
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

What is a milling 
machine? 
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 ست؟یدستگاه فرز چ
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   ست؟ی( چmilling)  یفرزکار  ف ی تعر  .1
   ست؟یدستگاه فرز چ  یاجزا .2
 انواع دستگاه فرز  .3

 فهرست مطالب
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انواع آن   ست؟یگفت که دستگاه فرز چ میخواه تان ی مقاله برا نیدر ا
 دارد؟   یی و چه کاربردها ستیچ

عالقه مندان به صنعت  یدستگاه ها برا نیاز جذاب تر  ی ک یفرز  دستگاه
عالقه مند   دیاگر به صنعت ساخت و تول پس .است دیساخت و تول

 .شود ی م ه یمقاله به شما توص  نیمطالعه ا دیهست

 

 ست؟یچ (milling) یفرزکار  فی تعر  1#

محصوالت و   دیتول یبرا است که دیمراحل تول  نیتر ج یاز را ی ک ی یفرزکار 
 .شود ی مختلف استفاده م یقطعات با دقت باال در شکل ها و اندازه ها

قطعه برنده به نام   کی فرز  دستگاه .شود ی با دستگاه فرز انجام م یفرزکار 
فرز، توسط موتور دستگاه فرز به گردش  غهیت  .خود دارد  ی فرز در کله گ غهیت 

 .کند ی م  یقطعه، براده بردار  یدر آمده و از رو
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  یبرش و عملکردها ات یاز عمل یار ی توان بس ی فرز م یها  نیکمک ماش با
  دستگاه .بزرگ انجام داد یرا از اجسام کوچک گرفته تا کارها یقطعه ساز 

 از مواد جامد مانند فلز، یگسترده ا فیط ینکار یماش یفرز برا یها
 .شوند ی چوب و... استفاده م ک،یپالست

 

برش چرخ دنده ها،  ،یسوراخکار  ین براتوا  ی از دستگاه فرز م نیهمچن
چند لبه برش  ای  کیفرز شامل  دستگاه .استفاده کرد بیاسالت و ج دیتول

 .برد ی م نیرا از ب یفلز  یاست که با چرخش ابزار، تراشه ها
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 ست؟ی دستگاه فرز چ  یاجزا 2#

 ی دهد، م  ی را انجام م یو چه کار  ستیدستگاه فرز چ می که دانست حاال
در نظر داشته  دی کار با نیا یبرا .میدستگاه فرز آشنا شو  ی با آناتوم  میخواه

دستگاه، با توجه به مدل دستگاه متفاوت   ی که قطعات و لوازم جانب دیباش
 .خواهد بود

 .میکن ی م   ی دستگاه فرز را شرح معرف یقسمت ها نی ادامه، مهمتر در

 

 دستگاه یاصل (Table) زیم 1-2#

  ی شود قرار م یفرزکار  دیکه با ی خام  یدستگاه، بلوک فلز  ی اصل زیم یرو
اصطالحا  رد،یآن انجام گ یرو ی که قرار است فرزکار  یقطعه ا به .ردیگ

کامالً ثابت و در   دیکار، قبل از شروع فرز با قطعه .شود ی قطعه کار گفته م 
 T یو مهره ها چیپ ای رهیقطعه کار را با گ معموال .مناسب باشد  تیموقع

 .کنند ی فرز محکم م  زیم یشکل، رو
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 ست؟یدستگاه فرز چ  (head) یکله گ 2-2#

 غهیهمان ت  ایبرنده  غهی شود که ت  ی م ندلیاسپ ایشامل محور ابزار  ی گ کله
ممکن است دکمه   نیهمچن .ردیگ ی آن قرار م یفرز دستگاه، بر رو

 یبر رو زیکننده ن  خنک لنگیمانند المپ و ش ی روشن/خاموش و لوازم جانب
 .ردیآن قرار گ
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 محرک دستگاه (motor) موتور 3-2#

دستگاه فرز که در واقع قلب دستگاه محسوب  ی از عناصر اساس گرید  ی کی
 .شود موتور است ی م

 .دور و گشتاور آن با توجه به مدل و کاربرد مورد نظر متفاوت است قدرت،

شود  ی انجام م ی ک یکه به صورت الکترون ریبا کنترل سرعت متغ یی موتورها 
 ستمیبا سرعت ثابت وجود دارد که سرعت و توان را با س یی موتورها و

 .کنند ی م میچرخ دنده تنظ  ای ی پول

 

