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امروز وجود کارگاه  هاى کوچک خانگى يکى از ضرورت   هاى 
جهان پيشرفته صنعتى است، زيرا با پيشرفت تکنولوژى و توليد انبوه 
باال رفتن  با  همچنين  و  بزرگ  کارخانجات  در  سرى  شده  کارهاى 
هزينه  هاى زندگى و افزايش دستمزدها، پيدا کردن کارگاه کوچک براى 
انجام کارهاى ضرورى و ساده مورد نياز خانه چندان آسان نبوده گاه 
غيرممکن نيز است. از اين رو ضرورت آشنايى عملى به استفاده از 

ابزارهاى دستى و دستى برقى بيش از پيش احساس مى شود.
با توجه به اين که مطالب مربوط به اطالعات علمى سوراخ کارى 
قبًال به صورت تئورى در کتاب هاى پيش نياز گفته شده، الزم است 
دهيد  انجام  ديده  آموزش  نيز  عملى  به طور  را  آن ها  کاربرد  روش 

(شکل ۱ــ۴).

٤فصلفصل
سوراخ کردن و خزينه کاری قطعاتسوراخ کردن و خزينه کاری قطعات

هدف هاى رفتارى: از فراگير انتظار مى رود که در پايان اين فصل:
 مته هاى دستى مناسب کار را انتخاب کند.

 دريل هاى دستى مناسب کار را انتخاب کند.
 دريل هاى دستى برقى، پنوماتيکى، ضربه اى و انفجارى مناسب کار را انتخاب کند.

 دريل هاى دستى را به کار گيرد.
 دريل هاى برقى، پنوماتيکى و ضربه اى مناسب را به کار بندد.

 دريل هاى برقى و پنوماتيکى و ضربه اى را سرويس و آماده به کار کند.
 قطعات چوبى را سوراخ و خزينه کارى کند.

 انواع مته ها را تيز کند.
 مسايل و نکات ايمنى و حفاظتى را به کار بندد.

۴ــ سوراخ کارى و خزينه کارى

شکل ۱ــ۴ــ يک کارگاه کوچک صنايع چوب خانگى
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۱ــ۴ــ انتخاب مته هاى دستى مناسب
دست  در  که  را  کارى  بايد  ابتدا  مناسب  مته  انتخاب  براى 
مته کارى داريد بررسى کنيد. انتخاب درست و مناسب مته، کيفيت 
کار شما را باال مى برد؛ ضمن اين که پيشرفت کار سريع تر خواهد 

شد.
يا  کنيد  ايجاد  چوب  سر  در  سوراخى  مى خواهيد  اگر 
سوراخى که در سطح روکش شده يک قطعه کار بايد به  وجود آيد، دو 
مته مختلف الزم دارد. يا اگر گره قطعه چوبى را مى خواهيد خارج 

کنيد، الزم است از مته هاى پولک بر يا گره زنى استفاده کنيد.
به  نمى توانيد  را  دستى  مته هاى  که  باشيد  داشته  توجه 
سوراخ کارى  آن ها  با  و  ببنديد  ماشينى  يا  برقى  دستى  دريل هاى 
بيش تر  مته هاست.  نوع  اين  متفاوت  دنباله  به خاطر  اين  کنيد. 
مته هاى دستى داراى دنباله اى به شکل هرم ناقص است که در سه 
نظام مخصوص خود در دريل هاى دستى بسته مى شود. سه نظام 
دريل هاى برقى معموًال اين نوع مته ها را نمى گيرد. شکل ۲ــ۴ اين 

تفاوت را نشان مى دهد.
شما با انواع مته ها و مشخصات فنى آن ها قبًال آشنا شده ايد. 
مختلف  نمونه هاى  يادآورى،  براى  ۴ــ۴  و  ۳ــ۴  شکل هاى  در 

مته هاى دستى را مى بينيد.

دنباله استوانه اى

شکل ۲ــ۴ــ دنباله مته هاى دستى و ماشينى                         

شکل ۳ــ۴ــ مته برگى متغير و مته اکسلسيور

دنباله هرم ناقص

شکل ۴ــ۴ــ تعدادی ديگر از مته هاى دستى
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۲ــ۴ــ انتخاب دريل هاى دستى مناسب
همان طورکه انتخاب مته مناسب اهميت دارد، به کارگيرى 
دريل متناسب با نوع کار نيز از اهميت خاصى برخوردار است؛ 
به همين جهت شما مى توانيد با مطالعه انواع دريل هاى مختلف 
و آشنايى با کاربرد آن ها انتخاب مطلوبى داشته باشيد. دريل هاى 
دستى شامل دريل هاى دستى ساده چرخدنده اى، دريل گيربکسى، 
دريل فشارى براى محفظه هاى بسته و محدود داخل کار و دريل 
مورد  دستى  کوچک  کارگاه هاى  در  هنوز  که  است  ساده  مته 
متداول  هم  هنوز  که  ديگر  دريل  نوعى  مى گيرند.  قرار  استفاده 
به  خاص،  شکل  داشتن  علت  به  که  شترگلوست  مته  تنه  است، 
دارد.  احتياج  ديگر  دريل هاى  نسبت به  بيش ترى  گردش  شعاع 
سه نظام آن مانند دهانه انبردست و به شکل V است و مته هايى 

