
181واحد كار دوازدهم: توانايی بــــرش كاري با اره گرد ميزی يا مجمعه ای و دوركن

 تیغه نباید لنگي داشته باشد، زیرا لرزش و لنگ زدن تیغه، 
باعث مي ش��ود که اره خوب برش نزند و عالوه بر این، ش��یار 

برش بیشتري نیز در چوب ایجاد نماید. 

ــتفاده از دستگاه لنگي سنج قابل  توجه: لرزش تیغه، با اس
اندازه گیري است )شكل 24ـ12(.

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

توجـه:

شکل 24ـ12ـ کنترل لنگی تیغه با دستگاه لنگى سنج.

شکل 25ـ12ـ حفاظ چوبى دور تیغه.

7ـ12ـ اصول تنظیم ماشین اره گرد دورکن

شکل 22ـ12ـ کنترل و تنظیم گونیایى بودن تیغه.

شکل 23ـ12ـ تنظیم اندازه ي برش.

8ـ12ـ اصول راه اندازي ماشین براي برش کاري

شكل24ـ12ـکنترللنگيتيغهبادستگاهلنگیسنج.

 حف��اظ چوبی دور تیغه، ش��کافی دارد که تیغه اره از میان 
آن عبور مي کند. این ش��کاف، پس از مدتي در اثر تنظیم هاي 
مختل��ف تیغه از نظر ارتفاع و زاویه، گش��اد ش��ده و در هنگام 
برش قطعات باریك، مش��کل ایجاد مي کند که در اینصورت 

باید تعویض شود )شکل 25�12(.

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

توجـه:

شکل 24ـ12ـ کنترل لنگی تیغه با دستگاه لنگى سنج.

شکل 25ـ12ـ حفاظ چوبى دور تیغه.

7ـ12ـ اصول تنظیم ماشین اره گرد دورکن

شکل 22ـ12ـ کنترل و تنظیم گونیایى بودن تیغه.

شکل 23ـ12ـ تنظیم اندازه ي برش.

8ـ12ـ اصول راه اندازي ماشین براي برش کاري

شكل25ـ12ـحفاظچوبیدورتيغه.

7ـ12ـ اصول تنظیم ماشین اره گرد دورکن

با استفاده از گونیا، می توان تیغه ي ماشین را به صورت 90 
درجه کنترل و تنظیم کرده )ش��کل 22�12(، سپس پیچ فرمان 

مربوطه را محکم نمود.

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

توجـه:

شکل 24ـ12ـ کنترل لنگی تیغه با دستگاه لنگى سنج.

شکل 25ـ12ـ حفاظ چوبى دور تیغه.

7ـ12ـ اصول تنظیم ماشین اره گرد دورکن

شکل 22ـ12ـ کنترل و تنظیم گونیایى بودن تیغه.

شکل 23ـ12ـ تنظیم اندازه ي برش.

8ـ12ـ اصول راه اندازي ماشین براي برش کاري

شكل22ـ12ـکنترلوتنظيمگونيايیبودنتيغه.

قبل از کار نیز، باید فاصله ي گونیاي طولي )شکل 23  12(، 
و ارتفاع تیغه را به اندازه ي حداکثر ارتفاع یك دندانه باالتر از 

قطعه کار، تنظیم کرد.

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

توجـه:

شکل 24ـ12ـ کنترل لنگی تیغه با دستگاه لنگى سنج.

شکل 25ـ12ـ حفاظ چوبى دور تیغه.

7ـ12ـ اصول تنظیم ماشین اره گرد دورکن

شکل 22ـ12ـ کنترل و تنظیم گونیایى بودن تیغه.

شکل 23ـ12ـ تنظیم اندازه ي برش.

8ـ12ـ اصول راه اندازي ماشین براي برش کاري

شكل23ـ12ـتنظيماندازهيبرش.

8ـ12ـ اصول راه اندازي ماشین براي برش کاري

براي راه اندازي ماشین، موارد زیر باید بررسی و کنترل شود:

� تیغه با توجه به نمودار داده شده در شکل 14�12 انتخاب 
شود؛ توجه به سرعت برش بسیار ضروري است.
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شكل28ـ12ـبرشمورب.

 ب��راي برش هاي م��ورب که خط برش نس��بت به گونیاي 
طولي داراي زاویه مي باش��د، از وسیله اي که براي هر زاویه اي 

قابل تنظیم است، استفاده مي شود )شکل 29�12(.

ماشین هاى سیار و ثابت صنایع چوب

شکل 28ـ12ـ برش مورب.

شکل 29ـ12ـ  برش مورب با ابزار کمکی.

ـ اصول کنترل قطعات جدا شده پس از برش کاري 10ـ12

9ـ12ـ اصول برش کاري چوب در زوایاي مختلف

شکل 26ـ12ـ برش طولی.

شکل 27ـ12ـ برش عرضی.

شكل29ـ12ـبرشموربباابزارکمكي.

از  پس  شده  جدا  قطعات  کنترل  اصول  ـ  10ـ12
برش کاري

براي برش عرض��ي چوب ها، به ویژه با طول کم، همچنین 
قطع کردن سر قید ها و زبانه  ها بهتر است که یك قطعه چوب با 
پیچ دستي به گونیا بسته شده، طوری که سر چوب با آن برخورد 
کند، و اندازه گیري گونیا نیز از آن قطعه چوب باش��د. فایده ی 
این کار، این است که قطعات کوتاهي که قطع مي شوند، پس 

9ـ12ـ اصول برش کاري چوب در زوایاي مختلف

 از اره گرد میزي، به طور معمول براي برش طولي )شکل 
26�12( و برش عرضي )شکل 27�12( استفاده مي شود.

ماشین هاى سیار و ثابت صنایع چوب

شکل 28ـ12ـ برش مورب.

شکل 29ـ12ـ  برش مورب با ابزار کمکی.

ـ اصول کنترل قطعات جدا شده پس از برش کاري 10ـ12

9ـ12ـ اصول برش کاري چوب در زوایاي مختلف

شکل 26ـ12ـ برش طولی.

شكل27ـ12ـبرشعرضي.شکل 27ـ12ـ برش عرضی.

 از اره گ��رد میزي، ب��ه عنوان اره ی فارس��ي بُر نیز مي توان 
اس��تفاده کرد. براي این کار گونیاي عرضي ماشین را مي توان 

تحت هر زاویه اي تنظیم نمود )شکل 28�12(.



183واحد كار دوازدهم: توانايی بــــرش كاري با اره گرد ميزی يا مجمعه ای و دوركن

شكل32ـ12ـمحفظهينگهداريتيغه.

تس��مه هاي انتقال نیرو )ش��کل 33�12( باید هر چند وقت 
یك بار بازدید شده تا در صورت فرسودگي، تعویض شوند.

شكل33ـ12ـتسمهيانتقالنيرووحرکت.

12ـ12ـ شناسایي اصول روغن کاري و گریس کاري 
ماشین اره گرد

براي جلوگیري از اصطکاك چرخ دنده  ها و افزایش طول 
عمر قطعات ماش��ین اره گرد میزي ، باید آنها را گریس کاري 

کرد )شکل 34�12(.

از عبور از این قطعه چوب کمکي، فضاي بیش��تري داش��ته و 
از تیغ��ه فاصله گرفته و در اثر حرکت تیغه، پرتاب نمي ش��وند 

)شکل 30�12(.

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

شکل 32ـ12ـ محفظه ي نگه داري تیغه.

شکل 33ـ12ـ تسمه ي انتقال نیرو و حرکت.

12ـ12ـ شناسایی اصول روغن کاري و گریس کاري 
ماشین اره گرد

شکل 30ـ12ـ قطعات جدا شده، با تیغه اره فاصله دارند.

11ـ12ـ اصول تعویض انواع تسمه  ها و تیغه ها

توجه:

شکل 31ـ12ـ نحوه ى باز کردن تیغه؛ در صورتى که تیغه ثابت باشد.

شكل30ـ12ـقطعاتجداشده،باتيغهارهفاصلهدارند.

11ـ12ـ اصول تعویض انواع تسمه  ها و تیغه ها

خراب شدن دندانه ها، ُکند شدن تیغه و سوختن محل برش در 
اثر کار زیاد، نشانه هایي از فرا رسیدن زمان تعویض تیغه مي باشد. 
براي این کار، باید ماشین را خاموش کرد و برق  آنرا قطع نمود. 

