانند میخ داخل چوب کوبید؟

3� آیا به نظر شما، ضخامت بدنه ی پیچ در طول آن یکسان است؟ چرا؟

4� براي سوراخ کاري روي چوب، چه وسیله اي را پیشنهاد مي کنید؟

5� آیا وسیله ی سوراخ کاري، حتماً باید برقي باشد؟

6� یك وسیله ی سوراخ کاري چه ویژگي هایي باید داشته باشد؟

7� به نظر شما، آیا سرمته ی مخصوص فلزات، براي سوراخ کاري چوب ها نیز مناسب است؟

8� به نظر شما، آیا سرمته ی مخصوص چوب ها، براي سوراخ کاري فلزات کارآیي دارد؟

9� آیا می دانید سرمته ی مخصوص چوب، چه مشخصاتي باید داشته باشد؟

10� با اینکه دریل هاي برقي سال ها قبل تولید شده اند، دریل هاي دستي کماکان کاربرد دارند. چرا؟
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ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:

266
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پيش آزمون 12

1� اتصال چوب، با پیچ محکم تر است یا میخ؟ چرا؟

2� آیا مي توان پیچ را مانند میخ داخل چوب کوبید؟

3� آیا به نظر شما، ضخامت بدنه ی پیچ در طول آن یکسان است؟ چرا؟

4� براي سوراخ کاري روي چوب، چه وسیله اي را پیشنهاد مي کنید؟

5� آیا وسیله ی سوراخ کاري، حتماً باید برقي باشد؟

6� یك وسیله ی سوراخ کاري چه ویژگي هایي باید داشته باشد؟

7� به نظر شما، آیا سرمته ی مخصوص فلزات، براي سوراخ کاري چوب ها نیز مناسب است؟

8� به نظر شما، آیا سرمته ی مخصوص چوب ها، براي سوراخ کاري فلزات کارآیي دارد؟

9� آیا می دانید سرمته ی مخصوص چوب، چه مشخصاتي باید داشته باشد؟

10� با اینکه دریل هاي برقي سال ها قبل تولید شده اند، دریل هاي دستي کماکان کاربرد دارند. چرا؟
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شكل3ـ12

این دریل، از قسمت هاي زیر تشکیل شده است:

� تکیه گاه: در انتهاي دریل جای داش��ته و محل فشار دست به 
منظور فرورفتن مته در داخل چوب می باشد.

� محورهاي س��رعت تند وُکن��د: براي تنظیم تع��داد دور مته 
می باشد. اگر دسته ی چرخش، به محور چرخ دنده ی عقب وصل 
شود، با چرخاندن دس��ته ی چرخش سرعت افزایش مي یابد و در 
صورت اتصال محور چرخش به محور چرخ  دنده ی جلو، سرعت 

)تعداد دور مته( کاهش مي یابد )شکل4�12(.

شكل4ـ12ـ قرار گرفتن دسته دريل در پايين )قدرت زياد(.

� دس��ته ی ثابت دریل: این دسته، برای استقرار مناسب مته در 
محل سوراخ کاري مي باشد که در قسمت جانبي دریل قرار دارد. 
باتوجه به قرار گرفتن دس��ته ی چرخش، می توان محل قرارگیري 

آنرا تغییر داد.

� محل گریس کاري: به منظور س��الم ماندن و حرکت س��اده 
و روان چرخ دنده ها، محل��ي براي گریس کاري گیربکس وجود 

دارد که از طریق آن، گریس کاري صورت مي پذیرد.

� س��ه نظام: محل قرارگیري سر مته است. این وسیله مي تواند 
مته هاي تا قطر 13 میلي متر را در خود محکم بگیرد.

ب( دریل چرخ دنده اي:شکل 5�12، یك دریل چرخ دنده اي 
را نشان مي دهد.

شكل5ـ12

همان طور که مالحظه مي ش��ود، این دریل ها فقط شامل یك 
جفت چرخ دنده هس��تند. از این دریل ها، براي سوراخ هایی افقي 
و عمودي، و البته ظریف برای نصب یراق آالت استفاده مي شود. 
قسمت هاي مختلف این دریل ، با توجه به شکل 6�12 عبارتند از:

� دسته ی اصلي: در انتهاي دریل قرار گرفته است.

� چ��رخ دنده ی کوچك: در محور اصل��ي دریل قرار گرفته، 
حرکت افق��ي چرخ دنده ی بزرگ را به حرک��ت عمودي تبدیل 

مي کند و آنرا به محور اصلي انتقال مي دهد.
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1ـ12ـ آشنایي با دریل هاي دستي و انواع آن

یکي از وسایلي که براي سوراخ کاري استفاده مي شود، دریل 
دس��تي اس��ت که به کمك آن، مي توان انواع سوراخ ها را ایجاد 

نمود. دریل هاي دستي، انواع مختلفي به شرح زیر دارند.

1ـ1ـ12ـ دريل شتر گلو

این دریل ها، س��اده ترین و در حقیقت قدیمي ترین نوع دریل 
محس��وب مي شوند؛ که براي س��وراخ کاري هاي عمودي و افقي 
مورد اس��تفاده قرار می گیرند. این دریل، داراي بدنه اي U ش��کل 

است که نمونه ای از آن، در شکل 1�12 نشان داده شده است.

شــكل1ـ12ـ قسمت های مختلف دريل شــتر گلو، همراه با چند سر مته با 

دنباله های مختلف.

مطابق شکل باال، قسمت های مختلف این وسیله، به شرح زیر است:
الف( تنه ی دریل: جنس تنه، از فوالد است و همان طورکه 

گفته شد، به شکل U مي باشد.

همان طورکه در شکل نشان داده شده است، در  ب( مشتي: 
از  قسمت،  این  مي باشد.  قارچ  به شکل  و  قرار گرفته  تنه  انتهاي 
جنس چوب یا پالستیك بوده و در هنگام عملیات سوراخ کاري، 

روي آن فشار وارد مي شود.

ج( دسته: دسته، که روي بدنه ی U شکل وصل شده، از جنس 
چوب یا پالستیك است که به وسیله ی دست گرفته می شود و با 
چرخاندن آن، بدنه حول محور افقي می چرخد و در نتیجه، باعث 

چرخش خواهد شد.

د( ضامن: براي تنظیم مته به حالت چپ گرد یا راست گرد و 
یا ثابت، از ضامن مخصوص استفاده مي شود. الزم به ذکر است 
که به کمك ضامن، مي توان چرخش نیم دور را نیز ایجاد نمود.

هـ( سه نظام: محل قرار گرفتن مته مي باشد.

 نکتـه: براي عملیات سوراخ کاري گوشه هاي کار، که فضاي 
الزم براي گردش تنه ی دریل وجود ندارد، از دریل هاي شترگلو 

مخصوص )شکل 2�12( استفاده می شود.

شكل2ـ12ـ دريل شتر گلو، مخصوص گوشه كار.

2ـ1ـ12ـ دريل معمولي

این دریل ها، به دو دس��ته ی گیربکسی و چرخ دنده اي تقسیم 
مي شوند.

تغییر  قابلیت  دریل ها،  این  گیربکسی:   دریل هاي  الف( 
براي  مي توان  و  بوده  دارا  آن(  دسته  محل  تغییر  )با  را  مته  دور 
چوب هاي نرم و سخت، تعداد دور مناسب را تنظیم نمود. شکل 

3�12  نمونه اي از این دریل ها را نشان مي دهد.
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ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:

268



269 واحد کار دوازدهم: توانايي سوراخ کاری با انواع دريل دستی

شكل3ـ12

این دریل، از قسمت هاي زیر تشکیل شده است:

� تکیه گاه: در انتهاي دریل جای داش��ته و محل فشار دست به 
منظور فرورفتن مته در داخل چوب می باشد.

� محورهاي س��رعت تند وُکن��د: براي تنظیم تع��داد دور مته 
می باشد. اگر دسته ی چرخش، به محور چرخ دنده ی عقب وصل 
شود، با چرخاندن دس��ته ی چرخش سرعت افزایش مي یابد و در 
صورت اتصال محور چرخش به محور چرخ  دنده ی جلو، سرعت 

)تعداد دور مته( کاهش مي یابد )شکل4�12(.

شكل4ـ12ـ قرار گرفتن دسته دريل در پايين )قدرت زياد(.

� دس��ته ی ثابت دریل: این دسته، برای استقرار مناسب مته در 
محل سوراخ کاري مي باشد که در قسمت جانبي دریل قرار دارد. 
باتوجه به قرار گرفتن دس��ته ی چرخش، می توان محل قرارگیري 

آنرا تغییر داد.

� محل گریس کاري: به منظور س��الم ماندن و حرکت س��اده 
و روان چرخ دنده ها، محل��ي براي گریس کاري گیربکس وجود 

دارد که از طریق آن، گریس کاري صورت مي پذیرد.

� س��ه نظام: محل قرارگیري سر مته است. این وسیله مي تواند 
مته هاي تا قطر 13 میلي متر را در خود محکم بگیرد.

ب( دریل چرخ دنده اي:شکل 5�12، یك دریل چرخ دنده اي 
را نشان مي دهد.

شكل5ـ12

همان طور که مالحظه مي ش��ود، این دریل ها فقط شامل یك 
جفت چرخ دنده هس��تند. از این دریل ها، براي سوراخ هایی افقي 
و عمودي، و البته ظریف برای نصب یراق آالت استفاده مي شود. 
قسمت هاي مختلف این دریل ، با توجه به شکل 6�12 عبارتند از:

� دسته ی اصلي: در انتهاي دریل قرار گرفته است.

� چ��رخ دنده ی کوچك: در محور اصل��ي دریل قرار گرفته، 
حرکت افق��ي چرخ دنده ی بزرگ را به حرک��ت عمودي تبدیل 

مي کند و آنرا به محور اصلي انتقال مي دهد.
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شكل8ـ12ـ محكم كردن نوک دريل فشاری.

در شکل 9�12 نمونه ی س��اده تري از این دریل ها نشان داده شده 
است.

شكل9ـ12

 نکته: نوعي دریل  دس��تي � ش��ارژي وجود دارد ب��ا باطري قابل 
ش��ارژ، که عملیات سوراخ کاري یا پیچ کردن، با آن به راحتي انجام 
مي شود. در شکل 10�12 نمونه اي از این دریل ها را مشاهده مي کنید.

شكل 10ـ12ـ دريل دستی شارژی.

2ـ12ـ انواع مته هاي چوب و کاربرد آنها

ش��کل 11�12 نمونه ه��اي مختلفي از مته ها را ک��ه در صنایع 
چوب مورد استفاده قرار مي گیرد، نشان مي دهد.

شكل11ـ12ـ انواعی از سر مته های مخصوص چوب.

1ـ2ـ12ـ سر مته ی حلزوني

این مته، براي س��وراخ  کردن جاي پیچ و میخ به کار رفته 
و عمدتاً به وس��یله ی دریل شترگلو مورد استفاده قرار مي گیرد                  

)شکل 12�12(.

شكل12ـ12ـ سر مته ی حلزونی.

نوع دیگري از مته ی حلزوني در ش��کل 13�12 نشان داده 
ش��ده که دس��تي بوده و با پیچاندن آن، سوراخ هاي ظریف را 

مي توان ایجاد نمود.
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شكل6ـ12

� دس��ته ی چرخش��ی: با چرخاندن این دس��ته، چ��رخ دنده ی 
بزرگ، چرخ دنده ی سه نظام شروع به چرخیدن می کنند.

� چ��رخ دنده ی بزرگ: ای��ن چرخ دنده، ب��ه دو چرخ دنده ی 
کوچك روي محور دس��تگاه متصل بوده و دسته ی چرخشي نیز 

به آن متصل است.

� دسته ی ثابت: براي استقرار دقیق مته روي سوراخ موردنظر، 
از این دسته استفاده مي شود.

� س��ه نظام: براي استقرار س��ر مته اس��ت و مته هاي با دنباله ی 
استوانه اي یا چهارگوش، در آن محکم مي شوند.

3ـ1ـ12 دريل فشاري

به این دریل ها، پیچ گوش��تي فشاري هم مي گویند؛ که قابلیت 
اس��تفاده از س��ر مته براي ایجاد س��وراخ هاي ظریف را داش��ته و 
همچنین با قرار دادن میله ی پیچ گوش��تي، ب��راي پیچاندن پیچ نیز 

مورد استفاده قرار می گیرد )شکل 7�12(.

شكل7ـ12ـ قسمت های مختلف يک دريل فشاری.

همانطور که در ش��کل 7�12 نش��ان داده ش��ده، قس��مت هاي 
مختلف این دریل ها، شامل موارد زیر است:

فشردن  با  و  بوده  پالستیك  یا  از جنس چوب  الف( دسته:  
دسته به سمت پایین، اعمال نیرو صورت مي گیرد.

ب( ضامن:  این دریل ها، داراي یك ضامن مي باشند که اگر 
در وسط قرار گیرد، مانند پیچ گوشتي معمولي بوده و اگر پایین 
باشد، براي پیچاندن پیچ و محکم کردن آن استفاده می شود، و 
اگر در باال قرار گیرد، حرکت پیچ گوشتي چپ گرد را پیدا کرده 

و براي باز کردن پیچ به کار خواهد رفت.

ج( محفظه ی جاي فنر: در این محفظه، فنري قوي جاي دارد 
و این قابلیت را به دریل مي دهد که هنگام جمع شدن، بتوان از آن 

به عنوان یك پیچ گوشتي معمولي استفاده نمود.

د( سه نظام یا محل قرار گرفتن پیچ گوشتي: با فشار دادن قسمت 
آج دار نوك دریل به عقب، مي توان سر مته یا پیچ گوشتي دریل را 
آزاد کرد، سر مته ی دیگري را در آن،  جاي داد و با رها کردن همان 
.)12�8 )شکل  کرد  ثابت  خود  جای  در  را  سرمته  آج دار  قسمت 

فناوری فرآورده های چوبی تكنولوژی فرآورده های چوبی18

ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:
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شكل8ـ12ـ محكم كردن نوک دريل فشاری.

در شکل 9�12 نمونه ی س��اده تري از این دریل ها نشان داده شده 
است.

شكل9ـ12

 نکته: نوعي دریل  دس��تي � ش��ارژي وجود دارد ب��ا باطري قابل 
ش��ارژ، که عملیات سوراخ کاري یا پیچ کردن، با آن به راحتي انجام 
مي شود. در شکل 10�12 نمونه اي از این دریل ها را مشاهده مي کنید.

شكل 10ـ12ـ دريل دستی شارژی.

2ـ12ـ انواع مته هاي چوب و کاربرد آنها

ش��کل 11�12 نمونه ه��اي مختلفي از مته ها را ک��ه در صنایع 
چوب مورد استفاده قرار مي گیرد، نشان مي دهد.

شكل11ـ12ـ انواعی از سر مته های مخصوص چوب.

1ـ2ـ12ـ سر مته ی حلزوني

این مته، براي س��وراخ  کردن جاي پیچ و میخ به کار رفته 
و عمدتاً به وس��یله ی دریل شترگلو مورد استفاده قرار مي گیرد                  

)شکل 12�12(.

شكل12ـ12ـ سر مته ی حلزونی.

نوع دیگري از مته ی حلزوني در ش��کل 13�12 نشان داده 
ش��ده که دس��تي بوده و با پیچاندن آن، سوراخ هاي ظریف را 

مي توان ایجاد نمود.
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و متغیر مي باشند:
پهن  لبه ای  و  باریك  بدنه اي  ثابت:  برگي  مته ی  سر  الف( 
دارند که داراي یك نیش مرکزي و دو نیش در طرفین می باشند 

)شکل 18�12(.

شكل18ـ12ـ سرمته ی برگی ثابت.

نیش وس��طي این مته ها، در مرکز سوراخ قرار دارد و دو نیش 
دیگر، پیرامون س��وراخ را مي بُرند؛ بنابراین پوشال را از کف کار 
برم��ي دارد. ای��ن مته ها داراي پهن��اي مختلفي ب��وده و تا قطر 75 

میلي متر نیز وجود دارند )شکل 19�12(.

شكل19ـ12ـ نحوه ی كار سر مته ی برگی ثابت.

ب( سر مته ی برگي متغیر: شکل 20�12 دو سرمته ی برگي 
متغیر را نشان مي دهد.

شكل20ـ12ـ سر مته ی برگی متغير.

همانطور که مالحظه می ش��ود، لبه ی برن��ده ی این مته )برگ 
م��درج(، در جای��گاه خود متغیر بوده و با ُش��ل ک��ردن پیچ آن، 
مي توان آنرا براي قطرهاي مختل��ف تنظیم کرد. این مته ها، برای 

سوراخ کاری تا قطر 75 میلي متر قابل تنظیم مي باشند.

5ـ2ـ12ـ مته ی مارپيچ

 این مته ها، براس��اس نوع مارپیچ روي مته و نام سازنده ی آن، 
به انواع مختلفي تقسیم شده اند که به قرار زیر می باشند:

لبه ی  در  نیش  دو  داراي  دو گالس:  مدل  مته ی  سر  الف( 
مرکز  در  مرکزی،  نیش  که  است،  مرکز  در  نیش  یك  و  برنده 
 23 تا   3 قطر  از  مته،  این   .)12�21 )شکل  مي گیرد  قرار  سوراخ 

میلی متر موجود است.

شكل21ـ12ـ سر مته ی مدل دو گالس.

ب( سر مته ی مدل کوکس: داراي یك نیش پیچي در مرکز 
می باشد و لبه هایي که به طرف باالي مته برگشته است. این مته 
براي سوراخ کاري گونه هاي سخت و سرچوب مناسب می باشد 

)شکل 22�12(.
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شكل13ـ12ـ مته حلزونی دستی.
2ـ2ـ12ـ سر مته ی تخت

هدای��ت اولیه ی این مته در داخل چوب، به وس��یله ی ضربه زدن 
چکش بر روي دس��ته ی آن مي باشد؛ و پس از نفوذ آن در چوب، با 
پیچاندن آن مي توان سوراخ هاي ظریف را ایجاد نمود )شکل 14�12(.

شكل14ـ12ـ سر مته ی تخت.

3ـ2ـ12ـ سر مته ی خزينه

 این نوع س��ر مته ها، براي افزایش قطر سوراخ در سطح چوب 
ب��ه کار مي  رود، ت��ا گل پیچ در داخل چوب ق��رار گرفته و با کل 

سطح یکنواخت شود )شکل 15�12(.

شكل15ـ12

این سر مته ها، معموالً دو نوع ثابت و متغیر دارند:
موردنظر  سوراخ  ابتدا  ثابت:  خزینه ی  مته ی  سر  الف( 
خزینه ی  مته ی  سر  با  آنگاه  مي شود،  زده  معمولي  مته ی  توسط 
می گیرد                      انجام  کردن  خزینه  گل پیچ،  قطر  با  متناسب  ثابت، 

)شکل 16�12(.

شكل16ـ12

ب( سر مته ی خزینه ی متغیر: این دسته از مته  خزینه ها، متنوع 
بوده و بنابراین باید متناسب با نوع کار و پیچ مورد نظر، مته  خزینه ی 
مناسب را انتخاب کرد، و سپس مته مارپیچ متناسب با سوراخ وسط 
مته خزینه را در آن جای داد و با پیچ کوچکی که روی مته خزینه 
انجام  سوراخ کاري  ابتدا  ترتیب،  بدین  نمود.  محکم  آنرا  هست، 
شده و آنگاه به وسیله ی سرمته خزینه، لبه ی اولیه ی سوراخ گودتر 

می گردد تا گل پیچ در آن جاي گیرد )شکل 17�12(.

شكل17ـ12ـ سر مته خزينه ی متغير.

4ـ2ـ12ـ سر مته ی برگي

 این نوع مته ها، داراي لبه ی برنده ی پهني هس��تند که به همین 
دلیل، به آنها برگي گفته مي ش��ود. این مته ها داراي دو نوع ثابت 

فناوری فرآورده های چوبی تكنولوژی فرآورده های چوبی18

ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
 آورد. 

مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

رگاه آموزشي مناسب براي 
در شکل 3�1، مشخصات یك کا

صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:
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و متغیر مي باشند:
پهن  لبه ای  و  باریك  بدنه اي  ثابت:  برگي  مته ی  سر  الف( 
دارند که داراي یك نیش مرکزي و دو نیش در طرفین می باشند 

)شکل 18�12(.

شكل18ـ12ـ سرمته ی برگی ثابت.

نیش وس��طي این مته ها، در مرکز سوراخ قرار دارد و دو نیش 
دیگر، پیرامون س��وراخ را مي بُرند؛ بنابراین پوشال را از کف کار 
برم��ي دارد. ای��ن مته ها داراي پهن��اي مختلفي ب��وده و تا قطر 75 

میلي متر نیز وجود دارند )شکل 19�12(.

شكل19ـ12ـ نحوه ی كار سر مته ی برگی ثابت.

ب( سر مته ی برگي متغیر: شکل 20�12 دو سرمته ی برگي 
متغیر را نشان مي دهد.

شكل20ـ12ـ سر مته ی برگی متغير.

همانطور که مالحظه می ش��ود، لبه ی برن��ده ی این مته )برگ 
م��درج(، در جای��گاه خود متغیر بوده و با ُش��ل ک��ردن پیچ آن، 
مي توان آنرا براي قطرهاي مختل��ف تنظیم کرد. این مته ها، برای 

سوراخ کاری تا قطر 75 میلي متر قابل تنظیم مي باشند.

5ـ2ـ12ـ مته ی مارپيچ

 این مته ها، براس��اس نوع مارپیچ روي مته و نام سازنده ی آن، 
به انواع مختلفي تقسیم شده اند که به قرار زیر می باشند:

لبه ی  در  نیش  دو  داراي  دو گالس:  مدل  مته ی  سر  الف( 
مرکز  در  مرکزی،  نیش  که  است،  مرکز  در  نیش  یك  و  برنده 
 23 تا   3 قطر  از  مته،  این   .)12�21 )شکل  مي گیرد  قرار  سوراخ 

میلی متر موجود است.

شكل21ـ12ـ سر مته ی مدل دو گالس.

ب( سر مته ی مدل کوکس: داراي یك نیش پیچي در مرکز 
می باشد و لبه هایي که به طرف باالي مته برگشته است. این مته 
براي سوراخ کاري گونه هاي سخت و سرچوب مناسب می باشد 

)شکل 22�12(.
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استفاده مي شود. این س��ر مته، داراي یك مته ی مرکزي معمولي 
اس��ت و یك تیغه اره ی گ��رد که حول مته ق��رار گرفته و در اثر 
َدَوران مت��ه، چرخیده، عملیات س��وراخ کاري را به صورت برش 

انجام مي دهد )شکل 28�12(.

شكل28ـ12ـ سر مته ی گردبر و كاربرد آن.

3ـ12ـ آشنایي با جنس و قسمت هاي مختلف مته

جن��س مته ها، از فوالد ابزار ب��وده و داراي آلیاژهاي مختلفي 
اس��ت تا در برابر گرماي ناشي از عملیات سوراخ کاري، مقاومت 

الزم را داشته باشند.

آلیاژهای��ي که در ف��والد مته وجود دارند عبارتن��د از: ولفرام، 
مولیبدن، وانادیم، کبالت و غیره که مقاومت مته را در برابر حرارت 

و سایش افزایش داده و نیز قدرت برندگي مته را باال می برد.

 توجه: ولفرام، باعث مي شود که مته در حرارت 550 درجه  ی 
سانتي گراد سختي و استحکام خود را حفظ کند.

مته ، از قسمت هاي مختلفی تشکیل شده که به شرح زیر است:

1ـ3ـ12ـ دنباله ی مته

به انتهاي مته که در داخل س��ه نظام دریل قرار مي گیرد، دنباله 
گفته مي ش��ود. دنباله ی مته ها، به شکل هاي استوانه اي، مخروطي 
ی��ا هرمي بوده ک��ه در قطرها و اندازه هاي مختلف��ی وجود دارند           

)شکل 29�12(.

شكل29ـ19ـ چند نوع دنباله ی مته.

2ـ3ـ12ـ شيار مته

براي حرک��ت روان مته در داخل چ��وب و همچنین بهتر جدا 
ش��دن پوش��ال و براده از روي قطعه کار در طرفی��ن بدنه ی مته ها، 
شیاري مارپیچي وجود دارد که همان شیار مته است )شکل 30�12(.

شكل30ـ12ـ شيار مته.

3ـ3ـ12ـ فاز مته

در کنار شیار مته ها، برجستگي مارپیچي نازکي وجود دارد که به 
نام فاز مته معروف است. فاز، براي کاهش اصطکاك و سطح تماس 
بدنه ی مته با قطعه کار ایجاد شده است. براي اندازه گیري قطر مته ها با 

کولیس، باید فاز مته را نیز به حساب آورد )شکل 31�12(.

شكل31ـ12ـ فاز مته.
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شكل22ـ12ـ سر مته ی مدل كوكس.

ج ( سر مته ی مدل ایروین: این سر مته، داراي میله اي است 
کردن  خارج  و  شده  پیچیده  آن  دور  مانندي  مستطیل  نوار  که 
پوشال با آن، به راحتي صورت مي گیرد )شکل 23�12(. قطر این 

مته ها از 4 تا 40 میلی متر می باشد.

شكل23ـ12ـ سر مته ی مدل ايروين.

د( متـه ی مدل لوئیز: س��اختمان این مت��ه، از یك مارپیچ 
توخالي و نیش برنده ی مارپیچي تش��کیل ش��ده اس��ت. دیواره ی 
س��وراخ شده با این سرمته، صاف و تمیز مي باشد )شکل 24�12(. 

این مدل مته، دارای قطرهایی از 4 تا 30 میلی متر است.

شكل24ـ12ـ سر مته ی مدل لوئيز.

و( مته ی مارپیچ معمولي:  این مته، داراي نوك برنده  اي است 
براي  مناسب  زاویه ی  است؛  شده  تیز  خاصی  زاویه ی  تحت  که 
عملیات سوراخ کاري چوب، 80 درجه مي باشد. با این مته که در 
انواع سوراخ کاري هاي  است، مي توان  رایج  بسیار  صنایع چوب 
الزم جهت ُکم کندن، پیچ و ... را با قطرهاي مختلف انجام داد 

)شکل25�12(.

شكل25ـ19

6ـ2ـ12ـ سر مته ی مركزی

از این مته ها برای درآوردن جاي قفل هاي سوییچي  کمدها و 
یا انواع سوراخ هاي دیگراستفاده مي شود. این مته ها، داراي نیشی 

در مرکز و لبه هایی برنده در کف مي باشد )شکل 26�12(.

شكل26ـ12ـ سر مته ی مركزی و كاربرد آن.

7ـ2ـ12ـ سر مته ی گره زنی

همان طور که از نامش پیداس��ت، براي خارج کردن گره ها از 
چوب به کار مي رود )شکل 27�12(.

شكل27ـ12 

8ـ2ـ12ـ سر مته ی گردبُر

از این مته، براي درآوردن سوراخ هاي گرد با قطرهاي متفاوت 

فناوری فرآورده های چوبی تكنولوژی فرآورده های چوبی18

ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:
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استفاده مي شود. این س��ر مته، داراي یك مته ی مرکزي معمولي 
اس��ت و یك تیغه اره ی گ��رد که حول مته ق��رار گرفته و در اثر 
َدَوران مت��ه، چرخیده، عملیات س��وراخ کاري را به صورت برش 

انجام مي دهد )شکل 28�12(.

شكل28ـ12ـ سر مته ی گردبر و كاربرد آن.

3ـ12ـ آشنایي با جنس و قسمت هاي مختلف مته

جن��س مته ها، از فوالد ابزار ب��وده و داراي آلیاژهاي مختلفي 
اس��ت تا در برابر گرماي ناشي از عملیات سوراخ کاري، مقاومت 

الزم را داشته باشند.

آلیاژهای��ي که در ف��والد مته وجود دارند عبارتن��د از: ولفرام، 
مولیبدن، وانادیم، کبالت و غیره که مقاومت مته را در برابر حرارت 

و سایش افزایش داده و نیز قدرت برندگي مته را باال می برد.

 توجه: ولفرام، باعث مي شود که مته در حرارت 550 درجه  ی 
سانتي گراد سختي و استحکام خود را حفظ کند.

مته ، از قسمت هاي مختلفی تشکیل شده که به شرح زیر است:

1ـ3ـ12ـ دنباله ی مته

به انتهاي مته که در داخل س��ه نظام دریل قرار مي گیرد، دنباله 
گفته مي ش��ود. دنباله ی مته ها، به شکل هاي استوانه اي، مخروطي 
ی��ا هرمي بوده ک��ه در قطرها و اندازه هاي مختلف��ی وجود دارند           

)شکل 29�12(.

شكل29ـ19ـ چند نوع دنباله ی مته.

2ـ3ـ12ـ شيار مته

براي حرک��ت روان مته در داخل چ��وب و همچنین بهتر جدا 
ش��دن پوش��ال و براده از روي قطعه کار در طرفی��ن بدنه ی مته ها، 
شیاري مارپیچي وجود دارد که همان شیار مته است )شکل 30�12(.

شكل30ـ12ـ شيار مته.

3ـ3ـ12ـ فاز مته

در کنار شیار مته ها، برجستگي مارپیچي نازکي وجود دارد که به 
نام فاز مته معروف است. فاز، براي کاهش اصطکاك و سطح تماس 
بدنه ی مته با قطعه کار ایجاد شده است. براي اندازه گیري قطر مته ها با 

کولیس، باید فاز مته را نیز به حساب آورد )شکل 31�12(.

شكل31ـ12ـ فاز مته.
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د( نوك مته را در محل مرکز س��وراخ، که با س��نبه گود شده 
اس��ت قرار داده و باتوجه به نوع دریل، ب��ه طور صحیح عملیات 

سوراخ کاري را انجام دهید )شکل 37�12(.

شكل37ـ12ـ قرار دادن نوک سر مته روی كار و چرخاندن دريل.

ه�( هنگام س��وراخ کاري، به منظور جلوگیري از شکس��تگي 
و جدا ش��دن الیاف در قسمت پشت س��وراخ، بهتر است از قطعه 

چوب کمکي در پشت آن استفاده نمایید )شکل 38�12(.

شكل38ـ12ـ استفاده از چوب زايد يا كمكی.

و( ب��راي کنترل عمق س��وراخ جهت دس��تیابي ب��ه اندازه ی 
موردنظر، از وس��ایل کنترل کننده اس��تفاده کنید )شکل 39�12(. 

این وسایل، می توانند از جنس ها و فرم هاي مختلف باشد.

شكل39ـ12ـ چند نوع عمق سنج دريل.

ز( در سوارخ کاري هاي سري و دقیق، برای ایجاد سوراخ هایی 
با فاصله های مشخص، از شابلون استفاده کنید )شکل 40�12(.

شكل40ـ12ـ استفاده از شابلن.

دستورالعمل کارگاهي )استفاده از دریل شترگلو(

پ��س از در اختیار گرفتن دریل ش��ترگلو، س��رمته، قطعه کار 
)نمونه چوب(، پیچ دستي، و گونیا مراحل زیر را انجام دهید:

الف( لباس کار مناسب بپوشید.

ب( سر مته ی مناسب براي کار را انتخاب کنید.

ج( س��ه نظ��ام دریل را با دس��ت بچرخانید ت��ا دهانه ی آن به 
اندازه ی قطر مته باز شود.

د( سرمته را در داخل س��ه نظام قرار داده و آنرا کاماًل محکم 
نمایید )شکل 41�12(.
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4ـ3ـ12ـ پيچ هدايت )مركزي(

در بعض��ي از مته هاي مخصوص چ��وب، پیچي نوك تیز در 
وس��ط مته قرار گرفته که هنگام کار، قبل از قسمت هاي دیگر در 

داخل چوب فرو مي رود )شکل 32�12(.

شكل32ـ12

5ـ3ـ12ـ لبه هاي برنده

لبه هاي برنده، در واقع همان پخ زاویه ی برنده ی مته مي باش��د 
که در مته هاي مارپیچ کاماًل مشاهده مي شود )شکل 33�12(.

شكل33ـ12ـ لبه های برنده.

4ـ 12ـ اصول سوراخ کاري

سوارخ کاري باید طبق دستورالعمل زیر انجام شود:

الف( براس��اس نقش��ه ی کار، نقاط��ي را که بای��د روي آنها 
سوراخ کاري شود، مشخص نمایید )شکل 34�12(.

شكل34ـ12

ب( سرمته ی مناسب و مطابق با سوراخ را انتخاب نموده و در 
داخل سه نظام دریل، محکم نمایید )شکل 35�12(.

شكل35ـ12ـ بستن سر مته به دريل.

ج( مراکز س��وراخ ها را به وسیله ی س��نبه، نشانه گذاري نمایید 
)شکل 36�12(.

شكل36ـ12

فناوری فرآورده های چوبی تكنولوژی فرآورده های چوبی18

ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:

276
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د( نوك مته را در محل مرکز س��وراخ، که با س��نبه گود شده 
اس��ت قرار داده و باتوجه به نوع دریل، ب��ه طور صحیح عملیات 

سوراخ کاري را انجام دهید )شکل 37�12(.

شكل37ـ12ـ قرار دادن نوک سر مته روی كار و چرخاندن دريل.

ه�( هنگام س��وراخ کاري، به منظور جلوگیري از شکس��تگي 
و جدا ش��دن الیاف در قسمت پشت س��وراخ، بهتر است از قطعه 

چوب کمکي در پشت آن استفاده نمایید )شکل 38�12(.

شكل38ـ12ـ استفاده از چوب زايد يا كمكی.

و( ب��راي کنترل عمق س��وراخ جهت دس��تیابي ب��ه اندازه ی 
موردنظر، از وس��ایل کنترل کننده اس��تفاده کنید )شکل 39�12(. 

این وسایل، می توانند از جنس ها و فرم هاي مختلف باشد.

شكل39ـ12ـ چند نوع عمق سنج دريل.

ز( در سوارخ کاري هاي سري و دقیق، برای ایجاد سوراخ هایی 
با فاصله های مشخص، از شابلون استفاده کنید )شکل 40�12(.

شكل40ـ12ـ استفاده از شابلن.

دستورالعمل کارگاهي )استفاده از دریل شترگلو(

پ��س از در اختیار گرفتن دریل ش��ترگلو، س��رمته، قطعه کار 
)نمونه چوب(، پیچ دستي، و گونیا مراحل زیر را انجام دهید:

الف( لباس کار مناسب بپوشید.

ب( سر مته ی مناسب براي کار را انتخاب کنید.

ج( س��ه نظ��ام دریل را با دس��ت بچرخانید ت��ا دهانه ی آن به 
اندازه ی قطر مته باز شود.

د( سرمته را در داخل س��ه نظام قرار داده و آنرا کاماًل محکم 
نمایید )شکل 41�12(.
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ك( بهتر است به منظور سوراخ کاري دقیق، محل سوراخ، از 
پشت مشخص شود.

ل( براي جلوگیري از الش��ه ش��دن پش��ت س��وراخ، مي توان 
س��وراخ کاري را به گونه اي انجام داد که نوك تیز مته از قسمت 
پش��تي بیرون بزند و آنگاه س��وراخ کاري را از طرف دیگر انجام 

داد )شکل 45�12(.

شكل45ـ12ـ سوراخ كاری از دو طرف.

دستورالعمل کارگاهي )استفاده از دریل گیربکسي(

پس از آماده کردن دریل گیربکسي، سرمته، گونیا و پیچ دستي 
مراحل زیر را انجام دهید:

الف( سرمته ی مناسب را به سه نظام دریل محکم نمایید.

ب( محلي را که باید س��وراخ کاري در آنج��ا انجام گیرد، با 
گونیا خط کشي کنید.

ج( قطعه کار را داخل گیره ی میز کار محکم کنید.

د( نیش سر مته را روي محل موردنظر قرار دهید.

ه�( دس��ت چپ را روي تکیه گاه دریل قرار داده و با دس��ت 
راس��ت، دس��ته ی دریل را در جهت عقربه هاي ساعت به حرکت 

درآورید )شکل 46�12(.

شكل46ـ12ـ قراردادن نيش.

 نکته1: بعد از خط کش��ي روي قطع��ه کار، محلي را که باید 
س��وراخ شود، به وسیله ی سنبه مشخص نمایید تا نوك مته از روي 

کار ُسر نخورد )به خصوص چوب هاي سخت(.

 نکته 2: مانند دستورالعمل قبل، براي جلوگیري از الشه شدن 
قطعه کار، در زیر آن، قطعه چوب کمکی قرار دهید.

 نکتـه 3: براي صح��ت گونیایي قرار گرفت��ن دریل در روي 
قطعه کار، از گونیا استفاده کنید )شکل 47�12(.

شكل47ـ12ـ آزمايش گونيايی قرار گرفتن دريل.
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شكل41ـ12ـ بستن و محكم كردن سر مته در داخل دريل.

ه���( روي قطع��ه کار، محل هایي را که باید س��وراخ ش��ود، 
عالمت گذاري نمایید )بااستفاده از گونیا، خط کش و ...(.

و( قطعه کار را داخل گیره ی میز کار محکم کنید.

ز( ن��وك مته ی متصل به دریل را، روي محل عالمت گذاري 
شده قرار دهید )شکل 42�12(.

شكل42ـ12ـ قرار دادن نوک دريل روی قطعه كار و كنترل آن با 

گونيا.

ح( به وس��یله ی گونیا، صحت گونیایي ق��رار گرفتن دریل را 
بررسي کنید.

ط( با دس��ت چپ، روي مشتي دریل فشار بیاورید، و با دست 
راس��ت، دریل را بچرخانید تا عمل سوراخ کاري صورت پذیرد. 
ب��رای چرخش این دریل، به فضایي مع��ادل 200 تا 300 میلي متر 

احتیاج مي باشد )شکل 43�12(.

شكل43ـ12

ی( برای جلوگیري از شکستگي الیاف )الشه شدن( در انتهاي 
سوراخ )پشت س��وراخ(، باید قطعه چوبي را با پیچ دستی به پشت 

قطعه کار محکم کرد )شکل 44�12(.

شكل44ـ12

فناوری فرآورده های چوبی تكنولوژی فرآورده های چوبی18

ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:

278
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ك( بهتر است به منظور سوراخ کاري دقیق، محل سوراخ، از 
پشت مشخص شود.

ل( براي جلوگیري از الش��ه ش��دن پش��ت س��وراخ، مي توان 
س��وراخ کاري را به گونه اي انجام داد که نوك تیز مته از قسمت 
پش��تي بیرون بزند و آنگاه س��وراخ کاري را از طرف دیگر انجام 

داد )شکل 45�12(.

شكل45ـ12ـ سوراخ كاری از دو طرف.

دستورالعمل کارگاهي )استفاده از دریل گیربکسي(

پس از آماده کردن دریل گیربکسي، سرمته، گونیا و پیچ دستي 
مراحل زیر را انجام دهید:

الف( سرمته ی مناسب را به سه نظام دریل محکم نمایید.

ب( محلي را که باید س��وراخ کاري در آنج��ا انجام گیرد، با 
گونیا خط کشي کنید.

ج( قطعه کار را داخل گیره ی میز کار محکم کنید.

د( نیش سر مته را روي محل موردنظر قرار دهید.

ه�( دس��ت چپ را روي تکیه گاه دریل قرار داده و با دس��ت 
راس��ت، دس��ته ی دریل را در جهت عقربه هاي ساعت به حرکت 

درآورید )شکل 46�12(.

شكل46ـ12ـ قراردادن نيش.

 نکته1: بعد از خط کش��ي روي قطع��ه کار، محلي را که باید 
س��وراخ شود، به وسیله ی سنبه مشخص نمایید تا نوك مته از روي 

کار ُسر نخورد )به خصوص چوب هاي سخت(.

 نکته 2: مانند دستورالعمل قبل، براي جلوگیري از الشه شدن 
قطعه کار، در زیر آن، قطعه چوب کمکی قرار دهید.

 نکتـه 3: براي صح��ت گونیایي قرار گرفت��ن دریل در روي 
قطعه کار، از گونیا استفاده کنید )شکل 47�12(.

شكل47ـ12ـ آزمايش گونيايی قرار گرفتن دريل.
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آزمون پاياني 12

1� به منظور هم سطح کردن سرپیچ ها با سطح چوب، از چه سر مته اي استفاده مي شود؟

ب( سرمته ی مارپیچ الف( سرمته ی حلزوني  
د( سرمته ی تخت ج( سرمته ی خزینه  

2� به چه علت، چوب هایي را که باید میخ شوند، با مته سوراخ مي کنند؟

ب( به علت ترك نخوردن چوب الف( به علت زیبایي  

د( هیچ کدام ج( به علت استحکام زیاد بعد از کار 

3� به چه دلیل باید تنه ی مته به صورت عمود بر کالهك قرار گیرد؟

الف( مته  لنگ نزند.                                    ب( مته  روي قطعه کار سر نخورد.

