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 مقدمه -1

یند انبساط لوله به روش های متعددی انجام در صنعت فرآ     

یکی از این روش ها انبساط لوله با استفاده از سنبه  ،گیرد می

که به صورت سرد  این نوع روش شکل دهیاست.  مخروطی

نسبت به روش های دیگر بسیار ساده تر و  انجام می گیرد

 کننده لوله منبسطتنها با استفاده از یک  زان قیمت است.ار

اه رساند، حتی وتوان قطر لوله را افزایش داد و به قطر دلخ می

توان با  های مسی می نرم لوله مانند لوله های مادهدر مورد 

از  .ایش دادکش و قالب مخروطی قطر لوله را افزده از چااستف

این روش شکل دهی برای طول های کم استفاده می شود، 

کنند  ول زیاد را در تمام طول گشاد نمییعنی یک لوله با ط

بت به نوع استفاده گشاد را نس بلکه مقداری از سر لوله

این نوع روش شکل دهی بیشتر در ساخت مبدل های  کنند. می

 حرارتی و اتصاالت لوله های انتقال سیال استفاده می شود.

ید دید که چه المان هایی یند انبساط لوله بافرآانجام برای      

یند است، با توجه به مطالعات ار در انجام این فرآتأثیر گذ

ثیر زاویه تأدر این مقاله  ]1،2[انجام شده در مقاالت معتبر 

خامت جداره لوله در مخروط قالب ، ضریب اصطکاک و ض

 .ورد بررسی و مطالعه قرار گرفته استمیند انجام این فرآ

در این مقاله ابتدا به مقایسه انجام این فرآیند در واقعیت و      

فزار پرداخته شده است و سپس با بررسی نمودار های در نرم ا

. اویه مخروط قالب انتخاب می شودجابجایی بهترین ز –نیرو 

بعد از آن با بررسی تحلیل های انجام شده در مورد اصطکاک 

آورده. و در آخر به  به دستضریب اصطکاک ایده آل را 

 محاسبه درصد افزایش قطر پرداخته می شود. 

 انبساط لولهپارامتر های مؤثر در  -2

در این قسمت به توضیح در مورد پارامتر هایی که در طول      

انجام انبساط لوله مؤثر هستند پرداخته شده است. اولین پارامتر 

مهم زاویه مخروط قالب برای افزایش قطر است، که با توجه 

های  به آزمایش های انجام شده اگر زاویه زیاد باز باشد لبه

لوله باز می شود و اگر زاویه زیاد از حد بسته باشد نیروی 

ایجاد شده از اصطکاک زیاد می شود، پس باید از زاویه بهینه 

 استفاده شود.

، به دلیل این که دومین پارامتر درصد افزایش قطر است     

تغیر شکل در لوله از قانون کارسختی پیروی می کند باید با 

یش قطر و مقدار ضخامت جداره لوله قطر توجه به درصد افزا

قات باید برای رسیدن به قطر ولوله را افزایش داد. گاهی ا

مناسب چند بار از سنبه هایی از قطر کم به زیاد استفاده کرد تا 

 لوله دچار پارگی نشود.

سومین پارامتر مقدار اصطکاک بین قالب و لوله است. اگر      

شدن لوله می شد، که با چروک اصطکاک زیاد باشد باعث 

استفاده از روان کننده ها می توان ضریب اصطکاک را کاهش 

 داد و یک تغیر شکل سالم داشت.

 شبیه سازی اجزاء محدود -3

با توجه به این که شبیه سازی این فرآیند در نرم افزار        

تحلیل، زاویه و ضریب  22آباکوس انجام شده است، با انجام 

اصطکاک مناسب ، برای هر ضخامت جداره لوله که با 

ایجاد شده و همچنین درصد  MOS2استفاده از روان کننده 

افزایش قطر در هر مرحله را برای نوعی آلیاژ آلومینیوم 

5A06-T5  آورده که با توجه به مقاله ارائه شده  به دست
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[ صحت آن ثابت 1] 5و لو 2، هوا 3، لو 2توسط آقایان یانگ

 شده است.

