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۲ ــ۲ ــ ابزارهاى برش برقى و پنوماتيکى دستى
وسايل برشى به صورت برقى و پنوماتيکى نيز وجود دارند 
که اساس کار آن ها همانند وسايل برش دستى است؛ با اين تفاوت 
که قدرت را به وسيله ى موتور و سيم پيچى يا هواى فشرده مى گيرند 
پ  ب،  الف،  مى دهند (شکل هاى  انجام  را  قطعات  بريدن  عمل  و 

۲۴ ــ۲). 

الف ــ اره ى چکشى (همه کاره) افقى و اره ى موتورى زنجيرى

ب ــ اره ى مجموعه اى

پ ــ اره ى عمود ُبر

شکل ۲۴ ــ۲ 

شکل ۲۵ ــ۲ ــ اره  مجموعه اى

۱ ــ۲ ــ۲ ــ اره ى مجموعه اى، مجمعه اى يا گرد برقى 
و پنوماتيکى: جهت برش هاى مستقيم در قطع تخته هاى بلند و 
همچنين برش صفحات تخته اليى و تخته خرده چوب و مصالح 
مصنوعى و همچنين برش هايى با زواياى مختلف از ۴۵٠ تا ۹۰٠ 

مورد مصرف دارد (شکل ۲۵ ــ۲). 
جهت به کارگيرى آن ابتدا بايد از سالم بودن تيغه و همچنين 
حاصل  اطمينان  دستگاه  محور  شافت  روى  تيغه  بودن  محکم  از 

آن  صفحه  مورد نظر،  کار  قطعه  ضخامت  به  توجه  با  سپس  کنيد؛ 
را  اره  کنيد.  تنظيم  اره  کنار  خروسک)  ضامن (پيچ  وسيله  به  را 
به وسيله ى ضامن نگه دارنده و کليد اصلى روشن کنيد. چنان چه 
عرض برش تا حدود ۲۰ سانتى متر باشد، مى توانيد با بستن گونياى 
۲۶ ــ۲).  (شکل  دهيد  انجام  مستقيم  طور  به  را  برش  عمل  اره، 
چنان چه عرض برش بيش تر از اين مقدار باشد مى توانيد از صفحات 
هادى (صفحات هدايت کننده ى اره) ( شکل ۲۷ ــ۲) يا با بستن يک 
قطعه چوب بلند و صاف در روى صفحه ى مورد برش به وسيله ى 
گيره ى دستى و با تکيه دادن صفحه ى اره به قطعه چوب عمل برش 
را انجام دهيد. چنان چه هيچ  يک از اين وسايل در اختيار نبود، 
مى توانيد ابتدا به وسيله ى خط کش خطى بر روى صفحه کشيده و 

شکل ۲۶ ــ۲ ــ برش به وسيله ى گونياى دستگاه
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با کمک شيار راهنماى تعبيه شده روى صفحه ى اره عمل برش را 
مستقيم انجام دهيد (شکل ۲۸ ــ۲). چنانچه برش تحت زاويه باشد، 
همانند برش مستقيم، صفحه ی اره را به وسيله ى پيچ خروسک و 
با توجه به نقاله اره، تحت زاويه ى مورد نظر تنظيم کنيد. مى توانيد 
براى برشى صاف و تحت زاويه از گونياى دستگاه کمک بگيريد 
يا به وسيله ى صفحه ى راهنما عمل برش تخته يا صفحه مورد  نظر 
مورد  اين  در  نيز  کمکى  چوب  قطعه  از  استفاده  دهيد.  انجام  را 
ميسر خواهد بود (شکل هاى  ۲۹ ــ۲ و ۳۰ ــ۲). چنانچه هيچ يک 
از وسايل کمکى باال را در اختيار نداشتيد، مى توانيد به وسيله ى 
شيار راهنماى برش و با استفاده از خط رسم شده همانند مرحله ى 

قبل برش را انجام دهيد. 

شکل ۲۷ ــ۲ ــ صفحه هدايت اره

شکل ۲۸ ــ۲ ــ برش با کمک شيار راهنما

شکل ۲۹ ــ۲ ــ برش تحت زاويه به وسيله ى گونياى دستگاه 

شکل ۳۰ ــ۲ ــ برش به وسيله ى اره مجموعه اى به کمک صفحه راهنما
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اره هاى مجموعه اى پنوماتيکى نيز موجود است که قدرت 
حرکت را به وسيله ى هواى فشرده شده تأمين مى کند يا قدرت را 
به وسيله ى نيروى برق تأمين و به وسيله ى هواى مکنده و به طريقه ى 
پنوماتيک عمل جمع آورى پوشال و خاک اره را انجام مى دهد. 
اساس کار و نحوه ى عمل بريدن در خطوط مستقيم و تحت زاويه 
همانند کار با اره ى مجموعه اى برقى است (شکل هاى ۳۱ ــ۲ و 

۳۲ ــ۲). 

