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دارد مانند چوب اُرس. در شكل هاي 21ـ3 و 22ـ3 برگ، ميوه، 
پوســت و درخت گونه هاي كاج و نراد نشان داده شده است.

شكل21ـ3ـ درخت کاج.

شكل22ـ3ـ درخت نراد.

شكل19ـ3

ط( مم�رز: وزن مخصوص آن حدود 0/7 گرم بر سانتي متر 
مكعب اســت، چوبي ســفت و محكم دارد، و رنگ آن سفيد 
مايل به كرم می باشــد. كاربرد آن در ســاخت دســته ی ابزار و 
رنده هاي مختلف چوبي، چوب بيليارد، مبلمان و غيره مي باشد 

)شكل 20ـ3(. 

شكل20ـ3. برش هاي عرضي، شعاعي و مماسي چوب َمَمرز

2ـ5ـ3ـسوزنيبرگان

اين دسته از چوب ها، عمدتاً داراي برگ هايی سوزني شكل 
بوده و فصل پاييز خزان نمي كنند. چوب آنها اكثراً نرم است و 
به همين دليل، به نرم چوب هم معروف شــده اند؛ مانند چوب 
كاج. البته در بين ســوزني برگان، گونه هاي ســخت هم وجود 
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شكل )25ـ3( مقاطع اين چوب را نشان مي دهد.

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

6�3� آشنايي با رطوب چوب و محاسبه ی درصد 
آن

چوب، ماده اي آبدوســت اســت و مي تواند رطوبت را از 
محيــط، جذب يا دفع كند؛ به طوري كــه اين جذب و دفع با 
توجه به ميزان رطوبت  نسبي هواي محيط و درجه حرارت آن 
صورت مي پذيرد تا به حالت تعــادل با محيط درآيد. بنابراين 
دانســتن ميزان رطوبت چوب براي كاربرد آن بسيار مهم است 
زيرا براي مصارف داخلي ســاختمان، اين رطوبت حدود 6 تا 

8% و براي مصارف بيرون ساختمان، بيشتر است.

براي اندازه گيري ميزان درصد رطوبت چوب، روش هاي 
مختلفي وجود دارد كه يكي از آنها روش آزمايشگاهي است.

� روش آزمايشگاهي )خشك كردن در اتو(

در اين روش، وزن نمونه ی كوچكي از چوب را به وسيله ی 
ترازوي ديجيتالي، با دقــت 0/01 گرم، اندازه گيري مي نمايند 
)شــكل 26ـ3(، كه بدين ترتيب وزن مرطوب چوب به دســت 

مي آيد.

ســوزني برگان در مقايســه بــا پهن برگان، نقــوش زيبايي 
نداشــته و عمدتاً رنگ آنها روشــن اســت. دو گونه ی مهم از 
ســوزني برگان كه در صنايع چوب كاربرد فراوان دارد، كاج 

و نراد است:

الف( كاج: وزن مخصوص اين چوب، بين 0/4 تا 0/5 گرم 
بر ســانتي متر مكعب، و رنگ آن ســفيد مايل به زرد است كه 
داراي گره هاي زياد و مجاري صمغ مي باشد. از اين چوب در 
تيرهاي برق و تلگراف، ساختمان ســازي، صنايع كاغذسازي، 

در و پنجره سازي و غيره استفاده مي شود )شكل 23ـ3(.

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

ب( ن�راد: وزن مخصــوص آن بيــن 0/37 تــا 0/5گرم بر 
سانتي متر مكعب است و رنگ چوب آن شبيه كاج سفيد، مايل 
به كرم می باشد. اين چوب نيز همانند كاج، در ساختمان سازي، 
كاغذســازي، صنايع مبلمان، در و پنجره سازي و غيره كاربرد 

دارد )شكل 24ـ3(. 

شكل24ـ3
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حل:

= درصد رطوبت چوب 60-45
45

×100=% 33.33

7�3� آشنايي با رطوبت سنج ها و كاربرد آنها

تعييــن رطوبت چوب به روش خشــك كــردن در اتوو، 
طوالني مدت اســت بنابراين براي تعيين درصد رطوبت  چوب 
به صورت سريع، مي توان از دستگاه هاي رطوبت سنج استفاده 
نمــود كه در ادامه، به شــرح مختصري از آنها پرداخته شــده 

است:

دستگاه از )استفاده هيگرومتريك روش 1ـ7ـ3ـ
هيگرومتر(

در ايــن روش، از دســتگاهي به نــام هيگرومتر اســتفاده 
مي شــود. براي اندازه گيري درصد رطوبت چوب با استفاده از 
اين روش، بايد ســوراخي به قطر 6 و بــه عمق 95 ميلي متر در 
داخل چوب ايجاد گردد، و آنگاه ميله ی دســتگاه را در داخل 
آن قرار داده و ميــزان رطوبت چوب از روي صفحه ی مدرج 

دستگاه قرائت شود.

2ـ7ـ3ـروشرطوبتسنجهايالكتريكي

روش كار رطوبت ســنج هاي الكتريكي، براساس تغييرات 
ويژگي هاي الكتريكي چوب در اثــر تغييرات رطوبت چوب 

مي باشد، كه خود داراي دو نوع زير مي باشند:
الف( رطوبت س�نج  نوع دي الكتريك: شكل 28ـ3 نوعي 
از رطوبت ســنج هاي دي الكتريك را نشــان مي دهد. همانطور 
كه از تصوير مشخص است، اين نوع رطوبت سنج ها، رطوبت 
را از طريق تماس دســتگاه )قسمت حساس دستگاه( با چوب، 
تعيين مي كنند. اين دســتگاه هيچگونه الكترودي نداشته و در 

نتيجه باعث تخريب چوب نيز نمي شود.

شكل26ـ3

سپس همان نمونه چوب مرطوب را در داخل اتوو )شكل 
103± درجه ی ســانتي گراد  2 27ـ3( كه درجه حرارت آن در 
تنظيم شــده اســت به مدت 24 ســاعت قرار می دهند. پس از 
خــروج از اتوو، نمونه ی مذكور مجدداً توســط همان ترازوي 
ديجيتالي وزن مي شــود تا وزن خشــك آن به دست آيد؛ كه 
با توجه به مقدار وزن مرطوب و خشــك چوب و بااستفاده از 

فرمول زير، درصد رطوبت چوب به دست مي آيد:

شكل27ـ3

مث�ال: اگر وزن مرطوب يك نمونه چوب 60 گرم و وزن 
خشــك آن پس از قرار دادن در اتوو 45 گرم باشــد، حساب 

كنيد 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
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چوب در هوای آزاد را، در اصطالح يارد مي گويند.

شكل30ـ3

ـ كف انبار چوب )يارد(، بهتر اســت بتنــي بوده يا داراي 

زهكشــي مناسبی باشد تا از تجمع آب در كف آن جلوگيري 
شــود؛ بنابرايــن ياردهاي باتالقــي، براي انبار چوب مناســب 
نيســتند. جريان هوا در يارد، به موقعيت يارد بســتگي دارد به 
طوري كه اگر دســته بندي چوب ها به صورت مستطيل شــكل 
انجام شــود،  جريــان هوا در آنها بهتر صــورت مي پذيرد. هر 
ياردي )انباري( داراي كوچه هاي اصلي و فرعي مي باشد، كه 
كوچه هــاي اصلي معموالً به صورت شــمالي ـ جنوبي در نظر 
گرفته مي شــوند تــا در اثر وجود بارندگي، كــف آنها زودتر 
خشــك شــود؛ ضمن اينكه كوچه هاي اصلــي، بايد موازي با 

جهت باد نيز باشد. 

به طور كلي، دو فاكتور اصلي در خشــك كردن چوب ها  
موثر است: رطوبت  نسبي محيط و دماي آن؛ كه اين دو عامل 
در فصول مختلف ســال متفــاوت بوده و به شــرايط جوي و 

اقليمي منطقه بستگي دارد.

اگر چوب ها در انبارهاي كاماًل پوشــيده نگه داري شوند،  
انبــار بايد به تهويه ی مناســب هوا مجهز باشــد تــا جريان هوا 
به خوبــي برقرار باشــد؛ و چنانچه حرارت محيط زياد باشــد 
به خصوص در مراحل اوليه ی خشــك كــردن، احتمال ترك 
برداشــتن سطحي و انتهايي چوب ها زياد است بنابراين بايد در 
نظر داشــت كه مســقف بودن محل جمع آوری چوب ها براي 
جلوگيري از تابش مستقيم نور آفتاب، موضوع مهمی مي باشد.

شكل28ـ3

ب( رطوبت س�نج نوع مقاومت الكتريك�ي: متداول ترين 
نوع رطوبت سنج اســت، كه در آن، مقاومت در مقابل جريان 
الكتريسيته بين دو الكترود يا سوزن نفوذ كرده و ميزان رطوبت 
چوب را نشــان مي دهد )شــكل 29ـ3(. همانطوركه در شكل 
مشــخص است، سوزن هاي اين دســتگاه در داخل چوب فرو 
رفته و صفحه ی ديجيتالي آن، مقدار رطوبت را نشان مي دهد.

شكل29ـ3

8�3� محل انبار چوب و چگونگي انبار نمودن آن

چوب ها، پس از استحصال داراي رطوبت بااليی مي باشند 
كــه مقدار آن ، در گونه هاي مختلف متفاوت اســت؛ به همين 
منظور، براي خشــك كــردن، آنها را در محلي مناســب انبار 
می كنند تا از رطوبت شــان كسر شــود. مهم ترين ويژگي هاي 
يك انبار مناسب چوب خشك كنی، شامل موارد زير مي باشد:

ـ محل انبار، بايد كاماًل خشك و عاري از هرگونه رطوبت 
اضافي بوده و بهتر است در محلي سرپوشيده باشد تا از تخريب 
به وسيله ی عوامل جوي در امان بماند )شكل 30ـ3(. 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 
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بهتر اســت چوب ها را با طول يكسان در يك دسته بندي قرار 
دارد.

9�3� اصول خشك كردن چوب در هواي آزاد

به طوركلــي، چوب هــا را مي توان به دو صورت خشــك 
نمود: خشك كردن طبيعي و خشك كردن مصنوعي. 

خشــك كــردن چــوب در هــواي آزاد، داراي فوايد و 
عيب هايي مي باشد كه بدين قرار است:

1�9�3� فوايد

الف( اســتفاده از انرژي خورشــيد و جريان باد در خشك 
كردن طبيعي، باعث كاهش زياد هزينه هاي خشــك كردن در 

مقايسه با روش مصنوعي مي شود.

ب( خشك كردن طبيعي، تجهيزات سنگين كوره ها را ندارد.

2�9�3� معايب 

الف( مدت زمان خشــك كردن، طوالني بوده و در نتيجه 
اُفت سرمايه از يك سو و تخريب و پوسيدگی چوب از سوی 

ديگر، افزايش می يابد.

ب( در روش طبيعــي، چوب ها را نمي توان زياد خشــك 
كــرد، بنابراين در مصارفي چــون مبلمان كه رطوبت چوب ها 
بايد زير 10 درصد باشد، امكان استفاده وجود ندارد. در چنين 
مصارفي )به طور كلي مصارف داخلي ســاختمان(، خشــك 

كردن چوب به روش مصنوعي مفيد مي باشد )شكل 32ـ3(.

شكل32ـ3

چگونگي انبار نمودن چوب ها

برای باال بردن سطح كيفي فرآيند خشك كردن چوب ها، 
بايد توجه داشــت كه دســته بندي چوب ها براساس نوع گونه 
و ضخامــت آنها، و همچنين طول و پهناي مشــخص صورت 

پذيرد )شكل 31ـ3(.

