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 چکیده 
در این مقاله به بررسی عدددی فرییندد میکروفراکداری یلیدات سد        

Ti64 شدود  معداد     هدای عدددی پرداهتده مدی    با استفاده اا روش

ساهتاری و گسی تگی به همراه متغیرهای دیگر ماده به منظور حد   

دقیددف فریینددد لشدداا شددده اسدد  و مدددلی واقعددی اا متغیرهددای    

ای عملی و یامایشگاهی در نظر گرفتده  هکاری به منظور تس ماشین

ای میدان  شود  در پایان نیز با ح  مسئله و یوردن نتدای،، مقایسده  می

کدداری در حالدد  مرسددو  و هددای پسددماند و نیروهددای ماشددینتددن 

کاری به کمک لیدزر یورده شدده اسد   ایدن نتدای، حداکی اا       ماشین

وهدای  نیر %92ها در فرییند و کاه  درصدی تن  03تا  92کاه  

 کاری اس  ماشین

 

 واژه های کلیدی
کاری بده کمدک   کاری، ماشینساای ماشینمیکروفراکاری، مدل

 لیزر، اجزای مشدود

 

 مقدمه

ی مهندسی مواد، با توجه به گسترش رواافزون دان  بشری در امینه

و پایدار چون یلیاتهای تیتانیو ،  استفاده اا موادی مستشکم

و مواد مستشکمی چون سیلیکون  Inconelسوپریلیاتهایی چون 

نیترید، مو ی  و     در حال رشد رواافزون اس   این مواد دارای 

ی وسیعی اا کاربردها در صنایع گوناگون اا قبی  هوافضا، گستره

ها در دیگر صنایع هودروساای و صنایع پزشکی بوده و کاربردهای ین

در به کارگیری  صنایع روا به روا در حال افزای  اس   موضوع اصلی

هاس   اا ین جایی که این مواد کاری و پردااش یناین مواد ماشین

های کاری بسیار پایینی دارند، نیاا به ابداع روشقابلی  ماشین

ها وجود کاری بر روی ینجدیدی به منظور انجا  عملیا  ماشین

کاری به کمک گرما معرفی شده اس   دارد  در این میان روش ماشین

این روش یک منبع حرارتی هارجی به منظور افزای  درجه در 

کاری استفاده ی برش و تسهی  فرییند ماشینحرار  در منطقه

گرمای ، مقاوم  برشی در فلزا  را کاه  داده و شود  پی می

نماید  در حال  کلی در برداری را به صور  موضعی تسهی  میبراده

اه  یافته و موجبا  افزای  کاری کی ماشیناین روش، انرتی ویژه

ی یل در این فرییند تنها منطقهیید  در شرایط ایدهعمر ابزار فراهم می

گرمای  قرار گرفته و عمده گرما کاری تش  تاثیر پی برش ماشین

 شود اا این منطقه در فرییند برش و همراه با براده دفع می

کداری  ماشدین  های نوینکاری به کمک لیزر یکی اا روشماشین     

ی لیزر به عنوان منبع حرارتی چگال به صدور   اس  که در ین اشعه

گدردد   کار تابیده و منجر به نر  شدن ماده میکامال موضعی به قطعه

کاری را کاه  داده، عمر این روش در مواد گوناگون نیروهای ماشین

 د ب شد ابزار را افزای  داده و کیفی  سطح قطعه کار را نیز بهبود می

یلیاتهای تیتانیو  به دلی  کاربرد هود در صنایع گوناگون و همچنین 

ها بسیار مورد توجه کاری ینحساس یکی اا موادی هستند که ماشین

 Ti-6Al-4Vهدای ایدادی بدر روی یلیدات     قرار گرفته اسد   یامدای   

صور  پذیرفته اس   این یلیات یکی اا یلیاتهای پرکداربرد در صدنایع   

تدری اا تیتدانیو  اا قبید     همچنین یلیاتهای پیشرفته گوناگون اس  

Ti-10V-2Fe-3Al ،Ti-5Al-5Mo-5V-3Cr-4Al   و       که اا ندوع

ساای قطعا  تیتانیو  هستند به دلی  قابلی  با ی هود در بهینه بتا

ی فرود هواپیما و قطعا  موتدور بسدیار مدورد    گوناگونی اا جمله ارابه

این لشاا دارای اهمی  فراوانی هستند کده   توجه هستند  این مواد اا

