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چکیده 
هیدروفرمینگ لوله یکی از فرآیندهاي شکلدهی می باشد که درآن از 
سیال با فشار باال و نیروي محوري در دو سر لوله جهت شکل دهی لوله 

ا استفاده از این تکنولوژي می توان قطعات سبک با استفاده می شود. ب
لوله هاي دوجداره می توانند استحکام باال و قیمت مناسب تولید نمود . 

محیطهاي پیچیده صنعتی مانند صنایع نفت و صنایع هسته اي که در
داراي شرایط سخت و خورنده اي می باشند مورد استفاده قرار گیرند. در 
این مقاله فرآیند هیدروفرمینگ لوله دو جداره با نرم افزار آباکوس شبیه 
سازي شده است. جهت صحت شبیه سازي ابتدا نتایج تحلیل عددي و 

روفرمینگ لوله تک الیه با هم مقایسه شد. سپس تاثیر تجربی هید
پارامترهاي هندسی (طول، قطر و ضخامت لوله  و شعاع گوشه قالب ) در 
کیفیت  شکل دهی (بیشترین برآمدگی، کمترین نازك شدگی و اجتناب 

.از چروکیدگی) مورد بررسی قرار گرفته است
، آباکوس، حل عددي.هیدروفرمینگ لوله، لوله دوالیهواژه هاي کلیدي:

)بخش قبل(یک سطر فاصله از مقدمه 
هیدروفرمینگ لوله یکی از روشهاي جدید و پشرفته شکل دهی است که 
به صورت گسترده براي تولید قطعات توخالی با هندسه خاص در صنایع 
خودروسازي، نفت و گاز، هوافضا و هسته اي به سرعت رو به گسترش 

فشار داخلی هیدرولیک و نیروي محوري، لوله است. در این روشبا اعمال 
خام اولیه تغییرشکل داده و به شکل سطح داخلی قالب در می آید. 

به صورت شماتیک مراحل مختلف این فرآیند را نشان می دهد. 1شکل
همان گونه که در این شکل مالحظه می شود، پس از قرار گرفتن لوله 
خام اولیه درون قالب و بسته شدن آن، سنبه هاي هیدرولیکی با اعمال 
نیروي محوري، پیش رانده شده و عمل آب بندي لوله را انجام می دهند. 

داخلی اعمال شده و سنبه هاي محوري در صورت نیاز سپس فشار سیال
تغذیه محوري لوله را در جهت تغذیه مواد به درون قالب آغاز می کنند 

نظیر کاهش تعداد قطعات با استفاده ازتولید قطعات یکپارچه؛ که این 
افزایش نسبت استحکام به وزن، به علت کاهش وزن قطعات تولیدي، 

ت کارسختی یکنواخت قطعات، امکان ساخت بهبود خواص مکانیکی به عل
کار به جهت جلوگیري از نازك شدگی احتمالی قطعه در محل  قطعات با 

انبساط آن می باشد. 
در مقایسه با روشهاي سنتی شکل دهی، هیدروفرمینگ داراي مزیت 
هایی هندسه پیچیده و کاهش تعداد فرآیندهاي تولیدي به علت کیفیت 

اشد. از جمله قطعات تولید شده در صنایع سطح خوب محصوالت می ب
اگزوز، فریم بدنه و شاسی، میل بادامک و اکسل خودروسازي(قطعات

شکل) صنایع نظامی(انواع T,Y,Xعقب) صنایع نفت و گاز(اتصاالت 
در زمینه .[2]فشنگ،خمپاره و قطعات داخلی اسلحه)اشاره نمود.

ت.هیدروفرمینگ تحقیقاتی بصورت زیر انجام شده اس

[1]مراحل فرآیند هیدروفرمینگ-1شکل 

اولین مقاله را در زمینه شکلدهی هیدروفرمینگ [3]اسالم و همکارانش 
لوله هاي دوالیه براي تولید قطعات سه راهی و چهارراهی ارایه نمودند. 

