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 سازیهای فلزی و روش بی شکلدهی ورقهای شکلفرآیند

 

 چکیده

اکثر اجزای ورق فلزی توسط کشش عمیق ساخته های فلزی را شرح می دهد. شکل سازی ورقدهی و بیهای شکلاین تحقیق روش 

اند، اما پذیر جدید بسیاری ابداع شدهدهی انعطافچه فرایندهای شکلمی شوند که نیازمند ابزارسازی گران قیمت هستند. اگر

کاربردهای صنعتی زیادی ندارند، بنابراین اگر ابزاری هوشمند برای طراحی فرایندهای جدید وجود داشته باشد بسیار ارزشمند است. 

های موثر بر ان حقیق، این روش و پارامترباشد که در این تهای فلزی بسیار متداول میدهی ورقروش کشش عمیق در صنعت شکل

دهی فرآیند آشنای کشش عمیق شکل کردن نیز از طریق کشش یک الهام جایگزین برای یک استراتژی شکلبررسی شده است. بی

حرکت  شکل کردن، مرزهای فضای خالی در حالتوان به این مورد اشاره کرد که در طول بیسازی میشکلاست. از مزایای فرآیند بی

-شود بهشکل کردن اعمال میهای محیطی در طول بیجایی بر روی گرهبه سمت خارج هستند. بنابراین، در این مورد، کنترل جابه

کنند و این روش مناسبی برای تولید ها در طول یک تراجکتوری خطی شعاعی به سمت خارج از محور تقارن حرکت میطوری که آن

سازی ماند، و این منطقه برای تعریف تمایل صفحه هدف برای مسطحیک سطح آن صاف باقی می قطعاتی فنجانی شکل است که

 رسد.های محیطی در صفحه به پایان میرو، تراجکتوری گرهشود. از ایناستفاده می

 

 

  مقدمه -1

ها یک ندهی فلزات شامل فرآیندهایی است که در آشکل

وسیله چند ابزار یا قالب شکل شمشال یا پولک فلزی به

شود. این فرایندها عموما با افزایش خواص داده می

توان مکانیکی در قطعات همراه میباشد به گونه ای که می

گفت شکل دهی فلزی عملیاتی است که در نتیجه آن 

شکل خواص قطعات از طریق تغییر شکل مومسان و بدون 

های برداری تغییر میابد. از مشخصههرگونه عملیات براده

این مجموعه فرایندها یکی تغییر در کیفیت سطوح و 

ها است که به بهبود خواص دیگری دگرگونی ریز ساخت

امد. مواد اولیه یا به اصطالح قطعاتی که انجمکانیکی می

باید شکل داده شوند ممکن است به صورت گرم یا سرد 

عمال منظور دمای محیط است به فرایند وارد شوند. اگرچه 

نیرو یا انرژی مورد نیاز شکل دهی در حالت گرم کمتر 

است، عموما ایجاد تغییر شکل ماندگار در فلزات نیروی 

بدین سان میتوان گفت ایجاد تغییر زیادی بکار میگیرد. 

شکل مومسان در نتیجه اعمال انرژی زیاد از اختصاصات 

دهی نظیر این فرایندها بوده که در سایر روشهای شکل

دهی فلزات فرایندی کامال گری وجود ندارد. شکلریخته

دینامیک است به گونه ای که معموال از آن به عملیاتی 

دد. طراحی و کنترل چنین آرام تعبیر میگرصحیح و غیر

فرایندهایی به ویژگیهای جنس ماده، شرایط در فصل 

کار، مکانیک تغییر شکل پالستیک مشترک ابزار و قطعه

)سیالن فلز( ، تجهیزاتی که مورد استفاده قرار میگیرند و 

مالحظات کیفیت نهایی سطح محصول بستگی دارد. این 

دهی شرایط شکل عوامل انتخاب هندسه ابزار، ماده اولیه و

کار و روان کاری را تحت نظیر درجه حرارت ابزار و قطعه

های حاکم بر بسیاری دهند.به دلیل پیچیدگیتاثیر قرار می

3و فرید قدمی 2، دکتر رامین قاسمی اصل1مهسا سادات علی میرزایی
 

 imrf.1977@gmail.comدانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد تهران غرب، 1
 info@ghasemiasl.irاستاد یار گروه مکانیک، دانشگاه آزاد تهران غرب، 2

