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 در دمای باال T6 6061 - آلیاژ آلومینیمی دهی نمودار حد شکل تجربی تعیین

  
 3رامین هاشمی ،2 بهزاد هادیان ،1محمدامین معتمدی

  تهران ،، دانشکده مهندسی هوافضادانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی -1

 تهران، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران، -3و2
 

 چکیده 

از مزیت های آلیاژهای آلومینیوم نسبت استحکام به وزن باال و 

خواص ضد خوردگی مناسب است لکن عیب عمده آنها قابلیت شکل 

های بهبود و افزایش  یکی از راه اتاق است.پذیری کم در دمای 

 دما باال است. پذیری، شکل دهی به صورت شکل

یکی از مسایل بسیار مهم در مطالعه شکل پذیری قطعات 

فلزی و طراحی قالب، استفاده از نمودار های حد شکل دهی در فرآیند 

شکل دهی ورق است. شناخت رفتار یک ورق فلزی از حیث اینکه چه 

گلویی میرسد و دچار پارگی میشود باعث طراحی و بهینه سازی  موقع به

فرآیندها میشود به طوری که ورق ها دچار پارگی نشده و از لحاظ 

 شود.     می شده، صرفه جویی زیادی در صنایع مرتبط  انجاماقتصادی و زمان 

 - دهی ورق آلیاژ آلومینیم  حاضر نمودار حد شکل مقالهدر 
T6 6061 صورت  در سه دمای متفاوت به میلی متر2ضخامت  با

های تجربی بررسی شده است. برای به دست آوردن نمودار حد  آزمایش

دهی این ورق، از کشش خارج از صفحه ناکازیما استفاده گردید. ابتدا  شکل

قالب ناکازیما ساخته شده سپس یک سیستم حرارتی و کنترل دمایی در 

سه دمای متفاوت مورد آزمایش و بررسی ها در  آن تعبیه شده است و نمونه

 واقع شدند.

به دلیل نسبت  T6 6061 - آلیاژ آلومینیم الزم به ذکر است که 

استحکام به وزن بسیار باالتر نسبت به سایر گروه های آلیاژی آلومینیومی 

 کاربرد مهمی در صنایع هواپیماسازی و خودروسازی دارد.

 - T6 6061 -آلومینیوم  -دهی نمودار حدشکل: واژه های كلیدی
 آزمایش تجربی -دمای باال

 

 مقدمه  -1

در طراحی قطعه، بهینه  (FLDنمودارهای حدشکل دهی)

سازی قالب، آزمایش قالب، قابلیت کنترل کیفیت حین تولید، 

طراحی فرایند و تخمین شکل پذیری ورق کاربرد دارند. شکل 

پذیری ورق را می توان قابلیت آن برای تغییر شکل و تبدیل شدن 

به شکل مورد نظر نظر بدون وقوع گلویی شدن یا پارگی تعریف کرد. 

تنها تا حد معینی می توان تغییر شکل داد و این حد با  ورق ها را

که در نهایت منجر به پارگی می شود، شروع گلویی شدن موضعی 

روشی مرسوم برای مشخص  FLDمشخص می شود. رسم نمودار 

 ، منحنی کرنش اصلی بزرگتر1کردن این محدوده است. مطابق شکل

ین حد را بر حسب کرنش اصلی کوچکتر در لحظه آغاز گلویی ا

تعیین می کند. تا هنگامی که کرنش های اصلی پایین منحنی حد 

در ورق گلویی و پارگی رخ شکل دهی قرار دارند، در ناحیه ذکر شده 

 .[1]نمی دهد، اما اگر باالی آن قرار گیرد پازگی اتفاق می افتد
 

 
مدهای گوناگون تغییرشکل بر روی نمودار حد  -1شکل 

 [7]دهی شکل

 

های آن  دهی به همراه بخش از یک نمونه نمودار حد شکلنمایشی 

 ارائه شده است. 2 در شکل
 

 
 [7]آن های بخش و دهی شکل حد نمودار -2شکل 
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جای  کارگیری این نمودارها، در عمل یک ناحیه اطمینان به برای به

