فصل 2

فناوری تولید و تحلیل اجزای ماشینآالت

1ـ ماشین اره گرد میزی
از این ماشین برای کارهای عمومی سازه های چوبی از قبیل :ساخت قید و کالف،
برش تخته و ساخت زهوار ،ساخت زبانه اتصاالت ،ایجاد شیار و کنشکاف استفاده
می شود.

ماشین اره گرد میزی

دور موتور ماشین های اره گرد میزی  2500تا  6500دور در دقیقه است و
سرعت چرخش تیغه ،با قطر تیغه اره و نوع ماده چوبی متناسب است .نیروی
محرکه ماشین به کمک الکتروموتوری با قدرت  2/2تا  3/7کیلووات به صورت غیر
مستقیم تأمین ،و توسط تسمه به شفت اصلی تیغه منتقل می شود .قطر تیغه اره
مورد استفاده در این ماشین ،متناسب با توان موتور و دور آن در حالت استاندارد
 300میلی متر است .اجزای اصلی ماشین اره گرد میزی در شکل صفحۀ بعد نشان
داده شده است .قبل از شروع کار با این ماشین ،باید با بازدید كردن دندانه ها از
سالم و آماده به کار بودن تیغه اطمینان حاصل كرد.
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دندانه های مانع پس زدن
تیغه اره

حفاظ روی تیغه

گوه پشت تیغه

گونیای طول بری (بغل تیغه)

ریل جلو  
قفل گونیای طول بر

گونیای عرض بری

سوئیچ

پایه میز ماشین

اهرم تنظیم ارتفاع

قفل اهرم تنظیم ارتفاع
پیچ تنظیم پایه

اجزای اصلی ماشین اره گرد میزی

اجزا و بخش های اصلی ماشین اره گرد میزی
ماشین اره گرد میزی از یک تیغه اره دوار كه از طریق یك شفت به الكتروموتور
متصل است تشكیل شده ،و درون یک محفظه فلزی به نام بدنه محصور است.
این تیغه از درون میزی فلزی بیرون می آید و توانایی برش انواع گونه های چوبی و
صفحات فشرده چوبی را دارا است .وجود اهرم های تنظیم کننده ارتفاع برش و نیز
قابلیت خمش و زاویه پذیری تیغه ،بسیاری از نیازهای کارگاه های کوچک تولید
مبلمان را برطرف می کند.
برخی از مدل های این ماشین قابل حمل بوده و با پایه های تاشو امکان جابه جایی
ماشین به محل نصب یا ساختمان های چوبی در حال احداث و کارگاه های
ساختمانی و مجتمع های در حال احداث را به راحتی میسر می سازد.
اجزای مکانیکی :شاسی ،میز اصلی ،گونیای پشت اره ،گونیای فارسی ،تیغه اره،
گوه پشت تیغه ،حفاظ روی تیغه و رابط مکنده ،پولی و شفت تیغه و تجهیزات
انتقال نیرو.
اجـزای الکتریکی :الکترومـوتور ،کلید روشن ـ خـاموش ،فیوز ،کنتاکتورهـای
ستاره   ـ    مثلث ،تایمر و رله ،بی متال ،سوئیچ اصلی.
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جدول 1ـ سرویس و نگهداری ماشین اره گرد میزی
سرویس های ماشین اره گرد میزی

