ﻣﺗﮫ ﻋﻣودی
ﻣﺑﺎﻧﯽ اﺻﻠﯽ
ﺑﺎ ﻣﺗﮫ ﻋﻣودی ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﮐﺎر ﺑﺎ اﻧواع ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﻗطﻌﮫ ﮐﺎر را اﻧﺟﺎم دھﯾد .ﺑﺎ اﯾن ﻣﺎﺷﯾن ﻣﯽ ﺗوان ﺑﺎ دﻗت ﻣطﻠوب و
ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ اﺑزار ﺟﻧس ﮐﺎر در ﭼوب و ﻓﻠز ﺳوراﺧﮑﺎری ﮐرد .ﻣﺗﮫ ﻋﻣودی در اﻧدازه ھﺎ و طرح ھﺎی ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ
وﺟود داﺷﺗﮫ و در اﻏﻠب ﮐﺎرﮔﺎھﮭﺎی ﻧﺟﺎری وﺟود دارد .ﻋﺎدی ﺗرﯾن ﻣدل آن روی ﮐف زﻣﯾن ﻣﯽ ﻧﺷﯾﻧد ،وﻟﯽ ﻣدل
روﻣﯾزی ﮐوﭼﮑﺗر آن ﻧﯾز وﺟود دارد.
ﺑرای ﮐﺎر ﺑﺎ ﭼوب ﻣﺗﮫ رادﯾﺎل ﻧﯾز وﺟود دارد .ﻣﺗﮫ رادﯾﺎل را ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد زاوﯾﮫ دھﯾد و ﺧود دﺳﺗﮕﺎه ﻣﺗﮫ را ﺟﺎﺑﺟﺎ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ
ﺑﺎﻋث ﻣﯽ ﺷود ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯾن ﻣرﮐز اﺑزار و ﺳﺗون در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﻣﺗﮫ ﻋﻣودی ﻋﺎدی ﺑﯾﺷﺗر ﺷود.
ﺑﺧﺎطر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد!
از ﻣﺗﮫ ﻋﻣودی ﺑرای ﻓرزﮐﺎری ،ﺻﯾﻘﻠﮑﺎری و ﭘوﻟﯾﺷﮑﺎری ﻧﺑﺎﯾﺳﺗﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد .از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ وﻗﺗﯽ ﻣﺗﮫ ﻋﻣودی ﻣﺷﻐول
ﮐﺎر اﺳت ﻣﯽ ﺗوان اﺑزار را ﻟﻣس ﮐرد اﯾن ﻣﺎﺷﯾن ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺻدﻣﺎت ﺷدﯾدی ﺑﺎ درد و رﻧﺞ ﻓراوان اﯾﺟﺎد ﮐﻧد.
ﺳﺎﺧﺗﺎر دﺳﺗﮕﺎه
در ﻗﺳﻣت زﯾر ﻣﺷﺎھده ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﻣﺗﮫ ﻋﻣودی از ﭼﮫ اﺟزاﺋﯽ ﺗﺷﮑﯾل ﺷده اﺳت.
ﭘﺎﯾﮫ
ﯾﮏ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﺗون ﻋﻣودی و ﯾﮏ ﺻﻔﺣﮫ زﯾرﯾن.
ﻣﯾز
ﯾﮏ ﻣﯾز ﺑرای ﺑﺳﺗن ﻗطﻌﮫ ﮐﺎر.
ﻣوﺗور ﻣﺗﮫ
ﺑﮫ ﻣوﺗور ﻣﺗﮫ اﺑزار ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﻣﺗﺻل ﻣﯽ ﮐﻧﯾد .ﻣوﺗور ﻣﺗﮫ از ﯾﮏ آرﻣﯾﭼر ﺑرﻗﯽ ،ﺟﻌﺑﮫ دﻧده و ﯾﮏ ﺷﻔت ﻣﺗﮫ ﺑﺎ ﺳﮫ ﻧظﺎم
ﺗﺷﮑﯾل ﺷده اﺳت .ﺟﻌﺑﮫ دﻧده طوری طراﺣﯽ ﺷده ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺗﻌداد دور ﭼرﺧش را ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺧﺻوﺻﯾﺎت ﺟﻧس
