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اثر پارامتر گام بر کرنش و تنش فرایند گنبدیکردن انتهای لوله (اسپینینگ) در ساخت


مخزن  CNGآلومینیمی
مقاله پژوهشی
محمد صدیقی

()1

کمالالدین ناصرینژاد

()2

چکیده مخازن  CNGآلومینیمی تقویتشده میتوانند با کاهش وزن و مصرف سوخت خودرو نسبت به مخازن فوالدی مزیت ویژهای را
ایجاد کنند .گنبدیکردن انتهای لوله (اسپینینگ) مرحلهای مهم در تولید مخزن  CNGبدون درز است .هدف از انجام پژوهش حاضر ،شبیهسازی
انجام این فرایند روی لولۀ آلومینیمی  6061-Oدر دمای باال ،بررسی اثر گام بر کرنش و تنش پس از انجام گذر اول و همچنین اثر آن بر کل
فرایند است .پس از شبیهسازی کل فرایند و بهدستآوردن شکل نهایی گنبد ،در راستای بررسی اثر گام بر کرنش ،کرنشهای محیطی ،محوری
و در راستای ضخامت لوله پس از گذر اول ،روی مسیرهای مختلف داخلی ،میانی و خارجی در کردارهایی گزارش شده است .تغییرات گام،
اثر قابل توجهی بر کمشدن شیب افزایش قدر مطلق کرنش محیطی ،وجود کرنش محوری مثبت در مسیر داخلی و توزیع کرنش در مسیر میانی
ندارد .اثر عمدۀ افزایش گام در دیگر کرنشهای مورد بررسی ،یکنواختترشدن توزیع آنهاست .این اثر مطابق با پایداری بیشتر و اعوجاج کمتر
در انجام کل فرایند با گامهای بیشتر است .این پایداری در گذر باالتر بهازای گامهای مختلف نیز مشاهده شده است .از جهت تنش ،تنش پس
از برداشتن بار گذر اول بهازای گامهای مختلف بررسی شده است .افزایش گام باعث کاهش بیشینه تنش موجود در لوله پس از جداشدن غلتک
از آن بعد از گذر اول میشود.
واژههای کلیدی اسپینینگ ،خمکاری چرخشی ،گنبدیکردن انتهای لوله ،مخزن بدون درز آلومینیمی ،گام.

مقدمه

بیشتر در برابر خوردگی خواهد بود .کمبودن مصرف

استفادهنکردن از اتصاالت در ساخت یک مخزن و یا

سوخت از جهت افزایش قیمت آن امری مهم برای

بهعبارت دیگر ساخت یک مخزن بدون درز میتواند
کیفیت بهتری نسبت به مخزنی که در آن از اتصاالتی
مانند جوش استفاده شده است ،به وجود آورد .یکی از
کاربردهای مهم و گستردۀ مخازن بدون درز ،ذخیرۀ گاز
طبیعی بهعنوان سوخت خودرو (مخزن  )CNGاست.
این مخازن را میتوان از فوالد یا آلومینیم ساخت .استفاده
از فوالد با وجود ایجاد استحکام بیشتر ،باعث وزن باالی
مخزن و آسیبپذیری آن در برابر خوردگی میشود .از

سازندگان و خریداران خودروهاست .از طرفی آلومینیم
نسبت به فوالد از استحکام کمتری برخوردار است اما
این کاهش نسبی استحکام را میتوان با اضافهکردن
تقویتکنندهای مانند کامپوزیت جبران کرد.
در یکی از روشهای ساخت مخزن بدون درز ،ابتدا
با انجام فرایند کشش عمیق روی یک ورق ،قطعهای شبیه
به یک لیوان تولید میشود .انتهای باز این لیوان که
بهنوعی یک لوله به حساب میآید ،با فرایندی شبیه به

طرف دیگر ،استفاده از آلومینیم باعث کاهش وزن مخزن

کوزهگری که به آن در مقالۀ حاضر گنبدیکردن گفته

و درنتیجه کاهش مصرف سوخت و همچنین مقاومت

میشود ،به شکل یک گنبد درمیآید .در واقع فرایند
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گنبدیکردن انتهای لوله یکی از انواع روش شکلدهی

در زمینۀ اسپینینگ انجام شده است ،اثر گام روی

چرخشی یا همان اسپینینگ است که در آن از ماندرل

ریزساختار مورد توجه است .در این پژوهش نخست

استفاده نمیشود .در گنبدیکردن انتهای لوله که

روش فرایند متفاوت از روش مقاله حاضر است و دوم

شکلدهی در آن با یک یا چند غلتک انجام میشود،

جنس لوله آلومینیم نیست.

محل نصب شیر مخزن را نیز میتوان در گنبد تعبیه کرد.

پارامتر گام در دیگر انواع شکلدهی چرخشی نیز

یکی از پارامترهای مهم گنبدیکردن انتهای لوله،

مورد توجه بوده است .جیانگو و ماکوتو ] [7-9در

پارامتر گام است .منظور از گام ،میزان پیشروی غلتک

پژوهشهای خود به بررسی اثر پارامتر گام در فرایند

روی مسیر شکلدهی بهازای هر دور از دوران لوله است.

اسپینینگ انجامشده روی یک لولۀ آلومینیمی پرداختهاند.

پژوهشهای زیادی دربارۀ بررسی اثر پارامتر گام در

در این پژوهشها قسمتی از لوله با استفاده از 2غلتک به

فرایند گنبدیکردن انجام نگرفته است .از نگاهی کلیتر،

شکل یک مخروط ناقص درمیآید .چن و همکاران ][10

پژوهشهایی که روی فرایند گنبدیکردن انتهای لوله

به بررسی اثر گام بر کیفیت سطح محصول فرایند

صورت گرفتهاند ،نسبتا کمتعدادند .این موضوع شاید از

اسپینینگ برشی ( )Shear Spinningپرداخته و

آن جهت باشد که مخازن  CNGعمدتا بهصورت تجربی

توانستهاند به سطحی با کیفیت پرداخت باال دست یابند.

