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دراسة تأثير سرعة البثق وزاوية القالب على ضغط البثق النسبي لسبيكة األلمنيوم AA6061
3

2
1
أسيل ناظم فتحي
حازم خليل خلف
فاروق منصور مهدي
 2،1قسم الهندسة الميكانيكية ،جامعة تكريت ،صالح الدين ،العراق
 3قسم المشاريع الهندسية واألعمار ،جامعة تكريت ،صالح الدين ،العراق

الخالصة
تم في هذا البحث اجراء دراسة عملية ونظرية للتعرف على تأثير زاوية القالب وسرعة البثق على ضغط البثق النسبي
لسبيكة االلمنيوم  AA6061في حالتها المخمرة.
تم استخدام مجالين نظريين لهذا الغرض هما المجال ذو الحدود الجاسئة-اللدنة والمجال المختلط وأعد برنامج حاسوبي
بلغة (فورتران  )77لحساب ضغط البثق النسبي ومركباته لزوايا قالب (  )300, 600, 900, 1200, 1500وسرع بثق
( )3, 7, 10ملم/دقيقة.
تم التوصل في هذا البحث الى أن طاقة القص وطاقةة االحتكةات تةزداد بزيةادة زاويةة القالةب طال ان طاقةة التشةكيل الةداخلي لةم
تتأثر بذلت .كما تم التوصل الى أن كل من ضغط البثق النسبي واالنفعال غير المتجانس وكذلت االنفعال القصةي عبةر المقطةع
تزداد بزيادة زاوية القالب وسرعة البثةق  .وجةد كةذلت أن الزاويةة المثلةى التةي تعطةي أدنةى مسةتول لطاقةة التشةكيل هةي600
حسب النتائج العملية و 900-350حسب المجال المختلط و 460حسب المجال ذو الحدود الجاسئة –اللدنة.
الكلمات الدالة :بثق ،ضغط الذروة ،زاوية القالب.
Study the Effect of Extrusion Speed and Die Angle on Relative Extrusion Pressure of
Aluminum Alloy AA6061
Abstract
Theoretical and experimental study of die angle, and extrusion speed effect on relative
extrusion pressure of annealed AA6061 aluminum alloy have been carried out in this research.
Two theoretical fields have been employed, rigid-plastic field and mixed field, to predict the
relative extrusion pressure. A FORTRAN program has been developed to calculate the relative
extrusion pressure and its compounds. The tests have been conducted with various, die angle
(30°,60°,90°,120°,150°) and various extrusion speed (10,7,3) mm/min.
The results showed an increase in shear power and friction power with increasing die angle,
while no effect was observed on the internal power of deformation. It was also found that the
relative extrusion pressure, the inhomogeneous strain, and the shear strain across the section
increase as the die angle and extrusion speed increase. Experimental tests showed that the
optimum die angle was 60° while the optimum die angle was between 35°-90° and 46°
according to the mixed field and the rigid- plastic field respectively.
Keywords: Extrusion, Extrusion Pressure, Die Angle.
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طجهاد الخضوع االبتدائي.
:o
سرعة الدخول والخروج للمادة
:vo,vf
 :vrvRZSمكونات السرعة في المنطقة المقتربة
والمثلثية
 :مكونات االنفعال و االنفعال الفعال في
المنطقة المقتربة
 :مكونات االنفعال واالنفعال الفعال في المنطقة
مثلثية
مركبات معدل االنفعال في المجال ذو الحدود
الجاسئة-اللدنة
معدل االنفعال الفعال في المجال
:
:جهاد القص
:

:

انقطاع السرعة
الطاقة الكلية

:زوايتا ميل حدود المجالين المقترب والمثلثي
عند مدخل ومخرج القالب
:rzدالة الحدود الجاسئة-اللدنة
) : r(,zدالة خط االنسياب مع المتغيرين  و z

