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تواناييچوبساوسوهانكاري
قطعاتچوبي

واحد كار یازدهم

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

 انواع چوبسا را شرح دهد و چوبساي مناسب را به كار گيرد.

 انواع سوهان را شرح دهد و سوهان مناسب را به كار گيرد.

 انواع مختلف چوبسا و سوهان را نام ببرد.

 اصول رعايت نكات ايمني ضمن سوهان كاري و چوبسا كاري را بيان كند.

 اصول چوبسا زدن و سوهان كاري را شرح دهد.

 اصول تميز كردن چوبسا و سوهان را شرح دهد.
ساعت آموزش

جمععملینظری
145
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پيش آزمون 11

1ـ آيا می دانيد فرق سوهان و چوبسا در چيست؟

2ـ سوهان و چوبسا، چگونه براده برداري و پوشال برداري مي كنند؟

3ـ زبري سطح سوهان با چوبساي چه فرقی دارد؟

4ـ آيا می دانيد مفهوم آج در سوهان يا چوبسا به چه معناست؟

5ـ آيا می دانيد چوبسا زدن درجهت الياف، چه تفاوتی با چوبسا زدن در جهت خالف الياف دارد؟

6ـ چند نوع سوهان مي شناسيد؟ نام ببريد.
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ج( س�وهان و چوبسای گرد: مقطع اين چوبسا و سوهان، 
كاماًل گرد اســت؛ يعنی مانند ميله ای هستند كه پوشيده از آج 

مي باشند )شكل 4ـ11(.

شكل 4ـ11ـ چوبسا و سوهان گرد.

د( سوهان دم کاردي با مقطع لوزي: مقطع اين سوهان، 
به شــكل لوزي بوده و داراي چهار ســطحی است كه همگی 

آج دار مي باشند )شكل 5ـ11(.

شكل 5ـ11ـ سوهان دم كاردي با مقطع لوزي.

ه�( س�وهان و چوبس�اي ُدم موش�ي )قاش�قي(: چوبســا 
و ســوهان قاشقي، در قسمت ســر، دارای فرم هاي مختلفي به 
صورت منحني و خميده بوده و قسمت وسط، به عنوان دسته، 

فاقد آج مي باشند )شكل 6ـ11(.

شل 6ـ11ـ چوبسا و سوهان قاشقي )ُدم موشي(.

1�11� آشنايي با سوهان و چوبسا، و انواع آنها

در ســاخت مصنوعات چوبي، عالوه بــر ابزارهاي برقي و 
ماشين آالت، برای پرداخت و فرم دادن لبه هاي كار و گرد كردن 
گوشه ی قطعات، به وسايلي مانند سوهان و چوبسا نياز مي باشد.

1ـ1ـ11ـ سوهان و چوبسا  از نظر فرم

ســوهان و چوبسا را از نظر فرم و شكل مقطع، به انواع زير 
تقسيم می كنند:

الف( س�وهان و چوبس�اي تخت: در اندازه هاي مختلفی 
ساخته شده دارای مقطع مستطيل شكل بوده، و داراي دسته اي 

متناسب با اندازه ی آنها است )شكل 1ـ11(.

شكل 1ـ11ـ الف( سوهان تخت ب( چوبساي تخت.

نوعی ديگر از چوبسا و سوهان تخت وجود دارد كه نيمی 
از آن چوبسا و نيم ديگرش سوهان مي باشد )شكل 2ـ11(.

شكل 2ـ11ـ سوهان ـ چوبساي تخت.

ب( س�وهان و چوبس�اي نيمگ�رد: مقطــع اين چوبســا و 
سوهان، به صورت نيم دايره است؛ يعنی يك طرف آن سوهان 
يا چوبســای گرد و طرف ديگرش، سوهان يا چوبساي تخت 

مي باشد            )شكل 3ـ11(.

شكل 3ـ11ـ سوهان و چوبساي نيمگرد.
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ال�ف( بدنه: بدنه ی ســوهان و چوبسا، از دو قسمت بدنه و 
دنباله تشــكيل شــده كه دنباله، در داخل دسته قرار مي گيرد و 

بدنه داراي آج مي باشد.

ب( دس�ته: از جنس چوب يا پالســتيك است كه دنباله ی 
بدنــه را در خود جــاي مي دهد. دســته، از نظر فــرم، طوري 
طراحي مي شــود كه به راحتي در داخل دســت جاي گرفته و 

دست، احساس راحتي داشته باشد )شكل 9ـ11(.

شكل 9ـ11ـ دسته ی سوهان و چوبسا.

3�11� آشنايي با کاربرد انواع چوبسا و سوهان

چوبســا و ســوهان، بــا توجه به فرمــی كه دارنــد، دارای 
كاربردهای مختلفی می باشند.

1ـ3ـ11ـ سوهان و چوبساي تخت

از اين ســوهان و چوبســا، براي براده بــرداري و پرداخت 
قطعات مسطح استفاده مي شود )شكل 10ـ11(.

شكل 10ـ11ـ كاربرد سوهان تخت.

2ـ1ـ11ـ سوهان و چوبسا، از نظر تعداد آج 

سوهان و چوبسا، دارای يكسری دندانه به نام آج می باشند 
كه اغلب به صورت زاويه ای قرار می گيرند. اين آج ها، درجه ی 
زبری را تعيين می كنند، و به طور كلی به ســه نوع اصلی نشان 

داده شده  در شكل 7ـ11 تقسيم می شوند.

شكل 7ـ11ـ چند نوع آج چوب سا.

براي ساخت سوهان، فوالدهاي آلياژي )ابزارسازي( را به 
روش آهنگري، به فرم دلخواه درآورده و با ماشين هاي مخصوص 
آج دار مي كنند. زبري و نرمي سوهان را بر حسب تعداد آج ها در 
1 سانتي متر مربع مي سنجند و با شماره هايي مشخص مي نمايند 
كــه دو صفــر زبرترين و شــماره ی 8 نرم ترين آنها مي باشــد.

 توجه: آج هاي چوبســا را معموالً با قلم يا ماشــين، روي 
قطعه ی فوالدي ايجاد مي كنند )شكل 8ـ11(. 

شكل 8ـ11ـ تعداد آج در 1 سانتي متر

اگــر تعداد آج ها در 1 ســانتي متر مربع، بين 13 تا 18 عدد 
باشــد، چوبسا را ظريف؛ اگر بين 9 تا 12 عدد باشد، چوبسا را 
متوسط؛ و اگر كمتر از 10عدد باشد، چوبسا را خشن مي نامند.

2�11� قسمت هاي مختلف چوبسا و سوهان

چوبسا و سوهان، از دو قســمت اصلي دسته و بدنه ساخته 
شده است.
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4ـ3ـ11ـ سوهان و چوبساي دم موشي )قاشقي(

ســوهان و چوبســاي قاشــقي، بيشــتر در جاهايي استفاده 
مي شــود كه از چوبســا و ســوهان هاي معمولي نتوان استفاده 

كرد؛ مانند قوس هاي داخلي و خارجي )شكل 13ـ11(.

شكل 13ـ11ـ كاربرد چوبساي ُدم موشي.

5ـ3ـ11ـ سوهان چهارگوش

بــراي ســوهان كاري و براده بــرداري  ايــن ســوهان،  از 
ســوراخ هاي چهارگوش يا شــيارهايي كه به صورت زاويه ی 

قائمه درآمده اند، استفاده مي شود )شكل 14ـ11(.

شكل 14ـ11ـ كاربرد سوهان چهارگوش.

6ـ3ـ11ـ سوهان سه گوش

از اين ســوهان، بــراي تيز كــردن دندانه های تيغــه اره و 
همچنين فرم دادن شــيارهاي كنگره اي و مثلث شــكل استفاده 

مي شود       )شكل 15ـ11(.

2ـ3ـ11ـ سوهان و چوبساي نیمگرد

از اين ســوهان و چوبســا، براي پرداخت و براده برداري از 
قطعات محدب و مقعر استفاده مي شود )شكل 11ـ11(.

شكل 11ـ11ـ كاربرد چوبساي نيمگرد.

3ـ3ـ11ـ سوهان و چوبساي گرد

از سوهان و چوبساي گرد براي ساييدن، پرداخت و گشاد 
كردن ســوراخ هاي گرد و بيضي، شــيارهاي قــوس دار، و... 

استفاده مي شود )شكل 12ـ11(.

شكل 12ـ11ـ كاربرد سوهان گرد.
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و  زدن  چوبسا  ضمن  ايمني  نكات  اصول   �11�4
سوهان کاري

رعايت نكات ايمنــي در هرگونه فعاليت كارگاهي و كار 
عملي، الزم و ضروري است.

دستورالعمل رعايت نكات ايمني

ـ ســوهان و چوبسا، حتماً بايد داراي دسته باشند، تا هنگام 
كار، دنباله ی تيز آنها به دست صدمه اي نزند )شكل 17ـ11(.

شكل 17ـ11ـ داشتن دسته ی مناسب در چوب سا و سوهان.

ـ براي آنكه آج هاي چوبســا و ســوهان به دســت آسيب 
نرساند، بايد از دستكش حفاظتي استفاده نمود.

ـ بايد از محكم بودن دســته ی چوبســا و سوهان در دنباله، 
اطمينان حاصل كرد.

ـ هرگز نبايد از ســوهان و چوبســا، بــراي كوبيدن ميخ، يا 
اهرم كردن وسيله اي استفاده كرد )شكل 18ـ11(.

شكل 18ـ11ـ عدم استفاده از سوهان و چوب سا به عنوان اهرم.

ـ هنگام جا زدن دسته ی چوب سا و سوهان، بايد طوري عمل 
كرد كه به دست صدمه اي نرسد )شكل های 19ـ11 و 20ـ11(.

شكل 15ـ11ـ كاربرد سوهان سه گوش.

7ـ3ـ11ـ سوهان دم كاردي

از ســوهان دم كاردي، براي تيز كردن دندانه های اره هاي 
دســتي و همچنين پرداخت و براده برداري از داخل شيارهاي 

باريك استفاده مي شود )شكل 16ـ11(.

شكل 16ـ11ـ كاربرد سوهان ُدم كاردي.
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شكل 22ـ11ـ دسته ی شكسته ی چوب سا و سوهان را تعويض كنيد.

5�11� اصول چوبسا زدن و سوهان کاري

براي يادگيري اصول چوبســا زدن و سوهان كاري، نياز به 
تمرين و ممارست است كه با انجام دستورالعمل هاي الزم، اين 

امر محقق مي گردد.

دستورالعمل چوبسا زدن و سوهان کاري

الف( بر اســاس نوع كار، چوبســا يا سوهان مناسب از نظر 
نوع آج را انتخاب كنيد )شكل 23ـ11(.

شكل 23ـ11ـ آج چند نوع چوب سا و سوهان.

ب( قطعــه كار را داخــل گيره ی ميــز كار، محكم ببنديد           
)شكل 24ـ11(.

شكل 19ـ11ـ جاگذاري غيراصولي دسته  در دنباله ی سوهان.

شكل 20ـ11ـ شكل جا زدن دسته ی چوب سا و سوهان.

ـ بــراي درآوردن دســته از بدنه ی ســوهان، طبق شــكل 
21ـ11عمل كنيد.

شكل 21ـ11ـ روش درآوردن سوهان از دسته.

ـ دسته ی چوبسا و سوهان را، در صورت معيوب يا شكسته 
بودن، بايد تعويض كرد تا آسيبي به دست نزند )شكل 22ـ11(.
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شكل 26ـ11ـ دو روش هدايت چوب سا و سوهان روي قطعه كار.

هـــ( به طور صحيح در كنار ميز بايســتيد؛ به طوري كه پاي 
چپ به اندازه ی عرض شانه ها جلوتر قرار گيرد. اين حالت در 

حفظ تعادل، به شما كمك خواهد كرد )شكل 27ـ11(.

شكل 27ـ11ـ طرز صحيح ايستادن هنگام استفاده از چوبسا و سوهان.

شكل 24ـ11ـ قطعه كار، داخل گيره ی ميز كار محكم شود.

ج( ارتفــاع قطعه كار را مطابق شــكل 25ـ11 تنظيم كنيد؛ 
به طــوري كه ارتفاع گيره، حدود 5 تا 8 ســانتي متر پايين تر از 

وضعيت آرنج قرار بگيرد.

شكل 25ـ11

د( بــراي هدايت بهتر چوبســا يا ســوهان روي قطعه كار، 
دسته ی آنرا در دست راست گرفته )طوري كه انگشت شست، 
روي دســته و چهار انگشت ديگر زير دسته را گرفته باشد(، با 
كف دســت چپ، انتهاي چوبسا يا ســوهان را بگيريد و روي 

قطعه كار هدايت نماييد )شكل 26ـ11(.
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دستورالعمل تمیز كردن چوبسا و سوهان

الف( در چوبســا كاري چوب هاي سوزني برگ كه اغلب 
حاوي صمغ يا رزين هســتند، مشاهده مي شود كه آج چوبسا، 
با پودر چوب آغشــته به رزين پر شده است؛ و يا در مواردي، 
چســب چوب به كار رفته در اتصاالت، هنوز خشــك نشده و 
چوبسا زدن موجب پر شــدن آج چوبسا توسط پودر چوب و 
چسب شــده است. در اين موارد، بهتر اســت چوبسا را داخل 
ظرف محتــوي آب جوش يــا بخار آب جوش قــرار داده تا 

ذرات، نرم شده و سپس با برس، داخل آج ها تميز شود.

ب( پس از تميز شدن آج ها، بايد با پارچه ی آغشته به نفت 
يا روغن، ســوهان و چوبســا را تميز كرد تا خيســِي آِب روي 

بدنه ی سوهان و چوبسا، زنگ زدگي ايجاد نكند.

ج( در پايان كار، بايد چوبسا و سوهان را به طور اصولي در 
موقعيت هاي مشابه شكل 30ـ11، نگه داري نمود.

شكل 30ـ11

7�11� دس�تورالعمل ساخت و پرداخت قطعه کار 
به کمك چوبسا و سوهان

برای ســاخت قطعات چوبی به كمك چوبســا و سوهان، 
مانند مراحل زير عمل كنيد:

الــف( قطعه كاری مطابق شــكل 31ـ11 موردنظر اســت. 
طرح آن  را، با مقياس M:1:1، روي كاغِذ رسم، ترسيم نماييد.

و( اگر ارتفاع ميز كار بلند باشد، مي توانيد از تخته ی پالتي 
به عنوان زير پايي استفاده كنيد )شكل 28ـ11(.

شكل 28ـ11ـ استفاده از زيرپايي، هنگام سوهان كاري يا چوب سا زدن.

ز( نيروي وارده از طرف چوبســا يا ســوهان به قطعه كار، 
بايد در تمام طول مسير يكسان و يكنواخت باشد.

6�11� اصول تميز کردن چوبسا و سوهان

هنگام كار با چوبســا و سوهان، احتمال فرو رفتن پوشال و 
پــودر چوب يا براده ی فلزات )هنگام فلــزكاري( بين آج ها و 
پر شــدن آنها وجود دارد؛ كه در اين حالت، چوبسا و سوهان، 
روي قطعه كار ُسر  خورده و عمل براده برداري يا پوشال برداري 
صحيح انجام نمي گيرد. براي رفع اين عيب، بايد اين وسايل را 
در پايان كار روزانه با برس موئي و ســپس با اسفنج، تميز كرد 

)شكل 29ـ11(.

شكل 29ـ11ـ تميز كردن سوهان با برس.
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ج( قطعه كار را داخل گيره ی ميز كار ببنديد و با اســتفاده 
از چوبساي مناسب، اقدام به چوبسا كاري كنيد )شكل 34ـ11(.

شكل 34ـ11ـ بستن قطعه كار به گيره و فرم دادن آن با چوب سا.

مناســب،  و  مختلــف  ســوهان هاي  از  اســتفاده  بــا  د( 
پرداخت كاري نماييد )شكل 35ـ11(.

شكل 35ـ11

هـ( شكل فرم داده شده ی قطعه كار، در شكل 36ـ11 نشان 
داده شده است.

شكل 36ـ11

شكل 31ـ11ـ رسم قطعه كار موردنظر و اندازه هاي آن.

ب( بــا اســتفاده از كاربن يا روش هاي ديگــر، طرح را به 
قطعه كار انتقال دهيد )شكل 32ـ11(.

شكل 32ـ11ـ انتقال طرح از طريق كاربن.

 توجه: در روش ديگر، با دوربُری نقشــه ی ترسيم شده و 
چسباندن آن روي چوب مطابق شــكل 33ـ11، مي توانيد اين 

عمل را انجام دهيد.

