
مشاركت در كار
آیا محیط پرسکاري کارگاه شما ایده آل و  مطلوب است؟ ایرادات آن چیست؟ به نظرشما چه تغییراتي در آن 
مي توان بوجود آورد تا بهتر شود؟ منظم کردن و تمیز کردن محیط پرسکاري چگونه انجام مي شود؟ شما تاکنون چه 

نقشي در آن داشته اید؟

سعدي:
او مصلحت تو از تو بهتر داند« »آن کس که توانگرات نمي گرداند  

2-7- چسب زدن صفحات
نحوه چسب زدن تأثیر زیادي در کیفیت پرسکاري و صرفه جویي در مصرف چسب دارد. در کادر زیر نحوه 

چسب زدن سطح یک تخته خرده چوب یا تخته چند الیي- یا M.D.F و یا صفحه تمام چوب را توضیح دهید
و بنویسید که از چه ابزاري استفاده نمودید؟
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پاسخ:

پاسخ:

پاسخ:

پاسخ:

پاسخ:

3-7- استقرار روكش هاي جور شده روي صفحات
به سئواالت زير پاسخ دهيد:

1- در شروع چسب زدن، اول سطح صفحه را چسب مي زنيد يا روكش ها را چرا؟

2- چند سطح را و چگونه چسب مي زنيد؟

3- سطح چسب زده شده را با روكش چطور ثابت مي كنيد كه زير پرس جابجا نشود؟

4- در كارهاي هنري با ارزش، ثابت كردن روكش روي صفحه را با دستگاه دوخت انجام مي دهيد يا چسب؟  چرا؟

5- چگونه پشت صفحه را چسب مي زنيد تا سطح ميز كار شما آلوده به چسبي كه قباًل زده ايد نشود؟

4-7- تميز كردن صفحات پرس:
در موقع پرسكاري كه صفحات كار آغشته به چسب مايع شده اند چگونه مانع از آلودگي صفحات پرس مي شويد؟ 

و چنانچه صفحات پرس چسب آلوده شد و چسبناك شدند چگونه آنها را تميز مي كنيد؟
نحوه تميز كردن صفحات پرس

امام علي )ع(:
»خوي نيكو اساس هر نيكي است.«
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5-7-كنترل روغن هيدروليك:
مي دانيد كه اتومبيل ها نيز داراي سيستم هيدروليكي می باشند و ملزم به استفاده از انواع روغنها هستند، را ننده ها و اشخاص فني، 
روغني را كه داخل كارتر موتور ماشين مي ريزند را براي سيستم هيدروليك ترمز ماشين استفاده نمي كنند زيرا انواع روغن موتور با 
روغن ترمز تفاوت دارد در مورد روغن هيدروليك دستگاه پرس نيز بايد نوع روغن مناسب خودش را استفاده كنيد و در غير اين صورت 
ايرادات مختلف پيدا مي كند از جمله كاسه نمد آن زود فرسوده مي شود و شروع به نشت روغن مي كند.  با توجه به اهميت روغن هاي 
هيدروليك در مورد انواع آن تحقيق كنيد و مشخصات و كاربرد چند روغن هيدروليك مورد استفاده در كارگاه خودتان را نيز بنويسيد.

پاسخ:

پاسخ:

پاسخ:

پاسخ:

پاسخ:

6-7-  آزمايش و كنترل نحوه كاركردن سيلندرها
به سواالت زير در مورد ماشين پرس هيدروليك كارگاه هنرستان پاسخ دهيد.

پرس كارگاه شما چند جك دارد؟  -1

قطر جك هاي پرس شما چند ميليمتر است؟  -2

نحوه انتقال نيروي روغن )هيدروليك( به جك ها چگونه انجام مي شود؟  -3

آيا در انتقال حركت و نيرو از موتور پمپ و هيدروليكی پرس به جك ها از چرخ دنده و دنده استفاده شده   -4
است؟   چگونه آنها را سرويس مي كنيد؟

تابلوي برق پرس را چگونه كنترل مي كنيد؟  -5

سعدي:
مردي آن نيست كه مشتي بزني بر دهني« »گرت از دست بر آيد دهني شيرين كن    

 فعـــــــــاليت
فــــــوق بـرنامه

موارد استفاده و نحوه استفادهنام روغنرديف

1

2

3
4

تحقيق در روغن هاي
 هيدروليك

جدول  3-7- روغن هاي هيدروليك
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7-7- آزمايش صحت كاركرد حرارت سنج- فشار سنج و زمان سنج پرس:
با توجه به سيستم عمل كرد پرس هيدروليك كارگاه نحوه تنظيم و كنترل حرارت سنجهاي صفحه يا صفحات 

پرس را شرح دهيد.

امام عسگري)ع(:
»خشم كليد همه بديهاست.«

8-7- تنظيم درجه فشار مناسب
موقع پرسكاري فشار پرس ر اچگونه تنظيم كرديد؟ از روي شاخص شكل مقابل شرح دهيد.  -1

با توجه به نمودار كشيده شده تعيين كنيد اگر سطح صفحه شما m2 1باشد فشار الزم چقدر است؟  -2
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پاسخ:

پاسخ:

پاسخ:

پاسخ:

پاسخ:

پاسخ:

پاسخ:

پاسخ:

پاسخ:

9-7- استقرار صحيح صفحات روكش شده بين طبقات پرس:
آيا در موقع استقرار صفحات چسب زده شده براي عمليات پرس كاري از صفحات آلومينيومي استفاده كرديد؟ چرا؟  -1

آيا صفحات آلومينيومي را بايدبوسيله پارافين جامد قبل از استفاده در عمليات پرس كاري، چرب كرد؟ چرا؟  -2

اگر قطعه شما داراي سطحي معادلm 2  1/25 بودآن را در كدام قسمت صفحه پرس قرار مي دهيد؟ چرا؟  -3

اگر چند قطعه كوچك به يك ضخامت داشته باشيد آيا مي توانيد آنها را با هم پرسكاري كنيد؟ چگونه؟  -4

اگر پارافين جامد براي چرب كردن صفحات آلومينيومي نداشتيد، و يا اصوالً صفحات آلومينيومي نيز نداشتيد،   -5
چگونه عمل ميكنيد تا مانع كثيف شدن صفحات پرس، و يا چسبيدن به صفحات پرس ،هنگام عمليات پرسكاري شويد؟

اگر صفحه كوچكي معادل cm 2  100 را بخواهيد روكش چسباني كنيد چگونه عمل مي كنيد.  -6

چنانچه ضخامت صفحات كوچكي كه مي خواهيد پرسكاري كنيد متفاوت باشد، چگونه آنها را زير پرس قرار مي دهيد؟  -7

چه ابزاري را در شكل مي بينيد و كاربرد آن در كيفيت بخشي به عمليات پرسكاري چيست؟  -8

براي اينكه چروك روكشهاي طبيعي موقع پرسكاري باعث ترك خوردن آنها نشود چه مي كنيد؟  -9
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10-7- روشن كردن و فشردن صفحات پرس:
چنانچه پرس شما داراي صفحاتي به ابعاد 1300×2500 ميلي متر ومساحت صفحات كار شما براي روكش كاري 

حدود        سطح صفحه پرس باشد عمليات روشن كردن و تنظيم فشار و حرارت و مدت الزم را گزارش نمائيد.
گزارش پرسكاري

چنانچه پرس كارگاه شما فاقد نمودار محاسبه فشار نسبت به سطح باشد، و يا بدون محاسبه بخواهيد پرسكاري كنيد كدام 
يك از اعداد جدول زير را  براي تنظيم شاخص هاي پرس گرم هيدروليك انتخاب مي كنيد؟ با عالمت × مشخص نمائيد.

