بهره گيري از مهندسي معكوس،نمونه سازي سريع و ابزارسازي سريع در ريخته گري پره
هاي توربين گاز
داود صفاييان
سازمان توسعه برق ايران

چكيده
پرههاي توربين از جمله قطعات حساس در توربين گاز مي باشند .عمر اين قطعات با توجه به شرايط كاري محدود بوده وجزء قطعات
مصرفي توربينهاي گازي مي باشند در اين تحقيق قابليت استفاده از مهندسي معكوس با استفاده از ابر نقاط ،ابزارسازي سريع و
نمونه سازي سريع در ريخته گري پره هاي توربين گاز مورد بررسي قرار گرفته است .لذا پره متحرك رديف سوم توربين Solar
 Centaurانتخاب شد تا بوسيله دستگاه نوري اندازه گيري و با نرم افزار rapid formمدلسازي شود .سپس انقباضها اعمال و مدل پره
بوسيله دو روش نمونه سازي سريع  SLAو  MJMكه بين سيستم هاي نمونه سازي سريع مناسب ترين روش براي اين كار مي باشد
ساخته شد .مدل  MJMمستقيما براي ريخته گري دقيق استفاده شد و مدل  SLAبعنوان مبناي روش قالبسازي بكمک مواد مركب
و سيليكون رابر قرار گرفت همچنين قالب اين پره با استفاده از آلومينيوم و ماشينكاري  CNCساخته شد براي مقايسه بهتر همه
روش ها از هر قالب تعدادي نمونه مومي تزريق و ريخته گري نمونه ها انجام شد در نهايت قابليت هاي سه روش نمونه سازي
سريع و ابزارسازي سريع با روش مرسوم مقايسه شد.

واژه هاي كليدي":پره توربين"" ،ابزارسازي سريع"" ،نمونه سازي سريع""،قالب مركب"" ،قالب سيليكون رابر"

مقدمه
تكنولوژي هاي اندازه گيري با ابر نقاط ،نمونه سازي سريع و
ابزارسازي سريع كه در دو دهه اخير مطرح گشته اند تحولي
شگرف در دنياي ساخت و توليد ايجاد نموده اند .توانايي اين
روش ها در مهندسي معكوس و ساخت قطعات پيچيده در
كوتاهترين زمان ممكن زمينه هاي كاربرد گسترده آن ها را در
صنايع گوناگون فراهم آورده است .ريخته گري دقيق كه براي
توليد قطعات با شكلهاي پيچيده از جمله قطعات داغ توربين
هاي گازي استفاده مي شود يكي از زمينه هايي مي باشد كه
كاربرد روشهاي اندازه گيري با ابر نقاط ،نمونه سازي سريع و
ابزارسازي سريع در آن مي تواند مورد توجه قرار گيرد.
توربين هاي گازي انرژي حرارتي را به انرژي مكانيكي تبديل
مي كنند .براي واحدهاي توربين گازي با ظرفيت متوسط تا
بزرگ زمان بين تعميرات  010111ساعت و تعميرات اساسي
تا  000111ساعت افزايش مي يابد و جايگزيني قسمتهاي
اساسي مانند پرههاي توربين پس از حدود  010111تا

 0110111ساعت انجام مي شود لذا پره هاي توربين به جهت
مصرفي بودن و هزينه بااليشان از اهميت ويژهاي برخوردارند
].[0لذا با توجه به حساسيت ساخت اين قطعات پره متحرك
رديف سوم توربين  Solar Centaurجهت بررسي مزاياي
استفاده از تكنولوژي هاي نو كه شامل مهندسي معكوس
بكمک ابر نقاط،ساخت نمونه با روش نمونه سازي سريع و
ابزارسازي سريع مورد بررسي قرار گرفته است.
مهندسي معكوس تكنولوژيي براي تبديل ابعاد هندسي نمونه
به فايل ديجيتالي براي دوباره ساختن مدل هندسي قطعه
است .دقت مدل دوباره ساخته شده ،به درجه دقت فرآيند
ديجيتالي كردن نمونه بستگي دارد] .[0در مهندسي معكوس،
يک مدل از نقاط نمونهبرداري شده متراكم ،از نو ساخته مي-
شود و نقاط در تراكم باال نمونهبرداري ميگردد تا محصول
دقيق از نو ساخته شود ]. [3
مجسمهاي()Sculpture Surfaces

