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»كتاب گزارش كار و فعاليتهای درس كارگاه توليد«

همكار گرامی
استفاده از شیوه های جدید می تواند بهره وری و کارآمدی یک برنامه ی آموزشی را افزایش دهد. کمیسیون 
تخصصی صنایع چوب و کاغذ سعی کرده است با گنجاندن نتایج فعالیت های کارگاهی در یک کتاب جداگانه )جلد 
دوم کتاب کارگاه تولید برای آموزش ماشینهای عمومی صنایع چوب( تحت عنوان »دفتر گزارش کار و فعالیتهای 
هنرجو در کارگاه آموزش صنایع چوب« فرآیند گزارش نویسی را به سمت استاندارد شدن سوق دهد و سبک نوینی 
در گزارش نویسی پدید آورد. لذا توصیه می کنیم قبل از شروع کار عملی در کارگاه، هنرجویان را نسبت به این 

موضوع آگاه نمائید و موارد زیر را متذکر شوید.
در هر جلسه کارگاهی هنرجویان الزاماً، هر دو جلد کتاب »کارگاه تولید« و »دفتر گزارش کار و فعالیت ها   .1

در کارگاه آموزشی« را حتماً همراه داشته باشند.
بتوانند محاسبات و در صورت لزوم مراحل  تا  همواره یک دفترچه یادداشت 40 برگی همراه داشته باشند   .2

انجام کار را به طور موقت در آن درج کنند.
اصالح و بازبینی دفاتر گزارش کار در پایان فعالیت کار کارگاهی توسط هنر آموز کارگاه اجرا می شود و   .3

مورد ارزشیابی قرار می گیرد. ضمناً نمره نهایی در دفتر گزارش کار در پرونده هنرجو ثبت می شود.
در اولین جلسه کار کارگاهی برای هر هنرجو یک برگه »به عنوان پرونده کارگاهی« اختصاص داده   .4
شود و عكس هنرجو به آن الصاق گردد. نتایج نهایی ارزشیابی بعد از اتمام هر مرحله کار عملی در این پروژه 

درج می شود.
برنامه تشویق کنید و روحیه مشارکت پذیری، احساس مسئولیت  فعالیتهای فوق  به  نسبت  را  هنرجویان   .5
مؤثر  و حضور  کنند  در گروههای کاری شرکت  فعال  به طور  بخواهید  آنان  از  و  کنید  بیدار  آنان  در  را   ... و 

باشند. داشته 
از هنرجو بخواهید که مشخصات خود را در ابتدای نمونه برگ گزارش کار و فعالیتهای تولیدی بنویسد و   .6

عكس خود را به آن الصاق کند.
از هنرجویان بخواهید براساس مراحل کاری که انجام می دهند مشابه الگوی آزمون کتاب، سؤال های اضافی   .7

را طراحی و ارائه نمایند.
ضرورت دارد جلسات بحث و گفتگو مرتبط با مراحل آموزش ماشین آالت صنایع چوب را تشكیل و ادامه   .8

دهید.

مؤلف
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»کتاب گزارش کار و فعالیت های هنرجو«

هنرجوی عزیز
کتابی که تحت عنوان فوق برای »آموزش ماشینهای عمومی صنایع چوب« در اختیار شما قرار دارد، در واقع 
»گزارش کار نتایج کار و فعالیتهای شما در کارگاه تولید« است. در این کتاب کلیه جداول »لیست مواد مصرفی- اجزاء 
ماشین- ابزارهای موردنیاز و ...« و نمودارهای تنظیم سرعت، قطر ابزار و ... به صورت خام آمده است و شما باید پس 
از مطالعه کتاب کارگاه تولید و یادگیری آموزشهای ماشین های صنایع چوب که توسط هنرآموز به شما آموزش داده 

می شود، نتایج حاصله را در این نمون برگ گزارش کار بنویسید.
به این ترتیب گزارش کارها به صورت استاندارد در می آید، برای رسیدن به نتیجه مطلوب الزم است نکات زیر 

را دقیقاً به خاطر بسپارید و در فرایند اجرای عملیات کارگاهی آنان را به کار ببرید.
هنگام اجرای آموزش کارگاه تولید، کتاب گزارش کار را حتماً به همراه داشته باشید و نتایج را با مداد داخل   -1

آن  بنویسید، سپس در خارج از ساعات کارگاه نوشته ها را بررسی و با خودکار یا خودنویس بازنویسی کنید.
نزد  شما  کار  گزارش  کتاب  که  زمانی  در  و  کنید  تهیه  محاسبات  انجام  و  نویس  پیش  برای  دفترچه  یک   -2
هنرآموز کارگاه می باشد نتایج و مراحل عملیات کارگاهی خود را در آن بنویسید و در زمان مناسب به کتاب گزارش 

کار انتقال دهید.
ارزشیابی بعد از اتمام هر مرحله کار عملی توسط هنرآموز اجرا می شود و در کتاب گزارش کار شما ثبت   -3
می گردد. برای آشنایی نحوه ارزشیابی به جدول ارزشیابی پیشنهادی درانتهای هر مرحله کاری مراجعه کنید و نکات 

آنرا به خاطر بسپارید.
درترسیم شکل قطعات دقت کنید تا مقیاس آن مناسب صفحات کتاب و اندازه های آن کاماًل مشخص باشد.  -4

برای تعدادی از فعالیتها، آموزش عملی فوق برنامه در نظر گرفته ایم که هنرجویان عالقمند می توانند با اجرای   -5
آن از امتیاز اضافی برخوردار شوند.

برای رسیدن به نتایج صحیح و قابل قبول الزم است با هنرجوی هم گروه و همکار خود مشورت کنید و در   -6
صورت نیاز از هنرآموز کارگاه کمک بخواهید.

نکته مهم: در صورتیکه هنرجوئی در زمان تعیین شده و پس از اجرای هر مرحله آموزش )حفاظت و ایمنی- برش 
کاری- ماشین اره مجموعه ای- رنده و گندگی کاری- جور کردن روکش ها و ...( کتاب گزارش کار و فعالیت های 

تولید خود را ارائه نکند، نمره گزارش کار برای آن جلسه صفر در نظر گرفته می شود. 

که چوب ادب به ز لوح زر است« »نکو داند آنکس که دانشور است    
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حفــاظت و ايـمنی
و مقــــدمات كار
با ماشــــين آالت
عمومی صنايع چوب

این فعالیت شامل:
آشنایی بامحیط کارگاه آموزشی 

 انجام کمكهای اولیه در بروز حوادث کارگاه 
 مقررات عمومی آئین نامه حفاظتی ماشین آالت صنایع چوب

 آماده کردن نقشه و مقدمات کار
 انتخاب مواد مورد نیاز

11

تاریخ اجرای آموزش و تولید: ............................................

