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۹فصلفصل
سنباده کاریسنباده کاری

۹ــ سنباده کارى 

هدف هاى رفتارى: از فراگير انتظار مى رود که در پايان اين فصل:
 هدف از عمليات سنباده کارى روى چوب را مشخص کند.

 انواع سنباده ها را از نظر دانه بندى، سختى، چسب و شکل متناسب با کار انتخاب کند.
 سنباده کارى دستى ساده را انجام دهد.

 دستگاه سنباده برقى و پنوماتيکى دستى غلتکى (نوارى) را به کار گيرد.
 دستگاه سنباده برقى و پنوماتيکى (بشقابى) را به کار بندد.
 دستگاه سنباده برقى و پنوماتيکى لرزشى را به کار گيرد.

 ورق سنباده ماشين هاى سنباده ديسکى و لرزشى و غلتکى را تعويض و تنظيم کند.
 دستگاه مکنده خاک سنباده را در استفاده ازابزارهاى سنباده کارى به کار گيرد.

 دستگاه هاى سنباده دستى و برقى را سرويس و آماده به کار کند.
 نکات ايمنى و حفاظتى را رعايت کند.

۱ــ۹ــ هدف ازسنباده کارى 
قبل از استفاده از هرگونه ماده جال دهنده آسترى و رنگ 
در رنگ کارى روى چوب، بايد سطح کار پرداخت و آماده شود.

براى اين کار سطح کار سنباده زده مى شود سنباده زنى عالئم ناشى 
از ابزارهاى دستى و ماشينى را از روى کار برداشته سطح چوب را 
طورى صاف مى کند که خواص انعکاسى مواد جالدهنده و براق، 

زيبايى طبيعى چوب را ظاهر سازد.

به طور کلى عمل سنباده زدن براى صاف کردن (پرداخت) 
سطوح مواد اوليه يا کار ساخته شده و همچنين براى برطرف کردن 

قشر رنگ و الک از روى صفحات به کار مى رود.
يکى ديگر از اهداف سنباده کارى برطرف کردن مواد اضافى 
اين که  از  پس  يعنى  است؛  شده  بتونه  سطوح  روى  از  بتونه کارى 
نقاط فرو رفته يا گره هاى مرده و ترک ها و شيارهاى کوچک روى 
چوب و نظاير آن که باعث پايين آوردن کيفيت سطح کار مى شود، 
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ماشين  نوارى به يک ديگر آن را جهت  سنباده  چسبانيدن دو سر  شکل ۳ــ۹ــ با 
آماده سازيد.

به وسيله ى بتونه،پر شدند و پس از خشک شدن، مقدار اضافى بتونه 
را به وسيله ى سنباده زدن از سطح کار برطرف مى کنند. اين کار 
ممکن است پس از رنگ کارى مرحله اول (بتونه هم رنگى) نيز انجام 
شود. دانه هاى سنباده روى چوب را مى خراشند. هرچه دانه هاى 
سنباده تيزتر باشند، عمل سنباده زدن بهتر انجام مى گيرد و هر چه 

دانه هاى سنباده سخت تر باشند، دوام سنباده بيشتر است. 
پارچه  از  بافته هايى  روى  يا  کاغذ  روى  سنباده  دانـه هاى 
و کتان چسبانيده شده اند (به وسيله ی کارخانه سازنده ی سنباده) 
نوع و  به  سنباده  مصرف  مورد  ۳ــ۹).  ـ  ۹ و  ـ ۹  ،۲ـ (شکل هاى ۱ـ
مقدار و نحوه ى توزيع دانه هاى سنباده روى کاغذ يا پارچه بستگى 
دارد. از کاغذ سنباده اى که دانه هايش بسيار نزديک به هم باشد، 
براى چوب هاى سخت و مواد مصنوعى و از سنباده درشت (زبر)  

جهت چوب هاى نرم استفاده کنيد. 
دانه هاى  (تعداد  شماره  به وسيله ى  سنباده  دانه هاى  اندازه 
سنباده) تعيين مى شود. اين شماره ها تعداد تار و پود موجود هر اينچ 
غربالى است که از سوراخ هاى آن دانه هاى سنباده بر روى کاغذ 
کارهاى  در  که  سنباده اى  دانه هاى  شماره  مى ماند.  باقى  پارچه  يا 
صنايع چوبى مورد استفاده قرار مى دهيد بايد بين ۳۰ تا ۴۰۰ باشد. 

به ترتيب زير آن ها را انتخاب کنيد. 
با  شوند،  روکش  بايد  که  را  سطوحى  زدن  سنباده  الف  ــ 

شماره ۳۰ تا ۵۰ (خيلى زبر و درشت) انجام دهيد. 
ـ سنباده زدن سطوحى را که بايد روى آن ها رنگ روغن  بـ 

زده شود، با شماره ۵۰ تا۸۰ (درشت) انجام دهيد. 
ـ سنباده زدن روى سطوح روکش شده را براى مرحله ى  پـ 

اول با شماره ۶۰ تا۹۰ (متوسط) انجام دهيد.         
ـ سنباده زدن روى کارها را براى پرداخت کردن سطوح  تـ 
آن ها جهت آسترى زدن رنگ و يا رنگ کردن و غيره با شماره  ۱۲۰ 

تا ۲۰۰ (نرم ) انجام دهيد.                                                      
و  الک  آسترى،  که  را  سطوحى  روى  زدن  سنباده  ــ  ث 
۱۸۰تا۳۶۰  شماره ى  بــا  شده اند،   ( اول  مرحلـه ى  (رنگ  رنگ 

(خيلى نرم ) انجام دهيد.                                                       
ج ــ سنباده زدن روى سطوحى را که پلى استر شده و بايد 

پوليش و براق شوند، با شماره ۴۰۰ (فوق العاده نرم )انجام دهيد.

