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 ست؟ یفرز چ غهیت .1
 ی فرز از نظر شکل ظاهر  غهیانواع ت .2
 فرز از نظر جنس غهیانواع ت .3

 فهرست مطالب
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است که در آن از انواع   ی ساخت قطعات صنعت  یاز روش ها ی ک ی یفرزکار 
فرز ها با توجه به جنس، کاربرد و محل  غهیت  .شود ی فرز استفاده م  غهیت 

 یها نی و تکنس دیساخت و تول نیمهندس دارند که ی استفاده، انواع 
قطعات  دی تول نهیدر زم زیشما ن اگر  .با آن ها آشنا باشند دیبا ی صنعت 
 .دیمطلب همراه ما باش  نی ا یتا انتها دیکن  ی م  تیفعال ی صنعت 

 

 ست؟ یفرز چ غهیت 1#

 یبراده بردار  ،ی قطعه صنعت  کی  جادی و ا ی فرم ده یاز روش ها ی کی
همان ابزار با قطعه کار،  ایقطعه دوار  کیروش در اثر برخورد  نیا در .است

شوند تا به   ی از قطعه کار تحت عنوان براده از آن جدا م یی قسمت ها
به  (Milling Cutter) فرز غهیصنعت از انواع ت  در .دیایشکل دلخواه درب

فرز معموال از جنس فوالد است و قدرت  غهیت  .شود ی عنوان ابزار استفاده م
  اهداف  یدارند و از آن ها برا یفرز انواع  یها غهیت .دارد یی باال اریبس

 ایتوان جهت برش  ی فرز م  غهیعوض کردن ت  با .روند  ی به کار م  ی متفاوت
 .داد رییرا کامال تغ ندینوع فرآ
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 ی فرز از نظر شکل ظاهر  غهیانواع ت 2#

 غهی از ت  ی ممکن است از نوع خاص ازشیبسته به نوع ن ی واحد صنعت هر
 .متفاوت است گریکدیفرز با  یها  غهیت  مقاومت .فرز استفاده کند یها
 .میکن ی م  ی فرز را در ادامه معرف غهی انواع ت  نی تر جیرا
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 (End Mill Cutter)  یفرز انگشت غهیت 2#- 1

 لیبه مته در یادیشکل، شباهت ز یاستوانه ا یبا ظاهر  ی انگشت  فرز
(Drill) از کناره ها و هم به صورت   یفرز هم به صورت محور  نیا .دارد

 .دهد ی از رو به رو، قطعه کار را برش م یعمود
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 (Face Milling Cutter) فرز کف تراش غهیت 2#- 2

دندانه  جنس .فرز است غهیانواع ت  انیدر م جینوع را  گریکف تراش د فرز
  ی طول عمر آن م شی است که باعث افزا دیاز کارب غهیت  یلبه ها ایها 

 .ندارد یبرش محور  یی توانا یشکل ظاهر  لیبه دل غهیت  نیا .شود

 

 (Ball Cutter) یسرکرو غهیت 2#- 3

  ی و ساخته م ی طراح  مکرهین کیبه صورت  ی توپ  ای یسرکرو  یفرز ها غهیت 
کار  و نفوذ به قطعه  یسوراخ کار  یفرز برا  غهیدسته از انواع ت  نیا از .شوند

 .کنند ی استفاده م 
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 (Slab Milling Cutter) تراش یشانی پ غهیت 2#- 4

تراش و دستگاه   یها نیهستند و با ماش ی میفرز ها قد غهیدسته از ت  نیا
 دنیو تراش یفرزکار  یتراش برا ی شانیپ از .ندارند یفرز مدرن سازگار  یها
فرز با  غهیت   نیا .شود ی زمان استفاده م  نیسطح بزرگ در کمتر  کی

حرکت و به قطعه کار نفوذ  یچرخش حول محور خودش، در جهت محور 
 .کند ی م
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 Side and Face)  فرز چپ بر و راست بر  غهیت 2#- 5
Milling Cutter) 

 (End mill) ی انگشت  یفرز ها غهیت  ی فرز چپ بر و راست بر نسل قبل غهیت 
 نیاز طرفدندانه ها هم  یر یها به واسطه شکل قرارگ غهیت   نیا .هستند
(Side) و هم از جلو (Face) جادیا یبرا دهند و ی قطعه کار را برش م  

 غهی ت  شرفتیپ لیبه دل البته .مناسب هستند نیسنگ یها یدر فرزکار  اریش
 .مدل کاسته شد نی ا تیاز محبوب ،ی انگشت  یفرز ها
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تراش  غهیت 2#- 6 دنده   Involute Gear)  یمدول 
Cutter ) 

 غهیت  نیا .است ی مدول دنده تراش غهی فرز، ت  غهیانواع ت  نی از مهم تر ی کی
  ی دنده زن ا ی ی دنده تراش  یدارد و آن را فقط برا ی خاص اریبس ی طراح 

توان    ی م غه،یت   نیا یدندانه ها یر یلطف نحوه قرارگ به .کنند ی استفاده م 
 .کرد دیتولشکل ممکن   نی تر  قیدنده ها را به دق
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 (Fly Cutter) غ یفرز تک ت غهیت 7-2#

