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  چکیده 
ي استفاده از روش پرداخت سطوح توسط سیال حاوي ذرات سـاینده 

یکی از فرایندهاي نویدبخش جهت دستیابی به سـطوح   1مغناطیسی
یکـی از تکنیکهـاي    ایـن روش . می باشـد با دقت بسیار باال پرداخت 

      .مـی باشـد  جدید و مناسب براي پرداخت سطوح منحنی با دقت باال 
بایسـت فاقـد خاصـیت    شـوند  مـی  ن روش پرداخت قطعاتی که با ای
زیرا در صورت وجـود خاصـیت مغناطیسـی بـراي      .مغناطیسی باشند

ي درون سیال به سطح قطعه کار قطعه کار امکان جذب ذرات ساینده
  .وجود دارد

در استفاده از این روش جهت پرداخت سطوح نیاز اسـت کـه سـطح    
عملیات بعدي و پرداخت قطعات به طور نیمه پرداخت باشد تا بتوان 

  . هاي باالتري را به این روش نسبت به روش هاي معمول بدست آورد
در این مقاله نحوه طراحی و ساخت دستگاه مناسـب و کـاربردي بـا    
قابلیت ساخت و مونتاژ آسان و قابلیـت تغییـر پارامترهـاي مـوثر بـر      

اساسـی  در طراحی ایـن دسـتگاه دو رویکـرد     .فرایند ارائه شده است
رویکرد اول پرداخت به روش غوطه وري  مدنظر قرار داده شده است،

ي پیوسـته  ژرویکـرد دوم روش شـار  و  می باشد قطعه کار در سیال 
در طراحی انجام شده براي ساخت دستگاه ساخته شده، . سیال است

شده است که دستگاه هردو رویکرد را به طور همزمـان جهـت    تالش
دستگاه قابلیت تغییر پارامترهاي موثر  .پرداخت قطعه کار داشته باشد

بر فرایند مانند سرعت دورانی و استفاده از ابزارهـاي بـا فـرم خـاص     
بـه کمـک   . جریان سیال را دارا استدر  بیشتر جهت ایجاد اغتشاش

این دستگاه عالوه بر آشنایی با مکانیزم براده برداري به کمک جریان 
ارامترهاي موثر بر فراینـد  سیال مگنتورئولوژیک می توان به بررسی پ

یکی دیگر از موارد مهم که در ساخت این دستگاه . نیز پرداخته شود
مورد توجه قرار گرفته است، قابلیت بکارگیري براي سنگ زنی سطوح 
پیچیده مانند سـطح قالـب هـاي تزریـق پالسـتیک و ایجـاد سـطح        

  .پرداخت و یکنواخت است
 

  واژه هاي کلیدي
ــتگاه        ــیال واســطه،  ســطح رداخــتپطراحــی دس ــا س ســیال  ب

سطوح  سطوح بسیار دقیق، ي مغناطیسی،ذرات ساینده ،٢مغناطیسی
  .منحنی

 

  مقدمه
پرداخت با سیال واسطه یک فراینـد تمـاس غیـر    روش استفاده از    

وردن دقـت بـاال در   آن بدسـت  آمستقیم است که مزیت اسـتفاده از  
بـه عـالوه    .ستسیب کمتر به سطح پرداخت شده اآکیفیت سطح و 

پرداخـت   خصـوص را در فوایـد بسـیار دیگـري     ،این روش پرداخـت 
طعات مـورد اسـتفاده در   قبسیاري از  .[1]نیز دارد بعديسه  مدلهاي

صنعت به یک کیفیت سطح بسیار خوب نیاز دارند که جهت پاسخ به 
لپینـگ  این تقاضاها فرایندهاي متنوعی توسعه داده شده انـد ماننـد   

 ٣مسطح سـازي مکـانیکی شـیمیایی    ،[3]سنگ زنی ،[2] فوق دقیق

 .[4]...و
مکـانیکی شـیمیایی و    سنگ زنی سنگ زنی، ،لپینگ فوق دقیق     

صـیقل دادن سـطوح تخـت     منظور پرداخـت و ه سایر روشها بیشتر ب
شــود بـراي ســطوح پیچیــده و غیـر مســطح مناســب   مــی اسـتفاده  
ینـدهاي  پرداخت بـا سـیال واسـطه یکـی از فرا    عملیات  .[5]نیستند

زیـرا در   اسـت، چنـین سـطوحی    افزایش کیفیتامیدوارکننده جهت 
سـنگ  امکـان  ) به همراه ذرات ساینده( صورت انتخاب سیال مناسب