شکل ۱ــ۹ــ سنباده ورقه اى (کاغذ) با اندازه استاندارد ۲۸*۲۳

نوع  از  معموًال  و  مى شود  عرضه  رول  به صورت  که  سنباده اى  ۲ــ۹ــ  شکل 
پشت پارچه اى مى باشد.
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۱ــ براى قطعه قطعه کردن سنباده آن 
را به طرف داخل تا کنيد. 

لبه  يک  امتداد  در  را  سنباده  ۲ــ 
مستقيم ببريد.

الياف  جهت  در  بايد  سنباده کارى  سنباده،  کردن  قطع  عمل  نحوه ى  ۷ــ۹ــ  شکل 
چوب باشد.

۲ــ۹ــ سنباده کارى دستى
هر چند که با ماشين هاى سنباده زنى دستى، عمل سنباده زنى 
راحت تر بوده و وقت کمترى را مى گيرد، اما بعضى مواقع نسبت به 
نوع قطعه کار يا کار ساخته شده و يا جهت به وجود آوردن سطوح 
صاف تر درمرحله ى آخر رنگ کارى، الزم است پرداخت کارى 
(سنباده زنى) نهايى را با دست يا با کمک يک قطعه چوب انجام 

دهيد (شکل ۴ــ۹).

شکل ۴ــ۹ــ نحوه ى بستن کاغذ سنباده به دور يک قطعه تخته

تخته سنباده
روپوش نمدى
جنس سنباده

شماره سنبادهپشت سنباده

 يکى ديگر از اهداف استفاده از سنباده کارى با دست، از 
بين بردن سطوح خشن کار در اثر پُرز کردن است؛ بدين معنى که قبل 
از آسترى زدن (به وسيله ى  آستری هاى آبى)، ابتدا سطح چوب ها  
مى کنيم،  مرطوب  خيس  تقريبًا  و  نم دار  پارچه اى  وسيله ى  به  را 
پس از خشک شدن، سطوح چوب ها خشن (زبر) مى شوند که در 
اصطالح به آن پرز کردن مى گويند. براى برطرف کردن اين پرزها 
از سنباده کارى دستى به وسيله ى سنباده هاى نرم استفاده مى شود و 
بدين ترتيب از زبرى سطح کار پس از آغشتگى آن ها به آسترى هاى 

آبى جلوگيرى به عمل مى آيد.
همان طورى که اشاره شد، عمل سنباده زدن با دست بايد با 
تخته سنباده و کاغذ سنباده انجام گيرد. تخته سنباده عبارت است 
از تخته اى که اطراف آن پخ خورده يا گرد شده باشد (شکل هاى 
دست  با  سنباده کارى  در  بايد  آنچه  ۵ــ۶،٩ــ۹و۷ــ۹).  ۴ــ۹، 
رعايت شود،اين است که سنباده هميشه بايد در امتداد الياف چوب 
(راه چوب )کشيده شود نه بر عکس آن (خالف الياف)، زيرا روى 

کار خط مى افتد.

شکل ۵  ــ۹ــ طريقه سنباده کارى نر (ضخامت) کار با استفاده از تخته سنباده

استوانه شکاف دار 
براى سنباده زدن به 

سطوح نامنظم
صفحه ى فلزى با بالشتک 

چوب پنبه يا پوست

تخته سنباده زنى سنباده زن قالبى الستيکى

شکل ۶  ــ۹ــ انواع تخته هاى سنباده براى کارها و طرح هاى مختلف صفحات
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ابزارهايى است که براى سنباده کارى مورد استفاده قرار مى گيرند 
و به طورکلى در انواع مختلف ماشين سنباده تسمه اى (نوارى)، 

غلتکى، ديسکى، و لرزشى ساخته شده اند.
۱ــ۳ــ۹ــ عمليات سنباده کارى به وسيله ى ماشين 

سنباده نوارى : 
عمليات پرداخت روى سطوح اوراق فشرده و روکش شده 
را مى توانيد با دستگاه يا ماشين سنباده نوارى انجام دهيد. براى 
سنباده کارى روى چوب توپر مى بايد در جهت راه الياف سنباده 
کنيد، زيرادر خالف جهت الياف خط مى اندازد که زير رنگ بيشتر 

نمايان خواهد شد (شکل  ۸   ــ۹).

زهوارها و لبه هاى پروفيل خورده را (ابزار خورده و فرم دار) 
به   وسيله ى قطعه چوب   ها يى که به آن پروفيلى برعکس پروفيل چوب  هاى 
زهوارى زده شده باشد، سنباده بزنيد. براى اين کار سنباده را به قطعه 
چوب پيچيده و زهوارها و لبه هاى ابزار خورده را بدين ترتيب سنباده 
بزنيد. پس از عمليات سنباده کارى بايد سطح کار را کامًال تميز کنيد. 
براى اين کار بهتر است از برسى استفاده کنيد که تا حد امکان بتوانيد 

خاک سنباده را از سوراخ هاى چوب خارج کنيد. 