ﮐﺎر و اﻧدازه و ﻧوع اﺑزار ﺗﻐﯾﯾر دھﯾد .ﺗﻌداد دور ﭼرﺧش را ﯾﺎ ﺑﺎ دﺳﺗﮫ ،از طرﯾﻖ ﺗﻐﯾﯾر ﭼرخ ﺗﺳﻣﮫ ﯾﺎ از طرﯾﻖ
ﺗﻌوﯾض ﭼرﺧدﻧده ﺗﻧظﯾم ﻣﯽ ﮐﻧﯾد.
ﺗﻧظﯾم ﺗﻌداد دور ﭼرﺧش ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑطور واﺿﺢ روی ﻣﺎﺷﯾن ﻋﻼﻣت ﮔذاری ﺷده ﺑﺎﺷد.
ھم ﻣوﺗور ﻣﺗﮫ و ھم ﻣﯾز را ﻣﯽ ﺗوان در اﻣﺗداد ارﺗﻔﺎع ﺳﺗون ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﯾﮏ ﻣﯾﻠﮫ دﻧده دار ﺟﺎﺑﺟﺎ ﮐرد .در ﺣﯾن ﮐﺎر
ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ھم ﻣﯾز و ھم ﻣوﺗور ﻣﺗﮫ ﻗﻔل ﺑﺎﺷﻧد.
ﺷﻔت ﻣﺗﮫ
ﺷﻔت ﻣﺗﮫ را ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﯾﮏ دﺳﺗﮫ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯾن ﺑرد ﺗﺎ ﻋﻣﻖ ﮐﺎر ﻣﺷﺧص ﺷود .ﻋﻣﻖ ﻣﺗﮫ ﮐﺎری را ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﮫ
ﮐﻣﮏ ﯾﮏ ﻟﻘﻣﮫ ﺗوﻗف روی ﺷﻔت ﻣﺗﮫ ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﯾد.
ﺳﮫ ﻧظﺎم ﻣﺗﮫ
ﺳﮫ ﻧظﺎم ﺗوﺳط ﯾﮏ ﭘﺎﯾﮫ ﻣﺧروطﯽ در ﯾﮏ ﻏﻼف ﻣﺗﻧﺎﺳب در ﺷﻔت ﻣﺗﮫ ﺛﺎﺑت ﻣﯽ ﻧﺷﯾﻧد .ﭘﺎﯾﮫ ﻣﺧروطﯽ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻗﺳﻣت
ﺻﺎف ﺧﺗم ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ از ﭼرﺧﯾدن ﺳﮫ ﻧظﺎم و ﻟﻖ ﺷدن آن در ﺣﯾن ﮐﺎر ﺟﻠوﮔﯾری ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺳﮫ ﻧظﺎم ﺑﮫ ﻧوﺑﮫ ﺧود اﺑزار
را ،اﻏﻠب ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﺳﮫ ﮐﻠﮕﯽ ﮐﮫ ﺳﺎﻗﮫ اﺑزار را ﻣﺣﮑم ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد ،در ﺷﻔت ﻧﮕﮭﻣﯾدارد .اﻧواع ﺳﮫ ﻧظﺎم ﺑﺎ ﮐﻠﮕﯽ ﺑﯾﺷﺗر ﯾﺎ
ﮐﻣﺗر از ﺳﮫ ﻋدد ﻧﯾز وﺟود دارد.
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻧوع ﺳﮫ ﻧظﺎم ﺳوار ﺷده روی ﺷﻔت ﻣﺗﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد اﺑزار را ﯾﺎ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً ﺑﺎ دﺳت )اﺻطﻼﺣﺎ ً ﺳﮫ ﻧظﺎم ﺳرﯾﻊ ﮐﮫ
اﺣﺗﯾﺎﺟﯽ ﺑﮫ آﭼﺎر ﺳﮫ ﻧظﺎم ﻧدارد( ،ﯾﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ آﭼﺎر ﺳﮫ ﻧظﺎم ﻓﻧری ،ﺑﺑﻧدﯾد .ﺳﮫ ﻧظﺎم آﭼﺎری ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ
اﺑزار را ﻣﺣﮑم ﺗر در ﺳﮫ ﻧظﺎم ﺑﺑﻧدﯾد.