روزانه

زمان بندی سرویس ها

ماهانه

1ـ بررسی اتصال پایه با فونداسیون



2ـ بررسی لقی های افقی و عمودی
3ـ چک کردن حفاظ ها

سه ماهه




4ـ بررسی اتصال لوله وکیوم



  5ـ چک کردن توپی حامل تیغه



 6ـ چک کردن لنگی شفت تیغه



7ـ بررسی بلبرینگ



  8ـ روان کاری یاتاقان شفت تیغه



9ـ چک کردن تسمه



10ـ تعویض تسمه



11ـ بررسی لنگی شفت روتور



12ـ تمیزکاری و گردگیری سیم پیچ الکتروموتور



13ـ کنترل لقی اتصاالت پوسته با شاسی



14ـ چک کردن دور موتور



15ـ چک کردن فن خنک کننده



16ـ روان کاری بلبرینگ دو سر شفت



17ـ چک کردن ترمز
18ـ چک کردن شیلد کابل های رابط ماشین




19ـ کنترل اتصال ترمینال های برق



20ـ چک کردن کابل اتصال زمین



21ـ وکیوم و گردگیری تابلو برق ماشین



22ـ تمیزکاری و گرد گیری کنتاکت ها



23ـ چک کردن فن تهویه پانل برق ماشین



24ـ چک کردن فیوزها



25ـ چک کردن بی متال برق ورودی ماشین



26ـ چک کردن کلید قطع اضطراری



27ـ چک کردن فیوز ورودی فاز ها



28ـ بررسی اتصاالت کابل ها با ترمینال تابلو برق



29ـ تمیز کاری و گرد گیری کنتاکت های کلید



30ـ تعویض کلید



31ـ وکیوم سیم پیچ موتور



32ـ بررسی اتصال پوسته با شاسی ماشین



33ـ کنترل لنگی شفت روتور



34ـ روان کاری یاتاقان میله روتور



35ـ کنترل تیز بودن تیغه اره



36ـ زاویه چپ و راست و دندانه های اره
37ـ کنترل سالم بودن تیغه اره
38ـ کنترل دوران تیغه اره از نظر استاندارد
39ـ کنترل تعداد دندانه متناسب با برش






40ـ کنترل تعداد دور ماشین متناسب با برش
41ـ چک کردن قدرت ماشین متناسب با برش
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در صورت نیاز




2ـ ماشین دورکن (پانل بر افقی)
تفاوت اصلی اره مجموعه ای با اره دورکن ،در وجود تیغه خط زن و ریل کشویی
جانبی آن است؛ یعنی در سایر ویژگی های فنی یكسان اند.

ماشین دورکن (پانل بر افقی)

از این ماشین بیشتر برای برش تخته های مرکب چوبی استفاده می شود و از
آنجا که این تخته ها اغلب به وسیله روکش های طبیعی و مصنوعی پوشش داده
می شوند ،سطح زیرین تخته در برخورد با تیغه اصلی دچار لب پریدگی می شود
که زیبایی نمای کار را می کاهد و این مسئله در دیوارکوب ها که قطعات به صورت
عرضی کنار یکدیگر قرار می گیرند بسیار حائز اهمیت است.
واحد خط زن از یک جفت تیغه اره کوچک تشکیل شده که به صورت مستقیم به
شفت الکتروموتوری مجزا متصل می باشد .جهت چرخش این تیغه بر خالف جهت
تیغه اصلی است و مقدار بیرون زدگی آن از صفحه میز به اندازه ضخامت روکش
تخته هاست ،و هنگام عبور تخته از روی آن روکش را از مسیر برش حذف می کند
و مانع از لب پریدگی روکش هنگام برخورد تیغة اصلی با آن می شود .ضخامت تیغه
واحد خط زن قابل تنظیم است و با افزودن فیلرهایی با ن ُرم های مختلف می توان
هنگام تعویض تیغه به ضخامت دلخواه دست یافت .ضخامت واحد خط زن ،باید
بیشتر از تیغه اره اصلی در نظر گرفته شود تا هنگام برش تیغه اصلی ،هیچ روکشی
در مسیر آن قرار نگیرد.
از دیگر تفاوت های این ماشین می توان به وجود ریل پیش برنده پانل اشاره کرد که
انتقال قطعه کار و عبور آن از مقابل تیغه های اره را بر عهده دارد و از آنجا که روی
تکیه گاه های غلتکی با یک درجه آزادی (بلبرینگ یا رولبرینگ) قرار گرفته ،تحمل
وزن پانل را بر عهده دارد .این ریل ها معموالً به یک گونیای تلسکوپی نیز مجهزند
که عمل دورکردن توسط آنها به سهولت و دقت امکان پذیر است.
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حفاظ روی تیغه با قابلیت اتصال به مکنده

میز اصلی ماشین

میز متحرک (ریل حامل پانل)

گونیای پشت اره

گونیای تلسکوپی با
شابلون اندازه

میز
برش عرضی
گونیای عرض بری به همراه
نگهدارنده قطعه کار
پانل کنترل و سوئیچ روشن و خاموش
استپ ـ استارت

بازوی تلسکوپی

اجزای اصلی ماشین پانل بر افقی دورکن

ابعاد ماشین دورکن (پانل بر افقی)