۳ــ۹ــ عمليات سنباده زنى به وسيله ى ماشين هاى 
سنباده دستى وماشينى

متداولترين  از  يکى  ماشينى  دستى  سنباده  ماشين هاى 

شکل ۸    ــ۹ــ ماشين سنباده نوارى (تسمه اى)

که  است  سنباده  نوار  يک  داراى  نوارى  سنباده  ماشين 
به صورت پيوسته بر روى غلتک هايى که در دو انتهاى ماشين قرار 
دارد، حرکت دورانى مى کند. يک غلتک آن به موتور متصل و 
غلتک ديگر به طور کشويى حرکت کرده و عمل سفت و شل کردن 
ـ  ۹). اندازه ى اين  ماشين ها  نوار سنباده را انجام مى دهد (شکل ۹ـ
با اندازه ى نوار سنباده آن مشخص مى شود و به وسيله ى کليد دور 

آن متناسب با نوع و کيفيت کار تنظيم مى شود (شکل ۱۰ــ۹). 

شکل ۹ــ۹ــ به وسيله ى پيچ مقدار کشش نوار سنباده در ماشين تنظيم مى شود.
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براى کارهايى که از قاب يا جعبه ساخته شده و يا به قدرى 
بزرگ باشند که نتوان آن ها را براى سنباده زدن زير نوار ماشين 
سنباده پايه دار قرار داد، از اين ماشين استفاده کنيد. از ماشين هاى 
مانند  بزرگ  سطوح  زدن  سنباده  جهت  نوارى  سنباده  بزرگتر 
در  کنيد.  استفاده  چوبى)  پوش  (کف  شده  پارکت  اتاق هاى  کف 
ماشين هاى سنباده دستى يک سيستم مکنده خاک سنباده و گرد و 
غبار تعبيه شده است که به وسيله ى اين سيستم، سطح نوار سنباده 

و هواى اطراف آن را تا حد مطلوبى تميز و پاک کنيد. 
۲ــ۳ــ۹ــ کار با ماشين سنباده نوارى :

ـ  ۹). الف ــ کار را محکم به ميز کار ببنديد (شکل ۱۱ـ

شکل ۱۰ــ۹ــ کليد تنظيم دور متناسب با نوع کار

ب ــ نوار سنباده با شماره مناسب را ( از نظر زبرى و نرمى ) 
انتخاب کنيد. 

کشش  غلتک  کشيدن  عقب  براى  را  کشش  اهرم  پ ــ 
به سمت عقب بکشيد.

ت ــ تسمه سنباده را طورى قرار دهيد که فلش هاى واقع 
در داخل تسمه در جاى صحيح باشند.

ث ــ پيچ سفت کننده را طورى تنظيم کنيد که تسمه مسير 
صحيحى را بر روى چرخ ها دنبال کند. 

ج ــ ماشين را روشن کرده به سنباده زدن سطح کار مبادرت 
کنيد. ازخم شدن بر روى ماشين سنباده خوددارى کرده و تنها 
به سنباده زدن در امتداد الياف چوب ادامه دهيد (شکل هاى ۱۲ــ۹ 

ـ  ۹). تا ۱۴ـ

شکل ۱۱ــ۹ــ کار را محکم به ميز کار ببنديد.

بر  شدن  خم  از  دست  دو  به وسيله ى  سنباده  ماشين  گرفتن  نحوه ى  ۱۲ــ۹ــ  شکل 
روى ماشين هنگام کار خوددارى شود.

خاک سنباده حاصل به داخل کيسه مربوط منتقل مى شود.

شکل ۱۳ــ۹ــ با قرار دادن ماشين سنباده به طور ايستاده مى توانيد کله ى چوب ها 
را سنباده و پرداخت کنيد.
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شکل ۱۴ــ۹ــ با استفاده از تکيه گاه قابل تنظيم مى توان چوب ها را تحت هر زاويه 
به وسيله ى ماشين سنباده نوارى پرداخت کنيد.

کار  روى  بر  طوالنى  مدتى  که  آن  بدون  را  سنباده  چ ــ 
از  بيش  برداشتن  از  تا  دهيد  حرکت  جلو  و  عقب  به  نگهداريد، 
از  ترتيب  بدين  شود.  جلوگيرى  چوب  منطقه  يک  سطح  از  حد 

ناهموارشدن سطح کار خوددارى کنيد.
ح ــ براى ايجاد سطح صافتر مى توانيد نوار سنباده را با يک 

نوار نرم تعويض کرده و سطح مورد نظر را دوباره سنباده کنيد.
۳ــ۳ــ۹ــ نکات ايمنى و حفاظتى در ماشين سنباده 

نوارى :
الف  ــ قبل از تعويض يا برداشتن تسمه سنباده، ماشين را

از برق قطع کنيد.
ب   ــ سيم برق آن را از تسمه سنباده دور نگه داريد.

پ   ــ سيم برق ماشين هيچ گونه زدگى و پارگى نداشته باشد .
ت  ــ ماشين را در مواردى که از آن استفاده نمى کنيد، قبل 

از روشن کردن به پهلو به روى ميز کار قرار دهيد. 
در  ماشين  سنباده  خاک  مکنده  سسيستم  کنيد  ـ   دقت  ث  ـ

هنگام کار عمل کند. 
ج  ــ ماشين را بويژه در مواقعى که سنباده ى زبر (درشت ) 
بر روى آن قرار داده ايد، محکم در دست نگهداريد تا هنگام کار 

مانع از حرکت غير دلخواه آن نشود.