شكل31ـ3

همانطوركه مي دانيد، جرم مخصوص چوب ها متفاوت، و 
بنابراين زمان خشك شــدن آنها نيز متفاوتند، پس دسته بندي 

چوب ها بايد براساس نوع گونه نيز تفكيك شوند.

از طرف ديگر، زمان خشــك شــدن، بــا ضخامت چوب 
رابطه ی مســتقيم دارد؛ بنابراين دســته هاي هم ضخامت به طور 

يكنواخت خشك مي شوند.

پهنا و طول چوب، در زمان خشــك شــدن تأثير چنداني 
ندارد ولي به منظور دستك گذاري مناسب و دسته هاي معين، 
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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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شكل34ـ3

در شــكل 35ـ3 تصويــر دســته هاي چــوب در يك يارد 
چوب خشــك كني ديــده می شــود؛ كه بــا توجه به شــكل، 
دســته بندي هاي كناري يارد، ســريع تر از دســته هاي وســطی 
خشــك مي شــوند. دســته بندي ها از نظر ارتفاع، به ضخامت 
چوب ها و ظرفيت حمل وســيله ی نقليه بستگی دارد؛ و ارتفاع 
متداول دســته ها 120 سانتي متر مي باشد كه ممكن است 3 تا 4 

دسته را در مواردي، روي هم قرار دهند.

شكل35ـ3

شكل دســته بندي، ممكن است مســتطيلی يا النه زنبوری 
)شــكل 36ـ3( باشد كه جريان هوا به خوبي برقرار شده و زمان 

خشك شدن را كاهش مي دهد.

براي خشــك كردن چوب به طور طبيعي در كارگاه هاي 
كوچــك، معمــوالً الوارها را ايســتاده به ديوار تكيــه داده و 
قطعات كوچك تر را در دسته بندي هاي مناسب قرار می دهند، 
تا به مرور زمان خشــك شــود؛ اما در كارخانجات بزرگ يا 
واحدهــاي چوب خشــك كنی مكانيزه، به منظور اســتفاده ی 
بهينه از جريان هوا و تجهيزات يارد، به ماشــين آالت جابجايي 
دســته بندي ها نياز است. اغلب، يارد را مستطيل شكل ساخته و 

كوچه هاي بين رديف هاي دسته بندي ها بر يكديگر عمودند.

در يارد چوب خشــك كني، واحدهاي دسته بندي به طور 
رديفي يا خطــي مرتب مي گردند و كوچه هاي عرضي، عمود 
بــر كوچه ی اصلي بوده، عرض آنها 7 تــا 9 متر در نظر گرفته 
مي شود. به طور كلي، پهناي كوچه ها به شرايط آب و هوايي و 

جريان هوا در يارد بستگي دارد )شكل 33ـ3(.

شكل33ـ3ـ ترتیب یارد ردیفی و خطی.

در شــكل 34ـ3 خيابــان اصلــي در يــك يــارد چــوب  
خشك كني نشان داده شده است.
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شكل37ـ3

4ـ9ـ3ـپيواحدهایدستهبندي

بــه منظور تســهيل در جريــان هوا و جلوگيــري از تماس 
چوب هــاي زيرين دســته بندي بــا زمين، كــه موجب جذب 
رطوبت و تجمع حشرات و پوسيدگي چوب مي شود، از پی يا 
پايه هايی مناسب از جنس چوب، بتون يا قطعات آهني استفاده 

مي شود )شكل 38ـ3(. 

شكل38ـ3

شكل36ـ3

3ـ9ـ3ـچوبدستكگذاري

اگر در دســته بندي ها، چوب ها روي هم قرار داده شــوند، 
اوالً جريان هوا برقرار نشــده و زمان خشــك شــدن طوالني 
می گردد، و ثانياً زمينه ی الزم براي فعاليت قارچ ها و پوسيدگي 
چوب فراهم مي شــود؛ بنابراين قطعاتي از چوب با طول مورد 
نياز را كه به عرض دســته بندي بســتگي دارد و با سطح مقطع 
2/5 ×2/5  ســانتي متر است، به عنوان زير سري در بين تخته ها 
قــرار مي دهند. البته ابعاد چوب دســتك، بــه گونه ی چوبي و 

فصل خشك كردن چوب بستگي دارد.

اغلب چوب دســتك ها را از چوب هاي كاماًل خشك شده 
كه عاري از هرگونه عيبی باشند انتخاب مي كنند و از آنجايي 
كه چوب دستك ها به طور دائمي اســتفاده مي شوند، بايد آنها 
را به روش هاي حفاظتي اشــباع نمود كه ساده ترين راه، رنگ 

كردن آنها با رنگ روغني است.

شــكل 37ـ3 چوب  دســتك گذاري را در يــك واحــد 
دسته بندي نشان مي دهد.
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شكل40ـ3ـ هانگار چوب خشک کنی.

 نكت�ه: به جاي هانگار، مي توان روي دسته بندي هاي چوب 
را به وسيله ی ايرانيت، صفحات پالستيك و يا فلزي پوشاند.

انباروخشككردنچوببه 7ـ9ـ3ـدستورالعمل
روشطبيعي

ـ چوب هــاي موجــود در كارگاه را در محوطــه ای در 
دسترس، به منظور دسته بندي در هواي آزاد، دسته بندي نماييد.

ـ چوب دســتك ها را بــا توجه به عرض دســته بندي آماده 
نماييد.

ـ پی دســته بندي را از بلوك ســيماني، آجری يا تراورس 
انتخــاب كرده و با توجه به ابعاد، دســته بندي موردنظر را تهيه 

نماييد     )شكل 41ـ3(. 

شكل41ـ3ـ چوب دستک گذاری و پی دسته بندی.

ـ چوب ها را با راهنمايي مربيان خود دسته بندي كنيد.

ـ پس از پايان دســته بندي، براي پوشش، از ايرانيت يا مواد 
در دسترس استفاده نماييد. )شكل 42ـ3(

از مهم ترين ويژگی های پی ها، می توان به موارد زير اشاره كرد:

ـ پي، بايد وزن دسته بندي را تحمل كند.

ـ فاصله ی پي ها از همديگر 50 تا 100 ســانتي متر بوده كه 
اين فاصله به ضخامت و گونه ی چوبي بستگي دارد.

ـ ارتفــاع اوليــن رديف تخته هــا از زمين، بايــد 30 تا 40 
سانتي متر باشد.

5ـ9ـ3ـروشهايحملونقلدريارد

وسايل حمل و نقل در يارد، به مكانيزه يا غيرمكانيزه بودن 
يارد بستگي دارد. در يارد مكانيزه، برای جابجايی دسته بندی ها 
از جرثقيــل يا ليفت تراك بهره مي گيرند )شــكل 39ـ3(، ولي 

اگر يارد، مكانيزه نباشد از گاري يا واگن ريلي.

شكل39ـ3ـ جابجایی دسته بندی به وسیله ی لیفت تراک.

6ـ9ـ3ـمحافظتونگهداريازچوبدريارد

بــراي جلوگيــري از بروز معايب خشــك كردن چوب و 
صدمات ناشــي از تابش مستقيم آفتاب و برف و باران، بايد از 
پوشــش يا آفتابگير استفاده كرد و اگر از نظر اقتصادي ممكن 

باشد از هانگار.

هانگار، داراي سقف دائمي بوده و از ريزش برف و باران، و 
تابش مستقيم نورخورشيد روي چوب ها جلوگيري مي كند. به 
همين جهت، چوب خشك شده در هانگار داراي رنگ روشن 
بوده و عاري از ترك و معايب ديگر مي باشــد )شكل 40ـ3(. 
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دستورالعمل انتخاب انواع چوب

ـ چوب هايــی كــه در محيــط كارگاه وجــود دارنــد را 
دسته بندي كنيد.

ـ گونه هاي چوبي ســوزني برگان و پهن برگان را تشخيص 
 دهيد و آنها را تفكيك كنيد.

ـ گونه هــاي پهن برگ را، از رنگ ســفيد مايــل به كرم تا 
رنگ هاي تيره، بــه ترتيب كنار هم قرار دهيد و نقوش آنها را 

مقايسه كنيد.

ـ با توجه به نقوش و صفــات چوب ها، كاربرد هر يك  را 
بيان كنيد.

ـ به محيط اطــراف زندگي خود نگاه كنيد، و محصوالت 
چوبــي را كه وجود دارند، از لحــاظ نوع چوب و نقوش آنها 

مقايسه كنيد.
در  مصرف  مورد  چوبي  صفحات  انواع  11ـ3ـ 

درودگري

در ســاخت انواع كاالهاي چوبــي، از صفحات مصنوعي 
مختلفي بدين شرح استفاده مي شود:
1ـ11ـ3ـ تخته خرده چوب 

يكي از فرآورده هاي صفحه اي است كه از مخلوط ذرات 
چوب )خرده چوب( و ساير مواد ليگنوسلولزي )سرشاخه هاي 
درختان، مازاد محصوالت كشــاورزي( و چســب، به كمك 
فشــار پرس و حرارت دادن، ســاخته مي شــود. از تخته خرده 
چوب درســاخت انــواع كاالهاي چوبي مانند ميــز كامپيوتر، 

كتابخانه، كابينت آشپزخانه و غيره استفاده مي شود. 

تخته خرده چوب ها از لحاظ ساختار نيمرخ ضخامت تخته 
به صورت هاي يك اليه، تدريجي و ســه اليه ساخته مي شوند، 
بــه طوري كــه در انــواع تدريجــي و ســه اليه، ذرات چوبي 
درشــت در اليه ی مياني و ذرات ريز در اليه هاي سطحي قرار 
مي گيرند. در نــوع يك اليه، ذرات چوبي به صورت مخلوط 
در ساخت تخته وجود دارند. در شكل های 43ـ3 تا 45ـ3، اين 

سه نوع تخته ديده می شود.

ـ موقعيت دســته بندي را با توجه به جهت وزش باد در نظر 
بگيريد.

شكل42ـ3ـ نحوه ی دستک گذاری و استفاده از سقف ایرانیت.

ـ انتخاب انواع چوب جهت مصارف كاربردي  10ـ3
آن

با توجه به مطالب گفته شــده در بخش آشــنايي با چوب 
و گونه هــاي مختلف ســوزني برگان و پهن بــرگان، و با توجه 
بــه تنوع رنگ و نقــوش و خواص فيزيكــي و مكانيكي آنها، 
می توان كاربرد آنها را متمايز ساخت؛ به طوري كه ويژگي هاي 
مختلــف گونه هاي چوبي از يك طــرف و محل نوع مصرف 
آن از طرف ديگــر، تعيين كننده ی كاربرد آنها خواهد بود. به 
عنــوان مثال، چوب هايی مانند گردو، ملچ، راش و ... به خاطر 
داشــتن رنگ و نقوش زيبــا، در توليد روكش هــاي چوبي يا 
مبلمــان باارزش به كار رفته، و چوب هايي مثل ســدر، به دليل 
بوي معطري كه دارند، بيشــتر در ســاخت جعبه هاي تزييني و 
كمد لباس به كار مي روند. در ســاخت پاركت، عالوه بر مهم 
بودن نقوش زيبا، گونه هاي چوبي كه داراي مقاومت مكانيكي 
مناسبی هستند مانند بلوط و راش مورد استفاده قرار مي گيرند. 
در ساخت در و پنجره هاي چوبي، كه با محيط بيرون ساختمان 
ارتباط دارند، ازچوب هاي سوزنی برگان )كاج، نراد و ...( كه 
در مقابــل تغييرات جــوي و رطوبت، مقاومــت بهتري دارند 

استفاده مي شود.
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شكل46ـ3ـ تخته خرده چوب با روکش مصنوعی.

شكل47ـ3ـ تخته خرده چوب با روکش طبیعی.

