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هدف هاى رفتارى: از فراگير انتظار مى رود که در پايان اين فصل:
 انواع تيغ هاى فرز را نسبت به نوع پروفيل و طرح مورد نظر انتخاب کرده آن ها را به کار گيرد.

 مراحل مختلف کار با دستگاه فرز دستى را طبق اصول فنى و ايمنى انجام دهد.
 دستگاه های فرز دستى خرطومى را به منظور فرزکارى قطعات کوچک قوسدار و فرم دار به کار بندد.

 دستگاه فرز دستى با تيغ مخصوص جهت درآوردن جاى لوالى مخفى (کابينتى) را به کار گيرد.
 دستگاه هاى فرز دستى را سرويس و نگاه دارى کند.

 تيغ هاى دستگاه فرز را تيز و آماده به کار کند.
 نکات ايمنى و حفاظتى را در هنگام عمليات فرزکارى رعايت کند.

٨فصلفصل
فرزکاریفرزکاری

٨ ــ فرزکاری
زير  موارد  در  ـ     ۸)  (شکل۱ـ برقى  دستى  فرز  دستگاه  از 

استفاده کنيد:
مصنوعى،  مواد  و  چوبى  سطوح  تراشيدن  و  فرم دادن 
به خصوص فرآورده هاى تمام شده ى چوبى مانند مبل سازى، در    و 
همچنين  مدل سازى.  بشکه سازى،  قالب سازى،  پنجره سازى، 
مى شود،  نصب  آن  به  که  شابلن هايى  و  مختلف  تيغه هاى  کمک  با 
کنشکاف،  دو راهه،  مانند  دهيد؛  انجام  را  مختلف  عمليات 
درآوردن  صفحات،  گوشه هاى  و  لبه ها  (ابزار زدن)،  پروفيل زدن 
شيارهاى مستقيم و منحنى در شکل ها و طرح هاى مختلف (شکل 

 (Pantograph) ـ      ۸)، قرينه سازى به کمک دستگاه پانتوگراف ۲ـ
ساخت  هنرى،  کارهاى  در  به خصوص  صفحات،  روى  در 
اتصاالت و دمچلچله ساده و مخفى، درآوردن جاى قفل و لوال، 
سوهان کارى داخل قطعات و رنده کردن اضافات روکش و فرميکا 
ـ     ۸). با اين فرز قابل حمل با  از لبه ى صفحات روکش شده (شکل ۳ـ
تيغ هاى متنوع و با سرعت تا حدود ۲۷۰۰۰ دور در دقيقه، عمليات 

فرزکارى را با دقت تا ۰/۱ميلى متر مى توانيد انجام دهيد.
ماشين  دستگاه  چند  فنى  مشخصات   ۸ جدول۱ــ    در 

فرز   دستى آورده شده است. 
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ـ    ۸     ــ دستگاه فرز دستى برقى (اورفرز دستى) شکل ۱ـ
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ـ  ٨ جدول ١ـ

قدرت قدرت ماشين فرز دستى
به وات

سرعت (دور در دقيقه)
هنگام فشار

سرعت در حالت آزاد
(دور در دقيقه)

عمق نفوذ
به ميلى متر

ابزارگير
به ميلى متر

وزن
(کيلوگرم)

۹۰۰۲۴۰۰۰۲۷۰۰۰۵۰۸۳/۵۰۰متوسط ۹۰۰ وات
متوسط ۹۰۰ وات 

۹۰۰۲۴۰۰۰۲۷۰۰۰۵۰۸۳/۵۰۰الکترونيکى با دور دائم

۲۳۰۰۰۶۰۸۴/۷۰۰ــ۱۲۰۰متوسط ۱۲۰۰ وات
متوسط ۱۳۰۰ وات 

۶۰۸۴/۸۰۰ــ۱۳۰۰۲۴۰۰۰الکترونيکى با دور دائم

۱۶۰۰۱۵۰۰۰۲۵۰۰۰۷۵۱۲۵/۷۰۰بزرگ ۱۶۰۰ وات تا قطر ۱۲
بزرگ ۱۷۰۰ وات 

۱۷۰۰۱۸۰۰۰۲۳۰۰۰۷۵۱۲۵/۸۰۰الکترونيکى با دور دائم

ـ     ۸     ــ به وسيله ى ماشين فرز مى توان کليه سطوح مستقيم و قوس دار را به فرم هاى مختلف فرزکارى کرد. شکل ۲ـ
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پروفيل  نوع  با  مقايسه  در  فرز  تيغ  انواع  ـ     ۸     ــ  ۱ـ
(طرح لبه) آن

برخالف ساير ابزارهاى کار روى چوب که معموًال تيغه ى 
آن ها از نظر شکل ظاهرى به يک فرم است، تيغه ابزارهاى ماشين 

ـ     ۸     ــ با استفاده از شابلن کنترل کننده مى توان قسمت هاى اضافى روکش را از صفحات روکش شده فرز و هم سطح کرد. شکل ۳ـ

فرز دستى هر کدام شکل خاصى دارد که بايد متناسب با آن شکل، 
براى کارهاى خود طبق طرح هاى مورد نظر استفاده کنيد (شکل 

