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چکیده
 هدف از توليد این مواد با روشهای.توليد فلزات ریزساختار فوق ریزدانه و نانو در سالهای گذشته مورد توجه محققان و مهندسان قرارگرفته است
 روش های متنوعی برای توليد قطعات توپر با مقاطع گرد و یا مربع با استفاده از. دستیابی به قطعات سبكوزن با استحكام و قابليت باالست،خاص
 کارهای به نسبت کمتری ارائه،فرآیند تغيير شكل شدید توسط محققين ارائه شده است؛ اما در خصوص توليد لولههای با استحكام به وزن باال
 آلياژ استفاده شده در این پژوهش از گروه. یك روش اکستروژن مستقيم برای توليد لوله با استحكام باال ارائه شده است، در این مقاله.گردیده است
 اغلب مطالعات. است که دارای استفاده صنعتی و بهلحاظ خصوصيات ساختاری قابليت تحمل کار سرد خوبی است9۰۰9 آلومينيوم به شماره
. نيز مورد بررسی قرار گرفته است3۰o  اما در این پژوهش با دیدی جدید زوایای باالی، صورت پذیرفته است3۰o گذشته بيشتر روی زاویه کانال
 با.نتایج توزیع کرنش و تنش در نمونههای شبيهسازی شده جهت بهدست آوردن زاویه داخلی و خارجی کانال مورد مطالعه قرار گرفته است
 نتایج نشان میدهد که استفاده از. قالب مورد نياز ساخته و نمونهها بهصورت تجربی مورد آزمایش قرار گرفت،بهدست آوردن زوایای بهينه کانال
. باعث افزایش قابل توجه استحكام کششی و سختی میشود،9۰۰9 این زوایا در فرآیند تغيير شكل شدید لوله آلومينيوم گروه
9۰۰9  آلومينيوم، شبيهسازی المان محدود، ایكپ لوله:کلید واژگان
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ABSTRACT
Productions of metallic ultra-fine and Nano microstructure have been addressed by researchers and engineers in recent
years. The purpose of the production of these materials with specific procedures is to achieve lightweight parts with
high strength and capabilities. Various methods for manufacturing solid round or square sections using equal channel
angular pressing have been offered by researchers. However, few researches have been reported the production of pipes
with high strength-to-weight property. A direct extrusion method is proposed for the production of high-strength tubes.
Aluminum alloy 3003 that is widely used in industries because of the structural characteristics of a cold working is used
in this study. Previous studies have been focused on channel angle of 90o, but in this study, angles above 90o are
investigated. Strain and stress distribution results in finite element simulation have been used to obtain the optimal
internal and external channel angles. The optimal channel angles are first investigated by simulation results. The
required die with optimal channel angles was then manufactured and the samples were experimentally tested. The
results showed that the use of these angles with optimal channel angels in equal channel angular presses for aluminum
3003 tube increases significantly the tensile strength and hardness.
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دسته شامل تغيير شكل شدید مواد بالك ،ورق و تغييار شاكل
شدید لوله ها است .هرچند این فرآیندها ازنظر ماهيت تغييرات
ریزساختاری تفاوت چندانی با یكدیگر ندارناد و همگای دچاار
تغيير شكل پالستيك شدید میشوند ،اما از نظار نحاوه توزیاع
ميدانهای تنش و کرنش در قطعه تحت تغيير شاكل متفااوت
خواهند بود ].[4-6
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ذرات فوق ریزدانه

 -1مقدمه
فرآیند پرسکاری در کانالهاای زاویاهدار باا مقااطع یكساان
( )ECAPاولين بار توسط سگال 2و همكاارانش در دهاه

5

53۹۰

معرفی گردید .هدف اساسای در آن زماان ایجااد یاك فرآیناد
شكلدهی با کرنشهای باال در بيلتهای فلزی باا بارش سااده
بود .از دهه  533۰هنگامیکه گزارشهایی مبنی بار پتانسايل
روش  ECAPدر توليد ماواد فاوق ریاز داناه )UFG( 9در حاد
زیرميكرون با خواص یكنواخت و جدید مطرح شد تغيير یافات
و این گزارشها یك عالقه مداوم و شدیدی در مقااالت علمای،
توسعه و نتایج نهایی فرآیند  ECAPدر کاربردهای صنعتی باه
وجود آورد ] .[5-9
روشهای تغيير شكل پالستيك شدید با توجه به هندساه
محصول را میتوان در سه دسته تقسيمبنادی کارد .ایان ساه
1- Equal channel angular pressing
2- Segal
3- Ultra fine-grained

