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 فصل اول

  مقدمه

ه آن عمل برش فلزات حاصل حرکت نسبی بین ابزار برشی و قطعه کار میباشد که در نتیج

کت از قطعه کار جدا میشود. در ماشینهای ابزار حر مقداری از فلز، به عمق برش و به شکل براده

ش و هایی که مورد نیاز میباشد با توجه به نوع عمل ماشینکاری مشخص میشوند و حرکت بر

غذیه ممکن است به ابزار یا قطعه کار اختصاص پیدا کند.حرکت ت  

ا های مورد نیاز به هنگام ماشینکاری، اساس طراحی یک ماشین ابزار رآگاهی از نیروها و سرعت

شان تشکیل میدهد. هنگام ماشینکاری، مقاومتی که قطعه کار در برابر تغییر شکل از خود ن

عه کار اثر میکند و عکس العملهای این نیروها به قطمیدهد، بصورت یک نیروی برشی روی ابزار 

 وارد میشود.

 تراشکاری

، مخروط معمولیترین عملیات ماشینکاری که توسط دستگاه تراش انجام میگیرد عمل روتراشی

رکت تراشی، داخل تراشی، پیشانی تراشی و پیچ تراشی است که در اثر گردش قطعه کار ) ح

یه( انجام میگیرد.اصلی( و حرکت ابزار )حرکت تغذ  

ه ت کطرح هندسی ابزار برشی )حتی ابزار برشی تک لبه( در کمال تعجب موضوع پیچیده ای اس

ی را مانند نسبتا دشوار است. در ساده ترین حالت میتوان ابزار برش تعیین سطوح و زوایای آن کار

ه و به طور یک گوه فرض کرد. )برش مستقیم یا متعامد( که در این حالت لبه برنده ابزار صاف بود

 مستقیم درگیر شود.
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 معرفی سطوح قطعه کار

 سطح ماشینکاری شده )سطح کار شده(:

سطحی است که پس از براده برداری روی قطعه ظاهر میشود.   

 سطح گذرا:

از قطعه  سطحی است که بطور مستقیم زیر لبه برنده ابزار قرار میگیرد و گذرا و در حال جدا شدن

 کار است.

 سطح کار:

قطعه  سطحی است که قطعه کار قبل از براده برداری به آن محدود میشود. )سطح نتراشیده شده

 کار(

 

زار برشی و اثرات آن در تراشکاریهندسه اب  

ه قلم بوجود قلم که به فرم گوه می باشد اساسا متشکل از دو سطح است که از تقاطع آنها لبه برند

یده نام ده یا سطح روی قلمبرابه آن از قطعه جدا می شود سطح  می آید سطحی که براده با تکیه

اد یا سطوح سطحی که باید نسبت به سطوح تراشیده شده قطعه کار آزاد باشد به سطح آز می شود

 بغل یا پشت قلم معروف است . 

ه امتداد متعامد نسبت بیکی از متغیرهای بسیار مهم در تراش زاویه جلوی قلم است که در تراش 

در  ه معروف است. سطح آزادعمود بر سطح براده برداری شده سنجیده می شود که به زاویه براد

شود،  ولی زاویه بین سطح آزاد و سطح تراشیده شده زاویه آزاد خوانده می براده برداری نقش ندارد

 تاثیر مستقیم روی نرخ فرسودگی قلم دارد.
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 زاویه براده

و عمر قلم  بطور کلی میتوان چنین بیان داشت که با ازدیاد زاویه براده شرایط تراش بهتر میشود

ی میشود.  زاویه نیز قاعدتا باید بیشتر شود، با ازدیاد زاویه براده از حد معینی باعث تضعیف مکانیک

ای میتوان یافت که به عمر ماکزیمم قلم منتهی شود. بهینه  

 

 زاویه آزاد

عمر قلم  تجربه نشان داده است که پهنای آستانه فرسایش در سطح آزاد قلم عامل تعیین کننده

یین طرفی تحقیقات نشان میدهد که تنش، درجه حرارت و سرعت برش که عوامل تعمیباشد. از 

انه کننده نرخ فرسایش در سطح آزاد قلم هستند، بطور محسوس در کلیه نقاط واقع بر آست

ر پهنای فرسایش ثابت اند و همچنین در صورت کوچک بودن پهنای آستانه فرسایش، تغییرات د

یط فیزیکی نخواهد داشت.آن اثرات چندانی روی این شرا  

 روابط:

 ( 𝒗𝒄سرعت برشی)  

 طول طی شده بوسیله نوک ابزار در یک دقیقه را گویند که از رابطه زیر بدست

می آید:    

𝑣𝑐 =
𝜋 × 𝑑 × 𝑛

1000
 

عده دوران بر حسب دور  nقطر قطعه کار یا مته یا تیغه فرز برحسب میلیمتر و  dکه در آن

 بر دقیقه میباشد.
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معموال مقدار سرعت برشی برای جنسهای مختلف ابزار و قطعه کار، توسط شرکتهای سازنده ابزار، 

 مشخص میشود و و با توجه به آن تعداد دوران را محاسبه میکنند.

𝑛 =
1000 × 𝑣𝑐

𝜋 × 𝑑
 

 

 (𝒗𝒇)سرعت پیشروی

به حاصلضرب مقدار پیشروی در تعداد دوران، سرعت پیشروی گفته میشود و بر حسب 

(mm/min.بیان میشود ) 

𝑣𝑓=𝑓×𝑛 

 در فرزکاری به دلیل اینکه ابزار چند لبه داریم:

𝑓 = 𝑧 × 𝑓𝑧 

 

تعداد لبه های تیغه فرز با قطعه کار  zمقد پیشروی به ازای هر لبه تیغه فرز و    𝑓𝑧که در آن 

 است.

 :𝒕𝒏زمان اصلی ماشینکاری )

 مدت زمانی که صرف براده برداری میشود.

𝑡
𝑛=

𝑙×𝑖
𝑓×𝑛
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تعداد  mm ،𝑖طول پیشروی بر اساس  𝑙زمان اصلی ماشینکاری بر حسب دقیقه و  𝑡𝑛که در آن 

تعداد دوران بر حسب دور بر  𝑛مقدار پیشروی بر اساس میلیمتر بر دور و  𝑓مراحل ماشینکاری، 

 دقیقه میباشد.