ـ در هنگام استفاده از ماشين سنباده به منظور جلوگيرى  چـ 
ماسک  از  بايد  ريه  و  گلو  به  سنباده  وخاک  غبار  و  گرد  ورود  از 

دهنى استفاده کنيد. 
۴ ــ۳ــ۹ــ عمليات سنباده کارى به وسيله ى ماشين 
سنباده ديسکى (بشقابى ): به وسيله ی چسباندن سنباده بر روى 
صفحه (ديسک ) از اين ماشين مى توانيد جهت سنباده زدن صفحات 
ـ  ۹،  کوچک و کارهاى ساخته شده استفاده کنيد (شکل هاى    ۱۵ـ

ـ   ۹). ـ  ۹ و ۱۷ـ ۱۶ـ

شکل ۱۵ــ۹ــ سنباده ديسکى (بشقابى)

شکل ۱۶ــ۹ــ کليد روشن و خاموش کردن

زياد  و  کم  دور  کليد  داراى  ديسکى  سنباده  ماشين هاى  از  بعضى  ۱۷ــ۹ــ  شکل 
است.
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از اين ماشين جهت سنباده کارى روى سطوح چوب هاى 
خش  علت  به  اما  شود،  مى  استفاده  شده  روکش  يا  ماسيو 
ديسک  تعويض  با  مى روند.  کار  به  کمتر  کار  سطوح  برداشتن 
استفاده  نيز  پوليش  نمد  به  مجهز  ديسک  از  توانيد  مى  آن 
است  پوستر)  (رنگ  شده  رنگ  سطوح  کردن  براق  که  کنيد 

(شکل هاى  ۱۸ــ  ۱۹،۹ــ۹و۲۰ــ۹).
سنباده  ماشين  سنباده  تعويض  طريقه ى  ۵ــ۳ــ۹ــ 
ديسکى (بشقابى): ابتدا نسبت به نوع کار و کيفيت مورد نظر، 
شماره سنباده را انتخاب کنيد. با توجه به اين که دو نوع سنباده 
ـ  ۹) و ديگرى به  وجود دارد: يکى به طور بريده و آماده (شکل ۲۱ـ
صورت رول يا صفحه اى که بايد از آن ببريد و با استفاده از چسب 

فورى (شکل۲۲ــ۹) به صفحه ى ديسک ماشين بچسبانيد.

به وسيله ى آچار مهره باز مى شود.  

آچار
شکل ۱۸ــ۹ــ با تعويض کردن صفحه ى ماشين مى توانيد به جاى سنباده کارى از 

پوليش جهت پرداخت کردن رنگ ها استفاده کنيد.

باز  ماشين  صفحه ی  (ديسک)  صفحه،  روى  مهره  کردن  باز  با  ۱۹ــ۹ــ  شکل 
مى شود.

در  پوليش کارى  به عنوان  مى توانيد  را  ديسکى  سنباده  ماشين  ۲۰ــ۹ــ  شکل 
رنگ هاى پوليستر به کار بريد.

شکل ۲۱ــ۹ــ انواع کاغذهاى با شماره هاى مختلف جهت ماشين هاى سنباده ديسکى (بشقابى) آماده و قابل نصب روى ماشين
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شکل ۲۴ــ۹ــ با استقرار صفحات روکش شده روى ميز کار و با گرفتن مشتى جلو با 
دست راست و گرفتن قسمت انتهايى آن با دست چپ شروع به سنباده کارى کنيد.

شکل ۲۲ــ۹ــ با بريدن کاغذ سنباده مطابق با قطر ديسک ماشين و چسباندن آن به وسيله ى چسب فورى آن را جهت عمليات سنباده کارى آماده کنيد.

۶ــ۳ــ۹ــ کار با ماشين سنباده ديسکى:
ببنديد  کـار  ميز  بــه  محکم  را  کـوچک  قطعات  ــ  الف 

(شکل۲۴ــ۹).
صفحه ى  بـه  کـرده  انتخاب  را  مناسب  سنباده  ـ  کـاغذ  ب  ـ

ديسک ماشين بچسبانيد.
پ  ــ چون براى سفت شدن چسب زمان الزم است، پس از 
چسب زدن کاغذ سنباده چند دقيقه صبر کنيد تا چسب به صورت 

نيم سفت درآيد.آنگاه آن را روى صفحه ماشين بچسبانيد.
ت  ــ در صورتى که صفحه ماشين از الستيک فشرده ساخته 
شده است، آن را تحت زاويه ى °۱۵ (شکل ۲۳ــ۹) نسبت به سطح 
کار قرار دهيد و چنانچه صفحه ديسک ماشين از چند اليى (چوبى)  

ـ  ۹).  و يا جسم سخت ترى بود بايد تقريبًا افقى باشد (شکل ۲۴ـ
معايب ماشين هاى سنباده ديسکى (بشقابى ) اين است که 
و  است  آن  وسط  از  بيشتر  ديسک  کنار  در  آن ها  حرکت  سرعت 
بدين ترتيب سطح کار به طور نامساوى سنباده  مى شود. براى رفع 
اين نقيصه هنگام سنباده کارى با اين ماشين بايد صفحه ى آن را 
دائمًا و به طور يکسان روى سطح کار مورد نظر با فشار ماليم و 

