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  چکیده
این قطعه به روش . شده استو تحلیل پیچ اویل پمپ پیکان شبیه سازي  )forging(در این مقاله، عملیات آهنگري

و جهت تحلیل  SolidEdgeجهت مدلسازي عملیات آهنگري از نرم افزار  .گیرد و در سه مرحله شکل می آهنگري سرد
براي اعتبار بخشیدن به نتایج بدست آمده نمودار حساسیت مش . بهره گرفته شده است MSC.SuperForge از نرم افزار

حد معین، تأثیر دهد که افزایش تعداد المانها بیشتر از یک  نمودار حساسیت مش نشان می. براي پروسه انجام شده است
همچنین جوابهاي حاصل از . چندانی بر افزایش دقت جوابها نخواهد داشت و تنها زمان شبیه سازي را چند برابر خواهد کرد

هدف از این تحقیق، اصالح قالبها و حجم ماده اولیه بگونه اي بوده است تا . شبیه سازي با حل تحلیلی آن مقایسه شده است
   .ولیه و کاهش فشار بر قالبها، قطعاتی سالم و بدون عیب حاصل شودبا کمترین مصرف ماده ا
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  مقدمه

بدلیل استحکام زیاد قطعه و سرعت تولید باال در این . فرآیند آهنگري یکی ازروشهاي متداول در شکلدهی فلزات است
. اي از قطعات صنعتی در صنایع مختلف توسط این فرآیند تولید می شوند روشهاي دیگر، بخش عمده روش نسبت به

در طول  .پارامترهاي موثر بر فرآیند آهنگري در کاهش هزینه هاي تولید و افزایش کیفیت نهایی قطعه تاثیر بسزایی دارند
میالدي  1990از اواسط سال . د گسترده اي یافته استدهه گذشته استفاده از نرم افزارهاي شبیه سازي در صنعت فورج رش

نرم افزارهاي شبیه ساز عملیات آهنگري به درجه اي از دقت رسیدند که بتوان از آنها جهت حل مشکالت عملی استفاده 
ل توسعه این نرم افزارها جهت حل مسائ: از آن به بعد نرم افزارهاي شبیه سازي در سه جهت اصلی گسترش یافتند. کرد

       اکثر . پیچیده تر، تسهیل کار با این نرم افزارها و توسعه روشهایی براي استفاده بیشتر از این ابزار در محیطهاي صنعتی
در سال  METALFORM.شکل گرفته اند )FEM( المان محدود نرم افزارهاي ارائه شده در این زمینه بر مبناي روش

1993 ]1[،DIEFORGE  1996درسال ]2 [و QForm 2001در سال ]از جمله نرم افزارهایی هستند که بر مبناي ] 3
، در ابتدا جهت تحلیل Finite Volume Method(FVM(روش حجم محدود. توسعه یافته اند المان محدود روش

گسترش یافت و سپس بعلت داشتن قدرت فراوان در تحلیل مسائل گذرا و تغییر شکلهاي  CFD عددي دینامیک سیال
از این روش جهت تحلیل تغییر شکلهاي خمشی  M.Wheel 1997در سال . ین حوزه ها نیز بکار گرفته شدبزرگ در ا

این روش را جهت تحلیل مسائل خزش بکار  1998در سال   W.J.Ferguson.]4[صفحات ضخیم و نازك استفاده کرد
ک مخازن تحت فشار با شکل چگونگی بکارگیري این روش جهت تحلیل االستی K.Zarrabi ،2000در سال  ].5[گرفت

و همکارانش  G.A.Taylor این روش توسط 2002در سال . ]6[را بیان کرد )Axisymmetric(هندسی تقارن محوري
   ]. 7[جهت مدلسازي پدیده جوشکاري مورد استفاده قرار گرفت

نگري سرد پیچ اویل پمپ در این تحقیق هدف بکارگیري کامپیوتر در طراحی فرآیند شکلدهی و بطور ویژه شبیه سازي آه
   جهت مدلسازي و از  SolidEdge براي این کار از نرم افزار. پیکان و بررسی تنشهاي ایجاد شده بر روي قالب می باشد