 

 زاویه برش

برش تحت تغییر شکل واقع میشود و زاویه ای  در براده برداری متعامد قطعه کار در امتداد صفحه

که این صفحه با بردار سرعت برش میسازد در صفحه عمود به سطح ماشینکاری به زاویه برش 

 معروف است. (∅)

ضخامت    t 

𝑙  طول و𝑏  عرض براده برداشته نشده باشد ابعاد مربوط به براده برداشته شده به ترتیب 

 𝑏𝑐  و𝑙𝑐  و    𝑡𝑐.خواهد بود 

 نسبت ضخامت براده بصورت زیر تعریف میشود:

𝑟
𝑐=

𝑡
𝑡𝑐

=
𝑙𝑐
𝑙

 

 

 و در آخر زاویه برش برابر است با: 

∅ = 𝑡𝑎𝑛−1
𝑟𝑐 𝐶𝑜𝑠𝛾

1 − 𝑟𝑐𝑆𝑖𝑛𝛾
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 زوایای ابزار برشی

 

 مقادیر بهینه شکل هندسی قلم

اعدتا باید زاویه براده : به طور کلی با ازدیاد زاویه براده شرایط تراش بهتر می شود و عمر قلم نیز ق

هد که باعث بیشتر شود اما ازدیاد زاویه براده از حد مشخصی تضعیف مکانیکی لبه برنده نیز می د

 زیاد شدن فرسایش قلم و در نتیجه کاهش عمر قلم می شود. 

 

 زاویه آزاد 

نش، پهنه آستانه فرسایش در سطح آزاد قلم عامل تعیین کننده عمر قلم می باشد از طرفی ت 

ار درجه حرارت و سرعت برش که عوامل تعیین کننده نرخ فرسایش در سطح آزاد قلم اند. مقد

د. زاویه آزاد زاویه آزاد را نمی توان خیلی بزرگ گرفت زیرا باعث تضعیف مکانیکی لبه ابزار می شو

درجه خواهد بود .  5درجه و با قلم های الماس  8ی اغلب مواد با قلم های تندبر برا  

 

کز کار روی زوایای براده و آزاداثر موقعیت نوک قلم نسبت به مر  

رکز کار تغییر زوایای براده و آزاد در اثر باال یا پایین قرار گرفتن لبه اصلی برش نسبت به ممقادیر 

.در مرکز باشد زوایای آن همان است که بوسیله سنگ تیز شده استمی کند. اگر یک قلم   
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طح کار اگر نوک ابزار از مرکز کار پایینتر باشد در این حالت شرایط براده برداری بدتر شده و س 

 ناصاف می شود.

  

 زاویه تنظیم جلو

هی از چنانچه مقدار این زاویه بزرذگ باشد پهنای براده کم خواهد شد و فشار برش روی طول کوتا

تیجه دوام لبه برنده تقسیم می شود که در این حالت لبه برنده تحت فشار زیادی واقع شده و در ن

شتر یکمتری خواهد داشت و اگر این زاویه کوچک باشد با یکنواخت ماندن عمق براده پهنای آن ب

درجه است. اگر مقدار  45و دوام لبه برنده نیز بیشتر می شود. مقدار این زاویه در حالت طبیعی 

 زاویه کمتر انتخاب شود شرایط تراش بدتر می شود . 

 

 زاویه تمایل

رین نقطه از شیب لبه برنده قلم نسبت به افق زاویه تمایل نام دارد. در حالی که نوک قلم در باالت

مقاومت در  بت به افق باشد زاویه منفی و عکس آن را زاویه مثبت می گویند . از نظرلبه برنده نس

اشد نوک مقابل بارهای ضربه ای زاویه تمایل مثبت بهتر است و در صورتی که زاویه تمایل منفی ب

 قلم آسیب پذیر می شود .

که باعث  افزایش می یابدشعاع نوک قلم: با افزایش شعاع نوک قلم مقاومت لبه برش در نوک قلم 

ر طول عمر قلم می شود. در ضمن ناهمواری سطح ماشینکاری شده کاهش می یابد، از طرف دیگ

بیشتر می شود.  با افزایش شعاع نوک قلم، نیروهای وارد بر قلم و ارتعاشات  
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 فصل دوم

 

 مکانیک تراش

مراحل  مقدار فلزی که بوسیله ابزار برش از قطعه کار جدا می شود براده نام دارد. این عمل یکی از

همراه با مقدار  پیچیده فیزیکی است که شامل دو تغییر شکل االستیک و پالستیک می باشد که

دن سطح زیاد اصطکاک تولید حرارت و تشکیل لبه انباشته ، پیچیدن و انقباض براده، سخت ش

اشین کاری شده و سایش ابزار می باشد . م  

 

 انواع براده 

 براده ممتد

ت. فرآیند پایدار محسوب می شود و از دو قسمت اصلی تشکیل شده اساین نوع براده برداری 

نوع  قسمت اول، برش ماده برای تشکیل براده و قسمت دوم، لغزش براده در روی سطح قلم. این

ی شود.نرم مانند فوالد کربنی، مس و آلومینیوم به وفور دیده م براده در تراش مواد شکل پذیر و  

 

 براده ممتد با لبه انباشته

ی قلم کاک موجود بین قلم و براده به حدی برسد که براده خود را به سطح جلوهرگاه نیروی اصط

رفته اال جوش دهد، شرط الزم برای تشکیل این براده فراهم شده و بدین ترتیب میزان اصطکاک ب

و سپس  گی تا زمانی که پایدار است ادامه می یابدیه ها افزوده می شود و این انباشتو به تعداد ال

ده کار می شکند قطعات شکسته شده توسط قسمت تحتانی براده و همچنین سطح تراشیده ش

ده حمل می شود. لبه انباشته یکی از فاکتور های اصلی در تعیین همواری سطح تراشیده ش

شده و همچنین اثر قابل مالحظه ای روی نرخ فرسودگی قلم دارد. محسوب  
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 براده منفصل

ود. ایجاد در تراش مواد ترد بعلت کرنش بسیار که شکستگی ظاهر شده و براده تکه تکه می ش

ی کم و براده منفصل در تراش چدن و برنج حتمی است ولی در تراش فلزات نرم، تحت سرعت برش

 نرخ پیشروی زیاد رخ می دهد. 

