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12� خصوصیات الکتروموتورهاي دستگاه رنده را شرح دهید.

13� در چه قسمت هایي از رنده، حفاظ نصب مي شود؟

14� آچار آلن در چه بخشي از ماشین رنده  دستی � برقی کاربرد دارد؟

15� شکل زیر انجام چه عملي را توسط ماشین رنده دستی � برقی نشان مي دهد؟

16� مراحل ایجاد دو راهه را به تفکیك شرح دهید.

17� توضیح دهید که با ماشین رنده دستی � برقی چگونه مي توان چوب را گندگي کرد؟

18� مراحل ایجاد پخ و اصول مربوط به آنرا بنویسید.

19� مراحل تعویض و تنظیم تیغه ی ماشین رنده دستی � برقی را کاماًل تشریح کنید.

20� حداقل 8 مورد از نکات ایمني و حفاظتي مربوط به ماشین رنده برقي دستي را توضیح دهید.

21� شکل زیر چه عملي را نشان مي دهد؟
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تواناييانواعبرشكاريبادستگاه
ـبرقیعمودبر ارهدستی

واحد كار پانزدهم

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

 اصول برش کاري با اره عمودبُر را شرح دهد.

 ساختمان اره عمودبُر را تشریح کند.

 اجزاي مختلف اره عمودبُر و نقش هر یك را بیان کند.

 انواع تیغه هاي اره عمودبُر و کاربرد هر یك را شرح دهد.

 قطعه کار را براي عملیات برش کاري خط کشي و آماده کند.

 قطعه هاي مختلف را متناسب با ظرفیت اره عمودبُر، برش کاري کند.

 تیغه ی اره عمودبُر را طبق اصول تیز نماید.

تیغه ی اره عمودبُر را طبق دستورالعمل به طور صحیح تعویض کند.

 اصول تنظیم دور را متناسب با برش هاي مختلف بیان نماید.

 اصول حفاظت و ایمني کار با اره عمودبُر را رعایت کند.
ساعت آموزش

جمععملينظري
134
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شکل 2ـ 15

1ـ15ـ اره دستی ـ برقی عمودبُر (کلنگى، چکشی یا 
نوکی) و انواع آن

شکل 1ـ 15ـ  چند نمونه از انواع دستگاه دستی ـ برقى عمودُبر.

2ـ15ـ قسمت هاي مختلف دستگاه اره چکشی

شكل2ـ15

1� بدنه ی اصلی
2� کلید روشن و خاموش

3� پیچ تنظیم دور
4� راهنماي برش

5� صفحه ی دستگاه
6� دکمه ی ایجاد کننده ی ارتعاش

7� دکمه ی خارج کننده ی خاك اره
8� سوراخ هاي هواکش

9� مکنده ی خاك اره
10� شیارهاي خنك کننده )ورود هوا به ماشین(

11� آچار آلن دستگاه
12� سیم برق

13� درپوش پیچ آزاد کننده ی تیغه
14� ضامن کلید براي روشن نگه داشتن دائم دستگاه

15� پوشش محافظ
16� محافظ تیغه
17� قرقره ی تیغه

18� تیغه

1ـ15ـ اره دستيـ  برقي عمودبُر )کلنگی، چکشي 
یا نوکي( و انواع آن

این دس��تگاه، یکي از پرکاربردترین ابزارهای برش کاري 
چ��وب در س��اخت مصنوع��ات چوب��ي، نص��ب کابین��ت، 
ویترین س��ازی و سایر کارهاي مشابه اس��ت؛ که قابلیت حمل 
آس��ان داش��ته و با قدرت موتورهاي مختلف ب��ه بازار عرضه 
مي شود. از این دستگاه براي برش انواع چوب و چند سازه هاي 
چوبي، فلزات و پالستیك استفاده مي گردد. تیغه ی آن، عمود 
بَر سطح قطعه کار در جهت باال و پایین حرکت کرده و هنگام 
ب��اال آمدن، عمل ب��رش را انجام مي دهد )ش��کل 1� 15(. این 
دس��تگاه، عالوه بر برش هاي مس��تقیم، برش هاي تحت زاویه  
)بین 15 تا 90 درجه( و همچنین برش هاي قوسي را نیز به خوبي 

انجام می دهد.

