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پيش آزمون 14

1ـ آيا وسايل برنده، هميشه تيزي خود را حفظ مي كنند؟ چرا؟
2ـ استفاده از وسايل برنده ي مستهلك، چه مشكالتي ايجاد مي كند؟

3ـ چه ارتباطي بين باال رفتن هزينه هاي توليد در اثر استفاده از تيغه هاي ُكند وجود دارد؟
4ـ چه ارتباطی بين سرعت عمل و تيغه هاي تيز وجود دارد؟

5ـ آيا دستگاه هاي سوراخ كننده ي داراي تيغه هاي ُكند، در هنگام كار آسيب مي بينند؟
6ـ قطعات سوراخ كاري شده با تيغه هاي تيز، چه تفاوتي با قطعات سوراخ كاري شده با تيغه هاي ُكند دارند؟

7ـ آيا ضريب ايمني در كار تيغه هاي تيز بيشتر است يا تيغه هاي ُكند؟ چرا؟
8ـ آيا تيغه هاي درودگري را مي توان متناوباً تيز كرد و مورد استفاده قرار داد؟

9ـ آيا روش تيز كردن تيغه ها مشابه يكديگر است يا خير؟
10ـ به نظر شما، مي توان روشي ابداع كرد كه تيغه ها كمتر نياز به تيز كردن داشته باشند؟
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تيزكردن ابزار با استفاده از سنگ نفت و روغن+ نفت.
هنگام استفاده از سنگ نفت، بايد از تمام سطح آن به طور 
يكنواخت استفاده كرده، در غير اينصورت يك قسمت از سنگ 
نفت كه بيشتر مورد استفاده قرار گرفته گود مي شود. در اين 
شرايط، سنگ داراي سطحي ناصاف خواهد بود )شكل 4ـ14(

شكل4ـ14ـ استفاده ی نادرست از سنگ نفت.

قرار  چوبي  جعبه ي  يك  داخل  معموالً  را،  نفت  سنگ 
هنگام  در  آن  خوردن  تكان  از  جلوگيري  براي  و  مي دهند 
جلوگيري  براي  ضمن  در  مي كنند .  استفاده  گوه  دو  از  كار، 
از نفوذ گرد و غبار، روي سنگ نفت را در مواقعي كه از آن 
استفاده نمي كنند  مي پوشانند كه اين پوشش، از شكستن آن نيز 

جلوگيري مي كند. )شكل 5ـ14(.

شكل5ـ14ـ سنگ نفت همراه با جعبه و درِ چوبی آن.
2ـ1ـ14ـ سوهان هاي مخصوص تيز كردن

الف( سوهان سه گوش: اين سوهان، كه به سوهان سه پهلو نيز 
معروف است، در هر سه طرف، داراي آج بوده و براي تيز كردن 
تيغه هاي اّره دستي و ماشيني مورد استفاده قرار مي گيرد. )شكل 6ـ14(

شكل 6ـ14ـ سوهان سه پهلو.

1ـ14ـ ابزار و وسايل مخصوص تيز كردن

وسايل دستي تيز كردن ابزارها، به شرح زير است.

1ـ 1ـ 14ـ سنگ نفت
سنگ نفت، عمدتاً از دانه هاي ساينده اي كه اغلب از جنس 
مواد مصنوعي مانند پاميس، نيتر و برن، اسپينل و ... مي باشد، 
تشكيل شده است. دانه هاي ساينده ي سنگ نفت، ممكن است 

به صورت يكنواخت و هم اندازه باشند. )1ـ14(.

شكل 1ـ14ـ سنگ نفت یكنواخت.

همچنين ممكن است سنگ نفت به صورت دو اليه مجزا 
از هم بوده و  دانه هاي درشت در يك طرف و دانه هاي ريز در 

طرف ديگر سنگ قرار گرفته است )شكل 2ـ14(.

شكل2ـ14ـ سنگ نفت دوطرفه.

مواد كمكي  از  بايد  نفت،  با سنگ  ابزار  تيز كردن  براي 
مانند روغن رقيق يا نفت يا مخلوط هر دو استفاده كرد؛ زيرا 
اين كار، قابليت برندگي سنگ را باال برده و باعث مي شود كه 

سنگ در اثر تماس با فلزات، ديرتر ُكند شود. )شكل 3ـ14(

شكل3ـ14
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شكل9ـ14ـ سنگ سنباده ی رومیزی.

اين ماشين، از قسمت هاي مختلفي تشكيل شده كه به شرح 
زير است:

از  سنباده،  سنگ  تيزكن:  سنگ  يا  سنباده  سنگ  الف( 
بوده  برنده  و  تيز  لبه هاي  داراي  ذرات ريز غير هماهنگي كه 
با چسب مخصوصي به يكديگر متصل و داخل قالب خاصي 

شكل گرفته اند، تشكيل شده است. )شكل 10ـ14(

شكل10ـ14ـ سنگ سنباده.

ماشين سنگ سنباده، داراي يك يا دو سنگ است كه روي 
يك محور و به وسيله ي الكتروموتور به حركت در مي آيند. 
روي ماشين هايي كه قابليت نصب دو سنگ در طرفين دارند، 
يك سنِگ داراي زبري بيشتر براي انجام كارهاي خشن اوليه 

و يك سنِگ نرم تر، براي كارهاي ظريف تر نصب مي كنند.
نوع  از  ماشين ها،  اين  الكتروموتور  الكتروموتور:  ب( 
اونيورسال بوده كه قادرند هم با برق AC و هم DC كار كنند. 
سرعت اين موتورها زياد است، به طوري كه در حالت بدون 
بار 2000 دور در دقيقه و در حالت بار كامل 4000 تا 16000 
دو  موتورها  اين  اصلي  شفت  اغلب،  مي زنند.  دقيقه  در  دور 

توجه: ســوهان ســه پهلو، بيشــتر براي تيز كردن اره هاي 
ماشيني به كار مي رود.

ب( سوهان دم كاري )با مقطع مثلث(: تيغه ي اين سوهان، 
به شكل كارد و تقريباً سه پهلو مي باشد؛ طوري كه يك طرف 
لبه ي اين سوهان، داراي ضخامت كم و شبيه لبه ي تيز كارد 
7 ـ 14( )شكل  مي باشد.  ضخيم تر  قدري  آن،  ديگر  لبه ي  و 

شكل7ـ14ـ سوهان دم کاردی با مقطع مثلث.

توجه: از اين ســوهان، بيشتر براي تيز كردن دندانه ي تيغه 
اره هاي دستي ايراني استفاده مي شود.

ج( سوهان دم كاري )با مقطع لوزي(: اين سوهان، كه 
داراي مقطع لوزي مي باشد، بيشتر براي تيز كردن دندانه هاي 

تيغه هاي اره هاي دستي به كار مي رود. )شكل 8ـ14( 

شكل8ـ14ـ سوهان دم کاردی با مقطع لوزی.

اين سوهان، از وسط به دو قسمت تقسيم شده، كه مي توان 
بعد از اينكه يك لبه آن ُكند شد، با لبه ي ديگر آن عمل تيز 

كردن را ادامه داد.

2ـ14ـ آشنايي با ماشين سنگ سنباده ي برقي و 
قسمت هاي مختلف آن

از نظر فرم و كاربرد، داراي  ماشين سنگ سنباده ي برقي 
انواع مختلفي مي باشد كه به شرح زير است:

1ـ2ـ14 ـ ماشين سنگ  سنباده ي روميزي

تيز  و  براده برداري  براي  روميزي،  سنباده ي  ماشين سنگ 
قلم،  لبه ي  مته،  مغار،  رنده،  تيغه  انواع  مانند  ابزارهايي  كردن 
غيره  و  لوله ها  برش  جوش ها،  نقطه  ساييدن  و  نشان،  سنبه 

استفاده مي شود. )شكل 9ـ14(.
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شكل13ـ14ـ قاب محافظ سنگ سنباده.

بدنه ي دستگاه، از جنس چدن است  ه ( بدنه ي دستگاه: 
آن  از  و  پوشانده  را  دستگاه  محور  و  الكتروموتور  روي  كه 
آن  روي  و  است،  چدن  از  نيز  پايه  قسمت  مي كند.  حفاظت 
به  آنرا  مي توان  وسيله  بدين  كه  دارد  وجود  پيچ هايي  جاي 

صفحه ي ميز محكم نمود.

ذرات  شدن  پرتاب  از  جلوگيري  براي  محافظ:  تلق  و( 
سنگ و همچنين ذرات فلزات هنگام كار كردن، روي قاب 
دستگاه، از تلق پالستيكي شفافي استفاده مي شود كه با پيچ به 

دستگاه نصب شده و قابل تغيير مي باشد. )شكل 14ـ14(

شكل14ـ14ـ ماشین سنگ سنباده همراه تلق های شفاف.

3ـ14ـ تنظيم و راه اندازي ماشين سنگ سنباده برقي

قبل از هر كاري، بايد سنگ سنباده را مورد بررسي قرار داد 
كه فاقد هر گونه ترك و پريدگي باشد. اگر بين دانه ها  ي سنگ 
سنباده، با چسب و مواد ديگر پوشيده شده باشد و نتواند تيغه را 
تيز كند، بايد بر اساس نوع سنگ، از وسيله يا ابزار مخصوص 
نمود )شكل 15ـ14(. تميز  آنرا  و  استفاده كرد  سنباده  سنگ 

طرفه طراحي مي شود تا قابليت نصب دو سنگ زبر و نرم را 
داشته باشند           )شكل 11ـ14(.

شكل11ـ14ـ الكتروموتور.

ج( تكيه گاه قابل تنظيم: در مقابل سنگ سنباده، معموالً  
تكيه گاهي قابل تنظيم نسبت به محور سنگ سنباده قرار گرفته، 
كه مي توان آنرا به راحتي تغيير داد و تنظيم نمود. ماشين هايي 
نيز هستند           تكيه گاه  دو  داراي  مي باشند  داراي دو سنگ  كه 

)شكل 12ـ14(.

شكل 12ـ14ـ قسمت های مختلف سنگ سنباده.

د( قاب محافظ: سنگ هاي دستگاه سنگ سنباده، درون 
قاب محافظي قرار گرفته اند كه به صورت يك تكه يا دو تكه 
 1

4
3 سطح سنگ سنباده را مي پوشانند؛ يعني فقط 

4
بوده و  

سنگ كه در قسمت جلو و براي كار كردن با سنگ به كار 
برخورد  از  جلوگيري  براي  حفاظ ها  اين  پيداست.  مي ورد 

دست و خطرات ديگر به كار مي روند. )شكل 13ـ14(
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4ـ14ـ چپ و راست  كن هاي دستي و كاربرد آنها

براي اينكه شكاف برش اّره بيش از ضخامت تيغه اّره باشد 
تا در هنگام بريدن چوب يا مواد ديگر، تيغه در داخل كارگير 
نكرده و برش به راحتي انجام گيرد، بايد دندانه هاي تيغه اّره را 

چپ و راست نمود. 
توجه: چپ و راست كردن، يعني دندانه هاي اّره، يكي به 

راست و يكي به چپ مايل شدن )شكل 17ـ14(

شكل17ـ14ـ دندانه های چپ و راست شده.

عمل چپ و راست كردن در اره هاي با طول زياد مثل اّره 
به چپ،  دندانه  به صورت يك  بيشتر  )شكل 18ـ14(،  نواري 
يك دندانه به راست و يك دندانه مستقيم مي باشد؛ كه دندانه ي 
مستقيم، وظيفه ي خارج كردن خاك اّره از داخل چوب را به 

عهده دارد. 
اگر دندانه هاي تيغه  اّره چپ و راست نداشته باشد، هنگام 
بريدن قطعه كار، شكافي در چوب ايجاد مي شود كه با ضخامت 
تيغه اّره برابر است، كه در اين حالت، پهناي تيغه اّره در طول 
شكاف، تماس هاي جانبي پيدا كرده و در اثر اصطكاك، داغ 
مي شود؛ اين مورد، باعث ُكندي سرعت حركت اّره و خستگي 

شخص مي شود. 

شكل18ـ14ـ تیغه اره نواری.

شكل 15ـ14ـ نحوه ی تمیزکردن سنگ سنباده با ابزار مخصوص.

در  نياز  مورد  زاويه ي  براساس  بايد  را  ماشين  تكيه گاه 
تيغه هاي مختلف، تنظيم نمود.

توجه: فاصله ي تكيه گاه تا سنگ، نبايد از 3 ميلي متر بيشتر 
باشد، زيرا ممكن است قطعه  كار را به داخل بكشد. 

تلق محافظ سنگ را بايد تنظيم و محكم كرد، با توجه به 
نوع تيغه و مقدار براده برداري، بايد از سنگ خشن يا نرم استفاده 

كرد. 
براي آنكه سطح قطعه كار بعد از سنگ زدن صاف درآيد، 
بايد سنگ، فاقد هر گونه لنگي باشد. بنابراين، پس از اطمينان از 
سالم بودن و تنظيم تمام قطعات دستگاه سنگ سنباده، مي توان آنرا 
روشن كرد، به طور صحيح تيغه را به لبه ي سنگ سنباده يا سطح 
آن نزديك نموده و عمل تيز كردن را انجام داد. )شكل 16ـ14(.

شكل16ـ14ـ روش گرفتن تیغه هنگام تیزکردن.
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آهن چپ و راست كن است، زيرا از قبل آنرا مي توان تنظيم كرد 
و تمام دندانه هاي اّره را به يك اندازه چپ و راست نمود )شكل 

21ـ14(.