شکل ۳۱ ــ۲ ــ برش در خط مستقيم به وسيله ى اره ى مجموعه اى همراه با مکنده

شکل ۳۲ ــ۲ ــ برش تحت زاويه به وسيله ى اره ى مجموعه اى همراه با مکنده

شکل ۳۳ ــ۲ ــ انواع تيغه هاى اره گرد از نظر فاصله دندانه و نوع ساييدگى لبه ى 
الماسه تيغ جهت برش مواد مختلف

با بستن تيغه هاى مختلف از نظر فاصله دندانه هاى اره و نوع 
تيغه، مى توان عمل بريدن مصنوعات و مواد چوبى و غير چوبى را 
به وسيله ى اره ى مجموعه اى با کمک گرفتن از صفحه راهنما يا 
گونيا در خط مستقيم يا تحت زاويه انجام داد (شکل هاى ۳۳ ــ۲ 

صفحه ى و ۳۴ ــ۲). کمک  با  گرد  اره ى  به وسيله ى  آهن  ورق  برش  نحوه ى  ۳۴ ــ۲ ــ  شکل 
راهنما
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نکاتى را جهت برش مواد غير چوبى بايد رعايت کنيد: 
پيشبرد  از  کمتر  بايد  اره  پيشبرد  و  زياد  برش  سرعت  ۱ ــ 

مواد چوبى باشد. 
آن  مناسب  تيغه ى  از  بايد  غير چوبى  مواد  برش  جهت  ۲ ــ 

مواد استفاده کنيد (شکل ۳۳ ــ۲). 
و  تميز  کامالً  استفاده  مورد  تيغه هاى  کنيد  سعى  حتماً  ۳ ــ 
با  کار  سهولت  جهت  باشد.  زائد  مواد  و  خرده چوب  از  عارى 
اره هاى گرد مى توانيد آن ها را به ميز مخصوص اين اره ها متصل 
کنيد ( شکل  ۳۵ ــ۲) . و يا ميز کار چوبی جهت نصب اّره گرد و 
زير آن را بسازيد. نمونه اى از ميز اره گرد دستى با وسايل مربوط 

را نشان می دهد.
جهت  اره  اين  (چکشى):  عمودُبر  اره ى  ۲ ــ۲ ــ۲ ــ 
برش مواد مختلف مانند چوب، تخته اليى، نئوپان، فيبر، آلومينيوم، 
پالستيک، آهن و … با ضخامت کم مصرف دارد که به دو نوع 
افقى و چکشى عمودى تقسيم مى شود. نوع افقى آن به نام اره ى 
همه کاره معروف است (شکل ۳۶ ــ۲). بيش ترين مصرف اين اره 

در کارهاى قوس برى و فرم دار است. 
جهت کار با اين اره ابتدا از سالم بودن و هم چنين تيز بودن 
تيغه و محکم بودن آن در محل مخصوص تيغه مطمئن شويد؛ سپس 
بسته به نوع ماده ى مورد برش، تيغه را نيز انتخاب کنيد. به وسيله ى 
اين اره هم از لبه هاى قطعه کار و هم در وسط قطعه کار مى توانيد 
عمل برش را انجام دهيد. برای قطعاتى که بايد به صورت فرم دار 

بريده شوند، مراحل زير را انجام دهيد: 
پياده  کار  قطعه ى  روى  در  را  نظر  مورد  طرح  ابتدا  ۱ ــ 

کنيد. 
۲ ــ تيغه ى مناسب جنس مورد برش را به دستگاه ببنديد. 
۳ ــ قطعه کار را در روى سطح افقى به وسيله ى گيره و پيچ 

دستى مستقر کنيد. 
۴ ــ اره را در وضعيت دور مناسب قرار دهيد. البته اين 
امر بسته به جنس مواد تفاوت دارد. جهت مواد سخت دور O   و 
I، جهت مواد چوبى مانند تخته  اليى و نئوپان، دور I و II و جهت 

برش چوب دور III را انتخاب کنيد. 

دستى  (مجموعه اى)  گرد  اره ى  کردن  متصل  جهت  کار  ميز  نمونه  ۳۵ ــ۲ ــ  شکل 
جهت سهولت کار 

شکل ۳۶ ــ۲ ــ اره ى عمودُبر چکشى
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در بعضى اّره ها عالوه بر کليد تغيير دور (شکل ۳۷ ــ۲) پيچ 
ديگرى معروف به «گاز» اره نيز در روى دستگاه تعبيه شده است 

(شکل ۳۸ ــ۲). 
۵ ــ اره را روشن کنيد. 

فرم  خط  کناره ى  در  کار  قطعه  ابتداى  در  را  آن  لبه ى  ۶   ــ 
مورد نظر قرار دهيد. 

برش  را  کار  قطعه  شده  رسم  فرم هاى  با  هماهنگ  ۷ ــ 
دهيد. 

