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 چكيده

آنها  چرخ دنده ها در بسياری از وسایل مكانيكي استفاده مي شوند.

 ها آن کار ترین متفاوت بسياری انجام مي دهند ولي مهمکارهای 

نقشي کليدی است زیرا  این در تجهيزات موتوری است.دوران کاهش 

تواند قدرت کافي برای وسيله را  با سرعت زیاد مي  اغلب یك موتور

کند، ولي گشتاور کافي را نمي تواند. کار دیگری که چرخ دنده توليد 

عنوان نمونه در جهت چرخش است. به  انجام مي دهد تنظيم کردن

دیفرانسيل بين چرخ های عقب اتومبيل، قدرت به وسيله ميل محوری 

)گاردان( که به موتور  متصل است، منتقل مي شود و دیفرانسيل باید 

 درجه نيرو را بچرخاند تا در چرخ ها بكار رود. 09

 

 - البق –چرخدنده  –حجم محدود  –آهنگری واژه هاي كليدي: 

   بيلت

 مقدمه: - 1

باشد که در از عمليات شكل دهي فلزات مي  یكي عمليات آهنگری

ور توليد قطعه ای این فرایند توده ای از فلز تحت فشار یا ضربه به منظ

مزایای  خواص مطلوب تغيير شكل مي یابد. از جملهبا شكل هندسي و

مليات استحكام باال، کاهش ع ،اصلي عمليات آهنگری خواص مكانيكي

 ماشينكاری و صرفه جویي در ماده است.

 دانشجوی کارشناسي ساخت و توليد

 (assemble)  و اسمبل  احي چرخ دنده، قالب ها و بيلتمراحل طر

انجام   solid works  ، توسط نرم افزارقالبهای باال و پایين با بيلت

   با روش حجم محدود  سایر عمليات شكل دهي و محاسبات   شده  و

 ( صورت گرفته است. super forge) نرم افزار 

 

 مراحل طراحي و مونتاژ - 2

پس از اینكه قطعه با توجه به ابعاد مورد نياز طراحي شد، قالب های 

باال و پایين که عمال شبيه به یكدیگر هستند را بر اساس ابعاد دقيق 

قطعه )چرخدنده( طراحي ميكنيم. حال فایل های طراحي شده قالب 

و قالب پایين و ماده خام )بيلت( را به محيط مونتاژ )اسمبلي( نرم  باال

 فراخواني ميكنيم و این اجزا را در راستای محور   solid worksافزار

Z  قرار داده و قيد های الزم برای همراستایي اجزا را فعال ميكنيم، در

 ضمن فاصله دقيق قالب ها با بيلت را مشخص ميكنيم ) در این پروژه 

ميباشد( و در آخرین مرحله از طراحي، فایل آماده شده   ميلي متر 2 

 ذخيره ميكنيم. "STL"را با پسوند 

 

 .  solid worksچرخ دنده طراحي شده در محيط 

 



 

 

cad .چرخ دنده با اندازه گذاری کامل 

 

 

 

 Cad  .قالب با اندازه گذاری کامل 

 

 

 

 

 

 

. )قالب های  solid worksقالب با بيلت طراحي شده در محيط 

 باال و پایين دقيقا مانند همدیگر اند.(

 

 مراحل شكل دهي  – 3

را باز ميكنيم.  super forge برای انجام مراحل شكل دهي، نرم افزار

را انتخاب ميكنيم   new project  نرم افزار ابتدا گزینه  با   برای کار

و  Gear  forming فرایند   سپس در پنجره باز شده در سمت چپ،

و   (3D)در سمت راست فورجينگ داغ ، شبيه سازی سه بعدی 

suggested solver = FV   را انتخاب ميكنيم. حال باید داده های

مورد نياز نرم افزار را برای نرم افزار تعریف کنيم که این داده ها 

 عبارت اند از :

3 – 1  Model  

 فایل هایي را که با پسوند  ، ...from file  در این قسمت با انتخاب

  STL معرفي  دهي کرده وشده بودند را به نرم افزار آدرس  ذخيره

ميكنيم، سپس هر یك از اجزا را به قسمت مربوط به خود در ستون 

 سمت چپ برده و به عنوان زیر شاخه بر روی آنها قرار ميدهيم.



3 – 2   Material 

برد آن متفاوت است، در جنس چرخ دنده ها در صنعت بسته به کار

مواقعي که چرخدنده بخواهد در سرعت ها باال کار کند و تحت نيرو 

های زیادی قرار بگيرد مانند گيربكس اتومبيل ها، معموال از فلز 

CK45  .استفاده ميكنند 

به کتابخانه نرم افزار رفته و فلز  libraryدر این قسمت با انتخاب 

CK45  را انتخاب ميكنيم. در صورتي که فلز مورد نظر در کتابخانه

نرم افزار موجود نباشد مي توان خواص آن را از منابع معتبر استخراج 

در جدول زیر آمده است. )این فلز در   CK45نمود، خواص مكانيكي  

 موجود مي باشد.( libraryقسمت 

 

ای باال و پایين را فلز فراخواني شده را به قطعه کار داده و قالب ه

 صلب و بدون جنس در نظر ميگيریم.

