
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 
 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

 دهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران
ICME 2010  

1388    اسفند ماه    10-12  
  دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

 انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران
 

 

 توسط تراشکاري با ابزارهاي AISI 1045  تجاريکاري فوالدهاي قابلیت ماشینبررسی
HSS و ابزارهاي اینزرتی HZ15  

 
  3معتکف ایمانی بهنام  ، 2ط احد ضاب،1حمید سازگاران

 com.gmail@sazegaran.idham: ، ایمیلدانشگاه فردوسی مشهدکارشناسی ارشد دانشجوي  -1
   دانشگاه فردوسی مشهدراستادیا -2
 ر دانشگاه فردوسی مشهدیادانش -3

  
  چکیده

 جهت تعیین در مقاله حاضر،. باشد فرآیندهاي تولید قطعات مخصوصاً در صنایع خودروسازي میماشینکاري یکی از مهمترین 
عملیات  .و زبري سطح بعد از تراشکاري استفاده شده استقابلیت ماشینکاري از دو معیار نیروي برشی حین تراشکاري 

 AISI  تجاري سه نمونه فوالد ابزار روي ثابتروي و نرخ پیش ثابت عمق برشاشکاري در شرایط متفاوت سرعت برش و درتر
تراشکاري با  که در دارد نتایج به دست آمده بیان می. انجام شده است HZ15 و ابزارهاي اینزرتی HSSتوسط ابزارهاي  1045

شود و زبري سطح بعد از تراشکاري  ، با افزایش سرعت برش تغییرات چندانی در نیروي برشی مشاهده نمیHSSابزارهاي 
 m/min45 تا 35بین  هاي میانی ، بهترین شرایط تراشکاري در سرعتHZ15در تراشکاري با ابزارهاي اینزرتی . یابد کاهش می

هاي اکسیدي نیروي برشی و   کسر سطحی آخالباال بودندهد که  ها نشان می شناسایی و آنالیز آخال نتایج .آید به دست می
 .یابد هاي سولفیدي نیروي برشی و زبري سطح کاهش می  کسر سطحی آخالال بودنیابد و با یزبري سطح افزایش م

  
  HZ15 ابزارهاي اینزرتی - HSS -و زبري سطح  نیروي برش - AISI 1045 فوالدهاي -کاري قابلیت ماشین: کلیدي هاي واژه

  
  قدمهم -1

. بندي کرد  خواص مکانیکی دستهدو دسته عوامل متالورژیکی وتوان به  ل تاثیرگذار بر قابلیت ماشینکاري فوالد را میممهمترین عوا
قابلیت . باشند یت ماشینکاري میر بر قابلها مهمترین عوامل متالورژیکی موث ترکیب شیمیایی، ریزساختار و خصوصیات آخال

 فوالدهاي کربنی و فوالدهاي آلیاژي از عوامل متالورژیکی مانند درصد کربن و عناصر آلیاژي، ریزساختار، درصد ذرات ماشینکاري
  ].1[پذیرند هاي اکسیدي و نیتریدي، سختی و نرخ کارسختی تاثیر می تراش، آخال نرم و خوش

شود که در نتیجه قابلیت  هاي سولفیدي می یب شیمیایی سبب افزایش در کسر حجمی آخالباال بودن میزان گوگرد در ترک
پذیري مانند کاهش سطح مقطع و انرژي ضربه، با افزایش مقدار گوگرد به طور قابل  پارامترهاي شکل. یابد  بهبود میماشینکاري

هاي مرسوم بهبود قابلیت   به فوالدها، یکی از روشتراش افزودن عناصر خوش]. 2[یابند توجه، مخصوصاً در جهت عرضی کاهش می
تراش شهرت دارد که سبب بهبود خواص ماشینکاري و کاهش مصرف ابزارهاي  سرب به عنوان یک عنصر خوش. باشد ماشینکاري می

علت کاهش مهمترین . گردد  افزایش عمر ابزار میسبببراده -  در فصل مشترك بین ابزارتوانایی روانکاري سرب. گردد برش می
شود عناصر  باشد و اخیراً سعی می تراش، مشکالت زیست محیطی و سمی بودن این عنصر می استفاده از سرب در فوالدهاي خوش

