
4

ساعت آموزشی

جمععملینظری

81624

هدف های رفتاری: هنرجو پس از پایان این فصل قادر خواهد بود:

1ــ با اهّمیت چسباندن لبٔه کارهای صفحه ای آشنا شود.
2ــ روش های مورد نیاز را برای پوشاندن لبٔه کارها بشناسد.

3ــ دستگاه ها و وسایل مورد نیاز را برای لبه چسبانی شرح دهد.
4ــ مصالح موجود برای لبه چسبانی قطعٔه کار را شرح دهد.

5ــ بتواند دستگاه های مرتبط با لبه چسبانی را به کار گیرد.

لبه چسبانی فراورده های چوبی
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لب 1ــ به نظر شما لبه های کدام یک مناسب اند؟

2ــ آیا با دستگاه لبه  چسبانی آشنایی دارید؟ توضیح دهید.

3ــ از اتو در لبه چسبانی چه استفاده ای می شود؟
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1ــ4ــ آشــنایی با مفهوم لبه چسبانی و کاربرد آن 
در دکورسازی

با توجه به این کــه صفحات مصنوعی چوبی )نئوپان، تختٔه 
چند الیه، ام دی اف و...( لبه هایی فاقد زیبایی و نیز رنگی متفاوت 
با صفحه دارند، همچنین محل نفوذ آب و حشرات اند، الزم است 
به وســیلٔه چوب، روکش چوبی، نوارهای کاغذی، فلز و غیر آنها 

پوشیده شوند )شکل های 1 و 2 و 3ــ4(.

1ــ1ــ4ــ شناســایی اصول چسباندن زهوارهای 
چوبی )لبه چسبان چوبی(: در کارهای صفحه ای، به خصوص 
آنهایی که دارای روکش چوبی هســتند، یکی از راه های پوشاندن 
لبه های کار، اســتفاده از چوب به منظور لبه چسبان است. برای 
ایــن کار، باید چوب را به ضخامت صفحات و عرض هایی از 1 تا 
3 سانتی متر تهیه نمود، ســپس آنها را با استفاده از چسب چوب 
و گیره )پیچ دســتی( به لبٔه کار متصل نمــود. در بعضی مواقع نیز 

می توان برای چسباندن چوب به لبه ها از میخ استفاده کرد.
برای زیباتر شــدن لبه هــای کار، می توان لبه چســبان های 
چوبــی را با اورفرز، ابزار زد. در این صورت، عرض زهوار باید 
حدود 3 ســانتی متر منظور گردد و تا حد امکان، از میخ اســتفاده 
نشــود یا آنها را پس از خشک شــدن زهوار، به کمک گاز انبر یا 

چکش میخ کش و چوب کمکی باید کشید )شکل 4ــ4(.

شکل 1ــ4ــ تخته های چند الیه به صورت الیه الیه و به طور کلی، ناصاف اند.

شکل 2ــ4 ــ لبۀ نئوپان ها فاقد زیبایی و صافی هستند.

شکل 3ــ4ــ استفاده از چوب، به منظور لبه چسبانی

شکل 4ــ4ــ چند نمونه لبه چسبان چوبی ابزار خورده

شکل 5ــ4 ــ چند نمونه روکش

2ــ1ــ4ــ شناســایی اصول چســباندن لبه چسبان 
روکشــی )روکش چوبی(: در کارهای صفحه ای روکش شده، 
می تــوان از نوار روکش همرنــگ روکش صفحه اســتفاده کرد 

)شکل 5ــ4(.
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برای این کار، می توان روکش ها را به عرض کمی بیشتر از 
ضخامت قطعٔه کار ببرید و یک طرف آن را به چسب فوری آغشته 
نمایید. البته کار را نیز باید چســب زد و چند دقیقه منتظر ماند تا 
خشــک شود، به طوری که چســب به دست نچسبد. پس از این 
مرحله، می توان نوار را به لبٔه قطعٔه کار چسباند و به وسیلٔه چکش 
پالســتیکی آن را کوبید تا محکم به قطعٔه کار بچســبد )شکل های 

6ــ٤ تا 9ــ4(.

