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برداشتن قشرى نازک از  به طور کلى رنده کردن به معناى 
سطح چوب و در جهت الياف آن است. 

از آن جا که سطح چوب  ها پس از بريدن به منظور برطرف 
کردن ناهموارى ها و صاف کردن داغ اّره نياز به رنده کارى دارند، 
به همين منظور از ابزارهاى دستى و ماشينى به نام رنده استفاده 

مى شود. 
اما  دارند،  واحد  نقش  عمل  و  کاربرد  نقطه نظر  از  رنده ها 
انتخاب  که  است  متفاوت  کار  فرم  و  نوع  به  بسته  هريک  کاربرد 
صحيح هريک جهت استفاده و کاربرد و توجه به هدف رنده کارى 

اهميت ويژه اى دارد (شکل ۱ــ   ۵). 

۵فصلفصل
رنده کاری و تسطيح قطعات ميز کاررنده کاری و تسطيح قطعات ميز کار

هدف هاى رفتارى: از فراگير انتظار مى رود که در پايان اين فصل:
 انواع رنده هاى دستى و چوبى و فلزى مناسب را انتخاب کرده به کار گيرد. 

 انواع رنده هاى برقى و پنوماتيکى مناسب با کار را انتخاب کرده به کار گيرد. 
 رنده هاى دستى را تيز کرده آماده به کار نگاه دارد. 

 رنده هاى برقى و پنوماتيکى را سرويس کرده آماده به کار نگاه دارد. 
 مسائل و نکات ايمنى مربوط به رنده ها را رعايت کند. 

 رنده هاى مناسب براى رنده کردن قوس هاى مختلف را انتخاب کرده مورد استفاده قرار دهد. 

شکل ۱ــ۵   ــ انواع رنده ها



75

1ــ5  ــ روش رنده کارى و تسطىح قطعات 
به منظور صرف نىروى کمتر و دستىابى به کىفىت مطلوب 
سطح رنده شده، در هنگام استفاده از رنده الزم است ابتدا به طور 
صحىح در پشت قطعه کار قرار گرفته رنده را محکم با دو دست 

ـ  5(.  در اختىار بگىرىد )شکل هاى 2ــ5   و 3ـ
1ــ1ــ5ــ جهت سهولت امر رنده کردن و اىجاد سطح 
تا از کف رنده  تىغه ى رنده را کنترل کنىد  با رنده ى آهنى  صاف 

به  موازات عرض صفحه رنده بىرون آمده باشد. 
براى اىن منظور با دو دست کف رنده را مقابل چشمان خود 
بگىرىد. الزم است لبه ى تىغه به موازات خط عرض صفحه رنده با 
شعاع چشم تنظىم شود تا عمل رنده کارى به طور صحىح و گونىاىى 

صورت گىرد )شکل 4ــ5(.
ــ پىچ تنظىم را بچرخانىد تا از شکاف کف رنده )به مقدار 

الزم( خارج شود )شکل 5  ــ5(. 

ـ  5  ــ نحوه ى رنده کارى  شکل 2ـ

شکل 3ــ5  ــ نحوه ى به دست گرفتن رنده

ـ  5  ــ نحوه ی استفاده از پىچ تنظىم تىغه رنده شکل 4ـ

ـ  5  ــ نحوه ى تنظىم رنده شکل 5  ـ
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ــ لبه ى تيغه رنده در مقابل شعاع ديد شما ممکن است به 
سه حالت ديده شود: (شکل ۶  ــ۵)

الف ــ لبه ى تيغه رنده از سمت راست صفحه رنده نسبت 
به سمت چپ آن بيش تر بيرون مى آيد که براى رنده کردن مناسب 

نيست. 
ب ــ انحراف لبه ى تيغه ى رنده در سمت چپ صفحه رنده 

بيش تر است. 
پ ــ انحراف لبه ى تيغه رنده در دو سمت صفحه رنده به 

يک اندازه است، اما مقدار بيرون زدگى آن زياد است. 
ــ جهت رفع انحراف لبه ى تيغه از طرفين صفحه و تنظيم 
مقدار بيرون زدگى آن از صفحه رنده از اهرم تنظيم زير تيغ استفاده 

کنيد (شکل ۷ــ۵). 
ـ  ۵ نحوه ى تنظيم تيغ رنده نشان داده شده  ــ در شکل ۸    ـ
است. عمل تنظيم تيغه را در رنده هاى چوبى با اعمال ضربه بر روى 
دگمه ضربه انجام دهيد. براى اين منظور رنده را به طور صحيح 
ضربه  مخصوص  دگمه ى  روى  بر  چکش  با  و  بگيريد  دست  در 
ـ   ۵). سپس به آرامى به  وارد کنيد تا گوه رنده ُشل شود (شکل ۹ـ
تيغه ضربه بزنيد تا لبه آن به اندازه دلخواه از کف رنده خارج بشود 

ـ  ۵).  (شکل۱۰ـ
طرفين  به  شما  ديد  شعاع  مقابل  در  رنده  تيغه  لبه  چنانچه 
صفحه رنده انحراف دارد، با وارد کردن ضربه به ضخامت تيغه رنده 
از سمت راست يا چپ، آن را طورى تنظيم کنيد که لبه آن به طور 
(شکل هاى  شود  واقع  رنده  صفحه  عرض  خط  موازات  به  دقيق 

۱۱ــ۵ و ۱۲ــ۵). 
شکل ۶  ــ۵  ــ قرار دادن تيغه نسبت به کف رنده

ـ  ۵  ــ تنظيم تيغه يا اهرم کنترل شکل ۷  ـ

کجى تيغه به طرف چپ

کجى تيغه به طرف راست

تيغه خيلى بيرون آمده

 تيغه مناسب تنظيم شده 
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شکل ۸    ــ   ۵    ــ رنده آهنى و نحوه ى تنظيم تيغه ى آن با اهرم و پيچ  تنظيم

اهرم زير تيغ جهت تنظيم لبه تيغ رنده به 
موازات شکاف صفحه

پيچ تنظيم جهت پرتيغ و 
کم تيغ کردن رنده

غلط
صحيح  

کم تيغ
 پرتيغ

تيغه  تنظيم  ـ  ۵   ــ  ۱۰ـ شکل 
با ضربه ى چکش

ـ    ۵     ــ نحوه ى خارج  شکل ۹ـ
کردن تيغه از کوله رنده

ـ  ۵  ــ تنظيم جانبى تيغه شکل ۱۱ـ

عمق  تنظيم  ـ  ۵  ــ  ۱۲ـ شکل 
پوشال بردارى
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ـ  ۵  ــ نحوه ى انتخاب رنده هاى دستى ــ چوبى و  ۲ـ
فلزى 