توجه: هنگام تعویض تیغه اره، اره را باید ثابت نگه  داشت 
ــت آسیب نرسد، دندانه هاي آن نیز  تا عالوه بر اینكه به دس

سالم بماند )شكل 31ـ12(.

شكل31ـ12ـنحوهیبازکردنتيغه؛درصورتیکهتيغهثابتباشد.

تیغه هاي تیز شده را نباید روي هم قرار داد، زیرا دندانه هاي 
آنه��ا با هم برخورد کرده و آس��یب مي بینن��د؛ بنابراین توصیه 
مي ش��ود که تیغه  ه��ا را در محل ویژه ي ای��ن کار که با چوب 

ساخته مي شود نگه داري کرد )شکل 32�12(.
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شكل34ـ12ـگريسکاريچرخدندهها.

13ـ12ـ اصول رعایت نکات ایمني

به منظور پیش��گیری از هرگونه خطری، رعایت نکات زیر 
ضروری است:

� کش��ویی گونیاهای طولی و عرض��ی، به مرور زمان و در 
اثر تجمع خاك اره در محل هایی که دیده نمی ش��وند، کثیف 
ش��ده و به س��ختی حرکت می کنند. برای روان شدن حرکت 
گونیاه��ا، باید هر چند وقت یکبار، آنها را از ریل ش��ان خارج 

کرده، دوباره آنها را در جایشان قرار داد.

توجه: روغن كاری ریل گونیاها، توصیه شده است.

 هن��گام کار، باید از وس��ایل ایمني فردی مانند گوش��ي، 
عینك، ماسك و لباس کار استفاده کرد )شکل 35�12(.

ماشین هاى سیار و ثابت صنایع چوب

شکل 34ـ12ـ گریس کاري چرخ دنده ها.

13ـ12ـ اصول رعایت نکات ایمنی

توجه:

شکل 35ـ12ـ لوازم بهداشت و ایمنی فردي.

شکل 36ـ12ـ ابزارهاي کمکی و حفاظتی.

توجه:

شکل 37ـ12ـ استفاده از چوب کمکی ساخته شده در کارگاه.

شکل 38ـ12ـ استفاده از شانه هاي کمکی.

شكل35ـ12ـلوازمبهداشتوايمنيفردي.

� بای��د براي برش کاري با ماش��ین اره گرد میزي، وس��ایل 
کمک��ی را که اس��تفاده از آنها ایمني را تضمی��ن مي کند، در 

دسترس قرار داد )شکل 36�12(.

ماشین هاى سیار و ثابت صنایع چوب

شکل 34ـ12ـ گریس کاري چرخ دنده ها.

13ـ12ـ اصول رعایت نکات ایمنی

توجه:

شکل 35ـ12ـ لوازم بهداشت و ایمنی فردي.

شکل 36ـ12ـ ابزارهاي کمکی و حفاظتی.

توجه:

شکل 37ـ12ـ استفاده از چوب کمکی ساخته شده در کارگاه.

شکل 38ـ12ـ استفاده از شانه هاي کمکی.

شكل36ـ12ـابزارهايکمكيوحفاظتي.

توجـه: اگر قطعه ي كمكي پیش دهنده در كارگاه موجود 
ــمت سر داراي دوراهه  نبود،  از یك قطعه چوب كه در قس

است نیز مي توان استفاده كرد )شكل 37ـ12(.

ماشین هاى سیار و ثابت صنایع چوب

شکل 34ـ12ـ گریس کاري چرخ دنده ها.

13ـ12ـ اصول رعایت نکات ایمنی

توجه:

شکل 35ـ12ـ لوازم بهداشت و ایمنی فردي.

شکل 36ـ12ـ ابزارهاي کمکی و حفاظتی.

توجه:

شکل 37ـ12ـ استفاده از چوب کمکی ساخته شده در کارگاه.

شکل 38ـ12ـ استفاده از شانه هاي کمکی.

شكل37ـ12ـاستفادهازچوبکمكيساختهشدهدرکارگاه.

 براي جلوگیري از پس زدن چوب، مي توان از ش��انه هاي 
مخصوص این کار استفاده کرد )شکل 38�12(.

شكل38ـ12ـاستفادهازشانههايکمكي.



185واحد كار دوازدهم: توانايی بــــرش كاري با اره گرد ميزی يا مجمعه ای و دوركن

 هنگام برش صفحات نازك و س��بك مانند تخته سه الیي 
و فیبر، بهتر اس��ت از وسیله ي کمکي با طول بلند استفاده کرد 
تا صفحه به دلیل س��بکي از روي میز ماشین بلند نشود )شکل 

.)12�39

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

شكل39ـ12ـاستفادهازوسيلهيکمكيبرايبرشتختهسهاليي.شکل 39ـ12ـ استفاده از وسیله ي کمکی براي برش تخته سه الیی.
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آزمون پایاني 12

1� چرا صفحات فشرده، مانند تخته خرده چوب را بهتر است با ماشین دور کن برش داد؟

2� تفاوت بین تیغه هاي ماشین اره گرد و اره نواري چیست؟

3� چرا در ماشین اره گرد، از میز کمکی استفاده می شود؟

4� دالیل استفاده از اره الماسه در ماشین اره گرد چیست؟

5  ماشین هاي دورکن نسبت به ماشین هاي اره گرد میزي معمولي، داراي کدام برتري هستند؟

6� دالیل ُکند شدن تیغه اره گرد چیست؟

7� براي انتخاب تیغه اره، به کدام موارد باید توجه داشت؟

8  براي برش صفحات فشرده با روکش مالمینه از کدام نوع تیغه باید استفاده کرد؟

9  به کدام دلیل، عرض شیار برش در چوب، از ضخامت دندانه هاي تیغه بیشتر است؟

ب( نقص در چپ و راست الف( لنگ بودن تیغه اره 
د( سرعت برش کم ج( ُکند بودن تیغه  

10  اگر سطح برش در هنگام برش کاري بسوزد، یکي از دالیل آن مي تواند... باشد.

ب( از بین رفتن چپ و راست الف( لنگ بودن تیغه                

د( پیش برد سریع کار ج( ُکند بودن تیغه  



187واحد كار سيزدهم: برش كاري انواع صفحات چوبي با دستگاه اره گرد دستي

برشكاريانواعصفحاتچوبي
بادستگاهارهگرددستي

واحد كار سیزدهم

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

 قسمت هاي مختلف دستگاه اره گرد دستي را نام ببرد.

 نحوه ي  تعویض تیغه اره گرد را توضیح دهد.

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

 گونیاي دستگاه اره گرد دستي را تنظیم کند.

 قطعه کار را براي برش آماده کند.

 انواع چوب و مواد چوبي را با دستگاه اره گرد دستي برش دهد.

 تیغه ي دستگاه اره گرد دستي را تعویض و تنظیم کند.

 عملیات سرویس و نگه داري دستگاه اره گرد دستي را انجام دهد.

 موارد ایمني و حفاظت فردي را هنگام کار با دستگاه ها رعایت کند.

ساعت آموزش
جمععملينظري

145
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پیش آزمون 13

1� آیا نام دستگاه زیر را می دانید؟

واحد کار سیزدهم: برش کاري انواع صفحات چوبی با دستگاه اره گرد دستی

2� به نظر شما، اگر ماشین اره گرد میزی به اندازه ی یك دستگاه قابل حمل کوچك شود، چه مزایایی خواهد داشت؟

3� آیا ایمنی به هنگام کار، برای ماشین آالت و دستگاه های دستی متفاوت است؟

4� چگونه می توان برای برش صفحات بزرگ، از دستگاه اره گرد دستی استفاده کرد؟

5� آیا از دستگاه اره گرد دستی، می توان برای برش قطعات کوچك استفاده کرد؟

6� به نظر شما، کدام گزینه، ماشین اره گرد دستی � شارژی نشان می دهد؟

واحد کار سیزدهم: برش کاري انواع صفحات چوبی با دستگاه اره گرد دستی
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2ـ2ـ13ـ الكتروموتور

در این دس��تگاه، از موتورهاي یونیورس��ال اس��تفاده شده 
است )شکل 3�13(.
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2ـ2ـ13ـ الکتروموتور

شکل 3ـ13ـ موتور یونیورسال.

