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4ـ2ـ11ـ کلید قطع و وصل

به دلیل استفاده از الکتروموتورهاي سه فاز با قدرت نسبتاً کم، 
براي راه اندازي ماشین خراطي، از کلیدهاي قطع و وصل معمولي 
اس��تفاده مي شود؛ یعنی نیاز ی به کلیدهاي ستاره  مثلث نیست.

5ـ2ـ11ـ سه نظام

بعضي از ماش��ین هاي خراطي، طوري س��اخته ش��ده اند که 
مي توان روي آن یك س��ه نظام، شبیه سه نظام هاي ماشین تراش 
نصب کرد تا در کارهاي خاص بتوان از آن استفاده نمود؛ و چوب 
نیز مي تواند به طریقي خاص، داخل آن قرار گیرد )شکل 7�11(.

شكل7ـ11ـسهنظام.

6ـ2ـ11ـ مرغك چهار نیش

مرغك چهار نیش، در طرف چپ ماش��ین خراطي )طرف 
الکتروموتور( قرار دارد، که در یك س��ر چوب فرو رفته، آنرا 
مي گرداند، و مانع از هرز گردي چوب مي شود )شکل 8�11(.

ــین های خراطی، به جای چهارنیش،  توجه: برخی از ماش
سه نیش دارند. 

شكل8ـ11ـمرغکچهارنيش.

2ـ2ـ11ـ الكتروموتور
ماشین های خراطي، داراي الکتروموتور سه فاز می باشند و 
اگرچه با الکتروموتورهاي تك فاز نیز مي توانند کاربرد داشته 
باش��ند، ولي در اثر فشار زیاد در هنگام کار، مي ایستند و انجام 
کار س��نگین با آنها غیر ممکن است؛ به زبان ساده تر، خراطي 

چوب هاي با قطر زیاد با آنها قابل اجرا نیست.)شکل 11-5(

شكل5ـ11ـالكتروموتورسهفازيکماشينخراطی.

3ـ2ـ11ـ پولي هاي تبدیل دور

باتوجه به اینک��ه چوب هایي با قطره��اي مختلف خراطی 
می شوند، الزم اس��ت که دور ماشین خراطي نیز نسبت به قطر 
چوب تنظیم ش��ود؛ یعنی باید: هرچه قطر چوب بیش��تر باشد، 

تعداد دور کمتر باشد و برعکس.

اس��تفاده از چرخ تسمه هاي پله اي یا پولي هاي تبدیل دور، 
به همین منظور است )ش��کل 6�11(. این پولي ها اغلب داراي 
چهار پله ب��وده و درنتیجه چهار دور مختلف را براي ماش��ین 
تأمی��ن مي کنند، پس مي توان چوب هاي با قطرهای مختلف را 
خراطي و پرداخت نمود. یکی از چرخ تسمه ها به الکتروموتور 
متصل است، و دیگری که به صورت مخالف آن قرار گرفته، 
به انتهای س��ه نظام؛ به عبارت س��اده تر: بزرگ ترین پله ی پولي 
الکتروموتور، مقابل کوچك ترین پولي سه نظام قرار گرفته است.
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4ـ2ـ11ـ کلید قطع و وصل

5ـ2ـ11ـ سه نظام

شکل 7ـ11ـ سه نظام.

6ـ2ـ11ـ مرغک چهار نیش

توجـه: 

شکل 8ـ11ـ مرغک چهارنیش.

2ـ2ـ11ـ الکتروموتور

شکل 5ـ11ـ الکتروموتور سه فاز یک ماشین خراطى.

3ـ2ـ11ـ پولی هاي تبدیل دور

شكل6ـ11ـپوليتبديلدوره.شکل 6ـ11ـ پولی تبدیل دوره.
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شکل 10ـ11ـ تکیه گاه کوچک مغار، براى قطعات کوتاه.

9ـ2ـ11ـ سیستم انتقال نیرو

توجه:

توجه:

شکل 11ـ11ـ انتقال نیرو و تغییر دور توسط پولى پله اى.

ـ مغارهاي مخصوص خراطی و کاربرد آنها 3ـ11

7ـ2ـ11ـ مرغک، پایه و ضامن آن

شکل 9ـ11ـ مرغک نیش مخروطى.

توجـه1: 

توجـه2:

8ـ2ـ11ـ تکیه گاه مغار و متعلقات آن

شكل10ـ11ـتكيهگاهکوچکمغار،برایقطعاتکوتاه.

9ـ2ـ11ـ سیستم انتقال نیرو

انتقال نیرو در ماشین خراطی، توسط پولي هاي چند پله اي 
و تسمه صورت مي گیرد. 

توجه: اگرانتقال نیرو به صورت مستقیم و بدون واسطه 
ــد، فقط قطر مشخصی از چوب را با توجه به تعداد دور  باش

الكتروموتور مي توان خراطي نمود. 

در بعضي ماش��ین هاي خراطي، انتقال نیرو به وسیله ی جعبه 
دنده )گیربکس( انجام مي گیرد که در این صورت، تعداد دور 

برای هر قطر چوبی، به راحتي قابل تنظیم است. 

توجه: در پولي هاي چند پله اي، هر پله یك دور مشخص 
را باتوجه به قطر چوب ایجاد مي كند )شكل 11ـ11(.

ماشین هاى سیار و ثابت صنایع چوب

شکل 10ـ11ـ تکیه گاه کوچک مغار، براى قطعات کوتاه.

9ـ2ـ11ـ سیستم انتقال نیرو

توجه:

توجه:

شکل 11ـ11ـ انتقال نیرو و تغییر دور توسط پولى پله اى.

ـ مغارهاي مخصوص خراطی و کاربرد آنها 3ـ11

7ـ2ـ11ـ مرغک، پایه و ضامن آن

شکل 9ـ11ـ مرغک نیش مخروطى.

توجـه1: 

توجـه2:

8ـ2ـ11ـ تکیه گاه مغار و متعلقات آن

شكل11ـ11ـانتقالنيرووتغييردورتوسطپولیپلهای.

ـ مغارهاي مخصوص خراطي و کاربرد آنها 3ـ11

این مغارها با مغارهاي معمولي از دو نظر متفاوتند:
1� طول دسته ی مغارهاي خراطي بلندتر است، تا بتوان آنها 
را با دو دست گرفته و عمل اهرم کردن با توجه به بلندتر بودن 

طول دسته، بهتر انجام گیرد.

7ـ2ـ11ـ مرغك، پایه و ضامن آن

مرغك در طرف راست ماشین خراطي قرار گرفته و تقریباً 
داراي َس��ری مخروطي شکل اس��ت. مرغك مانند چهار نیش 
عمل کرده و در سر دیگر چوب فرو می رود؛ اما به خودي خود 
حرکتي نداش��ته و هنگامي که چوبي به ماش��ین بسته و محکم 
ش��د، با چرخش چهار نیش مي چرخد. مرغ��ك روی پایه ای 
مستقر است که کفی کاماًل صیقلی داشته و می تواند روی ریل 
صیقلی بدنه ی ماشین، حرکت کشویی داشته باشد. با توجه به 
این قابلیت، می توان چوب هایی با طول های متفاوت )تا جایی 
ک��ه ریل صیقلی اجازه بدهد( را خراطی نمود )ش��کل 9�11(.

شكل9ـ11ـمرغکنيشمخروطی.

توجه1: با چرخاندن فرمان یا فلکه ی کوچکی که پش��ت 
مرغك قرار دارد، می توان چوبی را که بین مرغك و چهارنیش 

بسته شده، کاماًل محکم نمود.

توجه2: پس از محکم ش��دن کام��ل چوب بین مرغك و 
چهارنیش، باید ضامن کنار مرغك را بست تا چوب در هنگام 

کار، ُشل نشود.

8ـ2ـ11ـ تكیه گاه مغار و متعلقات آن

روي ماش��ین خراطي، تکیه گاهي براي مغار درنظر گرفته 
شده  که از نظر ارتفاع، قابل تنظیم بوده و درون یك پایه قرار 
می گیرد. این پایه، روي ریل، قابلیت حرکت به چپ و راست 
داش��ته و خود تکی��ه گاه درون پایه قابلی��ت چرخش دارد. در 
ماش��ین هاي خراطي، معموالً دو تکیه گاه با اندازه هاي مختلف 
)براي خراطي چوب با طول ه��اي متفاوت( وجود دارد که به 
نسبت طول چوب مورد خراطي، پس از جا گرفتن داخل پایه، 

مورد استفاده قرار می گیرد )شکل 10�11(.
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2ـ3ـ11ـ مغارهاي مورب

در دو ن��وع مورب و مورب تخ��ت موجودند. این دو نوع 
مغار مورب، از نظر فرم بدنه یك شکل بوده و فقط از نظر تیز 
کردن متفاوتند؛ یعنی نوع م��ورب تخت آن، از یك طرف و 
مانند مغارهاي معمولي تیز می شود )البته با سر مورب( و براي 
صاف و مسطح کردن قس��مت هایي در چوب در صورت نیاز 
به کار مي رود )ش��کل 14�11(. و نوع مورب، که از دو طرف 
تیز مي ش��ود، براي صاف کردن و همچنین ف��رم دادن بعضي 

قسمت ها به کار برده مي شود )مثاًل در قوس هاي محدب(. 

بعضي از استادکاران قدیمي، از سوهان هاي تخت مستعمل 
یك مغار همه کاره می سازند؛ یعنی از همین یك مغار، براي تمام 
کارهاي خراطي استفاده کرده و نیازي به مغارهای دیگر ندارند.

شكل14ـ11ـمغارمورببرايموجگيريوصافکردنسطوح
مورب.

3ـ3ـ11ـ مغار نیم گرد
این مغار، یك طرفه تیز مي شود و براي بعضي قسمت هایي 
که باید فرم داده ش��ود )قوس هاي مقعر( کاربرد دارد؛ از نظر 
فرم شبیه مغارهاي مورب است ولي سر آن به صورت گرد تیز 

مي شود )شکل 15�11(.