هميشه  فلزى  و  چوبى  دستى  رنده هاى  شکل  به طورکلى 
دستخوش تغيير بوده، اما در نوع وظيفه و نقش واحد هرکدام که 
همان عمل رنده کردن است تغييرى حاصل نشده است؛ بلکه تکامل 

و تسهيالتى در امر رنده کرده به وجود آمده است. 
اختصاصات  و  مشخصات  کليه  آهنى  دستى  رنده هاى 
رنده هاى چوبى را دارند؛ تنها با جاى دکمه ضربه چکش (به منظور 
پرتيغ و کم تيغ کردن رنده) از پيچ تنظيمى که براى اين منظور در 
پشت تيغ تعبيه شده استفاده کنيد. هم چنين براى حرکت دادن تيغه 
رنده به طرف راست و يا چپ و تنظيم نسبت به کف رنده از اهرمى 
که در قسمت زير تيغه و در طرف باالى آن پيش بينى شده استفاده 

کنيد (شکل ۱۳ــ۵). 
قشرى  کردن  رنده  چنان چه  قاچى:  رنده  ۱ــ۲ــ۵   ــ 
زياد از سطح چوب موردنظر است، از رنده قاچى استفاده کنيد 

(شکل ۱۴ــ۵). 
ــ براى عمل رنده کارى، ابتدا از صحت قرار گرفتن تيغ 
(تحت زاويه ٤٥º و لبه تيغ فاقد انحراف به راست و چپ) در درون 
کوله رنده اطمينان حاصل کرده سپس مطابق اصول فنى در پشت 
قطعه کار قرار بگيريد و عمل رنده کردن را انجام دهيد. توجه داشته 
باشيد چون کناره هاى لبه تيغ رنده قاچى پخ دار است (انحنا دارد)، 
عمل رنده کردن را تا نزديکى اندازه دلخواه ادامه دهيد؛ به طورى 
که بتوانيد خطوط ايجاد شده ناشى از عمل رنده قاچى را با رنده 

ديگرى (رنده يک تيغ يا دو تيغ) برطرف کنيد. 
ــ براى سهولت عمل رنده  کارى با رنده ى قاچى بهتر است 
در سطوحى از چوب که درنظر است قشر زيادى از ناهموارى هاى 
سطح چوب رنديده شود، رنده قاچى را حدود ١٥º نسبت به محور 
طولى سطح مورد نظر منحرف کنيد (۱۵ درجه خالف جهت الياف 
چوب). در اين حالت ضمن برداشت پوشال بيش تر تخته از طرف 

عرض بهتر تسطيح مى شود (شکل ۱۵ــ۵). 

ـ  ۵ــ رنده با فرم هاى مختلف شکل ۱۳ـ

ـ  ۵  ــ رنده قاچى شکل ۱۴ـ

ـ  ۵  ــ نحوه ى کاربرد رنده قاچى شکل ۱۵ـ
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ـ  ۵  ــ رنده ى يک تيغ : به منظور رنده کردن قشر  ۲ــ۲ـ
ناهموارى هاى  و  خطوط  کردن  برطرف  يا  چوب  سطح  از  نازکى 
کنيد  استفاده  تيغ  يک  رنده  از  قاچى،  رنده  به وسيله  شده  ايجاد 

(شکل ۱۶ــ۵). 
مطمئن  ابتدا  تيغ،  يک  رنده ى  با  کردن  رنده  عمل  براى  ــ 
شويد که تيغه در جاى خود به طور صحيح محکم شده است (تحت 

زاويه ى ٤٥º و به موازات سطح عرضى کف رنده). 
ــ در مقابل قطعه موردنظر و در مقابل دستگاه بايستيد و 
در حالى که رنده را به طور صحيح در دست گرفته ايد، عمل رنده 
کردن را به موازات محور تخته (جهت الياف چوب) انجام دهيد 

(شکل ۱۷ــ۵). 

همان طور که مى دانيد الزمه ى رنده کردن صحيح و به دست 
آوردن سطح صاف و هموار رعايت اصول فنى مربوط به نحوه ى 
رنده کردن با رنده است؛ به همين منظور و براى سهولت رنده کارى 
بهتر است تقسيم فشار دستان به رنده در موقع رنده کردن مطابق 

الگوى زير انجام گيرد (شکل هاى ۱۸ــ ۵ تا ۲۱ــ ۵). 

شکل ۱۶ــ   ۵   ــ رنده يک تيغ

ـ   ۵    ــ نحوه ى کاربرد رنده يک تيغ شکل ۱۷ـ

شکل ۱۸ــ   ۵   ــ فشار بر رنده در شروع کار

ـ  ۵  ــ فشار بر رنده در آخر کار  شکل ۲۰ـ

ـ  ۵  ــ فشار بر رنده در حين انجام کار شکل ۱۹ـ

ـ  ۵  ــ عقب بردن رنده شکل ۲۱ـ
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الزم است روى سطح چوب به موازات الياف آن رنده شود؛ 
در غير اين صورت کندگى در سطح چوب ايجاد مى شود. 

کار  سطح  در  عميق  خطوط  کردن،  رنده  هنگام  در  اگر  ــ 
ايجاد مى شود يا سطح کار کنده مى شود، حتمًا خالف جهت الياف 
آن را رنده مى کنيد که در آن صورت الزم است جهت رنده کردن 

ـ  ۵ ).  را عوض کنيد (شکل ۲۲ـ

ـ  ۵  ــ کندگى در سطح چوب شکل ۲۲ـ

ـ  ۵  ــ کنترل صافى سطح رنده شده شکل ۲۳ـ

شکل ۲۴ــ   ۵   ــ رنده دوتيغ

از  شده  رنده  سطح  درستى  از  اطمينان  حصول  جهت  ــ 
خط کش  يا  ستاره  به وسيله ى  را  آن  پيچيدگى،  و  صافى  لحاظ 

برراستى کنترل کنيد (شکل ۲۳ــ۵). 
ــ هنگام کنترل با برراستى در صورت درست رنده زدن، 
لبه برراستى در تمام سطوح کار (طول، عرض و قطر تخته) با تخته 
رنده کارى  عمل  بايد  غيراين صورت  در  کرد،  خواهد  پيدا  تماس 

تصحيح شود. 
ـ  ۵  ــ رنده دو تيغ: همان طور که مى دانيد، مورد  ۳ــ۲ـ
استفاده رنده ى دوتيغ و رنده ى يک تيغ تقريبًا مشابه است و تفاوت 

آن دو در تيغ آن هاست. 
ــ چنان چه درنظر است سطح تخته اى را کامًال صاف کنيد 
يا با دّقت بيش ترى آن را رنده کنيد، از رنده دو تيغه استفاده نماييد 

ـ ۵).  (شکل۲۴ـ
ــ براى عمل رنده زدن با رنده دو تيغ، از درستى قرار گرفتن، 
تيغ ها در محل مربوط اطمينان حاصل کنيد (شکل ۲۵ــ۵). [تيغه ى 
کمکى بايد داراى پخ ٢٥º کامًال چسبيده به سطح تيغه ى اصلى باشد 
۱  تا  ۲  حدود  فاصله اى  با  اصلى  تيغه ى  لبه  موازات  به  آن  لبه ى  و 

ـ  ۵  ــ نحوه ى تنظيم دو تيغه روى يک ديگرميلى متر قرار گيرد.]  شکل ۲۵ـ
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ــ مقابل قطعه کار ايستاده در جهت الياف چوب و به موازات 
محور تيغه آن را رنده کنيد. 

