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چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضاي ایران
1393اسفند14تا 12، سازمان پژوهش هاي علمی و صنعتی ایران، پژوهشکده مخابرات و فن آوري ماهوارهتهران، Aero2015P229

فرایند شکل دهی چرخشی ورق آلیاژ آلومینیوم سه بعدي شبیه سازي المان محدود 
سهمی گونبا منحنی 6063

2میالد مرسلویی،1حسن منصوري

االنبیاء (ص)، مرکز مکانیکمعاونت تحقیقات و جهاد خودکفایی قرارگاه پدافند هوایی خاتم 

چکیده 
دهی یکی از فرآیندهاي شکل)Spinning(شکل دهی چرخشیفرآیند 

هایی با تقارن برداري قطعات فلزي است که براي تولید نمونهبرادهبدون
محوري بخصوص قطعاتی که تولید آنها با فرآیند کشش عمیق مشکل 

یابی به محصول با مشخصات است کاربرد دارد. در این فرآیند براي دست
یادي را مد نظر داشت که از جمله هندسی مورد نظر باید پارامترهاي ز

ترین آنها نرخ پیشروي است. در این مقاله یک مدل سه بعدي المان مهم
سازي این فرآیند بکار گرفته شده است تا تأثیر نرخ محدود براي شبیه

دهی و توزیع کرنش  مورد بررسی قرار گیرد. پیشروي بر نیروهاي شکل
ها ابق هندسه کالهک موشکمطسهمی گونبراي این منظور  یک قطعه 

به عنوان قطعه نهائی انتخاب شده است. جنس ورق مورد استفاده 
میلیمتر است. با افزایش نرخ پیشروي 1,5با ضخامت 6063آلومینیوم 

یابد. کرنش محیطی کرنش شعاعی و کرنش در جهت ضخامت کاهش می
ه دیگر کرنش کند ولی این تغییر در مقایسه با دو مؤلفنیز افزایش پیدا می

چنین با افزایش نرخ پیشروي نیروهاي چندان محسوس نیست. هم
یابد.دهی افزایش میشکل

توزیع -آنالیز المان محدود-دهی چرخشیشکل: واژه هاي کلیدي
توزیع نیرو-کرنش

مقدمه 
دهی شکلبه گروهی از فرآیندهاي دهی چرخشی یا اسپینینگشکل

شود که با اعمال نیروي موضعی به تولید محصوالت میفلزات ورقی اطالق 
ترین ترین و معمولابتدائی]1[شود.تو خالی با تقارن محوري منتهی می

یک قالب دهی اسپینیگ، شامل نگه داشتن ورق خام در برابرشکلتکنیک 
بر روي دستگاه اسپینیگ و سپس شکل دادن ورق ) Mandrel(یا ماندرل 

است. در این فرآیند ) Roller(یک غلتکبا استفاده ازبر روي ماندرل 
شود و یک تغییر شکل پالستیک نیرو بطور موضعی به ورق وارد می

گردد. بخش اصلی این تغییر شکل پالستیک در محل موضعی ایجاد می
دهد که همین موضوع باعث کاهش نیروهاي تماس غلتک با ورق رخ می

ر مقایسه با فرآیند کشش عمیق دهی و افزایش نسبت کاهش دشکل
امروزه با پیشرفت صنایعی مانند هوافضا، نظامی، نفت و گاز ]3،2[شود.می

هاي پیچیده و ابعاد دقیق بیش از پیش نیاز روزافزون به قطعاتی با هندسه
سازي عددي این فرآیند با روش المان محدود شبیهشود.احساس می

جربی مستلزم ایجاد یک بستر مناسب پیچیده بوده و انجام آزمایشات ت
است. از این رو اکثر مطالعات صورت گرفته در این زمینه مربوط به 

اي در این زمینه صورت بوده و آزمایشات گسترده]4[هاي سادههندسه
نگرفته است. اگر چه در تحقیقات دیگر، این فرآیند با استفاده از آنالیز 

است ولی تاکنون نتایج خیلی المان محدود مورد بررسی قرار گرفته

و به توزیع دقیق ]5[دهی ارائه شده استمحدودي از جمله نیروهاي شکل
پارامترهاي مختلف فرآیند تحت شرایط مختلف پرداخته نشده است. از 
طرفی بخاطر تغییر شکل پالستیک ماده و اصطکاك ناشی از تماس ابزار و 

سازي المان محدود هرچه شبیهشود. از این رو کار، حرارت ایجاد میقطعه
حرارتی - تر این فرآیند ملزم به بکارگیري یک تحلیل مکانیکیمطلوب

در این تحقیق با استفاده از روش المان محدود دینامیکی صریح ]6[است.
معمولی تحت نرخ شکل دهی چرخشی، فرآیند ) Explicitٍ◌◌ٍ (پیوسته

پیشروي متفاوت انجام و تأثیر آن بر توزیع کرنش و نیرو در طول فرآیند 
مورد بررسی قرار گرفته است.

