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چكیده
 به عنوان دو آلياژ متداول مورد استفاده در سازه هواپيما تحت،Ti-6Al-4V  وAl 7075-T6  فرسایش ذرات جامد آلياژهای،در تحقيق حاضر
 رفتار فرسایشی این دو آلياژ بر اساس معادالت ساختاری. با استفاده از شبيهسازی المان محدود بررسی میگردد،برخورد ذرات چندگانه
 رفتار فرسایشی. با استفاده از روش المان حجم نمونه شبيهسازی شده است،جانسون ـ کوک و بهصورت یك مسأله ضربه در مقياس کوچك
مواد معموالً بهصورت نسبت ماده فرسایشیافته از سطح آلياژ به جرم ذرات فرساینده تعریف شده که از آن به عنوان نرخ فرسایش تعبير
.روشهای تحليلی رایج در فرسایش صحتسنجی میگردد

شبيهسازی المان محدود با نتایج

 در ابتدا نتایج حاصل از، در این تحقيق.میگردد
. یعنی سرعت ذرات برخوردکننده و زاویه برخورد ذرات مورد بررسی قرار خواهد گرفت،سپس دو عامل اصلی مؤثر بر رفتار فرسایشی آلياژها
 حداکثر نرخ فرسایش، مطابق نتایج.نتایج حاصل از این تحقيق نشان میدهد که بين سرعت ذرات و نرخ فرسایش یك رابطه توانی برقرار است
. درجه به ثبت رسيده است34  در زاویه برخوردیAl 7075-T6  درجه و بيشينه نرخ فرسایش آلياژ44  برای زاویه برخوردیTi-6Al-4V آلياژ
. میباشدAl-7075  در مقابل فرسایش مقاومتر از آلياژTi-6Al-4V نتایج نشان میدهد که آلياژ
 روش المان محدود، مدل جانسون ـ کوک، برخورد ذرات چندگانه، فرسایش ذرات جامد:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
In this study, the solid particle erosion of Al 7075-T6 and Ti-6Al-4V alloys, as two typical alloys in an aircraft
structure, under multiple particle impact is investigated using finite element modeling. The erosive behavior of
these alloys has been simulated as a micro scale impact model based on Johnson-Cook constitutive equations using
the representative volume element technique. Erosive behavior is usually described by the ratio of the eroded
material of the alloy surface to the mass of the eroding particles which is called the erosion rate. In this study, the
results of the finite element model are validated by comparison with the results of typical erosion models. Then, the
two most effective factors on erosive behavior, impacting particles’ velocity and particles’ impact angle, are to be
investigated. Results show that there is an exponential relation between the particles’ velocity and the erosion rate.
According to the results, maximum erosion rates of Ti-6Al-4V and Al 7075-T6 have been recorded at the impact
angles of 40 and 30 degrees, respectively. It is shown that Ti-6Al-4V is more erosion-resistant than Al 7075-T6.
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فرسایش حجمی ( )mm3/gنسبت حجم ماده حذفشده از
سطح هدف به جرم کل ذرات برخوردکننده میباشد.
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سازوکارهای فرسایش به دو دسته عمده فرسایش ترد و
فرسایش نرم تقسيمبندی میگردد .حذف ماده در موادی
مانند سراميكها ،به دليل رشد و پيوند ترکهای ایجادشده
در اثر برخورد ذرات به سطح اتفاق میافتد .در واقع انرژی
ذرات برخوردکننده موجب ترکخوردگیهای محلی در
سطح هدف میشود که این ترکها با برخوردهای بعدی
رشد کرده و در نهایت با پيوند به یكدیگر موجب جدا شدن
بخشی از ماده سطح هدف میگردد .بنابراین ،میتوان انتظار
داشت که بيشترین ميزان فرسایش ترد ،مربوط به زوایای
برخوردی نزدیك به عمود باشد؛ چراکه در آنها حداکثر
انرژی جنبشی ذرات به سطح منتقل میشود .در موادی
مانند آلياژهای فلزی ،برخورد ذرات ،کرنشهای پالستيك
محلی در ناحيه برخورد ایجاد مینماید .زمانی که این
کرنشها از کرنش واماندگی ماده تجاوز کند ،حذف ماده
آغاز میگردد .مقدار فرسایش بيشينه در این مواد در زوایای
برخوردی پایين ( 44تا  44درجه) اتفاق میافتد [.]4-3
طرحواره ،نمونهای از فرسایش ذره جامد
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نرم و ترد را نشان میدهد.

