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چکیده
در این پژوهش ،اثر هندسه ابزار برخواص مکانیکی و ریز ساختار جوش هم زن اصطکاکی آلیاژ آلومینیوم  5456که به دو صورت آنیل شده و کار
سرد شده مورد استفاده قرار گرفته اند ،بررسی شد .نمونه ها با سه پین مخروطی ناقص ،مخروطی ناقص با سه شیار عمودی (تری فلوت) و مخروطی
ناقص پله دار ( با سرعت های دورانی  650و  500دور بر دقیقه و سرعت جوشکاری  25و  50میلی متر بر دقیقه) جوشکاری شدند .سپس ،این نمونه ها
تحت آزمون های کشش برشی و ریز سختی سنجی قرار گرفتند .نتایج نشان میدهد که ابزاری مناسب است که سیالن بهتری ایجاد کند ،به نحوی که
بتواند عیوب رایج در اتصال لبه روی هم را بهینه کند .بر این اساس ،پین تری فلوت را می توان به عنوان ابزار بهینه در نظر گرفت ،زیرا نمونه های
جوشکاری شده با این پین دارای باالترین نیروی شکست بوده و نیرویی بیش از  20000نیوتن را تحمل کرده اند که این میزان نیرو از استحکام کششی
ورق آلومینیوم  5456آنیل شده بیشتر است و به همین دلیل نمونه ها از سمت این فلز پایه دچار شکست شده اند.

واژههای کلیدی:
فرآیند جوشکاری هم زن اصطکاکی  ،آلیاژ آلومینیوم  ،5456اتصال لبه روی هم ،هندسه ابزار.

 -1مقدمه
فرآیند جوشکاری هم زن اصطکاکی در سال  1991در موسسه

گونه ای که پس از معرفی این روش به عنوان فرآیند تولیدی

جوشکاری انگلستان به عنوان یک روش حالت جامد اختراع شد

جهت اتصال دهی آلیاژهای سبک مانند آلومینیوم ،نسبت تقاضا

و در ابتدا برای آلیاژهای آلومینیوم بکار گرفته شد .مزایای ویژه

به عرضه محصوالت پایه ،همانند ورق و شمش ،به شدت

این فرآیند سبب استفاده گسترده آن در صنعت شده است ،به

افزایش یافته و حتی منجر به افزایش قیمت آلومینیوم شده است.
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طبق پیش بینی کارشناسان ،در دهه آتی این فرآیند جایگزین

(با سرعت های دورانی  650و  500دور بر دقیقه و سرعت های

بسیاری از فرآیندهای جوشکاری ذوبی و حتی مقاومتی در

پیشروی  50و  25میلیمتر بر دقیقه) تحت جوشکاری قرارگرفتند.

صنعت خواهد شد .این فرآیند یکی از تجاری ترین و با صرفه

سه شکل پین بکار رفته در این پژوهش در شکل  1نشان داده

ترین فرآیند جوشکاری در صنایع هوایی است که در سال های

شده است .هر سه پین رزوه دار بودند و قطر شانه 1بکار رفته برای

اخیر اختراع شده است ،لذا شرکت های بزرگ تولیدی حجم

هر سه پین  20میلی متر بوده است.

باالیی از بودجه های تحقیقاتی خود را جهت بررسی این فرآیند
به دانشگاه ها سرازیر کرده اند[.]4-1
جوشکاری ذوبی آلیاژهای آلومینیوم به دلیل ساختار دندریتی،
امکان ایجاد ترک گرم و تخلخل در ناحیه ذوب همواره با افت
خواص مکانیکی در ناحیه اتصال مواجه بوده است اما از آنجایی

شکل ( :)1طرح پین بکار رفته از چپ به راست (مخروطی ناقص -مخروطی

که این فرآیند یک فرآیند حالت جامد است ،مشکالت رایج در

ناقص پله دار – تری فلوت)