شكل 33ـ11
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آزمون پاياني 11

1ـ تعداد آج هاي چوبسا و سوهان در چه واحدي محاسبه مي شود؟

د( دهم متر مربع ج( ميلي متر مربع  ب( اينچ مربع  الف( سانتي متر مربع   

2ـ چوبسا را از نظر زبری، بر چه اساسي درجه بندي مي كنند؟

د( طول چوبسا ج( عمق آج  الف( عرض چوبسا   ب( تعداد آج 

3ـ شكل زير، چه نوع سوهانی را نشان مي دهد؟

ب( نيمگرد الف( سه پهلو 

د( قاشقي ج( دم كاردي 

4ـ تفاوت سوهان و چوبسا در چيست؟

ب( در نحوه ی كار آنها الف( در طول آنها  

د( تفاوتي ندارد. ج( در نوع آج و كاربرد آنها 

5ـ چوبساي گرد در چه مواردي استفاده مي شود؟

الف( براي گشادتر كردن سوراخ هاي مختلف

ب( براي سطوح شيب دار

ج( براي سطوح صاف

د( براي گرد كردن لبه هاي كار

6ـ چوب سا و سوهان را چگونه تميز مي كنند؟

ب( با برس الف( با درفش  

ج( با سنگ نفت                                   د( هنگام كار كردن تميز مي شود
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7ـ جنس سوهان چيست و دندانه هاي روي سطح آنرا چه مي نامند؟

ب( آهن ـ تيغه الف( چدن ـ شيار  

ج( آلياژي ـ دندانه                                   د( فوالد ابزار ـ آج

8ـ اگر تعداد آج ها در 1 سانتي متر مربع 13 تا 18 باشد چوبسا را ............... و اگر 9 تا 12 عدد باشد آن را .............. نامند.

ب( ظريف ـ متوسط الف( خشن ـ متوسط  

د( خشن ـ ظريف ج( ظريف ـ خشن  

9ـ هنگام چوبسا كاري كدام پا عقب تر قرار مي گيرد و فاصله ی پاها از همديگر چقدر است؟

ب( راست ـ 50 تا 30 سانتي متر الف( چپ ـ 30 تا 50 سانتي متر 

د( راست ـ عرض شانه ها ج( چپ ـ عرض شانه ها 

10ـ شكل زير چه نوع چوبسايی را نشان مي دهد؟

د( تخت ج( زرگري  ب( نيمگرد  الف( ُدم موشي 
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تواناييسوراخكاريباانواعدريلدستي

واحد كار دوازدهم

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

 انواع دريل هاي دستي مورد استفاده در صنايع چوب را نام برده و كاربرد آنها را شرح دهد.

 انواع سرمته ها را نام برده و كاربرد آنها را شرح دهد.

 عمليات سوراخ كاري با انواع دريل هاي دستي را انجام دهد.

 عمليات خط كشی و عالمت گذاري را روي قطعه كار انجام دهد.

 فوالدهاي مناسب براي ساخت مته را نام ببرد.

 قسمت هاي مختلف دريل هاي دستي را توضيح دهد.

 عمليات حفاظتي و ايمني را در موقع سوراخ كاري به كار برد.

ساعت آموزش
جمععملينظري

358
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پيش آزمون 12

1ـ اتصال چوب، با پيچ محكم تر است يا ميخ؟ چرا؟

2ـ آيا مي توان پيچ را مانند ميخ داخل چوب كوبيد؟

3ـ آيا به نظر شما، ضخامت بدنه ی پيچ در طول آن يكسان است؟ چرا؟

4ـ براي سوراخ كاري روي چوب، چه وسيله اي را پيشنهاد مي كنيد؟

5ـ آيا وسيله ی سوراخ كاري، حتماً بايد برقي باشد؟

6ـ يك وسيله ی سوراخ كاري چه ويژگي هايي بايد داشته باشد؟

7ـ به نظر شما، آيا سرمته ی مخصوص فلزات، براي سوراخ كاري چوب ها نيز مناسب است؟

8ـ به نظر شما، آيا سرمته ی مخصوص چوب ها، براي سوراخ كاري فلزات كارآيي دارد؟

9ـ آيا می دانيد سرمته ی مخصوص چوب، چه مشخصاتي بايد داشته باشد؟

10ـ با اينكه دريل هاي برقي سال ها قبل توليد شده اند، دريل هاي دستي كماكان كاربرد دارند. چرا؟
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1�12� آشنايي با دريل هاي دستي و انواع آن

يكي از وسايلي كه براي سوراخ كاري استفاده مي شود، دريل 
دســتي اســت كه به كمك آن، مي توان انواع سوراخ ها را ايجاد 

نمود. دريل هاي دستي، انواع مختلفي به شرح زير دارند.

1ـ1ـ12ـ دريل شتر گلو

اين دريل ها، ســاده ترين و در حقيقت قديمي ترين نوع دريل 
محســوب مي شوند؛ كه براي ســوراخ كاري هاي عمودي و افقي 
مورد اســتفاده قرار می گيرند. اين دريل، داراي بدنه اي U شــكل 

است كه نمونه ای از آن، در شكل 1ـ12 نشان داده شده است.

شــكل1ـ12ـ قسمت های مختلف دريل شــتر گلو، همراه با چند سر مته با 

دنباله های مختلف.

مطابق شكل باال، قسمت های مختلف اين وسيله، به شرح زير است:
الف( تنه ی دريل: جنس تنه، از فوالد است و همان طوركه 

گفته شد، به شكل U مي باشد.

همان طوركه در شكل نشان داده شده است، در  ب( مشتي: 
از  قسمت،  اين  مي باشد.  قارچ  به شكل  و  قرار گرفته  تنه  انتهاي 
جنس چوب يا پالستيك بوده و در هنگام عمليات سوراخ كاري، 

روي آن فشار وارد مي شود.

ج( دسته: دسته، كه روي بدنه ی U شكل وصل شده، از جنس 
چوب يا پالستيك است كه به وسيله ی دست گرفته می شود و با 
چرخاندن آن، بدنه حول محور افقي می چرخد و در نتيجه، باعث 

چرخش خواهد شد.

د( ضامن: براي تنظيم مته به حالت چپ گرد يا راست گرد و 
يا ثابت، از ضامن مخصوص استفاده مي شود. الزم به ذكر است 
كه به كمك ضامن، مي توان چرخش نيم دور را نيز ايجاد نمود.

ه�( سه نظام: محل قرار گرفتن مته مي باشد.

 نكت�ه: براي عمليات سوراخ كاري گوشه هاي كار، كه فضاي 
الزم براي گردش تنه ی دريل وجود ندارد، از دريل هاي شترگلو 

مخصوص )شكل 2ـ12( استفاده می شود.

شكل2ـ12ـ دريل شتر گلو، مخصوص گوشه كار.

2ـ1ـ12ـ دريل معمولي

اين دريل ها، به دو دســته ی گيربكسی و چرخ دنده اي تقسيم 
مي شوند.

تغيير  قابليت  دريل ها،  اين  گيربكسی:   دريل هاي  الف( 
براي  مي توان  و  بوده  دارا  آن(  دسته  محل  تغيير  )با  را  مته  دور 
چوب هاي نرم و سخت، تعداد دور مناسب را تنظيم نمود. شكل 

3ـ12  نمونه اي از اين دريل ها را نشان مي دهد.
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شكل3ـ12

اين دريل، از قسمت هاي زير تشكيل شده است:

ـ تكيه گاه: در انتهاي دريل جای داشــته و محل فشار دست به 
منظور فرورفتن مته در داخل چوب می باشد.

ـ محورهاي ســرعت تند وُكنــد: براي تنظيم تعــداد دور مته 
می باشد. اگر دسته ی چرخش، به محور چرخ دنده ی عقب وصل 
شود، با چرخاندن دســته ی چرخش سرعت افزايش مي يابد و در 
صورت اتصال محور چرخش به محور چرخ  دنده ی جلو، سرعت 

)تعداد دور مته( كاهش مي يابد )شكل4ـ12(.

شكل4ـ12ـ قرار گرفتن دسته دريل در پايين )قدرت زياد(.

ـ دســته ی ثابت دريل: اين دسته، برای استقرار مناسب مته در 
محل سوراخ كاري مي باشد كه در قسمت جانبي دريل قرار دارد. 
باتوجه به قرار گرفتن دســته ی چرخش، می توان محل قرارگيري 

آنرا تغيير داد.

ـ محل گريس كاري: به منظور ســالم ماندن و حركت ســاده 
و روان چرخ دنده ها، محلــي براي گريس كاري گيربكس وجود 

دارد كه از طريق آن، گريس كاري صورت مي پذيرد.

ـ ســه نظام: محل قرارگيري سر مته است. اين وسيله مي تواند 
مته هاي تا قطر 13 ميلي متر را در خود محكم بگيرد.

ب( دريل چرخ دنده اي:شكل 5ـ12، يك دريل چرخ دنده اي 
را نشان مي دهد.

شكل5ـ12

همان طور كه مالحظه مي شــود، اين دريل ها فقط شامل يك 
جفت چرخ دنده هســتند. از اين دريل ها، براي سوراخ هايی افقي 
و عمودي، و البته ظريف برای نصب يراق آالت استفاده مي شود. 
قسمت هاي مختلف اين دريل ، با توجه به شكل 6ـ12 عبارتند از:

ـ دسته ی اصلي: در انتهاي دريل قرار گرفته است.

ـ چــرخ دنده ی كوچك: در محور اصلــي دريل قرار گرفته، 
حركت افقــي چرخ دنده ی بزرگ را به حركــت عمودي تبديل 

مي كند و آنرا به محور اصلي انتقال مي دهد.
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شكل6ـ12

ـ دســته ی چرخشــی: با چرخاندن اين دســته، چــرخ دنده ی 
بزرگ، چرخ دنده ی سه نظام شروع به چرخيدن می كنند.

ـ چــرخ دنده ی بزرگ: ايــن چرخ دنده، بــه دو چرخ دنده ی 
كوچك روي محور دســتگاه متصل بوده و دسته ی چرخشي نيز 

به آن متصل است.

ـ دسته ی ثابت: براي استقرار دقيق مته روي سوراخ موردنظر، 
از اين دسته استفاده مي شود.

ـ ســه نظام: براي استقرار ســر مته اســت و مته هاي با دنباله ی 
استوانه اي يا چهارگوش، در آن محكم مي شوند.

3ـ1ـ12 دريل فشاري

به اين دريل ها، پيچ گوشــتي فشاري هم مي گويند؛ كه قابليت 
اســتفاده از ســر مته براي ايجاد ســوراخ هاي ظريف را داشــته و 
همچنين با قرار دادن ميله ی پيچ گوشــتي، بــراي پيچاندن پيچ نيز 

مورد استفاده قرار می گيرد )شكل 7ـ12(.

شكل7ـ12ـ قسمت های مختلف يک دريل فشاری.

همانطور كه در شــكل 7ـ12 نشــان داده شــده، قســمت هاي 
مختلف اين دريل ها، شامل موارد زير است:

فشردن  با  و  بوده  پالستيك  يا  از جنس چوب  الف( دسته:  
دسته به سمت پايين، اعمال نيرو صورت مي گيرد.

ب( ضامن:  اين دريل ها، داراي يك ضامن مي باشند كه اگر 
در وسط قرار گيرد، مانند پيچ گوشتي معمولي بوده و اگر پايين 
باشد، براي پيچاندن پيچ و محكم كردن آن استفاده می شود، و 
اگر در باال قرار گيرد، حركت پيچ گوشتي چپ گرد را پيدا كرده 

و براي باز كردن پيچ به كار خواهد رفت.

ج( محفظه ی جاي فنر: در اين محفظه، فنري قوي جاي دارد 
و اين قابليت را به دريل مي دهد كه هنگام جمع شدن، بتوان از آن 

به عنوان يك پيچ گوشتي معمولي استفاده نمود.

د( سه نظام يا محل قرار گرفتن پيچ گوشتي: با فشار دادن قسمت 
آج دار نوک دريل به عقب، مي توان سر مته يا پيچ گوشتي دريل را 
آزاد كرد، سر مته ی ديگري را در آن،  جاي داد و با رها كردن همان 
8ـ12(. )شكل  كرد  ثابت  خود  جای  در  را  سرمته  آج دار  قسمت 



271 واحد کار دوازدهم: توانایي سوراخ کاری با انواع دریل دستی

شكل8ـ12ـ محكم كردن نوک دريل فشاری.

در شكل 9ـ12 نمونه ی ســاده تري از اين دريل ها نشان داده شده 
است.

شكل9ـ12

 نكته: نوعي دريل  دســتي ـ شــارژي وجود دارد بــا باطري قابل 
شــارژ، كه عمليات سوراخ كاري يا پيچ كردن، با آن به راحتي انجام 
مي شود. در شكل 10ـ12 نمونه اي از اين دريل ها را مشاهده مي كنيد.

شكل 10ـ12ـ دريل دستی شارژی.

2�12� انواع مته هاي چوب و کاربرد آنها

شــكل 11ـ12 نمونه هــاي مختلفي از مته ها را كــه در صنايع 
چوب مورد استفاده قرار مي گيرد، نشان مي دهد.

شكل11ـ12ـ انواعی از سر مته های مخصوص چوب.

1ـ2ـ12ـ سر مته ی حلزوني

اين مته، براي ســوراخ  كردن جاي پيچ و ميخ به كار رفته 
و عمدتاً به وســيله ی دريل شترگلو مورد استفاده قرار مي گيرد                  

)شكل 12ـ12(.

شكل12ـ12ـ سر مته ی حلزونی.

نوع ديگري از مته ی حلزوني در شــكل 13ـ12 نشان داده 
شــده كه دســتي بوده و با پيچاندن آن، سوراخ هاي ظريف را 

مي توان ايجاد نمود.
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شكل13ـ12ـ مته حلزونی دستی.
2ـ2ـ12ـ سر مته ی تخت

هدايــت اوليه ی اين مته در داخل چوب، به وســيله ی ضربه زدن 
چكش بر روي دســته ی آن مي باشد؛ و پس از نفوذ آن در چوب، با 
پيچاندن آن مي توان سوراخ هاي ظريف را ايجاد نمود )شكل 14ـ12(.

شكل14ـ12ـ سر مته ی تخت.

3ـ2ـ12ـ سر مته ی خزينه

 اين نوع ســر مته ها، براي افزايش قطر سوراخ در سطح چوب 
بــه كار مي  رود، تــا گل پيچ در داخل چوب قــرار گرفته و با كل 

سطح يكنواخت شود )شكل 15ـ12(.

شكل15ـ12

اين سر مته ها، معموالً دو نوع ثابت و متغير دارند:
موردنظر  سوراخ  ابتدا  ثابت:  خزينه ی  مته ی  سر  الف( 
خزينه ی  مته ی  سر  با  آنگاه  مي شود،  زده  معمولي  مته ی  توسط 
می گيرد                      انجام  كردن  خزينه  گل پيچ،  قطر  با  متناسب  ثابت، 

)شكل 16ـ12(.

شكل16ـ12

ب( سر مته ی خزينه ی متغير: اين دسته از مته  خزينه ها، متنوع 
بوده و بنابراين بايد متناسب با نوع كار و پيچ مورد نظر، مته  خزينه ی 
مناسب را انتخاب كرد، و سپس مته مارپيچ متناسب با سوراخ وسط 
مته خزينه را در آن جای داد و با پيچ كوچكی كه روی مته خزينه 
انجام  سوراخ كاري  ابتدا  ترتيب،  بدين  نمود.  محكم  آنرا  هست، 
شده و آنگاه به وسيله ی سرمته خزينه، لبه ی اوليه ی سوراخ گودتر 

می گردد تا گل پيچ در آن جاي گيرد )شكل 17ـ12(.

شكل17ـ12ـ سر مته خزينه ی متغير.

4ـ2ـ12ـ سر مته ی برگي

 اين نوع مته ها، داراي لبه ی برنده ی پهني هســتند كه به همين 
دليل، به آنها برگي گفته مي شــود. اين مته ها داراي دو نوع ثابت 
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و متغير مي باشند:
پهن  لبه ای  و  باريك  بدنه اي  ثابت:  برگي  مته ی  سر  الف( 
دارند كه داراي يك نيش مركزي و دو نيش در طرفين می باشند 

)شكل 18ـ12(.

شكل18ـ12ـ سرمته ی برگی ثابت.

نيش وســطي اين مته ها، در مركز سوراخ قرار دارد و دو نيش 
ديگر، پيرامون ســوراخ را مي بُرند؛ بنابراين پوشال را از كف كار 
برمــي دارد. ايــن مته ها داراي پهنــاي مختلفي بــوده و تا قطر 75 

ميلي متر نيز وجود دارند )شكل 19ـ12(.

شكل19ـ12ـ نحوه ی كار سر مته ی برگی ثابت.

ب( سر مته ی برگي متغير: شكل 20ـ12 دو سرمته ی برگي 
متغير را نشان مي دهد.

شكل20ـ12ـ سر مته ی برگی متغير.

