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چکیده
جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی یکی از فرآیندهای جوشکاری در حالت جامد است که بهدلیل دمای پایین در موضع جوش
مانع ایجاد عیوبی میشود که در جوشکاری ذوبی اتفاق میافتد .در این مقاله اثرات سه پارامتر مهم سرعت دورانی ،سرعت
پیشروی و زاویه انحراف ابزار بر استحکام اتصال لبه رویهم آلیاژ آلومینیم به فوالد زنگ نزن آستنیتی مورد بررسی قرار گرفته
است .نتایج نشان میدهند که افزایش بیش از حد سرعت دورانی یا کاهش سرعت پیشروی میتواند باعث پدید آمدن عیوبی
همچون تشکیل پلیسه ،حفرات و کاهش ضخامت موثر ورق در ناحیه اتصال شود که خواص مکانیکی اتصال را به شدت تحت
تاثیر قرار خواهد داد ،بطوریکه حداکثر نیروی شکست در سرعت دورانی 1000 ،دور بر دقیقه و سرعت پیشروی  80میلیمتر بر
دقیقه ،برابر با  7750 Nبوده که با افزایش سرعت دورانی به  2000دور بر دقیقه به  3350 Nکاهش مییابد .همچنین مشخص شد
که با افزایش زاویه انحراف ،استحکام اتصال ابتدا افزایش و سپس کاهش مییابد بطوریکه با افزایش زاویه انحراف از  1/5به 2/5
درجه ،نیروی شکست از  7750 Nبه 4180 Nکاهش مییابد که از جمله علل آن میتواند افزایش حرارت ورودی ،ایجاد پلیسه
وکاهش حجم مواد در زیر شانه ابزار و در نهایت شکلگیری عیوب در ناحیه اتصال باشد.

کلمات کلیدی
اتصال لبه رویهم ،آلیاژ آلومینیم ،فوالد زنگ نزن ،جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی ،زاویه انحراف.
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 -1مقدمه
نياز به متصل کردن مواد غير همجنس روز به روز در حال
افزايش است .ايجاد يک اتصال مناسب بين مواد غير همجنس
مي تواند با کاهش وزن يک مجموعه همراه باشد که خود موجب
کاهش مصرف سوخت خواهد شد .بنابراين برای ايجاد اين نوع از
اتصاالت نياز به توسعه روش های مناسب ،قابل اطمينان و در
عين حال کم هزينه است ] .[1اين روش از جوشکاری در اتصال
ورقهای غير همجنس در صنايع کشتي سازی و هوا و فضا
کاربرد دارد .استحکام مکانيکي باالی آلياژهای فوالدی در کنار
چگالي پايين و مقاومت به خوردگي باالی آلياژ های آلومينيمي
باعث مي شود تا قطعات حاصل از اتصال بين اين مواد خواص
ترکيبي مطلوبي داشته باشند که در صنايع متنوعي همچون
حملونقل ،خودروسازی ،هوايي و دريايي ميتواند مورد استفاده
قرار گيرد ] .[2اتصال بين دو ماده غيرهمجنس با استفاده از
فرايند جوشکاری ذوبي بدليل تفاوت زياد در نقطه ذوب و تفاوت
زياد انبساط حرارتي باعث بوجود آمدن تنش های پسماند زيادی
در جوش ميشود ،همچنين تشکيل فازهای بين فلزی بدليل باال
بودن دمای جوشکاری سبب مي شود که در مجموع خواص
مکانيکي مناسبي برای اتصال حاصل نشود .بنابراين اتصال بين
آلومينيم و فوالد با استفاده از روشهای جوشکاری ذوبي در
بسياری از موارد بسيار مشکل و يا حتي غيرممکن است ].[3
جوشکاری اصطکاکي اغتشاشي يکي از روشهای جوشکاری در
حالت جامد است که بدليل دمای پايين در موضع جوش مانع
ايجاد عيوبي همچون ترک ،اعوجاج و ديگر عيوبي مي شود که
مي توانند در جوشکاری های ذوبي اتفاق بيافتند .همچنين عالوه
بر اين خصوصيات ،بدليل کاهش حجم عناصر بين فلزی و
ضخامت پايين اين اليهها روش مناسبي برای اتصال بين مواد
غير همجنس ميتواند باشد .از جمله پارامترهای موثر بر اين
فرايند شکل و هندسه ابزار ،سرعت دوراني ،سرعت پيشروی،
عمق نفوذ و تعداد پاس فرايند است که توسط محققان زيادی
مورد بررسي قرار گرفته است .هرشايکيش و همکاران ] [4اثرات
سرعت دوراني و سرعت پيشروی را بر انرژی حرارتي ورودی به
ناحيه اتصال و تاثير آن بر استحکام اتصال را مورد بررسي قرار
دادند .بر اساس نتايج بدست آمده ميتوان مشاهده کرد که در اثر
افزايش يا کاهش بيش از حد انرژی حرارتي ورودی به موضع
جوش،استحکام اتصال کاهش مي يابد که علت آن تشکيل عيوب
در ناحيه اتصال است .همچنين در تحقيقي که توسط چن و
همکاران ] [5صورت گرفت مشخص شد که از جمله عيوب
اثرگذار در اتصال لبه رويهم ،نازک شدگي يا کاهش ضخامت
موثر ورق 1ميباشد که سرعت دوراني و خطي ميتواند بر اندازه و
شکل آنها تاثير بگذارد .افزايش سرعت دوراني يا کاهش سرعت