هواص مکانیکی اا قبید  مقاومد  مکدانیکی بدا ، مقاومد  در برابدر       

 اند جا در هود جمع نمودهشکس  با  و س تی با  را به صور  یک

کاری به کمک لیزر بده صدور    در این امینه فرییند میکروماشین

بررسدی شدده    [2]و دیگدران   Sheltonعددی و یامایشگاهی توسدط  

سده   CNCو یک ماشدین   2COاس   در این بررسی اا لیزری اا نوع 

میکدرون در فرییندد    033تدا   233مشور همراه با ابزارهایی بدا اقطدار   

 و 4V-6Al-6, AISI 422, TiAISI 31ی مداده چهار  2تراشیگوشه

Inconel 718   استفاده شده اس   همچندینShelton   و دیگدران در

بر مشکال  این روش اا قبی  تاثیر ضریب شدک ،   [9]ای دیگر مقاله

 Runoutکاری و های پایین ماشینابزار، سرع  های با یتغییر شک 

ابزار در طی مسیر اشداره کدرده و بدرای حد  ایدن مشدکال  فرییندد        

کاری توسط لیزر را پیشنهاد داده و توسط یک ابزار فرا با قطر ماشین

 Ti-6Al-4V،AISI 422  ،AISI میکدرون بدر روی یلیاتهدای    233

ز یک مدل اجزای مشدود هایی انجا  داده و در نهای  نییامای  316

در تشقیقدی   [0]و دیگدران   Dingبرای بررسی فرییند ارائه داده اندد   

ی سداای فرییندد بدا در نظدر گدرفتن معادلده      تر بدر روی شدبیه  جامع

کدو  و بدا لشداا    -ساهتاری جدید مشتف شده اا معاد   جانسدون 

و اعمال ین بدر   Strain Gradientروش کردن اثر ضریب شک  توسط

                                                 
1 Side Cutting 
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-Tiو  AISI 422 ،Inconel 718روی مددل اجدزای مشددود مدواد     

6Al-4V با هص بر روی فو د و سپس انجا  یامایشا  AISI 422 

 ساای را مقایسه کرده اس  نتای، یامایشگاهی و مدل

در ادامه با تاکید بر روی فرییند میکروفراکاری یلیات تیتدانیو  اا ندوع   

Ti-6Al-4V       و با اعمدال معداد   سداهتاری و گسدی تگی مناسدب

همراه با در نظر گرفتن اثرا  دمدایی، اثدرا  ندرر کدرن  و هدواص      

وابسته به دمای ماده اا قبی  چگالی، ضریب هدای  حرارتی و گرمای 

م صوص مدلی اا فرییند میکروفراکاری یلیات تیتانیو  سداهته شدده   

 اس  

 

 کاریپارامترهای ماشین
در بررسی عددی فرییند  ا  اس  تدا اا مددلی واقعدی اا متغیرهدای     

فاده شدود   های عملی و یامایشگاهی استکاری به منظور تس ماشین

کداری انت داش شدده و    بدین منظور ابتدا به معرفی متغیرهای ماشین

 پرداایم  ها میمعرفی ین

کاری ابتدا ابزار مدورد نظدر انت داش شدده     اا لشاا پارامترهای ماشین

 Miniاا مدددل  JM905اا نددوع  MEGA-T-950010اسدد   ابددزار  

به صدور   ساای انت اش شده اس   این ابزار برای مدل Secoشرک  

End-Mill      بوده و دارای دو پره اس   به همدین سدبب مددل ایجداد

کدار را  سداای ندو  ابدزار و تمداس ین بدا قطعده      شده به منظور شبیه

توان به صور  دوبعدی در نظر گرف   همچنین فرییندد فراکداری   می

در نظر گرفته شده اسد   بدا توجده بده      Full Immersionبه صور  

درجه،  92کار در حدود ا دوران ابزار در قطعهنیروها پس ا ثاب  شدن

جویی مشاسباتی تنها ب شی اا دوران در ها به منظور صرفهدر تشلی 

ی ابدزار در ایدن فرییندد برابدر     نظر گرفته شدده اسد   میدزان تغذیده    

0.25mm/sec  10000و سددرع  دوران اسددپیندل RPM  در نظددر

میکروفراکداری در   ابزار در فرییند RunOutگرفته شده اس   میزان 

 نظر گرفته نشده اس  

 

