
Millingفرزکاري  



نمونه قطعاتی که با فرزکاري ساخته می شوند



فرز و ماشینهاي فرز
عملیاتهاي فرزکاري

آن  فرآیندي است که با چرخش ابزار چند لبه و حرکت نسبی :فرزکاري•
.نسبت به قطعه کار از قطعه براده جدا می شود

ار محور ابز) که به آن فرزکاري ساده نیز گویند(در فرزکاري محیطی •

.  چرخان موازي  با سطح قطعه کار است



ابزارها و عملیاتهاي فرز



عملیاتهاي فرزکاري

(a  بار برداري موافق(climb milling)  و مخالف(conventional milling) (b  نمایش عمق برش
(d) پیشروي به ازاء هر دندانه ،(f) ضخامت براده ،(tc) ،(c  نمایش مسافت حرکت ابزار(lc)  براي رسیدن

.به عمق برش کامل
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عملیاتهاي فرزکاري

•  conventional milling(Up Milling)

.حدکثر ضخامت براده در انتهاي برش است•

حی  درگیري ابزار تابع مشخصه هاي سطحی قطعه نیست، و آلودگیهاي سط: مزایا•

.عمر ابزار را تحت تاثیر قرار نمی دهد

.فرآیند برش هموار است•

.اشدقطعه کار تمایل به باند شدن دارد از اینرو باید نیروي گیره بندي کافی ب•
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عملیاتهاي فرزکاري

• Climb Milling (Down Milling)

.برش از سطح قطعه شروع می شود•

.نیروي برش به سمت پایین بوده و باعث فشردن قطعه به میز کار می شود•

ز وارد می به خاطر نیروهاي ضربه اي باالیی که توسط ابزار به قطعه و در نتیجه به می•

.شود، دستگاه باید صلبیت الزم را داشته باشد

.براي فرزکاري قطعاتی که داراي سطح سخت هستند مناسب نیست•
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عملیاتهاي فرزکاري



 100میلیمتر و عرض  300عملیات فرزکاري روي قطعه فوالدي آنیل شده در طول ) مثال•

انجام می  d = 3.0 mmو عمق برش  f = 0.25 mm/toothمیلیمتر با نرخ تغزیه 
 Nدندانه است که با سرعت  20بوده و داراي   D = 50 mmابزار برش داراي قطر . شود

= 100 rpm نرخ باربرداري، زمان ماشینکاري، توان و  : محاسبه کنید. دوران می کند
.گشتاور مورد نیاز براي این عملیات

• Solution:

فرز و ماشینهاي فرز
عملیاتهاي فرزکاري و ماشینهاي فرز

)مثال

From table 21.2 U=3 W.S/mm3
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)مثال



عملیات کف تراشی

Figure 24.4  Face-milling operation showing (a) action of an insert in face milling; (b) climb 
milling; (c) conventional milling; (d) dimensions in face milling.  The width of cut, w, is not 
necessarily the same as the cutter radius.

        Lc= D/2.ابزار برش بر روي اسپیندلی که عمود بر سطح قطعه کار است سوار می شود



ابزار کف تراشی

Figure 24.5  A face-milling cutter with indexable inserts.  Source:  
Courtesy of Ingersoll Cutting Tool Company.



اثر شکل اینسرت 
روي سطح فرزکاري  

شده

Figure 24.6  Schematic illustration of the effect of insert shape on feed marks on a face-
milled surface: (a)  small corner radius, (b) corner flat on insert, and (c) wiper, consisting of 
small radius followed by a large radius which leaves smoother feed marks.  (d)  Feed marks 
due to various insert shapes.



ابزار کف تراشی

Figure 24.7  Terminology for a face-milling cutter.



