فرزکاری
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بستن تیغه فرز و قطعه کار

 -2-8-2سطوح واقع بر قطعه كار:
الف -سطح كار :سطح كار به سطحي گويند كه از روي آن برادهبرداري ميشود.
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اس��تفاده و انبار كردن آن دقت
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 -1از تيغه فرز تيز استفاده كنيم .ماشين �����
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فرز��را���.اصالح کنید.
قادر نخواهید بود زوایای تيغه
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 -2تيغه فرز و قطعه كار بايد محكم بسته شوند.
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 -3از تعداد دور وسرعت پیش روی مناسب با توجه به جنس قطعه كار استفاده كنيم.
 -4از تيغه فرز مناسب براي عمليات ماشينكاري مورد نظر استفاده كنيم.
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-5تيغ��ه فرزها را در يك تخته س��وراخدار نگهداري كني��م و هرگز آنها را در
تماس با يكديگر قرار ندهيم.
 -6قب��ل از انب��ار كردن ،تيغه فرزها را تميز كنيم ،بهتر اس��ت روي آن يك

����
������ �� ���� ����� ������ ����� ����� ���� ������ �����
��� ���� ���� ) ����� (� ��� �� � ����� ��� �� �� ���� ��� ���
̋̊
اليه�� ����� �� ������� ���� �� ������� :
��

نازك از روغن محافظ بماليم.

̋̊

 -7هرگز تيغه فرز را در روي ميله فرزگیر با چكش جا نزنيم درصورتيكه تيغه فرز
به سختي درميل فرز برود ،حتماً ميله فرز را از وجود خراش و شكاف بازرسي كنيم.
 -8در موقع در آوردن تيغه انگشتي از ماشين فرز عمودي يك تخته در زير تيغه
فرز بگذاريم تا در اثر افتادن آسيب نبيند.
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ﻛﻨﻴﻢ.
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 -8ﺩﺭ ﻣﻮﻗﻊ ﺩﺭ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺗﻴﻐﻪ ﺍﻧﮕﺸﺘﻲ ﺍﺯ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻓﺮﺯ ﻋﻤﻮﺩﻱ ﻳﻚ ﺗﺨﺘﻪ ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ﺗﻴﻐﻪ
ﻓﺮﺯ ﺑﮕﺬﺍﺭﻳﻢ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺍﻓﺘﺎﺩﻥ ﺁﺳﻴﺐ ﻧﺒﻴﻨﺪ.

 -2-8اصول بستن تيغه فرز

همانطور كه در مبحث قبل گفته ش��د براي بستن انواع تيغه فرز بر روي محور
 -7-2ﺍﺻﻮﻝ ﺑﺴﺘﻦ ﺗﻴﻐﻪ ﻓﺮﺯ

ماش��ين فرز از ميله فرزگير و ُکل ِت اس��تفاده ميگردد .ميله فرزگير در اصل ميله

ﻫﻤﺎﻥﻃﻮﺭ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺒﺤﺚ ﻗﺒﻞ ﮔﻔﺘﻪ ﺷــﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺴﺘﻦ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺗﻴﻐﻪ ﻓﺮﺯ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﻣﺤﻮﺭ

تيغه فرزگير بوده اس��ت كه به اختصار به آن ميله فرزگير گفته ميش��ود .قبل از

ﻣﺎﺷــﻴﻦ ﻓﺮﺯ ﺍﺯ ﻣﻴﻠﻪ ﻓﺮﺯﮔﻴﺮ ﻭ ُﻛﻠ ِﺖ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ .ﻣﻴﻠﻪ ﻓﺮﺯﮔﻴﺮ ﺩﺭ ﺍﺻﻞ ﻣﻴﻠﻪ

بس��تن تيغه فرز ها ابتدا بايد ميله فرزگير را بر روي محور دس��تگاه طبق اصولي

ﺗﻴﻐﻪ ﻓﺮﺯﮔﻴﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﺧﺘﺼﺎﺭ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻣﻴﻠﻪ ﻓﺮﺯﮔﻴﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲﺷــﻮﺩ .ﻗﺒﻞ ﺍﺯ

