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 -1مقدمه
امروزه روش فورج براي ساخت قطعاتي که بايد از دوام باال،ايمني زياد و استحكام مكانيكي خوب برخوردار باشد
به کار مي رود.اين فرايند در ساخت و توليد قطعات هواپيما،سازه هاي فضايي،صنايع دريايي و قطعات خودرو به
کار مي رود.معموال با اين فرايند قطعاتي ساخته مي شوند که درجه اطمينان باال براي عملكرد ،فيزيكي آنان مورد
نياز باشد.
فورج روش ساخت قطعات فلزي با اعمال فشارو ضربه است و در طي فرآيند شكل دهي نبايد تغيير حجم اتفاق
بيفتد.گاهي قطعه فورج بين دو يا چند ابزار فشاري شكل مي گيرد..ابزارهاي شكل دهي در فرايند فورج خواص
مكانيكي باالتري نسبت به قطعات فلزي دارند.نام روش هاي مختلف فورج که به تدريج براي افزايش کيفيت بهتر و
کميت باالتر توسعه يافته اند در زير معرفي مي شوند.
-1آهنگري سنتي و دستي (چكش و سندان)
-2فورج با پتك اتوماتيك بدون قالب
-3فورج قالب باز
-۴فورج قالب بسته
-۵فورج غلتكي
-۷فورج حلقوي
-۸فورج با حرکت وضعي
-۱فورج کله زني و کلفت کاري براي افزايش قطر
-1۱فورج جزء به جزء
-11فورج با انرژي باال
-12فورج با چكش محيطي
-13فورج متالوژي پودر
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-1۴روش هاي فورج دقيق و بدون پليسه
 -1۵فورج هم دما
معمول ترين روش شكل دهي فرايند فورج قالب بسته است .براي توليد اشكال پيچيده شكل دهي در چند مرحله
ضروري است.در فرايند فورج قالب بسته چند مرحله اي قالب هاي متعددي براي توليد قطعات پيش شكل داده شده
نياز به روش هاي فورج مخصوص دارد.برخي از اين روش هاي فورج بسيار پيشرفته هستند و فقط براي ساخت
قطعات پيش شكل داده شده توسعه يافته اند.فرايند هاي فورج غلتكي و فورج گوه اي نمونه هايي از اين روش ها
هستند.

 2-1تعريف اوليه در شكل دهي
شكل دهي صنعتي به تبديل هندسه يك جسم به شكل دلخواه گفته مي شود که در تيراژ باال و با استفاده ازروش
هاي اقتصادي انجام شود .فرايند شكل دهي در اکثر منابع مهندسي به تغيير هندسه اجسام بدون افزايش يا کاهش
حجم آنان گفته مي شود  .تغيير طول نسبي و کرنش از مفاهيم اوليه در تحليل فرايند شكل دهي هستند.

