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چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضاي ایران
1393اسفند14تا 12تهران،سازمان پژوهش هاي علمی و صنعتی ایران، پژوهشکده مخابرات و فن آوري ماهواره،  Aero2015P146

afshaar@mecheng.iust.ac.irدانشجوي کارشناسی ارشد، - 1

استادیار- 2
دانشیار- 2

دهیشکلحدنمودار ازاستفادهبالولههیدروفرمینگفرآینددرپارگیبینیپیش

3، رضا معدولیت2، رامین هاشمی1آروند افشار

دانشکده مهندسی مکانیک-دانشگاه علم و صنعت ایران-تهران

چکیده 
هیدروفرمینگ مطالعات و تحلیل هاي عددي و تجربی در شروع پارگی در 

لوله تحت ترکیبی از فشار داخلی و تغذیه محوري مستقل در حال انجام 
شکست در اثر ،هاي هیدروفرمینگاست. یکی از عیوب مهم در فرآیند

بینی زمان و محل شکست در این نوع فرآیند شکل پارگی است. پیش 
از اهمیت آزمایش هاي تجربیدهی، به دلیل کاهش شدید هزینه هاي 

جهت پیش بینی شکست در فرآیند هیدروفرمینگی برخوردار است. یباال
روش هاي مختلفی پیشنهاد شده است که در این مقاله با استفاده از لوله

- منحنی حد شکلنمودار حد شکل دهی مورد بررسی قرار گرفته است. 
دهی نشان دهنده مقدار شکل پذیري در حالت هاي مختلف بارگذاري قبل 

مختلفنقاطآوردندستبهبراينقطه گلویی شدن است.از رسیدن به 
وداخلیفشارتغییربارگذاريمسیرهاي، دهیشکلحدمنحنیکرنشی

ابتدا مدل سه بعدي . استشدهاعماللولهرويبرمتفاوتیمحوريه تغذی
فرآیند با استفاده از روش اجزاء محدود شبیه سازي گردید و پیش بینی 
پارگی در حین فرآیند انجام گرفت. نتایج به دست آمده در نرم افزار 

ABAQUS با نمونه هاي تجربی مقایسه گردید که تطابق خوبی را نشان
می دهد.

حد شکل نمودار،پذیريشکل ،هیدروفرمینگ لوله:واژه هاي کلیدي
روش اجزاء محدود.،دهی

مقدمه 
ها و هاي شکل دهی مواد ( به خصوص ورقهیدروفرمینگ یکی از روش

اده از فشار سیال (گاز یا مایع ) به جاي فباشد که با استلوله ها ) می
با نماید.واه تبدیل میخما را به شکل دللولهابزار هاي سخت ، استفاده از 

قطعات پیچیده تري با افزایش استحکام و کاهش چشم گیر وزن شاین رو
هاي د شد . علت اصلی که این روش را در مقایسه با روشنساخته خواه

سازد کاهش مراحل تولید تر میهمشابه مانند استمپینگ مقرون به صرف
یک قطعه است بصورتی که در اکثر موارد در یک مرحله تولید قطعه به 

هیدروفرمینگ استفاده از فشار یک سیال بجاي استفاده از رسد.اتمام می
. دشیک ابزار سخت مانند سنبه جهت شکل دهی به ورق یا لوله می با

فشار هیدرواستاتیکی یک سیال باعث می شود تا ورق بصورت یکنواخت 
در روش هیدروفرمینگ .خود بگیرده تغییر شکل دهد و شکل قالب را ب

دهی مسائلی همچون تمرکز تنش و اصطکاك عالوه بر دقت باالي شکل 
.وجود نداردروي ورق 

درباالاستحکاموسبکقطعاتتولیدبهنیازدلیلبهلولههیدروفرمینگ
قرارتوجهموردسازيکشتیوهواپیماسازيخودروسازي،هوافضا،صنایع

فشاراعمالکمکبهلولهیکهیدروفرمینگ،فرآینددراست. گرفته
شکللولهانتهايدوبهمحورييتغذیهولولهداخلیسطحبهداخلی
در رایجهايشکستازگیرد.میخودبهراقالبداخلیحفره

کمانشتجلینوعیاست. چروکیدگیچروکیدگیوپارگیهیدروفرمینگ،
بهفشاريتنشنوعهرنازك،ورق هايدر.استفشارزیرورق

