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هدف هاى رفتارى: از فراگير انتظار مى رود که در پايان اين فصل:
 انواع چکش هاى پالستيکى، چوبى، فلزى را متناسب با نوع کار انتخاب کرده به کارگيرد. 

 عمليات ميخ کوبى را روى مواد چوبى انجام دهد. 
 انواع ميخ کش هاى اهرمى، گازانبرى و چکشى را متناسب با نوع کار انتخاب کرده به کارگيرد.

 نکات ايمنى و حفاظتى مربوط به چکش کارى و ميخ کوبى را رعايت کند. 

۱۱۱۱فصلفصل
چکش کاری و ميخ کشیچکش کاری و ميخ کشی
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اين گونه ابزارها مستقيمًا در ساخت مصنوعات چوبى و ساير 
صنايع نقشى ندارند، بلکه در کنار ديگر ابزارها به منظور ساخت، 

مونتاژ و تکميل آن ها نقش امدادى مؤثرى ايفا مى کنند. 
از چکش معموًال براى ضربه زدن استفاده مى شود و گاهى 
بسته به شکل و فرم سر آن همراه با ميخ کش ها، جهت کشيدن ميخ 

مورد استفاده قرار مى گيرد (شکل ۱ ــ۱۱). 

۱ــ۱۱ــ انتخاب چکش هاى مناسب
۱ ــ۱ ــ۱۱ ــ چکش چوبى: چکش هاى چوبى معموًال از 
چوب هاى با وزن مخصوص باال و با الياف راست تهيه مى شوند. 
از نظر شکل ظاهرى، سرچکش از دو نوع استوانه اى و مکعبى 

تهيه مى شود (شکل ۲ ــ۱۱). 
آن  استوانه  اى  سر  داخل  در  چکش  دسته  اول  نوع  در 
به وسيله ى چسب محکم مى شود و معموًال جهت کارهاى سنگين 
مورد استفاده قرار  مى گيرد. در نوع مکعبى دسته از سر چکش 

خارج شده به وسيله ى گوه در آن محکم مى شود. 
سبک  در کارهاى  معموًال  چکش  نوع  اين  استفاده  مورد 

است. 
ــ جهت ضربه زدن به هر يک از ابزارهاى صنايع چوب از 
جمله کوله رنده هاى چوبى و دسته ى مغارها و اسکنه ها و … بهتر 

است از چکش چوبى استفاده کنيد. 
چکش  از  چوبى  کارهاى  مونتاژ  و  کام کندن  منظور  به 
چوبى استفاده کنيد. براى به کارگيرى اين گونه چکش ها ابتدا از 
محکم بودن دسته چکش در سر آن اطمينان حاصل کنيد؛ سپس 
در  را  ضربه  و  بگيريد  دست  در  را  آن  چکش  دسته ى  انتهاى  از 
نظر  مورد  قطعه  سطح  با  را  تماس  بيش ترين  چکش  سر  که  حالى 

داشته باشد وارد کنيد. 
۲ ــ۱ ــ۱۱ ــ چکش پالستيکى: جهت اعمال ضربه بر 
مغارهاى منبت کارى و همچنين مونتاژ کارهاى چوبى از اين نوع 
چکش استفاده کنيد. جهت به کارگيرى اين نوع چکش توجه داشته 

۱۱ــ چکش کارى و ميخ کشى

شکل ۱ــ۱۱ــ چکش و ميخ کش

شکل ۲ ــ۱۱ ــ چکش چوبى مکعبى
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باشيد که دو سطح ضربه زدن سر چکش مسطح و صاف بوده پريدگى 
نداشته باشد و مطابق اصول فنى، چکش را در دست بگيريد و عمل 

ضربه  زدن را انجام دهيد (شکل ۳ ــ۱۱). 

شکل ۳ ــ۱۱ ــ چکش پالستيکى

۳ ــ۱ ــ۱۱ ــ چکش فلزى: چکش فلزى نيز همانند چکش 
چوبى از دو قسمت سر و دسته تشکيل شده است که دسته ى آن 
معموًال از چوب سخت تهيه شده و داخل سر چکش به وسيله ى گوه 

فلزى محکم مى شود (شکل ۴ ــ۱۱). 