  .جهت تحلیل فرآیند استفاده شده است SuperForge نرم افزار
  

 مواد و روش تحقیق
از این روش بیشتر در تحلیل حرکتهاي سیال . د می باشدروش حجم محدود روشی بسیار معمول در شبیه سازي جریان موا

بر خالف روش المان محدود که المانها براي تعقیب تغییر شکل ماده از شکل اولیه خود خارج می شوند، . استفاده می شود
عدم  مشکلی که در ابتدا وجود داشت. در این روش مشها ثابت هستند و ماده درون این حجمهاي محدود جریان می یابد

در و اقع حل کننده حجم محدود فقط درصد حجم ماده . محاسبه سطح آزاد مواد فلزي و جهت آن در داخل هر المان بود
توان سطح ماده را نیز به  مطالعات بیشتر در این زمینه منجر به این نتیجه شد که می. کرد را در داخل هر المان محاسبه می

این کار توسط تعریف سطوح مثلثی بسیار کوچک که سطح جسم را . دقت توسط روش حجم محدود محاسبه کرد
این سطوح المانهایی مانند المانهاي اجزاء محدود نیستند و فقط سطوح هندسی هستند که . پذیر است پوشاند امکان می

ه کرد و هم سطح توان از المانهاي ثابت حجم محدود استفاد با این پیشرفت هم می. قابلیت پیگیري دقیق سطح ماده را دارند
سطوح کوچک در هر شرایطی چه در سطح تماس با قالب و چه در سطح آزاد ماده مقید  .جسم بخوبی قابل تشخیص است

  در مواردي که تغییر شکل زیاد باشد و پیچیدگی هندسی در این سطوح . به حرکت با موادي هستند که در احاطه دارند
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انحناي زیاد یا نوك تیز وجود دارد نیاز به اصالح این سطوح کوچک و اضافه بوجود آید و یا در محلهایی از قالب که 

تکنیک افزایش تفکیک پذیري بدین منظور براي اطمینان از احاطه کامل مواد . کردن سطوح جدید بیشتر وجود دارد
بندي مجدد  شدر یک مقایسۀ دقیق بین الگوریتم م. سازي بوجود آمده است توسط سطوح کوچک در حین عملیات شبیه

بندي سطوح کوچک در حجم محدود، این روش در حجم محدود شامل مشکالت عددي یا  در اجزاء محدود و مش
شود و محدودیتی در اصالح سطوح کوچک نیست زیرا این سطوح صرفاً المانهاي هندسی هستند و  ثباتی در حل نمی بی

   .باشند مستقل از محاسبات دیگر می
. افزاري است که جهت شبیه سازي عملیاتهاي آهنگري، اکستروژن، خمکاري و نورد ارائه شده استسوپرفورج برنامه نرم 

در واقع ثابت بودن مشها و حرکت ماده درون حجمهاي کنترلی است که این نرم افزار را بطور خاص جهت شبیه سازي 
ال سه قانون بقاي جرم، ممنتم و انرژي بر روي سیستم معادالت در این نرم افزار از اعم. تغییر شکلهاي بزرگ متمایز می کند

در این روش به کمک معادالت پایداري و با فرض ثابت بودن دانسیته جرمی . هر یک از حجمهاي محدود بدست می آید
  . ]8[کوتا انجام می شود و جوابها حاصل می شوند-ماده، انتگرال گیري به روش رانگ

  
این امر . رفتار دقیقی از چگونگی جریان ماده درون قالب بدست می دهدشبیه سازي : شبیه سازي عملیات آهنگري

باعث می شود تا بتوان مسایلی از قبیل پرکردن کامل قالب، امکان بوجود آمدن عیب در قطعه و شکل خطوط جریان در 
بطور ) ع دماکانتور هاي تنش،کرنش، خطوط جریان و نحوه توزی(نتایج شبیه سازي پروسه فورج. قطعه را بررسی کرد

     بطور عمومی مسائلی که بیشتر در یک . گیرد گسترده اي در تخمین خواص محصوالت نهایی مورد استفاده قرار می
. اطمینان از پر شدن کامل قالب بدون بوجود آمدن عیبی در قطعه نهایی) 1: گیرد عبارتند از شبیه سازي مورد توجه قرار می