  ].3[دیگر مانند سولفور، بیسموت و قلع را جایگزین سرب در فوالدها نمایند
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یجه توانایی زیادي جهت چسبیدن به ابزار برش در باشد که در نت پذیري باالیی می فریت فاز نرمی است که داراي چقرمگی و شکل

 این فاز نسبت به فاز پرلیت با ماشینکاريخصوصیت چسبندگی فریت به ابزار برش سبب کاهش قابلیت .  داردماشینکاريحین 
فریت موجب هاي نرم  ساختار پرلیتی به واسطه ترکیبی از صفحات کاربیدي ترد در کنار الیه]. 1[شود کربن میدرصد  25/0حدود 

. دهد  افزایش مقدار کربن در ساختار پرلیتی، عمر ابزار و قابلیت ماشینکاري فوالد را کاهش می.شود  میماشینکاريافزایش قابلیت 
  ]. 5و4[دهد بخشی را بدست می اي قابلیت ماشینکاري رضایت مورفولوژي پرلیت الیه

هاي اکسیدي و نیتریدي که تحت عنوان  آخال. شوند اشینکاري می سبب بهبود یا کاهش قابلیت م و نوعها براساس ترکیب آخال
 را به ها فوالدماشینکاري قابلیت ،هاي سولفیدي آخال]. 6[دهند را کاهش می قابلیت ماشینکاري ،شوند هاي ساینده معرفی می آخال

 فوالد به صورت ماشینکاريلیت قاب. دنده کار و مانع نفوذ افزایش می خاطر فاکتور تمرکز تنش و نقش آنها به عنوان روغن
 ].7[پذیرد هاي سولفیدي تاثیر می چشمگیري از ترکیب، فاکتور شکل و کسر سطحی آخال

 و زبري سطح بعد از  برش حین ماشینکاري، مصرف ابزار درمعیارهاي تعیین قابلیت ماشینکاري شامل سه دسته کلی نیروي برشی
اري موثر بر قابلیت ماشینکاري شامل سرعت برش، عمق برش، نرخ پیشروي ابزار، مهمترین عوامل ماشینک]. 8[شود ماشینکاري می

شود و در مقادیر باالي عمق   حین ماشینکاري می درافزایش عمق برش سبب افزایش نیروي برشی. باشد جنس و هندسه ابزار می
بري سطح ماشینکاري شده نیز کاهش هاي برش کمتر، ز در عمق. برش، نیروي برشی حساسیت زیادي به زمان ماشینکاري دارد

  ].9[کند پیدا می
  

  اد و روش تحقیقمو -2
  مواد -2-1

 مواد مصرفی روزمره این فوالدها به صورت میلگرد از .باشد می AISI 1045 فوالد کربن متوسط ، حاضر در تحقیقبررسی مورد فوالد
  فوالدمحمولهشامل سه و باشند   میلیمتر می26 قطر رايامیلگردهاي تهیه شده د. اند شدهتهیه کارخانجات تولید قطعات اتومبیل 

 .اند گذاري شده  نامCو A ، Bاین فوالدها تحت عناوین . اند اي مختلف از تولیدکنندگان مختلف دریافت شدهه باشد که در زمان می
  . ارائه شده است1نتایج آنالیز کوانتومتري فوالدها در جدول 

  
  یشات خواص مکانیکی آزما-2-2
سنج  توسط دستگاه سختیسنجی   سختی.باشد  و آزمون کشش میسنجی ایشات خواص مکانیکی انجام شده شامل سختیآزم

با ظرفیت  Z250 مدل Zwickتوسط دستگاه و آزمایش کشش  Bسنجی راکول   سختیبه روش و UV1 مدل KOOPA یونیورسال
KN250 براساس استاندارد  وASTM E 8Mاند  انجام شده.  

