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 ها كاري كامپوزيت ماشين
كاري، يكي از  برشكاري، فرزكاري و سوراختراش، عمليات 

دهي   مهم ساخت قطعات كامپوزيتي پس از شكلهاي بخش
 فرايند، زمان و منابع زيادي را صرف ينمعموالً مهندس. آنهاست

نمايند تا يك  طراحي، انتخاب مواد و فرآيند ساخت قطعه مي
اما در بسياري از مواقع در مورد . نقص توليد شود محصول بي

ال صت ا، برش و يا(trim)قطعة ساخته شده بايد حذف زوايد 
هاي زيادي  گيرد كه در اين صورت سازنده را با چالش انجام مي
 .كند روبرو مي
ها را با اتصاالت يكپارچه طراحي  توان كامپوزيت اگرچه مي

نمود ولي در مورد اتصاالتي كه در معرض تنش بااليي قرار 
 بايد از هم نهاي زماني معي دارند و يا اتصاالتي كه در چرخه

عالوه بر . شود تصاالت مكانيكي استفاده ميباز شوند، از ا
 به منظور دستيابي به يك سطح ،حذف زوايد و فرزكاري قطعه

 نياز به )هواپيمااجزاي مثالً (صاف، قطعات مورد استفاده 
ها در اين موارد به عنوان  سوراخ. كاري دارند هزاران سوراخ

ر زدن مسي توانند با بهم كنند و مي نقاط تمركز تنش عمل مي
اي بر استحكام، سفتي و  كننده  اثر تعيين،نيروي وارد بر الياف

كاري  هاي ماشين بيشتر روش. ها بگذارند كارايي كامپوزيت
 به مرور زمان كه هستند (Abrasive)ها ساينده  كامپوزيت

 .شده است ابداع كارها و ابزارهاي خاصي براي اين  روش
حكام باال به راحتي  الياف با است،ها ازآنجاييكه در كامپوزيت

شكنند، در آنها گرايش به بيرون كشيده شدن توسط ابزار  نمي
هاي  كاري وجود دارد كه خود منجر به ايجاد ترك ماشين

 مورد الياف در. شود ها در طول برش مي كوچك و جدايش اليه
 در امتداد برش ، بااليي دارنديام برشچقرمه آراميد كه استحك
همچنين . شوند اف ريش ريش مييا سطح ماشينكاري، الي

 ،كاري گرماي بيش از حد توليد شده در موضع برش يا سوراخ
اي آن   است دماي رزين را به باالي دماي انتقال شيشه ممكن

(Tg)تخريب موضعي كامپوزيت گرددبب برساند و س . 
 ماشينكاري نيز بايستي مورد هاي خود ابزار،عالوه بر اين
 ابزار را با كيب ناهمگون كامپوزيت،تر. ندگيربارزيابي قرار 

هاي مختلفي از طرف الياف سخت و رزين نرم مواجه  مقاومت

هاي زير   تفاوت.گردد كند كه منجر به اعمال تنش به ابزار مي مي
 :و فلزات بيشتر مورد تاكيد است ها  در ماشينكاري كامپوزيت

ضريب انبساط حرارتي متفاوت ماتريس پليمري و الياف در  •
شود و ماشينكاري  پوزيت، سبب حبس تنش در قطعه ميكام
ها را آزاد و سبب تغيير شكل ناخواسته و  تواند اين تنش مي

 .آسيب به قطعه شود

تواند سبب  ها در يك كامپوزيت، مي استحكام پايين بين اليه •
 هاي لبههايي از كامپوزيت در  ها و جدا شدن تكه جدايي اليه
هاي با آرايش الياف تك  وزيتاين نكته در كامپ. قطعه شود

 .جهته از اهميت بيشتري برخوردار است

طبيعت چسبنده اين مواد، سايش ابزار را ساختار ناهمگون و  •
 .كند زياد مي

هاي ماشينكاري توسط مايع خنك كننده مقدور  اگر خروج براده •
ها  خطر اين براده. نباشد، اينكار بايستي توسط مكش انجام گيرد

هاي  هاي كربن براي ماشين زيتورد كامپبه خصوص در مو
 .الكتريكي واضح است

در صورت استفاده از آب به عنوان خنك كننده، امكان جذب  •
 .رطوبت توسط آن و كاهش خواص كامپوزيت وجود دارد

