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چکيده

واژههای کليدی

فرآیند شکلدهی نیمهجامد در ساخت قطعات نزدیک به شکل نهایی بهویژه در صنایع

شکلدهی نیمههجامهد ،تیگزوفورجینهگ،

خودروسازی و هواپیما سازی استفاده میشود .بهدلیل اینکه رفتار آلیاژهای نیمه جامد به

آهنگری همدما ،آلیاژ Al-A356

صورت غیرنیوتنی بوده و وابستگی سیالنی این آلیاژها به پارامترهای زیادی مانند سیکل
حرارتدهی مجدد ،روش تولید شمشال اولیه ،وغیره میباشد ،شبیهسازی آنها یکی از
مشکلترین مسایل مهندسی میباشد .یکی از فرآیندهای شکلدهی نیمه جامد ،روش
تیگزوفورجینگ است که بین دمای خط مذاب (لیکوئیدوس )5و خط انجماد (سالیدوس)6
ماده انجام می گیرد و نرخ کرنش ،اصطکاک و دمای قالب از جمله عوامل تاثیر گذار بر
فرآیند هستند .در این تحقیق به شبیه سازی فرایند تیگزوفورجینگ و بررسی اثر پارامترهای
وابسته به آن از جمله ضریب اصطکاک ،دمای فرآیند و سرعت حرکت پرس با استفاده از
نرمافزار  Deform-3Dپرداخته شدهاست .جهت بررسی صحت شبیهسازی ،آزمایشهای
عملی تیگزوفورجینگ در حالتهای مختلف و درحالت ایزوترمال بر روی

آلیاژ A356

انجام شده است .مقایسه نتایج عددی با تجربی نشان داده است که در کسرهای جامد
مختلف ،شبیهسازیهای مذکور به خوبی رفتار سیالن را مدلسازی می کنند .همچنین نتایج
نشان داده است که افزایش دمای قطعه باعث کاهش سختی و نیروی شکلدهی قطعه
میگردد که دلیل این امر رشد دانهها خواهد بود .در ضمن با کاهش دمای قالب به علت
ریزشدن دانهها و با افزایش نیروی پرس ،به علت تراکم فاز آلفا اولیه در دانهها ،سختی
افزایش یافته است .دمای قالب باالتر باعث بروز ریزساختاری درشتتر و ناهمگن در آلیاژ
گردید .این امر به نوبه خود باعث کاهش تقریبی  %12/5در میزان سختی و  %22/6در
مقدار تناژ پرس شد.

-1دانشجوی دکتری ،دانشکده مکانیک ،دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
 -2دانشیار ،دانشکده مکانیک ،دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
-3استاد ،دانشکده مکانیک ،دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
-4دانشیار ،دانشکده مکانیک ،دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
5 -liquidus
6 -solidus
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 -1مقدمه

شکل به داخل قالب را آشکار میسازد .بدلیل عدم حالت

آلیاژهای آلومینیم به دلیل دارا بودن وزن کم و نسبت

مذاب و یا جامد کامل در فرآیندهای نیمه جامد ،نمیتوان

استحکام به وزن باال نقش مهمی را در ساخت قطعات در

مستقیماً قوانینی را که در طراحی قالب و شرایط فرآیند در

صنایع هوایی و خودروسازی به دلیل اهمیت کاهش وزن و

قالبهای دایکاست و یا آهنگری به کار میرود را به

صرفهجویی در مصرف سوخت ایفا میکنند [ 1و  .]2در

فرآیند تیگزوفورمینگ اعمال نمود [ 12و .]11

حال حاضر در حدود  %55تولیدات قطعات آلومینیمی به

تاکنون تحقیقات مختلفی بر روی روش تیگزوفورجینگ

روش ریختهگری تحتفشار انجام میشود .در عین حال،

برای قطعات ساده ارایه شده است .در آهنگری دقیق مواد

وجود تخلخل ،کاربرد این روش را در مواردی که نیاز به

نیمهجامد آگاهی از دانش رفتار مواد با تغییر نرخ کرنش

کیفیت باال وجود داشته باشد ،محدود میسازد و بعالوه،

ضرورت دارد .کنگ و همکاران [ ]12گزارش کرده است

امکان بهبود خواص را به کمک عملیات حرارتی از بین

که رفتار آلیاژهای آلومینیم  A319 ،A357و  A380در

میبرد [ 3و  .]4قطعات ساختاری هواپیما مثل ناودان تخلیه

حالت نیمه جامد وابسته به مقدار تنش و مورفولوژی فاز

سیستم سوخت ،قطعاتی هستند که نیاز به پایداری باال در

هنگام تغییر از ساختار دندریتی به ساختار کروی می باشد.

