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تواناييُكم)كام(كندنبا
ماشينُكمكنمتهاي

واحد كار نهم

فراگیر پس از آموزش این واحد کار، قادر خواهد بود:

 مته ی مناسب را انتخاب کند.

 عمق سوراخ را تنظیم کند.

 قطعه چوب را در محل خود محکم کند.

 با ماشین مته ُکم کن، طبق نقشه سوراخ کاري کند.

 با ماشین مته ُکم کن، طبق نقشه ُکم کني کند.

 صحت ُکم کني و سوراخ کاري را آزمایش کند.

 مته را به سه نظام بسته و محکم کند.

 موارد ایمني ضمن کار با ماشین ُکم کن را رعایت کند.

 کاربرد انواع مته هاي ُکم کني را توضیح دهد.

 قسمت هاي مختلف یك ماشین ُکم کن را تشریح کند.

 اهرم هاي هدایت کننده را تشخیص دهد.

 عملیات ُکم کني را طبق اصول انجام دهد.
ساعت آموزش

جمععملينظري
268
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پیش آزمون 9

1� نام دستگاه زیر چیست؟

الف( کف رند                                         ب( گندگی

ج( اره نواری                                          د( ُکم کن

2� آیا می دانید برای ایجاد سوراخ، از چه وسیله ای می توان استفاده کرد؟

3� درباره ی مته چه می دانید؟

4� آیا برای ایجاد یك شیار با مته، دریل دستی � برقی مناسب است؟ چرا؟

5� آیا برای ُکم کندن، غیر از مغار یا اسکنه، وسیله ی دیگری می شناسید؟
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توجـه2: در ماشین های س��ه کاره، قسمت ُکم کن، به طور 
معمول یکي از آن سه کار است.

شكل2ـ9ـماشينسهکارهشامل:ُکمکني،رندهو

ارهگرد)مجموعهاي(.

2ـ9ـ قسمت هاي مختلف ماشین ُکم کن مته اي و 
نحوه ی عملکرد آنها

در ش��کل 3�9، قس��مت هاي مختلف یك ماشین ُکم کن 
مته اي نشان داده شده است:

شكل3ـ9ـمشخصاتماشينُکمکنمتهای.

ـ ماشین ُکم کن مته اي، انواع و کاربرد آنها 1ـ9

براي ایجاد ُکم در چوب، از ماشین ُکم کن که نمونه ای از 
آن در شکل 1�9 نشان داده شده است، استفاده می گردد.

شكل1ـ9ـماشينُکمکنباصفحهیثابتوالكتروموتورمتحرك.

این ماش��ین، که ُکم کن مته ای ن��ام دارد، در دو نوع عمده 
تولید می شود:

1ـ1ـ9ـ نوع اول

در این نوع، الکتروموتور )که س��ه نظام به آن متصل است( 
ثابت و صفحه اي که قطعه کار به آن بس��ته مي شود، متحرك 
است. این نوع ماشین، به چهار جهت چپ، راست، عقب و جلو 
حرکت مي کند )ُکم کن ماشین هاي چندکاره، از این نوع هستند(.

2ـ1ـ9ـ نوع دوم

 در ای��ن ن��وع، الکتروموتور )که س��ه نظام ب��ه آن متصل 
اس��ت( متحرك و می��ز )صفحه( ُکم کن ک��ه قطعه کار روي 
آن قرار مي گیرد، ثابت اس��ت. ماشین هایي نیز وجود دارند که 
الکتروموت��ور آن ب��ه عقب و جلو، و صفح��ه ی میز به چپ و 

راست حرکت می کند )شاید بتوان آن را نوع سوم نامید(.

توجه1: در کارگاه هاي کوچك، به دلیل محدودیت فضا 
از ماش��ین هاي چندکاره و به ویژه س��ه کاره استفاده مي کنند؛ 
که ای��ن نوع ماش��ین ها معموالً ش��امل: ُکم کني، رن��ده و اره 

مجموعه اي مي باشد )شکل 2�9(.
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شكل5ـ9ـسهنظامدرماشينُکمکني.

ب( دو نظام: در بعضي مواقع، در ماشین هاي مته، دستگاه 
دستگاه هاي  نوع  این  ولي  مي باشد؛  نظام  دو  نوع  از  مته گیر 

مته گیر به خوبي سه نظام نمي توانند مته را محکم نگه دارند.

5ـ2ـ9ـ اهرم هاي هدایت کننده ی صفحه یا مته

متح��رك،  الکتروموت��ور  ب��ا  ُکم ک��ن  ماش��ین  هاي  در 
الکتروموتور روي کش��و یا ریل، حرکت به عقب، جلو، چپ 
و راس��ت دارد؛ ک��ه این حرکت ها به وس��یله ی دو اهرم تأمین 
مي شود )ش��کل 6�9(. در نوع الکتروموتورهاي ثابت، صفحه 
داراي دو اه��رم اس��ت که یک��ي صفحه را به عق��ب و جلو و 
دیگري آنرا به چپ و راس��ت هدایت مي کند )شکل 7�9(. و 
ن��وع دیگر که الکتروموتور و صفحه هر دو متحرك هس��تند، 
براي هدای��ت الکتروموتور و صفحه، هر ی��ك )الکتروموتور 
صفحه( یك اهرم مورد نیاز است. ماشین هایي نیز وجود دارند 
که با یك اهرم مي توان صفحه را به چپ و راس��ت و عقب و 

جلو هدایت کرد.

شكل6ـ9ـاهرمهایماشينُکمکنی.

1ـ2ـ9ـ اسكلت ماشین

معم��والً از چدن و به ندرت از ورق آهن س��اخته ش��ده و 
همه ی قسمت هاي ماشین، روي این قسمت سوار مي شوند.

2ـ2ـ9ـ کلید قطع و وصل

کلید قطع و وصل ماشین هاي ُکم کن، از نوع معمولي بوده 
و اغلب داراي 3 المپ س��یگنال به عالمت سه فاز مي باشد. در 
این ماش��ین ها به دلیل عدم نیاز به استفاده از الکتروموتورهاي 
پرقدرت، به کلیدهاي ستاره � مثلث هم نیازی نیست.)شکل 9-4(

شكل4ـ9ـنمايشقرارگرفتنموقعيتکليدقطعووصلبرق.

3ـ2ـ9ـ الكتروموتور

براي انج��ام عملیات ُکم کني تا قط��ر 20 میلي متر، باید از 
الکتروموتور سه فاز با قدرت حدود 2 تا 3 اسب بخار استفاده کرد.

