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مقدمه

این کتاب از مجموعه ی ســه جلدی با نام های ماشــین های ســیار و ثابت صنایــع چوب، تکنولوژی 
فرآورده هــای چوبــی و فرآیند اجرای پروژه که در پیــش رو دارید، از کتاب های درســی نظام جدید 
آموزشــی در شــاخه ی کاردانش، زمینه ی صنعت اســت که پیش از این، به صورت دیگری تدوین شده 

بود. 

این کتاب، بی هیچ کم و کاستی، به صورت مدوالر تدوین، و تمامي عملیات کارگاهي، مصور و با 
شــکل های مناسب آورده شــده تا فراگیر بتواند به راحتي عملیات کار را تجسم نموده و به صورت عملي 

آنها را انجام دهد.

توانایي هــا در فصول مختلف، به گونه اي تدوین شــده که مطابق با اســتانداردهاي مهارتي ســازمان 
آمــوزش فني و حرفه اي وزارت کار و امور اجتماعی باشــد و بتواند مهــارت الزم را جهت فعالیت هاي 

کارگاهي به فراگیر بیاموزد.

با توجه به اینکه چوب یك ماده ی طبیعي و نتیجه ی فعالیت موجود زنده اي به نام درخت اســت که 
تجدیدپذیري آن به ده ها سال زمان نیاز دارد، و از طرفي قطع بي رویه ی درختان مشکالت زیست محیطي 
را به همراه خواهد داشت؛ لذا امید است با آموزش صحیح و به کارگیري درست این نعمت الهي، توسط شما 

هنرآموزان گرامی شکرگزار ایزد منان بوده و در رشد و تعالي صنعتی بشریت گامي موثر برداریم.

شما عزیزان هنرجو نیز با فراگیري فنون صنعتي در رشته ی صنایع چوب، قطعاً در آینده ی این مرز و 
بوم تأثیرگذار خواهید بود.

 »به امید سرافرازي ایران اسالمي با همت و تالش شما آینده سازان عزیز«
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تواناييبرشكاريباماشينارهنواري

واحد كار يكم

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

 انواع ماشین اره نواري را نام ببرد.

 کاربرد قسمت هاي مختلف ماشین اره نواري را توضیح دهد.

 اصول کنترل و بررسي ماشین اره نواري را توضیح دهد.

 درستی عملکرد قسمت هاي مختلف ماشین اره نواري را بررسي و کنترل کند.

 دستگاه هدایت اره نواري را تنظیم کند.

 سیستم انتقال نیرو در اره نواري را توضیح دهد.

 موارد ایمني قبل از کار، ضمن کار و بعد از پایان کار با ماشین اره نواري را رعایت کند.

 اصول برش چوب هاي نرم و سخت را رعایت نماید.

ساعت آموزش
جمععملينظري
101020
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پیش آزمون 1

1� آیا نام ماشین زیر را می دانید؟

2� کار اصلي ماشین فوق چیست؟

3� آیا می دانید در چه مواقعی از این ماشین ها استفاده می شود؟

4� برای جلوگیری از سایش دو شیء فلزی روی هم، چه پیشنهادی دارید؟
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شكل2ـ1ـارهنواریافقیکارخانهای.

2ـ2ـ1ـ ماشین هاي اره نواري عمودي

 در این نوع ماش��ین ها معم��والً قطر فلکه ه��ا حداکثر به 100 
سانتي متر مي رسد، و کوچك ترین نوع آن، رومیزي است که در 
صنایع چوب، براي بریدن قطعات چوب هاي معرق مورد استفاده 
قرار مي گیرد. از ماشین هاي اره نواري عمودي، در تبدیل گرده بینه، 
الوار و تخته به ابعاد کوچك ت��ر )ابعاد مورد مصرف( و همچنین 
در س��اخت انواع اتصاالت چوبي و ب��ه طور کلي انواع برش هاي 

طولي، عرضي، زاویه دار وحتی قوس دار استفاده می شود.

ماش��ین هاي اره نواري، براس��اس قطر فلکه، در ب��ازار عرضه 
مي ش��وند؛ یعنی منظور از اره  فلکه ی 60، ماشین اره فلکه ای است 
که قطر فلکه ی آن، 60 س��انتی متر می باش��د.  ش��کل 31 دستگاه 

ماشین اره نواري را در سه اندازه ي مختلف نشان مي دهد.

شكل3ـ1

1ـ1ـ ماشین اره نواري

ماش��ین اره نواري، از اولین ماش��ین هاي عمومي صنایع چوب 
به ش��مار مي رود که در س��ال 1725 میالدی در انگلستان ساخته 
ش��د و به تدریج به ش��کل امروزي تکمیل گردید )شکل 1� 1(. از 
این ماش��ین، در صنایع مختلف چوب بري و تبدیل گرده بینه هاي 
قطور به تراورس، الوار یا تخته اس��تفاده مي شود. انواع ماشین های 
اره ن��واري در کارگاه ه��اي ب��زرگ و کوچك، صنای��ع مبلمان 
و چوب بري ه��ا کاربرد داش��ته و از آنها می ت��وان براي برش هاي 
طولي، عرضي، ساخت اتصاالت چوبي، برش هاي تحت زاویه و 

مورب نیز استفاده کرد.

ماشین هاى سیار و ثابت صنایع چوب

شکل 2ـ1ـ اره نوارى افقى کارخانه اى.

2ـ2ـ1ـ ماشین هاي اره نواري عمودي

شکل 3ـ 1

1ـ1ـ ماشین اره نواري

شکل 1ـ 1ـ نمونه هایى از ماشین اره نواري قدیمی.

2ـ1ـ انواع ماشین اره نواري و کاربرد آنها

1ـ2ـ1ـ ماشین هاي اره نواري افقی

 

شكل1ـ1ـنمونههايیازماشينارهنواريقديمي.

2ـ1ـ انواع ماشین اره نواري و کاربرد آنها

ماش��ین های اره نواري، با توجه به س��اختاری که دارند، به دو 
دسته ی زیر تقسیم مي شود:

1ـ2ـ1ـ ماشین هاي اره نواري افقي

 این ماشین ها، اغلب در کارخانه هاي چوب بري  مورد استفاده 
قرار گرفته و داراي قطر فلکه ی 100 س��انتي متر و بیشتر مي باشد. 
پهناي تیغه اره در این ماش��ین ها ممکن اس��ت به 25 سانتی متر هم 
برسد، که به این سبب، از آنها در کارخانه هاي چوب بري، تهیه ی 
تخته چند الیه و روکش به منظور تبدیل گرده بینه هاي قطور به الوار 
یا سایر فرآورده هاي چوبی )ماسیو( استفاده مي شود )شکل2�1(.