بدونتواندمیضخیمهايورق درولیشود،میمنجرچروکیدگی
باریکنتیجهدرورق،درپارگی.کندتحملفشارحدوديتاچروکیدگی،

کاهشازجلوگیريجهت.استورقسطحدرشدیدموضعیشوندگی
فشاراعمالباهمزمانمحوريتغذیهازهیدروفرمینگدرورق،ضخامت

باشد،زیادمحوريتغذیهیاکمداخلیفشاراگر.شودمیاستفادهداخلی
تولیدبرايکلیحالتدردهد. میرخچروکیدگیورقکمانشاثردر

مهمبسیارمحوريتغذیهحسببرفشارمسیرانتخابعیب،بیقطعه
تحقیقات بسیاري جهت انتخاب مسیر فشار مناسب و تأثیر آن در .است

با استفاده از روش المان [1]لیبهبود شکل پذیري انجام شده است. 
و معیار شکست اویان، به پیش بینی شکست در فرآیند محدود 

تطابق وپرداختاتومبیلعقباکسلنگهدارندهقطعههیدروفرمینگ
استفاده از فشار [2]داد. موري و همکارانشنشانتجربینتایجباراخوبی

پیشنهاد هیدروفرمینگفرآینددرپذیريشکلبهبودجهتنوسانی را 
و پذیريشکلبهبودنوسانیفشارازاستفادهباکهدادندنشانوکردند
کرنش ها و [3]هاشمی و همکارانشگردد. میایجادتریکنواختتوزیع

تنش هاي حدي را در فرآیند هیدروفرمینگ لوله هاي آلومینیومی با در 
دو روش آن ها با استفاده از نظر گرفتن ناهمسانگردي پیش بینی کردند.

به [4]یوان و همکارانشتحلیلی و تجربی دستاورد خویش را ارائه نمودند. 
قالبدراتومبیلقطعاتهیدروفرمینگفرآیندتجربیتستومدل سازي 

مسیرتغییرازاستفادهباراپذیريشکلبهبودوپرداختندشکلايجعبه
با استفاده از مدل سازي و تست [5]االبی و همکارانشدادند. فشار نشان

الیهدولولههیدروفرمینگفرآینددرراپذیريشکلحدمیزانتجربی، 
با استفاده از معیار شکست اویان و [6]کیم و همکارانش. کردندبررسی

تأثیر ضریب ناهمسانگردي را روي ،روش اجزاء محدود و تست تجربی
کرد.نمودار حد شکل دهی لوله فوالدي بررسی 

به روش اجزاء لوله هیدروفرمینگفرآینددرپارگیبینیپیشمقاله،دراین
با ترکیبی از ABAQUSمحدود و شبیه سازي سه بعدي در نرم افزار 

با استفاده از محوري در مسیرهاي مختلف کرنش فشار داخلی و تغذیه 
شبیهازحاصلنتایجادامهدرمی شود.تحلیلنمودار حد شکل دهی 

بررسینتایج بدست آمدهصحتتاگردیدهمقایسهتجربینتایجباسازي
.گردد
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یمرور آزمایش تجرب
می انجامروشدوبهدهیشکلحدنمودارهايتجربیتعیینکلیطوربه

روش. صفحه ايبرونکشش-2وصفحه ايدرونکشش- 1:شود
ادامهموضعیناپایداريایجادتاکششکهاستصورتبدینآزمایش

روشکهاستگفتنی. می شونداندازه گیريکرنش هاسپسویافته
پیشلولهرويبردایرويشبکهرسمکرنش ها،اندازه گیريبرايمتداول

یکی از شبکه بنديمی باشد. آزمایشازپسآنهااندازه گیريوآزمایشاز
و در ش هانالیز کرنآها در شگیري کرنل اندازهویار متداسهاي بروش

سطحی روي از چاپ دایره هاشدر این رو. ها استلولهیند شکل دهی آفر
.تیم استفاده می کنیمسن هآایل به تحلیل کرنش مکه لولهاز 

متداول ترین روش براي شبکه بندي سطح، شبکه بندي به روش اچ کردن 
به یک منبع ولتاژ پایین دارد که نیازروشاینالکترو شیمیایی می باشد. 

