13

51  الی13  صفحه،3131  پایيز،1  شماره،31  جلد، پژوهشی مكانيك هوافضا-فصلنامه علمی

بررسی اثرات خنککاری فوقسرد بر سنگزنی آلیاژ تیتانیوم
2

 و مجید قریشی1محمد نساجپور اصفهانی
دانشكده مهندسی مكانيك
دانشگاه صنعتی خواجهنصيرالدین طوسی

) 1131/6/22:؛ تاریخ پذیرش1131/12/22 :(تاریخ دریافت

چكیده
 اکسيداسيون و، ميكروترکها،در این مقاله سعی شده است با استفاده از خنكکاري فوقسرد با نيتروژن مایع آسيبهایی از جمله زبري سطح
 عالوهبر این جدیدترین روشهاي. همچنين نيروهاي سنگزنی در سنگزنی آلياژ تيتانيوم کنترل و به حداقل ميزان خود برسند،سوختگی سطحی
 تعامل اثر آنها، سرعت پيشروي و عمق برش) و همچنين، تاثيرات هر یك از پارامترهاي سنگزنی (سرعت برشی،آماري متناسب با طبيعت فرآیند
 این. نيروي عمودي و نيروي مماسی مورد بررسی قرار داده و بهينهترین سطوح را براي آنها مشخص کرده است،را بر روي خروجیهاي زبري سطح
 همچنين باعث،مقاله نشان میدهد استفاده از نيتروژن مایع بهعنوان خنك کننده تاثير مثبتی بر روي کاهش زبري سطح و نيروهاي سنگزنی دارد
 عالوهبر این هریك از پارامترهاي.کاهش آسيبهاي سطحی قطعهکار شده و از اکسيداسيون سطح آلياژ تيتانيوم هنگام سنگزنی جلوگيري میکند
 باعث افزایش، موثر میباشد و بهطور مثال افزایش سرعت برشی، سرعت پيشروي و عمق برش بر روي خروجیهاي مورد مطالعه،سرعت برشی
. افزایش زبري سطح و نيروها را درپی دارد، همچنين افزایش عمق برش،زبري سطح و کاهش نيروهاي سنگزنی میشود
 طراحی آزمایشها، نيتروژن مایع، خنكکاري فوقسرد،)Ti-6Al-4V(  سنگزنی آلياژ تيتانيوم:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
In this paper try with use of cryogenic cooling by liquid nitrogen damage such as surface roughness, micro cracks,
surface oxidation and burns, as well as control the grinding force in grinding titanium alloy to get their minimum. In
addition to the latest statistical techniques appropriate to the nature and effect of each of the grinding parameters
(cutting speed, work speed and depth of cut) and the interaction effect of surface roughness on the output power of
vertical and tangential force put to their optimal levels has identified. This paper demonstrates the use of liquid nitrogen
as a coolant has a positive effect on reducing surface roughness and grinding forces, the surface also reduces the
damages of the work piece and the titanium alloy surface oxidation during grinding to prevent. In addition, each of the
parameters including, cutting speed, work speed and depth of the outputs of the paper, to be effective, for example by
increasing shear rate increases the surface roughness and grinding forces are reduced, as well as increased depth of cut
increases the surface roughness and forces.
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 -1مقدمه
بهطور کلی تاثير گرماي توليدشده درطی فرآیند سنگزنی بر
کيفيت قطعهکار ،حياتی است .علت توليد گرما ،اصطكاک نسبتا
باال بههنگام سنگزنی است .سيال برشی عالوهبر کاهش
اصطكاک قسمتی از حرارت توليدشده را نيز منتقل و دفع
میکند ،درنتيجه حرارت کمتري توليد شده و سهم قطعهکار
نيز از این حرارت توليدي کاهش مییابد .هرچه این سيال
خنكتر باشد بازدهی آن در انتقال حرارت بيشتر خواهد بود
[.]3
مشكالت در سنگزنی آلياژ تيتانيوم تا حد زیادي به درجه
حرارت باالي توليدشده نسبت داده میشود ،این موضوع بهدليل
قابليت انتقال حرارت پایين تيتانيوم است ،که منجر به پایداري
گرماي ناشی از برادهبرداري در منطقه سنگزنی میشود .سطح
سنگ خورده فعال آلياژ تيتانيوم تمایل به واکنش با اکسيژن هوا
و اکسيداسيون دارد که درجه حرارت باالي گفتهشده این امر را
تشدید میکند .تحقيقات نشان میدهد براي رسيدن به شرایط
مطلوب سنگزنی نياز به شرایط ویژه از جمله کاهش سرعت
برشی چرخسنگ میباشد ،تحقيقاتی نيز بر روي نوع چرخسنگ
و سرعت دورانی آن ،مایع خنكکننده ،عمق برش و سرعت
پيشروي صورت گرفته است [ .]4یكی دیگر از مشكالت در
سنگزنی آلياژ تيتانيوم رسوبگيري مجدد است .رسوبگيري
مجدد ،فرآیندي است که برادهها پس از برداشت از قطعهکار
بهدليل گرماي زیاد منطقه سنگزنی ،مجددا به سطح قطعهکار
جوش خورده که سبب خرابی سطح میشوند ،همچنين این
گرما تنشهاي پسماند کششی در الیههاي سطح ایجاد میکند

