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ن براي كاهش عيوب هاي نوي بررسي عوامل موثر بر خمكاري لوله در روش كششي دوراني و همچنين بررسي روش هدف از اين مقاله - دهيچك

از جمله عيوب خمكاري مي توان به بيضي شدن سطح مقطع، كاهش ضخامت در اليه بيروني خم، افزايش ضخامت در اليه  .رايج خمكاري مي باشد
 است: در حين فرايند خمكاري استفاده شده براي كاهش اين عيوب از سه راهكار. داخلي خم و همچنين چروكيدگي اليه داخلي خم اشاره نمود

. براي بررسي صحت نتايج شبيه تركيب فشار داخلي و نيروي كششي محورياعمال فشار هيدرواستاتيك داخلي ، اعمال نيروي كششي محوري و 
 سازي از روابط تحليلي تدوين شده استفاده شده است.

  مندرلسطح مقطع، بيضي شدن  توزيع ضخامت، ،چروكيدگي، خمكاري كششي دوراني نديفرآ: يديكلمات كل
  

  مقدمه -1
در خمكاري صنعتي لوله ها عوامل بسياري براي بررسي 

 ،1و مطالعه وجود دارد از اين عوامل مي توان به بازگشت فنري
، گرم كردن 3، تاثير ماندرل2تغيير ضخامت و بيضي شدن مقطع

هنگام فرايند خمكاري و... اشاره كرد. همچنين زمينه  4موضعي
ايند خمكاري وجود دارد از هاي مطالعاتي وسيعي پس از فر

روي لوله خم شده، حد فشار داخلي،  5جمله مي توان بارگزاري
تاثير زاويه خم بر حد تحمل را نام برد. اين مباحث توسط 
محققان سراسر دنيا مورد مطالعه قرار گرفته كه به برخي از آنها 

  .شودمي اشاره 
به بررسي  2006در سال  ]1[و همكارش  يان جاء كيم 

تحمل لوله تحت اثرات گشتاور خمشي و فشار داخلي  حد
سازي  آمادهآباكوس افزار  پرداختند. اين مقاله كه با كمك نرم

شده مقايسه مناسبي بين روابط تحليلي و نتايج عددي حد 
اي ارائه  مقاله 2007تسليم ارائه داده است. همچنين او در سال 

يم لوله خمكاري داده است كه در آن تاثير زاويه خم بر حد تسل
شده تحت گشتاور خمشي و فشار داخلي بررسي شده است. در 

                                                 
1 Springback 
2 Variable Wall Thickness and Ovality 
3 Mandrel 
4 Local Heating 
5 Loading 

استفاده  Elastic – Perfectly Plasticاين مقاالت از تئوري مواد 
  شده است. 

افزار  با استفاده از نرم 2010در سال  ]2[يانگ و همكارانش 
سازي فرايند خمكاري كششي  اجزاي محدود آباكوس به شبيه

ها در اين مقاله  اند. آن هاي جداره نازك پرداخته لهدوراني در لو
با در نظر گرفتن اثرات كارسختي و اصطكاك بين اجزا قالب 
خمكاري و لوله موفق شدند نتايجي بسيار نزديك به واقعيت 
ارائه دهند. بررسي عيوبي مانند تغيير ضخامت، تغيير شكل 

صحيح سطح مقطع و همچنين پارگي لوله به دليل عدم تنظيم 
اجزاء قالب در طي فرايند از نتايج قابل توجه ذكر شده در اين 

  باشد. مقاله مي
به بررسي  2005در سال  ]3[هوكوك لي و همكارانش 

هايي كه به روش كششي دوراني  اثرات هيدروفرمينگ در لوله
است و اظهار داشته كه استفاده از  اند پرداخته  خمكاري شده

هاي  تواند تغيير شكل مي هيدروفرمينگ پس از خمكاري
ناخواسته را كاهش داده و باعث اصالح كيفيت خمكاري شود. او 

