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الخالصة

في الدراسة الحالية برنامج ال  DEFORM3Dاستخدم لنمذجة تشكيل المسنن ذو االسنان المستقيمةعمى البارد مستخدماً معدن من الرصاص،

تم استخدام ثالث اشكال مختمفة لقط ع عمل لتشكيل المسنن ذو االسنان المستقيمة وان اختيار احجام ىذه القطع تم باالعتماد عمى حجم المسنن المقترح في ىذه الدراسة.
اجريت عمميات التحميل مثل تاثير االنفعال ،تاثير االجياد ،متوسط االجياد ،المسافة الكمية والسرع اثناء عممية التشكيل .من خالل النتائج لقيم متوسط االجيادات لقطع

العمل الثالث لوحظ ان اقل قيمة ممكن الحصول عمييا عند استخدام قطعة عمل صمدة .كما لوحظ من النتائج عند دراسة اقصى اجياد عند عممية تشكيل المسنن يحدث

عند استخدام قطعة العمل المجوفة بقطر ( 4ممم) .بينما لوحظ عند دراسة اال جياد الفعال ان ىنالك تقارب في قيم االجياد لجميع قطع العمل وتكون ىذه القيم في منطقة
السن أكبر من منطقة المركز .ان تأثير االنفعال الفعال ومن خالل النتائج التي تم الحصول عمييا من النمذجة العددية تبين ان اقل انفعال يحدث عند استخدام قطعة

عمل مجوفة بقطر ( 4ممم) واعمى قيمة عند استخدام قطعة عمل صمدة .تتناسب سرعة تدفق المعدن مع شكل قطعة العمل ،اذ لوحظ ان قيمة السرع في حالة استخدام
قطع عمل مجوفة ( 4ممم و 6ممم) كانت متقاربة فيما بينيا واعمى من قيمة سرعة تدفق المعدن كانت عند استخدام قطعة عمل صمدة .تتناسب سرعة تدفق المعدن مع
مقدار تجويف قطعة العمل حيث انو في حالة قطعة العمل الصمدة تكون السرعة قميمة وفي حالة استخدام قطع العمل المجوفة تزداد نتيجة لحركة الجزئيات لمميء تجويف

القطعة .يتأثر حمل الذروة ( )Peak loadفي عممية تشكيل المسنن بشكل قطعة العمل ،اذ لوحظ ان قيم حمل الذروة لقطعة العمل المجوفة بقطر ( 4ممم) كانت اقل من
حمل الذروة لمحالتين االخريين.
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قالب مغمق بدون زوائد( )Flashlessعمى شكل كأس .احتسب
الباحثين ابعاد قطعة العمل من خالل عالقة رياضية بين حجم تجويف

 -1المقدمة
في اآلونة االخيرة أصبح استخدام النمذجة لتشكيل

القالب وقطعة العمموتوصال بعد إكمال تنفيذ تشكيل قطعة العمل

المصنوعة من AISI 1045في القالب المصنوع من معدن AISI D2

المعادن كبي ار في التطبيقات الصناعية وذلك لقدرتيا عمى التنبؤ بتدفق

بواسطة برنامج Solid Work2007الى تحسين نسبة قطعة العمل

االجيادات وتحميل التكاليف] ،[2,1فضال عن ذلك فانو يتم استخدام

عممية التشكيل لممسننات ذوات االسنان المستقيمة بواسطة التحميل

المعدن ،الكشف عن امتالء القالب من عدمو ،التنبؤ بالعيوب ،تحميل
النمذجة الحاسوبية من قبل الصناعة بشكل روتيني قبل اجراء التجارب

لمحصول عمى المنتج بدون زوائد .في حين قام الباحثين[ ]5بدراسة دقة
العددي عن طريق النمذجة باستخدام برنامج  DEFORMفضالً عن

العممية لتحسين عمميات التشكيل واجراء الحسابات بسرعة] .[3قام

دراسة تأثير بعض العوامل مثل عدد االسنان والموديول عمى حمل

الكومبيوتر باستخدام  DEFORM F3V6لحدادة قطعة معدنية في

النمذجة مع نتائج االختبارات العممية باستخدام معدن الرصاص.

