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ABSTRACT
Electron
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شبیهسازی عددی و اعتبارسنجی آزمایشگاهی تحوالت حرارتی و اعوجاج ایجاد شده در حین
جوشکاری پرتو الکترونی روی ورق از جنس آلیاژ Ti-6Al-4V
*مسعود مهرابی مهدیآبادی ،1مهدی طالبیپور

2

 -1کارشناس بخش تحقیق و توسعه شرکت ماهان صنعت نوید تهران ،تهران ،ایران.
 -2کارشناس آزمایشگاه مواد پیشرفته و نانوتکنولوژی ،دانشکده مهندسی و علم مواد ،دانشگاه صنعتی خواجهنصیرالدین طوسی ،تهران ،ایران.

چکیده
جوشکاری پرتو الکترونی ( )EBWیک روش جوشکاری با بازدهی و دقت باال است که کاربرد آن در صنایع مختلف از جمله خودروسازی ،هواپیمایی و هوافضا به شدت رو به
افزایش است .شبیهسازی فرآیند جوشکاری پرتو الکترونی با هدف پیشبینی تنشباقیمانده در قطعه کار و آنالیز پروفیلهای دمایی و تنشی حین فرآیند جوشکاری ،به جهت
امکان مهندسی جوش و پیشبینی شرایط بهینه ،همواره مورد توجه محققین بوده است .در این پژوهش مدل المان محدود جوشکاری پرتو الکترونی به صورت س ه بعدی
آماده شده و بر روی نرمافزار  Abaqusبارگذاری شده است .این مدل شامل برهمکنشهای حرارتی ،مکانیکی و پدیدههای متالورژیکی است .آنالیز حرارتی به صورت یکطرفه با
آنالیز مکانیکی کوپل شده است .منبع حرارتی مورد استفاده ،منبع حرارتی ترکیبی است که با استفاده از زیربرنامه و کدنویسی به زبان فورترن به آباکوس متصل شده است.
جوشکاری در محیط خالء بوده و اتالف حرارت ناشی از هدایت حرارتی و تابش ،در قسمتهای مختلف بعنوان شرایط مرزی بر مدل اعمال شده است .قطعه کار از جنس
آلیاژ  Ti–6Al–4Vبوده و خواص حرارتی و مکانیکی وابسته به دما تعریف شده است .تغییرات دمایی حین جوشکاری و تنش باقیمانده فلز پایه که از شبیهسازی عددی بدست
آمده است با نتایج ثبت شده در بررسیهای عملی قابل مقایسه بوده و تطابق قابل قبول حاصل شده که دقت مدل منبع حرارتی ترکیبی مورد استفاده در این پژوهش جهت
مدلسازی جوشکاری پرتو الکترونی را نشان میدهد.

واژههاي کلیدی :شبیهسازی ،جوشکاری پرتو الکترونی ( ،)EBWمدلسازی منبع حرارتی.
دريافت1397/10/11 :

پذیرش1398/3/21 :

 .1مقدمه
جوشکاری پرتو الکترونی 1یکی از روشهای جوشکاری دقیق
و با کیفیت باال است که اخیرا در صنایع مختلف از جمله صنایع
هوافضا و اتوموبیلسازی اهمیت ویژهای پیدا کرده است ( .)1این
روش از فرآیندهای جوشکاری نفوذی عمیق پر انرژی است که در
آن نسبت عرض به عمق جوش خیلی کوچک است .در مقایسه با
سایر روشهای متداول جوشکاری ،در جوشکاری پرتو الکترونی به
دلیل حرارت ورودی کمتر ،اعوجاج ایجاد شده در قطعه کار نیز
بسیار کمتر است ( .)2ناحیه جوش در این روش بسیار باریک است
و چگالی باالی انرژی ،سرعت باالی حرکت بر روی خط جوش
را ممکن میسازد .بنابراین فرآیند جوشکاری بسیار سریع اتفاق
میافتد و فلزپایه در ناحیه اطراف محدودهی جوش ،انرژی حرارتی
)1. Electron Beam Welding (EBW