 

 لبه انباشته در برش فلزات

یرد. لبه زدیکی لبه برش شکل می گروی سطح ابزار در ندر پاره ای از شرایط تراش، لبه انباشته 

بزار شکل نباشته که به شکل گوه است، شامل یک قسمت از فلز ماشینکاری شده است که روی اا

برابر فلز  گرفته و سرانجام به سطح ابزار چسبیده و جوش می خورد. سختی لبه انباشته دو تا سه

شته باعث لبه انبال خود ابزار از فلز براده برداری کند. می تواند باشد به همین دلیل می تواند مث

ش ابزار می تغییر شکل هندسه ابزار )افزایش زاویه براده( تاثیر در شکل گرفتن الیه برش و سای

ه و براده و شتکاک زیاد بین لبه انبابرشی را تغییر می دهد. بواسطه اطشود و نیز مقدار نیروهای 

نباشته نباشته با سطح ماشینکاری شده و سطح برش، حجم لبه اکاک در نقطه تماس لبه ااصط

می چسبد. تکه  تغییر کرده، تکه هایی از لبه انباشته به سطح ماشینکاری شده و تکه هایی به براده

ای جدید های به سطح چسبیده باعث پایین آمدن کیفیت سطح می شود. این لبه بوسیله ذره ه

 فلز اصلی ترمیم می شود. 

 

قباض برادهان  

راده در نتیجه تراکم پالستیکی الیه های بریده شده ، طول براده جدا شده کوتاهتر از طول ب

ریب تراشیده می باشد . کوتاهتر شدن براده، انقباض طولی براده نام دارد و مقدار آن بوسیله ض

 انقباض مشخص می شود. 
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  یرهای اصلی موثر بر انقباض برادهمتغ* 

شکل هندسی ابزار ) مخصوصا زاویه برش و شعاع نوک قلم ( 1  

متغیرهای برش ) سرعت برشی، نرخ پیشروی(  -2  

روانکار  -3  

نوع مواد قطعه کار و خواص مکانیکی آن -4  

 

و شعاع نوک قلم روی انقباض برادهاثر زاویه برش   

ضریب  افزایش شعاع نوک قلمهر چه زاویه برشی زیاد شود ضریب انقباض براده افزایش می یابد 

به برش انقباض براده را بیشتر می کند. در نتیجه افزایش شعاع نوک قلم طول قسمت منحنی ل

ت ضخامت افزایش پیدا می کند. تغیرات ضخامت براده در قسمت انحنای لبه برش کمتر از تغییرا

لبه برش  انحنایدر قسمت لبه برش است در نتیجه براده باید تغییر شکل بیشتری در قسمت 

 بدهد.
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 اثر سرعت برش روی انقباض براده

تر از در محدوده ای از سرعت برشی که در آن لبه انباشته شکل می گیرد زاویه برش واقعی کم

ود و مقدار اولیه آن می باشد و این مسئله باعث کاهش ضریب انقباض براده در آن محدوده می ش

می یابد  در محدوده ای که لبه انباشته در حال از بین رفتن می باشد ضریب انقباض براده افزایش

 . 

یب انقباض برادهاثر روانکار روی ضر  

ه مقدار آن در صورتی که از مایع برش استفاده شود ضریب انقباض براده کاهش پیدا می کند البت

شکل نیافته تغییر زیادی نمی کند . با ازدیاد ضخامت براده تغییر   

نس قطعه کار بر روی انقباض برادهاثر ج  

ر می شود در در ماشینکاری فلزات هر چه خاصیت پالستیسیته جسم کمتر شود انقباض براده کمت

اشد . ماشینکاری دو نوع فوالد انقباض براده فوالدی بیشتر است که دارای سختی کمتر می ب

 ریبجنس ابزار هم روی انقباض براده اثر دارد، در ماشینکاری فوالدهای کربن دار با ابزار الماسه ض

 انقباض براده افت پیدا می کند. 

 

 نیروی مقاوم برشی

رش برآیند همه نیروهای وارد به ابزار از طرف قطعه کاری که ماشینکاری می شود نیروی مقاوم ب

 نامیده می شود در عمل مولفه های این نیرو در جهت حرکت اولیه و حرکت بار)پیشروی( قرار

. دارند مورد استفاده قرار می گیرند و بوسیله دستگاه دینامومتر و فرمول ها محاسبه نمود  

 

شخموی نیر  

ه به تیز نبودن لبنیروی وارد بر لبه برنده قلم که در اثر  1مجموع دو نیرو می باشد: نیروی شخم 

و قسمت نیروی اصطحکاک بین قلم و سطح تراشیده شده در پیش روی زیاد این نیر 2وجود میاید 
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 از کل کوچکی از کل نیرو را تشکیل می دهد ولی در پیش روی های کم درصد قابل توجهی

عث شخم با نیروی تراش توسط این نیرو گرفته میشود و قابل صرف نظر کردن نیست وجود نیروی

.صوصی میشود که اثر اندازه نام دارد اثرات به خ  

 

کاک در برش فلزاتاصط  

سه فرایند سطح جلو قلم و براده توسط مکانیزی که کامال شناخته نشده است هند رفتار اصطکاک

ر قرار میدهد.تراش را تحت تاثی  

ستقل از کاک بین سطوح م: نیروی اصطکه صورت ارائه نمود کاک خود را به اینقانون اصطونتا آم

.ودمساحت ظاهری تماس بوده و تنها متناسب با نیروی عمودی وارد بر سطح تماس بیان میش  

 

رعت سکاک اساسا مستقل از تذکر را اضافه نمود که ضریب اصط به نوبه ی خود اینکولومب 

در واقع  لغزش است مشاهدات میکروسکوپیک سطح فلزات نشان میدهد که هموارترین سطوح نیز

غییر تهنگامی که دوسطح فلزی بر روی هم   از ناهمواری های میکروسکوپی تشکیل شده است.

