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1ـ14ـ رنده های دستي ـ برقي

دس��تگاه هاي رنده دستي � برقي، شبیه ماشین هاي کف رند 
عمل مي کنند، با این تفاوت که در بیشتر اوقات، این دستگاه ها 
به وسیله ی کاربر روي قطعه ی مورد نظر به حرکت در مي آیند 
درحالی که ماش��ین هاي کف رن��د ثابت ب��وده و چوب روي 
صفحات آن حرک��ت می کند. از این دس��تگاه براي صاف و 
مس��طح کردن چوب، همچنین ایجاد دوراه��ه، پخ زدن، فرم 

دادن و یك ضخامت کردن استفاده مي شود )شکل 1�14(.

شكل1ـ14

این دس��تگاه را مي توان به ط��ور برعکس در زیر یك میز 
کار مخص��وص نصب ک��رد و با رعایت اصول ایمني، بس��تن 
گونیا و وسایل حفاظتي، با آن عمل رندیدن را همچون ماشین 

کف رند انجام داد )شکل 2�14(.

شكل2ـ14

2ـ 14ـ قسمت هاي مختلف رنده دستي ـ برقي 

مهم ترین قسمت های یك رنده ی دستی � برقی به قرار زیر است:

1ـ2ـ14ـ کلید قطع و وصل

کلید قط��ع و وصل  رنده هاي دس��تي � برقی، مانند س��ایر 
دستگاه های دستي � برقي، براي س��هولت استفاده، معموالً در 
زیر دسته ی دستگاه تعبیه شده اس��ت. چنانچه الزم باشد رنده 
به ط��ور مداوم کار کن��د، باید از دکمه ی قف��ل کننده ی کلید 

)ضامن قفل کن( استفاده مي کنیم )شکل 3�14(.

شكل3ـ14ـکليدقطعووصلبرقوقفلکنآنرويبدنهیرنده.
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2ـ2ـ14ـ دسته

دسته، در قسمت  باالیي دستگاه تعبیه شده تا هدایت آن به 
سهولت امکان پذیر باشد. شکل دسته، طوري طراحي مي شود 
که با ویژگي هاي دست انسان مطابقت داشته و کاربر در هنگام 

کار با رنده، احساس ناراحتي نکند.

3ـ2ـ14ـ پیچ تنظیم مشتي

در قسمت جلوي دستگاه، یك دسته ی مشتي مانند قرار دارد 
که وظیفه ی اصلي آن، باال و پایین بردن صفحه ی جلویی و برای 
تنظیم ضخامت پوش��البرداري است که در مدل هاي مختلف، 
متفاوت می باش��د. معموالً حداکثر ضخامتي که این رنده ها از 
چوب بر مي دارند، حدود 3/5 میلي متر اس��ت )ش��کل 4�14(.

شكل4ـ14ـپيچتنظيمصفحهبرايپوشالبرداري

برای برداش��تن پوش��ال زیاد )مثاًل 3/5 میلي متر( از چوب،  
الزم است این کار در چند مرحله انجام شود تا به دستگاه فشار 

وارد نشده و تیغه ها صدمه نبینند.

4ـ2ـ14ـ صفحه

قسمت زیرین دستگاه را صفحه تشکیل مي دهد. صفحه از 
دو بخش ثابت )عقب( و متحرك )جلو( ساخته شده که صفحه 
عقب، توس��ط پیچ به بدنه ی ماش��ین محکم ش��ده و صفحه ی 
جلویي متحرك بوده به وسیله ی مشتي تنظیم مي گردد. عرض 

صفحه ه��اي جلو و عقب، برابر ب��وده و در مدل هاي مختلف، 
متفاوت اس��ت؛ ولي میانگین آن حدود 80 میلي متر مي باش��د. 
طول صفحه ها نیز، بسته به نوع، مدل رنده و کاربرد، متغیر است 
ولي میانگین اندازه ی هر دو صفحه، حدود 300 میلي متر است.

طول صفحه ی کارده )جلویی( از صفحه ی کارگیر )عقبی( 
کوتاه تر مي باشد )شکل 5�14(.

شكل5ـ14ـصفحهیکاردهوکارگير.

جنس صفحه ها از آلیاژي آلومینیومي با خاصیت ساییدگي 
ناچیز اس��ت که عم��ر آنرا در مقاب��ل کارکرد زی��اد افزایش 
مي دهد؛ ولي اگر مرتباً با اش��یاي فل��زي تماس پیدا کند دقت 

عمل دستگاه و راندمان آن به شدت کاهش مي یابد.