ماشین هاى سیار و ثابت صنایع چوب

شکل 2ـ 15

1ـ15ـ اره دستی ـ برقی عمودبُر (کلنگى، چکشی یا 
نوکی) و انواع آن

شکل 1ـ 15ـ  چند نمونه از انواع دستگاه دستی ـ برقى عمودُبر.

2ـ15ـ قسمت هاي مختلف دستگاه اره چکشی

شكل1ـ15ـچندنمونهازانواعدستگاهدستيـبرقیعمودُبر.

2ـ15ـ قسمت هاي مختلف دستگاه اره چکشي

اج��زای این دس��تگاه، در مدل هاي مختل��ف اندکي با هم 
تف��اوت دارن��د ولي اصول کار آنها با یکدیگر مش��ابه اس��ت 

)شکل 2�15(.
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شکل 4ـ 15ـ کلید قطع و وصل و ضامن کلید.

3ـ2ـ15ـ کلید تنظیم دور

شکل 5ـ 15ـ پیچ تنظیم دور، در یکی از مدل هاي اره عمودُبر.

1ـ2ـ15ـ بدنه ى اصلی

شکل 3ـ 15ـ بدنه ى دستگاه (قسمت هاي سبز رنگ).

2ـ2ـ15ـ کلید قطع و وصل و ضامن

شكل4ـ15ـکليدقطعووصلوضامنکليد.

3ـ2ـ15ـ کلید تنظیم دور

ای��ن کلید، در مدل ه��اي جدید تعبیه ش��ده و براي تنظیم 
دور موتور در برش هاي مواد مختلف اس��تفاده مي شود )شکل 
5�15(. هر قدر ماده اي که با اره برش داده مي ش��ود، سخت تر 
باش��د، دور موتور کمتر و هر قدر که نرم تر باشد، دور موتور 
رو به بیشتر تنظیم مي شود. کمترین دور موتور 500 و بیشترین 

آن 2000 دور در دقیقه است.

واحد کار پانزدهم: توانایی انواع برش کاري با  دستگاه اره  برقی ـ دستی عمود بر

شکل 4ـ 15ـ کلید قطع و وصل و ضامن کلید.

3ـ2ـ15ـ کلید تنظیم دور

شکل 5ـ 15ـ پیچ تنظیم دور، در یکی از مدل هاي اره عمودُبر.

1ـ2ـ15ـ بدنه ى اصلی

شکل 3ـ 15ـ بدنه ى دستگاه (قسمت هاي سبز رنگ).

2ـ2ـ15ـ کلید قطع و وصل و ضامن
شكل5ـ15ـپيچتنظيمدور،دريكيازمدلهايارهعمودُبر.

در برخ��ي از مدل ها با کم و زیاد فش��ار دادن کلید قطع و 
وصل برق، مي توان تعداد دور را تغییر داد؛ که در برخی از این 
دستگاه ها، این پیچ زیر دس��ته و روی موتور نصب شده است 

)شکل 6�15(.

با توجه به شکل 2�15، اجزای اصلی دستگاه اره بر عمود بُر، 
بدین شرح است:

1ـ2ـ15ـ بدنه ی اصلي

بدنه، طوري طراحي ش��ده که قادر ب��ه رفع نیازهاي کاربر 
باشد )ش��کل 3�15(. با توجه به اهمیت ایمني در این دستگاه، 
مانند تمام وس��ایل برقي، بدنه از مواد عایق س��اخته مي شود تا 
در صورت اتصال س��یم فاز، خطر برق گرفتگي وجود نداشته 
باش��د. همچنین الزم اس��ت قسمت برش ماش��ین، به گونه اي 
طراحي ش��ود که خطر برخ��ورد تیغه اره با دس��ت به حداقل 
ممک��ن کاهش یابد. نکت��ه اي که در طراحي و س��اخت تمام 
قطعات دس��تگاه باید مورد توجه س��ازندگان قرار گیرد، وزن 
دس��تگاه است که با توجه به گروه هاي سني مختلف کاربران، 

نباید از محدوده ی 2 تا 2/5 کیلوگرم تجاوز کند.

