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4��1��2�� دس�تورالعمل کار با ماش�ین اره 
گرد فارسی بر                     زمان 6 ساعت 

و  فردی  ایمنی  وسایل  به  و  بپوشید  مناسب  کار  لباس 
حفاظتی مجهز شوید وسایل مورد نیاز را از انبار تحویل بگیرید و 

مراحل زیرا را به ترتیب انجام دهید. 
و  انتخاب  را  دل خواه  زاویٔه  )10ــ2(  شکل  مطابق    1ــ 

تنظیم نمایید. 

اهرم یا گیرٔه دستگاه ممکن است به طور افقی یا عمودی باشد که 
در دستگاه های مختلف متنوع است. 

شکل  مطابق  خود  هنرآموز  راهنمایی  و  نظارت  با  3ــ 
)12ــ2( با دست چپ قطعٔه کار را نگهدارید، و با دست راست 
دستٔه ماشین را بگیرید و کلید ماشین را روشن کنید. سپس برش 

مورد نظر را انجام دهید. 

شکل 10��2 �� تنظیم زاویۀ دستگاه

شکل 11��2 �� بستن قطعۀ کار با گیره

شکل 12��2 �� برش قائم با اره گرد فارسی بر

شکل 1٣��2 �� برش تحت زاویه

2ــ پس از تنظیم زاویه قطعٔه کار را روی میز دستگاه قرار 
دهید و با گیرهٔ  دستگاه آن را محکم نمایید )شکل 11ــ2(. شکل 

4ــ جهت انجام برش زاویه دار نسبت به خط قائم مطابق 
شکل )9ــ2( که در صفحات قبل آشنا شدید، برش تحت زاویه را 

با نظارت مربی کارگاه انجام دهید )شکل 13ــ2(. 
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توجه کنید 
قبل از روشن کردن دستگاه از درگیر نبودن تیغٔه 
اره با قسمت های مختلف اطمینان حاصل نمایید و دست 

چپ را در محدودۀ تیغٔه اره قرار ندهید.

5ــ با زاویه دار کردن گونیای دستگاه می توانید برش تحت 
زاویه را انجام دهید )مطابق شکل 14ــ2(. 

توجه کنید 
دستتان را از تیغٔه اره دور نگه دارید؛ اگر قطعٔه کار 
ثابت و محکم نباشد امکان پس زدن چوب و مصدومیت 

انگشتان دست وجود دارد.

اره  تیغٔه  که  شود  دقت  باید  نگه داری  و  سرویس  نظر  از 
همیشه تیز و آماده به کار باشد و دندانه های الماسٔه آن از بین نرفته 
باشد. به دلیل احتمال وجود اجسام خارجی )نظیر میخ یا پیچ بریده 
برخورد  و  برش کاری  مورد  مواد  در  کار(  در  مانده  به جا  و  شده 
مواد خارجی با تیغٔه اره موجب شکستن یا لب پر شدن دندانه های 
اره می گردد. بنابراین تعمیر یا تعویض تیغه در اولین فرصت باید 

انجام شود. 
در صورت کُند بودن تیغه، اقدام به تیز کردن آن ضروری 
است. زیرا کار کردن با تیغه  ارٔه کُند، عالوه بر به جا گذاشتن سیاهی 
بر اثر داغ شدن تیغه ٔ اره روی چوب، خطر پس زدن قطعه کار را 

به دنبال خواهد داشت. 
6��1��2�� نکات ایمنی و حفاظتی ماشین اره گرد 

فارسی ُبر
گرد  اره  ماشین  با  کار  به هنگام  حفاظتی  و  ایمنی  نظر  از 

فارسی بر توجه به نکات زیر ضروری است: 
ــ به دلیل قابلیت جابه جایی و حمل و نقل آسان این ماشین، 
توجه داشته باشید که به هنگام جابه جایی در مسافت های کم، دو 
شاخٔه برق از پریز جدا شود تا بر اثر برخورد دست با کلید دستگاه 

روشن نشود. 
ــ از استقرار کامل دستگاه روی سطح صاف و محکم آن 

اطمینان داشته باشید. 
به دلیل پخش شدن ذرات هوا و گرد و غبار چوب در  ــ 
کنید  استفاده  حفاظتی  عینک  و  تنفسی  ماسک  از  حتماً  فضا 

)شکل 15ــ2(. 
از برش  با یک قطعٔه چوب دقت گونیایی دستگاه پس  ــ 
را بررسی کنید و پس از حصول اطمینان از دقت گونیایی قطعات 

اصلی را برش بزنید. 

