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تاثير ویژگیهای ريزساختار بر رفتار فوالد با سمانتيت کرويشده با استفاده از روش پالستيسيته
کريستالي

مونا عين القضاتي ،احمد عاصم پور

*

دانشکده مهندسي مکانيک ،دانشگاه صنعتي شريف ،تهران ،ايران.
خالصه :روش پالستيسيته کريستالي به عنوان يک ابزار قدرتمند ،بطور گستردهاي در شبيهسازي رفتار و ریزساختار ورقهاي فوالدي
تک فاز فريتي و يا ورقهاي فوالدي دوفاز فريتي-مارتنزيتي و فريتي-پرليتي مورد استفاده قرار گرفتهاست .در اين پژوهش براي
اولين بار به مدلسازي  3بعدي رفتار ورقهاي فوالدي با سمانتيت کرويشده با قابليت شکلپذيري باال و بررسي تاثير ویژگیهای
ريزساختار در رفتار آن با استفاده از روش اجزای محدود کريستالي پرداخته شدهاست .براي اين منظور يک نرمافزار پيشپردازش با

قابليت شبيهسازي ويژگيهاي ريزساختار اين نوع فوالد طراحي شد .خواص ذرات سمانتيت به صورت ترد و شکننده منظور شد .براي

توصيف رفتار دانههاي نرم فريت نيز بعد از اعمال بافت تصادفي به آنها ،از روش پالستيسته کريستالي و زيربرنامه هوانگ و نرمافزار
آباکوس استفاده شد .بعد از کاليبراسيون و استخراج متغیرهای سختشوندگي ،به بررسي تاثير برخي از ویژگیهای ريزساختار پرداخته

شد .محاسبات نشان داد که با افزايش درصد فاز سمانتيت تنشها بطور قابل مالحظهاي افزايش مييابد .همچنين تاثير وجود بافت
غالب در راستاي نورد باعث کاهش تنشها شد .نوار ذرات سمانتيت در راستاي جانبي عمود بر راستاي نورد نيز به علت تجمع نابجاييها
و افزايش تمرکز تنش در اين منطقه باعث باالرفتن تنشهاي ماده ميشود.
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فوالد دوفاز

سمانتيت کروي

پالستيسيته کریستالی

مدلسازي سهبعدي
نوار ذرات سمانتيت

ويژگيهاي ساختار ميکرومکانيکي فوالد کرويشده از جمله درصد فازها و

1-مقدمه

ورقهاي فوالدي با ساختار فريت-سمانتيت 1بطور گستردهاي در

فرايندهاي شکلدهي سرد از جمله کشش عميق و خمکاري استفاده

ميشوند .ورقهاي فوالدي که بطور معمول با نورد گرم تهيه ميشوند،
داراي فازهاي فريت و پرليت اليهاي هستند .در اين ورقها استحکام بسيار

باالست و اليههاي سخت پرليت باعث ايجاد ترک و يا پارگي در طي انجام

کار سرد بر روي ورق ميشود [ .]1بنابراين ،معموال اين ورقهاي نورد گرم
شده ،تحت عمليات کرويسازي آنيل ميشوند و ساختار آنها تبديل به

دوفاز فريت و سمانتيت کروي می شود .بطور معمول با کاهش استحکام

ورقهاي فوالدي ،ميزان داکتيليتي بهتر ميشود و در نتيجه شکلپذيري
ورق فوالدي به ميزان چشمگيري افزايش مييابد .اگرچه به علت تفاوتي که

در ساختار اوليه فوالدها و شرايط نورد و سپس آنيلکردن ورقها وجود دارد،
ورقها ساختار ميکرومکانيکي و خواص متفاوتي خواهند داشت .بدينترتيب
Cementite

چگونگي پراکندگي و توزيع ذرات سمانتيت و مقدار پرليت باقيمانده ،خواص

مکانيکي و شکلپذيري فوالد را تحت تاثير قرار ميدهند.

امروزه روش المان محدود با استفاده از پالستيسيته کريستالي 2يک

ابزار توانمند و رايج براي مطالعه ويژگيهاي ريزساختار و تاثير آن در رفتار
ماکروسکوپيک ماده است .با استفاده از اين ابزار ميتوان با درنظرگرفتن
رفتار تغييرشکل سيستمهاي لغزش اتمي و تغییر متغیرهای ميکروسکوپيک

ماده به استخراح خواص ماکروسکوپيک ماده از جمله خاصيت کشش آن

پرداخت .مدلسازي میکرومکانيکي در چارچوب پالستيسيته کريستالي بطور

گستردهاي در شبيهسازي پاسخ مکانيکي ماده بکار برده شدهاست [ .]2بدين
ترتيب رفتار ماکروسکوپيک ماده ميتواند به صورت عددي و با درنظرگرفتن

ويژگيهاي ساختار دانهبندي ماده قابل پيشبيني و محاسبه باشد .اين روش
بطور وسيعي در مطالعه رفتار مواد تک فاز مورد استفاده قرار گرفتهاست [.]3

ويژگيهاي مهم ماده از جمله شکل و اندازه دانههاي تک فاز ،مدل سازي
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ريزساختار و بررسي پديدههاي مختلف انجام شدهاست .در سالهاي اخير

سازهاي ماشينآالت ،يک تعادل بين سختي و شکلپذيري مورد نياز است

تاکنون مطالعهاي در زمينه فوالدهاي کرويشده با استفاده از اين روش انجام

پرسکاري)  ،سختیپذيري خوب ،دقت باال ،خواص سطحي و غیره ميباشد.