توانند پاسخگوي اين  در اين بخش انواع ابزارهايي كه مي
 و سه الما،ابزارهاي كاربيدي(اعم از ساينده ها باشند  چالش

) ليزر، اسپارك، پرتو يون و ميكروويو(و غير ساينده ) جت آب
و چگونگي استفاده از آنها به منظور دستيابي به بهترين نتيجه، 

  .مورد بررسي قرار خواهد گرفت
 

 حلي اقتصادي ابزارهاي كاربيدي، راه
براي سازندگان قطعات كامپوزيتي امكان استفاده از ابزارهاي 

والد مقاوم، كاربيد و الماس صنعتي براي برش مختلفي از قبيل ف
 .كاري وجود دارد و سوراخ

معموالً كاربيد در اكثر كاربردها انتخاب مناسبي است چون 
ها را  كاري كامپوزيت استحكام و دوام مورد نياز براي ماشين

 . اقتصادي است،داراست و در حالت توليد انبوه
 و تميزتري تر  دقيقابزار كاربيدي در مقايسه با الماس، سطح

 به دليل طبيعت سايندة كامپوزيت نسبتاً سريع  ونمايد ايجاد مي
 .تري نسبت به فوالد دارد شود ولي عمر طوالني ساييده مي
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 در 1920 در سال  وشد  ناميده ميcarbaloyكاربيد كه قبالً 
جنرال الكتريك و هاي  شركتآلمان بصورت مشترك توسط 

ودي خود يك كامپوزيت محسوب خكروپ به ثبت رسيد، به 
 كاربيد تنگستن و نگهدارنده  شود كه مركب از ذرات سايندة مي

(binder)باشد  فلزي كبالت مي. 
 ذرات پودر با بطور سنتي،  ابزار كاربيديبه منظور ساخت

 مته، فرز  حالل و واكس پارافيني مخلوط شده به شكل استوانة
سپس قطعة ساخته شده . شود و ساير انواع ابزارها شكل داده مي
  تحت ذوب سطحي oC1093 در شرايط اتمسفر خنثي و دماي 

اي تحت  هيلاوگيرد تا شكل   قرار مي(presinter) )تر اوليهسين(
 . ساخته شود(green carbide)عنوان كاربيد خام 

 به آساني ممكن است و كاربيدكاري   ماشين،در اين مرحله
سپس قطعة فوق . ن ايجاد نموددار را در آ توان سطوح زاويه مي

شود تا   قرار داده ميرت در شرايط سينoC2760مجدداً تا دماي  
هاي  امروزه در نتيجة وجود ماشين. محصول نهايي شكل گيرد

CNC اغلب سازندگان ابزار برش، از مرحلة كاربيد خام 
صرفنظر كرده و از سازندگان كاربيد بلوك آنرا خريداري نموده، 

مواد شبه كاربيد . كنند كاري مي ر دلخواه آنرا ماشينبه شكل ابزا
 است و حاوي فلز (cermet)ديگر كه آلياژي با نام سرمت 

 . باشد، وجود دارد تيتانيم مي
نامند  را جادوگري ميساخت ابزار ، تكنولوژي برخي سازندگان

اند كه سازندگان مختلف كاربيد تنگستن با اضافه  و بيان داشته
ون واناديم و تغيير درصد تنگستن و كبالت كردن فلزاتي چ

فرموالسيون خاص خود را براي كاركرد در شرايط خاص 
تنظيم خواصي چون مقاومت  و بدينگونه آورند بدست مي

، مقاومت در برابر شوك و نيز استحكام كششي انجام يسايش
 . شود مي

 بهتر اما شكنندگي يتنگستن بيشتر به معناي مقاومت سايش
 مقاومت در برابر شوك ، كبالتبايندردرصد بيشتر . بيشتر است

 كبه عنوان نمونه يك نو. برد  ميالو ترك خوردگي  قطعه را با
ته يا فرز از جنس كاربيد، استحكام پارگي در جهت عرض م

 دارد كه باالتر از فوالد است و نزديك ksi450 تا 350برابر با 
توان  همچنين مي. هاي ليفي است مقادير مربوط به كامپوزيتبه 

پوششي روي قطعات اعمال نمود تا سختي سطح را افزايش 

دهد تا ضمن افزايش لغزندگي سطح و سهولت جداشدن ذرات 
 در برخي .، ماتريس كاربيدي را حفظ كندساييده شده از قطعه

