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بنددابرتي پ د ب نددی ن رمهددا م ت م د تنددرنی مدد.رد ن دداز بددرتی ت د رتندددمان تي د
فرآيندددها بس د ار مهددم تسددت در تي د تدق ددن تبتدددت ،بددا تسددت اده تز مدددل آس د برشددی
ه.پ دد.ترت در کددد آبدداک .صددري  ،ت دددتدی تز فرآيندددهای متدددتمل ماش د کدداری ماننددد
ص ده ترتشی ،رمترتشدی ،کدت ترتشدی م سد.رتر کداری شد هسدازی مدی ددردد بدا تنجدا
ش د هسددازیهددا ،تی ددرتر ن ددرمی مترد بددر تبددزتر ،ن ددرمی چدددتک ر م هددم چن د مکددان ز
تشک ل بدرتده در هدر يدا تز فرآينددهای فد.ش پد ب ندی مدی شد.د سدب  ،بده منظد.ر
ترزيابی مدل آس برشی م خد.ت مداده ،نتدايب شد هسدازیهدا بدا نتدايب رمتبدط تئد.ری
م تجربی مقايسده مدی ددردد مقايسده نتدايب ودددی م تجربدی آشدکار میکندد کده مددل
آس د برشددی ه.پ دد.ترت بدده خدد.بی مددی ت.تنددد شددرمک م رشددد آس د  ،تشددک ل بددرتده م
ن رمهای مترد بر تبزتر رت در فرآيندهای ماش کاری پ ب نی نمايد

 -1مقدمه

تدرچه جدتکردن برتده تز فلز مشکل تست تما تمرمزه تک ر

فرآيندهای ماش کاری يکی تز رمشهای مت دد برتی

فلزتر م م.تد به ص.رر تقتصادی ،با رتندمان بااليی ماش -

ساخت م ت.ل د قط ار مکان کی به شمار میآيند در تي

کاری شده م قط ار مکان کی با شکلهای هندسی م تل ی

فرآيندها با بردتشت م جدتسازی ب

های غ ر ضرمری تز

ت.ل د میدردند تهم ت فرآيندهای ماش کاری آن قدر

رمی ماده خا  ،می ت.تن به قط هتی با شکل هندسی مناس

زياد تست که بدمن آن ه چ د.نه ه.تپ ما ،کشتی ،خ.درم،

دست يافت فرآيندهای ماش کاری بسته به مکان ز

ترتکت.ر ،ماش آالر رتهسازی ،تجه زتر نظامی ،ل.تز

بردتشت م جدت سازی برتده ،خ.د به دم دسته سنتی ( 1ترتش

خانگی ،تجه زتر پزشکی م رفاهی رت نمیت.تن ت.ل د نم.د

کاری ،س.رتر کاری ،فرزکاری م سنگ زنی) م غ ر سنتی

ماش کاری م م.ال ب د تز فرآيندهای ديگر ت.ل د مانند

(تلکترمش م ايی ، 2ت ل ه تلکتريکی 3م آلترتس.ن ا) تقس م

ري تهدری ،آهنگری ،ن.رد ،تکسترمنن ،متال.رنی پ.در،

بندی میش.ند

ج.ش کاری م غ ره بر رمی قط ار تنجا میش.د ساير
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ش هسازی وددی فرآيندهای ماش کاری با تست اده تز م ار آس

برشی ه.پ .ترت

کاری هستند مدل پالست ا ،تی رتر تن

س الن ماده رت

فرآيندها تنها شکل کلی قط ه رت تيجاد نم.ده م
ماش کاری ،قط ه نهايی رت با تب اد دق ن ،تلرتن