شکل 1٤��2 �� برش تحت زاویه

گ�رد  اره   تعمی�ر ماش�ین  نگ�ه داری و   ��2�� 1�� 5
فارسی بر 

برای حفاظت ابزارهای برقی دستی که در عملیات ساخت 
کابینت به کار گرفته می شوند الزم است پس از پایان کار، به کمک 
غیره  و  قوی  مکندٔه  سیستم های  یا  )کمپرسور(  فشرده  هوای 
و ذرات  غبار  و  گرد  تا  کنید  تمیز  را  ماشین  قسمت های مختلف 
الکتروموتور  محفظٔه  خصوصاً  مختلف،  قسمت های  از  چوب 
پاک شود. باید دقت نمود تا ذرات گرد و غبار در فضای کارگاه 
الکتروموتور  محفظٔه  داخل  به  اره  خاک  نفوذ  نشود.  منتشر 
موجب گرم شدن بیش از حد آن می شود. در نتیجه، مادٔه چسبندٔه 
روی سیم پیچی الکتروموتور )شالک( ذوب می شود. آن گاه سیم ها 

به همدیگر می چسبند و به سوختن الکتروموتور می انجامد. 



  28  

ــ از بریدن قطعات کوچک که قابلیت بسته شدن به گیره 
ماشین را ندارند خودداری نمایید )شکل 16ــ2(. 

شکل 1٥��2 �� ماسک تنفسی فیلتردار

شکل 16��2 �� عدم رعایت نکات ایمنی برای برش قطعات کوچک تر

شکل 1٧��2 �� بازدید زغال کلکتور الکتروموتور در ماشین اّره گرد فارسی بر

قسمت زغال کلکتور دستگاه را بازدید نمایید و در صورت 
نیاز آن را تعویض کنید. شکل ) 17ــ2(، محل باز کردن درپوش 

زغال را نشان می دهد.

شكل 18��2 قسمت های مختلف اره گرد دستی برقی

1 2
٣٧

٤

8

٥

6

کیسٔه  به  را  آن  می توان  که  اره  خاک  خروج  محل  1ــ 
از  تا  )همانند کیسٔه جاروبرقی(  اره متصل کرد  جمع کنندٔه خاک 

و  برقی  دستی  گرد  اره  ماشین  شناسایی   ��2��2
اصول کاربرد آن 

اره گرد دستی برقی، به دلیل سبکی و قابلیت جابه جایی و 
و  درودگران  دست  در  کارگاه ها  تمام  در  برش،  عمل  در  تسریع 

کابینت سازان دیده می شود.
1��2��2�� قسمت های مختلف ماشین اره گرد دستی 

برقی 
در شکل )18ــ2( ماشین اره گرد دستی برقی با شماره گذاری 
قسمت های مختلف نشان داده شده و توضیحات آن ها به شرح زیر 

است: 
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پخش شدن خاک اره جلوگیری شود. اگر در قسمتی از کارخانه 
در نقطه ای ثابت به کار گرفته شود می توان آن را به  مکندٔه مرکزی 

پوشال متصل کرد. 
گرد  اره  مبحث  در  آن  مشخصات  که  گرد،  اره  تیغٔه  2ــ 

فارسی بر بیان شد. 
برای  که  تیغه  کردن،  زاویه دار  جهت  مدرج  گونیای  3ــ 

برش های مورب به کار می رود. 
4ــ گونیای دستگاه که متصل به خط کش مدرج است و 

فاصلٔه لبٔه کار تا تیغٔه اره را تنظیم می کند. 
به طور  را  تیغه  روی  برش،  اتمام  از  پس  تیغه  حفاظ  5ــ 
کامل می پوشاند و مانع برخورد دست با تیغٔه اره می گردد )شکل 

19ــ2(. 