جوشکاری فرآیندهای ذوبی را ندارد ،بدین جهت برخی این
فرآیند را جوش دهنده جوش ناپذیرها نامیده اند[.]7-5
این فرآیند نقش کلیدی در اتصال آلیاژهای آلومینیوم گروه
 6000 ،5000 ،2000و  7000و همچنین آلیاژهای مس ،منیزیم،
تیتانیم و فوالد دارد[ .]10-8اگرچه دمای قطعات در این فرآیند
باال میرود ولی به نقطه ذوب نمیرسد ،بنابراین جوش از
سالمت باالیی برخوردار میباشد[ .]13-11این فرآیند در
صنایعی مانند هوافضا ،کشتی سازی ،خودرو ،ساخت مخازن
تحت فشار ،ساخت لکوموتیو ،واگن ها و لوله ها به کار گرفته
میشود[ .]5هندسه ابزار از جمله کلیدی ترین و محرمانه ترین
موارد در طراحی و توسعه جوشکاری هم زن اصطکاکی است،
به طوری که بسیاری از محققین مایل به افشای اطالعات ابزاری
خود نیستند .هندسه ابزار و تقابل ابزار -مواد ،انرژی ورودی به
جوش (گرمای ورودی یا نیروی اصطکاکی) را تعیین می کند
که این امر تاثیر مستقیم بر مشخصات جوش مانند تنش باقیمانده،
خواص مکانیکی و عملکرد خستگی دارد.
 -2روش تحقیق
ورق هایی که در این تحقیق مورد استفاده قرارگرفتند ،از جنس
آلومینیوم  5456به صورت کار سرد شده و آنیل شده و همچنین
با ضخامت متفاوت بودند که به صورت طرح اتصال لبه روی هم

جهت مطالعه سطح مقطع جوش به صورت ماکرو و میکرو ،یک
برش عرضی به صورت عمود بر جهت جوشکاری به قطعات
جوشکاری شده زده شد و سطح مقطع جوش پولیش و اچ
گردید و مطالعات ریز ساختاری با میکروسکوپ های نوری و
الکترونی بر روی نمونه ها انجام شد .سپس ،میزان ضخامت موثر

ورق )EST(2و عرض موثر مرکز جوش با استفاده از نرم افزار
 SISاندازه گیری شد تا اثرات میزان عیوب هوک و نقص پیوند
تماسی بر روی استحکام جوش مورد مطالعه قرار گیرند .شکل2
میزان ضخامت موثر ورق اندازه گیری شده را به صورت طرح
واره نشان می دهد .منظور از عرض موثر مرکز جوش بخشی از
دکمه جوش است که تغییر شکل پالستیک در فصل مشترک دو
ورق در آن قسمت به خوبی صورت گرفته است و در نتیجه
نقص پیوند تماسی 3در آن ناحیه دیده نمی شود .ضخامت موثر
ورق نیز ،کوچکترین فاصله بین فصل مشترک اتصال نیافته و
باالی ورق باالیی (پائین ورق پائینی) می باشد .عیب هوک نیز
هنگامی که فصل مشترک اتصال به سمت ورق باالیی اختالط
پیدا کند دیده می شود .بعد از جوشکاری ،نمونه ها برای انجام
تست کشش برشی براساس استاندارد  AWS D17.3تهیه شدند
و تحت آزمون مکانیکی کشش برشی قرار گرفتند .در انتها ،از
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نمونه های جوشکاری شده آزمون ریزسختی سنجی گرفته شد و

وجود هوک به میزانی که بتواند باعث یکسان شدن ضخامت

سختی نواحی مختلف جوش مورد بررسی قرار گرفت.

