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چکیده
امروزه به صورت کلی دو نوع روش شکلدهی در تولید بدنه و اجزای فلزی کشتیها و شناورها استفاده میشود که هر کدام مزایا و معایب
خاص خود را دارند .در این مقاله با بهرهگیری از روش هیدروفرمینگ با فشار نوسانی قابلیت شکلپذیری ورقهای فلزی افزایش داده شده و
نشان داده شده است که نسبت به روشهای مرسوم ،میتوان ورق فوالدی را با ارتفاع بیشتری شکل داد .بدینمنظور ،یک قالب هیدروفرمینگ
ورق به گونهای ساخته شد که در آن قطعات استوانهای با ارتفاع مختلف شکل داده شوند .قطعه استوانهای به عنوان یک شکل استاندارد برای
شکلدهی انتخاب گردید .برای اعمال فشار روغن با حالت های مختلف ،یک دستگاه ساخته شد که توانایی ایجاد مسیرهای فشار نوسانی
مانند حالتهای سینوسی ،مثلثی ،پلهای و ذوزنقه ای را داشت .نتایج نشان داد که در صورت استفاده از روغن با فشار ثابت  ،081barعمق
شکلدهی نسبت به حالت بدون روغن به میزان  25/32درصد افزایش مییابد .همچنین افزایش فشار روغن در زیر ورق ،باعث افزایش ارتفاع
پارگی میشود .در صورت استفاده از فشار نوسانی در محدوده  081barالی  331barبا فرکانس  ،31Hzارتفاع پارگی نسبت به حالت بدون
روغن و روغن با فشار ثابت  331بار به ترتیب بیش از  0برابر و  04/83درصد افزایش یافته است .مشاهده شد که با افزایش فشار ،انحراف از
معیار ضخامت قطعات بیشتر می شود .ولی در صورت استفاده از فشار نوسانی انحراف از معیار ضخامت قطعه نسبت به فشار ثابت ،331bar
کمتر میباشد .این در حالی است که عمق شکلدهی قطعه با فشار نوسانی تقریباً  21درصد بیشتر حالت فشار ثابت  331barاست.
واژگان كلیدی  :هیدروفرمینگ ورق ،افزایش شکلپذیری ،فشار ثابت و نوسانی ،واحد كنترل كننده فشار.
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تحقیقات بسیاری در مورد تاثیر مسیرهای بارگذاری مختلف
در فرایند هیدروفرمینگ انجام شده است .در ادامه به برخی
از این مطالعات مرتبط اشاره میشود .در سالهای اخیر
مطالعات در زمینه مسیر فشار نوسانی هیدروفرمینگ ورق
بسیار کم بوده است .از آنجایی که استراتژی مسیر فشار در
دو فرایند هیدروفرمینگ لوله و ورق شباهت زیادی با هم
دارند ،لذا تحقیقات انجام شده در زمینه مسیر فشارهای
نوسانی در هیدروفرمینگ لوله بررسی شده است.
موری 0و همکاران [ ]0بهبود شکلپذیری با نوسان فشار
داخلی در فرایند هیدروفرمینگ لوله را با استفاده از
آزمونهای تجربی و شبیهسازی عددی مطالعه کردند .نتایج
این پژوهش نشان داد که استفاده از فشار داخلی نوسانی در
جلوگیری از عیوب موثر بوده و شکلپذیری لوله بهبود مییابد.
ژانگ 3و همکاران [ ]2بر روی هیدروفرمینگ لوله از جنس
فوالد زنگنزن  210با ا ستفاده از بارگذاری نو سانی مطالعه
کردند و تاثیر این نوع بارگذاری را روی شااکلپذیری لوله و
ازدیاد طول آن بررساای کردند .آنها به این نتیجه رساایدند
که با این روش میتوان شاااکلپذیری لولهها را به طور قابل
توجهی افزایش داد درحالیکه توزیع ضخامت یکنواختتری
نیز به دست میآید.
لوح موسوی و همکاران [ ]5مکانیزم بهبود شکلدهی در
فرآیند هیدروفرمینگ لولههای  Tشکل را به کمک
شبیهسازی عددی و آزمونهای تجربی مورد مطالعه قرار
دادند .آنها نشان دادند که با کاهش فرکانس نوسان ،شکل
پذیری بهبود مییابد و نرخ پرشدگی کاهش مییابد .یانگ2
و همکارانش [ ]4رفتار تغییر شکل یک لوله با دیواره نازک
تحت فشار داخلی شعاعی را با بررسی ریزساختار نمونههای
شکل داده شده ،مورد مطالعه قرار دادند .آنها تاثیر دامنه و
فرکانس فشار هیدرولیکی نوسانی را روی دقت شکل،
ضخامت دیواره و ریزساختار قطعات تولید شده بررسی کردند.
اشرفی و همکاران [ ،]8مدلهای سخت شوندگی را در فرآیند
هیدروفرمینگ پالسی قطعات  Tشکل مسی ،به کمک
آزمایشهای تجربی و شبیهسازی عددی مورد بررسی قرار
دادند .نتیجه تحقیق آنها نشان داد که هیدروفرمینگ پالسی
در مقایسه با هیدروفرمینگ فشار ثابت ارتفاع برآمدگی