نصب
كرد.ﺗﻴﻐﻪ ﻓﺮﺯ ﻫﺎ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻴﻠﻪ ﻓﺮﺯﮔﻴﺮ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﻣﺤﻮﺭ ﺩﺳــﺘﮕﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﺍﺻﻮﻟﻲ
ﺑﺴــﺘﻦ
ابتدا با انواع ميله فرزگير و قسمتهاي مختلف آن آشنا ميشويم.
بنابراينﻛﺮﺩ.
ﻧﺼﺐ

انواع
فرزگير:ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﻴﻠﻪ ﻓﺮﺯﮔﻴﺮ ﻭ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺁﻥ ﺁﺷﻨﺎ ﻣﻲﺷﻮﻳﻢ.
ميلهﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﺎ
ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ

يكطرفه
ﻣﻴﻠﻪفرزگير
ﺍﻧﻮﺍﻉميله
-1
ﻓﺮﺯﮔﻴﺮ:

ﻓﺮﺯﮔﻴﺮدوﻳﻚطرفه
ﻣﻴﻠﻪفرزگير
-1ميله
-2
ﻃﺮﻓﻪ

ﻣﻴﻠﻪ ﻓﺮﺯﮔﻴﺮ ﺩﻭ ﻃﺮﻓﻪ
-2
-3کلت
-3ﻛﻠﺖ

ميله فرزگير دو طرفه

ﻣﻴﻠﻪ ﻓﺮﺯﮔﻴﺮ ﺩﻭ ﻃﺮﻓﻪ
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 -2-8-1میله فرزگیر دو طرفه

از اين نوع ميله فرزگير براي بستن تيغه فرزهاي سوراخدار بر روي محور ماشين
فرزهاي افقي اس��تفاده ميش��ود .اين ميله فرزگير از بخشهاي مختلفي تشكيل
شده است كه مهمترين آنها عبارتند از :دنباله مخروطي ،محور استوانهاي(ساق)،
بوشهاي تنظيم كننده(پرکننده) ،مهره سفت كننده.
در انتهاي دنباله مخروطي ميله فرزگير سوراخي رزوه شده وجود دارد كه با قرار
گرفتن دنباله مخروطي در گلويي محور اصلي ماش��ين فرز ميتوان توسط پيچي
كه بيرون بدنه ماشين قرار دارد ميله فرزگير را سفت كرد.
ميله فرزگيرها را با قطرهاي مختلفي به بازار عرضه ميكنند مانند :قطر -10-8
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 -40-32-27-22-16-13و....
(منظ��ور از قطر ،قطر س��اقه ميله فرزگير يا محلي كه تيغ��ه فرز بر روي آن قرار
ميگيرد ميباشد).
بر روي ميله فرزگير بوشهايي در نظر گرفته شده است كه توسط آنها ميتوان
تيغه فرز را در موقعيتي از ميله فرزگير تنظيم كرد .همچنين جاي خاري بر روي
ساقه ميله فرزگير به منظور اتصال موقت تيغه فرز و ميله فرزگير تعبيه شده است.
 -2-8-2ميله فرزگير يك طرفه

ميله فرزگير يك طرفه معموالً براي بستن تيغه فرز هاي سوراخدار بر روي محور
ماشين فرز هاي عمودي و انيورسال به كار ميرود.

ُ -2-8-3کلِت
تيغه فرزهاي پيشاني تراش ،انگشتي و هر نوع ديگري که داراي دنباله استوانهاي

ميله فرزگير یک طرفه

هستند را در ُکل ِت ميبندندُ .کلِتها بر روي محور اصلي ماشينهاي فرز عمودي
اس��تفاده ميگردند.كلت درون سوراخ مخروطي گلويي دستگاه جا زده شده و به
وسيله يک پيچ بلندي (ميله کشش) محكم ميشود.

ُکل ِت
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 -2-9اصول بستن ميله فرزگير روي محور ماشين
هنگام بس��تن ميله فرزگيرها بر روي محور اصلي ماش��ين فرز ،قواعد و اصولي را
بايد رعايت كرد كه ضامن صحت كار و سالمتي دستگاه خواهد بود.
 -1ابتدا سوراخ مخروطي روي گلويي دستگاه را تميز كنيم.

شکل گلویی دستگاه فرز

 -2دنباله مخروطي ميله فرزگير را تمیز کرده و آن را درون س��وراخ مخروطي
گلويي دستگاه طوري قرار میدهيم كه شيار پيشاني ميله فرزگير با خار پيشاني
گلويي در يك راستا قرار گيرند.

