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مقدمه:
همگام با پيشرفت صنعت و تكنولوژي ،نياز به دستگاهها و تجهيزات متنوع و تك منظوره روزبروز
افزايش مييابد .عالوه بر اين تنوع ،سليقههاي گوناگون استفادهكنندگان و روند به سوي تكامل صنعت
 ،موجب شدهاند كه ديگر سيستمهاي توليدي قديمي مانند ماشينهاي تراش معمولي  ،جوابگوي تغييرات
مداوم در تقاضاهاي بازار نباشند .در نتيجه ،با تنگ تر شدن عرصه رقابت  ،توليدكنندگان در سالهاي
اخير به ابداع سيستمهاي توليدي پيشرفته روي آوردهاند تا بتوانند هم قادر به ارضاي نيازهاي مشتري
باشند و هم بقاي خود را تضمين نمايند .در طي اين تغيير و تحول سيستمهاي توليدي ،رايانهها نقش
بسيار مهمي را در هدايت  ،كنترل و پيگيري عمليات مختلف دستي يا ماشيني بعهده گرفتهاند .از
طرفي ،به منظور كاهش خطاهاي انساني و ارتقاي سطح تكرارپذيري و دقت عمل ،رباتهاي
گوناگوني طراحي و ساخته شدهاند تا محصوالت توليدي از كيفيت و قابليت اطمينان بااليي برخوردار
شوند .يكي از اين دستگاههاي پيشرفته وكارآمد دستگاه برش بوسيله جت آب (water jet cutting
) مي باشد.
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تاریخچه :
اين موتورهای آبی  ،در زمينه تکنولوژی به مدت بيش از يکصد سال استفاده می شده است ،بعنوان
مثال در زمينه استخراج معدن و ساخت تونل برای سنگ شويی کردن سنگ و زمين از آن استفاده
می شده .اولين تالشها برای بريدن مواد نرم با استفاده از واتر جت از سال  0691آغاز شده است.
از اواسط دهه هشتاد واتر جت در ترکيب با مواد ساينده برای بريدن مواد سخت مثل فلزات و سنگها
وپالستيکها نيز مورد استفاده قرار گرفت .
اخيراً بر طبق گزارش  Frostو  Sullivanكه يك شركت بازاريابی كار میكنند ،اعالم نمودهاند كه
 abrasive waterjetبه نحو چشمگيری رشد و گسترش قابل مالحظهای پيدا كرده است .رشد 6/0
درصد در فاصله سالهای  0661-2112برای بازار واترجت و جت مواد درآينده پيشبينی میشود.
هم واترجت و هم ليزر قادرند فلزات و ديگر مواد را برش دهند .وليكن دستگاههای واترجت ارزانتر
از دستگاههای ليزر میباشند .اين فرآيند برای برشکاری و شيار زنی غير فلزات متخلخل مانند:
چوب  ,چرم  ,اسفنج و ...مناسب است.از آن همچنين برای برشکاری کامپوزيت ها  ,برداشتن
روکش سيم ها و پليسه گيری استفاده می شود .
جت آب يک ابزار برشی است که هرگز کند نمی شود و يا نمی شکند  .اين فرآيند گرد و غبار توليد
نمی کند  ,پس از اين رو خطرات موجود در ماشين کاری کامپوزيت های اليافی و آزبست ها به حد
اقل می رسند .
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واتر جت چیست ؟

برش واتر جت به معنی برش مواد با استفاده از فشار زياد آب است .آب با خروج از نازلی با قطر
خيلی کوچک به سبب فشار زيادی که دارد سرعتی در حدود  611متر برثانيه پيدا می کند که می
تواند هر ماده ای را برش دهد .با کنترل کامپيوتری اين نيرو می توان اشکال مورد نظر را توليد
کرد.
دهنده که فشاری در حدود دستگاه برش واتر جت از دو قسمت اصلی تشکيل شده است .پمپ شدت
که بر روی ساختمان دستگاه نصب شده است .توليد می کند و نازل برش  41111 Psiتا 61111
را داراست .بنابراين به راحتی قدرت انجام  X , Y , Zاين نازل قدرت گردش در سه جهت
.فرمانهای الزم را دارد
در مقايسه با برش پالسما  ،ليزر  ،امتيازات واتر جت وسيع است .واتر جت قابليت برش بازه وسيعی
از مواد را داراست .به عنوان مثال می توان به فلزات ،غير فلزات ،سراميک ،فلزات غير آهنی،
انواع سنگ ،چرم ،پالستيک ،شيشه و  ...اشاره کرد .نکته قابل توجه در صنعت ايجاد تنشهای
حرارتی بعد از برش در قطعه است که در موارد حساس غير قابل قبول است لذا استفاده از واتر جت
به علت برش با آب هيچ نوع تنش حرارتی در قطعه بر جا نمی گذارد که منحصر به فرد و بسيار
حائز اهميت است.
ضخامت اقتصادی برش با واتر جت حدود  51سانتی متر است .برای فلزات اگر نياز به برشی با
ضخامت بيشتر داريد استفاده از اين روش پيشنهاد نمی شود.
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ماشینكاري با جت آب و ذرات ساینده
اگرچه سالهاست كه از استفاده از تكنولوژي جت مواد ساينده و جت آب ميگذرد و ليكن اخيراً اين
د و فرآيند در زمينه بازار ماشين ابزار جايگاه مناسبي پيدا كرده است .اين موضوع مهم و قابل توجه
است و تعدادي از نوآوران قديمي با استفاده از جايگزيني و تكميل فرآيندهاي معمولي ماشينكاري
خود با استفاده از اين دو فرآيند (ماشينكاري با جتآب و جت مواد ساينده) سود فراواني بردهاند.
عمالً دستگاههاي واترجت برتر از ماشينهاي برش معمولي ميباشند.

چرا تعداد زيادي از مردم به خريد دستگاههاي واترجت روي آوردهاند،

www.iran-mavad.com
ﻣﺮﺟﻊ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﻮاد

20

زيرا :چون ميتوانند سريع برنامهريزي كرده و در مدت كوتاهي پولدار شده و سود زيادي عايدشان
شود .همچنين ميتوانند سريعا ً دستگاه را تنظيم كرده و كل مجموعه تنظيمات دستگاه را تنظيم كرده و
كل مجموعه تنظيمات دستگاه را چك كنند آنها از ابزار دستگاه خيلي تعريف ميكنند .چونكه ابزار،
هم در ماشينكاري اوليه و هم در ماشينكاري ثانويه (نهايي) يكي است و نيازي به تغيير ابزار
نميشود .سرعت ساخت قطعات بسيار باال و خارج از تصور ميباشد .اين روش باعث ايجاد اثرات
حرارتي روي قطعه نميشود .آنها ميتوانند هزينه خريد دستگاه را در مدت كوتاهي تامين نمايند .شما
قبالً عبارات واترجت و جت مواد ساينده را شنيدهايد ،اين مهم است كه بدانيد جهت مواد ساينده همان
واترجت نميباشد ،اگرچه خيلي به هم شبيه هستند .تكنولوژي جتآب به حدود  21سال پيش
برميگردد و جت مواد ساينده حدوداً  01سال بعد به وجود آمد .اساس هر دو روش مبتني بر افزايش
فشار آب تا حد خيلي زياد و خروج آب از يك روزنه كوچك به خارج ميباشد .سيستم واترجت از يك
باريكه آب استفاده ميكند كه از دهانه ( )orificeخارج ميشود و ميتواند مواد نرمي از قبيل پارچه
و مقوا را برش دهد و ليكن نميتواند مواد سختتري را برشكاري كند .آب در دهانه ورودي از 21
تا  55هزار پوند بر اينچ مربع تحت فشار قرار ميگيرد ،سپس از دهانه ( )jewelكه قطر آن به
طور نمونه  1/101-1/105اينچ ميباشد .با فشار خارج ميشود و در سيستم جت مواد ساينده ،مواد
ساينده به جتآب افزوده شده تا بتواند مواد سختتر را نيز برش دهد .سرعت خيلي زياد جت آب
باعث ايجاد خالء شده و مواد ساينده را به داخل نازل مكش ميكند .اغلب مردم زماني كه منظورشان
جت ساينده است ،به غلط اصطالح واترجت را به كار ميبرند .يك مجموعه كامل نازل واترجت
حدود  511تا  0111دالر ميباشد در صورتي كه نازل جت سازنده حدود  011تا  2111دالر هزينه
در بر دارد .هزينه عملياتي جت مواد ساينده به خاطر سايش تيوپ مخلوطكننده مواد ساينده با آب و
همچنين به خاطر مصرف مواد ساينده نسبت به واترجت خيلي زياد است.
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تنها محدوديت جتآب نازلهاي آن ميباشد و  jewelداراي سوراخ بسيار ريزي بوده كه آب با فشار
از آن به بيرون پاشيده ميشود Jewel .ممكن است ترك برداشته و يا در اثر رسوب در آن مسدود
شدن دهانه ياقوتي نازل در اثر ورود مواد زائد و گرد و كثافت در دهانه ورودي آب ()inlet water
ميباشد و مي توان براحتي و با استفاده از يك فيلتراسيون مناسب از بروز چنين مواردي جلوگيري
نمود .رسوبات در اثر مواد معدني موجود در آب نيز ممكن است پديد آيدJewel .ها را ميتوان در
مدت كوتاهي حدود  2تا  01دقيقه تعويض نمود .همچنين قيمت بااليي نداشته و حدود  5تا  51دالر
ميباشد ،البته نازلهاي الماسه نيز وجود دارند وليكن قيمت آنها حدود  211دالر ميباشد و همچنين
ساخت آنها نيز مشكلتر از نازلهاي ياقوتي ميباشد .ابعاد و شكل هندسي دهانه نازل در نحوه
عملكرد آن تاثير بسيار مهمي داشته و در مورد نازلهاي الماسي تامين اين دقت و تلرانس كمي مشكل
و هزينهبر ميباشد.
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محدودیتهاي نازلهاي جت مواد ساینده
نازلهاي جت مواد ساينده عالوه بر طرح سادهاي كه دارند گاهگاهي ايجاد مشكالتي نيز ميكنند.
طرحهاي گوناگوني ساخته شدهاند ولي همگي در بروز يكسري مشكالت مشترك هستند .تيوپ
مخلوطكننده يك قطعه و مجموعه گرانقيمت بوده و به علت سايش در اثر مواد ساينده داراي عمر
كوتاهي نيز ميباشد .همانطوري كه گفته شد ،جت مواد ساينده قادر است هر چيزي را برش دهد و
اين توانايي بااليي فرسايش و در نتيچه آن برش مسير عبور و تيوپ مخلوطكننده را نيز تحت تاثير
قرار ميدهد و همين امر در افزايش قيمت نهايي قطعه توليدي تاثير ميگذارد.
از ديگر معايب دستگاههاي جت مواد ساينده اين است كه تيوپ مخلوطكننده گاهگاهي مسدود ميشود.
معموالً علت اين امر در اثر مواد زايد و كثيف ( )dirtو همچنين دانههاي مواد ساينده كه از اندازه
استاندارد بزرگتر باشند نيز حاصل ميشود.