در سالهای گذشاته ،از روشهاای تغييار فارم پالساتيك
شدید )SPD( 4برای ریزداناه کاردن شادید ماواد و آلياژهاای
ميله ای شكل استفاده شده است .با استفاده از فرآیند تصاحيح
اندازه دانه با ریزدانگی شدید دانهها توسط فناوری تغييار فارم
پالستيك شادید تناوع خاواص فيزیكای ،مكاانيكی ،ساایش و
پيچش افزایش یافته است .این فنااوریهاا شاامل فرآینادهای
پرسکاری در کانالهای زاویاهدار باا مقااطع یكساان ،پايچش
فشار باال ،اکستروژن برگشت تجمعی ،پرسکاری شيار اجباری،
اتصال نورد تجمعی میباشد .روش دیگری توسط جاوانرودی و
همكارانش بر روی آلياژ مس انجام گردیده است .در ایان روش
از قالبی با زاویه کانال  3۰و شعاع گوشه داخلی تقریبی 1 mm
استفاده گردید است .برای جلوگيری از فروپاشی لوله از مندرل
پلی یورتان در داخل لوله استفاده شده است .این روش بهدليل
داشتن قالبی با پيچيدگی ساختاری کمتار و ساهولت سااخت
میتواند روشی مناسب برای توسعه و مطالعه قارار گيارد .ایان
روش جزو یكی از کارآمدترین فرآیندهای اصالی تغييار شاكل
پالستيك شدید است که مورد بررسی در این پاژوهش اسات.
ابعاد لوله استفاده شاده در آن پاژوهش در ایان پاژوهش هام
استفاده شده است .]۹] .تأثير پارامترهای فرآیندی شامل زاویه
بين دو کانال ،مسير فرآیند ،خواص و مواد ،شعاع گوشه داخلی
و خارجی و ضریب اصطكاک با روش مدلسازی المان محادود
مورد ارزیابی قرار گرفته است .در ایكپ ميله تاثير شعاع گوشه
داخلی قالب مستقيماً بر روی توزیع کارنش اسات و از مقادار
 ۹ mmتا  3/1 mmبرای قالب در نظر گرفته شاده اسات [.]1
کاهش شعاع از  1 mmبه پاایين ،باا افازایش تمرکاز کارنش
بيشتری برخوردار اسات و بيشاتر از  1 mmباهدليال افازایش
ناحيه تماس تمرکز توزیع کرنش بهبود مییابد [ .]3با افازایش
زاویه ميزان کرنش کااهش و باا کااهش زاویاه ميازان کارنش
افزایش مییابد .علت کاهش کرنش با افازایش زاویاه باهدليال
تغيير فرم کمتر میباشد [ .]5۰تحقيقات نشان میدهد کاه باا

4- Severe plastic deformation
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افزایش تعداد پاسها ریزدانگی افزایش مییابد .از دیگر عوامال
مهم در فرآیند ایكپ زاویه کانال اصلی است .با افازایش زاویاه
کانال اصلی مقدار تنش بر قطعه و قالاب کااهش و باا کااهش
زاویه کانال اصلی مقدار تنش بر قطعه و قالب افزایش ماییاباد
[.]55
روشهای تغيير شكل پالستيك شدید برای لولهها ازجمله
روشهااای نساابتاً جدی اد و دارای مطالعااات تجرب ای و تئااوری
کمتری نسبت به سایر روشهای تغيير شكل پالستيك شادید
اسات [ .]52اولاين روش تغييار شااكل پالساتيك شاادید کااه
مناسب توليد لولههای فوق ریزدانه و ناانو سااختار ارائاه شاده
است ،توسط توث و همكاارانش ،در ساال  2۰۰3باا ناام روش
پيچش لوله فشار باال است [.]59
روش دیگری توسط فرجی و همكارانش مطابق شكل 1
5

بانام روش فشردن در کانال زاویهدار لولهای موازی
ارائه شده که بهنوعی شبيه فرآیند ایكپ است [.]54

)(PTCAP

شکل ( :)1مراحل مختلف فرآیند  PTCAPبرای ایجاد تغيير
شكل پالستيك شدید روی لولهها [.]54

در این فرآیند دو مرحلهای ،ابتدا لوله به درون منطقهای با
قطر بزرگتر اکسترود شده که در نتيجه آن ،قطر لوله بيشتر
می شود ،سپس مجدداً از همان مسير اکستروژن معكوس شده
تا به قطر اوليه خود بازگردد ] .[51دو مرحلهای بودن و
همچنين افزایش قطر لوله در اثر این فرآیند میتواند یكی از
عيوب این فرآیند محسوب شود.
1- Parallel tubular channel angular pressing
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اخيراً روشی برای لولهها مطابق شكل  2پيشنهاد شده
است که توسط زنگیآبادی و کاظمی نژاد با عنوان فشردن در
کانال لولهای ارائهشده است [.]56
این فرآیند شامل یك قالب با کانال استوانهای است کاه در
وسط مسير کانال ،دارای یك گلوگاه با قطر کمتر از قطر اولياه
است .قطر داخلی لوله توسط مندرل 2کنترل مایشاود کاه در
وسط ميله مندرل ،جایی که به گلوگاه کانال میرسد ،قطار آن
مشابه با گلوگاه کاهش مییابد ،بهطوریکه فاصله باين گلوگااه
و م ندرل همواره برابر قطر اوليه لوله است .سپس با یك سانبه
لولهای شكل (همقطر با لوله تحت فرآیند) از باال ،لوله به داخل
کانال فشرده میشود .طای ایان فرآیناد ،لولاه باا رسايدن باه
گلوگاه قطرش کاهش یافته و باا اداماه حرکات داخال کاناال،
مجدداً به قطر اوليه باز میگردد .با توجه به ابعاد قالب ،میتوان
از دو لوله پشت سرهم استفاده کارد تاا کال لولاه تغييار فارم
پالستيك شدید شده از سمت دیگر خارج شود.

شکل ( :)2شماتيك کلی فرایند فشردن در کانال لولهای

[.]56
در این مقاله از یك روش اکستروژن مستقيم به نام ایكاپ
با زاویهی کانال اصلی بيشتری نسبت به تحقيقات گذشته برای
توليد لولههایی با استحكام باال بههمراه تغيير شكل پالساتيك
شدید و نيروی اکستروژن کمتر پيشانهاد مایشاود .مطالعاات
انجام شاده بار روی اکساتروژن لولاه باهصاورت تجربای روی
زاویهی  3۰oانجامشده است و تااکنون مطالعاهی تجربای روی
2- Mandrel
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زاویه کانال  3۰به باال انجام نشده است .بارای تحليال فرآیناد
جدید ،شبيه سازی اجزا محدود ساهبعادی باه منظاور بررسای
جریان مواد ،کرنش پالستيك اعماالی و حاداکرر نيارو فرآیناد
انجام شد .همچنين آزمایشهای تجربی بارای بررسای صاحت
نتایج اجزا محدود انجام گرفت .در ادامه ،به نحاوه مادلساازی
قالب و همچنين تأثير پارامترهای تأثيرگذار پرداخته میشود.

