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 چکیده

شیارها به دلیل سنتی ري پرداخت کا ،بسیار دقیق دارند شده يک سطح پرداختبه نیاز امروزه برخی از قطعات 

پرداخت کاري  رفع اين مشکلکاري دشوار و هزينه بر است. جهت ها و جريان نداشتن براده محدوديت شکل

 پژوهش، رشد و توسعه يافته است. در اين باشدمی که يکی از فرآيندهاي پیشرفته ماشین کاري یساينده مغناطیس

گپ کاري، سرعت دورانیی،   پارامترهاي با در نظر گرفتنو سی فرايند پرداخت کاري ساينده مغناطی با طراحی

اين نتايج حاوي اين مطلب است که تأثیر مورد بررسی قرار گرفته است. سطح  شیار  زبري ،ذرات ساينده اندازه

بیشترين تأثیر را اندازه مش ذرات ساينده بر  .ي شیار موثر بوده استطح ديوارهپارامترهاي ورودي بر پرداخت س

ي باالتر استفاده ها سرعتاز  تأثیر سرعت به عنوان عامل دوم شناخته شد، وقتی. باشدمیوي سطح ديواره دارا ر

، دیبخش روند پرداخت سطح را بهبود کاري افزايش گپ  .يافتزبري سطح به صورت چشم گیري کاهش  شد

 .ديگرد جبران  که اين فاصله با پرتاب مواد ساينده توسط نیروي گريز از مرکز ديسک دوار

 
 شیار سطح، صافی مغناطیسی، ساينده کاري پرداخت ی کلیدی:ها هواژ
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 مقدمه

عییوب   رسیاندن  حداقلبه با دقت باال،  کاري ، پرداختي  مواد مهندسی، سطوح پیچیدهپیشرفت در زمینهبا توجه به 

زنی و غیره کاري دشوار و هزينه بر ها با روش هاي سنتی مانند سنگ سطح مانند میکرو ترک ها، پرداخت کاري آن

هاي پرداخت کاري سنتی انجام گرفت. پرداخت کیاري سیاينده   روش کردن است؛ بنابراين تحقیقاتی براي جايگزين

کاري ) حد مغناطیسی يک تکنولوژي جديد پرداخت کاري است. با توجه به پايین بودن نیروها، زياد نبودن دماي ماشین

آيند. عالوه عدم ايجاد عیوب سطحی از ويژگیهاي منحصر به فرد اين روش به حساب می ،راد(درجه سانتی گ 200اکثر 

خیود تییز    جملیه راي مزايیاي بسییاري هسیتند از آن   دا (پرداخت کیاري سیاينده مغناطیسیی   ) MAF1هاي بر اين، فرآيند

هاي اين فرآيند نسبت بیه  تترين مزييکی از مهمل ابزار پرداخت کاري است. شوندگی، خود سازگاري، قابلیت کنتر

د و به سطح نگیرمابین سطح قطعه کار و قطب مغناطیسی قرار می ،فرآيندهاي پرداخت کاري سنتی اين است که ذرات

شود؛ اما در پرداخت کاري سنتی هاي ريز انجام به صورت براده کنند که برداشت مادهقطعه کار نیروي فشاري وارد می

شوند، ذرات ساينده به سطح قطعه کار نیروي میهاي ديگر به هم متصل ه از چسب و يا روشذرات ساينده را با استفاد

مکانیزم برداشت ماده و  1[. شکل 1شود ]هاي جدا از هم میکنند که سبب برداشت ماده به صورت اليهبرشی وارد می

 دهد.فعل و انفعاالت شیمیايی پرداخت کاري سنتی و پیشرفته را نشان می

بهره جست و ادعا کرد نرخ براده  ميزیمن اژیآل یکرونیم يبردار سهیپل يبرا   MAF از روش 2نيیوهويشا 2004ل سا در

 نديفرآ یبازده یدر صورت وجود ارتعاشات افق گريمس و فوالد است و از طرف د اژیاز آل شتریب ميزیمن اژیآل يبردار

بیه    م،يزیی نیازک من  يهیا ورق يرو MAF ور اعمال روشبه منظ يالدیم 2009در سال  3[. کواک2] ابديیم شيافزا

