هب انم خدا

بهینه سازی فرآیند اکستروژن شعاعی ـ مستقیم با استفاده از روش المان
محدود
زهرا زینعلی ،1رامین

ابراهیمی2

چکیده
امروزه یکی از مسائل مهم و مدنظر صنعتگران در زمینهی شکل دهی فلزات ،کاهش نیروهای مورد استفاده در
فرآیندهای شکل دهی است .در این مقاله بهینه سازی فرآیند اکستروژن شعاعی ـ مستقیم با استفاده از روش المان
محدود مورد تحلیل قرار گرفته است .در این راستا ابتدا این فرآیند توسط نرم افزار المان محدود  Deform 2Dبا
زوایای مختلف شبیه سازی و زاویهی بهینه تعیین شد .در مرحلهی بعد تأثیر اصطکاک و نیز برخی از پارامترهای
هندسی با هدف کاهش نیروهای تغییر فرم ،افزایش عمر ابزار کار و نهایتاً کاهش هزینههای تولید مورد بررسی قرار
گرفت .شکاف بین قالب و ماندرل در قسمت مخروطی ،قطر قالب و قطر بیلت اولیه از جمله پارامترهای هندسی
هستند که در مرحله ی مذکور شبیه سازی و تحلیل شدند .در نهایت پس از طی مراحل فوق موارد بهینه انتخاب و
شکل کلی قالب طراحی شد.
واژههای کلیدی :بهینه سازی ،اکستروژن شعاعی ـ مستقیم ،روش المان محدود ،نرم افزار .Deform 2D
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 -1دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد گرایش شکل دهی فلزات دانشگاه شیراز.
e.z.zeinali@gmail.com

 -2دانشیار بخش مهندسی مواد دانشگاه شیراز.

 .1مقدمه
اکستروژن یک فرآیند شکل دهی حجیم فلزات 3است که در آن ،سطح مقطع یک بیلت فلزی با عبور از یک
قالب با سطح مقطع خاص ،تغییر و کاهش مییابد .فرآیند اکستروژن بسته به جهت حرکت پانچ و جهت سیالن
مواد ،به سه نوع اصلی اکستروژن رو به جلو (مستقیم) ،4اکستروژن معکوس (غیر مستقیم) 5و اکستروژن شعاعی

6

تقسیم میشود .عالوه بر این سه نوع اکستروژن اصلی و پایهای ،فرآیندهای اکستروژن ترکیبی نیز وجود دارند []1
که اکستروژن معکوس ـ مستقیم ،]4-2[ 7فورج اکستروژن معکوس ،]6،5[ 8اکستروژن دوتایی ـ معکوس،]7[ 9
اکستروژن چند مرحلهای ،]8[ 10اکستروژن شعاعی ـ معکوس ]9[ 11و اکستروژن شعاعی ـ مستقیم ،]11،10[ 12برخی
از نمونههای این فرآیندها میباشند .از جمله ویژگیهای مهم فرآیندهای اکستروژن ترکیبی ،میتوان به تولید
قطعات پیچیده در یک عملیات تک مرحلهای و تولید محصول با خواص مکانیکی مطلوب ،اشاره نمود.
تجزیه و تحلیل فرآیندهای اکستروژن ترکیبی به صورت گسترده توسط محققان با استفاده از دو روش
تحلیلی 13و اجزاء محدود ،14انجام شده است [ .]8-2به طور مثال در سال  ،1998مشکسار و ابراهیمی فرآیند فورج
اکستروژن معکوس قطعات چند ضلعی منظم توخالی را با استفاده از روش کران باالیی تجزیه و تحلیل نمودند
[ .]6،5این در حالی است که تالشهای کمی برای تجزیه و تحلیل فرآیندهای اکستروژن شعاعی ـ مستقیم و شعاعی
ـ معکوس صورت گرفته است .فرآیند اکستروژن شعاعی ـ مستقیم ،برای نخستین بار در سال  2001توسط لی 15و
همکارانش با استفاده از روش اجزای محدود ،شبیه سازی و اثر هندسهی قالب بر نیروی الزم برای تغییر شکل
مورد بررسی قرار گرفت[ .]10کو 16و همکارانش نیز در سال  2005اثر هندسهی قالب بر نیروی الزم برای تغییر
شکل حاصل شده از این فرآیند را توسط شبیه سازی عددی و با استفاده از روش اجزاء محدود مورد بررسی قرار
دادند[ .]12به عالوه ،در دیگر پژوهشهای صورت گرفته به منظور آنالیز فرآیندهای اکستروژن شعاعی ـ مستقیم