2ـ11ـ3ـتختهچنداليه

يكــي ديگــر از صفحات مركــب )كامپوزيــت( چوبي، 
تخته هــای چند اليه هســتند، كه از به هم چســباندن اليه هاي 
نازك چوبي )روكش(، كه به چســب آغشته شده اند و تحت 
تأثير حرارت و فشــار پرس قرار گرفته اند، به دســت مي آيند. 
اليه هــاي نازك چوبي، به طور متقاطع روي هم قرار مي گيرند 
و جهت الياف هر اليه نســبت به اليه ی زيرين خود، 90 درجه 
مي باشــد. تخته های چند اليــه ، با تعداد اليه هاي فرد ســاخته 
مي شوند كه نازك ترين آن 3 اليه و اليه هاي بيشتر آن باتوجه 

به نوع كاربرد آن 5، 7، 9 و ... می باشند. )شكل 48ـ3(

شكل43ـ3ـ تخته خرده چوب یک الیه.

شكل44ـ3ـ تخته خرده چوب سه الیه.

شكل45ـ3ـ تخته خرده چوب با الیه های تدریجی.

تخته خرده چوب را مي توان بدون روكش يا با روكش هاي 
طبيعي و مصنوعي پوشش داد، و در محل مورد لزوم، استفاده 

كرد )شكل های 46ـ3 و 47ـ3(.
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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(.

6061 واحد کار سوم: توانايي انتخاب انواع چوب و صفحات چوبي، انبار و خشك کردن چوبتكنولوژی فرآورده های چوبی

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 باشــد، كه  S2 تخته فيبر نوع  
در شكل 50ـ3، نشان داده شده است.

شكل50ـ3

از تختــه فيبــر، بــا توجه بــه نــوع آن، در ســاخت انواع 
محصوالت چوبي مانند كابينت هاي آشپزخانه، كف جعبه ها، 
پشــت بندها، ساختمان ســازي، كف صندلي و غيره استفاده ی 

فراوان مي شود.

4ـ11ـ3ـروكشچوبي

روكش هاي چوبي، ورقه هاي نازك چوبي هستند كه براي 
پوشــش انواع فرآورده هــاي چوبي مانند نئوپــان، فيبر و غيره 
استفاده مي شوند. هدف اصلي روكش گيري، صرفه جويي در 

شكل48ـ3 ـ انواع تخته چند الیه، با ضخامت های متفاوت.

 نكتــه: اين تخته هــا به دليل قــرار گرفتن اليه هايشــان به 
صورت متقاطع، داراي مقاومت هــاي مكانيكي بااليی بوده و 
تغيير ابعاد آنها در اثر جذب رطوبت، كمتر از چوب مي باشد. 

از گونه هاي چوبي كه داراي نقوش زيبايی هســتند، براي 
اليه هاي رويی و زيرين تخته چند اليه و از گونه هاي چوبي بدون 
نقش، در اليه هاي مياني اســتفاده مي شود. موارد مصرف تخته 
چند اليه باتوجه به خصوصيات مناسب آن، بسيار زياد بوده و 
در ساخت كاالهاي مختلف چوبي، كف جعبه ها، پشت بندها، 
درهــاي كالفي، ساختمان ســازي، هواپيماســازي، واگن هاي 
قطار، كشتي ســازي و غيــره مورد اســتفاده قــرار می گيرند.

3ـ11ـ3ـتختهفيبر

تخته فيبر، از به هم فشرده شدن فيبرها كه به صورت خمير 
درآمده انــد، و در اثر حرارت پرس و با اســتفاده از چســب و 
يا بدون آن، ســاخته مي شــوند. تختــه فيبرها، از نظــر مقدار 
جرم مخصوص به ســه دســته تخته فيبرهاي عايق )ســبك(، 
تختــه فيبرهاي نيمه ســخت (M.D.F) و تخته فيبرهاي ســخت 
تقسيم بندي مي شــوند. همچنين تخته فيبر از لحاظ نوع فرآيند 
S تقســيم  مي شــوند كه در  S2 S و  S1 توليد نيز به دو دســته ی 
S ، يك روي تخته، صاف و روي ديگر آن ناصاف )خشن(  S1

است )شكل 49ـ3(.

6061 واحد کار سوم: توانايي انتخاب انواع چوب و صفحات چوبي، انبار و خشك کردن چوبتكنولوژی فرآورده های چوبی

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(.

6061 واحد کار سوم: توانايي انتخاب انواع چوب و صفحات چوبي، انبار و خشك کردن چوبتكنولوژی فرآورده های چوبی

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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مصرف چوب مي باشد، زيرا از گونه هاي چوبي منقش و زيبا، 
ورقه هاي نازك زيادي مي توان توليد كرد )شكل 51ـ3(. 

شكل51ـ3

همانطوركه مالحظه مي شــود، روكش عمدتاً از گونه هاي 
چوبي خوش نقش و نگار از قبيــل گردو، راش، بلوط، ملچ و 
غيره تهيه می شــود و فرآورده هاي چوبي روكش شده نيز در 

ساخت انواع كاالهاي چوبي مورد استفاده قرار مي گيرد.

چوبی،  صفحات  انواع  انتخاب  اصول   �3�12
جهت مصارف كاربردي آنها

مورد مصرف صفحات فشرده ی چوبي )تخته خرده چوب، 
تخته چنداليه و فيبر( با توجه به نوع چسبي كه در ساخت آنها 
به كار مي رود، معين مي شود؛ و چون اغلب در اين صفحات، 
از چسب هاي غيرمقاوم به آب استفاده مي شود، در محيط هاي 
مرطــوب دوام زيادي ندارنــد؛ بنابراين بايــد در مصرف آنها 
دقت الزم را به خرج داد. به عنوان مثال در ساخت كابينت هاي 
آشــپزخانه، به خاطر رطوبت موجود در اين مكان، بهتر است 
 PVC روكــش شــده با روكش هاي مصنوعــي مانند MDF از

استفاده كرد. 

 توجه: قدرت نگه داری پيچ در صفحات MDF نســبت به 

تخته خرده چوب، به مراتب باالتر است.

كاالهايــي كه در داخل ســاختمان مــورد اســتفاده قرار 
می گيرنــد، عمدتــاً از نئوپان هــاي روكش شــده ی طبيعي يا 
مصنوعي ساخته مي شوند كه البته ازتخته ی MDF نيز مي توان 

ساخت اما قيمت آنها باالتر است. 

تخته چند اليه ها در مقايسه با ساير صفحات چوبي، داراي 
مقاومت هاي بهتري می باشند؛ بنابراين درساخت كاالهايي كه 
به اســتحكام بيشــتري نياز دارند، بايد از اين صفحات استفاده 

كرد.
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آزمون پاياني 3

1ـ جنگل را شرح دهيد و انواع جنگل را نام ببريد؟

2ـ نحوه ی قطع كردن درخت را شرح دهيد؟

3ـ مناسب ترين فصل قطع درخت كدام است؟

ب( بهار و تابستان الف( اواخر پاييز و زمستان 

د(  تابستان ج( بهار  

4ـ چهار گونه ی چوبي پهن برگ و چهار گونه ی سوزني برگ را نام ببريد؟

5ـ تفاوت های چوب سوزني برگان و پهن برگان را بنويسيد.

6ـ به چه روش هايي مي توان رطوبت چوب را اندازه گيري كرد؟ شرح دهيد.

7ـ كدام يك از چوب هاي زير از همه سبك تر است؟

د( بلوط ج( صنوبر  ب(  ممرز  الف( راش 

8ـ فوايد و معايب  خشك كردن چوب در هواي آزاد را شرح دهيد.

9ـ چوب دستك چيست و به چه علت از آن استفاده مي شود؟ مشخصات چوب هاي مورد استفاده به عنوان چوب دستك را بنويسيد؟

10ـ سريع ترين روش براي تعيين رطوبت چوب كدام است و در چه محدوده ی رطوبتي قابل اندازه گيري است؟

11ـ تخته خرده چوب چيست؟ انواع آنرا شرح دهيد؟

12ـ براي ساخت كابينت هاي آشپزخانه، كدام يك از صفحات زير مناسب تر است؟

د( تخته چند اليه ج( فيبر عايق  الف( MDF           ب( تخته خرده چوب  

S را شرح داده و تفاوت آنها را بنويسيد؟ S2 S و  S1 13ـ تخته فيبر 

14ـ مقاومت هاي مكانيكي كدام يك از صفحات چوبي زير از همه بيشتر است؟

MDF )د ج( تخته چند اليه  الف( تخته خرده چوب      ب( تخته فيبر 

ساعت آموزش
جمععملینظری

6612
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توانايياندازهگيري،اندازهگذاري
وخطكشيرويچوب

واحد كار چهارم

فراگير پس از آموزش اين واحد كار، قادر خواهد بود:

 سيستم متريك را در واحد اندازه گيري طول و سطح تعريف كند.

 واحد حجم در سيستم متريك را تعريف كند.

 سيستم اينچي در واحد طول و سطح را تعريف كند.

 واحد حجم در سيستم اينچي را تعريف كند.

 اصول تبديل واحدهاي سيستم متريك (SI) و سيستم اينچي به يكديگر را بيان كند.

 ابزارهاي اندازه گيري، اندازه گذاري و خط كشي را شرح دهد.

 اندازه گيري، اندازه گذاري و خط كشي روي چوب را انجام دهد.

 انواع قوس ها را طبق دستورالعمل ترسيم نمايد.

 اصول حفاظت و نگه داري از ابزار را رعايت كند.
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پيش آزمون 4

1ـ با چه وسايلي مي توان ابعاد يك ميز را اندازه گيري كرد؟

2ـ براي ترسيم قوس ها از چه وسايلي مي توان استفاده كرد؟

3ـ آيا وسايل اندازه گذاري را می شناسيد؟

4ـ واحد اندازه گيري طول چيست؟

5ـ آيا می دانيد يك مترچند سانتي متر است؟

د( 1000 سانتي متر ج( 0/1 سانتي متر  ب( 100 سانتي متر  الف( 10 سانتي متر 

6ـ به نظر شما براي ترسيم نيم دايره، از كدام وسيله مي توان استفاده كرد؟

د( گونيا ج( پرگار  ب( خط كش  الف( درفش 
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نكته: در كارهاي چوبي، اضعاف متر كاربردی ندارد.

شكل 1ـ4

)SI(3ـ1ـ4ـواحدطولوسطحدرسيستممتريك

 (SI) همانطور كه گفته شد، واحد طول در سيستم متريك
متر است كه اجزاء و اضعاف آن توضيح داده شد و به مسافتي 
كه نــور در مدت زمان  ثانيه طــي مي كند گفته 

مي شود.

واحد ســطح در سيســتم متريك، مترمربع است و در واقع 
سطح مربعي مي باشــد كه طول هرضلع آن 1 متر است. اجزاء 
 ، (dm )2 متر مربع در سيســتم متريك، شــامل دســي متر مربع 
mm) است كه مقادير  )2 cm) و ميلي متر مربع  )2 سانتي متر مربع 

آنها به شرح زير مي باشد:

4ـ1ـ4ـتعريفحجموواحدآندرسيستممتريك
)SI(

هــر جســمي، داراي طول، عــرض و ارتفاع اســت كه از 
حاصلضرب آنها، حجم آن جسم به دست مي آيد. واحد حجم 
در سيســتم SI، مترمكعب بوده و عبارت اســت از مكعبي كه 
طول و عرض و ارتفاع آن 1 متر باشد؛ و اجزاء آن عبارتند از:

واحدهاي  و  متريك  سيستم  با  آشنايي   �4�1
اندازه گيري طول، سطح و حجم

دقت و توانايي اندازه گيــري قطعات در كارهاي توليدي، 
شرط اول در ساخت و ساز مي باشد كه هر چه اين دقت بيشتر 
باشــد، كار ســاخته شــده محكم تر، اصولي تر و صرفه جويي 
هم بيشــتر مي شــود. كارهاي چوبي از قطعات مختلفي ساخته 
مي شــود كه مطابق نقشــه، داراي اندازه ها و فرم هاي مختلفي 
مي تواند باشــد. براي اندازه گيــري و اندازه گذاري قطعات در 
صنايــع چوب بايد فنون مربوط به اندازه گيري و اندازه گذاري 
روي قطعات را آموخت، كه براي اين منظور، ابتدا بايد سيستم 

متريك و واحدهاي اندازه گيري را فراگرفت.