۸    ــ چنانچه قطعه اى از فرم رسم شده در وسط قطعه کار 
وجود داشت که بايد بريده شود، ابتدا آن را به وسيله ى مته اى که 
داخل  را  اره  تيغه ى  و  کنيد  سوراخ  است  تيغه  عرض  با  متناسب 
سوراخ قرار دهيد و کف اره را روى سطح قطعه قرار دهيد؛ سپس 
اره را روشن کنيد و طبق فرم رسم شده آن قطعه را بريده خارج 

کنيد (شکل ۳۹ ــ۲). 
چنانچه وسيله اى جهت سوراخ کردن قطعه کار در اختيار 
نداشتيد، مى توانيد اره را در روى سر، کج کرده آن را روشن کنيد؛ 
سپس اره را به آرامى به سمت سطح قطعه کار پايين بياوريد و به 
آرامى داخل قطعه کار وارد کنيد تا اره در سطح قطعه کار مستقر 

شود. حال عمل برش را انجام دهيد (شکل ۴۰   ــ۲). 

شکل ۳۷ ــ۲ ــ کليد تغيير دور در اره ى چکشى

شکل ۳۸ ــ۲ ــ پيچ يا کليد «گاز» اره چکشى از ۱ تا ۶ وضعيت

شکل ۳۹ ــ۲ ــ اره ى چکشى در حال برش فرم مورد نظر شکل  ۴۰   ــ۲ ــ نحوه ى بريدن در وسط کار به وسيله ى کج کردن اره  



شکل ۴۲   ــ۲ ــ نحوه ى برش تحت زاويه به وسيله ى گونياى اره چکشى  

شکل ۴۳ــ۲ــ شل  کردن پيچ آلن کف اره به وسيله ى آچار آلن

شکل ۴۴   ــ۲ ــ نحوه ى تنظيم و زاويه دار کردن اره چکشى

زاويه دار کردن و بستن پيچ آلن
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عمود بُر  چکشى  اره  به وسيله ى  مستقيم  برش هاى  جهت 
استفاده  راهنما  صفحه ى  يا  آن  مخصوص  گونياى  از  مى توانيد 

کنيد (شکل ۴۱ ــ۲). 

شکل ۴۱   ــ۲ ــ نحوه ى برش مستقيم اره چکشى به وسيله صفحه راهنما

هم چنين جهت برش تحت زاويه با اره ى چکشى مى توانيد 
از گونياى آن استفاده کنيد (شکل ۴۲ ــ ۲). 

جهت اين کار ابتدا صفحه ى اره ى چکشى را به وسيله ى  
به  اره  نقاله ى  از  استفاده  با  و  دستگاه  روى  شده  تعبيه  آلن  آچار 
زاويه ى مورد نظر تنظيم کنيد و سپس برش دهيد ( شکل های ۴۳ ــ۲و 
مى توانيد  عمودبُر  چکشى  اره ى  مخصوص  پرگار  با  ۴۴ــ٢). 

دوايرى به شعاع هاى مختلف بزنيد و برش دهيد.  
تعويض تيغه ى اره ى عمودبُر چکشى روش های گوناگونی 
دارد، اما اساس کار به يک صورت است؛ يعنى با پيچاندن تيغه و 
کشيدن تيغه اره به سمت پايين، تيغه از محل خود خارج مى شود و 
به همين صورت نيز تيغه ى جديدى روى دستگاه سوار مى شود. 

تيغه  آزاد سازى  در  تيغه  تــعــويض  تــنــوع  اخـتـالف و 
است: 

عمودبُر،  چکشى  اره هاى  قديمى  مدل هاى  در  ــ  الف 
پيچ گوشتى  وسيله ى  به  مى توانيد  را  تيغه  شل کردن  يا  آزاد کردن 
مخصوص اره که بدنه ى بلند ترى نسبت به ديگر پيچ گوشتى ها دارد، 
انجام دهيد؛ بدين ترتيب که پيچ گوشتى را از سوراخ باالى تيغه و 
روى دسته ى اره چکشى به داخل بدنه وارد سازيد و آن را خالف 
جهت عقربه هاى ساعت بپيچانيد تا تيغه شل شود و سپس تيغه را 

تعويض کنيد (شکل هاى ۴۵ ــ۲ و ۴۶ ــ۲). 
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ـ در برخى از مدل هاى جديد مى توانيد تيغه را به  وسيله ى  بـ 
بدنه ى  کشيدن  و  آن  رنگ  نارنجى  قسمت  فشار دادن  با  دگمه اى 
سياه رنگ به سمت باال و گردش و قفل کردن بدنه ى دگمه، شل و 

تعويض کنيد (شکل ۴۷ ــ۲). 
ـ در بعضى از مدل هاى ديگر با کشيدن زبانه اى به سمت  پـ 
باال و چرخاندن همان زبانه مى توانيد عمل شل کردن و آزاد سازى 
و  ۴٨ ــ۲  (شکل هاى  کنيد  تعويض  را  تيغه  داده  انجام  را  تيغه 

۴٩ ــ۲). 