 سازی حرکت لیزرشبیه

به  Abaqus/Implicit®افزار ساای تاب  لیزر بر قطعه در نر مدل

ی لیدزر  ساای شده اس   حرک  و مش صا  اشدعه صور  گذرا مدل

ی لیدزر بده   ساای شده اس   اشدعه مدل Fortran 77یک کد توسط 

 30332بدا انشدرام معیدار     عد  ین مطابف با طبی صور  تابعی گاوسی

در کد مربوطده تعریدف شدده     303322ی لیزری با شعاع معادل اشعه

ی لیدزر، ضدریب   اس   کد نوشته شده با دریاف  سرع ، شعاع اشدعه 

نماید  توان ساای میافزار مذکور شبیهجذش و توان لیزر ین را در نر 

ادل سدرع   وا  بوده و سرع  ین معد  2در نظر گرفته شده برای ین 

کار در نظر گرفته شده اس   ضریب جدذش  حرک  ابزار بر روی قطعه

در  Nd-Yagدرصد برای لیزری اا ندوع   03لیزر بر روی سطح معادل 

ساای حرک  لیزر ی شبیهدهندهنشان 2نظر گرفته شده اس   شک  

باشدد   بر روی سطح و میزان دما به ترتیب در مراح  م تلف ح  می

 باشد بر حسب درجه کلوین می دما در این شک 

سداای  ی لیزر اا ابزار در مدلبا توجه به نتای، بدس  یمده فاصله     

متر در نظر گرفتده هواهدد شدد     میلی 30332ترمومکانیکال به میزان 

ی همچنددین نتددای، بدسدد  یمددده اا ایددن مرحلدده اا حدد  در مرحلدده

یی استفاده شدده  ی دمابرداری به عنوان شرایط اولیهساای برادهشبیه

 اس   

 

 

 

 

 
ساای تاب  لیزر و تاثیر ین بر دما در قطعه در مراح  م تلف : مدل2شک  

 کاریماشین

 

 برداریسازی فرآیند برادهشبیه

 Abaqus/Explicit®افدزار  برداری اا نر ساای برادهدر فرییند شبیه

سدداای و حدد  فریینددد میکروفراکدداری در حالدد   بدده منظددور شددبیه

ی دمدایی در ایدن   مومکانیکال استفاده شدده اسد   شدرایط اولیده    تر

باشدد   ی لیدزر مدی  افزار همان شرایط دمایی حاص  اا تاب  اشعهنر 

توسدط   Ti-6Al-4Vمورد نظر یعنی  یهواص تسلیم پالستیک ماده

این معادلده بده    کو  تعریف شده اس  -ی پالستیک جانسونمعادله

 تعریف شده اس   افزاردر نر  (2)صور  فرمول 

(2) 
 

، A=782.7MPa ،B=498.4Mpaدر ایددن معادلدده بددرای ایددن مدداده 

n=0.28 ،m=1 و دمای ذوش (mT)  کلوین در نظر گرفته  2200برابر
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 و C=0.028شده اس   ضرایب وابسته به ندرر کدرن  نیدز برابدر     

در نظر گرفته شده اس   همچنین ضریب هدای  حرارتدی   10-5برابر 

ساای استفاده و گرمای م صوص ماده به صور  تابعی اا دما در مدل

  ح  اا لشاا دمایی نیز به صور  گذرا در نظر گرفتده  [4]شده اس 

ی گسدی تگی  ی تگی مداده نیدز اا معادلده   در مدورد گسد  شده اس   

، 0.291d=جانسون کو  استفاده شده اس   برای این مداده ضدرایب   

=8.632d ،8.4-=3d ،0.021-=4d ،=4.225d  در نددرر کددرن  مرجددع

  اصطکا  در فرییند نیز به کمک [2]در نظر گرفته شده اس  0.001

بدا ضدریب    (9)   فرمولبه صور 9چسبندگی-روابط اصطکا  لغزشی

 در نظر گرفته شده اس   309برابر  اصطکا  

 

(9)  

 
 