در گذشته برای شکلدهی بدنه کشتیها از فرایند
چکشکاری استفاده میشد .امروزه نیز کشتیسازان شرقی و
غربی هر کدام عالقمند به استفاده از روشهای شکلدهی
حرارتی و شکلدهی با قالب پینی (شکلدهی مکانیکی)
هستند .یکی از معیارهای ساخت کشتیها ،کاهش وزن آن
میباشد .این امر زمانی تحقق مییابد که فرایند جوشکاری
مورد استفاده در تولید کشتیها و اجزای آنها کاهش یابد.
بهعنوان مثال ،اتصاالت به کار رفته حتیاالمکان به صورت
جوشکاری تولید نشوند [.]0
از بین فرایندهای شکلدهی ورق ،فرایند هیدروفرمینگ یکی
از روشهای غیر سنتی میباشد .تاریخچه فرایند
هیدرفرمینگ به جنگ جهانی دوم برمیگردد اما از سال
 0881استفاده از این فرایند برای تولید قطعات در صنعت
آغاز شد .فرایند هیدروفرمینگ یک روش شکلدهی است که
در آن از یک سیال تحت فشار که درون محفظه تغییر شکل
قرار دارد ،به عنوان محیط تغییر شکل استفاده میشود.
فرایند هیدروفرمینگ نسبت به فرآیند کششعمیق دارای
مزایایی میباشد که از آنجمله میتوان به کیفیت سطح بهتر،
نسبت کشش باالتر ،کاهش برگشت فنری ،کاهش هزینههای
ساخت قالب ،دقت ابعادی بیشتر ،انعطافپذیری و سهولت
انجام عملیات ،سایش کمتر ابزار و قابلیت شکلدهی قطعات
پیچیده اشاره کرد .از طرف دیگر هیدروفرمینگ دارای
معایبی نیز میباشد که میتوان سرعت نسبتاً پایین تولید،
نیاز به پرس با ظرفیت تناژ باالتر جهت غلبه بر فشار سیال،
نیاز به قالبهایی با سطح پرداخت عالی و مشکالت آببندی
را نام برد [ .]3در حالت کلی ،فرایندهای هیدروفرمینگ بر
اساس هندسه نهایی قطعه و شکل اولیه ماده خام به دو دسته
هیدروفرمینگ ورق و هیدروفرمینگ لوله تقسیم میگردد[.]2
در فرایند هیدروفرمینگ ورق ،فشار سیال زیر ورق با حرکت
سنبه به درون ماتریس افزایش مییابد .تغییرات فشار سیال
بر حسب جابجایی سنبه مسیر فشار تعریف میگردد .مسیر
فشااار ساایال در فرایند هیدروفرمینگ ورق ،نقش بهساازایی
دارد بهگونهای که یک م سیر ف شار منا سب میتواند از بروز
عیوبی مانند پارگی و چروکیدگی در قطعه جلوگیری کند.
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حالت مثلثی ،سینوسی ،پلهای و ذوزنقهای را داشت و از
واحدهای هیدرولیکی ،الکترونیکی و کامپیوتری تشکیل شده
است .حداکثر فشار کاری دستگاه  321barمیباشد .تنظیم
فشار کاری و کنترل آن از طریق نرمافزار دستگاه صورت
میگیرد .نمودار فشار بر حسب زمان توسط نمایشگری که بر
روی قاب دستگاه تعبیه شده است پردازش میگردید.
همچنین امکان ذخیرهسازی دادهها با فرمت فایل اکسل در
نرمافزار دستگاه وجود دارد.
شکل ( )2دستگاه نوسانساز فشار و واحدهای مختلف آن و
شکل ( )0نیز نمودار فشارهای مختلف که دستگاه قادر به
اعمال آن میباشد را نشان میدهد .بهمنظور انجام آزمایش،
ابتدا قالب ساخته شده بر روی بستر دستگاه پرس با ظرفیت
 311Tonنصب گردید .سپس ورق بر روی ماتریس قالب قرار
داده شده و توسط ورقگیر بسته شد .به دلیل اینکه نیروی
وارده از طرف ورقگیر به ورق در تمام نقاط یکسان باشد تا
ورق از تمام نقاط به یک اندازه جریان یابد ،از گشتاورسنج
استفاده شد .مقادیر گشتاور مورد نیاز برای بستن پیچهای
ورقگیر به صورت تجربی با در نظر گرفتن اینکه عیب
گوشوارهای شدن رخ ندهد و ورق به خوبی داخل حفره
ماتریس جریان پیدا کند ،با انجام چند آزمایش  21N.mبه
دست آمد .پس از انجام موارد فوق ،همزمان حفره ماتریس از
روغن پر شد و سنبه به ورق مماس گردید .با شروع حرکت
سنبه به سمت پایین ،از مسیرهای فشار مختلف شامل مسیر
فشار خطی و غیر خطی که در شکل ( )0نشان داده شده،
مسیر فشار ثابت ،متغیر مثلثی با سطوح فشار متفاوت به قالب
اعمال گردید.

