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        چكيدهچكيدهچكيدهچكيده
نتيجه گرم شدن شديد ابزار و فرسودگي زودرس  گرماي زياد منطقه برش قطعه كار و در يكي از معايب ابزارهاي فرزكاري معمولي،

ابزار . باشد ها و ابزار مي بنابراين براي انجام ماشينكاري در زمان طوالني و به طور پيوسته، نياز به تعويض مداوم اينسرت. باشد مي
محوري مجزا از (توانند آزادانه حول محور خود  ها مي اي طراحي و ساخته شده كه اينسرت ي خود چرخان به گونه  با لبهفرزكاري

در . شود ي برنده و باال رفتن عمر ابزار مي تري از لبه ي وسيع اين چرخش موجب پخش گرما در منطقه .بچرخند) محور چرخش ابزار
سپس كيفيت سطح ماشينكاري آلومينيوم توسط ابزار . زار خودچرخان فرزكاري بيان شده استاين مقاله فرآيند طراحي و ساخت اب

اين ابزار براي نخستين بار در كشور ساخته و . است  بررسي گرديده "فاكتوريل كامل"خود چرخان، از روش طراحي آزمايش آماري 
  .رسيد، به ثبت 51358هاي صنعتي به شماره  در سازمان ثبت اسناد و مالكيت

  

   تحليل واريانس- تجزيه و تحليل آماري- صافي سطح-ي برنده خود چرخان  لبه-ابزار خودچرخان فرزكاري :::: كليدي كليدي كليدي كليديكلماتكلماتكلماتكلمات
  
        مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه    ----1111

گرماي زيـاد منطقـه    يكي از معايب ابزارهاي فرزكاري معمولي،
برش قطعه كار و درنتيجه گرم شدن شـديد ابـزار و فرسـودگي              

اي انجـام ماشـينكاري در زمـان        بنـابراين بـر   . باشـد   زودرس مي 
هـا و     طوالني و به طور پيوسته، نياز به تعويض مـداوم اينـسرت           

  . باشد ابزارها مي
يكي از پيشرفتهاي قابل توجه در فرآيند ماشـينكاري بكـارگيري           

ايده اوليه استفاده از اين طـرح توسـط         . ابزار خود چرخان است   
 ي ارائـه شـد     و براي عمليات تراشكار    1865جيمز نپير در سال     

ــه  . ]1[ ــل ده ــونيگزبرگر  60در اواي ــوامي و ك ــيالدي، راماس  م
 تحقيقاتي را بر روي ماشينكاري توسط ابزار چرخان انجام دادند         

 برابر ابزار ثابـت نيـز       20آنها يافتند كه عمر ابزار چرخان تا         .]1[
نكـاتش و    بر اسـاس تحقيـق كـه توسـط و          .قابل دستيابي است  

 آن به منظور مقايسه خوردگي ابـزار         انجام شد و در    ]2[ ديگران
هاي ثابت    و پرداخت نهايي سطح به صورت همزمان از اينسرت        

بر اساس مقايسه رنگ بـراده، بـه ايـن           و چرخان استفاده كردند،   
نتيجه رسيدند كه فرآيند برش در ابزار چرخان نـسبت بـه ابـزار              

  .]3[ پذيرد تري صورت مي ثابت در دماي پايين
 در بـر روي آنـاليز دقيـق ايـن ماشـينكاري و              نيز]5و4[آرمارگو  

  .بندي آن تحقيق انجام داده است فرمول
  

  

   دانشگاه صنعتي اميركبير- دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك-1
   هيئت علمي دانشگاه صنعتي اصفهان دانشجوي دكتري مهندسي مكانيك و عضو-2
 Ghafarirad@aut.ac.ir :ه صنعتي اميركبير دانشگا- دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك-3

   دانشگاه صنعتي اصفهان- كارشناس مهندسي مكانيك-4
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هم اكنون از اين نوع ابزار در صـنايع مختلـف از قبيـل صـنعت                
اي  خودروسازي به خصوص براي ماشـينكاري قطعـات اسـتوانه     