فعــــــــــــــــــــالیت شــــــماره 1



نمونه برگ گزارش کار و فعالیت ها در کارگاه تولید
شرح هدف کلی از آموزش حفاظت و ایمنی و به کارگیری ماشین آالت

»هر که نان از عمل خویش خورد                            منت حاتم طائی نبرد«
 “از شیخ عجل سعدی شیرازی”

1-1- پاسخ مربوط به آشنایی با  محیط کارگاه آموزشی
باتوجه به بررسی محیط کارگاه که همراه با هنرآموز در شروع آموزش درس کارگاه تولید انجام دادید و با توجه 

به توضیحات معلم  اسامی وسائل و ابزار و ماشین آالت کارگاه صنایع چوب را در جدول بنویسید.
1-1-1- جدول لیست تجهیزات کارگاه

جدول 1-1 لیست وسائل و ابزار و ماشین آالت کارگاه صنایع چوب
تعدادنام تجهیزات با ذکر مشخصات فنیردیفتعدادنام تجهیزات با ذکر مشخصات فنیردیف

110

211

312

413

514

615

716

817

918

با آموزش رشته صنایع چوب قادر به تولید سازه های چوبی مورد نیاز مردم می شوید و به استقالل اقتصادی نیز 
می رسید. 
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در تصویر زیر تعدادی از ماشینهای عمومی کارگاه صنایع چوب دیده می شود با توجه به بازدیدی که همراه 
هنرآموز خودتان در کارگاه از ماشین آالت داشته اید اسامی ماشین های موجود در کارگاه را از روی شکل های زیر 

با انتخاب شماره زیرنویس برای آنها بنویسید.

تحقیق کنید:
ماشین های عمومی صنایع چوب مانند صدها ماشین اختصاصی صنایع چوب در انواع مختلف با مارک کارخانه های 
سازنده داخلی و خارجی ساخته می شود. الزم است از طریق مطالعه کاتالوگ کارخانجات سازنده ماشین آالت و یا از 
طریق اینترنت در کامپیوتر و یا با مراجعه به کارخانه های سازنده داخلی تصویر چند نمونه ماشین عمومی صنایع چوب را 

تهیه کنید و پیوست این کتاب گزارش کار به هنرآموز کارگاه ارائه دهید.

بیان رسول خدا )ص(، از بحاراالنوار، ج 39، صفحه 257:
»دوستی علی بن ابیطالب گناهان را نابود می کند همانگونه که آتش چوب را«

Website: www.artamachine.com http://www.scheppach.com
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2-1-1- هنر آموز درس کار عملی »کارگاه تولید« در شروع درس قسمت های مختلف کارگاه را برای شما 
تشریح نمودند و برای باال بردن کیفیت آموزش در یک کارگاه آموزشی صنایع چوب طبق محتوای کتاب به شما 

توصیه هائی کرده اند; لطفاً هر کدام از توصیه ها راکه بیاد دارید در جدول زیر بنویسید.

جدول 2-1 توصیه های حفاظت و ایمنی و اخالق حرفه ای در محیط  آموزشی

از امیرالمومنین علی)ع( در مستدرک الرسائل، ج 25، صفحه 126:
»برای دنیا خود آنگونه کارکن که گویا همیشه زنده خواهی بود و برای آخرت خود آنچنان باش که گویی فردا خواهی مرد.«

شرح توصیه های اخالق حرفه ای و مسائل حفاظت و ایمنی که باید در محیط کارگاه آموزشی رعایت شودردیف
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2-1- انجام كمک های اوليه در بروز حوادث كارگاه
اکنون می دانید که کارگاه صنایع چوب برای ایجاد تغییر فرم درمواد اولیه چوبی دارای ابزارهای برنده می باشداین 
ابزار برنده در پاره ای از مواقع برای افرادی که دقت الزم را در انجام کار عملی نمی کنند ایجاد خطرمی نمایند یا برای 
اشخاصی که از وسائل حفاظتی مناسب در موقع عمل استفاده نمی کنند امكان حادثه مثاًل زخمی شدن و ایجاد بریدگی 
در دست و یا ضربه خوردن اعضاء بدن آنها وجود دارد درکارگاه وجود یک جعبه کمكهای اولیه مجهز به وسایل و 

مواد مربوط به پانسمان و غیره الزامی می باشد.
جدول3-1 اسامی وسائل و مواد داخل جعبه کمكهای اولیه  کارگاه را در جدول زیر بنویسید

از امام رضا )ع(: 
»هرگاه مشغول کسب و کار بودی و وقت نماز فرا رسید کار تو را از نماز باز ندارد.«

مورد استفاده در مواقع ایجاد حادثهنام مواد و وسائل داخل جعبه کمکهای اولیهردیف
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3-1- مقررات عمومی آئين نامه حفاظتی ماشين آالت صنايع چوب
هنرجویان عزیز چنانچه مقررات عمومی آئین نامه حفاظتی کار با ماشین آالت صنایع چوب را رعایت نكنید این 
ماشین آالت فوق العاده خطرناک می باشند لذا با توجه به توضیحات هنرآموز خود در کارگاه و مطالعه دقیق کتاب 

کارگاه تولید جدول زیر را تكمیل نمائید.
جدول 4-1 رعایت مقررات عمومی کار با ماشین آالت صنایع چوب

امام باقر )ع(، اصول کافی، ج 2، صفحه 9:
»فرزندم حق را تحمل کن هر چند تلخ باشد.«

جوابسوالردیف

چرا باید ماشینهای صنایع چوب، مجهز به مكنده باشند؟1

نظافت،سرویس تعمیر ماشینهای صنایع چوب چه موقع 2
انجام می شود؟

حفاظت فردی موقع کار با ماشینها را نام ببرید.3

تابلوی برق کارگاه برای چیست و ایمنی آن چگونه است؟4

هل دادن قطعه چوب های کوچک در ماشینهای اره و رنده          5
با چه وسیله ای انجام می شود؟