عمل  صحت  کردن،  رنده  مختلف  مراحل  در  توجه: 
رنده کارى را کنترل کنيد. 

ـ   ۵    ــ رنــده ى بلند (دستگـاه): چنان چـه عمل  ۴ــ۲ـ
تسطيح و صاف کردن سطح تخته ها و هم چنين درز کردن چند تخته 

مورد نظر باشد، از رنده بلند استفاده کنيد. 
ــ به منظور عمل رنده کردن، از صحت قرار و موقعيت تيغه 

 .(٤٥º زاويه ى برش) در رنده اطمينان حاصل کنيد
ــ قطعه کار را به گيره جلو دستگاه ببنديد و سپس در مقابل 

آن ايستاده عمل رنده کردن را انجام دهيد. 
ــ براى دقت عمل رنده، قطعه چوبى به طول رنده و سطح 
زير  در  و  کنار  در  چپ  دست  با  کرده  تهيه  سانتى متر   ۳*۳ مقطع 
کف رنده محکم نگاه داريد؛ به طورى که رنده بلند به رنده دوراهه 

تبديل شود. 
ــ حال عمل رنده کردن را انجام دهيد (شکل ۲۸ــ۵).

تسطيح  و  کردن  درز  به منظور  رنده ها  نوع  اين  چون  ــ 
است  الزم  مى شوند،  واقع  استفاده  مورد  بلند  سطوح  و  چوب ها 
سطح کف رنده در طول و عرض کامًال صاف و گونيايى باشد. جهت 
پيشگيرى از هرگونه اشکال در رنده کردن، هنگام استفاده از رنده 

بلند بايد موارد ياد شده کنترل شود (شکل ۲۹ــ  ۵).

ـ   ۵   ــ رنده ى بلند شکل ۲۶ـ

ـ  ۵  ــ تخته هاى درز شده شکل ۲۷ـ

ـ  ۵  ــ نحوه ى کاربرد رنده ى بلند ـ  ۵  ــ کنترل سطح رنده ی بلند شکل ۲۸ـ شکل ۲۹ـ
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کمک  به  رنده،  عرض  و  طول  نبودن  گونيا  صورت  در 
سرپرست کارگاه و به وسيله ى ماشين کف  رند نسبت به اصالح آن 

اقدام کنيد (شکل ۳۰ــ۵). 

ـ  ۵  ــ کنترل عرضى سطح رنده شکل ۳۰ـ

شکل ۳۱ــ   ۵   ــ رنده خشى

ـ  ۵  ــ نحوه ى کاربرد رنده خشى شکل ۳۲ـ

کـردن  بــرطرف  بــراى  خشى:  رنــده ى  ۵ــ۲ــ۵  ــ 
ناهموارى هاى  کوچک سطح کار، سريشم و مواد زايد روى کار 
به منظور  سطوح  روکش کارى  و  تخته  چند  درزکردن  هم چنين  و 
ايجاد خش و در نتيجه سطح چسب خورى بيش تر، از رنده خشى 

ـ  ۵ ).  استفاده کنيد (شکل۳۱ـ

موقعيت  از  خشى،  رنده  با  کردن  رنده  عمل  به منظور  ــ 
صحيح تيغه آن اطمينان حاصل کنيد. (تيغه بايد با زاويه ٨٠º نسبت 

به سطح رنده قرار گيرد)
سطح  در  طورى  را  رنده  و  بايستد  کار  قطعه  مقابل  در  ــ 
قطعه موردنظر هدايت کنيد که تيغ رنده با الياف چوب يا طول تخته 

زاويه اى معادل ٤٥º ايجاد کند (شکل ۳۲ــ۵). 
ــ چون هدف از رنده کردن با رنده خشى صرفًا ايجاد خش 
و در نتيجه ايجاد سطح چسب خورى و حصول استحکام بيش تر 
است، از اين رو در سطح چوب بار ديگر عکس جهت اول، عمل 
رنده کارى را انجام دهيد؛ يعنى بايد مسير حرکت رنده در مرحله ى 

دوم عمود بر مسير اول باشد (شکل هاى ۳۳ــ۵ و ۳۴ــ۵). 

ـ  ۵  ــ حرکت دادن مورب رنده خشى شکل ۳۳ـ
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ـ  ۵  ــ نحوه ى رنده کردن مجدد با رنده خشى شکل ۳۴ـ

برای  رنده  نــوع  اين  از  پـرداخت:  رنده  ـ ۵  ــ  ـ ۲ ـ ۶    ـ
تسطيح و پرداخت سطوح کار و ازبين بردن تمام ناهموارى هاى 

روى کار استفاده کنيد (شکل ۳۵ــ۵). 
به منظور رنده کردن موقعيت قرار گرفتن تيغه را تحت زاويه 
٤٩º در کوله رنده کنترل کرده رنده را به طور صحيح در دست بگيريد 

و عمل رنده کردن را در جهت الياف چوب انجام دهيد. 
ــ چون رنده کردن با رنده ى پرداخت از نظر کيفى بهترين 
رنده  با  عمل  در  که  باشيد  داشته  توجه  است،  کردن  رنده  مرحله 

پرداخت هميشه رنده کم تيغ باشد. 
ـ  ۵  ــ رنده بغل: گاهى ضرورت ايجاد مى کند که  ۷  ــ۲ـ
کف دوراهه  هاى ايجاد شده در کارهاى چوبى، به خصوص دوراهه 
درب هاى چوبى رنده شوند. براى اين کار مى توانيد از رنده بغل 

استفاده کنيد (شکل ۳۶ــ۵). 
جهت استفاده از اين رنده، ابتدا آن را کنترل کنيد (تيغه، گوه 
و کوله سالم باشد)؛ سپس به تناسب اندازه ى کف و ديواره دوراهه 
موردنظر، رنده مناسب را انتخاب کرده و به کار گيريد [براى رنده 
زدن سطوح پهن تر، از رنده اى که تيغ پهن تر دارد، استفاده کنيد و 

بالعکس] (شکل هاى ۳۷ــ۵ و ۳۸ــ۵). 

