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عمليات  انجام  و  دستى  ابزارهاى  با  کارکردن  هنگام  در 
را  کوچک  قطعات  بايد  غيره  و  کردن  چوبسا  کردن،  رنده  بريدن، 
ميزکار  گيره  از  منظور  اين  براى  داشت.  نگاه  ثابت  وسيله اى  با 
استفاده مى کنيد. در بعضى از کارها به لحاظ بزرگى يا فرم دادن 
آن بايد از وسيله اى به نام پيچ دستى استفاده کنيد (شکل ۱ــ۱۰) 

۱۰۱۰فصلفصل
انواع پيچ دستی (وسايل مونتاژ    ) انواع پيچ دستی (وسايل مونتاژ    ) 

هدف هاى رفتارى: از فراگير انتظار مى رود که در پايان اين فصل:
 پيچ دستى معمولى را در انواع اتصاالت و به هم چسبانيدن قطعات به کار برد.

 انواع پيچ دستى ها را برحسب مورد مصرف به کارگيرد.
 از تنگ هاى دستى متوسط و بزرگ (تنگ در سازى) طبق اصول و قواعد صحيح استفاده کند.

و  دهد  اتصال  يا  کرده  خم  پنوماتيکى  سيستم  و  دستى  پيچ  از  استفاده  با  کردن  قوسدار  منظور  به  را  قطعات   
بچسباند.

 انواع تنگ هاى پنوماتيکى (هواى فشرده) و هيدروليکى (فشار روغن) را به کارگيرد.
 انواع پرس هاى دستى را نسبت به نوع کار به کار برد.

 انواع پرس هاى پنوماتيکى (هواى فشرده) را با توجه به فرم و طرح هاى آن ها به کارگيرد.
 ضخامت تخته خرده چوب و روکش و همچنين سه  اليى و کالف درها و نظاير آن را با پرس هاى هيدروليکى 

چسبانيده و پرس کند.
 پيچ دستى و تنگ هاى ساده، انواع تنگ ها و پرس هاى ساده و پنوماتيکى و هيدروليکى را سرويس و آماده 

به کار کند.
 نکات ايمنى و حفاظتى را رعايت کند.

۱۰ــ پيچ دستى

پيچ دستى عالوه بر نگه داشتن قطعات، عمل پرس کردن و به هم 
فشردن قطعات چسب خورده را نيز به عهده دارد. پيچ دستى 
از قسمت هاى مختلف ساخته شده است (شکل ۲ــ۱۰). پيچ 
دستى در اندازه هاى مختلف از لحاظ طول بازو، و فک ساخته 
شده که برحسب سانتى متر با اينچ نامگذارى شده است. براى 
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هر نوع کارى متناسب با طول و عرض آن مى توانيد از آن ها جهت 
شکل  کنيد  استفاده  شده  مونتاژ  يا  خورده  چسب  کارهاى  بستن 
۳ــ۱۰. از اين گيره ها براى اعمال فشار کم استفاده مى شود، اما 
مزيت آن ها اين است که مى توانيد آن را به سرعت باز کرده و ببنديد. 

شکل ۲ــ۱۰ــ قسمت هاى مختلف پيچ دستى              شکل ۱ــ۱۰ــ پيچ دستى فلزى

بدنه يا ميله کشو

بازو يا فک متحرک

دان
 گر

پيچ
سته 

د

پيچ گيره

بازو يا فک ثابت

مهره متصل به بازوی متحرک

روى لبه هاى اين گونه گيره ها نمد يا پالستيک فشرده چسبانيده شده 
جلوگيرى  فشردن  موقع  در  کار  شدن  زخمى  از  وسيله  اين  به  که 

مى کند (شکل هاى ۴ــ۱۰ و ۵   ــ۱۰).

شکل ۳ــ۱۰ــ انواع پيچ دستى فلزى در اندازه هاى مختلف



  

شکل ۴ــ۱۰ــ نحوه ى قرار دادن دو قطعه چوب در داخل دو فک پيچ دستى
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براى چسباندن قطعات چوب به يکديگر پس از چسب زدن 
بايد براى مدتى چوب ها را در حالت فشرده قرار دهيد. مقدار فشار 
و زمان بستگى به ابعاد چوب و نوع چوب و کيفيت چسب دارد. 
براى اين منظور دهانه پيچ دستى را به اندازه ى موردنياز باز کرده 
پس از قرار دادن قطعات کار بين دهانه (فاصله ى بين دو فک)، 

آن را محکم ببنديد (شکل ۶  ــ۱۰).

شکل ۵  ــ۱۰ــ براى جلوگيرى از زخمى شدن لبه ها و آوردن فشار يکنواخت دو طرف تخته ها چوب قرار مى دهند.

شکل ۶   ــ۱۰ــ نحوه ى بستن پيچ دستى روى تعدادى از قطعات چسب خورده



173   

مرکزى  قسمت هاى  و  عريض  صفحات  چسبانيدن  براى 
۷ــ۱۰).  کنيد (شکل  استفاده  بلند  و  باز  پيچ دستى هاى  از  کارها 
آنچه در پيچ دستى مورد توجه است، طول ميله کشو و عمق دهانه 

کارگير آن است. در پيچ دستى هاى ساده طول ميله کشو از ۱۰۰ تا 
۲۰۰۰ ميلى متر و عمق کارگير آن تا ۵۰۰ ميلى متر  است (شکل هاى 

۸  ــ۱۰ و ۹ــ۱۰).

