
  صنعتی اصفهان دانشگاه –١٣٨۴  ارديبهشت ‐ مهندسي مكانيك )بين المللي(نه دهمين كنفرانس ساالسيز

 

  ١ 

  

  )Hss(بررسي اثر تراشكاري با ابزار مغناطيسي فوالد تند بر  
  بر راندمان ماشينكاري و ارتفاع لبه انباشته

  
  

  ۲نويد گيويان پور، ٢ حميد منتظرالقائم، ١ احسان ايمانيان
  دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکدة مکانيک، گروه ساخت و توليد م

  
E-mail: (eimanian2001@yahoo.com)  

   هچكيد
را مـورد   (Ck45)  هنگـام ماشـينكاري  فـوالد كربنـي       ثابت بر روی ابزار از جنس فوالد تند بـر ميدان مغناطيسياثر اين مقاله 

مورد   راندمان ماشينكاري در سرعتهاي برشي و پيشروي مختلف و نيروهاي برشي, ارتفاع لبه  انباشته دهد تغييرات   بررسی قرار می  
 افـزايش رانـدمان      توسـط دينـامومتر    ا توجه به فرمولهاي تئوري و نتايج اندازه گيري نيروهاي ماشينكاري           ب و اند قرار گرفته  بررسي

ماشـينکاری در    بدون ميـدان مغناطيـسی و     ماشينکاری  محاسبه نسبت تراش در دو حالت         همچنين با   دي مشاهده گرد  ماشينكاري
  عمـر ابـزار مـوثر اسـت در هـر دو روش            رکـه ب  اع لبه انباشته نيز     ارتف. مجدد تاييد گرديد  حضور ميدان مغناطيسی افزايش راندمان      

د که ماشينکاری در حـضور ميـدان مغناطيـسی موجـب کـاهش نيروهـای                يدر نهايت اين نتيجه حاصل گرد     اندازه گيري مي شود     
 .گردد ماشينکاری، افزايش راندمان  و افزايش عمر ابزار می

  
   نيروهاي برشي – راندمان ماشينكاري –باشته  لبه ان–ميدان مغناطيسي : هاي كليدي  واژه

  

                                                 
 
 گاه صنعتی اصفهانکارشناس ارشد هستة ساخت و توليد دانش ‐ ۱
 آباد دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف،  ساخت و توليدمكانيك ، گروهکارشناس ‐ ٢

   مقدمه

تراشکاری يکی از پروسه های اصلی ماشينکاری به شمار 
آيد و بررسی چگونگی افزايش راندمان تراشکاری و  می

کاهش مصرف ابزار و کاهش زمان تعويض  و ترميم ابزار 
همچنين کاهش نيروهای ماشينکاری و افزايش سرعت 

های  ور کلی افزايش کيفيت و کاهش هزينهماشينکاری و بط
ماشينکاری  از موضوعات اصلی محققين و دانشمندان فعال 

  در زمينة ماشينکاری است در اين راستا اخيراً محققين 

برخی از محققين اثر مثبت ماشينکاری در حضور ميدان 
اند از جمله فعاليتهای  مغناطيسی را مورد مطالعه قرار داده

مينه می توان به تحقيقات اخير بارز در اين ز
lafdi,Mansori  طی مطالعاتی در سال اشاره کرد که

يك بهبود در عمر ابزار با اعمال ميدان مغناطيسي  ۲۰۰۲
 همچنين آقای ]۱[در سوراخكاري خارجي مشاهده كردند 

Mansori به بررسی اثر ميدان ۲۰۰۳ و گروهشان در سال 
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مله سايش ابزار، دما و مغناطيسی بر پارامترهای تراش از ج
  ].۲[اند  شکل براده پرداخته

 اثر روانكار در مولكولهاي گازي Sasada,Soda همچنين
روي سايش چسبان در شرايط مغناطيسي را بررسي كردند 
و نشان دادند كه سايش نرم هنگامي كه فلزات انتقالي 