که دنباله هرم ناقص دارند، به آن بسته مى شوند.
در نوع کامل تر اين نوع تنه مته که جغجغه دار است، شعاع 
گردش را به نيم دور مى توان کاهش داد. در سوراخ کارى هايى 
ميسر  کار  اين  جغجغه  تنظيم  با  بزنيد،  کامل  دور  نمى توانيد  که 

است.
دنباله  با  مته هايى  گيربکسى  و  چرخدنده اى  دريل هاى  به 
استوانه اى مى توان بست. در دريل هاى فشارى که مانند آچار 
فشارى عمل مى کند، بايد از مته هايى که دنباله استوانه اى با شيار 
دارد  دريل ها  نوع  اين  نظام  سه  در  سوارشدن  براى  مخصوص 
استفاده کرد. هريک از اين دريل ها کامًال مورد استفاده بوده با 
بهره گيرى صحيح آن ها مى توان سوراخ کارى هاى مورد نياز را 
انجام داد.به شکل ۵   ــ۴ براى انتخاب دريل مناسب و مورد نياز 

خود توجه کنيد. 

شکل ۵  ــ۴ــ انواع دريل هاى دستى

۳ــ۴ــ انتخاب دريل هاى دستى برقى، پنوماتيکى، 
ضربه اى و انفجارى

۱ــ۳ــ۴ــ دريل هاى دستى برقى: نمونه هاى معمولى 
اين نوع دريل ها را در ويترين مغازه هاى ابزارفروشى ديده ايد و 
گاه نيز با آن کار کرده ايد. براى سرعت بخشيدن و بازده بيش تر 
کار و هم چنين دقت و ظرافت بيش تر، از دريل هاى دستى برقى 

استفاده مى کنند (شکل ۶  ــ۴).

اين نوع دريل ها را به پايه هاى مخصوصى سوار کنيد تا 
از خطاهاى لرزش دست مصون مانده سوراخ کارى را با دقت 

بيش ترى انجام دهيد (شکل ۷ــ۴).

شکل ۷ــ۴ــ پايه دريل

شکل ۶  ــ۴ــ دو نمونه دريل دستى برقى
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از اين سرى دريل هاى دستى برقى، دريل هاى برقى قلمى را 
مى توان نام برد که در فضاهاى محدودى که آزادى عمل و محل 

حرکت دادن کم ترى دارند، از آن ها استفاده مى شود. 
با اضافه کردن قطعه مخصوصى به دريل هاى دستى برقى، 
براى  شده  سوار  زانويى شکل  قطعه  اين  انتهاى  به  دريل  نظام  سه 
سوراخ کارى در زير طبقات که جاى دست کم ترى دارند، استفاده 

مى شود (شکل ۸    ــ۴ و ۹ــ۴).
توجه  با  شارژشونده:  دستی  دريل های  ٢ــ٣ــ٤ــ 
به اين که در بعضی از موارد دسترسی به يک پريز برق امکان پذير 
نمی باشد می توان از دريل های شارژ شونده استفاده کرد. اين نوع 

دريل ها انواع مختلفی از نظر قدرت دارند (شکل ١٠ــ٤).
۳ــ۳ــ۴ــ دريل هاى پنوماتيکى: اين نوع دريل ها با فشار 
باد عمل کرده در بعضى از انواع  آن عالوه  بر حرکت دورانى، حرکت 
رفت و برگشت هم به مته مى دهد. نمونه ى بزرگ اين قبيل دريل ها را 

در کارهاى ساختمانى و کندن آسفالت خيابان ها مشاهده کرده ايد.
۴ــ۳ــ۴ــ دريل هاى ضربه اى: نيروى محرکه اين نوع 
دريل ها برق و گاه نيز فشار باد (پنوماتيکى) و حرکت آن به صورت 
چکشى (رفت و برگشت) است. اين دريل ها بيش تر در محل هاى 
کاربرد  بتونى  ديوارهاى  روى  چوبى  پوشش هاى  نصب  و  سخت 
داشته در مقياس وسيع تر در عمليات حفارى از آن استفاده مى کنند 

شکل ۹ــ۴ــ دريلى که قطعه زانويى به آن سوار شده است.(شکل هاى ١١ــ۴ و ۱٢ــ۴). 

