دﺳﺗﮕﺎه ﺳﻧﺑﺎده ﻋﻣودی
ﻣﺑﺎﻧﯽ اﺻﻠﯽ
ﻣﺎﺷﯾن ﺳﻧﺑﺎده ﻋﻣودی ﯾﺎ ﭘوﻟﯾش ﻟﺑﮫ ،ﺑرای ﭘوﻟﯾش ﮐردن ﻟﺑﮫ ھﺎی ﺻﻔﺣﮫ ﭼوﺑﯽ و ﮐﻧده ،ﺑطور ﮐﻠﯽ ﭘوﻟﯾش ﺑر روی
ﻗطﻌﺎت ﮐوﭼﮑﺗر اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﺷود .ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﻣﺳﺗﻘﯾم و ﺻﺎف ،ﺳطﺢ ﺻﺎف ،ﺑﺎ زاوﯾﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف،ﻟﺑﮫ ﻣﻧﺣﻧﯽ را ﭘوﻟﯾش
ﮐﻧﯾد.ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺑرای ﺑرداﺷﺗن ﻣﻘدار ﻣﻌﯾﻧﯽ از ﻗطﻌﮫ ﮐﺎر ﭘوﻟﯾش ﮐﻧﯾد .ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﯾﮏ وﺳﯾﻠﮫ اﺿﺎﻓﯽ
ﻗﺳﻣت داﺧﻠﯽ ﯾﺎ اﻧﺗﮭﺎﯾﯽ ﻟﺑﮫ را ﭘوﻟﯾش ﮐﻧﯾد ،ﻣﺛل ﯾﮏ ﺳوراخ .ﻗطﻌﮫ ﮐﺎر ﺑوﺳﯾﻠﮫ دﺳت ﺑﮫ ﺟﻠو راﻧده ﺷده و از ﻧوار ﺳﻧﺑﺎده
رد ﻣﯾﺷود .ﺑرای ﭘوﻟﯾش ﻗطﻌﺎت رﯾز ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد دﺳﺗﮕﺎه ﺗﻐذﯾﮫ ﻗطﻌﮫ ﮐﺎر را روی دﺳﺗﮕﺎه ﻣوﻧﺗﺎژ ﮐﻧﯾد.
ﺑﺧﺎطر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد!
دﺳﺗﮕﺎه ﭘوﻟﯾش ﻧﺑﺎﯾد ﺑرای ﭘوﻟﯾش ﻓﻠزات و آھن آﻻت اﺳﺗﻔﺎده ﺷود ﭼوﻧﮑﮫ ﻣﯾﺗواﻧد اﯾﺟﺎد ﺟرﻗﮫ ﮐرده و ﺑﮫ آﺗش ﺳوزی
ﻣﻧﺟر ﮔردد.
ﺳﺎﺧﺗﺎر دﺳﺗﮕﺎه
دﺳﺗﮕﺎه ﭘوﻟﯾش ﻋﻣودی ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت از ﯾﮏ ﭘﺎﯾﮫ،ﯾﮏ ﻣﯾز اﻓﻘﯽ ﻗﺎﺑل ﺗﻧظﯾم و ﯾﮏ ﻧوار ﺳﻧﺑﺎده ﮐﮫ ﺑﯾن دو ﻗرﻗره اﻓﻘﯽ
ﺑﺎ ﭘوﺷش ﻻﺳﺗﯾﮑﯽ ﻗرار دارد ﺣرﮐت ﻣﯾﮑﻧد .ﻏﺎﻟﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﻗرﻗره ھﺎ ﺑزرﮔﺗر اﺳت ،ﻧوار ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﯾﮏ ﻣوﺗور ﻗوی
اﻟﮑﺗرﯾﮑﯽ ﺣرﮐت ﻣﯾﮑﻧد در ﺑﯾن ﻗرﻗره ھﺎ  ،ﭘﺷت ﻧوار ﺳﻧﺑﺎده ﯾﮏ ﺗﮑﯾﮫ ﮔﺎه وﺟود دارد ﮐﮫ ﭘوﻟﯾش ﮐردن ﺳطوح ﺻﺎف