2��2��2�� تنظیمات ماشین اره گرد دستی برقی 
در شکل )21ــ2( یک ماشین اره گرد دستی برقی از مدل 
شارژی را می بینید که قابل شارژ است و به مدت دو تا سه ساعت 
کار مفید انجام می دهد. قسمت های مختلف آن با شماره گذاری 
انجام  برقی    دستی  گرد  اره  ماشین  تنظیمات  آن ها  وسیلٔه  به  که 

می شود، مشخص شده است.

شكل 19��2 تیغه اره

6ــ گؤه پشت اره که مانع جمع شدن قطعٔه کار و گیر کردن 
اره در بین کار می شود. 

است  گرد  اره  تیغٔه  حرکت  وسیلٔه  که  الکتروموتور  7ــ 
)شکل 18ــ2(. 

تنظیم  را  برش  عمق  که  اره  تیغٔه  ارتفاع  تنظیم  اهرم  ــ   8
می کند.

در شکل )20ــ2( نمایش صحیح کاربرد ماشین نشان داده 
شده است. 

شكل 20��2 بكارگیری اره گرد دستی برقی

شكل 21��2 تنظیمات ماشین اره گرد دستی برقی

3��2��2�� موارد کاربرد ماشین اره گرد دستی برقی 
برش های  جهت  ماشین  این  شدید،  آشنا  که  همان طور 
طولی، عرضی و مورب به کار گرفته می شود. در برش های طولی 
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نمود )شکل  از گونیای خود دستگاه استفاده  یا عرضی می توان 
باشد،  بیش تر  اره  تیغٔه  تا  کار  لبٔه  فاصلٔه  چنان چه  ولی  22ــ2(، 
)شکل  نمود  استفاده  برش  گونیای  جهت  برراستی  یک  از  باید 

23ــ2(.

4��2��2�� نگه داری و تعمیر ماشین اره گرد دستی 
برقی 

1ــ پس از اتمام کار با این ماشین، باید آن را به کمک هوای 
فشرده )کمپرسور( یا سیستم های مکنده و برس مویی مخصوص 
الکتروموتور  محفظٔه  در  اره  خاک  ماندن  باقی  از  تا  نمایید  تمیز 

جلوگیری شود )شکل 25ــ2(. 

شكل 22��2 برش عرضی با گونیای ماشین

شكل 2٣��2 برش طولی با گونیای برراستی

هر دو حالت بیان شده در کاربرد اره گرد دستی برقی برای 
برش مورب نیز صدق می کند )شکل 24ــ2(. 

سنگین  و  بزرگ  صفحات  انتقال  و  نقل  آن جایی که  از 
دشوار است، می توان به کمک ماشین به راحتی قطعات مورد نظر 

را برش داد. 

شكل 2٤��2 برش مورب با اره گرد دستی برقی

شكل 2٥��2 تمیز كردن دستگاه با هوای فشرده پمپ باد
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2ــ تیغٔه اره را همیشه آماده به کار نگه دارید و در صورت 
توصیه  نمایید.  اقدام  فرصت  اولین  در  آن  کردن  تیز  برای  نیاز 

می شود هیچ گاه با تیغه  کُند کار نکنید. 
3ــ به هنگام جابه جایی ماشین مراقب باشید که به تیغٔه اره 

آسیبی نرسد. 
قرار  میز  پهلو روی  به  را  کار، دستگاه  اتمام  از  4ــ پس 

دهید تا تیغه آسیبی نبیند. 
نور  الکتروموتور  از قسمت محفظٔه  کار  به هنگام  اگر  5ــ 
بنفش مشاهده کردید نشانٔه آن است که زغال کلکتور دستگاه تمام 
شده است و باید تعویض شود در غیر اینصورت پس از پایان زغال 

کلکتور، موتور دستگاه می سوزد )شکل 26ــ2(. 

1ــ در صورت کند بودن تیغٔه اره باید آن را تعویض نمود، 
با خطر قالب  ندارد و  این صورت قدرت برش الزم را  زیرا در 

کردن و پس زدن در کار همراه است. 
2ــ در صورت استفاده از سیم سیار، توجه داشته باشید 
که سیم از موانع آزاد باشد و به هنگام کار در جایی گیر نکند و در 
مسیر رفت و آمد نباشد. گفتنی است بر اثر گیر کردن سیم سیار به 
پای افراد و کشیده شدن آن دستگاه اره کج می شود و به شکستن 
ایجاد خطر و  یا قالب کردن قطعٔه کار منجر می گردد و  اره  تیغٔه 

حادثه می نماید )شکل 27ــ2(. 

