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 مفهوم فرزکاری
 انواع ماشین فرز (افقی ،عمودی ،اونیورسال ،دروازه ای و کپی تراش)
این فایل محتوایی از کتاب های "فرزکاری  "1و
"فلزکاری و ماشینکاری" شاخه کاردانش و
"تولید به روش فرزکاری و سنگ زنی" شاخه
فنی و حرفه ای توسط عصر مواد خالصه ،ویرایش
و تقدیم صنعتگران و دانشجویان عزیز می شود.

 اجزا و متعلقات ماشین های فرز
 انواع تیغه فرز

آشنايي با مفهوم فرزکاري

1

با مش��اهده پيرامون خود قطعات و اجس��ام مختلفي را ميبينيم كه اين قطعات
از وس��ايل ابتدايي مانند خودکار ،دس��تگیره درب ،تکمه ،چکش ،قلم ،سوهان تا
وسايل پيشرفته همگي با روش خاصي توليد شدهاند .روشهايي که با برادهبرداري
يا بدون برادهبرداري همراه است.
روش توليد با برادهبرداري ميتواند به صورت دستي و يا ماشيني انجام شود .در
روش توليد برادهبرداري ماشيني از ماشينهايي که حرکت دوراني در آنها وجود
دارد مانند ماش��ينتراش ،2دریل 3و فرز 4استفاده ميشود و يا حرکت به صورت
خطي است مانند ماشين صفحه تراش ،5ارهلنگ 6و خانکشی.7

اره لنگ

ماشین صفحه تراش

ماشین دریل

ماشین فرز

خانکشی

ماشین تراش

1-Milling
2-Lathe machine
3- Drill machine
4- Milling machine
5- Shaper machine
6-Sawing machine
7-Broaching machine

در ماشينكاري با استفاده از حرکت دوراني دو شکل کلي وجود دارد:
ال��ف -قطعه کار داراي حرک��ت دوراني و ابزار داراي حرکت خطي اس��ت مانند
دستگاه تراش.

فرایند تراشکاری

ب -قطع��ه کار ثابت يا حرکت خطي داش��ته و ابزار برادهب��رداري داراي حرکت
دوراني است .مانند دستگاه دريل و فرز.

فرایند فرزکاری

فرايند ساخت قطعات از طريق برادهبرداری مواد خام به واسطه ابزار چند
لبه در حال چرخش را فرزکاری گویند.

• به طور كلي ميتوان گفت ماشينهاي فرز از نظر نوع کار یکی از پر کاربردترين ،از
نظر ساختمان متنوع ترين و از نظر کارکردن با آن جز دقيقترين دستگاهها ميباشند.
• با اس��تفاده از متعلقات ماش��ينهاي فرز و ابزارهاي آن ميت��وان کليه قطعات
تخت ،افقي ،عمودي ،شيبدار ،انحنادار ،انواع شيارهاي مستقيم و مارپيچ و چرخ
دندههاي مختلف را توليد کرد.

نمونه قطعات تولیدی با ماشینهای فرز

به ابزاري که عمل براده برداری را در ماشین فرز انجام میدهد تيغه فرز
گویند.

ماشین فرز افقی :مهم ترین مشخصه این نوع ماشین افقی بودن محور ابزار گیر این دستگاه است و به این
ترتیب قادر به ماشین کاری قطعات مختلفی هستند که در زیر چند نمونه از آنها را مشاهده می کنید (شکل.) 7

شکل7

برای تنظیم عده دوران تیغه فرز و در نتیجه تأمین سرعت برش مناسب ،دستگاه دارای جعبه دنده اصلی است که
حرکت خود را از یک الکتروموتور دریافت می کند .قسمت های مختلف ماشین فرز افقی در شکل دیده می شود.
(شکل  8و  .) 9مکانیزم حرکت طولی ،عرضی و عمودی میز به وسیله پیچ و مهره و همچنین به صورت خودکار
امکان پذیر است.
کشاب
یاتاقان گیر

بدنه

محور فرزگیر
تیغه فرز
گیره
میز
دسته حرکت عرضی
دسته حرکت طولی
دسته حرکت عمودی
پایه
شکل8

شکل 9

ـ ماشین فرز عمودی :با توجه به این که محور ابزارگیر این دستگاه ها به صورت عمودی است به دستگاه های
فرز عمودی معروف هستند .به این ترتیب این نوع دستگاه قادر به ماشین کاری قطعات مختلفی هستند که در
زیر چند نمونه از آنها را مشاهده می کنید (شکل.) 10