موثر دو ورق شود ،میتواند باعث بهبود خواص مکانیکی شود.
در واقع این میزان هوک بهینه باعث افزایش ضخامت ورق پائینی
(که قبل از جوشکاری ضخامت کمتری داشته است) و کاهش
ضخامت ورق باالیی (که قبل از جوشکاری ضخامت بیشتری
داشته است) می شود و در نتیجه ،سطح مقطعی از جوش که
تنش کششی وارده را باید تحمل کند ،در هر دو ورق یکسان

شکل ( :)2شماتیک ضخامت موثر ورق اندازه گیری شده با استفاده از نرم
افزارSIS

خواهد شد.
در این پژوهش ،مجموع ضخامت ورق باالیی و پائینی که تحت
جوشکاری قرار گرفته ،حدود  7.5میلی متر است .بنابراین

EST

 -3نتایج و بحث

ایده آل در این حالت نصف این ضخامت یعنی  3.75میلی متر

عیب هوک و نقص پیوند تماسی از عیوب رایج در فرآیند

است .ارتفاع هوک در نمونه های جوشکاری شده با پین

جوشکاری هم زن اصطکاکی و در اتصال لبه روی هم ،محسوب

مخروطی ناقص زیاد است ،زیرا مواد تغییر شکل یافته به کمک

میشوند .این دو عیب تاثیرات زیادی بر روی استحکام جوش

رزوه ها که عامل اصلی سیالن عمودی هستند ،به سمت باال

میگذارند .عیب هوک هنگامی که فصل مشترک اتصال به

کشیده میشوند .این ارتفاع هوک زیاد ،سبب نازک شدن بیش

سمت ورق باالیی و پائینی اختالط پیدا کند ،دیده میشود .به

از حد ورق باالیی و در نتیجه کاهش سطح تحمل بار اعمالی

وجود آمدن چنین شکافی خواص مکانیکی را از طریق ایجاد

میگردد .بنابراین در نمونه های جوشکاری شده با این پین،

مکان مستعد برای شروع ترک کاهش میدهد و سبب شکست

شکست از فلز جوش رخ می دهد .شکل  3درشت ساختار یکی

پیش از موعد جوش میگردد .نقص پیوند تماسی باقی مانده فیلم

از نمونه های جوشکاری شده با این پین را نشان میدهد.

اکسیدی موجود بر سطح قطعه کار میباشد که به علت تغییر
شکل ناکافی در فصل مشترک دو ورق ،شکسته نشده و در
دکمه جوش باقیمانده است.
ارتفاع عیب هوک ،هم تراز با متغیر ضخامت موثر ورق است ،از
آنجا که در این پژوهش سیالن عمودی مواد در دکمه جوش به
سمت باال می باشد ،پس می توان ضخامت موثر ورق را از طریق

شکل ( :)3درشت ساختار نمونه جوشکاری شده با پین مخروطی ناقص

کم کردن ارتفاع عیب هوک از ضخامت کل ورق باالیی به
دست آورد .هرچه یک پین بیشتر قادر به کنترل این دو عیب در

در نمونه های جوشکاری شده با پین مخروطی ناقص پله دار ،دو

این فرآیند باشد ،آن پین مناسب تر خواهد بود و نمونه های

الگوی سیالن مشاهده می گردد .در حرارت های ورودی

باال1

جوشکاری شده با آن ،از استحکام باالتری برخوردار خواهند

(سرعت دورانی باال و سرعت جوشکاری پائین) ،وجود پله در

بود.

فصل مشترک دو ورق ،باعث کاهش سیالن عمودی ماده و به

کنترل و بهینه کردن عیب هوک به این معناست که در اتصال لبه

تبع آن کاهش ارتفاع هوک شده است ولی همچنان میزان

روی هم با ضخامت های متفاوت بر خالف اتصال سر به سر،

به حد مطلوب نرسیده است و برای رسیدن به حد مطلوب ،نیاز
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به کاهش بیشتر سیالن عمودی ماده به سمت باال است .در نتیجه،

اصطکاکی در حین این فرآیند از طریق رابطه ( )1به دست می

در این حالت شکست نمونه از فلز جوش رخ داده است .در واقع

آید:

وجود پله ،پیوستگی رزوه ها که عامل اصلی سیالن عمودی مواد
به سمت باال هستند را متوقف میکند .شکل  4درشت ساختار
این نمونه جوشکاری شده تحت سرعت دورانی  650دور بر
دقیقه و سرعت جوشکاری  25میلی متر بر دقیقه را نشان میدهد.