شکل ۴٥   ــ۲ ــ باز کردن تيغه به وسيله ى آچار آلن

شکل ۴٦   ــ۲ ــ نحوه ى کار با آچار آلن و آزاد سازى تيغه در اره چکشى عمود ُبر

شکل ۴٧   ــ۲ ــ نحوه ى تعويض تيغه در مدل هاى جديد 
اره ى چکشى عمود  ُبر

شکل ۴٨   ــ۲ ــ نمونه اى از اره هاى چکشى عمود  ُبر مدل جديد

شکل ۴٩   ــ۲ ــ نحوه ى آزاد سازى تيغه به وسيله ى زبانه ى روى دستگاه
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اره هاى عمود بُر به صورت پنوماتيکى نيز وجود دارند که 
قدرت حرکت تيغه را به وسيله ى پمپ باد مى گيرند. با فشار دادن 
اهرم باد روى بدنه ى اره ى چکشى مى توانيد عمل برش را انجام 
دهيد (شکل ۵۰  ــ۲). و يا با سيستم پنوماتيک در برخى از انواع 
اره چکشى مى توانيد عمل جمع آورى خاک اره را هم زمان با عمل 

برش انجام دهيد (شکل ۵۱   ــ۲). 

ـ ـ۲ ــ اره ى چکشى پنوماتيکى شکل ۵۰    

شکل ۵١     ــ۲ ــ نمونه اى از اره ى چکشى همراه با مکنده ى خا که اره

تيغه ى  بستن  و  عمودبُر  چکشى  اره ى  تيغه ى  تعويض  با 
برش  را  غير چوبى  و  چوبى  مواد  و  مصنوعات  مى توانيد  مناسب 

دهيد (شکل  ۵۲  ــ٢). 

شکل ۵۲     ــ۲ ــ چند نمونه از تيغه هاى اره چکشى عمودُبر جهت برش مواد مختلف

جهت برش ورق فلزات

جهت برش لترون

MDF جهت برش

تيغه ى استاندارد جهت 
کارهاى چوبى

پالستيک،  برش  جهت 
صفحات، فلزات و …

و  شيشه  بـرش  جـهـت 
فيبرهاى مصنوعى و … 
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اگر مى خواهيد برشى صاف و خوب به  وسيله ى اره چکشى 
عمودبُر داشته باشيد: 

۱ ــ هميشه از تيغه ى مناسب و تيز استفاده کنيد. 
کامًال  کار  سطح  به  را  اره  کف  کار  موقع  در  هميشه  ۲ ــ 

بچسبانيد. 
۳ ــ مقدار دور اره را متناسب با ضخامت و جنس قطعه 

کار انتخاب کنيد. 
۴ ــ هميشه از قطعه هدايت تيغه  در اره ى چکشى استفاده 

کنيد (شکل ۵۳   ــ۲).
اره افقى بر چکشى (همه کاره)۱: اره هاى چکشى افقى 
نيز وجود دارند که بيش تر جهت قطع سرشاخه هاى درخت و قطع 

گرده کاتين و درختان کم قطر از آن ها استفاده مى شود.
اساس کار اين اره همانند اره چکشى عمودى است؛ با اين 

تفاوت که: 
الف ــ تيغه هاى اره ى چکشى عمودى کوتاه تر از تيغه هاى 

اره ى چکشى افقى يا همه کاره است (شکل  ۵۴   ــ۲).
ب ــ از اره ى چکشى عمودبُر تنها مى توانيد جهت برش 
مواد چوبى و غيرچوبى استفاده کنيد، اما از اره ى چکشى افقى بر 
با بستن وسايل و ابزارهاى مختلف مى توانيد کار سوهان کارى و 

برشکارى و … را انجام دهيد (شکل هاى ۵۵   ــ۲ و ۵۶   ــ۲). 

شکل ۵۳      ــ۲ ــ استفاده از قطعه هدايت تيغه در اره چکشى عمود ُبر

All- Purpose Saw ــ١

شکل ۵۴  ــ۲ ــ چند نمونه از تيغه هاى اره ى چکشى افقى (همه کاره)

کارهاى  جهت  کاره  همه  چکشى  اره ى  جنبى  وسايل  ۵٥ ــ۲ ــ  شکل 
شکل ۵٦  ــ۲ ــ سوهان کارى جا قفل درب چوبى به وسيله ى اره ى همه کارهمتنوع غير از اره کارى

تيغه ى کاردى

   سوهان نرم

  سوهان درشت (زبر)    

برس سيمى 

 برس زبر

  برس نرم



شکل ۵۹  ــ۲ ــ برش تيرها به وسيله ى اره ى چکشى افقى ُبر (همه کاره) 
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کم تر  کار  گوشه هاى  در  عمودبُر  چکشی  اره ى  از  ــ  پ 
مى توانيد استفاده کنيد، اما از اره ى چکشى افقى يا همه کاره مى توانيد 
در گوشه هاى کار و هم چنين با استفاده از تيغه ى اره مناسب جهت 
قطعه هاى  يا  آب  لوله  مانند  درآمده،  ديوار  از  اضافى  قطعات  برش 

اضافى هم سطح ديوار استفاده کنيد (شکل ۵۷   ــ۲).