کاهش ) 4). کاهش سایش(ش عمر قالبها با استفاده از بهینه کردن جریان مواد درون قالبافزای) 3. کاهش ضایعات مواد) 2
  .بار وارد بر قالب و جلوگیري از گشاد شدن قالبها

  
  
  

         پیچ اویل پمپ پیکان قطعه اي است که به روش آهنگري سرد تولید :فرآیند آهنگري پیچ اویل پمپ پیکان
) 1(در شکلکه مراحل شکل دهی پرسی، شامل سه مرحله می باشد . انه اي شکل می باشدقطعه خام اولیه استو. می شود

 هدف از شبیه سازي فرآیند. سنبه و ماتریس در مراحل مختلف شکلدهی را نشان می دهد) 2(شکل. آورده شده است
صحیح قالب می تواند  عدم طراحی. شکلدهی این قطعه، طراحی شکل هندسی قالبها و تعیین حجم مناسب بیلت اولیه است

در صورتیکه حجم بیلت اولیه کمتر از مقدار . باعث بروز مشکالتی از قبیل لبه دار شدن قطعه و ایجاد ترك در آن شود
زیاد بودن حجم بیلت نیز باعث ایجاد پلیسه، افزایش تنش وارد بر قالبها و کاهش عمر . مناسب باشد قالب پر نخواهد شد

جهت رفع عیوب موجود و عدم وقوع . اولیه و صرف انرژي جهت از بین بردن پلیسه خواهد شد آنها، به هدر رفتن ماده
  . براي هر سه مرحله شکلدهی انجام گرفته استقطعه مشکالت پیش بینی نشده، شبیه سازي فرآیند آهنگري این 
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)الف )ب  )ج  )د   

  شکل هندسی) یلت اولیه، بب) الف: مراحل مختلف شکل دهی پیچ اویل پمپ پیکان - 1شکل 
  مرحله سوم شکل دهی) مرحله دوم شکل دهی، د) بیلت بعد از مرحله اول شکل دهی، ج

  

  
  )الف

  
  )ب

  
  )ج

  
  )د

  سنبه مرحله سوم)د ،سنبه مرحله دوم) سنبه مرحله اول، ج) ب ،ماتریس) الف: سنبه و ماتریس  - 2شکل 
  

  
  بحث و بررسی یافته ها

در این مرحله قطعه خام استوانه اي شکل بین دو صفحه موازي قرار گرفته و از : عملیات شکل دهیحل تحلیلی مرحله اول 
     این فرآیند در . به این نوع عملیات شکل دهی، کله زنی گفته می شود. طرف یک صفحه تحت فشار قرار می گیرد

جهت حل تحلیلی این مسأله . مومی داردشکل دهی قطعاتی مثل پیچها، چرخدنده هاي کوچک، پرچها و میخها استفاده ع
  در این روش تنش و بار مستقیما با انتگرالگیري از جزء دیفرانسیلی معادله تعادل بدست . می شود از روش قاچی استفاده

 فشار در مرکز پروفیل فشار ماکزیمم . له بدست می آیدابا کاربرد روش، جوابهاي مناسبی براي توزیع تنش مس. می آیند
حالت کرنش (شکل دهی متقارن) الف: (فرضیات ساده کننده عبارتند از. گویند اشد که به آن تپه اصطکاکی میمی ب

اصطکاك کولمب با ضریب ) ج. (وزن و نیروي اینرسی قابل صرفنظر می باشند) ب. (است) صفحه اي و تقارن محوري
مطابق . و دما می باشدتنش سیالن تابع معلومی از کرنش، نرخ کرنش ) د. (ثابت بین قطعه و ابزارها در نظر گرفته می شود

با فرض ضریب اصطکاك لغزشی ثابت و نوشتن . تحت فشار قرار گرفته است hو ارتفاع  Rسیلندري به شعاع ) 3(شکل
  :و حذف جمالت مرتبه دو رابطه زیر بدست می آید rمعادله تعادل بر روي جزء دیفرانسیلی در جهت 
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  .در قسمت بعد منحنی حاصل از این رابطه رسم، و نتایج نرم افزاري با آن مقایسه شده است