مقاله اي در مورد هیدروفرمینگ لوله هاي دوالیه [4]وانگ و همکارانش 
با جنسهاي مختلف منتشر کردند.آنها در این مقاله روش اتصال مکانیکی 
دوالیه(الیه داخلی فوالد ضدخوردگی و الیه بیرونی فوالد معمولی) را 

هیدروفرمینگ لوله هاي دوالیه و [5]بررسی کردند. االسود و همکارانش 
-LSت تجربی و اجزاي محدود در نرم افزارتک الیه را به صور

dyna بررسی کردند و نتایج را براي لوله دوالیه و تک الیه باهم مقایسه
کردند آنها جنس الیه داخلی مس و بیرونی برنج در نظر گرفتند. دونالد و 

یک لوله دو الیه مسی و فوالد ضدزنگ را در قالب چهارراهی [6]هاشمی
مورد بررسی قرار دادند. هدف از این مقاله، شبیه 1بوسیله نرم افزار انسیس

سازي فرآیند هیدرو فرمینگ لوله و بررسی پارامترهاي هندسی موثر در 
فرآیند هیدروفرمینگ لوله دوالیه، با استفاده از روش اجزاي محدود در 

می باشد. جهت اثبات صحت نتایج آنالیز، ابتدا نتایج 2آباکوسنرم افزار 
الیه با نتایج آزمایشات تجربی سایر محققان مقایسه حل عددي لوله تک 

1ANSYS
2ABAQUS
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شده و نشان داده شد که نتایج داراي همخوانی مناسب می باشند. براي 
رسیدن به هدف مورد نظر، پارامترهاي هندسی شامل طول، قطر و 
ضخامت لوله همچنین شعاع گوشه قالب به صورت جداگانه تغییر دادیم و 

لوله(طول برآمدگی و نازك شدگی جداره تاثیر آنرا در کیفیت شکلدهی
.لوله) بررسی شد

مدل سازي فرآیند
از آنجا که بررسی فرآیندهاي شکل دهی از طریق تجربی نیازمند آزمون و 
خطا بوده و هزینه زیادي به دنبال دارد، شبیه سازي به منظور درك رفتار 

انجام شده تغییر شکل لوله ها در طی فرآیند در نرم افزار اجزاي محدود
است.

بررسی صحت نتایج حل عددي
این مقایسه جهت بررسی صحت نتایج آنالیز انجام گردید. نتایج تحلیل 

، 24، قطرخارجی120عددي لوله تک الیه براي لوله مس با ابعاد(طول 
میلی 3میلی متر وشعاع گوشه قالب 3/1و ضخامت 21/ 4قطر داخلی

انجام شد. مسیر بارگذاري براي آزمایشات 1متر) ومشخصات طبق جدول
می باشد. با توجه به نمودار بارگذاري 2تجربی و حل عددي مطابق شکل 

مشاهده شد که ابتدا فشار به صورت پیوسته افزایش پیدا می [5]تجربی
کند و سپس در مرحله بعد دچار نوسان می شود، این تغییرات به علت 

تشدید کننده فشار می باشد. اما در رفتار دینامیک و  حساسیت باالي
حالت شبیه سازي، در مرحله اولیه مسیرهاي بارگذاري همانند بارگذاري 
تجربی می باشد ولی در قسمت بعد، مقادیر میانگین در نظر گرفته می 

شود. 

خواص مکانیکی مس و برنج -1جدول 
خواص مکانیکیبرنجمس

(kg/m3)جرم حجمی89808800
(Gpa)مدول االستیسیته105100
نسبت پواسون33/033/0

(Mpa)تنش تسلیم220980
مدول مماسی21/059/0

طور کامل در همه جهات مقید شد. قالب و سنبه ثابت به3هاي مرجعگره
تعریف و سایر درجات zبراي گره مرجع سنبه تغذیه، حرکت در جهت 

آزادي آن، صفر در نظر گرفته شد.براي سرعت بیشتر تحلیل و با استفاده 
از مزایاي تقارن، نصف کل هندسه مدل شده و لبه هاي لوله در محل 