به دلیل عدم تمـاس مسـتقیم    .یدآبوجود می غیر تخت ح وسط زنی
بعدي، آسیب کمتري به سطح 3سطح با ابزار مخصوصاً در مدل هاي 

اي بدست آوردن کیفیت سطح باال این شود و برپرداخت شده وارد می
  .[6]روش نسبت به سایر روشها ارجحیت دارد 

در حال حاضر دو نوع سیال در فرایند پرداخت با سیال واسطه 
 نیمیکروبا اندازه   از پودر نانو اکسید سریمنوع اول  .شودمی استفاده 

براي فرایند  کههن آدر محلول مغناطیسی پودر  به صورت معلق
و  سخت و نرم شیشه هاي اپتیکی اعم از قطعه کار هر جنس پرداخت

نوع دوم پودر نانو  .شودمی  استفادهسرامیکهاي شیشه اي مناسب 
 ،رداخت سطوحی از جنس کلسیم فلوریدبراي پکه  الماس است

سیلیکون سخت و پلی کریستالهاي بسیار سخت مانند سیلیکون 
  .[7,8]می باشد کارباید مناسب 

با استفاده از سیلیکون کاربایـد و سـیلیکون    همکارانشگیس و       
 شوند که دارايمی ن دسته از سرامیکهایی محسوب آنیترید که جزء 

شیشه اي فـوق دقیـق    بیشترین سختی و شکنندگی هستند قطعات
تولید کردند و از روش پرداخت با سیال واسـطه بـراي از بـین بـردن     

ــز در ســطح   ــدن بهــره آناهمواریهــاي بســیار ری ذرات  .[9,10]بردن
رونـد کـه   مـی  پرداختی بکـار  فرایند براي  ،یغیرمغناطیس يساینده
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 بصورت پیوسته بر روي سـطح    (MR fluid)سیال مگنتورئولوژیک 
است و این امر توسط یک نیروي شناوري مغناطیسی که توسط یک 

  .شودمی گردد امکان پذیر می میدان مغناطیسی خارجی تولید 
شد به دلیـل  می انجام  در گذشتها سیال واسطه که فرایند پرداخت ب

در زمینـه ي پرداخـت   را نتایج رضایت بخشی  محدودیت ها،داشتن 
   .پیچیده بودند نداشت شکل هايمواد سخت که داراي 

در دسـتگاه طراحـی   جهت بر طرف کردن مشکالت فرایند ذکر شده 
شده کلیه محدودیت هاي مربوط به عملکـرد دسـتگاه هـاي مشـابه     

بهبود شـرایط فراینـد    در این دستگاه جهت .قرار گرفته استنظر مد
فاصله ابزار تـا سـطح    سرعت دوران ابزار،امکان تغییر و تنظیم دقیق 

استفاده از ساینده هاي سخت که داراي خاصـیت   امکان قطعه کار و
   .وجود داردباشند می مغناطیسی 

  
  سیال واسطه اصول فرایند پرداخت با

 سطوح با استفاده از سیال واسطه به کمـک اعمـال   در روش پرداخت
به شـکل   معلق در سیال لهن کربونیآذرات  یک میدان مغناطیسی،

 ))الـف و ب ( 1شـکل ( مـد، آیک ساختار ستونی زنجیروار در خواهند 
ژیکی هسـتند کـه   رگرفته شده توسط یک میکروسکوپ متالو تصاویر

ن استفاده از میدان بدویا و  همراههن کربونیل آنشان دهنده ساختار 
هن باعث ایجـاد  آنیروي مغناطیسی بین ذرات . می باشدمغناطیسی 

شود و میزان این مقاومت به عواملی از می نها آمقاومت زنجیره اي در 
نفـوذ پـذیري    شـدت میـدان مغناطیسـی،    هـن، آقبیل غلظت ذرات 

این مسـئله بخـوبی   . [11]مغناطیسی ذرات و سایز آنها بستگی دارد
ده است که زنجیره هاي ذرات معلـق در سـیال همیشـه در    اثبات ش

  . [12]گیرندمی راستاي خطوط جریان مغناطیسی قرار 
  

    
  ب                         الف                    

  آرایش ذرات آهن کربونیل بدون استفاده از میدان مغناطیسی) الف( :1شکل 
  ز میدان مغناطیسیآرایش ذرات آهن کربونیل با استفاده ا ):ب(

  
 زمانی که این زنجیره ها داراي حرکات مرتبط با یکدیگر هستند      

عملیات براده برداري از سطح اتفاق می  ،)با توجه به سطح قطعه کار(
این باور وجود دارد که هنگامی که سطح قطعه کار توسط ذرات . افتد

ي سطح از ي ناهمواریهاکلیه شود،می ي درون سیال ساییده ساینده
ــ  ر شــکل پالســتیکی در ســر بــین مــی رود و دلیــل ایــن امــر تغیی

 )2شکل ( شودمی ناهمواریهاست که به دلیل تمرکز تنش باال  ایجاد 
[13] .  