شکل ۱۰ــ۴

شکل ۸    ــ۴ــ قطعه زانويى

شکل هاى ۱۱ــ۴ و ۱۲ــ۴ــ دريل هاى 
ضربه اى (چکشى)
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٥  ــ۳ــ۴ــ دريل هاى انفجارى: اين دريل ها فشنگ  هاى 
انفجارى دارند و انفجار حاصل از هر فشنگ، باعث مى شود که 
پيستون داخل عمل کرده با يک ضربه شديد مته، يا هر ابزار ديگرى که 
به سه نظام دريل بسته شده کار خود را انجام دهد. کاربرد آن بيش تر 
براى سوراخ کارى در قطعات سخت و ديوارهاى بتونى است. در 

معادن و کوه هاى سنگى نيز کاربردى وسيع دارد (شکل ۱٣ــ۴).

شکل ۱۳ــ۴ــ دريل انفجارى

۴ــ۴ــ به کارگيرى دريل هاى دستى
براى اجراى سوراخ کارى روى قطعات چوبى الزم است 

به ترتيب زير عمل کنيد:
۱ــ نقشه کار را به طور دقيق مطالعه کنيد.

۲ــ نقاطى را که بايد سوراخ کارى شوند از روى نقشه به 
قطعه ى کار منتقل و خط کشى کنيد.

کمى  و  عالمت گذارى  درفش  با  را  سوراخ ها  محل  ۳ــ 
گود کنيد.

۴ــ مته دستى مناسب را انتخاب کرده آن را در سه نظام 
دريل محکم کنيد.

درجه   ۹۰ گونياى  با  سوراخ کارى،  انجام  از  قبل  ۵  ــ 
عمود بودن مته و دريل را نسبت به سطح کار آزمايش کنيد.

انجام  زير  به صورت  را  سوراخ کارى  عمليات  ادامه  ۶  ــ 
کار  سطح  به  عمود  نيروى  يک  است  الزم  کار  اين  براى  دهيد. 

(فشارى) و يک نيروى دورانى يا گردشى به دريل وارد آوريد و 
ضمن آن، مواظب عمود بودن تنه مته نسبت به سطح کار باشيد. 

۷ــ توجه داشته باشيد اگر از سر مته هاى نيش دار استفاده 
از  جلوگيرى  براى  است،  دوطرفه  نظر  مورد  سوراخ  و  مى کنيد 
کمکى  چوب  از  حتمًا  کار،  قطعه ى  پشت  کندگى  و  الشه شدن 

استفاده کنيد.
۸   ــ دقت کنيد اگر نخواستيد از چوب کمکى استفاده کنيد، 

سوراخ کارى را از دو طرف انجام دهيد.
۹ــ براى سوراخ  هاى کج که تحت زواياى معينى بايد سوراخ 
شوند، گونياى بازشو را مطابق زاويه ى مورد نظر تنظيم کرده روى 
سطح کار قرار دهيد؛ سپس مته و تنه مته خود را مطابق تيغه ى گونيا 

تنظيم کرده و شروع به سوراخ کارى کنيد.
۱۰ــ براى سوراخ کارى هاى ظريف با قطر کم، از دريل هاى 
کنيد  استفاده  فشارى  آچار  و  چرخدنده اى  گيربکسى،  دستى 

(شکل هاى ١٤ــ۴ و ۱٥ــ۴). 

شکل هاى ۱۴ــ۴ و ۱۵ــ۴ــ به کارگيرى دريل هاى دستى
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۱۱ــ در سوراخ هاى يک طرفه کنترل عمق سوراخ الزامى 
است. براى اين کار يا از وسايلى که به همين منظور براى دريل هاى 
يا  کنيد  استفاده  است  موجود  بازار  در  و  شده  ساخته  مختلف 
همان طورکه در بخش هاى قبلى گفته شد، يک قطعه چوب با طول 
مورد نظر که وسط آن با همان سر مته مورد استفاده سوراخ شده 
باشد، به کار بريد و يا اين که به اندازه عمق الزم سرمته را از نيش 
چسب  نوار  با  را  اندازه  باالى  گرفته  اندازه  مورد نظر  ارتفاع  تا 

بچسبانيد تا در موقع سوراخ کارى از اين اندازه پيش تر نرويد.

۵  ــ۴ــ به کارگيرى دريل هاى برقى و پنوماتيکى و 
ضربه اى

براى انجام سوراخ کارى هاى مختلف، چه سوراخ کارى با 
دريل هاى دستى و چه سوراخ کارى با دريل هاى دستى برقى و غيره 
بايد نکاتى را که در درس قبل (بندهاى ۱ لغايت ۵ و بندهاى ۷ و 
۸ و ۹ و ۱۱) گفته شد رعايت کنيد. هنگام استفاده از دريل هاى 
برقى بايد دقت کنيد که وارد  آوردن فشار بيش از حد ممکن است 
باعث شکسته شدن مته يا کج شدن آن بشود. اگر مى بينيد مته خوب 
و راحت پيش نمى رود و باعث دود کردن و سوزاندن چوب مى شود، 
مته ى  که  بدانيد  بايد  موارد  اين  در  نيست؛  آن  چاره ى  زياد  فشار 
مورد استفاده تيز نيست؛ بنابراين آن را عوض کرده يا دوباره تيز 
کنيد. هم چنين وقتى که مته بيش از قطر خود شعاع گردشى را طى 
الزم  لنگ مى زند.  شده به اصطالح  کج  مته  بدانيد که  بايد  مى کند 
است آن را از دريل جدا کرده با کمک و راهنمايى مربى خود آن 

