اره ﺷﻘﮫ ﮐﺎری
ﻣﺑﺎﻧﯽ اﺻﻠﯽ
اره ﺷﻘﮫ ﮐﺎری در اﻏﻠب ﻧﺟﺎری ھﺎ و ﺻﻧﺎﯾﻊ ﻣﺑل ﺳﺎزی وﺟود دارد .از اﯾن اره ﺑرای ﺷﻘﮫ ﮐردن و ﻟﺑﮫ زﻧﯽ اﻟوار،
اﻏﻠب اﻟوار ﺧﺎم و در اﻣﺗداد اﻟﯾﺎف ﭼوب اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود .ﺷﻘﮫ ﮐﺎری اﻟوار ﻣﮭم اﺳت ﭼون اﮔر ﻗطﻌﺎت ﭼوب ﺑﺎ ﺣداﻗل
ِﭘرت ﺗوﻟﯾد ﺷوﻧد ﭘول زﯾﺎدی ﺻرﻓﮫ ﺟوﺋﯽ ﻣﯽ ﺷود .ﯾﮏ ﺷﻘﮫ ﮐﺎر ﻣﺎھر ھﻧﮕﺎم ﺷﻘﮫ ﮐردن اﻟوار ﻣﯽ ﺗواﻧد ھﻣﭼﻧﯾن
ﻧواﻗص اﻟوار را ھم رﻓﻊ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑطور ﻗﺎﺑل ﻣﻼﺣظﮫ ای ﻣﯽ ﺗواﻧد ﮐﯾﻔﯾت ﺗوﻟﯾد را ﺑﺎﻻ ﺑﺑرد.
ﺑرای ﺷﻘﮫ ﮐردن اﻟوار از اره ھﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﻣﺛﻼً اره ﻧواری ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد .در اﯾن ﻣﺗن ﯾﮏ اره ﺷﻘﮫ ﮐﺎری ﺑﺎ
ﺗﻐذﯾﮫ دﺳﺗﯽ ﺷرح داده ﻣﯽ ﺷود .وﻗﺗﯽ ﻣﻘﺎدﯾر زﯾﺎدی اﻟوار ﺑﺎﯾد ﺷﻘﮫ ﺷود ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از دﺳﺗﮕﺎه ﺗﻐذﯾﮫ اﻟوار اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.
ﺳﺎﺧﺗﺎر دﺳﺗﮕﺎه
اره ِﮔرد از ﯾﮏ ﻣﯾز دﺳﺗﮕﺎه ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣوﺗور اره ﻗوی ﺗﺷﮑﯾل ﺷده ﮐﮫ در زﯾر ﺳوار ﺷده اﺳت.
دﯾﺳﮏ اره
دﯾﺳﮏ اره در ﺑﺎﻻی ﻣﯾز ﺗوﺳط ﯾﮏ ﺣﻔﺎظ دﯾﺳﮏ ﭘوﺷﯾده اﺳت ،و در زﯾر دارای ﯾﮏ ﺣﻔﺎظ زﯾرﯾن ﯾﺎ ﺳﯾﻧﯽ ھﺎی دﺳﺗﮕﺎه
اﺳت.
ﺗﻌداد دﻧداﻧﮫ ھﺎی ﯾﮏ دﯾﺳﮏ اره در ﯾﮏ اره ﺷﻘﮫ ﮐﺎری در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ دﯾﺳﮏ اره ﺗﻧظﯾﻣﯽ ﻣﻌﻣوﻻً ﮐﻣﺗر و ﻓﺎﺻﻠﮫ دﻧداﻧﮫ
ھﺎ ﺑزرﮔﺗر اﺳت .اﯾن اﻣر ﺑﺎﻋث ﻣﯽ ﺷود ﻧﯾروی ﮐﻣﺗری ﺑرای ﺟﻠو ﺑردن اﻟوار ﺿﻣن ﺑُرش ﻻزم اﺳت و ھﻣزﻣﺎن ﻣﻘطﻊ
ﺑُرش زﺑر ﺗر ﻣﯽ ﺷود.