3 – 3   Press 

، پرس نوع هيدروليكي را انتخاب  Manualدر این قسمت با انتخاب 

را ميدهيم. پرس را انتخاب کرده و  1mm/sکرده و به آن سرعت 

قرار ميدهيم،  processبه ستون سمت چپ مي بریم و بر روی 

سپس قالب باال در همان ستون را به عنوان زیر شاخه بر روی پرس 

 قرار مي دهيم.

3 – 4   Friction 

، در پنجره ایجاد شده اصطكاك  Manualدر این قسمت با انتخاب 

را تعریف ميكنيم و آن را در ستون سمت چپ به قالب های باال  0.2

 و پایين نسبت مي دهيم.

3 – 5   Heat 

حرارت را برای قالب  work pieceو  dieدر این قسمت با انتخاب 

کلوین درجه  392حرارت برای قالبها را  ها و قطعه مشخص ميكنيم.

درجه سانتي گراد در نظر ميگيریم، اما حرارت را برای  32معادل 

درجه سانتي گراد انتخاب  972درجه کلوین، معادل  3322قطعه 

 ميكنيم )فورجينگ داغ(.

 

 

3 – 6   Forming 

در این قسمت طول حرکت قالب باال را مشخص ميكنيم که این طول 

ت + فاصله قالب برابر است با ضخامت بيلت + فاصله قالب باال تا بيل

برای اینكه دو قالب به   mm  . (0.1mm 0.1 –پایين تا بيلت 

 ج پليسه باشد.(وای خریكدیگر برخورد نكرده و فضای کافي بر

 

3 – 7   work piece element size 

در این قسمت مش مورد نظر برای انجام عمليات شكل دهي قطعه را 

گيری  (Run)مشخص ميكنيم که بهترین مش پس از چند بار ران 

 بدست آمد.  1.6و تشكيل نمودار مقدار 

پس از ارائه داده های مورد نياز به نرم افزار باید یك بار فرایند را 

 ز برنامه ران بگيریم. ذخيره کنيم و بعد ا

را برای نرم افزار  (server))قبل از باز کردن نرم افزار باید سرور 

 تعریف کنيم.(

My computer         drive C         Flexlm         lmtools 

           Start/Stop/Reread           start server 

 

 

 (super forgeجواب ها ) خروجي هاي نرم افزار   – 4



دما در هنگامي که قطعه به طور کامل شكل گرفته است در تصویر 

ثبت شده در   زیر مشخص شده. دما برحسب کلوین بوده و دمای

 در تصویر آمده است. مي شود. ماکزیمم و مينيمم دما  ضرب 102

 

 مي باشد. 8.701E+002حداکثر دمای ایجاد شده 

تنش در شكل گيری کامل قطعه به صورت زیر است و همانطور که 

 مشاهده مي شود حداکثر تنش در پليسه های اطراف قطعه مي باشد. 

 

است، تنش در اکثر مناطق  Mpa 395.6حداکثر تنش ایجاد شده 

 مي باشد. Mpa 200قطعه حدود  

کرنش بوجود آمده در هنگام شكل گيری نهایي شكل نشان داده شده 

 را نشان مي دهد.

 

 

ميزان تناژ مورد  که یكي از خروجي های نرم افزار است نمودار زیر

 نياز پرس را نشان مي دهد. 

 

 باشد. KN 52680ظرفيت پرس بر اساس نمودار بدست آمده باید 

 

نمودار زیر پس از چندبار ران گرفتن از برنامه با مش های متفاوت 

 (1.6)بدست مي آید و بهترین مش مشخص مي شود. 



 

 نمودار حساسيت مش.

ابعاد بهينه بيلت برای توليد این چرخدنده قطعه ای استوانه شكل با 

 ميباشد. 11mmو ضخامت   122mmقطر 

 

 

 

 فرايند شكل گيري چرخ دنده:

 

   %40قطعه در                                      %20بيلت                                              قطعه در                                        

 

 قطعه نهايي                                             %80قطعه در                                       %60قطعه در                              



 

 

 نماي برش قطعه نهايي

 

 

 

 نتيجه گيري -4

  طراحي این فرایند توسط نرم افزارsuper forge  سبب کاهش مراحل صحيح و خطا شده و نهایت صرفه جویي در هزینه های فرایند و

 .افزایش بهره وری را موجب مي شود.

  نرم افزار مي توان فرایند فورج را شبيه سازی و بهينه سازی نمود و مقادیر تنش، کرنش، نيرو، تغييرات دما و ... را بدست آورد.با استفاده از. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