که منجر به ميكروترکهاي سطحی شده ،درنتيجه عمر
خستگی قطعهکار را کاهش میدهند .تورلی 3با مقایسه
پارامترهاي مختلف در سنگزنی پيشنهاداتی براي کاهش این
اثرات ارائه کرده است که میتوان به استفاده از چرخسنگ
سيليكون کاربيد سبز و خنكکار سولفورکلر اشاره کرد [.]4
خنكکاري فوقسرد براي اولينبار در سال  3391توسط
بارتلی 4و همكاران توسط دياکسيدکربن 1مایع در ماشينکاري
مورد استفاده قرار گرفتهاست [ .]1هوليس 2از دياکسيدکربن
مایع بهعنوان خنكکار در دماي حدود ˚ -87Cدر ماشينکاري
با سرعت باالي آلياژ تيتانيوم استفاده کرده و افزایش طول عمر
ابزار کاربيدي مورد استفاده را گزارش داده است [.]2
چاتوپادهی 9و همكاران از جت نيتروژن مایع بهعنوان
خنكکننده در ماشينکاري با سرعت باالي فوالد استفاده
کردند که منجر به کاهش نيروهاي برشی و بهبود زبري سطح
شده است [.]9
یامایا 1و همكاران افزایش طول عمر ابزاري از جنس
سراميك آلومينا را در سرعتهاي باالي ماشينکاري ،با استفاده
از خنكکاري فوقسرد مشاهده کردند [ .]1استفاده از
خنكکاري فوقسرد در فرآیند سنگزنی بهسال  3379توسط
چاتوپادهی و همكارانش برمیگردد ،آنها براي سنگزنی 2 ،نوع
فوالد با سختیهاي مختلف ،از سه روش خنكکاري ،جت
نيتروژن مایع ،محلول در روغن و خشك استفاده و نتایج
بهدستآمده را با یكدیگر مقایسه کردند [ .]1دماي باال در
سنگزنی باعث کاهش طول عمر چرخسنگ و همچنين بازدهی
فرآیند میشود ،این مشكالت زمانی حادتر است که ،قطعهکاري
که از آن باربرداري صورت میگيرد از مواد سخت تشكيلشده و
در بارگذاريهاي دیناميكی مورد استفاده قرار گيرد که در
اینصورت استفاده از خنكکنندههاي فشرده ضروري است [.]8
استفاده از جت نيتروژن مایع بهعنوان خنكکار ،پيشرفتهاي
قابل توجهی را در مكانيزم تشكيل براده و توليد برادههاي
کوچكتر و همچنين ،کاهش انرژي مخصوص سنگزنی در
مقایسه با دیگر خنكکنندهها از خود نشان میدهد [.]8
از جمله پارامترهاي مهم در ارزیابی فرآیند سنگزنی نيروها
هستند ،تحقيقات نشان میدهد خنكکاري فوقسرد تاثير قابل
1- Turley
2- Bartley
3- CO2
4- Hollis
5- Chattopadhyay
6- Yamaya

بررسی اثرات خنكکاري فوقسرد بر سنگزنی آلياژ تيتانيوم

توجهی در کاهش نيروهاي سنگزنی در عمق برش باال دارد.
یكی از مشكالت در مورد خنكکنندهها در سنگزنی،
آلودگیهاي زیست محيطی و مشكالت تنفسی ایجادشده براي
کاربر دستگاه سنگ در هنگام استفاده از آن است ،خنكکاري
فوقسرد یك روش جدید براي کنترل دماي باالي منطقه
سنگزنی بدون آلودگیهاي زیستمحيطی است [.]7
از دیگر مزایاي خنكکاري فوقسرد در سنگزنی باتوجه به
کاهش قابل توجه دما ،میتوان به کاهش تنشهاي پسماند
کششی ،کاهش ترکهاي سطحی و همچنين بهبود زبري سطح
اشاره کرد [ .]3-31مانيماران 3و همكاران بهبررسی اثرات
تغييرات فشار جت نيتروژن مایع در سنگزنی پرداختند ،که
افزایش فشار جت نيتروژن مایع باعث کاهش اصطكاک بهدليل
کنترل بهتر دما و همچنين کاهش ریزش سنگ که بهبود زبري
سطح را درپی دارد ،میشود [ .]33عالوهبر این ،آنها کاهش 18
و  31درصدي نيروهاي سنگزنی در هنگام استفاده از نيتروژن
مایع در مقایسه با شرایط خشك و تر و همچنين ،بهبود  93و
 14درصدي زبري سطح در مقایسه با شرایط گفتهشده در
سنگزنی فوالد ضدزنگ  131را گزارش دادند [.]34
باتوجه به مشكالتی که در سنگزنی و ماشينکاري
آلياژهایی مانند آلياژ تيتانيوم بهعلت فعالبودن و همچنين،
پایينبودن هدایت حرارتی وجود دارد ،در این مقاله از
خنكکاري فوقسرد با استفاده از جت نيتروژن مایع براي بهبود
قابليت سنگزنی آلياژ تيتانيوم ( )Ti-6Al-4Vاستفاده شده
است .همچنين ،با استفاده از روش طراحی آزمایشها 4تاثيرات
پارامترهاي سنگزنی از جمله سرعت برشی ،سرعت پيشروي و
عمق برش و تامل اثرهاي آنها بر روي خروجیها بررسی و
مقدار بهينه آنها مشخص شده است .عالوهبر این براي مقایسه
تاثيرات نيتروژن مایع از خنكکار آب -صابون نيز استفاده و
نتایج بهدستآمده با یكدیگر مقایسه شدهاند .همچنين ،با
استفاده از ميكروسكوپ الكترونی سطح قطعات مورد مطالعه
قرار گرفتهاند.
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 -1-2قطعهکار
آزمایشهاي سنگزنی برروي قطعاتی از جنس آلياژ تيتانيوم
( )Ti-6Al-4Vدر ابعاد  11×39×3ميلیمتر انجام شده است.
آلياژ تيتانيوم بهعلت داشتن نسبت استحكام بهوزن باال ،مقاومت
بهخوردگی ،مقاومت بهخستگی و رشد ترک و دماي کاري باال
بدون خزش ،بهطور وسيعی در قسمتهاي مختلف هواپيما
استفاده میشود .در جدول  1ترکيب شيميایی و در جدول 2
خواص مكانيكی آلياژ  Ti-6Al-4Vآمده است.
جدول (:)1

ترکيب شيميایی آلياژ تيتانيوم (.)Ti-6Al-4V

ماده

درصد وزنی

تيتانيوم ()Ti

39/14 %

آلومينيوم ()Al

1/31 %

وانادیوم ()V

2/11 %

جدول ( :)2خواص مكانيكی آلياژ تيتانيوم

(.)Ti-6Al-4V

خاصيت

Ti-6Al-4V

چگالی () g/cm3

2/21

مدول ویژه ()GPa/Mg/ cm3

41

استحكام کششی ()MPa

3119

استحكام ویژه ()MPa/g/ cm3

414

استحكام تسليم ()MPa

319

شكلپذیري ()%

7

چقرمگی()MPa.m1/2

22-11

هدایت حرارتی ()W/mK

8/9

بيشينه دماي کاري (˚)c

111

 -2-2ماشین سنگزنی و چرخسنگ
براي سنگزنی نمونهها از دستگاه سنگزنی رفت و برگشتی با
ميز مغناطيس ،ساخت شرکت آلمانی ميكرومات ،1با سرعت
دورانی  1111rpmو توان  1Kwو چرخسنگی از جنس
سيليكونکاربيد سبز استفاده شده است.