ﯾﮏ دﯾﺳﮏ اره ﺷﻘﮫ ﮐﺎری در اﻏﻠب ﻣوارد دارای دﻧداﻧﮫ ھﺎی از ﺟﻧس ﻓﻠز ﺳﺧت اﺳت ﮐﮫ روی ﺑدﻧﮫ دﯾﺳﮏ ﻟﺣﯾم ﺷده
اﻧد و در ﺑراﺑر ﺿرﺑﮫ و ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﺳﺎﯾر ﻓﻠزات آﺳﯾب ﭘذﯾر اﺳت .ھﻣﯾﺷﮫ دﯾﺳﮏ اره را روی ﯾﮏ ﺻﻔﺣﮫ ﭼوﺑﯽ ﯾﺎ ﻣﻘواﺋﯽ
ﺑﮕذارﯾد ﺗﺎ دﻧداﻧﮫ ھﺎی ﺣﺳﺎس آن آﺳﯾب ﻧﺑﯾﻧﻧد.
ﭼﺎﻗوی ﺷﻘﮫ
در ﻟﺑﮫ ﻋﻘﺑﯽ دﯾﺳﮏ ﯾﮏ ﭼﺎﻗوی ﺷﻘﮫ ﺳوار ﺷده ﮐﮫ از ﮔﯾر ﮐردن اﻟوار در ﻗﺳﻣت ﺑﺎﻻی دﯾﺳﮏ اره ﺟﻠوﮔﯾری ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﺗﮑﯾﮫ ﮔﺎه
ﺑﮫ ﻣوازات دﯾﺳﮏ اره ﯾﮏ ﺗﮑﯾﮫ ﮔﺎه ﺳوار ﺷده اﺳت .ﺗﮑﯾﮫ ﮔﺎه را ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ طرﻓﯾن ﺗﻧظﯾم ﮐرد و ﺑرای ﺗﻧظﯾم ﻋرض
دﻟﺧواه ﺷﻘﮫ ﮐﺎری اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد .ﺗﮑﯾﮫ ﮔﺎه ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎ ﺗﮑﯾﮫ ﮔﺎه ﮐﻣﮑﯽ ﺗﺟﮭﯾز ﺷود ﯾﺎ ﺗﺎﺷو ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﮐﺎر را ھﻧﮕﺎم ﺷﻘﮫ
ﮐردن اﻟوارھﺎی ﻧﺎزﮐﺗر آﺳﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد .در اﯾﻧﺻورت ﻣﯽ ﺗوان ﺣﻔﺎظ ﻓوﻗﺎﻧﯽ را ﺑطور ﮐﺎﻣل ﺑطرف اﻟوار ﭘﺎﯾﯾن آورد ﺑﯽ
آﻧﮑﮫ ﺗﮑﯾﮫ ﮔﺎه ﻣزاﺣﻣت اﯾﺟﺎد ﮐﻧد.
ﻣﯾز ﻣﺗﺣرک
ﻗﺳﻣﺗﯽ از ﻣﯾز ﻣﺎﺷﯾن ﮐﮫ در ﺳﻣت ﭼپ دﯾﺳﮏ اره ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد ﻣﯾز ﻣﺗﺣرک ﻧﺎم دارد ﮐﮫ ﺣرﮐت ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﺷﻣﺎ
ﺑﺗواﻧﯾد اﻟوار را ھﻧﮕﺎم ﮐﻧﺎره زﻧﯽ از دﯾﺳﮏ اره ﻋﺑور دھﯾد .ﻣﯾز ﻣﺗﺣرک ﺑﺎﻋث ﻣﯽ ﺷود ﮐﻧﺎره ﺻﺎف و ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺷود.
ﯾﮏ ُﮔوه ﺗوﻗف اﻧﺗﮭﺎی اﻟوار را ﻣﺣﮑم ﻣﯽ ﮔﯾرد ﺗﺎ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﮐﻧد ﮐﮫ اﻟوار را روی ﻣﯾز ﻣﺗﺣرک ﺛﺎﺑت ﻧﮕﮭدارﯾد.
اھرم ﺟﻠوﺑر
ﮐﻧﺎر اره ﺷﻘﮫ ﮐﺎری ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ اھرم ﺟﻠوﺑر وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ از آن ﺑرای ﻋﺑور دادن اﻟوار از دﯾﺳﮏ اره اﺳﺗﻔﺎده
ﻣﯽ ﺷود طوری ﮐﮫ ﺷﻣﺎ از ﻧزدﯾﮏ ﺷدن دﺳﺗﮭﺎﯾﺗﺎن ﺑﮫ دﯾﺳﮏ اره ﺧودداری ﮐﻧﯾد.