همانطور كه مالحظه می شــود، لبه ی برنــده ی اين مته )برگ 
مــدرج(، در جايــگاه خود متغير بوده و با ُشــل كــردن پيچ آن، 
مي توان آنرا براي قطرهاي مختلــف تنظيم كرد. اين مته ها، برای 

سوراخ كاری تا قطر 75 ميلي متر قابل تنظيم مي باشند.

5ـ2ـ12ـ مته ی مارپیچ

 اين مته ها، براســاس نوع مارپيچ روي مته و نام سازنده ی آن، 
به انواع مختلفي تقسيم شده اند كه به قرار زير می باشند:

لبه ی  در  نيش  دو  داراي  دو گالس:  مدل  مته ی  سر  الف( 
مركز  در  مركزی،  نيش  كه  است،  مركز  در  نيش  يك  و  برنده 
 23 تا   3 قطر  از  مته،  اين  21ـ12(.  )شكل  مي گيرد  قرار  سوراخ 

ميلی متر موجود است.

شكل21ـ12ـ سر مته ی مدل دو گالس.

ب( سر مته ی مدل کوکس: داراي يك نيش پيچي در مركز 
می باشد و لبه هايي كه به طرف باالي مته برگشته است. اين مته 
براي سوراخ كاري گونه هاي سخت و سرچوب مناسب می باشد 

)شكل 22ـ12(.
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شكل22ـ12ـ سر مته ی مدل كوكس.

ج ( سر مته ی مدل ايروين: اين سر مته، داراي ميله اي است 
كردن  خارج  و  شده  پيچيده  آن  دور  مانندي  مستطيل  نوار  كه 
پوشال با آن، به راحتي صورت مي گيرد )شكل 23ـ12(. قطر اين 

مته ها از 4 تا 40 ميلی متر می باشد.

شكل23ـ12ـ سر مته ی مدل ايروين.

د( مت�ه ی مدل لوئيز: ســاختمان اين متــه، از يك مارپيچ 
توخالي و نيش برنده ی مارپيچي تشــكيل شــده اســت. ديواره ی 
ســوراخ شده با اين سرمته، صاف و تميز مي باشد )شكل 24ـ12(. 

اين مدل مته، دارای قطرهايی از 4 تا 30 ميلی متر است.

شكل24ـ12ـ سر مته ی مدل لوئيز.

و( مته ی مارپيچ معمولي:  اين مته، داراي نوک برنده  اي است 
براي  مناسب  زاويه ی  است؛  شده  تيز  خاصی  زاويه ی  تحت  كه 
عمليات سوراخ كاري چوب، 80 درجه مي باشد. با اين مته كه در 
انواع سوراخ كاري هاي  است، مي توان  رايج  بسيار  صنايع چوب 
الزم جهت ُكم كندن، پيچ و ... را با قطرهاي مختلف انجام داد 

)شكل25ـ12(.

شكل25ـ19

6ـ2ـ12ـ سر مته ی مركزی

از اين مته ها برای درآوردن جاي قفل هاي سوييچي  كمدها و 
يا انواع سوراخ هاي ديگراستفاده مي شود. اين مته ها، داراي نيشی 

در مركز و لبه هايی برنده در كف مي باشد )شكل 26ـ12(.

شكل26ـ12ـ سر مته ی مركزی و كاربرد آن.

7ـ2ـ12ـ سر مته ی گره زنی

همان طور كه از نامش پيداســت، براي خارج كردن گره ها از 
چوب به كار مي رود )شكل 27ـ12(.

شكل27ـ12 

8ـ2ـ12ـ سر مته ی گردبُر

از اين مته، براي درآوردن سوراخ هاي گرد با قطرهاي متفاوت 
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استفاده مي شود. اين ســر مته، داراي يك مته ی مركزي معمولي 
اســت و يك تيغه اره ی گــرد كه حول مته قــرار گرفته و در اثر 
َدَوران متــه، چرخيده، عمليات ســوراخ كاري را به صورت برش 

انجام مي دهد )شكل 28ـ12(.

شكل28ـ12ـ سر مته ی گردبر و كاربرد آن.

3�12� آشنايي با جنس و قسمت هاي مختلف مته

جنــس مته ها، از فوالد ابزار بــوده و داراي آلياژهاي مختلفي 
اســت تا در برابر گرماي ناشي از عمليات سوراخ كاري، مقاومت 

الزم را داشته باشند.

آلياژهايــي كه در فــوالد مته وجود دارند عبارتنــد از: ولفرام، 
موليبدن، واناديم، كبالت و غيره كه مقاومت مته را در برابر حرارت 

و سايش افزايش داده و نيز قدرت برندگي مته را باال می برد.

 توجه: ولفرام، باعث مي شود كه مته در حرارت 550 درجه  ی 
سانتي گراد سختي و استحكام خود را حفظ كند.

مته ، از قسمت هاي مختلفی تشكيل شده كه به شرح زير است:

1ـ3ـ12ـ دنباله ی مته

به انتهاي مته كه در داخل ســه نظام دريل قرار مي گيرد، دنباله 
گفته مي شــود. دنباله ی مته ها، به شكل هاي استوانه اي، مخروطي 
يــا هرمي بوده كــه در قطرها و اندازه هاي مختلفــی وجود دارند           

)شكل 29ـ12(.

شكل29ـ19ـ چند نوع دنباله ی مته.

2ـ3ـ12ـ شیار مته

براي حركــت روان مته در داخل چــوب و همچنين بهتر جدا 
شــدن پوشــال و براده از روي قطعه كار در طرفيــن بدنه ی مته ها، 
شياري مارپيچي وجود دارد كه همان شيار مته است )شكل 30ـ12(.

شكل30ـ12ـ شيار مته.

3ـ3ـ12ـ فاز مته

در كنار شيار مته ها، برجستگي مارپيچي نازكي وجود دارد كه به 
نام فاز مته معروف است. فاز، براي كاهش اصطكاک و سطح تماس 
بدنه ی مته با قطعه كار ايجاد شده است. براي اندازه گيري قطر مته ها با 

كوليس، بايد فاز مته را نيز به حساب آورد )شكل 31ـ12(.

شكل31ـ12ـ فاز مته.
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4ـ3ـ12ـ پیچ هدايت )مركزي(

در بعضــي از مته هاي مخصوص چــوب، پيچي نوک تيز در 
وســط مته قرار گرفته كه هنگام كار، قبل از قسمت هاي ديگر در 

داخل چوب فرو مي رود )شكل 32ـ12(.

شكل32ـ12

5ـ3ـ12ـ لبه هاي برنده

لبه هاي برنده، در واقع همان پخ زاويه ی برنده ی مته مي باشــد 
كه در مته هاي مارپيچ كاماًل مشاهده مي شود )شكل 33ـ12(.

شكل33ـ12ـ لبه های برنده.

4� 12� اصول سوراخ کاري

سوارخ كاري بايد طبق دستورالعمل زير انجام شود:

الف( براســاس نقشــه ی كار، نقاطــي را كه بايــد روي آنها 
سوراخ كاري شود، مشخص نماييد )شكل 34ـ12(.

شكل34ـ12

ب( سرمته ی مناسب و مطابق با سوراخ را انتخاب نموده و در 
داخل سه نظام دريل، محكم نماييد )شكل 35ـ12(.

شكل35ـ12ـ بستن سر مته به دريل.

ج( مراكز ســوراخ ها را به وسيله ی ســنبه، نشانه گذاري نماييد 
)شكل 36ـ12(.

شكل36ـ12



277 واحد کار دوازدهم: توانایي سوراخ کاری با انواع دریل دستی

د( نوک مته را در محل مركز ســوراخ، كه با ســنبه گود شده 
اســت قرار داده و باتوجه به نوع دريل، بــه طور صحيح عمليات 

سوراخ كاري را انجام دهيد )شكل 37ـ12(.

شكل37ـ12ـ قرار دادن نوک سر مته روی كار و چرخاندن دريل.

هـ( هنگام ســوراخ كاري، به منظور جلوگيري از شكســتگي 
و جدا شــدن الياف در قسمت پشت ســوراخ، بهتر است از قطعه 

چوب كمكي در پشت آن استفاده نماييد )شكل 38ـ12(.

شكل38ـ12ـ استفاده از چوب زايد يا كمكی.

و( بــراي كنترل عمق ســوراخ جهت دســتيابي بــه اندازه ی 
موردنظر، از وســايل كنترل كننده اســتفاده كنيد )شكل 39ـ12(. 

اين وسايل، می توانند از جنس ها و فرم هاي مختلف باشد.

شكل39ـ12ـ چند نوع عمق سنج دريل.

ز( در سوارخ كاري هاي سري و دقيق، برای ايجاد سوراخ هايی 
با فاصله های مشخص، از شابلون استفاده كنيد )شكل 40ـ12(.

شكل40ـ12ـ استفاده از شابلن.

دستورالعمل کارگاهي )استفاده از دريل شترگلو(

پــس از در اختيار گرفتن دريل شــترگلو، ســرمته، قطعه كار 
)نمونه چوب(، پيچ دستي، و گونيا مراحل زير را انجام دهيد:

الف( لباس كار مناسب بپوشيد.

ب( سر مته ی مناسب براي كار را انتخاب كنيد.

ج( ســه نظــام دريل را با دســت بچرخانيد تــا دهانه ی آن به 
اندازه ی قطر مته باز شود.

د( سرمته را در داخل ســه نظام قرار داده و آنرا كاماًل محكم 
نماييد )شكل 41ـ12(.



تکنولوژی فرآورده های چوبی278

شكل41ـ12ـ بستن و محكم كردن سر مته در داخل دريل.

هـــ( روي قطعــه كار، محل هايي را كه بايد ســوراخ شــود، 
عالمت گذاري نماييد )بااستفاده از گونيا، خط كش و ...(.

و( قطعه كار را داخل گيره ی ميز كار محكم كنيد.

ز( نــوک مته ی متصل به دريل را، روي محل عالمت گذاري 
شده قرار دهيد )شكل 42ـ12(.

شكل42ـ12ـ قرار دادن نوک دريل روی قطعه كار و كنترل آن با 

گونيا.

ح( به وســيله ی گونيا، صحت گونيايي قــرار گرفتن دريل را 
بررسي كنيد.

ط( با دســت چپ، روي مشتي دريل فشار بياوريد، و با دست 
راســت، دريل را بچرخانيد تا عمل سوراخ كاري صورت پذيرد. 
بــرای چرخش اين دريل، به فضايي معــادل 200 تا 300 ميلي متر 

احتياج مي باشد )شكل 43ـ12(.

شكل43ـ12

ی( برای جلوگيري از شكستگي الياف )الشه شدن( در انتهاي 
سوراخ )پشت ســوراخ(، بايد قطعه چوبي را با پيچ دستی به پشت 

قطعه كار محكم كرد )شكل 44ـ12(.

شكل44ـ12
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ک( بهتر است به منظور سوراخ كاري دقيق، محل سوراخ، از 
پشت مشخص شود.

ل( براي جلوگيري از الشــه شــدن پشــت ســوراخ، مي توان 
ســوراخ كاري را به گونه اي انجام داد كه نوک تيز مته از قسمت 
پشــتي بيرون بزند و آنگاه ســوراخ كاري را از طرف ديگر انجام 

داد )شكل 45ـ12(.

شكل45ـ12ـ سوراخ كاری از دو طرف.

دستورالعمل کارگاهي )استفاده از دريل گيربكسي(

پس از آماده كردن دريل گيربكسي، سرمته، گونيا و پيچ دستي 
مراحل زير را انجام دهيد:

الف( سرمته ی مناسب را به سه نظام دريل محكم نماييد.

ب( محلي را كه بايد ســوراخ كاري در آنجــا انجام گيرد، با 
گونيا خط كشي كنيد.

ج( قطعه كار را داخل گيره ی ميز كار محكم كنيد.

د( نيش سر مته را روي محل موردنظر قرار دهيد.

هـ( دســت چپ را روي تكيه گاه دريل قرار داده و با دســت 
راســت، دســته ی دريل را در جهت عقربه هاي ساعت به حركت 

درآوريد )شكل 46ـ12(.

شكل46ـ12ـ قراردادن نيش.

 نكته1: بعد از خط كشــي روي قطعــه كار، محلي را كه بايد 
ســوراخ شود، به وسيله ی سنبه مشخص نماييد تا نوک مته از روي 

كار ُسر نخورد )به خصوص چوب هاي سخت(.

 نكته 2: مانند دستورالعمل قبل، براي جلوگيري از الشه شدن 
قطعه كار، در زير آن، قطعه چوب كمكی قرار دهيد.

 نكت�ه 3: براي صحــت گونيايي قرار گرفتــن دريل در روي 
قطعه كار، از گونيا استفاده كنيد )شكل 47ـ12(.

شكل47ـ12ـ آزمايش گونيايی قرار گرفتن دريل.
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دستورالعمل کارگاهي )استفاده از دريل چرخ دنده اي(

دريــل چرخ دنده اي، مته، خط كش تيره دار و قطعه كار )قطعه 
چوب( را آماده كنيد و مراحل زير را انجام دهيد:

الف( سرمته را در داخل سه نظام محكم كنيد.

ب( خط كشــي را مطابق اصول فني، روي قطعه كار )چوب( 
انجام دهيد )شكل 48ـ12(.

شكل48ـ12

ج( قطعه كار را داخل گيره ی ميز كار محكم كنيد.
د( با استفاده از سنبه، محل موردنظر را مشخص كنيد.

هـــ( نــوک ســر متــه را روي محــل موردنظــر قــرار دهيد                   
)شكل 49ـ12(.

شكل49ـ12

و( دســته ی اصلي دريل را با دســت چپ بگيريد و با دســت 
راست، دســته ی چرخش را در جهت حركت عقربه های ساعت 

به حركت درآوريد.

نكت�ه: از اين دريل، بــراي ســوراخ كاري در حالت افقي نيز 
استفاده مي شود )شكل 50ـ12(.

شكل50ـ12
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آزمون پاياني 12

1ـ به منظور هم سطح كردن سرپيچ ها با سطح چوب، از چه سر مته اي استفاده مي شود؟

ب( سرمته ی مارپيچ الف( سرمته ی حلزوني  
د( سرمته ی تخت ج( سرمته ی خزينه  

2ـ به چه علت، چوب هايي را كه بايد ميخ شوند، با مته سوراخ مي كنند؟

ب( به علت ترک نخوردن چوب الف( به علت زيبايي  

د( هيچ كدام ج( به علت استحكام زياد بعد از كار 

3ـ به چه دليل بايد تنه ی مته به صورت عمود بر كالهك قرار گيرد؟

الف( مته  لنگ نزند.                                    ب( مته  روي قطعه كار سر نخورد.

د( آب مته گرفته نشود. ج(  مته  زياد گرم نشود. 

4ـ شكل زير با چه سر مته اي ايجاد شده است؟

ب( سرمته ی پولك بُر الف( سرمته ی برگي  

د(  سرمته ی مارپيچ ج( سرمته ی خزينه  

5ـ براي اينكه نوک مته روي كار نلغزد چه كار كنيم؟

ب( روي كار را سنبه بزنيم. الف( روي كار عالمت بزنيم. 

د( هيچ كدام. ج( روي كار را بتراشيم. 

6ـ كدام يك از مته هاي زير جزء مته هاي مخصوص چوب نمي باشد؟

د( مته ی الماسه ج( مته ی حلزوني  ب( مته ی  پولك بُر  الف( مته ی برگي 
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7ـ براي جلوگيري از كندگي و الشه شدن الياف پشت چوب هنگام سوراخ كاري، بايد ...................

الف( در پشت قطعه كار از چوب كمكي استفاده كرد.

ب( روي كاغذ عالمت گذاري كرد.

ج( از قطعه كنترل عمق استفاده كرد.

د( قطعه كار را داخل گيره محكم كرد.

8ـ به وسيله ی كدام يك از سرمته هاي زير، مي توان سوراخ هايي با قطرهاي مختلف ايجاد نمود؟

د( سرمته ی مارپيچ ج( سرمته ی حلزوني  ب( مته ی برگي  الف( مته ی گره زن 

9ـ شكل زير كدام سرمته را نشان مي دهد؟

ب( برگي متغير الف( برگي ثابت 
د( حلزوني ج(  پولك بُر 

19 از دريل فشاري، عالوه بر سوراخ كردن، براي ................... نيز استفاده مي شود.

الف( خزينه كردن چوب ها                      ب(  باز و بسته كردن پيچ ها                

ج( گود كردن قطعه كار                                                    د( باز كردن مهره های كوچك
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توانايياتصالقطعاتچوبيبهوسيلهی
ميخوپيچهايمخصوصچوب

واحد كار سیزدهم

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

 انواع ميخ را نام ببرد.

 موارد كاربرد انواع ميخ را بيان كند.

 اتصال قطعات چوبی توسط ميخ را انجام دهد.

 انواع پيچ را نام ببرد.

 موارد كاربرد انواع پيچ را بيان كند.

 اتصال قطعات چوبی به وسيله ی پيچ را انجام دهد.

 انواع پيچ و مهره را نام ببرد.