بررسي فوالدهاي دوفاز فريتي-مارتنزيتي مورد توجه قرار گرفتهاست [ .]4اما
نشدهاست .با توجه به اهميتي که فرايند کرويکردن فوالد در شکلپذيري
آن دارد ،در اين پژوهش با استفاده از روش پالستيسيته کريستالي به مطالعه
رفتار ورقهاي فوالدي با زمينه فريتي و توزيع ذرات سخت سمانتيت کروي

شده به عنوان فاز دوم در آن پرداخته شد.

از آنجايي که مدلسازي کل ماده با درنظرگرفتن ساختار دانهبندي

که شامل وجود خاصيت شکلپذيري عالي (ايجاد پيش فرم ،نرمي و قابليت
لذا سازندگان زيادي به توليد ورقهاي فوالدي با خواص مورد نياز پرداختند.

براي توليد يک ورق فوالدي پرکربن با خواص شکلپذيري عالي

الزم است که ضمن استفاده از فرايند کرويسازي ،کنترل مناسبي بر روي

ريزساختار ( اجزا و درصد آنها ،شکل و اندازه دانهها و نحوه توزيع) فوالد

داشته باشيم .وجود يک زمينه فريتي با دانهبندي منظم و هممحور که دانههاي

و سيستمهاي لغزش آن از نظر محاسباتي امکان پذير نميباشد ،حجم

کروي و ريز سمانتيت به طور يکنواخت در دانهها پراکنده شدهاند ،يک ساختار

عمومي و میانگين ماده ميباشد ،به عنوان المان حجمي نماينده 1انتخاب شد

روشهاي محاسباتي که به صورت آزمون و خطا به اين موضوع ميپردازند،

محدودي از ماده که خواص آن قابليت تکرارپذيري داشته و بيانگر خواص
تا خواص ماکروسکوپيک ماده براساس آن استخراج شود.

ايدهال از نظر پرسکاري محسوب ميشود .از آنجايي که روشهاي تجربي و
بسيار پرهزينه و زمانبر ميباشند ،مدلسازي اين فوالد با درنظرگرفتن

اين المان حجمي بايد هم به اندازه کافي بزرگ باشد تا بتواند دربرگيرنده

ويژگيهاي ريزساختار آن نقش موثري در کاهش هزينهها خواهد داشت.

کوچک باشد تا به عنوان يک المان حجمي کانتينيومي درنظر گرفتهشود

مطالعه رفتار ورقهاي فوالدي کرويشده و تاثير ویژگیهای ريزساختار آن

خواص و ناهمگني ساختار کامپوزيتي ماده باشد و هم به اندازه کافي

در اين پژوهش براي اولين بار با استفاده از روش پالستيسيته کريستالي به

[ .]5مطالعات و مدلسازيهاي میکرومکانيکي زيادي برروي مواد مختلف از

پرداختهشد .براي اين منظور يک نرمافزار پيش پردازش در محيط متلب

انجام شدهاست .رمضاني و همکارانش [ ]6به پيشبيني رفتار فوالد دوفاز با

ويژگيهاي ريزساختار اين فوالد از جمله اندازه و شکل دانههاي فريت ،اندازه

جمله فوالدهاي دوفاز ،فوالد کربني ،آلياژ الومينيوم و کامپوزيتهاي فلزي
استفاده از المان حجمي نمايندهاي که براساس ريزساختار واقعي ساخته شده

بود ،پرداختند .السچت وهمکارانش [ ]7به بررسي رفتار سيالن لولههاي
فريتي-پرليتي و فوالدهاي کم کربن آلياژي پرداختند.

2

تهيه شد که قابليت مدلسازي به صورت دوبعدي و سهبعدي ،مدلسازي

و شکل دانههاي سمانتيت ،درصد فاز سمانتيت ،چگونگي توزيع اين ذرات در

فوالد ،اعمال بافت دلخواه به زمينه فريتي و ساير ويژگيهاي ريزساختار و
همچنين اعمال بارگذاري و شرايط مرزي دلخواه ،انتخاب و تغيير پارامترها و

يکي از کاربردهاي اصلي فوالدهاي پرکربن در توليد قطعات قواي

مقادير مورد نياز براي زيربرنامه هوانگ 3و غیره را داراست .خروجي اين نرم

پيچيده و ضخامتهاي متفاوتي دارند ،فرايندهاي زيادي از فرمدادن تا

به شبيه سازي رفتار اين فوالد و تاثير متغیرهای مختلف در آن ميپردازد.

محرکه خودرو است .از آنجايي که بسياري از اين قطعات شکلهاي بسيار
عمليات حرارتي درراستاي توليد آنها الزم است .از طرف ديگرتالشهاي

افزار ،فايل ورودي نرمافزار آباکوس است که با استفاده از زيربرنامه هوانگ

به اين ترتيب ميتوان با استفاده از روش و مسير ارائهشده در اين پژوهش

زيادي در راستاي کوچککردن و سبککردن اين قطعات و کاهش

به پيشبيني تاثير متغیرهای مختلف در رفتار فوالدهاي کرويشده مختلف

خودرو مطالعات فراواني صورت گرفته است و توليد قطعات با استفاده از کار

دلخواه پرداخت.