ت ــ به  طور کلى توانايى و قدرت برش در اره هاى چکشى 
افقى بُر باالتر از اره هاى چکشى عمودبُر است. در شکل ۵۸   ــ۲ 
افقى بر  چکشى  اره  به وسيله ى  پالستيک  از  قطعه هايى  بريدن 

(همه کاره) ديده مى شود. 

هم چنين توانايى برش مواد چوبى به  وسيله ى اره ى چکشى 
افقى بر (همه کاره) تا ضخامت ۲۰ سانتى متر است؛ در صورتى که 
ضخامت نهايى برش در اره هاى چکشى عمود بر ۶ سانتى متر است 

(شکل ۵۹   ــ۲). 
وسيله ى  به  را  افقى بر  چکشى  اره ى  تيغه ى  تعويض 
پيچ گوشتى و از سوراخ تعبيه شده در قسمت جلوى اره در باالى 

تيغه مى توانيد انجام دهيد. 

سطح  هم  مصالح  اضافات  قطع  جهت  کاره  همه  اره ى  از  استفاده  ۵٧ ــ۲ ــ  شکل 
قطعه ى کار 

شکل ۵٨ ــ۲ ــ بريدن پالستيک (مواد پالستيکى) به وسيله ى اره ى چکشى افقى 
(همه کاره) 



غلط
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در  بيش تر  اره ها  اين  از  موتورى۱:  اره ى  ۳ ــ۲ ــ۲ ــ 
بريدن درختان سرپا و قطع تنه هاى قطور و به طورکلى بريدن قطعات 
به  براى   ۶۰   ـــ۲).  ( شکل  مى کنند  استفاده  جنگل  در  سنگين 
کارگيرى اين اره ها ابتدا به برقى بودن يا بنزينى (سوخت دار) بودن 
آن توجه کرده و سپس اره را روشن کنيد. چنان چه اره از نوع 
بنزينى بود، با کشيدن طناب روشن کننده اره مى توانيد موتور آن را 
روشن کنيد؛ سپس با يک دست دسته ى قسمت عقب اره را گرفته 

با دست ديگر دسته ى باالى اره را در دست بگيريد. 

Chain Saw ــ١

شکل ۶۰  ــ۲ ــ اره ى موتورى

شکل ۶۱  ــ۲ ــ بريدن تنه ى درخت سرپا به وسيله ى اره ى موتورى

اره را بلند کرده به تنه ى درخت يا قطعه ى مورد نظر نزديک 
کنيد؛ سپس به آرامى تيغه ى آن را به داخل قطعه (تنه ى درخت) وارد 
کنيد و بگذاريد اره به داخل چوب نفوذ کرده چنگک اره به تنه ى 
درخت يا چوب گير کند. دوباره عمل برش را ادامه دهيد تا اين که 
تنه قطع شود. البته بايد به خاطر داشته باشيد که کار با اره موتورى 
خطرناکتر از کار با وسايل ديگر است و بريدن تنه ى درخت به وسيله ى 

اره موتورى بايد همراه با تجربه کار با اره باشد (شکل ۶۱   ــ۲). 

حال مى توانيد به وسيله ى اين اره ها قطعاتى را برش داده 
آماده ى کار کنيد، اما به خاطر داشته باشيد که کار با اره هاى برقى 

را حتماً زير نظر مربى خود انجام دهيد. 

۳ ــ۲ ــ برشکارى مواد مصنوعى
جهت برش مواد مصنوعى نظير پالستيک و شيشه مى توانيد 
بستن تيغه هاى  از اره هاى چکشى و اره ى گرد با تعويض تيغه و 
مخصوص اين مواد که از نظر چپ و راست و طول دندانه معموالً 

کوتاه تر از اره هاى چوب بر است، استفاده کنيد. 
بايد توجه داشته باشيد که هر چه جنس مواد سخت تر باشد، 

سرعت برش و پيشبرد کار بايد کم تر شود.
جهت برش اين گونه  صفحات با اره هاى برقى، بايد توجه 
داشته باشيد که اگر با اره ى چکشى عمودبُر اقدام به برش کنيد، 
سرعت (دور) اره بايد در وضعيت I يا II باشد تا سطحى صاف و 
برشى خوب داشته باشيم. براى برش ورق فرميکا با اره ى چکشى 
بايد صفحه را در بين دو قطعه صفحه ى بى مصرف قرار دهيد و 
سپس آن را برش دهيد تا لبه هاى صفحه ُخرد نشود. چنان چه با 
اره ى گرد اين عمل را انجام مى دهيد، بايد مقدار بيرون زدگى اره 
از صفحه حدود نيم سانتى متر باشد. البته تا حد امکان، جهت برش 

صفحات از تيغه هاى الماسه استفاده کنيد. 

