
.

هدف های رفتاری – هنرجو، با يادگیری اين فصل می تواند : 
	اره	كاری	را	تعریف	كند. ■ 

	مشخصات	تيغه		اره	را	توضيح	دهد. ■ 

زوایای	دندانه		تيغه	اره	را	شرح	دهد. ■ 

انواع	تيغه		اره	برای	برش	كاری	قطعات	مختلف	را	نام	ببرد. ■ 

انواع	اره	های	ماشينی	را	نشان	دهد. ■ 

نکات	ایمنی	برش	كاری	با	اره	دستی	را	رعایت	كند. ■ 

نيم	ساخته	ها	را	برش		دهد. ■ 

اره کاری

فصل هشتم
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اره	كاری	یکی	از	روش	های	براده	برداري	برای	برش	
این	 فاق	در	آن	است.	در	 و	 ایجاد	شيار	 یا	 قطعه	كار	
روش	سطح	محل	برش	در	پایان	كار	نسبتاً	صاف	بوده	
و	لبه	قطعه	كار	در	محل	برش،	تغيير	شکل	نمی	یابد.

در	 قطعه	كار	 از	 كوچکی	 براده	های	 اره	كاری	 در	
امتداد	برش	و	در	شکافی	به	پهنای	معين	به	وسيله	
مي	شود.	 برداشته	 اره	 گوه	ای	شکل	 برنده	 دندانه	های	
این	دندانه	ها	به	دنبال	هم	و	با	آرایش	مناسب	در	لبه	
ابزاركار	كه	تيغه	اره	ناميده	مي	شود،	قرار	دارند.	فضای	
خالی	بين	دندانه	ها	موجب	مي	شود	كه	براده	های	جدا	

شده	از	كار	به	بيرون	هدایت	شوند.

1-8- تیغه اره

اره	ها	در	دو	نوع	دستی	و	ماشينی	ساخته	می	شوند	
كه	هر	كدام	دارای	تيغه	مخصوص	خود	هستند.	

تيغه	اره	دستی	ممکن	است	به	شکل	نوار	باریک	
با	طول	كوتاه)تيغه	اره	معمولی(	یا	از	نوع	سيمی	یا	
مویی	باشد.	تيغه	اره	های	ماشينی	در	سه	نوع	نواری	
دارد	 و	گرد	وجود	 انتها	 بدون	 نواری	 كوتاه،	 با	طول	
كه	هر	كدام	از	آن	ها	با	ماشين	مخصوص	خود	بسته	

می	شود.

فاقشيار

تيغه	اره	نواري تيغه	اره	گرد

تيغه	كمان	اره

بيشتربدانيد 
در	اره	كاری	مواد	نرم	حجم	براده	برداری	زیاد	است	
كه	 باشد	 بيشتر	 دندانه	ها	 بين	 فاصله	 باید	 این	 بنابر	
بتواند	براده	ها	را	به	خوبی	به	بيرون	هدایت	كند.	اگر	
برای	انجام	چنين	كاری	تيغه	اره	با	دندانه	كوچک	به	
كار	برده	شود	براده	ها	بين	دندانه	ها	گير	كرده	و	باعث	

شکستن	دندانه	ها	مي	شود.
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پس	از	ساخته	شدن	تيغه	اره		لبه	برنده	دندانه	ها	
آب	كاری	می	شوند.

جنس	تيغه	اره		برای	بریدن	كارهای	نرم	و	معمولی	
از	 برای	كارهای	سخت	تر	و	فوالدها	 و	 ابزار	 از	فوالد	

فوالد	ابزار	آلياژی	)تندبر(	انتخاب	مي	شوند.
برای	بریدن	كارهای	خيلی	سخت	تيغه	اره	هایی	
فلزات	سخت)الماسه(	 به	 مجهز	 آن	ها	 برنده	 لبه	 كه	

هستند	به	كار	می	رود.

1-1-8- زوايای دندانه های اره

تيغه		اره	ها	با	جنس،	شکل	و	زاویه	های	گوناگون	
دندانه	در	بازار	موجود	هستند	كه	باید	متناسب	با	نوع	

و	جنس	قطعه	كار،	آن	را	انتخاب	نمود.