 -2اکستروژن لوله به روش ایکپ
شكل  0فرآیند اکستروژن لولاه باه روش ایكاپ را باهصاورت
شماتيك نشان میدهد .در شروع فرآیند یك لوله که در داخل
آن بيلت استوانه ای شكل پلییورتان قرار گرفته است در داخل
کانال قالب قرار گرفته و توسط فشار هيدروليك دستگاه پارس
به واسطه سنبه به انتهای کانال هدایت میشود .ساطح مقطاع
کانال بایساتی دارای کيفيات ساطح بااالیی باشاد تاا موجاب
چروکياادی و تاارک برداشااتن در اثاار اصااطكاک باااال نشااود.
همانطورکه در شكل مشخص شده است زاویه باين دو کاناال
مهمترین عامل در ميزان کرنش و تنش اعمالی به قطعه اسات.
با افزایش زاویه کانال ميزان کرنش و تانش باه قطعاه کااهش
مییابد و تأثير مطلوبی بر روی استحكام قطعه نخواهيم داشت.
همچنين با کااهش بايش از انادازه ایان زاویاه انجاام فرآیناد
امكان پذیر نيست و موجب آسيب قالب و ماشين ابزار میشاود.
درنتيجه برای قطعات توپر زوایاای بااالی  3۰درجاه اساتفاده
گردیده است .در این تحقيق سعی شاد بارای انتخااب ميازان
حداکرر استحكام در ازای ميزان توزیع کارنش مناساب زاویاه
باالی  3۰درجه نيز بهطور اساسی مورد مطالعه قرار گيرد.
زاویه  фنقش اساسای در مقادار کارنش و زاویاه  Ψنقاش
اساسی در مقدار توزیع کرنش بر نمونه ایكپ شاده در قطعاات
توپر دارد .انتخاب مقدار هرکادام از زوایاا بساتگی باه شارایط
جنس ماده و تعداد مراحال ایكاپ دارد .انتخااب زاویاه  фو Ψ
مناسب با شبيهسازیهای صورتگرفته روی جنس قطعه انجام
میشود .روش ایكپ باهدليال سااده باودن از نظار پيچيادگی
ساختاری و توليد ،انتخاب مناسبی برای توسعه و ارتقای کيفی
و کمی آن است .روشهای فشردن در کاناال زاویاهدار لولاهای
موازی و فشاردن در کاناال لولاهای از تغييار ابعاادی اساتفاده
میکنند که عاملی بارای بااال رفاتن هزیناه سااخت قالابهاا
میشود .از اینرو ،بهنظر میرسد انتخاب روشای باا پيچيادگی
ساختاری کمتر و کارایی برابر انتخاب مناسبی بارای توساعه و
تحقيق است.

شکل ( :)0شماتيك فرآیند ایكپ لوله.

 -0مدلسازی المان محدود
مدل سازی المان محدود بهدليل پيشبينی شرایط قطعهکار در
شاارایط ماارزی مختلااف هزینااههااا و آساايبهااای ناشاای از
آزمایشهای تجربی بر ماشين آالت را به مقدار زیاادی کااهش
میدهد .در این پژوهش بهدليل باال بودن آزمایشهای تجربای
مورد نياز بارای تعياين رفتاار نموناه آلومينياومی در شارایط
مختلف هندسی قالب ،از مدلسازی المان محدود استفاده شد.
مدلسازی المان محدود توسط نرمافازار آبااکوس کاه تواناایی
باااالیی در ماادلسااازی فرآیناادهای شااكلدهاای را دارد مااورد
اسااتفاده قاارار گردیااد .توسااط روش اجاازاد محاادود بررساای
پارامتریك برای تعيين تأثير پارامترهای مختلف ازجمله نسبت
زوایای گوشههاا ،زاویاه کاناال اصالی و همچناين روش ماورد
استفاده روی مقدار و توزیع کرنش ،همگنای کارنش و نياروی
مورد نياز انجام گرفته است .رفتار مكانيكی دو جازد تغييرپاذیر
مدل یعنی لوله و ميله پالستيكی را باید برای نرمافزار مشخص
نمود .لولاه از جانس آلومينياوم اسات و رفتاار آن باهصاورت
االستيك– پالستيك کار سخت شونده است و ميله پالستيكی
از جنس پلییورتان است که یك االستومتر با رفتاار مكاانيكی
فوق العاده االستيك است .جنس انتخاب شده آليااژ آلومينياوم
 9۰۰9بود که توسط آزمایش کوانتومتری درصد عناصر آلياژی
استخراج شد .استاندارد مورداستفاده برای آزمایش کوانتومتری
براساس منباع باا کاد  ASTM E -125155: 2۰51اسات .در
جدول  1درصد عناصر آلياژی آلومينيوم استفاده شاده نماایش
داده شده است.
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جدول ( :)1عناصر تشكيلدهنده آلومينيوم .9۰۰9
Ti

Zn

Ni

Cr

Cu Mn Mg

Fe

Si

Data from plastic table option

160

140

AL

100
80

Base ۰/۹5 ۰/۹2 ۰/55 ۰/9 ۰/4۰ ۰/56 ۰/22 ۰/54 ۰/56

60
40

برای وارد کردن مقادیر مربوط باه خصوصايات آلومينياوم
گروه  9۰۰9از منحنی تنش و کرنش باهدساتآماده از تسات

20
0
0.15

کشااش و هناادبوک مهندساای مقااادیر  E=63 Gpaو  ۰/99و
 d= 2۹۰۰لحاااظ گردیااد .باارای تعيااين مقااادیر االسااتيك و
پالستيك با توجاه باه اساتاندارد

)True stress (Mpa

120

0

0.05
0.1
True strain

شکل ( :)4نمودار تنش و کرنش آلومينيوم .9۰۰9

ASTM E8/EM8-13a2015

خصوصيات مندرل پلییورتان از نوع هایپراالستيك است.
رفتار پلییورتان هایپراالستيك غيرخطی است که شبيه مدل
مونی -ریولين 5استفاده میشود .برای تعریف خصوصيات