ـ  ۵  ــ رنده پرداخت شکل ۳۵ـ

ـ  ۵  ــ چند نوع مختلف رنده بغل چوبى شکل ۳۶ـ

ـ  ۵  ــ نحوه ى کاربرد رنده دوراهه شکل ۳۷ـ

ـ  ۵  ــ دوراهه زدن شکل ۳۸ـ
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رنده  تيغه ى  که  باشيد  داشته  توجه  رنده کارى  مراحل  در 
در کوله آن به طور صحيح قرار گرفته باشد؛ به طورى که لبه تيغ و 
شکاف کوله به موازات هم واقع شوند، زيرا در غيراين صورت کف 

دوراهه، گونيايى رنده نمى شود. 
از نوعى رنده دوراهه که به رنده ى گونه اى معروف است، 
و  پهن  دوراهه هاى  ديواره ى  و  کف  کردن  رنده  جهت  مى توانيد 
۳۹ــ۵).  (شکل  کنيد  استفاده  کنشکاف  ديوار  داخل  هم چنين 

ـ  ۵  ــ کاربرد رنده گونه اى شکل ۳۹ـ

توجه داشته باشيد چنان چه در نتيجه ى کار زياد، سطح کف رنده 
معيوب شد، يا اين که دهانه ى پوشالگير آن گشاد شد، به وسيله ى 
آمده  به وجود  عيب  که  دارد  وجود  امکان  اين  شده  پيش بينى  پيچ 

تصحيح و يا مرتفع شود (شکل ۴۰ــ۵).

گرات: جهت  يا  فرنگ  طرح  زباله  رنده  ـ  ۵  ــ  ۸  ــ۲ـ
ساخت اتصال طرح فرنگ از رنده گرات استفاده کنيد. با به کارگيرى 
اين نوع رنده مى توانيد زبانه طرح فرنگ را از راه طول (به موازات 
الياف چوب) و از راه سرچوب (عمود برالياف) ايجاد کنيد (شکل 

۴۱ــ۵). 
جهت به کارگيرى از رنده الزم است ابتدا آن را کنترل کنيد. 
با تنظيم تيغه در محل خود و کنترل تيغ خط زن و تکيه گاه رنده که 
ارتفاع زبانه را مشخص مى کند، رنده را براى کار آماده کنيد؛ سپس 
رنده را در دو دست بگيريد و عمل رنده کردن را جهت ايجاد زبانه 

طرح فرنگ انجام دهيد (شکل ۴۲ــ۵). 

ـ  ۵  ــ نحوه ى تنظيم دهانه پوشال شکل ۴۰ـ

ـ  ۵  ــ رنده زبانه طرح فرنگ شکل ۴۱ـ

ـ  ۵  ــ طريقه رنده کردن زبانه طرح فرنگ يا گرات شکل ۴۲ـ
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در  دوراهه  ايجاد  جهت  دوراهه:  رنده  ـ  ۵  ــ  ۹ــ۲ـ
کارهاى چوبى به ويژه درب ها مى توانيد از رنده ى دوراهه استفاده 
کنيد. با اين رنده با توجه به متحرک بودن گونيا و قابل تنظيم بودن 
تيغه ى آن، مى توانيد عمق و عرض دوراهه را به اندازه ى دلخواه 
تنظيم کرده مطابق اندازه ى موردنظر انجام دهيد (شکل ۴۳ــ۵). 

را  آن  مختلف  قسمت هاى  ابتدا  رنده  از  استفاده  جهت 
کنترل کرده در صورت آماده به کار بودن، با توجه به عرض دوراهه، 
گونياى آن را تنظيم کنيد و ضمن اين که عمل دوراهه زدن را انجام 
عمق  تا  کنيد  پرتيغ  تيغه  تنظيم  پيچ  با  را  رنده  رفته رفته  مى دهيد، 
حصول  جهت  باشيد  داشته  توجه  شود.  تأمين  موردنظر  دوراهه 
بازده بهتر رنده و هم چنين امکان ايجاد دوراهه در طول و عرض 
تخته ها، الزم است لبه تيغ همواره تحت زاويه ۱۰ درجه تيز شود 

(شکل ۴۴ــ۵). 
جهت  فرنگ:  طرح  شيار  کف  رنده  ۱۰ــ۲ــ۵  ــ 
(شکل  کنيد  کنترل  را  آن  مختلف  قسمت هاى  رنده  از  استفاده 

۴۵ــ۵). (تيغه تيز و در محل خميدگى داراى زاويه ٩٥º باشد.) 
جهت خارج کردن شکاف اتصال گرات، از رنده کف طرح 
بايد  ابتدا  مزبور  رنده  از  استفاده  منظور  به  کنيد.  استفاده  فرنگ 

تخته موردنظر را خط کشى کنيد. 
اتصال،  شکاف  لبه ى  الشه شدن  از  پيشگيرى  به منظور 
قسمتى از کنار خط برش اّره (روى شيار) به وسيله ى مغار خارج 

کنيد. 

ـ  ۵  ــ رنده دوراهه شکل ۴۳ـ

ـ  ۵  ــ نحوه ى کاربرد رنده دوراهه شکل ۴۴ـ

ـ  ۵  ــ رنده کنشکاف طرح فرنگ شکل ۴۵ـ
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کف  خط  تا  رنده  به وسيله ى  و  کرده  تنظيم  را  رنده  تيغه ى 
شکاف عمل رنده کردن را ادامه دهيد (شکل ۴۶ــ۵). 

را  موردنظر  تخته  ابتدا  اتصال،  شکاف  ايجاد  به منظور 
خط کشى کنيد؛ سپس محل خط کشى را با استفاده از اّره ى طرح 
و  ببريد  برش کارى  بخش  در  شده  ذکر  دستورات  مطابق  فرنگ 
قسمتى از روى محل شکاف را به وسيله ى مغار برداريد. پس از 
آن به وسيله ى رنده کف رند اتصال طرح فرنگ کامًال تا خط تعيين 

شده کف رنده کنيد (شکل ۴۷ــ۵). 
الزم به توضيح است قسمتى از روى شکاف که به وسيله ى 
هم چنين  رنده کارى و  امر  سهولت  به منظور  مى شود،  خارج  مغار 
پيشگيرى از الشه شدن لبه ى شکاف اتصال طرح فرنگ صورت 

مى گيرد (شکل هاى ۴۸ــ  ۵ و ۴۹ــ۵). 
شکاف  ايجاد  جهت  کنشکاف:  رنده ى  ـ  ۵  ــ  ۱۱ــ۲ـ
زبانه تنکه درب ها و درزکردن تخته ها، مى توانيد از رنده کنشکاف 
ابتدا  رنده  از  به کارگيرى  براى   .( ۵ ـ  (شکل۵۰    ـ کنيد  استفاده 
قسمت هاى مختلف آن را کنترل و آماده به کار کنيد، سپس عمل 

رنده کردن را به شرح زير انجام دهيد. 