مقابل گسترش ترک خستگی دارند .این قطعات توسط

بنابراین برای بررسی اثر سرعت فشاری تغییر شکل آلیاژ

فرآیندهای ماشینکاری و آهنگری تولید میشوند [ .]5تا

آلومینیم با ریزساختار کروی ،آزمایش تست فشار را انجام

چند سال گذشته عملیات آهنگری تنها راه تولید قطعات

داده و رفتار آلیاژ را در کسرهای جامد مختلف و

سبک و مطمئن بود ،اما مصرف انرژی باال ،عدم توانایی

سرعتهای قالب متفاوت بحث کرده است .همچنین ایشان

تولید با شکل نهایی ،هزینه باالی ماشین آالت و نرخ تولید

و همکاران [ 13و  ]14فرآیند آهنگری با مخلوط مذاب و

کم از مشکالت این روش تولید محسوب میشود [ 6و .]7

جامد (رئوفورجینگ) را برای آلیاژهای آلومینیم مورد

واضح است که افزایش روز افزون استفاده از آلومینیم در

بررسی قرار دادند .آنها به بررسی خواص مکانیکی و

صنعت ،نیاز به توسعه تکنولوژیهای پیشرفته دارد [ 1و .]2

سایشی ماده تحت آزمایشهای خراش و سختی پرداخته و

این موضوع تصویر کلی فرآیند شکلدهی نیمهجامد

با بهینه کردن شرایط انتقال حرارت آلیاژ توانستند به ساختار

میباشد [.]7-3

و خواص بهتری از آلیاژ دستیابی پیدا کنند.

فرآیند شکلدهی نیمهجامد ،فنآوری نسبتاً جدیدی است

پویافر و همکاران [ ]15با استفاده از روش طراحی

که با روشهای معمول شکلدهی فلزات که در آن از فلز

آزمایشات به تعیین پارامترهای مختلف روی مشخصات

مذاب (ریختهگری) و یا فلز جامد (آهنگری) ،به عنوان مواد

مکانیکی قطعات تولید شده در روش اکستروژن نیمهجامد

اولیه استفاده میشود ،متمایز است .در فرآیندهای نیمهجامد

پرداختهاند .در میان این پارامترها ،دما و سرعت شکلدهی،

از مخلوط مذاب و جامد به عنوان ماده اولیه برای شکلدهی

زمانهای نگهداری و عملیات حرارتی اثرات زیادی را بر

استفاده میشود .مخلوط مذاب و جامد ایدهآل به صورت

روی مشخصات مکانیکی قطعات خواهند داشت .بنابراین

حجم مناسبی از ذرات جامد ریز با مورفولوژی کروی که به

ایشان در تحقیق خود ،تاثیر پارامترهای بیلت تولیدی به

طور یکنواخت در زمینهای از فاز مذاب پراکنده است،

صورت غیردندریتی ،سرعت شکلدهی ،دما و زمان

تعریف میشود [ 5و .]9

نگهداری بیلت را روی مشخصات نمونههای تولیدی توسط

تالشهای فراوانی که در سالهای اخیر در جهت صنعتی

روش اکستروژن نیمهجامد بررسی کردهاند.