لباس کار هنرجویان چه ویژگیهایی باید داشته باشد؟6

اره نواری از نظر حفاظت و ایمنی چگونه باید باشد؟7

تیغه اره را برای اطمینان از سالمت آنها چگونه کنترل می کنید؟8

پالک مشخصات روی الكتروموتور چه کاربردی دارد؟9

تیغه جدا کننده ماشین اره گردبرای چیست؟10

ارتفاع میز ماشین اره گرد کارگاه چه مقدار می باشد؟11

با ماشینهای خراطی آستین لباس کار چگونه باید باشد؟12

تاثیر صدا روی سالمت گوش ها چگونه است؟13

حفــاظت و ايـمنی و مقــــدمات كار
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4-1- آماده كردن نقشه و مقدمات كار
بعد از بازدید از کارگاه آموزشی صنایع چوب و استفاده از توضیحات هنرآموز مربوطه در مورد قسمتهای مختلف 
کارگاه مانند انبار، اتاق رنگ کاری، تیز کردن ابزار، کارگاه کارهای دستی و کارگاه ماشین آالت. اکنون بایستی 
آموزش کار با ماشین های عمومی صنایع چوب را شروع کنید و نحوه آموزش بدین ترتیب است که ابتدا هنرآموز 
کارگاه هر کدام از ماشین ها را تجزیه و تحلیل می نماید و طریقه کار با آن را و رعایت مسائل حفاظت و ایمنی را 

تشریح می کند و سپس شما هنرجویان عزیز روی یک قطعه چوب یا صفحات مرکب یكبار تمرین می نمائید.
بخواهید  کند”. چنانچه  بیرون  از کفت  نعمت  افزون کند، کفر  نعمتت  نعمت  “شكر  ما  اسالمی  اعتقادات  طبق 
و  برندید  یا  ببرید  بدون هدف ساخت یک وسیله چوبی  را  اولیه  مواد  از  قطعه چوبی  از شما  تمرین هر کدام  برای 
........................ و سپس آن قطعه را دور بیاندازید کفران نعمت می شود لذاطبق شرحی که درکتاب کارگاه تولید 
براساس برنامه  آموزشی ارائه شده است قطعات تمرینی شما روی ماشین آالت باید یک قطعه از یک کار واقعی در 

صنایع چوب باشد  بدین ترتیب یک محصول چوبی نیزساخته می شود.
درکادرزیرنقشه سازه ای که باتوجه به مطالب قبل قرار است با قطعات تمرینی خود بسازید  را با مقیاس 1/10  
با دست آزاد اسكچ ترسیم کنید ،  یا بزرگی کار به صورت تصویر مجسم کاوالیر  یا1/20یا  1/50بنابر نوع کوچک 

همچنین جدول مشخصات نقشه که زیر آن آورده شده را تكمیل نمائید.

از امیر المومنین )ع(، بحاراالنوار، ج 71، صفحه 166:
»هر که برادر خود را پنهانی اندرز دهد او را آراسته، و هر که آَشکارا پندش دهد خوارش کرده«
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کادر1-1 نقشه تصویر مجسم کار تمرین با دست آزاد )اسكچ(

حفــاظت و ايـمنی و مقــــدمات كار
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»شیخ اجل شیرازي«
هر که با بدان نشیند، نیکي نبیند

جدول5-1 مشخصاتجدول
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نقشه قطعه یا قطعات و یا قسمتی از تولید یک مصنوع چوبی )ماسیو یا صفحه ای( که به شما واگذار گردیده تا 
به عنوان تمرین در آموزش ماشین آالت کارگاه روی آنها کار کنید را به صورت سه نما در کادر زیر، با خط کش و 

با توجه به مقیاس مناسب که در کادرجا شود، ترسیم نمایید.
کادر2-1 تصاویر سه نمای قطعات تمرینی

از رسول اهلل:
»در ترازوی عمل چیزی سنگین تر از خوشروئی نیست«

حفــاظت و ایـمنی و مقــــدمات کار
 1با ماشــــین آالت عمومی صنایع چوب

ره
ما

شـ
ت 

الی
ــ

عـ
ف
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5-1- انتخاب مواد مورد نياز
بعد از هر مرحله آموزش ماشین آالت عمومی توسط هنر آموز کارگاه،شما تمرین مناسب با آن ماشین را روی 
یک قطعه چوبی یا صفحات مرکب انجام می دهید؛که در پایان با مونتاژ کردن این قطعات به یک پروژه کامل و یا 
قسمتی از یک پروژه خواهید رسید.اکنون الزم است آن مواد را آماده کنید،لذا در جدول زیر لیست مواد مورد نیاز 

پروژه خود را بنویسید. این مواد ابتدا بصورت خام بوده که طبیعتاً ابعاد آن بزرگتر از ابعاد پایانی می باشد.

جدول5-1 لیست مواد مصرفی ساخت پروژه

از امام صادق)ع(:
»ایمان، سراسر عمل است و گفتار برخی از آن عمل«

جنسشرحردیف

ابعاد به میلیمتر

تعداد
تعداد تمام 

شده

m2

درصد
دور ریز

مقدار  کل 

m2

ضخامتعرضطول

جمع مواد چوبی و صفحات پرورده مورد نیاز

حفــاظت و ايـمنی و مقــــدمات كار
با ماشــــين آالت عمومی صنايع چوب 1 

ره
ما

شـ
ت 

الی
ــ

عـ
ف
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21

برشــکاری

این فعالیت شامل:
خالصه توضیحات هنرآموز کارگاه 

نام قسمتهای مختلف اره عمود بر 
نحوهٔ برش طولی و عرضی 

تمرین نحوهٔ گزارش نویسی 
آموزش کار با ماشین اره نواری 

گزارش کنترل دندانه های تیغهٔ اره نواری 
تنظیم تیغه اره روی فلکه های ماشین اره نواری 

کشش تیغه اره 
نحوهٔ تنظیم و کنترل دستگاه های هدایت تیغهٔ اره نواری 

 حفاظ کامل ماشین اره نواری 
کنترل و تنظیم صفحه و گونیای ماشین اره نواری 

راه اندازی ماشین اره نواری 
عملیات برشکاری  

تاریخ اجرای آموزش و تولید: ....................................

فعــــــــــــــــــــالیت شــــــماره 2



از خاقانی:
بچوبش ادب را ادب کردمی« »عصای کلیم ار بدستم بدی    

مواد  برش  برای  بر  عمود  اره  کاربرد  مورد  در  را  کارگاه  آموز  هنر  توضیحات  خالصه   -2-1
مختلف در سه سطر بنویسید.

ـــــــــــــــکاری برشـــ 2 
ره

ما
شـ

ت 
الی

ــ
عـ

ف

1

10

23

9

8

7
65

4

برشکاری

 بـــــیشتر
آقای علی پدرام پیکر تراش خراسان که در جشنواره بین المللی منبت کاری روی چوب به همراه بدانـــــید

هنرمندان سایر کشورها در کشور چین شرکت کرده بود، توانست با ساخت مجسمه غزال در مدت 
3 روز لوح تقدیر و جایزه هیئت داوران رابه دست آورد.

