
ساعت آموزشی

جمععملینظری

61824

هدف های رفتاری: هنرجو پس از پایان این فصل قادر خواهد بود:

1ــ اصول کار با دستگاه و ویژگی های ماشین فرز میزی را شرح دهد.
2ــ انواع تیغه های فرز را تعیین کند.

3ــ دستگاه فرز را به طور کامل و صحیح راه اندازی کند.
4ــ قسمت های مختلف دستگاه فرز را شرح دهد.

5ــ شکل دادن و فرزکاری چوب و صفحات چوبی با ماشین فرز میزی را توضیح دهد.
6ــ مسائل حفاظتی و ایمنی مورد نیاز را در هنگام کار با دستگاه فرز به کار گیرد.

2
فرزکاری چوب و صفحات چوبی با 

ماشین فرز میزی
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1ــ به نظر شما می توان با ابزارهای دستی چوب ها را به دقت فرز زد؟ف

2ــ فرم دادن چوب را شرح دهید.
3ــ دستگاه های مورد استفاده برای ایجاد فرم در چوب را نام ببرید.

4ــ آیا با یک تیغٔه فرز می توان انواع فرم ها را روی چوب ایجاد نمود؟
5ــ مهم ترین مزیت ابزارهای برقی نسبت به ابزارهای دستی کدام است؟

ب( باال بودن ضریب ایمنی الف( دقت و سرعت عمل  
د( سادگی کار با آنها ج( سرعت عمل   

6ــ کاربرد فیکسچرها را بنویسید.
7ــ حفاظت و ایمنی در فرزکاری قطعات صنعتی چگونه و با چه وسایلی امکان پذیر است؟
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و  چوب  مخصوص  ِفِرز  ماشین  با  آشنایی  1ــ2ــ 
کاربرد آن

و  دادن  فرم  برای  بیشتر  فرز،  ماشین های  کلی  به طور 
این  بر  عالوه  و  می گیرد  قرار  استفاده  مورد  چوب ها  ابزار  زدن 
موارد، با به کار بردن تیغه های مناسب، می توان برای زبانه زدن، دو 
راهه کردن، سنباده زدن و غیر آنها نیز از این ماشین کمک گرفت.
فرزها معموالً به دو گروه برقی دستی و فرز ماشینی میزی 

تقسیم می شوند. فرزهای دستی خود شامل:
دارد  چوب  صنایع  در  زیادی  کارایی  که  فرز  ُاِور 

)شکل 1ــ2(.

فرزهای  میزی:  فرز  ماشین  ویژگی های  1ــ1ــ2ــ 
ماشینی میزی، بیشتر برای کارهای بزرگ و ساخت انواع پروفیل، 
فرزها،  این  می گیرند.  قرار  استفاده  مورد  آنها  غیر  و  زدن  زبانه 
انواع و شکل های مختلفی در  بدنٔه ریختگی و در  با یک  اغلب 

بازار عرضه می شوند )شکل 4ــ2(.

شکل 1ــ2

شکل 2ــ2

شکل 3ــ2

شکل 4ــ2

شکل 5ــ2

فرز خرطومی که بیشتر برای کنده کاری مورد استفاده قرار 
می گیرد )شکل 2ــ2(.

برای  همچنین  و  کوچک  کارهای  برای  که  فرز  مینی 
استفاده در ماشین دم چلچله به کار گرفته می شود )شکل 3ــ2(.

محور یا توپی فرز، معموالً در وسط صفحٔه دستگاه قرار 
گرفته است و توسط فرمانی، باال و پایین می شود )شکل 5ــ2(.
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در بعضی از دستگاه ها نیز، فرمان دیگری برای زاویه دار 
در  که  نماند  ناگفته  دارد.  وجود  دستگاه  توپی  محور  نمودن 
دستگاه های پیشرفته، این عمل توسط کلیدی به صورت اتوماتیک 

انجام می شود )شکل 6ــ2(.

تیغه های مورد استفاده در ماشین فرز میزی، به طور کلی به 
دو دستٔه زیر تقسیم می شوند:

الف( تیغه های با محدودیت پوشال: این تیغه ها، اغلب 
یکپارچه نیستند و بیشتر به صورت سری و همراه یک توپی، داخل 
جعبٔه مخصوصی قرار دارند. هنگام کار با این تیغه ها باید مقدار بار 
)پوشال برداری( را محدود نمود زیرا با این تیغه ها نمی توان عمق 

پوشال برداری )فرم دهی( را زیاد در نظر گرفت )شکل 8   ــ2(.