کردن فرآیندهای نیمه جامد صورت گرفته است و برای

فدوی و همکاران [ ]15-16ویژگیهای ریزساختاری آلیاژ

همین منظور نیاز به شبیهسازی و مدلسازی جریان خمیری

 A356را در روش آهنگری نیمهجامد مورد بررسی قرار
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دادهاند .ایشان این روش را با روش ریختهگری نیمهجامد و

ماشینکاری گردیدند .در مرحله بعد ،فرآیند آهنگری

ثقلی مورد مقایسه قرار دادهاند .آلیاژ مورد نظر توسط روش

نمونهها در قالب به صورت همدما انجام شد .در شکل ()2

 SSRتولید شده است .حرارتدهی مجدد در دماهای

نحوه انجام آزمایش و قراگیری قالب بر روی پرس نشان

 622ºCو  612ºCبا مدت زمان نگهداری  12mmانجام

داده شده است.

پذیرفته است .در نهایت خواص قطعه و سطح شکست
نمونهها توسط آزمایش تست کشش مورد بررسی قرار
گرفته است.
در تحقیق حاضر ،تاثیر متغیرهای مختلف مانند دمای قطعه و
قالب ،اصطکاک و سرعت حرکت پرس بر روی فرآیند

شکل ( )1هندسه قطعه مورد آزمایش

تیگزوفورجینگ برای قطعه درپوش گیربکس حلزونی مدل
 62مورد بررسی قرار گرفته و صحت نتایج شبیهسازی با
استفاده از تستهای عملی مورد ارزیابی قرار گرفته است.
در این تحقیق سعی بر آن شده است که شبیهسازیها و
تستهای تجربی در شرایط یکسانی مورد آزمایش و
بررسی قرار بگیرند.
 -2روش تحقيق
 -1-2مراحل آزمایشگاهي

به منظور انجام تحقیق ،درپوش گیربکس پس از انجام
مشاوره با صنعت همکار ،شرکت قطعهسازی نوین ،انتخاب

شکل ( )2نحوه قرار گیری اجزای قالب و پرس( ،الف) دستگاه پرس،

گردید .شکل( )1هندسه قطعه مورد بررسی در این پژوهش

(ب) نحوه قرارگیری ترموکوپل و المنت حرارتی( ،ج) سیستم کنترل

را نشان میدهد .جنس آن از آلیاژ آلومینیم  A356با ترکیب

دما( ،د) تغییر شکل شمشال اولیه با دمای  592ºCبه مدت  12mmقبل از

شیمیایی مندرج در جدول ( )1میباشد .با استفاده از

فراِیند تیگزوفورجینگ

امکانات تهیه شده در آزمایشگاه مواد پیشرفته دانشگاه

 -2-2شبيهسازی اجزای محدود

صنعتی بابل توسط نویسندگان مقاله و به منظور تهیه شمشال

شبیهسازی عددی فرآیند تیگزوفورجینگ همواره با

جهت انجام آزمایشها میزان  2/5Kgکیلوگرم از آلیاژ فوق

موضوعات عددی بسیار مشکل مانند سطوح متحرک،

در بوتهای ذوب گردیده و پس از آن روی سطح شیبداری

سطوح تماسی ،اصطکاک ،سرعت حرکت پرس همراه

از جنس مس جریان یافته و در انتها به درون قالب استوانهای

میباشد .در این تحقیق ،شبیهسازی برای حالت همدما و هم

هدایت شدهاست.

برای حالت غیر همدما مورد انجام گرفتهاست .مشخصات

جدول ( ) 1ترکیب شیمیایی آلیاژ مورد استفاده (درصد وزنی)
Other
<2/25

Ti
2/1

Fe
2/17

Mg
2/33

Si
7/1

Al
92/14

ماده که در شبیهسازی مورد استفاده قرار گرفته است ،به
صورت تجربی و با انجام یکسری آزمایشات مانند آزمون
فشار به دست آمده است .این خصوصیات در جدول ()2

پس از اتمام مذابریزی و خنکشدن نمونه در دمای

نشان داده شده است .جهت حصول اطمینان بیشتر ،نتایج با

محیط ،برش آن در فاصله  62mmو  152mmاز قسمت

دادههای دیگر محققان مورد مقایسه قرار گرفته است [-19

تحتانی آن صورت پذیرفت .و سپس نمونهها در ابعاد الزم

.]21
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جدول ( )2مشخصات ماده و دیگر پارامترها
متغير

واحد

مقدار

°C

616

°C

565

-1

دمای لیکوئیدوس
دمای سالیدوس
ظرفیت گرمایی ویژه ماده

-1

پرسها سرعت کم پرس باعث سریعتر سرد شدن قطعهکار
میگردد .بدین منظور تاثیر دمای قالب بر نیروهای
شکلدهی و فرم قطعه در دماهای قالب مختلف مقایسه
میشود.