شکل10

قسمت های مختلف آن شبیه ماشین فرز افقی است .محور فرزگیر در داخل قسمتی به نام کلگی دستگاه سوار
می شود که البته در بعضی از انواع آن و در صورت نیاز می تواند تحت زاویه قرار داده شود و در برخی دستگاه ها
می توان با تعویض بعضی قسمت ها ،آن را به نوع افقی تبدیل کرد .باید در نظر داشت که امتداد محورفرزگیر باید
همواره بر سطح تراش عمود باشد .به کمک این ماشین می توان کارهایی مثل پیشانی تراشی ،شیارتراشی ،سطوح
زاویه دار و ...را انجام داد (شکل.) 11
بدنه
کلگی
محور
تیغه فرز
گیره

دسته حرکت عرضی

دسته حرکت عمودی
پایه
شکل11

ماشین فرز اونیورسال :این دستگاه ها دارای محور
کار عمودی و افقی بوده و ساختمان آن شبیه به
ماشین فرز افقی است و معموالً میز این دستگاه ها
حدود  40درجه به چپ و راست قابل انحراف می باشد.
در این نوع دستگاه حرکت میله هادی میز از طریق
چرخ دنده های تعویضی به دستگاه تقسیم منتقل شده
و حرکت دورانی قطعه کار را به طور هم زمان امکان پذیر
می سازد .بدین ترتیب عالوه بر کارهای معمولی،
شیارها ،چرخ دنده ،تیغه فرزها و برقوهای مارپیچ و
همچنین دنده های حلزونی به کمک آنها قابل ساخت
است .ماشین فرز  FP4Mاز نوع فرز اونیورسال است
(این دستگاه دارای میز اونیورسال و قابل انحراف بوده
که می تواند جایگزین میز معمولی گردد) (شکل.) 12

شکل 12

با توجه به این که مبنای آموزش ،دستگاه فرز مدل  FP4Mساخت تبریز می باشد ،در زیر به توضیح در مورد
بعضی از قسمت های آن می پردازیم (شکل:) 13
طوقه مدرج انحراف کله گی

الکتروموتور

کله گی

حرکت اصلی

حرکت قائم کله گی

تنظیم دور

محور اصلی
کلید قطع اضطراری
اهرم اتومات حرکت میز

دسته حرکت عرضی کله گی()Y
اهرم اتومات حرکت عرضی

میز

کله گی()Y

دسته حرکت طولی میز()X

الکتروموتور
پیشروی

سینی دستگاه

الکتروموتور پیشروی
تابلوی کنترل
تابلوی برق دستگاه

بدنه

دسته حرکت قائم میز()Z
پمپ سیستم خنک کاری
پایه

شکل 13

 -1-2-4ماشينهاي فرز دروازهاي
اي��ن دس��ته از ماش��ينهاي فرز ک��ه از امکانات زي��ادي براي تس��هيل عمليات

برادهبرداري برخوردارند ،اکثرا ً جهت کاربردهاي س��ري س��ازي و توليد انبوه در
صنايع سنگين بکار گرفته ميشوند .و علت آنکه نام (دروازهاي) را در اصطالحات
کارگاهي ماش��ين ابزار براي آنها برگزيدهاند این اس��ت ک��ه کارهاي بزرگ در
حالتي که روي ميزي محکم بسته شده است ،از ميان دروازهاي عبور ميکند که
ماشین فرز دروازهای دو بازویی

امکان دارد از طرفين و نيز س��طح باال ،تيغه فرزهاي پيش��اني تراش يا تيغچهاي
بزرگ به آن نزديک ش��ده و در آن واحد ،چندين س��طح آن ماش��ينکاريشود.
ماشينهاي فرز دروازهاي در دو نوع يک ستونه و دو ستونه وجود دارند.
 -1-2-5ماشينهاي فرز کپي تراش(پانتوگراف)
این ماش��ينها که مجهز به دس��تگاه پانتوگراف (مشابه نگار) هستند ،براي کپي
سازي شکلهاي نامنظم ،شابلنها و يا اشکال غير هندسي مدلها بر روي قطعات
کاربرد دارند .يک ماشين پانتوگراف توانائي عمل کپيکردن با مقياس  1:1يعني
ب��ا همان اندازه اصلي را دارد و نيز قادر اس��ت نمونههايي بزرگتر و يا کوچکتر از
اندازه واقعي را نيز مشابه سازی کند.