های

تب ادی م صافی سط مطل.ب ت.ل د میکند
چ.ن تسا

نس ت به کرن  ،نرر کرن

م دما نشان میدهد تما برتی

کامل شدن مدل پالست ا ،الز تست مدل آس

فرآيندهای ماش کاری بردتشت برتده تز عرين

ش.د تا دس تگی ماده ن ز قابل پ

هم تضافه

ب نی باشد بنابرتي

تومال ن رمها میباشد ،بنابرتي بس اری تز پارتمترها بر رمی

در مدل های تجزتء مددمد ،جزيی که دترتی آس

مقادير ن رمها م در نت جه رتندمان فرآيندهای ماش کاری

تست ت.تنايی تدمل بار رت تز دست دتده م به شکل برتده تز

تنرنی مصرفی م پ

تاث ر میدذترند لذت ت م

ن رمها تز مهمتري تهدتف مهندس

م مدقق

ب نی

بدرتنی

قط ه جدت میش.د []2
در سال  1974و دل من م 1م همکارش تی ر شکل

میباشد

تی ر شکل بس ار زياد ماده در فرآيند برتدهبردتری باوث

پالست ا م تن

تيجاد تن ها ،کرن ها م نرر کرن های بزرگ شده که

پردتخت سط.ح م.رد بررسی قرتر دتدند [ ]3تيشان در تي

ماش

کاری رت به فرآيند ف زيکی پ چ ده م بس ار غ ر خطی

های پسماند زير سطدی رت در فرآيند
آل.م ن  ، .رمی م

تدق ن ،فرآيند پردتخت قط اتی تز جن

برتی ش ه سازی وددی ت ديل نم.ده تست []1

برنز ،با سروت های م تلت ت یه تبزتر م تست اده تز رمتنکار

تجزتء مددمد تز رمشهای پرکاربرد تدل ل وددی تست که

تترت کلريد کرب رت م.رد بررسی قرتر دتده م نتايب تدل لی

ت.سط مدققان زيادی برتی بررسی تي فرآيندها تست اده

چاصله رت با نتايب تجربی ،مقايسه نم.دند

شده م به کما مرمدیهای هندسه تبزتر ،سروت پ شرمی،

ش نکر 2در سال  1991مکان ز های آس

هندسه قط ه م م زتن تصطکاک ،ن رمهای مترد بر تبزتر م
تن

کاری ش شههای تپت کی با ت یه تلماسی در

ب نی کرده تست

سروتهای باال رت مطال ه نم.د [ ]4رمش کار در تي تدق ن

تاکن.ن برتی ش ه سازی برتده بردتری در فرآيندهای

به ص.رر تجربی م مشاهده به مس له م کرمسک.پ های

ماش

های پسماند قط ه کار رت قابل پ

ماش

زير سطدی برتی

کاری تز مدلهای م تل ی تست اده شده تست با

تلکترمنی با دقت بس ار باال ب.د

دسترش تکن اهای تجربی م مدل های تجزتء مددمد،

در سال  2002تي.ج  3م همکارش ،برش مت امد ف.الد تبزتر

پ .سته در ش ه سازی

ومل ار چرترتی شده  AISI H13م برتده بردتری تکه تکه،

فرآيندهای شکل دهی فلزتر فرتهم شده تست مکان ا

جانس.ن– ک.ک 4ش ه

زم نه برتی کاربرد مکان ا آس
آس

مناعن آس

برتی ت

شکست م ت م
ت.جه مدقق
آس

ديده ،پ

پ .سته رت با تست اده تز م ار آس

ب نی نقاط

سازی نم.دند نتايب به دست آمده نشان دتد که ت.زيع درجه

ن رمهای م.رد ن از در فرآيندها ،م.رد

بسته به ن.ک برتده تيجاد شده مت امر تست

زيادی قرتر درفته تست

تيشان نتايب چاصله رت با تعالوار تجربی مقايسه کرده م

فلزتر ،فرآيند ف زيکی پ شرمندهتی تست که در

توت ارسنجی نم.دند ][5

،

تزل 5در سال  2006تاث ر مدلهای تصطکاکی رت در ش ه

تدريجی يا زمتل نادهانی مقاممت

کاری م.رد بررسی

نهايت منجر به شکست آنها میش.د مکان ا آس
مطال هتی تست که کاه

چرترر م تن

سازی تلمان مددمد فرآيندهای ماش

مکان کی ناشی تز باردذتری ،تثرتر چرترتی يا ش م ايی رت

قرتر دتد می در تي تدق ن ،با تست اده تز رمش الدرتنژ به

شامل میش.د

رمز شده برتی ب ان مدل تلمان مددمد تشک ل برتده در

مدلهای پالست ا ماده م آس

فرآيند برش مت امد ف.الدهای خ.ش ترتش ،ت.زيع تن

تز جمله مهمتري

ملزممار ش ه سازی تجزتء مددمد در فرآيندهای ماش
1

. Abdelmoneim
. Schinker
3
. Eu-Gen
2
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چاجی تب.عال ی م مدقق ان
کرده م با نتايب