شكل15ـ11ـمغارنيمگرد،برایموجگيريوصافکردنسطوح.

2� فرم تیغه از نظر بدنه یا تیز کردن نوك مغار، با مغارهاي 
معمول��ي تفاوت دارد؛ در واقع هر مغار، وظیفه ی مش��خص و 

معینی دارد )شکل 12�11(.

شكل12ـ11ـفرمهایمتفاوتنوكمغارها.

مغارها را از نظر فرم، می توان به انواع زیر تقسیم کرد:

1ـ3ـ11ـ مغارهاي گلویي

در س��ه اندازه ی باریك، متوس��ط و په��ن )از نظر عرض( 
موجود بوده و همانطور که در شکل 12�11 مشاهده مي شود، 
فرم بدنه ی آن تقریباً نیمگرد بوده و در سرتاس��ر آن نیز یکسان 
مي باش��د؛ یعني مقطع آن تقریباً به ش��کل نیم دایره است. نوع 
پهن این مغار، در اولین مرحل��ه ی خراطي کاربرد دارد؛ یعنی 
به وس��یله ی آن، مي توان چوب با مقطع مرب��ع یا چندضلعي را 
گرد کرد؛ و نوع متوس��ط و باریك ای��ن مغار، براي فرم دادن 

قسمت هاي مختلف، قابل استفاده است )شکل 13�11(.
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2ـ3ـ11ـ مغارهاي مورب

شکل 14ـ11ـ مغار مورب براي موج گیري و صاف کردن سطوح مورب.

3ـ3ـ11ـ مغار نیم گرد

شکل 15ـ11ـ مغار نیم  گرد، براى موج گیري و صاف کردن سطوح.

شکل 12ـ11ـ فرم هاى متفاوت نوك مغارها.

1ـ3ـ11ـ مغارهاي گلویی

شكل13ـ11ـمغارنيمگردگلويیونحوهیکارباآن.شکل 13ـ11ـ مغار نیمگرد گلویى و نحوه ى کار با آن.
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4ـ11ـ آچارهاي مخصوص ماشین خراطي

ماش��ین های خراطي، معموالً داراي چند آچار به شرح زیر 
می باشند:

الف( آچار مخصوص سه نظام: این آچار، مشابه آچار سه 
نظام هایي است که در سه نظام ماشین هاي تراش به کار می روند 

)شکل 18�11(.

شكل18ـ11ـسهنظاموآچارمربوطه.

ب( آچار آلن: براي پیچ هایی که قسمت آچارخورشان، 
در  آلن  آچار  کامل  سري  یك  دارند،  گوش  شش  حفره ی 

اندازه هاي مختلف موردنیاز است.

کردن  باز  براي  واشر:  کردن  باز  مخصوص  آچار  ج( 
واشرهاي مخصوص و تعویض برخي قطعات، از این آچارها 

استفاده می شود.

5ـ11ـ نحوه ی َدَوران قطعه کار و کنترل آن

جهت َدَوران قطعه کار، باید به طرف شخصي که با ماشین 
کار مي کن��د باش��د؛ یعني اگر از طرف چپ ماش��ین به مقطع 
چوب نگاه شود، جهت چرخش، باید موافق جهت عقربه هاي 

ساعت باشد. 

اگ��ر پس از روش��ن ش��دن ماش��ین، قطع��ه کار برعکس 
مي چرخی��د، نباید با آن کار کرد، بلک��ه باید به رفع این عیب 
اقدام نم��ود. در الکتروموتور س��ه فاز، با جابج��ا کردن محل 
اتصال دو فاز، جهت َدَوران برعکس می شود؛ بنابراین با انجام 

این کار مشکل برطرف خواهد شد. 
ــیله ی افراد  توجه1: انجام كارهای الكتریكی، باید به وس

متخصص صورت گیرد. 

4ـ3ـ11ـ مغار نیزه اي

ای��ن نوع مغار، ب��ه صورتي که در ش��کل 16�11 مالحظه 
مي ش��ود، فرم تنه ی س��اده اي داش��ته اما سر آن ش��بیه نیزه تیز 
مي باش��د، که براي برش و تقس��یم بندي چوب در حال کار از 
آن استفاده مي شود. در ضمن براي ایجاد اختالف سطح و پله 

روي چوب نیز به کار مي رود.

شكل16ـ11ـمغارنيزهایياقطعکن؛برشعرضي.

5ـ3ـ11ـ مغار های داخلی

مغارهای دیگری نیز وجود دارد )ش��کل 17�11( که براي 
تراش��یدن داخ��ل قطعات ق��وس دار )مانند ظ��روف مختلف( 

استفاده مي شود.

6ـ3ـ11ـ مغار )تیغه ( های مخصوص

در ماش��ین هاي اتوماتی��ك )کپي تراش( به ج��اي مغار، از 
تیغه هاي مخصوص استفاده مي شود.

شكل17ـ11ـمغارهايمخصوصسطوحمقعروفضاهايداخلي.
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 براي جلوگیري از برخورد چوب با تکیه گاه مغار، فاصله ی 
مناسب تنظیم شود )در حدود 3 میلی متر(.

 تکی��ه گاه مغار را باید از نظر ارتفاع، تنظیم کرد تا آماده ی 
کار باشد.

 از تیز ب��ودن و به طور کلي آماده ب��ه کار بودن مغارهاي 
خراطي باید مطمئن ش��د. از به کار بردن مغارهاي با دس��ته ی 

ترك دار و شکسته خودداري شود )شکل 20�11(.

شكل20ـ11ـنمونهايازمغارهايبادستهیمعيوب.

� با یکبار روش��ن کردن ماش��ین، از س��رعت آن و جهت 
چرخش آن مي توان مطمئن شد.

 براي تنظیم کردن، اندازه گی��ري و محکم نمودن چوب، 
ابتدا  باید ماش��ین را خاموش کرده و س��پس به انجام آن کار 

مشغول شد.

 هنگام س��نباده زدن قطعه چوب، باید تکیه گاه مغار باز، و 
دو طرف سنباده با دو دست گرفته شود )شکل 21�11(.
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شکل 20ـ11ـ نمونه اي از مغارهاي با دسته ى معیوب.

شکل 21ـ11ـ نحوه ى سنباده کاري قطعه چوب خراطی شده.

توجـه2:

6ـ11ـ اصول نکات ایمنی، ضمن خراطی

شکل 19ـ11ـ در هنگام عملیات خراطی، باید از عینک و ماسک 

مخصوص استفاده کرد.
شكل21ـ11ـنحوهیسنبادهکاريقطعهچوبخراطيشده.

توجه2: براي انجام هر كاري از قبیل محكم كردن چوب، 
ــود، سپس كار  ــین خاموش ش اندازه زدن و ... ابتدا باید ماش

موردنظر انجام گیرد.

نکته ی حائ��ز اهمیت، تنظیم دور مناس��ب، باتوجه به قطر 
چوب اس��ت. به زبان س��اده تر: هرچه قطر چوب بیشتر باشد، 
باید تعداد دور به همان نس��بت کمتر باشد )چنانچه قطر چوب 
زیاد و دور آن هم بیش از اندازه زیاد باشد، لرزش ماشین زیاد 
ش��ده و خطر پرتاب چوب وجود خواهد داشت(؛ و برعکس، 
هرچه قطر چوب کمتر باش��د، باید تعداد دور، به همان نسبت 
زیاد باشد )چنانچه قطر چوب کم و دور آن هم بیش از اندازه 
کم باش��د، از شدت نفوذ مغار در چوب کاسته شده و سرعت 
پیشروي کار کاهش مي یابد(؛ بنابراین براي استفاده ی بهینه از 

وقت و انرژي، باید این مورد را مد نظر داشت.

6ـ11ـ اصول نکات ایمني، ضمن خراطي

براي حفظ س��المتي فراگی��ر و دیگران، این م��وارد باید 
رعایت شوند:

 وس��ایل اضافي و احیاناً  قطعات زاید چوبي باید از اطراف 
ماشین دور شود.

 دس��تگاه تهویه )مکنده( روش��ن و هنگام کار، از ماسك 
ایمني استفاده شود )شکل 19�11(.

 باید از محکم بودن چوب بین مرغك و سه نظام )چهار نیش( 
مطمئ��ن ش��د و در ط��ول کار نیز چن��د بار آنرا کنترل ش��ود.

 کلیه ی ضامن ها، اهرم ها و پیچ ها کنترل شود که محکم باشند.

شكل19ـ11ـدرهنگامعملياتخراطي،بايدازعينکوماسک

مخصوصاستفادهکرد.
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  ب��رای کاهش حجم خراطی و راحتی کار، باید با رنده ی 
دستي، گوشه هاي چوب، پخ زده شود تا مقطع چوب تقریباً به 
صورت یك 8 ضلعي درآی��د. البته بدون این کار نیز مي توان 

چوب را خراطي کرد )شکل 24�11(.

شكل24ـ11ـپخزدنگوشههایتيزچوب.

 چ��وب باید بین مرغك و چهار نیش بس��ته ش��ود؛ به این 
ترتیب که باید ابتدا یك س��ر چوب با چهار نیش تنظیم شده، 
نیش مرکزي کاماًل بر مرکز مقطع چوب )محل تقاطع ضربدر( 
منطبق، و س��پس مرغك را که متحرك اس��ت به طرف دیگر 
چوب نزدیك کرده و همینطور که چوب نگه داشته شده است، 
فرمان کوچك روي فك متحرك )پش��ت مرغك( چرخانده 
شود تا کاماًل در چوب فرو رفته و محکم گردد. پس از محکم 
ش��دن چوب بین مرغك و چهار نی��ش، باید ضامن مربوطه را 
محک��م کرد. البته مطابق ش��کل 23�11 مي توان چهار نیش را 

قباًل در چوب محکم کوبید تا جاي آن بیفتد.

