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به حساب   ی شی سا یکار  نیماش  یروش ها نی از مهم تر ی کی ی سنگ زن
 نیا در .دارد ی مختلف مهندس  یها نهیدر زم ی که کاربرد فراوان دیآ ی م

دانه ها   نیا .شود ی استفاده م  یبراده بردار  یبرا ندهیسا یروش از دانه ها
 .رندیگ ی قرار م گر یکدیسنگ چرخ در کنار  یرو یبه کمک مواد چسبنده قو

  ی مهم در حوزه مهندس ندیفرآ نیدرباره ا میمقاله قصد دار نیا در
 نهیزم نیبه کسب اطالعات در ا لی صورت تما در .میکن انیرا ب ی حاتی توض
 .دیکن ی متن ما را همراه  انیتا پا

 

 ست؟ یچ (Grinding) یسنگ زن 1#

برداشتن   یوجود دارند که برا ی شی سا یکار  نیدر ماش یار یبس یندهایفرآ
روش ها  نی از ا ی ک ی .شوند ی براده از سطح قطعات مختلف استفاده م

 یکار  نیدر ماش ندیفرآ نیتر  ی نام دارد که اصل Grinding ای ی سنباده زن
  ندهیسا یبراده ها به کمک دانه ها  ندیفرآ نیا در .رود یبه شمار م  ی شیسا

 .روند ی م  نیاز ب ی ابزار سنباده زن یموجود رو

روش  نیبه ا یکار  نیماش م،یاز ضخامت قطعات بکاه میکه بخواه ی زمان 
عالوه بر کاهش ضخامت،   ی شیسا یها گسن .خواهد بود یکاربرد اریبس
روش   نیا .مناسب است زیگوناگون ن یصاف کردن سطح قطعه ها یبرا

 .دارد ی در حوزه ساخت قطعات مهندس  یادیز اریبس تی اهم یکار  نیماش
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 زات ی تمام مواد و تجه یبرا ندیفرآ نی استفاده از ا تیموضوع قابل نیا علت
  جادی قطعات ا یرو ی که سنباده زن ی سطح صاف نیهمچن .شود ی م انیب
  ی که گفته م  یطور  به .ارزشمند کرده است اریکند، روش مذکور را بس ی م

  ی توسط سنباده زن زین کرومتریم 0.025قطعات تا  یشود امکان براده بردار 
 .وجود دارد

دارند و  یی دقت باال ی ابعاد قطعات ساخته شده با روش سنگ زن جهینت در
 یروش ابزارها نیا در .آورد ی را به وجود م ی عال تیفیبا ک یی قطعه نها

 جهیبه نت ی ابیدست یکدام از آن ها برا هر رود که ی به کار م  ی متنوع 
 .هستند ازین یکار  نی مطلوب در ماش

باره  نیدر ا اگر .میکن ی ابزار را به شما معرف  نیا می خواه ی ادامه م  در
 .دیادامه متن را از دست نده د،یکنجکاو هست
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 سنگ چرخ 2#

 نیا .سنگ چرخ نام دارد ،ی ابزارها در روش سنگ زن نی از مهم تر ی کی
  یرو ندهیمواد سا ی عیطور طب به .شده است  لیتشک ندهیسنگ از مواد سا

 .رندیگ یسنگ چرخ قرار نم

شود   ی از ماده چسبنده کمک گرفته م  گریکدیچسباندن آن ها در کنار  یبرا
که  یچسبنده ا مواد .آورد ی ساخت سنگ چرخ را به وجود م نهیکه زم

برداشتن براده    رایز قدرتمند هستند؛ اریشوند، بس ی کار استفاده م نیا یبرا
 .است یقو یچسبنده ها یر یگ به کار ازمندین نیقطعات سنگ یاز رو

براده   یهستند که برا ی خلل و فرج یدر سنگ چرخ دارا ی شیسا  مواد
  یآن چه منجر به براده بردار  درواقع  .شده اند ی شکل طراح نیبه ا یبردار 

 .شود، سنگ چرخ است ی م ی شی سا یکار  نیدر ماش

 3بخش  ن ی دارد که در ا تیاهم اریفاکتور در ساخت سنگ چرخ بس 5
 .میده ی م  حی فاکتور را توض

 نده یماده سا  یساختار  یها ی ژگ یو .1
 یشیمواد سا  جنس .2
 یشی سا یدانه ها اندازه .3
 چسبنده  مواد .4
 و فرج موجود در ساختار سنگ چرخ خلل .5
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 ندهی مواد سا 1-2#

  یسبب حذف براده ها ندهیشد، مواد سا انیتر ب  شیطور که پ همان
 دیکه با ییاز پارامترها نیبنابرا .شوند ی سطح قطعات م  یموجود رو

آن  ی سخت زانیمواد مدنظر قرار داد، در درجه اول م  نیدرباره ساخت ا
سخت در ارتباط هستند،   زات یبا تجه ندهیخاطر که مواد سا نیا به .هاست

 .داشته باشند  یباالتر  ی سخت دیبا

قطعات برخوردار   شیدر برابر سا ادی از مقاومت ز ی ست ی با نیبر ا عالوه
به مرور زمان   نده یمواد سا  ی است که در سنگ زن تیواقع  کی نیا .باشند

  طیشرا نیا در .دهند ی خود را از دست م  استحکام روند و ی م نیاز ب
 لیدل نیهم به .رندیگ ی م  ندهیماده سا ضی به تعو میناظر تصم  نیمهندس

 .باشد یر یشکست پذ تیخاص یدارا دیبا ی ش ی ماده سا 

 آسان است؛ گر یبا لبه برنده د دهی د بیدانه آس ی نیگزیصورت جا نیا در
  ندهیآن از مواد سا  یشکسته شده و به جا ی به راحت ی قبل  ی شی دانه سا رایز

