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مقدمه

در ايجاد صنايع سالم و مطمئن که زير بناى اقتصاد هر جامعه است، چند عامل دخالت مؤثر دارند که ماشين، مواد اوليه و نيروى 
انسانى از جمله آنها است. از اين سه عامل، نيروى انسانى ماهر، مرتبه و ارزش اول را داراست، زيرا در تهيه ى ماشين و مواد اوليه نيز 
به نيروى انسانى ماهر نياز است؛ از طرفى توسعه علم و صنعت در هر کشور به پويايى و نوآورى ذهن نوجوانان و دانش پژوهان آن بستگى 
جدى دارد. در واقع هدف اصلى پديد آمدن سيستم هاى آموزش و پرورش نيز آن است که با دادن آموزش هاى الزم زمينه ى نيل به اين 

هدف فراهم آيد. 
در کارخانه هاى سازنده لوازم چوبى و مبلمان يا ساير مراکز توليدى صنعت چوب و فرآورده هاى متنوع چوبى، ابزارها و دستگاه هاى 
مختلف و فراوانى به چشم مى خورد که طراحان و متخصصان، هر يک را به منظور انجام کارى خاص بر روى چوب ابداع کرده يا تکامل 
بخشيده اند. از ميان اين ابزارها و دستگاه ها مى توان به انواع ابزارهاى خط کشى و اندازه گيرى، رنده ها و سوهان ها، ماشين هاى دستى ماشينى 
در زمينه ى برشکارى، تسطيح چوب (رنده کارى)، سنباده کارى و سوراخکارى و فرزکارى، پرس هاى هيدروليکى و بادى جهت چسباندن 

قطعات و مونتاژ آن ها با استفاده از ديگر ابزارهاى کمکى اشاره کرده نحوه استفاده و کاربرد آن ها را برحسب نياز تعيين کرد. 
ابزارها بزرگترين سرمايه يک فرد صاحب فن است و استفاده درست از آن ها کارهاى سخت و دشوار را آسان مى کند. بهترين و 

پرارزش ترين ابزارها، دست آدمى است؛ اما مهارت و قدرت دست را مى توان با به کاربردن ابزارها افزايش داد. 
با توجه به اهميت اين درس که صرفًا عملى است و دروس مربوط به اطالعات دانشى که قبًال در درس تئورى به طور جداگانه 
آمده است، انتظار مى رود هنرآموزان اين رشته از امکانات کارگاهى هنرستان در اجراى اهداف آورده شده و در اول هر فصل به صورت 
عملى و کامًال کاربردى استفاده کنند تا در پايان، هدف کلى که همانا کاربرد ابزارهاى دستى و دستى ماشينى و ساخت اتصاالت توليدات 

صنايع چوب است، حاصل شود.
مؤلفان 
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هدف كلیهدف كلی

ايجاد توانايى در فراگير به نحوى که پس از پايان آموزش اين درس بتواند ابزارهاى دستى و دستى ماشينى صنايع 
چوب را در توليدات ساده چوبى به خصوص ساخت اتصاالت سازه هاى چوبى به کارگيرد. 
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هدف هاى رفتارى: از فراگير انتظار مى رود که در پايان اين فصل:
 ابزار هاى اندازه گيرى و اندازه گذارى و خط کشى طول را انتخاب کند و آن ها را به کار گيرد. 

 ابزارهاى اندازه گيرى و اندازه گذارى زوايا را انتخاب کند و آن ها را به کار گيرد.
 ابزارهاى اندازه گيرى و اندازه گذارى قطرهاى داخلى و خارجى را انتخاب کند و آن ها را به کار گيرد. 

 ابزارهاى سنجش سطوح و تراز کردن را انتخاب کند و آن ها را به کار گيرد. 

۱فصلفصل
اندازه گيری و خط کشىاندازه گيری و خط کشى

۱ــ اندازه گيرى و خط کشى

از اين ابزار جهت اندازه گيرى و اندازه گذارى روى کليه ى 
قطعات کارهاى توليدى و هم چنين خط کشى کردن آن ها بر اساس 

يکى از واحدهاى بين المللى استفاده می شود. 
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۱ــ۱ــ ابـزارهـاى انـدازه گيرى،انـدازه گذارى و 
خط کشى طول در صنايع چوب

۱ ــ۱ ــ۱ ــ خط کش فلزى: از اين خط کش که طول آن 
طول،   اندازه گيرى  براى  بيش تر  می باشد  ميلی متر   ١٠٠٠ تا   ٣٠٠
خط کشی و کنترل صافی سطوح استفاده مى کنند. کارکردن با اين 
خط کش در عين حال که ساده است، بايد توأم با دقت نيز باشد. 
به  دهيد،  قرار  نظر  مورد  طول  روى  مستقيم  طور  به  را  خط کش 
طورى که لبه ى خط کش عمود بر لبه ى مبدأ اندازه گيرى باشد و 

تيغه ى خط کش با نَر۱ کار زاويه ی °۹۰ بسازد (شکل ۱ ــ۱). 

قطعه  يک  از  است  بهتر  ديد،  خطاى  از  جلوگيرى  براى 
چوب کمکى يا گونيا جهت تکيه گاه سر خط کش در نَرکار استفاده 

کنيد (شکل ۲ ــ۱).

براى خواندن عدد اندازه بايد دقت کنيد که جهت ديد عمود 
بر نقطه ى مورد نظر اندازه گيرى باشد تا اندازه گذارى شما دقيق تر 

انجام شود (شکل ۳ ــ۱). 

۲ ــ۱ ــ۱ ــ خط کش يا متر تاشو: با عرضه ى خط کش هاى 
از ميان رفته  فلزى و مترها کارکردن با خط کش يا متر تاشو تقريباً 
است، اما به هر حال نحوه ى کار کردن با اين متر بدين گونه است: 
ابتدا آن را به صورت بسته بر روى سطح کار قرار دهيد و سپس به 
مقدار الزم باز کنيد و عمل اندازه گيرى يا اندازه گذارى را همانند 

کار با خط کش فلزى انجام دهيد (شکل ۴ ــ۱). 

شکل ۱ــ۱ــ نحوه ى اندازه گذارى با خط کش فلزى

شکل ۲ ــ۱ ــ اندازه گذارى با استفاده از گونيا يا قطعه کمکى

۱ ــ در صنايع چوب و درودگرى به بُعد در جهت ضخامت قطعه ى چوب «نر» کار و به ُبعد طولى و پهنا «رو» کار مى گويند. 

شکل ۳ ــ۱ ــ نحوه ى ديد صحيح جهت خواندن عدد اندازه

شکل ۴ ــ۱ ــ نحوه ى کاربرد متر تاشو
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۳ ــ۱ ــ۱ ــ متر نوارى: متداول ترين وسيله ى اندازه گيرى 
و اندازه گذارى است. با توجه به نوع اندازه گيرى يا اندازه گذارى، 

بايد به دو صورت با متر نوارى کار کنيد. 
ــ جهت اندازه گيرى داخلى کار در مواقعى که قطعه کار در 
جلو داراى مانعى است، بايد قسمت سر نوار متر را بر مانع تکيه  

دهيد و اندازه را از سر ديگر متر بخوانيد (شکل  ۵   ــ۱). 

ــ جهت اندازه گيرى صفحات، سر متر را در لبه ى قطعه ى 
کار طورى قرار دهيد که نوار متر با لبه ى قطعه زاويه ى قائم ( ۹۰°)  
بسازد؛ سپس سر ديگر متر را بکشيد و اندازه را بخوانيد يا عالمت 

بزنيد (شکل ۶ ــ۱).

ـ  مترليزری: با توجه به پيشرفت علم و استفاده  ۴ ــ۱ ــ۱ ـ
از انرژی ليزر، اين متر که با انرژی ليزرکار می کند نوری متصاعد 
می گردد (شکل ٧ــ١)،که قابل هدايت و کنترل می باشد و سيستم با 
توجه به طول موج ايجاد شده از نور ليزر اندازه آن را روی صفحه 

مخصوص نشان می دهد( شکل٨  ــ١). 