برای خارج کردن حباب های هوای محبوس بین روکش و 
نِر صفحه )لبٔه قطعه کار( و به طور کلی چســبیدن درست روکش، 
باید از یک قطعٔه چوب گرد کمک گرفت و مطابق )شکل 10ــ4( 
با کشیدن چوب روی سرتاسر روکش، محل چسباندن لبه چسبان 

را کامل کرد.

شکل 12ــ4ــ اتوی معمولی

در مرحلٔه آخر، با کشــیدن ســوهان نرم به روکش اضافه، 
می توان لبٔه کار را تمیز نمود )شکل 11ــ4(.

2ــ4ــ شناسایی اصول چسباندن نوار لبه توسط اتو
یکی از ســاده ترین و ارزان ترین وســایل مورد استفاده در 
چســباندن نوارهــای مصنوعی کاغذی و پی وی ســی چهار دهم 

)ضخامت نوار 0/4 میلی متر است(، اتوی حرارتی ست.
امروزه، در بیشتر کارگاه های کوچک و کم سرمایه، از این 

وسیله استفاده می شود )شکل 12ــ4(.

شکل 6ــ4

شکل 7ــ4

شکل 8 ــ4

شکل 10ــ4

شکل 11ــ4

شکل 9ــ4
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برای کار بــا اتو، پس از اتصال به برق و داغ شــدن، باید 
قطعٔه کار را در محلی مناســب مستقر نمود )شکل 13ــ4( و نوار 

لبه را باید کمی بیشتر از اندازهٔ قطعه کار برید و آمادٔه کار کرد.

نــوار روی قطعٔه کار، از تکه پارچــه ای مرطوب که روی نوار لبه 
می کشیم، باید، کمک گرفت.

از اتو می توان در چســباندن نوار روی قسمت های قوسی 
کار نیز استفاده کرد )شکل 16ــ4(.

توجه: هنگام کار با اتو، به این نکته توجه داشته باشید که 
باید همواره تمیز باشد.

ـ قطعۀ کار در محلی که به همین منظور تهیه شده است مستقر می گردد. شکل 13ــ4ـ 

شکل 14ــ4ــ نحوۀ استفاده از کاغذ در زیر اتو

شکل 16ــ4 ــ نوار کردن لبه های قوس دار توسط اتو

شکل 18ــ4 ــ سشوار صنعتی به همراه تجهیزات

توجه: اگر قطعٔه کار مورد نظر لترون باشــد، ابتدا باید لبٔه 
آن را به وسیلٔه سنباده پرداخت کرد.

نوار لبه را طوری باید روی قطعٔه کار قرار داد، که اضافٔه 
عرض آن، از دو طرف ضخامت قطعٔه کار بیرون بزند.

نکته: در صورت استفاده از نوارهای پی وی سی با ضخامت 
1 میلی متر، احتمال ســوختن یا چروک شــدن نوار وجود دارد. 
برای جلوگیری از این معایب، باید مطابق شکل 14ــ4، روی نوار، 
کاغذ قرار داد و سپس به اتو کردن آن اقدام نمود )شکل 15ــ4(.

1ــ2ــ4ــ شناســایی اصول چسباندن نوار توسط 
سشــوار: در این روش، باید از سشــوار صنعتــی، که دارای 

حرارت باالیی ست، استفاده کرد )شکل 17ــ4(.

برخی از این سشــوارها، دارای تجهیزاتی مانند نوارگیر، 
قطع کن نوار و... اســت که اســتفاده از آن ســریع تر، دقیق تر و 

راحت تر صورت می گیرد )شکل 18ــ4(.