مواد کار سختشونده میتوان از نتایج آزماایش کشاش بارای

مندرل پلییورتان به نرمافزار  ABAQUSاز جدول  2استفاده

تعيين رفتار ماده استفاده نمود .در این فرآیند باهعلات تغييار

شد ].[51

نمونه آلومينيومی آماده شد و مقاادیر نماودار تانش و کارنش
حاصلشده به مقادیر حقيقی تبدیل گردید .بارای مادلساازی

فرم زیادی که در قطعه ایجاد میشود رفتاار مااده بایساتی در
حالت پالستيك هم به نرم افازار تعریاف گاردد؛ اماا دادههاای
حاصلشده از آزمایش کشش تا ایجاد گلویی شادن باهصاورت
منحنی تنش و کرنش حقيقی قابل استفاده اسات و بعاد از آن
باید از منحنی سيالن استفاده کرد .منحنی سيالن در تعادادی
از فلاازات انعطااافپااذیر در محاادوده تغياار شااكل پالسااتيكی
یكنواخت در دمای محيط معمولی با استفاده از رابطه هولمن و

مطابق استاندارد  ASTM D575در جدول  2ليست شده است.
جدول ( :)2خصوصيات مكانيكی مندرل پلییورتان ].[51
Poisson’s
ratio

۰/433

M-R
constant
)(MPa

۰/939

M-R
constant
)(MPa

Hardness
shore A

۰/363

3۰

در این شبيهسازی سه نوع تماس در مدلسازی وجود

لودویگ توصيف میشود ]:[5۹
)(5

خصوصيات مكانيكی موارد  ،rubber padتعيين تست فشار

σ=K

در این رابطه K ،و  nضرایب ثابتی هستند که به آناليز
شيميایی ماده فلزی ،ساختار کریستالی ،ریزساختار ،آهنگ

داشت .تماس لوله با قالب که مقدار اصطكاک از نوع کلمب و
مقدار  ۰/۰1انتخاب گردید .همچنين در شبيهسازیهای
انجامشده توسط محققان در انواع دیگر روشهای سرد مربوط
به لوله مقدار  ۰/۰1نيز انتخاب شده است .تأثير اصلی

کرنش و دما بستگی دارد n .توان (نمای) سختی کرنشی برای

اصطكاک بر روی نيروی پانچ است و با افزایش مقدار

منحنی تنش سيالن در محدوده تغيير شكل پالستيك

اصطكاک ،نيروی موردنياز برای تغيير فرم افزایش مییابد.

یكنواخت و  Kضریب استحكام ناميده میشود .معادله ()2
برای تعيين خصوصيات پالستيكی از نمودار تنش و کرنش
ماده بهدست آمده است.
)(2

ثابت و بیحرکت ماندن ميله پالستيكی در داخل لوله
آلومينيومی در کار تجربی در شبيهسازی نيز با استفاده از Tie

σ= 226

در شكل  4نمودار تنش و کرنش آلومينيوم استفاده شده
نمایش داده شده است.

تماس بين ميله پالستيكی و لوله آلومينيومی که با توجه به

این دو جزد مدل نسبت به هم ثابت شدند (شكل  .)1تماس
بين پانچ و سطح باالی لوله آلومينيومی با ضریب اصطكاک
 ۰/۰1و از نوع پنالتی در نظر گرفته شد ].[53
1- Moony-Rivlin
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شکل ( :)1ابعاد لوله استفادهشده

در تست شبيهسازی.

برای مدلسازی المان محدود لولاه ابتادا حساسايت ماش
انجام شد .نمودار همگرایی مش در لوله در شكل  2نشان داده
شده است .همانگونه که در شكل  2مشخص گردیده است در
شکل ( :)1تصویر باال مربوط به تماس سطوح نمایش داده
شده در نرمافزار آّباکوس است.
فرآیند شبيهسازی همانند کار تجربی بدین گونه مدل شده
است که ميله پالساتيكی از ناوع پلاییورتاان در داخال لولاه
آلومينيومی قرارگرفته و لوله نيز در داخل قالب مونتاژ میشود
و درنهایت قالاب را ثابات کارده و سارعت  5/1 m/sرا مطاابق
روش تجربی به انتها لوله و ميله اعمال میکنايم .ناوع تحليال
برای شبيهسازی از نوع  Dynamic/Explicitو Mass scalingو
مش اویلری -الگراناژی 5باه نارمافازار تعياين گردیاد .شايوه
مشبندی اویلری -الگرانژی که از آن بيشتر تحت عنوان ALE
یاااد ماایشااود کاااربردی وساايعی در مسااائل شااكلدهاای و
تحليلهای دینااميكی دارد .هماانطورکاه انتظاار مایرود ،در
حين فرآیند شكلدهی بسياری از المانهاای مادل ،مخصوصااً
المانهای سطحی که در تماس مستقيم با قالب قرار میگيرند،
به شدت دچار تغيير شكل شده و شكل و ویژگیهاای مطلاوب
یك المان را از دست می دهند .اگر ميزان تغيير شكل المانهاا
از حدی تجاوز کند که نرم افزار در تحليل با مشاكل همگرایای
مواجه شود ،طبيعتاً بادون پایاان یاافتن کامال تحليال ،روناد
تحليل با پيغام خطا متوقف میشود .در چنين مواردی استفاده
از روش  ALEدر تحليل بسياری از مشكالت را برطرف کرده و
پاسخی بهمراتب بهتر و دقيقتر بهدست میدهد ].[2۰
در شااكل  1ابعاااد دقيااق لولااه اسااتفاده شااده باارای
شبيه سازیها و آزمایش تجربی نمایش داده شده اسات .بارای
افزایش دقت شبيهسازی پارتيشنهاایی در طاول لولاه اعماال
شد.
1- Arbitrary Lagrangian-Eulerian

تعداد المان  5۹۰4۰مقدار کرنش در ناحيه بررسیشده تغييار
چندانی نداشته و برای شبيه سازیهای انجام شده ایان تعاداد
المان انتخاب شد .نوع مش لوله از نوع  C3D8Rمورد اساتفاده
قرار گرفت.