د( آب مته گرفته نشود. ج(  مته  زیاد گرم نشود. 

4� شکل زیر با چه سر مته اي ایجاد شده است؟

ب( سرمته ی پولك بُر الف( سرمته ی برگي  

د(  سرمته ی مارپیچ ج( سرمته ی خزینه  

5� براي اینکه نوك مته روي کار نلغزد چه کار کنیم؟

ب( روي کار را سنبه بزنیم. الف( روي کار عالمت بزنیم. 

د( هیچ کدام. ج( روي کار را بتراشیم. 

6� کدام یك از مته هاي زیر جزء مته هاي مخصوص چوب نمي باشد؟

د( مته ی الماسه ج( مته ی حلزوني  ب( مته ی  پولك بُر  الف( مته ی برگي 
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دستورالعمل کارگاهي )استفاده از دریل چرخ دنده اي(

دری��ل چرخ دنده اي، مته، خط کش تیره دار و قطعه کار )قطعه 
چوب( را آماده کنید و مراحل زیر را انجام دهید:

الف( سرمته را در داخل سه نظام محکم کنید.

ب( خط کش��ي را مطابق اصول فني، روي قطعه کار )چوب( 
انجام دهید )شکل 48�12(.

شكل48ـ12

ج( قطعه کار را داخل گیره ی میز کار محکم کنید.
د( با استفاده از سنبه، محل موردنظر را مشخص کنید.

ه���( ن��وك س��ر مت��ه را روي مح��ل موردنظ��ر ق��رار دهید                   
)شکل 49�12(.

شكل49ـ12

و( دس��ته ی اصلي دریل را با دس��ت چپ بگیرید و با دس��ت 
راست، دس��ته ی چرخش را در جهت حرکت عقربه های ساعت 

به حرکت درآورید.

نکتـه: از این دریل، ب��راي س��وراخ کاري در حالت افقي نیز 
استفاده مي شود )شکل 50�12(.

شكل50ـ12

فناوری فرآورده های چوبی تكنولوژی فرآورده های چوبی18

ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:

280
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آزمون پاياني 12

1� به منظور هم سطح کردن سرپیچ ها با سطح چوب، از چه سر مته اي استفاده مي شود؟

ب( سرمته ی مارپیچ الف( سرمته ی حلزوني  
د( سرمته ی تخت ج( سرمته ی خزینه  

2� به چه علت، چوب هایي را که باید میخ شوند، با مته سوراخ مي کنند؟

ب( به علت ترك نخوردن چوب الف( به علت زیبایي  

د( هیچ کدام ج( به علت استحکام زیاد بعد از کار 

3� به چه دلیل باید تنه ی مته به صورت عمود بر کالهك قرار گیرد؟

الف( مته  لنگ نزند.                                    ب( مته  روي قطعه کار سر نخورد.

د( آب مته گرفته نشود. ج(  مته  زیاد گرم نشود. 

4� شکل زیر با چه سر مته اي ایجاد شده است؟

ب( سرمته ی پولك بُر الف( سرمته ی برگي  

د(  سرمته ی مارپیچ ج( سرمته ی خزینه  

5� براي اینکه نوك مته روي کار نلغزد چه کار کنیم؟

ب( روي کار را سنبه بزنیم. الف( روي کار عالمت بزنیم. 

د( هیچ کدام. ج( روي کار را بتراشیم. 

6� کدام یك از مته هاي زیر جزء مته هاي مخصوص چوب نمي باشد؟

د( مته ی الماسه ج( مته ی حلزوني  ب( مته ی  پولك بُر  الف( مته ی برگي 
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توانايي اتصال قطعات چوبي به وسيله ی
 ميخ و پيچ هاي مخصوص چوب

واحد كار سیزدهم

فراگیر پس از آموزش این واحد کار، قادر خواهد بود:

 انواع میخ را نام ببرد.

 موارد کاربرد انواع میخ را بیان کند.

 اتصال قطعات چوبی توسط میخ را انجام دهد.

 انواع پیچ را نام ببرد.

 موارد کاربرد انواع پیچ را بیان کند.

 اتصال قطعات چوبی به وسیله ی پیچ را انجام دهد.

 انواع پیچ و مهره را نام ببرد.

 موارد کاربرد انواع پیچ و مهره را شرح دهد.

 اتصال قطعات چوبي به وسیله ی پیچ و مهره را انجام دهد.

 اتصال قطعات چوبي به وسیله ی پیچ را انجام دهد.

 نکات ایمني و حفظ و نگه داري قطعه کار را رعایت کند.

ساعت آموزش
جمععملینظری
105060
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7� براي جلوگیري از کندگي و الشه شدن الیاف پشت چوب هنگام سوراخ کاري، باید ...................

الف( در پشت قطعه کار از چوب کمکي استفاده کرد.

ب( روي کاغذ عالمت گذاري کرد.

ج( از قطعه کنترل عمق استفاده کرد.

د( قطعه کار را داخل گیره محکم کرد.

8� به وسیله ی کدام یك از سرمته هاي زیر، مي توان سوراخ هایي با قطرهاي مختلف ایجاد نمود؟

د( سرمته ی مارپیچ ج( سرمته ی حلزوني  ب( مته ی برگي  الف( مته ی گره زن 

9� شکل زیر کدام سرمته را نشان مي دهد؟

ب( برگي متغیر الف( برگي ثابت 
د( حلزوني ج(  پولك بُر 

19 از دریل فشاري، عالوه بر سوراخ کردن، براي ................... نیز استفاده مي شود.

الف( خزینه کردن چوب ها                      ب(  باز و بسته کردن پیچ ها                

ج( گود کردن قطعه کار                                                    د( باز کردن مهره های کوچك
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ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:
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توانايي اتصال قطعات چوبي به وسيله ی
 ميخ و پيچ هاي مخصوص چوب

واحد كار سیزدهم

فراگیر پس از آموزش این واحد کار، قادر خواهد بود:

 انواع میخ را نام ببرد.

 موارد کاربرد انواع میخ را بیان کند.

 اتصال قطعات چوبی توسط میخ را انجام دهد.

 انواع پیچ را نام ببرد.

 موارد کاربرد انواع پیچ را بیان کند.

 اتصال قطعات چوبی به وسیله ی پیچ را انجام دهد.

 انواع پیچ و مهره را نام ببرد.

 موارد کاربرد انواع پیچ و مهره را شرح دهد.

 اتصال قطعات چوبي به وسیله ی پیچ و مهره را انجام دهد.

 اتصال قطعات چوبي به وسیله ی پیچ را انجام دهد.

 نکات ایمني و حفظ و نگه داري قطعه کار را رعایت کند.

ساعت آموزش
جمععملینظری
105060
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پيش آزمون 13

1� شکل زیر چه چیزي را نشان مي دهد؟

2� چگونه دو چوب را با پیچ به یکدیگر متصل مي کنند؟

3� قدرت نگه داري پیچ بیشتر است یا میخ؟

4� آیا مي توان دو قطعه چوب را به وسیله ی رول پالك به یکدیگر متصل کرد؟

5� آیا می دانید اختالف پیچ مخصوص چوب و پیچ و مهره در چیست؟
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ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:
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ی( میـخ با بدنه ی پیچي )میخ پیـچ(: بدنه ی این میخ ها، 
مانند پیچ، داراي رزوه بوده و باعث اتصال قوي تری درچوب 

مي شود )شکل 11�13(.

شكل11ـ13

2ـ13ـ اصول اتصال قطعات چوبي توسط میخ

پس از تهیه ی میخ مناسب، دو قطعه چوب و یك چکش، 
مراحل زیر را انجام دهید:

الف( لباس کار مناسب بپوشید.

ب( دو قطعه چوب موردنظر را، کاماًل گونیا کنید.

ج( محل مناس��ب میخ خ��وردن را عالمت گذاري نمایید؛ 
براي این کار، مي توانید از درفش استفاده کنید )شکل 12�13(.

شكل12ـ13

د( برای جلوگیري از شکاف احتمالي، بهتر است میخ ها به 
طور زیگزاگ کوبیده شوند )شکل 13�13(.

و( میـخ سـرتخت )میخ روکـش کاري(: داراي نوك تیز 
و ساقه ای چهارگوش هس��تند که براي رویه کوبي مبل و غیره 

استفاده مي شود )شکل 7�13(.

شكل7ـ13

ز( میخ بي سـر: در کاره��اي ظریف و در مواقعي که نباید 
سر میز پیدا باشد از آن استفاده مي شود )شکل 8�13(.

شكل8ـ13

ح( میخ هاي ردیفي یا شـانه اي )ماشـیني سرتخت(: این 
میخ ها، عمدتاً به وس��یله ی میخ کوب ه��اي پنوماتیکي کوبیده 
مي شوند. این میخ ها، به وسیله ی چسب هاي مخصوص در کنار 

یکدیگر چسبیده می شوند )شکل 9�13(.

شكل9ـ13

ط( میـخ آجدار: این میخ، داراي بدنه ای آجدار اس��ت و 
باعث درگیري بیشتر میخ در چوب مي شود )شکل 10�13(.

شكل10ـ13
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شكل3ـ13

ج( میخ سـر عدسي: داراي سری عدسي شکل بوده و سر 
آن در کار مشخص مي باشد )شکل 4�13(.

شكل 4ـ13

د( میخ گرد سـیمي با سـر خزینه اي: ای��ن نوع میخ ها، به 
راحتي در چوب فرو مي روند )شکل 5�13(.

شكل 5ـ13

هـ( میخ سـر گنبدي سیمي: به این میخ ها، اصطالحاً میخ 
شیشه نیز مي گویند )شکل 6�13(.

شكل 6ـ13

1ـ 13ـ انواع میخ و کاربرد آنها

س��اده ترین نوع اتص��ال قطعات چوبي، اتصال به وس��یله ی 
میخ اس��ت. اس��تحکام میخ در چوب، به فرم و اندازه ی میخ و 
همچنین به نوع چوب )س��ختي و نرمي( بس��تگي دارد. به طور 
کلي، اس��تفاده از میخ براي کارهاي باارزش توصیه نمي ش��ود 
زیرا به مرور زمان امکان ُش��ل ش��دن آن وجود دارد؛ اما براي 
کارهاي س��اده مي توان از آن اس��تفاده نم��ود به خصوص در 
جاهایي که در معرض دید نباشد. در گذشته، میخ را از آهن و 
به روش کوره کاري تهیه مي کردند که به شکل چهارگوش و 

نوك تیز ساخته مي شد )شکل 1�13(.

شكل1ـ13ـ ميخ كوره كاري شده.

ام��ا ام��روزه، تولی��د می��خ به ص��ورت صنعتي ب��وده و از 
مفتول هاي مناسب ساخته مي شود که داراي انواع مختلف زیر 

مي باشد.

الـف( میخ گرد سـیمي با سـر آجدار: س��ِر ای��ن میخ ها، 
داراي آج مي باشد تا هنگام کوبیده شدن، چکش از روی آنها 

ُسرنخورد )شکل 2�13(.

شكل2ـ13

ب( میخ با مقطع چهارگوش و سر آجدار خزینه اي: این 
نوع میخ ها، داراي گیر زیادی در کار مي باشند )شکل 3�13(.

ی( میـخ با بدنه ی پیچي )میخ پیـچ(: بدنه ی این میخ ها، 
مانند پیچ، داراي رزوه بوده و باعث اتصال قوي تری درچوب 

مي شود )شکل 11�13(.

شكل11ـ13

2ـ13ـ اصول اتصال قطعات چوبي توسط میخ

پس از تهیه ی میخ مناسب، دو قطعه چوب و یك چکش، 
مراحل زیر را انجام دهید:

الف( لباس کار مناسب بپوشید.

ب( دو قطعه چوب موردنظر را، کاماًل گونیا کنید.

ج( محل مناس��ب میخ خ��وردن را عالمت گذاري نمایید؛ 
براي این کار، مي توانید از درفش استفاده کنید )شکل 12�13(.

شكل12ـ13

د( برای جلوگیري از شکاف احتمالي، بهتر است میخ ها به 
طور زیگزاگ کوبیده شوند )شکل 13�13(.

و( میـخ سـرتخت )میخ روکـش کاري(: داراي نوك تیز 
و ساقه ای چهارگوش هس��تند که براي رویه کوبي مبل و غیره 

استفاده مي شود )شکل 7�13(.

شكل7ـ13

ز( میخ بي سـر: در کاره��اي ظریف و در مواقعي که نباید 
سر میز پیدا باشد از آن استفاده مي شود )شکل 8�13(.

شكل8ـ13

ح( میخ هاي ردیفي یا شـانه اي )ماشـیني سرتخت(: این 
میخ ها، عمدتاً به وس��یله ی میخ کوب ه��اي پنوماتیکي کوبیده 
مي شوند. این میخ ها، به وسیله ی چسب هاي مخصوص در کنار 

یکدیگر چسبیده می شوند )شکل 9�13(.

شكل9ـ13

ط( میـخ آجدار: این میخ، داراي بدنه ای آجدار اس��ت و 
باعث درگیري بیشتر میخ در چوب مي شود )شکل 10�13(.

شكل10ـ13
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شكل3ـ13

ج( میخ سـر عدسي: داراي سری عدسي شکل بوده و سر 
آن در کار مشخص مي باشد )شکل 4�13(.

شكل 4ـ13

د( میخ گرد سـیمي با سـر خزینه اي: ای��ن نوع میخ ها، به 
راحتي در چوب فرو مي روند )شکل 5�13(.

شكل 5ـ13

هـ( میخ سـر گنبدي سیمي: به این میخ ها، اصطالحاً میخ 
شیشه نیز مي گویند )شکل 6�13(.

شكل 6ـ13

1ـ 13ـ انواع میخ و کاربرد آنها

س��اده ترین نوع اتص��ال قطعات چوبي، اتصال به وس��یله ی 
میخ اس��ت. اس��تحکام میخ در چوب، به فرم و اندازه ی میخ و 
همچنین به نوع چوب )س��ختي و نرمي( بس��تگي دارد. به طور 
کلي، اس��تفاده از میخ براي کارهاي باارزش توصیه نمي ش��ود 
زیرا به مرور زمان امکان ُش��ل ش��دن آن وجود دارد؛ اما براي 
کارهاي س��اده مي توان از آن اس��تفاده نم��ود به خصوص در 
جاهایي که در معرض دید نباشد. در گذشته، میخ را از آهن و 
به روش کوره کاري تهیه مي کردند که به شکل چهارگوش و 

نوك تیز ساخته مي شد )شکل 1�13(.

شكل1ـ13ـ ميخ كوره كاري شده.

ام��ا ام��روزه، تولی��د می��خ به ص��ورت صنعتي ب��وده و از 
مفتول هاي مناسب ساخته مي شود که داراي انواع مختلف زیر 

مي باشد.

الـف( میخ گرد سـیمي با سـر آجدار: س��ِر ای��ن میخ ها، 
داراي آج مي باشد تا هنگام کوبیده شدن، چکش از روی آنها 

ُسرنخورد )شکل 2�13(.

شكل2ـ13

ب( میخ با مقطع چهارگوش و سر آجدار خزینه اي: این 
نوع میخ ها، داراي گیر زیادی در کار مي باشند )شکل 3�13(.
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شكل3ـ13

ج( میخ سـر عدسي: داراي سری عدسي شکل بوده و سر 
آن در کار مشخص مي باشد )شکل 4�13(.

شكل 4ـ13

د( میخ گرد سـیمي با سـر خزینه اي: ای��ن نوع میخ ها، به 
راحتي در چوب فرو مي روند )شکل 5�13(.

شكل 5ـ13

هـ( میخ سـر گنبدي سیمي: به این میخ ها، اصطالحاً میخ 
شیشه نیز مي گویند )شکل 6�13(.

شكل 6ـ13

1ـ 13ـ انواع میخ و کاربرد آنها

س��اده ترین نوع اتص��ال قطعات چوبي، اتصال به وس��یله ی 
میخ اس��ت. اس��تحکام میخ در چوب، به فرم و اندازه ی میخ و 
همچنین به نوع چوب )س��ختي و نرمي( بس��تگي دارد. به طور 
کلي، اس��تفاده از میخ براي کارهاي باارزش توصیه نمي ش��ود 
زیرا به مرور زمان امکان ُش��ل ش��دن آن وجود دارد؛ اما براي 
کارهاي س��اده مي توان از آن اس��تفاده نم��ود به خصوص در 
جاهایي که در معرض دید نباشد. در گذشته، میخ را از آهن و 
به روش کوره کاري تهیه مي کردند که به شکل چهارگوش و 

نوك تیز ساخته مي شد )شکل 1�13(.

شكل1ـ13ـ ميخ كوره كاري شده.

ام��ا ام��روزه، تولی��د می��خ به ص��ورت صنعتي ب��وده و از 
مفتول هاي مناسب ساخته مي شود که داراي انواع مختلف زیر 

مي باشد.

الـف( میخ گرد سـیمي با سـر آجدار: س��ِر ای��ن میخ ها، 
داراي آج مي باشد تا هنگام کوبیده شدن، چکش از روی آنها 

ُسرنخورد )شکل 2�13(.

شكل2ـ13

ب( میخ با مقطع چهارگوش و سر آجدار خزینه اي: این 
نوع میخ ها، داراي گیر زیادی در کار مي باشند )شکل 3�13(.

ی( میـخ با بدنه ی پیچي )میخ پیـچ(: بدنه ی این میخ ها، 
مانند پیچ، داراي رزوه بوده و باعث اتصال قوي تری درچوب 

مي شود )شکل 11�13(.

شكل11ـ13

2ـ13ـ اصول اتصال قطعات چوبي توسط میخ

پس از تهیه ی میخ مناسب، دو قطعه چوب و یك چکش، 
مراحل زیر را انجام دهید:

الف( لباس کار مناسب بپوشید.

ب( دو قطعه چوب موردنظر را، کاماًل گونیا کنید.

ج( محل مناس��ب میخ خ��وردن را عالمت گذاري نمایید؛ 
براي این کار، مي توانید از درفش استفاده کنید )شکل 12�13(.

شكل12ـ13

د( برای جلوگیري از شکاف احتمالي، بهتر است میخ ها به 
طور زیگزاگ کوبیده شوند )شکل 13�13(.

و( میـخ سـرتخت )میخ روکـش کاري(: داراي نوك تیز 
و ساقه ای چهارگوش هس��تند که براي رویه کوبي مبل و غیره 

استفاده مي شود )شکل 7�13(.

شكل7ـ13

ز( میخ بي سـر: در کاره��اي ظریف و در مواقعي که نباید 
سر میز پیدا باشد از آن استفاده مي شود )شکل 8�13(.

شكل8ـ13

ح( میخ هاي ردیفي یا شـانه اي )ماشـیني سرتخت(: این 
میخ ها، عمدتاً به وس��یله ی میخ کوب ه��اي پنوماتیکي کوبیده 
مي شوند. این میخ ها، به وسیله ی چسب هاي مخصوص در کنار 

یکدیگر چسبیده می شوند )شکل 9�13(.

شكل9ـ13

ط( میـخ آجدار: این میخ، داراي بدنه ای آجدار اس��ت و 
باعث درگیري بیشتر میخ در چوب مي شود )شکل 10�13(.

شكل10ـ13

فناوری فرآورده های چوبی تكنولوژی فرآورده های چوبی18

ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
 آورد. 

مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

رگاه آموزشي مناسب براي 
در شکل 3�1، مشخصات یك کا

صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:
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ی( میـخ با بدنه ی پیچي )میخ پیـچ(: بدنه ی این میخ ها، 
مانند پیچ، داراي رزوه بوده و باعث اتصال قوي تری درچوب 

مي شود )شکل 11�13(.

شكل11ـ13

2ـ13ـ اصول اتصال قطعات چوبي توسط میخ

پس از تهیه ی میخ مناسب، دو قطعه چوب و یك چکش، 
مراحل زیر را انجام دهید:

الف( لباس کار مناسب بپوشید.

ب( دو قطعه چوب موردنظر را، کاماًل گونیا کنید.

ج( محل مناس��ب میخ خ��وردن را عالمت گذاري نمایید؛ 
براي این کار، مي توانید از درفش استفاده کنید )شکل 12�13(.

شكل12ـ13

د( برای جلوگیري از شکاف احتمالي، بهتر است میخ ها به 
طور زیگزاگ کوبیده شوند )شکل 13�13(.

و( میـخ سـرتخت )میخ روکـش کاري(: داراي نوك تیز 
و ساقه ای چهارگوش هس��تند که براي رویه کوبي مبل و غیره 

استفاده مي شود )شکل 7�13(.

شكل7ـ13

ز( میخ بي سـر: در کاره��اي ظریف و در مواقعي که نباید 
سر میز پیدا باشد از آن استفاده مي شود )شکل 8�13(.

شكل8ـ13

ح( میخ هاي ردیفي یا شـانه اي )ماشـیني سرتخت(: این 
میخ ها، عمدتاً به وس��یله ی میخ کوب ه��اي پنوماتیکي کوبیده 
مي شوند. این میخ ها، به وسیله ی چسب هاي مخصوص در کنار 

یکدیگر چسبیده می شوند )شکل 9�13(.

شكل9ـ13

ط( میـخ آجدار: این میخ، داراي بدنه ای آجدار اس��ت و 
باعث درگیري بیشتر میخ در چوب مي شود )شکل 10�13(.

شكل10ـ13
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شكل3ـ13

ج( میخ سـر عدسي: داراي سری عدسي شکل بوده و سر 
آن در کار مشخص مي باشد )شکل 4�13(.

شكل 4ـ13

د( میخ گرد سـیمي با سـر خزینه اي: ای��ن نوع میخ ها، به 
راحتي در چوب فرو مي روند )شکل 5�13(.

شكل 5ـ13

هـ( میخ سـر گنبدي سیمي: به این میخ ها، اصطالحاً میخ 
شیشه نیز مي گویند )شکل 6�13(.

شكل 6ـ13

1ـ 13ـ انواع میخ و کاربرد آنها

س��اده ترین نوع اتص��ال قطعات چوبي، اتصال به وس��یله ی 
میخ اس��ت. اس��تحکام میخ در چوب، به فرم و اندازه ی میخ و 
همچنین به نوع چوب )س��ختي و نرمي( بس��تگي دارد. به طور 
کلي، اس��تفاده از میخ براي کارهاي باارزش توصیه نمي ش��ود 
زیرا به مرور زمان امکان ُش��ل ش��دن آن وجود دارد؛ اما براي 
کارهاي س��اده مي توان از آن اس��تفاده نم��ود به خصوص در 
جاهایي که در معرض دید نباشد. در گذشته، میخ را از آهن و 
به روش کوره کاري تهیه مي کردند که به شکل چهارگوش و 

نوك تیز ساخته مي شد )شکل 1�13(.

شكل1ـ13ـ ميخ كوره كاري شده.

ام��ا ام��روزه، تولی��د می��خ به ص��ورت صنعتي ب��وده و از 
مفتول هاي مناسب ساخته مي شود که داراي انواع مختلف زیر 

مي باشد.

الـف( میخ گرد سـیمي با سـر آجدار: س��ِر ای��ن میخ ها، 
داراي آج مي باشد تا هنگام کوبیده شدن، چکش از روی آنها 

ُسرنخورد )شکل 2�13(.

شكل2ـ13

ب( میخ با مقطع چهارگوش و سر آجدار خزینه اي: این 
نوع میخ ها، داراي گیر زیادی در کار مي باشند )شکل 3�13(.

ی( میـخ با بدنه ی پیچي )میخ پیـچ(: بدنه ی این میخ ها، 
مانند پیچ، داراي رزوه بوده و باعث اتصال قوي تری درچوب 

مي شود )شکل 11�13(.

شكل11ـ13

2ـ13ـ اصول اتصال قطعات چوبي توسط میخ

پس از تهیه ی میخ مناسب، دو قطعه چوب و یك چکش، 
مراحل زیر را انجام دهید:

الف( لباس کار مناسب بپوشید.

ب( دو قطعه چوب موردنظر را، کاماًل گونیا کنید.

ج( محل مناس��ب میخ خ��وردن را عالمت گذاري نمایید؛ 
براي این کار، مي توانید از درفش استفاده کنید )شکل 12�13(.

شكل12ـ13

د( برای جلوگیري از شکاف احتمالي، بهتر است میخ ها به 
طور زیگزاگ کوبیده شوند )شکل 13�13(.

و( میـخ سـرتخت )میخ روکـش کاري(: داراي نوك تیز 
و ساقه ای چهارگوش هس��تند که براي رویه کوبي مبل و غیره 

استفاده مي شود )شکل 7�13(.

شكل7ـ13

ز( میخ بي سـر: در کاره��اي ظریف و در مواقعي که نباید 
سر میز پیدا باشد از آن استفاده مي شود )شکل 8�13(.

شكل8ـ13

ح( میخ هاي ردیفي یا شـانه اي )ماشـیني سرتخت(: این 
میخ ها، عمدتاً به وس��یله ی میخ کوب ه��اي پنوماتیکي کوبیده 
مي شوند. این میخ ها، به وسیله ی چسب هاي مخصوص در کنار 

یکدیگر چسبیده می شوند )شکل 9�13(.

شكل9ـ13

ط( میـخ آجدار: این میخ، داراي بدنه ای آجدار اس��ت و 
باعث درگیري بیشتر میخ در چوب مي شود )شکل 10�13(.

شكل10ـ13
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پرمصرف ترین پیچ ها در کارهای صنایع چوبی، عبارتند از:

الف( پیچ هاي سرگرد: سر این پیچ ها گرد بوده و به همین 
علت، از س��طح کار بی��رون مي ماند. این پیچ ه��ا، براي نصب 
ی��راق آالت فلزي ک��ه گل پیچ جنبه ی تزیین��ي دارد و یا براي 

اتصال قطعات نازکی که امکان خزینه ندارد، به کار می روند.

ب( پیچ هاي مسـطح: این پیچ ها، سر مخروطي با زاویه ی 
تخت دارند که با س��طح تخته یا یراق هم س��طح مي گردند. از 
این پیچ، بیش��تر براي اتص��ال بدنه ها به س��قف و کف، کف 
صندلي ها، رویه ی میزها، قفل، لوال و سایر یراق آالت استفاده 

مي شود        )شکل 19�13(. 

شكل19ـ13

ج( پیچ هاي سـر عدسي: این پيچ ها که به سر بادامي نيز 
معروفند، ترکيبي از پيچ هاي سرخزینه )مسطح( و گرد بوده، 
ــرخزینه را با کيفيت تزیيني پيچ  و قوه ی گيرایِي زیادِ پيِچ س

سرگرد همراه دارند.

د( پیچ سـوراخ دار با گل پیچ )سرپوش دار تزییني(: این 
نوع پیچ ها، ش��بیه پیچ هاي معمولي براي چوب هس��تند با این 
تفاوت که سر این پیچ ها س��وراخ  دارند تا پین پولك مربوطه 
ک��ه داراي طرح ها و رنگ هاي مختلفی مي باش��ند، بتوانند در 
داخل آن قرار گرفته، س��طح )گل پیچ( را بپوش��انند و جنبه ی 

تزییني داشته باشند )شکل 20�13(.

1ـ3ـ13ـ پيچ هاي مخصوص چوب

پیچ ه��اي چوب، از جنس ه��اي مختلفي مانن��د فوالد کم 
کربن، برنج یا مس ساخته شده و از قسمت هایي از قبیل سر یا 

ُگل ، ساق، دندانه )رزوه( و نوك پیچ تشکیل شده اند.

س��اق پی��چ، مي توان��د اس��توانه اي کامل، مخروط��ي و یا 
مخروط ناقص باش��د؛ و دندانه هاي پی��چ، به صورت مارپیچي 
دور مغزي پیچ پیچیده ش��ده اند ک��ه باعث راندن پیچ به داخل 

چوب مي شود )شکل 17�13(.

شكل17ـ13

س��ر پیچ هاي چوب، معموالً به ش��کل هاي مسطح، عدسي 
و گرد مي باش��ند؛ و ش��کاف س��ر آنها، ممکن است تخت یا 

چهارسو باشند )شکل 18�13(.

شكل18ـ13

 توجه: برای باز کردن و بستن پیچ ها، اغلب از پیچ گوشتی 
استفاده می ش��ود؛ مگر در مواردی که س��ِر پیچ ها، آچارخور 

باشند.
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شكل15ـ14

و  چوب  مخصوص  مهره ی  و  پیچ  انواع  3ـ13ـ 
کاربرد آنها

معموالً براي انجام اتصاالت جداش��دني، از پیچ اس��تفاده 
مي ش��ود. اتصال با پی��چ، به مراتب از میخ قوي تر اس��ت و در 
صورت لزوم، مي توان کاالهاي س��اخته ش��ده ب��ا پیچ را باز و 
قطع��ات را، به راحت��ي حمل نم��ود. کابینت هاي آش��پزخانه، 

به وسیله ی پیچ سر هم مي شوند )شکل 16�13(.

شكل16ـ13

شكل13ـ13

ه�( فاصله ی میخ ها، نباید خیلی نزدیك هم باشند.

و( براي کوبیدن میخ، از چکش مناسب استفاده کنید.

 توجه: برای ضربه زدن صحیح، باید انتهاي دس��ته چکش 
را گرفته و آنرا نسبت به میخ، کاماًل گونیایی فرود بیاورید.

ز( ب��راي کوبیدن میخ در مقطع چوب )در اتصال دو قطعه 
چوب( بهتر اس��ت آن��را کمي مایل بکوبید ت��ا اتصال، قوي تر 

صورت پذیرد )شکل 14�13(.

شكل14ـ13

ح( براي کوبی��دن میخ در چوب هاي ن��ازك، و به منظور 
جلوگی��ري از ترك برداش��تن چوب، بهتر اس��ت چوب را با 
مته ای به قطر   ضخامت میخ س��وراخ کرد و سپس میخ 

را کوبید.

ط( براي میخ کوبي چوب هاي سخت نیز، بهتر است جاي 
میخ را با مته اي به قطر  قطر س��وراخ، سوراخ کاي نمود 

)شکل 15�13(.

پرمصرف ترین پیچ ها در کارهای صنایع چوبی، عبارتند از:

الف( پیچ هاي سرگرد: سر این پیچ ها گرد بوده و به همین 
علت، از س��طح کار بی��رون مي ماند. این پیچ ه��ا، براي نصب 
ی��راق آالت فلزي ک��ه گل پیچ جنبه ی تزیین��ي دارد و یا براي 

اتصال قطعات نازکی که امکان خزینه ندارد، به کار می روند.

ب( پیچ هاي مسـطح: این پیچ ها، سر مخروطي با زاویه ی 
تخت دارند که با س��طح تخته یا یراق هم س��طح مي گردند. از 
این پیچ، بیش��تر براي اتص��ال بدنه ها به س��قف و کف، کف 
صندلي ها، رویه ی میزها، قفل، لوال و سایر یراق آالت استفاده 

مي شود        )شکل 19�13(. 

شكل19ـ13

ج( پیچ هاي سـر عدسي: این پيچ ها که به سر بادامي نيز 
معروفند، ترکيبي از پيچ هاي سرخزینه )مسطح( و گرد بوده، 
ــرخزینه را با کيفيت تزیيني پيچ  و قوه ی گيرایِي زیادِ پيِچ س

سرگرد همراه دارند.

د( پیچ سـوراخ دار با گل پیچ )سرپوش دار تزییني(: این 
نوع پیچ ها، ش��بیه پیچ هاي معمولي براي چوب هس��تند با این 
تفاوت که سر این پیچ ها س��وراخ  دارند تا پین پولك مربوطه 
ک��ه داراي طرح ها و رنگ هاي مختلفی مي باش��ند، بتوانند در 
داخل آن قرار گرفته، س��طح )گل پیچ( را بپوش��انند و جنبه ی 

تزییني داشته باشند )شکل 20�13(.

1ـ3ـ13ـ پيچ هاي مخصوص چوب

پیچ ه��اي چوب، از جنس ه��اي مختلفي مانن��د فوالد کم 
کربن، برنج یا مس ساخته شده و از قسمت هایي از قبیل سر یا 

ُگل ، ساق، دندانه )رزوه( و نوك پیچ تشکیل شده اند.

س��اق پی��چ، مي توان��د اس��توانه اي کامل، مخروط��ي و یا 
مخروط ناقص باش��د؛ و دندانه هاي پی��چ، به صورت مارپیچي 
دور مغزي پیچ پیچیده ش��ده اند ک��ه باعث راندن پیچ به داخل 

چوب مي شود )شکل 17�13(.

شكل17ـ13

س��ر پیچ هاي چوب، معموالً به ش��کل هاي مسطح، عدسي 
و گرد مي باش��ند؛ و ش��کاف س��ر آنها، ممکن است تخت یا 

چهارسو باشند )شکل 18�13(.

شكل18ـ13

 توجه: برای باز کردن و بستن پیچ ها، اغلب از پیچ گوشتی 
استفاده می ش��ود؛ مگر در مواردی که س��ِر پیچ ها، آچارخور 

باشند.
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کاربرد آنها

معموالً براي انجام اتصاالت جداش��دني، از پیچ اس��تفاده 
مي ش��ود. اتصال با پی��چ، به مراتب از میخ قوي تر اس��ت و در 
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صورت پذیرد )شکل 14�13(.

شكل14ـ13

ح( براي کوبی��دن میخ در چوب هاي ن��ازك، و به منظور 
جلوگی��ري از ترك برداش��تن چوب، بهتر اس��ت چوب را با 
مته ای به قطر   ضخامت میخ س��وراخ کرد و سپس میخ 

را کوبید.

ط( براي میخ کوبي چوب هاي سخت نیز، بهتر است جاي 
میخ را با مته اي به قطر  قطر س��وراخ، سوراخ کاي نمود 

)شکل 15�13(.

پرمصرف ترین پیچ ها در کارهای صنایع چوبی، عبارتند از:

الف( پیچ هاي سرگرد: سر این پیچ ها گرد بوده و به همین 
علت، از س��طح کار بی��رون مي ماند. این پیچ ه��ا، براي نصب 
ی��راق آالت فلزي ک��ه گل پیچ جنبه ی تزیین��ي دارد و یا براي 

اتصال قطعات نازکی که امکان خزینه ندارد، به کار می روند.

ب( پیچ هاي مسـطح: این پیچ ها، سر مخروطي با زاویه ی 
تخت دارند که با س��طح تخته یا یراق هم س��طح مي گردند. از 
این پیچ، بیش��تر براي اتص��ال بدنه ها به س��قف و کف، کف 
صندلي ها، رویه ی میزها، قفل، لوال و سایر یراق آالت استفاده 

مي شود        )شکل 19�13(. 

شكل19ـ13

ج( پیچ هاي سـر عدسي: اين پيچ ها كه به سر بادامي نيز 
معروفند، تركيبي از پيچ هاي سرخزينه )مسطح( و گرد بوده، 
ــرخزينه را با كيفيت تزييني پيچ  و قوه ی گيرايِي زيادِ پيِچ س

سرگرد همراه دارند.

د( پیچ سـوراخ دار با گل پیچ )سرپوش دار تزییني(: این 
نوع پیچ ها، ش��بیه پیچ هاي معمولي براي چوب هس��تند با این 
تفاوت که سر این پیچ ها س��وراخ  دارند تا پین پولك مربوطه 
ک��ه داراي طرح ها و رنگ هاي مختلفی مي باش��ند، بتوانند در 
داخل آن قرار گرفته، س��طح )گل پیچ( را بپوش��انند و جنبه ی 

تزییني داشته باشند )شکل 20�13(.

1ـ3ـ13ـ پيچ هاي مخصوص چوب

پیچ ه��اي چوب، از جنس ه��اي مختلفي مانن��د فوالد کم 
کربن، برنج یا مس ساخته شده و از قسمت هایي از قبیل سر یا 

ُگل ، ساق، دندانه )رزوه( و نوك پیچ تشکیل شده اند.

س��اق پی��چ، مي توان��د اس��توانه اي کامل، مخروط��ي و یا 
مخروط ناقص باش��د؛ و دندانه هاي پی��چ، به صورت مارپیچي 
دور مغزي پیچ پیچیده ش��ده اند ک��ه باعث راندن پیچ به داخل 

چوب مي شود )شکل 17�13(.

شكل17ـ13

س��ر پیچ هاي چوب، معموالً به ش��کل هاي مسطح، عدسي 
و گرد مي باش��ند؛ و ش��کاف س��ر آنها، ممکن است تخت یا 

چهارسو باشند )شکل 18�13(.

شكل18ـ13

 توجه: برای باز کردن و بستن پیچ ها، اغلب از پیچ گوشتی 
استفاده می ش��ود؛ مگر در مواردی که س��ِر پیچ ها، آچارخور 

باشند.

فناوری فرآورده های چوبی تكنولوژی فرآورده های چوبی18

ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1
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مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1
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دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
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از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1
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پرمصرف ترین پیچ ها در کارهای صنایع چوبی، عبارتند از:

الف( پیچ هاي سرگرد: سر این پیچ ها گرد بوده و به همین 
علت، از س��طح کار بی��رون مي ماند. این پیچ ه��ا، براي نصب 
ی��راق آالت فلزي ک��ه گل پیچ جنبه ی تزیین��ي دارد و یا براي 

اتصال قطعات نازکی که امکان خزینه ندارد، به کار می روند.

ب( پیچ هاي مسـطح: این پیچ ها، سر مخروطي با زاویه ی 
تخت دارند که با س��طح تخته یا یراق هم س��طح مي گردند. از 
این پیچ، بیش��تر براي اتص��ال بدنه ها به س��قف و کف، کف 
صندلي ها، رویه ی میزها، قفل، لوال و سایر یراق آالت استفاده 

مي شود        )شکل 19�13(. 

شكل19ـ13

ج( پیچ هاي سـر عدسي: این پيچ ها که به سر بادامي نيز 
معروفند، ترکيبي از پيچ هاي سرخزینه )مسطح( و گرد بوده، 
ــرخزینه را با کيفيت تزیيني پيچ  و قوه ی گيرایِي زیادِ پيِچ س

سرگرد همراه دارند.

د( پیچ سـوراخ دار با گل پیچ )سرپوش دار تزییني(: این 
نوع پیچ ها، ش��بیه پیچ هاي معمولي براي چوب هس��تند با این 
تفاوت که سر این پیچ ها س��وراخ  دارند تا پین پولك مربوطه 
ک��ه داراي طرح ها و رنگ هاي مختلفی مي باش��ند، بتوانند در 
داخل آن قرار گرفته، س��طح )گل پیچ( را بپوش��انند و جنبه ی 

تزییني داشته باشند )شکل 20�13(.

1ـ3ـ13ـ پيچ هاي مخصوص چوب

پیچ ه��اي چوب، از جنس ه��اي مختلفي مانن��د فوالد کم 
کربن، برنج یا مس ساخته شده و از قسمت هایي از قبیل سر یا 

ُگل ، ساق، دندانه )رزوه( و نوك پیچ تشکیل شده اند.

س��اق پی��چ، مي توان��د اس��توانه اي کامل، مخروط��ي و یا 
مخروط ناقص باش��د؛ و دندانه هاي پی��چ، به صورت مارپیچي 
دور مغزي پیچ پیچیده ش��ده اند ک��ه باعث راندن پیچ به داخل 

چوب مي شود )شکل 17�13(.

شكل17ـ13

س��ر پیچ هاي چوب، معموالً به ش��کل هاي مسطح، عدسي 
و گرد مي باش��ند؛ و ش��کاف س��ر آنها، ممکن است تخت یا 

چهارسو باشند )شکل 18�13(.

شكل18ـ13

 توجه: برای باز کردن و بستن پیچ ها، اغلب از پیچ گوشتی 
استفاده می ش��ود؛ مگر در مواردی که س��ِر پیچ ها، آچارخور 

باشند.
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شكل15ـ14

و  چوب  مخصوص  مهره ی  و  پیچ  انواع  3ـ13ـ 
کاربرد آنها

معموالً براي انجام اتصاالت جداش��دني، از پیچ اس��تفاده 
مي ش��ود. اتصال با پی��چ، به مراتب از میخ قوي تر اس��ت و در 
صورت لزوم، مي توان کاالهاي س��اخته ش��ده ب��ا پیچ را باز و 
قطع��ات را، به راحت��ي حمل نم��ود. کابینت هاي آش��پزخانه، 

به وسیله ی پیچ سر هم مي شوند )شکل 16�13(.