تواند رخ دهد و   مي(transition metals)هستند 
 فعاليت زياد شيميايي با جاهاي خالي  كردند كهطاستنبا

  ]۳[.  ارتباط دارد(d electron vacancies)الكتروني 
  kragelskii به اهميت گردايان سختي در سطح 

 اشاره كرده است و يك مدل براي (interface)برهمكنش
نشان دادن تاثير گردايان سختي بر روي فرسايش با اعمال 

  .]۴[رده است ميدان مغناطيسي خارجي پيشنهاد ك
 Muju Ghosh , از جمله كساني بودند كه در ابتدا اثر 

 از نقطه نظر کيك ميدان مغناطيسي خارجي را بر روي 
مورد بررسي قرار دادند وپي بر روی پين ديسک مكانيكي 

بردند  كه ميدان مغناطيسي بر تغيير در حركت نابجاييها 
ش پين که اين امر بر ميزان ساي. در فلزات موثرهستند

گذارد و موجب کاهش سايش نفوذی  ديسک اثر می
  .]۶[ و ]۵[گردد می

  شرايط و روش تحقيق 
 (HSS)در اين تحقيق از ابزارهاي از جنس فوالد تند بر 

زواياي ابزار به اين ترتيب هستند كه . استفاده شده است 
  ٩٠زاويه براده صفر زاويه تمايل صفر و زاويه تنظيم جلو 

 ٦ درجه ، زاويه آزاد اصلي ١٠يم پشت درجه زاويه تنظ
 درجه مي باشد كه كليه ابزارها ١٠زاد فرعي آدرجه و زاويه 

به زواياي ارائه شده تنظيم و MATتوسط ابزار تيز كن 
 دقيقه تنظيم ٥ماده سازي گرديد دقت زاويه در حدود آ

 ساخت TN50Dدر تحقيق از دستگاه تراش . گرديد 
استفاده سيستم ديجيتال مجهز به ماشين سازي تبريز 

 سه محورةو نيروهاي ماشينكاري توسط دينامومتر .شده
KITSLER  9257مدلB اندازه گيري شده است   .

دينامومتر به وسيله دستگاه پردازشگر سيگنالهاي دريافتي 
و اندازه  منتقل  Dynowareاز سنسور را به نرم افزار 
ير شكل  تغيی ضخامت براده ها.نيروها را مشخص مي کند
ارتفاع . تال اندازه گيري مي شودييافته توسط كوليس ديج

 با N5404لبه انباشته توسط ميكروسكوپ ابزار سازي 

  همراه با سيستم ديجيتال اندازه گيري و5Xبزرگنمايي 
 تصويرارتفاع لبه برش توسط ميكروسكوپ  متالوگرافي 

Zeissگرفته شده است.  
مدل Raytek ر تماسی ي توسط ترمومتر غادم

RayMX4PG درجه ۹۰۰تا  ‐۳۰ی ي با رنج دما 
جنس قطعه كار فوالد كربني .ری شده يگراد اندازه گيسانت

(CK45) با سختيRc عمق بار در همه . مي باشد ٣٢
در ابتدا همه . ي باشد مmm ۱آزمايشات ثابت و برابر 

ابزارها توسط دستگاه ابزار تيز كن به صورت يكنواخت 
 شرايط ابزارها و موقعيت قرار گيري سنگ زده شده اند و

ابزار نسبت به قطعه كار به طور يكسان در همه آزمايشات 
سيم پيچ توليد كننده ميدان مغناطيسي . رعايت شده است 

بر روي ابزار قرار مي گيرد كه ابزار به به طوري خارجي 
توسط  و  )aوb  ١شكل(جاي هسته سيم پيچ قرار گرفته 

ه ابزار رادر حالت اشباع قرار ک  (DC)يك جريان مستقيم 
  .گردد می توسط سيگنال ژنراتور تنظيم وتثبيت ومي دهد 