 -2تجهیزات و شرايط انجام آزمايشهای تجربی
در این قسمت قطعهکار و تجهيزات مورد استفاده در آزمایشها
و همچنين ،پارامترهاي ثابت و متغير موجود در فرآیند ارائه
شده است.
1- Manimaran
)2- Design Of Experiment(DOE

 -3-2مخزن نیتروژن مايع
در زمانی که چرخسنگ دستگاه شروع بهحرکت میکند بهدليل
سرعت دورانی باال یك الیه هوایی اطراف آن تشكيل میشود،
این الیه هوایی موجب میشود که خنكکار بهطور کامل به
3- Micromat
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منطقه سنگزنی نفوذ نكند بههمين دليل نياز به نيتروژن مایع
تحت فشار میباشد [ .]3بههمين منظور از مخزن تحت فشار
نيتروژن مایع که داراي فشار  4/9بار میباشد ،استفاده شده
است .دماي بسيار پایين نيتروژن مایع (˚ )-339Cانتقال آن را
با استفاده از لولههاي معمولی غيرممكن میسازد بههمين دليل
از لولههاي انعطافپذیر از جنس فوالد ضدزنگ استفاده شده
است.

بهتر نتایج با استفاده از تعامل اثر فاکتورها بر یكدیگر ،روش
آماري طراحی عاملی 7براي  1فاکتور درنظر گرفته شده است
که هرکدام از این فاکتورها دو سطح دارند .هر آزمایش همراه
با  4تكرار و همچنين ،بلوکبندي روي تكرار انجام شده که
مبناي بلوکبندي نوع خنكکار (نيتروژن مایع بلوک  ،3محلول
آب -صابون بلوک  )4میباشد.
جدول ( :)3فاکتورهاي ثابت و متغير و مقادیر آنها.

 -4-2اندازهگیری زبری سطح
ماهر،3

زبري سطح قطعات توسط دستگاه زبريسنج شرکت
مدل پرتومتر 4ساخت کشور آلمان ،اندازهگيري شده است.

مقادیر

پارامترهاي
ثابت

پارامترهاي
متغير
سرعت
برشی

 13/2و
 41/99متر بر
ثانيه

چرخسنگ

 -5-2اندازهگیری نیرو
در فرآیند سنگزنی دو نيروي عمودي و مماسی هنگام
سنگزنی به نمونه مورد آزمایش وارد میشود ،در این پژوهش
براي اندازهگيري نيرو از دستگاه دینامومتر شرکت کيستلر،1
مدل  9257Bساخت کشور سوئيس استفاده شده است.
 -6-2مورفولوژی سطح
براي مشاهده سطح قطعه و بررسی آسيبهاي سطحی قطعات
از ميكروسكوپ الكترونی 2شرکت تسكان ،9مدل وگا ،1ساخت
کشور جمهوري چك استفاده شده که از قطعات مورد نظر در 1
بزرگنمایی  3111X ،711X ،911Xعكسبرداري و براي
مشخصکردن عناصر موجود در سطح قطعه نيز از روش
طيفسنجی پراش انرژي پرتوایكس 8بهره گرفته شده است.

مقادیر
سيليكون
کاربيد سبز

سرعت
پيشروي

 1/4و  1/3متر
بر ثانيه

روش تراش
چرخسنگ

تك نقطهاي

عمق
برش

 91و 11
ميكرومتر

نوع پيشروي
جهت تراش
چرخ سنگ

دستی

خنكکار

نيتروژن مایع،
محلول آب-
صابون

سرعت محور
دستگاه سنگ

 1111دور بر
دقيقه

شكل  1نحووه اعموال نيتوروژن موایع هنگوام انجوام آزموایش
سنگزنی را نشان میدهد.

 -2-7پارامترهای فرآيند
پارامترهاي ثابت و متغير در جدول  3ارائه شده است .این
مقادیر با توجه به مطالعات صورت گرفته قبلی و همچنين
بررسی نتایج بهدستآمده از آزمایشهاي اوليه انتخاب شدهاند.
 -3طراحی آزمايشها و فرآيند

نازل
قطعهکار تيتانيمی

نيترروژن مایع

دینامومتر

باتوجه به مطالعات صورتگرفته در مورد پارامترهاي سنگزنی
و همچنين ،امكانات موجود براي انجام آزمایشها و نيز تحليل
1- Mahr
2- Perthometer M2
3- KISTLER
4- SEM
5- TESCN
6- VEGA
7- EDX

شکل ( :)1سنگزنی با استفاده از نيتروژن

مایع.

8- General Full Factorial
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در جدول  ،4ماتریس انجام آزمایشها که بهصورت تصادفی

مطابق با جدول  ،5عوامل زیر با احتمال بيش از  79%بر

صورت گرفته بههمراه نتایج زبري سطح و نيروهایی سنگزنی
ارائه شده است.