است و بسته به رنگی که براي شبکه بندي مد لصتبه الکترود و ورق م
همچنین یک ورق . تقیم یا متناوب باشدستواند جریان ممیمنظر داری

ته به یک حالل آغشبکه روي آن قرار دارد و یک نمد شي وکه الگسل استن
ل بر روي سطح نستسابتدا الگوي ا. ورق مورد نیاز استسمتناسب با جن

ل قرار سپس نمد آغشته به حالل روي استنسشود،تمیز ورق گذاشته می
وقتی جریان برقرار . دگیرار می رها الکترود غلطکی قن یرد و روي آگمی

بور کرده و از طریق دایره هاي روي ورق عگردد جریان از نمد خیس یم
ق)ور(عمل الکترولیز بین دو قطب آندورسد طح ورق میسل به ستنسا

کار اچ شدن ورق توسط حالل ن د و حاصل ایرگیانجام می)غلطک(وکاتد
قرار ستنسلبدین ترتیب الگویی که روي ورق ا. باشددر حضور جریان می

ماندگار این شبکه بندي کامالً. گرددبر روي سطح ورق حک میت شدا
.دشبامی

قطرهايومی شودانتخابنمونههردرتركنزدیک بهبیضیپنجمعموالً
محاسباتبرايشدهخواندهمیانگین داده هايومی گردداندازه گیريآن

کرنش هايبیضی،قطرهايداشتنبا. می شودگرفتهنظردرکرنش
کرنش بهسپسومی آینددستبهزیررابطه هايازسادگیبهمهندسی

می گردند.تبدیلحقیقیهاي
)1                               (
)2                               (

قطرنیزdاست. آنکوچکقطرbو بیضیبزرگقطرaرابطه ها، ایندر
، می تواند میلی متر54/2می باشد. (پیشازشدهحکدایره هاي

).کوچکتر هم باشد
د تا کرنش هاي شو، باید گریدبندي ورق ها خوانده م شکل دهیجاناز اپس

وي سنی براي انجام این کار از واي گوناگهکارهرا. ت آیندسحدي به د
اي قدیمی و دقیق هشیکی از رو. تسده اشنهاد شگران پیشهوپژ
.تساProfile Projectorه تگاسکارگیري دب
است و قطر STKM-11Aاز جنس مورد نظر در این پژوهش ولهل

میلی متر 235، 4/1، 8/50ورق و طول نمونه به ترتیب خارجی، ضخامت
است. یک طرف لوله ثابت شده و از طرف دیگر تغذیه محوري وارد می 
شود. فشار داخلی از طریق یک پمپ هیدرولیک و بوسیله سیال روغن از 
طرف ثابت قالب اعمال می شود و سنبه تغذیه محوري به انتهاي لوله فشار 

وارد می کند.
) نیز 1) آنالیز فوالد به کار رفته آورده شده است. شکل (1ول (در جد

کرنش لوله است که از رابطه - بیانگر نمودار تنش 
.[7]تبعیت می کند 

شبیه سازي اجزاء محدود:
) قابل مشاهده است2نقشه قالب استفاده شده در شبیه سازي در شکل (

سه بعدي لوله به همراه قالب در مدل شبیه سازي شده اجزاء محدود. [6]
این فرآیند با حل گر ) نشان داده شده است. 3شکل (

Dynamic/Explicit.مشخصات ماده نیز با بهره گیري شبیه سازي گردید
از .شداز آزمایش کشش تک محوره استخراج شد و در ماژول مربوطه وارد 

ضریب . لوله و قالب استفاده گردیدجهت ایجاد تماس بینPenaltyروش 
مختلفجهاتدروسادهکششآزمایشتوسطماده،برايناهمسانگردي

جهت اعمال ناهمسانگردي در شبیه سازي از معیار .شدگیرياندازه
این معیار یک بسط ساده از معیار استفاده شده است. 48تسلیم هیل 

تسلیم فون میسز است که می توان آن را بر حسب درایه هاي دکارتی 
و ضرایب آن بر حسب ناهمسانگردي 48معیار تسلیم هیل تنش بیان کرد. 

) الی 3درجه در معادالت (90و 45، 0هاي اندازه گیري شده در جهات 
ورده شده است.) آ7(
)3  (

)4               (
)5(
)6(
)7(

در نرم افزار اجزاء محدود آباکوس به صورت 48رایب معیار تسلیم هیل ض
که صورت کلی این ضرایب براي حالت تنش سه اعمال می شوند. 