واحد کار پانزدهم: توانایی انواع برش کاري با  دستگاه اره  برقی ـ دستی عمود بر

شکل 4ـ 15ـ کلید قطع و وصل و ضامن کلید.

3ـ2ـ15ـ کلید تنظیم دور

شکل 5ـ 15ـ پیچ تنظیم دور، در یکی از مدل هاي اره عمودُبر.

1ـ2ـ15ـ بدنه ى اصلی

شکل 3ـ 15ـ بدنه ى دستگاه (قسمت هاي سبز رنگ).

2ـ2ـ15ـ کلید قطع و وصل و ضامن

شكل3ـ15ـبدنهیدستگاه)قسمتهايسبزرنگ(.

2ـ2ـ15ـ کلید قطع و وصل و ضامن

این کلید، معموالً زیر دس��ته ی دستگاه نصب شده تا بتوان 
به راحتي دس��تگاه را خاموش و روش��ن کرد. رنگ آن، الزاماً 
باید از رنگ هاي ش��اخص مانند قرمز یا زرد انتخاب ش��ود تا 
به راحتي از سایر قسمت ها مش��خص گردد. ضامن )قفل کن( 
کلید در کنار آن اس��ت تا در مواقعي که به برش کاري مداوم 
نیاز است، آنرا فعال کرده و بدون فشار دادن به کلید، دستگاه 

کار کند )شکل 4�15(.
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الف( تیغه ی بدون ارتع��اش یا وضیعت O، برای ورقه هاي 
نازك حلبي:

ماشین هاى سیار و ثابت صنایع چوب

O

شکل 8ـ 15

I

شکل 9ـ 15

II

شکل 10ـ 15

III

شکل 11ـ 15

شکل 6ـ 15ـ پیچ تنظیم دور، که زیر دسته و روي موتور نصب شده 

است.

4ـ2ـ15ـ کلید ارتعاش تیغه (حرکت پاندولی)

شکل 7ـ 15ـ کلید ارتعاش تیغه.

ماشین هاى سیار و ثابت صنایع چوب

O

شکل 8ـ 15

I

شکل 9ـ 15

II

شکل 10ـ 15

III

شکل 11ـ 15

شکل 6ـ 15ـ پیچ تنظیم دور، که زیر دسته و روي موتور نصب شده 

است.

4ـ2ـ15ـ کلید ارتعاش تیغه (حرکت پاندولی)

شکل 7ـ 15ـ کلید ارتعاش تیغه.

شكل6ـ15ـپيچتنظيمدور،کهزيردستهورويموتورنصبشده

است.

4ـ2ـ15ـ کلید ارتعاش تیغه )حرکت پاندولي(

ب��ا تغییر حالت کلید ارتع��اش تیغه، عالوه ب��ر اینکه تیغه، 
حرکت معمولی خود را انجام می دهد، مقداري نیز به جلو )به 
قطعه کار( ضربه مي زند که باعث مي شود عمل برش راحت تر 

و سریع تر صورت گیرد )شکل 7�15(.

شكل7ـ15ـکليدارتعاشتيغه.

در دستگاه هاي موجود در بازار، اغلب چهار وضعیت برای 
حرکت پاندولي در نظر گرفته اند که به ش��رح زیر )شکل های 

8�15 تا 11�15( می باشد.
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شکل 14ـ 15ـ شیار ویژه ى گونیا.

شکل 15ـ 15ـ جایگاه راهنماى برش.

توجه:

6ـ2ـ15ـ تیغه و پیچ نگه دارنده

5ـ2ـ15ـ صفحه و پیچ هاي تنظیم

شکل 12ـ 15ـ صفحه ى دستگاه اره عمودُبر.

شکل 13ـ 15ـ قسمت مدرج صفحه ى دستگاه اره عمودُبر.
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شکل 17ـ 15ـ برش طولی چوب با استفاده از گونیا.

