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 چکیده 

ر دمدلسازی اجزاء محدود ابزاری کاربردی در پیش بینی رفتاار ماداد 

باه نه ساازی پارامترهاا جهات دساتیابی فرايندهای شکل دهی و بهی

باشد. در مقالاه اارار پایش بینای فرايناد میفرآيند شرايط مطلدب 

ت در دو االت با و بادون ارتعاشاا Ti-6Al-4Vفشردن داغ پددر آلیاژ 

بررسای اولتراسدنیک به روش عددی اجزاء محدود انجام شاده اسات. 

ات اعماا  ارتعاشاتاثیر پارامترهای اصلی فرايند نظیار فشاار و دماا و 

 د يعنی نمددار چگاالش و چگاالیاولتراسدنیک بر خروجی اصلی فراين

 برناماه از دو زيار ساازی شابیهمد نظار رارار دارد. باه منظادر  نهايی

بهاره ررفتاه  ABAQUSدر نرم افزار  CREEPو  UMATکاربردی 

ساه با نتايج آزمدن تجربای مقاي سازیشبیهنتايج در نهايت شده است. 

ب تطابق خدنشان دهنده  ،سازی شبیه. مقايسه نتايج تجربی و نداشده

ااداکرر ای که ردنهبه  ؛پیش بینی عددی با نتايج آزمدن تجربی است

ات در االت بدون و با اعما  ارتعاشا يینها یچگال ینیب شیخطا در پ

 .باشدیم 8/۲و % 8/6برابر % بیبه ترت کیاولتراسدن

 

 ی کلیدیهاواژه

، Ti-6Al-4V، آلیااژ مدلسازی اجازاء محادود، ولتراسدنیکارتعاشات ا

 ژی پددر، متالدرچگالش داغ

 

 مقدمه

پار   ناهيپرهز یهانديبه فرآ ازیاجتناب از ن یبرا در تحقیقات جاری

 ناديفرآ ات،یاعمل یو کاهش فشار و دماا (HIP) 1داغ هیدرواستاتیک

ام شاده ادغ کیاولتراسدن یبا اعما  ارتعاشات طدل یفشردن داغ محدر

 یهاایباه چگال یدهشکل یالزم برا یهارویاست تا بتدان با کاهش ن

 ناديفرآ نيا یابيافت. ارزيدست  يیبهبدد خداص نها جهیباالتر و در نت

اجزاء محدود و انجام  لی، تحلیلیمعادالت مشخصه و ال تحل قياز طر

 .شددمیانجام  یتجرب یهاآزمدن

 فرايندهای متالدرژی پددر، های اجزاء محدودسازیدر شبیه     

( ندع ۲های چگالش و معادالت ااکم و )( مکانیزم1براسا  )

ر سازی ماده تحت تغییرشکل، دو روش مختلف مدرد استفاده ررامد 

 ریرد.می

                                                 
1 Hot Isostatic Pressing (HIP) 

 های چگالش و معادالت ااکمکانیزمم 

های مشخصه پالستیسیته و تابع تسلیم مداد ( معادله1)

 ستیک ماده(پال-)رفتار االستیک ۲متخلخل

)خزش، نفدذ و رشد  3های مشخصه چگالش داغ( معادله۲)

 دانه(

  افزارسازی ماده در نرمندع مد 

 4سازی ماکروسکدپی ماده پیدسته متخلخل( مد 1)

 (DEM) 5سازی ذرات مجزای پددر( مد ۲)

 میماااده متخلخاال براسااا  تااابع تساال ABAQUSافاازار در نرم     

افازار نرم نياا یبراسا  راهنماا .شددیم یسازمد  تدررارد-رارسدن

رابال رباد   90% یباال یهایچگال یتدررارد تنها برا-رارسدن یتئدر

در  .]1[ دهادینمارائاه  یقایمحادوده جاداب در نياست و در خارج ا

باشد میدرصد  65-60فرايند فشردن داغ چگالی اولیه اغلب در ادود 

تاابع  صد است. درنتیجهدر 100و هدف دستیابی به چگالی نزديک به 

در اياان محاادوده  ABAQUSافاازار نرم تدررااارد-تساالیم رارساادن

و  میکاتداند نتايج رابل استنادی ارائه دهد. برای ال اين مشاکل نمی

را باا  Ti-6Al-4V اژیافشردن داغ پاددر آل اتی( عمل۲001همکاران )

( تاابع 1ماده متخلخال و براساا  دو روش ) یماکروسکدپ یسازمد 

در  .]۲[ انجااام دادنااد ی( تااابع خاازش تاادان۲و ) کیپالساات میتساال

افااازار در نرم UMATاز زيربرناماااه نديسااای  هااااآن ساااازیشبیه

ABAQUS  .در برای اعما  معادالت ااکم چگالش بهاره بارده شاد

به شکل رفتار  یکرو یپددرها کیپالست شکلرییتغ م،یروش تابع تسل

 بیدرصد به ترت 90 یو باال نيیپا ینسب یچگال یکامل، برا کیپالست

روش بادين  .ديتدررارد استفاده ررد-فلک و رارسدن میاز دو تابع تسل

هاای تجربای ااصال ساازی و آزمدنتطابق مطلدبی بین نتاايج شبیه

فشاردن  اتیا( عمل۲013دوناند و همکاران )ررديد. در تحقیقی ديگر 

و  یلایرا باه دو روش تحل Ti-6Al-4V یاژیآلشیو پ یداغ پددر کرو

 جيرا باا نتاا یساازررار دادند و درات مد  یاجزاء محدود مدرد بررس

 طينمددار چگالش در شرا جينتا .]3[ نمددند سهيمقا یتجرب یهاآزمدن

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


