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 نکات مهم در زنجیرهای اره و اهمیت تیز کردن آنها 

در زنجیرهیای  بیه طیور ملیا      اسیت   نیازمنی   به طبع، هر وسیله ای، به انجام سرویس های دوره ای مطابق با توصییه کاراانیه سیازن ه    

carlton متناسب با مح وده وسیعی از شرایط کاری، توسط کاراانه طراحی می شود  سیرویس   ان ازه مح ودکنن ه عمق،  زاویه برش و

زنجیر بنابر دستورالعمل کاراانه سازن ه، دوام و کارآیی وسیله شما را باال می برد  همچنین با انجیام سیرویس هیای دوره ای، میی توانی       

 سخت ترین چوبها را با کمترین تالش برش دهی   

ل برن ه لبه تیز اود را از دست داده و به دلیل تماس با چوب، براده، اجسام اارجی، شین، ماسیه و ااکسیتر جیا ب     به طور معمو  وسای

چوب، سنگ  و     کن  می شون   با تیز کردن صحیح زنجیر می توانی  لبه های برن ه راهنمای زنجیر را بازسیازی کیرده، بیه شیرک آنکیه      

به دلیل تمرکز اصلی اکلر مراحل عملیات برش بر  برن هصیه های کاراانه سازن ه انجام دهی   زاویه تنظیمات فاصله و زاویه را مطابق با تو

 روی آن، مهمترین قسمت یک زنجیر می باش  

از حالت قبلی کمتر می شود  در نتیجه بای  بیه طیرد دی یر     برشبا انجام عملیات متع د تیز کردن زنجیر، دن انه ها کوتاهتر ش ه وعمق 

 را تیز کنیم    زنجیر

نسبت به ارتفاع لبه راهنما، ان ازه تخمینی شیاری که دن انه می توان  تولی  کن  را تعیین میی نمایی   بنیابراین     مح ود کنن ه عمقمیزان 

رون بای  متناسب با ارتفاع برش کم شود تا زاویه لقی تعیین ش ه توسط کاراانه برای جیاییری آسیان زنجییر د    ان ازه مح ودکنن ه عمق

 چوب فراهم شود  

 

 است که در ادامه به آن می پردازیم   مح ودکنن ه عمقاولین کار برای تیز کردن زنجیر تنظیم 
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 مراحل تیز کردن زنجیر 

  مح وده کنن ه عمقان ازه ییری  -7

 

، مطابق با مشخصات دن انه های زنجیر اود داریی   از آنجیایی   سوهان، نیاز به یک زنجیر تیز کن یا مح ود کنن هبرای ان ازه ییری عمق 

، مطابق بیا  یا سوهانکه دن انه های زنجیر ان ازه های مختلفی می توانن  داشته باشن ، بای  حتما به ان ازه متناسب دست اه زنجیر تیز کن 

میلیمتیر متیییر میی     2/7تا  7/7بین  ودکنن ه عمقمح اود توجه داشته باشی   ان ازه های معمو   زنجیر مح ودکنن ه عمق و یامقطر 

  باش  

  را تنظیم نمایی    مح ود کنن هپس از هر سه یا چهار مرتبه تیز کردن، عمق 

  مطابق میی   انحنای مح ود کنن ه عمقرا در باالی زنجیر قرار دهی ، به این ترتیب شیار ابزار با  مح ود کنن ه عمقابزار تنظیم

 شود  

 و راهنمای تنظیم مح ود کننی ه   تخت سوهانبا استفاده از یک برای تنظیم آن بیشتر از شیار ابزار بود،  ایر عمق مح ودکنن ه

راهنمای تنظیم مح ود کنن ه عمق ابزاری است که ، منطبق نمایی   راهنمارا با لبه باالیی  مح ود کنن ه ، حاشیه پایینی عمق

 ییری می کن   از براده برداری بیش از ح  جلو

 

 نکنی    تیزرا محافظ دن انه برن ه  توجه: لبه باالیی
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 مشکالت ایجاد شده به دلیل تنظیم نبودن محدود کننده عمق

 