شكل كه نسبت  هاي بيضي در اين مقاله نشان داد خمكاري لوله
هاي  شوند داراي تغيير شكل به قطر بزرگتر خمكاري مي

اي شكل  هاي دايره ناخواسته كمتري نسبت به خمكاري لوله
  باشند. مي

سازي فرآيند  با مدل ]4[همكارانش  و ميرباقري
تاثير حركت قالب فشار و مندرل و ميزان افزار،  خمكاري در نرم

با  ها در اين پژوهش كردند. آنبررسي  را لقي آن در فرايند
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تغييرات به بررسي تغيير لقي مندرل و تغيير حركت قالب فشار 
 كه با كاهش لقي اند و نشان دادهپرداخته نيرو و كيفيت خم 
يابد و كيفيت انجام خم  نيروها افزايش مي ،بين مندرل و لوله

كه حركت قالب  دادندهمچنين نشان ها  آنيابد.  نيز بهبود مي
  تاثير كمي بر نيروها و ميزان تخت شدگي لوله دارد. ،فشار

ابتدا ساختاري اي  در مقاله ]5[داود رمش و همكارانش 
به مزاياي آن در و  نمودنداي ارايه  كره از يك مندرل چند

تحليل  به بررسي . سپساند كردهعمليات خمكاري اشاره 
اي اين مجموعه كه براي تعيين برخي ابعاد قطعات تشكيل  سازه

  .اند پرداختهدهنده صورت گرفته است، 
 كارشناسي ارشد خود نامه در پايان  ]6[ فرزاد مهرافشان

و  لهلوتغيير شكل مقطع  ،برگشت فنري ،كرنش ،تغييرات تنش
تغييرات ضخامت در شرايط مختلف خمكاري همچون 

حضور يا  ،هاي مختلف مندرل نسبت به خط تانژانت موقعيت
شرايط اصطكاكي مختلف از روانكاري كامل  ،عدم حضور مندرل

است. از مهمترين  دادهمورد بررسي كامل قرار را تا خشك 
توان به تعيين بهترين موقعيت مندرل  مي تحقيقنتايج اين 

افزايش برگشت فنري با افزايش عمق  ،نسبت به خط تانژانت
كاهش برگشت فنري در  ،عبور مندرل و افزايش اصطكاك

 ،صورت استفاده از مندرل نسبت به خمكاري بدون مندرل
كاهش چروك و تاشدگي در كمان داخلي با افزايش اصطكاك 

ر سازي با نتايج منتشر شده د اشاره كرد. مقايسه نتايج اين شبيه
  .ها دارد حاكي از دقت و رضايت بخش بودن آن ،مقاالت

 نامه كارشناسي ارشد خود در پايان ]7[ حميد حصني
تغييرات تنش و كرنش لوله در حين فرآيند خمكاري كششي 

ضخامت و  بر ها و لوله و همچنين اثر اصطكاك بين قالب دوراني
 .است دادهمورد بررسي قرار را تغيير شكل سطح مقطع لوله 

به صورت  دورانيسازي فرآيند خمكاري كششي  شبيه
افزار  ها توسط نرم استاتيك در نظر گرفته شد و تحليل شبه

آباكوس و به روش حل صريح انجام گرفت. دو حالت خمكاري، 
نامه  يكي خمكاري بدون مندرل و ديگري با مندرل در اين پايان

از آن . نتايج بدست آمده حاكي ه استمورد بررسي قرار گرفت
است كه هنگام استفاده از مندرل، در سطح مقطع لوله تغيير 

اي كه بدون مندرل  شكل كمتري نسبت به سطح مقطع لوله
اي كه به كمك  افتد. همچنين در لوله است، اتفاق مي خم شده

مندرل خم شده است، ضخامت سطح خارجي و داخلي خم 
. جابجايي ست كه بدون مندرل خم شده است ا اي نازكتر از لوله

تار خنثي به سمت داخل خم در خمكاري بدون مندرل اندكي 
باشد. همچنين با باال  بيش از خمكاري به كمك مندرل مي