  

  
a  

 
b 

اجزاو شماتيك چگونگي قرار گيري سيم   —١شكل 
  )b وa( پيچ روي ابزار
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 سرعت برشي از يك ابزار سالم و سنگ خورده استفاده
ن با ثابت نگه داشتن سرعت برشي در آپس از  شود، مي
 mm/revزمايشات  سرعت هاي پيشروي مختلف بينآ
نيروهاي ماشينكاري .  تغييرداده شد ٤/٠ mm/revتا ٨/٠

هر آزمايش يكبار . در حين آزمايش اندازه گيري مي شود 
 گيرد مي امجدر حضور و بار ديگر غياب ميدان مغناطيسي ان

 وغياب ميدان از ابزار سالم كه در هر كدام از شرايط حضور
پايان با قرار ه است در  استفاده شد جديدو سنگ خورده

 دادن ابزار در زير ميكروسكوپ ارتفاع لبه انباشته
گيري ضخامت  شود و پس از آن به اندازه گيري مي اندازه

نكاري توسط كوليس براده هاي حاصل از عمليات ماشي
با قرار دادن . زيم ميليمتر مي پردا ۰۱/۰تال با دقت يديج

 زاويه ۳داده هاي حاصل از اندازه گيري نيروها در فرمول 
  . صفحه برش تعيين مي شود

  نتايج 
با توجه به فرمول مي توان از داده هاي حاصل از اندازه 
گيري نيروها مقدار زاويه اصطكاك را محاسبه كرد و پس از 

 )۲رابطة( برشةآن طبق نظريه ارنست و مرچنت زاويه صفح
 انجام اتزاويه صفحه برش حاصل از محاسب. را بدست آورد 

نتايج حاصل از ضخامت . آمده است ٢و١شده در جدول  
براده تغيير شكل نيافته به ضخامت براده تغيير شكل 

 . نشان داده شده است٣و۴شکلدر ) r(c)نسبت تراش(يافته
   ٤و٣نتايج حاصل  از مقايسه نيروهاي محوري در جدول

   .آمده است
سرعت  دما و _ نمودارهای سرعت برشی ۵ و۶شکل 

  .دما را نشان می دهد _پيشروی 
 در (Bue)نتايج حاصل از اندازه گيري ارتفاع لبه انباشته 

شكل . نشان داده شده است ۲شکلسرعت برش مربوطه در 
 مقايسه ارتفاع لبه انباشته را در دو حالت اعمال ميدان و ۷

  .بدون ميدان نشان مي دهد
 ۸رسايش لبه برنده ابزار در سرعتهای برشی باال در شکل ف

  . نشان داده شده است

  معادالت و روابط 
              γ=0 هنگامي كه

) ۱                                               (
t

h

F
F

=βtan  

)۲                                        (
2

2 πγβϕ =−+  

β   :زاويه اصطكاك  

hF  :   نيروي محوري  
tF      ینيروی برش:   

tgϕ =rc cosγ /(1-rc sinγ )                     (۳) 
 γ   : زاويه براده  
ϕ  زاويه صفحه  

  بحث و بررسي 
اگر روند رشد و زوال لبه انباشته را در سرعتهاي برشي 
مختلف بررسي كنيم مالحظه مي شود كه در حالت اعمال 

پايين لبه انباشته برشی ميدان مغناطيسي در سرعتهاي 
تشكيل لبه ) m/min۲۶حدود (سرعت نداريم و با افزايش 

انباشته را داريم و در سرعتهاي باالتر ارتفاع لبه انباشته 
كاهش مي يابد در حالت معمول بدون اعمال ميدان 
مغناطيسي تشكيل و تخريب لبه انباشته زودتر اتفاق 

افتد يعني در سرعتهاي برشي كم ما شاهد وجود لبه  مي
دان هستيم در حالي كه در انباشته در ابزار بدون اعمال مي

لبه ايجاد ابزاري كه در معرض ميدان مغناطيسي است 
 يعني ميدان مغناطيسي رشد و زوال افتد تاخير میانباشته 

در مورد زاويه صفحه . لبه انباشته را به تاخير انداخته است
برش در همه حالت هاي آزمايش با اعمال ميدان 