ـ     ۸). ـ     ۸ و ۵     ـ ۴ـ

ـ     ۸     ــ انواع تيغ هاى فرز در طرح هاى مختلف از لحاظ لبه ى برنده آن شکل ۴ـ
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در موقع انتخاب تيغه ى فرز دقت کنيد:
قيمت  افزايش  از  جلوگيرى  براى  سازنده  کارخانه هاى 
(شکل ۴ــ   ۸) انواع تيغ هاى فرز در طرح هاى مختلف از لحاظ لبه 
برنده ى آن، فوالد افزار، در بعضى از انواع آن تنها لبه ى ابزار را 
از فوالد HM مى سازند و بقيه قسمت هاى آن از فوالد معمولى 
است، در بعضى از انواع ديگر آن ممکن است فوالد تيغه به طور 
کل از فوالد HSS ۱ يا فوالد CV ۲ باشد، از اين رو در انتخاب 
 ،d کوچک  دايره ى  قطر  تيغه،  جنس  عالوه بر  بايد  تيغه ها  کليه ى 
تيغه  فرم  قسمت  شعاع   ،H تيغه  ارتفاع   ،  D بزرگ  دايره ى  قطر 
R و همچنين ديگر مشخصات آن از قبيل جنس قطعه کار مورد 
عمل، عرض برش، عمق برش، تعداد دندانه برش دهنده تيغه، نحوه 
دنده دار يا سيلندرى (ساده) بودن دنباله (شفت) تيغه را مورد توجه 

دقيق قرار دهيد (شکل ۶   ــ      ۸).

Chrom - Vanadium ــ٢                                      Hochleistungs Schnell Schnitt ــ١

ـ     ۸     ــ تيغ هاى مختلف متناسب با نوع ابزار در شکل هاى مختلف شکل ۵  ـ

ـ     ۸     ــ قسمت هاى مختلف يک تيغ فرز شکل ۶  ـ
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ـ     ۸     ــ نحوه ی کارکردن با ماشين فرز دستى ۲ـ
ـ  ۸   ــ براى کارکردن با ماشين فرز دستى، ابتدا کار  ۱ــ۲ـ
را در روى نقشه مشخص کرده ابعاد و فرم شيار مورد نياز در چوب 
ماسيو، روکش، تخته اليى، تخته خرده چوب (نئوپان) و صفحات 

مواد مصنوعى را تعيين کنيد.
ـ ۸   ــ تيغ فرز را متناسب با فرم يا شيار مورد نظر  ۲ــ۲ـ
کنيد (شکل  انتخاب  پروفيل طراحى شده است،  برعکس فرم  که 

ـ    ۸). ۷ـ

با  پروفيلى  طرح هاى  انواع  ـ     ۸     ــ  ۷ـ شکل 
توجه به نوع تيغ هاى فرز مربوط

پخ زدنشفت جهت استفاده از تيغ اره يا فرزتيغ Vشکل

کنشکاف
تيغ در هنگام استفاده از شابلن

پروفيل زن لبه ى کارانگشتى و شيارزن

دو راههگلويى وسط کار

گرد کردن لبه ى کارگلويى لبه کار
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لحاظ  از  را  آن  (شفت)  دنباله  و  فرز  تيغ  ـ  ۸   ــ  ۳ــ۲ـ
بى عيب بودن کنترل کنيد.

ميله  داخل  در  صحيح  به طور  را  فرز  تيغ  ـ  ۸   ــ  ۴ــ۲ـ
گردنده ى ماشين (شفت يا سه نظام) قرار داده مهره آن را با آچار 
و  ـ     ۸  ۸    ـ (شکل هاى  کنيد  محکم  سر)  دو  آچار  (معموًال  مربوط 
از  قبل  بايد  حتمًا  احتمالى،  خطرات  از  جلوگيرى  براى  ـ      ۸).  ۹ـ
خارج  برق  از  را  آن  شاخه  دو  دستى،  فرز  تيغ  تعويض  يا  بستن 

کنيد.
ـ  ۸   ــ پس از بستن تيغ، آن را امتحان کنيد که کامًال  ۵  ــ۲ـ
فرزکارى  موقع  در  تا  باشد  شده  محکم  و  افتاده  جا  نظام  سه  در 
لنگ نزند يا به صورت خارج از مرکز حرکت دورانى نکند (قطعه 

شماره ۱۸).
ـ  ۸   ــ با شل کردن پيچ اتصال موتور به بدنه (قطعه  ۶  ــ۲ـ
نظر  مورد  شيار  عمق  با  مطابق  را  فرز  تيغ  ارتفاع   ،(۱۲ شماره 
فرز)  تکيه گاه  يا  پايه  سطح  از  تيغ  خارج شدن  (دراثر  کنيد  تنظيم 

ـ    ۸). (شکل۱۰ـ

ـ     ۸     ــ نحوه ى باز و بستن تيغ فرز به کمک آچار دوسر تخت شکل ۸   ـ

ـ     ۸     ــ با قراردادن خار مهره تيغ را محکم کنيد. شکل ۹ـ

۱ــ کليد خاموش و روشن
۲ــ پيچ تنظيم عمق شيار

۳ــ مهره بااليى تنظيم عميق
۴ــ مشتى (دسته)

۵  ــ ضامن نگه دارنده
۶  ــ مهره پايين تنظيم عمق

۷ــ گونياى فرز
۸   ــ صفحه متحرک ماشين  

۹ــ پيچ مرکزياب

ـ     ۸     ــ نحوه ى تنظيم ماشين فرز و تيغ و به کار انداختن آن با استفاده از قسمت هاى مختلف آن شکل ۱۰ـ

۱۰ــ بدنه ماشين
۱۱ــ مشتى (دسته)

۱۲ــ پيچ اتصال موتور به بدنه
۱۳ــ خط کش مدرج ارتفاع

۱۴ــ خط کش مدرج پايه
۱۵ــ تکيه گاه قوس زنى خارجى
۱۶ــ تکيه گاه قوس زنى داخلى

۱۷ــ گونيا
۱۸ــ تيغ فرز
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ـ     ۸     ــ نوعى ماشين فرز که نحوه ى تنظيم آن به وسيله ى حلقه تنظيم کننده انجام مى شود. شکل ۱۱ـ