بیشتر ،میانگین ضخامت کمتر و پراکندگی ضخامت بیشتری
را دارد.
یانگ و همکاران [ ]8بر روی اصطکاک و تاثیر آن در فرایند
هیدروفرمینگ لوله نوسانی مطالعه کردند .نتایج آنها نشان
داد که در بارگذاری نوسانی نسبت به بارگذاری غیر نوسانی،
اصطکاک کاهش مییابد در نتیجه باعث میشود که ماده لوله
به آسانی جریان یابد .همچنین مسیر بارگذاری نوسانی
میتواند ،شکلپذیری لولهها را در فرایند هیدروفرمینگ
بهبود بخشد .انارکی و همکاران [ ]01بر روی تاثیر فشار
نوسانی در فرایند شکلدهی لوله با گاز با استفاده از حرارت
نوسانی به صورت تجربی و عددی مطالعه کردند .آنها نشان
دادند که مسیر فشار نوسانی ،شکلپذیری و توزیع ضخامت
لوله را در فرایند شکلدهی با گاز گرم بهبود میبخشد.
با توجه به مطالعات انجام شده و بررسی تحقیقات قبلی در
زمینه فرایند هیدروفرمینگ ،یکی از روشهای موثر برای
بهبود کیفیت و شکلپذیری قطعات تولید شده ،استفاده از
مسیر فشار نوسانی میباشد .جمعبندی پژوهشهای پیشین
نشان میدهد که اکثر مسیرهای بارگذاری غیرخطی بر روی
هیدروفرمینگ لوله اعمال شده است و تاثیر آن بر
هیدروفرمینگ ورق بررسی نشده است .بنابراین در این مقاله،
تاثیر مسیر فشارهای مختلف خطی و نوسانی بر روی شکل-
پذیری و توزیع ضخامت در فرایند هیدروفرمینگ ورق بررسی
شده است.
 -2تجهیزات آزمایشگاهی و انجام آزمونهای تجربی
قسمتهای مختلف قالب به کار رفته در این پژوهش و
همچنین محل قرارگیری قالب در سیستم شکلدهی ورق،
در شکلهای ( )0و ( )3نشان داده شده است .این قالب به
گونهای طراحی و ساخته شده تا امکان انجام آزمایشهای
مختلف به منظور دستیابی به عمق بیشتر را فراهم کند.
جنس قالب از فوالد  St37انتخاب شد و برای آببندی آن از
ارینگ  2mmاستفاده گردید .ورق استفاده شده در این
تحقیق  St14به ضخامت  1/2mmبود و قطر بالنک اولیه
 48mmانتخاب شد .هندسه قطعه مورد بررسی یک استوانه
به قطر داخلی  21mmدر نظر گرفته شد و هدف شکلدهی،
افزایش عمق کشش این استوانه در مسیرهای فشار متفاوت
بود .دستگاه نوسانساز هیدرولیکی ساخته شده در این
پژوهش ،توانایی اعمال فشارهای خطی و غیرخطی مانند