زبري سطح اثرگذار هستند  :بلوکبندي ،سرعت برشی ،سرعت

 -4نتايج تجربی
در این قسمت نتایج تجربی و پارامترهاي تاثيرگذار بر
خروجیهاي زبري سطح ،نيروي عمودي ،نيروي مماسی ،عناصر
موجود و مورفولوژي سطح ارائه گردیده است.
جدول ( :)4ماتریس انجام آزمایشها.
بلوک

سرعت
برشی

سرعت
پيشروي

عمق
برش

زبري
سطح

()m/s

()m/s

()µm

نيروي نيروي
عمودي مماسی
() N

() N

برشی × سرعت پيشروي و سرعت پيشروي × عمق برش.
 R-Sqپارامتري است که نشان میدهد مدل برازششده با
استفاده از فاکتورهاي فوق تا چه ميزان کليه دادهها را پوشش
میدهد .بدیهی است هرچه این مقدار به  311%نزدیكتر باشد
بهتر است ،از طرف دیگر ) R-Sq(adjنشاندهنده حضور
فاکتورهاي غيرمهم (در این تحليل با احتمال کمتر از  )%79در
مدل است و هرچه  R-Sqو ) R-Sq(adjبه یكدیگر نزدیكتر
باشند ،ميزان حضور عوامل غيرمهم در مدل کمتر است.
99
95
90
80
70
60
50
40
30
20
10
5

11

31

3

13/2

1/4

11

1/833

34

9/9

3

13/2

1/3

11

1/141

37

7/9

3

13/2

1/3

91

1/211

41

32

3

41/99

1/4

11

1/248

41

33/9

3

41/99

1/4

91

1/942

11

38

3

13/2

1/4

91

1/823

41

31/9

3

41/99

1/3

11

1/131

44

31

4

13/2

1/4

91

3/141

21

39

4

41/99

1/3

11

1/281

11

39
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4

13/2

1/3

11

1/834

42

33

4

13/2

1/4

11

3/119

43

31

4

41/99

1/3

91

3/133

11

32

همانطورکه قبال اشاره شد مبناي بلوکبندي در این مقاله نوع
خنكکار استفاده شده (نيتروژن مایع و محلول آب-صابون)

4

41/99

1/4

91

1/272

29

41

4

41/99

1/4

11

1/948

37

3/9

4

13/2

1/3

91

3/441

11

31

 -1-4زبری سطح
پس از جمعآوري اطالعات مربوط به این پارامتر خروجی ،آناليز
واریانس برروي نتایج بهوسيله نرمافزار مينیتب ،3نگارش 31

1
0.4

0.3

0.2

0.0

0.1

-0.1

-0.2

-0.3

-0.4

Residual

شکل( :)2نمودار توزیع نرمال باقیمانده زبري سطح.

است .باتوجه به جدول آناليز واریانس  ،5بلوکبندي به احتمال
 %33/9مهم میباشد و این به دین مفهوم است که استفاده از
نيتروژن مایع بهعنوان خنكکار تاثير زیادي بر بهبود زبري
سطح دارد.
جدول( :)5نتایج آناليز واریانس زبري سطح.
عبارت

P-Value

انجام گردیده و نتایج تحليل با  α= 1/39در جدول  5آمده

بلوکبندي

1/119

سرعت برشی

1/144

است .در شكل  ،2نمودار توزیع نرمال باقیمانده زبري سطح

سرعت پيشروي

1/237

آمده است ،که باتوجه به اینکه نقاط برازششده بهصورت
تصادفی و نزدیك به خط مایل پراکنده شدهاند میتوان به
نرمالبودن توزیع دادهها و همچنين ،نبود خطاي سيستمی
پیبرد.

عمق برش

1/437

سرعت برشی × سرعت پيشروي

1/131

سرعت پيشروي × عمق برش

1/332

1- Minitab

Percent

3

41/99

1/3

91

Ra
()µm
1/249

R-Sq=81/33%

R-Sq(adj)=13/94%

S=1/412

21

میشود .در یكی از مطالعات صورتگرفته قبلی [ ]31تاثير
سرعت برشی بر روي زبري سطح مورد مطالعه و سه سطح براي
این پارامتر درنظر گرفته و این نتيجه حاصل شده است که،
تاثير سرعت برشی بر زبري سطح خطی نمیباشد و در ابتدا با
افزایش سرعت برشی ،زبري سطح افزایش مییابد ،سپس روند
کاهشی پيدا میکند ،البته الزم بهذکر است این روند غيرخطی
درنهایت منجر به افزایش زبري سطح میشود.
0.85
0.80
0.75
0.70

)Ra (µm

علت را میتوان بدین صورت تشریح نمود که مهمترین عامل
تاثيرگذار بر زبري سطح ،تيزي دانههاي ساینده و لبههاي برنده
میباشد و هرچه تيزي این لبهها بيشتر باشد ،سطح زبرتري
بهدست خواهد آمد .نيتروژن مایع باعث کاهش دماي منطقه
سنگزنی میشود و این کاهش دما موجب افزایش سختی
سطحی قطعه کار شده که این سختی نيروهاي وارده به
چرخسنگ را کاهش میدهد .کاهش نيرو منجر به کاهش نرخ
شكستهشدن دانهها و توليد لبههاي جدید میشود ،همچنين
این افزایش سختی سطحی ،موجب کاهش چسبندگی برادهها
به چرخسنگ شده درنتيجه چرخسنگ صافتري خواهيم داشت
که سطحی با زبري کمتر در پی دارد .یكی دیگر از عوامل زبري
سطح ،جوش خوردن برادههاي برداشته شده از قطعهکار به
سطح قطعه است که بهدليل افزایش دما صورت میگيرد،
درنتيجه ،استفاده از نيتروژن مایع که منجر به کاهش دماي
منطقه سنگزنی میشود از این امر جلوگيري کرده و باعث
بهبود زبري سطح میشود.
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0.65
0.60
0.55

 -2-1-4سرعت برشی
باتوجه به مقدار  Pدر جدول  ،5سرعت برشی به احتمال
 %38/7مهم است ،همانطورکه در شكل  3مشخص میباشد،
افزایش سرعت برشی موجب افزایش زبري سطح میشود.
تغييرات در سرعت برشی باتوجه به ثابتبودن سرعت دورانی
محور دستگاه سنگ از جمله مشكالت محققين است و اکثر آنها
از بررسی تغييرات این پارامتر صرفنظر میکنند ،ولی در این
مقاله با استفاده از دو چرخسنگ با قطرهاي متفاوت ( 391و
 411ميلیمتر) نتایج در دو سرعت برشی مورد مطالعه قرار
گرفته است .یك باور غلط در مورد سرعت برشی وجود دارد که
با افزایش سرعت برشی زبري سطح بهبود مییابد ،ولی در این
مقاله این نتيجه حاصل شده است که با افزایش سرعت برشی
زبري سطح بهصورت مطلق بهبود نمییابد و همانطورکه در
شكل  2مشخص میباشد ،با افزایش سرعت برشی زبري سطح
افزایش یافته است.
علت را اینگونه میتوان توضيح داد که با افزایش سرعت
برشی دماي منطقه سنگزنی افزایش یافته که این امر موجب
افزایش زبري سطح میشود ،همچنين این افزایش سرعت ،الیه
هوایی ایجادشده اطراف چرخسنگ را گسترش داده و مقاومت
آن در برابر نفوذ مایع خنكکار بيشتر میشود ،درنتيجه فقدان
مایع خنكکار خود موجب افزایش دما و خرابی زبري سطح