خطي موجب افزايش حرارت ورودی به موضع جوش شده و باعث
مي شود که اندازه اين عيب بزرگتر شود و در نتيجه خواص
مکانيکي اتصال کاهش مي يابد .همچنين با کاهش حرارت
ورودی که در اثر کاهش سرعت دوراني يا افزايش سرعت خطي
اتفاق مي افتد از يک سو مي توان اندازه اين عيب را کاهش داد و
از سوی ديگر مي توان باعث عدم پيوستگي آن شد که نتيجه اين
امر بهبود خواص مکانيکي است .همچنين پارامترهای ديگر شامل
عمق نفوذ ،شکل و هندسه پين و تعداد پاس فرآيند توسط
محققين مورد بررسي قرار گرفت ] . [7،8،5با اين وجود برخي
از پارامترهای مهم همچون زاويه انحراف ،کمتر مورد توجه
محققان قرار گرفته است .در اين تحقيق دو سری آزمايش انجام
شده است ،.در آزمايشهای سری اول به بررسي اثرات سرعت
دوراني و سرعت پيشروی بر خواص مکانيکي اتصال لبه رويهم
آلياژ آلومينيم  5052به فوالد زنگ نزن آستنيتي  304پرداخته
شده است .سپس با مشخص شدن مناسبترين پارامتر سرعت
دوراني و سرعت پيشروی ،اثرات زاويه انحراف بر استحکام اتصال
مورد بررسي قرار گرفت .به منظور بررسي خواص مکانيکي اتصال،
آزمون برش کششي 2و ميکروسختي روی نمونهها انجام شد.
همچنين مقطع اتصال به کمک ميکروسکوپ نوری مورد بررسي
قرار گرفت.
 -2نحوه انجام آزمایش
ورق های آلياژ آلومينيم  5052با ضخامت  2ميليمتر و فوالد
زنگ نزن آستنيتي با ضخامت  1ميليمتر مورد استفاده قرار
گرفتند .ترکيب شيميايي و خواص مکانيکي آنها در جداول
(1و)2آمده است .قطعه کارها بصورت مستطيلي و با ابعاد
 120*150mmبه نحوی که در شکل  1نشان داده شده است از
ورقهای اصلي تهيه شدند .با توجه به سازوکار اتصال در
جوشکاری لبه رويهم که شامل قفل شدن مکانيکي در مقياس
ماکروسکوپي و ميکروسکوپي است]  ،[2بمنظور ايجاد شرايط
مناسب تر برای برقراری اتصال ،سطح ورقها بوسيله سنگ
سمباده ،زبر شدند ] [10و سپس روی يک نگهدارنده بصورتيکه
قطعهکار آلومينيمي با مقدار بر هم نهي  40ميليمتر بر روی
قطعهکار فوالدی قرار گيرد ،گيره بندی شدند .با توجه به شکل 2
ابزار دوراني از جنس کاربيد تنگستن با قطر شانه 14 mm
ميليمتر و قطر پين  4ميليمتر و طول  2/2ميليمتر مورد استفاده
قرار گرفت .آزمايشهای اوليه در زاويه انحراف ثابت  1/5درجه و
با سرعت دوراني و سرعت پيشروی مختلف انجام شدند .با بررسي
نمونهها مشخص شد که بهترين پارامتر سرعت دوراني و سرعت
پيشروی بترتيب  1000دور بر دقيقه و  80مليمتر بر دقيقه