رمی سط زتميه دتر ت یه تبزتر رت ت
تجربی مطابقت دتد ][6

آس

دسترش آن ،تيجاد برتده م ت م

در سال  2010مزيری م همکارتن ت.س ه مدلهای تن اشت
آس

برشی ه.پ .ترت ت.تنايی پ

فرآيندهای ماش

ب نی رشد آس

ن رمهای مترد بر تبزتر در

کاری رت دترد

با ت.جه به تاري چه تن ها ،کرن ها ،نرر کرن ها

م دماهای تجربه شده رت به ون.تن م ار جدتيی برتده ،م.رد
بررسی قرتر دتدند ] [7تيشان با ت.س ه مدلهای آس

 -2معیار آسیب برشی هوپیوترا
برشی ،مدلی برتی پ

م ار شرمک آس

جانس.ن -ک.ک ،کاکرتفت-التم 1م ميلک نز 2برتی برتده

آس

بردتری ف.الد  ،1045وملکرد مدل های ف.ش رت مقايسه کرده

پالست ا م ادل در شرمک آس

م نشان دتدند که مدل آس

جانس.ن -ک.ک دترتی وملکرد

بهتری میباشد

نس ت تن

برشی م نرر کرن

رت به ص.رر تاب ی تز
در نظر مید رد تي م ار

ت.سط ه.پ .ترت م همکارتن در سال  2004م رفی درديد

چ  3م همکارش در سال  ، 2010تشک ل برتده در فرآيند
سنگ زنی فلزتر رت با تست اده تز رمش الدرتنژی -تميلری

مد.ره  6به ص.رر زير ت ريت میش.د:

برشی   sم نس ت تن

تخت اری 4م تکن ا تطابن ش کهبندی مجدد ،ش ه سازی
به ص.رر برش مت امد فرض نم.ده م ش هسازیها رت در
چاالر دم ب دی م سه ب دی ،با دم مدل م تلت برتی ماده
(جانس.ن– ک.ک م س تشددی همسانگرد) م آس
جانس.ن – ک.ک تنجا دتدند نتايب به دست آمده نشان دتد
که شکل برتده به ومن برش م سروت پ شرمی تبزتر بستگی

()1
  eq ،  Hم   maxبه ترت
م ادل ف.ن م ز م تن

رمند تی رتر ن رمی مترد بر تبزتر بر

زمان رت به دست آمرده م آن رت با ت.جه به رفتار

برتبر تست با:

تبزتر م قط ه کار ت.ج ه

تدق ن تبتدت ،با تست اده تز مدل آس

برشی

تن

 S

م

( s

sinh( f

  ))] / sinh( f

ه.پ .ترت ،5ت دتدی تز فرآيندهای متدتمل ماش کاری مانند
ص دهترتشی ،رمترتشی ،کتترتشی م س.رترکاری ش ه-

مد.ری يکسان هستند در م ار آس

مترد بر تبزتر ،ن رمی چدتک ر م هم چن

چگ.نگی تشک ل

برتده در هر يا تز فرآيندهای ف.ش پ

ب نی میش.د به

 [ s

( s

چهار پارتمتر ، k s

sinh( f

 S

،

 s

نر

دم مد.ری يکسان م فشار دم

 S

برشی ه.پ .ترت،

م  fمج.د دترد که بايد به ص.رر

تجربی به دست آيند تي پارتمترها تابع جن
کرن

**
) (
 eq

 ،کرن های پالست ا م ادل در شرمک آس

برتی چالت های کش

سازی می دردد با تنجا ش هسازیها ،رمند تی رتر ن رمی

**
 eq
) (

پالست ا م ادل در شرمک آس

))   s

 S

ه درمتستات ا ،تن

برشی ماکزيمم میباشند بر ع ن

( s   s )) 

()2

نم.دند
در تي


  max
 eq

تي مدل ،کرن

لیزشی م مج.د چس نددی ب

سه

 s  (1  k s )