و  15، 17، 5شبیه سازی ها در چهار زاویه مخروط قالب      

 5و  3، 2، 1درجه، برای چهار ضخامت جداره لوله  27

به تحلیل برای  11در  75/7و ضریب اصطکاک   متر میلی

آوردن زاویه مخروط قالب مناسب نسبت به ضخامت  دست

آوردن مناسب ترین  به دستانجام شده است. همچنین برای 

میلی متر  2درجه و ضخامت  17ضریب اصطکاک در زاویه 

سه تحلیل انجام  2/7و  1/7، 75/7با سه ضریب اصطکاک 

آوردن درصد افزایش قطر پنج  ستبه دشده است، و برای 

میلی  2درجه و ضخامت جداره لوله  17تحلیل با زاویه قالب 

و  13، 11، 0، 3و افزایش قطر  75/7متر و ضریب اصطکاک 

انجام شده است. شبیه سازی به صورت سه بعدی  متر میلی 15

هم می کند که درک است و این امکان را فرا انجام شده

 آید. به دستاین فرآیند  بیشتری از روند انجام

و خواص ماده تشکیل  هندسه از برای شبیه سازی باید     

داشت و با اعمال شرایط مرزی روی نمونه  دهنده لوله اطالع

 کنیم. درخواستخروجی های مطلوب را از نرم افزار 

دست آوردن بهترین زاویه قالب در  ههدف در اینجا ب     

بهترین ضریب اصطکاک  ،ضخامت های مختلف جداره لوله 

است، که با استفاده از  و درصد افزایش قطر بین لوله و قالب

ا با یک ایجاد شرایط مختلف بر روی نمونه و مقایسه آن ه

در کنار  و همچنین کنیم میدیگر به نتیجه مطلوب دست پیدا 

شود و...  هایی که به قالب وارد می نیروسی مقادیر رآن به بر

.(1)شکلدر  مشخصات نمونه شبیه سازی شده پردازیم. می  

                                                           
2 - Jialing Yang 
3 - Min Luo 
4 - Yunlong Hua 
5 - Guoxing Lu 

 

 

 یندهندسه فرآ (1)لشک

 مقادیر مورد نیاز برای رسم شکل (1)جدول 

 نام                                                                    مقدار

    24                             قطر قسمت استوانه ای قالب

    22.5                                          قطر داخلی لوله

    5 , 3 , 2 , 1                        ضخامت جداره لوله

    70                                                       طول لوله

 20 , 15 , 10 , 5                                    زاویه قالب

    10                                 روط قالبطول آزاد مخ

 0.2 , 0.1 , 0.05                         ضریب اصطکاک

    50                            مقدار فرو رفتن قالب در لوله
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 5A06-T5جنس لوله از نوعی آلومینیوم تجاری به نام      

 (3( و )2نشان داده شده در جدول) است، که دارای خواص

 .باشد می

 5A06-T5ستیک آلیاژ آلومینیوم خواص اال (2)جدول 

 مقدار                                   نام   

 2640                            چگالی
  

   

           71                  مدول االستیک

 0.34                        ضریب پواسان

 

، که استخراج کرده (2)شکل ازخواص پالستیک ماده را      

 .]1[قابل رویت است ( 3)در جدول شماره 

 

 A506-T5کرنش فلز آلومینیوم  –نمودار تنش  (2)شکل

 

 

 

 

 A506-T5خواص پالستیک فلز آلومینیوم  (3)جدول

     Ϭ                         S 

230                                      0 

290                              0.025 

330                                0.05 

360                             0.075 

370                                  0.1 

375                             0.125 

380                                0.15 

 

 – 3D – Deformableدر اینجا لوله را به صورت      

Solid – Extrusion  و قالب را به صورتکنیم میمدل ، 

3D-Analytical rigid- Revolved shell  ایجاد

 کنیم.  می

نوع  Dynamic explicit 1حال با تعریف یک استپ     

یین نوع تماس بین قالب کنیم، و پس از تع میانتخاب تحلیل را 

تعریف  ( شرایط مرزی لوله و قالب را1توجه به شکل)با  ،ولوله

حال مرحله المان بندی مدل است، باید به این نکته . کنیم می

نوع المان و اندازه آن در حل و دقت حل توجه داشت که 

 و تا المانی با اندازه مناسب کنیم میپس سعی  ،تأثیر گزار است

 (.3)شکل با شکل هندسی منظم برای مدل لوله انتخاب کنیم،

                                                           
6 - Step 
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 نمایش المان ریخته شده بر لوله. (3)شکل