در نظر  يورود يپارامترها انیکردند. از م شیقطعات را پول نيکرده و ا یرا طراح يیهاشيآزما ،یکمک روش تاگوچ

و  4کیال  2012در سیال   [. 3را داشیت ]  ریتیاث  نيشیتر یب یسی یمغناط يهیا گرفته شده توسیط او، سیرعت چیرخش قطیب    

 جيشده  به نتا يزيبرنامه ر یکه بر اساس روش تاگوچ یراتییبا تغ یآهن ریپرداخت مواد غ يبرا یکار تجرب کي یدر ط

 يروش برا نيتوان از ایکند و میم فايرا ا يآهن ربا نقش عمده ا لتاژو دادکه نشان  رسیدند انسيوار لیو تحل هيبا تجز

 و  5تاکاباياشیی  مییالدي،  2013 سیال  در [.4رند استفاده کیرد ] کاربرد دا کیکه در صنعت الکترون سیمواد فرومغناط

 سیاينده  هیاي دانه شکل، توپی ابزار يک از ها،میکروکانال کاري پرداخت براي شده انجام تحقیقات طی همکارانش

 وسطت هانمونه شستشوي و موردنظر هايآزمايش انجام از بعد ،استفاده کردند گیاهی روغن و آهن ذرات و آلومینیوم

 بیراي  و. باشدمی موثر کم هايعمق با میکروکانال پايانی سطح براي ،پیشنهادي روش که رسیدند نتیجه اين به الکل،

 سطح بررسی به ايمقاله طی 2015 سال در همکارنش و  6ژو  [.5] باشدمی بیشتري مغناطیسی شار به نیاز بیشتر هايعمق

  شدند متوجه شده انجام مطالعات با هاآن. پرداختند آلتراسونیک همراه به سیمغناطی ساينده کاريپرداخت توسط تیتانیوم

                                                 
1
 . Magnetic abrasive finishing. 

2.  Shaohui Yin. 

3.  Seob Kwak. 

4.  Kala. 

5.  Takebayashi. 

6.  Zhou. 
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  يکپارچگی باعث تواندمی فرآيند اين. است مغناطیسی ساينده از باالتر% 40 مغناطیسی ساينده آلتراسونیک وريبهره که

 [.6]گردد هامیکروترک حذف و تیتانیوم قطعات سطح

قطعیاتی بیا سیطوح     يبیر رو  MAF نید يفرآ ریبه آن پرداخته نشیده، تیأث    نديفرآ نيبا اکه در ارتباط  ياز موارد یکي   

. باشدباشدکه با ابزارهاي سايشی موجود دسترسی به اين محدوده ها امکان پذير نمیدسترسی محدود مانند شیارها می

اندازه ذرات ساينده با توجه به  ،قطعه کار یسرعت دوران ،يمانند گپ کار نديفرآ يورود يمقاله اثر پارامترها نيدر ا

                          گرفته شده است.مورد بررسی قرار روش تجربی به دست آمده بر روي شیار
 روش تحقیقمواد و 

با جهیت و   ،یتصادف ايو  یلبه برنده به صورت اتفاق تينها یاستفاده از تعداد ب MAF نديو اساس عملکرد فرآ هيپا   

بیه   ندهيسیا  ریی موجیود در خم  ندهيسا يهاباشد. در واقع دانهیاز سطح قطعه کار م يبراده بردار يبرا هندسه نامحدود

از  ي( بر آن باعث براده برداريو محور ی)شعاع یاعمال يروهایو در اثر ن هکرد دایقطعه تماس پبا سطح  یصورت اتفاق

 یسیمغناط دانیم کيکه در  ندهيسا زير يهااز دانه د،نيفرا نيمورد استفاده در ا یگردد. ابزار برشیسطح قطعه م يرو

 ندهيکم باشد ذرات سیا  یسیمغناط دانی[. اگر قدرت م6]شودیمشاهده م 2است که در شکل شده  لیتشکقرار گرفته 

قطعیه کیار و    يدمیا  شيافیزا  نده،يتوده سیا  تیباشد صلب اديز دانیم نيکه ا یندارند و در صورت يبراده بردار يیتوانا