شود و بـا كيفيـت        شكل مانند سطح داخلي سيلندرها استفاده مي      
 سـازد   زني را مرتفع مـي      آيد نياز به سنگ      دست مي  سطحي كه به  

]6[.   
در ابزار چرخان فرزكاري، توسـط سـاختاري بـا ياتاقـان بنـدي              

اينـسرتها  . ها فراهم آمـده اسـت   امكان چرخش اينسرت خاص،
. گردنـد  بصورت گرد بوده و بر روي سيستم چرخان نصب مـي          

مجموعه سيستم چرخان بـصورتي مـشخص و تحـت زوايـايي            
 روي بدنه ابزار قرار مي گيرند تـا ايـن امكـان فـراهم          خاص، بر 

شود كه در اثر دوران اسپيندل دستگاه فرز در حين ماشـينكاري،            
هاي  نيروي حاصل از براده برداري باعث ايجاد چرخش اينسرت        

اين چرخش باعث تعويض پيوسته نقطه      . مجموعه چرخان گردد  
از منطقـه   بنـابراين حـرارت     . شـود   كـار مـي    تماس ابزار و قطعه   

ماشينكاري منتقل شده و ضمن كاهش توان مورد نيـاز، كيفيـت            
  .يابد سطح نيز بهبود مي

در اين مقاله ابتدا فرآيند طراحي و ساخت ابزارچرخان فرزكاري 
سپس توسط اين ابزار صافي سطح آلومينيوم . گردد بيان مي

ماشينكاري شده، به عنوان فاكتور پاسخ، با تغيير پارامترهاي 
 نكاري شامل عمق برش، سرعت پيشروي و سرعت دورانيماشي

در نهايت با استفاده از روش . مورد آزمايش قرار گرفته است
صحت مدل آماري پيشنهاد شده  (ANOVA)تحليل واريانس 

  .مورد بررسي و تاييد قرار گرفته است

        
         كارتريج ابزار چرخان برشي  كارتريج ابزار چرخان برشي  كارتريج ابزار چرخان برشي  كارتريج ابزار چرخان برشي ----2222
كه بر روي   ) 1شكل  ( تشكيل شده    نهچرخاني از يك بد    ابزار ره

 مجموعه چرخان تعدادي  شيارهايي تعبيه گرديده است كه       ،بدنه
هـاي چرخـان،     بـه ايـن مجموعـه     . شـوند  سوار مـي  بر روي آن    

  )2شكل. (شود كارتريج گفته مي

    
   ابزار چرخان بدنه):1(شكل 

 

    
 كارتريج ابزار چرخان): 2( شكل

  
  :اجزاي زير استشامل بطور كلي ر كارتريج ه
اسـپيندل و پايـه   . دل و پايـه دارد ين قسمت اسـپ  دوه  ك    محورمحورمحورمحور -1

گيرنـد و     زبانه در ابتدا و انتها در بدنـه ابـزار قـرار مـي              2توسط  
هايي زبانه به بدنه ابزار محكم       شوند و توسط گيره    مكان دهي مي  

  .شوند مي
اي و كف گرد  ي، ساچمهن سوزي كه توسط ياتاقانهاپوستهپوستهپوستهپوسته    ----2222

ار گرفته و قابليت دوران پيدا  قرمحوربر روي اسپيندل و پايه 
 .كند مي

اي  رههكه بر روي روتور سوار شده و توسط م    اينسرتاينسرتاينسرتاينسرت    ----3333
اجزاي اصلي يك . ماند  و بر روي پوسته ثابت ميشود محكم مي

  .]8 [ است مشخص شده3كارتريج در شكل 
  

    
  سه عضو اصلي ساختار كارتريج):3( شكل
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 امكان را بـه مـا       اينوجود كارتريج در ابزارهاي چرخان برشي،       
ن افـزايش   آ عمر   ،دهد تا نه تنها توسط مكانيزم چرخش ابزار        مي