19واحد كار اول:  توانايي برش كاري با ماشين اره نواري

شكل5ـ1ـبدنهفلزيماشينارهنواريباپوششورقآهن.

2ـ 3ـ 1ـ متعلقات ماشین اره نواري

فلکه است )شکل  داراي دو  اره نواري  ماشین  فلکه ها:  الف( 
6�1( که از جنس چدن مي باشند تا دچار تغییر شکل  نشده و در 
اصطکاك کاهش  اثر  در  یا  و  زمان  مرور  به  ماشین  دقت  نتیجه 
نیابد. یکی از آنها در پایین دستگاه جاسازی شده که فقط حول 
محور خود مي چرخد و فلکه ی دیگر در قسمت باال و به موازات 
فلکه ی پایین قرار گرفته است. این فلکه، عالوه بر چرخیدن حول 
محور خود، در دو جهت دیگر دارای حرکت بوده و در نتیجه، 
قابل تنظیم است: حرکت اول، به صورت جلو و عقب می باشد 
با  واقع  در  می شود؛  تنظیم  پایینی  فلکه ی  با  هماهنگی  برای  که 
از  و  کرده  حرکت  درستی  به  اره  تیغه  حالت،  این  دقیِق  تنظیم 
روی فلکه ها خارج نمی شود. حرکت دوم، به صورت باال و پایین 
است. این حالت براي تعویض تیغه اره و محکم کردن آن روي 

فلکه ها مي باشد. 

یادآوری: در س��اخت فلکه ها نهای��ت دقت به عمل می آید، 
زی��را هم��واره با تیغ��ه اره در تماس بوده و در ص��ورت کمترین 

بی توجهی، دچار استهالك خواهد شد.

نحوه ی  و  اره نواري  ماشین  مختلف  قطعات  3ـ1ـ 
عملکرد آنها

ش��کل 41 قس��مت هاي مختلف ماش��ین اره نواري را نش��ان 
مي دهد.

شكل4ـ1ـقسمتهایمختلفيکماشينارهنواري.

1ـ3ـ 1ـ بدنه

بدنه ی ماش��ین اره نواري، سابقاً از چدن و به صورت یك تکه 
ساخته مي شد تا به دلیل س��نگیني، مانع از تکان خوردن و لرزش 
ماش��ین هنگام کار ش��ود، و در ضمن به خاطر خاصیتی که چدن 
دارد، به مرور زمان از دقت کار ماش��ین کاسته نشود؛ ولي امروزه 
تقریب��اً همه ی ماش��ین هاي اره نواري را با بدنه ی فلزی و پوش��ش 

ورق آهن مي سازند )شکل 5�1(. 
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2� از تولید صداي زیاد جلوگیري خواهد شد.

3� حرک��ت تیغه روي فلکه ها به نرمي صورت مي گیرد و مانع 
ترك خوردن و در نهایت پاره شدن تیغه اره مي شود.

4� مانِع از بین رفتن چپ و راست تیغه اره مي گردد.

توجـه1: پ��س از آم��اده نمودن ن��وار بان��داژ، آن را با انواع 
چسب هاي فوري روي فلکه ی اره نواري مي چسبانند. براي افزایش 

طول عمر آن، باید در فواصل معین زماني، آن را تمیز کرد. 

توجه2: بانداژ به صورت گوه اي یا ساده روی فلکه می چسبد، 
که نوع گوه اي آن، مانع ایجاد صدا مي شود.

توجه3: خاك اره و غبار، بر اثر فش��ار تیغه اره و حرارتي که 
به هنگام کار ایجاد مي ش��ود، محکم روي بانداژ مي چس��بد و از 
خاصیت االستیکی آن کاسته و باعث از بین رفتن آن مي شود، که 

در این صورت باید بانداژ را عوض کرد.

توجه4: براي جلوگیري از تعویض زود هنگام بانداژ، می توان 
غبار روي آن را به وس��یله ی بُرس��ی از جنس پالستیك سخت که 

روی ماشین نصب است، پاك نمود )شکل 8� 1(.

ماشین هاى سیار و ثابت صنایع چوب

توجـه1:

توجه2:

توجه3:

توجه4:

شکل 8ـ 1ـ برس غبار گیري روي بانداژ فلکه.

ج) حفاظ ها: 

شکل 6ـ 1ـ فلکه هاي اره از جنس چدن.

بانداژ دور فلکه: ب) 

شکل 7ـ1ـ بانداژ فلکه اره نوارى.

شكل8ـ1ـبرسغبارگيريرويبانداژفلكه.

قبیل  از  بروز خطراتي  از  براي جلوگیري  باید  ج( حفاظ ها: 
آن  پرتاب شدن  و  پارگي  فلکه ها  از روي  اره  تیغه  خارج شدن 
و  لباس  برخورد  از  جلوگیری  براي  همچنین  و  کار  هنگام  در 
اندام با تیغه اره، روي فلکه ها )شکل 9� 1( و تیغه اره )حد فاصل 
بین دو فلکه در دو طرف( را با حفاظ مخصوصی پوشش داد تا 
دیگری  دلخراش  حادثه ی  هرگونه  و  شده  ذکر  بروزحوادث  از 

جلوگیري شود.

شكل6ـ1ـفلكههايارهازجنسچدن.

فلکه ه��ا روي محورهاي ماش��ین ق��رار گرفته ان��د؛ که محور 
فلکه ی پاییني به الکتروموتور متصل بوده و نیروي الکتروموتور به 
این محور منتقل مي گردد. بدیهی است که با سفت کردن فلکه ها، 
فلکه ی باال نیز به حرکت آمده و در نتیجه پس از س��رعت گرفتن 

تیغه اره، امکان برش فراهم مي آید.

اینکه فلکه در هنگام کار،  به  با توجه  بانداژ دور فلکه:  ب( 
تیغه  برخورد  از  منظور جلوگیري  به  اره در تماس است،  تیغه  با 
چرم  برزنت،  چرم،  الستیك،  جنس  از  نازکي  الیه ی  فلکه،  و 
مصنوعي یا مشابه آن به کمك چسب روي فلکه چسبانده مي شود 

)شکل 7�1(.

ماشین هاى سیار و ثابت صنایع چوب

توجـه1:

توجه2:

توجه3:

توجه4:

شکل 8ـ 1ـ برس غبار گیري روي بانداژ فلکه.

ج) حفاظ ها: 

شکل 6ـ 1ـ فلکه هاي اره از جنس چدن.

بانداژ دور فلکه: ب) 

شکل 7ـ1ـ بانداژ فلکه اره نوارى.
شكل7ـ1ـبانداژفلكهارهنواری.