3

Bulk Metal Forming Process
Forward (Direct) Extrusion
5 Backward (Indirect) Extrusion
6 Radial Extrusion
7
Backward-Forward Extrusion
8 Backward Extrusion Forging
9 Double-Backward Extrusion
10 Multi-Step Extrusion
11 Radial-Backward Extrusion
)12 Radial-Forward Extrusion (RFE
13 Analytical Method
14 Finite Element Method
15 Lee
16 Ko
4

www.iran-mavad.com
ﻣﺮﺟﻊ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﻮاد

و شعاعی ـ معکوس از روش اجزاء محدود صلب ـ خمیری 17استفاده شده است [ .]11-9در این پژوهشها ،اثر
برخی از پارامترهای هندسی و ضریب اصطکاک بر سیالن ماده و نیروهای مورد نیاز فرآیند مورد بررسی قرار
گرفتهاند.
ابراهیمی و همکارانش در سال  ،2008برای اولین بار ،فرآیند اکستروژن شعاعی ـ مستقیم را به دلیل قابلیت
اعمال کرنشهای بسیار بزرگ در آن ،به عنوان یک روش تغییر فرم پالستیک شدید 18معرفی کردند .بنابر اذعان
این محققان ،مزیت اصلی این فرآیند نسبت به سایر روشهای تغییر فرم پالستیک شدید ،تولید مستقیم قطعهای با
ریزساختار نانومتری و خواص مکانیکی بسیار باال میباشد .در این پژوهش ،فشار نسبی اکستروژن در این فرآیند با
ماندرل مسطح و قالب با زاویهی  90درجه ،به صورت تابعی از خواص ماده و پارامترهای طراحی با استفاده از
روش کران باالیی محاسبه شده است .عالوه بر این کرنش کل اجزا در این فرآیند نیز با استفاده از روش تحلیلی
بر پایهی تعیین میدان سرعت 19و نرخ کرنش ،مورد مطالعه قرار گرفته است .نتایج نشان داد که میزان کرنش ایجاد
شده در قطعهی تولیدی و در نتیجه خواص مکانیکی آن ،با تغییر قطر بیلت اولیه قابل کنترل است [.]1
با توجه به اهمیت صنعتی فرآیند مذکور ،تجزیه و تحلیل مشخصهها و پارامترهای فرم دهی این فرآیند به دلیل
آنکه میتواند به طراحی قالب و تجهیزات کمک کند ،حائز اهمیت است .لذا در تحقیق پیشرو ،فرآیند اکستروژن
شعاعی ـ مستقیم مادهی آلومینیوم  AA1100با نرم افزار المان محدود  Deform 2Dشبیه سازی شده است .نتایج
حاصله به صورت نمودار نیروی اکستروژن در برابر تغییرات قطر قالب و بیلت اولیه ،فاکتور ثابت اصطکاک و
زاویهی قالب بدست آمده است و در نهایت موارد بهینه انتخاب و شکل کلی قالب طراحی شده است.
 .2روش تحقیق
در این تحقیق فرآیند اکستروژن شعاعی ـ مستقیم با نرم افزار المان محدود  Deform 2Dشبیه سازی شد.
همانگونه که در شکل  1نشان داده شده است ،در این فرآیند یک بیلت استوانهای با اعمال فشار از طرف سنبه ،به
سمت ماندرل ثابت با سرعت ثابت  0/2 mm/sec.حرکت میکند و با برخورد به ماندرل به گونهای تغییر شکل
مییابد که به داخل کانال افقی هدایت و به صورت شعاعی اکسترود میگردد .در ادامهی فرآیند ،ماده با برخورد
به دیوارهی قالب به داخل کانال عمودی با ضخامت  1 mmهدایت میشود؛ که در نهایت یک لوله با ضخامت
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Rigid-Plastic Finite Element Method
)Severe Plastic Deformation (SPD
19 Velocity Field
18

(ب)

(الف)

شکل ( .1الف) .طرح کلی قالب مونتاژ شده در فرآیند اکستروژن شعاعی ـ مستقیم( ،ب) .چگونگی سیالن فلز در این فرآیند.