شکل 6ــ2

شکل 7ــ2

شکل 8   ــ2

شکل 9ــ2

می شود  باعث  دستگاه  محور  کردن  پایین  و  باال  توجه: 
مقدار قرار گرفتن تیغه بر روی صفحٔه دستگاه کم و زیاد گردد.

دستگاه، دارای گونیایی ست که هنگام کار، باید چوب را 
به آن تکیه داد. گونیا را می توان روی صفحه، در جهات مختلف 

قرار داد و محکم نمود.

و  فرز  ماشین  تیغه های  انواع  با  آشنایی  2ــ2ــ 
کاربرد آنها

فوالد  از  معموالً  فرز،  ماشین  در  استفاده  مورد  تیغه های 
ابزار کم آلیاژی ساخته می شوند. این فوالدها، دارای کربنی بین 
0/8 تا 1/7 درصد است. با توجه به اینکه این تیغه ها باید در مقابل 
ضربه، ساییدگی، نیروی برشی و غیر آنها نیز دارای مقاومت باالیی 
باشند، باید در ساخت شان از عناصری مانند ولفرام، کرم، منگنز، 
نیکل، وانادیوم و نظایرشان استفاده نمود. در شکل 7ــ2 تعدادی 

از انواع تیغه های ماشین فرز نشان داده شده است.

توجه: این تیغه، به صورت دوتایی در داخل شکاف های 
مخصوصی که در توپی تعبیه شده، قرار گرفته است و به وسیلٔه پیچ 

محکم می شوند )شکل 9ــ2(.

انواع  دارای  کاربرد،  و  فرم  لحاظ  از  فرز،  تیغه های 
مختلفی ست. بعضی از آنها فقط برای ابزار زدن مورد استفاده قرار 
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می گیرند و بعضی دیگر برای دو راهه، ساخت اتصاالت و غیر آنها. 
در شکل 10ــ2 چند نمونه از آنها نشان داده شده است.

این تیغه ها، اغلب به صورت تکی موجودند و هر تیغه، فقط 
برای یک نوع کار، مورد استفاده قرار می گیرد.

3ــ2ــ توانایی به کارگیری دستگاه فرز در سنباده کاری
از دستگاه فرز میزی، برای سنباده زدن کارهای قوس دار و 
قطعاتی با شکل های غیر متعارف استفاده می شود )شکل 12ــ2(. 

شکل 10ــ2ــ چند نمونه از تیغه های فرز

تیغه ها،  این  پوشال:  محدودیت  بدون  تیغه های  ب( 
معموالً به صورت یکپارچه و بدون محدودیت در برداشتن پوشال 

طراحی شده اند )شکل 11ــ2(.

شکل 11ــ2

شکل 12ــ2

شکل 13ــ2

توپی  روی  را  موردنظر  سنبادٔه  باید  منظور،  این  برای 
روی  صحیح  طور  به  آن  را  و  چسباند  مخصوص  آلومینیومی 
محور دستگاه نصب کرد. ناگفته نماند که دستگاه مورد استفاده 
باید  باشد. زیرا هنگام استفاده از سنباده،  تغییر دور  باید دارای 
بتوان  تا  باشد  کمتر  فرزکاری  عملیات  به  نسبت  دستگاه  سرعت 

سنباده کاری را به راحتی انجام داد.
توجه: هنگام سنباده کاری، باید حتماً از ماسک حفاظتی 

استفاده نمود.
در شکل 13ــ2 سنبادٔه مناسب، نحؤه نصب آن روی توپی 

و توپی های با قطرهای مختلف نشان داده شده است.
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نحوۀ نصب: قسمتی از توپی متحرک است و در قسمت 
شیارداری قرار می گیرد. پس از قرار دادن لبه های سنباده در این 

شیار قسمت متحرک را در جای خود پیچ می کنیم.
توجه: برای سنباده کاری قطعات صاف، باید قطعٔه کار را 

مطابق شکل 14ــ2 به گونیای دستگاه تکیه داد.

ـ شناسایی اصول فرم دادن چوب با ماشین فرز 5   ــ2ـ
کار زده می شود  قطعٔه  به  که  نقشی  و  تیغه  فرم  به  توجه  با 
از  چنانچه  نمود؛  انتخاب  را  مناسب  تیغٔه  باید  16ــ2(،  )شکل 
تیغٔه توپی )دارای محدودیت پوشال( استفاده شود، باید تیغه های 
مورد نظر را به طور صحیح در داخل توپی محکم نمود، شافت 
دستگاه را باال آورد و به وسیلٔه آچار مخصوص، پیچ و مهره های 
روی شافت را باز کرد، توپی را در جای خود قرار داد و به طور 
صحیح آن را محکم کرد. سپس باید تیغه را به مقدار دلخواه تنظیم 
نمود و پس از تنظیم، ماشین را روشن کرد و قطعٔه کار را با رعایت 
ایمنی، از جلو تیغه عبور داد تا قطعٔه کار، به فرم مورد نظر درآید 

)شکل 17ــ2(.