مجموعة من الباحثين ][4باستخدام طريقة العناصر المحددة بمساعدة
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استنتج الباحثون ان أمثل معدل لعدد االسنان يمكن تشكيمو عند احمال

الباحثان نفذا سمسمة من عمميات النمذجة باستخدام برنامج

تشكيل جيدة وبدون عيوب يتراوح بين  21_11سن كما واستنتج

DEFORM 3Dوناقشا نتائج النمذجة مع البيانات التجريبية التي تم

][6بتطوير عممية حدادة التروس بدقة عالية ،اذ ذكر الباحثان ان من

ذلك قاما بدراسة تأثير معممات عممية التشكيل مثل النسبة بين نصف

الباحثون بتوافق النتائج النظرية مع العممية .بينما قام الباحثان
المميزات الميمة لعممية الحدادة ىي مميء تجويف القالب بالكامل

والتنبؤ بمتطمبات الطاقة لتحميل عممية الحدادة التدريجي لتشكيل

الحصول عمييا عن طريق تشكيل الترس المستقيم المجوف ،فضال عن
القطر الداخمي الى نصف القطر الخارجي لمعينة ( ،)Billetمعامل
وارتفاع

االحتكاك

العينة

((billet

عمى

قوة

التشكيل

التروس المجوفة ذوات اسنان مستقيمة من العينات الحمقية االولية.

.

 -2التحميل باستخدام طريقة العناصر المحددة
في الدراسة الحالية تم استخدام النمذجة العددية

( )Numerical Simulationلتشكيل المسننات ذوات االسنان
المستقيمةعمى البارد مستخدماً معدن من الرصاص واحد طرق العناصر
المحددة المستخدمة في التشكيل ىو برنامج DEFORM 3Dوالذي

يعتمد عمى نظام محاكاة مصمم لتحميل عمميات التشكيل المختمفة والتي

شكل ( )2يوضح)(aقطعة العمل الصمدة(b)،ذات

من خالليا يتم تقميل التجارب العممية المكمفة ،تحسين االداة وتصميم

ثقب 4ممم (c)،ذات ثقب 6ممم

القالب لمحد من تكاليف االنتاج والمواد ،اختصار الوقت الالزم

].[7الشكل ( )1يوضح مخطط ثنائي وثالثي االبعاد لممسنن المقترح

دراستو.

تم تمخيص معممات بيانات االدخال المستخدمة في عممية

النمذجة لمدراسة الحالية في الجدول ( .)1في مرحمة التجييز (قبل المعالجة)
تم استدعاء العناصر الرئيسية (المكبس او القالب العموي ،القالب السفمي

وقطعة العمل) بعد تصميميم في برنامج االوتوكاد وتجميعيم والبدء بعممية

النمذجة وكما موضح في الشكل ( )3عمى شكل مقطع كامل ومقطع عرضي

لترتيب القالب العموي والقالب السفمي وقطعة العمل بعد التشكيل.

جدول ( )1معممات العممية المستخدمة في النمذجة
شكل ( )1المسنن ذو االسنان المستقيمة( )aثنائي االبعاد ( )bثالثي
االبعاد

في ىذه الدراسة تم استخدام ثالث اشكال مختمفة لقطع

عمل لتشكيل المسنن ذو االسنان المستقيمة وان اختيار احجام ىذه القطع تم

باالعتماد عمى حجم المسنن المقترح في ىذه الدراسة .في النموذج االول وكما
موضح ابعاده في الشكل ( )2aتم اختيار قطعة عمل صمدة ،في النموذج
الثاني تم عمل قطر مقداره(  4ممم )في نفس ابعاد قطعة العمل الصمدة وكما

موضح ابعادىا في الشكل ( )2bاما بالنسبة لمنموذج الثالث فقد تم توسيع
القطر الموجود في قطعة العمل الثانية من( 4ممم) الى( 6ممم) وكما موضح

ابعادىا في الشكل ( )2cمع االحتفاظ باالرتفاع لكل العينات واجراء عممية
الكبس وحسب االزاحة المطموية لحين امتالء تجويف القالب.
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The name, values

Parameters

Pb

Billet material

60mm

Billet length

20.4mm

Billet diameter

Ambient

Billet temperature

10mm/sec

Punch speed

0.12

Friction factor

20000

No. of mesh element

0.1/sec

Average strain rate

0.001/sec

Limiting strain rate
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ومن ثم بعد ذلك يتم مميء تجويف االسنان وتكون حركة الجزيئات في بادئ
االمر سريعة مقارنة بحركتيا عندما يتم مميء تجويف االسنان كما موضح في

الشكل (.)6

شكل ( )3يوضح من اليمين لميسار؛مقطع كامل ومقطع عرضي
لقالب متكامل لعممية النمذجة
بعد تنفيذ النمذجة لممسنن ذو االسنان المستقيمة يتم

االنتقال الى مرحمة بعد المعالجة (  )Post processorوذلك ألجل التعرف
عمى نتائج النمذجة من خالل دراسة بعض الخصائص مثل االنفعال الفعال،
االجياد الفعال ،متوسط االجياد وسرعة تدفق المعدن.