شكل16ـ13

شكل13ـ13

ه�( فاصله ی میخ ها، نباید خیلی نزدیك هم باشند.

و( براي کوبیدن میخ، از چکش مناسب استفاده کنید.

 توجه: برای ضربه زدن صحیح، باید انتهاي دس��ته چکش 
را گرفته و آنرا نسبت به میخ، کاماًل گونیایی فرود بیاورید.

ز( ب��راي کوبیدن میخ در مقطع چوب )در اتصال دو قطعه 
چوب( بهتر اس��ت آن��را کمي مایل بکوبید ت��ا اتصال، قوي تر 

صورت پذیرد )شکل 14�13(.

شكل14ـ13

ح( براي کوبی��دن میخ در چوب هاي ن��ازك، و به منظور 
جلوگی��ري از ترك برداش��تن چوب، بهتر اس��ت چوب را با 
مته ای به قطر   ضخامت میخ س��وراخ کرد و سپس میخ 

را کوبید.

ط( براي میخ کوبي چوب هاي سخت نیز، بهتر است جاي 
میخ را با مته اي به قطر  قطر س��وراخ، سوراخ کاي نمود 

)شکل 15�13(.

پرمصرف ترین پیچ ها در کارهای صنایع چوبی، عبارتند از:

الف( پیچ هاي سرگرد: سر این پیچ ها گرد بوده و به همین 
علت، از س��طح کار بی��رون مي ماند. این پیچ ه��ا، براي نصب 
ی��راق آالت فلزي ک��ه گل پیچ جنبه ی تزیین��ي دارد و یا براي 

اتصال قطعات نازکی که امکان خزینه ندارد، به کار می روند.

ب( پیچ هاي مسـطح: این پیچ ها، سر مخروطي با زاویه ی 
تخت دارند که با س��طح تخته یا یراق هم س��طح مي گردند. از 
این پیچ، بیش��تر براي اتص��ال بدنه ها به س��قف و کف، کف 
صندلي ها، رویه ی میزها، قفل، لوال و سایر یراق آالت استفاده 

مي شود        )شکل 19�13(. 

شكل19ـ13

ج( پیچ هاي سـر عدسي: این پيچ ها که به سر بادامي نيز 
معروفند، ترکيبي از پيچ هاي سرخزینه )مسطح( و گرد بوده، 
ــرخزینه را با کيفيت تزیيني پيچ  و قوه ی گيرایِي زیادِ پيِچ س

سرگرد همراه دارند.

د( پیچ سـوراخ دار با گل پیچ )سرپوش دار تزییني(: این 
نوع پیچ ها، ش��بیه پیچ هاي معمولي براي چوب هس��تند با این 
تفاوت که سر این پیچ ها س��وراخ  دارند تا پین پولك مربوطه 
ک��ه داراي طرح ها و رنگ هاي مختلفی مي باش��ند، بتوانند در 
داخل آن قرار گرفته، س��طح )گل پیچ( را بپوش��انند و جنبه ی 

تزییني داشته باشند )شکل 20�13(.

1ـ3ـ13ـ پيچ هاي مخصوص چوب

پیچ ه��اي چوب، از جنس ه��اي مختلفي مانن��د فوالد کم 
کربن، برنج یا مس ساخته شده و از قسمت هایي از قبیل سر یا 

ُگل ، ساق، دندانه )رزوه( و نوك پیچ تشکیل شده اند.

س��اق پی��چ، مي توان��د اس��توانه اي کامل، مخروط��ي و یا 
مخروط ناقص باش��د؛ و دندانه هاي پی��چ، به صورت مارپیچي 
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و گرد مي باش��ند؛ و ش��کاف س��ر آنها، ممکن است تخت یا 

چهارسو باشند )شکل 18�13(.

شكل18ـ13

 توجه: برای باز کردن و بستن پیچ ها، اغلب از پیچ گوشتی 
استفاده می ش��ود؛ مگر در مواردی که س��ِر پیچ ها، آچارخور 

باشند.
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مي شود        )شکل 19�13(. 

شكل19ـ13

ج( پیچ هاي سـر عدسي: این پيچ ها که به سر بادامي نيز 
معروفند، ترکيبي از پيچ هاي سرخزینه )مسطح( و گرد بوده، 
ــرخزینه را با کيفيت تزیيني پيچ  و قوه ی گيرایِي زیادِ پيِچ س

سرگرد همراه دارند.

د( پیچ سـوراخ دار با گل پیچ )سرپوش دار تزییني(: این 
نوع پیچ ها، ش��بیه پیچ هاي معمولي براي چوب هس��تند با این 
تفاوت که سر این پیچ ها س��وراخ  دارند تا پین پولك مربوطه 
ک��ه داراي طرح ها و رنگ هاي مختلفی مي باش��ند، بتوانند در 
داخل آن قرار گرفته، س��طح )گل پیچ( را بپوش��انند و جنبه ی 

تزییني داشته باشند )شکل 20�13(.

1ـ3ـ13ـ پيچ هاي مخصوص چوب

پیچ ه��اي چوب، از جنس ه��اي مختلفي مانن��د فوالد کم 
کربن، برنج یا مس ساخته شده و از قسمت هایي از قبیل سر یا 

ُگل ، ساق، دندانه )رزوه( و نوك پیچ تشکیل شده اند.

س��اق پی��چ، مي توان��د اس��توانه اي کامل، مخروط��ي و یا 
مخروط ناقص باش��د؛ و دندانه هاي پی��چ، به صورت مارپیچي 
دور مغزي پیچ پیچیده ش��ده اند ک��ه باعث راندن پیچ به داخل 

چوب مي شود )شکل 17�13(.

شكل17ـ13

س��ر پیچ هاي چوب، معموالً به ش��کل هاي مسطح، عدسي 
و گرد مي باش��ند؛ و ش��کاف س��ر آنها، ممکن است تخت یا 

چهارسو باشند )شکل 18�13(.

شكل18ـ13

 توجه: برای باز کردن و بستن پیچ ها، اغلب از پیچ گوشتی 
استفاده می ش��ود؛ مگر در مواردی که س��ِر پیچ ها، آچارخور 

باشند.



291 واحد کار سيزدهم: توانايي اتصال قطعات چوبي به وسيله ی ميخ و پيچ هاي مخصوص چوب

در ش��کل 26�13 ن��وع دیگ��ری از ای��ن رول پالك ها را 
مشاهده مي کنید.

شكل26ـ13

ب( رول پالك مخصوص بسـتن چهارچوب در و پنجره 
به دیوار: ب��راي اتصال قوي چهارچوب در یا پنجره به دیوار، 

از این رول پالك ها استفاده مي شود )شکل 27�13(.

شكل27ـ13

ج( رول پالك هـاي لبـه دار: مخص��وص بس��تن ان��واع 
قالب پیچ های متحرك براي طناب کش��ي و یا نصب کردن و 

آویختن چیزي به دیوار مي باشد )شکل 28�13(.

شكل28ـ13

4ـ13ـ رول پالك، پیچ ها و انواع آنها

به طور کل��ي، از رول  پالك براي مص��ارف )اتصال هاي( 
غیرچوبي استفاده مي شود و در چوب ماسیو، به جهت نگه داري 
ق��وي خود پیچ در چ��وب کاربرد ندارد؛ لیک��ن در اتصاالت 
صفحات فشرده ی چوبي )تخته هاي کمپوزیت( از قبیل نئوپان 
و فیب��ر که قدرت نگه داري پیچ در آن کم اس��ت، می توان از 
رول پالك اس��تفاده کرد. در ضمن، ب��راي نصب کابینت هاي 
آشپزخانه یا حتي زیرسري هاي طبقات )مثل کتابخانه( استفاده 
از رول پالك ضرروي اس��ت. جنس رول پالك ها مي تواند از 
نوع پالس��تیکي، فل��زي، کنفي و فیبري باش��د؛ اما عمده ترین 

آنها، از نوع پالستیکي است.

1ـ4ـ13ـ انواع رول پالك

رول پالك ها، تنوع زیادی نداشته و مهم ترین آنها به شرح 
زیرند: 

الـف( رول پالك پالسـتیکي: از این رول پالک، در انواع 
ــتفاده  ــاختماني و یا در صفحات مرکب چوبي اس مصالح س

مي شود )شكل 25ـ13(.

شكل25ـ13
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قطعات اتصالي بس��تگي داش��ته و نیروي وارد ب��ر آنها نیز، در 
تعیین پیچ و مهره موثر مي باشد )شکل 22�13(.

شكل22ـ13

ب( پیچ اتاقي با سـرگرد و مهره ی چهارگوش: این پیچ، 
ب��راي محکم ک��ردن دره��ا و اتاق هاي چوبي و غی��ره به کار 

مي رود )شکل 23�13(.

  شكل 23ـ13

ــراي مبل هاي    ج( پیـچ و مهـره ی رو پیـچ: این پيچ، ب
ــه ها و اتصال  ــردان، قفس ــده، صندلي هاي گ ــي ش رویه کوب
ــي رود. مزیت این پيچ، آن  ــاي چوبي و غيره به کار م پایه ه
ــت که هميشه در جاي خود محكم بوده و اگر ُشل شود،  اس
ــه به قدرت پيچ  ــوان آنرا محكم کرد بدون آنك دوباره می ت

لطمه اي وارد شود )شكل 24ـ13(.

شكل24ـ13ـ پيچ و مهره ی رو پيچ.

شكل20ـ13

هــ( پیـچ MDF: رزوه ی این پیچ ها، تمام طول س��اقه را 
دربرمي گیرد و در مقایسه با پیچ هاي معمولي، دارای گام بیشتر 
و زاویه ی رزوه هاي تندتری هس��تند؛ بنابراین اس��تفاده از این 
پیچ ها براي اتصال دو قطعه MDF س��بب مي شود که گیرایي 
آن در داخل MDF بیشتر و اتصال محکم تري را داشته باشند          

)شکل 21�13(.

شكل 21ـ13

2ـ3ـ13ـ انواع پيچ و مهره

برای اتصاالت قطعات چوبي به یکدیگر، و قسمت هایي که 
نباید به یکدیگر چس��ب شوند، از پیچ و مهره استفاده مي شود. 
به طور کل��ي، امروزه در کارهاي جداش��دني، از پیچ و مهره 

استفاده مي گردد که چند نوع آن در ادامه معرفي مي شوند.

الف( پیچ و مهره ی سـرگرد با مهـره ی چهارگوش: این 
پیچ، بیش��تر در می��ز و صندلي هاي فلزي با ک��ف و صفحه ی 
چوبي به کار مي رود. قط��ر و طول آنها، به بزرگي و کوچکي 
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قطعات اتصالي بس��تگي داش��ته و نیروي وارد ب��ر آنها نیز، در 
تعیین پیچ و مهره موثر مي باشد )شکل 22�13(.

شكل22ـ13

ب( پیچ اتاقي با سـرگرد و مهره ی چهارگوش: این پیچ، 
ب��راي محکم ک��ردن دره��ا و اتاق هاي چوبي و غی��ره به کار 

مي رود )شکل 23�13(.

  شكل 23ـ13

ــراي مبل هاي    ج( پیـچ و مهـره ی رو پیـچ: این پيچ، ب
ــه ها و اتصال  ــردان، قفس ــده، صندلي هاي گ ــي ش رویه کوب
ــي رود. مزیت این پيچ، آن  ــاي چوبي و غيره به کار م پایه ه
ــت که هميشه در جاي خود محكم بوده و اگر ُشل شود،  اس
ــه به قدرت پيچ  ــوان آنرا محكم کرد بدون آنك دوباره می ت

لطمه اي وارد شود )شكل 24ـ13(.

شكل24ـ13ـ پيچ و مهره ی رو پيچ.

شكل20ـ13

هــ( پیـچ MDF: رزوه ی این پیچ ها، تمام طول س��اقه را 
دربرمي گیرد و در مقایسه با پیچ هاي معمولي، دارای گام بیشتر 
و زاویه ی رزوه هاي تندتری هس��تند؛ بنابراین اس��تفاده از این 
پیچ ها براي اتصال دو قطعه MDF س��بب مي شود که گیرایي 
آن در داخل MDF بیشتر و اتصال محکم تري را داشته باشند          

)شکل 21�13(.

شكل 21ـ13

2ـ3ـ13ـ انواع پيچ و مهره

برای اتصاالت قطعات چوبي به یکدیگر، و قسمت هایي که 
نباید به یکدیگر چس��ب شوند، از پیچ و مهره استفاده مي شود. 
به طور کل��ي، امروزه در کارهاي جداش��دني، از پیچ و مهره 

استفاده مي گردد که چند نوع آن در ادامه معرفي مي شوند.

الف( پیچ و مهره ی سـرگرد با مهـره ی چهارگوش: این 
پیچ، بیش��تر در می��ز و صندلي هاي فلزي با ک��ف و صفحه ی 
چوبي به کار مي رود. قط��ر و طول آنها، به بزرگي و کوچکي 

در ش��کل 26�13 ن��وع دیگ��ری از ای��ن رول پالك ها را 
مشاهده مي کنید.

شكل26ـ13

ب( رول پالك مخصوص بسـتن چهارچوب در و پنجره 
به دیوار: ب��راي اتصال قوي چهارچوب در یا پنجره به دیوار، 

از این رول پالك ها استفاده مي شود )شکل 27�13(.

شكل27ـ13

ج( رول پالك هـاي لبـه دار: مخص��وص بس��تن ان��واع 
قالب پیچ های متحرك براي طناب کش��ي و یا نصب کردن و 

آویختن چیزي به دیوار مي باشد )شکل 28�13(.

شكل28ـ13

4ـ13ـ رول پالك، پیچ ها و انواع آنها

به طور کل��ي، از رول  پالك براي مص��ارف )اتصال هاي( 
غیرچوبي استفاده مي شود و در چوب ماسیو، به جهت نگه داري 
ق��وي خود پیچ در چ��وب کاربرد ندارد؛ لیک��ن در اتصاالت 
صفحات فشرده ی چوبي )تخته هاي کمپوزیت( از قبیل نئوپان 
و فیب��ر که قدرت نگه داري پیچ در آن کم اس��ت، می توان از 
رول پالك اس��تفاده کرد. در ضمن، ب��راي نصب کابینت هاي 
آشپزخانه یا حتي زیرسري هاي طبقات )مثل کتابخانه( استفاده 
از رول پالك ضرروي اس��ت. جنس رول پالك ها مي تواند از 
نوع پالس��تیکي، فل��زي، کنفي و فیبري باش��د؛ اما عمده ترین 

آنها، از نوع پالستیکي است.

1ـ4ـ13ـ انواع رول پالك

رول پالك ها، تنوع زیادی نداشته و مهم ترین آنها به شرح 
زیرند: 

الـف( رول پالك پالسـتیکي: از این رول پالک، در انواع 
ــتفاده  ــاختماني و یا در صفحات مرکب چوبي اس مصالح س

مي شود )شكل 25ـ13(.

شكل25ـ13
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قطعات اتصالي بس��تگي داش��ته و نیروي وارد ب��ر آنها نیز، در 
تعیین پیچ و مهره موثر مي باشد )شکل 22�13(.

شكل22ـ13

ب( پیچ اتاقي با سـرگرد و مهره ی چهارگوش: این پیچ، 
ب��راي محکم ک��ردن دره��ا و اتاق هاي چوبي و غی��ره به کار 

مي رود )شکل 23�13(.

  شكل 23ـ13

ــراي مبل هاي    ج( پیـچ و مهـره ی رو پیـچ: این پيچ، ب
ــه ها و اتصال  ــردان، قفس ــده، صندلي هاي گ ــي ش رویه کوب
ــي رود. مزیت این پيچ، آن  ــاي چوبي و غيره به کار م پایه ه
ــت که هميشه در جاي خود محكم بوده و اگر ُشل شود،  اس
ــه به قدرت پيچ  ــوان آنرا محكم کرد بدون آنك دوباره می ت

لطمه اي وارد شود )شكل 24ـ13(.

شكل24ـ13ـ پيچ و مهره ی رو پيچ.

شكل20ـ13

هــ( پیـچ MDF: رزوه ی این پیچ ها، تمام طول س��اقه را 
دربرمي گیرد و در مقایسه با پیچ هاي معمولي، دارای گام بیشتر 
و زاویه ی رزوه هاي تندتری هس��تند؛ بنابراین اس��تفاده از این 
پیچ ها براي اتصال دو قطعه MDF س��بب مي شود که گیرایي 
آن در داخل MDF بیشتر و اتصال محکم تري را داشته باشند          

)شکل 21�13(.

شكل 21ـ13

2ـ3ـ13ـ انواع پيچ و مهره

برای اتصاالت قطعات چوبي به یکدیگر، و قسمت هایي که 
نباید به یکدیگر چس��ب شوند، از پیچ و مهره استفاده مي شود. 
به طور کل��ي، امروزه در کارهاي جداش��دني، از پیچ و مهره 

استفاده مي گردد که چند نوع آن در ادامه معرفي مي شوند.

الف( پیچ و مهره ی سـرگرد با مهـره ی چهارگوش: این 
پیچ، بیش��تر در می��ز و صندلي هاي فلزي با ک��ف و صفحه ی 
چوبي به کار مي رود. قط��ر و طول آنها، به بزرگي و کوچکي 

در ش��کل 26�13 ن��وع دیگ��ری از ای��ن رول پالك ها را 
مشاهده مي کنید.

شكل26ـ13

ب( رول پالك مخصوص بسـتن چهارچوب در و پنجره 
به دیوار: ب��راي اتصال قوي چهارچوب در یا پنجره به دیوار، 

از این رول پالك ها استفاده مي شود )شکل 27�13(.

شكل27ـ13

ج( رول پالك هـاي لبـه دار: مخص��وص بس��تن ان��واع 
قالب پیچ های متحرك براي طناب کش��ي و یا نصب کردن و 

آویختن چیزي به دیوار مي باشد )شکل 28�13(.

شكل28ـ13

4ـ13ـ رول پالك، پیچ ها و انواع آنها

به طور کل��ي، از رول  پالك براي مص��ارف )اتصال هاي( 
غیرچوبي استفاده مي شود و در چوب ماسیو، به جهت نگه داري 
ق��وي خود پیچ در چ��وب کاربرد ندارد؛ لیک��ن در اتصاالت 
صفحات فشرده ی چوبي )تخته هاي کمپوزیت( از قبیل نئوپان 
و فیب��ر که قدرت نگه داري پیچ در آن کم اس��ت، می توان از 
رول پالك اس��تفاده کرد. در ضمن، ب��راي نصب کابینت هاي 
آشپزخانه یا حتي زیرسري هاي طبقات )مثل کتابخانه( استفاده 
از رول پالك ضرروي اس��ت. جنس رول پالك ها مي تواند از 
نوع پالس��تیکي، فل��زي، کنفي و فیبري باش��د؛ اما عمده ترین 

آنها، از نوع پالستیکي است.

1ـ4ـ13ـ انواع رول پالك

رول پالك ها، تنوع زیادی نداشته و مهم ترین آنها به شرح 
زیرند: 

الـف( رول پالك پالسـتیکي: از این رول پالک، در انواع 
ــتفاده  ــاختماني و یا در صفحات مرکب چوبي اس مصالح س

مي شود )شكل 25ـ13(.

شكل25ـ13

فناوری فرآورده های چوبی تكنولوژی فرآورده های چوبی18

ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:
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در ش��کل 26�13 ن��وع دیگ��ری از ای��ن رول پالك ها را 
مشاهده مي کنید.

شكل26ـ13

ب( رول پالك مخصوص بسـتن چهارچوب در و پنجره 
به دیوار: ب��راي اتصال قوي چهارچوب در یا پنجره به دیوار، 

از این رول پالك ها استفاده مي شود )شکل 27�13(.

شكل27ـ13

ج( رول پالك هـاي لبـه دار: مخص��وص بس��تن ان��واع 
قالب پیچ های متحرك براي طناب کش��ي و یا نصب کردن و 

آویختن چیزي به دیوار مي باشد )شکل 28�13(.

شكل28ـ13

4ـ13ـ رول پالك، پیچ ها و انواع آنها

به طور کل��ي، از رول  پالك براي مص��ارف )اتصال هاي( 
غیرچوبي استفاده مي شود و در چوب ماسیو، به جهت نگه داري 
ق��وي خود پیچ در چ��وب کاربرد ندارد؛ لیک��ن در اتصاالت 
صفحات فشرده ی چوبي )تخته هاي کمپوزیت( از قبیل نئوپان 
و فیب��ر که قدرت نگه داري پیچ در آن کم اس��ت، می توان از 
رول پالك اس��تفاده کرد. در ضمن، ب��راي نصب کابینت هاي 
آشپزخانه یا حتي زیرسري هاي طبقات )مثل کتابخانه( استفاده 
از رول پالك ضرروي اس��ت. جنس رول پالك ها مي تواند از 
نوع پالس��تیکي، فل��زي، کنفي و فیبري باش��د؛ اما عمده ترین 

آنها، از نوع پالستیکي است.

1ـ4ـ13ـ انواع رول پالك

رول پالك ها، تنوع زیادی نداشته و مهم ترین آنها به شرح 
زیرند: 

الـف( رول پالك پالسـتیکي: از این رول پالک، در انواع 
ــتفاده  ــاختماني و یا در صفحات مرکب چوبي اس مصالح س

مي شود )شكل 25ـ13(.

شكل25ـ13
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� در صورت خراب شدن ش��کاف پیچ ها، امکان پیچاندن 
آن توس��ط پیچ گوشتي س��خت بوده و گاهی مقدور نمي باشد            

)شکل 36�13(.

شكل36ـ13

به  توجه  با  چوبي  قطعات  اتصال  اصول  7ـ13ـ 
کاربرد آن

همانطور که گفته ش��د، برای اتصاالتی که به چس��ب نیاز 
ندارند، از پیچ یا پیچ و مهره استفاده می شود.

.
چوب  قطعه  دو  گوشه اي  اتصال  ساخت  1ـ7ـ13ـ 

به وسيله ی پيچ 

ابت��دا، م��واد و اب��زار الزم را ک��ه عبارتند از گونی��ا، متر، 
خط کش تیره دار، س��نبه، مته خزینه، دریل، پیچ گوش��تي، پیچ 
و دو قطعه چوب تهیه کنید و سپس مراحل زیر را انجام دهید:

الف( لباس کار مناسب بپوشید.

ب( دو قطع��ه چ��وب 15×500×600 میلی متری را مطابق 
ش��کل 37�13، روی هم قرار داده، با مداد خط بکشید و سپس 

آن خط را، با گونیا دور کنید )شکل 38�13(.

شكل37ـ13

سنگین و براي میخ کوچك از چکش سبك استفاده شود.

� سر چکش، باید در جاي خود کاماًل محکم باشد.

� هنگام میخ کوبي، باید مراقب بود که چکش با انگش��تان 
دست برخورد نکند )شکل 33�13(.

شكل33ـ13

� ب��راي پیچاندن پیچ، باید آچار پیچ گوش��تي مناس��ب با 
شکاف سر پیچ انتخاب گردد )شکل 34�13(.

شكل34ـ13

� سر پیچ گوشتي را نباید سنگ زد زیرا از حالت استاندارد 
خارج مي شود. 

� در ص��ورت پیچان��دن پیچ هاي کوچك با پیچ گوش��تي 
بزرگ، امکان بریده شدن پیچ وجود دارد )شکل 35�13(.

شكل35ـ13
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د( مت��ه ی 6 میلي مت��ري را به دریل ببندی��د و آنگاه مرکز 
سوراخ ها را سوراخ کاري کنید )شکل 31�13(.

شكل31ـ13

ه�( پیچ ش��ماره ی 6 را داخل سوراخ ها کرده و به وسیله ی 
مه��ره، دو قطع��ه چوب را به هم ببندید و برای محکم ش��دن، 

مهره را با آچار مربوطه سفت نمایید )شکل 32�13(.

شكل32ـ13

و  حفظ  و  ایمني  نکات  رعایت  اصول  6ـ13ـ 
نگه داري قطعه کار، ضمن اتصال قطعات به وسیله ی 

میخ و پیچ

� چکش مورد اس��تفاده براي کوبیدن میخ، باید متناس��ب 
با اندازه ی میخ باش��د؛ یعنی براي میخ ه��اي بزرگ از چکش 

د( رول پـالك بلنـد: ای��ن رول پالك، با پی��چ و گل پیچ 
مخصوص، برای بستن دو الیه ی چوب به دیوار مورد استفاده 
قرار می گیرد؛ و پس از بسته شدن نیز، شکاف سرپیچ به وسیله ی 

گل پیچ پالستیکي، پوشیده مي شود )شکل 29�13(.

شكل29ـ14

5ـ13ـ اصول اتصال قطعات چوبي به وسیله ی پیچ 
و مهره

پ��س از تهیه و آماده کردن لوازمی از قبیل دو قطعه چوب 
مربع ش��کل به ابعاد حدود 2×10×10 سانتی متر، گونیا، دریل، 

و پیچ و مهره  ی شماره 6، مراحل زیر را انجام دهید:

الف( لباس کار مناسب بپوشید.

ب( قطعات چوبي گفته ش��ده را، گونیایي کرده و عالمت 
بزنید.

ج( مرکز دو قطعه چوب را به دست آورید؛ براي این کار، 
باید دو قطر چوب را رسم نمایید )شکل 30�13(.

شكل30ـ13

� در صورت خراب شدن ش��کاف پیچ ها، امکان پیچاندن 
آن توس��ط پیچ گوشتي س��خت بوده و گاهی مقدور نمي باشد            

)شکل 36�13(.

شكل36ـ13

به  توجه  با  چوبي  قطعات  اتصال  اصول  7ـ13ـ 
کاربرد آن

همانطور که گفته ش��د، برای اتصاالتی که به چس��ب نیاز 
ندارند، از پیچ یا پیچ و مهره استفاده می شود.

.
چوب  قطعه  دو  گوشه اي  اتصال  ساخت  1ـ7ـ13ـ 

به وسيله ی پيچ 

ابت��دا، م��واد و اب��زار الزم را ک��ه عبارتند از گونی��ا، متر، 
خط کش تیره دار، س��نبه، مته خزینه، دریل، پیچ گوش��تي، پیچ 
و دو قطعه چوب تهیه کنید و سپس مراحل زیر را انجام دهید:

الف( لباس کار مناسب بپوشید.

ب( دو قطع��ه چ��وب 15×500×600 میلی متری را مطابق 
ش��کل 37�13، روی هم قرار داده، با مداد خط بکشید و سپس 

آن خط را، با گونیا دور کنید )شکل 38�13(.

شكل37ـ13

سنگین و براي میخ کوچك از چکش سبك استفاده شود.

� سر چکش، باید در جاي خود کاماًل محکم باشد.

� هنگام میخ کوبي، باید مراقب بود که چکش با انگش��تان 
دست برخورد نکند )شکل 33�13(.

شكل33ـ13

� ب��راي پیچاندن پیچ، باید آچار پیچ گوش��تي مناس��ب با 
شکاف سر پیچ انتخاب گردد )شکل 34�13(.

شكل34ـ13

� سر پیچ گوشتي را نباید سنگ زد زیرا از حالت استاندارد 
خارج مي شود. 

� در ص��ورت پیچان��دن پیچ هاي کوچك با پیچ گوش��تي 
بزرگ، امکان بریده شدن پیچ وجود دارد )شکل 35�13(.

شكل35ـ13
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د( مت��ه ی 6 میلي مت��ري را به دریل ببندی��د و آنگاه مرکز 
سوراخ ها را سوراخ کاري کنید )شکل 31�13(.

شكل31ـ13

ه�( پیچ ش��ماره ی 6 را داخل سوراخ ها کرده و به وسیله ی 
مه��ره، دو قطع��ه چوب را به هم ببندید و برای محکم ش��دن، 

مهره را با آچار مربوطه سفت نمایید )شکل 32�13(.

شكل32ـ13

و  حفظ  و  ایمني  نکات  رعایت  اصول  6ـ13ـ 
نگه داري قطعه کار، ضمن اتصال قطعات به وسیله ی 

میخ و پیچ

� چکش مورد اس��تفاده براي کوبیدن میخ، باید متناس��ب 
با اندازه ی میخ باش��د؛ یعنی براي میخ ه��اي بزرگ از چکش 

د( رول پـالك بلنـد: ای��ن رول پالك، با پی��چ و گل پیچ 
مخصوص، برای بستن دو الیه ی چوب به دیوار مورد استفاده 
قرار می گیرد؛ و پس از بسته شدن نیز، شکاف سرپیچ به وسیله ی 

گل پیچ پالستیکي، پوشیده مي شود )شکل 29�13(.

شكل29ـ14

5ـ13ـ اصول اتصال قطعات چوبي به وسیله ی پیچ 
و مهره

پ��س از تهیه و آماده کردن لوازمی از قبیل دو قطعه چوب 
مربع ش��کل به ابعاد حدود 2×10×10 سانتی متر، گونیا، دریل، 

و پیچ و مهره  ی شماره 6، مراحل زیر را انجام دهید:

الف( لباس کار مناسب بپوشید.

ب( قطعات چوبي گفته ش��ده را، گونیایي کرده و عالمت 
بزنید.

ج( مرکز دو قطعه چوب را به دست آورید؛ براي این کار، 
باید دو قطر چوب را رسم نمایید )شکل 30�13(.

شكل30ـ13
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د( مت��ه ی 6 میلي مت��ري را به دریل ببندی��د و آنگاه مرکز 
سوراخ ها را سوراخ کاري کنید )شکل 31�13(.

شكل31ـ13

ه�( پیچ ش��ماره ی 6 را داخل سوراخ ها کرده و به وسیله ی 
مه��ره، دو قطع��ه چوب را به هم ببندید و برای محکم ش��دن، 

مهره را با آچار مربوطه سفت نمایید )شکل 32�13(.

شكل32ـ13

و  حفظ  و  ایمني  نکات  رعایت  اصول  6ـ13ـ 
نگه داري قطعه کار، ضمن اتصال قطعات به وسیله ی 

میخ و پیچ

� چکش مورد اس��تفاده براي کوبیدن میخ، باید متناس��ب 
با اندازه ی میخ باش��د؛ یعنی براي میخ ه��اي بزرگ از چکش 

د( رول پـالك بلنـد: ای��ن رول پالك، با پی��چ و گل پیچ 
مخصوص، برای بستن دو الیه ی چوب به دیوار مورد استفاده 
قرار می گیرد؛ و پس از بسته شدن نیز، شکاف سرپیچ به وسیله ی 

گل پیچ پالستیکي، پوشیده مي شود )شکل 29�13(.

شكل29ـ14

5ـ13ـ اصول اتصال قطعات چوبي به وسیله ی پیچ 
و مهره

پ��س از تهیه و آماده کردن لوازمی از قبیل دو قطعه چوب 
مربع ش��کل به ابعاد حدود 2×10×10 سانتی متر، گونیا، دریل، 

و پیچ و مهره  ی شماره 6، مراحل زیر را انجام دهید:

الف( لباس کار مناسب بپوشید.

ب( قطعات چوبي گفته ش��ده را، گونیایي کرده و عالمت 
بزنید.

ج( مرکز دو قطعه چوب را به دست آورید؛ براي این کار، 
باید دو قطر چوب را رسم نمایید )شکل 30�13(.

شكل30ـ13

� در صورت خراب شدن ش��کاف پیچ ها، امکان پیچاندن 
آن توس��ط پیچ گوشتي س��خت بوده و گاهی مقدور نمي باشد            

)شکل 36�13(.

شكل36ـ13

به  توجه  با  چوبي  قطعات  اتصال  اصول  7ـ13ـ 
کاربرد آن

همانطور که گفته ش��د، برای اتصاالتی که به چس��ب نیاز 
ندارند، از پیچ یا پیچ و مهره استفاده می شود.

.
چوب  قطعه  دو  گوشه اي  اتصال  ساخت  1ـ7ـ13ـ 

به وسيله ی پيچ 

ابت��دا، م��واد و اب��زار الزم را ک��ه عبارتند از گونی��ا، متر، 
خط کش تیره دار، س��نبه، مته خزینه، دریل، پیچ گوش��تي، پیچ 
و دو قطعه چوب تهیه کنید و سپس مراحل زیر را انجام دهید:

الف( لباس کار مناسب بپوشید.

ب( دو قطع��ه چ��وب 15×500×600 میلی متری را مطابق 
ش��کل 37�13، روی هم قرار داده، با مداد خط بکشید و سپس 

آن خط را، با گونیا دور کنید )شکل 38�13(.

شكل37ـ13

سنگین و براي میخ کوچك از چکش سبك استفاده شود.

� سر چکش، باید در جاي خود کاماًل محکم باشد.

� هنگام میخ کوبي، باید مراقب بود که چکش با انگش��تان 
دست برخورد نکند )شکل 33�13(.

شكل33ـ13

� ب��راي پیچاندن پیچ، باید آچار پیچ گوش��تي مناس��ب با 
شکاف سر پیچ انتخاب گردد )شکل 34�13(.

شكل34ـ13

� سر پیچ گوشتي را نباید سنگ زد زیرا از حالت استاندارد 
خارج مي شود. 

� در ص��ورت پیچان��دن پیچ هاي کوچك با پیچ گوش��تي 
بزرگ، امکان بریده شدن پیچ وجود دارد )شکل 35�13(.

شكل35ـ13

فناوری فرآورده های چوبی تكنولوژی فرآورده های چوبی18

ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
 آورد. 

مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

رگاه آموزشي مناسب براي 
در شکل 3�1، مشخصات یك کا

صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:
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� در صورت خراب شدن ش��کاف پیچ ها، امکان پیچاندن 
آن توس��ط پیچ گوشتي س��خت بوده و گاهی مقدور نمي باشد            

)شکل 36�13(.

شكل36ـ13

به  توجه  با  چوبي  قطعات  اتصال  اصول  7ـ13ـ 
کاربرد آن

همانطور که گفته ش��د، برای اتصاالتی که به چس��ب نیاز 
ندارند، از پیچ یا پیچ و مهره استفاده می شود.

.
چوب  قطعه  دو  گوشه اي  اتصال  ساخت  1ـ7ـ13ـ 

به وسيله ی پيچ 

ابت��دا، م��واد و اب��زار الزم را ک��ه عبارتند از گونی��ا، متر، 
خط کش تیره دار، س��نبه، مته خزینه، دریل، پیچ گوش��تي، پیچ 
و دو قطعه چوب تهیه کنید و سپس مراحل زیر را انجام دهید:

الف( لباس کار مناسب بپوشید.

ب( دو قطع��ه چ��وب 15×500×600 میلی متری را مطابق 
ش��کل 37�13، روی هم قرار داده، با مداد خط بکشید و سپس 

آن خط را، با گونیا دور کنید )شکل 38�13(.

شكل37ـ13

سنگین و براي میخ کوچك از چکش سبك استفاده شود.

� سر چکش، باید در جاي خود کاماًل محکم باشد.

� هنگام میخ کوبي، باید مراقب بود که چکش با انگش��تان 
دست برخورد نکند )شکل 33�13(.

شكل33ـ13

� ب��راي پیچاندن پیچ، باید آچار پیچ گوش��تي مناس��ب با 
شکاف سر پیچ انتخاب گردد )شکل 34�13(.

شكل34ـ13

� سر پیچ گوشتي را نباید سنگ زد زیرا از حالت استاندارد 
خارج مي شود. 

� در ص��ورت پیچان��دن پیچ هاي کوچك با پیچ گوش��تي 
بزرگ، امکان بریده شدن پیچ وجود دارد )شکل 35�13(.

شكل35ـ13
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د( مت��ه ی 6 میلي مت��ري را به دریل ببندی��د و آنگاه مرکز 
سوراخ ها را سوراخ کاري کنید )شکل 31�13(.

شكل31ـ13

ه�( پیچ ش��ماره ی 6 را داخل سوراخ ها کرده و به وسیله ی 
مه��ره، دو قطع��ه چوب را به هم ببندید و برای محکم ش��دن، 

مهره را با آچار مربوطه سفت نمایید )شکل 32�13(.

شكل32ـ13

و  حفظ  و  ایمني  نکات  رعایت  اصول  6ـ13ـ 
نگه داري قطعه کار، ضمن اتصال قطعات به وسیله ی 

میخ و پیچ

� چکش مورد اس��تفاده براي کوبیدن میخ، باید متناس��ب 
با اندازه ی میخ باش��د؛ یعنی براي میخ ه��اي بزرگ از چکش 

د( رول پـالك بلنـد: ای��ن رول پالك، با پی��چ و گل پیچ 
مخصوص، برای بستن دو الیه ی چوب به دیوار مورد استفاده 
قرار می گیرد؛ و پس از بسته شدن نیز، شکاف سرپیچ به وسیله ی 

گل پیچ پالستیکي، پوشیده مي شود )شکل 29�13(.

شكل29ـ14

5ـ13ـ اصول اتصال قطعات چوبي به وسیله ی پیچ 
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بزنید.
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شكل30ـ13
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آن توس��ط پیچ گوشتي س��خت بوده و گاهی مقدور نمي باشد            

)شکل 36�13(.

شكل36ـ13

به  توجه  با  چوبي  قطعات  اتصال  اصول  7ـ13ـ 
کاربرد آن

همانطور که گفته ش��د، برای اتصاالتی که به چس��ب نیاز 
ندارند، از پیچ یا پیچ و مهره استفاده می شود.

.
چوب  قطعه  دو  گوشه اي  اتصال  ساخت  1ـ7ـ13ـ 

به وسيله ی پيچ 

ابت��دا، م��واد و اب��زار الزم را ک��ه عبارتند از گونی��ا، متر، 
خط کش تیره دار، س��نبه، مته خزینه، دریل، پیچ گوش��تي، پیچ 
و دو قطعه چوب تهیه کنید و سپس مراحل زیر را انجام دهید:

الف( لباس کار مناسب بپوشید.

ب( دو قطع��ه چ��وب 15×500×600 میلی متری را مطابق 
ش��کل 37�13، روی هم قرار داده، با مداد خط بکشید و سپس 

آن خط را، با گونیا دور کنید )شکل 38�13(.

شكل37ـ13

سنگین و براي میخ کوچك از چکش سبك استفاده شود.

� سر چکش، باید در جاي خود کاماًل محکم باشد.

� هنگام میخ کوبي، باید مراقب بود که چکش با انگش��تان 
دست برخورد نکند )شکل 33�13(.

شكل33ـ13

� ب��راي پیچاندن پیچ، باید آچار پیچ گوش��تي مناس��ب با 
شکاف سر پیچ انتخاب گردد )شکل 34�13(.

شكل34ـ13

� سر پیچ گوشتي را نباید سنگ زد زیرا از حالت استاندارد 
خارج مي شود. 

� در ص��ورت پیچان��دن پیچ هاي کوچك با پیچ گوش��تي 
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ح( بدی��ن ترتیب، اتصال مورد نظر، مطابق ش��کل 45�13 
به دست مي آید.

شكل45ـ13

قطعه  يك  به  چوب  قطعه  يك  اتصال  2ـ7ـ13ـ 
نئوپان، توسط پيچ و رول پالك

پس از آماده کردن خط ک��ش تیره دار، گونیا، دریل، مته، 
رول پالك، پیچ، نئوپان و چوب، مراحل زیر را انجام دهید:

الف( یك قطعه تخته خرده چوب به ابعاد 200 × 200 و به 
ضخام��ت 16 میلي متر، و یك قطعه چوب به ابعاد 200 × 200 

میلي متر آماده کنید.

ب( در وسط صفحه ی تخته خرده چوب، به وسیله ی گونیا 
خطي سرتاس��ري بکش��ید؛ به طوری که طول آن به دو قسمت 

مساوي تقسیم شود)شکل 46�13(. 

شكل46ـ13

ج( به وسیله ی خط کش تیره دار، از دو لبه ی صفحه ی تخته 
خ��رده چوب، به ان��دازه ی 50 میلي متر عالم��ت بزنید تا محل 

سوراخ ها پیدا شود )شکل 47�13(.

و( قطعه چوب دیگر را به طور عمودي داخل گیره ببندید 
و چوبي را که س��وراخ کرده اید، روي کله ی آن قرار داده، و 
پس از همرو شدن دقیق آن دو، با مته ی مناسب، محل سوراخ 
را روي کله ی چوب مشخص و باتوجه به طول پیچ و قطر آن، 

سوراخ را ادامه دهید )شکل 43�13(. 

