
فورج فلزات  -  14فصل 

مقدمه•
فورج با قالب باز•
فورج با قالب بسته•

ختلف ف ات ل :عمليات فورج مختلف•
            heading, piercing, coining,swaging and cold extrusion

داليل• بررس و قالب شکست انواع شده، فورج قطعه نواقص نواقص قطعه فورج شده، انواع شکست قالب و بررسی داليل•
قطعات نمونه که با فورج و فرآيند های مربوط توليد می شوند•
رفرآيندهای جايگذين•
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(a)  Schematic illustration of the steps involved in forging a knife.  (b)  
Landing gear components for the C5A and C5B transport aircraftLanding-gear components for the C5A and C5B transport aircraft, 
made by forging.  (c)  General view of a 445 MN (50,000 ton) hydraulic 
press. 
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مقدمه•
فورج يک فرآيند اصلی برای شکلدهی قطعه توسط انواع قالبها و ابزار ها می باشد–

ل ا آ ف ق ا 4000ک B C .B.C 4000يکی از قديمی ترين فرآيندهای توليد–
:انواع قطعاتی که امروزه توليد می شوند عبارتند از–

قطعات سازه ای انواع دستگاهها و ماشين آالت و هواپيما، محورهای حساس و بزرگ، انواع •
...ابزار آالت وآ

برخالف فرآيند نورد، فورج منقطع بوده و قطعات منفصل توليد می کند•
به علت اينکه جريان مواد و دانه بندی ساختار در فورج قابل کنترل است، قطعات فورج شده  •

ن ا اال تافن کا ت استحکام و تافنس بااليی دارندا

فورج                         ماشينکاری                  ريخته گری       
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فورج–
سرد• رفورج ورج 

درجه حرارت محيط–
نيروی فورج زياد–

اال ا خ کش قط ن جنس قطعه چکش خواری باال–
صافی سطح مناسب–

مفورج گرم• ج
درجه حرارت باال–
نيروی فورج کمتر از حالت سرد–

بهتر پذيری شکل شکل پذيری بهتر–
احتياج به عمليات تکميلی بعدی مانند ماشينکاری دارد–

precision forgingفورج دقيق •
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ويژگی های عمومی فرآيندهای فورج
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فورج باز•
وزن دارند ، گاهی تا kg 500الی  15قطعات فورج باز معموال بين –

 ton300 نيز انجام شده
nails, pins, boltsمحدوده اندازه  قطعات از خيلی کوچک مانند –

m 23   shafts for ship propellersتا محورهايی به طول 
فورج باز را می توان با شکل زير توضيح داد

وجود اصطکاک       بدون اصطکاک        قطعه ابتدائی          
              Barreling            يکنواخت
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C iاd i t •Coggingياdrawing out 
کاهش قطر يا  ضخامت قطعه•
نيست• نياز مورد سنگين آالت ماشين و باال نيروی موضعی شکل تغيير .بعلت تغيير شکل موضعی نيروی باال و ماشين آالت سنگين مورد نياز نيستبعلت
•Blacksmith Hammer Anvil  
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نيروی فورج•
محاسبه نيروی فورج باز يک قطعه استوانه ای–

•Yf  2.3و جدول  2.8معادله (تنش سيال ن ماده(
•μ  ضريب اصطکاک
•r   شعاع استوانه
•h  ارتفاع استوانه

14ثال 1 14.1مثال•
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فورج با قالب بسته•

.قطعه شکل حفره های قالب را می گيرد–
:عموما در درجه حرارت باال انجام می شود–

چکش خواری يهتر•
تر• ک ی نير نيروی کمتر•

مقاومت اصطکاکی در اين ناحيه باعث افزايش فشار داخل ) flash(فلش –
.حفره و مانعی در مقابل خروج ماده از قالب است

اصل تغيير شکل پالستيک  ماده در جهتی سيالن دارد که حداقل مقاومت –
.وجود داشته باشد
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•Standard terminology
ويژگی های مختلف قالب فورج–
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قالبهای چند تکه•
–Die inserts
خاصا برای شکلهای پيچيده–
در صورت سايش يا شکست قابل تعويض می باشند) insert(تکه ها–

ش ت ا االت کا ت ا ا ا گ(ا )PMگ ) PM، فوالد گرمکار، کاربيد تنگستن(از مواد با استحکام باالتر ساخته شده–

                 

Automobile Axle Housing  
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برای فورج) blank(آماده سازی مواد خام•
–Cropping

تين گي گيوتين–
ريخته گری–

•Preformingg
.مواد به قمستهای مختلف متناسب با شکل نهائی توزيع می شوند–

•Fullering
•edgingg g

.قالب شکل ساده تری نسبت به شکل نهائی قطعه دارد–
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نيروی فورج قالب بسته•
:توسط رابطه زير تقريب زده می شود–

–k  بدست می آيد 14.2ضريبی که از جدول
–Yf تنش سيالن ماده در درجه حرارت فورج
–A سطح مقطع فورج شامل فلش نيز می شود
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Trimming Flash After Forging
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فورج با قالب کامال بسته•
فورج بدون فلش–
قطعه کامال حفره قالب را پر می کند–
فشار فورج خيلی باال ست–