()1

Q=4/3Π2 µѡ D3 P

که در آن  µضریب اصطکاک ѡ ،سرعت دورانی P ،نیروی
فورج و  Dقطر شانه ابزار می باشد .از آنجا که خود ابزار در حین
فرآیند در حال حرکت است ،می توان گرمای اصطکاکی را در
واحد سرعت جوشکاری به صورت  Q/Vبه دست آورد .به
همین دلیل بایستی  ѡنیز به  ѡ/Vمبدل گردد .بنابراین در هر
شکل پین ثابت ،با افزایش سرعت دورانی و کاهش سرعت
خطی ،گرمای ورودی فرآیند افزایش و به تبع آن سیالن ماده نیز

شکل ( :)4درشت ساختار نمونه جوشکاری شده با پین مخروطی ناقص پله
دار در حرارت ورودی باال

بیشتر می شود .به طور کلی ،علت طراحی پله روی پین این بوده
است که این پله نقش شانه را ایفا کند ولی نتایج نشان میدهد
که وجود پله روی پین ،حداقل در ابعادی که در این پژوهش

میزان ضخامت موثر ورق در این شکل با خط مشکی رنگ

طراحی شده است ،نتوانسته است که نقش شانه را ایفا کند و

مشخص گردیده است .در حرارت های ورودی پائین ،میزان

سبب افزایش اختالط مواد در فصل مشترک دو ورق شود و این

نقص پیوند تماسی زیاد بوده و شکست (جدایش) از فصل

عدم توانایی در اختالط مواد ،در حرارت های ورودی پائین که

مشترک دو ورق 1رخ داده است .شکل  5درشت ساختار این

تغییر شکل پالستیک مواد کاهش یافته و به تبع آن سیالن نیز

نمونه جوشکاری شده که در سرعت دورانی  500دور بر دقیقه و

کمتر شده است ،تاثیر مخرب خود را بیشتر نشان داده و در نتیجه

سرعت جوشکاری  50میلی متر بر دقیقه را نشان میدهد که

در این حالت جدایش از فصل مشترک دو ورق رخ داده است.

نقص پیوند تماسی در فصل مشترک دو ورق به صورت یک
منحنی مشکی رنگ نشان داده شده است .به طور کلی جریان
گرمای اصطکاکی فاکتور بسیار مهمی در جوشکاری هم زن
اصطکاکی است ،به دلیل اینکه ریز ساختار دکمه جوش به شدت
تحت تاثیر گرمای اصطکاک می باشد .دو مکانیزم برای جریان
گرمای اصطکاکی در حین این فرآیند وجود دارد[:]14
 -1جریان گرمایی اصطکاکی ناشی از شانه ابزار
 -2گرمای اصطکاکی ناشی از پین
البته بایستی در نظر داشت که گرمای اصطکاک حاصل از پین
در مقابل گرمای ناشی از شانه ابزار قابل صرفنظر است .گرمای

شکل ( :)5درشت ساختار نمونه جوشکاری شده با پین مخروطی ناقص پله
دار در حرارت ورودی پائین

در نمونه های جوشکاری شده با پین تری فلوت ،وجود شیار
باعث کاهش بیش تر سیالن عمودی شده و به تبع آن ارتفاع
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هوک نیز کاهش یافته است .در نتیجه ضخامت موثر دو ورق به

متصور شد .از آنجایی که فرآیند جوشکاری هم زن اصطکاکی

یکدیگر نزدیک شده است .از طرفی ،وجود شیار اختالط مواد

فرآیندی نامتقارن است و خواص مکانیکی و نحوه سیالن مواد

را بهبود داده و باعث کاهش قابل توجه نقص پیوند تماسی شده

در دو سمت پیش رونده و پس رونده کامال متفاوت هستند،

است .بنابراین نمونه های جوشکاری شده با این پین ،در همه

بنابراین متناسب با نیاز وکاربرد صنعتی ،بایستی موقعیت هندسی

سرعت های دورانی و پیشروی به کار رفته در این پژوهش ،از

بهینه انتخاب گردد[.]15

فلز پایه دچار شکست شده اند .همانطور که در شکل  6مشخص

ماتسوموتو در تحقیقات خود ،تفاوت در نحوه قرارگرفتن ورق

است ،ضخامت موثر دو ورق در این حالت به  ESTایده آل

ضخیم یا نازکتر را به عنوان ورق باالیی مورد بررسی قرار داد.