ـ  ۵  ــ کاربرد رنده گرات شکل ۴۶ـ

ـ  ۵  ــ ترتيب ايجاد شکاف گرات شکل ۴۷ـ

ـ  ۵  ــ رنده کنشکاف گرات چوبى شکل ۴۸  ـ

ـ  ۵  ــ نحوه ى ايجاد کنشکاف طرح فرنگ با رنده چوبى مخصوص شکل ۴۹  ـ

ـ  ۵  ــ رنده کنشکاف فلزى شکل ۵۰  ـ
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ــ گونياى رنده را متناسب با محل موردنظر بازکرده و تيغ 
رنده را تنظيم کنيد. 

را  زدن  کنشکاف  عمل  و  کنيد  ثابت  را  موردنظر  تخته  ــ 
انجام دهيد. 

ــ به تناسب عمق کنشکاف رنده را رفته رفته پرتيغ کنيد تا 
ـ ۵).  عمق موردنظر تأمين شود (شکل ۵۱   ـ

ــ با توجه به تنوع تيغه اين نوع رنده (از نقطه نظر شکل و 
اندازه عرض تيغه) تيغ مناسب با کار را انتخاب کرده به کار گيريد 

ـ ۵).  (شکل۵۲ ـ
ــ درکليه ى مراحل رنده کردن، رنده را طورى در دست 
بگيريد که گونياى آن کامًال به سطح مجاور کنشکاف چسبيده باشد. 

اين عمل بر دقت و کيفيت شکاف ايجاد شده مى افزايد. 
نيز  قليف  زبانه  شکاف  ايجاد  جهت  کنشکاف  رنده  از  ــ 

مى توانيد استفاده کنيد. 
تخته ها  در  شده  ايجاد  شکاف  عرض  باشيد  داشته  توجه 
__ ۱ ضخامت آن ها انتخاب شود؛ در غير اين صورت 

معموًال به اندازه    ۳
اتصال قليف استحکام کافى را نخواهد داشت. 

قديمى)  (چوبى  کنشکاف  رنده  استفاده  موارد  از  يکى  ــ 
چوبى  صفحات  سطح  دادن  جلوه  براى  مغزى  ايجاد  منظور  به 

ـ   ۵) مالحظه مى شود.  ـ   ۵  و ۵۴   ـ (شکل هاى ۵۳   ـ

ـ  ۵  ــ نحوه ايجاد شيار براى نصب مغزى  شکل ۵۴  ـ

ـ  ۵  ــ نحوه ى ايجاد کنشکاف شکل ۵۱   ـ

ـ  ۵  ــ رنده کنشکاف با تيغه هاى مختلف  شکل ۵۲  ـ

ـ  ۵  ــ رنده کنشکاف براى ايجاد مغزى شکل ۵۳  ـ
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ـ  ۵  ــ رنده افزار: براى ايجاد زيبايى در لبه يا  ۱۲ــ۲ـ
سطح نرکارى هاى چوبى مى توانيد از رنده هاى افزار استفاده کنيد. 
براى به کارگيرى اين نوع رنده ها ابتدا با توجه به نوع افزار موردنظر، 
رنده مناسب را انتخاب کرده پس از آماده به کار کردن، از آن جهت 

ايجاد فرم بر روى چوب استفاده کنيد (شکل ۵۵  ــ  ۵). 

ـ  ۵  ــ طريق ابزار زدن به چوب شکل ۵۵  ـ

ايجاد  کارها  لبه  در  که  نيمرخ هايى  باشيد  داشته  توجه  ــ 
مى کنيد عکس فرم رنده و تيغه ى آن باشد (شکل ۵۶  ــ۵). 

۱۳ــ۲ــ۵ــ رنده ى بال کبوترى (رنده ليسه): چنان چه 
و  شکسته  قوس هاى  خارجى،  و  داخلى  قوس هاى  کردن  رنده 
نيم قوس داخلى و خارجى بزرگ و کوچک، به خصوص سطوح 
کاس و سينه که رنده کردن آن با ساير رنده ها ميسر نيست، از رنده 
بال کبوترى استفاده کنيد. براى اين منظور رنده را به طور صحيح 

و محکم با دو دست بگيريد و بر روى سطح کار بکشيد. 
از نوعى رنده بال کبوترى به نام ليسه نيز براى پرداخت سطوح 

ـ ۵).  ـ ۵ و ۵۸   ـ مى توانيد استفاده کنيد (شکل هاى ۵۷   ـ

ـ  ۵  ــ چند نوع پروفيل يا نيمرخ ايجاد شده روى ضخامت چوب شکل ۵۶  ـ

ـ  ۵  ــ نحوه ى استفاده از رنده بال کبوترى شکل ۵۷  ـ

ـ  ۵  ــ نحوه ى استفاده از رنده ليسه شکل ۵۸ـ

کردن  رنده  براى  سينه:  و  کاس  رنده  ۱۴ــ۲ــ۵  ــ 
چوب هايى که از راه طول الياف انحناء دارند، (سطوح محدب و 

مقعر)، از رنده کاس و سينه استفاده کنيد (شکل ۵۹ــ۵ ). 
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چون کف اين رنده از فوالد قابل ارتجاع درست شده است، 
به وسيله ى پيچ تنظيم که در باالى آن تعبيه شده، به صورت کاس و 
سينه (محدب و مقعر) حالت مى گيرند؛ از اين رو مى توانيد قوس 
صفحه فوالدى رنده را به تناسب کار موردنظر جهت سطوح تخت 

تا نيم دايره تغيير دهيد (شکل ۶۰ــ۵). 

ـ  ۵  ــ رنده کاس و سينه شکل ۵۹ـ

ـ  ۵  ــ محدب و مقعر شدن کف رنده شکل ۶۰ـ

رنده هاى  وتيزکردن  نگه دارى  و  سرويس  ۳ــ۵  ــ 
دستى

ــ ممکن است کف لوله رنده هاى دستى چوبى به علت کثرت 
هرچند  لذا  شود؛  خارج  مسطّح  حالت  از  شده  ناهموار  استفاده، 

مدت يک بار سطوح رنده را کنترل کنيد. 
ــ کف رنده ها را هميشه از آلودگى با سرپشم (چسب چوب)، 

رنگ و مواد زايد ديگر پاک کنيد.
ــ رنده ها را هميشه پس از کار، به پهلو بر روى ميزکار قرار 

دهيد تا تيغه ى آن صدمه نبيند. 
ــ تيغ رنده ها بايد هميشه تيز باشد؛ در غيراين صورت سطح 

رنده شده ناصاف و ناهموار خواهد بود. 
اکسيده  تا  کنيد  حفاظت  رطوبت  از  را  آهنى  رنده هاى  ــ 

نشوند. 