 -3نتایج و بحث
(الف) تاثیر فشار روغن بر شکلپذیری ورق
برای بررسی تاثیر وجود فشار روغن بر روی شکلپذیری ورق،
ابتدا آزمایش بدون استفاده از روغن و با حالت کشش عمیق
ساده انجام شد .قطعه در ارتفاع  8mmدچار پارگی شد.
تصویر مربوط به این قطعه در شکل ( )5نشان داده شده است.
همانطور که در تصویر نیز مشخص است ،لبه بالنک این
فرصت را پیدا نکرد تا بتواند به درون حفره ماتریس جریان
یابد و عمق شکلدهی افزایش یابد .دلیل اصلی این موضوع
نیروی اصطکاک ناشی از سطوح تماس قالب و ورق میباشد
که اجازه جریان ماده را به ورق نمیدهد.
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شکل (( )3الف) دستگاه نوسان ساز( ،ب) واحد هیدرولیکی( ،ج)
واحد الکترونیکی و كامپیوتری.

شکل ( )1شماتیک مدار هیدرولیکی واحد كنترل فشار متصل به

شکل ( )4مسیرهای فشار (الف) ثابت( ،ب) مثلثی( ،ج)

قالب.

سینوسی( ،د) پلهای( ،ه) ذوزنقهای.

شکل ( )2اجزای قالب استفاده شده.

شکل ( )5تجهیزات مربوط به انجام آزمایش.
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شکل ( )7قطعه شکل داده شده با فشار روغن  181barثابت.

شکل ( )6قطعه شکل داده شده بدون استفاده از فشار روغن.

