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مقدمه
- 1
یکی از روشهای نوینی که از دهه  0991در تولید قطعات از آن استفاده میشود ،روش هیدروفرمینگ است .در
این روش ،سنبه یا ماتریس ،با محیطی سیال جایگزین شده و فشار سیال ،موجب جریان مواد به داخل حفره قالب و در
نهایت شکلگیری آن میشود .برای فرمدهی اشکال ،مواد اولیه داخل قالبی قرار گرفته و بعد از بستهشدن قالب مایع با
فشار قوی به داخل قالب تزریق شده و شکل قالب را به مواد می دهد ،سپس قالب باز شده و بعد از تخلیه مایع ،قطعه از
داخل قالب بیرون میآید.
این روش برای تولید یکپارچه قطعاتی که در گذشته با مونتاژ چند قطعه پرس کاری شده تولید میشدند ،کاربرد
دارد .همچنین با حذف نقاط جوش بهواسطه تولید قطعات یکپارچه ،صلبیت قطعه افزایش مییابد.
با استفاده از این روش به همراه استفاده از فوالد با استحکام باالتر و ضخامت کمتر میتوان به کاهش وزن قابل
توجهی دست یافت .بنا براین ،استفاده از روش هیدروفرمینگ ،نقش مهمی در کاهش وزن قطعه ،هزینه ابزار و هزینه
تولید دارد.
در  01سال گذشته استفاده از روش هیدروفرمینگ ،در صنایع مختلف به ویژه صنعت خودروسازی رشد فزایندهای
داشته است .در حال حاضر با توجه به فضای رقابتی ،منابع محدود مواد اولیه و مالی ،سوخت مصرفی و همچنین مشکالت
زیست محیطی ،ضرورت استفاده از فناوریهای جدید و خالء آنها در صنعت خودرو ،روز به روز بیشتر احساس میشود.
شرکت کرایسلر در  0991اولین قطعه هیدروفرم شده را به نام  Instrument Panel Beamدر تولید انبوه
به بازار خودروهای امریکایی معرفی کرد .فرآیند هیدروفرمینگ از فرآیندهایی است که به طور گسترده در صنعت
خودروهای اسپرتی به کار میرود .در ا ین صنعت آلومینیم به صورت لوله ،درون قالبی که درون آن دارای شکل خاصی
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است قرار میگیرد و توسط فرآیند فوق به شکل نرده قاب خودرو در میآید .شکل 0نشانگر قطعات شکل دهی شده به
روش هیدروفرمینگ لوله است.

شکل :0بخش های شکل دهی شده به روش هیدروفرمینگ لوله

- 2هیدروفرمینگ
هیدروفرمینگ یا شکل دهی به کمک فشار آب تکنیکی جدید در ساخت و شکل دهی قطعاتی است که قبال" به
صورت پرسی ساخته می شدند .این شکل دهی نوعی فرآیند تولید است که در آن فشار سیال برای اعمال نیرو بر ورق یا
لوله فلزی و تبدیل آن به شکل قالب استفاده میشود.
در طریقه سنتی برای شکل دهی ورق های فلزی ورق را درون قالب مربوطه قرار داده و به کمک فشار دستگاه های
پرس سنگین ورق شکل قالب را به خود می گرفت .در این روش به سبب اعمال فشار مکانیکی و در اثر کشش ورق
گوشه های ورق موقع شکل دهی ضخامتی کمتر از قسمت مرکزی آن پیدا می کند .به همین دلیل طراحان ورق را با
ضخامتی بیشتر از ضخامت اصلی مورد نیاز در نظر می گیرند که جبران کاهش ضخامت در موقع کشش به وسیله پرس
را در نظر گرفته باشند.
همچنین در این روش شکل دهی ورق ها به سبب خاصیت ارتجاعی فوالد باید با زوایائی تیزتر از زاویه مورد نیاز
پرس شوند تا خاصیت ارتجاعی ورق هم لحاظ شده باشد .ضمناً در روش سنتی پرس احتمال پارگی ورق ،خستگی در
اثر کشش و ایجاد ترک های موئی و ظریف در هنگام پرس وجود دارد.
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 -3نحوه تولید قطعه در روش هیدروفرمینگ
ابتدا یک طرف قالب که بر اساس نوع قطعه و هزینههای ساخت تعیین میشود ،ساخته شده و سپس در دستگاه
هیدروفرمینگ ،نصب میشود .برای شروع کار ،ابتدا مواد اولیه (ورق یا پروفیل) با ابعاد مورد نیاز بریده شده و در محل
از قبل تعیینشده در قالب ،قرار میگیرد .سپس طرف دیگر قالب که در واقع نگهدارنده مواد اولیه است ،روی ورق یا
پروفیل نشسته و عمل تزریق صورت میگیرد .بعد از بستهشدن قالب ،مایعی با دبی و فشار زیاد اما کنترلشده ،به فضای
قالب تزریق شده و ورق یا پروفیل را به دیواره طرف دیگر قالب فشرده و شکل قالب را به آن میدهد .شکل  2مراحل
کلی فرآیند هیدروفرمینگ لوله را نشان می دهد.