مکان ابزار و اینسرت در کف تراشی

Figure 24.9  (a)  Relative position of the cutter and insert as it first engages the 
workpiece in face milling.  (b)  Insert positions towards the end of cut.  (c)  Examples of 
exit angles of insert, showing desirable (positive or negative angle) and undesirable 
(zero angle) positions.  In all figures, the cutter spindle is perpendicular to the page and 
rotates clockwise.
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فرزکاري با انگشتی

.ابزار برش حول محوري عمود بر سطح قطعه کار می چرخد•

قالبها  انگشتی ها با سر کروي نیز موجود هستند، که براي تولید سطوح فرم دار در•
.مورد استفاده قرار می گیرد

پاکتها را  انگشتی ها می توانند طیف وسیعی از سطوح مانند سطوح منحنی، پله اي و•

.در هر عمقی تولید کنند

.



انگشتی با سر تخت و 

کروي
Figure 24.10  Ball nose end mills.  
These cutters are able to produce 
elaborate contours and are often 
used in the machining of dies and 
molds.  (See also Fig. 24.2d.)  
Source: Courtesy of Dijet, Inc.



کاترها

Figure 24.11  Cutters for (a) straddle milling, (b) form 
milling, (c) slotting, and (d) slitting with a milling cutter.

a. Straddle: more cutters are 
used to machine two parallel 
surfaces on the workpiece
b. Form milling produces 
curved profiles using cutters 
that have specially shaped 
teeth
Slotting and slitting operations 
are performed with circular 
cutters. [T-slot cutters, 



شکل Tابزار برش 

Figure 24.12  (a)  T-slot cutting with a milling cutter.  (b)  A shell mill.



مقادیر پیشنهادي براي عملیاتهاي فرزکاري



Troubleshooting Guide for Milling Operations



ماهیت سطوح ماشینکاري در کف تراشی

Figure 24.13  Machined surface features in face milling.  See also Fig. 24.6.



:مواردي که باید در فرزکاري رعایت شود

.تا جاییکه ممکن است از ابزار برش استاندارد استفاده شود•

.به جاي ایجاد شعاع از پخ استفاده شود•

.از تولید حفره ها و پاکتهاي داخلی با شعاع تیز خود داري شود•

ندي و نیروهاي قطعه کار باید به اندازه کافی صلب بوده تا تغییر شکل ناشی از گیره ب•

.برش حداقل شود



اجزاء ماشین فرز

شکل بسته و نگه داشته می شود و در جهت  Tقطعه بر روي آن توسط شیارهاي : میز کار•
.طولی نسبت به زین جابجا می شود

.میز را ساپورت می کند و در جهت عرضی می تواند حرکت کند: زین•

ط زین را ساپورت کرده و به میز حرکت عمودي می دهد بطوریکه می توان توس: زانویی•
.آن عمق برش را تنظیم کرد

• Overarm: used on horizontal machines; it is adjustable to 
accommodate different arbor lengths.

• Head: contains the spindle and cutter holders. In vertical machines, 
the head may be fixed or can be adjusted vertically, and it can be 
swiveled in a vertical plane on the column for cutting tapered 
surfaces.



Column-and-Knee Type Milling Machines

Figure 24.15  Schematic illustration of (a) a horizontal-spindle column-and-
knee type milling machine and (b) vertical-spindle column-and-knee type 
milling machine.  Source:  After G. Boothroyd.



FIGURE 24.16 Schematic illustration of a bed-type milling machine.

Bed-type Milling Machine



CNC Vertical-Spindle Milling Machine

Figure 24.16  A computer numerical-control (CNC) vertical-spindle milling machine.  This 
machine is one of the most versatile machine tools.  The original vertical-spindle milling 
machine used in job shops is still referred to as a “Bridgeport”, after its manufacturer in 
Bridgeport, Connecticut.  Source:  Courtesy of Bridgeport Machines Dibision, Textron Inc.



Five-Axis Profile Milling Machine

Figure 24.18  Schematic illustration of a five-axis profile milling machine.  Note that 
there are three principal linear and two angular movements of machine components.