رفتن ضريب اصطكاك از افزايش ضخامت سطح داخلي خم 
شود. كاهش  كاسته شده و بر نازكي سطح خارجي افزوده مي

 ضخامت سطح داخلي خم در اثر افزايش اصطكاك از كاهش
ضخامت سطح خارجي خم بيشتر است. همچنين افزايش 
اصطكاك بين سطوح باعث كاهش بيشتر فاصله بين دو سطح 
داخلي و خارجي خم (در نتيجه افزايش تغيير شكل) در 

  .شود خمكاري بدون مندرل مي
به معرفي ابزارهاي خمكاري كششي دوراني  در ادامه

خمكاري  عيوب رايج در پرداخته شده است و در قسمت بعد
روابط تحليلي براي محاسبه لوله معرفي شده است؛ سپس 

توزيع ضخامت، شعاع داخلي و خارجي لوله خمكاري شده، 
به كرنش طولي و محيطي گردآوري شده است و همچنين 

خمكاري لوله مانند اعمال فشار  بهبود بررسي عوامل موثر بر
روي هيدرواستاتيك داخلي در حين فرايند خمكاري، اعمال ني

، بهينه سازي شده ثابت كششي محوري و استفاده از مندرل
   .پرداخته شده است

  
  ابزارهاي خمكاري كششي دوراني -2

شود براي خمكاري با اين  مالحظه مي 1همانطور كه در شكل 
 ١خم قالب اصلي روش به شش قطعه نياز است كه عبارتند از:

مشي از كه شعاع خمكاري لوله به آن بستگي دارد و گشتاور خ
دارنده لوله  كه نگه 2فك ثابت شود. اين قطعه به لوله وارد مي

باشد و لوله در طي فرايند خمكاري توسط آن مهار شده  مي
براي جلوگيري از چروك شدن قسمت داخلي  3است. وايپر داي

شود. فك  خم در مواقعي كه ضخامت لوله كم باشد استفاده مي
داشتن لوله را به  راي نگهكه وظيفه تامين فشار الزم ب 4متحرك

كه لوله را در مقابل گشتاوري كه قالب  5قالب فشار عهده دارد.
براي كه  6مندرل .دارد كند نگه مي خم به لوله وارد مي

ي خارجي خم، به طرف داخل  جلوگيري از جابجايي اليه
                                                 

1 Bend Die 
2 Die Insert 
3 Wiper Die  
4 Clamp Die  
5 Pressure Die  
6 Mandrel 
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شود و معموال به دو شكل مفصلي و ثابت ساخته  استفاده مي
 شود.  مي

  
. ارهاي مورد استفاده در فرايند خمكاري كششي دوراني: ابز1شكل 

   ]8[مرجع 
  

در اين روش خمكاري پس از بستن ابزارها روي دستگاه، لوله 
در موقعيت خود قرار داده مي شود. (محل قرارگيري لوله نسبت 

نمايش داده شده است.) قبل  1به ابزارهاي خمكاري در شكل 
عمال فشار به لوله، قسمت دارنده با ا از شروع خمكاري فك نگه

كند تا در هنگام خمكاري اين قسمت از  جلوي آن را مهار مي
لوله نسبت به قالب اصلي خمكاري كامال ثابت بماند. همچنين 

اي از لوله كه قرار است مورد  قالب فشار با اعمال فشار به ناحيه
شود لوله در هنگام خمكاري از  خمكاري قرار گيرد؛ باعث مي

گيري خود خارج نشود. در مرحله خمكاري قالب  محل قرار
هاي نگه دارنده تا زاويه خمكاري مورد  اصلي خم به همراه فك

كند. به صورت همزمان قالب فشار با يك حركت  نظر دوران مي
كند. پس از آن  خطي امتداد لوله را تا قالب خم هدايت مي

  شود. خمكاري پايان يافته و لوله آزاد مي
  

 
  2شكل

  
  3لشك

  

  
   4 شكل

  5 شكل
 مراحل ذكر شده را نشان مي دهد 5تا  2شكل هاي 

 معرفي عيوب رايج در خمكاري -3

قابل هاي  يند خمكاري، لوله تحت تغيير شكلدر طول فرآ
تغيير شكل سطح اين عوامل عبارتند از: گيرد.  مي توجهي قرار

  مقطع، چروكيدگي، تغيير ضخامت ديواره، و شكست.
  