مزایاي ماشینكاري با جت مواد ساینده
 -1برنامهريزي و تنظيم فوقالعاده سريع
در اين فرآيند نيازي به تغيير ابزار جهت كارهاي مختلف نميباشد ،برعكس ديگر دستگاههاي
ماشينكاري كه حتي براي تعويض ابزار نيز بايد براي دستگاه برنامهريزي كرد .تنها برنامهريزي
الزم براي انجام عمليات ارائه نقشه قطعه به دستگاه ميباشد و اگر مشتري نقشه قطعه كار را روي
يك ديسكت به شما تحويل دهد ،نصف كار انجام شده است و اين به اين معني است كه شما در توليدات
كم و حتي تكسازي هم ميتوانيد سود قابل توجهي ببريد.
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 -2براي اغلب كارها نياز به فيكسچر محدودی نياز است
براي مواد تخت ميتوان پس از قرار دادن آنها روي ميزكار با قراردادن دو وزنه  01پوندي روي آن
قطعه كار را فيكس نمود و براي قطعات كوچك ميتواند با استفاده از رويندهاي كوچك ،كار را محكم
نمود.

 -3امكان ماشينكاري تقريبا ً هر قطعه (شكل) دو بعدي و برخي از قطعات (اشكال) سه
بعدي
امكان ماشينكاري شعاعها و گوشههاي داخلي با شعاع كم ،امكان ساخت فالنج كاربراتور با
سوراخها و همه چيزهاي الزم آن .برخي از دستگاههاي فوقالعاده پيشرفته قادر به ماشينكاري سه
بعدي ميباشند .ماشينكاري سه بعدي نيازمند و مستلزم دقت زيادي ميباشد .به همين دليل
ماشينكاري سه بعدي صرفا ً جهت كاربردهاي خاص به كار ميرود.
به هر حال ماشينكاري جت مواد ساينده داراي توانمندي فوقالعاده در توليد اشكال دو بعدي است و
ليكن در مورد اشكال سه بعدي داراي محدوديتهايي ميباشد.

 -4اعمال نيروي جانبي بسيار كم به قطعه حين ماشينكاري
بدين معني كه شما مي توانيد با اطمينان قطعاتي كه ضخامت ديواره آنها به كوچكي  1/1125اينچ باشد
را به راحتي و بدون تركيدگي و يا حتي لبپريدگي ،ماشينكاري كنيد .همچنين پايين بودن زياد ميزان
نيروي جانبي برش اين امكان را فراهم ميكند تا بتوان اشكال النه زنبوري و تو در تو توليد نموده و
با اين كار را از متلاير حداكثر استفاده را كرد.
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 -5اغلب هيچ گونه گرمايي روي قطعه كار ايجاد نميشود.
شما ميتوانيد قطعه كار را ماشينكاري كنيد .بدون ايجاد افزايش دما و سخت شدن قطعه كار و بدون
توليد دودهاي سمي ،بدون ايجاد پيچيدگي در قطعه كار ،و بدون توليد دودهاي سمي ،و بدون ايجاد
پيچيدگي در قطعه كار .شما ميتوانيد قطعاتي را كه قبالً سختكاري شدهاند و عمليات حرارتي بر
روي آنها انجام شده است را به راحتي ماشينكاري كنيد .در ايجاد سوراخ بر روي فوالد به ضخامت
 2اينچ حداكثر دماي قطعه كار به  021درجه فارنهايت ميرسد و ليكن ماشينكاري بر روي ديگر
قطعات در دماي اتاق انجام ميشود.

 -6نيازي به ايجاد سوراخ اوليه نميشود.
بر خالف ماشينكاري با وايركات كه نياز به ايجاد سوراخ اوليه ميباشد در اين روش نيازي به ايجاد
سوراخ اوليه نيست.

نمايی از نحوه کار جت مواد ساينده
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 -0آب  -2نازل  -3مواد ساينده  -4نگهدارنده  -5خروج آب و مواد  -6قطعه کار -1پايه های
نگهدارنده قطعه کار  -0آب انباشته شده  -6محل برش داده شده  -01لوله هدايت مواد  -00مواد
ساينده

موضوع ضخامت قطعهكار
محدوديت مشخصي براي ضخامت معلوم نميباشد و ليكن سرعت برش تابعي از ضخامت قطعه كار
ميباشد.

عدم آسيبرساني به محيط
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شما ميتوانيد از مواد ساييده شده قرمز رنگ كه از  garnetبجاي مانده است جهت تزئين گلدانها
استفاده كنيد حتي اگر شما ميخواهيد قطعات زيادي از جنس مواد خطرناك از قبيل سرب و … را
ماشينكاري كنيد ،اين مهم است كه مقدار خيلي كمي از ماده برداشته ميشود .اين خود در حفاظت
محيطزيست موثر است.استفاده مجدد از مواد خام باقي مانده
هنگام ماشينكاري قطعات گرانقيمت از قبيل تييانيوم ،باقي مانده ماده خام نيز ارزشمند است زير
عرض برش اين فرآيند كوچك بوده و پس از توليد قطعه اصلي ،ميتوان از مواد باقي مانده مجدداً
قطعات ديگري توليد نمود.فقط به يك ابزار نياز است.
در اين روش نيازي به تغيير ابزار نميباشد و حتي نيازي به برنامهريزي جهت تغيير ابزار نميباشد.
برنامهريزي و تنظيم دستگاه و تميز كردن نيز زمان زيادي نميبرد ،از اين رو در اين روش سرعت
توليد و بهرهوري خيلي زياد است.
افسانههای معمول در مورد جت مواد ساينده
شما ميتوانيد فوالد به ضخامت  6اينچ را با آب ببريد!؟ خير! اگر شما مشاهده ميكنيد كه يك قطعه
فوالدي به ضخامت  6اينچ در حال برشكاري است ،بدانيد كه اين واترجت نيست بلكه جت مواد
ساينده است كه اين كار را انجام ميدهد .وظيفه آب در اينجا فقط اعمال شتاب فوقالعاده زياد بر مواد
ساينده است .و اين مواد ساينده است كه فوالد را ميبرد ،نه آب!

عمر نازل برشكاري
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به اشتباه خيال ميشود كه عمر نازل خيلي مهم و حساس است و اين در حالي است كه عمر قسمت
نازل دستگاه اهميت آن چناني ندارد و آنچه كه مهم است عمر تيوپ مخلوطكننده مواد ساينده با آب
است.
 Orificeيا jewelها ارزان هستند و اصالً قابل قياس با تيوپ مخلوط کننده نميباشدJewel .ها
قسمت نازل يا دهانه خروجي آب است كه از جنس لعل يا ياقوت ميباشد تقريبا ً ارزان و حدود  05تا
 51دالر ميباشند و اين در حالي است كه قيمت تيوپ مخلوطكننده  011تا  211دالر ميباشد (قيمتها
براساس سال  2116ميباشد)Jewel .ها نوعا ً در اثر رسوبات معدني موجود در آب آسيب ميبينند
كه البته اين رسوبات قابل برداشت ميباشند Jewel .از جنس ياقوت قرمز و آبي تقريبا ً يكسان هستند
و تفاوتشان فقط در رنگشان است .علت رنگ قرمز rubyها به علت درصد باالي كرم موجود در
آنها بوده و در مقابل sapphireها علت رنگ آبي ،درصد باالي آهن موجود در آنها است ولی هر
دو سنگ ياقوت معدني ميباشند .اما اگر هنوز عمر مفيد نازل براي شما خيلي مهم است ميتوانيد
بجاي نازل از جنس ياقوت قرمز يا آبي ،از نازل الماسه استفاده كنيد ولي بهتر است فعالً از يك
سامانه مناسب فيلتراسيون آب استفاده كنيد.