اتو را باید چند بار روی قطعٔه کار حرکت داد تا نوار کامالً 
به قطعٔه کار بچســبد؛ ســپس برای خنک کردن و چسباندن بهتر 

شکل 17ــ4 ــ سشوار صنعتی

شکل 15ــ4
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بــرای نوار کردن قطعه کار با این سشــوارها، پس از تهیٔه 
نوار مناســب، بایــد آن را در محل مخصوص خــود قرار داد و 
قطعٔه کار را در جای مناســبی مســتقر نمود و سشــوار را همراه 
تجهیــزات آن، روی قطعٔه کار گذاشــت. بدیهی ســت که پس از 
روشــن کردن دستگاه، می توان به نوار کردن قطعٔه کار اقدام نمود 

)شکل 19ــ4(.

2ــ2ــ4ــ شناسایی وســایل کمکی مورد استفاده 
در کار چسباندن نوار لبه: برای راحت تر و بهتر چسباندن نوار 
لبه )نوار کردن قطعٔه کار(، باید از وسایل کمکی نیز استفاده نمود. 
این وسایل می توانند چند قطعٔه ام دی اف یا لترون و در اندازه های 

مختلف باشند )شکل 23ــ4(.

شکل 19ــ4ــ نحوۀ نوار کردن با سشوار

شکل 20ــ4 ــ نحوۀ نوار کردن کارهای مستقیم و قوسی

شکل 21ــ4 ــ نحوۀ استقرار سشوار روی میز

شکل 22ــ4 ــ نحوۀ نوار کردن قطعه کار به کمک سشوار نصب شده روی میز

شکل 23ــ4 ــ محل استقرار قطعۀ کار، برای نوار کردن با اتو یا سشوار

از سشــوار، می تــوان در نوار کردن کارهای قوســی نیز 
استفاده کرد )شکل 20ــ2(.

توجه: در مواقعی که سشوار به تنهایی مورد استفاده قرار 
می گیرد، می توان برای بهتر چسباندن نوار، از قطعه چوبی کمکی، 

که معموالً گرد است، استفاده نمود.
نکته: دستگاه سشوار را می توان روی میز مستقر کرد و از 
آن به جای ماشین لبه چسبان استفاده نمود )شکل های 21 و 22ــ4(.
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البته برای مســتقر نمودن قطعٔه کار می توان از پیچ دستی، 
گیره های کتابی و وسایلی مانند آنها نیز استفاده نمود.

الف( کارگیر )محل استقرار قطعٔه کار(
ب( کاتر )تیز بُر(: برای پرداخت و گرفتن اضافه های نوار 
از دو طرف قطعٔه کار، می توان از لیسه یا کاتر )تیزبُر( استفاده نمود 

)شکل های 24 و 25ــ4(.

ج( پارچٔه مرطوب: برای محکم چســباندن نوار و ســرد 
کــردن آن بعد از اتو یا سشــوار، باید از یک تکــه پارچٔه مرطوب 

کمک گرفت.
د( زیــر اتویی: برای قــرار دادن اتو در جای مناســب و 
آســیب ندیدن میز کار، باید از زیر اتویی، که یک قطعه آهن لبه دار 

است، استفاده نمود )شکل 27ــ4(.

شکل 28ــ4 ــ قطع کردن سر و ته نوار با کاتر

شکل 33ــ4 ــ لبه چسبان رومیزی

توجــه: نوعی کاتر نیز برای همین کار طراحی و ســاخته 
شــده، که با یکبار کشیده شدن روی لبٔه کار، می تواند همزمان، دو 
طرف اضافٔه نوار لبه را بگیرد و پرداخت نماید )شــکل 26ــ4(.

3ــ2ــ4ــ شناســایی اصول برطرف کردن اضافه  
نوار لبه: برای پاک کــردن اضافه های نوار، باید قطعٔه کار را با 
اتــو در لبٔه میز طوری قرار داد که اضافه های نوار، با میز برخورد 

نداشته باشند.
در مرحلٔه اول، باید ســر و ته نوار را گرفت. طبق شــکل 

28ــ4، این کار بهتر است با کاتر انجام گیرد.