	،)α(	آزاد	،)β(	گوه	زوایای	دارای	اره	تيغه	دندانه
(	می	باشند	زاویه	  δ=α	+β(	برش	زاویه	و	)γ(	براده
و	 دندانه	 بين	 اصطکاك	 كردن	 كم	 برای	 	)α(آزاد

قطعه	كار	ایجاد	شده	است.
با	زاویه	 برای	برش	كاری	قطعات	سخت،	تيغه	اره	
برش	بزرگ	تر	و	برای	قطعات	نرم	تر،	تيغه	اره	با	زاویه	

برش	كوچک	تر	به	كار	برده	مي	شود.	
زاویه	براده	)γ(	موجب	مي	شود	كه	براده	برداشته	
شده	از	روی	سطح	قطعه	به	بيرون	هدایت	شود،	اندازه	
قطعات	 برای	 و	 بيشتر	 نرم	 قطعات	 برای	 زاویه	 این	
سخت	كم	تر	است	و	گاهی	به	صفر	نزدیک	مي	شود.

تيغه	اره	گرد	با	
دندانه	الماسه

t گام	تيغه	اره	
α زاویه	آزاد	 	 β زاویه	گوه		

α	+β	برابر	برش	زاویه δ 	 γ زاویه	براده		

پرسش
اگر	زاویه	α مساوی	صفر	درجه	یا	بيش	از	اندازه	

بزرگ	باشد	برش	چگونه	خواهد	بود؟

نکته
و	 باشند	 پذیر	 انعطاف	 اره	ها	 تيغه	 این	كه	 برای	 1	 -
هنگام	كار	نشکنند،	فقط	دندانه	های	آن	را	سخت	

می	كنند.	
برای	بریدن	لوله	ها	و	ورق	های	نازك	تيغه	اره	های	 2	 -

دندانه	ریز	به	كار	برده	مي	شود.
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2-8- انواع اره 

بریدن	قطعات	با	تيغه	اره	با	نيروی	دست	یا	ماشين	
تيغه	های	 كاربرد	 و	 هدایت	 برای	 می	شود.	 انجام	
اره	دستی	ابزاری	به	نام	كمان	اره	به	كار	برده	می	شود.	
هر	كمان	اره	دارای	كمان،	دسته،	فک	های	نگه	دارنده	
تيغه	است	و	طول	آن	می	تواند	ثابت	یا	متغير	باشد.	
عمق	كمان	را	باید	متناسب	با	نوع	كار	كوتاه	یا	بلند	

انتخاب	كرد.

3-1-8- تعداد دندانه  تیغه اره

درشتی	و	ریزی	دندانه	های	تيغه	اره	دستی	بر	پایه	
تعداد	دندانه	در	یک	اینچ	)25/4	ميلی	متر(	می	سنجند.	
اینچ	 این	تيغه	اره	دارای	22	دنده	در	 مثاًل	می	گویند	

است.
تيغه	اره	دستی	از	نظر	اندازه	دندانه	در	سه	نوع	به	

شرح	زیر	است.

شرح

درشت

متوسط

ريز )ظريف(

دندانه
 در اينچ

14	تا	16

22

32

کاربرد

مواد	نرم

فوالد	و	چدن	خاكستری	نرم

فلزات	سخت

تعداد	دندانه	ها	در	تيغه	اره	

									كمان	اره	معمولي															كمان	اره	با	طول	قابل	تنظيم

كمان	اره	با	عمق	زیاد

2-1-8- آزادبُری تیغه اره

برای	جلوگيری	از	گير	كردن	تيغه	اره	در	اثر	تماس	
سطوح	تيغه	با	سطوح	شکاف	برش،	روش	هایی	برای	
بزرگ	تر	شدن	عرض	شکاف	برش	از	ضخامت	تيغه	اره	
و	 چپ	 از:	 عبارت	اند	 روش	ها	 این	 می	برند.	 كار	 به	
راست	كردن	دندانه	ها،	موجی	كردن	تيغه	اره،	باریک	

یا	خالی	كردن	تيغه		اره	در	پشت	دندانه	ها.

