رﻧده ﮔﻧدﮔﯽ ﻣﯾزی
ﻣﺑﺎﻧﯽ اﺻﻠﯽ
رﻧده ﮔﻧدﮔﯽ ﻣﯾزی ﯾﮑﯽ از ﻋﺎدی ﺗرﯾن ﻣﺎﺷﯾن آﻻت ﻓرآوری ﭼوب اﺳت .از اﯾن ﻣﺎﺷﯾن وﻗﺗﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﻣﯽ
ﺧواھﯾد ﻗطﻌﮫ ﮐﺎر دارای اﺑﻌﺎد دﻗﯾﻘﯽ ﺑﺎﺷد .اﯾن ﻣﺎﺷﯾن ﺑرای رﻧده ﮐﺎری ﭼوب ﻓﺷرده و اﻏﻠب ﭘس از رﻧده ﮐﺎری ﺑﺎ رﻧده
ﺗﺳطﯾﺣﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود.
ﺑﺧﺎطر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد!
رﻧده ﮐﺎری ﮔﻧدﮔﯽ ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ ﻗﺑﻼً رﻧده ﮐﺎری ﺗﺳطﯾﺣﯽ اﻧﺟﺎم ﺷده ﺑﺎﺷد ،ھم از ﻟﺣﺎظ اﺑﻌﺎد و ھم از ﻟﺣﺎظ ﮐﺟﯽ ﻧﺗﯾﺟﮫ
ﮐﺎر ﺑدﺗری دارد.
ﺳﺎﺧﺗﺎر دﺳﺗﮕﺎه
رﻧده ﮔﻧدﮔﯽ از ﯾﮏ ﮐﺎﺗر ﭼرﺧﺎن ﺑﺎ  2ﺗﺎ  4ﺗﯾﻐﮫ ﺑُرش از ﺟﻧس ﻓوﻻد ﺳرﯾﻊ ﯾﺎ ﻓﻠز ﺳﺧت ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ ﺷود .ﻣﺎﺷﯾن دارای
ﯾﮏ ﻣﯾز ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯾن روﻧده اﺳت ﮐﮫ ﺿﺧﺎﻣت ﻗطﻌﮫ ﮐﺎر را ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺑﺎﻻی ﮐﺎﺗر و ﻗطﻌﺎت ﻣﺗﺣرک ﻣﺎﺷﯾن ﯾﮏ
ﭘﺎﯾﮫ و ﻗﺎب ھﺎﯾﯽ وﺟود دارﻧد ﮐﮫ از ﺗﻣﺎس ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﻗطﻌﺎت ﻣﺗﺣرک ﻣﺎﺷﯾن ﺟﻠوﮔﯾری ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
ﻣﺎﻧﻊ ﭘﺳﮕرد
ﻣﺎﻧﻊ ﭘﺳﮕرد از ﭘرﺗﺎب ﺷدن ﻗطﻌﮫ ﮐﺎر ﺑﮫ ﻋﻘب و ﺑﮫ طرف اوﭘراﺗور ﻣﺎﺷﯾن ﺟﻠوﮔﯾری ﻣﯽ ﮐﻧد .اﯾن ﻣﺎﻧﻊ ﻗﺳﻣت ﺑﻧدی
ﺷده ﭼون اﮔر ﺿﺧﺎﻣت آن ﻣﺗﻔﺎوت ﺑﺎﺷد ﺑﮭﺗر ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻗطﻌﮫ ﮐﺎر را دﻧﺑﺎل ﮐﻧد.
ﻧورد ﺗﻐذﯾﮫ
ﻧورد ﺗﻐذﯾﮫ ﻗطﻌﮫ ﮐﺎر را ﺑﮫ ﻣﺎﺷﯾن ﺗﻐذﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺳطﺢ ﻧﻘﺷدار آن ﺑﮭﺗر ﻗطﻌﮫ ﮐﺎر را ﻣﯽ ﮔﯾرد و ﺣرﮐت ﻣﯽ دھد.
ﻗﺳﻣت ﺑﻧدی ﺷده ﺑرای آﻧﮑﮫ اﮔر ﻗطﻌﮫ ﮐﺎر دارای ﺿﺧﺎﻣت ھﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﺑﺎﺷد ﺑﮭﺗر ﺑﺗواﻧد ﻋﻣل ﮐﻧد .ﻧوردھﺎی دارای
روﮐش ﻻﺳﺗﯾﮑﯽ ھم وﺟود دارﻧد.
