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چکيده
در دهههاي اخير با پيشرفت روزافزون فناوري و ساخت سيستمهاي پيچيده در صنايع مختلفي همچون الکترونيک،
هوافضا ،پزشکي ،اپتيک و  ،...ضرورت ساخت قطعات با صافي و کيفيت سطح باال بيش از پيش احساس ميشود .در
اين راستا روشهاي نويني مانند روش ماشينکاري تخليه الکتريکي ،ماشينکاري الکتروشيميايي ،ماشينکاري پرتو
ليزري و  ...جهت ماشينکاري و پرداخت سطوح ابداع و بهکار گرفته شده است .با توجه به مزايا و معايب هر کدام از

 .1مقدمه
روش پرداخت ارتعاشی 1در حدود  50سال است که جهت گِرد
کردن لبههای تیز ،از بین بردن پلیسهها و بهبود سطوح قطعهکار
استفاده شده است [ .]1این روش جهت پرداخت قطعات کوچک
و بزرگ با سطوح هندسی پیچیده مؤثر است .مکانیزم پرداخت
به این صورت است که مخزن حاوی مواد ساینده و قطعه کار
از طریق یک سیستم فنربندی به زمین متصل شده است.
2
حرکت مرتعش این مخزن نیز از طریق یک محور ناباالنس
که در مرکز سیستم قرار گرفته است تأمین میشود .ناباالنسی

محور نیز با افزودن وزنههای خارج از مرکزی که در باال و پایین
شفت قرار گرفتهاند تأمین میشود .شکل  1مکانیزم دستگاه
پرداخت ارتعاشی را برای دستگاه کاسهایی بهصورت شماتیک
نشان میدهد .در اثر ارتعاش ظرف حاوی ذرات ساینده و برخورد
این ذرات با قطعهکار ،عمل برادهبرداری از قطعهکار انجام
می شود .با توجه به راندمان باال و هزینه پایین استفاده از این
روش ،بهکارگیری از آن جهت بهبود کیفیت و ترمیم سطوح
آسیب دیده قطعات کار ،مخصوصا قطعات کار فلزی مورد توجه
بسیاری از تولیدکنندگان قرار گرفته است.
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واژگان کليدي :ماشينکاري مدرن ،پرداخت دقيق ،پرداختکاري ارتعاشي ،زبري سطح ،نرخ برادهبرداري.
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روشهاي ماشينکاري قطعات ،انتخاب گزينه مناسب جهت فرايند پرداختکاري با چالشهايي مواجه است .يکي از
روشهاي پرداختکاري که امروزه مورد توجه پژوهشگران و صنعتگران در حوزه توليد قطعات دقيق واقع شده است،
پرداختکاري سايشي با استفاده از پودرهاي سراميکي پيشرفته است .فراهم بودن طيفهاي وسيعي از انواع انرژي
همچون انرژيهاي مغناطيسي ،هيدروليکي ،پنوماتيکي و  ...جهت به حرکت درآوردن ذرات ساينده ،در کنار کمترين
اثرات حرارتي و شيميايي بر روي سطح ق طعات منجر به جذابيت بيشتر اين روش در ميان پژوهشگران حوزه ساخت
و توليد شده است .با توجه به گستردگي روشهاي پرداختکاري با استفاده از پودرهاي سراميکي ،در اين مطالعه به
بررسي روش پرداخت کاري قطعات مبتني بر ارتعاشات بستر ذرات ساينده و پيشرفتهاي اين حوزه پرداخته شده
است.
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شکل  .1نمای شماتيک دوبعدی ماشين کاسهايي پرداخت
ارتعاشي
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 .2مکانيزم پرداختکاري مبتني بر ذرات ساينده
در تمامی فرایندهای مدلسازی و شبیهسازی ماشینکاری،
محاسبه نیروی برش هدف اصلی است .چهارچوب مدلسازی
همانند شکل  2به دو بخش ماکروسکوپی و میکروسکوپی قابل
دستهبندی است .شبیهسازی ماکروسکوپی شامل شرایط کاری،
خروجیها و پارامترهای ارزیابی (همچون کیفیت سطح ،ابعاد و
شکل قطعهکار) است.
در این حالت برهمکنش ابزار (نه پودر ساینده) و سطح قطعهکار
مورد ارزیابی واقع میشود .در شبیهسازی میکروسکوپی تقابل
بین ذرات ساینده و سطح قطعهکار مطالعه میشود .در این
حالت ،فرایند برادهبرداری برای هر ذره مورد بررسی قرار
میگیرد که ناشی از نیروی برشی میکروسکوپی است.