شكل 26��2 زغال كلكتور

5��2��2�� نکات ایمنی و حفاظتی ماشین اره گرد 
دستی برقی 

و  اره  تیغٔه  بودن  محکم  از  ماشین  کردن  روشن  از  قبل 
درگیر نبودن آن اطمینان حاصل کنید و هنگام برش در صورت 

لنگ زدن اره، بالفاصله آن را خاموش کنید. 

شكل 2٧��2 سیم سیار در مسیر نباشد

ندهید  انجام  را  برش  گونیا عملیات  از  استفاده  بدون  3ــ 
)شکل 28ــ2(. 

بود  خواهد  جلو  سمت  به  اره  حرکت  برش  به هنگام  4ــ 
و هیچ وقت آن ها را به سمت عقب یا به سمت خودتان نکشید و 

جلوی اره قرار نگیرید )شکل 29ــ2(. 
5 ــ ارتفاع برش نباید از یک سوم ارتفاع تیغٔه اره بیش تر 

باشد. 
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6ــ هنگام کار با ماشین اره گرد دستی برقی الزم است از 
ماسک و گوشی حفاظتی و لباس کار مناسب استفاده کنید )شکل 

30ــ2(. 

شكل 28��2 بیانگر رعایت نكردن اصول ایمنی در برش قطعۀ كار بدون 
بكارگیری گونیا یا بر راستی است

شكل 29��2 بیانگر رعایت نکردن اصول ایمنی در بكارگیری دستگاه 
که عامل بروز حادثه است

شكل ٣0��2 تجهیزات حفاظت فردی به هنگام كار

6 ��2��2�� دستورالعمل کار با ماشین اره 
گرد دستی برقی                 زمان 6 ساعت

لباس کار مناسب بپوشید و با رعایت اصول ایمنی اقدامات 
زیر را انجام دهید. 

1ــ اره گرد دستی برقی را به دست بگیرید و قبل از اتصال 
برق از آزاد بودن تیغٔه اره اطمینان حاصل کنید. 

2ــ از درگیر نبودن سیم برق با تیغٔه دستگاه مطمئن شوید 
قرار  اره  تیغه  دسترس  از  دور  )31ــ2(  شکل  مطابق  را  آن  و 

دهید. 
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شكل ٣1��2

شكل ٣2��2

شكل ٣٣��2

شكل ٣٤��2

 10 عرض  به  طولی  برش  برای  را  دستگاه  گونیای  3ــ 
سانتی متر تنظیم نمایید )شکل 32ــ2(. 

7ــ چنانچه برای برش از وسائل کمکی استفاده نمی کنید 
برای هدایت مستقیم تیغٔه اره و جلوگیری از انحراف خط برش، 
شیار  کمک  با  سپس  و  کنید  کشی  خط  برش  محل  روی  قبالً 
راهنمای تعبیه شده روی صفحٔه تکیه گاه راه عمل برش را مستقیم 

انجام دهید.

4ــ پس از اتصال دو شاخه سیم به پریز برق، عمل برش 
طولی را آغاز کنید. 

5ــ به کمک بر راستی به فاصلٔه 25 سانتی متر یک برش 
عرض انجام دهید )شکل 33ــ2(. 

متر  سانتی   12 عرض  به  را  درجه   45 مورب  برش  6ــ 
به صورت عرضی انجام دهید. توجه داشته باشید که اندازٔه داده 
شده صرفاً جهت نمونه بوده و اندازه ها، با توجه به امکانات مرکز 

آموزشی و کارگاه قابل تغییر است. 

مناسب،   سرعت  از  غیرچوبی  مواد  برش  موقع  در  ــ   8
استفاده کنید. 