»نقل از ماهنامه خبری آموزشی شماره9، آذر ماه 1381 صنایع دستی«

 نام و قسمتهای مختلف اره عمود بر و تشریح عملکرد آنها را با توجه به شکل زیر بنویسید.

نمونه برگ گزارش کار و فعالیت ها در کارگاه تولید
هدف کلی از برشکاری را توضیح دهید.
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جدول 1-2- نحوه عملکرد کلیه قسمتهای مختلف اره عمود بُر

از امام صادق)ع(:
»کسی که حیا ندارد ایمان ندارد«

تشریح عملکردقسمت های مختلف ارهردیف

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 2                                              برشــــکاری
ره

ما
شـ

ت 
الی

ــ
عـ

ف

بااره عمود بررا بطور مختصر بنویسید. برای برش طولی چه موادی و چگونه از آن استفاده  گزارش کار خود 
نمودید؟ ابزارهای کمکی که بکار بردیدنام ببرید. و در پایان ساعت کارگاه ابزارهای کمکی را چه کردید؟
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2-2-  نحوه برش طولی و عرضی چوب ماسیو به وسیله اره عمود بر
عملیات  در  که  برشی  نحوه  است  شده  داده  نشان  بر  عمود  اره  بوسیله  برش  مختلف  حالت  سه  زیر  جدول  در 
برشکاری در قطعات پروژه خود از آن استفاده کرده اید  را  به طور مختصر شرح دهید و بنویسید کدام یک از تیغه های 

شکل زیر را در هنگام بریدن بکار برده اید.

امیرالمومنین )ع(:
»بدترین همنشین کسی است که معصیت خدا را در نظرت زیبا جلوه دهد.«

جدول 2-2- گزارش نحوه عملکرد سه حالت برش با اره عمود بر

حالت های مختلف برشتشریح عملکردمختلف ارهردیف

1

2 

3

)1( )2( )3(

ـــــــــــــــکاری برشـــ 2 
ره

ما
شـ

ت 
الی

ــ
عـ

ف
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موضوع گزارش:
تاريخ گزارش:

اسم و سمت گزارش نويس:
سالم علیكم؛ 

لغایت   ................................. از ساعت   ............................... تاریخ دوشنبه مورخه  استحضار می رساند در  به 
......................... هنرآموز درس .................................. آقای ................................ آموزش ماشین ............................... را 
بصورت گروهی/فردی در محل ..............................................  ارائه نمودندکه خالصه آن بشرح زیر می باشد.

ماشین اره نواری یک ماشین عمومی در کارگاه های صنایع چوب می باشد که قسمتهای مختلف آن   -1
شامل )بدنه اصلی ماشین- فلكه باال و پائین- تیغه اره- الكتروموتور- صفحه میز اصلی- گونیا- دستگاه هدایت- 

حفاظها- ترمز و ......( است.
 -2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

در پایان توضیحات و انجام عملیات تشریحی و ارائه تكنیكهای مهارتی برشكاری توسط هنر آموز، توانستم 
باراهنمائی و تحت نظارت ایشان و با استفاده از وسائل حفاظت و ایمنی موفق به بریدن یک صفحه تخته خرده 

چوب شوم که قسمتی از یک پروژه از قبل طراحی شده است.                                            امضاء هنرجو:

تمرين خودآزمائی نحوه گزارش نويسی
با توجه به مسئولیتی که در ارتباط با تكمیل همه قسمتهای این کتاب )گزارش کار و فعالیتهای کارگاه تولید( 
دارید الزم است نحوه نوشتن گزارش از یک مرحله کار را به عنوان تمرین عمل کنید، تا تهیه و پر کردن جداول 

گزارش کار در متن این کتاب را هماهنگ انجام دهید.
نحوه گزارش نويسی

از حافظ:
آدم آورد در این دیر خراب آبادم« »من ملک بودم و فردوس برین جایم بود   

 2              برشــــــــــــــــــکاری
ره

ما
شـ

ت 
الی

ــ
عـ

ف
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3-2- آموزش كار با ماشين اره نواری                                                      
 به نظر شما هدف کلی از آموزش ماشین اره نواری چه بود؟

از رسول اهلل:
»برای بدی انسان همین بس که برادر مسلمان خود را تحقیر کند.«

 خالصه توضیحات هنرآموز کارگاه در موردنحوه وشیوه انواع برشها با ماشین اره نواری را بنویسید.

 نام قسمتهای مختلف ماشین اره نواری شكل زیر را بنویسید و نحوه عملكرد آنها را در جدول تشریح کنید.

نمون برگ گزارش كار و فعاليت در كارگاه توليد
برشــــــــــــــــــکاری 2 

ره
ما

شـ
ت 

الی
ــ

عـ
ف

1

16

17

18

2

3
4

5

6

7

8

9

15

14

13

12

11

10

19

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

 تاریخ اجرای آموزش
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جدول 1-2 نحوه عملكرد قسمتهای مختلف ماشین اره نواری  

در مورد شكل زیر توضیح دهید که چه عملی صورت می گیرد و در کار با ماشین آالت چه اهمیتی دارد؟

از امیرالمومنین علی )ع(:
»هر که بدون آزمایش دوستی انتخاب کند به ناچار به همنشینی با بدان گرفتار خواهد شد.«

نام قسمت های مختلف ماشینتشریح عملکرد هر قسمتردیف

1

2 

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 2             برشــــــــــــــــــکاری
ره

ما
شـ

ت 
الی

ــ
عـ

ف
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 جهت انتخاب صحیح و مناسب  یک موتور سه فاز برای ماشین اره نواری کارگاه باید به مشخصات روی پالک 
الكترو موتور توجه نمود و دقت کرد که کاربری ماشین با اطالعات نوشته شده روی الكترو موتور هماهنگی و مطابقت 

داشته باشد.
جدول زیر مشخصات پالک یک موتور سه فاز را نشان می دهد با نوشتن مشخصات پالک الكتروموتور ماشین 

اره نواری کارگاه هنرستان آن را کامل کنید.
جدول 2-2-ثبت مشخصات الكتروموتور

از رسول اهلل )ص(:
»وقتی اشتها پیدا کردی غذا بخور و در حالیکه هنوز اشتها داری دست از طعام بردار«

پالک الکترو موتور اره نواریاطالعات الزم که روی الکترو موتورها اغلب نوشته می شودردیف