 تکی��ه گاه مغار، باید به نس��بت طول چوب انتخاب ش��ده 
)معموالً تکیه گاه در دو اندازه ی کوتاه و بلند موجود است( و 
در محل خود محکم شود؛ آنگاه باید تکیه گاه را از نظر ارتفاع 
و همچنین فاصله ی افقي تا چوب تنظیم کرد )ش��کل 25�11(؛ 
بدین طریق که مطابق شکل 26� 11، باید هم از نظر افقی و هم 
از نظر عمودی، )مرکز چوب تا باالترین جای تکیه گاه( نسبت 

به قطعه کار 3 میلی متر فاصله داشته باشد.

 از پوشیدن لباس کار گشاد پرهیز شده و آستین لباس آزاد نباشد )شکل 22�11(.

شكل22ـ11ـآستينهايبلندلباسکار،هنگامکار،خطرآفريناست.

7ـ11ـ شناسایي اصول راه اندازي ماشین خراطي 
و از کار انداختن آن

براي راه انداختن ماشین خراطي، باید به ترتیب زیر عمل کرد:

 ب��رای آماده ک��ردن چوب مورد نیاز ب��رای خراطی، باید 
بزرگ ترین قطری را که پس از خراطی به دس��ت می آید، در 
نظر گرف��ت و چوبی را با اره نواری )به ص��ورت چهار تراش( 

آماده کرد که 5 میلی متر از آن بیشتر باشد. 

 مرکز چوب چهار تراش را باید از ترس��یم قطرهای دو سر 
چوب به دست آورد و سپس با اره، روي آنها را خط انداخت 
)خط ب��رش باید حدود 3 تا 4 میلي متر گود ش��ود؛ به ش��کل 

23�11 نگاه کنید(.

شكل23ـ11ـنحوهیعالمتگذاريمرکزبرايقطرهايچوبخراطي:

الف(بااره؛وباعمقبرش3تا4ميلیمتر

ب(باچهارنيش،ومشابهچهارنيشدستگاه
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باید تقریب��اً افقي قرار گرفته ولي براي فرم دادن قس��مت هاي 
مختلف، باید در دست حرکت داشته باشد.

انواع مغارها به ترتیب زیر با چوب تماس پیدا مي کنند:

الف( مغار گلویي: طرف مقعر آن باید رو به باال باشد 
)شكل 27ـ11(.

شكل27ـ11ـنحوهیقرارگرفتنمغارگلوييهنگامخراطي.

ب( مغار مورب: طبق همان زاویه ی َسر مغار، باید زاویه دار 
گرفته شود )شكل 28ـ11(.

شكل28ـ11ـچگونگیکاربامغارمورب.

ج( مغار نیزه اي:  معموالً قسمت ضخیم آن  روي تكیه گاه  
قرار مي گیرد  )شكل 29ـ11(.

توجه: روش گرفتن مغ��ار و برخورد آن با چوب، ممکن 
اس��ت در مرحله ی اول کمي مش��کل به نظ��ر آید ولي پس از 
مدتي کار کردن و کسب تجربه، دست، به گرفتن مغار عادت 

کرده و کار به سهولت انجام مي شود.

واحد کار یازدهم: توانایی فرم دادن ساده ى انواع چوب با ماشین خراطی

گلویی:  مغار  الف) 

شکل 27ـ11ـ نحوه ى قرار گرفتن مغار گلویی هنگام خراطی.

ب) مغار مورب:

شکل 28ـ11ـ چگونگى کار با مغار مورب.

ج) مغار نیزه اي:  

توجه:

شکل 25ـ11ـ تکیه گاه کوتاه، و تنظیم ارتفاع و فاصله ى افقی آن نسبت 

به قطعه چوب خراطی.

شکل 26ـ11ـ فاصله ى تکیه گاه و تنظیم ارتفاع آن با چوبی که باید 

خراطی شود.

و  کار  قطعه  به  مغار  تماس  نحوه ى  اصول  8ـ11ـ 
کنترل آن

شكل25ـ11ـتكيهگاهکوتاه،وتنظيمارتفاعوفاصلهیافقيآن

نسبتبهقطعهچوبخراطي.

شكل26ـ11ـفاصلهیتكيهگاهوتنظيمارتفاعآنباچوبيکهبايد

خراطيشود.

 دور ماش��ین باتوج��ه به قطر چ��وب و بر اس��اس جدول 
مش��خصات فني ماش��ین ک��ه روي بدن��ه ی آن نصب ش��ده، 
مشخص و تنظیم شود. پس از انتخاب تعداد دور مناسب، باید 
دق��ت گردد که کدام پله ی پولي، دور الزم را اعمال مي کند؛ 
بنابراین تسمه باید روي همان پله قرار گیرد. البته پس از مدتي 
کار کردن و کسب تجربه، به راحتي مي توان دور را تنظیم کرد.

8ـ11ـ اصول نحوه ی تماس مغار به قطعه کار و 
کنترل آن

براي کنترل و هدایت مغار در انجام عملیات خراطي، باید 
انتهاي دس��ته ی مغار را با دس��ت راست و قس��مت نزدیك به 
تیغ��ه را در دس��ت چپ گرفته و به چ��وب نزدیك کرد. مغار 
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 درحال��ي که ماش��ین خاموش اس��ت، بای��د روي چوب 
را اندازه گیري کرد تا قس��مت هاي برآم��ده، فرو رفته، صاف 
و یا فرم دار مش��خص گردد. آنگاه ب��ا مغارهاي مختلف، طبق 
نقشه ی موجود، باید چوب را به فرم موردنظر درآورد و در هر 
مرحله، به وس��یله ی کولیس و یا پرگار )قطرسنج خارجي( کار 
را کنترل کرد تا محصول، دقیقاً مانند نقش��ه باشد. باید با مغار 
مورب، قوس هاي محدب و به وس��یله ی مغار گلویي کوچك 
و بزرگ، قوس ه��اي مقعر را ایجاد کرده و از مغار نیزه اي هم 
برای قسمت هایي که الزم است زیاد گود شوند، استفاده نمود 
)ش��کل 32�11(. در صورت لزوم، می توان از مغار مخصوص 

داخل تراش براي این منظور استفاده کرد. 

توجه: حركت مغار، باید با نرمي و راحتي صورت گیرد، 
كه  این كار با كسب تجربه به دست مي آید.

شكل32ـ11ـعملياتخراطيبرايفرمدهيهايمختلف.بهشابلونی

کهدرتصويرنشاندادهشده،توجهکنيد.

شكل29ـ11ـنحوهیقرارگرفتنمغارنيزهای

9ـ11ـ اصول فرم دادن ساده ی انواع چوب

 بای��د مغار گلویي پهن را که محکم در دو دس��ت گرفته 
ش��ده، به چ��وب در حال گردش نزدیك ک��رد و به آرامي به 
چپ و راست حرکت داد. این کار باید تا جایي ادامه یابد که 

چوب کاماًل گرد شود )شکل 30�11(.  

ــود؛ در  توجـه1: قطر چوب، نباید بیش از اندازه كم ش
ــا پرگار مخصوص، كنترل كرد تا  ــع باید آنرا با كولیس ی واق

كار، طبق نقشه پیش برود.

ــدن از قطر چوب، باید ماشین نیز  ــته ش توجه2: با كاس
ــود. پس از گرد  ــه گاه مغار مجدداً تنظیم ش ــوش و تكی خام
ــدن، باید با مغار مورب پهن، سطح چوب را كاماًل صاف  ش
ــود  كرد؛ به طوري كه قطر چوب در تمام طول آن، برابر ش

)شكل 31ـ11(.

ماشین هاى سیار و ثابت صنایع چوب

توجه: 

شکل 32ـ11ـ عملیات خراطی براي فرم دهی هاي مختلف. به شابلونى که 

در تصویر نشان داده شده، توجه کنید.

شکل 29ـ11ـ نحوه ى قرار گرفتن مغار نیزه اى

9ـ11ـ اصول فرم دادن ساده ى انواع چوب

توجه1:

توجه2:

شکل 30ـ11ـ تبدیل چوب چهارتراش به استوانه به کمک مغار گلویی.

شکل 31ـ11ـ صاف کردن چوب گرد شده به کمک مغار مورب پهن.
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شكل34ـ11ـنحوهیاندازهگيریبايککوليسمعمولی.

10ـ11ـ اصول پرداخت قطعه کار

� بای��د تکیه گاه مغار از محل خود خارج ش��ده و در محل 
مناس��بی قرار گیرد؛ زیرا ممکن است ایجاد مزاحمت و اشکال 
نماید. پس از اینکه ماشین روشن شد، باید با یك سنباده ی زبر 
)حدود 60( به طوري که دو طرف سنباده در دست قرار دارد، 
کلیه ی قس��مت ها را سنباده زد )شکل 35�11( تا اثرات مغار از 
بین برود. دقت شود که کار باید طبق نقشه باشد. پس نباید در 
هیچ  کجا به سنباده فشار زیاد وارد آید زیرا باعث خارج شدن 

قوس ها از فرم اصلي خواهد شد.

شكل35ـ11ـبهوسيلهیسنبادهیزبر،چوبخراطيشدهپرداخت
ميگردد.

 مانند روش باال، باید دو سر یك سنباده ی نرم )حدود 120( 
را در دو دس��ت گرفته )شکل 36�11( و به چوب فشار داد؛ به 
طوري که س��نباده فقط خطوط ایجاد ش��ده از سنباده ی خشن 

چوب هاي ن��رم پراکنده آوند )مانند راش(، مناس��ب ترین 
چوب ها براي خراطي مي باشد. از چوب  هاي سخت پراکنده آوند 
)مانند ممرز( هم مي توان قطعات خراطي مناسبی به دست آورد. 