لت هاي آزمايش مغناطيسي زاويه  صفحه برش در همه حا
با اعمال ميدان مغناطيسي زاويه صفحه برش افزايش يافته 
است كه اين حاكي  از كاهش تغيير شكل پالستيكي و 

  . افزايش راندمان است
تجمع براده داغ به شود که   مالحظه می۸ با توجه به شکل 

تواند موجب افزايش دمای  دليل وجود ميدان مغناطيسی می
رشی در سرعتهای برشی باال باشد که ابزار و تخريب لبة ب

 .نمايد استفاده از مايع خنک کار و يا براده شکن را الزم مي
با توجه به نسبت ضخامت براده تغيير شكل نيافته به 
ضخامت براده تغيير شكل يافته مالحظه مي شود كه در 
سرعتهاي برش پايين با كاهش تغيير شكل پالستيكي در 

طيسي و افزايش راندمان مواجه هنگام اعمال ميدان مغنا
هستيم ولي در سرعتهاي برشي باالتر راندمان ماشينكاري 

  .كاهش مي يابد 
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علت تفاوت بين نتايج حاصل از اندازه گيري ضخامت براده 
فرمول از اين  در اين است كه در ارنست و مرچنتبا فرمول 

تغييرات حاصل از تشكيل لبه انباشته در ابزار ماشينكاري و 
  . يير هندسه ابزار در حين كار صرفنظر شده است تغ

شود كه  با توجه به اندازه نيروهاي محوري مالحظه مي
يابد و  نيروي محوري با اعمال ميدان مغناطيسي كاهش مي
 نيروي ،چون در تراش متعامد با زاويه براده صفر درجه

با نيروي اصطكاك بين سطح براده ابزار جدا تقريباً محوري 
 عثبا ايجاد ميدان مغناطيسی  بنابراينبر استشده برا

كاهش اصطكاك و در نتيجه كاهش سايش بر روي سطح 
  . براده ابزار ماشينكاري مي شود

  :تيجه گيري نهايي ن۰
 هرچند که ايجاد ميدان مغناطيسی و ۶و ۵با توجه به شکل 

تجمع برادة داغ موجب افزايش دمای ابزار ميگردد که اين 
شود اما فعل و انفعاالت  مر ابزار میامر موجب کاهش ع

 و ۶ و۵ و۳فيزيکی و شيميايي مورد مطالعة در مراجع 
همچنين کاهش نيروهای ماشينکاری موجب کاهش لبة 

  .گردد انباشته و افزايش عمر ابزار می
هر چند که چنانچه از مايع خنک کاری جهت ماشينکاری 

ور استفاده می گرديد مسلماً افزايش عمر ابزار به ط
  .مشهودتری صورت مي گرفت

از مطالعة نمودار تغييرات بازدة تراش متاثر از تغييرات 
آيد که در  سرعت برشی و سرعت پيشروی چنين بر مي

سرعتهای برشی پايين و نيروهای کمتر اثر ميدان 
شايد اين امر به دليل کاهش .مغناطيسی مشهودتر است

وی های دمای منطقة برش در سرعتهای پايين تر و پيشر
کمتر باشد لذا انجام تحقيقی به موازات تحقيق صورت 

کار الزم به  گرفته با ايجاد شرايط روانکار و يا مايع خنک
 نيز اين مساله را تاييد ۸ و ۷رسد شکلهای  نظر مي

  .کنند می
با توجه به آنچه در باال گفته شد در سرعتهاي برشي پايين 

اي كمتر از سرعته(براي افزايش راندمان ماشينكاري 
m/min۲۶ مي توان از اين روش )  در شرايط اين آزمايش

استفاده كرد همچنين در سرعتهاي برشي پايين مي توانيم 
از تشكيل لبه انباشته جلوگيري كنيم و باعث كاهش 