ماشین فرزکپی تراش

 -1-3متعلقات ماشین فرز
متعلقات دس��تگاههاي فرز نس��بت به عملياتي که انجام ميدهند چندان متنوع
و زياد نيس��ت ،اما از اهميت بس��يار بااليي برخوردارند .متعلقات و تجهيزات فرز
عمودي و افقي تفاوتي با هم ندارند ،اين وسايل عبارتند از:
 –1گيرهها :قطعات کار بايس��تي به ط��ور محکم و مطمئن برای انجام فرزکاري
مهار شوند .اين کار اغلب توسط گيرهها صورت ميگيرد .در فرزکاری از گيرههاي
مختلفي استفاده میشود از جمله:

اجزای ماشین فرز
 1ـ بدنه دستگاه :معموالً از جنس چدن وبه روش ریخته گری
تهیه   می شود و قسمت های مختلف ماشین به آن سوار می شود.
 2ـ جعبه دنده :این ماشین دارای دو جعبه دنده مجزا ،به شرح زیر
می باشد:
الف) جعبه دنده مخصوص دوران محور اصلی با  18دور مختلف با
ترمز مغناطیسی ،برای تنظیم دور ابتدا فلکه میانی را به سمت عقب
کشیده و سپس طبلک تنظیم دور را بچرخانید تا در قسمت باال قرار
بگیرد .سپس حلقه میانی را رها کنید .عالمت فلش دور تنظیمی را
نشان می دهد.
ب) جعبه دنده مخصوص سرعت پیشروی طولی ،عرضی ،ارتفاع
به همراه حركت خرگوشی (سریع).
برای تنظیم سرعت پیشروی ،حلقه را به طرف عقب بکشید و سپس
طبلک تنظیم کننده را بچرخانید تا عدد مورد نظر در قسمت باال
قرار بگیرد .عدد روبه روی شاخص ،مقدار پیشروی تنظیمی است
(شکل 14و .) 15

شکل 14

شکل 15

نکته

هشدار

دور تند و کند دستگاه با حالت  Iو  IIمشخص شده است.
هنگامی که دستگاه روشن است هیچگاه اقدام به تنظیم دور و پیشروی دستگاه نکنید.
 3ـ میز :میز دستگاه دارای جابه جایی طولی،
عمودی است و جابه جایی عرضی توسط كشابی
كه در قسمت باالیی دستگاه است ،محور ابزار
را جابه جا می کند .حركت های طولی ،عرضی و
عمودی به صورت دستی و حرکت خودکار در دو
جهت  Xو  Zامكان پذیر است .در ضمن عالوه
بر حركت عمودی میز محور ابزار نیز دارای
حركت عمودی در فاصله های کوتاه می باشد
كه امكان سوراخ کاری را مانند دریل ستونی
به صورت دستی تأمین می كند (شکل.) 16

دسته حرکت عرضی()Y

روغن نما

کلید قطع اضطراری

اهرم دسته
حرکت عرضی

اهرم اتومات حرکت
قائم( )Zو طولی()X
اهرم های قفل حرکت میز

دسته حرکت
قائم میز()Z

شکل 16

دسته حرکت
طولی میز

این ماشین فرز دارای تجهیزات جانبی از قبیل دستگاه تقسیم ،میز گردان ،میز ساده ،میز اونیورسال ،كلگی
(قابل دوران حول محور افق) به صورت اونیورسال ،درن های كوتاه و بلند ،چرخ دنده های تعویضی ،خط كش
دیجیتال ( X , y, zنمایش وضعیت رقمی) و ...است.
محدودة حركت طولی برابر ،500 mmارتفاع برابر  ،400 mmعرض برابر ،400mmو ارتفاع كلگیmm90
می باشد و حدود تنظیم دستی بازوی سر فرز عمودی (محدوده تنظیم كورس سر فرز)  150میلی متر است
(شکل. )17

 4ـ کلگی دستگاه :محور فرزگیر عمودی روی آن
بسته می شود .کلگی قابلیت دوران حول محور افقی
را دارد که امکان فرزکاری سطوح شیب دار را فراهم
می سازد.
ضمناً محور فرزگیر توسط دسته حرکت عمودی به
اندازه  90میلی متر جابه جا می شود.

پیچ های تنظیم
انحراف کلگی

محل قرارگیری
دسته حرکت عمودی

 5ـ سیستم روانكاری
الف) به صورت مركزی و اتومات قابل تنظیم است كه طی سیستم های
كنترلی از تابلو برق جهت کلگی صورت می پذیرد و تغذیه روغن آن از
گیربكس اصلی می باشد.
ب) به صورت دستی مركزی :توسط تلمبه دستی برای ریل های طولی و
ارتفاع صورت می گیرد ،روغن آن توسط مخزنی كه در كنار دستگاه نصب
شده تغذیه می شود.
در مورد سرویس و روغن کاری دستگاه به نکات ذیل توجه نمایید:
ماشین را پیوسته روغن کاری نمایید .ماشین کاری در مدت زمان
طوالنی ،تعمیر و سرویس بیشتری الزم دارد.
فقط از روغن های مناسب استفاده کنید (با توجه به توصیه کارخانه)
در صورت تعویض روغن ،لوله ها و محفظه های روغن را تمیز نمائید.
همواره از پارچه های بدون پُرز استفاده نمائید (شکل.) 18
نکته

هشدار

شکل17

شکل18

جهت اطمینان از مقدار روغن سیستم روان کاری ،شاخص چشمی روغن در حالت خاموشی دستگاه به اندازه
نصف پر باشد.
برای نصب گیره و لوازم الحاقی سنگین بر روی میز از جرثقیل کارگاهی کمک بگیرید.