ها نیز بر این اصل استوار  شود. استفاده از آن یک خم در نظر گرفته می

توزیع کرنش در همه نقاط ورق زیر این خم باشد، ورق بدون  است که اگر

شود؛ ولی اگر ترکیب کرنش در نقاط بحرانی قطعه،  پارگی کشیده می

دهی نافرجام خواهد باالی آن واقع گردد، ورق پاره شده و فرآیند شکل

دهی، پس از مدل کردن و به ماند. در نتیجه، در بررسی فرآیند شکل

دهی ها، این توزیع با نمودارهای حد شکلرنشدست آوردن توزیع ک

ها در همه نقاط ورق، زیر نمودار مقایسه شده و چنان چه ترکیب کرنش

 [.8-2توان از موفقیت فرآیند اطمینان داشت] واقع شود، می

 1991[ در سال 11-9برای نخستین بار، کیلر و بکهوفن ]

تجربی به دست طور  های فلزی به های حدی را در کشش ورق کرنش

ها را تا نقطه  هایی را روی چندین ورق کشیدند و ورق ها دایره آوردند. آن

های گوناگونی شکل دادند. پس از فرآیند  گسیختگی در نسبت تنش

گیری قطر بزرگ و  ها به بیضی تغییر شکل دادند و با اندازه کشش، دایره

ه دست های حدی بهای نزدیک به نقطه گسیختگی، کرنش کوچک بیضی

 .[8-2]دهی رسم شدندآمدند و نمودارهای حد شکل

[ با 11چهار سال پس از کار ارزشمند کیلر و بکهوفن، گودوین ]

ای و کشش نوارهایی با عرض و ضخامت  ترکیبی از عملیات کشش استوانه

منفی )سمت چپ نمودار حد -مختلف، نقاط خاصی از حالت کرنش مثبت

 .[8-2]کربن به دست آورد دهی( را برای فوالدهای کم شکل

وجود دارد: تحلیلی، تجربی و روش  FLDسه روش برای تعیین 

عددی. روش تعیین حدشکل دهی مستلزم این است که ورق های فلزی 

در مسیرهای کرنش مختلف قرار گیرند. برای این کار ورق هایی با عرض 

تغییر که یک آزمون  FLDهای متفاوت اما با طول یکسان تحت آزمون 

روش .[11]شکل خارج از صفحه با سنبه سر کروی است قرار می گیرد

برون تست که به روش  آزمایش تجربی است نوعتحقیق در این پژوهش از 

 آمده است. شماتیک آن 3ناکازیما انجام شده است که در شکل ای  صفحه
 

 
 آزمایش تست خارج از صفحه ناكازیما -3شکل 

 

 T6 - آلیاژ آلومینیم  دهی در این پژوهش نمودارهای حد شکل

با استفاده از تست ناکازیما در دمای اتاق و دماهای افزایش یافته  6061

بدست آمده است و به تحلیل تاثیر اثر دما بر شکل پذیری آن پرداخته 

 .شده است
 

 روش انجام آزمایش-2

 معرفی تجهیزات الزم برای تست ناكازیما-2-1

ای قالب ناکازیما با قطر  های برون صفحه جهت انجام آزمایش

. اجزای اصلی این قالب متشکل از ه استشد استفادهمتر  میلی 01پانچ 

گیر و پانچ سر نیم کروی است. ماتریس و ورق گیر از جنس ماتریس، ورق

. جهت اعمال نیروی گردیده استفوالد ابزاری کاربید منگنز انتخاب 

 11به ورق، از شش عدد پیچ استاندارد با قطر  دارنده ورقگیر و ماتریس نگه

اجزای اصلی قالب ساخته شده را  1متر استفاده شده است شکل  میلی

 دهد. نشان می
 

 
 اجزای اصلی قالب -4شکل 

 

از تعدادی المنت حرارتی ، افزایش دمای ورق درون قالب برای

فوالدی در مدار  ای سرامیکی استفاده شده که توسط یک پوسته استوانه

سطح مدور  یاد شده،های حرارتی  المنت .شده است الکتریکی قرار گرفته

، دمای  و با عبور جریان الکتریکی می پوشاندگیر را ماتریس و ورق

 .خواهد دادمجموعه قالب و ورق مورد آزمایش را افزایش 
 

 
 های حرارتی سرامیکی مجموعه المنت -5شکل 

 