تمیز کردن دنباله میله فرزگیر

-3در كليه مراحل نصب ميله فرزگير و تيغه فرز ،دور دس��تگاه را بر روي حداقل
دور (دور سنگين) قرار میدهيم تا از چرخش محور جلوگيري كند.
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 -4توس��ط پيچ بلندي (ميله کش��ش) كه در امتداد محور اصلي در پش��ت بدنه
دستگاه قرار دارد ،ميله فرزگير را به عقب كشانده و محكم كنيم.

بستن دنباله میله فرز گیر با مهره

بعد از محكم كردن ميله فرزگير ميتوان لنگي ميله فرزگير را با ساعت اندازهگيری
كنترل كرد( .محور را با دست میچرخانيم).

كنترل لنگي ميله فرزگير با ساعت اندازه گيری

-5در میله فرزگیرهای دو طرفه از یک یاتاقان نگهدارنده در طرف دیگر استفاده
میشود که به عنوان تکیه گاه عمل میکند و از لنگی میله فرزگیر جلوگیری میکند.
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 -2-10نحوه بستن تيغه فرزها بر روي ميله فرزگير

 -2-10-1نحوه بستن تيغه فرز بر روي ميله فرزگير دو طرفه
 -1بع��د از نص��ب ميله فرزگير بر روي محور ماش��ين توس��ط بوشهاي تنظيم
كننده ،موقيعت تيغه فرز را تعيين ميكنيم.

نحوه قرار دادن بوش بر روی میله فرزگیر

 -2با قرار دادن خار طولي بر روي س��اقه ميله فرزگير ،تيغه فرز را بر روي ميله
فرزگير قرار میدهيم.

�� ���� ���� .
قرار دادن خار طولي بر روي ساقه ميله فرزگير

 -3بعد از قرار دادن تيغه فرز در موقيعت مناسب ،بوشهاي ديگر را نيز بر روي
میله فرزگیر قرار داده تا اينكه لبه بوش آخر همراس��تا با قس��مت رزوه شده سر
ميله فرزگير برسد.
 -4مهره سر ميله فرزگير را با دست بسته و تا حدي محكم میکنیم.
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فرزگير
���� سر
����مهره
����بستن
نحوه
ميله��� ���
�� ����

كشويي �����
روي�� �� ���
بر ���
����را���
����� ��
 -5ياتاقان - 5
������داده و تا نزديكي
دستگاه قرار
فرزگير
����ميله
�������سر
نگهدارنده
���� ���� � �� ������ ���� �� ���� ��� �� ���� ���

مهره سر محور پيش مي بريم ،سپس مهره را با آچار و بدون ضربه سفت ميكنيم.

����� ��� ��� � ���� ��� �� ���� ������ ����

���� �� �� ���� � ���� ���� ��� ������.

���� ����� ���� ��� � ������� �� �� ���

���� ��� ��� �� ������ ������� ������� .

����� ���� ����� ���� ���� � ���� ��

������ ���� �. ���� ���� ...

������دستگاه
كشويي
���روي
فرزگير��را بر
ميله
دادن�ياتاقان
�����
��� ��� ��
سر����
نگهدارنده��
������� ���������
قرار���� ���

 -6پيچ سفت كننده ياتاقان را محكم ميكنيم .تا در موقيعت خود تثبیت شود.
��� ������ �� �� .������ ���� �� ������� ����� ��� ��� - 6

 -7در صورت كوتاه يا بلند بودن ميله فرزگير ،كشويي دستگاه قابل تنظيم ميباشد.
���� ����.

 -8در پايان كار دور بودن تيغه فرز را ميتوان با ساعت اندازهگيری كنترل كرد.
������ ����� ��� ��� ���� ���� ���� �� ����� ���� �� - 7

��� ��� ���� ��� �� ��� ���� ���� ���� 2- 9- 2

(مقدار لنگي نبايد از  0/05بيش��تر باشد) .مقدار لنگی مجاز را میتوان بر اساس
���� ����� ������ .

کاتالوگ دستگاه هم به دست آورد.

������

���� �� ������ �� ���� �� ��� ���� ���� ��� ��� ����� �� - 8

���� ���� ��� �� ��� ���� ��� ��� �� ���� ����� ���� ����

����(������ ������� ���� �� ������ �� ���� ���� ����� .