جدول انتخاب حدود تنظیم مناسب شاخص هاي پرس

0c زمان مناسب به دقيقهفشار مناسب بر حسب باردرجه حرارت مناسب به

25 o200 o5 o

80 o15 o20 o

100 o110 o35 o
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11-7- خارج كردن صفحات پرس شده
چنانچه زمان پرسكاري صفحات قرارداده شده در پرس به پايان رسيده باشد. و ساعت پرس با زنگ خود اعالم 
كند كه صفحات پرس شده و آماده خروج مي باشد. مراحل نحوه خاموش كردن پرس و خارج كردن صفحات پرس 

شده را گزارش نمائيد.
گزارش نحوه خارج كردن صفحات پرس شده از زير پرس

پاسخ:

پاسخ:

پاسخ:

12-7- كنترل مرغوبيت صفحات پرس شده :
چگونه كاغذ روي سطح صفحات پرس شده را از روي آنها جدا مي كنيد.  -1

چگونه كيفيت روكش را بر روي صفحه كنترل مي كنيد كه بطور صحيح پرسكاری شده باشد.  -2

تعادل حرارتي چه معني دارد؟ چگونه تعادل حرارتي را در مورد صفحات پرس شده رعايت مي كنيد؟  -3

از عنصري:
ورچه از چوبند هر دو به بود منبر زدار« »گر چه از طبعند هر دو به بود شادي و غم    
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پاسخ:

پاسخ:

پاسخ:

پاسخ:

پاسخ:

پاسخ:

پاسخ:

پاسخ:

پاسخ:

13-7- تشخيص معايب ناشي از پرسكاري
به سئواالت زير در مورد صفحات پرس شده پاسخ دهيد:

1- آيا براي تشخيص معايب ناشي از پرسكاري فقط نگاه كردن به سطح صفحه  پرس شده كافی است؟ چه عملي 
انجام مي دهيد؟

2- براي تشخيص تاول هاي كوچك يا بادكردگي ناشي از پرسكاري چه عملي انجام می دهيد؟

3- چنانچه متوجه ايراد بوجود آمدن تاول هايي روي سطح صفحه پرس شديد، چگونه آن را برطرف مي كنيد؟

4- چگونه تشخيص داديدبر روی سطح روكشكاري شده بعد از پرسكاري چروك خوردگي وجود ندارد.

5- چروك خوردگي در عمليات پرسكاري چه معني دارد و دليل آن چيست؟

6- اگر مقدار چروك خوردگي بعد از پرسكاري در سطح روكش كم باشد، چگونه آن را بر طرف مي كنيد؟

7- چنانچه چروك خوردگي در سطح روكش بعد از پرسكاري زياد بود، با آن چه مي كنيد؟

8- به چه دليل لبه روكشها در عمليات پرسكاري رويهم می افتد؟ رفع اين عيب را چگونه انجام مي دهيد؟

9- سفيدك ناشي از پرسكاري به چه دليل ايجاد مي شود ؟و با آن چه بايد كرد؟

امام رضا)ع(:
»بخيل را آسايش نيست.«
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پاسخ:

پاسخ:

پاسخ:

14-7- برطرف كردن اضافات لبه روكش ها به وسيله سوهان:
1- به چه دليل هنر آموز كارگاه شما را راهنمايي مي كند تا در موقع روكشكاري سطح روكش را كمي بزرگتر 

از سطح پروژه خود بگيريد؟

2- آيا اضافات لبه روكش هاي مذكور را بعد از پرسكاري برطرف كرده ايد؟ چگونه و با چه ابزاري؟

3- چنانچه اضافات روكش مذكور را با سوهان برطرف كرديد زاويه سوهان نسبت به سطح افقي چند درجه بود؟ 
چگونه سوهان كاري نموديد؟

در عمليات پرسكاري چنانچه موفق شديد قطعه اي از صفحات پروژه خود را پرسكاري كنيد، از ابتداي تهيه 
صفحه تا پايان پرسكاري و چگونگي رعايت مسائل حفاظت و ايمني را گزارش نمائيد.

گزارش عملیات پرسكاري و رعايت مسائل حفاظت و ايمني

مولوي:
پاي چوبين سخت بي تمكين بود.« »پاي استدالليان چوبين بود    
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امام مجتبي )ع(:
»پستي آن است كه شكر نعمت نكني.«

15-7- ارزشيابي عمليات پرسكاري

عنوانردیف
نمره

اعالم نظر- تاریخ و امضاء كسب شدهپیشنهادی

1حضور به موقع در كارگاه1

1استفاده از لباس كار تمیز و مناسب2

1رعایت نظم  و مقرارت محل كار3

3رعایت نكات حفاظت و ایمني4

1مشاركت كار گروهی5

1رعایت اخالق حرفه اي6

1اجراي دستورات آموزشي7

1ارائه به موقع گزارش كار8

1رعایت نظافت محل كار9

1رعایت صرفه جویي در مواد كار10

1فعالیت فوق برنامه11

1استفاده صحیح از وسائل كارگاهي12

2آماده كردن كار براي پرسكاري13

3انجام صحیح عملیات پرسكاري14

2انجام صحیح عملیات بعد از پرسكاري15

20نمره نهایي عملیات پرسكاري16

پرسكاري قطعات كابينت  7 
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خـــــط كشي و
عالمت گذاري قطعات

اين فعالیت شامل:
خط كشی و عالمت گذاری صفحات

تعیین محل جای پیچ
 فعالیت فوق برنامه

ارزشیابی فعالیت خط كشی و عالمتگذاری

تاريخ اجرای آموزش و توليد: ........................................

فعــــــــــــــــــــالیت شــــــماره 8
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هدف كلي از خط كشي و عالمت گذاري روي قطعات را شرح دهيد.

گزارش خالصه توضيحات و سفارشات هنر آموز كارگاه را در مورد خط كشي و عالمتگذاري قطعات،در زير بنويسيد.

اسامي هنر جوياني كه در درس كارگاه توليد با شما همكاري دارند و يا يك گروه كاري تشكيل داده ايد 
رابنويسيد و آنها را كه بيشتر كمك مي كنند با عالمت )×( مشخص نمائيد.

مولوي:
بنگر اول تا نگردد كارزار« »تيغ چوبين را مبر در كارزار   
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در  خصوصاً  چوب  صنايع  كارگاههاي  در  كه  كشی  خط  و  گيري  اندازه  ابزار  تعدادي 
توليد انبوه مورد نياز است نشان داده شده اسامي آنها را تحقيق كنيد و در زير يا 

بنويسيد. آنها  روي 

 فعـــــــــاليت
فــــــوق بـرنامه

 8خـــــط كشي و عالمت گذاري قطعات
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در جدول زير اسامي وسائل اندازه گيري )ساده و دقيق( و ابزارهاي خط كشي درج شده است ،براي هر كدام از 
ابزارها يك مورد كاربرد مثال بزنيد و حدود دقت آن ابزار را بنويسيد.
جدول 1-8- كاربرد و دقت وسائل اندازه گيري و خط كشي