 مرتفع ،يابد و مشكالت ناشي از اعمال حرارت زياد منطقه برش         
ها را عوض نمود و      ساني و ارزاني اينسرت   آبتوان به   بلكه   ،گردد

از مزايـاي كـارتريج ايـن       . ادبا كيفيت باال ماشينكاري را ادامـه د       
پذيرد و نيـازي     ها به راحتي انجام مي     تعويض اينسرت كه،  است  

  .]6 [باشد  باز كردن مجموعه بصورت كامل نميبه
 در  ،ه كار عدر اين مجموعه پس از برقراري تماس اينسرت با قط         

 اينسرت حول محور طولي كارتريج شروع        اسپيندل، اثر چرخش 
 نيـروي اصـطكاكي ميـان    ، ايـن چـرخش  علتِ .كند به دوران مي 

تا اين تماس باقي بمانـد چـرخش          كار است و   قطعهت و   اينسر
ميـزان سـرعت دوران اينـسرت بـا تنظـيم زاويـه          . يابـد  ادامه مي 

  )4شكل(.گردد اينسرت كنترل مي محور با )α(ي عاعش
  

    
   در كارتريج)α(ي عاعزاويه ش): 4 (شكل

  
 باعـث افـزايش     شـعاعي كـارتريج   در حالت كلي افزايش زاويه      

. گـردد  در نهايت افزايش پخش حرارت مـي      سرعت دوران آن و     
تــر در هنگــام  هــاي بــاال معمــوالً بــراي مــوارد ســخت ســرعت

 علـت ايـن اسـت كـه بـراي مـواد             .شود ماشينكاري استفاده مي  
ـ بـه   عـالوه بـر اسـتحكام جـنس مـاده،           تـر    سخت ت وجـود   عل

شـود    مي  حرارت باالتري ايجاد   ،اصطكاك و نيروي مقاوم بيشتر    
  . باشد ن باالتري براي دفع آن ميكه نيازمند سرعت دورا

در فرآيند ساخت مجموعه هرگونه لنگي و نامحوري در ساخت          
هر كدام از اجزاي كارتريج، منجر به باربرداري نامتقارن گشته و           

همچنـين  . انجامد به خرابي ابزار و از بين رفتن كيفيت سطح مي          

 گونه لقي در دو زبانه ابتدايي و انتهايي محـور باعـث ضـربه              هر
گـردد كـه عامـل بـسيار         زدن كارتريج در حين ماشـينكاري مـي       

  .باشد نامطلوبي در فرآيند مشينكاري مي
        
         فوايد استفاده از ابزار فرز چرخان فوايد استفاده از ابزار فرز چرخان فوايد استفاده از ابزار فرز چرخان فوايد استفاده از ابزار فرز چرخان----3333

مزيتهاي قابل توجه ابزارهاي چرخان نسبت به ابزارهاي ساده، 
بخصوص ابزار فرز چرخان، باعث توجه روزافزون به اين 

  .گردد امه برخي از اين مزايا بيان ميدر اد. ابزارها گرديده است
 ....هاي چرخان دوام بيشتري دارندهاي چرخان دوام بيشتري دارندهاي چرخان دوام بيشتري دارندهاي چرخان دوام بيشتري دارند    اينسرتاينسرتاينسرتاينسرت    ----

شود كه هميشه لبـه جديـدي        چرخش مداوم اينسرت، باعث مي    
در اين صـورت، ديگـر ماننـد ابـزار          . در منطقه برش قرار بگيرد    

ميـزان قابـل    . هاي معمول، گرما در يك نقطه مجتمع نمي شـود         
ده انتقال پيـدا مـي كنـد و مـا بقـي در      توجهي از اين گرما به برا 

در نتيجـه، در صـورت      . شـود  طول محيط اينـسرت پخـش مـي       
 برابـر افـزايش     10ي صحيح، عمر اينـسرت تـا بـيش از            استفاده