 دانیی پیودرآهن مخلیوط شیده تیا در م     يبا مقدار نديفرآ نيدر ا ندهينامناسب سطح را به دنبال دارد. ذرات سا تیفیک

 ندهيبور به عنوان ذرات سا دیو کارب کونیلیس دیکارب وم،ینیآلوم دیاکس رینظ یشود. از مواد معدن شتهنگه دا یسیمغناط

گذار در  ریمهم و تاث ينسبت به مواد واسطه از پارامترها هاآن یزنو درصد و ندهيسا يهااندازه دانه ،شده استاستفاده 

 باشد. یم نديفرآ

توان بیه میش و نیو     از پارامترهاي تأثیرگذار در اين فرآيند که توسط محققین گذشته به آن پرداخته شده است می   

دورانیی قطعیه کیار، گیپ      ذرات ساينده مغناطیسی، نسبت مخلوط شدن ذرات ساينده با ذرات فرومغناطیس، سیرعت 

کاري، جنس قطعه کار، پیشروي و زمان مورد نیاز اشاره نمود. تأثیر پارامترهاي ذکر شده بر خروجی عمدتا شامل نرخ 

اندازه ذرات سه پارامتر  باشد. در اين تحقیقها و پرداخت سطح میبرداشت ماده، عمق نفوذ ذرات به سطح، میکرو ترک

براي  به عنوان پارامترهاي ورودي درنظر گرفته شده است.و سرعت دورانی ابزار ساينده  ساينده مغناطیسی، گپ کاري

ها به اين مطلب پی برده شد که بررسی تأثیر مش ذرات ساينده مغناطیسی و با توجه به امکانات موجود و پیش آزمايش

ها بر روي صافی سطح دازه متوسط دانهآيد. براي بررسی اثر انمیکرون پديد می 25بهبود زبري سطح با ذرات کمتر از 

از پارامترهاي تأثیرگذار روي صافی سطح گپ  ديگر میکرون استفاده شد. يکی 14و 18، 25ي از سه نو  متوسط اندازه

کاري می نامند. با افیزايش شیدت مییدان    کاري است. فاصله بین قطب مغناطیسی و سطح قطعه کار گپ ماشینماشین

تر، خطوط شار مغناطیسی مستقیم کاري کوچکدر گپ ماشین زايش می يابد. به اين علت کهفمغناطیسی زبري سطح ا

شود. افزايش گردند؛ بنابراين منجر به افزايش چگالی شار مغناطیسی میتري متمرکز میشوند و درون ناحیه کوچکمی

ومت در قطعه کار براي براده برداري چگالی شار مغناطیسی منجر به نفوذ ذرات ساينده در سطح قطعه کار و ايجاد مقا

پذيرد و تر شود، جابجايی ذرات ساينده به خوبی انجام نمیکاري از حد معینی کوچکگپ ماشینچنانچه  می گردد.
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گردد. هاي عمیق باعث بدتر شدن صافی سطح میفشردگی پودر ساينده مغناطیسی به سطح قطعه کار و ايجاد خراش

تأثیر مهمی در بهبود زبري سطح نیز ساينده مغناطیسی ) آهن رباي بااليی در حال چرخش( [. سرعت دورانی ابزار 7]

دارد. به عبارت ديگر، سرعت دورانی بیانگر چرخش و شکل گیري برس ساينده مغناطیسی روي سطح داخلیی شییار   

رامتر بیا توجیه بیه پییش     است. در اين تحقیق براي سرعت دورانی از دستگاه فرز بهره جسته شد و براي بررسی اين پیا 

پارامترهاي  2در جدول  همچنین ارائه شده است. 1ها سه مقدار مختلف در نظر گرفته شده است که در جدول آزمايش

 ثابت فرآيند آورده شده است
  ها آزمایش 

  اده شید. به دلیل خاصیت فرومغناطیس براي تمرکز بهتر مییدان مغناطیسیی اسیتف    7075از آلومینیوم  پژوهشدر اين    

تولیید مییدان مغناطیسیی از آهین ربیاي دائمیی       همچنیین بیراي    شده است. شگزار 3ترکیب شیمیايی آلیاژ در جدول 