شكل21ـ14

توجه: روي اين ابزار، پيچ هايي وجود دارد كه به وسيله ي 
آنها مي توان عمق و مقدار فشار وارد بر دندانه ها را تنظيم كرد؛ 

يعني مقدار خم شدن دندانه قابل تنظيم است.

5ـ14ـ اصول تيز كردن انواع تيغه هاي درودگري

براي تيز كردن ابزارهاي درودگري، بايد با توجه به نوع 
به كار  ابزار خاصي  انجام مي دهد، روش و  تيغه و عملي كه 

برد.

1ـ5ـ14ـ تيز كردن تيغه اره هاي دستي

چپ  اينكه  از  پس  دستي،  هاي  اره  تيغه  كردن  تيز  براي 
به وسيله ي سوهان هاي  آنرا  بايد  انجام گرفت،  تيغه  و راست 

دم كاردي با مقطع مثلث يا لوزي تيز نمود. )شكل 22ـ14(

شكل22ـ14ـ تیزکردن اره با استفاده از سوهان.

توجه: ميزان چپ و راست در اره ها و برش هاي مختلف، 
براي  كه  اره هايي  براي  راست  و  چپ  مقدار  است.  متفاوت 
كار  به  سخت  و  خشك  چوپ هاي  و  ظريف  برش هاي 
كه  اره هايي  در  راست  و  چپ  مقدار  اما  كم،  بايد  مي روند، 
براي چوب هاي نرم و تر به كار مي روند، بايد بيشتر باشد، يعني 

حدوداً 2 برابر ضخامت تيغه اّره )شكل 19ـ14(.

شكل 19ـ14
الف( مقدار چپ و راست زیاد می باشد.

ب( اره چپ و راست نشده است و داخل کار گیر می کند.
ج( مقدار چپ و راست مناسب می باشد.

د( چپ و راست صحیح انجام نگرفته است.

براي چپ و راست كردن تيغه اّره از ابزارهايي به نام چپ 
و راست كن استفاده مي شود.

1ـ4ـ14ـ آهن چپ و راست كن 

داراي  كه  است  قديمي  ابزارهاي  از  يكي  وسيله،  اين 
اساس  بر  اين شكاف ها،  مي باشد.  طرف  دو  در  شكاف هايي 
ضخامت تيغه اره هاي مختلف، متفاوت است. )شكل 20ـ14(.

شكل 20ـ14

2ـ4ـ14 ـ انبر چپ و راست كن

انبرهاي چپ و راست كن، انواع مختلفي دارند. چپ و راست 
كردن دندانه هاي اّره با استفاده از اين ابزار، آسان تر و دقيق تر از 
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براي انجام اين كار، بايد تيغه اّره را داخل تنگ اّره قرار 
داد، به گيره ي ميز كار محكم نمود، و سپس به وسيله ي سوهان، 
عمل تيز كردن را بر خالف جهت برش شروع كرد؛ طوري 
كه ابتدا سينه ي دندانه ساييده و در مرحله ي دوم پليسه ي ايجاد 

شده در پشت دندانه بعدي گرفته شود. )شكل 23ـ14(.

شكل 23ـ14ـ نحوه ی قرارگرفتن سوهان هنگام تیزکردن اره.

هنگام به كارگيري سوهان سه پهلو براي تيز كردن اره هاي 
دندانه   ته  تا  باشد  گرد  مقداري  بايد  سوهان  لبه هاي  ماشيني، 

ترك بر ندارد.

2ـ5ـ14ـ تيز كردن تيغه رنده هاي دستي

تيغه رنده هاي دستي، در صورتي كه داراي پريدگي يا ناصافي 
زياد باشد، بايد ابتدا با سنگ سنباده تيز شود. )شكل 24ـ14(.

شكل 24ـ14ـ تیزکردن تیغه رنده با سنگ سنباده.

براي اين كار، بايد ابتدا تكيه گاه ماشين سنگ سنباده را با 
توجه به زاويه اي كه تيغه بايد داشته باشد، تنظيم نمود)معموالً 

تكيه گاه،  دستگاه  روي  رنده  تيغه  دادن  قرار  با  و  درجه(   25
به  آرامي  به  را  تيغه  بايد  را روشن كرد. سپس  سنباده  سنگ 
سنگ سنباده چسباند و مقداري به چپ و راست حركت داد. 
اين عمل، بايد آنقدر ادامه داشته باشد كه يك لبه ي پليسه دار 
روي تيغه ظاهر شود. پس از اين كار، بايد آنرا با سنگ نفت، 

پليسه گيري كرد )شكل هاي 25ـ14 و 26ـ14(.

شكل25ـ14ـ تیزکردن تیغه با سنگ نفت.

شكل26ـ14ـ پلیسه گیری تیغه.

انواع  كردن  راست  و  چپ  اصول  6ـ14ـ 
تيغه هاي درودگري

به  توجه  با  بايد  اّره،  تيغه هاي  كردن  راست  و  چپ  براي 
اين كه اّره ي مورد نظر براي چه برشي و چه نوع چوبي استفاده 
مي شود، عمق چپ و راست و همچنين مقدار خم شدن دندانه 
معموالً  كه  نمود؛  تنظيم  انبر  روي  پيچ هاي  به وسيله ي  را  اّره 
1 ارتفاع و مقدار خم شدن )عرض چپ و راست( 

3 عمق آن 
دندانه  ضخامت 

 
1
2 معموالً   و چوب،  برش  نوع  به  توجه  با 

تعيين مي شود.
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هنگام كار، بايد مراقب بود كه انگشتان دست با سنگ برخورد 
نكند.

پيچ هاي تكيه گاه را بايد كاماًل محكم كرد تا هنگام تيز كردن، 
تكيه گاه حركت نكرده و دست با سنگ برخورد ننمايد.

سنگ سنباده حتماً بايد قاب محافظ داشته باشد.)شكل 30ـ14(

شكل30ـ14

دستگاه سنگ سنباده، بايد روي ميز يا زمين كاماًل محكم شده 
باشد.

آنرا  بايد  دستگاه،  مختلف  قسمت هاي  كردن  تنظيم  هنگام 
خاموش كرد.

هرگز براي ايستادن سنگ سنباده نبايد آنرا با دست لمس كرد.
با دست در هنگام تيز  براي جلوگيري از برخود سنگ سنباده 
كردن قطعات كوچك، بايد از گيره يا ابزار كمكي استفاده كرد 

)شكل 31ـ14(.

شكل31ـ14ـ استفاده از ابزار کمكی هنگام تیزکردن قطعات کوچک.

مي باشد،  فاز  سه  برق  داراي  كه  برقي  سنباده  سنگ  دستگاه 
حتماً بايد داراي سيم اتصال به زمين )سيم ارت( نيز باشد.

فاصله ي تكيه گاه تا سنگ سنباده، نبايد زياد باشد زيرا ممكن 
داخل  به  را  كار  قطعه  سنگ،  دوراني  حركت  اثر  در  است 

بكشد و باعث صدمه به شخص شود.

توجه: هر چه عرض چپ و راست كمتر باشد، برش بهتر 
و ظريف تري به دست مي آيد.

را داخل  اّره  بايد  براي چپ و راست كردن،  يادآوري: 
تنگ يا بين دو قطعه چوب قرار داد و داخل گيره محكم كرد، 
و سپس به وسيله ي آهن يا انبر چپ و راست كن، تيغه را به 
طور صحيح چپ و راست كرد )شكل هاي 27ـ14 و 28ـ14(.

شكل27ـ14ـ بستن تیغه اره در داخل تنگ اره تیزکنی.

شكل28ـ14ـ چپ و راست کردن دندانه اره با انبر چپ و راست کن.

7ـ14ـ اصول رعايت نكات ايمني ضمن تيز كردن 
تيغه هاي درودگري

جلوگيري  براي  و  سنباده،  سنگ  ماشين  از  استفاده  هنگام 
تلق  از  بايد  با چشم،  تيز كردن  از  براده ي حاصل  برخورد  از 

محافظ يا عينك حفاظتي استفاده كرد. )شكل 29ـ14(.

شكل29ـ14ـ استفاده از عینک حفاظتی یا تلق محافظ، در هنگام کار.
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ه ( با دست راست، دسته ي مغار را بگيريد و با دست چپ، 
تيغه ي مغار را روي سنگ نفت فشار دهيد. )شكل 34ـ14( 

شكل34ـ14

 )∞ و( با حركت دادن تيغه به صورت عدد 8 انگليسي )
روي سنگ نفت، عمل تيز كردن را انجام دهيد.

ز( سنگ نفت را برگردانده و با استفاده از طرف نرم آن، 
عمل تيز كردن و پليسه گيري را تكرار كنيد )شكل 35ـ14(.

شكل35ـ14ـپلیسهگیری.

براده و همچنين نفت و روغن  با تكه ي كهنه دست،  ح( 
مغار را پاك كنيد.

ط( در پايان، براي اطمينان از تيز شدن تيغه، مطابق شكل 
36ـ14 يك تكه كاغذ را ببريد.

شكل36ـ14ـآزمایشتیزیمغار.

8ـ14ـ دستورالعمل تيز كردن مغار و تيغه رنده 
به وسيله ي سنگ نفت

پس از آماده كردن ابزارها و وسايلي مانند سنگ نفت )دو 
طرفه(، تيغه مغار، تيغه  رنده، نفت يا روغن )مخلوط هر دو(، 

و يك تكه  كهنه دست، مراحل عملياتي زير را انجام دهيد:

1ـ8ـ14ـ تيزكردن تيغه مغار
الف( تيغه مغار ُكند شده را انتخاب كنيد.

ب( سنگ نفت را، طوري روي ميز كار مستقر كنيد كه 
قسمت خشن سنگ )زبر( در باال قرار گيرد.

ج( روي سنگ نفت، مقداري نفت و روغن يا مخلوط هر 
دو را بريزيد. )شكل 32ـ14(.

شكل32ـ14

كه  دهيد  قرار  نفت  سنگ  روي  طوري  را  مغار  تيغه  د( 
زاويه ي آن به طور صحيح )بين 25 تا 30 درجه( روي سطح 

سنگ نفت قرار بگيرد. )شكل 33ـ14(

شكل33ـ14ـنحوهیقراردادنصحیحتیغهرویسنگ)زاویهیتیغه(.
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شكل 39ـ14ـ حرکت رفت و برگشت تیغه روی سنگ نفت.

ه ( پس از تيز كردن پخ تيغه، آنرا بر عكس كرده و با حركت دادن 
روي سنگ نفت، پليسه هاي ايجاد شده را بگيريد )شكل 40ـ14(

شكل 40ـ14ـ پلیسه گیری تیغه رنده.

و( به وسيله ي پارچه )كهنه( تيغه را تميز كنيد. 
ز( با استفاده از كاغذ، آزمايش تيز بودن تيغه را نيز انجام 

دهيد. )شكل 41ـ14(.

شكل 41ـ14ـ آزمایش تیزی تیغه رنده.

يادآوري: در صورت امكان، براي استقرار بهتر تيغه روي 
سنگ نفت، مي توان از وسايل كمكي استفاده نمود )شكل 42ـ14(.

شكل42ـ14ـ استفاده از وسایل کمكی برای استقرار بهتر تیغه روی 
سنگ نفت.

از دست  رنده،  تيغه  بودن  تيز  بررسي  براي  توجه: هرگز 

تمام  از  تيغه،  تيز كردن  يادآوري: دقت كنيد كه هنگام 
سنگ  از  قمستي  تا  نماييد  استفاده  يكسان  صورت  به  سنگ 

گود نشود.
نكته: در صورت امكان، براي بهتر تيز شدن و جلوگيري 
از به هم خوردن زوايه ي مغار، مي توانيد از جايگاه مخصوص 

يا مقر تيغه استفاده نماييد. )شكل 37ـ14(.

 
شكل37ـ14ـ استفاده از مقر یا جایگاه برای تیزکردن مغار.

2ـ8ـ14ـ تيز كردن تيغه رنده
الف( تيغه اي را كه نياز به تيز كردن دارد، انتخاب نماييد.

ب( مقداري نفت و روغن روي سنگ بريزيد.
ج( پخ تيغه را طوري روي سنگ نفت قرار دهيد كه تيغه 

با سنگ نفت، زوايه اي حدود 25 تا 30 درجه ايجاد نمايد.
د( با حركت رفت و برگشت تيغه روي سنگ نفت، آنرا 

كاماًل تيز نماييد. )شكل 38ـ14 و 39ـ14(.

شكل 38ـ14ـ تیزکردن تیغه رنده به طور اصولی.
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شكل 45ـ14ـقراردادن تیغه روی تكیه گاه.

توجه: براي شروع كار، از سنگ سنباده ي زبر استفاده كنيد.
و( با حركت دادن تيغه به طرفين و در روي سنگ سنباده، 

آنرا كاماًل تيز نماييد. )شكل 46ـ14(

شكل 46ـ14ـحرکت دادن تیغه روی سنگ سنباده.

براي  مي سوزد،  تيغه  زياد،  اصطكاك  اثر  در  نكته: 
جلوگيري از سوختن تيغه هنگام تيز كردن، بايد هر چند لحظه 

يك بار، تيغه را با آب خنك نماييد.
ز( عمل تيز كردن را بايد تا پيدا شدن پليسه در لبه كار و 

تيز شدن كامل، ادامه دهيد )شكل 47ـ14(.