  .يافته و همچنين، زمان كمتري براي تنظيم ابزار نياز خواهد بود
 حذف مشكل برخورد اوليهحذف مشكل برخورد اوليهحذف مشكل برخورد اوليهحذف مشكل برخورد اوليه    ----

بـراده بـرداري   برش در عمليات     -مكانيزم ماشين كاري چرخش   
بـه ايـن صـورت كـه،        . كنـد  هاي ابزار، بسيار بهتر عمـل مـي        لبه

هـاي   كند و ياتاقـان  اينسرت در حال چرخش به ماده برخورد مي 
استفاده شده، شـوك حاصـل از ايـن برخـورد اوليـه را جـذب                

از اين رو اينـسرت در ابتـداي عمليـات بـرش آسـيبي              . كنند  مي
  .دهد دامه مينخواهد ديد و همچنان به كار خود ا

        ....بردبردبردبرد    حرارت براده، راندمان را باال ميحرارت براده، راندمان را باال ميحرارت براده، راندمان را باال ميحرارت براده، راندمان را باال مي    ----
هاي باالتر، چند عامل ديگر نيـز در         همزمان با رسيدن به سرعت    

در واقـع   . گرما يكي از آنهاسـت    . كنند افزايش راندمان كمك مي   
ي حرارت توليد شـده      هاي برشي زياد، قسمت عمده     در سرعت 

قسمت كوچكي بـه    شود و فقط     ي برش، وارد براده مي     در ناحيه 
شود در اين حالت فلز بـه راحتـي          اينسرت يا قطعه كار وارد مي     

رسد كه موجب سيالن راحت براده و جدا         به ناحيه پالستيك مي   
اي خنـك    در اين ميان قطعـه كـار بـه انـدازه          . گردد شدن آن مي  
تـوان   در واقـع مـي    . توان آن را با دست لمس نمود       است، كه مي  

. ز انرژي و راندمان كار، باال رفتـه اسـت         گفت كه استفاده بهينه ا    
نكته ي ديگر اين كه هرچه گرماي كمتري وارد قطعه كار شـود،      
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تـر جـدا شـدن       هم چنين به دليل راحت    . تغيير شكل كمتر است   
  .شود براده، روي سطح قطعه كار، خش كمتري مشاهده مي

البته بايد توجه داشت كه، جنس ابزار بـه سـرعت و دمـاي كـار       
يعني با توجه به كـاركرد ابـزار و قيمـت، بهتـرين             . ردبستگي دا 

  .گردد ها انتخاب مي جنس براي اينسرت
مشكالت كار با قطعات فوالدي ريخته شده مشكالت كار با قطعات فوالدي ريخته شده مشكالت كار با قطعات فوالدي ريخته شده مشكالت كار با قطعات فوالدي ريخته شده » » » »  برش برش برش برش----چرخشچرخشچرخشچرخش««««    ----

 ....بردبردبردبرد    را از بين ميرا از بين ميرا از بين ميرا از بين مي

هاي معمولي، هاي ريخته شده با ابزاردر زمان ماشين كاري فوالد    
ند و اين ك شود كه اينسرت شروع به خورده شدن مي     مشاهده مي 

فرآيند، دقت كـاري را از بـين بـرده و موجـب توليـد قطعـات                 
راه حـل عـادي، اسـتفاده از ابـزار بـا زاويـه              . گـردد   معيوب مـي  

امـا  . تـر اسـت     جلوبرنده بيشتر و در نتيجـه توليـد بـراده نـازك           
پيوسـته   هاي چرخان كه به طور تئـوري، زاويـه جلوبرنـده          ابزار

  . برددارند، اين معايب را از بين خواهند
در . نكته قابل توجه ديگر، كاهش نيروها با افزايش سرعت است         

واقع هر زمان كه سرعت ماشين كاري باالتر رود، نياز به نيـروي      
هـاي   وقتي اسپيندل ماشين در سرعت    . كمتري براي برش هست   