المقدمة
تعد عملية البثق واحدة من أهم عمليات التشكيل
المعدني اذ يمكن من خاللها تحقيق نسب تشكيل عالية جدا
ال يمكن تحقيقها بأي طريقة من طرائق التشكيل األخرل
بسبب تحقق حالة اجهاد انضغاطية ثالثية االتجاه فيها.
ويمكن من خاللها انتاج عدد ال حصر له من األجزاء
بمقاطع ذات اشكال وابعاد مختلفة].[1
يمثل ضغط البثق احد أهم محددات العملية والذي
يعتمد بدوره على ظروف التشكيل ممثلة بنسبة البثق
وهندسية ممر التشكيل وظروف االحتكات وخواص
المعدن المبثوق ودرجة حرارته] .[2نال ضغط البثق
اهتماما كبيرا من قبل الباحثين والمصنعين على حد سواء،
حيث وضعت نظريات وتقريبات عديدة لتخمين الضغط
المطلوب في عملية البثق عالوة على العالقات التجريبية.
وقد كان لنظرية الحد األعلى ()Upper bound
النصيب األوفر بين هذه النظريات طذ تعطي حلوال مساوية
للحل الحقيقي او تزيد عنه بمقادير تعتمد على مجال
السرعة المفترض.
يعد ضغط الذروة ( ،)Peak pressureوهو ذلت
الضغط الالزم لبدء عملية البثق المباشر ،من أهم مراحل
ضغط البثق ،وله قيمة اكبر من قيمة الضغط الالزم
الستمرار عملية البثق .لضغط الذروة أهمية صناعية
كبيرة اذ من خالله يتم تحديد قدرة ماكنة البثق المطلوبة.
يعزل ظهور هذه القيمة العظمى على منحني الضغط –
االزاحة في عملية البثق الى الحاجة لتوليد انخالعات
جديدة أو زيادة سرعة االنخالعات الموجودة لتتناسب مع
معدل االنفعال المطبق وكال األمرين يتطلب تطبيق قوة
أعلى.

تناولت البحوث السابقة دراسة مختلف العوامل
المؤثرة في ضغط الذروة من ناحية وتجانس خواص
المبثوق عبر المقطع من ناحية اخرل .ومن هذه الظروف
حالة السطح بين الخامة والحاوية من جهة والخامة
والقالب من جهة أخرل والتي لها أثر كبير في تحديد
الطاقة المصروفة في العملية وتجانس الخواص عبر
المقطع طذ يقل ضغط الذروة ويتحسن تجانس الخواص
وجودة السطح مع تحسين ظروف التزييت ] .[4,3كما أن
لهندسية ممر التشكيل أثر كبير في تحديد نمط االنسياب
وتوزيع االنفعال المكافئ عبر المقطع ومقدار ضغط
الذروة .وقد وجد أن القوالب القطاعية التي تستند في
تصميمها على مفاهيم نظرية قد أعطت ضغوطا أقل مما
تتطلبه القوالب المصنعة على األسس الصناعية من ناحية
ومن ناحية اخرل فقد كان توزيع االنفعال اكثر تجانسا
عبر مقطع المنتج ].[6,5
وجد كذلت أن لسرعة البثق أثر واضح في تحديد
ضغط الذروة طذ وجد ان التناسب بينهما طرديا في سبائت
االلمنيوم  2090و  2091و  8090و .[9,8,7]8091
كما وجد ان لدرجة حرارة المبثوق تأثيرا كبيرا يفوق تأثير
سرعة البثق في تحديد ضغط الذروة] .[9يتغير ضغط
الذروة بتغير زاوية القالب المخروطي وتوجد زاوية مثلى
تعتمد على نسبة البثق وظروف االحتكات ودرجة الحرارة
].[11,10,8
الجانب النظري
وضعت نظرية الحد االعلى التي تستخدم بشكل واسع
في أيجاد طاقة التشكيل المعدني من قبل Perger
و Hodgeعام  1951ثم طورت من قبلDrucker
عام .[12]1954تنص هذه النظرية على أنه من بين
جميع مجاالت معدل االنفعال المقبولة حركيا هنالت مجال
حقيقي واحد يحقق أدنى قيمة للتعبير اآلتي:

يحصل على مجال معدل االنفعال المقبول حركيا من
مجال السرعة المقبول حركيا .وفي المعادلة أعاله فأن
الطاقة الحقيقية المسلطة خارجيا *  Jتكون اعلى من القيمة
المحسوبة في الطرف الثاني من المعادلة أو تساويها.
ويمثل الحد األول القدرة الداخلية للتشكيل فيما يمثل الحد
الثاني القدرة المصروفة على القص عند أسطح انقطاع
السرعة ويمثل الحد الثالث قدرة سحب الجسم المحددة
مسبقا .يتم تحليل سرعة أي جسيم من المعدن عند مدخل
منطقة التشكيل ومخرجها وتحدد مركباتها بما يحقق شرط
االستمرارية وفرضية ثبات الحجم والشروط الحدية
للسرعة.
المجال المختلط
تم اقتراح مجال نظري تحدد فيه الزاويتان ) ،( ,
الشكل ( ،)1شكل المجال اذ تحدد ميل خطي مدخل
ومخرج منطقة التشكيل على التوالي .ومن خالل تغيير قيم
هاتين الزاويتين يمكن الحصول على القيمة الدنيا لطاقة
التشكيل المستخرجة من نظرية الحد االعلى لهذا المجال.
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يالحظ من الشكل ) (1أن المجال المختلط مكون في
الحقيقة من مجالين نظريين مجتمعين سوية هما المجال
المثلثي والمجال نصف القطري او الشعاعي المقترب.
وفيما يلي التحليل النظري لهذا المجال].[13

وبسبب التناظر المحوري وعدم حدوث دوران في العينة
تتالشى مركبتا االنفعال القصي األخريين فيكون:

ومن تعويض معدالت االنفعال أعاله في معادلة طاقة
التشكيل المتجانس نحصل على طاقة التشكيل في المنطقة
المقتربة:

شكل ( )1مجاالت السرعة المقترحة ) (aالحقيقي ) (bالمختلط
) (cالمقترب ) (dالمثلثي ][13

أما معدالت االنفعال في المنطقة المثلثية ) (IIIوالمشتقة
وفق اإلحداثيات :s, t ,

في المنطقة المقتربة ) (Converging Zone)(IIشكل
(:)1

وفي المنطقة المثلثية ) (Triangular Zone)(IIIشكل
(:)1
ومن تعويض معدالت االنفعال الخاصة بالمنطقة
المثلثية في معادلة طاقة التشكيل المتجانس نحصل على
طاقة التشكيل في هذه المنطقة:
أما معدالت االنفعاالت في المنطقة المقتربة ) (IIفهي:
طذ أن:

وبمساواة القدرة الخارجية مع القدرة المحسوبة من
المعادلة أعاله نحصل على:
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وبالتالي فإن ضغط البثق النسبي سيكون:
أما خط االنسياب فيمكن تمثيله بشكل عام باآلتي:

المجال ذو الحدود الجاسئة-اللدنة
تعود بدايات استخدام هذه الطريقة طلى عام
) (1963حيث اقترح الباحث ) (Stepanskiأن تتم
عملية حساب القدرة باستخدام دالة اختيارية مقبولة حركيا
ولها عالقة بالحدود الجاسئة  -اللدنة .طورت هذه الطريقة
واتسع استخدامها من قبل ( Chenو  [14])Lingو
( Zimermanو  [15])Avitzurوذلت باستخدام
طريقة التقليل ) (Minimizationثم اعتمد مفهوم مجال
السرعة العام من قبل ) .[16])Nagpalطورت النظرية
بعد ذلت من قبل  Yangواخرون] ،[17الذين استخدموا
قالبا ذا قطاع منحني له ميل صفري عند مدخل ومخرج
القالب ،طال طن هذه الطريقة لم تكن قادرة على حل مسائل
عديدة مثل التشكيل باستخدام القوالب المخروطية
) (Conicalوالبيضوية ) (Ellipticوقوالب القطع
الزائد ) (Hyperbolicالتي ليس لها ميل صفري عند
مدخل او مخرج القالب .ثم اقترح  Wangواخرون][18
أشكاال اختيارية لحدود جاسئة -لدنة وذلت لحل مسائل
واسعة من عمليات الدرفلة .ثم طورت من قبل Huang
وآخرون] [19الذين حللوا أشكاال متنوعة من القوالب في
عملية البثق وعالجوا المسائل السابقة التي لم يكن باإلمكان
التعامل معها بإيجاد مجال السرعة المقبول حركيا المبين
في شكل ( )2الذي يفي بشروط السرعة وشرط عدم
االنضغاطية الذي يعبر عنه بالمعادلة التالية]:[19

وباشتقاق المعادلة اعاله نحصل على:

ويعبر عن مجال السرعة بالصيغة التالية ][14,19

أما مركبات االنفعال بداللة العاملين  zو  فتعطى
بالمعادلة اآلتية]:[19

وبتعويض هذه القيم في المعادلة اآلتية ينتج:

طن طاقة التشكيل المتجانس يمكن ايجادها كالتالي]:[17

شكل ( )2المجال ذو الحدود الجاسئة –اللدنة][19

ولتلبيةةة شةةةروط المعادلةةة أعةةةاله فةةأن مجةةةال السةةةرعة
يمكةةةةةةةةن أن يعبةةةةةةةةر عنةةةةةةةةه بشةةةةةةةةكل دالةةةةةةةةة االنسةةةةةةةةياب
:[19]r,z

أما طاقة القص فيمكن طيجادها من المعادلة اآلتية]:[17
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وأما طاقة االحتكات فيمكن طيجادها كالتالي]:[20
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العديد من االستخدامات منها المبثوقات المستخدمة في
صناعة األثاث ووسائط النقل وغيرها]:[21

األجهزة والمعدات والمكائن المستخدمة
وشةغل االحتكةات النةاتج مةن التمةاس بةين المعةدن وجةدار
الحاوية  cفهو:

وبالتالي فإن طاقة التشكيل الكلية تكون:

ويتم طيجاد ضغط البثق النسبي من المعادلة:

الجانب العملي

المعدن المستخدم

تم استخدام سبيكة األلمنيوم  AA6061على شكل
قضبان قياسية مخمرة ( )Annealedبقطر  25.4ملم
مبين تركيبها الكيمياوي في الجدول ( .)1هذه السبيكة ذات
مقاومة متوسطة طذ يتراوح طجهاد الخضوع لها بين  55و
 275ميكاباسكال اعتمادا على حالة السبيكة ولها قابلية
التشكيل والمعاملة الحرارية وبذلت فإنها تلبي متطلبات

تم طجراء االختبارات على ماكنة اختبارات جامعة نوع
 Sansسعتها 100طن وفرن كهربائي Nabertherm
أقصى درجة حرارة له  1260°Cوجهاز قياس صالدة
ومكائن
Metkon-Tcm
 Rockwellنوع
التشغيل الميكانيكي وخلية قياس القوة  Load Cellذات
سعة قياس تصل الى  3000 kNومقياس انحراف Dial
 gaugeموضح في الشكل (.)3

منظومة البثق
تم تصنيع منظومة البثق وفق المخطط الموضح في
الشكل( )4وقد استخدم صلب متوسط الكربون CK45
لتصنيع جميع
حسب المواصفة االلمانية )(DIN
أجزاء المنظومة وأجريت لها المعامالت الحرارية
الالزمة لرفع صالدتها الى حدود  (60-50) HRCوذلت
بالتسخين طلى درجة  850 oCلمدة  45دقيقة للحصول
على بنية أوستنايتية .يتم بعد ذلت طخماد االجزاء في الزيت
أو الماء حسب الجزء ومن ثم المراجعة بدرجة حرارة
 250 oCلمدة ساعة ،يتبع ذلت قياس الصالدة للتأكد من
الحصول على القيمة المطلوبة لكل جزء من اجزاء
المنظومة المبينة في الجدول ( .)2نعمت األجزاء الداخلية
للتقليل من تأثير االحتكات على القدرة المسلطة من الماكنة
وانسياب المعدن بسهولة باستخدام أوراق تنعيم من كربيد
السليكون بدرجات مختلفة آخرها درجة .2000

المكبس
الهيدروليكي

مقياس الحمل
LoadCell

منظومة البثق

مقياس االزاحة
Dial Gauge

قارئ القوة

شكل ( )3منظومة البثق مع اجهزة قياس الحمل واالنحراف

مجلة تكريت للعلوم الهندسية  )2015( )2( 22مهدي وآخرون

86

شكل ( )4مخطط منظومة البثق (األبعاد

Si
)(%

0.4-0.8

Fe
)(%

0.35

بالملمتر)

جدول ( )1التركيب الكيمياوي لسبيكة األلمنيوم المستخدمة
Ti
Zn
Cr
Mg
Mn
Cu
)(%
)(%
)(%
)(%
)(%
)(%