مقید شده اند، X) در جهت zyتالقی با صفحه تقارن طولی آن (صفحه 
ت. براي اسS4Rاي استفاده شده براي لوله از نوع المان پوسته

استفاده شد که یک R3D4ها از المان صلب نوع بندي قالب و سنبهشبکه
اي صلب با تابع تقریب درجه دوم است. از این المان سه بعدي چهار گره

[7]استفاده کرد.Masterتوان در تعریف سطوح تماس نوع المان می 
براي مدلسازي رفتار تماس سطوح قالب و لوله از روش حل پنالتی 

در 15/0استفاده شده است و ضریب اصطکاك قالب و سنبه ها با لوله 
در نظر گرفته 57/0نظر گرفته شد.(ضریب اصطکاك بین لوله ها برابر 

.[5]شد)
شبکه بندي به صورت یکنواخت انجام شد، به منظور آنالیز استقالل 
جوابها از شبکه بندي، مدلهاي مختلفی با تعداد 

3Reference Point

المان پوسته اي براي لوله تعریف شد. 2000،1800،1500،1000،500
المان براي تحلیل 1800پس از بررسی جوابها، مشخص گردید که تعداد 

فرآیند کفایت می کند. زمان پردازش هر مدل با استفاده از یک کامپیوتر 
core i5 ساعت بود.16در حدود

يوعدد[5]ی تجربیربارگذاریمس-2شکل

شبکه بندي به صورت یکنواخت انجام شد، به منظور آنالیز استقالل 
جوابها از شبکه بندي، مدلهاي مختلفی با تعداد 

المان پوسته اي براي لوله تعریف شد. 2000،1800،1500،1000،500
المان براي تحلیل 1800پس از بررسی جوابها، مشخص گردید که تعداد 

ش هر مدل با استفاده از یک کامپیوتر فرآیند کفایت می کند. زمان پرداز
core i5 2نتایج بدست آمده بارگذاري شکلساعت بود.16در حدود

نشان داده شده است. باتوجه به شکل، نتایج 3براي لوله تک الیه در شکل 
به هم نزدیک می باشدکه نشان دهنده صحت نتایج عددي می باشد. 

اك، خواص غیرهمگن مواد تواند ناشی از اصطکاختالف جزئی موجود می
.[5]و خطاهاي اندازه گیري باشد.

zyدرصفحه[5]یوتجربیعددیجبارگذارینتا-3شکل

بررسی تاثیر پارامترهاي هندسی بر شکل پذیري لوله دو الیه
طول لوله

3میلی متر، شعاع گوشه قالب 160-80در این بخش تاثیرطول لوله (
میلیمتر وقطر خارجی لوله مسی 9/0میلیمتر، ضخامت هر دو الیه

میلیمتر) بر میزان برآمدگی و مقدار نازك شدگی(معیار کیفیت شکل 24
نشان داده شده است 4دهی) لوله بررسی شد و نتایج در شکل 

4باشد). با توجه به شکلمی1دول (مشخصات لوله ها مطابق ج
مشاهده می شود که افزایش طول لوله منجر به کاهش شدید طول 
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برآمدگی و افزایش درصد نازك شدگی می گردد که این پدیده به علت 
باالرفتن سطح تماس و در نتیجه باال رفتن نیروي اصطکاك می باشد که 

8تا 4.(در شکلهاي عامل بازدارنده اي در برابر تغییر شکل می باشد
نمودار آبی نشان دهنده طول برآمدگی و نمودار نارنجی نشان دهنده 

درصد کاهش ضخامت در محور عمودي می باشند)

تاثیر طول لوله در کیفیت شکل دهی لوله- 4شکل

تاثیر شعاع گوشه قالب
با افزایش شعاع قالب مشاهده می شود که طول 5با توجه به شکل 

برآمدگی افزایش می یابد در نتیجه به علت انبساط لوله، میزان نازك 
میلی متر 5تا 4شدگی جداره لوله نیز افزایش می یابد تا اینکه از شعاع 

طول برآمدگی و میزان نازك شدگی تقریبا ثابت می شوند.