 6ـ سیستم خنك كاری :سیستم
خنك كاری كه مخزن آن در كف و پایه
دستگاه پیش بینی شده است و توسط
پمپ و شیلنگ به محل براده برداری
انتقال می یابد و با شیر تنظیم می توان
مقدار مصرف آن را كنترل نمود.
 7ـ تابلو كنترل :توسط این تابلو
می توان حركت های برشی ،اتومات
كند و سریع ،ترمز مغناطیسی ،سیستم
خنك كاری را كنترل نمود این تابلو
مجهز به نمایشگر شدت جریان مصرفی
است (شکل.) 19

کلید پمپ آب
صابون

کلید حرکت
سریع (خرگوشی)

کلید دور کند
و تند

کلید
استاپ

حرکت پیشروی کند
و تند

کلید ترمز
محور

کلید استاپ
پیشروی

نمایشگر شدت
جریان

کلید استاپ
اضطراری

شکل19

مایع خنک کاری توسط کلید قابل کنترل است.
با استفاده از کلید در دو حالت کند (|) و تند (||) می توان دورهای مختلف را برای محور کار تنظیم نمود.
کلید ترمز محورکه باعث نگه داشتن محور فرزگیر در هنگام خاموش کردن دستگاه می شود .در صورتی که کلید
در وضعیت خاموش باشد ،دستگاه روشن نمی گردد.
برای انتقال سریع در زمان حرکت بدون بار از کلید حرکت سریع (خرگوشی) استفاده می شود.
حرکت پیشروی به کمک کلیدهای تعبیه شده به صورت کند و تند میسر می باشد ،و به کمک کلید استپ
پیشروی می توان پیشروی دستگاه را به طور موقت قطع کرد (تا زمانی که کلید را فشار دهید).
هشدار

هیچ گاه در حین براده برداری از کلید حرکت سریع پیشروی استفاده نشود.
کلیدهای پشت تابلو برق دستگاه:
کلید قطع اضطراری ،برق دستگاه را خاموش می کند و
حرکت دستگاه متوقف می شود و تا زمانی که وصل نشود
دستگاه راه اندازی نخواهد شد .روی بدنه دستگاه نیز یک
کلید اضطراری دیگر تعبیه شده است (شکل.) 20
تابلو برق :وظیفه تقسیم برق به قسمت های مختلف را
به عهده دارد
کلید برق اصلی :برق کل دستگاه را قطع و یا وصل
می کند.
کلید چپ گرد و راست گرد برای تغییر جهت دوران:
محور دستگاه مورد استفاده قرار می گیرد.

کلید برق اصلی

کلید چپ گرد ـ
راست گرد
الکتروموتور
حرکت پیشروی

شکل20

 -1-3متعلقات ماشین فرز
متعلقات دس��تگاههاي فرز نس��بت به عملياتي که انجام ميدهند چندان متنوع
و زياد نيس��ت ،اما از اهميت بس��يار بااليي برخوردارند .متعلقات و تجهيزات فرز
عمودي و افقي تفاوتي با هم ندارند ،اين وسايل عبارتند از:
 –1گيرهها :قطعات کار بايس��تي به ط��ور محکم و مطمئن برای انجام فرزکاري
مهار شوند .اين کار اغلب توسط گيرهها صورت ميگيرد .در فرزکاری از گيرههاي
مختلفي استفاده میشود از جمله:

الف :گيرههاي روميزي ساده
ب -گيرههاي روميزي گردان
ج -گيرههاي روميزي هيدروليکي
د -گيرههاي روميزي انيورسال

گیره ساده

گيره روميزي گردان

گیره رومیزی هیدرولیکی

گیره رومیزی انیور سال

-2روبندهها:
گاهي اوقات قطعات کار بس��يار بزرگ و س��نگين هس��تند و جهت بستن آنها
نميتوان از گيره استفاده کرد .براي اين کار از قطعات فلزي به نام روبنده استفاده
انواع روبنده و زیر سری