اجزا و بخش های اصلی ماشین دورکن
اجزای مکانیکی :شاسی و بدنه ،میز اصلی ،میز کمکی ،ریل میز متحرک ،گونیای
تلسکوپی ،پایه تاشو تلسکوپی ،تیغه اره اصلی و خط زن ،حفاظ روی تیغه ،گوه پشت
تیغه ،کابینت برق ماشین ،تسمه و پولی انتقال قدرت.
اجزای الکتریکی :مدارفرمان ستاره ـ مثلث اتوماتیک یا دستی ،سوئیچ اصلی،
اجزای الکترونیکی ،صفحه نمایشگر (در برخی از مدلها) ،پانل کنترل موقعیت اره
(در مدلهای کنترل اتوماتیک) ،برد اصلی پانل کنترل و تغذیه الکتریکی پانل کنترل
(ترانسفورماتور کاهنده ـ مدار یکسوکننده جریان و.)...
62

جدول 2ـ سرویس و نگه داری از ماشین اره دورکن
سرویس های ماشین دورکن

زمان بندی سرویس ها
روزانه

1ـ بررسی اتصال پایه با فونداسیون
2ـ بررسی لقی های افقی و عمودی
3ـ چک کردن حفاظ ها

ماهانه

سه ماهه

در صورت نیاز





4ـ بررسی اتصال لوله وکیوم
  5ـ چک کردن توپی حامل تیغه



  6ـ چک کردن لنگی شفت تیغه



7ـ بررسی بلبرینگ



  8ـ روان کاری یاتاقان شفت تیغه




9ـ چک کردن تسمه



10ـ تعویض تسمه


11ـ بررسی لنگی شفت روتور


12ـ تمیزکاری و گردگیری سیم پیچ الکتروموتور



13ـ کنترل لقی اتصاالت پوسته با شاسی



14ـ چک کردن دور موتور



15ـ تعویض زغال الکتروموتورهای جریان مستقیم
16ـ چک کردن فن خنک کننده



17ـ روان کاری بلبرینگ دو سر شفت




18ـ چک کردن ترمز
19ـ چک کردن شیلد کابل های رابط ماشین




20ـ کنترل اتصال ترمینال های برق



21ـ چک کردن کابل اتصال زمین


22ـ وکیوم و گردگیری تابلو برق ماشین
23ـ تمیز کاری و گرد گیری کنتاکت ها



24ـ چک کردن فن تهویه پانل برق ماشین



25ـ چک کردن فیوزها



26ـ چک کردن بی متال برق ورودی ماشین



27ـ چک کردن کلید قطع اضطراری




28ـ چک کردن فیوز ورودی فاز ها
29ـ بررسی اتصاالت کابل ها با ترمینال تابلو برق



30ـ بررسی مکانیزم چرخ و تسمه



31ـ چک کردن تسمه




32ـ تعویض تسمه


33ـ بررسی فن تهویه



34ـ تمیزکاری و گردگیری محفظه



35ـ چک کردن لقی اتصال کابلها به پورتهای ورودی و خروجی


36ـ چک کردن فن های خنک کننده
37ـ تمیزکاری




38ـ تمیز کاری و گرد گیری کنتاکت های کلید



39ـ تعویض کلید
40ـ وکیوم سیم پیچ موتور
41ـ بررسی اتصال پوسته با شاسی ماشین




42ـ کنترل لنگی شفت روتور



43ـ روان کاری یاتاقان میله روتور
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3ـ ماشین اره کشویی
ماشینی است با قابلیت تغییر همزمان تیغه و موتور که به صورت مستقیم به یکدیگر
کوپل شده و در یک ریل با امکان تغییر ارتفاع ،قادر به برش های اریب و زاویه دار
در دو محور به صورت همزمان است.

ماشین اره کشویی

از این ماشین برای برش عرضی چوب ماسیو و ساخت اتصاالت دکوراسیون و برش
تخته های فشرده چوبی به صورت اریب و زاویه دار استفاده می شود .تفاوت عمده این
اره با سایر ماشین های هم گروه ،در ثابت بودن قطعه کار و حرکت تیغه روی آن
است که با نیروی کاربر ماشین و با کشیدن ارابه تیغه اره به سمت خود ،عمل برش
را انجام می دهد .از دیگر تفاوت های این ماشین ،قابلیت حركت و تغییر وضعیت
در راستای سه محور و اعمال برش از سمت باال به پایین می باشد که در سایر
ماشین های اره گرد به جز اره قطع کن این توانایی وجود ندارد.