9ــ تیغٔه اره را مناسب با نوع موادی که می خواهید برش 
دهید، انتخاب کنید. )شکل 35ــ2(

بودن  سالم  و  بودن  تمیز  از  تیغه ،  بستن  از  قبل  10ــ 
دندانه های تیغٔه اره اطمینان حاصل کنید. 
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11ــ در موقع برش، از استقرار کامل خود و تمیز بودن 
محیط برای حرکت پاها مطمئن شوید. 

شروع  و  مجموعه ای  ارٔه  دستگاه  هدایت  برای  12ــ 
عملیات برش کاری، با دو دست اره را بگیرید به طوری که دست 
راست شما دستٔه باالی اره و دست چپ دستٔه کنار و سمت چپ 

اره را بگیرد و عمل برش را انجام دهید. )شکل 36ــ2(

14ــ حتی االمکان در موقع برش کاری با ارٔه مجموعه ای 
برقی از ماشینی استفاده کنید که به دستگاه مکنده مجهز باشد. 

15ــ از فشار آوردن زیاد به اره، به منظور بریدن سریع تر، 
خودداری کنید. 

16ــ برای عملیات برش، قبالً صفحه یا قطعٔه مورد نظر را 
برای بریدن، روی صفحٔه میز کار یا بین گیره کامالً ثابت نمایید. 

ایمنی  و  حفاظت  وسایل  از  برش کاری  موقع  در  17ــ 
مناسب مانند گوشی، ماسک، عینک و دستکش استفاده کنید.  

)شکل 38ــ2(

شكل ٣٥��2 چند نمونه از تیغه های گرد )مجموعه ای( جهت برش مواد 
چوبی و غیر چوبی

شكل ٣6��2 برش به وسیلۀ گونیای دستگاه

13ــ برای انجام برش تحت زاویه و برش مستقیم، صفحٔه 
اره را به وسیلٔه پیچ خروسک و با توجه به نقالٔه اره، تحت زاویٔه 

مورد نظر تیغٔه اره را نیز تنظیم کنید. )شکل 37ــ2(

شكل ٣٧��2 برش تحت زاویه به وسیلۀ گونیای دستگاه

گوشی 
حفاظتی

ماسک

ماسک

عینک حفاظتی

دستکش ایمنی

شكل ٣8��2  استفاده از وسایل حفاظتی

18ــ بعد از اتمام برش کاری، اره را خاموش و دو شاخٔه 
انبار  به  پریز برق خارج کنید و بعد از تمیز کردن آن را  آن را از 

تحویل دهید. 
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و  برقی  دستی  فرز  اور  ماشین  شناسایی   ��2��3
اصول کاربرد آن 

اورفرز دستی برقی یکی دیگر از ماشین های قابل حمل در 
صنایع چوب است که در این صنعت کاربرد زیادی دارد. 

به  ماشین  این  با  مصنوعی  و  چوبی  صفحات  زدن  ابزار 
سهولت امکان پذیراست. 

در  که  است  این  در  میزی  فرز  با  دستی  فرز  اور  تفاوت 
اور فرز دستی قطعٔه کار روی میز ثابت و اور فرز روی قطعٔه کار 
حرکت می کند و عمل فرز را انجام می دهد. چون هدایت در این 
ماشین دستی صورت می گیرد لذا در همٔه قسمت های کار قدرت 

مانور دارد و به راحتی کار می کند. 
اما به این نکته توجه کنید که نهایت دقت و احتیاط الزم 

را به کار ببرید.
فرز  اور  ماشین  مختلف  قسمت های   ��2��3��1

دستی برقی 
همان طور که در شکل )39ــ2( می بینید، قسمت های مختلف 

ماشین شماره گذاری شده و توضیحات آن ها به شرح زیر است: 

(RPM) است. 
قسمت  این  فرز،  اور  کردن  خاموش  و  روشن  دکمٔه  2ــ 
به گونه ای تعبیه شده است که برای فعال شدن آن باید شاسی برق را 
با انگشت دست فشار داد. این مسئله یک نکتٔه حفاظتی است. 
بعضی ماشین های اور فرز این ویژگی را ندارند و در حالت روشن 

ثابت می مانند که الزم است مراقبت الزم صورت گیرد. 
3ــ دکمٔه قفل شفت فرز، که به منظور تعویض تیغٔه فرز باید 

این دکمه را فشار داد تا در جای خود قرار گیرد. 
بنابراین، الزم است ضمن فشار دادن دکمٔه ذکر شده شفت 
فرز را به آرامی با دست بچرخانید تا صدای جا افتادن خار آن 

را بشنوید. 
)شکل  کنید  باز  را  فرز  پیچ شفت  مربوطه  آچار  با  سپس 

40ــ2(. 