مدت كاركرد مفید تیوب مخلوط كننده
براي روشن شدن موضوع بدانيد استفاده از يك تيوب مخلوطكننده كهنه و آسيب ديده در اثر كاركرد
مانند بكارگيري يك تيغچه الماسه كند شده ميباشد .اين مشكل است كه بگوييم چه وقت يك تيوب كامالً
آسيب ديده و قابل كاربرد نميباشد .اما اين مهم است كه ساييدگي در تيوب باعث كاهش كارآيي
ماشينكاري ميگردد .براي كارهاي دقيق بهتر است از يك تيوب جديد استفاده نمود.
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عمر مفيد تيوب به پارامترهاي زيادي بستگي دارد ،به عنوان مثال نوعا ً از  21تا  011ساعت
ميتواند عمر مفيد متوسط فرض شود .البته با توجه به شرايط ممكن است از اين زمان سريعتر يا
كندتر نيز سايش اتفاق بيفتد كه البته باز به شرايط كاري بستگي دارد.

هزینه اصلي عملیاتي چیست؟
وقتي هزينههايي از قبيل تيوب اختالط و دهنههاي نازل كه قطعات گرانقيمت و فرسايشي هستند را
مورد توجه قرار ميدهيد بايستي هزينه كل عمليات را نيز در نظر گرفته و آن را با سودمندي و
قدرت توليد دستگاه مقايسه كنيد وقتي شما چنين مقايسهاي را انجام دهيد خواهيد ديد كه دستگاه جت
مواد ساينده شايد سودآورترين دستگاه در كارگاه شما باشد.
توجه داشته باشيد كه قيمت ساعت كار دستگاه بين  21تا  35دالر متغير است .البته كارگاههايي نيز
مشاهده شدهاند كه به علت انجام كارهاي فوقالعاده دقيق ،ساعت كار دستگاهشان بين  511تا 2111
دالر ميباشد.
البته كمي غير عادي نيز ميباشد و همچنين كارگاههايي نيز ديده ميشوند كه كارهايي انجام ميدهند
كه انجام آنها با ساير روشها يا تقريبا ً غير ممكن و يا با استفاده از روشهايي كه بتواند جايگزين جت
مواد ساينده شود ،خيلي گران ميشود.

تلرانسها و دقتهاي قابل دستیابي
جهت توليد قطعات دقيق نياز به دستگاه دقيق نيز ميباشد .البته پارامترهاي ديگري نيز وجود دارند
كه مهم و قابل توجه ميباشند .يك ميزكار دقيق در دقت كار تاثير دارد .فاكتور اصلي در دقت و
تلرانس ،نرمافزار دستگاه است نه سختافزار آن! تلرانس قابل دستيابي به مقدار زيادي به مهارت
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استفاده كننده بستگي دارد .اخيراً پيشرفتهاي مهمي در خصوص كنترل فرآيند جهت دستيابي به
تلرانسهاي باالتر صورت گرفته است .دستگاه  01سال پيش داراي تلرانس كاري بين  1/161تا
 1/01اينچ بوده است و ليكن امروزه دستگاههايي توليد شدهاند كه قادرند قطعاتي با تلرانس 1/112
اينچ توليد كنند.

پمپ تشديد کننده پيشرفته و جديد سرعت آب،
(از اين پمپ برای برش دادن ضخامتهای مختلف و باال بردن دقت برش استفاده می شود)
پايين ،نمای درونی نحوه کارکرد پمپ تشديدکننده سرعت آب

جنس قطعه كار
مواد سختتر نوعا ً پس از برشكاري كمتر  taperشدهاند و اين مسئله در تعيين ميزان تلرانس قابل
دستيابي ،قابل توجه است.

ضخامت قطعه كار
هنگامي كه ضخامت قطعه كار افزايش مييابد ،كنترل رفتار خروجي جت ساينده در محلي كه از
قطعه كار خارج ميشود ،مشكل ميگردد و هر چه ضخامت قطعه كار افزايش يابد ،ميزان شيبدار
شدن و احتمال لبپريدگي افزايش مييابد.
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دقت و پایداري میزكار میزكار
واضح است است دقت باالتر وقتي حاصل ميشود كه حركت ميز دقيقتر و قابل كنترلتر باشد.
ارتعاشات بين سيستم حركتي و قطعه كار و ضعف در كنترل سرعت و تغيير ناگهاني در وضعيت
دستگاه ميتواند باعث بروز عيب در قطعه كار گرديده كه اغلب  witness marksناميده ميشود
.شکل زير قطعات توليد شده توسط اين روش را نشان ميدهد.

كنترل جت مواد ساینده
چون اساسا ً ابزار برشي يك جرياني از آب پر فشار همراه با مواد ساينده است؛ هنگام خروج از قطعه
كار حالت اريبي شكل بوجود ميآيد ،لذا جهت حصول تلرانس و دقت الزم بايستي اين عقبافتادگي با
كنترل مناسب جبران گردد .اين مسلئه عقبافتادگي ( )lagميتواند در موارد ذيل بروز اشكال نمايد
:

 -1در اطراف منحنيها
هنگامي كه جت ميخواهد از يك مسير منحني شكل عبور نمايد lag ،باعث شيبدار شدن ميگردد،
بنابراين براي جلوگيري از اين امر بايستي سرعت حركت خطي مسير برش را پايين آورد و اجازه
داد كه قسمت انتهايي جت و قسمت ابتدايي آن كه اين دو مابين محل ورود جت و محل خروج آن از
قطعه كار قرار دارد در يك راستا قرار گرفته و از شيبدار شدن آن جلوگيري گردد
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 -2گوشههاي داخلي
هنگامي كه جت وارد يك گوشه داخلي از مسير برش ميگردد بايد سرعت پيشروي را پايين آورد تا
عقبافتادگي قسمت انتهايي جت جبران شده و مسير برش صاف و بدون شيبدار شدن توليد شود در
غير اين صورت احتمال افزايش شعاع گوشه وجود خواهد داشت .همچنين پس از اتمام ماشينكاري
گوشه ها و رسيدن به خط مستقيم نبايد سرعت پيشروي يك مرتبه افزايش يابد زيرا اين عمل باعث پس
زدن ناگهاني جت و آسيبديدگي قطعه كار ميگردد.

 -3میزان پیشروي
هنگامي كه سرعت پيشروي كاهش داده ميشود ،عرض مسير برش ،مقدار اندكي افزايش مييابد.

 -4شتاب
هر گونه حركت ناگهاني از قبيل تغيير در ميزان پيشروي به طور ناگهاني باعث آسيبديدگي قطعه
كار ميگردد .لذا بايد براي كارهاي فوقالعاده دقيق ،شتاب به خوبي كنترل گردد.

 -5فاصله نازل تا قطعه كار
برخي از نازلها نسبت به برخي ديگر باعث شيبدار شدن بيشتري در مسير برش ميگردد.
نازلهاي بلندتر معموالً شيب كمتري ايجاد مينمايند ،كاهش فاصله نازل تا سطح قطعه كار باعث
كمتر شدن شيب ميگردد.
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 -6عرض برش
عرض برش كه همان قطر يا عرض پرتو جت ميباشد ،مشخص ميكند كه تا چه حد شما ميتوانيد
گوشههايي تيز و با حداقل شعاع گوشه توليد نماييد .تقريبا ً كوچكترين قطر پرتو جت توليد عرض
برشي به پهناي  1/131اينچ مينمايد .دستگاههايي با قدرت عملياتي باالتر نيازمند نازلهاي بزرگتري
ميباشد زيرا حجم آب و مواد ساينده نيز بيشتر خواهد بود.

 -7ثبات فشار پمپ
تغييرات در فشار پمپ واترجت مي تواند باعث ايجاد اثراتي بر روي قطعه نهايي گردد .بنابراين الزم
است كه در حين انجام عمليات طوري برنامهريزي گردد كه تغييرات فشار پمپ به حداقل رسيده تا از
ايجاد اثرات نامطلوب بر قطعه كار جلوگيري شود و اين موضوع بخصوص در مواردي كه تلرانس
مورد نظر در حدود  1/115اينچ باشد ،رعايت اين مسئله الزامي است پمپهاي قديميتر اغلب بيشتر
باعث بروز چنين مشكالتي ميشدند وليكن پمپهايي كه با استفاده از سيستم ميللنگ كار ميكنند
باعث توزيع فشار يكنواختتر و منظمتر ميگردند.

 -8تجربه اپراتور
با توجه به فاكتورهاي ذكر شده سيستم جت مواد ساينده قادر است قطعات را با تلرانسي از 1/121
اينچ تا  1/110اينچ توليد نمايد .امتياز و برتري يك دستگاه جت مواد ساينده نسب به نوع مشابه خود،
در سهولت دستيابي به تلرانسهاي مذكور ميباشد در صورتي كه نازل بتواند در هر موقعيت الزم
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نسبت به محورهاي  Xو  Yبا تلرانس  1/10اينچ قرار گيرد ،بنابراين شما ميتوانيد قطعهاي با
ضخامت  1/5اينچ را با تلرانس  1/112اينچ توليد نماييد .عالوه بر مطالب فوق ،تجربه اپراتور نيز
حائز اهميت ميباشد.