استفاده کنترل دمای قالب و ورق، از یک ترموستات گازی برای 

در قالب تعبیه شد تا سنسور ترموستات  حفره ایگردید به گونه ای که 

دمای دقیق ورق را کامال با سطح ورق درون قالب در تماس باشد و 

دقیقه به مجموعه زمان داده 0الزم به ذکر است که در هر دما  .بسنجد

ورد نظر بماند و از این طریق گرادیان های دمایی شده است تا در دمای م

 در ورق یکنواخت شود و از خطای احتمالی جلوگیری به عمل آید.
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 ترموستات استفاده شده -6شکل

 

 
 مجموعه مونتاژ شده قالب، سیستم حرارتی و كنترل دمایی -7شکل

 

 آماده سازی نمونه ها -2-2

 برش كاری -2-2-1

شش نمونه با طول ثابت به   [12]استانداردطبق برای برش ورق ها 

 00و  71، 80، 91، 111، 110های مختلف متر و عرضمیلی 110

برش داده و انحنا های مورد نظر با وایرکات بدست با گیوتین متر  میلی

اند  ها در راستای طولی نورد بریده شده است همه نمونه الزم به ذکر .آمدند

 خود برسد.که تا حد امکان، تفاوت شرایط آزمایش به حداقل 
 

 
 های برش خورده شده جهت آزمایش ناكازیما ورق -8شکل

 
 

 
 نمونه های وایركات شده -9شکل

 

 مش بندی نمونه ها -2-2-2

های مورد آزمایش، از روش سطح نمونهکردن بندی مش  برای

که در آن از شابلون مخصوص با  شدهحکاکی الکتروشیمیایی استفاده 

استفاده متر  میلی 2501با قطر  (circle grid analysis)یا الگوی دایره

 ه است.گردید
 

 
هابندی سطح نمونه الگوی استفاده شده جهت شبکه -11شکل  

 

 
 دستگاه حکاكی الکتروشیمیایی -11شکل

 

 
 ای بر روی ورق نحوه ایجاد گریدهای دایره -12شکل

 

 پرس -2-2-3

با استفاده از پرس هیدرولیکی سنبه معرفی شده، تحت فشار قرار 

گرفت. پرس به سنسور های نیروسنج و اندازه گیری جابجایی مجهز شده 

بود طوری که با افت ناگهانی نیرو و آغاز مرحله گلویی از حرکت می 
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یی که در تست ناکازیما وجود اصطکاک بستر خطا را فراهم ایستاد. از آنجا

اصطکاک میکند با استفاده از روانکارهای مناسب شرایط به شرایط بدون 

 نزدیک شده است.

 

 
 مجموعه آماده تست در پرس هیدرولیکی -13شکل

 

انجام و  سلسیوس درجه 221 و 131این فرایند در دمای محیط، 

ها، نمودار حد  گرید های حک شده بر روی نمونه تغییرات اندازه توجه بهبا 

نحوه استخراج و محاسبه این گردید.دهی در دماهای فوق استخراج  شکل

 .می شودمقادیر، در زیر توضیح داده 
 بدست آوردن نمودار های حدشکل دهی -3

کرنش های حدی رسم می نمودار های حد شکل دهی بر پایه 

ای برخوردار  مقادیر از اهمیت ویژه، لذا استخراج و محاسبه این شوند

 .[8]است

گیری قطرهای اصلی بیضی، از دستگاه میکروسکوپ  اندازه برای

طولی و  قیدبا استفاده از دو  گردید. در این میکروسکوپگردان استفاده 

یدست توان اندازه قطرهای بیضی را با دقت یک میکرومتر  عرضی، می

گیری، با تمهیداتی سطح  اندازه کردن خطای تعامد در به جهت کم. آورد

صورت عمود بر محور عدسی میکروسکوپ  تا حد امکان به نظربیضی مورد 

 .گرفته شده استقرار 

 

 
 دستگاه میکروسکوپ گردان -14شکل

 

  آزمایشنتایج  -4
اطراف پارگی و  بیضیچند پس از اندازه گیری قطر کوچ و بزرگ 

از فرمول زیر استفاده کرده و  گلویی برای هر نمونه به صورت جداگانه

 محاسبه می شود. های اصلی مهندسی کرنش مقادیر

   
   