مرحلٔه دوم، برطــرف کردن اضافه ها دو طــرف قطعٔه کار 
اســت. برای این کار، می توان از کاتر و حتی از لیســه نیز کمک 
گرفت. در این مرحله، باید کاتر یا لیســه را قدری مایل روی کار 
قرار داد و آن را به ســمت داخــل کار به حرکت درآورد تا نوار به 

صورت پیوسته و بدون پریدگی از روی کار پاک شود.

شکل 24ــ4ــ تیز ُبر )کاتر( و لیسه

شکل 25ــ4ــ نحوۀ برطرف کردن اضافه نوار با لیسه

شکل 26ــ4 ــ کاتر مخصوص

شکل 27ــ4 ــ زیر اتویی
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توجه: در اســتفاده از کاتر برای پاک کردن نوار اضافی، 
بهتر است از پشت تیغه استفاده کرد )شکل 29ــ4(.

لبه چسبان نوار  اضافات  گرفتن  در  کاتر،  از  استفاده  چگونگی  ــ  29ــ4  شکل 

شکل 30ــ4ــ پرداخت لبه لبه های نوار شده با سنباده

شکل 31ــ4 ــ کاتر مخصوص رندیدن اضافه های نوار

شکل 32ــ4

3ــ4ــ شناسایی اصول نوار چسبانی لبهٴ  کار، 
توسط دستگاه های میزی

 برای نــوار مصنوعــی زدن لبه هــای کار در کارگاه های 
بزرگ، می توان از دستگاه های ماشینی )میزی( استفاده کرد. این 
دستگاه ها، دارای انواع مختلفی هستند که شرح مختصری از آنها 

به قرار زیر است:
1( دستگاه لبه چسبان تا ضخامت 1 میلی متر

از این ماشین ها، بیشتر برای نوارهای کاغذی یا پی وی سی 
تا ضخامت 1 میلی متر استفاده می شود )شکل 32ــ4(.

در مرحلٔه ســوم، باید محل های بریده شــده را به وســیلٔه 
سنبادٔه نرم )شمارٔه 400( کامالً پرداخت نمود. )شکل 30ــ4(.

یادآوری: هنگام اســتفاده از کاتــر مخصوص نیز، ابتدا 
باید سر و ته نوار را گرفت و سپس با این وسیله، همزمان، دو طرف 

قطعٔه کار را پاک کرد )شکل 31ــ4(.

سیستم این دستگاه، بیشتر شبیه سیستم سشوار نصب شده 
روی میز اســت و حرکت قطعٔه کار نیز دستی ست؛ یعنی دستگاه 
ثابت و قطعه کار متحرک است. پرداخت نوارهای لبهٔ کار در این 
دستگاه ها، یا دستی ســت یا به وسیلٔه ماشین دیگری که فرزی در 
روی آن قرار گرفته انجام می شــود. البته این عمل، در دو مرحله 

برای دو طرف نوار صورت می گیرد.
بعضی از این دســتگاه ها، بــه صورت ســیار و رومیزی 

هستند. )شکل 33ــ4(.

شکل 33ــ4 ــ لبه چسبان رومیزی



82

رم
چها

صل 
ف

بی
چو

ی 
ه ها

ورد
فرا

نی 
سبا

ه چ
لب



2( دستگاه پی وی ســی صنعتی برای نوارهای تا ضخامت 
3 میلی متر

این دستگاه ها، از نظر فّناوری ساخت، ابعاد وکارهایی که 
در مســیر انجام می دهند، دارای انواع مختلفی ست و به دو دستٔه 
صنعتی و نیمه صنعتی تقســیم می شوند. در بعضی از دستگاه های 
نیمه صنعتی، دستگاه شامل دو قسمت است. در یکی چسباندن و 
گرفتن نوار اضافی ســت و در دیگری، که معموالً فرزی ست، سر 

و ته نوار قطع می شود )شکل 34ــ4(.