جدول :1ترکیب شیمیایی آلیاژ آلومینیم  5052و فوالد زنگ نزن آستنیتی 304
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جدول :2خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیم 5052و فوالد زنگ نزن آستنیتی

مواد
آلياژ آلومينيم 5052
فوالد زنگ نزن آستنيتي 304

استحکام کششي()MPa
285
814

است .بنابراين آزمونهای بعدی برای بررسي اثرات زاويه انحراف
ابزار در شرايط سرعت دوراني  1000دور بر دقيقه و سرعت
پيشروی 80ميليمتر بر دقيقه و با عمق نفوذ پين به اندازه 2/4
ميليمتر از سطح آلومينيم انجام شد .برای بررسي استحکام برشي
اتصال ،نمونههايي عمود بر راستای جوشکاری تهيه شد ،بطوريکه
ناحيه جوش در وسط نمونه ها قرار داشت .ابعاد و هندسه نمونه
براساس استاندارد  ASTMبرای اتصال رويهم در شکل  3نشان
داده شده است].[11
 -3نتایج و بحث
 -1 -3تاثیر سرعت دورانی و سرعت پیشروی بر استحکام

برای بررسي اثرات سرعت دوراني و سرعت پيشروی بر اتصال،
آزمايشهای اوليه با سرعت دوراني و سرعت پيشروی مختلف
مطابق جدول  3انجام شد.
جدول :3پارامترهای جوشکاری مورد بررسی

شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9

سرعت
دوراني()rpm
1000
...
...
1400
...
...
2000
...
...

سرعت
پيشروی()mm/min
56
80
112
56
80
112
56
80
112

درصد ازدياد طول
15
47

سختي()HV1
84
190

در فرآيند جوشکاری اصطکاکي اغتشاشي رويهم حرارت مورد نياز برای
برقراری اتصال از طريق اصطکاک حاصل از تماس شانه ابزار با سطح

ورق بااليي تامين مي شود .افزايش نسبت مجذور سرعت دوراني
به سرعت پيشروی ( )ω2/Vافزايش حرارت ورودی به ناحيه
اتصال را به دنبال خواهد داشت] .[15افزايش بيش از حد حرارت
موضعي در ناحيه جوشکاری موجب سيالن بيش از اندازه مواد در
زير شانه ابزار ،چسبيدن مواد به سطح شانه ابزار و افزايش
اغتشاش در ناحيه اتصال ميشود که در اثر آن ،مواد از اطراف
شانه ابزار خارج شده و باعث تشکيل پليسه در اطراف ناحيه
اتصال ميگردد .افزايش پليسه به معنای کاهش حجم مواد در
ناحيه اتصال و زير شانه ابزار است که در نتيجه آن حفرات و
عيوب در ناحيه اتصال مي توانند شکل گيرند .با توجه به شکل 4
ميتوان مشاهده کرد که در اثر افزايش سرعت دوراني پليسه در
اطراف ناحيه جوش تشکيل شده است (شکل  -4ج) که مي تواند
موجب تشکيل حفرات در اتصال شود .شکلگيری حفرات مي-
تواند خواص مکانيکي اتصال را تحت تاثير قرار دهد .شکل 5
نيروی شکست اتصال را برای نمونههای مختلف نشان مي دهد.
مشاهده مي شود که حداکثر نيروی شکست برای نمونه  ( 2با
شرايط سرعت دوراني  1000دور بر دقيقه و سرعت پيشروی 80
ميليمتر بر دقيقه) معادل  7750Nبدست آمده است .همچنين
ميتوان مشاهده کرد که با افزايش سرعت دوراني استحکام اتصال
کاهش مييابد بطوريکه کمترين ميزان استحکام برای نمونه ( 7
با شرايط سرعت دوراني  2000دور بر دقيقه و سرعت پيشروی
 56ميليمتر بر دقيقه) با نيروی شکست  3270Nبدست آمده
است .شکل  6تصوير ماکروسکوپي از سطح مقطع نمونههای  2و
 7را نشان ميدهد .با توجه به باال بودن حرارت برای نمونه7
(بيشترين نسب  )ω2/Vو به دنبال آن افزايش ميزان پليسه در
ناحيه اتصال حفراتي در ناحيه اتصال شکل گرفتهاند.