شکل ۵  ــ۱ ــ نحوه ى اندازه گيرى براى داخل کار

شکل ۶ ــ۱ ــ اندازه گيرى در خارج کار

شکل ۷ ــ۱ شکل ٨  ــ۱
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اين  با  کار کردن  جهت  چرخ اندازه گير۱:  ۵   ــ۱ ــ۱ ــ 
وسيله بايد چرخ را از ناحيه ى دسته بگيريد و نقطه ى صفر آن را 
در ابتداى قطعه مورد نظر قرار بدهيد؛ سپس آن را به آرامى حرکت 
داده در پستى و بلندى يا سطح قوس دار قطعه به حرکت درآوريد. 
مى توانيد با يادداشت کردن تعداد دور چرخ به اندازه ى مورد نظر  

دست يابيد (شکل ٩ ــ۱).

 
۶   ــ۱ ــ۱ ــ خط کش تيره دار:  اين خط کش در مـواقعى 
به کار مى رود که بخواهيد تعدادى قطعه چوب با اندازه هاى مساوى 
براى  کنيد.(ترجيحاً  خط کشى  و  نر)  (رو  ضخامت  و  عـرض  در 
مورد  بيش ترين  تقريباً  باشند).  صاف  و  گونيايى  کامالً  که  قطعاتى 
مصرف اين خط کش ها براى خط کشى اتصاالت، نظير فاق و زبانه، 

کُم و زبانه، نيم و نيم و … است (شکل۱۰ ــ۱). 
نظر  در  را  زير  مراحل  بايد  خط کش  اين  کارگيرى  به  در 

گرفت: 
شل  مقدارى  را  تيره دار  خط کش  خروسک  پيچ  ــ  الف 

کنيد. 
وسايل  از  يکى  بـه وسيله ى  را  نظر  مـورد  انـدازه ى  ــ  ب 
اندازه گيرى نظير متر يا خط کش فلزى در روى خط کش مشخص 
کنيد (شکل ١١ــ۱ ). (البته در خط کش هاى تيره  دار امروزى به 
نيازى  آن ها  تنظيم  جهت  اندازه گير  وسايل  به  بودن،  مدرج  دليل 

نيست). 
ـ پيچ خروسک را محکم کنيد تا اندازه تغيير نيابد. جهت  پـ 

خط کشى روى قطعه ى کار به مراحل بعدى کار توجه کنيد. 
تکيه  کار  نَر  به  را  خط کش  شکل  مستطيل  بدنه ى  ــ  الف 

دهيد. 
ـ بدنه ى تيره دار را روى نَر کار به سمت باال گردش دهيد  بـ 

تا نيش تيره دار با سطح چوب تماس يابد. 
ـ خط کش را با دست راست از بدنه ى آن بگيريد (شکل  پـ 

۱۲ ــ۱). 

Wheel Measurement ــ١

شکل ۱۰     ــ۱ ــ انواع خط کش تير ه  دار

شکل ۱۱ ــ۱ ــ نحوه ى تنظيم خط کش تيره دار با استفاده از خط کش فلزى

شکل ۱۲ ــ۱ ــ نحوه ى در دست گيرى خط کش تيره دار

شکل ۹ ــ۱ ــ نحوه ى کاربرد چرخ اندازه گير



7

ـ خط کش تيره دار را چسبيده به نَر کار به صورتى حرکت  تـ 
دهيد که نيش فلزى تيره دار با سطح چوب تقريباً زاويه اى بين ۴۵ 

تا ۵۰ درجه داشته باشد. 
ث ــ با فشار دادن به سمت جلو و هماهنگ با فشار آن بر 
روى چوب، در روى سطح چوب اثرى از نيش فلزى باقى مى ماند 

(شکل ۱۳ ــ۱). 
تعدادی  خط کشی،  وسايل  با  بيش تر  تمرين  برای  اکنون  ــ 

ـ  )                                                  ضخامت     عرض        طول                                                mm     mm      mm                     چوب را به  اندازه های۳۰ ×۶۰ ×۲۵۰( ــــــــ × ـــــــ × ـــــ
اندازه گيری و خط کشی کنيد.

ــ با استفاده از خط کش تيره دار اين قطعات را مطابق شکل 
۱۴ ــ۱ خط کشى کنيد. 

ــ جهت خط کشى اين گونه قطعات ابتدا اولين اندازه را 
خطى  قطعه  سطح  روى  در  و  کنيد  تنظيم  تيره دار  خط کش  روى 
بکشيد؛ سپس اندازه ى دومى را به اندازه ى اول اضافه کنيد و به 
(شکل  شوند  کشيده  خطوط  تمامى  تا  دهيد  ادامه  صورت  همين 

۱۴ ــ۱). 

شکل ۱۳ ــ۱ ــ خط کشى با خط کش تيره دار

شکل ۱۴ ــ۱ ــ قطعه کار مورد خط کشى با خط کش تيره دار و با کمک از وسايل 
خط کشى و اندازه گيرى
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۲ــ۱ــ ابزارهاى اندازه گيرى و خط کشى زوايا
ابزار  معمولى ترين  و  ساده ترين  نقاله:  ۱ ــ۲ ــ۱ ــ 

اندازه گيرى و اندازه گذارى زاويه است. 
براى کار با اين وسيله، ابتدا بايد پايه ى نقاله (طرف مستقيم) 
نقطه ى  که  به طورى  دهيد؛  قرار  کار  قطعه  افقى  لبه ى  روى  بر  را 

مرکزى نقاله روى نقطه ى مورد نظر قرار گيرد. 
اندازه ى زاويه را از روى محيط نقالـه بخوانيد و به وسيله ى 
مـداد بـر روى سطح قطعه مشخص کنيد؛ سپس اين نـقـطـه را 
(شکل  کنيد  وصل  نقاله  مرکزى  نقطه ى  بـه  خط کش  بـه وسيله ى 

۱۵ ــ۱). 
۲ ــ۲ ــ۱ ــ گونياى متحرک (تاشو)۱: گونياى متحرک 
چوب  صنايع  کار  در  مختلف  زواياى  خط کشى  جهت  وسيله اى 
امکان پذير  صورت  دو  به  متحرک  گونياى  کاربرد  نحوه ى  است. 

است: 
اول: بدين گونه است که زاويه ى مورد نظر را به وسيله ى 

نقاله مشخص کنيد. در اين حالت براى تنظيم بايد: 
الف ــ پيچ خروسک گونيا را مقدارى شل کنيد. 

ب ــ نقطه ى مرکزى نقاله را در انتهاى زاويه ى ايجاد شده 
بين تيغه و دسته ى گونيا ثابت نگاه داريد. 

پ ــ امتداد لبه ى دسته ى گونياى تاشو را به خط پاى نقاله 
مماس کنيد. 

ت ــ تيغه ى گونياى تاشو را تغيير زاويه دهيد تا بر زاويه ى 
مورد نظر قرار گيرد. 

کنيد  محکم  را  گونيا  خروسک  پيچ  حالت  اين  در  ــ  ث 
(شکل ۱۶ ــ۱). 

دوم: بعضى مواقع الزم است که زواياى قطعه اى را عيناً 
بر روى قطعه اى ديگر منتقل و رسم کنيد، اما نقاله اى نيز در اختيار 

نداريد تا مقدار زاويه را اندازه گيرى کنيد. در اين حالت بايد: 
الف ــ پيچ خروسک گونياى تاشو را مقدارى ُشل کنيد. 
گونياى تاشو را روى سطح زاويه و دسته ى  ب ــ تيغه ى 

گونيا را در نَر کار قرار دهيد. 

 T. Bevel ــ١

شکل ۱۵ ــ۱ ــ اندازه گيرى و خط کشی زاويه به وسيله ى نقاله

شکل ۱۶ ــ۱ ــ تنظيم گونياى تاشو به وسيله ى نقاله 



شکل ۱۷ ــ۱ ــ کپى بردارى از زاويه ى مورد نظر به وسيله ى گونياى تاشو
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شکل ۱۹ ــ۱ ــ گونياى ساده 

شکل ۲۰ ــ۱ ــ گونياى فارسى

شکل ۲۱ ــ۱ ــ گونياى فارسى و ساده

۴ ــ۲ ــ۱ ــ گونياى فارسى (  °۴۵): تيغه ى اين گونيا نسبت 
به دسته ى آن تحت زاويه ى ۴۵ درجه (فارسى) ثابت شده است. 