اضافی دریافت نمیکند که همین امر باعث میشود محدودهی متاثر
از حرارت 2تا حد ممکن کاهش یابد (.)3
در یک مجموعه بیم الکترونی ،الکترونهای ساطع شده
از یک فیالمان با بار الکتریکی منفی بوجود میآیند که به آن
کاتد گفته میشود .با افزایش جریان الکتریکی در فیالمان،
دما افزایش پیدا کرده و زمانی که به دمای تابش 3برسد،
فیالمان از خود الکترون ساطع میکند .این الکترونها با
قرارگیری در میدان الکتریکی با بار مخالف (آند با بار مثبت)
که دقیقا زیر کاتد قرار گرفته است ،شتاب میگیرند .پس از
عبور الکترونهای شتاب گرفته از حفرهی وسط آند ،الکترونها
توسط کویلهای الکترومغناطیسی در نقطهای روی سطح
قطعه کار متمرکز میشوند (شکل-1الف)( .)4جریان بیم
)2. Heat Affected Zone (HAZ
3. Emission Temperature

* نویسنده مسئول:
مهندس مسعود مهرابی مهدیآبادی
نشانی :تهران ،بخش تحقیق و توسعه شرکت ماهان صنعت نوید تهران.
تلفن+98 )9197548093( :
پست الکترونیکیmasoud_mehrabi@ut.ac.ir :
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ورق از جنس آلیاژ Ti-6Al-4V

ب)

شکل ( .1الف) دستگاه جوشکاری پرتو الکترونی (ب) حوضچه مذاب (.)4

ؿکل ( .1الف) دػتگبُ خَؿکبسی پشتَ الکتشًٍی (ة) حَضچِ هزاة(.)4

در این پژوهش ابتدا چهارچوب آنالیز حرارتی-مکانیکی
الکترونی و ولتاژ شتاب دهنده که به طور معمول در فرآیندهای
جوشکاری پرتو الکترونی انجام شده به روش المان محدود
جوشکاری پرتو الکترونی مورد استفاده قرار میگیرند،
مورددس
حرارتی.)11
اػرت(-8
اّویرت
حربهض
ثؼریبس
تَلیرذ
ٍ
هٌْذػری
kWثحث
خَؿکبسی دس
ػذدی
ؿجیِبهػبصی
شامل مدل المان محدود مورد استفاده ،منبع
30-175
فشآیٌذّبی 50-1000و
محدودهی mA
ترتیب در
ماده از
مکانیکی-حرارتی
هـخلِرفتار
استفاده و نیز
هغبلؼبت(.)5
تغییر میکند
محیطی
دمایهٌغمرِ
اثؼربد
خرَؽ،
یبثی حَضچِ
ػولی ،ؿجیِػبصی ػذدی هیتَاًذ ثب توشکض ثش
همبیؼِ ثب
تا دمای ذوب ماده تشریح میشود .سپس نتایج مدلسازی
به طور معمول سیستمهای جوشکاری پرتو الکترونی در
هحممریي
اختیربس
ثیـتشی دس
خضهیبتی
ایدبد
ًْبیی
اػَخبج
حشاست،
شود تا میزان
مقایسه می
نتایج تجربی
هبًذُ،شده با
ثبلیانجام
کبس برٍ تٌؾعددی
لغؼِعالوه
ؿذُ(.)6دساین امر
گیرند
قرار می
استفاده
خالء مورد
هتبثش اصمحیط
آصهَى-ایجاد
ّبیو تنشی
حرارتی
سازی پروفی
موفقیت در شبی
پایداری
در برابر
قطعه کار
سازی
مقاوم
خغب،
هایّضیٌِ
ػولیلٍ
پظٍّؾهّبی
ستونکبّؾ حدن
ثبػث
اکسیداسیون،تَاًذ
ؿجیِػبصی هی
ایيسٍ
 .)13اص
-12
لشاس دّذ(
شده در اثر جوشکاری مورد سنجش قرار گیرد.
الکترونی در حین جوشکاری را نیز تضمین میکند .به عبارتی
خْت دػتیبثی ثِ ؿشایظ ثْیٌِ تَلیذ ؿَد(.)14
با کاهش فشار هوای محیط ،میزان پراکندگی الکترونها در
الکتشًٍی اًدبم ؿرذُ ثرِ سٍؽ الوربى
خَؿکبسیو پشتَ
نیز آًبلیض
ْبسهواَة
حشاستی-در نتیجه
کاهش مییابد.
اثتذالهای
پظٍّؾ مولکو
ایي برخورد با
دس اثر
روش تحقیق
هکبًیکی  .2مواد
با کاهش فشار اتمسفر محیط ،میتوان قطر بیم الکترونی را
هَسدالمان
حشاستی مدل
محدود ًیض سفتبس هکبًیکی-حشاستی هربدُ اص
اػتفبدَّ
هحذٍد ؿبهل هذل الوبى هحذٍد هَسد اػتفبدُ ،هٌجغ
کاهش داد و پرتوهای الکترونی را در یک محدودهی خیلی
الکترونی هم
ًتبیحپرتو
جوشکاری
بعدی
مدل س ه
پژوهش،
دهبی هحیظ تب دهبی رٍة هبدُ تـشی هیؿَد .ػپغ ًتبیح در
همبیؼِ
تدشثی
ؿذُ ثب
اًدبم
ػذدی
هذلاینػبصی
کوچک در حدود  ،0/3–0/8 mmمتمرکز کرد .چگالی انرژی
جنس در وسط ورق از جنس آلیاژ  Ti–6Al–4Vبا طول و
ورودی نیز تا مقادیر بسیار باالی  1000 W/m2افزایش
ػرٌدؾ
هَسد
خَؿکبسی
ترتیباثش
ؿذُ دس
تٌـی ایدبد
میلیمتر به
10/5
104 ،290و
ضخامت به
هیؿَد تب هیضاى هَفمیت دس ؿجیِػبصی پشٍفیلّبی حشاستی ٍعرض و
مییابد (.)7
روش المان محدود مورد بررسی قرار گرفته است .به دلیل
لشاس گیشد .شبیهسازی عددی فرآیندهای جوشکاری در بحث
شرایط متقارن قطعه کار حول خط جوش و با هدف کاهش
مهندسی و تولید بسیار حائز اهمیت است ( .)11-8در مقایسه
مدت زمان شبیهسازی ،این مدل به صورت متقارن ،با صفحه
با مطالعات عملی ،شبیهسازی عددی میتواند با تمرکز بر
تقارن  y-zمدلسازی شده است .بدین ترتیب میتوان با
مشخصهیابی حوضچه جوش ،ابعاد منطقهی متاثر از حرارت،
استفاده از مشهای ریزتر ،دقت محاسبات را افزایش داد و
اعوجاج نهایی ایجاد شده در قطعه کار و تنش باقیمانده،
گرادیانهای حرارتی و تنشی دقیقتری بدست آورد بدون
جزئیات بیشتری در اختیار محققین قرار دهد ( .)13-12به
آنکه هزینههای محاسباتی افزایش پیدا کند (.)15
تحقیق
ريش
سازی میتواند باعث کاهش حجم پژوهشهای
دلیل شبیه
مًاد ي این
در بخشهای مختلف از قطعه کار ،المانها با ابعاد و
عملی و هزینههای آزمون-خطا ،جهت دستیابی به شرایط
اندازهی مختلف استفاده شده است تا هم دقت کافی در
محديد
مدل المان
شود (.)14
بهینه تولید
شبیهسازی وجود داشته باشد و هم زمان محاسبات بسیار

