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چکیده

 مکانیزمهای چگالش و معادالت ااکم

مدلسازی اجزاء محدود ابزاری کاربردی در پیش بینی رفتاار ماداد در
فرايندهای شکل دهی و بهینه ساازی پارامترهاا جهات دساتیابی باه
شرايط مطلدب فرآيند میباشد .در مقالاه اارار پایش بینای فرايناد
فشردن داغ پددر آلیاژ  Ti-6Al-4Vدر دو االت با و بادون ارتعاشاات
اولتراسدنیک به روش عددی اجزاء محدود انجام شاده اسات .بررسای
تاثیر پارامترهای اصلی فرايند نظیار فشاار و دماا و اعماا ارتعاشاات
اولتراسدنیک بر خروجی اصلی فرايند يعنی نمددار چگاالش و چگاالی
نهايی مد نظار رارار دارد .باه منظادر شابیه ساازی از دو زيار برناماه
کاربردی  UMATو  CREEPدر نرم افزار  ABAQUSبهاره ررفتاه
شده است .در نهايت نتايج شبیهسازی با نتايج آزمدن تجربای مقايساه
شدهاند .مقايسه نتايج تجربی و شبیه سازی ،نشان دهنده تطابق خدب
پیش بینی عددی با نتايج آزمدن تجربی است؛ به ردنهای که ااداکرر
خطا در پیش بینی چگالی نهايی در االت بدون و با اعما ارتعاشاات
اولتراسدنیک به ترتیب برابر  6/8%و  ۲/8%میباشد.

( )1معادلههای مشخصه پالستیسیته و تابع تسلیم مداد
متخلخل( ۲رفتار االستیک-پالستیک ماده)
( )۲معادلههای مشخصه چگالش داغ( 3خزش ،نفدذ و رشد
دانه)
 ندع مد سازی ماده در نرمافزار

واژههای کلیدی
ارتعاشات اولتراسدنیک ،مدلسازی اجازاء محادود ،آلیااژ ،Ti-6Al-4V
چگالش داغ ،متالدرژی پددر
مقدمه
در تحقیقات جاری برای اجتناب از نیاز به فرآيندهای پرهزيناه پار
داغ هیدرواستاتیک )HIP( 1و کاهش فشار و دماای عملیاات ،فرآيناد
فشردن داغ محدری با اعما ارتعاشات طدلی اولتراسدنیک ادغام شاده
است تا بتدان با کاهش نیروهای الزم برای شکلدهی باه چگالیهاای
باالتر و در نتیجه بهبدد خداص نهايی دست يافت .ارزيابی اين فرآيناد
از طريق معادالت مشخصه و ال تحلیلی ،تحلیل اجزاء محدود و انجام
آزمدنهای تجربی انجام میشدد.
در شبیهسازیهای اجزاء محدود فرايندهای متالدرژی پددر،
براسا ( )1مکانیزمهای چگالش و معادالت ااکم و ( )۲ندع
مد سازی ماده تحت تغییرشکل ،دو روش مختلف مدرد استفاده ررار
میریرد.
)Hot Isostatic Pressing (HIP

( )1مد سازی ماکروسکدپی ماده پیدسته متخلخل
( )۲مد سازی ذرات مجزای پددر)DEM( 5
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در نرمافاازار  ABAQUSماااده متخلخاال براسااا تااابع تساالیم
رارسدن-تدررارد مد سازی میشدد .براسا راهنماای ايان نرمافازار
تئدری رارسدن-تدررارد تنها برای چگالیهای باالی  90%رابال رباد
است و در خارج اين محادوده جاداب دریقای ارائاه نمیدهاد ] .[1در
فرايند فشردن داغ چگالی اولیه اغلب در ادود  65-60درصد میباشد
و هدف دستیابی به چگالی نزديک به  100درصد است .درنتیجه تاابع
تساالیم رارساادن-تدررااارد نرمافاازار  ABAQUSدر اياان محاادوده
نمیتداند نتايج رابل استنادی ارائه دهد .برای ال اين مشاکل کایم و
همکاران ( )۲001عملیات فشردن داغ پاددر آلیااژ  Ti-6Al-4Vرا باا
مد سازی ماکروسکدپی ماده متخلخال و براساا دو روش ( )1تاابع
تساالیم پالسااتیک و ( )۲تااابع خاازش تاادانی انجااام دادنااد ] .[۲در
شبیهساااازی آنهاااا از زيربرناماااه نديسااای  UMATدر نرمافااازار
 ABAQUSبرای اعما معادالت ااکم چگالش بهاره بارده شاد .در
روش تابع تسلیم ،تغییرشکل پالستیک پددرهای کروی به شکل رفتار
پالستیک کامل ،برای چگالی نسبی پايین و باالی  90درصد به ترتیب
از دو تابع تسلیم فلک و رارسدن-تدررارد استفاده ررديد .بادين روش
تطابق مطلدبی بین نتاايج شبیهساازی و آزمدنهاای تجربای ااصال
ررديد .در تحقیقی ديگر دوناند و همکاران ( )۲013عملیاات فشاردن
داغ پددر کروی و پیشآلیاژی  Ti-6Al-4Vرا باه دو روش تحلیلای و
اجزاء محدود مدرد بررسی ررار دادند و درات مد ساازی را باا نتاايج
آزمدنهای تجربی مقايسه نمددند ] .[3نتايج نمددار چگالش در شرايط

1

1

)Plastic Yield Function (Thermoplastic
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)Densification mechanism constitutive equations (Viscoplastic
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Macroscopic constitutive law
)Discrete Element Method (DEM
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