. كند، ابزار فرز چرخان نيـروي كمتـري نيـاز دارد            باال دوران مي  
طعـه كـار نيـز كـاهش خواهـد        خوردگي در ماشين و فشار در ق      

  .يافت
 كاهش خوردگي در دستگاهكاهش خوردگي در دستگاهكاهش خوردگي در دستگاهكاهش خوردگي در دستگاه    ----

. شوند در هنگام ماشين كاري، نيروهاي مختلفي بر ابزار وارد مي         
تـرين نيروهـا     از آن جمله، نيروي مماسي بوده كه يكـي از مهـم           

شود، ايـن نيـرو بـه         وقتي يك ابزار معمولي استفاده مي     . باشد  مي
شود و عامل اصـلي       دل وارد مي  هاي اسپين  طور مستقيم به ياتاقان   

اما حركت چرخشي اينسرت در ابزار چرخـان،        . خوردگي است 
هـاي   در نتيجـه ياتاقـان  . بـرد   به طور كلي اين نيرو را از بين مـي         

عـالوه بـر آن،     . اسپيندل زمان بيشتري قابل استفاده خواهند بـود       
  .رود زمان تعمير ماشين نيز از بين مي

 عامـل اصـلي برتـري ابزارهـاي         توان گفت كـه    به طور كلي، مي   
همـان  . ها در بـراده بـرداري اسـت        چرخان، مكانيزم متفاوت آن   

ها را بـرش     طور كه اشاره شد اين ابزارها به جاي كندن براده آن          
شـود تـا قابليـت توليـد بـاالتر رود            دهند و اين موجـب مـي       مي

منظور از قابليت توليد، تعداد قطعات سالمي اسـت كـه در هـر     (

به منظور رسيدن به توليـد بيـشتر،        ). شود ري توليد مي  ي كا  دوره
بايد سرعت ماشين كاري را افزايش داده و زمان تنظيم يـا تميـز              

خوشـبختانه ابـزار فرزكـاري      . كردن دستگاه را هـم كـاهش داد       
  .]7 [شود چرخان هر دوي اين فاكتورها را شامل مي

        
         تحليل دوران ابزار  تحليل دوران ابزار  تحليل دوران ابزار  تحليل دوران ابزار ----4444

سرت عمود بر حركـت دورانـي       در ابزارهاي معمولي معموال اين    
باشد، بنابراين نيروي ماشينكاري به نيروي محـوري بـر           ابزار مي 

در . دهـد  اينسرت تبديل شده و اينسرت را به بدنه ابزار فشار مي 
هاي مخصوص بـر روي بدنـه      ها توسط پيچ   اين ابزارها، اينسرت  

 بصورت زاويه   ها اينسرتحتي در صورتيكه    . اند ابزار قرار گرفته  
هـاي   شـوند كـه مولفـه      اي مكان دهي مي    ر قرار بگيرند، بگونه   دا

  . نيرو، اينسرت را به سمت بدنه ابزار فشار دهند
اما در ابزارهاي چرخان اگر سطح اينسرت از مركـز بدنـه ابـزار              
عبور كند، نيروي ماشينكاري عمـود بـر اينـسرت بـوده و هـيچ               

زاويـه  اما در صورتيكه كـارتريج بـصورت        . دوراني وجود ندارد  
دار قــرار بگيــرد، نيــروي ماشــينكاري داراي دو مولفــه خواهــد 

يكي از اين نيروها، نيروي محوري و باعث فشردن اينسرت          ..بود
گردد و نيروي ديگر نيروي مماسي خواهد بـود،          به بدنه ابزار مي   

  )5شكل .(كه باعث چرخش ابزار خواهد شد
  

    

    
 يرو تاثير زاويه دار بودن كارتريج بر ن):5( شكل

  
از آنجا كه زاويه دار قرار دادن كارتريج بر روي بدنه ابزار از نظر    

، داراي پيچيدگيهاي متعددي از جملـه ايجـاد دو سـطح            ساخت
باشد، در اين طرح از      مورب موازي در دو انتهاي يك شافت مي       