شکل  . 2پارامترهای شبيهسازی فرايندهای پرداختکاری

فرایند پرداختکاری سایشی با توجه به شرایط مرزی ذرات به
سه دسته قابل تفکیک است که بهصورت زیر تعریف میشود:
الف) دستهبندی مسیر حرکت ذرات :در این دستهبندی شرایط
مرزی سینماتیکی ذرات با درنظر گرفتن مسیر حرکت آنها
تعریف میشود که ناشی از سینماتیک ماشین پرداختکاری
است.
ب) دسته بندی نیروی ذرات :این نیروها با توجه به نوع ماشین
پرداختکاری معین میشوند.
ج) دستهبندی انرژی ذرات :ذرات ساینده با میزانی از انرژی با
قطعهکار برخورد مینمایند که از طریق سرعت و نیروی ذرات
مشخص میشود .در فرایندهای پرداختکاری سایشی مبتنی بر
ارتعاشات نیز از این دسته بندی بهره گرفته میشود.
شکل  3سینماتیک نیروهای بین ذره ساینده  -قطعهکار و
همچنین سه مود تقابلی خستگی ،برش و غلتش بین ذره ساینده

و سطح قطعهکار را در فرایند پرداختکاری سایشی نشان
میدهد .این مودها به زاویه برخورد ) ،(αسرعت انتقالی) (vو
سرعت زاویهایی ) (ωذره ساینده بستگی دارد .در زوایای
برخورد کوچک (شکل  -3ج) ذره ساینده بهطور قائم به سطح
قطعهکار برخورد میکند و در نتیجه در اثر فشار ناشی از این
برخورد بر روی مواد چکش خوار فرو رفتگی ایجاد میشود.
تَرکهایی که در زیر سطح برخورد شکل میگیرند در اثر
بمباران ذرات ساینده باعث برادهبرداری از قطعهکار میشوند.
درحالتی که زاویه برخورد ذره ساینده نسبتا بزرگ باشد (شکل
 -3د) بیشتر مومنتوم ذره در جهت مماسی به سطح قطعهکار
منتقل میشود و منجر به خراش و برادهبرداری از روی آن
می گردد .در این حالت نیروهای برخورد نیز در صورت درنظر
گرفتن صلبیت ذره ساینده قابل محاسبه است.
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درحالتیکه زاویه برخورد ذره ساینده نسبتا بزرگ و همراه با
دوران باشد (شکل  -3خ) قطعه بر روی سطح قطعهکار میغلتد
و عالوهبر بهجای گذاشتن اثر خود بر روی آن ،ناهمواریها را
نیز کمتر کرده و صافی سطح را بهبود میبخشد .درحالتیکه
ذرات بهصورت آزادانه به سطح برخورد کنند (مانند فرایند

پرداختکاری با جت ذرات ساینده) یک نیروی غیرفعال ناشی
از تغییر جهت مؤلفه عمودی مومنتوم بهوجود میآید و مؤلفه
مماسی مومنتوم در حین برخورد نیروی برشی را فراهم میکند.
عمق برش که یک پارامتر مهم در تعیین مود برش است به
خواص ماده و نیروی برخورد بستگی دارد .وقتیکه عمق برش
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ذره ساینده خیلی کم باشد ،براده برداری از سطح قطعهکار
نمیتواند انجام شود و تنها خراش دادن یا اثرات لغزش ذره
ساینده بر روی سطح قطعهکار قابل مشاهده است .در مواد ترد،
برای ذره ساینده یک عمق برش بحرانی ) 𝑟𝑐 (ℎتعریف میشود
که در مقادیر کمتر از آن ،حالت برش کماکان همانند مکانیزم
مواد نرم است که در شکل  4دیده میشود.