هزينههاي توليد آنها انجام گرفتهاست .در زمينه توليد قطعات قواي محرکه
سرد بر روي ورقهاي فوالدي جايگزين توليد قطعات با استفاده از فورج داغ

برروي شمشهاي فوالدي شدهاست .در سالهاي اخير پيشرفتهاي قابل

توجهي در زمينه تجهيزات و تکنولوژي انجام کار سرد بر روي ورقهاي
فوالدي ايجاد شدهاست و امکان ايجاد تغيير ضخامت به صورت موضعي
با استفاده از فورج ورقهاي فوالدي ايجاد شدهاست .براي ساخت قطعات
RVE

1
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پرداخت و در نتيجه به طراحي فوالدي با خواص استحکامي و شکلپذيري

2-روش مدلسازي

عليرغم سودمندي فراوان روش پالستيسيته کريستالي ،به دليل حجم

محاسبات باال و زمانگيربودن آن ،نميتوان شبيهسازي را براي اجسام در

مقياس واقعي انجام داد .هنگامي که ابعاد نمونههاي مورد بررسي ،خيلي
Matlab
Huang’s UMAT
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شکل  :1دياگرام کلي مسير شبيهسازي چندمقياسي فوالد کروي.
شکل  .1دياگرام کلي مسير شبيهسازي چندمقیاسی فوالد کروی.
Figure 1. Flowchart of multiscale simulation process
Fig. 1. Flowchart of multiscale simulation process

کوچک ميشود ،شرايط مرزي اثر قابل توجهي بر جوابهاي حاصله از

سازي فوالد مورد نظر از جمله اندازه دانههاي فريت و سمانتيت و درصد

تحليل کريستال پالستيسيته ميگذارند .به همين جهت براي حذف اين

فازي از مقاالت موجود استخراج ميشوند .سپس خواص هر يک از فازها

کوچک به عنوان المان حجمي نماينده با شرايط مرزي مناسب شبيهسازي

نتايج تجربي مورد نظر منطبق ميشود .در مرحله بعد به مدلسازي سهبعدي

اثرات از روشهاي چند مقياسي استفاده ميگردد .براي اين منظوريک نمونه

نيز براساس منابع موجود استخراج ميشود که البته در مرحله کاليبراسيون بر

ميشود و خواص ماده در مقياس کريستالي به دست آمده و از اين خواص

ريزساختار پرداخته ميشود و با شرط تکرارپذيري جوابها اندازه المان

بررسي خواص فوالد کرويشده در اين پژوهش پرداخته شدهاست ،در شکل

با استفاده از روش پالستيسيته کريستالي و کد هوانگ در بستر نرمافزار

در مقياسهاي باالتر استفاده ميشود .دياگرام مسيري که با استفاده از آن به
 1نمايش داده شدهاست.

طبق دياگرام مراحل کار ،ابتدا ویژگیهای ريزساختار مورد نياز براي شبيه

حجمي مناسب براي انجام شبيهسازيها بدست ميآيد .سپس شبيهسازي
آباکوس انجام شده و متغیرهای سختشوندگي براي فوالد کروي کاليبره

ميشوند .با انجام کاليبراسيون و تطبيق نتايج مدلسازي با نتايج تجربي به
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شکل :2فلوچارت مسير شبيهسازي فوالد کرويشده در اين پژوهش.
شکل  .2فلوچارت مسير شبيهسازي فوالد کرويشده در اين پژوهش.

Figure
2. Flowchart
of simulation
usedstudy.
in this study.
Fig.
2. Flowchart
of simulation
processprocess
used in this

بررسي تاثير ساير ویژگیهای ريزساختار در رفتار فوالد کروي شده پرداخته

مشخص ميشود .سپس هسته دانههاي سمانتيت بهصورت تصادفي و يا

مسير شبيهسازي با استفاده از اين روش در فلوچارت شکل  2بطور خالصه

و يا وجود حداقل فاصله بين ذرات و  )...که در نرمافزار امکان انتخاب

ميشود تا قابليتهاي اين روش شبيهسازي نمايش داده شود .بطور کلي
نمايش داده شدهاست .طبق فلوچارت شبيهسازي ،ابتدا يک نرمافزار پيش

پردازش طراحي شدهاست که قابليت مدلسازي ويژگيهاي ميکروسکوپي
ماده شامل ساختار دانهبندي ،اندازه دانهها ،سيستمهاي لغزش ،درصد فازي،

بافت 1و جهتگيري اوليه دانهها ،نوع بارگذاري ،اندازه المان حجمي نماينده و

خواص هريک از فازها شامل ثوابت پالستيک و متغیرهای سخت شوندگي را
دارد .سپس با استفاده از نرمافزار آباکوس يک المان حجمي با ابعاد تعيينشده
مدل شده و مش زده ميشود .فايل ورودي 2تهيهشده توسط آباکوس که

شامل مشبندي مجموعه ميباشد ،به عنوان ورودي به برنامه پيشپردازش
نوشتهشده در محيط متلب ،داده ميشود .در نرمافزار تهيهشده ،ابتدا مکان

هسته دانههاي فريت مشخص شده و سپس طبق مشبندي نمونه و با

توجه به اندازه دانههاي فريت ،به هر يک از المانها شماره يک دانه که
نزديکترين فاصله با هسته خود را داراست نسبت داده ميشود .بدين ترتيب
ساختار دانهبندي فريت تهيه ميشود .در اين بخش امکان تعيين اندازه دانهها

و شکل دانهها وجود دارد که در اين پژوهش براي سادگي دانههاي فريت
به صورت  6ضلعي منتظم و ستوني درنظرگرفتهشدهاند .در مرحله بعد ابتدا