Ni
)(%

Al
)(%

0.13

0.01

الباقي

0.13

0.08

0.9

0.1

0.23

جدول ( )2أجزاء منظومة البثق :المعدن المستخدم ومعامالتها الحرارية

ت
1
2
3

اسم الجزء
المدت Ram
المسند العلوي
حامل الحاوية

المعدن المستخدم
CK45
CK45
CK45

4

الحاوية

CK45

5

العينة

AA6061

6

القالب Die

CK45

7

المسند السفلي

CK45

المعاملة الحرارية
اخماد بالماء من درجة حرارة  850 oCللحصول على صالدةHRC 60
كما مستلم
كما مستلم
o
o
اخماد بالزيت من درجة حرارة  850 Cوالمراجعة عند  250 Cلمدة
ساعة للحصول على صالدة HRC 50
مخمر بدرجة 500°Cلمدة ساعتين
اخماد بالزيت من درجة حرارة  850 oCوالمراجعة عند  250 oCلمدة
ساعة للحصول على صالدة HRC 50
كما مستلم

منظومة البثق
تم تصنيع منظومة البثق وفق المخطط الموضح في
الشكل( )5وقد استخدم صلب متوسط الكربون CK45
حسب المواصفة االلمانية ) (DINلتصنيع جميع أجزاء
المنظومة وأجريت لها المعامالت الحرارية الالزمة لرفع
صالدتها الى حدود  (60-50) HRCوذلت بالتسخين طلى
درجة  850 oCلمدة  45دقيقة للحصول على بنية
أوستنايتية .يتم بعد ذلت طخماد االجزاء في الزيت أو الماء

حسب الجزء ومن ثم المراجعة بدرجة حرارة 250 oC
لمدة ساعة ،يتبع ذلت قياس الصالدة للتأكد من الحصول
على القيمة المطلوبة لكل جزء من اجزاء المنظومة المبينة
في الجدول( .)2نعمت األجزاء الداخلية للتقليل من تأثير
االحتكات على القدرة المسلطة من الماكنة وانسياب المعدن
بسهولة باستخدام أوراق تنعيم من كربيد السليكون
بدرجات مختلفة آخرها درجة .2000
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القوالب
تم تصنيع القوالب من قضبان الصلب متوسط الكربون
نفسه  .CK45وهذه القضبان متوافرة بقطر  50ملم وتم
تقليل القطر الخارجي لكل قالب طلى  45ملم مع التنعيم
الجيد لها لتتوافق مع المنظومة .أما فتحات القوالب فقد تم
تثبيت نسبة التخفيض في مساحة المقطع العرضي 60%
وتغيير زوايا القالب ,وقد أخذت الزوايا
 150°,120°,90°,60°,30°كمتغيرات للقوالب
المخروطية المستخدمة في الدراسة الحالية.

اختبار حلقة االنضغاط
تم تحضير عينات من السبيكة قيد الدراسة نفسها
بأبعاد قياسية ) (25.4:12.7:8.5ملم حسب النسب اآلتية
 6:3:2وهي تمثل (سمت العينة :القطر الداخلي :القطر
الخارجي) وتم استعمال ماكنة االختبارات الجامعة نوع
)(Hoytomإلجراء عملية كبس العينات وبسرعة مدت
 0.34 mm/ minطلى الحد الذي يتساول فيه االنفعال
الحقيقي مع االنفعال الهندسي وذلت بالقيام بأخذ قياسات
القطرين الداخلي والخارجي وسمت العينة بعد كل  1ملم
من حركة نزول الفت المتحرت لجهاز االختبار مع تزييت
أسطح األقراص التي تالمس العينة في كل قراءة .وتمت
المطابقة مع منحنيات المعايرة القياسية] [22ووجد أن
عامل االحتكات .f=0.2

و هما االنفعاالن قبل التشكيل وبعده على
طذ طن
التوالي .وبتعويض المعادالت ( )1و( )2و( )3في ()4
نحصل على قيم متوسط طجهاد االنسياب للسرع الثالثة.

تحضير العينات
استخدمت مجموعتان من العينات كما في الشكل
( .)5كانت المجموعة األولى عبارة عن عينات اسطوانية
إليجاد منحنى الحمل – االزاحة .أما المجموعة الثانية من
العينات فهي المستخدمة إليجاد االنفعال القصي من خالل
تقنية اللدونة المرئية وهي عبارة عن عينات ذات نصفين
رسم على أحدهما خطوط متوازية متعامدة مع محورها
الطولي وذلت إليجاد االنفعال غير المتجانس عند مواقع
مختلفة من مقطع العينة .استخدمت عدة خاصة على ماكنة
التفريز العمودية لرسم هذه الخطوط وتركت مسافة  5ملم
بين كل خطين متجاورين .جدير بالذكر طن العينات
القياسية المستلمة من المنشأ كانت بحالة ( T6معاملة
محلولية متبوعة بتعتيق صناعي) خمرت عند درجة
حرارة  500 oCلمدة ساعتين] .[24وتم حساب عامل
فائضية االنفعال  من العالقة التالية:

اختبار االنضغاط
تةم طجةةراء اختبةار االنضةةغاط علةى عينةةات طولهةةا 34
ملةةم وقطرهةةا  25.4ملةةم وبواقةةع عينتةةين لكةةل ظةةرف
باسةةتخدام ماكنةةة االختبةةارات الجامعةةة نةةوع )(Hoytom
وبسرع ) (10, 7, 3ملم/دقيقة نفسةها التةي اسةتخدمت مةع
عملية البثق مع مراعاة التزييت بزيت نةوع ()SAE140
علةةى أسةةطح التمةةاس بةةين العينةةة واألقةةراص للتقليةةل مةةن
ظةةاهرة الةةتفلطح ،تةةم تسةةجيل قةةيم القةةوة لكةةل مسةةافة نةةزول
المكةةةبس  1ملةةةم وبعةةةد اسةةةتخراج قةةةيم االجهةةةاد واالنفعةةةال
الحقيقةةي لهةةذه العينةةات تةةم رسةةم هةةذه القةةيم إليجةةاد منحنةةي
المطابقة وكانت العالقات:

عند السرعة  10ملم/دقيقة و

عند السرعة  7ملم/دقيقة و

عند السرعة  3ملم/دقيقة
مع طيجاد متوسط طجهاد االنسياب من العالقة اآلتي]:[23

شكل ( )5العينات المستخدمة في البثق بعينات كاملة وعينات
نصفية

 :االنفعال الكلي ويعطي بالعالقة:

 :االنفعال المتجانس ويتم ايجاده من العالقة:

 : Lاالنفعال غير المتجانس الطولي ويتم ايجاده من
العالقة:
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4
Rigid-Plastic Boundray Field

حيث ان  زاوية ميل المماس لخط االنسياب عن محور
العينة.
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2
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شكل ( )8مقارنة بين نتائج المجالين النظريين المختلط والجاسئ-
اللدن مع النتائج المستحصلة عمليا عند سرعة بثق  3مم/د

Total Pressure

4

Internal Pressure
Shear Pressure
Frictional Pressure

3

Components of Relative Pressure

تبين األشكال ) (6الى ) (8تأثير زاوية القالب على
ضغط البثق النسبي المستحصل من التجارب العملية
ومقارنة ذلت بتلت التي تم استخراجها من مجالي السرعة
االفتراضيين .يالحظ من هذه األشكال أن ضغط البثق
النسبي المستحصل عمليا يبدأ بقيم عالية عند الزوايا
الكبيرة للقالب ثم يتناقص بتناقص تلت الزوايا حتى يصل
الى قيمة مثلى ثم يأخذ بالزيادة بعد ذلت .يعزل هذا السلوت
طلى تأثير مركبات الطاقة المفردة وهي طاقة التشكيل
الداخلي وطاقة القص وطاقة االحتكات في ضغط البثق
الكلي للتشكيل المبينة في األشكال ( )9و ( .)10طذ تكون
مركبة القص هي المسيطرة في هذا السلوت عند الزوايا
الكبيرة في حين تكون طاقة االحتكات هي المتحكمة في
الزوايا الصغيرة وبين هذه وتلت توجد قيمة مثلى يتحقق
عندها توازن بين مركبتي الطاقة المذكورتين .وقد وجد أن
قيمة الزاوية المثلى للقالب تساوي  60°تقريبا.
4
Rigid-Plastic Boundray Field
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شكل ( )9مركبات ضغط البثق النسبي للمجال المختلط
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شكل ( )6مقارنة بين نتائج المجالين النظريين المختلط والجاسئ-
اللدن مع النتائج المستحصلة عمليا عند سرعة بثق  10مم/د

Total Pressure
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Shear Pressure
Frictional Pressure

4
Rigid-Plastic Boundray Field
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شكل ( )7مقارنة بين نتائج المجالين النظريين المختلط والجاسئ-
اللدن مع النتائج المستحصلة عمليا عند سرعة بثق  7مم/د