فرآیند های مشابه:
ماشين کاری با جت ساينده (, )AJMماشين کاری جريان ساينده ( )AFMو ماشين کاری جت آب
ساينده ( )AWJMدراين فرآيند ها از مواد ساينده ,جت آب ويا هر دو آنها برای ماشين کاری استفاده
می کنند.
در , AJMمواد ساينده به وسيله فشار هوا به سطح قطعه کار برخورد می کند و باعث ماشين کاری
می شود .در واتر جت فقط آب ماشينکاری ميکند .

ابزار برش :
ابزار برش ,آب خالص يا آب به همراه مواد ساينده است .فرآيند برش با آب خالص معموال برای مواد
کم استحکام مانند کاغذ ,شيشه ,فايبر گالس ومقوا وفرآيند برش به همراه مواد ساينده  ,برای مواد
مستحکم مانند فلزات و آلياژها مورد استفاده قرار می گيرد .برش بوسيله جت آب داراي قابليت
انعطاف باالو توانايي تغيير درصنايع توليدي را دارا مي باشد و اجازه انجام بيشتر برشها را به
كاربران آن مي دهد

به گفته يكي از صاحبان ومالكان كارخانه ساخت اين دستگاهها :
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((اين تكنولوژي با قابليت انعطاف پذيري باال در انجام برش ها و ارائه بهترين تكنولوژي در اقتصاد
و تجارت و صنعت  ،نتايج دلخواه ومورد نظر ما را با قابليت اطمينان بسيار حيرت انگيز ارائه
مينمايد )).

ساز و کاردستگاه :
عمده فعاليتهاي انجام شده در چها ردهه گذشته مربوط به ايجاد تكنولوژي فشار بسيار زياد مورد نياز
اين قبيل دستگاههاي پيشرفته بوده است زيرا كه براي برش فلزات بايد آب مصرفي با فشار بسيار
زياد تنظيم شود وتحت فشار قرار گيرد تا بتواند يك جريان برش بسيار قوي را براي برش ايجاد نمايد
 .اين پروسه ها فقط براي دو مورد زير قابل اجرا ميباشد :

 آب مصرفي جت مواد سايندهسازوکار واتر جت ازيک باريکه آب ،با سرعت باال که يک ماده ساينده به منظور برش مواد سخت
به آن تزريق شده  ،تشکيل شده است .مخلوط آب ومواد ساينده يک بريدگی باريک را روی قطعه کار
ايجاد می کند .
عنصر کليدی در اين فرآيند آب است که با سرعت  611متر بر ثانيه حرکت می کند و به هنگام
برخورد اين جريان به سطح قطعه کار ماده بر اثر نيروی آب به سرعت برداشته می شود.
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اجزای تشکیل دهنده :
به طور کلی ميتوان اين دستگاه را به دو قسمت زير تقسيم کرد:
 --1سيستم کم فشار شامل موتور الکتريکی  ،تانک  ,لوله های فشار ضعيف وفيلترها .
موتور الکتریکی  :از اين موتور برای به حرکت درآوردن پمپ روغن استفاده می شود و معموال
قدرتی در حدود  17 Hpدارد .
تانک:برای جمع آوری آب وبرگشت آب اضافه از آن استفاده می کنند.
لوله های فشار ضعیف :برای انتقال آب از تانک به پمپ وبرای برگشت آب ازسيستم به تانک
استفاده ميکند چون که اين لوله ها تحت فشار نيستند پس ميتوان جنس آنها راضعيف در نظر گرفت.
فیلتر  :برای جدا کردن ذرات ساينده از آب استفاده می شود .در ماشين کاری مواد ساينده با جت آب
فيلتر کردن اهميت کمتری دارد ولی در برشکاری با جت آب از اهميت بيشتری برخوردار است ,
زيرا عمر نازل تا حدود زيادی  ,به تميز بودن آب بستگی دارد .در دو قسمت از مدار فيلتر قرار می
گيرد  ,يکی در مسير ورودی آب به تقويت کننده  ,که محافظت الزم را از تقويت کننده به عمل می
آورد.اگ ر از آب شهری که امالح معدنی دارد استفاده شود اهميت تصفيه آب بيشتر می شود,زيرا آب
شهری دارای کلسيم,آهن,سديم وغيره می باشد که ته نشين می شوند.دقت اين فيلتر 1/45ميکرون می
باشد .دومين فيلتر بعد از انباره ودر مسير ورود به نازل قرار می گيرد.
 --2سيستم پرفشارکه شامل سيستم پمپاژ  ,لوله های فشار قوی  ,انباره (آکوموالتور)  ,سيستم تغذيه
مواد ساينده ( در  ، ) AWJMشير قطع و وصل و مجموعه نازل است .
سیستم پمپاژ:
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اين سيستم از دو قسمت تشکيل شده است:واحد هيدروليک وقسمت تقويت کننده فشار.

واحد هیدرولیک:
شامل يک موتور الکتريکی و يک پمپ هيدروليکی روغن است .پمپ روغن به موتورالکتريکی
متصل است وانرژی خود را از طريق آن تامين می کند .پمپ روغن  ,روغن را از منبع آن کشيده
وفشار آن را افزايش می دهد.
پمپ روغن :
اين پمپ برای بوجود آوردن فشار الزم بر روی روغن استفاده می شود و نيروی خود را از موتور
الکتريکی گرفته و روغن را از مخزن روغن کشيده و به سيستم تقويت کننده می فرستد  .اين پمپ ها
بيشتر از نوع دنده ای هستند  .به دليل اينکه بحث در مورد پمپ ها در حوصله اين بحث نمی گنجد
از توضيح در مورد آنها منصرف شده و تنها به عکس ها يی اين پمپ ها اکتفا می کنيم  .ولی اين
نکته قابل توجه است که هر پمپ يک سوپاپ اطمينان دارد که در صورت زياد تر از حد مجاز شدن
فشار بصورت يک فشار شکن عمل می کند .
تقویت کننده فشار :
چگونه فشار آب بسيار زياد می شود ؟ پمپ روغن  ،روغن را با فشار  211بار به داخل اين
سيستم می فرستد .روغن پمپ شده به طور متناوب روی دو طرف پيستون بزرگ عمل کرده و
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موجب حرکت آن به چپ و راست می شود  .زمانی که روغن از سمت چپ وارد سيلندر روغن می
شود  ،پيستون بزرگ به سمت راست حرکت می کند و اين حرکت سبب جابجايی پيستون کوچک
سيلندر آب به طرف راست می گردد و فشار منفی نسبی کمتر از فشار جو بوجود می آورد  .فشار
آب در نقطه ورود آب به سيلندر در حدود فشار جو است و اگر از پمپ برای هدايت آب استفاده شود
 ،کمی بيشتر از فشار جو خواهد بود  .اين اختالف فشار موجب هدايت آب به داخل سيلندر می شود
.شيرهای يک طرفه ی ساچمه ای تضمين کننده ی جريان مايع در جهت های مناسب و صحيح هستند
 .وقتی پيستون بزرگ به انتهای سمت راست سيلندر روغن برسد  ،جهت جريان روغن تغيير می کند
و روغن از سمت راست وارد می شود که اين خود موجب رانش پيستون بزرگ به سمت چپ گشته
و سبب جابجايی پيستون کوچک در سيلندر آب به طرف چپ و انتقال آب با فشار بسيار زياد به
بيرون می گردد .در ضمن پيستون کوچک در سيلندر آب طرف راست نيز به سمت چپ حرکت
کرده و با ايجاد مکش  ،آب را از ورودی سمت راست به سيلند آب هدايت می کند  .اين روند با رفت
و برگشت پيستون بزرگ ادامه می يابد .

P = (A /A) P

 Pفشار خروجی آب
 Pفشار روغن
 Aسطح مقطع پيستون بزرگ (روغن)
 Aسطح مقطع پيستون کوچک (آب)
با استفاده از فرمول باال اگر فشار روغن  21 Mpaباشد برای ايجاد فشار  011 Mpaبر روی
آب  ،يا بايد سطح مقطع پيستون روغن  21برابر پيستون آب باشد و يا دبی روغن  21برابر دبی
آب باشد .

A /A = )Dπ/4 ) / )Dπ/4 ) = D / D
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اگر قطر پيستون آب را  0 cmو قطر پيستون روغن را  1 cmدر نظر بگيريم  ،با فرض يکی
بودن فشار روغن و فشار ورودی آب  ،فشار نهايی آب تقريبا  71برابر بيشتر می شود .همان طور
ک ه در شکل ديده می شود چهار شير يک طرفه در اين سيلندر وجود دارد که مانعی بين قسمت های
پر فشار و کم فشار است  .جوری که دو شير يکطرفه باال از خروج آب جلوگيری می کنند و دو شير
يکطرفه پايين از ورود آب  .اين سيلندر فشار آب را تا  007 Mpaباال می برد .
انباره (  : ) Accumulatorچون که سيستم تقويت کننده فشار آب بصورت دو طرفه کار می کند
نمی تواند جريان يکنواختی را فراهم کند بنابراين آب پر فشار خارج شده ازاين سيستم در انباره جمع
می شود تا يک جريا ن پيوسته و دائم را به نازل هدايت کند  .آبی که به نازل می رسد نوسان کمتری
دارد ( .کمتر از  7درصد ) در صورتی که بدون انباره اين نوسانات به  71درصد هم می رسد  .از
طرفی آبی که در حدود  007 Mpaفشار دارد ولی در حدود  02درصد تراکم پذير است  ،درصد
اين تراکم پذيری نسبت به تغييرات فشار تغيير می کند  .ولی هنگامی که آب در انباره جمع می شود
اين درصد ثابت می ماند .