 مناسب محدود کننده عمقمقادیر 
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 تمیز کردن زنجیر  -6

 

اد ایر از مواد شوین ه برای تمیز کردن زنجیر اود استفاده می کنی ، مراقب باشی  این مواد به درون موتور نفو  کن ، زیرا برای از این میو 

 کیفیت مواد پالستیکی یا قطعات دی ر را کاهش می ده   

 اتصاالت و دن انه های آسیب دی ه یا فرسوده زنجیرشناسایی  -3

 

دن انه های زنجیر، ممکن است دچار اراش، شکست ی، یا امی یی ش ه و استفاده از آنها را با اطر مواجه می سازد  به طور کلی، صفحه 

سانتی متر داشته باشی   اییر کیوچکتر از ایین مقی ار باشی ، اطیر         2/7)صفحه تخت باالی دن انه برن ه( بای  ح اقل طولی برابر با باالیی 

 شکست ی در هن ام حرکت وجود دارد  بنابراین بایستی هریونه اراش، شکست ی، یا امی یی برطرد شود  
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 دهی   اره را روی یک صطح صاد یا بین یک ییره قرار تییه  -4

 

قرار دادن تییه اره بین فک های ییره، و امکان چراش آسان تییه، عملیات سرویس و تیز کردن راحتتر و با کیفیت تری را برای شما بیه  

 همراه دارد  

 پیش از تیز کردن، نقطه آغاز کار را مشخص نمایی    -5

 

م تا تمام دن انه ها طو  یکسانی داشته باشن   ایین امیر باعیی ایجیاد     برای شروع تیز کردن دن انه برن ه بای  از کوتاهترین دانه شروع کنی

 شیاری یکنواات در چوب در هن ام برش می یردد  
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 را در فضای جلوی دن انه تنظیم کنی    سوهان -2

  

نیو  دن انیه مطابقیت     زاوییه ، بای  حتما با سوهان زاویه زنجیر است   لینکدر جلوی سطح صاد  برن ه این نقطه، در واقع همان دن انه  

 ین قسمت شک دارم()در مورد صحت ترجمه ا، باالتر از لبه باالیی دن انه قرار ییرد  سوهان% از طو  67 تا 75داشته باش  و

 دن انه قرار دهی   کار یا زاویه ابت ایی  زنجیر را با زاویه ای مطابق با زاویه قرارییری سوهان  -0

 

 صدماتی که می تواند در اثر تیز کردن نادرست به دندانه برنده وارد شود.

 تیز کردن غیر یکنواخت دندانه ها 
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اه اود مراجعه نمایی (  برای زنجیرها ممکن است زاویه کمتری درجه متییر باش  )به مشخصات دست  37تا  65این زاویه، می توان  بین 

 وی دن انه برای از تییه ها، عالمتی برای راهنمایی کاربر مشاه ه می شود  داشته باشن   همچنین بر ر

 را با چراشی مالیم، در طو  دن انه حرکت دهی  تا براده های اضافه زدوده شون    سوهان  -8

 

را از کوتاهترین قسمت زاویه به بلن ترین قسیمت آن حرکیت    سوهانبا وجود نظرات مختلفی که در این زمینه وجود دارد، شما بای  

 دهی   این عمل، برش نرم تری را به دنبا  اواه  داشت  

 حرکت زنجیر را در حین تیز کردن با دست کنتر  کنی    -9

 

 نش ه را کنتر  کنی    تیزجهت تییه را عوض کرده و دن انه های  -77
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طو  لبه دن انه های زنجیر را به صورت چشمی کنتر  کنی   هرچن  برای از شرکت های سازن ه، کنتر  طیو  را توسیط انی ازه یییری     

 دقیق نیز توصیه کرده ان   

   همچنین انحنای ایجاد ش ه بین اتصاالت را کنتر  کنی   مق ار مح وده کنن ه های عمق در هر دن انه را کنتر  کنی  -77

 

 اینچ باش   این ان ازه، مق ار چوبی را که در هر عبور زنجیر بری ه می شود تعیین می کن    /7بای  ح ود  اراین مق 

 روغن دست اه را عوض نمایی    -76

 

 