J.kg .K

1252

ضریب انتقال حرارت

W.m-2.K-1

12222

از مهمترین متغیرهایی که تاثیر زیادی بر تیگزوفورجینگ

ضریب انتقال حرارت سطح آزاد

W.m-2.K-1

26

دارد ،دمای اولیه قطعهکار میباشد .اهمیت این متغیر از آن

رسانایی گرمایی ماده در حالت جامد

W.m-1.K-1

62

رسانایی گرمایی ماده در حالت مذاب

W.m-1.K-1

162

جهت است که تعیینکننده درصد نسبی فاز جامد و مایع

چگالی ماده در حالت جامد

-3

چگالی ماده در حالت مذاب

-3

kg.m

2495

میباشد .با افزایش دما ،از درصد فاز جامد نیز کاسته
میشود .با کاهش درصد فاز جامد نیروهای شکلدهی نیز

kg.m

2495

ویسکوزیته مذاب ماده

kg.m-1.s-1

2/22113

کاهش مییابند .به خصوص در آهنگری ،از آن جهت

گرمای نهان ذوب ماده

J.kg-1

397722

که کاهش نیروها بسیار مورد اهمیت است ،دمای قطعه

پارامترهای مورد بررسی در این تحقیق ،اصطکاک و
روانکارها  ،درجه حرارت قالب و قطعه ،نرخ کرنش ،فورج
پذیری ماده و سیالیت آن در هنگام خمیری شکل بودن و
نحوه پر شدن قالب میباشد.
روانکارها جهت کاهش نیروها و ایجاد یکنواختی در تغییر
شکل در تیگزوفورجینگ به کار برده می شوند .همچنین،
باعث سهولت جدا شدن قطعه از قالب نیز میشوند .از
مناسبترین روانکارها در فورجینگ آلیاژهای آلومینیم،
گرافیت است .گرافیت از جمله روانکارهای پایه روغنی
است و دامنه اصطکاک به دست آمده از گرافیت از  2/1تا
 2/4متغیر است [ 22و  .]23نکته مهمی که باید در این راستا
به آن توجه شود آن است که روانکارهایی که در فورج با
قالب باز یا حتی قالب بسته استفاده میشوند ممکن است در

نقش مهمی در فرآیند ایفا میکند .البته باال بردن درجه
حرارت محدودیتهایی نیز خواهد داشت .از جمله این
محدودیتها ،مشکالت جابهجایی قطعات خام به درون
قالب پیش از انجام عملیات آهنگری و پیدایش عیبی موسوم
به ترک مرکزی در مرکز قطعات است .ترک مرکزی در
اثر افزایش بیش از اندازه دمای اولیه ،به صورت گسیختگی
در مرکز قطعات خام به وجود میآید .در اثر گرمکردن
سریع قطعه ،عیب دیگری موسوم به ترک حرارتی نیز ممکن
است به وجود آید .این عیب در اثر انقباض و انبساط و
اختالف دمای مرکز و سطح بیرونی قطعه پیش میآید .از
طرفی کنترل دما جهت دستیابی به دانهبندی مناسب بسیار
ضروری است.
 -3نتایج و بحث

تیگزوفورجینگ نتایج خوبی نشان ندهند .در این تحقیق به

 -1-3درستآزمایي نتایج شبيهسازی

مقایسه آهنگری قطعه مورد بررسی هنگامی که ضریب

جهت شبیهسازی فرآیند تیگزوفورجینگ از نرمافزار

اصطکاک از  2/1به  2/4افزایش مییابد پرداخته میشود.