DC AC

3ـ2ـ13ـ دسته ى هدایت اره

شکل 4ـ13ـ دسته ى هدایت اره.

1ـ13ـ انواع دستگاه اره گرد دستی و کاربرد آنها

شکل 1ـ13ـ ماشین اره گرد دستی ـ شارژي.

ـ شناسایی قسمت هاي مختلف ماشین اره گرد دستی 2ـ13

1ـ2ـ13ـ صفحه

شکل 2ـ13ـ صفحه ى ماشین اره گرد دستی.

شكل3ـ13ـموتوريونيورسال.

این موتور ها مي توانند ه��م با برق AC و هم DC کار کنند. 
روتور آنها مانند روتور ماش��ین جریان مستقیم، سیم پیچي شده 
و جریان توس��ط جاروبك  ها به آرمیچر مي رس��د. این موتور با 
وجود حجم کوچك، گش��تاور زیادي داش��ته و از پنج قسمت 
استاتور )بالشتك(، روتور، س��یم پیچ، کموتاتور و جاروبك  ها 

تشکیل شده است.

3ـ2ـ13ـ دسته ی هدایت اره

ای��ن دس��ته، به منظور هدای��ت اره و براي انج��ام عملیات 
برش کاري مورد اس��تفاده قرار می گیرد که به طور معمول، با 
دست راست گرفته مي شود. البته یك دسته ی ساده نیز در جلو 
و براي گرفتن با دس��ت چپ تعبیه شده که برای هدایت اره و 
منحرف نشدن آن پیش بینی شده است. کلید قطع و وصل برق 
نیز روي دس��ته ی هدایت اصلی قرار گرفت��ه که این قابلیت را 
دارد که به صورت موقت و دائم جریان برق را به ماشین انتقال 

دهد )شکل 4�13(.

ماشین هاى سیار و ثابت صنایع چوب

2ـ2ـ13ـ الکتروموتور

شکل 3ـ13ـ موتور یونیورسال.

DC AC

3ـ2ـ13ـ دسته ى هدایت اره

شکل 4ـ13ـ دسته ى هدایت اره.

1ـ13ـ انواع دستگاه اره گرد دستی و کاربرد آنها

شکل 1ـ13ـ ماشین اره گرد دستی ـ شارژي.

ـ شناسایی قسمت هاي مختلف ماشین اره گرد دستی 2ـ13

1ـ2ـ13ـ صفحه

شکل 2ـ13ـ صفحه ى ماشین اره گرد دستی.
شكل4ـ13ـدستهیهدايتاره.

1ـ13ـ انواع دستگاه اره گرد دستي و کاربرد آنها

این دس��تگاه، قابل حمل ب��وده و در اندازه ها و قدرت هاي 
مختلف به بازار عرضه مي ش��ود. این ماشین از نظر منبع قدرت 
به س��ه نوع برقي، ش��ارژي )ش��کل 1�13( و نیوماتیکی تقسیم 
مي گردد. از این ماشین مي توان براي برش هاي طولي، عرضي 
و م��ورب، و نی��ز دو راهه کردن، کنش��کاف زدن، س��اخت 

اتصاالت و سایر موارد استفاده کرد.
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2ـ2ـ13ـ الکتروموتور

شکل 3ـ13ـ موتور یونیورسال.

DC AC

3ـ2ـ13ـ دسته ى هدایت اره

شکل 4ـ13ـ دسته ى هدایت اره.

1ـ13ـ انواع دستگاه اره گرد دستی و کاربرد آنها

شکل 1ـ13ـ ماشین اره گرد دستی ـ شارژي.

ـ شناسایی قسمت هاي مختلف ماشین اره گرد دستی 2ـ13

1ـ2ـ13ـ صفحه

شکل 2ـ13ـ صفحه ى ماشین اره گرد دستی.

شكل1ـ13ـماشينارهگرددستيـشارژي.

ـ شناسایي قسمت هاي مختلف ماشین اره گرد دستي ـ13 2

این دستگاه، دارای قسمت های مهمی به شرح زیر است:

1ـ2ـ13ـ صفحه

صفحه ی این ماش��ین، قابل تنظیم بوده و مي توان چوب یا 
سایر مواد مصنوعي را با زاویه ی مورد نیاز برید )شکل 2�13(. 
در واقع، این صفحه است که روي قطعه کار قرار گرفته و تیغه 

از میان شکاف موجود روي آن خارج مي گردد.
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2ـ2ـ13ـ الکتروموتور

شکل 3ـ13ـ موتور یونیورسال.

DC AC

3ـ2ـ13ـ دسته ى هدایت اره

شکل 4ـ13ـ دسته ى هدایت اره.

1ـ13ـ انواع دستگاه اره گرد دستی و کاربرد آنها

شکل 1ـ13ـ ماشین اره گرد دستی ـ شارژي.

ـ شناسایی قسمت هاي مختلف ماشین اره گرد دستی 2ـ13

1ـ2ـ13ـ صفحه

شکل 2ـ13ـ صفحه ى ماشین اره گرد دستی.
شكل2ـ13ـصفحهیماشينارهگرددستي.
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شکل 7ـ13 ـ ریل ویژه ى برش هاي طولی.

3ـ13ـ شناسایی اصول تنظیم زاویه ي تیغه ي دستگاه 
اره گرد دستی

شکل 8ـ13 ـ تنظیم زاویه ي صفحه نسبت به تیغه.

4ـ13ـ اصول تعویض تیغه ى دستگاه

4ـ3ـ13ـ گونیا

شکل 5ـ13 ـ گونیا.

5ـ3ـ13ـ حفاظ

شکل 6ـ13 ـ حفاظ تیغه.

6ـ3ـ13ـ ریل هدایت ماشین

شكل7ـ13ريلويژهیبرشهايطولي.

تیغه ي  زاویه ي  تنظیم  اصول  شناسایي  3ـ13ـ 
دستگاه اره گرد دستي

با توجه به ارتفاع برش، باید مقدار زاویه ی تیغه تنظیم گردد تا 
عالوه بر اینکه به تیغه فشار نیاید، سطح برش مطلوبي نیز به دست 
آی��د. براي ای��ن کار، باید پیچ ویژه ی تنظیم زاویه را ُش��ل کرد، 
صفح��ه را در زاویه ی مورد نیاز تنظیم نم��ود و دوباره پیچ آن را 

محکم کرد                )شکل 8�13(.

شكل8ـ13تنظيمزاويهيصفحهنسبتبهتيغه.

4ـ13ـ اصول تعویض تیغه ی دستگاه

در مواردي مانند ُکند ش��دن تیغه، و یا برای تناس��ب دادن 
نوع تیغه با جنس ماده اي که باید برش بخورد، الزم اس��ت که 
تیغه تعویض ش��ود. از این رو، قبل از هر کار باید دو ش��اخه ی 
دستگاه از پریز خارج شود. سپس با استفاده از آچار مخصوص 
)ب��ه طور معمول از 2 آچار اس��تفاده مي گردد( که کارخانه ی 
سازنده به همراه دستگاه ارائه مي دهد، باید مهره اي که تیغه را 
محکم نگه  داشته باز کرد که در نتیجه، تیغه ُشل شده و از محل 

4ـ3ـ13ـ گونیا

این دستگاه، داراي یك گونیاي کوچك است که کنار قطعه 
کار تکیه داده شده و عمل برش را آسان مي کند )شکل 5�13(.
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شکل 7ـ13 ـ ریل ویژه ى برش هاي طولی.

3ـ13ـ شناسایی اصول تنظیم زاویه ي تیغه ي دستگاه 
اره گرد دستی

شکل 8ـ13 ـ تنظیم زاویه ي صفحه نسبت به تیغه.

4ـ13ـ اصول تعویض تیغه ى دستگاه

4ـ3ـ13ـ گونیا

شکل 5ـ13 ـ گونیا.

5ـ3ـ13ـ حفاظ

شکل 6ـ13 ـ حفاظ تیغه.

6ـ3ـ13ـ ریل هدایت ماشین

شكل5ـ13گونيا.