 نتایج و بحث -4

 تغییر شکل قطعه -4-1

می توانید با روند انبساط  (1)و شکل (2)با مشاهده شکل     

شده در نرم  سازیدر واقعیت و مقایسه آن با مدل شبیه  لوله

به درک بهتری از روند  (0)و شکل (5)افزار آباکوس در شکل

با  شکلانجام این فرآیند دست پیدا کنید. که با نگاه به این دو 

و مدل   تغییر شکل در لوله در مدل واقعی تشابهی که در نحوه

متوجه صحت ظاهری این  کنیم میشبیه سازی شده مشاهده 

د با بررسی نیرو ها و المان تحلیل می شویم، که در مراحل بع

 آل می رسیم. هثر در طول انجام این فرآیند به نتیجه ایدهای مؤ

 

درجه و  17انبساط لوله در عمل، در زاویه قالب  (2)شکل

 .متر میلی 3ضخامت جداره لوله 

 

درجه و  17انبساط لوله در نرم افزار، در زاویه قالب  (5)شکل

 .متر میلی 3ضخامت جداره لوله 

 

درجه و  5انبساط لوله در عمل، در زاویه قالب  (1)شکل

 .متر میلی 1ضخامت جداره لوله 

 

درجه و  5انبساط لوله در نرم افزار، در زاویه قالب  (0)شکل

 .متر میلی 1ضخامت جداره لوله 

 

درجه و  17در زاویه قالب  (2در شکل)همانطور که      

که قسمتی از  شود میمشاهده  متر میلی 3ضخامت جداره لوله 

که با توجه به مدل  ،جداره لوله از سطح قالب جدا شده است
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درجه و  17در زاویه قالب  (5)شبیه سازی شده در شکل

همین جدایش جداره لوله از  متر میلی 3ضخامت جداره لوله 

 .کنید میمشاهده ح قالب را سط

 پارامتر های فرآیندبررسی  -4-2

با بررسی نیروی وارده به قالب در طول فرآیند انبساط لوله      

اره لوله بهترین زاویه قالب را دمی توانیم برای هر ضخامت ج

تحلیل اجزاء محدود در چهار  11با انجام  آوریم. به دست

درجه و چهار ضخامت جداره  27و  15،  17،  5زاویه قالب 

و  75/7و ضریب اصطکاک ثابت  متر میلی 5و  3،  2،  1لوله 

بهترین در آنها به نتایج مطلوب در زمینه  تغییرات نیروبررسی 

 هر ضخامت جداره لوله می رسیم. زاویه قالب برای

 

 27و  15، 17،  5  ار زاویهدر چه باال منحنیچهار  (8)شکل

 75/7و ضریب اصطکاک  متر میلی 1در ضخامت   درجه و

 رسم شده است.

 

 27و  15، 17،  5چهار منحنی باال در چهار زاویه  (9شکل)

 75/7و ضریب اصطکاک  متر میلی 2درجه و در ضخامت 

 رسم شده است.

 

 27و  15، 17،  5چهار منحنی باال در چهار زاویه  (17شکل)

 75/7و ضریب اصطکاک  متر میلی 3درجه و در ضخامت 

 رسم شده است.

