اره ﻧواری
ﻣﺑﺎﻧﯽ اﺻﻠﯽ
اره ھﺎی ﻧواری از ﻗدﯾﻣﯽ ﺗرﯾن ﻣﺎﺷﯾن آﻻت ﻓرآوری ﭼوب ھﺳﺗﻧد و در اﻏﻠب ﺻﻧﺎﯾﻊ ﭼوب و ُﻣﺑل وﺟود دارﻧد .اﯾن
دﺳﺗﮕﺎه ﺑرای اره ﮐﺎری ﺷﻘﮫ ای در ﻣﻘﺎﺑل ﯾﮏ ﺗﮑﯾﮫ ﮔﺎه ﻗﺎﺑل ﺗﻧظﯾم ﯾﺎ اره ﮐﺎری ﻟﺑﮫ ای اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود .ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽ
ﺗواﻧﯾد ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻟﻘﻣﮫ ﺑُرش ﻗﺎﺑل ﺗﻧظﯾم ،ﻗطﻌﮫ ﮐﺎر ﺑﮫ زاوﯾﮫ دﻟﺧواه ﻗطﻊ ﮐﻧﯾد .از اره ھﺎی ﻧواری ﻣﯽ ﺗوان ﺑرای اره
ﮐردن ﻗطﻌﮫ ﮐﺎرھﺎی ﮐوﭼﮏ ﮐﮫ در ﺳﺎﯾر اﻧواع اره ھﺎ ﻣﻧﺎﺳب ﻧﯾﺳﺗﻧد ،اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد.
ﺳﺎﺧﺗﺎر دﺳﺗﮕﺎه
دﺳﺗﮕﺎه از ﻗطﻌﺎت زﯾر ﺗﺷﮑﯾل ﺷده اﺳت.
ﻣﯾز و ﭘﺎﯾﮫ
ﻣﯾز ﯾﮏ اره ﻧواری دارای ﻋﻼﻣت  CEرا ﻣﯽ ﺗوان ﺑرای اره ﮐﺎری ﺗﺎ  20درﺟﮫ ﺷﯾب داد .اﯾن درﺟﮥ ﺷﯾب ﻣﻣﮑن
اﺳت در دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎی ﻗدﯾﻣﯽ ﻣﺗﻔﺎوت ﺑﺎﺷد .اره ھﺎی ﻧواری دارای ﯾﮏ ﭘﺎﯾﮫ ﺗﻧوﻣﻧد دﺳﺗﮕﺎه ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ دارای دو ﭼرخ اره
ﻧواری اﺳت و ﭼرخ زﯾرﯾن ﻣﺣرک اﺳت.
ﭼرخ ﭘﯾرو
ﭼرخ ﭘﯾرو در اره ھﺎی ﻧواری ﺑُرش ﺷﮑل و ﻓُرم و اره ھﺎی ﻧواری ﻧﺟﺎری اﻏﻠب ﻻﺳﺗﯾﮑﯽ اﺳت وﻟﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت ﭼوب
ﭘﻧﺑﮫ ای ﻧﯾز ﺑﺎﺷد .ﺗﻣﺎﻣﯽ ﭘﮭﻧﺎی اره ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ روی ﭼرخ ﭘﯾرو ﻗرار ﺑﮕﯾرد .ﻗطر ﭼرخ اره ھﺎی ﻧواری ﻧﺟﺎری ﻣﻌﻣوﻻً ﺑﯾن
 600ﺗﺎ  900ﻣﯾﻠﯾﻣﺗر اﺳت .اطراف ھر دو ﭼرخ اره ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑطور ﮐﺎﻣل دارای ﭘوﺷش ﻣﺣﺎﻓظ ﺑﺎﺷد.
ﺗﯾﻐﮫ اره و ھﺎدی ﺗﯾﻐﮫ
ھﺎدی ﺗﯾﻐﮫ ھداﯾت ﮐﻧﻧدۀ ﺗﯾﻐﮫ اره اﺳت .ھﺎدی ﺗﯾﻐﮫ دارای ﺗﻧظﯾم ﭘﺷﺗﯽ و طرﻓﯾﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﺑﺎﻻ و زﯾر ﻣﯾز دﺳﺗﮕﺎه
ﻗرار دارﻧد .ھﺎدی ﺗﯾﻐﮥ زﯾرﯾن در زﯾر ﻣﯾز دﺳﺗﮕﺎه ﺑطور ﺛﺎﺑت ﻧﺻب ﺷده اﺳت و ھﺎدی ﻓوﻗﺎﻧﯽ دارای ارﺗﻔﺎع ﻗﺎﺑل
ﺗﻧظﯾم اﺳت .ھﺎدی ھﺎی ﺗﯾﻐﮫ در اره ﮐﺎری ﺗﺳﻣﮫ ای ﮐﺎرﮐرد ﻣﮭﻣﯽ دارد ﭼون ﮐﯾﻔﯾت و دﻗت ﻗطﻌﮫ ﮐﺎر ﺑُرﺷﯽ را ﺗﻌﯾﯾن
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .از اﯾﻧرو ﺗﻌﻣﯾر و ﻧﮕﮭداری و ﺗﻧظﯾم دﻗﯾﻖ آﻧﮭﺎ ﻣﮭم اﺳت و ھﺎدی ھﺎی ﺗﯾﻐﮫ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺻﺣﯾﺢ ﻧﯾز ﻧﺻب ﺷده