ميشود که کار به واسطه آنها بر روی شيارهاي  Tشكل ميز نصب و مهار ميکنند.
انواع روبندهها:
از نظر ش��کل ظاهري ميتوان روبندهها را به انواع مختلف تقس��يم کرد .س��اده،
دوطرفه ،شتر گلو ،چنگالي ،متغير ،پلهاي ،دو سر جاخورده ،اهرمي.
-3زير سريها( تکيه گاههاي روبنده) :براي پر کردن زير روبندهها و موازي
نمودن س��طح تماس روبندهها با سطح قطعه کار و همچنين اتصال مطمئن بين
قطعات و روبندهها از انواع زير س��ري متناس��ب با نوع کار استفاده ميگردد .اين

زيرسري پلهاي به همراه روبنده

زير سريها عبارتند از:
الف -زير سري ساده
ب -زير سري پلهاي
ج -زير سري شيبدار
د -زير سري قابل تنظيم(جک پيچي)
و -زير سري دندانهدار

انواع روبندهها

انواع زیر سریها

-4ميزها :از آنجا که در بعضي از ماشينهاي فرز ،ميز اصلي تنها حرکت خطي دارد و
قابليت انحراف و زاويه شدن را ندارد ،از برخی ميزهاي خاص جهت فرزکاري سطوح
شيبدار و قوسدار استفاده ميگردد .اين ميزها بر روي ميز اصلي ماشین نصب ميشوند.
انواع ميزها:

-4-1ميز صليبي :جهت س��هولت در انجام عمليات فرز کاري و همچنين دقت
در حرکتهاي خطي از اين ميز استفاده ميگردد .ميز صليبي بر روي شيارهاي
 Tش��كل ميز اصلي ماشين نصب شده و در دو جهت  Xو  Yحركت خطي دارد.

ميز صليبي

همچنين بر روي سطح ميز صليبي شيارهايي جهت نصب ساير نگهدارنده قطعه
پيش بيني شده است.

 -4-2ميز قابل انحراف :اين ميز قابليت دوران و زاويهدار ش��دن نس��بت به
صفح��ه افق را دارا ميباش��د .بر روي ميز جهت مهار قطع��ات و نصب تجهيزات
شيارهاي  Tدر نظر گرفته شده است.

میز قابل انحراف

-4-3ميز زاويه دار قابل تنظيم:
اين ميز با امكان دوران نسبت به محورافقی و قائم توانايي فرزكاري سطوح با دو
شیب را فراهم ميكند.

میز زاویهدار قابل تنظیم

 -4-4مي�ز گ�ردان :از ميزه��اي گردان براي تراش��يدن کمانها ،تقس��يمات
محيطي ،زاويهاي ،ايجاد فرورفتگي و برجس��تگيهاي دايرهاي ،منحني و مارپيچ
ارشيميدس استفاده ميشود .در اين ميز از مكانيزم پيچ و چرخ حلزون استفاده
شده است.
در ميز گردان ،حركت چرخش��ي عموماً توس��ط دس��ت انجام میشود و یا این
حركت توس��ط ميله هادي ميز اصلي ماشین تامین میشود .پيرامون ميز گردان
مدرج و به  360درجه تقسيمبندي شده است .نسبت پيچ حلزون به چرخ حلزون
 1و يا

120

1

90

ميباشد .به عبارتي به ازاي  120دور گردش دستگيره ،صفحه ميز
1

يك دور كامل چرخش خواهد كرد ( .در مورد نسبت .) 120

بر روي سطح ميزگردان ،شيارهايي جهت نصب قطعه و تجهيزات در نظر گرفته
ش��ده است .نوع ديگري از اين ميز وجود دارد كه داراي صفحات تقسيم (صفحه
س��وراخدار) ميباشد .اين صفحه سوراخدار ،جهت تامين حركت دقيق تر ميز در
نظر گرفته شده است.
مدرج بودن پیرامون میزگردان

 -5دس�تگاه تقس�يم  :يكي از كار آمدترين و مهمترين وسايل كمكي ماشين
فرز دستگاه تقسيم ميباش��د .مكانيزم كار كردن دستگاه تقسيم بر اساس چرخ
حلزون و پيچ حلزون ميباش��د كه معموالً با دو نس��بت  40:1و  60:1س��اخته
ميشود.
اين دستگاه كارهای مختلفی را انجام ميدهد از جمله:
 -1تقس��يم محيط قطعه :با اس��تفاده از اين دس��تگاه ميت��وان محيط قطعات

دستگاه تقسیم

استوانهاي را به قسمتهاي مساوي تقسيم و يا شيار انداخت .مانند ساخت چند
ضلعيها.
 -2چ��رخ دنده زنی :تولید انواع چرخ دندهها ،مانند چرخ دندههاي س��اده با این
دستگاه امکان پذیر است.
 -3ايجاد ش��يارهاي تحت زاويه :قابليت انحراف دس��تگاه نس��بت به افق امكان
ايجاد ش��يارهاي تحت زاويه ،مانند ش��ياردنده روي چرخ دندههاي مخروطي را