ه حساب سرعت تراش زاویه براده و ... به میزان قابل توجهی تغییر میکند. این تغییرات را باید ب

ار زیاد فشار بسیار زیادی که در سطح تماس بین قلم و براده موجود است گذاشت تحت این فش

  .امکان این که مساحت حقیقی و مساحت ظاهری و هم نزدیک و یا باهم برابر شوند زیاد است

 

 

 

 

 

 

13 



 

 

 فصل سوم

 

 عمر ابزار، حرارت و سیاالت برشی

عمر ابزار ، حرارت و سیاالت برش از موضوعات مهم در ماشین کاری میباشند. عمر ابزار نشان 

حسب مدت زمان، از لحظه ی شروع برش تا یک  دهنده ی عمر موثر و مفید ابزار است که بر 

ابزاری که  نقطه ی پایانی که از روی معیار از کار افتادگی مشخص میشود بیان میگردد. به عبارتی

نتواند وظیفه اش را به درستی انجام دهد عمرش تمام شده است. عامل اصلی اتمام عمر قلم 

دت ایش حرارت تولید شده در نواحی برش شسایش در سطوح ازاد و براده ی ابزار است که با افز

ار پیدا میکند، لذا هر عاملی که بتواند حرارت تولیدشده را کاهش دهد باعث افزایش عمر ابز

میگردد. سیاالت برش از عواملی هستند که باعث کاهش اصطحکاک و درجه حرارت در نواحی 

نگه میدارند. برش میشوند و باعث افزایش عمر ابزار شده و قطعه کار را خنک   

 

 عمر ابزار

ر این ابزاری که نتواند دیگر وظیفه و کار مورد نظر را انجام دهد از کارافتاده نامیده میشود بناب

قطعه  چنین ابزاری در پایان عمر مفید خود قرار گرفته است. در چنین شرایطی ابزار لزوما از برش

ود یا ورت ابزار یا دوباره تیز میش. در این صآن مطلوب نیستکار عاجز نیست، بلکه عملکرد 

 درعملیات دیگری که محدودیت و دقت برایش مطرح نیست به کار میرود. 

 

 سایش ابزار 

 سایش ابزار به چند گروه تقسیم می شوند :

. تغییر شکل پالستیک لبه برنده در اثر تنش های فشاری -1  

سایش ابزار در اثر چسبندگی  -2  
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سایش ابزار در اثر ساییدگی  -3  

سایش ابزار در اثر نفوذ  -4  

سایش ابزار در اثر خستگی  -5  

 

 در سرعت های برشی و پیشروی زیاد و در نتیجه نیروهای فشار باال درجه حرارت سطح ابزار

سبندگی بدین افزایش یافته و تغییر شکل پالستیک لبه برنده اتفاق می افتد. فرسایش در اثر چ

ی م       است که در اثر فشار زیادی که عمل برش فلزات به سطح ابزار وارد می کند باعث صورت

اق شود که دو سطح ابزار و سطح زیرین براده به هم جوش خورده و عمل برش در جسم نرم تر اتف

 بیفتد و همچنین در حال عمل برش تکه هایی از سطح ابزار همراه براده کنده شده و به خارج

ز و سخت ابد.  عمل فرسایش ابزار با پدیده سایش بدین صورت ایجاد می شود که ذرات تیجریان ی

ش که بصورت ناخالصی در قطعه کار وجود دارد هنگام عبور از سطح ابزار باعث خوردگی و سای

ر اثر سطح ابزار می گردد. همچنین وجود لبه انباشته نیز باعث کند شدن لبه ابزار می گردد. د

دن انتهای سطح ابزار به براده منتقل شده و باعث ضعیف شه حرارت در سطح ابزار افزایش درج

تد . سطح ابزار می گردد. این عمل بیشتر در ابزارهای کاربایدی و سرعت های باال اتفاق می اف

ر اثر پدیده نفوذ که دهرچه درجه حرارت بیشتر شود این انتقال نیز سریعتر صورت می گیرد. 

 یردی گم  بین کبالت موجود در ابزارهای کاربایدی و بهنگام تراش فوالد انجامواکنش شیمیایی 

دلیل باعث ضعیف شدن الیه سطحی ابزار گشته و شکستگی ابزار را به دنبال خواهد داشت. ب

د می تغییرات درجه حرارت و نیروها در سطح ابزار حرکتهای موازی و عمود بر لبه برنده ابزار بوجو

باعث فرسایش ابزار تحت مکانیزم خستگی می شود.  آید. این پدیده  
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ابزار و معیارهای از کار افتادگیمشخصه های عمر   

رد:عمر ابزار بین فواصل تیز کردن مجدد و یا تعویض ابزار با راههای گوناگون انجام می گی*  

. زمان حقیقی که صرف عمل براده برداری شده تا منجر به از کارافتادگی ابزار گردد. -1  

زمان کل الزم تا رسیدن به از کارافتادگی ابزار  -2  

براده برداری شده است  ارطولی از قطعه کار که تا رسیدن به از کارافتادگی ابز -3  

ر براده برداری شده است. حجمی از فلز که تا رسیدن به از کار افتادگی ابزا -4  

تعداد قطعات یا اجزایی که تا رسیدن به از کار افتادگی ابزار تولید شده است.  -5  

سرعت برشی متناسب با طول عمری معین تا رسیدن به از کار افتادگی ابزار  -6  

 

ور کامل طهمه موارد ذکر شده در ارتباط با از کار افتادگی ابزار مفاهیم نسبی بوده و فقط زمانی ب

وک منجر از کار می افتد که نیروهای برشی بسیار باال بوده یا بارهای وارده بصورت ضربه ای یا ش

ند . به ایجاد ترک بشود. این ترک نیز معموال از سطح براده تا سطح آزاد ابزار امتداد پیدا می ک  

 ستیک آن تحتضمنا درجه حرارت بسیار باال نیز که باعث نرم شدن ابزار و جاری شدن پال

 نیروهای برشی می گردد می تواند موجب از کار افتادگی کامل ابزار شود .