 mania.farid@gmail.comمربی گروه مکانیک، دانشگاه آزاد تهران غرب، 3
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های شبیه سازی دهی فلزی، انواع روشاز فرایندهای شکل

و مدل سازی مثل شیوه های تحلیلی، محاسباتی و 

ستفاده قرار رایند مورد افیزیکی به منظور طراحی بهینه ف

سازی تنش . در تغییر شکل فلزات و بی شکل[1] میگیرند

باشد که عبارتست از نیرو یکی از پارامترهای بسیار مم می

تقسیم بر واحد سطح. هر تنشی در یک نقطه به مولفه 

های عمود وارد های عمودی و برشی تجزیه می شود.تنش

بر وجود یک عنصر مکعبی شکل با زیرنویس شاخص 

معین شده اند .طبق قرارداد مقادیر تنش های عمود  جهت

بزرگتر از صفر معرف کشش و مقادیر کوچکتر از صفر 

 [2].نشان دهنده فشار است

 ها ورق های فلزی، معایب و محدودیت دهیشکل2-

های متداول در فرآیند شکل دهی فلزات یکی از روش

باشد. کشش عمیق به فرآیند  روش کشش عمیق می

تبدیل گرده خام اولیه تخت، به قطعات و احجام توخالی 

و یا به فرآیند تبدیل گرده فلزی اولیه به شکلی مرتفع در 

-جهت عمق، بئون هرگونه چروک و یا پارگی اطالق می

شود. در کشش عمیق یک ورق گیر لبه ورق را به 

دارد. نگه میماتریس کشش فشار داده و لبه آن را محکم 

گیر بیرون همزمان با آن سنبه کشش مواد را از زیر ورق

گرده ماتریس به داخل  کشیده و طوری از روی لبه

وجود کشد که یک قطعه توخالی از آن بهماتریس می

 [3]آید.