ﮐوﻟﮫ ﻓﺷﺎر
ﮐوﻟﮫ ﻓﺷﺎر ﺟﻠوﺋﯽ ﻗطﻌﮫ ﮐﺎر را ﻗﺑل از ﻋﺑور از ﮐﺎﺗر ﭘﺎﯾﯾن ﻧﮕﮭﻣﯾدارد .ﯾﮏ ﮐوﻟﮫ ﻓﺷﺎر ﭘﺷﺗﯽ ﻗطﻌﮫ ﮐﺎر را ﭘس از ﻋﺑور
از ﮐﺎﺗر ﭘﺎﯾﯾن ﻧﮕﮭﻣﯾدارد.
ﻧورد ﺧروﺟﯽ
ﻧورد ﺧروﺟﯽ ﻗطﻌﮫ ﮐﺎر را از ﻣﺎﺷﯾن ﺑﯾرون ﻣﯽ دھد .اﯾن ﻧورد اﻏﻠب دارای روﮐش ﻻﺳﺗﯾﮑﯽ اﺳت.
ﻧوردھﺎی ﻣﯾز
ﻗطﻌﮫ ﮐﺎر ﺑﺟﺎی ﻟﻐزﯾدن روی ﻣﯾز ،روی ﻧوردھﺎی ﻣﯾز ﻣﯽ ﻏﻠطد .ﻧوردھﺎ را ﻣﯽ ﺗوان ﺑرﺣﺳب ﻗطﻌﮫ ﮐﺎر ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯾن
ﺑرد.
ﮐﺎر ﺑﺎ رﻧده ﮔﻧدﮔﯽ
ﻗطﻌﮫ ﮐﺎر ﺗوﺳط دﺳﺗﮕﺎه ﺗﻐذﯾﮫ ﻣﺎﺷﯾن ﺑطرف ﮐﺎﺗر ﮐﮫ روی ﻣﯾز ﻣﺎﺷﯾن ﻗرار دارد ،راﻧده ﻣﯽ ﺷود .رﻧده ﮔﻧدﮔﯽ روی
ﻗطﻌﮫ ﮐﺎر ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﻧدازه ﻣورد ﻧظر و ﺳطﺢ ﺻﺎﻓﯽ ﭘﯾدا ﮐﻧد ،ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد .ﯾﮏ رﻧده ﮔﻧدﮔﯽ ﻣدرن دارای دﺳﺗﮕﺎه
ﺗﻐذﯾﮫ ﺑﺎ ﺳرﻋت ﺗﻐذﯾﮫ ﻣﺧﺗﻠف اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧوع اﻟوار و ﮐﯾﻔﯾت ﻣورد ﻧظر ﮐﺎر ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد .اﮔر ﺳرﻋت ﺗﻐذﯾﮫ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷد
اﻏﻠب ﺳطﺢ ﮐﺎر ﮐﯾﻔﯾت ﺑدﺗری دارد.
اﻣروزه اﻏﻠب رﻧده ھﺎی ﮔﻧدﮔﯽ ﺑﺎ ﻋرض ﮐﺎر ﺑﯾن  400ﺗﺎ  800ﻣﯾﻠﯾﻣﺗر ﺳﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﻣﺎﺷﯾن ھﺎی ﺑزرﮔﺗری ﻧﯾز
وﺟود دارﻧد وﻟﯽ آﻧﮭﺎ را ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻣﺎﺷﯾن ﺗﺧﺻﺻﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﮐرد.
ﮐﺎﺗر دارای  2ﯾﺎ  4ﺗﯾﻐﮫ ﺑُرش از ﺟﻧس ﻓوﻻد ﺳرﯾﻊ ﯾﺎ ﻓﻠز ﺳﺧت اﺳت .وﻗﺗﯽ ﺳطﺢ ﮐﺎر ﺧﯾﻠﯽ ﺑد ﺷود وﻗت آﻧﺳت ﮐﮫ
ﺗﯾﻐﮫ ھﺎ ﺗﻌوﯾض ﯾﺎ ﺗﯾز ﺷوﻧد .وﻗﺗﯽ ﺗﯾﻐﮫ ھﺎ ﺗﯾز ﺑﺎﺷﻧد ﻣﺎﺷﯾن ﺑﺎ ﺳروﺻدای ﮐﻣﺗری ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺗﯾﻐﮫ از ﺟﻧس ﻓﻠز ﺳﺧت
ﮔراﻧﺗر اﺳت وﻟﯽ ﺗﯾزی ﺧود را در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﺗﯾﻐﮫ ﻓوﻻد ﺳرﯾﻊ ﺑﮫ ﻣراﺗب طوﻻﻧﯽ ﺗر ﺣﻔظ ﻣﯽ ﮐﻧد.