شکل ( :)2تعداد المانها و مقدار کرنش بهدست آمده ناحيه
مشخصی از لوله.
برای بررسی حساسيت مش در مندرل پلییورتان متناسب
تعداد مشهای تغييریافته در لوله مورد بررسی قرار گرفت .نوع
مااش مناادرل پلااییورتااان  C3D8Rبااا تعااداد  5321۰المااان
مشخص گردید .الزم بهذکر اسات کاه هندساه و ابعااد قطعاه
استفاده شده در این تحقيق مشابه مرجع ] [5۹بار روی لولاه
مسی است که برای مقایسه نتایج دو آلياژ مورد اساتفاده قارار
گرفت.

 -4نتایج و بحث و بررسی
برای مطالعه و بررسی رفتار آلومينيوم شبيهساازیهاا باهطاور
دقيق در قسمت خروجی نرمافزار بررسی گردید.
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 -1-4نتایج شبیهسازی
برای صحهگذاری شبيهسازی از نتاایج مرجاع ] [5۹اساتفاده
شد .شكل  0نتایج ميزان نيارو را بارای نموناه مسای نماایش
میدهد.
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نوع مش قالب و سنبه از نوع  R3D4تعيين شد .ابعاد لوله
و مندرل پلی یورتان در بخش آزمایش تجربی مطابق روش
عددی میباشد و براساس نتایج شبيهسازی زاویه کانال قالب
 5۰۰درجه و شعاع گوشه داخلی  1 mmاستفاده گردید.
بهدليل وجود لقی باين قطعاه و دیاواره قالاب از شابيهساازی
متقارن استفاده نشد .البته شبيه سازی متقارن زمان را کااهش
میدهد اما بهدليل نياز بودن باه نتاایج دقياق از شابيهساازی
کامل استفاده گردید .شكل  13و  11کانتورهاای توزیاع کارنش

شکل ( :)0نمودارهای نيرو مورد نياز در شبيهسازی و فرآیند

بعد از فرآیند ایكاپ لولاه آلومينياومی را در ساطح وبرشای از
مقطع نمایش میدهد که کانتور مرکزی دارای تغييراتی هست.
با توجه به تعریف شبيهسازیهای متقارن بهنظر میرسد نتاایج
خروجی در شبيهسازیهای متقارن برابر است اماا هماانگوناه
کااه در شااكل مشااخص اساات ایاان تغيياارات کااانتوری در
شبيهسازی متقارن دیده نخواهد شد.

تجربی آلياژ مس ].[5۹
همچنااين باارای مقایسااه توزیااع کاارنش حاصاالشااده بااا
پژوهشهای دیگر از مرجع ] [25استفاده شد .وجود تشاابه در
کانتورهای کرنش نشان از یكسان بودن نوع شرایط مرزی دارد.
البته در مرجع بررسیشده زاویه کانال اصلی  3۰درجاه اسات
که کرنش قسمت بااالیی کمای بيشاتر اسات .در شاكل  3در
قساامت  aکانتورهااای تاانش مرجااع ] [25و در قساامت b

کانتورهای حاصل شده از شبيهسازی در این پاژوهش نماایش
داده شده است.

شکل ( :)13توزیع کرنش پالستيك معادل در سطح لوله را
نمایش میدهد.

شکل ( :)11در شكل باال تفاوت کانتور توزیع کرنش پالستيك
معادل دربرشی از مقطع نمایش داده شده است.

شکل ( :)3در شكل باال مشابهت کانتورهای توزیع کرنش
پالستيك نمایش داده شده است .نمونه  aمرجع ] [25و نمونه
 bمربوط به این پژوهش است.

پااس از تعيااين شاارایط ماارزی و خصوصاايات مااواد مااورد
استفاده در نرمافزار المان محدود به بررسای زوایاا و فارمهاای
هندسی که در فرآیند ایكپ قابل دستیابی است پرداخته شد.
در چند شبيهسازی مجزا ابتدا به تعياين فارم هندسای شاعاع
گوشه قالب پرداخته شد .چهاار شاعاع متفااوت  3 ،1 ،۹ ،6در
قالب مورد بررسی قرار گرفات .بعاد از شابيه ساازی مشاخص
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گردید که شعاعهای کمتار از  1باهدليال ایجااد ناحياه مارده
نمیتوانند مورد مناسبی برای انتخاب باشند زیرا باعث تحمال
فشار زیاد به علت تمرکز تنش در ناحيه درگيار مایباشاند .از
طرفی با افزایش بيش از اندازه شعاع گوشه ،ناحيه تغييار فارم
شدید کمتر شده و تأثيری که ایان فرآیناد روی قطعاه ایجااد
میکند از بين میرود .براساس کانتورهای تنشی که در شاكل
 12مشخص شده است ،بهترین شعاع گوشاه بارای قالابهاای
ایكپ لوله  1 mmتا  3/1 mmمیباشد.

 5۰۰میتواند یك زاویه مناسب برای لولهها باشد .البته زوایای
بيشتر از  5۰۰هم را میتوان انتخاب کارد اماا بایساتی تعاداد
مراحل ایكپ را افزایش داد که اینیك اشكال است .همانگونه
که در نمودارها مشخص گردیده است شعاع گوشه  1به لحااظ
تنش وارد شده بار قطعاه بهتارین مقادار خاود را نسابت باه
شعاعهای دیگر نشان داده است .شعاع گوشه  1 mmدر زاویاه
 3۰تا  5۰۰درجه میتواند بهترین انتخاب بارای کااهش دادن
تنش بر قطعه کار که ممكن است منجر به شكست لولاه شاود
باشد.
در شكل  14نمودار کرنش متوسط باراسااس زاویاه کاناال

شکل ( :)12سطوح درگير لوله و سطح قالب
( )A=6, B=7, C=8, D=9را نمایش میدهد.