این آزمایش با حفظ شرایط قبل و با استفاده از فشار روغن
در زیر ورق انجام شد .منحنی فشار به گونهای انتخاب شد
که با حرکت سنبه افزایش یابد تا به مقدار ثابتی که شیر
پروپرشنال تنظیم شده است ،برسد .پس از آن تا انتهای
کورس سنبه ،مقدار فشار ثابت ماند .در این آزمون فشار نهایی
برابر با  081barدر نظر گرفته شد .ارتفاع پارگی قطعه،
 03/2mmاندازهگیری شد که نسبت به حالت بدون روغن
 25/32درصد افزایش یافته است .دلیل این امر کاهش
اصطکاک بین ورق و ماتریس میباشد که باعث حرکت و
جریان ماده به درون حفره ماتریس میشود .شکل ( )4تصویر
این قطعه را نشان میدهد.با افزایش فشار و رساندن آن ابتدا
به  311barو سپس به  ،331barدو آزمایش جهت بررسی
تاثیر مقدار فشار بر شکلپذیری ورق انجام شد .نتایج
آزمایشها نشان داد که عمق پارگی قطعه برای مقدار فشار
 311barبه  05mmو برای مقدار فشار  331barبه 32mm
رسید .نتایج به دست آمده نشان میدهد که با افزایش مقدار
فشار در زیر ورق ،عمق پارگی افزایش یافته و در نتیجه
شکلپذیری ورق نیز افزایش مییابد .به گونهای که با افزایش
فشار به  ،331barمقدار عمق شکلدهی نزدیک به  2برابر
نسبت به حالت بدون روغن افزایش یافته است .همچنین
عمق شکلدهی با فشار روغن  331barنسبت به ،081bar
 80درصد بهبود یافته است .زمانیکه فشار روغن در زیر ورق
افزایش مییابد ،سطح تماس بین سنبه و ورق بیشتر شده و
اصطکاک افزایش مییابد که در نتیجه ،لغزش ورق بر روی
سنبه کاهش یافته و نازک شدگی موضعی کم شده است و
در نهایت ورق دیرتر دچار پارگی گردیده است .در شکلهای
( )8و ( )8به ترتیب قطعاتی که با فشار  311barو 331bar
آزمایش شدهاند ،نشان داده شده است .پس از شکلدهی ورق
بدون روغن و با روغن با فشارهای ثابت مختلف ،یک آزمایش
با فشار روغن متغیر مطابق شکل ( )01انجام شد.

شکل ( )8قطعه شکل داده شده با فشار روغن  211barثابت.

شکل ( )9قطعه شکل داده شده با فشار روغن 221barثابت.

مقدار فشار در حین آزمایش به صورت تناوبی و بین بازه
 081barتا  331barبا  3 Hzتغییر داده شد .در این آزمایش
عمق پارگی قطعه به  20mmافزایش یافت که نسبت به
حالت بدون روغن بیش از  0برابر و نسبت به آزمایشی که از
فشار روغن ثابت با مقدار  331barاستفاده شد04/83 ،
درصد افزایش یافته است .دلیل این امر این است که چین
خوردگیهای بسیار ریزی در ماده اتفاق میافتد و رفع
میشود .با تکرار این عمل قطعه تولید میشود و چین
خوردگیهای ریز حین شکلدهی نوسانی در قطعه نهایی
دیده نمیشود .نازکشدگی موضعی رخ نداده و توزیع
ضخامت یکنواخت شده و شکلپذیری بهبود مییابد .زمانیکه
فشار نوسانی باشد ،تنشهای فشاری و کششی در ورق دچار
افزایش و کاهش میشوند و باعث ظهور و عدم ظهور
چروکیدگیهای ریز بر روی ورق شده و باعث بهبود جریان
ماده و افزایش عمق شکلدهی میشود .در شکل ( )00ارتفاع
قطعات تحت شرایط مختلف با یکدیگر مقایسه شده است .در
این نمودار  N1قطعه شکل داده شده بدون استفاده از روغن،
 N2مربوط به قطعه با استفاده از فشار ثابت  N3 ،081barبا
فشار ثابت N4 ،311 barقطعه با فشار  331barو  N5قطعه
با فشار متناوب بین  081barتا  331barرا نشان میدهد.
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شکل ( )11قطعه شکل داده شده با فشار نوسانی بین 181bar
الی 221barو فركانس .2Hz

شکل ( )12قطعه شکل داده شده تحت فشارهای (الف) ثابت
( ،181barب) ثابت ( ،211barج) ثابت ( ،221barد) مثلثی بین
 181barتا  221barبا فركانس .2Hz

همانطور که در شکل ( )00نیز مشخص است با افزایش فشار
روغن در حالت فشار ثابت ،انحراف از معیار ضخامت برای
قطعات با فشار ثابت روغن افزایش مییابد .بنابراین مقدار
پراکندگی و عدم یکنواختی بیشتر شده است .انحراف از معیار
نمونه آزمایش شده تحت فشار روغن متغیر در محدوده
 081barالی  331barبا فرکانس  ،3Hzکمتر از قطعه شکل
داده شده با فشار ثابت  331barاست .این نتیجه در حالی به
دست آمده است که عمق نمونه تولید شده با فشار نوسانی،
 01mmبیشتر است.

