اثر پارامترهاي ماشينکاري بر عملکرد
و راندمان برش

 -1سرػت ترضي

-1-1اثر سرػت ترضي تر اًرشي هخصَظ تراش
تا افسايص سرػت ترضي تغيير ضکل ٍ ًيرٍي ٍارد تر للن کاّص يافتِ ٍ اًرشي هخصَظ
تراش کاّص هي ياتذ.
داليل:
 تا افسايص سرػت ترضي حجن ًاحيِ تغيير ضکل
کاّص يافتِ (زاٍيِ صفحِ ترش افسايص يافتِ) ٍ در
ًتيجِ اًرشي کوتري صرف ترداضت هادُ ضذُ ٍ
تازدُ افسايص هي ياتذ.
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 تا افسايص سرػت ترضي ًيرٍي اصطکان رٍي سطح للن کاّص يافتِ (تذليل افسايص
حرارت ًٍرم ضذى فلس) ٍ ًيرٍي هاضيٌکاري کاّص هي ياتذ.
 در هاضيٌکاري چذى تذليل ػذم ايجاد لثِ اًثاضتِ رًٍذ کاّص ًيرٍ ٍ اًرشي
هخصَظ يکٌَاخت است ٍلي در هاضيٌکاري فَالد ايي رًٍذ يکساى ًيست.
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اثر سرػت ترضي تر رٍي ضرية تراکنً ،يرٍي ترضي ٍ
ضرية اصطکان تا اتسار داراي لثِ اًثاضتِ (در هاضيٌکاري
فَالد )
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اثر سرػت ترضي تر ًيرٍي ترضي در هاضيٌکاري
چذى

-2-1اثر سرػت ترضي تر ػور للن
 دليل اصلي کاّص ػور للن در اثر افسايص سرػت ترضي ،افسايص درجِ حرارت
هي تاضذ.

اثر سرػت ترضي تر دهاي ترش در ػوك ّا ي ترش هختلف
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-3-1اثر سرػت ترضي تر زتري سطح
تا افسايص سرػت ترضي تغيير ضکل پالستيکي آساًتر ضذُ ٍ اصطکان تيي سطَح
کاّص يافتِ ٍ زتري سطح کاّص هي ياتذ.
در سرػت ّاي تاال تاثير زيادي تر زتري سطح اػوال ًوي گردد.
اختالف اصلي در ػذم رًٍذ يکٌَاخت ًاضي از ايجاد لثِ اًثاضتِ در هاضيٌکاري فَالد
است.

اثر سرػت ترضي تر رٍي ًاّوَاري ّاي سطح ( )1فَالد ٍ ( )2چذى
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 -2اثر سرػت پيطرٍي
 -1-2اثر ًرخ پيطرٍي تر ػور للن
در اثر افسايص پيطرٍي درجِ حرارت رٍي سطح للن افسايص پيذا هي کٌذٍ ػور للن
کاّص هي ياتذ.

اثر ًرخ پيطرٍي تر رٍي درجِ حرارت
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-3-2اثر ًرخ پيطرٍي تر زتري سطح
Hهمذار ًاّوَاري سطحX ،زاٍيِ تٌظين اصلي X’ ،زاٍيِ تٌظين
فرػي ٍ ً afرخ پيطرٍي

a f SinX SinX
H
) Sin ( X   X

 تا افسايص ًرخ پيطرٍي طثك هؼادلِ تاال ًاّوَاري ّاي سطح افسايص هي ياتذ.
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 -3ػوك ترضي
-1-3اثر ػوك تر ػور اتسار
تا افسايص ػوك ،درجِ حرارت رٍي سطح ترادُ ٍ آزاد للن افسايص يافتِ ٍ در ًتيجِ
تاػث کاّص ػور للن هي ضَد.

-2-3اثر ػوك تر کيفيت سطح
اثر ػوك تر رٍي کيفيت سطح هاضيٌکاري ضذُ کن هي تاضذ ٍ تذيي دليل هي تَاى
ػوك ترش را تا  10تراتر ًرخ پيطرٍي اًتخاب ًوَد .تٌْا هحذٍديت ػوك ترش ٍجَد
چتر در اثر افسايص ػوك ترش هي تاضذ.
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 -4جٌس لطؼِ کار

-1-4اثر جٌس لطؼِ تر اًرشي هخصَظ تراش ،ػور ٍ زتري سطح
 تا افسايص تٌص کططي ٍ سختي لطؼِ کار ًيرٍي تراش ٍاًرشي هخصَظ تراش
تيطتر ضذُ ٍ ػور اتسار کاّص هي ياتذ.
 تطَر کلي ّر چِ لطؼِ سخت تر گردد لاتليت هاضيٌکاري آى کن ضذُ ٍ درجِ
حرارت ٍ ًرخ فرسايص للن تاال رفتِ ٍ ػور للن کاّص هي ياتذ.