1ــ3ــ4ــ انواع نوارهای مورد استفاده در لبه چسبانی 
میزی: نوارهای مصنوعی بــه لحاظ جنس و ابعاد انواع مختلفی 
دارند، از جمله به لحاظ جنس، به دو دســتٔه کاغذی و پی وی ســی 

تقسیم می شوند )شکل 36ــ4(.

شکل 35ــ4ــ مراحل انجام لبه چسبانی

در نــوع صنعتی و اتوماتیک، همــٔه مراحل کار روی یک 
دستگاه صورت می گیرد. نوارهای مورد استفاده در این دستگاه، 
فاقد چسب اســت. از این رو برای چسباندن آن، از چسب های 
مخصــوص )چســب گرانولی(، کــه معموالً به صــورت جامد و 
کروی اند اســتفاده می کنند. این دســتگاه ها از نوع اتوماتیک آن 
معموالً جلو برندٔه قطعٔه کار نیز هســت؛ یعنی سیستم هدایت قطعٔه 

کار به صورت اتوماتیک انجام می گیرد. 
به طور کلی، عملیاتی که در این دستگاه ها صورت می گیرد، 
عبارت اند از چســباندن نوار، جلو برندهٔ نوار، چسب زدن غلتکی، 
غلتک فشار، ارهٔ قطع کن سر و ته دوتایی، فرز مازاد نوار در لبه های 
باال و پایین قطعه کار، لیســٔه نوار و پولیش و کُرنر )پخ زن گوشه های 

کار( )شکل 35ــ4(.

نوار های پی وی سی به سبب داشتن ضخامت زیاد. معموالً 
توســط دستگاه های صنعتی و با اســتفاده از چسب مخصوص و 
حرارت همراه با پرس به لبٔه قطعٔه کار چســبانده می شوند. حال آن 
که در پشــت نوارهای کاغذی چســبی تعبیه شده است که توسط 
اتو نرم و به قطعٔه کار چسبانده می شود )شکل های 37 و 38ــ4(.

شکل 36ــ4 ــ انواع نوارهای لبه چسبان

شکل 37ــ4 ــ انواع نوارهای پی وی سی از نظر رنگ

شکل 34ــ4 ــ دستگاه پی وی سی صنعتی
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لبٔه نوارهای پی وی ســی با ضخامت کم نیز، مانند نوارهای 
کاغذی به قطعٔه کار چسبانده می شوند.

رول نوارهــا در عرض های 2 و 4 ســانتی متری در بازار 
عرضه می گردند )شکل 39ــ4(.

3ــ برای خاموش کردن اتو، باید ابتدا ســیم برق را از پریز 
کشید و سپس از اتو خارج نمود )شکل 41ــ4(.

4ــ اگر سیم اتو دارای بریدگی یا هرگونه نقصی ست، باید 
آن را برطرف نمود.

شکل 38ــ4 ــ انواع نوارهای کاغذی از نظر رنگ

شکل 39ــ4ــ نوارهای 4 سانتی متری

شکل 40ــ4

شکل 41ــ4

نــکات ایمنی در هنگام لبه چســبانی انواع نوارها: 
نکات ایمنی در هنگام لبه چسبانی، باعث سالمت فرد، قطعٔه کار و 

ابزار آالت مورد استفاده خواهد شد.
1ــ هنگام کار باید مراقب بود که اتوی داغ با لباس و اعضای 

بدن تماس پیدا نکند.
2ــ برای جلوگیری از سوختن میز کار، از زیر اتوی فلزی 

استفاده شود )شکل 40ــ4(.