طبق الگويي مشخص (وجود نوار ،تعداد و پهناي نوارها ،امکان تداخل دانهها
وجود دارد ،در زمينه فريتي توزيع ميشوند و المانهاي انتخابشده به هسته

يک ذره سمانتيت نسبت داده ميشود .سپس با توجه به اندازه دانههاي
سمانتيت و اندازه مشبندي زمينه ،دانههاي سمانتيت به صورت يک تک
المان (کاري که در اين پژوهش انجام شدهاست) و يا به شکل دلخواه با

تعداد مشخصي المان به دور هسته خود در نظر گرفته ميشوند .اين نرمافزار
امکان مدلسازي سازي به صورت دوبعدي و سهبعدي را نيز داراست و در
اين پژوهش مدلسازي به صورت سهبعدي انجام شدهاست .در مرحله بعد

بافت دلخواه براي ذرات فريت تهيه شده و به هريک از دانههاي فريت

راستاي تهيهشده نسبت داده ميشود .در نهايت فايل ورودي جديدي براي

نرمافزار آباکوس آماده ميشود که در آن به هريک از دانههاي فريت و

سمانتيت خواص تجربي و متغیرهای روش کريستال پالستيسيته نسبت داده
ميشود .بارگذاري و شرايط مرزي و کليه متغیرهای مورد نياز براي استفاده در
آباکوس طبق الگوي منطبق با آن تهيه ميشود .اين فايل ورودي در نرمافزار
آباکوس بارگذاري شده و با استفاده از زيربرنامه هوانگ به پردازش اطالعات

و حل مساله پرداخته ميشود .نتايج حاصل از شبيهسازي مورد بررسي و

با توجه به درصد فاز سمانتيت و قطر اين ذرات ،تعداد دانههاي سمانتيت

پردازش قرار ميگيرند و با تکرار حل براي متغیرهای مختلف و مقايسه با

1
2

خروجي از اين روش و انطباقش بر نتايج تجربي ،ميتوان به بررسي تاثير

Texture
Input file
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ساير ویژگیهای ريزساختار در رفتار فوالد پرداخت و يا با توجه به خواص

شد .در اين مقاله از ورق فوالدي  42CrMo4با ضخامت  6ميليمترکه نورد

کرويشده پرداخت.

گرفتهاست ،استفاده شدهاست .ميانگين قطر ذرات فريت  7ميکرومتر و ذرات

استحکامي و يا شکلپذيري به طراحي و تعيين ویژگیهای ريزساختار فوالد

 2- 1-تعيين اندازه مناسب براي المان حجمي نماينده

سرد برروي آن انجام شدهاست و سپس تحت عمليات حرارتي کرويسازي قرار

سمانتيت  0 /65ميکرومتر ميباشد .درصد فاز سمانتيت نيز به صورت 10±0 /5%

محاسبه شدهاست .ابعاد المان حجمي مناسب براي شبيهسازي با توجه به

بنابراين الزم است حداقل اندازه مناسب براي انجام شبيهسازي تعيين

تجربيات قبلي استخراج شد و مورد استفاده قرار گرفت .پيشترعاصمپور و

الزم براي نمونه شبيهسازي بايد بگونهاي انتخاب شود که دربرگيرنده کليه

ضخامت مدل به قطر ميانگين دانهها ،حداقل  2باشد.بنابراين با توجه به

شود تا در عين تکرارپذيري جوابها ،زمان محاسبات نيز کاهش يابد .اندازه

همکارانش [ ]14نشان دادند که براي همگرايي جوابها الزم است نسبت

پديدههاي غالب در داخل ماده مورد بررسي باشد .دراگان و ويليس [ ]8بيان

اندازه دانههاي شبيهسازيشده فريت  7ميکرومتر ،ضخامت  14ميکرون

کردند که حداقل اندازه مناسب براي اين المان حجمي نماينده کوچکترين
المان حجمي از کامپوزيت است که از لحاظ آماري نماينده آن ماده باشد.
آنها نشان دادند که حداقل اندازه اين المان حجمي بايد حداقل دو برابر قطر
اجزاي تقويتکننده آن باشند تا ماکزيمم خطا در محاسبه ثوابت االستيک
حدود  5درصد باشد .گوسيو [ ]9به بررسي المانهاي حجمي پريوديک با
تعداد متفاوت از کرههاي يکسان پرداخت تا بررسي پراکندگي که در محاسبه
خواص االستيک ايجاد ميشود بپردازد ولي او تفاوت خيلي کمي مشاهده
کرد .براي مدلکردن ماده الزم است يک آرايه تکرارشونده ماکروسکوپيک و
يک المان حجمي نماينده براي ماده تعريف شود و ميانگين خواص مکانيکي
ماکروسکوپيک ماده کامپوزيتي بايد با ميانگين خواص مکانيکي المان

براي نمونه در نظر گرفته ميشود .از طرفي براي ازبينبردن تاثير لبهها

طبق بررسيهاي انجامشده نسبت طول به عرض  4به  3نسبت مناسبي
است .لذا با درنظرگرفتن اين شرايط الزم که در مقاله فوق بطور کامل به
آن پرداخته شدهاست ،به مدلسازي المان حجمي مناسب پرداخته ميشود.