سیستم تغذیه مواد ساینده :
اين سيستم بايد يک جريان کنترل شده ی ذرات ساينده را به نازل برساند  .اين سيستم يک جريان
از ساينده خشک را به نازل می رساند  .اين سيستم نياز به توليد فشار زيادی ندارد  ,زيرا فشار و
سرعت آبی که در نازل وجود د ارد ذرات ساينده را از مجرای خودش مکش می کند ( دقيقا مانند
باال کشيده شدن بنزين در کاربراتور موتور خودرو)  .اين سيستم نمی تواند ساينده های خشک را
به طور مداوم در فاصله طوالنی به نازل ارسال کند  .اما اگر ساينده بصورت دوغ آب در آمده
باشد يعنی آب و ساينده قبل از رسيدن به نازل با هم مخلوط شوند  ,اين مشکل برطرف می شود .

نازل:
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جهت تبديل مايع فشار قوی به جت با سرعت زياد به کار می رود .در کل نازل دو وظيفه دارد:
 --0مخلوط کردن جت ساينده و آب
 --2تشکيل يک جت آب ساينده با سرعت باال.
نازل يک جريان همگرا در دهانه خود بوجود می آورد  .اگر فرآيند بدون مواد ساينده باشد خوردگی
نازل از اهميت کمتری بر خوردار است  .ولی در فرآيند ماشين کاری با مواد ساينده اين موضوع
اهميت بيشتری پيدا می کند  .ج نس دهانه نازل از ياقوت کبود ( نوعی جواهر صنعتی )  ,تنگستن
کاربايد و يا برن کاربايد ساخته می شود .
البته می توان از الماس هم استفاده کرد که کارايی بيشتری دارد ولی به دليل گرانی از آن در موارد
خاص استفاده می شود

يك مجموعه كامل نازل واترجت حدود  511تا  0111دالر میباشد در صورتی كه نازل جت سازنده
حدود  011تا  2111دالر هزينه در بر دارد.
در بيشتر موارد دو نوع نازل وجود دارد :
 -0نازل با يک جت و تغذيه کناری
 -2نازل با چندين جت و تغذيه مرکزی

 )1در اين نازل آب از وسط نازل و مواد ساينده از کنار با جت آب مخلوط می شوند .
مزیت ها  :هزينه ساخت کمتر  ,برای برش جاهای پر پيچ و خم و دور از دسترس مناسب
است ,ساخت آن آسان تر است .
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معایب  :راندمان مخلوط شدن بهينه ای را فراهم نمی کند و فرسايش سريعی در قسمت خروجی
نازل بوجود می ايد  .زيرا ساينده از بغل تغذيه می شود.
 )0در اين نازل مواد ساينده از مرکز نازل وارد شده و آب از کناره ها بصورت يک حلقه ی همگرا
ی آب با آن مخلوط می شود.
مزیت ها  :عمر بيشتری دارد و مخلوط بهتری از ساينده هارا در جت آب ايجاد می کند .
معایب  :توليد آن به دليل زاويه همگرايی مشکل و پر هزينه است .
قطر سوراخ نازل بين  1/5تا  1/11ميلی متر بوده و در موارد نادر اين قطر به  0ميلی متر هم
می رسد  .ولی هر چه قطر نازل بيشتر باشد برای فراهم کردن دبی مناسب جريان به موتور ها
و پمپ های قوی و گران قيمت نياز است و کمتر استفاده می شود  .در عمل عمر مفيد هر نازل
در حدود  211ساعت از کارکردش می باشد  .البته اگر تصفيه کردن آب به خوبی انجام گيرد (
تصفيه با کيفيت باال تر از  1/ 45ميکرون )  ,عمر نازل نيز بيشتر می شود .ونيز اگر آب دی
يونيزه هم شود عمر نازل باز هم افزايش می يابد ولی اين روش بسيار پر هزينه است  .اگر
موارد باال رعايت شود عمر نازل بين  251تا  511ساعت می شود .

ساینده ها :
جنس ساينده ها معموال سيليکون کاربايد  ,سيليس و يا لعل است که بسته به جنسی که بايد ماشين
کاری شود انتخاب می شود  .مواد ساينده پس از مصرف قابل بازيافت نيستند  .اندازه ذرات
ساينده معموال بين  051تا  0111است  .نسبت حجمی آب و ذرات ساينده يک نقطه بحرانی
دارد که اگر مقدار نسبت حجمی کمتر يا مساوی آن باشد بيشترين راندمان را داريم ولی با
بيشتر شدن نسبت ذرات ساينده در آب راندمان پايين می ايد .
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طرز کار:
موتور الکتريکی نيروی خود را از برق شهر گرفته و نيروی الزم برای به حرکت درآوردن
پمپ روغن را توليد می کند .پمپ روغن نيز با اين نيرو شروع به چرخيدن کر ده و روغن را
از منبع روغن مکيده و فشار آن را باال می برد  .اين روغن از طريق لوله های رابط به سيستم
تقويت کننده می رسد  .البته ممکن است اين روغن قبل يا بعد از پمپ از يک فيلتر بگذرد .
روغن به سيستم تقويت کننده رسيده و همان طوری که توضيح آن گذشت فشار آب را باال برد ه
و خود روغن مانند يک چرخه به هر دو طرف پيستون می آيد  .آب نيز قبل از رسيدن به تقويت
کننده از فيلتر عبور می کند  .آب خارج شده که دارای فشار زيادی است وارد انباره می شود .
آب پر فشار از انباره وارد لوله های فشار قوی می شود و از يک شير قطع و وصل گذشته و به
نازل می رسد  .نازل نيز همانند انژکتور موتور های ديزل کار می کند  .يعنی با کوچک کردن
سطح مقطع فشار و سرعت را باال می برد .طبق رابطه ی ترموديناميکی اگر دما را ثابت فرض
کنيم

 p v = p v → p= (v / v )pپس می بينيم که اگر حجم را کم کنيم فشار

خروجی به اندازه ی (  ) v /vبرابر افزايش می يابد  .از طرفی هم سرعت و فشار با هم
متناسب هستند  .پس افزايش فشار ،افزايش سرعت هم در بر دارد  .در اين مرحله فشار آب
 011 Mpaو سرعت آن  611 m/sاست  .در درون نازل برای همگرا کردن آب و مواد سايند
ه از يک سنگ گرانبها استفاده می شود .
هنگامی می توانيم بگوييم ماشين کاری صورت گرفته است که فشار حاصل از آب و مواد ساينده بر
نيروی بين مولکولی قطعه کار غلبه کند .نازل برای برشکاری ميتواند ثابت و يا متحرک باشد.
در ضمن حركت تجهيزات متصل به دستگاه داراي رنج ومحدوده حركتي متقاطع بين  2يا 3محور
ميباشند درست همانند محورهاي متعددو چندگانه روباتاي صنعتي و  ....براي اين منظور نرم
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افزارهاي CAD/CAMبا كنترلرها و تنظيم كننده هاي  CNCتركيب ميشوند تا بتواند نقشه ها و
طرحهاي مورد نظر را به مسيرهاي برنامه ريزي شده ديجيتالي قابل فهم براي ماشين تبديل كند تا
عمليات برشكاري توسط كله گي سيستم اجرا گردد.