  

  
  مکانیزم سایش در پرداخت با سیال واسطه: 2شکل                

  
در قسمت بعدي در مورد مکانیزم دستگاه و پارامترهاي مؤثر در       
  . ن فرایند بحث خواهد شدای
  

  شرح مکانیزم دستگاه ساخته شده
دورانـی انتخـاب شـده     ابزار پرداخت از نـوع  در طراحی این دستگاه،

روشهاي متفاوتی جهت پرداخت سـطوح  در دستگاه هاي دیگر . است
ماننـد   شده استاستفاده  سیال مگنتورئولوژیک با استفاده از فرایند 

ولی مزیت روش ابزار دورانی  ،ه ارتعاشیتوپی صیقل دهنداستفاده از 
تـنش کمتـري در    شها بیشتر است زیرا پـس از پرداخـت،  از سایر رو

عدم تماس مسـتقیم  شود و دلیل این امر می کار ایجاد سطح قطعه 
شـماتیک و دسـتگاه    4و  3شـکل  در  ابزار با سطح قطعه کار اسـت، 
  .ساخته شده ارائه شده است

  
  در نماي ایزومتریکطراحی شده تگاه دس: 3شکل               

  

  
  )محفظه دور میز برداشته شده است(دستگاه ساخته شده : 4شکل 

  



 

 

که  )میلی متر 40داراي قطر خارجی ( ي مغناطیسی دوارقطعه      
به همراه ذرات ساینده به عهده ي آن سطح  تي اصلی پرداخوظیفه
قـوي جهـت    قابلیت ایجاد یک میدان مغناطیسی نه چنـدان و است 
برروي یک اسپیندل سوار شده  این قطعه. ذب ذرات ساینده را داردج

رخش در توانـایی چـ   DCجریـان مسـتقیم  و توسط یک موتور  است
ــرعتهاي  ــه  1800و  1000،750،500،250،1500س ــر دقیق را  دور ب

جــنس اسـپیندل بایــد فاقــد قابلیــت   ).5شــکل مطــابق (  داراسـت، 
در اثـر تمـاس بـا قطعـه ي دوار     مغناطیسی باشد، در غیر اینصورت 

ذرات ساینده را به خود جذب کرده بر روي آن،  مغناطیسی سوار شده
کنـد، جـنس اسـپیندل در    مـی  و در عملیات پرداخت اختالل ایجاد 

مغناطیسـی موظـف    این ابـزار . می باشددستگاه طراحی شده از برنج 
است تا با جذب ذرات ساینده ي معلق به سمت خود و هـدایت آنهـا   

 6شـکل . رداخـت را انجـام دهـد   برروي سطح قطعـه کـار عملیـات پ   
در ایـن   دهـد، مـی  ي سیال را نشان پیوسته شارژشماتیکی از روش 

تصویر نحوه ي پاشش سیال حاوي ذرات ساینده و هدایت آن برروي 
قطعـه دوار مغناطیسـی و انجـام عملیـات     توسـط  قطعـه کـار   سطح 

  . پرداخت تا حدودي مشخص شده است
حرکـت  . می باشد X,Y,Zحرکتی محور  3دستگاه مورد نظر داراي 

، توسط مکانیزم پیچ و مهره قابـل تنظـیم اسـت    Zدر راستاي محور 
اسپیندل نیز توسط دو نگهدارنده به صفحه ي متحـرك متصـل مـی    

   .باشد
  

  
  ي دوار مغناطیسی سوار شده برروي اسپیندلقطعه:  5شکل        

  

  
ي پاشش سیال و هدایت آن توسط قطعـه دوار مغناطیسـی                                        نحوه:  6شکل 

  پیوسته شارژبرروي سطح قطعه کار در روش 
  

را  Yو  Xي قطعه کار قابلیت حرکت در دو جهت میز نگهدارنده      
به صورت رفت و برگشتی و  Xکت میز در راستاي محور حر. داراست
که توسط یـک   DCاین کار بواسطه ي یک موتور  ،می باشدپیوسته 

در طراحی این قسمت از  شود، میبازو به میز متصل شده است انجام 
سرعت حرکت میز توسط یک ( لنگ استفاده شده استچرخ مکانیزم 

این کار به نوبه ي خود . )7شکل ( ،)قابل تنظیم استدیمر الکتریکی 
به دلیل ایجاد اغتشاش در جریان و حرکت آسان تـر ذرات سـاینده   

