
 

 

 

 Super Forge با استفاده از نرم افزار تحلیل و بررسی فرآیند تولید فورج داغ محفظه سیبک خودرو 

 

 میثم هجرتی

 گروه مکانیک دانشگاه آزاد اسالمی واحد گناباد
meysam_hejrati@yahoo.com 

 

 

 چكيده 
امروزه با توسعه روشهاا  تحلیهل دهدد  شهبیه سهاز  و تحلیهل فرآینهدها         

ازقهویتری  ابزارهها     فورجینگ دجار تحول اساسی گشته و ایه  روشهاا یکهی   

اینه ساز  فرآیندها  فورج بشمار میروند در ای  تحقیق فرآینهد  موجود برا  ب

 Superforgله نرم افهزار  یوسبتولید یک قطعه متقارن به روش حجم محدود 

شبیه ساز  و مقدار نیرو  الزم جاه  شهکل دههی قطعهه اسهتگراج گردیهده       

در  ck45رج داغ در یهک مرحلهه از جهن     وقطعه موردنظر بهه روش فه   اس .

 تولید میشود.    ه یک پرس هیدرولیکیبه وسیل  c 1100دما  

 

 

 مقدمه - 1

 آهنگهر   فرآیند در ماده رفتار بینی پیش برا  ددد  ساز  شبیه از استفاده

 توسه   شهده  انجهام  تحقیقات به اشاره .گردد می میالد  بر 80 دهه اوایل به

 از دملی استفاده ای  حال با .اس  اهمی  با دوره ای  در همکاران و كوبایاشی

 .اس  شده پذیر امکان 90 دهه اواخر از بعد  سه ساز  شبیه ها  افزار نرم

 حجم روش مواد، جریان ساز  شبیه برا  متداول ددد  حل روشاا  از یکی

 فرآینهد  فضها   در ثاب  صورت به شبکه نقاط روش، درای  . باشد می محدود

 بهر  و شهوند  مهی  ایجهاد  ای  نقهاط  پیوست  هم به از ها المان و گیرند می قرار

 فهرم  تغییهر  مواد شکل تغییر حی  در الماناا در كه محدود اجزاء روش خالف

 محهدود  حجهم  روش در باشهد،  مهی  مجدد بند  المان به نیاز و كنند پیدامی

 میان از سادگی به مواد و گیرند می قرار درفضا ثاب  فریم یک بصورت ها مش

 كارها  روش، كارگیر  ای  به خصوص در .كنند می حرك  حجم ها  المان

 فرآینهد  طراحهی  در ماهم  نکهات  از یکهی  .اس  شده انجام توجای قابل بسیار

 توان می نیرو با تگمی  . باشد می دهی شکل جا  الزم نیرو  تگمی  فورج،

امکهان   كه صورتی در و م نمایی بررسی كارها در را قطعه ساخ  پذیر  امکان

 برا فرم پیش مراحل توانیم می باشد، نداشته وجود مرحله یک در آن آهنگر 

 بهرا   الزم انرژ  نیرو براورد جا  متعدد  روشاا  .بگیریم نظر در را آن  

 -تحلیلهی  هها   روش را بهه  اناها  توان می كه باشند می موجود فورج دملیات

 دههی  شکل واقعی فرایند از تحلیلی روشاا  در .نمود تقسیم ددد  و تجربی

 ان اسهاس  بهر  تها  شهود  مهی  ارائه مدلی كننده ساده فرضیات از با استفاده فلز

 بها  كه اس  بدیای .گیرد صورت انرژ  و نیرو تنش توزیع به مربوط محاسبات

 نزدیهک  به واقعیه   بیشتر چه هر را فوق مدل توان می مزبور فرضیات كاست 

 .شود می محاسباتی ت دملیا شدن پیچیده مستلزم كار ای  ولیک  نمود

 