شکل ۴ ــ۱۱ ــ چکش فلزى

سر چکش هاى فلزى از لحاظ شکل ظاهرى، به دو فرم ساده 
و ميخ کش ساخته مى شود (شکل ۵   ــ۱۱). 

از چکش هاى فلزى برحسب مورد مى توانيد به منظور کوبيدن 
يا کشيدن ميخ از چوب استفاده کنيد (شکل ۶ ــ۱۱). 

شکل ۶ ــ۱۱ ــ چکش فلزى

توجه داشته باشيد چون اندازه چکش هاى فلزى به تناسب 
وزن سر آن ها تغيير مى کند، در کارهاى مختلف از چکش متناسب 
آن کار استفاده کنيد؛ براى مثال براى کوبيدن ميخ پنج سانتى مترى 

و ۲۰ سانتى مترى استفاده از يک نوع چکش صحيح نيست. 
به  منظور استفاده صحيح از چکش فلزى، ابتدا از محکم  بودن 
دسته چکش در سر آن اطمينان حاصل کرده آن را به طور صحيح 
در دست بگيريد (شکل ۷ ــ۱۱). جهت وارد کردن ضربه مطلوب تر 

شکل ۷ ــ۱۱ ــ نحوه ى گرفتن چکش در دست

شکل ۵  ــ۱۱ ــ دو نوع چکش فلزى
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عمل  و  بگيريد  دست  در  آن  انتهاى  قسمت  از  را  چکش  دسته ى 
ضربه زدن را همراه حالت گردشى مچ دست از باال به پايين انجام 

دهيد (شکل ۸     ــ۱۱). 
مقدار ضربه در حالت ذکر شده حداکثر است و در وضعيتى 
(شکل  است  حداقل  باشد  نداشته  گردشى  حالت  دست  مچ  که 

۹ ــ۱۱). 

شکل ۸      ــ۱۱ ــ ضربه زدن چکش

دو  از  چکش  نوع  اين  الستيکى:  چکش  ۴ ــ۱ ــ۱۱ ــ 
قسمت سر و دسته تشکيل شده است که دسته چوبى آن در داخل 

سر الستيکى تحت فشار قرار مى گيرد (شکل ۱۰ ــ۱۱). 
از اين نوع چکش جهت وارد کردن ضربه در کارهايى که 

ظرافت و کيفيت سطوح مورد نظر باشد، مى توانيد استفاده کنيد. 

شکل ۹ ــ۱۱ ــ نحوه ى ضربه زدن بدون گردش مچ

شکل ۱۰ ــ۱۱ ــ چکش الستيکى

۲ــ۱۱ــ ميخ کوبى
جهت عمليات ميخ کــوبى پس از انتخاب چـکش مناسب  
بـا قـطر ميخ، طول ميخ مناسب بــا ضخامت تخته را بــا تـوجـه 
به  رابطه   ضخامت چوب *   ۳  = طول ميخ  براى اتصال سر چوب در 
نظر بگيريد؛ سپس ميخ را با کمک دو انگشت شست و سبابه دست 
کنيد (شکل  مستقر  سطح چوب  روى  نظر  مورد  نقطه ى  در  چپ 
چوب  روى  بر  را  ميخ  کوچک  ضربه ى  يک  زدن  با  و  ۱۱ ــ۱۱) 
ثابت کنيد. آن گاه دست خود را از ميخ دور کرده و با زدن ضربات 
هماهنگ، به طورى که جهت ضربه  چکش در امتداد محور ميخ 

واقع شود، عمل ميخ کوبى را انجام دهيد (شکل۱۲ ــ۱۱). 
به وسيله ى  که  کارهايى  در  بيش تر  استحکام  تأمين  جهت 
ميخ به هم متصل مى شوند، بهتر است ميخ را به صورت مايل در 

چوب بکوبيد. 
در شرايطى کـه کيفيت سطح کــار مـورد نظر است، بـايد 
به وسيله ى سمبه، همان طور که ضربه چکش را در امتداد محور 
سمبه وارد مى کنيد، عمل سمبه کارى را به منظور پنهان کردن سر 

ميخ ها انجام دهيد (شکل ۱۳ ــ۱۱). 
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شکل ۱۲ ــ۱۱ ــ نحوه ى ميخ کوبى شکل ۱۱ ــ۱۱ ــ استقرار ميخ