توجه: اگر چسبندگي الیاف چوب ها بهتر باشد، به هنگام 
خراطي الشه نمي شود.

ــق قطعات در هنگام  یـادآوری1: برای اندازه گیری دقی
خراطی تا پایان كار، كولیس بهترین وسیله است. كولیس ها 
ــاخته و عرضه  در انواع مختلف و با دقت های گوناگونی س
ــی، از پركاربردترین  ــواع معمولی و دیجیتال ــوند كه ان می ش
ــكل 33ـ11(. به هرحال، با توجه به حساسیت  آنهاست )ش
ــود كه هنگام خراطی،  باالی كولیس دیجیتالی، توصیه می ش

از كولیس معمولی استفاده گردد.

ــب ترین كولیس  یـادآوری2: كولیس با دقت 0/1 مناس
برای كار خراطی است.

شكل33ـ11ـکوليسمعموليوديجيتالی.

در ش��کل 34�11 کاربرد یك کولیس معمولی در هنگام 
خراطی نشان داده شده است.
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ــنگ  ــار دادن بیش از حد مغار به س توجه1: باید از فش
ــوزد. براي خنك  ــرد؛ زیرا نوك مغار مي س ــنباده پرهیز ك س
كردن مغار در حین كار، گاهي باید آنرا در آب فرو برد. الزم 
ــیله ی  ــت كه تیز كردن مغار را می توان به وس به یادآوری اس

دستگاه كمكي نیز انجام داد.

شكل37ـ11ـنحوهیقرارگرفتنمغاربرايتيزکردننوكآن.

ــكل  ــرای تیز كردن مغارهای مورب، طبق ش توجـه2: ب
38ـ11 می توان از كنار سنگ نیز استفاده كرد.

شكل38ـ11ـنحوهیتيزکردنمغارگلوييبااستفادهازکنارسنگ.

ب( مغار مورب: پس از تنظیم تكیه گاه تیز كردن مغار، 
باید طبق زاویه )كجي سر مغار( مغار را در دست گرفت و 
به سنگ نزدیك كرده، آنرا به آرامي به سمت چپ و راست 
برد؛ به طوري كه تمام عرض سنگ با مغار تماس پیدا كند. 
سنباده  سنگ  به  حد  از  بیش  فشار  از  كه  بود  مراقب  باید 
پرهیز شود. براي هر دو طرف مغار باید این عمل را تكرار 

كرد، تا مغار كاماًل تیز گردد. 

ــز، از كنار و اطراف  ــرای تیز كردن این مغار نی توجـه: ب
سنگ نیز مي توان استفاده كرد )شكل 39ـ11(.

را برط��رف نم��وده و بیش از اندازه، از قط��ر چوب کم نکند. 

� س��رانجام مي توان از یك سنباده ی کهنه )کارکرده( و یا 
شماره ی باالتر استفاده کرد تا چوب کاماًل پرداخت گردد.

نکته : هنگام سنباده زني سطوح چوبي، همیشه باید چوب 
را درجهت الیاف سنباده زد، در غیر اینصورت، روي چوب 
ــنباده در  خط مي افتد؛ ولي در خراطي به دلیل ماهیت كار، س
جهت خالف الیاف به كار مي رود؛ به همین دلیل دست آخر 
ــنباده، باید از سنباده ی بسیار نرم استفاده كرد تا هیچ گونه  س

خطي روي چوب باقي نماند. 

شكل36ـ11ـسنبادهکاريپايانيباسنبادهینرم.

11ـ11ـ اصول تیز کردن مغار

براي سهولت در انجام کار و به دست آوردن نتیجه ی بهتر 
و همچنی��ن جلوگیري از کنده ش��دن قطعه اي از چوب هنگام 

خراطي، بهتر است که مغارها همیشه تیز و آماده کار باشند.

روش تی��ز ک��ردن مغارهای خراطی نس��بت ب��ه مغارهای 
معمولی، اندکي متفاوت بوده و طرز عمل بدین صورت است:

الف( مغارهاي گلویي: پس از اینكه تكیه گاه تیز كردن 
مغار، براي حدود 25 درجه )زاویه ی پخ تیغه( تنظیم شد، 
باید با دست راست دسته ی مغار را گرفته و با انگشت دست 
)شكل  چپ، تیغه ی مغار روي تكیه گاه فشار داده شود 
 37ـ11(سپس باید با دست راست، دسته ی مغار را به آرامي 
به چپ و راست لغزاند و چرخشی مناسب عرض تیغه به 
مغار وارد كرد و مراقب بود كه مغار به طور یكنواخت تیز 
شده و پله پله نشود ،این عمل باید آنقدر ادامه یابد تا مغار 

به خوبي تیز شود. 
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ح��ال، س��عي نمود تمام قس��مت پ��خ مغار روي س��نگ نفت 
حرک��ت کن��د. این کار باید ت��ا جایي ادامه  یابد که پلیس��ه  به 
ط��رف دیگر برگردد؛ ک��ه در این هنگام باید، پش��ت مغار را 
به لبه ی س��نگ نفت کش��ید تا پلیسه برگش��ته دوباره به طرف 
روي مغار برگردد )ش��کل 41�11(. در صورت نبودن س��نگ 
نفت مخصوص )ش��کل 42�11(، بهتر اس��ت از س��نگ نفت 
شکس��ته شده و کارکرده ای اس��تفاده کرد که داراي اندازه ی 
کوچك تري است که می توان داخل قسمت مقعر را نیز سنگ 
نفت کشید. اکنون براي مرحله ی دوم، طرف پخ مغار به سنگ 
نفت کشیده ش��ده و همین طور پشت و روي آن، تا زماني که 

پلیسه از بین برود. 

ــد تعداد دفعاتي كه مغار روي  توجـه: در هر مرحله، بای
سنگ نفت كشیده مي شود از مرحله ی قبلي كمتر باشد.

شكل41ـ11ـپليسهگيريلبهیمغارگلويی.

شكل42ـ11ـسنگتيزکنمخصوصمغارگلويي.

 برای س��نگ نفت کشیدن مغارهای مورب و نیزه ای، با 
توجه به اینکه این مغارها از دو طرف شرایط یکسانی دارند، باید 
آنها را از طرف پخ روي سنگ نفت کشید و این کار را براي 
طرف دیگر نیز انجام داد تا مغار کاماًل تیز گردد )شکل 43�11(.

شكل39ـ11ـنحوهیتيزکردنمغارمورب.

ج( مغار نوك تیز: در این مورد، تقریبًا باید مانند مغار 
باید ضخامت  مورب عمل كرد، فقط به جاي عرض مغار 
آنرا روي تكیه گاه قرار داد و یا مانند )شكل 40ـ11( از كنار 

و اطراف سنگ استفاده كرد.

شكل40ـ11ـنحوهیتيزکردنضخامتمغارنوكتيز.

توجه: استادكاران ماهر، با دست آزاد و بدون تكیه دادن 
مغار به تكیه گاه، مغار را تیز مي كنند ولي كارآموزان مبتدي، 

باید از تكیه گاه استفاده نمایند.

پس از اینکه مغارها با س��نگ سنباده تیز شدند، باید آنها را 
به سنگ نفت کشید تا پلیسه ی نوك مغارها از بین رفته و مغار 

آماده به کار گردد.

 برای سنگ نفت کشیدن مغار گلویی، ابتدا باید پخ مغار 
را روي سنگ نفتي که روي آن نفت ریخته شده قرار داد و با 
نوك انگشت سبابه ی دست چپ، روي آن فشار کمي آورد.

س��پس باید مغار را به صورت عدد هش��ت انگلیس��ی (8) 
روي تمام س��طح س��نگ نفت به حرکت درآورده و در عین 
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شكل43ـ11ـنحوهیتيزکردنمغارهايموربونيزهاي.

12ـ11ـ اصول سرویس و نگه داري ماشین خراطي

برای آماده به کار نگه داش��تن دستگاه خراطی، باید موارد 
زیر را به خاطر سپرد و به صورت دوره ای، انجام داد.

 با شیلنگ متصل به هواي فشرده، تمامي قسمت هاي ماشین 
به ویژه الکتروموتور باید تمیز شود )شکل 44�11(.

شكل44ـ11ـگردگيريونظافتماشينخراطي.

 با گری��س  پمپ، باید محل گریس خ��ور روي مرغك و 
چهار نیش را باید گریس کاري کرد.

 تس��مه را باید بازدید ک��رده و چنانچه نیاز به تعویض بود، 
باید این کار انجام شود.

 میله ی مارپیچی که مرغك به انتهاي آن متصل است، باید 
روغن کاري شود.

 اگر نوك چهار  نیش از حالت تیزی خارج شده، باید آنرا 
اصالح نمود.

 در بعضي از ماش��ین ها ممکن اس��ت تنظیم بین مرغك و 

چه��ار نیش به هم خورده و این دو در یك محور نباش��ند، که 
در این صورت، الزم است دوباره تنظیم شوند.

 قسمت هاي بدون رنگ که ممکن است زنگ بزنند، باید 
توسط قلم مو، به نفت آغشته شود )شکل 45�11(.

شكل45ـ11ـتميزکاریقسمتهايضروريوبدونرنگماشين.

 اگر مدت زیادي از ماش��ین اس��تفاده نمي شود، باید روي 
آنرا با پوشش برزنتي پوشاند تا گرد و غبار به ماشین نفوذ نکند.

 مغارها را باید همیشه تیز و آماده به کار نگه داشته و تعداد 
و جور بودن آنها کنترل شود )شکل 46�11(.

 بلبرینگ سر مرغك باید روغن کاري شود.