4ـ2ـ9ـ دستگاه مته گیر

مته گیرها در دو سیس��تم کاماًل متفاوت به نام سه نظام و دو 
نظام ساخته شده اند که شرح آنها به قرار زیر است:

الف( سه نظام: سه نظام مورد استفاده در این ماشین ها معموالً 
داراي قطر مته گیر بین 5 تا 20 میلي متر، و به ندرت در بعضي 
از ماشین ها بین 3 تا 16 میلي متر مي باشد )شکل 5�9(. در هر 
صورت براي ایجاد ُکم هاي با عرض بیشتر که به مته ی بزرگ تر 
برد. کار  به  باریك تر  دنباله ی  با  مته هاي  مي توان  است،  نیاز 
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7ـ2ـ9ـ گیره ی ثابت کردن چوب

ب��ا توجه به اینکه هنگام ُکم کندن مته به چوب فش��ار وارد 
می آورد، نگه داري چوب با دست امکان پذیر نیست، به همین 
منظور، براي ثابت نگه داشتن چوب روي ماشین هاي ُکم کني، 
گیره های��ي تعبیه کرده ان��د که چوب را در ج��اي خود روی 
صفحه ثابت مي کنند، تا عملیات ُکم کني به س��هولت، دقت و 

سرعت هرچه تمام تر انجام گیرد )شکل 9�9(.

ممکن است کارخانه هاي مختلف، از گیره هایی با شکل های 
متفاوت اس��تفاده کنند مثل گیره های بادامکی، فیکس��چرهاي 
اتوماتی��ك و غیره؛ که همگی یك ه��دف را دنبال مي کنند.

ماشین هاى سیار و ثابت صنایع چوب

7ـ2ـ9ـ گیره ى ثابت کردن چوب

شکل 9ـ9 ـ گیره، براي محکم کردن چوب روي صفحه.

8ـ2ـ9ـ فرمان باال و پایین برنده ى صفحه

شکل 10ـ9 ـ فرمان تنظیم ارتفاع صفحه ُکم کن.

شکل 7ـ9 ـ هدایت سیستم به طرف مته.

6ـ2ـ9ـ اهرم ها و  پیچ هاي تنظیم کننده  و کنترل کننده

شکل 8ـ9 ـ سیستم تنظیم عمق ُکم.

شكل9ـ9ـگيره،برايمحكمکردنچوبرويصفحه.

8ـ2ـ9ـ فرمان باال و پایین برنده ی صفحه

با چرخاندن این فرم��ان، صفحه روي یك میله ی مارپیچ، 
باال و پایین رفته و به اندازه ی الزم تنظیم مي شود )شکل 10�9(. 
پس از تنظیم ارتفاع مته )میز(، اهرم آن باید قفل شود تا تنظیم 

در هنگام کار به هم نخورد.

شكل10ـ9ـفرمانتنظيمارتفاعصفحهُکمکن.

شكل7ـ9ـهدايتسيستمبهطرفمته.

6ـ2ـ9ـ اهرم ها و  پیچ هاي تنظیم کننده  و کنترل کننده
تنظیم عمق ُکم، بدین منظور صورت مي گیرد که مته بیش 
از اندازه در چوب فرو نرود و از استحکام چوب کاسته نشود؛ 
و در عین حال فشار بیش از اندازه نیز به مته وارد نیاید، به ویژه  
اینک��ه، در ُکم هاي یك طرفه، مته از طرف دیگر چوب بیرون 
نیاید. این کار، به وس��یله میله اي با نام شاخص انجام مي گیرد؛ 
بدین صورت که مقدار عمق ُکم را روي میله تعیین کرده، پیچ 
آنرا محکم مي کنند. در این حالت، میله به بدنه ی ُکم کن برخورد 
ک��رده و بیش از ان��دازه در چوب فرو نمي رود )ش��کل 8�9(.

شكل8ـ9ـسيستمتنظيمعمقُکم.

در ضم��ن، پیچ هاي دیگري ب��راي تنظیم طول ُکم موجود 
اس��ت که ب��ا تنظیم این پیچ ه��ا مته بین دو فاصله ی مش��خص 
محدود مي ش��ود؛ این کار براي تولید انبوه از یك قطعه، بسیار 

مفید بوده و سرعت کار را افزایش مي دهد.
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3ـ9ـ مته هاي ماشین ُکم کن مته اي و کاربرد آنها

در ح��ال حاضر، بیش��تر کارگاه هاي صنای��ع چوبي، براي 
ُکم کني، از مته  هاي مارپیچ معمولي موجود در بازار اس��تفاده 
مي کنن��د که این امر، به دلیل ارزان��ي و فراواني این نوع مته ها 
اس��ت. این مته ها براي راه اندازي کار مناسب هستند ولي چون 
لبه ه��اي جانبي آنها حالت برندگي ندارند، به چپ و راس��ت 
بردن مته در هنگام کار، به سختي صورت گرفته و کف ُکم را 

نیز به حالت نیمگرد )مقعر( درمي آورد.

مته هاي مخصوص ُکم کني )شکل 11�9(، در بازار موجود 
اس��ت و کار با آنها ساده تر بوده، سرعت پیشبرد کار نیز بیشتر 

است؛ زیرا این مته ها داراي لبه هاي جانبي برنده هستند. 

توجـه: هنگام کار، نباید فش��ار بیش از اندازه به این مته ها 
وارد کرد، زیرا احتمال سوختن مته و چوب وجود دارد.

شكل11ـ9ـانواعمتههايمخصوصُکمکني.

4ـ9ـ اصول رعایت نکات ایمني، ضمن ُکم کني

براي حفظ س��المتي خ��ود و اطرافیان در هن��گام عملیات 
ُکم کني، و همچنین استفاده ی بهینه از وقت و انرژي و در عین 

حال، ارائه ی نتیجه ی مطلوب، موارد زیر باید رعایت شود:

� قبل از ش��روع ُکم کني، باید مته ی موردنظر را در سه نظام 
قرار داد، و محکم نمود )ش��کل 12�9(. همیشه باید از محکم 
بودن مته داخل س��ه نظام مطمئ��ن بود، زیرا مته ی ُش��ل باعث 

شکستن و خراب شدن ُکم خواهد شد.

شكل12ـ9ـقراردادنمتهدرسهنظام.

 قطع��ه کار را باید با گیره محکم کرد؛ زیرا احتمال ُش��ل 
ش��دن و در نتیجه، خرابِی کار، شکس��تن مته و ایجاد خطرات 

احتمالي وجود دارد.

 هن��گام ُکم کني، باید دقت کرد که مت��ه بیش از اندازه ی 
معم��ول )2 تا 3 میلي متر( در چ��وب فرو نرود، زیرا مته ممکن 

است هنگام چپ و راست کردن بشکند.