 غهیدسته از انواع ت  نیا .مشابه فرز کف تراش است غیفرز تک ت  یی کارا
فرز به آن ها متصل  غهیدو ت  ای کی بدنه بزرگ هستند که  کیفرز، شامل 

فرز کف تراش است و از آن  تیفیک ی مدل ارزان و ب غیتک ت فرز .شوند ی م
 .کنند ی از سطوح با عمق کم استفاده م  یبراده بردار  یبرا
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 (Hollow Mill Cutter) یفرز توخال غهیت 2#- 8

 ی هستند که داخل آن ها خال میلوله ضخ کیبه  هیدسته از فرزها شب نیا
 قسمت .کند ی چرخد و به قطعه کار برخورد م ی با سرعت م فرز .است
قطعه کار را  ی سطح خارج ،یفرز بر اثر چرخش و براده بردار  غهیت  ی توخال 

  ات یعمل نیقطعه کار بعد از ا معموال .کند ی استوانه م  ایلوله  کی هیشب
 .شود ی فرستاده م  ی رزوه زن ا ی یکار  دهیحد یبرا
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انگشت  غهیت 2#- 9 تراش  یفرز   Roughing)  خشن 
End Mill Cutter) 

تفاوت که دندانه   نی است با ا ی خشن تراش همان فرز انگشت  ی انگشت  فرز
کردن و شستن فرز   پاک .خورده و مستحکم تر شده اند اریفرز، ش یها

براده  ات یاستحکام باال، سرعت عمل لیخشن تراش ساده تر است و به دل
دندانه  ی برخورد همزمان تمام لیبه دل  نیهمچن .ابدی  ی م  شیافزا یبردار 

 .ابدی ی کاهش م  یها با قطعه کار، صدا و لرزش فرزکار 
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 (Woodruff Cutter) یفرز ت 2#- 10

  .شکل دارد (T) ی ت یهمان طور که از اسمش مشخص است ظاهر  ی ت  فرز
شفت   کی یشکل رو ی ت  یارهایش  جادیا یفرز برا غهیدسته از انواع ت نیا

 .کاربرد دارند

 

 

 فرز از نظر جنس  غهیانواع ت 3#

فرز بر اساس شکل   یها غهی ت  دیطور که در قسمت قبل مشاهده کرد همان
  ی از مواد مختلف گرید ی طرف از .دارند یادیو نوع کارکرد انواع ز یظاهر 

مقاومت  ی ماده دارا هر .شود  ی فرز استفاده م  غهیت   کیساخت  یبرا
 .است ی خاص ی ک یزیو ف ی حرارت



 

12 www.namatek.com 

 

 :عبارت اند از هیفرز از نظر مواد اول  غهی انواع ت  نی تر جیرا

 (Carbon Still) ی کربن  فوالد .1

از   یار یبس ل یدل نیارزان است و به هم اریبس متیاز نظر ق ی کربن  فوالد
 .کنند ی استفاده م  ی ساخته شده از فوالد کربن  یفرزها غهیصنعتگران از ت 

  ی ات یعمل یآن برا از گراد است و یدرجه سانت  200 ی ذوب فوالد کربن نقطه
شود تا فوالد به نقطه ذوب خودش   ی استفاده م  نی با سرعت برش پا

 .کم است اریبس ی فوالد کربن مقاومت .نرسد

 (High Speed Steel)  تندبر فوالد .2

  ی فوالد تندبر ساخته م ،یبه فوالد کربن یی ایمیچند ماده شاضافه کردن  با
  .دارد ی از فوالد کربن یباالتر  ی کیز یو ف ی تندبر مقاومت حرارت فوالد .شود
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گراد   ی درجه سانت 000 فرز ساخته شده از فوالد تندبر،  غهیذوب ت  نقطه
 .فرز در صنعت است غهیانواع ت  نیتر جیاز را ی کی تندبر   فوالد .است

 (Cemented Carbide) سمانته دیکارب .3

سمانته   دی مقاومت ابزار کارب ،ی فشار  یروهاینظر مقاومت در برابر ن از
 هیشب ی سمانته جنس دیکارب ی ول  فوالد تندبر است؛ یاز ابزارها شتریب

  احتمال .است ریپذ بیآس اریبس  ی دارد و در برابر ضربات ناگهان  کیسرام
 اریسمانته بس دیفرز ساخته شده از کارب غهیترک برداشتن و شکستن ت 

 .باالست

 (Cutting Ceramic) ی کیسرام یفرزها .4

  یفرزکار  یابزارها انیاستحکام را در م نیفرز باالتر  غهیدسته از انواع ت نیا
 ی از طرف  ی باالست؛ ول اریبس کیسرام ی شی و فرسا  ی حرارت  مقاومت .دارند

 نیابزار ح نیاحتمال ترک خوردن ا جهینت در .دارد یکم  یر ی انعطاف پذ
 یباال، از فرزها ی ک یزیمقاومت ف لیدل به .وجود دارد زین یبراده بردار 

قطعات سخت مثل چدن و فوالد پرکربن استفاده   یفرزکار  یبرا ی ک یسرام
 کنند.  ی م