کليد روشن و خاموش

(ارتفاع  تيغ  ارتفاع  ثابت نگاه داشتن  براى  ـ   ۸    ــ  ۷  ــ۲ـ
ـ   ۸ استفاده  شيار) از دو مهره ماشين فرز (قطعات ۳ و ۶) شکل ۱۰ ـ
کنيد و براى تغيير ارتفاع ضامن (قطعه ى شماره ۵) را به کار بريد. 
الزم به توضيح است که ارتفاع شيار مورد نظر به وسيله ى پيچى 
که بدين منظور تعبيه شده (قطعه ى شماره ۲)، تعيين و مقدار شيار 

به وسيله ى خط کش مدرج (قطعه شماره ۱۳) کنترل مى شود.
با  بايد  دستى  فرز  ماشين هاى  از  برخى  در  ـ  ۸   ــ  ۸    ــ۲ـ
گرداندن حلقه کائوچويى يا رينگ تنظيم ميکرومترى، تيغه را کامًال 
در وضعيت دقيق طبق نقشه قرار دهيد و پيچ اتصال را کامًال محکم 

ـ    ۸). کنيد (شکل۱۱ـ

موتور
گيرنده نگه دارنده

بدنه ى ماشين

عمق سنج
حلقه تنظيم کننده عمق

صفحه يا پايه تکيه گاهسه نظام

را   (۱۷ شماره  (قطعه  تنظيم  قابل  گونياى  ـ  ۸   ــ  ۹  ــ۲ـ
شماره ۱۴) و تکيه گاه  مدرج پايه (قطعه ى  استفاده از خط کش  با 
(قطعه ى شماره ۱۵) يا تخته تکيه گاه مناسب با عرض کار حرکت 
(شکل هاى  کنيد  محکم  را  دستى  پيچ  يا  مربوط  پيچ  سپس  داده 

ـ    ۸). ـ    ۸  و ۱۳ـ ۱۲ـ

لبه ى  تا  ابزار  محل  فاصله  کار،  قطعه  کنار  در  گونيا  قراردادن  با  ـ    ۸     ــ  ۱۲ـ شکل 
کار مشخص مى شود.

ـ     ۸     ــ در فرزکارى در امتداد چوب ماشين فرز را از جلو کار به عقب  شکل ۱۳ـ
هدايت کنيد. 
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ـ  ۸   ــ دو شاخه را به برق وصل کرده دستگاه را  ۱۰ ــ۲ـ
براى اطمينان از صحت عمل روشن (به وسيله ى کليد شماره ۱) و 

بعد از مختصرى حرکت، خاموش کنيد. 
ـ  ۸    ــ يک قطعه چوب بزرگ تر از طول تکيه گاه  ۱۱ ــ۲ـ
داده  قرار  فرزکارى  عمليات  آزمايش  مورد  امتحان  به عنوان  را 
آن  روى  ابتدا  کار،  ميز  گيره  به  آن  بستن  از  پس  ـ    ۸)  ۱۴ـ (شکل 
سپس  و  مى دهيم  انجام  را  زدن)  پروفيل (ابزار  يا  شيارزدن  عمل 

ـ     ۸     ــ با بستن يک قطعه چوب روى سطح کار و تکيه دادن ماشين فرز به  شکل ۱۴ـ
اين قطعه چوب مى توان شيار مورد نظر را روى سطح کار فرزکارى کرد. 

فاصله بين تيغ و تکيه گاه  

    تکيه گاه

اشکاالت را از نظر تنظيم قطر يا فرم يا عمق دلخواه برطرف کنيد 
ـ    ۸ ). (شکل ۱۵ـ

مى توان  منحنى  به صورت  فرم دادن  براى  ـ  ۸   ــ  ۱۲ــ۲ـ
از وسايل و تکيه گاه مخصوصى (قطعات شماره ۹ ، ۱۵ و ۱۶) که 
براى اين منظور در نظر گرفته شده است استفاده کرد (شکل هاى 

ـ   ۸). ـ   ۸ و ۱۷ـ ۱۶ـ

ـ     ۸     ــ فرز زدن آزمايشى و طرز زدن شيارهاى موازى روى قطعات چوبى  شکل ۱۵ـ
با استفاده از گونياى ماشين فرز و تيغ مربوط

ـ    ۸     ــ طرز قراردادن پيچ مرکزياب (سوزن) جهت قوس زنى ـ     ۸     ــ نحوه ى کار با ماشين فرز هنگام شيازدن دايره اى روى صفحاتشکل ۱۶ـ شکل ۱۷ـ
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ـ   ۸    ــ براى فرزکارى طرح هايى که احتياج به شابلن  ۱۳ــ۲ـ
شابلن  بايد  چلچله)،  اتصاالت (دم  از  بعضى  ساخت  مانند  دارند، 
مورد نظر را قبًال به قطعه ى کار نصب کنيد يا در کپى تراشى و ايجاد 

شيارهاى موازى لبه کار شابلن مربوط را به کار گيريد (شکل هاى 
ـ     ۸  ). ـ     ۸ تا ۲۶ـ ۱۸ـ

ـ     ۸     ــ حروف و اعدادى که روى چوب، فرزکارى شده است. ـ     ۸     ــ به وسيله ى ماشين فرز دستى با استفاده از شابلن مربوط مى توان شکل ۱۸ـ شکل ۱۹ـ
حرف هايى را روى سطوح و صفحات چوبى ايجاد کرد.