حضرت محمد)ص(:
»ريا و جاه طلبي شرك است.«

حدود دقتنمونه كاربرد در صنايع چوب و انواع آننام ابزاررديف

متر1

گونيا2

نقاله3

كوليس4

ميكرومتر5

ضخامت سنج6

لنگي سنج 7

دور سنج8

دويدگي سنج9

براستي )به راست(10

درفش11

پرگار12

پيستوله 13

خط كش تيره دار14

خـــــط كشي و عالمت گذاري قطعات 8 
ره

ما
شـ

ت 
الی

ــ
عـ

ف

114



پاسخ:

پاسخ:

پاسخ:

پاسخ:

پاسخ:

پاسخ:

پاسخ:

1-8- خط كشي و عالمت گذاري صفحات روكش شده و زهوار چسبانده شده.
چنانچه همراه آموزش ماشين آالت به عنوان تمرين عمليات ماشينكاري در يك كار واقعي موفق شده ايد پروژه اي را 
به صورت گروهي يا فردي طراحي كنيد و مرحله به مرحله آموزش توليد و ساخت آن را نيز اجراءنمائيدوبه سئواالت 

زير پاسخ دهيد.
آيا پروژه شما احتياج به اندازه گيري و خط كشي داشته است؟ وسائل اندازه گيري و خط كشي مورد استفاده   -1

را نام ببريد؟

آيا پروژه شما نياز به عمليات روكش كاري داشت؟ ضخامت روكش طبيعي يا مصنوعي را با چه ابزاري اندازه   -2
گيري كرده ايد؟

آيا فكر ميكنيد تمام قسمتهاي يك ورق روكش ضخامت برابري دارند؟ضخامت قسمتهای مختلف يك ورق   -3
را با كوليس و ميكرومتر اندازه گيري كنيد و نتيجه را بنويسيد.

چنانچه در عمليات خط كشي احتياج به انتقال چند اندازه كوچك از روي نقشه به روي كار داشته باشيد از   -4
چه ابزاري استفاده مي كنيد؟

براي خط كشي هاي موازي مانند خطوط الزم براي دوراهه وكنشكاف از چه ابزاري و چگونه استفاده نموده ايد؟  -5

براي عالمت گذاري و جور كردن قطعات ،كه در موقع مونتاژ كاري دقيقاً كنار هم قرار گيرند و جابجا   -6
نشوند، چگونه عمل نموده ايد؟

خط كشي عمليات بريدن صفحات بزرگ M.D.F يا تخته چند الئي را چگونه همراه باصرفه جويي ورعايت   -7
اصول اقتصاد توليدانجام داده ايد؟
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2-8- تعيين محل جاي پيچ:
چنانچه بخواهيد يك پشت بند تخته سه اليي را بوسيله پيچهاي متعدد در پشت پروژه اي كه ساخته ايد پيچ كنيد 

مراحل مختلف خط كشي – عالمتگذاري و انجام عمليات نصب را گزارش نمائيد.
گزارش عملیات نصب پشت بند

صائب:
ناصحا اين چوبكاري واگذار« »كي زصندل به شود دردسرم    

در وب سايت هاي زير كه سازندگان مبلمان ايران هستنددر مورد صنايع چوب تحقيق كنيد:
 فعـــــــــاليت
فــــــوق بـرنامه

www.arjan.ir -1
www.tmiran.com -2

www.jaLiceco.com -3

www.Kamjachoob.com -4
www.Hofex-medex.com -5

www.Kishwood.com -6
www.Fh.ir -7

www.taleghanico.com -8

www.chooboform.com -9
www.novinnarvan.ir -10

www.Parsian-Sazeh.com -11
www.SamanFurniture.com -12
www.barinrokh.com -13
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امیر المومنین )ع(:
»نادان یا تندرو است یا کندرو.«

اعالم نظر و امضاء هنرآموزنمره کسب شدهنمره پیشنهادیعنوانردیف

انضباط1

1حضور به موقع در کارگاه

1رعایت مقرارت کارگاه

1نظافت محل کار

استفاده از لباس کار تمیز و  وسائل 
1حفاظتي و ایمني

1اخالق خوش

1اجراي دستورات آموزشي

1رعایت ادب و احترام

2استفاده و نگهداري صحیح ابزار  و وسائل کارگاه2

2تنظیم و ارائه بموقع دفتر گزارش کار3

1مشارکت و همکاري در کارههاي گروهی کارگاه4

3رعایت نکات حفاظت و ایمني5

4صحت، دقت و سرعت در عملیات آموزشي6

1فعالیت فوق برنامه7

20نمره نهایي آزمون عملیات خط کشي و عالمتگذاري8

3-8- ارزشيابي فعاليت خط كشي و عالمتگذاري

نظر هنر جو در مورد نحوه ارزشیابي و ارائه پیشنهادات:

 8خـــــط كشي و عالمت گذاري قطعات
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عمـــــــليات
ســــوراخكاري

اين فعالیت شامل:
انتخاب مته مناسب 

انتخاب و تنظیم دور مناسب مته 
كنترل و صحت اجزاء ماشین 

 استقرار صحیح قطعات روی صفحه ماشین 
تنظیم عمق سوراخ 

انجام عملیات سوراخكاری با دريل ستونی 
انجام عملیات سوراخكاری با ماشین افقی )كام كنی(  

ماشین سوراخكاری برای نصب قفل و لوال 
دستگاه فرزدم چلچه زنی 
دستگاه اتصال بیسكويتی 

تاريخ اجرای آموزش و توليد: ....................................

فعــــــــــــــــــــالیت شــــــماره 9
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هدف كلي از عمليات سوراخكاري را بنويسيد.

در مورد توضيحاتي كه هنرآموز كارگاه در شروع اين مبحث داده اند و برداشتهايي كه شما كرده ايد به 
هنر آموزكارگاه گزارش دهيد.

گزارش شروع عملیات سوراخكاري
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ره

ما
شـ

ت 
الی

ــ
عـ

ف

عمــــليات ســوراخكاري

سنائی
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نام قسمتهاي مختلف ظاهري ماشين مته ستوني شكل زير را بنويسيد ،و نحوه عملكرد آنها را در جدول تشريح كنيد.

جدول 1-9- نحوه عملكرد قسمتهاي مختلف ماشين مته ستوني

نام ابزاررديف

1

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

تشريح عملكردنام قسمت های مختلف ظاهريرديف

1

2

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

1

2

3
4

5
6

7

8

15

10

11

12

13

14

9
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1-9- انتخاب مته مناسب:
با توجه به انتخاب مته مارپيچ مناسب براي سوراخكاري تخته خرده چوب با روكش مالمينه، جدول زير را تكميل نمائيد.

جدول 2-9- شرح مشخصات فني مته مناسب انتخابي

پاسخ:

پاسخ:

پاسخ:

پاسخ:

پاسخ:

شرحنامرديف

نوع مته 1

جنس مته 2

3θ زاويه راس مته
4α زاويه آزاد مته
5βزاويه گوه مته
6γ زاويه حمله مته
7  δ زاويه برش مته
اندازه قطر نوشته شده روي دنباله مته8
اندازه كنترل شده با كوليس روي فاز مته9

به سئوال های زير در مورد نحوه انتخاب مته مناسب پاسخ كوتاه بدهید.
آدرس نوع مته اي كه براي سوراخكاري از آن استفاده كرده ايد و در كتاب كارگاه توليد نوشته شده است با ذكر   -1

شماره صفحه  بنويسيد.