شکل  .4جوانهزني و رشد ترک در تقابل ذره ساينده و
قطعهکار

𝑙𝑠𝑢 𝑢 = 𝑢𝑐 +

( )3
در رابطه باال 𝑐𝑢 انرژی مخصوص تشکیل براده و 𝑙𝑠𝑢 انرژی
مخصوص لغزشی است .در حالت کلی سنگزنی فوالد ،مقدار
𝑢 در گستره  20𝑗/𝑚𝑚3تا  60𝑗/𝑚𝑚3و 𝑐𝑢 در حدود
 138 𝑗/𝑚𝑚3است [ .]8این مقدار نشاندهنده این مطلب
است که  30تا  %77انرژی فرایند از طریق خراشیدن و لغزش
برروی سطح مصرف میشود .در مقادیر کوچک 𝑞𝑒 ℎمقدار
انرژی کلی 𝑢 به سرعت افزایش مییابد .در سنگزنی نهایی،
مقدار انرژی به دلیل افزایش انرژیهای ناشی از لغزش و
خراشیدگی بالغ بر  80 𝑗/𝑚𝑚3خواهد بود .در پرداختکاری
سایشی نهایی مقدار ضخامت براده کوچکتر از فرایند سنگزنی
نهایی ،و میزان انرژی کلی بزرگتر از فرایند سنگزنی نهایی
است .مقدار انرژی مخصوص را میتوان بهصورت رابطه  4نیز
تعریف نمود:
𝑃
𝑠𝑣 𝑡𝐹
( )4
𝑤𝑄

عمق برش بحرانی ( 𝑟𝑐 )ℎبا رابطه بیفانو ]4[ 3ارائه میشود.
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( )1

𝐶𝐼𝐾 𝐸
ℎ𝑐𝑟 = 0.15( )( )2
𝐻 𝐻

در رابطه  H ،1سختی ویکرز E ،مدول یانگ ) (gpaو 𝐶𝐼𝐾

=

𝑤𝑄

=𝑢

در رابطه باال  Pتوان ماشینکاری 𝑄𝑤 ،نرخ برادهبرداری و 𝑡 𝐹

نیروی مماسی برخورد با سطح قطعهکار است .نرخ برادهبرداری
مخصوص 𝑤 𝑄′نیز بهصورت رابطه زیر تعریف میشود:
𝑤𝑄
𝑠𝑣 𝑞𝑒= ℎ
𝑏

= 𝑄𝑤 ′

چقرمگی شکست ) (mpam1/2است .از نقطه نظر

( )5

میکرومکانیکی ،اندازه ذرات ساینده بر ساختار سطح و زبری آن

در رابطه  b ،5عرض برش است .در فرایندهای پرداختکاری
مبتنی بر انتقال فشار همچون لپینگ ،4معادله پرِستون 5را جهت
تخمین نرخ برادهبرداری میتوان استفاده نمود [: ]13

تأثیرگذار است .برخی از پارامترهای بنیادی فرایند سنگزنی را
میتوان جهت ارزیابی فرایند پرداختکاری سایشی بسیار دقیق
با استفاده از ذرات ساینده بهکار برد [ .]12-5ضخامت برادهی
معادل (  )heqیک پارامتر فرضی است که نشان دهنده ضخامت
برادهای با حجم 𝑊 𝑄⁄است و با رابطه  2تعریف میشود
[:]11
()2