5ـ3ـ13ـ حفاظ

حفاظی روي تیغه وجود دارد که همواره تحت فش��ار یك 
فنر قوي، تمام تیغه را مي پوش��اند و زماني که به چوب برخورد 
مي کند، ب��ه عقب رفته، اجازه مي دهد ک��ه تیغه چوب را برش 

دهد؛ بی آنکه خطري کاربر را تهدید کند )شکل 6�13(.
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شکل 7ـ13 ـ ریل ویژه ى برش هاي طولی.

3ـ13ـ شناسایی اصول تنظیم زاویه ي تیغه ي دستگاه 
اره گرد دستی

شکل 8ـ13 ـ تنظیم زاویه ي صفحه نسبت به تیغه.

4ـ13ـ اصول تعویض تیغه ى دستگاه

4ـ3ـ13ـ گونیا

شکل 5ـ13 ـ گونیا.

5ـ3ـ13ـ حفاظ

شکل 6ـ13 ـ حفاظ تیغه.

6ـ3ـ13ـ ریل هدایت ماشین

شكل6ـ13حفاظتيغه.

6ـ3ـ13ـ ریل هدایت ماشین

در بعض��ي از مدل هاي این دس��تگاه، ریلی وجود دارد که 
دستگاه روي آن حرکت کرده و برش مي دهد. این ریل، براي 
برش هایي با طول زیاد بس��یار مناس��ب بوده و برش��ی صاف و 

گونیایي را ایجاد می کند )شکل 7�13(.
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1ـ5ـ13ـ ایمني محیط کار
 محل کار باید تمیز بوده و روشنایي آن کافي باشد.

 از کار ک��ردن در فضاهای��ي که داراي ج��ّو قابل انفجار 
هس��تند مانند وجود مایعات قابل اش��تعال، گاز یا... باید پرهیز 

کرد؛ زیرا ابزارهاي برقي، ایجاد جرقه مي کنند.
 برای وس��ایل دستي � برقي، باید از دو شاخه ی مناسبی که 
با پریز مطابقت دارد، اس��تفاده کرد. از اتصال مستقیم سیم سر 

لخت به پریز جداً خودداري شود.
 هنگام کار، باید از تماس بدني با سطوح لوله  ها، رادیاتور ها 

و غیره پرهیز نمود تا از خطر برق گرفتگي در امان ماند.
 اب��زار برقي را نبای��د در معرض بارش باران و یا ش��رایط 
نامطلوب قرار داد؛ با ورود آب به درون یك ابزار برقي، خطر 

برق گرفتگي بیشتر خواهد شد.
 اس��تفاده ی غیراصولي از سیم وس��ایل برقي ممنوع است. 
هرگز از س��یم یك وس��یله ی برقي نباید ب��راي حمل کردن، 
کش��یدن یا در آوردن دو شاخه از پریز اس��تفاده کرد. سیم را 
باید از گرما، روغ��ن، لبه هاي تیز یا قطعات متحرك دور قرار 
داد. آسیب دیدگي تارهاي سیم، خطر برق گرفتگي را افزایش 

خواهد داد.
 وقتی از دس��تگاهِ برقِي خارج از کارگاه استفاده می شود، 

باید از یك سیم سیار مناسب محیط خارج استفاده کرد.
 اگر ب��ه ناچار باید از یك ابزار برقي، در محیطی مرطوب 
استفاده شود، باید از وسیله ی حفاظتي »تشخیص نشتي جریان 

برق به زمین« استفاده نمود.
2ـ5ـ13ـ ایمني فردي

 هنگام استفاده از ابزار برقي، باید از عقل سلیم پیروي کرد؛ 
بنابراین در زمان خستگی یا اس��تفاده از داروهاي خواب آور، 

نباید این ابزارها را به کار گرفت.
 باید از وسایل حفاظت فردي مانند عینك، ماسك گرد و 

غبار، کفش، کاله ایمني و گوشي حفاظتي استفاده نمود.
 از شروع به کار غیر عمدي باید جلوگیري کرد؛ یعني قبل از 
اتصال دو شاخه به پریز، باید از خاموش بودن کلید دستگاه مطمئن شد.

خود خارج مي گردد. پس از انتخاب و نصب تیغه ی مناس��ب، 
به همان روش، تیغه در جاي خود محکم بسته مي شود. 

در ن��وع دیگری از این دس��تگاه ها این عم��ل با آچار آلن 
انجام مي ش��ود. در واقع دستگاه داراي قفل کنی است که تیغه 
را ثابت مي کند تا به راحتي بتوان تیغه ی آنرا فقط با آچار آلن 

باز کرد )شکل 9�13(.

شكل9ـ13بازکردنتيغهبهکمکآچارآلنوقفلکنتيغه.

براي نصب تیغه ي جدید، ترتیب استقرار قطعات باید مانند 
شکل 10�13 رعایت گردد.

شكل10ـ13ترتيبقرارگرفتنتيغه.

5ـ13 ـ اصول رعایت نکات ایمني

ن��کات ایمنی را با توجه به خطرات پیش بینی نش��ده ی این 
دستگاه، باید به قرار زیر رعایت نمود.
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رفع عیب گردد.
 ابزاره��اي برش را باید همواره تیز نگه  داش��ت. اس��تفاده 
از اب��زار برش با لبه ي برنده ي تیز، گرفتاري کمتري داش��ته و 

راحت تر قابل کنترل هستند.
 استفاده از ابزار برقي، لوازم جانبي، تیغه  ها و غیره باید طبق 
دس��تورالعمل و با توجه به ش��رایط کار انجام شود. استفاده از 
ابزار برقي براي عملیات غیر متع��ارف، مي تواند موقعیت هاي 

خطرناکي را به وجود آورد.
 ابزار برقي را تنها باید توس��ط فرد س��رویس کاِر معتبر و با 
استفاده از جایگزین کردن قطعات مشابه اصلي سرویس کرد؛ 

زیرا این کار، ایمني ابزار برقي را تضمین مي کند.
 ب��راي روغن کاري و تعویض لوازم، باید از دس��تورالعمل 

کارخانه ی سازنده پیروي کرد.
 دسته ی ابزار باید خشك، تمیز و عاري از روغن و گریس باشد.

6ـ13 ـ اصول راه اندازي دستگاه
براي راه اندازي دستگاه، قبل از هر کاری باید تیغه را تنظیم 

کرد؛ طوري که متناسب با کار باشد )شکل 11�13(.

شكل11ـ13تنظيمتيغه.

در این مرحله، در صورت ل��زوم، باید زاویه ی تیغه تنظیم 
گردد که نحوه ی آن قباًل توضیح داده ش��د. در ش��کل 12�13 
دستگاه اره، در حالي که صفحه ی آن تحت زاویه تنظیم شده، 

مشاهده مي گردد.

 هر نوع لوازم اضافه از قبیل لوازم تنظیم تیغه یا آچار فرانسه 
را  باید از محل مورد کار خارج کرد؛ زیرا ممکن است با ابزار 

برخورد کرده و موجب بروز صدمات شخصي گردد.
 هنگام کار باید طوري ایستاد که تعادل کامل وجود داشته 
باش��د، تا در زمان بروز حوادث غیرمترقبه، کنترل بهتري روي 

ابزار فراهم آید.
 باید از پوشیدن لباس گشاد و به دست کردن انگشتر پرهیز 
کرد. باید مراقب بود که مو، پوش��اك و دس��تکش از قطعات 
متحرك دور نگه داش��ته ش��ود؛ زیرا لباس گش��اد، انگشتر و 
دستکش ممکن اس��ت به قطعات متحرك دستگاه گیر کرده 

و خطرآفرین باشد.
 دستگاه  ها باید به سیستم مکنده متصل شوند تا آسیب هاي 

ناشي از گردوغبار را کاهش دهند.
� هن��گام کار با این دس��تگاه، قطعه کار م��ورد برش حتماً 
باید از س��طح زمین به اندازه ی کافی فاصله داشته باشد و روی 
خ��رك یا میزکار تکی��ه داده و با گیره بس��ته ش��ود تا هنگام 
برش، تیغه به زمین یا اش��یاء اضافی برخورد نکند. در صورت 
بریدن صفحات طوالنی و بلند، باید از ش��خص دیگری برای 