اما  است،  ديگر  گونياهاى  با  کار  همانند  گونيا  اين  با  کار 
گونيا مى توانيد دو  نکته ى قابل ذکر اين است که به وسيله ى اين 
زاويه ى مختلف  °۴۵ و °۱۳۵  درجه را رسم کنيد (شکل ۲۰ ــ۱). 
نوعى از گونياى ساده نيز وجود دارد که هر دو زواياى °۴۵  و ۹۰°  
را داراست (اين نوع گونيا عموميت بيش ترى در کارگاه هاى صنايع 

چوب دارد) (شکل ۲۱ ــ۱).  

۳ ــ۲ ــ۱ ــ گونياى ساده ( °۹۰): يکى از عمومى ترين 
ابزارها براى خط کشى و گونيا کردن قطعات چوب تحت زاويه ى 
قائمه ( °۹۰)، گونياى ساده است. دسته و تيغه ى گونياى ساده نسبت 
به هم ثابت اند. با تکيه دادن دسته ى گونيا به يک نَر قطعه ى کار و 
به وسيله ى يک مداد يا سوزن خط کش مى توانيد خطوط °۹۰ را 

نسبت به نر کار در سطح قطعه رسم کنيد (شکل ۱۹ ــ۱). 

بر سطح زاويه ى  پ ــ زاويه ى تيغه را تغيير دهيد تا کامالً 
مورد نظر مماس شود. 

ت ــ پيچ خروسک گونيا را محکم کنيد. 
ـ گونيا را از قطعه ى اصلى برداريد و زاويه را روى قطعه  ثـ 

کار مورد نظر رسم کنيد (شکل ۱۷ ــ۱ و ۱۸ ــ۱). 

شکل ۱۸ ــ۱ ــ انتقال زاويه بر روى قطعه مورد نظر
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۵     ــ۲ ــ۱ ــ گونياى مرکب۱: اين گونيا به دليل دارا بودن 
مصارف  اندازه گذارى  و  اندازه گيرى  خط کشى،  مختلف  وسايل 

متعددى دارد (شکل ۲۲ ــ۱). 
اصلى ترين قسمت گونيا، خط کش فلزى آن است که شيارى 
دارد که تمامى وسايل به  وسيله ى خار برنجى بر روى آن مستقر مى شود 
و با آن به کار برده مى شوند. کاربرد خط کش فلزى و نقاله به طور 

انفرادى مانند وسايل مشابه است. 
از وسايل ديگر اين گونيا، مرکز ياب است که وظيفه ى اصلى 
آن مشخص کردن مرکز تقاطع اقطار در قطعات گرد است. جهت 

به کارگيرى آن: 
الف ــ ابتدا خط کش فلزى را از تمام وسايل جدا کنيد. 

روى  بر  برنجى  خار  وسيله ى  به  را  مرکزياب  تيغه ى  ــ  ب 
خط کش فلزى گونياى مرکب سوار کنيد. 

پ ــ تيغه ى مرکزياب را به  وسيله ى پيچ مربوط به خار برنجى 
محکم کنيد. 

ت ــ قطعه ى چوب استوانه اى شکل مورد نظر را در بين دو 
تيغه به صورتى قرار دهيد که خط کش گونيا در روى مقطع استوانه 

قرار گيرد. 
ث ــ تيغه ى مرکز ياب را به محيط قطعه مماس کنيد. 

از  استفاده  با  و  خط کش  سوزن  يا  مداد  به وسيله ى  ــ  ج 
خط کش فلزى گونيا، خطى در روى مقطع رسم کنيد. 

چ ــ اين عمل را در چندين نقطه از مقطع چوب انجام دهيد، 
محل تالقى اين خطوط مرکز مقطع قطعه را مشخص مى کند (شکل 

۲۳ ــ۱). 
يکى ديگر از وسايل گونياى مرکب، دسته ى گونيايى شکل 
(  °۹۰  و °۴۵ ) است که کار آن همانند گونياى ساده و فارسى است، 
شکل  گونيايى  تيغه ى  از  استفاده  آن  و  دارد  نيز  ديگرى  کاربرد  اما 

همانند خط کش تيره دار است. جهت به کارگيرى آن:
فلزى  خط کش  روى  بر  را  گونيايى  دسته ى  ابتدا  ــ  الف 

مستقر کنيد.
ب ــ به مقدار اندازه ى مورد نظر، دسته ى گونيايى را تنظيم 

کنيد و به وسيله ى پيچ آن را ثابت کنيد.
Combination Square ــ١

شکل ۲۲ ــ۱ ــ اجزاى گونياى مرکب

شکل ۲۳ ــ۱ ــ کاربرد مرکزياب براى مشخص کردن مرکز مقاطع گرد



A =۴۵°        B =۳۰°  C =۶۰°
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پ ــ لبه ى قائمه دسته ى گونيا را به نَر قطعه بچسبانيد.
ت ــ با استفاده از مداد يا سوزن خط کش تعبيه شده روى 
گونيا و با مماس کردن آن در مقطع خط کش فلزى، خطى با اندازه ى 

مطلوب رسم کنيد (شکل ۲۴ ــ۱ و ۲۵ ــ۱). 
سوزن خط کش ميله اى است فوالدى با نوک تيز که از آن 

شکل ۲۵ ــ۱ ــ کاربرد گونيا به عنوان خط کش تيره دارشکل ۲۴ ــ۱ ــ کاربرد تيغه ى گونياى مرکب

براى خط  کشيدن روى چوب استفاده مى شود. 

تمر ين   : 
قطعات چوب را مطابق با شکل هاى ۲۶ ــ۱ به وسيله ى وسايل 

خط کشى و اندازه گيرى زوايا، خط کشى کنيد.

 ۱۵۰mm * ۶۰mm * ۳۰mm = ۲  ۱۵۰      ابعاد قطعهmm * ۴۰mm * ۳۰mm = ۱  ابعاد قطعه
شکل ۲۶ ــ۱ ــ قطعات خط کشى شده به وسيله ى وسايل اندازه گيرى و خط کشى زوايا             
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۳ــ۱ــ وسايل انـدازه گيرى و انـدازه گـذارى ابعاد 
داخلى و خارجى

۱ ــ۳ ــ۱ ــ پرگارهاى انتقال اندازه۱: کار با اين وسايل 
اين  انواع  تمامى  کار  اصول  دارد.  نياز  کافى  دقت  و  مهارت  به 
پرگارها يکى است؛ يعنى اين که بايد امتداد دو ساق اين پرگارها را 
با کار تماس دهيد و سپس پيچ آن را محکم کنيد و با يک وسيله ى 
انـدازه گير طولـى مدرج شده، انـدازه را بـخـوانيد (شکل۲۷ ــ۱). 

انواع اين پرگارها عبارتند از: 
 پرگار معمولى يا ساده: از اين پرگارها جهت کشيدن 
مى کنند  استفاده  چوب  قطعات  روى  بر  مختلف  قطرهاى  با  دواير 
(شکل ۲۸ ــ۱). همان گونه که مى دانيد جهت رسم دواير، احتياج 
دايره  مرکز  که  اين  از  پس  است.  چوب  قطعه  روى  در  مرکزى  به 
مورد نظر را مشخص کرديد، دهانه ى پرگار را به اندازه ى مورد نظر 
باز کنيد و نيش يکى از ساق ها را در نقطه ى مرکز مستقر کرده پرگار 
را از انتهاى آن بگيريد و با حرکت دايره وار و کمى فشار بر  روى 

قطعه چوب، دايره ى مورد نظر را رسم کنيد (شکل ۲۹ــ۱).
 پرگار اندازه گير خارجى: اين پرگار همان گونه که از 
نامش مشخص است، جهت اندازه گيرى قطرهاى خارجى يا ابعاد 
خارجى قطعات به کار مى رود.  يکی از کاربردهای اصلی اين نوع 

پرگار، اندازه گيری قطر خارجی قطعات خراطی است. 
براى کار با اين وسيله به ترتيب زير عمل کنيد: 

۱ ــ دهانه ى پرگار را به اندازه ى تقريبى باز کنيد. 
۲ــ پرگار را روى قطعه کار قرار دهيد. 