 

 حرارت در برش فلزات

شده و مسائل  توان مصرفی در برش فلز تقریبا بصورت بیشتر در لبه برنده ابزار به حرارت تبدیل

فزایش تکنیکی و اقتصادی زیادی را مستقیم و غیرمستقیم باعث می شود که از آن جمله، با ا

ایش( حرارت تولید شده سایش ابزار در سطح براده )گودال فرسایش( و در سطح آزاد )آستانه فرس

زایش پیدا کرده و باعث کاهش عمر آن می گردد. اف  
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بطور کلی سه ناحیه تولید حرارت وجود دارد: *  

. ناحیه اولیه تغییر شکل در صفحه برش می باشد-1  

ناحیه ثانویه تغییر شکل بین سطح ابزار و براده می باشد.  -2  

.قلم و سطح در حال ماشینکاری شده است ناحیه سوم بین سطح آزاد  -3  

 

ه درجه حرارت تولید شده در صفحه برش تاثیر زیادی روی دو درجه حرارت دیگر دارد و این دو ب

کل ترتیب باعث توسعه گودال و آستانه فرسایش می شود. بطور کلی اجسام حین تغییر ش

ردد و االستیک انرژی را در خود ذخیره کرده و پس از برداشتن نیرو مجددا به حالت اولیه برمی گ

ه حرارتی تولید نمی شود. هیچ گون  

ی )بستگی به سرعت برش دارد( توسط براده انتقال م %80الی  60از کل حرارت تولید شده حدود 

نیز به قطعه کار منتقل می شود. البته  %20الی  10به ابزار و حدود  %20الی  10یابد، حدود 

  نکاریو پیشروی ، نوع فرآیند ماشی حرارت منتقل شده براده، ابزار و قطعه کار به سرعت برشی

سنگ زنی، تراشکاری و ... ( و نوع عملیات براده برداری ) خشن یا پرداخت( بستگی دارد. )  

 

 مایع برش

از  عملیات ماشینکاری معموال با تولید حرارت همراه است. یکی از راههای کاهش حرارت استفاده

خاب وزه انواع مختلفی روانکار وجود دارد که انتروانکار )مایع خنک کننده( مناسب می باشد. امر

 صحیح آن به عوامل مختلفی بستگی دارد. 

رایط هدف اصلی در عملیات ماشینکاری، تولید قطعه با دقت الزم و صافی سطح مورد نیاز و ش

 خوب اقتصادی می باشد. روانکارها در رسیدن به این اهداف مفید می باشند. 

 

1 

2 

3 
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 استفاده از یک روانکار خوب باعث : 

 

. افزایش عمر ابزار-1  

بهبود کیفیت سطح  -2    

کاک و توان مصرفی به دلیل کم شدن اصطکاهش نیروهای برشی  -3   

راحت جدا شدن براده   -4  

کاهش تشکیل لبه انباشته -5  

شکل قطعه بدلیل کاهش درجه حرارت کاهش تغییر -6   

رفع براده از ناحیه سطح ابزار  -7  

 

کار، جمع استفاده از روانکار باعث صرف هزینه از جمله تهیه روانکار، سیستم مکانیکی گردش روان

ولید و آوری براده ها و صاف کردن روانکار و غیره می گردد. این هزینه ها بایستی با کاهش هزینه ت

 بهبود کیفیت سطح جبران گردد. 

 

روانکار عوارض نامطلوب  

 . ایجاد دود و بخارات سمی و بوی ناراحت کننده، بر روی ماشینکار اثر نامطلوب دارد. مثال-1

 استفاده از تتراکلر و کربن بعنوان روانکار تولید گاز سمی ازن می نماید .

آلیاژهای  تاثیر نامطلوب بر روی قطعه کار: ممکن است باعث بی رنگ شدن قطعه کار شود مثل -2

ه شده مس هنگام استفاده از روانکار شامل سولفور. همچنین برخی از این مواد توسط روانکار خورد

روانکار  و باعث ترک بر روی قطعه و نهایتا منجر به خستگی می شود. مثل آب برای فلزات آهنی و

 کلر دار برای آلیاژهای تیتانیم .
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ل زنگ زدن ماشین و روانکارهایی شام تاثیر نامطلوب روی ماشین: روانکار می تواند باعث -3

 سولفور آزاد باعث خوردگی قطعات مسی مثل بوش ها می شود. 

ندگی آب و روغن، همچنین باعث چسبسایر اثرها: روانکارها ممکن است به دو فاز تبدیل شوند  -4

 کشویی ها شده و ممکن است به هنگام پمپ کردن ایجاد حباب شود. 

ی روانکار و پس با این آثار مورد قبول نبوده ولی خیلی از آنها با تنظیم طراحی شیمیایی و فیزیک

 انتخاب صحیح آن رفع شده یا کاهش پیدا کرده و یا به علت خواص خوب آن مورد قبول واقع

 شود. 

 

 عملکرد اصلی مایع برشی

بطور کلی سه وظیفه اصلی دارد: *   

. عمل خنک کاری -1  

روانکاری یا کاهش اصطحکاک عمل  -2  

کاهش مقاومت برش قطعه کار  -3  

 

چه نسبت  بطور کلی قدرت خنک کنندگی آب نسبت به روغن برشی خیلی بیشتر است . حال هر

م و به خاصیت روانکاری افزوده ، از خاصیت خنک کنندگی ک محلول آب و روغن کمتر شود

ملیات سنگ زنی و تراشکاری استفاده شده و : ) برای ع 60شود. به عنوان مثال نسبت محلول می

ز روغن برای پیچ زنی و قالویز زنی این نسبت کاهش می یابد. برای خان کشی و چرخدنده زنی ا

 برشی خالص استفاده می شود. 

ت در سرعت های برش باال قدرت خنک کنندگی سیال نقش مهمتری را بازی می کند. در سرع

ار های برشی خیلی زیاد هر سه عامل خنک کنندگی، روانکاری و کاهش مقاومت برشی قطعه ک

 کمتر شود یا بی اثر خواهد بود. 
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به و ل مهمترین فایده کاهش اصطحکاک و تنش برشی، کاهش نیروهای برشی و توان مصرفی

ایش عمر ابزار انباشته و افزایش کیفیت سطح شود. مهمترین فایده خنک کنندگی مایع برشی، افز

 و کاهش تغییر شکل و پیچش قطعه کار می باشد. 

 

لهای برش اانواع سی  

. روغن های محلول در آب: که مخلوطی از روغن های معدنی با آب و یک ماده صابونی شبیه -1

 سولفات سدیم است که مانع از جدا شدن آب و روغن می شود . 

وال دارای محلول شیمیایی محلول در آب: که ترکیب شیمیایی آنها بسیار پیچیده بوده و معم -2

قدرت  ه در آب حل می شود این مایعات فاقد روغن بوده ونیترات سدیم و انواع سینتیکها است ک

رار می خنک کنندگی بسیار خوبی دارند به همین دلیل در عملیات سنگ زنی مورد استفاده ق

 گیرند . 