بدين منظور استفاده را ها تيتانيم يا نيتريد زيركونيم   پوشش
 .كنند مي
 

 هندسه برش
كه در است زني  هندسه برش، زوايا و شكل تيغة برشمنظور از 

آغاز براي ماشينكاري فلزات و چوب طراحي شده بود و وقتي 
ها بكار گرفته شد، مشكالتي را از  براي ماشينكاري كامپوزيت

ابزارهاي ماشينكاري فلزات با شيارهاي خنثي . خود نشان داد
) زني نسبت به سطح كار زاويه سطح برش(يا حتي منفي 

اند تا فلز را خراش و دماي آنرا افزايش دهند و  طراحي شده
اين . برش موثر آن شوندو   (Plastic Flow)موجب نرمي فلز

كند؛  ها بصورت معكوس عمل مي طراحي در مورد كامپوزيت
شود و سبب هل دادن الياف به جلوي  گرماي اضافه توليد مي

راي برش تري ب شود كه در نتيجه فشار اضافه سطح برش مي
 .آنها و رخنه به داخل قطعه مورد نياز است

ل برش آسانتر يها شيار زاويه مثبت به دل در مورد كامپوزيت
الياف در آن زاويه و سهولت جدا كردن خردة مواد از سطح و 

هر سازندة ابزاري، . شود توليد گرماي كمتر، ترجيح داده مي
 در اغلب زاويه شيار و هندسة برشي مخصوص به خود دارد كه

يكي از متخصصين ابزار . موارد بصورت اختراع ثبت شده است
ها شبيه پارو  گويد، ماشينكاري كامپوزيت برش كامپوزيت مي

اگر شما پارو را عمود بر برف بصورت صاف . زدن برف است
نيروي زيادي صرف عقب زدن برف از ) شيار خنثي( داريد  نگه

جلوي پارو جمع آن نقطه خواهد شد و برف نيز تنها در 
در اين حالت موثرتر اين است كه به پاروي خود يك . شود مي

بدهيد و آنرا به زير برف فشار دهيد و ) شيار مثبت(زاوية تند 
سرعت چرخش و ميزان خوراك دو عامل . آنرا از مسير بروبيد

 .باشند كاري دقيق و بدون افزايش دما مي مهم در ماشين
كند و  دهي باال چگونگي اتالف حرارت را تعيين مي خوراك

 ذرات خشك و ،ها كاري كامپوزيت آل براده در ماشين شكل ايده
اگر سرعت چرخش باال باشد و . پودر شدة شكر مانند است

ذرات به سرعت از سطح روبيده نشوند، حرارت زيادي توليد 
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 و ابزار  رفتن قطعه شده، خطر ذوب يا تخريب رزين و از بين
 . وجود خواهد داشت

برخي سازندگان با انجام مكرر طراحي و آزمون، ابزارهاي 
اند كه تمام نكات  ها ساخته اي براي ماشينكاري كامپوزيت ويژه
شركت . شده در آنها در نظر گرفته شده است گفته

 مته خزينه برداري ، نوك مته، فرز، ارة تريم (starlite)استاراليت
(counter sinking)ها را   ساير ابزارهاي مخصوص كامپوزيت و

اين شركت ابزارهاي .  به بازار عرضه كرده است1945از سال 
 خريد بلوك كاربيد و ،نيزآن روش كار . كند الماسه نيز توليد مي

هاي اين  يكي از تخصص.  استCNC با ابزار ماشينكاري
هاي آراميدي  نوك مته سوراخكاري كامپوزيتساخت شركت 

اين شركت دو شود و  ها به سختي انجام مي برش آراميد. است
 يا  Brad point-1: ابزار براي اينكار عرضه نموده است

Forstnerبا سه لبة برش متقاطع و شياري حلزوني با زاوية  o35 
 به منظور براده برداري 

و دهد   مته تك شيار كه از دو لبه كار برش را انجام مي-2
ي بطور مجزا بريده شود و فشار مته الزم هر ليفدهد  اجازه مي

اين روش . براي سوراخكاري و حرارت حاصله كاهش يابد
به منظور . دهد هاي آراميدي كاهش مي ها را در ورق  اليهجدايي

قت مورد نياز در ماشينكاري قطعات مورد استفاده ددستيابي به 
در صنايع هوافضا، كه اندازة سوراخ به منظور تطبيق با 