  ضخامت ديوارهتغيير  -3-1 
در طول فرآيند خمكاري، گشتاور خمشي سبب ايجاد 

به  كهشود.  نيروي محوري در اليه هاي دروني و بيروني مي
گيرد. اين امر  هاي فشاري و كششي قرار مي ترتيب تحت تنش

سبب باريك شدگي لوله در اليه بيروني و ضخيم شدگي لوله 
 6ه در شكل شود. تغييرات ضخامت ديوار در اليه داخلي مي

  نشان داده شده است.

  
  : تغيير ضخامت در سطوح داخلي و خارجي6شكل 

  
  چروكيدگي -3-2

هاي  اليهشود،  خم ميهاي كوچك تحت شعاعهنگامي كه لوله 
گيرد كه  هاي فشاري زياد در قرار مي تحت تنش داخلي آن

منجر به ناپايداري موسوم به چروكيدگي لوله مي شود. 
باشند.  ي شكل تغيير شكل سطح مقطع ميها نوع موج چروك

روند كه نياز به  ها در جاهايي به كار مي در بسياري موارد لوله
ها در  هاي ابعادي كوچكي دارند و در نتيجه چروكيدگي تلرانس

  خم بايستي حذف گردند.
  

  
 ]9[مرجع  .چروكيدگي در اليه داخلي خم 7:شكل
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  ح مقطعتغيير شكل سط -3-3
همانگونه كه بيان شد، اليه هاي بيروني لوله تحت تاثير 
تنش كششي قرار مي گيرند در حاليكه اليه هاي داخلي تحت 
تنش هاي فشاري قرار مي گيرند. اليه هاي هر دو طرف تمايل 
به حركت به سمت تار خنثي را دارند. اليه بيروني تمايل دارد 

فزايش طول كششي تا به طرف صفحه خنثي حركت كرده تا ا
در آن كاهش يابد. اين امر منجر مي شود تا سطح مقطع لوله 

  دايروي باقي نمانده و به شكل بيضي درآيد. 
  

  
  : تغيير ضخامت در سطوح داخلي و خارجي8شكل 

  

  تغييرات ضخامت و شعاع لوله روابط تحليلي -4
كه  10و  9هاي  از لوله مطابق شكل يالمان كوچك

  گرفته است، در نظر گرفته مي شود. تحت تغيير شكل قرار

  
 : تنش روي يك المان كوچك9شكل 

  
نيروي محوري ايجاد شده در المان در اثر گشتاور 

  برابر است با:  xmdP خمشي

  
  : مكعب تنشي10 شكل

  
1(  ( )xm xm xmdP A tr d    

نش محوري ايجاد شده در لوله در اثر ت  xmكه 
برابر مساحت سطح مقطع مي  Aگشتاور خمشي مي باشد و 

  باشد.
نيروي محوري ايجاد شده در المان در اثر نيروي 

  است كه مقدار آن برابر است با:  xfdPبرابر  Fمحوري اعمالي 
2(     

2xf xf
F

dP tr d tr d
rt

  


 
 

 كه در آن
2xf

F

rt



  نيروي محوري ناشي از نيروي

محوري اعمالي مي باشد. در نتيجه نيروي محوري برآيند برابر 
  است با:
3(  ( ) ( )

( )
x xm xf xm xf

x

dP dP dP tr d

tr d

  
 

   


 

) برابر dv )centripetal force و نيروي مركز گراي
  است با:
4(  2 sin

2x xdv dP dP
   

اين نيروي مركز گرا يك مولفه در جهت محيطي دارد 
  كه مقدار آن برابر است با:

5(  (sin ) sinc xdP dv trd     
، نيروي محيطي را ]Tang ]10با استفاده از روش 

  :به صورت زير ارايه كرد c توان بر اساس تنش محيطي مي
6(  ( ) ( )c cdP d t R y   

فاصله عمودي از مركز لوله تا المان بوده و  yه در آن ك
cosy r .  