شکل :1ابعاد و هندسه ورق های جوشکاری شده

شکل :2مشخصات ابزار کاربید تنگستنی

شکل :3ابعاد و هندسه نمونه آزمون برش کششی

عامل ديگری که ميتواند در تشکيل حفرات موثر باشد تفاوت در
خواص حرارتي آلياژ آلومينيم و فوالد است ،عاملي که موجب
اختالف در نقطه ذوب و ضريب انقباض اين دو ماده ميشود .در

واقع با افزايش حرارت ورودی به ناحيه اتصال در حين جوشکاری
اف زايش اغتشاش و اختالط دو ماده را شاهد هستيم .با عبور ابزار،
ناحيه جوشکاری در اثر انتقال حرارت با محيط دمای خود را از
دست ميدهد ،در هنگام خنک شدن ناحيه اتصال به دليل
اختالف ضريب انقباض دو فلز ،در مناطقي از اتصال که اين دو
فلز در تماس با هم هستند حفراتي ميتواند به وجود آيد که
افزايش نسبت  ω2/Vميتواند شرايط نامطلوبي را بوجود آورد .از
جمله عوامل ديگری که در شکلگيری عيوب موثر است ،به نحوه
قرارگيری ورقها در اتصال رويهم مربوط مي شود .در اتصال
رويهم به دليل موقعيت قرارگيری ورق ها ،سطح تماس بين دو
ورق کامال افقي است ،برای ايجاد اتصال بين دو ورق نياز به
جريان مواد در جهت عمود بر سطح تماس است که اين مسئله
باعث کاهش ضخامت موثر ورق در دو سمت دکمه جوش(سمت
پيشرو3و پسرو )4مي شود .وجود اين عيب در ناحيه اتصال موجب
کاهش سطح مقطع موثر و بروز شکست در نيروهای پايين مي
شود .در اثر افزايش نسبت  ω2/Vحرارت و اغتشاش در ناحيه
اتصال افزايش يافته که موجب افزايش اندازه اين عيب ،کاهش
سطح مقطع موثر و به دنبال آن کاهش استحکام اتصال مي
شود .شکل  7مقطع شکست نمونههای  2و  7را نشان مي دهد.
با توجه به شکلهای  6و  7ميتوان ديد که برای نمونه ،2
اتصال از ناحيه دکمه جوش با سطح وسيعي جدا شده است اين
در حالي است که برای نمونه  7اتصال از سمت پيشرو با سطح
بسيار کوچکتری نسبت به نمونه  2جدا شده است که علت آن
کاهش بيشتر ضخامت موثر ورق در سمت پيشروی بوده است.
عامل موثر ديگر بر خواص مکانيکي قطعات جوشکاری شده
تشکيل ترکيبات بين فلزی به دليل دمای باال در فرايند
جوشکاری است  .تشکيل ترکيبات بين فلزی نيز به دليل ماهيت
ترد آنها ميتواند اثرات مخربي بر استحکام اتصال داشته باشد
بطوريکه با افزايش حرارت در اثر افزايش نسبت  ،ω2/Vافزايش
مقدار اين ترکيبات را در ناحيه اتصال شاهد خواهيم بود .شکل
 8نمودار تغييرات ميکروسختي اتصال را در امتداد خطوط
مشخص شده در شکل -6الف با فواصل  1ميليمتر از هم نشان
ميدهد .سختي آلياژ آلومينيم  5052و فوالد زنگ نزن آستنيتي
 304به ترتيب  84و  190ويکرز اندازه گيری شد .سختي در
نقاط مختلف من طقه جوشکاری در ورق آلومينيم کمتر از فلز پايه
است که ميتواند به علت اثرات حرارتي و افزايش رشد دانه در
اين ناحيه باشد .چرا که در اتصال لبه رويهم تمام سطح شانه ابزار
روی سطح آلومينيم قرار دارد .کمترين مقدار سختي برابر با
 63/7ويکرز در ناحيه متاثر از حرارت ( )HAZمي باشد.
همچنين سختي در سمت پيشرو از سمت پسرو پايينتر است که
علت آن باالتر بودن حرارت جوشکاری در سمت پيشرو

است.باالترين ميزان سختي نيز در ناحيه دکمه جوش است که
علت آن وجود حرارت و تغيير شکل پالستيک زياد در اين ناحيه
مي باشد که موجب تبلور مجدد ديناميکي و ايجاد ساختاری با
دانه بندی ريز ميشود .