همچنين آنها نشان دادند که حداقل  24عدد دانه براي همگرايي جوابها
الزم است .به اين ترتيب المان حجمي با ابعاد  24×32×14ميکرومتر مکعب

براي شبيهسازي در نظر گرفته شد که داراي  62دانه فريتي ميباشد .المان
حجمي شبيهسازيشده در شکل  2نمايش داده شدهاست .با توجه به وابستگي
مدل ماده به نرخ کرنش ،اين مقدار  0 /001در نظر گرفته شدهاست که برابر
با نرخ کرنش دستگاه تست استفادهشده در مقاله تجربي مبنا ميباشد [.]13

حجمي يکسان باشد [.]10

2- 2-نوع المان و اندازه مش مناسب

ايجاد المان حجمي نماينده به صورت اتوماتيک در شبيهسازي
کامپوزيتهاي فلزي تقويتشده با استفاده از برنامههاي کامپيوتري انجام
شدهاست [ .]12 ,11در اين پژوهش با توجه به نياز مساله و عدم وجود
نرمافزار تجاري مناسب جهت مدلسازي ويژگيهاي پيچيده و خاص فوالد
کرويشده ،يک نرمافزار شبيهسازي طراحي شد .اين نرمافزار داراي قابليت
شبيهسازي ساختار فوالد دوفاز با قابليت کنترل بر چگونگي توزيع ذرات
سمانتيت ،اندازه ذرات ،درصد ذرات ،خواص فازها ،اعمال بافت به زمينه
فريتي ،اعمال شرايط مرزي و بارگذاري متنوع ميباشد .به اين ترتيب زمينه
فريتي به صورت دانههاي منظم شش ضلعي شبيهسازي شد و دانههاي
سمانتيت نيز به صورت ذراتي که به طور تصادفي بین آنها پخش شدهاند.
اين ذرات هم در درون دانهها و هم در مرز دانهها توزيع شدند.
براي مقايسه شبيهسازي انجامشده با نتايج تجربي و استخراج متغیرهای

شبيهسازي در نرمافزار آباکوس و به صورت 3بعدي و با استفاده از

المانهاي آجري خطي انجام شدهاست .براي استخراج اندازه مش مناسب،
1

عاصمپور و همکارانش [ ]14نشان دادند که حداقل تعداد مش الزم در هر
دانه  400عدد ميباشد و با افزايش اين ميزان جوابها همگرا ميباشند.

براي اين منظور باتوجه به اندازه دانههاي فريت در فوالد  42crMo4که

در مقاله فوق ذکر شدهاست ،اندازه مش  0 /85ميکرومترمحاسبه ميشود.
از طرفي با توجه به اندازه دانههاي سمانتيت که  0 /65ميکرومتر ميباشد.

براي سادهسازي مدل ،اندازه مشها برابر با اندازه ذرات سمانتيت يعني 65/0

ميکرومتر در نظر گرفته شدهاست .بنابراين در هنگام مدلسازي نمونه و ايجاد

دانههاي سمانتيت ،المانهايي به عنوان ذرات سمانتيت در نظر گرفته شدند
که به صورت تصادفي درون زمينه فريتي توزيع شدهاند.

اوليه براي شبيهسازي از پژوهش انجامشده توسط ژوانگ [ ]13استفاده
C3D8
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شکل  :3المان حجمي مدلسازيشده به عنوان المان حجمي نماينده فوالد کرويشده.
شکل  .3المان حجمي مدلسازيشده به عنوان المان حجمي نماينده فوالد کرويشده.
Figure 3. Volume element modeled as the RVE of spheroidized steel
Fig. 3. Volume element modeled as the RVE of spheroidized steel

رفتار ماده به نرخ وابسته نخواهد بود.

3-مدل ساختاري و سختشوندگي فازها

با توجه به بررسيهاي انجامشده خواص االستيک هر دو فاز فريت و

سمانتيت تقريبا()1يکسان ميباشد .هردو فاز ضريب االستيک برابر GPa

210و ضريب پواسان 0 /3دارند [ .]13همچنين براساس نتايج تجربي و
شبیهسازيهاي انجامشده تنش تسليم سمانتيت حدود  3000 MPaاست.

ذرات سمانتيت کروي معموال در زمان تست کشش حتي در زمان شکست
()2

شکل پالستيکي از خود نشان نميدهند و تنش ماده هيچگاه
هيچ گونه تغيير()1
به حد تسليم آنها نميرسد و براي مدلسازي رفتار اين فاز ميتوان تا قبل
از تسليم ماده از ديدگاه ماکروسکوپيک رفتار االستيک خطي براي ذرات
()3

)(1


()12

تئوري کريستال پالستيسيته در واقع بهترين مدل براي شبيهسازي تغيير
شکل پالستيک مواد کريستالي است .اين روش معادالت ساختاري کريستال
()3

پالستيسته را (به)2روش المان محدود ارتباط ميدهد [. ]16

يکي از مدلهاي سختشوندگي رايج براي مدلسازي رفتار پالستيک

فلزات ،مدل سختشوندگي وابسته به نرخ است که توسط هاتچينسون []17
مطرح شد و (3
طبق) رابطه ( )1در مدلسازي رفتار پالستيک همگن اين فوالد

نيز مورد استفاده قرارگرفتهاست .اين رابطه تنش برشي حدي  τ αرا به نرخ
کرنش برشي )  γ (αروي سیستم لغزش  αمربوط ميکند .در اين رابطه

)

g

()

g

( a



براي اين منظور طبق رابطه سختشوندگي که توسط Nپيرس []18
g    h  (  )  n1
گرفته(است،
پیشنهاد شدهاست و در زيربرنامه هوانگ مورد استفاده قرار
)  ) a1(  ) ( 
سختي سیستم در لحظه جاري مطابق با رابطه (g)2ميباشدg:

سمانتيت در نظر گرفت [ .]15براي شبيهسازي خواص فريت زمينه ،از
روش پالستيسته کريستالي استفاده شدهاست .روش المان محدود بر اساس
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 g αسختي سیستم در حالت جاري a ،نرخ کرنش مرجع و  nپارامتر

حساسيت به تنش ميباشد .زماني که در اين رابطه  nبه بينهايت ميل کند،
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شکل  :4شرايط مرزي و بارگذاري مدلسازيشده به صورت شماتيک.
شماتيک.
شده به صورت
سازي
andبارگذاري
مرزي و
شکل  .4شرايط
Figure
4. Schematic
view
مدلof
loading
boundary
conditions

Fig. 4. Schematic view of loading and boundary conditions

استحکام برشي نهاييمی باشد که با استفاده از کاليبراسيون نتايج شبيهسازي

تست کشش ساده با نتايج تجربي اين تست ،تعيين و نهايي می شوندq .

ضريب سختشوندگي است که معموال بين  1تا  1/4در نظر گرفته ميشود.
براي استفاده از اين روش از نرمافزار آباکوس و کد هوانگ استفاده شد.
 4-نتايج مدلسازي

 4- 1-کاليبراسيون

شرايط مرزي تست کشش ساده به المان حجمي مدلسازي شده اعمال

شد .براي جلوگيري از تاثير در ساير درجات آزادي نقاط سمت راست که بار
برروي آنها اعمال ميشود ،يک نقطه مرجع تعريف شد و توسط قيد معادله

در نرمافزار آباکوس به نقاط واقع در ضلع سمت راست نمونه متصل شد و بار
به آن اعمال شد تا بار يکساني به همه نقاط به صورت افقي اعمال شود و

شرايط کشش ساده فراهم شود .براي محاسبه درصد فازي  ±0 /5درصد خطا

در نظر گرفتهشدهاست .درجات آزادي نقاط مربوط به ضلع سمت چپ نيز

در راستاي کشش مقيد شد .نمودار تنش مهندسي-کرنش مهندسي حاصل
با استفاده از نيروهاي عکسالعمل محاسبه شده و رسم شده است .کرنش
مهندسي  0 /25به عنوان کرنش نهايي در نظر گرفته شد و جابجايي متناسب

با کرنش به هر نمونه اعمال شد .براي محاسبه تنش سطح اوليه نمونه و براي
محاسبه کرنش طول اوليه نمونه مورد استفاده قرار گرفتهاست.

براي صحتسنجي نتايج و امکان استفاده از روش پالستيسيته کريستالي

به کاليبرهکردن متغیرهای سختشوندگي  τ 0و  h0و  τ sپرداخته ميشود.

نشان داده شدهاست که  τ sتاثير خيلي کمي در پاسخ کلي جواب دارد .در
حضور مکانيزمهاي نرمشوندگي در زمان شروع و پيشروي آسيب و با وجود
 τ sباال قبل از اينکه شيب سختشوندگي تغيير کند ،شکست رخ دادهاست.
لذا مقدار  392مربوط به فريت خالص که قبال توسط عاصمپور و همکارانش
مورد استفاده قرار گرفتهبود ،براي اين منظور در نظر گرفته شد .پارامتر h0
در واقع بيانگر شيب نمودار در بخش تغيير شکل پالستيک ميباشد که ابتدا
به کاليبرهکردن آن پرداخته ميشود .همانطور که در شکل زير نمايش داده
شدهاست h0 ،برابر با  63کمترين خطاي شيب و بيشترين انطباق با نتايج
تجربي را ايجاد ميکند.
بعد از کاليبرهکردن پارامتر  ، h0پارامتر  τ 0کاليبره ميشود که مربوط به
عرض از مبدا نمودار ميباشد .با تغيير اين پارامتر نمودارشبيهسازي بر نمودار
تجربي منطبق ميشود.
همانطور که در نمودار شکل  6مشخص است مقدار  τ 0برابر با 88
کمترين اختالف با مقدار تجربي را دارد و به عنوان مقدار کاليبرهشده براي
آن منظور ميشود .به اين ترتيب کد فوق اکنون قابليت پيشبيني رفتار
فوالد کرويشده در بخش تغيير شکل پالستيک همگن و قبل از شکست
را داراست و ميتوان تاثير تغيير ویژگیهای مختلف ريزساختار را در خواص
ماکروسکوپيک آن مشاهده نمود .به عنوان نمونه تاثير تعدادي از اين
پارامترها و قابليت اين روش در مدلسازي اين ويژگيها و خواص در ادامه
بررسي شدهاست.
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 4- 2بررسي تاثير ویژگیهای ريزساختار در رفتار فوالد کرويشده•بررسي تاثير درصد فاز سمانتيت

يافته و نحوه مدلسازي اين خاصيت نمايش داده شدهاست 2 ،المان حجمي

نماينده با ابعاد ذکرشده در بخش  2-1شامل  62دانه فريت يکسان با قطر

در شبيهسازي انجامشده براي انجام کاليبراسيون و صحتسنجي نتايج

ميانگين  7ميکرومتر مدلسازي شد .کليه شرايط هر دو المان حجمي يکسان

بررسي تاثير درصد اين فاز در نمودار تنش-کرنش فوالد کروي ،درصد اين

توزيع شدهاست ،تغيير داده شد .همانطور که در نمودار شکل  8مشخص

بر اساس نتايج تجربي ،فاز سمانتيت  10درصد در نظرگرفته شدهبود .براي
فاز تغيير داده شده و دو نمونه با درصد فاز سمانتيت  10و  20درصد براي