شكل 47ـ14

استفاده نكنيد.

سنگ  ماشين  كارگيري  به  دستورالعمل  9ـ14ـ 
سنباده در عمليات تيز كردن تيغه هاي درودگري

پس از آماده كردن ابزار و تجهيزاتي مانند ماشين سنگ 
يا ناصافي   تيغه رنده و مغار كه داراي پريدگي  انواع  سنباده، 
 90 گونياي  حفاظتي،  عينك  روغن،  يا  صابون  ـ  آب  باشد، 

درجه و پارچه )كهنه( عمليات زير را انجام دهيد.
الف( مغاري را كه داراي پريدگي مي باشد، انتخاب كنيد. 

)شكل 43ـ14(

شكل43ـ14ـ مغار لبه  پریده.

ب( ابتدا سنگ سنباده را مورد بررسي قرار دهيد و از سالم 
بودن و نداشتن هر گونه اشكال مطمئن شويد.

تنظيم  تيغه  بر اساس زاويه ي  ج( تكيه گاه سنگ سنباده را 
نماييد )شكل 44ـ14(.

شكل44ـ14ـ تنظیم تكیه گاه سنگ سنباده.

د( ماشين سنگ سنباده را روشن نماييد.
ه( پس از قرار دادن تيغه روي تكيه گاه، آنرا به آرامي به 

سنگ سنباده نزديك كنيد )شكل 45ـ14(.
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1ـ10ـ14ـ چپ و راست كردن با استفاده از آهن 
چپ و راست كن

الف( تيغه اره اي را كه فاقد چپ و راست است، انتخاب كنيد.
ب( اّره را داخل تنگ اّره تيزكني قرار دهيد، كه دندانه هاي 

اّره باالتر از تنگ قرار گيرد. )شكل 50ـ14(.

شكل50ـ14ـ قراردادن اره داخل تنگ.

قطعه  دو  از  تيزكني،  اّره  تنگ  نبودن  صورت  در  توجه: 
چوبي كه گفته شد، استفاده نماييد. )شكل 51ـ14(

شكل51ـ14ـ استفاده از دو قطعه چوب به جای تنگ.

ج( تنگ يا دو قطعه چوبي را كه اّره بين آن قار گرفته، به 
گيره ي ميز كار محكم نماييد.

اّره، يكي از شكاف هاي آهن  د( بر اساس ضخامت تيغه 
چپ و راست كن را انتخاب نماييد.

1 ارتفاع دندانه، يكي به راست و 
3

ه ( دندانه هاي اّره را از 

يكي به چپ مايل كنيد )شكل 52ـ14(.

يادآوري1: اصول تيز كردن تيغه هاي مغار و رنده، تقريباً 
مانند هم مي باشند. )شكل 48ـ14(.

شكل48ـ14ـ تیزکردن تیغه رنده، با استفاده از سنباده و ابزار کمكی.

يادآوري 2: هنگام تيز كردن تيغه، ابتدا تيغه را با سنگي 
تيز  عمل  نرم،  با سنگ  و سپس  نماييد  تيز  است  كه خشن تر 

كردن و پليسه گيري را انجام دهيد.
توجه: اگر پريدگي و ُكندي تيغه كم است، فقط از سنگ 

سنباده ي نرم استفاده نماييد.
ح( پس از پايان عمل تيز كردن تيغه به وسيله ي سنگ سنباده، 
براي پليسه گيري، از سنگ نفت استفاده نماييد. )شكل 49ـ14(.

شكل 49ـ14ـ پلیسه گیری تیغه با سنگ نفت.

كردن  راست  و  چپ  دستورالعمل  10ـ14ـ 
تيغه هاي اّره دستي

پس از تهيه ي ابزارها و تجهيزاتي مثل تيغه اّره ي بدون چپ 
و راست، انبر يا آهن چپ و راست كن، تنگ اّره تيزكني يا 
دو قطعه چوب به طول تيغه اّره و عرض حدود 50 و ضخامت 

15 ميلي متر، مراحل زير را انجام دهيد.
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شكل54ـ14ـ خم کردن بقیه دندانه ها به طرف پایین.

با  اّره  دندانه هاي  كردن  راست  و  چپ  2ـ10ـ14ـ 
استفاده از انبر چپ و راست  كن

الف( انبر چپ و راست كن را با استفاده از پيچ هاي تعبيه 
تنظيم  آن  ضخامت  و  دندانه  ارتفاع  اساس  بر  آن،  روي  شده 

نماييد. )شكل 55ـ14(.

شكل55ـ14ـ تنظیم انبر چپ و راست کن با پیچ های مخصوص.

ب( اّره را به تنگ اّره تيزكني محكم نماييد )البته هنگام كار 
كردن با انبر چپ و راست، الزامي به استفاده از تنگ نمي باشد(.

عمل چپ  كني،  تيز  اّره  تنگ  از  استفاده  در صورت  ج( 
و  چپ  آهن  با  راست كردن  و  چپ  مشابه  كردن،  راست  و 

راست كن است )شكل 56ـ14(.

و  چپ  انبر  وسیله  به  کردن  راست  و  چپ  عمل  انجام  شكل56ـ14ـ 
راست کن.

شكل52ـ14ـ چپ و راست کردن اره با آهن چپ و راست کن.

و  چپ  آهن  با  دقيق تر  كردن  راست  و  چپ  براي  نكته: 
به  ميان  در  يك  را  اّره  دندانه هاي  تمام  مي توان  كن،  راست 
تيغه  ديگر  طرف  در  گرفتن  قرار  با  سپس  نمود،  مايل  چپ 
اّره و يا بر عكس نمودن تيغه اّره در داخل تنگ، دندانه هاي 

باقي مانده را به راست مايل كرد.
به شرح  از تنگ، مي توان  استفاده نكردن  و( در صورتي 

زير عمل نمود:
o  اّره را طوري در دست بگيريد كه جهت دندانه هاي آن

به طرف خودتان باشد.
o .با دست ديگر، انبر را بگيريد 
o  به ميان  در  يك  را  اّره  دندانه هاي  صحيح،  طور  به   

طرف پايين خم كنيد. )شكل 53ـ14(

شكل53ـ14ـ چپ و راست کردن دندانه بدون استفاده از تنگ.

o  سپس اّره را برگردانده و دندانه هاي باقي مانده را نيز، به
طرف پايين خم نماييد )شكل 54ـ14(.
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شكل59ـ14ـ جهت تیزکردن به وسیله سوهان.

شكل60ـ14ـ تیزکردن اره با سوهان.

شكل61ـ14ـپلیسه گیری.

توجه: اگر نوك دندانه هاي اّره در يك سطح نباشند، تيغه 
اّره روي سطح كار مي لغزد و در كار گير مي كند؛ بنابراين ابتدا 
بايد تمامي دندانه هاي تيغه اّره را به وسيله ي سوهان در يك سطح 
ميزان كرد و سپس اقدام به چپ و راست و همچنين تيز كردن 

نمود. )شكل 62ـ14(.

شكل62ـ14ـمیزان کردن دندانه های اره به وسیله ی سوهان.

اّره  تيغه هاي  كردن  تيز  دستورالعمل  11ـ14ـ 
دستي با سوهان

اّره تيزكني و سوهان  اّره، تنگ  پس از آماده كردن تيغه 
)سه گوش، دم كاردي...( مراحل كاري زير را انجام دهيد.

انتخاب  است،  شده  راست  و  چپ  كه  را  تيغه اي  الف( 
نماييد. )شكل 57ـ14(

شكل57ـ14ـ تیغه اره ی چپ و راست شده.

ب( بر اساس نوع تيغه، سوهان الزم براي تيز كردن را انتخاب كنيد.

)به مقطع سوهان و فرم دندانه ي اره، در شكل 58ـ14 توجه كنيد(.

شكل58ـ14ـ تیزکردن اره با سوهان دم کاردی با مقطع لوزی.

ج( تيغه را داخل تنگ قرار دهيد به طوري كه دندانه ي آن باالتر 
از تنگ قرار گيرد، و سپس آنرا به گيره ي ميزكار محكم كنيد.

)شكل  دندانه ها  بين  برش،  جهت  خالف  بر  را  سوهان  د( 
59ـ14( طوري قرار دهيد كه هنگام تيز كردن، ابتدا سينه ي دندانه 
ساييده و در مرحله دوم، پليسه ي ايجاد شده در پشت دندانه ي 

بعدي گرفته شود. )شكل هاي 60ـ14 و 61ـ14(
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آزمون پاياني 14

1ـ براي تيزكردن تيغه اّره بايد ...
الف( ابتدا اّره را تيز و بعد چپ و راست كرد.

ب( تفاوتي ندارد.
ج( ابتدا اّره را چپ و راست، بعد تيز نمود.

د( فقط بايد اره ها را تيز نمود.
2ـ سنگ نفت وسيله اي است براي ......................................

ب( پليسه گيري و تيز كردن تيغه ها الف( تميز كردن سوهان و چوبسا 
د( تيز كردن تيغه اّره ج( فقط پليسه گيري  

3ـ براي چپ و راست كردن تيغه اّره بايد از ................................ استفاده كرد.
ب( سوهان سه گوش الف( گاز انبر  

د( انبر دست ج( آهن و انبر چپ و راست كن 
4ـ براي تيز كردن تيغه ي رنده دستي بايد .....................................

الف( تيغه رنده آرام و يكنواخت به صورت دايره اي روي سنگ كشيده شود.
ب( سنگ را روي تيغه رنده كشيد.

ج( تيغه رنده را به آرامي و به طور يكنواخت به صورت مستقيم روي سنگ كشيد.
د( تيغه رنده را با تندي و به صورت موازي روي سنگ كشيد.

5ـ هنگام تيز كردن تيغه رنده، زاويه ي پخ رنده بايد چقدر باشد؟
د( 25 درجه ج( 45 درجه  ب( 40 درجه  الف( 35 درجه 

6ـ شكل زير چه عملي را نشان مي دهد؟
ب( پليسه گيري الف( تيز كردن تيغه  

د( پاك كردن تيغه ج( سنگ زدن  
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7ـ هنگام تيز كردن تيغه اّره بايد .........................................
الف( سينه ي دندانه در طرف چپ ما باشد.
ب( زاويه ي برش هر دندانه را تامين نمود.

ج( چپ و راست دندانه ها را تنظيم كرد.
د( هيچكدام

8ـ براي تيز كردن دندانه هاي اّره دستي، كدام يك از سوهان هاي زير مناسب است؟
ب( سوهان دم كاردي الف( سوهان تخت  

د( سوهان زرگري ج( سوهان نيم گرد  
9ـ براي تيز كردن تيغه ي اّره نواري، كدام سوهان مناسب است؟
ب( سوهان قاشقي الف( سوهان دم كاردي 

د( سوهان تخت ج( سوهان سه گوش  
10ـ علت چپ و راست كردن دندانه هاي تيغه اّره چيست؟

الف( ُكند شدن اّره
ب( گير نكردن تيغه اّره داخل كار

ج( دندانه ی اّره نشكند و برش بهتر انجام گيرد.
د( تيز شدن بيشتر تيغه اّره

11ـ شكل زير چه وسيله اي را نشان مي دهد؟
ب( آهن چپ و راست كن الف( انبر چپ و راست كن 

د( هيچكدام ج( وسيله ي تيز كردن تيغه 

12ـ وسيله ي مورد استفاده در شكل زير چه كاربردي دارد؟
ب( تيز شدن طبق زاويه الف( تيز شدن بيشتر تيغه 

د( ب و ج ج( راحت تيز شدن  
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13ـ تصوير زير چه عملي را نشان مي دهد و از چه وسيله اي استفاده كرده است؟
الف( تيز كردن اّره ـ سوهان

ب( چپ و راست كردن اّره ـ آهن چپ و راست كن
ج( چپ و راست كردن اّره ـ انبر چپ و راست كن

د( تيز كردن اّره ـ انبر چپ و راست كن

14ـ شكل زير چه وسيله اي را نشان مي دهد؟
ب( تنگ اّره تيزكني الف( گيره ي روميزي  

د( هيچكدام ج( گيره ي مخصوص كارهاي ظريف 

15ـ سنگ نفت را شرح دهيد و موارد استفاده ي آنرا بنويسيد.
16ـ سوهان هاي مخصوص تيز كردن را نام ببريد.

17ـ قسمت هاي مختلف ماشين سنگ سنباده را نام ببريد.
18ـ مواد تشكيل دهنده ي سنگ سنباده را بنويسيد.

19ـ براي تيز كردن سنگ سنباده، چه عملي بايد انجام داد؟
20ـ علت چپ و راست كردن تيغه اّره را توضيح دهيد.

21ـ وسايل چپ و راست كردن تيغه اّره را نام ببريد.
22ـ تيز كردن تيغه ي اّره دستي به وسيله ي سوهان را شرح دهيد.

23ـ طرز تيز كردن تيغه ي رنده دستي را شرح دهيد.
24ـ نكات ايمني ضمن تيز كردن را بنويسيد.

25ـ هنگام تيز كردن تيغه رنده، زاويه ي تيغه نسبت به سنگ چند درجه بايد باشد؟
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توانايي رسم فنی عمومي صنايع چوب

واحد كار پانزدهم

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

 انواع شكل های هندسي منظم را ترسيم نمايد.