دس ایي پظٍّؾ ،هذل ػِ ثؼذی خَؿکبسی پشتَ الکتشًٍی ّن خٌغ دس ٍػظ ٍسق اص خٌغ آلیبط Ti–6Al–4Vثب
126عَل ٍ ػشم ٍ ضخبهت ثِ تشتیت  10/5 ٍ104 ،290هیلیهتش ثِ سٍؽ الوبى هحذٍد هَسد ثشسػی لشاس گشفتِ
اػت .ثِ دلیل ؿشایظ هتمبسى لغؼِ کبس حَل خظ خَؽ ٍ ثب ّذف کبّؾ هذت صهبى ؿجیِػبصی ،ایي هذل ثِ

کَ کتشیي الوبى 1/45×1/05×0/25 mm ،اػت کِ دس ؿرکل ً 2ـربى دادُ ؿرذُ اػرت .دس هرذل ػرِ ثؼرذی
 13200الوبى ّـت ٍخْی ٍ  148137گشُ ایدبد ؿذُ اػتًَ .ع الوبىّب ثشای آًبلیض حشاستی  ٍ DC3D8ثرشای
آًبلیض هکبًیکی  C3D8Rاػت(ّ .)16وبًغَس کِ پیـتش اؿبسُ ؿذ ،ثِ دلیل تمبسى حَل كرفحِی هیربًی خرَؽ،
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مسعود مهرابی مهدیآبادی و همکاران124-134 :
فمظ ًیوی اص هذل هؾثٌذی ؿذُ اػت.

1/05 mm
1/45 mm
0/25
mm

كفحِی تمبسى

شکل  .2نحوه توزیع و ابعاد المانهای مدل سه بعدی.

ؿکل ً .2حَُ تَصیغ ٍ اثؼبد الوبىّبی هذل ػِ ثؼذی.