دستى  پيچ  از  کار  عمق  در  به ويژه  کار  سطح  چسبيدن  بهتر  براى  ۷ــ۱۰ــ  شکل 
بازوى بلند استفاده مى شود.

شکل ۸    ــ۱۰ــ انواع پيچ دستى با فک هاى مختلف کوتاه و بلند

شکل ۹ــ۱۰ــ پيچ دستى با طول هاى مختلف ميله متناسب با کار ساخته شده است.

دسته پيچ دستى

خاربازو پيچ دستى
پيچ

۱ــ۱۰ــ انواع پيچ دستى
و  فرم  با  پيچ دستى هاى  ساخت  کيفيت  و  کار  نوع  بنابر 

شکل هاى متفاوت را به کار گيريد.
۱ــ۱ــ۱۰ــ پيچ دستى هـاى اهـرمـى: کـار  آن بنابر 
اصول اهرم ها است و به نام گيره هاى اهرمى خوانده مى شود (شکل 

۱۰ــ۱۰).
۲ــ۱ــ۱۰ــ پيچ دستـى  ضخامت  کـار:  چون  طول 
پيچ دستى هاى موجود در کارگاه براى چسبانيدن لب چسبان به دور 

صفحات روکش شده کافى نيست. بدين لحاظ از گيرهاى شکل 
تنها  گيرها  اين  فشار  کنيد.  استفاده  چسبان  لب  جهت  ۱۱ــ۱۰ 

به ضخامت صفحات وارد مى آيد.
ديگر  يکى  کار:  گوشه ى  پيچ دستى هاى  ۳ــ۱ــ۱۰ــ 
از انواع پيچ دستى است. براى نگاهدارى گوشه هاى چهارچوب، 
مانند  کنيد؛  متصل  هم  به  زده  چسب  را  آن  گوشه هاى  اتصاالت 
چهارچوبى که براى قاب هاى بزرگ ساخته ايد (شکل ۱۲ــ۱۰).
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۴ــ۱ــ۱۰ــ بـراى  کـارهـايى  کـه  نياز  بـه  استفاده  از 
پيچ دستى هاى قوى نداريد، مانند تعمير بادکردگى روکش و غيره، 
به  که  دستى  کوچک  گيره اى  از  کار  پيش برد  در  سرعت  جهت 
صورت فنرى بوده به وسيله ى فشار دست دهانه ى آن باز مى شود 
به کار  را  آن ها  از  زيادى  تعداد  کوتاهى  مدت  در  و  کنيد  استفاده 

گيريد (شکل ۱۳ــ۱۰).
۵  ــ۱ــ۱۰ــ براى چسبانيدن زهوارهاى نيمگرد و نظاير 
براى  ۱۴ــ۱۰).  (شکل  کنيد  استفاده  پيچه  دو  گيره هاى  از  آن 
کارهاى سبک چوبى از انواع ديگر پيچ دستى که طول دهانه کارگير 
آن تا ۳۰۰ ميلى متر و دسته ى آن به صورت پيچ و خروسک و يا 

ميله است استفاده کنيد (شکل ۱۵ــ۱۰).

شکل ۱۰ــ۱۰ــ پيچ دستى هاى اهرمى

شکل ۱۱ــ۱۰ــ پيچ دستى جهت چسبانيدن لب چسبان ها به نر (ضخامت) صفحات

شکل ۱۲ــ۱۰ــ پيچ دستى مخصوص گوشه هاى کار

دستى هاى  پيچ  به وسيله ى  قاب ها  گوشه هاى  چسباندن  طرز  ۱۳ــ۱۰ــ  شکل 
گوشه اى

شکل ۱۴ــ۱۰ــ نحوه ى چسبانيدن و بستن زهوارهاى ابزار خورده و چسب زده به 
نر (ضخامت) صفحات به وسيله ى گيره هاى دو پيچ
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بـراى   گيره هـاى  نـوارى  کمربندى:  ۶  ــ۱ــ۱۰ــ 
چسبانيدن يا مونتاژ کردن قطعاتى از کار خود مانند کالف صندلى، 
۱۶ــ۱۰  شکل هاى  مختلف  زواياى  با  قطعات  قاب،  چهارچوب 
متناسب  کنيد.  استفاده  کمربندى  نوارى  گيره هاى  از  ۱۷ــ۱۰  و 
با نوع کار انواع فلزى، طنابى يا پارچه اى و غيره را به کار بريد. 
زاويه ى  با  متناسب  پالستيکى  يا  فلزى  گوشه  از  استفاده  جهت 
قطعه را جاسازى کنيد و تسمه ى نوارى گيره را کامًال باز کنيد و 
در  کامًال  کار  که  نحوى  به  دهيد؛  عبور  مذکور  گوشه ى  روى  از 
۱۶ــ۱۰،  بين نوار قرار گيرد و سپس با دسته مربوط شکل هاى 
۱۷ــ۱۰ و ۱۸ــ۱۰ نوار را جمع و محکم کنيد تا به حد فشردگى 

الزم برسد.