23.55

31.40

سرعت برشی

شکل ( :)3تاثير سرعت برشی بر زبري سطح.
 -3-1-4سرعت برشی × سرعت پیشروی
باتوجه بهمقدار  Pدر جدول  ،5تعامل اثر سرعت برشی و
سرعت پيشروي به احتمال  %31/8مهم است .همانطورکه در
شكل  4دیده میشود ،در شرایط کمينه سرعت برشی با
افزایش سرعت پيشروي ،زبري سطح کاهش مییابد ولی در
شرایط بيشينه سرعت برشی با افزایش سرعت پيشروي ،زبري
سطح افزایش خواهد یافت.
اگر پارامتر سرعت پيشروي را بهتنهایی مورد تحليل قرار
دهيم این نتيجه حاصل میشود که با افزایش سرعت پيشروي،
برادهبرداري بيشتر میشود که این بهمعنی افزایش منطقه
سایش براي ذرات ساینده است که منجر به شكستگی و
کندهشدن بيشتر آنها میشود ،نتيجه این سایش چرخسنگ،
یك سطح با زبري سطح بيشتر است .در شرایط بيشينه سرعت
برشی با افزایش سرعت پيشروي تاثيرات هریك از این دو عامل
بهتنهایی ،که در باال اشاره شد بر یكدیگر اثر گذاشته و موجب
خرابی بيشتر سطح میگردد که نتيجه آن افزایش زبري سطح
است.
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موضوع ،کاهش دماي منطقه سنگزنی را در پی دارد که
درنهایت باعث کاهش زبري سطح میشود.

1.0

سرعت
برشی

0.9

0.75
0.70

0.6

سرعت
پيشروي
0.1
0.2

0.5
0.2

0.65

)Ra (µm

0.7

)Ra (µm

23.55
31.40

0.8

0.80

0.60

0.1

سرعت پيشروي

0.55
0.50

شکل ( :)4تعامل اثر سرعت برشی و سرعت پيشروي بر زبري

50

سطح.
علت کاهشی که زبري سطح در شرایط کمينه سرعت برشی
با افزایش سرعت پيشروي دارد را میتوان اینگونه توجيه کرد
که این افزایش سرعت پيشروي به شكست الیه هوایی توسط
مایع خنكکار کمك کرده ،این افزایش حجم مایع خنكکار در
منطقه سنگزنی موجب بهبود نسبی زبري سطح میشود .الزم
بهذکر است در شرایط بيشينه سرعت برشی در هر دو سطح
سرعت پيشروي ،زبري سطح بيشتر است که این نتيجه با تاثير
سرعت برشی بهتنهایی ،مطابقت دارد.
 -4-1-4سرعت پیشروی × عمق برش
باتوجه به مقدار  Pدر جدول  ،5تعامل اثر سرعت پيشروي و

30

عمق برش

شکل ( :)5تعامل اثر سرعت پيشروي و عمق برش بر زبري
سطح.
 -2-4نیروی عمودی
پس از جمعآوري اطالعات مربوطه بهاین پارامتر خروجی ،آناليز
واریانس انجام گردیده و نتایج تحليل با  α= 1/39در جدول 6
آمده است .در شكل  ،6نمودار توزیع نرمال باقیمانده نيروي
عمودي آمده است که باتوجه بهاینکه نقاط برازششده
بهصورت تصادفی و نزدیك به خط مایل پراکنده شدهاند
میتوان به نرمالبودن توزیع دادهها و همچنين ،نبود خطاي
سيستمی پیبرد.

عمق برش به احتمال  %77/1مهم است .همانطورکه در شكل
عمق برش ،زبري سطح افزایش مییابد ولی در شرایط بيشينه
سرعت پيشروي افزایش عمق برش باعث کاهش زبري سطح
میشود .در شرایط کمينه سرعت پيشروي تاثير عمق برش بر
زبري سطح بهمراتب بيشتر است .با افزایش عمق برش رسيدن
مایع خنكکننده به منطقه سنگزنی دچار مشكل شده که این
فقدان مایع خنكکننده باعث افزایش نيروي اصطكاک شده که
این امر موجب افزایش دما میشود .همانطورکه قبال اشاره شد
افزایش دما خرابی سطح و افزایش زبري سطح را درپی دارد.
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باتوجه به شكل  ،5در بيشينه عمق برش با افزایش سرعت
پيشروي زبري سطح کمی بهبود مییابد ،علت را اینگونه
میتوان توضيح داد که عالوهبر اینکه افزایش سرعت پيشروي
باعث شكست الیه هوایی اطراف چرخسنگ میشود ،موجب
افزایش سرعت انتقال گرما به محيط اطراف شده که این دو

Percent

 5دیده میشود در شرایط کمينه سرعت پيشروي با افزایش

99

1
10

5

0
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-10

Residuals

شکل ( :)6نمودار توزیع نرمال باقیمانده نيروي عمودي.
مطابق با جدول  6عوامل زیر با احتمال بيش از  %79بر
نيروي عمودي اثرگذار هستند:
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27

بلوکبندي ،سرعت برشی ،عمق برش ،سرعت پيشروي × عمق
برش.
جدول ( :)6نتایج آناليز واریانس نيروي عمودي.
عبارت