اين منظور در نظر گرفتهشد .همانطور که در شکل  7خروجي نرمافزار توسعه

فرض شد و تنها درصد فاز سمانتيت که در هردو المان به صورت تصادفي

است با افزايش درصد اين فاز سخت ميزان تنشها در ماده افزايش مييابد و

نمودار به سمت باال جابجا ميشود .علت آن نيز افزايش ناهمگني و بينظمي
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Figure 9. Investigation of the effect of ferrite texture on mechanical properties of spheroidized steel
Fig. 9. Investigation of the effect of ferrite texture on mechanical properties of spheroidized steel

در مجموعه ميباشد .لذا تجمع نابجاييها درون ذرات فريت اطراف دانههاي

سمانتيت و ميزان تمرکز تنش افزايش يافته و سطح تنشها بطور محسوسي
افزايش مييابد و بگونهاي ماده سختتر ميشود .البته بايد توجه داشت در
اين حالت تغيير شکل پالستيک همگن ماده کاهش مييابد و شکست زودتر
آغاز خواهد شد که در نمودار فوق نمايش داده نشدهاست.
•بررسي تاثير بافت فريت زمينه

مدلسازي انجامشده قابليت بررسي اعمال هرگونه بافت به زمينه

فريتي را داراست .با توجه به فرايند آنيلينگ طوالنيمدت کرويسازي ،بافت

زمينه کامال تصادفي ميباشد که در کليه شبيهسازيها نيز مورد استفاده
قرار گرفتهاست .با اين وجود ممکن است در بخشهايي از ورق به صورت

موضعي ،بعد از انجام اين عمليات کرويسازي نيز بافت به صورت تصادفي

•بررسي تاثير اندازه ذرات فريت

اين روش مدلسازي قابليت بررسي تاثير اندازه دانهها را نيز دارد .طبق

بررسيهايي که پيشتر به طور کامل توسط عاصمپور و همکارانش[]14

درباره تاثير اندازه دانههاي فريت در رفتار فوالد انجام شده است ،نشان داده
شدهاست که کاهش اندازه دانههاي فريت باعث باالرفتن استحکام فوالد و
افزايش تنش تسليم و تنش حد نهايي ميشود .در اين فوالد نيز همانطور
که در شکل  10نشان داده شدهاست با افزايش اندازه دانههاي فريت از 7

ميکرومتر به  14ميکرومتر استحکام فوالد کاهش مييابد و با کاهش اندازه
دانههاي فريت اين مقدار افزايش مييابد.

بررسي تاثير تجمع و نوار ذرات سمانتيت در يک منطقه

در صورتي که ذرات سمانتيت بطور موضعي در منطقهاي از ورق تجمع

توزيع نشدهباشد و ورق داراي يک يا چند بافت غالب باشد که براحتي در

يابند به گونهاي که حجمي از ماده بطور خاص داراي غلظت بيشتري از

ميباشد .به عنوان نمونه در شکل  9براي نمايش تاثير بافت براي چند حالت

بطور موضعي طبق نمودار زير تغيير خواهد کرد و به علت تمرکز تنشهاي

زيربرنامه طراحيشده امکان اعمال بافت با استفاده از زواياي اويلر فراهم
مختلف جهتگيري دانهها بررسي و مقايسه شدهاست .در بافت  1جهتگيري

دانهها بگونهاي است که محورهاي دانه با محورهاي اصلي نمونه همراستا
هستند .در بافت  2محورهاي  Xو  Zبه اندازه  45درجه حول محور Y

دوران داشتهاند و همانطور که انتظار ميرود با توجه به جهتگيري دانهها و
راستاي لغزش دانهها ،فوالد رفتار متفاوتي از خود نشان ميدهد.
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اين ذرات باشد ،همانطور که در شکل زير نمايش داده شدهاست ،رفتار ماده

ايجادشده در آن منطقه با کاهش فاصله ذرات ،تنشها به شدت افزايش
مييابند و به تبع آن با اعمال معيارهاي شکست ،ماده خيلي سريع در آن

مکان دچار شکست خواهد شد .براي بررسي تاثير تجمع ذرات در بخشي
از ماده بطور ناخواسته که جزء عيوب ورق محسوب ميشود و همچنين
نشاندادن قابليت اين روش مدلسازي فوالد 3 ،المان حجمي با ابعاد ذکر
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Figure 11. RVE produced to study the effect of carbide bands in a volume of the RVE
Fig. 11. RVE produced to study the effect of carbide bands in a volume of the RVE

شده در بخش 1-2مدلسازي شد .در هر  3مدل تمامي خواص از جمله

شدند .همانطور که در شکل  12مالحظه ميشود با افزايش اين تجمع ذرات

شکل 11خروجي نرمافزار توسعهيافته و نحوه مدلسازي انجامشده ،نمايش

بطور قابل مالحظه اي افزايش مييابد .لذا اين منطقه تحت شرايط تغيير

درصد فاز سمانتيت مشابه هم در نظر گرفته شدهاست .همانطور که در

و در نتيجه تمرکز تنش باال در نوار مرکزي ،ميزان تنشها در المان حجمي

داده شدهاست ،به ترتيب از سمت راست به چپ ذرات سمانتيت به صورت

شکل بسيار آسيبپذير بوده و مکاني براي شروع ترک و شکست خواهد بود.

