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   مقدمه-1

 1962مطالعات بنيادي در ارتباط با جوش ليزري از سال 
 اولين بار انجام جوش عميق 1971 و در سال  ]1[آغاز شد

. ]2[ندكيلوواتي گزارش شدچ CO2ليزري توسط يك ليزر 
 اين روش در  كاربرد ليزريكاريمزاياي جوشبه علت امروزه 

برخي .  يافته است فراوان گسترش، پيشرفتهوري فنĤصنعت و
 قابليت دستيابي به دقت بسيار باال، :از اين مزايا عبارتند از

 جوش ،كنترل پذيري آسان، امكان خودكار سازي فرآيند
نقاط دور از دسترس مانند جوش از ميان پنجره ها و يا 

كه توسط الكترود يا ( در داخل يك قطعه سه بعدي جوش
، كيفيت باالي جوش )كتروني غير ممكن استباريكه ال

، متر در دقيقهتا چندين همراه با سرعت باالي جوشكاري 
 در جوش HAZ(1( كوچك بودن ناحيه تحت تاثير گرما

ليزري و در نتيجه محدود شدن تغيير شكل هاي حرارتي در 
 به دليل  فرآيند جوشكاري ليزري شبيه سازي.]3[    قطعه كار

ان پيش بيني نتايج و در نتيجه كمك به فراهم آوردن امك
 اين فرآيند، همواره مورد توجه بوده تكرارپذير بودن

، بطوريكه نتايج حاصل از مدل هاي اخير با ]5[، ]4[است
با توليد  ].6[ قابل قبولي داردسازگاريآزمايشگاهي نتايج 

  ناحيه اي كه  -ليزر هاي پرتوان، تاثيرات تبخير قطعه كار
  

 

                                                

١ Heat Affected Zone 

  
  
  

14StYAGNd   پالسيبا استفاده از ليزركاري ورق فلز جوشعدديشبيه سازي  :

YAG:Nd

Nd

  
  مشيد صباغ زادهمحمد جواد تركمني و جمريم عزيزي، 

 مركز تحقيقات ليزر پاياپرتو، تهران، ايران
  

.  ارائه شده است با استفاده از  ليزر پالسيSt14در اين مقاله گزارشي از  تحليل حرارتي وابسته به زمان جوشكاري ورق  :چكيده
 قادراست توزيع انرژي و دما را در قطعه كار بر حسب  نوشته شده ، ANSYSفزار اين  مدل كه مبتني بر روش المان محدود و با استفاده از  نرم ا

در پايان نتايج حاصل از مدل  با نتايج بدست آمده از  آزمايشات مقايسه شد و همخواني قابل . زمان ومشخصات پالسهاي ليزر پيش بيني نمايد 
  .قبولي مشاهده گرديد

 ،ANSYS9كد    پالسي، تحليل حرارتي گذرا با استفاده از ليزر ،FDAيل تفاضل محدودتحل، FEA تحليل المان محدود-كليد واژه
  جوشكاري ليزري 

 و تشكيل -ردتحت تابش باريكه ليزري قرار دامستقيما 
. شودحفره كليدي بر فرآيند جوش ليزري بايد در نظر گرفته 

با توجه به پيچيدگي اين فرآيند و در گير بودن تعداد زيادي 
پارامتر مجهول، يافتن راه حل تحليلي براي توجيه اين 

، بنابراين روش هاي عددي استفرآيند تقريبا غيرممكن 
 و روش تحليل المان 2روش تحليل تفاضل محدودمانند 
از جمله فوايد استفاده . ]9[ مورد توجه قرار گرفتند3محدود

از مدل هاي رياضي، بررسي صحت و سقم مدل فيزيكي، 
تعيين اهميت پارامتر هاي تعريف شده، و بررسي ميزان 

با توجه به اينكه در . استوابستگي مدل به اين پارامترها 
لمان محدود از تقريب كمتري استفاده مي روش تحليل ا

 ،در اين بين. شود نتايج اين روش به واقعيت نزديكتر است
 قطعه كار به دما، 4در صورت وابستگي خواص ترموفيزيكي

استفاده از نرم افزارهاي كامپيوتري آماده، عالوه بر اينكه 
نتايج دقيق و قابل توجهي را به دست مي دهد ميتواند باعث 

  .ويي در وقت و هزينه مصرفي شودصرفه ج
 در طول فرآيند جوش ليزر پالسي، قطعه كار به صورت 

  در حدود-متوالي توسط پالس هايي با مدت زمان كوتاه
محدود بودن .  مورد تابش قرار مي گيرد- ميلي ثانيهچند

 
٢ Finite Difference Analysis 
٣ Finite Element Analysis 
٤ Thermo physical Properties 

YAG:

  ٤٢٦٢    – PACSكد 
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 خال جوش همپوشاني باعث ،سرعت و باال بودن نرخ پالس
در اين مقاله، با استفاده .  مي شوديك خط جوش توليد  وها

 ورق فلز از روش تحليل المان محدود فرآيند جوش ليزري
 مورد ارزيابي قرار گرفته  ميليمتر7/0 به ضخامت 

است و در پايان نتايج حاصل از محاسبات عددي با نتايج 
الزم به ذكر است كه كد . آزمايشگاهي مقايسه شده است

در .  استANSYS9براي تحليل عددي، كد استفاده شده 
 با توان  ليزر پالسي  يكاين شبيه سازي از

 استفاده شده  به عنوان چشمه باريكه ليزر وات400ميانگين 
  .است

 
 :مدل رياضي انتقال حرارت -2

در فرآيند جوشكاري ليزري انرژي جذب شده در محل فرود 
 توان به عنوان چشمه انرژي در باريكه بر قطعه كار را مي

نظر گرفت و از رهيافت انتقال حرارت براي توصيف فرآيند 
 به دليل از آنجا كه در چنين فرآيندهايي. استفاده نمود

   - در حدود دهم ميليمتر–كوچك بودن ابعاد لكه جوش 
 در ناحيه جوشسهم انتقال حرارت از طريق تابش و همرفت 

 است فقط انتقال حرارت از طريق در مقايسه با رسانش اندك
 را در ناحيه تحت تابش در نظر مي گيريم در حالي رسانش

كه در كل سطح ورق تحت فرآيند كه ابعاد آن در حدود 
چندين سانتيمتر است نمي توان از انتقال حرارت همرفتي 
صرفنظر نمود و براي كليه نواحي ورق بجز ناحيه جوش 

 با توجه به اين كه .شودانتقال حرارت همرفتي لحاظ مي 
ميزان انتقال حرارت تابشي در واحد سطح قطعه كار  در 

حدود 
2m

W65/5ر در مقايسه با ا است مي توان از اين مقد

توان ورودي به واحد سطح قطعه كار كه در حدود 
2m

KW37 

  .است چشمپوشي نمود
عدي حاكم بر فرآيند جوشكاري معادله انتقال حرارت سه ب 

  :عبارتست از] 11[ليزري 

  

xدر اين رابطه  y z,,

zyx KKK ,,

c

 دستگاه مختصات متصل به منبع 
  گرماي توليد شده در واحد حجم، Qگرما، 

ورهاي مختصات، مولفه هاي هدايت گرمايي در راستاي مح
  چگالي قطعه كار، ρ ظرفيت گرمايي ويژه قطعه كار، 

  . سرعت حركت قطعه كار استUزمان و 
t

در نوشتن و حل معادله انتقال حرارت سه بعدي فرضيات 
 : ستزير در نظر گرفته شده ا

باريكه ليزري بصورت عمودي بر سطح قطعه كار   .1
 .فرود مي آيد

در نظر گرفته شده  C°25 دماي اوليه قطعه كار  .2
 .است

و سيستم مختصات ثابت در ) ليزر (چشمه انرژي .3
نظر گرفته مي شود و قطعه كار با 

 x در راستاي محور Uسرعت ثابت 
  )). 1(شكل (حركت مي كند 

 وابسته به  قطعه كاريفيزيك -گرماييكليه خواص  .4
 .دما در نظر گرفته مي شوند

 

  
باريكه ليزر و سيستم . نمايي كلي از فرآيند جوشكاري  ليزري -1شكل 

  حركت مي كندUمختصات ثابت هستند و قطعه كار با سرعت 
  
  : روش عددي-2-1

 اقدام 5رافسون- با استفاده از روش نيوتنشبيه سازيدر اين 
در تحليل المان . حدود شده استبه حل معادالت المان م

 ]:  8[محدود با ماتريس هايي به شكل زير روبرو هستيم
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٥ Newton-Raphson 
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[K]

{u}

mm

 بردار درجات آزادي  ماتريس ضرايب،كه در آن 
ر مسئله  بردار قيود به كار گرفته شده د{Fa}و ) مجهوالت(

 كه در اين معادله اگر ماتريس ضرايب تابعي از. است
. مجهول است باشد، آنگاه به صورت غير خطي حل مي شود

رافسون روشي براي حل معادالت غيرخطي -روش نيوتن
  .است كه از طريق تكرار به حل اين گونه معادالت مي پردازد

{u}15

 :ير استوروديهاي اين برنامه به شرح ز
 cm10×cm10×7/0: ابعاد قطعه كار •
در نظر گرفته شده است و  mμ400  ليزرقطر لكه •