یعنی  3.75میلی متر (نصف ضخامت مجموع دو ورق) بسیار

نتایج تحقیقات او نشان میدهد که استحکام اتصال در هنگامی

نزدیک است و از طرفی طول نقص پیوند تماسی در حدی نیست

که ورق ضخیم تر باال قرار گیرد ،بیشتر است[.]16

که سبب شکست از فصل مشترک دو ورق شود .نکته حائز

در این پژوهش نیز ورق با ضخامت بیشتر به عنوان ورق باالیی

اهمیت در این است که با انجام تست تکرارپذیری با استفاده از

در نظر گرفته شده است .بنابراین بر این اساس دو موقعیت

این پین تری فلوت ،مجددا نمونه ها از فلز پایه دچار شکست

هندسی متفاوت وجود دارد:

شده اند و این آزمایش نشان می دهد که نتایج خوب اولیه اتفاقی

 -1آزمون کشش برشی از سمت پیش رونده

نبوده و این پین قادر است تا اتصاالت مستحکمی را ایجاد نماید.

 -2آزمون کشش برشی از سمت پس رونده

با بررسی درشت ساختار هر یک از این نمونه ها با استفاده از

این نامگذاری بر اساس ورق باالیی که ضخامت بیشتری دارد

میکروسکوپ نوری ،محل احتمالی شکست نمونه ها قابل پیش

صورت گرفته است به این صورت که اگر سمت پیش رونده

بینی بود .با بازرسی چشمی از نمونه ها پس از آزمون کشش

ورق باالیی توسط دستگاه کشش کشیده شود ،کشش برشی از

برشی ،تطابق کاملی بین محل شکست نمونه ها در واقعیت با

سمت پیش رونده و اگر سمت پس رونده ورق باالیی توسط

پیش بینی های صورت گرفته از طریق بررسی های ریزساختاری

دستگاه کشیده شود به آن کشش برشی از سمت پس رونده می-

نمونه های جوشکاری شده دیده شد.

گویند.
نیروی شکست در این آزمون با توجه به نوع کشش برش می-
تواند متفاوت باشد به گونه ای که محققینی که بر روی اتصال لبه
روی هم با ضخامت یکسان کار کرده اند ،بیان کرده اند که
نیروی شکست آزمون کشش برشی از سمت پیش رونده ،دو
برابر نیروی شکست آزمون کشش برشی از سمت پس رونده
است[ .]17اما نشان داده شده است هنگامی که ضخامت ورق ها

شکل ( :)6درشت ساختار نمونه جوشکاری شده با پین تری فلوت

در اتصال لبه روی هم و در صورتی که ضخامت ورق ها
متفاوت باشد ،براساس چگونگی ترکیب ورق ها و جهت
چرخش پین (سمت پس رونده و پیش رونده جوش) ،می توان
چهار وضعیت مختلف از نحوه قرارگرفتن ورق ها بر روی هم را

متفاوت باشند ،نیروی شکست آزمون کشش برشی از سمت پس
رونده بیشتر از نیروی شکست آزمون کشش برشی از سمت
پیش رونده است[.]15
به همین دلیل در این پژوهش موقعیت هندسی دو ورق به گونه
ای انتخاب گردید تا آزمون کشش از سمت پس رونده صورت
گیرد .با توجه به موقعیت هندسی ورق ها در این آزمون ،مقدار
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تنش کششی در ورق های باالیی و پایینی ،از یک مقدار حداکثر

نمونه های جوشکاری شده با پین تری فلوت در همه سرعت

در سمتی که تحت کشش می باشد تا مقدار صفر در سمت

های دورانی و خطی بکار رفته در این پژوهش ،دارای باالترین

دیگر ،قابل تغییر است.