شکل :6تصویر ماکروسکوپی از سطح مقطع اتصال
الف :نمونه  2ب :نمونه 7
شکل :4کیفیت سطحی اتصال در سرعت پیشروی  80میلیمتر بر
دقیقه و سرعت دورانی الف 1000 :دور بر دقیقه ب 1400 :دور بر
دقیقه ،ج 2000 :دور بر دقیقه

شکل :5نمودار نیروی شکست اتصال با شرایط مختلفی از سرعت
دورانی و پیشروی ابزار

بطوريکه حداکثر ميزان سختي  82/7ويکرز برای نمونه 2
بدست آمده است .باتوجه به توزيع سختي در ناحيه زير شانه
ابزار در فوالد زنگ نزن آستنيتي مي توان مشاهده کرد که در
ناحيه زير دکمه جوش ميزان سختي ،باالتر از ساير نقاط و
همچنين باالتر از فلز پايه است که ميتواند به تغيير شکل
پالستيک و کار سختي و افزايش چگالي نابجايي در اثر اعمال
فشار توسط پين ابزار در اين ناحيه ارتباط داشته باشد ].[16
عامل ديگری که ميتواند بر افزايش سختي در فوالد زنگ نزن
آستنيتي  304اثر گذار باشد رسوب فاز  σدر ناحيه زير دکمه
جوش به دليل حرارت باال در اين ناحيه است .فوالد زنگ نزن
آستنيتي در دمای محيط شامل سه فاز فريت  ،δمرزهای بين
فازی آستنيت ( / (γفريت  δو فاز آستنيت است .با افزايش دما
فاز  σو آستنيت ثانويه در فريت  δرسوب ميکند که حضور فاز
 σباعث افزايش سختي در اين ناحيه مي شود] .[14با مقايسه
توزيع سختي در آلومينيم و فوالد ميتوان ديد که منطقه تحت
تاثير فرايند جوشکاری در بخش آلومينيم بزرگتر از فوالد است.
چراکه شانه ابزار بطور کامل روی سطح آلومينيم قرار دارد و در
نتيجه نا حيه بزرگتری را تحت تاثير حرارت جوشکاری قرار مي-
دهد اين در حالي است که در فوالد تنها ناحيه زير دکمه جوش
به دليل تماس با پين ابزار تحت تاثير قرار مي گيرد.