شکل ۱۵ــ۱۰ــ پيچ دستى سبک براى کارهاى کوچک

شکل ۱۶ــ۱۰ــ يک نوع گيره مخصوص قاب

شکل ۱۷ــ۱۰ــ يک نوع از گيره هاى کمربندى (تسمه اى طنابى) 

شکل ۱۸ــ۱۰ــ نحوه ى بستن قطعات کوچک چوبى به وسيله ى گيره کمربندى

۲ــ۱۰ــ تنگ هاى دستى
براى محکم کردن تخته هاى درز شده و چسب زده شده از 
۲۱ــ۱۰).  و  ۲۰ــ۱۰  ۱۹ــ۱۰،  (شکل هاى  کنيد  استفاده  تنگ 
تنگ داراى انواع مختلف است. اين تنگ ها از يک ميله بلند (بازو) 
و دو فک تشکيل شده که يکى در سر تنگ قرار دارد و از قسمت 
سر تنگ با گرداندن پيچ متصل به آن به جلو هدايت مى شود و فک 
ديگر به صورت کشويى روى بازوى تنگ حرکت مى کند. با قرار 
دادن ميله در داخل اين فک و عبور آن از داخل سوراخ هاى باز و 
تنگ، مى توان در هر فاصله ى موردنظر دهانه ى تنگ را باز کرده 

شکل ۱۹ــ۱۰ــ تنگ دستى با بازوى يدکى
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قطعات و کارهاى چسب زده شده با ابعاد مختلف حداکثر ۲۵۰ 
سانتى متر را داخل آن قرار داد و آن ها را به هم چسبانيده متصل 
يدکى  تنگ ها يک ميله  ۲۱ــ۱۰). برخى از اين نوع  کرد (شکل 
دارند که در هنگام ساخت کارهاى بزرگ مى توانيد از آن استفاده 

کنيد (شکل ۱۹ــ۱۰).
۱ــ۲ــ۱۰ــ هنگامى که قطعات را در داخل تنگ ها قرار 
(گونيايى  هم  بر  عمود  زواياى  صحت  از  اطمينان  براى  داده ايد، 
بودن) کار مونتاژ شده، ابتدا با گونيا زاويه ى داخل آن را کنترل 
کنيد تا گوشه ها ۹۰ درجه باشد (کار گونيايى باشد) شکل ۲۲ــ۱۰، 
اندازه گيرى  وسايل  به وسيله ى  دويدگى،  آزمايش  براى  ادامه  در 
دويدگى  مخصوص  کشويى  چوب  ستاره،  خط کش،  (متر،  طول 
گرفتن) دو قطر داخل کالف را اندازه بگيريد. در صورت صحيح 
بستن تنگ ها بايد طول دو قطر يک اندازه باشد(شکل ۲۳ــ۱۰). 

در غير اين صورت کار دويده است و تنگ ها را بايد جابه جا کنيد 
(شکل ۲۴ــ۱۰). آزمايش عدم پيچيدگى سطح کار (چهارگوشه ى 
به وسيله ى  را  باشد)  داشته  قرار  مستقيم  سطح  يک  در  بايد  کار 
قرار  دادن خط کش روى کالف به صورت ضربدرى انجام دهيد 

(شکل ۲۵ــ۱۰).

شکل ۲۰ــ۱۰ــ در اين تنگ يک فک به وسيله ى پيچ و فک ديگر روى سوراخ 
پايه حرکت مى کنند

شکل ۲۱ــ۱۰ــ نحوه ی استفاده از تنگ ها و پيچ دستى ها جهت چسبانيدن تخته ها 
(اتصال درزى)

گيره هاى ميله اىتخته هاى نرمگيره هاى C شکل

کاغذ قطعات چوب نرم
گيره هاى پيچ دستى

شکل ۲۲ــ۱۰ــ با گونياى ساده گونيايى بودن کار را امتحان کنيد.

شکل ۲۳ــ۱۰ــ براى آزمايش دويدگى (دو قطر کار بايد با هم مساوى باشند)
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شکل ۲۷ــ۱۰ــ براى بستن کالف درهاى کوچک و متوسط از تنگ هاى متوسط 
استفاده کنيد.

شکل ۲۴ــ۱۰ــ يک چهارچوب غيرگونيايى با تغيير محل تنگ ها در جهت عالمت 
رفع عيب مى شود.

شکل ۲۵ــ۱۰ــ با قرار دادن خط کش از پيچيدگى کار اطمينان حاصل کنيد.

۲ــ۲ــ۱۰ــ براى چسبانيدن درها مى توانيد از تنگ هاى 
محکم و قوى اشکال ۲۶ــ۱۰ــ و ۲۷ــ۱۰ استفاده کنيد که اين 
تنگ ها مخصوص در سازى است و ميله ى آن از آهن درست شده 

است. براى چسبانيدن کار به ترتيب زير عمل کنيد:
در  (سنبه مانند)  کوچک  ميله ى  يا  ميخ  قراردادن  با  ــ 
در  معين  اندازه  به  را  دهانه  پايه)،  (زير  ميله  آهن  زير  سوراخ هاى 
جاى خود ثابت کنيد و فک متحرک (فشار) رابه وسيله ى پيچى 
که به سر ميله نصب است عقب و جلو ببريد وکار مورد نظر را بين 
دهانه قرار دهيد و بدين ترتيب کارهاى بزرگ (صفحات بزرگ) يا 
درها را چسبانيده و مونتاژ کنيد (شکل ۲۸ــ۱۰ و ۲۹ــ۱۰)، جنس 
فک نيز از آهن است. در فک ها شکافى درآورده اند که به راحتى 
روى ميله آن حرکت مى کند. با نصب دسته اى به انتهاى پيچ فک 
وارد  تنگ  داخل  چوب هاى  به  را  بيشترى  فشار  تنگ  متحرک 
کنيد. قبل از شروع به چسبانيدن کار، تنگ را روى پايه ى خود 
يا روى خرک هاى مخصوص قرار دهيد و سپس کار را داخل آن 

قرار داده مبادرت به مونتاژ کردن کنيد.