 -8مقدمه
ذرات جامد بسيار کوچك که بهصورت معلق در سياالت
حرکت میکنند ،با برخورد پرسرعت و تكرارشونده به سطوح
جامد ،نوعی از خرابی را به آنها تحميل مینمایند .این نوع
از خرابی که عمدتاً ماهيت فيزیكی و مكانيكی در آن پررنگ
میباشد ،فرسایش ذرات جامد 6ناميده میشود .فرسایش
ذرات جامد میتواند مستقالً موجب واماندگی گردد و یا
دارای اثرات کاهنده بر مقاومت خستگی مواد از طریق ایجاد
ترک و تمرکز تنش در نواحی برخورد و تغيير شكلهای
پالستيك ناشی از برخورد ذرات باشد [.]6
برای توصيف رفتار فرسایشی یك ماده از پارامتر نرخ
فرسایش ( )εاستفاده میشود .نرخ فرسایش جرمی ()mg/g
بهصورت نسبت جرم ماده حذفشده از سطح هدف به جرم
کل ذرات برخوردکننده تعریف میگردد .همچنين نرخ
Solid particles erosion

1

شكل ( :)8سازوکارهای فرسایش ذره؛ الف) مواد نرم،
ب) مواد ترد [.]4

بررسی المان محدود فرسایش ذرات جامد چندگانه در آلیاژهای

Al 7075-T6

فرسایش ذرات جامد در عملكرد هواپيماهای بالثابت و
میتواند به مسأله چالش برانگيزی تبدیل
همچنين بالگردها 
شود .در سال  ،4464فوران یك آتشفشان ایسلندی و
خطرات ناشی از فرسایش ذرات جامد در موتورهای
هواپيماها ،منجر به بزرگترین تعطيلی سفرهای هوایی
غيرنظامی از زمان جنگ جهانی دوم شد [ .]4همچنين در
تاریخ  46خردادماه  99پرواز شماره  541شرکت هواپيمایی
آسمان با هواپيمای  ATR72به شماره ثبت  EP-ATXدر
حين فرود در فرودگاه مهرآباد تهران دچار حادثه جدی شد.
بررسی گزارش این حادثه نشان میدهد که برخورد ذرات
ماسه و شن به بدنه در هنگام تقرب هواپيما به عنوان موارد
خطرناک و مؤثر حادثه به ثبت رسيده است [.]1

و

Ti-6Al-4V
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 999و حدود  91%از بدنه ایرباس  344را تشكيل میدهد
]5و .[9در ميان آلياژهای آلومينيومی مورد استفاده ،آلياژ
 7075-T6به علت نسبت استحكام به وزن باال ،قابليت
Al

ماشينکاری مناسب و قيمت نسبتاً پایين به طور گسترده

در سازههای هوایی مورد استفاده قرار میگيرد ] .[9از سوی
دیگر ،آلياژهای تيتانيومی به دليل استحكام باال و در عين
حال وزن بسيار کم ،مقاومت به فرسایش مناسب و توانایی
حفظ خواص در دماهای باال بهعنوان آلياژهای پراستفاده در
صنایع هوایی شناخته میشوند .این آلياژها در مقایسه با
فوالدها و آلومينيومها دارای نسبت استحكام به وزن باالتری
آنها در
میباشند .این موضوع موجب افزایش استفاده از 

بدنه هواپيماها در دهههای اخير گردیده است ] .[9اولين

مطالعات بنيادین فرسایش برای اولين بار در آلمان آغاز
شده است .در اولين آزمایشها ،پژوهشگران صفحات باریكی
را تحت برخورد جریان کوارتز در جهت عمود بر سطح قرار
داده و دریافتند که کاهش وزن همه فوالدها مشابه یكدیگر
است .البته این نتيجه با نتيجه فرسایش در شرایط واقعی
منطبق نبود؛ چراکه لولههای انتقال سيالی که از جنس
فوالد سخت بودند ،عمر طوالنیتری نسبت به فوالدهای نرم
از خود نشان دادند .با این حال ،اولين تالش منطبق با
روشهای علمی برای جمعآوری اطالعات و دادههای تجربی
در فرآیند فرسایش توسط ولينجر تحت انواع مختلفی از
شرایط کنترلشده انجام پذیرفت [ .]1تا مدتها
پژوهشهای حوزه فرسایش صرفاً بهصورت تجربی انجام
میگرفت تا اینکه با گسترش روشهای المان محدود و
بررسی فرسایش بر اساس مسائل ضربه و خستگی ،این نوع
از خرابی نيز از طریق شبيهسازی مورد بررسی قرار گرفت.

وزن سازه هواپيماهای مسافربری نيز از این آلياژ تشكيل
شده است .به طور خاص 9% ،بدنه هواپيمای بوئينگ 999
متشكل از آلياژهای تيتانيومی میباشد .این در حالی است

در دهه اخير ،استفاده از مواد مرکب در سازههای هوایی

که در هواپيماها و بالگردهای نظامی که مسائل اقتصادی

در مقایسه با آلياژهای فلزی افزایش چشمگيری داشته
است .با این حال ،آلياژهای فلزی و به خصوص آلياژهای
آلومينيومی همچنان نقش بسزایی در این سازهها ایفا
میکنند ] .[9آلياژهای آلومينيومی از بيش از  54سال پيش

گرفتهاند.