۳ ــ چنان چه اندازه بزرگ يا کوچک بود، جهت تنظيم دقيق 
آن با استفاده از قطعه چوبى مطابق شکل هاى ۳۰ ــ۱ عمل کنيد. 
مراقب باشيد که از وارد آوردن ضربه به نيش پرگار خوددارى کنيد 
تا پرگار هميشه دقت کافى را داشته باشد. البته توجه داشته باشيد 
که اين گونه تنظيم، براى پرگارهاى فاقد پيچ تنظيم است و جهت 
تنظيم پرگارهاى با پيچ تنظيم مى توانيد با بستن يا باز کردن پيچ تنظيم 

پرگار را به دقت تنظيم کنيد. 

شکل ۲۷ ــ۱ ــ انواع پرگارهاى اندازه گير ساده، داخلى و خارجى

شکل ۲۸ ــ۱ ــ انواع پرگارهاى معمولى

شکل ۲۹ ــ۱ ــ ترسيم دايره به وسيله ى پرگار معمولى

Measurment Compasses ــ١



با   ۹۰° زاويه ى  ساق  ها 
غلطمرکز دارند.

۹۰°

محور تقارن

13

پس از تنظيم پرگار آن را به آرامى در روى قطعه کار قرار 
دهيد؛ به طورى که نوک تيز پرگار با دو طرف قطعه کار مماس باشد. 
بايد توجه داشته باشيد که خط محور قطعه کار بر مرکز دو بازوى 
پرگار منطبق باشد (شکل ۳۱ ــ۱). وقتى پرگار با کار مماس شد، 
آن را به آرامى برداريد و با خط کش يا کوليس و يا وسايل اندازه گير 

دقيق ديگر اندازه را بخوانيد.

بـا فشار دادن پشت ساق پرگار 
را  اندازه  چوب،  روى  بر 

تنظيم کنيد. 

دهانه بزرگ باشد

بـا فشار دادن داخل ساق پرگار 
باز  را  دهانه  چوب  روى  بر 

کنيد.
دهانه کوچک باشد

غلط

شکل ۳۰ ــ۱ ــ تنظيم ظريف پرگار اندازه گير خارجى

ساق هاى  نيش  روى  هيچ گاه   
پرگار ضربه نزنيد.  

 پرگار اندازه گير داخلى (پاشنه اى): همان طور که از 
قطرهاى  اندازه گيرى  جهت  آن  از  است،  مشخص  پرگار  اين  نام 

داخلى يا اندازه هاى داخلى قطعات استفاده مى شود. 
قبل،  مرحله ى  همانند  نيز  پرگار  اين  با  کارکردن  جهت 
ساق هاى آن را به اندازه ى تقريبى باز کنيد و پرگار را از پاشنه وارد 
سوراخ کرده يا داخل قطعه ى مورد نظر قرار دهيد؛ به طورى که 
نيش تيز پاشنه با کناره هاى داخلى قطعه مماس شده محور تقارن 
بازوهاى پرگار نيز منطبق بر محور تقارن قطعه کار باشد. چنان چه 
پرگار احتياج به باز و بسته کردن يا کم  و زياد شدن اندازه داشت، با 
استفاده از قطعه چوبى آن را به طور دقيق تنظيم کنيد يا اگر پرگار 
دهيد  انجام  کار را  تنظيم اين  پيچ  وسيله ى  پيچ دار بود به  از نوع 

(شکل ۳۲ ــ۱). 

شکل ۳۱ ــ۱ ــ نحوه ى استفاده صحيح از پرگار اندازه گير خارجى در اندازه گيرى 

شکل ۳۲ ــ۱ ــ تنظيم ظريف پرگارهاى اندازه گير داخلى

وقتى اندازه  کوچک باشد

وقتى اندازه بزرگ باشد

ساق  نيش هاى  روى  هيچ گاه 
ضربه نزنيد

پس از تنظيم و اندازه بردارى مى توانيد از وسايل اندازه گير 
مدرج همانند کوليس، خط کش فلزى و … جهت خواندن اندازه 

استفاده کنيد.

غلط



پايه اندازه گير داخلى

پايه اندازه گير خارجى
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 پـرگـار انـدازه گير دو طرفه: بـه وسيله ى اين پـرگـار 
مى توانيد در يک زمان، هم اندازه ى داخلى و هم اندازه ى خارجى 

يک قطعه مورد اندازه گيرى را اندازه بگيريد (شکل ۳۳ ــ۱). 

Vernier Caliper ــ١

شکل ۳۳ ــ۱ ــ اندازه گير دو طرفه

شکل ۳۴ ــ۱ ــ چند نوع کوليس

شکل ۳۵ ــ۱ ــ اندازه گيرى داخلى قطعات به وسيله ى کوليس

شکل ۳۶ ــ۱ ــ اندازه گيرى اندازه ى خارجى قطعات به وسيله ى کوليس

ـ  جهت اندازه گيرى به وسيله ى فک هاى کوليس براى  ب  ـ
اندازه ى خارجى، قطعات کوليس را از ناحيه ى ضامن گرفته فک 
متحرک را باز کنيد و قطعه را بين دو فک کوليس قرار دهيد و 
فک کوليس را ببنديد تا لبه هاى داخلى فک ها با کناره هاى خارجى 
قطعه کار تماس يابد. در اين حالت ضامن ورنيه را رها کنيد تا فک 

ثابت شود (شکل ۳۶ ــ۱)؛ سپس اندازه را بخوانيد. 

حال شما مى توانيد با استفاده از وسايل ذکر شده، قطعات 
استوانه اى و قطعات سوراخ دار را اندازه گيرى کنيد.

جهت  وسيله  اين  از  ورنيه۱:  کوليس  ۲ ــ۳ ــ۱ ــ 
اندازه گيرى ابعاد قطعه کار، نظير ضخامت، عمق شکاف ها، عرض 
و … در مواقعى که دقت بيش ترى جهت اندازه گيرى مد نظر باشد، 

استفاده مى شود (شکل ۳۴ ــ۱). 

دقت اندازه گيرى کوليس تا ۰/١ ميلى متر و در بعضى انواع 
به ۱۰۰   ــــــ       ۵ و  ۱۰۰ــــــ   ٢ و در نوع الکترونيکى آن تا  ۱۰۰ــــــ   ١ ميلى متر نيز 

مى رسد. 

جهت به کارگيرى اين وسيله براى اکثر عمليات اندازه گيرى، 
نظير اندازه گيرى عمق و ضخامت داخلى و خارجى و … به ترتيب 

زير عمل کنيد. 
گـرفتن  و  شاخک هـا  بـه وسيله  انـدازه گيرى  براى  الف ــ 
کنيد  خارج  ضامن  از  را  کوليس  کار،  قطعه  داخلى  اندازه ى 
(به وسيله ى ضامن روى ورنيه) و شاخک هاى آن را درون شکاف 
قطعه قراردهيد؛ به طورى که لبه هاى شاخک با کناره هاى داخلى 

کار مماس شوند (شکل ۳۵ ــ۱).
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پ ــ براى اندازه گيرى عمق قطعات يا شکاف ها با استفاده 
از عمق سنج کوليس، ابتدا کوليس را در دست گرفته و آن را از 
ضامن خارج کنيد؛ سپس انتهاى کوليس را بر روى لبه يا سطح 
بااليى شکاف قرار دهيد و کوليس را باز کنيد تا تيغه ى عمق سنج 
به داخل شکاف وارد شود. وقتى تيغه به کف شکاف برخورد کرد، 

دست خود را از روى ضامن کوليس برداريد (شکل ۳۷ ــ۱). 
پس از انجام اين عمليات، جهت خواندن اندازه ى آن ها از 
روى ورنيه کوليس بدين صورت عمل کنيد (شکل ۳۸ ــ۱ و ۳۹ ــ۱ 
نمونه اى از ورنيه هاى کوليس است). ابتدا مقدار اندازه ى ثابت 
عدد ۱۵ ميلى متر)؛  کوليس را از روى تيغه ى آن بخوانيد. (مثالً 
سپس ببينيد که کدامين خط از تقسيمات روى ورنيه بر تقسيمات 
روى تيغه ى کوليس منطبق است و آن را بشماريد (مثالً خط هفتم 
از تقسيمات). اين خطوط نماينده ى کسرى از ميلى متر يعنى هر خط 
نشان دهنده ى ۰/١ ميلى متر (در کوليس هاى ۱۰ قسمتى) است. 