و سعی و خطا ساخته شدهاند ] .[1ازجمله پژوهشهای

ژان و همکاران ] [11اثر پارامتر گام روی نیرو و کیفیت

صورتگرفته جهت بررسی اثرات پارامتر گام در

شکلدهی را مورد توجه قرار دادهاند .در این پژوهش که

][2

در آن از یک ورق یک مخروط ناقص با یک انتهای بسته

است .ایشان در پژوهش خود که در آن به گنبدیکردن

ساخته میشود ،از 2غلتک استفاده شده است .وانگ و

انتهای باز یک لیوان فوالدی کوچک پرداختهاند و اثر

همکاران ] [12اثر گام روی ایجاد چروک را در فرایند

سرعت حرکت انتقالی غلتک روی زاویۀ پیچش و

اسپینینگ معمولی ( )Conventional Spinningبررسی

دایرهایبودن لولۀ شکلدهیشده را بررسی کردهاند.

کردهاند .جیان و همکاران ] [13اثر تغییر گام را روی

ذوقی و همکاران ] [3با جزئیات بیشتری به بررسی اثرات

تنش در اسپینینگ استوانۀ آلومینیمی  2A12بررسی

پارامتر گام پرداختهاند .در پژوهش ایشان اثر این پارامتر

کردهاند .در 3پژوهش اخیر از ماندرل استفاده شده است.

روی کرنش و تنش پسماند ،در گنبدیکردن انتهای یک

در یک نگاه کلی ،پژوهشهای متعددی روی انواع

][4

فرایندهای خمکاری چرخشی و پژوهشهای محدودی

به بررسی اثر گام و همچنین بررسی تغییر شکل و توزیع

روی گنبدیکردن انتهای لوله انجام شده است .اما در

تنش در شکلدهی محل نصب شیر مخزن از جنس

این میان بررسی اثر گام در گنبدیکردن انتهای لولۀ

آلومینیم  0401پرداختهاند .در یکی از آخرین

آلومینیمی  6061-Oکه فرایندی با استفاده از یک غلتک

پژوهشهای انجامشده در زمینۀ خمکاری چرخشی

و بدون استفاده از ماندرل است در جستوجوهای

بدون ماندرل که روشی متفاوت از روش گنبدیکردن

نگارنده یافت نشده است .برخی پژوهشهای اخیر [14-

انتهای لوله به کار گرفته ،در این پژوهش حاضر است،.

] 17روی انجام فرایندی مشابه و بدون ماندرل بر لوله از

لین و همکاران ] [5اثر گام را روی دقت ایجاد شکل

جنس آلیاژ آلومینیمی صورت گرفتهاند .اما در هیچ یک

نهایی بررسی کردهاند .در پژوهش جدید دیگر ] [6که

پارامتر گام بررسی نشده است .در ] [18اثر گام بررسی

گنبدیکردن انتهای لوله ،پژوهش هانگ و همکاران

لولۀ فوالدی بررسی شده است .ژیونگ و همکاران

نشریۀ علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک
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شده است اما جنس لولۀ آلومینیم خالص  1404است.

در نظر گرفته میشود .بنابراین به این روش شکلدهی،

الزم به ذکر است در مقالۀ قبلی [ ]19نویسندگان مقالۀ

گنبدیکردن انتهای لوله گفته شده است .لوله در حین

حاضر ،به اثر پارامتر گام بهعنوان یکی از پارامترهای

انجام این فرایند درحال دوران است .در این فرایند ،یک

فرایند ،بهشکل بسیار کوتاهتری پرداخته شده است.

سر لوله درون سهنظام کامال مقید شده است و شکلدهی

در این مقاله با استفاده از نرمافزار آباکوس به

روی سر دیگر لوله انجام میشود .به این نواحی بهترتیب

شبیهسازی گنبدیکردن انتهای یک لولۀ آلومینیمی

سر گیردار و سر آزاد لوله گفته میشود .از طرفی،

 ،6061-Oارائه سطح مقطع شکل نهایی گنبد و بررسی

باتوجهبه تغییر شکل زیاد ایجادشده و همچنین باتوجهبه

مبسوط اثر پارامتر گام پس از انجام گذر اول پرداخته

جنس ماده ،در بعضی موارد ،دمای لولۀ درحال دوران از

میشود .در این راستا با استفاده از نتایج شبیهسازی،

طریق مشعلهایی باال نگه داشته میشود .شکل ()1

کرنشهای موجود در سطح مقطع لوله پس از گذر اول

نمایی از فرایند عملی گنبدیکردن انتهای لوله را نشان

و اثرات گام بر آن در 4مسیر داخلی ،میانی و خارجی

میدهد.

بررسی و تفسیر میشود .همچنین اثر گام بر کرنش
معادل و بر کل فرایند شکلدهی مورد توجه قرار
میگیرد .بررسی اثر گام بر تنش موجود در قطعه پس از
جداشدن غلتک در گذر اول نیز از مواردی است که در
پژوهش حاضر به آن پرداخته میشود.

فرایند عملی و شبیهسازی
شرح روش شکلدهی گنبدیکردن انتهای لوله ،مقدمهای
بر توضیح شبیهسازی انجامشده در پژوهش حاضر است.
با ارائۀ این مقدمه در ادامه به شبیهسازی فرایند مذکور
پرداخته میشود.

شکل  1فرایند گنبدیکردن انتهای لوله ][20

ورودیها و موارد مربوط به شبیهسازی .یکی از
ورودیهای شبیهسازی ،خواص ماده است .در پژوهش

گنبدیکردن انتهای لوله .در این روش شکلدهی،

آکوس و کاواهارا ] [21که روی بررسی تجربی و تحلیلی

انتهای باز قطعهای شبیه به یک لیوان که از فرایند کشش

گنبدیکردن انتهای لولۀ آلومینیم  6061-Oمتمرکز است،

عمیق حاصل شده است با حرکات رفت و برگشتی یک

لوله تا دمای حدود 184درجۀ سلسیوس گرم شده است.