  
  ات تعیین قابلیت ماشینکاريش آزمای-2-3

 10 درجه و زاویه ابزار 8 با زاوایه براده )HSS( ابزارهاي فوالد تندبر  به وسیله تراشکاري  توسط آزمون فوالدها،قابلیت ماشینکاري
ن قابلیت جهت تعیی. گردیدانجام  WIRDIA آرم تجاري  وCCMW 060204 با مشخصه HZ15اینزرتی  و ابزارهاي درجه

  .گیري شدند ها اندازه و زبري سطح نمونه  نیروي برشیريماشینکا
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  .ترکیب شیمیایی فوالدهاي مورد آزمایش. 1جدول 

  C  Si  S  P  Mn  Ni  Cr  Mo  Cu  نمونه

A 446/0  258/0  011/0  009/0  694/0  083/0  059/0  012/0  206/0  
B  416/0  228/0  020/0  012/0  628/0  088/0  052/0  009/0  276/0  
C  450/0  266/0  009/0  010/0  574/0  066/0  047/0  008/0  204/0  

  
  یروي برشی ن-2-3-1
گیري   اندازه شده است که بر روي این دستگاه تراش، یک سیستمجام انTN50BRهاي نیروي برشی توسط دستگاه تراش  آزمون 

شکاري و در یک جهت، نصب  محور ترا قائم برجهت تعیین نیروي برشی در راستاي )Load Cell (نیروسنج نیروي برشی شامل یک
 نیروسنجکالیبراسیون سیستم . باشد هایی به صورت ولتاژ بوده که متناسب با نیروي برشی می دادهنیروسنج  خروجی .شده است

توان  بدینوسیله می. شود  ابزار تراشکاري و ترسیم منحنی نیرو برحسب ولتاژ انجام میبه نیوتن 40 و 20، 0 اعمال نیروهايتوسط 
توسط اعمال این رابطه خطی در نتایج به دست . اي خطی به دست آورد ط بین نیروي برش و ولتاژ خروجی را به صورت رابطهارتبا

نتایج . هاي نیروي برشی برحسب زمان را ترسیم کرد توان منحنی  در آزمایشات انجام شده، مینیروسنجهاي خروجی از  آمده از داده
ابزارهاي فوالد تندبر بعد از . آیند در ناحیه خطی منحنی نیروي برش برحسب زمان به دست میگیري  ارائه شده به صورت میانگین

به کمک  HZ15گیرند و ابزارهاي اینزرتی   قرار مینیروسنجزنی، در محل قرارگیري ابزار بر روي سیستم  سازي به روش سنگ آماده
 سانتیمتر از میلگردها 20هایی به طول  روي برشی به صورت استوانههاي آزمون نی  نمونه.دنشو نصب می نیروسنجروي اي  دارنده نگه

  .گردد  جهت کاهش ارتعاشات تراشکاري از مرغک استفاده می.اند برش زده شده
آزمایشات تعیین نیروي برشی حین تراشکاري با تغییر در مقادیر سرعت برشی و در عمق برش ثابت، نرخ پیشروي ثابت ابزار و 

در تراشکاري توسط ابزارهاي فوالد تندبر، آزمایشات . اند  انجام شدهHZ15 و HSSیط خشک توسط ابزارهاي تراشکاري در شرا
 انجام mm/rev05/0 و نرخ پیشروي ابزار برش mm5/0 و عمق برش m/min58 و 41، 29 20هاي برشی  نیروي برشی در سرعت

 و در m/min82 و 58، 41، 29، 20هاي برشی  ي برشی در سرعتدر تراشکاري توسط ابزراهاي اینزرتی، آزمایشات نیرو. اند شده
  .اند  انجام شدهmm/rev05/0 و نرخ پیشروي ابزار mm5/0شرایط تراشکاري خشک، در عمق برش 

  
  ي سطح زبر-2-3-2

 زبري آزمون. شود میهاي تراشکاري شده در مرحله آزمایشات نیروي برشی استفاده  جهت انجام آزمایشات زبري سطح از نمونه
باشد که سطح نمونه را در یک  می) پروب(این دستگاه داراي یک نوك تیز . گرفته است  انجام Surfscan 200سطح توسط دستگاه 

  .باشد  عددي برحسب میکرومتر می،)Ra( این دستگاه کند و خروجی جهت جاروب می
  

  ها  آخالکسر سطحیو تعیین  شناسایی -2-4
هاي مشاهده شده توسط آنالیز   استفاده شده است و آخالLEO 1450VPکوپ الکترونی روبشی ها از میکروس جهت شناسایی آخال