روش تحقیق
در فرآیند اسپینیگ معمولی براي دستیابی به محصول با دقت ابعادي باال، 
کیفیت سطح مطلوب و جلوگیري از بوجود آمدن پارگی و چروکیدگی در 

چندین پارامتر از قبیل نرخ پیشروي، شعاع دماغی غلتک و مسیر ورق باید 
ترین این پارامترها نرخ پیشروي است ابزار را مد نظر داشت. از جمله مهم

دهی و کرنش که در این مقاله به بررسی تأثیر آن بر نیروهاي شکل
با 6063پرداخته شده است. در این بررسی ورق از جنس آلومینیوم 

مشخصات ورق )1(لیمتر انتخاب شده است. در جدول می1,5ضخامت 
بطور کامل ارائه شده است.

6063خواص ورق آلومینیوم -1جدول 
(m/s)PV

ρ()kg/m3(2700(چگالی
ν(0,3(ضریب پواسون

E()Gpa(71(مدول االستیسیته
σy()Mpa(42(تنش تسلیم اولیه

K()W/m2(300(ضریب انتقال حرارت
Cp()J/kg ̊C(320(گرماي ویژه

مش بنديبارگذاري، شرایط مرزي و
تنها بارگذاري اعمال شده در این سیستم بر روي مرغک است. این بار بر 
روي نقطه مرجعی که براي این قطعه تعریف شده و در جهت محور ماندرل  

کیلونیوتن در نظر گرفته شده است. 20شود. مقدار این بار برابر اعمال می
ها باید اعمال براي هر یک از قطعات، شرایط مرزي مرتبط با نوع جابجایی

ه مرجعی که در شود. این شرایط مرزي براي هر قطعه بر روي نقط
شود. ماندرل فقط حول محور خود هاي قبلی تعریف شد اعمال میبخش

مرغک در جهت محور هاي آزادي آن مقید است. دوران دارد و سایر درجه
خود که همان جهت اعمال بار نیز هست قابلیت جابجایی خطی و دوران 

باید هاي آزادي آن مقید است. غلتکباید داشته باشد و سایر درجه
H_mansoori_b@yahoo.com،33811563کارشناس ارشد هوافضا،-1

کارشناس ارشد مکانیک-2
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مسیري مشابه پروفیل ماندرل طی کند. درنتیجه غلتک همزمان باید در 
جهت محور ماندرل و در جهت شعاعی آن جابجایی داشته باشد. از آنجایی 
که شیب مسیر متغیر است در نتیجه جابجایی بر روي دو جهت ذکر شده 
در هر لحظه متغیر است. براي تعریف شرایط مرزي با خصوصیات مذکور 

شود. بر روي مسیر حرکت غلتک در نظر گرفته می(x,y)ط متعددي نقا
بر yو xسپس این نقاط نرمال شده و براي هر کدام از مجموعه مقادیر 

شود. تعریف می) Amplitude(اساس زمان جداگانه یک دامنه تغییرات
شود. این این دامنه تغییرات هنگام تعریف شرایط مرزي غلتک اعمال می

اي که دقت این روش تحت تأثیر بازه محدودیت است. به گونهروش داراي
هاست. هرچه بازه زمانی ها و میزان تغییر شکلزمانی گام، تعداد المان

تر باشد حرکت غلتک بر روي مسیر تعیین ها کوتاهتعیین شده براي گام
گیرد. از این رو براي تعریف حرکت غلتک شده با دقت بیشتري صورت می

گام استفاده شده است. دو شرط مرزي مجزا در هر گام براي از چهار 
شود. یک شرط مرزي براي تعریف جابجایی در جهت غلتک تعریف می

) با دامنه تغییرات مختص خود، و یک شرط مرزي xمحور ماندرل (محور 
) با دامنه تغییرات yبراي تعریف جابجایی در جهت شعاعی ماندرل (محور 

شرط مرزي انتخاب شده براي شود. ام تعریف میمرتبط با آن در هر گ
و شرط مرزي ) Displacement/Rotation(ماندرل از نوع جابجایی/ دوران