دليل دیگر احتمال ترکيدگی در لوله بهعلت کاهش سطح
مقطع تماس و افزایش تنش و فشار در نواحی دیگر
افزایشیافته و احتمال شكست و گيرکردن لوله باال میرود.
پس از تعيين محدوده پارامترهای تأثيرگذار با استفاده از
نرمافزار شبيهسازیهایی انجام شد تا با استفاده از نتایج حاصل
شده رفتار ماده بدون انجام آزمایشهای تجربی متعدد
پيشبينی کند .در حقيقت با تربيت رفتار ماده در نرمافزار
المان محدود و آزمایش تجربی میتوان با انجام
شبيهسازیهای مختلف مطالعه مناسبی از رفتار ماده داشت و
به انتخاب بهترین پارامترهای که بيشترین بازدهی دارند دست
یافت.

اصلی و شعاع گوشه قالب از شبيهسازیهای انجام گرفته رسام
شده است .همانگونه که در شاكل مشاخص اسات بيشاترین
کرنش در زاویه  3۰درجه بهدستآمده و با افزایش زاویه کاناال
اصلی مقدار کرنش متوسط کاهش یافته است .در زوایای باالی
 52۰درجه مقدار کرنش تقریباً به نصف مقدار در زوایای کمتر
از  5۰۰درجه رسيده است .با کاهش کارنش دیگار نمایتاوان
انتظار رسيدن به ریزساختار و استحكام بااالتر داشات .هرچاه
مقدار کرنش افزایش داشته باشد باه هماان ميازان باه هادف
اصلی این فرآیند که رسايدن باه سااختار اصاالح شاده اسات
نزدیك تر مایشاویم از طرفای محادودیت هاای قالاب از نظار
استحكام در اساتفاده از زوایاای کام وجاود دارد کاه ماا را در
انتخاب زاویه مناسب حساستر میکند.

پس از شبيه سازیهای صورتگرفته نقاش زاویاه کاناال و
فيلت گوشه بر روی تنش ،کرنش و توزیع کرنش بررسی شدند.
در شكل  10نمودار تنش متوساط در لولاه مشاخص گردیاده
است .همانطور که مشخص گردیده است در زوایای  3۰تا 31
بيشترین تنش اعمالشده به لوله حاصل شده است .با توجه به
نيروی مورد نياز و سطح مقطع قطعه مورد آزماایش کاه لولاه
است انتخاب زوایای کمتر از  5۰۰باعث تانش اعماالی بااالیی
میشود که احتمال شكست لوله و آسايب ماشاينابازار وجاود
دارد .با توجه به شرایط جنس قالب و ماشينابزار مقادار زاویاه

شکل ( :)10نمودارهای تنش متوسط لوله بر اساس زاویه
کانال اصلی و مقدار شعاع گوشه قالب در دو شعاع گوشه
مختلف.
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شکل ( :)14نمودارهای کرنش متوسط براساس زاویه کانال
اصلی و مقدار شعاع گوشه قالب در دو شعاع گوشه مختلف.
معادله  9توزیع کرنش بر اساس انحراف معيار استاندارد
است که با تقسيم بر ميانگين کرنش پالستيك معادل مقدار
توزیع کرنش را میدهد .هرچه این عدد پایينتر باشد قطعه
دارای توزیع مناسبتری نسبت به ميانگين کرنش است.
()9
که در آن،

Stdev p
Avg p

CV  p 

مقدار توزیع کرنش پالساتيك،

انحاراف معياار اساتاندارد کارنش پالساتيك معااادل و
متوسط کرنش پالستيك معادل در نمونه است .هرچاه مقادار
عدد بهدستآمده پایينتر باشد قطعه همگانتار اسات و دارای
توزیع کرنش مناسبی است .همانطورکه در شكل  11مشخص
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شکل ( :)11توزیع کرنش براساس زاویه کانال اصلی و مقدار
شعاع گوشه قالب.
با توجه به شكلهای ( )10-11بهنظر میرسد استفاده از
زوایای بين  5۰۰تا  551درجه برای رسيدن به کرنش و توزیع
کرنش مناسب مطلوبتر هستند .کاهش تنش از زاویه  3۰تا
 5۰۰درجه با شيب بيشتری از  5۰۰تا  52۰درجه میباشد و
میتوان اینگونه توضيح داد که ما برای داشتن نيروی مورد
نياز کمتر پرسکاری و توزیع کرنش مناسبتر زاویه  5۰۰را
بهجای  3۰درجه با توجه به کرنش بيشتری که زوایای نزدیك
 3۰دارند انتخاب میکنيم .در شكل  11نيروهای پرسکاری در
زوایای مختلف کانال اصلی و شعاع گوشه  1 mmنمایش داده
شده است .بيشترین نيروی حاصل گشته در زاویه کانال 3۰
درجه و کمترین در  591است.

است تا زاویه  591درجه کاناال اصالی توزیاع کارنش کااهش
دارد .این سير نزولی حاکی از پيروی توزیع کارنش نسابت باه
زاویه کانال قالب میباشد .هرچه زاویاه افازایش بيشاتری دارد
توزیع کرنش نيز کاهش میباید و قطعه توليد شاده همگانتار
میباشد .همگن بودن باه ایان معنای اسات کاه کارنشهاای
بهدستآمده در تمامی نقاط مشابه هستند.
با توجه باه نمودارهاای شاكل  11بهتارین توزیاع کارنش
وقتیکه زاویه شعاع گوشه قالب  1 mmباشد بهدست مایآیاد.
این توزیع کرنش با در نظر گرفتن مقدار کرنش متوساط لولاه
می باشد .اگار چاه زوایاای بااالی  52۰درجاه توزیاع کارنش
مناسبتر میباشد ولی مقدار کرنش متوسط مناسب نمیباشد.

