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MKاستاتیکی به کمک مدل  در بارگذاری شبه Al 6061-T6دهی  تعیین عددی نمودار حد شکل

 2حسین یاپنگ غراوی ،1رضا آذرافزا

دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، لویزان ، تهران -1

 واحد سنندج، سنندج -آزاد اسالمیدانشگاه -2

 چکیده

توان توانایی ورق در تغییر شکل و تبدیل شدن به  پذیری ورق را می شکل

ها را تا حد  کرد. ورقشکل مورد نظر بدون پارگی و گلویی شدن، تعریف 

توان تغییر شکل داد که این حد با شروع گلویی موضعی که در  معینی می

های نشان  گردد. یکی از روش شود مشخص می تهایت منجر به پارگی می

های فلزی استفاده از نمودارهای حد  دهی ورق دادن محدودیت شکل

-اك، بر اساس تئوری مارسینیپژوهشدر این باشد.  می دهی شکل

کوزینسکی، با اعمال یک ناهمگونی در ورق بصورت نواری با ضخامت 

دهی برای آلیاژ  ، یک برنامه عددی نوشته شد و منحنی حد شکلکمتر

)هیل  1491با استفاده از معیار ون میزز، هیل   Al6061-T6آلومینیوم 

)هیل عمومی(  به دست آمد. برای اعتبارسنجی 1494( و هیل 2درجه 

عددی، نتایج حاصله با نتایج آزمایشات تجربی مقایسه گردید که برنامه 

تطابق خوبی مشاهده شد. اثر ضریب نقص اولیه، نرخ کرنش، ضریب 

( بر 1494ناهمسانگردی و همچنین درجه معیار تسلیم )برای معیار هیل 

دهی به دست آمد. بر همین اساس نقص معیار هیل  روی منحنی حد شکل

یب ناهمسانگردی و تناقض آن با نتایج تجربی مشاهده بینی اثر ضر در پیش

برای سمت راست و  1494ی درجه معیار هیل  شد. همچنین مقدار بهینه

 دهی به دست آمد. چپ منحنی حد شکل

مدل  -دهی منحنی حد شکل پررنگ(: 11)نازنین  واژه های کلیدی
 -Al6061 -1494و  1491معیار هیل  -مارسینیاك کوزینسکی

 .ورقدهی  شکل

 (بخش قبل)یک سطر فاصله از مقدمه 

دهی ورقهای فلزی در جهت اجتناا  از ایجااد  امروزه بررسی عملیات شکل

قطعات معیو  و بهینه سازی عملیات از اهمیات خاصای برخاوردار اسات. 

دهی ورقهای فلزی با گلویی و یا پارگی و  مقدار تغییر شکل در فرآیند شکل

بررسی شکل پذیری ورق را می تاوان شاامل گردد.  چروکیدگی محدود می

دهی در  هااای حااد شااکل بدساات آوردن حااد تحماال ورق دانساات. منحنی

تواناد تحمال کناد و هایی است که یک ورق مایی کرنشحقیقت محدوده

می باشاد. نماودار هاای     و   نشان دهنده ارتباط بین کرنشهای اصلی 

ی ورقکااری بسایار دهی در تشاخیص مساا ل بالفعال و باالقوه  حد شاکل

نشاان  1اند. حالت های مختلف تغییار شاکل در شاکل سودمند واقع شده

دهی بارای اولاین باار توسا   مفهوم نمودارهای حد شاکل داده شده است.

ارا ه شد. آنها سامت راسات نماودار حاد  1491[ در سال 2کیلر و بکوفن ]

دهی را با اتساع ورقهای فوالدی کم کربن بدست آوردند.  شکل

دهی را  [ سامت چاپ نماودار حاد شاکل1گودوین ] 1491سپس در سال 

بدست آورد. او برای اینکار ترکیبی از کشش ساده تاک محاوری و کشاش 

استوانه ای را با استفاده از ورقهای فوالدی کم کربن بکار گرفت و باا اضاافه 

 1دهی نمودن آزمایشات خود به آزمایشات کیلر و بکوفن منحنی حاد شاکل

با اتسااع ورقهاای باا  1491[ در سال 9ر کامل بدست آورد. هکر ]را به طو

دهی  عرضهای مختلف روی یک سنبه نیم کروی دو طرف نمودار حد شاکل

  را بدست آورد.