۴ ــ۲ ــ چپ و راست و تيز کردن دنده ى اره ها
براى اين که اره عمل بريدن چوب و مواد ديگر را به خوبى 
ضخامت  از  بيش تر  کمى  برش  ضخامت  بايد  دهد،  انجام  بتواند 
تيغه ى اره باشد. اين عمل را به  وسيله ى چپ و راست کردن دنده ى 

اره ها انجام مى دهند.
۱ ــ۴ ــ۲ ــ چپ و راست کردن دندانه هاى اره: عمل 
چپ و راست کردن دندانه به معنى اين است که دندانه هاى اره را 
يکى به چپ و ديگرى را به راست مايل کنند. اين کار با وسيله اى به 
نام چپ و راست کُن انجام مى گيرد. چپ و راست کُن اره بر دو نوع 

است: ۱ ــ آهن چپ و راست کُن، ۲ ــ انبر چپ و راست کُن.
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 آهن چپ و راست کن: (شکل ۶۲     ــ٢)
براى چپ و راست کردن دندانه هاى اره به وسيله ى آهن چپ 
و راست کُن، ابتدا اره را داخل تنگ اره قرار دهيد؛ به طورى که 
دندانه هاى اره حدود نيم سانتى متر بيرون از تنگ قرار گيرد. بايد 
توجه داشته باشيد که دندانه هاى اره را رو به باال خارج از تنگ 

اره قرار دهيد. 
سپس تنگ اره را به همراه اره بين دو فک گيره ى روميزى 
قرار دهيد و گيره را محکم کنيد (شکل ۶۳   ــ۲). ضخامت تيغه ى 
اره را با شکاف هاى آهن چپ و راست کُن آزمايش و شکاف متناسب 
با ضخامت اره را انتخاب کنيد. عمل چپ و راست کردن دندانه ها 
را از اولين دندانه اره به وسيله ى آهن چپ و راست کُن شروع کنيد 
و دندانه ها را از نصف يکى به راست و ديگرى به چپ مايل کنيد. 

البته الزمه ى اين عمل تجربه و تمرين زياد است.
 انبر چپ و راست کُن: (شکل هاى ۶۴   ــ۲ و ۶۵     ــ۲) 

چپ و راست کردن دندانه هاى اره با انبر چپ و راست کُن 
آسان تر از نوع قبلى است و تمام دندانه هاى اره به يک ميزان چپ 
و راست مى شوند. پيچ هايى در روى انبر چپ و راست کُن جهت 
تنظيم عمق و مقدار فشار خم کردن دندانه موجود است. به وسيله ى 
پيچ تنظيم، عمق (ارتفاع دندانه براى چپ و راست) چپ و راست را 
تنظيم کنيد. اين عمق بايد     ۳ــــ ١ طول دندانه ى اره باشد. به وسيله ى 
پيچ تنظيم ديگر، عرض چپ و راست را تنظيم کنيد. اين مقدار بايد 

متناسب با نوع اره و نوع برش اره در صفحات باشد. 
هرچه عرض چپ و راست کم تر باشد، برش اره نيز ظريف تر 
خواهد بود. پس از تنظيم اين دو پيچ، اره را در حالى که دندانه هاى 
ديگر  دست  با  را  انبر  و  دست  يک  با  باشد،  خودتان  طرف  به  آن 
بگيريد و دندانه ى تيغه ى اره را يک در ميان ابتدا به پايين خم کنيد. 
توجه داشته باشيد که انبر چپ و راست کُن بايد موازى با زاويه ى 

دندانه هاى اره در روى تيغه قرار داشته باشد. 

شکل ۶۲       ــ۲ ــ آهن چپ و راست کن دندانه ى اره

شکل ۶۳     ــ۲ ــ بستن تنگ همراه اره به گره ى روميزى

شکل ۶۵     ــ۲ ــ قسمت هاى مختلف انبر چپ و راست کن

شکل ۶۴     ــ۲ ــ بستن چپ و راست کن اره

شيار تيغه اره

مايع عمق چپ و راست
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پس از اين کار اره را برگردانده دندانه هاى خم نشده را يکى 
در ميان به سمت پايين خم کنيد (شکل هاى ۶۶     ــ۲ و ۶۷     ــ۲).