شکل ( :)11نيروهای بهدستآمده در زوایای مختلف کانال
اصلی و شعاع گوشه  1 mmنمایش داده شده است.

54۰

فصلنامه علمی -پژوهشی مكانيك هوافضا ،جلد  ،51شماره  ،2تابستان 5931

در شكل  12توزیع کرنش بهدستآمده از شبيهسازی در

جنس قالب از فوالد  Mo6۰و جنس سنبه از فوالد قالاب گارم
کااار اسااتفاده گردیااد .باارای روانکاااری از دو نااوع روغاان بااا

زاویه کانال  5۰۰و فيلت  1 mmنشان داده شده است .کرنش
بهدستآمده در ناحيه باالیی نمونه دارای یكنواختی بسياری
خوبی هست .ابتدا و انتهای لوله نيز بهعلت در معرض قرار
نگرفتن تغيير فرم پالستيك شدید کرنش باالیی را نشان
نمیدهند.

هندسه قالب استفادهشده نمایش داده شده است .برای افزایش
کيفيت سطح داخل کانال از استراتژی با پيشروی بسيار پاایين
استفاده گردید تا حداکرر کيفيت سطح حاصل گردد.

شکل ( :)12نمایش کانتورهای توزیع کرنش لوله توسط

شکل ( :)13هندسه یك کفه متقارن استفاده شده در آزمایش

نرمافزار المان محدود در دو نمای روبرو و باال.

تجربی.

 - 2-4آزمایش تجربی
شكل  10مقطع قالب ساخته شده را نشان میدهد .کانال قالب
با زاویه  5۰۰درجه و شاعاع گوشاه  1 mmکاه تقریبااً معاادل
زاویه  2۹درجه است استفاده گردید .بهدليل تفساير و بررسای
نتایج شبيه سازی ،استفاده از پارامترهاای عناوان شاده از نظار
مقدار کرنش و توزیع کرنش مناسب هستند .چون فرم هندسی
قالب در این پژوهش یكبار ماشينکاری شده اسات ساعی بار
این شد که پارامترهای انتخااب شاده مناساب باشاند و بارای
صحهگذاری در شبيهسازی نيز مورد استفاده قرار گيرند.

شکل ( :)10مدل مقطع قالب ساخته شده.

ویسكوزیته باال و نوعی پودر خشك استفاده شاد .در شاكل 13

در شكل  23نحاوه انجاام فرآیناد ایكاپ و موقعياتدهای
نمایش داده شده است .بعد از آمادهسازی نمونهها ،توسط قالب
ساخته شده فرآیند ایكپ انجام گردید .همانگونه که در شكل
 23قابل مالحظه است باید کاف قالاب باا ساطح سانبه قالاب
موازی باشاد و محاور عماودی کاناال باا محاور سانبه دقيقااً
هممحور باشد .وجود هرگونه انحاراف در موقعياتدهای باعاث
آسيب قالب میشود .در شكل  21یك نمونه قطعه قبال و بعاد
فرآیند نشان داده شده است.

شکل ( :)23نحوه اجرا فرآیند ایكپ و مسير حرکت پرس.
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ميزان سختی در سه نقطه مشابه در قبل و بعاد از فرآیناد
انجام شد .در شاكل  20تغييارات ساختی نماایش داده شاده

شکل ( :)21لوله قبل و بعد فرآیند ایكپ.
برای صحهگذاری شبيه سازی مقدار نيارو خواناده شاده از
روی دستگاه پرس با مقدار نيرو شبيه سازی مورد مقایسه قارار
گرفتند .شكل  22ميزان نيرو مورد نياز را برای فرآیناد ایكاپ
لوله آلومينيومی در حالت تجربی و عددی را نشاان مایدهاد.
خطاای حاصال از شابيهساازی حادود  6/1درصاد اسات کاه
نشاندهنده مطابقت مناسب میباشد.

است .همانگونه که در شاكل مشاخص شاده اسات مياانگين
سختی در قبل فرآیند  11برینل بوده که به  19برینل افزایش
پيدا کرده است؛ بنابراین ،ميزان سختی نمونه های ایكپ شاده،
نسبت به نمونه خام اوليه به طور مياانگين  6۰درصاد افازایش
داشت .بيشترین مقدار سختی در قسمت باالی ساطح مقطاع
نمونه و کمترین آن در قسمت پایين است .با توجه به هندساه
قالب در قسمت پایين لوله ،عالوه بر خمش ،بارش نياز وجاود
دارد .این دو تغيير شكل باعث تغييار شاكل شادیدتر در ایان
قسمت از لوله و به تبع آن افازایش ساختی در ایان منطقاه از
سطح مقطع لوله میشود .در دو طرف سطح مقطع لوله (راست
و چپ) تقریباً ميزان سختی برابر اسات کاه ایان مهام را نياز
می توان به تقارن نمونه و مشابهت شرایط هندسی قطعه نسبت
داد.
همچنين نمونه های ایكاپ شاده ازلحااظ تغييار ضاخامت
مورد بررسای قارار گرفتناد .ضاخامت لولاه  9/1 mmاسات.
همان طورکه در شكل  24مشخصشده است ضخامت لولاه در
مرکز بيشاتر از ابتادا و انتهاا آن اسات .بيشاترین اخاتالف در
ضخامتها  ۰/52است که بهعلت تغييار فارم سارد مقادار آن
قابل قبول است .این بررسی در  4مقطع لوله پاس از بارش در
چهار نمونه انجام شد تا تغيير فرم لوله بررسی شود.