توجه: پس از پایان كار، باید دستگاه را از پهلو روي میز 
قرار داد تا عالوه بر جلوگیري از آسیب تیغه ها، از صفحه ها 

نیز مراقبت شود.
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5ـ2ـ14ـ توپي

توپي، اس��توانه اي اس��ت آلومینیومي و سبك که تیغه هاي 
رنده درون شیار آن قرار گرفته، با حرکت َدَوراني الکتروموتور 
به حرکت در مي آید و تیغه ها با سطح چوب درگیر مي شوند. 
دور توپي در این ماش��ین ها از 8000 ت��ا 12000 دور در دقیقه 

متغیر است )شکل 6�14(.

شكل6ـ14ـتوپيرنده

زاویه ی قرار تیغه ها نسبت به هم 180 درجه بوده و به وسیله ی 
پیچ های آلن، در درون توپی محکم می شوند )شکل 7�14(.

توجه: برای ایجاد س��طحی صاف با این رنده، باید عوامل 
زیر را در نظر داشت:

1� جنس چوب،

2� ضخامت پوشال برداري،

3� تیز بودن تیغه ها، و

4� سرعت پیشبرد کار.

شكل7ـ14ـتوپيهمراهکليهیمتعلقاتآن.

6ـ2ـ14ـ تسمه

تس��مه، وس��یله ی انتقال نیرو از الکتروموتور به پولي توپي 
اس��ت که از الستیك ساخته مي ش��ود. معموالً سطح خارجي 
تس��مه، س��اده و س��طح داخلي  آن آجدار اس��ت تا قادر باشد 
حرک��ت دوراني محور موت��ور را با راندمان ب��اال منتقل کند 
)ش��کل 8�14(. در بعضي از مدل ها براي س��فت کردن تسمه، 
اهرمي در قسمت باالي تسمه قرار دارد که تحت فشار فنر بوده 

و آنرا به پایین فشار مي دهد )شکل های 9�14 و 10�14(.

شكل8ـ14ـتسمهیانتقالنيرو.
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8ـ2ـ14ـ حفاظ ها

حفاظ اصلي دس��تگاه، حفاظ های الکتروموتور، تس��مه و 
محور توپي تیغه اس��ت؛ اما به هر حال، مجراي خروج پوشال 
نیز که موجب خروج پوش��ال چوب می ش��ود، از حفاظ هاي 

دستگاه محسوب مي گردد.

9ـ2ـ14ـ تیغه ها

عواملي از قبیل جنس تیغه، تیزي یا کندي و زاویه ی لبه ی 
آن، در راندمان کار رنده اثر قابل مالحظه اي دارند. جنس تیغه 
از فوالد س��خت پر کربن )HSS) و یا تنگستن کاربید بوده که 
از سختي زیادي برخوردار است )شکل 12� 14(. تیغه ها در دو 
نوع قابل تیز شدن و یك بار مصرف که در برخي مدل ها نصب 

شده اند، موجود مي باشد.

 

شكل12ـ14ـنمونههايیازتيغهرندهها.

تیغه هایي نیز تحت عنوان تیغه هاي موج دار براي فرم دادن 
و نماسازي سطح چوب وجود دارد، که نمونه هایی از آن، در 

شکل 13�14 آورده شده است.

شكل9ـ14ـوضعيتقرارگرفتنتسمهرويچرخدنده.

شكل10ـ14ـوضعيتتسمهوچگونگينصبآنرويتوپي.به

اهرمباالیتسمهتوجهکنيد.

7ـ2ـ14ـ گونیا

ب��راي ایجاد حرکتی بدون لغزش برای دس��تگاه، از گونیا 
استفاده مي شود. با استفاده از آن، مي توان عملیات رندیدن را با 
کیفیت بهتري انجام داد؛ زیرا با اتکا به آن، رنده دقیقاً در مسیر 
از پیش تعیین شده اش حرکت مي نماید. ناگفته نماند که با این 
گونیا، می توان عمل پخ زدن و دوراهه کردن را نیز انجام داد. 
بدنه ی رنده طوری طراحي شده که بسته به نیاز، می توان گونیا 
را در جلو در سمت راست یا چپ، نصب نمود )شکل 11�14(.

شكل11ـ14ـنحوهینصبگونيابهبدنهیرنده)جلو،سمتچپ(.