را صاف کنيد.
ابتدا  پنوماتيکى  دريل هاى  از  استفاده  براى  ۱ــ۵  ــ۴ــ 
تا  کنيد  کنترل  کرده ايد،  انتخاب  کار  نوع  با  متناسب  که  را  دريل 
به  را  فشرده  هواى  شيلنگ  سپس  شويد؛  مطمئن  آن  سالمت  از 
آن وصل و فشار هوا را تنظيم کنيد. اهرم جريان دهنده ى هوا را 
مته  سپس  شويد؛  مطمئن  دريل  دورانى  حرکت  از  تا  دهيد  فشار 
مناسب به سه نظام دريل ببنديد و آن را کنترل کنيد تا لنگ نباشد. 
در موقع سوراخ کارى، اگر سوراخ ظريف است، اهرم هوا را کم 
فشار دهيد و در صورت نياز اهرم هوا را تا انتها فشار دهيد و از 

حداکثر قدرت دريل استفاده کنيد.

دريل  از  سخت  مواد  سوراخ کارى  يراى  ۲ــ۵  ــ۴ــ 
ضربه اى استفاده کنيد و کليد روى دريل را براى حرکت چکشى 

تنظيم کنيد.

۶ــ۴ــ سرويس و آماده   به کارداشتن دريل هاى برقى 
و پنوماتيکى و ضربه اى

پس از پايان کار با هر وسيله، موظف هستيد که آن را تميز 
کنيد و اگر نياز به سرويس داشته باشد، سرويس کارى انجام داده 
مستثنى  قاعده  اين  از  نيز  دريل ها  دهيد.  تحويل  انبار  به  را  آن 

نيستند.
مختلف  مراحل  از  ناشى  غبار  و  گرد  کار،  انجام  از  پس 
کار را پاک کنيد. سيم ارتباطى برق را کنترل کنيد تا زخمى نشده 
باشد، آچار سه نظام را در محل مخصوص خود قرار دهيد، اگر 
به علت گرد و غبار زياد سه نظام سفت شده باشد، پيچ هاى آن را 
باز کرده پس از شست و شو با نفت و خشک کردن آن، دوباره در 
جاى خود سوار کنيد. دريل را در محلى قرار دهيد که از رطوبت 
نيز  پنوماتيکى  دريل هاى  مورد  در  باشد.  محفوظ  زنگ  زدگى  و 

به ترتيب زير عمل کنيد:
۱ــ۶  ــ۴ــ شيلنگ هواى فشرده را باز کنيد.
۲ــ۶  ــ۴ــ درپوش انتهاى دريل را باز کنيد.

خارج  احتياط  با  را  دريل  داخل  سيلندر  ۳ــ۶  ــ۴ــ 
کنيد. 

۴ــ۶  ــ۴ــ پروانه هاى اطراف سيلندر را بررسى کرده از 
سالمت آن مطمئن شويد.

۵  ــ۶  ــ۴ــ سوراخ  هاى ورود و خروج هوا را کنترل و 
به وسيله ى هواى فشرده باز کنيد. 

۶  ــ۶  ــ۴ــ قطعات خارج   شده را با دقت در محل خود 
قرار دهيد.

۷ــ۶  ــ۴ــ درپوش دريل را محکم کنيد.
را  هوا  فشار  کرده  متصل  را  باد  شيلنگ  ۸  ــ۶  ــ۴ــ 

تنظيم کنيد.
۹ــ۶  ــ۴ــ اهرم يا کليد جريان دهنده ى هواى فشرده را 
فشار دهيد تا محور و سه نظام دريل حرکت کند و از سالمت آن 
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مطمئن شويد. در شکل ۱٦ــ۴ چند نمونه دريل پنوماتيکى نشان 
داده شده است. 

۷ــ۴ــ عمليات سوراخ کارى و خزينه کارى قطعات
۱ــ۷ــ۴ــ سوراخ کارى: براى سوراخ کارى در چوب 
يا صفحات پرورده چوبى الزم است به تناسب نوع سوراخ و قطعه 
مته اى  ابتدا  شده،  گفته  ۱ــ۴  بخش  در  همان طورکه  خود،  کار 
چوب،  سطح  در  سوراخ کارى  ببينيد  بايد  کنيد.  انتخاب  مناسب 
سرچوب يا در صفحات پرورده، مانند تخته خرده چوب و رزوپال 

و صفحات روکش شده چوبى، کدام مورد نظر است. 
روکش  آن  سطح  که  را  چوبى  تخته خرده  مى خواهيد  اگر 
شده است با دريل دستى سوراخ کنيد، مته ى برگى انتخاب کنيد. 
وجود نيش برنده در اين نوع مته ها باعث مى شود خطى در محيط 
خارجى سوراخ ايجاد شود که از پريدگى روکش در محل سوراخ 
جلوگيرى مى کند. اين نوع مته ها براى سوراخ کارى روى صفحات 