حال تعداد خطوط را در عدد ۰/۱ ضرب کنيد. 
      ۷×۰/۱=۰/۷

سپس اين مقدار را با عدد ثابت جمع کنيد: 
ميلى متر ۱۵/۷ = ۰/۷+ ۱۵

اندازه  قطعه کار شما در هر مقطع از اندازه گيرى مورد نظر 
۱۵/۷ ميلى متر است (شکل ۴۰ ــ۱).

٣  ــ۳ ــ۱ ــ کوليس ساعتی: اين کوليس نيز مانند کوليس 
ورنيه ای يک اندازه گير مکانيکی است. از يک خط کش و يک 
کشويی تشکيل شده است ولی به جای ورنيه دارای ساعت است 
(منظور از ساعت سيستمی که از نظر ظاهر شبيه به ساعت است) 
نحوه ی کار آن به اين صورت است که چرخدنده داخل ساعت با 
دنده شانه ای روی خط کش درگير است و ضمن حرکت کشويی، 
عقربه متصل به چرخدنده، روی صفحه مدرج ساعت حرکت کرده 
و اندازه هايی را نشان می دهد. کوليس ساعتی در دقت های مختلف 
موجود  دقت های  رايج ترين  ولی  باشد.  داشته  وجود  می تواند 
۰/۰۱mm ،۰/۰۵mm و ۰/۰۰۱in می باشد. برای تشخيص دقت 
بچرخد  کـامل  دور  يک  عـقـربه  تـا  داده  حرکت  را  کشويـی  آن، 
بـر  و  خـوانـده  خط کش  روی  را  کشويی  حرکت  مـقـدار  آنگـاه 
تعداد تقسيمات صفحه تقسيم کرده دقت کوليس به دست می آيد 

شکل ۳٧ ــ۱ ــ اندازه گيرى عمق شکاف ها با استفاده از عمق سنج کوليس

شکل ۳٨ ــ۱ ــ دو نمونه از ورنيه کوليس

     mm ۰/۱ شکل ۳٩ ــ۱ ــ ورنيه

تقسيمات 
اصلى وسيله 
اندازه گيرى

کشو متحرک 
حامل ورنيه

شکل ۴۰ ــ۱ ــ نمونه هايى از اندازه خوانى روى ورنيه کوليس

۱۵/٧ mm



شکل ٤٤ــ١شکل ٤٤ــ١

شکل ٤٤ــ١
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شکل ۴۱ــ١

     شکل ۴۲ــ۱

مابين ١٠ و ٢٠ يا ٢٠ و ٣٠ را روی ساعت می خوانند. مثالً دو 
را   ۶/١  mmو خط کش  روی  را   ٤٠mm عدد  ٤٦  ١mm عدد

روی ساعت می خوانند.
بيش تر  خواندن  سرعت  ١ــ  ساعتی:  کوليس  مزايای 
است. ٢ــ خطای خواندن کم تر است. ٣ــ روش خواندن ساده تر 

است. ٤ــ دقت آن از نوع ورنيه ای بيش تر است.
معايب کوليس ساعتی: ١ــ قيمت آن بيش تر است. ٢ــ با 

شرايط کار و کارگاه سازگار نيست. ٣ــ عمر مفيد آن کم تر است.
ـ کوليس ديجيتال:  اين کوليس به جای ساعت  ٤ ــ۳ ــ۱ ـ
يا ورنيه يک دستگاه کوچک الکترونيکی روی قسمت کشويی خود 
دارد که جابجايی فک متحرک را با اعداد ديجيتال روی ترمينال 
کوليس  دقت  می دهد.  نشان  اينچ  يا  و  ميلی متر  حسب  بر  خود 
می باشد.   ۰/۰۰۰۱  in يا  و  ميلی متر   ۰/۰۱ معموالً  الکترونيکی 
اين کوليس به راحتی اندازه قطعه را مشخص می کند با يک کليد 
فشاری روشن و خاموش می شود و با فشار کليد ديگر واحدها به 
هم تبديل می گردند و کليد سومی اندازه را ثابت نگه می دارد. از 
مزايای اين کوليس اين است که سرعت خواندن و دقت اندازه گيری 
باالست. برای خواندن مهارت و تخصصی نياز ندارد در يک لحظه 
با دو واحد اندازه را می گيرد و در صورت سالم بودن خطا ناچيز 

است (شکل ٤٣ــ١).

(شکل ۴۱ــ۱ و شکل ۴۲ــ١).

عقربه  گردش  دور  هر  در  کشويی  حرکت  مقدار  اگر  مثالً 
ساعت ده ميلی متر و تعداد تقسيمات صفحه صد قسمت باشد دقت 
کوليس يک دهم ميلی متر است و برای خواندن مثالً همين کوليس 
ساعتی که مثال زده شد اعداد ٣٠،٢٠،١٠ و … که مضربی از ده 
هستند را روی خط کش کوليس و اعداد مابين اين عددها يعنی 

شکل ٤٣ــ١ــ کوليس ديجيتالی                 

شاخک های اندازه گير داخلی
صفحه ی نمايشگر پوششی از مواد مصنوعی

جای باتری راهنما
تکمه ی صفر کن
تکمه ی تغيير سيستم

فک های اندازه گير خارجی
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بيان  که  عيب هايی  کوليس  اين  برای  چنان چه  حال  هر  به 
می گردد مطرح نبود به يقين تنها کوليس مطرح در صنعت به حساب 
می آمد و کوليس های ديگر از رده  خارج  می شدند. مهم ترين عيب يا 
مشکل مهم اين کوليس فعالً در صنعت قيمت بسيار باالی آن نسبت 
به ساير کوليس ها می باشد (شکل ٤٤ــ١) و عالوه بر آن اين کوليس 
در برابر ضربه، حرارت، رطوبت و نور شديد آفتاب بسيار حساس 
و آسيب پذير است. از اينرو سازگاری آن با محيط کار و کارگاه 

ضعيف است و در شرايط نرمال نيز عمر مفيد کمتری دارد.
کارهايى  در  وسيله  اين  از  ميکرومتر:  ۵  ــ۳ ــ۱ ــ 
خواسته  کوليس  با  اندازه گيرى  به  نسبت  را  بيش ترى  دقت  که 
باشيم، استفاده مى کنيم. دقت اين وسيله تا ۱۰۰ــــــ   ١ ميلى متر است 
مى گيرد  انجام  ظريفى  مهره ى  و  پيچ  به وسيله ى  آن  کار  اساس  که 

(شکل ۴۵ ــ۱). 
جهت به کارگيرى ميکرومتر به وسيله ى مهره ى تنظيم بين 
قطعه ى  سپس  دهيد؛  قرار  فاصله  آن  متحرک  و  ثابت  سندان هاى 
را  تنظيم  مهره ى  و  دهيد  قرار  آن  سندان هاى  بين  در  را  مورد نظر 
بچرخانيد تا لبه هاى سندان متحرک و ثابت با کناره هاى کار مماس 
شوند. در اين حالت قطعه را به آرامى از بين سندان ها خارج کنيد 
بدين  اندازه  خواندن  جهت  ۴۶ ــ۱).  (شکل  بخوانيد  را  اندازه  و 

گونه عمل کنيد (شکل ۴۷ ــ۱). 
رقم  عدد  ميکرومتر  ثابت  استوانه ى  روى  در  ابتدا  ــ  الف 

صحيح را بخوانيد (مثالً ۹ ميلى متر).
ـ عدد اندازه ى روى استوانه ى متحرک را که ۵۰ قسمت  بـ 

است بخوانيد. (مثالً عدد ۳۶، ۰/۳۶ ميلى متر). 
پ ــ توجه کنيد که استوانه ى متحرک روى خطوط استوانه 
متحرک قرار دارد يا اين که بين خطوط قرار دارد. اگر بين خطوط 
قرار داشت رقم از (۰ تا ۰/۵۰) ميلى متر است و با توجه به تعداد گردش 
استوانه متحرک بايد اين مقدار را بخوانيد ( اگر استوانه ى متحرک 
را يک دور چرخانده ايد، اندازه ۰ تا ۰/۵۰ است و اگر استوانه را دو 

دور چرخانده ايد، اندازه از ۰/۵۰ تا ۱/۰۰ ميلى متر است). 