بانداژ فلکه  ها داراي محاسني به شرح زیر است:

1� مانع از تماس بین تیغه و فلکه شده و از اصطکاك بین آنها 
جلوگیري مي نماید.
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و  شده  دیده  کوچك  ماشین هاي  در  مزیت  این  البته  که  مي نماید؛ 
عماًل در ماشین هاي بزرگ مقدور نمي باشد. صفحه ها، در امتداد 
حرکت مسیر برش، داراي شکافي هستند که براي جا زدن تیغه و 

استقرار آن پیش بینی شده اند.

 توجـه1: روی صفح��ه و دقیقاً اطراف تیغ��ه اره، حفره ای به 
صورت مربع، مستطیل و حتی دایره وجود دارد که باید با قطعه ای 
از جنس چوب یا مواد پالس��تیکي به صورت هم سطح جاسازی و 

پوشانده شود )شکل 11�1(.

واحد کار اول:  توانایی برش کاري با ماشین اره نواري

 توجـه1:

شکل 11ـ 1ـ جاسازي اطراف شکاف تیغه.

هـ) گونیا: 

شکل 12ـ 1ـ گونیاي ثابت یا طولى.

شکل 9ـ 1ـ یک ماشین اره نواري، با حفاظ کامل.

شکل 10ـ 1ـ حفاظ هاي روي تیغه حد فاصل بین دو فلکه

د) صفحه:

شكل11ـ1ـجاسازياطرافشكافتيغه.

هـ( گونیا: در ماشین اره نواري، براي هدایت چوب و به منظور 
به دست آوردن برش مستقیم و صاف، از گونیا استفاده مي شود. به 

طور معمول، اره نواري ها دارای دو نوع گونیا می باشند.

گونیاي ثابت )طولي(: گونیاي ثابت )شکل12�1( به گونیایي 
گفته مي شود که روي صفحه محکم شده و براي تنظیم ضخامت 

یا عرض برش به کار مي رود )براي برش طولي(.

واحد کار اول:  توانایی برش کاري با ماشین اره نواري

 توجـه1:

شکل 11ـ 1ـ جاسازي اطراف شکاف تیغه.

هـ) گونیا: 

شکل 12ـ 1ـ گونیاي ثابت یا طولى.

شکل 9ـ 1ـ یک ماشین اره نواري، با حفاظ کامل.

شکل 10ـ 1ـ حفاظ هاي روي تیغه حد فاصل بین دو فلکه

د) صفحه:

شكل12ـ1ـگونيايثابتياطولی.

شكل9ـ1ـيکماشينارهنواري،باحفاظکامل.

حف��اظ فلکه ه��ا از جنس ورق فل��زی به ضخام��ت 0/5 تا 1 
میلي متر بوده و مانند دري که لوال ش��ده، ساخته مي شود تا هنگام 
تعوی��ض تیغه بتوان آنها را به راحتي باز و بس��ته کرد. حفاظ هاي 
روي تیغه ها و حد فاصل بین دو فلکه، از جنس ورق آهني ساخته 
مي ش��ود و مانند حفاظ فلکه ها داراي لوال بوده و در صورت نیاز 

باز و بسته مي شوند.)شکل1-10(

 .

واحد کار اول:  توانایی برش کاري با ماشین اره نواري

 توجـه1:

شکل 11ـ 1ـ جاسازي اطراف شکاف تیغه.

هـ) گونیا: 

شکل 12ـ 1ـ گونیاي ثابت یا طولى.

شکل 9ـ 1ـ یک ماشین اره نواري، با حفاظ کامل.

شکل 10ـ 1ـ حفاظ هاي روي تیغه حد فاصل بین دو فلکه

د) صفحه:

شكل10ـ1ـحفاظهايرويتيغهحدفاصلبيندوفلكه

از دقت  باید  و  از چدن ساخته شده  قسمت،  این  د( صفحه: 
الزم و باالیی برخوردار  باشد. در برخی از ماشین هاي اره نواري، 
فراهم  را  زاویه دار  برش هاي  امکان  و  است  متحرك  صفحه 
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ز( دستگاه هدایت تیغه ی اره نواري: ب��ه منظور هدایت تیغه اره 
هنگام برش، از وسیله ای به نام دستگاه هدایت استفاده می شود که 
در ب��االی صفحه )ش��کل15�1( و در برخی از ماش��ین ها، در زیر 
صفحه نیز تعبیه شده است )ش��کل 16�1(. این دستگاه، شامل دو 
بلبرین��گ )یا دو قطعه چوب س��خت( در طرفین و یك بلبرینگ 
در پش��ت تیغه ی اره اس��ت. در واقع بلبرینگ های طرفین، باعث 
می ش��ود که اره به چپ و راست منحرف نشده، و بلبرینگ پشتی 
نیز از عقب رفتن بیش از حد تیغه اره )که س��بب وارد آمدن فشار 
به تیغه و در نتیجه شکس��تن آن یا خارج ش��دنش از فلکه هاست( 

جلوگیری می کند.

شكل15ـ1ـنحوهتنظيمدستگاههدايتتيغهاره،تعبيهشدهدرباالیميز.

شكل16ـ1ـدستگاههدايتتيغهاره،تعبيهشدهدرزيرميز.

اره نواري،  وسایل حفاظت  از  یکي  پایین:  فلکه ی  ترمز  ح( 
ترمز فلکه ی پایین است. زماني که تیغه اره به هر دلیلی پاره شده 
یا از روي فلکه خارج مي شود، باید هر چه سریع تر فلکه ها را از 
ویا  آن  بانداژ  تیغه،  به  بیشتر  خسارت  باعث  تا  انداخت  حرکت 
قطعات دیگر نشده و در عین حال، از بروز خطر جلوگیري گردد، 

که این وظیفه را ترمز انجام مي دهد)شکل 17�1(.

گونیاي متحرك )عرضي(: گونیایي است که در داخل شیاري 
موازي لب��ه ی میز )طول ب��رش( حرکت نموده و ب��راي برش هاي 
عرضي از آن اس��تفاده می شود )ش��کل13�1(. این گونیا معموالً به 
صفح��ه ی مدرجی مجهز اس��ت که هنگام نیاز به ب��رش زاویه دار، 
می ت��وان آن را تنظیم نمود. از این گونیا براي بریدن بَِر زبانه، گونیا 

کردن مقطع چوب و... استفاده مي شود.

ماشین هاى سیار و ثابت صنایع چوب

ز) دستگاه هدایت تیغه ى اره نواري: 

شکل 15ـ 1ـ نحوه تنظیم دستگاه هدایت تیغه اره، تعبیه شده در باالى 
میز.

شکل 16ـ 1ـ دستگاه هدایت تیغه  اره، تعبیه شده در زیر میز.

پایین:  فلکه ى  ترمز  ح) 

شکل 13ـ 1ـ گونیاي متغیر و مدرج، براي برش عرضی.