شکل :2فرآیند کلی هیدروفرمینگ

در این دستگاه ،برای ایجاد فشار زیاد ،از دو مایع روغن و آب استفاده میشود .روغن تامینکننده نیروی کاری و
آب مایع عملکننده فرآیند (بهعلت فراوانی و ارزان بودن آن) و سیستم عملکرد آنها نیز مشابه سرنگ است .به طور کلی
هدف از استفاده فشار سیال را در سه عامل می توان خالصه کرد:
-0حمایت و پشتیبانی از ورق فلزی از آغاز تا انتهای کار جهت شکل دهی
-2به تاخیر انداختن آغاز شکست در ماده
-3کاهش شکل دهی به صورت چروکیدگی

 -4انواع فرآیند های هیدروفرمینگ
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در روش هیدروفرمینگ ،دو نوع فرآیند شکلدهی هیدرولیکی وجود دارد:

 -0-4هیدروفرمینگ لوله
یکی از فرآیندهای شکلدهی قطعات توخالی با مقاطع مختلف است .در این روش به جای استفاده از ورق فلزی
معمولی ،ماده اولیه لوله های باریک فلزی می باشد .لوله فلزی مورد نظر که قرار است تبدیل به یک قطعه فرم دهی شده
شود درون قالب مخصوص قطعه که فرم قطعه مورد نظر را دارد قرار می گیرد و سپس سیال با فشار بسیار زیاد (فشار
هیدرولیکی) درون این لوله پمپ می شود و فشار باالی آب موجب پهن شدن و گسترش لوله فلزی درون قالب می شود
تا شکل درون قالب را به خود بگیرد .شکل  3بیانگر مراحل تولید لوله به روش هیدروفرمینگ می باشد.

شکل :3گام های فرآیند هیدروفرمینگ لوله

شکل 4لوله شکل داده شده به روش هیدروفرمینگ را نشان می دهد.

شکل :4لوله بعد از فرآیند هیدروفرمینگ
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به سبب اینکه فشار آب درون لوله در همه جای آن یکنواخت است ضخامت ورق حاصل از این کار نیز در همه
جای آن یکنواخت خواهد بود .همچنین مشکل پارگی یا خستگی ورق در اثر شکل دهی و همچنین ترک های موئی
درون ورق نیز از بین رفته و ضمناً فرم قطعه پس از خروج از درون قالب دقیقاً به شکل قالب می باشد و حالت فنری نیز
ندارد .به این ترتیب طراحان می توانند از نازک ترین ورق ممکن جهت کاهش وزن و حداکثر استحکام بهره بگیرند .از
هیدروفرمینگ لولهای ،بیشتر در تولید قطعاتی مانند سهراهی ها ،اتصاالت و ...استفاده میشود.
مراحل شکلدهی قطعات تا رسیدن به محصول نهایی در روش هیدروفرمینگ لولهای عبارتند از:
- 0قرار دادن بلنک اولیه (لوله) در داخل قالب
- 2بسته شدن قالب و قرار گرفتن
- 3پانچ آببندی در دو طرف بلنک (در این مرحله قالب با سیال مورد نظر پر میشود)
- 4اعمال فشار با حرکت پانچها
- 5حذف فشار ،باز کردن قالب و خارج کردن قطعه
قالبها در این نوع هیدروفرمینگ با توجه به نوع قطعه دارای دو پانچ آببندی بوده و به صورت محوری نسبت به
دو انتهای بلنک اولیه قرار میگیرند .در ضمن یک پانچ فشار متقابل از باال برای کنترل سیالن ماده نیز وجود دارد .بهطور
کلی هر سیستم هیدروفرمینگ لوله ای شامل ماده اولیه یا قطعه کار ،محصول نهایی ،ابزار و قالب ،تجهیزات و پرس،
مسائل محیطی (روغن و سیال مورد استفاده قابل بازیافت است و نباید آلودگی محیطی ایجاد کند) ،فصل مشترک بین
ابزار و قطعه کار (اصطکاک) و نواحی تغییر شکل میباشد.

 -1-1-4ماده اولیه هیدروفرمینگ لوله
بلنک اولیه بسته به شکل هندسی قطعه نهایی میتواند به صورتهای لوله مستقیم ،لوله خمدار و لوله فرمدار باشد.
همچنین جنس لوله باید بهگونهای انتخاب شود تا عالوه بر عدم مشاهده هرگونه عیب بر روی قطعه نهایی ،مشخصات
محصول نظیر توزیع ضخامت ،شکل هندسی و صلبیت وزنی تأمین شود .برخی از خصوصیات مورد نیاز مواد مورد
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استفاده در این روش عبارتند از :ازدیاد طول نسبی باال و یکنواخت ،توان کار سختی باال ،آنیزوتروپی پایین ،کیفیت
سطحی خوب و عاری از خراش ،تلرانس ابعادی بسته و بلنک عاری از پلیسه.