 مته ها را همیشه تیز و آماده به کار نگه دارید )شکل 13�9(؛ 
زیرا ُکند بودن مته، باعث سوختن چوب شده و ُکم از کیفیت 

الزم برخوردار نخواهد بود.

شكل13ـ9ـدرصورتُکندبودنمتهها،بايدآنهاراباابزارمناسب
تيزکرد.

 از نازك کردن دنباله ی مته به وس��یله ی سنگ سنباده و به 
صورت دستي پرهیز ش��ود، زیرا مته ازحالت استاندارد خارج 
شده و در هنگام کار، لنگ مي زند. این کار، عالوه بر کاستن 
دقت عمل، احتمال شکستن مته و بروز خطر را افزایش مي دهد.

 از بستن سر مته هاي دستي کونیك و غیره به ماشین ُکم کن 
جداً خودداري شود.

 قب��ل از ش��روع به کار، باید مطمئن ش��د که میز ماش��ین، 
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 چوب خط کشي شده را باید از طرفي که عالمت خورده، 
روي صفحه ی ماش��ین ُکم کن، و طرف خط کش��ي ش��ده در 
ضخام��ت را به طرف مته )س��ه نظام( ق��رار داده و آنرا دقیقاً به 
گونیاي لب��ه ی صفحه ی ُکم کن چس��باند. ح��ال باید گیره ی 
نگ��ه داري چوب را روي قطعه کار قرار داد و آنرا محکم کرد 

)شکل 16�9(. 

توجه: براي جلوگیري از زخمي ش��دن سطح کار، باید از 
یك تکه چوب به عنوان زیر سري استفاده کرد.

شكل16ـ9ـنحوهیقراردادنچوبرويصفحه.

 باید مته اي انتخاب کرد که قطر آن دقیقاً برابر عرض ُکم باشد. 

توجه: براي اطمینان بیشتر، از کولیس استفاده نمایید؛ زیرا 
پس از مدتي کار، دنباله ی مته ها ساییده شده و عدد مندرج بر 

آن قابل خواندن نیست. 
� باید مته داخل سه نظام قرار گرفته و با آچار کاماًل محکم 
شود )شکل 17�9( تا در اثر کار و لرزش، از محل خود خارج 
نشده و در چوب گیر نکند. هر مشکلی در کار، به تنظیم مجدد 

اندازه ها منجر مي شود.

ماشین هاى سیار و ثابت صنایع چوب

توجه:

شکل 16ـ9ـ نحوه ى قرار دادن چوب روي صفحه.

توجه:

شکل 17ـ9ـ محکم کردن مته داخل سه نظام.

5ـ9ـ اصول ُکم کنی با ماشین ُکم کن مته اي

شکل 14ـ9ـ عالمت یک رو و یک نر چوب ُکم کنی.

شکل 15ـ9ـ تعیین وسط نر چوب به وسیله ى خط کش تیره دار.
شكل17ـ9ـمحكمکردنمتهداخلسهنظام.

حرکت اضافي ندارد، زیرا حرکت اضافي، احتمال شکس��تن 
مته و ایجاد خطر را به دنبال خواهد داشت.

 توجه ش��ود که هنگام شروع مجدد کار، مته داخل چوب 
نباش��د زیرا در هنگام زدن کلید، خطر پرتاب شدن و شکستن 

چوب و مته وجود دارد.

5ـ9ـ اصول ُکم کني با ماشین ُکم کن مته اي

هنگام عملیات ُکم کني با ماشین ُکم کن مته اي، براي انجام 
کار به طور صحیح و به منظور به دست آوردن نتیجه ی مطلوب، 

باید اصول زیر رعایت شود:

 از گونیا بودن قطعه کار اطمینان حاصل نموده و یك رو و یك 
نر آن عالمت زده شود )شکل 14�9(. باید طول ُکم طبق نقشه، 
تعیین و با گونیا ابتدا و انتهاي آن خط کشیده شود. سپس باید وسط 
عرض ُکم را پیدا کرده و با خطي سرتاس��ري، ُکم را به صورت 
طولي از وس��ط به دو قسمت مساوي تقسیم نمود)شکل 15�9(.

شكل14ـ9ـعالمتيکروويکنرچوبُکمکني.

شكل15ـ9ـتعيينوسطنرچوببهوسيلهیخطکشتيرهدار.
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واحد کار نهم: توانایی ُکم (کام) کندن با ماشین ُکم کن مته اي

شکل 20ـ9ـ ایجاد سوراخ هایی با فاصله ى حدود 2 میلی متر از همدیگر.

شکل 21ـ9ـ سوراخ زدن همه ى ُکم.

شکل 22ـ9ـ ساخت تقریبى ُکم.

شکل 23ـ9ـ ساخت کامل ُکم.

شکل 18ـ9ـ تنظیم نیش مته با خط وسط چوب.

شكل20ـ9ـايجادسوراخهاييبافاصلهیحدود2ميليمترازشکل 19ـ9ـ اولین سوراخ با مته.
همديگر.

 صفحه، توس��ط فرمان باال و پایی��ن آورنده ی صفحه، باید 
طوري تنظیم ش��ود که نیش مته دقیقاً روی خط طولي وس��ط 

ُکم و منطبق بر آن قرار گیرد )شکل 18�9(.

واحد کار نهم: توانایی ُکم (کام) کندن با ماشین ُکم کن مته اي

شکل 20ـ9ـ ایجاد سوراخ هایی با فاصله ى حدود 2 میلی متر از همدیگر.

شکل 21ـ9ـ سوراخ زدن همه ى ُکم.

شکل 22ـ9ـ ساخت تقریبى ُکم.

شکل 23ـ9ـ ساخت کامل ُکم.

شکل 18ـ9ـ تنظیم نیش مته با خط وسط چوب.

شکل 19ـ9ـ اولین سوراخ با مته.

شكل18ـ9ـتنظيمنيشمتهباخطوسطچوب.