طوالنی و غیر منطقی نشود .طبیعتا در نزدیکی خط جوش
که در آن  βنسبت جدایش است که نسبت توان منبع
ریزترین مشبندی مدل انجام شده است و با فاصله گرفتن
حجمی به مجموع توان بیم الکترونی را بیان میکندP .
درشتتر میشوند .ابعاد کوچکترین المان،
اندازه مشها
از
مجموع توان بیم الکترونی است که برابر حاصلضرب ولتاژ
حزارتی
مدلآنمىبع
 1/45×1/05×0/25 mmاست که در شکل  2نشان داده
 Vدر آمپر  Iاست η .بازدهی جذب انرژی توسط قطعه کار
ؿذت
قطعهًفَر
سطحػوك
خَؿکبسی ثب
سٍؽّبی
وجهیدس ؿجیِ
هتذاٍل
13200هذل
بعدییکی اص
تشکیجی
حشاستی
شدههٌجغ
هذل
ّبیهشت
المان
مدل سه
است .در
کار وثبال ٍd0عمق
منبع حرارتی در
ػبصی rشعاع
است0 .
هایبرای
ػبصی المان
است .نوع
.)17ایجاد
اػت(گره
148137
پرتو الکترونی
آنالیز دس نفوذ
(.)19هٌجغ حشاستی تشکیجی
است هذل
الکتشًٍی ،اص
جوشپشتَ
خَؿکبسی
کلیذی
حفشُ
شدهؿجیِ
خْت
ثینو صیبد
(.)16
است
C3D8R
مکانیکی
آنالیز
برای
و
DC3D8
حرارتی
منبع حرارتی سطحی توسط رابطه زیر تعریف میشود:
حدوییثِ یک هٌجغ حشاستی ػغحی یکٌَاخرت دایرشُای اػرتفبدُ
هخشٍعی
حشاستی
هٌجغ
ؿذى
اضبفِ
حبكل اص
حول صفحه
دلیل تقارن
شد ،به
اشاره
پیشتر
همانطور که
رابطه ()2
ّبیاست.
پظٍّؾشده
دسشبندی
مدل م
نیمی از
ایيفقط
جوش،
میانی
ػبیش هحممیي ًیض هَسد اػتفبدُ لشاس گشفتِ اػت ٍ ًتبیح لبثل لجَل
حشاستی
هٌجغ
اػت.
ؿذُ

(1 − β )P

2
2
qx-y
=غr2 ≤ x 2 +
تربثy
كرَست≤ r
حبكل ؿذُ اػت ( .)18دس هٌجغ حشاستی هخشٍعی حدوی ،تَاى ثرِ . z d
)0
=ٍ
كرفحِی
گبٍػری 1دس
áv ( x.y.z
2 0
) π (rá − r0
مدل منبع حرارتی
تَصیغ خغی دس ساػتبی ػوك ًفَر (ساػتبی  ،)zتَصیغ ؿذُ اػت .ایي تبثغ ثب ساثغِ  1ثیبى هیؿَد:

مدل منبع حرارتی ترکیبی یکی از مدلهای متداول در
شبیهسازی روشهای جوشکاری با عمق نفوذ باال و شدت
زیاد است ( .)17جهت شبیهسازی حفرهی کلیدی در
بیم ()1
رابطٍ
جوشکاری پرتو الکترونی ،از مدل منبع حرارتی ترکیبی حاصل
از اضافه شدن منبع حرارتی مخروطی حجمی به یک منبع
حرارتی سطحی یکنواخت دایرهای استفاده شده است .این
منبع حرارتی در پژوهشهای سایر محققین نیز مورد استفاده
قرار گرفته است و نتایج قابل قبول حاصل شده است (.)18
در منبع حرارتی مخروطی حجمی ،توان به صورت تابع
گاوسی 4در صفحهی  x-yو توزیع خطی در راستای عمق
نفوذ (راستای  ،)zتوزیع شده است .این تابع با رابطه  1بیان
میشود:
رابطه ()1
  z 
  