نگه داشتن کمك گرفت.
3ـ5ـ13ـ کاربرد و نگه داري ابزار برقي

 ابزارهای برقی � دس��تی را باید فقط برای همان کاری که 
طراحی و س��اخته ش��ده، به کار برد؛ در این ش��رایط است که 

نتیجه ی کار، مطلوب و ایمنی خواهد بود.
 از ابزاري که کلید روشن و خاموش آن خراب است نباید 

استفاده کرد؛ زیرا این ابزار خطرناك بوده و باید تعمیر شود.
 قب��ل از هر گون��ه تنظیم، تعویض قطعه و ی��ا جمع کردن 
دس��تگاه، باید اتصال ابزار برقي از منبع قدرت و یا باتري قطع 
ش��ود. چنین اقدامات پیش��گیرانه ي ایمني، خطر شروع به کار 

ناگهاني را کاهش مي دهد.
 قبل از اس��تفاده از ابزار، بازدید آنها بسیار مهم است و باید 
تمام قطعات آن بازدید شده و در صورت لزوم، تعمیر و از آنها 
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7ـ13ـ اصول آماده کردن مصالح

قطعه چوبي که با ماش��ین اره گرد دس��تي برش مي خورد، 
حداقل باید داراي یك روي صاف باش��د تا صفحه ی ماش��ین 
روي آن ق��رار گرفته و زاویه ی برش کام��اًل با زاویه ی تنظیم 

شده مطابقت داشته باشد.

در  دستي  گرد  اره  با  برش کاري  اصول  8ـ13ـ 
ضخامت  ها و زوایاي مختلف

براي برش کاري، باید مانند مراحل زیر عمل کرد:

 قطعه کار را باید با گیره به میز کار محکم نمود.

 بای��د تکیه گاه گونیا را نیز پس از تنظیم روي قطعه کار، با 
گیره ی دستي بست.

 دس��تگاه اره باید با دو دس��ت محکم گرفته شده و ماشین 
روشن ش��ود؛ و در حالي که صفحه ی ماشین به تکیه گاه فشار 
داده می شود، آنرا به سمت جلو هدایت نمود )شکل 15�13(.

شكل15ـ13برشباتكيهگاه.

� ب��راي برش های��ي که داراي ع��رض کم هس��تند، یعني 
فاصله ی تیغه تا لبه ی کار کم است و برش باید حتماً موازي با 
لبه ی کار باش��د، به شرط صاف بودن لبه ی قطعه کار، مي توان 
از گونیاي خود ماشین نیز استفاده کرد؛ که این کار را می توان 

به راحتي با استفاده از یك پیچ انجام داد )شکل 16�13(.

شكل12ـ13ـصفحهیدستگاهتحتزاويهتنظيمشدهاست.

در مرحله ی بعد، باید گونیا یا تکیه گاه ماشین براي برش کاري 
تنظیم، و در جاي خود ثابت گردد. در ضمن قطعه کار نیز باید با 
گیره ی دستي در محل خود محکم شود )شکل های 13�13 و 14�13(.

شكل13ـ13برشبااستفادهازگونيا.

شكل14ـ13برشبااستفادهازتكيهگاه.
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شكل16ـ13برشبااستفادهازگونيايماشين.

ــود  توجه: قطعه كار باید طوري در جاي خود محكم ش
ــه پس از برش، به زمین نیفتاده و یا نیازي به نگه داري آن  ك
با دست نباشد. هنگامي كه براي بریدن یك صفحه ی بزرگ 
از دو خرك استفاده می شود، فاصله ی تكیه گاه  ها از یكدیگر 
ــته و باعث  ــد كه صفحه، قوس برداش ــد آنقدر زیاد باش نبای

شكستن در حین برش شود )شكل 17ـ13(.

شكل17ـ13استفادهیغيراصوليازخرك.

� فاصله ی تیغه تا تکیه گاه زیر آن، باید به اندازه اي نزدیك 
باشد که هنگام برش، دهانه ی اره تنگ نشده و برش، به راحتي 

انجام گیرد )شکل 18�13(.

شكل18ـ13ـبرشصفحاتبزرگ.
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آزمون پایاني 13

1� قسمت هاي مختلف ماشین اره گرد دستي را نام ببرید.

2� نحوه ي تعویض تیغه ی اره گرد را توضیح دهید.

3� نحوه  ي تنظیم زاویه ي تیغه ي اره گرد را بیان کنید.

4� گونیاي دستگاه اره گرد دستي براي چه نوع برش هایي قابل استفاده است؟

5  قطعه کار، چگونه براي برش با دستگاه اره گرد دستي آماده مي  شود؟

6  نحوه ی استفاده از دستگاه اره گرد دستي را شرح دهید.

7  چند مورد از نکات مهم مربوط به سرویس و نگه داري ماشین اره گرد دستي را بیان کنید.

8� نکات ایمني و حفاظت فردي را هنگام کار با ماشین اره گرد دستي توضیح دهید.

9� در شکل زیر، چه نوع فعالیتي را مشاهده مي کنید؟

ماشین هاى سیار و ثابت صنایع چوب
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تواناييرنديدنبارندهدستيـبرقي

واحد كار چهاردهم

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

 قسمت هاي مختلف دستگاه رنده دستي � برقي را تشریح کند.

 اصول رندیدن با دستگاه رنده دستي � برقي را شرح دهد.

 رنده ی  دستی � برقی را به طور صحیح، آماده و راه اندازي نماید.

 قطعه کار را برای عملیات رندیدن آماده کند.

 قطعه  کار را با دستگاه رنده دستي � برقي به طور صحیح رنده کند.

 مسایل ایمني مربوط به کار با دستگاه رنده دستي � برقي را به طور کامل شناخته و هنگام کار رعایت نماید.

 عملیات سرویس، نگه داري و تمیز کردن رنده را بعد از کار انجام دهد.

 تیغه هاي رنده را با استفاده از آچارهای مخصوص، تعویض و تنظیم کند.

ساعت آموزش
جمععملينظري

279
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پیش آزمون 14

1� اصول کلي کار با رنده هاي دستي را شرح دهید.

2� به نظر شما ویژگي هاي چوبي که خوب رنده شده است چیست؟

3� انواع رنده هاي دستي پر کاربرد را نام برده و دلیل تنوع آنها را بیان کنید.

4� آیا براي رندیدن چوب، رنده هاي دستي را مناسب مي دانید؟ دلیل خود را شرح دهید.

5� به نظر شما دقت عملیات رندیدن با رنده هاي دستي چگونه است؟

6� به نظر شما روش هاي کاهش خستگي ناشي از کار کدامند؟

7� به نظر شما، آیا الزم است رنده هایی تولید شود که دستی بوده و با برق هم کار کند؟

8� ایمني رنده هاي برقي را چگونه ارزیابي مي کنید؟

9� آیا امکانات پیشرفته ی کارگاهي، در مجموع، باعث کاسته شدن از نیاز به وسایل دستي خواهد بود؟

10� عامل انساني )کارگر( تا چه میزان در بهبود شرایط کار اثر بخش است؟
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1ـ14ـ رنده های دستي ـ برقي

دس��تگاه هاي رنده دستي � برقي، شبیه ماشین هاي کف رند 
عمل مي کنند، با این تفاوت که در بیشتر اوقات، این دستگاه ها 
به وسیله ی کاربر روي قطعه ی مورد نظر به حرکت در مي آیند 
درحالی که ماش��ین هاي کف رن��د ثابت ب��وده و چوب روي 
صفحات آن حرک��ت می کند. از این دس��تگاه براي صاف و 
مس��طح کردن چوب، همچنین ایجاد دوراه��ه، پخ زدن، فرم 

دادن و یك ضخامت کردن استفاده مي شود )شکل 1�14(.

شكل1ـ14

این دس��تگاه را مي توان به ط��ور برعکس در زیر یك میز 
کار مخص��وص نصب ک��رد و با رعایت اصول ایمني، بس��تن 
گونیا و وسایل حفاظتي، با آن عمل رندیدن را همچون ماشین 

کف رند انجام داد )شکل 2�14(.