 H
 eq

نم.دند ] [8تيشان با در نظر درفت يا تبزتر ،سنگ زنی رت

دترد آنها هم چن

ب نی شرمک

مرب.ط به پهنای برش مدلی تست تي مدل کرن

[ ]9در تي م ار ،نس ت تن

چس

،

ماده ،نرر

م درجه چرترر میباشند

ماده ،نتايب

تز نم.نه های کششی دترتی شکاف (با مقطع مستط لی م

وددی با نتايب رمتبط تئ.ری م تجربی مقايسه می دردد

ومن نصت ض امت) در جهت  45درجه نس ت به جهت

مقايسه نتايب وددی م تدل لی آشکار میکند که مدل

برشی  ،)1/469نم.نه های کششی

منظ.ر ترزيابی مدل آس

برشی م خ.ت

1

4

2

5

. Cockcraft-Latham
. Wilkins
3
. Chen
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ش هسازی وددی فرآيندهای ماش کاری با تست اده تز م ار آس

با شکاف م.تزی جهت باردذتری (با نس ت تن
تريکس

 )1/732م آزماي

1

(با نس ت تن

برشی

برشی )1/6

برشی ه.پ .ترت

تعم نان تز صدت نتايب وددی م مستقل نم.دن آن تز تندتزه
تلمان م ش که ،همگرتيی نتايب بر رمی پارتمتر آس

م تن

میت.تن   S ،  Sم  fرت به دست آمرد

م ادل ف.ن م ز تنجا میدردد

ه.پ .ترت م همکارتن پارتمترهای ف.ش رت برتی دم ن.ک خا

تدل لها با تندتزه تلمان  0/5 mmشرمک شده م با ت.جه به

تز آل انهای آل.م ن  .م ف.الد ،در دم چالت تی ر شکل ش ه

همگرتيی نتايب در تندتزه تلمان  ،0/32 mmکل ه

نم.دند [ ]10- 9جدمل 1

ش هسازیها با تندتزه ف.ش تدتمه دتده میش.د در خالل

برشی به دست آمده

تنجا ش ه سازی های تجزتء مددمد ،تلمان هايی که مقدتر

های تجربی رت برتی ف.الد  AISI1045نشان

در آن ها به يا (شکست کامل) می رسد،

تستات کی م دينام کی ت

مکان کی م پارتمترهای آس

خ.ت
تز آزماي

میدهد ] [10م ار آس

برشی ه.پ .ترت تا به آنجا تدتمه

1

 Dمتی ر آس

d eq
**
 eq

** 

D  0 eq

برشی تست که تز ص ر (ماده بکر) تا يا

يافته م در هر مرچله تز چل ،تی رتر م ت آن با

تست اده تز م ادله زير مداس ه میدردد
 eq

()4

**
 eq
) (

جدمل  1خ.ت
دتنس ته
)  (kg / m3

7800

مکان کی م آس
[]10
ضري يانگ

تن

)  y0 (MPa

) E (GPa

210

799

 s

 s

f

1/22

0/86

1/56

D 

فرآيند ص دهترتشی يا فرآيند ساده ترتش تست که به
مس له آن سط.ح صاف م هم چن

تن.تک سط مقطعها با

های ص ده ترتش در کارداه های تبزتر سازی ،قال

سازی

ها م کارداه های ت م رتتی کارخانجار م تلت کاربرد
فرتمتنی دترند برتی ش هسازی تي فرآيند ،يا قط ه کار

تستدکا نهايی

ثابت م مک ی شکل به تب اد  40×40×8م لی متر م يا

)  u (MPa

ت یه تبزتر صل متدرک در نظر درفته شد قط ه کار م تبزتر

1280
ks

نس ت به هم به د.نهتی م.ق تدهی درديدند که برتده

0/03

بردتری با ومن  1م پهنای  4م لی متر تنجا ش.د مقادير
زتميه تبزتر ،ضري

 -3شبیه سازي هاي اجزاء محدود
با تست اده تز خ.ت

 - 1-3شبیه سازي فرآیند صفحه تراشی

ش ارها م دندتنه ها ،در تمتدتد قط ه ت.ل د میش.ند ماش

برشی ف.الد AISI1045
تسل م

بدرتنی ،تشک ل برتده م برتده بردتری به رتچتی قابل مشاهده
خ.تهد ب.د

(شکست کامل) به ص.رر يکن.تخت با تی ر شکل پالست ا
تفزتي

ت.تنايی تدمل بار رت تز دست دتده م به شکل برتده تز قط ه
کار جدت می ش.ند .با تست اده تز تکن ا چذف تلمان های

میيابد که شرط تنتگرتلی زير ترضاء ش.د
()3

متی ر آس

برشی

مکان کی م پارتمترهای آس

م به ترت

تصطکاک م سروت تبزتر مطابن مرجع ][7

برتبر  5درجه 0/5 ،م  3/3 m/sتنت اب درديد
مکان کی ،شرتيط مرزی م تنجا ش ه سازی

ترتئه شده در جدمل  1برتی ف.الد  AISI1045م کد آباک.