شکل 14ــ2

ـ شناسایی قسمت های مختلف و تنظیمات ماشین  4ــ2ـ
فرز

این ماشین، اغلب دارای یک بدنٔه اصلی ست که بیشتر از 
جنس چدن است. صفحٔه میز آن نیز در بیشتر مواقع از چدن است 
و دارای شکافی ست که شافت در داخل آن قرار می گیرد و به وسیلٔه 
فرمانی باال و پایین می شود. روی صفحٔه دستگاه، جایی نیز برای 

نصب گونیا و حفاظ ها وجود دارد. 
الزم است یادآوری شود که روی صفحٔه دستگاه های پیشرفته 
عمل باال و پایین کردن و همچنین زاویه دار نمودن شافت، به صورت 
اتوماتیک و به وسیلٔه دکمه های مخصوص انجام می گیرد. در شکل 
15ــ2، یک نمونه از ماشین های فرز با قسمت های مختلف نشان داده 

شده است.

شکل 15ــ2

شکل 16ــ2

شکل 17ــ2

خصوصاً  چوب،  صنایع  عمومی  ماشین های  در  هنرجو 
آنهایی که به صورت مکانیکی کار می کنند، برای عملیات فرم دهی 
تا نزدیک  چوب و صفحات پرورده مجبور است دست خود را 
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تیغٔه فرز پیش ببرد. درحالت آزاد و بدون استفاده از فیکسچرهای 
حفاظت و ایمنی، این کار بسیار خطرناک است )شکل 18ــ2(.

2ــ تیغه را باید به طور صحیح روی محور دستگاه وصل 
و آن را کامالً محکم نمود )شکل 20ــ2(. شکل 18ــ2

شکل 19ــ2

یک دلیل خطرناک بودن آن می تواند ساختمان ناهمگون 
که  متخلخلی ست  ساختمان  دارای  چوب  زیرا  باشد.  چوب 
نابرابر  بُرنده  ابزار  مقابل  در  یکدیگر  با  آن  نقاط  همٔه  مقاومت 
شدٔه  قطع  سرشاخه های  از  ناشی  گره های  وجود  است.گاهی 
دگرگونی  گره  محل  آن  در  چوب  سختی  در  چوب  در  درخت 
مانند فرم دهنده  ابزار  مقابل  در  کامالً  که  می نماید  ایجاد   زیاد 

مقاومت  خود  از  چوب،  جاهای  سایر  به  نسبت  اره،  فرز،  مته، 
زیاد  نشان می دهد و در صورت نداشتن شناخت کافی به این تغییر 
مقاومت و سختی، ممکن است چوب تغییر مسیر دهد و به خطر 
بریدگی و قطع عضو کارورز ماشین کار منجر گردد. به همین دلیل 
در این فصل الزم است نحوهٔ به کارگیری از وسائل حفاظتی در 

عملیات فرزکاری با ماشین های فرز به شرح زیر بیان شود. 

6   ــ2ــ شناسایی اصول رعایت موارد ایمنی ضمن 
نگه داری  و  سرویس  و  تیغه  کردن  تیز  دادن،  فرم 

ماشین فرز
با توجه به اینکه ماشین فرز میزی، در صنایع چوب، یکی 
از ماشین های خطرآفرین به حساب می آید، باید نکات ایمنی زیر را 

کامالً رعایت نمود تا به فرد آسیبی نرسد:
1ــ باید از تیغه های استاندارد با نشان تجاری معتبر استفاده 
نمود )شکل 19ــ2( و  از  به کارگیری تیغه های دست ساز پرهیز کرد.

شکل 20ــ2ــ شافت فرز با متعلقات و روش بستن آن

3ــ در فرزکاری و هنگام کار، به خصوص با چوب های 
ابزار زدن در چند  به تیغه کم باشد و  باردهی  باید مقدار  سخت، 

مرحله انجام گیرد.
4ــ قطعات B،A و C در شکل 21ــ2 از وسایل کمکی و 
ایمنی مانند هدایت کنندٔه شانه ای )جیگ و فیکسچر( در هنگام کار 
با ماشین فرز به حساب می آیند؛ از این وسایل باید به طور صحیح 
و  »جیگ«  باید  فرزکاری  مختلف  کارهای  برای  نمود.  استفاده 

»فیکسچر« مناسب طراحی و ساخته شود.