اره:  تیغه  و) 

شکل 14ـ 1ـ تیغه اره نوارى.

توجـه:

=طول تیغه اره

Cm 3-(2×حداکثر فاصله مرکز تا مرکز دو فلکه+محیط یک فلکه)

شكل13ـ1ـگونيايمتغيرومدرج،برايبرشعرضي.

آلیاژ  با  و  فوالد  جنس  از  نازك  است  تسمه ای  اره:  تیغه  و( 
مخصوص و مقاوم، که یك لبه ی آن دندانه دار بوده )شکل 14�1( 
و به صورت کالف هاي 50 متري در بازار عرضه مي شود. معموالً 
دندانه ای  عرض  با  تیغه ی  کار،  نوع  به  توجه  با  کننده،  مصرف 
کارگاه  در  کاربرد  )مورد  میلي متر   400 تا   10 از  که  را  مناسب 
به  و  نموده،  تهیه  است(  متغیر  چوب بري  بزرگ  کارخانجات  و 
اندازه ی الزم قطع کرده و دو سر آن را به کمك دستگاه جوش 

متصل می نماید تا آماده ی نصب روي فلکه ها باشد.

ماشین هاى سیار و ثابت صنایع چوب

ز) دستگاه هدایت تیغه ى اره نواري: 

شکل 15ـ 1ـ نحوه تنظیم دستگاه هدایت تیغه اره، تعبیه شده در باالى 
میز.

شکل 16ـ 1ـ دستگاه هدایت تیغه  اره، تعبیه شده در زیر میز.

پایین:  فلکه ى  ترمز  ح) 

شکل 13ـ 1ـ گونیاي متغیر و مدرج، براي برش عرضی.

اره:  تیغه  و) 

شکل 14ـ 1ـ تیغه اره نوارى.

توجـه:

=طول تیغه اره

Cm 3-(2×حداکثر فاصله مرکز تا مرکز دو فلکه+محیط یک فلکه)

شكل14ـ1ـتيغهارهنواری.

توجـه: ط��ول الزم ب��رای تیغ��ه اره را از این رابطه  به دس��ت 
می آوریم:

cm 3-)2×حداکثر فاصله مرکز تا مرکز دو فلکه+محیط یك فلکه( =طول تیغه اره
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چوب )شکل19�1(،
 کنترل گریس کاري قسمت های گریس خور،

 کنترل مناسب بودن کشش تیغه،

 کنت��رل اتصال به زمین برق ماش��ین ب��راي جلوگیري از برق 
گرفتگي،  کنت��رل حفاظ هاي تیغه، و کنت��رل تیغه از نظر صحیح 

قرار گرفتن روي فلکه ها.

واحد کار اول:  توانایی برش کاري با ماشین اره نواري

شکل 19ـ 1ـ در صورت نیاز، دستگاه هدایت را تنظیم کنید.

2ـ 4ـ 1ـ کنترل دوره اى ماشین اره نوارى

مدت: کوتاه  و  فوري  بررسی  الف) 

شکل 20ـ 1ـ کنترل مستمر مقدار کشش مناسب تیغه و... قبل از شروع 

به کار.

شکل 17ـ 1ـ ترمز فلکه ى اره نواري.

 

4ـ 1ـ اصول کنترل و بررسی ماشین اره نواري

1ـ 4ـ 1ـ بررسی ماشین قبل از شروع به کار

شکل 18ـ 1ـ کنترل و بررسی سالمت تیغه و چپ و راست آن.

شكل19ـ1ـدرصورتنياز،دستگاههدايتراتنظيمکنيد.

2ـ 4ـ 1ـ کنترل دوره ای ماشین اره نواری

ماشین اره نواري داراي قسمت هاي مختلفی است که کنترل و 
بررسي آنها از نظر زمانی، به دو طریق زیر انجام مي گیرد:

به  بررسي ها  نوع  مدت:این  کوتاه  و  فوري  بررسي  الف( 
مانند کنترل  به کار ضرورت دارد،  از شروع  قبل  طور مستمر و 
مقدار کشش تیغه )شکل 20�1(، بررسي چپ و راست تیغه و... 
که در صورت عدم توجه به آنها امکان بروز حادثه و خسارت 

زیاد مي باشد.

واحد کار اول:  توانایی برش کاري با ماشین اره نواري

شکل 19ـ 1ـ در صورت نیاز، دستگاه هدایت را تنظیم کنید.

2ـ 4ـ 1ـ کنترل دوره اى ماشین اره نوارى

مدت: کوتاه  و  فوري  بررسی  الف) 

شکل 20ـ 1ـ کنترل مستمر مقدار کشش مناسب تیغه و... قبل از شروع 

به کار.

شکل 17ـ 1ـ ترمز فلکه ى اره نواري.

 

4ـ 1ـ اصول کنترل و بررسی ماشین اره نواري

1ـ 4ـ 1ـ بررسی ماشین قبل از شروع به کار

شکل 18ـ 1ـ کنترل و بررسی سالمت تیغه و چپ و راست آن.

شكل20ـ1ـکنترلمستمرمقدارکششمناسبتيغهو...قبلازشروعبهکار.

شكل17ـ1ـترمزفلكهیارهنواري.

4ـ 1ـ اصول کنترل و بررسي ماشین اره نواري

ب��ه خاطر وجود سیس��تم هاي دقیق در ماش��ین اره نواري، نیاز 
بیش��تري به کنترل و بررس��ي فني احساس می ش��ود. این کنترل و 

بررسي، شامل موارد زیر است:

1ـ 4ـ 1ـ بررسي ماشین قبل از شروع به کار

قبل از ش��روع به کار با ماشین اره نواري موارد زیر باید کنترل 
شود:

 کنترل و بررسي تیغه اره از نظر شکستگي احتمالي، و معیوب 
بودن چپ و راس��ت آن )شکل18�1(؛ و در صورت نیاز، تعویض 

یا اصالح آن،

واحد کار اول:  توانایی برش کاري با ماشین اره نواري

شکل 19ـ 1ـ در صورت نیاز، دستگاه هدایت را تنظیم کنید.

2ـ 4ـ 1ـ کنترل دوره اى ماشین اره نوارى

مدت: کوتاه  و  فوري  بررسی  الف) 

شکل 20ـ 1ـ کنترل مستمر مقدار کشش مناسب تیغه و... قبل از شروع 

به کار.

شکل 17ـ 1ـ ترمز فلکه ى اره نواري.

 

4ـ 1ـ اصول کنترل و بررسی ماشین اره نواري

1ـ 4ـ 1ـ بررسی ماشین قبل از شروع به کار

شکل 18ـ 1ـ کنترل و بررسی سالمت تیغه و چپ و راست آن.
شكل18ـ1ـکنترلوبررسيسالمتتيغهوچپوراستآن.