جنس مته را چگونه بدست آورده ايد؟  -2

3- چگونه و با چه وسيله اي قطر مته را اندازه گيري نموده ايد؟

بايد حرارت را  انتخابي در موقع سوراخكاري صفحات چسب دار تا چند درجه سانتيگراد  به نظر شما مته   -4
تحمل كند؟

زواياي θ )رأس مته(، α،β، وδ   مته مذكور را چگونه اندازه گيري نموديد؟  -5

 9عمـــــــليات ســـــوراخكاري
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نام مته هائي را كه شكل آنها در جدول آورده شده در زير آنها بنويسيد.
جدول 3-9- انواع مته هاي كارگاه صنايع چوب

2-9- انتخاب و تنظيم تعداد دور مناسب مته:
با توجه به اينكه تعداد دور مته بايستي متناسب با جنس كار- قطر و نوع مته و سرعت برش انتخاب شود، جدول 

زير را تكميل نمائيد.       
جدول 4-9- نوع مته، قطر، تعداد دور و سرعت برش

ف
دي

ر

13121110987654321

ته
ل م

شك
ته

م م
نا

تعداد دورسرعت برش m/sاندازه استاندارد شفت مته
1/min انواع مته انتخابي برحسب

سوزني برگپهن برگقطر مته mmقطر و طول دنباله

مته مدل spiral )مارپيچ( سوراخكاري 3 تا 13/5012
در جهت الياف 10 تا 16/5016

3 تا 13/5012
مته مدل spiral)مارپيچ( براي 
سوراخكاري عرض و كله چوب 16/50

10 تا 15
16

16/50
15subel مته مارپيچ مدل
16

8 تا 13/5018
DOUGLAS مته مدل

19 تا 16/5032

16/50
3 تا 14

IRWIN مته مدل
16

مته گره بر مدل سوزني برگ15 تا 13/5030
FORSTNER پهن برگ35 تا 16/5050
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به سئواالت زیر در مورد ماشین مته ستوني پاسخ دهید:

پاسخ:

پاسخ:

پاسخ:

پاسخ:

فرمول                            چه کاربردي در موقع سوراخکاري با ماشین مته دارد. شرح دهید.  -3

چنانچه با ماشین مته بخواهید چوب پهن برگ را با مته فورستنر)گردبر( بقطرmm 25 سوراخ کنید سرعت   -4
برش چقدر خواهد بود چه دوري را انتخاب مي کنید؟

تفاوت چرخ تسمه PIV با چرخ تسمه پلکاني در ماشین مته ستوني چیست ؟با کدام کار راحت تر و سریع تر   -5
انجام مي شود؟

تسمه انتقال دور در ماشین مته ستوني چگونه تعویض مي شود؟ یکبار آنرا تعویض کنید و نحوه عمل را بنویسید.  -6

1- آیا ماشین مته ستوني در كارگاه هنرستان دارید؟ مشخصات فني آن را بنویسید.
الف: تعداد دور موتور= ......................................................................................................................
ب: قدرت موتور= ..............................................................................................................................
ج: ظرفیت مته گیر سه نظام= ...............................................................................................................
د: نوع میز ماشین )ثابت یا متحرک( و ابعاد میز= .................................................................................

2- انتقال دور از الكتروموتور به شفت گردنده ماشین چگونه است؟
الف: انتقال دور مستقیم به شفت حاوي سه نظام مته گیر ماشین مي رسد. .............................................

ب: انتقال دور بوسیله چرخ تسمه تکي به سه نظام مي رسد. ..................................................................
ج: انتقال دور بوسیله چرخ تسمه پلکاني انجام مي شود. .....................................................................

د: انتقال دور بوسیله چرخ تسمه PIV انجام مي شود. ..........................................................................
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سزاوار نیست که مومن به خواری و پستی تن در دهد.

n=
v× 100 
d × π
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چنانچه روي بدنه ماشين مته ستوني كارگاه دياگرام شكل زير وجود داشته باشد. شرح دهيد چگونه تعداد دور 
ماشين را براي مته الماسه مارپيچ مدل SUBEL به قطر mm15 تعيين مي كنيد پس از انتخاب ،آن را روي دياگرام 

با خودكار مشخص نمائيد.
دياگرام تعیین دوران مته و روش استفاده از آن

 S است.  كدام  مته  قطر  صحيح  گيری  اندازه  روش 
مشخص نمائيد.

 S عالمت  با  را  ستونی  مته  ماشين  متحرك  قسمتهای 
مشخص نمائيد
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پاسخ:

پاسخ:

پاسخ:

اگر n1=1500  باشد، قطر چرخ تسمه هاي اين ماشين را از فرمول                  محاسبه كنيد و در جدول زير بنويسيد.  -4
جدول5-9- تعيين قطر چرخ تسمه

چنانچه در ماشين كارگاه صنايع چوب از چرخ تسمه piv براي انتقال حركت استفاده شده باشد ،و از دياگرام شكل 
زير براي تنظيم سرعت برش و تعداد دور و قطر مته استفاده كنيد، تعداد دور را براي سوراخكاري چوب با مته هاي به 

قطر 8-11-15 و 20 ميليمتر محاسبه و در جدول زير بنويسيد.
piv جدول 6-9- تعيين تعداد دوران مته با چرخ تسمه

تعداد دور u/min    n2رديف
50090016002500قطر چرخ تسمه

d110cm12cm16cm20cm چرخ گرداننده1

؟؟؟؟d2 چرخ گردنده2

تعداد دور مته در دقيقه u/mim قطر مته به ميليمتررديف

18

211

315

420
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در شكل زير يك ماشين مته ستوني در حال عمليات سوراخكاري چوب نشان داده شده در جدول باالي آن چهار 
حالت انتخاب دور نوشته شده است )R.P.M 500-900-1600-2500(با توجه به شكل به سئواالت زير پاسخ دهيد.

اين ماشين مته چه سيستم انتقال دوري دارد.  -1

چرا چهار دور مختلف باالي آن نوشته شده است.  -2

با چه نوع مته اي سوراخكاري در حال انجام است؟  -3

امام حسين )ع(
نيكی كردن را مانند باران تند انجام بده، به نيكان و بدان نيكی كن

n1    d2

n2    d1
=

125



پاسخ:

پاسخ:

پاسخ:

پاسخ:

پاسخ:

پاسخ:

پاسخ:

پاسخ:

پاسخ:

3-9- كنترل صحت عمل اجزاي ماشين مته عمودي:
صحت عمل اجزاي ماشين مته ستوني كارگاه هنرستان را با توجه به شكل مقابل كنترل كنيد و به سئواالت زير 

پاسخ دهيد.
حفاظ روي چرخ تسمه را چگونه كنترل كرده ايد؟  -1

ارتباط چرخ تسمه ها را چگونه كنترل نموده ايد؟  -2

وضعيت الكتروموتور ماشين چگونه بود؟  -3

چگونه متوجه شديد تعداد دور مته شما صحيح می باشد؟  -4

مته انتخابي خود را چگونه كنترل كرده ايد؟  -5

اگر قصد داشتيد مته 18 ميليمتر در چوب يا قطعه پروژه شما نفوذ كند، چگونه اين عمق را كنترل و تنظيم  -6
 می كنيد.

چگونه مطمئن شديد شافت مته موقع كار، لنگ نمي زند.  -7

چگونه مته را در سه نظام و دنباله مته را در كالهك مقرآن كنترل و محكم نموده ايد؟  -8

ميز ماشين مته متحرك است يا ثابت؟ چگونه آنرا تنظيم نموده ايد؟  -9

عمـــــــليات ســـــوراخكاري 9 
ره

ما
شـ

ت 
الی

ــ
عـ

ف
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قطعه  يك  يا  خود  پروژه  براي  كارگاه  ستوني  مته  ماشين  با  كه  سوراخكاري  عمليات  از  كاملي  گزارش 
تمرينی انجام داده ايد به هنر آموز كارگاه بنويسيد، و در آن نيز مشخص نمائيد كدام يك از سه نظام نشان داده 

شده را استفاده نموده ايد.