شابلن  به کارگيرى  با  ـ     ۸     ــ  ۲۰ـ شکل 
مى توان بعضى از اتصاالت (دم چلچله، 
و  فرز  ماشين  با  را   (… و  انگشتى 

تيغ هاى مربوط انجام داد. 

ـ     ۸     ــ نمونه اى از شابلن اتصال دم چلچله در هنگام فرزکارى ـ     ۸     ــ نمونه اى از شابلن اتصال دم چلچله در هنگام فرزکارىشکل ۲۱ـ شکل ۲۲ـ
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ـ     ۸     ــ با بستن شابلن اتصال دم چلچله روى قطعات چوبى، مى توان با به  شکل ۲۳ـ
کارگيرى ماشين فرز دستى اتصال مذکور را انجام داد.

ـ     ۸     ــ پس از ساخت اتصال دم چلچله با استفاده از شابلن و ماشين فرز،  شکل ۲٤ـ
آن ها را مطابق شکل براى ساخت جعبه در داخل جاسازى کنيد.

ـ     ۸     ــ نحوه ی  زدن دايره روى صفحات به وسيله ى ماشين فرز ـ     ۸     ــ طرز تنظيم ماشين فرز و تکيه دادن آن به پايه راهنما جهت پخ زدن شکل ۲۵ـ شکل ۲۶ـ
لبه ى دايره روى صفحات

در  بلبرينگى  يا  تکيه گاه  که  تيغ ها  بعضى  از  ـ     ۸).  ۲۵ـ کنيد (شکل 
ـ     ۸ استفاده کنيد. انتها دارند، مطابق شکل ۲۷ـ

سرتيغ  که  فرزهايى  تيغ  استفاده  هنگام  در  ـ   ۸   ــ  ۱۴ ــ۲ـ
آن ها راهنما يا تکيه گاه ندارند، از گونيا و شابلن مناسب استفاده 

ـ     ۸     ــ با تکيه دادن تيغ فرز به راهنما و تکيه گاه پايه به لبه ى کار مى توان نر (لبه) صفحات را فرزکارى کرد. شکل ۲۷ـ
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ـ   ۸    ــ در هنگام عمليات فرزکارى نسبت به نوع  ۱۵ــ۲ـ
ـ      ۸). کار از محافظ مناسب ماشين استفاده کنيد (شکل ۲۸ـ

ـ     ۸     ــ تيغ فرز در هنگام کار بايد در داخل محافظ باشد. شکل ۲۸ـ

دستگاه  هدايت  دسته هاى  عمل،  موقع  در  ـ  ۸   ــ  ۱۶ ــ۲ـ
فرز را با، هر دو دست گرفته (قطعات شماره ۴ و ۱۱) سطح جلو 
تکيه گاه يا پايه را با لبه کار روى سطح صفحه کار قرار دهيد. در 
صورت استفاده از گونيا دقت شود که گونيا کامًال به نرکار چسبيده 
و  دلخواه  شيار  صورت  اين  غير  در  زيرا  ـ    ۸).  (شکل۳۰ـ باشد 

مستقيم ايجاد نخواهد شد.

ـ     ۸     ــ با گرفتن ماشين در دو دست و تکيه دادن آن به لبه ى جعبه ها (کشو)  شکل ۲۹ـ
روى آن ها شيار دل خواه را ايجاد کنيد.

ـ     ۸     ــ نحوه ى فرزکارى لبه کار با استفاده از گونياى ماشين شکل ۳۰ـ

مربوط  کليد  به وسيله ى  دور  تغييرات  و  خاموش کردن  و  روشن  ـ     ۸     ــ  ۳۱ـ شکل 
انجام مى شود.

ـ  ۸   ــ پس از اطمينان از قرارگرفتن صحيح تيغ در  ۱۷  ــ۲ـ
محل مورد نظر، ماشين را روشن کنيد (به وسيله ى کليد مربوط). 
در اين موقع صبر کنيد تا فرز به سرعت (دور) عادى خود برسد 

ـ     ۸). (شکل ۳۱ـ
فرزکارى،  عمل  شروع  در  که  شود  دقت  ـ  ۸   ــ  ۱۸ــ۲ـ
ـ    ۸ با قطعه کار  بر  خورد لبه ى برنده ى سينه تيغ فرز طبق شکل۳۲ـ

ـ     ۸     ــ جهت حرکت تيغ ماشين فرز روى قطعه ى کار شکل ۳۲ـ
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باشد. در اين حالت اگر لبه ى برنده ى تيغه ماشين به طرف شخص 
باشد و تيغه در جهت خالف عقربه هاى ساعت حرکت کند، قطعه 
کار از راست به چپ حرکت داده مى شود يا اگر کار ثابت باشد، 
دستگاه فرز از چپ به راست حرکت داده مى شود. به هر ترتيب بايد 
توجه کرد که هميشه حرکت تيغ فرز در نقطه تماس خالف جهت 

ـ    ۸). ـ     ۸ و ۳۵ـ ـ    ۸ ،۳۴ـ حرکت قطعه خواهد بود (شکل هاى۳۳ـ

کار  شروع  در  سر چوب  فرزکارى  هنگام  ـ  ۸   ــ  ۱۹ــ۲ـ
چنان چه گونياى ماشين را به نر کار تکيه داده باشيد، شيار حاصل 
خيلى دقيق و قرينه شکل تيغه فرز در محل تماس با چوب خواهد 
بود، اما در پايان چنان چه از قطعه چوب اضافى استفاده نشود، 
از  جلوگيرى  براى  شد.  خواهد  ايجاد  چوب  انتهاى  در  پريدگى 
الشه شدن و جدا شدن الياف در انتهاى چوب بايد حتمًا يک قطعه 