 موارد كاربرد انواع پيچ و مهره را شرح دهد.

 اتصال قطعات چوبي به وسيله ی پيچ و مهره را انجام دهد.

 اتصال قطعات چوبي به وسيله ی پيچ را انجام دهد.

 نكات ايمني و حفظ و نگه داري قطعه كار را رعايت كند.

ساعت آموزش
جمععملینظری
105060



تکنولوژی فرآورده های چوبی284



285 واحد کار سيزدهم: توانايي اتصال قطعات چوبي به وسيله ی ميخ و پيچ هاي مخصوص چوب

پيش آزمون 13

1ـ شكل زير چه چيزي را نشان مي دهد؟

2ـ چگونه دو چوب را با پيچ به يكديگر متصل مي كنند؟

3ـ قدرت نگه داري پيچ بيشتر است يا ميخ؟

4ـ آيا مي توان دو قطعه چوب را به وسيله ی رول پالک به يكديگر متصل كرد؟

5ـ آيا می دانيد اختالف پيچ مخصوص چوب و پيچ و مهره در چيست؟
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شكل3ـ13

ج( ميخ س�ر عدسي: داراي سری عدسي شكل بوده و سر 
آن در كار مشخص مي باشد )شكل 4ـ13(.

شكل 4ـ13

د( ميخ گرد س�يمي با س�ر خزينه اي: ايــن نوع ميخ ها، به 
راحتي در چوب فرو مي روند )شكل 5ـ13(.

شكل 5ـ13

ه�( ميخ س�ر گنبدي سيمي: به اين ميخ ها، اصطالحاً ميخ 
شيشه نيز مي گويند )شكل 6ـ13(.

شكل 6ـ13

1� 13� انواع ميخ و کاربرد آنها

ســاده ترين نوع اتصــال قطعات چوبي، اتصال به وســيله ی 
ميخ اســت. اســتحكام ميخ در چوب، به فرم و اندازه ی ميخ و 
همچنين به نوع چوب )ســختي و نرمي( بســتگي دارد. به طور 
كلي، اســتفاده از ميخ براي كارهاي باارزش توصيه نمي شــود 
زيرا به مرور زمان امكان ُشــل شــدن آن وجود دارد؛ اما براي 
كارهاي ســاده مي توان از آن اســتفاده نمــود به خصوص در 
جاهايي كه در معرض ديد نباشد. در گذشته، ميخ را از آهن و 
به روش كوره كاري تهيه مي كردند كه به شكل چهارگوش و 

نوک تيز ساخته مي شد )شكل 1ـ13(.

شكل1ـ13ـ ميخ كوره كاري شده.

امــا امــروزه، توليــد ميــخ به صــورت صنعتي بــوده و از 
مفتول هاي مناسب ساخته مي شود كه داراي انواع مختلف زير 

مي باشد.

ال�ف( ميخ گرد س�يمي با س�ر آجدار: ســِر ايــن ميخ ها، 
داراي آج مي باشد تا هنگام كوبيده شدن، چكش از روی آنها 

ُسرنخورد )شكل 2ـ13(.

شكل2ـ13

ب( ميخ با مقطع چهارگوش و سر آجدار خزينه اي: اين 
نوع ميخ ها، داراي گير زيادی در كار مي باشند )شكل 3ـ13(.
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شكل3ـ13

ج( میخ سـر عدسي: داراي سری عدسي شکل بوده و سر 
آن در کار مشخص مي باشد )شکل 4�13(.

شكل 4ـ13

د( میخ گرد سـیمي با سـر خزینه اي: ای��ن نوع میخ ها، به 
راحتي در چوب فرو مي روند )شکل 5�13(.

شكل 5ـ13

هـ( میخ سـر گنبدي سیمي: به این میخ ها، اصطالحاً میخ 
شیشه نیز مي گویند )شکل 6�13(.

شكل 6ـ13

1ـ 13ـ انواع میخ و کاربرد آنها

س��اده ترین نوع اتص��ال قطعات چوبي، اتصال به وس��یله ی 
میخ اس��ت. اس��تحکام میخ در چوب، به فرم و اندازه ی میخ و 
همچنین به نوع چوب )س��ختي و نرمي( بس��تگي دارد. به طور 
کلي، اس��تفاده از میخ براي کارهاي باارزش توصیه نمي ش��ود 
زیرا به مرور زمان امکان ُش��ل ش��دن آن وجود دارد؛ اما براي 
کارهاي س��اده مي توان از آن اس��تفاده نم��ود به خصوص در 
جاهایي که در معرض دید نباشد. در گذشته، میخ را از آهن و 
به روش کوره کاري تهیه مي کردند که به شکل چهارگوش و 

نوك تیز ساخته مي شد )شکل 1�13(.

شكل1ـ13ـ ميخ كوره كاري شده.

ام��ا ام��روزه، تولی��د می��خ به ص��ورت صنعتي ب��وده و از 
مفتول هاي مناسب ساخته مي شود که داراي انواع مختلف زیر 

مي باشد.

الـف( میخ گرد سـیمي با سـر آجدار: س��ِر ای��ن میخ ها، 
داراي آج مي باشد تا هنگام کوبیده شدن، چکش از روی آنها 

ُسرنخورد )شکل 2�13(.

شكل2ـ13

ب( میخ با مقطع چهارگوش و سر آجدار خزینه اي: این 
نوع میخ ها، داراي گیر زیادی در کار مي باشند )شکل 3�13(.

ی( میـخ با بدنه ی پیچي )میخ پیـچ(: بدنه ی این میخ ها، 
مانند پیچ، داراي رزوه بوده و باعث اتصال قوي تری درچوب 

مي شود )شکل 11�13(.

شكل11ـ13

2ـ13ـ اصول اتصال قطعات چوبي توسط میخ

پس از تهیه ی میخ مناسب، دو قطعه چوب و یك چکش، 
مراحل زیر را انجام دهید:

الف( لباس کار مناسب بپوشید.

ب( دو قطعه چوب موردنظر را، کاماًل گونیا کنید.

ج( محل مناس��ب میخ خ��وردن را عالمت گذاري نمایید؛ 
براي این کار، مي توانید از درفش استفاده کنید )شکل 12�13(.

شكل12ـ13

د( برای جلوگیري از شکاف احتمالي، بهتر است میخ ها به 
طور زیگزاگ کوبیده شوند )شکل 13�13(.

و( میـخ سـرتخت )میخ روکـش کاري(: داراي نوك تیز 
و ساقه ای چهارگوش هس��تند که براي رویه کوبي مبل و غیره 

استفاده مي شود )شکل 7�13(.

شكل7ـ13

ز( میخ بي سـر: در کاره��اي ظریف و در مواقعي که نباید 
سر میز پیدا باشد از آن استفاده مي شود )شکل 8�13(.

شكل8ـ13

ح( میخ هاي ردیفي یا شـانه اي )ماشـیني سرتخت(: این 
میخ ها، عمدتاً به وس��یله ی میخ کوب ه��اي پنوماتیکي کوبیده 
مي شوند. این میخ ها، به وسیله ی چسب هاي مخصوص در کنار 

یکدیگر چسبیده می شوند )شکل 9�13(.

شكل9ـ13

ط( میـخ آجدار: این میخ، داراي بدنه ای آجدار اس��ت و 
باعث درگیري بیشتر میخ در چوب مي شود )شکل 10�13(.

شكل10ـ13
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ی( مي�خ با بدنه ی پيچي )ميخ پي�چ(: بدنه ی اين ميخ ها، 
مانند پيچ، داراي رزوه بوده و باعث اتصال قوي تری درچوب 

مي شود )شكل 11ـ13(.

شكل11ـ13

2�13� اصول اتصال قطعات چوبي توسط ميخ

پس از تهيه ی ميخ مناسب، دو قطعه چوب و يك چكش، 
مراحل زير را انجام دهيد:

الف( لباس كار مناسب بپوشيد.

ب( دو قطعه چوب موردنظر را، كاماًل گونيا كنيد.

ج( محل مناســب ميخ خــوردن را عالمت گذاري نماييد؛ 
براي اين كار، مي توانيد از درفش استفاده كنيد )شكل 12ـ13(.

شكل12ـ13

د( برای جلوگيري از شكاف احتمالي، بهتر است ميخ ها به 
طور زيگزاگ كوبيده شوند )شكل 13ـ13(.

و( مي�خ س�رتخت )ميخ روک�ش کاري(: داراي نوک تيز 
و ساقه ای چهارگوش هســتند كه براي رويه كوبي مبل و غيره 

استفاده مي شود )شكل 7ـ13(.

شكل7ـ13

ز( ميخ بي س�ر: در كارهــاي ظريف و در مواقعي كه نبايد 
سر ميز پيدا باشد از آن استفاده مي شود )شكل 8ـ13(.

شكل8ـ13

ح( ميخ هاي رديفي يا ش�انه اي )ماش�يني سرتخت(: اين 
ميخ ها، عمدتاً به وســيله ی ميخ كوب هــاي پنوماتيكي كوبيده 
مي شوند. اين ميخ ها، به وسيله ی چسب هاي مخصوص در كنار 

يكديگر چسبيده می شوند )شكل 9ـ13(.

شكل9ـ13

ط( مي�خ آجدار: اين ميخ، داراي بدنه ای آجدار اســت و 
باعث درگيري بيشتر ميخ در چوب مي شود )شكل 10ـ13(.

شكل10ـ13
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شكل3ـ13

ج( میخ سـر عدسي: داراي سری عدسي شکل بوده و سر 
آن در کار مشخص مي باشد )شکل 4�13(.

شكل 4ـ13

د( میخ گرد سـیمي با سـر خزینه اي: ای��ن نوع میخ ها، به 
راحتي در چوب فرو مي روند )شکل 5�13(.

شكل 5ـ13

هـ( میخ سـر گنبدي سیمي: به این میخ ها، اصطالحاً میخ 
شیشه نیز مي گویند )شکل 6�13(.

شكل 6ـ13

1ـ 13ـ انواع میخ و کاربرد آنها

س��اده ترین نوع اتص��ال قطعات چوبي، اتصال به وس��یله ی 
میخ اس��ت. اس��تحکام میخ در چوب، به فرم و اندازه ی میخ و 
همچنین به نوع چوب )س��ختي و نرمي( بس��تگي دارد. به طور 
کلي، اس��تفاده از میخ براي کارهاي باارزش توصیه نمي ش��ود 
زیرا به مرور زمان امکان ُش��ل ش��دن آن وجود دارد؛ اما براي 
کارهاي س��اده مي توان از آن اس��تفاده نم��ود به خصوص در 
جاهایي که در معرض دید نباشد. در گذشته، میخ را از آهن و 
به روش کوره کاري تهیه مي کردند که به شکل چهارگوش و 

نوك تیز ساخته مي شد )شکل 1�13(.

شكل1ـ13ـ ميخ كوره كاري شده.

ام��ا ام��روزه، تولی��د می��خ به ص��ورت صنعتي ب��وده و از 
مفتول هاي مناسب ساخته مي شود که داراي انواع مختلف زیر 

مي باشد.

الـف( میخ گرد سـیمي با سـر آجدار: س��ِر ای��ن میخ ها، 
داراي آج مي باشد تا هنگام کوبیده شدن، چکش از روی آنها 

ُسرنخورد )شکل 2�13(.

شكل2ـ13

ب( میخ با مقطع چهارگوش و سر آجدار خزینه اي: این 
نوع میخ ها، داراي گیر زیادی در کار مي باشند )شکل 3�13(.

ی( میـخ با بدنه ی پیچي )میخ پیـچ(: بدنه ی این میخ ها، 
مانند پیچ، داراي رزوه بوده و باعث اتصال قوي تری درچوب 

مي شود )شکل 11�13(.

شكل11ـ13

2ـ13ـ اصول اتصال قطعات چوبي توسط میخ

پس از تهیه ی میخ مناسب، دو قطعه چوب و یك چکش، 
مراحل زیر را انجام دهید:

الف( لباس کار مناسب بپوشید.

ب( دو قطعه چوب موردنظر را، کاماًل گونیا کنید.

ج( محل مناس��ب میخ خ��وردن را عالمت گذاري نمایید؛ 
براي این کار، مي توانید از درفش استفاده کنید )شکل 12�13(.

شكل12ـ13

د( برای جلوگیري از شکاف احتمالي، بهتر است میخ ها به 
طور زیگزاگ کوبیده شوند )شکل 13�13(.

و( میـخ سـرتخت )میخ روکـش کاري(: داراي نوك تیز 
و ساقه ای چهارگوش هس��تند که براي رویه کوبي مبل و غیره 

استفاده مي شود )شکل 7�13(.

شكل7ـ13

ز( میخ بي سـر: در کاره��اي ظریف و در مواقعي که نباید 
سر میز پیدا باشد از آن استفاده مي شود )شکل 8�13(.

شكل8ـ13

ح( میخ هاي ردیفي یا شـانه اي )ماشـیني سرتخت(: این 
میخ ها، عمدتاً به وس��یله ی میخ کوب ه��اي پنوماتیکي کوبیده 
مي شوند. این میخ ها، به وسیله ی چسب هاي مخصوص در کنار 

یکدیگر چسبیده می شوند )شکل 9�13(.

شكل9ـ13

ط( میـخ آجدار: این میخ، داراي بدنه ای آجدار اس��ت و 
باعث درگیري بیشتر میخ در چوب مي شود )شکل 10�13(.

شكل10ـ13
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شكل15ـ14

و  چوب  مخصوص  مهره ی  و  پيچ  انواع   �13�3
کاربرد آنها

معموالً براي انجام اتصاالت جداشــدني، از پيچ اســتفاده 
مي شــود. اتصال با پيــچ، به مراتب از ميخ قوي تر اســت و در 
صورت لزوم، مي توان كاالهاي ســاخته شــده بــا پيچ را باز و 
قطعــات را، به راحتــي حمل نمــود. كابينت هاي آشــپزخانه، 

به وسيله ی پيچ سر هم مي شوند )شكل 16ـ13(.

شكل16ـ13

شكل13ـ13

هـ( فاصله ی ميخ ها، نبايد خيلی نزديك هم باشند.

و( براي كوبيدن ميخ، از چكش مناسب استفاده كنيد.

 توجه: برای ضربه زدن صحيح، بايد انتهاي دســته چكش 
را گرفته و آنرا نسبت به ميخ، كاماًل گونيايی فرود بياوريد.

ز( بــراي كوبيدن ميخ در مقطع چوب )در اتصال دو قطعه 
چوب( بهتر اســت آنــرا كمي مايل بكوبيد تــا اتصال، قوي تر 

صورت پذيرد )شكل 14ـ13(.

شكل14ـ13

ح( براي كوبيــدن ميخ در چوب هاي نــازک، و به منظور 
جلوگيــري از ترک برداشــتن چوب، بهتر اســت چوب را با 
مته ای به قطر   ضخامت ميخ ســوراخ كرد و سپس ميخ 

را كوبيد.

ط( براي ميخ كوبي چوب هاي سخت نيز، بهتر است جاي 
ميخ را با مته اي به قطر  قطر ســوراخ، سوراخ كاي نمود 

)شكل 15ـ13(.
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شكل15ـ14

و  چوب  مخصوص  مهره ی  و  پیچ  انواع  3ـ13ـ 
کاربرد آنها

معموالً براي انجام اتصاالت جداش��دني، از پیچ اس��تفاده 
مي ش��ود. اتصال با پی��چ، به مراتب از میخ قوي تر اس��ت و در 
صورت لزوم، مي توان کاالهاي س��اخته ش��ده ب��ا پیچ را باز و 
قطع��ات را، به راحت��ي حمل نم��ود. کابینت هاي آش��پزخانه، 

به وسیله ی پیچ سر هم مي شوند )شکل 16�13(.

شكل16ـ13

شكل13ـ13

ه�( فاصله ی میخ ها، نباید خیلی نزدیك هم باشند.

و( براي کوبیدن میخ، از چکش مناسب استفاده کنید.

 توجه: برای ضربه زدن صحیح، باید انتهاي دس��ته چکش 
را گرفته و آنرا نسبت به میخ، کاماًل گونیایی فرود بیاورید.

ز( ب��راي کوبیدن میخ در مقطع چوب )در اتصال دو قطعه 
چوب( بهتر اس��ت آن��را کمي مایل بکوبید ت��ا اتصال، قوي تر 

صورت پذیرد )شکل 14�13(.

شكل14ـ13

ح( براي کوبی��دن میخ در چوب هاي ن��ازك، و به منظور 
جلوگی��ري از ترك برداش��تن چوب، بهتر اس��ت چوب را با 
مته ای به قطر   ضخامت میخ س��وراخ کرد و سپس میخ 

را کوبید.

ط( براي میخ کوبي چوب هاي سخت نیز، بهتر است جاي 
میخ را با مته اي به قطر  قطر س��وراخ، سوراخ کاي نمود 

)شکل 15�13(.