يک نواخت حرکت دهيد.
۷ــ۳ــ۹ــ عمليات سنباده کارى به وسيله ى ماشين 
ماشين هاى  از  يکى  پنوماتيکى:   ( (بشقابى  ديسکى  سنباده 
ماشين  اين  در  است،  پنوماتيکى  ديسکى  سنباده  ماشين  سنباده، 
هواى فشرده با ۹ تا ۱۲ آتمسفر سبب گردش دورانى صفحه آن 
مى شود. قطر صفحه اين ماشين ۴ تا ۷ اينچ است. در کارهايى که 
خطر آتش سوزى وجود داشته باشد، مانند عمليات رنگ کارى و 
سنباده کارى روى سطوح رنگ شده، بخصوص رنگ پلى استر 
از دستگاه هاى سنباده پنوماتيک استفاده کنيد تا خطر ايجاد جرقه 

وجود نداشته باشد (شکل ۲۵ــ۹). 

شکل ۲۳ــ۹ــ زاويه ى قرار  گرفتن ماشين نسبت به سطح کار در صورتى که صفحه 
ماشين از الستيک فشرده باشد،°۱۵است.
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سنباده  ماشين  نگهدارى  و  سرويس  ۸  ــ۳ــ۹ــ 
مورد  بايد  که  قسمت هايى  مهمترين  برقى:   ( (بشقابى  ديسکى 
بازديد و کنترل قرار گرفته در صورت نياز تعمير و يا تعويض شود 
(در صورت ديدن آموزش مربوطه)، عبارت است از بازديد ذغال و 
تعويض آن، بررسى بلبرينگ ها و گريسکارى يا تعويض آن، بازديد 

از لقى شفت و بررسى کاسه نمدها و کنترل خازن و غيره.
۹ــ۳ــ۹ــ قسمت هاى مختلف ماشين سنباده ى ديسکى 

برقى به ترتيب شماره هاى آن: (شکل ۲۶ــ۹) 
رول  ۳ــ  گيربکس،  کاسه  پيچ  ۲ــ  گيربکس،  کاسه  ۱ــ 
ـ رينگ پشت دنده، ۷ــ بلبرينگ، بـرينگ، ۴ــ خار، ۵ــ دنده،۶ـ

شکل ۲۵ــ۹ــ به  وسيله ى ماشين سنباده ديسکى (بشقابى) صفحاتى روکش چسبانى شده اند. به طور ساده يا نقشه دار (با طرح هاى مختلف) مى توانيد 
سنباده کارى و پرداخت کنيد. با تعويض ديسک سنباده آن و قرار دادن صفحه نمدى به ماشين، سطوح پوليستر شده را پرداخت کنيد.

ـ شفت ،  ۸ــ جاى بلبرينگ،۹ــ پيچ،۱۰ــ کاسه نمد،۱۱ــ خار، ۱۲ـ
۱۳ــ فالنش روى ديسک ، ۱۴ــ محل کاسه نمد، ۱۵ــ کاسه نمد، 
کاسه نمد،  روى  پوسته ى  ۱۸ــ  بلبرينگ،  ۱۷ــ  خار،  ۱۶ــ 
بالشتک،  پيچ  ۲۱ــ  آرميچر،  ۲۰ــ  آرميچر،  سر  ـ  پروانه  ۱۹ـ
ـ   بلبريگ ته آرميچر، ۲۳ــ خار، ۲۴ــ بلبرينگ، ۲۵ــ بادگير،  ۲۲ـ
۲۶ــ کاسه، ۲۷ــ بالشتک، ۲۸ــ درب جاى ذغال، ۲۹ــ ذغال، 
نگهدار،  کابل  ۳۲ــ  کابل،  ۳۱ــ  سنباده،  ماشين  دسته ى  ۳۰ــ 
کليد،  جاى  ۳۶ــ  پيچ،  ۳۵ــ  خازن،  کابل،۳۴ــ  بست  ۳۳ــ 
ـ  پيچ، ۳۸ــ پيچ، ۳۹ــ کليد تنظيم دور،۴۰ــ درب جاى ذغال،  ۳۷ـ

ـ     دسته ى ماشين (مشتى ).  ۴۱ـ

شکل ۲۶ــ۹ــ اجزاء سنباده ديسکى
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۱۰ــ۳ــ۹ــ رعايت نکات ايمنى و حفاظتى: 
ـ قطعات کوچک را جهت سنباده کارى با اين ماشين  الفـ 

بايد قبًال بوسيله ى پيچ دستى يا گيره ميز کار تثبيت کنيد.
ب ــ ازسالم بودن کابل و اتصاالت برقى ماشين اطمينان 

حاصل کنيد.
پ ــ در هنگام کار از ماسک تنفسی استفاده کنيد. 

دست  در  راطورى  ماشين  کارى،  سنباده  موقع  در  ــ  ت 
کار  سطح  روى  از  ماشين  که  کنيد  انتخاب  را  وزاويه اى  بگيريد 

پرش نداشته باشد.
ث ــ در هنگام عمليات سنباده کارى سعى شود از سيستم 

مکنده خاک سنباده ماشين استفاده شود.
ج ــ تا توقف کامل صفحه ماشين آن را روى ميز کار قرار 

ندهيد. 
کليد  برق،  به  ماشين  کابل  اتصال  از  قبل  کنيد  دقت  چ  ــ 

ماشين در وضعيت خاموش باشد. 
ح   ــ ماشين سنباده را در وضعيتى قرار دهيد که از افتادن 

روى زمين جلوگيرى شود.
خ  ــ در هنگام کار کردن ماشين به مدت طوالنى مواظب گرم 

شدن موتور ماشين باشيد. 
ماشين،  از  معمولى  غير  صداى  شنيدن  محض  به  د  ــ 

بالفاصله ماشين را خاموش کنيد.
ذ  ــ پس از پايان مراحل سنباده کارى و خاموش کردن ماشين 

و توقف کامل آن، ماشين را پهلو روى ميز کار قرار دهيد.