شكل46ـ11مغارهاهموارهبايدجوروآمادهبهکارباشند.
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عملیات کارگاهي
تمرین 1ـ گرد کردن چوب به طور ساده

لوازم و ابزار موردنیاز

1� ماشین خراطي
2� چوب نرم

3� مغار مخصوص خراطي )م��ورب، مورب تخت، گرد، 
نیزه اي، و گلویي(

4� کاغذ سنباده ی نرم و زبر
5� پرگار داخلي و خارجي

6� کولیس
7� آچارهاي مخصوص ماشین

8� سنگ هاي مخصوص تیز کردن مغار
9� روغن و روغندان

10� گریس و گریس پمپ
11� لباس کار مناسب

12� عینك ایمني
13� گوشي ایمني

دستورالعمل

الف( قطعه چوبی به طول 200 و به مقطع 40 × 40 میلي متر 
آماده کنید )ش��کل 47�11(. این کار را به وس��یله ی اره نواري 

انجام دهید.

شكل47ـ11ـقطعهچوبباابعادمشخص.

ب( به وس��یله ی گونیا ی��ا خط کش،  قطرهاي هر دو س��ر 
چوب را با مداد رسم کنید تا مرکز چوب به دست آید.

ج( چوب را به گی��ره ببندید؛ طوري که تیزي لبه ی آن به 
طرف باال باشد.

د( به وسیله ی رنده دستي، همه ی لبه هاي چوب را پخ بزنید 
تا مقطع چوب تقریبا به شکل یك هشت ضلعي درآید )شکل 

.)11�48

شكل48ـ11

ه�( چوب را به ماشین خراطي ببندید؛ طوري که نیش مرغك 
و چهار نیش دقیقاً در مرکز ضربدر دو س��ر چوب  قرار گیرد.

و( دقت کنید که دور ماشین با قطر چوب متناسب باشد.
ز( مغار گلویي پهن را بردارید و تیزي آنرا کنترل کنید.

ح( تکیه گاه مغ��ار را از نظر ارتفاع و فاصله ی آن با چوب 
تنظیم کنید.

ط( ماشین را روشن کنید و عینك ایمني را بزنید.
ی( به وس��یله ی مغار گلویي پهن، شروع به خراطي کنید و 
به آرامي به مغار فش��ار آورید تا جای��ي که کاماًل چوب گرد 

شود )شکل 49�11(.

شكل49ـ11ـچوبچهارتراشراگردکنيد.
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ك( چنانچه پس از کنترل قطعه کار، قس��متي از آن باقي 
مانده و هنوز گرد نش��ده بود، توسط مغار گلویي، قطعه کار را 

کاماًل گرد کنید )شکل 50�11(.

شكل50ـ11ـگردکردننهايیچوببامغارگلويي.

ل( با مغار مورب پهن، س��طح چوب را کاماًل صاف کنید؛ 
طوري که در سراسر طول چوب، قطر یکسان باشد. 

م( پ��س از خاموش کردن ماش��ین، قطر چ��وب را از نظر 
صافی با خط کش یا چوب صاف کنترل کرده )شکل 51�11( 
و آنرا با کولیس اندازه بزنید تا از قطر 35 میلي متر در سرتاس��ر 

چوب مطمئن شوید.

شكل51ـ11ـکنترلصافیقطعهچوبگردشده.

ن( پ��س از پایان کار، چوب را باز کرده، ماش��ین را تمیز 
کنید و مغارها را به طور مرتب در سر جاي خود قرار دهید.

تمرین 2ـ فرم دادن ساده ی چوب

دستورالعمل

ال��ف( یك قطعه چوب ب��ه طول 200 و مقط��ع 45 × 45 
میلي متر با اره نواري آماده کنید )شکل 52�11(.

شكل52ـ11

ب( با رسم قطرهاي مقطع، مرکز را در سرهای چوب پیدا کنید.

ج( چ��وب را به طور افقي به گیره ببندید تا لبه ی تیز آن به 
طرف باال باشد.

د( به وس��یله ی رنده دس��تي، چهار لبه ی تی��ز چوب را پخ 
بزنید تا مقطع چوب تقریباً به صورت 8 ضلعي دربیاید )ش��کل 
53�11(.  البت��ه بدون پ��خ زدن نیز مي توان چ��وب را خراطي 

کرد.

شكل53ـ11ـمراحلآمادهسازیچوببرایخراطیکردن.

ه���( چوب را به ماش��ین خراطي ببندی��د و دقت کنید که 
نوك های مرغك و چه��ار نیش، از دو طرف، کاماًل بر مرکز 

دو سر چوب منطبق شود؛ سپس چوب را محکم کنید.
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و( با توجه به قطر چوب، دور ماشین را تنظیم کنید.

ز( تکی��ه گاه مغار را از نظر ارتفاع و فاصله تا چوب، تنظیم 
کنید )شکل 54�11(. 

شكل54ـ11ـطرزاستقرارتكيهگاهمغارباچوبيکهبايدخراطيشود.

ح( یك مغار گلویي پهن برداشته و تیزي آنرا کنترل کنید.

ط( عینك ایمنی را به چشم زده و ماشین را روشن کنید.

ی( به وسیله ی مغار گلویي و با فشار کم، به تدریج از چوب 
پوش��ال برداشته و آنرا گرد کنید )شکل 55�11(. مراقب باشید 

که قطر چوب بیش از اندازه کوچك نشود.
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شکل 54ـ11ـ طرز استقرار تکیه گاه مغار با چوبی که باید خراطی شود.

شکل 55ـ11 ـ نحوه ى گرد کردن قطعه چوب پخ خورده.

شکل 56ـ11ـ نحوه عالمت گذاري و تعیین اندازه

شکل 57ـ11ـ فرم دادن وسط قطعه کار.

شكل55ـ11ـنحوهیگردکردنقطعهچوبپخخورده.

ك( ماش��ین را خام��وش کنید و قطر چ��وب را با کولیس 
اندازه بگیرید.

ل( دوباره ماش��ین را روشن کرده و به وسیله ی مغار مورب 
تخت، سطح چوب را صاف کنید طوري که طول چوب قطر 
یکس��اني پیدا کرده و سرتاس��ر چوب داراي قطر 40 میلي متر 

شود.

م( از دو س��ر چوب، 50 میلي متر فاصل��ه داده و با مداد به 
صورت پررن��گ، دو عالمت بزنید تا ای��ن عالمت ها در حال 
گردِش چوب نیز معلوم ش��ود. این کار را درحالي که ماشین 

خاموش است، انجام دهید )شکل 56�11(.

شكل56ـ11ـنحوهعالمتگذاريوتعييناندازه

ن( ماشین را روش��ن کنید و به وسیله ی تیزي مغار مورب، 
روي عالمت ها یك خط کم عمق بیندازید تا فاصله ها مشخص 

شود.
س( بدین ترتیب، طول چوب به 3 قس��مت تقسیم شده که 
قسمت وسط آن 100 میلي متر و دو قسمت انتهایي 50 میلي متر 
مي باشد. دو قس��مت انتهایي، طبق نقشه ی اولیه باقي مي ماند و 

قسمت وسط هم باید فرم دار شود.

ع( براي فرم دار کردن قسمت وسط، از مغار گلویي استفاده 
کنید )ش��کل 57�11( و با آن، دو قس��مت فرو رفته )مقعر( به 
وجود آورید. بعد از خاموش کردن ماشین، هر دو قسمت را با 

کولیس کنترل کنید؛ باید قطرشان مساوي باشد.

شكل57ـ11ـفرمدادنوسطقطعهکار.
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مقطع چوب، تقریباً به شکل یك 8 ضلعي در بیاید )شکل 60�11(.

شكل60ـ11ـمراحلآمادهسازیچوببرایخراطی.

ه�( چوب را به  ماش��ین خراطي ببندید؛ به طوري که نوك 
مرغ��ك و چه��ار نیش کاماًل بر مرکز دو س��ر چ��وب منطبق 

شود.

و( تعداد دور ماشین را نسبت به قطر چوب تنظیم نمایید.

ز( تکیه گاه مغار را از نظر فاصله تا چوب تنظیم نمایید.

ح( عین��ك ایمني را به چش��م بزنید و ماش��ین را روش��ن 
کنید.

ط( مغار گلوی��ي پهن را آماده کرده و تی��زي آنرا کنترل 
کنید.

ی( به وسیله ی مغار گلویي، به آرامي به چوب بار داده تا به 
تدریج چوب گرد شود )شکل 61�11(.

شكل61ـ11ـگردکردنکاملقطعهچوبهشتضلعی.

ك( پس از خاموش کردن ماشین، قطر چوب را با کولیس 
اندازه بگیرید و از 40 میلي متر بودن آن مطمئن شوید.

ف( با اس��تفاده از مغار مورب باریك، قسمت محدب را با 
قسمت هاي مقعر یکنواخت نمایید )لبه هاي آنها را منظم کنید(.

ظ( تکی��ه گاه مغار را از محل خود خارج کرده و در جاي 
مناسبي قرار دهید.

ق( به وسیله ی سنباده ی کاغذي، قسمت هاي مختلف چوب 
را سنباده بزنید تا کاماًل پرداخت شود.

ر( قطع��ه کار را باز کرده، وس��ایل و ابزاره��ا را در محل 
مناسبي قرار دهید و ماشین را تمیز کنید.

ش( قطعه کار نهایی شما مطابق شکل 58�11 خواهد بود.

شكل58ـ11ـنمايقطعهچوبپسازعملياتخراطي.

تمرین 3ـ فرم دادن چوب

دستورالعمل

الف( قطعه چوبی به طول 250 و مقطع 45 × 45 میلي متر به 
وسیله ی اره نواري آماده کنید )شکل 59�11(.

شكل59ـ11ـيکقطعهچوبباابعادمشخص.

ب( قطرهاي دو س��ر چوب را با مداد رس��م کنید تا مرکز 
چوب مشخص شود.

ج( چ��وب را طوری به گی��ره ببندید که لب��ه  ی تیز آن به 
طرف باال باشد.

د( به وسیله ی رنده ی دستي، چهار لبه ی چوب را پخ بزنید تا 
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شكل64ـ11ـفرمدهيقطعهچوبگردشده.