لولهیتشکلدهیفیدرکشعاع گوشه قالب ریتاث-5شکل 

تاثیر ضخامت الیه ها
تاثیر تغییر ضخامت هر دو الیه در کیفیت شکلدهی مشابه می باشد. با 

مشاهده می شود که با افزایش ضخامت طول برآمدگی 6توجه به شکل
کاهش کمی دارد و میزان نازك شدگی جداره کاهش بیشتري دارد قاعدتا 
الیه ضخیم تر مقاومت بیشتري در برابر تغییر شکل دارد در نتیجه 
انتخاب ضخامت اولیه مناسب با توجه به طول برآمدگی مورد نیاز،اهمیت 

تخاب الیه ضخیم تر باعث نتیجه مطلوب تر در زیادي دارد در حالی که ان
میزان نازك شدگی جداره می شود.

لولهیتشکلدهیفیدرکخارجیهیرضخامتالیتاث-6شکل

مشاهده می شود که روند تغییرات مشابه می 7و 6با مقایسه شکلهاي 
باشد با این تفاوت که درصد نازك شدگی الیه داخلی بیشتر است در 
نتیجه بهتر است ضخامت الیه داخلی در طراحی کمی بیشتر در نظر 

گرفته شود.

لولهیتشکلدهیفیدرکضخامت الیه داخلی ریتاث: 7شکل

تاثیر قطر لوله
مشاهده می شود که افزایش قطر لوله ها باعث 8با توجه به شکل 

افزایش طول برآمدگی و افزایش زیاد در میزان نازك شدگی می 
گردد،افزایش قطر باعث می شود مواد بیشتري به ناحیه تغییرشکل 
جریان پیدا کند و باعث افزایش طول برآمدگی گردد.افزایش طول 

برآمدگی نیز منجر به کاهش ضخامت لوله می گردد.

لولهیتشکلدهیفیدرکقطر لوله ریتاث-8کلش

80 90 100 110 120 130 140 150 160
4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

Tube Lenght (mm)

Bluge Height (mm)
Thickness reduction(%)

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5
6

8

10

12

14

16

18

20

Die Corner Radius (mm)

Bulge  height( mm)
Thickness  reduction (%)

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2
5

10

15

20

25

30

35

Outer layer thickness (mm0

Bluge height (mm)
thickness reduction (%)

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2
5

10

15

20

25

30

35

40

Inner layer thickness (mm)

Bluge height (mm)
Thickness reduction (%)

20 21 22 23 24 25 26 27 28
5

10

15

20

25

30

35

Tube Diameter (mm)

Bluge height (mm)
Thickness reduction (%)

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


نتیجه گیري
در این مقاله، ابتدا نتایج تحلیل عددي با نتایج تجربی هیدروفرمینگ لوله 
تک الیه جهت صحت نتایج آنالیز انجام گردید و سپس تاثیر پارامترهاي 
هندسی بر شکلدهی لوله دوالیه مورد بررسی قرار گرفت و نتایج ذیل به 

آمد:دست 
داراي تطابق خوبی با FEMنتایج عددي به دست آمده از روش -1

نتایج تجربی می باشند که این امر  نشان دهنده صحت نتایج عددي می 
باشد.

تاثیر پارامترهاي هندسی در کیفیت شکل دهی لوله(طول برآمدگی و -2
درصد نازك شدگی لوله)مورد بررسی قرار گرفت.

افزایش طول، قطر،شعاع گوشه قالب و کاهش مشاهده شد که با -3
ضخامت لوله منجر به افزایش طول برآمدگی لوله می شود.

همچنین با افزایش طول، قطر،شعاع گوشه قالب و کاهش ضخامت -4
لوله منجر به افزایش درصد نازك شوندگی لوله می گردد.

مشاهده شد که در شرایط یکسان،درصد نازك شدگی الیه داخلی -5
شتر است در نتیجه بهتر است ضخامت الیه داخلی در طراحی کمی بی

بیشتر در نظر گرفته شود.
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