 ابزار و وسايل ترسيم شكل های هندسي را معرفي و آنها را به كارگيرد.

 خطوط در ترسيم را معرفي كرده و آنها را در جاي مناسب به كار گيرد.

 مشخصات نقشه ی كار را معرفي كند.

 اصول ترسيم شكل های هندسي روي چوب را بيان كند.

 ترسيم سه نمای اجسام را انجام دهد.

 اندازه گذاري كامل در ترسيم اجسام را انجام دهد.

 تصوير مجسم اجسام از روي سه نما را ترسيم نمايد.

 تصوير مجسم ايزومتريك را ترسيم كند.

 تصوير مجسم ديمتريك را ترسيم كند.

 تصوير مجسم كاوالير را ترسيم كند.

 برش در كارهاي ساده ی چوبي را انجام دهد.

ساعت آموزش
جمععملینظری
105060



تکنولوژی فرآورده های چوبی320



321 واحد کار پانزهم: توانايي رسم فنی عمومي صنايع چوب

پيش آزمون 15

1ـ آيا وسايل نقشه كشي براي ترسيم شكل های هندسي را می شناسيد؟

2ـ آيا می دانيد كاربرد گونيا در ترسيم شكل های هندسي چيست؟

3ـ چند نوع كاغذ براي ترسيم نقشه هاي فني مي شناسيد؟

4ـ كاربرد شابلن در نقشه كشي چيست؟

5ـ مطابق شكل زير، رّسام در ترسيم، از چه وسيله اي استفاده مي كند؟

6ـ به نظر شما، براي ترسيم يك شش ضلعي مطابق شكل زير، از چه روشي می توان استفاده كرد؟

8ـ آيا می دانيد خط كش T چيست و كاربرد آن در كجاست؟

9ـ در شكل زير، براي ترسيم فني از چه وسايلي استفاده شده است؟



تکنولوژی فرآورده های چوبی322

و  منتظم  هندسي  شکل های  تعريف  1ـ1ـ15ـ 
محاسبه ی محيط و مساحت آنها

 هر چند ضلعي ای كه داراي اضالع برابر بوده و در يك 
دايره محاط شده باشد، چندضلعي منتظم نام دارد )شكل 1ـ15(.

شكل1ـ15

براي محاســبه ی محيط و مساحت چندضلعي ها از رابطه ی 
زير استفاده مي شود:

چند ضلعی منتظم
n =تعداد گوشه ها

u = n × 1

در شش ضلعی منتظم
 A ≈ 0/699 D2  ;  A ≈ 0/866 d2

         

 

 

                 
 

 

   √       

1ـ15ـ اصول ترسيم انواع شكل های منتظم هندسي

به طور كلي، چندضلعي ها، دايره، بيضي، مثلث و احجامي 
مانند مكعب، منشــور، هرم، كره، مخروط، استوانه و غيره، از 

شكل های هندسي منتظم هستند.

نكته: عالئم اختصاري ذكر شده در روابط محاسباتي براي 
سطوح جانبي و محيط قطعات، به شرح زير است:

 A= سطح قاعده / مساحت

 AM= سطح جانبی
 AO= سطح كل

 A1= سطح قاعده پايينی

 A2= سطح قاعده بااليی

 H , h = ارتفاع
 L= طول / طول وتر
 Lm= طول متوسط

 LB= طول قوس
 b= عرض

 E= قطر

 D= قطر بزرگ / قطر دايره محيطی

 d= قطر كوچك / قطر دايره محاطی

 dm= قطر متوسط )در تاج دايره(

 n= تعداد اضالع
 U= محيط

 R= شعاع بزرگ

 r= شعاع كوچك

 S= عرض )در تاج دايره(

 α= زاويه ی مركزی
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براي محاســبه ی مســاحت و محيط لوزی، از رابطه ی زير 
استفاده مي شود.

A = l × b
U = 4 × l

 مستطيل، متوازي االضالعي است كه زوايای آن، قائمه 
بــوده و كليه ی مشــخصات متوازي االضالع را دارد )شــكل 

4ـ15(.

شكل4ـ15

براي محاســبه ی مساحت و محيط مستطيل، از رابطه ی زير 
استفاده مي شود:

A = l × b
U = 2 × ) l+b(

 e = √      

 متوازي االضالع، داراي دو ضلع موازي با هم است كه 
زواياي مقابل آن، با هم برابرند )شكل 2ـ15(.

 D = < B , < C = < A

شكل2ـ15

براي محاسبه ی محيط و مساحت اين شكل ، بايد از رابطه ی 
زير استفاده كرد:

متوازی الضالع

A = l1 × b
U = 2 × )l1  + l2(

 لوزي، متوازي االضالعي است كه چهار ضلع آن با هم 
برابرند )شكل 3ـ15(.

شكل3ـ15
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رابطه ی محاسبه ی محيط و مساحت دايره، به شكل زير است:

     
 

  
 

           
 

  √     

 

      

 ذوزنقه، يك چهارضلعي اســت كــه فقط دو ضلع آن 
با هم موازي می باشد. اگر دو ســاق ذوزنقه با هم برابر باشند، 
ذوزنقــه  از نوع متساوي الســاقين و اگر يكي از ســاق ها بر دو 

قاعده عمود باشد، ذوزنقه را قائم الزاويه مي نامند.

رابطه ای محاسبه ی محيط و مساحت، به قرار زير است:

   

           
 

       
 

   
     
  

 

 بيضي، منحني بسته اي است كه داراي دو قطر بزرگ و 
كوچك، و دو كانون است )شكل 7ـ15(.

شكل7ـ15

 مربع، مستطيلي اســت كه چهار ضلع آن با هم مساوي 
است )شكل 5ـ15(.

شكل5ـ15

روابط محاسبه ی محيط و مساحت مربع، به قرار زير است:

A = l2

e = √  × l ≈ 1/414 × l
   U = 4 × l

 دايره، منحني بســته اي اســت كه فاصلــه ی هر نقطه از 
روي منحني تا مركــز آن (O)، برابر بوده و وتري كه از مركز 

دايره مي گذرد، قطر ناميده مي شود )شكل 6ـ15(.

شكل6ـ15

b
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براي محاســبه ی محيط و مســاحت بيضــي، از روابط زير 
استفاده مي شود:

         

 

           

 

      √          

هر جسم ســه بعدي كه قاعده ها و وجوه جانبي آن مربع و 
عمود بر هم باشد، مكعب ناميده مي شود. مكعب، داراي شش 

وجه مساوي است )شكل 8ـ15(.

شكل8ـ15

محاسبه ی محيط و مساحت مكعب به قرار زير است:
U = L × 4
4 × يك ضلع = محيط  
A0 = A × 6

6 × سطع قاعده = مساحت

چند وجهي ای كه دو قاعده ی هم شــكل و متوازي داشــته 
و ســاير وجه هاي آن متوازي االضالع  باشــد، منشور نام دارد                     

)شكل 9ـ15(.

شكل9ـ15

محيط و مساحت جانبي منشور، به صورت زير محاسبه می شود:
  V = A × h                                       

ارتفاع × مساحت قاعده = حجم
A0 = A + AM + A

= سطح كل

سطح قاعده ی بااليی + سطح جانبی + سطح قاعده ی پايين

 

شــش وجهي ای كه همه ی وجوه آن مربع بوده و يال هاي 
آن با هم برابر باشند، مكعب مستطيل نام دارد )شكل 10ـ15(.

شكل10ـ15

محيط و مساحت جانبي مكعب چهار وجهي، به شكل زير 
محاسبه مي شود:

  u = L × 4                                                                   
4 × يك ضلع = محيط

  A0 = A + AM + A                                                              

= مساحت جانبی

سطح قاعده ی بااليي + سطح جانبي + سطع قاعده ی پايين

قاعده باال

وجه جانبی

مكعب

قاعده پايين
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روابط محاسبه ی محيط و مساحت جانبي هرم، به قرار زير است:
سطح جانبی + سطح قاعده = سطح كل

A0 = A + Am

از دوران يــك نيم دايره حــول قطرش، كره ای به دســت 
مي آيــد. به مركز O، كه تمام نقاط ســطح كره تا آن، به يك 

فاصله است.

2ـ1ـ15ـ محاسبه ی مساحت شکل های هندسي غيرمنتظم

براساس رابطه هاي گفته شــده، مساحت شكل های زير را 
محاسبه نماييد )شكل 13ـ15(.

شكل 13ـ15

3ـ1ـ15ـ تقسيم پاره خط و زاويه به چند قسمت مساوي

برای تقســيم پاره خط و زوايا به قســمت های مســاوی، به 
روش های زير عمل كنيد:

 اگر ســطح دايــره را در ارتفاع h، به يــك نقطه معطوف 
كرده و ســطوح جانبي آن ايجاد شود، حجم به دست آمده را 

مخروط می نامند )شكل 11ـ15(.

شكل11ـ15

محيط و مساحت جانبي مخروط، چنين به دست می آيد:

مساحت قطاع دايره = سطح جانبی مخروط

   
      
    

  √    
      

          

 

 

        

 )سطح قاعده × ارتفاع (    = حجم

   
      
    

  √    
      

          

 

 

        

اگر سطح چند ضلعي را در ارتفاع h به يك نقطه معطوف 
ســازيم و سطوح جانبي آن ايجاد شــود، حجم به دست آمده، 
هرم خواهد بود؛ كه اغلب به فرم هرم ســه ضلعي و هرم چهار 

ضلعي مرسوم است )شكل 12ـ15(.

شكل12ـ15

3



327 واحد کار پانزهم: توانايي رسم فنی عمومي صنايع چوب

الف( تقسـيم پاره خط به چند قسـمت مسـاوي: پاره خط 
AB مفروض اســت. از ابتداي خط، بــا زاويه ی دلخواه، يك 

پاره خــط رســم كــرده )شــكل 14ـ15(، و آنرا به 7 قســمت 
)دلخواه( تقسيم نماييد.

شكل14ـ15

ابتدا از نقطه ی شماره ی 7، خطی به نقطه ی B ترسيم كنيد. 
ســپس از نقاط ديگر )نقطه ی 6 تا 1(، خطوطی ديگر ترســيم 
كنيــد، طوری كه همه ی آنها با خط B موازی باشــد. نتيجه ی 
كار، تقســيم شــدن پاره خط AB به 7 قســمت مساوی است 

)شكل 15ـ15(.

شكل15ـ15

 توجه: براي تقسيم خط به قسمت هاي مختلف، بايد همين 
مراحل انجام مي گيرد.

ب( تقسـيم زاويـه بـه دو قسـمت مسـاوي: براي تقســيم 
زوايايی كه مقدار آنها يك عدد صحيح اســت، اغلب از نقاله 
اســتفاده مي شود، اما براي تقسيم زوايای مختلف به دو قسمت 

مساوي، مي توان از پرگار كمك گرفت.

زاويه ی xoy را رســم كنيد. از نقطه ی O به شعاع دلخواه، 
قوسي رسم كنيد تا نقاط A و B به دست آيد )شكل 16ـ15(.

شكل16ـ15

از تقاطع نقاط A و B، دو قوس به شــعاع دلخواه R1 رســم 
كنيــد تا در k، نقطه ی تالقي به دســت آيد. محــل تالقي را به 

نقطه ی O وصل كنيد.

خط OK زاويه را به دو قســمت مساوي تقسيم كرده است 
)شكل 17ـ15(.

شكل17ـ15

ج( تقسيم زاويه به سه قسمت مساوي به كمك پرگار

ـ زاويه ی xoy دلخواه را رسم كنيد.

 R دلخــواه  شــعاع    Oنقطــه ی از      ـ     
آيــد  به دســت   A و   B نقــاط  تــا  كنيــد  رســم   را 

)شــكل 18ـ15(.
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شكل20ـ15

 براي تقســيم زاويه ی 75 درجه به پنج قسمت مساوي، 
طبق تقســيمات زاويه ی 45 درجه عمل كنيــد. در اين روش، 
گونياي 30 درجه را روي لبه ی زاويه ی 15 درجه ی آخر قرار 
دهيد، كه با تفاوت آن دو، قسمت چهارم نيز ترسيم می گردد. 
به همين ترتيب، قسمت پنجم را نيز رسم كنيد )شكل 21ـ15(.

شكل21ـ15

4ـ1ـ15ـ تقسيم دايره به چند قسمت مساوي

در واقع با تقســيم دايره به چند قســمت مساوی، می توان 
چندضلعی های منتظم ترســيم نمود؛ كه دستورالعمل های زير، 

به همين منظور ارايه گرديده است.

الف( ترسـيم مثلث: از تقسيم دايره به سه قسمت مساوي، 
مثلث شكل مي گيرد، كه برای اين كار، بايد:

 قطرهاي عمود بر هِم دايره را رسم كرد.

 از نقطه ی تالقی قطــر و محيط دايره )M(، به اندازه ی 
شعاع R، قوسي زد تا نقاط A و B به دست آيد. 

 نقطه ی O را به نقاط A و B وصل نمود تا با ترسيم خط 
AB، يك مثلث شكل  گيرد )شكل 22ـ15(.

شكل18ـ15

ـ به مركز B و به شــعاع AB، قوســي رســم كنيد كه ضلع 
زاويه را در نقطه ی C قطع كند. اين فاصله (BC) را طبق روش 
تقســيم پاره خط )كه گفته شد( به سه قســمت مساوی تقسيم 
كنيد. از نقاط تقســيم، به مركز B قوس هايي را رسم كنيد تا به 
كمان AB برســد. از محل تالقي به نقطه O رســم كنيد )شكل 

19ـ15(.