انعطاف ناپذيري هاي مورد استفاده اهميت دارد،  بست
)rigidity(قطعه بايستي .  بيش از سرعت چرخش اهميت دارد

 كامالً با گيره و فيكسچر محكم ،به منظور جلوگيري از حركت
 استفاده از يك بوش قرار ، دريل دستيدرصورت كاربرد. شود

 شود تا ابزار را گرفته در يك قالب، روي سوراخ توصيه مي
عمود نگهدارد و از حركات جانبي جلوگيري نمايد و ريسك 

شركت ابزارهاي مصرفي را . افزايش قطر سوراخ از بين برود
مشتريان بر هاي اضافي  كند تا از تحميل هزينه مجدداً تيز مي

 . بكاهد

يز ابزارهاي ماشينكاري براي صنايع ن Onsrud cutterشركت 
از جملة اين . نمايد ي توليد مها  جمله كامپوزيتازمختلف 

ابزارها نوك فرز كاربيدي براي حذف زوايد قطعه يا ايجاد لبة 
 .باشد هاي ثانويه مانند اتصال سطوح مي صاف براي عمليات

 Bohleritاين شركت، كاربيد مورد استفاده را از شركت اتريشي 
 .سازد كاري از آنها ابزار مي خريداري و با ماشين

ه نوك مته جديد به بازار عرضه نموده ساُنسرود اخيراً شركت 
 سر مته. است، كه هر كدام مناسب يك نوع كامپوزيت است

UnRufferانگشتي   كه شبيه ابزار سنگ(burr)ها   كامپوزيت
در آن وجود دارد كه در دو جهت است، كه دو شيار حلزوني 

 . )1شكل (قطع شده است 

 
ها  زيتسه نوع سر فرز مخصوص ماشينكاري كامپو –1شكل 

: ، وسطCG-Style: سمت راست (محصول شركت اُنسرود
FMRو سمت چپ  :UnRuffer( 

اين آرايش، يك طرح الماس گونه از نقاط برش زننده ايجاد 
براي برشكاري . دارد هاي كوچك را بر مي كند كه براده مي

 نسبت (Fines)هاي ريزتري  هاي ساندويچي سر مته، لبه ورق
ها را كاهش  دارد و خطر جدايش اليه (burr)انگشتي  به سنگ

داراي چند شيار   CG-styleفرز كربن يا نوك متة  .دهد مي
 up/down)پايين  /  باالتراكم مارپيچ بوده كه آنرا تر عميق

compression spiral)اين شيارهاي با عملكرد . نامند  مي
كنند و  ها را به سمت مركز برش هدايت مي دوگانه، براده
. كنند نقص فراهم مي يشتري را براي يك برش بيسطوح برش ب

 و داراي  الياف آراميد طراحي شده مپوزيت براي كاFMRابزار 
 . باشد هاي اصالح شده مي شيارهاي بازتر و بزرگتر با دندانه

 محصوالت سوراخكاري International carbide شركت 
 يكي از. ها ابداع نموده است منحصر به فردي براي كامپوزيت

 است كه متشكل Hole-O-Magicآنها ابزار سوراخكاري با نام 
از سر مته، بوش نگهدارنده و قسمت چرخان آن است كه براي 

هاي الياف شيشه كربن  هاي مشابه در كامپوزيت ايجاد سوراخ
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هاي مثبت  محصوالت اين شركت داراي لبه. شود استفاده مي
(Positive rake)را انجام دهند و باشند تا برش موثر الياف  مي 

شود، جلوگيري  از فشار زياد كه منجر به خرد شدن رزين مي
كاربرد خاص و سرعت مورد نياز عملكرد، دو عامل مهم . شود

به عنوان نمونه، يك سازنده، با . باشد در انتخاب ابزار برش مي
 دقيقه زوايد يك قاب پنجره را 5استفاده از فرز الماسه در مدت 

كار با  همين. كرد  بود، حذف ميcm150كه طول مسير آن 
 1هاي مثبت داشت، در مدت  استفاده از فرز كاربيدي كه لبه

 دالري پس از سه هفته فرسوده 50اما سر فرز . دقيقه انجام شد
 آورد ب بخار آنرا به حركت در مي اس5/0شد و يك موتور  مي

 ساعت كار 8 دالري به مدت 15سرفرزكاربيدي درحاليكه 
و موتوري با حجم يك سوم موتور قبلي و از نظر وزن كرد  مي