شکل ( :)22نمودارهای نيروی موردنياز در شبيهسازی و
فرآیند تجربی آلياژ آلومينيوم.
 -0-4نتایج آزمایشگاهی
قطعات ایكپ شده برای بررسی دقيق ساختار بهدستآمده بعد
از ایكپ ،بهطور دقيق بررسی گردید.
 -1 -0-4نتایج آزمایش سختیسنجی و ضخامت لوله

برای تعيين ميزان سختی تغيير کرده در قطعه مورد آزماایش،
قبل و بعد فرآیند  ECAPاز روش سختیسنجی برینل باا کاد
استاندارد مرجع  ASTM E10-14:2015استفاده شد.

شکل ( :)20سختی سهنقطه مشابه از لوله.
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شکل ( :)21مقایسه نمودار تنش و کرنش مهندسی نمونه
قبل و بعد از فرآیند ایكپ.
 -0 -0-4نتایج آزمایش متالوگرافی

آزمون کشش یكی از آزمونهای مخرب علم مواد است که در

برای آمادهسازی نمونههای متالوگرافی از استاندارد
( )ASTM E3-11 2015و برای حكاکی شيميایی از استاندارد
( )ASTM E 407-07 2015و برای تصاویر ميكروسكوپ نوری
از استاندارد ( )ASTM E 883-11 2015و اندازهگيری ميانگين
اندازه دانه از استاندارد ( )ASTM E 112-12 2015استفاده
شد .تصاویر ریزساختاری حاصل از ميكروسكوپ نوری و
الكترونی روبشی برای نمونههای اوليه خام قبل و بعد از فرآیند

آن یك نمونه تحت اثر کشش تكمحوری تا حد شكست مورد

ایكپ در شكلهای  21-23آورده شده است .با بررسی

مطالعه قرار میگيرد .برای مقایسه هرچه بهتر نتایج تست

نمونههای خام قبل از فرآیند ایكپ و تحليل ساختار
ميكروسكوپی بعد از حكاکی شيميای به بافت کشيده دانههای
محلول جامد  αبههمراه ترکيبات بين فلزی نامحلول بهصورت
پراکنده در زمينه برمیخوریم.

 59۰ Mpaبهدست آمد .سپس به بررسی استحكام کششی

با بررسیهای صورت گرفته بر روی تصاویر تهيه شده از
ریزساختار نمونههای خام و ایكپ شده ،مشخص گردید که این
آلياژ دارای ساختار αهمراه یوتكتيك  α +βدر مرزدانههای
خود هست که بهدليل وجود ساختار  Siدر مرزدانهها که
بهصورت یوتكتيك  α +βاست موجب شكننده شدن فلز
می شود ولی پس از سرد شدن تعادلی فلز در اثر فرآیند آنيل،
دانههای فلز بزرگتر شده که از یوتكتيك  α +βتشكيل شده
که البته از ميزان فراوانی این دانهها کاسته شده در نتيجه
ساختار ،از انعطافپذیری و مقاومت به ضربه بهتری نسبت به
حالت ایكپ نشده برخوردار است و بههمين جهت قطعات
ایكپ شده گسيختگی و نابجاییهای کمتری نسبت به مواد
خام اوليه دارند .همچنين بررسیهای بيشتر این تصاویر نشان
داد که اندازه دانهبندی قطعات ،بهطور تقریبی از  214 µmبه
 13 µmرسيده است.

شکل ( :)24تغييرات ضخامت در  4مقطع از لوله
(ابعاد به ميلیمتر).
 -2 -0-4نتایج آزمایش کشش

کشش ،ابتدا به بررسی و تست کشش نمونه خام اوليه پرداخته
شد.

از

اینرو

آمادهسازی

قطعه،

طبق

استاندارد

 ASTMB557M-06انجام شد .پس از آزمایش استحكام اوليه
لوله تحت فرآیند ایكپ با مندرل پلییورتان با یك پاس
پرداخته شد .پس از تست کشش مقدار استحكام نهایی به
 261 Mpaرسيد .تغييرات استحكام نشان میدهد که با انجام
ایكپ قطعه به شرایط مطلوبتری رسيده است و این به علت
فرآیند کار سردی است که روی آن پيادهسازی شده است .در
شكل  21منحنی تنش و کرنش مهندسی آلومينيوم استفاده
شده نمایش داده شده است .نتایج تست کشش نشان داد که
استحكام نهایی از  59۰ Mpaبه  261 Mpaرسيده است .نمونه
قبل از فرآیند ایكپ نرمتر بوده و مقدار کرنش بيشتری را
متحمل شده است اما بعد از فرآیند ایكپ بهدليل تغييرات
ساختاری تردتر شده و کرنش کمتری تحمل کرده است.
استحكام نمونه بعد از فرآیند ایكپ بهدليل باالتر رفتن ميزان
تنش نهایی بهبود قابلمالحظهای داشته است.
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شکل ( :)21ریزساختار نمونه قبل از فرآیند ایكپ
(بزرگنمایی .)21x
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شکل ( .)23ریزساختار نمونه بعد از فرآیند ایكپ
(بزرگنمایی .)13x

 -1نتیجهگیری

شکل ( :)22ریزساختار نمونه قبل از فرآیند ایكپ
(بزرگنمایی .)13x

در این مقاله تأثير زاویه کانال اصلی و شعاع گوشه قالب در
فرآیند ایكپ لوله بر روی سختی ،استحكام کششی و تغييرات
ضخامت لوله از جنس آلياژ آلومينيوم  9۰۰9مورد بررسی
عددی و تجربی قرار گرفت .در شبيهسازی عددی مشخص شد
که جهت کاهش احتمال شكست لوله ،زاویه  5۰۰درجه برای
قالب مناسب است .نتایج تجربی نشان داد که با استفاده از
فرایند ایكپ میتوان استحكام کششی لوله آلومينيومی را 5۰۰
درصد و سختی را حدود  6۰درصد افزایش داد .کاهش شدید
اندازه دانهبندی قطعات ایكپ شده در آزمایشهای متالوگرافی
لولههای ایكپ شده نيز نشان دهنده افزایش استحكام لوله
است.
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