EDX100هاي پولیش شده در بزرگنمایی   تصویر میکروسکوپ نوري از نمونه25ها  جهت تعیین خصوصیات آخال. اند  بررسی شده 
آمده شامل میانگین طول، نسبت شکل و کسر سطحی نتایج به دست . اند  تحلیل شدهCLEMEXافزار  برابر تهیه شده و توسط نرم
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  .باشد هاي سولفیدي و اکسیدي می الآخ
  
  تایجن -3
   خواص مکانیکی-3-1

نتایج آزمون کشش شامل .  استبه دست آمدهروي هر یک از فوالدها گیري   پنج اندازه میانگینسنجی براساس نتایج سختی
 آزمایش بدست شد که براساس میانگین سهبا  کل میازدیاد طول درصد  و) درصد2/0در کرنش ( تسلیم تنش،  نهاییاستحکام

  .باشد  مورد آزمایش میAISI 1045  بیانگر خواص مکانیکی فوالدهاي2جدول . اند آمده
  

  .یکی فوالدهاي مورد آزمایشخواص مکان. 2جدول 

سختی   نمونه
)HRB(  

استحکام 
  )N/mm2(نهایی

 تسلیم تنش
)N/mm2(  

ازدیاد درصد 
   کلطول

A  68 888 763  14/8 
B 66 970 922 47/6 

C 66 914  827 28/7 
  

  آزمایشات نیروي برشی -3-2
 .دهد  را ارائه میHSS توسط تراشکاري با ابزارهاي  نتایج به دست آمده از آزمایشات نیروي برشی برحسب سرعت برش1شکل 

 داراي Aفوالد . هاي برش دارد ي برشی را در تمامی سرعت کمترین نیروC بیشترین نیروي برشی و فوالد Bمطابق با شکل، فوالد 
، در تمامی فوالدها با m/min30هاي برش باالتر از  در سرعت. باشد مقادیر متوسطی از نیروي برشی نسبت به سایر فوالدها می
 کاهش در C و B، فوالدهاي m/min30هاي کمتر از  در سرعت. شود افزایش سرعت برش تغییري در نیروي برشی مشاهده نمی

  .دهند  افزایش در نیروي برشی با افزایش سرعت برش را نشان میAنیروي برشی و فوالد 
 در تمامی Aبراساس نتایج به دست آمده از این آزمایشات، فوالد . دهد  نتایج به دست آمده از این آزمایشات را ارئه می2شکل 
هاي برشی داراي نیروهاي برشی   در تمامی سرعتC و Bفوالدهاي باشد و  هاي برشی داراي بیشترین نیروي برشی می سرعت

در سه فوالد مورد آزمایش، نتایج به دست آمده از آزمایشات نیروي برشی برحسب سرعت برش بیانگر روند . باشند مشابهی می
 افزایش در m/min60هاي بیشتر از   کاهش در نیروي برشی و در سرعتm/min35 برشی حدود  باشد و تا سرعت مشخصی می

  .شود نیروي برشی مشاهده می
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  .HSS توسط تراشکاري با ابزارهاي  در مورد فوالدهاي مورد آزمایشنیروي برشی برحسب سرعت برش. 1شکل 

  
  سنجی  آزمایشات زبري-3-3

 نتایج 3شکل . نیروي برشی انجام شده استهاي به دست آمده از آزمایشات تعیین   بر روي سطوح نمونهسنجی زبريآزمایشات 
 با توجه به شکل مشاهده .دهد  را نمایش میHSSزبري سطح برحسب سرعت برش به دست آمده از تراشکاري توسط ابزارهاي 

 داراي کمترین نیروي برشی در تمامی A داراي بیشترین زبري سطح و فوالد C، فوالد m/min29شود که به غیر از سرعت برش  می
شود و این فوالد تا این   مشاهده میA، تغییرات شدیدي در زبري سطح فوالد m/min29در سرعت برش . باشد هاي برشی می رعتس