 -2-3اثرات زاویه انحراف بر استحکام برشی اتصال

شکل :7ناحیه شکست اتصال در آزمون برش کششی الف :نمونه ،2
ب :نمونه 7

شکل :8نمودار توزیع سختی الف) آلیاژ آلومینیم 5052ب) فوالد
زنگ نزن آستنیتی304

با توجه به شرايط مطلوب از نظر خواص مکانيکي و همچنين
عدم تشکيل عيوب در ناحيه اتصال برای نمونه  ،2برای بررسي
اثرات زاويه انحراف بر خواص مکانيکي اتصال از سرعت دوراني
 1000دور بر دقيقه و سرعت پيشروی  80ميليمتر بر دقيقه
استفاده شد .اتصال با زاويه انحراف  1تا  2/5درجه با فاصله 0/5
درجه از هم انجام شد .در شکل( )9جوشهای انجام شده در
زاويه انحراف های مختلف نشان داده شده است .با توجه به شکل
-9الف در زاويه انحراف  1درجه مشاهده ميشود که به دليل کم
بودن نيروی فورج و عدم جريان مناسب مواد از جلوی ابزار به
پشت آن و به دنبال آن پرشدن نامناسب حفره های بجا گذاشته
شده توسط پين ابزار ،شاهد ايجاد حفره سرتاسری درسطح جوش
هستيم] .[12بدليل عيوب زياد در نمونه جوشکاری شده با زاويه
 1درجه ،نمونه در حين آمادهسازی برای انجام آزمون برش
کششي شکسته شد .مشاهده مي شود که با افزايش زاويه به 1/5
درجه (شکل -9ب) کيفيت سطحي جوش به شرايط مطلوبي
رسيده است ،به نحوی که سطح جوش بطور کامل پر شده و
هيچگونه پليسه در اطراف جوش ديده نمي شود که اين مسئله
گويای شرايط مناسب از نظر نيروی فورج و جريان مواد است
بطوريکه از بيرون پاشيدن مواد و تشکيل پليسه در اطراف جوش
جلوگيری شده است .با توجه به شکل  10ميتوان ديد که نيروی
شکست اتصال در اين زاويه انحراف به  7750Nافزايش يافته که
حاکي از کيفيت مناسب جوش است .در شکل  11مقطع عرضي
نمونهها با زوايای مختلف انحراف نشان داده شده است .مطابق
شکل -11الف با زاويه انحراف  1/5درجه هيچگونه حفره در
موضع جوش مشاهده نمي شود که دليلي بر استحکام باالی اين
نمونه است .با افزايش زاويه انحراف به  2درجه(شکل -9ج)
کيفيت ظاهری جوش تغيير چنداني نداشته است اما نيروی
شکست اتصال به  7300 Nکاهش يافت .شکل -11ب نشان
ميدهد که با زاويه انحراف  2درجه حفراتي در سمت پيشرو و
پسرو ايجاد ميشوند که مي توانند محل تمرکز تنش و انتشار
ترک و همچنين دليلي بر کاهش استحکام اين نمونه نسبت به
نمونه با زاويه انحراف  1/5درجه باشد .در زاويه  2/5درجه (
شکل-9د) با وجود کيفيت سطحي مناسب برای جوش ميتوان
افزايش ميزان پليسه را در اطراف محل اتصال مشاهده کرد که
ناشي از افزايش ميزان نيروی فورج در اثر افزايش فشار و افزايش
حرارت است بطوريکه موجب سيالن بيش از حد مواد در زير
شانه اب زار شده و منجر به بيرون پاشيدن مواد از زير شانه ابزار
ميشود] .[3همين امر باعث افزايش حجم حفرات در جوش شده
است که اثرات مخربي را روی استحکام خواهد داشت .اين اثرات
بخوبي در شکل -11ج نشان داده شده است .ميتوان ديد که با

جوشکاری در اين زاويه انحراف ،حجم حفرات موجود در جوش
به شدت افزايش يافته است که در نهايت باعث شکستن اتصال
در نيروهای پايين ميشود .بطوريکه نيروی شکست اتصال
(شکل )10به  4180 Nکاهش يافته است.

ناحيه اتصال ميباشد .علت اين امر اثرات حرارتي مرتبط با اين
ناحيه است چراکه حرارت جوشکاری باعث رشد دانه و در نتيجه
کاهش ميزان سختي در اين ناحيه مي شود .بيشترين ميزان
سختي در ناحيه مرکزی جوش ميباشد که برابر  76/7ويکرز
است .علت افزايش سختي در اين ناحيه به دليل وجود اثرات
حرارتي و اغتشاشي است که منجر به ايجاد تبلورمجدد ديناميکي
و ايجاد ساختاری با دانهبندی ريزتر در اين ناحيه ميشود ].[13
با توجه به شکل -12ب ميزان سختي در فوالد زنگ نزن
آستننيتي در ناحيه دکمه جوش افزايش زيادی داشته است
بطوريکه حداکثر سختي به  365ويکرز در ناحيه مرکز جوش
مي رسد .از آنجايي که اين ناحيه تحت تاثير اثرات اغتشاشي پين
قرار ندارد بنابراين اثرات مرتبط با تبلور مجدد نمي تواند در
افزايش سختي اين ناحيه نقش داشته باشد .علت افزايش سختي
مي تواند ناشي از تغيير شکل پالستيک در اثر اعمال فشار توسط
پين ابزار و در نتيجه بروز پديده کارسختي باشد .همچنين
احتمال رسوب فاز  σدر اين ناحيه به دليل وجود حرارت باال
ميباشد .از سوی ديگر اختالف زيادی ميان سختي برای زاويه
 1/5تا  2/5درجه وجود ندارد بطوريکه حداکثر سختي در اين
زوايای انحراف به ترتيب  344 ،305و  365ويکرز است که علت
افزايش سختي ناشي از
افزايش نيروی فورج و به دنبال آن افزايش تغيير شکل پالستيک
در اين ناحيه است.