تاکنون در سازههای هوایی مورد استفاده قرار
بررسیها نشان میدهد که در ميان آلياژهای فلزی مورد

استفاده در بدنه هواپيماهای مسافربری ،آلياژهای
آلومينيومی  56%وزنی بوئينگ  949و  94%وزنی بوئينگ

مورد استفاده از آلياژ تيتانيومی در صنعت هوایی را میتوان
در اواسط دهه  14ميالدی و به یكی از محصوالت شرکت
الکهيد 6با نام  SR-71 Blackbirdنسبت داد ] .[64عمده
بخشهای این محصول از تيتانيوم ساخته شده؛ به نحوی که

در حدود  93%از آن را آلياژهای تيتانيومی تشكيل
میدهد ] .[66قيمت باالی تيتانيوم ،استفاده گسترده از

آلياژهای آن را محدود کرده است .با این حال کارآیی
مناسب این آلياژها در دماهای باال موجب شده که در اطراف
موتور و نقاط حساس بدنه و بال هواپيما به طور گسترده از
آن استفاده شود .عالوه بر موتور که در حدود  31%آن را
آلياژهای تيتانيومی تشكيل میدهد ،به طور ميانگين 9%

میباشد ،آلياژهای تيتانيومی سهم
دارای اهميت کمتری 
قابل توجهی از بدنه را به خود اختصاص دادهاند که این عدد
تا  14%نيز ثبت شده است ] .[66تيتانيوم گرید  1که در
صنعت از آن به  Ti-6Al-4Vنيز تعبير میشود ،به عنوان
پرکاربردترین آلياژ تيتانيومی ،بيش از  54درصد سازههای
تيتانيومی را در مقایسه با سایر آلياژهای تيتانيومپایه
تشكيل میدهد [.]64
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شبيهسازیهای المان محدود در حوزه فرسایش با


میتوان
از جمله تالشهای تجربی در حوزه فرسایش ،

آنها به
گذشت زمان تدریجاً تكامل یافتهاند [ .]63برخی از 

به آزمایشهای یراماردی و بهادر ] [44در بررسی اثر زاویه،

شبيهسازی برخورد تكذره و برخی دیگر به شبيهسازی

سرعت و اندازه ذرات فرساینده بر فرسایش ذرات جامد آلياژ
 Ti-6Al-4Vاشاره نمود .وینكلمن و همكارانش ] [46نيز به
سازوکارهای فرسایش پرداختند .آوکو و

بررسی اثر دما بر

برخورد ذرات چندگانه میپردازند .العالم و لی [ ]64با فرض
کرنش صفحهای و با صرفنظر از یكی از مؤلفههای کرنش
در معادالت کرنش ـ سختی خود ،یك نمونه شبيهسازی
دیناميكی بهصورت دو بعدی ارائه نمودند .گریفين و
شبيهسازی دیناميكی صریح سه بعدی

همكارانش [ ]61یك
انجام دادند تا رفتار فرسایشی مربوط به برخورد پنج ذره
کروی سيليكا به یك سطح هدف را توصيف کند .آنها
کاهش جرم هدف در اثر خرابی انباشتهشده را بهصورت
سازیهای

تابعی از زاویه برخورد ارائه نمودند .برخی شبيه
متقارن محوری برای یك بستر آلياژ  Ti-6Al-4Vایجاد و بر
اساس معادالت جانسون ـ کوک به بررسی اثر برخی از
متغيرها بر رفتار فرسایشی ماده پرداخته شده است .نشان
داده شده که حداکثر نرخ فرسایش در حوالی زاویه برخورد
ذرات  44درجه اتفاق میافتد .وانگ و یانگ [ ]4یك
شبيهسازی المان محدود سه بعدی ارائه نمودند که فرسایش

سطح در اثر برخورد ذرات چندگانه به یك آلياژ

Ti-6Al-4V

را مورد مطالعه قرار میدهد .آنها با استفاده از معادالت
ساختاری جانسون ـ کوک ،صد ذره کروی را با استفاده از
یك روش تصادفی شبيهسازی کردند تا به طور همزمان به
آنها حداکثر نرخ
شبيهسازی 

سطح هدف برخورد نماید.
فرسایش را برای این آلياژ تيتانيومی در زاویه برخوردی 34
شبيهسازی

درجه ثبت نمود .تكفلی و پاپينی ]61و [69یك
برای فرسایش ذرات جامد چندگانه به سطح یك آلياژ
آلومينيومی برمبنای معادالت ساختاری جانسون ـ کوک
ارائه نمودند .آنها نتایج شبيهسازی را با نتایج تجربی خود
مقایسه و صحتسنجی کردند .القحطانی و همكارانش

][65

نيز مقاومت فرسایشی آلياژهای آلومينيومی را برای دو زاویه

همكاران ] [44و آتراشنكو و همكاران ] [43از دیگر
پژوهشگرانی بودند که بهصورت تجربی اثر فرسایش ذرات
جامد را به طور خاص بر روی آلياژ  Ti-6Al-4Vمورد
بررسی قرار دادند .این در حالی است که نوید و همكارانش
] [44با تمرکز بر اثر شكل ذرات جامد در زاویه برخوردی
 94درجه ،آزمایشهایی را برای آلياژ تيتانيوم گرید  1تدوین
کردند .مشاهدات آنها نشان داد که سازوکار تغيير شكل
فرسایش نرم در آلياژ مذکور فعال میباشد .خدامی و
همكاران ] [41نيز با بررسی تجربی نشان دادند که حداکثر
نرخ فرسایش در آلياژهای بدون پوشش  Ti-6Al-4Vدر
زوایای برخوردی نزدیك به  41درجه اتفاق میافتد.
به منظور نحوه انتخاب اندازه ،جنس ،سرعت و زاویه
برخورد ذرات فرساینده و نيز سایر متغيرها در موضوع
فرسایش میتوان به استانداردهای  [41] ASTM G 76برای
آلياژهای بدون پوشش و  [49] ASTM D 698برای
آلياژهای پوششدار مراجعه نمود .با این حال این
استانداردها منطبق با شرایط عملكردی سازهها قابل بازنگری
و تصحيح میباشند .گزارشهای فنی و صنعتی منتشرشده
عمدتاً در راستای تصحيح این استانداردها قدم برداشتهاند.
در این گزارشها بسته به اندازه قطعات هواپيما ،سرعت
جریان هوای گذرنده از بدنه و موتور هواپيماها ،جنس غالب
ذرات برخوردکننده در نقاط مختلف جهان و سایر الزامات،
پيشنهادهایی برای انجام آزمایشهای فرسایش و یا
گزارشهای

