اره ِﮔرد
ﻣﺑﺎﻧﯽ اﺻﻠﯽ
اره ﮔرد ھم در ﻣﺑل ﺳﺎزی و ھم در ﺻﻧﺎﯾﻊ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺑﮑﺎر ﻣﯽ رود .در ﺻﻧﺎﯾﻊ ﭼوب ﺑری از اره ﮔرد ﺑرای ﻗطﻊ اﻟوار
اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ در ﺻﻧﺎﯾﻊ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺑرای ﻗطﻊ اﻧدازه ھﺎی ﻣﻌﯾن ﺑﮑﺎر ﻣﯽ رود .اﮔر ﺑﮫ ﺿﺎﯾﻌﺎت اﻟوار ﻣﺎﻧﻧد
ﺷﺎﺧﮫ ھﺎ و ﺷﮑﺎف ھﺎی ﻣوﺟود ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد و در ﺟﺎی ﻣﻧﺎﺳب اﻟوار را ﻗطﻊ ﮐﻧﯾد ھم در ﭼوب ﺻرﻓﮫ ﺟوﺋﯽ ﻣﯽ ﺷود و
ھم ﮐﯾﻔﯾت ﺑُرش اﻓزاﯾش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد.
اﻧواع ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ از اره ِﮔرد وﺟود دارد  -از اﻧواع ﺳﺎده و دﺳﺗﯽ ﺗﺎ اره ِﮔرد ھﺎی دﻗﯾﻖ اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ در اﯾﻧﺟﺎ ﭼﮭﺎر ﻧوع
ﻋﺎدی را ﺷرح ﻣﯽ دھﯾم:
• اره ِﮔرد ﻣوازی
•