چوب اضافى را با گيره به قطعه کار نصب کنيد.
ـ  ۸   ــ به منظور باال بردن کيفيت کار (سطح تراش)  ۲۰ــ۲ـ
از  نبايد  پوشال  ضخامت  ماشين،  از  حفاظت  و  بيش تر  ايمنى  و 

ـ    ۸). ظرفيت ماشين فرز بيش تر باشد (شکل ۳۶ـ

ـ   ۸     ــ در ايجاد شيارهاى عميق روى سطح چوب  ۲۱ــ۲ـ
کم تر  عمق  از  که  کرد.  استفاده  فرزکارى  مرحله  چند  از  مى توان 
شروع شده باشد. با هر دفعه عبوردادن تيغ از محل شيار دوباره 
مقدار بيرون آمدن تيغ از پايه تا تکيه گاه را بيش تر و درنتيجه، عمق 

ـ     ۸ ). زيادترى ايجاد کنيد (شکل ۳۷ـ

ـ     ۸     ــ جهت حرکت دستگاه فرز شکل ۳۳ـ

ـ     ۸     ــ نحوه ى حرکت دستگاه فرز شکل ۳۴ـ

ـ     ۸     ــ نحوه ى حرکت ماشين روى قطعه کار در هنگام فرزکارى شکل ۳۵ـ

ـ     ۸     ــ طريقه زدن شيار با تيغ فرز در طول معين. پيش برد کار ماشين  شکل ۳۶ـ
بايد در حد ظرفيت ماشين باشد.

ـ     ۸     ــ با تکيه دادن گونياى ماشين به کنار قطعه کار مى توان با اضافه کردن  شکل ۳۷ـ
به ارتفاع تيغ عمق شيار را زياد کرد.
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ـ  ۸   ــ دقت کنيد همواره تعادل و هدايت دستگاه  ۲۲  ــ۲ـ
بايد با دو دست انجام شود. در شروع کار تا پايان عمليات فرزکارى 
بايد وزن دستگاه فرز را تحمل کنيد تا از برخورد ناخواسته آن با  

ـ    ۸).  ـ    ۸ و ۳۹ـ ميز کار جلوگيرى شود (شکل هاى ۳۸ـ

ـ  ۸   ــ همواره از ابزار تيز استفاده شود تا نيروى  ۲۳ ــ۲ـ
کم تر در موقع عمل الزم باشد؛ چون در صورت کند بودن تيغ و 
فشار بيش از حد چنان چه تيغ در موقع عمل در کار بايستد خطر 

سوختن الکتروموتور آن وجود خواهد داشت.

ـ     ۸     ــ نحوه ى گرفتن ماشين فرز به وسيله ى دو دست شکل ۳۸ـ

ـ     ۸     ــ نحوه  ى ايستادن در هنگام فرزکارى در کنار ميز کار شکل ۳۹ـ

ـ    ۸   ــ ماشين فرز خرطومى ۳ـ
اين ماشين تشکيل شده است از يک لوله خرطومى بلند که 
محور آن به شافت ماشين متصل است و طول آن تا حدود ۱۸۰ 
سانتى متر است (شکل ۴۰ــ    ۸ )  و در انتهاى آن سه نظام مخصوصى 
 D=۶شافت قطر  که  را  فرز  تيغ هاى  آن  به  مى توان  که  گرفته  قرار 
ميلى متر دارد نصب کرد (شکل ۴۱ــ    ۸). از اين دستگاه بيش تر در 
کار با چوب ساب و سوهان کارى با سوهان هاى محورى انگشتى 
براى فرم دادن و پرداخت کردن داخل قطعات چوبى يا مواد مصنوعى 
و فلزات به ويژه در کارها و قطعات کوچک استفاده مى شود (شکل 
۴۲ــ    ۸ ). در اين نوع ماشين فرز خرطومى دور به طور مستقيم از 

الکتروموتور به ابزار کار منتقل مى شود. 

ـ     ۸     ــ دستگاه فرز خرطومى با دور غيرمستقيم و متغير شکل ۴۰ـ

ـ     ۸     ــ الکتروموتور و ميله خرطومى همراه با سه نظام مخصوص با دور  شکل ۴۱ـ
ثابت و مستقيم
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سوهان هاى محورى انگشتى در دو نوع به صورت شياردار 
ساده يکنواخت براى چوب و مواد مصنوعى و با شيارهاى منقطع 
براى کار روى فلزات به بازار در ابعاد مختلف عرضه شده که در 
شکل ۴۳ــ    ۸ نشان داده مى شود. دو نمونه از ماشين فرز قابل نصب 
ميله خرطومى که به وسيله ى فشار هوا عمل مى کند، در شکل هاى 

۴۴ــ    ۸ و ۴۵ــ    ۸ مشاهده مى شود.

ـ     ۸     ــ نحوه  ى کاربرد سوهان محورى شکل ۴۲ـ

ـ     ۸     ــ انواع سوهان هاى محورى انگشتى شکل ۴۳ـ

ـ     ۸     ــ فرز قلمى پنوماتيک قابل نصب ميله خرطومى شکل ۴۴ـ

فشرده  هواى  خرطومى که به وسيله ى  ميله  قابل نصب  بادى  ـ       ۸       ــ فرز  شکل ۴۵ـ
کار مى کند.

ـ   ۸      ــ نحوه ى کار با ماشين فرز خرطومى ـ ۳ ـ ۱ـ
الف ــ تيغ مناسب را انتخاب کنيد (شکل ۴۶ــ   ۸).