شکل ۴۵ ــ۱ ــ دو نمونه از ميکرومتر

شکل ۴۶ ــ۱ ــ اندازه گيرى به وسيله ى ميکرومتر

شکل ۴۷ ــ۱ ــ دو نمونه از استوانه ى اندازه ميکرومتر



حاصل  ميکرومتر  استوانه  گردش  بار  يک  با  که  اندازه هايى  ۴۸ ــ۱ ــ  شکل 
شده اند.
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اندازه ى  مقدار  با  آن  جمع  و  صحيح  رقم  به  توجه  با  ــ  ت 
استوانه متحرک اندازه ى قطعه به دست مى آيد (شکل هاى ۴۸ ــ۱ 

و ۴۹ ــ۱). 
۶   ــ۳ ــ۱ ــ ميکرومترورق (صفحات): از اين ميکرومتر 
به دليل دارابودن فاصله بزرگتر بين کمان نعلى شکل ميکرومتر از 
سندان هاى جهت اندازه گيرى ضخامت وسط صفحات چند اليى، 

نئوپان ها و صفحات درودگرى مى توانيد استفاده کنيد. 
اساس کار اين ميکرومتر نيز همانند ميکرومتر ساده است 

(شکل ۵۰   ــ۱). 
۷ ــ۳ ــ۱ ــ ميکرومتر ديجيتالی (خارجی): با پيشرفت 
صنعت و به منظور افزايش دقت اندازه گيری، امروزه اکثر وسايل 
راستا  اين  در  شده اند.  مجهز  الکترونيکی  سيستم  به  اندازه گيری 
سيستم  (در  ميلی متر   ۰/۰۰۱ دقت  با  ديجيتالی  ميکرومترهای 
متريک) و ۰/۰۰۰۱ اينچ (در سيستم اينچ) ساخته می شوند. در 
شکل ۵۱  ــ۱ نمونه ای از ميکرومتر خارجی ديجيتالی را مشاهده 

شکل ۴۹ ــ۱ ــ اندازه هاى حاصل از دوبار گردش استوانه ميکرومترمی کنيد.

شکل ۵۰   ــ۱ ــ ميکرومتر ورق شکل ٥١  ــ١ــ ميکرومتر خارجی ديجيتالی

١ــ سطوح اندازه گيری از جنس فلزات سخت
٢ــ ميله پيچ سخت کاری شده

٣ــ قفل ميله پيچ
٤ــ دسته ی جغجغه

۵  ــ دگمه ی فرمان چاپگر
۶   ــ صفحه ی نشانگر اندازه

۷ــ دگمه ی تبديل ميلی متر به اينچ
۸   ــ دگمه ی صفر کردن ميکرومتر در هر نقطه 

۹ــ نگه دارنده ی اندازه اسمی و نشان دهنده تولرانس

١ ٢ ۳
٤

٥
٦
٧
٨
۹
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۴ ــ۱ ــ ابزارهاى کنترل صافى سطوح و تراز کردن 
همان  خط کش  اين  (َسّتاره):  خط کش  ۱ ــ۴ ــ۱ ــ 
خط کش فلزى يا چوبى بلند است که در مبحث اندازه گيرى ذکر 
شد، اما در اين جا  به   جاى خط کشى و اندازه گذارى براى منظور 
و  صافى  امتحان  از  است  عبارت  آن  و  مى شود  استفاده  ديگرى 

تراز بودن سطح قطعه کار. نحوه ى کار بدين صورت است: 
لبه ى خط کش را در روى سطح مورد نظر قطعه کار قرار 
دهيد و توجه داشته باشيد که لبه ى خط کش با سطح قطعه کار قائم 
باشد؛ سپس آن را به همراه قطعه کار در مقابل منبع نورى بگيريد. 
اگر در اين حالت از زير خط کش نور عبور کرد، قطعه کار داراى 

پستى و بلندى است (شکل هاى ۵۲   ــ۱ و ۵۳   ــ۱). 
کنترل  براى  بيش تر  وسيله  اين  ترازآبى:  ۲ ــ۴ ــ۱ ــ 
سطوح ايستاده يا ساخته شده از نظر تراز بودن و قرارگيرى روى 
زمين و به طور کلى کارهاى ساخته شده به کار مى رود و کم تر جهت 

کنترل صافى قطعات استفاده مى شود (شکل ۵۴   ــ۱). 
کار  سطح  بايد  ابتدا  وسيله  اين  کارگيرى  به  جهت  ــ  الف 

ساخته شده را تميز کنيد. 
ب ــ تراز را روى سطح کار صاف قرار دهيد. 

شده  تعبيه  تراز  وسط  در  که  مايع  حاوى  کپسول  به  ــ  پ 
نگاه کنيد. 

ت ــ اگر هواى داخل مايع در وسط کپسول قرار گرفت، 
کار نسبت به سطح افقى تراز است؛ اما اگر هواى مايع در وسط 
کپسول قرار نداشت و به طرفين مايل شد، کار کج قرارگرفته است 

و نسبت به سطح افق زاويه دار است (شکل ۵۵ ــ۱). 
حال با استفاده از وسايل کنترل صافى و تراز و با استفاده از 
تراز آبى، سطوح قطعاتى مانند ميز کار و ديگر قطعات ساخته شده 

را از نظر زاويه ى آن (تراز بودن) با سطح افق کنترل کنيد.

 شکل ۵۳   ــ۱ ــ شمايى از سطوح ناصاف و امتحان ناصافى به وسيله خط کش 

صحيحغلط

نور

شکل ۵۲   ــ۱ ــ نحوه ى عمل خط کش جهت امتحان صافى سطوح

a) خط کش 
b) قطعه ى کار

 c) شکاف نور 

شکل ۵۴   ــ۱ ــ نمونه اى از تراز آبى

۱ ــ سطح شيب  دار مايل به چپ                                                  ۲ ــ سطح کامًال تراز است                                                ۳ ــ سطح شيب دار مايل به راست 

شکل ۵۵   ــ۱ــ وضع کپسول هوا   



آزمون پايان فصل اولآزمون پايان فصل اول

20

۱ــ وسايل اندازه گيرى طول را نام ببريد. 
۲ ــ عمومى ترين وسيله ى اندازه گيرى و اندازه گذارى را نام برده نحوه ى کار آن را بنويسيد. 

۳ ــ از چرخ اندازه گير براى اندازه گيرى چه سطوحى استفاده مى کنيد؟ 
۴ ــ کاربرد خط کش تيره دار را بنويسيد. 

۵  ــ نحوه ى به کارگيرى خط کش تيره دار را به طور خالصه بنويسيد. 
۶ ــ ابتدايى ترين وسيله ى اندازه گيرى زاويه را نام ببريد.

۷ ــ گونياى تاشو به چند صورت تنظيم مى شود؟ يک راه را توضيح دهيد. 
۸   ــ کاربرد و نحوه ى کار مرکزياب در گونياى مرکب را بنويسيد. 

۹ ــ نحوه ى صحيح تنظيم پرگار اندازه گير خارجى را با رسم شکل توضيح دهيد. 
۱۰ ــ نحوه ى استفاده از کوليس را در اندازه گيرى اندازه هاى داخلى به طور خالصه بنويسيد. 

۱۱ ــ نحوه ى استفاده از کوليس را در اندازه گيرى عمق اجسام به طور خالصه بنويسيد. 
۱۲ ــ نحوه ى خواندن اندازه ى گرفته شده به وسيله ى کوليس را توضيح دهيد. 