����� �� �� ������� ������� ���� � ���� ��� ��� ���� �� �� ��

������ ���� ����� �������� 0/05 �� ����� ���� �����) .

��� �� ��� ���� ��� ������ �� �������� ��� ���� ��� �� ���

�� �� ��� ���� .

���� �����.
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فرزکاری

كنترل دور بودن تيغه فرز با ساعت اندازه گيری

ب��راي گرفت��ن تيغه فرز و اس��تقرار
آن بر روي ميله فرزگير از دس��تمال
اس��تفاده كنيم .لبه برنده تیغه فرزها
باید س��الم و عاری از آلودگی روغن
و ...باشد.
 2-10-2نحوه بستن تيغه فرز بر روي ميله فرزگير يکطرفه
بس��تن تيغه فرز بر روي ميله فرزگير يك طرفه ،مش��ابه بستن تيغه فرز بر روي
ميل��ه فرز دوطرفه در ماش��ينهاي فرز افقي اس��ت .با اين تف��اوت که از ياتاقان
استفاده نشده و ميله فرزگير ،تنها از يک طرف بسته ميشود.

ميله فرزگير یک طرفه

 - 2-10-3نحوه بستن تيغه فرز بر روي ُکلِت

بيش��ترين كاربرد ُکل ِت بر اي بستن تيغه فرز انگشتي ميباشد .جهت بستن تيغه
فرز انگش��تي ابتدا فش��نگی را درون مهره جا میزنیم س��پس تیغه فرز را داخل
فش��نگی قرار میدهیم مهره و تیغه فرز سوار شده بر روی آن را در قسمت رزوه
ش��ده دنباله کلت با آچ��ار میبندیم(.دنباله کلت را قب ً
ال بر روی محور ماش��ین
بس��تهایم ) .داخل مهره دارای خار رینگی بوده تا اتصال موقتی را بین فشنگی و
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بستن تیغه فرز و قطعه کار

مهره برقرار کند.

نحوه بستن تيغه فرز بر روي ُکل ِت

هرگ��ز فش��نگی كلت را به
تنهاي��ي در درون دنبال��ه
نحوه بستن ُکل ِت بر روی دستگاه

 - 2-11اصول و نكات فنی كه هنگام بستن ميله فرزگير و تيغه فرز بايد
رعايت كرد

الف -قبل از بس��تن و استقرار دنباله مخروطي ميل فرزگير بر روي محور اصلي،
بايد حتماً گلويي محور اصلي ،با دستمال تميز شود.

مخروط��ی کلت ج��ا نزنيد.
ابت��دا آن را در داخل مهره
مخصوص قرار داده و بعد بر
روی کل��ت ببندید .در غير
اي��ن صورت ،خ��ارج كردن
فش��نگی تنها ب��ا زحمت و
صدمه ديدن آن امکان پذیر
خواهد بود.

تمیز کردن گلویی قبل از بستن میله فرزگیر
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فرزکاری

ب -جهت قرار گيري تيغه فرز و جهت گردش محور ماش��ين فرز به هم وابس��ته
اس��ت و بايد با هم مطابقت داشته باش��ند .اين مورد در تيغه فرز هاي غلطكي و
دندانه مارپيچ صادق بوده و بايد تيغه فرز به گونه اي بسته شود كه فشار محوري
مخالف ميله فرزگير باشد.

توجه به جهت گردش تیغه فرزها در هنگام نصب

ج -ت��ا ح��د امكان تيغه فرز نزديك به ياتاقان نگهدارنده باش��د تا از خمش ميله
فرزگير جلوگيري شود.
شکل قرار
د -در بین بوشهای تنظیم کننده هیچ گونه برادهای نباش��د .زيرا در
ِ
گيري تيغه فرز تاثير دارد.

دور کردن براده ها از بین بوشهای تنظیم کننده
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د -تيغه فرز و ميله فرزگير را بعد از بس��تن با س��اعت اندازهگيری از نظر لنگي
كنترل میكنيم .براي اطمينان از صحت عمل پس از تماس نوک س��اعت با ابزار
عقربه ساعت را حدود نيم دور فشرده میکنيم.