 بررسي گونیاي ماشین از نظر دقت زاویه هاي آن،
 بررسي بانداژ دور فلکه ها

  بررسي دستگاه هدایت تیغه اره و تنظیم آنها به نسبت ضخامت 
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ساییدگی و در نتیجه جداشدگی رشته ای شوند. براي جلوگیري 
از افت انتقال نیرو و کنترل دائم مقدار کشش تسمه ها، باید آنها را 

به طور مرتب بررسي و کنترل نمود )شکل 22�1(.

ماشین هاى سیار و ثابت صنایع چوب

شکل 22ـ 1ـ تنظیم سفتی تسمه

د)محورهاي گردشی:

هـ) فرمان هاى تنظیم فلکه: 

شکل 23ـ 1ـ فرمان تنظیم ُشل و سفتی تیغه اره.

دوره اي:  بررسی هاي  ب) 

3ـ 4ـ 1ـ کنترل قسمت هاى مختلف ماشین اره نوارى

تیغه:  الف) 

شکل 21ـ 1ـ استقرار صحیح تیغه روي فلکه ها و تنظیم هاي الزم.

ب) فلکه هـا:

تسمه ها: ج) 

شكل22ـ1ـتنظيمسفتيتسمه

د(محورهاي گردشي: این محورها در مرکز فلکه قرار داشته 
نیاز  مستمر  گریس کاري  به  حرارت،  ایجاد  و  دوران  علت  به  و 
دارند و در ضمن، بلبرینگ ها باید کنترل شوند تا در صورت نیاز 

تعویض گردند.

هـ( فرمان های تنظیم فلکه: هر ماشین اره فلکه، برای تنظیم 
روی  که  آنها  از  یکی  است؛  فرمان  دو  دارای  باالیی،  فلکه ی 
سینه ی دستگاه قرار گرفته، عهده دار تنظیم حرکت فلکه به جلو 
و عقب مي باشد و فرمان دیگر که زیر فلکه ی باال تعبیه شده، آنرا 
به پایین و باال حرکت مي دهد که براي ُشل و سفت نمودن و در 

نتیجه تعویض تیغه به کار مي رود )شکل23�1(.

ماشین هاى سیار و ثابت صنایع چوب

شکل 22ـ 1ـ تنظیم سفتی تسمه

د)محورهاي گردشی:

هـ) فرمان هاى تنظیم فلکه: 

شکل 23ـ 1ـ فرمان تنظیم ُشل و سفتی تیغه اره.

دوره اي:  بررسی هاي  ب) 

3ـ 4ـ 1ـ کنترل قسمت هاى مختلف ماشین اره نوارى

تیغه:  الف) 

شکل 21ـ 1ـ استقرار صحیح تیغه روي فلکه ها و تنظیم هاي الزم.

ب) فلکه هـا:

تسمه ها: ج) 

شكل23ـ1ـفرمانتنظيمُشلوسفتيتيغهاره.

هر  که  است  بررسي هایي  شامل  دوره اي:  بررسي هاي  ب( 
فلکه،  بانداژ  فلکه ها،  مانند  مي شود،  انجام  بار  یك  مدت  چند 
دقت  اُفت  از  جلوگیري  براي  بررسی ها،  این  و...  گریس کاري 
انجام می گیرد که در  به حجم کار  با توجه  و  اره نواري،  ماشین 
صورت نیاز، قطعات ماشین تعمیر یا تعویض مي شوند؛ با این نوع 
کنترل و بررسي ها مي توان طول عمر قطعات ماشین و کیفیت کار 

را افزایش داد.

3ـ 4ـ 1ـ کنترل قسمت های مختلف ماشین اره نواری

ماشین های اره نواری را، باید از نظر قسمت های کاربردی زیر 
نیز، مورد کنترل و بررسی قرار داد:

حساس  بسیار  قسمت هاي  از  اره نواري،  تیغه ی  تیغه:  الف( 
ماشین بوده که قبل از شروع به کار باید از سالم بودن و همچنین 

از صحت قرار گرفتن آن روي فلکه ها مطمئن شد)شکل21�1(.

ماشین هاى سیار و ثابت صنایع چوب

شکل 22ـ 1ـ تنظیم سفتی تسمه

د)محورهاي گردشی:

هـ) فرمان هاى تنظیم فلکه: 

شکل 23ـ 1ـ فرمان تنظیم ُشل و سفتی تیغه اره.

دوره اي:  بررسی هاي  ب) 

3ـ 4ـ 1ـ کنترل قسمت هاى مختلف ماشین اره نوارى

تیغه:  الف) 

شکل 21ـ 1ـ استقرار صحیح تیغه روي فلکه ها و تنظیم هاي الزم.

ب) فلکه هـا:

تسمه ها: ج) 

شكل21ـ1ـاستقرارصحيحتيغهرويفلكههاوتنظيمهايالزم.

ب( فلکه هـا: فلکه هاي باال و پایین، داراي بانداژ هس��تند که 
در حی��ن کار، روي آنه��ا خاك اره و غبار مي نش��یند و با نظافت 
نکردن ش��ان، همان خاك اره در اثر حرارت تیغه گرم ش��ده و به 
بانداژ مي چس��بد، که در نتیجه، خاصیت االس��تیکي بانداژ از بین 
مي رود. ب��ه همین دلیل بانداژ را باید به ط��ور مرتب با برس تمیز 

کرد. در ضمن فلکه ها نباید تاب بردارند.

علت  به  اره نواري،  ماشین هاي  همه ی  در  تقریباً  تسمه ها:  ج( 
اینکه انتقال نیرو از الکتروموتور به فلکه ها، از طریق تسمه انجام 
و  فشار  تحت  همواره  تسمه ها  کار،  هنگام  در  بنابراین  می گیرد، 
کشش می باشند، که به همین دلیل، ممکن است خیلی زود دچار 
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6ـ 1ـ سیستم انتقال نیرو

نی��روي الزم ب��راي ب��ه حرک��ت در آوردن اره ن��واري، از 
الکتروموت��ور تأمین مي ش��ود و انتق��ال آن به ماش��ین اره نواري، 
به صورت مس��تقیم )به ندرت( یا غیر مس��تقیم و به وسیله ی تسمه 

صورت مي گیرد.

1ـ 6ـ 1ـ الكتروموتور

الکتروموتورهایي که در ماشین هاي اره نواري به کار مي روند، 
از نظر قدرت دس��تگاه و برق مصرفي، به دو نوع تك فاز و سه فاز 

)شکل های 26�1 و 27�1( تقسیم می شوند. 

شكل26ـ1ـالكتروموتورسهفاز.