 روغن های برش ساده: که روغن خالص برشی نیز می نامند، چون فاقد آب بوده و قدرت خنک -3

ت . از آب بوده ولی قدرت روانکاری آن بیشتر اس کنندگی آن نسبت به مایعات دیگر کمتر  

 

نواع روغن هاا  

 

. روغن های معدنی -1  

سطح  از نفت خام بدست می آیند و دارای هیدروکربن بوده و برای حالتیکه عمر ابزار و کیفیت 

ی قطعه کار مهم نباشد استفاده می گردد که خیلی پایدار بوده و دیر فاسد می شوند و برا

.تراشکاری عمومی آلیاژهای سبک از آن استفاده می شود  
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نیخلوط روغن های چربی دار و معدم -2  

درصد چربی حیوانی بوده و خواص آن مشابه روغن حیوانی بوده  30که ترکیبی از روغن معدنی با 

د.ولی درجه ثبات آنها باالتر است و کاربرد آنها در تراشکاری، فرزکاری و پیچ تراش می باش  

  

روغن های چربی دار -3  

یتونو روغن تفاله انگور، روغن زکه از منابع معدنی یا حیوانی بدست می آیند مانند چربی خوک، 

در مقابل،  خاصیت روانکاری آنها خیلی خوب بوده و از تشکیل لبه انباشته جلوگیری می کند ولی

 خاصیت اکسید کنندگی خیلی زیادی دارند.

  

روغن های برشی فشار زیاد -4  

ده یل شتشکاز اضافه شدن سولفات و کلرات یا مخلوط این دو به روغن های حیوانی و معدنی 

ود. است این مواد مانع از تجزیه روغن برشی تا رسیدن به فشار و درجه حرارت خیلی باال می ش

 این مواد مانع از تغییر رنگ ناشی از خوردگی قطعات مسی ماشین می گردد. اخیرا با کاهش

ساخته  ویسکوزیته این روغن ها، استفاده از آنها را در سرعت های برشی متوسط و باال امکان پذیر

 است. 

 

گازها -5  

شده است  که به عنوان سیال خنک کننده قرار می گیرند مثل نیتروژن و دی اکسید کربن ثابت 

درصد افزایش می دهند و دی اکسیدکربن تاثیر زیادی در کاهش  400که گازها عمر ابزار را تا 

ات سخت گودال فرسایش در ابزارهای کاربایدی هنگام ماشینکاری آلیاژهای تیتانیوم و سایر فلز

. دارد  
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 متغیرهای انتخاب سیال برش مناسب

وانکار به در اکثر ماشینکاریها مایع برشی مناسب انتخاب نمی گردد و در نتیجه از خواص مطلوب ر

 خوبی استفاده نمی شود .

انتخاب روانکار مناسب به سه عامل بستگی دارد: *   

. جنس قطعه کار -1  

جنس ابزار  -2  

ماشینکاری و متغیرهای برشنوع عملیات  -3  

جنس  با توجه به سه عامل فوق می توان نسبت به انتخاب مناسب ترین سیال برشی برای یک

 ابزار و قطعه کار و شرایط ماشینکاری معین انتخاب نمود. 
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چهارمفصل   

 

 قابلیت ماشینکاری

خ تولید را مهندسی ساخت و تولید تالش می کند که هم پایین ترین هزینه تولید و هم حداکثر نر

عمق  داشته باشد. این دو پارامتر مهم با انتخاب پارامترهای ماشینکاری مثل سرعت پیشروی و

ه و هم برش در ارتباط هستند. بهینه کردن این شرایط بر اساس قابلیت ماشینکاری مواد بود

ینکاری ضرورتی برای برقراری ارتباط بین مواد خام و تولیدات با قابلیت ماشطند. اکنون مرتب

بر روی  مخصوص مشاهده می شود. دانستن خواص قابلیت ماشینکاری یک ماده که باید فرآیندی

نهایی برای آن صورت گیرد برای صنایع مهم بوده چرا که ترکیب شیمیایی و خواص مکانیکی به ت

ماشینکاری کافی نیست.  تامین خواص  

و سختی  مفهوم عبارت قابلیت ماشینکاری چنین بیان می گردد: خاصیتی از مواد است که سهولت

 ماشینکاری را تحت یک شرایط خاص تعیین می کند. 

 معیارهای قابلیت ماشینکاری

قطعه  این قابلیت از چند جهت بررسی می گردد از جمله ماشین مورد استفاده، ابزار برشی، جنس

 و شرایط ماشینکاری. 

 همچنین با ارجحیتی که مد نظر می باشد می تواند این خاصیت را بررسی کند.

رشی، عمر معیارهای مشترکی که عموما برای این قابلیت مدنظر قرار می گیرد عبارتنداز: نیروی ب 

رشی در ابزار و صافی سطح . همچنین می توان براساس پارامترهای خاص مانند: گشتاور و نیروی ب

بیات تجر حین فرآیند، نرخ نفوذ، براده برداری آسان، دمای ابزار، کار سختی و ... بررسی نمود. از

 فعلی مشخص شده که همه معیارها را می توان در عمر ابزار و نرخ سایش ابزار، نیروی تراش و

بطه دارند. کیفیت سطح خالصه نمود. بدیهی است که این مسائل با هزینه عملیات ماشینکاری را

ها معیارهای عمومی قابل قبول در محاسبه قابلیت ماشینکاری هستند.نای  
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طه نظر کر است که اگر ماده ای براساس یک مورد قابلیت ماشینکاری خوبی داشت، از نقالزم بذ 

باشد  دیگر نیز همین باشد. مثال در یک جنس خاص، ممکن است سرعت برشی یا عمر ابزار باال

 ولی در صافی سطح مطلوب تمام شده ضعیف باشد. 

 

 معیارهای عمر ابزار

یان می عمر ابزار مهمترین پارامتر قابلیت ماشینکاری است. این مسئله براساس سرعت برشی ب

رعت برشی شود زیرا اگر همه متغیرهای دیگر ثابت نگه داشته شوند، عمر ابزار تابع مستقیمی از س

زار خواهد بود. با افزایش سرعت برشی، عمر ابزار کاهش یافته و با کاهش سرعت برشی عمر اب

نه شناخته زایش می یابد. بنابراین سرعت برشی برای ایجاد عمر ابزار به عنوان سرعت برشی بهیاف

 می شود و اساس مقایسه قابلیت ماشینکاری مواد است. 