𝑤𝑄′
)
𝑠𝑣

( = 𝑞𝑒ℎ

در اینجا 𝑤 𝑄′و 𝑠𝑣 به ترتیب نرخ برادهبرداری ویژه و سرعت
برش هستند .پارامتر اساسی دیگر مقدار انرژی مخصوص )(u
است که بهعنوان میزان انرژی مورد نیاز جهت برداشتن حجم
واحدی از براده از سطح پرداختکاری شده تعریف میشود .در
این فرایند انرژی دارای دو مؤلفه است:

( )6

Δ𝑉 Δℎ
= 𝑤𝑄
=
𝑠𝑣𝑝 𝑣𝐶 = 𝐴
𝑡Δ
𝑡Δ

در رابطه  𝑉 6حجم براده برداشته شده ℎ ،ضخامت الیه
برداشته شده از سطح قطعهکار 𝐴 ،مساحت سطح تماس
قطعهکار 𝐶𝑣 ،ثابت وابسته به جنس و 𝑝 فشار بهکار رفته در
فرایند است .در مقیاس ماکروسکوپی نیروهای مماسی ) (Ftو
نرمال ) (Fnدر فرایند پرداختکاری سایشی را با استفاده از
روابط  7و  8میتوان بیان نمود:
𝑙𝑠𝐹𝑡 = 𝐹𝑡,𝑐 + 𝐹𝑡,
( )7
= 𝑙𝑠𝐹𝑛 = 𝐹𝑛,𝑐 + 𝐹𝑛,
( )8

در روابط باال 𝑐 𝐹𝑛,و 𝑐 𝐹𝑡,به ترتیب مؤلفههای نرمال و مماسی
نیروی برش هستند و 𝑙𝑠 𝐹𝑛,و 𝑙𝑠 𝐹𝑡,نیز به ترتیب مؤلفههای
نرمال و مماسی نیروی لغزشی هستند.
نرخ 𝜂 را نیز میتوان بهصورت زیر تعریف نمود:
𝑡𝐹
( )9
𝑛𝐹

=𝜂

در مقادیر کوچک 𝑤𝑄 𝐹𝑛,𝑐 ،و 𝑐 𝐹𝑡,به صفر نزدیک میشوند
و 𝜂 به ضریب اصطکاک 𝜇 نزدیک میشود .مقادیر 𝜂 و 𝜇 را
می توان جهت شناسایی مقدار برش و لغزش ذرات ساینده و
انرژی مخصوص مرتبط با آن استفاده کرد.

𝑠

()11

𝑛

𝑟 𝑔
}) 𝑣𝑅 𝑃𝑠 = [{𝜂𝑚 𝑊𝑚 ′ (1 −
𝐻]} 𝑣𝑅 + {𝜂𝑤 𝑊𝑤 ′

از ذرات ساینده بر سطح واحد قطعهکار 𝑊𝑚 ،وزن مجموع ذرات
ساینده 𝛼𝑟 ،شتاب نسبی بین محیط ذرات ساینده با قطعهکار و
𝜃 زاویه برخورد ذرات ساینده با سطح نرمال به قطعهکار است.
وزن مخصوص ذرات ساینده و قطعهکار به ترتیب با  𝑊𝑚 ′و
 𝑊𝑤 ′نشان داده شده است .نسبت حجمی قطعهکار به ذرات
ساینده درون ظرف ،حجم اشغال شده توسط ذرات ساینده و