شكل19ـ15

د( تقسيم زوايا به قسمت هاي مساوي به كمك گونيا       

  گونياي 30 و 45 درجــه، به صورت مكمل، مي توانند 
زواياي مختلفی بســازند. در شــكل 20ـ15، به كمك گونياي 
45 درجه، يك خط ترســيم نماييد. ســپس به كمك گونيای 
30 درجــه، در نقطــه ی موردنظر، خطي ديگر رســم كنيد. از 
اختالف اين دو گونيا، يك زاويه ی 15 درجه رســم مي گردد 
كه بدين ترتيب مي توانيد زاويه ی 45 درجه را، به ســه قسمت 

15 درجه ای تقسيم كنيد.
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شكل22ـ15

ب( ترسـيم شـش ضلعي: با تقســيم دايره به شش قسمت 
مساوی، شش ضلعی منتظم به دست می آيد؛ برای اين كار، بايد:

ـ پــرگار را به اندازه ی شــعاع R باز كرد و از هر دو طرف 
دايره )N وP (، قوسی زد تا نقاط V،K و M،S مشخص شود.

ـ با وصل كردن نقاط به دست آمده به يكديگر، يك شش 
ضلعي شكل مي گيرد )شكل 23ـ15(.

شكل23ـ15

ج( ترسيم پنج ضلعي: برای ترسيم پنج ضلعی منتظم، بايد:

 به شــعاع R و از نقطه ی U، قوسی رسم كرد تا نقطه ی 
M به دســت آيــد؛ و از نقطه ی M، خطي عمود رســم نمود تا 

نقطه ی N به دست آيد.

 از نقطه ی N به فاصله NT، قوسي زد تا روي خط افقی، 
نقطه ی V به دست آيد )شكل 24ـ15(.

شكل24ـ15

 از نقطــه ی T، فاصله ی TV را با پــرگار اندازه گرفته، 
 ،TP به دست بيايد. فاصله ی ،P قوسي را روي دايره زد تا نقطه ی
طــول ضلع يكي از اضالع پنج ضلعي اســت؛ كه با ادامه دادن 
قوس ها با شــعاع TP، پنج ضلعي رسم مي شود )شكل 25ـ15(.

شكل25ـ15

د( تقسـيم دايـره بـه n قسـمت مسـاوی: بــراي ترســيم 
چندضلعي هاي متفــاوت، يك اصول كلي به شــرح زير بيان 
مي شود )به فرض، دايره را بايد به 7 قسمت مساوی تقسيم كرد(:

 پس از ترســيم يك دايره به شعاع دلخواه R، بايد اقطار 
دايره را ترسيم نمود تا نقاط AA1 و BB1 مشخص شوند.

 بايد از نقطه ی B، خطي با زاويه ی دلخواه ترسيم، و آنرا 
به هفت قسمت مساوی تقسيم كرد )شكل 26ـ15(.

شكل15-26
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2ـ15ـ ابزار و وسايل موردنياز ترسيم

براي ترســيم دقيق شــكل های فني، به يك ســري وسايل 
نقشه كشي نياز مي باشد، كه به شرح زير است:

1ـ2ـ15ـ تخته رسم

يكي از ضروري ترين وســايل براي ترســيم نقشه هاي فني 
اســت كه در شــكل ها و ابعاد مختلف، از چوب يا پالستيك 

ساخته مي شود )شكل 30ـ15(.

شكل30ـ15

پس از نصب كاغذ روي تخته رســم، به كمك خط كش 
T و گونيا، نقشه هاي موردنظر ترسيم مي شود )شكل 31ـ15(.

شكل31ـ15

 از انتهاي قطر دايره، بايد به خط تقسيم شماره ی 7، خطي 
كشــيد و به موازات اين خط، خطوط ديگر را نيز رســم نمود 
تا قطر دايره، به 7 قســمت  مساوي تقسيم شود )شكل 27ـ15(.

شكل27ـ15

ـ از نقاط B و B1 به شعاع قطر دايره، قوسي بايد رسم كرد 
كه نقطه ی C، به دســت آيد. اكنون بايد از نقطه ی C خطوطي 
را به نقاط 2 و 4 و 6 امتداد داد، به طوری كه ادامه ی آن، قوس 
دايره را قطع كند؛ كه در اين حالت، نقاط D و E و F به دســت 

خواهد آمد )شكل 28ـ15(.

شكل28ـ15

 فاصلــه ی E F، طول يكي از اضــالع اين هفت ضلعي 
است كه با پرگار مي توان بقيه ی تقسيمات را انجام داد )شكل 

29ـ15(.

شكل29ـ15
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گروه Aابعاد
A01189 × 841
A1841 × 594
A2594 × 420
A3420 × 297
A4297 × 210
A5210 × 148

ب( كاغذ كالك يا كاغذ شفاف: بيشتر براي مركب كاري 
استفاده مي شــود؛ يعني پس از ترسيم نقشه روي كاغذ سفيد، 
با قرار دادن كاغذ كالك روي آن، مي توان با قلم راپيد يا قلم 

ترلين، خطوط ترسيم را مركبي كرد.

 نكتـه: قلم ترلين نيز، قلم مركبی اســت كــه برای مركبی 
كردن ترسيمات، مورد استفاده قرار می گيرد.

ج( كاغذ پوسـتي: نوعي كاغذ نيمه شــفاف و ارزان است 
كه نقشه هاي مقدماتي و دست آزاد، روي آن ترسيم مي شود.

د( كاغـذ شـطرنجي و كاغذ ميلي متـري: داراي خطوط 
افقي و عمودي است، كه براي طراحي اوليه و ترسيم دياگرام 

يا نمودارها كاربرد بيشتري دارند.
4ـ2ـ15ـ پرگار

براي اندازه گيري، اندازه گذاري و ترسيم قوس ها و دواير 
مختلف، به كار گرفته مي شــود. در شــكل 34ـ15، يك جعبه 

پرگار نشان داده شده است.

شكل34ـ15

T 2ـ2ـ15ـ خط كش

از دو قسمت بازو و سر خط كش تشكيل شده كه نسبت به 
هم، زاويه ی 90 درجه دارند.

بازوي خط كش، صاف و مدرج اســت. سر خط كش، به 
لبه ی تخته رســم تكيه داده شــده و با دســت چپ به آن فشار 
وارد می آيــد تا در جای خود ثابت شــده، بتوان خطوط افقي 
را به كمك آن رســم كرد. برای ترســيم خطــوط عمودي و 
مــورب، بايد  از گونيــا كه روي خط كش T قــرار می گيرد، 

كمك گرفت )شكل 32ـ15(.

شكل32ـ15

در شــكل 33ـ15، نحوه ی قرارگيري خط كش T و گونيا، 
و موقعيت نصب كاغذ روي تخته رسم نشان داده شده است.

شكل33ـ15

3ـ2ـ15ـ كاغذ

از مهم ترين وســايل ترسيم نقشه های فنی است كه با توجه 
به كاربرد و نوع ترسيم، داراي جنس و ابعاد متفاوتي می باشد.

الف( كاغذ سـفيد: از رايج ترين كاغذهاي رسم فني است 
كه در سيســتم ISO، براي آنها حرف A درنظر گرفته شــده و 

طبق جدول زير، اندازه گذاری شده اند.
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5ـ2ـ15ـ شابلون ها

براي ترســيم قوس ها، از انواع شــابلون هاي طراحي مانند 
شــابلن دايره، شابلون بيضي و از وســايلي مانند خط كش مار 

)انعطاف پذير( و پيستوله استفاده مي شود.

در شكل 35ـ15، نمونه هايي از شابلون ها نشان داده شده است.

شكل35ـ15

از شــابلن هاي تزيينــات داخلي نيز، مي توان براي ترســيم 
بعضي شكل های خاص استفاده نمود )شكل 36ـ15(.

شكل36ـ15

6ـ2ـ15ـ نقاله

براي ترســيم و مشــخص كردن انــواع زوايــا و درجات 
قوس هــا، نقاله بــه كار مي رود. شــكل 37ـ15، كاربرد نقاله را 

نشان می دهد.

شكل13-37

7ـ2ـ15ـ مداد

وسيله ی ترسيم است كه بر اساس درجه ی سختي و نرمي، 
يا كم رنگ و پررنگ بودن، درجه بندي شده است.

مدادهاي پررنگ با عالمت B و مدادهاي كم رنگ با عالمت 
H و مدادهاي متوســط با عالمت HB يا F مشــخص مي شود.

شماره ی مدادها، هر قدر افزايش يابد، خاصيت پررنگي يا 
كم رنگي آنها شدت مي يابد؛ مثاًل: 9H از 5H كم رنگ تر است 

يا 7B از 3B پررنگ تر.

در ترســيم فنــي، از مدادهاي متوســط براي نوشــتن؛ از 
 B يا ســخت براي خطوط ظاهري؛ و از مدادهاي H مدادهاي

براي سايه زدن در طراحي استفاده مي شود.

مداد اتود، كــه دارای مغز مدادي با شــماره هاي مختلف 
می باشــد، كار ترسيم را ســاده تر كرده و نياز تراشيدن مداد يا 

تيز كردن نوك را از بين برده است.
8ـ2ـ15ـ پاك كن

بــراي پاك كردن اشــتباهات ترســيمي بــه كار مي رود. 
پاك كن ها بايد از نظر جنس، كيفيت خوبي داشته و اثر لكه يا 

كثيفي روي كاغذ بجا نگذارند.
9ـ2ـ15ـ خط كش اشل

نوعي خط كش مدرج اســت كه مقطع مثلثي داشته و لبه ی 
آن، با مقياس معيني مدرج شــده اســت. طــول خط كش های 

اشل، 30 سانتي متر است )شكل 38ـ15(.

شكل38ـ15

 توجه: خط كش اشل، داراي 6 لبه است كه هر لبه ی آن، 
با يك مقياس معين درجه بندي شــده است. در شكل 39ـ15، 
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مقطع آن نشان داده شده است.

شكل39ـ15

در  قراردادي  خطوط  مفهوم  با  آشنايي  3ـ15ـ 
رسم فني و كاربرد آن

استفاده از خطوط مختلف با ضخامت هاي متفاوت، عالوه 
بــر زيبايي نقشــه، به درك آن نيــز كمك مي كنــد؛ بنابراين 
خطوط به صورت استاندارد نام گذاري شده و با ضخامت هاي 

معين به كار مي روند.

در جدول نشــان داده شده در شــكل 40ـ15، نام، كاربرد و 
ضخامت خطوط مورد استفاده در نقشه های فنی، آورده شده است.

4ـ15ـ آشنايي با مشخصات نقشه ی كار

نقشه ی كار، عالوه بر ترسيم فني، بايد داراي اطالعات فنِي 
قطعه كار به صورت جدول مشخصات نيز باشد.

1ـ4ـ15ـ مفهوم مقياس نقشه

براي ترسيم متناسب قطعه كار روي كاغذ رسم، بايد نقشه 
را براساس مقياس ترسيم نمود.

مقياس، در دو صورت كاهنده و افزاينده به كار می رود؛ كه 
در صنايع چوب، چون قطعات اغلب بزرگ هستند، از مقياس 
كاهنده مانند ، ،  و ... اســتفاده مي شود.

رابطه ی مقياس، براي به دســت آوردن اندازه ی ترسيمي به 
صورت زير بيان می شود:

مثال: قطعه اي به طول 160 ميلي متر، بايد با مقياس 2/5: 1 
ترسيم شود. طول ترسيمي آن، چند ميلي متر است؟

حل:

مقياس هاي كاهنده و افزاينده، در جدول بعد آورده شده است:

شكل 40ـ15

 ضخامت خطوط مورد استفاده کاربرد نام خط شماره
 خط اصلی یا خط پر، خط دیذ 1

 ـــــــــــــــــــ
 

 2 4/1 1 7/0 5/0 35/0 25/0 ها ی ظاهری جسم و لبه دوره

 خط چیه یا خط وذیذ 2
-------------------------- 

 

خطوط مخفی که در معرض دیذ مستقیم 
 قرار وذاروذ

11/0 25/0 35/0 5/0 7/0 1 2/1 

 خط پر وازک 3
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 

خط اوذازه، خط رابط، خط کمکی، خط 
 هاشور

13/0 11/0 25/0 35/0 5/0 7/0 1 

 خط وقطه یا خط محور 4
 ـ . ـ . ـ . ـ . ـ . ـ . ـ . ـ . ـ . ـ

 

 1 7/0 5/0 35/0 25/0 11/0 13/0 محور تقارن

 خط برش یا خط وقطه با ابتذا و اوتهای پر 5
 ــ . ـ  ـ .  . ـ . ـ . ـ . ـ . ـ . ـ

 

 و 13/0 امتذاد صفحات برش
25/0 

و  11/0
25/0 

و  25/0
5/0 

و  35/0
7/0 

و  5/0
1 

و  7/0
2/1 

 2و  1

 خط شکستگی 6
 

 

 1 7/0 5/0 35/0 25/0 11/0 13/0 های جسیی ی برش ها و محذوده شکستگی
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2ـ4ـ15ـ جدول مشخصات نقشه ی كار

جدول مشــخصات )به صفحه ی بعد مراجعه كنيد(، حاوي 
نام مؤسســه، نام ترسيم كننده، مقياس نقشــه و شماره ی نقشه 
مي باشــد كه در موارد كلي، عناوين ديگري نيز با توجه به نياز 

مجموعه، به جدول اضافه مي گردد.