ايانتخاب شده براي مرغک و غلتک از نوع سرعت/ سرعت زاویه
)Velocity/Angular Velocity(.براي ورق هیچ شرط مرزي اعمال است

نیروي وارده به مرغک، بین ماندرل و مرغک شود. ورق عمال در اثر نمی
بخاطر تغییر شکل پالستیک ماده و اصطکاك ناشی از تماس شود.مقید می

سازي المان محدود شود. از این رو شبیهکار، حرارت ایجاد میابزار و قطعه
حرارتی -تر این فرآیند، ملزم بکارگیري یک تحلیل مکانیکیهرچه مطلوب

هاي بکار گرفته، المان ترکیبی باشد. نوع المانمی
Coupled(جابجایی- دما Temperature-Displacement ((C3D8RT)

است چراکه این نوع المان هر دو مشخصات مکانیکی (مدول االستیسیته، 
چگالی و ...) و حرارتی (گرماي ویژه، ضریب انتقال حرارت و ...) ماده را در 

بندي از نوع ساختاريچنین روش الماندهد. همحین تحلیل دخالت می
)Structured(ها از نوع شش وجهی مکعبیو هندسه المان
)Hexahedral(.بندي ورق در شکل الماناست)نشان داده شده )1

بندي و اعتبار آن باید حداقل تعداد المان را براي همگرایی الماناست. 
هاي مسئله نداشته ها دیگر اثري بر خروجیبیابیم که افزایش تعداد المان

) نمودار تغییرات کرنش شعاعی بر حسب تعداد المان را 2(باشد. شکل
هاي انتخاب شده بر اساس دقت مطلوب نتایج و دهد. تعداد الماننشان می

ایست که ها بگونهالمان است. تقسیمات المان2724زمان حل معقول برابر 
المان قرار دارد. بخاطر64و در جهت محیطی 15در جهت شعاعی 

ها و درنتیجه افزایش زمان افزایش بیش از اندازه تعداد المانجلوگیري از
، در راستاي ضخامت فقط یک المان در نظر گرفته شده است.تحلیل

سازي عدديشبیه
بکار 6,10افزار آباکوس سازي عددي فرآیند اسپینینگ نرمبراي شبیه

میلیمتر به عنوان 150گرفته شده است. ورق آلومینیومی گرد با قطر 
4و غلتکی با شعاع دماغه سهمی گونکار و ماندرلی با هندسه قطعه

نمایی از این )3(میلیمتر به عنوان ابزار در نظر گرفته شده است. در شکل 
مجموعه قابل مشاهده است. براي بررسی تأثیر نرخ پیشروي با ثابت گرفتن 

میلیمتر بر دور انتخاب شده 2و 1,5، 1سایر پارامترها سه نرخ پیشروي 
0,2، بین ورق و ماندرل 0,5استاك و ورق است. ضریب اصطکاك بین تیل

و تماس بین ورق و غلتک بدون اصطکاك در نظر گرفته شده است. شکل 
هاي ایجاد شده نمونه)5(افراز و شکل دهی در محیط نرممراحل شکل)4(

دهد.هاي مختلف را نشان میتحت پیشروي

نتایج
معیارهاي اصلی تعیین از جمله پارامترهاي فرآیند اسپینینگ و یکی از 

) وضعیت 6واماندگی در این فرآیند، چروکیدگی در ورق است. شکل (
هاي سازيهاي پیشروي متفاوت در شبیهچروکیدگی فلنج را تحت نرخ

دهد. همانطور که از این اشکال نیز پیداست افزایش نرخ عددي نمایش می
علت آن نیز دهد کهها را افزایش میپیشروي تعداد و دامنه چروکیدگی

افزایش تنش مماسی فشاري در ناحیه فلنج است که با وجود بکارگیري 
تنها یک المان در راستاي ضخامت، نمایش چنین شرایطی شایان توجه 

است.
ور ماندرل و مؤلفه دوم نیرو در ر این مقاله مؤلفه اول نیرو در جهت محد

جهت شعاعی ماندرل در نظر گرفته شده است. از مؤلفه سوم نیرو بخاطر 
و )7(ناچیز بودن در مقایسه با دو مؤلفه دیگر صرف نظر شده است. شکل 

هاي متفاوت بر اساس توزیع مؤلفه اول و دوم نیرو را براي پیشروي)8(
با افزایش نرخ . دهدنشان میسازي عددينتایج بدست آمده از شبیه