-مارسینیاكبا استفاده از مدل  2112[ در سال 1غضنفری و عاصم پور ]

دهی پرداختند.  کوزینسکی و قوانین تجربی به اصالح نمودارهای حد شکل

کوزینسکی در پیش بینی -آنها بیان کردند که مشکل مدل مارسینیاك

دهی این است که برای پیدا کردن ضریب نقص اولیه و  نمودار حد شکل

ز باشد. آنها برای رفع این نیا کالیبره کردن نیاز به داده تجربی می

غیریکنواختی ماده را جایگزین غیر یکنواختی هندسی کردند. این کار 

باعث شد تغییر نمودار حد شکل دهی نسبت به تغییرات ضریب نقص به 

میزان قابل توجهی کاهش یابد. روش آنها که نتایج مناسبی در مقایسه با 

دهی  نتایج تجربی نشان داد این امکان را فراهم کرد که نمودار حد شکل

اثر  2119[ در سال 9دون داده های تجربی بدست آید. هی و همکاران ]ب

-مسیر کرنش بر روی نمودار حد شکل دهی با روش مارسینیاك

کوزینسکی را مورد مطالعه قرار دادند. تمرکز آنها بر روی مسیرهای کرنش 

گرد و همچنین  های سخت شوندگی همسان غیر خطی و استفاده از مدل

آنها دریافتند که رفتار کار سختی بعد از پیش کرنش و  گرد بود. ناهمسان

دهی به مسیر کرنش  روش بارگذاری نقش مهمی در وابستگی حد شکل

اثر نرخ کرنش را بر روی  2111[ در سال 9دارد. ورلیسن و همکاران ]

های فلزی بررسی کردند. آنها مطالعه خود را بر روی  دهی ورق رفتار شکل

کوك انجام -با استفاده از معادله ساختاری جانسون سه نوع فوالد تجاری و

های با نرخ کرنش  های کشش استاتیکی و تست دادند. رفتار مواد از تست

-دهی را با استفاده از مدل مارسینیاك باال بدست آمد. نمودار حد شکل

کوزینسکی بدست آوردند. نتایج بدست آمده اثرات غیر قابل چشم پوشی 

تحقیقات زیادی در زمینه نمودارهای حد  داد. نرخ کرنش را نشان می

دهی صورت گرفته و اثر پارامترهای مختلف موثر بر آن بررسی شده  شکل

اند که  های صورت گرفته عمدتا بصورت تجربی و تحلیلی بوده است. پژوهش

بر هستند. با توجه به گسترش فرآیندها  هایی دقیق اما پیچیده و زمان روش

ن بررسی همه موارد، به ویژه از روش تجربی به راحتی و مواد اولیه، امکا

دهی یک آلیاژ  وجود ندارد. در این تحقیق، برای بررسی نمودار حد شکل

خاص یک برنامه عددی با نرم افزار متلب نوشته شده است و در آن از مدل 
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استفاده شده است. با استفاده از سه معیار معیار  2کوزینسکی-مارسینیاك

)هیل عمومی(، برخی از   1494( و هیل 2)درجه  1491ل ون میزز، هی

دهی به دست آمده است. جهت  پارامترهای موثر بر نمودار حد شکل

های تجربی صورت  ای با آزمایش سنجی نتایج به دست آمده مقایسه صحت

 .گرفت

 

 کوزینسکی-روش مارسینیاک

در این روش نقصی به صورت شیار، در امتداد عمود بر راستای محور 

شود. ماده در محل شیار  بزرگترین تنش و کرنش اصلی در نظر گرفته می

برای ناحیه خارج شیار  aی بیرون است. از اندیس  نازکتر یا ضعیفتر از ماده

 برای ناحیه داخل شیار )ناحیه نقص( استفاده b)ناحیه سالم( و اندیس 

  در حین بارگذاری نسبت تنش ) .(2شود. )شکل  می
  

  
( و نسبت 

  کرنش )
  