پرمصرف ترین پیچ ها در کارهای صنایع چوبی، عبارتند از:

الف( پیچ هاي سرگرد: سر این پیچ ها گرد بوده و به همین 
علت، از س��طح کار بی��رون مي ماند. این پیچ ه��ا، براي نصب 
ی��راق آالت فلزي ک��ه گل پیچ جنبه ی تزیین��ي دارد و یا براي 

اتصال قطعات نازکی که امکان خزینه ندارد، به کار می روند.

ب( پیچ هاي مسـطح: این پیچ ها، سر مخروطي با زاویه ی 
تخت دارند که با س��طح تخته یا یراق هم س��طح مي گردند. از 
این پیچ، بیش��تر براي اتص��ال بدنه ها به س��قف و کف، کف 
صندلي ها، رویه ی میزها، قفل، لوال و سایر یراق آالت استفاده 

مي شود        )شکل 19�13(. 

شكل19ـ13

ج( پیچ هاي سـر عدسي: اين پيچ ها كه به سر بادامي نيز 
معروفند، تركيبي از پيچ هاي سرخزينه )مسطح( و گرد بوده، 
ــرخزينه را با كيفيت تزييني پيچ  و قوه ی گيرايِي زيادِ پيِچ س

سرگرد همراه دارند.

د( پیچ سـوراخ دار با گل پیچ )سرپوش دار تزییني(: این 
نوع پیچ ها، ش��بیه پیچ هاي معمولي براي چوب هس��تند با این 
تفاوت که سر این پیچ ها س��وراخ  دارند تا پین پولك مربوطه 
ک��ه داراي طرح ها و رنگ هاي مختلفی مي باش��ند، بتوانند در 
داخل آن قرار گرفته، س��طح )گل پیچ( را بپوش��انند و جنبه ی 

تزییني داشته باشند )شکل 20�13(.

1ـ3ـ13ـ پيچ هاي مخصوص چوب

پیچ ه��اي چوب، از جنس ه��اي مختلفي مانن��د فوالد کم 
کربن، برنج یا مس ساخته شده و از قسمت هایي از قبیل سر یا 

ُگل ، ساق، دندانه )رزوه( و نوك پیچ تشکیل شده اند.

س��اق پی��چ، مي توان��د اس��توانه اي کامل، مخروط��ي و یا 
مخروط ناقص باش��د؛ و دندانه هاي پی��چ، به صورت مارپیچي 
دور مغزي پیچ پیچیده ش��ده اند ک��ه باعث راندن پیچ به داخل 

چوب مي شود )شکل 17�13(.

شكل17ـ13

س��ر پیچ هاي چوب، معموالً به ش��کل هاي مسطح، عدسي 
و گرد مي باش��ند؛ و ش��کاف س��ر آنها، ممکن است تخت یا 

چهارسو باشند )شکل 18�13(.

شكل18ـ13

 توجه: برای باز کردن و بستن پیچ ها، اغلب از پیچ گوشتی 
استفاده می ش��ود؛ مگر در مواردی که س��ِر پیچ ها، آچارخور 

باشند.
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شكل15ـ14

و  چوب  مخصوص  مهره ی  و  پیچ  انواع  3ـ13ـ 
کاربرد آنها

معموالً براي انجام اتصاالت جداش��دني، از پیچ اس��تفاده 
مي ش��ود. اتصال با پی��چ، به مراتب از میخ قوي تر اس��ت و در 
صورت لزوم، مي توان کاالهاي س��اخته ش��ده ب��ا پیچ را باز و 
قطع��ات را، به راحت��ي حمل نم��ود. کابینت هاي آش��پزخانه، 

به وسیله ی پیچ سر هم مي شوند )شکل 16�13(.

شكل16ـ13

شكل13ـ13

ه�( فاصله ی میخ ها، نباید خیلی نزدیك هم باشند.

و( براي کوبیدن میخ، از چکش مناسب استفاده کنید.

 توجه: برای ضربه زدن صحیح، باید انتهاي دس��ته چکش 
را گرفته و آنرا نسبت به میخ، کاماًل گونیایی فرود بیاورید.

ز( ب��راي کوبیدن میخ در مقطع چوب )در اتصال دو قطعه 
چوب( بهتر اس��ت آن��را کمي مایل بکوبید ت��ا اتصال، قوي تر 

صورت پذیرد )شکل 14�13(.

شكل14ـ13

ح( براي کوبی��دن میخ در چوب هاي ن��ازك، و به منظور 
جلوگی��ري از ترك برداش��تن چوب، بهتر اس��ت چوب را با 
مته ای به قطر   ضخامت میخ س��وراخ کرد و سپس میخ 

را کوبید.

ط( براي میخ کوبي چوب هاي سخت نیز، بهتر است جاي 
میخ را با مته اي به قطر  قطر س��وراخ، سوراخ کاي نمود 

)شکل 15�13(.

پرمصرف ترین پیچ ها در کارهای صنایع چوبی، عبارتند از:

الف( پیچ هاي سرگرد: سر این پیچ ها گرد بوده و به همین 
علت، از س��طح کار بی��رون مي ماند. این پیچ ه��ا، براي نصب 
ی��راق آالت فلزي ک��ه گل پیچ جنبه ی تزیین��ي دارد و یا براي 

اتصال قطعات نازکی که امکان خزینه ندارد، به کار می روند.

ب( پیچ هاي مسـطح: این پیچ ها، سر مخروطي با زاویه ی 
تخت دارند که با س��طح تخته یا یراق هم س��طح مي گردند. از 
این پیچ، بیش��تر براي اتص��ال بدنه ها به س��قف و کف، کف 
صندلي ها، رویه ی میزها، قفل، لوال و سایر یراق آالت استفاده 

مي شود        )شکل 19�13(. 

شكل19ـ13

ج( پیچ هاي سـر عدسي: اين پيچ ها كه به سر بادامي نيز 
معروفند، تركيبي از پيچ هاي سرخزينه )مسطح( و گرد بوده، 
ــرخزينه را با كيفيت تزييني پيچ  و قوه ی گيرايِي زيادِ پيِچ س

سرگرد همراه دارند.

د( پیچ سـوراخ دار با گل پیچ )سرپوش دار تزییني(: این 
نوع پیچ ها، ش��بیه پیچ هاي معمولي براي چوب هس��تند با این 
تفاوت که سر این پیچ ها س��وراخ  دارند تا پین پولك مربوطه 
ک��ه داراي طرح ها و رنگ هاي مختلفی مي باش��ند، بتوانند در 
داخل آن قرار گرفته، س��طح )گل پیچ( را بپوش��انند و جنبه ی 

تزییني داشته باشند )شکل 20�13(.

1ـ3ـ13ـ پيچ هاي مخصوص چوب

پیچ ه��اي چوب، از جنس ه��اي مختلفي مانن��د فوالد کم 
کربن، برنج یا مس ساخته شده و از قسمت هایي از قبیل سر یا 

ُگل ، ساق، دندانه )رزوه( و نوك پیچ تشکیل شده اند.

س��اق پی��چ، مي توان��د اس��توانه اي کامل، مخروط��ي و یا 
مخروط ناقص باش��د؛ و دندانه هاي پی��چ، به صورت مارپیچي 
دور مغزي پیچ پیچیده ش��ده اند ک��ه باعث راندن پیچ به داخل 

چوب مي شود )شکل 17�13(.

شكل17ـ13

س��ر پیچ هاي چوب، معموالً به ش��کل هاي مسطح، عدسي 
و گرد مي باش��ند؛ و ش��کاف س��ر آنها، ممکن است تخت یا 

چهارسو باشند )شکل 18�13(.

شكل18ـ13

 توجه: برای باز کردن و بستن پیچ ها، اغلب از پیچ گوشتی 
استفاده می ش��ود؛ مگر در مواردی که س��ِر پیچ ها، آچارخور 

باشند.
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پرمصرف ترين پيچ ها در كارهای صنايع چوبی، عبارتند از:

الف( پيچ هاي سرگرد: سر اين پيچ ها گرد بوده و به همين 
علت، از ســطح كار بيــرون مي ماند. اين پيچ هــا، براي نصب 
يــراق آالت فلزي كــه گل پيچ جنبه ی تزيينــي دارد و يا براي 

اتصال قطعات نازكی كه امكان خزينه ندارد، به كار می روند.

ب( پيچ هاي مس�طح: اين پيچ ها، سر مخروطي با زاويه ی 
تخت دارند كه با ســطح تخته يا يراق هم ســطح مي گردند. از 
اين پيچ، بيشــتر براي اتصــال بدنه ها به ســقف و كف، كف 
صندلي ها، رويه ی ميزها، قفل، لوال و ساير يراق آالت استفاده 

مي شود        )شكل 19ـ13(. 

شكل19ـ13

ج( پيچ هاي س�ر عدسي: اين پيچ ها كه به سر بادامي نيز 
معروفند، تركيبي از پيچ هاي سرخزينه )مسطح( و گرد بوده، 
و قوه ی گيرايِي زيادِ پيِچ س��رخزينه را با كيفيت تزييني پيچ 

سرگرد همراه دارند.

د( پيچ س�وراخ دار با گل پيچ )سرپوش دار تزييني(: اين 
نوع پيچ ها، شــبيه پيچ هاي معمولي براي چوب هســتند با اين 
تفاوت كه سر اين پيچ ها ســوراخ  دارند تا پين پولك مربوطه 
كــه داراي طرح ها و رنگ هاي مختلفی مي باشــند، بتوانند در 
داخل آن قرار گرفته، ســطح )گل پيچ( را بپوشــانند و جنبه ی 

تزييني داشته باشند )شكل 20ـ13(.

1ـ3ـ13ـ پیچ هاي مخصوص چوب

پيچ هــاي چوب، از جنس هــاي مختلفي ماننــد فوالد كم 
كربن، برنج يا مس ساخته شده و از قسمت هايي از قبيل سر يا 

ُگل ، ساق، دندانه )رزوه( و نوک پيچ تشكيل شده اند.

ســاق پيــچ، مي توانــد اســتوانه اي كامل، مخروطــي و يا 
مخروط ناقص باشــد؛ و دندانه هاي پيــچ، به صورت مارپيچي 
دور مغزي پيچ پيچيده شــده اند كــه باعث راندن پيچ به داخل 

چوب مي شود )شكل 17ـ13(.

شكل17ـ13

ســر پيچ هاي چوب، معموالً به شــكل هاي مسطح، عدسي 
و گرد مي باشــند؛ و شــكاف ســر آنها، ممكن است تخت يا 

چهارسو باشند )شكل 18ـ13(.

شكل18ـ13

 توجه: برای باز كردن و بستن پيچ ها، اغلب از پيچ گوشتی 
استفاده می شــود؛ مگر در مواردی كه ســِر پيچ ها، آچارخور 

باشند.
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شكل15ـ14

و  چوب  مخصوص  مهره ی  و  پیچ  انواع  3ـ13ـ 
کاربرد آنها

معموالً براي انجام اتصاالت جداش��دني، از پیچ اس��تفاده 
مي ش��ود. اتصال با پی��چ، به مراتب از میخ قوي تر اس��ت و در 
صورت لزوم، مي توان کاالهاي س��اخته ش��ده ب��ا پیچ را باز و 
قطع��ات را، به راحت��ي حمل نم��ود. کابینت هاي آش��پزخانه، 

به وسیله ی پیچ سر هم مي شوند )شکل 16�13(.

شكل16ـ13

شكل13ـ13

ه�( فاصله ی میخ ها، نباید خیلی نزدیك هم باشند.

و( براي کوبیدن میخ، از چکش مناسب استفاده کنید.

 توجه: برای ضربه زدن صحیح، باید انتهاي دس��ته چکش 
را گرفته و آنرا نسبت به میخ، کاماًل گونیایی فرود بیاورید.

ز( ب��راي کوبیدن میخ در مقطع چوب )در اتصال دو قطعه 
چوب( بهتر اس��ت آن��را کمي مایل بکوبید ت��ا اتصال، قوي تر 

صورت پذیرد )شکل 14�13(.

شكل14ـ13

ح( براي کوبی��دن میخ در چوب هاي ن��ازك، و به منظور 
جلوگی��ري از ترك برداش��تن چوب، بهتر اس��ت چوب را با 
مته ای به قطر   ضخامت میخ س��وراخ کرد و سپس میخ 

را کوبید.

ط( براي میخ کوبي چوب هاي سخت نیز، بهتر است جاي 
میخ را با مته اي به قطر  قطر س��وراخ، سوراخ کاي نمود 

)شکل 15�13(.

پرمصرف ترین پیچ ها در کارهای صنایع چوبی، عبارتند از:

الف( پیچ هاي سرگرد: سر این پیچ ها گرد بوده و به همین 
علت، از س��طح کار بی��رون مي ماند. این پیچ ه��ا، براي نصب 
ی��راق آالت فلزي ک��ه گل پیچ جنبه ی تزیین��ي دارد و یا براي 

اتصال قطعات نازکی که امکان خزینه ندارد، به کار می روند.

ب( پیچ هاي مسـطح: این پیچ ها، سر مخروطي با زاویه ی 
تخت دارند که با س��طح تخته یا یراق هم س��طح مي گردند. از 
این پیچ، بیش��تر براي اتص��ال بدنه ها به س��قف و کف، کف 
صندلي ها، رویه ی میزها، قفل، لوال و سایر یراق آالت استفاده 

مي شود        )شکل 19�13(. 

شكل19ـ13

ج( پیچ هاي سـر عدسي: اين پيچ ها كه به سر بادامي نيز 
معروفند، تركيبي از پيچ هاي سرخزينه )مسطح( و گرد بوده، 
ــرخزينه را با كيفيت تزييني پيچ  و قوه ی گيرايِي زيادِ پيِچ س

سرگرد همراه دارند.

د( پیچ سـوراخ دار با گل پیچ )سرپوش دار تزییني(: این 
نوع پیچ ها، ش��بیه پیچ هاي معمولي براي چوب هس��تند با این 
تفاوت که سر این پیچ ها س��وراخ  دارند تا پین پولك مربوطه 
ک��ه داراي طرح ها و رنگ هاي مختلفی مي باش��ند، بتوانند در 
داخل آن قرار گرفته، س��طح )گل پیچ( را بپوش��انند و جنبه ی 

تزییني داشته باشند )شکل 20�13(.

1ـ3ـ13ـ پيچ هاي مخصوص چوب

پیچ ه��اي چوب، از جنس ه��اي مختلفي مانن��د فوالد کم 
کربن، برنج یا مس ساخته شده و از قسمت هایي از قبیل سر یا 

ُگل ، ساق، دندانه )رزوه( و نوك پیچ تشکیل شده اند.

س��اق پی��چ، مي توان��د اس��توانه اي کامل، مخروط��ي و یا 
مخروط ناقص باش��د؛ و دندانه هاي پی��چ، به صورت مارپیچي 
دور مغزي پیچ پیچیده ش��ده اند ک��ه باعث راندن پیچ به داخل 

چوب مي شود )شکل 17�13(.

شكل17ـ13

س��ر پیچ هاي چوب، معموالً به ش��کل هاي مسطح، عدسي 
و گرد مي باش��ند؛ و ش��کاف س��ر آنها، ممکن است تخت یا 

چهارسو باشند )شکل 18�13(.

شكل18ـ13

 توجه: برای باز کردن و بستن پیچ ها، اغلب از پیچ گوشتی 
استفاده می ش��ود؛ مگر در مواردی که س��ِر پیچ ها، آچارخور 

باشند.
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شكل15ـ14

و  چوب  مخصوص  مهره ی  و  پیچ  انواع  3ـ13ـ 
کاربرد آنها

معموالً براي انجام اتصاالت جداش��دني، از پیچ اس��تفاده 
مي ش��ود. اتصال با پی��چ، به مراتب از میخ قوي تر اس��ت و در 
صورت لزوم، مي توان کاالهاي س��اخته ش��ده ب��ا پیچ را باز و 
قطع��ات را، به راحت��ي حمل نم��ود. کابینت هاي آش��پزخانه، 

به وسیله ی پیچ سر هم مي شوند )شکل 16�13(.

شكل16ـ13

شكل13ـ13

ه�( فاصله ی میخ ها، نباید خیلی نزدیك هم باشند.

و( براي کوبیدن میخ، از چکش مناسب استفاده کنید.

 توجه: برای ضربه زدن صحیح، باید انتهاي دس��ته چکش 
را گرفته و آنرا نسبت به میخ، کاماًل گونیایی فرود بیاورید.

ز( ب��راي کوبیدن میخ در مقطع چوب )در اتصال دو قطعه 
چوب( بهتر اس��ت آن��را کمي مایل بکوبید ت��ا اتصال، قوي تر 

صورت پذیرد )شکل 14�13(.

شكل14ـ13

ح( براي کوبی��دن میخ در چوب هاي ن��ازك، و به منظور 
جلوگی��ري از ترك برداش��تن چوب، بهتر اس��ت چوب را با 
مته ای به قطر   ضخامت میخ س��وراخ کرد و سپس میخ 

را کوبید.