يده شدن ابزار كاربيدي، يسازودتر عليرغم . سبكتر نياز داشت
ه كافي را براي يدستيابي به توليد سه برابر در اين حالت، توج

 . كند تغيير ابزار الماسه به كاربيدي فراهم مي
ا موتورهايي كه چرخش ابزار را برعهده دارند الكتريكي ي

شركت . رسند يك هستند و جداگانه به فروش ميتامونپ
Andrews Toolصنايع مخصوص يك تامون موتورهاي دريل پ

به عقيدة اين شركت، موتورهايي كه با هواي . سازد ميهوافضا 
هاي كربن  كنند، راه حل بهتري براي كامپوزيت فشرده كار مي

 كربن ، ذراتهاي برش آوري براده هستند، چراكه عليرغم جمع
شكل ايجاد متوانند براي موتورهاي الكتريكي  پراكنده شده مي

دهي  هاي برش فوق مجهز به خوراك همچنين سيستم. كنند
فشار . خودكار بوده، نيازي به اعمال فشار از طرف كاربر ندارند

 (blow up)ها  دادن و جدايش اليه تواند سبب شكم اضافه مي
ن موتورهاي اين  همچني.در طرف ديگر ماشينكاري شود

هاي  آوري براده ها مجهز به سيستم خالء به منظور جمع دريل
 . برش هستند

 
 آيا ابزارهاي الماسه بهترينند؟

ترين مادة جهان است و جايگزين گرانتر و  الماس سخت
ابزارهاي الماسه . شود ي براي ابزار كاربيدي محسوب ميتركارا

 در برخي موارد به تري نسبت به كاربيد دارند كه عمر طوالني
الماس بصورت صنعتي نيز ساخته . رسند  ميآنصدها برابر 

كريستالي صنعتي  شود كه به آن الماس پلي مي
)polycrystalline diamond يا PCD (گويند و برخي از  مي

 و      Debeers ،Diamond Innovation :عبارتند ازآن سازندگان 
Sumiton Electric. 
 1كمتر از (ز چسباندن بك الية نازك يك ابزار الماسه ا

 .)2شكل  (شود الماس به سطح ساخته مي) متر ميلي

 
ذرات الماس چسبانده شده به سطح ابزار به روش  –2شكل 

به شيارهاي صاف در اين نوع ابزارها در مقايسه با  (آبكاري
 )ابزارهاي كاربيدي توجه شود

 براي اين هاي مختلفي رمز اين كار در چسباندن است و روش
ترين آنها  ترين و كم هزينه كار ابداع شده است كه مرسوم

در اين روش ابزار فلزي در محلول نيكل حاوي . آبكاري است
شود و  ور مي غوطه) مصنوعي يا طبيعي(ذرات معلق الماس 

 . چسبد بدينوسيله با الية آبكاري به سطح فلز مي
ها  اسوش المخصصين ابزار سازي، در اين ربه گفته يكي از مت

دهند و از سطح كنده  به تدريج چسبندگي خود را از دست مي
 با روش كاراتر، اتصال ذرات الماس به سطح فلزي .شوند مي

 و  Brazing مانند)يا سينترينگ( هاي ديگر آبكاري روش
solderingبه اين ترتيب، الماس توسط الية آلياژ فلزي .  است

توانند  اين ابزارها مي. شود يآبكاري شده، جزئي از بدنة ابزار م
مقاومت بيشتري در برابر نيروي اعمالي از حركت چرخشي به 

هاي الماس مدت   يا برش داشته باشند و تكهنگام سايشه
 .بيشتري روي ابزار بمانند

كريستال   داراي اجزايي از جنس الماس پليPCDابزارهاي 
  بستركي هستند كه تحت فشار و حرارت بسيار باال، بر

سازندگان ابزار اين اجزاء را . اند كاربيدي چسبانده شده
هاي برش ابزار  هاي آبكاري روي لبه روشبا خريداري كرده و 

     . نشانند مي
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ا اين كنند ب ه انواع كاربيدي كار مييابزارهاي اين چنيني شب
تفاوت كه سطح برش صاف و شيارهاي مستقيمي براي خروج 

 . ها دارند براده
 است كه CVDي بخار شيميايي يا همان ينه نشتروش جديدتر 

 از الماس )در حد چند آنگستروم(در آن يك الية بسيار نازك 
  (microwave plasma)كريستالي به كمك ريز موج پالسما