غلتک به شکل یک گنبد درمیآید .به هر یک از حرکات

در پژوهش حاضر ،برای شبیهسازی خواص لولهای از

شکلدهی انجامشده با غلتک که از محیط لوله بهسمت

جنس آلومینیم  0401که تا دمای 244درجۀ سلسیوس

مرکز لوله انجام میشود ،یک گذر ( )passمیگویند.

حرارت داده شده است ،مورد استفاده قرار میگیرد و

از آنجایی که شکلدهی روی انتهای باز لیوان

فرض میشود که مشعلهایی دما را در طول فرایند

مذکور انجام میشود ،ناحیۀ درحال شکلدهی یک لوله

شکلدهی ثابت نگه میدارند .در مراجع مختلفی دما در
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شبیهسازی ثابت در نظر گرفته شده است که از جمله

نتایج مهمی را بهدنبال داشته باشند .در پژوهش حاضر

میتوان

نوع مدلسازی و ابعاد غلتک با استفاده از پژوهشهای

] [22-24را نام برد .خواص لوله مذکور در جدول ()1

مشابه انتخاب شده است.

و شکل ( )2آورده شده است.
جدول  1خواص آلومینیم [27] 0401

پارامتر
مقدار

مدول
االستیسیته
09 GPa

چگالی
2044kg/m3

ضریب
پواسن
4/124
شکل  4هندسۀ لوله

نوع غلتک مدلسااازیشااده جساام صاالب تحلیلی
( )Analytical Rigid Bodyاساااات و شاااب که ب ندی
نمیشااود .صاالب درنظرگرفتن غلتک در پژوهشهای
] [2,3,14,23,24نیز انجام گرفته است.
قطر غلتک تقریبا 344میلیمتر اسااات .این قطر بر
ا ساس پژوه شی ] [29که روی هند سۀ غلتک در فرایند
شکل  2کردار تنش -کرنش آلومینیم  ،0401بهدستآمده از آزمون
بالج در دمای 244درجۀ سلسیوس و نرخ کرنش 4/414برثانیه
][28

گنبدیکردن متمرکز بوده ،انتخاب شده ا ست .قطر لوله
در پژوهش مذکور و پژوهش حاضاار یکسااان اساات.
مقدار شاااعاع دماغه و زاویۀ تماس غلتک (آلفا) نیز بر

باتوجهبه درنظرگرفتن جنبههای عملی و صنعتی

همین اسااااس بهترتیب 18میلیمتر و 14درجه اسااات.

فرایند در پژوهش حاضر ،قطر لولۀ مورد استفاده در

باتوجه به امکان اتصاااال غیرمطلوب بین لوله و غلتک،

شبیهسازی ،بر اساس قطر یک مخزن تولیدشده در داخل

زاویۀ رهایی غلتک بر ا ساس پژوهش ذوقی و همکاران

کشور [ ]24مقدار 440میلیمتر انتخاب شده است (شکل

]44 [3درجه تعیین شده است .زاویۀ رهایی با حرف بتا

 .)4ضخامت لوله بر اساس ضخامت جداره محصول

در شکل ( )3مشاهده میشود.

تولیدشده در پژوهشی ] [26که به کشش عمیق ورق
جهت تولید مخازن  CNGمیپردازد ،مقدار 4میلیمتر
است .طول لوله در فرایند شبیهسازی ،فاصلۀ بین سر آزاد
لوله و گیره یا سهنظام نگهدارندۀ لوله در فرایند عملی
است .این طول در پژوهش حاضر 294میلیمتر است.
ابعاد و ویژگیهای غلتک میتوانند در نتایج شبیهسازی
نشریۀ علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک
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بهوجودآمده در الیههای مختلف که در ادامه به تفصیل
دربارۀ آن صحبت شده است ،تعداد المان
درنظرگرفتهشده در راستای ضخامت لوله  3است .در هر
2شکل شبکهبندی از المان توپر مکعبی ()C3D8R
استفاده شده است .در حالتی که  2المان در ضخامت
درنظرگرفتهشده باشد ،تعداد المان در محیط لوله  338و
شکل  4جهت مسیرهای شکلدهی

در طول لوله  ،33بنابراین تعداد کل المانها  19012عدد
است .تعداد کل المانها در حالت  3المان در ضخامت،

در چینش اول یه ،زاو یۀ بین محور لو له و محور
غلتک ،جهت جلوگیری از برخورد نامطلوب و همچنین
استفادۀ بهتر از ناحیۀ با شعاع 18میلیمتر ،مقدار  4درجه
ا ست .فا صلۀ نقطۀ تماس اولیۀ غلتک از سر آزاد برای
شبیه سازی گنبدیکردن کامل انتهای لوله ،مقدار تقریبی
43میلیمتر است.

 49323خواهد بود .باتوجهبه تغییر شکل بیشتر المانهای
نزدیک به سر آزاد لوله ،این المانها اندازۀ طولی
کوچکتری نسبت به المانهای نزدیک به سر گیردار
لوله دارند .شکل ( )0شبکهبندی انجامشده در لوله را
نشان میدهد.