شكل ٣9��2 قسمت های مختلف ماشین اور فرز دستی برقی

مختلف  مواد  زدن  ابزار  برای  که  دور،  تنظیم  پیچ  1ــ 
قرار دارد.  الکتروموتور  پوستٔه محفظه  تنظیم می شود و روی 
سرعت اور فرز دستی حدود 13000 تا 30000 دور در دقیقه 

شكل ٤0��2 قفل كردن شفت دستگاه برای محكم كردن یا باز كردن تیغه

4ــ بوش فرز، که میلٔه تیغٔه فرز را در خود نگه می دارد. 
)شکل 41ــ2( 

5 ــ محفظٔه شیشه ای )تلق سفید(، که دور تیغه را پوشش 
می دهد. 

6ــ پیچ های تنظیم عمق تیغٔه فرز. 
حرکت  قابلیت  که  دستی،  فرز  اور  ماشین  گونیای  7ــ 

کشویی دارد. 
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8ــ اهرم قفل کننده، که پس از تنظیم ارتفاع و عمق تیغٔه 
فرز با فشار دادن این اهرم، ارتفاع تنظیم شده ثابت می ماند. 

9ــ میلٔه مدرج میلی متری، جهت تنظیم و خواندن ارتفاع 
یا عمق تیغٔه فرز. 

2��3��2�� تنظیمات ماشین اور فرز دستی برقی 
جهت تعویض تیغٔه اور فرز عالوه بر روش شکل 40ــ2 
کنندٔه  قفل  این دکمه  از دستگاه ها  بعضی  داده شد، در  نشان  که 
شفت وجود ندارد، لذا مطابق شکل )42ــ2( به کمک دو آچار 
تخت می توان مهرٔه سفت کنندٔه تیغه را باز و بسته کرد. )توجه کنید 

که سیم دوشاخه برق دستگاه خارج از پریز برق باشد(.

شكل ٤1��2 بوش تیغۀ اورفرز همراه با مهرۀ سفت كنندۀ تیغه 
روی شفت دستگاه

شكل ٤٣��2 تنظیم ارتفاع تیغۀ اورفرز

شكل ٤٤��2 پیچ های تنظیم ارتفاع اورفرز  دستی برقی

شكل ٤2��2 باز و بسته کردن تیغه به کمک دو آچارتخت

را  فرز  است  الزم  فرز  اور  تیغٔه  ارتفاع  تنظیم  جهت 
به صورت وارونه قرار دهید و قطعٔه چوب مورد نظر را نیز روی 
گونیا مقابل تیغه قرار داده و سپس ارتفاع مناسب تیغه را تنظیم 
نمایید. بهتر است پس از تنظیم تیغه، ابتدا روی یک قطعه چوب 
اطمینان  تنظیمات  صحت  از  تا  بزنید  فرز  نمونه ،  برای  تمرینی 

حاصل نمایید )شکل 43ــ2(. 

کردن  ثابت  یا  تیغه  ارتفاع  تنظیم  بعد، جهت  دفعات  برای 
کمک  صفحه  روی  شده  تعبیه  پیچ های  از  می توان  تیغه  تنظیم 
گرفت. این پیچ ها دارای ارتفاع مختلف هستند و به کمک آن ها 
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میلٔه دستگاه روی پیچ مناسب تنظیم می گردد. در نتیجه، به تیغه 
اجازهٔ پایین آمدن بیش تر داده نمی شود )شکل 44ــ2(. 

در شکل )45ــ2( نمونه ای از اور فرز را مشاهده می کنید. 
تیغه و  ارتفاع  اندازه  این ماشین توسط صفحٔه مدرجی که دارد 
اور  ماشین  هدایت  نشان می دهد.جهت  را  آن  تنظیم  بودن  آسان 
فرز باید برای سطوح صاف و مستقیم از گونیای کشویی دستگاه 
و برای سطوح قوس دار از گونیای بلبرینگی )نشان داده شده در 

شکل 46ــ2( استفاده کنید. 