 -2-4شکل دهی هیدرولیکی ورق
تکنولوژی هیدروفرمینگ ( )Hydro formingورق از قبل از جنگ جهانی دوم آغاز شد .این روش در تولید
قطعات خودرو و بدنة هواپیما در سال  0991مورد استفاده قرار گرفت و در سال های  0991تا  0991این روش
پیشرفت های زیادی یافت.
این فرآیند شبیه فرآ یند متداول کشش ورق بوده که در آن بلنک اولیه توسط ورقگیر بر روی قالب گرفته شده و
پانچ ،بلنک مورد نظر را به درون قالب میکشاند .اختالف عمده روش هیدروفرمینگ ورق نسبت به فرآیند موسوم
کشش ورق در نوع سنبه آن بوده و در این روش از یک سیال (معموالً امولسیون آب و روغن) یا یک ماده انعطافپذیر
بهجای سنبه استفاده میشود .هم چنین ،درکشش ورق ،میبایستی بعد از چندین مرحله کشش ،به فرم مورد نظر برسد ،اما
در روش هیدروفرمینگ ،قطعات طی یک مرحله به قطعه مورد نظر تبدیل میشوند.
این روش ،در تیراژ پایین تولید و در مقیاس نمونهسازی میتواند جایگزین مناسبی برای فرآیند کشش عمیق باشد.
کیفیت سطحی باالی قطعات ،یکنواختی ضخامت بسیار مناسب ،کشش قطعات پیچیده در یک مرحله ،عمق کشش بیشتر
به همراه توزیع مناسب کرنش و عدم نیاز به ساخت قالب و در نتیجه کاهش هزینه از مزایای این روش نسبت به فرآیند
کشش عمیق میباشد .از روش هیدروفرمینگ ورقی بیشتر برای تولید قطعات بدنه و شاسی در اتومبیل استفاده میشود.
با مقیاسة روش هیدروفرمینگ با کشش عمیق مزایای زیاد تکنولوژی هیدروفرمینگ ورق آشکار می شود که
عبارت است از:
 -0نسبت کشش بیشتر
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 -2بهبود کیفیت سطح
 -3کمتر شدن برگشت فنری
 -4افزایش توانایی در شکل دادن اشکال پیچیده

 -5انواع هیدروفرمینگ ورق
در هیدروفرمینگ ورق ،دو روش وجود دارد:
 کشش عمیق هیدرومکانیکی -کشش عمیق هیدرولیکی

 -0-5کشش عمیق هیدرومکانیکی ورق
امروزه شکل دهی ورق های فلزی ،کاربرد وسیعی در صنایع دارد .یکی از مهم ترین فرآیندهای شکل دهی ورق
های فلزی کشش عمیق هیدرومکانیکی می باشد .در فرآیند کشش عمیق هیدرومکانیکی محفظه ای از مایع جایگزین
ماتریس شده است و شکل نهایی قطعه بر اساس شکل یک سنبه صلب تعیین می گردد .کشش عمیق هیدرومکانیکی
هنگامی است که ورق در قالب قرار گرفته و یک سنبه به داخل ورق فرو رفته و آن را به اطراف هل میدهد در حالی که
فشار سیال ،از طرف دیگر اعمال میشود.
در میان پارامترهایی که موفقیت این فرآ یند و کیفیت محصول را تحت تأثیر قرار می دهند فشار محفظه دارای
اهمیت ویژه است .شکل  5فرآیند کشش عمیق هیدرومکانیکی ورق و شکل  6فرآیند هیدروفرمینگ ورق دوبل را
نشان می دهد.

10
www.Iran-mavad.com
ﻣﺮﺟﻊ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻭ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﻮﺍﺩ

شکل :5کشش عمیق هیدرومکانیکی ورق

شکل :6هیدروفرمینگ بلنک های دوبل
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بر اساس نتایج شبیه سازی و تجربی ،با افزایش فشار محفظه ای ،چروکیدگی کاهش می یابد ،همچنین در فشارهای
پیش بالج خیلی کم ،لوح نمی تواند به سنبه بچسبد و شکل اولیه سنبه را به خود بگیرد ،در نتیجه میزان چروکیدگی
افزایش می یابد .جهت جلوگیری از بروز پارگی و چین خوردگی در قطعه الزم است فشار سیال در حین فرآیند در
محدوده کاری مجاز تغییر نماید.
برای نگهداشتن فشار سیال و حرکت پانچ در منطقه کاری ،معادالت حاکم بر ترک و چین خوردگی مواد خاص
توسط دو شخص  Yossifon Sو  Triosh Jارائه شده است.
منطقه کاری امن با ارتباط حرکت پانچ به وسیله ترانسفورماتور متغیر خطی با دریچه تنظیم فشار سیستم کشش عمیق
هیدرومکانیکی تعیین شده است .این ارتباط به وسیله کامپیوتر با استفاده از نرم افزار تجاری  LabVIEWکنترل می
شود .آزمایشات با استفاده از ورق فلزی سوپرآلیاژ پایه نیکل با ضخامت 0mmانجام شد .شکل  7دریچه تنظیم فشار در
قالب کشش عمیق هیدرمکانیکی و شکل  8سسیستم دریافت داده های الکترونیکی را نشان می دهد.