برقى،  دستى  رنده هاى  انتخاب  نحوه ى  ۴  ــ۵  ــ 
پنوماتيکى و رابطه ى آن با نوع کار

همان طور که مى دانيد رنده کردن يعنى برداشتن يک قشر 
نازک بلند از سطح چوب که معموًال در جهت الياف چوب برداشته 
که  است  طريق  اين  به  برقى  رنده  به وسيله ى  کردن  رنده  مى شود. 
توپى دستگاه رنده، در اثر گردش دورانى به اندازه قطاع دايره اى 
که تيغه ايجاد مى کند به ضخامتى که لبه تيغه از توپى رنده بيرون 
آمده (بستگى به اختالف سطح دو صفحه جلو و عقب رنده دارد) 

از سطح چوب پوشال برمى دارد (شکل ۶۱ــ  ۵). 

ـ  ۵  ــ رنده برقى دستى شکل ۶۱ـ
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ــ چون کار با رنده هاى دستى چوبى و آهنى نياز به صرف 
وقت و نيروى زياد دست دارد، چنان چه تسريع عمل رنده کارى و 
سهولت و دقت بيش تر درنظر است، مى توانيد از رنده هاى دستى 
برقى که در مدل هاى مختلفى به بازار عرضه شده است، استفاده 

کنيد (شکل ۶۲ــ۵). 
قبيل  از  امورى  انجام  دستى  ــ  برقى  رنده هـاى  بـا  ــ 
تسطيح سطح چوب، دوراهه زدن، پخ زدن، کندگى و … امکان پذير 

است. 
ـ  ۵  ــ کار با رنده برقى: جهت کار با رنده دستى  ۱ــ۴ـ
رنده  قطعه کار،  ابعاد  با  متناسب  که  باشيد  داشته  توجه  بايد  برقى 
قطعات  کردن  رنده  چنان چه  مثًال  کنيد؛  انتخاب  آن  با  مناسب 
طويل مـورد نظر است، از رنــده داراى صفحه بلندتر و چنان چه 
رنده کردن قطعات کوتاه تر موردنظر است، ازرنده بـا صفحه کوتاه تر 

استفاده کنيد. 
ماشين  قسمت هاى  از  يک  هر  به  بهتر  يادگيرى  جهت 
بسپاريد (شکل هاى ۶۳ــ۵ تا  رنده توجه کنيد و آن ها را به خاطر 

۶۷  ــ۵). 

ـ  ۵  ــ دو مدل رنده برقى دستى شکل ۶۲ـ

ـ  ۵  ــ نحوه ى جازدن تيغه ى رنده شکل ۶۳ـ

ـ   ۵   ــ نحوه ى استقرار توپى رنده نسبت به صفحه شکل ۶۴    ـ

ـ    ۵   شکل ۶۵   ـ

ـ   ۵   ــ تنظيم رنده براى رنده کردن با زاويه ۴۵ درجه شکل ۶۶  ـ

ـ  ۵  ــ تنظيم رنده براى رنده کردن سطوح تخت شکل ۶۷ـ
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ــ جهت به کارگيرى رنده هاى برقى ــ دستى رعايت نکات 
زير الزامى است: 

اطمينان  ماشين  توپى  در  سالم  و  تيز  تيغ  بودن  از  ــ  الف 
حاصل کنيد. 

مماس  رنده  عقب  صفحه  با  رنده  تيغ  لبه  کنيد  دقت  ــ  ب 
باشد. 

پ ــ از محکم بودن صفحه عقب در محل خود اطمينان 
حاصل کنيد. 

مطمئن  رنده  سيم  دوشاخه  برق  سيم  بودن  سالم  از  ــ  ت 
شويد. 

٭ عمل رنده کردن چوب با ماشين هاى دستى و برقى به دو 
صورت انجام مى گيرد: 

الف ــ هدايت رنده با دست، درحالى که چوب به ميزکار 
ثابت شده است (شکل ۶۸  ــ۵). قطعه کار را به ميز ثابت کنيد و 
و   ۱/۵ (حداکثر  موردنظر  ميزان  به  را  رنده  جلوى  صفحه  سپس 
تنظيم  مشتى)  (فلکه  تنظيم  پيچ  به وسيله ى  ۰/۲۵ميلى متر)  حداقل 
کنيد و صفحه دستگاه را روى سطح کار طورى قرار دهيد که تيغه 
با چوب تماس نداشته باشد. با يک دست دسته رنده و با دست 
ديگر مشتى (پيچ تنظيم بار رنده) رنده را بگيريد و رنده را با انگشت  
سبابه خود روشن کنيد و با کمى فشار، به سطح چوب چسبانده به 

جلو هدايت کنيد تا سطح چوب رنده شود. 
توجه داشته باشيد که نيروى الزم در هنگام  عمل رنده کارى 
بستگى  کار  پيشرفت  سرعت  و  قطعه  جنس  پوشال،  ضخامت  به 

ـ ۵).  داشته و متغير است (شکل ۶۹  ـ
ميز  روى  رنده  که  درحالى  دست  با  چوب  هدايت  ــ  ب 

ـ ۵).  مخصوص ثابت شده است (شکل ۷۰ـ

ـ  ۵  ــ نحوه کاربرد رنده برقى شکل ۶۸ـ

ـ    ۵    ــ نحوه ى استقرار دست ها در عمليات رنده کارى شکل ۶۹  ـ

ـ   ۵   ــ نحوه رنده کردن به طريق حرکت دادن چوب شکل ۷۰ـ
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ــ براى عمل رنده کردن رنده را روى ميز مخصوص آن 
ثابت کنيد. 

ــ ميز  و  رنده را بــه وسيله ى گيره بــه سطح ميزکـار محکم 
کنيد. 

ــ صفحه جلو رنده را به ميزان موردنظر بارگيرى (حداکثر 
۱/۵ ميلى متر) تنظيم کنيد. 

ــ ابتداى قطعه چوب را در روى صفحه رنده قرار دهيد؛ 
به طورى که با تيغ تماس نداشته باشد. 

ــ رنده را روشن کرده قطعه چوب را با کمى فشار به جلو 
ـ   ۵).  هدايت کنيد تا عمل رنده کردن انجام گيرد (شکل ۷۱ـ

هم چنين مى توانيد از رنده و ميز آن به عنوان کندگى (يک 
ـ  ۵).  ضخامت) کردن قطعات چوب استفاده کنيد (شکل ۷۲ـ

جهت انجام عمل کندگى، رنده را به گونه اى در روى ميز 
مستقر کنيد که کف رنده به سمت پايين قرار گيرد؛ سپس کف ميز 
رنده را به وسيله ى پيچ تنظيم مخصوص آن قدر باال بياوريد تا تيغه 
به اندازه مطلوب (حداقل ۰/۲۵ و حداکثر ١/٥ ميلى متر) از سطح 

ـ   ۵).  چوب پوشال بردارد (شکل ۷۳ـ
رنده را روشن کرده چوب را از بين صفحه رنده و صفحه 