در پژوهش حاضر فرایند شکلدهی در 8گذر که
مسیر آنها کمانی از دایره است ،انجام میشود .مرکز این
کمانها محور لوله و جهت حرکت غلتک روی آنها از
سمت سر گیردار بهسمت سر آزاد لوله است .شکل ()4
جهت مسیرهای شکلدهی در گذرهای مختلف را نشان

شکل  0شبکهبندی لوله

میدهد .گام حرکت غلتک روی این مسیرها مقادیر
0/4میلیمتر بر دور برای عمدۀ فرایند و 1/4میلیمتر بر

روابط حل .نوع تحلیل انجامشده در نرمافزار آباکوس،

دور برای قسمت پایانی شکلدهی است .سرعت دوران

دینامیک صریح است .فرایند این حل بر مبنای انتگرال

لوله ،پس از بررسیهای متعدد 844دور بر دقیقه در نظر

صریح است .انتگرالگیری از معادالت حرکت بهصورت

گرفته شده است .تماس بین غلتک و لوله باتوجهبه

زیر انجام میشود ]:[33

تماس غلتشی ایندو در فرایند عملی بهصورت بدون

1

)𝒖(𝑖+1) = 𝒖(𝑖) + 𝛥𝑡 (𝑖+1) 𝒖̇ (𝑖+2

()1

اصطکاک در نظر گرفته شده است .در این مورد میتوان
به برخی پژوهشهای انجامشده مانند

][14,23,29-31

()2

)𝐮̈ (i

)(i

)(i+1

+ Δt
2

Δt

+

1
)𝐮̇ (i−2

=

1
)𝐮̇ (i+2

استناد کرد.
در شبکهبندی ( )Meshانجامشده جهت شبیهسازی

در روابط ( 1و 𝑢̇ ،)2ماتریس سرعت و ̈𝑢 ماتریس

کل فرایند ،دو المان در راستای ضخامت لوله در نظر

شتاب است و شمارنده  ،iنمو را نشان میدهد .سرعت

گرفته شده است .برای بررسی جزئیتر کرنشهای

اولیه بهصااورت پیشفرض مقدار بهدسااتآمده از رابطۀ
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( )4در نظر گرفته میشود:
()4

)𝛥𝑡 (1) (0
̈𝒖
2

ذوقی و همکاران ] [24کارایی این روش را به نمایش
1

گذاشتهاند.

𝒖̇ (+2) = 𝒖̇ (0) +

نتایج و بحث

برای محا سبۀ شتاب از رابطۀ ( )3ا ستفاده می شود

با استفاده از روش و مقادیر پارامتر انتخابشده،

که در آن ماتریس جرم ( ،)Mقطری ا ست و محا سبات

شبیهسازی نهایی صورت گرفت .شکل ( )0سطح مقطع

را تسریع میکند:

گنبد بهدستآمده را نشان میدهد .جهت بررسی اثر
پارامترها در گذرهای مختلف شبیهسازیهای مقطعی نیز

()3

) )𝑖(𝑰 𝒖̈ (𝑖) = 𝑴−1 ∙ (𝑭(𝑖) −

موانع و راهحلها .همانطور که در مقدمه ذکر شد ،در
زمینۀ شبیهسازی گنبدیکردن انتهای لولۀ آلومینیمی
 6061-Oبا روش مورد استفاده در پژوهش حاضر هیچ
مقالهای یافت نشده است .از این رو ،دستیابی به مقدار
مناسب برای هر پارامتر یا مقداری که بتوان با آن
شبیهسازی را به جلو برد ،باتوجهبه تعدد پارامترها و
اثرات هر یک و همچنین تعدد مراحل شکلدهی،
مهمترین چالش پیشرو در پژوهش حاضر بوده است.
تعداد زیاد المانها و زمان نسبتا طوالنی انجام فرایند
شکلدهی باعث افزایش زمان حل میشود ،بنابراین در

انجام شده است .الزم به ذکر است که بر اساس
شبیهسازی مشابه ،با کاهش طول لوله از  294به
244میلیمتر میتوان قطعۀ نهایی با شکل بهتری را
حاصل کرد.
نکتهای که در شکل ( )0باید مورد توجه قرار گیرد،
شکلدهی سر (نافی) مخزن جهت نصب شیر روی
مخزن است .به عبارت دیگر پارامترها و روش
درنظرگرفتهشده توانسته است بهجای ایجاد یک گنبد
کروی و بدون محل نصب شیر ،به گنبدی دست یابد که
در آن محل نصب شیر بدون انجام جوشکاری و
بهصورت یکپارچه وجود دارد .این مورد بهنوعی فرایند
ساخت یک مخزن بدون درز را تکمیل میکند.

پژوهش حاضر از روش حل همزمان جهت باال بردن
سرعت حل استفاده شده است .به این منظور 3هستۀ
محاسباتی به کار گرفته شدهاند.
استفاده از تکنیک بزرگنمایی جرم ()Massscaling
راهحل دیگری برای کاهش زمان حل انجام شبیهسازی
است .در پژوهش حاضر ضرایب بزرگنمایی جرم
بهینهسازیشدهای در شبیهسازیهای کل فرایند
شکلدهی از مقدار  1تا  3در نظر گرفته شدهاند .اعمال
بزرگنمایی جرم میتواند اثرات نامطلوبی بر شکل گنبد
حاصل داشته باشد ] .[24بنابراین در پژوهش حاضر لوله
ثابت است و غلتک با دوران خود گنبد را شکل میدهد.

نشریۀ علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک
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اعتبارسنجی .باتوجهبه دراختیارنداشتن نتایج فرایند
عملی گنبدیکردن انتهای لوله آلومینیمی ،در پژوهش
حاضر از پژوهشهای مشابه جهت اعتبارسنجی استفاده
شده و سعی شده است تا با انجام دوباره شبیهسازی
صورتگرفته توسط دیگر پژوهشگران« ،روش
شبیهسازی» استفادهشده در پژوهش حاضر اعتبارسنجی
شود .مشابه این روش اعتبارسنجی در ] [33استفاده شده

شکل  8مقایسۀ مقدار نیروی عکسالعمل غلتک در تکرار

است .جهت اعتبارسنجی از این روش ،دادههای موجود

انجام شده به روش مورد استفاده در پژوهش حاضر و پژوهش

در پژوهش ذوقی و همکاران ] [3, 24انتخاب شده است.