 
 (1          )                      

   
   

 
(2)                                 

قطر  bقطر بزرگ بیضی تغییر شکل یافته،  aکه در این رابطه 

پس . میباشدقطر دایره قبل از فرایند  dبیضی تغییر شکل یافته و کوچک 

زیر  های اصلی مهندسی، این مقادیر با استفاده از رابطه از محاسبه کرنش

گردند که نقاط روی منحنی حد می حقیقی تبدیل هایکرنش به

        . خواهند داددهی را تشکیل  شکل

(3       )                  𝜀           

برای هر نمونه داده های پرت)بیشترین و  حال از نقاط بدست آمده

کمترین مقدار( را حذف و از میانگین باقی نقاط نموداری عبور می دهیم 

 که به نمودار حد شکل دهی معروف است.

 

 
در دمای   T6 6061 دهی ورق آلیاژ آلومینیم  نمودار حد شکل -14شکل

 درجه سلسیوس52

 

 
در دمای   T6 6061 دهی ورق آلیاژ آلومینیم  نمودار حد شکل -15شکل

 درجه سلسیوس031
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در دمای   T6 6061 دهی ورق آلیاژ آلومینیم  نمودار حد شکل -16شکل

 درجه سلسیوس551

 

این آلیاژ  از نتایج آزمایش چنین بر می آید که شکل پذیری

چنانکه در . هرچه دما افزایش داشته بهبود یافته است آلومینیومی

نمودار فوق در یک نمودار کار مقایسه آنها ساده تر  3با آمدن هر  17شکل

 خواهد شد.
 

 
در هر سه  T6 6061 دهی ورق آلیاژ آلومینیم  نمودار حد شکل -17شکل

 دما) به ترتیب از پایین به باال دما افزایش یافته است(

 

یکی از مسایل دارای اهمیت در نمودارهای حد شکل دهی تغییرات 

آن نقطه ای از نمودار است که منطبق بر محور عمودی می باشد که به آن 

FLD ᴼ  اف.ال.دی.نات( می گویند. معیار مقایسه وضعیت نقطه(FLD ᴼ 

در دمای اتاق است و دماهای افزایش یافته با آن مقایسه می شوند. در 

درجه سلسیوس  221و  131جدول زیر ابتدا این نقاط را برای دماهای 

برای هر دما  FLD ᴼآورده، سپس با استفاده از فرمول زیر درصد تغییرات 

 .را بدست آورده شده است
                 

         
    (1)                  

و در دمای مورد نظر است        که در این فرمول 

 در دمای اتاق می باشد.          

 

 در دماهای باال نسبت به دمای اتاق FLD ᴼمقایسه  -(0) جدول
 ماده دما)درجه سلسیوس( FLD ᴼ درصد

22222% 12120 131 T6 6061 

47727% 12140 221 T6 6061 

همانطور که از جدول باال و مقایسه های انجام شده مالحظه می 

برابر و در 2درجه سلسیوس بیش از  131در دمای  FLD ᴼ نقطهشود 

 برابر افزایش یافته است. 4درجه سلسیوس بیش از 221دمای 

 

 نتیجه گیری -5

به دلیل داشتن نسبت  همانطور که گفته شد آلیاژهای آلومینیم

استحکام به وزن باال محبوبیت خاصی در صنایع مختلفی نظیر 

هواپیماسازی و خودروسازی دارند اما عیب عمده آنها شکل پذیری محدود 

است. برای حل این مشکل شکل دهی در دمای باال روش بسیار مناسبی 

شکل  برای بهبود حد نهایی شکل پذیری آنهاست و به میزان قابل توجهی

نتایج آزمایش تجربی نیز به خوبی این پذیری آنها را افزایش می دهد. 

مساله را نشان داد به طوری که بهبود مسلم حد شکل دهی با افزایش دما 

 .استدر دماهای افزایش یافته به خوبی مشهود 

 مراجع -6
[1] Hashemi R., Ghazanfari A., Abrinia K., Assempour A., 

“The effect of the imposed boundary rate on the formability 
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