   d0 

  x2 + y2
2ηβP
exp
1 −  2
πr02 d0
  r0

=
) qv ( x.y.z
4. Gaussian

که در آن  ráشعاع منبع حرارتی سطحی است (.)19
معادله  2نشان میدهد که منبع حرارتی سطحی فقط میتواند
در محدودهی  r0تا  ráدر سطح اعمال شود .پارامترهای
نامشخص در مدل ترکیبی منبع حرارتی ،بازدهی جوشکاری
و ضریب جدایش هستند که تعیین میکنند چه مقداری از
سطحی1-
Gaussian
توان ورودی به منبع حجمی و چه مقدار به منبع
اختصاص دارد .انتخاب مقادیر  βو  ηبسیار پر اهمیت است تا
بتوان پروفیلهای مذاب را مطابق با نتایج آزمایشهای تجربی
بدست آورد .جهت استخراج این مقادیر ،شبیهسازیهایی
همراه با آزمون و خطا بر روی مدل انجام شده است .مقادیر
بهینه شدهی مورد نیاز برای مدلسازی منبع حرارتی ،در
جدول  1آورده شده است.
همانطور که در جدول  1نشان داده شده است ،شعاع
منبع حرارتی حجمی برابر  2/5 mmاست .ابعاد المانها در
طول خط جوش باید کمتر از  2/5 mmمیلیمتر باشد تا
حرارت بتواند بر المانها به درستی اعمال شود ( .)20جدول
 2پارامترهای جوشکاری تنظیم شده جهت انجام آزمایشهای
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جدول  .1مقادیر عددی پارامترهای منبع حرارتی ترکیبی
β

η

do/mm

ro/mm

rα/mm

0/85

0/75

10

0/5

2/5

جدول  .2پارامترهای جوشکاری
سرعت جوشکاری ()mm/s

شدت جریان ()mA

ولتاژ ()kV

25

100

150

عملی را نشان میدهد .مقادیر مشابه برای مدلسازی منبع
حرارتی استفاده شده است و با استفاده از زیربرنامه و به زبان
برنامهنویسی فورترن به نرمافزار  Abaqus 6-13اعمال شده
است.
مدلسازی ماده
در آنالیز حرارتی ،ظرفیت گرمایی و ضریب هدایت حرارتی و
دانسیته به صورت توابعی از دما تا نقطه ذوب ،مورد استفاده
قرار گرفته است .این خواص تا دمای  1655 °Cتعریف شده
است .همانگونه که در پژوهشهای  )21( Michalerisو
 )22( Goldakگزارش شده است ،مقدار عددی ضریب هدایت
حرارتی در دماهای باالتر از نقطه ذوب بسیار زیاد تعریف شده
است که علت آن سیالیت باالی مذاب در داخل حوضچهی
مذاب جوشکاری است .گرمای نهان ذوب در حوضچهی مذاب
نیز ناچیز در نظر گرفته شده است تا یکنواختی عددی در
آنالیز حرارتی از بین نرود .گزارش شده است ،ناچیز در نظر
گرفتن گرمای نهان انجماد ،تاثیر چندانی بر دمای بدستآمده
از شبیهسازی ندارد (.)19
در آنالیز مکانیکی ،مدول یانگ ،تنش تسلیم و ضریب
انبساط حرارتی به صورت توابعی از دما تا نقطه ذوب ،تعریف
شدهاند .ضریب پواسون در تمامی دماها برابر مقدار ثابت
 0/342تعریف شده است .همچنین جهت مدلسازی رفتار
سیالن ماده ،از مدل وان-میسز 5استفاده شده است .خواص
مکانیکی-حرارتی مورد استفاده ،به صورت تابعی از دما برای
آلیاژ  Ti–6Al–4Vدر شکل  3نشان داده شده است.
روش محاسباتی و شرایط مرزی
شبیهسازی مدل سه بعدی ،به صورت کوپل یک طرفه ،بر
روی نرم افزار  Abaqus 6-13بارگذاری شدهاست .شبیهسازی
شامل دو مرحله است .در مرحله نخست آنالیز حرارتی گذرا
خطی انجام شده است تا تاریخچه دمایی در سیکل گرمایش
و سرمایش ماده حاصل شود .در بخش دوم ،تحلیل خطی
االستیک-پالستیک ایستایی بر روی سازه انجام گرفته است
5. Von-Mises
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تا مقادیر تنش باقیمانده و اعوجاج نهایی در المانها بدست
آید .تغییرات دمایی المانها در بخش اول بعنوان نیرومحرکه
برای تغییرات تنشی در بخش دوم مورد استفاده قرار گرفته
است Increment time .در هر تحلیل تنشی برابر مقدار آن
در تحلیل حرارتی قرار داده شده است و ابعاد و اندازه مشها
نیز در تحلیل دوم تغییر نکرده است.
در تحلیل حرارتی ،به دلیل آنکه فرآیند جوشکاری در
محیط خالء انجام میشود اتالف حرارتی ناشی از همرفتی
صفر در نظر گرفته شده است .ضریب انتقال حرارت بین قطعه
کار و گیرههای جوشکاری که محل قرارگیری آنها در شکل 4
نشان داده شده است ،برابر  500 W/m.Kقرار داده شده است
و ضریب تابش در تمام قطعه برابر  0/8است ( .)24شبیهسازی
مدل سه بعدی با منبع حرارتی ترکیبی در این پژوهش ،با
آنالیز خطی بر روی سیستم  HP-PAVILION-dv6به مدت 74
ساعت به طول انجامید.