با تومال خ.ت

صري  ،ت دتدی تز فرآيندهای متدتمل ماش کاری مانند

های وددی ،نتايب تی ر شکل م آس

ص دهترتشی ،رمترتشی ،کتترتشی م س.رترکاری ش ه

شد

سازی می دردد در تنجا ش هسازیها برتی قط ه کار تز

شکل  1کانت.ر آس

تلمان های سه ب دی هشت دره تی با نقاط تنتگرتل د ری

ن رمی مترد بر تبزتر بر چس

برشی م هم چن

در قط ه کار چاصل
شکل  2نم.دتر

جابجايی آن در خالل تنجا

کاه

يافته همرته با کنترل پديده ساوت شنی م تز تلمان

فرآيند رت نشان میدهد همان د.نه که شکل  2ب ان می-

صل

برتی

کند ،در تبتدتی فرآيند ن رمی الز برتی برتده بردتری قط ه

مجزت برتی تبزتر تست اده میدردد هم چن

. Erichsen

ﻣﺠﻠﻪ ﻣﺪلﺳﺎزي در ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
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مداس ه میش.د مقايسه نتايب نشان میدهد که

سري اً رشد کرده م در زمان برتده بردتری به مقدتر ماکزيمم

ن .ت

خ.د ي نی  15/29ک ل .ن .ت میرسد با چرکت تبزتر م

مقدتر ن رمی ماکزيمم چاصل تز ش هسازیهای وددی

رس دن آن به تنتهای قط ه ،تز مقدتر ن رم کاسته شده م پ

نس ت به مقدتر مداس ه شده تز رمتبط تجربی در چدمد 10

تز برتده بردتری کامل قط ه ،مقدتر آن به ص ر میرسد به

درصد خطا دترد خطای ف.ش با ت.جه به تقري ی ب.دن رمتبط

منظ.ر توت ارسنجی نتايب وددی ،مقدتر ن رمی ماکزيمم به

تجربی ،قابل ق .ل تست

دست آمده با مقدتر چاصل تز فرم.ل های تجربی مقايسه
میدردد
بر ع ن تئ.ریهای برتدهبردتری م تص.ل ماش کاری فلزتر،
ن رمی الز برتی برتدهبردتری در تي فرآيند تز رتبطه زير
قابل مداس ه میباشد ][11
tbK s
) sin  cos(    

()5

F

که در آن t ،ض امت برتده برش ن .رده (ومن برتده بردتری)،
 bپهنای برش K s ،تستدکا برشی ماده  ،زتميه برش،

شکل  1کانت.ر آس

برشی در فرآيند ص ده ترتشی



زتميه تصطکاکی م  زتميه تبزتر هستند تستدکا برشی ماده
تقري ا  0/8تستدکا کششی ب.ده م زمتيای  م  تز فرم.ل
های زير مداس ه میدردند
  tan 1 
 r cos  

 1  r sin  

  tan 1 
t
tc

()6

شکل  2نم.دتر ن رم -جابجايی تبزتر در فرآيند ص ده ترتشی

r

 -2-3شبیه سازي فرآیند روتراشی

در رمتبط ف.ش t c ،ض امت برتده برش خ.رده تست که تابع
جن

قط ه کار ب.ده م تز تندتزهد ری مستق م ت

میدردد تي پارتمتر برتی ف.الد  1045به رمش تجربی1/2 ،
م ل متر تندتزهد ری شد
مقادير ومن برتدهبردتری،

تصطکاک م زتميه تبزتر در م ادله  ،6پارتمترهای r ، 

م  به ترت

برتبر با  26/56درجه 0/83،م  42درجه به

دست میآيند هم چن

با ت.جه به مقدتر تستدکا کششی

ماده مطابن جدمل  ،1تستدکا برشی آن برتبر با 1024
مگاپاسکال ت

سط.ح خارجی تست.تنهتی م م رمعی تيجاد میش.د در تي
فرآيند ،قط ه کار در مقابل يا تبزتر ترتش تا ل ه که به
ص.رر ع.لی تیذيه میدردد با سروت مش صی می چرخد

با قرتردتدن مقدتر ف.ش م همچن
ضري

فرآيند رمترتشی ،يا فرآيند ساده ترتش تست که عی آن

میدردد با جايگزينی مقادير چاصله در

م ادله  5مقدتر ن رمی الز برتی برتده بردتری  13/89ک ل.