یابد که علت آن افزایش دهی نیز افزایش میهاي شکلپیشروي، نیروي
حجم ماده تغییر شکل یافته در واحد زمان و درنتیجه افزایش توان تغییر 

اول نیرو که در جهت محور ماندرل است همواره بزرگتر مؤلفهشکل است.
توان نتیجه گرفت که این مؤلفه اول دوم نیروست. به عبارتی میاز مؤلفه

نیروست که وظیفه شکل دادن ورق را بر عهده دارد.
افزایش اولیه و ناگهانی نیرو بخاطر .توزیع نیرو شامل سه قسمت است

افزایش تدریجی نیرو در ، دهی اولیه ورق بر اساس پروفیل لبه ماندرلشکل
گهانی نیرو در انتهاي فرآیند که علت آن رسیدن به کاهش ناوطول فرآیند

بخاطر اعمال دهی است.انتهاي فرآیند و کاهش ماده مقاوم در برابر شکل
، مقادیر کرنش ارائه شکل دهی چرخشینیروي غیرمتقارن در حین فرآیند 

گیري از این گیري تغییر شکل در سه مسیر مختلف و میانگینشده با اندازه
گیري آمده که در نتیجه نتایج حاصل، از موقعیت اندازهمقادیر بدست 

جهات شعاعی و )9(در شکلصورت گرفته بر روي ورق مستقل است. 
هاي کرنش استفاده شده است، مشخص محیطی که براي معرفی مؤلفه

سازي عددي را براي نتایج حاصل از شبیه)12،11،10(هايشکلاند.شده
دهد. همانطور که از نمودارهاي ارائه شده پیداست میمقادیر کرنش نشان 

با افزایش نرخ پیشروي، کرنش شعاعی و کرنش در جهت ضخامت کاهش 
هاي فرم داده شده با پیشروي باال یابد درنتیجه توزیع ضخامت نمونهمی

تر سیالن پیدا تر است چراکه در پیشروي پائین ماده راحتیکنواخت
یابد ولی نیز با افزایش نرخ پیشروي افزایش میکند. کرنش محیطی می

تغییرات آن نسبت به دو مؤلفه دیگر کرنش چندان محسوس نیست.

گیرينتیجه
سازي عددي به بررسی تأثیر نرخ در این مقاله با استفاده از شبیه

دهی و کرنش پرداخته شده است. بر این اساس پیشروي بر نیروهاي شکل
چنین با یابد. همدهی افزایش مینیروهاي شکلبا افزایش نرخ پیشروي،

افزایش میزان پیشروي، کرنش شعاعی و کرنش در جهت ضخامت کاهش 
کند ولی تغییرات آن نسبت به دو یابد و کرنش محیطی افزایش پیدا میمی

مؤلفه دیگر کرنش چندان محسوس نیست.بصورت تئوري ضخامت ورق در 
ایستی بدون تغییر باقی بماند و این انتهاي فرآیند اسپینینگ معمولی ب

شعاعی و کرنش فشاري محیطی بدان معناست که توزیع کرنش کششی
پوشانی این باید مشابه هم باشند درصورتیکه نتایج  عددي حاصل، عدم هم

دهد که نتیجه آن کاهش ضخامت است.دو مؤلفه کرنش را نشان می
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اها و نمودارهشکل

بندي ورقساختار المان- 1شکل

هاتغییرات کرنش شعاعی بر حسب تعداد المان-2شکل

افزارها در محیط نرمدهی مدلشماتیکی از موقعیت-3شکل

سازي فرآیند اسپینیگشبیه-4شکل 

المان محدود سازي هاي ایجاد شده بوسیله شبیهنمونه-5شکل 
)f=1, از باال به پائین)2 ,1.5
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هاي پیشروي متفاوت طی وضعیت چروکیدگی فلنج تحت نرخ-6شکل
)چپ به راستاز f=1, 1.5, 2(هاي عدديسازيشبیه

توزیع مؤلفه اول نیرو در ازاي پیشروي متفاوت-7شکل 

توزیع مؤلفه دوم نیرو در ازاي پیشروي متفاوت-8شکل 

و جهت محیطی در راستاي xجهت شعاعی در راستاي محور -9شکل
yمحور 

توزیع کرنش شعاعی در ازاي پیشروي متفاوت- 10شکل 

توزیع کرنش محیطی در ازاي پیشروي متفاوت-11شکل 

در ازاي پیشروي متفاوتدر راستاي ضخامتتوزیع کرنش -12شکل 
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