64

اجزا و بخش های اجزای ماشین اره کشویی
ماشین اره کشویی دارای یک موتور متصل به یک ریل افقی با قابلیت تغییر ارتفاع
است که برخالف سایر اره های گرد ،از باال عمل برش را انجام می دهد .این ریل به
یک ستون فلزی به عنوان تکیه گاه متصل است.
اجزای مکانیکی :شاسی و میز اصلی ،ستون نگه دارنده ،ریل کشویی ،سیستم
چرخ و دنده تغییر ارتفاع ارابه اره ،سیستم چرخش ارابه اره حفاظ و دستگیره
موتور.
اجزای الکتریکی :سیستم راه انداز الکتروموتور (کلید قطع و وصل ـ خازن) ،سوئیچ
اصلی و الکتروموتور تکفاز.
ریل و بازوی شعاعی

پیچ تنظیم ارتفاع

دسته

تکیه گاه ستونی
حفاظ

محافظ پس زدن

میز اصلی

تیغه اره

گونیا

اجزای اصلی و بخش های مختلف ماشین اره کشویی
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جدول 3ـ سرویس و نگه داری از ماشین اره کشویی
سرویس های ماشین اره کشویی

زمان بندی سرویس ها
روزانه

ماهانه سه ماهه در صورت نیاز


1ـ بررسی اتصال پایه با فونداسیون


2ـ بررسی لقی های افقی و عمودی
3ـ چک کردن حفاظ ها



4ـ بررسی اتصال لوله وکیوم



  5ـ چک کردن لنگی شفت تیغه



 6ـ بررسی بلبرینگ



7ـ روان کاری یاتاقان شفت تیغه




  8ـ بررسی لنگی شفت روتور


9ـ تمیزکاری و گردگیری سیم پیچ الکتروموتور
10ـ کنترل لقی اتصاالت پوسته با شاسی



11ـ چک کردن دور موتور



12ـ چک کردن فن خنک کننده



13ـ روان کاری بلبرینگ دو سر شفت




14ـ چک کردن ترمز
15ـ چک کردن شیلد کابل های رابط ماشین



16ـ کنترل اتصال ترمینال های برق



17ـ چک کردن کابل اتصال زمین



18ـ وکیوم و گردگیری تابلو برق ماشین



19ـ تمیز کاری و گردگیری کنتاکت ها



20ـ چک کردن فن تهویه پانل برق ماشین



21ـ چک کردن فیوزها



22ـ چک کردن بی متال برق ورودی ماشین




23ـ چک کردن کلید قطع اضطراری
24ـ بررسی اتصاالت کابل ها با ترمینال تابلو برق



25ـ بررسی فن تهویه



26ـ تمیزکاری و گردگیری محفظه



27ـ تمیزکاری و گردگیری کنتاکت های کلید




28ـ تعویض کلید
29ـ وکیوم سیم پیچ موتور
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30ـ بررسی اتصال پوسته با شاسی ماشین