شکل :7دریچه تنظیم فشار
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شکل :9سیستم دریافت داده های الکترونیکی

نتایج شبیه سازی نشان می دهد که با افزایش فشار محفظه ضخامت ورق نازک تر می شود .ولی در عوض ،نازک
شدگی یکنواخت تر و از سر سنبه به دیواره ها منتقل می شود .البته افزایش فشار محفظه تا حدی مجاز است که سبب
پارگی نگردد .بر اساس نتایج  kim etalفرآیند شکل دهی هیدرومکانیکی مقطعی با توزیع ضخامت یکنواخت تری
در مقایسه با قالبگیری تولید می کند.
نتایج نشان می دهد تاثیر ضریب اصطکاک بین ورق و ورقگیر در فشارهای باالتر خیلی بیشتر از فشارهای پایین
است و تفاوت ناحیه کاری در فشارهای باال به خوبی مشاهده می شود .در فشارهای پایین به دلیل وجود تماس زیاد بین
ورق و شعاع قالب تاثیر اصطکاک بین ورق و قالب ناحیه کاری مشهود است و با افزایش ضریب اصطکاک ناحیه کاری
کوچک تر می شود .هر چقدر ضریب اصطکاک بین سنبه و ورق افزایش یابد ،نیروی کشش بیشتری از طرف دیواره
سنبه به ورق اعمال می شود و در نتیجه از ایجاد کشش در ورق و نازک شدگی در ناحیه تماس با شعاع سنبه جلوگیری
می شود.

 -2-5کشش عمیق هیدرولیکی ورق

به داخل قالب
هل میدهد تا شکل قالب را به خود بگیرد (در این حالت قالب ثابت است) .شکل  9کشش عمیق هیدرولیکی ورق را
به تصویر کشیده است.
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شکل :9کشش عمیق هیدرولیکی ورق

 -6تکنولوژی جدید هیدروفرمینگ ورق ( هیدروفرمینگ با یک قالب متحرک)
تکنولوژی جدید هیدروفرمینگ ورق با یک قالب ماده متحرک در سال  2110توسط زانگ ( )Zhangپیشنهاد
شد .در این روش از یک قالب متحرک با قطعات ثابت و متحرک استفاده شده است که قطعه ای از بلنک در خالل
فرآین د کشیده می شود و ممکن است یک تغییر شکل مرکب از کشش و بالجینگ (شکم دادن و کروی شدن ورق) بر
روی آن انجام گیرد.
در این روش در مرحلة اول قالب متحرک در تماس با بلنک قرار می گیرد و تغییر فرم پالستیک در سطح تماس
قالب در بلنک رخ می دهد .قالب متحرک در تماس با بلنک تحت نیروی اصطکاک باقی می ماند که این امر باعث
گسترش سطح تغییر شکل یافته می شود که این امر باعث جلوگیری از الغر شدن ورق در فرآیند هیدروفرمینگ می
شود.

 -0-6مزایای هیدروفرمینگ با قالب متحرک
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 -0این روش برای شکل دهی اشکال پیچیده که دارای پالستیسیته کمی هستند از جمله ورق های لیتیم و آلومینیم
و منیزیم ،مؤثر می باشد.
 -2با این روش محدودیت شکل دهی ورق فلزی کاهش می یابد.
-3در این روش عمر ابزار بهبود می یابد و نیازی به تعویض پانچ نمی باشد و در مورد یک محصول جدید فقط
تعویض قالب کافی است.
 -4در این روش تماس خوب قطعه با قالب باعث به وجود آمدن شکل نهایی بهتر می شود.
 -5در این روش دقت ابعادی باالتر می رود.
 -6در این روش برگشت فنری کمتر می شود.
 -7هزینه های ابزار و زمان تولید کاهش می یابد.
 -9این روش خصوصاً مناسب محصوالتی با اندازه های بزرگ و پیچیدگی های زیاد می باشد.

 -7روش های اخیر هیدروفرمینگ
روش های اخیر هیدروفرمینگ ورق عبارتند از:
 -0هیدروفرمینگ با یک دیافراگم الستیکی
 -2فرآیند کشش عمیق هیدرومکانیکی و فرآیند کشش عمیق هیدروریم
 -3تغییر شکل ترکیبی از کشش و بالجینگ ()Bulging
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 -0-7فرآیند هیدروفرمینگ با دیافراگم الستیکی
در این فرآیند از یک غشاء الستیکی به عنوان یک دیافراگم در بدن محفظه هیدرولیک و پانج استفاده می شود و
باعث تغییر فرم ورق می گردد .از این روش ب رای تولیدات دسته ای جهت قطعات بدنه اتومبیل و هواپیما به کار می رود.
از مزایای این روش می توان به کیفیت سطح بهتر و شکل دادن قطعات پیچیده تر اشاره کرد.
معایب این روش عبارتند از:
 -0این روش برای تولیدات دسته ای استفاده می شود.
 -2بازده پرس و تجهیزات آن کم باشد.
 -3ممکن است غشاء الستیکی پاره شود و کنترل چروک ها مشکل شود.