ع( درحالي که ماش��ین را خاموش کرده اید، قسمت وسط 
را که 150 میلي متر طول دارد، به دو قس��مت مس��اوی تقسیم 

کنید؛ یعني وسط آن را با مداد پر رنگ عالمت بزنید.

ف( با مغار مورب تخت، وسط چوب، یعني روي عالمت 
را خط بیندازید و کمي گود کنید )شکل 65�11(.

شكل65ـ11ـنحوهیايجادشيار.

ظ( به وسیله ی مغار گلویي، دو طرف قسمت وسط را کمي 
گود کرده و به تدریج، شکل نهایي را روي چوب پیاده کنید. 
در حین کار و البته درحالي که ماشین خاموش است قطر قطعه 
کار را در قس��مت هاي مختلف اندازه گیري کنید تا کار دقیقاً 

مانند نقشه پیش برود )شکل 66�11(.

ل( به وس��یله ی مغ��ار م��ورب تخ��ت، س��طح چ��وب را 
یکنواخت کنید؛ به طوري که سراسر قطر آن 40 میلي متر شود                         

)شکل 62�11(.

شكل62ـ11ـيكنواختکردنچوب.

م( ماش��ین را خاموش کنید و از دو سر چوب، به اندازه ی 
50 میلي مت��ر فاصل��ه داده و ب��ا م��داد پررنگ عالم��ت بزنید                          

)شکل 63�11(.

شكل63ـ11ـنحوهیاندازهگذاريوتقسيمطول.

ن( ماشین را روش��ن کرده و به وسیله ی مغار مورب، روي 
خط هاي عالمت خورده را خ��ط بیندازید؛ به طوري که طول 
چوب به 3 قسمت تقسیم شود. قسمت وسط به طول 150 و دو 

طرف انتهایي هر کدام 50 میلي متر خواهد بود.

س( قست وسط را به وسیله ی مغار گلویي در حد 5 میلي متر 
گود کنید )شکل 64�11(.
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شكل66ـ11ـاندازهگيريوکنترلقطرقطعهکاردرقسمتهای
مختلف.

ق( به وسیله ی س��نباده ی کاغذي یا پارچه اي، قسمت هاي 
فرم دار و ساده ی چوب را سنباده زده و پرداخت کنید.

ر( پس از پایان کار، چوب را از ماشین باز کرده، ماشین را 
تمیز کنید و مغارها را به طور مرتب براي انجام کارهاي بعدي 

در محل مناسبي قرار دهید.

ش( ش��کل 67�11 کار نهایی و پرداخت ش��ده را نش��ان 
مي دهد.

شكل67ـ11ـقطعهکارآمادهشدهونهايی.
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آزمون پایاني 11

1� انواع ماشین خراطي را نام ببرید.

2� قسمت هاي مختلف یك ماشین خراطي را نام ببرید.

3� نقش پولي هاي تبدیل دور در ماشین خراطي چیست؟

4� مغارهاي خراطي را نام ببرید.

5� بهترین کاربرد مغار گلویي کدام است؟

ج( پوشال برداري                    د( خط انداختن ب( فرم دادن  الف( مسطح کردن  

6� چند مورد از نکات ایمني ضمن کار با ماشین خراطي را بنویسید.

7� چرا هنگام سنباده زدن، باید تکیه گاه مغار را باز کرد؟

ب( کار آسان تر الف( براي پرداخت بهتر 

د( وسعت عمل بهتر و بیشتر ج( ایمني بیشتر 

8� چرا قبل از خراطي، لبه های تیز چوب را پخ مي زنند؟

ج( فشار کمتر به ماشین                د( زیبایی کار ب( صرفه جویي در وقت  الف( کار آسان تر 

9� براي اندازه گیري داخلي، از کدام قسمت کولیس استفاده مي کنند؟

10� مغار مورب را چگونه تیز مي کنند؟

11� چند مورد از نکات سرویس و نگه داري ماشین خراطی را بنویسید.

12� شکل زیر، کاربرد کدام مغارها را نشان مي دهد.

الف( گلویي و مورب   ب( گلویي و نیزه اي

ج( نوك تیز و مورب   د( نیزه اي و نوك تیز
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توانايیبــــرشكاريباارهگردميزی
يامجمعهایودوركن

واحد كار دوازدهم

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

 قسمت هاي مختلف ماشین اره گرد میزي را نام ببرد.

 انواع تیغه هاي اره گرد و کاربرد آنها را توضیح دهد.

 نحوه ي تنظیم ارتفاع و زاویه ي تیغه ي اره گرد را بیان کند.

 گونیاي طولي و عرضي را تنظیم کند.

 قطعه کار را براي برش آماده کند.

 انواع چوب و مواد چوبي را با ماشین اره گرد میزي برش دهد.

 در هنگام برش کاري، از لوازم کمکي استفاده کند.

 عملیات سرویس و نگه داري ماشین اره گردمیزي را انجام دهد.

 موارد ایمني و حفاظت فردي را هنگام کار با ماشین اره گرد میزي رعایت کند.

ساعت آموزش
جمععملينظري

189
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پیش آزمون 12

1� چند نوع ماشین اره یا دستگاه اره ی پرتابل )دستی � برقی( می شناسید؟ نام ببرید.

2� به نظر شما، کیفیت برش کدام یك از اره هایی که می شناسید مطلوب تر است؟

3� آیا ماشینی می شناسید که با آن بتوان سطح برشی با کیفیت بسیار مطلوب ایجاد کرد؟ نام ببرید.

4� آیا تاکنون ابزار برنده ی گرد دیده اید؟

5� به نظر شما، برش با تیغه  اره ی گرد چه تفاوتی با سایر تیغه اره ها دارد؟

6� آیا در کارگاه خود، ماشینی مشابه شکل زیر دیده اید؟ از آن چه می دانید؟
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1ـ1ـ12ـ قسمت هاي مختلف اره گرد میزي

با گونیاهاي ماش��ین، می توان برش هایي با دقت زیاد انجام 
داد و همچنین صفحه هاي چند سازه ی بزرگ را به اندازه هاي 
م��ورد نی��از ب��رش زد. از گونی��اي کش��ویي، مي ت��وان براي 
برش هاي عرضي و با اس��تفاده از نقال��ه ای که روی آن نصب 
است، برش های تحت زاویه زد. بدیهی است که پس از تنظیم 
زاویه ی مورد نیاز روی نقال��ه، باید پیچ روی آنرا محکم کرد 
ت��ا زاویه ی نقال��ه در هنگام برش کاری، به هم نخورد )ش��کل 
3�12(. ب��ا گونیاي کناري، مي توان برش ه��اي طولي زد؛ این 
گونیا روي یك استوانه ی مدرج حرکت مي کند، که مي توان 

اندازه ی الزم را به کمك آن تنظیم نمود )شکل 4�12(.

ماشین هاى سیار و ثابت صنایع چوب

1ـ1ـ12ـ قسمت هاي مختلف اره گرد میزي

شکل 3ـ12 ـ گونیاي برش عرضی.

شکل 4ـ12ـ گونیاي طولی یا موازي.

2ـ1ـ12ـ میز کمکی 

1ـ12ـ  دستگاه اره گرد میزى و انواع و کاربرد آنها

شکل 1ـ12 ـ ماشین اره گرد میزي یا مجموعه اي.

شکل 2ـ12 ـ ماشین اره گرد دورکن.

2ـ1ـ12ـ میز کمكي 

از ای��ن میز، ب��راي بریدن قطعات بس��یار بزرگ اس��تفاده 
می ش��ود. به کمك بعضي از این ماش��ین  ها مي توان یك ورق 

1ـ12ـ  دستگاه اره گرد میزی و انواع و کاربرد آنها

مناسب ترین ماشین براي برش صفحات چوبي و مصنوعي، 
ماش��ین اره گرد میزي اس��ت که داراي تنوع زیادي بوده و در 
کارگاه هاي کوچك، کارخانجات و همچنین در کارگاه هاي 

آموزشي مورد استفاده قرار مي گیرد.

از این ماش��ین، که به آن اره ی مجمعه اي )مجموعه اي( نیز 
گفته مي ش��ود )ش��کل 1�12( مي توان براي برش هاي طولي، 
عرضي،  زاویه دار، و نیز کنش��کاف زدن، دوراهه نمودن، دور 

کردن، گونیایي کردن و... استفاده کرد.

شكل1ـ12ماشينارهگردميزييامجموعهاي.

ماش��ین اره گرد در انواع مختلفي ساخته مي شود که تقریباً 
بخش اصلي آنها شبیه یکدیگر مي باشد. نوعی از این ماشین  ها 
که به دورکن معروف هس��تند، به دلیل داشتن ریل  ها، گونیاها 
و بازوه��اي بزرگ و جانب��ي، می توانند صفحات بزرگ تخته 
خرده چوب، تخته چند الیه و سایر صفحات چندسازه را حتي 
با طول 3800 میلي متر برش بزنند. در ش��کل 2�12 تصویر یك 

ماشین اره گرد دورکن نشان داده شده است.

ماشین هاى سیار و ثابت صنایع چوب

1ـ1ـ12ـ قسمت هاي مختلف اره گرد میزي

شکل 3ـ12 ـ گونیاي برش عرضی.

شکل 4ـ12ـ گونیاي طولی یا موازي.

2ـ1ـ12ـ میز کمکی 

1ـ12ـ  دستگاه اره گرد میزى و انواع و کاربرد آنها

شکل 1ـ12 ـ ماشین اره گرد میزي یا مجموعه اي.

شكل2ـ12ماشينارهگرددورکن.شکل 2ـ12 ـ ماشین اره گرد دورکن.
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کام��ل تخته خرده چوب ی��ا MDF را با طول��ي حدود 3 متر 
یا بیش��تر، به راحتي برش داد و به ابع��اد مورد نظر تبدیل کرد. 
زمان��ي که به میز کمکي احتیاج نباش��د، می توان آنرا تا کرده 

کنار میز اصلي قرار داد و یا از آن جدا نمود )شکل 5�12(.