دیوارهی  1 mmدر اطراف ماندرل شکل میگیرد .در این شبیه سازی سنبه ،قالب و ماندرل به صورت جسم صلب
در نظر گرفته شده و ماده بیلت نیز ایزوتروپیک و دارای رفتار االستیک ـ پالستیک فرض شده است .مادهی
مورد استفاده آلومینیوم  AA1100است که رابطه تنش ـ کرنش برای آن به صورت زیر بیان میشود:
𝑎𝑃𝑀 𝜎̅ = 202 × 𝜀̅0.364

)(1

̅𝜎 و ̅𝜀 در رابطهی فوق به ترتیب تنش و کرنش موثر میباشند .سایر خواص ماده از جمله چگالی ،مدول یانگ،
ضریب پواسون و تنش تسلیم نیز به صورت زیر میباشد:
𝑎𝑃𝑀 𝜎𝑦 = 34.5

𝜐 = 0.33 ,

𝐸 = 68.9 𝐺𝑃𝑎 ,

𝑔
,
𝑐𝑚3

𝜌 = 2.71

شکل  2هندسهی اولیهی مجموعهی قالب طراحی شده در نرم افزار را نشان میدهد .این تحلیل از نوع
دینامیکی  Explicitبوده که در آن با استفاده از خاصیت تقارن محوری موجود در بیلت و مجموعهی قالب ،به
صورت دو بعدی و  Axisymmetricمدل سازی شدهاند .همچنین ،بیلت مذکور به  4112المان تقسیم شده است
که نوع المانهای آن به صورت  CAX4Rمیباشد که در آن هر المان شامل  4گره است .الزم به ذکر است که
بیلت مورد استفاده در این تحلیل ،استوانهای و با ارتفاع  40mmمیباشد.
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Punch
Die

Gap Distance between
Die & Mandrel in the
Conical Part

(شکاف بین قالب و ماندرل در
قسمت مخروطی)

Wall
Thickness
(ضخامت دیواره)

α

Mandrel

(ب)

(الف)

شکل ( .2الف) .هندسه اولیهی قالب و ماندرل طراحی شده در نرم افزار به همراه بیلت المان بندی شده( ،ب) .مدل شبیه سازی
شده در حین اجرای شبیه سازی.

با توجه به هدف تحقیق که آسانی تغییر شکل و در نتیجه کاهش نیروی فرآیند میباشد ،قسمت افقی مسیر
سیالن در شکل  ،1در شکل  2به صورت مایل در نظر گرفته شده و به منظور یافتن زاویهی بهینه در این
فرآیند(زاویهی  αدر شکل  ،2الف) ،زوایای متفاوتی چون  85 ، ... ،40 ،35 ،30و  90درجه شبیه سازی شدهاند.
پس از انتخاب زاویهی بهینهی قالب ،پارامترهای دیگری مانند شکاف بین قالب و ماندرل به اندازههای  2 ،1و 3
میلی متر ،قطر قالب و قطر بیلت اولیه با قطرهای  10 ، 8و  12میلی متر و فاکتور ثابت اصطکاک که در تمام سطوح
تماس ماده با قالب و ماندرل ،به صورت دو مقدار  m=0/1و  m =0/2در نظر گرفته شده و در نرم افزار شبیه سازی
شده است.
 .3نتایج و بحث
همانگونه که از نمودار نیروی اکستروژن بر حسب زاویه ی قالب در شکل  3مشهود است ،زاویهای که کم-
ترین نیرو را برای اکستروژن نتیجه داده است ،به عنوان زاویهی بهینه انتخاب شده است .با توجه به نمودارها،
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زاویهی بهینه برای فاکتور ثابت اصطکاک  0/1و  0/2به ترتیب  60و  63درجه به دست آمده است .افزایش زاویه
با افزایش فاکتور ثابت اصطکاک به دلیل کاهش انرژی از طریق کاهش سطح اصطکاکی است .همچنین با توجه
به شکل  ،4با افزایش شکاف بین قالب و ماندرل در قسمت مخروطی از  1 mmبه  2 mmنیروی اکستروژن کاهش
و سپس با افزایش این فاصله به  ،3 mmنیروی مورد نیاز فرآیند افزایش مییابد .این نشان میدهد که فاصلهی mm