بايد توجه داشته باشيد که مقدار چپ و راست اره با توجه به 
نوع برشى است که از آن انتظار مى رود؛ به طورى که براى کارهاى 
ظريف، چپ و راست اره کم تر و بالعکس براى کارهاى خشن و 

برش هاى مربوط، مقدار چپ و راست بيش تر است. 
به  برش  عمل  که  اين  براى  اره:  تيز کردن  ۲ ــ۴ ــ۲ ــ 
با  راست کردن،  و  چپ  از  پس  را  اره ها  بايد  گيرد،  انجام  خوبى 

وسايل مربوط تيز کنيد. 
تيز کردن دندانه هاى اره با توجه به زاويه ى دندانه هاى اره و 

نوع اره به وسيله ى سوهان سه پهلو يا کاردى انجام مى گيرد.۱ 
اره  تنگ  داخل  را  اره  مناسب،  سوهان  انتخاب  از  پس 
قرار دهيد و آن را در گيره ميز کار محکم کنيد. عمل سوهان زدن 
دندانه ى اره بايد خالف جهت برش اره انجام گيرد. اين کار باعث 
شده  ايجاد  پليسه  که  شود  ساييده  دندانه  سينه ى  ابتدا  که  مى شود 
سوهان زدن  در  و  سوهان کارى  دوم  مرحله ى  در  دندانه  پشت  در 

دندانه ى بعدى گرفته مى شود. 
سوهان را در دست بگيريد و داخل اولين دندانه قرار دهيد 
( شکل ۶۸   ــ۲). نحوه ى قرارگيرى سوهان در دندانه به اين صورت 
است که سطح سوهان کامالً به پشت يک دندانه و سينه ى دندانه ى 

بعدى اره مى چسبد (شکل ۶۹     ــ۲). 

 ۱ ــ در بخش سوهان کارى با انواع سوهان ها آشنا خواهيد شد.

شکل ۶۶      ــ۲ ــ خم کردن يک طرف دندانه اره به صورت يک در ميان

شکل ۶۷      ــ۲ ــ برگرداندن و خم کردن دندانه هاى خم نشده

شکل ۶۸     ــ۲ ــ نحوه ى به دست گيرى سوهان در تيز کردن اره ها شکل ۶۹      ــ۲ ــ قرارگيرى سوهان در بين دندانه ها



41

نکات مهم هنگام تيز کردن اره: 
اره ها  برش  نوع  به  نسبت  سوهان  قرارگيرى  زاويه ى  ــ 
تيز کردن  براى  سوهان  قرارگيرى  زاويه ى  يعنى  است؛  متفاوت 
اره هاى برش طولى به صورت قائمه °۹۰ (شکل ۷۰   ــ۲) و براى 
بود  خواهد   ۷۵° تا   ۶۵ حدود  زاويه  اين  عرضى  برشى  اره هاى 

(شکل ۷۱   ــ۲). 
در پشت دندانه اره مستقر کنيد تا  ــ سوهان را بايد کامالً 

سينه و پشت دندانه ى اره را سوهان  کند. 
ــ هنگام سوهان کارى دقت کنيد که سوهان در داخل دندانه 

کامالً جا افتاده باشد (شکل ۷۲ ــ۲). 
بايد خالف  تيغه ها  تيز کردن  سوهان براى  ــ جهت حرکت 

جهت برش اره باشد. 
ــ تمامى دندانه هاى اره را بايد به يک ميزان تيز کنيد (سوهان 

کنيد). 
ــ برخى از دندانه ى اره ها در اثر برخورد با اجسام سخت 
مى شکند يا لبه ى تيز آن ها گرد مى شود. قبل از تيز کردن اره بايد 
ابتدا دندانه ها را به وسيله ى سوهانى تخت کامالً سوهان کرده در 
يک خط قرار دهيد؛ سپس عمل تيز کردن را براى تمام دندانه ها به 

يک ميزان انجام دهيد (شکل ۷۳ ــ۲). 

شکل ۷۰ ــ۲ ــ زاويه قرارگيرى سوهان براى اره هاى برش طولى

اره

سوهان

شکل ۷۱ ــ۲ ــ زاويه قرارگيرى سوهان براى اره هاى برش عرضى

اره

سوهان

شکل ۷۲ ــ۲   

صحيح  

 غلط 

شکل ۷۳ ــ۲ ــ سوهان کردن و در يک خط قراردادن دندانه هاى خراب
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ــ تيغه ى اره هاى گرد و اره هاى عمود بُر را نيز مى توانيد به 
وسيله ى سوهان يا دستگاه هاى تيز کننده تيز کنيد (شکل ۷۴ ــ۲).

۵   ــ۲ ــ سرويس و نگهدارى اره هاى دستى، برقى، 
پنوماتيکى

۱ ــ۵ ــ۲ ــ اره هاى دستى: جهت محافظت و آماده به 
کار نگاه داشتن اره هاى دستى به نکات زير توجه کنيد: 

الف ــ هنگام بريدن بايد دقت کنيد که اره با ميخ يا اشياء 
فلزى و سخت برخورد نکند. 

شکل ۷۴ ــ۲ ــ تيز کردن تيغه ى اره ى چکشى

شکل ۷٥ ــ۲ ــ تيز کردن تيغه ى اره موتورى به وسيله ى سوهان مخصوص

ب ــ هنگام چپ و راست کردن اره ها دندانه هاى آن ها را 
يک سان و يک نواخت چپ و راست کنيد. 