دهد و در باالتر از این سرعت کاهش در زبري سطح با افزایش  سرعت با افزایش سرعت برش افزایش زبري سطح را نمایش می
   .شود سرعت برش مشاهده می
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  .HZ15 هاي نیروي برشی برحسب سرعت برش در مورد فوالدهاي مورد آزمایش توسط تراشکاري با اینزرت. 2شکل 

  
با توجه به . دهند  را نمایش میHZ15هاي   نتایج زبري سطح برحسب سرعت برش به دست آمده از تراشکاري توسط اینزرت4شکل 

دهد، در همه فوالدها تا سرعت   افزایش شدیدي در زبري سطح را نمایش میCفوالد  که m/min29شکل، به غیر از سرعت برش 
، کاهش شدیدي در m/min58در سرعت برش باالتر از . شود  افزایش زبري سطح با افزایش سرعت برش مشاهده میm/min58برش 

  . شود زبري سطح با افزایش سرعت برش مشاهده می
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  .HSS در مورد فوالدهاي مورد آزمایش توسط تراشکاري با ابزارهاي  برحسب سرعت برش زبري سطح.3شکل 
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  .HZ15 برحسب سرعت برش در مورد فوالدهاي مورد آزمایش توسط تراشکاري با ابزارهاي  زبري سطح .4شکل 

  
  ها و تعیین کسر سطحی آنها سایی آخال شنا-3-4

مطابق با .  نمایش داده شده است5هاي فوالدهاي مورد بررسی در شکل   آخالEDXتصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی و آنالیز 
 آخال سولفیدي EDXمقادیري مس و اکسیژن نیز در آنالیز . باشد  داراي مقادیري مس میC، آخال آلومینایی در فوالد الف- 5 شکل

زنی سولفیدها بر روي ذرات اکسیدي  ها احتماالً به جوانه وجود اکسیژن در این آخال. )ب- 5کل ش (شود این فوالد نیز مشاهده می
هاي   آخال. )ج-5شکل (شود  مشاهده میAنوعی آخال حاوي آلومینیوم، کلسیم و گوگرد در فوالد ]. 10[کند ارتباط پیدا می

حضور . باشد دهند که حاوي مقادیري اکسیژن می  مینوعی آخال سولفیدي در این فوالد را نشاند، - 5شکل مشاهده شده در 
این ]. 10[زا صورت گرفته است زنی سولفید منگنز بر روي یک ذره اکسیدي به عنوان جوانه اکسیژن بیانگر این مطلب است که جوانه

  . ]12و11[ که در مقاالت نیز ذکر شده استباشد ذره اکسیدي احتماالً یکی از اکسیدهاي آهن می
هاي آلومینایی حاوي  آخال. باشد  حاوي مقادیري کلسیم و سیلیسیم میBدهد که آخال اکسیدي در فوالد  نشان میه - 5شکل 

مطابق . کند ها را اثبات می  در این آخالSiO2و وجود سیلیسیم، حضور ] 13[شوند  نامیده می 1هاي کلسیم آلومیناتکلسیم عموماً 
افزاي تصاویر میکروسکوپ  هاي نرم  نتایج آنالیز3جدول  .باشند نیز داراي مقادیر مس میهاي سولفیدي این فوالد  و، آخال- 5با شکل 

  .باشد ها را دارا می  بیشترین کسر سطحی آخالBمطابق با این جدول، فوالد . دهد نوري به دست آمده از فوالدها را نمایش می
  

                                                   
1 Calcium Aluminates 
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، Cهاي سولفیدي فوالد  آخال) ، بCهاي اکسیدي فوالد  آخال) ها، الف  آخالEDXتصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی و آنالیز . 5شکل 
  .Bهاي سولفیدي فوالد  آخال)  و وBهاي اکسیدي فوالد  آخال) ، هAهاي سولفیدي فوالد  آخال) ، دAهاي اکسیدي فوالد  آخال) ج
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  .CLEMEXر افزا هاي سولفیدي و اکسیدي توسط نرم نتایج آنالیز آخال. 3جدول 

  نمونه  کسر سطحی  نسبت شکل  )µm(میانگین طول 
  اکسیدي  سولفیدي  اکسیدي  سولفیدي  اکسیدي  سولفیدي