 باید ماش��ین را روش��ن کرد و مته را به کمك اهرم ها و به 
آرامي به قطعه کار نزدیك نمود )در ماشین هاي با الکتروموتور 

ثابت، باید قطعه چوب را به مته نزدیك کرد(.
� در انته��اي ُک��م )منتهی االیه س��مت راس��ت(، باید یك 
س��وراخ با عمق کامل ایجاد نمود )ش��کل 19�9(. س��پس باید 
مته را خارج کرده، صفحه )یا مته( را حرکت داد و در ابتداي 
ُکم )طرف چپ( نیز یك س��وراخ دیگ��ر با عمق کامل ایجاد 
کرد )ش��کل 20�9(. حال بین دو سوراخ را باید با سوراخ هایي 
نزدیك به هم با عمق کامل ایجاد کرد )لبه ی سوراخ  ها حدود 
2 میلي متر با هم فاصله داش��ته( باش��د. پس از اینکه تمام طول 
ُکم سوراخ شد )شکل 21�9(، باید مته را حدود 2 تا 3 میلي متر 
در سوراخ ابتداي ُکم فرو برد و با اهرم، مته را به طرف انتهاي 
ُکم کش��اند و دوباره به محل اول برگرداند )شکل 22�9(. در 
مرحله ی بعد، مته را باید بیش��تر فرو ب��رده همان کار را مجدداً 
تکرار کرد. این کار را باید تا کامل ش��دن ُکم و خارج ش��دن 
قس��مت هاي اضافي ادامه داد )شکل 23�9( و توجه داشت که 

به مته، زیاد فشار نیاید.

واحد کار نهم: توانایی ُکم (کام) کندن با ماشین ُکم کن مته اي

شکل 20ـ9ـ ایجاد سوراخ هایی با فاصله ى حدود 2 میلی متر از همدیگر.

شکل 21ـ9ـ سوراخ زدن همه ى ُکم.

شکل 22ـ9ـ ساخت تقریبى ُکم.

شکل 23ـ9ـ ساخت کامل ُکم.

شکل 18ـ9ـ تنظیم نیش مته با خط وسط چوب.

شکل 19ـ9ـ اولین سوراخ با مته.
شكل19ـ9ـاولينسوراخبامته.



ماشين های سيار و ثابت صنايع چوب 130

 ُکم هایي که توس��ط این ماش��ین به وجود مي آید، در ابتدا 
و انتها نیمگرد هس��تند که هنگام جا زدن زبانه، مشکل به وجود 
خواه��د آمد، در صورت ضرورت، براي حل این مش��کل دو 

راه وجود دارد.

الف( گوشه هاي ُکم با مغار و اسکنه صاف شود )شکل 24�9(.

شكل24ـ9ـتبديلگوشههايقوسيبهچهارگوش،بهوسيلهیمغار

يااسكنه.

ب( لبه هاي زبانه، به وس��یله ی چوبس��ا یا س��وهان، همانند 
گوشه هاي ُکم، نیمگرد شود )شکل 25�9(.

شكل25ـ9ـنيمگردکردنگوشههایدوطرفزبانه.

6ـ9ـآشنایی با معایبی که هنگام سوراخ کاری و 
ُکم کنی ایجاد می شود

دالیلشرح عیبرديف

1
مته موقع کار، گرم 

شده و مي سوزد 
)شکل 26�9(. 

مته غلط  برنده ی  الف( زوایاي 
تیز شده است.

ب( پوشال در سوراخ گیر کرده 
و خارج نمي شود.

ج( رطوبت چوب زیاد است.

شكل26ـ9ـسوختنچوببههنگامُکمکني.

راه های برطرف كردن

الف( زوایا را امتحان و آنرا اصالح نمایید.

ب( ماشین را خاموش و پوشال اطراف مته را خالي کنید.

ج( از چوب خشك استفاده کرده یا پوشال را زود به زود 
خارج کنید.

دالیلشرح عیبردیف

2
ناصاف  کنی،  کم 
ایجاد مي شود )شکل 

 .)9�27

الف( مته  ُکند  شده است.
ب( میز ماشین تکان  مي خورد.

ج( چوب تکان  مي خورد.

شكل27ـ9ـکمکنیناصاف.

راه های برطرف كردن

الف( مته را تیز کنید.

ب( میز را محکم و ثابت نمایید.

ج( چوب را با گیره به میز ماشین مته، محکم کنید.
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دالیلشرح عیبردیف

مته موقع کار 3
مي شکند.

الف( مته ُکند شده است.
ب( مته کج شده است.

ج( مته منحرف شده است.
د( سرعت پیشبرد کار زیاد است.

ه( میز تکان مي خورد.

راه های برطرف كردن

الف( مته را تیز کنید.

ب( مته را عوض کنید.

ج( زوایاي مته را اصالح کنید.

د( آهسته تر سوراخ نمایید.

ه�( میز را محکم و ثابت کنید.

دالیلشرح عیبردیف

مته ارتعاش دارد.4

شده  کثیف  مته  ی  دنباله  الف( 
است.

ب( مته کج شده است.
ج( سه نظام ُشل شده است.

راه های برطرف كردن

الف( مته را بیرون آورده، دنباله ی آنرا تمیز کنید.

ب( مته را عوض کنید.
ج( سه نظام را محکم کنید ) شکل 28�9(.

واحد کار نهم: توانایی ُکم (کام) کندن با ماشین ُکم کن مته اي

راه هاى برطرف کردن

راه هاى برطرف کردن

شکل 28ـ9ـ سه نظام را محکم کنید.

عملیات کارگاهی

ـ سوراخ کردن ضخامت چوب براي اتصال دوبل تمرین 1 

مواد و ابزار موردنیاز

mm

دستورالعمل

شکل 29ـ9

شکل 30ـ9ـ تقسیم َنرِ چوب به 5 قسمت مساوي.

شكل28ـ9ـسهنظامرامحكمکنيد.

عملیات کارگاهي

تمرین 1  سوراخ کردن ضخامت چوب براي اتصال دوبل

مواد و ابزار موردنیاز

18 × 100 × 300 mm 1� 2 عدد چوب به ابعاد

2� گونیاي فلزي 

3� خط کش تیره دار 
4� متر فلزي 2 متري 

5� مته ُکم کني 8 و 10 و 12                

6� ماشین ُکم کني مته اي                            

دستورالعمل

الف( ی��ك قطعه از چوب ه��ای مورد نظر را ب��ا توجه به 
اندازه های نقشه آماده کنید )شکل 29�9(.

شكل29ـ9

طب��ق  دقی��ق،  درج��ه ی   90 گونی��اي  به وس��یله ی  ب( 
اندازه گیري هاي انجام ش��ده، 4 خط عرض��ي روي ضخامت 
چوب بکشید تا آن را به 5 قسمت مساوي تقسیم کند. یعني هر 

60 میلي متر طول یك تقسیم باشد )شکل 30�9(.

شكل30ـ9ـتقسيمَنرِچوببه5قسمتمساوي.

ج( خط ک��ش تی��ره دار را روي چوب تکی��ه داده و خطي 
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ز( عمق مت��ه را با میله ی مربوطه طوري تنظیم کنید که 30 
میلي متر در چوب فرو رود.

ح( ماشین را روشن کنید.