فورميکايى نيز مناسب است.
مته هاى دستى به طور عموم داراى نيش مرکزى هستند و 
براى سوراخ هاى يک طرفه در چوب هاى با ضخامت کم مناسب 
نيستند، زيرا هر قدر احتياط کنيد، خارج  شدن نيش مته از طرف 

ديگر اجتناب   ناپذير است (شکل ۱٧ــ۴).
درسوراخ هاى دوطرفه (راه به در) براى اين که فشار ناشى 
از سوراخ کارى در پشت صفحه مورد نظر کندگى ايجاد نکند و 
الشه نشود، قطعه چوب غيرقابل استفاده اى را با پيچ دستى پشت 
صفحه اصلى ببنديد و سپس شروع به سوراخ کارى کنيد (شکل 

۱٨ــ۴). 

شکل ۱۶ــ۴ــ چند نمونه از دريل هاى پنوماتيکى

شکل ۱۷ــ۴ــ خارج شدن نيش مته از طرف ديگر چوب

شکل ۱۸ــ۴ــ بستن قطعه چوب اضافى پشت کار اصلى براى جلوگيرى 
از کندگى و الشه شدن
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۲ــ۷ــ۴ــ سوراخ کارى يک طرفه: وقتى مى خواهيد 
قطعه چوبى با ضخامت کم را سوراخ يک طرفه کنيد (مثل جاى 
دوبل درسطح کار)، استفاده از مته برگى نيش دار ممکن نيست. 
مارپيچ آهن با ضخامت مناسب  براى اين کار مى توانيد از مته ى 

استفاده کنيد (شکل ۱٩ــ۴).
الف ــ محل سوراخ را مشخص کنيد (شکل ٢٠ــ۴).

(شکل  کنيد  گود  نازکى  مته  يا  درفش  با  را  آن  مرکز  ب ــ 
۲١ــ۴).

پ ــ مته اصلى را به دريلى که در اختيار داريد ببنديد.
(شکل  دهيد  قرار  ايجاد   شده  گودى  در  را  مته  نوک  ت ــ 

۲٢ــ۴).
براى  کنيد.  حاصل  اطمينان  دريل  مستقيم بودن  از  ث ــ 
اين کار دسته گونياى ۹۰ درجه را در سطح کار قرار داده تيغه ى 
گونيا را به مته و دريل نزديک کنيد و آن را در حالت مستقيم قرار 

دهيد (شکل ۲٣ــ۴).
ج ــ با احتياط شروع به سوراخ کارى کنيد.

۳ــ۷ــ۴ــ اندازه گيرى عمق سوراخ: به بعضى دريل ها 
ميله مدرج متحرکى نصب شده که براى اندازه گيرى عمق سوراخ 
استفاده مى شود (شکل ۲٤ــ۴). ميله مذکور را به اندازه ى مورد نظر 
تنظيم کنيد. مته وقتى به عمق مطلوب رسيد، اين ميله با سطح کار 
برخورد کرده مانع پيش   روى بيش تر مى شود. درصورتى که دريل شما 

به اين وسيله مجهز نبود، يکى از سه روش زير را به کار ببريد:
الف ــ به اندازه ارتفاع سوراخ از سر مته اندازه گرفته آن جا 
را با نوارچسب کاغذى بپيچانيد. هنگام سوراخ کارى بايد دقت 

کنيد تا لب نوارچسب را بيش تر سوراخ نکنيد.
ب ــ قطعه چوبى که قبًال آن را از طرف سر چوب با همان 
مته، سوراخ راه به در کرده ايد، به اندازه طول خارج شده مته از 
سپس  کنيد؛  آن  داخل  را  مته  و  تهيه  سوراخ  عمق  منهاى  دريل 
سوراخ کارى را شروع کنيد. به اين ترتيب وقتى مته به عمق الزم 
بيش تر  کار  سطح  با  چوب  قطعه  اين  برخورد  واسطه ى  به  رسيد، 

نخواهد رفت (شکل ۲٥ــ۴).
عالوه  بر  که  است  پى در پى  اندازه گيرى  ديگر،  روش  پ ــ 

صرف زمان بيش تر نمى تواند دقت الزم را داشته باشد.

شکل ۱۹ــ۴ــ يک نوع مته ى مارپيچ

شکل ۲۰ــ۴ــ تعيين محل سوراخ

شکل ۲۱ــ۴ــ مرکز سوراخ را با درفش يا مته نازک کمى گود کنيد.
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شکل ۲۳ــ۴ــ به وسيله ى گونياى ۹۰ درجه از مستقيم بودن دريل اطمينان حاصل شکل ۲۲ــ۴ــ نوک مته را در گودى ايجاد شده قرار دهيد.
کنيد.