مهره باال

واشر ضامن دار

واشر ضخیم باالی تیغه

شیار پیچ

تیغه فرز

واشر ضخیم زیر تیغه

واشر نازک
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5 ــ باید از تیغه های تیز و بدون شکستگی استفاده کرد.
6 ــ هنگام کار، باید از عینک و ماسک حفاظتی استفاده 

کرد و حتماً آستین های لباس کار را بست )شکل 22ــ2(.

تمیز و در صورت  تیغه ها را  باید  پایان کار،  از  10ــ پس 
نیاز، روغن کاری نمود و در جای مناسب نگه داری کرد.

11ــ پس از پایان کار، ماشین را باید به وسیله کمپرسوِر 
باد تمیز نمود.

12ــ برای ابزار زدن قطعات غیرمتعارف مانند چوب های 
مخصوص  فیکسچر  و  از جیگ  باید  قوس دار،  کارهای  و  ِگرد 

استفاده کرد )شکل 24ــ2(.

شکل 21ــ2

شکل 22ــ2

شکل 23ــ2ــ روش استفاده از ماشین فرز در کارهای گرد

شکل 24ــ2
7ــ برای جلو بردن قطعٔه کار باید از وسایل کمکی جیگ 

و فیکسچر مناسب استفاده نمود )شکل 23ــ2(.

باید  را  دستگاه  گریس خور  و  متحرک  قسمت های  8 ــ 
روغن کاری و گریس کاری نمود.

حتی االمکان  ترک،  دارای  و  گره دار  چوب های  از  9ــ 
نباید استفاده کرد.

1ــ6ــ2ــ شناسایی اصول ساخت حفاظ ها و کاربرد 
برای  باید  فرز،  ماشین  با  کار  از  ناشی  به خطرات  توجه  با  آنها: 
حفاظت و جلوگیری از صدمات، از حفاظ ها و جیگ و فیکسچر 
می توانند  وسایل،  این  نمود.  استفاده  فرز  دستگاه  برای  مختلفی 
به صورت خیلی پیشرفته و جزء متعلقات دستگاه باشند و بعدًا به 

دستگاه اضافه شوند.
در  فیکسچرها،  و  جیگ  و  حفاظتی  وسایل  این  توجه: 
در  است.  متفاوت  گوناگون،  کارخانجات  ساخت  ماشین های 
ضمن برای چوب های قوس دار می توان از تجهیزاتی دست ساز یا 

پیشرفته استفاده نمود.
البته امروزه، دستگاه های فرزی که بیشتر مورد استفاده قرار 

می گیرند، دارای تجهیزات ایمنی مناسبی هستند )شکل 25ــ2(.

سپر فوالدی

شانه گونیا

چوب نیمگرد برای زیر کار
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شکل 25ــ2

شکل 26ــ2ــ انتخاب تیغه

پروژۀ کار فرزکاری: ساخت قاب عکس فرزخورده: 
ابعاد  به  راش  چوب  نیاز:  مورد  وتجهیزات  مصالح 
تیغٔه  میزی،  فرز  دستگاه  قطعه،   2 میلی متر   750×50×30
مناسب فارسی بـر، اورفـرز، دستگـاه دم چلچلـه، چسب چوب، 

پین دم چلچله، گیره قاب بندی، چکش و…  .
مراحل انجام کار:

انتخاب  را  مناسب  تیغٔه  دلخواه  مورد  فرم  براساس  1ــ 
نمایید )شکل 26ــ2(.

کنید  محکم  توپی  داخل  در  صحیح  به طور  را  تیغه  2ــ 
)شکل 27ــ2(.

3ــ دستگاه فرز را برای توپی موردنظر آماده کنید )شکل 
28ــ2(.

شکل 27ــ2ــ تنظیم ومحکم کردن تیغه داخل توپی

شکل 28ــ2ــ تنظیم کردن توپی در دستگاه فرز

شکل 29ــ2ــ الف ــ بستن حفاظ ها

4ــ حفاظ های دستگاه فرز را در محل خود مستقر نمایید 
)شکل 29ــ2ــ الف و ب(.
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5   ــ در صورت نبود حفاظ یا شانه های چوبی در روی میز 
)جلوی قطعٔه کار(، می توان از یک قطعه چوب کمکی در روی میز 

فرز استفاده نمود و سپس قطعٔه کار را ابزار زد )شکل 30ــ2(.