1ـ1ـ4ـتعريفمقدماتيسيستممتريكيابينالمللي
)SI(

سيستم متريك (SI) ، سيستمي است كه در بيشتر كشورهاي 
دنيا از جمله ايران مورد استفاده قرار مي گيرد. واحد اندازه گيري 
طول در اين سيستم، متر (m) ؛ سطح، متر مربع )m2( ؛ و حجم، 
متر مكعب )m3( اســت. مبنــاي اندازه گيري متر،  
محيط كره ی زمين اســت كه از خــط نصف النهار مي گذرد.

2ـ1ـ4ـاجزاواضعافمتروتبديلآنهابهيكديگر

اندازه گيري و اندازه گذاري در كارهاي چوبي، برحســب 
تقســيمات واحــد متريك صورت مي گيرد و بيشــتر وســايل 
اندازه گيري نيز برحســب تقســيمات متريك مدرج شــده اند. 

اجزاء متر با توجه به شكل 1ـ4 به شرح زير مي باشد.

(dm) 10 دسي متر = (m) 1 متر

(cm) 10 سانتي متر = (dm) 1 دسي متر

(mm) 10 ميلي متر = (cm) 1 سانتي متر

  ( )µ 1 ميلي متر (mm) = 1000 ميكرون )ميكرو متر( 

از اضعاف متر، كيلومتر (km) است كه برابر 1000 متر می باشد. 
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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 عمليات ســاخت و توليد فرآورده هاي چوبي، قبل از 
هــر كاري بايــد كار موردنظر را طراحي، و نقشــه ی فني آنرا 
رســم نمود و هر قطعــه را روي مواد اوليه ترســيم كرد. براي 
اين كار، بايد انواع وســايل و ابزارها در زمينه ی اندازه گيري و 
اندازه گذاري و خط كشــي را شناسايي و كار با آنها را تمرين 
كــرد تا براســاس كارهاي متفــاوت چوبي، هر وســيله را در 
موقع مناســب انتخاب و كار با آنرا انجــام داد. انواع ابزارهاي 
اندازه گيري و اندازه گذاري ســاده، شامل گونيا، متر، نقاله، بر 
راســتي و درفش هستند و درباره ی ابزارهاي دقيق، مي توان به 
كوليس، شــاقول و تراز اشاره نمود. تعدادی از اين وسايل در 

شكل 2ـ4 نشان داده شده است.

شكل 2ـ4

1ـ3ـ4ـ متر

متر، وسيله اي است كه براي اندازه گيري قطعات به كار 

)IP1( 2ـ4ـ آشنايي با سيستم اينچي

سيستم )IP (، از قديمي ترين سيستم هاي اندازه گيري است 
كه بيشتر در كشورهاي آمريكايي و انگليسي رايج می باشد.

)IP( 1ـ2ـ4ـ تعريف مقدماتي سيستم اينچي

اين سيســتم، در انگلســتان و آمريكا رايج است كه براي 
اندازه گيري طول، ســطح و حجم به كار مي رود. اين سيستم، 
بــه دليل پيچيدگي تبديل اجزاي آن به واحدهاي ديگر، كمتر 
در كشورهاي ديگر رايج است. مقياس طول در سيستم اينچي 

برابر با 2/54 سانتي متر است.

به  آنها  تبديل  و  يارد  اضعاف  و  اجزاء  2ـ2ـ4ـ 
يكديگر

يارد، واحد طول در سيســتم )IP( بــوده و مقدار آن برابر 
با 0/9144 متر اســت. تبديل يــارد به واحدهاي ديگر طول در 

سيستم 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 سيستم اينچي، فوت است و هر فوت، برابر 
اســت با 12 اينچ. واحد ســطح در سيســتم 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،  سيستم  در  حجم  واحد 
_________________________________

1. مخفف اینچ )I=Inch( و وزن )P=Pound( می باشد.
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ج( مترهاي تاشو: اين مترها، از قطعات كوچكي از جنس 
چوب، پالســتيك و يا فلز سبك ساخته شــده، كه به وسيله ی 
مفصــل به همديگر وصل، و قابل جمع شــدن می باشــند. اين 
 mm مترهــا داراي طول هايی از 1 تا 2 متر هســتند و برحســب
و cm مدرج شــده اند. خطاي اين مترها در اثر باز و بسته شدن 
زياد، افزايش مي يابد و ممكن اســت در هر 1000 ميلي متر، 1 

ميلي متر خطا داشته باشد )شكل 5ـ4(. 

شكل 5ـ4

 نكت�ه: امروزه، بــراي اندازه گيري، از مترهــاي ديجيتالي 
)ليزري( استفاده می شود كه نمونه اي از آن در شكل 6ـ4 نشان 
داده شده است. اين دستگاه ها داراي دقت بااليي بوده و بيشتر 
در مصارف ساختماني، اندازه گيري طول و عرض اتاق، برای 
تعيين اندازه ی كابينت هاي آشــپزخانه و يا دكوراســيون مورد 

استفاده قرار می گيرند.

شكل 6ـ4

رفتــه و داراي انــواع مختلفــي از قبيل نواري فلــزي، چرمي 
)پالســتيكي يا پارچه اي( و همچنين تاشــو مي باشد. اين مترها 

معموالً برحسب cm ،mm و in مدرج شده اند.

ال�ف( متره�اي ن�واری فل�زي: مترهــاي فلــزي، داراي 
طول هاي متفاوتي اســت كه لبه ی نوار فلزي آنها، داراي يك 
قالب اســت تا به لبه ی كار گير كند. شــكل 3ـ4، نمونه اي از 

يك متر فلزي را نشان می دهد.

شكل3ـ4

ب( متره�اي پالس�تيكي )چرم�ي ي�ا پارچ�ه اي(: از اين 
مترها، براي اندازه گيري هاي طويل و در داخل ســاختمان در 
ســاخت محصوالت چوبي به كار مي رود. اين مترها، معموالً 
داراي طول هــاي 10 تــا 30 متــر بوده و برحســب cm مدرج 

شده اند )شكل 4ـ4(. 

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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ج( قالب متر را به لبــه ی عرضی چوب تكيه داده، عرض 
چوب را به فواصل 30 ميلي متری اندازه گيری و عالمت گذاري 

نماييد )شكل 9ـ4(.

شكل 9ـ4

د( از متــر نواري، مي توان بــراي گونيايي كردن قاب هاي 
چوبي اســتفاده نمــود. در اين مورد، قطرهــاي يك قاب بايد 
هم انــدازه باشــند؛ بنابراين يــك قاب چوبي انتخــاب كنيد و 

قطرهاي آنرا با متر اندازه گيري و كنترل كنيد )شكل 10ـ4(.

شكل 10ـ4

هـ( ابعاد قاب شكل 10ـ4 را به كمك متر تاشو اندازه گيري 
نموده، و با روش متر فلزي مقايسه كنيد. 

 توجه: براي دقت عمل بهتر در اســتفاده از متر تاشو، يك 
قطعه چوب گونيايي را به كنار قاب بچسبانيد و سر متر تاشو را 

به آن تكيه داده و اندازه گيري نماييد )شكل 11ـ4(. 

2ـ3ـ4ـخطكش

از اين وســيله، براي خط كشــي و اندازه گيري و يا بررسي 
صافي ســطح قطعات اســتفاده مي شــود كه فلــزي، چوبي يا 
پالستيكي مي باشند. خط كش ها داراي طول و عرض متفاوتی 
بوده و معموالً برحسب mm  و cm يا in و يا هر سه آنها مدرج 
می شــوند. در صنايع چوب به خط كش، بر راستي يا ستّاره هم 

مي گويند       )شكل 7ـ4(. 

شكل7ـ4

دستورالعمل استفاده از متر و خط كش

بــرای اين منظور، پس از تهيه ی وســايلی مانند متر فلزي، 
متر تاشــو، خط كش و چند قطعه چوب گونيايي، به روش زير 

عمل كنيد:

الف( يك متر فلزي ســالم انتخــاب كنيد. لبه ی قالب متر 
را بــه لبه ی قطعه چوب به گونه اي گير دهيد تا نوار متر با لبه ی 
قطعه كار، زاويه ی 90 درجه بسازد. طول و عرض و ضخامت 
قطعه چوب را برحســب ميلي متر دقيقــاً اندازه گيري كنيد و به 

صورت زير بنويسيد.

ضخامت × عرض× طول

ب( بــه كمك متر، از لبــه ی طولي چوب، بــه فاصله 20 
سانتي متر جدا و عالمت گذاري نمايند )شكل 8ـ4(. 

شكل 8ـ4
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ز( يك خط كش فلزي سالم انتخاب كنيد و به كمك آن، 
ابعاد يك قطعه چوب را اندازه گيري كنيد. براي اين كار، بايد 
لبــه ی خط كش را بــا لبه هاي قطعه  كار كامــاًل مماس و ثابت 

نموده و آنگاه اندازه گيري نماييد )شكل 13ـ4(. 

شكل 13ـ4

ح( به كمك خط كش، طول قطعه چوب را به دو قســمت 
مســاوي تقسيم كرده و عرض آنرا به فواصل دلخواه )در طول 
چوب( تقسيم نماييد )شكل 14ـ4(؛ و سپس با يك مداد نوك 
تيــز، عرض تقســيم شــده را در جهت طول خط كشــي كنيد               

)شكل 15ـ4(. 

شكل14ـ4

شكل11ـ4

و( در كارهــاي صنايع چــوب، يك فــرد متخصص بايد 
توانايي خط كشــي روي چــوب را بدون نيــاز به خط كش و 
البته به كمك مداد تنها داشــته باشد؛ شما نيز يك قطعه چوب 
انتخاب نموده، يك مداد نوك تيز در دســت راســت بگيريد 
و نــوك مداد را روي چــوب، به فاصله ی دلخــواه قرار داده 
)طوري كه انگشــت شــما به چوب چســبيده باشــد( و خطي 
درجهت طول تخته بكشــيد؛ اين كار را براي فواصل مختلف 

تكرار كنيد )شكل 12ـ4(. 

شكل12 ـ4

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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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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محكم شــده اند. گونياها از لحاظ كاربــرد داراي انواع مختلفي 
بدين شرح مي باشند:

الف( گونياي س�اده يا 90 درج�ه: معمول ترين نوع گونيا 
اســت، كــه زاويه ی بيــن بــازو و زبانه ی آن90 درجه اســت                          

)شكل 17ـ4(.

شكل17ـ4

ب( گونياي متحرك يا تاشو: زبانه ی اين گونيا در بازوي 
خــود متحرك بوده و پس از تنظيــم زاويه ی دلخواه، می توان 
آنرا به كمك پيچ مخصوصی كه روی آن است، محكم نمود               

)شكل 18ـ4(.

شكل18ـ4

ج( گوني�اي فارس�ي )45 درج�ه(: در اين گونيا، زاويه ی 
بين بازو و زبانه 45 درجه است؛ و به همين دليل، به آن گونياي 

فارسي گفته مي شود )شكل 19ـ4(. 