. Sandvik

ﻣﺠﻠﻪ ﻣﺪلﺳﺎزي در ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ

با چرکت ع.لی تبزتر ترتش بر رمی قط ه کار ،ومل برتده
بردتری با ومن م سروت برشی م

تنجا میش.د

به منظ.ر ش هسازی فرآيند رمترتشی ،قط ه کار به ص.رر
شافتی ت.پر به قطر  20م لی متر م متصل به سه نظا در
چال دمرتن م تبزتر ترتش مطابن ت یههای تستاندترد
ترتشکاری شرکت سندميا 1س.ئد ] [12در نظر درفته شد
م زتن باربردتری  1م ل متر ،مقادير زتميه مرمد تبزتر ،ضري
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ش هسازی وددی فرآيندهای ماش کاری با تست اده تز م ار آس

تصطکاک ،م زتن پ شرمی تبزتر م سروت دمرتن سه نظا به

مطابن شکل ،مقدتر ن رمی مماسی در مقاع ی تز زمان ي نی

برتبر  60درجه 0/4 mm/rev ،0/5 ،م 300 rad/s

زمانی که قط ه کار يا دمر کامل چرخ ده م در جهت

تز تنجا ش هسازیهای وددی ،نتايب

پ دت کرده

ترت

تنت ابدرديد پ
کانت.ر آس

مد طی کامال برتده بردتری شده ،به شدر کاه

برشی م نم.دتر ن رمی مماسی مترد بر تبزتر

م تي س کل مجددت تکرتر میدردد به منظ.ر توت ارسنجی

مطابن شکل های  3م  4چاصل شد ن رمی مماسی يا برشی،

نتايب وددی ،مقدتر ن رمی ماکزيمم به دست آمده با مقدتر

م.ل هتی تز ن رم تست که در تمتدتد سروت ترتش ب.ده ،س

چاصل تز فرم.لهای تجربی مقايسه میش.د بر ع ن

تبزتر میدردد تي ن رم مهمتري م.ل ه ن رم تست م

تئ.ریهای برتدهبردتری م تص.ل ماش کاری فلزتر ،م.ل ه

خم

در تک ر مداس ار به ون.تن ن رمی برتده بردتری م.رد

مماسی ن رمی برتدهبردتری مهمتري م.ل ه ن رم ب.ده م در

تست اده قرتر مید رد م.ل ههای ديگر ن رمی برتده بردتری،

تک ر مداس ار به ون.تن ن رمی برتده بردتری م.رد تست اده

م.ل ه مد.ری (در تمتدتد چرکت پ شرمی تبزتر) م م.ل ه

قرتر می د رد تي ن رم برتبر تست با ]:[13
F  AK

ش اوی (وم.د بر مد.ر قط ه کار) می باشند که دترتی

Aaf

مقادير ک.چکتری ب.ده م تز تهم ت کمتری برخ.ردتر هستند
c1c 2

()7

][13

hm
h  f sin 

مطابن شکل  ،4در تبتدتی فرآيند ن رمی الز برتی برتده
بردتری قط ه سري اً رشد کرده م در زمان برتده بردتری به
مقدتر ماکزيمم خ.د ي نی  292/8ن .ت میرسد با چرکت
تبزتر م رس دن آن به تنتهای قط ه ،تز مقدتر ن رم کاسته شده
تز برتده بردتری کامل قط ه ،مقدتر آن به ص ر می-