 الف( تنش وارده به مواد و نیروها در کشش عمیق

زمانیکه عملیات کشش عمیق روی یک ورق فلزی اعمال 

-ود مولفه تنش بسیار تاثیرگذار و قابل محاسبه میشمی

باشد.تنش از تقسیم مقدار نیروی وارده هنگام کشش به 

مساحت ورق فلزی یا در اصل سطح مقطع میباشد.اگر 

نیروی وارده حین عملیات کشش عمیق عمود بر سطح 

مقطع وارد شود نوع تنش عمودی و اگر نیرو موازی سطح 

تنش وارده به .شی استمقطع باشد که نوع تنش بر

توان به راحتی از روی کار در کشش عمیق را میقطعه

ایی شکل شناخت. سطح جانبی یک قطعه توخالی استوانه

تجسم کرد  هاایی از مستطیلاستوانه را میتوان مجموعه

درجه به  09که در کنار یکدیگر قرار داشته و تحت زاویه 

سمت باال خم شده باشند. در این حالت تعداد زیادی 

ها ها باقی میماند. مواد این مثلثمثلث بین این مستطیل

موقع کشش عمیق تاخورده و چروکیده میشوند. اما از 

گیر جلوگیری آنجا که از وقوع این پدیده توسط ورق

-گیر و ماتریس کشش کوبیده میمیشود، ورق بین ورق

شود.در ادامه کشش، پدیده کشیدگی مواد بین سنبه و 

ماتریس کشش روی میدهد و سطح جانبی به اندازه 

سطوح مثلث ها افزایش میابد. یعنی ارتفاع قطعه کششی 

درجه تا شده  09هایی که تحت زاویه از طول مستطیل

اد موجود به ظاهر اضافی باید در بودند، بلندتر میگردد. مو

دیواره جانبی بوجود آمده گنجانده شوند. بنابراین در 

حین عمل کشش عمیق، نیروهای کششی در جهت 

شعاعی و نیروهای فشاری در جهت مماسی بر مواد وارد 

های میشوند. به این جهت عمل کشش عمیق جزء روش

 [3]کششی به حساب می آید. -شکل دادن فشاری

 رامترهای موثر در فرآیند کشش عمیقب( پا

عوامل و پارامترهایی که در عملیات کشش عمیق باید 

 مورد توجه قرار گیرند عبارتند از:

ها با قابلیت کشش عمیق باید بدون جنس ورق: ورق

اینکه پاره شوند بتوانند تحت عمل کشش عمیق قرار 

تواند از های کشش عمیق میبگیرند. جنس ورق
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ها و آلیاژهای آلیاژی، فوالدهای آلیاژی، ورقرفوالدهای غی

 مسی و فلزات سبک مثل آلومینیوم و تیتانیوم باشد.

ضخامت ورق: هرچه ضخامت ورق بیشتر باشد احتمال 

 خوردگی کاهش میابد.وقوع پارگی و چین

درصد کاهش سطح: هرچه درصد کاهش سطح بیشتر 

 شود.خوردگی بیشتر میباشد، احتمال پارگی و چین

شعاع لبه سنبه: هرچه شعاع لبه سنبه بزرگتر باشد 

 شود.احتمال پارگی کمتر می

شعاع لبه ماتریس: هرچه شعاع لبه ماتریس بزرگتر باشد 

خوردگی بیشتر احتمال پارگی کمتر ولی احتمال چین

 [3]شود.می

 ج( عیوب و محدودیت های عملیات کشش

در حین انجام عملیات کشش عمیق ممکن است در 

کار تولیدی عیوبی رخ دهد. در ذیل این عیوب و قطعه

 ان ها بیان شده است:علت ایجاد 

گیر ایجاد خوردگی: که در اثر کم بودن نیروی ورقچین

گیر را افزایش شود و برای رفع آن باید نیروی ورقمی

 دهیم.

یی که ممکن است سبب هاکار: از جمله علتپارگی قطعه

توان به تعداد مراحل کشش کم، ایجاد این عیب گردد می

گیر خیلی زیاد و سرعت کشش خیلی باال، نیروی ورق

 شعاع کوچک لبه سنبه و ماتریس اشاره نمود.

برگشت فنری: به کوچک شدن ابعاد داخلی قطعه به علت 

 برگشت االستیک، برگشت فنری در کشش عمیق گویند.

های دور قطعه: این عیب به علت تفاوت شدن لبه دارموج

 های مختلف ورق ایجاد می شود.قابلیت کشش در جهت

یکنواخت شدن قطعه: این عیب در اثر دار و غیرگوشه

 .[3]نادرست بودن شکل گرده اولیه ایجاد میشود

 د( روش نورد

شکل فلزات است. نورد نورد نیز یکی از فرآیندهای تغییر

شکل فلز با عبور آن از بین دو غلطک که در رفرآیند تغیی

-ترین فرایندخالف جهت هم میچرخند. نورد یکی از رایج

دادن فلزات است که برای تولید محصوالت های شکل

طویل با سطح مقطع ثابت مثل تیرآهن، نبشی، میلگرد 

 رود.کار میبه

-در نورد فلز تحت یک نیروی فشاری نسبتا باال قرار می

ناشی از فشار غلطک ها و همچنین اصطکاک  گیرد که

 بین فلز و غلطک است.