حجمي در مرکز المان حجمي و در المان حجمي سوم کل ذرات سمانتيت در

فوالدي کرويشده ديده ميشود ،تشکيل نوار يا تجمع ذرات سمانتيت در

کامال تصادفي 50 ،درصد ذرات به صورت تصادفي و باقي آنها در نواري

نواري حجمي در مرکز نمونه توزيع شدند .المانهاي حجمي مدلشده تحت
شرايط کشش ساده قرار گرفتند و نمودار تنش-کرنش حاصل باهم مقايسه

اما آنچه که در واقعيت معموال به عنوان عيب ساختاري در ورقهاي

صفحات جانبي عمود بر راستاي نورد در يک يا چند منطقه است .پهنا و تعداد
اين نوارها به شدت در رفتار تغيير شکل ورق فوالدي تاثير گذار ميباشد.
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Figure 13. RVE produced to study the effect of carbide bands in transverse plane
Fig. 13. RVE produced to study the effect of carbide bands in transverse plane

براي بررسي اين عيب ساختاري رفتار نمونه مدلسازي شدهاي که در آن

شروع و رشد ترک ميباشند .هرچقدر تجمع اين ذرات بيشتر باشد ،پهناي

 )1(-13نمايش داده شدهاست و حدود  50درصد ذرات در صفحه جانبي در

ماده باالتر رفته و از حالت ايدهال با توزيع تصادفي سمانتيتها فاصله بيشتري

ذرات سمانتيت بطور کامال تصادفي توزيع شدهاند با نمونهاي که در شکل

يک نوار با پهناي  8میکرومتر تجمع يافتهاند ،مقايسه شدهاست .همانطور که

در شکل  )2( -13نشان دادهاست ،تنش در نواحي نوار تشکيلشده از ذرات

سمانتيت بطور موضعي به شدت باال رفته و و اين صفحات مکاني براي
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نوار کوچکتر باشد و يا تعداد نوارهاي تشکيل شده بيشتر باشد ،سطح تنش در

ميگيرد .از ديدگاه کارسختي ،معموال نمونههايي که تجمع ذرات بيشتري در
اين نوارها داشته باشند ،تغيير شکل يکنواخت کمتري خواهند داشت که به

شدت شکلپذيري ورق را تحت تاثير قرار ميدهد .کاهش شکلپذيري نيز
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به علت تجمع نابجاييها و افزايش تمرکز تنش در اين منطقه ميباشد .در

دادهشد روش فوق قابليت بسيار بااليي در مدلسازي رفتار ماده منطبق با

تصادفي در کل نمونه با حالتي که در يک صفحه جانبي از نمونه يک نوار

•به بررسي تاثير برخي از ويژگيهاي ريزساختار از جمله درصد فاز

شکل  14رفتار ورقي سالم با توزيع ايدهال ذرات سمانتيت به صورت کامال
از ذرات سمانتيت با پهناي مشخص تشکيل شدهاست ،مقايسه شدهاست.

همانطور که توضيح داده شد ،سطح تنش در نمونه معيوب بسيار باالتر است.
5-جمعبندي

نتايج تجربي دارد.

سخت سمانتيت و بافت زمينه فريتي در رفتار فوالد فوق پرداختهشد و نشان

داده شد که درصد فاز سخت سمانتيت در ميزان تنشها و تغيير خواص ماده
بسيار موثر است و با افزايش اين فاز ميزان تنشها بطور قابل مالحظهاي در

ماده افزايش مييابد.

•در اين پژوهش فوالد با ذرات سمانتيت کروي به صورت سهبعدي

•تجمع ذرات سمانتيت در صفحات جانبي عمود بر راستاي نورد

رفتار فاز فريت از روش پالستيسيته کريستالي استفاده شد و ذرات سخت

شکلپذيري ورق را تحت تاثير قرار ميدهد مورد بررسي قرار گرفت و نشان

با درنظرگرفتن ویژگیهای مختلف ريزساختار شبيهسازي شد .براي بررسي
سمانتيت به صورت االستيک با خواص مشخص در نظر گرفته شدند.

نيز به عنوان يک عيب ساختاري رايج که به شدت بطور موضعي ميزان

دادهشد اين تجمع ذرات باعث افزايش تمرکز تنش بطور موضعي در ماده

• براي مدلسازي ساختار ميکروسکوپي اين فوالد و تهيه يک

ميشود و بدين ترتيب سرعت رشد و بهم پيوستن حفرهها بيشتر شده و آسيب

متغیرهای مختلف فوالد کروي از جمله اندازه و درصد ذرات ،چگونگي توزيع

به اين ترتيب با استفاده از اين روش مدلسازي ميتوان به بررسي تاثير

• مدل شبيهسازيشده با استفاده از نرمافزار آباکوس و زيربرنامه

دلخواه پرداخت .همچنين ميتوان با استفاده از اين روش به بررسي عيوب

المان حجمي نماينده مناسب ،يک نرمافزار مدلسازي با قابليت درنظرگرفتن

ذرات و درنظر گرفتن تاثير بافت طراحي شد.

هوانگ تحليل شد و نتايج شبيهسازي با نتايج تجربي ذکرشده در ساير

مقاالت مقايسه شده و متغیرهای سختشوندگي آن کاليبره شدند و نشان

زودتر آغاز خواهد شد و تغيير شکل يکنواخت کمتري خواهيم داشت.

ویژگیهای مختلف در رفتار فوالد کرويشده و يا طراحي يک فوالد با رفتار
مختلف به طور موضعي در ورق و تاثير آنها در شکلپذيري ورق پرداخت.
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