ذوقی و همکاران ][24

ایشان در پژوهشی به گنبدیکردن انتهای لوله فوالدی
( )42CrMoپرداختهاند.
روی این مورد تأکید مجدد میشود که در اینجا
نتایج گنبدیکردن یک لولۀ آلومینیمی با نتایج
گنبدیکردن یک لولۀ فوالدی مورد مقایسه قرار
نگرفتهاند .بلکه با تکرار شبیهسازی فرایند گنبدیکردن
لولۀ فوالدی که در ] [3, 24انجام شده است ،نتایج
بهدستآمده با نتایج همان منابع مقایسه شده و از این
طریق «اعتبار شبیهسازی» به کار گرفته شده در پژوهش
حاضر ارزیابی شده است.

پارامتر دیگر مورد توجه ،پارامتر کرنش است .با
تکرار شبیهسازی انجامگرفته توسط ذوقی و همکاران
] ،[3توزیع کرنش بهدستآمده با توزیع کرنش
گزارششده در مقالۀ ایشان مقایسه میشود .این کرنشها
در جدار داخلی لولۀ تغییرشکلیافتۀ حاصل از گذر اول
خوانده شده است .شکل ( )9مقایسه مذکور را نشان
میدهد .مقدار خطا در کرنش حداکثر11/0 ،درصد است.
محور طولی در شکل ( ،)9فاصله از سر گیردار را نشان
میدهد.

پارامتر اول مورد توجه برای مقایسه و اعتبارسنجی،
پارامتر نیروی عکسالعمل است .با تکرار شبیهسازی
انجامشده توسط ذوقی و همکاران [ ،]14مقدار نیروی
عکسالعمل غلتک در گذر اول با گام 2/4میلیمتر بر دور
به دست آمده است .فاصلۀ نقطۀ تماس غلتک از سر آزاد
لوله 34میلیمتر است .شکل ( )8کردار آمده در مقالۀ
ایشان و کردار بهدستآمده در پژوهش حاضر را نشان

شکل  9مقایسۀ توزیع کرنش محیطی در مسیر داخلی در تکرار

میدهد .در این شکل مشاهده میشود که با وجود

انجامشده به روش مورد استفاده در پژوهش حاضر و پژوهش

اختالف ،روند کلی و مقادیر حداکثر به یکدیگر نزدیک

ذوقی و همکاران ][3

هستند .مقدار خطا بین حداکثر نیروی عکسالعمل در
2پژوهش 2/8درصد است.
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ذوقی و همکاران ] [3, 24باشد .طبیعی است که در این
مقاالت تمام دادهها و جزئیات مراحل متعدد شبیهسازی
ذکر نشده باشد .از طرفی مقادیر نقاط کردارهای
استخراجشده از این مقاالت که در شکلهای ( 8و )9
آورده شدهاند ،از طریق روش دیجیتایز به دست آمدهاند.
در چنین شرایطی دستیابی به این سطح از تطابق میتواند
تا حدود خوبی اعتبار شبیهسازی انجامشده در پژوهش
حاضر را تأیید کند.

شکل  14مکان هندسی برداشت نتایج ،خطهای ضخیم مسیرهایی
هستند که کرنشهای روی نقاط واقع در آنها خوانده شدهاند.

اثر پارامتر گام بر کل فرایند شااکلدهی و همچنین
اثر این پارامتر بر تنش های موجود در لو له پس از
جداشاادن غلتک در گذر اول نیز در این قساامت مورد

بررسی کرنشها ،تنش و اثر پارامتر گام .در این
قسمت به بررسی دقیقتر گنبدیکردن انتهای لوله
پرداخته میشود .در شبیهسازیهایی که نتایج آنها در
این قسمت بررسی میشود ،بهجای 2المان در راستای
ضخامت از  3المان استفاده شده است.
یکی از پارامترهایی که میتواند در راستای برر سی
دقیقتر فرایند شااکلدهی مورد توجه قرار گیرد ،پارامتر

توجه و بررسی قرار گرفته است.
بررسی کرنش محیطی و اثرات گام بر آن.
 -1تقریبا در تمامی کردارهای مربوط به کرنش محیطی
(شکل  ،)11-14شیب افزایش قدر مطلق کرنش با
نزدیکشدن به سر آزاد لوله کم میشود و تغییرات
گام در این مورد اثری ندارد .در تفسیر این کاهش

گام ا ست .این پارامتر بهلحاظ اقت صادی نیز اهمیت دارد
و هرچه گام باالتر باشااد ،ساارعت و بازده زمانی تولید
افزایش مییابد.
در راستای بررسی دقیقتر فرایند گنبدیکردن انتهای

راستای محیطی به یکدیگر فشرده شوند ،در راستای

لوله میتوان اثر پارامتر گام شکلدهی را روی کرنشها

محوری نیز حرکت کنند .توجه به روند کرنشهای

و تنشهای بهوجودآمده در نواحی مختلف بررسی کرد.

در راستای محور لوله که در ادامه دربارۀ آنها

انتخاب مقادیر مختلف برای این پارامتر میتواند روی

بحث شده است ،میتواند تأییدی بر این تفسیر

کرنشهای بهدستآمده اثرگذاری کند .در این قسمت

باشد.

مقدار صعود میتوان گفت که در سر آزاد المانها
میتوانند با آزادی بیشتری بهجای آنکه الزاما در

کرنشهای محیطی ،طولی و در راستای ضخامت لوله
پس از انجام گذر اول ،بهازای مقادیر مختلف گام مدنظر
قرار گرفتهاند .این کرنشها از گرههایی در سطح مقطع
طولی لوله در 4مسیر داخلی ( ،)εiمیانی ( )εmو خارجی
( )εoخوانده شده و در کردارهایی مورد بررسی قرار
گرفته است .گرههای مذکور تشکیل مسیرهایی را
میدهند که بخشی از آن در شکل ( )14مشاهده میشود.