  :شده استحاصل  3- 6و  3-5با جايگذاري روابط 



   

 
5

7(  sin ( )

cosc x
r d

d
R r

  





 
توان با انتگرال گيري از  درنتيجه تنش محيطي را مي

  به دست آورد: 3-7رابطه 
8(  c xK  

lnه در آن ك
cos

R r
K

R r 





  مي باشد. 
بدون اعمال نيروي محوري و فشار داخلي، ممان 

تيك مي شود. بر سخمشي به تنهايي منجر به تغيير شكل پال
xو در نظر گرفتن شرايط  ميسس-اساس معيار ون xm  و 

c xmK  وc xmK   0وr ،  رابطه زير به دست
  آيد: مي

9(  
2 1

xm
Y

K K
  

 
 

برابر مقاومت تسليم ماده مي شود. عالمت هاي  Yكه 
باشند. بيانگر كشش يا فشار در اليه هاي بيروني يا دروني مي  

در مقايسه با شعاع آن بسيار از آنجا كه ضخامت ديواره لوله 
شود.   باشد، تنش شعاعي برابر صفر در نظر گرفته مي كوچك مي

و تنش محيطي ناشي از  xp تنش طولي ناشي از فشار دروني
  مي باشد. cp فشار دروني

10(  ,
2
i i

xp cp
P r P r

t t
  

بيروني در اثر بارگذاري تركيبي تنش طولي در اليه 
  :برابر است با خمش، بار محوري و فشار دروني

11(  
2 2 21

i
xo

P rY F

rt tK K



  

  
و شعاعي به صورت  محيطي هاي تنشبه همين ترتيب 

  د:ندست مي آي زير به
12(  i

co x
P r

K
t

  
 

13(  0ro  
له ناشي از بارگذاري تنش طولي در سطح داخلي لو

خمش، نيروي محوري و فشار  با جايگذاري روابط تركيبي
  :مي آيدبه دست به صورت زير دروني 
14(  

2 2 21

i
xi

P rY F

rt tK K



   

  
  :برابر هستند با و شعاعي محيطي هاي تنش نهمچني

15(  i
ci x

P r
K

t
  

 
16(  0ri  

لوله نخست خم شده و سپس كشش  فرض مي شود كه
شود . به دليل اعمال نيروي محوري،  محوري به آن اعمال مي

محور خنثي به سمت داخل خم جابجا مي شود و با افزايش 
نيروي محوري، محور خنثي به سمت بيرون صفحه خمش 
حركت مي كند. با اعمال نيروي محوري، محور خنثي به اندازه 

e دكن به طرف مركز حركت مي.  
كرنش كششي در اثر مجموع مولفه هاي كرنش كششي 

xt و كرنش خمشيxb ماند: طول سطح مقطع ثابت باقي مي  
17(  x xt xb

e y

R R
      

  مقدار جابجايي محور مي باشد. eكه  در آن 
حور خنثي جابجايي م ]11[روش دونكان با استفاده از 

  براي لوله محاسبه مي شود:

18(  
0

( cos ) ( cos )F Y t r d Y t r d

 



      

19(  1sin ( )
2

F

Y tr
  

مقدار جابجايي محور خنثي به درجه   كه زاويه
  باشد. مي

20(  cos , cosy r e r   
 توان وضعيت كرنش را مي 1با استفاده از قانون جريان

  به صورت زير محاسبه كرد:
21(  (cos cos )x

r

R
    

22(  2 ( )

2 ( )
r x x

r x
x c r

  
 

  
 


 

 

23(  2 ( )

2 ( )
c r x

c x
x c r

  
 

  
 


 