واحد کار اول:  توانایی برش کاري با ماشین اره نواري

6ـ 1ـ سیستم انتقال نیرو

1ـ 6ـ 1ـ الکتروموتور

شکل 26ـ 1ـ الکتروموتور سه فاز.

شکل 27ـ 1ـ الکتروموتور تک فاز با خازن راه انداز.

5ـ 1ـ کلیدها در ماشین و کاربرد آنها

شکل 24ـ 1ـ کلید ستاره ـ مثلث.

شکل 25ـ 1ـ کلید معمولی.

شكل27ـ1ـالكتروموتورتکفازباخازنراهانداز.

5ـ 1ـ کلیدها در ماشین و کاربرد آنها

کلیدهاي الکتریکي ماش��ین هاي اره نواري، به دو دسته تقسیم 
می شوند:

کلیدهاي س��تاره � مثل��ث )ش��کل 241( و کلیدهاي معمولي 
)شکل25�1(.

شكل24ـ1ـکليدستارهـمثلث.

از آنجایی که ماش��ین هاي اره نواري کوچك به قدرت کمی 
نی��از دارند، داراي الکتروموتور با ق��درت کم بوده و در نتیجه به 
کلیده��اي معمولي مجهزند؛ زیرا ق��درت این الکتروموتورها کم 
است و احتمال سوختن ش��ان در اثر فشار یك مرحله اي شروع به 
کار، وجود ندارد. اما در ماش��ین هاي متوسط و بزرگ که داراي 
الکتروموتورهاي پر قدرت هس��تند، براي جلوگیري از فش��ار به 
ش��بکه به دلیل راه اندازي یك مرحله اي، الزم است از کلیدهاي 
ستاره � مثلث استفاده شود. در این سیستم، کلید با قرار گرفتن روي 
( ماش��ین را راه اندازي کرده و پس از رسیدن  عالمت س��تاره )
( قرار مي گیرد؛ با  ماش��ین به دور کامل، کلید در حالت مثلث )
استفاده از کلیدهاي معمولي براي ماشین آالت سنگین، خساراتي 

جدی به دستگاه وارد خواهد شد.

واحد کار اول:  توانایی برش کاري با ماشین اره نواري

6ـ 1ـ سیستم انتقال نیرو

1ـ 6ـ 1ـ الکتروموتور

شکل 26ـ 1ـ الکتروموتور سه فاز.

شکل 27ـ 1ـ الکتروموتور تک فاز با خازن راه انداز.

5ـ 1ـ کلیدها در ماشین و کاربرد آنها

شکل 24ـ 1ـ کلید ستاره ـ مثلث.

شکل 25ـ 1ـ کلید معمولی.
شكل25ـ1ـکليدمعمولي.
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7ـ 1ـ اصول ایمني و حفاظتي در کار

برای اطمینان از س��المت و ایمنی فرد ماش��ین کار و همچنین 
آماده به کار بودن همیشگی ماش��ین اره نواری، باید موارد ایمنی 

قبل، ضمن و بعد از کار را به شرح زیر رعایت نمود:

1ـ7ـ1ـ اصول ايمنی و حفاظتی قبل از كار

 مقدار کشش تیغه اره کنترل شود.

 دندانه هاي اره کنترل شود تا در صورت احتمال وجود ترك 
و شکستگي در اره، اره تعویض شود.

 باید از س��فت ب��ودن فرمان هاي تنظیم کنن��ده ی فلکه ی باال 
مطمئن شد.

 دس��تگاه هدایت، کنترل و تنظیم گردد تا از برش نامناس��ب 
جلوگیري به عمل آید )شکل های 30�1 و 31�1(.

ماشین هاى سیار و ثابت صنایع چوب

7ـ 1ـ اصول ایمنی و حفاظتی در کار

1ـ7ـ1ـ اصول ایمنى و حفاظتى قبل از کار

شکل 30ـ 1ـ کنترل بلبرینگ پشت تیغه.

شکل 31ـ 1ـ کنترل چوب هاى هدایت جانبى تیغه.

2ـ 6ـ 1ـ تسمه ها

شکل 28ـ 1 الکتروموتور دوتسمه اى.

شکل 29ـ 1 الکتروموتور سه تسمه اى.

شكل30ـ1ـکنترلبلبرينگپشتتيغه.

ماشین هاى سیار و ثابت صنایع چوب

7ـ 1ـ اصول ایمنی و حفاظتی در کار

1ـ7ـ1ـ اصول ایمنى و حفاظتى قبل از کار

شکل 30ـ 1ـ کنترل بلبرینگ پشت تیغه.

شکل 31ـ 1ـ کنترل چوب هاى هدایت جانبى تیغه.

2ـ 6ـ 1ـ تسمه ها

شکل 28ـ 1 الکتروموتور دوتسمه اى.

شکل 29ـ 1 الکتروموتور سه تسمه اى.

شكل31ـ1ـکنترلدستگاههدايتتيغهدرقسمتجانبیتيغه.

در ماش��ین هاي اره نواري کوچ��ك، از الکتروموتور تك فاز 
استفاده مي شود؛ ضمن آنکه شرایط استفاده از ماشین نیز در تعیین 
استفاده از نوع الکتروموتور مؤثر مي باشد. در واقع در کارگاه هاي 
تولیدي کوچك که امکان اس��تفاده از ماشین هاي بزرگ وجود 
ندارد یا اینکه کارگاه، برق سه فاز ندارد، بدیهي است که چاره اي 
جز استفاده از ماشین اره نواري با اندازه ی کوچك و الکتروموتور 
تك فاز نیس��ت. همچنی��ن در کارگاه هاي چوب بُ��ري که دائماً 
قطعات ب��زرگ چوبي مانند الوار به ابعاد س��فارش داده ش��ده ی 
کوچك تر تبدیل مي شوند، باید از الکتروموتورهاي قوي تر و سه 

فاز بهره گرفت.

2ـ 6ـ 1ـ تسمه ها

همان طور که گفته شد، در ماشین هاي اره نواري، انتقال نیرو و 
قدرت از الکتروموتور به فلکه ی پایین، به وس��یله ی تسمه صورت 
مي گی��رد. در الکتروموتورهاي با قدرت پایین که اندازه ی اره نیز 
کوچك اس��ت، انتقال نیرو به وس��یله ی یك یا دو تس��مه )شکل 
281( و در الکتروموتوره��اي پرقدرت که اندازه ی اره نیز بزرگ 
مي باشد، به وسیله ی سه یا چهار تسمه منتقل مي شود )شکل 291(.  
بدیهي است که پولي هاي مورد اس��تفاده نیز، بسته به تعداد تسمه 

چندتایي هستند.