 

 27و  15، 17،  5چهار منحنی باال در چهار زاویه  (11شکل)

 75/7و ضریب اصطکاک  متر میلی 5درجه و در ضخامت 

 رسم شده است.
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 15 که منحنی زاویه کنید میمشاهده  (8)ه به شکلنگا با     

درجه پایین تر از سه منحنی دیگر قرار گرفته است، در نتیجه 

 15بی با زاویه مخروط جداره لوله به قال متر میلی 1در ضخامت 

امه با بررسی دیگر کمتری وارد می شود. در اد درجه نیروی

نمودار ها و نتیجه گیری کلی بهترین زاویه مخروط قالب را 

 می آوریم. دست به

درجه  17که منحنی زاویه  کنید میمشاهده  (9)در شکل     

این دلیل بر آن و  ،پایین تر از سه منحنی دیگر قرار گرفته است

دارد که نیروی وارده در طول فرآیند انبساط لوله با ضخامت 

درجه کمتر  17در زاویه مخروط قالب  متر میلی 2جداره لوله 

 .است است از سه زاویه دیگر

 5که منحنی زاویه  کنیم میمشاهده  (17)با بررسی شکل     

یل آن درجه از سه منحنی دیگر پایین تر قرار گرفته است، و دل

وارده به قالب در طول انجام فرآیند پایین بودن نیروهای 

 .است جداره لوله متر میلی 3در ضخامت  انبساط لوله

درجه از سه  5منحنی زاویه  کنید میمشاهده  (11)در شکل     

، که گویایه پایین بودن منحنی دیگر پایین تر قرار گرفته است

جداره  متر میلی 5نیرو در طول فرآیند انبساط لوله در ضخامت 

آمده از بررسی چهار  به دستبا جمع بندی نتایج  لوله است.

 نمودار باال به نتایج زیر می رسیم.

با توجه به بررسی های انجام شده نتیجه می گیریم که در      

 2درجه و در ضخامت  15با زاویه قالب  متر میلی 1ضخامت 

 متر میلی 5و  3درجه و در ضخامت  17با زاویه قالب  متر میلی

درجه کمترین نیرو به قالب وارد می شود و  5با زاویه قالب 

  .تغییر شکل بهتر انجام می گیرد

 

 

و  متر میلی 5نمایش انبساط لوله با ضخامت جداره  (12)شکل

 درجه. 5قالب زاویه مخروط 

زاویه و  متر میلی 5انبساط لوله با ضخامت  (12)شکلدر     

با توجه به این شکل در  ،درجه را مشاهده می شود 5قالب 

قالب مقداری کمانش جداره لوله را مشاهده  ای قسمت استوانه

که دلیل آن زیاد بودن ضخامت جداره لوله است که  کنیم می

مانش در جداره باعث می شود در هنگام تغییر شکل یک ک

توان با کم کردن زاویه مخروط قالب  لوله اتفاق بیفتد، که می

از ایجاد این کمانش در جداره لوله جلوگیری کرد، که با 

. و این کنیم میتوجه به کم بودن این کمانش از آن صرف نظر 

 (11)آمده از شکل به دستل درست بودن نتیجه شکل دلی

است به دلیل این که در زاویه های باال تر کمانش جداره لوله 

 (.13)شکلو باعث ناهنجاری در لوله می شود  تشدید شده

 

یند یش تشدید کمانش جداره لوله در فرآنما (13)شکل

درجه  27جداره لوله و  متر میلی 5انبساط لوله در ضخامت 

 زاویه مخروط قالب.
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ضریب پارامتر مورد بحث دیگر نیروی اصطکاک است .      

ثیر گزار در انجام صطکاک یکی از مهترین المان های تأا

ثیر ست که ما در این قسمت با بررسی تأفرآیند انبساط لوله ا

باکوس آاین ضریب در سه تحلیل اجزاء محدود در نرم افزار 

ین آوریم. در ا به دستمی توانیم بهترین ضریب اصطکاک را 

 17جداره لوله و  متر میلی 2سه تحلیل با ثابت گرفتن ضخامت 

درجه زاویه قالب و تغییر ضریب اصطکاک در هر تحلیل به 

آل برسیم. با می توانیم به نتیجه ایده 2/7و  1/7و  75/7مقدار 

جابجایی و بررسی تغییرات نیرو در اثر  –رسم نمودار نیرو 

مناسب ترین ضریب ش یا کاهش ضریب اصطکاک افزای

 دست می آید. اصطکاک به

 

 17جداره لوله و  متر میلی 2سه منحنی در ضخامت  ( 12)شکل

 2/7و  1/7و  75/7درجه زاویه قالب و سه ضریب اصطکاک 

 را نمایش می دهد.