 یـادآوری: براي درگیري بهتر پی��چ با چوب، قطر مته ی 
مورد استفاده، باید به اندازه ی قطر پیچ بدون دندانه )جان پیچ( 

در نظر گرفته شود.

شكل43ـ13

 نکته: عمق سوراخ را باید حدود 2 میلي متر بیشتر از طول پیچ 
در نظر گرفت.

ز( به کمك پیچ گوش��تي، و یا با استفاده از دریل شارژي، 
که سرمته ی مناسب )دوسو یا چهارسو( دارد، پیچ ها را محکم 

نمایید )شکل 44�13(.

شكل44ـ13
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شكل40ـ13

ه�( مرکز س��وراخ ها را با س��نبه، عالمت گ��ذاري کرده و 
آن��گاه با مته و خزینه، محل نش��انه گذاري ش��ده را س��وراخ 
نمایید؛ طوری که مته از س��طح دیگر قطعه چوب خارج شود. 
ایجاد خزینه، سبب قرار گرفتن گل پیچ در داخل سوارخ و در 
نتیجه هم سطح شدن آن با سطح چوب خواهد شد )شکل های 

41�13 و 42�13(.

شكل41ـ13

شكل42ـ13

شكل38ـ13

ج( اندازه ی مش��خص شده را که در واقع ضخامت چوب 
است، به دو قسمت مساوي تقسیم کنید و خط آنرا روي سطح 

چوب در جهت عرضي ترسیم نمایید )شکل39�13(.

شكل39ـ13

د( از ابتدا و انتهاي چوب، 5 س��انتي متر جدا کنید تا محل 
سوراخ هاي ابتدا و انتها مشخص مي شود )شکل 40�13(.

توجه: به ازاي هر 20 س��انتي متر، یك س��وراخ جهت پیچ 
در نظر گرفته شود.

ح( بدی��ن ترتیب، اتصال مورد نظر، مطابق ش��کل 45�13 
به دست مي آید.

شكل45ـ13

قطعه  يك  به  چوب  قطعه  يك  اتصال  2ـ7ـ13ـ 
نئوپان، توسط پيچ و رول پالك

پس از آماده کردن خط ک��ش تیره دار، گونیا، دریل، مته، 
رول پالك، پیچ، نئوپان و چوب، مراحل زیر را انجام دهید:

الف( یك قطعه تخته خرده چوب به ابعاد 200 × 200 و به 
ضخام��ت 16 میلي متر، و یك قطعه چوب به ابعاد 200 × 200 

میلي متر آماده کنید.

ب( در وسط صفحه ی تخته خرده چوب، به وسیله ی گونیا 
خطي سرتاس��ري بکش��ید؛ به طوری که طول آن به دو قسمت 

مساوي تقسیم شود)شکل 46�13(. 

شكل46ـ13

ج( به وسیله ی خط کش تیره دار، از دو لبه ی صفحه ی تخته 
خ��رده چوب، به ان��دازه ی 50 میلي متر عالم��ت بزنید تا محل 

سوراخ ها پیدا شود )شکل 47�13(.

و( قطعه چوب دیگر را به طور عمودي داخل گیره ببندید 
و چوبي را که س��وراخ کرده اید، روي کله ی آن قرار داده، و 
پس از همرو شدن دقیق آن دو، با مته ی مناسب، محل سوراخ 
را روي کله ی چوب مشخص و باتوجه به طول پیچ و قطر آن، 

سوراخ را ادامه دهید )شکل 43�13(. 

 یـادآوری: براي درگیري بهتر پی��چ با چوب، قطر مته ی 
مورد استفاده، باید به اندازه ی قطر پیچ بدون دندانه )جان پیچ( 

در نظر گرفته شود.

شكل43ـ13

 نکته: عمق سوراخ را باید حدود 2 میلي متر بیشتر از طول پیچ 
در نظر گرفت.

ز( به کمك پیچ گوش��تي، و یا با استفاده از دریل شارژي، 
که سرمته ی مناسب )دوسو یا چهارسو( دارد، پیچ ها را محکم 

نمایید )شکل 44�13(.

شكل44ـ13
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ج( اندازه ی مش��خص شده را که در واقع ضخامت چوب 
است، به دو قسمت مساوي تقسیم کنید و خط آنرا روي سطح 

چوب در جهت عرضي ترسیم نمایید )شکل39�13(.

شكل39ـ13

د( از ابتدا و انتهاي چوب، 5 س��انتي متر جدا کنید تا محل 
سوراخ هاي ابتدا و انتها مشخص مي شود )شکل 40�13(.

توجه: به ازاي هر 20 س��انتي متر، یك س��وراخ جهت پیچ 
در نظر گرفته شود.

ح( بدی��ن ترتیب، اتصال مورد نظر، مطابق ش��کل 45�13 
به دست مي آید.

شكل45ـ13

قطعه  يك  به  چوب  قطعه  يك  اتصال  2ـ7ـ13ـ 
نئوپان، توسط پيچ و رول پالك

پس از آماده کردن خط ک��ش تیره دار، گونیا، دریل، مته، 
رول پالك، پیچ، نئوپان و چوب، مراحل زیر را انجام دهید:

الف( یك قطعه تخته خرده چوب به ابعاد 200 × 200 و به 
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 یـادآوری: براي درگیري بهتر پی��چ با چوب، قطر مته ی 
مورد استفاده، باید به اندازه ی قطر پیچ بدون دندانه )جان پیچ( 

در نظر گرفته شود.

شكل43ـ13

 نکته: عمق سوراخ را باید حدود 2 میلي متر بیشتر از طول پیچ 
در نظر گرفت.

ز( به کمك پیچ گوش��تي، و یا با استفاده از دریل شارژي، 
که سرمته ی مناسب )دوسو یا چهارسو( دارد، پیچ ها را محکم 

نمایید )شکل 44�13(.
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آن��گاه با مته و خزینه، محل نش��انه گذاري ش��ده را س��وراخ 
نمایید؛ طوری که مته از س��طح دیگر قطعه چوب خارج شود. 
ایجاد خزینه، سبب قرار گرفتن گل پیچ در داخل سوارخ و در 
نتیجه هم سطح شدن آن با سطح چوب خواهد شد )شکل های 
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ج( اندازه ی مش��خص شده را که در واقع ضخامت چوب 
است، به دو قسمت مساوي تقسیم کنید و خط آنرا روي سطح 
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سوراخ هاي ابتدا و انتها مشخص مي شود )شکل 40�13(.

توجه: به ازاي هر 20 س��انتي متر، یك س��وراخ جهت پیچ 
در نظر گرفته شود.

ح( بدی��ن ترتیب، اتصال مورد نظر، مطابق ش��کل 45�13 
به دست مي آید.
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قطعه  يك  به  چوب  قطعه  يك  اتصال  2ـ7ـ13ـ 
نئوپان، توسط پيچ و رول پالك

پس از آماده کردن خط ک��ش تیره دار، گونیا، دریل، مته، 
رول پالك، پیچ، نئوپان و چوب، مراحل زیر را انجام دهید:

الف( یك قطعه تخته خرده چوب به ابعاد 200 × 200 و به 
ضخام��ت 16 میلي متر، و یك قطعه چوب به ابعاد 200 × 200 

میلي متر آماده کنید.

ب( در وسط صفحه ی تخته خرده چوب، به وسیله ی گونیا 
خطي سرتاس��ري بکش��ید؛ به طوری که طول آن به دو قسمت 
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سوراخ ها پیدا شود )شکل 47�13(.

و( قطعه چوب دیگر را به طور عمودي داخل گیره ببندید 
و چوبي را که س��وراخ کرده اید، روي کله ی آن قرار داده، و 
پس از همرو شدن دقیق آن دو، با مته ی مناسب، محل سوراخ 
را روي کله ی چوب مشخص و باتوجه به طول پیچ و قطر آن، 

سوراخ را ادامه دهید )شکل 43�13(. 
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 نکته: عمق سوراخ را باید حدود 2 میلي متر بیشتر از طول پیچ 
در نظر گرفت.

ز( به کمك پیچ گوش��تي، و یا با استفاده از دریل شارژي، 
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ایجاد خزینه، سبب قرار گرفتن گل پیچ در داخل سوارخ و در 
نتیجه هم سطح شدن آن با سطح چوب خواهد شد )شکل های 
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است، به دو قسمت مساوي تقسیم کنید و خط آنرا روي سطح 

چوب در جهت عرضي ترسیم نمایید )شکل39�13(.

شكل39ـ13

د( از ابتدا و انتهاي چوب، 5 س��انتي متر جدا کنید تا محل 
سوراخ هاي ابتدا و انتها مشخص مي شود )شکل 40�13(.

توجه: به ازاي هر 20 س��انتي متر، یك س��وراخ جهت پیچ 
در نظر گرفته شود.
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سوراخ هاي ابتدا و انتها مشخص مي شود )شکل 40�13(.

توجه: به ازاي هر 20 س��انتي متر، یك س��وراخ جهت پیچ 
در نظر گرفته شود.

ح( بدی��ن ترتیب، اتصال مورد نظر، مطابق ش��کل 45�13 
به دست مي آید.

شكل45ـ13

قطعه  يك  به  چوب  قطعه  يك  اتصال  2ـ7ـ13ـ 
نئوپان، توسط پيچ و رول پالك

پس از آماده کردن خط ک��ش تیره دار، گونیا، دریل، مته، 
رول پالك، پیچ، نئوپان و چوب، مراحل زیر را انجام دهید:

الف( یك قطعه تخته خرده چوب به ابعاد 200 × 200 و به 
ضخام��ت 16 میلي متر، و یك قطعه چوب به ابعاد 200 × 200 

میلي متر آماده کنید.

ب( در وسط صفحه ی تخته خرده چوب، به وسیله ی گونیا 
خطي سرتاس��ري بکش��ید؛ به طوری که طول آن به دو قسمت 

مساوي تقسیم شود)شکل 46�13(. 

شكل46ـ13

ج( به وسیله ی خط کش تیره دار، از دو لبه ی صفحه ی تخته 
خ��رده چوب، به ان��دازه ی 50 میلي متر عالم��ت بزنید تا محل 

سوراخ ها پیدا شود )شکل 47�13(.

و( قطعه چوب دیگر را به طور عمودي داخل گیره ببندید 
و چوبي را که س��وراخ کرده اید، روي کله ی آن قرار داده، و 
پس از همرو شدن دقیق آن دو، با مته ی مناسب، محل سوراخ 
را روي کله ی چوب مشخص و باتوجه به طول پیچ و قطر آن، 

سوراخ را ادامه دهید )شکل 43�13(. 

 یـادآوری: براي درگیري بهتر پی��چ با چوب، قطر مته ی 
مورد استفاده، باید به اندازه ی قطر پیچ بدون دندانه )جان پیچ( 

در نظر گرفته شود.

شكل43ـ13

 نکته: عمق سوراخ را باید حدود 2 میلي متر بیشتر از طول پیچ 
در نظر گرفت.

ز( به کمك پیچ گوش��تي، و یا با استفاده از دریل شارژي، 
که سرمته ی مناسب )دوسو یا چهارسو( دارد، پیچ ها را محکم 

نمایید )شکل 44�13(.

شكل44ـ13
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شكل40ـ13

ه�( مرکز س��وراخ ها را با س��نبه، عالمت گ��ذاري کرده و 
آن��گاه با مته و خزینه، محل نش��انه گذاري ش��ده را س��وراخ 
نمایید؛ طوری که مته از س��طح دیگر قطعه چوب خارج شود. 
ایجاد خزینه، سبب قرار گرفتن گل پیچ در داخل سوارخ و در 
نتیجه هم سطح شدن آن با سطح چوب خواهد شد )شکل های 

41�13 و 42�13(.

شكل41ـ13

شكل42ـ13

شكل38ـ13

ج( اندازه ی مش��خص شده را که در واقع ضخامت چوب 
است، به دو قسمت مساوي تقسیم کنید و خط آنرا روي سطح 

چوب در جهت عرضي ترسیم نمایید )شکل39�13(.

شكل39ـ13

د( از ابتدا و انتهاي چوب، 5 س��انتي متر جدا کنید تا محل 
سوراخ هاي ابتدا و انتها مشخص مي شود )شکل 40�13(.

توجه: به ازاي هر 20 س��انتي متر، یك س��وراخ جهت پیچ 
در نظر گرفته شود.

ح( بدی��ن ترتیب، اتصال مورد نظر، مطابق ش��کل 45�13 
به دست مي آید.

شكل45ـ13

قطعه  يك  به  چوب  قطعه  يك  اتصال  2ـ7ـ13ـ 
نئوپان، توسط پيچ و رول پالك

پس از آماده کردن خط ک��ش تیره دار، گونیا، دریل، مته، 
رول پالك، پیچ، نئوپان و چوب، مراحل زیر را انجام دهید:

الف( یك قطعه تخته خرده چوب به ابعاد 200 × 200 و به 
ضخام��ت 16 میلي متر، و یك قطعه چوب به ابعاد 200 × 200 

میلي متر آماده کنید.

ب( در وسط صفحه ی تخته خرده چوب، به وسیله ی گونیا 
خطي سرتاس��ري بکش��ید؛ به طوری که طول آن به دو قسمت 

مساوي تقسیم شود)شکل 46�13(. 

شكل46ـ13

ج( به وسیله ی خط کش تیره دار، از دو لبه ی صفحه ی تخته 
خ��رده چوب، به ان��دازه ی 50 میلي متر عالم��ت بزنید تا محل 

سوراخ ها پیدا شود )شکل 47�13(.

و( قطعه چوب دیگر را به طور عمودي داخل گیره ببندید 
و چوبي را که س��وراخ کرده اید، روي کله ی آن قرار داده، و 
پس از همرو شدن دقیق آن دو، با مته ی مناسب، محل سوراخ 
را روي کله ی چوب مشخص و باتوجه به طول پیچ و قطر آن، 

سوراخ را ادامه دهید )شکل 43�13(. 

 یـادآوری: براي درگیري بهتر پی��چ با چوب، قطر مته ی 
مورد استفاده، باید به اندازه ی قطر پیچ بدون دندانه )جان پیچ( 

در نظر گرفته شود.

شكل43ـ13

 نکته: عمق سوراخ را باید حدود 2 میلي متر بیشتر از طول پیچ 
در نظر گرفت.

ز( به کمك پیچ گوش��تي، و یا با استفاده از دریل شارژي، 
که سرمته ی مناسب )دوسو یا چهارسو( دارد، پیچ ها را محکم 

نمایید )شکل 44�13(.

شكل44ـ13

فناوری فرآورده های چوبی تكنولوژی فرآورده های چوبی18

ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:
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ح( بدی��ن ترتیب، اتصال مورد نظر، مطابق ش��کل 45�13 
به دست مي آید.

شكل45ـ13

قطعه  يك  به  چوب  قطعه  يك  اتصال  2ـ7ـ13ـ 
نئوپان، توسط پيچ و رول پالك

پس از آماده کردن خط ک��ش تیره دار، گونیا، دریل، مته، 
رول پالك، پیچ، نئوپان و چوب، مراحل زیر را انجام دهید:

الف( یك قطعه تخته خرده چوب به ابعاد 200 × 200 و به 
ضخام��ت 16 میلي متر، و یك قطعه چوب به ابعاد 200 × 200 

میلي متر آماده کنید.

ب( در وسط صفحه ی تخته خرده چوب، به وسیله ی گونیا 
خطي سرتاس��ري بکش��ید؛ به طوری که طول آن به دو قسمت 

مساوي تقسیم شود)شکل 46�13(. 

شكل46ـ13

ج( به وسیله ی خط کش تیره دار، از دو لبه ی صفحه ی تخته 
خ��رده چوب، به ان��دازه ی 50 میلي متر عالم��ت بزنید تا محل 

سوراخ ها پیدا شود )شکل 47�13(.

و( قطعه چوب دیگر را به طور عمودي داخل گیره ببندید 
و چوبي را که س��وراخ کرده اید، روي کله ی آن قرار داده، و 
پس از همرو شدن دقیق آن دو، با مته ی مناسب، محل سوراخ 
را روي کله ی چوب مشخص و باتوجه به طول پیچ و قطر آن، 

سوراخ را ادامه دهید )شکل 43�13(. 

 یـادآوری: براي درگیري بهتر پی��چ با چوب، قطر مته ی 
مورد استفاده، باید به اندازه ی قطر پیچ بدون دندانه )جان پیچ( 

در نظر گرفته شود.

شكل43ـ13

 نکته: عمق سوراخ را باید حدود 2 میلي متر بیشتر از طول پیچ 
در نظر گرفت.

ز( به کمك پیچ گوش��تي، و یا با استفاده از دریل شارژي، 
که سرمته ی مناسب )دوسو یا چهارسو( دارد، پیچ ها را محکم 

نمایید )شکل 44�13(.

شكل44ـ13
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شكل40ـ13

ه�( مرکز س��وراخ ها را با س��نبه، عالمت گ��ذاري کرده و 
آن��گاه با مته و خزینه، محل نش��انه گذاري ش��ده را س��وراخ 
نمایید؛ طوری که مته از س��طح دیگر قطعه چوب خارج شود. 
ایجاد خزینه، سبب قرار گرفتن گل پیچ در داخل سوارخ و در 
نتیجه هم سطح شدن آن با سطح چوب خواهد شد )شکل های 

41�13 و 42�13(.

شكل41ـ13

شكل42ـ13

شكل38ـ13

ج( اندازه ی مش��خص شده را که در واقع ضخامت چوب 
است، به دو قسمت مساوي تقسیم کنید و خط آنرا روي سطح 

چوب در جهت عرضي ترسیم نمایید )شکل39�13(.

شكل39ـ13

د( از ابتدا و انتهاي چوب، 5 س��انتي متر جدا کنید تا محل 
سوراخ هاي ابتدا و انتها مشخص مي شود )شکل 40�13(.

توجه: به ازاي هر 20 س��انتي متر، یك س��وراخ جهت پیچ 
در نظر گرفته شود.

ح( بدی��ن ترتیب، اتصال مورد نظر، مطابق ش��کل 45�13 
به دست مي آید.

شكل45ـ13

قطعه  يك  به  چوب  قطعه  يك  اتصال  2ـ7ـ13ـ 
نئوپان، توسط پيچ و رول پالك

پس از آماده کردن خط ک��ش تیره دار، گونیا، دریل، مته، 
رول پالك، پیچ، نئوپان و چوب، مراحل زیر را انجام دهید:

الف( یك قطعه تخته خرده چوب به ابعاد 200 × 200 و به 
ضخام��ت 16 میلي متر، و یك قطعه چوب به ابعاد 200 × 200 

میلي متر آماده کنید.

ب( در وسط صفحه ی تخته خرده چوب، به وسیله ی گونیا 
خطي سرتاس��ري بکش��ید؛ به طوری که طول آن به دو قسمت 

مساوي تقسیم شود)شکل 46�13(. 

شكل46ـ13

ج( به وسیله ی خط کش تیره دار، از دو لبه ی صفحه ی تخته 
خ��رده چوب، به ان��دازه ی 50 میلي متر عالم��ت بزنید تا محل 

سوراخ ها پیدا شود )شکل 47�13(.

و( قطعه چوب دیگر را به طور عمودي داخل گیره ببندید 
و چوبي را که س��وراخ کرده اید، روي کله ی آن قرار داده، و 
پس از همرو شدن دقیق آن دو، با مته ی مناسب، محل سوراخ 
را روي کله ی چوب مشخص و باتوجه به طول پیچ و قطر آن، 

سوراخ را ادامه دهید )شکل 43�13(. 

 یـادآوری: براي درگیري بهتر پی��چ با چوب، قطر مته ی 
مورد استفاده، باید به اندازه ی قطر پیچ بدون دندانه )جان پیچ( 

در نظر گرفته شود.

شكل43ـ13

 نکته: عمق سوراخ را باید حدود 2 میلي متر بیشتر از طول پیچ 
در نظر گرفت.

ز( به کمك پیچ گوش��تي، و یا با استفاده از دریل شارژي، 
که سرمته ی مناسب )دوسو یا چهارسو( دارد، پیچ ها را محکم 

نمایید )شکل 44�13(.

شكل44ـ13
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شكل40ـ13

ه�( مرکز س��وراخ ها را با س��نبه، عالمت گ��ذاري کرده و 
آن��گاه با مته و خزینه، محل نش��انه گذاري ش��ده را س��وراخ 
نمایید؛ طوری که مته از س��طح دیگر قطعه چوب خارج شود. 
ایجاد خزینه، سبب قرار گرفتن گل پیچ در داخل سوارخ و در 
نتیجه هم سطح شدن آن با سطح چوب خواهد شد )شکل های 

41�13 و 42�13(.

شكل41ـ13

شكل42ـ13

شكل38ـ13

ج( اندازه ی مش��خص شده را که در واقع ضخامت چوب 
است، به دو قسمت مساوي تقسیم کنید و خط آنرا روي سطح 

چوب در جهت عرضي ترسیم نمایید )شکل39�13(.

شكل39ـ13

د( از ابتدا و انتهاي چوب، 5 س��انتي متر جدا کنید تا محل 
سوراخ هاي ابتدا و انتها مشخص مي شود )شکل 40�13(.

توجه: به ازاي هر 20 س��انتي متر، یك س��وراخ جهت پیچ 
در نظر گرفته شود.

ح( بدی��ن ترتیب، اتصال مورد نظر، مطابق ش��کل 45�13 
به دست مي آید.

شكل45ـ13

قطعه  يك  به  چوب  قطعه  يك  اتصال  2ـ7ـ13ـ 
نئوپان، توسط پيچ و رول پالك

پس از آماده کردن خط ک��ش تیره دار، گونیا، دریل، مته، 
رول پالك، پیچ، نئوپان و چوب، مراحل زیر را انجام دهید:

الف( یك قطعه تخته خرده چوب به ابعاد 200 × 200 و به 
ضخام��ت 16 میلي متر، و یك قطعه چوب به ابعاد 200 × 200 

میلي متر آماده کنید.

ب( در وسط صفحه ی تخته خرده چوب، به وسیله ی گونیا 
خطي سرتاس��ري بکش��ید؛ به طوری که طول آن به دو قسمت 

مساوي تقسیم شود)شکل 46�13(. 

شكل46ـ13

ج( به وسیله ی خط کش تیره دار، از دو لبه ی صفحه ی تخته 
خ��رده چوب، به ان��دازه ی 50 میلي متر عالم��ت بزنید تا محل 

سوراخ ها پیدا شود )شکل 47�13(.

و( قطعه چوب دیگر را به طور عمودي داخل گیره ببندید 
و چوبي را که س��وراخ کرده اید، روي کله ی آن قرار داده، و 
پس از همرو شدن دقیق آن دو، با مته ی مناسب، محل سوراخ 
را روي کله ی چوب مشخص و باتوجه به طول پیچ و قطر آن، 

سوراخ را ادامه دهید )شکل 43�13(. 

 یـادآوری: براي درگیري بهتر پی��چ با چوب، قطر مته ی 
مورد استفاده، باید به اندازه ی قطر پیچ بدون دندانه )جان پیچ( 

در نظر گرفته شود.

شكل43ـ13

 نکته: عمق سوراخ را باید حدود 2 میلي متر بیشتر از طول پیچ 
در نظر گرفت.

ز( به کمك پیچ گوش��تي، و یا با استفاده از دریل شارژي، 
که سرمته ی مناسب )دوسو یا چهارسو( دارد، پیچ ها را محکم 

نمایید )شکل 44�13(.

شكل44ـ13
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شكل40ـ13

ه�( مرکز س��وراخ ها را با س��نبه، عالمت گ��ذاري کرده و 
آن��گاه با مته و خزینه، محل نش��انه گذاري ش��ده را س��وراخ 
نمایید؛ طوری که مته از س��طح دیگر قطعه چوب خارج شود. 
ایجاد خزینه، سبب قرار گرفتن گل پیچ در داخل سوارخ و در 
نتیجه هم سطح شدن آن با سطح چوب خواهد شد )شکل های 

41�13 و 42�13(.

شكل41ـ13

شكل42ـ13

شكل38ـ13

ج( اندازه ی مش��خص شده را که در واقع ضخامت چوب 
است، به دو قسمت مساوي تقسیم کنید و خط آنرا روي سطح 

چوب در جهت عرضي ترسیم نمایید )شکل39�13(.

شكل39ـ13

د( از ابتدا و انتهاي چوب، 5 س��انتي متر جدا کنید تا محل 
سوراخ هاي ابتدا و انتها مشخص مي شود )شکل 40�13(.

توجه: به ازاي هر 20 س��انتي متر، یك س��وراخ جهت پیچ 
در نظر گرفته شود.

ح( بدی��ن ترتیب، اتصال مورد نظر، مطابق ش��کل 45�13 
به دست مي آید.

شكل45ـ13

قطعه  يك  به  چوب  قطعه  يك  اتصال  2ـ7ـ13ـ 
نئوپان، توسط پيچ و رول پالك

پس از آماده کردن خط ک��ش تیره دار، گونیا، دریل، مته، 
رول پالك، پیچ، نئوپان و چوب، مراحل زیر را انجام دهید:

الف( یك قطعه تخته خرده چوب به ابعاد 200 × 200 و به 
ضخام��ت 16 میلي متر، و یك قطعه چوب به ابعاد 200 × 200 

میلي متر آماده کنید.

ب( در وسط صفحه ی تخته خرده چوب، به وسیله ی گونیا 
خطي سرتاس��ري بکش��ید؛ به طوری که طول آن به دو قسمت 

مساوي تقسیم شود)شکل 46�13(. 

شكل46ـ13

ج( به وسیله ی خط کش تیره دار، از دو لبه ی صفحه ی تخته 
خ��رده چوب، به ان��دازه ی 50 میلي متر عالم��ت بزنید تا محل 

سوراخ ها پیدا شود )شکل 47�13(.

و( قطعه چوب دیگر را به طور عمودي داخل گیره ببندید 
و چوبي را که س��وراخ کرده اید، روي کله ی آن قرار داده، و 
پس از همرو شدن دقیق آن دو، با مته ی مناسب، محل سوراخ 
را روي کله ی چوب مشخص و باتوجه به طول پیچ و قطر آن، 

سوراخ را ادامه دهید )شکل 43�13(. 

 یـادآوری: براي درگیري بهتر پی��چ با چوب، قطر مته ی 
مورد استفاده، باید به اندازه ی قطر پیچ بدون دندانه )جان پیچ( 

در نظر گرفته شود.

شكل43ـ13

 نکته: عمق سوراخ را باید حدود 2 میلي متر بیشتر از طول پیچ 
در نظر گرفت.

ز( به کمك پیچ گوش��تي، و یا با استفاده از دریل شارژي، 
که سرمته ی مناسب )دوسو یا چهارسو( دارد، پیچ ها را محکم 

نمایید )شکل 44�13(.

شكل44ـ13
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ط( داخ��ل ه��ر س��وراخ، یك ع��دد رول پ��الك پیچي 
پالس��تیکي مخصوص، که طول آن 10 میلي متر اس��ت، قرار 
دهید و آنرا کاماًل با سطح چوب مماس کنید )شکل 53�13(.

شكل53ـ13

ی( به وس��یله ی یك پیچ گوشتي مناسب، پیچ ها را بپیچانید 
تا کاماًل سفت شوند )شکل 54�13(. 

 توجه: این کار، مي تواند در نصب زیر س��ري طبقه، و به 
طور مثال در کمد دی��واري و کمدهاي چوبي و حتي امروزه 
به عن��وان اتصال بدنه به کف یا س��قف و غی��ره، در مبل هاي 

جداشدني به کار رود.

شكل54ـ13
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و( ب��ا همان خط کش تیره داری که به اندازه ی 50 میلي متر 
تنظیم کرده بودید، از دو سر چوب، دو عالمت بزنید تا با برخورد 
با خط طولي، دو مرکز س��وراخ به دس��ت آید )شکل 50�13(.

شكل50ـ13

ز( به وس��یله ی دریل و مته ی 5، دو سوراخ روي محل هاي 
عالمت گذاري شده ایجاد کنید؛ به طوري که، مته از آن طرف 

چوب، با احتیاط خارج شود )شکل 51�13(.

شكل51ـ13

ح( مته خزینه را به دریل بس��ته و س��وراخ هاي ایجاد شده 
روي چوب را خزینه کنید تا سر پیچ، پس از بسته شدن، کاماًل 

با سطح چوب همرو شود )شکل 52�13(.

شكل52ـ13

شكل47ـ13

د( به وس��یله ی دریل و مته ی 5، دو سوراخ روي محل هاي 
عالمت گذاري شده ایجاد کنید؛ عمق این دو سوراخ، نباید از 

10 میلي متر بیشتر باشد )شکل 48�13(.

شكل48ـ13

ه�( وس��ط ضخامت چوب، به وس��یله ی خط کش تیره دار، 
یك خط طولي بکش��ید تا چوب به دو قسمت مساوي تقسیم 

شود )شکل 49�13(. 

شكل49ـ13

فناوری فرآورده های چوبی تكنولوژی فرآورده های چوبی18

ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:

296
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ط( داخ��ل ه��ر س��وراخ، یك ع��دد رول پ��الك پیچي 
پالس��تیکي مخصوص، که طول آن 10 میلي متر اس��ت، قرار 
دهید و آنرا کاماًل با سطح چوب مماس کنید )شکل 53�13(.

شكل53ـ13

ی( به وس��یله ی یك پیچ گوشتي مناسب، پیچ ها را بپیچانید 
تا کاماًل سفت شوند )شکل 54�13(. 

 توجه: این کار، مي تواند در نصب زیر س��ري طبقه، و به 
طور مثال در کمد دی��واري و کمدهاي چوبي و حتي امروزه 
به عن��وان اتصال بدنه به کف یا س��قف و غی��ره، در مبل هاي 

جداشدني به کار رود.

شكل54ـ13
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توانايي تيز كردن انواع
 تيغه هاي درودگري

واحد چهاردهم

فراگیر پس از آموزش این واحد کار، قادر خواهد بود:

 ابزارهاي تیز کردن تیغه اّره و مشخصات آنها را توضیح دهید.
 عملیات تیز کردن تیغه هاي اّره را با ابزار مناسب انجام دهد.

 ماشین سنگ سنباده و قسمت هاي مختلف آنرا شرح دهد.
 عملیات تنظیم و راه اندازي ماشین سنگ سنباده را انجام دهد.

 عملیات تیز کردن تیغه هاي درودگري را با ماشین سنگ سنباده انجام دهد.
 انواع چپ و راست کن هاي اّره را شرح دهد.

 عملیات چپ و راست کردن تیغه اّره را انجام دهد.
 وسایل حفاظت و ایمني هنگام تیز کردن تیغه  اّره را شرح دهد.

 مسایل ایمني ضمن تیز کردن تیغه هاي درودگري را بداند و به کار گیرد.

ساعت آموزش
جمععملینظری

41418
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آزمون پاياني 13

1� چهار نوع میخ سیمي )مفتولي( نام ببرید؟

2� شکل زیر چه نوع میخي را نشان مي دهد؟

ب( میخ پیچ الف( میخ کوره کاري شده 

د( میخ سر گرد ج( میخ سرتخت  

3� براي جعبه هایي که نخواهند باز شوند، از کدام میخ استفاده مي شود؟

د( میخ سرگنبدي ج( میخ بي سر  ب(  میخ پیچ  الف( میخ توفال 

4� کدام پیچ است که به کمك چکش در سر چوب کوبیده شده و به کمك پیچ گوشتي باز مي شود؟

د( پیچ میخ ج( میخ سرعدسي  ب( میخ سرگرد  الف( پیچ سرتخت 

5� میخ را چگونه در سر چوب مي کوبند؟

6� براي بستن پیچ، چوب را به چه اندازه سوراخ مي کنند؟

7� در چوب هاي نازك، جاي میخ را به اندازه ی ................... قطر میخ، با مته سوراخ مي کنند.

8� پیچ اتاقي با سر گرد و مهره ی چهارگوش، براي محکم کردن .................... به کار مي رود.

9� رول پالك لبه دار، براي بستن انواع ................... به کار مي رود.

10� علت کج کوبیدن میخ بر سر چوب چیست؟

فناوری فرآورده های چوبی تكنولوژی فرآورده های چوبی18

ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:
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توانايي تيز كردن انواع
 تيغه هاي درودگري

واحد چهاردهم

فراگیر پس از آموزش این واحد کار، قادر خواهد بود:

 ابزارهاي تیز کردن تیغه اّره و مشخصات آنها را توضیح دهید.
 عملیات تیز کردن تیغه هاي اّره را با ابزار مناسب انجام دهد.

 ماشین سنگ سنباده و قسمت هاي مختلف آنرا شرح دهد.
 عملیات تنظیم و راه اندازي ماشین سنگ سنباده را انجام دهد.

 عملیات تیز کردن تیغه هاي درودگري را با ماشین سنگ سنباده انجام دهد.
 انواع چپ و راست کن هاي اّره را شرح دهد.

 عملیات چپ و راست کردن تیغه اّره را انجام دهد.
 وسایل حفاظت و ایمني هنگام تیز کردن تیغه  اّره را شرح دهد.

 مسایل ایمني ضمن تیز کردن تیغه هاي درودگري را بداند و به کار گیرد.

ساعت آموزش
جمععملینظری

41418
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پيش آزمون 14

1� آیا وسایل برنده، همیشه تیزي خود را حفظ مي کنند؟ چرا؟
2� استفاده از وسایل برنده ي مستهلك، چه مشکالتي ایجاد مي کند؟

3� چه ارتباطي بین باال رفتن هزینه هاي تولید در اثر استفاده از تیغه هاي ُکند وجود دارد؟
4� چه ارتباطی بین سرعت عمل و تیغه هاي تیز وجود دارد؟

5� آیا دستگاه هاي سوراخ کننده ي داراي تیغه هاي ُکند، در هنگام کار آسیب مي بینند؟
6� قطعات سوراخ کاري شده با تیغه هاي تیز، چه تفاوتي با قطعات سوراخ کاري شده با تیغه هاي ُکند دارند؟

7� آیا ضریب ایمني در کار تیغه هاي تیز بیشتر است یا تیغه هاي ُکند؟ چرا؟
8� آیا تیغه هاي درودگري را مي توان متناوباً تیز کرد و مورد استفاده قرار داد؟

9� آیا روش تیز کردن تیغه ها مشابه یکدیگر است یا خیر؟
10� به نظر شما، مي توان روشي ابداع کرد که تیغه ها کمتر نیاز به تیز کردن داشته باشند؟
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ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:
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شكل9ـ14ـ سنگ سنباده ی روميزی.

این ماشین، از قسمت هاي مختلفي تشکیل شده که به شرح 
زیر است:

از  سنباده،  سنگ  تیزکن:  سنگ  یا  سنباده  سنگ  الف( 
بوده  برنده  و  تیز  لبه هاي  داراي  ذرات ریز غیر هماهنگي که 
با چسب مخصوصي به یکدیگر متصل و داخل قالب خاصي 

شکل گرفته اند، تشکیل شده است. )شکل 10�14(

شكل10ـ14ـ سنگ سنباده.

ماشین سنگ سنباده، داراي یك یا دو سنگ است که روي 
یك محور و به وسیله ي الکتروموتور به حرکت در مي آیند. 
روي ماشین هایي که قابلیت نصب دو سنگ در طرفین دارند، 
یك سنِگ داراي زبري بیشتر براي انجام کارهاي خشن اولیه 

و یك سنِگ نرم تر، براي کارهاي ظریف تر نصب مي کنند.
نوع  از  ماشین ها،  این  الکتروموتور  الکتروموتور:  ب( 
اونیورسال بوده که قادرند هم با برق AC و هم DC کار کنند. 
سرعت این موتورها زیاد است، به طوري که در حالت بدون 
بار 2000 دور در دقیقه و در حالت بار کامل 4000 تا 16000 
دو  موتورها  این  اصلي  شفت  اغلب،  مي زنند.  دقیقه  در  دور 

توجه: س��وهان س��ه پهلو، بیش��تر براي تیز کردن اره هاي 
ماشیني به کار مي رود.

ب( سوهان دم كاري )با مقطع مثلث(: تیغه ي این سوهان، 
به شکل کارد و تقریباً سه پهلو مي باشد؛ طوري که یك طرف 
لبه ي این سوهان، داراي ضخامت کم و شبیه لبه ي تیز کارد 
)14 � 7 )شکل  مي باشد.  ضخیم تر  قدري  آن،  دیگر  لبه ي  و 

شكل7ـ14ـ سوهان دم كاردی با مقطع مثلث.

توجه: از این س��وهان، بیشتر براي تیز کردن دندانه ي تیغه 
اره هاي دستي ایراني استفاده مي شود.

ج( سوهان دم كاري )با مقطع لوزي(: این سوهان، که 
داراي مقطع لوزي مي باشد، بیشتر براي تیز کردن دندانه هاي 

تیغه هاي اره هاي دستي به کار مي رود. )شکل 8�14( 

شكل8ـ14ـ سوهان دم كاردی با مقطع لوزی.

این سوهان، از وسط به دو قسمت تقسیم شده، که مي توان 
بعد از اینکه یك لبه آن ُکند شد، با لبه ي دیگر آن عمل تیز 

کردن را ادامه داد.

2ـ14ـ آشنایي با ماشین سنگ سنباده ي برقي و 
قسمت هاي مختلف آن

از نظر فرم و کاربرد، داراي  ماشین سنگ سنباده ي برقي 
انواع مختلفي مي باشد که به شرح زیر است:

1ـ2ـ14 ـ ماشين سنگ  سنباده ي روميزي

تیز  و  براده برداري  براي  رومیزي،  سنباده ي  ماشین سنگ 
قلم،  لبه ي  مته،  مغار،  رنده،  تیغه  انواع  مانند  ابزارهایي  کردن 
غیره  و  لوله ها  برش  جوش ها،  نقطه  ساییدن  و  نشان،  سنبه 

استفاده مي شود. )شکل 9�14(.
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تیزکردن ابزار با استفاده از سنگ نفت و روغن+ نفت.
هنگام استفاده از سنگ نفت، باید از تمام سطح آن به طور 
یکنواخت استفاده کرده، در غیر اینصورت یك قسمت از سنگ 
نفت که بیشتر مورد استفاده قرار گرفته گود مي شود. در این 
شرایط، سنگ داراي سطحي ناصاف خواهد بود )شکل 4�14(

شكل4ـ14ـ استفاده ی نادرست از سنگ نفت.

قرار  چوبي  جعبه ي  یك  داخل  معموالً  را،  نفت  سنگ 
هنگام  در  آن  خوردن  تکان  از  جلوگیري  براي  و  مي دهند 
جلوگیري  براي  ضمن  در  مي کنند .  استفاده  گوه  دو  از  کار، 
از نفوذ گرد و غبار، روي سنگ نفت را در مواقعي که از آن 
استفاده نمي کنند  مي پوشانند که این پوشش، از شکستن آن نیز 

جلوگیري مي کند. )شکل 5�14(.

شكل5ـ14ـ سنگ نفت همراه با جعبه و درِ چوبی آن.
2ـ1ـ14ـ سوهان هاي مخصوص تيز كردن

الف( سوهان سه گوش: این سوهان، که به سوهان سه پهلو نیز 
معروف است، در هر سه طرف، داراي آج بوده و براي تیز کردن 
تیغه هاي اّره دستي و ماشیني مورد استفاده قرار مي گیرد. )شکل 6�14(

شكل 6ـ14ـ سوهان سه پهلو.

1ـ14ـ ابزار و وسایل مخصوص تیز کردن

وسایل دستي تیز کردن ابزارها، به شرح زیر است.

1ـ 1ـ 14ـ سنگ نفت
سنگ نفت، عمدتاً از دانه هاي ساینده اي که اغلب از جنس 
مواد مصنوعي مانند پامیس، نیتر و برن، اسپینل و ... مي باشد، 
تشکیل شده است. دانه هاي ساینده ي سنگ نفت، ممکن است 

به صورت یکنواخت و هم اندازه باشند. )1�14(.

شكل 1ـ14ـ سنگ نفت يكنواخت.

همچنین ممکن است سنگ نفت به صورت دو الیه مجزا 
از هم بوده و  دانه هاي درشت در یك طرف و دانه هاي ریز در 

طرف دیگر سنگ قرار گرفته است )شکل 2�14(.

شكل2ـ14ـ سنگ نفت دوطرفه.