ـ در موقع کار جهت سهولت عمل برش سطح اره ها را  پـ 
با مخلوط نفت و کمى روغن آغشته کنيد. 

ت ــ پس از هر برش کارى، اره ها را با پارچه ى آغشته به 
روغن يا نفت پاک کنيد (شکل ۷۶ ــ۲). 

شکل ۷٦ ــ۲ ــ آغشته کردن سطح اره ها با نفت

صحيح

 غلط

شکل ۷٧ ــ۲ ــ نگه دارى اره ها  

ث ــ پس از انجام کار با اره هاى دستى آن ها را به صورتى 
باشند  نداشته  برخورد  ديگر  فلزى  وسايل  با  که  کنيد  نگهدارى 

(شکل ۷۷ ــ۲). 
ج ــ تيغه ى اره ى کمان را در پايان کار باز کنيد. 

سوهان  به وسيله ی  نيز  اره موتوری  تيغه های  تيز کردن 
سه پهلويی که در محمل مخصوصی مستقر شده باشد، ميسر خواهد 

بود (شکل ٧٥ــ ٢).
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شکل ۷۸ ــ۲ ــ بدن نبايستى در معرض برخورد با تيغه باشد.

ـ در موقع کار با اره هاى دستى توجه داشته باشيد که بدن  چـ 
شما در معرض برخورد با دندانه هاى اره نباشد (شکل ۷۸ ــ۲). 

پنوماتيکى:  و  برقى  اره هاى  سرويس  ـ   ۵    ــ۲ ــ  ۲ ـ
جهت نگه دارى و آماده به کار نگاه داشتن اره هاى برقى و پنوماتيکى 

به نکات زير توجه کنيد: 
ـ قبل از به کارگيرى اره ها از سالم بودن سيم برق آن ها  الفـ 

اطمينان حاصل کنيد. 
کارگيرى اره ها از سالم و تيز بودن تيغه ى  ب ــ قبل از به 

آن ها اطمينان حاصل کنيد. 
پ ــ پس از هر روز کارى، اره ها را به وسيله ى پمپ باد، 

بادگيرى کنيد تا از گرد و غبار در امان باشند. 
ـ در موقع کار با وسايل برقى به صداى آن ها توجه داشته  تـ 

باشيد و صداى اره ى سالم را تشخيص دهيد. 
ـ هر چند وقت يک بار وسايل را از لحاظ زغال داشتن  ثـ 

روتور آن ها بازرسى کنيد. 
ـ هر چند وقت يک بار قسمت هاى متحرک را روغن کارى  جـ 

و اگر احتياج به گريس کارى داشت، گريس کارى کنيد. 
چ ــ هميشه اره ها را جهت کار مشخص شده ى همان نوع 

اره مصرف کنيد. 
ـ در موقع کار به اره هاى برقى توجه داشته باشيد که بدن  حـ 

شما در معرض اصابت به تيغه ى اره نباشد. 
خ ــ در هنگام بريدن قطعات چوبى توجه داشته باشيد که 
تيغه ى اره ها، به خصوص اره هاى داراى تيغه هاى الماسه به وسايل 

فلزى و اجسام سخت برخورد نکند. 
ـ جهت سرويس کارى اره هاى برقى شخصاً اقدام نکنيد.  دـ 

اين کار را حتماً زير نظر مربى خود انجام دهيد. 
گونه  اى  به  را  پنوماتيکى  و  برقى  اره هاى  تيغه هاى  ــ  ذ 

نگه دارى کنيد که در معرض برخورد با فلزات نباشند.



۱ــ چپ و راست اره در چه مقدار از طول دندانه و به چه منظورى انجام مى گيرد؟
۲ــ زاويه ى قرارگيرى سوهان به منظور تيزکردن دندانه هاى اره در برش طولى و عرضى به ترتيب چند درجه 

است؟
۳ــ هنگام تيز کردن دندانه اره با سوهان، چه نکاتى بايد مورد توجه قرار گيرد؟

۴ــ حداقل شش مورد از نکات حفاظتى در به کارگيرى اره هاى دستى و برقى را ذکر کنيد.
۵  ــ چهار نمونه از اره هاى دستى را نام برده موارد استفاده هريک را به اختصار شرح دهيد.

۶  ــ هنگام به کارگيرى اره هاى برقى و پنوماتيکى، چه مواردى بايد کنترل شود؟
۷ــ مکانيسم عمل اره هاى دستى، برقى و پنوماتيکى را به اختصار شرح دهيد.
۸   ــ معيارهاى انتخاب تيغه در کار با اره هاى عمود بر برقى و پنوماتيکى کدام اند؟

۹ــ هنگام کار با اره هاى گرد برقى جهت برش مواد غيرچوبى چه نکاتى بايد مورد توجه قرار گيرند؟
۱۰ــ به منظور برش صفحات چوبى (فرآورده هاى چوبى) چه تدابيرى بايد صورت گيرد؟

آزمون پايان فصل دومآزمون پايان فصل دوم
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