Bending and rolling instructions

”“Brief introduction about alform bending
ورقهای میکروآلیاژی ® ALFORMدارای خواص شکل پذیری بهتر در مقایسه با فوالدهای متداول می باشند .در نمودار شماره  1کمترین
شعاع خمکاری بصورت تابعی از کمترین میزان استحکام تسلیم برای انواع مختلف فوالد نمایش داده شده است .اگرچه کمترین میزان
استحکام تسلیم ورقهای ® ALFORMتقریبا دو برابر ورقهای معمولی است ولی شعاع خمکاری آنها تقریبا یکسان است .کمترین مقدار
مجاز شعاع خمکاری پیشنهاد داده شده بر روی قطعات ،در ورقهای ® ALFORMبسیار بهتر از ورقهای متداول فوالدی و یا حتی ورقهای
ترمومکانیکال با توجه به استاندارد  EN10149است.

نمودار  -1مقایسه کمترین میزان استحکام تسلیم و کمترین
میزان شعاع پخ زنی پیشنهاد داده شده در ورق فوالدی
 ALFORM® TMو ورقهای فوالدی متداول

شعاعهای پخ زنی ذکر شده در جدول زیر برای پیشگیری از ایجاد هرگونه ترک پیشنهاد داده شده است .آماده سازی لبه های ورق باید
بصورت صحیح انجام شود برای مثال انتخاب صحیح لوازم کار برای انجام مواردی همچون گرفتن پلیسه گوشه های بریده شده .

جدول  -1کمترین شعاع  edgingپیشنهادی برای ورقهایی با ضخامت S
Edging radii
Ri min. at 90° edging
)(S = plate thickness

Steel grades

S = 3-6
mm

S > 6 mm

S < 3 mm

1.4 S

1.0 S

0.5 S

alform plate 460 M

1.8 S

1.2 S

1.0 S

alform plate 500 M

1.8 S

1.2 S

1.0 S

alform plate 550 M

2.0 S

1.5 S

1.0 S

alform plate 700 M

برش لبه ها و پلیسه ناشی از آن )(Edge preparing for forming
لبه های برش نقاط مستعد برای ایجاد ترک های ریز داخلی می باشند .پلیسه های ناشی از برش ایجاد ترک را تسهیل می کنند لذا بهتر
است سطح برش تسطیح شده و حتی لبه ها گرد شوند .اگر ماشین کاری و گرد کردن لبه ها امکان پذیر نیست ،خمش باید به گونه ای
انجام شود که لبه ی دارای پلیسه بیشتر در قسمت داخلی خمش قرار بگیرد(شکل  )2وقتی زاویه لبه ها در بیشترین حد خود قرار دارد
باید لبه ی باالیی(لبه ی بیرونی) گرد شود .وقتی زاویه لبه متوسط باشد سمتی از سطح برش که صاف تر است برای خمش در قسمت
بیرونی قرار می گیرد .وقتی زاویه لبه ها در کمترین حالت قرار دارد اگر سمت ناصاف برش (دارای پلیسه بیشتر) در قسمت بیرونی سطح
خمش قرار بگیرد موجب ایجاد ترک می شود.
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لبه های گرد شده در منطقه تنش نمونه
خم شده

ناحیه صاف برش در منطقه تنش نمونه
خم شده
ناحیه ترک پلیسه دار در منطقه تنش
نمونه خم شده

شکل  -2تاثیر شکل دهی لبه برش داده شده بر خواص
خمکاری یک نوار فوالدی  S355JOCنورد گرم شده
تنظیم شعاع لبه Die width
افزایش شعاع دهانه قالب باعث بوجود آمدن شعاع داخلی بزرگتر در حین خم پذیری می گردد .به همین دلیل شعاع لبه موردنظر را به
راحتی می توان با شعاع دهانه قالب تنظیم نمود .این موضوع اثر افزایش استحکام تسلیم را کاهش می دهد .شکل  3نشان دهنده شعاع
لبه داخلی ورق بعنوان تابعی از شعاع دهانه قالب مرتبط با ضخامت نوار می باشد .گلویی شدن موضعی در ورق با استحکام تسلیم
باال(بیشتر از  )500 N/mm2با روابط هندسی خاص بین ابزار خمکاری رخ می دهد .این بدین معناست که شعاع داخلی لبه می تواند از
شعاع ابزار موردنظر کوچکتر باشد .گلویی شدن موضعی از افزایش طول موضعی زیر راس ابزار رخ می دهد.