ا ا ا تل ا قال ا ا ط ل ا ا حجم ماده اوليه و طراحی مناسب قالب برای رسيدن به تلرانس ابعادی مهم –
است

کم– اوليه ماده محجم ي  و جم  
حجم ماده اوليه زياد –

ايجاد فشار زياد در قالب در نتيجه شکستن آن•
•Machine to jam
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)Precision Forging(فورج دقيق •
حذف فرآيندهای بعدی–
:قطعات نمونه–

چرخدنده ها•
شاتون• شاتون•
پره توربين•
)قطعات پلوس(•

ا ا قال قالبهای پيچيده وخاص–
کنترل دقيق ماده خام–
موقعيت دهی دقيق ماده خام–
نيروی فورج بيشتر از فورج معمولی–
مناسب برای آلياژهای آلومينيوم، منگنز و تيتانيوم–
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مراحل عمليات فورج•
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کيفيت محصول•
کيفيت، تلرانس ابعادی و صافی سطح قطعه بستگی به کيفيت قالبها، ماشين –

ا آ ل آالت و کنترل آن داردآ
بعد± 1%الی ± 0.5محدوده عمومی تلرانسهای ابعادی –

از کمتر ها تلران گر رج ف mm6±در ± mm6در فورج گرم تلرانسها کمتر از –
±  mm 0.25در فورج دقيق تلرانسها کمتر از  –
ابعادی– دقت روی موثر عوامل یساير ب ر روی   و ل  و ير 

•Draft angle
•Fillet

قال گ ائ سائيدگی قالب•
بسته شدن قالب•
•mismatch
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صافی سطح قطعه•
آماده سازی ماده خام–
صافی سطح قالب–
سايش قالب–

ا ا ائ کا کارائی روانساز–
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•Coining
–Minting coin
مدالها–
جواهرآالت–

فشا ط ا ئ ا 6ال5ا 6الی5جهت ايجاد جزئيات طرح فشار–
برابر استحکام ماده است

شود نم استفاده روانساز از از روانساز استفاده نمی شود–
بعد از عمليات فورج  coiningگاهی –

یجهت تاب گيری، بهبود تلرانس و صافی و س ر بهبو يری ب جه
)sizing(سطح استفاده می شود
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•Heading
–Upset forging نيز ناميده می شود
ابتدای يک ميلگرد افزايش قطر می يابد–
...پيچها، پرچها، :  قطعات نمونه–

اغ گ سرد، گرم و داغ–
–Buckling   

Length-to-diameter  <  3:1 g

سايرعمليات•
•Piercing
•Hubbing
•Orbital forging
•Incremental forgingg g

•Isotherm forging  
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•Rotary Swaging
در اين فرآيند يک ميلگرد يا لوله تحت نيروی ضربه شعاعی قرار می گيرد–

ت ا بلبرينگ مشابه عه مجم عملکرد عملکرد مجموعه مشابه بلبرينگ است–
دوران می کند) die(قطعه کار ثابت و قالب–
حرکت دوم قالب شعاعی، رفت و برگشتی–
ضربه در ثانيه20تا–
–Die closing swaging machine

دهانه قالبها باز و بسته می شود•
اين حرکت توسط گوه تامين می شود•
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•Swaging برای عمليات زير نيز استفاده می شود
مونتاژ بست روی کابل يا سيم–
–Pointing  ياtapering
–Tube swaging
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نواقص فورج–قابليت فورج مواد •
قابليت فورج –

دارد• نم بر ترک و گرفته قرار شکل تغيير تحت که ماده قابليت قابليت ماده که تحت تغيير شکل قرار گرفته و ترک بر نمی دارد•
دو آزمايش ساده•
–Upsetting

نمونه استوانه ای بين دو سطح
صاف قالب قرار گرفته، مقدار کاهش ارتفاع

درهنگام شروع ترک معياری از قابليت فورج است   
–Hot-twist

نمونه گرد بطور پيوسته پيچيده شده تا
شکسته شود، تعداد دوران معياری از 
قابليت فورج است  
اين آزمايشات برای مواد مختلف و درجه–

وحرارتهای مختلف انجام می شود     ی م ی ه ر ر
قابليت فورج در جدول بر اساس چکشخواری، –

استحکام، درجه حرارت، رفتار اصطکاکی و    
کيفيت محصول به ترتيب ذکر شده 
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نواقص فورج•
ترک در روی سطح–

د ش ناش ماده يالن ی الگ از انند ت م اقص ن اير ساير نواقص می توانند از الگوی سيالن ماده ناشی شود–
می تواند کمانش کند و در قطعه  webاگر ماده اوليه برای پر کردن حفره کافی نباشد، –

.نمايد lapsنهائی 
اگ ل شbقا ت ا افت شکل ا ت ق اف ا ا اش خ ل خ خيلی ضخيم باشد، مواد اضافی به قسمتهای شکل يافته هدايت شده و webدر مقابل اگر–