شكل15ـ4

ط( همانطوركه گفته شد، از خط كش )بر راستي( مي توان 
براي كنترل صافي سطح تخته نيز استفاده كرد؛ شما نيز كنترل 
صافي سطح يك صفحه ی بزرگ را انجام داده و نقاط گود يا 

برآمده ی آنرا مشخص كنيد )شكل 16ـ4(.

شكل16ـ4

3ـ3ـ4ـگونيا

از گونيــا بــراي خط كشــي، اندازه گــذاري و اندازه گيري 
قطعــات مختلف چوبــي و همچنين براي كنترل صافي ســطح 
و كشــيدن خطوط زاويه دار استفاده مي شــود. گونياها از لحاظ 
جنس در انواع چوبی و فلزی ساخته شده، و داراي يك بازوي 
ضخيم هســتند كه خط كش آن، مانند يــك 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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ب( گونياهاي ساده، معموالً در قسمت بااليي خود، دارای 
يك لبه ی 45 درجه می باشــد كه با آن مي توان خطوط فارسي 
را ترسيم نمود. زاويه ی 45 درجه ی گونيا را مطابق شكل، به نر 
)ضخامت( چوب بچسبانيد و يك خط 45 درجه ترسيم نماييد 

)شكل 22ـ4(. 

شكل22ـ4

ج( براي كنترل گونيايي بودن ســطح چوب، بازوي گونيا 
را به نر چوب بچســبانيد و مطابق شــكل 23ـ4، گونيايي بودن 

سطح چوب را بررسي نماييد.

شكل23ـ4

4ـ3ـ4ـنقاله

 از اين وســيله، بــراي اندازه گيــري و اندازه گذاري زاويه 
استفاده مي شود؛ كه به شكل نيم دايره بوده و محيط آن به 180 

قسمت مساوي تقسيم شده است. 

شكل 19ـ4

د(  گوني�اي مرك�ب: اين گونيــا، از چند قطعــه ی فلزي 
متحرك ســاخته شــده كه براي خط كشــي، كنتــرل زواياي 
مختلف و حتي مركزيابی قطعات دايره ای و مشابه آن استفاده 
مي شــود. در بيشتر اين گونياها، يك تراز شيشه اي وجود دارد 
كه براي تراز كردن ســطوح افقي به كار مي رود. همچنين در 
بعضی از آنها سوزن خط كشی نيز وجود دارد )شكل 20ـ4(. 

شكل 20ـ4
دستورالعمل استفاده از گونيا

با به كارگيری يــك گونياي 90 درجه و يك قطعه چوب 
گونيايي شده، مراحل عملياتی زير را انجام دهيد:

الف( يك قطعه چوب رنديده شده )گونيايي( انتخاب كنيد، 
بازوي گونيا را به لبه ی طولي آن تكيه داده و با مداد، يك خط 90 
درجه نسبت به نركار )لبه ی طولي چوب( بكشيد )شكل 21ـ4(. 

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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پايين نقالــه را با نر چوب مماس نمــوده، و زواياي مذكور را 
مشــخص كنيد و آنگاه با مــداد از روي نقطه ی صفر نقاله، به 

نقاط عالمت گذاري شده خطا بكشيد.

شكل 26ـ4

5ـ3ـ4ـسوزنخطكش)درفش(

 درفــش، يــك ميله ی نوك تيــز فوالدي اســت كه براي 
اندازه گــذاري و خط كشــي مــورد اســتفاده قــرار مي گيرد                  

)شكل 27ـ4(. 

شكل 27ـ4

دستورالعمل استفاده از سوزن خط كش

پــس از آماده كردن يك درفــش، يك خط كش و يك 
قطعه چوب، طبق دستورالعمل زير عمل كنيد:

الــف( به كمــك درفش و خط كش، روي ســطح چوب 
را از لبــه، 30 ميلي متر عالمت گذاري نماييد. براي مشــخص 
شــدن محل عالمت گذاري، مي توانيد جای درفش را با مداد 

مشخص تر كنيد )شكل 28ـ4(. 

شكل28ـ4

 توجه: هر يك از تقســيمات، بيانگر يك درجه مي باشد. 
نقالــه با جنس هاي فلزي، پالســتيكي و يا چوبــي وجود دارد                        

)شكل 24ـ4(. 

شكل 24ـ4

دستورالعمل استفاده از نقاله

يك نقاله، يك گونياي بازشــو، و يــك قطعه چوب تهيه 
كرده، مراحل كاری زير را انجام دهيد:

الف( بازوي عمودي گونياي بازشو را به لبه ی پاييني نقاله 
بچسبانيد )خط صفر(، آنگاه زاويه ی 60 درجه را تنظيم كرده 
و گونيــا را محكم كنيد. با ايــن گونيا، روي چوب، خطي 60 

درجه بكشيد )شكل 25ـ4(. 

شكل 25ـ4

ب( عمل باال را، براي زواياي 45 و 30 درجه تكرار كنيد.

ج( به كمك نقاله و مطابق شكل 26ـ4، روي سطح چوب، 
زواياي 45، 60 و 30 درجه ترسيم نماييد. براي اين كار، 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 
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شكل31ـ4 ـ کولیس دیجیتالی.

همانطور كه در شكل نشان داده شده است، كوليس داراي 
يك فك ثابت كه خط كش مدرج روی آن است و يك فك 
متحرك اســت كه شامل ورنيه بوده و يك ضامن يا پيِچ به آن 

متصل است تا هنگام اندازه گيري، آنرا ثابت كند.

در رشــته ی  صنايع چــوب، از كوليس بــراي اندازه گيري 
قطعاتي كه الزم اســت دقت زيادی داشــته باشد مثل ساخت 
مدل، ســاختن قطعات خراطي، اندازه گيري ضخامت روكش 
يا صفحات فشرده ی چوبي استفاده مي شود. درجه بندي روي 
ورنيه ی كوليس، معرف دقت آن مي باشــد؛ به عنوان مثال در 

1 ميلي متر، فاصلــه ی 9 ميلي متر روی 
10

يك كوليــس با دقت 
خط كش، روي ورنيه به 10 قســمت مساوي تقسيم شده است 
و هــر قســمت آن، 0/1 ميلي متر كوچك تر از ميلي متر اســت 

)شكل 32ـ4(. 

شكل 32ـ4

ب( بعد از عالمت گذاري كردن در يك فاصله ی معين در 
ابتدا و انتهاي يك قطعه چوب يا يك قطعه صفحه ی فشرده ی 
چوبي، به كمك خط كش و درفش، روي چوب، خطی طولي 

ترسيم كنيد )شكل 29ـ4(. 

شكل 29ـ4

6ـ3ـ4ـكوليس

كوليس، يك وســيله ی اندازه گيري دقيق اســت كه براي 
اندازه گيري قطعات، قطر داخلي، قطر خارجي و عمق شــيارها 
مورد استفاده قرار مي گيرد. كوليس ها در انواع ساده، ساعتي و 

 1
100

1 تا 
10

ديجيتالي وجود دارند و دقت اندازه گيري آنها از 
ميلي متر مي باشد )شكل هاي 30ـ4 و 31ـ4(. 

شكل 30ـ4 ـ کولیس 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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شکل 34ـ4

ب( مطابق شــكل 35ـ4، عمق و عرض ُكم كنده شده در 
يك قطعه چــوب را اندازه گيري نماييد. بــراي اين منظور، با 
حركــت دادن فك متحرك كوليــس، دهانه ی دو فك را باز 
كنيد تا زبانه ی عمق ســنج، از انتهای ديگر كوليس بيرون آيد. 
زبانــه ی مذكور را در ُكــم فرو ببريد، به طــوري كه زبانه در 
انتهــاي ُكم قرار گيــرد؛ آنگاه انتهاي كوليــس را با لبه ی ُكم 
ممــاس كنيد و پيچ )ضامــن( را محكم نمــوده پس از خارج 

كردن كوليس از داخل ُكم، اندازه ی تعيين شده را بخوانيد.

شکل35ـ4

ج( براي تعيين عرض ُكم، دو شاخك كوليس را در داخل 
ُكم قــرار دهيد و كوليس را باز كنيد؛ بــه طوري كه دو لبه ی 
شاخك، به دو طرف ديواره ی ُكم كاماًل بچسبد، آنگاه پيچ را 

محكم نموده و اندازه ی عرض را بخوانيد )شكل 36ـ4(. 

دستورالعمل استفاده از كوليس
با اســتفاده از يك كوليس معمولي بــا دقت 0/1 ميلی متر، 
يك قطعــه روكش، يك قطعه چــوب داراي ُكم، مطابق اين 

دستورالعمل عمل كنيد:

الف( مطابق شكل 33ـ4، ضخامت يك قطعه روكش را )در 
نقاط مختلف( اندازه گيري كنيد و تفاوت ضخامت ها را بررسي 

نماييد.

شکل33ـ4

 توج�ه: بعــد از قــرار گرفتــن روكش در بيــن فك هاي 
كوليس، براي خوانــدن ضخامت آن به درجات روي ورنيه و 
فــك ثابت كوليس نگاه كنيد. اگر صفر ورنيه، در مقابل يكي 
از تقســيمات اصلي خط كش قرار داشــت، اندازه، همان عدد 
صحيح مي باشــد و ديگر نيازي به خواندن ورنيه نيســت )عدد 
مقابل صفر ورنيه ضخامت روكش را نشــان مي دهد(؛ اما اگر 
صفر ورنيه بين يكي از تقسيمات اصلي خط كش قرار گرفت، 
ابتدا تقســيمات اصلي ســمت چپ صفر ورنيه را كه دقيقاً در 
مقابل يكــي از تقســيمات اصلي خط قرار گرفته، تشــخيص 
دهيد و تعداد خطوط ســمت چپ آنرا شــمارش نماييد و در 

1 ضرب كنيد؛ ســپس حاصل را به عــدد صحيحی كه قباًل 
10

خوانده ايــد اضافه كنيد تا ضخامت روكش دقيقاً معلوم شــود 
)شكل 34ـ4(. 
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شكل38ـ4

 نكته: امروزه وســايل اندازه گيــري ديجيتالی وجود دارد 
كه داراي دقت بســيار خوبی مي باشــند. در شكل 39ـ4 يك 
كوليس ديجيتالي با دقت 0/01 ميلي متر نشان داده شده است.

شكل39ـ4

 همانطور كه گفته شــد، امــروزه بــرای اندازه گيری های 
بســيار دقيق، از ابزارهای اندازه گير ديجيتالی استفاده می كنند؛ 
در شــكل 40ـ4، يك ميكرومتــر معمولی و يــك ميكرومتر 
ديجيتالی با دقت بســيار باال )دقت يك هزارم ميلی متر( نشــان 

داده شده است.

شكل36ـ4

7ـ3ـ4ـپرگار

از پرگار، براي اندازه برداري يا كشيدن دايره و يا قوسی از 
دايره اســتفاده مي شود؛ كه داراي انواع مختلفي از قبيل پرگار 
ســاده، پرگار پاشــنه و پرگار كج مي باشــد. در شكل 37ـ4، 

نمونه هايي از اين پرگارها نشان داده شده است.

شكل37ـ4

از پــرگار ســاده، بــراي كشــيدن دوايــر و قوس هــای 
مختلف؛ از پرگار پاشــنه، براي اندازه بــرداري و اندازه گيري 
و انتقــال اندازه هاي داخلي قطعــه كار؛ و از پرگار كج، براي 
اندازه برداري و انتقال اندازه هاي خارجي )مانند خراطي پايه ی 

ميز( استفاده مي شود. 