شکل ۲۵ــ۴ــ عمق سنج چوبى دستى که با فلش نشان داده شده است.شکل ۲۴ــ۴ــ دريل مجهز به عمق سنج
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۴ــ۷ــ۴ــ سوراخ کارى در سر چوب: براى سوراخ کارى 
در سر چوب يا صفحات پرورده بايد به ضخامت کار و قطر سوراخ 

توجه کنيد.
اگر به علت کمى ضخامت چوب يا صفحات پرورده، احتمال 
استفاده  کمکى  چوب هاى  از  مى رود،  شکستگى  و  ترک خوردن 

کنيد.
قطعه کار را خط کشى و عالمت گذارى کرده محل سوراخ ها 
را تعيين کنيد؛ سپس صفحه مورد نظر را بين دو قطعه چوب قرار 
يا  درفش  با  را  سوراخ ها  محل  حال  ببنديد.  دستگاه  گيره  به  داده 
مته کوچک ترى گود کرده با احتياط، عمل سوراخ کارى را انجام 

دهيد.
فشارى که به وسيله ى گيره دستگاه به چوب هاى دو طرف و 
از آن ها به چوب اصلى منتقل مى شود، از ترک خوردن و شکستگى 

کار جلوگيرى مى کند (شکل ۲٦ــ۴). 
براى سوراخ کارى در سر چوب مته ُمدل کوکس مناسب تر 
پوشال گيرى به فرم قالب  ظريف و  دندانه اى  زيرا نيش آن  است، 
برگشته دارد که از الشه شدن سر چوب جلوگيرى مى کند (شکل 

۲۷ــ۴).
۵  ــ۷ــ۴ــ خزينه کارى: وقتى مى خواهيد از سوراخ هاى 
است  الزم  کنيد،  استفاده  پيچ گذارى  براى  قطعات  در  ايجاد   شده 
سر سوراخ ها خزينه شود. اين کار را با مته خزينه به وسيله ى دريل 
دستى يا برقى انجام دهيد. پس از اين که سوراخ اصلى را انجام 
داديد، مته خزينه ى مناسب را به دريل سوار کرده آن را به اندازه ى 
الزم خزينه کنيد. معموًال وقتى پيچ مورد نظر شما طورى در خزينه 
سوراخ قرار گرفت که با سطح قطعه کار هم رو شد، اين اندازه براى 
سوراخ خزينه کافى است. هم چنين سوراخ هاى دوبل را حدود 
۲ميلى متر خزينه مى کنند تا محلى براى سريشم هايى که در اثر فشار 
باشد  داشته  وجود  بيش تر،  چسب  سطح  و  مى شود  خارج  دوبل 

(شکل ۲۸ــ۴) انواع مته خزينه را نشان مى دهد.

۸   ــ۴ــ تيزکردن انواع مته ها
تيزکردن هريک از مته هاى مختلف چوب روش جداگانه اى 
داشته به ابزار متفاوتى نياز دارد. به طورکلى آن ها را مى توان به دو 

طرفين  کمکى  چوب هاى  از  استفاده  بدون  چوب  سر  در  سوراخى  ۲۶ــ۴ــ  شکل 
ايجاد کنيد، منجر به شکستگى و الشه شدن اطراف چوب مى شود.

شکل ۲۷ــ۴ــ مته ى ُمدل کوکسى

شکل ۲۸ــ۴ــ انواع مته ى خزينه
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شکل ۳۱ــ۴ــ زواياى مختلف سنگ براى تيزکردن مته هاى مختلف

گروه تقسيم کرد.
الف ــ تيزکردن مته هاى نيش دار دستى؛

ب ــ تيزکردن مته هاى مارپيچ.
الف ــ براى تيزکردن مته هاى نيش دار از سوهان دم کاردى 
استفاده کنيد. مته را بين دو قطعه چوب قرار داده به گيره دستگاه 
ببنديد. سطح برنده مته را خيلى آرام و يکنواخت سوهان کنيد. 
دقت کنيد سوهان در تمام طول مسير با فشار مساوى کشيده شود. 
چنان چه سوهان کردن نيش مته هم الزم باشد، بايد زاويه رأس آن 
را در نظر بگيريد. اين زاويه براى مته هاى چوب از ۶۰ درجه تا 