ب ــ ميله بلند خرطومى ماشين را که معموًال حدود ۱۸۰ 
ماشين  به  مى شود،  منتهى  نظام  سه  به  انتها  در  و  است  سانتى متر 

متصل کنيد.
پ ــ تعداد دور ماشين را مناسب با نوع کار و جنس قطعه 
داراى  ماشين  اين  کنيد (چون  انتخاب  ماشين  دستورالعمل  طبق 

تسمه و چرخ تسمه PIV براى سرعت هاى مختلف است). 
ـ ماشين را به وسيله ى چرخ هاى پايه آن نزديک کار قرار  تـ 
دهيد! به طورى که بتوانيد از ميله خرطومى راحت استفاده کنيد.

ـ چنان چه پرداخت نمودن چوب هاى فرم داده شده مورد  ثـ 
نظر باشد، از سوهان هاى محورى استفاده کنيد.

انواع  مى توانيد  خرطومى  فرز  ماشين  به وسيله ى  ــ  ج 
سوراخ کارى ظريف عمودى يا افقى و ساير زوايا را با استفاده از 

مته انجام دهيد.

ـ     ۸     ــ نحوه ى کار با فرز خرطومى شکل ۴۶ـ
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ـ     ۸     ــ ماشين فرز جهت درآوردن جاى لوال ۴ـ
براى درآوردن جاى قفل و لوال، شب بند، دستگيره و ديگر 
قطعات يراق آالتى که در چوب براى ساخت فرآورده هاى چوبى بايد 
جاسازى شود، از شابلن هاى مختلف که بر روى قطعه کار ثابت 
مى شود استفاده کنيد (شکل ۴۷ــ   ۸). شابلن هاى فلزى داراى شيار 
متناسب با ابعاد يراق مورد نظر يا زبانه و برگه هاى آن است. اين 
شابلن را روى محل نصب يراق که قبًال خط کشى شده است، قرار 
داده سپس دستگاه فرز دستى را با استفاده از تيغ قلمى يا تيغ هاى 
زائده دار که به شکل و جنس کار بستگى دارد، از طريق پايه ى آن 
حرکت  مربوط  شيار  در  تيغ  که  به طورى  دهيد؛  قرار  شابلن  روى 
داده شود و بدين وسيله محل نصب يراق را در چوب ايجاد کنيد. 
بدين طريق با استفاده از شابلن مى توانيد جاى لوالهاى پاشنه اى و 
قفل هاى مغزى و جاى زبانه قفل را در صفحات و قطعات چوبى 

تعبيه کنيد.
به وسيله ى شابلن هاى مخصوص مى توانيد جاى اتصاالت 
انگشتى، شيارها و سمه هاى جاى نرده براى ساخت لنگه درب هاى 

از  استفاده  با  فرز  دستگاه  به وسيله ى  لوال  محل  درآوردن  طرز  ـ     ۸     ــ  ۴۷ـ شکل 
شابلن مربوط

ـ     ۸     ــ ماشين فرز مخصوص جهت درآوردن جاى لوالى کابينتى، در اين ماشين قطعه کار به وسيله ى دو کفشک پنوماتيکى  شکل ۴۸ـ
روى صفحه نگه دارى مى شود. 

کرکره اى و ايجاد شيارهاى کج در چوب را انجام دهيد.
براى درآوردن جاى لوالى مخفى (کابينتى) جهت درهايى 
که احتياج به قفل و بست ندارد، از ماشين فرز مخصوصى (مطابق 
دو  وسيله ى  به  و  گرفته  قرار  عمودى  به طور  که  ـ      ۸)  شکل۴۸ـ با 
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کفشک (نگه دارنده) پنوماتيکى قطعه کار روى صفحه ماشين ثابت 
ـ    ۸) استفاده کنيد.  نگاه داشته مى شود نيز از تيغ ماشين (شکل۴۹ـ
خاصيت اين لوالها آن است که حالت فنرى داشته در حالت باز 
و بسته بودن کامًال در را باز و يا بسته نگاه مى دارد و از اين نظر 
لوالها  اين  مصرف  مورد  ندارد.  شب بند  يا  قفل  به  چندانى  نياز 
است  لباس  قفسه  درهاى  و  آشپزخانه  کابينت  درهاى  در  بيش تر 

ـ    ۸).   (شکل۵۰    ـ
روش ديگر استفاده از ماشين فرز دستى بستن آن به زير يا 
روى ميز کارى که براى اين منظور ساخته شده است (شکل هاى 
ـ     ۸). در اين روش با حرکت عمودى ماشين عمق  ـ    ۸ و ۵۲   ـ ۵۱   ـ
شيار و با جلو و عقب بردن گونياى ميز کار فاصله شيار مورد نظر 

را تنظيم و کنترل کنيد. 
ـ     ۸     ــ انواع تيغ هاى مخصوص ماشين جاى لوال زنى (کابينتى) شکل ۴۹ـ

ـ     ۸     ــ طريقه ى جا سازى و نصب لوالى کابينتى شکل ۵۰ـ

ـ     ۸     ــ استقرار فرز روى صفحه ميز    شکل ۵۱ـ

پايه دستگاه جهت تنظيم 
ارتفاع ماشين

 گونياى صفحه ميز

ـ     ۸     ــ استقرار فرز زير صفحه ميز شکل ۵۲ـ
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شکل ۵۳    ــ ۸   ــ قسمت هاى مختلف ماشين فرز دستى