5ــ هنگام کار با کاتر و لیسه باید مراقب انگشتان دست بود.
6ــ هنگام کار با سشــوار، باید مراقب بود که حرارت آن، 

باعث صدمه به کار و اعضای بدن نشود.
7ــ لبٔه نوارهای اتویی تیزند، از دســت کشیدن روی آنها 

خودداری شود.
8ــ از شــوخی کردن با وســایلی مانند اتو، کاتر و وسایل 

خطرناک باید پرهیز نمود.
فعالیت کارگاهی 

نوار کردن لبه های قطعۀ کار 
مواد ومصالح مورد نیاز :  لترون یا ام .دی .اف، نوار 0/4 
اتویی، اتو یا سشــوار، کاتر یا لیسه، سنبادٔه نرم، قطعه نگهدارندٔه 

قطعٔه کار.
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مراحل اجــرای کار: یک قطعــه ام دی اف یا لترون به 
ابعاد حدودًا 40×30 ســانتی متر را تهیه نماییــد. نوار لبٔه اتویی 
متناسب  با قطعٔه کار را نیز انتخاب کنید )شکل 42ــ4 و 43ــ4(.

طوری نوار را روی قطعٔه کار قرار دهید که اضافه های آن 
در دو طرف بیفتد وبه وسیلٔه حرکت رفت وبرگشت اتو نوار را در 

روی قطعٔه کار کامالً بچسبانید )شکل 48ــ4(.
پس از کشــیدن اتو در روی نوار، به منظور چســبندگی 
بیشتر وسرد شدن آن، از پاچه ای مرطوب در پشت سر اتو استفاده 

نمایید )شکل 49ــ4(.

ســپس آن را، کمی بیشتر از اندازٔه لبه های قطعٔه کار، قطع 
نمایید )شکل 44ــ4(.

اتــو را به برق وصل کنید تا گرم شــود و قطعــٔه کار را به 
درستی روی میز مستقر نمایید )شکل 45ــ4(.

درصــورت نیاز، بخصــوص  زمانی که قطعــٔه کار لترون 
باشد، با سنبادٔه نرم،  ضخامت قطعٔه کار را پرداخت نمایید تا نوار 

کامالً صاف ویکنواخت شود )شکل 46ــ4(.
به منظور نچســبیدن اتو به نوار ومچاله نشــدن آن از یک 

کاغذ تا شده در زیر اتو استفاده نمایید )شکل 47ــ4(.

شکل 42ــ4ــ قطعه کار ام دی اف

شکل 43ــ4 ــ انتخاب نوار بر اساس قطعه کار

شکل 44ــ4ــ آماده کردن نوار

شکل 45ــ4ــ نحوۀ استقرار قطعۀ کار

شکل 46ــ4 ــ سنباده زدن نر کار

شکل 47ــ4ــ استفاده از کاغذ



85



رم
چها

صل 
ف

بی
چو

ی 
ه ها

ورد
فرا

نی 
سبا

ه چ
لب

وقتی که نــوار کامالً به قطعٔه کار چســبید آن را در روی 
لبٔه میز کار طوری قرار دهیــد که لبه های اضافی آن با میز تماس 
نداشــته باشد. ســپس ســر وته ولبه های اضافی نوار را به وسیلٔه 

کاتر، لیسه یا وسایل دیگر بگیرید )شکل 50ــ4(.

این عمل را در دیگر لبه های کار انجام دهید تا چهار طرف 
قطعٔه کار به وسیلٔه نوار پوشانده شود. در پایان چنانچه نیاز بود از 
ســنبادٔه نرم برای گرفتن پرز واضافه های نوار باقی مانده استفاده 

نمایید )شکل 51ــ4(.

شکل 50ــ4
قطع کردن سروته نوار

شکل 51ــ4

قطعۀ کار نوار شدهسنباده زدن نوار

شکل 48ــ4ــ حرکت اتو در روی قطعه کار

شکل 49ــ4ــ استفاده از پارچۀ مرطوب

قرار دادن قطعۀ کار نوار شده در لبه میز

گرفتن اضافی لبۀ کار

تذکر: الزم اســت در تمام مراحل کار نکات ایمنی الزم 
را، که قبالً یادآوری شده است، رعایت نمود.
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ایثار جان، اوج اخالق حرفه ای
در پی بروز آتش سوزی در یکی از واحدهای مسکونی در شهر تهران، آتش نشان فداکاری به نام »امید عباسی« 
همٔه تالش خود را برای نجات یک مادر و دو فرزندش که گرفتار آتش شــده بودند به کار می بندد و در این راه به دلیل 
دود زدگی و حرارت باال در وضعیت وخیمی قرار می گیرد. وی به علت شدت مصدومیت به کما می رود و پس از چند 
روز با رضایت خانوادٔه این آتش نشان فداکار، که در قلٔه اخالق حرفه ای ایستاده بود، اعضای بدن وی به بیماران اهدا 