C

شکل 18ـ 15ـ نمایی از برش طولى چوب، با کمک چوبى کامًال صاف.

شکل 16ـ 15ـ پیچ نگه دارنده ى تیغه.

7ـ2ـ15ـ گونیا

8ـ2ـ15ـ محل خروج پوشال

3ـ15ـ کاربرد دستگاه دستی ـ برقی اره عمودبُر

1ـ3ـ15ـ برش طولى چوب
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واحد کار پانزدهم: توانایی انواع برش کاري با  دستگاه اره  برقی ـ دستی عمود بر

شکل 19ـ 15ـ برش طولی چوب بدون استفاده از گونیا.

2ـ3ـ15ـ برش عرضی چوب

C

شکل 20ـ15ـ برش عرضی چوب به کمک ریل راهنما.

شکل 21ـ 15ـ تعیین مسیر برش توسط خط کش و کاتر      

(در برش بدون گونیا)

3ـ3ـ15ـ برش زاویه دار

شکل 22ـ 15ـ نحوه ى برش تحت زاویه به کمک گونیاي اره چکشی.

4ـ3ـ15ـ دایره بُري
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شکل 23ـ15ـ گونیاي مخصوص دایره ُبري.

توجه:

شکل 24ـ 15

شکل 25ـ 15ـ دایره ُبري بدون گونیا (محل دایره قبًال با پرگار مشخص 

شده است).

4ـ15ـ کاربرد تیغه اره ى عمودبُر با دندانه هاي مختلف

شکل 26ـ 15
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واحد کار پانزدهم: توانایی انواع برش کاري با  دستگاه اره  برقی ـ دستی عمود بر

جدول1: مشخصات مواد و تیغه ى مناسب براي برش.

 شماره تیغهضخامت مواد برحسب میلی متر
مواد مورد 
برش No.12No.21No.16No.15No.12No.11نوع مواد       

جدول2: انواع تیغه اره عمودبر و مشخصات آنها

طول 
تیغه

نوع تیغهمدلموارد کاربردجنس

HCS
T101DP

BIM

T111C

HCS
T119B

BIM

T119BO

HCS

T144CD

BIM
T144D

HCS

T144DF

5ـ15ـ اصول حفاظت و ایمنی کار
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شکل 29ـ 15ـ قبل از شروع برش، سیم برق را در پشت دستگاه قرار 
دهید.

برقی  ـ  دستی  ماشین  با  برش کاري  اصول  6ـ15ـ 
عمود بر

شکل 27ـ 15ـ کنترل تیغه اره و قسمت  هدایت تیغه.

تنظیم حرکت پاندولی.

شکل 28ـ 15ـ تنظیم تعداد دور.
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واحد کار پانزدهم: توانایی انواع برش کاري با  دستگاه اره  برقی ـ دستی عمود بر

شکل 30ـ 15

یـادآورى:

C

شکل 31ـ 15

شکل 32ـ 15

C

 

شکل 33ـ 15
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شکل 35ـ 15ـ صفحه، کامًال روي چوب قرار نگرفته است.

شکل 36ـ 15ـ نحوه ى حرکت تیغه اره براى برش یک کنج. شکل 34ـ 15ـ نحوه ى برش در وسط کار.
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واحد کار پانزدهم: توانایی انواع برش کاري با  دستگاه اره  برقی ـ دستی عمود بر

7ـ15ـ اصول تعویض تیغه اره

8ـ15ـ روش هاي تعویض تیغه اره

شکل 37ـ 15ـ نحوه ى بریدن گوشه هاي داخلی با زاویه ى 90 درجه.

شکل 38ـ 15

شکل 39ـ 15ـ استفاده از میله گردُبرى.
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شکل 43ـ 15

شکل 40ـ 15ـ تعویض تیغه  اره.

شکل 41ـ 15ـ تعویض تیغه  اره.

شکل 42ـ 15ـ تعویض تیغه  اره.