 .3نتایج و بحث
شکل  5محل دقیقتر ترموکوپلهای مورد استفاده جهت
اندازهگیری تغییرات دمایی را نشان میدهد .ترموکوپلها به
ترتیب در  4/5 ،2/5 ،3 ،3 mmاز خط جوش قرار گرفتهاند.
تغییرات دمایی ثبت شده توسط ترموکوپلها از پژوهش
 )25( Chiumentiاستخراج شده است و نتایج آن با نتایج
حاصل از شبیهسازی انجام شده در این پژوهش مقایسه شده
است .جهت دستیابی به مقدار بهینه تعداد المانها ،کاهش
هزینههای محاسباتی و جلوگیری از گسستگی نتایج همچون
سایر پژوهشهای شبیهسازی آنالیز حساسیت به مشبندی
انجام شده است که نتایج آن در شکل  6نشان داده میشود.
تعداد المانها در این پژوهش که در بخش مدل المان محدود
گزارش شد ،حاصل نتایج همین آنالیز حساسیت به مشبندی
است .برای این آنالیز تابعیت حداکثر دما از تعداد المانها مورد
بررسی قرار گرفته است و مشاهده میشود تغییرات حداکثر
دما از تعداد المان  12000به باال بسیار ناچیز میشود.
شکل -7الف تا د ،نتایج ثبت شده توسط ترموکوپلهای
 1تا  4را با نتایج حاصل از شبیهسازی مقایسه میکند .تطابق
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ؿکل  .3خَاف حشاستی ٍ هکبًیکی آلیبط .)23(Ti–6Al–4V

ريش محاسباتی ي شزایط مزسی
ؿجیِػبصی هذل ػِ ثؼذی ،ثرِ كرَست کَپرل یرک عشفرِ ،ثرش سٍی ًرشم افرضاس  Abaqus 6-13ثبسگرزاسی
ؿذُاػت .ؿجیِػبصی ؿبهل دٍ هشحلِ اػت .دس هشحلِ ًخؼت آًبلیض حشاستی گرزسا خغری اًدربم ؿرذُ اػرت ترب
تبسیخچِ دهبیی دس ػیکل گشهبیؾ ٍ ػشهبیؾ هبدُ حبكل ؿَد .دس ثخؾ دٍم ،تحلیل خغی االػتیک-پالػتیک
همبدیش تٌؾ ثربلی هبًرذُ ٍ اػَخربج ًْربیی دس الوربىّرب ثذػرت آیرذ.
ایؼتبیی ثش سٍی ػبصُ اًدبم گشفتِ اػت تب
شکل  .3خواص حرارتی و مکانیکی آلیاژ .)23( Ti–6Al–4V
ؿکل  .3خَاف حشاستی ٍ هکبًیکی آلیبط .)23(Ti–6Al–4V
دس ثخؾ دٍم هرَسد اػرتفبدُ لرشاس
تغییشات دهبیی الوبىّب دس ثخؾ اٍل ثؼٌَاى ًیشٍهحشکِ ثشای تغییشات تٌـی

در دمای باال خود را نشان میدهد ( .)17با افزایش فاصله از
مناسبی بین نمودارهای تغییرات دمایی حاصل از شبیهسازی
خط جوش مشاهده میشود اختالف در پیک کاهش مییابد.
و نمودارهای حاصل از آزمایشهای عملی در ترموکوپلهای
ترموکوپلها به دلیل ابعاد کوچکتر و هدایت حرارتی سریعتر
قرار گرفته در موقعیتهای مختلف ،مشاهده میشود.
نسبت به قطعه کار به دلیل جنس متفاوتشان ،باعث میشوند
مزسیدمایی ،اختالف قابل توجهی
ماکزیمم پیک
فقط در
مقادیرشزایط
محاسباتی ي
ريش
حداکثر دما ثبت شده توسط ترموکوپلها بیشتر از دمای
مشاهده میشود .به نظر میرسد این اختالف ،به اختالل
سازیافرضاس
شبیهًرشم
ثرش ازسٍی
های عشفرِ،
ترموکوپلیرک
وجود کَپرل
كرَست
ثؼذی،درثرِ
انتقالػِ
معادالت هذل
ؿجیِػبصی
باشد Abaqus 6-13 .ثبسگرزاسی
حاصل
نتیجه
حرارت،
در
بخصوص
مرتبط
قطعه کار
بخش از
در آن
حرارتی
ًخؼت آًبلیض حشاستی گرزسا خغری اًدربم ؿرذُ اػرت ترب
استدسکههشحلِ
اػت.
هشحلِ
ؿبهل دٍ
ػبصی
ؿجیِ
ؿذُاػت.