سنباده  ماشين  با  کارى  سنباده  عمليات  ۴ــ۹ــ 
لرزشى

به ماشين سنباده لرزشى سنباده زنى محورى نيز مى گويند، 
بدين معنى که بالشتک زيرين آن حرکتى محورى (نسبت به محور 
موتور) بر روى کار دارد. از اين ماشين عمومًا براى سنباده هاى 
نرم استفاده مى شود. حرکت بعضى از اين نوع ماشين ها بسيار کم 
است؛ در نتيجه آن ها را براى سنباده زنى يا پوليش (پرداخت کارى 

در رنگ) بسيار ظريف و متناسب مى سازند (شکل ۲۷ــ۹).

شکل ۲۷ــ۹ــ ماشين سنباده لرزشى (برقى)

پرداخت کارى با سنباده لرزشى براى سطوح اوراق فشرده  
(چند اليى ها ) يا صفحات روکش شده (روکش طبيعى) يا چوب هاى 
ماسيو (توپر) مورد استفاده قرار مى گيرد. درموقع سنباده کارى 
مى توان به طور طولى و عرضى سنباده کرد، زيرا به وسيله ى آن از 
سنباده ى خيلى نــرم استفاده مـى شود. در مـرحــلــه ى پـايـانـى 
سنباده  کار  طول  و  الياف  راه  جهت  در  کنيد  سعى  سنباده کارى 

کارى انجام گيرد. 
سنباده  ماشين  سنباده ى  تعويض  طريقه  ۱ــ۴ــ۹ــ 
عرض  و  طول  راه  از  را  سنباده  ماشين  سطح  ابتدا  لرزشى: 
اندازه گيرى کنيد؛ سپس شماره سنباده را از لحاظ زبرى و نرمى 
با توجه به نوع کار و کيفيت مورد نظر انتخاب کنيد. آنگاه آن را 
اندازه گرفته صفحه ماشين را به اضافه ۷ــ۵ سانتيمتر بيشتر در 
جهت طول سنباده (بستگى به نوع ماشين ) از نوار سنباده (رول 
وجلو  عقب  دوگيره  و  ببُريد  صفحه اى  سنباده هاى  از  يا  توپ )  يا 
ـ  ۹). قسمت ابتدا و انتهايی سنباده  ماشين را آزاد کنيد (شکل  ۲۸ـ
را در داخل گيره هاى عقب و جلوى ماشين قرار دهيد و گيره ها را 
برگردانيد و محکم کنيد. دقت کنيد که ورق سنباده در اين حالت 

کامًال در وضعيت کشيدگى قرار گرفته باشد (شل نباشد). 
ورق  لرزشى  سنباده  ماشين هاى  ديگر  انواع  از  بعضى  در 
سنباده روى صفحه ماشين که از نوعى مواد مخصوصى ساخته شده 
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و مى تواند ورق کاغذ سنباده را به خود جذب کند، ساخته شده اند. 
در اين نوع ماشين ها کف ماشين سوراخ هايى دارد که خاک سنباده 
کرده  مکنده جذب  دستگاه  وسيله ى  سوراخ ها به  اين  طريق  را از 
مانع از پخش شدن خاک سنباده روى سطح کار مى شود تا باعث 
ناصافى و پر شدن فاصله ى بين ذرات سنباده از خاک سنباده نشود 
ـ  ۹). اين نوع ورق هاى سنباده به صورت  ـ  ۹ و۳۰  ـ (شکل هاى  ۲۹ ـ

آماده ساخته شده اند (شکل ۳۱ــ۹).

از  پس  که  لرزشى  سنباده ى  ماشين  سنباده  کاغذ  تعويض  نحوه ى  ۲۸ــ۹ــ  شکل 
بريدن کاغذ سنباده ابتدا و انتهاى آن را بين دو گيره عقب و جلو صفحه کف ماشين 

قرار دهيد.

شکل ۲۹ــ۹ــ با استفاده از سيستم مکنده، خاک سنباده ها به وسيله ى سوراخ هاى 
کف ماشين مکيده و سطح کار تميز مى شود.

شکل ۳۰ــ۹ــ تعويض سنباده در اين نوع ماشين ها، کاغذ سنباده بدون گيره مستقيمًا 
روى کف ماشين که از نوعى مواد ساخته شده قرار مى گيرد.
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شکل ۳۴ــ۹ــ نحوه ى گرفتن ماشين سنباده لرزشى به وسيله ى دو دست و استقرار 
شخص نسبت به سطح کار

۲ــ۴ــ۹ــ مراحل سنباده کارى با ماشين لرزشى:
ـ کار را محکم به ميز کار ببنديد (در صورتى که قطعات  الفـ 

کوچک باشند). 
ـ کاغذ سنباده با شماره (زبرى و نرمى ) مناسب و صحيح  بـ 
انتخاب کرده آن را به  وسيله ى گيره هاى فنر جلو و عقب به بالشتک 

ببنديد (شکل ۳۲ــ۹).

