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1- Screw in – Forcer 
Pliers

تهیــه و تنظیم: حســین خلج

ــازی  ــه گام عینک سـ ــوزش گام بـ آمـ
ابزارشناسی - بخش دوم   

شناخت پالیر و کاربرد آن 
در شــماره ی گذشــته نشــریه دید برتر، پالیر مخصوص تنظیم 
دماغه ی مخزنی پیچ دار را معرفی کردیم و شــما با طرز کار آن 
آشــنا شدید، در این بخش قصد داریم شــما را با یکی دیگر از 

پالیرهای کاربردی در تنظیم فریم آشنا کنیم.
پالیر سرخمیده1 

تصویر 1 -  پالیر سرخمیده 

تصویر 2 -  محل اتصال پایه به مخزن پد 

تصویر 4 - تغییرشکل پایه فلزی 
به کمک پالیر 

تصویر 3 -  لبه های تیز پالیر

پالیر سرخمیده یکی از پرمصرف ترین پالیرهاست که در تنظیم 
فریم مورد اســتفاده قرار می گیرد. در فریم های فلزی محل هایی 
وجود دارد که برای تنظیم آن ها مجبوریم از این پالیر اســتفاده 
کنیم، مثــل پایه های فلزی دماغه کــه داری ظرافت و انحنا های 

خاصی می باشند.

همان طور که در تصویر 2 مالحظه می کنید، محل اتصال مخزن 
پــد بــا پایه فلزی و محــل اتصال پایــه فلزی با بدنــه فریم نقاط 
بسیارحساســی هستند که اگر فشار وارد به این نقاط بیش از حد 
تحمــل فریم باشــد، حتماً از محل جوش خواهند شکســت، لذا 
هنگام استفاده از پالیر جهت تنظیم این نقاط بایستی موارد ایمنی 

زیر به دقت رعایت شود:  
1.  درهنگام کار با پالیر بایستی فریم کاماًل کنترل شده در دست 

دیگر نگهداشته شود تا هنگام کار، فریم از دست لیز نخورد.  
2.  پالیــر بایــد طوری در دســت قرارگیــرد تا بدنــه  ی پالیر با 
قســمت های دیگر فریم تماس پیدا نکند، زیرا ممکن است بر اثر 

تماس رنگ آن قسمت از فریم آسیب ببیند. 
3 .  فشــار وارد به پایه دماغه بایستی متناسب با ظرافت پایه فلزی 

باشد.
4 .  هنگام حرکت دست نباید تماس پالیر با پایه قطع شود، زیرا 

کشیدگی پالیر باعث از بین رفتن رنگ پایه می شود.

 همان طورکه در تصویر 3 مالحظه می کنید لبه های پالیر کاماًل 
صاف و صیقلی نیستند و ممکن است هنگام تنظیم به رنگ فریم 

آسیب برسانند.
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2- Ray Ban

تصویر 8 -  فرم استاندارد صحیح و حالت های خارج شده از تنظیم تصویر 5 -  چگونگی صاف کردن پایه ی دماغه 

تصویر 9 -  محل اتصال پایه 
به بدنه 

تصویر 10 - محل اتصال پایه 
فلزی به مخزن پد 

تصویر 6 -  چگونگی حرکت دادن مخزن پد 

تصویر 7 -  یک نمونه دماغه ریبنی ازتنظیم خارج شده 

یکی دیگر از کاربردهای پالیر ســرخمیده در تصویر 4 نمایش 
داده شده اســت. به کمک پالیر سرخمیده می توان پایه ی فلزی 
فریــم را از حالت اولیــه اش خارج کرده و به شــکل های دیگر 
تنظیم نمود. تغییر در شــکل پایه ی فلزی هنگامی ایجاد می شود 
که لبه ی عدســی در کنار دماغه  ضخامت بیش تری داشته باشد 
و مخزن پد به عدســی برخورد کرده و فریم به طور طبیعی روی 

صورت قرار نگیرد.

بــرای صاف کردن پایه ی دماغه ابتدا خــم کنار مخزن دماغه را 
باز می کنیم، ســپس با فشــار به عقب، پایــه را از بدنه دور کرده 
و دوباره مخزن پد را به طرف پایین می کشــیم، با این کار کمی 
دماغه به عقب کشــیده شــده و مخزن پد دیگر با عدسی تماس 

نخواهد داشت.

هنگام کار بایســتی مراقب باشــیم که پایه از محل اتصال به بدنه 
جدا نشــود. پایه فلزی برخی فریم ها مانند ریبن 2 از ظرافت های 
خاصی برخوردار هستند، تنظیم این نوع پایه دماغه ها نیاز به هنر 

و مهارت زیادی دارد .