گزارش عملیات سوراخكاري پروژه با دريل ستوني

 9عمـــــــليات ســـــوراخكاري
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امير المومنين علی )ع(
127كسی كه بينا به عيب خود شود به عيب جويی ديگران نمی پردازد



پاسخ:

پاسخ:

ماشين مته شكل مقابل چه نوع ماشيني مي باشد؟  -1

با اين ماشين چه نوع كارهايي انجام مي دهند؟  -2

مشخصات فني ماشين كارگاه هنرستان را بنويسيد.  -3
الف: ابعاد ميز ماشين مته - - - - - - - - - - - - -
ب: حداكثر حركت در طول  - - - - - - - - - - 

ج: حداكثر حركت در عمق  - - - - - - - - - - -
د: قدرت موتور  - - - - - - - - - - - - - - - - -
ه: سرعت يا تعداد دور مته  - - - - - - - - - - - - 

نحوه كنترل و صحت عمل و كاربرد قسمتهاي مختلف ماشين را در جدول بنويسيد.  -4
جدول 7-9- نحوه كنترل و صحت عمل اجزاي ماشين مته

كاربرد و كنترل صحت عملنام اجزاء ماشين متهرديف

الكتروموتور1

ميز متحرك2

ميله كنترل حركت عرضي3

گيرنده نگهدارنده قطعه4

اهرم هدايت در عمق5

اهرم هدايت در طول ميز6

فرمان باال و پايين بردن ميز 7

سه نظام و مته8

ميله تنظيم طول كم9

4-9- كنترل صحت عمل اجزاي ماشين مته افقي
گيره نگهدارنده قطعه

الكترو موتور

سه نظام و مته ميز متحرك
ميله كنترل حركت عرضی

اهرم هدايت در عمق

اهرم هدايت در طول ميز
6               

فرمان باال و 
پايين بردن ميز

7

عمـــــــليات ســـــوراخكاري 9 
ره

ما
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ــ
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ف

سعدی شيرازی
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پاسخ:

پاسخ:

پاسخ:

پاسخ:

پاسخ:

پاسخ:

پاسخ:

پاسخ:

پاسخ:

پاسخ:

5-9- استقرار صحيح قطعات روي صفحه ماشين:
چرا الزم است صفحه يا قطعه موقع مته كاري بطور صحيح و دقيق روي ميز ماشين مته استقرار داده شود.  -1

چنانچه وسيله ثابت كردن صفحه M.D.F را براي سوراخكاري با ماشين مته عمودي نداشته باشيد چگونه عمل مي كنيد؟  -2

آيا با ماشين مته افقي كم كني مي توان بدون ثابت كردن قطعه روي صفحه ماشين عمل كم كني را انجام داد؟ چرا؟  -3

در ماشين مته ستوني فاصله ميز را با روي صفحه كار خود چگونه تنظيم مي كنيد؟  -4

چنانچه در ماشين مته ستوني نگهداشتن صفحه كار با دست روي صفحه ماشين براي سوراخكاري مشكل باشد، از   -5
چه وسيله ای استفاده می كنيد؟

در ماشين مته كم كني افقي، صفحه كار روي ميز ماشين چگونه براي عمليات سوراخكاري ثابت مي شود؟  -6

استفاده از انواع گيره هاي ثابت كننده قطعه كار روي صفحه ماشين مته افقي يا دريل ستوني، به چه عواملي بستگي دارد؟  -7

براي استقرار و يا ثابت كردن قطعات كوچك روي صفحه ماشين مته از چه وسيله اي استفاده مي كنيد.  -8

چنانچه به علت ظرافت كار نخواهيد اثر فك گيره روي چوب و صفحه كار باقي بماند چگونه عمل می كنيد   -9

10- گيره موازي چيست و بيشتر در كدام ماشين مته افقي يا عمودي كاربرد دارد؟

سه نظام و مته

 9عمـــــــليات ســـــوراخكاري
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پاسخ:

پاسخ:

پاسخ:

پاسخ:

پاسخ:

پاسخ:

پاسخ:

12- فيكسچرهاي تركيبي كه بايد از قطعات زيادي ساخته شود بيشتر در چه كارهايي استفاده مي شود؟ چرا؟

13- آيا كارخانه هاي سازنده ماشين هاي مته، گيره يا فيكسچر مناسب عمليات سوراخكاري را نيز طراحي و توليد مي كنند؟

14-در مقابل هنرجو در حال چه عملي است؟

15-  هنرجو چگونه قطعه چوب خود را روي صفحه ماشين ثابت مي كند؟

16- در اين ماشين، الكتروموتور ثابت است يا متحرك؟

17- در اين ماشين، مته چگونه به عمق بيشتر چوب فرو مي رود؟

 بـــــيشتر
اغلب ماشينهاي مته به علت استفاده از مته هاي استوانه اي مارپيچ ايجاد سوراخ گرد در چوب و يا گوشه بدانـــــيد

 هاي گرد در طول كم مي نمايند ،ماشين مته اي كه در شكل مالحظه مي كنيد در چوب ايجاد سوراخ چهارگوش 
مي نمايد و يا گوشه هاي كم را در قطعه كار مستقيم سوراخ مي كند، به آن مته مغاري مي گويند و سيستم آن 
به اين ترتيب است كه يك مته استوانه اي مارپيچ در داخل يك مكعب مستطيل فلزي كه يك طرف آن بصورت 
 چهار مغار تيز گرديده قرار مي گيرد. درموقع سوراخكاري، مته مارپيچ بطور معمول سوراخ استوانه اي ايجاد 

مي كند، همزمان با فشار دست گوشه های سوراخ گرد با مغار طرفين مته كنده و مستقيم مي گردد.

عمـــــــليات ســـــوراخكاري 9 
ره

ما
شـ

ت 
الی

ــ
عـ

ف

11- براي استقرار، بستن و ثابت كردن قطعات بزرگ نامنظم روي صفحه ماشين مته، از چه وسيله اي استفاده مي كنيد؟

سعدی شيرازی
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6-9- تنظيم عمق سوراخ:
در ماشين مته افقي كارگاه، يا شكل مبحث 4-9- »كتاب كارگاه توليد«، با دقت ميله مخصوص تنظيم عمق كم 

را مشاهده نمائيد و طريقه كار آنرا شرح دهيد.
تشريح عملكرد میله تنظیم عمق كم در ماشین مته افقي

با توجه به تصاوير و شرح عمليات فصل نهم كتاب كارگاه توليد، به عنوان عمليات سوراخكاري، نحوه تنظيم 
عمق سوراخ در ماشين مته عمودي را بنويسيد. براي اينكار مي توانيد از ماشين مته عمودی هنرستان و توضيحات داده 

شده هنر آموز استفاده كنيد؛ و تفاوت تنظيم عمق سوراخ در دو ماشين مته افقي و دريل ستوني را تشريح نمائيد.