جازده								موجی							چپ	و	راست

	اره	مویی	دستی	و	ماشينی
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موتور  نیروی  با  اره  حرکت  ماشینی  اره های  در 
الکتریکی تامین می شود.

اره عمودبراره برقي با تیغه معمولي

ساختمان کمان اره

اره  نواری اره  رومیزی 
3-8- اصول کار تیغه اره

با حرکت دادن اره در سوی برش)به سمت جلو( 
در  اره  دندانه های  قطعه کار،  روی  آن  دادن  فشار  و 
براده های کوچکی می گیرند.  نفوذ کرده و  قطعه کار 
شکاف  از  و  گرفته  قرار  اره  دندانه های  بین  براده ها 
برش به خارج می ریزند. حرکت و فشار برش باید با 

هم انجام شوند.
اره  برگشتی)در  و  رفت  نوع  از  یا  برش  حرکت 
کمانی( یا از نوع پیوسته )در اره های گرد یا نواری( 
هنگام  در  فقط  اره  برگشتی  و  رفت  نوع  در  است. 
رفت)در سوی برش( برش را انجام می دهد و حرکت 
در  ندارد.  برشی  اره،  و  است  فشار  بدون  برگشت، 
اره های با  حرکت پیوسته، فشار برش و حرکت پیش 

سمت  به  آن  هدایت  و  قطعه کار  جابجایی  با  روی 
تیغه اره عملی مي شود.

سوی برش

قطعه کار

محافظ

میز اره

سوی پیشروی

سوی برش

سوی برش

سوی برش

دسته 
کمان اره

کمان اره

فک نگهدارنده تیغه
پیچ و مهره

خروسکی
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4-8- تجهیزات الزم برای اره کاری دستی

1-4-8- میزکار و گیره

گيره	 به	 قطعه	كار	 باید	 با	دست،	 اره	كاری	 برای	 	
بسته	شود،	تا	عمل	برش		به	آسانی	انجام	شود.	

محل	برش	باید	نزدیک	به	لبه	گيره	بوده	و	دید	
خط	 در	 باشد.	 داشته	 وجود	 برش	 خط	 روی	 كافی	
برش		بلند	باید	قطعه	كار	چندین	بار	از	گيره	باز	شده	

و	جابجا	شود.	
ممکن	است	نياز	باشد	قطعه	كار	با	وسایل	كمکی	

به	گيره	بسته	شود.

2-4-8- کمان اره دستی

درست	 به	 باید	 كمان	 به	 تيغه	اره	 بستن	 هنگام	
بودن	جهت	دندانه	ها	)به	سمت	جلو	و	در	سوی	برش(	
و	 مستقيم	 كامال	 )تيغه	 تيغه	 كشش	 بودن	 كافی	 و	
كشيده	باشد(	دقت	كرد.	در	كمان	اره	دستی	هنگامی	
پيچ	 كه	 است	 شده	 كشيده	 كافی	 اندازه	 به	 تيغه	اره	

خروسک	كمی	محکم	شده	باشد.

5-8- کار با کمان اره دستی

قطعه	كار	را	تحویل	بگيرید.	 ■ 

تيغه	اره	را	متناسب	با	جنس	قطعه	كار	و	داده	هایی	 ■ 

كه	سازنده	تيغه	اره	یا	هنرآموز	به	شما	داده	است	
انتخاب	كنيد.

مسير	برش	را	خط	كشی	نمایيد. ■ 

قرار	 برای	 راهنمایی	 شيار	 گوش	 سه	 سوهان	 با	 ■ 

گرفتن	اره	در	قطعه	كار	ایجاد	نمایيد.
برای	بریدن	قطعات	بلند	تيغه	اره	را	مانند	شکل	به	 ■ 

كمان	اره	ببندید.

قطعه	متقابل
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به	 نسبت	 مناسب	 فاصله	 با	 باید	 اره	كاری	 هنگام	 ■ 

محرك	 دست	 آرنج	 زاویه	 و	 گرفت	 قرار	 ميزكار	
دارای	زاویه	°90	باشد.