ماشین هاى سیار و ثابت صنایع چوب

7ـ 1ـ اصول ایمنی و حفاظتی در کار

1ـ7ـ1ـ اصول ایمنى و حفاظتى قبل از کار

شکل 30ـ 1ـ کنترل بلبرینگ پشت تیغه.

شکل 31ـ 1ـ کنترل چوب هاى هدایت جانبى تیغه.

2ـ 6ـ 1ـ تسمه ها

شکل 28ـ 1 الکتروموتور دوتسمه اى.

شکل 29ـ 1 الکتروموتور سه تسمه اى.

شكل28ـ1الكتروموتوردوتسمهای.

ماشین هاى سیار و ثابت صنایع چوب

7ـ 1ـ اصول ایمنی و حفاظتی در کار

1ـ7ـ1ـ اصول ایمنى و حفاظتى قبل از کار

شکل 30ـ 1ـ کنترل بلبرینگ پشت تیغه.

شکل 31ـ 1ـ کنترل چوب هاى هدایت جانبى تیغه.

2ـ 6ـ 1ـ تسمه ها

شکل 28ـ 1 الکتروموتور دوتسمه اى.

شكل29ـ1الكتروموتورسهتسمهای.شکل 29ـ 1 الکتروموتور سه تسمه اى.
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3ـ7ـ1ـ اصول ایمنی و حفاظتی پس از پایان کار

ب��ه منظور حفظ کیفیت  تیغه اره و جلوگیری از ترك خوردن 
یا شکسته شدن آن، باید پس از اتمام کار، تیغه را کمي ُشل نموده 
)شکل 33� 1( و افرادي را که ممکن است بعداً با ماشین کار کنند 

به نحو مقتضي از ُشل بودن تیغه آگاه ساخت.

واحد کار اول:  توانایی برش کاري با ماشین اره نواري

3ـ7ـ1ـ اصول ایمنى و حفاظتى پس از پایان کار

شکل 33ـ 1ـ ُشل کردن تیغه اره.

8ـ1ـ اصول برش کاري انواع چوب با ماشین اره نواري

شکل 34ـ 1ـ کنتر هاي الزم تیغه قبل از کار.

2ـ7ـ1ـ اصول ایمنى و حفاظتى ضمن کار

شکل 32ـ 1ـ  شرایط ایمنی دست، هنگام کار با اره.

شكل33ـ1ـُشلکردنتيغهاره.

8ـ1ـ اصول برش کاري انواع چوب با ماشین اره نواري

 قبل از هر کاری باید از س��المت قس��مت هاي الکتریکي ماشین 
مطمئن شد.

 زیر پا و اطراف ماشین کامالً تمیز شود.

 تیغه اره را  یك دور با دست بگردانید تا از صحت چپ و راستی 
دندانه ها تیزي آنها و همچنین نداشتن ترك در قسمت انتهایي دندانه ها 

و پشت تیغه مطمئن شوید)شکل34�1(.

 در حالي که ماشین خاموش است دقت کنید که تیغه اره به اندازه ی 
الزم از لبه ی فلکه بیرون آمده باشد. 

واحد کار اول:  توانایی برش کاري با ماشین اره نواري

3ـ7ـ1ـ اصول ایمنى و حفاظتى پس از پایان کار

شکل 33ـ 1ـ ُشل کردن تیغه اره.

8ـ1ـ اصول برش کاري انواع چوب با ماشین اره نواري

شکل 34ـ 1ـ کنتر هاي الزم تیغه قبل از کار.

2ـ7ـ1ـ اصول ایمنى و حفاظتى ضمن کار

شکل 32ـ 1ـ  شرایط ایمنی دست، هنگام کار با اره.

شكل34ـ1ـکنترهايالزمتيغهقبلازکار.

 پیچ گونیا محکم شود تا هنگام کار، حرکت نکرده و موجب 
بروز خطر نشود.

� باید از بسته بودن حفاظ تیغه ها مطمئن شد.

� باید از سالم بودن دستگاه مکنده ی خاك اره اطمینان حاصل 
کرد.

2ـ7ـ1ـ اصول ایمنی و حفاظتی ضمن کار

 از ماسك دهان و عینك محافظ چشم استفاده شود.

 ب��ه صداي ماش��ین در حال کار و کیفیت برش ماش��ین دقت 
شود.

 در صورت شنیدن صداي غیر عادي، سریعاً ماشین را خاموش 
کرده و عیب آن رفع شود و تا برطرف شدن کامل عیب، از روشن 

کردن ماشین خودداري گردد.

� در هنگام کار، کسی نباید کنار ماشین بایستد، تا در صورت 
پاره شدن اره خطري به وجود نیاید.

 هنگام کار، دس��ت ها باید بیشتر از 5 س��انتي متر با تیغه فاصله 
داشته باشند )شکل 32� 1(.

 هنگام بریدن چوب هاي کم ع��رض، از قطعه  چوب کمکي 
استفاده شود.

 براي تنظیم گونیا باید ماشین را خاموش کرد.

واحد کار اول:  توانایی برش کاري با ماشین اره نواري

3ـ7ـ1ـ اصول ایمنى و حفاظتى پس از پایان کار

شکل 33ـ 1ـ ُشل کردن تیغه اره.

8ـ1ـ اصول برش کاري انواع چوب با ماشین اره نواري

شکل 34ـ 1ـ کنتر هاي الزم تیغه قبل از کار.

2ـ7ـ1ـ اصول ایمنى و حفاظتى ضمن کار

شکل 32ـ 1ـ  شرایط ایمنی دست، هنگام کار با اره.
شكل32ـ1ـشرايطايمنيدست،هنگامکاربااره.
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کاماًل روي صفحه و سطح گونیا بچسبد)شکل36�1(.

 براي بریدن چوب هاي بلند و سنگین، باید از یك نفر به عنوان 
کمك اس��تفاده شود تا س��ر دیگر را بگیرد؛ و براي چوب هاي با 
طول زیاد مي توان از خرك هاي هدایت کننده ی غلطکی استفاده 

کرد)شکل37�1(.

ماشین هاى سیار و ثابت صنایع چوب

شکل 36ـ 1ـ برش با اره پس از یک رو و یک نر کردن.

شکل 37ـ 1ـ سه پایه اي که در پشت اره نواري قرار می گیرد.

شکل 38ـ 1 نحوه ى بریدن چوب گرد.

شکل 35ـ 1ـ فاصله ى ارتفاع سطح چوب با دستگاه هدایت.
شكل36ـ1ـبرشباارهپسازيکروويکنرکردن.

شكل37ـ1ـسهپايهايکهدرپشتارهنواريقرارميگيرد.

 براي بریدن چوب هاي گرد از زیر س��ري مخصوص استفاده 
شود)شکل 38�1(.

شكل38ـ1نحوهیبريدنچوبگرد.