ط( ب��ه کمك اهرم هاي هدایت کننده، مت��ه را براي اولین 
سوراخ تنظیم کنید. همان طور که یك دست را ثابت گرفته اید، 
با دست دیگر مته را به طرف چوب هدایت کنید تا چوب سوراخ 
ش��ود؛ این کار را با فش��ار معمولي انجام دهید )شکل 33�9(.

ماشین هاى سیار و ثابت صنایع چوب

شکل 33ـ9ـ ایجاد اولین سوراخ جاى دوبل.

تمرین 2 ـ کندن ُکم یک طرفه

شکل 34ـ9

شکل 31ـ9ـ تقسیم چوب به دو نیم بوسیله خط کش تیغه دار.

شکل 32ـ9ـ تنظیم ارتفاع مته.

شكل33ـ9ـايجاداولينسوراخجایدوبل.

ی( براي هر 4 سوراخ این کار را انجام دهید.

ك( چوب دیگ��ر را نیز آماده ک��رده و همین عملیات را 
روی آن انجام دهید.

ل( دو قطعه چوب برای متصل شدن به هم با اتصال دوبل، 
آماده اند.

تمرین 2  کندن ُکم یك طرفه

دستورالعمل

الف( قطعه چوبی به ابعاد20×50×300 میلی متر، به صورت 
گونیایي و گندگي شده آماده کنید )شکل 34�9(.

شكل34ـ9

سرتاس��ري در ضخامت چوب بکش��ید تا آنرا به دو نیم تقسیم 
کن��د. از محل تالقي این خط با چهار خط عرضي، چهار نقطه 
به وجود مي آید که مرکز چهار س��وراخ مي باشد و به عبارتي، 

محل قرار گرفتن نیش مته به دست مي آید )شکل 31�9(.

شكل31ـ9ـتقسيمچوببهدونيمبوسيلهخطکشتيغهدار.

د( چ��وب را روي صفحه ی ُکم کن بگذارید، آنرا با لبه ی 
گونی��اي آن تنظیم ک��رده و گیره ی نگه دارن��ده ی ُکم کن را 

محکم کنید.

ه�( مته ی تیز و آماده به کار 8 میلي متر را در داخل سه نظام 
قرار داده و به وسیله ی آچار سه نظام محکم کنید.

و( ارتف��اع صفح��ه را طوري تنظیم کنید ک��ه مته دقیقاً در 
وسط ضخامت و نیش آن منطبق بر خط وسط عالمت خورده 

باشد )شکل 32�9(.

ماشین هاى سیار و ثابت صنایع چوب

شکل 33ـ9ـ ایجاد اولین سوراخ جاى دوبل.

تمرین 2 ـ کندن ُکم یک طرفه

شکل 34ـ9

شکل 31ـ9ـ تقسیم چوب به دو نیم بوسیله خط کش تیغه دار.

شکل 32ـ9ـ تنظیم ارتفاع مته.
شكل32ـ9ـتنظيمارتفاعمته.
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واحد کار نهم: توانایی ُکم (کام) کندن با ماشین ُکم کن مته اي

شکل 37ـ9

شکل 38ـ9ـ برداشتن فاصله ى دو سوراخ.

شکل 35ـ9ـ نر چوب، ابتدا 20 میلى متر و سپس 40 میلى متر خط کشى 
شود.

شکل 36ـ9 ـ محل ُکم مشخص شده است.

mm

شكل37ـ9

ح( ماشین را روشن کنید.

ط( قسمت  خط کشي شده را درنظر گرفته و ابتدا و انتهاي 
آنرا با عمق کامل سوراخ کنید.

ی( فاصله ی بین دو سوراخ را چند سوراخ بزنید،  به طوري 
که لبه ی سوراخ ها با هم حدود 1 تا 2 میلي متر فاصله داشته باشد.

ك( مته را 3 میلي متر در س��وراخ انتهایي ُکم فرو برده و به 
طرف سوراخ ابتدایي حرکت دهید و برعکس )شکل 38�9(.

واحد کار نهم: توانایی ُکم (کام) کندن با ماشین ُکم کن مته اي

شکل 37ـ9

شکل 38ـ9ـ برداشتن فاصله ى دو سوراخ.

شکل 35ـ9ـ نر چوب، ابتدا 20 میلى متر و سپس 40 میلى متر خط کشى 
شود.

شکل 36ـ9 ـ محل ُکم مشخص شده است.

mm
شكل38ـ9ـبرداشتنفاصلهیدوسوراخ.

ل( مت��ه را 3 میلي متر دیگ��ر در چوب فرو برده و به طرف 
مخالف حرکت دهید تا خاك اره ی ُکم کاماًل خارج شود.

م( ماشین را خاموش کنید و مطمئن شوید که قطعه چوب 
از محل خود حرکت نکرده است.

ن( عمق سنج مته را براي عمق 40 میلي متر تنظیم کنید.

ب( نَِر چوب را با توجه به شکل 35�9، از ابتدای قطعه کار، 
ابتدا 20 و سپس 40 میلی متر اندازه گیری و خط کشی کنید.

شكل35ـ9ـنرچوب،ابتدا20ميلیمتروسپس40ميلیمتر
خطکشیشود.

ج( خط کش تی��ره دار را به ان��دازه ی 10 میلي متر )نصف 
ضخام��ت( تنظیم ک��رده و نر چوب را به دو نیم تقس��یم کنید                

)شکل 36�9(. 

د( چوب را از طرف عالمت خورده، روي صفحه ی ُکم کن 
ق��رار دهید، آنرا با گونیا تنظیم نمایید و گیره را محکم ببندید.

شكل36ـ9ـمحلُکممشخصشدهاست.

ه�( یك مته ی تیز با قطر mm 8  را داخل س��ه نظام محکم 
کنید.

و( میله ی عمق س��نج ُکم ک��ن را براي عم��ق 30 میلي متر 
تنظیم نمایید.

ز( ارتف��اع مته را طوري تنظیم کنی��د که نیش آن دقیقاً در 
وسط ضخامت چوب قرار گیرد )شکل 37�9(.
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س( تم��ام مراح��ل قبل را براي قس��مت عالمت خورده ی 
دیگر انجام داده و یك ُکم به عمق 40 میلي متر ایجاد نمایید.

ع( مته را از س��ه نظام خارج کرده، ماش��ین را تمیز کنید و 
آنرا براي کارهاي بعدي آماده نگه دارید.
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آزمون پایاني 9

1� کاربردهاي ماشین ُکم کن مته ای را نام ببرید.
2� در شکل زیر، قسمت های مهم را مشخص کنید.