شكل ٤٥��2 صفحۀ مدرج نشان دهنده ارتفاع تیغه

شكل ٤6��2 گونیای هدایت در اورفرز

3��3��2�� موارد کاربرد ماشین اور فرز دستی برقی 
همان طور که گفته شد ماشین اور فرز دستی به دلیل سبکی 
و هم چنین فرم ساختمانی آن در هر موقعیتی، از جمله لبٔه کارهای 
آن ها،  غیر  و  مقعر  و  محدب  محیط های  و  انحنادار  و  قوس دار 

قابلیت کار دارد. 

که  است  بازار عرضه شده  به  مختلفی  و  متنوع  تیغه های 
انتخاب می شود  فرز  تیغٔه  میلٔه  فرز و قطر  با قطر شفت  متناسب 
و در صورت نیاز می توان از بوش مخصوص هر کدام استفاده 

کرد.
 در شکل 47ــ2، نمونه هایی از این تیغه ها و شکل پروفیل 

مربوط به آن ها نشان داده شده است. 

با مشاهدٔه دقیق این تیغه ها مالحظه خواهید کرد که بعضی 
از تیغه ها در قسمت انتهایی خود دارای یک میله )ساده( هستند 

)شکل 48ــ2(. 

شكل ٤٧��2 تیغه های اورفرز و ابزارهای زده شده روی چوب

شكل ٤8��2 فرززدن لبه صفحه كار با تیغه بدون بلبرینگ

بعضی از تیغه ها در قسمت سادگی بلبرینگی نصب می شود 
تا حرکت روان تر صورت گیرد. این نوع تیغه ها جهت افزار زدن 

لبه های کار یا محیط بیرونی به کار می روند. 
همانند شکل )49ــ2(، بلبرینگ در انتهای تیغه و همانند 
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بلبرینگ قبل از تیغه نصب شده است. این نوع  شکل )50ــ2( 
تیغه ها برای پرداخت لبٔه کارها به کار می روند. از این نوع تیغه برای 

پرداخت داخل شبکه های درهای سه الیی استفاده می شود. 

شكل ٤9��2 فرززدن لبۀ صفحۀ كار با بلبرینگ در پایین صفحه

شكل ٥0 ��2 بلبرینگ قبل از تیغه فرز نصب شده است

صاف  و  ساده  میله  خود  انتهای  در  تیغه ها  از  دیگری  نوع 
ندارد و تیغه در انتها یک پارچه است. این نوع تیغه ها برای ابزار زدن 
در قسمت سطحی به کار می رود و به منظور ایجاد فرم، زیبایی و گاهی 
برای عمل برش انتخاب می شود. نمونه هایی از این تیغه ها را در شکل 
)47ــ2( مالحظه می کنید. برای فرز زدن در سطح کار باید مطابق 
شکل )51ــ2( اور فرز را به صورت مایل و به آرامی به روی چوب 
ماشین روی چوب  از صفحٔه  قسمتی  تکیٔه  که  به طوری  بخوابانید، 
باشد و این حرکت باید به آرامی صورت گیرد. شکل )52ــ2(، برش 
صفحه را به کمک شابلون و با استفاده از اور فرز دستی برقی نشان 
می دهد. با استفاده از گونیای ماشین، می توان در محیطی از سطح 

کار نیز، عملیات فرز زنی را انجام داد )شکل 53ــ2(. 

شكل ٥1 ��2 شروع فرزكاری در روی سطح كار بایستی مطابق 
شكل و به آرامی انجام شود

شكل ٥2 ��2 عملیات برش توسط اور فرز دستی برقی

شكل ٥٣ ��2 فرزكاری در محیطی از سطح كار
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شکل )54ــ2(، عملیات فرز را به شکل دایره ای و به کمک 
الیی  چند  صفحٔه  یک  شابلون  این  می دهد.  نشان  شابلون  یک 
است که با یک میخ در مرکز دایرٔه مورد نظر محکم شده است. 
خواهد  نظر  مورد  دایرٔه  شعاع  فرز،  تیغٔه  لبٔه  تا  میخ  مرکز  فاصلٔه 
بود. در شکل )55ــ2(، همان طور که مشاهده می کنید، می توان با 
استفاده از سوزن مخصوص، که در زیر میلٔه گونیا نصب می شود، 

به راحتی فرزکاری را در اشکال دایره ای انجام داد. 