شکل  11کرنش محیطی در مسیر داخلی بهازای گامهای ،1/4

در شکلهای مربوط به توزیع کرنش مبدأ مختصات

 2/4و  4میلیمتر بر دور

روی محور لوله و در سر گیردار لوله قرار دارد.
نشریۀ علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک
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مسیر داخلی بهشکل فشاری و کششی وجود دارد
در حالی در شکل ( )14م شاهده می شود که در
مسیر میانی عمده کرنشها مثبت و کششی هستند
و تغییرات گام اثر چندانی بر آنها ندارد .فشردگی
جدار داخلی لوله بر اثر خمش امری طبیعی است.
اما اینکه چرا در ادامه م سیر داخلی به سمت سر
شکل  12کرنش محیطی در مسیر میانی بهازای گامهای 2/4 ،1/4

آزاد ،کرنشها مثبت میشااوند میتواند مربوط به

و  4میلیمتر بر دور

امکان حرکت ماده به سمت سر آزاد بر اثر حرکت

 -2از شکل ( )11میتوان اینگونه برداشت کرد که در
مسیر داخلی افزایش گام باعث کاهش قدر مطلق
کرنش میشود .در مسیر میانی (شکل  )12تغییر
گام اثر مشابه و بسیار کمی بر تغییر کرنش گذاشته
است .در مسیر خارجی و بهطور مشخص در
نواحی نزدیک به سر آزاد لوله این نظم حاکم
نیست (شکل  .)14از این موارد میتوان اینگونه
نتیجه گرفت که کرنش محیطی مستقل از تغییرات
گام نیست و این نتیجه خالف نتیجهای است که
ذوقی و همکاران در پژوهش خود ] [3با استناد به
کرنش در الیۀ میانی گرفتهاند.

غلتک باشد .تغییرات گام بر این رفتار اثری ندارد.
 -2در شاااکل های (13و  )14در مجاورت سااار آزاد
ناحیهای وجود دارد که در آن رشد کرنش کششی
تقریبا متوقف یا منفی میشااود .این پدیده نشااان
میدهد که حرکت غلتک خمش موضعی بی شتری
را در سر آزاد به وجود میآورد .در تو ضیح دلیل
این تفساایر باید به شااکلهای ( 13و  )14توجه
کرد .در همان ناحیه از م سیر داخلی که کرنش در
کردار مربوط به گام  1/4میلیمتر بر دور در شکل
( )13کاهش می یابد ،در شاااکل ( )14کرنش در
کردار مربوط به گام 1/4میلیمتر بر دور در مسایر
م یانی کاهش نمی یابد .این یکسااااننبودن م قدار
تغییر کرنش نشاااانگر خوبی از خمش موضاااعی
اسااات .افزایش گام با عث کاهش این خمش
موضعی میشود.

شکل  14کرنش محیطی در مسیر خارجی بهازای گامهای ،1/4
 2/4و  4میلیمتر بر دور

بررسی کرنش محوری و اثرات گام بر آن.

شکل  13کرنش محوری در مسیر داخلی بهازای گامهای ،1/4

 -1شاااکل ( )13نشاااان میدهد که کرنش محوری در

 2/4و  4میلیمتر بر دور
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قابل توجه ،فقط در مسیر خارجی و در سر آزاد که
محل اعمال نیروی فشاری توسط غلتک و بیشترین
کرنش محوری مثبت است وجود دارند .وجود
بیشینه قبل از سر آزاد در شکل ( 10و  )18و همچنین
شکل ( )19مطابق تغییرات ضخامت در شکل ()0
شکل  14کرنش محوری در مسیر میانی بهازای گامهای 2/4 ،1/4
و  4میلیمتر بر دور

 -4در ناحیۀ نزدیک به سر آزاد ،شیب کردار کرنش
افزایش مییابد و این موضوع میتواند باتوجهبه نبود
قید در سر آزاد که در پژوهش ذوقی و همکاران ][3

نیز مورد توجه بوده است ،رخ داده باشد که نتیجه
همان مطلبی است که مورد اول از موارد مربوط به
کرنش محیطی مطرح شد .اثر بیشترین گام در مسیر
داخلی کاهش این شیب است.
 -3باتوجهبه موارد  2و  4میتوان نتیجه گرفت که اثر
عمدۀ افزایش گام بر کرنش محوری کاهش قدر
مطلق کرنش و یکنواختترشدن کردار است .این
کاهش تغییر شکلهای ناگهانی میتواند علت اثر گام
بر کل فرایند باشد که در ادامه و در بخش اثر گام در
کل فرایند گنبدیکردن به آن پرداخته شده است.

است.
 -2با مقایسۀ شکل ( )13و شکل ( )10میتوان دریافت
که در ناحیهای که کرنش محوری در شکل ( )13در
گام 1/4میلیمتر بر دور دارای بیشینۀ موضعی است،
کردار مربوط به همین مقدار گام در شکل ()10
دارای کمینۀ موضعی است .در نگاهی کلیتر میتوان
مشاهده کرد که روندهای افزایشی و کاهشی در این
2کردار در نواحی مختلف عکس یکدیگر است.
بنابراین میتوان اینگونه تفسیر کرد که متغیربودن
میزان کشیدگی (کرنش محوری مثبت) باعث
تغییرات در کرنش در راستای ضخامت شده است.
 -4در بیشتر نواحی ،افزایش گام باعث کاهش قدر مطلق
کرنش ،کاهش تغییرات شدید مقادیر کرنش و
اصطالحا یکنواختترشدن کردارها در هر 4مسیر
میشود .از جهتی تغییر گام اثری بر روند کلی
کردارها ندارد.

 -4افزایش کرنش محوری بر اثر کاهش گام که بهشکل
ویژه در شکل ( )13مشاهده میشود ،در پژوهش ][8

نیز نشان داده شده است .کار روی لولۀ آلومینیمی و
استفادهنکردن از ماندرل 2وجه اشتراک مهم این
پژوهش و پژوهش حاضر است.