31ـ کنترل لنگی شفت روتور



32ـ روان کاری یاتاقان میله روتور



4ـ اره قطع کن

اره قطع کن

ماشین اره قطع كن (گاهی به اشتباه به جای کاربرد نامش از نام شرکت سازنده اش
استفاده می شود) كه برای برش های عرضی تحت زاویه چوب ماسیو و فراورده های
مرکب چوبی به کار می رود و در گروه ماشین آالت قابل حمل صنایع چوب
دسته بندی می شود ،جزء الینفک ابزارهای نصاب کابینت آشپزخانه به شمار
می آید .این ماشین ،از یک تیغه اره که مستقیماً به شفت الکتروموتور متصل
است ،و تشکیل شده به وسیله یک تکیه گاه روی صفحه مدرجی که زاویه برش را
مشخص می کند به سادگی می چرخد و به كمك یك اهرم ،درزاویه دلخواه قفل
شده و عمل برش را انجام می دهد .این ابزار معموالً به ترمز خودکار مجهز است ،و
تیغه اره پس از هر برش ،به منظور کاهش زمان توقف كرده ،فورا ً می ایستد تا کاربر
بتواند موقعیت تیغه را برای برش بعدی تنظیم نماید .در بعضی از نمونه های این
ماشین ،مسیر برش را پرتو لیزر مشخص كرده و وجود دو تکیه گاه یک سرگیردار
که نقش ریل را ایفا می کنند ،امکان حرکت به جلو تیغه فراهم می شود و در یک
کورس کوتاه ( 30سانتی متری) امکان برش قیود و اتصاالت به عرض  15تا 20
سانت مهیا می گردد.
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اجزا و بخش های اصلی ماشین اره قطع کن
صفحه قابل چرخش دارای قفل زوایای مشخص ،بازوی قابل خمش ،حفاظ موتور،
اره و گونیا.
تیغه اره
حفاظ روی تیغه

تسمه انتقال نیرو

پولی تیغه

پولی الکتروموتور     

گونیا

میز مدرج

اجزای اصلی ماشین اره قطع کن
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جدول 4ـ سرویس و نگهداری از ماشین راه قطع کن
سرویس های ماشین اره قطع کن

زمانبندی سرویس ها
روزانه

ماهانه

1ـ بررسی اتصال پایه با فونداسیون




2ـ بررسی لقی های افقی و عمودی
3ـ چک کردن حفاظ ها

سه ماهه



4ـ چک کردن لنگی شفت تیغه



  5ـ بررسی بلبرینگ




  6ـ روان کاری یاتاقان شفت تیغه


7ـ چک کردن تسمه



  8ـ تعویض تسمه


9ـ بررسی لنگی شفت روتور


10ـ تمیزکاری و گردگیری سیم پیچ الکتروموتور
11ـ کنترل لقی اتصاالت پوسته با شاسی



12ـ چک کردن دور موتور




13ـ تعویض زغال الکتروموتورهای جریان مستقیم
14ـ چک کردن فن خنک کننده



15ـ روان کاری بلبرینگ دو سر شفت




16ـ چک کردن ترمز
17ـ چک کردن شیلد کابل های رابط ماشین




18ـ کنترل اتصال ترمینال های برق



19ـ چک کردن کابل اتصال زمین
20ـ وکیوم و گردگیری تابلو برق ماشین



21ـ تمیز کاری و گرد گیری کنتاکت ها



22ـ چک کردن فن تهویه پانل برق ماشین




23ـ چک کردن فیوزها
24ـ بررسی اتصاالت کابل ها با ترمینال تابلو برق



25ـ بررسی فن تهویه



26ـ تمیزکاری و گردگیری محفظه



27ـ تمیزکاری و گردگیری کنتاکت های کلید




28ـ تعویض کلید
29ـ وکیوم سیم پیچ موتور

در صورت نیاز



30ـ بررسی اتصال پوسته با شاسی ماشین



31ـ کنترل لنگی شفت روتور



32ـ روان کاری یاتاقان میله روتور
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  5ـ ماشین کف رند
اولین ماشینی که در کارگاه های درودگری با آن چوب ماسیو را ماشین كاری
می كنند و عمل تسطیح و گونیایی شدن لبة آن را انجام می دهد ،ماشین کف رند
است .با یک رو و یک نر کردن تخته ها ،سایر ماشین کاری ها با دقت و سهولت
بیشتری انجام می شود و در کارخانجات با ظرفیت تولید باال ،از چندین کف رند
به صورت موازی درخط تولید استفاده می کنند تا در صورت توقف یکی از آنها ،خط
تولید متوقف نشود.
توپی حامل تیغه های برنده،
طوری بین دوصفحة چدنی قرار
گرفته اند که نوک تیز تیغه ها با
صفحه خروجی ماشین کام ً
ال
مماس ،و از صفحه ورودی،
به اندازه بار مورد نیاز و مقدار
پوشال برداری که توسط کاربر
ماشین تنظیم می شود پایین تر
است .درواقع این اختالف
موقعیت صفحه های کف رند
امکان پوشال برداری را مقدور
می سازد.