  
، 1و 2، 1راستاهای  [.1( در ناحیه سالم ثابت خواهد بود ]

محوری تنش  2راستاهای اصلی تنش و کرنش هستند. حالت تنش را 

 گیریم. ( در نظر می    ای ) صفحه

 [:1برای معیار ون میزز داریم ]
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2
 Marciniak-Kuczynski (MK) 

 روند حل عددی

باشد که مقادیر  برای ناحیه سالم می ( )اولین گام تعیین مسیر کرنش 

  ) نسبت کرنش 
  

  
 21نظر گرفته شده است.  0.7تا  0.4-( بین 

در این بازه در نظر گرفته شده است.  سپس با توجه   مقدار مختلف برای 

ای یا انفجاری( نرخ  به شرای  بارگذاری )بارگذاری شبه استاتیک، ضربه

کرنش مشخص شده است. در اینجا با توجه به اینکه نوع بارگذاری شبه 

       کرنش را باشد نرخ  استاتیک می
 

 
در نظر گرفته شده است. الزم 

     کوك، -به ذکر است که نرخ کرنش مرجع در رابطه جانسون
 

 
 

مقداردهی شده است. الزم است که زمان فرایند و انجام بارگذاری به 

های زمانی کوچکتر تقسیم شود، پس یک گام زمانی نیز برای حل در  بازه

پس از آن باید تابع تسلیم  خواهد بود. 0/05s  گیریم که برابر با نظر می

را  φو  ρ)ون میزز، هیل و ...( مشخص شود. سپس نسبت تنش و مقادیر 

با استفاده از روابطی که برای هر تابع تسلیم در مرحله قبل انتخا  شد، در 

(، ̅  شوند. در مرحله بعد نموی کرنش موثر )  ناحیه سالم محاسبه می

(، کرنش        ی کرنش در راستای یک و دو )(، نمو̅ کرنش موثر )

( را در  ̇ ( و نرخ کرنش در راستای دو )     در راستای یک و سه )

 .شوند را در این ناحیه محاسبه می ξناحیه سالم بدست آورده و 

 

 مشخصات ماده

 .باشد می Al 6061-T6ماده مورد استفاده در این تحقیق آلیاژ آلومینیوم 

 آمده است 1در جدول ترکیب شیمیایی که 

 
 دهد. ترکیب شیمیایی آلیاژ مذکور را نشان می 1جدول 

 Al x Si Fe Cu Cr Mn Zn عناصر

درصد 

 وزنی

97 0.8 0.68 0.42 0.26 0.17 0.0523 0.0163 

 

بینی رفتار مکانیکی ماده از معادله  همانطور که اشاره شد برای پیش

 کنیم: کوك استفاده می-جانسون

(01)  ̅  [    ̅ ] [     (
 ̇̅

 ̇ 
)] [  (

    

     
)
 

]    

باشد. نرخ کرنش موثر  استحکام تسلیم اولیه ماده در دمای اتاق می Aکه 

دمای    ( نرمال شده است.  ̇ ( با یک نرخ کرنش مرجع )̅̇ پالستیک )

باشند، که ثابت هستند. در این تحقیق از  دمای ذو  ماده می   اتاق و 

نظر شده )انجام فرایند در دمای محی ( و  اثر دما بر تنش سیالن صرف

رفتار ماده حساس به کرنش و نرخ کرنش در نظر گرفته شده است. مقادیر 

 آورده شده است. 2کوك در جدول -های معادله جانسون ثابت

 

 Al 6061کوک برای آلیاژ آلومینیوم -دله جانسونهای معا ثابت -2جدول 
[9] 

N m C B (MPa) A (MPa) 

0.441 1.34 0.011 393.16 275 

 

 .نشان داده شده است 1سایر مشخصات ماده مورد استفاده نیز در جدول 

 Al 6061 [9]مشخصات مکانیکی آلیاژ آلومینیوم  -3 جدول

R value Total 

elongation 

(%) 

Ultimate 

Stress 

(MPa) 

Yield 

Stress 

(MPa) 

ρ (Kg/m3) 

0.65 12.8 358 275 2780 
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 نتایج و بحث