P-Value

بلوکبندي

1/141

سرعت برشی

1/314

سرعت پيشروي

1/313

عمق برش

1/111

سرعت برشی × سرعت پيشروي

1/113

سرعت برشی × عمق برش

1/811

سرعت پيشروي × عمق برش

1/191

سرعت برشی×سرعت پيشروي×عمق برش

1/111
R-Sq=78/82%

R-Sq(adj)=18/11%

انعطافپذیري قطعه کار شده که کاهش نيروي عمودي را در
پی دارد.
 -2-2-4سرعت برشی
باتوجه به مقدار  Pبهدستآمده از جدول آناليز واریانس ،6
سرعت برشی به احتمال  %73مهم است .همانطورکه در شكل
 7مشخص میباشد با افزایش سرعت برشی نيروي عمودي
کاهش مییابد .علت این کاهش نيرو را میتوان باتوجه به رابطه
( )3که ارتباط بين ضخامت براده و پارامترهاي سنگزنی را
مشخص میکند [ ،]32اینگونه توضيح داد که با افزایش
سرعت برشی ضخامت براده ایجادشده کاهش پيدا میکند که
این امر موجب کاهش بار اعمالشده به ذرات ساینده میشود
که نتيجه آن کاهش نيروهاي سنگزنی است.

S=2/333

𝑒𝑎 « 𝑢𝑐ℎ
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 -1-2-4بلوکبندی
باتوجه به جدول آناليز واریانس  ،6بلوکبندي به احتمال %37

28

27

26

)Fn(N

مهم میباشد و این به دین مفهوم است که استفاده از نيتروژن
مایع بهعنوان خنكکار تاثير زیادي بر کاهش نيروي عمودي در
سنگزنی دارد .از جمله منابع ایجاد نيرو در سنگزنی میتوان
به عمل برشی انجامشده بر روي قطعه کار توسط ذرات ساینده،
شخم اوليه ،شخم ثانویه ،ميكروشكستها در قطعه کار و
اصطكاک بين برادهها و سطح قطعهکار اشاره کرد.
نيروهاي سنگزنی اساسا وابسته به عمل برش ذرات ساینده
چرخسنگ بر روي قطعه کار هستند ،بههمين دليل تيزي و
شكنندگی ذرات ساینده تاثير مستقيمی بر روي آنها دارد.
توسعه دما در منطقه سنگزنی باعث کاهش خاصيت مكانيكی
قطعهکار و ذرات سایندهشده که این امر موجب کندشدن ذرات
ساینده میشود ،این کندشدن و شكست مكرر آنها نيروها را
افزایش میدهد.
نيتروژن مایع بهعنوان خنكکننده در مقایسه با دیگر
خنكکنندهها راحتتر به منطقه سنگزنی نفوذ کرده که این
امر موجب کنترل و کاهش بهتر دماي این منطقه میشود،
درنتيجه اثرات افزایش دما که در فوق ذکر شد را بهشدت
کاهش داده و موجب کاهش نيروي عمودي میشود ،همچنين
دماي بسيار پایين نيتروژن مایع ،موجب کاهش خاصيت

29

25

24
23.55

31.4

سرعت برشی

شکل ( :)7تاثير سرعت برشی بر نيروي عمودي.
 -3-2-4عمق برش
باتوجه به مقدار  Pبهدستآمده از آناليز واریانس ،عمق برش به
احتمال  %33مهم میباشد .شكل  8نشان میدهد با افزایش
عمق برش نيروي عمودي افزایش مییابد.
فقدان مایع خنكکننده در اثر افزایش عمق برش ،منجر به
شكستگی زودرس ،کندشدن ذرات ساینده و جریان جانبی از
قطعه کار به ذرات ساینده میشود ،همچنين ،افزایش عمق

49

بررسی اثرات خنكکاري فوقسرد بر سنگزنی آلياژ تيتانيوم

برش باتوجه به رابطه ( )3منجر به افزایش ضخامت براده تغيير
شكل نيافته ،که افزایش نيروي عمودي را در پی دارد ،میشود.

پس از جمعآوري اطالعات مربوط بهاین پارامتر خروجی ،آناليز

32

واریانس انجام گردیده و نتایج تحليل با  α= 1/39در جدول 7

30

آمده است .در شكل  ،11نمودار توزیع نرمال باقیمانده نيروي

26

)Fn(N

28

24
22

مماسی آمده است که باتوجه بهاینکه نقاط برازش شده
بهصورت تصادفی و نزدیك به خط مایل پراکنده شدهاند
میتوان به نرمالبودن توزیع دادهها و همچنين نبود خطاي
سيستمی پی برد.
مطابق با جدول  ،7عوامل زیر با احتمال بيش از  %79بر

20
30

50

 -3-4نیروی مماسی

نيروي مماسی اثرگذار هستند:

عمق برش

بلوکبندي ،سرعت برشی ،عمق برش ،سرعت برشی ×

شکل ( :)8تاثير عمق برش بر نيروي عمودي.

سرعت پيشروي ،سرعت برشی × سرعت پيشروي × عمق برش.
 -4-2-4سرعت پیشروی × عمق برش
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با توجه به جدول آناليز واریانس  ،6تعامل اثر سرعت پيشروي و
عمق برش به احتمال  32%مهم میباشد.
36

32

سرعت
پيشروي
0.1
0.2

)Fn (N

28

1
5.0

2.5

24

20

2

Percent

95
90
80
70
60
50
40
30
20
10
5
0.0

-2.5

-5.0

-7.5

Residual

شکل ( :)11نمودار توزیع نرمال باقیمانده نيروي عمودي.

1

عمق برش

شکل ( :)9تعامل اثر سرعت پيشروي و عمق برش بر نيروي
عمودي.
همانطورکه در شكل  9مشخص است ،در عمق برش کمينه
با افزایش سرعت پيشروي ،نيروي عمودي کاهش مییابد ولی
در عمق برش بيشينه با افزایش سرعت پيشروي ،نيروي
عمودي نيز افزایش مییابد .الزم بهذکر است در هر دو سطح
سرعت پيشروي ،با افزایش عمق برش نيروي عمودي نيز
افزایش مییابد .اگر پارامتر سرعت پيشروي را بهتنهایی مورد
تحليل قرار دهيم این نتيجه حاصل میشود که با افزایش
سرعت پيشروي ،منطقه تماس بين ذرات ساینده و قطعه کار
بيشتر شده درنتيجه اصطكاک افزایش یافته که منجر به
افزایش نيروي عمودي میشود.