 2برای ضخامت دیوارهی  ،1 mmدر بین این فواصل مقدار بهینه را دارا میباشد.
به عالوه بر اساس شکل  4در رابطه با تأثیر قطر بیلت اولیه بر نیروی اکستروژن شعاعی ـ مستقیم میتوان
گفت که هرچند با کاهش قطر بیلت اولیه ،نیروی مورد نیاز اکستروژن کاهش مییابد و بر اساس تحلیل ابراهیمی
و همکاران [ ،]1استحکام قطعهی تولیدی باالتر خواهد بود ؛ اما به منظور داشتن یک محصول نهایی با ابعاد و طول
ثابت ،بایستی طول بیلت اولیه افزایش یابد .افزایش طول بیلت اولیه نیازمند طراحی سنبهی بلندتر میباشد که این
خود باعث کمانش سنبه و مشکالتی در اجرای فرآیند میشود .به عالوه کاهش قطر بیلت اولیه هرچند منجر به
کاهش نیروهای مورد نیاز فرآیند میشود اما سبب افزایش تنش شده و در نتیجه باعث کاهش عمر ابزار مورد
استفاده میگردد .بنابراین در انتخاب قطر بیلت اولیه نیز باید این محدودیتها در نظر گرفته شده و قطر بهینه انتخاب
شود.
9

8.5

7.5

7

Wall Thickness = 1 mm
m = 0.2

6.5

m = 0.1

6
95

90

85

80

75

www.iran-mavad.com

70

65

60

55

50

45

40

35

ﻣﻮاد و ماندرل
ی قالب
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎنبروحسب زاویه
نیروی اکستروژن
شکل  .3نمودار
ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ
ﻣﺮﺟﻊ

30

25

)Extrusion. Load (tons

8

10
9
8
7

Wall Thickness = 1 mm
m= 0.1

6

Billet Diameter = 8mm
5
Billet Diameter = 10mm
4

Billet Diameter = 12mm

3
4.5

4

3.5

3

2.5

2

1.5

1

0.5

Gap Distance between Die & Mandrel in the Conical Part
شکل .4نمودار نیروی اکستروژن بر حسب شکاف بین قالب و ماندرل در قطرهای متفاوت بیلت اولیه

 .4نتیجه گیری
نتایج حاصل از شبیه سازی المان محدود فرآیند اکستروژن شعاعی ـ مستقیم در این تحقیق به صورت زیر
میباشند:
 .1با کاهش قطر بیلت اولیه ،نیروی الزم برای اکستروژن در شرایط اصطکاکی مشخص کاهش مییابد.
 .2با کاهش فاکتور ثابت اصطکاک ،نیروی اکستروژن و زاویهی بهینهی قالب نیز کاهش مییابد.
 .3برای تولید قطعهای با دیوارهی به ضخامت  ،1 mmضخامت بهینهی قسمت مخروطی شکل  2 mmبه دست
آمد.
 .4زوایای بهینه برای فاکتور ثابت اصطکاک  0/1و  0/2به ترتیب  60و  63درجه میباشند.
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Abstract
Today one of the most important issues in the field of metals forming is reducing required forces in forming
processes. In this paper radial - forward extrusion process optimization was carried out using the finite element
method. In this regard, first the process was simulated with different angles using the finite element software
Deform 2D, and the optimal angle was determined. In the next stage the effects of friction and some geometrical
parameters with the aim of reduction in deformation forces and increasing work tools life which lead to reduce in
production costs were evaluated. The gap between the die and mandrel in the conical part, die diameter, and billet
diameter are some geometric parameters which were simulated and analyzed in the mentioned stage. Finally,
optimal parameters was selected and the overall die shape was designed.
Keywords: Optimization, Radial - Forward Extrusion, Finite Element Method, Deform 2D.
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