شکل ۲۶ــ۱۰ــ تنگ بزرگ براى چسبانيدن درها و کارهاى بزرگ
شکل ۲۸ــ۱۰ــ براى چسباندن درهاى بزرگ از تنگ هاى بلند براى قيدهاى طولى 

(بلند) و از تنگ هاى متوسط براى قيدهاى عرضى استفاده کنيد.
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در و پنجره ها و قاب ها را به وسيله ى اين تنگ ها چسبانيده 
و مونتاژ کنيد. محاسن اين تنگ ها آن است که در اثر فشار به طور 
يکنواخت باعث مى شود که کار به خوبى بچسبد و سطح قاب ها 

پيچيده نشود (شکل ۳۰ــ۱۰).

کليه  مى توان  بزرگ  و  متوسط  تنگ هاى  از  استفاده  با 
۳۱ــ۱۰،  (شکل هاى  صندلى  و  ميز  قبيل  از  چوبى  مصنوعات 
۳۲ــ۱۰ ، ۳۳ــ۱۰ و ۳۴ــ۱۰) و هم چنين ساخت تخته هاى عريض 

از چوب هاى باريک (شکل ۳۵ــ۱۰) را چسباند.

شکل ۲۹ــ۱۰ــ با استفاده از تنگ هاى بزرگ مى توانيد تخته ها را در کنار هم چسبانيده صفحات عريضى را به وجود آوريد.

شکل ۳۰ــ۱۰ــ با تنگ هاى بزرگ مى توانيد با آوردن فشار يکنواخت از دو جهت کار را به خوبى بچسبانيد (سطح قاب ها پيچيده نشوند).

ريسمان کنترل 
دويدگى

شکل ۳۱ــ۱۰ــ با تنگ هاى بزرگ و متوسط انواع توليدات مانند ميز را مونتاژ کنيد و بچسبانيد.
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شکل ۳۲ــ۱۰ــ طريقه ى بستن تنگ ها به طور صحيح به ميز

شکل ۳۳ــ۱۰ــ با به کارگيرى پيچ دستى و تنگ مى توانيد صندلى ها را مونتاژ کنيد.

شکل ۳۴ــ۱۰ــ بدنه هاى صندلى را مى توانيد به وسيله ى پيچ دستى يا تنگ 
مونتاژ کنيد.

عريض  صفحات  مى توان  تنگ ها  کمک  با  باريک  تخته هاى  از  ۳۵ــ۱۰ــ  شکل 
تهيه کرد.
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۳ــ۱۰ــ طرز چسبانيدن قطعات و کارهاى قوس دار
و  دستى  روش  دو  از  قوس دار  قطعات  چسباندن  براى 

پنوماتيکى استفاده کنيد که به شرح زير است:
براى  دستى   روش   در   دستى:  روش   ۱ــ۳ــ۱۰ــ 
چسبانيدن اليه ها بر روى يکديگر يا چسبانيدن روکش بر روى يک 

قطعه چوب قوس دار به ترتيب زير عمل کنيد:
ابتدا مطابق با طرح و فرم قوسى که قطعه موردنظر دارد، 

شکل ۳۷ــ۱۰ــ با استفاده از قالب که از باريکه هاى چوب روى قسمت قوس دار شکل ۳۶ــ۱۰ــ نحوه ى چسبانيدن روکش روى قسمت قوس دار
درست شده است مى توانيد تعدادى از اليه ها (چنداليى) را به هم بچسبانيد.

شکل ۳۸ــ۱۰ــ پس از چسب زدن و قرار دادن اليه ها مى توانيد به وسيله ى پيچ دستى اليه ها را تا خشک شدن چسب و ثابت شدن آن در داخل قالب 
نگهداريد و براى جلوگيرى از چسبيدن آن ها روى قالب دو ورق کاغذ بين اليه ها و قالب قرار دهيد.

دو قطعه چوب را مانند شکل ۳۶ــ۱۰ به صورت قوسى درآوريد 
(قالب)؛ سپس دو سطحى را که بايد به هم چسبيده شوند چسب 
زده داخل قالب بگذاريد و به وسيله ى پيچ دستى آن ها را تحت فشار 
الزم قرار دهيد. بايد دقت کنيد براى جلوگيرى از چسبيدن قطعه ى 
مورد نظر، قالب ها به هنگام قرار دادن قطعات چسب خورده بين کار 

و قالب ها کاغذ قرار دهيد (شکل هاى ۳۷ــ۱۰ و ۳۸ــ۱۰).
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(بادى)  پنوماتيکى  پيستون هاى  و  سيلندر  از  استفاده  طريقه ى  ۳۹ــ۱۰ــ  شکل 
چسبانيدن اليه ها روى سطح قوس دار

۲ــ۳ــ۱۰ــ روش پنوماتيکى: يکى ديگر از روش هاى 
فشرده  هواى  نيروى  از  استفاده  قوس دار  قطعات  چسبانيدن 
(پنوماتيک) است. در اين روش مى توانيد به دو طريق عمل کنيد: 
يکى اين که به وسيله ى ساختن ميز کار (ميز مونتاژ) و استقرار تعدادى 
سيلندر و پيستون در اطراف آن مطابق با طرح و فرم قطعات قوس دار، 
قطعات و کارهاى موردنظر را در داخل اين تنگ هاى پنوماتيکى 
قرار داده شير هوا را باز کنيد. هواى فشرده به داخل سيلندرها وارد 
مى شود و پيستون ها را به جلو مى راند و کفشک هايى که در انتهاى 
اين پيستون ها وجود دارند، فشار الزم را به کار وارد کرده بدين ترتيب 

قطعات قوس دار چسبانيده مى شوند (شکل ۳۹ــ۱۰).