()13
()14

𝑎𝑚 𝑎 𝑤̇𝑄
=
𝑐𝑣
𝑐𝑣
̇
𝑠𝑣 𝑛𝐹𝜇
=𝑢
𝑚
= 𝑞𝑒ℎ

در روابط باال  aعمق برش 𝑚[𝑚𝑚/𝑠] ،سرعت نفوذ ذره در
سطح قطعهکار و ]𝑠  𝑄̇𝑤 [𝑚𝑚3 /𝑚𝑚2نرخ برادهبرداری بر
واحد سطح است .نرخ نیروی مماسی 𝑡̇𝐹 به نرخ نیروی نرمال
7
̇𝑛𝐹 برابر با 𝜇 است .بنا به مطالعات انجام گرفته توسط یابوکی
[ ]15گستره 𝜇 بین  0/25-0/15در حالت ماشینکاری تَر و
 0/0-35/25در حالت ماشینکاری خشک است .شکل 5
ضخامت برادهی معادل  heqو انرژی مخصوص  uرا برای یک
فرایند پرداختکاری ارتعاشی با لحاظ پارامترهای رایج در این
فرایند نشان میدهد .گستره 𝑞𝑒 ℎاز  0/3 ×10-5تا 2 ×10-5
نانومتر است که در حدود  6-10تا  10-7مرتبه کوچکتر از مقادیر
فرایند سنگزنی معمولی است .گستره انرژی مخصوص نیز بین
 1200-200J/mm3است که در حدود  60-3مرتبه بزرگتر از
مقادیر سنگزنی معمولی است .بیشترین میزان انرژی برشی در
فرایند پرداختکاری برشی صرف لغزش و خراشیدن سطح
قطعهکار میشود .تنها  1-5%انرژی مخصوص در فرایند
پرداختکاری ارتعاشی صرف برادهبرداری میشود که این مقدار
در فرایند سنگزنی در حدود  20-70%است.

mech_mag@yahoo.com

در رابطه  𝑃𝑠 11فشار هیدروستاتیک وارد بر سطح قطعهH ،
عمق قطعهکار درون ماده ساینده n ،تعداد نقاط برخورد ناشی

در رابطه  𝛼𝑟 12دامنه نسبی ذرات ساینده نسبت به قطعهکار و
 ωسرعت زاویهای ارتعاش اجباری ناشی از سرعت اسپیندل
ماشین پرداختکاری ارتعاشی است .ضخامت برادهی معادل
 heqو انرژی مخصوص  uدر پرداختکاری ارتعاشاتی را
میتوان با روابط  13و  14محاسبه نمود:
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 .3تئوري پرداختکاري ارتعاشي
علیرغم سابقه طوالنی بهکارگیری پرداختکاری ارتعاشی ،این
پدیده تاکنون به خوبی شناخته نشده است .تالشهایی جهت
فرموالسیون این فرایند و ارائه مدلهای ریاضی آن انجام شده
است و این تالشها تا به امروز نیز در جریان هستند .یکی از
مدلهای ریاضی معتبر در زمینه پرداختکاری ارتعاشی توسط
هاشیموتو 6و همکارانشان [ ]14ارائه شده است .در این مدل
نیروی نرمال بر سطح قطعه ) (Fnرا میتوان با رابطه  10نشان
داد:
𝑚𝑊
()10
𝑛𝐹 = 𝑃 +
𝜃 𝛼 cos

حجم اشغال شده توسط قطعهکار در واحد حجم به ترتیب 𝑣𝑅 ،
𝑚𝜂 و 𝑤𝜂 هستند .متوسط سرعت برش  vcذرات ساینده نسبت
به قطعهکار را میتوان با رابطه  12بیان کرد:
()12
𝜃 𝑣𝑐 ≅ (√2⁄2)𝛼𝑟 𝜔 sin
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شکل  .5نمودار انرژی مخصوص بر حسب ضخامت براده معادل در عمق  H=300nmدر فرايند پرداختکاری ارتعاشي []3
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 .4پارامترهاي پرداختکاري ارتعاشي
جهت دستیابی به باالترین راندمان پرداختکاری ارتعاشی،
شناخت پارامترهای مؤثر در این فرایند و قرار دادن آنها در حالت
بهینه خود ضروری است .در این راستا در هرکدام از
پژوهشهای انجام شده برخی از پارامترها مورد ارزیابی قرار
گرفتهاند .در این بخش به دستهبندی این پارامترها و بررسی اثر
هرکدام پرداخته شده است.