تبسیخچِ دهبیی دس ػیکل گشهبیؾ ٍ ػشهبیؾ هبدُ حبكل ؿَد .دس ثخؾ دٍم ،تحلیل خغی االػتیک-پالػتیک
ایؼتبیی ثش سٍی ػبصُ اًدبم گشفتِ اػت تب همبدیش تٌؾ ثربلی هبًرذُ ٍ اػَخربج ًْربیی دس الوربىّرب ثذػرت آیرذ.
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خظخَؽ
خظ
خَؽ

لغؼِکبس.
ّبیلغؼِ
ّبی
گیشیگیشُ
گیشی
هحللشاس
ؿکل.4.4هحل
شکل  .4محل قرارگیری گیرههای قطعه کار .ؿکل
کبس.
گیشُ
لشاس

خظخَؽ
خظ
خَؽ

ػبصی.
ػولیثب ثبؿجیِ
ًتبیحػولی
همبیؼًِتبیح
خْتهمبیؼِ
خْت
تشهَکَپل
لشاسگیشی
هحل
ؿکل5
سازی.
شبیه
لشاسگیشیعملی با
مقایسه نتایج
ها.5.جهت
ؿکلل
شکل  .5محل قرارگیری ترموکوپ
ػبصی.
ؿجیِ
ّبّب
تشهَکَپل
هحل

تؼذادالوبى
بصبصتؼذاد
ػبصی
حذاکثشدهبدهبدسدسؿجیِ
تبثؼیتحذاکثش
ؿکل.6.6تبثؼیت
ؿکل
ّبّب
الوبى
ػبصی
ؿجیِ
شکل  .6تابعیت حداکثر دما در شبیهسازی از تعداد المانها.
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ؿکل  .7همبیؼِ تغییشات دهبیی تشهَکَپلّب دس هَلؼیتّبی هختلف( )25ثب ًتبیح حبكل اص ؿجیِػبصی اًدبم ؿذُ دس ایي پظٍّؾ الف)
شکل  .7مقایسه تغییرات دمایی ترموکوپلها در موقعیتهای مختلف( )25با نتایج حاصل از شبیهسازی انجام شده در این پژوهش الف) ترموکوپل اول ب)
چهارم.ة) تشهَکَپل دٍم ج) تشهَکَپل ػَم د) تشهَکَپل ْبسم.
تشهَکَپل اٍل
ترموکوپل دوم ج) ترموکوپل سوم د) ترموکوپل

ؿکل  8گشاف تَصیغ دهبیی دس حیي فشآیٌذ EBWسا ًـبى هیدّذ .توشکرض ثربالی هٌجرغ حشاستری کرِ ثبػرث
هیؿَد هٌغمِی هتبثش اص خَؿکبسی ،اعشاف خظ خَؽ کَ ک ثبؿذ دس ایي ؿکل ثِ خَثی ًـبى دادُ هیؿَد.
ؿکل -9الف سیضػبختبس آلیبط ثؼذ اص خَؿکبسی سا ًـبى هیدّذ ( .)25پیؾثیٌی ًبحیِ  HAZثب اػتفبدُ اص
هذلػبصی هٌجغ حشاستی ،یکی اص هضایب ٍ پش اّویتتشیي دػتأٍسدّبی ؿجیِػبصی اػت .ؿکل -9ة ًـبى هیدّذ
ًبحیِ  HAZپیؾثیٌی ؿذُ اص ؿجیِػبصی ،هغبثمت لبثل لجَلی ثب ًبحیِ  HAZحبكل اص ثشسػی سیضػبختبس آلیبط
پبیِ ثؼذ اص خَؿکبسی ،داسدّ .وچٌیي ػوك ًفَر ًیض دس ایي هذل ثِ دسػتی هذلػبصی ؿذُ اػت.

شکل  .8گراف توزیع دما حین فرآیند جوشکاری پرتو الکترونی.

ؿکل  .8گشاف تَصیغ دهب حیي فشآیٌذ خَؿکبسی پشتَ الکتشًٍی.

شکل  8گراف توزیع دمایی در حین فرآیند  EBWرا نشان
میدهد .تمرکز باالی منبع حرارتی که باعث میشود منطقهی

متاثر از جوشکاری ،اطراف خط جوش کوچک باشد در این
شکل به خوبی نشان داده میشود.