نام کارخانه سازنده1

2type                                                      )مدل )تیپ 

3H.P                       )قدرت موتور )بر حسب اسب بخار

4  FRAME                                               شماره بدنه

5    VOLTS   )ولتاژ کار موتور )مقدار ولتاژ موتور بر حسب ولت

6PH                               )تعداد فاز )یک فاز یا سه فاز

7A                )جریان )مقدار جریان موتور بر حسب آمپر

ضریب خدمات )ضریب کارکرد(8 

کالس عایقی9

دمای محیط10

11      R.P.M           )سرعت موتور )بر حسب دور در دقیقه

مدت زمان کار موتور در بارنامی12

حرف رمز حالت توقف و یا در حال کار موتور13

حد اکثر بازده14

بازده اسمی15

استاندارد کارخانجات تولیدکننده وسایل الکتریکی16

ضریب قدرت17

18   HERTZ             )فرکانس کار موتور )بر حسب هرتز

برشــــــــــــــــــکاری 2 
ره

ما
شـ

ت 
الی

ــ
عـ

ف
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 یک نمونه فرم تقاضای انجام کاردر زیرآورده شده است لطفاً آن را برای تمرین و اعالم نظر هنر آموز کارگاه 
تکمیل نمایید.

از رسول اهلل )ص(:
»بخیل کم آسایش ترین مردم است.«

- خالصه گزارش انجام کار نحوه تعویض تیغه اره نواری را بعد از دریافت تیغه اره تیز شده بنویسید.

به: آقای مهندس................................هنرآموزمحترم درس کارگاه تولید
از: هنرجوی رشته صنایع چوب...................................

موضوع: درخواست تعویض تیغه اره نواری
سالم علیکم؛

با احترام به استحضار می رسانم در تاریخ................................... ماشین اره نواری 
مانند  هنرجویان  پروژه  مواد  روی  برشکاری  عملیات  ساعت   ....................... از  پس 
)........................ و.......................... و ........................... و غیره( دچار کندی تیغه اره 
شده است لذا کارکردن با آن بسیار  .......................................................   است و احتمال 
از  اینجانب  فرمایند  اجازه  است  دارد. خواهشمند  تیغه وجود   .............................. خطر 
تیز شده  ماشین که  مناسب  تیغه  ....................................................... یک  انبار کارگاه 
است را تحویل بگیرم و تیغه کنده شده را با رعایت اصول فنی و حفاظتی الزم تعویض نمایم.

ـــــــــــــــکاری  2              برشـــ
ره

ما
شـ

ت 
الی

ــ
عـ

ف
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           4
کنترل تیغه ماشین اره نواری را که توسط هنرآموز کارگاه به شما آموزش داده شده با دقت انجام دهید دندانه های            

آن شكل کدامیک از سه تصویرزیر است و بطور مختصر بنویسید هر کدام از دندانه ها برای برش چه مواردی    
مناسب است.

 L=h×2-30mm+(d×π) فرمول -
 برای محاسبه طول تیغه اره نواری است. فرمول را به فارسی بنویسید و طول تیغه اره نواری کارگاه را محاسبه و 

یادداشت کنید.

شكل دندانه اره نواری بكشید. زوایای α و β و γ را روی آن مشخص کنید اندازه های زوایای دو دندانه تیغه اره را 
روی اشكال مربوطه بنویسید. توضیحات الزم در مورد میزان چپ و راست مناسب برای هر کدام را یادداشت نمائید. 

از امیرالمومنین علی )ع(:
»به کسی که تو را امین حساب کرده خیانت نکن هر چند او به تو خیانت کرده باشد.«

برشــــــــــــــــــکاری 2 
ره

ما
شـ

ت 
الی

ــ
عـ

ف

)1(

)2(

-2- گزارش كنترل دندانه های تيغه اره نواری
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- آیا تیغه اره نواری را موقع سوار کردن روی فلكه های ماشین اره نواری کنترل کردید؟ چگونه بود؟
1- آیا نوک دندانه ها کاماًل در یک خط مستقیم قرار داشت.......... چگونه آن را کنترل نمودید.

2- آیا چپ و راست دندانه ها صحیح انجام شده بود چگونه کنترل کردید و چنانچه خراب بود چه عملی انجام دادید.

3- به محل جوش در تقاطع دو سر تیغه اره دقت نموده اید؟ چگونه بود؟ چطور کنترل کرده اید؟

4- آیا تیغه اره جاخوردگی )کج و معوج در سطح( نداشت، اگر داشته باشد بعداً چه ایرادی پیدا می کند.

5- آیا دندانه های تیغه اره پلیسه ناشی از تیز کردن را نداشت چگونه متوجه شدید و چطور کنترل کرده اید؟

بنی آدم اعضاء یک پیکرند              
چو عضوی به درد آورد روزگار               
تو کز محنت دیگران بی غمی 

که در آفرینش ز یک گوهرند
دگر عضوها را نماند قرار

نشاید که نامت نهند آدمی

 2             برشــــــــــــــــــکاری
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الی

ــ
عـ
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از سعدی شیرازی که بر سر در ورودی سازمان ملل متحد نوشته شده است:
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6- اگر بخواهید چوبهایی مانند )راش- ممرز- افرا -  نراد- صنوبر- تبریزی- ملچ- گردو- توسكا- نمدار یا بلوط( را که 
در اشكال زیر آورده شده برش بزنید گام دندانه مناسب را چه مقدار می دانید و چگونه گام دندانه را کنترل می کنید.

8- ترک ناشی از بد تیز کردن دندانه اره و یا بد تنظیم کردن تیغه روی فلكه در کجای دندانه به وجود می آید 
  با دست آزاد بكشید و نشان دهید.

از رسول اهلل )ص(:
»بر طول عمر نمی افزاید مگر کار نیک«

برشــــــــــــــــــکاری 2 
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7- ته دندانه صحیح برای اره چگونه باید باشد؟ با دست آزاد قسمتی از دندانه اره با ته دندانه صحیح و غلط را بكشید.
افرا گردوتوسکاملچ  نرادبلوط  ممرزراش
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9- فلكه های اره نواری اگر ضربه شدید بخورد در صورتیكه چدنی یا آهنی باشد خطر کج شدن، لنگ شدن و  
شكستن را دارد. کدام یک از فلكه های زیر بیشتر خطر شكستن و یا ترک خوردن را دارد؟

از برشت:
»کسی را که خوابیده می شود بیدارش کرد، ولی کسی که خودش را به خواب زده نمی شود.«

10- تعادل حرکت دورانی فلكه های اره و روان بودن آن را چگونه آزمایش کرده اید؟ مراحل آزمایش را شرح   
دهید.