فواید : water jet cutting
يكي از برترين فوايد ومزاياي  water jet cuttingاين است كه ذاتا ً داراي خاصيت برشكاري سرد
ميباشد و ايجاد حرارت نمي كند .
كه همين خاصيت به مواد اجازه برش ميدهد در صورتيكه در ساير روشهاي برشكاري يا مواد مي
سوزند و يا ذوب شده ويا اينكه ترك بر مي دارند .
درضمن بعضي از فرآيندهاي حرارتي سبب تاب برداشتن و سخت شدن سطح قطعه گشته و يا اينكه
موجب ساتع شدن گازهاي خطرناك از جسم ميشود .
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در مواد متضاد ومقابل هم كه توسط واتر جت برش ميخورند بنا به همين مزيت هيچ گونه تنش
حرارتي را تحمل نمي كنند و هر گونه نتايج ناخوشايند را از آنها دور ميسازد .
برشكاري سرد ميتواند بر مناطقي كه دچار سختي نشده اند تأ ثير گذاشته و مي تواند در هر سمت
وجهتي عمليات سوراخكاري ويا برشكاري را انجام دهد .
اين روش مي تواند بدون ايجاد سوراخهاي اوليه براي انجام عمليات سوراخكاري اقدام به انجام عمل
سوراخكاري در هر نوع ماده و قالب ويژه وحتي در فواصل بسيار نزديك به هم نمايد و هيچگونه
احتياجي به انجام عمليات ثانويه يا نهايي بر روي قـــطعه نمي باشد .
كمتر تجهيزاتي ميباشند كه حافظ محيط زيست بوده و كمترين گرد وغبار را در محيط انتشار دهند .
و يا مانع از ساتع شدن گازهاي خطرناكي كه در حين فرايندهاي تنشي به علت اين تنشهاي آزاد ايجاد
ميگ ردد شوند  .در صورتيكه در واتر جت تمامي اين موارد رعايت و اعمال ميشود .مثال ماشين
کاری آسبست توليد دود خطرناکی ميکند که برای کاربران عوارض خطرناکی دارد ،ولی دراين
روش هيچ گونه خطری متوجه کاربران نيست.همچنين اين روش صداهای ناهنجاری که شنيده نمی
شوند ولی روی اعصاب تاثير منفی می گذارند را توليد نمی کند(مانند امواج با فرکانس های باال که
توسط ماشينکاری الترا سونيک توليد ميشود) .محدوده شنوايی انسان حدود  21هرتز تا 21کيلو هرتز
است ولی در التراسونيک امواجی با فرکانس  21کيلو هرتز به باال توليد می کند.
عالوه بر اينها ماشينهاي يكپارچه اي ميباشند كه باعث صرفه جويي در استفاده از مواد خام و اوليه
مي گردند .
مي توانند برشهاي عرضي بسياركوچك ايجاد نمايند و يا در برشهاي تو در تو وپيچيده مورد استفاده
قرار گيرند .
بسيار سريعتر از ابزارهاي برش معمولي مي باشند .
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از ديگر فوايد آنها توانايي انجام برش بر روي رشته هاي بسيار محمكم از فلزات  ،مواد صيقلي  ،ويا
با سطح ناهموار و اليه هاي متفاوت جمع شده مي باشد .
پس از آنكه فرايندهاي مكانيكي برروي سطوح ذره بيني اتفاق افتاد سطوح مورد نظر با موادي كه
داراي عوامل خطر زا نمي باشند كامل ميگردد.
انرژي جنبشي در واتر جت باعث تغيير شكل در اجسام شده و وهمين انرژي سبب ايجاد سوراخ با
درستي وصحت باال دراجسام ميشود  ،بدون باقي گذاشتن لبه  ،تراشه يا پوسته اي بر روي آنها .
اين فرايند بسيار عالي بوده وداراي كيفيت سطح بسيار باال با لبه هايي عالي مي باشد كه در بسياري
موارد احتياج ما را به فرايند تمام كاري رفع مي نمايد .
واتر جت در توليد اجسام وطرحهاي پيچيده بسيار باصرفه ميباشد و مواد مي توانند در فئال نزديكي
از هم برش بخورند .
همچنين ايجاد گوشــــــه هاي تيز واريب و سوراخهاي شكافدار و شكلـــهايي با گوشه هاي شعاع
بسيار كوچك امكان پذير مي باشد .
همچنين انجام عمليات بر روي مواد روي هم قرار گرفته  ،چندين قطعه اي  ،و عمليات تو در تويي
مـــــــــــــواد كردن را به معناي واقعي در كمترين زمان برش مي دهد .
واتر جت همچنين محافظ محيط زيست مي باشد و فرايندي پاك و تميز مي باشد و توليد تراشه و خرده
هاي فلزي و گازهاي خطرناك نمي نمايد.
همچنين به مواد روغني و محلولهاي خنك كننده در طول فرآيند نيازي نمي باشد .
در جهان امروزي با وجود قيمت باالي مواد اوليه و وجود منابع محدود  ،انجام برشهاي كوچك
وچاكدار ويا برشهاي عرضي و انجام عمليات تو در تويي بر روي قطعات امكان بهينه سازي
مصرف مواد اوليه را براي ما همراه با افزايش سود آوري فراهم مي سازد .

www.iran-mavad.com
ﻣﺮﺟﻊ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﻮاد

45

با استفاده از آب خالص امكان برش پارچه  ،مواد االستيكي ( ،)elastomersمواد غير بافته (non-
 ،)wovensمواد پالستيكي و پليمرهاي نازك  ،محصوالت غذايي و بسياري توليدات ديگر وجود
دارد .
با سرعتي چند صد برابر حالتهاي معمولي در دقيقه .
با افزايش مواد ساينده ميتوان مواد بسيار سخت همانند فلزات  ،سنگ  ،شيشه هاي گلوله اي شكل ،
سراميكها و غيره را براحتي برش داد .
مواد ضخيم نيز ميتوانند براحتي در سيستمهاي سايشي واتر جت مورد استفاده قرار گيرند .
برش و يا سايش فلزات قطور نيز از ديگر فوايد و مزيتهاي تكنولـــــــــــــوژي واتر جت مي باشد .
با تنظيم و سازگاري بين دهانه يا نازل برش و قطر دهانه كانوني مجراي برش و همچنين كميت
ونوع مواد سايشي مورد استفاده مي توان به باالترين تأثير برشي مورد نظر دست يافت

واتر جت با چه سرعتي كار ميكند ودر اين سرعت صحت ودرستي خود را چگونه حفظ مينمايد ؟
سرعت كار وهمچنين صحت انجام آن بستگي به ساختار ماده  ،ضخيم بودن  ،كيفيت مطلوب برش ،
واشرهاي مورد استفاده در يك دستگاه واتر جت دارد كه با قابليت حركتي كه دارد اجازه حركت بين
1/0تا  3111اينچ در هر دقيقه را ميدهد .
تكنيكهاي اتوماتيك ( ) Technic-Automationسخت افزارهايي را پيشنهاد ميكند كه سرعت برش
را براي طيف وسيعي از فلزات محاسبه نمايد .

www.iran-mavad.com
ﻣﺮﺟﻊ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﻮاد

46

سرعت برش با چند فاكتور تعيين مي شود از جمله كيفيت ساختماني لبه تحت برشكاري و  ...كه در
اين ميان مقدار مواد سايشي مورد استفاده  ،فشار برش  ،اندازه روزنه نازل و كانون مجراي برش ،
قدرت پمپهاي فشار و ...ميتواند نتيجه مطلوب ومورد نظر مارا ايجاد نمايد.
حركتهاي پيچيده بيشتر (  5محوره  -روباتيك  -باتريهاي اضافي  -پره هاي برش متقاطع و  )....و يا
مواد دستي ديگر داراي قيمتهاي باالتري ميباشند .

 -3چگونه water jet cuttingمي تواند اجسام ضخيم وقطور را برش دهد ؟
بستگي به سطح يا سختي مواد مورد برشكاري دارد كه در رنجي ميان  1.25تا  31اينچ تغيير ميكند
.
مواد سخت معموالً در رنج بين 1.25تا  2.5اينچ برش مي خورند .
و اين مطلب به اين معني نمي باشد كه فوالد يا سنگي با ضخامت 4يا 5اينچ نمي تواند برش بخورد
بلكه تمام آن بستگي به فشاري كه برش اعمال ميكند  ،دارد .
 -4ميزان فشار أب مورد نياز چه ميزان ميباشد واين سيستمها به چند صورت ميباشند ؟
مقدار فشار بستگي به شرايط مصرف كننده و نوع مواد مصرفي مي باشد و همچنين موارد ديگر
مانند تعداد پمپها ونازلهاي مورد استفاده نيز تأ ثير گذار ميباشد .
اينگونه سيستمها بنا به نياز مشتري و اينكه در كجا مورد استفاده قـــــــرار ميگيرند ( كارخانه ،
آزمايشگاه  ،و )...مي توانند قابل حمل ويا ثابت باشند .
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کيفيت برش سطح با فشار بيشتر قطر جت و با کاهش سرعت جابجايی بهتر می شود ،که با اين
حالت می توان اجسام چگالتر و با ضخامت بيشتر را نيز به خوبی برش زد.
از واتر جت همچنين جهت پليسه گيری و برداشتن ناصافی های سطح نيز می توان استفاده کرد.

چند سوال:
با سرعت وفشاری آب در داخل لوله های رابط ونازل دارد ،طبق رابطه رينولدز
چرا آب دچار اختشاش نمی شود؟(فشار  007Mpaوسرعت )611m/s
با بسته شدن شير قطع و وصل چرا ايجاد چکش آبی نمی شود؟
با سرعت زيا دی که آب دارد (دو برابر سر عت صوت) چرا صدای نا هنجار شکسته شدن ديوار
صوتی شنيده نمی شود؟

متغیر ها :
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عواملی که در عملکرد اين فرآيند تاثير دارند عبارتند از  :آب ( دبی و فشار )  ،ساينده ها ( نوع ،
اندازه و دبی )  ،نازل جت ساينده ( طرح )  ،عوامل برش ( نرخ تغذيه و فاصله نازل تا قطعه کار )
 ،تعداد مراحل کاری و جنس قطعه کار  .همچنين ديگر پارامتر ها عبارتند از  :قطر لوله مخلوط کن
و طول آن  ،زاويه برش  ،سرعت و حرکت .
آب  :اين شکل رابطه بين عمق برش و فشار جت را برای دو نازل با قطر های مختلف نشان می
دهد .
کمترين فشار  ، Pcفشار بحرانی يا فشار آستانه نام دارد و مفهوم آن اين است که در فشاری پايين
تر از آن ماشين کاری اتفاق نمی افتد به عبارت ديگر حداقل فشار برای عمق ماشين کاری است
.هنوز هيچ ارتباطی بين فشار بحرانی و خواص مواد به دست نيامده است  .از فشار آستانه هر چه
باال تر رويم عمق ماشين کاری نيز بيشتر می شود ولی نرخ سايش نازل و هزينه نگهداری پمپ
باالرفته و راندمان حجمی را کاهش می دهد ولی فشار را تا بيشتر از حد مجاز نمی توان باال برد .
دبی آب نيز کمتر از

 02 lit/minاست  .اگر فشار نازل را ثابت نگه داريم و لی قطر و نرخ

جريان آب را باال ببريم  ،عمق برش نيز باال می رود .

