رﻧده ﺗﺳطﯾﺣﯽ
ﻣﺑﺎﻧﯽ اﺻﻠﯽ
رﻧده ﺗﺳطﯾﺣﯽ ﺑﻌﻧوان ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯾن اﺳﺗﺎﻧدارد در ﻣدارس و ﺻﻧﺎﯾﻊ ﻧﺟﺎری ﺑﮑﺎر ﻣﯽ رود و ﺑرای ﺗﺳطﯾﺢ و رﻧده ﮐﺎری
ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت .ﻋرض ﮐﺎر آن ﻣﻌﻣوﻻً ﺑﯾن  300و  600ﻣﯾﻠﯾﻣﺗر اﺳت .ﻣﯾز ﺗﻐذﯾﮫ ﻗﺎﺑل ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯾن ﺑردن اﺳت ﺗﺎ
ﺑﺗوان درﺟﮫ رﻧده ﮐﺎری را ﺗﻧظﯾم ﮐرد .ﺷﻣﺎ ﺑﺎ اره ﺗﺳطﯾﺣﯽ ﺑرآﻣدﮔﯽ ھﺎ ،ﮐﺟﯽ ھﺎ و ﺳﺎﯾر ﺿﺎﯾﻌﺎت روی ﯾﮏ ﺳطﺢ ﯾﺎ
دو ﺳطﺢ ﻧزدﯾﮏ ﺑﮭم را رﻧده ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ،طوری ﮐﮫ ﺳطوح ﮐﺎﻣﻼً ﺻﺎف ﺷده و در زاوﯾﮫ ﻣﻌﯾﻧﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر ،اﻏﻠب
ﻗﺎﺋﻣﮫ  °90درﺟﮫ ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد .اﯾﻧﮑﺎر رﻧده ﮐﺎری ﺗﺳطﯾﺣﯽ ﯾﺎ ﺗﺳطﯾﺢ ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود .ﺳﭘس ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﮐﺎر را در
رﻧده ﮔﻧدﮔﯽ اداﻣﮫ دھﯾد.
رﻧده ھﺎی ﺗﺳطﯾﺣﯽ اﻏﻠب دارای ﭘﺎﯾﮫ رﯾﺧﺗﮫ ﮔری ﺷده و ﻣﯾز ھﺳﺗﻧد ﺗﺎ ﻣﺎﺷﯾن را وزﯾن ﮐرده و ﺣرﮐت آن ﺑدون ﻟرزش
ﺑﺎﺷد.
ﻗطﻌﮫ ﮐﺎرھﺎی ﮐوﺗﺎھﺗر از  400ﻣﯾﻠﯾﻣﺗر را ﻧﻣﯽ ﺗوان رﻧده ﺗﺳطﯾﺣﯽ ﮐرد .اﮔر ﻗطﻌﮫ ﮐﺎر ﮐوﺗﺎھﺗر ﺑﺎﺷد ﺧطر ﺑروز
ﺻدﻣﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اﻓزاﯾش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .اﮔر ﻣﯽ ﺧواھﯾد ﭼﻧدﯾن ﻗطﻌﮫ ﮐﺎر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﺗرﺟﯾﺣﺎ ً ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد دو طول ﯾﺎ ﺑﯾﺷﺗر را
رﻧده ﮐﻧﯾد.
ﺑﺧﺎطر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد!
اره ﺗﺳطﯾﺣﯽ ﺑﺧﺎطر ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ و ﻏﯾراﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ ﺑودن ﺧود ﯾﮑﯽ از ﻣﺎﺷﯾن ھﺎی ﺻﻧﺎﯾﻊ ﭼوب اﺳت ﮐﮫ در اﮐﺛر ﺣوادث
ﻧﻘش داﺷت ھﺎﺳت .ﺑﺎ ﺷﯾوه ﮐﺎر ﺻﺣﯾﺢ ﻣﯽ ﺗوان ﺣوادث ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎر را ﺑطور ﻗﺎﺑل ﻣﻼﺣظﮫ ای ﮐﺎھش داد.
ﺳﺎﺧﺗﺎر دﺳﺗﮕﺎه
رﻧده ﺗﺳطﯾﺣﯽ ﺑرای ﺻﺎف ﮐردن ﻧﺎھﻣواری ھﺎ ﯾﺎ ﮐﺟﯽ ھﺎ و ھﻣﭼﻧﯾن ﺗﺳطﯾﺢ ﭼوب در زواﯾﺎی  °90ﺗﺎ  °45ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده
اﺳت.
ﮐﺎﺗر ﭼرﺧﺎن ﺑﺎ ﺗﯾﻐﮫ رﻧده
رﻧده ﺗﺳطﯾﺣﯽ از ﯾﮏ ﮐﺎﺗر ﭼرﺧﺎن ﺑﺎ  2ﺗﺎ  4ﺗﯾﻐﮫ ﺑُرش از ﺟﻧس ﻓوﻻد ﺳرﯾﻊ ﯾﺎ ﻓﻠز ﺳﺧت ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ ﺷود .ﺗﯾﻐﮫ رﻧده
ﻣﯽ ﺗواﻧد از ﺟﻧس ﻓوﻻد ﺳرﯾﻊ ﯾﺎ ﻓﻠز ﺳﺧت ﺑﺎﺷد .وﻗﺗﯽ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮐﺎر رﺿﺎﯾﺗﺑﺧش ﻧﺑﺎﺷد ﺗﯾﻐﮫ را ﺑﺎﯾد ﻋوض ﯾﺎ ﺗﯾز ﮐرد.
وﻗﺗﯽ رﻧده ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺻﺎف و ظرﯾف ﺑﺎﺷد! ﺟﻧس ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺗﯾﻐﮫ دارای طول ﻋﻣر ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ ھﺳﺗﻧد.
