بهينهسازي عوامل موثر بر مقاومت به خوردگي در جوش
لولههاي فوالدهاي زنگنزن سوپردوفازي در فرايند
جوشكاري قوسي تنگستن -گاز به كمك طراحي آماري
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چكيده
در اين پژوهش از روش تاگوچي براي بهينهسازي عوامل موثر بر مقاومت به خوردگي فوالدهاي زنگنزن
سوپردوفازي در جوشکاري قوسي تنگستن -گاز از طريق جريان پالسي استفاده شده است .تحليل واريانس
برروي دادههاي نسبت سيگنال به اختالل انجام گرفت .براي رسيدن به شرايط بهينه در تخمين باالترين پتانسيل
حفرهدار شدن ،مشخصه "هرچه بيشتر بهتر" انتخاب شد .در شرايط بهينه ،پتانسيل حفرهدار شدن  1/60ولت
بوده که بسيار نزديک به پتانسيل حفرهدار شدن پيشبيني شده ( 1/60ولت) بهدست آمد .از ميان چهار عامل در
سه سطح ،عوامل جريان پالس و جريان زمينه که به ترتيب با درصد تاثير  %00/80و  %82/79هستند داراي
بيشترين اثر بر مقاومت به خوردگي اين نوع جوشها هستند .در حاليکه اثر عوامل فرکانس پالس و مقدار زمان
جريان پالس در يک دوره به مراتب کمتر از عوامل جريان پالس و جريان زمينه شد.
كلمات كليدي  :جوشکاري قوسي تنگستن -گاز ،فوالد زنگنزن ،خوردگي ،ريزساختار ،طراحي آماري آزمايش ،روش
تاگوچي

Optimization of the PCGTAW Process Parameters for
Corrosion Protection of SDSS Weld Pipes by Using
Design of Experiment Technique
M. Yousefieh, A. Saatchi, M. Shamanian
ABSTRACT
In this study, the parameters of PCGTAW process were optimized for the corrosion protection of
SDSS weld pipes by Taguchi method. Analysis of variance is performed on the measured data and signal
to noise ratios. The optimum conditions were found by this method. Under optimum conditions, pitting
potential was predicted as 1.08 VSCE that was very close to the observed value of 1.06 V SCE. Among the
four factors and three levels tested, it was concluded that the pulse current had the most significant effect
on the pitting potential and the background current had the next most significant effect. The effect of
pulse frequency and % on time are less important when compared to the other factors.
KEYWORDS : Gus – tungsten arc welding, Stainless steel, Corrosion, Microstructure, Design of
experiment, Taguchi method
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 -1مقدمه
ساختار فوالدهاي زنگنزن سوپردوفازي شامل  %05فريت
و  %05آستنيت است .اين فوالدها به طور گسترده در خطوط
لوله در صنايع نفت و گاز ،پتروشيمي و فرايندهاي شيميايي
استفاده ميشوند .شهرت اين فوالدها به دليل تركيبي از خواص
آنها از جمله مقاومت به خوردگي باال ،خواص مكانيكي عالي و
قابليت جوشپذيري خوب است .خواص گفته شده هنگامي در

اثر عوامل را به صورت مستقل از ساير عوامل ميدهد ].[6] [0
مراحل روش تاگوچي عبارتند از :تعيين مشخصه كيفي و تعيين
عوامل طراحي ،تعيين تعداد سطوح ،انتخاب آرايه متعامد
مناسب ،انجام آزمايشها بر اساس آرايه متعامد انتخاب شده،
ارزيابي نتايج با استفاده از نسبت سيگنال به نويز ،3تحليل
واريانس ،2انتخاب سطوح بهينه عوامل ،تصديق شرايط بهينه با
استفاده از آزمايش مورد تاييد ].[7

فوالدهاي زنگنزن سوپردوفازي ايجاد ميشود كه نسبت فريت
به آستنيت نزديك به  05:05بوده و ساير فازهاي مضر مانند
رسوبات نيتريد كروم و سيگما وجود نداشته باشند .اما در
صورت كنترل نكردن دقيق شرايط ،چندين استحاله در منطقه
متاثر از حرارت و فلز جوش در طي جوشكاري و عملياتهاي
بعد از آن رخ ميدهد ] .[1بنابراين دستورالعملهاي جوشكاري
بايد طوري تنظيم شوند تا نسبت فريت به آستنيت  1:1بوده و
فازهاي مضر نيز تشكيل نشوند .اين تركيب با كنترل حرارت
ورودي در محدوده  5/0-2 Kj/mmتا حدودي بهدست ميآيد
] .[2جوشكاري قوسي تنگستن -گاز با استفاده از جريان

شکل ( :)1شمايي از عوامل جوشکاري پالس

پالسي 1در سال  1205ميالدي توسعه يافت .در اين روش
جريان جوشكاري از يك سطح باال (جريان پالس) به سطح

جدول ( :)1ترکيب شيميايي فلز پايه و فلز پرکننده (بر حسب درصد
وزني)

پايين (جريان زمينه) در يك فركانس منظم برقرار ميشود.
جريان پالس بايد به اندازهاي باشد كه نفوذ كافي صورت گيرد،
در حالي كه جريان زمينه به اندازه اي برقرار ميشود تا قوس
پايدار بماند .شكل ( )1تعريفي از جريان پالس و زمينه را به
صورت شماتيك نشان ميدهد .از جمله مزاياي جوشكاري
قوسي تنگستن -گاز با استفاده از جريان پالسي در مقايسه با
جوشكاري قوسي تنگستن -گاز با جريان ثابت 2عبارتند از ][3