كنترل دور بودن تيغه فرز از لنگي با ساعت اندازه گيری

 - 2-12ن�كات ايمني هنگام بس�تن ميله فرزگير و

تيغه فرز بر روي ماشين فرز

 -1در هن��گام تعوي��ض ي��ا نص��ب ميل��ه فرزگي��ر و
تيغه ف��رز ،حتم��اً كليد اصلي ماش��ين خاموش باش��د.

 -2هن��گام پياده كردن ميله فرزگير در صورت س��نگين
ب��ودن ،حتماً در زي��ر آن و بر روي ميز ماش��ين تختهي
چوبي يا پالستيکي قرار دهيد.

 -3براي باز و بس��ته كردن تيغه فرز از وسايل مخصوص
به آن استفادهكنيد.
 -4هنگام برادهبرداري حتماً از عينك استفاده میكنيم.
 -5بدون قرار دادن یاتاقان متحرک از سفت کردن ،ضربه
زدن و شل کردن مهره سر میله فرزگیر خودداری شود.
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فرزکاری

بستن گیره ساده روی میز ماشین فرز

شمارهکار عملی شماره واحد كار

1
زمان 2:ساعت

درجه
تولرانس:
62

2
هدف آموزشي:

جنس مادهي اوليه

------

اندازه ماده اوليه مشخصات قطعه

------

بستن و تنظیم گیره ساده روی میز ماشین فرز

-----مقياس1:1 :
استاندارد ISO:

تعداد

شماره

------

------

بستن تیغه فرز و قطعه کار

جدول تجهيزات و ابزار
ابزارهای الزم
 -1ماشين فرز

مشخصات فنی

تعداد

افقی ،عمودی یا انیورسال

1

با قابلیت باز شدن فکها از یکدیگر به طوریکه
 -2گيره ساده

ساعت اندازهگیر بین دو فک جا بگیرد .فک ثابت هم

1

سطح صافی داشته باشد.
 -3آچار

مناسب مهرهای تثبیت گیره

1

ساعت اندازهگیر با پایه مغناطیس
 -4ساعت اندازه گیر يا گونيا يا زاويه سنج

گونیا با طول خطکش بلند

1

زاویه سنج با طول خطکش بلند
 -5چکش الستيکي

 -6بلوک صیقلی

با وزن حداقل نیم کیلوگرم

دارای مقطع مربع یا مستطیل با گوشههای قائم
(در صورت مناسب نبودن سطح فک ثابت)

1

1
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فرزکاری

مراحل انجام کار
رديف

1

2

3

4

5

شرح مراحل کار

س��طوح گيره و ميز راهنما را تميز و گيره
را بر روي ميز قرار دهيد.

پيچهاي گيره را کمي سفت کنيد.

با س��اعت ،گوني��ا يا زاويه س��نج گيره را
موازي با ميز کنيد.

پيچهاي گيره را کام ً
ال سفت کنيد.

ارائه گزارش به هنرآموز محترم

ارزشيابي نهايي
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شکل

بستن تیغه فرز و قطعه کار

بستن گیره انیورسال

شمارهکار عملی شماره واحد كار
2
زمان 3:ساعت

درجه تولرانس:

2
هدف آموزشي:

جنس مادهي اوليه
------

بستن گیره انیور سال

اندازه ماده اوليه مشخصات قطعه
------

------

تعداد

شماره

------

------

مقياس1:1 :
استاندارد ISO:
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فرزکاری

جدول تجهيزات و ابزار
ابزارهای الزم
 -1ماشين فرز

مشخصات فنی

تعداد

افقی ،عمودی یا انیورسال

1

ساده یا انیورسال با قابلیت باز شدن فکها از
-2گیره

یکدیگر به طوریکه ساعت اندازهگیر بین دو فک جا

1

بگیرد .فک ثابت هم سطح صافی داشته باشد.
 -3آچار

مناسب مهرهای تثبیت گیره

1

ساعت اندازهگیر با پایه مغناطیس.
 -4ساعت اندازه گیر يا گونيا يا زاويه سنج

گونیا با طول خطکش بلند.

1

زاویه سنج با طول خطکش بلند.
 -5چکش الستيکي

 -6بلوک صیقلی
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با وزن حداقل نیم کیلوگرم.

دارای مقطع مربع یا مستطیل با گوشه های قائم .در
صورت مناسب نبودن سطح فک ثابت

1

1

بستن تیغه فرز و قطعه کار

��� ����� ���

����
1

رديف

1

����� ����� ���

شرح مراحل کار

مراحل انجام کار

���
شکل

���� ���� � ��� ������ �� ���� � ���� �� �� ���
س��طوح گيره و ميز راهنما را تميز و گيره

���.���� ���� 1

را بر روي ميز قرار دهيد.