 -1-3-4بلوکبندی
باتوجه به جدول آناليز واریانس  ،7بلوکبندي به احتمال %39
مهم میباشد.
سنگزنی فرآیندي شامل شكلگيري سریع برادههاست،
بهعلت سرعت باالي فرآیند همچنين ،کرنشهاي بزرگ ایجاد
شده ،فرآیند بدون اتالف و کل انرژي به گرما تبدیل میشود.
درنتيجه کنترل گرما در منطقه سنگزنی بسيار مشكل و عامل
مهمی در بهبود فرآیند از جمله کاهش نيروي مماسی میباشد.
خنكکنندههاي معمولی اگرچه تاثيراتی بر روي فرآیند دارند
ولی باتوجه به شكست و مشكالت آنها در رسيدن به منطقه
سنگزنی ،مطلوب نمیباشند و نيتروژن مایع بهمراتب کارآمدتر
است.
عالوهبر این میتوان به فعالبودن سطح تازه بهدستآمده بعد
از سنگزنی و برادههاي توليدشده اشاره کرد که دماي باال،
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موجب تشدید چسبندگی برادهها به چرخسنگ میشود ،این
امر موجب افزایش نيروي مماسی میشود .همچنين ،میتوان از
دالیل این تاثيرگذاري مهم ،استفاده از نيتروژن مایع بهعنوان
خنكکننده در کاهش نيروي مماسی ،بههمان موارد عنوان
شده در مورد نيروي عمودي نيز ،اشاره کرد.
جدول ( :)7نتایج آناليز واریانس نيروي مماسی.
عبارت

P-Value

بلوکبندي

1/194

سرعت برشی

1/141

سرعت پيشروي

1/872

عمق برش

1/113

سرعت برشی × سرعت پيشروي

1/324

سرعت برشی × عمق برش

1/814

سرعت پيشروي × عمق برش

1/318

سرعت برشی × سرعت پيشروي × عمق برش

1/324

R-Sq(adj)=84/11%

16
15
14
13

)Ft (N

R-Sq=78/41%

مشخص میباشد ،با افزایش عمق برش نيروي مماسی افزایش
مییابد.
علت افزایش نيروي مماسی بر اثر زیادشدن عمق برش را
میتوان اینگونه توضيح داد ،که افزایش عمق برش ،موجب
شكست خنكکننده و عدم رسيدن به ذرات ساینده و قطعه کار
میشود که این امر ،افزایش دماي منطقه سنگزنی را در پی
دارد ،همانطورکه گفته شد این افزایش دما باعث افزایش
نيروي مماسی میشود .عالوهبر این میتوان علل اشارهشده در
مورد تاثير عمق برش بر نيروي عمودي را نيز به نيروي مماسی
تعميم داد.

12
11

S=4/33

10
30

50

عمق برش

 -2-3-4سرعت برشی
باتوجه به مقدار  Pبهدستآمده از جدول آناليز واریانس ،7
سرعت برشی به احتمال  %37مهم است .همانطورکه در شكل
 11مشخص میباشد ،با افزایش سرعت برشی نيروي مماسی
کاهش مییابد.
علت این کاهش نيرو نيز کمشدن ضخامت براده ایجادشده و
کاهش بار وارده به ذرات چرخسنگ است.
14.5
14.0
13.5

 -4-3-4سرعت برشی × سرعت پیشروی
باتوجه به جدول آناليز واریانس  ،7تعامل اثر سرعت برشی و
سرعت پيشروي به احتمال  %79مهم میباشد.
همانطورکه در شكل  13مشخص است در سرعت برشی
کمينه با افزایش سرعت پيشروي نيروي مماسی افزایش مییابد
ولی در سرعت برشی بيشينه با افزایش سرعت پيشروي نيروي
مماسی کاهش مییابد.

)Ft (N

13.0

شکل ( :)12تاثير عمق برش بر نيروي مماسی.

15

12.5
12.0

14

23.55
31.4

13

11.0
23.55

31.4

)Ft (N

11.5

سرعت
برشی

12

سرعت برشی

11

شکل ( :)11تاثير سرعت برشی بر نيروي مماسی.

10
0.2

 -3-3-4عمق برش

0.1

سرعت پيشروي

باتوجه به مقدار  Pبهدستآمده از جدول آناليز واریانس ،7

شکل ( :)13تعامل اثر سرعت برشی و سرعت پيشروي بر

عمق برش به احتمال  %33مهم است .همانطورکه در شكل 12

نيروي مماسی.

بررسی اثرات خنكکاري فوقسرد بر سنگزنی آلياژ تيتانيوم

 -5-3-4سرعت برشی × سرعت پیشروی × عمق برش
باتوجه به جدول آناليز واریانس  ،7تعامل اثر سهتایی سرعت
برشی ،سرعت پيشروي و عمق برش به احتمال  %79مهم
میباشد.
 -4-4عناصر موجود در سطح
یكی از مشكالت موجود در سنگزنی آلياژ تيتانيوم واکنش
سطح آن با اکسيژن هوا و اکسيدشدن آن است ،از جمله دالیل
استفاده از نيتروژن مایع بهعنوان خنكکار کاهش اکسيداسيون
سطحی قطعهکار است .در جداول  8-11آناليز عناصر موجود در
سطح قطعه خام اوليه ،قطعه سنگزنیشده با نيتروژن مایع و
قطعه سنگزنیشده با محلول آب -صابون که توسط آناليز
طيفسنجی پراش انرژي پرتوایكس بهدستآمده ،ارائه شده
است.
جدول ( :)8درصد عناصر موجود در سطح قطعه خام اوليه.
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بنابراین میتوان نتيجه گرفت ،در سنگزنی بهکمك نيتروژن
مایع سطح قطعه اکسيد نشده ،ولی در قطعه سنگزنیشده با
محلول آب -صابون سطح قطعه اکسيد شده است.
علت را میتوان بدینصورت تشریح نمود که باتوجه به
اینکه آلياژ تيتانيوم ) (Ti-6Al-4Vفعال بوده و همچنين
هدایت حرارتی کمی دارد ،هنگامیکه از نيتروژن مایع بهعنوان
خنكکار استفاده میشود ،دماي ناحيه سنگزنی بهشدت
کاهش پيدا میکند و درنتيجه اکسيداسيون سطح صورت
نمیگيرد.
جدول ( :)11درصد عناصر موجود در قطعه سنگزنیشده با
محلول آب -صابون.
عنصر