بررسی کرنش درراستای ضخامت و اثرات گامبر آن.
 -1مقادیر کرنش مثبت در راستای ضخامت در
شکلهای ( 10 ،10و  )18باتوجهبه افزایش ضخامت

شکل  10کرنش در راستای ضخامت در مسیر داخلی بهازای

گنبد (شکل  )0امری طبیعی است .کرنشهای منفی

گامهای  2/4 ،1/4و  4میلیمتر بر دور
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 -3توجه به شکل ( )10نشان میدهد که دربارۀ کرنش
در راستای ضخامت لوله نیز افزایش گام اثر قابل
توجهی بر مقدار کرنشهای مسیر میانی نمیگذارد.
این برداشت درباره کرنشهای بهدستآمده از مسیر
خارجی که در شکل ( )18مشاهده میشود ،دربارۀ
شکل کلی توزیع صحیح است .در این شکل
یکنواختترشدن کردار بر اثر افزایش گام بهوضوح

شکل  18کرنش در راستای ضخامت در مسیر خارجی بهازای

مشخص است .تأثیرنگذاشتن گام در عمده مسیر

گامهای  2/4 ،1/4و  4میلیمتر بر دور

میانی در پژوهش ذوقی و همکاران ] [3نیز مشاهده
شده است ،با این تفاوت که در پژوهش ایشان در

باتوجهبه این نتیجه میتوان اثر گام را در ادامۀ فرایند

ناحیهای بین سر آزاد و سر گیردار ،افزایش گام باعث

شکلدهی بررسی کرد .یافتههای پژوهش حاضر در

افزایش کرنش در راستای ضخامت در الیۀ میانی

شبیهسازیهای مختلف نشان میدهد که باالرفتن گام

شده است.

بهلحاظ پایداری کل فرایند شکلدهی نیز مفید است .در
محدودۀ مورد بررسی ،هرچه گام باالتر رود میزان

اثر گام در کل فرایند گنبدیکردن .با بررسی کرنش

اعوجاج و چروک بهوجودآمده در گنبد شکلدادهشده

در جهات و نقاط مختلف مشاهده شد که اثر عمدۀ

کمتر میشود .این نتیجه از آزمایش مقدار گامهایی در

افزایش گام ،کاهش قدر مطلق مقدار کرنش است .شکل

بازۀ  1تا 0/4میلیمتر بر دور به دست آمده است .شکل

( )19که کرنش معادل را در مسیر داخلی نشان میدهد

( )24حاصل این آزمایشها را نشان میدهد .بهعبارت

بهنوعی مؤید این گزاره است .کاهش کرنش بر اثر

دیگر میتوان گفت که انجام فرایند گنبدیکردن لوله با

افزایش گام از نتایج پژوهش ژیونگ و همکاران ] [4نیز

گام شکلدهی نسبتا کم میتواند با افزایش کرنشهای

بوده است.

بهوجودآمده ،فرایند را با ناپایداری و توقف کامل روبهرو
کند.
بررسی سطح مقطع گنبد درحال شکلگیری نیز
میتواند اثر نامطلوب گامهای پایین را به نمایش بگذارد.
این موضوع در شکل ( )21مشاهده میشود .در این
شکل در سطح مقطعهایی از لوله که با گام کمتر
شکلدهی شدهاند ،کرنش یا بهعبارتی تغییر شکل بیشتر
و همچنین بههمریختگی المانها از همان اوایل انجام
فرایند شکلدهی (پس از گام اول) مشهود است.

شکل  10کرنش در راستای ضخامت در مسیر میانی بهازای
گامهای  2/4 ،1/4و  4میلیمتر بر دور
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اثر گام بر تنش موجود پس از برداشتن بار .شکل
( )21تنشهای موجود در سطح مقطع لوله را پس از
گذشت  4/2ثانیه از اتمام فرایند شکلدهی گذر اول و
در حالتی که غلتک از لوله جدا شده است نشان میدهد.
همانطور که از مقادیر حداکثر تنش بهدستآمده
مشخص است ،افزایش گام باعث کاهش در این مقادیر

شکل  19کرنش معادل در مسیر داخلی بهازای گامهای 2/4 ،1/4

شده است.

و  4میلیمتر بر دور

شکل  24تأثیر مقدار گام بر میزان چروک و اعوجاجات بهوجودآمده در پایان گذر ششم گنبدیکردن لوله :)a( ،گام=  1میلیمتر بر دور:)b( ،
گام=  4میلیمتر بر دور :)c( ،گام=  0میلیمتر بر دور :)d( ،گام=  0/4میلیمتر بر دور

شکل  21اثر گام بر توزیع تنش در سطح مقطع لوله پس از برداشتن بار :)a( :گام=  1/4میلیمتر بر دور )b( ،گام=  2/4میلیمتر بر دور و
( :)cگام=  4میلیمتر بر دور .واحد تنشها پاسکال است
.
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نتیجهگیری

داخلی شکل کلی توزیع کرنش را تغییر نمیدهد اما

در این پژوهش با استفاده از یک مدل المان محدود

کردار توزیع را یکنواختتر میکند.

سهبعدی ،مقادیر پارامتر و تکنیکهای مختلف ،فرایند

 -3از نگاااه کلی تر ،اثر گااام بر هر 4کرنش محیطی،

6061-O

محوری و در راستای ضخامت در مسیر میانی ناچیز

گنبدیکردن انتهای یک لولۀ آلومینیمی

شبیهسازی شد و اعتبار این شبیهسازی با استفاده از

است.

پژوهشی مشابه ،ارزیابی شد .باتوجهبه اهمیت این

 -4افزایش گام باعث یکنواختترشااادن شاااکل گنبد

مخازن در کاهش مصرف سوخت ،دستیابی به مقدار

میشااود .این موضااوع مطابق با یکنواختترشاادن

مناسب پارامترهایی که بتواند یکی از مراحل تولید را با

کردار در موارد فوق و همچنین یکنواختترشااادن

پایداری کافی به پایان برساند ،دستاوردی مهم است که

کردار کرنش معادل در مسیر داخلی است.