طراحي سطوح پيچيده
در صنعت اغلب شامل استفاده از نمونه اوليه يا خام()mockup

براي تصور اوليه و طراحي علمي ،تحليل اجزا محدود ،انجام
آزمايشات ،توليد نمونه اوليه و اصالح مدل به دليل بدست
آوردن طراحي بهينه ميباشد .در اين سيكل رفت و برگشتي،
فرآيند مهندسي معكوس ،نقش كليدي بازي ميكند ].[4
اطالعات مدل اندازهگيري شده وارد نرمافزار  CADميشود و
با منطبق كردن()fitآرام) (smoothاطالعات نقاط سه بعدي با
ساخت منحني و سپس ايجاد سطح و اصالح آن ،تحليل
مهندسي بر روي آن انجام ميشود ]0و .[6در مجموع
مهندسي معكوس بهعنوان يک مرحله مهم از طراحي به
حساب مي آيد ] [4و از آن براي اصالح يک طرح موجود،
طراحي قطعات ،دوباره سازي قطعات و بازرسي صنعتي
استفاده ميشود ].[7
در نمونه سازي سريع ( )Rapid prototypingبرخالف روشهاي
ماشين كاري سنتي ،قطعات را با استفاده از فرآيند افزايشي و
اليه اليهاي مي سازد كه در نتيجه سريعتر از برداشتن يا
كاهش مواد است .در اين فرآيند ساخت بدون اعمال فشار و
تنش انجام ميشود .لذا ،محدوديت هاي روشهاي موجود
ماشينكاري را ندارد وهر شكل پيچيده اي را با دقت باال و
كيفيت باال مي توان توليد كرد] .[8

نمودار -1تفاوت ريخته گري دقيق سنتي و ريخته گري با RP

-2مهندسي معكوس
با استفاده از دستگاه  ATOSساخت شركت  GOMابر نقاط
پره مورد نظر تهيه گرديد كه در شكل  0مشاهده مي شود.
سپس بكمک نرم افزار  Rapid Formمدل سه بعدي نمونه
بكمک ابر نقاط آماده گرديد براي مدلسازي ايرفويل ،ابتدا
پروفيل هاي دو بعدي  refineشده و سپس با  Loftكردن اين
پروفيل ها سطح ايرفويل ساخته ميشود . .قسمت پلت فرم و
ريشه هم با  extrudeكردن به دست آمد  .فيلت پاي ايرفويل
هم با فيلت زدن ايرفويل و پلت فرم ساخته شد شكل 0

ابزار سازي سريع ( )Rapid Toolingدر امتداد تكنولوژي نمونه
سازي سريع است و در واقع توسعه تكنولوژي طراحي و ساخت
بكمک كامپيوتر و نمونه سازي سريع مي باشد و از سيستم
هاي نمونه سازي سريع بطور مستقيم يا غير مستقيم بهره
ميبرد و در كاهش سيكل توليد بطور قابل مالحظه اي كمک
مي كند ] . [8
استفاده از تكنولوژي  RPو  RTدر توليد نمونههاي ريختگي
به كارخانه ريخته گري اجازه مي دهد كه قطعه را بدون
اس تفاده از ابزار سازي براي تعداد كم توليد كند كه به بهينه
سازي طراحي  ،شرايط فرآيند و پارامترهاي راهگاه كمک
ميكند .در مجموع اين روش هزينه و زمان مورد نياز براي
توليد قطعات نمونه را كاهش و ريختهگري با كيفيت باال،
سريع وكم خرج را نتيجه مي دهد] 9و.[01

شكل -1ابر نقاط

تفاوت ريخته گري دقيق سنتي و ريخته گري با  RPرا مي
توان در نمودار 0زير ديد ].[7

شكل -2مدل سه بعدي

در نها يت مدل ساخته شده با نتايج ابر نقاط مقايسه شد
ومشاهده گرديد بيشترين خطا 1/100است كه قابل قبول بود
شكل.3

شكل  4مدل ريخته گري با اعمال ضرايب انقباضي آورده شده
است.

شكل  -4مدل ريخته گري با اعمال ضرايب انقباضي

شكل -3مدل سه بعدي

براي مدلسازي پره مورد نظر با توجه به اينكه از ايرفويل و
پلت فرم و ريشه تشكيل شده است و ريشه و كناره هاي پلت
فرم بايد ماشينكاري شوند لذا براي ساخت قالب نياز است كه
مدل ريخته گري با اضافه ابعاد ماشينكاري ساخته
شود.همچنين ضرايب انقباضي مربوط به موم و فلز مطابق
فرمول ذيل محاسيه مي شود

براي مقايسه مزاياي مدلسازي بكمک ابر نقاط نسبت به
مدلسازي بكمک  CMMپره مورد نظر با دستگاه  CMMنوع
پلي ساخت شركت  Mitutoyoمدل  FN1106اندازه گيري شد
و مدلسازي گرديد.
زمان مدلسازي بكمک ابر نقاط در مقايسه با زمان مدلسازي
بكمک  CMMهمانطور كه در نمودار  0مشاهده مي شود %41
كاهش يافت.