 -2-7فرآیند کشش عمیق هیدرومکانیکی و فرآیند کشش عمیق هیدروریم
این فرآیند با توجه به فرآیند هیدروفرمینگ با غشاء الستیکی به وجود آمد .در این روش فشار الزم جهت شکل
دهی می تواند توسط سطح پائین آمدن هیدرولیکی مجزا تأمین شود .از این روش برای شکل دهی اشکال پیچیده استفاده
می شود و نسبت کشش نیز از  0/9به  2/7افزایش می یابد.
از طرف دیگر فرآیند کشش عمیق هیدرومکانیکی شعاعی (هیدروریم) می تواند باعث به وجود آمدن مقداری
نیروی شعاعی در هنگام کشش شود که این نیرو باعث جلوگیری از افزایش محدودیت های شکل دهی در ورق فلزی
می شود .با توجه به نتیجه تحقیقات نسبت کشش با این روش از  2/6به  3/2افزایش می یابد.

 -3-7هیدروفرمینگ جفتی ورق فلزی
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این روش یک روش شکل دهی خاص می باشد که توسط کلینر ( )Kleinerدر دانشگاه دورتموند آلمان در سال
 0991ابداع شد .در این روش در ابتدا دو ورق توسط لیزر به یکدیگر جوش می شوند و سپس مایع هیدرولیک می
تواند بین دو بلنک را پر کند و فشار الزم توسط سیستم هیدرولیک تأمین شود .در این حالت تغییر فرم پالستیک تحت
فشار پرس در ورق ها شروع می شود و سپس بلنک ها شکل قالب را به خود می گیرند .از مزایای این روش می توان به
محدود شدن فشار و تجهیزات کمی که برای این روش احتیاج می باشد نام برد .با استفاده از این روش یک ورق فوالدی
با یک پرس 011/111کیلو نیوتن فرم دهی شده است.

 -4-7تغییر شکل ترکیبی از کشش و بالجینگ
هیدروفرمینگ ورق توسط ترکیب کشش بالجینگ برای سال های زیادی است که مورد بررسی قرار گرفته است.
از سال  0991این تئوری توسط شانگ در دانشگاه ملی سنگاپور مورد بررسی قرار گرفته است ما هنوز در مرحله
تحقیقات به سر می برد و عملی نشده است.

 -8ابزار و قالب روش هیدروفرمینگ
بهطور کلی ویژگیهای مربوط به قالبهای هیدروفرمینگ عبارتند از:
 .0استحکام باال به دلیل وجود تنشهای ناشی از فشار باالی سیال و نیروهای محوری
 .2پرداخت سطحی خوب به منظور کاهش اصطکاک و افزایش شکلپذیری
 .3استفاده از اجزای قابل تعویض

 -1-8تجهیزات و پرس روش هیدروفرمینگ
از پرسهای هیدرولیک برای تولید قطعات هیدروفرمینگ استفاده میشود .نیروی ورقگیر مورد نیاز بستگی به
مقدار فشار درونی و ابعاد قطعه دارد .چارچوب پرس هیدرولیک بهطور شماتیک در شکل  9نشان داده شده است.
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شکل :9پرس هیدرولیک  21تنی

 -9مزایای فناوری هیدروفرمینگ
 .0کاهش پرت مواد
 .2کاهش زمان تولید
 .3کاهش مراحل تولید
 .4کاهش هزینههای تولید
 .5کاهش سایش ابزار مصرفی
 .6عدم نیاز به قالبهای متعدد
 .7بهبود کیفیت قطعات پیچیده
 .8افزایش استحکام و صلبیت قطعات
 .9حذف آلودگی صوتی در محیط کار
 .01کاهش وزن قطعات تولید شده (بهینهسازی)
 .00کاهش خرابی قالب و افزایش طول عمر قالب
 .02حذف فرآیند جوشکاری در تولید قطعات حساس
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 .03صافی سطوح قابل توجه نسبت به دیگر روشهای ساخت
 .04کاهش تجهیزات متعدد (انواع پرسها) برای تولید قطعات
 .05شکلدهی قطعات پیچیده با سطح مقطعهای متفاوت در یک قطعه

 -01نسبت نازک شدگی ()Thinning Ratio
نسبت  thinningبه عنوان مقیاسی برای کیفیت شکل دهی استفاده می شود .فنجان های شکل دهی شده ،در 91
درجه مقطع زده می شوند و ضخامت در چندین نقطه در طول دیواره فنجان ،از باالی فنجان تا مرکز انتهای فنجان اندازه
گیری می شود .در کشش عمیق هیدرومکانیکی ورق ،موثرترین پارامتر روی نسبت  thinningفشار داخلی است و بعد
از آن ضریب اصطکاک بیشترین اثر را دارد .در شکل  9منحنی توزیع نسبت  thinningضخامت را نشان می دهد.