واحد کار دوازدهم: توانایى بــــرش کاري با اره گرد میزى یا مجمعه اى و دورکن

MDF

شکل 5 ـ 12ـ میز کمکی.

3ـ1ـ12ـ فرمان ها

الف) فرمان باالبر تیغه: 

زاویه: تنظیم  فرمان  ب) 

شکل 6ـ12ـ فرمان تنظیم زاویه.

4ـ1ـ12ـ  نیروي محرکه

 

شکل 7ـ12ـ الکترو موتور و سیستم انتقال نیرو.

شكل125ـميزکمكي.

3ـ1ـ12ـ فرمان ها
این ماشین دارای دو فرمان به شرح زیر است:

تیغه: با چرخاندن این فرمان ،ارتفاع  باالبر  فرمان  الف( 
تیغه تنظیم می شود. در واقع تیغه باید حداکثر به اندازه ي 10 
میلي متر باالتر از سطح قطعه ی کار قرار گیرد .پس از تنظیم 
ارتفاع، باید این فرمان را با استفاده از پیچی که روی آن تعبیه 

شده، ثابت کرد تا حرکت نکند.
این فلکه، مي توان  با چرخاندن  تنظیم زاویه:  ب( فرمان 
نمود                 تنظیم   +45 تا   �45 بین  زاویه دار  برش هاي  براي  را  تیغه 

)شکل 6�12(.

 

واحد کار دوازدهم: توانایى بــــرش کاري با اره گرد میزى یا مجمعه اى و دورکن

MDF

شکل 5 ـ 12ـ میز کمکی.

3ـ1ـ12ـ فرمان ها

الف) فرمان باالبر تیغه: 

زاویه: تنظیم  فرمان  ب) 

شکل 6ـ12ـ فرمان تنظیم زاویه.

4ـ1ـ12ـ  نیروي محرکه

 

شکل 7ـ12ـ الکترو موتور و سیستم انتقال نیرو.

شكل6ـ12ـفرمانتنظيمزاويه.

4ـ1ـ12ـ  نیروي محرکه

در این ماشین از یك الکتروموتور سه فاز استفاده مي شود. 
نیروي الکتروموتور با واسطه ي تسمه )با مقطع ذوزنقه که روي 
پولي ش��یاردار قرار مي گیرد( به محور اصلي که تیغه روي آن 
قرار دارد، منتقل ش��ده و آنرا به حرکت در مي آورد )ش��کل 

.)12�7

شكل7ـ12ـالكتروموتوروسيستمانتقالنيرو.
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شکل 9ـ12 ـ برش طولی و عرضی یک چوب سوزنى برگ.

یادآورى:

2ـ12ـ انواع تیغه هاي اره گرد و کاربرد آنها

توجـه:

شکل 8ـ12ـ نوعى تیغه اره ى گرد.

توجـه:

شكل9ـ12برشطوليوعرضييکچوبسوزنیبرگ.

ــاي اره، این  ــه ی افتادگي  بین دندانه ه یـادآوری: وظیف
ــرده و به خارج  ــاك اره را هنگام كار، جمع ك ــت كه خ اس
ــرم و تر، باید از  ــه كار بریزد. توجه: براي چوب هاي ن قطع
ــتفاده كرد تا خاك هاي  ــه اي با فاصله ی دندانه ی زیاد اس تیغ
ــود؛ در صورتي كه  ــه راحتي از بین دندانه  ها خارج ش اره ب
براي چوب هاي خشك و محكم باید از تیغه اي كه فاصله ي 
ــت استفاده نمود تا تعداد برخورد تیغه  دندانه هاي آن كم اس

در واحد زمان افزایش یابد.
ه��ر م��اده ای باید با تیغ��ه ی مخصوص به خ��ود برش زده 
ش��ود، به عنوان مثال، تیغه اي که چوب را خوب برش مي دهد 
ب��راي بریدن صفحات مصنوع��ي نمي تواند به کار رود؛ و اگر 
این کار ص��ورت گیرد، تیغه زودتر از حد معمول ُکند ش��ده 
و نیاز ب��ه تعویض دارد که این عمل ب��ه دفعات زیاد، موجب 
کوتاهي عمر تیغه خواهد شد. در شکل 10�12 چند نوع تیغه با 

کاربردهاي مختلف آورده شده است.

2ـ12ـ انواع تیغه هاي اره گرد و کاربرد آنها

تیغه ي ماشین اره گرد، از یك صفحه ی گرد فوالدي توپر 
س��اخته ش��ده که محیط آن دارای دندانه ب��وده و مرکز آن به 

اندازه ی قطر شفت ماشین سوراخ شده است )شکل 8�12(. 

توجه: اندازه و مشخصات تیغه اره، فرم دندانه ها، و مقدار 
چپ و راس��ت آن و همچنین تعداد دور اره و سرعت پیش برد 

کار، در کیفیت برش تأثیر زیادي دارد.

شكل8ـ12ـنوعیتيغهارهیگرد.

ن��وع دندانه ي تیغه اره، به نوع کار و همچنین به موارد زیر 
بستگی دارد:

1� جه��ت برش )در م��ورد چوب ماس��یو، اینکه برش در 
راستاي الیاف و یا عمود بر آن باشد، نوع دندانه تفاوت دارد(،

2� سختي موادي که برش داده مي شود،

3� مقدار رطوبت ماده اي که برش داده مي شود،

4� نوع مواد مورد مصرف،
5  کیفیت برش، و

6  سرعت پیش برد کار،

توجه: بزرگي و ف��رم دندانه  ها و همچنین افتادگي دندانه، 
به نوع چوب یا س��ایر مواد بستگي دارد. دندانه براي برش هاي 

طولي یا برش هاي عرضي متفاوت است )شکل 9�12(.
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اره هاي الماسه نیز داراي تنوع در فرم دندانه هستند و بسته 
به نوع موادي که قرار است برش بخورد، از نظر فرم و فاصله ی 
دندانه متفاوت بوده و باید در انتخاب آنها دقت نمود. در شکل 
12�12 چند نوع دندانه براي برش مواد مختلف دیده مي شود.

واحد کار دوازدهم: توانایى بــــرش کاري با اره گرد میزى یا مجمعه اى و دورکن

مورد استفاده براى برش تخته خرده چوب با روکش طبیعی.

مورد استفاده براى برش پارکت از جنس تخته فیبر سخت.

مورد استفاده براى برش پروفیل آلومینیوم.

شکل 12ـ12 ـ چند نوع اره  گرد الماسه.

شکل 10ـ12ـ چند نوع تیغه ى پر کاربرد.

شکل 11ـ12 تیغه اره ى الماسه 

Aـ صفحه ى تیغه اّره

 Bـ افتادگی بین دندانه 

Cـ نوك دندانه (قسمت الماسه) 

Dـ شکاف انبساط

شکل 12-11

مورداستفادهبرایبرشپروفيلآلومينيوم.

شكل12ـ12ـچندنوعارهگردالماسه.

شكل10ـ12ـچندنوعتيغهیپرکاربرد.

در کارگاه ها به طور معمول، از تیغه اره هاي الماسه استفاده 
مي کنند که بسیار مقاوم بوده، خیلي دیر کند مي شوند و عالوه 
بر این، س��طح برش تمیزی ایجاد می کنند. تیغه اره ی الماس��ه، 
مي توان��د در جهت هاي مختلف طولي، عرضي و حتی مورب 

چوب را برش دهد )شکل 11�12(.

واحد کار دوازدهم: توانایى بــــرش کاري با اره گرد میزى یا مجمعه اى و دورکن

مورد استفاده براى برش تخته خرده چوب با روکش طبیعی.

مورد استفاده براى برش پارکت از جنس تخته فیبر سخت.

مورد استفاده براى برش پروفیل آلومینیوم.

شکل 12ـ12 ـ چند نوع اره  گرد الماسه.

شکل 10ـ12ـ چند نوع تیغه ى پر کاربرد.

شکل 11ـ12 تیغه اره ى الماسه 

Aـ صفحه ى تیغه اّره

 Bـ افتادگی بین دندانه 

Cـ نوك دندانه (قسمت الماسه) 

Dـ شکاف انبساط

شکل 12-11

شكل11ـ12تيغهارهیالماسه

Aـصفحهیتيغهاّره

Bـافتادگيبيندندانه

Cـنوكدندانه)قسمتالماسه(

Dـشكافانبساط

شكل12-11

تیغه ی گرد الماس��ه، سال هاس��ت که جایگزی��ن تیغه های 
معمولی ش��ده اند، زیرا خیلي دیر کند شده و نسبت به تیغه هاي 
معمولي زمان بیش��تري کار مفید انجام می دهد؛ ضمن اینکه با 

تغییر نوع مواد اولیه، تقریباً نیازي به تعویض آن نیست.

تیغه ی شکاف زن
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3ـ12ـ اصول تعویض تیغه ي اره گرد

پس از مدتي کار مفید که به نوع استفاده و مواد اولیه ی مورد 
برش کاري بس��تگي دارد، تیغه  اره هاي ُکند شده باید تعویض 
و تیغه هاي تیز و آماده به کار جایگزین آنها شود؛ ضمن اینکه 
تیغه هاي ُکند نیز باید اصالح و تیز شوند. بنابراین هر چند وقت 
یکبار، بای��د تیغه  ها مورد بازدید قرار گیرند )ش��کل 13�12(.

ماشین هاى سیار و ثابت صنایع چوب

3ـ12ـ اصول تعویض تیغه ي اره گرد

شکل13ـ12 ـ کنترل دندانه ها.

توجه:

شکل 14ـ12ـ دیاگرام تعیین تعداد دور تیغه.