یکی از مهمترین پارامترهای فرایند پرداختکاری ارتعاشی زمان
فرایند است که هم بر کیفیت سطح و هم بر نرخ برادهبرداری
مؤثر است .بررسیهای هاشیموتو [ ]16نشان داد که زبری
سطح قطعهکار پس از رسیدن به محدوده مشخصی با گذشت
زمان دارای تغییرات محسوسی نیست و نرخ برادهبرداری نیز با
گذشت زمان یکسان میشود که در شکل  6قابل مشاهده است.

شکل  .6روند تغييرات زبری سطح با زمان فرايند در پرداختکاری ارتعاشي []16

دامبلسکی 8و همکارانشان [ ]17پس از بررسیهایی که بر روی
سه قطعهکار با جنسهای مختلف انجام دادند به این نتیجه
رسیدند که پس از تقریبا  2ساعت درکیفیت سطح بهبود قابل
توجهی مشاهده نمیشود در شکل  7نشان داده شده است .آنها
همچنین مشاهده کردند که نرخ برادهبرداری در صورت ثابت
بودن سایر پارامترهای ماشینکاری در گذر زمان ثابت است.

اینکه کیفیت سطح پس از مدت زمان مشخصی تغییر قابل
توجهی نخواهد داشت توسط محققان دیگری نیز اعالم شده
است [ .]18همچنین در بررسیهای انجام شده توسط اولمن 9و
همکارانشان [ ]19مشاهده گردید که در طی  30دقیقه ،کیفیت
سطح بهبود یافته و زبری سطح کاهش مییابد.

پارامتر دیگری که توجه پژوهشگران را به خود جلب نموده
است ،شتاب و سرعت دستگاه پرداختکاری یا قطعهکار است.
دامبلسکی و همکارانشان [ ]17مشاهده نمودند که برای یک
جنس قطعهکار با افزایش شتاب دستگاه ( شتاب ذرات ساینده)
نرخ برادهبرداری افزایش مییابد که در شکل  8مشاهده

شکل  .8تأثير شتاب دستگاه پرداختکاری بر نرخ برادهبرداری برای مواد مختلف []17

mech_mag@yahoo.com

میشود ،با این حال آنها بیان داشتند که افزایش شتاب دستگاه
برای یک قطعهکار ،در افزایش کیفیت سطح تأثیر چندانی ندارد.
اولمن و همکارانشان [ ]19با بررسی سرعت نسبی بین
قطعهکار و ذرات ساینده ،اعالم داشتند این سرعت نسبی عامل
اصلی در نرخ برادهبرداری در پرداختکاری ارتعاشی با استفاده
از ذرات ساینده کروی است.
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شکل  .7زبری متوسط سه قطعهکار بر حسب زمان پرداختکاری []21
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بررسیهای انجام شده توسط اولمن [ ]19نشان داد که تغییر
سرعت قطعهکار در ظرف حاوی ذرات ساینده بر کیفیت سطح
قطعهکار و زبری آن مؤثر است که در شکل  9آمده است .با این
حال میزان تأثیرگذاری این پارامتر به تقابل این پارامتر با سایر
پارامترهای فرایند پرداختکاری همچون فرکانس ارتعاش
ظرف حاوی ذرات ساینده وابسته است.
پارامتر دیگری که اثر آن در فرایند پرداختکاری ارتعاشی مورد
بررسی قرار گرفته است فرکانس تحریک ماشینکاری است.
اولمن و همکارانشان ،در بررسیهای خود بر روی پرداختکاری
در شرایط مختلف ماشینکاری به این نتیجه رسیدند که تغییر
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فرکانس به دلیل تغییر انرژی مجموع ذرات ساینده منجر به
تغییر کیفیت سطح قطعهکار میشود که شکل  9قابل مشاهده
است  .البته تعیین مقدار بهینه فرکانس جهت حصول بهترین
کیفیت سطح بدون درنظر گرفتن سایر پارامترهای فرایند
ماشینکاری ممکن نیست .در شرایط مختلف ماشینکاری،
حرکت ذرات ساین ده و در نتیجه بارهای وارد بر قطعهکار تغییر
میکنند .بررسیهای پندیان و همکارانشان نشان داد که
فرکانسهای ظرف ساینده با شکل و اندازه ذرات ساینده تقابل
دارد [.]20