شکل ۳۲ــ۹ــ با حرکت دادن ضامن C گيره هاى عقب و جلوی ماشين سنباده جهت 
قرار گرفتن کاغذ سنباده باز و بسته مى شوند.

شکل ۳۳ــ۹
 A ــ کليد روشن و خاموش

 B ــ دگمه روشن نگاه داشتن ماشين

کرد؛  استفاده  زبر  سنباده  از  نبايد  ماشين  اين  روى  پ   ــ 
ماشين  اين  از  نبايد  پلى استر  يا  رنگ  کردن  پاک  براى  هم چنين 

استفاده شود.
ـ  ۹) با دو دست  ت  ــ کليد ماشين را روشن کرده (شکل ۳۳ـ
طور  به  تا  دهيد  حرکت  چوب  سطوح  تمام  در  و  مناسب  فشار  با 

يکسان کليه سطوح را سنباده کارى کنيد (شکل ۳۴ــ۹).

يک       در  طوالنى  مدتى  آن که  بدون  را  سنباده  ماشين  ث  ــ 
محل بر روى کار نگه داريد، به طور يکنواخت در تمام سطح چوب 
حرکت دهيد تا از برداشتن خاک سنباده از يک نقطه جلوگيرى 
شود؛ بدين ترتيب سطح چوب يا روکش هموار شده و روکش آن 

برداشته نشود (شکل ۳۵ــ۹).
ج ــ در هنگام کار با ماشين سنباده لرزشى از آوردن فشار 
زياد خوددارى کنيد. براى جلوگيرى از ناصافى کار سعى کنيد 

در جهت الياف چوب سنباده کارى کنيد.
چ ــ در صورت نياز به سنباده نرمتر، سنباده آن را تعويض 
دهيد (شکل هاى  ۳۶ــ۹   ادامه  سنباده کارى را  عمل  دوباره  کرده 

و  ۳۷ــ۹).

داده  حرکت  کار  سطح  روى  يکنواخت  به طور  بايد  سنباده  ماشين  ۳۵ــ۹ــ  شکل 
شود.
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سنباده  ماشين  نگهدارى  و  سرويس  ۳ــ۴ــ۹ــ 
سنباده  ماشين  داشتن  نگا ه  کار  به  آماده  براى  (برقى ):  لرزشى 
سنباده  خاک  از  را  آن  سنباده کارى  بار  هر  از  پس  بايد  لرزشى، 
هرگونه  از  عارى  شفت)  و  گردنده (موتور  قسمت هاى  کرده  تميز 
تا  شود  بازديد  صفحه  زير  لرزان  شود.الستيک هاى  زائد  مواد 
طرف  دو  گيره هاى  کنند.  کار  به خوبى  نبوده  خشک  بلبرينگ ها 
ماشين از لحاظ قدرتِ گرفتن ورق سنباده بازرسى شوند. دقت 
شود روغنکارى و گريسکارى  آن طبق دستورالعمل سازنده ماشين 

به موقع انجام شود.
۴ــ۴ــ۹ــ قسمت هاى مختلف ماشين سنباده لرزشى 

به ترتيب شماره: (شکل ۳۸ ــ۹)
ماشين،  پوسته  ۳ــ  دسته،  روپوش  ۲ــ  درپوش،  پيچ  ۱ــ 
ـ  واشر  ،  ۵ ــ بـــلبـــرينگ  ،   ۶   ــ چـــرخ لنـگ ،  ۷ــ بـــوش، ۴ـ
ـ  بست روى بـــالشتک       ،     ۱۰ ــ پيچ بست  ، ۸   ــ بـــالشتـک     ،     ۹ـ

روکـليدى،  ۱۴ــ  واشر،  ۱۳ــ  ـ    بـلبرينگ،  ۱۲ـ آرميچر،  ۱۱ــ 
۱۵ــ کـليـد ، ۱۶ــ  محافـظ کــابل ، ۱۷ــ کـابل   ،   ۱۸ــ خازن، 
۱۹ــ صفحه مـاشين، ۲۰ــ واشر ، ۲۱ــ الستيک هــاى لــرزان  ، 
واشر،  بــادگير     ،   ۲۵ــ  پـروانــه  ۲۴ــ  پيچ     ،   واشر   ،   ۲۳ــ  ۲۲ــ 
ميله،  ۲۹ــ  ۲۸ــ خــار،  بلبرينگ،  روى  ۲۷ــ  بـلبرينگ،  ۲۶ــ 
۳۰ــ فنر، ۳۱ــ تکيه گاه سنباده، ۳۲ــ تيغه تکيه گاه، ۳۳ــ قالب هاى 
واشر،  ۳۵ــ  الستيکـى،  صفحه ى  ۳۴ــ  سنباده،  نـگـهـدارنـده 

۳۶ــ پيچ، ۳۷ــ سنباده.

مى توانيد  (مشتى)  کوچک  لرزشى  سنباده  ماشين هاى  به وسيله ی  ـ ۹ ــ  ۳۶ ـ شکل 
سطوح کوچک را جهت آسترى و رنگ کارى سنباده کارى کنيد.

شکل ۳۷ــ۹ــ سطوح قاب هاى ساخته شده را مى توانيد به وسيله ى ماشين سنباده 
لرزشى جهت آماده سازى آن ها براى رنگ کارى، سنباده کارى کنيد.