نوع ديگري از پرگارها، پرگار متحرك ميله اي اســت كه 
براي ترســيم قوس ها يا دايره هاي بــزرگ روي صفحاتی مثل 

نئوپان يا MDF از آن استفاده مي شود )شكل 38ـ4(. 
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شكل 40ـ4

8ـ3ـ4ـشاقول

بــراي كنترل عمــودي قرار گرفتن قطعات بــه طور كاماًل 
دقيــق، مي توان از شــاقول اســتفاده نمود كه معمــوالً از يك 
قطعه  ی فلزي اســتوانه اي يا مخروطي، چنــد متر نخ محكم، و 
يك قطعه ی چوبي يا فلزي تشكيل شده است. در اين ابزار، نخ 
از وسط قطعه ی چوبی يا فلزی كه تكيه گاه است عبور كرده و 

به استوانه  يا مخروط، گره زده شده است )شكل 41ـ4(.

شكل41ـ4

دستورالعمل استفاده از شاقول

ســه قطعه چوب، چند عدد ميخ و يك شاقول آماده كنيد، 
و مراحل كاری زير را انجام دهيد:

ســه قطعه چوب را مانند شــكل 42ـ4، با ميخ، به يكديگر 
متصل كنيد و عمود بودن قيدهاي بلند را نســبت به قيد كوتاه 
افقي بررســي نماييد. براي اين كار، قطعه ی راهنماي شاقول را 

به باالي قيد عمودي تكيه دهيد.

اگــر فاصلــه ی پايين شــاقول از قيــد، بيشــتر از باالي آن 
باشــد، يعنی زاويه ی قيد عمودي نســبت به قيد افقي بيشتر از 
90 درجه اســت؛ حال بايد شاقول را در وضعيت طرف مقابل 
آن قــرار داده، قطعه ی راهنما را به قيد عمودي تكيه دهيد. در 
اينصورت، شــاقول كاماًل به قيد برخورد مي كند؛ و اين مساله 
نشان مي دهد كه زاويه ی قيد عمودی نسبت به قيد افقي، كمتر 

از 90 درجه مي باشد.

شكل42ـ4

 زاويه ی قيدها نســبت به هم، هنگامــی عمود )90 درجه( 
خواهند بود، كه وقتي راهنماي شــاقول را به باالي قطعه تكيه 
مي دهيد، قســمت پايين شــاقول در حــال آزادـ  مماس بر قيد 

باشد.
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و  اندازه گذاري  اندازه گيري،  اصول   �4�4
خط كشي روي چوب

موفقيــت در يك كار توليــدي، اهميت زيادي داشــته و 
ضامن اين موفقيت، رعايت مســايل مختلفی مانند صرفه جويي 
در مصرف مواد، ســرعت و دقت در توليد و استفاده از وسايل 
و ابزار مناسب و غيره مي باشــد. براي صرفه جويي در وسايل، 
خط كشــي و طراحي صحيح قطعــات روي كاالي صفحه اي 
مانند روكش، تختــه چنداليي، تختــه خرده چوب  و چوب، 

نقشی اساسي دارد.

دقــت در اندازه گيري مــواد و ابراز خالقيــت در طراحي 
بهتريــن تقســيم بندي مواد، به طوری كه بيشــترين اســتفاده ی 
توليدي را داشته باشد، ارزش هنري و صنعتي را نشان مي دهد.

با توجه به شــكل 45ـ4، به راحتی می توان تشــخيص داد 
كه خط كشی سمت چپ نادرست است، زيرا مقدار زيادی از 

مواد اوليه، دورريز خواهد داشت.

شكل45ـ4

1ـ4ـ4ـآمادهكردنقطعهكار

قبل از شــروع خط كشــي روي مواد، ابتدا بايــد با مقياس 
كوچك، اندازه ها را روي كاغذ، ترســيم كرده، و هر قطعه را 
با اندازه ی مواد اوليه ی موجود، تطبيق داد تا مناســب ترين جا 
روي مــواد، انتخاب گردد. پس از اين عمل، بايد خط كشــي 

اصلي شروع شود )شكل 46ـ4(. 

شكل46ـ4

9ـ3ـ4ـتراز

از تراز، براي كنترل كــردن افقي يا عمودی بودن قطعات 
و يا كار ســاخته شده استفاده مي شود. شكل 43ـ4 يك تراز را 

نشان مي دهد.

شكل43ـ4

تراز، از يك بدنه ی فلزي يا پالســتيكي تشــكيل شده كه 
داراي دو يا ســه كپســول كوچك حاوی اتــر )آب( و يك 
حباب می باشد. اين كپسول ها در جهات افقي و عمودي وحتي 

45 درجه روي بدنه سوار شده اند.

دستورالعمل استفاده از تراز

با يك تراز و يك قطعه چوب، عمليات زير را انجام دهيد:

مطابــق شــكل 44ـ4 قطعه چوب را روي ميز يا هر ســطح 
ديگري قرار داده و به وســيله ی تراز، افقــي بودن آنرا كنترل 

نماييد.

شكل44ـ4
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و اندازهگذاري اندازهگيري، لوازم 3ـ4ـ4ـ
خطكشي

ابزارهاي اندازه گيري و خط كشي، ابزارهاي دقيقي هستند 
كه بايد ساليان دراز، دقت خود را حفظ كنند. بنابراين در موقع 
خريد، بايد توجه كرد كه كارخانه ی ســازنده ی ابزار، ســابقه 
خوبي در ســاخت ابزار با جنس عالي و دقت باال داشته باشد. 
پس از خريد نيز، برای حفاظت و نگه داري ابزار، مســايل زير 

را رعايت كنيد:

ـ در پايان كار روزانه، بايد ابزار را تميز كرد.

ـ در تميــز كردن ابزار، نبايد از پارچه ی مرطوب اســتفاده 
كرد؛ زيرا رطوبت، باعث زنگ زدگي ابزار مي شود.

ـ از ابزارهــاي اندازه گيري و خط كشــي، براي ضربه زدن 
استفاده نشود؛ زيرا دقت خود را از دست مي دهند.

ـ بايد ســعي كرد كه ماهيانه يكبار، دقت كوليس با شابلوِن 
كنترل، اندازه گيري شود.

ـ از درفــش، فقط براي خط كشــي مواد نــرم مانند چوب 
اســتفاده شود )شكل 49ـ4(. سر درفش نبايد به فلز سخت زده 

شود؛ زيرا خيلی زود ُكند مي شود. 

شكل49ـ4

ـ بايــد مراقب بود كه گونيا و كوليــس روي زمين نيفتند؛ 
زيرا دقت خود را از دست مي دهد.

در انتخاب ابزار خط كشــي و نحوه ی اندازه گذاري، دقيق 
باشــيد تا اشــتباهي صورت نگرفته و بدين وســيله بيشترين و 

بهترين بهره وري را از مواد داشته باشيد.

2ـ4ـ4ـانتخابوآمادهكردنوسايلمربوطه

ابزارهاي اندازه گيري و خط كشــي را حتماً كنترل كنيد 
كه دقت خود را از دست نداده باشند؛ مثاًل گونيا را طبق شكل 
47ـ4 به لبه ی صاف صفحه تكيه دهيد، يك خط بكشــيد و 
سپس دسته ی گونيا را برگردانيد و از همان نقطه، مجدداً يك 
خط عمود ترسيم كنيد. اگر گونيا سالم باشد، اين دو خط بر هم 
منطبق خواهد شد و زاويه ی آن با لبه ی صفحه 90 درجه خواهد 
بود و اگرســالم نباشد )شكل 48ـ4(، گونيا بي دقت شده است.

شكل47ـ4

شكل48ـ4
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ـ بــراي اندازه گيري قطعاتی كه دقت بااليــی نياز ندارند، 
مانند اندازه گيري طول و عرض قطعه كار، از كوليس استفاده 

نشود.        

ـ سعي شود از كوليس، فقط در كارهاي كوچك، نازك 
و دقيق استفاده گردد.

ـ هنگام خط كشي و اندازه گذاري،  هرگز از مداد جوهري 
)رنگي( يا خودكار اســتفاده نشود؛ زيرا در پاك كردن اثر آن 

از روي كار، مشكل ايجاد می شود.

ـ بــراي جلوگيــري از زنگ زدن ابزارهــاي اندزه گيري و 
خط كشي، بايد آنها را با روغن چرب كرد.
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آزمون پاياني 4

1ـ  به شكل زير نگاه كنيد. نام شش ابزار اندازه گيري و خط كشي را كه روي ميز كار مي بينيد، بنويسيد.

2ـ دقت گونياي 90 درجه را چگونه كنترل مي كنيد؟ به طور عملي نشان دهيد.

3ـ در شكل زير، هنرجو با چه ابزاري خط كشي مي كند و خط كشيده شده، چند درجه است؟

4ـ وسايل متداول كنترل صافي سطح در كارهاي صنايع چوب را نام ببريد.

5ـ وسايل خط كشي در صنايع چوب را نام ببريد.

6ـ وسايل اندازه گيري و كاربرد آنرا در صنايع چوب شرح دهيد.



تکنولوژی فرآورده های چوبی84

7ـ به شكل زير توجه كنيد. هنرجو مشغول انجام چه كاري است؟

8ـ چرا براي تميز كردن وسايل خط كشي و اندازه گيري فلزي، نبايد آنها را مرطوب كرد؟

9ـ طول 1متر در تعريف مقدماتي چقدر است؟

1 محيط كره زمين
10000000

ب(  1 محيط كره زمين 
2000000

الف( 

1 محيط كره زمين
60000000

د(  1 محيط كره زمين 
40000000

ج( 

10ـ كدام گزينه صحيح 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(   

11ـ خط كش فلزي يا بر راستي، چه كاربردي دارد؟

الف( خط كشي و كنترل صافي سطوح بزرگ.

ب( خط كشي زوايا و اندازه گيري طول.

ج( كنترل دوئيدگي كار و زواياي آن.

د( كنترل صافي سطوح و انتقال اندازه.

12ـ براي اندازه گيري عمق داخلي يك جعبه، بهتر است از كدام متر استفاده شود؟

الف( متر نواري پارچه اي   ب( متر تاشو

ج( متر نواري فلزي                                     د( هيچ كدام
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13ـ از كدام وسيله مي توان براي اندازه گيري، اندازه گذاري، خط كشي و كنترل صافي و زواياي سطوح كار استفاده كرد؟

الف( گونيا مركب     ب( خط كش فلزي يا ستّاره

د( متر تاشو ج( نقاله  

14ـ قسمت خارجي نقاله به چند درجه تقسيم شده است؟

د( 270 درجه ج( 90 درجه  ب( 180 درجه  الف( 120 درجه 

15ـ براي اندازه گيري دقيق قطر داخلي، قطر خارجي و عمق قطعات، بهتر است از چه وسيله اي استفاده شود؟

د( ستّاره ج( كوليس  ب( گونياي مركب  الف( متر تاشو 

16ـ پرگار متحرك ميله اي، چه كاربردي دارد؟

ب( اندازه گيري و انتقال اندازه هاي داخلي الف( ترسيم قوس ها يا دايره هاي بزرگ 

د ( ترسيم قوس هاي دقيق با شعاع كم ج( انتقال اندازه هاي خارجي 

17ـ براي كنترل عمودي قرار گرفتن پايه هاي يك ميز، بهتر است از كدام وسيله استفاده شود؟

د( شاقول ج( گونيا  ب(  خط كش  الف( متر 
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تواناييبرشكاريانواعچوبو
صفحاتچوبيبهوسيلهیارههايدستي

واحد كار پنجم

فراگير پس از آموزش اين واحد كار، قادر خواهد بود:

 اّره هاي دستي و مشخصات آنها را توضيح دهد.

 موارد كاربرد اّره هاي مختلف را توضيح دهد.