 3-1فرايند هاي شكل دهي در فورج
بي شك فورج با سرعت کم داراي قدمت زيادي است و يكي از قديمي ترين روشهاي تغيير شكل اجسام مي باشد.
در سالهاي اخير به دليل نياز به سرعت هاي توليدي باال فورج فلزات با سرعت زياد به طور قابل مالحظه اي رواج
پيدا کرده است.با اين وجود هنوز هم آن چه که عمليات و طراحي قالب هاي فورج را هدايت مي کند همان
تجارب بشر در فرايند فورج است.در اين فرايند جريان ماده تا اندازه زيادي تابع شرايط مختلف قالب و متغير هاي
مربوط به تجهيزات شكل دهي مانند سرعت تغيير شكل،مان تاثير نيرو و روغن کاري است.هم چنين تغييرات جريان
فلز سه بعدي است که بايد از طريق معادالت غير خطي تغيير شكل پالستيك حل شود.به عالوه طبيعت نا معين
اصطكاک در سطح قالب اين مساله را مشكل تر مي سازد.تاکنون هيچ راه حل دقيقي حتي براي ساده ترين مساله
فورج مانند اشكال متقارن محوري و ديسك دايروي گزارش نشده است.پارامتر هاي زيادي در طي عمليات فورج
روي تغيير شكل قطعه اثر مي گذارند که متقابال با يكديگر حالت پيچيده اي را به وجود مي آورند.عواملي که
معموال اثر اصلي را دارندشامل اصطكاک سطوح قالب با قطعه ،تنش داخلي مواد ،هندسه قطعه کار و دماي فرايند
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فورج مي باشند.در فورج قالب باز قطعه کار بين دو قالب با شكل ساده قرار مي گيردو شكل پذيري قطعه در دو
جهت ديگر آزاد است.
 1-3-1تعريف فورج داغ ،گرم و سرد
فورج داغ عبارتست ازتغيير شكل گرم فلزات در دماي تبلور مجدد فلز که با استفاده از فشار يا ضربه صورت مي
گيرد و جريان فلز در يك يا چند جهت اتفاق مي افتد.چنان چه عمل شكل دهي در درجه حرارت محيط صورت
بگيرد به آن فورج سرد و اگر در محدوده دماي محيط و درجه حرارت تبلور مجدد انجام شود به آن فورج گرم
مي گويند .

 4-1فرايند فورج قالب باز
فرايند فورج قالب باز به نام هاي گوناگون فورج دستي،چكشي و قالب تخت شناخته شده است .اين نوع فورج در
موارد زير به کار مي رود.
 -1خواص مكانيكي حاصل از فورج قالب باز را نمي توان از طريق توليد قطعه به روش ماشين کاري يا ريخته
گري به دست آورد.
 -2تعداد قطعات مورد نياز به اندازه اي کم است که فورج قالب بسته مقرون به صرفه نيست.
 -3شكل قطعه به اندازه اي ساده است که توليد ان با فورج قالب باز مقرون به صرفه تر از روش قالب بسته مي
باشد.
 -۴قطعه به اندازه اي بزرگ است که با فورج قالب بسته نمي توان ان را شكل دهي کرد.
 -۵مهلت تحويل به اندازه اي کم است که فرصت ساخت قالب براي فورج قالب بسته وجود ندارد.
همه انواع فلزات شكل پذير را مي توان به وسيله ي فورج قالب باز توليد کرد.
 1-4-1اندازه و وزن قطعه فورج
اندازه قطعه فورج قالب باز به وسيله ي نوع تجهيزات گرم کننده ،انبر انتقال دهنده قطعه و تجهيزات فورج کننده ان
محدود مي شود .قطعاتي مانند پروانه ها و محور کشتي ها (طول ان ها به 2۸متر مي رسد) از طريق فورج قالب باز
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توليد مي شوند .حدود  ۸۱درصد کل قطعات فورج قالب باز بين  1۵تا  ۵۱۱کيلوگرم وزن دارند .از طرف ديگر وزن
قطعه فورج قالب باز ممكن است به کوچكي نيم کيلوگرم يا به بزرگي  3۱۱تن باشد.