۹۰ درجه است.
ب ــ تيزکردن مته هاى مارپيچ: تيزکردن اين نوع مته ها را 
به وسيله ماشين سنگ سنباده انجام دهيد (شکل ۲۹ــ۴). اين کار را 
با دست آزاد نيز مى توانيد انجام دهيد. در اين صورت بايد مهارت 
کافى و دقت فوق العاده داشته باشيد، زيرا ممکن است زواياى مته 
از فرم خودش خارج شود. هم چنين بايد دقت کنيد زاويه رأس مته 
در دو طرف نيش يکسان باقى بماند، زيرا در غير اين صورت سوراخ 
ايجاد شده از اندازه ى واقعى مته بزرگ تر خواهد شد. هم چنين 
ممکن است زواياى لبه هاى ُبرنده نسبت به محور مته نامساوى شود 
که در اين صورت عمل پوشال و براده بردارى تنها به  وسيله ى يکى از 
لبه هاى برنده انجام مى شود و مقطع سوراخ کامًال گرد نخواهد شد. 
براى دورى  جستن از اين معايب، وسيله اى ساخته شده است که به 
آن مقره يا راهنما و تکيه گاه مى گويند. مته را به اين دستگاه ببنديد و 
زواياى آن را تنظيم کنيد و سپس به دستگاه ماشين سنگ سمباده 
بگيريد. در اين صورت مطمئن خواهيد بود که مته شما به طور دقيق 
تيز شده است (شکل ۳۰ــ۴). يادآورى مى شود که زاويه رأس براى 

مته هاى فلز °۱۱۸ تا °۱۴۰ است (شکل ۳۱ــ۴).

شکل ۲۹ــ۴ــ تيزکردن مته با دست آزاد

شکل ۳۰ــ۴ــ راهنما يا مقره براى تيزکردن مته
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۹ــ۴ــ رعايت نکات ايمنى و حفاظتى
ايمنى  نکات  رعايت  صنعتى،  وسايل  و  ابزار  با  کار  هنگام 
و حفاظتى از موارد مهمى است که عدم توجه به آن ممکن است 

خسارات جبران ناپذيرى را به وجود آورد.
اين نکات به دو گروه مشخص تقسيم مى شود: اّول، نکات 
دوم،  اطرافيان؛  و  کارگر  شخص  سالمت  براى  حفاظتى  و  ايمنى 
عمر  باال بردن  و  کار  ابزار  نگاه داشتن  سالم  براى  حفاظتى  نکات 

مفيد دستگاه.
براى دريل ها نکات کلى حفاظتى و ايمنى اين دو گروه را به 

شرح زير يادآورى مى شويم:
۱ــ۹ــ۴ــ نکات کلى حفاظت و ايمنى کارگر در موقع 

کار با دريل هاى مختلف:
ببنديد  طورى  را  خود  کار  لباس  آزاد  قسمت هاى  الف ــ 
که به مته در حال گردش برخورد نکند. اصوًال مچ و آستين لباس 
کار بايد داراى دگمه يا کش باشد که در مواقع ضرورى بتوان آن 

را بست. 
ب ــ مواظب باشيد موى سرتان در هنگام کار به تيغ مته و 
محور چرخش نزديک نشود. افرادى که در کارگاه ها به کارهاى 
فنى و صنعتى اشتغال دارند، به داليل مختلف حفاظتى و بهداشتى 

بهتر است موهاى خود را کوتاه نگاه دارند.
پ ــ هيچ گاه دريل را در حالى که هنوز روشن يا در حال 
چرخش است بلند نکنيد، زيرا ممکن است در اين موقعيت، مته 
به کسانى که بى توجه در کنار شما ايستاده و در حال کمک کردن 

هستند، اصابت کرده صدماتى را ايجاد کند.
چرخش  از  کامًال  و  نشده  خاموش  دستگاه  وقتى  تا  ت ــ 

نايستاده، به مته يا محور  گردنده آن دست نزنيد.
سالم بودن  از  حتمًا  دستگاه،  روشن کردن  از  قبل  ث ــ 
قسمت هاى مختلف آن اطمينان حاصل کنيد و به خصوص دقت 

کنيد که سيم ارتباط برقى آن پارگى نداشته و زخمى نباشد، زيرا 
در اين گونه موارد خطر برق گرفتگى وجود دارد.

ج ــ دقت کنيد آچار سه نظام روى دستگاه جا نمانده باشد، 
زيرا خطر پرتاب  شدن و اصابت آن وجود دارد.

پايه ى  از  حتمًا  کوچک  قطعات  سوراخ کارى  هنگام  چ ــ 
چه  و  بزرگ  چه  را،  کار  قطعه  به طورکلى  کنيد.  استفاده  دريل 
کوچک، با وسايلى به ميز کار يا پايه دريل ثابت و محکم کنيد، زيرا 
ديده شده که کار از دست کارگر در اثر سرعت چرخش زياد دريل 

به اصطالح دزديده و پرتاب شده است.
استفاده  حفاظتى  مخصوص  عينک  از  کار  موقع  در  ح ــ 

کنيد تا چشم شما از آسيب ذرات چوب مصون باشد. 
۲ــ۹ــ۴ــ نکات کلى حفاظت دريل ها:

الف ــ هميشه پس از پايان کار، دستگاه را از ذرات خاک 
و  نظام  سه  داخل  به خصوص  کنيد؛  پاک  کامًال  ديگر  مواد  يا  اره 