شكل2ـ14

2ـ 14ـ قسمت هاي مختلف رنده دستي ـ برقي 

مهم ترین قسمت های یك رنده ی دستی � برقی به قرار زیر است:

1ـ2ـ14ـ کلید قطع و وصل

کلید قط��ع و وصل  رنده هاي دس��تي � برقی، مانند س��ایر 
دستگاه های دستي � برقي، براي س��هولت استفاده، معموالً در 
زیر دسته ی دستگاه تعبیه شده اس��ت. چنانچه الزم باشد رنده 
به ط��ور مداوم کار کن��د، باید از دکمه ی قف��ل کننده ی کلید 

)ضامن قفل کن( استفاده مي کنیم )شکل 3�14(.

شكل3ـ14ـکليدقطعووصلبرقوقفلکنآنرويبدنهیرنده.
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2ـ2ـ14ـ دسته

دسته، در قسمت  باالیي دستگاه تعبیه شده تا هدایت آن به 
سهولت امکان پذیر باشد. شکل دسته، طوري طراحي مي شود 
که با ویژگي هاي دست انسان مطابقت داشته و کاربر در هنگام 

کار با رنده، احساس ناراحتي نکند.

3ـ2ـ14ـ پیچ تنظیم مشتي

در قسمت جلوي دستگاه، یك دسته ی مشتي مانند قرار دارد 
که وظیفه ی اصلي آن، باال و پایین بردن صفحه ی جلویی و برای 
تنظیم ضخامت پوش��البرداري است که در مدل هاي مختلف، 
متفاوت می باش��د. معموالً حداکثر ضخامتي که این رنده ها از 
چوب بر مي دارند، حدود 3/5 میلي متر اس��ت )ش��کل 4�14(.

شكل4ـ14ـپيچتنظيمصفحهبرايپوشالبرداري

برای برداش��تن پوش��ال زیاد )مثاًل 3/5 میلي متر( از چوب،  
الزم است این کار در چند مرحله انجام شود تا به دستگاه فشار 

وارد نشده و تیغه ها صدمه نبینند.

4ـ2ـ14ـ صفحه

قسمت زیرین دستگاه را صفحه تشکیل مي دهد. صفحه از 
دو بخش ثابت )عقب( و متحرك )جلو( ساخته شده که صفحه 
عقب، توس��ط پیچ به بدنه ی ماش��ین محکم ش��ده و صفحه ی 
جلویي متحرك بوده به وسیله ی مشتي تنظیم مي گردد. عرض 

صفحه ه��اي جلو و عقب، برابر ب��وده و در مدل هاي مختلف، 
متفاوت اس��ت؛ ولي میانگین آن حدود 80 میلي متر مي باش��د. 
طول صفحه ها نیز، بسته به نوع، مدل رنده و کاربرد، متغیر است 
ولي میانگین اندازه ی هر دو صفحه، حدود 300 میلي متر است.

طول صفحه ی کارده )جلویی( از صفحه ی کارگیر )عقبی( 
کوتاه تر مي باشد )شکل 5�14(.

شكل5ـ14ـصفحهیکاردهوکارگير.

جنس صفحه ها از آلیاژي آلومینیومي با خاصیت ساییدگي 
ناچیز اس��ت که عم��ر آنرا در مقاب��ل کارکرد زی��اد افزایش 
مي دهد؛ ولي اگر مرتباً با اش��یاي فل��زي تماس پیدا کند دقت 

عمل دستگاه و راندمان آن به شدت کاهش مي یابد.

توجه: پس از پایان كار، باید دستگاه را از پهلو روي میز 
قرار داد تا عالوه بر جلوگیري از آسیب تیغه ها، از صفحه ها 

نیز مراقبت شود.
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5ـ2ـ14ـ توپي

توپي، اس��توانه اي اس��ت آلومینیومي و سبك که تیغه هاي 
رنده درون شیار آن قرار گرفته، با حرکت َدَوراني الکتروموتور 
به حرکت در مي آید و تیغه ها با سطح چوب درگیر مي شوند. 
دور توپي در این ماش��ین ها از 8000 ت��ا 12000 دور در دقیقه 

متغیر است )شکل 6�14(.

شكل6ـ14ـتوپيرنده

زاویه ی قرار تیغه ها نسبت به هم 180 درجه بوده و به وسیله ی 
پیچ های آلن، در درون توپی محکم می شوند )شکل 7�14(.

توجه: برای ایجاد س��طحی صاف با این رنده، باید عوامل 
زیر را در نظر داشت:

1� جنس چوب،

2� ضخامت پوشال برداري،

3� تیز بودن تیغه ها، و

4� سرعت پیشبرد کار.

شكل7ـ14ـتوپيهمراهکليهیمتعلقاتآن.

6ـ2ـ14ـ تسمه

تس��مه، وس��یله ی انتقال نیرو از الکتروموتور به پولي توپي 
اس��ت که از الستیك ساخته مي ش��ود. معموالً سطح خارجي 
تس��مه، س��اده و س��طح داخلي  آن آجدار اس��ت تا قادر باشد 
حرک��ت دوراني محور موت��ور را با راندمان ب��اال منتقل کند 
)ش��کل 8�14(. در بعضي از مدل ها براي س��فت کردن تسمه، 
اهرمي در قسمت باالي تسمه قرار دارد که تحت فشار فنر بوده 

و آنرا به پایین فشار مي دهد )شکل های 9�14 و 10�14(.

شكل8ـ14ـتسمهیانتقالنيرو.
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8ـ2ـ14ـ حفاظ ها

حفاظ اصلي دس��تگاه، حفاظ های الکتروموتور، تس��مه و 
محور توپي تیغه اس��ت؛ اما به هر حال، مجراي خروج پوشال 
نیز که موجب خروج پوش��ال چوب می ش��ود، از حفاظ هاي 

دستگاه محسوب مي گردد.

9ـ2ـ14ـ تیغه ها

عواملي از قبیل جنس تیغه، تیزي یا کندي و زاویه ی لبه ی 
آن، در راندمان کار رنده اثر قابل مالحظه اي دارند. جنس تیغه 
از فوالد س��خت پر کربن )HSS) و یا تنگستن کاربید بوده که 
از سختي زیادي برخوردار است )شکل 12� 14(. تیغه ها در دو 
نوع قابل تیز شدن و یك بار مصرف که در برخي مدل ها نصب 

شده اند، موجود مي باشد.

 

شكل12ـ14ـنمونههايیازتيغهرندهها.

تیغه هایي نیز تحت عنوان تیغه هاي موج دار براي فرم دادن 
و نماسازي سطح چوب وجود دارد، که نمونه هایی از آن، در 

شکل 13�14 آورده شده است.

شكل9ـ14ـوضعيتقرارگرفتنتسمهرويچرخدنده.

شكل10ـ14ـوضعيتتسمهوچگونگينصبآنرويتوپي.به

اهرمباالیتسمهتوجهکنيد.

7ـ2ـ14ـ گونیا

ب��راي ایجاد حرکتی بدون لغزش برای دس��تگاه، از گونیا 
استفاده مي شود. با استفاده از آن، مي توان عملیات رندیدن را با 
کیفیت بهتري انجام داد؛ زیرا با اتکا به آن، رنده دقیقاً در مسیر 
از پیش تعیین شده اش حرکت مي نماید. ناگفته نماند که با این 
گونیا، می توان عمل پخ زدن و دوراهه کردن را نیز انجام داد. 
بدنه ی رنده طوری طراحي شده که بسته به نیاز، می توان گونیا 
را در جلو در سمت راست یا چپ، نصب نمود )شکل 11�14(.

شكل11ـ14ـنحوهینصبگونيابهبدنهیرنده)جلو،سمتچپ(.
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� قبل از روشن کردن دستگاه، باید از محکم بودن تیغه هاي 
درون توپي و همچنین سالم بودن آنها اطمینان حاصل نمود.

� هنگام تعویض تیغه ها و تعمیرات، دو شاخه را باید از پریز 
خارج کرد.

� از پوشال برداري و بار دادن زیاد به ماشین، خودداري گردد. 

� وجود شيء فلزي مانند میخ در چوب، در هنگام رندیدن، 
موجب آس��یب دیدگي تیغه ها، شکستن آنها و پرتاب احتمالي 

همان شيء مي گردد.