ساینده ها :
عمق برش با دبی ساينده متناسب است  .ولی در ساينده نيز مقدار بحرانی وجود دارد که بيشتر از آن
عمق ماشين کاری را کاهش خواهد داد  .همچنين افزايش دبی ساينده نرخ فرسودگی نازل های
مخلوط کننده را افزايش می دهد  .اندازه ی ذرات ساينده معموال بين  011 – 071تغيير می کند .
البته هر ماده يک اندازه ذرات بهينه دارد  .اگر اندازه ذرات متفاوت بوده و تعداد مراحل کاری بيشتر
شود  ،تاثير ذرات ساينده بر عمق برش تقريبا حد اکثر می شود .
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نازل جت ساینده  :اگر هدف برش کاری مواضع پر پيچ و خم و دور از دسترس باشد  ،از نازل با
يک جت آب و تغذيه ی ساينده از کنار استفاده می شود .

عوامل برش  :کاهش سرعت حرکت  ،عمق ماشين کاری را باال می برد  .ولی اگر سرعت حرکت
از يک مقدار هم کمتر شود افزايش چندانی در عمق برش ندارد  .افزايش فاصله ی نوک نازل تا
قطعه کار  ،عمق ماشين کاری را به سرعت کاهش می دهد  ،زيرا هنگامی که آب با فشار از نوک
نازل خارج می شود ( در فاصله کمی بيشتر از حد مجاز )  ،آب به صورت ذرات ريزی درآمده که
نمی توانند مواد ساينده را حمل کنند و مواد ساينده بيه صورت آزاد درمی آيند و هنگامی که به سطح
قطعه کار برخورد می کنند  ،بر می گردند که اين برگشت  ،باعث کاهش عمق نفوذ می گردد  .يک
فاصله ی مجاز برای اين کار وجود دارد که باال تر از ان ماشين کاری صورت نمی گيرد  .در نتيجه
هر چه اين فاصله کمتر باشد عمق ماشين کاری بيشتر است ف زيرا آ ب خارج شده از نازل با يک
زاويه ی مشخص ( حدود  1درجه ) به صورت واگرا می شود .و هر چه ای ن فاصله کمتر باشد
عرض بر ش نيز کمتر است ( .يعنی با شيار کوچکتر می توان ماشين کاری کرد )

تعداد مراحل کاری :
برش کاری چند پاسه را می توان به دو روش زير انجام داد :
)0

يک جت آب با چند پاس

 )2چند جت آب پشت سر هم با يک مرحله کاری

www.iran-mavad.com
ﻣﺮﺟﻊ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﻮاد

50

مشخص است که با زياد شدن مراحل کاری  ،شيب منحنی هم زياد می شود  .ولی اين پارامتر هم
مقدار بهينه ای دارد .

مزایا :
 )0چون ابزار مکانيکی نيست  ،ابزار نه کند می شود نه هزينه تيز کردن دارد نه اتالف وقت
تعويض ابزار
 )2عرض برش خيلی کم است ( يکی از کمترين عرض برش ها )
 )3اين سيستم براحتی قابل اتوماتيک شدن است و می توان اين سيستم را طوری طراحی کرد که
تازل به يک بازوی رباتی متصل شود .
 )4اين فرآيند دود و غبار توليد نمی کند  .مخصوصا برای ماشين کاری موادی که بوی بد و سمی
دارند مانند آزبست و برخی آلياژها
 )5سر عت برش خيلی باالست ومی توان با آن براحتی سری کاری کرد
 )6چون که حرارتی تو ليد نمی شود)Heat Affect Zone(HAZ ،هم نداريم
و تو ليد تنش های پس ماند در قطعه کار نمی کند وتغييرات متالوژيکی
روی منطقه ماشينکاری بوجود نمی آيد وعمليات حرارتی بعد از ماشينکاری بر طرف می شود.
برای اغلب كارها نياز به فيكسچر خيلی ساده ای نياز است
شما میتوانيد از مواد ساييده شده قرمز رنگ كه از  garnetبجای مانده است جهت تزئين باغچه
استفاده كنيد
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به اشتباه خيال میشود كه عمر نازل خيلی مهم و حساس است و اين در حالی است كه عمر قسمت
نازل دستگاه اهميت آن چنانی ندارد و آنچه كه مهم است عمرتيوپ مخلوط كننده موادساينده باآب
است.
سوراخ يا jewelها ارزان هستند و اصالً قابل قياس با تيوپ اختالط نمیباشدJewel .ها تقريبا ً
ارزان و حدود  05تا  51دالر میباشند و اين در حالی است كه قيمت تيوپ مخلوطكننده  011تا
 211دالر میباشد.
Jewelها را میتوان در مدت زمان كوتاهی درحدود  2تا  01دقيقه تعويض نمود .همچنين قيمت
بااليی نداشته و حدود  5تا  51دالر میباشد

معایب:
)0اين فرا يند برای مواد خيلی سخت وفلزات مناسب نيست
 )2چون که اين فرايند با فشار و صدای باال همراه است بايد مسيل ايمنی را رعايت کرد
 )3تجهيزات اين سيستم گران قيمت است
 )0برشکاری مواد ترد با کمی مشکل همراه است ( شيشه ها در حين ماشين کاری کدر می شوند و
مواد ترد ممکن است ترک بخورند .
 )7چونکه آ ب عامل اصلی برش کاری است قبل از بکار گيری آب بايد آ ن را آ ماده کرد .
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يکی از محدوديت جتآب نازلهای آن میباشد ( jewel .قسمت نازل يا دهانه خروجی آب است كه
از جنس لعل يا ياقوت میباشد) دارای سوراخ بسيار ريزی بوده كه آب با فشار از آن به بيرون پاشيده
میشود Jewel .ممكن است ترك برداشته و يا در اثر رسوب در آن مسدود شود .رسوبات در اثر
مواد معدنی موجود در آب نيز ممكن است پديد آيد.

 ثبات فشار پمپتغييرات در فشار پمپ واترجت می تواند باعث ايجاد اثراتی بر روی قطعه نهايی گردد .بنابراين الزم
است كه در حين انجام عمليات طوری برنامهريزی گردد كه تغييرات فشار پمپ به حداقل رسيده تا از
ايجاد اثرات نامطلوب بر قطعه كار جلوگيری شود و اين موضوع بخصوص در مواردی كه تلرانس
مورد نظر در حدود  1/021 mmباشد ،رعايت اين مسئله الزامی است پمپهای قديمیتر اغلب
بيشتر باعث بروز چنين مشكالتی میشدند وليكن پمپهايی كه با استفاده از سيستم ميللنگ كار
میكنند باعث توزيع فشار يكنواختتر و منظمتر میگردند.

اضافه ها:
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 .فشار اب (  ) Pwرا می توان از معادله زير تعيين کرد Pw = (P0 * A0)/Aw :
که  p0فشار روغن  A0 ,مساحت پيستون روغن و  Awمساحت پيستون اب است .

برای اينکه اب دارای فشار زيادی است قطعامتالطم خواهد شد,برای جلوگيری از اين امر در اين
دستگاه از يک آکوموالتور استفاده می شود.اکوموالتور يک مخزن تحت فشار

برای ذخيره سازی

اب با فشار باال به منظور تامين جريان خروجی اب با فشار يکنواخت است .اب با فشار باال از
طريق لوله ها واتصاالت محکم و مقاوم دربرابر فشار باال به نازل منتقل ميشود.يک شير کنترل نيز
تعبيه شده که امکان قطع ووصل جريان اب را ,هم به صور ت دستی وهم به صورت اتو ماتيک
فراهم می کند.

 در مقايسه بين  water jet cuttingوساير روشهاي برش چه چيز منحصر به فردي وجود دارد ؟ cutting water jetداري قابليت انعطاف بسيار باال يي مي باشد و قابل انطباق در ساخت وتوليد
امكانات مورد نياز برشكاري ميباشد  .يكي از مالكان و بازرگانان  water jet cuttingمي گويد كه
باعث ايجاد انعطاف بسيار باال و تكنولوژي مطلوبي در حرفه و كار ما گرديده ونتايج واهداف كاري
ما را با قابليت اطمينان بسيار شگفت انگيز برقرا ر ميسازد .
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محيط طبيعي سرد آب باعث ميشود كه موادي كه تحت برشكاري قرار ميگيرند اثرات گرمايي از
خود نشان ندهند و بدين سبب از توليد گازهاي خطرناك در فرايند توليد كاسته ميشود .
عالوه برآن داراي تكنولوژيهاي زير ميباشد كه ساير روشها چنين چيزي را نمي توانند ادعا كنند .
 مواد شكننده را مثل شيشه وسنگ به آساني برش ميدهد . پالستيكها را بدون ظاهر شدن نشانه هايي از گاز وبخارات خطرناك برش ميدهد . قادر به سوراخكاري مواد بدون انجام سوراخكاري اوليه مي باشد . با برشهاي عرضي وچاكدار كوچك در حفظ مواد اوليه و عدم پرت آنها موثر ميباشد مواد تركيب شده را بدون هيچگونه عكس العملي تحت برشكاري قرار ميدهد . و ساير موارد ديگر -6چند نوع از مواد ميتوانند توسط  water jet cuttingبرش بخورند ؟يك سيستم  water jet cuttingمي تواند هر نوعي از مواد اعم از نرم يا سخت ببودن آنها مورد
برشكار ي قرار دهد  .و تنها به موارد زير محدود نمي شود :
تيتانيم  /فوالد  /آلومينيوم  /مهمات  /آلياژهاي جديد  /كامپوزيتها  /سنگها  /سنگهاي مرمر  /كاشي
هاي كف  /شيشه  /قطعات خودرو  /دربها  /واشرها  /فومها  /رزينها  /عايقها  /پارچه  /مواد غذايي
و بسياري ديگر ...
مواد نرم تنها بوسيله آب برش ميخورند در صورتيكه براي برش مواد سخت ما احتيج به جريان ا
زمخلوط آب و ذرات بسيار ريز سايشي كه از مواد ساينده سنگي تشكيل شده  ،داريم .
 -6آيا  water jet cuttingتمامي مواد ما را برش ميدهد ؟ و چـــه محدوديت هايي براي آن وجود
دارد ؟
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ليست زير انواع موادي را كه بطور نمونه داراي كاربرد خوبي در سيستمهاي water jet cutting
مي باشند را بيان ميكند :
 چوب معموالً داراي كاربرد خوبي نميباشد  ،زيرا آب را در خود جذب ميكند و باعث ترك دار شدنوباز شدن سطح قطعه كا رمي شود
 بسياري از پارچه ها نيز خوب بريده نميشوند و بدليل فشار جريان برشي باعث تاب برداشتن آنهاميشود .
 يكي ديگر از كاربردهايي كه با اينگونه سيستمها ناسازگا رميباشد در لوله ها ميباشد  ،به طور كليهر ماده اي كه تحت برش قرار بگيرد و برش از يك اليه گذشته و به يك مكان خالي برسد ودوباره به
اليه ديگر  ،اين امر باعث كيفيت بد در اليه هاي ديگر ميشود و باعث ضعف در آنها ميگردد .
برش واتر جت :از اين روش برای برش انواع مواد فلزی و غيرغلزی استفاده می شود .برخی از
ويژگی های برش با واتر جت عبارتند از:
مناسب برای برش مواد ترد و شکننده .موادی مثل بعضی از انواع سنگ ها را که نمی