ماشین کف رند
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اجزا و بخش های اصلی ماشین کف رند
ماشین کف رند از دو صفحه چدنی که روی یک شاسی قرار گرفته ،تشکیل شده و
توپی رنده بین این دو صفحه قرار دارد .پوشال تولید شده از بخش زیرین و پشت
ماشین ،یعنی از قسمت خروجی پوشال ،به مکنده قابل اتصال است.
عمل دوران توپی به کمک تسمه (به صورت غیر مستقیم) از نیرو محرکه الکتروموتور
تأمین می گردد .صفحه خروجی ماشین ثابت بوده و فقط هنگام تعویض تیغه ها
تنظیم می شود ،در حالی كه صفحه ورودی همواره قابل تنظیم بوده و ضخامت
پوشال برداری به اختالف سطح آن با نوک تیغه بستگی دارد .در شکل زیر اجزای
اصلی ماشین کف رند نشان داده شده است.
اجزای مکانیکی :شاسی و بدنه ماشین ،صفحه ورودی ،صفحه خروجی ،گونیا،
اهرم های تنظیم بار ،خروجی پوشال ،توپی حامل تیغه ها
اجزای الکتریکی :مدار ستاره ـ مثلث اتوماتیک ،سوئیچ قطع و وصل برق
تنظیم کننده صفحه ورودی

بدنه ماشین

گونیای ماشین
صفحه ورودی

حفاظ روی تیغه

پیچ تنظیم بازوی حفاظ
روی تیغه
تنظیم کننده زاویه حفاظ
صفحه خروجی

صفحه گندگی

فرمان
تنظیم گندگی
اهرم قفل کننده صفحه
پیچ تنظیم صفحه خروجی
اجزای اصلی ماشین رنده کف رند

خروجی مکنده
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جدول  5ـ سرویس و نگهداری از ماشین کف رند
سرویس های ماشین کف رند

زمان بندی سرویس ها
روزانه

ماهانه



1ـ بررسی اتصال پایه با فونداسیون


2ـ بررسی لقی های افقی و عمودی
3ـ چک کردن حفاظ ها

سه ماهه



4ـ بررسی اتصال لوله وکیوم



  5ـ چک کردن توپی حامل تیغه



  6ـ چک کردن لنگی شفت تیغه



7ـ بررسی بلبرینگ



  8ـ روان کاری یاتاقان شفت تیغه




9ـ چک کردن تسمه



10ـ تعویض تسمه


11ـ بررسی لنگی شفت روتور


12ـ تمیزکاری و گردگیری سیم پیچ الکتروموتور
13ـ کنترل لقی اتصاالت پوسته با شاسی



14ـ چک کردن دور موتور



15ـ چک کردن فن خنک کننده



16ـ روان کاری بلبرینگ دو سر شفت




17ـ چک کردن ترمز
18ـ چک کردن شیلد کابل های رابط ماشین




19ـ کنترل اتصال ترمینال های برق



20ـ چک کردن کابل اتصال زمین
21ـ وکیوم و گردگیری تابلو برق ماشین



22ـ تمیزکاری و گردگیری کنتاکت ها



23ـ چک کردن فن تهویه پانل برق ماشین



24ـ چک کردن فیوزها



25ـ چک کردن بی متال برق ورودی ماشین



26ـ چک کردن کلید قطع اضطراری




27ـ چک کردن فیوز ورودی فاز ها
28ـ بررسی اتصاالت کابل ها با ترمینال تابلو برق




29ـ بررسی فن تهویه
30ـ تمیزکاری و گردگیری محفظه



31ـ تمیزکاری و گردگیری كنتاكت های کلید




32ـ تعویض کلید
33ـ وکیوم سیم پیچ موتور
34ـ بررسی اتصال پوسته با شاسی ماشین
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در صورت نیاز




35ـ کنترل لنگی شفت روتور



36ـ روان کاری یاتاقان میله روتور



 6ـ ماشین گندگی
برای ساخت کالف ،به قیدهای هم ضخامت نیاز است تا پس از مونتاژ در محل
اتصال پله ای ایجاد نشود؛ و در صورت استفاده از روکش یا سه الیی ،سطحی هموار
و بدون موج تولید گردد .رسیدن به این ویژگی ها بدون استفاده از ماشین گندگی،
بسیار وقت گیر است؛ بنابراین باید قطعات را با ماشین های برش به صورت تقریباً
هم ضخامت (با اختالف چند میلی متر) تهیه كنند و سپس همه آنها را از دهانه
ماشین گندگی عبور دهند .این عمل عالوه بر یک ضخامت کردن قطعات ،باعث
تسطیح و رندیده شدن سطوح قطعات نیز شده و آنها را برای ساخت اتصاالت
آماده می كند.