شکل : 9توزیع نسبت کاهش ضخامت

بر اساس نتایج آزمایشگاهی برای فرآیند کشش عمیق ،ماکزیمم مقدار نسبت ( thinningنازک شدگی) که یک
مشخصه کیفی شکل دادن است ،از % 21تجاوز نمی کند .در طول دیواره قالب ،ضخامت از مقادیر منفی در بیشترین
ارتفاع دیواره تا مقادیر مثبت در باالی فنجان تغییر می کند.
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 -00پارامترهای موثر بر قابلیت شکل پذیری
پارامترهای هندسی ،پارامترهای مواد و پارامترهای فرآیند سه دسته از پارامترهای موثر برhydroformability
(قابلیت شکل پذیری) هستند .جدول  0این پارامترهای شکل دهی را دسته بندی کرده است.
جدول .0پارامترهای موثر بر شکل پذیری

 -02عیوب ایجاد شده در فرآیند هیدروفرمینگ
این فرآیند عالوه بر مزایای فراوان آن ممکن است در محصوالت تولید شده به این روش عیوبی ایجاد شود .شکل
زیر برخی از عیوب احتمالی در فرآیند هیدروفرمینگ را به تصویر کشیده است.

شکل :01شکست پارگی و چین خوردگی

 -03طریقه تغییر شکل حین فرآیندهای هیدروفرمینگ
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تغییر شکل قطعه کار حین فرآیندهای هیدروفرمینگ در شکل  00مشاهده می شود .شکل  00نتایج آزمایش های
شکل دهی و آنالیزهای  FEMتغییر شکل در گام های شکل دهی مختلف تحت شرایط  PH=36 MPaو 𝛿F=40
 mmرا نشان می دهد .در مرحله  0قطعه کار کمی انبساط پیدا می کند .در مرحله  2همانطور که باردهی محوری پیش
می رود به سمت پیرامون خود منبسط می شود .از آنجایی که در گام اول حرکت محوری کوچک است ،فرض می شود
تغییر شکل یک تغییر شکل کرنش ساده باشد و شرایط تسلیم هنوز حاصل نشده است .در مرحله دوم شرایط تسلیم در
اثر اعمال فشار محوری به دست می آید و گسترش لوله فوالدی ادامه می یابد .تحت افزایش فشار داخلی در گام 3
(مرحله نهایی) فقط گوشه ها فرم می گیرند و در نهایت قطعه کار در بیشتر موارد در یک انتهای شعاع گوشه ها ،جایی
که بخش های صاف شروع به انحنا در گوشه ها می کند ،می ترکد.

شکل :00تغییر شکل یافتن حین فرآیند هیدروفرمینگ

 -04هیدروفرمینگ بدون عملیات حرارتی
چند آزمایش گوناگون روی مواد به شکل لوله طراحی و با هم مقایسه شده است.

 -0-04آزمایش 0
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آزمایش اول روی لوله های آلومینیوم ،برنج ،فوالد کم کربن با طول  ،016 mmضخامت  015 mmو قطر mm
 38انجام شده است .قطر بالجینگ مورد نیاز لوله  54 mmمی باشد .فشارهای متفاوتی که حین فرآیند شکل دادن
افزایش پیدا کرده است ،در جدول  2گزارش شده است .شکست ناشی از نشست جریان از محل اتصاالت لوله است.
شکل  02اجزای فرم دهی شده را نشان می دهد.
جدول .2اثر تغذیه محوری روی لوله های برنج ،آلومینیوم و فوالد کم کربن بدون انجام عملیات حرارتی

شکل :02اجزا با عیب چین خوردگی

 -2-04آزمایش 2
مقادیر متفاوت تغذیه محوری پانچ ( )05،01،03روی آلومینیوم با طول های  94 ،96 ،010 mmو
ضخامت های  1/7 ،0 ،0/5 mmاعمال شده است .مقادیر فشار حین فرآیند شکل دادن در جدول 3آورده شده
است .حالت های شکست مشاهده شده شامل چین خوردگی و ترکیدگی است که ممکن است ناشی از نشت نفت
از سراسر اتصاالت لوله و از دیواره جانبی لوله گردد .اجزای شکل دهی شده در شکل  03نشان داده شده است.
جدول .3اثر تغذیه محوری روی لوله آلومینیوم بدون انجام آنیل
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شکل :03عیوب در آزمایش 2