به طور كلي، در مراكز آموزشــي، هميــن اطالعات كافي 
اســت ولــي در كارخانه هاي توليــدي، اطالعــات دقيق تر و 

مشخصات ريز قطعات كار نيز، بايد وجود داشته باشد.

ابعاد پيشــنهادي برای جــدول، 51 × 180 ميلي متر بوده و 
موقعيــت قرارگيــري جدول مشــخصات، در پايين و ســمت 

راست كاغذ رسم می باشد )شكل 41ـ15(.

 توجه: كادر نقشه، بايد از سه طرف 5 ميلي متر و از طرف 
چپ، 20 ميلي متر تا لبه ی كاغذ  A4 فاصله داشته باشد.

شكل 41ـ15ـ موقعیت قرارگیری جدول مشخصات.

جدول مشخصات

جدول مشخصات

موسسه آموزشی:

مقیاس:

واحد:

نام و نام خانوادگی:

عنوان نقشه:

شماره طرح:

شماره پروژه:

رشته:

کنترل:
کنترل:

شماره نقشه:

 مقیاس طول ترسیمی در نقشه برابر است با
 طول حقیقی تقسیم بر:

05 
05 
05 
0 
0/0 

 کاهنده
05  :0 
05  :0 
05  :0 
0  :0 

0/0  :0 
 مقیاس طبیعی 0:  0 0

 طول حقیقی ضرب در:
0 
0 
05 

 افزاینده
0  :0 
0  :0 
0  :05 
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5ـ15ـ اصول ترسيم شكل های هندسي روي چوب

اصول و قواعد ترسيم شكل های هندسي، در مبحث گذشته 
بيان شــد. براي ترسيم شــكل روي چوب، مانند روش ترسيم 
روي كاغذ عمل مي شــود؛ امّا بعضي مواقع، اين امكان وجود 
نداشــته و بايــد از روش كارگاهي و با ابزارهاي در دســترس 
اقدام به ترســيم نمود؛ بنابراين در اين قســمت، با اجراي چند 
دســتورالعمل در اين زمينه، می توانيد مهارت كافی در ترسيم 

مستقيم شكل های هندسی روی چوب را به دست آوريد.
دستورالعمل ترسيمات هندسي روي چوب

برای ترســيم قوس ها و منحنی هــا روی چوب، به مهارت 
بااليی نياز است كه با رعايت نكات و دستورالعمل های آمده، 

می توان بدان دست يافت.

الف( ترسـيم قوس مناسب روي چوب: براي گوشه هاي 
قطعات كار و پروفيل هاي صفحات چوبي، نياز به ترسيم قوس 
مي باشد؛ با انجام تمرين های داده شده در شكل  42ـ15 و با در 
نظر گرفتن ابعاد و اندازه های موجود، می توان به اصول ترسيم 

قوس های الزم، پی برد.

شكل42ـ15ـ برخی از قوس های لبه ی کار یا پروفیل ها.

ب( روش ترسيم بيضي: برای ترسيم بيضی، به ترتيب زير 
عمل كنيد:

1ـ براي قطرهای بزرگ و كوچك بيضي، خطوطی عمود 
بر هم رسم كنيد.

2ـ اندازه ی قطر بزرگ را، روي محور افقي و اندازه ی نصف 
قطر بزرگ را روي محور عمودي مشخص كنيد )شكل 43ـ15(.

شكل43ـ15

3ـ به اندازه ی يك چهارم قطر بزرگ، روي محور افقي جدا 
كرده و با O1 و O2 از هر طرف مشــخص كنيد )شكل 44ـ15(.

شكل44ـ15

4ـ به اندازه ی يك هشــتم قطر بــزرگ، از هر طرف جدا 
كرده و عالمت بزنيد تا نقاط F1 و F2 كانوني به دست آيد.

5ـ از نقطه هــای O1 و O2 ، مطابــق شــكل، خطوط تحت 
زاويه ی 45 درجه رسم كنيد )شكل 45ـ15(.

شكل45ـ15
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6ـ بــه اندازه ی نصف قطر بزرگ از نقطه F1 و F2 در جهت 
محور عمــودي امتداد داده و نقاط S1 و S2 را مشــخص كنيد          

)شكل 46ـ15(.

شكل46ـ15

7ـ از نقاط S1 و S2 ، به فاصله ی S2 S1 قوســي بزنيد كه در 
محل تقاطع، با خطوط 45 درجه، نقاط K و 'K را مشخص كند              

)شكل 47ـ15(. 

شكل47ـ15

8ـ از نقاط O1 و O2 به شــعاع R1 قوسي بزنيد كه در امتداد 
قوس قبلي باشــد؛ به اين ترتيب، شــكل بيضي كامل مي شود                

)شكل 48ـ15(.

شكل48ـ15

 O ج( روش ترسـيم قوس تخم مرغـي: دايره اي به مركز
 C خطــي به نقطه B و A رســم كنيد. از نقطه ی R و به شــعاع
 R2 و به شعاع B يك بار به مركز ،B و A وصل كرده و از نقاط
(AB)، و يك بار به مركز A و به شــعاع R2 (AB) قوس بزنيد، 

طــوری كه هر دو قوس، يكديگر را در امتداد BC و AC قطع 
كنند )شكل 49ـ15(.

شكل49ـ15

 ،AC و BC و از محل تالقي دو قوس با امتداد ،C بــه مركز
به شــعاع R3 قوس بزنيد. شكل به دست آمده در شكل 50ـ15، 

همان قوس تخم مرغي است.

شكل50ـ15

د( رسـم قوس هاي تركيبي: در تيغه هــاي فرز، به منظور 
ابزار زدن مناســب براي صفحات چوبي، از قوس هاي تركيبي 

استفاده می شود.

در شــكل 51ـ15، نمونه هايــي از قوس هــاي تركيبــي در 
تيغه هاي ابزار يا پروفيل ها نشان داده شده است.
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شكل 51ـ15

6ـ15ـ اصول رسم سه نماي اجسام

همه ی اجسام و اشياء، دارای شش وجه می باشند كه گاهی 
برای شــناختن آنها، الزم اســت همه ی وجوه آن ترسيم شود. 
به عنوان مثال، در شــكل 52ـ15، قطعه ای نشــان داده شده، كه 
شــش وجه يا شــش نمای آن، در جهات مختلف ترسيم شده 

است.

شكل 52ـ15

ترتيــب قرار گرفتــن نماها يا صفحات تصويــر پس از باز 
شدن، مطابق شكل 53ـ15 مي باشد.

شكل 53ـ15

بــا توجه به شــكل 53ـ15، نــام تصوير يا نماهــا مطابق با 
شماره های داده شده، بدين شرح می باشد:
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باتوجه به اينكه آموزش در ايران، به روش اروپايي صورت 
گرفته، نقشــه ها هميشــه به روش اروپايي ترســيم مي شود. در 
شــكل 55ـ15، قرارگيري ســه نما در روش اروپايي نشان داده 
شــده كه در آن، نماي جانبي از چپ در ســمت راست نماي 
روبــرو و نماي افقي )ديد از باال( در پايين نماي روبرو رســم 

شده است.

شكل 55ـ15

اجسام  سه نماي  ترسيم  دستورالعمل  1ـ8ـ15ـ 
)ISO( مختلف، به روش اروپايي

همه ی اجســام را مي توان در قالب مكعبی تصور كرد، كه 
يا حجمي از آن برداشــته يا حجمي به آن اضافه شده است. به 

شكل 56ـ15 دقت كنيد.

شكل 56ـ15

براي ترسيم ســه نمای اين جســم، بايد مانند شكل 57ـ15 
عمل كرده و پس از مشخص كردن جهت هاي ديد در قسمت 

)الف(، سه نماي مورد نظر را در قسمت )ب( ترسيم نمود.

 توجه: برای ترسيم فني اجسام، از سه نماي جسم )روبرو، 
جانبی و باال( اســتفاده مي شود؛ زيرا همين ســه نما، مي توانند 

معرف نماي هاي ديگر جسم نيز باشد.

7ـ15ـ آشنايي با مفهوم سه نما

همانطور كه در شــكل 53ـ15 نشان داده شد، ترسيم شش 
تصوير از يك جســم، غيرضروري بوده و در ترســيمات فني، 

فقط از سه نما استفاده مي شود.

سه نما، شامل تصوير نماي روبرو )ديد از جلو=1(، تصوير نماي 
افقي )ديد از باال=2( ، و تصوير جانبي )ديد از چپ= 3( مي باشد.

با نحوه ی ترسيم سه نما به روش  8ـ15ـ آشنايي 
)OSI( اروپايي

 (ISO) ترســيم ســه نما، به روش های آمريكايي و اروپايي
مرســوم اســت، كه تفاوت اين دو، در چيدمان ترســيم سه نما 
اســت. در روش آمريكايي، نماي جانبي از چپ، در ســمت 
راسِت نماي روبرو ترسيم مي شــود و نماي افقي )ديد از باال( 
در بــاالي تصوير روبرو. در شــكل 54-15، اصول ترســيم به 

روش آمريكايي نشان داده شده است.

شكل 54ـ15
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باتوجه به اینکه آموزش در ایران، به روش اروپایي صورت 
گرفته، نقش��ه ها همیش��ه به روش اروپایي ترس��یم مي شود. در 
ش��کل 55�15، قرارگیري س��ه نما در روش اروپایي نشان داده 
ش��ده که در آن، نماي جانبي از چپ در س��مت راست نماي 
روب��رو و نماي افقي )دید از باال( در پایین نماي روبرو رس��م 

شده است.

شكل 55ـ15

اجسام  سه نماي  ترسيم  دستورالعمل  1ـ8ـ15ـ 
)ISO( مختلف، به روش اروپايي

همه ی اجس��ام را مي توان در قالب مکعبی تصور کرد، که 
یا حجمي از آن برداش��ته یا حجمي به آن اضافه شده است. به 

شکل 56�15 دقت کنید.

شكل 56ـ15

براي ترسیم س��ه نمای این جس��م، باید مانند شکل 57�15 
عمل کرده و پس از مشخص کردن جهت هاي دید در قسمت 

)الف(، سه نماي مورد نظر را در قسمت )ب( ترسیم نمود.

 (نماهانام تصویرها ) سطوح تصویر
 (دید از جلوتصویر روبرو ) 1
 (دید از باالتصویر افقی ) 2
 (دید از چپتصویر جانبی ) 3
 (دید از راستتصویر جانبی ) 4
 (دید از زیرتصویر افقی ) 5
 (دید از پشتتصویر روبرو ) 6

 

 توجه: برای ترسیم فني اجسام، از سه نماي جسم )روبرو، 
جانبی و باال( اس��تفاده مي شود؛ زیرا همین س��ه نما، مي توانند 

معرف نماي هاي دیگر جسم نیز باشد.

7ـ15ـ آشنایي با مفهوم سه نما

همانطور که در ش��کل 53�15 نشان داده شد، ترسیم شش 
تصویر از یك جس��م، غیرضروري بوده و در ترس��یمات فني، 

فقط از سه نما استفاده مي شود.

سه نما، شامل تصویر نماي روبرو )دید از جلو=1(، تصویر نماي 
افقي )دید از باال=2( ، و تصویر جانبي )دید از چپ= 3( مي باشد.

با نحوه ی ترسیم سه نما به روش  8ـ15ـ آشنایي 
)OSI( اروپایي

 (ISO) ترس��یم س��ه نما، به روش های آمریکایي و اروپایي
مرس��وم اس��ت، که تفاوت این دو، در چیدمان ترس��یم سه نما 
اس��ت. در روش آمریکایي، نماي جانبي از چپ، در س��مت 
راسِت نماي روبرو ترسیم مي ش��ود و نماي افقي )دید از باال( 
در ب��االي تصویر روبرو. در ش��کل 54-15، اصول ترس��یم به 

روش آمریکایي نشان داده شده است.

شكل 54ـ15

شكل 60ـ15

تصاویر سه نمای منش��ور، با قاعده ی پنج ضلعي، در شکل 
61�15 نشان داده شده است.

شكل 61ـ15

تصاویر س��ه نمای اس��توانه ای با اختالف قطر، مطابق شکل 
62�15 می باشد.

شكل 62ـ15

تصاویر سه نمای هرم، در شکل 63�15 نشان داده شده است.

شكل 57ـ15

در ش��کل 58�15، تصاویر سه نماي قطعه ی پله دار دوطرفه 
نشان داده شده است.

شكل 58ـ15

تصاویر س��ه نمای یك منش��ور با قاعده ی مثلث، در شکل 
59�15 نشان داده شده است.

شكل 15-59

در ش��کل 60�15، تصاویر س��ه نمای منش��ور ب��ا قاعده ی 
شش ضلعي نشان داده شده است.
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شكل 60ـ15

تصاوير سه نمای منشــور، با قاعده ی پنج ضلعي، در شكل 
61ـ15 نشان داده شده است.

شكل 61ـ15

تصاوير ســه نمای اســتوانه ای با اختالف قطر، مطابق شكل 
62ـ15 می باشد.

شكل 62ـ15

تصاوير سه نمای هرم، در شكل 63ـ15 نشان داده شده است.

شكل 57ـ15

در شــكل 58ـ15، تصاوير سه نماي قطعه ی پله دار دوطرفه 
نشان داده شده است.