نحوه محاسبه انقباض بصورت زير مي باشد.
A-B
= Linear Shrinkage

x100
A

كه  = Aاندازه قالب و  = Bاندازه موم يا فلز
اگر αضريب انقباض فلز و βضريب انقباض موم باشد و = B
اندازه بعد  Aدر مدل موم و  = Cاندازه بعد  Aدر قالب مدل
موم

نمودار  -1مقايسه زمان مدلسازي

)B=A(1+ α
)C=A(1+ α) (1+β

)C=B(1+β

ميزان (1+ α) (1+β)=Scale

چون αx βناچيز است لذا ميزان  Scaleبراي جبران انقباض
مي شود 1+ α+ βكه بصورت نرمافزاري اعمال مي گردد.

-3ساخت نمونه هاي مومي
SLA -1-3
بين روشهاي مختلف  RPروش  SLAبهترين دقت و صافي
سطح را دارد ]  . [00لذا در اين تحقيق از اين روش استفاده
گرديد .بدينصورت كه مدل كامپيوتري تهيه شده به فرمت
 STLذخيره گرديد و پس از انجام پاره اي عمليات نرم افزاري
مانند تعيين جهت ساخت و ايجاد تكيه گاهها (شكل  ،)0مدلها
به دستگاه  SLA500انتقال داده شد و با ضخامت اليه 011

ميكرون عمليات ساخت پره صورت گرفت (شكل .)6در نهايت
بعد از عمليات تكميلي مانند شستشوي رزين ،حذف تكيه
گاهها ،پخت نهايي و سند بالست ،پره مورد نظر بوسيله
دستگاه  CMMكنترل گرديد(شكل .)7الزم به ذكر است بعد
از كنترل مشخص شد حداكثر خطاي نمونه ساخته شده 1/10
ميباشد كه قابل قبول است.

شكل-7اندازه گيري مدل SLA

MJM-2-3

شكل-5آماده سازي فايل جهت ساخت با SLA

بين روشهاي مختلف نمونه سازي سريع روش  MJMبيشترين
سازگاري را با ريخته گري دقيق دارد و از نمونه هاي توليدي
مي توان مستقيم براي ريخته گري استفاده كرد]  . [00لذا
دو نمونه مومي به اين روش ساخته شد .بدينصورت كه پس از
انجام عمليات نرم افزاري مانند تعيين جهت ساخت و ايجاد
تكيه گاهها ،مدلها به دستگاه  Thermojetانتقال داده شد و با
ضخامت اليه  011ميكرون عمليات ساخت پره صورت گرفت
(شكل.)8

شكل-8مدل MJM

3-3ساخت قالب اپوكسي
با استفاده از رزين مركب  EP310ساخت شركت
مي توان قالبي ساخت كه رفتاري مشابه قالب هاي مرسوم
آلومينيومي مورد استفاده در ساخت پره هاي توربين دارد
روش ساخت به اينصورت مي باشد كه ابتدا مدل  SLAدر
امتداد خط جدايش داخل يک كالف آلومينيومي قرار داده مي
شود و رزين بعد از آماده سازي بر روي مدل ريخته مي شود
MCP-HEK

شكل-6مدل SLA

تا نيمه اول قالب آماده گردد .نيمه دوم قالب هم بر روي نيمه
اول به همين روش ساخته مي شود و در نهايت بعد از پخت
قالب و پوليش قالب جهت تزريق آماده گرديد.شكل  9مراحل
ساخت قالب را نشان مي دهد.بعد از ساخت قالب با دستگاه
تزريق موم عمودي تعدادي نمونه مومي تزريق گرديد تا از
صحت عملكرد قالب اطمينان حاصل شود شكل  01قالب حين
تزريق را نشان ميدهد.
شكل-11مراحل ساخت قالب سيليكوني

شكل-9مراحل ساخت قالب اپوكسي

شكل -12قالب سيليكوني

-5-3ساخت قالب به روش CNC

شكل-11تزريق موم در قالب اپوكسي

به موازات فعاليت هاي فوق ،طراحي و ساخت قالب فلزي
تزريق موم نيز با استفاده از سيستم  CAD/CAMصورت
گرفت(شكل .)03

-4-3ساخت قالب سيليكوني
در اين روش مدل  SLAدر امتداد خط جدايش در داخل يک
چهار چوب موقعيت دهي ميشود و ميله راهگاه به محصول
متصل ميگردد و سيليكون بعد از آماده سازي داخل چهار
چوب ريخته مي شود و بعد از عمليات گاززدايي و پخت قالب
آماده مي گردد شكل  00مراحل ساخت قالب را نشان مي
دهد .در داخل اين قالب هم در محيط خال تعدادي نمونه
مومي تزريق گرديد شكل  00قالب ساخته شده به همراه مدل
موم را نشان مي دهد.