 طبقه بندی فرآیند های نورد نیز به شرح زیر میباشد:

طبقه بندی بر اساس دما: که به دو گروه نورد گرم و سرد 

تقسیم می شود. نورد گرم تغییر شکل باالی دمای تبلور 

 شکل زیر دمای تبلور مجدد ومجدد و نورد سرد تغییر

 شود.معموال در دمای محیط انجام می

بندی بر اساس محصوالت تولیدی: بر اساس طبقه

شود. مثل نورد میلگرد، بندی میمحصول خروجی طبقه

 .نورد تیر آهن، نورد ریل 
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بندی بر اساس تکنولوژی: نورد مداوم، نیمه مداوم و طبقه

 [4]غیر مداوم

 شکل سازیهای فلزی با روش بیدهی ورقشکل-3
 

شکل کردن به محاسبه تاریخچه تاریخچه تغییر شکل بی

شود که دهی معکوس میکرنش و تنش فرآیندهای شکل

بخش هدف را از فضای خالی محاسبه شده شکل میدهند. 

ها شرایط مرزی مورد نیاز برای ایجاد تعادل از این تنش

 شود.محاسبه می

 

 شکل کردن از طریق کشش مرز شعاعیبی-الف

   

یک الهام جایگزین برای ل کردن از طریق کشش شکبی

دهی فرآیند آشنای کشش عمیق یک استراتژی شکل

است. در کشش عمیق، مرزهای فضای خالی به سمت 

تر برای قرار گیری حرکت می کنند. در های عمیقمکان

خالی بنابراین در حال  شکل کردن، مرزهای فضایطول بی

حرکت به سمت خارج هستند. بنابراین، در این مورد، 

-های محیطی در طول بیجایی بر روی گرههکنترل جاب

شکل کردن اعمال می شود به طوری که آنها در طول یک 

تراجکتوری خطی شعاعی به سمت خارج از محور تقارن 

 فنجان مربع حرکت می کنند.  

ماند، و ده است که صاف باقی میفنجان فرض ش "پایین"

-این منطقه برای تعریف تمایل صفحه هدف برای مسطح

های شود. از این رو، تراجکتوری  گرهسازی استفاده می

رسد. از فرضیات قبلی از محیطی در صفحه به پایان می

گیرد، یک مسیر شعاعی، هر یک بر روی یک خط قرار می

ها، فرضیات بیشتری اما برای پیدا کردن مکان دقیق آن

کار در امتداد ساخته شده است: طول قوس نهایی قطعه

خطوط شعاعی همان در ابتدا و پایان شبیه سازی یکسان 

 است.  

 

 بی شکل کردن از طریق کشش مرز متغیر  -ب
  

از کشش عمیق، و از هندسه بخش، یک مسیر تغییرشکل 

-وشهکرد. اگر چه گتوان تصور میجایگزین در مرز را می

های فنجان مربع باید کشیده شود، منطقه مرکزی از دو 

شکل شود. از این تواند توسط خمش تنها  بیطرف آن می

رو، به جای حرکت شعاعی به بیرون شرح داده شده در 

شکل کردن بخش قبل، یک روش جایگزین برای بی

تشکیل شده است که حرکت شعاعی به بخش گوشه، و 

مرکزی محیط توصیف می کند. حرکت جانبی را به بخش 

های محیطی در موازی سمت در جزئیات بیشتر، و اگر گره

  به عنوان مثال استفاده شود: xمحور 

و پایان یافتن در مرکز، در  yبخش شروع کننده در محور 

کنند. حرکت می yطول یک تراجکتوری به موازات محور 

عی کار، یک مسیر شعابخش از مرکز لبه تا گوشه ی قطعه

داده شده است ، یکسان با مسیر تشریح شده در بخش 

ر با هدف حفظ طول قبلی. در هر دو مورد، پایان مسی

 کار است.  مربوطه از قطعه

که در آن یک نمای صفحه از مش  1له در شکل ااین مس

های اده شده است نمایش داده شده. گرهاولیه نشان د

 تراجکتوری هایمحیطی به رنگ سبز مشخص شده اند و 

به رنگ  -قابل توسعهقابل توسعه و عیر -دو بخش فعال 

  [5]آبی و قرمز نشان داده شده است. 
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: در این استراتژی، بخش محیطی یک مسیر 1شکل 

شعاعی )قرمز( را توصیف می کند، در حالی که گره های 

حرکت می کنند که در آن بخش  دیگر به صورت موازی

قابل توسعه )آبی( است. مسیر یک مولفه قائم دارد که در  

 [5]اینجا نشان داده نشده است. 