 2            برشــــــــــــــــــکاری
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5-2- گزارش كنترل و آماده كردن فلکه های اره نواری
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3- فلكه های پیاده شده از روی ماشین اره نواری در زیر نشان داده شده است. نام قطعات را در کنار آن بنویسید. 
در ماشین اره نواری کارگاه شما بانداژ در کجای قطعات زیر انجام شده، روی محل بانداژ را با مداد یا خودکار رنگ 

کنید. اگر ماشین اره نواری بانداژ نداشته باشد چه ایرادی پیدا می کند و ضرر آن برای افراد داخل کارگاه چیست؟

از امیرالمومنین علی )ع(:
»هر که تو را دوست داشته باشد )از بدیها( نهیت می کند.«

6-2- تنظيم تيغه اره روی فلکه های ماشين اره نواری 
1- پس از قرار دادن تیغه اره روی فلكه ها چه کارهایی برای اطمینان از صحت استقرار آن انجام دادید به ترتیب بنویسید.

فلکه های پیاده شده از روی ماشین اره نواری

الف-

ب-

ج-

د-

ه-

و-

ز-

برشــــــــــــــــــکاری 2 
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7-2- كشش تيغه اره را  بر چه مبنايی و چگونه انجام داده ايد؟ برای شرح گزارش می توانيد :
از روش علمی با توجه به تصویر مقابل استفاده کنید.  -1

از روش تجربی با توجه به توضیح هنر آموز مربوطه استفاده نمایید.  -2

8-2- نحوه تنظيم و كنترل دستگاههای هدايت تيغه اره نواری.
هدف استفاده از دستگاه هدایت در اره نواری را بنویسید.  -1

چگونه دستگاه هدایت اره نواری کارگاه را تنظیم نموده اید؟  -2
ماشین اره نواری مناسب و استاندارد، چند دستگاه هدایت تیغه دارد؟  -3

از امیرالمومنین علی )ع(:
»هر که باطل را یاری کند به حق ظلم کرده«

 2             برشــــــــــــــــــکاری
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9-2- ماشين اره نواری كه دارای حفاظ كامل باشد چگونه است؟ آيا در كارگاه شما ماشين 
اره نواری دارای حفاظ كامل می باشد؟ اگر جواب منفی است كدام قسمت آن حفاظ ندارد و چه 

خطراتی را ممکن است بوجود آورد؟

10-2- كنترل و تنظيم صفحه و گونيای ماشين اره نواری
با توجه به شكل مقابل شرح دهید چگونه صفحه ماشین اره نواری را تنظیم می کنید؟  -1

آیا صفحه ماشین اره نواری کارگاه شما قابل تنظیم برای زوایای مختلف  -2
می باشد؟ چند گونیا دارد و چطور آنها را تنظیم می کنید؟

     از مولوی:
    »چوب را چون بشکنی گوید طراق                   این طراق از چیست از درد فراق«

 بـــــيشتر
بدانـــــيد

»اله چوب همان االچیق است و اصل کلمه آالچیق همین اهلل چوب است«

برشــــــــــــــــــکاری 2 
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نحوه تنظیم زاویه صفحه نسبت به تیغه

تیغه اره

اهرم یا پیچ ثبات صفحه

صفحه ماشین با زاویه 
مورد نیاز کج تنظیم شده
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ترتيب  به  را  اندازی  راه  مراحل  ايد؟  نموده  اندازی  راه  چگونه  را  نواری  اره  ماشين   -2-11
گزارش كنيد.

از سعدی:
»دو چیز طیره عقل است، دم فرو بستن به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی«.

هنرجوی همکار شما در كارهای برشکاری چه خصوصياتی بايد داشته باشد؟

 2             برشــــــــــــــــــکاری
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انجام  از گونيا  استفاده  با  و  نواری  اره  با ماشين  را  12-2- عمليات برشکاری در خط مستقيم 
دهيد و نحوه  عملکرد خود را گزارش كنيد.

برای  باشد؟  داشته  فاصله  باید  متر  سانتی  چند  حداقل  اره  تیغ  از  شما  دستان  نواری  اره  با  برشكاری  موقع  در 
جلوگیری از خطر نزدیک شدن دست به تیغه اره از کدام وسیله کمكی حفاظتی استفاده می کنید ،تصویر آن را با 

دست آزاد بكشید.

از رسول اهلل )ص(، از کافی، ج 2، صفحه 327:
»کیفر زورگویی زودتر از کیفر هر کار دیگری دامنگیر انسان می شود.«

برشــــــــــــــــــکاری 2 
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در اشكال زیر سه نوع عملیات برشكاری نشان داده شده است. در مقابل هر شكل عملی که انجام می شود را 
نوشته وچگونگی عملیات را توضیح دهید.

از مولوی:
چند روزی قفسی ساخته اند از بدنم« »مرغ باغ ملکوتم نی ام از عالم خاک   

1 

2

3

 2              برشــــــــــــــــــکاری
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پس ازبررسی ماشین اره نواری کارگاه هنرستان جدول زیر را تکمیل کنید.

از بوستان سعدی:
به از پارسای عبادت نما« »گنه کار اندیشناک از خدای  

تابلوها یا ورق های نصب شده روی ماشین اره نواری شکل مقابل بیانگر چه چیزی می باشد؟

شرح موضوعات عناوین موضوعاتردیف

مشخصات ماشین اره نواری1

 مشخصات تسمه انتقال دور2

مشخصات بلبرینگ فلکه باال و پایین3

مشخصات بلبرینگ دستگاه هدایت4

مشخصات تیغه اره نواری5

وضعیت ماشین از نظر صحت6

آخرین خرابی ماشین و دلیل آن7

تاریخ تعویض بانداژ8

تاریخ آخرین پاره شدن تیغه و دلیل آن9

تاریخ تعویض تیغه اره نواری10

سرویسکاری و تاریخ آن11

ـــــــــــــــکاری برشـــ 2 
ره

ما
شـ

ت 
الی

ــ
عـ

ف
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تاریخ بررسی و امضاءنمره کسب شدهنمره پیشنهادیعنوانردیف

انظباط1

1داشتن لباس کار مرتب

1 داشتن اتیکت هنرجوئی

1مرتب بودن میز کار

1رعایت نظم در کارگاه

1اجرای فرمانهای آموزشی از طرف هنر آموز

2استفاده صحیح از ابزار، مواد و ماشین2

3تنظیم گزارش کار3

1میزان مشارکت و همکاری با گروه4

3رعایت نکات ایمنی و حفاظتی5

5صحت عملیات آموزشی در کارگاه6

1فعالیت فوق برنامه7

20جمع نهایی آزمون عملیات کار با اره نواری8

جدول 13-2- ارزش یابی عملیات برشکاری ) کار با اره نواری(

از امیرا المومنین )ع(:
»هر سخنی که از دل برخیزد بر دل نشیند و اگر فقط از زبان خیزد از گوشها فراتر نرود«.