مواد کمکي  از  باید  نفت،  با سنگ  ابزار  تیز کردن  براي 
مانند روغن رقیق یا نفت یا مخلوط هر دو استفاده کرد؛ زیرا 
این کار، قابلیت برندگي سنگ را باال برده و باعث مي شود که 

سنگ در اثر تماس با فلزات، دیرتر ُکند شود. )شکل 3�14(

شكل3ـ14
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ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
 آورد. 

مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

رگاه آموزشي مناسب براي 
در شکل 3�1، مشخصات یك کا

صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:
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پيش آزمون 14

1� آیا وسایل برنده، همیشه تیزي خود را حفظ مي کنند؟ چرا؟
2� استفاده از وسایل برنده ي مستهلك، چه مشکالتي ایجاد مي کند؟

3� چه ارتباطي بین باال رفتن هزینه هاي تولید در اثر استفاده از تیغه هاي ُکند وجود دارد؟
4� چه ارتباطی بین سرعت عمل و تیغه هاي تیز وجود دارد؟

5� آیا دستگاه هاي سوراخ کننده ي داراي تیغه هاي ُکند، در هنگام کار آسیب مي بینند؟
6� قطعات سوراخ کاري شده با تیغه هاي تیز، چه تفاوتي با قطعات سوراخ کاري شده با تیغه هاي ُکند دارند؟

7� آیا ضریب ایمني در کار تیغه هاي تیز بیشتر است یا تیغه هاي ُکند؟ چرا؟
8� آیا تیغه هاي درودگري را مي توان متناوباً تیز کرد و مورد استفاده قرار داد؟

9� آیا روش تیز کردن تیغه ها مشابه یکدیگر است یا خیر؟
10� به نظر شما، مي توان روشي ابداع کرد که تیغه ها کمتر نیاز به تیز کردن داشته باشند؟
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شكل9ـ14ـ سنگ سنباده ی روميزی.

این ماشین، از قسمت هاي مختلفي تشکیل شده که به شرح 
زیر است:

از  سنباده،  سنگ  تیزکن:  سنگ  یا  سنباده  سنگ  الف( 
بوده  برنده  و  تیز  لبه هاي  داراي  ذرات ریز غیر هماهنگي که 
با چسب مخصوصي به یکدیگر متصل و داخل قالب خاصي 

شکل گرفته اند، تشکیل شده است. )شکل 10�14(

شكل10ـ14ـ سنگ سنباده.

ماشین سنگ سنباده، داراي یك یا دو سنگ است که روي 
یك محور و به وسیله ي الکتروموتور به حرکت در مي آیند. 
روي ماشین هایي که قابلیت نصب دو سنگ در طرفین دارند، 
یك سنِگ داراي زبري بیشتر براي انجام کارهاي خشن اولیه 

و یك سنِگ نرم تر، براي کارهاي ظریف تر نصب مي کنند.
نوع  از  ماشین ها،  این  الکتروموتور  الکتروموتور:  ب( 
اونیورسال بوده که قادرند هم با برق AC و هم DC کار کنند. 
سرعت این موتورها زیاد است، به طوري که در حالت بدون 
بار 2000 دور در دقیقه و در حالت بار کامل 4000 تا 16000 
دو  موتورها  این  اصلي  شفت  اغلب،  مي زنند.  دقیقه  در  دور 

توجه: س��وهان س��ه پهلو، بیش��تر براي تیز کردن اره هاي 
ماشیني به کار مي رود.

ب( سوهان دم كاري )با مقطع مثلث(: تیغه ي این سوهان، 
به شکل کارد و تقریباً سه پهلو مي باشد؛ طوري که یك طرف 
لبه ي این سوهان، داراي ضخامت کم و شبیه لبه ي تیز کارد 
)14 � 7 )شکل  مي باشد.  ضخیم تر  قدري  آن،  دیگر  لبه ي  و 

شكل7ـ14ـ سوهان دم كاردی با مقطع مثلث.

توجه: از این س��وهان، بیشتر براي تیز کردن دندانه ي تیغه 
اره هاي دستي ایراني استفاده مي شود.

ج( سوهان دم كاري )با مقطع لوزي(: این سوهان، که 
داراي مقطع لوزي مي باشد، بیشتر براي تیز کردن دندانه هاي 

تیغه هاي اره هاي دستي به کار مي رود. )شکل 8�14( 

شكل8ـ14ـ سوهان دم كاردی با مقطع لوزی.

این سوهان، از وسط به دو قسمت تقسیم شده، که مي توان 
بعد از اینکه یك لبه آن ُکند شد، با لبه ي دیگر آن عمل تیز 

کردن را ادامه داد.

2ـ14ـ آشنایي با ماشین سنگ سنباده ي برقي و 
قسمت هاي مختلف آن

از نظر فرم و کاربرد، داراي  ماشین سنگ سنباده ي برقي 
انواع مختلفي مي باشد که به شرح زیر است:

1ـ2ـ14 ـ ماشين سنگ  سنباده ي روميزي

تیز  و  براده برداري  براي  رومیزي،  سنباده ي  ماشین سنگ 
قلم،  لبه ي  مته،  مغار،  رنده،  تیغه  انواع  مانند  ابزارهایي  کردن 
غیره  و  لوله ها  برش  جوش ها،  نقطه  ساییدن  و  نشان،  سنبه 

استفاده مي شود. )شکل 9�14(.
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1� آیا وسایل برنده، همیشه تیزي خود را حفظ مي کنند؟ چرا؟
2� استفاده از وسایل برنده ي مستهلك، چه مشکالتي ایجاد مي کند؟

3� چه ارتباطي بین باال رفتن هزینه هاي تولید در اثر استفاده از تیغه هاي ُکند وجود دارد؟
4� چه ارتباطی بین سرعت عمل و تیغه هاي تیز وجود دارد؟

5� آیا دستگاه هاي سوراخ کننده ي داراي تیغه هاي ُکند، در هنگام کار آسیب مي بینند؟
6� قطعات سوراخ کاري شده با تیغه هاي تیز، چه تفاوتي با قطعات سوراخ کاري شده با تیغه هاي ُکند دارند؟

7� آیا ضریب ایمني در کار تیغه هاي تیز بیشتر است یا تیغه هاي ُکند؟ چرا؟
8� آیا تیغه هاي درودگري را مي توان متناوباً تیز کرد و مورد استفاده قرار داد؟

9� آیا روش تیز کردن تیغه ها مشابه یکدیگر است یا خیر؟
10� به نظر شما، مي توان روشي ابداع کرد که تیغه ها کمتر نیاز به تیز کردن داشته باشند؟
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4ـ14ـ چپ و راست  کن هاي دستي و کاربرد آنها

براي اینکه شکاف برش اّره بیش از ضخامت تیغه اّره باشد 
تا در هنگام بریدن چوب یا مواد دیگر، تیغه در داخل کارگیر 
نکرده و برش به راحتي انجام گیرد، باید دندانه هاي تیغه اّره را 

چپ و راست نمود. 
توجه: چپ و راست کردن، یعني دندانه هاي اّره، یکي به 

راست و یکي به چپ مایل شدن )شکل 17�14(

شكل17ـ14ـ دندانه های چپ و راست شده.

عمل چپ و راست کردن در اره هاي با طول زیاد مثل اّره 
به چپ،  دندانه  به صورت یك  بیشتر  )شکل 18�14(،  نواري 
یك دندانه به راست و یك دندانه مستقیم مي باشد؛ که دندانه ي 
مستقیم، وظیفه ي خارج کردن خاك اّره از داخل چوب را به 

عهده دارد. 
اگر دندانه هاي تیغه  اّره چپ و راست نداشته باشد، هنگام 
بریدن قطعه کار، شکافي در چوب ایجاد مي شود که با ضخامت 
تیغه اّره برابر است، که در این حالت، پهناي تیغه اّره در طول 
شکاف، تماس هاي جانبي پیدا کرده و در اثر اصطکاك، داغ 
مي شود؛ این مورد، باعث ُکندي سرعت حرکت اّره و خستگي 

شخص مي شود. 

شكل18ـ14ـ تيغه اره نواری.

شكل 15ـ14ـ نحوه ی تميزكردن سنگ سنباده با ابزار مخصوص.

در  نیاز  مورد  زاویه ي  براساس  باید  را  ماشین  تکیه گاه 
تیغه هاي مختلف، تنظیم نمود.

توجه: فاصله ي تکیه گاه تا سنگ، نباید از 3 میلي متر بیشتر 
باشد، زیرا ممکن است قطعه  کار را به داخل بکشد. 

تلق محافظ سنگ را باید تنظیم و محکم کرد، با توجه به 
نوع تیغه و مقدار براده برداري، باید از سنگ خشن یا نرم استفاده 

کرد. 
براي آنکه سطح قطعه کار بعد از سنگ زدن صاف درآید، 
باید سنگ، فاقد هر گونه لنگي باشد. بنابراین، پس از اطمینان از 
سالم بودن و تنظیم تمام قطعات دستگاه سنگ سنباده، مي توان آنرا 
روشن کرد، به طور صحیح تیغه را به لبه ي سنگ سنباده یا سطح 
آن نزدیك نموده و عمل تیز کردن را انجام داد. )شکل 16�14(.

شكل16ـ14ـ روش گرفتن تيغه هنگام تيزكردن.

تكنولوژی فرآورده های چوبی304

شكل13ـ14ـ قاب محافظ سنگ سنباده.

بدنه ي دستگاه، از جنس چدن است  ه ( بدنه ي دستگاه: 
آن  از  و  پوشانده  را  دستگاه  محور  و  الکتروموتور  روي  که 
آن  روي  و  است،  چدن  از  نیز  پایه  قسمت  مي کند.  حفاظت 
به  آنرا  مي توان  وسیله  بدین  که  دارد  وجود  پیچ هایي  جاي 

صفحه ي میز محکم نمود.

ذرات  شدن  پرتاب  از  جلوگیري  براي  محافظ:  تلق  و( 
سنگ و همچنین ذرات فلزات هنگام کار کردن، روي قاب 
دستگاه، از تلق پالستیکي شفافي استفاده مي شود که با پیچ به 

دستگاه نصب شده و قابل تغییر مي باشد. )شکل 14�14(

شكل14ـ14ـ ماشين سنگ سنباده همراه تلق های شفاف.

3ـ14ـ تنظیم و راه اندازي ماشین سنگ سنباده برقي

قبل از هر کاري، باید سنگ سنباده را مورد بررسي قرار داد 
که فاقد هر گونه ترك و پریدگي باشد. اگر بین دانه ها  ي سنگ 
سنباده، با چسب و مواد دیگر پوشیده شده باشد و نتواند تیغه را 
تیز کند، باید بر اساس نوع سنگ، از وسیله یا ابزار مخصوص 
نمود )شکل 15�14(. تمیز  آنرا  و  استفاده کرد  سنباده  سنگ 

طرفه طراحي مي شود تا قابلیت نصب دو سنگ زبر و نرم را 
داشته باشند           )شکل 11�14(.

شكل11ـ14ـ الكتروموتور.

ج( تکیه گاه قابل تنظیم: در مقابل سنگ سنباده، معموالً  
تکیه گاهي قابل تنظیم نسبت به محور سنگ سنباده قرار گرفته، 
که مي توان آنرا به راحتي تغییر داد و تنظیم نمود. ماشین هایي 
نیز هستند           تکیه گاه  دو  داراي  مي باشند  داراي دو سنگ  که 

)شکل 12�14(.

شكل 12ـ14ـ قسمت های مختلف سنگ سنباده.

د( قاب محافظ: سنگ هاي دستگاه سنگ سنباده، درون 
قاب محافظي قرار گرفته اند که به صورت یك تکه یا دو تکه 
 1

4
3 سطح سنگ سنباده را مي پوشانند؛ یعني فقط 

4
بوده و  

سنگ که در قسمت جلو و براي کار کردن با سنگ به کار 
برخورد  از  جلوگیري  براي  حفاظ ها  این  پیداست.  مي ورد 

دست و خطرات دیگر به کار مي روند. )شکل 13�14(

فناوری فرآورده های چوبی تكنولوژی فرآورده های چوبی18

ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
 آورد. 

مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

رگاه آموزشي مناسب براي 
در شکل 3�1، مشخصات یك کا

صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:
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پيش آزمون 14

1� آیا وسایل برنده، همیشه تیزي خود را حفظ مي کنند؟ چرا؟
2� استفاده از وسایل برنده ي مستهلك، چه مشکالتي ایجاد مي کند؟

3� چه ارتباطي بین باال رفتن هزینه هاي تولید در اثر استفاده از تیغه هاي ُکند وجود دارد؟
4� چه ارتباطی بین سرعت عمل و تیغه هاي تیز وجود دارد؟

5� آیا دستگاه هاي سوراخ کننده ي داراي تیغه هاي ُکند، در هنگام کار آسیب مي بینند؟
6� قطعات سوراخ کاري شده با تیغه هاي تیز، چه تفاوتي با قطعات سوراخ کاري شده با تیغه هاي ُکند دارند؟

7� آیا ضریب ایمني در کار تیغه هاي تیز بیشتر است یا تیغه هاي ُکند؟ چرا؟
8� آیا تیغه هاي درودگري را مي توان متناوباً تیز کرد و مورد استفاده قرار داد؟

9� آیا روش تیز کردن تیغه ها مشابه یکدیگر است یا خیر؟
10� به نظر شما، مي توان روشي ابداع کرد که تیغه ها کمتر نیاز به تیز کردن داشته باشند؟
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4ـ14ـ چپ و راست  کن هاي دستي و کاربرد آنها

براي اینکه شکاف برش اّره بیش از ضخامت تیغه اّره باشد 
تا در هنگام بریدن چوب یا مواد دیگر، تیغه در داخل کارگیر 
نکرده و برش به راحتي انجام گیرد، باید دندانه هاي تیغه اّره را 

چپ و راست نمود. 
توجه: چپ و راست کردن، یعني دندانه هاي اّره، یکي به 

راست و یکي به چپ مایل شدن )شکل 17�14(

شكل17ـ14ـ دندانه های چپ و راست شده.

عمل چپ و راست کردن در اره هاي با طول زیاد مثل اّره 
به چپ،  دندانه  به صورت یك  بیشتر  )شکل 18�14(،  نواري 
یك دندانه به راست و یك دندانه مستقیم مي باشد؛ که دندانه ي 
مستقیم، وظیفه ي خارج کردن خاك اّره از داخل چوب را به 

عهده دارد. 
اگر دندانه هاي تیغه  اّره چپ و راست نداشته باشد، هنگام 
بریدن قطعه کار، شکافي در چوب ایجاد مي شود که با ضخامت 
تیغه اّره برابر است، که در این حالت، پهناي تیغه اّره در طول 
شکاف، تماس هاي جانبي پیدا کرده و در اثر اصطکاك، داغ 
مي شود؛ این مورد، باعث ُکندي سرعت حرکت اّره و خستگي 

شخص مي شود. 

شكل18ـ14ـ تيغه اره نواری.

شكل 15ـ14ـ نحوه ی تميزكردن سنگ سنباده با ابزار مخصوص.

در  نیاز  مورد  زاویه ي  براساس  باید  را  ماشین  تکیه گاه 
تیغه هاي مختلف، تنظیم نمود.

توجه: فاصله ي تکیه گاه تا سنگ، نباید از 3 میلي متر بیشتر 
باشد، زیرا ممکن است قطعه  کار را به داخل بکشد. 

تلق محافظ سنگ را باید تنظیم و محکم کرد، با توجه به 
نوع تیغه و مقدار براده برداري، باید از سنگ خشن یا نرم استفاده 

کرد. 
براي آنکه سطح قطعه کار بعد از سنگ زدن صاف درآید، 
باید سنگ، فاقد هر گونه لنگي باشد. بنابراین، پس از اطمینان از 
سالم بودن و تنظیم تمام قطعات دستگاه سنگ سنباده، مي توان آنرا 
روشن کرد، به طور صحیح تیغه را به لبه ي سنگ سنباده یا سطح 
آن نزدیك نموده و عمل تیز کردن را انجام داد. )شکل 16�14(.

شكل16ـ14ـ روش گرفتن تيغه هنگام تيزكردن.
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پيش آزمون 14

1� آیا وسایل برنده، همیشه تیزي خود را حفظ مي کنند؟ چرا؟
2� استفاده از وسایل برنده ي مستهلك، چه مشکالتي ایجاد مي کند؟

3� چه ارتباطي بین باال رفتن هزینه هاي تولید در اثر استفاده از تیغه هاي ُکند وجود دارد؟
4� چه ارتباطی بین سرعت عمل و تیغه هاي تیز وجود دارد؟

5� آیا دستگاه هاي سوراخ کننده ي داراي تیغه هاي ُکند، در هنگام کار آسیب مي بینند؟
6� قطعات سوراخ کاري شده با تیغه هاي تیز، چه تفاوتي با قطعات سوراخ کاري شده با تیغه هاي ُکند دارند؟

7� آیا ضریب ایمني در کار تیغه هاي تیز بیشتر است یا تیغه هاي ُکند؟ چرا؟
8� آیا تیغه هاي درودگري را مي توان متناوباً تیز کرد و مورد استفاده قرار داد؟

9� آیا روش تیز کردن تیغه ها مشابه یکدیگر است یا خیر؟
10� به نظر شما، مي توان روشي ابداع کرد که تیغه ها کمتر نیاز به تیز کردن داشته باشند؟
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براي انجام این کار، باید تیغه اّره را داخل تنگ اّره قرار 
داد، به گیره ي میز کار محکم نمود، و سپس به وسیله ي سوهان، 
عمل تیز کردن را بر خالف جهت برش شروع کرد؛ طوري 
که ابتدا سینه ي دندانه ساییده و در مرحله ي دوم پلیسه ي ایجاد 

شده در پشت دندانه بعدي گرفته شود. )شکل 23�14(.

شكل 23ـ14ـ نحوه ی قرارگرفتن سوهان هنگام تيزكردن اره.

هنگام به کارگیري سوهان سه پهلو براي تیز کردن اره هاي 
دندانه   ته  تا  باشد  گرد  مقداري  باید  سوهان  لبه هاي  ماشیني، 

ترك بر ندارد.

2ـ5ـ14ـ تيز كردن تيغه رنده هاي دستي

تیغه رنده هاي دستي، در صورتي که داراي پریدگي یا ناصافي 
زیاد باشد، باید ابتدا با سنگ سنباده تیز شود. )شکل 24�14(.

شكل 24ـ14ـ تيزكردن تيغه رنده با سنگ سنباده.

براي این کار، باید ابتدا تکیه گاه ماشین سنگ سنباده را با 
توجه به زاویه اي که تیغه باید داشته باشد، تنظیم نمود)معموالً 

تکیه گاه،  دستگاه  روي  رنده  تیغه  دادن  قرار  با  و  درجه(   25
به  آرامي  به  را  تیغه  باید  را روشن کرد. سپس  سنباده  سنگ 
سنگ سنباده چسباند و مقداري به چپ و راست حرکت داد. 
این عمل، باید آنقدر ادامه داشته باشد که یك لبه ي پلیسه دار 
روي تیغه ظاهر شود. پس از این کار، باید آنرا با سنگ نفت، 

پلیسه گیري کرد )شکل هاي 25�14 و 26�14(.

شكل25ـ14ـ تيزكردن تيغه با سنگ نفت.

شكل26ـ14ـ پليسه گيری تيغه.

انواع  کردن  راست  و  چپ  اصول  6ـ14ـ 
تیغه هاي درودگري

به  توجه  با  باید  اّره،  تیغه هاي  کردن  راست  و  چپ  براي 
این که اّره ي مورد نظر براي چه برشي و چه نوع چوبي استفاده 
مي شود، عمق چپ و راست و همچنین مقدار خم شدن دندانه 
معموالً  که  نمود؛  تنظیم  انبر  روي  پیچ هاي  به وسیله ي  را  اّره 
1 ارتفاع و مقدار خم شدن )عرض چپ و راست( 

3 عمق آن 
دندانه  ضخامت 

 
1
2 معموالً   و چوب،  برش  نوع  به  توجه  با 

تعیین مي شود.
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آهن چپ و راست کن است، زیرا از قبل آنرا مي توان تنظیم کرد 
و تمام دندانه هاي اّره را به یك اندازه چپ و راست نمود )شکل 

.)14�21

شكل21ـ14

توجه: روي این ابزار، پیچ هایي وجود دارد که به وسیله ي 
آنها مي توان عمق و مقدار فشار وارد بر دندانه ها را تنظیم کرد؛ 

یعني مقدار خم شدن دندانه قابل تنظیم است.

5ـ14ـ اصول تیز کردن انواع تیغه هاي درودگري

براي تیز کردن ابزارهاي درودگري، باید با توجه به نوع 
به کار  ابزار خاصي  انجام مي دهد، روش و  تیغه و عملي که 

برد.

1ـ5ـ14ـ تيز كردن تيغه اره هاي دستي

چپ  اینکه  از  پس  دستي،  هاي  اره  تیغه  کردن  تیز  براي 
به وسیله ي سوهان هاي  آنرا  باید  انجام گرفت،  تیغه  و راست 

دم کاردي با مقطع مثلث یا لوزي تیز نمود. )شکل 22�14(

شكل22ـ14ـ تيزكردن اره با استفاده از سوهان.

توجه: میزان چپ و راست در اره ها و برش هاي مختلف، 
براي  که  اره هایي  براي  راست  و  چپ  مقدار  است.  متفاوت 
کار  به  سخت  و  خشك  چوپ هاي  و  ظریف  برش هاي 
که  اره هایي  در  راست  و  چپ  مقدار  اما  کم،  باید  مي روند، 
براي چوب هاي نرم و تر به کار مي روند، باید بیشتر باشد، یعني 

حدوداً 2 برابر ضخامت تیغه اّره )شکل 19�14(.

شكل 19ـ14
الف( مقدار چپ و راست زياد می باشد.

ب( اره چپ و راست نشده است و داخل كار گير می كند.
ج( مقدار چپ و راست مناسب می باشد.

د( چپ و راست صحيح انجام نگرفته است.

براي چپ و راست کردن تیغه اّره از ابزارهایي به نام چپ 
و راست کن استفاده مي شود.

1ـ4ـ14ـ آهن چپ و راست كن 

داراي  که  است  قدیمي  ابزارهاي  از  یکي  وسیله،  این 
اساس  بر  این شکاف ها،  مي باشد.  طرف  دو  در  شکاف هایي 
ضخامت تیغه اره هاي مختلف، متفاوت است. )شکل 20�14(.

شكل 20ـ14

2ـ4ـ14 ـ انبر چپ و راست كن

انبرهاي چپ و راست کن، انواع مختلفي دارند. چپ و راست 
کردن دندانه هاي اّره با استفاده از این ابزار، آسان تر و دقیق تر از 

فناوری فرآورده های چوبی تكنولوژی فرآورده های چوبی18

ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:
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پيش آزمون 14

1� آیا وسایل برنده، همیشه تیزي خود را حفظ مي کنند؟ چرا؟
2� استفاده از وسایل برنده ي مستهلك، چه مشکالتي ایجاد مي کند؟

3� چه ارتباطي بین باال رفتن هزینه هاي تولید در اثر استفاده از تیغه هاي ُکند وجود دارد؟
4� چه ارتباطی بین سرعت عمل و تیغه هاي تیز وجود دارد؟

5� آیا دستگاه هاي سوراخ کننده ي داراي تیغه هاي ُکند، در هنگام کار آسیب مي بینند؟
6� قطعات سوراخ کاري شده با تیغه هاي تیز، چه تفاوتي با قطعات سوراخ کاري شده با تیغه هاي ُکند دارند؟

7� آیا ضریب ایمني در کار تیغه هاي تیز بیشتر است یا تیغه هاي ُکند؟ چرا؟
8� آیا تیغه هاي درودگري را مي توان متناوباً تیز کرد و مورد استفاده قرار داد؟

9� آیا روش تیز کردن تیغه ها مشابه یکدیگر است یا خیر؟
10� به نظر شما، مي توان روشي ابداع کرد که تیغه ها کمتر نیاز به تیز کردن داشته باشند؟
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براي انجام این کار، باید تیغه اّره را داخل تنگ اّره قرار 
داد، به گیره ي میز کار محکم نمود، و سپس به وسیله ي سوهان، 
عمل تیز کردن را بر خالف جهت برش شروع کرد؛ طوري 
که ابتدا سینه ي دندانه ساییده و در مرحله ي دوم پلیسه ي ایجاد 

شده در پشت دندانه بعدي گرفته شود. )شکل 23�14(.

شكل 23ـ14ـ نحوه ی قرارگرفتن سوهان هنگام تيزكردن اره.

هنگام به کارگیري سوهان سه پهلو براي تیز کردن اره هاي 
دندانه   ته  تا  باشد  گرد  مقداري  باید  سوهان  لبه هاي  ماشیني، 

ترك بر ندارد.

2ـ5ـ14ـ تيز كردن تيغه رنده هاي دستي

تیغه رنده هاي دستي، در صورتي که داراي پریدگي یا ناصافي 
زیاد باشد، باید ابتدا با سنگ سنباده تیز شود. )شکل 24�14(.

شكل 24ـ14ـ تيزكردن تيغه رنده با سنگ سنباده.

براي این کار، باید ابتدا تکیه گاه ماشین سنگ سنباده را با 
توجه به زاویه اي که تیغه باید داشته باشد، تنظیم نمود)معموالً 

تکیه گاه،  دستگاه  روي  رنده  تیغه  دادن  قرار  با  و  درجه(   25
به  آرامي  به  را  تیغه  باید  را روشن کرد. سپس  سنباده  سنگ 
سنگ سنباده چسباند و مقداري به چپ و راست حرکت داد. 
این عمل، باید آنقدر ادامه داشته باشد که یك لبه ي پلیسه دار 
روي تیغه ظاهر شود. پس از این کار، باید آنرا با سنگ نفت، 

پلیسه گیري کرد )شکل هاي 25�14 و 26�14(.

شكل25ـ14ـ تيزكردن تيغه با سنگ نفت.

شكل26ـ14ـ پليسه گيری تيغه.

انواع  کردن  راست  و  چپ  اصول  6ـ14ـ 
تیغه هاي درودگري

به  توجه  با  باید  اّره،  تیغه هاي  کردن  راست  و  چپ  براي 
این که اّره ي مورد نظر براي چه برشي و چه نوع چوبي استفاده 
مي شود، عمق چپ و راست و همچنین مقدار خم شدن دندانه 
معموالً  که  نمود؛  تنظیم  انبر  روي  پیچ هاي  به وسیله ي  را  اّره 
1 ارتفاع و مقدار خم شدن )عرض چپ و راست( 

3 عمق آن 
دندانه  ضخامت 

 
1
2 معموالً   و چوب،  برش  نوع  به  توجه  با 

تعیین مي شود.
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پيش آزمون 14

1� آیا وسایل برنده، همیشه تیزي خود را حفظ مي کنند؟ چرا؟
2� استفاده از وسایل برنده ي مستهلك، چه مشکالتي ایجاد مي کند؟

3� چه ارتباطي بین باال رفتن هزینه هاي تولید در اثر استفاده از تیغه هاي ُکند وجود دارد؟
4� چه ارتباطی بین سرعت عمل و تیغه هاي تیز وجود دارد؟

5� آیا دستگاه هاي سوراخ کننده ي داراي تیغه هاي ُکند، در هنگام کار آسیب مي بینند؟
6� قطعات سوراخ کاري شده با تیغه هاي تیز، چه تفاوتي با قطعات سوراخ کاري شده با تیغه هاي ُکند دارند؟

7� آیا ضریب ایمني در کار تیغه هاي تیز بیشتر است یا تیغه هاي ُکند؟ چرا؟
8� آیا تیغه هاي درودگري را مي توان متناوباً تیز کرد و مورد استفاده قرار داد؟

9� آیا روش تیز کردن تیغه ها مشابه یکدیگر است یا خیر؟
10� به نظر شما، مي توان روشي ابداع کرد که تیغه ها کمتر نیاز به تیز کردن داشته باشند؟
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8ـ14ـ دستورالعمل تیز کردن مغار و تیغه رنده 
به وسیله ي سنگ نفت

پس از آماده کردن ابرازها و وسایلي مانند سنگ نفت )دو 
طرفه(، تیغه مغار، تیغه  رنده، نفت یا روغن )مخلوط هر دو(، 

و یك تکه  کهنه دست، مراحل عملیاتي زیر را انجام دهید:

1ـ8ـ14ـ تير كردن تيغه مغار
الف( تیغه مغار ُکند شده را انتخاب کنید.

ب( سنگ نفت را، طوري روي میز کار مستقر کنید که 
قسمت خشن سنگ )زبر( در باال قرار گیرد.

ج( روي سنگ نفت، مقداري نفت و روغن یا مخلوط هر 
دو را بریزید. )شکل 32�14(.

شكل32ـ14

که  دهید  قرار  نفت  سنگ  روي  طوري  را  مغار  تیغه  د( 
زاویه ي آن به طور صحیح )بین 25 تا 30 درجه( روي سطح 

سنگ نفت قرار بگیرد. )شکل 33�14(

شكل33ـ14ـ نحوه ی قراردادن صحيح تيغه روی سنگ)زاويه ی تيغه(.

ه ( با دست راست، دسته ي مغار را بگیرید و با دست چپ، 
تیغه ي مغار را روي سنگ نفت فشار دهید. )شکل 34�14( 

شكل34ـ14

 )∞ و( با حرکت دادن تیغه به صورت عدد 8 انگلیسي )
روي سنگ نفت، عمل تیز کردن را انجام دهید.

ز( سنگ نفت را برگردانده و با استفاده از طرف نرم آن، 
عمل تیز کردن و پلیسه گیري را تکرار کنید )شکل 35�14(.

شكل 35ـ14ـ پليسه گيری.

براده و همچنین نفت و روغن  با تکه ي کهنه دست،  ح( 
مغار را پاك کنید.

ط( در پایان، براي اطمینان از تیز شدن تیغه، مطابق شکل 
36�14 یك تکه کاغذ را ببرید.

شكل36ـ14ـ آزمايش تيزی مغار.
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هنگام کار، باید مراقب بود که انگشتان دست با سنگ برخورد 
نکند.

پیچ هاي تکیه گاه را باید کاماًل محکم کرد تا هنگام تیز کردن، 
تکیه گاه حرکت نکرده و دست با سنگ برخورد ننماید.

سنگ سنباده حتماً باید قاب محافظ داشته باشد.)شکل 30�14(

شكل30ـ14

دستگاه سنگ سنباده، باید روي میز یا زمین کاماًل محکم شده 
باشد.

آنرا  باید  دستگاه،  مختلف  قسمت هاي  کردن  تنظیم  هنگام 
خاموش کرد.

هرگز براي ایستادن سنگ سنباده نباید آنرا با دست لمس کرد.
با دست در هنگام تیز  براي جلوگیري از برخود سنگ سنباده 
کردن قطعات کوچك، باید از گیره یا ابزار کمکي استفاده کرد 

)شکل 31�14(.

شكل31ـ14ـ استفاده از ابزار كمكی هنگام تيزكردن قطعات كوچک.

مي باشد،  فاز  سه  برق  داراي  که  برقي  سنباده  سنگ  دستگاه 
حتماً باید داراي سیم اتصال به زمین )سیم ارت( نیز باشد.

فاصله ي تکیه گاه تا سنگ سنباده، نباید زیاد باشد زیرا ممکن 
داخل  به  را  کار  قطعه  سنگ،  دوراني  حرکت  اثر  در  است 

بکشد و باعث صدمه به شخص شود.

توجه: هر چه عرض چپ و راست کمتر باشد، برش بهتر 
و ظریف تري به دست مي آید.

را داخل  اّره  باید  براي چپ و راست کردن،  یادآوري: 
تنگ یا بین دو قطعه چوب قرار داد و داخل گیره محکم کرد، 
و سپس به وسیله ي آهن یا انبر چپ و راست کن، تیغه را به 
طور صحیح چپ و راست کرد )شکل هاي 27�14 و 28�14(.

شكل27ـ14ـ بستن تيغه اره در داخل تنگ اره تيزكنی.

شكل28ـ14ـ چپ و راست كردن دندانه اره با انبر چپ و راست كن.

7ـ14ـ اصول رعایت نکات ایمني ضمن تیز کردن 
تیغه هاي درودگري

جلوگیري  براي  و  سنباده،  سنگ  ماشین  از  استفاده  هنگام 
تلق  از  باید  با چشم،  تیز کردن  از  براده ي حاصل  برخورد  از 

محافظ یا عینك حفاظتي استفاده کرد. )شکل 29�14(.

شكل29ـ14ـ استفاده از عينک حفاظتی يا تلق محافظ، در هنگام كار.

فناوری فرآورده های چوبی تكنولوژی فرآورده های چوبی18

ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
 آورد. 

مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

رگاه آموزشي مناسب براي 
در شکل 3�1، مشخصات یك کا

صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:
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پيش آزمون 14

1� آیا وسایل برنده، همیشه تیزي خود را حفظ مي کنند؟ چرا؟
2� استفاده از وسایل برنده ي مستهلك، چه مشکالتي ایجاد مي کند؟

3� چه ارتباطي بین باال رفتن هزینه هاي تولید در اثر استفاده از تیغه هاي ُکند وجود دارد؟
4� چه ارتباطی بین سرعت عمل و تیغه هاي تیز وجود دارد؟

5� آیا دستگاه هاي سوراخ کننده ي داراي تیغه هاي ُکند، در هنگام کار آسیب مي بینند؟
6� قطعات سوراخ کاري شده با تیغه هاي تیز، چه تفاوتي با قطعات سوراخ کاري شده با تیغه هاي ُکند دارند؟

7� آیا ضریب ایمني در کار تیغه هاي تیز بیشتر است یا تیغه هاي ُکند؟ چرا؟
8� آیا تیغه هاي درودگري را مي توان متناوباً تیز کرد و مورد استفاده قرار داد؟

9� آیا روش تیز کردن تیغه ها مشابه یکدیگر است یا خیر؟
10� به نظر شما، مي توان روشي ابداع کرد که تیغه ها کمتر نیاز به تیز کردن داشته باشند؟
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8ـ14ـ دستورالعمل تیز کردن مغار و تیغه رنده 
به وسیله ي سنگ نفت

پس از آماده کردن ابرازها و وسایلي مانند سنگ نفت )دو 
طرفه(، تیغه مغار، تیغه  رنده، نفت یا روغن )مخلوط هر دو(، 

و یك تکه  کهنه دست، مراحل عملیاتي زیر را انجام دهید:

1ـ8ـ14ـ تير كردن تيغه مغار
الف( تیغه مغار ُکند شده را انتخاب کنید.

ب( سنگ نفت را، طوري روي میز کار مستقر کنید که 
قسمت خشن سنگ )زبر( در باال قرار گیرد.

ج( روي سنگ نفت، مقداري نفت و روغن یا مخلوط هر 
دو را بریزید. )شکل 32�14(.

شكل32ـ14

که  دهید  قرار  نفت  سنگ  روي  طوري  را  مغار  تیغه  د( 
زاویه ي آن به طور صحیح )بین 25 تا 30 درجه( روي سطح 

سنگ نفت قرار بگیرد. )شکل 33�14(

شكل33ـ14ـ نحوه ی قراردادن صحيح تيغه روی سنگ)زاويه ی تيغه(.

ه ( با دست راست، دسته ي مغار را بگیرید و با دست چپ، 
تیغه ي مغار را روي سنگ نفت فشار دهید. )شکل 34�14( 

شكل34ـ14

 )∞ و( با حرکت دادن تیغه به صورت عدد 8 انگلیسي )
روي سنگ نفت، عمل تیز کردن را انجام دهید.

ز( سنگ نفت را برگردانده و با استفاده از طرف نرم آن، 
عمل تیز کردن و پلیسه گیري را تکرار کنید )شکل 35�14(.

شكل 35ـ14ـ پليسه گيری.

براده و همچنین نفت و روغن  با تکه ي کهنه دست،  ح( 
مغار را پاك کنید.

ط( در پایان، براي اطمینان از تیز شدن تیغه، مطابق شکل 
36�14 یك تکه کاغذ را ببرید.

شكل36ـ14ـ آزمايش تيزی مغار.

309



311 واحد کار چهاردهم: توانايي تيز کردن انواع تيغه های درودگری

شكل 45ـ14ـقراردادن تيغه روی تكيه گاه.

توجه: براي شروع کار، از سنگ سنباده ي زبر استفاده کنید.
و( با حرکت دادن تیغه به طرفین و در روي سنگ سنباده، 

آنرا کاماًل تیز نمایید. )شکل 46�14(

شكل 46ـ14ـحركت دادن تيغه روی سنگ سنباده.

براي  مي سوزد،  تیغه  زیاد،  اصطکاك  اثر  در  نکته: 
جلوگیري از سوختن تیغه هنگام تیز کردن، باید هر چند لحظه 

یك بار، تیغه را با آب خنك نمایید.
ز( عمل تیز کردن را باید تا پیدا شدن پلیسه در لبه کار و 

تیز شدن کامل، ادامه دهید )شکل 47�14(.

شكل 47ـ14

استفاده نکنید.

سنگ  ماشین  کارگیري  به  دستورالعمل  9ـ14ـ 
سنباده در عملیات تیز کردن تیغه هاي درودگري

پس از آماده کردن ابزار و تجهیزاتي مانند ماشین سنگ 
یا ناصافي   تیغه رنده و مغار که داراي پریدگي  انواع  سنباده، 
 90 گونیاي  حفاظتي،  عینك  روغن،  یا  صابون   � آب  باشد، 

درجه و پارچه )کهنه( عملیات زیر را انجام دهید.
الف( مغاري را که داراي پریدگي مي باشد، انتخاب کنید. 

)شکل 43�14(

شكل43ـ14ـ مغار لبه  پريده.

ب( ابتدا سنگ سنباده را مورد بررسي قرار دهید و از سالم 
بودن و نداشتن هر گونه اشکال مطمئن شوید.

تنظیم  تیغه  بر اساس زاویه ي  ج( تکیه گاه سنگ سنباده را 
نمایید )شکل 44�14(.

شكل44ـ14ـ تنظيم تكيه گاه سنگ سنباده.

د( ماشین سنگ سنباده را روشن نمایید.
ه( پس از قرار دادن تیغه روي تکیه گاه، آنرا به آرامي به 

سنگ سنباده نزدیك کنید )شکل 45�14(.
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شكل 39ـ14ـ حركت رفت و برگشت تيغه روی سنگ نفت.

ه ( پس از تیز کردن پخ تیغه، آنرا بر عکس کرده و با حرکت دادن 
روي سنگ نفت، پلیسه هاي ایجاد شده را بگیرید )شکل 40�14(

شكل 40ـ14ـ پليسه گيری تيغه رنده.

و( به وسیله ي پارچه )کهنه( تیغه را تمیز کنید. 
ز( با استفاده از کاغذ، آزمایش تیز بودن تیغه را نیز انجام 

دهید. )شکل 41�14(.

شكل 41ـ14ـ آزمايش تيزی تيغه رنده.

یادآوري: در صورت امکان، براي استقرار بهتر تیغه روي 
سنگ نفت، مي توان از وسایل کمکي استفاده نمود )شکل 42�14(.

شكل42ـ14ـ استفاده از وسايل كمكی برای استقرار بهتر تيغه روی 
سنگ نفت.

از دست  رنده،  تیغه  بودن  تیز  بررسي  براي  توجه: هرگز 

تمام  از  تیغه،  تیز کردن  یادآوري: دقت کنید که هنگام 
سنگ  از  قمستي  تا  نمایید  استفاده  یکسان  صورت  به  سنگ 

گود نشود.
نکته: در صورت امکان، براي بهتر تیز شدن و جلوگیري 
از به هم خوردن زوایه ي مغار، مي توانید از جایگاه مخصوص 

یا مقر تیغه استفاده نمایید. )شکل 37�14(.

 
شكل37ـ14ـ استفاده از مقر يا جايگاه برای تيزكردن مغار.

2ـ8ـ14ـ تيز كردن تيغه رنده
الف( تیغه اي را که نیاز به تیز کردن دارد، انتخاب نمایید.

ب( مقداري نفت و روغن روي سنگ بریزید.
ج( پخ تیغه را طوري روي سنگ نفت قرار دهید که تیغه 

با سنگ نفت، زوایه اي حدود 25 تا 30 درجه ایجاد نماید.
د( با حرکت رفت و برگشت تیغه روي سنگ نفت، آنرا 

کاماًل تیز نمایید. )شکل 38�14 و 39�14(.

شكل 38ـ14ـ تيزكردن تيغه رنده به طور اصولی.
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ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
 آورد. 

مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

رگاه آموزشي مناسب براي 
در شکل 3�1، مشخصات یك کا

صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:

310
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شكل 45ـ14ـقراردادن تيغه روی تكيه گاه.

توجه: براي شروع کار، از سنگ سنباده ي زبر استفاده کنید.
و( با حرکت دادن تیغه به طرفین و در روي سنگ سنباده، 

آنرا کاماًل تیز نمایید. )شکل 46�14(

شكل 46ـ14ـحركت دادن تيغه روی سنگ سنباده.

براي  مي سوزد،  تیغه  زیاد،  اصطکاك  اثر  در  نکته: 
جلوگیري از سوختن تیغه هنگام تیز کردن، باید هر چند لحظه 

یك بار، تیغه را با آب خنك نمایید.
ز( عمل تیز کردن را باید تا پیدا شدن پلیسه در لبه کار و 

تیز شدن کامل، ادامه دهید )شکل 47�14(.

شكل 47ـ14

استفاده نکنید.

سنگ  ماشین  کارگیري  به  دستورالعمل  9ـ14ـ 
سنباده در عملیات تیز کردن تیغه هاي درودگري

پس از آماده کردن ابزار و تجهیزاتي مانند ماشین سنگ 
یا ناصافي   تیغه رنده و مغار که داراي پریدگي  انواع  سنباده، 
 90 گونیاي  حفاظتي،  عینك  روغن،  یا  صابون   � آب  باشد، 

درجه و پارچه )کهنه( عملیات زیر را انجام دهید.
الف( مغاري را که داراي پریدگي مي باشد، انتخاب کنید. 

)شکل 43�14(

شكل43ـ14ـ مغار لبه  پريده.

ب( ابتدا سنگ سنباده را مورد بررسي قرار دهید و از سالم 
بودن و نداشتن هر گونه اشکال مطمئن شوید.

تنظیم  تیغه  بر اساس زاویه ي  ج( تکیه گاه سنگ سنباده را 
نمایید )شکل 44�14(.

شكل44ـ14ـ تنظيم تكيه گاه سنگ سنباده.

د( ماشین سنگ سنباده را روشن نمایید.
ه( پس از قرار دادن تیغه روي تکیه گاه، آنرا به آرامي به 

سنگ سنباده نزدیك کنید )شکل 45�14(.
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شكل54ـ14ـ خم كردن بقيه دندانه ها به طرف پايين.

با  اّره  دندانه هاي  كردن  راست  و  چپ  2ـ10ـ14ـ 
استفاده از انبر چپ و راست  كن

الف( انبر چپ و راست کن را با استفاده از پیچ هاي تعبیه 
تنظیم  آن  ضخامت  و  دندانه  ارتفاع  اساس  بر  آن،  روي  شده 

نمایید. )شکل 55�14(.

شكل55ـ14ـ تنظيم انبر چپ و راست كن با پيچ های مخصوص.

ب( اّره را به تنگ اّره تیزکني محکم نمایید )البته هنگام کار 
کردن با انبر چپ و راست، الزامي به استفاده از تنگ نمي باشد(.

عمل چپ  کني،  تیز  اّره  تنگ  از  استفاده  در صورت  ج( 
و  چپ  آهن  با  راست کردن  و  چپ  مشابه  کردن،  راست  و 

راست کن است )شکل 56�14(.

و  چپ  انبر  وسيله  به  كردن  راست  و  چپ  عمل  انجام  شكل56ـ14ـ 
راست كن.

شكل52ـ14ـ چپ و راست كردن اره با آهن چپ و راست كن.

و  چپ  آهن  با  دقیق تر  کردن  راست  و  چپ  براي  نکته: 
به  میان  در  یك  را  اّره  دندانه هاي  تمام  مي توان  کن،  راست 
تیغه  دیگر  طرف  در  گرفتن  قرار  با  سپس  نمود،  مایل  چپ 
اّره و یا بر عکس نمودن تیغه اّره در داخل تنگ، دندانه هاي 

باقي مانده را به راست مایل کرد.
به شرح  از تنگ، مي توان  استفاده نکردن  و( در صورتي 

زیر عمل نمود:
o  اّره را طوري در دست بگیرید که جهت دندانه هاي آن

به طرف خودتان باشد.
o .با دست دیگر، انبر را بگیرید 
o  به میان  در  یك  را  اّره  دندانه هاي  صحیح،  طور  به   

طرف پایین خم کنید. )شکل 53�14(

شكل53ـ14ـ چپ و راست كردن دندانه بدون استفاده از تنگ.

o  سپس اّره را برگردانده و دندانه هاي باقي مانده را نیز، به
طرف پایین خم نمایید )شکل 54�14(.
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1ـ10ـ14ـ چپ و راست كردن با استفاده از آهن 
چپ و راست كن

الف( تیغه اره اي را که فاقد چپ و راست است، انتخاب کنید.
ب( اّره را داخل تنگ اّره تیزکني قرار دهید، که دندانه هاي 

اّره باالتر از تنگ قرار گیرد. )شکل 50�14(.

شكل50ـ14ـ قراردادن اره داخل تنگ.

قطعه  دو  از  تیزکني،  اّره  تنگ  نبودن  صورت  در  توجه: 
چوبي که گفته شد، استفاده نمایید. )شکل 51�14(

شكل51ـ14ـ استفاده از دو قطعه چوب به جای تنگ.

ج( تنگ یا دو قطعه چوبي را که اّره بین آن قار گرفته، به 
گیره ي میز کار محکم نمایید.

اّره، یکي از شکاف هاي آهن  د( بر اساس ضخامت تیغه 
چپ و راست کن را انتخاب نمایید.

1 ارتفاع دندانه، یکي به راست و 
3

ه ( دندانه هاي اّره را از 

یکي به چپ مایل کنید )شکل 52�14(.

یادآوري1: اصول تیز کردن تیغه هاي مغار و رنده، تقریباً 
مانند هم مي باشند. )شکل 48�14(.

شكل48ـ14ـ تيزكردن تيغه رنده، با استفاده از سنباده و ابزار كمكی.

یادآوري 2: هنگام تیز کردن تیغه، ابتدا تیغه را با سنگي 
تیز  عمل  نرم،  با سنگ  و سپس  نمایید  تیز  است  که خشن تر 

کردن و پلیسه گیري را انجام دهید.
توجه: اگر پریدگي و ُکندي تیغه کم است، فقط از سنگ 

سنباده ي نرم استفاده نمایید.
ح( پس از پایان عمل تیز کردن تیغه به وسیله ي سنگ سنباده، 
براي پلیسه گیري، از سنگ نفت استفاده نمایید. )شکل 49�14(.

شكل 49ـ14ـ پليسه گيری تيغه با سنگ نفت.

کردن  راست  و  چپ  دستورالعمل  10ـ14ـ 
تیغه هاي اّره دستي

پس از تهیه ي ابزارها و تجهیزاتي مثل تیغه اّره ي بدون چپ 
و راست، انبر یا آهن چپ و راست کن، تنگ اّره تیزکني یا 
دو قطعه چوب به طول تیغه اّره و عرض حدود 50 و ضخامت 

15 میلي متر، مراحل زیر را انجام دهید.
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ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
 آورد. 

مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

رگاه آموزشي مناسب براي 
در شکل 3�1، مشخصات یك کا

صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:

312
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شكل54ـ14ـ خم كردن بقيه دندانه ها به طرف پايين.

با  اّره  دندانه هاي  كردن  راست  و  چپ  2ـ10ـ14ـ 
استفاده از انبر چپ و راست  كن

الف( انبر چپ و راست کن را با استفاده از پیچ هاي تعبیه 
تنظیم  آن  ضخامت  و  دندانه  ارتفاع  اساس  بر  آن،  روي  شده 

نمایید. )شکل 55�14(.

شكل55ـ14ـ تنظيم انبر چپ و راست كن با پيچ های مخصوص.

ب( اّره را به تنگ اّره تیزکني محکم نمایید )البته هنگام کار 
کردن با انبر چپ و راست، الزامي به استفاده از تنگ نمي باشد(.

عمل چپ  کني،  تیز  اّره  تنگ  از  استفاده  در صورت  ج( 
و  چپ  آهن  با  راست کردن  و  چپ  مشابه  کردن،  راست  و 

راست کن است )شکل 56�14(.

و  چپ  انبر  وسيله  به  كردن  راست  و  چپ  عمل  انجام  شكل56ـ14ـ 
راست كن.

شكل52ـ14ـ چپ و راست كردن اره با آهن چپ و راست كن.

و  چپ  آهن  با  دقیق تر  کردن  راست  و  چپ  براي  نکته: 
به  میان  در  یك  را  اّره  دندانه هاي  تمام  مي توان  کن،  راست 
تیغه  دیگر  طرف  در  گرفتن  قرار  با  سپس  نمود،  مایل  چپ 
اّره و یا بر عکس نمودن تیغه اّره در داخل تنگ، دندانه هاي 

باقي مانده را به راست مایل کرد.
به شرح  از تنگ، مي توان  استفاده نکردن  و( در صورتي 

زیر عمل نمود:
o  اّره را طوري در دست بگیرید که جهت دندانه هاي آن

به طرف خودتان باشد.
o .با دست دیگر، انبر را بگیرید 
o  به میان  در  یك  را  اّره  دندانه هاي  صحیح،  طور  به   

طرف پایین خم کنید. )شکل 53�14(

شكل53ـ14ـ چپ و راست كردن دندانه بدون استفاده از تنگ.

o  سپس اّره را برگردانده و دندانه هاي باقي مانده را نیز، به
طرف پایین خم نمایید )شکل 54�14(.
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آزمون پاياني 14

1� براي تیزکردن تیغه اّره باید ...
الف( ابتدا اّره را تیز و بعد چپ و راست کرد.

ب( تفاوتي ندارد.
ج( ابتدا اّره را چپ و راست، بعد تیز نمود.

د( فقط باید اره ها را تیز نمود.
2� سنگ نفت وسیله اي است براي ......................................

ب( پلیسه گیري و تیز کردن تیغه ها الف( تمیز کردن سوهان و چوبسا 
د( تیز کردن تیغه اّره ج( فقط پلیسه گیري  

3� براي چپ و راست کردن تیغه اّره باید از ................................ استفاده کرد.
ب( سوهان سه گوش الف( گاز انبر  

د( انبر دست ج( آهن و انبر چپ و راست کن 
4� براي تیز کردن تیغه ي رنده دستي باید .....................................

الف( تیغه رنده آرام و یکنواخت به صورت دایره اي روي سنگ کشیده شود.
ب( سنگ را روي تیغه رنده کشید.

ج( تیغه رنده را به آرامي و به طور یکنواخت به صورت مستقیم روي سنگ کشید.
د( تیغه رنده را با تندي و به صورت موازي روي سنگ کشید.

5� هنگام تیز کردن تیغه رنده، زاویه ي پخ رنده باید چقدر باشد؟
د( 25 درجه ج( 45 درجه  ب( 40 درجه  الف( 35 درجه 

6� شکل زیر چه عملي را نشان مي دهد؟
ب( پلیسه گیري الف( تیز کردن تیغه  

د( پاك کردن تیغه ج( سنگ زدن  
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شكل59ـ14ـ جهت تيزكردن به وسيله سوهان.

شكل60ـ14ـ تيزكردن اره با سوهان.

شكل61ـ14ـپليسه گيری.

توجه: اگر نوك دندانه هاي اّره در یك سطح نباشند، تیغه 
اّره روي سطح کار مي لغزد و در کار گیر مي کند؛ بنابراین ابتدا 
باید تمامي دندانه هاي تیغه اّره را به وسیله ي سوهان در یك سطح 
میزان کرد و سپس اقدام به چپ و راست و همچنین تیز کردن 

نمود. )شکل 62�14(.

شكل62ـ14ـميزان كردن دندانه های اره به وسيله ی سوهان.

اّره  تیغه هاي  کردن  تیز  دستورالعمل  11ـ14ـ 
دستي با سوهان

اّره تیزکني و سوهان  اّره، تنگ  پس از آماده کردن تیغه 
)سه گوش، دم کاردي...( مراحل کاري زیر را انجام دهید.

انتخاب  است،  شده  راست  و  چپ  که  را  تیغه اي  الف( 
نمایید. )شکل 57�14(

شكل57ـ14ـ تيغه اره ی چپ و راست شده.

ب( بر اساس نوع تیغه، سوهان الزم براي تیز کردن را انتخاب کنید.

)به مقطع سوهان و فرم دندانه ي اره، در شکل 58�14 توجه کنید(.

شكل58ـ14ـ تيزكردن اره با سوهان دم كاردی با مقطع لوزی.

ج( تیغه را داخل تنگ قرار دهید به طوري که دندانه ي آن باالتر 
از تنگ قرار گیرد، و سپس آنرا به گیره ي میزکار محکم کنید.

)شکل  دندانه ها  بین  برش،  جهت  خالف  بر  را  سوهان  د( 
59�14( طوري قرار دهید که هنگام تیز کردن، ابتدا سینه ي دندانه 
ساییده و در مرحله دوم، پلیسه ي ایجاد شده در پشت دندانه ي 

بعدي گرفته شود. )شکل هاي 60�14 و 61�14(

فناوری فرآورده های چوبی تكنولوژی فرآورده های چوبی18

ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:

314
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آزمون پاياني 14

1� براي تیزکردن تیغه اّره باید ...
الف( ابتدا اّره را تیز و بعد چپ و راست کرد.

ب( تفاوتي ندارد.
ج( ابتدا اّره را چپ و راست، بعد تیز نمود.

د( فقط باید اره ها را تیز نمود.
2� سنگ نفت وسیله اي است براي ......................................

ب( پلیسه گیري و تیز کردن تیغه ها الف( تمیز کردن سوهان و چوبسا 
د( تیز کردن تیغه اّره ج( فقط پلیسه گیري  

3� براي چپ و راست کردن تیغه اّره باید از ................................ استفاده کرد.
ب( سوهان سه گوش الف( گاز انبر  

د( انبر دست ج( آهن و انبر چپ و راست کن 
4� براي تیز کردن تیغه ي رنده دستي باید .....................................

الف( تیغه رنده آرام و یکنواخت به صورت دایره اي روي سنگ کشیده شود.
ب( سنگ را روي تیغه رنده کشید.

ج( تیغه رنده را به آرامي و به طور یکنواخت به صورت مستقیم روي سنگ کشید.
د( تیغه رنده را با تندي و به صورت موازي روي سنگ کشید.

5� هنگام تیز کردن تیغه رنده، زاویه ي پخ رنده باید چقدر باشد؟
د( 25 درجه ج( 45 درجه  ب( 40 درجه  الف( 35 درجه 

6� شکل زیر چه عملي را نشان مي دهد؟
ب( پلیسه گیري الف( تیز کردن تیغه  

د( پاك کردن تیغه ج( سنگ زدن  
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13� تصویر زیر چه عملي را نشان مي دهد و از چه وسیله اي استفاده کرده است؟
الف( تیز کردن اّره � سوهان

ب( چپ و راست کردن اّره � آهن چپ و راست کن
ج( چپ و راست کردن اّره � انبر چپ و راست کن

د( تیز کردن اّره � انبر چپ و راست کن

14� شکل زیر چه وسیله اي را نشان مي دهد؟
ب( تنگ اّره تیزکني الف( گیره ي رومیزي  

د( هیچکدام ج( گیره ي مخصوص کارهاي ظریف 

15� سنگ نفت را شرح دهید و موارد استفاده ي آنرا بنویسید.
16� سوهان هاي مخصوص تیز کردن را نام ببرید.

17� قسمت هاي مختلف ماشین سنگ سنباده را نام ببرید.
18� مواد تشکیل دهنده ي سنگ سنباده را بنویسید.

19� براي تیز کردن سنگ سنباده، چه عملي باید انجام داد؟
20� علت چپ و راست کردن تیغه اّره را توضیح دهید.

21� وسایل چپ و راست کردن تیغه اّره را نام ببرید.
22� تیز کردن تیغه ي اّره دستي به وسیله ي سوهان را شرح دهید.

23� طرز تیز کردن تیغه ي رنده دستي را شرح دهید.
24� نکات ایمني ضمن تیز کردن را بنویسید.

25� هنگام تیز کردن تیغه رنده، زاویه ي تیغه نسبت به سنگ چند درجه باید باشد؟
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7� هنگام تیز کردن تیغه اّره باید .........................................
الف( سینه ي دندانه در طرف چپ ما باشد.
ب( زاویه ي برش هر دندانه را تامین نمود.

ج( چپ و راست دندانه ها را تنظیم کرد.
د( هیچکدام

8� براي تیز کردن دندانه هاي اّره دستي، کدام یك از سوهان هاي زیر مناسب است؟
ب( سوهان دم کاردي الف( سوهان تخت  

د( سوهان زرگري ج( سوهان نیم گرد  
9� براي تیز کردن تیغه ي اّره نواري، کدام سوهان مناسب است؟
ب( سوهان قاشقي الف( سوهان دم کاردي 

د( سوهان تخت ج( سوهان سه گوش  
10� علت چپ و راست کردن دندانه هاي تیغه اّره چیست؟

الف( ُکند شدن اّره
ب( گیر نکردن تیغه اّره داخل کار

ج( دندانه ی اّره نشکند و برش بهتر انجام گیرد.
د( تیز شدن بیشتر تیغه اّره

11� شکل زیر چه وسیله اي را نشان مي دهد؟
ب( آهن چپ و راست کن الف( انبر چپ و راست کن 

د( هیچکدام ج( وسیله ي تیز کردن تیغه 

12� وسیله ي مورد استفاده در شکل زیر چه کاربردي دارد؟
ب( تیز شدن طبق زاویه الف( تیز شدن بیشتر تیغه 

د( ب و ج ج( راحت تیز شدن  

فناوری فرآورده های چوبی تكنولوژی فرآورده های چوبی18

ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:
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13� تصویر زیر چه عملي را نشان مي دهد و از چه وسیله اي استفاده کرده است؟
الف( تیز کردن اّره � سوهان

ب( چپ و راست کردن اّره � آهن چپ و راست کن
ج( چپ و راست کردن اّره � انبر چپ و راست کن

د( تیز کردن اّره � انبر چپ و راست کن

14� شکل زیر چه وسیله اي را نشان مي دهد؟
ب( تنگ اّره تیزکني الف( گیره ي رومیزي  

د( هیچکدام ج( گیره ي مخصوص کارهاي ظریف 

15� سنگ نفت را شرح دهید و موارد استفاده ي آنرا بنویسید.
16� سوهان هاي مخصوص تیز کردن را نام ببرید.

17� قسمت هاي مختلف ماشین سنگ سنباده را نام ببرید.
18� مواد تشکیل دهنده ي سنگ سنباده را بنویسید.

19� براي تیز کردن سنگ سنباده، چه عملي باید انجام داد؟
20� علت چپ و راست کردن تیغه اّره را توضیح دهید.

21� وسایل چپ و راست کردن تیغه اّره را نام ببرید.
22� تیز کردن تیغه ي اّره دستي به وسیله ي سوهان را شرح دهید.

23� طرز تیز کردن تیغه ي رنده دستي را شرح دهید.
24� نکات ایمني ضمن تیز کردن را بنویسید.

25� هنگام تیز کردن تیغه رنده، زاویه ي تیغه نسبت به سنگ چند درجه باید باشد؟
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توانايي رسم فنی عمومي صنايع چوب

واحد كار پانزدهم

فراگیر پس از آموزش این واحد کار، قادر خواهد بود:

 انواع شکل های هندسي منظم را ترسیم نماید.

 ابزار و وسایل ترسیم شکل های هندسي را معرفي و آنها را به کارگیرد.

 خطوط در ترسیم را معرفي کرده و آنها را در جاي مناسب به کار گیرد.

 مشخصات نقشه ی کار را معرفي کند.

 اصول ترسیم شکل های هندسي روي چوب را بیان کند.

 ترسیم سه نمای اجسام را انجام دهد.

 اندازه گذاري کامل در ترسیم اجسام را انجام دهد.

 تصویر مجسم اجسام از روي سه نما را ترسیم نماید.

 تصویر مجسم ایزومتریك را ترسیم کند.

 تصویر مجسم دیمتریك را ترسیم کند.

 تصویر مجسم کاوالیر را ترسیم کند.

 برش در کارهاي ساده ی چوبي را انجام دهد.

ساعت آموزش
جمععملینظری
105060
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ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:
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توانايي رسم فنی عمومي صنايع چوب

واحد كار پانزدهم

فراگیر پس از آموزش این واحد کار، قادر خواهد بود:

 انواع شکل های هندسي منظم را ترسیم نماید.

 ابزار و وسایل ترسیم شکل های هندسي را معرفي و آنها را به کارگیرد.

 خطوط در ترسیم را معرفي کرده و آنها را در جاي مناسب به کار گیرد.

 مشخصات نقشه ی کار را معرفي کند.

 اصول ترسیم شکل های هندسي روي چوب را بیان کند.

 ترسیم سه نمای اجسام را انجام دهد.

 اندازه گذاري کامل در ترسیم اجسام را انجام دهد.

 تصویر مجسم اجسام از روي سه نما را ترسیم نماید.

 تصویر مجسم ایزومتریك را ترسیم کند.

 تصویر مجسم دیمتریك را ترسیم کند.

 تصویر مجسم کاوالیر را ترسیم کند.

 برش در کارهاي ساده ی چوبي را انجام دهد.

ساعت آموزش
جمععملینظری
105060
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پيش آزمون 15

1� آیا وسایل نقشه کشي براي ترسیم شکل های هندسي را می شناسید؟

2� آیا می دانید کاربرد گونیا در ترسیم شکل های هندسي چیست؟

3� چند نوع کاغذ براي ترسیم نقشه هاي فني مي شناسید؟

4� کاربرد شابلن در نقشه کشي چیست؟

5� مطابق شکل زیر، رّسام در ترسیم، از چه وسیله اي استفاده مي کند؟

6� به نظر شما، براي ترسیم یك شش ضلعي مطابق شکل زیر، از چه روشي می توان استفاده کرد؟

8� آیا می دانید خط کش T چیست و کاربرد آن در کجاست؟

9� در شکل زیر، براي ترسیم فني از چه وسایلي استفاده شده است؟

فناوری فرآورده های چوبی تكنولوژی فرآورده های چوبی18

ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:

320



321 واحد کار پانزهم: توانايي رسم فنی عمومي صنايع چوب

پيش آزمون 15

1� آیا وسایل نقشه کشي براي ترسیم شکل های هندسي را می شناسید؟

2� آیا می دانید کاربرد گونیا در ترسیم شکل های هندسي چیست؟

3� چند نوع کاغذ براي ترسیم نقشه هاي فني مي شناسید؟

4� کاربرد شابلن در نقشه کشي چیست؟

5� مطابق شکل زیر، رّسام در ترسیم، از چه وسیله اي استفاده مي کند؟

6� به نظر شما، براي ترسیم یك شش ضلعي مطابق شکل زیر، از چه روشي می توان استفاده کرد؟

8� آیا می دانید خط کش T چیست و کاربرد آن در کجاست؟

9� در شکل زیر، براي ترسیم فني از چه وسایلي استفاده شده است؟

7ـ

8  ـ
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براي محاس��به ی مس��احت و محیط لوزی، از رابطه ی زیر 
استفاده مي شود.

A = l × b
U = 4 × l

 مستطیل، متوازي االضالعي است که زوایای آن، قائمه 
ب��وده و کلیه ی مش��خصات متوازي االضالع را دارد )ش��کل 

.)15�4

شكل4ـ15

براي محاس��به ی مساحت و محیط مستطیل، از رابطه ی زیر 
استفاده مي شود:

A = l × b
U = 2 × ) l+b(

 e = √      

 متوازي االضالع، داراي دو ضلع موازي با هم است که 
زوایاي مقابل آن، با هم برابرند )شکل 2�15(.

 D = < B , < C = < A

شكل2ـ15

براي محاسبه ی محیط و مساحت این شکل ، باید از رابطه ی 
زیر استفاده کرد:

متوازی الضالع

A = l1 × b
U = 2 × )l1  + l2(

 لوزي، متوازي االضالعي است که چهار ضلع آن با هم 
برابرند )شکل 3�15(.

شكل3ـ15

تكنولوژی فرآورده های چوبی322

و  منتظم  هندسي  شكل های  تعريف  1ـ1ـ15ـ 
محاسبه ی محيط و مساحت آنها

 هر چند ضلعي ای که داراي اضالع برابر بوده و در یك 
دایره محاط شده باشد، چندضلعي منتظم نام دارد )شکل 1�15(.

شكل1ـ15

براي محاس��به ی محیط و مساحت چندضلعي ها از رابطه ی 
زیر استفاده مي شود:

چند ضلعی منتظم
n =تعداد گوشه ها

u = n × 1

در شش ضلعی منتظم
 A ≈ 0/699 D2  ;  A ≈ 0/866 d2

       
  

 
 

                 
 
 

   √       

1ـ15ـ اصول ترسیم انواع شکل های منتظم هندسي

به طور کلي، چندضلعي ها، دایره، بیضي، مثلث و احجامي 
مانند مکعب، منش��ور، هرم، کره، مخروط، استوانه و غیره، از 

شکل های هندسي منتظم هستند.

نکته: عالئم اختصاري ذکر شده در روابط محاسباتي براي 
سطوح جانبي و محیط قطعات، به شرح زیر است:

 A= سطح قاعده / مساحت

 AM= سطح جانبی
 AO= سطح کل

 A1= سطح قاعده پایینی

 A2= سطح قاعده باالیی

 H , h = ارتفاع
 L= طول / طول وتر
 Lm= طول متوسط

 LB= طول قوس
 b= عرض

 E= قطر

 D= قطر بزرگ / قطر دایره محیطی

 d= قطر کوچك / قطر دایره محاطی

 dm= قطر متوسط )در تاج دایره(

 n= تعداد اضالع
 U= محیط

 R= شعاع بزرگ

 r= شعاع کوچك

 S= عرض )در تاج دایره(

 α= زاویه ی مرکزی

فناوری فرآورده های چوبی تكنولوژی فرآورده های چوبی18

ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:
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براي محاس��به ی مس��احت و محیط لوزی، از رابطه ی زیر 
استفاده مي شود.

A = l × b
U = 4 × l

 مستطیل، متوازي االضالعي است که زوایای آن، قائمه 
ب��وده و کلیه ی مش��خصات متوازي االضالع را دارد )ش��کل 

.)15�4

شكل4ـ15

براي محاس��به ی مساحت و محیط مستطیل، از رابطه ی زیر 
استفاده مي شود:

A = l × b
U = 2 × ) l+b(

 e = √      

 متوازي االضالع، داراي دو ضلع موازي با هم است که 
زوایاي مقابل آن، با هم برابرند )شکل 2�15(.

 D = < B , < C = < A

شكل2ـ15

براي محاسبه ی محیط و مساحت این شکل ، باید از رابطه ی 
زیر استفاده کرد:

متوازی الضالع

A = l1 × b
U = 2 × )l1  + l2(

 لوزي، متوازي االضالعي است که چهار ضلع آن با هم 
برابرند )شکل 3�15(.

شكل3ـ15
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براي محاس��به ی محیط و مس��احت بیض��ي، از روابط زیر 
استفاده مي شود:

       
  

 

         
  

 
      √          

هر جسم س��ه بعدي که قاعده ها و وجوه جانبي آن مربع و 
عمود بر هم باشد، مکعب نامیده مي شود. مکعب، داراي شش 

وجه مساوي است )شکل 8�15(.

شكل8ـ15

محاسبه ی محیط و مساحت مکعب به قرار زیر است:
U = L × 4
4 × یك ضلع = محیط  
A0 = A × 6

6 × سطع قاعده = مساحت

چند وجهي ای که دو قاعده ی هم ش��کل و متوازي داش��ته 
و س��ایر وجه هاي آن متوازي االضالع  باش��د، منشور نام دارد                     

)شکل 9�15(.

شكل9ـ15

محیط و مساحت جانبي منشور، به صورت زیر محاسبه می شود:
  V = A × h                                       

ارتفاع × مساحت قاعده = حجم
A0 = A + AM + A

= سطح کل

سطح قاعده ی باالیی + سطح جانبی + سطح قاعده ی پایین

 

ش��ش وجهي ای که همه ی وجوه آن مربع بوده و یال هاي 
آن با هم برابر باشند، مکعب مستطیل نام دارد )شکل 10�15(.

شكل10ـ15

محیط و مساحت جانبي مکعب چهار وجهي، به شکل زیر 
محاسبه مي شود:

  u = L × 4                                                                   
4 × یك ضلع = محیط

  A0 = A + AM + A                                                              

= مساحت جانبی

سطح قاعده ی باالیي + سطح جانبي + سطع قاعده ی پایین

قاعده باال

وجه جانبی

مکعب

قاعده پایین
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رابطه ی محاسبه ی محیط و مساحت دایره، به شکل زیر است:

      
  

 
           

 

  √   
  

 
      

 ذوزنقه، یك چهارضلعي اس��ت ک��ه فقط دو ضلع آن 
با هم موازي می باشد. اگر دو س��اق ذوزنقه با هم برابر باشند، 
ذوزنق��ه  از نوع متساوي الس��اقین و اگر یکي از س��اق ها بر دو 

قاعده عمود باشد، ذوزنقه را قائم الزاویه مي نامند.

رابطه ای محاسبه ی محیط و مساحت، به قرار زیر است:

   

           
 

       
 

   
     
  

 

 بیضي، منحني بسته اي است که داراي دو قطر بزرگ و 
کوچك، و دو کانون است )شکل 7�15(.

شكل7ـ15

 مربع، مستطیلي اس��ت که چهار ضلع آن با هم مساوي 
است )شکل 5�15(.

شكل5ـ15

روابط محاسبه ی محیط و مساحت مربع، به قرار زیر است:

A = l2

e = √  × l ≈ 1/414 × l
   U = 4 × l

 دایره، منحني بس��ته اي اس��ت که فاصل��ه ی هر نقطه از 
روي منحني تا مرک��ز آن (O)، برابر بوده و وتري که از مرکز 

دایره مي گذرد، قطر نامیده مي شود )شکل 6�15(.

شكل6ـ15

b

2
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ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:
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براي محاس��به ی محیط و مس��احت بیض��ي، از روابط زیر 
استفاده مي شود:

       
  

 

         
  

 
      √          

هر جسم س��ه بعدي که قاعده ها و وجوه جانبي آن مربع و 
عمود بر هم باشد، مکعب نامیده مي شود. مکعب، داراي شش 

وجه مساوي است )شکل 8�15(.

شكل8ـ15

محاسبه ی محیط و مساحت مکعب به قرار زیر است:
U = L × 4
4 × یك ضلع = محیط  
A0 = A × 6

6 × سطع قاعده = مساحت

چند وجهي ای که دو قاعده ی هم ش��کل و متوازي داش��ته 
و س��ایر وجه هاي آن متوازي االضالع  باش��د، منشور نام دارد                     

)شکل 9�15(.

شكل9ـ15

محیط و مساحت جانبي منشور، به صورت زیر محاسبه می شود:
  V = A × h                                       

ارتفاع × مساحت قاعده = حجم
A0 = A + AM + A

= سطح کل

سطح قاعده ی باالیی + سطح جانبی + سطح قاعده ی پایین

 

ش��ش وجهي ای که همه ی وجوه آن مربع بوده و یال هاي 
آن با هم برابر باشند، مکعب مستطیل نام دارد )شکل 10�15(.

شكل10ـ15

محیط و مساحت جانبي مکعب چهار وجهي، به شکل زیر 
محاسبه مي شود:

  u = L × 4                                                                   
4 × یك ضلع = محیط

  A0 = A + AM + A                                                              

= مساحت جانبی

سطح قاعده ی باالیي + سطح جانبي + سطع قاعده ی پایین

قاعده باال

وجه جانبی

مکعب

قاعده پایین
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روابط محاسبه ی محیط و مساحت جانبي هرم، به قرار زیر است:
سطح جانبی + سطح قاعده = سطح کل

A0 = A + Am

از دوران ی��ك نیم دایره ح��ول قطرش، کره ای به دس��ت 
مي آی��د. به مرکز O، که تمام نقاط س��طح کره تا آن، به یك 

فاصله است.

2ـ1ـ15ـ محاسبه ی مساحت شكل های هندسي غيرمنتظم

براساس رابطه هاي گفته ش��ده، مساحت شکل های زیر را 
محاسبه نمایید )شکل 13�15(.

شكل 13ـ15

3ـ1ـ15ـ تقسيم پاره خط و زاويه به چند قسمت مساوي

برای تقس��یم پاره خط و زوایا به قس��مت های مس��اوی، به 
روش های زیر عمل کنید:

 اگر س��طح دای��ره را در ارتفاع h، به ی��ك نقطه معطوف 
کرده و س��طوح جانبي آن ایجاد شود، حجم به دست آمده را 

مخروط می نامند )شکل 11�15(.

شكل11ـ15

محیط و مساحت جانبي مخروط، چنین به دست می آید:

مساحت قطاع دایره = سطح جانبی مخروط

         
    

  √    
      

        
  

 
 

      
  

 )سطح قاعده × ارتفاع (    = حجم

         
    

  √    
      

        
  

 
 

      
  

اگر سطح چند ضلعي را در ارتفاع h به یك نقطه معطوف 
س��ازیم و سطوح جانبي آن ایجاد ش��ود، حجم به دست آمده، 
هرم خواهد بود؛ که اغلب به فرم هرم س��ه ضلعي و هرم چهار 

ضلعي مرسوم است )شکل 12�15(.

شكل12ـ15

3
3
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الف( تقسـیم پاره خط به چند قسـمت مسـاوي: پاره خط 
AB مفروض اس��ت. از ابتداي خط، ب��ا زاویه ی دلخواه، یك 

پاره خ��ط رس��م ک��رده )ش��کل 14�15(، و آنرا به 7 قس��مت 
)دلخواه( تقسیم نمایید.

شكل14ـ15

ابتدا از نقطه ی شماره ی 7، خطی به نقطه ی B ترسیم کنید. 
س��پس از نقاط دیگر )نقطه ی 6 تا 1(، خطوطی دیگر ترس��یم 
کنی��د، طوری که همه ی آنها با خط B موازی باش��د. نتیجه ی 
کار، تقس��یم ش��دن پاره خط AB به 7 قس��مت مساوی است 

)شکل 15�15(.

شكل15ـ15

 توجه: براي تقسیم خط به قسمت هاي مختلف، باید همین 
مراحل انجام مي گیرد.

ب( تقسـیم زاویـه بـه دو قسـمت مسـاوي: براي تقس��یم 
زوایایی که مقدار آنها یك عدد صحیح اس��ت، اغلب از نقاله 
اس��تفاده مي شود، اما براي تقسیم زوایای مختلف به دو قسمت 

مساوي، مي توان از پرگار کمك گرفت.

زاویه ی xoy را رس��م کنید. از نقطه ی O به شعاع دلخواه، 
قوسي رسم کنید تا نقاط A و B به دست آید )شکل 16�15(.

شكل16ـ15

از تقاطع نقاط A و B، دو قوس به ش��عاع دلخواه R1 رس��م 
کنی��د تا در k، نقطه ی تالقي به دس��ت آید. مح��ل تالقي را به 

نقطه ی O وصل کنید.

خط OK زاویه را به دو قس��مت مساوي تقسیم کرده است 
)شکل 17�15(.

شكل17ـ15

ج( تقسیم زاویه به سه قسمت مساوي به کمک پرگار

� زاویه ی xoy دلخواه را رسم کنید.

 R دلخ��واه  ش��عاع    Oنقط��ه ی از           �
آی��د  به دس��ت   A و   B نق��اط  ت��ا  کنی��د  رس��م   را 

)ش��کل 18�15(.

فناوری فرآورده های چوبی تكنولوژی فرآورده های چوبی18

ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:
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الف( تقسـیم پاره خط به چند قسـمت مسـاوي: پاره خط 
AB مفروض اس��ت. از ابتداي خط، ب��ا زاویه ی دلخواه، یك 

پاره خ��ط رس��م ک��رده )ش��کل 14�15(، و آنرا به 7 قس��مت 
)دلخواه( تقسیم نمایید.

شكل14ـ15

ابتدا از نقطه ی شماره ی 7، خطی به نقطه ی B ترسیم کنید. 
س��پس از نقاط دیگر )نقطه ی 6 تا 1(، خطوطی دیگر ترس��یم 
کنی��د، طوری که همه ی آنها با خط B موازی باش��د. نتیجه ی 
کار، تقس��یم ش��دن پاره خط AB به 7 قس��مت مساوی است 

)شکل 15�15(.

شكل15ـ15

 توجه: براي تقسیم خط به قسمت هاي مختلف، باید همین 
مراحل انجام مي گیرد.

ب( تقسـیم زاویـه بـه دو قسـمت مسـاوي: براي تقس��یم 
زوایایی که مقدار آنها یك عدد صحیح اس��ت، اغلب از نقاله 
اس��تفاده مي شود، اما براي تقسیم زوایای مختلف به دو قسمت 

مساوي، مي توان از پرگار کمك گرفت.

زاویه ی xoy را رس��م کنید. از نقطه ی O به شعاع دلخواه، 
قوسي رسم کنید تا نقاط A و B به دست آید )شکل 16�15(.

شكل16ـ15

از تقاطع نقاط A و B، دو قوس به ش��عاع دلخواه R1 رس��م 
کنی��د تا در k، نقطه ی تالقي به دس��ت آید. مح��ل تالقي را به 

نقطه ی O وصل کنید.

خط OK زاویه را به دو قس��مت مساوي تقسیم کرده است 
)شکل 17�15(.

شكل17ـ15

ج( تقسیم زاویه به سه قسمت مساوي به کمک پرگار

� زاویه ی xoy دلخواه را رسم کنید.

 R دلخ��واه  ش��عاع    Oنقط��ه ی از           �
آی��د  به دس��ت   A و   B نق��اط  ت��ا  کنی��د  رس��م   را 

)ش��کل 18�15(.

   A و B را رسم کنید تا نقاط R شعاع دلخواه O ـ از نقطه ی
به دست آيد )شكل 18 ـ 15(.
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شكل22ـ15

ب( ترسـیم شـش ضلعي: با تقس��یم دایره به شش قسمت 
مساوی، شش ضلعی منتظم به دست می آید؛ برای این کار، باید:

� پ��رگار را به اندازه ی ش��عاع R باز کرد و از هر دو طرف 
دایره )N وP (، قوسی زد تا نقاط V،K و M،S مشخص شود.

� با وصل کردن نقاط به دست آمده به یکدیگر، یك شش 
ضلعي شکل مي گیرد )شکل 23�15(.

شكل23ـ15

ج( ترسیم پنج ضلعي: برای ترسیم پنج ضلعی منتظم، باید:

 به ش��عاع R و از نقطه ی U، قوسی رسم کرد تا نقطه ی 
M به دس��ت آی��د؛ و از نقطه ی M، خطي عمود رس��م نمود تا 

نقطه ی N به دست آید.

 از نقطه ی N به فاصله NT، قوسي زد تا روي خط افقی، 
نقطه ی V به دست آید )شکل 24�15(.

شكل24ـ15

 از نقط��ه ی T، فاصله ی TV را با پ��رگار اندازه گرفته، 
 ،TP به دست بیاید. فاصله ی ،P قوسي را روي دایره زد تا نقطه ی
ط��ول ضلع یکي از اضالع پنج ضلعي اس��ت؛ که با ادامه دادن 
قوس ها با ش��عاع TP، پنج ضلعي رسم مي شود )شکل 25�15(.

شكل25ـ15

د( تقسـیم دایـره بـه n قسـمت مسـاوی: ب��راي ترس��یم 
چندضلعي هاي متف��اوت، یك اصول کلي به ش��رح زیر بیان 
مي شود )به فرض، دایره را باید به 7 قسمت مساوی تقسیم کرد(:

 پس از ترس��یم یك دایره به شعاع دلخواه R، باید اقطار 
دایره را ترسیم نمود تا نقاط AA1 و BB1 مشخص شوند.

 باید از نقطه ی B، خطي با زاویه ی دلخواه ترسیم، و آنرا 
به هفت قسمت مساوی تقسیم کرد )شکل 26�15(.

شكل15-26
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شكل20ـ15

 براي تقس��یم زاویه ی 75 درجه به پنج قسمت مساوي، 
طبق تقس��یمات زاویه ی 45 درجه عمل کنی��د. در این روش، 
گونیاي 30 درجه را روي لبه ی زاویه ی 15 درجه ی آخر قرار 
دهید، که با تفاوت آن دو، قسمت چهارم نیز ترسیم می گردد. 
به همین ترتیب، قسمت پنجم را نیز رسم کنید )شکل 21�15(.