ﺑرای ﺑﺎز ﮐردن ﺳﮫ ﻧظﺎم ﯾﮏ ﺿﺎﻣن را ﮐﻧﺎر ﻣﯽ زﻧﯾد و ﺳﭘس ﺳﮫ ﻧظﺎم را ﺑﮫ ﮐﻣﮏ دﺳﺗﮫ ﺗﻐذﯾﮫ ﺑﮫ ﺑﯾرون ﻓﺷﺎر ﻣﯽ
دھﯾد .ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﯾﮏ ُﮔوه ﻣﺧﺻوص را ﺑﺎ ﺿرﺑﮫ در ﯾﮏ ﺳوراخ روی ﺷﻔت ﻣﺗﮫ ﻓرو ﮐﻧﯾد و ﺳﭘس ﺳﺎﻗﮫ
ﻣﺧروطﯽ را ﺑﮫ ﺑﯾرون ﻓﺷﺎر دھﯾد.
ﺑﺧﺎطر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد!
ً
ﻣﺗﮫ ھﺎی ﺣﻠزوﻧﯽ ﺑزرﮔﺗر اﻏﻠب ﯾﮏ ﺳﺎﻗﮫ ﻣﺧروطﯽ دارﻧد و از اﯾﻧرو ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ و ﺑدوم ﺳﮫ ﻧظﺎم در ﺷﻔت ﻣﺗﮫ ﻧﺻب ﻣﯽ
ﺷوﻧد.
از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺳﮫ ﻧظﺎم ﻣﺗﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﺎﻗﮫ ﻣﺧروطﯽ ﺳوار ﺷده ھﯾﭻ ﭼﯾزی ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد از ﻟﻖ ﺷدن ﺳﮫ ﻧظﺎم و اﺑزار ﺟﻠوﮔﯾری
ﮐﻧد ﻣﮕر آﻧﮑﮫ ﻣﺗﮫ ﮐﺎری ﻧﯾروی ﻓﺷﺎر ﺑﺧﺻوﺻﯽ را در اﻣﺗداد ﺷﻔت اﯾﺟﺎد ﮐﻧد .اﮔر ﺳﮫ ﻧظﺎم در ﻣﻌرض ﻟرزش و ﻓﺷﺎر
ﺟﺎﻧﺑﯽ ﻗرار ﻧﮕﯾرد ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﺛﻼً ﻣﻣﮑن اﺳت ﻟﻖ و ﺑﺎز ﺷود .ﺑﮭﻣﯾن ﺧﺎطر اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺗﮫ ﻋﻣودی ﺑرای ﺻﯾﻘﻠﮑﺎری ﺑﺎ
ﺳﯾﻠﻧدر ﭘوﻟﯾش ﯾﺎ ﺳوار ﮐردن اﺑزار ﻓرزﮐﺎری ،ﭼوﺑﺳﺎب ﯾﺎ ﺳوھﺎن ﭼرﺧﺎن ﻣﺟﺎز ﻧﯾﺳت  -ﻣﮕر آﻧﮑﮫ ﻣﺎﺷﯾن ﻣﺧﺻوص
اﯾن ﻧوع ﮐﺎرھﺎ ﺑﺎﺷد.
اﺑزارھﺎ
ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از اﺑزارھﺎی ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ در ﻣﺗﮫ ﻋﻣودی اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد .در اﯾﻧﺟﺎ ﭼﻧد ﻣﺛﺎل ﻣﯽ آورﯾم.
• ﻣﺗﮫ ﺣﻠزوﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﯾﺎ ﺑدون ﻧوک ﻣرﮐزی وﺟود دارد .در اﺑﻌﺎد ﮐوﭼﮏ ،ﮐﻣﺗر از  6ﻣﯾﻠﯾﻣﺗر ،ﺑدون ﻧوک
ﻣرﮐزی ﻣﺗﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد ،از آن ﻣﯽ ﺗوان ﺑرای ﮐﺎر روی ﭼوب اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد وﻟﯽ در درﺟﮫ اول ﺑﺎری ﮐﺎر ﺑر روی
ﻓﻠزات و ﭘﻼﺳﺗﯾﮏ اﺳت .ﻣﺗﮫ ﺣﻠزوﻧﯽ دارای ﻧوک ﻣرﮐزی ﺑرای ﻣﺗﮫ ﮐﺎری در ﭼوب ﻣﻧﺎﺳب اﺳت و در اﻧدازه
ھﺎی  3ﺗﺎ  20ﻣﯾﻠﯾﻣﺗر وﺟود دارد.
•