14-2- با مراجعه به یکی از موتورهای جستجو در اینترنت و وارد کردن کلمات مختلف 
از قبیل: )Sawing Machines( یا )Small Band saw(تصاویر مختلف از ماشینهای اره 

نواری را مشاهده و آنها را در یک پوشه ذخیره کرده و تحویل هنر آموز کارگاه دهید.

 فعـــــــــالیت
فــــــوق بـرنامه

ـــــــــــــــکاری  2             برشـــ
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آموزش برشکاری
با اره مجموعه ای
)ماشین اره گردمیزی(

این فعالیت شامل:
دور کردن تخته خرده چوب با ماشین اره مجموعه ای 

کنترل نحوه انتقال و تعداد دور ماشین اره مجموعه ای )اره گرد( 
باز و بسته کردن و کنترل نمودن تیغه اره گرد )اره مجموعه ای(

تنظیم گونیا و صفحه ماشین اره مجموعه ای
تنظیم زاویه و ارتفاع تیغه اره مجموعه ای )اره گرد(

کنترل و تنظیم حفاظ روی تیغه
تنظیم و کنترل میز کشویی کنار ماشین

M.D.F برشكاری صفحات تخته خرد چوب و
کنشكاف زدن و دو راهه زدن قطعات و زهوارهای چوبی

دور بری قطعات

تاریخ اجرای آموزش و تولید: ....................................

فعــــــــــــــــــــالیت شــــــماره 3
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هدف کلی از آموزش برشکاری با اره مجموعه ای:

از امام مهدی )ع(:
»ما بر تمامی احوال و اخبار شما آگاه و آشناییم و چیز ی از شما نزد ما پنهان نیست.«

خالصه توضیحات هنر آموز کارگاه در مورد کاربرد ماشین اره مجموعه ای )اره گرد( کارگاه صنایع چوب را بنویسید.  -

نام قسمتهای مختلف اره مجموعه ای دستی و تشریح عملکرد آنها را با توجه به شکل زیر بنویسید.  -

آمـــــــــوزش  برشــــکاری
 3با اره مجمـوعه ای )ماشـین اره گردمیزی(

ره
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شـ
ت 
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عـ
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8

برشکاری با اره مجموعه ای )ماشین اره گرد میزی(
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نام قسمتهای مختلف اره مجموعه ای میزی شكل زیر را جلوی آن بنویسید و عملكرد آنها و مورد مصرف   -
ماشین را در جدول 1-3 تشریح کنید.

)ضرب المثل چینی(:
»آن کسی که از رنج زندگی بترسد، از ترس در رنج دائم خواهد بود«

جدول 1-3 - نحوه عملكرد قسمتهای مختلف ماشین اره مجموعه ای میزی

کاربرد این ماشین برای:

تشریح عملکرد هر قسمتنامردیف

1

2 

3

4

5

6

7

8

9

آمـــــــــوزش  برشــــکاری

با اره مجمـوعه ای )ماشـین اره گردمیزی( 3 
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ماشین اره مجموعه ای دورکن شكل زیر چه کاربردی در صنایع چوب دارد و  چنانچه در کارگاه آموزشی هنرستان از آن 
استفاده کرده اید کاربرد قسمتهای مختلف آن را در شكل شماره گذاری کنید و با توجه به جدول 2-3 شرح دهید.

کاربرد هر قسمتنامردیف

تنظیم کننده ارتفاع تیغه1

 حفاظ روی تیغه اره 2

میز کشوئی متحرک 3

اهرم ثابت کننده گونیا4

میز ثابت 5

گونیای افقی6

کلید روشن و خاموش کردن7

گونیای عمودی8

جدول 2-3- کاربرد قسمتهای مختلف ماشین اره مجموعه ای دور کن
کاربرد این ماشین برای:

از رسول اهلل )ص(:
»هر که تجارت می کند باید از پنج چیز دوری گزیند و اگر نه اصالً خرید و فروش نکند. ربا، قسم خوردن، کتمان عیب، تعریف از 

کاالیی که می فروشد و بدگویی از کاالیی که می خرد.«

آمـــــــــوزش  برشــــکاری

 3با اره مجمـوعه ای )ماشـین اره گردمیزی(
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1-3- دور كردن تخته خرده چوب با ماشين اره مجموعه ای

با مشارکت هنرجویان و راهنمایی هنر آموز مربوطه یک صفحه تخته خرده چوب یا M.D.F و یا تخته چند الئی 

را برای پروژه از پیش تعیین شده دوربری کنید. نحوه عملیات را به ترتیب زیر گزارش نمائید.

نوع صفحه و ابعاد آن  -1

ماشین اره مجموعه ای انتخاب شده برای برش  -2

میزان کردن ارتفاع تیغه  -3

استفاده از حفاظ روی تیغه  -4

سوار کردن گونیای موازی تیغه  -5

تنظیم گونیا برای برش طولی  -6

استفاده از وسائل حفاظت شخصی  -7

روشن کردن ماشین با رعایت مسائل حفاظت و ایمنی  -8

انجام عملیات برشكاری طولی با رعایت مسائل حفاظت و ایمنی و خاموش کردن اره  -9

10-  آماده کردن میز و ریل صفحه کمكی برای برش عرضی

11- سوار کردن گونیای عرضی عمود بر تیغه

12- تنظیم گونیا برای برش عرضی

13- روشن کردن ماشین با رعایت مسائل ایمنی

14-  انجام عملیات برشكاری عرضی با رعایت مسائل حفاظت و ایمنی و خاموش کردن اره

15-  اندازه گیری و کنترل دقیق ابعاد صفحه بریده شده

از بوستان سعدی:
که نیکی رساند به خلق خدا« »کسی نیک بیند بهر دو سرای   

آمـــــــــوزش  برشــــکاری

با اره مجمـوعه ای )ماشـین اره گردمیزی( 3 
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پاسخ:

پاسخ:

پاسخ:

پاسخ:

پاسخ:

پاسخ:

پاسخ:

پاسخ:

پاسخ:

2-3- كنترل نحوه انتقال حركت و تعداد دور ماشين اره مجموعه ای )اره گرد(
با تكمیل جدول زیر و پاسخ به سواالت آن فراگیری آموزش داده شده در مورد نحوه انتقال حرکت ر ا گزارش کنید.