برای تنظیم این نوع دماغه؛ ابتدا بایســتی با حالت های اســتاندارد 
قرارگیــری صحیح دماغه های ریبنی آشــنا شــویم. در تصویر 8، 
ســمت چپ انتهای تصویر ، فــرم قرارگیری صحیح دماغه ریبنی 
مشخص شده است. در تصاویر کناری آن حالت های غیراستاندارد 
و خارج شده از تنظیم دماغه نمایش داده شده است  به  علت نازک 
بودن ســطح مقطع پایه ی فلزی با محل اتصال آن به بدنه ، بایستی 

هنگام تنظیم پایه دماغه احتیاط  و مراقبت های الزم را انجام داد.

همان طــور که در تصاویر 9 و 10 مالحظه می کنید؛ نقاط ضعف 
و خطرنــاک پایه نمایش داده شــده اســت، همچنین چگونگی 
چرخش پد به ســمت بیرون و داخل نیز مشــخص شــده است. 
همان طــور کــه می دانیم دماغه هــای ریبنــی از ویژگی خاصی 
برخوردار هســتند که یکی از آن ها بدون پیچ بودن پد دماغه را 
می توان نــام برد. همان طور که در تصویر 11 مشــاهده می کنید 
پــد ریبنی دارای دو پایــه ی فلزی نرم و نازکی اســت که روی 
پایــه ی فلــزی خم و در محــل مخصوص خود قــرار می گیرد . 
برای تعویض این پدها ابتدا بایســتی به کمک لبه ی نازک یک

 پیچ گوشتی دو سو پایه ها را از روی هم جدا کرده تا بتوان آن ها 
را تعویض نمود. در قسمت انتهایی پایه ی فلزی فرو رفتگی وجود 
دارد کــه پایه های پد روی آن خم می شــوند ، این فرورفتگی از 

جداشدن پد از پایه جلوگیری می کند.
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همان طــور کــه در تصاویر 12 و 13 نشــان داده شــده، از پالیر 
سرخمیده می توان در چنین مواردی هم استفاده کرد و به راحتی 
و بدون آسیب به فریم می توان پایه ها را تنظیم نمود. درمواردی 
دیگــری هم می توان پالیر ســرخیده را به کار برد که در تصویر 
14 نشــان داده شده اســت. در برخی موارد بر اثر فشار یا ضربه 
پــل کمکی، برخی فریم هــای دو پل به حدقه چســبیده و برای 
جــدا کردن آن از حدقه نیاز به ابــزار داریم. در این حالت پالیر 
سرخمیده را باید طوری بین پل کمکی و حدقه قرار دهیم که بر 

اثر فشار، پل از محل اتصال به حدقه جدا نشود. 

تصویر 11 - نمونه ای از پایه و پد ریبنی 

تصویر 12 - نمونه ای از پایه سیمی نازک دماغه 

تصویر 13 -  نمونه ای از پایه   دماغه ی فلزی محکم 

تصویر 15 -  یک نمونه مخزن پد بدون پیچ 

تصویر 14 -  نمونه ای از فریم های دو پل 

بــرای تنظیم پایه دماغه های فلــزی از دم باریک های مخصوص 
این کار هم می توان به جای پالیر ســرخمیده اســتفاده کرد، اما 
بایســتی هنگام کار مراقب باشــیم بدنه پالیر با حدقه تماس پیدا 
نکنــد. به کمــک این پالیر می تــوان پایه ی دماغــه را به جلو و 
عقــب، داخل و خارج حرکت داد اما بــرای چرخش مخزن پد 
حتماً بایســتی پالیر مخصوص آن را به کار برد. اما می توان برای 
دماغه هایی که مخزن پد آن ها فشــاری است از پالیر سرخمیده 
اســتفاده کرد، ماننــد تصویر 15 که در آن مخــزن پد به کمک 
پالیر ســرخمیده جابجا و تنظیم می شــود. همان طورکه مالحظه 
می کنید به علت نداشــتن پیــچ به راحتی می توانیــم مخزن پد را 

چرخانده و تنظیم کنیم.

به طور کلی تنظیم دماغه به دوصورت انجام می شود: 
1 -  تنظیم دماغه بر اساس استاندارد تعریف شده 

2 -  تنظیم دماغه بر اساس فرم بینی 
حالــت اول هنگامی اســت کــه فریم بــر اثــر جابجایی روی 
صورت های مختلف دســتکاری و از تنظیم خارج شــده است؛ 
اما حالت دوم زمانی اســت که فریمی ســفارش گرفته شــده و 
می بایســت برای ســاخت به البراتوار فرستاده شود. هنگامی که 
قرار اســت یک عدسی بایفوکال یا پروگرسیو روی فریم نصب 
شود حتماً بایستی دماغه ها قبل از سفارش عدسی متناسب با فرم 

بینی مصرف کننده تنظیم گردد. 
در شــماره بعدی شما را با دماغه های پرســی، ریلی، فشاری و 

چگونگی تنظیم آن ها آشنا خواهیم کرد. 

ادامه دارد...     