ـ  ۵).  ميز با کمى فشار به سمت جلو هدايت کنيد (شکل ۷۴ـ
جهت پخ زدن لبه ى صفحات مى توانيد از رنده و گونياى 
آن استفاده کنيد. براى اين منظور، گونيا را به وسيله ى پيچ تنظيم 
و نقاله مدرج روى گونيا تحت زاويه موردنظر تنظيم کنيد؛ سپس 
مقدار ضخامت پوشال را تنظيم کرده لبه صفحه رنده را در ابتداى 
مجاور  سطح  به  کامًال  گونيا  که  به طورى  دهيد؛  قرار  چوب  قطعه 
قطعه چوب چسبيده باشد. حال عمل پخ زدن را به شرح زير انجام 

دهيد (شکل ۷۵ــ۵): 

ـ  ۵  ــ طريقه ى هدايت چوب روى رنده شکل ۷۱ـ

ـ  ۵  ــ رنده برقى با تجهيزات الزم شکل ۷۲ـ

ـ    ۵     ــ قطعه يدکى برای کندگى کردن با دستگاه رنده برقى شکل ۷۳ـ

ـ  ۵    ــ نحوه کندگى کردن (به يک ضخامت کردن) چوب با رنده برقى شکل ۷۴ـ

ـ  ۵  ــ تنظيم رنده برقى براى پخ زدن چوب شکل ۷۵ـ
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کرده  هدايت  جلو  به  چوب  انتهاى  تا  يک بار  را  رنده  ــ 
چوب  ابتداى  به  را  (رنده  برداريد  چوب  سطح  از  را  رنده  سپس 
برگردانيد). عمل رنده کردن را آن قدر تکرار کنيد تا پخ با زاويه 
موردنظر به دست آيد. توجه داشته باشيد در تمام مراحل، گونيا 
به طور دقيق به سطح چوب چسبيده باشد؛ در غيراين صورت پخ 

در طول ناهماهنگ خواهد بود (شکل ۷۶ــ۵). 

ـ  ۵  ــ طريقه پخ زدن به چوب شکل ۷۶ـ

٭ عمل پخ زدن را مى توانيد درحالتى که رنده در روى ميز 
مخصوص ثابت شده است انجام دهيد (شکل ۷۷ــ۵). 

دستورالعمل  مطابق  مى توان  را  چوب  زدن  دوراهه  عمل 
زير انجام داد: 

عرض  مقدار  به  را  رنده  چپ  سمت  گونياى  ابتدا  ــ 
مدرج  گونياى  از  دوراهه  عمق  تنظيم  جهت  کنيد،  تنظيم  دوراهه 
کنيد  استفاده  است،  شده  تعبيه  راست  سمت  در  که  مخصوص 

(شکل ۷۸ــ  ۵). 
ــ لبه ى صفحه رنده را در ابتداى چوب قرار دهيد؛ به طورى 

که گونياى آن به سطح چوب کامًال چسبيده باشد. 
را  کردن  رنده  عمل  بار  يک  و  کنيد  روشن  را  دستگاه  ــ 
چوب  انتهاى  از  را  رنده  و  دهيد  انجام  چوب  طول  درسرتاسر 
کنيد  تکرار  آن قدر  چوب  ابتداى  از  را  کردن  رنده  عمل  برداشته 
که دوراهه اى به عمق تنظيم شده ازروى رنده، به وسيله ى گونياى 

مخصوص به دست آوريد (شکل ۷۹ــ  ۵). 

ـ  ۵  ــ تنظيم رنده برقى براى دوراهه زدن شکل ۷۸ـ

ـ  ۵  ــ طريقه ايجاد دوراهه در چوب شکل ۷۹ـ

ـ  ۵  ــ پخ زدن با ثابت کردن رنده شکل ۷۷ـ
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در  رنده  که  حالتى  در  مى توانيد  را  کردن  دوراهه  عمل  ــ 
روى ميز مخصوص ثابت شده است نيز انجام دهيد. 

ــ به منظور ايجاد سطوح فرم دار و نماسازى (پوشش سقف، 
ديوار و …) در موارد مختلف مى توانيد با تعويض و قرار دادن 
کنيد  استفاده  رنده  شده اند، از  عرضه  منظور  اين  توپى هايى که به 

ـ  ۵).  (شکل۸۰    ـ

ـ   ۵   ــ دو نوع توپى رنده برقى براى فرم دادن سطح چوب ها شکل ۸۰    ـ

توجه داشته باشيد چنان چه تيغه رنده در اثر کار زياد فرسوده 
شد يا در اثر برخورد با گره و … در لبه ى آن پريدگى ايجاد شد، 

الزم است تيغه را تعويض کنيد. 
پريز  از  را  برق  رابط  سيم  توپى،  تيغه هاى  تعويض  جهت 
درآورده سپس توپى را بچرخانيد تا پيچ هاى نگه دارنده تيغه ها در 

امتداد صفحه (کف رنده) نمايان شود. 
توپى را به کمک انگشتان (انگشت شست) نگاه داريد و 
به وسيله آچار آلن مخصوص که ضميمه دستگاه است، پيچ ها را 
شل کرده و تيغه را به صورت کشويى از محل خود خارج کنيد. 
چنانچه لبه ى ديگر تيغه سالم است، آن را در داخل توپى قرار دهيد 

و در غيراين صورت از تيغه ى ديگرى استفاده کنيد. 
پس از قرار دادن تيغه در محل خود (داخل توپى) پيچ هاى 
مربوط را محکم کنيد. همين عمل را جهت تيغ دوم توپى نيز انجام 

دهيد. توجه دشته باشيد لبه تيغه ها بايد به يک اندازه از توپى بيرون 
در  زيرا  باشد؛  مماس  رنده  ماشين  عقب  صفحه ى  با  و  باشد  زده 
از  اندازه  يک  به  طولشان  تمام  در  تيغه ها  لبه هاى  غيراين صورت 
سطح چوب پوشال برنمى دارد و در نتيجه سطح رنده شده از نظر 
درجه کيفيت کارى، سطح خوبى نخواهد بود. دليل اين موضوع 
مى گذارد  باقى  کار  روى  بر  تيغ  اثر  که  است  زيادى  گام  يا  فاصله 

ـ  ۵).  ـ ۵  تا ۸۳    ـ (شکل هاى ۸۱   ـ

ـ   ۵    ــ تيغه هاى رنده برقى شکل ۸۱    ـ

ـ   ۵   ــ نحوه ى استقرار تيغه درتويى شکل ۸۲    ـ

ـ   ۵   ــ محکم کردن پيچ هاى ثابت کردن تيغه ها شکل ۸۳    ـ
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ـ  ۵  ــ  کنترل تسمه انتقال دور ماشين شکل ۸۵  ـ

ـ ۵   ــ سرويس و نگه دارى رنده هاى دستى برقى  ۵  ـ
و پنوماتيکى

ــ  دستى  رنده هاى  نگاه داشتن  آماده  در  زير  نکات  رعايت 
برقى و پنوماتيکى ضرورى است: 