شكل( )10مركبات ضغط البثق النسبي للمجال ذو الحدود
الجاسئة اللدنة
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تأثير زاوية القالب على االنفعال غير المتجانس
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شكل ( )11تغير االنفعال القصي خالل العينة لزاوية قالب
 30°عند سرع مختلفة
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3

2

Inhomogeneous Strain

تبين األشكال ( )11طلى ( )15تغير االنفعال غير
المتجانس خالل العينة للزوايا ،120° ،90° ،30° ،0°
 150°عند سرع البثق المختلفة .ويعد االنفعال غير
المتجانس معيارا لمدل تجانس عملية البثق وقد تم تتبع
تغير قيمه عبر مقطع العمود المنتج ابتدا ًء من مركز
العمود وانتها ًء بسطحه الخارجي .طذ يعطي ذلت صورة
واضحة لمدل تغير الخواص الميكانيكية عبر المقطع
العرضي للمنتج ومدل تجانسها .يالحظ من هذه األشكال
أن قيم االنفعال غير المتجانس عند مركز العمود المنتج
تساوي صفرا ولجميع الحاالت قيد الدراسة كما يشير طلى
تحقق حالة نموذجية من التشكيل المتجانس الصرف عند
المركز وغياب مركبة االنفعال الفائض بالكلية ومع
االبتعاد عن مركز العمود باتجاه السطح نالحظ حدوث
تزايد في قيم االنفعال غير المتجانس لتصل طلى أقصاها
عند السطح .تعتمد هذه القيم ومعدل تزايدها على كل من
زاوية القالب وسرعة البثق.طذ يالحظ ولجميع الحاالت أن
زيادة سرعة البثق تزيد من قيم االنفعال غير المتجانس طال
أن تأثير السرع أقل مقارنة بتأثير زاوية القالب التي وجد
لها فعل كبير في توزيع االنفعال غير المتجانس عبر
مقطع العمود طذ طنه كلما زادت قيمة الزاوية زاد عدم
التجانس في التوزيع ليصل الفرق طلى مقادير عالية جدا
عند الزاوية  150ºوالتي تعد زاوية كبيرة جدا وتقترب
من القالب العدل ).(Flat

وبالرجوع طلى األشكال من ( )6طلى ( )8والنظر اليهةا
سةةوية مةةع االشةةكال ( 11الةةى  )15نجةةد أن زيةةادة زاويةةة
القالب تزيد من كل مةن عةدم تجةانس توزيةع االنفعةال غيةر
المتجانس عبر مقطع العمود المنتج وما يصةاحبه مةن عةدم
تجانس فةي توزيةع الخةواص الميكانيكيةة وانعكاسةه السةلبي
على أداء المنتج من جهةة والطاقةة المصةروفة فةي العمليةة
وزيادتهةةا مةةن جهةةة أخةةرل .وبنةةا ًء علةةى ذلةةت يصةةبح مةةن
األهمية بمكةان تحديةد زاويةة البثةق المثلةى التةي تجمةع بةين
الخواص األفضل للمنةتج والكلةف األقةل لةه وهةو مةا أمكةن
تحقيقه من النتائج المعروضة في الدراسة الحالية ويدعم ما
تم التوصل اليه في دراسة سابقة].[30