ﻣﺗﮫ ﻣرﮐزی ﯾﮏ ﻣﺗﮫ ﺑﯾل ﻣﺎﻧﻧد اﺳت ﮐﮫ دو ﺗﯾﻐﮫ و ﯾﮏ ﻧوک دارد ﮐﮫ ﻣﺗﮫ ﮐﺎری را ھداﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد .ﻣﺗﮫ
ﻣرﮐزی ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﺗﻌداد دور ﭼرﺧش ﺑﺎﻻ راﻧده ﺷود ﺗﺎ ﺳوراﺧﮑﺎری ﺗﻣﯾز اﻧﺟﺎم ﺷود .ﺑﮫ ﻣﺣض آﻧﮑﮫ ﻧوک
ﻣرﮐزی ﻣﺗﮫ را ھداﯾت ﻧﮑﻧد ﻣﺗﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت دﭼﺎر ﻟرزش ﺷود .از اﯾﻧرو ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳرﻋت ﻣﺗﮫ ﮐﻧﯾد و ﺑﮫ
ﻣﺣض ﺑﺎﻻ ﺑردن ﻣﺗﮫ ﻣﺎﺷﯾن را ﻣﺗوﻗف ﮐﻧﯾد.

•

ﻣﺗﮫ ﮔود زن ﺑرای ﻓروﻧﺷﺎﻧدن ﺳر ﭘﯾﭻ ھﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود .ﻣﺗﮫ ﮔود زن ﺑﺎ ﺗﯾﻐﮫ ھﺎی ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺧﺗﻠف وﺟود دارد
ﺗﺎ ﺑرای ﻣواد ﻣﺧﺗﻠف ﻣﻧﺎﺳب ﺑﺎﺷد.

•

ﻣﺗﮫ ﮔره زن ﺑرای ﺗﻌﻣﯾر ﻧواﻗص در اﻟوار ﺑﮑﺎر ﻣﯽ رود و در اﻧدازه ھﺎی  8ﺗﺎ  60ﻣﯾﻠﯾﻣﺗر وﺟود دارد .از
اﯾن ﻣﺗﮫ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﺗﻌداد دور ﭼرﺧش ﮐم اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد و ﺳوراﺧﮑﺎری ﺗﻣﯾزی اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھد .از ﻣﺗﮫ ﮔره زن ﻣﯽ
ﺗوان ﺑرای ﻣﺗﮫ ﮐﺎری ھﺎی ﻋﺎدی ﻧﯾز اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد و اﻏﻠب ﺑرای ﺳوراﺧﮑﺎری ھﺎی ﻗطر ﺑزرگ ﺑﮭﺗرﯾن ﮔزﯾﻧﮫ
اﺳت.

•

ﻣﺗﮫ ﺗوﭘﯽ ﺑرای ﺳﺎﺧت ﺗوﭘﯽ ﺑﮑﺎر ﻣﯽ رود وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺟﮭت اﻟﯾﺎف ﭼوب ﻋﻣود ﺑر ﺟﮭت طول ﺗوﭘﯽ ﺑﺎﺷد .ﻣﺗﮫ
ﺗوﭘﯽ در اﻧدازه ھﺎی  10ﺗﺎ  60ﻣﯾﻠﯾﻣﺗر وﺟود دارد.

در اﻏﻠب ﻣوارد وﻗﺗﯽ از اﺑزار ﺑﺎ ﻗطر ﺑزرگ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﯾﺎ روی ﻗطﻌﮫ ﮐﺎر از ﺟﻧس ﺳﺧت ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﻣﻘررات
اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺗﻌداد دور ﭼرﺧش ﮐم ﺑﺎﺷد .داﻣﻧﮫ ﻋﺎدی ﺗﻌداد دور ﭼرﺧش ﺑرای ﻣﺗﮫ ﻋﻣودی از  100ﺗﺎ  3000دور در
دﻗﯾﻘﮫ اﺳت.
ﺑﺧﺎطر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد!
ﻓﻘط اﺳﺗﻔﺎده از اﺑزار ﻣﺗﮫ ﮐﺎری در ﻣﺗﮫ ﻋﻣودی ﻣﺟﺎز اﺳت.