2

از صفر بودن ش��اخصها اطمینان حاصل

کنید. ���� ���� ������� �� ����.
�� ���� ���2

3
������ ���� �� ��� ��� ���� .
3

پیچهای گیره را کمی سفت کنید.

4

�����را�� ���
زاویه���� ��
گونیا یا���
ساعت����� ،
�� ��� ��با����� ��
سنج گیره
4

���� .

موازی با میز کنید.

5
5
������

6

س��فت کنید.
���را به
های��گیره
پیچ
کامل ����.
طور���
����
���� ��

����� .محترم
����هنرآموز
گزارش به
6
ارائه�� ���
����� �����

�������� �����

ارزشيابي نهايي
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فرزکاری

تنظیم و بستن قطعه در گیره

شمارهکار عملی شماره واحد كار

3
زمان 3:ساعت
درجه تولرانس:
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2
هدف آموزشي:

جنس مادهي اوليه

------

اندازه ماده اوليه مشخصات قطعه

------

بستن و تنظیم قطعه کار در گیره

شمش مکعب
مقياس1:1 :
استاندارد ISO:

تعداد

شماره

1

------
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جدول تجهيزات و ابزار
ابزارهای الزم
 -1ماشين فرز
 -2گیره با فکهای موازی

 -3آچار
 -4ساعت اندازه گیر
 -5چکش الستيکي

 -6شمش زیرکاری

 -7قطعه مکعبی

 -8میلگرد با سطح صاف

مشخصات فنی

تعداد

افقی ،عمودی یا انیورسال

1

با قابلیت باز شدن فکها از یکدیگر با هر مکانیزمی

1

مناسب مهرههای تثبیت گیره

1

ساعت اندازهگیر با پایه مغناطیس.

با وزن حداقل نیم کیلوگرم.

1
1

دارای مقطع مربع یا مستطیل با گوشههای قائم.

1

به عنوان قطعه کار با ابعاد دلخواه

1

قطر دلخواه ترجیحاً  10تا  20میلیمتر

1
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فرزکاری

مراحل انجام کار
رديف

1

1

شرح مراحل کار

گي��ره را ب��ر روي مي��ز بس��ته و آن را س��اعت کني��د.

س��طح داخل گیره ،فکها و ش��مش زی��رکاری را تمیز
2

کنید.

قطعه را بر روی ش��مش گذاش��ته وبه ف��ک ثابت تکیه
3

دهید .گیره را ببندی��د تا فک متحرک به قطعه نزدیک
شود.
میله گرد را بین قطعه و فک متحرک قرا ردهید.

4

5

6

در حین س��فت ک��ردن گیره ب��ر روی قطعه با چکش
الستیکی ضربه بزنید.

کنترل کنید ش��مش به قطعه کام ً
ال چسبیده باشد .این
کار با اندکی جابجا کردن ش��مش مش��خص میش��ود.

ارائه گزارش به هنرآموز محترم

ارزشيابي نهايي
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شکل

بستن تیغه فرز و قطعه کار

بستن قطعه با انواع روبنده
���� ���� �� ����� ������

شمارهکار عملی شماره واحد كار
����� ��� ����:

4
4
�������� 3 :

ساعت
زمان: ������3:
����

درجه تولرانس:

����� ���� ���

2

2

جنس مادهي اوليه
��� � ��� � � ����

----

������ ������ :

------

اندازه ماده اوليه مشخصات قطعه

������ ���� �����

----

هدف آموزشي������ ����� �� ���� ���� :
بستن قطعه با انواع روبنده

������ ����

��� �����
شمش مکعبی
------

����� ---- :

1

تعداد
��� ��

شماره
�����

---------1

مقياس1:1 :
----���������:
استاندارد ISO
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فرزکاری

جدول تجهيزات و ابزار
ابزارهای الزم
 -1ماشين فرز
 -2روبنده و پيچ و مهره

مشخصات فنی

تعداد

افقی ،عمودی یا انیورسال

1

مناسب شکل قطعهکار

حداقل 2

(ساده یا یک سرجاخورده)
 -3آچار
 -4قطعه کار مناسب

مناسب برای مهرهها

1

یک ورق یا قطعه کار بزرگ به

1

شکل و ابعاد دلخواه
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مراحل انجام کار
رديف

1

شرح مراحل کار

شکل

س��طح می��ز و ش��یارهای آن را کام��ل تمی��ز کنی��د

س��طوح قطعه کار را کامال تمیز و روبندههای مناسب با
2

3

4

5

شکل قطعه را انتخاب کنید.