را آﺳﺎن ﻣﯾﮑﻧد.
دﺳﺗﮕﺎه ﻣﮑﻧده
ﺑدﻟﯾل اﯾﺟﺎد ﮔردوﻏﺑﺎر ھﻧﮕﺎم ﭘوﻟﯾش ﮐردن دو دﺳﺗﮕﺎه ﻣﮑﻧده ﮐﻧﺎر ھردو ﻗرﻗره وﺟود دارد .اﮔر ﻣﯾﺧواھﯾد ﯾﮏ ﻟﺑﮫ ﻣﻧﺣﻧﯽ
را ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ﺳوی ﯾﮑﯽ از ﻗرﻗره ھﺎ ﭘوﻟﯾش ﮐﻧﯾد اﻣﮑﺎن ﺑرداﺷﺗن درﭘوش دﺳﺗﮕﺎه ﻣﮑﻧده ﻧﯾز وﺟود دارد.
ﻧوﺳﺎن ﺗوﭘﯽ ﭘوﻟﯾش و ﻧوار ﺳﻧﺑﺎده
ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از اﯾﺟﺎد ﺧش ھﻧﮕﺎم ﭘوﻟﯾش ﮐردن ﻗطﻌﮫ ﮐﺎر ھم ﻗرﻗره ھﺎ و ھم ﻧوار ﺳﻧﺑﺎده ﻧوﺳﺎن ﻣﯾﮑﻧﻧد .اﯾن اﻣر
ﺑﺎﻋث ﻣﯾﺷود ﮐﮫ ﺳﺎﺋﯾدﮔﯽ در ﺳطﺢ ﻧوار ﭘﺧش ﺷود .ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد ھم ﻧوار ﺳﻧﺑﺎده و ھم ﺗوﭘﯽ ﭘوﻟﯾش را ﭘﺎﺋﯾن و ﺑﺎﻻ ﺑرده
ﺑطورﯾﮑﮫ ھﻣﮫ ﻋرض ﻧوار ﻗﺎﺑل اﺳﺗﻔﺎده ﮔردد.ﺣﺗﯽ اﮔر ﯾﮏ ﻟﺑﮫ ﻧﺎزک را ﭘوﻟﯾش ﻣﯾﮑﻧﯾد.
ﻣﯾز ﮐﺎر
ﻣﯾز ﮐﺎر ﻣﯾﺗواﻧد زاوﯾﮫ ﺑﻧدی ﺷود ،ھﻣﭼﻧﯾن اﯾن اﻣﮑﺎن وﺟود دارد ﮐﮫ ﯾﮏ زاوﯾﮫ ﺑﻧد روی آن ﻧﺻب ﮐرد،اﮔر ﮐﮫ ﺑﺧواھﯾد
دو اﻧﺗﮭﺎی ﯾﮏ ﻗطﻌﮫ ﮐﺎر را ﺑﺎ زاوﯾﮫ دﻟﺧواه ﭘوﻟﯾش ﮐﻧﯾد.
ﺗﮑﯾﮫ ﮔﺎه ﺑرای ﺑﮫ ﺟﻠو راﻧدن و اﺗﻣﺎم ﮐﺎر
ﺑر روی ﺑﻌﺿﯽ از دﺳﺗﮕﺎه ھﺎ ﺗﮑﯾﮫ ﮔﺎه ﻗﺎﺑل ﺗﻧظﯾم ﺟﮭت ﺑﮫ ﺟﻠوراﻧدن و اﺗﻣﺎم ﮐﺎر ﻧﺻب ﺷده اﺳت .ﺑﯾن ﺗﮑﯾﮫ ﮔﺎه ھﺎ،
ﭘﺷت ﻧوار ﺳﻧﺑﺎده ﯾﮏ ﮐﻔﺷﮏ ﭘوﻟﯾش وﺟود دارد .ﺗﮑﯾﮫ ﮔﺎه ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﯾﮑﻧد ﺗﺎ ﻣﻘدار ﻣﺷﺧﺻﯽ را از ﻗطﻌﮫ ﮐﺎر
ﺑردارﯾم .دﺳﺗﮕﺎه در اﯾﻧﺟﺎ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻣﺎﻧﻧد رﻧده ﺗﺳطﯾﺣﯽ ﻋﻣل ﻣﯾﮑﻧد.
ﻣﺎﻧور )ﺟﺎ ﺑﮫ ﺟﺎﺋﯽ(
ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺑر روی ﭘﺎﻧل ﻣﺎﻧور دﺳﺗﮕﺎه ﭘوﻟﯾش ﻣوارد زﯾر را ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد:
• ﺗﺎ/از
•