مپ

Kc

 Aسط مقطع برتده K ،تن

برتده بردتری a ،ومن بار،

f

م زتن پ شرمی تبزتر بر متچد دمر K c ،ن رمی برتده بردتری
ميژه ماده بر متچد سط  h ،ض امت برتده م  زتميه مرمد تبزتر
می باشند هم چن

 c1 ، mم  c2ضرتي تصد

تجربی ب.ده

که تابع جن  ،فرآيند برتدهبردتری م سروت

رسد

K

هستند م تز جدتمل مرب.عه ت

برشی Vc

میدردند سروت برشی

تز رتبطه زير قابل مداس ه تست:
Vc   D

()8
D

قطر قط ه م  سروت دمرتنی آن می باشد با قرتر دتدن

مقادير قطر م سروت دمرتنی شافت در م ادله  ،8سروت
برشی  18/84 m/sت
شکل  3کانت.ر آس

برشی در فرآيند رمترتشی

میدردد با ت.جه به مقدتر سروت

برشی به دست آمده م مرتج ه به جدتمل مرجع ]،[13
پارتمترهای  c1 ، m ، K cم  c2برتی ف.الد م.رد نظر به ترت
برتبر با  1450مگاپاسکال0/9 ،0/27،م  1به دست میآيند
همچن

با دتشت مقادير م زتن پ شرمی م زتميه مرمد تبزتر،

ض امت برتده ن ز برتبر با  0/35 mmچاصل میدردد با
جايگزينی مقادير چاصله در م ادله  7مقدتر ن رمی الز
برتی برتده بردتری  278/4ن .ت مداس ه می ش.د مقايسه
مقدتر ن رمی ماکزيمم چاصل تز فرم.لهای تجربی م ش ه
شکل  4نم.دتر ن رم -جابجايی تبزتر در فرآيند رمترتشی

ﻣﺠﻠﻪ ﻣﺪلﺳﺎزي در ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ

سازی وددی ،خطای قابل ق .ل  5درصدی رت نشان میدهد
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درفته شد مقادير زتميه مرمد مته ،ضري تصطکاک ،م زتن

 -3-3شبیهسازي فرآیند كفتراشی

برتبر 90درجه،0/5 ،

فرآيند کتترتشی (پ شانی ترتشی) ،يا فرآيند ساده ترتش

پ شرمی م سروت دمرتن مته به ترت

تست که عی آن سط مقطع قط ه ترتش ده میش.د در

 0/1 mm/revم  230 rad/sتنت اب درديد پ

تز تنجا

تي فرآيند ،قط ه کار در مقابل يا تبزتر ترتش تا ل ه که

ش هسازیهای وددی ،نتايب کانت.ر آس

به ص.رر ورضی تیذيه میدردد با سروت مش صی می-

ن رمی مماسی مترد بر مته مطابن شکل های  7م  8چاصل

چرخد با چرکت ورضی تبزتر ترتش بر رمی قط ه ،ومل برتده

شد

بردتری با ومن م سروت برش م

برشی م نم.دتر

تنجا میش.د در کت

ترتشی ،پ شرمی تبزتر به سمت مرکز ب.ده که باوث کاه
ع.ل قط ه کار میدردد
به منظ.ر ش هسازی فرآيند کت ترتشی ،مساله رمترتشی
ق لی با همان پارتمترها در نظر درفته شده م تنها جهت
چرکت تبزتر به ص.رر ورضی ت ريت میدردد در تي چالت
زتميه مرمد تبزتر به دتخل قط ه کار  90درجه می باشد پ
تز تنجا ش هسازیهای وددی ،نتايب کانت.ر آس

برشی در فرآيند کت ترتشی

شکل  5کانت.ر آس

برشی م

نم.دتر ن رمی مماسی مترد بر تبزتر مطابن شکل های  5م 6
چاصل شد مطابن شکل  ،6در تبتدتی فرآيند ن رمی الز
برتی برتدهبردتری قط ه سري اً رشد کرده م در زمان برتده
بردتری به مقدتر ماکزيمم خ.د ي نی  285/1ن .ت میرسد
با چرکت تبزتر م رس دن آن به تنتهای قط ه ،تز مقدتر ن رم
کاسته شده م پ

تز برتدهبردتری کامل ،مقدتر آن به ص ر

میرسد برتی مداس ه مقدتر ن رم در تي فرآيند ،کافی تست

شکل  6نم.دتر ن رم -جابجايی تبزتر در فرآيند کت ترتشی

در رمتبط  7مقدتر زتميه مرمد تبزتر  90درجه در نظر
درفتهش.د بنابرتي مقدتر پارتمتر  ، hض امت برتده /4mm
خ.تهد درديد با ثابت ماندن مقادير ديگر پارتمترها ،مقدتر
ن رمی الز برتی برتدهبردتری  267/7ن .ت مداس ه می-
ش.د مقايسه مقدتر ن رمی ماکزيمم چاصل تز فرم.لهای
تدل لی م ش هسازی وددی ،خطای قابل ق .ل  6درصدی
رت نشان میدهد