 -3-04آزمایش3
این آزمایش روی آلومینیوم با طول  016 mmو ضخامت  0 mmانجام شده است .بعد از درزگیری مناسب با
نوار تفلون از نشتی جلوگیری شد و آزمایش ادامه یافت .برای این آزمایش ،باردهی محوری پانچ  25 mmمی باشد .در
اثر افزایش در باردهی محوری ،فشار داخلی لوله افزایش می یابد که تغییر شکل جزئی آغاز می شود .نتایج آزمایش در
جدول  4نشان داده شده است.
جدول .4اثر تغذیه محوری روی لوله آلومینیوم مورد استفاده پانچ

شکل 04اثر فرآیندهای عملیات حرارتی روی هیدروفرمینگ مواد لوله ای را نشان می دهد.
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شکل :04سازه ها با تغییر شکل جزئی

اتصاالت پانچ به طول های  31 ،33 mmو 33در شکل  05نشان داده شده است.

شکل :05اتصاالت پانچ

 -05هیدروفرمینگ بعد از عملیات حرارتی
مواد لوله ای آلومینیوم ،برنج و مس آنیل شده به وسیله کوره قوس الکتریک که در شکل  06نشان داده شده
است .دماهای آنیل برای آلومینیوم ،برنج و مس به ترتیب ℃ 521℃ ،541℃ ،403می باشد .زمان نگهداری در
کوره دو ساعت و پس از آن نمونه ها سرد شده اند .ماکزیمم دمای کوره ℃  ،0111ولتاژ  231 vو توان کوره
 6/5 kwمی باشد .شکل  06فرآیند آنیل در کوره قوس الکتریک را نشان می دهد.
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شکل :06فرآیند آنیل در کوره قوس الکتریکی

 -0-05اثر فشار و باردهی محوری روی هیدروفرمینگ مواد لوله های عملیات حرارتی شده

 -0-0-05آزمایش0
بعد از اطمینان از نبود نشتی ،آزمایشات به وسیله حرکت اتصاالت پانچ در نمونه لوله ای با قطر  ،38 mmطول
 ،016 mmضخامت  0/5 mmانجام شد .باردهی محوری پانچ  31 mmبود .بعد از آزمایش شکل پذیری ،لوله
از قالب دور شد و قطر منطقه توسعه یافته با استفاده از ماشین اندازه گیری  53/45 mmاندازه گیری شد .سازه های
فرم دهی شده در شکل  07و نتایج در جدول  5نشان داده شده است.
جدول .5اثر تغذیه محوری روی لوله آلومینیوم آنیل شده
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شکل :07اجزاء با تغییر شکل غیر یکنواخت

 -2-0-05آزمایش 2
در باردهی محوری  31میلی متری روی نمونه ای به طول 016 mmو ضخامت  ،0/5 mmفشار اندازه
گرفته شده حین فرآیند شکل دهی
 32میلی متری ،فشار باالی

 01 /78می باشد که تغییر شکل بهتری حاصل شد .در باردهی محوری

 02/25به دست آمد اما در نتیجه آن عیب چین خوردگی در سازه ها به وجود

می آید .سازه ها در شکل  08و نتایج آزمایش در جدول 6آورده شده است.
جدول .6نتایج آزمایش برای نمونه با 016 mmو ضخامت 0/5 mm
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شکل  a :08و  bسازه ها با عیوب بالجینگ ناهموار و چین خوردگی

 -3-0-05آزمایش 3
هنگام اعمال بار دهی محوری  33میلی متری ،فشار تا

 09/61افزایش می یابد و عیب چین خوردگی

در سازه های لوله ای اتفاق می افتد .وقتی باردهی محوری  31میلی متری اعمال می شود ،فشار حین فرآیند شکل
دهی تا

 9/6افزایش می یابد و هندسه منطقه منبسط شده به دست می آید .در این آزمایش طول و ضخامت

نمونه به ترتیب  016 mmو 0/5 mmمی باشد .سازه های شکل دهی شده در شکل  09و نتایج در جدول 7
آورده شده است.
جدول .7اثر باردهی محوری روی لوله آلومینیومی آنیل شده با استفاده اتصاالت پانج
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شکل a :09و  bاجزا با عیوب چین خوردگی و تغییر شکل

 -4-0-05آزمایش4
هنگامی که باردهی محوری  31میلی متر به نمونه برنجی اعمال می شود ،فشار باالیی معادل

 22/16به

دست آمد و شکست از نوع ترکیدگی اتفاق می افتد .وقتی باردهی محوری  31میلی متری به ماده مسی اعمال می
شود ،افزایش فشار به اندازه

 06/54و شکل پذیری بهتر بالجینگ به دست می آید .طول نمونه ها برابر

 016 mmو ضخامت  0/5 mmآنها برابر است .سازه های شکل دهی شده در شکل  21و نتایج آزمایش در
جدول  8نشان داده است.