روبندهها را با پيچ و مهره مخصوص بر روي قطعه محکم
کنيد.

بررس��ي کنيد روبنده ها در حي��ن کار مزاحمتي ايجاد
نکنند

ارائه قطعه کار یا گزارش به هنرآموز محترم

ارزشيابي نهايي
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فرزکاری

بستن تیغه فرز بر روی میله فرزگیر و دور کردن آن

شمارهکار عملی شماره واحد كار

5
زمان 3:ساعت

درجه تولرانس:

74

2

جنس مادهي اوليه

اندازه ماده اوليه مشخصات قطعه

------

هدفهاي آموزشي:
بستن تیغه فرز و دور کردن آن

------

شمش مکعبی
مقياس1:1 :
استاندارد ISO:

تعداد

شماره

1

------

���� ������� � �����

������ ���
���� �� �
��� ����
�� ���
جدول تجهيزات و ابزار
������� �����
� ��� ����� ���
������
� ��� ��� � ������� �� ���� ��� ����� ������ ����
مشخصات فنی
ابزارهای الزم
)������ �� ��� ����� ���� ��� (
������ �� ������� ����
��
فرز افقی
 -1ماشين فرز
�� ���� �������
�� ������ ����

بستن تیغه فرز و قطعه کار

ترجیحاً غلطکی

 -2تیغه فرز سوراخدار

�����
1
1

 1تعداد
1 1

1

حداقل 2

 -3ميله فرزگير و متعلقات آن ش��امل بوش تنظيم کننده،
مهره تثبيت (متناسب با قطر سوراخ تیغه فرز)

1

دوطرفه

دوطرفه 1
 -4آچار

���

����� ���
 -5ساعت اندازه���
گیری

����� ����� ���

متناسب با آچار خور مهره

1

با پایه مغناطیس

1

���

مراحل انجام کار
رديف

شرح مراحل کار

���� ����� ��� ���� ���� ���� ��� � ���� ������

شکل

سطوح داخلي محل قرارگيري ميله فرز و سطوح
���� ��� �� ��� ���� .
1

بيروني ميله فرز را پاک کنيد.

ميله فرزگير را در دستگاه جا بزنيد و مهره انتها

���� ��� 2
��� �� �� ������ �� ����� � ���� ����� �� ������.

را ببنديد.

3

چند بوش را در ميله فرزگير بگذاريد.

��� ��� �� �� ���� ��� ��� �� �����.
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فرزکاری

تیغه فرز را بر روی میله فرزگیر و در راس��تا خار

4
���� ��� ��� ���� ���� .
���
��
������
��� �� ��
قرار دهید.

5

چن��د گوش پ��ر کننده بع��د از تیغه ف��رز قرار

�� �� ���� ��� ��� �� �����.
دهید.

6

������� .

ياتاق��ان را جا بزني��د و مهره تثبي��ت را محکم
کنيد.

� �� ���� ���� .
با ساعت اندازهگيری ،دور بودن تيغه فرز و لنگي

�������
��� را� ����
����� ���� ������� ����7
کنترل کنيد.
ن
احتمالي آ 
����.

���� ��� �� ��
8

����� مراحل  4به بعد را
بيش از حد
صورت��لنگي
در
��� ��
����� 4
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بستن تیغه فرز و قطعه کار

بستن تیغه فرز با استفاده از ُکلِت

شمارهکار عملی شماره واحد كار

6
زمان 3:ساعت
درجه تولرانس:

2
هدف آموزشي:

جنس مادهي اوليه

------

اندازه ماده اوليه مشخصات قطعه

------

بستن تیغه فرز با با استفاده ازکلت

شمش مکعبی

تعداد

شماره

1

------

مقياس1:1 :
استاندارد ISO
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فرزکاری

جدول تجهيزات و ابزارها
مشخصات فنی

تعداد

ابزارهای الزم

عمودی

1

تیغه فرز انگشتی حداقل با دو قطر متفاوت

حداقل 2

همراه با فشنگی متناسب با قطر تیغه فرز انتخابی

1

 -4آچار آلن

متناسب با میله کششها

1

 -5آچار ُکل ِت

آچار مخصوص (معروف به آچار گلویی)

1

 -1ماشين فرز
-2انواع تيغه فرز انگشتي
ُ -3کل ِت

مراحل انجام کار
رديف

1

فشنگي را درون مهره ُکل ِت جا بزنيد.