 CVDابزارهاي . شود  نشانده ميمستقيماً روي سطح ابزار فلزي
 كه تنها سطوح صاف دارند، داراي PCDنسبت به ابزارهاي 

اي كه در  نكته .)3شكل  (هاي بيشتري هستند انحنا و لبه برش
مورد ابزارهاي الماسه بايد دانست آنست كه اگرچه طول عمر 

كنند و  اين ابزارها باالتر است ولي گرماي بيشتري توليد مي
 . ياز به سرد كردن داشته باشندممكن است ن

هاي هوا خنك يا آب خنك را  برخي سازندگان ابزار سيستم
كنند ولي سرد كردن با آب ممكن است سبب نفوذ  توصيه مي

به اين . آب به الياف شود يا بر سطح قطعه تاثير منفي بگذارد
كنند ولي در زمان  يمابزارهاي الماسه خشك كار ن دليل اكثر

ي آنها كنترل شود تا در حد ممكن پايين بماند و عمل بايد دما
 .آوري گردد  برش جمعهاي برادهنيز 

 
 CVD انواع ابزارهاي الماسه -3شكل 

 ابزارهاي الماسه از پايداري ابعادي ،تر عالوه بر عمر طوالني
مناسبي برخوردارند و برخالف نوك ابزارهاي كاربيدي كه در 

شود، نوك  نها كوچكتر مي، قطر آشدهيده يهنگام فرزكاري سا
ابزارهاي الماسه تنها در ابعاد ميكروسكوپي ذرات الماس را از 

ر تبه دليل آنكه مكانيزم عملكرد ابزار الماسه بيش. دهد دست مي
 است تا برش و قطع كردن، (grinding)خرد كردن و سابيدن 

و ) شيار خنثي( اغلب صاف ،لبة آن بيشتر از آنكه حلزوني باشد
 . استمستقيم 

هاي  تواند به هنگام برش يا ماشينكاري كامپوزيت اين مسئله مي
مة آراميدي، سبب ريش ريش شدن سطح برش رالياف چق

اند كه  برخي كاربران ابزارهاي الماسه گزارش كرده. گردد
هاي درشت ميل به پارگي و چاك دادن  ابزارهاي الماسه با دانه

الماسه بزارهاي كامپوزيت دارند درحاليكه شيارهاي ريز ا
پر و ) هاي كربن در مورد كامپوزيت(ريز با پودرهاي كربن  دانه

كاري معموالً به   بنابراين فرزكاري يا سوراخ.شود مسدود مي
شود   افزايش سرعت با ابزار الماسه دانه درشت شروع ميمنظور

ريز پايان پيدا  و براي رسيدن به سطوح صافتر با ابزار دانه
ريز و براي رسيدن به سطح صاف نياز  رهاي دانهبا ابزا. كند مي

تواند خشك  دارد ولي ابزار دانه درشت ميوجود كننده  به خنك
 .كار كند

هاي  كاري با دستگاه براي كاهش فرسايش ابزار به هنگام ماشين
CNC ،محل تماس ابزار را تغيير داد ،ريزي آن با برنامهتوان  مي 

د تا هم از توليد گرماي و يا بصورت موجي باال و پايين بر
، 4در شكل . بيشتر جلوگيري شود و هم عمر ابزار بيشتر گردد

 .سختي انواع ابزارها با هم مقايسه شده است

 
 يك نام تجاري DIAbide (مقايسه سختي انواع ابزارها –4شكل 

 ) استCVDبراي ابزار الماسه 
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 توان به شركت از جمله ساير سازندگان ابزارهاي الماسه مي
 Granden، شركت انگليسي Dimond Productionكانادايي 

Diamond Products شركت فرانسوي ،Diamix و شركت 
 . اشاره نمودDiatrim Toolsكانادايي 

 PCD ضخامت الماس نسبت به ابزار الماسة CVDدر روش 
 مرتبه از 20شود ولي باز هم  كمتر است و زودتر ساييده مي

ت و حسن بزرگ آن اين است كه ابزار كاربيدي مقاومتر اس
 .توان پوشش الماسه داد ايا را ميتمامي زو

 
 (water jet) جت آب

هايي كه تاكنون تشريح شدند به دليل اصطكاك،  تمام روش
د سبب تخريب نتوا كردند كه مي گرماي زيادي توليد مي

ها، جت آب است كه   مقابل اين روش نقطة. كامپوزيت شود
. شود كند و حرارت نيز توليد نمي رد نميهيچ تنشي بر قطعه وا