-3

تحميل نتائج النمذجة العددية

شكل ( )4تدفق المعدن لقطعة العمل ذات تجويف  6ممم

في ىذا الجزء من العمل يتم تمخيص النتائج التي تم
الحصول عمييا خالل عممية النمذجة لتشكيل المسنن ذو االسنان المستقيمة
من قطع عمل مختمفة واجراء عممية الكبس وحسب االزاحة المطموية لكل

نموذج لحين امتالء تجويف القالب ومن ثم تم تحميل نتائج النمذجة كتوزيع
االجيادات واالنفعاالت ،السرعة الكمية،نمط تدفق المعدن،االزاحة الكمية لممعدن

وتغير حمل المكبس مع االزاحة.

 1-3تأثير نمط تدفق المعادن اثناء عممية التشكيل
ان من اىم األشياء الميم مالحظتيا اثناء عممية التشكيل

شكل ( )5تدفق المعدن لقطعة العمل ذات تجويف  4ممم

ىو حركة جريان جزئيات المعدن واالتجاه الذي تأخذه الجزئيات ،االشكال من
( )4الى ( )6توضح نتائج النمذجة العددية لحركة جزئيات المعدن عند مراحل
مختمفة لحركة المكبس اثناء عممية تشكيل المسنن ولقطع عمل مختمفة .وألجل

تحميل عممية النمذجة وعند استخدام قطعة العمل ذات تجويف(  6ممم) وكما
موضح في الشكل ( )4نالحظ في بادئ االمر ان بعض الجزئيات تتحرك
المتالء تجويف قطعة العمل ( 6ممم) وفي نفس الوقت جزئيا أخرى تتحرك
نحو األسفل المتالء تجويف القالبوتكون حركة ىذه الجزئيات في بادئ االمر

سريعة مقارنة بحركتيا عند الوصول الى تجويف االسنان ألجل تشكيل المسنن

بالشكل النيائي وكذلك الحال بالنسبة لقطعة العمل ذات تجويف  4ممم التي
تأخذ نفس األسموب في حركة جزئيات المعدن كما موضح في الشكل ( ،)5اما

بالنسبة لقطعة العمل الصمدة فأثناء عممية التشكيل ونظ ار لعدم وجود تجويف
فييا فان المعدن ينساب مباشرة وبشكل منتظم لمميء تجويف القالب حيث انو

في بداية عممية التشكيل تقوم الجزئيات بالتحرك لألسفل لمميء تجويف القالب
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اسررتخدام قطعررة عمررل مجوفررة بقطررر داخمرري (  6ممررم) فرران اعمررى قيمررة لإلجيرراد

تأثير االجهادات أثناء عممية التشكيل لممسنن
من

خالل

عممية

النمذجة

باستخدام

برنامج

 DEFORM3Dتم دراسة تأثير توزيع متوسط االجياد ،توزيع االجيادالفعال
وتوزيع االجياد األقصى لمحاالت الثالث التي تم اختيارىا سابقا ،حيث ان
االجياد ىو القوة المسمطة عمى وحدة المساحة ويعتمد عمى المساحة السطحية

كانرت ( )59.5 MPaواقرل قيمرة (.)18.8 MPaوبالترالي يمكرن االسرتنتاج مرن
خ ررالل ى ررذه النت ررائج ان ىنال ررك تق ررارب ف رري توزي ررع ق رريم االجي رراد الفع ررال لمح رراالت

الررثالث وان قيمررة االجيرراد فرري منطقررة السررن تكررون اكبررر مررن قيمررة االجيرراد فرري

منطقة وسط جسم السن كما موضح في الشكل (.)9

المعرضة لمقوة المسمطة وكمما قمت المساحة السطحية زادت كمية االجياد
حيث انو عندما يتم مميء تجويف القالب بعممية كبس قطع العمل فان االرتفاع

المتبقي لمعينة االصمية يبدا بالنقصان ويؤدي ذلك الى زيادة االجياد وعمى

عكس ذلك فانو عندما يقل طول العينة االصمية أي ان التغير بالطول يصبح
اكبر فان االنفعال يزداد وبالتالي ال يوجد مجال لمكبس وال يوجد مجال لالنفعال
أي ان حركة المعدن سوف تتوقف والحمل يصل الى اعمى قيمة لو.