شکل  .9تقابل فرکانس و سرعت قطعهکار در بهبود کيفيت سطح []19

دامنه ارتعاش دستگاه پرداختکاری یکی دیگر از پارامترهایی
است که میتواند در کیفیت سطح قطعهکار در فرایند
پرداختکاری ارتعاشی مؤثر باشد.

مطالعات انجام شده بر روی دامنه ارتعاش ماشین ،همانطورکه
در شکل  10نشان داده شده است ،بیانگر این مطلب است که
با افزایش دامنه ،میزان کیفیت سطح قطعهکار بهبود یافته و
زبری سطح کاهش مییابد [.]20

شکل  .10تأثير فرکانس و دامنه ارتعاش بر کيفيت سطح قطعهکار []20

بررسیهای انجام شده بر جنس قطعه کار نیز حکایت از تأثیر
این پارامتر در پرداختکاری دارد .این پارامتر به محققین جهت
انتخاب روش پرداختکاری مناسب با توجه به نوع قطعهکار
کمک مینماید.
در بررسی که توسط دامبلسکی و همکارانشان [ ]17انجام شده
است ،مشاهده گردید که افزایش اختالف بین دانسیته قطعهکار
و ذرات ساینده منجر به افزایش نرخ برادهبر داری و افزایش
راندمان پرداختکاری میگردد که در شکلهای  7و  8مشاهده

میشود  .آنها مشاهده کردند که موادی همچون آلومینیوم ،که
دانسیته کمتری نسبت به فوالد و برنج دارد ،دارای برادهبرداری
کمتر و زبری سطح بیشتری است.
 .5شبيهسازي فرايند پرداختکاري ارتعاشي
با توسعه سخت افزاری سیستمهای محاسباتی و پدید آمدن
نرمافزارهای تخصصی ،بهکارگیری روشهای عددی جهت
شبیهسازیهای عددی فرایندهای صنعتی و تحقیقاتی به دلیل
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شکل  .11تأثير شکل و اندازه ذرات ساينده بر ميزان کاهش زبری سطح قطعات کار []19
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بررسیهای انجام شده بر روی اندازه و جنس ذرات ساینده
نشان از تأثیر این پارامتر بر کیفیت سطوح پرداختکاری شده
دارد .اولمن و همکارانشان [ ]19در مشاهدات خود اعالم نمودند
که تأثیر اندازه و شکل ذرات ساینده بر پرداختکاری قطعات
اهمیت باالتری از زمان پرداختکاری دارد ،به شکل  11نگاه
کنید .آنها بیان داشتند که استفاده از ذرات کروی به اندازه %34

کمتر از ذرات هرمی شکل با قاعده مثلثی باعث بهبود کیفیت
سطح قطعهکار میشوند .در فرایند پرداختکاری با استفاده از
ذرات ساینده این اصل پذیرفته شده است که استفاده از ذرات
با گوشههای تیز تأثیر بیشتری بر زبری سطح و نرخ برادهبرداری
دارد [.]21