 ابداع Flow Internationalاين روش توسط شركت آمريكايي 
 . )5شكل  (شده است

 
 برش توسط جت آب –5شكل 

د كه اين كار به شو  فشرده ميpsi60,000  در اين روش آب تا
 انجام (Intensifier pump)هاي تشديد كننده  كمك پمپ

هايي سه جزئي هستند كه  يم پمپهاي مستق پمپ. شود مي
شكل (گيرند  نيروي خود را مستقيماً از يك موتور الكتريكي مي

كمتر از نوع دوم % 25 تا 10كنند  و فشاري كه ايجاد مي) 6
 تا 40,000هاي مستقيم و   براي پمپ50,000 تا 20,000(است 

psi 60,000هاي تشديد كننده  براي پمپ(. 
دو مدار عبور آب وجود ) 7شكل (هاي تشديد كننده  در پمپ

: دارد يكي براي آب برش دهنده و ديگري سيستم هيدروليك
 فشار ، پمپ هيدروليكpsi 3000سيستم هيدروليك با فشار 

 .رساند  مي60,000پيستون به  -آب را با يك مكانيزم سيلندر

 
 پمپ مستقيم سيستم جت آب –6شكل 

 
 پمپ تشديد كننده سيستم جت آب -7شكل 

 فشرده شده از يك منفذ بسيار كوچك از جنس ياقوت يا آب
 و در فشار تقريباً اتمسفر خارج m/sec 900سرعت  الماس با

به كمك خالء حاصل از عبور جريان، پودر سنگ . شود مي
 تا خاصيت سايندگي پيدا كنند مخصوص را به آب اضافه مي

شود،  ي در فشار كم خارج ميبه دليل آنكه آب خروج. كند
. الزم نيستخروجي هد ي زيادي براي نگهداشتن روني

ها شود،  ست سبب جدايي اليهنتوا درحاليكه آب به تنهايي مي
به اين روش براي . آب به همراه پودر سنگ، اينگونه نيست

ايجاد سوراخي در يك پنل كامپوزيت الياف كربن به ضخامت 
mm 13  ثانيه زمان الزم است و هيچ حرارتي نيز 1كمتر از 

 چند نمونه از قطعات كامپوزيتي ماشينكاري .شود توليد نمي
 . نشان داده شده است8شده با جت آب در شكل 

 
 هاي انجام شده توسط جت آب كاري ماشين –8شكل 
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 هاي غيرساينده روش
يه توان به ليزر، اسپارك يا تخل هاي غيرساينده مي از روش

. يو اشاره نمودو، پرتو يون و برش ميكرو(EDM)الكتريكي 
 YAG (yttrium يا CO2برش ليزر معموالً توسط ليزرهاي 

aluminum garnet)دماي ماده تا تخريب   و از طريق افزايش 
هاي الياف  اين مكانيزم در كامپوزيت. شود يا ذوب انجام مي

راميدي ممكن هاي آ شكل مواجه است و در كامپوزيتمكربن با 
، اما از طرف ديگر. گازهاي سمي گرددآزاد شدن است منجر به 

 برش بسيار كم است و به هاحياتالف مواد به دليل باريكي ن
بستي  و دليل عدم اعمال نيرو، نياز به هيچگونه ابزار و چفت

 . نيستطعه قبراي نگهداري 
 كاري با مقاومت الكتريكي كمتر از  نياز به سطحEDMروش 

cm.Ohm 100 كه در نتيجه براي ) يعني رسانا باشد( دارد
در اين روش . هاي الياف شيشه قابل استفاده نيست كامپوزيت

جريان الكتريكي به حرارت تبديل شده، ماده را ذوب و 
 . ش هنوز در حال توسعه استواين ر. كند تخريب مي

يو وپرتو يون، پرتو الكترون و ميكروهاي  سيستمبرش توسط 
  آنها راتوان شود و نمي هاي نازك استفاده مي براي ورقتنها 

 كه براي رسيدن به (Contoured)براي سطوح منفي 
 .  بكار گرفتشوند،  كاري مي هاي دقيق ماشين تلورانس

 
وار اشاره  ها نكته در پايان مطالبي درمورد ماشينكاري كامپوزيت

 :شود مي
 m/minا  ت120ها از  سرعت برش در تراشكاري كامپوزيت •

گزارش شده  mm 0,3 تا 0,06 و خوراك دهي از 430
توان ناشي از  تفاوت در نتايج ارائه شده را مي. است