بعدي و رابطه آن ها با ضرایب اصلی معیار تسلیم در زیر آورده شده است.
)8(
)9                      (
)10    (
)11                  (
)12                   (
)13                  (

از کارتزین به استوانه در این مقاله براي راحتی کار، دستگاه مختصات را 
(ضریب ناهمسانگردي در راستاي اي تغییر دادیم که در این صورت 

اصطکاك بین قرار می دهیم.1ها را Rگذاشته و بقیه 14/2را )ضخامت
) نشان دهنده 2جدول (در نظر گرفته شده است.1/0قالب و لوله هم 

شرایط به کار رفته در شبیه سازي است.
) مسیرهاي استفاده شده جهت اعمال فشار داخلی و تغذیه 4در شکل (

همانگونه که مشاهده می شود، آزمایش محوري نشان داده شده است.
انجام شد که با توجه به مسیر بارگذاري، براي Cو A،Bبراي سه مورد 

این سه مورد فشار داخلی متفاوت و تغذیه محوري یکسان می باشد.

نتایج و بحث
پس از اتمام شبیه سازي، براي بدست آوردن نمودار حد شکل دهی از 

؛ به این صورت که معیار حداکثر مشتق دوم کرنش بزرگ استفاده کردیم
-کرنشبیشترین و کمترین نرم افزار شده و نمودار وارد محیط نتایج در

زمان را براي المانی که بیشترین مقدار کرنش معادل را دارد ترسیم می 
پس از ) نشان داده شده است.5در شکل (Aاین نمودار براي مورد کنیم.

تا با منتقل کردیمMatlabرسم نمودار داده هاي منحنی را به نرم افزار 
معادله نمودار را بدست آورده و دو بار ، Curve Fittingاستفاده از دستور 
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داده نمودار مشتق دوم کرنش و نمایانگر)6شکل (از آن مشتق بگیریم.
که در نهایت زمانی می باشد. متلبنرم افزار در آنهاي بدست آمده از 

کرنش هاي بزرگ و مشتق دوم کرنش به حداکثر مقدار خود می رسد، 
) 7شکل (در نظر می گیریم که و  کوچک را به عنوان 

از ترکیب این دو نقطه، یک نقطه روي نمودار بیانگر این مساله می باشد. 
به همین ترتیب مورد هاي دیگر را هم حد شکل دهی مشخص می شود. 

منحنی حد شکل دهی بررسی کرده و نقاط دیگري را به منظور ترسیم 
ي نمودار حد شکل دهی بدست آمده از نتایج شبیه سازبدست می آوریم. 

) نشان داده شده است.8در شکل (

نتیجه گیري
در مقایسه بین عیوبی نظیر چروکیدگی و کمانش، پارگی یک نقص غیر 

به منظور بررسی حد قابل بازگشت در فرآیند هیدروفرمینگ لوله می باشد. 
روش هاي شکل پذیري در فرآیند هیدروفرمینگ از منظر عیب پارگی، 

عددي و تجربی با ترکیبی از فشار داخلی و تغذیه محوري در این مطالعه 
ه تغذیوداخلیفشارتغییربارگذاريمسیرهاي. ندمورد استفاده قرار گرفت

مدل سه بعدي فرآیند ند که ابتدا شداعماللولهرويبرمتفاوتیمحوري
با استفاده از روش اجزاء محدود شبیه سازي گردید و پیش بینی پارگی در 

با نمونه هاي حین فرآیند انجام گرفت. نتایج به دست آمده در نرم افزار 
بر این اساس، .مقایسه گردید) قابل مشاهده هستند9که در شکل (تجربی

یک فشار ) ارائه شده است 3داده هایی که در جدول (، طبقبراي هر مورد
پارگی و تغذیه محوري بهینه بدست آمد.

این نتیجه گرفته )، 8با توجه به نمودار حد شکل دهی بدست آمده (شکل 
نمودار حد شکل دهی براي فرآیند هیدروفرمینگ در اوالمی شود که 

هر چه نیا (حالت کرنش صفحه اي) می افتد و ثاسمت چپ خط 
نسبت بین تغذیه محوري و فشار داخلی بیشتر شود، نقطه بدست آمده 

منفی تر کشیده می شود.روي نمودار به سمت 
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مسیر فشار داخلی و تغذیه محوري استفاده شده در آزمایش- 4شکل

Case Aزمان براي -نمودار کرنش-5شکل

Case Aبراي و داده هاي آننمودار مشتق دوم کرنش-6شکل

Case Aبراي و  -7شکل

نمودار حد شکل دهی بدست آمده از شبیه سازي-8شکل

[6]فشار پارگی و تغذیه محوري بدست آمده از کار تجربی-9شکل
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