-در این مقاله یک برنامه عددی با متلب بر مبنای روش مارسینیاك

دهی آلیاژ آلومینیوم  بینی نمودار حد شکل کوزینسکی برای پیش

Al6061-T6   1494و هیل  1491با استفاده از معیار ون میزز، هیل 

نوشته شد. جهت اعتبارسنجی برنامه عددی، نمودارهای به دست آمده با 

 1[ مقایسه گردید. در شکل 4نتایج حاصل از آزمایشات تجربی]

دهی به دست آمده از تحلیل عددی با منحنی حد  های حد شکل منحنی

ایسه شده است. در توضیح علت دهی حاصل از نتایج تجربی مق شکل

توان به خطاهایی چون خطای تخمین نسبت  خطای به وجود آمده می

 ξکرنش در ناحیه معیو  و خطای نسبی که در تحلیل عددی برای برابری 

در دو ناحیه در نظر گرفته شده، و نیز خطای احتمالی ناشی از متناظر 

دانستن شکست با رسیدن نسبت 
    

    
 ، اشاره کرد.11به مقدار  

 میزز، تطابق خوبی در در مورد منحنی بدست آمده با استفاده از معیار ون

FLD0 شود. در سمت چپ نمودار،  و سمت راست نمودار مشاهده می

درصد بیشتر از مقادیر به دست  11تحلیل عددی، کرنش شکست را حدود 

ردی در دهد. نادیده گرفتن اثر ناهمسانگ آمده از نتایج تجربی نشان می

باشد. ضریب ناهمسانگردی  معیار ون میزز از علل دیگر ایجاد خطا می

آلیاژ مورد استفاده در آزمایشات تجربی همانطور که در جدول  (R)نرمال 

باشد. این ضریب بیانگر نسبت کرنش عرضی به  می 0.65آورده شده،  1

 کرنش ضخامتی است و زمانی که این نسبت کوچکتر از یک باشد به این

معنی است که کرنش ضخامتی و به تبع آن کاهش ضخامت، بیشتر از 

توان باالتر  زمانیست که ورق همسانگرد باشد. با استناد به این موضوع می

بینی شده  بودن کرنش شکست که در تحلیل عددی با معیار ون میزز پیش

بایست در مورد  است را توجیه کرد. الزم به ذکر است که این استدالل می

کرد و کرنش شکست به دست آمده از  ت راست منحنی نیز صدق میسم

بود که اینگونه  تحلیل عددی در این قسمت نیز بیشتر از مقادیر تجربی می

دهی به  دهند که منحنی حد شکل های تجربی نشان می نیست. البته یافته

[. نکته قابل 1دهد ] تغییرات ضریب ناهمسانگردی حساسیت نشان نمی

دهی  بینی منحنی حد شکل برای پیش  MK اینست که روشتوجه دیگر 

باشد و برای سمت چپ باید از مدل توسعه  در سمت راست منحنی می

 HNموسوم به مدل  Nealeو  Hutchinsonتوس   MKی  یافته

[ که شاید این موضوع دلیل دیگری برای عدم تطابق دو 1استفاده شود ]