شبيهسازی رایانهای ارائه گردیده است .از جمله
مذکور میتوان به گزارش فنی منتشرشده توسط شرکت
 [45] EPRIاشاره نمود.

برخورد ذرات  34و  94درجه بررسی کرده و نشان دادند که

در این تحقيق ،فرسایش ذرات جامد چندگانه در دو

زاویه برخوردی  34درجه برای آلياژهای آلومينيومی به

آلياژ آلومينيومی  Al 7075-T6و تيتانيومی  Ti-6Al-4Vبه

مراتب بحرانیتر میباشد .اخيراً نيز عربنژاد و همكارانش

عنوان آلياژهای متداول مورد استفاده در بدنه هواپيما مورد

] [69با تمرکز بر شكل و اندازه ذرات فرساینده ،معادالتی
برای پيشبينی فرسایش سطوح ارائه نمودهاند.

بررسی قرار گرفته است .به منظور شبيهسازی سه بعدی
رفتار فرسایشی ماده از روش المان محدود استفاده و تحليل

بررسی المان محدود فرسایش ذرات جامد چندگانه در آلیاژهای

بهصورت دیناميكی صریح توسط نرمافزاز

Al 7075-T6

Abaqus 6.14

انجام شد .از جمله نوآوریهای تحقيق حاضر میتوان به این

و

69

Ti-6Al-4V

یآید.
ماده به دست م 

آن معموالً  1s 1لحاظ میگردد .همچنين *  Tدر رابطه ()4

مسأله اشاره نمود که برخورد چندگانه ذرات به ماده هدف

تعریف شده است.

و از روش المان حجم محدود ( 6)RVEبه منظور کاهش

()4

بهصورت مسأله ضربه در مقياس مایكرو در نظر گرفته شده

pl

 نرخ کرنش مرجع است که مقدار

T  Tref
Tmelt  Tref

T 
*

همچنين از
هزینههای شبيهسازی استفاده گردیده است .

دیگر نوآوریها میتوان به مقایسه همزمان مقاومت

 Trefدمای مرجعی است که هنگام استخراج ثوابت در نظر

فرسایشی دو آلياژ متداول در بدنه و موتور هواپيما اشاره

یدهد.
یشود و  Tmeltدمای ذوب ماده را نشان م 
گرفته م 

نمود .در این تحقيق رفتار فرسایشی ماده هدف با رفتار

روش واماندگی جانسون ـ کوک فرض میکند که در هنگام
کرنشهای پالستيك ،خرابی در المانهای ماده

ایجاد

تحليلی رایج در حوزه فرسایش اعتبارسنجی گردید .سپس

انباشتهشده به مقدار

یشود .زمانی که این خرابی
انباشته م 

دستآمده از روش
به 
پيشبينیشده توسط معادلههای 
آنها بر نرخ
اثر زاویه برخورد ذرات و سرعت برخورد 
فرسـایش آلـياژها مـورد ارزیابی و مقایسه با پژوهشهای
تجربی پيشين قرار گرفت.

بحرانی خود میرسد به طور ناگهانی شتاب گرفته و موجب
واماندگی آن المانها میگردد .روش مذکور پارامتر خرابی
ینماید .این
(  ) Dخود را بهصورت معادله ( )3تعریف م 
پارامتر بين مقدار صفر (برای ماده بكر) و یك (برای ماده
یباشد [.]49
کامالً وامانده) متغير م 

 -0معادالت ساختاری ماده

pl

معادله جانسون ـ کوک [ ]49یك رابطه ساختاری متداول

()3

یدهد و به طور گسترده در شبيهسازی
برای فلزات ارائه م 
مسائل مرتبط با ضربه و نفوذ مورد استفاده قرار میگيرد
[ 34و  .]36فرسایش ذرات جامد را میتوان بهصورت یك
مسأله ضربه در مقياس بسيار کوچك (ميكرون) شبيهسازی
و برای توصيف رفتار ماده هدف از معادالت ساختاری
جانسون ـ کوک استفاده نمود.

f

pl

pl

3

بهگام از کرنش پالستيك معادل است.
 شكل گام 

تجميع (  ) روی همه گامهای تغييرشكل انجام میشود.
  fکرنش پالستيك معادل در زمان واماندگی است که در

pl

معادله ( )4معرفی شده است [.]49
()4

] )][1  D5T

pl



pl



*

معادله پالستيسيته جانسون ـ کوک وابستگی قانون
جاری شدن پالستيك )  ( 4را به کرنش پالستيك ( ،)  pl
نرخ کرنش پالستيك معادل (  )  plو دمای عملكردی ( ) T
توصيف مینماید .در معادله ( ،)6رابطه سختشوندگی
جانسون ـ کوک نشان داده شده است [.]49
()6