 
با تغير ضخامت ديواره و تغيير شكل سطح مقطع زا 

از مقادير تنش و كرنش ناشي از بارگذاري استخراج استفاده 
شدگي بخش . ضخيم شدگي بخش داخلي و باريك شود مي

  بيروني بر اساس كرنش شعاعي مشخص شده است.
برابر است   ضخامت ديواره لوله در يك زاويه دهانه

  با:
24(  (1 )rt t   

برابر است  بيروني كرنش شعاعي در سطحدر نتيجه و 
  :با

                                                 
1 flow rule  
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25(  
_

( )( 1) ( 3)
2

( )( 2)
2

* (cos cos )

i
xm xf

ext
i

xm xf

P r
K K

t
P r

K K
t

r

R



 


 

 

   


  

  
  

اره در طول سطح بيروني به صورت توزيع ضخامت ديو
  آيد: زير به دست مي

26(  _

( )( 1) ( 3)
21

( )( 2)
2

* (cos cos )

i
xm xf

i
xm xfext

P r
K K

t
P r

K Kt tt

r

R



 

 

 

     
 

     
        

به ترتيب به در سطح داخلي  و ضخامت كرنش شعاعي
  :صورت زير محاسبه مي شوند

27(  
_ int

( )( 1) ( 3)
2

( )( 2)
2

* (cos cos )

i
xm xf

i
xm xf

P r
K K

t
P r

K K
t

r

R



 


 

 

   


  

  
  

28(  _ int

( )( 1) ( 3)
21

( )( 2)
2

* (cos cos )

i
xm xf

i
xm xf

P r
K K

t
P r

K Kt tt

r

R



 

 

 

     
 

     
        

ي تغيير شكل سطح مقطع در اثر تنش هاي محيطي رو
و داخلي را  لوله مي باشد. كرنش محيطي در طول سطح بيروني

  محاسبه كرد: به صورت زير توان مي

29(  
_

1
( )(2 1) ( )

2

( )( 2)
2

* (cos cos )

i
xm xf

c ext
i

xm xf

P r
K K

t
P r

K K
t

r

R

 


 

 

   
 

  

  
  

30(  
_ int

1
( )(2 1) ( )

2 2

( )( 2)
2

* (cos cos )

i
xm xf

c
i

xm xf

P r
K K

t
P r

K K
t

r

R

 


 

 

   
 

  

  
  

براي تخمين تغيير شكل سطح مقطع از شعاع لوله كه 
از كرنش محيطي در گرداگرد لوله محاسبه شده استفاده 

0شود ( مي 2   :(  
31(  (1 )cr r   

خم به صورت  و داخل شعاع لوله در بيرون در نتيجه
  شود: زير محاسبه مي

32(  _

1
( )(2 1) ( )

21
( )( 2)

2

* (cos cos )

i
xm xf

i
xm xfext

P r
K K

t
P r

K Kr rt

r

R



 

 

 

     
 

     
        

33(  _ int

1
( )(2 1) ( )

2 21
( )( 2)

2

* (cos cos )

i
xm xf

i
xm xf

P r
K K

t
P r

K Kr rt

r

R



 

 

 

     
 

     
        

 
 ل المان محدوديتحل - 5

  سازي مراحل انجام شبيه -4-1
ارائه  1خمكاري در جدول  مشخصات لوله و هندسي

  .شده است
	OD=57.1mm  قطر خارجي

  W=2.85mm  ضخامت جداره
 R=120mm  شعاع خمكاري

90  زاويه خمكاري    
/  نسبت شعاع خم به قطر لوله 2D R OD   

 Wall Factor=OD/w=20  فاكتور ضخامت جداره
  خصات هندسي لوله و خم: مش 1جدول 

  
وايپرداي پيشنهاد  طبق استانداد استفاده از مندرل و

ها، طول  براي طول فك بر اساس استاندارد روابط زير. شود مي
است كه براي مدلسازي از شدهپرشرداي و قطر مندرل پيشنهاد 

  اين روابط استفاده شده است.
  :1قطر دماغه مندرل

( 2.21)dM OD W     
  :دارنده هاي نگه فكطول 

Kr در  2: ثابتي براي صلبيت جنس لوله، مقداري در حدود
  بيستر كاربردها مناسب است.