ط( براي میخ کوبي چوب هاي سخت نیز، بهتر است جاي 
میخ را با مته اي به قطر  قطر س��وراخ، سوراخ کاي نمود 

)شکل 15�13(.

پرمصرف ترین پیچ ها در کارهای صنایع چوبی، عبارتند از:

الف( پیچ هاي سرگرد: سر این پیچ ها گرد بوده و به همین 
علت، از س��طح کار بی��رون مي ماند. این پیچ ه��ا، براي نصب 
ی��راق آالت فلزي ک��ه گل پیچ جنبه ی تزیین��ي دارد و یا براي 

اتصال قطعات نازکی که امکان خزینه ندارد، به کار می روند.

ب( پیچ هاي مسـطح: این پیچ ها، سر مخروطي با زاویه ی 
تخت دارند که با س��طح تخته یا یراق هم س��طح مي گردند. از 
این پیچ، بیش��تر براي اتص��ال بدنه ها به س��قف و کف، کف 
صندلي ها، رویه ی میزها، قفل، لوال و سایر یراق آالت استفاده 

مي شود        )شکل 19�13(. 

شكل19ـ13

ج( پیچ هاي سـر عدسي: اين پيچ ها كه به سر بادامي نيز 
معروفند، تركيبي از پيچ هاي سرخزينه )مسطح( و گرد بوده، 
ــرخزينه را با كيفيت تزييني پيچ  و قوه ی گيرايِي زيادِ پيِچ س

سرگرد همراه دارند.

د( پیچ سـوراخ دار با گل پیچ )سرپوش دار تزییني(: این 
نوع پیچ ها، ش��بیه پیچ هاي معمولي براي چوب هس��تند با این 
تفاوت که سر این پیچ ها س��وراخ  دارند تا پین پولك مربوطه 
ک��ه داراي طرح ها و رنگ هاي مختلفی مي باش��ند، بتوانند در 
داخل آن قرار گرفته، س��طح )گل پیچ( را بپوش��انند و جنبه ی 

تزییني داشته باشند )شکل 20�13(.

1ـ3ـ13ـ پيچ هاي مخصوص چوب

پیچ ه��اي چوب، از جنس ه��اي مختلفي مانن��د فوالد کم 
کربن، برنج یا مس ساخته شده و از قسمت هایي از قبیل سر یا 

ُگل ، ساق، دندانه )رزوه( و نوك پیچ تشکیل شده اند.

س��اق پی��چ، مي توان��د اس��توانه اي کامل، مخروط��ي و یا 
مخروط ناقص باش��د؛ و دندانه هاي پی��چ، به صورت مارپیچي 
دور مغزي پیچ پیچیده ش��ده اند ک��ه باعث راندن پیچ به داخل 

چوب مي شود )شکل 17�13(.

شكل17ـ13

س��ر پیچ هاي چوب، معموالً به ش��کل هاي مسطح، عدسي 
و گرد مي باش��ند؛ و ش��کاف س��ر آنها، ممکن است تخت یا 

چهارسو باشند )شکل 18�13(.

شكل18ـ13

 توجه: برای باز کردن و بستن پیچ ها، اغلب از پیچ گوشتی 
استفاده می ش��ود؛ مگر در مواردی که س��ِر پیچ ها، آچارخور 

باشند.
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قطعات اتصالي بســتگي داشــته و نيروي وارد بــر آنها نيز، در 
تعيين پيچ و مهره موثر مي باشد )شكل 22ـ13(.

شكل22ـ13

ب( پيچ اتاقي با س�رگرد و مهره ی چهارگوش: اين پيچ، 
بــراي محكم كــردن درهــا و اتاق هاي چوبي و غيــره به كار 

مي رود )شكل 23ـ13(.

  شكل 23ـ13

  ج( پي�چ و مه�ره ی رو پي�چ: اين پيچ، ب��راي مبل هاي 
رويه كوب��ي ش��ده، صندلي هاي گ��ردان، قفس��ه ها و اتصال 
پايه ه��اي چوبي و غيره به كار م��ي رود. مزيت اين پيچ، آن 
اس��ت كه هميشه در جاي خود محكم بوده و اگر ُشل شود، 
دوباره می ت��وان آنرا محكم كرد بدون آنك��ه به قدرت پيچ 

لطمه اي وارد شود )شكل 24�13(.

شكل24ـ13ـ پيچ و مهره ی رو پيچ.

شكل20ـ13

ه��( پي�چ MDF: رزوه ی اين پيچ ها، تمام طول ســاقه را 
دربرمي گيرد و در مقايسه با پيچ هاي معمولي، دارای گام بيشتر 
و زاويه ی رزوه هاي تندتری هســتند؛ بنابراين اســتفاده از اين 
پيچ ها براي اتصال دو قطعه MDF ســبب مي شود كه گيرايي 
آن در داخل MDF بيشتر و اتصال محكم تري را داشته باشند          

)شكل 21ـ13(.

شكل 21ـ13

2ـ3ـ13ـ انواع پیچ و مهره

برای اتصاالت قطعات چوبي به يكديگر، و قسمت هايي كه 
نبايد به يكديگر چســب شوند، از پيچ و مهره استفاده مي شود. 
به طور كلــي، امروزه در كارهاي جداشــدني، از پيچ و مهره 

استفاده مي گردد كه چند نوع آن در ادامه معرفي مي شوند.

الف( پيچ و مهره ی س�رگرد با مه�ره ی چهارگوش: اين 
پيچ، بيشــتر در ميــز و صندلي هاي فلزي با كــف و صفحه ی 
چوبي به كار مي رود. قطــر و طول آنها، به بزرگي و كوچكي 
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قطعات اتصالي بس��تگي داش��ته و نیروي وارد ب��ر آنها نیز، در 
تعیین پیچ و مهره موثر مي باشد )شکل 22�13(.

شكل22ـ13

ب( پیچ اتاقي با سـرگرد و مهره ی چهارگوش: این پیچ، 
ب��راي محکم ک��ردن دره��ا و اتاق هاي چوبي و غی��ره به کار 

مي رود )شکل 23�13(.

  شكل 23ـ13

ــراي مبل هاي    ج( پیـچ و مهـره ی رو پیـچ: اين پيچ، ب
ــه ها و اتصال  ــردان، قفس ــده، صندلي هاي گ ــي ش رويه كوب
ــي رود. مزيت اين پيچ، آن  ــاي چوبي و غيره به كار م پايه ه
ــت كه هميشه در جاي خود محكم بوده و اگر ُشل شود،  اس
ــه به قدرت پيچ  ــوان آنرا محكم كرد بدون آنك دوباره می ت

لطمه اي وارد شود )شكل 24ـ13(.

شكل24ـ13ـ پيچ و مهره ی رو پيچ.

شكل20ـ13

هــ( پیـچ MDF: رزوه ی این پیچ ها، تمام طول س��اقه را 
دربرمي گیرد و در مقایسه با پیچ هاي معمولي، دارای گام بیشتر 
و زاویه ی رزوه هاي تندتری هس��تند؛ بنابراین اس��تفاده از این 
پیچ ها براي اتصال دو قطعه MDF س��بب مي شود که گیرایي 
آن در داخل MDF بیشتر و اتصال محکم تري را داشته باشند          

)شکل 21�13(.

شكل 21ـ13

2ـ3ـ13ـ انواع پيچ و مهره

برای اتصاالت قطعات چوبي به یکدیگر، و قسمت هایي که 
نباید به یکدیگر چس��ب شوند، از پیچ و مهره استفاده مي شود. 
به طور کل��ي، امروزه در کارهاي جداش��دني، از پیچ و مهره 

استفاده مي گردد که چند نوع آن در ادامه معرفي مي شوند.

الف( پیچ و مهره ی سـرگرد با مهـره ی چهارگوش: این 
پیچ، بیش��تر در می��ز و صندلي هاي فلزي با ک��ف و صفحه ی 
چوبي به کار مي رود. قط��ر و طول آنها، به بزرگي و کوچکي 

در ش��کل 26�13 ن��وع دیگ��ری از ای��ن رول پالك ها را 
مشاهده مي کنید.

شكل26ـ13

ب( رول پالك مخصوص بسـتن چهارچوب در و پنجره 
به دیوار: ب��راي اتصال قوي چهارچوب در یا پنجره به دیوار، 

از این رول پالك ها استفاده مي شود )شکل 27�13(.

شكل27ـ13

ج( رول پالك هـاي لبـه دار: مخص��وص بس��تن ان��واع 
قالب پیچ های متحرك براي طناب کش��ي و یا نصب کردن و 

آویختن چیزي به دیوار مي باشد )شکل 28�13(.

شكل28ـ13

4ـ13ـ رول پالك، پیچ ها و انواع آنها

به طور کل��ي، از رول  پالك براي مص��ارف )اتصال هاي( 
غیرچوبي استفاده مي شود و در چوب ماسیو، به جهت نگه داري 
ق��وي خود پیچ در چ��وب کاربرد ندارد؛ لیک��ن در اتصاالت 
صفحات فشرده ی چوبي )تخته هاي کمپوزیت( از قبیل نئوپان 
و فیب��ر که قدرت نگه داري پیچ در آن کم اس��ت، می توان از 
رول پالك اس��تفاده کرد. در ضمن، ب��راي نصب کابینت هاي 
آشپزخانه یا حتي زیرسري هاي طبقات )مثل کتابخانه( استفاده 
از رول پالك ضرروي اس��ت. جنس رول پالك ها مي تواند از 
نوع پالس��تیکي، فل��زي، کنفي و فیبري باش��د؛ اما عمده ترین 

آنها، از نوع پالستیکي است.

1ـ4ـ13ـ انواع رول پالك

رول پالك ها، تنوع زیادی نداشته و مهم ترین آنها به شرح 
زیرند: 

الـف( رول پالك پالسـتیکي: از اين رول پالک، در انواع 
ــتفاده  ــاختماني و يا در صفحات مركب چوبي اس مصالح س

مي شود )شكل 25ـ13(.

شكل25ـ13
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قطعات اتصالي بس��تگي داش��ته و نیروي وارد ب��ر آنها نیز، در 
تعیین پیچ و مهره موثر مي باشد )شکل 22�13(.

شكل22ـ13

ب( پیچ اتاقي با سـرگرد و مهره ی چهارگوش: این پیچ، 
ب��راي محکم ک��ردن دره��ا و اتاق هاي چوبي و غی��ره به کار 

مي رود )شکل 23�13(.

  شكل 23ـ13

ــراي مبل هاي    ج( پیـچ و مهـره ی رو پیـچ: اين پيچ، ب
ــه ها و اتصال  ــردان، قفس ــده، صندلي هاي گ ــي ش رويه كوب
ــي رود. مزيت اين پيچ، آن  ــاي چوبي و غيره به كار م پايه ه
ــت كه هميشه در جاي خود محكم بوده و اگر ُشل شود،  اس
ــه به قدرت پيچ  ــوان آنرا محكم كرد بدون آنك دوباره می ت

لطمه اي وارد شود )شكل 24ـ13(.

شكل24ـ13ـ پيچ و مهره ی رو پيچ.

شكل20ـ13

هــ( پیـچ MDF: رزوه ی این پیچ ها، تمام طول س��اقه را 
دربرمي گیرد و در مقایسه با پیچ هاي معمولي، دارای گام بیشتر 
و زاویه ی رزوه هاي تندتری هس��تند؛ بنابراین اس��تفاده از این 
پیچ ها براي اتصال دو قطعه MDF س��بب مي شود که گیرایي 
آن در داخل MDF بیشتر و اتصال محکم تري را داشته باشند          

)شکل 21�13(.

شكل 21ـ13

2ـ3ـ13ـ انواع پيچ و مهره

برای اتصاالت قطعات چوبي به یکدیگر، و قسمت هایي که 
نباید به یکدیگر چس��ب شوند، از پیچ و مهره استفاده مي شود. 
به طور کل��ي، امروزه در کارهاي جداش��دني، از پیچ و مهره 

استفاده مي گردد که چند نوع آن در ادامه معرفي مي شوند.

الف( پیچ و مهره ی سـرگرد با مهـره ی چهارگوش: این 
پیچ، بیش��تر در می��ز و صندلي هاي فلزي با ک��ف و صفحه ی 
چوبي به کار مي رود. قط��ر و طول آنها، به بزرگي و کوچکي 

در ش��کل 26�13 ن��وع دیگ��ری از ای��ن رول پالك ها را 
مشاهده مي کنید.

شكل26ـ13

ب( رول پالك مخصوص بسـتن چهارچوب در و پنجره 
به دیوار: ب��راي اتصال قوي چهارچوب در یا پنجره به دیوار، 

از این رول پالك ها استفاده مي شود )شکل 27�13(.

شكل27ـ13

ج( رول پالك هـاي لبـه دار: مخص��وص بس��تن ان��واع 
قالب پیچ های متحرك براي طناب کش��ي و یا نصب کردن و 

آویختن چیزي به دیوار مي باشد )شکل 28�13(.

شكل28ـ13

4ـ13ـ رول پالك، پیچ ها و انواع آنها

به طور کل��ي، از رول  پالك براي مص��ارف )اتصال هاي( 
غیرچوبي استفاده مي شود و در چوب ماسیو، به جهت نگه داري 
ق��وي خود پیچ در چ��وب کاربرد ندارد؛ لیک��ن در اتصاالت 
صفحات فشرده ی چوبي )تخته هاي کمپوزیت( از قبیل نئوپان 
و فیب��ر که قدرت نگه داري پیچ در آن کم اس��ت، می توان از 
رول پالك اس��تفاده کرد. در ضمن، ب��راي نصب کابینت هاي 
آشپزخانه یا حتي زیرسري هاي طبقات )مثل کتابخانه( استفاده 
از رول پالك ضرروي اس��ت. جنس رول پالك ها مي تواند از 
نوع پالس��تیکي، فل��زي، کنفي و فیبري باش��د؛ اما عمده ترین 

آنها، از نوع پالستیکي است.

1ـ4ـ13ـ انواع رول پالك

رول پالك ها، تنوع زیادی نداشته و مهم ترین آنها به شرح 
زیرند: 

الـف( رول پالك پالسـتیکي: از اين رول پالک، در انواع 
ــتفاده  ــاختماني و يا در صفحات مركب چوبي اس مصالح س

مي شود )شكل 25ـ13(.

شكل25ـ13
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در شــكل 26ـ13 نــوع ديگــری از ايــن رول پالک ها را 
مشاهده مي كنيد.

شكل26ـ13

ب( رول پالك مخصوص بس�تن چهارچوب در و پنجره 
به ديوار: بــراي اتصال قوي چهارچوب در يا پنجره به ديوار، 

از اين رول پالک ها استفاده مي شود )شكل 27ـ13(.

شكل27ـ13

ج( رول پالك ه�اي لب�ه دار: مخصــوص بســتن انــواع 
قالب پيچ های متحرک براي طناب كشــي و يا نصب كردن و 

آويختن چيزي به ديوار مي باشد )شكل 28ـ13(.

شكل28ـ13

4�13� رول پالك، پيچ ها و انواع آنها

به طور كلــي، از رول  پالک براي مصــارف )اتصال هاي( 
غيرچوبي استفاده مي شود و در چوب ماسيو، به جهت نگه داري 
قــوي خود پيچ در چــوب كاربرد ندارد؛ ليكــن در اتصاالت 
صفحات فشرده ی چوبي )تخته هاي كمپوزيت( از قبيل نئوپان 
و فيبــر كه قدرت نگه داري پيچ در آن كم اســت، می توان از 
رول پالک اســتفاده كرد. در ضمن، بــراي نصب كابينت هاي 
آشپزخانه يا حتي زيرسري هاي طبقات )مثل كتابخانه( استفاده 
از رول پالک ضرروي اســت. جنس رول پالک ها مي تواند از 
نوع پالســتيكي، فلــزي، كنفي و فيبري باشــد؛ اما عمده ترين 

آنها، از نوع پالستيكي است.

1ـ4ـ13ـ انواع رول پالك

رول پالک ها، تنوع زيادی نداشته و مهم ترين آنها به شرح 
زيرند: 

ال�ف( رول پالك پالس�تيكي: از اين رول پالك، در انواع 
مصالح س��اختماني و يا در صفحات مركب چوبي اس��تفاده 

مي شود )شكل 25�13(.

شكل25ـ13



تکنولوژی فرآورده های چوبی292

د( متــه ی 6 ميلي متــري را به دريل ببنديــد و آنگاه مركز 
سوراخ ها را سوراخ كاري كنيد )شكل 31ـ13(.

شكل31ـ13

هـ( پيچ شــماره ی 6 را داخل سوراخ ها كرده و به وسيله ی 
مهــره، دو قطعــه چوب را به هم ببنديد و برای محكم شــدن، 

مهره را با آچار مربوطه سفت نماييد )شكل 32ـ13(.