۱۳ ــ قطعه چوبى به وسيله ى کوليسى با دقت ۰/۰۲ ميلى متر اندازه گرفته شده است. مقدار اندازه ى روى 
تيغه ى کوليس عدد ۱۵ ميلى متر را نشان مى دهد و خط هشتم از تقسيمات ورنيه بر روى خطوط تيغه منطبق است. 

اندازه ى قطعه چقدر است؟ 
۱۴ ــ نحوه ى خواندن اندازه ى گرفته شده به وسيله  ميکرومتر را به طور خالصه بنويسيد. 

۱۵ ــ نحوه ى استفاده از َسّتاره را بنويسيد. 
۱۶ ــ موارد استفاده ى وسايل زير را براى هر کدام در يک خط بنويسيد: تراز آبى، ستاره، ميکرومتر، گونياى 

ساده، گونياى تاشو، پرگار ساده، پرگار اندازه گير خارجى و داخلى، خط کش تيره دار، خط کش فلزى. 
۱۷ ــ به وسيله ى کوليس، قطر هاى خارجى و داخلى و عرض شيار قطعه اى را اندازه گيرى کنيد. 



٢فصلفصل
بـرشکـاریبـرشکـاری

21

هدف هاى رفتارى: از فراگير انتظار مى رود که در پايان اين فصل:
 ابزارهاى برش مناسب اره کارى دستى را انتخاب کند و آن ها را به کارگيرد. 

 ابزارهاى برش دستى برقى و پنوماتيکى مناسب را انتخاب کند و آن ها را به کار گيرد. 
 چپ و راست و تيز کردن تيغه هاى اره را انجام دهد. 

 صفحات چوبى و فشرده چوبى را به صورت مستقيم و قوس برى برش دهد.
 ابزارهاى مناسب برش براى مواد مصنوعى (فرميکا استخوانى، پارچه، پالستيک و …) را انتخاب کند 

و آن ها را به کار گيرد. 
 اره هاى دستى برقى و پنوماتيکى را سرويس و آماده کند. 

 مسائل و نکات ايمنى و حفاظتى را در هنگام کار رعايت کند. 
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۲ــ برشکارى 
وسيله ى  به  بايد  اندازه گذارى  از  پس  کار  مختلف  قطعات 
عمل  اين  شوند.  بريده  مورد نظر  شکل هاى  و  اندازه ها  به  وسايلى 
به وسيله ى اره ها امکان پذير خواهد بود. اره  انواع متعددى دارد 
شده است  برش کارى طراحى  در  براى هدف خاصى  يک  که هر 

(شکل ۱ ــ۲). 

۱ــ۲ــ ابزارهاى برش ساده ى دستى
دندانه ى اره هاى دستى نسبت به برشى که انجام مى دهند، 
از چند جهت متفاوت اند: ۱ ــ از نظر جهت برش دندانه، ۲ ــ از 

نظر شکل دندانه.
عرضى  برش  در  عرضى:  برش  اره هاى  ۱ ــ۱ ــ۲ ــ 
دندانه ى  مى شوند،  قطع  چوب  الياف  چون  چوب)  الياف  (خالف 
اره ها همانند مثلثى طراحى شده اند که داراى رأس (نوک) تيزى 
هستند و هنگام برش الياف را قطع کرده عمل برش را انجام مى دهند 

(شکل ۲ ــ۲). 
۲ ــ۱ ــ۲ ــ اره هاى برش طولى: در برش طولى چون 
اره بايد عمل برش را در جهت الياف چوب انجام دهد، از اين رو فرم 

آن بايد به صورتى باشد که در بين الياف گير نکند (شکل ۳ ــ۲).
۳ ــ۱ ــ۲ ــ اره  با دندانه ى رو به عقب: دندانه ى اين 
نوع اره به سمت دسته مايل شده است و عمل برش هنگامى که اره 
را به سمت خود مى کشيد انجام مى گيرد. بيش ترين مورد مصرف 
اين نوع اره ها در برش هاى طولى (در جهت الياف) قطعات چوب 

است. اره هاى معمولى از اين نوع است (شکل ۴ ــ۲).

شکل ۱ ــ۲ ــ چند نوع از اره هاى دستى

شکل ۲ ــ۲ ــ فرم دندانه  ى برش عرضى چوب

شکل ۳ ــ۲ ــ فرم تيغه در برش طولى چوب  شکل ۴ ــ۲ ــ اره با دندانه رو به عقب
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دندانه ى  جلو: جهت  به  رو  دندانه  با  اره  ۴ــ۱ ــ۲ ــ 
اين اره به سمت جلو است. عمل برش هنگامى صورت مى گيرد 
که اره را به سمت جلو فشار مى دهيد. اين نوع اره ها براى برش 
صفحات مناسب هستند. اره هاى دم روباه، پشت دار، طرح فرنگ 

و … از اين دسته اند (شکل ۵  ــ۲). 

 برشکارى قطعات: براى برشکارى قطعات چوبى به 
نکات زير توجه کنيد:  

را  قطعه  متناسب  دندانه ى  با  مناسب  اره ى  بايد  ابتدا  ــ 
انتخاب کنيد. 

ــ قطعه کار را به وسيله ى وسايل اندازه گيرى و خط کشى 
به اندازه ى مورد نظر خط کشى کنيد. 

ــ اره را به وسيله ى دست راست از دسته بگيريد. 
شده  رسم  خط  روى  کار  قطعه  لبه ى  در  را  اره  تيغه ى  ــ 

قرار دهيد. 
ــ انگشت شست دست چپ را به کناره ى تيغه ى اره در 
اره  تيغه ى  منحرف  شدن  از  عمل  (اين  دهيد  تکيه  کار  قطعه  لبه ى 

جلوگيرى مى کند) (شکل ۶ ــ۲). 

ــ در مقابل قطعه کار به نحوى بايستيد که پاى مخالف دست 
اره گير جلوتر از پاى ديگرتان باشد (شکل ۷ ــ۲). 

شکل ۵ ــ۲ ــ اره با دندانه رو به جلو 

شکل ۶ ــ۲ ــ ابتداى برش با اره 

شکل ۷ ــ۲ ــ نحوه ى ايستادن صحيح
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ــ ابتداى قطعه را به آرامى برش دهيد. 
ــ پس از اين که قطعه چوب را مقدارى برش داديد و شيارى 

حاصل شد، انگشت خود را از کنار تيغه ى اره برداريد. 
ــ قطعه را تا انتها برش دهيد. هنگامى که به انتهاى برش 
تا  بگيريد  را  چوب  اضافى  قطعه  دست  يک  با  مى شويد،  نزديک 
قطعه چوب در انتهاى مرحله ى اره کارى الشه نشود (شکل هاى 

۸ ــ۲ و ۹ ــ۲). 
۵       ــ۱ ــ۲ ــ اره  ى پشت   دار: کاربرد عمده ى اره ى پشت  دار 
در بـرش اتصاالت است. بــه دليل نـازکـى تـيـغـه ى اره، در پشت آن 
نگه دارنده اى    ضخيم تر   تعبيه شده است که هنگام برش از کج    شدن تيغه 

در چوب جلوگيرى مى کند (شکل هاى ۱۰ ــ۲ و ۱۱ ــ۲). 
۶     ــ۱ ــ۲ ــ اره ى نوکى (گردُبر): از اره ى نوکى به دليل 
داشتن نوکى کم عرض و نيز به دليل فرم تيغه آن که در قسمت دنده 
کونيک)،  ضخيم تر از پشت اره است (ذوزنقه اى شکل        يا 