 زاويـه دار نمـودن كـارتريج را         .ابتكاري ويـژه اسـتفاده گرديـد      
ز حالتي كه صفحه اينسرت برروي      توان با حركت كارتريج، ا     مي
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در واقـع بـا جلـو       .قطر قرار داشت، به سمت جلو ايجـاد نمـود         
رفتن كارتريج، نيروي مماس بر نقطه تمـاس كـارتريج و قطعـه             
كار، زاويه بيشتري گرفته و مانند آن است كه كارتريج بـا زاويـه              

. باشـد   گوياي اين نكته مي    6شكل  . بيشتري نصب گرديده است   
شـكل  .  درجه استفاده شده است    15ح از زاويه تقريبا     در اين طر  

 نمونه طراحي و ساخته شده در مجموعه كارگاههاي دانـشگاه          7
  .دهد صنعتي اصفهان را نمايش مي

    
   دو روش زاويه دار نمودن كارتريج):6( شكل

 

    
  نمونه طراحي وساخته شده):7( شكل

    

   طراحي آزمايشها طراحي آزمايشها طراحي آزمايشها طراحي آزمايشها----5555
ها نسبت به  ارتفاع بودن اينسرت  ، از همها براي انجام آزمايش

گيري  كار و عدم لنگي آنها با استفاده از ساعت اندازه سطح قطعه
  اطمينان حاصل شده و براي انجام عمل ماشينكاري از 

كار مورد آزمايش  قطعه.  استفاده گرديده استNCماشين فرز 
  .باشد  با آلياژ پايه منيزيم مي5000آلومينيوم نورد شده سري 

ها ثابت بود و با  كار در طي تمام نمونه برداري ندي قطعهب گيره
تغيير هر يك از پارامترهاي ماشينكاري اعم از عمق برش، 

سرعت پيشروي و سرعت دوراني، صافي سطح در جهت 
  پيشروي توسط دستگاه زبري سنج قابل حمل مدل

 (Mahr Perthometer M2)8شكل (گيري شده است   اندازه.(  
  

  
  گيري صافي سطح تگاه زبري سنج جهت اندازهدس): 8(شكل 

  
براي دستيابي به مدلي دقيق از تاثيرات متقابل سه پارامتر مستقل 
عمق برش، سرعت پيشروي و سرعت دوراني بر روي فاكتور 
وابسته صافي سطح، از روش طراحي آزمايش فاكتوريل كامل 

در اين روش كليه تركيبات ممكن سطوح در . استفاده گرديد
شود و تعداد آزمايش مورد نياز برابر تعداد سطوح   گرفته مينظر

همچنين براي هر پارامتر سه سطح . به توان تعداد پارامترها است
  .است  آمده1در نظر گرفته شد، كه طراحي آزمايش در جدول 

  
  پارامترها و سطوح آزمايش): 1(جدول 

  3سطح   2سطح   1سطح   واحد  پارامتر
  mm 5/0  8/0  2/1  عمق برش

  mm/min 12  20  31  سرعت پيشروي
  RPM 100  160  250  سرعت دوراني

  
 بار 1 آزمايش انجام گرديد و در هر بار حداقل 27بدين ترتيب 

ها با اختالف  داده. گيري شد  بار صافي سطح اندازه5و حداكثر 
زياد نسبت به مقادير ديگر، از مجموعه حذف شده و ميانگين 

  . كار گرفته شده است حليل بهمقادير به دست آمده براي ت
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        هاهاهاها     تحليل آماري داده تحليل آماري داده تحليل آماري داده تحليل آماري داده----6666
         بررسي تاثير فاكتورها  بررسي تاثير فاكتورها  بررسي تاثير فاكتورها  بررسي تاثير فاكتورها ----6666----1111

افزارهاي آماري  توان توسط اكثر نرم تحليلهاي آماري را مي
  افزار آماري موجود انجام داد، كه در اين تحقيق از نرم