                                                 

3� عمق ُکم را در ماشین ُکم کن چگونه تنظیم مي کنید؟

الف(به وسیله ی میله ی تنظیم طول مته                                  ب( بستن چوب به مته

ج( بستن کاغذ به دور مته                                                   د( قرار دادن مته در آخر سه نظام

4� دلیل لنگ زدن مته در داخل سه نظام چیست؟

الف( کجي مته                                                                  ب( کجی محور

ج( کجی اهرم های هدایت کننده                                        د( کجی میز

5� آیا براي ُکم کني با ماشین ُکم کن، مي توان از سر مته هاي دستي استفاده کرد؟

6� ُکم دوَدر )دو طرفه( را چگونه ایجاد مي کنند؟

7� دالیل شکستن مته در هنگام کار چیست؟

الف( فشار بیش از حد به مته، هنگام سوراخ کردن               ب( مرطوب بودن چوب

ج( وصل کردن سوراخ هاي کنار هم                                   د( عده  دوران متفاوت ماشین
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137واحد كار دهم: توانايي سرويس و نگه داري ماشين ُكم كن مته اي

تواناييسرويسونگهداري
ماشينُكمكنمتهاي

واحد كار دهم

فراگیر پس از آموزش این واحد کار، قادر خواهد بود:

 محل هاي گریس خور و روغن خور را تشخیص دهد.

 محل هاي گریس خور را با گریس پمپ گریس کاري کند.

 محل هاي روغن خور را با روغندان روغن کاري کند.

 مته ها را پس از کار، روغن کاري کند.

 پیچ هاي ُشل شده را با آچار سفت کند.

ساعت آموزش
جمععملينظري
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پیش آزمون 10

1� به شکل زیر دقت کنید، در چه مواقعي روي ماشین آالت را مي پوشانند؟

2� به نظر شما چه قسمت هایي از ماشین ُکم کن نیاز به روغن کاري دارد؟

3� آیا مته دستي را مي توان به ماشین ُکم کن بست؟

4� برای جلوگیری از زنگ زدگی فلزات، چه باید کرد؟



ماشين های سيار و ثابت صنايع چوب 140

1ـ10ـ محل هاي روغن خور و گریس خور

قطعات متحرك ماش��ین ُکم کن مته اي از هر نوع که باشد 
)با الکتروموتور ثابت یا با صفحه ی ثابت(، باید به آساني روي 
ریل یا کش��وي مربوطه حرکت کنند؛ باتوجه به اینکه پس از 
مدت��ي کار، روي ریل ها و کش��وها خ��اك اره و غبار چوب 
مي نش��یند )شکل 1�10(. این قسمت ها باید همواره با گازوییل 
تمیز ش��وند، و چند بار به وس��یله ی اهرم ها عقب و جلو رفته تا 
کاماًل روان گردند. قسمت دیگري که باید روغن کاري شود، 
گیره ی  نگه دارنده ی قطعه کار مي باشد )شکل 2�10( که اغلب 
داراي پیچ است و معموالً پس از مدتي کار کردن سفت شده 
و نی��از به روغن کاري و تمیز کردن دارد. میله ی مارپیچ فرمان 
تنظیم ارتفاع صفحه)شکل 3�10( نیز به تمیز کاري احتیاج دارد.

توجه: براي شس��تن و روان کردن قسمت هاي گفته شده، 
از گازوییل نیز مي توان استفاده کرد.

ماشین هاى سیار و ثابت صنایع چوب

1ـ10ـ محل هاي روغن خور و گریس خور

توجـه:

شکل 1ـ10ـ روغن کاري ریل ها و کشوهاى صفحه ي متحرك.

شکل 2ـ10ـ گیره ى نگه دارنده ى قطعه کار.

شکل 3ـ10ـ میله و سیستم تنظیم ارتفاع صفحه ي متحرك.

2ـ10ـ تسمه هاي انتقال نیرو

شکل 4ـ10ـ انواع تسمه هاى انتقال نیرو.

شكل1ـ10روغنکاريريلهاوکشوهایصفحهيمتحرك.

شكل2ـ10ـگيرهینگهدارندهیقطعهکار.

شكل3ـ10ـميلهوسيستمتنظيمارتفاعصفحهيمتحرك.

2ـ10ـ تسمه هاي انتقال نیرو

انتقال نیرو و حرکت در ماش��ین هاي ُکم کن مته اي، به دو 
صورت مستقیم و غیرمستقیم انجام مي پذیرد: 

در نوعي که الکتروموتور متحرك اس��ت، سه نظام به طور 
مستقیم به محور الکتروموتور متصل است.

در ماشین هاي با الکتروموتور ثابت، به ویژه در ماشین هاي 
چندکاره، انتقال نیرو و حرکت توس��ط تس��مه )شکل 4�10( 
انج��ام مي گیرد. براي افزایش طول عمر تس��مه ها باید هرچند 
وقت یکبار آنها را کنترل کرد تا از عملکرد صحیح ماشین در 
مورد انتقال حرکت مطمئن شد. در مورد تسمه ها ممکن است 

چند مشکل به وجود آید که بدین قرار است:

 اگر تس��مه ُشل باشد، راندمان انتقال نیرو کاهش مي یابد و 
چنانچه بیش از اندازه س��فت باشد، به یاتاقان ها فشار مضاعف 
وارد می ش��ود که باعث فرسودگي زودرس تسمه خواهد شد؛ 
بنابراین در هر دو صورت، باید مقدار کش��ش )ُشلي و سفتي( 

تسمه را تنظیم کرد.

شكل4ـ10ـانواعتسمههایانتقالنيرو.
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 چنانچه تسمه در اثر عمر زیاد فرسوده شده باشد، باید آنرا 
تعویض کرد؛ یعني تس��مه اي کاماًل هم اندازه ی تس��مه ی قبلي 
تهیه و جایگزین تسمه ی فرسوده نمود )اندازه ی تسمه، معموالً 

روي خود تسمه نوشته مي شود(.

3ـ10ـ نحوه ی نگه داري مته هاي ُکم کني

پس از اس��تفاده از مته ها و براي دسترسي آسان به آنها باید 
بعد از پایان کار، با نظم و انضباط خاصي از آنها نگه داري کرد.