 .شود ی استفاده م  یقو
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 یشیجنس مواد سا 2-2#

  جیرا .رندیگ ی بهره م  ی از مواد گوناگون ی عضو مهم سنگ زن نیساخت ا در
 نیا از .است Al2O3 با فرمول ومینیآلوم دیماده سازنده آن ها اکس نی تر

قطعات ساخته شده از  ای یفوالد  زات یتجه یکار  نیماش  یماده برا
 .رندیگ ی کمک م  ی آهن یاژهایآل

جزو مواد سازنده دانه   SiC یی ایمیبا فرمول ش سیلیس دیکارب نیبر ا عالوه
نسبت به  یشتر یب ی ماده سخت  ن ی ا .دیآ ی به حساب م  ی سنباده زن یها

 قطعات ساخته شده از یکار  نیماش یدارد و برا ومینیآلوم دیاکس
  لیقب نیاز ا  یو موارد کیسرام ریشکننده نظ یبرنج، ماده ها وم،ینیآلوم

 .شود ی استفاده م 
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به   د،یقرار ده ی شی سا یکار  نیرا تحت ماش یقطعات فوالد  دیبخواه اگر
که به   گرید ندهی مواد سا از .ستیچندان مناسب ن سیل یس دیکارب یر یکار گ
 به برنده شده اند، یساخت لبه ها یبرا یکار  نیوارد عرصه ماش ی تازگ 

 .میکن ی اشاره م CBN یبا نام اختصار  ی بور مکعب تروین

 .به دنبال دارد یی باال نهیو استفاده از آن هزسخت است  اریماده بس نیا
ماده مناسب  یدر جستجو یقطعات فوالد  یکار  نیماش  یکه برا ی صورت در

 زیآخر ن در .است نهیگز نی بهتر CBN  د،یآن هست متیبدون توجه به ق
 یموارد برا ی ماده موجود در جهان است در برخ نیالماس که سخت تر 

 اریماده بس نی استفاده از ا نهیکه هز یی آن جا از .رود یبه کار م ی سنگ زن
 .رندیگ ی باالست، تنها در موارد خاص از آن بهره م

 یشیسا یاندازه دانه ها 3-2#

  نیاز مهم تر  ی کی .شوند ی ساخته م  ی در ابعاد متفاوت  ندهیسا یها دانه
  ی صاف زانیانتخاب دانه با اندازه مناسب، در نظر داشتن م یها برا ی ژگ یو

  ی ست ی با د،یبخواه شتریسطح با دقت ب ی طبع هر چه صاف به .سطح است
با ابعاد بزرگتر استفاده   یی از دانه ها اگر .دیریکوچکتر کمک بگ یاز دانه ها

 .سطح شما کمتر است  ی صاف  زانیم د،یکن

 یروند که تنها کاهش ضخامت سطح برا ی به کار م ی دانه ها زمان نیا
 یبا ابعاد بزرگ برا ی شیسا یکه از دانه ها ی صورت در .شما مالک باشد

  شتریب زیشده ن  جادی ا یطبع حجم براده ها به د،یاستفاده کن یکار  نیماش
 .شود ی م
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قطعه  یرو ی چه اثر  یدر سنگ زن ندهی مواد سا 3#
 گذارند؟ یم

 .دارد ی بستگ ندهیه کار به شکل مواد ساقطع یرو ی سنباده زن یاثرگذار 
  ی سطح قطعه م یباعث برداره بردار  زیت  یاز سنگ چرخ با لبه ها استفاده

به نام برش معروف است که کاربرد   یکار  نیاثر برش در ماش نیا .شود
 .دارد ی مهندس  زات یدر ساخت تجه ی فراوان 

شوند، شکل  ی روند و فرسوده م ی م  نیاز ب ندهیسا یکه دانه ها ی مواقع  در
با آن ها سبب   یکار  نیماش لیدل نیهم به .گرد خواهد شد بایآن ها تقر 

رود و براده   ی برنده در قطعه فرو م  یلبه ها رایز شود؛ ی شخم زدن قطعه م
 .ردیگ  ی صورت نم  یبردار 
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به  یرفته باشد، براده بردار  نیبه طور کامل از ب ندهیماده سا  یلبه ها اگر
دانه ها تنها سطح قطعه را   نیا یر یکار گ به .شود ی عنوان انجام نم چیه
 .کند ی را با مشکل روبه رو م  یکار  نیماش  ندیکه فرآ دیسا  ی م

 

 قطعات با دقت باال یارزشمند در براده بردار  یندیفرآ  ؛یزن سنگ

از  ی زمان  .رود ی به شمار م ی شیسا یکار  نیماش یجزو روش ها ندیفرآ نیا
  قیدق ی سطح قطعات را با صاف میشود که قصد دار ی روش استفاده م نیا

 .میکن یکار  نیماش

  نیتر مهم .پرداخته شد ی درباره سنگ زن ی نکات مهم  انیمقاله به ب نیا در
همراه با چسبنده   ی شی سنگ چرخ است که از مواد سا  ی عضو در سنباده زن

 انیب ی شیمواد سا یبرا یار یبس ی ها ی ژگ یو .شود ی ساخته م  یقو یها
 .دیپارامتر مناسب را برگز دیبا یشود که بسته به نوع براده بردار  ی م
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طبع  به .شوند ی ساخته م  ی از مواد مختلف ندهیسا یعنوان مثال دانه ها به
باشند، براده  لیسنگ چرخ دخ یدر ساخت لبه ها یهر چه مواد سخت تر 

 است. ریامکان پذ یبا دقت باالتر  یبردار 