 فرضهیات  از كلهی  شهکلی  تغییهر  فراینهد  نمودن فرض دو بعد  مثال دنوانبه 

 روش .كاههد  مهی  رواب  زیاد  ازپیچیدگی میزان به كه باشد می كننده ساده

 لغهزش معروفتهری    خطهوط  میهدانی  وروش بهاالئی  حهد  روش و نیروها تعادل

 گرفتهه  قهرار  استفاده و بحث مورد فورج فرایند در كه هستند تحلیلی روشاا 

  . اند

 
 و ساز  شبیه  CK 45جن  محفظه سیبک از داغ فورج فرآیند مقاله ای  در

 .اس  شده تحلیل سوپرفورج افزار نرم توس  سپ 

 

 

 
 محفظه سیبک

 

 

 

 
         

 دانشجو  كارشناسی ناپیوسته ساخ  و تولید            



 

 : قطعه محفظه سيبک مشخصات - 2
مکانیزم فرمان و سیستم تعلیق خودرو بهه  محفظه سیبک قطعه ا  اس  كه در 

كار میرود سیبک در داخل محفظه ا  اس  كهه كهار نگاهدار  و تکیهه گهاهی      

روش مناسب برا  تولید ای  قطعه فورجینگ گرم میباشهد قطعهه تولیهد      دارد.

شده با ای  روش به شکل ناایی بوده و نیهاز بهه دملیهات ماشهینکار  نداشهته      

 .با حجم قطعه ناایی یکسان اس ولیه اتقریبا حجم ماده 

 

 solid worksسيبک طراحی شده در محيط محفظه   – 3

 

 

 
 

 Ck45کرنش فوالد -منحنی تنش

 

 

 solid worksطراحی شده در محيط  ها و بيلتقالب  – 4

 

 

 

 

 

 "STL" ( قالباا و بیل  آن را با پسوندAssemblپ  از طراحی و اسمبل )

 باشد.  Super Forgeذخیره میکنیم تا فایل قابل معرفی به نرم افزار 

 

5 –  super forge 
 برا  شروع و كار با نرم افزار ابتدا باید سرور آن را فعال كنیم.

 
My computer / Local Disk C / flexlm / lmtools  / Start 

 

 مسیر اجرا  نرم افزار:

 
Start / All programs / MSC. software / MSC superforge  

 

  



 

 super forgeداده ها و ورودی های نرم افزار  – 6

 

 

هيدروليكی با سرعت 
1mm / sec 

 پرس

Ck 45 جنس قطعه 

 اصطكاک 0.2

20 C دمای قالب 

520C دمای قطعه 

2 Element Size 

 

 
گیر ، نرم افزار جواب هایی به ما می دهد كه آناا را در زیر ارائه  Run پ  از 

 می دهیم.

 

 ( :Super Forgeجواب ها )خروجی های  – 7
 

 دمای قطعه کار در هنگام شكل گيری کامل:

 

 
 

ادداد بدس  آمده كه شامل ماكزیمم و مینیمم دما  قطعه می باشد را باید در 

 ضرب كنیم. 102

 

  

 وجود آمده در قطعه در هنگام شكل گيری کامل:تنش به 

 

 
 

 می باشد. Mpa   372.4حداكثر تنش ایجاد شده

 

 کرنش به وجود آمده در قطعه در هنگام شكل گيری کامل:

 

 
 

 تناژ پرس مورد نياز برای شكل دهی قطعه

 

 
 



 

 نیرو  مورد نیاز برا  پرس بدس  می آید. 20220KNكه از منحنی میزان 

 

 حساسيت مش:نمودار 

 

 
 

گرفت  از نرم افزار با مش ها  مگتلف بدس   Runای  نمودار پ  از چند بار 

 می آید.

 

 ابعاد بهينه بيلت برای ساخت قطعه:

 

 
 

 مراحل شكل گيری قطعه:

 

 
 بيلت

 
 %20قطعه در 

 
 %40قطعه در 

 
 %60قطعه در 

 
 %80قطعه در 

 
 %100قطعه در 



 

 

 نمای برش قطعه در شكل گيری کامل

 

 