ماشین گندگی

73

اجزا و بخش های اصلی ماشین گندگی
ماشین گندگی دارای توپی حامل سه تا شش تیغه است که با عبور قطعات
چوبی از زیر آن ،می توان به قطعاتی با ضخامت یكسان آنها دست یافت .در ماشین
چندکاره ،عمل گندگی توسط توپی رنده انجام می شود و برای این منظور از فضای
زیرین صفحات کف رند استفاده می شود .در ماشین های جدید تنظیم فاصله کف
دهانه تا خط ماشین کاری توپی رنده ،توسط سیستم چرخ و دنده و با نیروی
هیدرولیک یا موتور الکتریکی انجام می شود.
اجزای مکانیکی :بدنه و شاسی ،صفحه پایین ،توپی حامل تیغه ها ،جک و سیستم
تنظیم دهانه ،حفاظ فوقانی ،غلتک های پیش برنده ،شانه های مانع پس زدن چوب
اجزای الکتریکی :مدار فرمان ستاره ـ مثلث ،مدار فرمان تنظیم اتوماتیک دهانه
اجزای الکترونیکی :نمایشگر ،پانل تنظیم ارتفاع صفحه پایین
پولی تسمه

زنجیر انتقال نیرو

پیچ قفل صفحه

چرخ دنده
پیچ قفل صفحه

جک
تنظیم صفحه

پولی الکتروموتور

الکتروموتور
اجزای اصلی ماشین
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تسمه
انتقال نیرو

جدول  6ـ سرویس و نگهداری از ماشین گندگی
سرویس های ماشین رنده زیررند (گندگی)

روزانه

زمان بندی سرویس ها

ماهانه



1ـ بررسی اتصال پایه با فونداسیون


2ـ بررسی لقی های افقی و عمودی
3ـ چک کردن حفاظ ها

سه ماهه




4ـ بررسی اتصال لوله وکیوم
  5ـ بررسی فنر



  6ـ چک کردن توپی حامل تیغه



7ـ چک کردن لنگی شفت تیغه



  8ـ بررسی بلبرینگ



9ـ روان کاری یاتاقان شفت تیغه




10ـ بررسی لنگی میلههای انتقال قدرت رولها و غلتکهای هادی


11ـ چک کردن تسمه



12ـ تعویض تسمه


13ـ روان کاری چرخ و زنجیر تنظیم دهانه تغذیه گندگی



14ـ بررسی لنگی شفت روتور


15ـ تمیزکاری و گردگیری سیم پیچ الکتروموتور



16ـ کنترل لقی اتصاالت پوسته با شاسی



17ـ چک کردن دور موتور



18ـ تعویض زغال الکتروموتورهای جریان مستقیم
19ـ چک کردن فن خنک کننده



20ـ روان کاری بلبرینگ دو سر شفت




21ـ چک کردن ترمز
22ـ چک کردن شیلد کابل های رابط ماشین




23ـ کنترل اتصال ترمینال های برق



24ـ چک کردن کابل اتصال زمین


25ـ وکیوم و گردگیری تابلو برق ماشین
26ـ تمیز کاری و گردگیری کنتاکت ها



27ـ چک کردن فن تهویه پانل برق ماشین



28ـ چک کردن فیوزها



29ـ چک کردن بی متال برق ورودی ماشین



30ـ چک کردن کلید قطع اضطراری




31ـ چک کردن فیوز ورودی فاز ها


32ـ بررسی اتصاالت کابل ها با ترمینال تابلو برق
33ـ تمیزکاری




34ـ تمیزکاری و گردگیری كنتاكت های کلید



35ـ تعویض کلید
36ـ وکیوم سیم پیچ موتور
37ـ بررسی اتصال پوسته با شاسی ماشین

در صورت نیاز




38ـ کنترل لنگی شفت روتور



39ـ روان کاری یاتاقان میله روتور
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