ان متوسط االجياد ىو الفرق بين القيمة العميا والقيمة

األدنى لمضغط المسمط .اظيرت النتائج وفي حالة استخدام قطعة عمل صمدة
ان اعمى قيمة لمتوسط االجياد وصمت لحدود()-281 MPaواقل قيمة

لمتوسط االجياد ىي ( )67.7 MPaاذ لوحظ ان اعمى قيمة لمتوسط االجياد
كانت في منطقة االسنان والتي تظير بالمون األخضر وذلك بسبب صعوبة

شكل ( )7توزيع متوسط االجهاد ( )aالصمدة )b( ،ذات تجويف 4
ممم )c( ،ذات تجويف  6ممم

انسياب المعدن في منطقة السن .وتم أيضا مالحظة وجود مناطق متفرقة

يحدث فييا اجياد شد واجياد كبس وذلك باالعتماد عمى انسيابيو المعدن في

تمك المناطق .اما في حالة استخدام قطعة العمل المجوفة بقطر داخمي (4
ممم) تبين لنا اعمى قيمة لمتوسط االجياد ( )-296MPaواقل قيمة لمتوسط

االجياد ( )86.5 Mpaبينما في حالة قطع العمل ذات تجويف ( 6ممم) فان
اعمى قيمة لمتوسط االجياد كانت()-340 MPaواقل قيمة ( )83.3MPaكما

موضح في الشكل (.)7

يعرررف االجيرراد األقصررى بانررو اهجيرراد الطبيعرري المحسرروب

بزاوية عند اعتبار قيمة إجياد القص صرف اًر .اظيررت النترائج ان اعمرى واقرل قريم
لإلجيادات القصوى وصمت عند استخدام قطع عمل صمدة الى()-260 MPa

شكل ( )8توزيع االجهاد االقصى ( )aالصمدة )b( ،ذات تجويف 4
ممم )c( ،ذات تجويف  6ممم

واقررل قيمررة( )107 MPaوفرري حالررة اسررتخدام قطعررة العمررل المجوفررة بقطررر (4

ممم) فان اعمى قيمة كانت ( )-275 MPaواقل قيمرة ( )111 MPaبينمرا فري
حالررة اسررتخدام قطعررة العمررل المجوفررة بقطررر ( 6ممررم) فرران اعمررى قيمررة كانررت(-

 )316 MPaواقل قيمة( .)108 MPaوبالتالي ومن خالل ىذه النترائج نالحرظ
الفرق في توزيع اج ياد الشد واجياد الضغط حسب انسرياب المعردن فري تجويرف
القالب ،كما ولوحظ ان اعمى قيمة هجياد الشد في الحاالت الثالث تتركرز عنرد

حافات االسنان ،فضرال عرن ذلرك لروحظ ايضرا ان اعمرى قيمرة لإلجيراد ىري عنرد

الحالررة الثانيررة وذلررك لعرردم امررتالء حافررات االسررنان بشرركل كامررل كمررا موضررح فرري

الشكل (.)8

امرا بالنسربة لالجيراد الفعرال ففرري حالرة اسرتخدام قطرع عمررل

شكل ( )9توزيع االجهاد الفعال ( )aالصمدة )b( ،ذات تجويف 4
ممم )c( ،ذات تجويف  6ممم

صمدة فان اعمى قيمة لإلجياد وصمت الرى ( )66.7 MPaواقرل قيمرة ( 16.1

 ،)MPaامررا فرري حالررة اسررتخدام قطعررة عمررل مجوفررة بقطررر ( 4ممررم) فرران اعمررى
قيمة لإلجياد كانت ( )55.1 MPaواقل قيمرة ( ،)17.6 MPaبينمرا فري حالرة
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في عمميرة النمذجرة وعنرد تشركيل المسرنن ترم د ارسرة وتحميرل

تجويررف القالررب وداخررل تجويررف قطعررة العمررل وليررذا كانررت ليررا مسررافات طويمررة

والررذي يقصررد بررو مقاومررة المعرردن لمتش ر كيل أي ان المعرردن يقرراوم القرروة المسررمطة

قطعتيررا الجزئيررات عنررد اسررتخدام قطررع عمررل مجوفررة مقارنررة مررع اسررتخدام قطعررة

تأثير توزيع االنفعال الفعال لمحاالت الثالث لقطع العمرل وان التصرمد االنفعرالي

عميرو وبالتررالي ال يمكرن كبسررو بسربب عرردم وجرود مجررال لحركرة المعرردن .والشرركل

وبالتالي نالحظ من االشكال ان ىنالك عدم انتظام في الحركة او المسرافة التري

عمل صمدة.