شكل21ـ15

4ـ1ـ15ـ تقسيم دايره به چند قسمت مساوي

در واقع با تقس��یم دایره به چند قس��مت مساوی، می توان 
چندضلعی های منتظم ترس��یم نمود؛ که دستورالعمل های زیر، 

به همین منظور ارایه گردیده است.

الف( ترسـیم مثلث: از تقسیم دایره به سه قسمت مساوي، 
مثلث شکل مي گیرد، که برای این کار، باید:

 قطرهاي عمود بر هِم دایره را رسم کرد.

 از نقطه ی تالقی قط��ر و محیط دایره )M(، به اندازه ی 
شعاع R، قوسي زد تا نقاط A و B به دست آید. 

 نقطه ی O را به نقاط A و B وصل نمود تا با ترسیم خط 
AB، یك مثلث شکل  گیرد )شکل 22�15(.

شكل18ـ15

� به مرکز B و به ش��عاع AB، قوس��ي رس��م کنید که ضلع 
زاویه را در نقطه ی C قطع کند. این فاصله (BC) را طبق روش 
تقس��یم پاره خط )که گفته شد( به سه قس��مت مساوی تقسیم 
کنید. از نقاط تقس��یم، به مرکز B قوس هایي را رسم کنید تا به 
کمان AB برس��د. از محل تالقي به نقطه O رس��م کنید )شکل 

.)15�19

شكل19ـ15

د( تقسیم زوایا به قسمت هاي مساوي به کمک گونیا       

  گونیاي 30 و 45 درج��ه، به صورت مکمل، مي توانند 
زوایاي مختلفی بس��ازند. در ش��کل 20�15، به کمك گونیاي 
45 درجه، یك خط ترس��یم نمایید. س��پس به کمك گونیای 
30 درج��ه، در نقط��ه ی موردنظر، خطي دیگر رس��م کنید. از 
اختالف این دو گونیا، یك زاویه ی 15 درجه رس��م مي گردد 
که بدین ترتیب مي توانید زاویه ی 45 درجه را، به س��ه قسمت 

15 درجه ای تقسیم کنید.

فناوری فرآورده های چوبی تكنولوژی فرآورده های چوبی18

ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:
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شكل22ـ15

ب( ترسـیم شـش ضلعي: با تقس��یم دایره به شش قسمت 
مساوی، شش ضلعی منتظم به دست می آید؛ برای این کار، باید:

� پ��رگار را به اندازه ی ش��عاع R باز کرد و از هر دو طرف 
دایره )N وP (، قوسی زد تا نقاط V،K و M،S مشخص شود.

� با وصل کردن نقاط به دست آمده به یکدیگر، یك شش 
ضلعي شکل مي گیرد )شکل 23�15(.

شكل23ـ15

ج( ترسیم پنج ضلعي: برای ترسیم پنج ضلعی منتظم، باید:

 به ش��عاع R و از نقطه ی U، قوسی رسم کرد تا نقطه ی 
M به دس��ت آی��د؛ و از نقطه ی M، خطي عمود رس��م نمود تا 

نقطه ی N به دست آید.

 از نقطه ی N به فاصله NT، قوسي زد تا روي خط افقی، 
نقطه ی V به دست آید )شکل 24�15(.

شكل24ـ15

 از نقط��ه ی T، فاصله ی TV را با پ��رگار اندازه گرفته، 
 ،TP به دست بیاید. فاصله ی ،P قوسي را روي دایره زد تا نقطه ی
ط��ول ضلع یکي از اضالع پنج ضلعي اس��ت؛ که با ادامه دادن 
قوس ها با ش��عاع TP، پنج ضلعي رسم مي شود )شکل 25�15(.

شكل25ـ15

د( تقسـیم دایـره بـه n قسـمت مسـاوی: ب��راي ترس��یم 
چندضلعي هاي متف��اوت، یك اصول کلي به ش��رح زیر بیان 
مي شود )به فرض، دایره را باید به 7 قسمت مساوی تقسیم کرد(:

 پس از ترس��یم یك دایره به شعاع دلخواه R، باید اقطار 
دایره را ترسیم نمود تا نقاط AA1 و BB1 مشخص شوند.

 باید از نقطه ی B، خطي با زاویه ی دلخواه ترسیم، و آنرا 
به هفت قسمت مساوی تقسیم کرد )شکل 26�15(.

شكل15-26
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گروه Aابعاد
A01189 × 841
A1841 × 594
A2594 × 420
A3420 × 297
A4297 × 210
A5210 × 148

ب( کاغذ کالک یا کاغذ شفاف: بیشتر براي مرکب کاري 
استفاده مي ش��ود؛ یعني پس از ترسیم نقشه روي کاغذ سفید، 
با قرار دادن کاغذ کالك روي آن، مي توان با قلم راپید یا قلم 

ترلین، خطوط ترسیم را مرکبي کرد.

 نکتـه: قلم ترلین نیز، قلم مرکبی اس��ت ک��ه برای مرکبی 
کردن ترسیمات، مورد استفاده قرار می گیرد.

ج( کاغذ پوسـتي: نوعي کاغذ نیمه ش��فاف و ارزان است 
که نقشه هاي مقدماتي و دست آزاد، روي آن ترسیم مي شود.

د( کاغـذ شـطرنجي و کاغذ میلي متـري: داراي خطوط 
افقي و عمودي است، که براي طراحي اولیه و ترسیم دیاگرام 

یا نمودارها کاربرد بیشتري دارند.
4ـ2ـ15ـ پرگار

براي اندازه گیري، اندازه گذاري و ترسیم قوس ها و دوایر 
مختلف، به کار گرفته مي ش��ود. در ش��کل 34�15، یك جعبه 

پرگار نشان داده شده است.

شكل34ـ15

T 2ـ2ـ15ـ خط كش

از دو قسمت بازو و سر خط کش تشکیل شده که نسبت به 
هم، زاویه ی 90 درجه دارند.

بازوي خط کش، صاف و مدرج اس��ت. سر خط کش، به 
لبه ی تخته رس��م تکیه داده ش��ده و با دس��ت چپ به آن فشار 
وارد می آی��د تا در جای خود ثابت ش��ده، بتوان خطوط افقي 
را به کمك آن رس��م کرد. برای ترس��یم خط��وط عمودي و 
م��ورب، باید  از گونی��ا که روي خط کش T ق��رار می گیرد، 

کمك گرفت )شکل 32�15(.

شكل32ـ15

در ش��کل 33�15، نحوه ی قرارگیري خط کش T و گونیا، 
و موقعیت نصب کاغذ روي تخته رسم نشان داده شده است.

شكل33ـ15

3ـ2ـ15ـ كاغذ

از مهم ترین وس��ایل ترسیم نقشه های فنی است که با توجه 
به کاربرد و نوع ترسیم، داراي جنس و ابعاد متفاوتي می باشد.

الف( کاغذ سـفید: از رایج ترین کاغذهاي رسم فني است 
که در سیس��تم ISO، براي آنها حرف A درنظر گرفته ش��ده و 

طبق جدول زیر، اندازه گذاری شده اند.
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2ـ15ـ ابزار و وسایل موردنیاز ترسیم

براي ترس��یم دقیق ش��کل های فني، به یك س��ري وسایل 
نقشه کشي نیاز مي باشد، که به شرح زیر است:

1ـ2ـ15ـ تخته رسم

یکي از ضروري ترین وس��ایل براي ترس��یم نقشه هاي فني 
اس��ت که در ش��کل ها و ابعاد مختلف، از چوب یا پالستیك 

ساخته مي شود )شکل 30�15(.

شكل30ـ15

پس از نصب کاغذ روي تخته رس��م، به کمك خط کش 
T و گونیا، نقشه هاي موردنظر ترسیم مي شود )شکل 31�15(.

شكل31ـ15

 از انتهاي قطر دایره، باید به خط تقسیم شماره ی 7، خطي 
کش��ید و به موازات این خط، خطوط دیگر را نیز رس��م نمود 
تا قطر دایره، به 7 قس��مت  مساوي تقسیم شود )شکل 27�15(.

شكل27ـ15

� از نقاط B و B1 به شعاع قطر دایره، قوسي باید رسم کرد 
که نقطه ی C، به دس��ت آید. اکنون باید از نقطه ی C خطوطي 
را به نقاط 2 و 4 و 6 امتداد داد، به طوری که ادامه ی آن، قوس 
دایره را قطع کند؛ که در این حالت، نقاط D و E و F به دس��ت 

خواهد آمد )شکل 28�15(.

شكل28ـ15

 فاصل��ه ی E F، طول یکي از اض��الع این هفت ضلعي 
است که با پرگار مي توان بقیه ی تقسیمات را انجام داد )شکل 

.)15�29

شكل29ـ15

فناوری فرآورده های چوبی تكنولوژی فرآورده های چوبی18

ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:
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گروه Aابعاد
A01189 × 841
A1841 × 594
A2594 × 420
A3420 × 297
A4297 × 210
A5210 × 148

ب( کاغذ کالک یا کاغذ شفاف: بیشتر براي مرکب کاري 
استفاده مي ش��ود؛ یعني پس از ترسیم نقشه روي کاغذ سفید، 
با قرار دادن کاغذ کالك روي آن، مي توان با قلم راپید یا قلم 

ترلین، خطوط ترسیم را مرکبي کرد.

 نکتـه: قلم ترلین نیز، قلم مرکبی اس��ت ک��ه برای مرکبی 
کردن ترسیمات، مورد استفاده قرار می گیرد.

ج( کاغذ پوسـتي: نوعي کاغذ نیمه ش��فاف و ارزان است 
که نقشه هاي مقدماتي و دست آزاد، روي آن ترسیم مي شود.

د( کاغـذ شـطرنجي و کاغذ میلي متـري: داراي خطوط 
افقي و عمودي است، که براي طراحي اولیه و ترسیم دیاگرام 

یا نمودارها کاربرد بیشتري دارند.
4ـ2ـ15ـ پرگار

براي اندازه گیري، اندازه گذاري و ترسیم قوس ها و دوایر 
مختلف، به کار گرفته مي ش��ود. در ش��کل 34�15، یك جعبه 

پرگار نشان داده شده است.

شكل34ـ15

T 2ـ2ـ15ـ خط كش

از دو قسمت بازو و سر خط کش تشکیل شده که نسبت به 
هم، زاویه ی 90 درجه دارند.

بازوي خط کش، صاف و مدرج اس��ت. سر خط کش، به 
لبه ی تخته رس��م تکیه داده ش��ده و با دس��ت چپ به آن فشار 
وارد می آی��د تا در جای خود ثابت ش��ده، بتوان خطوط افقي 
را به کمك آن رس��م کرد. برای ترس��یم خط��وط عمودي و 
م��ورب، باید  از گونی��ا که روي خط کش T ق��رار می گیرد، 

کمك گرفت )شکل 32�15(.

شكل32ـ15

در ش��کل 33�15، نحوه ی قرارگیري خط کش T و گونیا، 
و موقعیت نصب کاغذ روي تخته رسم نشان داده شده است.

شكل33ـ15

3ـ2ـ15ـ كاغذ

از مهم ترین وس��ایل ترسیم نقشه های فنی است که با توجه 
به کاربرد و نوع ترسیم، داراي جنس و ابعاد متفاوتي می باشد.

الف( کاغذ سـفید: از رایج ترین کاغذهاي رسم فني است 
که در سیس��تم ISO، براي آنها حرف A درنظر گرفته ش��ده و 

طبق جدول زیر، اندازه گذاری شده اند.
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5ـ2ـ15ـ شابلون ها

براي ترس��یم قوس ها، از انواع ش��ابلون هاي طراحي مانند 
ش��ابلن دایره، شابلون بیضي و از وس��ایلي مانند خط کش مار 

)انعطاف پذیر( و پیستوله استفاده مي شود.

در شکل 35�15، نمونه هایي از شابلون ها نشان داده شده است.

شكل35ـ15

از ش��ابلن هاي تزیین��ات داخلي نیز، مي توان براي ترس��یم 
بعضي شکل های خاص استفاده نمود )شکل 36�15(.

شكل36ـ15

6ـ2ـ15ـ نقاله

براي ترس��یم و مش��خص کردن ان��واع زوای��ا و درجات 
قوس ه��ا، نقاله ب��ه کار مي رود. ش��کل 37�15، کاربرد نقاله را 

نشان می دهد.

شكل13-37

7ـ2ـ15ـ مداد

وسیله ی ترسیم است که بر اساس درجه ی سختي و نرمي، 
یا کم رنگ و پررنگ بودن، درجه بندي شده است.

مدادهاي پررنگ با عالمت B و مدادهاي کم رنگ با عالمت 
H و مدادهاي متوس��ط با عالمت HB یا F مش��خص مي شود.

شماره ی مدادها، هر قدر افزایش یابد، خاصیت پررنگي یا 
کم رنگي آنها شدت مي یابد؛ مثاًل: 9H از 5H کم رنگ تر است 

یا 7B از 3B پررنگ تر.

در ترس��یم فن��ي، از مدادهاي متوس��ط براي نوش��تن؛ از 
 B یا س��خت براي خطوط ظاهري؛ و از مدادهاي H مدادهاي

براي سایه زدن در طراحي استفاده مي شود.

مداد اتود، ک��ه دارای مغز مدادي با ش��ماره هاي مختلف 
می باش��د، کار ترسیم را س��اده تر کرده و نیاز تراشیدن مداد یا 

تیز کردن نوك را از بین برده است.
8ـ2ـ15ـ پاك كن

ب��راي پاك کردن اش��تباهات ترس��یمي ب��ه کار مي رود. 
پاك کن ها باید از نظر جنس، کیفیت خوبي داشته و اثر لکه یا 

کثیفي روي کاغذ بجا نگذارند.
9ـ2ـ15ـ خط كش اشل

نوعي خط کش مدرج اس��ت که مقطع مثلثي داشته و لبه ی 
آن، با مقیاس معیني مدرج ش��ده اس��ت. ط��ول خط کش های 

اشل، 30 سانتي متر است )شکل 38�15(.

شكل38ـ15

 توجه: خط کش اشل، داراي 6 لبه است که هر لبه ی آن، 
با یك مقیاس معین درجه بندي ش��ده است. در شکل 39�15، 
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مقطع آن نشان داده شده است.

شكل39ـ15

در  قراردادي  خطوط  مفهوم  با  آشنایي  3ـ15ـ 
رسم فني و کاربرد آن

استفاده از خطوط مختلف با ضخامت هاي متفاوت، عالوه 
ب��ر زیبایي نقش��ه، به درك آن نی��ز کمك مي کن��د؛ بنابراین 
خطوط به صورت استاندارد نام گذاري شده و با ضخامت هاي 

معین به کار مي روند.

در جدول نش��ان داده شده در ش��کل 40�15، نام، کاربرد و 
ضخامت خطوط مورد استفاده در نقشه های فنی، آورده شده است.

4ـ15ـ آشنایي با مشخصات نقشه ی کار

نقشه ی کار، عالوه بر ترسیم فني، باید داراي اطالعات فنِي 
قطعه کار به صورت جدول مشخصات نیز باشد.

1ـ4ـ15ـ مفهوم مقياس نقشه

براي ترسیم متناسب قطعه کار روي کاغذ رسم، باید نقشه 
را براساس مقیاس ترسیم نمود.

مقیاس، در دو صورت کاهنده و افزاینده به کار می رود؛ که 
در صنایع چوب، چون قطعات اغلب بزرگ هستند، از مقیاس 
کاهنده مانند ، ،  و ... اس��تفاده مي شود.

رابطه ی مقیاس، براي به دس��ت آوردن اندازه ی ترسیمي به 
صورت زیر بیان می شود:

مثال: قطعه اي به طول 160 میلي متر، باید با مقیاس 2/5: 1 
ترسیم شود. طول ترسیمي آن، چند میلي متر است؟

حل:

مقیاس هاي کاهنده و افزاینده، در جدول بعد آورده شده است:

شكل 40ـ15

 ضخامت خطوط مورد استفاده کاربرد نام خط شماره
 خط اصلی یا خط پر، خط دیذ 1

 ـــــــــــــــــــ
 

 2 4/1 1 7/0 5/0 35/0 25/0 ها ی ظاهری جسم و لبه دوره

 خط چیه یا خط وذیذ 2
-------------------------- 

 

خطوط مخفی که در معرض دیذ مستقیم 
 قرار وذاروذ

11/0 25/0 35/0 5/0 7/0 1 2/1 

 خط پر وازک 3
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 

خط اوذازه، خط رابط، خط کمکی، خط 
 هاشور

13/0 11/0 25/0 35/0 5/0 7/0 1 

 خط وقطه یا خط محور 4
 ـ . ـ . ـ . ـ . ـ . ـ . ـ . ـ . ـ . ـ

 

 1 7/0 5/0 35/0 25/0 11/0 13/0 محور تقارن

 خط برش یا خط وقطه با ابتذا و اوتهای پر 5
 ــ . ـ  ـ .  . ـ . ـ . ـ . ـ . ـ . ـ

 

 و 13/0 امتذاد صفحات برش
25/0 

و  11/0
25/0 

و  25/0
5/0 

و  35/0
7/0 

و  5/0
1 

و  7/0
2/1 

 2و  1

 خط شکستگی 6
 
 

 1 7/0 5/0 35/0 25/0 11/0 13/0 های جسیی ی برش ها و محذوده شکستگی
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ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:

332
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مقطع آن نشان داده شده است.

شكل39ـ15

در  قراردادي  خطوط  مفهوم  با  آشنایي  3ـ15ـ 
رسم فني و کاربرد آن

استفاده از خطوط مختلف با ضخامت هاي متفاوت، عالوه 
ب��ر زیبایي نقش��ه، به درك آن نی��ز کمك مي کن��د؛ بنابراین 
خطوط به صورت استاندارد نام گذاري شده و با ضخامت هاي 

معین به کار مي روند.

در جدول نش��ان داده شده در ش��کل 40�15، نام، کاربرد و 
ضخامت خطوط مورد استفاده در نقشه های فنی، آورده شده است.

4ـ15ـ آشنایي با مشخصات نقشه ی کار

نقشه ی کار، عالوه بر ترسیم فني، باید داراي اطالعات فنِي 
قطعه کار به صورت جدول مشخصات نیز باشد.

1ـ4ـ15ـ مفهوم مقياس نقشه

براي ترسیم متناسب قطعه کار روي کاغذ رسم، باید نقشه 
را براساس مقیاس ترسیم نمود.

مقیاس، در دو صورت کاهنده و افزاینده به کار می رود؛ که 
در صنایع چوب، چون قطعات اغلب بزرگ هستند، از مقیاس 
کاهنده مانند ، ،  و ... اس��تفاده مي شود.

رابطه ی مقیاس، براي به دس��ت آوردن اندازه ی ترسیمي به 
صورت زیر بیان می شود:

مثال: قطعه اي به طول 160 میلي متر، باید با مقیاس 2/5: 1 
ترسیم شود. طول ترسیمي آن، چند میلي متر است؟

حل:

مقیاس هاي کاهنده و افزاینده، در جدول بعد آورده شده است:

شكل 40ـ15

 ضخامت خطوط مورد استفاده کاربرد نام خط شماره
 خط اصلی یا خط پر، خط دیذ 1

 ـــــــــــــــــــ
 

 2 4/1 1 7/0 5/0 35/0 25/0 ها ی ظاهری جسم و لبه دوره

 خط چیه یا خط وذیذ 2
-------------------------- 

 

خطوط مخفی که در معرض دیذ مستقیم 
 قرار وذاروذ

11/0 25/0 35/0 5/0 7/0 1 2/1 

 خط پر وازک 3
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 

خط اوذازه، خط رابط، خط کمکی، خط 
 هاشور

13/0 11/0 25/0 35/0 5/0 7/0 1 

 خط وقطه یا خط محور 4
 ـ . ـ . ـ . ـ . ـ . ـ . ـ . ـ . ـ . ـ

 

 1 7/0 5/0 35/0 25/0 11/0 13/0 محور تقارن

 خط برش یا خط وقطه با ابتذا و اوتهای پر 5
 ــ . ـ  ـ .  . ـ . ـ . ـ . ـ . ـ . ـ

 

 و 13/0 امتذاد صفحات برش
25/0 

و  11/0
25/0 

و  25/0
5/0 

و  35/0
7/0 

و  5/0
1 

و  7/0
2/1 

 2و  1

 خط شکستگی 6
 
 

 1 7/0 5/0 35/0 25/0 11/0 13/0 های جسیی ی برش ها و محذوده شکستگی

 

بعد  صفحه  جدول  در  افزاينده،  و  کاهنده  مقیاس های 
آورده شده است:
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5ـ15ـ اصول ترسیم شکل های هندسي روي چوب

اصول و قواعد ترسیم شکل های هندسي، در مبحث گذشته 
بیان ش��د. براي ترسیم ش��کل روي چوب، مانند روش ترسیم 
روي کاغذ عمل مي ش��ود؛ امّا بعضي مواقع، این امکان وجود 
نداش��ته و بای��د از روش کارگاهي و با ابزارهاي در دس��ترس 
اقدام به ترس��یم نمود؛ بنابراین در این قس��مت، با اجراي چند 
دس��تورالعمل در این زمینه، می توانید مهارت کافی در ترسیم 

مستقیم شکل های هندسی روی چوب را به دست آورید.
دستورالعمل ترسیمات هندسي روي چوب

برای ترس��یم قوس ها و منحنی ه��ا روی چوب، به مهارت 
باالیی نیاز است که با رعایت نکات و دستورالعمل های آمده، 

می توان بدان دست یافت.

الف( ترسـیم قوس مناسب روي چوب: براي گوشه هاي 
قطعات کار و پروفیل هاي صفحات چوبي، نیاز به ترسیم قوس 
مي باشد؛ با انجام تمرین های داده شده در شکل  42�15 و با در 
نظر گرفتن ابعاد و اندازه های موجود، می توان به اصول ترسیم 

قوس های الزم، پی برد.

شكل42ـ15ـ برخی از قوس های لبه ی كار يا پروفيل ها.

ب( روش ترسیم بیضي: برای ترسیم بیضی، به ترتیب زیر 
عمل کنید:

1� براي قطرهای بزرگ و کوچك بیضي، خطوطی عمود 
بر هم رسم کنید.

2� اندازه ی قطر بزرگ را، روي محور افقي و اندازه ی نصف 
قطر بزرگ را روي محور عمودي مشخص کنید )شکل 43�15(.

شكل43ـ15

3� به اندازه ی یك چهارم قطر بزرگ، روي محور افقي جدا 
کرده و با O1 و O2 از هر طرف مش��خص کنید )شکل 44�15(.

شكل44ـ15

4� به اندازه ی یك هش��تم قطر ب��زرگ، از هر طرف جدا 
کرده و عالمت بزنید تا نقاط F1 و F2 کانوني به دست آید.

5� از نقطه ه��ای O1 و O2 ، مطاب��ق ش��کل، خطوط تحت 
زاویه ی 45 درجه رسم کنید )شکل 45�15(.

شكل45ـ15

تكنولوژی فرآورده های چوبی334

2ـ4ـ15ـ جدول مشخصات نقشه ی كار

جدول مش��خصات )به صفحه ی بعد مراجعه کنید(، حاوي 
نام مؤسس��ه، نام ترسیم کننده، مقیاس نقش��ه و شماره ی نقشه 
مي باش��د که در موارد کلي، عناوین دیگري نیز با توجه به نیاز 

مجموعه، به جدول اضافه مي گردد.

به طور کلي، در مراکز آموزش��ي، همی��ن اطالعات کافي 
اس��ت ول��ي در کارخانه هاي تولی��دي، اطالع��ات دقیق تر و 

مشخصات ریز قطعات کار نیز، باید وجود داشته باشد.

ابعاد پیش��نهادي برای ج��دول، 51 × 180 میلي متر بوده و 
موقعی��ت قرارگی��ري جدول مش��خصات، در پایین و س��مت 

راست کاغذ رسم می باشد )شکل 41�15(.

 توجه: کادر نقشه، باید از سه طرف 5 میلي متر و از طرف 
چپ، 20 میلي متر تا لبه ی کاغذ  A4 فاصله داشته باشد.

شكل 41ـ15ـ موقعيت قرارگيری جدول مشخصات.

جدول مشخصات

جدول مشخصات

موسسه آموزشی:

مقیاس:

واحد:

نام و نام خانوادگی:

عنوان نقشه:

شماره طرح:

شماره پروژه:

رشته:

کنترل:
کنترل:

شماره نقشه:

 مقیاس طول ترسیمی در نقشه برابر است با
 طول حقیقی تقسیم بر:

05 
05 
05 
0 
0/0 

 کاهنده
05  :0 
05  :0 
05  :0 
0  :0 
0/0  :0 

 مقیاس طبیعی 0:  0 0
 طول حقیقی ضرب در:

0 
0 
05 

 افزاینده
0  :0 
0  :0 
0  :05 
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ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
 آورد. 

مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

رگاه آموزشي مناسب براي 
در شکل 3�1، مشخصات یك کا

صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:

334
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5ـ15ـ اصول ترسیم شکل های هندسي روي چوب

اصول و قواعد ترسیم شکل های هندسي، در مبحث گذشته 
بیان ش��د. براي ترسیم ش��کل روي چوب، مانند روش ترسیم 
روي کاغذ عمل مي ش��ود؛ امّا بعضي مواقع، این امکان وجود 
نداش��ته و بای��د از روش کارگاهي و با ابزارهاي در دس��ترس 
اقدام به ترس��یم نمود؛ بنابراین در این قس��مت، با اجراي چند 
دس��تورالعمل در این زمینه، می توانید مهارت کافی در ترسیم 

مستقیم شکل های هندسی روی چوب را به دست آورید.
دستورالعمل ترسیمات هندسي روي چوب

برای ترس��یم قوس ها و منحنی ه��ا روی چوب، به مهارت 
باالیی نیاز است که با رعایت نکات و دستورالعمل های آمده، 

می توان بدان دست یافت.

الف( ترسـیم قوس مناسب روي چوب: براي گوشه هاي 
قطعات کار و پروفیل هاي صفحات چوبي، نیاز به ترسیم قوس 
مي باشد؛ با انجام تمرین های داده شده در شکل  42�15 و با در 
نظر گرفتن ابعاد و اندازه های موجود، می توان به اصول ترسیم 

قوس های الزم، پی برد.

شكل42ـ15ـ برخی از قوس های لبه ی كار يا پروفيل ها.

ب( روش ترسیم بیضي: برای ترسیم بیضی، به ترتیب زیر 
عمل کنید:

1� براي قطرهای بزرگ و کوچك بیضي، خطوطی عمود 
بر هم رسم کنید.

2� اندازه ی قطر بزرگ را، روي محور افقي و اندازه ی نصف 
قطر بزرگ را روي محور عمودي مشخص کنید )شکل 43�15(.

شكل43ـ15

3� به اندازه ی یك چهارم قطر بزرگ، روي محور افقي جدا 
کرده و با O1 و O2 از هر طرف مش��خص کنید )شکل 44�15(.

شكل44ـ15

4� به اندازه ی یك هش��تم قطر ب��زرگ، از هر طرف جدا 
کرده و عالمت بزنید تا نقاط F1 و F2 کانوني به دست آید.

5� از نقطه ه��ای O1 و O2 ، مطاب��ق ش��کل، خطوط تحت 
زاویه ی 45 درجه رسم کنید )شکل 45�15(.

شكل45ـ15
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شكل 51ـ15

6ـ15ـ اصول رسم سه نماي اجسام

همه ی اجسام و اشیاء، دارای شش وجه می باشند که گاهی 
برای ش��ناختن آنها، الزم اس��ت همه ی وجوه آن ترسیم شود. 
به عنوان مثال، در ش��کل 52�15، قطعه ای نش��ان داده شده، که 
ش��ش وجه یا ش��ش نمای آن، در جهات مختلف ترسیم شده 

است.

شكل 52ـ15

ترتی��ب قرار گرفت��ن نماها یا صفحات تصوی��ر پس از باز 
شدن، مطابق شکل 53�15 مي باشد.

شكل 53ـ15

ب��ا توجه به ش��کل 53�15، ن��ام تصویر یا نماه��ا مطابق با 
شماره های داده شده، بدین شرح می باشد:

تكنولوژی فرآورده های چوبی336

6� ب��ه اندازه ی نصف قطر بزرگ از نقطه F1 و F2 در جهت 
محور عم��ودي امتداد داده و نقاط S1 و S2 را مش��خص کنید          

)شکل 46�15(.

شكل46ـ15

7� از نقاط S1 و S2 ، به فاصله ی S2 S1 قوس��ي بزنید که در 
محل تقاطع، با خطوط 45 درجه، نقاط K و 'K را مشخص کند              

)شکل 47�15(. 

شكل47ـ15

8� از نقاط O1 و O2 به ش��عاع R1 قوسي بزنید که در امتداد 
قوس قبلي باش��د؛ به این ترتیب، ش��کل بیضي کامل مي شود                

)شکل 48�15(.

شكل48ـ15

 O ج( روش ترسـیم قوس تخم مرغـي: دایره اي به مرکز
 C خط��ي به نقطه B و A رس��م کنید. از نقطه ی R و به ش��عاع
 R2 و به شعاع B یك بار به مرکز ،B و A وصل کرده و از نقاط
(AB)، و یك بار به مرکز A و به ش��عاع R2 (AB) قوس بزنید، 

ط��وری که هر دو قوس، یکدیگر را در امتداد BC و AC قطع 
کنند )شکل 49�15(.

شكل49ـ15

 ،AC و BC و از محل تالقي دو قوس با امتداد ،C ب��ه مرکز
به ش��عاع R3 قوس بزنید. شکل به دست آمده در شکل 50�15، 

همان قوس تخم مرغي است.

شكل50ـ15

د( رسـم قوس هاي ترکیبي: در تیغه ه��اي فرز، به منظور 
ابزار زدن مناس��ب براي صفحات چوبي، از قوس هاي ترکیبي 

استفاده می شود.

در ش��کل 51�15، نمونه های��ي از قوس ه��اي ترکیب��ي در 
تیغه هاي ابزار یا پروفیل ها نشان داده شده است.

فناوری فرآورده های چوبی تكنولوژی فرآورده های چوبی18

ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:

336
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شكل 51ـ15

6ـ15ـ اصول رسم سه نماي اجسام

همه ی اجسام و اشیاء، دارای شش وجه می باشند که گاهی 
برای ش��ناختن آنها، الزم اس��ت همه ی وجوه آن ترسیم شود. 
به عنوان مثال، در ش��کل 52�15، قطعه ای نش��ان داده شده، که 
ش��ش وجه یا ش��ش نمای آن، در جهات مختلف ترسیم شده 

است.

شكل 52ـ15

ترتی��ب قرار گرفت��ن نماها یا صفحات تصوی��ر پس از باز 
شدن، مطابق شکل 53�15 مي باشد.

شكل 53ـ15

ب��ا توجه به ش��کل 53�15، ن��ام تصویر یا نماه��ا مطابق با 
شماره های داده شده، بدین شرح می باشد:
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شكل 60ـ15

تصاویر سه نمای منش��ور، با قاعده ی پنج ضلعي، در شکل 
61�15 نشان داده شده است.

شكل 61ـ15

تصاویر س��ه نمای اس��توانه ای با اختالف قطر، مطابق شکل 
62�15 می باشد.

شكل 62ـ15

تصاویر سه نمای هرم، در شکل 63�15 نشان داده شده است.

شكل 57ـ15

در ش��کل 58�15، تصاویر سه نماي قطعه ی پله دار دوطرفه 
نشان داده شده است.

شكل 58ـ15

تصاویر س��ه نمای یك منش��ور با قاعده ی مثلث، در شکل 
59�15 نشان داده شده است.

شكل 15-59

در ش��کل 60�15، تصاویر س��ه نمای منش��ور ب��ا قاعده ی 
شش ضلعي نشان داده شده است.

تكنولوژی فرآورده های چوبی338

باتوجه به اینکه آموزش در ایران، به روش اروپایي صورت 
گرفته، نقش��ه ها همیش��ه به روش اروپایي ترس��یم مي شود. در 
ش��کل 55�15، قرارگیري س��ه نما در روش اروپایي نشان داده 
ش��ده که در آن، نماي جانبي از چپ در س��مت راست نماي 
روب��رو و نماي افقي )دید از باال( در پایین نماي روبرو رس��م 

شده است.

شكل 55ـ15

اجسام  سه نماي  ترسيم  دستورالعمل  1ـ8ـ15ـ 
)ISO( مختلف، به روش اروپايي

همه ی اجس��ام را مي توان در قالب مکعبی تصور کرد، که 
یا حجمي از آن برداش��ته یا حجمي به آن اضافه شده است. به 

شکل 56�15 دقت کنید.

شكل 56ـ15

براي ترسیم س��ه نمای این جس��م، باید مانند شکل 57�15 
عمل کرده و پس از مشخص کردن جهت هاي دید در قسمت 

)الف(، سه نماي مورد نظر را در قسمت )ب( ترسیم نمود.

 توجه: برای ترسیم فني اجسام، از سه نماي جسم )روبرو، 
جانبی و باال( اس��تفاده مي شود؛ زیرا همین س��ه نما، مي توانند 

معرف نماي هاي دیگر جسم نیز باشد.

7ـ15ـ آشنایي با مفهوم سه نما

همانطور که در ش��کل 53�15 نشان داده شد، ترسیم شش 
تصویر از یك جس��م، غیرضروري بوده و در ترس��یمات فني، 

فقط از سه نما استفاده مي شود.

سه نما، شامل تصویر نماي روبرو )دید از جلو=1(، تصویر نماي 
افقي )دید از باال=2( ، و تصویر جانبي )دید از چپ= 3( مي باشد.

با نحوه ی ترسیم سه نما به روش  8ـ15ـ آشنایي 
)OSI( اروپایي

 (ISO) ترس��یم س��ه نما، به روش های آمریکایي و اروپایي
مرس��وم اس��ت، که تفاوت این دو، در چیدمان ترس��یم سه نما 
اس��ت. در روش آمریکایي، نماي جانبي از چپ، در س��مت 
راسِت نماي روبرو ترسیم مي ش��ود و نماي افقي )دید از باال( 
در ب��االي تصویر روبرو. در ش��کل 54-15، اصول ترس��یم به 

روش آمریکایي نشان داده شده است.

شكل 54ـ15
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باتوجه به اینکه آموزش در ایران، به روش اروپایي صورت 
گرفته، نقش��ه ها همیش��ه به روش اروپایي ترس��یم مي شود. در 
ش��کل 55�15، قرارگیري س��ه نما در روش اروپایي نشان داده 
ش��ده که در آن، نماي جانبي از چپ در س��مت راست نماي 
روب��رو و نماي افقي )دید از باال( در پایین نماي روبرو رس��م 

شده است.

شكل 55ـ15

اجسام  سه نماي  ترسيم  دستورالعمل  1ـ8ـ15ـ 
)ISO( مختلف، به روش اروپايي

همه ی اجس��ام را مي توان در قالب مکعبی تصور کرد، که 
یا حجمي از آن برداش��ته یا حجمي به آن اضافه شده است. به 

شکل 56�15 دقت کنید.

شكل 56ـ15

براي ترسیم س��ه نمای این جس��م، باید مانند شکل 57�15 
عمل کرده و پس از مشخص کردن جهت هاي دید در قسمت 

)الف(، سه نماي مورد نظر را در قسمت )ب( ترسیم نمود.

 (نماهانام تصویرها ) سطوح تصویر
 (دید از جلوتصویر روبرو ) 1
 (دید از باالتصویر افقی ) 2
 (دید از چپتصویر جانبی ) 3
 (دید از راستتصویر جانبی ) 4
 (دید از زیرتصویر افقی ) 5
 (دید از پشتتصویر روبرو ) 6

 

 توجه: برای ترسیم فني اجسام، از سه نماي جسم )روبرو، 
جانبی و باال( اس��تفاده مي شود؛ زیرا همین س��ه نما، مي توانند 

معرف نماي هاي دیگر جسم نیز باشد.

7ـ15ـ آشنایي با مفهوم سه نما

همانطور که در ش��کل 53�15 نشان داده شد، ترسیم شش 
تصویر از یك جس��م، غیرضروري بوده و در ترس��یمات فني، 

فقط از سه نما استفاده مي شود.

سه نما، شامل تصویر نماي روبرو )دید از جلو=1(، تصویر نماي 
افقي )دید از باال=2( ، و تصویر جانبي )دید از چپ= 3( مي باشد.

با نحوه ی ترسیم سه نما به روش  8ـ15ـ آشنایي 
)OSI( اروپایي

 (ISO) ترس��یم س��ه نما، به روش های آمریکایي و اروپایي
مرس��وم اس��ت، که تفاوت این دو، در چیدمان ترس��یم سه نما 
اس��ت. در روش آمریکایي، نماي جانبي از چپ، در س��مت 
راسِت نماي روبرو ترسیم مي ش��ود و نماي افقي )دید از باال( 
در ب��االي تصویر روبرو. در ش��کل 54-15، اصول ترس��یم به 

روش آمریکایي نشان داده شده است.

شكل 54ـ15

شكل 60ـ15

تصاویر سه نمای منش��ور، با قاعده ی پنج ضلعي، در شکل 
61�15 نشان داده شده است.

شكل 61ـ15

تصاویر س��ه نمای اس��توانه ای با اختالف قطر، مطابق شکل 
62�15 می باشد.

شكل 62ـ15

تصاویر سه نمای هرم، در شکل 63�15 نشان داده شده است.

شكل 57ـ15

در ش��کل 58�15، تصاویر سه نماي قطعه ی پله دار دوطرفه 
نشان داده شده است.

شكل 58ـ15

تصاویر س��ه نمای یك منش��ور با قاعده ی مثلث، در شکل 
59�15 نشان داده شده است.

شكل 15-59

در ش��کل 60�15، تصاویر س��ه نمای منش��ور ب��ا قاعده ی 
شش ضلعي نشان داده شده است.

فناوری فرآورده های چوبی تكنولوژی فرآورده های چوبی18

ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:
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شكل 60ـ15

تصاویر سه نمای منش��ور، با قاعده ی پنج ضلعي، در شکل 
61�15 نشان داده شده است.

شكل 61ـ15

تصاویر س��ه نمای اس��توانه ای با اختالف قطر، مطابق شکل 
62�15 می باشد.

شكل 62ـ15

تصاویر سه نمای هرم، در شکل 63�15 نشان داده شده است.

شكل 57ـ15

در ش��کل 58�15، تصاویر سه نماي قطعه ی پله دار دوطرفه 
نشان داده شده است.

شكل 58ـ15

تصاویر س��ه نمای یك منش��ور با قاعده ی مثلث، در شکل 
59�15 نشان داده شده است.

شكل 15-59

در ش��کل 60�15، تصاویر س��ه نمای منش��ور ب��ا قاعده ی 
شش ضلعي نشان داده شده است.
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تمرین 1ـ15: شکل های زیر، به طور ناقص ترسیم شده است. آنها را کامل کنید.
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شكل 63ـ15

� تصاویر سه نمای یك مخروط، در شکل 64�15 نشان داده شده است.

شكل 64ـ15

� تصاویر سه نمای استوانه، مطابق شکل 65�15 است.

شكل 65ـ15

فناوری فرآورده های چوبی تكنولوژی فرآورده های چوبی18

ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:
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تمرین 1ـ15: شکل های زیر، به طور ناقص ترسیم شده است. آنها را کامل کنید.
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ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:

342



343 واحد کار پانزهم: توانايي رسم فنی عمومي صنايع چوب



345 واحد کار پانزهم: توانايي رسم فنی عمومي صنايع چوب تكنولوژی فرآورده های چوبی344

تمرین 2ـ15: سه نماي اجسام زیر را در کاغذ A4 رسم کنید )کشیدن کادر و جدول مشخصات ضروري است(.

فناوری فرآورده های چوبی تكنولوژی فرآورده های چوبی18

ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:
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شكل68ـ15

در موقع اندازه گذاري، باید اصول زیر را رعایت کرد:

1� هر اندازه، فقط یکبار نوشته شود.

2� همه ی اندازه هاي مورد لزوم، نوشته شوند.

3� اندازه ها از کوچك تر به بزرگ تر نوش��ته شده و توسط 
خطوط از هم جدا نشوند.