۳ــ۳ــ۱۰ــ نوع  ديگر  براى  خم  کردن  و  پرس  و 
مخصوصى  ماشين هاى  از  استفاده  قوس دار  قطعات  چسبانيدن 
است که براى اين منظور ساخته شده اند و پس از رطوبت دادن   و 
مدلى  بدين ترتيب  (شکل۴۰ــ۱۰).  مى شوند  خم  قطعات  بخار 
(قالب) از طرح موردنظر ساخته، آن را روى ماشين نصب کنيد؛ 
سپس قطعاتى که بايد خم شوند؛ پس از بخار دادن روى تسمه ى 
فوالدى دستگاه قرار داده شير هواى فشرده را باز کنيد. در اين 
موقع هواى فشرده، دو بازوى طرفين قالب را به باال هدايت کرده 
سبب خم کردن قطعات چوب مستقيم به دور قالب مى شود. در 
اين موقع مى توانيد با قرار دادن نگهدارنده به دو سر قالب، چوب 

سطوح  چسبانيدن  و  کردن  خم  مخصوص  هيدروليکى  پرس هاى  ۴۰ــ۱۰ــ  شکل 
قوس دار

خم شده را از ماشين خارج کنيد.
طورى  است  فلزى  ميله  از  که  نگهدارنده  کنيد  دقت  بايد 
نگردد.  حادثه اى  باعث  که  گيرد  قرار  قالب  روى  در  و  انتخاب 
پس از خارج کردن چوب خم شده آن ها را بايد در داخل کوره ى 

خشک کن قرار دهيد تا به صورت خم شده ثابت بماند.

۴ــ۱۰ــ انواع تنگ هاى پنوماتيکى و هيدروليکى
قطعات و قسمت هايى از کارها را که طبق نقشه و طرح داده 
شده ساخته ايد، بايد چسب زده و به هم متصل کنيد و تا حد امکان 
آن ها را تحت فشار قرار دهيد. آن هايى که با چسب به هم متصل 
مى شوند، فشار زيادى الزم دارند. نيروى الزم براى فشردن از 
وسايل مکانيکى و هيدروليکى و پنوماتيکى به دست مى آيد. براى 
فشردن کارهاى کوچک به يکديگر در کارگاه هاى کوچک صنايع 
چوب از نيروى پيچ (پيچ دستى) و اهرم استفاده مى شود. در کارهايى 
زيادى  فشار  کارهايى که  يا  انجام مى گيرد و  سرى  به طور  کار  که 
تنگ هاى  يا  (پنوماتيک)  فشرده  هواى  تنگ هاى  از  دارند،  الزم 
۴۱ــ۱۰  (شکل هاى  مى شود  استفاده  روغن)  (فشار  هيدروليک 

و ۴۲ــ۱۰).
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تمام  در  يکسان  فشار  مى توان  تنگ ها  اين  فوايد  از 
قسمت هاى تنگ را نام برد. در اين تنگ ها بايد از فشار بيش از 

حد خوددارى کنيد تا کار صدمه نبيند.
نحوه ى استفاده از تنگ هاى اهرمى و پنوماتيک در شکل 

۴۳ــ۱۰ مشاهده مى شود.
بــادى    چسبان  زهــوار  هــاى  تنگ  ـ  ۱۰ـ ۴ــ ۱ــ
(پنوماتيکى)  و  هيدروليکى  (روغنى): از اين تنگ ها براى 
چسباندن زهوار بر روى لبه ى صفحات نئوپان (تخته خرده چوب) 

شکل ۴۲ــ۱۰ــ نحوه ى کار تنگ هاى هيدروليکىشکل ۴۱ــ۱۰ــ طريقه ى کار تنگ هاى پنوماتيکى

شکل ۴۳ــ۱۰ــ تنگ با هواى فشرده (پنوماتيک)

نيز  تنگ ها  اين  کنيد.  استفاده  چوبى  مصنوعى  صفحات  ديگر  و 
چهارچوب فلزى دارند که به طور عمودى قرار گرفته از چند قيد 
فلزى تشکيل يافته است و از يک طرف داراى تکيه گاه فلزى بوده 
است  روغنى  يا  بادى  پيستون  و  سيلندر  به  مجهز  ديگر  طرف  از 

(شکل ۴۴ــ۱۰).

شکل ۴۴ــ۱۰ــ با استفاده از تنگ هاى هيدروليکى مى توانيد صفحات را در راه 
عرض زهوار چسبانى کنيد.
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 طريقه عمل با پرس هاى زهوار چسبان پنوماتيکى و 
هيدروليکى: ابتدا لبه ى صفحات را چسب بزنيد و زهوارهاى آن 
را بين قيدهاى تنگ قرار دهيد؛ سپس شير هواى فشرده يا روغن 
را باز کنيد. در اثر فشار هوا و يا روغن پيستون هاى زهوار چسبان 
(لب چسبان) به لبه ى کار (نرکار) چسبيده و به آن فشار وارد مى کند.