شکل ۱۳ ــ۱۱ ــ طريقه ى سمبه کارى
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۳ــ۱۱ــ ميخ کش ها
ميخ کش ها به فرم هاى مختلف اهرمى، گازانبرى و چکشى 
موجودند که از نظر مصرف، نقش واحدى دارند و به تناسب نوع 

کار در شکل ها و اندازه هاى متنوعى ساخته مى شوند. 
اهرمى  ميخ کش هاى  اهرمى:  ميخ کش  ۱ ــ۳ ــ۱۱ ــ 
داراى يک بازوى فوالدى طويل با سطح مقطع گرد يا چند ضلعى 
هستند که از يک سر داراى چنگالى دو شاخ به منظور بيرون کشيدن 
ميخ هاى بلند در کارهاى چوبى ساختمان و از سر ديگر که معموًال 
تخت است، جهت اهرم کردن استفاده مى کنند (شکل ۱۴ ــ۱۱). 
صورت  در  ابتدا  ميخ کش ها،  نوع  اين  کارگيرى  به  جهت 
نياز محل مورد نظر را به وسيله ى سر تخت ميخ کش اهرم کنيد تا 
در اثر نيروى اهرم سر ميخ مورد نظر جهت درگيرى با چنگال دو 
شاخ قدرى بيرون کشيده شود (شکل ۱۵ ــ۱۱)؛ سپس با درگير 
کردن چنگال دو شاخه با سر ميخ در حالى که سر ديگر اهرم را با 
دو دست گرفته ايد، به سمت خود نيرو وارد کنيد تا ميخ از چوب 

خارج شود (شکل ۱۶ ــ۱۱ و ۱۷ ــ۱۱). 
ابزارهاى  جمله  از  نيز  گازانبر  گازانبر:  ۲ ــ۳ ــ۱۱ ــ 
متصل و  محور به هم  يک  با  فلز که  قطعه  کمکى است که از دو 

مقابل هم تأثير مى کنند، تشکيل شده است. 
دو قسمت خميده دهانه گازانبر را تشکيل مى دهند که ميخ 
به وسيله ى آن دو قسمت کشيده يا چيده مى شود. گازانبر از نظر 

شکل ظاهرى در فرم هاى مختلفى موجود است. 
چوب  در  که  ميخى  مى کند  ايجاب  ضرورت  اوقات  گاهى 
را  گازانبر  منظور  اين  براى  شود.  کشيده  بيرون  است  شده  کج 
در دست بگيريد و دهانه آن را باز کنيد؛ سپس دهانه گازانبر را با 
فشردن دسته هاى آن ببنديد. براى اين که سطح کار صدمه نبيند، 
قطعه چوبى زير فک گازانبر قرار دهيد؛ سپس با فشار دادن دسته 
گازانبر به سمت پايين، ميخ را از درون چوب خارج کنيد (شکل 

۱۸ ــ۱۱). 
آن  دسته هاى  بزرگى  به  گازانبر  قدرت  باشيد  داشته  توجه 
بستگى دارد؛ به همين دليل الزم است براى کشيدن يا چيدن هر 

نوع ميخى، گازانبر متناسب با آن    را به کار گيريد. 

شکل ۱۴ ــ۱۱ ــ ميخ کش اهرمى

شکل ۱۵ ــ۱۱ ــ نحوه ى خارج کردن سرميخ

شکل ۱۶ ــ۱۱ ــ طريقه ى ميخ کشى به وسيله ى ميخ کش اهرمى

شکل ۱۷ ــ۱۱
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با  گازانبر  به وسيله  را  ميخ ها  سر  چيدن  عمل  مى توانيد 
قراردادن ميخ در بين فک هاى آن و با فشردن دسته هاى گازانبر 

انجام دهيد (شکل هاى ۱۹ ــ۱۱ و ۲۰ ــ۱۱). 