رخ سرعت برشی مشخصه مستقیم هزینه ای است که در تولید قطعه نقش دارد و بنابراین ن

ست. مناسبی برای مقایسه مواد مختلف ا ماشینکاری براساس سرعت برشی و عمر ابزار مبنای  

 

 معیار کیفیت سطح قطعه کار

ه ای را در اکثر موارد کیفیت سطح قطعه کار بیشترین اهمیت را دارد هر چند که امکان دارد قطع

ال دارد کیفیت بتوان با سرعت های برشی باالتر یا نیروی برشی پایین تر ماشینکاری کرد که احتم

د، این شد. زمانی که معیار مورد قبول در خط تولید کیفیت سطح باشسطح خوب یا ضعیف با

شود ل میباال تحت شرایط خاص برشی حاصمسئله از نظر قیمت حائز اهمیت است. کیفیت سطح 

 و نشان قابلیت ماشینکاری خوب است. 
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 معیار نیروی برشی 

برشی  زمانی قابلیت ماشینکاری بر اساس نیروی برشی اهمیت پیدا می کند که کاهش نیروی

اگر  همزمان با صلب نگه داشتن ماشین و اجتناب از ارتعاش در حین ماشینکاری ضروری باشد.

رگ و قوی نیروی برشی زیاد باشد در نتیجه توان مصرفی باال بوده و نیاز به یک ماشین ابزار بز

یروی زینه های اضافی و قیمت تمام شده هر عدد از تولیدات باال خواهد بود. باال رفتن ناست که ه

اری می برشی که تحت شرایط خاص برش بوجود می آید منجر به پایین آمدن قابلیت ماشینک

 شود. 

 

 انتخاب معیارهای مختلف قابلیت ماشینکاری 

لیات ری یک ماده متاثر از نوع عمارزش نسبی معیارهای مختلف برای بررسی قابلیت ماشینکا

ت ماشینکاری است. به عنوان مثال در خشن کاری، مهمترین عامل حداکثر نرخ براده برداری اس

م شده که مستقیما بر روی سرعت برشی تاثیر می گذارد و در عملیات پرداخت کاری، سطح تما

خواهد بود  ی مقدار مناسبمالک می باشد. بنابراین میزان قابلیت ماشینکاری براساس سرعت برش

 و انتخاب سرعت برشی بهینه بیش از پیش ساده خواهد شد. 

 

 متغیرهای موثر در قابلیت ماشینکاری

اطند بر متغیرهایی که مرتبط با ماشین ابزار، ابزار تراش، شرایط برش و جنس قطعه کار در ارتب

 روی قابلیت ماشینکاری تاثیر گذارند. 

 متغیرهای ماشین ابزار 

. ظرفیت ماشین شامل توان، گشتاور و دقت ماشین -1  

صلبیت ماشین و تجهیزات نگهداری قطعه کار  -2  
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 متغیرهای ابزار برشی

قطع نحوه درگیری ابزار با قطعه کار مانند تراش پیوسته یا من -3هندسه ابزار   -2. جنس ابزار  -1  

 

 شرایط ماشینکاری 

عمق برش -3پیشروی  سرعت  -2. سرعت برشی   -1  

 

 متغیرهای جنس قطعه کار

شکل  -6درجه کار سرد   -5ساختار   -4ترکیب شیمیایی   -3استحکام کششی   -2سختی   -1

میزان کرنش سختی  -8صلبیت قطعه کار)نسبت طول به قطر(   -7و ابعاد قطعه کار   

 

 متغیرهای ماشین ابزار 

رشی و راندمان تمام فرآیندهای ماشینکاری به صلبیت کل سیستم از جمله ماشین ابزار، ابزار ب

داشته و  قطعه کار بستگی دارد. ماشین باید صلبیت و توان کافی برای غلبه بر نیروهای تراش

ت سطح و حداقل خیز را داشته باشد. عدم صلبیت و توان الزم در ماشین عالوه بر تاثیر روی کیفی

ت دقت ابعادی، عمر ابزار را نیز کم خواهد کرد. برای کاهش توان مصرفی باید سه متغیر سرع

به طور  برشی، نرخ پیشروی و عمق برش را به حداقل رساند. بنابراین قابلیت ماشینکاری مواد

متغیر های ماشین متاثر می گردد. غیرمستقیم از   

 

 متغیرهای ابزار برشی 

نترل شوند رها، اصلی ترین عامل ابزار برش است. حتی اگر تمام متغیرها با دقت کاز بین تمام متغی

ت. بدون استفاده از یک جنس مناسب و هندسه مناسب برای ابزار، عملیات بازده کمی خواهد داش
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اعث اگر ابزار در حالت بهینه نباشد برای طول عمر ابزار باید نرخ براده برداری را کاهش داد که ب

دیگر هزینه ها می گردد. افزایش   

ر سرعت مخصوص برش عبارت است از سرعتی است که عمر از پیش تعیین شده ای را در ابزا

به  حاصل می کند. انتخاب یک ابزار مخصوص به جنس قطعه کار، شرایط ماشینکاری، مقاومت

 سایش ابزار و هزینه ابزار بستگی دارد. 

فاوت توان مورد نیاز و نیروی برش در شرایط یکسان متاثر از جنس ابزار است و علت اصلی آن ت

 ضریب اصطحکاک سطح ابزارهای مختلف است . 

تگی دارد. در عملیات ماشینکاری با سرعت های برش یکسان صافی سطح قطعه به جنس ابزار بس

رعت برشی از طرفی سرعت برشی به جنس ابزار بستگی دارد و معموال کیفیت سطح با افزایش س

 در ابزارها بهبود می یابد. 