درصد وزنی %

تيتانيوم

311/13

آلومينيوم

1/44

وانادیوم

2/98

عنصر

درصد وزنی %

اکسيژن

3/33

تيتانيوم

39/14

نيتروژن

7/44

آلومينيوم

1/31

مجموع

342/1

وانادیوم

2/11

اکسيژن

1/13

نيتروژن

9/71

مجموع

333/8

جدول ( :)9درصد عناصر موجود در قطعه سنگزنیشده با
نيتروژن مایع.
عنصر

درصد وزنی %

تيتانيوم

32/78

آلومينيوم

1/13

وانادیوم

1/18

اکسيژن

1/13

نيتروژن

1/33

مجموع

333/1

همانطورکه در جدول  ،9مربوط به قطعه سنگزنیشده با

عالوهبر این میتوان به خاصيت ضداکسيداسيون نيتروژن
مایع ،همچنين تغيير اتمسفر محيط سنگزنی که باعث کاهش
اکسيژن و احتمال واکنش آن با سطح فعال قطعهکار تيتانيومی
میشود ،اشاره کرد.
یكی از مشكالتی که احتمال میرفت بهوجود آید ،نفوذ
نيتروژن به سطح قطعه کار بود که باتوجه به مقایسه مقدار
عنصر نيتروژن در سطح سه قطعه میتوان نتيجه گرفت،
نيتروژن به سطح قطعه سنگزنیشده با نيتروژن مایع نفوذ
نكرده است.
الزم بهذکر است مقدار نيتروژنی که در آناليز سه قطعه
مشاهده میشود مربوط به نيتروژن محيط آناليز است ،البته
درون محفظه دستگاه ميكروسكوپ الكترونی که براي آناليز
طيفسنجی پراش انرژي پرتوایكس استفاده میشود تا حدودي
خالء بوده ولی این خالء کامل نيست.

نيتروژن مایع ،مشاهده میشود ،درصد وزنی عنصر اکسيژن
موجود در سطح  %1/13است که در مقایسه با جدول  ،8مربوط

 -5-4مورفولوژی سطح

به قطعه خام اوليه ،درصد یكسانی را نشان میدهد .ولی در

هدف از ارائه تصاویر ميكروسكوپ الكترونی ،بررسی سطح
قطعات و مشخصکردن عيوبی که ممكن است در هنگام
سنگزنی قطعات ایجاد شود است.

جدول  ،11مربوط به قطعه سنگزنیشده با محلول آب -صابون،
درصد وزنی عنصر اکسيژن موجود در سطح  %3/33است.
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شكلهاي  14-15که با بزرگنمایی  3111Xتهيه شده،
قطعات با پارامترهاي سنگزنی یكسان و مایع خنكکننده
متفاوت را نشان میدهد ،همانطورکه مشخص میباشد،
نيتروژن مایع باعث کاهش آسيبهاي سطحی میشود.

آناليز عكسهاي ميكروسكوپ الكترونی سطح قطعه کار نشان
میدهد ،نيتروژن مایع باعث کاهش آسيبهاي سطحی از
جمله ،ميكروترکها ،کندهشدن قطعه کار از سطح ،سوختگی
سطحی و ...میشود.
 -5نتیجهگیری

کنده شدن قطعهکار
ترک حرارتی

جوش براده به سطح

شکل ( :)14سطح قطعهکار ،خنكکار :محلول آب -صابون.
بررسی شكلهاي ميكروسكوپ الكترونی از سطح قطعات
سنگزنیشده نشان میدهد ،سطوح قطعاتی که با استفاده از
محلول آب -صابون سنگزنی شدهاند ،بهمراتب عيوب بيشتري
در مقایسه با سطوح قطعات سنگ خورده با استفاده از نيتروژن
مایع دارند.
از جمله عيوبی که در قطعات سنگخورده با استفاده از
محلول آب -صابون بيشتر ایجاد میشود ،کندهشدن ذرات
قطعه از سطح ،بهجاي برادهبرداري و ترکهاي سطحی است.
علت را اینگونه میتوان توضيح داد که نيتروژن مایع بهدليل
کاهش شدید دماي منطقه سنگزنی آسيبهاي سطحی را
بهمراتب کاهش داده و موجب بهبود کيفيت سطح میشود.

شکل ( :)15سطح قطعهکار ،خنكکار :نيتروژن مایع.

وجود تعامل اثر سرعت برشی ،سرعت پيشروي و عمق برش بر
یكدیگر چه در مورد زبري سطح و چه در مورد نيروهاي
عمودي و مماسی سبب گردیده تا پيشبينی رفتار فرآیند
پيچيده شود و تنها با اعمال روشهاي آماري و طراحی
آزمایشها ،بهتوان تا حدي اثر عوامل را بر خروجیها بررسی
نمود.
در مورد زبري سطح ،بلوکبندي که باتوجه به نوع
خنكکننده (نيتروژن مایع ،محلول آب -صابون) مشخص شده
بود ،مهمترین عامل تاثيرگذار بوده که میتوان نتيجه گرفت
نيتروژن مایع باعث بهبود زبري سطح میشود.
در مورد نيروي عمودي و مماسی ،عمق برش و بلوکبندي
مهمترین عوامل تاثيرگذار بوده که باتوجه به مبناي بلوکبندي
میتوان نتيجه گرفت ،خنكکاري فوقسرد باعث کاهش نيروها
در سنگزنیشده که بهبود شرایط فرآیند را در پی دارد.
باتوجه به آناليز طيفسنجی پراش انرژي پرتوایكس و تعيين
عناصر موجود در سطح قطعه کار مشخص شد ،استفاده از
نيتروژن مایع بهعنوان خنكکننده تاثير بهسزایی در کاهش
اکسيداسيون سطح دارد ،ضمن اینکه نيتروژن به سطح نفوذ
نكرده و موجب تغيير در عناصر موجود در سطح نمیشود.
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