 نتایج
کداری،  تدوان میدزان نیروهدای ماشدین    سداای مدی  پس اا انجا  مددل 

تدوان  هدا را ت مدین اد  همچندین مدی    هدای پسدماند و کدرن    تن 

کاری به کمدک لیدزر و   کاری مرسو  و ماشینای میان ماشینمقایسه

 نیرو در این روش انجا  داد   کاه 

برداری های موجود پس اا فرییند برادهالف میزان تن -9تصویر 

دهدد  همچندین در مقایسده بدا ین     بدون استفاده اا لیزر را نشان مدی 

برداری با کمک لیزر را ها در فرییند برادهش میزان این تن -9تصویر 

ن متوسط تن  در ها مگاپاسکال اس   میزادهد  واحد تن نشان می

مگاپاسکال  9233کاری مرسو  برابر ی برش اصلی برای ماشینناحیه

اسدد   ایددن در حددالی اسدد  کدده ایددن میددزان بددا اسددتفاده اا فریینددد 

مگاپاسدکال رسدیده اسد   ایدن      2433کاری به کمک لیزر به ماشین

 ها در فرییند اس  درصدی تن  03تا  92نتای، حاکی اا کاه  

کداری در فرییندد بده    ند بر سطح پس اا ماشینمیزان تن  پسما

کمک لیزر بسیار کمتر اا تن  در فرییند مرسو  اس   این مدورد در  

شدود میدزان تدن     مشهود اس   همانطور که مشاهده مدی  2نمودار 

پسماند در سطح قطعه در فرییند به کمدک لیدزر بده طدور میدانگین      

میدانگین برابدر    مگاپاسکال و در فرییند مرسو  به طدور  2433معادل 

درصدددی تددن   92مگاپاسددکال اسدد   ایددن موضددوع کدداه   2223

افدزای  قطدر بدراده نیدز در      دهدد  پسماند بر سطح قطعه را نشان می

 شود کاری به کمک لیزر مشاهده میروش ماشین

 0عام  گرادیان کرنشدی  نشان داده شده اس  که در نظر گرفتن

انددااه بدرای ضد ام      را در بده میدان یوردن اثدرا     موثریق  که ن

در معاد   سیالن ماده  ،کندمیکرومتر ایفا می 23هایی کمتر اا براده

کداری در اثدر   نیروهدای ماشدین  کده  شدود  به همراه اثر دما باعث مدی 

نسب  به حالتی کده اثدر   کاری به کمک لیزر استفاده اا فرییند ماشین

شدته  گرادیان کرنشی در نظر گرفته نشده اسد ، کداه  بیشدتری دا   

   [2]باشند

                                                 
2 Sliding-Sticking 
3 Strain Gradient 

 

 

 الف:

 
 ش:

 
 ها و ساهتار براده در فرییند میکروفراکاری : میزان تن 9شک  

 الف( بدون کمک لیزر ش( با کمک لیزر

 

 
کاری در ایسه میزان تن  پسماند بر روی سطح پس اا ماشین: مق2نمودار 

 فرییند مرسو  و به کمک لیزر میکروفراکاری

 

ی نیرویی صور  پذیرفته اا شروع فرییند تدا رسدیدن   در مقایسه

را بددین منظدور بدسد  یورد  اا     9تدوان نمدودار   به حال  پایدار مدی 

دار بدرای  نمودار پیداس  کده در شدرایط گفتده شدده در حالد  پاید      

نیوتدون بده ااای    2004کاری بدون کمک لیزر میزان نیرو برابر ماشین
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برداری اس   این درحالی اس  که در فرییندد  متر عمف برادههر میلی

نیوتدون کداه  یافتده اسد   ایدن       4022به کمک لیزر این مقدار بده  

دهد  بنابراین توسط در شرایط مذکور را نشان می %92میزان کاهشی 

 کاری یلیات فوق را بهبود ب شید توان قابلی  ماشینرییند میاین ف
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 بندیگیری و جمعنتیجه
هدای پسدماند و نیروهدای    ساای انجا  شدده و تدن   با توجه به مدل

ری بده کمدک لیدزر در انجدا      کاتوان اا فرییند ماشینیمده میبدس 

هدای وارد بدر   های عملی و یامایشگاهی در راستای کاه  تن تس 

کداری  کاری استفاده نمدوده و قابلید  ماشدین   ابزار و نیروهای ماشین

طور که در این مقاله نشان با هص فلزا  س   را افزای  داد  همان

در  درصدد  03تواندد تدا   داده شدده اسد ، اسدتفاده اا ایدن روش مدی     

های پسماند سطشی درصد در تن  92های ایجاد شده در ماده، تن 

کداه  بده    Ti-6Al-4Vکاری یلیدات  درصد در نیروهای ماشین 92و 

تدر صدور    کداری راحد   وجود یورد  بنابراین در ک  فرییندد ماشدین  

کاری نیز بهتر اا حالد  مرسدو    پذیرفته و هواص ماده پس اا ماشین

 اس   
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