حرکت . می باشدیکی دیگر از پارامترهاي بهبود دهنده شرایط فرایند 
به دلیل اهمیـت نـه چنـدان زیـاد بصـورت       Yمیز در راستاي محور 

  .شودمی دستی انجام 
ي ور میـز نگهدارنـده  در طراحی ایـن دسـتگاه محفظـه اي در د         
صورت ه پرداخت قطعات بقابلیت  که بتواندکار تعبیه شده است قطعه

بدین معنی  ،داشته باشدي سیال صورت شارژ پیوستهه ب وغوطه وري 
بر خالف روش غوطه وري که تا اتمـام کامـل عملیـات در    که سیال 

توسط یک نازل بـه درون محفظـه وارد   درون محفظه باقی می ماند 
   .شودمی پس از طرف دیگر محفظه خارج سو شده 

   

  
  نماي دستگاه از پشت:  7شکل                            

  
باید در کنار دستگاه از  مجدد سیال، شارژت استفاده از روش در صور

سـیال تـا    تامینکه توانایی  سیال مگنتورئولوژیک یک مخزن حاوي 
سیال توسط یک پمپ . ه نمودزمان اتمام فرایند را داشته باشد استفاد

  . شودمی به درون محفظه ي دستگاه انتقال داده 
ف ساخت این دستگاه پرداخت سطوح منحنی با استفاده اهداز دیگر ا
جنس قطعاتی کـه بـه ایـن    . می باشدسیال مگنتورئولوژیک از سیال 

زیـرا در   شوند باید فاقد قابلیت مغناطیسـی باشـد  می روش پرداخت 
مامی ذرات ساینده موجود در سیال که داراي قابلیت غیر اینصورت ت

باشند جذب سـطح قطعـه کـار شـده و در عملیـات      می مغناطیسی 
توسـط ایـن   همچنین قطعـاتی کـه   . کنندمی پرداخت اختالل ایجاد 

ي سـطح اولیـه    پرداخـت بایـد داراي یـک    می شوندپرداخت  روش
   .مناسب باشند



 

 

ت کـه قابلیـت تعـویض و    ابزار دورانی به گونه اي طراحـی شـده اسـ   
   .استفاده از قطرهاي مختلف به عنوان ابزار دورانی را دارا باشد

  
  بندي گیري و جمع نتیجه

یکـی از روشـهاي    به وسـیله سـیال مگنتورئولوژیـک   فرایند پرداخت 
پرداخت سطوح است که هنوز بخوبی شناخته نشده است زیرا هزینه 

ور کلی یکی از روشهاي ولی بط می باشد هاي این روش تقریبا زیاد 
در . مـی باشـد  ؤثر جهت دست یافتن به سطوح با دقت بسـیار بـاال   م

فرایند پرداخت با سیال واسطه پارامترهاي متعددي بر کیفیت سطح 
 سـرعت دورانـی،   گذارند از جمله نـوع ذرات سـاینده،  نهایی تاثیر می

حرکـت میـز    ي قطعه ي دوار مغناطیسی با سطح قطعـه کـار،  فاصله
 شـارژ ي قطعه کار و اسـتفاده از روشـهاي غوطـه وري یـا     ارندهنگهد

در این مقاله به طراحی و ساخت نمونه آزمایشگاهی دستگاه . پیوسته
پرداختـه  با استفاده از سیال مگنتورئولوژیک پرداخت سطوح پیچیده 

ــراي  . شــده اســت از جملــه خصوصــیات دســتگاه قابلیــت انعطــاف ب
و نصب ساده  ی و غوطه وريششبکارگیري در سیستم هاي مختلف پا

از مزایاي دیگر این دستگاه امکـان بکـارگیري   . دستگاه است و سریع
انجام مدل سـازي و  امکان براي پرداخت سطوح قطعات مینیاتوري و 

بررسی پارامترهاي موثر بر فرایند پرداخت کاري بـا دقـت بـاال بـراي     
هـدف از سـاخت ایـن دسـتگاه بررسـی و      . باشـد سطوح منحنی مـی 

توسـط سـیال واسـطه     فرایند سنگ زنی با دقت بـاال  شناخت بیشتر
  .جهت پرداخت سطوح غیر تخت می باشد مگنتورئولوژیک

  
  تشکر و قدردانی

دانند از حمایت هـاي دانشـگاه آزاد   نگارندگان مقاله بر خود الزم می
الزم است اسالمی واحد نجف آباد کمال تشکر را بجا آورند همچنین 

 جهـت مک هاي جناب آقاي محمـد علـی قیصـري    تا از زحمات و ک
  . ي ساخت این دستگاه تشکر شوددر زمینه کمک
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