شکل :9جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی روی هم با زاویه
انحراف ،الف 1 :درجه ،ب 1/5 :درجه ،ج 2 :درجه د/5 :
2درجه

 -3-3اثرات زاویه انحراف بر میکروسختی اتصال

ميکروسختي در امتداد خطوط نشان داده شده در شکل -11
الف با فواصل  1ميليمتر از يکديگر اندازهگيری و نتايج حاصل از
آن در شکل  12نشان داده شده است .با توجه به شکل -12الف
ميتوان ديد که تغييرات سختي در بخش آلياژ آلومينيم 5052
برای هر سه زاويه تقريبا يکسان است .مقدار سختي در ناحيه
متاثر از حرارت  63ويکرز بوده که کمترين ميزان سختي در

شکل :10نیروی شکست اتصال در زاویه انحراف مختلف

شکل :12نمودار تغییرات میکروسختی در ناحیه ،الف :آلیاژ
آلومینیم ،ب :فوالد زنگ نزن استنیتی304

شکل :11مقطع عرضی اتصال در زاویه انحراف ،الف 1.5 :درجه،
ب2 :درجه ،ج2.5 :درجه

 -4نتیجهگیری
در اين تحقيق اتصال آلياژ آلومينيم  5052به فوالد زنگ نزن
آستنيتي  304با جوشکاری اصطکاکي اغتشاشي بصورت لبه
رويهم صورت گرفت که نتايج زير بدست آمده است:
 -1با افزايش بيش از حد سرعت دوراني يا کاهش سرعت
پيشروی ،حرارت ورودی به ناحيه اتصال افزايش مييابد که مي-
تواند باعث تشکيل حفرات و عيوب در جوش شود ،بطوريکه
حداکثر نيروی شکست در نمونه  (2با سرعت دوراني  1000دور
بر دقيقه و سرعت پيشروی  80ميليمتر بر دقيقه) معادل N
 7750بدست آمده است.
 -2افزايش حرارت ورودی مي تواند باعث افزايش اغتشاش و
در نتيجه کاهش بيشتر ضخامت موثر ورق شود که اثرات مخربي
را بر استحکام اتصال خواهد داشت .بطوريکه با افزايش سرعت
دوراني به  2000دور بر دقيقه نيروی شکست اتصال به 3280 N
کاهش مييابد.

 -3باالت رين ميزان تغييرات سختي در ناحيه زير دکمه جوش
و در فوالد اتفاق مي افتد بطوريکه ميزان سختي از  190ويکرز
برای فلز پايه به  365ويکرز در ناحيه زير دکمه جوش افزايش
مي يابد که مي تواند به دليل تغيير شکل پالستيک و ايجاد
پديده کارسختي در اين ناحيه باشد همچنين احتمال رسوب فاز
 σبه دليل حرارت باال در اين ناحيه وجود دارد.
 -4با افزايش بيش از حد زاويه انحراف استحکام اتصال
کاهش مي يابد که علت آن افزايش نيروی فورج و به دنبال آن
افزايش ميزان پليسه و ايجاد حفرات در ناحيه اتصال است.
بطوريکه افزايش زاويه انحراف باعث افزايش استحکام جوش مي-
گردد وليکن با افزايش بيشتر آن (از  1/5به  )2/5نيروی شکست
اتصال از  7750 Nبه  4180 Nکاهش مي يابد.
 -5با افزايش زاويه انحراف سختي در ناحيه فوالد زنگ نزن
آستنيتي در ناحيه زير دکمه جوش اندکي افزايش مي يابد که
مي تواند به دليل افزايش نيروی فورج در اثر افزايش زاويه
انحراف باشد ،به نحوی که با تغيير زاويه انحراف از  1/5به 2/5
مقدار سختي از  305ويکرز به  365ويکرز افزايش مييابد.
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