فشار مورد نياز براى هر سيلندر در نوع پنوماتيکى آن حدود 
۱۵ آتمسفر است.

۵     ــ۱۰ــ نحوه ى کار با پرس هاى دستى
از  پس  که  است  بدين ترتيب  پرس ها  اين  با  کار  طريقه ى 
آغشته کردن صفحات تخته خرده چوب (نئوپان) يا اليه هاى چوبى 
به وسيله ى چسب (که معموًال از نوع چسب سرد)، به منظور روکش 
کردن صفحات و يا ساخت تخته اليى آن ها را زير صفحات پرس 
دستى قرار دهيد و به وسيله ى فلکه هاى مربوط به هر صفحه، فشار 
الزم را به صفحات چسب خورده وارد آوريد و پس از ۱۲ الى 
۲۴ ساعت (در چسب هاى سرد) که بستگى به نوع چسب و هواى 

کارگاه دارد، صفحات چسبيده شده را از پرس خارج کنيد.
فشار اين پرس ها بـايد بــه وسيله ى پيچ هـاى دستگـاه کـه 
براى  شود.  تأمين  مى شود،  وارد  کار  سطح  به  رويى  صفحه  از 
جلوگيرى از چسبندگى صفحه هاى روکش شده به صفحات پرس 

مى توانيد صفحات آلومينيوم در روى صفحات پرس قرار دهيد.
ـ     ۵      ــ۱۰ــ پرس هاى بادى جهت کارهاى صندوقى: اين  ۱ـ
پرس ها در يک چهارچوب اسکلت فلزى به ابعاد ۱۵۰×۲۵۰  سانتى متر 
(عرض) و ۱۲۰ تا ۱۵۰ سانتى متر (ارتفاع) و عمق ۶۰ سانتى متر ساخته 

شده مجهز به سيلندر و بالشتک هاى بادى (کفشک ها) است.
ـ     ۵      ــ۱۰ــ پرس هاى دستى: در کارگاه هاى کوچک  ۲ـ
مى کنند  استفاده  پيچ دستى  و  تنگ  از  صفحات  چسبانيدن  براى 
(شکل ۴۵ــ۱۰) يا به وسيله ى پرس هاى ساده و کوچک دست ساز 
(شکل  مى دهند  انجام  را  صفحات  روى  چسبانى  روکش  کار 
پرس هاى  از  بزرگ تر  نسبتًا  کارگاه هاى  از  برخى  در  ۴۶ــ۱۰). 
چند صفحه اى(شکل ۴۷ــ۱۰) که جزء وسايل و ابزار معمول آن ها 
روکش  چسباندن  براى  تنها  نه  پرس  اين  مى کنند.  استفاده  است 
به کار مى رود، بلکه براى چسبانيدن صفحات مختلف روى قاب ها 
و نيز براى چسبانيدن صفحات از مواد مصنوعى نيز مورد استفاده 

قرار مى گيرد.

شکل ۴۵ــ۱۰ــ طريقه ى چسباندن اتصال عرضى درزى ساده با استفاده از تنگ 
و گيره هاى دستى

شکل ۴۶ــ۱۰ــ طريقه ى استفاده از پرس هاى دستى (دست ساز) جهت چسبانيدن 
اليه روى يک ديگر

شکل ۴۷ــ۱۰ــ با استفاده از پرس هاى دستى سه صفحه اى جهت چسبانيدن روکش 
و يا اليه ى روى صفحات نئوپان و يا کالف چوبى
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۶     ــ۱۰ــ طرزکار با پرس هاى بادى (پنوماتيکى)
براى چسبانيدن کابينت و توليدات صندوقى، مانند ساخت 
کتابخانه که از سقف و کف و بدنه ها و طبقات تشکيل شده، پس از 

خط کشى و سوراخ گيرى و اتصال دوبل آن ها را چسب زده براى 
مونتاژ کردن (سوار کردن) قطعات آن را بين کالف پرس قرار دهيد 

(شکل ۴۸ــ۱۰).

صندوقى ها  کابينت ها و  شکل ۴۸ــ۱۰ــ نحوه ى چسبانيدن 
به وسيله ى پرس پنوماتيکى (بادى)

اين پرس از دو طرف، قطعات را ثابت در خود گرفته پس از 
باز کردن شير، هواى فشرده دو طرف ديگر پرس به وسيله ى سيلندر 
و پيستون هاى بادى با فشار دادن دو سطح ديگر آزاد فشار آورده 
در نتيجه قطعات و صفحات کتابخانه را به طرف کف و بدنه ثابت 
پرس فشار مى دهد. با اين عمل کف و بدنه ها و طبقات در يکديگر 
جذب و جفت فرو رفته و زوايا کامًال دقيق به طور دلخواه و معموًال 
۹۰ درجه (گونيايى) قرار مى گيرد. اين عمل به طور سريع و در زمان 
حدود ۱۰ ثانيه انجام مى شود. در اين پرس ها سيلندرهاى متحرک 
بادى (پنوماتيکى) طورى قرار گرفت که مى توان کارهاى مختلف 

به ابعاد گوناگون را با آن چسباند.