شکل ( )11ارتفاع شکلدهی قطعات با شرایط آزمایش مختلف.

(ب) تاثیر فشارهای مختلف ثابت و نوسانی بر روی
توزیع ضخامت قطعه
به منظور بررسی تاثیر مقدار فشارهای ثابت و متغیر بر روی
نحوه توزیع ضخامت قطعات ،آزمایش با شرایط بخش قبل
به گونهای تکرار شد که قطعات به عمق پارگی خود نرسند و
نمونههای سالم به دست آید .ابتدا با فشار ثابت 081bar
آزمایش انجام شد و قطعه تا عمق  00/3mmشکل داده شد.
تصویر مربوط به این آزمونها در شکل ( )03نشان داده شده
است .سپس با فشارهای ثابت  311barو  331barنیز ورق
شکل داده شد که ارتفاع شکلدهی به ترتیب برابر  00mmو
 31mmانتخاب شد .همچنین قطعه نهایی با فشار روغن
نوسانی مطابق شکل ( )03در محدوده  081barالی 331bar
با فرکانس  3Hzتا عمق  38/4mmشکل داده شد.
شکل ( )02توزیع ضخامت قطعات شکل داده شده در این
بخش را نمایش میدهد .انحراف از معیار هر کدام از قطعات
محاسبه شد و در شکل ( )00ارایه شده است .در این نمودارها
شماره قطعات  N54 ،N52 ،N50و  N56به ترتیب قطعات
شکل داده تحت فشارهای ثابت  081بار 311 ،بار 331 ،بار
و فشار نوسانی در محدوده  081الی  331بار با فرکانس 3
هرتز را نشان میدهند.

شکل ( )13توزیع ضخامت قطعات شکل داده شده در حالتهای
مختلف فشار.

شکل ( )14انحراف از معیار توزیع ضخامت قطعات شکل داده
شده تحت حالتهای مختلف فشار.
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 توزیع ضخامت،بر خالف انتظار با افزایش ارتفاع شکلدهی
 به دست331bar یکنواختتری نسبت به قطعه با فشار ثابت
.آمد
 نتیجهگیری-4
در این پژوهش افزایش شکلپذیری ورقهای فلزی با استفاده
 نتایج کلی.از روش هیدروفرمینگ نوسانی ورق بررسی شد
:بهدست آمده از این پژوهش را میتوان در موارد زیر برشمرد
 – قطعه شکل داده شده بدون استفاده از روغن در ارتفاع0
 دچار پارگی شد ولی ارتفاع پارگی قطعه شکل داده8mm
،081bar شده با استفاده از فشار روغن ثابت و برابر
 اندازهگیری شد که نسبت به حالت بدون روغن03/2mm
. درصد افزایش یافته است25/32
 شکلپذیری افزایش، – با افزایش فشار روغن در زیر ورق3
331bar  به گونهای که ارتفاع پارگی با فشار روغن.مییابد
. درصد افزایش یافته است80 ،081bar نسبت به فشار روغن
 و331bar  تا081bar  – با اعمال فشار نوسانی در محدوه2
 عمق پارگی نسبت به حالت بدون روغن بیش،3Hz فرکانس
 برابر و نسبت به آزمایشی که از فشار روغن ثابت با مقدار0 از
. درصد افزایش یافته است04/83 ، استفاده شد331bar
، – با افزایش فشار روغن در حالتی که فشار ثابت باشد0
 این بدین.انحراف از معیار ضخامت قطعات افزایش مییابد
معنی میباشد که پراکندگی در توزیع ضخامت افزایش یافته
 اما نمونه شکل داده شده با.و یکنواختی آن کاهش مییابد
فشار نوسانی انحراف از معیار کمتری نسبت به قطعه با فشار
 دارد که نشان میدهد قطعه شکل داده331bar روغن ثابت
 توزیع ضخامت،شده با فشار روغن متغیر و نوسانی
 ارایه،یکنواختتری علیرغم اینکه عمق بیشتری هم دارد
.میدهد
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