  
  سیلندر تحت فشار و نیروهاي وارد بر جزء دیفرانسیلی -3شکل

  
اولیه با توجه به شکل هندسی قطعه خام  :شبیه سازي مرحله اول عملیات شکل دهی و مقایسه آن با حل تحلیلی

مشخصات مربوط به پرس مورد . شبیه سازي این مرحله با استفاده از المانهاي مثلثی شکل در حالت تقارن محوري انجام شد
از آنجاییکه عکس العمل فشار تماسی وارد  .آورده شده است) 2(و ) 1(استفاده و داده هاي ورودي به نرم افزار در جداول

جهت همگرا . شترین فشار تماسی به عنوان خروجی نرم افزار در نظر گرفته شده استبر قطعه، بر قالب اعمال می شود؛ بی
  این شکل نشان). 4(شکل ،شدن جوابهاي نرم افزار، با زیاد کردن تعداد المانها نمودار حساسیت به مش ترسیم شده است

   این نمودار همچنین نشان . ی شوندمی دهد که با زیاد شدن تعداد المانها، جوابهاي مسأله به سمت حل تحلیلی همگرا م
می دهد که افزایش تعداد المانها بیشتر از یک حد معین، تأثیر چندانی بر افزایش دقت جوابها نخواهد داشت و تنها زمان 

نرم افزار نقطه در جهت شعاعی از  8بعد از همگرا شدن جواب، تنشهاي تماسی در . شبیه سازي را چند برابر خواهد کرد
این شکل تطابق خوبی را بین نتایج . آورده شده است) 5(نتیجه در شکل. ج گردید و با حل تحلیلی مقایسه شداستخرا

اکنون پس از دانستن صحت مطالب بدست آمده از نرم افزار به تحلیل  .حاصل از نرم افزار و نتایج تحلیلی نشان می دهد
بیلت در این حالت . ها در مرحله اول شکلدهی را نشان می دهدنحوه قرارگیري بیلت بین قالب) 6(شکل. پروسه می پردازیم

کانتور دمایی در بیلت را پس از شکلدهی اولیه نشان )8(شکلتنشهاي موثر بوجود آمده و ) 7(شکل. استوانه اي می باشد
  .  می دهد



 ... شبیه سازي و تحلیل فرآیند

  
  داده هاي ورودي به نرم افزار - 1جدول

  

  مشخصات پرس استفاده شده  -2جدول 

  

  
دار حساسیت به مش براي ماکزیمم تنش تماسی در نمو -4شکل

  شکل دهی اولمرحله 
  و حل حاصل از نرم افزار عدديمقایسه حل  -5شکل

  
  نحوه قرارگیري بیلت بین قالبها در مرحله اول پروسه شکل دهی - 6شکل 
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  تنشهاي مؤثر بوجود آمده در قطعه - 7شکل 

  بعد از شکل گیري کامل
 

  در قطعه بعد از  شکل گیري کاملکانتور دما  - 8شکل 

  

این مرحله از عملیات شکلدهی با استفاده از المانهاي :شبیه سازي مرحله دوم و سوم عملیات شکل دهی 
         نحوه قرارگیري بیلت بین قالبها در مرحله دوم پروسه شکلدهی را نشان) 9(شکل. هگزاگونال شبیه سازي شده است

تنشهاي موثر بوجود آمده در بیلت و کانتور دماي بیلت در . می باشد) 10(ر این مرحله شکلشکل اولیه بیلت د. می دهد
در این مرحله تنشهاي تماسی بین قالب و قطعه بعنوان خروجی در نظر . آمده است) 12و  11(انتهاي این مرحله در اشکال

 . گرفته شده است تا فشار وارد بر قالبها بررسی گردد

  
                                              در مرحله دوم  رگیري بیلت بین قالبهانحوه قرا - 9شکل 

  پروسه شکل دهی
  

  بیلت اولیه در مرحله دوم فرآیند شکل دهی - 10شکل 
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       تنشهاي مؤثر بوجود آمده در قطعه بعد از - 11شکل 