شكل32ـ13

و  حفظ  و  ايمني  نكات  رعايت  اصول   �13�6
نگه داري قطعه کار، ضمن اتصال قطعات به وسيله ی 

ميخ و پيچ

ـ چكش مورد اســتفاده براي كوبيدن ميخ، بايد متناســب 
با اندازه ی ميخ باشــد؛ يعنی براي ميخ هــاي بزرگ از چكش 

د( رول پ�الك بلن�د: ايــن رول پالک، با پيــچ و گل پيچ 
مخصوص، برای بستن دو اليه ی چوب به ديوار مورد استفاده 
قرار می گيرد؛ و پس از بسته شدن نيز، شكاف سرپيچ به وسيله ی 

گل پيچ پالستيكي، پوشيده مي شود )شكل 29ـ13(.

شكل29ـ14

5�13� اصول اتصال قطعات چوبي به وسيله ی پيچ 
و مهره

پــس از تهيه و آماده كردن لوازمی از قبيل دو قطعه چوب 
مربع شــكل به ابعاد حدود 2×10×10 سانتی متر، گونيا، دريل، 

و پيچ و مهره  ی شماره 6، مراحل زير را انجام دهيد:

الف( لباس كار مناسب بپوشيد.

ب( قطعات چوبي گفته شــده را، گونيايي كرده و عالمت 
بزنيد.

ج( مركز دو قطعه چوب را به دست آوريد؛ براي اين كار، 
بايد دو قطر چوب را رسم نماييد )شكل 30ـ13(.

شكل30ـ13
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د( مت��ه ی 6 میلي مت��ري را به دریل ببندی��د و آنگاه مرکز 
سوراخ ها را سوراخ کاري کنید )شکل 31�13(.

شكل31ـ13

ه�( پیچ ش��ماره ی 6 را داخل سوراخ ها کرده و به وسیله ی 
مه��ره، دو قطع��ه چوب را به هم ببندید و برای محکم ش��دن، 

مهره را با آچار مربوطه سفت نمایید )شکل 32�13(.

شكل32ـ13

و  حفظ  و  ایمني  نکات  رعایت  اصول  6ـ13ـ 
نگه داري قطعه کار، ضمن اتصال قطعات به وسیله ی 

میخ و پیچ

� چکش مورد اس��تفاده براي کوبیدن میخ، باید متناس��ب 
با اندازه ی میخ باش��د؛ یعنی براي میخ ه��اي بزرگ از چکش 

د( رول پـالك بلنـد: ای��ن رول پالك، با پی��چ و گل پیچ 
مخصوص، برای بستن دو الیه ی چوب به دیوار مورد استفاده 
قرار می گیرد؛ و پس از بسته شدن نیز، شکاف سرپیچ به وسیله ی 

گل پیچ پالستیکي، پوشیده مي شود )شکل 29�13(.

شكل29ـ14

5ـ13ـ اصول اتصال قطعات چوبي به وسیله ی پیچ 
و مهره

پ��س از تهیه و آماده کردن لوازمی از قبیل دو قطعه چوب 
مربع ش��کل به ابعاد حدود 2×10×10 سانتی متر، گونیا، دریل، 

و پیچ و مهره  ی شماره 6، مراحل زیر را انجام دهید:

الف( لباس کار مناسب بپوشید.

ب( قطعات چوبي گفته ش��ده را، گونیایي کرده و عالمت 
بزنید.

ج( مرکز دو قطعه چوب را به دست آورید؛ براي این کار، 
باید دو قطر چوب را رسم نمایید )شکل 30�13(.

شكل30ـ13

� در صورت خراب شدن ش��کاف پیچ ها، امکان پیچاندن 
آن توس��ط پیچ گوشتي س��خت بوده و گاهی مقدور نمي باشد            

)شکل 36�13(.

شكل36ـ13

به  توجه  با  چوبي  قطعات  اتصال  اصول  7ـ13ـ 
کاربرد آن

همانطور که گفته ش��د، برای اتصاالتی که به چس��ب نیاز 
ندارند، از پیچ یا پیچ و مهره استفاده می شود.

.
چوب  قطعه  دو  گوشه اي  اتصال  ساخت  1ـ7ـ13ـ 

به وسيله ی پيچ 

ابت��دا، م��واد و اب��زار الزم را ک��ه عبارتند از گونی��ا، متر، 
خط کش تیره دار، س��نبه، مته خزینه، دریل، پیچ گوش��تي، پیچ 
و دو قطعه چوب تهیه کنید و سپس مراحل زیر را انجام دهید:

الف( لباس کار مناسب بپوشید.

ب( دو قطع��ه چ��وب 15×500×600 میلی متری را مطابق 
ش��کل 37�13، روی هم قرار داده، با مداد خط بکشید و سپس 

آن خط را، با گونیا دور کنید )شکل 38�13(.

شكل37ـ13

سنگین و براي میخ کوچك از چکش سبك استفاده شود.

� سر چکش، باید در جاي خود کاماًل محکم باشد.

� هنگام میخ کوبي، باید مراقب بود که چکش با انگش��تان 
دست برخورد نکند )شکل 33�13(.

شكل33ـ13

� ب��راي پیچاندن پیچ، باید آچار پیچ گوش��تي مناس��ب با 
شکاف سر پیچ انتخاب گردد )شکل 34�13(.

شكل34ـ13

� سر پیچ گوشتي را نباید سنگ زد زیرا از حالت استاندارد 
خارج مي شود. 

� در ص��ورت پیچان��دن پیچ هاي کوچك با پیچ گوش��تي 
بزرگ، امکان بریده شدن پیچ وجود دارد )شکل 35�13(.

شكل35ـ13
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ـ در صورت خراب شدن شــكاف پيچ ها، امكان پيچاندن 
آن توســط پيچ گوشتي ســخت بوده و گاهی مقدور نمي باشد            

)شكل 36ـ13(.

شكل36ـ13

به  توجه  با  چوبي  قطعات  اتصال  اصول   �13�7
کاربرد آن

همانطور كه گفته شــد، برای اتصاالتی كه به چســب نياز 
ندارند، از پيچ يا پيچ و مهره استفاده می شود.

.
چوب  قطعه  دو  گوشه اي  اتصال  ساخت  1ـ7ـ13ـ 

به وسیله ی پیچ 

ابتــدا، مــواد و ابــزار الزم را كــه عبارتند از گونيــا، متر، 
خط كش تيره دار، ســنبه، مته خزينه، دريل، پيچ گوشــتي، پيچ 
و دو قطعه چوب تهيه كنيد و سپس مراحل زير را انجام دهيد:

الف( لباس كار مناسب بپوشيد.

ب( دو قطعــه چــوب 15×500×600 ميلی متری را مطابق 
شــكل 37ـ13، روی هم قرار داده، با مداد خط بكشيد و سپس 

آن خط را، با گونيا دور كنيد )شكل 38ـ13(.

شكل37ـ13

سنگين و براي ميخ كوچك از چكش سبك استفاده شود.

ـ سر چكش، بايد در جاي خود كاماًل محكم باشد.

ـ هنگام ميخ كوبي، بايد مراقب بود كه چكش با انگشــتان 
دست برخورد نكند )شكل 33ـ13(.

شكل33ـ13

ـ بــراي پيچاندن پيچ، بايد آچار پيچ گوشــتي مناســب با 
شكاف سر پيچ انتخاب گردد )شكل 34ـ13(.

شكل34ـ13

ـ سر پيچ گوشتي را نبايد سنگ زد زيرا از حالت استاندارد 
خارج مي شود. 

ـ در صــورت پيچانــدن پيچ هاي كوچك با پيچ گوشــتي 
بزرگ، امكان بريده شدن پيچ وجود دارد )شكل 35ـ13(.

شكل35ـ13
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د( مت��ه ی 6 میلي مت��ري را به دریل ببندی��د و آنگاه مرکز 
سوراخ ها را سوراخ کاري کنید )شکل 31�13(.

شكل31ـ13

ه�( پیچ ش��ماره ی 6 را داخل سوراخ ها کرده و به وسیله ی 
مه��ره، دو قطع��ه چوب را به هم ببندید و برای محکم ش��دن، 

مهره را با آچار مربوطه سفت نمایید )شکل 32�13(.

شكل32ـ13

و  حفظ  و  ایمني  نکات  رعایت  اصول  6ـ13ـ 
نگه داري قطعه کار، ضمن اتصال قطعات به وسیله ی 

میخ و پیچ

� چکش مورد اس��تفاده براي کوبیدن میخ، باید متناس��ب 
با اندازه ی میخ باش��د؛ یعنی براي میخ ه��اي بزرگ از چکش 

د( رول پـالك بلنـد: ای��ن رول پالك، با پی��چ و گل پیچ 
مخصوص، برای بستن دو الیه ی چوب به دیوار مورد استفاده 
قرار می گیرد؛ و پس از بسته شدن نیز، شکاف سرپیچ به وسیله ی 

گل پیچ پالستیکي، پوشیده مي شود )شکل 29�13(.

شكل29ـ14

5ـ13ـ اصول اتصال قطعات چوبي به وسیله ی پیچ 
و مهره

پ��س از تهیه و آماده کردن لوازمی از قبیل دو قطعه چوب 
مربع ش��کل به ابعاد حدود 2×10×10 سانتی متر، گونیا، دریل، 

و پیچ و مهره  ی شماره 6، مراحل زیر را انجام دهید:

الف( لباس کار مناسب بپوشید.

ب( قطعات چوبي گفته ش��ده را، گونیایي کرده و عالمت 
بزنید.

ج( مرکز دو قطعه چوب را به دست آورید؛ براي این کار، 
باید دو قطر چوب را رسم نمایید )شکل 30�13(.

شكل30ـ13

� در صورت خراب شدن ش��کاف پیچ ها، امکان پیچاندن 
آن توس��ط پیچ گوشتي س��خت بوده و گاهی مقدور نمي باشد            

)شکل 36�13(.

شكل36ـ13

به  توجه  با  چوبي  قطعات  اتصال  اصول  7ـ13ـ 
کاربرد آن

همانطور که گفته ش��د، برای اتصاالتی که به چس��ب نیاز 
ندارند، از پیچ یا پیچ و مهره استفاده می شود.

.
چوب  قطعه  دو  گوشه اي  اتصال  ساخت  1ـ7ـ13ـ 

به وسيله ی پيچ 

ابت��دا، م��واد و اب��زار الزم را ک��ه عبارتند از گونی��ا، متر، 
خط کش تیره دار، س��نبه، مته خزینه، دریل، پیچ گوش��تي، پیچ 
و دو قطعه چوب تهیه کنید و سپس مراحل زیر را انجام دهید:

الف( لباس کار مناسب بپوشید.

ب( دو قطع��ه چ��وب 15×500×600 میلی متری را مطابق 
ش��کل 37�13، روی هم قرار داده، با مداد خط بکشید و سپس 

آن خط را، با گونیا دور کنید )شکل 38�13(.

شكل37ـ13

سنگین و براي میخ کوچك از چکش سبك استفاده شود.
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آنــگاه با مته و خزينه، محل نشــانه گذاري شــده را ســوراخ 
نماييد؛ طوری كه مته از ســطح ديگر قطعه چوب خارج شود. 
ايجاد خزينه، سبب قرار گرفتن گل پيچ در داخل سوارخ و در 
نتيجه هم سطح شدن آن با سطح چوب خواهد شد )شكل های 
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ج( اندازه ی مشــخص شده را كه در واقع ضخامت چوب 
است، به دو قسمت مساوي تقسيم كنيد و خط آنرا روي سطح 

چوب در جهت عرضي ترسيم نماييد )شكل39ـ13(.

شكل39ـ13

د( از ابتدا و انتهاي چوب، 5 ســانتي متر جدا كنيد تا محل 
سوراخ هاي ابتدا و انتها مشخص مي شود )شكل 40ـ13(.

توجه: به ازاي هر 20 ســانتي متر، يك ســوراخ جهت پيچ 
در نظر گرفته شود.
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در نظر گرفته شود.

ح( بدی��ن ترتیب، اتصال مورد نظر، مطابق ش��کل 45�13 
به دست مي آید.

شكل45ـ13

قطعه  يك  به  چوب  قطعه  يك  اتصال  2ـ7ـ13ـ 
نئوپان، توسط پيچ و رول پالك

پس از آماده کردن خط ک��ش تیره دار، گونیا، دریل، مته، 
رول پالك، پیچ، نئوپان و چوب، مراحل زیر را انجام دهید:

الف( یك قطعه تخته خرده چوب به ابعاد 200 × 200 و به 
ضخام��ت 16 میلي متر، و یك قطعه چوب به ابعاد 200 × 200 

میلي متر آماده کنید.

ب( در وسط صفحه ی تخته خرده چوب، به وسیله ی گونیا 
خطي سرتاس��ري بکش��ید؛ به طوری که طول آن به دو قسمت 

مساوي تقسیم شود)شکل 46�13(. 
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ج( به وسیله ی خط کش تیره دار، از دو لبه ی صفحه ی تخته 
خ��رده چوب، به ان��دازه ی 50 میلي متر عالم��ت بزنید تا محل 

سوراخ ها پیدا شود )شکل 47�13(.

و( قطعه چوب دیگر را به طور عمودي داخل گیره ببندید 
و چوبي را که س��وراخ کرده اید، روي کله ی آن قرار داده، و 
پس از همرو شدن دقیق آن دو، با مته ی مناسب، محل سوراخ 
را روي کله ی چوب مشخص و باتوجه به طول پیچ و قطر آن، 

سوراخ را ادامه دهید )شکل 43�13(. 

 یـادآوری: براي درگیري بهتر پی��چ با چوب، قطر مته ی 
مورد استفاده، باید به اندازه ی قطر پیچ بدون دندانه )جان پیچ( 

در نظر گرفته شود.

شكل43ـ13

 نکته: عمق سوراخ را باید حدود 2 میلي متر بیشتر از طول پیچ 
در نظر گرفت.

ز( به کمك پیچ گوش��تي، و یا با استفاده از دریل شارژي، 
که سرمته ی مناسب )دوسو یا چهارسو( دارد، پیچ ها را محکم 

نمایید )شکل 44�13(.

شكل44ـ13
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شكل39ـ13

د( از ابتدا و انتهاي چوب، 5 س��انتي متر جدا کنید تا محل 
سوراخ هاي ابتدا و انتها مشخص مي شود )شکل 40�13(.

توجه: به ازاي هر 20 س��انتي متر، یك س��وراخ جهت پیچ 
در نظر گرفته شود.

ح( بدی��ن ترتیب، اتصال مورد نظر، مطابق ش��کل 45�13 
به دست مي آید.

شكل45ـ13

قطعه  يك  به  چوب  قطعه  يك  اتصال  2ـ7ـ13ـ 
نئوپان، توسط پيچ و رول پالك

پس از آماده کردن خط ک��ش تیره دار، گونیا، دریل، مته، 
رول پالك، پیچ، نئوپان و چوب، مراحل زیر را انجام دهید:

الف( یك قطعه تخته خرده چوب به ابعاد 200 × 200 و به 
ضخام��ت 16 میلي متر، و یك قطعه چوب به ابعاد 200 × 200 

میلي متر آماده کنید.

ب( در وسط صفحه ی تخته خرده چوب، به وسیله ی گونیا 
خطي سرتاس��ري بکش��ید؛ به طوری که طول آن به دو قسمت 

مساوي تقسیم شود)شکل 46�13(. 

شكل46ـ13

ج( به وسیله ی خط کش تیره دار، از دو لبه ی صفحه ی تخته 
خ��رده چوب، به ان��دازه ی 50 میلي متر عالم��ت بزنید تا محل 

سوراخ ها پیدا شود )شکل 47�13(.

و( قطعه چوب دیگر را به طور عمودي داخل گیره ببندید 
و چوبي را که س��وراخ کرده اید، روي کله ی آن قرار داده، و 
پس از همرو شدن دقیق آن دو، با مته ی مناسب، محل سوراخ 
را روي کله ی چوب مشخص و باتوجه به طول پیچ و قطر آن، 

سوراخ را ادامه دهید )شکل 43�13(. 

 یـادآوری: براي درگیري بهتر پی��چ با چوب، قطر مته ی 
مورد استفاده، باید به اندازه ی قطر پیچ بدون دندانه )جان پیچ( 

در نظر گرفته شود.

شكل43ـ13

 نکته: عمق سوراخ را باید حدود 2 میلي متر بیشتر از طول پیچ 
در نظر گرفت.

ز( به کمك پیچ گوش��تي، و یا با استفاده از دریل شارژي، 
که سرمته ی مناسب )دوسو یا چهارسو( دارد، پیچ ها را محکم 

نمایید )شکل 44�13(.

شكل44ـ13
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ح( بديــن ترتيب، اتصال مورد نظر، مطابق شــكل 45ـ13 
به دست مي آيد.