 Deform-3Dاستفاده شده است .شکل ( )3مراحل تبدیل

همچنین افزایش دمای قالب در آهنگری باعث پر شدن بهتر

قطعهخام به قطعهنهایی را در نرمافزار و در تستهای تجربی

قالب و نیز کاهش نیروها میشود .هر چه دمای قالب به

نشان میدهد .همانطور که در شکل مشخص

دمای قطعه کار نزدیکتر باشد ،چون سطح قطعهکار دیرتر

میباشد مراحل تولید قطعه در شبیهسازی با تست تجربی در

سرد میشود ،نتایج مطلوبتری به دست می آید .هنگامی

بخشهای مختلف تولید روند یکسانی را طی میکند.

که از پرسهای کندتر مانند پرس هیدرولیکی در آهنگری
استفاده شود ،به دلیل سرعت کاری اینگونه پرسها ،گرم
کردن قالب ضرورت بیشتری پیدا میکند .زیرا در این
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برای یک حالت بدون اصطکاک m=0 ،و در شرایط
اصطکاک چسبنده m=1 ،میباشد .اصطکاک بر روی
پارامترهایی مانند دمای قطعه و تنشهای وارده بر روی قطعه
و قالب تاثیر میگذارد .با افزایش اصطکاک تا لحظه %65
دمای قطعه تغییر محسوسی نداشته ولی پس از آن ،دما با
افزایش نسبی همراه است(شکل  .)4همچنین با افزایش
اصطکاک ،تنش موثر بر روی قالب و قطعه افزایش پیدا
میکند(شکل  .)5رابطه تنش با اصطکاک در صفحه  XYدر
شکل ( )6آورده شده است .همانطور که مالحظه میشود،
در لحظات  42و  62درصد از انجام فرآیند ،مقداری کاهش
در تنش بوجود میآید که دلیل این امر را میتوان به
شکل ( )3مراحل انجام فرآیندی شبیهسازی و آزمایش

 -1-3بررسي تاثير اصطکاک

برای شبیهسازی شرایط تماسی ،مدل قالبها صلب فرض
شده و از مدل تنش برشی اصطکاکی مطابق رابطه ()1
استفاده شده است .با توجه به اینکه در فرآیند آهنگری ،این
مدل نتایج بهتری را نسبت به مدل اصطکاکی کلمب دارد
[ 22و .]23

تیگزوفورجینگ ،قطعه دارای فازهای جامد و مذاب
میباشد .وقتی قطعه درون قالب قرار میگیرد و به آن فشار
اعمال میشود تنش افزایش یافته و این افزایش تا زمانی که
فاز مذاب بتواند از دیوارهی جامد به بیرون نفوذ کند ادامه
پیدا میکند .در این مرحله بدلیل خروج فاز مذاب تنش
کاهش نسبی دارد و بعد از خروج مذاب دوباره افزایش پیدا
میکند.