اره ِﮔرد رادﯾﺎل

•

اره ِﮔرد ﺳرﯾﻊ

•

اره ِﮔرد ﺑﮭﯾﻧﮫ ﮐﺎری

اره ِﮔرد ﻣوازی
اره ِﮔرد ﻣوازی از ﻋﺎدی ﺗرﯾن اﻧواع اره ِﮔردھﺎﺳت .اﯾن ﯾﮏ اره ھﻣﮫ ﮐﺎره اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد وﻗﺗﯽ ﺗﻌداد اﻟوار ﺧﯾﻠﯽ
زﯾﺎد ﻧﺑﺎﺷد از آن اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.
ﻣﯾز ﮐﺎر و ﻣوﺗور اره
اره ِﮔرد ﻣوازی از ﯾﮏ ﻣﯾز طوﯾل ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣوﺗور اره )ﻣوﺗور و دﯾﺳﮏ اره( ﺗﺷﮑﯾل ﺷده ﮐﮫ ﻗﺳﻣت ﻋﻘب آن ﺑﮫ ﯾﮏ
ﺑﺎزوی دارای ﻣﻔﺻل ﻣﺗﺻل اﺳت .ﺑرای ﺑرﯾدن اﻟوار ﻣوﺗور اره را ﺑﮫ ﺳﻣت ﺧود ﻣﯽ ﮐﺷﯾد.
ﻣوﺗور اره را اﻏﻠب ﻣﯽ ﺗوان ﭼرﺧﺎﻧد ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﻣﯽ ﺷود ﺑﺗواﻧﯾد اﻟوار را ﺑﺎ زواﯾﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻗطﻊ ﮐﻧﯾد  -ﺑُرش ﻓﺎرﺳﯽ.
ﻣﻌﻣوﻻً ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ارﺗﻔﺎع دﯾﺳﮏ اره را ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد ،ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﻣﯽ ﺷود ﺑﺗواﻧﯾد از دﯾﺳﮏ اره ھﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﻣﺧﺗﻠف
اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.
ﺗﮑﯾﮫ ﮔﺎه ،ﭘﺎﺷﻧﮫ ھﺎی ﺗوﻗف و ﻧوردھﺎ
در ﻗﺳﻣت ﻋﻘب دﺳﺗﮕﺎه ﯾﮏ ﺗﮑﯾﮫ ﮔﺎه ھم وﺟود دارد ﮐﮫ ﺟﻠوی اﻟوار را ﻣﯽ ﮔﯾرد .روی رﯾل دﺳﺗﮕﺎه ﭘﺎﺷﻧﮫ ھﺎی ﺗوﻗف
وﺟود دارد ﮐﮫ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺗوان طول اﻟوار ﺑرﯾده ﺷده را ﺗﻌﯾﯾن ﮐرد .در ﻣﯾز دﺳﺗﮕﺎه اﻏﻠب ﻧورد ھﺎﯾﯽ وﺟود دارﻧد ﮐﮫ
ﺣرﮐت اﻟوار را آﺳﺎن ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اره ِﮔرد ﻣوازی ﻣﻣﮑن اﺳت دارای ﺗﻐذﯾﮫ اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ ﺑرای اره ﮐردن ﺑﺎﺷد و ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت
ﺣﺗﯽ ﺟﻠو ﮐﺷﯾدن اﻟوار ھم اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ اﻧﺟﺎم ﺷود.
اره ِﮔرد رادﯾﺎل
اره ِﮔرد رادﯾﺎل ﺑرای ﺑرﯾدن اﻟوارھﺎی طوﯾل و ﺑرای ﺑُرش ﻓﺎرﺳﯽ در ﭼوب ﻓﺷرده و ﺻﻔﺣﺎت ﭼوﺑﯽ ﺑﮑﺎر ﻣﯽ رود.
ﻣﯾز ﮐﺎر و ﻣوﺗور اره
اره ِﮔرد رادﯾﺎل از ﯾﮏ ﻣﯾز ﮐﺎر طوﯾل و ﯾﮏ ﺳﺗون ﻣﺗﺻل ﺑﮫ ﻟﺑﮫ ﻋﻘﺑﯽ آن ﺗﺷﮑﯾل ﺷده اﺳت .روی ﺳﺗون ﯾﮏ ﺑﺎزوی
اﻓﻘﯽ ﺳوار ﺷده ﮐﮫ ﻣوﺗور اره ﺑﮫ ﯾﮏ رﯾل آوﯾزان اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﻣﯽ ﺷود ﺑﺗوان دﯾﺳﮏ اره را روی ﻣﯾز ﮐﺷﯾد .ارﺗﻔﺎع
ﺑﺎزوی اﻓﻘﯽ را ﻣﻌﻣوﻻً ﻣﯽ ﺗوان ﺗﻐﯾﯾر داد ﺗﺎ ﺑﺗوان از دﯾﺳﮏ ھﺎی اره ﺑﺎ اﻧدازه ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد.
ﺑﺎزوی ﺣﺎﻣل ﻣوﺗور اره را ﻣﯽ ﺗوان ﭼرﺧﺎﻧد )ﺑﯾن  °70-و  °70+درﺟﮫ( ،ﮐﮫ ﺑُرش ﻓﺎرﺳﯽ را اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر ﻣﯽ ﮐﻧد.
دﯾﺳﮏ اره ﻧﯾز ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺑﺎزو ﻣﯽ ﺗواﻧد)ﺑﯾن  °0ﺗﺎ  °45درﺟﮫ(زاوﯾﮫ ﺑﮕﯾرد .اﯾن اﻣر ﺑﺎﻋث ﻣﯽ ﺷود در زاوﯾﮫ ھﺎی
ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ اره ﮐرد ﮐﮫ اره ِﮔرد رادﯾﺎل را ﺑﮫ ﻣﺎﺷﯾﻧﯽ ﺧطرﻧﺎک ﺗﺑدﯾل ﻣﯽ ﮐﻧد .در ﻣﯾز دﺳﺗﮕﺎه اﻏﻠب ﻧورد ھﺎﯾﯽ
وﺟود دارﻧد ﮐﮫ ﺣرﮐت اﻟوار را آﺳﺎن ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اره ِﮔرد رادﯾﺎل ﻣﻣﮑن اﺳت دارای ﺗﻐذﯾﮫ اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ ﺑرای اره ﮐردن ﺑﺎﺷد
و ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت ﺣﺗﯽ ﺟﻠو ﮐﺷﯾدن اﻟوار ھم اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ اﻧﺟﺎم ﺷود.
ﺗﮑﯾﮫ ﮔﺎه و ﭘﺎﺷﻧﮫ ھﺎی ﺗوﻗف