229واحد كار پانزدهم: توانايي انواع برش كاري با  دستگاه اره  برقي ـ دستي عمود بر
واحد کار پانزدهم: توانایی انواع برش کاري با  دستگاه اره  برقی ـ دستی عمود بر

9ـ15ـ قوس بُرى چوب هاى کم ضخامت

10ـ15ـ بستن قطعه کار به میز توسط گیره ى دستی

11ـ15ـ اصول بستن قطعه کار به میز

شکل 45ـ 15

شکل 46ـ 15ـ قطعه کار، با روشى درست و با گیره دستی روي میز 
محکم می شود.
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شکل 47ـ 15ـ  باید با رعایت اصول فنی، اقدام به برش کرد.



231واحد كار پانزدهم: توانايي انواع برش كاري با  دستگاه اره  برقي ـ دستي عمود بر
واحد کار پانزدهم: توانایی انواع برش کاري با  دستگاه اره  برقی ـ دستی عمود بر

II O

III III
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233واحد كار پانزدهم: توانايي انواع برش كاري با  دستگاه اره  برقي ـ دستي عمود بر
واحد کار پانزدهم: توانایی انواع برش کاري با  دستگاه اره  برقی ـ دستی عمود بر
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فرمدادنانواعچوبو



235واحد كار شانزدهم: فرم دادن انواع چوب و صفحات چوبي با دستگاه فرز دستي ـ برقی

واحد کار شانزدهم: فرم دادن انواع چوب و صفحات چوبی با دستگاه فرز دستی ـ برقى

واحد کار شانزدهم

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

 قسمت هاي مختلف دستگاه فرز دستي � برقی یا اورفرز را نام ببرد.

 نحوه ی انتخاب انواع تیغه هاي فرز دستی � برقی و کاربرد آنها را توضیح دهد.

 نحوه ي تعویض تیغه را شرح دهد.

 چگونگي تنظیم ارتفاع تیغه را بیان کند.

 گونیاي دستگاه را براي فرزکاري تنظیم کند.

 قطعه کار را براي فرزکاري آماده کند.

 انواع چوب و مواد چوبي را با دستگاه اور فرز فرم دهد.

 موارد ایمني و حفاظت فردي را هنگام کار با دستگاه فرز دستي � برقی رعایت کند.

ساعت آموزش
جمععملينظري

41620





237واحد كار شانزدهم: فرم دادن انواع چوب و صفحات چوبي با دستگاه فرز دستي ـ برقی واحد کار شانزدهم: فرم دادن انواع چوب و صفحات چوبی با دستگاه فرز دستی ـ برقى
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1ـ16ـ دستگاه فرز دستی ـ برقی (اورفرز)

شکل 1ـ16ـ نمونه اى از یک دستگاه اورفرز.

شکل 2ـ16ـ فرم دادن لبه ى قطعه کار، با دستگاه اور فرز.

شکل 3ـ16ـ کنشکاف زدن، با دستگاه اور فرز.

شکل 4ـ16 ـ دوراهه زدن، با دستگاه اور فرز.



239واحد كار شانزدهم: فرم دادن انواع چوب و صفحات چوبي با دستگاه فرز دستي ـ برقی
واحد کار شانزدهم: فرم دادن انواع چوب و صفحات چوبی با دستگاه فرز دستی ـ برقى

شکل 5ـ16ـ اتصال دم چلچله و انگشتى.

شکل 6ـ16ـ در آوردن جاى قفل مغزى.

شکل 7ـ16ـ برداشتن قسمت اضافى سه الیى.

2ـ16ـ قسمت هاي مختلف دستگاه فرز دستیـ  برقی

شکل 8ـ16ـ قسمت هاي مختلف دستگاه اورفرز.
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1ـ2ـ16ـ بدنه 

شکل 9ـ16ـ بدنه یا جلد دستگاه اورفرز.

2ـ2ـ16ـ دسته

شکل 10ـ16ـ دسته ي دستگاه اورفرز.

3ـ2ـ16ـ صفحه

شکل 11ـ16ـ صفحه ى دو تکه دستگاه اورفرز.

4ـ2ـ16ـ تیغه گیر (کولت)

شکل 12ـ16ـ کولت.

5ـ2ـ16ـ درجه ى تعیین ارتفاع تیغه