12ـ اصول تنظیم ارتفاع و زاویه ي تیغه ى  اره گرد 4ـ 

1ـ4ـ12ـ تنظیم ارتفاع یا عمق تیغه

شكل13ـ12ـکنترلدندانهها.

هنگام تعویض تیغه، باید به نکات زیر توجه نمود:

الف( تیغه، متناسب با نوع کار انتخاب شود.

ب( تیغه ، متناسب با جنس قطعه کار انتخاب شود.

ج(تیغ��ه، متناس��ب با تعداد َدَوران ماش��ین انتخاب ش��ود. 
بدیهی اس��ت که هرچه قطر تیغه بیشتر باش��د، به همان نسبت 
ع��ده ی َدَوران ماش��ین باید کمتر باش��د؛ بنابراین ب��ا توجه به 
حداکثر تعداد دور که روی تیغه ها نوش��ته ش��ده، باید تیغه ای 

مناسب انتخاب کرد.

ــخصات هر الكتروموتور، از جمله تعداد دور  توجه: مش
آن، روي یك پالك نوشته شده و توسط كارخانه ی سازنده، 
ــتفاده از این  ــود؛ بنابراین مي توان با اس روي آن نصب مي ش
ــداد دوراني كه روي تیغه ذكر  ــخصات و قطر تیغه و تع مش
ــبه كرد و با اطمینان با  ــرعت برش مجاز را محاس ــده، س ش

ماشین هاي اره گرد به كار پرداخت.
تعداد دوران براي س��رعت برش ه��اي مختلف، با توجه به 
قطر تیغه، در نمودار شکل 14�12 )توسط یك شرکت جهانی 

معتبر سازنده ي تیغه( ارائه شده است.

شكل14ـ12ـدياگرامتعيينتعداددورتيغه.

12ـ اصول تنظیم ارتفاع و زاویه ي تیغه ی  اره گرد 4ـ 

این ماشین را باید از نظر ارتفاع و زاویه، به شرح زیر تنظیم 
نمود:

1ـ4ـ12ـ تنظیم ارتفاع یا عمق تیغه

 براي به دست آوردن سطح برش صحیح و بدون عیب، باید 
توجه داش��ت که نوك دندانه هاي تیغه اره حداکثر به اندازه ی 
ارتفاع دندانه از س��طح برش باالتر باشد. اگر ارتفاع تیغه خیلي 
باال باش��د، تعداد دندانه هایي که با چوب درگیر مي شود کمتر 
بوده و در نتیجه برش تمیزي به دس��ت خواهد آمد اما به علت 
بیرون زدگ��ي تیغه، خطر بیش��تري کارب��ر را تهدید مي کند. و 
همچنی��ن اگر مق��دار بیرون زدگي تیغه حداقل باش��د، اگرچه 
خطر کاهش می یابد ولي با درگیر ش��دن تعداد زیادي دندانه 
با چوب، الشه شدن در خارج از چوب بیشتر است. بنابراین با 
یك تنظیم مناسب که میانگین این دو تنظیم مي باشد، عالوه بر 
به دست آوردن سطح برشي مناسب، می توان خطر ارتفاع تیغه 

را نیز براي کاربر از بین برد              )شکل 15�12(.
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بيرونزدگیتيغه،بيشازاندازهاست.

بيرونزدگیتيغه،کمترازاندازهیمعمولاست.

بيرونزدگیتيغه،مناسباست.

شكل15ـ12ـتنظيمارتفاعتيغه.

2ـ4ـ12ـ تنظیم زاویه ي تیغه

 قبل از ش��روع هر کار، تیغه  اره باید از نظر زاویه نیز تنظیم 
شود. براي برش هاي ساده، تیغه نسبت به سطح صفحه، زاویه ي 
90 درج��ه دارد؛ بنابراین تیغه پس از تنظیم با فرمان مخصوص 
تنظیم ارتفاع و زاویه ي تیغه، با گونیاي 90 درجه نیز باید کنترل 

شود )شکل 16�12(.

واحد کار دوازدهم: توانایى بــــرش کاري با اره گرد میزى یا مجمعه اى و دورکن

بیرون زدگى تیغه، بیش از اندازه است.

بیرون زدگى تیغه، کمتر از اندازه ى معمول است.

بیرون زدگى تیغه، مناسب است.

شکل 15ـ12ـ تنظیم ارتفاع تیغه.

2ـ4ـ12ـ تنظیم زاویه ي تیغه

شکل 16ـ12ـ کنترل زاویه ي تیغه.

شکل 17ـ12ـ کنترل زاویه با گونیا و یا خط مورب ترسیم شده روى 

قطعه کار.

5ـ12 ـ اصول استفاده از گونیاي ثابت و متحرك

1ـ5ـ12ـ تنظیم گونیاي طولی (موازي)

شکل 18ـ12ـ تنظیم گونیاي طولی.
شكل16ـ12ـکنترلزاويهيتيغه.

ب��راي برش هاي زاوی��ه دار نیز، پس از تنظی��م تیغه، باید با 
گونیا و یا خط مورب ترس��یم ش��ده روي قطعه کار، زاویه ی 
تنظیمی را کنت��رل نمود. این زاویه ها می توانند بین 45+ تا 45� 

درجه تنظیم شوند )شکل 17�12(.

واحد کار دوازدهم: توانایى بــــرش کاري با اره گرد میزى یا مجمعه اى و دورکن

بیرون زدگى تیغه، بیش از اندازه است.

بیرون زدگى تیغه، کمتر از اندازه ى معمول است.

بیرون زدگى تیغه، مناسب است.

شکل 15ـ12ـ تنظیم ارتفاع تیغه.

2ـ4ـ12ـ تنظیم زاویه ي تیغه

شکل 16ـ12ـ کنترل زاویه ي تیغه.

شکل 17ـ12ـ کنترل زاویه با گونیا و یا خط مورب ترسیم شده روى 

قطعه کار.

5ـ12 ـ اصول استفاده از گونیاي ثابت و متحرك

1ـ5ـ12ـ تنظیم گونیاي طولی (موازي)

شکل 18ـ12ـ تنظیم گونیاي طولی.

شكل17ـ12ـکنترلزاويهباگونياوياخطموربترسيمشدهروی

قطعهکار.

5ـ12ـ  اصول استفاده از گونیاي ثابت و متحرك

گونیاهاي طولي و عرضي ماشین اره گرد میزي را به منظور 
برش مواد در جهت هاي مختلف، می توان به ش��رح زیر براي 

هر اندازه تنظیم نمود.

1ـ5ـ12ـ تنظیم گونیاي طولي )موازي(

 ب��راي تنظیم گونی��اي طولي ک��ه عرض ب��رش را تعیین 
مي کند، کافي اس��ت گونی��ا روي ریل حرکت داده ش��ده و 
اهرم آن محکم گردد. برای راحتي کار، روي ریل، مانند متر، 

اندازه گذاری شده است )شکل 18�12(.

شكل18ـ12ـتنظيمگونيايطولي.
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براي اطمینان بیش��تر از درستی اندازه ی تنظیم شده، پس از 
محکم ش��دن اهرم، بار دیگر با گونیا یا متر، فاصله ی دندانه ی  

اره تا گونیا اندازه گیري مي شود )شکل 19�12(.

ماشین هاى سیار و ثابت صنایع چوب

شکل 19ـ12ـ تنظیم فاصله ي تیغه تا گونیا.

2ـ5ـ12ـ تنظیم گونیاي عرضی

شکل 20ـ12ـ تنظیم زاویه ي تیغه

ـ اصول آماده کردن قطعه کار براي برش 6ـ12 

توجـه:

شکل 21ـ12ـ معایب چوب.

شكل19ـ12ـتنظيمفاصلهيتيغهتاگونيا.

2ـ5ـ12ـ تنظیم گونیاي عرضي

 زاویه ي گونیاي عرضي براي برش هاي عرضي )که با طول 
چوب زاویه ي 90 درجه مي سازند( روي صفر تنظیم مي گردد 
و براي س��ایر زوایا نیز، روي گونیا درجه بندي ش��ده است که 
تنظیم آن برای هر زاویه اي امکان پذیر اس��ت. براي کنترل آن 

نیز مي توان از گونیای تاشو استفاده نمود )20�12(.

ماشین هاى سیار و ثابت صنایع چوب

شکل 19ـ12ـ تنظیم فاصله ي تیغه تا گونیا.

2ـ5ـ12ـ تنظیم گونیاي عرضی

شکل 20ـ12ـ تنظیم زاویه ي تیغه

ـ اصول آماده کردن قطعه کار براي برش 6ـ12 

توجـه:

شکل 21ـ12ـ معایب چوب.
شكل20ـ12ـتنظيمزاويهيتيغه

ـ اصول آماده کردن قطعه کار براي برش 6ـ12 

چوبي که با ماش��ین اره گرد بریده شده باشد، سطح برش 
صافی داشته و به رنده )گندگي( نیازی ندارد؛ بنابراین اندازه ي 
گونیاي ماش��ین، بای��د به میزان اندازه ی نهایي تنظیم ش��ود. از 
این رو چوبي که با ماش��ین اره گرد مورد برش قرار مي گیرد، 
بای��د از قب��ل، یك رو و یك نر ش��ده باش��د. از طرف دیگر، 
براي کار کردن با چوب، باید از خشك بودن آن مطمئن بود. 
منظور از چوب خش��ك، چوبي اس��ت که رطوبت آن پس از 
خشك ش��دن در کوره یا هواي آزاد، به رطوبت محیط مورد 

مصرف رسیده باشد. 

ــور معمول تغییر ابعاد و  ــك، به ط توجه: در چوب خش
ــاهده  ــكل 21ـ12( مش ــدن )ش معایبي مانند كج و معوج ش

مي شود كه قبل از كار باید از بین رفته و گونیایي شوند.

شكل21ـ12ـمعايبچوب.