توان با

تيغه های برشی بريد ،می توان از طريق واتر جت به سهولت برش داد.
دقت مناسب  .برش واتر جت در مقايسه با برش پالسما دقت باالتری دارد .اما دقت برش آن در
مقايسه با برش ليزری يا بعضا در مقايسه با برش توسط فرزهای CNCکمتر است .
مناسب برای برش مواد آسیب پذیر در برابر حرارت .برخی از مواد مثل بعشی از پالستيک ها يا
الستيک ها را نمی توان با ليزر برش داد ،زيرا حرارت باعث ايجاد شعله شده يا کيفيت برش مناسب
نخواهد بود .در اين موارد ،واتر جت می تواند گزينه مناسبی باشد.
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مناسب برای برش عمیق .در مواردی مثل برش ورقه های ضخيم يا چند اليه فلزات يا برش تخته
های سنگی که عمق برش زياد است  ،ليزر يا فرزهای  CNCيا حتی برش پالسما نمی توانند گزينه
انتخابی باشند.
مقطع برش صاف .در مواردی که عمق برش متوسط يا کمی زياد می شود ،دستگاه های ليزر مقطع
برش چندان خوبی به دست نمی دهند ،زيرا پرتو ليزر به سرعت واگرا می شود و در نتيجه مقطع
برش کج در می آيد .اما برش واتر جت ،مقطع برش صافی به دست می دهد.

كاربردهاي : water jet cutting -1كاربردهاي فضائي :
 بدنه تيتانيومي براي سفينه هاي فضايي عناصر تشكيل دهنده موتور آنها ( آلومينيوم  ،تيتانيوم  ،آلياژهاي مقاوم در برابر حرارت ) قسمتهاي آلومينيومي بدنه آنها -تابلوهاي داخلي كابين

 -2كاربرد در خودروها و ماشین آالت :
 لبه هاي دروني قسمتهاي مختلف ( سرسيلندرها  ،پوشاننده ها  ،بدنه كشتيها  ،صفحات دستگاهها ودربها )
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 اجزاي قطعات فايبرگالس ( مدلهاي وابسته به ماشين آالت )  ،عايق كاري ها  ،ديواره هاي ضدآتش  ،درپوشها و ...
 فومها بوش سيلندرها -ضربه گيرها وسپرها

 -3الكترونیك :
 مدارهاي چاپي -لخت كردن پوشش سيمها و كابلها

 -4محصوالت فوم :
 بسته بنديهاي فومي بدنه داخلي اتومبيلها ( تركيبات دربها  -تابلوهاي دستگاهها و ) ... -فومهاي بادانســيته باال ( عايقهاي صوتي  ،عايقهاي لرزشي  ،سيبلهاي تيراندازي و)...

 -5مواد غذایي :
 فرايند گوشتــها ( ماهي يخ زده  ،پوست كندن يا قطعه قطعه كردن گوشت مرغ و ).... برش سبزيجات ( كرفس  -قارچ و ) ... -توليد كيك و استيك

 -6فایبرگالس  -:عایقكاري خانه ها
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 پنلهاي عايق كاري ( براي مثال ورقهاي بريده شده به ابعا  4*0براي استفاده هاي خاص ) بدنه قايقها -بدنه واتركرافتهاي خصوصي

 -7واشرها :
 در خودروها  /تفنگهاي آبي  /موتورهاي كوچك  /موتورسيكلتها  /هواپيماها و... فلزات  :مس  /تفلون  /اليه هاي فلزات و فايبرگالس -رزينها  -چوب پنبه ها و ...

 -8فلزات نامتعارف و مواد غیر سنتي :
 قنداقـــــــهاي تفنگ ( ازجنس آلومينيوم  /فوالد ضد زنگ  /فوالد نرم  /تيتانيوم  /و)... سراميكها ( خام و پخته ) پليمرهاي مصنوعي موم پالستيكها ( با چگالي پائين و باال ) پالستيكها رزين -اكرليكها

 -9مهمات غیر نظامي :
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 سالحهاي شيميايي -مواد با قابليت انفجاري باال

-11كارهاي فلزي  /سنگي  /شیشه اي :
 سنگفرشكاري  ،جدولكاري  ،ديوارچينيكارهاي فلزي ( روشنايي هاي ويژه  /موزه هاي نقاشي  /پاركهاي ويژه و )...
 كاشي كف ( ساخت و برش آنها ) شيشه هاي تخت با خطوط بيشمار سنگهاي نما ( كف استخرها  /سنگها قيمتي و ).... -شيشه هاي لكه دار ( مثل شيشه هاي معرق كليساها  /حبابهاي چراغها و )...

-11پارچه ها :
 اليه هاي زياد ازپارچه بر روي هم حروف روي لباسهاي ورزشي عمليا ت برشكاري پارچه هاي گل دار و ....وبسياري كاربردهاي ديگر
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موارد استفاده جت آب:
· برش تخته های مدار چاپی
· حک نمودن روی شيشه و سراميک
· تراش کاری مواد سخت

مزایا ی استفاده از واتر جت:
 -0واتر جت گرمای حاصل از براده برداری را کاهش می دهد.
 -2نيروی وارد بر قطعه کار کم است .بنابراين مقاطع ظريف يا شکننده را می توان براده برداری
کرد.
 -3ناظر دستگاه را می توان به مواد غير قابل دسترس و کوچک هدايت نمود.
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معایب استفاده از واتر جت:
 -0نرخ کم براده برداری.
 -2امکان چسبيدن ذرات ساينده به سطح قطعه کار وجود دارد.
 -3وجود شيب در برشهای عميق

ماشينكاري و صيقل دهي سايشي توسط سيال ساينده ) Abrasive Flow Machiningيا (AFM
يكي از روشهاي براده برداري نوين به شمار مي آيد كه قابليت هاي بسيار موثري در براده برداري
جهت صيقل دهي سطوح ،لبه ها و بخش هاي داخلي قطعات صنعتي را دارا مي باشد و از اين طريق
مي توان تلرانس هاي بسيار دقيق با كيفيت عالي پرداخت را ايجاد نمود .در AFMبه منظور
ماشينكاري از روغن هيدروليك با غلظت متوسط كه حامل مواد ساينده مانند كار بيدسيليسيم و يا اكسيد
آلومينيم و ساينده هاي ديگر مي باشد استفاده مي شود .روغن و مواد ساينده تحت يك فشار معين با
عبور از اطراف و يا داخل قطعه كار ،سطوح و مناطق مورد نظر را پرداختكاري مي نمايند .از
موارد كاربرد اين تكنيك مي توان به پرداختكاري قطعات در صنايع هوا فضا ،اتوموبيل سازي ،قالب
سازي فرآيندهاي شيميايي و صنايع پزشكي اشاره نمود .در اين مقاله ضمن شرح طراحي و ساخت
سامانه مخصوص اين فرآيند كه در دانشگاه گيالن انجام پذيرفته و نيز معرفي قابليت هاي بسيار عالي
اين روش ،تاثير پارامترهاي گوناگون مانند تعداد سيكل رفت و برگشت ،غلظت مواد ساينده يا ميزان
اين مواد ،و سرعت حركت سيال در سيستم بر روي كميت براده برداري )  (MRكيفيت سطح
پرداخت و نمونه ها كه از جنس آلومينيم و برنج مي باشند بررسي و ارائه مي شود .
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منابع و مأخذ
جزوات دانشگاه صنعتی اصفهان
www.vwbroaching.com
www.plusonecorp.com
www.unl.edu
www.xactedm.com
.farhadkia.blogfa.com
www.mashtiali.net.ms
www.techjet.com
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