A  12/3  92/3  18/2  60/1  050/0  070/0  
B 41/3  28/4  24/2  69/1  104/0  123/0  
C 09/3  49/4  38/2  68/1  055/0  100/0  

  
  بحث -4

 Cفوالد . شود  مشاهده نمیHSS، با افزایش سرعت برشی تغییر چندانی در نیروي برش در تراشکاري با ابزارهاي 1با توجه به شکل 
براساس نتایج به دست آمده از آزمایشات زبري . هاي برشی دارند  بیشترین نیروي برشی را در تمامی سرعتBکمترین و فوالد 
 کمترین زبري سطح به غیر A بیشترین زبري سطح و فوالد Cفوالد ، HSSهاي هاي تراشکاري شده توسط ابزار سطح بر روي نمونه

شود که با افزایش سرعت برش، زبري سطح بعد از تراشکاري کاهش پیدا  مشاهده می. )3شکل  ( را دارندm/min29از سرعت برش 
، با افزایش سرعت برش، نیروي برشی HSSبنابراین براساس نتایج نیروي برشی و زبري سطح در تراشکاري با ابزارهاي . کند می

تر  توان گفت که با افزایش سرعت برش، شرایط مناسبت بر این اساس می. کند تغییر چندانی ندارد و زبري سطح کاهش پیدا می
افزایش سرعت . شود هاي برشی خیلی باال، تاثیر دماي برش سبب تغییراتی در نتایج می در سرعت. شود جهت تراشکاري فراهم می

   .]14و1[باشد  ابزار و افزایش نیروي برشی میشود که نتیجه آن سایش شدید ده میبرا- برش، سبب افزایش دماي ابزار
 بیشترین نیروي برشی با افزایش سرعت برش را نمایش A، فوالد HZ15، در تراشکاري با ابزارهاي اینزرتی 2با توجه به شکل 

نتایج به دست آمده از نیروي برشی برحسب . باشند ابهی برحسب سرعت برش میدهد و سایر فوالدها داراي نیروي برشی مش می
هاي میانی و سپس روند افزایش نیروي برشی  دهنده روند کاهش نیروي برشی تا سرعت سرعت برش در مورد همه فوالدها نمایش

، 250، 200هاي برشی   برشی در سرعتباشد که نیروي  می]15[نتایج به دست آمده مشابه نتایج آزمایشات سریرما ردي .باشد می
 افزایش نیروي برشی .گیري شده است دار چندالیه اندازه  پوششP-30 توسط ابزارهاي اینزرتی کاربید تنگستن m/min350 و 300

گردد و  فوالد میپذیري  افزایش دما سبب افزایش قابلیت شکل. کند هاي برش باال احتماالً به افزایش دما ارتباط پیدا می در سرعت
 .]14[یابد کاري در مقابل ابزار برش، نیروي برشی افزایش می با تجمع ماده. شود کاري در مقابل ابزار برش می موجب تجمع ماده

با توجه به شکل مشاهده . دهد  را نمایش میHZ15 نتایج به دست آمده از زبري سطح تراشکاري شده با ابزارهاي اینزرتی 4شکل 
دهد و در  ، با افزایش نیروي برشی تغییرات چندانی در زبري سطح رخ نمیm/min58فوالدها تا سرعت برشی شود که در تمامی  می

بنابراین در تراشکاري با ابزارهاي . شود  با افزایش سرعت برش کاهش در نیروي برشی مشاهده میm/min58هاي باالتر از  سرعت
 شرایط m/min60 تا 40هاي  ت دیگر تراشکاري در محدود سرعتهاي میانی، به عبار تراشکاري در سرعت، HZ15اینزرتی 
  . کند تري را ایفا می مناسب
کاري در مقابل ابزار برش شده و نیروي  بودن درصد ازدیاد طول منجر به تجمع مادهباال .  درصد ازدیاد طول را دارد بیشترینAفوالد 

شوند و نتیجتاً نیروي برشی را کاهش  رکز تنش در ناحیه برش میهاي سولفیدي باعث تم حضور آخال. برش را افزایش خواهد داد
  میانگین طول، نسبت شکل و کمترینA فوالد ].7[شود هاي سولفیدي نیز منجر به بهبود نیروي برشی می  کشیدگی آخال.دهند می