Ks اين عدد به  دارنده هاي نگه فك: ثابتي براي كاهش طول
بستگي دارد. براي شيارهاي كامال  ها فكزبري سطح شيارهاي 

                                                 
1 mandrel nose diameter  
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عدد  و براي شيارهاي زبر 2صاف و بدون زبري مقداري حدود 
  مناسب است. 1

2.5

2.5 2.5
c S r S

c r r S

L OD K OD K R T K

L OD K R OD K R T K

      
         

  

  : Pressure Dieطول 
 α

180P rL R OD K     

  با استفاده از روابط فوق مقادير ذيل محاسبه شد:
  

	=	mm 308 Lp  طول پرشرداي

  = mm 180 Lc  ها طول فك
  = mm 4/54 Md  قطر دماغه مندرل

 : مشخصات هندسي مندرل بهينه شده 2جدول 
  

 خواص ناحيه پالستيك لوله از رابطه
( ) ( )n

p e pK     2در جدول  ]8[مرجع كند.  پيروي مي 
  خواص اين جنس وارد شده است.

  

732	MPaضريب استحكام	(K) 
) محدوده كرنش االستيك%	0.3 e ) 
 (n) توان كار سختي0.15

206	GPa يانگمدول  (E) 
 نسبت پوآسون0.3

  : خواص ماده  لوله3جدول 
  

 دركرنش پالستيك نيز ارائه شده است. -نمودار تنش
 ارائه 1سازي شده طبق نمودار  اطالعات گسسته همان مرجع

  شده است.

Effective Strain

E
ff

e
ct

iv
e

S
tr

e
ss

0 0.1 0.2 0.3 0.4

400

500

600

 كرنش موثر (جنس لوله)- : تنش1نمودار
 

همچنين براي تعريف ضرايب اصطكاك بين ابزارهاي 
 3 استفاده شده است. جدول شماره ]9[از مرجع خمكاري و لوله 

از اين مرجع استخراج شده است كه ضرايب اصطكاك و روش 
  حل نرم افزاري در آن معرفي مي شود.

  
ضريب اصطكاك بين   افزار روش حل در نرم

  سطوح
    سطوح تماسي

Kinematic method  0.15 Pipe - wiper die 1  
Kinematic method  0.45  Pipe - pressure die  2  
Kinematic method  0.6 or rough  Pipe - clamp die  3  
Kinematic method  0.15  Pipe - bend die  4  
Kinematic method  0.1  Pipe - mandrel  5  

: روش حل نرم افزاري و ضرايب اصطكاك بين ابزارهاي 3جدول 
  خمكاري و لوله

  جينتا -6
از نيروي لوله خمكاري شده بدون استفاده  13در شكل 

كششي محوري  و مندرل نشان داده شده است؛ چروكيدگي در 
به شبيه  14اين حالت به وضوح ديده مي شود. و در شكل 

كيلونيوتني اضافه شده  13سازي يك نيروي كششي محوري 
  از بين رفته است. . مالحظه مي شود كه چروكيدگياست

  
ده از مندرل كه در آن درجه بدون استفا 90لوله با زاويه خمكاري : 13شكل 

  چين خوردگي ديده مي شود
  

  
لوله خم شده با اعمال يك نيروي محوري كششي در انتهاي آن : 14شكل 

  كه در اين حالت چين خوردگي ها از بين رفته اند
  



   

 
8

درصد تغيير ضخامت در سه حالت با هم  2درنمودار 
مقايسه شده است اين سه حالت عبارتند از: بدون نيروي 

حوري با استفاده از روابط تحليلي، شبيه سازي با كششي م
كيلونيوتني با استفاده از روش اجزاء محدود و  13اعمال نيروي 