(Minitab v15)اثرات اصلي پارامترهاي مستقل .  استفاده گرديد
. است  نشان داده شده 1ور صافي سطح در نمودار بر روي فاكت

آيد، با افزايش سرعت دوراني از   بر مي1همانطور كه از نمودار 
ولي . كند  صافي سطح تغيير محسوسي نمي2 به سطح 1سطح 

 بيشتر شده يعني Ra، 250 تا 160با افزايش سرعت دوراني از 
انتظار همانگونه كه . يابد صافي سطح از نظر كيفي بهبود مي

رفت با افزايش سرعت پيشروي، صافي سطح به طرز قابل  مي
شود كه عمق برش  همچنين مشاهده مي. يابد توجهي كاهش مي

 عمق 2 در سطح Raبر روي صافي سطح اثر منظمي نداشته و 
شايد بتوان اين پديده را . رسد برش، به مقدار ماكزيمم خود مي

برش به دليل افزايش گونه توجيه كرد كه با افزايش عمق  بدين
بر روي سطح ) در راستاي محور اسپيندل(نيروي عمودي 

شود و سطح آن  كار، فشار منطقه ماشينكاري زياد مي قطعه
در . يابد فشرده گشته و پروفايل صافي سطح مقداري بهبود مي

 اثرات متقابل پارامترها بر روي صافي سطح نشان داده 2نمودار 
  .است شده

  

1.20.80.5

6.0

5.5

5.0

4.5

250160100

312012

6.0

5.5

5.0

4.5

Ap

M
e
a
n
 o
f 
R
o
u
g
h
n
e
s
s

RPM

Feed

  
  اثرات اصلي پارامترهاي مستقل بر روي صافي سطح): 1(نمودار 

  

6.0

4.5

3.0

312012

250160100

6.0

4.5

3.0

1.20.80.5

6.0

4.5

3.0

A p

RP M

Fee d

0.5

0.8

1.2

A p

A p

100

160

250

RPM

RPM

12

20

31

F eed

F eed

  
  اثرات متقابل پارامترهاي مستقل ماشينكاري بر صافي سطح): 2(نمودار 
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ها، از روش تحليل واريانس  براي تحليل و تفسير داده
(ANOVA) ش براي اعتبارسنجي اين رو. استفاده شده است

اهميت و تاثير پارامترهاي مستقل و اثرات مستقل آنها به كار 
رود، كه اين عمل با مقايسه مجذورات ميانگين با تخمين  مي

خطاي آزمايشات و در يك سطح اطمينان مشخص صورت 
كه سطح قابلي % (95با توجه به اينكه سطح اطمينان . پذيرد مي

  است، كافي است كه ه شدهدر نظر گرفت) باشد قبولي مي
 P-Valueاگر .  با مقدار سطح اطمينان مقايسه كردراP-Value 

دهنده   كمتر و مساوي باشد، نشان05/0براي هر پارامتر از مقدار 
مدل . اين حقيقت است كه اعتبار اثر آن قابل قبول خواهد بود

در نظر گرفته شده در اين تحقيق شامل اثرات پارامترهاي 
ت دوراني، سرعت پيشروي و عمق برش و اثرات مستقل سرع

  .باشد متقابل آنها مي
 كه در آن نتايج تحليل واريانس براي صافي 3بر اساس جدول 

بزرگتر از  P-Valueاست، پارامترهايي با  سطح نشان داده شده
 4همانگونه كه در جدول .  اثر مهمي بر روي نتايج ندارند05/0

ق برش، سرعت پيشروي و اثر شود، پارامترهاي عم مشاهده مي
متقابل عمق برش و سرعت دوراني بيشترين تاثير را بر روي 

  .فاكتور صافي سطح دارند

  

  تحليل واريانس براي صافي سطح): 3(جدول 

P-Value  F-ratio پارامتر  آزادي درجه  مجموع مربعات  مجموع ميانگين  
027/0  85/5  3448/3  6895/6  2 Ap 