ش احتمال نتیجه کاه ابزارهای سرامیکی و الماس به دلیل قابلیت استفاده سرعت برشی باال و در

ی کند.لبه انباشته ناشی از اصطحکاک کم بر روی سطح ابزار، کیفیت سطح بهتری را ایجاد م  

  

 شکل هندسی ابزار

 هندسه مناسب ابزار در عملیات ماشینکاری با راندمان باال، ضروری و براساس جنس قطعه و

اشد. زاویه ی االمکان استاندارد بشرایط ماشینکاری معین می گردد. شکل هندسی ابزار را باید حت

ر به چون باعث ضعیف شدن ابزار می گردد . با زاویه آزاد کم عمر ابزاآزاد نباید خیلی زیاد شود 

بر عمر  دلیل سایش پیشانی ابزار کاهش می یابد. دیگر پارامترها مثل شعاع نوک ابزار و نوع آن

 ابزار تاثیر دارد. 

ا زاویه تنظیم و غیره سهم مولفه های محوری و شعاعی نیرو ر عواملی مانند شعاع نوک ابزار و

 تغییر می دهد. پس هندسه ابزار تا حد زیادی بر کیفیت سطح تاثیر دارد. 

 نحوه درگیری ابزار با قطعه کار 
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افزایش  اگر ابزار با قطعه کار بصورت دائم تماس داشته و منقطع نباشد )مانند جای خار ( عمر ابزار

روج ابد. در صورت منقطع بودن تماس باید سرعت برشی را کاهش داد. ابزار هنگام ورود و خمی ی

ر از گسستگی دچار ضربه و شوک می گردد و این باعث شکستن ابزار می گردد بخصوص د

 ابزارهای ترد مثل کاربایدها و سرامیک ها . 

اید به درحین تراش منقطع نیروی برشی دارای نوسانات است. ماشین، گیره قطعه و خود قطعه ب

ننده حد کافی صلب باشد تا بار را تحمل کند. پس در این حالت استفاده از ابزار با جنس شک

 توصیه نمی شود و کیفیت سطح نیز از ارتعاش تاثیر می پذیرد. 

 سرعت پیشروی و عمق برش

و عمق برش در یک سرعت برشی بر عمر ابزار تاثیر دارد.  سرعت پیشروی  

توان،  سرعت پیشروی و عمق بار بر نیروی برشی و نرخ براده برداری تاثیر دارد. اما عواملی مثل

د. صلبیت ماشین، قطعه کار، قید و بندها و ابزار و کیفیت سطح محدودیت ایجاد می کنن  

پایین آمده و  دارد. با افزایش سرعت پیشروی کیفیتپیشروی و عمق برش بر کیفیت سطح تاثیر 

ین می را افزایش داده و کیفیت سطح پایبزرگ بودن نرخ پیشروی و عمق برش، نیروهای برشی 

 آید. 

 

 روانکار

دهد. خنک  مایع برش باعث استفاده از سرعت برشی و پیشروی بیشتر شده و عمر ابزار افزایش می

ی روی براده بوسیله مایع انجام می شود. البته روانکار تاثیر زیادکاری، روغن کاری و عمل زدودن 

ی نیروهای تراش ندارد. اما یک مایع خوب نیروها را در سرعت های پایین و خیلی کم تا حد زیاد

 کاهش می دهد کیفیت سطح و تلرانس ابعاد معموال بهبود می یابد.

 متغیر های جنس قطعه کار 
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سختی*  

فلز بوسیله  سختی ناشی از ساختار، ترکیب شیمیایی و عملیات حرارتی است. افزایش سختی یک 

هر چه  عملیات حرارتی یا آلیاژ شدن باعث کاهش خصوصیات ماشینکاری آن می شود. بطور کلی

ختی و قابلیت آلیاژ سخت تر باشد ماشینکاری مشکل تر خواهد بود. بنابراین رابطه نزدیکی بین س

ابد. از کاری وجود دارد به عنوان یک قانون، نیروی برشی با افزایش سختی افزایش می یماشین

 طرفی با افزایش سختی و کاهش نرمی، کیفیت سطح بهبود می یابد. 

 

استحکام کششی *  

بلیت ماشینکاری با افزایش استحکام کششی کیفیت سطح بهبود می یابد اما معیاری برای تعیین قا

 نیست. 

 

یمیاییترکیب ش*  

ارد. بعضی وقتی عنصر آلیاژی به فلزی افزوده می شود بر روی قابلیت ماشینکاری تاثیر می گذ

تی از یک وقتی به مقدار معینی اضافه می شوند باعث افزایش قابلیت ماشینکاری و از سویی وق

ابطه دقیقی عکس این قضیه اتفاق می افتد بنابراین نمی توان رمقداری بیشتر افزایش می یابد 

 پیدا کرد. 

طح افزودن عناصر خوش تراش باعث افزایش عمر ابزار و کاهش نیروی تراش و افزایش کیفیت س

 می گردد که به تاثیر آنها اشاره می گردد. 

 

کربن*  

درصد کربن، انعطاف پذیری و چقرمگی باال داشته چون در   15/0تا   01/0فوالدهای کم کربن با 

 فاز فریت قرار دارد و قابلیت ماشینکاری کمی دارند. 
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تر درصد می رسد قابلیت افزایش می یابد و از این مقدار بیش  3/0تا     25/0وقتی این ترکیب به 

 باعث کاهش قابلیت ماشینکاری می گردد. 

منگنز *  

 درصد منگنز افزایش و بیشتر از این مقدار باعث کاهش آن می گردد و زمانی  1قابلیت فوالد با 

درصد برسد و فوالد آستنیت شود قابلیت مجددا بهبود می یابد.  12که بیشتر از   

فسفر *  

ینکاری می درصد فسفر باعث بهبود شکل گیری براده و کیفیت سطح و قابلیت ماش 15/0افزایش 

 شود و بیشتر از این مقدار اثر معکوس دارد. 

گوگرد*  

 تاثیر گوگرد مانند فسفر بر روی فوالد می باشد. 

سرب*  

ود. درصد اثر مطلوبی بر شکست براده دارد و باعث بهبود اثرات می ش  2/0وجود سرب به میزان   

سیلسیم *  

د سیلسیم به منگنز و سیلسیم به دلیل فریت کردن آلیاژ سختی فوالد را افزایش می دهند و اکسی

 شدت ساینده بود و باعث کاهش قابلیت ماشینکاری می شود . 

نیکل *  

می یابد .  وجود این ماده تاثیر نامطلوبی بر قابلیت ماشینکاری دارد و با افزایش آن بشدت کاهش

     دن و وانادیم نیز همین تاثیر را دارند. کرم، مولیب
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