استحکام هستند.

در یک آزمون کشش برشی لبه روی هم ،مقداری تنش کششی
اضافی در انتهای لبه های تحت بار ایجاد می شود و در مقابل
مقداری تنش فشاری نیز در دو سمتی که تحت بار نمیباشند،
تولید میشود .بنابراین براساس نمودار توزیع تنش نظری میتوان
بیان کرد که در آزمون کشش برشی از سمت پیش رونده ،سمت
پس رونده در ورق پائینی و سمت پیش رونده ورق باالیی و در
آزمون کشش برشی از سمت پس رونده ،سمت پیش رونده
ورق پائینی و سمت پس رونده ورق باالیی ،نقاط بحرانی هستند
و حداکثر میزان تنش را تحمل میکنند.
در آزمون کشش برشی از سمت پس رونده همان طور که اشاره
شد ،سمت پس رونده ورق باالیی و سمت پیش رونده ورق
پائینی نقاط بحرانی هستند و وجود عیوبی مانند عیب تونلی ،عیب
هوک و نقص پیوند تماسی در این دو ناحیه باعث کاهش
خواص مکانیکی و در نهایت شکست نمونه میشود .به طور
کلی ،عوامل دیگری همچون اندازه دانه ،توزیع و اندازه ذرات
استحکام بخش در دکمه جوش ،حضور ناخالصی ها و ترکیبات
بین فلزی میتوانند بر روی خواص مکانیکی جوش تاثیرگذار
باشند ،اما به نظر میرسد که در اتصال لبه روی هم ورق های با
ضخامت متفاوت ،خواص مکانیکی بیشتر تحت تاثیر عیوب و
نحوه سیالن مواد در دکمه جوش است .به گونه ای که اگرچه
در این پژوهش با تغییر سرعت دورانی و پیشروی ،اصوال
متالورژی فیزیکی نمونه ها نیز با تغییراتی همراه است ،ولی
پارامتر تاثیرگذار بر نتایج آزمون کشش برشی ،وجود و اندازه
عیوب تشکیل شده در دکمه جوش میباشد.
شکل شماره  7نیروی شکست بر حسب شکل پین را در آزمون
کشش برشی از سمت پس رونده در سرعت های دورانی و
پیشروی مختلف نشان میدهد .در این نمودارها تاثیر هر یک از
پین ها به صورت کمی بر روی استحکام اتصال مشخص شده
است .با مقایسه میزان نیروی های شکست می توان دریافت که