()1
ضریب اصطکاک

گسیختگی دیوارههای قطعه ارتباط داد .در فرآیند

لحظه  52درصد

لحظه  52درصد

2 /1

2 /4

شکل( )4تاثیر اصطکاک بر روی دما

لحظه  122درصد
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اصطکاک 2/4

اصطکاک 2/1

شکل( )5تاثیر اصطکاک بر روی تنشهای وارده بر قالب و قطعه در لحظه %52

شکل( )6رابطه تنش با اصطکاک در صفحه  - XYدمای قطعه  552°Cو سرعت حرکت پرس 252mm/s

 -2-3تاثير دمای قالب

قطعه و قالب ،دمای قطعه متاثر از دمای قالب است .با

افزایش دمای قالب در فورجینگ ،باعث پر شدن بهتر قالب

افزایش دمای قالب سرعت سرد شدن قطعه نیز کاهش

و همچنین کاهش نیروها میشود .جهت بررسی دمای قالب،

خواهد یافت (شکل .)12

آزمایشات مشابهی با شرایط مشابه با دمای قطعه  552°Cو
دماهای قالب  152°C ،25°Cو  452°Cصورت پذیرفته
است .شکلهای ( )9-7نتایج شبیهسازی را نشان میدهد.
افزایش دمای قالب موجب افزایش سیالیت ماده و کاهش
ویسکوزیته آن می شود .در نتیجه آن ،ماده توسط نیروهای
کمتری جریان مییابد .با کاهش دمای قالب  ،نیروهای الزم
جهت شکل دهی افزایش مییابد .با افزایش نیروها فشار
الزم جهت شکل دهی نیز افزایش خواهد یافت .همچنین با
توجه به آن که سرعت سرد شدن قطعه در پرسها
هیدرولیک به علت سرعت کم زیاد است .کاهش نرخ سرد
شدن قطعه تاثیر زیاری بر خصوصیات مکانیکی و شرایط
آزمایشها خواهد گذاشت .به خصوص

درسطح تماس

شکل( )7تاثیر دمای قالب بر روی نیروی فورج

فصلنامه علمي پژوهشي مهندسي مکانيک جامدات/تابستان / 9319سال پنجم /شماره اول

03

 -3-3تاثير دمای قطعه

در جدول ( )3نیز مقادیر کسر جامد را بر حسب دمای آلیاژ
که از معادله شل 1بدست آمده است نشان میدهد.
در جدول ( )3نیز مقادیر کسر جامد را بر حسب دمای آلیاژ
که از معادله شل 2بدست آمده است نشان میدهد .با افزایش
دمای قالب 152°C

دمای قالب 25°C

دما ،درصد فاز جامد کاهش یافته و درنتیجه آن سیالیت
قطعه نیز افزایش مییابد .افزایش سیالیت قطعه موجب آن
میشود تا قطعه تحت نیروهای کمتری شکل بگیرد و
تنشهای وارد بر آن در حین شکلدهی نیز کاهش یابد.
شکل ( )11تاثیر دما را بر روی تنشهای وارده بر قطعهکار
نشان میدهد .مقدار تغییر در تناژ پرس در شکل ( )12آورده

دمای قالب 452°C
شکل( )5تاثیر دمای قالب بر روی تنشهای وارده بر قطعه ،دمای قطعه
552°C

شده است .همانطور که مالحظه می شود مقادیر شبیه سازی
با مقادیر به دست آمده در تست تجربی تطابق مناسبی را
دارند.
جدول ( ) 3مقادیر کسر جامد نسبت به دما

-4-3تاثير سرعت حرکت پرس (نرخ کرنش)

هرچه سرعت حرکت پرس زیاد باشد تاثیر بیشتری بر دمای
قطعه خواهد داشت و در لبههای قطعه در سرعت کمتر دما
شکل( )9تاثیر دمای قالب بر روی تنشهای وارده بر قطعه

بیشتر افزایش می یابد .همچنین تنشهای وارده در صفحه
 XYدر سرعت حرکت پرس کمتر بیشتر می باشد .زیرا در
سرعت کمتر سطح بیشتری از قطعه در مدت طوالنیتری
بین دو قالب بوده و به همین دلیل تنش ها نسبت به سرعت
حرکت باالتر بیشتر است .برای بررسی نرخ کرنش،
آزمایشهای مشابه در دمای قطعه  552°Cو دمای قالب
 152°Cبا دو نرخ کرنش  152mm/sو  252mm/sصورت
پذیرفت .شکلهای ( )14-13تاثیر این افزایش را بر روی

شکل( )12تاثیر دمای قالب بر روی زمان سرد شدن قطعه

دمای قطعه و تنشهای وارده بر آن در دو نرخ کرنش
مختلف نشان میدهد.

1 -schiel
2 -schiel
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(الف)

(ج)

(ب)
شکل( )11تاثیر دما بر روی تنش وارده بر قطعه( ،الف) ( 572°Cب) ( 552°Cج) 592°C

شکل ( )12تاثیر دما بر روی تناژ پرس ،دمای قالب 452°C

(الف)

(ب)

شکل ( )13تاثیر نرخ کرنش بر روی دمای قطعهکار (الف) ( 152mm/sب) 252mm/s

(الف)

(ب)

شکل ( )14تاثیر نرخ کرنش بر روی تنش های وارده بر قطعهکار (الف) ( 152mm/sب) 252mm/s
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