جدول .8اثر باردهی محوری روی لوله های برنج و مس آنیل شده با استفاده از اتصاالت پانچ
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شکل :21سازه ها با شکست پارگی و تغییر شکل بهتر

 -06نتایج
در این مقاله پیشرفت های اخیر در زمینه هیدروفرمینگ ورق مورد بحث قرار گرفته است .با استفاده از این روش ها
می توان محدودیت شکل دهی در ورق را کاهش داد و گستره وسیعی از قطعات را با این روش تولید نمود و همچنین
روش هایی که شامل چندین بار تغییر شکل دهی در ورق را کاهش داد و گستره وسیعی از قطعات را با این روش تولید
نمود و همچنین روش هایی را که شامل چندین بار تغییر شکل در ورق می باشند به یک یا دو بار شکل دادن تقلیل می
یابند .این کار باعث افزایش بازدهی و کم شدن هزینه ها می گردد .ولی نکته الزم جهت عملی شدن این فرآیندها تناژ
زیاد پرس و اتوماتیک بودن آن می باشد .از نتایج دیگر می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- 0نتا یج شبیه سازی نشان می دهد که با افزایش فشار محفظه ضخامت ورق نازک تر می شود .ولی در
عوض ،نازک شدگی یکنواخت تر و از سر سنبه به دیواره ها منتقل می شود .البته افزایش فشار محفظه تا حدی
مجاز است که سبب پارگی نگردد.
- 2شبیه سازی نشان می دهد که با اعمال فشار سیال نسبت حد کشش فرآیند ابتدا افزایش یافته تا در یک
فشار بهینه ،حداکثر نسبت قابل حصول به دست آید .با افزایش بیشتر فشار ،نسبت حد کشش فرآیند کمتر می
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گردد .در فشارهای پایین تر از فشار بهینه ،پارگی از شعاع سر سنبه بوده در حالی که در فشارهای باالتر قطعات
از شعاع سر ماتریس پاره می گردند.
- 3شعاع سر سنبه بر روی نسبت حد کشش در فشارهای مختلف سیال موثر است .اگر شعاع سر سنبه
افزایش یابد ،ناحیه کاری بزرگتر و نسبت کشش بیشتری قابل دستیابی است.
- 4ضخامت ورق نیز در فشارهای باال و پایین اثر متفاوتی دارد .در فشارهای پایین ،ورق با شعاع ماتریس
تماس دارد و با افزایش ضخامت ورق به علت کاهش نسبت شعاع به ضخامت ،نسبت حد کشش فرآیند
کاهش می یابد .در فشارهای باالتر تماس بین ورق و شعاع ماتریس برقرار نیست .همانگونه که انتظار می رود با
افزایش ضخامت نسبت حد کشش نیز افزایش می یابد.
- 5تاثیرات ضریب اصطکاک مختلف بین اجزای قالب نیز به دست آمده از نتایج شبیه سازی نشان دهنده
کاهش قابل مالحضه حد شکل پذیری در اثر افزایش اصطکاک بین ورق و ورقگیر است .در فشارهای باال
افزایش اصطکاک بین ورق و ماتریس در حد گپ ثابت ،تاثیرات چندانی بر روی نسبت کشش ندارد ،در
حالی که در فش ارهای پایین به علت تماس ورق با شعاع ماتریس ،با افزایش اصطکاک بین ورق و ماتریس
نسبت حد کشش کاهش می یابد .اصطکاک بین ورق و سنبه نیز اثر کامالً متفاوتی دارد .با افزایش آن نسبت
حد کشش افزایش می یابد .علت این رفتار آن است که با افزایش فشار سیال ،محل پارگی از شعاع سر سنبه به
شعاع ماتریس منتقل می گردد.
- 6تغییرات ضریب اصطکاک در فرآیند کشش عمیق هیدروفرمینگ می تواند باعث تغییر در زمان
گسیختگی یا در یک اندازه خاص باعث جهش ناگهانی در پرهیز از شکست شود .در مورد ضریب اصطکاک
بین ورق و نگهدارنده ،با کاهش ضریب اصطکاک از یک اندازه خاص و در مورد ضریب اصطکاک میان
سنبه و ورق افزایش ضریب اصطکاک از یک اندازه خاص باعث این جهش می شود.
- 7با افزایش نسبت کشش نیروی مورد نیاز برای سنبه افزایش می یابد.
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 -8با افزایش شعاع انحنا[(شعاع خم) در قالب ،بار سنبه شدیداً کاهش می یابد .در مقابل زمانی که انحنا
افزایش می یابد ،همچنین تمایل به چروکیدگی نیز افزایش می یابد.
 -9برای نرخ کشش باال ،باید فشار کمتری استفاده شود .تا بدین ترتیب از پارگی جلوگیری می گردد.
 -01ماکزیمم فشار سیال کاربردی با استفاده از ضریب اصطکاک باال کاهش می یابد.
 -00با افزایش ضخامت ورق ،ماکزیمم فشار سیال مجاز نیز افزایش می یابد.
 -02با افزایش شعاع سنبه مقدار فشار بحرانی سیال کاهش می یابد.
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