 9عمـــــــليات ســـــوراخكاري
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پاسخ:

پاسخ:

پاسخ:

پاسخ:

پاسخ:

پاسخ:

پاسخ:

پاسخ:

پاسخ:

7-9- انجام عمليات سوراخكاري با دريل ستوني
با توجه به آموزش هاي الزم كه در مورد نحوه كار با ماشين دريل ستوني به شما داده شده است و موفق به انجام 

سوراخكاري شده ايد، پاسخ دهيد. 
چه كاري را سوراخكاري نموديد ؟چگونه قطعه يا صفحه كارخود را آماده سوراخكاري كرده ايد.  -1

مشخصات مته يا مته هايي را كه براي عمليات سوراخكاري با دريل ستوني انتخاب نموده ايد بنويسيد.  -2

چگونه مته را در سه نظام قرار داديد؟ چطور مطمئن شديد در موقع سوراخكاري مته نمي افتد و يا بيشتر در   -3
سه نظام فرو نمي رود؟

از چه نوع سه نظامي استفاده كرديد؟  -4

آيا قبل از روشن كردن ماشين؟ صفحه متحرك ماشين را تنظيم و ثابت كرده ايد؟ روش تنظيم را شرح دهيد.  -5

با چه وسيله اي قطعه كار خود را روي صفحه ماشين مته ثابت نموديد؟  -6

با توجه به نحوه قرار گرفتن قطعه كار براي عمليات سوراخكاري، عمق فرو رفتن مته را چگونه تنظيم نموديد؟  -7

دور ماشين را چگونه تنظيم نموديد ؟ تعداد دور- قطر مته و سرعت برش انتخابي را بنويسيد.  -8

قبل از روشن كردن ماشين چه نكات ايمني و حفاظتي را رعايت نموديد؟  -9

عمـــــــليات ســـــوراخكاري 9 
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حضرت محمد )ص(
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8-9- انجام عمليات سوراخكاري با ماشين مته افقي
ماشين مته كم كني افقي چوب طبق شكل، با مشخصات فني زير 

موجود است:
scheppach ساخت كارخانه ibe16 مدل  -1

داراي موتور با توان 3 اسب و با سرعت 3000 دور در دقيقه  -2
پهناي كم كني 250 ميليمتر و عمق 150 ميليمتر و ارتفاع 130 ميليمتر  -3

نحوه  مورد  در  كارگاه  هنرآموز  كه  توضيحاتي  به  توجه  با   -4
كاركردن با ماشينهاي مته افقي كم كني داده اند،توضيح دهيد.

چگونه مي توانيد يك كم به طول 10 سانتيمتر و عمق 3 سانتيمتر 
آن  از  خواهيد  مي  كه  چوب  قطعه  يك  در  سانتيمتر،   2 عرض  و 

چهارپايه بسازيد با آن ايجاد كنيد.
گزارش نحوه كم كندن با ماشین مته افقي

 9عمـــــــليات ســـــوراخكاري
ره

ما
شـ

ت 
الی

ــ
عـ

ف

شيخ سعدی شيرازی
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9-9- كنترل صحت و دقت سوراخكاري ايجاد شده
به نظر شما كنترل و اندازه گيري قطر و عمق سوراخهاي ايجاد شده توسط انواع دريلها،  در كارگاه صنايع چوب 
و در توليدات تكي و توليد انبوه ،چه اهميتي دارد. و اگر اين كنترل بوجود نيايد چه مسائلي ممكن است اتفاق بيافتد؟ 

بطور مختصر توضيح دهيد. 
دلیل كنترل قطر و عمق سوراخكاري قطعات

با توجه به آموزش هايي كه در مورد ابزارهاي اندازه گيري و كنترل داشته ايد و در كارگاه از آنها استفاده نموده ايد، 
ابزارهايي را نام ببريد كه با آنها بتوان قطر سوراخها و عمق آنها را در كارهاي صنايع چوب اندازه گيري  و كنترل نمود.

ابزارهاي اندازه گیري و كنترل عمق و قطر سوراخها

را  آن  علت  شود  زيرايجاد  در جدول  شده  عنوان  معايب  چنانچه  ايد  داده  انجام  كه  سوراخكاري  عمليات  در 
بنويسيد.

جدول 8-9- معايب سوراخكاري و علت هاي آن

داليل بوجود آمدن عيبعيب ايجاد شدهرديف

مته موقع كاركردن خيلي گرم مي شود و مي سوزد. 1

مته ايجاد سوراخ ناصافی مي كند.2

مته موقع سوراخكاري در كار مي شكند.3

مته موقع كار ارتعاش و لرزش دارد.4

عمـــــــليات ســـــوراخكاري 9 
ره

ما
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ف
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شكل مقابل چه ماشینی را نشان می دهدو چه عملي و چگونه با آن انجام مي شود؟

54321

راه به در یا ته باز

ته بسته

به شكل مقابل دقت كنید و سوراخ هاي راه به در و ته بسته را در جدول مشخص نمائید. 

نمايد، چه  بروز  اگر عيبي  مته مشغول سوراخ كردن قطعه است  چنانچه هنگام كار، وقتي 
عكس العملي نشان مي دهيد؟

o ج: در همان موقع كه ماشین در حال كار است رفع عیب مي كنید        oالف: ماشین را خاموش مي كنید
oد: صبر مي كنید تا هنر آموز كارگاه بیايند                                   o ب: به كار خود ادامه مي دهید

وظيفه سه نظام در ماشين هاي مته چيست؟
 oالف: گرفتن مته هاي با دنباله استوانه اي
o ب: میزان كردن لقي محور ماشین مته
o ج: گرفتن مته هاي با دنباله مخروطي
oد: افزايش تعدا دوران محور ماشین

 9عمـــــــليات ســـــوراخكاري
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10-9- ماشين سوراخكاري براي نصب قفل و لوال
داراي مشخصات زير است:دستگاه فرزدستي شكل مقابل كه براي جاي قفل و لوال نيز مصرف مي شود 

550 Wقدرت موتور  -1
8mmسه نظام يا فوتر مته گير براي شافت قطر تا  -2

 161×70 mmوسعت عمل  -3
تعداد دور min/1 30000 دور در دقيقه  -4

25 mmحداكثر قطر عمل سر مته تا  -5
4/3 kg وزن  -6

همراه اين دستگاه شابلونهاي مختلف براي قفل و لوال زني با مته هاي 6 تا  16mm وجود دارد.  -7
روي قسمتهاي مختلف دستگاه قفل و لوالزني شماره گذاري كنيد، و نام و كاربرد قسمتها را با توجه به توضيحات 

هنر آموز و كتاب كارگاه توليد بنويسيد.
جدول 9-9- اجزاي فرز قفل و لوالزني و كاربرد آنها

نحوه عمل- تنظيم و كاربردنام اجزاي دستگاه فرزرديف

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

عمـــــــليات ســـــوراخكاري 9 
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حضرت محمد )ص(
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در صورتی كه با دستگاه فرز دستی مخصوص قفل و لوال زنی در كارگاه كار نموده ايد؟  تصاوير زير را با دقت 
نگاه كنيد و جدول مربوطه را تكميل نماييد.  