همچنين با استفاده از روابط تحليلي. مالحظه مي شود كه 
 5استفاده از نيروي كششي محوري، ضخامت جداره لوله را 

  كند. درصد كمتر مي

  
با اعمال نيروي كششي و  ،در دو حالتدرصد تغييرات ضخامت : 2نمودار 

   و مقايسه آن با حل تحليلي بدون اعمال نيرو
  

تغييرات شعاع لوله در مقطعي از خم نشان  3در نمودار 
داده شده و نتايج با شعاع اوليه لوله مقايسه شده است. نتايج 

مربوط به شبيه سازي خمكاري با  3ارائه شده در نمودار 
كيلونيوتني است. نتايج  13ي محوري استفاده از نيروي كشش

اعمال نيروي كششي منجر به كاهش شعاع دهد  نشان مي
در اين حالت حداكثر انحراف از شعاع  شود. خارجي لوله مي

  رسد. درصد مي 14اوليه تا 

  
نمودار تغيرات شعاع لوله خم شده با اعمال نيروي محوري نسبت : 3 نمودار

  به شعاع اوليه لوله
  

درصد تغيير ضخامت در سه حالت با هم  4درنمودار 
مقايسه شده است اين سه حالت عبارتند از: بدون فشار 
هيدرواستاتيكي داخلي با استفاده از روابط تحليلي، شبيه سازي 

مگاپاسكالي با استفاده از روش اجزاء  10با اعمال فشار داخلي 
  محدود و همچنين با استفاده از روابط تحليلي. 

  
مقايسه درصد تغير ضخامت با اعمال فشار هيدرواستاتيكي داخلي  :4 نمودار

  و حذف نيروي كششي محوري
  

تغييرات شعاع لوله در مقطعي از خم نشان  5در نمودار 
داده شده و نتايج با شعاع اوليه لوله مقايسه شده است. نتايج 

مربوط به شبيه سازي خمكاري با  5ارائه شده در نمودار 
مگاپاسكالي است. نتايج نشان  10داخلي  استفاده از فشار

 3دهد اعمال فشار هيدرواستاتيكي داخلي منجر به انحراف  مي
كه در  شود درصدي سطح مقطع از شكل دايروي مي 4تا 

  .دهد محوري نتايج بهتري را نشان ميكشش نيروي مقايسه با 

  
نسبت به نمودار تغيرات شعاع لوله خم شده با اعمال فشار داخلي : 5 نمودار

  شعاع اوليه لوله
  

درصد تغيير ضخامت در سه حالت با هم  6درنمودار 
مقايسه شده است اين سه حالت عبارتند از: بدون نيروي 
كششي محوري و بدون فشار هيدرواستاتيكي داخلي با استفاده 
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 10از روابط تحليلي، شبيه سازي با اعمال فشار داخلي 
كيلونيوتني با  13وري مگاپاسكال همراه با نيروي كششي مح

استفاده از روش اجزاء محدود و همچنين با استفاده از روابط 
شود كه در حالتي كه نيروي كششي و  تحليلي. مالحظه مي

فشار داخلي به صورت همزمان در طي فرايند خمكاري اعمال 
شود، كاهش ضخامت در لوله بيشتر از حالت هاي قبل  مي
  باشد. مي

  
درصد تغير ضخامت با اعمال فشار داخلي و نيروي محوري مقايسه : 6 نمودار

  و مقايسه آن با حالت اوليه
  

تغييرات شعاع لوله در مقطعي از خم نشان  7در نمودار 
داده شده و نتايج با شعاع اوليه لوله مقايسه شده است. نتايج 

مربوط به شبيه سازي خمكاري با  7ارائه شده در نمودار 
مگاپاسكال همراه با نيروي كششي  10ي استفاده از فشار داخل

  كيلونيوتني است.  13محوري 

  
نمودار تغيرات شعاع لوله خم شده با اعمال فشار داخلي و نيروي : 7 نمودار

  كشش محوري نسبت به شعاع اوليه لوله
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