شکل ( :)7نیروی شکست بر حسب شکل پین در سرعت های دورانی و
پیشروی مختلف

نیروی شکست در این نمونه ها بیشتر از  20000نیوتن است که
این مقدار بیشتر از استحکام کششی فلز پایه است .افزایش نیروی
شکست در نمونه های جوشکاری شده با پین مخروطی ناقص پله
دار در حرارت های ورودی پائین نسبت به نمونه های
جوشکاری شده با پین مخروطی ساده ،نشان دهنده این واقعیت
است که عیب هوک نقش تخریبی بیشتری نسبت به نقص پیوند
تماسی دارد ،زیرا عیب هوک را میتوان یک ترک تقریبا عمود
بر فصل مشترک دو ورق دانست و در نتیجه در آزمون کشش
برشی یک تنش نرمال به آن وارد میشود و این ترک با سرعت
بیشتری رشد خواهد کرد ،در حالی که نقص پیوند تماسی تقریبا
یک ترک موازی نیروی اعمالی است و تنش وارده به آن از نوع
برشی خواهد بود .علت اینکه در نمونه های جوشکاری شده با
پین مخروطی ناقص در حرارت های ورودی باال ،شکست از فلز
پایه رخ نداده است به این دلیل است که  ESTبهبود یافته است
ولی این میزان  ESTهمچنان به حد مطلوب نرسیده است تا
انتظار داشت که شکست از فلز پایه رخ دهد .در نتیجه در این
حالت نیز شکست از فلز جوش به وقوع پیوسته است ولی در
مقایسه با نمونه هایی که با پین مخروطی ساده جوشکاری شده
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اند و دارای ارتفاع هوک زیادی هستند ،نیروی شکست بهبود
چشمگیری داشته است.
اشکال  8تا  10محل شکست نمونه های جوشکاری شده با سه
پین مورد استفاده در این پژوهش را نشان میدهد .همانطور که
در این اشکال هم مشخص است ،سه نوع شکست را می توان
برای این نمونه ها در نظر گرفت .در صورتی که تاثیر تخریبی
عیب هوک زیاد باشد (حتی با وجود نقص پیوند تماسی) این
عامل سبب شکست نمونه از ناحیه مرکز جوش می شود در حالی
که اگر میزان نقص پیوند تماسی زیاد باشد ،یک جدایش در
فصل مشترک دو ورق به وجود خواهند آمد .اگرچه این
شکست هم در ناحیه دکمه جوش رخ میدهد اما ماهیت این دو
نوع شکست اساسا با هم متفاوت است .در نهایت ،اگر میزان این
دو عیب در حد غیر مخرب باشد (نه اینکه وجود نداشته باشند)
شکست از فلز پایه رخ میدهد .عالوه بر خواص مکانیکی،
تاثیرات متالورژیکی که پین ها بر روی ریز ساختار جوش و
نواحی اطراف آن ایجاد میکنند ،نیز متفاوت است .زیرا هندسه
ابزار به عنوان یک متغیر فرآیند  FSWمانند دیگر متغیرهای

شکل ( :)10محل شکست نمونه جوشکاری شده با ارتفاع هوک بهینه و طول
نقص پیوند تماسی مناسب

شکل  11ریزساختار سطح مقطع عرضی دکمه جوش را برای
نمونه های جوشکاری شده با پین مخروطی ساده و تری فلوت و
با ترکیب پارامتر ( )650rpm – 50mm/minنشان میدهد.
همانطور که مشخص است ،هندسه ابزار بر روی اندازه دانه،
همگن و هم محور بودن آن تاثیر مستقیم دارد .اولین تفاوت
مشاهده شده در شکل  ،10تفاوت اندازه دانه هاست .به نظر می-
رسد که بیشتر بودن سیالن مواد در پین مخروطی نسبت به پین
تری فلوت باعث ریز تر شدن دانه ها در این نمونه نسبت به نمونه
جوشکاری شده با پین تری فلوت شده است.

فرآیند بر روی حرارت ورودی و در نتیجه ریز ساختار تاثیر
مستقیم دارد .این عامل تاثیر خود را به وضوح در ریز ساختار و
همچنین نتایج حاصل از آزمون ریز سختی سنجی نشان میدهد.

شکل ( :)11ریز ساختار سطح مقطع عرضی جوش نمونه جوشکاری شده با
ترکیب متغیر (( :)650rpm – 50mm/minالف) :با پین مخروطی و (ب) :با
شکل ( :)8محل شکست نمونه جوشکاری شده با ارتفاع هوک زیاد

پین تری فلوت

توانایی هریک از این پین ها نیز در تکه تکه کردن رسوبات و
پخش آنها در دکمه جوش متفاوت است .تصاویر حاصل از
میکروسکوپ الکترونی روبشی از دکمه جوش نشان میدهد که
پین تری فلوت در تکه تکه کردن رسوبات و پخش همگن آنها
شکل ( :)9محل شکست نمونه جوشکاری شده با طول نقص پیوند تماسی
زیاد

در مرکز جوش موفق تر از پین های دیگر عمل کرده است.
شکل 12تصویر میکروسکوپ الکترونی دکمه جوش حاصل از
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نمونه های جوشکاری شده با پین مخروطی ناقص و تری فلوت

این ناحیه در پین مخروطی در حدود  98ویکرز و در پین تری

را نشان میدهد .تجزیه شمیایی نقطه ای از رسوبات نشان می

فلوت حدود  95ویکرز است .در واقع کاهش میزان اختالط

دهدکه همانند رسوبات فلزپایه ،این رسوبات نیز حاوی

عمودی ماده که ناشی از کاهش تعداد رزوه های موجود بر روی

آلومینیوم ،منگنز ،منیزیم و آهن می باشد که  Fondoaو

پین تری فلوت نسبت به پین مخروطی ناقص است ،سبب شده

)Al6(Mn,Fe

است که عملیات ترمومکانیکی کمتری بر روی فلز پایه صورت

همکارانش[ ]18بیان کرده اند که این رسوبات

گیرد .در نتیجه فلز پایه کرنش کمتری را تحمل میکند و این

هستند.