 2-4-1شكل قطعات
عموما شكل قطعات توليدي با فرايند فورج قالب باز ساده است .البته يك کارگر ماهر به کمك ابزارهاي مختلف
مي تواند اشكال نسيتا پيچيده را از طريق فورج قالب باز به دست اورد .ولي به دليل هزينه و زمان زياد صرف شده
توليد اين نوع قطعات اغلب در شرايط غير معمول انجام مي شود .بيش تر قطعات فورج شده با قالب باز داراي
اشكال زير مي باشند.
 -1اشكال مدور ،مربع شكل ،مستطيل شكل ،شش ضلعي و هشت ضلعي توليد شده با فورج شمشال که خواص
مكانيكي ان ها بيش از ميله هاي نورد شده مي باشند .در مواقعي که ترکيب مواد قطعه طوري است که شكل
دهي ان به کمك نورد به سادگي امكان پذير نباشد از اين نوع فورج استفاده مي شود .اين اشكال معموال در
طول هاي  3تا  ۵متر فورج مي شوند ،سپس به طول هاي مورد نياز بريده مي شوند.
 -2فورج صفحه اي شامل فشردن يك قسمت از طول قطعه مانند شفت چرخ دنده ها  ،چرخ قطار و انتهاي فرزها
مي شود.
 -3فورج توپي ها که باعث افزايش قطر در انتهاي شفت مي شود .اين توپي ها از طريق ماشين کاري به چرخ دنده،
چرخ تسمه و قطعات مشابه مورد نياز در ماشين آالت تبديل مي شوند.
 -۴توليد چرخ دنده هاي اسپيندل و پنييون و ايجاد دندانه با فرايند فورج.
 -۵توليد ورق فلزي گرد براي فرايند منگنه کاري ،سوراخ کاري و حديده کاري.
 3-4-1چكش ها و پرس ها در فورج قالب
عمليات فورج قالب باز معموال در چندين مرحله و با ضربات متعدد و پي در پي انجام مي شود .از ان جايي که ميزان
نيروي وارد شده و تغيير شكل در هر مرحله بايستي قابل کنترل باشد چكش هاي ثقلي و بيش تر پرس هاي مكانيكي
براي فورج قالب باز مناسب نيستند .چكش هاي فورج رانشي با فشار هوا يا بخار معمول ترين وسيله براي فورج قالب
باز قطعات با وزن تا  ۵تن مي باشند .فورج قالب باز قطعات سنگين تر معموال به وسيله ي پرس هاي هيدروليكي انام
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مي شود.تناژ پرس ها با ساختمان بدنه آن ارتباط مستقيم دارد .به طور معمول از نظر شكل کلي و ساختمان بدنه پرس
دو نوع پرس بدنه فرد و بدنه زوج در فرايند قالب باز استفاده مي شوند.

 4-4-1قالب ها
بيش تر فرايندهاي فورج قالب باز به وسيله ي يك جفت قالب تخت انجم مي شوند .يكي از قالب ها به محور پرس
و ديگري به فك ثابت (سندان) متصل مي شوند.
قالب هاي منحني شكل V،شكل ،ترکيب Vو تخت در شكل 1نشان داده شده است .در برخي موارد فرايند فورج با
قالب هاي تخت و منحني به صورت ترکيبي انجام مي شود.

شکل :1انواع قالب های باز فورج ()ASM,1988

 5-4-1ابزار کمكي
در فرايند فورج قالب باز معموال از ابزارهاي کكي مانند ماندرل ،پايه هاي زين شكل ،جداکننده ها ،ابزار حلقه اي
شكل زيرقالبي ،فيلرها(پرکننده ها) ،سنبه هاي سوراخ کن و ابزارهاي متنوع مخصوص استفاده مي شود .به دليل اين
که بيش تر ابزارهاي کمكي در معرض حرارت زياد قرار دارند معموال ان ها را از جنس فوالد قالب ها مي سازند.
قالب هاي نازک کاري براي کاهش سطح مقطع و پله اي کردن قطعاتي مانند محورها به کار مي روند .در شكل()2
فرايند نازک کاري يك محور نشان داده شده است .قالب هاي نازک کاري اغلب به صورت جفت به کار مي روند
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و در حين شكل دهي قطعه بين ان ها چرخانده مي شود .در نتيجه ضربات از زواياي مختلف بر روي قطعه وارد مي
شوند.

شکل :2قطعه فورج با اشکال محور و شفت پله دار

در شكل( )3برخي از ابزارهاي مخصوص برش و شيارزني قطعه نشان داده شده اند .مي توان اغلب شيارهاي پيچيده
را در عمليات فورج قالب باز به وسيله ي اين ابزارها توليد کرد .بسته به نوع و شكل سطح مقطع شيارها مي توان
گاهي از دو ابزار با اشكال مختلف و يكي پس از ديگري استفاده کرد.