تفاوت در خواص مواد، آرايش و درصد الياف، دماي 
 توصيه در فرزكاري .كاركرد و متغيرهاي مشابه دانست

 در اين حال . باشدmm/rev 0,05شود خوراك در حد  مي
m/min 274ع مناسبي براي سرعت برداشتن يك ، شرو

 .شيار كامل است

 برابر 500 تا 16 نسبت به نوع كاربيدي، PCDعمر ابزار  •
هاي  و كالً عمر ابزار الماسه با دانه. گزارش شده است

درشت بيشتر از انواع داراي الماس دانه ريز گزارش شده 
 .است

هاي ساخته شده از نمد شيشه، به دليل  تراشكاري چند اليه •
مقاومت كمتر الياف در جهت عمود بر ابزار، آسانتر از 

 . است90/0انواع داراي پارچه 

با ميزان كم خوراك دهي، حرارت به هنگام تراشكاري  •
 به نسبت مساوي توسط ابزار و تراشه جذب ،ايجاد شده

، ) دهيخوراك(با افزايش نرخ براده برداري . شود مي
كنند در   ميها حرارت بيشتري را از محل دور تراشه

حاليكه در سرعت كم خوراك دهي، انتقال حرارت در 
ها،   از آنجاييكه تراشه.كند تري بازي مي ابزار نقش مهم

كنند، دماي باال تنها  مقادير زيادي از حرارت را خارج مي
 و ابزار تنها گذارد  ميتاثيردر مدت كوتاهي بر ابزار 

 .تواند بصورت موضعي تخريب شود مي

هاي  هاي كامپوزيتي، تراشه تراشكاري لولهبه هنگام  •
هاي  هاي الياف كربن در مقايسه با كامپوزيت كامپوزيت

عمق . ددهن  ميانتقالالياف شيشه، حرارت بيشتري را 
ناشي از هدايت ها  تخريب بيشتر در اين كامپوزيت

 .حرارتي كربن است

آرايش نوع و كيفيت سطح قطعة تراشكاري شده، مرتبط با  •
 . استميزان سايش ابزار و دماي موضع تراشكاري  ،الياف

ها،  برداشتن از قطعه به هنگام فرزكاري كامپوزيت •
هاي شكست در مواد است و به  اي از مكانيزم زنجيره

. برش با الياف وابسته استابزار آرايش الياف و نيز زاويه 
 الياف كربن، در UDبه عنوان مثال در فرزكاري كامپوزيت 

در جهت الياف، شكست از طريق دو ) cut(صورت برش 
در حالت زاويه  (delaminationها يا  مكانيزم جدايي اليه

) زوايه منفي يا عمود (Bucklingو كمانش يا ) مثبت تيغه
در حاليكه اگر در جهت عمود بر الياف . افتد اتفاق مي

شكست از طريق مكانيزم خمش يا فرزكاري انجام شود، 
bending9شكل  (افتد  اتقاق مي(. 

به منظور دستيابي به يك سطح خوب در فرزكاري، ابتدا  •
شكل (ها را برداريد و بعد داخل را فرزكاري كنيد  گوشه

10.( 
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 در كامپوزيت تك جهته هاي مختلف شكست مكانيزم –9شكل 

 خمش:Cكمانش و : Bها  جدايي اليه: A؛ كربن

هاي چند اليه كامپوزيت، فرزكاري  در فرزكاري ورق •
 ).11شكل (تواند موازي يا عمود بر الياف انجام شود  مي

 

 
 ها در ابتداي فرزكاري برداشتن گوشه – 10شكل 

 

 
هاي كامپوزيتي موازي يا عمود بر  فرزكاري چنداليه – 11شكل 

 .الياف

 climbing( كه استثنائاً برش صعودي دهد ان مي نش12شكل  •

cut (يعني به جاي حركت در .ها مفيد است در حذف پليسه 
اين  .دهيم جهت الياف لبه، عمود بر آن فرز را حركت مي

انجام ) chopping cut( برش را با مكانيزم قطع ،روش
دهد، درحاليكه چرخش در جهت مخالف، برش با  مي

 .شود راه ميهم) pulling cut( كشش

 
 

 .دهد برش صعودي جدايي الياف را كاهش مي – 12شكل 
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