می شود. 
عباسی چشم امیدش به شماست که در کار خود اخالق حرفه ای را رعایت کنید. 

»روزنامٔه همشهری، مورخ 92/3/7«

اخالقحرفه ای اوج جان، ایثار
آتشسوزی در یکی از واحدهای مسکونی در شهر تهران، آتشسوزی در یکی از واحدهای مسکونی در شهر تهران، آتشنشان فداکاری به نام »امید عباسی«  آتشدر پی بروز آتشدر پی بروز آتش
همٔه تالش خود را برای نجات یک مادر و دو فرزندش که گرفتار آتش شــده بودند به کار میبندد و در این راه به دلیل 
دود زدگی و حرارت باال در وضعیت وخیمی قرار میگیرد. وی به علت شدت مصدومیت به کما میرود و پس از چند 
ٔنشان فداکار، که در قلٔهنشان فداکار، که در قله اخالق حرفهای ایستاده بود، اعضای بدن وی به بیماران اهدا  آتش این آتش این آتش ٔروز با رضایت خانوادٔهروز با رضایت خانوادٔه

میشود. 
عباسی چشم امیدش به شماست که در کار خود اخالق حرفهای را رعایت کنید. 

ٔروزنامٔهروزنامه همشهری، مورخ 92/3/7« «
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1ــ دلیل لبه چسبانی کارهای چوبی را شرح دهید.
....................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................

2ــ از  روکش چوب و روکش مصنوعی در چه مواردی بیشتر استفاده می شود؟ توضیح دهید.
....................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................

3ــ چسب مناسب برای لبه چسبان چوب و روکش .......... و .......... است.
ب( چسب فوری و چسب چوب الف( 3، 2، 1 و چسب فوری  

د( چسب دوطرفه ج( چسب چوب و چسب فوری  

4ــ انواع نوارهای مورد استفاده در لبه چسبانی را شرح دهید.
....................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................

...............................................................
5ــ مراحل کار لبه چسبانی را توضیح دهید.

....................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
...................................................................................................

...................................................................................................
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6ــ اصول چسباندن چوب را به منظور لبه چسبانی شرح دهید.
....................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................

7ــ یکی از ساده ترین روش های لبه چسبانی استفاده از .......... است.
د( چوب ج( سشوار   ب( چسب   الف( اتو   

8   ــ هنگام استفاده از اتو برای نوار کردن پی وی سی برای چه از کاغذ در زیر اتو استفاده می شود؟
....................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................

9ــ وسایل مورد استفاده جهت پاک کردن اضافه نوار در روش اتو و سشوار را نام ببرید.
.................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................

10ــ ضخامت نوارهای مورد استفاده در لبه چسبانی معمواًل چه مقدار است؟
....................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................

11ــ تفاوت دستگاه های اتوماتیک و نیمه اتوماتیک چیست؟
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
...................................................................................................

...................................................................................................
12ــ مراحل کار در دستگاه لبه چسبان صنعتی را بیان کنید.

...................................................................................................



89



رم
چها

صل 
ف

بی
چو

ی 
ه ها

ورد
فرا

نی 
سبا

ه چ
لب

....................................................................................................

...................................................................................................

....................................................................................................
....................................................................................................

13ــ تفاوت نوارهای ضخیم و نوارهای 0/4 چیست؟
....................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................

14ــ نکات ایمنی را، هنگام لبه چسبانی قطعٔه کار، بیان کنید.
....................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................