فرض بر اينست كه شدت باريكه ليزر در اين 
  .يكنواخت باشدمحدوده 

) 1( گرمايي استيل مطابق جدول -خواص فيزيكي •
 :]9[در نظر گرفته شده است

 در اين شبيه سازي كاريسرعت جوش •
s

cm1  در
 .شده استنظر گرفته 

ضريب همرفتي هوايي كه از وجوه قطعه كار گرما  •
را به محيط اطراف منتقل مي كند

Km
W
2

 در 50 

 .نظر گرفته شده است
 انرژي –بارگذاري حرارتي با توجه به نمودار زمان  •

 .انجام شده است) 2شكل (ليزر پالسي
 

   فيزيكي استيل– خواص گرمايي -1جدول 
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YAGNd :
  

 پالس زمان  ،  لسي انرژي ليزر پا– نمودار زمان -2شكل 
Hz و فركانس تكرار آن سه ميلي ثانيه

j

   است20
  

  : محاسبات نتايج-3
قطعه كار پس از اجراي  دما در محل فرود پالس بر توزيع

همانطور كه در .  شده استنشان داده) 3(برنامه در شكل 
 مشخص است بيشترين دما مربوط به سطح بااليي )3 (شكل

در شرايطي كه پالسي با انرژي اين دما . قطعه كار است
 بر قطعه كاري كه با Hz20 با فركانسms3 و عرض 11

سرعت 
s

cm1 بهحداكثر  ،فرود آيد در حركت است 
از آنجا كه دماي ذوب و تبخير قطعه كار . ميرسد  56٦٧
 پيش بيني نرم افزار است 2860  و1780 به ترتيب

مي كند كه در فرآيند جوشكاري با پارامترهاي فوق الذكر، 
عمق نفوذ مذاب به سهولت به پشت ورق رسيده و در پشت 

، اثرات تبخير ورق هم چون دما باالتر از دماي تبخير است
  ).4شكل (ديده شود 

C

CoCo

o

ينكه دماي حاصل در حدود دو برابر دماي تبخير توجه به ابا 
است مقداري از مواد تحت تابش ليزر بخار شده و در اثر باال 
رفتن فشار درون حفره كليدي از قطعه كار خارج مي شود، 
بنابراين در اين حالت عليرغم كامل شدن نفوذ، جوش 

اين پديده عمال در هنگام آزمايش . مناسبي نخواهيم داشت
ه مي شود كه نشان مي دهد نتايج حاصل از شبيه نيز ديد

شبيه سازي نشان ]. 10[مطابقت خوبي دارد سازي با واقعيت
انرژي (مي دهد كه جوش ليزري خوب با شرايط ذكر شده 

11jو سرعت جوش 
s

cm1فركانس و Hz20( در عرض  
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مي آيد كه اين مورد   به وجود 6ms تا ms 5پالس حدود 
 .نيز با نتايج آزمايشات سازگار است

  
، مدت زمان 11jپالس :  دمايي قطعه كار شرايط جوشتوزيع – 3شكل 

، سرعت جوش 3msپالس 
s

cm1  

  
، 11jپالس : شرايط جوش. نمايش عمق نفوذ در قطعه كار– 4شكل 

، سرعت جوش 3msمدت زمان پالس 
s

cm

                                                

1  
 

  : نتيجه گيري-4
 نمي توان انتظار داشت نتايج شبيه سازي با واقعيت مسلما

خ در واقع انجام شبيه سازي پاس. همخواني كامل داشته باشد
كه شبيه سازي و هر اندازه  مورد انتظار را پيشگويي مي كند

با تقريب كمتري انجام شده باشد نتيجه پيشگويي شده با 
مدل بكار گرفته شده در اين . ي بيشتري داردواقعيت همخوان

پروژه يعني مدل المان محدود با توجه به قابليت مش بندي 
اندازه آن مي تواند (آن كه به دلخواه كاربر قابل تنظيم است 

و نيز نوع المان از نظر  6به قدر كافي كوچك انتخاب شود

 

YAGNd :

 مش بندي مدل در اين پروژه بهينه شده است ٦

سطحي يا حجمي بودن و تعداد گره ها با توجه به راهنماي 
اين امكان را به ما مي دهد ) رم افزار مي تواند انتخاب شودن

نتايج را تا حد ) اندازه و نوع المان( كه با تغيير در مش بندي
 نتايج به دست .امكان به داده هاي تجربي نزديك نماييم

 يك آمده از اين شبيه سازي نشان ميدهد كه با اسفاده از
 در 3ms و طول پالس 11jانرژي  با ليزر پالسي 
 كاريسرعت جوش

s
cm14St  با ضخامت ورقه فلز  ميتوان 1

 . را به طور كامل جوش داد1/5mmحداكثر 
  
  :سپاسگزاري - 5

 مهدي شيرماهي و محمد سعيدي فر يانالزمست كه از آقا
تن برنامه و به خاطر راهنمايي هايشان در ارتباط با نوش

  . تشكر نماييمANSYSاستفاده از نرم افزار 
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