ﺑﺎﺷﻧد .ﺗﻧظﯾم ﺻﺣﯾﺢ ھﺎدی ھﺎی ﺗﯾﻐﮫ ﺑﺎﻋث ﺻرﻓﮫ ﺟوﺋﯽ در ﻣواد و ﺗﯾﻐﮫ اره ﻣﯽ ﺷود .ﺑرای ﮐﻧﺗرل ﺑﯾﺷﺗر ﺗﯾﻐﮫ اره و
ﻣواد ھﻧﮕﺎم اره ﮐﺎری ﯾﮏ ﻻﯾﮫ ﭼوﺑﯽ روی ﻣﯾز دﺳﺗﮕﺎه ﻧﺻب ﺷده اﺳت.
ﺗﮑﯾﮫ ﮔﺎه ﺷﻘﮫ
ﺗﮑﯾﮫ ﮔﺎه ﺷﻘﮫ را ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ طرﻓﯾن ﺗﻧظﯾم ﮐرد و ﺑﺎ اﯾن ﺗﻧظﯾم ﻣﯽ ﺗوان ﻗطﻌﮫ ﮐﺎر را ﺑﺎ ﻋرض ﻣورد ﻧظر ﺷﻘﮫ ﮐرد.
ﺗﮑﯾﮫ ﮔﺎه ﮐﻣﮑﯽ
ﺗﮑﯾﮫ ﮔﺎه ﮐﻣﮑﯽ را زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺑﯾن ﺗﯾﻐﮫ و ﺗﮑﯾﮫ ﮔﺎه آﻧﻘدر ﮐم اﺳت ﮐﮫ وﻗﺗﯽ ﺷﻣﺎ ھﺎدی ﻓوﻗﺎﻧﯽ ﺗﯾﻐﮫ را
ﭘﺎﯾﯾن ﻣﯽ آورﯾد ﮐﮫ ﻗطﻌﮫ ﮐﺎر را ﺑُرش دھﯾد ،ﺑﮫ ﺗﮑﯾﮫ ﮔﺎه ﺷﻘﮫ ﺑرﺧورد ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺗﮑﯾﮫ ﮔﺎه ﮐﻣﮑﯽ روی ﺗﮑﯾﮫ ﮔﺎه ﺷﻘﮫ
ﻧﺻب ﻣﯽ ﺷود .اﯾن ﺗﮑﯾﮫ ﮔﺎه را ﻣﯽ ﺗوان در وﺿﻌﯾت ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑﮫ ﻋﻘب و ﺟﻠو راﻧد .ﻗﺎﻋدﺗﺎ ً ﺗﮑﯾﮫ ﮔﺎه ﮐﻣﮑﯽ ﻧﺑﺎﯾﺳﺗﯽ
ﺟﻠوﺗر از ﺗﯾﻐﮫ اره ﺑرود.
ﮐﺎر ﺑﺎ دﺳﺗﮕﺎه
وﻗﺗﯽ ﻣﯽ ﺧواھﯾد ﺑﺎ دﺳﺗﮕﺎه ﮐﺎر ﮐﻧﯾد ﻣﻣﮑن اﺳت ﻻزم ﺑﺎﺷد ﻣﯾز دﺳﺗﮕﺎه را زاوﯾﮫ ﺑدھﯾد .ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﭼﮫ ﭼﯾزی را
ﻣﯽ ﺧواھﯾد اره ﮐﻧﯾد ،ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ اﺑزار ﺻﺣﯾﺢ اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.
اﻧﺗﺧﺎب اﺑزار
ﺑرای ﻟﺑﮫ ﮐﺎری ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ از ﺗﯾﻐﮥ ﺑﺎرﯾﮏ ) 6ﺗﺎ  10ﻣﯾﻠﯾﻣﺗر( اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد .ﭘﮭﻧﺎی ﺗﯾﻐﮫ ﺑﮫ ﻣﯾزان ﺷدت زاوﯾﮥ ﭼرﺧش ھﺎی
ﮐﺎر ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد .وﻗﺗﯽ ﻣﯽ ﺧواھﯾد ﺑُرش ھﺎی ﻣﺳﺗﻘﯾم اﻧﺟﺎم دھﯾد از ﯾﮏ ﺗﯾﻐﮫ ﭘﮭن )ﺑﺎﻻی  20ﻣﯾﻠﯾﻣﺗر(اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.
ﺗﻧظﯾم ﮐﺷش ﺗﯾﻐﮫ
ﮐﺷﯾدﮔﯽ ﺗﯾﻐﮫ ﻧﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﯾش از ﺣد زﯾﺎد ﺑﺎﺷد .روی اره ھﺎی ﻧواری ﺟدﯾد ﯾﮏ دﯾﺎﮔرام وﺟود دارد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد
ﻣﯾزان ﮐﺷﯾدﮔﯽ ﺗﯾﻐﮫ را ﺑﺧواﻧﯾد .ﺑﮫ ﮐﺗﺎﺑﭼﮫ راھﻧﻣﺎی اﺳﺗﻔﺎده از دﺳﺗﮕﺎه ﺧود رﺟوع ﮐﻧﯾد .ھرﭼﮫ ﺗﯾﻐﮫ ﻧﺎزﮐﺗر ﺑﺎﺷد ﻣﯾزان