  در مرحله دوم شکل گیري کامل

  
بعد از شکل گیري کامل در  کانتور دما در قطعه - 12شکل 

  مرحله دوم
 

. با ریز کردن المانها نمودار حساسیت به مش رسم و همگرایی جوابهاي حاصل از نرم افزار بررسی شده است) 13(در شکل
   هدف از انجام این شبیه سازي معلوم کردن حجم مناسب ماده اولیه به گونه اي است که ضمن پر شدن کامل قالب و 

خروجیهاي مرحله دوم بعنوان ورودیهاي مرحله سوم . طعه اي بدون عیب، هیچگونه پلیسه اي نیز تولید نگرددشکل گیري ق
) 14(نحوه قرارگیري بیلت بین قالبها در مرحله سوم در شکل. عملیات در نظر گرفته شده و به نرم افزار خوانده می شود

تنشهاي موثر بوجود آمده در بیلت و کانتور دماي  .می باشد) 15(شکل اولیه بیلت در این مرحله شکل. نشان داده شده است
وجود پلیسه عالوه بر ضایع کردن ماده اولیه، باعث افزایش .آمده است) 17و  16(بیلت در انتهاي این مرحله در اشکال

ت با رعای. شدید تنشهاي تماسی بین قطعه و قالب و در نهایت سایش قالب، گشاد شدن و یا شکست آن می شود
استانداردهاي موجود در زمینه طراحی قالب، در نظر گرفتن محدودیتهاي موجود و به کمک سعی و خطا شکل بهینه قالبها 

ها نشان می دهد که با انجام این تغییرات ضمن حذف پلیسه، ماکزیمم  تحلیل. و حجم مناسب ماده اولیه مشخص گردید
  . ش می یابدبرابر کاه دوتنش تماسی وارد بر قالبها تا حدود 

  

  
  نمودار حساسیت به مش براي ماکزیمم تنش تماسی در مرحله دوم شکل دهی -13شکل



 ایران متالورژي و انجمن علمی ریخته گريسومین همایش مشترك انجمن مهندسین 

 

  
نحوه قرار گیري بیلت بین قالبها در مرحله سوم  - 14شکل 

  پروسه شکل دهی
  

  بیلت اولیه در مرحله سوم فرآیند شکل دهی - 15شکل 

  
       تنشهاي مؤثر بوجود آمده در قطعه بعد از - 16شکل 

  در مرحله سوم شکل گیري کامل

  
کانتور دما در قطعه بعد از شکل گیري کامل در  - 17شکل 

  مرحله سوم
 
 

  نتیجه گیري
براي . در این تحقیق، عملیات آهنگري سرد پیچ اویل پمپ پیکان به کمک نرم افزار سوپرفورج شبیه سازي و تحلیل شد

بهاي حاصل از شبیه سازي مرحله اول، بعد از همگرایی با حل تحلیلی آن اعتبار بخشیدن به نتایج حاصل از نرم افزار، جوا
شبیه سازي مرحله دوم و سوم . این مقایسه تطابق بسیار خوبی را بین نتایج تحلیلی و نرم افزاري نشان داد. مقایسه گردید

پلیسه و کاهش چشمگیر شکلدهی نیز نشان داد که طراحی صحیح قالبها و تعیین صحیح مقدار ماده اولیه باعث حذف 
روش حجم محدود به منظور شبیه سازي قابل نتایج بدست آمده نمایانگر امکان بالقوه  .تنشهاي وارد بر قالب خواهد شد

بررسی هاي بیشتر در مورد نقش قالب و قطعه در مقاالت بعدي ارائه خواهد . قبولی براي این فرآیند پیچیده صنعتی می باشد
  .شد

  تقدیر و تشکر
که با در ارت سازي د مراتب تقدیر و تشکر خود را از مدیریت عامل محترم شرکت پنمقاله بر خود الزم می دان یسندگانون

  .دناختیار قراردادن تجربه و تجهیزات الزم کمک شایانی درپیشبرد این تحقیق داشتند، بعمل آور
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