 ها کم بودن کسر سطحی آخالدرصد ازدیاد طول باال و  . دارد در بین فوالدهاي مورد مطالعههاي سولفیدي را کسر سطحی آخال
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 به باال بودن کسر  احتماالBًباال بودن نیروي برشی در فوالد . دنبودن نیروي برشی در این فوالد باش باال  بر دالیلیتواند  میاحتماالً

ر  د) درصد104/0 (هاي سولفیدي هر چند که کسر سطحی آخال. کند  ارتباط پیدا می) درصد123/0 (هاي اکسیدي سطحی آخال
 باال بودن کسر سطحی .باشد باشد، اما تاثیر عوامل افزاینده نیروي برشی شدیدتر می  میین مقدار در بین فوالدهااین فوالد بیشتر

   .آن در مقایسه با سایر فوالدها ارتباط دارد)  درصد020/0(هاي سولفیدي در این فوالد به باال بودن درصد گوگرد  آخال
هاي سولفیدي و اکسیدي، کسر سطحی   متوسط، حضور مس در آخالازدیاد طول به درصد Cفوالد پایین بودن نیروي برشی در 

 سبب بهبود در قابلیت  احتماالًنیز ي غیرفلزيها  مس در آخالود عنصروج. هاي سولفیدي و اکسیدي متوسط ارتباط دارد آخال
هاي سولفیدي توسط  آخال. فاوتی بر زبري سطح دارندهاي سولفیدي و اکسیدي تاثیرات مت  آخال].18و16،17[شود ماشینکاري می
اي  هاي اکسیدي به علت ایجاد ناحیه آخال. ]11[دهند کاري، زبري سطح پایینی را نتیجه می اي در بین ابزار برش و ماده تشکیل الیه

 تواند میاحتماالً  Cدر فوالد باال بودن زبري سطح  .]6[ شوند متفاوت با زمینه فوالد، سبب افزایش زبري سطح بعد از عمل برش می
 Aکم بودن زبري سطح فوالد . هاي اکسیدي ارتباط دارد هاي سولفیدي و کسر سطحی نسبتاً باالي آخال به کسر سطحی کم آخال

  .کند اي اکسیدي آن ارتباط پیدا میه به کم بودن کسر سطحی آخالاحتماالً 
  

  گیري جهنتی -5
  .شود  زیر استنباط میهاي گیري  نتیجهAISI 1045 نه فوالد تجاريسه نمواساس مطالعه انجام شده بر روي  بر

در تراشکاري توسط ابزارهاي فوالد تندبر، با افزایش سرعت برش نیروي تغییرات چندانی ندارد، اما کاهش در مقادیر زبري  - 1
 .شود سطح مشاهده می

بتدا روند نزولی و سپس روند صعودي دارد، اما در تراشکاري با ابزارهاي اینزرتی، با افزایش سرعت برش نیروي برشی در ا - 2
 .دهد زبري سطح در ابتدا تغییرات چندانی ندارد و سپس کاهش شدیدي را نمایش می

 .آید  به دست میm/min60 تا 40هاي برشی بین   در سرعتHZ15شرایط بهینه تراشکاري توسط ابزارهاي اینزرتی  - 3
 .دهند هاي سولفیدي نیروي برشی را کاهش می لهاي اکسیدي نیروي برشی را افزایش و آخا آخال - 4
هاي سولفیدي، زبري سطح  هاي اکسیدي زبري سطح را افزایش و باال بودن کسر سطحی آخال باال بودن کسر سطحی آخال - 5

 .دهند را کاهش می
 
  دیر و تشکرتق

یه ابزارهاي تراشکاري و انجام  جهت تامین مواد اولیه، ته خراساننویسندگان  تقدیر و تشکر خود را از شرکت قطعات محوري
آزمایشات زبري سطح، آقایان مهندس سیرانی و مهندس گلچیان جهت همکاریهاي پرثمرشان و آقاي مهندس عبداهللا زاده جهت 

  .دارند انجام آزمایشات نیروي برشی اعالم می
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