 تا تاالرفتي سختي لطؼِ کيفيت سطح هاضيٌکاري ضذُ پاييي هي آيذ .ايي اهر
تذليل تطکيل ترادُ غير هوتذ است.

9

 -5جٌس اتسار

 -1-5اثر جٌس اتسار تر اًرشي هخصَظ تراش ،ػور ٍ زتري سطح

ً يرٍي تراش تا تَجِ تِ جٌس للن تغيير هي کٌذً .يرٍي ترضي تراي للن ّاي
کارتايذي کوتراز للن ّاي فَالد تٌذ تر است .اگر اتسار سراهيکي استفادُ گردد
هجذداً ًيرٍّا  2الي  3درصذ کوتر از ًيرٍي للن کارتايذي هي ضَد .دليل ايي اهر
کاّص اصطکان تيي للن ٍ لطؼِ کار است.

ّ رچِ للن تتَاًذ درجِ حرارت تيطتري را تحول کٌذ ،ػور تيطتري دارد .طثك
آزهايطات اًجام ضذُ اتسارّاي سراهيکي تحول حرارتي تيطتري را تترتية
ًسثت تِ اتسارّاي کارتايذي  ،فَالد ّاي تٌذ تر ٍ اتسارّاي فَالد کرتٌي دارًذ.
ّ ر چِ اصطکان تيي اتسار ٍ لطؼِ کار کوتر ضَد سطح هاضيٌکاري ضذُ تْتر
هي ضَد ،تؼٌَاى هثال اتسارّاي سراهيکي صافي سطح تْتري را ًسثت تِ
للوْاي الواسِ ٍ  HSSدارًذ.
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 -5زاٍيِ ترادُ

 -1-5اثر زاٍيِ ترادُ تر اًرشي هخصَظ تراش ،ػور ٍ زتري سطح

 تا افسايص زاٍيِ ترادُ ضکل گيري ترادُ تْتر ضذُ ٍ ًيرٍي هاضيٌکاري ٍ تَاى
هصرفي ٍ اًرشي هخصَظ کاّص هي ياتذ ٍ تازدُ تراش افسايص هي ياتذ.
 ازطرف ديگر تا افسايص تيطتر زاٍيِ ترادُ زاٍيِ گَُ کاّص يافتِ ٍ ػور للن
کاّص هي ياتذ.
 اتسارّايي کِ هماٍهت تِ ضرتِ آًْا کن هي تاضذ(هاًٌذ اتسار ّاي کارتايذي ٍ
سراهيکي) زاٍيِ ترادُ صفر ٍ حتي هٌفي تکار هي رٍد.

اثر زاٍيِ ترادُ تر ػور اتسار
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اثر زاٍيِ ترادُ تر درجِ حرارت تيي اتسار ٍ لطؼِ کار

 تجرتِ ًطاى دادُ کِ تا افسايص زاٍيِ ترادُ ارتفاع ًاّوَاري ّا کوتر هي ضَد.
ايي اهر در سرػت ّاي تاال کاّص هي ياتذ.
 در هَرد هَاد ترد هاًٌذ ترًج تا کاّص زاٍيِ ترادُ(حتي هٌفي) زتري سطح کوتر
هي گردد.

 -5زاٍيِ آزاد

-1-5اثر زاٍيِ آزاد تر اًرشي هخصَظ تراش ،ػور ٍ زتري سطح

 زاٍيِ آزاد اثر چٌذاًي تر اًرشي هخصَظ تراش ٍ کيفيت سطح هاضيٌکاري ًذارد.
 از ًمطِ ًظر ػور اتسار افسايص زاٍيِ آزاد تاػث کاّص اصطکان ٍ در ًْايت
افسايص ػور اتسار هي ضَد ٍلي تا افسايص زياد زاٍيِ آزاد زاٍيِ گَُ کاّص يافتِ ٍ
تٌاترايي زاٍيِ ازاد ػذدي تيي  6الي  12درجِ در ًظر گرفتِ هي ضَد.

12

راتطِ تيي ػور اتسار ٍ زاٍيِ آزاد در پيطرٍي ّاي هختلف
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 -6زاٍيِ تٌظين اصلي

-1-6اثر زاٍيِ تٌظين اصلي تر اًرشي هخصَظ تراش

 تا افسايص زاٍيِ تٌظين اصلي ً ،يرٍي اصلي تراش ٍ در ًتيجِ اًرشي هخصَظ تراش کاّص
هي ياتذ.
 اگر چِ تا افسايص زاٍيِ تٌظين اصلي ًيرٍي هاضيٌکاري کاّص هي ياتذ ٍلي تا تَجِ تِ ايٌکِ
طَل لثِ هَثر کاّص هي ياتذ فطار ٍارد تر لثِ افسايص يافتِ ٍ سايص اتسار زياد ضذُ ٍ ػور
اتسار کاّص هي ياتذ.
 تذيي ػلت است کِ در زٍاياي تٌظين تيطتر  ،سرػت ترضي کوتر اًتخاب هي ضَد.