 و  5×30رباهاي به کار رفته داراي ابعاد  آهنتسال استفاده شده است.  42/1با شدت شار مغناطیسی   Nd-Fe-Bنئوديمیم 

ديگر اجزاي . از است آمده  3شده است. مشخصات بیشتر در جدول ادهنشان د 3در شکلمی باشند که  مترمیلی 20× 20

که  مغناطیسی است هنقش بسزايی در کیفیت سطح به دست آمده خواهد داشت، ابزار سايند MAFمهمی که در فرايند 

آن ها هاي مختلفی داراي اشکال متفاوت است. وظیفه ابزار جذب پودر و تماس آن با قطعه کار و نگه داشتن روش در

ابزار با ايجاد حرکت دورانی  هابرس ساينده می نامند. در بعضی از حالترا آناصطالحاً  که کاري استدر محل ماشین

 گردد.موجب ايجاد نیرو و براده برداري می

عمق برش و در نتیجه کیفیت سطح به اندازه دانه ساينده بستگی دارد. اين متغیر اشاره به ذرات ساينده نسبت به اندازه    

-ذرات فرومغناطیس دارد. استفاده از دانه ريزتر )عدد مش باالتر( سبب به دست آمدن صافی سطح بهتر می شود. دانه

ال می کنند و سبب ايجاد خراش و بدتر شدن سطح می شود. هرچه هاي بزرگتر نیروي بیشتري روي سطح قطعه کار اعم

 اندازه ذرات ساينده بزرگ تر باشد عمق خراش هاي ايجاد شده بیشتر است.

براي توجیه اين پديده می بايست مکانیزم براده برداري توسط ذرات ساينده و اثري که روي سطح دارند، در مقییاس  

اي هنگام برداشت ماده از روي سطح از خود اثر يا ردپايی  به جا رد. هر ذره سايندهمیکروسکوپی، مورد بازبینی قرار گی

در اين پژوهش با  [.8گوياي مطلب فوق است ] 4می گذارد که به صورت خراش ظريفی بر سطح باقی می ماند. شکل 

و  18، 14ا متوسط اندازه ذره ب SiCهاي پیشین از پودر ساينده کاربید سیلیسیم توجه به مطالعات انجام شده و آزمايش

( به عنوان ذره فرومغناطیس براي انجام 5میکرون )شکل  100میکرون و همچنین از ذرات آهن با متوسط اندازه ذره  25

آزمايش ها استفاده گرديد. به منظور بهبود فرآيند پرداخت کاري و ايجاد چسبندگی بین ذرات مغناطیسیی، مقیداري   

گردد که باعث افزايش پیوند ذرات ساينده مغناطیسیی و در نتیجیه اسیتحکام بیرس     اضافه میروان کار به اين مخلوط 

 به عنوان روان کار استفاده شده است. SAE 40شود. روغن ساينده می

، با در نظر گرفتن سه سطح براي هر پارامتر استفاده RSMيا به صورت اختصاري 1سطح پاسخ روش طراحی آزمايش

و طراحیی آزمیايش بیر اسیاس      Design Expertردن مشخصات پارامترهاي ورودي بیه نیرم افیزار    شده است. با وارد ک

                                                 
1. Response Surface Methodology . 
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RSM که با  میلی متر 2و عمق میلی متر 6براي انجام آزمايش ها از شیارهايی با پهناي  آزمايش طراحی شد. 15، تعداد

ده شد. الزم به ذکر اسیت ضیخامت   استفا Ra=0/661، میانگین زبري میلی متر 12دور بر دقیقه با پیشروي  630سرعت 

شماتیک به کار رفته  6باشد. در شکل متر میمیلی 2ها براي تأثیر بهتر میدان مغناطیسی کف شیار براي تمامی آزمايش

 تشیکیل  ساينده ( برس)بو  شيآزما انجام براي رفته شده کار به مکانیزم( )الف 7و در شکل  ها شيآزمابراي انجام 

 آزمايش نشان داده شده است. انجام درحین شده

 
 نتایج و بحث

( بیشتر SiCي ذرات ساينده کاربید سیلیسیم )ها دانهنشان داده شده است هرچه اندازه  )الف( 8 همانطور که در شکل   