ذغال هاى  بودن  سالم  از  ماشين  کار  بار  هرچند  از  پس  ــ 
رتور اطمينان حاصل کنيد. عالمت فرسودگى ذغال ها کوتاه شدن 

ـ ۵).  طول آن هاست (شکل ۸۴    ـ

ــ جهت کنترل تسمه ماشين، حفاظ روى آن را با استفاده 
از پيچ گوشتى باز کرده از سالمت آن مطمئن شويد. عالمت تسمه 
نرفتن  بين  از  هم چنين  و  چرخ دنده ها  روى  در  آن  استحکام  سالم 

ـ  ۵).  شيارهاى روى تسمه است (شکل ۸۵   ـ

ـ   ۵   ــ مقر ذغال رتور رنده برقى شکل ۸۴    ـ

۶  ــ۵  ــ رعايت نکات ايمنى و حفاظت از رنده ها
در مشاغل مختلف، به خصوص امور عملى و فنى به منظور 
اهداف  به  سريع تر  دسترسى  و  خطرات  و  سوانح  از  پيشگيرى 
پيش بينى شده، رعايت مقررات و تدابير ايمنى و حفاظتى با تکيه بر 
اصل عالج واقعه قبل از وقوع، امرى ضرورى است. در امور 
و  منطقى  امرى  زير  نکات  به  فراگيران  توجه  رنده کارى  به  مربوط 

الزامى است. 
ــ قبل از آموزش و فراگيرى طرز کار رنده هاى برقى هرگز 
به آن دست نزنيد؛ چون ممکن است در همان لحظه اّول راه اندازى 

سانحه آفرين باشد. 
زدگى  تا  کنيد  کنترل  را  رنده  دستگاه  رابط  سيم هاى  ــ 

نداشته باشد. 
ــ در هنگام کار محل هاى عبور و مرور را از وسايل اضافى 

که باعث برخورد و مانع کار مى شوند، آزاد نگاه داريد. 
ــ قبل از شروع به کار با رنده هاى برقى از سالمت کليه ى 

قسمت هاى آن اطمينان حاصل کنيد. 
ــ در حين کار با هوشيارى کامل نسبت به کار خود تمرکز 

داشته باشيد. 
ــ در هنگام تعمير ماشين براى اطمينان بيش تر برق آن را 

قطع کنيد. 
ــ چنان چه دستگاه در هنگام کار معيوب شد، درصدد رفع 

نقص برآييد يا موضوع را به سرپرست کارگاه اطالع دهيد. 
چوب ُسر  که  باشيد  مواظب  چوب  هدايت  هنگام  در  ــ 

نخورد، چون دست شما به تيغه برخورد خواهد کرد. 
ــ از رنده مواظبت کنيد تا ازارتفاع به زمين پرت نشود و 

قسمت هاى آن به خصوص گونياها صدمه نبيند. 
ــ پس از اتمام کار دوباره آماده به کار بودن رنده را کنترل 
کنيد و در صورت مشاهده هرگونه عيب، موضوع را به سرپرست 

کارگاه اطالع دهيد. 
گرد  از  عارى  موتور  روى  مشبک  حفاظ  بايد  هميشه  ــ 
موتور  کردن  خنک  جهت  تميز  هواى  تا  باشد  پوشال  و  خاک  و 

به خوبى جريان يابد. 
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ــ چون قطعات دستگاه از جنس آلومينيوم آلياژى است، 
مواظب باشيد که ضربه نديده، به زمين پرت نشوند؛ زيرا اين موضوع 
باعث شکستن قسمت هاى تشکيل دهنده ماشين مى شود و ممکن 
است حساسيت قسمت هاى متحرک آن (از جمله گونياها، پيچ هاى 

نگه دارنده) را کم کند. 
ــ جهت عمر طوالنى و مفيد ماشين هميشه هنگام کار از 

تيغه هاى تيز استفاده کنيد. 
عرض  از  هميشه  احتمالى  خطرات  از  پيشگيرى  براى  ــ 

رنده به مقدار سطح الزم استفاده کنيد. 
تعويض  را  تيغه  است،  متصل  برق  به  رنده  که  زمانى  ــ 

نکنيد. 
ــ در زمان کار با ماشين، چون توپى و تيغه آن دوران دارد، 

از نزديک کردن دست خود به تيغه خوددارى کنيد. 
ــ دريچه ى پوشال گيرى رنده را طورى تنظيم کنيد که در 

حين کار، پوشال به سرو صورت شما نپاشد. 
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آزمون پايان فصل پنجمآزمون پايان فصل پنجم

۱ــ نحوه ى استقرار در کنار ميز و گرفتن صحيح رنده در دست در هنگام رنده کارى را بيان کنيد. 
۲ــ تيغ رنده دو تيغ را از رنده خارج کرده سپس تيغ و پشت بند را روى هم قرار داده تيغ را در داخل رنده تنظيم 

کنيد. 
۳ــ تيغ رنده چوبى را در داخل رنده تنظيم کنيد. 

۴ــ مورد مصرف رنده قاچى را جهت تسطيح چوب بيان کنيد. 
۵  ــ براى سهولت جهت رنده کردن با رنده قاچى، رنده را چگونه در دست مى گيرند؟ 

۶  ــ براى کنترل کردن سطوح رنده شده چگونه عمل مى کنند؟ 
۷ــ مورد استفاده رنده بلند را تعيين کنيد. 

۸  ــ مورد استفاده رنده خشى را بيان کرده دو قطعه چوب را با رنده خشى تسطيح کنيد. 
۹ــ مورد استفاده رنده بغل را تعيين کنيد و بگوييد که براى رنده کردن دوراهه پهن از چه نوع رنده بغلى استفاده 

مى شود؟ 
۱۰ــ در يک قطعه چوب پس از تسطيح به وسيله رنده کنشکاف، شيار مربوط (کنشکاف) را ايجاد کنيد. 

۱۱ــ رنده ابزار را تعريف کرده مورد مصرف آن را تعيين کنيد. 
۱۲ــ قطعه چوبى را مطابق با طرح داده شده به وسيله ى رنده ى کاس و سينه  رند، رنده کارى کنيد. 

۱۳ــ نحوه ى بازکردن و بستن تيغه هاى رنده برقى را شرح دهيد. 
۱۴ــ تيغه هاى رنده برقى را در داخل رنده قرار داده و تنظيم کنيد. 

۱۵ــ قطعه چوبى را مطابق با دستورالعمل، رنده و تسطيح کنيد. 
۱۶ــ قطعه چوبى را از راه نر (عرض چوب) به صورت شيب دار رنده و تسطيح کنيد. 

۱۷ــ نکات ايمنى و حفاظت از رنده ها را تشريح کنيد. 