ﺗﯾﻐﮫ از ﺟﻧس ﻓﻠز ﺳﺧت ﺗﯾزی ﺧود را ﺑﮫ ﻣراﺗب طوﻻﻧﯽ ﺗر ﺣﻔظ ﻣﯽ ﮐﻧد وﻟﯽ در ﻋوض ﮔراﻧﺗر اﺳت.
ﺑﺎﻻی ﮐﺎﺗر ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﯾﮏ ﻗﺎب ﻣﺣﺎﻓظ وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺗﻣﺎس ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﺎﺗر ھﻧﮕﺎم ﮐﺎر ﺟﻠوﮔﯾری ﮐﻧد.
ﻣﯾز ﺗﻐذﯾﮫ و ﺧروج ﮐﺎر
ﻣﺎﺷﯾن دارای ﯾﮏ ﻣﯾز ﺗﻐذﯾﮫ و ﯾﮏ ﻣﯾز ﺧروج ﮐﺎر اﺳت .ﻣﯾز ﺗﻐذﯾﮫ را ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﯾزان رﻧده ﮐﺎری ﻣﯽ ﺗوان ﺑطرف
ﺑﺎﻻ ﯾﺎ ﭘﺎﯾﯾن ﺗﻧظﯾم ﮐرد .ﻣﯾز ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﻘﯾﺎس ﻣﺟﮭز اﺳت ﮐﮫ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ھر دﻓﻌﮫ ﮐﮫ ﻗطﻌﮫ ﮐﺎر از ﮐﺎﺗر ﻋﺑور ﻣﯽ ﮐﻧد
ﭼﮫ ﻣﻘدار از آن رﻧده ﻣﯽ ﺷود.
ﻣﯾز ﺧروﺟﯽ ﮐﺎر ﺑرای ﻧﮕﮭداﺷﺗن ﻗطﻌﮫ ﮐﺎر اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود و ارﺗﻔﺎع آن ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎ داﯾره ﺑُرش ﮐﺎﺗر ﯾﮑﯽ ﺑﺎﺷد.
ﺑﺧﺎطر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد!
اﮔر روی ﻣﯾز رﻧده ﻣﺎده ﮐﺎھش دھﻧده اﺻطﮑﺎک )ﻣﺎده ﻟزج( ﺑﻣﺎﻟﯾد ﺗﻐذﯾﮫ ﻗطﻌﮫ ﮐﺎر راﺣﺗﺗر ﻣﯽ ﺷود.
ﺗﮑﯾﮫ ﮔﺎه ﮐﻧﺎری
رﻧده ﺗﺳطﯾﺣﯽ ﯾﮏ ﺗﮑﯾﮫ ﮔﺎه ﮐﻧﺎری دارد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ﺗﻧظﯾم آن ﮐﺎﺗر را روی ﺗﻣﺎﻣﯽ ﭘﮭﻧﺎی ﮐﺎر اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.
زاوﯾﮫ ﺷﯾب را ﻣﯽ ﺗوان از  °90ﺗﺎ  °45درﺟﮫ ﺗﻧظﯾم ﮐرد.
وﻗﺗﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﮑﯾﮫ ﮔﺎه ﮐﻧﺎری ﺷﯾﺑدار رﻧده ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﻗطﻌﮫ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ھﻣﯾﺷﮫ ﺗﺛﺑﯾت ﺷود ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﯾرون ﻧﻠﻐزد .در ﻧظر
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ رﻧده ﮐردن ﺑﺎ ﻓﺷﺎر ﺑر ﺗﮑﯾﮫ ﮔﺎه ﮐﻧﺎری ھم ﻣﺷﮑﻠﺗر و ھم ﺧطرﻧﺎک ﺗر از رﻧده ﮐﺎری ﺳطﺢ ﺻﺎف اﺳت.

ﺑﺧﺎطر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد!
وﻗﺗﯽ ﻣﯽ ﺧواھﯾد ﻗطﻌﺎت ﺑﺎرﯾﮏ را رﻧده ﮐﻧﯾد ﺗﮑﯾﮫ ﮔﺎه ﮐﻣﮑﯽ را ﭘﺎﯾﯾن ﺑﯾﺎورﯾد ﺗﺎ ﺑرای اﻧﮕﺷﺗﺎن ﺗﺎن ﺟﺎ وﺟود داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷد.
ﺗوﭘﯽ ھﺎی ﮐﻣﮑﯽ
وﻗﺗﯽ ﻣﯽ ﺧواھﯾد ﻗطﻌﮫ ﮐﺎرھﺎی طوﯾل را رﻧده ﮐﻧﯾد ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ از ﺗوﭘﯽ ھﺎی ﮐﻣﮑﯽ در ﺟﻠو و ﻋﻘب ﻣﺎﺷﯾن رﻧده اﺳﺗﻔﺎده
ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﻗطﻌﮫ ﮐﺎر را در ارﺗﻔﺎع ﻣﯾزھﺎی ﺗﻐذﯾﮫ و ﺧروج ﮐﺎر ﻧﮕﮭدارد .اﯾﻧﮑﺎر اﯾﻣﻧﯽ را ﻧﯾز اﻓزاﯾش ﻣﯽ دھد ﭼون ﻗطﻌﮫ
ﮐﺎر ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد از روی ﻣﺎﺷﯾن ﭘﺎﯾﯾن ﺑﯾﻔﺗد.
ﻣطﺎﻟب ﺑﯾﺷﺗر را اﯾﻧﺟﺎ ﺑﺧواﻧﯾد:
ﻟﯾﺳت ﮐﻧﺗرﻟﯽ ﺑرای رﻧده ﺗﺳطﯾﺣﯽ )ﭘرﯾوﻧت(