۱ــ۶   ــ۱۰ــ پرس هاى قاب چسبان بادى هيدروليکى: 
اين پرس ها بيشتر به صورت ميزى است که از دو قيد فلزى عرضى 
و طولى روى صفحه آن ثابت شده دو يا چند سيلندر بادى مجهز 
ميز  صفحه ى  ديگر  طرف  دو  در  (کفشک)  بالشتک  و  به گونيا 
به صورت متحرک قرار داده شده است. معموًال ابعاد صفحه اين 
پرس ها ۷۰ *  ۷۰  سانتى متر و يا ۹۰  *  ۱۴۵ سانتى متر و ۱۲۰*۱۲۰  
پنجره  قاب هاى  مى توانيد  پرس  اين  به وسيله ى  و  است  سانتى متر 
يا درب يا قاب هاى عکس و يا قاب هاى تزئينى مانند قاب جلوى 

تلويزيون و غيره را بچسبانيد (شکل ۴۹ــ۱۰).
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شکل ۴۹ــ۱۰ــ با پرس هاى بادى (پنوماتيکى) مى توانيد قاب ها را به هم متصل کنيد و بچسبانيد.

چسبان  قاب  پرس هاى  با  کار  نحوه ى  ۲ــ۶   ــ۱۰ــ 
بادى: براى کار با اين پرس بدين ترتيب عمل کنيد که پس از چسب 
زدن قسمت اتصاالت قاب ها، دو قيد آن را به دو قيد ثابت روى 
صفحه تکيه داده دو قطعه ديگر را جلوى سيلندرهاى بادى قرار 
دهيد؛ سپس با حرکت کليد قطع و وصل جريان هواى فشرده داخل 
سيلندرها، پيستون هاى مجهز به گونيا و بالشتک به جلو حرکت 
داده و قطعات قاب را به يکديگر با زواياى موردنياز که معموًال ۹۰ 

درجه است و فشرده و بدين ترتيب قاب ها را بچسبانيد.

و  پيچ دستى  انواع  نگه دارى  و  سرويس  ۷ــ۱۰ــ 
تنگ هاى ساده، پنوماتيکى و هيدروليکى و پرس هاى 

دستى، پنوماتيکى و هيدروليکى
يک بار  وقت  چند  هر  را  دستى  پيچ هاى  ۱ــ۷ــ۱۰ــ 

روغنکار کنيد.
۲ــ۷ــ۱۰ــ دقت شود به زمين نيفتد تا باعث شکستن 

دسته چوبى آن شود.
۳ــ۷ــ۱۰ــ هنگام  به  کارگيرى  انواع  پيچ دستى ها  و 

تنگ ها دقت شود متناسب با نوع کار باشد.

۴ــ۷ــ۱۰ــ در صورت افتادن يا شکستن پين انتهايى 
پيچ دستى ها آن را جاگذارى کنيد.

ـ  ۷ ــ۱۰ــ از  گــونيا  بـــودن  پيچ دستى  مخصوص  ۵    ـ
گوشه اى کار اطمينان حاصل کنيد و در صورت عدم دقت آن را 

اصالح کنيد.
۶  ــ۷ــ۱۰ــ از  سالم  بودن  کمربند  و  طناب  گيره هاى 
را  آن  کمربند  يا  و  طناب  لزوم  صورت  در  شده  مطمئن  کمربندى 

تعويض کنيد.
۷ــ۷ــ۱۰ــ سيلندر و پيستون هاى تنگ هاى پنوماتيکى 
تعويض  را  آن  نمدهاى  کاسه  نياز  صورت  در  و  بازديد  دائمًا  را 

کنيد.
ـ۷ــ۱۰ــ کفشک هاى (بالشتک) انتهاى پيستون هاى  ۸  ـ 
را  آن  صورت  اين  غير  در  باشد؛  گونيايى  کامًال  بايد  پنوماتيکى 

اصالح کنيد.
۹ــ۷ــ۱۰ــ هــواى  فـشرده  بــايد  طبق  استانـدارد  و 

دستورالعمل هاى فنى سازنده سيستم پنوماتيک باشد.
پيستون هاى  و  سيلندر  نمدهاى  کاسه  ۱۰ــ۷ــ۱۰ــ 

تنگ هاى هيدروليکى را بازديد و در صورت نياز تعويض کنيد.
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و  پنومـاتيکـى  در  پرس هــا  و  تنگ هــاى  ۱۱ــ۷ــ۱۰ــ 
هيدروليکى بايد فشار در تمام پيستون ها به يک اندازه باشد؛ در 

غير اين صورت آن را سرويس و اصالح کنيد.
جهت  هيدروليک،  پرس  ماشين هاى  در  ۱۲ــ۷ــ۱۰ــ 
خم کردن قطعات بايد دو بازو هم زمان و با يک اندازه فشار حرکت 

کند؛ در غير اين صورت آن ها را تنظيم کنيد
۱۳ــ۷ــ۱۰ــ صفحات پرس دستى نسبت به يکديگر بايد 
کامًال افقى و تراز باشد، در غير اين صورت صفحات را رگالژ 

و تنظيم کنيد.
اثر  در  است  ممکن  آلومينيم  صفحات  ۱۴ــ۷ــ۱۰ــ 
را  آن ها  باشد.  داشته  برآمدگى  و  کثيف  اضافى  چسب  ريختن 