نیز  2با معیار هیل درجه  نمودار در سمت چپ باشد. در مورد منحنی

شود، اما در سایر نقاط،  مشاهده می FLD0تطابق خوبی در تخمین 

کند  بینی می منحنی عددی، کرنش شکست را بیشتر از مقادیر تجربی پیش

تر است که بیشترین میزان خطا در  و این در سمت چپ منحنی مشهود

یه حالت باشد. اختالف دو منحنی در سمت چپ، شب درصد می 11حدود 

[ که منحنی تجربی از 4ی مرجع ] باشد. با توجه با اینکه در مقاله قبل می

های تست  ای به میزان ناهمنگنی در نمونه آن استخراج شده است اشاره

شده نشده بود، مقدار ضریب نقص اولیه در تحلیل های عددی با مالك 

و با آزمون و خطا به دست آورده شد که ممکن است  FLD0قرار دادن 

تواند یکی از علت های  مقدار به دست آمده صحیح نباشد و این مورد می

بروز خطا در حل عددی باشد. منحنی با معیار هیل عمومی در سمت چپ 

منحنی مطابقت قابل قبولی با منحنی تجربی دارد. منحنی عددی، 

βترین نقطه را در  بحرانی ی  تخمین زده است که نشان دهنده      

شود در  خطا در این قسمت از منحنی می باشد و همانطور که مشاهده می

این قسمت اختالف دو منحنی هم بیشتر از سایر نقاط سمت چپ منحنی 

باشد. تحلیل عددی، تخمین چندان مناسبی از سمت راست منحنی  می

باشد. ماکزیمم  ل قبول میندارد و اختالف دو منحنی کمی بیشتر از حد قاب

باشد. به طور کلی تحلیل  درصد می 21انحراف در این قسمت حدود 

دهی را  عددی با استفاده از هر سه معیار تسلیم، تخمین منحنی حد شکل

توان به عنوان خطای ذاتی تحلیل  دهد و از آن می کمی دست باال انجام می

فت دادن منحنی عددی و عددی انجام شده در این تحقیق نام برد و با شی

توان خطاهای موجود را تا حدی کاهش  به اصطالح با کالیبراسیون آن می

 داد.

 

 اثر ضریب نقص اولیه

دهی به  اثر ضریب نقص اولیه بر منحنی حد شکل 1و  9های  در شکل

اند. همانگونه نشان داده شده  2میزز و معیار هیل درجه  ترتیب با معیار ون

دهی  آید با افزایش ضریب نقص اولیه، منحنی حد شکل می ها بر که از شکل

تر باشد،  کند، به عبارت دیگر هر چه ورق همگن به سمت باال حرکت می

کرنش شکست بیشتر خواهد بود که این با نتایج تجربی نیز موافقت دارد 

[. نکته قابل توجه این که با افزایش ضریب نقص، افزایش کرنش 1]

خطی بین کرنش  ی غیر که این نشان از رابطه شکست بیشتر خواهد بود

 باشد. شکست و ضریب نقص اولیه می

 

 اثر نرخ کرنش

های  دهی و نرخ کرنش های پایین، آلیاژ های معمول شکل در فرایند

[. 4دهند ] آلومینیوم حساسیت چندانی به نرخ کرنش از خود نشان نمی

دهی  حد شکل ی اثر نرخ کرنش بر منحنی نشان دهنده 9و  9های  شکل

نشان می دهند. مشاهده  2باشد با معیار ون میزز و معیار هیل درجه  می

 برابری نرخ کرنش، منحنی تغییر چندانی ندارد. 111شود که با تغییر  می

 

 اثر ضریب ناهمسانگردی

دهی به ازای مقادیر مختلف  های حد شکل منحنی 4و  1های  در شکل

شود. و هیل عمومی  مشاهده می 2ضریب ناهمسانگردی با  معیار هیل

دهی  تغییرات ضریب ناهمسانگردی اثر قابل توجهی بر منحنی حد شکل

شود این اثر در  خصوصا در سمت راست آن دارد. همانطور که مشاهده می

سمت راست منحنی، مقادیر کمتر  باشد، در دو سمت منحنی متضاد می

بینی میکنند در  ضریب ناهمسانگردی، کرنش شکست بیشتری را پیش

حالی در سمت چپ منحنی، هر چه ضریب ناهمسانگردی بزرگتر باشد، 

ناحیه ایمن وسعت بیشتری دارد. اما نکته قابل توجه اینست که نتایج 

حاکی از عدم کنند، بلکه آزمایشات  تجربی این اثرات را تایید نمی

باشد. این تناقض با  می Rدهی به تغییرات  حساسیت منحنی حد شکل

باشد و در صورت استفاده  نتایج تجربی به خاطر استفاده از معیار هیل می

از بین خواهد  R، حساسیت به تغییرات MKاز معیار هاسفورد در مدل 

 [.1رفت ]

 