جدول 3-3 گزارش نحوه انتقال حرکت در ماشین اره مجموعه ای
نحوه انتقال دور به تیغه اره در ماشین اره مجموعه ای مستقیم می باشد یا غیر مستقیم  -1

برای انتقال حرکت به تیغه اره از کدام وسیله استفاده شده )چرخدنده، چرخ زنجیر، چرخ تسمه(  -2

3- مشخصات وسیله انتقال دور چگونه است؟

4- کنترل تعداد دور شافت اره مجموعه ای به چه عاملی در ماشین بستگی دارد؟

5- قطر چرخ تسمه گرداننده و چرخ تسمه گردنده در ماشین اره مجموعه ای دقیقاً چه مقدار است؟

6- تعداد دور موتور را از روی جدول الكتروموتور مطالعه نمائید. چند دور در دقیقه است؟

7- فرمول                 را شرح دهید و آن را به فارسی برای ماشین اره مجموعه ای کارگاه بنویسید.

8- تعداد دور شافت ماشین اره مجموعه ای که تیغه اره روی آن سوار می شود را با فرمول                              محاسبه کنید.

9- قطر مناسب تیغه اره مجموعه ای برای تعداد دور n2 که بدست آورده اید چگونه محاسبه می کنید؟

از صائب تبریزی:
که قدم از ره باریک ادب دور گذاشت« »دار از آن چوب به پیش ره منصور گذاشت   

آمـــــــــوزش  برشــــکاری

 3با اره مجمـوعه ای )ماشـین اره گردمیزی(
ره

ما
شـ

ت 
الی

ــ
عـ

ف

n1    d2

n2    d1
=

n2=
n1×d1

d2
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11- با توجه به کاربرد ماشین اره مجموعه ای، فرمول                    را تعریف کنید و واحد آن را بنویسید.

12- با توجه به قطر تیغه اره مجموعه ای که بدست آورده اید سرعت برش مناسب اره را محاسبه کنید.

شیخ اجل شیرازی
ابر و باد و مه خورشید و فلک در کارند تا تو نانی بکف آری و به غفلت نخوری

با توجه به سرعت برش که بدست آورده اید و قطر تیغه اره ،با استفاده از جدول کتاب کارگاه تولید ،جدول   -
زیر را تكمیل کنید.

جدول 4-3- تعداد دوران به نسبت قطر اره و قدرت ماشین

پاسخ:

پاسخ:

پاسخ:

برای تبدیل قدرت موتور از کیلووات kw به اسب بخار ps و بالعكس از کدام فرمول استفاده کرده اید؟

نتایج به دست آمده را با ماشین اره تطبیق دهید و تفاوتهای آن را گزارش کنید.  -

قطر تیغه اره
mm

سرعت برش مناسب  
m/sec

تعداد دور مناسب
U/min

قدرت مجاز
ps یا kw

آمـــــــــوزش  برشــــکاری

با اره مجمـوعه ای )ماشـین اره گردمیزی( 3 
ره

ما
شـ

ت 
الی

ــ
عـ

ف

جدول 5-3- سرعت برش  مناسب برای مواد مختلف چوبی را تعیین نمایید

v= π.d.n
60×1000

مشخصات موادی که با سرعت برش مناسب استسرعت برش مناسب m/sردیف

17 تا 125

 40 تا 255

50 تا 370

  تا 490
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با توجه به سرعت های برش داده شده در جدول 6-3 برای برش مواد مختلف با استفاده ازنمودار زیر قطر تیغه 
گرد و تعداد دور مناسب را تعیین و جدول را تكمیل کنید.

حداقل و حداکثر 
قطر اره به میلیمتر

حداقل و حداکثر 
U/mim دور

حداکثر سرعت 
برش

حداقل سرعت 
نوع چوبنوع تیغهبرش

80 m/s40 m/sHss1چوبهای نرم

 70  m/s40 m/sHssچوبهای سخت

60 m/s35 m/sTc2تخته های آغشته به چسب

80 m/s60 m/sTcتخته خرده چوب

65 m/s35 m/sTcM.D.F

60 m/s30 m/sTcHDF  تخته فیبر سخت

60 m/s40 m/sTcتخته های با روکش مالمینه

فرخی:
نه کلیم است و لیکن قلمش چوب کلیم« »نه مسیح است ولیکن نفسش باد مسیح  

1=HSS=High speed steel        2= Tc=Tungsten carbide

آمـــــــــوزش  برشــــکاری

 3با اره مجمـوعه ای )ماشـین اره گردمیزی(
ره

ما
شـ

ت 
الی

ــ
عـ

ف

جدول 6-3- تحقیق مشخصات فنی انتخاب دور ، سرعت برش، قطر اره در ماشین اره مجموعه ای
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3-3- باز و بسته کردن و کنترل نمودن تیغه اره گرد )اره مجموعه ای(
فکر کنید میخواهیدبرای برش صفحه M.D.F ویا تخته خرده چوب، از تیغه اره گرد با دندانه الماسه استفاده 

کنید ،تعداد دندانه مناسب هماهنگ با قطر اره را در جدول7-3 مشخص نمایید.
جدول 7-3- رابطه تعداد دندانه اره با قطر تیغه اره

  

پس از انتخاب تیغه اره مناسب از نظرجنس، و قطر و تعداد دندانه) قبل از بستن آن به ماشین اره برای انجام عملیات 
برشکاری ( از نظر حفاظت و ایمنی و جلوگیری از خطر سانحه، می بایدچه کنترل و بررسی روی تیغه اره انجام شود .

در چند سطر توضیح دهید

شکل مقابل نشان دهنده کدام عملیات در اره مجموعه ای می باشد، اسم قطعات آن را بنویسید. چنانچه سوراخ 
وسط تیغه اره مجموعه ای بزرگتر از قطر میله محور باشد چه باید کرد؟

از امیرالمومنین)ع(:
»بدهکاری زیاد راستگو را دروغگو و خوش قول را بدقول می کند.«

قطر تیغه اره به mmتعداد دندانه مناسبفرم دندانه اره

350اره گرد با فرم دندانه گرگی

300اره گرد با فرم دندانه گرگی

اره گرد با فرم دندانه 
250گرگی 

آمـــــــــوزش  برشــــکاری
با اره مجمـوعه ای )ماشـین اره گردمیزی( 3 

ره
ما

شـ
ت 

الی
ــ

عـ
ف

تیغه اره گرد به فرم دندانه گرگی
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