که چون نسبت ذرات آهن بیه   باشد یمي ساينده ها دانه. که اين به دلیل ريزتر بودن ابدي یمزبري سطح افزايش  ،شود 

هاي کوچکتر به وجود د سیلیسیم به طور مساوي لحاظ گرديده، فشار بیشتري براي پرداخت کاري در اندازه دانهکاربی

 .شود یمکه نتیجه آن در نمودار مشاهده  ديآ یم

که هرچه سرعت چرخشی افزايش يابد، زبري سطح کاهش يافته و میزان صافی  ديآ یمچنین بر  )ب( 8از روي شکل 

دور بر  630سرعت  ها شيآزماداشت تا جايی که پاشش در ابزار ساينده به وجود نیايد که در پیش  سطح بهتري خواهیم

ي باالتر بخاطر افزايش نیروي گريز از مرکز و ها سرعتدقیقه هیچ گونه پاششی مشاهده نشد. دلیل صافی سطح بهتر در 

در شکل  .شوند یمرفتن صافی سطح مورد نظر  که باعث باال باشد یمتعداد دفعات برخورد ذرات ساينده در يک دقیقه 

و صافی سطح بیشتري خواهیم  ابدي یمبه میزان افزايش گپ کاري، زبري سطح کاهش  )ج( نشان داده شده است که 8

داشت که اين مطلب ارتباط مستقیمی با فشار الزم براي پرداخت کاري سطح مورد نظر دارد. يعنی با کیاهش گیپ و   

آهن رباي ديسکی دوار، نیروي فشاري براي پرداخت سطح نیز افزايش خواهد يافت که اين امیر   نیروي گريز از مرکز

پ نوري از سطح ديواره شیار تحت شرايط آزمايش ، عکس میکروسک9باعث افزايش صافی سطح خواهد شد. شکل 

اده شده است که بیانگر نشان د میلی متر 5/0دور بر دقیقه و گپ کاري  630میکرون، سرعت  14اندازه ذرات ساينده 

 باشد.)ب( می9کاهش زبري سطح بعد از انجام فرايند سطح در شکل 
 

 گیری نتیجه

 باشد، با ريزتیر شیدن ذرات   را اندازه ذرات ساينده بر روي سطح ديواره دارا می بر صافی سطح بیشترين تأثیر

 تر بدست آمد. هاي برشی بیشبه دلیل به وجود آمدن تعداد لبه ،ساينده  بهترين کیفیت

 زبري سطح به میزان  میلی متر 5/1دور بر دقیقه و فاصله کاري  630میکرون، سرعت  14 ساينده با اندازه ذرات

 % کاهش يافت.77

 دور بر دقیقه استفاده شود 400هاي باالتر از شود، وقتی از سرعتتأثیر سرعت به عنوان عامل دوم شناخته می، 

 يابد.وي گريز از مرکز و به تبع آن نیروي فشاري بر روي سطح کاهش میزبري سطح به دلیل افزايش نیر
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 بخشد، که اين فاصله با پرتاب مواد ساينده توسط نیروي روند پرداخت سطح را بهبود می کاري، افزايش گپ

 گردد.گريز از مرکز ديسک دوار جبران می

 ناطیسی، بیشتر تیابع نییروي گريیز از مرکیز     نیروي مغناطیسی وارد بر ذرات ساينده و استحکام برس ساينده مغ

 باشد.نسبت به سرعت چرخشی ديسک می
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 ارديبهشت ،(تهران تکنیک پلی) کبیر امیر صنعتی دانشگاه مکانیک، مهندسی( المللی بین) ساالنه کنفرانس يازدهمین
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بررسی پارامترهاي مؤثر بر زبري سطح داخل لوله هاي آلومینیومی حاصل از " گیوي،م.وحدتی،  .مفدائی تهرانی، . 8

 .1389ازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ايران، دانشگاه تبريز، ، ي"پرداخت کاري سايشی مغناطیسی

 
 : پارامترهاي ورودي فرآيند 1جدول 

 سطح سوم سطح دوم سطح اول پارامترهاي ورودي

 5/1 1 5/0 (میلی مترگپ کاري )