ؿکل -10الف اػَخبج ًْبیی ثذػتآهذُ سا دس غبلت گشاف تَصیغ خبثدبیی ،ثؼذ اص هشحلِ ی خٌک ؿذى ًـبى
هیدّذ .گشاف تَصیغ اػَخبج تَػظ ػیؼتن اػکٌش 1ػِ ثؼذی ثجت ؿذُ اػت .ؿکل -10ة ًتبیح اػَخبج هتٌبظش
اص ؿجیِػبصی ػذدی سا دس كفحِ ثب ثشداس ًشهبل ً zـبى هیدّذ .اص ّش دٍ هٌظش کیفی ٍ کوی ،تغبثك ثؼیبس
هٌبػجی ثیي ًتبیح حبكل اص ؿجیِػبصی ثب ًتبیح حبكل اص اًذاصُگیشی اػَخبج ثب اػتفبدُ اص دػتگبُ اػکٌش ػِ
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شکل  .9مقایسه ناحیه متاثر از حرارت الف) بدست آمده از بررسی ریزساختاری( )25ب) بدست آمده از شبیهسازی انجام شده در این پژوهش.

شکل  .10اعوجاج ایجاد شده در صفحهی  Zبه صورت کیفی و کمی الف) بدست آمده از اسکنر سه بعدی ( )25ب) بدست آمده از شبیهسازی انجام شده در
این پژوهش.

شکل -9الف ریزساختار آلیاژ بعد از جوشکاری را نشان
میدهد ( .)25پیشبینی ناحیه  HAZبا استفاده از مدلسازی منبع
حرارتی ،یکی از مزایا و پر اهمیتترین دستآوردهای شبیهسازی
است .شکل -9ب نشان میدهد ناحیه  HAZپیشبینی شده از
شبیهسازی ،مطابقت قابل قبولی با ناحیه  HAZحاصل از بررسی
ریزساختار آلیاژ پایه بعد از جوشکاری ،دارد .همچنین عمق نفوذ
نیز در این مدل به درستی مدلسازی شده است.
132

شکل -10الف اعوجاج نهایی بدستآمده را در غالب گراف
توزیع جابجایی ،بعد از مرحلهی خنک شدن نشان میدهد.
گراف توزیع اعوجاج توسط سیستم اسکنر 6سه بعدی ثبت
شده است .شکل -10ب نتایج اعوجاج متناظر از شبیهسازی
عددی را در صفحه با بردار نرمال  zنشان میدهد .از هر دو
منظر کیفی و کمی ،تطابق بسیار مناسبی بین نتایج حاصل
6. Scanner
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از شبیهسازی با نتایج حاصل از اندازهگیری اعوجاج با استفاده
از دستگاه اسکنر سه بعدی بدست آمده است که نشان از
دقت قابل قبول منبع حرارتی ترکیبی مورد استفاده در این
 اختالف جزئی.پژوهش و بهطور کلی شرایط شبیهسازی دارد
 به مبحث قید و بند در،در مقادیر عددی اعوجاج ایجاد شده
 قیدها طوری در، در شبیهسازی.حین جوشکاری مرتبط است
 قطعه کار کامال ثابت،نظر گرفته شدهاند که حین جوشکاری
 در.و بدون کوچکترین تغییر مکان در جای خود ثابت باشند
حالی که میدانیم در واقعیت چنین چیزی غیر ممکن است و
قطعه کار در هر حالتی مقادیر جزئی حین جوشکاری حرکت
خواهد کرد که علت آن به انبساط و انقباض حین تغییرات
.دمایی مرتبط است

 نتیجهگیری.4
نتایج حاصل از شبیهسازی سه بعدی فرآیند جوشکاری پرتو
الکترونی با استفاده از مدل منبع حرارتی ترکیبی جهت
بررسی توزیع حرارت و اعوجاج نهایی ایجاد شده در قطعه کار
 با نتایج تجربی مورد مقایسهTi–6Al–4V بر روی ورق از جنس
:قرار گرفت و نتایج زیر حاصل شد
 با استفاده از منبع حرارتی ترکیبی که تشکیل شده است-1
،از منبع حرارتی حجمی و یک منبع حرارتی سطحی
ناحیه میخی شکل جوش در جوشکاری پرتو الکترونی به
صورت سه بعدی شبیهسازی شده است که از دقت خوبی
.برخوردار است
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ریزتر بدست آمده است و برای مدل منبع حرارتی ترکیبی
 بنابراین بدون.در مدل سه بعدی استفاده شده است
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