اگر خس��تگي جسماني ناشي از کار باعث سهل انگاري در 
جمع آوري و نگه داري مته ها ش��ود، مشکالتي را براي شروع 
کار بعدي ایجاد مي کند؛ در واقع در پایان هر کار، باید به فکر 

کار بعدي بود.
از آنجای��ي که چوب هاي مختلف در س��اخت مصنوعات 
چوبي به کار مي رود و این چوب ها هم از نظر س��ختي و نرمي 
با هم متفاوتند و هم داراي مواد اس��تخراجي هس��تند، لذا باید 
مته ه��ا را پ��س از اتمام کار ب��ا گازوییل تمیز ک��رد، و پس از 
خشك ش��دن، به روغن آغشته نمود )شکل 5�10( و در محل 

مناسب قرار داد. 
توجه1: مته ها حتماً باید در جعبه ی مخصوص قرار گرفته 
و جایگاه هر مته مشخص باشد تا چنانچه مته اي در محل خود 

نبود با یك نگاه تشخیص داده شود. 
توجـه2: برای نگه داری مته ها، می ت��وان از بلوکی چوبی 
اس��تفاده ک��رد که روی آن ب��ا توجه به تع��داد و قطر مته های 
موجود، س��وراخ هایی ایجاد ش��ده که مته های مختلف در آن 

جای می گیرند.

شكل5ـ10ـروغنکاريوتميزکردنمتهها.

4ـ10ـ اصول رعایت نکات ایمني ضمن سرویس 
و نگه داري

 دقت شود که آچار سه نظام هرگز روي سه نظام جا نمانده 
باشد؛ زیرا با روشن ش��دن ماشین، آچار پرتاب شده و ممکن 

است به افراد در حال کار صدمه بزند.

 هنگام تعویض تس��مه، باید مراقب بود انگشت دست بین 
تسمه و پولي قرار نگیرد )شکل 6�10(.

شكل6ـ10ـمراقبتازانگشتانبههنگامتعويضتسمه.

 هنگام سرویس ماشین، مته را باید از سه نظام خارج کرده 
و کلی��د ماش��ین و کلید اصلي آن، از تابل��وي برق قطع گردد                

)شکل 7�10(.

شكل7ـ10ـخارجکردنمتهازسهنظام.
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 ُش��لي و س��فتي تسمه باید کنترل ش��ده و در صورت نیاز، 
تسمه تعویض گردد )شکل 10�10(.

شكل10ـ10ـکنترلتسمهیماشين.

 تمام قس��مت هاي ماش��ین، بخصوص ریل ها و کش��وها و 
همچنین میله ی مارپیچ را باید به وس��یله ی هواي فش��رده تمیز 

کرد تا گرد و غبار و خاك اره ی روي ماشین پاك شود.

شكل11ـ10ـغبارگيريقطعاتماشين.

 با قلم موي آغشته به گازوییل، باید داخل ریل ها و کشوها 
و هرج��ا ک��ه روغن و خ��اك اره ی مخلوط و باعث س��ختي 

حرکت شده است، تمیز شود )شکل 12�10(.

 چنانچ��ه به هر دلیل، عملیات س��رویس و نگه داري ناتمام 
باقي ماند، باید با نصب تابلویي روي ماش��ین، دیگران را آگاه 

کرد )شکل 8�10(.

شكل8ـ10ـتابلویهشدارسرويسکاري.

5ـ10ـ اصول سرویس و نگه داري ماشین ُکم کن 
مته اي

براي س��رویس و نگه داري ماش��ین ُکم کن مته اي، باید به 
ترتیب زیر عمل شود:

 کلید ماش��ین باید خاموش، و سپس کلید اصلي ماشین از 
تابلو برق قطع شود.

 حفاظ روي الکتروموتور باید برداش��ته و با شیلنگ متصل 
به کمپرس��ور باد، روي الکتروموتور کاماًل تمیز ش��ود )شکل 

9�10(، و سپس حفاظ سر جاي خود قرار گیرد.

شكل9ـ10ـغبارگيريالكتروموتور.
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شكل14ـ10ـکنترلپيچهايدستگاههدايت.

� قس��مت برق ماشین حساس مي باشد و انباشت غبار روي 
اتصاالت برق، ممکن اس��ت هنگام روش��ن و خاموش کردن 
ایجاد جرقه و آتش سوزي کند؛ بنابراین باید هر از چندگاهي، 
روي کلید برق نیز به وس��یله ی هوای فشرده یا قلم مو تمیز شود                   

)شکل 15�10(.

شكل15ـ10ـگردگيريوتميزکردنکليدبرق.

� پس از پایان کار، باید مته را باز کرده و بعد از تمیز کردن 
و روغن کاري )ش��کل 16�10(، آنرا داخل جعبه ی مته ها قرار 

داد تا در صورت نیاز دوباره، دسترسي به آن آسان باشد.

شكل12ـ10ـچربکردنصفحاتباروغن.

 به وسیله ی روغندان، باید تمام قسمت ها روغن کاري شده 
)ش��کل 13�10( و صفحه را چند بار عقب و جلو کرد تا کاماًل 

روان شود.

شكل13ـ10ـروغنکاريمحلريلها.

� ُشل بودن پیچ ریل ها و سایر قسمت های صفحه ی ماشین، 
باعث لق ش��دن صفحات دس��تگاه هدایت ش��ده، و بر دقت و 
کیفیت کار ماشین تأثیر منفي مي گذارد؛ بنابراین همه ی پیچ ها 
باید کنترل ش��وند )ش��کل 14�10(، تا اگر پیچي ُشل است، با 

آچار سفت شود.
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شكل18ـ10ـنحوهیپوشاندنماشينازنفوذگردوغبار.

عملیات کارگاهي

تمرین  سرویس ماشین کم کن مته اي

مواد و ابزار موردنیاز

1� روغن
2� گریس

3� روغندان
4� گریس پمپ

5� هواي فشرده )کمپرسور هوا(

6� ماشین ُکم کن مته اي
7� عینك

دستورالعمل

الف( برق ماشین را قطع کنید.

ب( به وس��یله ی هواي فش��رده، تمام قس��مت هاي ماش��ین 
ُکم ک��ن را باد بگیرید تا گرد و غبار و خ��اك اره از آن تمیز 

شود               )شکل 19�10(.

شكل16ـ10ـتميزکردنمتههايخارجشدهازماشين.

� امکان گم شدن قطعات و ابزارهای مرتبط با راه اندازي و 
سرویس ماشین وجود دارد، که مي تواند فرآیند کار را متوقف 
نماید؛ بنابراین باید س��عي کرد ابزار و قطعاتي از ماشین را که 
جداشدنی هس��تند )مانند آچار سه نظام و غیره(، در جاي قابل 
دسترس و مطمئن قرار داد تا در لحظه ی مورد نیاز بتوان از آن 

استفاده کرد )شکل 17�10(.

شكل17ـ10ـجعبهینگهداريآچارسهنظامو...

� اگر قرار اس��ت مدتي از ماشین استفاده نشود، باید آنرا با 
پوششي از جنس برزنت پوشاند )شکل 18�10(.
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و( مته ها را به وس��یله ی پارچه ی آغشته به روغن تمیز کنید 
و در محلی مناسب قرار دهید.