] )][1  T

pl



pl



*m

(  [ A  B( ) ][1  C ln
n

pl



D

که در آن
ماده میباشد.

m

())][1  D4 ln

m


(  f  [ D1  D2 exp( D3

تنش هيدرواستاتيك و

pl

D1

تا

D5

ثوابت

جدول  8خواص مكانيكی و جدول  0ثوابت معادالت ()6
تا ( )4را برای آلياژ  Ti-6Al-4Vو  Al 7075-T6نشان
میدهد.
جدول ) :)8خواص مكانيكی آلياژها ]4و.[34

سختشوندگی n ،توان

 Aاستحكام تسليم B ،ضریب

خواص

Al 7075-T6

Ti-6Al-4V

سختشوندگی C ،ثابت نرخ کرنش و  mثابت نرمشوندگی


چگالی ()kg/m3

4544

4445

معادله جانسون ـ کوک بوده و از طریق آزمایش برای هر

مدول یانگ ()GPa

96/9

649/5

نسبت پواسون

4/33

4/36

Representative volume element
Plastic flow rule

1
2

Incremental

3

نشریه علمی مكانیك هوافضا ،جلد  ،80شماره  ،1زمستان 8933

81

جدول ( :)0ثوابت معادالت ساختاری ]4و33و.[34
ثابت معادله

Al 7075-T6

Ti-6Al-4V

(MPa)A

141

6495

(MPa)B

195

6494

n

4/96

4/93

C

4/444

4/464

m

6/11

6/6

(K) Tref

499

499

(K) Tmelt

499

6595

D1

-4/415

-4/49

D2

4/416

4/49

D3

-4/914

4/45

D4

4/431

4/464

D5

4/199

3/59

شكل ( :)0برخوردهای ذرات فرسایندهی چندگانه الف)
هممكان ب) همزمان.

 -9شبیهسازی
زمانی کـه یـك ذره جامـد بـه سـطحی برخـورد مـیکنـد،
بخشهایی از سطح ماده صرفاً دچار تغيير شـكل پالسـتيك
شده و حذف ماده از سطح به وقوع نمیپيوندد .ایـن مسـأله
موجب میشود که ماده دچار کرنش سختی گـردد .بنـابراین
شبيهسازیهـایی کـه فقـط برخـورد تـكذره را در نظـر

در
گرفتهاند ،این اثر مهم لحـاظ نشـده اسـت .بـر ایـن اسـاس،
شبيهسازی برخورد ذرات چندگانه به سطح هدف ضروری به
نظر میرسد.
برخوردهای چندگانه با یك زاویه مشـخ را مـی تـوان
بــهصــورت ترکيبــی از دو وضــعيت «هــممكــان »6و یــا
«همزمان »4توصيف نمود .مطابق شكل  -0الف اگر تعدادی
از ذرات به نقطه مشخصـی از سـطح هـدف برخـورد کننـد،
برخورد ذرات چندگانه هممكان بـه وقـوع پيوسـته اسـت .از
طرفی مطابق شكل  -0ب ذراتی که در یك زمان یكسان به
کل سطح هدف اصـابت مـیکننـد ،نمایـانگر برخـورد ذرات
چندگانه هم زمان میباشند .بنابراین ،اگر بتوان برخوردهـای
هممكان و همزمان ذرات را در شبيهسـازی در نظـر گرفـت،
عمالً برخورد ذرات چندگانه مدلسازی میشود.

Consecutive
Simultaneous

1

2

در تحقيق حاضر ،بهمنظور درنظر گرفتن اثر برخورد
ذرات چندگانه ،به جای شبيهسازی یك نمونه کامل تحت
فرسایش ،از المان حجم نمونه ( )RVEاستفاده میگردد.
المان حجم نمونه ،کوچكترین بخش از یك نمونه است که
میتواند با استفاده از قيود مناسب ،رفتار فرسایشی کل
نمونه را نمایندگی کند .در واقعيت ،با کنار هم قرار دادن
تعداد زیادی از این RVEها (هر  RVEتحت برخورد یك
ذره فرساینده قرار دارد) میتوان نمونه کامل را تشكيل داد
که مؤید شبيهسازی برخورد همزمان دستهای از ذرات با کل
نمونه هدف میباشد .با این حال ،با توجه به اینکه هر RVE
به طور مستقل نماینده تمام و کمال رفتار فرسایشی کل
نمونه است ،میتوان نتيجه گرفت که با شبيهسازی رفتار
فرسایشی یك المان حجم نمونه ،رفتار فرسایشی کل نمونه
اصلی شبيهسازی شده است.
ابعاد مساحت سطح هدف و ضخامت المان حجم نمونه
به نحوی انتخاب میشود که با حرکت کامل یك ذره (با هر
زاویه برخوردی) سازگار باشد .در واقع ،مساحت سطح هدف
 RVEبه اندازهای گسترش مییابد که در زوایای برخوردی
پایين ،حرکت ذره به طور کامل در آن انجام پذیرد .یعنی
ذره برخوردکننده به سطح برخورد کند ،حذف ماده از سطح
هدف به طور کامل انجام شود و در نهایت ذره سطح را ترک
کند یا داخل آن متوقف گردد .همچنين در زوایای
برخوردی باال ،ضخامت  RVEبه اندازهای گسترش مییابد
که ذره درون ضخامت آن حرکت کرده و فرسایش انجام
شود؛ تا جایی که ذره متوقف گردد و یا از سطح RVE