7ــ برای متصل نمودن قطعات قاب به همدیگر چند روش 
وجود دارد، مانند استفاده از اتصال  بیسکویتی، دوبل، دم چلچله 
و غیر آنها. در این پروژه از اتصال دم چلچله استفاده شده است 

)شکل 32ــ2(.

شکل 29ــ2ــ ب ــ بستن حفاظ فنری

شکل 30ــ2ــ چوب ابزار خورده، ابزار زدن قطعه کار

الف ــ تنظیم ارۀ فارسی بر

ب ــ قطعات فارسی بر شده
شکل 31ــ2

شکل 32ــ2ــ قطعات دم چلچله شده، ایجاد اتصال دم چلچله

شکل 33ــ2ــ مراحل متصل نمودن قطعات قاب

شکل 34ــ2ــ پرداخت قاب ساخته شده، بستن قاب توسط گیرۀ قاب بندی

6ــ به وسیلٔه دستگاه فارسی بر قطعات را30و40 سانتی متری 
به صورت فارسی برش بزنید )شکل 31ــ2ــ الف و ب(.

8   ــ قطعات آمادٔه قاب را پس از چسب زدن به وسیلٔه پین 
دم چلچله به هم متصل نمایید )شکل 33ــ2(.

همدیگر  به  قطعات  چسبیدن  بهتر  و  استحکام  برای  9ــ 
می توان از گیرٔه قاب بندی استفاده کرد و پس از باز نمودن گیره، 

جهت پرداخت قطعٔه کار اقدام نمود )شکل 34ــ2(. 

10ــ برای دوراهه کردن قاب مورد  نظر می توان توسط اره 
تیغٔه  با  یا توسط اور فرز  یا ماشین های دیگر  در ماشین سه کاره 

مخصوِص دوراهه اقدام نمود )شکل 35ــ2(.
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اورفرز همراه تیغۀ دوراهه

دوراهه کردن توسط اور فرز

بستن تیغه در داخل دستگاه

قاب

شکل 35ــ2

اخالق حرفه ای چیست؟
اخالق حرفه ای، از جمله عناوین شایستگی های غیرفنی است که در کنار شایستگی های فنی، اهداف یک حرفه 
را پیش می برد، تحقق می بخشد و بسیار تأثیرگذار خواهد بود. منظور از » اخالق حرفه ای«، رعایت اصول و موازین 

اخالقی می باشد که در دستورات دینی به اجرای صحیح آنها در هر شغل و حرفه ای تأکید شده  است.

اخالق حرفهای چیست؟
ایستگیهای غیرفنی است که در کنار شایستگیهای غیرفنی است که در کنار شایستگیهای فنی، اهداف یک حرفه  شایستگیای، از جمله عناوین شایستگیای، از جمله عناوین شایستگی حرفهاخالق حرفهاخالق حرفه
را پیشمیبرد، تحقق میبخشد و بسیار تأثیرگذار خواهد بود. منظور از » اخالق حرفهای«، رعایت اصول و موازین 

ی به اجرای صحیح آنها در هر شغل و حرفهباشد که در دستورات دینی به اجرای صحیح آنها در هر شغل و حرفهباشد که در دستورات دینی به اجرای صحیح آنها در هر شغل و حرفهای تأکید شده است. اخالقی می
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1ــ چهار مورد از کاربردهای ماشین فرز را نام ببرید.ف

.........................................................................................

..............................................................................................
 ............................................................................................
2ــ تیغه های مورد استفاده در ماشین فرز، معموالً از چه فوالدی و با چه آلیاژی از کربن ساخته می شود؟

.........................................................................................

..............................................................................................
..............................................................................................

3ــ چهار مورد از نکات ایمنی سرویس و نگه داری ماشین فرز را بنویسید.
.........................................................................................
..............................................................................................

 ............................................................................................
4ــ هدف از طراحی و ساخت فیکسچر چیست؟

.........................................................................................

..............................................................................................

...............................................................................................
6ــ چنانچه بخواهیم یک قاب پنج ضلعی بسازیم زاویٔه ارٔه فارسی بُر بر روی چه درجه ای باید قرار گیرد؟

د( 30 درجه ج( 36 درجه   ب( 22/5 درجه   الف( 45 درجه  

7ــ قسمت های مختلف یک فیکسچر برای فرزکاری در قطعات قوس دار را نام ببرید.
.........................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

.......................................................
8ــ نکات ایمنی برای استفاده از فیکسچرهای حفاظتی در فرزکاری را عنوان کنید.

.........................................................................................

..............................................................................................
..............................................................................................