ﺳرﻋت ﻧوار

•

ﻧوﺳﺎن

•

ﮐﺷﯾدﮔﯽ ﻧوار

اﺑزار
در دﺳﺗﮕﺎه ﭘوﻟﯾش ﻋﻣل ﺑرداﺷت از ﺳطﺢ ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﯾﮏ ﻧوار از ﺟﻧس ﮐﺎﻏذ ﺿﺧﯾم ﯾﺎ از ﺟﻧس ﺑﺎﻓﺗﯽ ﮐﮫ از داﻧﮫ ھﺎی
ﺳﺎﯾﻧده ﭘوﺷﯾده ﺷده اﺳت اﻧﺟﺎم ﻣﯾﺷود .داﻧﮫ ھﺎی ﺳﺎﯾﻧده ﺗﺷﮑﯾل ﺷده اﺳت از ﻣواد ﻣﻌدﻧﯽ ﺳﺧت ﺑﺎ ﻟﺑﮫ ھﺎی ﺗﯾز ﻣﺎﻧﻧد:

اﮐﺳﯾد آﻟوﻣﯾﻧﯾوم .ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯾن داﻧﮫ ھﺎی ﺳﺎﯾﻧده دارای اھﻣﯾت ﻣﯾﺑﺎﺷد ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ذرات ﺳﻧﺑﺎده ﺷده ﺑﺷﮑل ﮔردوﻏﺑﺎر ﺑﺗواﻧﻧد
ﺑرطرف ﺷوﻧد .اﮔر ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯾن داﻧﮫ ھﺎی ﺳﺎﯾﻧده ﺑوﺳﯾﻠﮫ ذرات ﮔردوﻏﺑﺎر ﭘر ﺷده و ﺑﭼﺳﺑد،ﻧوار ﺳطﺢ ﺑرداری ﻧﻣﯽ ﮐﻧد.
ﮐﺎﻏذ ﺳﻧﺑﺎده ﺳطﺢ ﺑرداری ﺑوﺳﯾﻠﮫ اﻧدازه داﻧﮫ ھﺎی ﺳﺎﯾﻧده ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯾﺷود .ﮐﺎﻏذ ﺳﻧﺑﺎده ﺑرﺣﺳب اﻧدازه داﻧﮫ ھﺎی ﺳﺎﯾﻧده
ﺷﻣﺎره ﮔزاری ﻣﯾﺷود،داﻧﮫ  60ﯾﮏ ﮐﺎﻏذ ﺿﺧﯾم و داﻧﮫ  150ﯾﮏ ﮐﺎﻏذ ﻟطﯾف اﺳت .اﻧدازه داﻧﮫ ھﺎ ﺑﯾن  40و 800
وﺟود دارد.
ﻧوار ﺳﻧﺑﺎده دارای ﺷﯾﺎر اﺗﺻﺎل ﺑوده و ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﭘﺎره ﻧﺷود ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ در ﺟﮭت ﺻﺣﯾﺢ ﺣرﮐت دﺳﺗﮕﺎه ﻣوﻧﺗﺎژ
ﺷود .ﻣﻌﻣوﻻ ﻋﻼﻣﺗﯽ ﺑﺷﮑل ﻓﻠش در ﻗﺳﻣت داﺧﻠﯽ ﻧوار وﺟود دارد ﮐﮫ ﺟﮭت ﺻﺣﯾﺢ ﺣرﮐت را ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد.
ﺑﺧﺎطر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد!
ﺑﺎ ﻧوار ﺳﻧﺑﺎده ﺑﺎﯾد ﺑﺎ اﺣﺗﯾﺎط ﮐﺎر ﮐرد ﺗﺎ دﭼﺎر زدﮔﯽ ﻟﺑﮫ ھﺎ ﻧﺷده ﮐﮫ ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﺎﻋث ﭘﺎرھﮕﯽ ﻧوار ﮔردد.
ﻧوار ﺳﻧﺑﺎده ﺑﺷﮑل آوﯾزان ،در درﺟﮫ ﺣرارت اﺗﺎق و رطوﺑت ﻧرﻣﺎل ﻧﮕﮭداری ﻣﯾﺷود .داﻧﮫ ھﺎی ﺳﺎﯾﻧده ﺑﻌد از ﻣدﺗﯽ
اﺳﺗﻔﺎده ﺗﯾزی ﻟﺑﮫ ھﺎی ﺧود را از دﺳت داده و ﺳطﺢ ﻗطﻌﮫ ﮐﺎر را ﺧراب ﻣﯾﮑﻧﻧد،ﻣﺻرف اﻧرژی ﺑﺎﻻ ﺑرده و ﺑﺎﻋث ﺑﺎﻻ
رﻓﺗن ﺣرارت در ﺣﯾن ﮐﺎر ﻣﯾﮕردﻧد .ﻣﻌﻣوﻻ ﮔردوﻏﺑﺎر روی ﺳطﺢ ﻧوار ﺟﻣﻊ ﻣﯾﺷود ﮐﮫ ﻣﯾﺗواﻧد ﺑر روی ﺳطﺢ ﺻﺎف
ﺷده آﺛﺎری ﺑﺟﺎی ﻣﯾﮕذارد .در ﺑدﺗرﯾن وﺿﻊ ﭘﺎرھﮕﯽ ﻧوار ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﮫ دﺳﺗﮕﺎه و ﻗطﻌﮫ ﮐﺎر ﺻدﻣﮫ وارد ﮐﻧد.