بررسی المان محدود فرسایش ذرات جامد چندگانه در آلیاژهای

Al 7075-T6

و

69

Ti-6Al-4V

مشاهده میشود که در شرایط مذکور ،برخوردهای یك و دو

بازتاب پيدا کند .با اعمال این قيود ،اندازه هر سه بعد ،RVE
یعنی ابعاد مساحت سطح هدف و همچنين ضخامت آن
تعيين میگردد .با در نظر گرفتن شرایط مذکور ،ابعاد RVE
ميلیمتر به

تحقيق حاضر بهصورت  4/1در  4/4در 4/1

این ،در حالی است که برای آلياژ  Al 7075-T6از همان

دست آمد .شكل  9استفاده از  RVEبه جای یك نمونه

برخورد ذره اول ،حذف ماده از  RVEآغاز میشود.

ذره از آلومينا موجب حذف ماده از سطح هدف

Ti-6Al-4V

نمیگردد و حذف ماده از برخورد سوم به بعد اتفاق میافتد.

کامل را به خوبی توصيف مینماید.

شكل ( :)9المان حجم نمونه ( )RVEاز نمونه اصلی به
شبيهسازی برخورد همزمان ذرات.

منظور

شكل ( :)1اثر تعداد ذرات برخوردکننده بر حجم حذفشده

بهمنظور درنظر گرفتن اثر برخورد هممكان ذرات

از یك  RVEبه منظور مدلسازی برخورد هممكان ذرات.

چندگانه بر رفتـار فرسـایشی ماده هـدف ،شبيهسازی
برخورد ذرات به المان حجم نمونه با یك تكذره آغاز شده و

بنابراین ،مطابق شكل  ،5به جای مدلسازی کامل یك

حجم حذفشده از سطح محاسبه میگردد .سپس

نمونه و برخورد نامنظم تعداد زیادی ذره فرساینده تحت

شبيهسازی برای دو ذره برخوردکننده متوالی در یك محل

هممكان به یك
زاویه یكسان ،تعداد پنج ذره بهصورت 

انجام و حجم حذفشده کل مجدداً محاسـبه میگـردد .این

اصابت داده میشود.

RVE

روش برای سـه ،چـهار و تعـداد بيشتر ذرات ادامه مییابد تا
اینکه حجم حذفشده کل به مقدار پایایی رسيده و افزایش
تعداد ذرات برخوردکننده ،تأثير چشمگيری بر حجم
حذفشده از سطح ماده در اثر فرسایش نداشته باشد.
برای بررسی این موضوع ،شبيهسازی برای ذرات کروی
برخوردکننده از جنس آلومينا ( )Al2O3بهصورت جسم
صلب و با چگالی  3994کيلوگرم بر مترمكعب و قطر 644
ميكرون با زاویه برخورد  34درجه و سرعت برخورد  91متر
بر ثانيه انجام شد .شكل  1نشان میدهد که در آلياژ

Al

 7075-T6از ذره چهارم به بعد با افزایش تعداد ذرات ،تغيير

شكل ( :)5روش پيشنهادی به منظور شبيهسازی برخورد

زیادی در حجم حذفشده ایجاد نمیشود .این نتيجه برای

چندگانه ذرات فرساینده به سطح نمونه.

آلياژ  Ti-6Al-4Vبعد از برخورد هممكان پنج ذره به دست
میآید .بنابراین در صورتی که برای هر دو آلياژ ،شبيهسازی

الزم به ذکر است که المان مورد استفاده از نوع

برای پنج ذره برخوردکننده انجام شود ،اثر برخورد ذرات

هشتگرهی با کد  C3D8Rانتخاب گردید .شكل  0نمایی از

شبيهسازی تعداد

بيشتر هم لحاظ خواهد شد و در نتيجه

مدل المان محدود  RVEتحت برخورد همزمان پنج ذره را

بيشتری از ذرات برخوردکننده ضروری نمیباشد .همچنين

بعد از برخورد و حذف المان نشان میدهد.
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 91متر بر ثانيه به سطح یك هدف  Ti-6Al-4Vدر زوایای
برخوردی بين  61تا  91درجه و در دمای محيط اصابت و
روشهای

اعتبارسنجی در این شرایط بررسی گردید.
تحليلی فرسایش فينی [ ،]1بيتر [31و ]31و هشيش []39
بهعنوان معيار این اعتبارسنجی در نظر گرفته شده است.
بر اساس شكل  ،1معادله فينی یك تخمين باالتر از حد
شبيهسازی المان محدود کار

حجم حذفشده نسبت به

شبيهسازی المان محدود بعد از حذف ماده.