چهارگوش کردن قطعه
به کمک دستگاه تقسیم

فراهم ميكند.
 -4ايجاد شيارهاي مارپيچ  :از تلفيق حركت خطي ميز و حركت دوراني دستگاه
تقس��يم ميتوان ش��يارهاي مارپيچ را ايجاد كرد .تلفيق اين دو حركت توس��ط
چرخدندهه��اي تعويضي صورت ميگيرد .چرخ دندههاي مارپيچ ،ش��يارهاي مته
نمونهاي از كاربرد اين روش ميباشد.
دستگاه تقسيم داراي تجهيزاتي به شرح زير است:

دستگاه تقسیم به همراه سایر متعلقات

 -1چرخ دندههاي تعويضي
 -2صفحه سوراخدار
 -3گيتاري
 -4سه نظام

 -6دستگاه مرغك:

اين دس��تگاه غالباً به همراه دس��تگاه تقسيم مورد استفاده قرار ميگيرد و جهت

نگهداري سر ديگر قطعات طويل از آن استفاده ميشود .مرغك مورد استفاده در
اين دس��تگاه بهصورت نيم مرغك بوده كه اين امر به دليل هم راستا كردن تيغه
فرز با محور دستگاه تقسیم به كار ميرود.
 -7دستگاه كلهگي:

دستگاه مرغک

در ماشينهاي فرز انيورسال به منظور تبديل فرز افقي به فرز عمودي از كلهگي
استفاده ميشود .كلهگي معموالً حول محور افقي دستگاه تا  180درجه به چپ
و راست گردش ميكند.
 -8دستگاه كلهزني :اين دستگاه بر روي فرز انيورسال نصب شده و توسط آن
ميتوان انواع ش��يارهاي داخلي و خارجي را تراشيد .مكانيزم آن به گونهاي است
ك��ه حركت دوراني محور اصلي را به حركت خطي تبديل كرده و ابزار با حركت
خطي خود برادهبرداري و ايجاد شيار ميكند.

کلهگی قابل چرخش

دستگاه کلهزنی

تیغه فرزها

برای براده برداری در ماشین های فرز از تیغه فرز استفاده می شود .این ابزارها دارای تعدادی لبه های برنده هستند
که با حرکت دورانی عمل براده برداری از روی قطعه کار را انجام می دهند .فرم اصلی هر لبه برنده را یک گوه
تشکیل داده و زوایای اصلی را می توان روی آنها تشخیص داد.

شکل23

طبقه بندی تیغه فرزها:
تیغه فرزها از نظر شکل و لبه های برنده با هم متفاوت هستند .تعداد دندانه و زوایای تیغه فرزها به جنس قطعه کار
و قطر آنها بستگی دارد که از این نظر تیغه فرزهای غلتکی در سه گروه معرفی شده اند (جدول.) 1
جدول 1

فوالد ساختمانی ،چدن و فلزات
غیر آهنی

˚7

 6ـ 10

فوالدهای سخت

˚4

 10ـ 16

α

فلزات نرم مثل آلومینیوم و مس

˚8

4ـ8

γ

W

β

کاربرد

زاویه آزاد ( )αتعداد دندانه

شکل مقطع تیغه فرز غلتکی

تیپ

α

β

γ

N

α

β

γ

H

نکته

با توجه به جدول ،تیپ تیغه فرز ها با تعداد دندانة بیشتر (دنده ریزتر) برای فلزات سخت تر به کار می روند.

انواع تیغه فرزها ازنظر جهت پیچش (شکل) 24
تیغه فرز چپ گرد

تیغه فرز راست گرد

گردش محور در جهت خالف عقربه ساعت

گردش محور در جهت عقربه ساعت
شکل24

نکته

قبل از شروع به کار با تیغه فرز انگشتی و یا غلتکی حتماً به جهت گردش محور دقت کنید.
جنس و شکل تیغه فرز ها :جنس تیغه فرز ها متناسب با جنس قطعه کار انتخاب می شود که در زیر به بعضی
از ویژگی های آنها اشاره شده است( :جدول 2و ) 3
جدول 2

خصوصیات و کاربرد آنها

ردیف

جنس تیغه فرز ها

1

فوالد ابزار سازی

در مصارف محدود و تا دمای  300درجه سانتی گراد از آنها استفاده می شود.

2

فوالد ابزار آلیاژی

متداول ترین نوع تیغه فرزها هستند و تا  600درجه سانتی گراد مقاومت خود را
حفظ می کنند .آنها را با عالمت  SSو  HSSنشان می دهند.