در ﻗﺳﻣت ﻋﻘب ﻣﯾز ﯾﮏ ﺗﮑﯾﮫ ﮔﺎه ھم وﺟود دارد ﮐﮫ ﺟﻠوی اﻟوار را ﻣﯽ ﮔﯾرد .روی رﯾل دﺳﺗﮕﺎه ﭘﺎﺷﻧﮫ ھﺎی ﺗوﻗف
وﺟود دارد ﮐﮫ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺗوان طول اﻟوار ﺑرﯾده ﺷده را ﺗﻌﯾﯾن ﮐرد.
دﯾﺳﮏ ﺷﯾﺎرزن
وﻗﺗﯽ ﺻﻔﺣﺎت ﭼﻧد ﻻﯾﮫ ﯾﺎ روﮐﺷدار را اره ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از ﯾﮏ اره ِﮔرد رادﯾﺎل ﺑﺎ دﯾﺳﮏ ﺷﯾﺎرزن اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.
دﯾﺳﮏ ﺷﯾﺎرزن ﯾﮏ ﭼﺎک ظرﯾف در زﯾر ﻗطﻌﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ زﻧد و از ﺗراﺷﮫ ﺷدن ﮐﺎر ﺟﻠوﮔﯾری ﻣﯽ ﮐﻧد.
اره ِﮔرد ﺳرﯾﻊ
اره ِﮔرد ﺳرﯾﻊ ﯾﮑﯽ از ﺳرﯾﻌﺗرﯾن و اﯾﻣن ﺗرﯾن اره ِﮔردھﺎﺳت .از اﯾن اره وﻗﺗﯽ ﻣﻘﺎدﯾر زﯾﺎد اﻟوار ﺑﺎﯾد ﺑرﯾده ﺷود،
اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.
ﻣوﺗور اﻟوار و ﻣﯾﻠﮫ ھﺎی ﭘرس
ﻣوﺗور اره ِﮔرد ﺳرﯾﻊ زﯾر ﻣﯾز ﺳوار ﺷده و دﯾﺳﮏ اره از ﯾﮏ ﺷﮑﺎف ﺑﺎﻻ ﻣﯽ آﯾد .اﯾن ﺑﺎﻋث ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﻟوار ﺑﺎﯾد
ﺗﺛﺑﯾت ﺷود ﺗﺎ دﯾﺳﮏ اره آﻧرا ﺑﻠﻧد ﻧﮑﻧد .ﺗﺛﺑﯾت اﻟوار ﺑﺎ ﻣﯾﻠﮫ ھﺎی ﭘرس اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود .ﺗﺛﺑﯾت و ﺑُرش ھردو اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ
اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷوﻧد.
ﻣﯾز دﺳﺗﮕﺎه ﻣﺟﮭز ﺑﮫ ﻧورد
در ﻣﯾز دﺳﺗﮕﺎه اﻏﻠب ﻧورد ھﺎﯾﯽ وﺟود دارﻧد ﮐﮫ ﺣرﮐت اﻟوار را آﺳﺎن ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اﻏﻠب ﻧوردھﺎ دارای ﻣﺣرک ھم ھﺳﺗﻧد
طوری ﮐﮫ ﺗﻐذﯾﮫ اﻟوار ﺑﮫ ﺟﻠو اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود.
اره ِﮔرد ﺑﮭﯾﻧﮫ ﮐﺎری
اره ِﮔرد ﺑﮭﯾﻧﮫ ﮐﺎری ﻧوع ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ اره ِﮔرد ﺳرﯾﻊ اﺳت ﮐﮫ ﺑرای ﺑرﯾدن ﻣﻘﺎدﯾر زﯾﺎد اﻟوار اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود .ﺑﮫ ﮐﻣﮏ اره
ِﮔرد ﺑﮭﯾﻧﮫ ﮐﺎری ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑُرش ﺑرای ﺑرﯾدن اﻟوار ﺑﺎ طول ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف اﯾﺟﺎد ﮐﻧﯾد .اره ِﮔرد ﻣﯽ
ﺗواﻧد ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﮫ ﺗﻔﮑﯾﮏ اﻟوار ،ﯾﺎ ﻋﻼﻣت ﮔذاری ﺧطﯽ ﯾﺎ اِﺳﮑن ﻣﺟﮭز ﺑﺎﺷد.
ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر ﺑُرش را ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﭘِرت ﭼوب ﺑﮫ ﺣداﻗل ﺑرﺳد
ﻣﺎﺷﯾن دارای ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﺻرﻓﮫ ﺗرﯾن ﺑُرش اﻟوار را ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد  -ﯾﻌﻧﯽ ﺷﯾوه ای ﮐﮫ ِﭘرت ﭼوب را
ﺑﮫ ﺣداﻗل ﻣﯽ رﺳﺎﻧد .ﺑُرش ﺑﺎ ﻗرار ﮔرﻓﺗن اﻟوار )ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد طول ھﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد( روی ﯾﮏ ﻧﻘﺎﻟﮫ ﺗﻐذﯾﮫ ﻗرار
داده ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﻟوار را ﺗﮑﮫ ﺑﮫ ﺗﮑﮫ ﺑﮫ ﺟﻠو ﺗﻐذﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد .ﻣﺎﺷﯾن اﻟوار را اﻧدازه ﮔﯾری ﮐرده و ﺑﮭﺗرﯾن ﺷﯾوۀ ﺑُرش را
ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺑُرش اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود.
ﯾﮏ دورﺑﯾن ﮐﯾﻔﯾت اﻟوار را ﺗﺷﺧﯾص ﻣﯽ دھد
ﺗﻧﮭﺎ ﮐﺎری ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﻌﻧوان اوﭘراﺗور دﺳﺗﮕﺎه اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھﯾد ﮐﻧﺗرل ﮐﯾﻔﯾت اﻟوار اﺳت .اﻟﺑﺗﮫ اﯾﻧﮑﺎر ھم ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﮐﻣﮏ
ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺑﺎزﺑﯾﻧﯽ ،اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ اﻧﺟﺎم ﺷود ﯾﻌﻧﯽ ﯾﮏ دورﺑﯾن )اِﺳﮑﻧر( ﮐﯾﻔﯾت اﻟوار را از طرﯾﻖ ﺛﺑت ﺷﺎﺧﮫ ھﺎ ،ﺷﮑﺎﻓﮭﺎ و
ﻟﺑﮫ ھﺎی زﺧﻣﯽ ﺗﺷﺧﯾص ﻣﯽ دھد .از اﯾﻧطرﯾﻖ ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻓرآﯾﻧد ﺑُرش اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ اﺳت.