شكل-13ساخت قالب CNC

-4مقايسه روش هاي مورد استفاده
يكي از پارامترهاي مهم در هر فرايند ،ارزيابي هزينه و زمان
مي باشد .از آنجاييكه در ريخته گري دقيق تهيه مدل مومي

بخش مهمي از فرآيند مي باشد.لذا در نمودار 0و 3مقايسه
هزينه و زمان بين روشهاي مورد استفاده مشاهده مي گردد.

نمودار  -2مقايسه زمان روشهاي مورد استفاده

كنترل ابعادي پره ها بكمک ابر نقاط انجام گرديد.با استفاده از
اندازه گيري با ابر نقاط مي توان در زمان كوتاهي فايل ابر نقاط
پره مورد نظر را با مدل سه بعدي مقايسه كرد .در اينصورت
مي توان با دقت بااليي تمامي سطوح پره توليدي را با مدل
كنترل كرد در صورتيكه در گيج هاي ثابت فقط مي توان در
مقاطع خاصي سطوح ايرفويل را كنترل كرد .لذا خصوصا"
درپره هاي توليدي به روش ريخته گري دقيق  ،بدليل عيوبي
كه در سطوح ريختگي بوجود مي ايد و با عمليات ساب زني
بايد اين عيوب حذف گردد .با روش ابر نقاط كنترل كل سطح
با دقت و قابليت اطمينان بااليي صورت مي گيرد و بوسيله نرم
افزارهايي كه به همين منظور وجود دارند .مي توان تمامي
پارامترهاي كنرلي ايرفويل پره را كنترل كرد .كه در شكل00
و 06و 07پره مورد مطالعه كه با اين روش كنترل شده است به
همراه پارامترهاي كنترلي مشاهده ميگردد.

نمودار  -3مقايسه هزينه روشهاي مورد استفاده

-5ريخته گري و كنترل كيفي
در نهايت يک خوشه  30تايي موم توليد شذه با قالب مركب،
قالب سيليكون رابر MJM ،و قالب آلومينيومي مونتاژ گرديد تا
ريخته گري و كنترل ابعادي شود شكل.04

شكل-15نتيجه مقايسه ابر نقاط با مدل

شكل -14پره هاي ريختگي بعد از شكستن پوسته سراميكي

شكل-16كنترل پارامترهاي ايرفويل

-0تدوين تكنولوژي ماشينكاري در زماني كوتاه :زيرا نياز است
براي توليد هر پره ،ابتدا ماشينكاري بر روي تعدادي پره انجام
شود تا مشكالتي كه احيانا" در ماشينكاري بوجود مي آيد
حل گردد.

شكل-17كنترل پيجش و جابجايي ايرفويل

-6نتيجه گيري
نمودار  -4مقايسه هزينه كنترل با گيج و ابر نقاط

-0در مهندسي معكوس با استفاده از تكنولوژي اندازه گيري
بكمک ابر نقاط مي توان در زمان و هزينه مدلسازي صرفه
جويي قابل مالحظه اي انجام داد.
-0در ساخت نمونه هاي مومي با استفاده از تكنولوژي نمونه
سازي سريع و ابزارسازي سريع ،در صورتيكه تعداد بسيار
محدودي قطعه مومي نياز باشد روش  MJMمناسبترين روش
مي باشد اما اگر تعداد قطعات بيشتر باشد روش قالبهاي
سيليكوني مناسب است .ضمن اينكه در صورت وجود شيب
منفي در قطعه ،با اين روش مي توان به راحتي و بدون نياز به
طراحي پيچيده نمونه مومي را توليد كرد و در صورتيكه تعداد
قطعات زياد باشد قالب اپوكسي مناسبترين روش مي باشد و با
قالب ساخته شده به روش  CNCمي تواند رقابت كند.
-3در كنترل كيفي قطعات ،در صورت استفاده از ابر نقاط ،مي
توان با دقت باالتري نسبت به گيج هاي ثابت قطعه مورد نظر
را كنترل كرد.
-4تدوين ت كنولوژي ريخته گري در زماني كوتاه :كه ميتوان از

نمودار  -4مقايسه زمان كنترل با گيج و ابر نقاط

مراجع
][0محمد انصاري  ، 0381 ،سيكل توربين گازي  ،تربيت
مدرس

صحت مقادير انقباضها مطمئن شد.چون همانطور كه گفته شد
بحث محاسبه دقيق انقباض ها يک مشكل اساسي در ريخته
گري دقيق است ودر صورت ساخت قالب با روش سنتي اصالح
قالب فوق العاده زمانبر است.
همچنين با اين روش مي توان پارامتر هاي مربوط به محاسبه
راهگاه،دماي بارريزي مذاب ودماي قالب سراميكي را در زمان
كوتاهي بدست آورد.
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