عامل باعث کاهش سختی دکمه جوش در نمونه جوشکاری
شده با پین تری فلوت نسبت به مخروطی شده است.
 -4نتیجه گیری
بررسی های مکانیکی و متالورژیکی از دکمه جوش و نواحی
مختلف آن نشان میدهد که:
 -1وجود شیار و پله بر روی پین ،باعث کاهش سیالن ماده به
شکل ( :)12تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی با کنتراست الکترون های

سمت باال وکاهش ارتفاع هوک شده است.

برگشتی از سطح مقطع جوش( :الف) :نمونه جوشکاری شده با پین تری

 -2وجود پله در فصل مشترک دو ورق نه تنها باعث کاهش

فلوت و (ب) :نمونه جوشکاری شده با پین مخروطی ناقص

نقص پیوند تماسی نشده است بلکه شرایط را بدتر هم کرده

معادله هال-پچ رابطه بین سختی و اندازه دانه را به این صورت
بیان میکند:
()2

است .علت این می تواند باشد که به علت عرض کم پله ،این پله
نتوانسته است که نقش شانه را در فصل مشترک دو ورق ایفا کند
و باعث افزایش تغییر شکل پالستیک ناشی از اصطکاک بین

HV=H0+KHd-1/2

تفاوت در اندازه دانه ها در شکل  12نیز باعث تفاوت در اندازه
عدد سختی این دو نمونه شده است Etter.وهمکارانش []19
معتقدند که مکانیزم تبلور مجدد دینامیکی تابعی از ریزساختار
اولیه فلز پایه است به گونه ای که بیان کرده اند برای آلیاژ
آلومینیوم  5251با شرایط H14تبلور مجدد دینامیکی پیوسته رخ
داده است در حالی که برای همین ورق در شرایط آنیل تبلور
مجدد دینامیکی هندسی مکانیزم غالب شکل گیری دانه ها در
مرکز جوش است .از آنجا که در این پژوهش یک ورق کارسرد
شده H321به یک ورق آنیل جوش داده شده است ،تعیین
مکانیزم دقیق تبلور مجدد دینامیکی در دکمه جوش کار بسیار
پیچیده ای است که بایستی در پژوهش های بعدی به آن پرداخته
شود .نتایج سختی سنجی از دکمه جوش نشان میدهد که سختی

شانه و مواد شود.
 -3در اتصال لبه روی هم بر خالف اتصال سر به سر ،وجود
عیب هوک تا حدی که بتواند باعث یکسان شدن ضخامت ورق
باالیی و پائینی شود ،مناسب است .زیرا در این شرایط ،سطح
تحمل بار اعمالی در هر دو ورق جوشکاری شده یکسان خواهد
شد.
 -4هندسه ابزار به عنوان یک متغیر مهم در فرآیند جوشکاری
هم زن اصطکاکی ،بر روی سیالن مواد ،شکل گیری عیوب
جوش و در نهایت استحکام نمونه جوشکاری شده تاثیر مستقیم
دارد.
 -5مهم ترین ویژگی نمونه هایی که از فلز پایه دچار شکست
شده اند این است که اوال عیب هوک در این نمونه ها ارتفاع

بررسی تاثیر هندسه ابزار بر خواص مکانیکی و شکل گیری عیوب رایج در اتصال لبه روی هم آلیاژهای...

مناسبی دارد و ثانیا طول نقص پیوند تماسی به حدی نیست که
سبب کاهش بیش از حد عرض موثر مرکز جوش شود.
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