شكل ٥٤ ��2 فرزكاری با شابلون دایره

شكل ٥٥ ��2

فرز دستی  اور  ماشین  از  کاربردهای ذکر شده،  بر  عالوه 
قدرت  و  کاربر  سلیقٔه  و  ذوق  به  توجه  با  دیگری،  کارهای  برقی 
این  از  می توان  مثال،  برای  داد.  انجام  می توان  وی  خالقیت 
گرفت؛  کمک  اتصاالت صفحه ای  از  بعضی  ساخت  در  ماشین 

نظیر شکل )56ــ2(، که نشان دهندٔه ایجاد یک کنشکاف بر روی 
سطح یک صفحه است. در این شکل به کمک گونیای دستگاه 
این عمل انجام گرفته است. اگر فاصلٔه لبٔه کار تا محل ایجاد شیار 
بر  یک  از  )57ــ2(،  مطابق شکل  می توانید  باشد  زیاد  کنشکاف 

راستی به صورت گونیا استفاده کنید. 

شكل ٥6 ��2 ایجاد شیار كنشكاف به كمک گونیای ماشین اورفرز دستی برقی

در ساخت کُم، برای ایجاد اتصال کُم و زبانه  نیز، از این 
ماشین می توانید استفاده کنید. همان طور که در شکل )58ــ2( 
کردن  مهار  ضمن  کار،  پهلوی  و  کار  انتهای  بستن  با  می بینید، 

شكل ٥٧ ��2 ایجاد شیار كنشكاف به كمک برراستی با ماشین 
اورفرز دستی برقی
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و  رفت  متعدد  حرکات  با  را  تیغه  عمق  به تدریج  ماشین،  حرکت 
برگشت زیاد کنید تا عمق کُم  مورد نظر تأمین شود. 

شكل ٥8 ��2 ایجاد ُكم برای اتصال ُکم و زبانه با ماشین اورفرزدستی برقی

زدن  فرز  در  فرز  اور  ماشین  کاربرد  )59ــ2(  شکل  در 
قاب های کالف شده نشان داده شده است. 

شكل ٥9��2 فرزكاری داخل قاب

شکل )60ــ2( به کارگیری ماشین اور فرز دستی برقی را، 
جهت ساخت اتصال دم چلچله، نشان می دهد. به کمک شابلون 
فلزی )نشان داده شده در شکل( قطعٔه کار توسط گیرٔه میز محکم 
می شود و با حرکت اور فرز در داخل شابلون تیغه بر روی چوب 
حرکت  نحؤه  )61ــ2(  شکل  می کند.  ایجاد  را  چلچله  دم  فرم 

ماشین اور فرز برای ایجاد فرم دم چلچله را نشان می دهد. 

ماشین اور فرز را می توان در زیر یک صفحٔه میز محکم 
نمود، به طوری که تیغه آن به سمت باال باشد و از آن به صورت فرز 
از کارگاه ها مشاهده  میزی استفاده کرد. گفتنی است در بعضی 
کار  میز  گیرٔه  به  وارونه  به صورت  را  فرز  اور  ماشین  که  می شود 
می بندند، که روشی ناصحیح است، زیرا با وارد شدن گرد و غبار 
و ذرات خاک اره به داخل الکتروموتور، سیم پیچی الکتروموتور 
خواهد سوخت. شکل )62ــ2( اصول به کارگیری اور فرز دستی 
برقی به صورت میزی را نشان می دهد که با بستن گونیا )بر راستی( 

به راحتی می توان عملیات فرز کاری را انجام داد.

شكل 60 ��2 ساخت اتصال دم چلچله با ماشین اورفرز دستی برقی

شكل 61 ��2 حركت تدریجی ماشین اورفرز در شانه های فلزی شابلون دم چلچله