2

تيغه فرز انگشتي را درون فشنگي قرار دهيد.

3
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شرح مراحل کار

مهره را روي ُکل ِت ببنديد.

شکل

بستن تیغه فرز و قطعه کار

4

س��طوح داخلي محل قرار گي��ري ُکل ِت را پاک
کنيد

5

سطوح بيروني ُکل ِت را پاک کنيد.

6

ُکل ِت را در گلويي دستگاه جا بزنيد.

7

8

9

10

با آچار ،ميله کشنده را از باال سفت کنيد تا ُکل ِت
را به سمت باال بکشد.

با ساعت اندازهگیری لنگی تیغه فرز را اندازه بگیرید.

در صورت لنگی بیش از حد ،مراحل  4به بعد را
کنترل کنید.
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فرزکاری

سواالت نظری (  15دقيقه)

ارزشیابی پاياني

سواالت صحیح و غلط:
-1جهت تعويض سريع قطعه كار از گيره هيدروليك بيشتر استفاده مي شود.
-2ميله فرز نشان داده شده ،ميله فرزگير دو طرفه نام دارد.

سواالت کوتاه پاسخ یا جای خالی:
 - 3براي کنترل مستقيم بودن فکهاي گيره ساعت را به...............ميبنديم.
-4تيغه فرز نشان داده شده زير را با استفاده از كدام ميله فرزگير قابل استفاده است.

سواالت چند گزینه ای:
 -5کدام يک از روشهاي زير براي تنظيم گيره کاربرد ندارد؟
ب -تنظيم با صفحه گونيايي
الف -تنظيم با ساعت اندازهگيری
د -تنظيم با گونيا
ج -تنظيم با زاويه سنج
 -6کدام روش بستن قطعه مناسب تر است؟
ب -بستن با ميله گرد به عنوان زير کاري
الف -بستن بدون زير کاري
د -مورد ب و ج
ج -بستن با شمش مکعبي به عنوان زير کاري
-7جهت بستن قطعه كار بر روي ماشين فرز از كدام وسايل زير ميتوان استفاده كرد؟
ب -روبنده
الف -گيره
د -همه موارد
ج -صفحه گونيايي
سواالت تشریحی:
-8انواع گيرههاي متداول در فرزکاري را نام ببريد.
 -9صفحه گونيايي چه کاربردي دارد؟
-10روبنده نشان داده شده در شكل زير چه نوع روبنده اي است و در چه مواردی کاربرد دارد؟
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واحد کار 3

فرزکاری
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کف تراشی ،گونیاکاری ،پیشانی تراشی و پله تراشی

هدف کلی:توانايي کف تراشي ،گونيا کاري ،پيشاني تراشي و پله تراشي در فرز کاري

اهداف رفتاری:
پس از آموزش اين واحد کار از فراگير انتظار ميرود:
 -1انواع عملياتهاي قابل انجام بر روي ماشينهاي فرز را نام ببرد.
 -2مناسبترين ابزار را براي انجام فرايندهای فرزکاری انتخاب کند.
 -3تنظيم دور و پيشروي بر روي ماشين فرز را انجام دهد.
 -4نوع مايع خنک کننده را بر مبناي جنس قطعه کار انتخاب کند.
 -5کفتراشي با ماشين فرز افقي را انجام دهد.
 -6کف تراشي با ماشين فرز عمودی را انجام دهد.
 -7گونيا کاري با ماشين فرز افقي را انجام دهد.
 -8گونيا کاري با ماشين فرز عمودی را انجام دهد.
 -9پيشاني تراشي با ماشين فرز افقي را انجام دهد.
 -10پيشاني تراشي با ماشين فرز عمودی را انجام دهد.
 -11پله تراشي با ماشين فرز افقي را انجام دهد.
 -12پله تراشي با ماشين فرزعمودی را انجام دهد.
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