 با انتخاب اّره ی مناسب، برش عرضي، قوس بري و زاويه بري را انجام دهد.

 قسمت هاي مختلف اّره دستي را توضيح دهد.

 فرم دندانه هاي اّره را معرفي كند.

 جنس تيغه اّره را بشناسد.

 نكات ايمني هنگام برش را به كار گيرد.

 عمليات حفاظت و نگه داري از اّره  دستي را انجام دهد.

 اصول برش قطعات چوبي را انجام دهد.

ساعت آموزش
جمععملینظری

62430
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پيش آزمون 5

1ـ كاربرد اّره چيست؟ چند نوع اّره مي شناسيد؟

2ـ آيا نوع چوب در انتخاب اّره موثر است؟ چگونه؟

3ـ علت تشكيل خاك اّره، موقع برش چوب چيست؟

4ـ آيا به نظر شما، نيروي الزم براي برش چوب در راه الياف و عمود بر الياف متفاوت است؟ چرا؟

5ـ تر يا خشك بودن چوب، چه تأثيري در برش با اّره دارد؟

6ـ آيا اّره هاي دستي، قابل تعمير هستند يا خير؟
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ب( اره هاي دندانه رو به عقب: جهت دندانه ی اين اره ها، 
به سمت عقب )دســته اره( بوده و هنگام حركت اره به سمت 
خود، عمل برش انجام مي گيرد )شــكل 3ـ5(. اين اره ها براي 

برش چوب هاي سخت عملكرد بهتري دارند. 

شكل 3ـ5ـ اّره ی دندانه رو به عقب.

 البته اين اره ها را، از نظر كاربردشــان نيز می توان به انواع 
زير تقسيم نمود:

1ـ1ـ5ـارهكالفي

از قديمي ترين اره هاي دستي مورد استفاده در كارگاه هاي 
درودگري بوده كه امروزه متداول نيست، و با حضور اره هاي 
جديــد با قابليت هاي بهتر، به ندرت از آنها اســتفاده مي شــود                

)شكل 4ـ5(.

شكل 4ـ5ـ اّره کالفي.

1�5� آشنايي با اره هاي دستي و انواع آن

براي برش چوب، با يد اره ی مناســب از نظــر نوع دندانه، 
مقدار چپ و راســتي و كاربردهاي ويژه اي كه دارند انتخاب 
و به كار گرفته شوند. در شكل 1ـ5، چند نوع از اره هاي دستي 

نشان داده شده است.

شكل 1ـ5ـ چند نوع از اّره هاي دستي.

در يك تقسيم بندي كلی، می توان اره ها را به دو گروه زير 
تقسيم بندي كرد:

ال�ف( اره هاي دندان�ه رو به جلو: در ايــن اره ها، جهت 
دندانه ها به سمت جلو بوده و به همين دليل، وقتي اره به سمت 
جلو حركت مي كند عمل برش صورت مي گيرد )شكل 2ـ5(.

 توجــه: هنــگام كار، وقتــی اره به ســمت عقب كشــيده 
می شود، هيچ برشی صورت نمی گيرد، بنابراين نيازي به اعمال 

فشار هم نيست.

شكل 2ـ5ـ اّره هاي دندانه رو به جلو.
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شكل 7ـ5ـ تیغه اّره ُدم روباهي.

 از اره ُدم روباهــي، بــراي بريدن قطعــات بزرگ چوب، 
تخته خرده چوب، تخته چند اليي، وغيره در جهت راه الياف و 

خالف راه الياف استفاده می شود )شكل 8ـ5(.

شكل 8ـ5ـ نحوه ی برش به وسیله اّره  ُدم روباهي.

3ـ1ـ5ـارهپشتدار

اره پشــت دار، در واقع يك نوع اره ی قطع كن می باشــد 
كه داراي يك تيغه ی نازك با دندانه هاي خيلي ظريف است. 
يك تســمه ی فوالدي نيز در پشــت تيغه نصب شده كه از خم 
شــدن تيغه به هنگام برش جلوگيري می كند. اين اره، از انواع 

اره هاي دندانه رو به جلو مي باشد )شكل9ـ5(.

اره كالفی، از قســمت هاي مختلفي تشــكيل شــده كه در 
شكل 5ـ5 نشان داده شده است.

شكل 5ـ5ـ قسمت هاي مختلف اّره کالفي.

2ـ1ـ5ـارهُدمروباهي

از اره هاي دندانه رو به جلو مي باشد. تيغه ی اين اره، داراي 
پهناي زيادی بوده تا هنــگام برش، در قطعه كار گير نكرده و 

تاب برندارد )شكل6ـ5(.

شكل 6ـ5ـ اّره ُدم روباهي.

ُدم روباهــي، در شــكل 7ـ5  اره  قســمت هاي مختلــف 
نشان داده شــده اســت. اين اره، داراي يك دسته ی چوبي يا 
پالســتيكي با شــكل های مختلف بوده و يك تيغه با ضخامت 
0/8 تــا 1 ميلي متر و به عرض 40 تــا 100 ميلي متر دارد كه هر 

چه به طرف دسته نزديك 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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اين اره هــا، داراي تيغه هاي متغير بوده كه با پيچ خروســكي، 
روي تسمه ی فوالدي پشت اره بسته مي شود )شكل12ـ5(.

شكل 12ـ5ـ اّره ظریف ُبر متغیر.

4ـ1ـ5ـاّرهنوكي

از نظــر فــرم، شــبيه اره دم روباهي بوده ولــي تيغه ی آن 
باريك تــر می باشــد و به راحتــي در منحني هــا و قوس هــاي 
كوچك چــوب و صفحــات چوبي، حركت كــرده و برش 

مي دهد )شكل13ـ5(.

شكل13 ـ5ـ اّره نوکي، با بزرگنمایي دندانه ها.

مورد اســتفاده ی اره نوكي، برش سوراخ هاي جاي كليد، 
قوس بُري ها و برش هاي بسيار ظريف مي باشد )شكل14ـ5(.

شكل 14ـ5

شكل 9ـ5ـ اّره پشت دار، با بزرگنمایي دندانه ها.

از اره پشت دار، براي برش هاي ظريف و دقيق، و عمدتاً در 
برش انواع اتصاالت استفاده مي شود )شكل 10ـ5(.

شكل 10ـ5ـ استفاده از اّره پشت دار در ساخت اتصاالت.

اره ظريف بُر پشت دار را مي توان به عنوان اره فارسي بُر در 
برش زواياي مختلف نيز به كار برد )شكل11ـ5(.

شكل 11ـ5ـ استفاده از اّره پشت دار به عنوان اّره فارسي ُبر.

نوع ديگري از اره های پشــت دار بــا دندانه های ظريف تر 
وجود دارند كه بــراي برش هاي خيلي ظريف به كار مي روند. 
اين اره ها، داراي عرض و ضخامت كمتري هســتند. برخي از 
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اگر دســتگاه اره فارسي بُر در دســترس نباشد، به وسيله ی 
قطعات چوبي يا پالستيكي، می توان شابلنی مطابق شكل17ـ5، 
تهيه و برش های الزم را با زواياي مختلف روي آن ايجاد نمود. 

شكل 18ـ5، نحوه ی برش تحت زاويه  با اره  ظريف بُر و به 
كمك دستگاه فارسی بُر دستی را نشان مي دهد.

شكل 17ـ5

شكل 18ـ5ـ نحوه ی برش با استفاده از اّره فارسي ُبر دست 

ساخت.

6ـ1ـ5ـاّرهمويي

اره مويي، در فرم ها و اندازه هاي مختلفي ســاخته مي شود 
كــه هر كدام كاربرد خاصي دارند. جهت دندانه هاي اره، بايد 
رو به پايين يا به ســمت دسته باشد؛ البته بعضي از تيغه ها جهت 

خاصي براي دندانه ی اره ندارند مانند اره پا ملخي.

كمان اره، به صورت منحني )Uشــكل( بوده و هر چه اين 
كمان بلندتر باشــد، وسعت عملكرد آن )چرخش( بيشتر است 

)شكل19ـ5(.

5ـ1ـ5ـارهفارسيبُرروميزي)ارهدستگاه(

يك اره ظريف بُر اســت كه روي بازوي ميله اي متحرك 
نصب شــده و با قابليــت چرخش در زوايــاي مختلف، براي 
برش هــاي تخت زاويه به كار گرفته مي شــود؛ و چون بيشــتر 
برش هــاي 45ْ )فارســي( در صنايــع چوب رايج اســت، اين 

دستگاه به  نام اره  فارسي بُر معروف شده است.

قسمت هاي مختلف اين دستگاه، در شكل15ـ5 نشان داده 
شده است.

بازو و ميله هاي اره فارسي بُر، نسبت به صفحه ی زير دستگاه 
در جهت افقي تغيير زاويه مي دهند. اين عمل، به وسيله ی اهرم 
يا دكمه اي كه در زير صفحه ی اره نصب شده انجام مي گيرد.

شكل 15ـ5ـ قسمت هاي مختلف اّره فارسي ُبر.

اهرم تنظيم دستگاه، تيغه اره را روي زواياي مختلف تنظيم 
نموده و امكان برش چوب در زواياي مختلف را ايجاد مي كند 

)شكل 16ـ5(.

شــكل 16ـ5ـ انــدازه ی زوایــاي الزم، براي ســاخت کارهــاي زاویه اي 

به وسیله ی اّره فارسي ُبر.
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حالت، بديهی است تيغه ی اره در كارگير نمي كند.

شكل 21ـ5ـ اّره راسته ُبر.

شكل 22ـ5ـ تیغه با مقطع کونیک، مربوط به اّره ی راسته ُبر.

8ـ1ـ5ـاّرهگرات

تيغه اره، داخل دســته ثابت شده و داراي عمق مشخص و 
ثابتي اســت كه بيش از آن، عمق برش انجــام نمي گيرد. اين 
راه، براي ايجاد شــيار در طول قطعات مي باشــد. شكل 23ـ5، 

اره گرات و شيار ايجاد شده توسط اين اره را نشان می دهد.

شكل 19ـ5ـ کمان اّره مویي.

تيغه ی اره  مويي، كه با شــماره  و فرم هاي مختلف موجود 
بوده و هر كدام كاربرد خاصي دارند، توســط پيچ خروسكي 

در دو سر كمان متصل و محكم مي شود.

نحــوه ی قرار گرفتن تيغه اره، بين بدنه ی اره و مهره ی پيچ 
خروسكي، در شكل 20ـ5 نشان داده شده است.

شكل 20ـ5

7ـ1ـ5ـارهشكافزنياارهراستهبُر

اين اره، مناســب ترين نوع اره بــراي برش هاي عادي و در 
جهت موازي با الياف چوب است )شكل 21ـ5(.

دندانه هاي اين اره، به شــكل كونيك بوده و مطابق  شكل 
22ـ5، فرم مقطع كونيك، موجب كاهش ســطح تماس تيغه با 
چوب شــده و عمل برش ســريع تر انجام مي گيرد؛ كه در اين 



95 واحد کار پنجم: توانايي برشكاري انواع چوب و صفحات چوبي به وسيله ی اره هاي دستي

دندانه هــاي ظريف و كارد مانندي دارند كه در دو رديف 
چپ و راســت شــده و به راحتی عمل برش عرضــي را انجام 
مي دهند. در شــكل 26ـ5، اثر تيغه ی اره قطع كن روي چوب 

نشان داده شده است.

شكل26ـ5

10ـ1ـ5ـاّرهیروكشبُري

تيغه در اين اره، به شكل بيضي ناقص است كه در پهلوي آن، 
دندانه هاي خيلي ظريف به شــكل مثلث متساوي االضالع قرار 
داشته و از دو طرف، عمل برش را انجام مي دهند )شكل 27ـ5(.