سايش ابزار و باال رفتن كيفيت سطح و دقت ابعادي در 

 شويم همچنين HSSماشينكاري قطعات فوالدي با ابزار 
م مقدار سايش  توجه به كاهش نيروي محوري مي توانيبا

  . را كاهش دهيم در سطح براده

  تقديروتشكر
نگارندگان مقاله بر خود الزم ميدانندكه بدين وسيله از 

زاد اسالمي آزحمات بي دريغ و ارزنده مسئولين دانشگاه 
قاي  آواحد نجف اباد به خصوص اقاي مهندس سرائيان و

كمال تشكر وقدرداني را  سپاهان و شرکت فراکوشمحمدي 
  .ورندآبه عمل 
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سرعت برش _  افزايش صفحه برش ‐١جدول 

)12/0,1( rev
mmamma fp ==  

 ٣٥ ٦٩/٢٦ ٧٨٢/١٩ ٢٢٧/١٣ m/minبرشي  سرعت
درجه با  (ϕزاويه برش 

  ميدان 

٣٦/٢٤ ٣٣/٣١ ١٩/٢٩ ٤٨/٣٢ 

) درجه  (ϕزاويه برش 
  بدون ميدان  

٢٧/٢٣ ٥٨/٢٣ ٧٧/٣٨ ٣٥/٣٠ 

سرعت برش _  افزايش صفحه برش ‐٢دول ج

)782/16,1( rev
mmVmma cp ==  
 ٢٤/٠ ٢/٠ ١٢/٠  ٠٨/٠ mm/revسرعت پيشروي 

 با )درجه (ϕزاويه برش 
  ميدان 

١/٢٦ ٦٢/٣٠ ١٩/٢٩ ١٩/٣٠ 

   )درجه  (ϕزاويه برش 
  بدون ميدان    

٧٧/٢٤ ٢٣/٢٩ ٧٧/٢٨ ٧٢/٢٤ 



  صنعتی اصفهان دانشگاه –١٣٨۴  ارديبهشت ‐ مهندسي مكانيك )بين المللي(نه دهمين كنفرانس ساالسيز

 

  ٥ 

 سرعت برشي – نيروي محوري ‐٣جدول 

)12/0,1( rev
mmamma fp ==  

 ٣٥ ٦٩/٢٦ ٢٢٧/١٣ m/minسرعت برشي
 ١٤٧٥ ٨٦٤ ٧٥٨   باميدان (N)نيروي محوري 
 بدون   (N)نيروي محوري 

  ميدان 
١٧٠٧ ٩٠٢ ٧٨٥ 

   سرعت پيشروي– نيروي محوري ‐٤جدول 

)782/19,1( rev
mmvmma cp ==  

 ٤٠/٠ ٢٤/٠ ٢٠/٠ mm/revسرعت پيشروي
 ٢٨٠٠ ٢٦٣٢ ١٤٥٩   باميدان (N)نيروي محوري 
 ٣٢٠٠ ٣٠٣٦ ١٤٨٨  بدون ميدان  (N)نيروي محوري 
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  رسرعت برشي برارتفاع لبه انباشتهثانمودار: ۲ شکل
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   تراشنسبترسرعت برشي بر ثانمودار: ۳ شکل
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   تراش نسبترسرعت پيشروي برثانمودار : ۴شکل 
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  دما_رسرعت برشيثنمودار ا: ۵شکل
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  دما_رسرعت برشيثنمودار ا: ۶شکل
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  ٦ 

 
V(c) =13.227,a(f) =.12 ,a(p) =1  

  در حوزه ميدان مغناطيسي

  
V(c) =13.227,a(f) =.12 ,a(p) =1  

  در غياب ميدان مغناطيسي
  

  نمايش ارتفاع لبه انباشته در ابزار: ۷شکل

  
V(c) =35,,a(f) =.12 ,a(p) =1  
  در حوزه ميدان مغناطيسي

  
V(c) =35,(f) =.12 ,a(p) =1  
  در غياب ميدان مغناطيسي

  
  ابزار در سرعت برشی باال  سايششنماي: ۸شکل

  