شكل45ـ13

قطعه  يك  به  چوب  قطعه  يك  اتصال  2ـ7ـ13ـ 
نئوپان، توسط پیچ و رول پالك

پس از آماده كردن خط كــش تيره دار، گونيا، دريل، مته، 
رول پالک، پيچ، نئوپان و چوب، مراحل زير را انجام دهيد:

الف( يك قطعه تخته خرده چوب به ابعاد 200 × 200 و به 
ضخامــت 16 ميلي متر، و يك قطعه چوب به ابعاد 200 × 200 

ميلي متر آماده كنيد.

ب( در وسط صفحه ی تخته خرده چوب، به وسيله ی گونيا 
خطي سرتاســري بكشــيد؛ به طوری كه طول آن به دو قسمت 

مساوي تقسيم شود)شكل 46ـ13(. 

شكل46ـ13

ج( به وسيله ی خط كش تيره دار، از دو لبه ی صفحه ی تخته 
خــرده چوب، به انــدازه ی 50 ميلي متر عالمــت بزنيد تا محل 

سوراخ ها پيدا شود )شكل 47ـ13(.

و( قطعه چوب ديگر را به طور عمودي داخل گيره ببنديد 
و چوبي را كه ســوراخ كرده ايد، روي كله ی آن قرار داده، و 
پس از همرو شدن دقيق آن دو، با مته ی مناسب، محل سوراخ 
را روي كله ی چوب مشخص و باتوجه به طول پيچ و قطر آن، 

سوراخ را ادامه دهيد )شكل 43ـ13(. 

 ي�ادآوری: براي درگيري بهتر پيــچ با چوب، قطر مته ی 
مورد استفاده، بايد به اندازه ی قطر پيچ بدون دندانه )جان پيچ( 

در نظر گرفته شود.

شكل43ـ13

 نكته: عمق سوراخ را بايد حدود 2 ميلي متر بيشتر از طول پيچ 
در نظر گرفت.

ز( به كمك پيچ گوشــتي، و يا با استفاده از دريل شارژي، 
كه سرمته ی مناسب )دوسو يا چهارسو( دارد، پيچ ها را محكم 

نماييد )شكل 44ـ13(.

شكل44ـ13
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شكل40ـ13

ه�( مرکز س��وراخ ها را با س��نبه، عالمت گ��ذاري کرده و 
آن��گاه با مته و خزینه، محل نش��انه گذاري ش��ده را س��وراخ 
نمایید؛ طوری که مته از س��طح دیگر قطعه چوب خارج شود. 
ایجاد خزینه، سبب قرار گرفتن گل پیچ در داخل سوارخ و در 
نتیجه هم سطح شدن آن با سطح چوب خواهد شد )شکل های 

41�13 و 42�13(.

شكل41ـ13

شكل42ـ13

شكل38ـ13

ج( اندازه ی مش��خص شده را که در واقع ضخامت چوب 
است، به دو قسمت مساوي تقسیم کنید و خط آنرا روي سطح 

چوب در جهت عرضي ترسیم نمایید )شکل39�13(.

شكل39ـ13

د( از ابتدا و انتهاي چوب، 5 س��انتي متر جدا کنید تا محل 
سوراخ هاي ابتدا و انتها مشخص مي شود )شکل 40�13(.

توجه: به ازاي هر 20 س��انتي متر، یك س��وراخ جهت پیچ 
در نظر گرفته شود.

ح( بدی��ن ترتیب، اتصال مورد نظر، مطابق ش��کل 45�13 
به دست مي آید.

شكل45ـ13

قطعه  يك  به  چوب  قطعه  يك  اتصال  2ـ7ـ13ـ 
نئوپان، توسط پيچ و رول پالك

پس از آماده کردن خط ک��ش تیره دار، گونیا، دریل، مته، 
رول پالك، پیچ، نئوپان و چوب، مراحل زیر را انجام دهید:

الف( یك قطعه تخته خرده چوب به ابعاد 200 × 200 و به 
ضخام��ت 16 میلي متر، و یك قطعه چوب به ابعاد 200 × 200 

میلي متر آماده کنید.

ب( در وسط صفحه ی تخته خرده چوب، به وسیله ی گونیا 
خطي سرتاس��ري بکش��ید؛ به طوری که طول آن به دو قسمت 

مساوي تقسیم شود)شکل 46�13(. 

شكل46ـ13

ج( به وسیله ی خط کش تیره دار، از دو لبه ی صفحه ی تخته 
خ��رده چوب، به ان��دازه ی 50 میلي متر عالم��ت بزنید تا محل 

سوراخ ها پیدا شود )شکل 47�13(.

و( قطعه چوب دیگر را به طور عمودي داخل گیره ببندید 
و چوبي را که س��وراخ کرده اید، روي کله ی آن قرار داده، و 
پس از همرو شدن دقیق آن دو، با مته ی مناسب، محل سوراخ 
را روي کله ی چوب مشخص و باتوجه به طول پیچ و قطر آن، 

سوراخ را ادامه دهید )شکل 43�13(. 

 یـادآوری: براي درگیري بهتر پی��چ با چوب، قطر مته ی 
مورد استفاده، باید به اندازه ی قطر پیچ بدون دندانه )جان پیچ( 

در نظر گرفته شود.

شكل43ـ13

 نکته: عمق سوراخ را باید حدود 2 میلي متر بیشتر از طول پیچ 
در نظر گرفت.

ز( به کمك پیچ گوش��تي، و یا با استفاده از دریل شارژي، 
که سرمته ی مناسب )دوسو یا چهارسو( دارد، پیچ ها را محکم 

نمایید )شکل 44�13(.

شكل44ـ13
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شكل40ـ13

ه�( مرکز س��وراخ ها را با س��نبه، عالمت گ��ذاري کرده و 
آن��گاه با مته و خزینه، محل نش��انه گذاري ش��ده را س��وراخ 
نمایید؛ طوری که مته از س��طح دیگر قطعه چوب خارج شود. 
ایجاد خزینه، سبب قرار گرفتن گل پیچ در داخل سوارخ و در 
نتیجه هم سطح شدن آن با سطح چوب خواهد شد )شکل های 

41�13 و 42�13(.

شكل41ـ13

شكل42ـ13

شكل38ـ13

ج( اندازه ی مش��خص شده را که در واقع ضخامت چوب 
است، به دو قسمت مساوي تقسیم کنید و خط آنرا روي سطح 

چوب در جهت عرضي ترسیم نمایید )شکل39�13(.

شكل39ـ13

د( از ابتدا و انتهاي چوب، 5 س��انتي متر جدا کنید تا محل 
سوراخ هاي ابتدا و انتها مشخص مي شود )شکل 40�13(.

توجه: به ازاي هر 20 س��انتي متر، یك س��وراخ جهت پیچ 
در نظر گرفته شود.

ح( بدی��ن ترتیب، اتصال مورد نظر، مطابق ش��کل 45�13 
به دست مي آید.

شكل45ـ13

قطعه  يك  به  چوب  قطعه  يك  اتصال  2ـ7ـ13ـ 
نئوپان، توسط پيچ و رول پالك

پس از آماده کردن خط ک��ش تیره دار، گونیا، دریل، مته، 
رول پالك، پیچ، نئوپان و چوب، مراحل زیر را انجام دهید:

الف( یك قطعه تخته خرده چوب به ابعاد 200 × 200 و به 
ضخام��ت 16 میلي متر، و یك قطعه چوب به ابعاد 200 × 200 

میلي متر آماده کنید.

ب( در وسط صفحه ی تخته خرده چوب، به وسیله ی گونیا 
خطي سرتاس��ري بکش��ید؛ به طوری که طول آن به دو قسمت 

مساوي تقسیم شود)شکل 46�13(. 

شكل46ـ13

ج( به وسیله ی خط کش تیره دار، از دو لبه ی صفحه ی تخته 
خ��رده چوب، به ان��دازه ی 50 میلي متر عالم��ت بزنید تا محل 

سوراخ ها پیدا شود )شکل 47�13(.

و( قطعه چوب دیگر را به طور عمودي داخل گیره ببندید 
و چوبي را که س��وراخ کرده اید، روي کله ی آن قرار داده، و 
پس از همرو شدن دقیق آن دو، با مته ی مناسب، محل سوراخ 
را روي کله ی چوب مشخص و باتوجه به طول پیچ و قطر آن، 

سوراخ را ادامه دهید )شکل 43�13(. 

 یـادآوری: براي درگیري بهتر پی��چ با چوب، قطر مته ی 
مورد استفاده، باید به اندازه ی قطر پیچ بدون دندانه )جان پیچ( 

در نظر گرفته شود.

شكل43ـ13

 نکته: عمق سوراخ را باید حدود 2 میلي متر بیشتر از طول پیچ 
در نظر گرفت.

ز( به کمك پیچ گوش��تي، و یا با استفاده از دریل شارژي، 
که سرمته ی مناسب )دوسو یا چهارسو( دارد، پیچ ها را محکم 

نمایید )شکل 44�13(.

شكل44ـ13
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شكل40ـ13

ه�( مرکز س��وراخ ها را با س��نبه، عالمت گ��ذاري کرده و 
آن��گاه با مته و خزینه، محل نش��انه گذاري ش��ده را س��وراخ 
نمایید؛ طوری که مته از س��طح دیگر قطعه چوب خارج شود. 
ایجاد خزینه، سبب قرار گرفتن گل پیچ در داخل سوارخ و در 
نتیجه هم سطح شدن آن با سطح چوب خواهد شد )شکل های 

41�13 و 42�13(.

شكل41ـ13

شكل42ـ13

شكل38ـ13

ج( اندازه ی مش��خص شده را که در واقع ضخامت چوب 
است، به دو قسمت مساوي تقسیم کنید و خط آنرا روي سطح 

چوب در جهت عرضي ترسیم نمایید )شکل39�13(.

شكل39ـ13

د( از ابتدا و انتهاي چوب، 5 س��انتي متر جدا کنید تا محل 
سوراخ هاي ابتدا و انتها مشخص مي شود )شکل 40�13(.

توجه: به ازاي هر 20 س��انتي متر، یك س��وراخ جهت پیچ 
در نظر گرفته شود.

ح( بدی��ن ترتیب، اتصال مورد نظر، مطابق ش��کل 45�13 
به دست مي آید.

شكل45ـ13

قطعه  يك  به  چوب  قطعه  يك  اتصال  2ـ7ـ13ـ 
نئوپان، توسط پيچ و رول پالك

پس از آماده کردن خط ک��ش تیره دار، گونیا، دریل، مته، 
رول پالك، پیچ، نئوپان و چوب، مراحل زیر را انجام دهید:

الف( یك قطعه تخته خرده چوب به ابعاد 200 × 200 و به 
ضخام��ت 16 میلي متر، و یك قطعه چوب به ابعاد 200 × 200 

میلي متر آماده کنید.

ب( در وسط صفحه ی تخته خرده چوب، به وسیله ی گونیا 
خطي سرتاس��ري بکش��ید؛ به طوری که طول آن به دو قسمت 

مساوي تقسیم شود)شکل 46�13(. 

شكل46ـ13

ج( به وسیله ی خط کش تیره دار، از دو لبه ی صفحه ی تخته 
خ��رده چوب، به ان��دازه ی 50 میلي متر عالم��ت بزنید تا محل 

سوراخ ها پیدا شود )شکل 47�13(.

و( قطعه چوب دیگر را به طور عمودي داخل گیره ببندید 
و چوبي را که س��وراخ کرده اید، روي کله ی آن قرار داده، و 
پس از همرو شدن دقیق آن دو، با مته ی مناسب، محل سوراخ 
را روي کله ی چوب مشخص و باتوجه به طول پیچ و قطر آن، 

سوراخ را ادامه دهید )شکل 43�13(. 

 یـادآوری: براي درگیري بهتر پی��چ با چوب، قطر مته ی 
مورد استفاده، باید به اندازه ی قطر پیچ بدون دندانه )جان پیچ( 

در نظر گرفته شود.

شكل43ـ13

 نکته: عمق سوراخ را باید حدود 2 میلي متر بیشتر از طول پیچ 
در نظر گرفت.

ز( به کمك پیچ گوش��تي، و یا با استفاده از دریل شارژي، 
که سرمته ی مناسب )دوسو یا چهارسو( دارد، پیچ ها را محکم 

نمایید )شکل 44�13(.

شكل44ـ13



تکنولوژی فرآورده های چوبی296

و( بــا همان خط كش تيره داری كه به اندازه ی 50 ميلي متر 
تنظيم كرده بوديد، از دو سر چوب، دو عالمت بزنيد تا با برخورد 
با خط طولي، دو مركز ســوراخ به دســت آيد )شكل 50ـ13(.

شكل50ـ13

ز( به وســيله ی دريل و مته ی 5، دو سوراخ روي محل هاي 
عالمت گذاري شده ايجاد كنيد؛ به طوري كه، مته از آن طرف 

چوب، با احتياط خارج شود )شكل 51ـ13(.

شكل51ـ13

ح( مته خزينه را به دريل بســته و ســوراخ هاي ايجاد شده 
روي چوب را خزينه كنيد تا سر پيچ، پس از بسته شدن، كاماًل 

با سطح چوب همرو شود )شكل 52ـ13(.

شكل52ـ13

شكل47ـ13

د( به وســيله ی دريل و مته ی 5، دو سوراخ روي محل هاي 
عالمت گذاري شده ايجاد كنيد؛ عمق اين دو سوراخ، نبايد از 

10 ميلي متر بيشتر باشد )شكل 48ـ13(.

شكل48ـ13

هـ( وســط ضخامت چوب، به وســيله ی خط كش تيره دار، 
يك خط طولي بكشــيد تا چوب به دو قسمت مساوي تقسيم 

شود )شكل 49ـ13(. 

شكل49ـ13
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ط( داخــل هــر ســوراخ، يك عــدد رول پــالک پيچي 
پالســتيكي مخصوص، كه طول آن 10 ميلي متر اســت، قرار 
دهيد و آنرا كاماًل با سطح چوب مماس كنيد )شكل 53ـ13(.

شكل53ـ13

ی( به وســيله ی يك پيچ گوشتي مناسب، پيچ ها را بپيچانيد 
تا كاماًل سفت شوند )شكل 54ـ13(. 

 توجه: اين كار، مي تواند در نصب زير ســري طبقه، و به 
طور مثال در كمد ديــواري و كمدهاي چوبي و حتي امروزه 
به عنــوان اتصال بدنه به كف يا ســقف و غيــره، در مبل هاي 

جداشدني به كار رود.

شكل54ـ13



تکنولوژی فرآورده های چوبی298

آزمون پاياني 13

1ـ چهار نوع ميخ سيمي )مفتولي( نام ببريد؟

2ـ شكل زير چه نوع ميخي را نشان مي دهد؟

ب( ميخ پيچ الف( ميخ كوره كاري شده 

د( ميخ سر گرد ج( ميخ سرتخت  

3ـ براي جعبه هايي كه نخواهند باز شوند، از كدام ميخ استفاده مي شود؟

د( ميخ سرگنبدي ج( ميخ بي سر  ب(  ميخ پيچ  الف( ميخ توفال 

4ـ كدام پيچ است كه به كمك چكش در سر چوب كوبيده شده و به كمك پيچ گوشتي باز مي شود؟

د( پيچ ميخ ج( ميخ سرعدسي  ب( ميخ سرگرد  الف( پيچ سرتخت 

5ـ ميخ را چگونه در سر چوب مي كوبند؟

6ـ براي بستن پيچ، چوب را به چه اندازه سوراخ مي كنند؟

7ـ در چوب هاي نازک، جاي ميخ را به اندازه ی ................... قطر ميخ، با مته سوراخ مي كنند.

8ـ پيچ اتاقي با سر گرد و مهره ی چهارگوش، براي محكم كردن .................... به كار مي رود.

9ـ رول پالک لبه دار، براي بستن انواع ................... به كار مي رود.

10ـ علت كج كوبيدن ميخ بر سر چوب چيست؟
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تواناييتيزكردنانواع
تيغههايدرودگري

واحد چهاردهم

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

 ابزارهاي تيز كردن تيغه اّره و مشخصات آنها را توضيح دهيد.
 عمليات تيز كردن تيغه هاي اّره را با ابزار مناسب انجام دهد.

 ماشين سنگ سنباده و قسمت هاي مختلف آنرا شرح دهد.
 عمليات تنظيم و راه اندازي ماشين سنگ سنباده را انجام دهد.

 عمليات تيز كردن تيغه هاي درودگري را با ماشين سنگ سنباده انجام دهد.
 انواع چپ و راست كن هاي اّره را شرح دهد.

 عمليات چپ و راست كردن تيغه اّره را انجام دهد.
 وسايل حفاظت و ايمني هنگام تيز كردن تيغه  اّره را شرح دهد.

 مسايل ايمني ضمن تيز كردن تيغه هاي درودگري را بداند و به كار گيرد.

ساعت آموزش
جمععملینظری
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