شكل27ـ5

شكل23ـ5

نوع ديگري از اره گرات وجــود دارد كه تيغه ی آن قابل 
تنظيم بوده و توســط پيچ تعبيه شده روی دسته ی آن، مي توان 
تيغه را تنظيم نمود. در شــكل 24ـ5 اره گرات ســاده )الف( و 

اره گرات قابل تنظيم)ب( نشان داده شده است.

شكل24ـ5

9ـ1ـ5ـارهقطعكن

مناســب ترين نوع اره براي برش هــاي عرضي يا برش هاي 
عمود بر الياف، اره های قطع كن می باشند )شكل 25ـ5(.

شكل25ـ5
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2ـ2ـ5ـتيغهاره

تيغه اره بر حســب نوع اره، از نظــر اندازه )طول، عرض و 
ضخامت( و فرم زواياي دندانه متفاوت مي باشد. جنس تيغه اره از 
فوالد فنري است و قابليت انعطاف خوبي نيز دارد )شكل 30ـ5(.

شكل30ـ5

3ـ2ـ5ـدندانههاوزوايايدندانه

دندانه هاي اره و زواياي آن، متناســب با نوع اره و كاربرد 
آن متفاوت اســت. به طور كلي، در تمامي دندانه هاي اره، سه 

نوع زاويه ی مشخص وجود دارد:

الف( زاويه ی α يا زاويه ی آزاد،

ب( زاويه ی β  يا زاويه ی دندانه، و

ج(زاويه ی γ  يا زاويه ی حمله يا زاويه ی پيشبردكار.

در شكل 31ـ5، زواياي دندانه اره نشان داده شده است.

.γ و β و α شكل 31ـ5ـ نحوه ی قرار گرفتن زوایاي

ايــن اره، براي بريــدن روكش هاي چوبي تــا ضخامت 2 
ميلي متري به كار برده مي شود )شكل28ـ5(. امروزه افراد حرفه اي، 
بــراي برش و درز كــردن روكش، از كاتر اســتفاده مي كنند.

شكل28ـ5

2�5� قسمت هاي مختلف اره دستي

ارهّ هــا به طور كلی، با اندك تفاوتی نســبت به هم، دارای 
اجزا مشابهی به قرار زير هستند.

1ـ2ـ5ـدسته

دسته ی اره، از چوب يا پالستيك ساخته می شود تا راحتي 
الزم براي عمل برش را فراهم آورد. چوب هاي مناســب براي 
ساخت دسته اره بايد محكم، ريز بافت و بدون گره مانند ممرز 
و گالبي  باشــند. دســته ها، توســط پيچ يا ميخ پرچ به تيغه اره 

متصل مي شوند )شكل 29ـ5(.

شكل29ـ5
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شكل 34ـ5ـ زاویه ی برش، کمتر از 90 درجه.

3�5� آشنايي با جنس اره و شكل و فرم آنها

تيغــه اره، از فــوالد فنــري آبديــده اســت كــه قابليــت 
انعطاف پذيــري خوبي دارد. شــكل و فرم دندانه هــاي اره، با 
توجــه به كاربرد هر اره، متفاوت بوده و به طور كلي، مي توان 

در سه گروه مشخص طبقه بندي شان نمود.

الف( دندانه  هاي تيز و كشيده )شكل35ـ5(.

شكل35ـ5

ب( دندانه  هــاي مثلثي يا مثلث متســاوي االضالع )شــكل 
36ـ5(.

شكل36ـ5

ج( دندانه  هاي گروهي كــه در واقع تركيبي از دندانه هاي 
تيز و كشيده شده، و دندانه هاي مثلثي است. اين نوع دندانه ها، 
در اره هــاي تنه بُــر و اره مويــي )پــا  ملخــي( ديده مي شــود.

)شكل5-37(.

 α + β + γ = 90 با توجه به شكل: مجموع زواياي

زاويه ی برش، كه با عالمت δ )دلتا( نشــان داده مي شــود، 
تأثير قابل توجهي در عمليات برش كاري دارد. زاويه ی برش، 

مجموع زاويه ی آزاد و زاويه دندانه است:
δ = α + β

تأثير زاويه ی برش را در سه حالت زير در نظر بگيريد:

δ = 90 :الف( اگر زاويه ی برش، قائمه باشد يعنی

در اين حالت، قدرت برش، ســرعت برش و كيفيت سطح 
برش يا صافي سطح، در حالت متوسط قرار دارد )شكل32ـ5(.

شكل 32ـ5ـ زاویه ی برش δ مساوي 90 درجه.

ب( اگر زاويه ی برش، بيش از 90 درجه باشــد يعنی:  90ْ 
 δ>

در اين حالت، قدرت برش و ســرعت برش كاهش يافته، 
ولي صافي سطح كار افزايش مي يابد )شكل 33ـ5(.

شكل 33ـ5ـ زاویه ی برش δ بیشتر از 90 درجه.

 δ<90 :ج( اگر زاويه ی برش، كمتر از 90 درجه باشد يعنی
در ايــن حالت، قدرت مــورد نياز براي بــرش افزايش يافته و 
ســرعت برش زياد مي شــود، ولي كيفيت و صافي سطح كار 

كاهش مي يابد )شكل 34ـ5(.
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3ـ بايد از محكم بودن قطعه كار در گيره مطمئن شد، زيرا 
اگر قطعه ُشــل باشد، در حين برش، از داخل گيره جدا شده و 
اره با برخورد با ميزكار و گيره ی  كار آســيب ديده و احتمال 

برخورد به خودتان هم وجود دارد.

4ـ پــس از پايان كار با اره ی كماني، بايــد تيغه ی آنرا باز 
كرد تا در اثر تحت فشار قرار داشتن بين دو بازو، كشيده نشده 

و احتماالً پاره نشود.

5ـ پس از پايان كار روزانه، بايد اره را با پارچه ی آغشته به 
نفت يا روغن)يا مخلوطي از هر دو (تميز كرد.

6ـ پــس از پايــان كار، بايد اره هاي دســتي را به شــكلي 
نگه داري نمود، كه آسيب نبينند )شكل 40ـ5(.

شكل 40ـ5ـ نحوه ی نگه داري اّره هاي دستي.

با اره های دســتی، می توان برش های اصلی را به قرار زير، 
روی چوب ايجاد نمود:

اره هاي  با  برش كاري  روش هاي  شناسايي   �5�5
دستي

برای برش كاری با انواع مختلف اّره ها، بايد شرايط مطلوب 
و نحوه ی صحيح را به كار بست.

1ـ5ـ5ـبرشطولي

شكل37ـ5

4�5� اصول حفاظت و ايمني در حين برش كاري

رعايــت اصــول حفاظتي و ايمنــي، ضمــن جلوگيري از 
صدمــات احتمالي به خــود و ديگران، از آســيب ديدن قطعه 
چوب نيز پيشــگيري كــرده و كيفيت مطلــوب نهايي كار را 

تضمين مي كند.

1ـ از محكــم بودن تيغــه اره داخل دســته ی اره، اطمينان 
حاصل كنيد. در صورت ُشــل بودن، اگر تيغه با پيچ بسته شده 
است بايد پيچ را محكم كرد و اگر پرچ شده است، با ضربه ی 
چكش روي ميــخ پرچ، می توان آنرا محكم كرد. در شــكل 

38ـ5، محل اتصال تيغه به دسته ی اره نشان داده شده است.

شكل 38ـ5ـ محكم بودن تیغه اّره در داخل دسته.

2ـ هنــگام جابجايي و حركت، بايد اره را به ســمت پايين 
گرفــت تا از برخــورد احتمالي با اشــخاص يا اشــياء اطراف 

جلوگيري گردد )شكل 39ـ5(.

شكل 39ـ5ـ نحوه ی حمل اّره دستي.
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ميلی متــر   200 طــول   تــا  را  خط كشــي  د( 
 10 فاصلــه ی  بــه  را   داخلــي  خطــوط  نمــوده  ترســيم 
)شــكل های كنيــد  خط كشــي  يكديگــر  از    ميلی متــر 

43ـ5 و 44ـ5(.

شكل 43ـ5ـ دو لبه ی کار را 15 و خطوط داخلی را با 10 میلی متر فاصله 
نسبت به هم خط کشی کنید.

شكل 44ـ5ـ انتقال خطوط به مقطع قطعه کار )کله ی چوب( 

به وسیله ی گونیا.

هـ( قطعه كار را طوری داخل گيره محكم كنيد، كه ارتفاع 
زيادي نداشــته باشــد؛ زيرا هنگام برش، قطعه كار می لرزد و 
ممكن اســت بشــكند. در واقع، در مرحلــه ی اول برش، قطعه 
كار را حــدود 120 ميلی متر باالتر از گيره قرار دهيد و پس از 
برش و نزديك شــدن اره به فك گيره، آنرا كمي باالتر ببنديد 

)شكل 45ـ5(.

برش طولي، برشــی در راســتاي الياف چوب است كه به 
نيروي برشي كمتري نياز داشته و سطح برشی صاف تر از برش 

عرضي دارد. براي تمرين، مطابق دستوالعمل زير عمل كنيد.

دستورالعمل برش طولي

ابزار و وســايل مورد نياز، عبارتند از: اره ُدم روباهي يا اره 
معمولي، گونيا، خط كش تيــره دار، مداد، قطعه كار)چوب( به 

ابعاد 15 × 120 × 300 ميلی متر.

الف( تخته چوب مورد نظر را تهيه كنيد.

ب( به كمك خط كــش  تيره دار، از هر طرف 15 ميلی متر 
مطابق شكل 41ـ5 خط كشي كنيد.

شكل 41ـ5ـ خط کشي با خط کش تیره دار.

ج( با مداد، محل خط كشــي شده توسط سوزن خط كش  
تيره دار را پر رنگ كنيد )شكل 42ـ5(.

شكل 42ـ5ـ پررنگ کردن خطوط با مداد.
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شكل 47ـ5ـ انجام برش با اّره ی ُدم روباهي.

2ـ5ـ5ـبرشعرضي

برش عرضي، در جهت عمود بر الياف بوده و نيروي برشي 
اره بايد براي پاره كردن الياف و قطع كردن آنها كافي باشــد؛ 
بنابراين در اين برش، نيروي بيشــتري نسبت به برش طولي نياز 
می باشــد. با دســتورالعمل زير، اقدام به برش عرضي نموده و 

اقدامات الزم را انجام دهيد.

دستوالعمل برش عرضي 

ابــزار و تجهيزات الزم بــرای اين بــرش، اره ُدم روباهي، 
گونيا، مداد و گيره می باشد.

الــف( قطعه چوب دلخــواه براي تمرين بــرش عرضي را 
انتخاب نماييد.

ب( با اســتفاده از گونيا، قطعه كار را به پنج قسمت مساوي 
تقسيم كنيد )شكل 48ـ5(.

شكل 48ـ5ـ خط کشي قطعه کار به وسیله ی گونیا و مداد.

شكل 45ـ5ـ بستن قطعه کار به گیره.

و( به كمك انگشت شست، اره را روي خط برش هدايت 
كنيد؛ به طوري كه ناخن انگشــت عقب تر قــرار گيرد و با خم 
كردن انگشــت شســت، پشــت انگشــت را به بدنه ی تيغه اره 
ممــاس نماييد. بــا چند مرحله حركت آرام تيغــه، اثر تيغه اره 
روي خط بجا مانده و مي توانيد انگشــت شســت را برداشته و 

برش را انجام دهيد         )شكل 46ـ5(.

شكل 46ـ5ـ هدایت اّره با انگشت شست روي خط.

ز( حركت اره را آرام و يكنواخت انجام دهيد تا قطعه كار 
نشكند )شكل 47ـ5(.
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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.