شكل (:)0
بر اساس شكل  ،0بررسی حساسيت شبكهبندی برای
پنج ذره برخوردکنده به قطر  644ميكرون با زاویه برخورد
 34درجه و سرعت برخورد  91متر بر ثانيه 3444 ،المان را
برای رسيدن به پاسخ قابل اطمينان در آلياژ Al 7075-T6
نشان میدهد .این در حالی است که  3914المان برای
رسيدن به چنين پاسخی در آلياژ  Ti-6Al-4Vنياز است.
بنابراین به منظور ایجاد شرایط یكسان در همه حاالت،
 3914المان مدنظر قرار گرفت .این بررسی برای همگرایی
نتایج در زوایای برخوردی  44تا ( 44با گام  1درجه) درجه
نيز اعمال گردید .همچنين همگرایی نتایج المان محدود در
سرعتهای  11و  51متر بر ثانيه نيز تكرار گردید که تعداد
المان  3914را تأیيد نمود.

حاضر برای زوایای برخوردی کمتر از  34درجه و یك
تخمين زیر حد برای زوایای برخوردی بيش از  34درجه
نشان میدهد .معادله فينی به طور کلی برای زوایای
برخوردی باال یك تخمين زیر حد درسـت ارائه کرده و
دارای دقت کمی میباشد [ .]35از طرف دیگر ،انطباق
مناسبی بين نرخ فرسایش محاسبهشده از معادله بيتر و
شبيهسازی المان محدود در زوایای برخوردی کمتر از

نتایج
 34درجه بهدست آمده؛ در حالی که برای زوایای بيش از
 34درجه ،مقادیر نرخ فرسایش معادله بيتر کمتر از
شبيهسازی المان محدود کار حاضر میباشد .این در حالی

است که سازگاری بسيار مناسبی بين نرخ فرسایش حجمی
شبيهسازی المان

محاسبهشده از طریق معادله هشيش و
محدود تحقيق حاضر برای تمام زوایای برخوردی ارائه شده
است .یكی از دالیل این موضوع را میتوان به اثر شكل ذره
لحاظشده در معادله هشيش نسبت داد؛ چراکه بر خالف
معادلههای قبلی ،این معادله به طور خاص ،کروی بودن
ذرات برخوردکننده را در محاسبات خود لحاظ مینماید.
در مجموع ،مقدار نرخ فرسایش حجمی محاسبهشده
شبيهسازی المان محدود این تحقيق از محدوده

توسط
مقادیر پيشبينیشده توسط معادالت رایج فرسایش انحراف
زیادی ندارد و به طـور خـاص تطـابق بسيار مناسبی با
معادله هـشيش از خود نشـان میدهد .بنابراین ،صحت
نتایج به دستآمده از این روش تأیيد میگردد.

شكل ( :)0بررسی حساسيت شبكهبندی برای ذرات
برخوردکننده با زاویه  34درجه و سرعت  91متر بر ثانيه.
 -1اعتبارسنجی
شبيهسازی المان

به منظور اطمينان از دقت و صحت
محدود ،مطابق آنچه التبگی و همكارانش [ ]3ارائه نمودهاند،
سه گلولهی کروی فوالدی با قطر  144ميكرون و سرعت

شبيهسازی المان محدود حاضر با

شكل ( :)1اعتبارسنجی
معادالت تحليلی رایج در فرسایش.

بررسی المان محدود فرسایش ذرات جامد چندگانه در آلیاژهای

Al 7075-T6

 -5نتایج و بحث
اثر سرعت ذرات برخوردکننده و زاویه برخورد ذرات
مهمترین عوامل مؤثر بر فرسایش سطوح میباشند ].[39
تحقيق حاضر ،اثر این دو عامل را بر نرخ فرسایش حاصل از
برخورد ذرات چندگانه آلومينا به سطح آلياژ  Al 7075-T6و
 Ti-6Al-4Vبررسی نموده است .مطابق آنچه در بخش 3
مورد بحث قرار گرفت ،در تمام تحليلها به منظور در نظر
گرفتن اثر برخـورد ذرات چنـدگانه ،پنج ذره آلومـينا
بهصورت متـوالی به یك مـكان از  RVEبرخورد
داده شدند.
در فرسایش ،انرژی جنبشی ذرات برخوردکننده به سطح
هدف منتقل میشود .این انتقال انرژی ،علت اصلی جدایش
و حذف ماده و متعاقب آن فرسایش سطح هدف میباشد.
به تجربه اثبات شده که نرخ فرسایش (  ) را به طور
عمومی میتوان بهصورت رابطه ( )1نشان داد [:]44
()1

Ti-6Al-4V

نمود .سانداراراجان و شيومن [ ]46دریافتند که بهطور کلی
بـرای مـواد نـرم ،تـوان سـرعت بيـن  4تا  3/3با یـك
مـقدار ميانـگين  4/11تغيير میکند .یراماردی و بهادر
[ ]44نيز مقدار  4/31را بهصورت تجربی و التبگی و
همكارانش [ ]3به طور خاص مقدار  4/4141را برای آلياژ
شبيهسازی المان محدود گزارش