094/0  23/3  8461/1  6921/3  2 RPM 

004/0  61/11  6393/6  2787/13  2 Feed 

056/0  66/3  0925/2  37/8  4 Ap*RPM 

02/0  49/5  1409/3  5635/12  4 Ap*Feed 

398/0  15/1  6597/0  6387/2  4 Feed*RPM 

        

  تحليل واريانس براي رگرسيون): 4(جدول 

P-Value F-ratio درجه آزادي  مجموع مربعات  مجموع ميانگين    
001/0  97/5  54045/5  2427/33   مدل 6 
  92822/0  5644/18   خطا 20 
  مجموع 26    

        

         ارائه مدل آماري صافي سطح ارائه مدل آماري صافي سطح ارائه مدل آماري صافي سطح ارائه مدل آماري صافي سطح----6666----2222
به منظور يافتن رابطه بين پارامترها و فاكتور صافي سطح، تحليل 

  :باشد بيانگر اين ارتباط مي) 1(معادله . رگرسيون انجام گرديد
)1(  

Ra= 4.88805 + 0.80828*Ap-0.03326 * RPM = 

0.26188*Feed+0.02474*Ap*RPM-

0.27864*Ap*Feed+0.00033*RPM*Feed 
 

تحليل واريانس انجام شده براي اعتبارسنجي معادله رگرسيون 
در  P-Value كمتر بودن مقدار. است  ارائه شده5در جدول 

دهد كه مدل ارائه شده در تحليل   نشان مي05/0 از 4جدول 
بر است و قابل قبول خواهد معت% 95رگرسيون با سطح اطمينان 

  .بود و مدل معنادار است

         نتيجه گيري نتيجه گيري نتيجه گيري نتيجه گيري----7777
هاي  امروزه در صنايع بدليل كاربرد عمده مواد جديد با جنس

فوق العاده سخت، ماشينكاري اين مواد و به خصوص ابزارهايي 
ابزار فرزكاري با لبه . با اين قابليت بسيار مورد توجه قرار دارد

ابزار، اين در . باشد ي به اين مشكل ميبرنده چرخان پاسخ مناسب
ه كار قطعباعث تعويض نقطه تماس ابزار با  لبه برنده چرخش

 بنابراين حرارت كاسته شده و عمر .شود در حين ماشينكاري مي
 همچنين نيروهاي ماشينكاري و توان مورد .يابد ابزار افزايش مي

 .رود  ميباالنيز  ضمن اينكه كيفيت سطح ،نياز كمتري بكار رفته
يابد، بلكه  در اين گونه ابزار نه تنها عمر ابزار بسيار افزايش مي

امكان ماشينكاري مداوم با كيفيت سطحي بهتر از ابزار معمولي 
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اين قابليت از جمله نيازهاي ضروري صنايع، . شود نيز فراهم مي
  .باشد بخصوص صنايع بزرگ خودروسازي مي

پارامترهاي ماشينكاري و يك مطالعه براي يافتن ميزان تاثير 
اهميت آنها بر روي صافي سطح آلومينيوم در فرزكاري توسط 

آزمايشات مورد استفاده در اين . ابزار خودچرخان انجام شد
تحليل به روش فاكتوريل كامل طراحي گرديد و نتايج آن توسط 

همچنين  .روش تحليل واريانس مورد بررسي قرار گرفت
و با استفاده . ها استخراج شد ن دادهاي بر اساس رگرسيو معادله

مجدد از روش تحليل واريانس، اعتبار مدل ارائه شده تاييد 
نتايج نشان داد كه پارامترهاي عمق برش، سرعت  .گرديد

پيشروي و اثر متقابل عمق برش و سرعت دوراني بيشترين تاثير 
با افزايش سرعت دوراني صافي . را بر روي صافي سطح دارند

يابد و با افزايش سرعت پيشروي،  ظر كيفي بهبود ميسطح از ن
همچنين عمق برش تاثير منظمي بر . يابد صافي سطح كاهش مي
  . روي صافي سطح ندارد
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