اثر زاٍيِ تٌظين اصلي تر رٍي ػرض ٍ ضخاهت
ترادُ تغيير ضکل ًيافتِ
14

اثر زاٍيِ تٌظين اصلي تر ًيرٍي اصلي تراش

راتطِ تيي سرػت ترضي هجاز ٍ زاٍيِ تٌظين اصلي در هاضيٌکاري لطؼِ
فَالدي تا اتسار کارتايذي
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-2-6اثر زاٍيِ تٌظين اصلي تر زتري سطح
تا افسايص زاٍيِ تٌظين اصلي ٍ فرػي هطاتك هؼادلِ فَق
ًاّوَاري ٍ زتري سطح افسايص هي ياتذ

a f SinX SinX
H
) Sin ( X   X

 -7زاٍيِ تٌظين فرػي

-1-7اثر زاٍيِ تٌظين فرػي تر اًرشي هخصَظ تراش

تطَر کلي زاٍيِ تٌظين فرػي اثر چٌذاًي تر اًرشي هخصَظ تراش ًذارد.
از ًمطِ ًظر کيفيت سطح تْتريي زاٍيِ تراي زاٍيِ تٌظين فرػي تراي پرداخت سطح تيي
 5تا  10درجِ ٍ تراي خطي کاري تيي  10تا  15درجِ هي تاضذ.
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-2-7اثر زاٍيِ تٌظين فرػي تر ػور للن
در زٍاياي تٌظين فرػي کوتر از  5درجِ ،لثِ ترًذُ فرػي در ػول ترش ضرکت ًوَدُ ٍ
تاػث اصطکان زياد هي ضَد ٍ ػورللن کن هي ضَد .تذيي ػلت است کِ ايي زاٍيِ را
تيي  5الي  15اًتخاب هي کٌٌذ.

 -8زاٍيِ توايل

-1-8اثر زاٍيِ توايل تر اًرشي هخصَظ تراش

زاٍيِ توايل اثر چٌذاًي تر ًيرٍّاي هاضيٌکاري ٍ اًرشي هخصَظ تراش ًذاردٍ فمط
تا افسايص زاٍيِ توايل ًيرٍي ضؼاػي کاّص هي ياتذ.
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اثر زاٍيِ توايل تر ًيرٍّاي ترش

زاٍيِ توايل هثثت ،هٌفي ٍ صفر
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 -2-8اثر زاٍيِ توايل تر رٍي ػور للن
در صَرتيکِ زاٍيِ توايل هثثت تاضذ ،اتسار تحول تيطتري داضتِ ٍ تراي تراضکاري
فلسات سخت ٍ تار ترداري ضرتِ اي از آى استفادُ هي گردد.

 -9ضؼاع ًَن اتسار

-1-9اثر ضؼاع تر اًرشي هخصَظ تراش ،ػور

در اثر افسايص ضؼاع ًَن للن ًيرٍي تراش افسايص جسئي يافتِ ٍ اًرشي هخصَظ
تراش تاال هي رٍد.
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اثر ضؼاع اتسار تر رٍي درجِ حرارت ترش
اثر ضؼاع اتسار تر رٍي ًيرٍّاي ترضي

تا افسايص ضؼاع تَزيغ درجِ حرارت تيطتر ضذُ ٍ دهاي ترش کاّص هي ياتذ.
تٌاتر ايي تا افسايص ضؼاع ػور اتسار افسايص هي ياتذ.

20

 -2-9اثر ضؼاع ًَن اتسار تر زتري سطح

ضؼاع ًَن اتسار
ًرخ پيطرٍي
زتري سطح ترحسة
هيکرٍهتر

 طثك راتطِ تاال ٍ ضکل فَق تا
افسايص ضؼاع ًَن اتسار زتري سطح
کاّص هي ياتذ.

 تا افسايص ضؼاع ضرية اًمثاض
افسايص يافتِ ٍ راًذهاى تراش
کاّص هي ياتذ.
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اثر ضکل ٌّذسي اتسار تر زتري سطح

 -10رٍاًکار

-1-10اثر رٍاًکار تر اًرشي هخصَظ تراش ،ػورٍ زتري سطح
رٍاًکار تاػث کاّص اصطکان ضذُ ،درجِ حرارت تراش ٍ ػذم ايجاد لثِ اًثاضتِ ضذُ،
ًيرٍي تراش ٍ اًرشي هخصَظ را کاّص دادُ ٍ تاػث افسايص راًذهاى تراش هي گردد.
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