شکل ۳۸ــ۹
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با    کار  هنگام  حفاظتى  و  ايمنى  نکات  ۵   ــ۴ــ۹ــ 
ماشين هاى سنباده لرزشى:

الف ــ قبل از تعويض سنباده، کابل برق ماشين را از پريز 
قطع کنيد.

ب ــ کابل برق آن دچار زدگى نباشد.
آن  افتادن  خطر  که  ندهيد  قرار  محلى  در  را  ماشين  ــ  پ 

وجود داشته باشد.
ت ــ در مواردى که از ماشين استفاده نمى شود، آن را به 

پهلو بر روى ميز کار قرار دهيد.
ـ سيم برق را در هنگام عمليات سنباده کارى از صفحه ى  ثـ 

ماشين دور نگاه داريد.
ج ــ از ماسک حفاظتى و تنفسى استفاده کنيد.

در  کرده  خوددارى  ماشين  به  زياد  آوردن  فشار  از  ــ  چ 
سنباده کارى طوالنى از گرم شدن ماشين پرهيز کنيد.

ـ در هنگام عمليات سنباده کارى تا حد امکان سعى کنيد  حـ 
از سيستم مکنده خاک سنباده ماشين استفاده شود.
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۱ــ منظور از سنباده کارى چيست؟
۲ــ دانه هاى سنباده چه عملى روى چوب انجام مى دهند؟ دانه هاى سنباده، تيزتر و سخت تر چه نقشى دارند؟

۳ــ دانه هاى سنباده به چه عواملى بستگى داشته و چگونه انتخاب مى شوند؟
۴ــ براى چوب هاى سخت و نرم چه نوع سنباده هايى مناسب است؟

۵  ــ سنباده هايى که در صنايع چوب مورد استفاده قرار مى گيرند، حداقل و حداکثر داراى چه شماره هايى هستند؟
۶ ــ در چه مواقعى از سنباده زدن دستى انجام مى شود؟

۷ــ چرا در سنباده زدن به وسيله ى دست بايد سنباده در جهت الياف زده شود؟
۸  ــ اصطالح پُرز کردن در سطح چوب چيست و چگونه برطرف مى شود؟

۹ــ زهوارها و لبه هاى پروفيل خورده چگونه سنباده کارى مى شوند؟
۱۰ــ نوار ماشين سنباده نوارى چگونه تعويض و روى ماشين نصب مى شود؟
۱۱ــ از ماشين سنباده نوارى براى سنباده کارى چه کارهايى استفاده مى شود؟

۱۲ــ پنج مورد از نکات ايمنى و حفاظتى در ماشين سنباده نوارى را توضيح دهيد؟
۱۳ــ کاغذ سنباده روى ديسک در ماشين سنباده ديسکى (بشقابى) به چه صورت چسبيده مى شود؟

۱۴ــ از ماشين سنباده ديسکى براى سنباده کارى چه نوع قطعاتى استفاده مى شود؟
۱۵ــ در صورتى که صفحه ماشين از الستيک فشرده باشد، در هنگام کار زاويه ى صفحه ماشين نسبت به سطح کار 

چقدر بايد باشد؟
۱۶ــ معايب ماشين هاى ديسکى (بشقابى) را در هنگام سنباده کارى روى سطح چوب بنويسيد.

۱۷ــ  مهمترين قسمت هايى که در امر سرويس و نگهدارى ماشين سنباده ديسکى بايد مورد توجه قرار گيرد بنويسيد.
۱۸ــ جهت سنباده کارى قطعات کوچک به وسيله ى ماشين سنباده ديسکى، چگونه عمل مى کنند؟

۱۹ــ در موقع سنباده کارى براى جلوگيرى از پرش ماشين ديسکى از روى سطح کار چگونه عمل مى کنند؟
۲۰ــ پس از پايان مراحل سنباده کارى با ماشين سنباده ديسکى، آن را در چه وضعيتى روى ميز کار قرار مى دهند؟

۲۱ــ چه نوع قطعات و صفحاتى به وسيله ى ماشين سنباده لرزشى سنباده کارى مى شوند؟
۲۲ــ تعويض کاغذ سنباده در ماشين سنباده لرزشى چگونه انجام مى شود؟

۲۳ــ استفاده از سيستم مکنده ماشين سنباده، چه مزايايى دارد؟
۲۴ــ چرا توصيه مى شود که ماشين سنباده را در هنگام سنباده کارى نبايد به مدت طوالنى در يک نقطه نگاه داشت؟

۲۵ــ چرا سنباده کارى، در جهت الياف (راه چوب) توصيه مى شود؟
۲۶ــ چهار مورد از نکات ايمنى و حفاظتى در رابطه با مسائل الکتريکى ماشين هاى سنباده را بنويسيد.

۲۷ــ در بعضى از انواع ماشين هاى سنباده لرزشى و ديسکى در کف آن سوراخ هايى تعبيه شده است. نقش اين سوراخ ها 
در عمليات سنباده کارى چيست؟

۲۸ــ چرا به ماشين سنباده لرزشى، سنباده زنى محورى نيز مى گويند؟
مى گيرد  قرار  موردنظر  ماشين  نگهدارى  و  سرويس  به منظور  که  را  لرزشى  سنباده  ماشين  قسمت هاى  مهمترين  ۲۹ــ 

بنويسيد.

آزمون پايان فصل نهمآزمون پايان فصل نهم