� هنگام کار، باید لوله خرطومي ماشین مکنده ی متحرك 
را به مجراي خروجي پوشال دستگاه متصل کرد.

� قب��ل از رنده کردن قطعات، حتم��اً باید آنها را به گیره ی 
میز کار بست، و براي رندیدن قطعات چوبي نصب شده روي 

دیوار، از محکم بودن قطعات مطمئن شد )شکل 14�14(.

شكل14ـ14

� باید از رن��ده کردن چوب هاي خیلي مرطوب خودداري 
شود تا براي دستگاه مشکلي پیش نیاید.

� قبل از اس��تفاده از دستگاه، باید مقدار ولتاژ 220 ولت را 
براي دس��تگاه هایي که دکمه ی ولت��اژ 110  220 ولت دارند، 

انتخاب نمود )شکل 15�14(.

شكل15ـ14ـکليدتنظيمبرق110به220ولتوبرعكس.

شكل13ـ14ـتيغههايموجداروچگونگياثرآنهارويچوب

3ـ14ـ آچارهاي مخصوص تنظیم دستگاه

مهم ترین آچارهاي مورد اس��تفاده در تنظیم دستگاه رنده 
دستی � برقی، آچارهاي آلن هستند که براي باز و بسته کردن 
تیغه ها به کار می روند. س��ایر آچارهاي مورد اس��تفاده، آچار 
پیچ گوش��تي هاي دوسو و چهارسو، و آچار دو سر تخت براي 

باز کردن قطعات بدنه ی دستگاه است.

تنظیم  و  تعویض  هنگام  به  ایمني  اصول  4ـ14ـ 
قطعه ها، تیغه ها و رندیدن

� برای ایمنی کاربر در برابر خطرات، و سالمت دستگاه در 
هنگام کار، باید موارد زیر را رعایت نمود:

� دو ش��اخه ی ماشیِن بدون اس��تفاده را باید از پریز خارج 
کرد تا سانحه اي پیش نیاید.

� همواره سیم برق دستگاه را باید از لحاظ عدم خراشیدگِي 
روکش الستیکي آن کنترل نمود.
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ــتگاه را طوري روي  یادآوری: باید صفحه ی كارده دس
ــته باشد.  ــطح كار قرار داد، كه تیغه با چوب تماس نداش س
ــن كرد و با كمي فشار، در مسیر  ــپس باید ماشین را روش س
ــت آوردن نتیجه ی بهتر،  ــت داد. براي به دس موردنظر حرك
ــار به سمت جلو، باید اندك فشاری هم از باال  عالوه بر فش
ــین آورده شود تا تیغه ها كاماًل با چوب تماس داشته،  به ماش

و سطح به طور یكنواخت رنده شود.

شكل18ـ14ـنحوهیقرارگرفتنوهدايترنده.

� با اس��تفاده از گونیا، می توان با یکنواختي بیش��تری عمل 
رندیدن را انجام داد )شکل 19�14(.

شكل19ـ14ـرندهدستیـبرقیمجهزبهگونيا.

6ـ14ـ رندیدن چوب با استفاده از میز کمکي

با اس��تفاده از می��ز کمکي، مي توان رن��ده کاري را به نحو 
بهتري انجام داد. این میز، توسط دو گیره ی C شکل به میز کار 
نصب و رنده در جایگاه خ��ود به طور معکوس قرار مي گیرد. 

� هنگام کار باید از وس��ایل حفاظ��ت و ایمني فردی مانند 
دس��تکش، عینك حفاظتي، گوشي، کفش ایمني و لباس کار 

مناسب استفاده کرد )شکل 16�14(.

واحد کار چهاردهم: توانایی رندیدن با رنده دستی ـ برقی

یـادآورى:

شکل 18ـ 14ـ نحوه ى قرار گرفتن و هدایت رنده.

شکل 19ـ 14ـ رنده دستى ـ برقى مجهز به گونیا.

6ـ14ـ رندیدن چوب با استفاده از میز کمکی

C

شکل 16ـ 14ـ فرد با لباس ایمنى.

5ـ14ـ اصول رندیدن با رنده دستی ـ برقی

شکل 17ـ 14ـ نحوه ى بستن چوب داخل گیره

شكل16ـ14ـفردبالباسايمنی.

5ـ14ـ اصول رندیدن با رنده دستي ـ برقي

قبل از کار با دستگاه، به نکات زیر توجه کنید:

 باید از سالم بودن دستگاه و تیغه ها مطمئن شد.

 تنظیمات الزم از قبیل میزان پوشالبرداري، مسیر خروجي 
پوشال و... انجام گیرد و سپس چوب مورد نظر داخل گیره  ی 

رو میزي محکم گردد )شکل 17�14(.

شكل17ـ14ـنحوهیبستنچوبداخلگيره

� رن��ده را باید ب��ه روش اصولي، و مطابق ش��کل 18� 14 
به دست گرفت. 



ماشين های سيار و ثابت صنايع چوب 206

7ـ14ـ گندگي کردن چوب با استفاده از میز کمکي

برای گندگی کردن، رنده مطابق ش��کل 22� 14 روي میز 
مربوطه نصب مي شود. در این وضعیت، رنده در قسمت فوقاني 
قرار گرفته و باید چوب از قسمت زیر به سمت آن حرکت داده 
ش��ود. برای گندگي قطعات چوبي ب��ا ضخامت هاي مختلف، 
صفحه ی دستگاه کمکي به وس��یله ی پیچ تنظیم مربوطه باال و 
پایین مي ش��ود )بیشترین فاصله عمودي بین تیغه و این صفحه، 
تعیین کننده ی حداکث��ر ضخامت قطعات چوبي قابل گندگي 

کردن است(.

شكل22ـ14ـُکندگيکردنچوببااستفادهازميزکمكي.

میزان پوش��البرداري به وس��یله ی پیچ تنظیم روي دس��تگاه 
)مش��تي(، ب��ا توجه به نوع ماش��ین، مقدار م��ورد نیاز و جنس 

چوب، بین 0/25 تا 3 میلي متر می باشد.

8ـ14ـ اصول تنظیم و تعویض تیغه رنده

تیغه ها را بعد از ُکند یا معیوب شدن، با رعایت دستور العمل 
زیر می توانید تعویض و یا تنظیم کنید:

 ب��ا آچار تخت ش��ماره ی مناس��ب، باید مهره هاي پش��ت 
نگه دارنده ی تیغه را در جهت عکس عقربه هاي ساعت ُشل یا 
باز کرده و تیغه ها را از جایگاه خود به صورت کشویي خارج 

نمود )شکل 23�14(.

ماشین هاى سیار و ثابت صنایع چوب

7ـ14ـ گندگی کردن چوب با استفاده از میز کمکی

شکل 22ـ 14ـ ُکندگی کردن چوب با استفاده از میز کمکی.

8ـ14ـ اصول تنظیم و تعویض تیغه رنده

شکل 23ـ 14ـ خارج کردن تیغه ها از جایگاه.

شکل 20ـ 14ـ کاربرد میز کمکى در موقع رندیدن.

شکل 21ـ 14ـ شاسی و حفاظ به صورت مجزا.

شكل23ـ14ـخارجکردنتيغههاازجايگاه.

در این وضعیت، با توجه به تس��لط بیشتر کاربر، دقت رندیدن 
نیز افزایش مي یابد )شکل 20�14(.

شكل20ـ14ـکاربردميزکمكیدرموقعرنديدن.

دستگاه میز کمکي نیز به حفاظ تیغه مجهز است. این حفاظ، 
س��طح تیغه رنده را به طور کامل پوش��انده و به تناسب عرضي 
چوب )عرض چوب هاي موردنظ��ر حداکثر باید برابر عرض 
تیغه باشد( از روي تیغه کنار مي رود، ولي همچنان روي بخشي 
از تیغه که با چوب درگیر نیست را مي پوشاند )شکل 21�14(.