جهت  معموًال  گازانبرها  نوع  اين  از  باشيد  داشته  توجه 
بيرون کشيدن ميخ هاى کوچک از چوب يا چيدن سر آن ها استفاده 
کنيد. چيدن ميخ بايد صرفًا با فشار دست با گازانبر صورت گيرد 
و استفاده از ضربه چکش منظقى نيست و باعث لق شدن محور 

گازانبر خواهد شد. 
۳ ــ۳ ــ۱۱ ــ ميخ کش  چکشى: اين نوع ميخ کش از يک 
يک  از  آن  سر  که  چوبى  دسته ى  با  شده  قالب ريزى  فوالدى  سر 
طرف به صورت چنگال دو شاخ و از طرف ديگر مسطح است، 

تشکيل شده است. 
جهت به کارگيرى اين نوع ميخ کش دسته ى آن را از انتها 
در دست گرفته سر ميخ را در انتهاى قسمت چنگال دو شاخ قرار 
دهيد و با قراردادن يک قطعه چوب کمکى در زير سر چکش عمل 

ميخ کشى را انجام دهيد (شکل ۲۱ ــ۱۱). 

شکل ۱۸ ــ۱۱ ــ طريقه ى استفاده از گازانبر

شکل ۱۹ ــ۱۱

شکل ۲۰ ــ۱۱
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۴ــ۱۱ــ نکات ايمنى و حفاظتى
ــ از چکشى که دسته ى آن لق است، مطلقًا استفاده نکنيد 

(شکل ۲۲ ــ۱۱). 
ــ چکشى را که قسمت ضربه زدن آن ناصاف است، جهت 

ميخ کوبى به کار نبريد (شکل ۲۳ ــ۱۱). 
ــ از قرار دادن انگشتان دست به عنوان تکيه گاه ميخ پس از 

ثابت کردن آن روى چوب استفاده نکنيد (شکل ۲۴ ــ۱۱). 
ــ هرگز از چکش هاى چوبى جهت کوبيدن ميخ هاى فلزى 
و  ۲۵ ــ۱۱  (شکل هاى  نکنيد  استفاده  قطعات  خارجى  زواياى  و 

۲۶ ــ۱۱). 
روى  بر  ضربه زدن  جهت  فلزى  چکش هاى  از  هرگز  ــ 
دسته ى چوبى ابزارها به ويژه مغار و اسکنه استفاده نکنيد (شکل 

۲۷ ــ۱۱). 
ــ هيچ گاه از چکش هاى فلزى به منظور ضربه زدن بر روى 

سطوح چوبى کارها استفاده نکنيد. 
چوب  داخل  در  يکديگر  امتداد  در  را  ميخ  دو  هرگز  ــ 

نکوبيد. 

شکل ۲۲ ــ۱۱

شکل ۲۱ ــ۱۱ ــ طريقه ى استفاده از ميخ کش چکشى
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شکل ۲۳ ــ۱۱ ــ چکش با سطح ضربه ى ناصاف

شکل ۲۴ ــ۱۱ ــ خطر تصادم چکش روى انگشت

شکل ۲۵ ــ۱۱

شکل ۲۷ ــ۱۱

شکل ۲۶ ــ۱۱ ــ استفاده ى غلط از چکش چوبى
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۱ــ کاربرد چکش هاى فلزى و چوبى را ذکر کنيد. 
۲ ــ چکش هاى الستيکى و پالستيکى در چه مواردى استفاده مى شوند؟ 

۳ ــ به منظور انتخاب هر يک از چکش هاى فلزى، چوبى و الستيکى چه معيارهايى بايد مورد توجه قرار گيرد؟ 
۴ ــ نحوه ى استفاده صحيح چکش فلزى جهت ميخ کوبى را به طور اختصار توضيح دهيد. 

۵ ــ روش صحيح ميخ کشى به وسيله ى چکش فلزى و گازانبر را به طور کامل شرح دهيد. 
۶ ــ ميخ کش هاى اهرمى در چه مواردى مورد استفاده قرار مى گيرند؟ 

۷ ــ هدف کلى از رعايت اصول حفاظت و ايمنى در ميخ کوبى چيست؟ 
۸    ــ منظور از سنبه کارى سر ميخ ها در ساخت مصنوعات چوبى را توضيح دهيد. 

۹ ــ رابطه معيار انتخاب طول ميخ چيست و در صورتى که ميخ ها به صورت متوالى در چوب کوبيده شوند، چه 
مشکلى را سبب مى شوند؟

آزمون پايان فصل يازدهمآزمون پايان فصل يازدهم