ـ       ۸       ــ قسمت هاى مختلف دستگاه يا ماشين فرز دستى ۵   ـ
قسمت هاى تشکيل دهنده ماشين فرز دستى عبارتند از:

۱ــ بـاالبر (جهت تنظيم عمق پروفيل)، ۲ــ فنر، ۳ــ مهره، 
۴ــ واشر ، ۵   ــ پوسته  ، ۶  ــ پيچ، ۷ــ بـالشتک ، ۸     ــ پيچ بالشتک، 
۹ــ بادگير،۱۰ــ بلبرينگ، ۱۱ــ واشر، ۱۲ــ آرميچر، ۱۳ــ بادگير، 
دسته (مشتى)،  ۱۷ــ  بـلبـرينگ   ،  ۱۶ــ  واشر    ،  ۱۵ــ  پيچ   ،  ۱۴ــ 
۱۸ــ پـوسته گيربـکس، ۱۹ــ فــنــر، ۲۰ــ پيچ، ۲۱ــ سه نظام،

۲۲ــ مـهــره سه نظام، ۲۳ــ ضامـن رهــاکننده، ۲۴ــ واشر ضامن، 
۲۵ــ پيچ ضامن ، ۲۶ــ پيچ و فـنر، ۲۷ــ فنر ضامن رهـاکننده ، 
۲۸ــ تنظيم کننده ى پــايـه، ۲۹ــ تــه کــابل،۳۰ــ حفاظ کــابل، 
۳۱ــ ذغــال، ۳۲ــ درب ذغــال، ۳۳ــ خــازن، ۳۴ــ فيبر پايه، 
۳۵ــ پيچ مشتـى ، ۳۶ــ دسته (مشتـى)، ۳۷ــ کـليد خـامـوش و 

روشن کننده.

۳۴ ۲۸
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و  دستى  فرز  ماشين  نگه دارى  و  سرويس  ـ    ۸     ــ  ۶  ـ
تيغ آن

زير  نکات  به  بايد  دستى  فرز  ماشين  آماده به کاربودن  براى 
توجه کامل کنيد:

مختلف  قسمت هاى  مرتبه  يک  ماه  هرچند  ـ    ۸     ــ  ـ  ۶  ـ ۱ـ
آن از قبيل ذغال، بلبرينگ ها، خازن و غيره را مورد بازديد دقيق 
روغن کارى و  يا  تعويض  را  آن ها  لزوم،  صورت  در  دهيد و  قرار 

گريس کارى يا در حد امکان تعمير کنيد.
طرف  از  داده شده  دستورالعمل هاى  به  ـ    ۸     ــ  ـ  ۶  ـ ۲ـ
سازنده ى ماشين توجه کرده ماشين را از رطوبت و گرد و خاک 

محفوظ نگاه داريد.
ـ     ۸     ــ بــه منظور جلوگيرى از لنگـى ميله مـحـور  ـ  ۶  ـ ۳ـ
تيغ)  (دنباله ى  شفت  به  ضربه زدن  يا  زياد  فشار  از  بايد  ماشين 

خوددارى کنيد.
تيغ  احتمالى  اکسيده شدن  و  زنگ زدن  از  ـ    ۸     ــ  ـ  ۶  ـ ۴ـ

(دراثر رطوبت) جلوگيرى کنيد.
ـ    ۸     ــ در هنگام تيزکردن تيغ ها دقت کنيد تا زاويه  ـ  ۶  ـ ۵  ـ

تيغ از حد استاندارد خارج نشود.

ـ    ۸     ــ تيزکردن تيغ هاى فرز ۷ـ
دوباره  بايد  شده  کند  فرز  تيغ هاى  کارکردن  مدتى  از  پس 
(دراثر  باشند  نداشته  لب پريدگى  تيغ ها  که  درصورتى  شوند.  تيز 
برخورد به اجسام سخت يا گره اى آهنى چوب و غيره)، مى توانيد 
به وسيله ى سنگ مخصوص و متناسب با لبه ى تيغ (سنگ نفت) با 
دقت کامل، به طورى که لبه هاى برنده ى تيغ به طور يکنواخت به يک 
اندازه روى سنگ نفت کشيده مى شوند، تيز و آماده به  کار کنيد. 
بدين ترتيب که قسمت پخ تيغ را روى سنگ حرکت داده پس از 
ايجاد پليس لبه تيغ، پشت تيغ را روى سنگ نفت بخوابانيد. پس 
از حرکت دادن تيغ روى سنگ نفت و تکرار آن، پليس ايجاد شده 

ـ     ۸). روى تيغ از بين رفته تيغ تيز مى شود (شکل ۵۴   ـ

ـ     ۸     ــ نحوه  ى قراردادن تيغ روى سنگ نفت ساده يا فرم دار (بستگى به  شکل ۵۴  ـ
شکل تيغ دارد) به منظور تيزکردن و آماده به کارکردن تيغ فرز

ـ     ۸     ــ نکات ايمنى و حفاظتى در فرزکارى ۸   ـ
ـ    ۸     ــ دقت کنيد که قطعه کار روى ميز کار محکم  ـ     ۸     ـ ۱ـ

شده باشد.
ـ    ۸     ــ کابل برق متصل به ماشين نبايد پارگى و زدگى  ـ     ۸     ـ ۲ـ

داشته باشد و اتصاالت برقى ماشين بايد سالم باشند.
ـ    ۸     ــ دقت کنيد که از برخورد تيغ با بدن جلوگيرى  ـ     ۸     ـ ۳ـ
ابزار  زياد  دور  و  تيز بودن  علت  به  آن  زخم  و  ضايعه  چون  شود، 

شديد خواهد بود.
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ـ     ۸     ــ لباس کار بايد فاقد آستين هاى آويزان باشد. شکل ۵۵  ـ

حفاظتى  عينک  از  فـرزکـارى  مــوقع  در  ـ    ۸     ــ  ـ     ۸     ـ ۴ـ
استفاده شود.