شکل :3وسایل و ابزارهای کمکی در فورج قالب باز
www.iran-mavad.com
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 6-4-1تجهيزات انتقال قطعه کار
قطعات سنگين که در فورج انان با قالب بسته ممكن نباشد با فرايند فورج قالب باز ساخته مي شوند .انتقال قطعات
سنگين در فورج قالب باز بسيار مشكل است .در فورج قالب باز معموال قطعات در طول يك سيكل توليد چندين بار
جابجا يا چرخانده مي شوند.
در اکثر موارد قطعات کوچك با وزن کم تر از  ۵۱کيلوگرم با دست و انبر يا يك بازوي برقي جابجا مي شوند.
بازوهاي برقي معموال از سقف آويزان شده اند .قطعات بزرگ تر با وزن حدود  1۱۱کيلوگرم معموال با جرثقيل
برقي و به ندرت با انبر يا لوازم باربري جابجا مي شوند .قطعات با وزن بيش تر از  1۱۱۱کيلوگرم با جرثقيل بزرگ
سقفي يا ستون هاي باربر متصل به جثقيل هاي ريلي جابجا مي شوندو جرثقيل هاي ريلي الكتريكي قطعات نيمه
فورج شده يا شمشال را وسايل مخصوص باالبرنده به درون کوره هاي گرم کن و سپس زير ماشين هاي فورج انتقال
مي دهند.

 7-4-1اصول توليد
براي برش ماده اوليه در فورج قالب باز معموال برش قطعه کار به وسيله اره سرد انجام مي شود .در فرايند اره کاري
شمشال به ميزان محاسبه شده (براي تامين وزن مورد نياز) بريده مي شود .در فورج قطعات بزرگ از شمشاالي
ريخته گري شده استفاده مي شود .روش گرم کردن قطعه کار در فرايند فورج قالب باز مانند فورج قالب بسته است.
در فورج قالب باز دماي قالب اهميت کمتري در مقايسه با فورج قالب بسته دارد .قالب هاي تخت پيش گرم نمي
شوند .قالب هاي منحني شكل و  Vشكل پيش گرم مي شوند .پيش گرم کردن قالب معموال با نزديك کردن تختال
فوالدي داغ به قالب انجام مي شود .معموال در فرايند فورج با قالب باز قطعات بدون سوراخ به روان کاري نيازي
ندارند.
برخالف فورج قالب بسته که بر روي همه سطح فلز کار مكانيكي انجام مي شود در فورج قالب باز تنها بر روي
قسمتي از فلز کار مكانيكي انجام مي شود .بنابراين در فورج قالب باز نيروي کم تري براي شكل دهي الزم است .در
مقايسه با فورج قالب بسته يك چكش معين با قالب باز مي تواند قطعه را با وزن و اندازه بزرگ تري توليد کند .در
فرايند فورج با قالب باز تنوع زيادي در تجهيزات و ابزار وجود دارد .فورج يك قطعه معين با قالب باز به طور قابل
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مالحظه اي به مهارت اپراتور ارتباط دارد و تعداد مراحل ان از يك کارگاه به کارگاه ديگر تغيير مي کند .اين
تفاوت معموال به نوع شكل دهي در هر مرحله ارتباط دارد.

 5-1فرايند فورج قالب بسته
به شكل دهي فلز داخل فضاي حفره اي شل دو نيمه قالب فورج قالب بسته مي گويند .با نزديك شدن قالب ها به هم
فلز شكل نهايي حفره بسته شده را مي گيرد .فرايند فورج قالب بسته در مقايسه با قالب باز قادر به توليد قطعات
پيچيده با تلرانس هاي دقيق است.