شكل 58ـ15

تصاوير ســه نمای يك منشــور با قاعده ی مثلث، در شكل 
59ـ15 نشان داده شده است.

شكل 15-59

در شــكل 60ـ15، تصاوير ســه نمای منشــور بــا قاعده ی 
شش ضلعي نشان داده شده است.
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شكل 63ـ15

ـ تصاوير سه نمای يك مخروط، در شكل 64ـ15 نشان داده شده است.

شكل 64ـ15

ـ تصاوير سه نمای استوانه، مطابق شكل 65ـ15 است.

شكل 65ـ15
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تمرين 1ـ15: شكل های زير، به طور ناقص ترسيم شده است. آنها را كامل كنيد.
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تمرين 2ـ15: سه نماي اجسام زير را در كاغذ A4 رسم كنيد )كشيدن كادر و جدول مشخصات ضروري است(.
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سه نماي  روي  اندازه گذاري  اصول  9ـ15ـ 
اجسام

مفهوم اندازه گذاري، تعيين ابعاد روي نقشــه ی كار است. 
در حقيقت، اندازه ی ابعاد، شــكاف ها، شــيارها، ســوراخ ها و 

ساير اطالعات را ارائه مي دهد.

براي اين منظور، از عالئم، نشانه ها و خطوطي كه به وسيله ی 
استاندارد تعيين گرديده، استفاده مي شود. اين عالئم در شكل 

66ـ15 نشان داده شده است.

شكل 66ـ15

خط اندازه بايد به فاصله ی 5 تا 7 ميلي متر از خطوط نقشه، 
ترســيم شده و از دو طرف، به خطوط رابط محدود  شود. خط 
رابــط يا خط كمكي، تقريباً 1 تا 2 ميلي متر از خط اندازه فراتر 

مي رود.

ســهمي يا فلش، تقريباً به طــول 3 ميلي متر و ضخامت آن
 طول سهمي است )شكل 67ـ15(.

شكل 67ـ15

در اســتاندارد ISO، چهار نوع سهمي وجود دارد كه ما از 
نوع سوم استفاده مي كنيم )شكل 68ـ15(.

خط رابط اندازه
فلش )سهمی(خط اندازه
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شكل68ـ15

در موقع اندازه گذاري، بايد اصول زير را رعايت كرد:

1ـ هر اندازه، فقط يكبار نوشته شود.

2ـ همه ی اندازه هاي مورد لزوم، نوشته شوند.

3ـ اندازه ها از كوچك تر به بزرگ تر نوشــته شده و توسط 
خطوط از هم جدا نشوند.

4ـ از خطــوط اصلــي و محــور تقارن، نمي تــوان به جاي 
خط اندازه اســتفاده كرد ولي به عنوان خط رابط اندازه، مورد 

استفاده قرار مي گيرند )شكل 69ـ15(.

شكل 69ـ15

5ـ اگر براي رســم فلش، جای كافي وجود نداشــته باشد، 
بســته به فاصله ی بين دو خط رابط، جاي فلش ها و اعداد تغيير 
مي كند؛ كه در جدول زير، جاي صحيح فلش ها و اعداد نشان 

داده شده است.

6ـ عــدد انــدازه، بايد در وســط و باالي خط انــدازه و به 
فاصله ی 0/5 ميلي متری از آن نوشــته شــود. در موقع نوشــتن 

اعداد، به نكات زير توجه شود:

ـ ارتفــاع اعــداد، معمــوالً 3/5 ميلي متــر بــوده و به طور 
يكنواخت نوشته  شود.

ـ اعداد، موازی خط اندازه نوشته  شود و از سمتي كه رسم 
ديده مي شود )يعني از سمت پايين كاغذ(.

ـ تمامي اندازه ها، به ميلي متر نوشته  شود؛ در غير اينصورت، 
در جدول مشخصات يا زير نقشه، بايد عبارت تمام اندازه ها بر 

حسب cm و يا m است قيد گردد.

1ـ9ـ15ـ اندازه گذاری در سطوح مختلف

با توجــه به توضيحات داده شــده و تنوع قطعــات از نظر 
شــكل و مقاطع، كه نمونه هايی از آنها در صفحه ی بعد آورده 
شــده است، می توان به اين نتيجه رسيد كه اندازه گذاری روی 

سطوح و در جهت های مختلف، بسيار متفاوت می باشد.

 توجـه: برای اندازه گذاری روی نقشه ها و ترسيمات فنی، 
الگوهای زير را در نظر گرفته و طبق اصول رعايت شــده برای 

هر قطعه، قطعات خود را اندازه گذاری كنيد )شكل 70ـ15(.
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شكل 70ـ15ـ نمونه هایی از قطعات اندازه گذاری شده.
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ـ عالمــت Ø بــرای نشــان دادن مقطع دايره اي مي باشــد                  
)شكل 71ـ15(.

شكل 71ـ15

ـ برای نشــان دادن اندازه ی دواير، خط اندازه  حتماً بايد از 
مركز دايره عبور كند )شكل 72ـ15(.

شكل 72ـ15

ـ عالمت  قبــل از عدد اندازه، به مفهــوم مقطع مربعي 
مي باشد )شكل 73ـ15(.

شكل73ـ15

ـ هميشــه قبل از اندازه ی شــعاع، حرف R نوشته مي شود                
)شكل 74ـ15(.

شكل 74ـ15

ـ در مواردي كه مركز قوس ها، خارج از حد نقشه قرار بگيرد، 
خط اندازه به صورت شكسته نشان داده مي شود )شكل 75ـ15(.

شكل 75ـ15

ـ بــرای اندازه گذاري مخروط، بايد مطابق شــكل 76ـ15 
عمل كرد.

شكل 76ـ15

ـ بــرای اندازه گذاري پخ قطعات، بايد طبق شــكل 77ـ15 
عمل نمود.

شكل 77ـ15



تکنولوژی فرآورده های چوبی350

تمرين 3ـ15: تصاوير زير را در كاغذ A4 ترســيم كرده 
و سه نماي آنها را با اندازه گذاري كامل رسم نماييد. )كادر و 

جدول مشخصات ضروري است(.

=
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)پرسپكتيو(  مجسم  تصاوير  ترسيم  اصول  10ـ15ـ 
اجسام، از روي سه نما 

تصوير مجســم، يك شــكل فضايي از جسم است كه سه 
بُعد جسم را معرفي مي كند.

تصوير مجسم، به عنوان نقشه ی ساخت مورد استفاده قرار 

نمي گيــرد بلكه براي تفهيــم بهتر نقشــه هاي دوبُعدي، از آن 
به عنوان يك نقشه ی كمكی استفاده می شود.

دياگرام شناســايی تصاوير ســه بُعدي، در شكل 78ـ15، 
نشان داده شده است.

شكل 78ـ15

از مجمــوع تصاوير مجســم موازي كه در شــكل 78ـ15 
آمــده، روش هاي ايزومتريك، ديمتريــك، كاوالير و كابينت 

مورد بحث می باشند.

مجسم  تصاوير  ترسيم  اصول  با  آشنايي  11ـ15ـ 
ايزمتريك

براي ترســيم ايزومتريك، كه از مهم تريــن انواع تصاوير 
مجســم است، بايد دو محور x و y  نسبت به خط افق، زاويه ی 

30 درجه داشته باشند )شكل 79ـ15(.

شكل 15-79

1ـ11ـ15ـ نحوه ی ترسيم پرسپكتيو ايزومتريك

نماي روبرو و نماي افقي قطعه ای، در شــكل 80ـ15، نشان 
داده شده است. مطلوبست رسم پرسپكتيو ايزومتريك اين قطعه.

شكل 80ـ15

برای ترسيم تصوير مجسم شكل 80ـ15، چنين عمل كنيد:
الف( محورهاي x و y و z را رسم كنيد.
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ب( با انتقال نماها در سطوح، و حذف قسمت هاي اضافی، 
شكل موردنظر به دست می آيد )شكل 85ـ15(.

شكل 85ـ15

13ـ15ـ آشنايي با اصول ترسيم تصوير مجسم مايل

تصوير مجسم مايل، به دو نوع زير تقسيم می شوند:

1ـ13ـ15ـ تصوير مجسم كاوالير

مقياس، در تصوير مجسم كاوالير، روي هر سه محور، برابر 
1:1 مي باشد.

در اين پرســپكتيو، محور xها با محــور افقی، زاويه ی 45 
درجه  می ســازد؛ و محور yها، همسطح با محور افق می باشند                

)شكل 15-86(.

شكل 86ـ15

2ـ13ـ15ـ نحوه ی ترسيم پرسپكتيو كاوالير

نمــاي روبرو و نماي افقي داده شــده در شــكل 87ـ15 را  
درنظر گرفته و پرســپكتيو آنرا، طبق دستورالعمل زير، ترسيم 

كنيد.

ب( شــكل 80ـ15، را در قالب يــك مكعب فرض كرده 
و آنرا در داخل صفحات محورهای رســم شــده انتقال دهيد؛ 
به طوري كه، نماي روبرو در صفحه ی zx، نماي جانبي از چپ 

در صفحه ی zy و نماي افقي در صفحه ی yx ترسيم شود.
ج( شــكل 81ـ15، تصوير مجسم ايزومتريك ترسيم شده 

را نشان مي دهد.

شكل 81ـ15

مجسم  تصاوير  ترسيم  اصول  با  آشنايي  12ـ15ـ 
ديمتريك

ديمتريــك، به معناي دو مقياس اســت؛ يعنــي محور x با 
زاويــه ی ، و محور y با زاويه ی  نســبت به 

خط افق ترسيم مي شود )شكل 82ـ15(.

شكل 82ـ15

1ـ12ـ15ـ نحوه ی ترسيم پرسپكتيو ديمتريك

بــا توجه به دونمای داده شــده در شــكل 83-15، تصوير 
مجسم اين قطعه را، طبق دستورالعمل زير ترسيم نماييد.

الف( محورهاي x و y و z را ترســيم كرده و مكعب قالبي 
شكل را روي سطوح موردنظر انتقال داد )شكل 84ـ15(.

     
شكل 83ـ15                   شكل 15-84
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تمريـن 4ـ15: تصاوير داده شــده ی زيــر را، به صورت 
تصوير مجسم ايزومتريك رسم كنيد.

شكل 87ـ15

الف( پس از ترســيم محورهاي x و y و z مطابق با زواياي 
گفته شده، بايد نماهاي موردنظر را روي صفحات انتقال دهيد.

ب( با حذف قسمت هاي اضافي و عمق دادن به تصاوير در 
ســطوح مختلف، شكل 88ـ15 به دست خواهد آمد كه تصوير 

مجسم كاوالير مي باشد.

شكل 88ـ15

3ـ13ـ15ـ تصوير مجسم كابينت

مانند تصوير مجســم كاوالير اســت، با ايــن تفاوت كه در 
محور xها به جاي مقياس 1:1، مقياس 1:2 خواهد بود )شــكل 

89ـ15(.

شكل 89ـ15
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تمرين 5ـ15: تصويرهاي داده شده را، در تصوير مجسم 
ديمتريك رسم كنيد.
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تمرين 6ـ15: تصاوير داده شده را، در پرسپكتيو كاوالير 
رسم كنيد.

60
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تمرين 7ـ15: شــكل هاي داده شده ی زير را، در تصوير 
مجسم كابينت ترسيم كنيد.
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موقعيت ترسيم برش ها، مانند موقعيت ترسيم سه نما است؛ 
يعني برش پيشاني در جاي نماي روبرو، برش عمودي در جاي 
نماي جانبي از چپ، و برش عرضي در جاي نماي افقي و ديد 

از باال ترسيم مي شود.

در ترســيم ســه نما، براي نشان دادن مســير برش، از خطـ  
نقطه ای استفاده مي شود كه دو انتهاي آن كلفت تر است؛ و اين، 
مفهوم خط برش اســت كه با حروف AA يا AB و ... مشخص 
مي شود. شكل 91ـ15 مفهوم برش، صفحه ی برش و توضيحات 
الزم بــرای تفهيم هرچه بهتــر اين موضوع را نشــان می دهد.

شكل 91ـ15

در قســمت الف، قطعه كار در داخل صفحات اصلی نشان 
داده شده است؛ در قســمت ب، صفحه ی برش پيشانی، محل 
برش را نشــان می دهد؛ در قسمت ج، هاشورها نشان دهنده ی 
مقطعی اســت كه توســط صفحه ی برش بريده شــده اســت؛  
قسمت د، ســه نماي شكل را همراه با خط برش نشان مي دهد؛ 
و قســمت هـ ، نماي روبــرو را به صورت برش خورده نشــان 

مي دهد كه برش پيشاني نام دارد.

14ـ15ـ آشنايي با برش هاي ساده و كاربرد آن

برش، به منظور دســتيابي به اطالعات دقيق تر، از جزييات 
داخــل قطعــه كار انجــام می گيرد كه ممكن اســت درجهت 

طولي، عرضي يا پيشاني باشد.

جهت هاي مختلف برش، در شكل90ـ15 نشان داده شده؛ 
و همانطور كه مشــخص اســت، عمل برش، توسط صفحات 

فرضي صورت مي گيرد كه آنها را صفحات برش مي ناميم.

شكل 90ـ15

صفحه ی AB كه به رنگ آبي كشيده شده، برش طولي يا 
عمودي را انجام داده و اثر برش به صورت نماي جانبي از چپ 
ديده و كشيده مي شود؛ رنگ هاشورها در برش طولي نيز، به 

رنگ آبي است.

