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 طراحي سيستم هيدروليك براي پرس هيدروفرمينگ

  

  دهـي فلـزات انعطـاف    صرفه براي شـكل   به راه مقرون  يك  ( Hydroforming ) هيدروفرمينگ يا دهي هيدروليكي شكل :مقدمه

 .وزن، سفت و قوي از لحاظ ساختاري است قطعات سبكپذير مانند آلومينيوم، برنج، فوالد كم آلياژ و فوالد ضدزنگ به 

هـاي قـوي،     هاي پيچيده در توليد سازه ترين كاربردهاي هيدروفرمينگ در صنعت خودرو است كه استفاده از شكل يكي از بزرگ

ت دارد اي محبوبيـ  خصوص در صنعت ماشين مسـابقه  اين فن به. سازد و سخت را براي بدنه وسايل نقليه ممكن مي سبك، سفت 

 .رود هاي دوچرخه به كار مي هاي آلومينيومي براي ساخت قاب  دهي لوله و همچنين غالباً در شكل

دهي با استفاده از قالب است كه از يك سـيال هيـدروليكي پرفشـار بـراي فشـرده كـردن        هيدرو فرميگ يك نوع خاص از شكل

  .شود ماده كاري در دماي اتاق در يك قالب، استفاده مي

 

 ( SHF: Sheet Hydroforming )  فرمينگ ورقهيدرو

هاي پـرس سـنگين    دهي ورقهاي فلزي ورق را درون قالب مربوطه قرار داده و به كمك فشار دستگاه در طريقه سنتي براي شكل

دهـي   دهـي بـه كمـك فشـار آب تكنيكـي جديـد در سـاخت و شـكل         هيدروفرمينگ يا شـكل . گرفت ورق شكل قالب را به خود مي

 .شدند است كه قبالً به صورت پرسي ساخته ميقطعاتي 

هـاي مختلفـي از سـوي محققـان ارائـه       هاي اخيـر انجـام شـده و روش    در زمينه هيدروفرمينگ ورق تحقيقات بسياري در طي سال

 .شود هاي مختلف در يك قطعه استفاده مي معموالً از اين روش براي ساخت قطعات پيچيده با سطح مقطع. است شده

محيطـي،   ضر با توجه به فضاي رقابتي، منابع محدود مـواد اوليـه و مـالي، سـوخت مصـرفي و همچنـين مشـكالت زيسـت        در حال حا

اسـتفاده از روش هيـدروفرمينگ، نقـش مهمـي در     . شـود  هاي جديد روز به روز بيشتر احسـاس مـي   ضرورت استفاده از فناوري

 . كاهش وزن قطعه، هزينه ابزار و هزينه توليد دارد

  (THF: Tube Hydroforming)  مينگ لولههيدروفر



هاي  انواع لوله. دار باشد دار و لوله فرم هاي لوله مستقيم، لوله خم تواند به صورت در فرايند هيدروفرمينگ لوله بلنك اوليه مي

هيدروفرمينگ لوله دو در . باشد هاي كشيده شده بدون جوش و درز مي مورد استفاده در اين روش شامل انواع لوله و پروفيل

 .فشار پرفشار و كم: شيوه اصلي وجود دارد

فشار، هنگام بسته شـدن قالـب، لولـه     در كم. است در فرايند پرفشار لوله تماماً در يك قالب، قبل از فشرده شدن محصورشده

شكل بزرگ براي صنعت نفت  T هاي اين فرايند براي توليد مفصل. شود تا به يك حجم ثابت برسد فشار قرار داده مي كمي تحت

توانـد پيـدا شـود، بيشـتر      امروزه اين فرايند در بخش خودرو، جايي كه بسياري از كاربردهـاي صـنعتي مـي   . و گاز گسترش يافت

 .شود استفاده مي

كـه   در هيدروفرمينگ لوله فشار بـه درون يـك لولـه   . شود ها استفاده مي اي دوچرخه اين فرايند همچنين براي ساخت اجزا لوله 

اند، انتهاي لولـه   شده ها بسته وقتي قالب. شود داشته شده، اعمال مي هاي مطلوب نگه هايي با سطوح مقطع و شكل وسيله قالب به

  .است است و لوله با سيال هيدروليكي پرشده شده هاي محوري بسته پانچ ◌ٔ وسيله به

  

 سيستم هيدروليك در پرس هيدروفرمينگ

ساخت و ماشينهايي همانند پرسـهاي هيـدروفرمينگ، اسـتفاده از سيسـتم هيـدروليك بـراي كنتـرل        مسلما در انجام فرآيندهاي 

  .فرآيند ساخت بهترين روش ممكن مي باشد

  ، از سيستمهاي هيدروليك براي سه منظور زير استفاده ميشودپرس هيدروفرمينگدر يك 

 سيستم هيدروليك اصلي پرس و نگهداري قالب -

 دو طرف قالب سيستم هيدروليك كلمپ هاي -

 سيستم هيدروليك راه اندازي و كنترل بوستر فشار -

  

در اين سيسـتم، حركـت همزمـان جكهـاي پـرس، سـرعت كـافي و كنتـرل          :سيستم هيدروليك اصلي پرس و نگهداري قالب

  .شونده جكها، تامين نيروي فشاري مناسب جك ها و سرعت برگشت مناسب جكها نكات اصلي طراحي هستند

در اين سيستم، حركـت همزمـان جكهـاي كلمـپ، سـرعت كـافي جكهـا، تـامين          :ك كلمپ هاي دو طرف قالبسيستم هيدرولي

  .نيروي فشاري مناسب جك ها، عدم نوسان در عملكرد جكها و سرعت برگشت مناسب جكها نكات اصلي طراحي هستند



فشـار خروجـي الزم بوسـتر از    سرعت ناسب رفـت و برگشـت بوسـتر و تـامين     : سيستم هيدروليك راه اندازي بوستر فشار

  تكات طراحي اين سيستم است

 .وجود سيستمهاي كنترل الكترونيكي دقيق و كافي در تمامي بخش هاي سيستم هيدروليك الزاميست -

استفاده از پمپ دبـي  ) الف: از ديدگاه نحوه طراحي و حصول كنترلهاي حركتي عملگرها، از دو روش مي توان بهره گرفت -

استفاده از پمپ دبي ثابت و شيرهاي دبي ثابت و كنترل الكترونيكي سرعت دورانـي  ) ب  –ثابت و شيرهاي پروپرشنال 

 پمپ با اينورتر

 مقادير فشارهاي طراحي فقط تابعي از ظرفيت طراحي پرس است -
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  تن طراحي و ساخته شده در شركت رايان هيدروليك سام 400پرس هيدروفرمينگ يونيت هيدروليك و جكهاي ساخته شده 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 شرکت رایان ھيدروليک سام

 (طراحی مھندسی و ساخت سيستمھای ھيدروليک و سيستمھای روغنکاری تحت فشار)

  

 کانالھای ارتباطی مشتریان با شرکت

  ٠٩٩٣٠٣٢٠٢٣۵: واتس آپ    WWW.RHSAHAND.COM – ٠٩١۴۴١٢٧۵۴٢ – ٠٩١۴۴١۴٢۴٣٢ –) ٠۴١(٣۴٣٩١۴۴٩: تلفن

 

  

 

   