39

صرفهجویی چشمگیر در هزینه و زمان بهطور گستردهای مورد
استقبال پژوهشگران و صنعتگران واقع شده است .روش اجزای
گسسته 10یک روش عددی قدرتمند برای شبیهسازی رفتار
دینامیکی مجموعه ذرات جدا از هم است .از آنجاییکه بسیاری
از فرایندهای صنعتی شامل جریانهای ذره هستند ،در اکثر
صنایع مانند صنایع هستهای ،دارویی ،نظامی ،معدنی ،شیمیایی
و نیز ساخت تجهیزات عمرانی این روش عددی کاربرد
گستردهای یافته است .در سالهای اخیر این روش جهت
شناسایی سینماتیک و دینامیک ذرات ساینده در فرایند
پرداخت کاری ارتعاشی مورد استفاده پژوهشگران قرار گرفته و
توانسته است تخمینهای قابل قبولی در پیشبینی مقادیر بهینه
پارامترهای فرایند فراهم آورد .در شبیهسازیهای المان گسسته
مدل های نیروی تماسی متفاوتی وجود دارد که مبنای آنها
فرضیات متفاوت درباره االستیسته ذرات برخوردکننده است.
برخی از این مدلها همچون فنر-خطی 11و هرتز 12االستیک
هستند درحالیکه برخی دیگر همچون فنر/دمپر-خطی 13و
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النگستون 14ویسکواالستیک هستند .با این حال برخی
مدلهای االستوپالستیک همچون هرتز-میندلین 15به دلیل
دقت آنها به طور گستردهای مورد استفاده قرار میگیرند [-22
 .]25بیشترین این مدلها ،از آنجاییکه بر مبنای تئوری هرتز
تعریف شدهاند ،غیرخطی هستند .در مدل هرتز-میندلین تغییر
شکلهای االستیک و پالستیک ناشی از برخوردها در
جهتهای نرمال و مماسی محاسبه میشوند و نیروی اصطکاک
کولمب 16نیز در جهت مماس بین ذرات درنظر گرفته میشود.
کانگ و همکارانشان [ ]2با استفاده از روش اجزای گسسته،
نیروهای برخورد مماسی و نرمال بین ذرات را در فرایند
پرداختکاری ارتعاشی شبیهسازی نمودند .شبیهسازیهای آنها
این امکان را داشت که با تقریب مناسبی مسیر حرکت ذرات
ساینده درون ظرف را پیشبینی نماید که در شکل  12آمده
است .با این حال استفاده از این روش در پرداختکاری ارتعاشی
در ابتدای راه قرار دارد و تحقیقات در این زمینه کماکان در حال
انجام است.

شکل  .12شبيهسازی اجزای گسسته فرايند پرداختکاری ارتعاشي و پيشبيني مسير حرکت يکي از ذرات ساينده []2

 . 6نتيجهگيري
پرداختکاری ارتعاشی اگرچه چندین دهه بهعنوان راهکاری
مناسب و مقرون به صرفه جهت پرداخت قطعات صنعتی
مورد استفاده قرار گرفته است ولی تاکنون ماهیت این پدیده
از نظر سینماتیکی و دینامیکی بهطور کامل شناخته نشده
است .بررسیهای انجام شده و در حال انجام توسط
پژوهشگران این حوزه به شناختی نسبی از پارامترهای مؤثر
در این پدیده انجامیده است .ولی مقدار و گستره دقیقی از

این پارامترها که بتوان در تمامی پرداختکاریها مورد
استفاده قرار بگیرد ،معرفی نشده است .تقابل این پارامترها
گاها منجر به چالش انتخاب صحیح پارامترهای بهینه جهت
دستیابی به سطوحی با کیفیت باال میشود .اگرچه در گذشته
روشهای تجربی مبتنی بر سعی و خطا به یافتن پارامترهای
مناسب فرایند پرداختکاری ارتعاشی میانجامید ،امروزه
محققان امیدوارند که روشهای عددی بتواند به شناخت
بیشتر این فرایند و تخمین بهینه پارامترها کمک شایانی
نماید.
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1 ........................................  سجاد بیگمرادی/ 1400/  شمارة نوزدهم/  سال دهم/ نشرية علمي صوت و ارتعاش

1. Vibratory Polishing
2. Unbalance
3. Bifano
4. lapping/polishing process
5. Preston
6 .Hashimoto
7 .Yabuki
8. Domblesky
9. Uhlmann
10. Discrete Element Method
11. linear-spring
12. Hertz
13. Linear-spring/dashpot(LSD)
14. Langston
15. Mindlin
16. coulomb