را  فرز  فرزکارى،  عمليات  پايان  از  پس  ـ    ۸     ــ  ـ     ۸     ـ ۵  ـ
خاموش کرده کابل آن را از برق خارج کنيد.

پهلو،  به  خاموش  حالت  در  را  فرز  ماشين  ـ    ۸     ــ  ـ     ۸     ـ ۶  ـ
روى ميز کار بخوابانيد.

ـ    ۸     ــ همواره از ابزار تيز استفاده کنيد تا نيروى  ـ     ۸     ـ ۷ـ
کم تر در موقع عمل الزم باشد، چون در صورت ُکند بودن تيغ فرز و 
فشار بيش از حد، چنان چه تيغ در موقع عمل در کار بايستد خطر 

سوختن الکتروموتور آن وجود خواهد داشت.
ـ    ۸     ــ از محکم بودن تيغ داخل محور ماشين (سه  ـ     ۸     ـ ۸   ـ

نظام) اطمينان حاصل کنيد.
ـ    ۸     ــ قبل از روشن کردن بايد مقدار عمق شيار يا  ـ     ۸     ـ ۹ـ

فرم مورد نظر را تعيين کرده پيچ تنظيم محکم شده باشد. 
ـ    ۸     ــ از سالم بودن و تيزى تيغ مطمئن شويد. ـ     ۸     ـ ۱۰ـ

ـ    ۸     ــ قبل از شروع به فرزکارى دقت کنيد در  ـ     ۸     ـ ۱۱ـ
قطعه کار ميخ يا فلز و غيره وجود نداشته باشد.

سعى  کرده  تنظيم  ماشين را  ايمنى  ـ    ۸     ــ حفاظ  ـ     ۸     ـ ۱۲ـ
شود تا پايان کار در محل خود قرار داشته باشد.

ـ    ۸     ــ هرگز انگشت خود را به تيغ فرز (به منظور  ـ     ۸     ـ ۱۳ـ
نگاه داشتن تيغ) نزديک نکنيد.

مجاز  حد  از  نبايد  ماشين  (دور)  سرعت  ـ    ۸     ــ  ـ     ۸     ـ ۱۴ـ
بيش تر باشد.

ماشين  ظرفيت  از  نبايد  پوشال  ضخامت  ـ    ۸     ــ  ـ     ۸     ـ ۱۵ـ
بيش تر باشد.

ـ    ۸     ــ سرعت پيش برد کار متناسب با فرم و طرح  ـ     ۸     ـ ۱۶ـ
ابزار مورد نظر بوده به کيفيت چوب نيز بستگى دارد.

ـ    ۸     ــ از لباس کار مناسب (بخصوص از جهت  ـ     ۸     ـ ۱۷ـ
آستين) استفاده شود (شکل ۵۵  ــ   ۸).

تکيه گاه  از  فرزکارى  عمليات  هنگام  در  ـ    ۸     ــ  ـ     ۸     ـ ۱۸ـ
مناسب و گونيا يا دستگاه هدايت کننده ماشين استفاده شود.

به کارگيرى  يا  تيغ  تعويض  هنگام  در  ۸     ــ  ـ     ۸     ـ ـ      ۱۹ـ
ابزارهاى کمکى، ماشين را از برق جدا سازيد.
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۱ــ هدف از فرزکارى روى چوب را تعريف کنيد.
۲ــ با استفاده از دستگاه پانتوگراف، طرح داده شده را روى قطعه چوبى فرزکارى کنيد.

۳ــ پنج تيغ فرز را در فرم هاى دوراهه، کنشکاف، گلويى، نيم گرد و شيار Vشکل انتخاب و روى قطعات 
مورد آزمون فرزکارى کنيد.

۴ــ دو عدد تيغ فرز را با رعايت نکات فنى و ايمنى در داخل ماشين فرز قرار داده آن را تنظيم کنيد.
۵  ــ با استفاده از سوزن مرکزياب داخل يک صفحه تخته ى خرده چوب (نئوپان) را شيار دايره اى بزنيد. 

متصل  مزبور  اتصاالت  با  را  چوبى  قطعات  دم چلچله  و  انگشتى  زبانه  شابلن هاى  از  به کارگيرى  با  ۶  ــ 
کنيد.

۷ــ با فرزکارى به وسيله ى ماشين فرز خرطومى قوس هاى داخلى يک قطعه چوب را مطابق نقشه و طرح 
ارائه شده  فرزکارى کنيد.

۸   ــ به وسيله ى ماشين فرز لوالزنى (لوال کابينتى) ابتدا دو قطعه چوبى را خط کشى سپس محل نصب لوال 
را ايجاد کنيد. 

۹ــ جهت سرويس و نگاه دارى ماشين، فرز ذغال و بلبرينگ هاى فرز دستى را با کمک هنرآموز بازديد 
کنيد.

۱۰ــ تيغ هاى فرز موجود در کارگاه را به وسيله ى سنگ هاى مربوط به طور صحيح و با کمک هنرآموز تيز 
و آماده به کار کنيد.

۱۱ــ نکات ايمنى و حفاظتى را در هنگام عمليات فرزکارى بيان کنيد.
۱۲ــ يک زيرگلدانى را مطابق شکل، ابتدا با اره عمود بر روى چوب بريده آن را فرزکارى کنيد.