 

متوجه می شویم که انجام فرآیند  (12)شکلبا بررسی      

احتیاج به نیروی کمتری  75/7انبساط لوله با ضریب اصطکاک 

این ضریب از ماده روان کننده ای که  دارد، پس با استفاده

می توانیم فرآیند انبساط لوله را بهتر ک را تأمین کند اصطکا

 انجام بدهیم.

 متر میلی 3ایش قطر انبساط لوله بدون ناهنجاری تا افز     

، که می توانیم با محاسبه درصد (15)شکلیر است امکان پذ

 آوریم. به دستافزایش قطر را 

 

 

 0ایش قطر تا مایش ناهنجاری غیر ایده آل در افزن ( 15)شکل

درجه زاویه 17جداره لوله و  متر میلی 2با ضخامت  متر میلی

 قالب.

با بلند شدن  کنید میمشاهده  (15)همان گونه که در شکل     

لبه لوله از سطح قالب باعث می شود که انبساط لوله یکنواخت 

نباشد و حالت پرچ شدگی به لبه های لوله بدهد و این قابل 

می توانیم در هر مرحله  متر میلی 3قبول نیست. پس فقط ما تا 

قطر را افزایش دهیم. پس در صد افزایش قطر را می توانیم به 

 م.آوری به دستصورت زیر 

      ( شعاع اولیه لوله   شعاع ساقه قالب )

شعاع اولیه لوله
 درصد افضایش قطر = 

6.66 %  =             

    
 = درصد افزایش قطر  

می توانیم افزایش قطر  11/1%فقط فقط در هر مرحله س پ

 داشته باشیم.

 نتایج -5
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)

 
رو

نی
 

(m) جابجایی   

µ=0.05 µ=0.1 µ=0.2
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مشخص کردن زاویه مناسب نسبت به ضخامت جداره      

بهترین زاویه قالب را بررسی های انجام شده با توجه به . لوله

یم که به شرح ا هآورد به دستبرای هر ضخامت جداره لوله 

 زیر است:

جداره لوله قالبی با زاویه مخروط  متر میلی 1برای ضخامت      

جداره لوله قالبی با زاویه  متر میلی 2برای ضخامت  ، ودرجه 15

جداره لوله  متر میلی 5و  3ی ضخامت براو درجه  17مخروط 

 درجه مناسب است. 5قالبی با زاویه مخروط 

و بررسی های انجام شده  آمده به دستبا توجه به نتایج      

درجه باید  5از زاویه قالب  متر میلی 3رای ضخامت های باالی ب

استفاده شود تا فرآیند انبساط لوله دچار مشکل نشود و جداره 

 لوله کمانش پیدا نکند.

بهترین و جمع بندی آن ها ررسی های انجام شده با ب     

است، با این  75/7ضریب اصطکاک برای فرآیند انبساط لوله 

له ضریب اصطکاک قالب به راحتی می تواند در داخل لو

 پیشروی کند و قطر لوله را افزایش دهد.

 11/1% ایش قطردرصد افزای انجام شده با توجه به بررسی ه 

افزایش  متر میلی 3است. که یعنی در هر بار افزایش قطر 

خواهیم داشت. و بیشتر از این باعث به وجود آمدن نا هنجاری 

افزایش قطر، لوله دچار  متر میلی 15در بدنه لوله می شود و در 

 پارگی خواهد شد.

فرآیند انبساط لوله هر  در انجامی انجام شده،  مطالعهطبق      

های  یروچه سرعت پیشروی قالب به داخل لوله کمتر باشد ن

 وارده به قالب کمتر است.

 فهرست عالئم -6

  )چگالی

  
                                                                     ) ϸ 

 

 ɣ                                                                         زاویه قالب

  h                                            (      )ضخامت جداره لوله

 µ                                                              ضریب اصطکاک

 ʋ                                                                    ضریب پواسان

                           L                                                               (  )طول لوله

  S                                          (  )اد مخروط قالبطول آز

 RD                               (   )قطر قسمت استوانه ای قالب

 RO                                                  (  )قطر داخلی لوله

 E                                                    (    )مدول االستیک
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