قطعه	كار	 و	 گيره	 به	 نسبت	 مناسب	 موقعيت	 در	 ■ 

قرار	بگيرید.
اره	را	در	راستا	خط	شيار	)به	جلو	و	عقب(	حركت	 ■ 

دهيد.
هنگام	براده	برداري	)حركت	به	جلو(	به	یکنواختی	 ■ 

به	قطعه	كار	فشار	وارد	كنيد.
هنگام	برگشت،	فشاری	به	اره	وارد	نکنيد	)برش	 ■ 

انجام	نمی	شود(.
از	همه	طول	تيغه	اره	برای	بریدن	استفاده	كنيد. ■ 

	نسبت	 هنگام	شروع	اره	كاری	تيغه	اره	را	حدود	10° ■
با	فشار	كم	و	به	 به	سطح	كار	مایل	قرار	داده	و	

آهستگی	شروع	به	برش	كنيد.	
سرعت	 دهيد.	 انجام	 مناسب	 سرعت	 با	 را	 برش	 ■ 

سرعت	 این	 از	 كم	تر	 سخت،	 فلزات	 برای	 برش	
فوالدهای	 اره	كاری	 )برای	 است	 نرم	 فلزات	 برای	
معمولی	سرعت	اره	كاری	60	بار	در	دقيقه	پيشنهاد	

مي	شود(.
نبرید،	 كار	 به	 روغن	 تيغه	اره	 كردن	 خنک	 برای	 ■ 

براي	این	كار	آب	صابون	بهتر	است.
برای	بریدن	لوله	ها	و	ورق	های	نازك،	اره	ای	بردارید	 ■ 

كه	سه	دندانه	)یا	بيشتر(	آن	در	هنگام	برش	روی	
قطعه	كار	باشد.

برای	بریدن	لوله	های	جدار	نازك،	قطعه	كار	را	هر	 ■ 

را	 بگردانيد	و	عمل	برش	 از	كمی	برش	 بار	پس	
روی	محيط	آن	انجام	دهيد.

برش		 برای	 شکسته،	 دندانه		 چندین	 با	 تيغه	اره		 ■ 

مناسب	نيست.

15°

90°

نادرستدرست
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6-8- نکات ايمنی در اره کاری با کمان اره 
دستی

از	سالم	بودن	كمان	اره		و	دسته	آن	اطمينان	حاصل	 ■ 

كنيد.
آن	 روی	 ترك	 نداشتن	 و	 تيغه	اره	 بودن	 سالم	 از	 ■ 

مطمئن	شوید.
قطعه	كار	را	محکم	به	گيره	ببندید. ■ 

تيغه	اره	را	محکم	به	كمان	اره	ببندید. ■ 

محکم	بودن	دسته	كمان	اره	را	بررسی	كنيد. ■ 

در	هنگام	اره	كاری	از	عينک	ایمنی	استفاده	كنيد. ■ 

اره كاری با كمان اره دستی

	تيغه	اره	مناسب	را	به	كمان	اره	بسته	و	آماده	كار	 -1
كنيد.

	قطعه	را	طوری	به	گيره	ببندید	كه	سمت	راست	 -2
نقشه،	در	سمت	راست	و	روبه	روی	شما	و	عمود	

بر	گيره	باشد.

نيروی	دست	كم	 پایان	برش	دقت	كنيد	كه	 در	 ■ 

باشد	تا	باعث	جراحت	دست	نشود.
وسایل	روی	ميز	و	اطراف	آن	را	مرتب	كنيد	تا	مانع	 ■ 

كار	نباشند.
با	اره	با	دیگران	شوخی	یا	گفتگو	 در	هنگام	كار	 ■ 

نکنيد	و	روی	كار	خود	تمركز	نمایيد.
به	دليل	برنده	بودن	تيغه	اره	آن	را	در	جای	مطمئن	 ■ 

نگه	داری	كنيد	كه	به	دیگران	آسيب	نزند.

نكته
پنجم	 فصل	 در	 فوالدی	خط	رگکشی	شده	 قطعه	

ماده	اوليه	این	تمرین	است.

کاربرد 