 Ti-6Al-4Vبا استفاده از
کردند.
در شكل  3بهترین خط گذرنده از نقاط بهدستآمده از
ارتباط بين نرخ فرسایش و سرعت به ترتيب برای آلياژ
 7075-T6و  Ti-6Al-4Vترسيم و بر اساس آن مقدار توان
محاسبه شده است .مقدار توان برای این دو آلياژ به ترتيب
 4/6496و  4/1444بهدست آمد.
Al

  E f ( ) B
d

که در آن E ،معرف انرژی جنبشی ذره d ،توان انرژی
جنبشی f ( ) ،تابع وابستگی نرخ فرسایش به زاویه
برخورد و  Bیك مقدار ثابت میباشد .با توجه به اینکه
رابطه انرژی جنبشی ذرات و سرعت آنها بهصورت توانی
از  ) E  v 2 ( 4میباشد ،مطابق رابطه ( )1میتوان انتظار
داشت که بين نرخ فرسایش و سرعت ذرات ،رابطهای توانی
با مقدار توان نامشخ برقرار باشد:
()1

و

46

  vr

بنابراین ،اولين عامل مورد بررسی ،اثر سرعت ذرات
برخوردکننده بر نرخ فرسایش و استخراج توان سرعت برای
آلياژهای مدنظر میباشد .بدین منظور ذرات آلومينا به قطر
 644ميكرون با زاویه برخوردی  34درجه و در محدوده
سرعت  11تا  51متر بر ثانيه به سطح آلياژ هدف برخورد
داده شد.
فينی [ ]1و بيتر [31و ]31در بررسیهای تحليلی و
تجربی خود سرعت را به عنوان یك عامل کليدی مؤثر بر
فرسایش در نظر گرفته و در معادالت تحليلی خود برای
توان سرعت ،عدد  4را پيشنهاد نمودند .هشيش [ ]39با
اصالح فرضيات سادهشونده آنها این مقدار را  4/1گزارش

شكل ( :)3اثر سرعت ذره بر نرخ فرسایش
آلياژهای  Al 7075-T6و Ti-6Al-4V

مطابق آنچه درباره فرسایش مواد نرم در بخش  6بيان
شد ،انتظار میرود حداکثر نرخ فرسایش برای آلياژهای
 Al 7075-T6و  Ti-6Al-4Vدر زوایای برخوردی پایين (بين
 44تا  44درجه) اتفاق بيفتد .بهمنظور بررسی اثر زاویه
ذرات برخوردکننده بر نرخ فرسایش ،ذرات با قطر 644
ميكرون و با سرعت  91متر بر ثانيه در محدوده زوایای 44
تا  44و با گام زاویه  1درجه به سطح هدف اصابت نمودند.
شكل  87نشان میدهد که در آلياژ  Al 7075-T6با افزایش
زاویه برخوردی ،نرخ فرسایش ابتدا افزایش و سپس کاهش
مییابد .حداکثر نرخ فرسایش برای این آلياژ در زاویه

برخوردی  34درجه ثبت شده است .در مقابل ،برای آلياژ
 Ti-6Al-4Vبا افزایش زاویه برخورد ذرات ،نرخ فرسایش
افزایش یافته و بيشترین نرخ فرسایش در زاویه برخوردی
 44درجه ثبت شده است .این نتيجه با نتایج تجربی
گزارششده توسط عباس و همكاران ] ،[44خدامی و

همكاران ] [41و یراماردی و همكاران ] [44نيز انطباق
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 نتیجهگیری-0
در این تحقيق یك روش المان محـدود بـرای شـبيه سـازی
Ti-6Al-4V  وAl 7075-T6 سهبعـدی فرسـایش آليــاژهای

RVE روش

در اثـر برخـورد ذرات چنـدگـانه بـا اسـتفاده از
 ایـن شبيه سازی مبتنی بر معـادالت سـاختاری.ارائه گردید
 نتایج نشان داد که سـرعت ذرات.جانسون ـ کوک انجام شد
 یك رابطه تـوانی دارد کـه مقـدار،فرساینده با نرخ فرسایش
 و4/6496  برابـرAl 7075-T6 توان این رابطـه بـرای آليـاژ
 ایـن نتيجـه. میباشـد4/1444  برابرTi-6Al-4V برای آلياژ
نشان میدهد که افزایش سرعت ذرات در هنگام برخـورد بـا
 نرخ فرسایش را با شدت بيشـتری نسـبت،Ti-6Al-4V آلياژ
 نتـایج. تغيير مـیدهـدAl 7075-T6 به مورد مشابه در آلياژ
44  تـا44 نشان داد که برای محدوده زوایای برخوردی بين
 بيشترین نرخ فرسایش بـرای آلياژهـای تيتـانيومی و،درجه
 درجـه34  و44  به ترتيب در زاویـه برخـوردی،آلومينيومی
 هــمچنــين حــداکثر نــرخ فرســایش آلي ـاژ.اتفــاق مــیافتــد
 بيشــتر از حــداکثر نــرخ، برابــر4/1  ب ـيش ازAl 7075-T6
 ایـن نتيجـه. استTi-6Al-4V فرسایش ثبتشده برای آلياژ
 در برابــرTi-6Al-4V بــدان معناســت کــه مقاومــت آليــاژ
Al 7075-T6  به مراتب بيشتر از آليـاژ،فرسایش ذرات جامد
.میباشد
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