شيارهاى آن را با برس مويى کامًال تميز کنيد.
کار  به  سختى  و  شده  سفت  نظام  سه  که  درصورتى  ب ــ 
مى کند، حتمًا آن را با نفت و برس مويى بشوييد و با پارچه تميزى 
خشک کنيد و کمى پارافين جامد به آن بماليد. از چرب کردن آن 

با روغن و گريس خوددارى کنيد.
براى  و  ندهيد  قرار  مرطوب  جاى  در  را  دستگاه  پ ــ 
اطمينان از عدم اکسيده شدن قطعات مختلف آن، از کريستال هاى 

ضد  رطوبت در جعبه و محل نگه دارى آن استفاده کنيد.
از  نمى شود،  باز  آچار  با  و  سفت شده  نظام  سه  اگر  ت ــ 
نفت  در  را  آن  مدتى  مى توانيد  کنيد.  خوددارى  آن  به  ضربه زدن 
آن  دستگاه  نظام  سه  آچار  به وسيله ى  به آرامى  سپس  و  دهيد  قرار 

را باز کنيد.
ث ــ از فشار زياد براى سفت کردن سه نظام بپرهيزيد. هميشه 

به حد متعادل و متعارف سه نظام را سفت کنيد.
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۱ــ يک قطعه چوب  گره دار انتخاب کنيد و گره آن را با مته مخصوص خارج کنيد.
۲ــ آيا می توانيد يک مته نيش دار با دنباله هرم ناقص را به دريل برقی ببنديد و سوراخ کاری کنيد؟ علت را بنويسيد.

۳ــ انواع مته های دستی را نام ببريد.
۴ــ در مورد تنه  مته های شترگلو و کاربرد و انواع آن هرچه می دانيد بنويسيد.

۵    ــ دريل های دستی برقی چه مزايايی نسبت به دريل های دستی دارند؟
۶  ــ دريل برقی قلمی در کجا کاربرد دارد؟

۷ــ نيروی محرکه دريل های پنوماتيکی چيست؟
۸     ــ حرکت دريل های ضربه ای را شرح دهيد.

۹ــ طرز کار، مشخصات و کاربرد دريل های انفجاری را بنويسيد.
۱۰ــ يک قطعه چوب به ضخامت ٢٥ ميلی متر تهيه کرده سپس به وسيله ی مته نيش دار و با رعايت نکات فنی گفته شده، 

در سطح آن سوراخی دوطرفه به قطر ١٢ ميلی متر ايجاد کنيد.
۱۱ــ سوراخ های کج را به چه وسيله ای تنظيم خواهيد کرد؟

۱۲ــ در سطح يک قطعه چوب با ضخامت ٢٠ ميلی متر به وسيله ی مته مارپيچ که به دريل برقی دستی بسته ايد، سوراخی 
به قطر ٨ ميلی متر و عمق ١٤ ميلی متر ايجاد کنيد.

١٣ــ وقتی مته لنگ می زند چه اتفاقی می افتد؟
١٤ــ چرا مته، چوب را می سوزاند و دود می کند و به راحتی پيش نمی رود؟

١٥ــ سه نظام دريل دستی برقی خود را باز کرده طبق دستور، پس از شستشو و تميزکردن دوباره سوار کنيد.
١٦ــ برای سوراخ کاری دوطرفه روی سطوح روکش شده، چه نوع مته دستی مناسب است؟

١٧ــ برای سوراخ کاری چه مراحلی را بايد انجام داد؟ آن ها را به ترتيب روی يک قطعه چوب اجرا کنيد.
١٨ــ هنگام سوراخ کاری در سر چوب، چه نکاتی بايد مورد توجه قرار گيرد؟ مناسب ترين مته دستی برای اين کار کدام 

است؟ يک نمونه در قطعه چوبی انجام دهيد.
١٩ــ خزينه کاری يعنی چه؟ سوراخی را که برای يک پيچ سر تخت ٢ اينچی ايجاد کرده ايد، خزينه کنيد تا پيچ با سطح 

چوب کامًال همرو شود.
٢٠ــ زاويه رأس در مته های چوب چند درجه است؟

٢١ــ اگر زاويه رأس در دو طرف نيش يکسان نباشد، چه اتفاقی خواهد افتاد؟
٢٢ــ چه وسيله ای برای تيز کردن دقيق مته ها وجود دارد؟

٢٣ــ زاويه رأس مته های فلز چند درجه است؟
٢٤ــ چرا بايد موی سر افرادی که به کارهای فنی اشتغال دارند کوتاه باشد؟

٢٥ــ برای سوراخ کاری قطعات کوچک بهتر است از چه وسيله ای استفاده شود؟ چرا؟
٢٦ــ برای جلوگيری از اکسيده شدن ابزار برقی چه بايد کرد؟

٢٧ــ يک مته مارپيچ ُکند شده را با چرخ سنگ سمباده تيز کنيد.
٢٨ــ يک مته نيش دار دستی ُکند شده را با سوهان دم کاردی تيز کنيد.

آزمون پايان فصل چهارمآزمون پايان فصل چهارم