Inhomogeneous Strain

وعند مقارنة السلوت العملي لضغط البثق النسةبي طزاء
زاويةةة القالةةب مةةع السةةلوت النظةةري نجةةد أن ذات السةةلوت
يتحقق مع مجال السرعة ذو الحدود الجاسئة-اللدنة .وعلةى
الجانةةب اآلخةةر نجةةد أن المجةةال المخةةتلط يعطةةي قيمةةا ثابتةةة
تقريبا لمدل واسع مةن زوايةا القالةب ثةم تةزداد قةيم الضةغط
النسبي بعد ذلت.
وبةةةالعودة طلةةةى هةةةذه األشةةةكال ,نالحةةةظ أن المجةةةال ذو
الحةةدود الجاسةةئة -اللدنةةة هةةو األقةةرب فةةي قيمةةه طلةةى تلةةت
المستحصلة عمليا عند الزوايا المثلى والزوايا القريبة منهةا
في حين أن المجال المختلط اقرب طلى النتةائج العمليةة عنةد
الزوايةةا الكبيةةرة ويةةدعم هةةذه النتةةائج (بالنسةةبة للعالقةةة بةةين
زاويةةة القالةةب وضةةغط البثةةق) مةةا توصةةلت طليةةه دراس ةات
سابقة ].[26,25
كةةةذلت يالحةةةظ مةةةن االشةةةكال أن زيةةةادة سةةةرعة البثةةةق
تعمةةةل علةةةى زيةةةادة الضةةةغط المطلةةةوب إلنجةةةاز العمليةةةة.
ويمكةةن أن يرجةةع السةةبب فةةي ذلةةت طلةةى أن زيةةادة سةةرعة
البثةةةةةق تةةةةةؤدي الةةةةةى زيةةةةةادة فةةةةةي سةةةةةرعة التشةةةةةكيل وأن
األخيةةةرة تتطلةةةب زيةةةادة فةةةي عةةةدد االنخالعةةةات المسةةةاهمة
فةةي العمليةةة وزيةةادة فةةي سةةرعة تحركهةةا] .[6طن كةةل مةةن
زيةةةةةةةةادة سةةةةةةةةرعة االنخالعةةةةةةةةات المتحركةةةةةةةةة وتوليةةةةةةةةد
انخالعةةةةات جديةةةةدة يتطلةةةةب تسةةةةليط قةةةةوة اضةةةةافية تظهةةةةر
بصةةةةورة زيةةةةادة فةةةةي ضةةةةغط البثةةةةق .هةةةةذه النتيجةةةةة علةةةةى
خةةةةةةالف مةةةةةةا توصةةةةةةلت طليةةةةةةه العديةةةةةةد مةةةةةةن الدراسةةةةةةات
السةةةابقة] .[29,28,27,7ولكنهةةةا تعةةةد حةةةال للحيةةةرة التةةةي
أشةةةارت طليهةةةا تلةةةت الدراسةةةات وتوصةةةل طلةةةى توافةةةق بةةةين
األساسةةةين النظةةةري والعملةةةي لتةةةأثير سةةةرعة البثةةةق علةةةى
الطاقة المصروفة.
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شكل ( )12تغير االنفعال القصي خالل العينة لزاوية قالب
 °60عند سرع مختلفة
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90

تأثير زاوية القالب على عامل فائضية االنفعال

40

تبين األشكال من ( )16طلى ( )21تغير عامل
للزوايا
العينة
خالل
االنفعال
فائضية
 150°,120°,90°,60°,30°عند سرع البثق المختلفة.
ويعد االنفعال غير المتجانس معيارا لمدل تجانس عملية
البثق وقد تم تتبع تغير قيمه عبر مقطع العمود المنتج
ابتدا ًء من مركز العمود وانتها ًء بسطحه الخارجي.نرل ان
سلوت عامل فائضية االنفعال هو نفس سلوت االنفعال
القصي وذلت العتماد مقدار عامل الفائضية على مقدار
االنفعال القصي في حالة البثق] .[31وأخيراً فأن الشكل
( )21يبين نماذج من العينات المستخدمة في تقنية اللدونة
المرئية إليجاد االنفعال غير المتجانس الطولي.
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شكل ( )13تغير االنفعال القصي خالل العينة لزاوية قالب
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شكل ( )14تغير االنفعال القصي خالل العينة لزاوية قالب
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شكل ( )15تغير االنفعال القصي خالل العينة لزاوية قالب
 °150عند سرع مختلفة
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شكل ( -21أ) عينة نصفية عند سرعة مدك  10مم/د
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االستنتاجات
طن أهم االستنتاجات التي تم التوصل طليها من خالل
: البحث الحالي هي
 تزداد طاقة القص بزيادة زاوية القالب وتقل طاقة- 1
االحتكات في حين أنها ال تؤثر على طاقة التشكيل
.الداخلية
في
و
 تراوحت زاوية القالب المثلى بين-2
– في المجال ذو الحدود الجاسئة
المجال المختلط و
. حسب النتائج العملية60° اللدنة بينما كانت
 قيم الطاقة الكلية المثلى المقابلة لقيم الزوايا المثلى-3
المستخرجة من المجال ذو الحدود الجاسئة –اللدنة
اقرب طلى القيم الحقيقية من القيم المستخرجة من المجال
.المختلط
 يزداد ضغط الذروة واالنفعال القصي بزيادة زاوية-4
.القالب وسرعة المدت
– زيادة زاوية القالب يزيد من عدم تجانس توزيع5
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