( )11يوضررح الفرررق بررين نتررائج عمميررة النمذجررة لمحرراالت الررثالث حيررث انررو فرري
حال ررة اس ررتخدام قطع ررة العم ررل الص ررمدة ف رران اعم ررى قيم ررة لالنفع ررال وص ررمت ال ررى

( )7.42 mm\mmواقررل قيمررة ( )1.16 mm\mmامررا فرري حالررة اسررتخدام
قطع ررة العمر ررل المجوفر ررة بقطر ررر (  4ممر ررم) ف رران اعمر ررى قيمر ررة كانر ررت (

3.76

العم ررل المجوف ررة بقط ررر(  6مم ررم) ف رران اعم ررى قيم ررة لالنفع ررال كان ررت (

4.65

 )mm\mmواقررل قيمررة ()0.400 mm\mmبينمررا فرري حالررة اسررتخدام قطعررة
 )mm\mmواقرل قيمرة (.)0.584 mm\mmمرن خرالل ىرذه النترائج لروحظ ان
اقل قيم لالنفعال ىي في حالة استخدام قطعرة العمرل المجوفرة بقطرر داخمري (6

ممررم )واعمررى قرريم ىرري عنررد اسررتخدام الحالررة الصررمدة وىررذا نرراتج عررن تررأثير حركررة
جزئيات المعدن.

شكل ( )11توزيع المسافة الكمية( )aالصمدة )b( ،ذات تجويف 4
ممم )c( ،ذات تجويف  6ممم
5-3

تأثير شكل قطعة العمل عمى حمل التشكيل
االشكال من ( )12الى ( )14توضح العالقة بين حمل

التشكيل ومقدار إزاحة المكبس لنتائج عمميات النمذجة العددية لثالث قطع

عمل مختمفة من خالل اجراء عممية التشكيل عمى البارد وباستخدام معدن
الرصاص وىذه العالقات البيانية رسمت مباشرة اثناء تنفيذ البرنامج عند اجراء

عممية النمذجة .من خالل ىذه العالقات البيانية نالحظ انو مع زيادة مقدار

شكل ( )11توزيع االنفعال الفعال ( )aالصمدة )b( ،ذات تجويف 4
ممم )c( ،ذات تجويف  6ممم
4-3

تأثير مسافة حركة جزئيات المعدناثناء عممية النمذجة

الشكل ( )11يوضح نتائج النمذجة العددية لتوزيرع المسرافة

الكميررة لحركررة كررل جزئيررة مررن جزئيررات المعرردن داخررل تجويررف القالررب مررن بدايررة

إزاحة المكبس يزداد الحمل وفي جميع الحاالت الثالث لقطع العمل وبنفس

األسموب لعمميات النمذجة .ومع امتالء تجويف القالب والبدء بامتالء تجويف
االسنان نالحظ زيادة كبيرة في حمل التشكيل نتيجة لضيق المساحة السطحية

ويكون الحمل عالي مقارنة بالحمل عند بدء التشكيل وتكون سرعة الكبس في

بداية العممية سريعة مقارنة عن البدء بامتالء تجويف االسنان لكون الحركة

مقيدة عند االسنان.

الكبس حتى انتياء عممية تشكيل المسنن ،اذ نالحظ انو في حالة استخدام قطع

عمرل صرمدة اكبرر مسرافة لحركرة الجزئيرات وصرمت الرى ( )35 mmوالتري ىري
الجزئيررات الترري كانررت فرري قمررة قطعررة العمررل واقررل مسررافة لحركررة الجزئيررات الترري

ىري فرري اسررفل قطعررة العمررل كانرت(، )0.514 mmوفرري حالررة اسررتخدام قطعررة

عم ر ررل مجوف ر ررة بقط ر ررر(  4مم ر ررم) اكب ر ررر مس ر ررافة كان ر ررت ( )mm34واق ر ررل مس ر ررافة
(،)0.695 mmاما في حالة قطعة العمل المجوفة بقطر(  6ممم) فكانت اكبرر
مسرافة ىري ( )34 mmواقرل مسرافة ( .)0.695 mmمرن خرالل ىرذه النترائج
نالحررظ ان الجزئيررات الترري تكررون فرري الجررزء العمرروي تتحرررك أكثررر مررن الجزئيررات
التي في األسفل كما ولروحظ أيضرا انرو وفري حالرة اسرتخدام قطعرة عمرل الصرمدة