ز( تس��مه ی ماش��ین را )در نوع ُکم کنی که الکتروموتور 
ثابت است(، کنترل و ُشلي و سفتي آنرا تنظیم کنید.

ح( قسمت هاي بدون رنگ را به گازوییل آغشته کنید تا از 
زنگ زدن آن جلوگیري ش��ود. این کار را به ویژه در مواقعي 
که مدت زی��ادي با ماش��ین کار ندارید، انجام دهید )ش��کل 

.)10�22

شكل22ـ10ـتميزکاریصفحهیدستگاههدايت.

شكل19ـ10ـغبارگيريماشينُکمکني.

ج( قس��مت هاي کش��ویي را که صفحات و الکتروموتور 
روي آنها حرکت مي کند، روغن کاري کنید )شکل 20�10(.

شكل20ـ10ـروغنکاريريلها.

د( میل��ه ی مارپیچ��ی که صفح��ه را باال و پایی��ن مي برد، 
به وس��یله ی گازوییل و قلم مو شستشو داده و دوباره به وسیله ی 

روغندان، روغن کاري کنید.

ه�(  پیچ هاي ُش��ل شده را با آچار مناسب سفت کنید تا از 
لقي کشوها جلوگیري شود )شکل 21�10(.

شكل21ـ10ـسفتکردنپيچهايُشلشده.
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آزمون پایاني 10

1� یك قسمت از محل هاي گریس خور و روغن خور ماشین ُکم کن مته اي را نام ببرید.

2� اندازه ی طول تسمه انتقال نیرو چگونه به  دست مي آید؟

3� آیا جنس چوب در انتخاب مته تأثیر دارد؟

4  ُشل بودن تسمه، چه اثري در کار ماشین ُکم کن دارد؟

ب( مته در کار مي ایستد. الف( نیروی حداکثر منتقل نمی شود 

د( مته مي شکند. ج( سه نظام هنگام کار مي ایستد. 

5� در شکل زیر، مته در حال سوختن است، دلیل آن چیست؟

الف( ُکند بودن مته  ب( سخت بودن چوب
ج( ُشل بسته شدن مته  د( ُشل بودن تسمه

6� در شکل زیر، فرد مشغول چه کاري است؟
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تواناييفرمدادنسادهیانواعچوب
باماشينخراطي

واحد كار يازدهم

فراگیر پس از آموزش این واحد کار، قادر خواهد بود:

 انواع ماشین خراطي را نام ببرد.

 قسمت هاي مختلف ماشین خراطي را شرح دهد.

 کار قسمت هاي مختلف ماشین خراطي را شرح دهد.

 سیستم انتقال نیرو را در ماشین خراطي توضیح دهد.

 مغارهاي مخصوص خراطي را از هم تشخیص دهد.

 کاربرد انواع مغار خراطي را توضیح دهد.

 آچارهاي مخصوص ماشین خراطی را تشخیص دهد.

 نحوه ی َدَوران قطعه کار را توضیح دهد.

 موارد ایمني ضمن کار با ماشین خراطي را رعایت کند.

 ماشین خراطي را طبق اصول راه اندازي کند.

 انواع چوب را با ماشین خراطي به طور ساده فرم دهد.

 ابعاد مختلف را با کولیس اندازه گیري نماید.

 چوب خراطی شده را پرداخت کند.

 انواع مغار را طبق اصول تیز کند.

 اصول سرویس و نگه داری ماشین خراطی را رعایت کند.

ساعت آموزش
جمععملينظري
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پیش آزمون 11

1� آیا می دانید در شکل زیر چه عملیاتي در حال انجام شدن است؟

2� به چند روش می توان به چوب فرم داد؟

3� به نظر شما، فرم دادن به چوب، با دست ساده تر است یا با ماشین خراطی؟

4� آیا می دانید کدام یك از چوب هاي زیر براي فرم دهي دستی مناسب هستند؟

ب( سنجد الف( بلوط 

د( توسکا ج( سرخدار 

5� کدام یك از چوب های زیر برای فرم دهی ماشینی مناسب هستند؟

ب( گردو الف( کاج 

د( صنوبر ج( راش 

6� چند نوع مغار می شناسید؟ نام ببرید.
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البته ماش��ین هاي پیش��رفته ی دیگري نیز وجود دارند، که 
با برنامه نویس��ي کامپیوتري، به ماش��ین فرمان داده می ش��ود تا 
عملیات خراط��ي به صورت کاماًل خ��ودکار و بدون دخالت 

دست انجام  شود )شکل 3�11(.

شكل3ـ11ـماشينخراطيتماماتوماتيک

و  خراطي  ماشین  مختلف  قسمت هاي  2ـ11ـ 
نحوه ی عملکرد آنها

ماش��ین خراطي و قسمت هاي مختلف آن، در شکل 4�11 
نشان داده شده است:

شكل4ـ11ـمشخصاتماشينکپیتراشساده.

1ـ2ـ11ـ بدنه
بدنه، به صورت دو پایه که به وس��یله ی ی��ك یا دو قید به 
یکدیگر متصلند، س��اخته مي شود؛ که مي تواند از جنس چدن 

یا ورق ضخیم باشد.

1ـ11ـ انواع ماشین خراطي و کاربرد آن

به وسیله ی  ماشین خراطي، مي توان چوب را گرد کرد و به 
شکل های مختلف فرم داد. ماشین  هاي خراطي معموالً دو نوعند:

الف( ماشین خراطي ساده
ب( کپی تراش دستی

ج( ماشین خراطي اتوماتیك )کپي تراش(.
در ن��وع اول، کار ب��ا مغارهاي دس��تي مخصوص خراطي 
انجام مي شود و ماشین، تنها چوب را براي خراطي مي چرخاند 

و عملیات فرم دهي دستي انجام مي گیرد )شکل 1�11(.

شكل1ـ11ـماشينخراطيساده.

در نوع دوم، یك نمونه خراطي شده به عنوان مدل یا نمونه 
به ماش��ین بسته مي ش��ود و تیغه به صورت دستی بر روی مدل 

حرکت داده شده و قطعه کپی می شود.

در نوع سوم، یك نمونه از چوب خراطي شده به ماشین بسته 
مي شود و ماشین خود، به طور خودکار یك یا چند قطعه را مانند 
نمونه مي تراشد؛ و از این رو »کپي تراش« نامیده مي شود )شکل 
2�11( در این نوع ماشین، دستور یا فرماني که براي اجراي عمل 
کپي تراش به ماشین داده مي شود، هم مي تواند دستي باشد و هم 

اتوماتیك.

شكل2ـ11ـماشينخراطينيمهاتوماتيک.