در پژوهش حاضر به این پارامترها در حد شبیهسازی

 -0با افزایش گام ،حداکثر تنش مشاااهدهشااده پس از

دست یافته شد .در راستای بررسی کلی اثر گام بر این

جداشدن غلتک از لوله کاهش یافته است.

فرایند ،مشاهده شده است که کاهش مقدار گام میتواند

این موارد با بررسی گام در محدودهای خاص به

در گنبد ساختهشده ایجاد چروک و اعوجاج کند .عالوه

دست آمدهاند .باتوجهبه مطلوببودن افزایش گام

بر این نگاه کلی ،بررسی دقیقتری روی اثر گام بر

بهلحاظ اقتصادی ،اثر حدود باالتر گام و همچنین انجام

کرنشها و همچنین بر تنش پس برداشتن بار با اتمام

فرایند عملی میتواند موضوع پژوهشهای بعدی باشد.

گذر اول انجام شده است .نتایج این بررسی بهشکل زیر
واژه نامه

خالصه میشود:
 -1با نزدیک شدن به سر آزاد ،شیب افزایش قدر مطلق

گنبدی کردن (انتهای

کرنش محیطی کم میشاااود و تغییرات گام در این

لوله)

مورد اثری ندارد .بر خالف پژوهشی مشابه ،مشاهده

گام

شااد که میزان کرنش محیطی مسااتقل از پارامتر گام

اسپینینگ برشی

نیست.

اسپینینگ معمولی

 -2افزایش گام در وجود کرنش محوری مثبت در مسیر

Dome forming
Feed
Shear spinning

گذر

Conventional
spinning
Pass

داخلی و میانی (با وجود خمش لوله) اثری ندارد،

جسم صلب تحلیلی

ا ما کردار کرنش محوری را یکنوا خت تر می ک ند.

شبکهبندی

بی شترین گام برر سی شده خمش مو ضعی و شیب

بزرگنمایی جرم

Analytical Rigid
Body
Mesh
Mass scaling

افزایش کرنش محوری را در سااار آزاد لو له کم
میکند.
 -4تغییرات گام اثر قا بل توجهی بر م قدار کرنش در
راساتای ضاخامت در مسایر میانی ندارد .در مسایر
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diameter is 356 mm. It is the diameter of a vessel
which is fabricated in the region (Figure 2). The
roller nose radius, the α and β angles are 18 mm,
10º and 30º, respectively (Figure 3). The contact
between the roller and the tube was considered
frictionless due the rolling contact.

Feed Effect on Strain and Stress in
Dome Forming (Spinning) of a Tube in
an Aluminum CNG Vessel
Manufacturing
Mohamad Sedighi1 Kamaleddin Naserinejad2
1. Introduction
A seamless pressure vessel can reveal a better
quality compared with vessels which are
fabricated using joints like weld. In one of the
seamless pressure vessel manufacturing methods,
a metallic sheet is deep drawn and a cup-shaped
part is fabricated. Then, open end of this cup
which can be considered as a tube, is shaped to a
dome by a process which is called “dome
forming” (Figure 1).

Figure 2. The tube geometry

Figure 3. The roller

Two C3D8R elements are used in the tube
thickness in the whole process modeling (totally
19712 elements). For more detailed strain
investigation after the first pass, four elements
were used in the tube thickness (totally 39424
elements). Finer mesh was used near the tube end.
The dynamic explicit analysis was used in the
simulation.

Figure 1. Dome forming process

One of the most important parameters of dome
forming process is the feed parameter which is the
amount of roller movement per each round of
roller revolution. In this paper, dome forming of
6061-O aluminum alloy was simulated using
Abaqus software. The final shape of the dome is
presented and the feed effect on the developed
strains after the first pass, on the whole of the
process, and on the developed stress after the
separation of the roller was investigated.

3. Results and Discussion
Figure 5 shows the final dome cross section. The
simulation was validated. In order to have a more
precise investigation on the dome forming
process, the feed effect can be investigated in
different locations. To this end, circumferential,
longitudinal and thickness strains were
investigated for different feed values and after the
first pass. The strain values were obtained from a
series of nodes which were placed in the outer,
middle and inner paths on the tube cross section.
The paths are shown in Figure 6.

2. Simulation Inputs
The material properties of 6061-O aluminum alloy
which is heated up to 200 ºC is introduced to the
software and it was assumed that this temperature
is kept constant by the heating torches. The tube
1
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Figure 4. The feed effect on the stress distribution after the roller separation, the feed is increased from (a) to (c)

1. The circumferential strain absolute value
increase rate, decreases toward free end and the
feed has no effect in this case. Unlike a similar
study, it was seen that the circumferential strain is
not independent from the feed.
2. The feed increase has no effect on positive
longitudinal strain existence (although the tube is
bent) in inner and middle layer, but it makes the
longitudinal strain curve more uniform. The
maximum tested feed value decreases the local
bending and the longitudinal strain increase rate at
the tube free end.
3. The feed variation has no significant effect on
the thickness strain value in the middle layer. In
the inner layer, it does not change the overall
shape of strain distribution but makes it more
uniform.
4. Overall, the feed effect on the circumferential,
longitudinal and thickness strain in the middle
layer is negligible.
5. The feed increase results in a more uniform
equivalent strain distribution curve in the inner
layer.
6. It was seen that the maximum stress after
roller separation is decreased by higher feed
values (Figure 6).

4. Conclusion
In the whole process view, it is seen that low feed
values result in wrinkling of the dome.
The following results were achieved from strain
and stress investigation after the first pass:

Figure 5. The final dome cross section and
displacement distribution (m)

Figure 6. The paths from which the strains are
obtained after the first path
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