 630 400 200 سرعت دورانی )دور بر دقیقه(

 14 18 25 اندازه متوسط ذرات ساينده )میکرون(

 



 سمینار ملی مهندسی سطح  هفدهمین

 : پارامترهاي ثابت فرآيند2جدول 

 مقدار/ زمان پارامترهاي ثابت فرآيند

 میکرون 100 اندازه متوسط پودر آهن

دقیقه و براي مکانیزم دوم  15براي مکانیزم اول  زمان

 دقیقه 10

 بر دقیقه میلی متر 12 پیشروي

 

 7075: ترکیب شیمیايی آلومینیوم 3جدول 

 Al Cu Zn Si Mg Mn Fe Ti Cr عنصر

 0.22 0.04 0.29 0.1 2.47 0.16 5.75 1.51 89.42 درصد وزنی%

 

 : مشخصات آهن ربا 4جدول

شدت میدان  نو  آهن ربا

 گوس سطحی

شدت میدان 

 گوس آلیاژي

سختی  نو  گريد

ويکرز 
HV 

جرم 

مخصوص 
g/cm

3 

قطر بر حسب 

 میلی متر

ارتفا  بر حسب 

 میلی متر

 5و20و20 30و20وN50 500 7.50 6 گوس 14200 گوس 6400 نئوديمیم

 

 ها نتايج آزمايش :5جدول 
Ra 

 (µm) 
 شماره آزمايش اندازه ذرات ساينده )میکرون( (rev/minسرعت ) (mmگپ )

486/0 5/0 200 14 1 

818/0 5/0 200 25 2 

382/0 5/0 630 14 3 

518/0 5/0 630 25 4 

457/0 5/1 200 14 5 

596/0 5/1 200 25 6 

396/0 5/1 630 14 7 

585/0 5/1 630 25 8 

320/0 1 400 14 9 

574/0 1 400 25 10 

457/0 1 200 18 11 

354/0 1 630 18 12 

423/0 5/0 400 18 13 

404/0 5/1 400 18 14 

526/0 1 400 18 15 
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اري سنتی( که موجب ساينده جاسازي شده ) پرداخت ک ده در ماشینکاري سنتی و پیشرفته )الف(مکانیزم برداشت ما :1شکل 

موجب نیروي فشاري، میکرو ترک ها و خستگی پايین  MAFغلتیدن ساينده  ايین وشیار کوچک. )ب(نیروي برشی، برش پ

]1[ 

 
 [.6شکل گیري ذرات ساينده ] :2شکل 

 

 
 کار رفته در فرآيند: آهن رباهاي به3شکل

 

 
 شده توسط ذرات ساينده : نماي از خراش ايجاد 4شکل

 



 سمینار ملی مهندسی سطح  هفدهمین

    

    
 14( کاربید سیلیسیم با متوسط اندازه دانه )الفمواد تشکیل دهنده توده ساينده تصوير میکروسکپ الکترونی روبشی :  5شکل 

( پودر )دن میکرو 25 دانه اندازه متوسط با سیلیسیم کاربید ()جمیکرون  18( کاربید سیلیسیم با متوسط اندازه دانه )بمیکرون 

 میکرون 100آهن با متوسط اندازه دانه 

 

 
 شماتیک حرکت مکانیزم :6شکل 

 

  
 شيآزما انجام ( برس ساينده تشکیل شده درحینب رفته کار به ( مکانیزمالف :7شکل 

 ب الف

 د ج

 ب الف
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رامتر ورودي سرعت دورانی تأثیر پا )ب( تأثیر پارامتر ورودي مش ذرات ساينده بر خروجی فرآيند )زبري سطح()الف( :8شکل 

 تأثیر پارامتر ورودي گپ کاري بر خروجی فرآيند )زبري سطح()ج(. برس ساينده بر خروجی فرآيند )زبري سطح(

 

  
 

 د.فرآين از بعد( )ب فرآيند از قبل( )الف از سطح ديوارهنوري پ عکس میکروسک :9شکل 

(ب) (الف 

) 

1000 µm 

(الف (ب   

(ج  