بازديد و تميز کنيد.
۱۵ــ۷ــ۱۰ــ پيچ هـاى  فـلـکـه هـاى  پرس دستى  را  در 

صورت کار دائم حداقل هفته اى يک بار روغنکارى کنيد.
۱۶ــ۷ــ۱۰ــ در صورتى کـه  پيستون هــاى  پرس هـاى 
صندوقى صحيح عمل نکرده و گونيايى پرس نکنند، بايد حرکت 

پيستون ها را کنترل و سرويس کنيد.
۱۷ــ۷ــ۱۰ــ شيلنگ هاى هواى فشرده و روغن تحت 
فشار را در طول مسير و محل اتصال کنترل کنيد و در صورت 

نياز آن ها را تعمير کنيد.
ـ   قسمت هــاى   مختلف   پنـومـاتيک،انـواع ۱۸ــ۷ــ۱۰ـ
  شيرها، فيلترهاى آب گير، رگالتورها، مخزن هواى فشرده، مانومتر، 
کمپرسور و ديگر قسمت هاى سيستم را بازرسى و کنترل و سرويس 

کنيد.

۱۹ــ۷ــ۱۰ــ کاسه نمد پرس هاى هيدروليکى را بازديد 
و در صورت نشتى، آن ها را تعويض کنيد.

۸  ــ۱۰ــ نکات ايمنى و حفاظتى
الف ــ مراقب باشيد که پوست انگشتان در داخل بازوى 

متحرک پيچ دستى قرار نگيرد.
ب ــ در هنگام استفاده از پيچ دستى دقت کنيد دو فک 
به کار  صدمه  از  جلوگيرى  منظور  به  حفاظتى  روپوش  داراى  آن 

باشد.
که  کنيد  کنترل  تنگ  يا  دستى  پيچ  بستن  هنگام  در  ــ  پ 
جلوگيرى  تنگ  يا  پيچ دستى  پرس  از  تا  باشد  شده  بسته  صحيح 

شود.
ـ دقت شود پيچ دستى و يا تنگ روى انگشتان پاهايتان  تـ 

نيفتد.
ـ در زمان بيرون آمدن بازو پيستون پرس هاى پنوماتيکى،  ثـ 

دست هايتان را داخل کالف پرس قرار ندهيد.
ج ــ در هنگام خم کردن قطعات چوب ها با ماشين مربوط، 
ميله هاى نگهدارنده را طورى تثبيت کنيد که از پريدن آن از قالب 

احتراز شود.
پنوماتيکى  پرس هاى  با  چسبانيدن  جهت  را  کارها  ــ  چ 
طورى در داخل پرس قرار دهيد که از بيرون زدگى و پرش قطعات 

به خارج ممانعت شود.
ـ از قرار دادن دست ها يا اشياء متفرقه ديگر بين صفحات  حـ 

پرس گرم که درحال حرکت است خوددارى کنيد.
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۱ــ پيچ دستى ها براى چه منظورى به کار مى روند؟
۲ــ انواع پيچ دستى ها را برحسب مورد تعريف و کاربرد آن را بيان کنيد.

۳ــ با استفاده از پيچ دستى يک کشو (جعبه) ساخته شده را به طور صحيح مونتاژ (سرهم) کنيد.
۴ــ پيچ دستى ها از چه نظر با يک ديگر تفاوت دارند؟

۵  ــ به وسيله ى پيچ دستى هاى کمربندى يک قطعه کار شش گوش را به هم متصل کنيد.
۶  ــ يک ميز ساخته شده را به وسيله ى تنگ به هم متصل کنيد.

۷ــ پيچ دستى ها و تنگ ها چه تفاوتى با هم دارند؟
۸   ــ در هنگام بستن پيچ دستى و تنگ جهت مونتاژ (سر  هم  کردن) کارها به چه نکاتى بايد توجه داشت؟

۹ــ تنگ هاى مورد استفاده جهت مونتاژ کردن درها را انتخاب و قطعات در را به وسيله ى آن مونتاژ کنيد.
۱۰ــ تنگ هاى دستى از چه قسمت هايى تشکيل يافته است؟

۱۱ــ در هنگام چسباندن تخته ها از طرف ضخامت (مساحت صفحات عريض) به چه نکاتى بايد توجه داشت؟
۱۲ــ براى چسباندن چوب هاى قوسى شکل به وسيله ى پيچ دستى چگونه عمل مى کنند؟
۱۳ــ تنگ هاى پنوماتيک براى مونتاژ کردن کارهاى ساخته شده چگونه عمل مى کنند؟

۱۴ــ محاسن تنگ هاى پنوماتيک را بيان کنيد.
۱۵ــ تنگ هاى پنوماتيکى زهوار و لب چسبان چگونه ساخته شده اند؟

۱۶ــ دو نوع از پرس هاى دستى را تعريف کنيد.
۱۷ــ کاربرد پرس هاى بادى (پنوماتيکى) صندوقى را مشخص کنيد.

۱۸ــ پرس هاى قاب چسبان پنوماتيکى (بادى) را تعريف کنيد.
۱۹ــ در هنگام استفاده از پيچ دستى و تنگ ها بايد چه نکاتى ايمنى را مورد توجه قرار داد؟
۲۰ــ هنگام استفاده از تنگ ها و پرس هاى پنوماتيکى چه موارد ايمنى را بايد درنظر داشت؟

آزمون پايان فصل دهمآزمون پايان فصل دهم