شكل21ـ14ـشاسيوحفاظبهصورتمجزا.
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حداکث��ر مقدار بیرون زدگ��ي تیغه از جای��گاه خود، باید 
مساوي سطح صفحه  ی عقبي )کارگیر( دستگاه باشد. اگر تیغه 
درست نصب شده ولي ارتفاع آن کوتاه تر یا بلندتر از صفحه ی 
دستگاه باشد، باید با آچار مناسب، مهره  ی کف صفحه را باز و 
صفحه را نسبت به تیغه تنظیم کرد؛ طوري که اگر از یك قطعه 
چوب اضافي براي کنترل مماس بودن تیغه با آن اس��تفاده شد، 

نوك تیغه، سراسر چوب را لمس کند )شکل 27�14(.

شكل27ـ14ـکنترلمماسبودنتيغهدرسراسرچوب.

عملیات کارگاهی

تمرین 1ـ یك رو و یك نر کردن ساده ی چوب

دستورالعمل

ال��ف( قطعه چوبی به ابعاد 30×100×500 میلي متر را که با 
اره نواري برش خورده، به طوري که یك روي آن باال باشد، 
طبق ش��کل 28�14، به گیره ها ببندید و دقت کنید که س��طح 

چوب از لبه ی گیره باالتر باشد.

ب( در حالي که دو ش��اخه ی ماش��ین از برق خارج است، 
سالمت ماشین و تیز بودن تیغه ها را کنترل کنید.

 اگ��ر به علت وجود صمغ چوب و یا موارد دیگر، تیغه  در 
جای خود چسبیده باشد، باید با قطعه چوبی، به پشت تیغه فشار 

آورد تا از جاي خود به آرامي خارج شود )شکل 24�14(.

واحد کار چهاردهم: توانایی رندیدن با رنده دستی ـ برقی

شکل 27ـ 14ـ کنترل مماس بودن تیغه در سراسر چوب.

عملیات کارگاهى

تمرین 1ـ یک رو و یک نر کردن ساده ى چوب

دستورالعمل

شکل 24ـ 14ـ خارج کردن تیغه.

شکل 25ـ 14ـ استقرار تیغه در شیار.

شکل 26ـ 14ـ تنظیم تیغه.

شكل24ـ14ـخارجکردنتيغه.

 بع��د از تمیز کردن توپي و جایگاه تیغه با برس آغش��ته به 
نفت، باید مجدداً تیغه ی نو را جایگزین و با اعمال فشار توسط 
قطعه اي چوبي، از اس��تقرار کامل تیغه در شیار مربوط مطمئن 

شد                  )شکل 25�14(.

واحد کار چهاردهم: توانایی رندیدن با رنده دستی ـ برقی

شکل 27ـ 14ـ کنترل مماس بودن تیغه در سراسر چوب.

عملیات کارگاهى

تمرین 1ـ یک رو و یک نر کردن ساده ى چوب

دستورالعمل

شکل 24ـ 14ـ خارج کردن تیغه.

شکل 25ـ 14ـ استقرار تیغه در شیار.

شکل 26ـ 14ـ تنظیم تیغه.

شكل25ـ14ـاستقرارتيغهدرشيار.

 پس از محکم کردن مهره هاي نگه دارنده ی تیغه ها با آچار 
آلن، باید مقدار بیرون زدگي تیغه را نیز تنظیم کرد )شکل 26�14(.

واحد کار چهاردهم: توانایی رندیدن با رنده دستی ـ برقی

شکل 27ـ 14ـ کنترل مماس بودن تیغه در سراسر چوب.

عملیات کارگاهى

تمرین 1ـ یک رو و یک نر کردن ساده ى چوب

دستورالعمل

شکل 24ـ 14ـ خارج کردن تیغه.

شکل 25ـ 14ـ استقرار تیغه در شیار.

شكل26ـ14ـتنظيمتيغه.شکل 26ـ 14ـ تنظیم تیغه.
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شكل29ـ14ـخطکشیمحلپخ.

د( توجه داشته باشید که در تمام مراحل، گونیا به طور دقیق 
به سطوح چوب چس��بیده باشد؛ در غیر این صورت، پخ ایجاد 

شده ناهماهنگ خواهد بود.

ه�( هنگام رندیدن، دقت کنید خطي را که در ابتدا کشیده 
بودید از بین نرود؛ این خط، براي کنترل کیفیت رندیدن بسیار 

مهم است )شکل 30�14(.

شكل30ـ14ـچوبخطکشیشدهوپخخورده.خطترسيمی،تا

آخرينلحظهباقیمیماند.

شكل28ـ14بستنقطعهچوببهگيره.

ج( پس از اتصال ماش��ین به برق، با دو دس��ت ماش��ین را 
گرفت��ه، صفح��ه ی آن را روي چوب قرار دهید و دس��تگاه را 

روشن کنید. مراقب باشید که تیغه با چوب درگیر نباشد.

د( ماش��ین را آهس��ته از ابتدا تا انته��ا روي چوب حرکت 
دهید. چنانچه قس��متي از س��طح چوب رنده نشده باقي مانده، 

مجدداً این عمل را تکرار کنید تا سطح کاماًل صاف شود.

ه���( رنده  را خاموش کنید، چ��وب را از طرف نر به گیره 
ببندید و به طوري که گونیاي آن به طرف روي رنده شده تکیه 

داشته باشد، نر چوب را رنده کنید.

و( تکرار این تمرین، مهارت شما را افزایش خواهد داد.

تمرین 2ـ پخ زدن لبه ی چوب 

دستورالعمل

الف( گونیاي مخصوص رنده را تحت زاویه ی موردنظر و 
همچنین قسمت مربوط به ضخامت پوشال را تنظیم کنید.

ب( چ��وب را به گیره ببندید و محل��ی را که باید پخ زده 
شود، خط کشي کنید.

ج( رنده را روی چوب گذاش��ته، روش��ن کنی��د و آنرا تا 
انتهاي چ��وب به جلو هدایت نمایید. مجدداً آنرا برداش��ته، به 
ابتداي چوب برگردانید، و رندیدن با این روش را آنقدر تکرار 
کنید تا پخ با زاویه ی مورد نظر به دس��ت آید )شکل 29�14(.
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ج( دس��تگاه را روش��ن کنید و یك بار عمل رنده کردن را 
در سرتاس��ر چوب انجام دهید. سپس رنده را از انتهاي چوب 
برداش��ته، عمل رن��ده کردن را از ابتداي چ��وب آنقدر تکرار 
کنی��د ک��ه دو راهه اي به مقدار تنظیم ش��ده به دس��ت آورید 

)شکل 33�14(.

شكل33ـ14ـتكرارعملرنديدنچوب،برایبهدستآوردن

دوراههیموردنظر.

تمرین 3ـ دو راهه زدن با ماشین رنده دستی ـ برقی

دستورالعمل

الف( ابعاد دو راهه را مشخص کنید. ترجیحاً محل دو راهه 
را با خط کش تیره دار و یا مداد، خط کش��ي و عالمت گذاري 

کنید )شکل 31�14(.

شكل31ـ14ـنمونهیدوراهه.

ب( گونیاي س��مت چپ رنده را با توجه به عرض دو راهه 
تنظی��م کنید، و لبه ی صفحه ی رن��ده را در ابتداي چوب قرار 
دهید، به طوري که گونیاي آن، کاماًل به سطح چوب چسبیده 

باشد )شکل 32�14(.

شكل32ـ14ـتنظيمگونيايسمتچپرنده
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آزمون پایاني 14

1� عمده ترین مصارف دستگاه رنده دستی � برقی را شرح دهید.

2� بخش هاي مختلف دستگاه رنده دستی � برقی را نام ببرید.

3� در چه مواقعي از ضامن قفل کن کلید برق استفاده مي شود؟

4� شکل زیر چه قسمتی از دستگاه رنده دستی � برقی را نشان مي دهد؟

5� میزان پوشال برداري، چگونه تنظیم می شود؟

6� صفحه ی کارده و کارگیر چه وظیفه اي به عهده دارند و کدام یك قابل تنظیم مي باشند؟

7� توپي رنده چه وظیفه اي داشته و آیا یك پارچه ساخته مي شود؟ چرا

8� شکل زیر چه قسمتي از دستگاه رنده برقي دستي را نشان مي دهد؟

9� مشخصات تسمه انتقال نیرو را بنویسید.

10� مزایای استفاده از گونیا را در مواقع رندیدن شرح دهید.

11� تیغه و انواع آنرا توضیح دهید.