شکل  -3تاثیر نوع فوالد بر شعاع خمکاری موثر بر شعاع دهانه قالب

شکل  4نشان دهنده افزایش طول نسبی اندازه گیری شده بر روی سطح خارجی زوایای خمکاری  S235و ورق استحکام باالی
 ALFORM 700 Mتحت شرایط یکسان می باشد .واضح است که افزایش طول برای ورق  ALFORM 700 Mبصورت موضعی و در
یک محدوده بسیار باریک رخ می دهد .برای بدست آوردن شعاع داخلی پیشنهاد داده شده در حین خمکاری در ورقهای فوالدی استحکام
باال ،باید سنبه های خمکاری به ترتیب با شعاع ابزار بزرگتر استفاده شود .این توزیع تغییر فرم در منطقه وسیع تری رخ می دهد.
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شکل  -4ازدیاد طول نسبی لبه ورق بر
روی سطح خارجی نمونه های لبه زده
شده با خمکاری آزاد در قالب  Vشکل

در برخی شرایط ویژه همانند هندسه لبه ،تاثیر عرض دهانه قالب نیز باید در نظر گرفته شود .اثر متقابل میان عرض دهانه قالب و شعاع
ابزار در شکل  4aنشان داده شده است که ارتباط میان شعاع لبه داخلی و شعاع ابزار در ورقهای  ALFORM 700 Mو ALFORM
 900 Mرا با ارجاع به شعاع دهانه قالب نشان می دهد .برای حدیده های باریک این نتایج در ابزارهایی با شعاع باال
( برای مثال  )die width/radius of top tool=2و شعاع لبه داخلی کمتر از شعاع ابزار(برای مثال  %09شعاع ابزار) رخ می دهد .در
مورد معکوس بازیابی االستیک برای شعاع لبه داخلی که بزرگتر از شعاع ابزار است ،رخ می دهد.

شکل  -5اثر متقابل میان شعاع دهانه قالب و شعاع ابزار
شکل دهی سرد effect of cold forming on alform properties
یکی از مهمترین تکنولوژی ها ی تولید نوار فوالدی ،تولید اجزای آن به کمک شکل دهی سرد و سپس جوش دادن آنها به یکدیگر و
بصورت نواری می باشد .تکنولوژی شکل دهی سرد بصورت بهینه به کمک خواص آن در مواد فوالدی ،برای تولید انواع مختلفی از لوله ها
و پروفیل ها کاربرد دارد .شکل دهی سرد منجر به افزایش استحکام بویژه استحکام تسلیم مواد می شود .تعداد نسبتا باالی مراحل شکل
دهی در طول پروفیل سازی ورقهای فوالدی استحکام باالی ® ALFORMباعث می شود که انتخاب شعاع خمکاری کوچکتر از تکنولوژی
های یک مرحله ای همانند خمکاری و یا لبه زنی ممکن باشد .بدلیل کم بودن میزان کربن در ورق های ® ،ALFORMسخت شدن به
راحتی رخ نمی دهد و در نتیجه مقدار بسیار اندکی از ترک سرد رخ می دهد .این موضوع منجر به بدست آمدن خواص بهینه در خط
جوش حتی در سرعتهای جوشکاری باال و یا سرعت سرد شدن باال در ناحیه اتصال رخ می دهد.
ورقهای فوالدی  Alformدارای خاصیت شکل پذیری سرد بسیار باالیی هستند که در نمودار
حد شکل دهی آنها مشخص شده است .قطعات دارای هندسه پیچیده را می توان با ضریب
اطمینان باال ،توسط ورق های  Alformتولید نمود.
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We need also add table for alform bending as bellow:
Steel Grade

W/t
(Longitudinal)

W/t
(Transverse)

Alform 700
Alform 900

And also calc for the forces as follow for bending and roll forming:
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