هماند.نه که شکل  8نشان میدهد ،در تبتدتی فرآيند

 -4-3شبیه سازي فرآیند سوراخ كاري
س.رترکاری ،فرآيندی ساده برتی تيجاد س.رترهای درد
دتخل قط ه میباشد برتی ش هسازی تي

فرآيند ،يا

قط ه کار ثابت م مک ی شکل به تب اد  40×40×5م لی متر
م يا مته مارپ چ تستاندترد به قطر  5م لی متر در نظر

ﻣﺠﻠﻪ ﻣﺪلﺳﺎزي در ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ

شکل  7کانت.ر آس

برشی در فرآيند س.رترکاری

ن رمی الز برتی س.رتر کاری قط ه سري اً رشد کرده م در
زمان برتدهبردتری به مقدتر ماکزيمم خ.د ي نی  1147ن .ت
میرسد با چرکت تبزتر م رس دن آن به تنتهای قط ه ،تز
مقدتر ن رم کاسته شده م پ

تز برتده بردتری کامل قط ه،

مقدتر آن به ص ر میرسد
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ش هسازی وددی فرآيندهای ماش کاری با تست اده تز م ار آس

 7مقدتر ن رمی الز برتی س.رتر کاری  1036ن .ت
مداس ه میش.د مقايسه نتايب تئ.ری م وددی نشان
میدهد که مقدتر ن رمی ماکزيمم چاصل تز ش هسازیهای
وددی نس ت به مقدتر مداس ه شده تز رمتبط تئ.ری در
چدمد  10درصد خطا دترد که با ت.جه به تقري ی ب.دن
رمتبط ،قابل ق .ل تست

 -4نتیجه گیري
در تي تدق ن تبتدت ،با تست اده تز مدل آس
شکل  8نم.دتر ن رم -جابجايی تبزتر در فرآيند س.رترکاری

در کد آباک.

برشی ه.پ .ترت

صري  ،ت دتدی تز فرآيندهای متدتمل ماش

ن رمی الز برتی س.رتر کاری تز م ادالر  7م  8قابل

کاری مانند ص ده ترتشی ،رمترتشی ،کت ترتشی م س.رتر

مداس ه تست با تي ت امر که در تي فرآيند سط مقطع

کاری ش ه سازی شد با تنجا ش ه سازی ها ،رمند

م ض امت برتده تز رمتبط زير مداس ه میدردند ][13

تی رتر ن رمی مترد بر تبزتر ،ن رمی چدتک ر م هم چن

A  0.5 * d f

()9

h  0.43 * f

که در آن d ،قطر مته م
چن

f

م زتن پ شرمی آن می باشد هم

برتی مداس ه سروت برشی کافی تست در م ادله 8

قطر م سروت دمرتنی مته قرتر دتده ش.د با قرتر دتدن مقادير
ف.ش در م ادله  8سروت برشی  3/61 m/sت

میدردد

با ت.جه به مقدتر سروت برشی به دست آمده م مرتج ه به
جدتمل مرجع ] ،[13پارتمترهای  c1 ، m ، K cم  c2برتی ف.الد
م.رد نظر به ترت

برتبر با  1450مگاپاسکال 1 ،0/27،م

 1/2به دست میآيند با جايگزينی مقادير چاصله در م ادله

چگ.نگی تشک ل برتده در هر يا تز فرآيندهای ف.ش پ
ب نی درديد به منظ.ر ترزيابی مدل آس

برشی م خ.ت

ماده ،نتايب چاصل تز ش ه سازی ها با نتايب رمتبط تئ.ری
م تجربی مقايسه شد مقايسه نتايب وددی م تدل لی نشان
دتد که مدل آس
آس

برشی ه.پ .ترت ت.تنايی پ

 ،دسترش آن ،تيجاد برتده م ت م

ب نی رشد

ن رمهای مترد بر

تبزتر در فرآيندهای ماش کاری رت دترد بنابرتي
د ری میش.د که تي م ار ،م اری مناس

نت جه

برتی ت م

ن رمها م تنرنی مصرفی در فرآيندهايی با تی ر شکلهای
برشی میباشد
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