صفحــه ی CD به رنگ قرمز، برش عرضي يا افقي را انجام 
مي دهــد، كه اثر برش آن، در نمای افقي يا ديد از باال ترســيم 

شده و رنگ  هاشور آن قرمز خواهد بود. 

صفحــه ی EF ، به رنــگ قهوه اي اســت كه برش پيشــاني 
را نشــان داده و از جهت نمــاي روبرو ديده می شــود؛ رنگ  

هاشورها، به رنگ قهوه اي می باشد.
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تمرین 7ـ15: ش��کل هاي داده شده ی زیر را، در تصویر 
مجسم کابینت ترسیم کنید.

موقعیت ترسیم برش ها، مانند موقعیت ترسیم سه نما است؛ 
یعني برش پیشاني در جاي نماي روبرو، برش عمودي در جاي 
نماي جانبي از چپ، و برش عرضي در جاي نماي افقي و دید 

از باال ترسیم مي شود.

در ترس��یم س��ه نما، براي نشان دادن مس��یر برش، از خط � 
نقطه ای استفاده مي شود که دو انتهاي آن کلفت تر است؛ و این، 
مفهوم خط برش اس��ت که با حروف AA یا AB و ... مشخص 
مي شود. شکل 91�15 مفهوم برش، صفحه ی برش و توضیحات 
الزم ب��رای تفهیم هرچه بهت��ر این موضوع را نش��ان می دهد.

شكل 91ـ15

در قس��مت الف، قطعه کار در داخل صفحات اصلی نشان 
داده شده است؛ در قس��مت ب، صفحه ی برش پیشانی، محل 
برش را نش��ان می دهد؛ در قسمت ج، هاشورها نشان دهنده ی 
مقطعی اس��ت که توس��ط صفحه ی برش بریده ش��ده اس��ت؛  
قسمت د، س��ه نماي شکل را همراه با خط برش نشان مي دهد؛ 
و قس��مت ه� ، نماي روب��رو را به صورت برش خورده نش��ان 

مي دهد که برش پیشاني نام دارد.

14ـ15ـ آشنایي با برش هاي ساده و کاربرد آن

برش، به منظور دس��تیابي به اطالعات دقیق تر، از جزییات 
داخ��ل قطع��ه کار انج��ام می گیرد که ممکن اس��ت درجهت 

طولي، عرضي یا پیشاني باشد.

جهت هاي مختلف برش، در شکل90�15 نشان داده شده؛ 
و همانطور که مش��خص اس��ت، عمل برش، توسط صفحات 

فرضي صورت مي گیرد که آنها را صفحات برش مي نامیم.

شكل 90ـ15

صفحه ی AB که به رنگ آبي کشیده شده، برش طولي یا 
عمودي را انجام داده و اثر برش به صورت نماي جانبي از چپ 
دیده و کشیده مي شود؛ رنگ هاشورها در برش طولي نیز، به 

رنگ آبي است.

صفح��ه ی CD به رنگ قرمز، برش عرضي یا افقي را انجام 
مي ده��د، که اثر برش آن، در نمای افقي یا دید از باال ترس��یم 

شده و رنگ  هاشور آن قرمز خواهد بود. 

صفح��ه ی EF ، به رن��گ قهوه اي اس��ت که برش پیش��اني 
را نش��ان داده و از جهت نم��اي روبرو دیده می ش��ود؛ رنگ  

هاشورها، به رنگ قهوه اي می باشد.
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در قسمت )الف(، صفحه ی برش افقی، محل برش را نشان 
داده است؛ قسمت )ب(، موقعيت محل برش خورده و اثر خط 
برش را نشان مي دهد؛ و قسمت )ج(، سه نماي قطعه كار همراه 
با نماي افقي و قسمت )د( وضعيت برش را نشان مي دهد. برش 

فوق برش عرضي يا افقي نام دارد.

1ـ14ـ15ـ اصول ترسيم هاشورها در برش

هنگام هاشــور زدن در محل برش، بايد موارد زير را مورد 
نظر قرار داد تا نقشــه، به صورت اســتاندارد و كاماًل درســت 

ترسيم شود.

1ـ هاشــور با خط نــازك تحت زاويه ی 45 درجه رســم 
مي گــردد. در مــوارد خاصي كه قطعه كار تحــت زاويه قرار 
دارد، ممكن اســت هاشــور، تحت زاويه ی 30 يــا 60 درجه 

ترسيم شود )شكل 94ـ15(. 

شكل 94ـ15

2ـ فاصله  ی هاشــور، متناســب با اندازه ی تصوير در كاغذ 
A3 و A4 حدو 1 تا 4 ميلي متر انتخاب مي شود )شكل 95ـ15(.

شكل 95ـ15

3ـ هاشــور به خط اصلی منتهي شده و هرگز از خط اصلي 
نمي گذرد )شكل 96ـ15(.

در شكل 92ـ15، موقعيت برش عمودي نشان داده شده است.

شكل 15-92

در قســمت )الف(، صفحه ی برش عمــودی، محل برش را 
نشــان می دهد؛ قســمت )ب(، موقعيت محل برش خورده و اثر 
خط برش را نشــان مي دهد؛ و قسمت )ج(، سه نماي كار همراه 
با نماي جانبي و قسمت )د( وضعيت برش كه برش عمودي نام 

دارد را نشان مي دهد.

در شــكل 93ـ15، وضعيت برش افقي يا عرضي نشان داده 
شده است.

شكل 93ـ15
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در قسمت )الف(، صفحه ی برش افقی، محل برش را نشان 
داده است؛ قسمت )ب(، موقعیت محل برش خورده و اثر خط 
برش را نشان مي دهد؛ و قسمت )ج(، سه نماي قطعه کار همراه 
با نماي افقي و قسمت )د( وضعیت برش را نشان مي دهد. برش 

فوق برش عرضي یا افقي نام دارد.

1ـ14ـ15ـ اصول ترسیم هاشورها در برش

هنگام هاش��ور زدن در محل برش، باید موارد زیر را مورد 
نظر قرار داد تا نقش��ه، به صورت اس��تاندارد و کاماًل درس��ت 

ترسیم شود.

1� هاش��ور با خط ن��ازك تحت زاویه ی 45 درجه رس��م 
مي گ��ردد. در م��وارد خاصي که قطعه کار تح��ت زاویه قرار 
دارد، ممکن اس��ت هاش��ور، تحت زاویه ی 30 ی��ا 60 درجه 

ترسیم شود )شکل 94�15(. 

شكل 94ـ15

2� فاصله  ی هاش��ور، متناس��ب با اندازه ی تصویر در کاغذ 
A3 و A4 حدو 1 تا 4 میلي متر انتخاب مي شود )شکل 95�15(.

شكل 95ـ15

3� هاش��ور به خط اصلی منتهي شده و هرگز از خط اصلي 
نمي گذرد )شکل 96�15(.

در شکل 92�15، موقعیت برش عمودي نشان داده شده است.

شكل 15-92

در قس��مت )الف(، صفحه ی برش عم��ودی، محل برش را 
نش��ان می دهد؛ قس��مت )ب(، موقعیت محل برش خورده و اثر 
خط برش را نش��ان مي دهد؛ و قسمت )ج(، سه نماي کار همراه 
با نماي جانبي و قسمت )د( وضعیت برش که برش عمودي نام 

دارد را نشان مي دهد.

در ش��کل 93�15، وضعیت برش افقي یا عرضي نشان داده 
شده است.

شكل 93ـ15

الف

ب د

ج

الف

ب د

ج

شكل 96ـ15

4� از ترسیم خط چین در برش، خودداري کنید؛ مگر آنکه 
رسم خط چین، به درك و فهم نقشه کمك کند.

5� هاشور، هیچ گاه به خط چین منتهي نمي شود )شکل 97�15(.

شكل 97ـ15

6� در صورت اجبار، مي توان در قطعات بزرگ، قس��متي 
از هاشور را پاك کرد و عدد اندازه را نوشت )شکل 98�15(.

شكل 98ـ15

تمریـن: ش��کل های داده ش��ده را روي کاغذ A4 ترسیم 
کنید. کادر، جدول مش��خصات و اندازه گذاري رعایت شود. 

برش دلخواه در یکي از مقاطع را ترسیم نمایید.
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در قسمت )الف(، صفحه ی برش افقی، محل برش را نشان 
داده است؛ قسمت )ب(، موقعیت محل برش خورده و اثر خط 
برش را نشان مي دهد؛ و قسمت )ج(، سه نماي قطعه کار همراه 
با نماي افقي و قسمت )د( وضعیت برش را نشان مي دهد. برش 

فوق برش عرضي یا افقي نام دارد.

1ـ14ـ15ـ اصول ترسیم هاشورها در برش

هنگام هاش��ور زدن در محل برش، باید موارد زیر را مورد 
نظر قرار داد تا نقش��ه، به صورت اس��تاندارد و کاماًل درس��ت 

ترسیم شود.

1� هاش��ور با خط ن��ازك تحت زاویه ی 45 درجه رس��م 
مي گ��ردد. در م��وارد خاصي که قطعه کار تح��ت زاویه قرار 
دارد، ممکن اس��ت هاش��ور، تحت زاویه ی 30 ی��ا 60 درجه 

ترسیم شود )شکل 94�15(. 

شكل 94ـ15

2� فاصله  ی هاش��ور، متناس��ب با اندازه ی تصویر در کاغذ 
A3 و A4 حدو 1 تا 4 میلي متر انتخاب مي شود )شکل 95�15(.

شكل 95ـ15

3� هاش��ور به خط اصلی منتهي شده و هرگز از خط اصلي 
نمي گذرد )شکل 96�15(.

در شکل 92�15، موقعیت برش عمودي نشان داده شده است.

شكل 15-92

در قس��مت )الف(، صفحه ی برش عم��ودی، محل برش را 
نش��ان می دهد؛ قس��مت )ب(، موقعیت محل برش خورده و اثر 
خط برش را نش��ان مي دهد؛ و قسمت )ج(، سه نماي کار همراه 
با نماي جانبي و قسمت )د( وضعیت برش که برش عمودي نام 

دارد را نشان مي دهد.

در ش��کل 93�15، وضعیت برش افقي یا عرضي نشان داده 
شده است.

شكل 93ـ15

الف

ب د

ج

الف

ب د

ج

شكل 96ـ15

4� از ترسیم خط چین در برش، خودداري کنید؛ مگر آنکه 
رسم خط چین، به درك و فهم نقشه کمك کند.

5� هاشور، هیچ گاه به خط چین منتهي نمي شود )شکل 97�15(.

شكل 97ـ15

6� در صورت اجبار، مي توان در قطعات بزرگ، قس��متي 
از هاشور را پاك کرد و عدد اندازه را نوشت )شکل 98�15(.

شكل 98ـ15

تمریـن: ش��کل های داده ش��ده را روي کاغذ A4 ترسیم 
کنید. کادر، جدول مش��خصات و اندازه گذاري رعایت شود. 

برش دلخواه در یکي از مقاطع را ترسیم نمایید.
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شكل 96ـ15

4ـ از ترسيم خط چين در برش، خودداري كنيد؛ مگر آنكه 
رسم خط چين، به درك و فهم نقشه كمك كند.

5ـ هاشور، هيچ گاه به خط چين منتهي نمي شود )شكل 97ـ15(.

شكل 97ـ15

6ـ در صورت اجبار، مي توان در قطعات بزرگ، قســمتي 
از هاشور را پاك كرد و عدد اندازه را نوشت )شكل 98ـ15(.

شكل 98ـ15

تمريـن: شــكل های داده شــده را روي كاغذ A4 ترسيم 
كنيد. كادر، جدول مشــخصات و اندازه گذاري رعايت شود. 

برش دلخواه در يكي از مقاطع را ترسيم نماييد.
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آزمون پاياني  15

1ـ شكل زير، طرحي از يك صفحه ی معرق شده است؛ طرح داده شده را با مقياس  در كاغذ A4 رسم كنيد.

2ـ زاويه ی 75 درجه در شكل مقابل را به پنج قسمت مساوی تقسيم كنيد.

3ـ در شكل زير، از چه وسيله اي براي ترسيم استفاده شده است. كاربرد اين وسيله را بنويسيد.
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4ـ در شكل های زير، نوع ترسيم پرسپكتيو را مشخص كنيد.

                                               

5ـ كابينت داده شده را با مقياس 1:10 در كاغذ A4 رسم كنيد.

برش AـA را نيز با مقياس 1:1 ترسيم نماييد.
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6ـ در نقشه ی كابينت ديواري صفحه بعد، اندازه ها بر حسب اينچ داده شده است )هر اينچ برابر با 25/4 ميلي متر( مطلوبست:

الف( ترسيم سه نما با مقياس  و اندازه گذاري ميلي متري، و

ب( برش عمودي با مقياس  .

توجه: سه نماي خواسته شده را به روش اروپايي رسم كنيد.
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رشته های مهارتیردیف

تزئینات  داخلی چوبی١

رنگ کاری مبلمان چوبی٢

کابینت سازی چوبی٣

مبل سازی مدرن٤

روکش کاری چوبی٥

مبل سازی کالسیک٦

اپراتور CNC چوب٧

در و پنجره سازی چوبی٨

بازسازی مبلمان چوبی٩

فهرست رشته های مهارتی که می توانند از کتاب استفاده کنند.