تحركت الجزيئات من األعمى لألسفل مباشرة ومرن ثرم تحركرت الجزئيرات لممريء

تجويرف االسررنان وذلرك لعرردم وجررود ثقرب فرري قطعرة العمررل الصررمدة امرا فرري حالررة
اسررتخدام قط ررع العمررل المجوف ررة بقط ررر داخمرري ( 4مم ررم) و(  6ممررم) ل رروحظ بان ررو

شكل ( )12العالقة بين حمل التشكيل وازاحة الكبس لقطعة العمل الصمدة

ىنرراك حركررة لمجزئيررات لممرريء تجويررف القطعررة وجزيئررات اخرررى تحركررت لممرريء
منطقة السن او لمميء تجويف القالب أي ان ىناك جزيئرات حصرمت ليرا حركرة

فرري عرردة مواقررع أي ان ىنالررك نفررس الجزئيررات تحركررت فرري مواقررع مختمفررة داخررل
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.) ممم4( المسنن يحدث عند استخدام قطعة العمل المجوفة بقطر

بينما لوحظ عند دراسة االجياد الفعال ان ىنالك تقارب في قيم
االجياد لجميع قطع العمل وتكون ىذه القيم في منطقة السن أكبر من

.منطقة المركز

 ان تأثير االنفعال الفعال ومن خالل النتائج التي تم الحصول عمييا-3

من النمذجة العددية تبين ان اقل انفعال يحدث عند استخدام قطعة

 ممم) واعمى قيمة عند استخدام قطعة عمل4( عمل مجوفة بقطر

.صمدة

) في عممية تشكيل المسنن بشكلPeak load(  يتأثر حمل الذروة-4
 اذ لوحظ ان قيم حمل الذروة لقطعة العمل المجوفة،قطعة العمل

 ممم) كانت اقل من حمل الذروة لمحالتين االخريين4( بقطر
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) العالقة بين حمل التشكيل وازاحة الكبس لقطعة العمل المجوفة13( شكل
 ممم4 بقطر

) العالقة بين حمل التشكيل وازاحة الكبس لقطعة العمل14( شكل
 ممم6 المجوفة بقطر

 االستنتاجات-4
) المستندة إلى النمذجةبأستخدامFinite Element(  العناصر المحددة-1
، تنفذ بنجاح في تحميل اهجياداتDEFORM 3D برنامج
 سرع تدفق المعدن في عممية تشكيل المسنن وألشكال عدة،األنفعاالت

.من قطع العمل

 من خالل النتائج لقيم متوسط االجيادات لقطع العمل الثالث لوحظ-2
.ان اقل قيمة ممكن الحصول عمييا عند استخدام قطعة عمل صمدة

كما لوحظ من النتائج عند دراسة اقصى اجياد عند عممية تشكيل
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Abstract
In the current study, the DEFORM3D program was used to simulation of cold forming of spur gears using lead
metal. Three different forms of billets were used to forming the spur gear and the choose of the size of billets was determined
according to the size of suggested gear in this study. Analyzes were performed such as effect of stress, strain, average stress, total
distance and speed during the formation process. Through the results of the values of the average stresses for the three billets, it
was observed that the lowest value is obtained when using a solid billet. As indicated by the results of the study of the maximum
stress occurs when the use of hollow billet with a diameter of 4 mm. In the study of effective stress, it was observed that there was
a convergence in the stress values for all work pieces; these values in the age zone are greater than the center area. The results
obtained from numerical modeling showed that the minimum effective strain occurs when using a hollow billet with a diameter of
4 mm and the highest value when using a solid billet. The velocity of the metal flow is proportional with the shape of the billet, it
is noted that the value of the velocity in the case of hollow billets (4 mm and 6 mm) was close together and higher than the value
of the metal flow velocity when using a solid billet. The speed of the metal flow is proportional with the amount of the billet
cavity; in the case of the hard solid billet the speed is low. Peak load is affected during the formation of the spur gear with the
shape of billet; it was observed that the peak load values of the 4 mm hollow billet were less than the peak load of the other two
cases.

Keywords: Simulation, Spur gears, Cold forming, Forming load
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