شرح عمليات و كاربردنام عمليات انجام شدهرديف

در آوردن جای لوالی در1

شابلون های برگه لوال2

در آوردن جای لوالی چهارچوب3

جدول 10-9- عمليات در آوردن جای لوال با فرز دستی قفل و لوال زنی

عمـــــــليات ســـــوراخكاري

نحوه كار با فرز قفل و لوال زنی كارگاه هنرستان را كه با آن جای يك قفل يا لوال را در آورده ايد گزارش دهيد.  
گزارش كار با فرز قفل و لوال زنی هنرستان

9 
ره

ما
شـ

ت 
الی

ــ
عـ

ف

21 3

سعدی
137مشك آن است كه خود ببويد نه آنكه عطار بگويد



ماشین مته چند تیغه، با مشخصات فنی زير :  
1- قابليت سوراخ گيری همزمان با 21 مته به طور افقی يا عمودی

2- قابليت سوراخ كاری در زوايای مختلف ˚90-˚0
3- دارای گيره های صفحه گير پنوماتيك

100 mm 4- حداكثر عمق سوراخ كاری
3000 × 950 mm 5- حداكثر ابعاد قطعه كار

2 KW 6- قدرت موتور
نحوه كار با ماشين مته چند تيغه و انجام سوراخ كاری در يك صفحه پروژه خود را گزارش كنيد.  

گزارش عملیات سوراخ كاری با ماشین چند تیغه

عمـــــــليات ســـــوراخكاري 9 
ره

ما
شـ

ت 
الی

ــ
عـ

ف

حضرت علی )ع(
پاكدامنی و افتخار بر ثروت دنيا مقدم باشد 138



11-9- دستگاه فرز دم چلچله زنی
اجزای ماشین فرز دم چلچله زنی شكل مقابل را شماره گذاری كنید و نام آنها را بنويسید.  

امام صادق )ع(
 انسان عاقل دو بار از یک سوراخ گزیده نمی شود.  

 -1

 -2

 -3

 -4

 -5

به سؤاالت زير در مورد مشخصات و نحوه عمل فرز دم چلچله زنی پاسخ دهید.  

پاسخسؤالردیف

نوع اتصال مورد استفاده شما ساده است یا فارسی؟1

قطعه مخصوص اتصال دم چلچله  فارسی را چگونه تنظیم 2
کردید؟

تکیه گاه دو قطعه اتصال کجا است و چگونه تنظیم می شود؟3

نگهداشتن و ثابت کردن قطعات چگونه است؟4

الکترو موتور دستگاه چه عملی انجام می دهد؟5

تنظیم عمق چگونه انجام می شود؟6

قطعات دم چلچله طبیعی است یا مصنوعی؟7

؟8 چند اندازه قطعات دم چلچله را بنویسید 

در اتصال یک طرف مخفی عمق تیغه فرز چقدر است؟9

اتصال دم چلچله عقب جعبه ساده است یا مخفی چرا؟10

 9عمـــــــليات ســـــوراخكاري
ره

ما
شـ

ت 
الي

ــ
عـ

ف
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12-9- دستگاه اتصال بيسكويتی : 

با دستگاه اتصال بيسكويتی را  به تصاوير فوق و توضيحاتی كه هنرآموز كارگاه داده اند، و نحوه كار  با توجه 
گزارش و قسمت های مختلف دستگاه را شرح دهيد.  

گزارش نحوه كار و تشريح قسمت های مختلف دستگاه اتصال بیسكويتی

عمـــــــليات ســـــوراخكاري 9 
ره

ما
شـ

ت 
الی

ــ
عـ

ف
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حافظ
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خود آزمايی : به سؤاالت زير در مورد نحوه ايجاد اتصال بیسكويتی پاسخ دهید.  

رسول اکرم )ص(
 پیوسته بشاش و خوشرو باش که خداوند دوستدار گشاده رویان است و عبوسان مورد بغض و بی مهری او هستند.  

پاسخسؤالردیف

از اتصال بیسکویتی در چه مواردی بیشتر استفاده 1
می شود؟ 

کنشکاف و زبانه قلیف در این اتصال یعنی چه؟2

عرض بیسکویت ها را در سه سایز بنویسید.3

چرا به این دستگاه بیسکویتی می گویند، جنس بیسکویت از 4
چیست؟ 

بیسکویت ها در سه سایز چه طولی را دارند؟5

در اتصال صفحات M.D.F بزرگ فاصله مرکز دو اتصال 6
 mm o 25 mm o 50 mm o 100چقدر است؟

در هر قطعه عمق کنشکاف نسبت به عرض قلیف چقدر است؟7
o نصف + o mm 2 برابر عرض بیسکویت

mm 8 + نصف o

برای فارسی کنشکاف زدن با دستگاه بیسکویتی، چه کار 8
می کنید؟

آیا با دستگاه بیسکویتی می شود شیار )کنشکاف( سرتاسری 9
در طول صفحات ایجاد نمود- چگونگی آن را بنویسید.  

زبانه قلیف در اتصال بیسکویتی با چه چسبی چسبانده 10
می شود؟

 فعـــــــــاليت
فــــــوق بـرنامه

می توانید به نمایشگاه بین المللی ابزار و ماشین آالت صنایع چوب مراجعه کنید.  
یا به فروشگاه های ابزار فروشی که ابزارهای صنایع چوب دارند و یا سایت آنها در اینترنت بروید.  

و یا در مجالت تخصصی )مبلمان و صنایع چوب و کاغذ( و کتاب های تخصصی جستجو نمایید.  
تا : مشخصات و قیمت های ابزارهای صنایع چوب برقی جدید و ابزارهایی را که در کتاب کارگاه تولید آورده شده جمع آوری 

و به صورت C-D یا گزارش کتبی ،پیوست دفتر گزارش کار ،و به هنرآموز مربوطه ارائه نمایید.  

)تحقیق و پژوهش(

 9عمـــــــليات ســـــوراخكاري
ره

ما
شـ
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ــ
عـ
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13-9- ارزشيابی عمليات سوراخ کاری

»خواجه عبداهلل انصاری«
طالب علم، عزیز است و طالب مال، ذلیل است.  

عنوانردیف
اعالم نظر هنرآموز- تاریخ و امضاءنمره

کسب شدهپیشنهادی

1استفاده از لباس کار تمیز و مناسب1

1رعایت نظم و مقررات کارگاه2

1رعایت اخالق حرفه ای3

3رعایت نکات حفاظت و ایمنی4

2ارائه به موقع و صحیح گزارش کار5

1/5کار با ماشین مته عمودی6

1/5کار با ماشین مته افقی7

1اجرای دستورات آموزشی قفل و لوال زنی8

1اجرای دستورات آموزشی اتصال دم چلچله9

1اجرای دستورات آموزشی اتصال بیسکویتی10

2استفاده صحیح از ابزار و ماشین آالت11

1رعایت صرفه  جویی12

1تحقیق و پژوهش )فعالیت فوق برنامه(13

1مشارکت گروهی14

1نوآوری و خالقیت15

20نمره نهایی عملیات سوراخ کاری16

عمـــــــليات ســـــوراخكاري 9 
ره

ما
شـ

ت 
الي

ــ
عـ

ف
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هنرجويان می توانند سؤاالت مختلف خود را در مورد مطالب درس كارگاه توليد- نحوه تدريس و مسائل مربوط 
به كارگاه به صورت كتبی نيز مطرح كنند تا هنرآموز مربوطه پاسخ الزم را اعالم نمايند.  فرم زير در اين رابطه تهيه 

شده تا الگويی برای درخواست های كتبی شما باشد.  

علی )ع( جز اين نيست كه عقل، پرهيز از گناه، عاقبت انديشی و رعايت احتياط و محكم كاری است.  

هنرآموز گرامی جناب آقای ...........................
سالم عليكم

با احترام به عرض می رسانم اينجانب .......... هنرجوی سال .......... رشته .......... در سال جاری 
در كالس درس كارگاه توليد برای آموزش ماشين های عمومی صنايع چوب شركت نموده ام و 
در موارد زير مربوط به فصل .......... كتاب كارگاه توليد سؤاالتی برايم مطرح می باشد لطفاً در 

صورت امكان با پاسخ دادن به آنها مرا راهنمايی كنيد.  