4� از خط��وط اصل��ي و مح��ور تقارن، نمي ت��وان به جاي 
خط اندازه اس��تفاده کرد ولي به عنوان خط رابط اندازه، مورد 

استفاده قرار مي گیرند )شکل 69�15(.

شكل 69ـ15

5� اگر براي رس��م فلش، جای کافي وجود نداش��ته باشد، 
بس��ته به فاصله ی بین دو خط رابط، جاي فلش ها و اعداد تغییر 
مي کند؛ که در جدول زیر، جاي صحیح فلش ها و اعداد نشان 

داده شده است.

6� ع��دد ان��دازه، باید در وس��ط و باالي خط ان��دازه و به 
فاصله ی 0/5 میلي متری از آن نوش��ته ش��ود. در موقع نوش��تن 

اعداد، به نکات زیر توجه شود:

� ارتف��اع اع��داد، معم��والً 3/5 میلي مت��ر ب��وده و به طور 
یکنواخت نوشته  شود.

� اعداد، موازی خط اندازه نوشته  شود و از سمتي که رسم 
دیده مي شود )یعني از سمت پایین کاغذ(.

� تمامي اندازه ها، به میلي متر نوشته  شود؛ در غیر اینصورت، 
در جدول مشخصات یا زیر نقشه، باید عبارت تمام اندازه ها بر 

حسب cm و یا m است قید گردد.

1ـ9ـ15ـ اندازه گذاری در سطوح مختلف

با توج��ه به توضیحات داده ش��ده و تنوع قطع��ات از نظر 
ش��کل و مقاطع، که نمونه هایی از آنها در صفحه ی بعد آورده 
ش��ده است، می توان به این نتیجه رسید که اندازه گذاری روی 

سطوح و در جهت های مختلف، بسیار متفاوت می باشد.

 توجـه: برای اندازه گذاری روی نقشه ها و ترسیمات فنی، 
الگوهای زیر را در نظر گرفته و طبق اصول رعایت ش��ده برای 

هر قطعه، قطعات خود را اندازه گذاری کنید )شکل 70�15(.
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سه نماي  روي  اندازه گذاري  اصول  9ـ15ـ 
اجسام

مفهوم اندازه گذاري، تعیین ابعاد روي نقش��ه ی کار است. 
در حقیقت، اندازه ی ابعاد، ش��کاف ها، ش��یارها، س��وراخ ها و 

سایر اطالعات را ارائه مي دهد.

براي این منظور، از عالئم، نشانه ها و خطوطي که به وسیله ی 
استاندارد تعیین گردیده، استفاده مي شود. این عالئم در شکل 

66�15 نشان داده شده است.

شكل 66ـ15

خط اندازه باید به فاصله ی 5 تا 7 میلي متر از خطوط نقشه، 
ترس��یم شده و از دو طرف، به خطوط رابط محدود  شود. خط 
راب��ط یا خط کمکي، تقریباً 1 تا 2 میلي متر از خط اندازه فراتر 

مي رود.

س��همي یا فلش، تقریباً به ط��ول 3 میلي متر و ضخامت آن
 طول سهمي است )شکل 67�15(.

شكل 67ـ15

در اس��تاندارد ISO، چهار نوع سهمي وجود دارد که ما از 
نوع سوم استفاده مي کنیم )شکل 68�15(.

خط رابط اندازه
فلش )سهمی(خط اندازه

فناوری فرآورده های چوبی تكنولوژی فرآورده های چوبی18

ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:

346
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شكل68ـ15

در موقع اندازه گذاري، باید اصول زیر را رعایت کرد:

1� هر اندازه، فقط یکبار نوشته شود.

2� همه ی اندازه هاي مورد لزوم، نوشته شوند.

3� اندازه ها از کوچك تر به بزرگ تر نوش��ته شده و توسط 
خطوط از هم جدا نشوند.

4� از خط��وط اصل��ي و مح��ور تقارن، نمي ت��وان به جاي 
خط اندازه اس��تفاده کرد ولي به عنوان خط رابط اندازه، مورد 

استفاده قرار مي گیرند )شکل 69�15(.

شكل 69ـ15

5� اگر براي رس��م فلش، جای کافي وجود نداش��ته باشد، 
بس��ته به فاصله ی بین دو خط رابط، جاي فلش ها و اعداد تغییر 
مي کند؛ که در جدول زیر، جاي صحیح فلش ها و اعداد نشان 

داده شده است.

6� ع��دد ان��دازه، باید در وس��ط و باالي خط ان��دازه و به 
فاصله ی 0/5 میلي متری از آن نوش��ته ش��ود. در موقع نوش��تن 

اعداد، به نکات زیر توجه شود:

� ارتف��اع اع��داد، معم��والً 3/5 میلي مت��ر ب��وده و به طور 
یکنواخت نوشته  شود.

� اعداد، موازی خط اندازه نوشته  شود و از سمتي که رسم 
دیده مي شود )یعني از سمت پایین کاغذ(.

� تمامي اندازه ها، به میلي متر نوشته  شود؛ در غیر اینصورت، 
در جدول مشخصات یا زیر نقشه، باید عبارت تمام اندازه ها بر 

حسب cm و یا m است قید گردد.

1ـ9ـ15ـ اندازه گذاری در سطوح مختلف

با توج��ه به توضیحات داده ش��ده و تنوع قطع��ات از نظر 
ش��کل و مقاطع، که نمونه هایی از آنها در صفحه ی بعد آورده 
ش��ده است، می توان به این نتیجه رسید که اندازه گذاری روی 

سطوح و در جهت های مختلف، بسیار متفاوت می باشد.

 توجـه: برای اندازه گذاری روی نقشه ها و ترسیمات فنی، 
الگوهای زیر را در نظر گرفته و طبق اصول رعایت ش��ده برای 

هر قطعه، قطعات خود را اندازه گذاری کنید )شکل 70�15(.
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� عالم��ت Ø ب��رای نش��ان دادن مقطع دایره اي مي باش��د                  
)شکل 71�15(.

شكل 71ـ15

� برای نش��ان دادن اندازه ی دوایر، خط اندازه  حتماً باید از 
مرکز دایره عبور کند )شکل 72�15(.

شكل 72ـ15

� عالمت  قب��ل از عدد اندازه، به مفه��وم مقطع مربعي 
مي باشد )شکل 73�15(.

شكل73ـ15

� همیش��ه قبل از اندازه ی ش��عاع، حرف R نوشته مي شود                
)شکل 74�15(.

شكل 74ـ15

� در مواردي که مرکز قوس ها، خارج از حد نقشه قرار بگیرد، 
خط اندازه به صورت شکسته نشان داده مي شود )شکل 75�15(.

شكل 75ـ15

� ب��رای اندازه گذاري مخروط، باید مطابق ش��کل 76�15 
عمل کرد.

شكل 76ـ15

� ب��رای اندازه گذاري پخ قطعات، باید طبق ش��کل 77�15 
عمل نمود.

شكل 77ـ15
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شكل 70ـ15ـ نمونه هايی از قطعات اندازه گذاری شده.
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ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:
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� عالم��ت Ø ب��رای نش��ان دادن مقطع دایره اي مي باش��د                  
)شکل 71�15(.

شكل 71ـ15

� برای نش��ان دادن اندازه ی دوایر، خط اندازه  حتماً باید از 
مرکز دایره عبور کند )شکل 72�15(.

شكل 72ـ15

� عالمت  قب��ل از عدد اندازه، به مفه��وم مقطع مربعي 
مي باشد )شکل 73�15(.

شكل73ـ15

� همیش��ه قبل از اندازه ی ش��عاع، حرف R نوشته مي شود                
)شکل 74�15(.

شكل 74ـ15

� در مواردي که مرکز قوس ها، خارج از حد نقشه قرار بگیرد، 
خط اندازه به صورت شکسته نشان داده مي شود )شکل 75�15(.

شكل 75ـ15

� ب��رای اندازه گذاري مخروط، باید مطابق ش��کل 76�15 
عمل کرد.

شكل 76ـ15

� ب��رای اندازه گذاري پخ قطعات، باید طبق ش��کل 77�15 
عمل نمود.

شكل 77ـ15
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)پرسپکتیو(  مجسم  تصاویر  ترسیم  اصول  10ـ15ـ 
اجسام، از روي سه نما 

تصویر مجس��م، یك ش��کل فضایي از جسم است که سه 
بُعد جسم را معرفي مي کند.

تصویر مجسم، به عنوان نقشه ی ساخت مورد استفاده قرار 

نمي گی��رد بلکه براي تفهی��م بهتر نقش��ه هاي دوبُعدي، از آن 
به عنوان یك نقشه ی کمکی استفاده می شود.

دیاگرام شناس��ایی تصاویر س��ه بُعدي، در شکل 78�15، 
نشان داده شده است.

شكل 78ـ15

از مجم��وع تصاویر مجس��م موازي که در ش��کل 78�15 
آم��ده، روش هاي ایزومتریك، دیمتری��ك، کاوالیر و کابینت 

مورد بحث می باشند.

مجسم  تصاویر  ترسیم  اصول  با  آشنایي  11ـ15ـ 
ایزمتریک

براي ترس��یم ایزومتریك، که از مهم تری��ن انواع تصاویر 
مجس��م است، باید دو محور x و y  نسبت به خط افق، زاویه ی 

30 درجه داشته باشند )شکل 79�15(.

شكل 15-79

1ـ11ـ15ـ نحوه ی ترسیم پرسپکتیو ایزومتریک

نماي روبرو و نماي افقي قطعه ای، در ش��کل 80�15، نشان 
داده شده است. مطلوبست رسم پرسپکتیو ایزومتریك این قطعه.

شكل 80ـ15

برای ترسیم تصویر مجسم شکل 80�15، چنین عمل کنید:
الف( محورهاي x و y و z را رسم کنید.
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تمرین 3ـ15: تصاویر زیر را در کاغذ A4 ترس��یم کرده 
و سه نماي آنها را با اندازه گذاري کامل رسم نمایید. )کادر و 

جدول مشخصات ضروري است(.

=
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ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:
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)پرسپکتیو(  مجسم  تصاویر  ترسیم  اصول  10ـ15ـ 
اجسام، از روي سه نما 

تصویر مجس��م، یك ش��کل فضایي از جسم است که سه 
بُعد جسم را معرفي مي کند.

تصویر مجسم، به عنوان نقشه ی ساخت مورد استفاده قرار 

نمي گی��رد بلکه براي تفهی��م بهتر نقش��ه هاي دوبُعدي، از آن 
به عنوان یك نقشه ی کمکی استفاده می شود.

دیاگرام شناس��ایی تصاویر س��ه بُعدي، در شکل 78�15، 
نشان داده شده است.

شكل 78ـ15

از مجم��وع تصاویر مجس��م موازي که در ش��کل 78�15 
آم��ده، روش هاي ایزومتریك، دیمتری��ك، کاوالیر و کابینت 

مورد بحث می باشند.

مجسم  تصاویر  ترسیم  اصول  با  آشنایي  11ـ15ـ 
ایزمتریک

براي ترس��یم ایزومتریك، که از مهم تری��ن انواع تصاویر 
مجس��م است، باید دو محور x و y  نسبت به خط افق، زاویه ی 

30 درجه داشته باشند )شکل 79�15(.

شكل 15-79

1ـ11ـ15ـ نحوه ی ترسیم پرسپکتیو ایزومتریک

نماي روبرو و نماي افقي قطعه ای، در ش��کل 80�15، نشان 
داده شده است. مطلوبست رسم پرسپکتیو ایزومتریك این قطعه.

شكل 80ـ15

برای ترسیم تصویر مجسم شکل 80�15، چنین عمل کنید:
الف( محورهاي x و y و z را رسم کنید.
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تمریـن 4ـ15: تصاویر داده ش��ده ی زی��ر را، به صورت 
تصویر مجسم ایزومتریك رسم کنید.

شكل 87ـ15

الف( پس از ترس��یم محورهاي x و y و z مطابق با زوایاي 
گفته شده، باید نماهاي موردنظر را روي صفحات انتقال دهید.

ب( با حذف قسمت هاي اضافي و عمق دادن به تصاویر در 
س��طوح مختلف، شکل 88�15 به دست خواهد آمد که تصویر 

مجسم کاوالیر مي باشد.

شكل 88ـ15

3ـ13ـ15ـ تصوير مجسم كابينت

مانند تصویر مجس��م کاوالیر اس��ت، با ای��ن تفاوت که در 
محور xها به جاي مقیاس 1:1، مقیاس 1:2 خواهد بود )ش��کل 

.)15�89

شكل 89ـ15
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ب( با انتقال نماها در سطوح، و حذف قسمت هاي اضافی، 
شکل موردنظر به دست می آید )شکل 85�15(.

شكل 85ـ15

13ـ15ـ آشنایي با اصول ترسیم تصویر مجسم مایل

تصویر مجسم مایل، به دو نوع زیر تقسیم می شوند:

1ـ13ـ15ـ تصوير مجسم كاوالير

مقیاس، در تصویر مجسم کاوالیر، روي هر سه محور، برابر 
1:1 مي باشد.

در این پرس��پکتیو، محور xها با مح��ور افقی، زاویه ی 45 
درجه  می س��ازد؛ و محور yها، همسطح با محور افق می باشند                

)شکل 15-86(.

شكل 86ـ15

2ـ13ـ15ـ نحوه ی ترسیم پرسپکتیو کاوالیر

نم��اي روبرو و نماي افقي داده ش��ده در ش��کل 87�15 را  
درنظر گرفته و پرس��پکتیو آنرا، طبق دستورالعمل زیر، ترسیم 

کنید.

ب( ش��کل 80�15، را در قالب ی��ك مکعب فرض کرده 
و آنرا در داخل صفحات محورهای رس��م ش��ده انتقال دهید؛ 
به طوري که، نماي روبرو در صفحه ی zx، نماي جانبي از چپ 

در صفحه ی zy و نماي افقي در صفحه ی yx ترسیم شود.
ج( ش��کل 81�15، تصویر مجسم ایزومتریك ترسیم شده 

را نشان مي دهد.

شكل 81ـ15

مجسم  تصاویر  ترسیم  اصول  با  آشنایي  12ـ15ـ 
دیمتریک

دیمتری��ك، به معناي دو مقیاس اس��ت؛ یعن��ي محور x با 
زاوی��ه ی ، و محور y با زاویه ی  نس��بت به 

خط افق ترسیم مي شود )شکل 82�15(.

شكل 82ـ15

1ـ12ـ15ـ نحوه ی ترسیم پرسپکتیو دیمتریک

ب��ا توجه به دونمای داده ش��ده در ش��کل 83-15، تصویر 
مجسم این قطعه را، طبق دستورالعمل زیر ترسیم نمایید.

الف( محورهاي x و y و z را ترس��یم کرده و مکعب قالبي 
شکل را روي سطوح موردنظر انتقال داد )شکل 84�15(.

     
شكل 83ـ15                   شكل 15-84

فناوری فرآورده های چوبی تكنولوژی فرآورده های چوبی18

ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:
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تمریـن 4ـ15: تصاویر داده ش��ده ی زی��ر را، به صورت 
تصویر مجسم ایزومتریك رسم کنید.

شكل 87ـ15

الف( پس از ترس��یم محورهاي x و y و z مطابق با زوایاي 
گفته شده، باید نماهاي موردنظر را روي صفحات انتقال دهید.

ب( با حذف قسمت هاي اضافي و عمق دادن به تصاویر در 
س��طوح مختلف، شکل 88�15 به دست خواهد آمد که تصویر 

مجسم کاوالیر مي باشد.

شكل 88ـ15

3ـ13ـ15ـ تصوير مجسم كابينت

مانند تصویر مجس��م کاوالیر اس��ت، با ای��ن تفاوت که در 
محور xها به جاي مقیاس 1:1، مقیاس 1:2 خواهد بود )ش��کل 

.)15�89

شكل 89ـ15
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تمرین 6ـ15: تصاویر داده شده را، در پرسپکتیو کاوالیر 
رسم کنید.
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تمرین 5ـ15: تصویرهاي داده شده را، در تصویر مجسم 
دیمتریك رسم کنید.

فناوری فرآورده های چوبی تكنولوژی فرآورده های چوبی18

ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:
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تمرین 6ـ15: تصاویر داده شده را، در پرسپکتیو کاوالیر 
رسم کنید.
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موقعیت ترسیم برش ها، مانند موقعیت ترسیم سه نما است؛ 
یعني برش پیشاني در جاي نماي روبرو، برش عمودي در جاي 
نماي جانبي از چپ، و برش عرضي در جاي نماي افقي و دید 

از باال ترسیم مي شود.

در ترس��یم س��ه نما، براي نشان دادن مس��یر برش، از خط � 
نقطه ای استفاده مي شود که دو انتهاي آن کلفت تر است؛ و این، 
مفهوم خط برش اس��ت که با حروف AA یا AB و ... مشخص 
مي شود. شکل 91�15 مفهوم برش، صفحه ی برش و توضیحات 
الزم ب��رای تفهیم هرچه بهت��ر این موضوع را نش��ان می دهد.

شكل 91ـ15

در قس��مت الف، قطعه کار در داخل صفحات اصلی نشان 
داده شده است؛ در قس��مت ب، صفحه ی برش پیشانی، محل 
برش را نش��ان می دهد؛ در قسمت ج، هاشورها نشان دهنده ی 
مقطعی اس��ت که توس��ط صفحه ی برش بریده ش��ده اس��ت؛  
قسمت د، س��ه نماي شکل را همراه با خط برش نشان مي دهد؛ 
و قس��مت ه� ، نماي روب��رو را به صورت برش خورده نش��ان 

مي دهد که برش پیشاني نام دارد.

14ـ15ـ آشنایي با برش هاي ساده و کاربرد آن

برش، به منظور دس��تیابي به اطالعات دقیق تر، از جزییات 
داخ��ل قطع��ه کار انج��ام می گیرد که ممکن اس��ت درجهت 

طولي، عرضي یا پیشاني باشد.

جهت هاي مختلف برش، در شکل90�15 نشان داده شده؛ 
و همانطور که مش��خص اس��ت، عمل برش، توسط صفحات 

فرضي صورت مي گیرد که آنها را صفحات برش مي نامیم.

شكل 90ـ15

صفحه ی AB که به رنگ آبي کشیده شده، برش طولي یا 
عمودي را انجام داده و اثر برش به صورت نماي جانبي از چپ 
دیده و کشیده مي شود؛ رنگ هاشورها در برش طولي نیز، به 

رنگ آبي است.

صفح��ه ی CD به رنگ قرمز، برش عرضي یا افقي را انجام 
مي ده��د، که اثر برش آن، در نمای افقي یا دید از باال ترس��یم 

شده و رنگ  هاشور آن قرمز خواهد بود. 

صفح��ه ی EF ، به رن��گ قهوه اي اس��ت که برش پیش��اني 
را نش��ان داده و از جهت نم��اي روبرو دیده می ش��ود؛ رنگ  

هاشورها، به رنگ قهوه اي می باشد.
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تمرین 7ـ15: ش��کل هاي داده شده ی زیر را، در تصویر 
مجسم کابینت ترسیم کنید.

موقعیت ترسیم برش ها، مانند موقعیت ترسیم سه نما است؛ 
یعني برش پیشاني در جاي نماي روبرو، برش عمودي در جاي 
نماي جانبي از چپ، و برش عرضي در جاي نماي افقي و دید 

از باال ترسیم مي شود.

در ترس��یم س��ه نما، براي نشان دادن مس��یر برش، از خط � 
نقطه ای استفاده مي شود که دو انتهاي آن کلفت تر است؛ و این، 
مفهوم خط برش اس��ت که با حروف AA یا AB و ... مشخص 
مي شود. شکل 91�15 مفهوم برش، صفحه ی برش و توضیحات 
الزم ب��رای تفهیم هرچه بهت��ر این موضوع را نش��ان می دهد.

شكل 91ـ15

در قس��مت الف، قطعه کار در داخل صفحات اصلی نشان 
داده شده است؛ در قس��مت ب، صفحه ی برش پیشانی، محل 
برش را نش��ان می دهد؛ در قسمت ج، هاشورها نشان دهنده ی 
مقطعی اس��ت که توس��ط صفحه ی برش بریده ش��ده اس��ت؛  
قسمت د، س��ه نماي شکل را همراه با خط برش نشان مي دهد؛ 
و قس��مت ه� ، نماي روب��رو را به صورت برش خورده نش��ان 

مي دهد که برش پیشاني نام دارد.

14ـ15ـ آشنایي با برش هاي ساده و کاربرد آن

برش، به منظور دس��تیابي به اطالعات دقیق تر، از جزییات 
داخ��ل قطع��ه کار انج��ام می گیرد که ممکن اس��ت درجهت 

طولي، عرضي یا پیشاني باشد.

جهت هاي مختلف برش، در شکل90�15 نشان داده شده؛ 
و همانطور که مش��خص اس��ت، عمل برش، توسط صفحات 

فرضي صورت مي گیرد که آنها را صفحات برش مي نامیم.

شكل 90ـ15

صفحه ی AB که به رنگ آبي کشیده شده، برش طولي یا 
عمودي را انجام داده و اثر برش به صورت نماي جانبي از چپ 
دیده و کشیده مي شود؛ رنگ هاشورها در برش طولي نیز، به 

رنگ آبي است.

صفح��ه ی CD به رنگ قرمز، برش عرضي یا افقي را انجام 
مي ده��د، که اثر برش آن، در نمای افقي یا دید از باال ترس��یم 

شده و رنگ  هاشور آن قرمز خواهد بود. 

صفح��ه ی EF ، به رن��گ قهوه اي اس��ت که برش پیش��اني 
را نش��ان داده و از جهت نم��اي روبرو دیده می ش��ود؛ رنگ  

هاشورها، به رنگ قهوه اي می باشد.
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تمرین 7ـ15: ش��کل هاي داده شده ی زیر را، در تصویر 
مجسم کابینت ترسیم کنید.

فناوری فرآورده های چوبی تكنولوژی فرآورده های چوبی18

ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:
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موقعیت ترسیم برش ها، مانند موقعیت ترسیم سه نما است؛ 
یعني برش پیشاني در جاي نماي روبرو، برش عمودي در جاي 
نماي جانبي از چپ، و برش عرضي در جاي نماي افقي و دید 

از باال ترسیم مي شود.

در ترس��یم س��ه نما، براي نشان دادن مس��یر برش، از خط � 
نقطه ای استفاده مي شود که دو انتهاي آن کلفت تر است؛ و این، 
مفهوم خط برش اس��ت که با حروف AA یا AB و ... مشخص 
مي شود. شکل 91�15 مفهوم برش، صفحه ی برش و توضیحات 
الزم ب��رای تفهیم هرچه بهت��ر این موضوع را نش��ان می دهد.

شكل 91ـ15

در قس��مت الف، قطعه کار در داخل صفحات اصلی نشان 
داده شده است؛ در قس��مت ب، صفحه ی برش پیشانی، محل 
برش را نش��ان می دهد؛ در قسمت ج، هاشورها نشان دهنده ی 
مقطعی اس��ت که توس��ط صفحه ی برش بریده ش��ده اس��ت؛  
قسمت د، س��ه نماي شکل را همراه با خط برش نشان مي دهد؛ 
و قس��مت ه� ، نماي روب��رو را به صورت برش خورده نش��ان 

مي دهد که برش پیشاني نام دارد.

14ـ15ـ آشنایي با برش هاي ساده و کاربرد آن

برش، به منظور دس��تیابي به اطالعات دقیق تر، از جزییات 
داخ��ل قطع��ه کار انج��ام می گیرد که ممکن اس��ت درجهت 

طولي، عرضي یا پیشاني باشد.

جهت هاي مختلف برش، در شکل90�15 نشان داده شده؛ 
و همانطور که مش��خص اس��ت، عمل برش، توسط صفحات 

فرضي صورت مي گیرد که آنها را صفحات برش مي نامیم.

شكل 90ـ15

صفحه ی AB که به رنگ آبي کشیده شده، برش طولي یا 
عمودي را انجام داده و اثر برش به صورت نماي جانبي از چپ 
دیده و کشیده مي شود؛ رنگ هاشورها در برش طولي نیز، به 

رنگ آبي است.

صفح��ه ی CD به رنگ قرمز، برش عرضي یا افقي را انجام 
مي ده��د، که اثر برش آن، در نمای افقي یا دید از باال ترس��یم 

شده و رنگ  هاشور آن قرمز خواهد بود. 

صفح��ه ی EF ، به رن��گ قهوه اي اس��ت که برش پیش��اني 
را نش��ان داده و از جهت نم��اي روبرو دیده می ش��ود؛ رنگ  

هاشورها، به رنگ قهوه اي می باشد.
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تمرین 7ـ15: ش��کل هاي داده شده ی زیر را، در تصویر 
مجسم کابینت ترسیم کنید.

موقعیت ترسیم برش ها، مانند موقعیت ترسیم سه نما است؛ 
یعني برش پیشاني در جاي نماي روبرو، برش عمودي در جاي 
نماي جانبي از چپ، و برش عرضي در جاي نماي افقي و دید 

از باال ترسیم مي شود.

در ترس��یم س��ه نما، براي نشان دادن مس��یر برش، از خط � 
نقطه ای استفاده مي شود که دو انتهاي آن کلفت تر است؛ و این، 
مفهوم خط برش اس��ت که با حروف AA یا AB و ... مشخص 
مي شود. شکل 91�15 مفهوم برش، صفحه ی برش و توضیحات 
الزم ب��رای تفهیم هرچه بهت��ر این موضوع را نش��ان می دهد.

شكل 91ـ15

در قس��مت الف، قطعه کار در داخل صفحات اصلی نشان 
داده شده است؛ در قس��مت ب، صفحه ی برش پیشانی، محل 
برش را نش��ان می دهد؛ در قسمت ج، هاشورها نشان دهنده ی 
مقطعی اس��ت که توس��ط صفحه ی برش بریده ش��ده اس��ت؛  
قسمت د، س��ه نماي شکل را همراه با خط برش نشان مي دهد؛ 
و قس��مت ه� ، نماي روب��رو را به صورت برش خورده نش��ان 

مي دهد که برش پیشاني نام دارد.

14ـ15ـ آشنایي با برش هاي ساده و کاربرد آن

برش، به منظور دس��تیابي به اطالعات دقیق تر، از جزییات 
داخ��ل قطع��ه کار انج��ام می گیرد که ممکن اس��ت درجهت 

طولي، عرضي یا پیشاني باشد.

جهت هاي مختلف برش، در شکل90�15 نشان داده شده؛ 
و همانطور که مش��خص اس��ت، عمل برش، توسط صفحات 

فرضي صورت مي گیرد که آنها را صفحات برش مي نامیم.

شكل 90ـ15

صفحه ی AB که به رنگ آبي کشیده شده، برش طولي یا 
عمودي را انجام داده و اثر برش به صورت نماي جانبي از چپ 
دیده و کشیده مي شود؛ رنگ هاشورها در برش طولي نیز، به 

رنگ آبي است.

صفح��ه ی CD به رنگ قرمز، برش عرضي یا افقي را انجام 
مي ده��د، که اثر برش آن، در نمای افقي یا دید از باال ترس��یم 

شده و رنگ  هاشور آن قرمز خواهد بود. 

صفح��ه ی EF ، به رن��گ قهوه اي اس��ت که برش پیش��اني 
را نش��ان داده و از جهت نم��اي روبرو دیده می ش��ود؛ رنگ  

هاشورها، به رنگ قهوه اي می باشد.
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شكل 96ـ15

4� از ترسیم خط چین در برش، خودداري کنید؛ مگر آنکه 
رسم خط چین، به درك و فهم نقشه کمك کند.

5� هاشور، هیچ گاه به خط چین منتهي نمي شود )شکل 97�15(.

شكل 97ـ15

6� در صورت اجبار، مي توان در قطعات بزرگ، قس��متي 
از هاشور را پاك کرد و عدد اندازه را نوشت )شکل 98�15(.

شكل 98ـ15

تمریـن: ش��کل های داده ش��ده را روي کاغذ A4 ترسیم 
کنید. کادر، جدول مش��خصات و اندازه گذاري رعایت شود. 

برش دلخواه در یکي از مقاطع را ترسیم نمایید.

تكنولوژی فرآورده های چوبی358

در قسمت )الف(، صفحه ی برش افقی، محل برش را نشان 
داده است؛ قسمت )ب(، موقعیت محل برش خورده و اثر خط 
برش را نشان مي دهد؛ و قسمت )ج(، سه نماي قطعه کار همراه 
با نماي افقي و قسمت )د( وضعیت برش را نشان مي دهد. برش 

فوق برش عرضي یا افقي نام دارد.

1ـ14ـ15ـ اصول ترسیم هاشورها در برش

هنگام هاش��ور زدن در محل برش، باید موارد زیر را مورد 
نظر قرار داد تا نقش��ه، به صورت اس��تاندارد و کاماًل درس��ت 

ترسیم شود.

1� هاش��ور با خط ن��ازك تحت زاویه ی 45 درجه رس��م 
مي گ��ردد. در م��وارد خاصي که قطعه کار تح��ت زاویه قرار 
دارد، ممکن اس��ت هاش��ور، تحت زاویه ی 30 ی��ا 60 درجه 

ترسیم شود )شکل 94�15(. 

شكل 94ـ15

2� فاصله  ی هاش��ور، متناس��ب با اندازه ی تصویر در کاغذ 
A3 و A4 حدو 1 تا 4 میلي متر انتخاب مي شود )شکل 95�15(.

شكل 95ـ15

3� هاش��ور به خط اصلی منتهي شده و هرگز از خط اصلي 
نمي گذرد )شکل 96�15(.

در شکل 92�15، موقعیت برش عمودي نشان داده شده است.

شكل 15-92

در قس��مت )الف(، صفحه ی برش عم��ودی، محل برش را 
نش��ان می دهد؛ قس��مت )ب(، موقعیت محل برش خورده و اثر 
خط برش را نش��ان مي دهد؛ و قسمت )ج(، سه نماي کار همراه 
با نماي جانبي و قسمت )د( وضعیت برش که برش عمودي نام 

دارد را نشان مي دهد.

در ش��کل 93�15، وضعیت برش افقي یا عرضي نشان داده 
شده است.

شكل 93ـ15
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در قسمت )الف(، صفحه ی برش افقی، محل برش را نشان 
داده است؛ قسمت )ب(، موقعیت محل برش خورده و اثر خط 
برش را نشان مي دهد؛ و قسمت )ج(، سه نماي قطعه کار همراه 
با نماي افقي و قسمت )د( وضعیت برش را نشان مي دهد. برش 

فوق برش عرضي یا افقي نام دارد.

1ـ14ـ15ـ اصول ترسیم هاشورها در برش

هنگام هاش��ور زدن در محل برش، باید موارد زیر را مورد 
نظر قرار داد تا نقش��ه، به صورت اس��تاندارد و کاماًل درس��ت 

ترسیم شود.

1� هاش��ور با خط ن��ازك تحت زاویه ی 45 درجه رس��م 
مي گ��ردد. در م��وارد خاصي که قطعه کار تح��ت زاویه قرار 
دارد، ممکن اس��ت هاش��ور، تحت زاویه ی 30 ی��ا 60 درجه 

ترسیم شود )شکل 94�15(. 

شكل 94ـ15

2� فاصله  ی هاش��ور، متناس��ب با اندازه ی تصویر در کاغذ 
A3 و A4 حدو 1 تا 4 میلي متر انتخاب مي شود )شکل 95�15(.

شكل 95ـ15

3� هاش��ور به خط اصلی منتهي شده و هرگز از خط اصلي 
نمي گذرد )شکل 96�15(.

در شکل 92�15، موقعیت برش عمودي نشان داده شده است.

شكل 15-92

در قس��مت )الف(، صفحه ی برش عم��ودی، محل برش را 
نش��ان می دهد؛ قس��مت )ب(، موقعیت محل برش خورده و اثر 
خط برش را نش��ان مي دهد؛ و قسمت )ج(، سه نماي کار همراه 
با نماي جانبي و قسمت )د( وضعیت برش که برش عمودي نام 

دارد را نشان مي دهد.

در ش��کل 93�15، وضعیت برش افقي یا عرضي نشان داده 
شده است.

شكل 93ـ15

الف

ب د

ج

الف

ب د

ج

شكل 96ـ15

4� از ترسیم خط چین در برش، خودداري کنید؛ مگر آنکه 
رسم خط چین، به درك و فهم نقشه کمك کند.

5� هاشور، هیچ گاه به خط چین منتهي نمي شود )شکل 97�15(.

شكل 97ـ15

6� در صورت اجبار، مي توان در قطعات بزرگ، قس��متي 
از هاشور را پاك کرد و عدد اندازه را نوشت )شکل 98�15(.

شكل 98ـ15

تمریـن: ش��کل های داده ش��ده را روي کاغذ A4 ترسیم 
کنید. کادر، جدول مش��خصات و اندازه گذاري رعایت شود. 

برش دلخواه در یکي از مقاطع را ترسیم نمایید.
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در قسمت )الف(، صفحه ی برش افقی، محل برش را نشان 
داده است؛ قسمت )ب(، موقعیت محل برش خورده و اثر خط 
برش را نشان مي دهد؛ و قسمت )ج(، سه نماي قطعه کار همراه 
با نماي افقي و قسمت )د( وضعیت برش را نشان مي دهد. برش 

فوق برش عرضي یا افقي نام دارد.

1ـ14ـ15ـ اصول ترسیم هاشورها در برش

هنگام هاش��ور زدن در محل برش، باید موارد زیر را مورد 
نظر قرار داد تا نقش��ه، به صورت اس��تاندارد و کاماًل درس��ت 

ترسیم شود.

1� هاش��ور با خط ن��ازك تحت زاویه ی 45 درجه رس��م 
مي گ��ردد. در م��وارد خاصي که قطعه کار تح��ت زاویه قرار 
دارد، ممکن اس��ت هاش��ور، تحت زاویه ی 30 ی��ا 60 درجه 

ترسیم شود )شکل 94�15(. 

شكل 94ـ15

2� فاصله  ی هاش��ور، متناس��ب با اندازه ی تصویر در کاغذ 
A3 و A4 حدو 1 تا 4 میلي متر انتخاب مي شود )شکل 95�15(.

شكل 95ـ15

3� هاش��ور به خط اصلی منتهي شده و هرگز از خط اصلي 
نمي گذرد )شکل 96�15(.

در شکل 92�15، موقعیت برش عمودي نشان داده شده است.

شكل 15-92

در قس��مت )الف(، صفحه ی برش عم��ودی، محل برش را 
نش��ان می دهد؛ قس��مت )ب(، موقعیت محل برش خورده و اثر 
خط برش را نش��ان مي دهد؛ و قسمت )ج(، سه نماي کار همراه 
با نماي جانبي و قسمت )د( وضعیت برش که برش عمودي نام 

دارد را نشان مي دهد.

در ش��کل 93�15، وضعیت برش افقي یا عرضي نشان داده 
شده است.

شكل 93ـ15

الف

ب د

ج

الف

ب د

ج

شكل 96ـ15

4� از ترسیم خط چین در برش، خودداري کنید؛ مگر آنکه 
رسم خط چین، به درك و فهم نقشه کمك کند.

5� هاشور، هیچ گاه به خط چین منتهي نمي شود )شکل 97�15(.

شكل 97ـ15

6� در صورت اجبار، مي توان در قطعات بزرگ، قس��متي 
از هاشور را پاك کرد و عدد اندازه را نوشت )شکل 98�15(.

شكل 98ـ15

تمریـن: ش��کل های داده ش��ده را روي کاغذ A4 ترسیم 
کنید. کادر، جدول مش��خصات و اندازه گذاري رعایت شود. 

برش دلخواه در یکي از مقاطع را ترسیم نمایید.

فناوری فرآورده های چوبی تكنولوژی فرآورده های چوبی18

ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:
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شكل 96ـ15

4� از ترسیم خط چین در برش، خودداري کنید؛ مگر آنکه 
رسم خط چین، به درك و فهم نقشه کمك کند.

5� هاشور، هیچ گاه به خط چین منتهي نمي شود )شکل 97�15(.

شكل 97ـ15

6� در صورت اجبار، مي توان در قطعات بزرگ، قس��متي 
از هاشور را پاك کرد و عدد اندازه را نوشت )شکل 98�15(.

شكل 98ـ15

تمریـن: ش��کل های داده ش��ده را روي کاغذ A4 ترسیم 
کنید. کادر، جدول مش��خصات و اندازه گذاري رعایت شود. 

برش دلخواه در یکي از مقاطع را ترسیم نمایید.
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4� در شکل های زیر، نوع ترسیم پرسپکتیو را مشخص کنید.

                                               

5� کابینت داده شده را با مقیاس 1:10 در کاغذ A4 رسم کنید.

برش AـA را نیز با مقیاس 1:1 ترسیم نمایید.

تكنولوژی فرآورده های چوبی360

آزمون پاياني  15

1� شکل زیر، طرحي از یك صفحه ی معرق شده است؛ طرح داده شده را با مقیاس  در کاغذ A4 رسم کنید.

2� زاویه ی 75 درجه در شکل مقابل را به پنج قسمت مساوی تقسیم کنید.

3� در شکل زیر، از چه وسیله اي براي ترسیم استفاده شده است. کاربرد این وسیله را بنویسید.
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ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
کاربرد مواد اش��تعال زا و ماشین آالت برنده، داراي خطراتي است 
که همواره انس��ان را تهدید مي کند؛ لذا با به کار بس��تن یکس��ري 
اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:
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4� در شکل های زیر، نوع ترسیم پرسپکتیو را مشخص کنید.

                                               

5� کابینت داده شده را با مقیاس 1:10 در کاغذ A4 رسم کنید.

برش AـA را نیز با مقیاس 1:1 ترسیم نمایید.
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6� در نقشه ی کابینت دیواري صفحه بعد، اندازه ها بر حسب اینچ داده شده است )هر اینچ برابر با 25/4 میلي متر( مطلوبست:

الف( ترسیم سه نما با مقیاس  و اندازه گذاري میلي متري، و

ب( برش عمودي با مقیاس  .

توجه: سه نماي خواسته شده را به روش اروپایي رسم کنید.
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ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1
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اصول  ایمني و رعایت مس��ایل حفاظتي، مي توانید از این خطرات 
مصون بمانید. ش��کل 1�1، محیط کارگاه صنایع چوب را نش��ان 

مي دهد.

شكل1ـ1

حادث��ه، عمل یا اتفاقي ناخوش��ایند اس��ت که خ��ارج از نظم 
بوده و عالوه بر آسیب هاي جس��ماني، از نظر روحي و رواني نیز 
مشکالتی برای شخص حادثه دیده و دوستان او به وجود مي آورد. 
حادثه، بار اقتصادی مضاعفی را، هم بر خانواده ی شخص آسیب 
دی��ده تحمیل می کن��د و هم بر جامعه، که بخش��ی از آن، صرف 
هزینه ی درمانی، استراحت و حتی ازکار افتادگی می شود؛ ضمن 
اینکه اغلب، خساراتی جبران ناپذیر را نیز به همراه خواهد داشت.

در کارگاه ه��ای صنایع چوب، خاك اره و پوش��ال زیادی تولید 
می ش��ود که برای جلوگیری از خطرات احتمالی، باید کارگاه ها 
را به سیس��تم مکنده تجهیز نمود، تا خاك اره و پوش��ال به بیرون 
از محیط کارگاه در س��یلو یا مخزن هدایت ش��ده و ذخیره گردد  

)شکل 2�1(. 

در شکل 3�1، مشخصات یك کارگاه آموزشي مناسب براي 
صنایع چوب نشان داده شده است.

شكل2ـ1

شكل3ـ1

ـ آشنایي با وسایل ایمني و حفاظتي فردي در کارگاه 2ـ1

براي حفاظت اف��راد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که 
متوجه بعضی از اعضاي بدن مانند چش��م، گوش، دستگاه تنفسي 
و غیره می ش��ود، باید هنگام کار کردن با وسایل و ماشین آالت، 
از وس��ایل حفاظت فردی استفاده کرد. غفلت از به کارگیري این 
وسایل، موجب آسیب دیدن اعضاي بدن شده و خسارات جبران 
ناپذی��ري به وجود مي آورد. وس��ایل حفاظت��ي و ایمني فردي در 

کارگاه صنایع چوب، بدین شرح است:
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فهرست رشته های مهارتی که می توانند از کتاب استفاده کنند.

فناوری فرآورده های چوبی تكنولوژی فرآورده های چوبی18

ـ آشنایي با وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه 1ـ1

صنایع چوب و کارگاه هاي رویه کوبي مبل و ... به واس��طه ی 
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