 

 
 

 

 استراتژی بی شکل سازی-4

 

تواند برای اعمال یک های سینماتیکی میمحدودیت

سازی محلی مکرر در مسیر ایجاد فضای استراتژی مسطح

شده استفاده شود. تجزیه و تحلیل فرآیند  شکلخالی بی

دهد که تغییر شکل در نزدیکی شرایط چرخشی نشان می

دست آورد و توان با یک ابزلرکار تنها بهخالص را می-برش

کار دارای یک هندسه زینی شکل که قطعه در صورتی

باشد اجازه ایجاد تنش در یک جهت و فشرده سازی در 

دهد. استراتژی ارائه شده در می کار راجهت دیگر در قطعه

-کار با منفیاین بخش نتیجه مسطح کردن نواحی قطعه

ترین انحنای گاوسی است. این تابع انحنای گاوسی را در 

های درجه مربعات مناسب از تکههر راس با انجام حداقل 

کند. الگوریتم هیچ دوم تا همسایگی هر راس محاسبه می

در نهایت مناطق انحنای  شود وراس دوباره بررسی نمی

گاوسی منفی تمام شده است. این استراتژی با مراجعه به 

راس منفی انحنای گاوسی که تا به حال مسطح شده است 

 [5] رود.جلو می
 

 

 گیرینتیجه 5-

و های فلزی دهی ورقدر این پژوهش فرآیندهای شکل

های شکل سازی ارائه شده است. که یکی از روشروش بی

روش کشش عمیق است که این فرآیند  ،دهیشکلمتداول 

در واقع تبدیل گرده خام اولیه تخت به قطعات و احجام 

هنگام عملیات کشش مولفه تنش نیز بسیار  توخالی است.

تاثیرگذار است که مقدار تنش از تقسیم نیروی وارده 

باشد که هرچه هنگام کشش، به مساحت ورق فلزی می

د مقدار تنش وارده به ورق مساحت ورق فلزی بیشتر باش

کمتر و در اینصورت عملیات کشش با موفقیت بیشتری 

صورت میگیرد. برای کاهش اثرات منفی تنش هنگام 

بایست از آلیاژهای مسی و فلزات عملیات کشش عمیق می

هایی با سبک مثل آلومینیوم و تیتانیوم و همچنین از ورق

پارگی و استفاده شود تا احتمال وقوع ضخامت بیشتر 

خوردگی کاهش یابد. عملیات کشش عیوب دیگری از چین

توانیم با افزایش نیروی خوردگی دارد که میقبیل چین

توان از دیگر گیر از آن جلوگیری کنیم. و همچنین میورق

کار حین کشش اشاره کرد که با عیوب به پارگی قطعه

-کشش و باالبردن تعداد مراحل کشش می کاهش سرعت

 آن غلبه کرد. توان بر
 

 

شکل سازی نیز یکی از جدیدترین  روش های روش بی

توان آن را جایگزین روش دهی فلزات است که میشکل
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شکل سازی می توان کشش عمیق کرد. از مزایای روش بی

این موضوع را اشاره کرد که در حین این فرآیند حرکت 

دهد که مرزهای خالی به سمت خارج است و امکان را می

های محیطی کنترل داشت و این روش جایی گرهروی جابه

ها صاف است مناسبی برای تولید قطعاتی که یک سطح آن

  باشد.می
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