 گونی��اي صفحه ب��ه اندازه ی مورد نظر تنظی��م و پیچ هاي آن 
محکم ش��ود. برای تنظی��م گونیاهایي که داراي دو پیچ هس��تند، 

دقت بیشتری باید صرف کرد تا گونیا کج بسته نشود.

 دس��تگاه هدایت تیغه، کنترل ش��ده و بلبرینگ پشتي با پشت 
اره تنظیم گ��ردد؛ ضمن آنکه باید ارتفاع دس��تگاه هدایت را نیز 
به نس��بت ضخامت چ��وب تنظیم نمود، به ط��وري که حداکثر 2 

سانتي متر باالتر از چوب قرار گیرد)شکل35�1(.

ماشین هاى سیار و ثابت صنایع چوب

شکل 36ـ 1ـ برش با اره پس از یک رو و یک نر کردن.

شکل 37ـ 1ـ سه پایه اي که در پشت اره نواري قرار می گیرد.

شکل 38ـ 1 نحوه ى بریدن چوب گرد.

شکل 35ـ 1ـ فاصله ى ارتفاع سطح چوب با دستگاه هدایت.
شكل35ـ1ـفاصلهیارتفاعسطحچوببادستگاههدايت.

 حفاظ هاي ماشین کنترل شود که در جاي خود قرار گرفته باشند.

  کلید ماش��ین را باید یکبار و خیلی س��ریع روشن و خاموش 
کرد )تك استارت( تا در حالي که فلکه ها در حال گردش هستند، 
تیغه، دستگاه هدایت و دندانه هاي تیغه اره از نظر صحت کارکرد 

و دقت، کنترل شوند.

 چنانچه ماشین، به دستگاه مکنده متصل است، باید از صحت 
اتصال مطمئن شد.

� باید  از گوشي ایمني و در صورت لزوم از ماسك استفاده نمود.

 قبل از روشن کردن ماشین، باید به نوع کلید آن توجه کرد.

 قبل از ش��روع کار، باید نسبت به ماش��ین کامال مسلط ایستاد؛ 
یعنی فرد ماش��ین کار باید پای راس��تش را جلوتر از پای چپ قرار 

داده، خم نشود و محل برش را، همواره زیر نظر داشته باشد.

 باید با دست راست، چوب را در حالي که به گونیا فشار داده 
مي ش��ود به طرف اره هدایت کرد. توجه ش��ود که براي به دست 
آوردن ب��رش صحیح، چ��وب را باید یك رو و ی��ك نر نمود تا 
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می توان برش زد، نشان مي دهد. شکل 41� 1 نیز تیغه ی مخصوص 
قوس بُري براي شعاع کم را نشان داده است. 

عرض تیغهحداقل شعاع قوس

واحد کار اول:  توانایی برش کاري با ماشین اره نواري

شکل 41ـ 1ـ برش قوسی نامنظم.

عملیات کارگاهی 

تمرین 1ـ بررسی و تنظیم ماشین اره نواري

دستورالعمل

شکل 39ـ 1ـ برش مورب با دست آزاد.

شکل 40ـ 1ـ برش دایره یا منحنى.

شكل41ـ1ـبرشقوسينامنظم.

عملیات کارگاهي 

تمرین 1ـ بررسي و تنظیم ماشین اره نواري

دستورالعمل

الف( برق ماشین را از فیوز قطع کنید.

ب( تسمه هاي انتقال نیرو را کنترل و از سالم بودن آنها اطمینان 
حاصل کنید.

ج( مقدار کشش تسمه ها را با دست کنترل کنید                       )شکل 42�1(.

د( پش��ت تیغ��ه را با دس��ت گرفت��ه و اره را ی��ك دور کامل 

 ب��راي ایجاد برش ه��اي مورب، مي توان با دس��ت آزاد عمل 
کرد)ش��کل 39�1( ول��ي اگر تع��داد چوب ها زیاد باش��د، باید با 
س��اختن یك قالب )شابلن( چوب ها را برش داد تا تمام قطعات به 

یك شکل و اندازه بریده شوند.

واحد کار اول:  توانایی برش کاري با ماشین اره نواري

شکل 41ـ 1ـ برش قوسی نامنظم.

عملیات کارگاهی 

تمرین 1ـ بررسی و تنظیم ماشین اره نواري

دستورالعمل

شکل 39ـ 1ـ برش مورب با دست آزاد.

شکل 40ـ 1ـ برش دایره یا منحنى.

شكل39ـ1ـبرشمورببادستآزاد.

 ب��راي برش منحني )قوس بُري(، باید با توجه به ش��عاع برش، 
تیغه ی مناسب انتخاب کرد؛ به عبارت دیگر عالوه بر اینکه مقدار 
چپ و راست براي قوس بُري باید بیشتر از برش هاي مستقیم باشد، 
ع��رض تیغه اره نیز باید با توجه به ش��عاع قوس مورد برش، کمتر 

انتخاب شود)شکل 40�1(.

شكل40ـ1ـبرشدايرهيامنحنی.

جدول بعد، عرض تیغه و حداقل شعاع قوسی را که با آن تیغه 
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شكل44ـ1ـگونياييکردنچوبقبلازبرش.

توجه: چون هنوز مبحث مربوط به آموزش کف رند، توضیح 
داده نشده است، این کار باید توسط مربي یا مسئول کارگاه انجام شود.

ب( چوب هاي یك رو و یك نر ش��ده را مطابق ش��کل 45�1 
عالمت گذاري کنید.

شكل45ـ1-عالمتگذاریچوبهایگونياشده.

ج( پ��س از برش و تبدیل الوار به قطعات مورد نظر، آنها را به 
طور مرتب روي خرك بچینید )شکل 46�1(.

شكل46ـ1-قطعاتچوبیآماده.

بچرخانید تا از س��الم بودن تیغه، تیز بودن وسالمت دندانه هاي اره 
مطمئن شوید.

شكل42ـ1

ه�( دستگاه هدایت تیغه را طوری تنظیم کنید تا تیغه به راحتي 
حرکت کرده به چپ و راست منحرف نشود. بلبرینگ پشت تیغه 
را نیز به گونه ای تنظیم نمایید که هنگام کار و در اثر فش��ار، تیغه 

اره به عقب نرود.

و( گونیاي صفحه را با متر تنظیم کنید )شکل 43�1(.

شكل43ـ1ـاندازهگيریفاصلهیتيغهباگونيا.

ز( از اتصال صحیح سیستم مکنده مطمئن شوید.

ح( حفاظ هاي تیغه را ببندید و در جاي خود محکم کنید.

تمرین 2ـ آماده کردن مصالح 
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الف( چوب هاي برش داده شده را با کف رند یك رو و یك 
نر کنید )شکل 44�1(.