3

کاربیدهای سمانته شده
(فلزات سخت)

بهترین شرایط برای براده برداری را دارند و قابلیت خود را تا  900درجه
سانتی گراد حفظ می نمایند و در تولید تیغه فرز های تیغچه دار استفاده می شوند.

4

سرامیک ها

مقاومت سرامیک ها در مقابل سایش و حرارت بسیار زیاد است و تا  1200درجه
سانتی گراد سختی خود را حفظ می نمایند و برای براده برداری فوالد های سخت
مناسب هستند.

جدول 3ـ انواع تیغه فرز با توجه به شکل و سطح تیغه ها

ردیف

غلتکی
1

غلتکی

2

پولکی

3

زاویه تراش

غلتکی پیشانی

ردیف

نام تیغه فرز

شکل

نام تیغه فرز

4

انگشتی

5

تیغچه دار

شیارتراش
6

تی شکل

برش

جناقی

دم چلچله

7

8

فرم تراش

مدولی

شکل

ﺑﺮﺍﺩﻩﺑــﺮﺩﺍﺭﻯ ﺭﺍ ﺍﻧﺠــﺎﻡ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻰﻛﻪ ﻟﺒﻪﻫﺎﻯ ﺑﺮﻧﺪﻩ
ﺁﻥ ﺑﻪ ﺳــﻤﺖ ﭼﭗ ﺑﺎﺷــﺪ ﺑﺎ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻣﺤﻮﺭ ﺍﺻﻠﻰ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ
ﻋﻘﺮﺑﻪﻫﺎﻯ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﻋﻤﻞ ﺑﺮﺍﺩﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩ ﻭ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻟﺒﻪﻫﺎﻯ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﺍﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻤﻞ ﺑﺮﺍﺩﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ
ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺧﻼﻑ ﻋﻘﺮﺑﻪﻱ ﺳﺎﻋﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻰﮔﻴﺮﺩ.

ﺗﻴﻐﻪﻓﺮﺯ ﺍﻧﮕﺸﺘﻰ
ﻟﺒﻪﻫﺎﻯ ﺑﺮﻧﺪﻩﻱ ﺍﻳﻦ ﺗﻴﻐﻪﻓﺮﺯ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﺍﻯ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ

ﺗﻴﻐﻪﻓﺮﺯ ﭘﻴﺸﺎﻧﻰﺗﺮﺍﺵ )ﻛﻒﺗﺮﺍﺵ(

ﻋﻤﻞ ﺑﺮﺍﺩﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺎﻧﻰ ﻭ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﺁﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ

ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺮﺍﺩﻩﺑــﺮﺩﺍﺭﻯ ﺑﺎ ﺗﻴﻐﻪﻓﺮﺯ ﭘﻴﺸــﺎﻧﻰ ﻣﻰﺗــﻮﺍﻥ ﻟﺒﻪﻫﺎﻯ

ﺩﺍﺩ .ﺍﻳــﻦ ﺍﺑــﺰﺍﺭ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻟﺒﻪﻫﺎﻯ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﻛﻒ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺍﺳــﺖ

ﺑﺮﻧﺪﻩﻱ ﭘﻴﺸﺎﻧﻰ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻛﺎﺭ ﻣﻤﺎﺱ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻋﻤﻞ

ﻛــﻪ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺻــﻮﺭﺕ ﻣﺎﺭﭘﻴﭻ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺍﺳــﺖ.
ﺑﻪ ﻭﺍﺳــﻄﻪﻱ ﺷــﻜﻞ ﻭ ﻧﻮﻉ ﺍﺑــﺰﺍﺭ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺍﺑــﺰﺍﺭ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ
ﺍﻧــﺪﺍﺯﻩﻱ ﻗﻄﺮ ﺁﻥ ﺩﺍﺧﻞ ﻗﻄﻌﻪﻛﺎﺭ ﺭﺍ ﺷــﻴﺎﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺑﺎ
ﻋﻤﻞ ﺑﻐﻞﺗﺮﺍﺷﻰ ﻋﺮﺽ ﺷﻴﺎﺭ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﺩ ،ﺍﻳﻦ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺭﻭﻯ
ﻣﺤﻮﺭ ﺍﺑﺰﺍﺭﮔﻴــﺮ ) ُﺩﺭﻥ( ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﻗــﺮﺍﺭ ﻣﻰﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ
ﺭﻭﻯ ﻣﺤﻮﺭ ﺍﺻﻠﻰ ﺍﻓﻘﻰ ﻭ ﻋﻤﻮﺩﻯ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻓﺮﺯ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮﺩ.