 ست؟یرز چدستگاه ف (Gearbox) جعبه دنده  4-2#

 یسرعت فرزکار  کی که همه مواد و همه فلزات با  دینکته را بدان  نیا دیبا
 یتوجه به نوع ابزار، جنس و شکل قطعه، سرعت فرزکار  با شوند و ی نم

 .شود ی انتخاب م 

 یجعبه دنده ا یفرز دارا یمختلف، دستگاه ها یسرعت ها میتنظ یبرا
مختلف   یرا از موتور گرفته و آن را با سرعت ها ی خروج توان  هستند که

 .کند ی م میقابل تنظ

  ی فرز را در جهات مختلف حرکت م زی جعبه دنده م ک،ی اتومات  یفرزها در
 .انجام شود کیبه صورت اتومات  یدهد تا فرزکار 



 

6 www.namatek.com 

 

 انواع دستگاه فرز  3#

با عملکردها، اندازه   ی انواع مختلف زیفرز ن یها نیاکثر ابزارها، ماش مانند
قطعه انجام   یرو دیکه با یی خاص، بسته به نوع کارها یها ی ژگ یها و و

  یمختلف و در اندازه ها یارهای توان با مع ی را م آنها .شود وجود دارند
 .کرد یمتنوع طبقه بند  یمتفاوت با کاربردها 

اع ( در انوورسالیونیو  ی و افق  ی)عمود ،ی اصل یکربندینظر ساخت سه پ از
 .فرز موجود است یدستگاه ها

 

 vertical یدستگاه فرز عمود 1-3#

عمود بر جدول مختصات   ،یعمود ندلیاسپ یرو تی مدل، موقع نیا در
 .هستند جی را شتریامروزه ب یفرز عمود یها دستگاه .است

 

 Horizontal یدستگاه فرز افق 2-3#

  کی یدارا آنها .فرز هستند نیماش  یطرح ها نی ها اول نیماش نیا
  ی م  تیصلب حما اریبس تیهستند، که از قوس در موقع ی افق ندلیاسپ
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کنسول   یرو  نییجدول مختصات است که به سمت باال و پا  کی کند و
 .(ی کند )محور عمود ی حرکت م 

 

 ست؟ی چ Universal دستگاه فرز 3-3#

کرده و امکان استفاده از ابزار را  بیرا با هم ترک ی دستگاه دو نوع قبل نیا
 .فراهم کرده است یو عمود ی به صورت افق 

 

  ی م  ی انواع متنوع یدارا زیفرز از نظر نوع کاربرد و اندازه ن یها دستگاه
  یدستگاه ها ن یتر  یی متداول بوده، ابتدا اریاز آن ها که بس ی برخ .باشند
خوراک(  دنید  یبرا اسی)مق هیورن یلنگ دارا لیم  از باشند که ی فرز م

بتواند هنگام چرخاندن آنها محورها را حرکت  اپراتور  کنند تا ی استفاده م 
 .دهد
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مانند  ی کوچکتر و قابل حمل هستند و در مشاغل یزهای فرزها، در سا نیا
 .و... کاربرد دارند یمبل ساز  ،یباغبان ،یآهنگر  ،یسنگبر 

 :اشاره کرد ریز یتوان به مدل ها ی جمله آنها م از

 ی ز یروم سنگ •
 سمباده  فرز •
 با آب یسنگبر  فرز •
 یانگشت  فرز •

 

 

 ست؟ی چ CNC دستگاه فرز 4-3#

  اریبس یها یتوانسته در برش کار   یبه مدد تکنولوژ  زیفرز ن دستگاه
 .دیایبه کمک صنعت ب فیحساس و ظر 
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  یندهایفرا ونی اتوماس یشود و برا ی کنترل م  ی تالیج ی به صورت د کامالً 
 .آل است دهیا دیتول

شده   ی طراح CAM نرم افزار کیتوسط  انهیرا کیقبالً در  یفرزکار  ات یعمل
فرز را  یدستگاه ها نیا .شود ی به دستگاه منتقل م  GCODE و با فرمت

توان آن را به دستگاه فرز   ی م  ایکرد و  یدار یخر یتوان با کنترل عدد  ی م
 .کنترل شود CNC داد تا بتواند توسط ری تغ ی دست 

 CNC ینکار یبزرگ، اغلب از مراکز ماش یدر کارگاهها ید یتول یکارها یبرا
شوند و به طور  ی کنترل م  انهیفرز با را ینهایماش نی ا .شود ی استفاده م 

 .محور هستند 3از  شیابزار خودکار و اغلب ب ریتغ  یدارا ی کل

 