 1-5-1تقسيم بندي روش هاي فورج قالب بسته
فرايند فورج قالب بسته از نظر دقت و کيفيت به انواع زيرگروه هاي ورج با قالب بسته تقسيم مي شود.
الف -فورج با قالب کم دقت نيمه کامل
ب – شكل دهي با قالب نهايي کامل يا فينيشر
پ – فورج با قالب هاي دقيق اندازه کننده نهايي با تلرانس کم

 6-1فرايند ساخت قالب هاي فورج
فرايند ساخت قالب هاي فورج به نقشه قالب بستگي دارد .مراحل تهيه قالب هاي فورج به شرح زير است:
 -1دريافت نقشه قطعه از سفارش دهنده
 -2محاسبه و تهيه نقشه گرم قطعه و قالب
 -3تعيين مراحل شكل دهي
 -۴طراحي قالب
 -۵انتقال طرح قالب به کارگاه قالب سازي
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 -۶انتخاب بلوک مناسب از فوالد خام گرم کار
 -۷عمليات خشن کاري بر روي بلوک فوالد خام گرم کار
 -۸انتقال قالب به کارگاه عمليات حرارتي و حرارت دهي در کوره
 -۱خروج قالب از کوره ،آبكاري و سختي دهي حجمي
 -1۱انتقال دوباره قالب به کارگاه قالب سازي
 -11انجام عمليات پوليش کاري يا ماشين کاريEDM
 -12انتقال قالب به خط توليد

 1-6-1روش ساخت قالب
ساخت قالب هاي فورج مسير متفاوتي را در تاريخ صنعت قالب سازي طي کرده است .اين سير تاريخي از روش
هاي سنتي فرزکاري شروع شد و سپس با کاربرد روش هاي نوين ماشين کاري الكتروفيزيكال توسعه يافت .ولي به
دليل کند بودن ماشين کاري الكتروفيزيكال امروزه از روش هاي مدرن ابتدا خشن کاري با فرز و سپس ظريف
کاري يا پوليش کاري يا ماشين فرز سريع انجام مي شود .اين ماشين تيغه فرز را با سرعت  1۱الي  ۵۱هزار دور در
دقيه روي سطح قالب حرکت مي دهد و قادر است با سرعت برشي زياد مقادير زيادي از ماده را در کم ترين زمان
ماشين کاري کند .سطح ماشين کاري شده در اين روش بسيار صاف و صيقلي است .در نتيجه فرايند طراحي و
ساخت الكترود ماشين کاري الكتروفيزيكال حذف مي شود و هزينه ساخت قالب و ماشين کاري کاهش مي يابد.
روش هاي ساخت قالب را مي توان به سه دسته زير تقسيم کرد:
 -1روش سنتي ساخت قالب فورج
الف)خشن کاري با ماشين فرز معمولي يا کپي تراش هيدروليكي
ب) ظريف کاري با ماشين فرز يا کپي تراش هيدروليكي
پ)پوليش کاري با سوهان و سنباده
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ت) عمليات حرارتي و آبكاري
ث)پوليش کاري با سنباده
 -2ساخت قالب فورج با ماشين کاري الكتروفيزيكال
الف) خشن کاري با ماشين فرز معمولي ،کپي تراش هيدروليكي يا CNC
ب) ظريف کاري با ماشين فرز معمولي ،کپي تراش هيدروليكي يا CNC
پ) ظريف کاري ثانويه با سوهان و ماشين کاري الكتروفيزيكال
ت) عمليات حرارتي و آبكاري
ث) پوليش کاري با سنباده يا ماشين کاري الكتروفيزيكال
 -3ساخت قالب فورج با روش هاي مدرن
الف) خشن کاري با ماشين فرز CNCسريع
ب) ظريف کاري با ماشين فرز CNCسريع
پ) عمليات حرارتي و تابكاري
ت) پوليش کاري با سنباده يا ماشين کاري با فرز CNCسريع

پس از فرايند عمليات حرارتي و آبكاري سختي فوالد به مقدار قابل مالحظه اي افزايش مي يابد و ماشين کاري
ثانويه با روش هاي سنتي مقرون به صرفه نيست .گاهي سختي فوالد قالب تا حدود  ۴۱الي  ۶2راکول  Cافزايش مي
يابد .در اين شرايط فقط سنگ زني با فرز  CNCسريع و ماشين کاري الكتروفيزيكال امكان پذير است.
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