جهت برش دواير و قطعات قوس دار استفاده مى شود.
داخلى،  برش هاى  محل  در  بايد  ابتدا  اره  به  کارگيرى  جهت 
سوراخى ايجاد کنيد؛ سپس نوک اره را داخل سوراخ قرار دهيد و 
به آرامى عمل برش را آغاز کنيد تا اره به نزديکى خط برش برسد. در 
اين حالت بايد تيغه ى اره نسبت به سطح کار کامالً گونيايى باشد. در 
ادامه با توجه به فرم قوس رسم شده، اره را به حرکت درآوريد و عمل 
بريدن را تا انتها ادامه دهيد (شکل ۱۲ ــ۲). در هنگام استفاده از اره 
نوکى توجه داشته باشيد که هر چه طول تيغه ى اره کوتاه تر باشد، عمل 
برش آسان تر انجام مى پذيرد، اما اگر اين طول بلندتر باشد، اره در موقع 
انجام عمل برش در شيار برش گير کرده کج مى شود (شکل ۱۳ ــ۲). 
پشت دار  اره  از  نوعى  ُبر:  ظريف  اره ى  ۷ــ۱ ــ۲ ــ 
و  نازک تر  ضخامت  با  تيغه اى  داراى  که  تفاوت  اين  با  است؛ 
جهت  اره  اين  است.از  پشت دار  اره ى  از  ظريف تر  دندانه هايى 
برش هاى ظريف (درز کردن اتصاالت) استفاده مى شود (شکل هاى 

۱۴ ــ۲ و ۱۵ ــ۲). 
۸    ــ۱ ــ۲ ــ ار ه ى گرات: از اين نوع اره در برش اتصال 
گرات (طرح فرنگ) و در بريدن شکاف کنشکاف استفاده مى شود. 
اين اره در دو مدل ساخته شده : ۱ ــ گرات ساده، ۲ ــ گرات قابل 

تنظيم ( شکل ۱۶ ــ۲) است.

شکل  ۸  ــ۲ ــ الشه شدن انتهاى چوب

شکل ۹ ــ۲ ــ مراحل برش يک قطعه چوب
انتهاى مرحله ى برش               ادامه ى مرحله                     ابتداى مرحله برش

شکل ۱۰ ــ۲ ــ اره پشت دار

شکل ۱۱ ــ۲ ــ بريدن زبانه با اره ى پشت دار
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شکل ۱۲ ــ۲ ــ برش قطعه کار به وسيله ى اره نوکى

شکل ۱۳ ــ۲ ــ استفاده نادرست از اره ى نوکى بلند براى برش

شکل ۱۴ ــ۲ ــ عمل درز کردن اتصال با اره ى ظريف ُبر

شکل ۱۵ ــ۲ ــ نوعى از اره ظريف  ُبر با تيغه ى قابل تعويض

شکل ۱۶ ــ۲ ــ دو نوع اره ى گرات
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عقب  به  رو  اره  نوع  اين  دنده ى  ساده:  گرات  اره ى   
است. الزمه ى کار با اين اره داشتن دقت و تجربه است. براى به 
کارگيرى اين اره ابتدا بايد بر روى مقطع قطعه چوب، شکل اتصال 
(فرم دم چلچله) را رسم کنيد. عمق اتصال بايد به اندازه ى    ۳ــــ ١  
تا نصف ضخامت چوب در نظر گرفته شود. در ادامه خطوط را 
بر روى سطح چوب به وسيله ى خط کش تا انتها رسم کنيد. براى 
اين که خطوط برش صاف و يکنواخت شوند، از قطعه ى چوبى 
کمکى که بر آن مطابق زاويه ى دم چلچله رنده شده است، استفاده 
کنيد و نَر آن را به سطح تيغه ى اره ى طرح فرنگ تکيه دهيد و اره 
را به آرامى در حالى که به قطعه چوب کمکى چسبيده شده است، 
در روى سطح چوب به حرکت در آوريد و عمل برش را تا کف 
دهيد  برش  ترتيب  همين  به  نيز  را  دوم  خط  دهيد.  ادامه  اتصال 

(شکل ۱۷ ــ۲). 
 اره ى گرات قابل تنظيم: کار با اين اره نسبت به نوع 
براى  تنظيم  قابل  گونيايى  اره،  اين  روى  در  است.  آسان  تر  اول 
عمق و زاويه ى اتصال تعبيه شده است. گونيا به وسيله ى دو پيچ 

قابل تنظيم است. 
جهت به کارگيرى اين اره گونيا را ُشل کنيد تا به آخرين 
حد خود برسد، پيچ ها را مقدارى محکم کنيد و همانند مرحله ى 

پيش خطوط اتصال را بر روى چوب رسم کنيد. 
ابتداى برش را به آرامى شروع کنيد تا کف گونيا بر روى 
سطح چوب قرار گيرد. در اين حالت کف گونيا که داراى زاويه 
پيش  به  اتصال  استاندارد  زاويه ى  با  مطابق  را  اره  تيغه ى  است، 
مى راند. اين عمل را تکرار کنيد تا به عمق مورد نظر اتصال برسيد 

(شکل ۱۸ ــ۲). 
۹ ــ۱ ــ۲ ــ اره روکش ُبر: اين اره براى بريدن روکش ها 
و چوب ها با ضخامت ۱ تا ۲ ميلى متر مورد استفاده قرار مى گيرد 
(برش در خط مستقيم). براى به کارگيرى اره ى روکش بُر، ابتدا 
سپس  کنيد؛  خط کشى  و  اندازه گيرى  را  نظر  مورد  روکش   قطعه 
خط کش فلزى را روى خط مورد نظر قرار دهيد و اره را از ناحيه ى 
دسته ى آن در دست بگيريد و پشت تيغه اره را به لبه ى خط کش 

شکل ۱۷ ــ۲ ــ برش اتصال به وسيله ى اره طرح فرنگ

شکل ۱۸ ــ۲ ــ ايجاد اتصال به وسيله ى اره گرات قابل تنظيم

شکل ۱۹ ــ۲ ــ برش روکش با اره ى روکش ُبر

تکيه دهيد. اره را به سمت خودتان بکشيد. اين عمل را چندين 
بار انجام دهيد تا روکش بريده شود (شکل ۱۹ ــ۲). 
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۱۰ ــ۱ ــ۲ ــ اره ى کمانى: چنانچه در نظر باشد طرحى 
يا شکلى در روى چو ب هاى نازک يا صفحات چند اليى برش داده 

شود، اين کار به وسيله ى اره ى کمان ميسر خواهد بود. 
هر چه  کلى  طور  به  اما  دارند،  مختلفى  فرم هاى  اره ها  اين 
کمان نعلى شکل اره داراى طول بلند ترى باشد، ميدان وسيع ترى 
را مى توانيد برش دهيد ( شکل ۲۰ ــ۲). بهترين نوع تيغه اى که براى 

عمل بريدن مناسب است، به «پاملخى» معروف است.

شکل ۲۰ ــ۲ ــ دو نمونه اره ى کمان و تيغه هاى مربوطه

۱۱ ــ۱ ــ۲ ــ اره (دستگاه) فارسى  ُبر: از اين دستگاه 
جهت برش زوايا در مواقعى که تعداد زيادى از يک زاويه مورد 

نياز باشد، (ِسرى کارى) استفاده مى شود (شکل ۲۱ ــ۲).
جهت به کارگيرى از اين دستگاه ابتدا بايد زاويه ى مورد نظر 

چوب  قطعه  کنيد.  تنظيم  دستگاه  زير  تنظيم  پيچ  به وسيله ى  را 
مورد نظر را روى صفحه دستگاه در زير دندانه ى اره چسبيده به 
ديواره يا گونياى دستگاه قرار دهيد؛ به نحوى که تيغه ى اره روى 

خط کشيده شده ى چوب قرار گيرد. 
با يک دست، دسته ى اره و با دست ديگر قطعه چوب را 
به صفحه و ديواره ى دستگاه فشار دهيد (مى توانيد اين عمل را 
به  که  بايستيد  طورى  بايد  دهيد.)  انجام  دستى  گيره  وسيله ى  به 
دستگاه و قطعه مسلط باشيد. در اين حالت قطعه چوب را برش 

دهيد (شکل ۲٢ ــ۲). 

نوعى ديگر از دستگاه فارسى بُر را مى توانيد خود در کارگاه 
بسازيد و با استفاده از يک اره ى پشت دار عمل برش تحت زاويه 

يا مستقيم را انجام دهيد (شکل ۲٣ ــ۲). 

شکل ۲۱ ــ۲ ــ دستگاه فارسى ُبر همراه با اره ى نوع فلزى

شکل ۲۲ ــ۲

شکل ۲۳ ــ۲ ــ دستگاه فارسى ُبر چوبى