 -1

پاسخ : 

-2

پاسخ : 

 -3

پاسخ : 

 -4

پاسخ :  

 -5

پاسخ : 

 9عمـــــــليات ســـــوراخكاري
ره
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تـــهيه و جا زدن
دوبــــــــل

اين فعالیت شامل:
آماده كردن میخ چوبی)دوبل(

ارزشیابی تهیه و جازدن دوبل

تاريخ اجرای آموزش و توليد: ...............................................

فعــــــــــــــــــــالیت شــــــماره 10
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هدف كلی از آموزش عمليات تهيه و جا زدن دوبل چيست؟

ميزان يادگيری خود را در مورد توضيحاتی كه هنرآموز كارگاه درخصوص اين مبحث داده اند، گزارش نماييد : 
گزارش تهیه و جا زدن دوبل

»سعدی«
توان رفت، جز بر پی مصطفی مپندار سعدی كه راه صفا  

10تـــهيه و جا زدن دوبــــــــل
ره 

ما
شـ

ت 
الی

ــ
عـ

ف

تـــهيه و جا زدن دوبــــــــل
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اسامی تصاويری را كه مالحظه می نماييد در زير آنها بنويسيد و كاربرد هر يك را در جدول شرح دهيد.  

7 تا 1- 10  آماده كردن ميخ چوبی )دوبل(
باتوجه به اينكه هدف اصلی درس آموزش ماشين های عمومی می باشد، اين مبحث جنبه فرعی دارد و فقط در 
ارتباط با استفاده از مواد اصلی و كمكی برای تمرين فعاليت عملی روی ماشين آالت صنايع چوب مطرح گرديده 

است.  به همين علت كمتر به آن توجه كرده ايم، لذا الزم است به سؤاالت زير پاسخ دهيد.  
1- آيا در كارگاه هنرستان شما ماشين تهيه ميخ چوبی )دوبل( وجود دارد؟ اگر جواب مثبت است مشخصات 
ماشين و نحوه كار كردن با آن را به طور مختصر در جدول زير بنويسيد.  در غير اين صورت در اين خصوص تحقيق 

كنيد. تحقيق خود را شرح دهيد.  
جدول 2-10 مشخصات و كاربرد ماشين دوبل زنی

علی )ع(
 كسی كه نيت خود را خالص سازد از دنائت و خواری منزه می ماند.  

تشريح و كاربرداسم موادرديف

1

2

3
 

تـــهيه و جا زدن دوبــــــــل 10
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جدول 1-10 تشريح و كاربرد مواد كمكی

2- جنس ميخ چوبی )دوبل( از چه گونه چوبی می باشد؟

پاسخ:
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پاسخ:

پاسخ:

پاسخ:

پاسخ:

پاسخ:

پاسخ:

پاسخ:

پاسخ:

پاسخ:

پاسخ:

3- آيا ميخ چوبی به صورت آماده با ابعاد استاندارد در بازار موجود است؟ ابعاد آنها را بنويسيد.  

4- آيا می توان در بازار متناسب با قطر و طول سوراخ قطعات كار، دوبل آماده خريد؟ چگونگی آن را بنويسيد.  

5- دوبل های آماده چه فرم هايی دارند؟ فرم دوبل در كيفيت كار چه تأثيری دارد؟

6- طول دوبل را نسبت به عمق سوراخ چگونه اندازه گيری، قطع و يا انتخاب می كنيد.  

7- چگونه دو سوراخ را كه بايد به وسيله ميخ چوبی به هم متصل كنيد دقيقاً مقابل هم سوراخ می كنيد.  

8- داخل سوراخ های جای دوبل را چگونه و با چه وسيله ای چسب می زنيد.  

9- اگر بخواهيد عمل چسب زنی را با فشار هوای فشرده و ماشين مخصوص انجام دهيد، چه فشاری بر حسب بار 
)bar( الزم داريد.  

10- آيا چسب زدن دوبل ساده و شياردار را با يك روش انجام می دهيد؟ شرح دهيد.  

11-  معموالاز كدام نوع چسب برای دوبل كاری استفاده می  شود؟.  

12- برای كوبيدن ميخ چوبی )دوبل( در سوراخ های مربوطه از كدام چكش استفاده  شود؟ چرا؟

 

10تـــهيه و جا زدن دوبــــــــل
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پيامبر اكرم ميفرمايد:
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8-10  ارزشيابی تهيه و جا زدن دوبل

 بـــــيشتر
اخيراً كارخانه های سازنده وسائل چسب زنی، ابزارهای جديد به بازار عرضه نموده اند كه نمونه هايی از آن را بدانـــــيد

در شكل های زير مالحظه می كنيد.  اين ابزارها متناسب با هر نوع چسب زنی و فرم كار تهيه گرديده، مثالً برای 
چسب زنی داخل سوراخ های استوانه ای، از چسب زن ميله ای و يا برای چسب زدن شيارهای پروفيلی از چسب 
زدن پروفيلی و ... استفاده می نمايند كه چسب مايع كازئين با غلظت مشخص )معموالً  به غلظت عسل طبيعی( 
با فشار حدود 12 بار )bar( از طريق مخزن تحت فشار به وسيله شيلنگ به سر ابزار منتقل، و از آنجا با فشار 

دكمه در محل مورد نياز تزريق، يا ماليده می شود.  

رسول اهلل )ص(
 خداوند دروغی را كه مايه خير و صالح باشد دوست دارد و سخن راستی را كه اختالف و فساد به بار می آورد دشمن دارد.  

اعالم نظر و امضاء هنرآموزنمره كسب شدهنمره پيشنهادیعنوانرديف

انضباط1

2رعايت مقررات كارگاه

2رعايت اخالق حرفه  ای

2رعايت نظم و نظافت

4استفاده و نگهداری صحيح ابزار2

3تنظيم صحيح و ارائه به موقع گزارش كار3

3اجرای صحيح دستورات آموزشی4

2مشاركت و همكاری های گروهی5

2رعايت صرفه جويی6

20نمره نهايی آزمون تهيه و جا زدن دوبل7

تـــهيه و جا زدن دوبــــــــل 10
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عمـــــــليات
مونـــــتاژكاری

اين فعالیت شامل:
 میخ و پیچ كردن- مطابقت دادن با نقشه- عالمت گذاری قطعات 

آماده كردن تنگ و پیچ دستی
 مونتاژ كردن كابینت

كنترل مرغوبیت

تاريخ اجرای آموزش و توليد: .............................

فعــــــــــــــــــــالیت شــــــماره 11
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هدف كلی از آموزش عمليات مونتاژكاری را بنويسيد.  

خالصه توضيحات و سفارشاتی را كه هنرآموز كارگاه در آموزش مونتاژكاری نموده اند گزارش كنيد.  

 فعـــــــــاليت
فــــــوق بـرنامه

فعاليت های توليدی كه در ارتباط با رشته صنايع چوب خارج از هنرستان داشته ايد 
نام ببريد و حداقل يكی از فعاليت های خود را به طور مختصر شرح دهيد.  

عمـــــــليات مونـــــتاژكاری 11
ره 

ما
شـ

ت 
الی

ــ
عـ

ف

عمــــليات مونــتاژكاری

شيخ اجل سعدی شيرازی:
ترا خواهند پرسيد كه علت چيست، نگويند پدرت كيست. 150