ﮐﺷﯾدﮔﯽ آن ﮐﻣﺗر اﺳت .وﻗﺗﯽ ﮐﺎر ﺗﻣﺎم و دﺳﺗﮕﺎه ﻣﺗوﻗف ﺷد ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﮐﺷﯾدﮔﯽ ﺗﯾﻐﮫ را ُ
ﺷل ﮐﻧﯾد ﺗﺎ از ﻓﺷﺎر ﺑﮫ ﭼرخ ﭘﯾرو
ﺟﻠوﮔﯾری ﺷود ،در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت ﺗﻌﺎدل دﺳﺗﮕﺎه ﺑﮭم ﻣﯽ ﺧورد و دﭼﺎر ﻟرزش ﻣﯽ ﺷود.
ﭘﺎره ﺷدن ﺗﯾﻐﮫ اره ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾل زﯾر اﺳت:
• ﺿﺧﺎﻣت ﺗﯾﻐﮫ ﺑﺎ ﻗطر ﭼرخ ھﺎ ﻣطﺎﺑﻘت ﻧدارد
•

ﺷﻣﺎ از ﻣﺎﺷﯾن اﺷﺗﺑﺎه اﺳﺗﻔﺎده ﮐرده اﯾد

•

ﭼرخ ھﺎی ﭘﯾرو در ﯾﮏ اﻣﺗداد ﻗرار ﻧدارﻧد

•

ﺗﯾﻐﮫ ﺑد ﺟوﺷﮑﺎری ﺷده اﺳت

از دﺳﺗﮕﺎه ﺗﻐذﯾﮫ ﻗطﻌﮫ ﮐﺎر اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد
در ﺷﻘﮫ ﮐﺎری از دﺳﺗﮕﺎه ﺗﻐذﯾﮫ ﻗطﻌﮫ ﮐﺎر اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد .اﯾﻧﮑﺎر ﺑﺎﻋث ﻣﯽ ﺷود ﺗﻐذﯾﮫ ﻗطﻌﮫ ﮐﺎر ھﻣﮕون ﺗر ﺷود و ﺧطر
ﺑروز ﺣوادث ﮐﺎھش ﯾﺎﺑد ،ﭼون دﺳت ھﺎی ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺗﯾﻐﮫ اره ﻧزدﯾﮏ ﻧﺧواھﻧد ﺷد.
ﺷﯾب ﻣﯾز دﺳﺗﮕﺎه را ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد
ﺷﯾب ﻣﯾز ﯾﮏ اره ﻧواری دارای ﻋﻼﻣت  CEرا ﻣﯽ ﺗوان ﺗﺎ  20درﺟﮫ ﺗﻧظﯾم ﮐرد .اﯾن درﺟﮥ ﺷﯾب ﻣﻣﮑن اﺳت در
دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎی ﻗدﯾﻣﯽ ﻣﺗﻔﺎوت ﺑﺎﺷد .ﺑﺧﺎطر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻐﯾﯾر ﺷﯾب ،ﻻﯾﮫ ﭼوﺑﯽ ﻣﯾز ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺗﻌوﯾض ﺷود.
ﺑﺧﺎطر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد!
ﺑﺧﺎطر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﭘس از ﺗﻧظﯾم ﺷﯾب ﻣﯾز دﺳﺗﮕﺎه ،ﻣﯾز را دﻗﯾﻖ ﻗﻔل ﮐﻧﯾد.
از ﺧرﮐﮭﺎی ﮐﻣﮑﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد
ھﻧﮕﺎم اره ﮐردن ﻗطﻌﮫ ﮐﺎرھﺎی طوﯾل اﺳﺗﻔﺎده از ﺧرﮐﮭﺎی ﮐﻣﮑﯽ ﻣﻧﺎﺳب اﺳت .از ﺧرﮐﮭﺎی ﮐﻣﮑﯽ ﻣﯽ ﺗوان ھم در
طرف ﺗﻐذﯾﮫ ﻗطﻌﮫ ﮐﺎر و ھم در طرف ﺧروج آن اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد ﺗﺎ از ﭘﺎﯾﯾن اﻓﺗﺎدن ﻗطﻌﮫ ﮐﺎر ﺟﻠوﮔﯾری ﺷود.