.ترک داخلی ايجاد می نمايد



فورج فلزات -  14فصل 

نواقص داخلی•
تغيير شکل غير يکنواخت ماده در حفره قالب–

آ ط تغيير درجه حرارت در طول فرآيند فورج–
تغييرات ميکرو استراکچری به علت تبديالت فاز–

ند ش نت خا ط به د ع يه زا با يان ط end(خط grains( )end grains(خطوط جريان با زاويه عمود به سطح خارجی منتهی شوند–
در معرض مستقيم محيط خورنده قرار می گيرد) grain(مرزهای دانه •
سطح قطعه زبر است•
تمرکز تنش•

نواقص فورج می تواند•
گ خستگی شکست–

خوردگی–
ايش سايش–

توجه ويژه روی بازرسی•
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طراحی قالب، جنس قالب و روانسازی•
دانش و تجربه در مورد–

شکل و پيچيدگی قطعه•
چکش خواری•
ماستحکام•
حساسيت به نرخ تغيير شکل•
درجه حرارت•
طکاک• ا های يژگ ويژگی های اصطکاکی•

و تلرانس ابعادی )distorsion(پيچش قالب •
بمهمترين قاعده در طراحی قالب• ی ر ر رين ه

“جريان در جهت کمترين مقاومت”              
نرم افزارهای شبيه ساز فرآيند فورج•
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•Preshaping
مواد نبايد براحتی به سوی  فلش جريان يابند–
الگوی جريان دانه ها بايد در جهت تقويت استحکام و قابليت اطمينان باشد–
ازلغزش بيش از حد ماده درروی سطح قالب بايد اجتناب شود–

Pا h i : Preshapingمحاسبه–
تجربه کافی برای محاسبه مقاطع•
پشبيه سازی کامپيوتری•

)featuresّ(ويژگی ها •
3dيا2dخط جدايش–
  Side thrustنيروی جانبی  –
Die alignmentهمراستائی کفه ها– ی gر
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–Gutter  فلش اضافی نيرو و فشار فورج را ناخواسته افزايش نمی دهد.
حداکثر ضخامت قطعه است 3%ضخامت فلش عموما –

ط ل l(ط d(2ش5تا فته گ نظ فلش ت ضخا ا برابر ضخامت فلش در نظر گرفته می شود5تا  land(2(طول سطح–
–Draft angle  

گردد• لحاظ بايد قالب از قطعه جدايش ربرای ي   ب ب ز  يش   ی ج بر
دارد) جمع شو(قطعه فورج در حين سرد شدن در جهات شعاعی و طولی انقباض•

–Internal draft angle º  7  الیº 10
–External draft angle   º3 الیº5 gی

شعاع گوشه ها–
شعاع بزرگ   جريان نرم، سايش کم و افزايش عمر قالب•

قال گ ا اش ا ک کل ا ا ش ک ک ک ا ش شعاع کوچک  تمرکز تنش، بار حرارتی سيکلی، ترکهای ناشی از خستگی روی قالب•

جدر نظر گرفتن ضخامت اضافه در روی کفه ها برای ماشينکاری مجدد– ری ي ی بر روی ر ن ر ر ر
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مواد قالب•
در درجه حرارت باال خواص زير الزم است–

استحکام و تافنس•
قابليت سخت شدن و يکنواخت سخت شدن•
یمقاومت در مقابل شوک های مکانيکی و حرارتی• ر ر و ی ي و ب ر و
مقاومت سايشی به ويژه در مقابل ذرات ساينده•

H13فوالدهای آلياژی با کرم، نيکل، موليبدن و واناديوم  مواد متداول –

روانسازی•
کم کردن اصطکاک و سايش–
سد حرارتی–
عامل جداکننده–
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روشهای ساخت قالب•
کيفيت قطعه فورج بستگی به کيفيت قالب دارد–
–Lead time
هزينه ها–
تغييرات پس از توليد آزمايشی–
نگهداری–

اخت ل ا ت ا ش روشهای متداول ساخت–
ماشينکاری•
سنگ زنی و پوليش کاری•
•EDM اسپارک
•Rapid Tooling
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)die sinking(فرآيند توليد حفره قالب روی بلوک مواد اوليه –
ناميده می شود

هزينه ها•
اندازه قالب–
پيچيدگی شکل–
کاربرد–
صافی سطح–
جنس قالب–

ت ا ات ل عمليات حرارتی–
–Lead time



فورج فلزات -  14فصل 

پرسهای فورج•
پرسهاس هيدروليکی–

انرژی زياد در طول کورس با نيروی ثابت–
سرعت قابل کنترل و کمتر از ضربه ای–

پرسهای مکانيکی–
انرژی در فالويل ذخيره شده و در دسترس است–
نيرو بستگی به موقعيت کورس دارد–
باالترين مقدار در نقطه مرگ پايين–

شت ل خ ل ت خ ن نرخ توليد خيلی بيشتر–

پرسهای بادی–
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اصطالحات انگليسی ريز را توضيح دهيد•

رپرسشهای مروری• ر پر
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مسائل