 اثر درجه معیار تسلیم

نشان  mبه ازای مقادیر متفاوت  دهی را منحنی حد شکل 11شکل 

باشد. این موضوع نشان  در دو سمت منحنی متضاد می mدهد. اثر  می

دهد که برای حصول نتیجه بهتر و رسیدن به دقت باالتر در تخمین  می

دهی الزم است درجه معیار تسلیم برای دو سمت منحنی  منحنی حد شکل

ت منحنی، مقادیر برای سمت راس mمتفاوت باشد. به این ترتیب که 

باشند.  و برای نواحی سمت چپ، مقادیر بزرگتر از مناسب می 2کوچکتر از 

به دست آمد. برای  mای برای  های مختلف مقدار بهینه با انجام تحلیل
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در نظر گرفته  m=2.9و برای سمت چپ  m=1.4سمت راست منحنی 

 شد.

 

 گیری بندی و نتیجه جمع

-ا متلب بر مبنای روش مارسینیاكدر این مقاله یک برنامه عددی ب

دهی آلیاژ آلومینیوم  بینی نمودار حد شکل کوزینسکی برای پیش

Al6061-T6   1494و هیل  1491با استفاده از معیار ون میزز، هیل 

نوشته شد. جهت اعتبارسنجی برنامه عددی، نمودارهای به دست آمده با 

ای از نتایج به  صهنتایج حاصل از آزمایشات تجربی مقایسه گردید. خال

 باشد: دست آمده به شرح زیر می

 شود. با افزایش ضریب نقص اولیه، کرنش شکست بیشتر می -1

در محدوده بارگذاری شبه استاتیک، نرخ کرنش اثر ناچیزی روی  -2

 دهی دارد. منحنی حد شکل

دهی تغییر قابل  با تغییر ضریب ناهمسانگردی، منحنی حد شکل -1

دهد که این مورد با نتایج تجربی مطابقت ندارد و علت  میتوجهی نشان 

 باشد. بروز این خطا به علت استفاده از معیار هیل به عنوان معیار تسلیم می

دهی اثر دارد و این اثر در  درجه معیار تسلیم بر روی منحنی حد شکل -9

برای  mای برای  سمت راست و چپ منحنی متفاوت است و مقدار بهینه

برای سمت راست و  mبایست مقدار  ت از منحنی وجود دارد و میهر قسم

 .چپ منحنی متفاوت باشد تا نتیجه مناسب حاصل شود

 

 
 [1شکل دهی ] مناطق مختلف نمودار حد -1شکل 

 

 
 [8نقص ایجاد شده در ورق ] - 2شکل 

 
دهی با استفاده از سه معیار تسلیم  شکلمقایسه نمودارهای حد  -3شکل 

 با نمودار تجربی

 

 
میزز  دهی با معیار ون اثر ضریب نقص اولیه بر منحنی حد شکل -4شکل 

 (S-1 0.005)نرخ کرنش 

 

 
دهی با معیار هیل  اثر ضریب نقص اولیه بر منحنی حد شکل -5شکل 

 (0.65، ضریب ناهمسانگردی نرمال S-1 0.005)نرخ کرنش  2درجه 
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میزز )ضریب  دهی با معیار ون اثر نرخ کرنش بر منحنی حد شکل -6شکل 

 (0.97نقص اولیه 

 

 
 2دهی با معیار هیل درجه  اثر نرخ کرنش بر منحنی حد شکل -7شکل 

 (0.65، ضریب ناهمسانگردی نرمال 0.97)ضریب نقص اولیه 

 

 

 

 

 

 

 
دهی با معیار  اثر ضریب ناهمسانگردی نرمال بر منحنی حد شکل -8شکل 

 (S-1 0.005، نرخ کرنش 0.97)ضریب نقص اولیه  2هیل درجه 

 

 
دهی با معیار  اثر ضریب ناهمسانگردی نرمال بر منحنی حد شکل -9شکل 

 S-1 ،m=1.4 0.005، نرخ کرنش 0.95هیل عمومی )ضریب نقص اولیه 

 برای سمت چپ( m=2.9برای سمت راست، 
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دهی )ضریب نقص  اثر درجه معیار تسلیم بر منحنی حد شکل -11کل ش

 (0.65، ضریب ناهمسانگردی نرمال S-1 0.005، نرخ کرنش 0.95اولیه 
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