ﺗﻴﻐﻪﻓﺮﺯ ﺷﻴﺎﺭﺗﺮﺍﺵ

ﺗﻴﻐﻪﻓﺮﺯ ﺯﺍﻭﻳﻪﺍﻯ

ﻟﺒﻪﻫــﺎﻯ ﺍﺻﻠﻰ ﺑﺮﻧــﺪﻩﻱ ﺍﻳﻦ ﺗﻴﻐﻪﻱ ﻓــﺮﺯ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﺁﻥ ﻭ

ﺍﻳﻦ ﺗﻴﻐﻪ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻟﺒﻪﻫﺎﻯ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺭﻭﻯ ﺳــﻄﺢ ﺯﺍﻭﻳﻪﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ.

ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﻟﺒﻪﻫﺎ ﺭﻭﻯ ﺳﻄﺢ ﻛﻨﺎﺭﻯ ﺗﻴﻐﻪﻓﺮﺯ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻟﺒﻪﻫﺎﻯ

ﺍﻳﻦ ﺳــﻄﺢ ﺯﺍﻭﻳﻪﺩﺍﺭ ﺭﻭﻯ ﻣﺤﻴﻂ ﺗﻴﻐﻪ ﻓﺮﺯ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ

ﻣﺤﻴﻄﻰ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻳﻚﺩﺭﻣﻴﺎﻥ ﭼﭗ ﻭ ﺭﺍﺳــﺖ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﺗﺎ

ﻛﻪ ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﺩﺭﮔﻴﺮﻯ ﺁﻥ ﺑﺎ ﻛﺎﺭ ﺯﺍﻭﻳﻪﻱ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﻨﺘﻘﻞ

ﻫــﺮ ﻟﺒﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﻰ ﻋﻤــﻞ ﺑﺮﺍﺩﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ.

ﻣﻲﻛﺮﺩ .ﺑﻴﺸــﺘﺮﻳﻦ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺁﻥ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷــﻴﺎﺭﻫﺎﻱ Vﺷﻜﻞ ﺩﺭ

ﺍﻳــﻦ ﺗﻴﻐﻪﻓﺮﺯ ﺭﻭﻯ ﻣﺤﻮﺭ ﺍﺑﺰﺍﺭﮔﻴــﺮ ﺩﻭﻃﺮﻓﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻰﮔﻴﺮﺩ.

ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺍﺳﺖ.

ﺗﻴﻐﻪﻓﺮﺯﻫﺎﻯ ﺷــﻴﺎﺭﺗﺮﺍﺵ ﺩﺭ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻭ ﻗﻄﺮﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﺳﺖ.

ﺗﻴﻐﻪﻓﺮﺯ ﺗﻲ
ﺍﺯ ﺗﻴﻐﻪﻓﺮﺯ ﺗﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﻴﺎﺭ ﺗﻲﺷﻜﻞ ﺩﺭ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ
ﻣﻲﺷﻮﺩ.

ﺗﻴﻐﻪﻓﺮﺯ ﺩﻡﭼﻠﭽﻠﻪﺍﻯ
ﺗﻴﻐﻪﻓــﺮﺯ ﺩﻡﭼﻠﭽﻠــﻪﺍﻯ ﺑــﻪ ﺷــﻜﻞ ﺫﻭﺯﻧﻘــﻪﺍﻯ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻱ
ﮔﻮﺷــﻪﻫﺎﻳﻰ ﺗﻴﺰ ﺑﺎ ﺯﻭﺍﻳﺎﻱ  45ﻭ  60ﺩﺭﺟﻪ ﺍﺳﺖ .ﺩﺭ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ
ﺁﻥ ﺩﻧﺒﺎﻟﻪﺍﻯ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﺩﺍﺧﻞ ﻓﺸﻨﮕﻰ
ﺭﻭﻯ ﻣﺤﻮﺭ ﺍﺑﺰﺍﺭﮔﻴﺮ ﻧﺼﺐ ﻛﺮﺩ .ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺑﺮﺍﻱ
ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﻴﺎﺭﻫﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺫﻭﺯﻧﻘﻪ ﺍﺳﺖ.

پورتال تخصصی
مواد مهندســی
و فراینـــدهای
ساخت و تولیـد

www.asremavad.com
https://t.me/asremavad

اگر تمایل دارید هر روز
محتواهای جذاب متنی ،ویدئویی و اینفوگرافیک
از موضوعات متنوع مواد مهندسی و فرایندهای ساخت و تولید
را مشاهده و دانلود کنید
و از اخبار ،رویدادها و تحلیل های صنعتی مطلع باشید،
بازدید از عصر مواد و شبکه های اجتماعی آن را
در برنامه وب گردی های روزانه خود قرار دهید.
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