] :[2پايداري بيشتر قوس ،نسبت عمق به پهناي جوش باالتر،
كاهش تخلخل ،پيچش كمتر ،منطقه متاثر از حرارت كوچكتر،
كنترل حرارت ورودي .مزاياي گفته شده سبب بهبود خواص
مكانيكي و خوردگي قطعات جوش ميشود .تحقيقات انجام شده
در زمينه بررسي اثر عوامل جريان پالسي بر خواص خوردگي
اين جوشها بسيار اندك است .همچنين تاكنون هيچ مطالعه
سيستماتيك از تحليل اثر عوامل جريان پالسي بر خواص
خوردگي انجام نشده است .هدف اين پژوهش بهينهسازي
عوامل جوشكاري با استفاده از جريان ضرباني به كمك روش
تاگوچي است تا خواص خوردگي مطلوب در لولههاي
جوشكاري شده بهدست آيد .روش تاگوچي به عنوان يك روش
سيستماتيك در طراحي و تحليل آزمايشها براي بهبود
مشخصات كيفي شناخته شده است .اين روش امكان ارزيابي
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Mn
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N
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3/70

82/9

9/8
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 -2روش آزمايش
در اين پژوهش از لولههاي فوالد زنگنزن سوپردوفازي با
ضخامت  0ميليمتر استفاده شده است .تركيب شيميايي اين
فوالد در جدول ( )1آورده شده است .نمونهها به وسيله فرايند
جوشكاري قوسي تنگستن-گاز با استفاده از جريان پالسي
جوشكاري شدهاند .براي محاسبه فازهاي مختلف از نرمافزار
ايميج تولز 0استفاده شد .آمادهسازي اوليه نمونهها بهوسيله
سنبادهزني با سنبادههاي  15تا  2255انجام گرفت و سپس
نمونهها با آب مقطر و الكل شسته شدند .براي بررسي
ريزساختار ،نمونهها با پودر آلومينا  5/3ميكرون پوليش شده و
سپس به صورت الكتروشيميايي در محلول  10M KOHدر
پتانسيل  1/0ولت به مدت  0ثانيه اچ شدند .براي ديدن
ريزساختار از ميكروسكوپ الكتروني روبشي 6كه مجهز به
سيستم طيفنگاري به روش تفكيك انرژي 7بود ،استفاده شد.
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براي بررسي رفتار خوردگي ،آزمون پالريزاسيون تافل

فركانس پالس در سه سطح متفاوت به عنوان عوامل متغير در

بهوسيله دستگاه پتانسيواستات  EG&Gمدل  263Aدر محيط

جدول ( )2ديده ميشوند .درجه آزادي كل در يك آرايه متعامد

 %3/0كلريد سديم انجام شد .الكترود مرجع از نوع كالومل

بايد بيشتر از تعداد عوامل و يا حداقل برابر با آن باشد .در اين

اشباع شده 1و الكترود خنثي از نوع گرافيت استفاده شد .آزمون

مطالعه ،درجه آزادي كل برابر با  1است .بر اساس طرح

پالريزاسيون پس از رهاسازي نمونه به مدت تقريبي 1/0

تاگوچي ،آرايه متعامد ( L2 )32به صورت آورده شده در جدول
2

ساعت براي پايدارشدن پتانسيل خوردگي انجام شد .بهاين

( )3انتخاب گرديد ] .[1با انتخاب آرايه متعامد (  ،L2 )3تعداد

صورت كه نمونهها از مقدار  205ميليولت زير پتانسيل مدار

آزمايشها به عدد  2كاهش يافت .در حالي كه اگر از روش

باز و با نرخ روبش  1 mV/sپالريزه شدند .در اين تحقيق از

عامليل كامل استفاده شود ،بايد تعداد  32=11آزمايش انجام

پتانسيل حفرهدارشدن 2به عنوان معياري از رفتار خوردگي

گيرد .شرايط بهينه بر اساس نتايج نسبت سيگنال به اختالل

استفاده شد .بهطوري كه هرچه پتانسيل حفرهدار شدن در

تعيين ميشود .بهطوركلي سه نوع نسبت سيگنال به اختالل را

منحني پالريزاسيون باالتر باشد ،مقاومت به خوردگي بهتر

ميتوان با توجه به مشخصه كيفي مورد نظر انتخاب نمود كه

است.

عبارتند از :هر چه بيشتر بهتر ،هرچه كمتر بهتر و اندازه اسمي
بهتر .بزرگترين نسبت سيگنال به اختالل مربوط به بهترين

جدول( :)1عوامل و اندازه آنها بر حسب سطوح مربوطه

عملكرد است .از آنجا كه هدف از اين تحقيق دستيابي به بيشينه

سطح

عامل

عالمت

جريان پالس

A

133

جريان زمينه

B

23

63

مقدار زمان
جريان پالس
در يك دوره

C

43

63

23

D

1

0

2

1

8

0

مقاومت به خوردگي در لولههاي جوش فوالد زنگنزن

183

143

سوپردوفازي است ،بنابراين مشخصه كيفي هر چه بيشتر بهتر

73

)(A
)(A

بر اساس معادله( )1انتخاب شد ]:[0

1 n 1 
S / N  10 log10   2 
 n i 1 Y i 

()1

كه  Yiهر كدام از نتايج بهدست آمده و  nتعداد آزمايشها است.

فركانس

پس از محاسبه و ترسيم نسبتهاي سيگنال به اختالل
متوسط براي عوامل مختلف در سطوح متفاوت ،سطح بهينه

پالس )(Hz
جدول( :)8آرايه متعامد  L7با استفاده از روش تاگوچي ][0

عامل

شماره آزمايش

براي هر عامل كه داراي بزرگترين نسبت سيگنال به اختالل در
سطوح آن عامل است ،تعيين ميشود .نسبت سيگنال به اختالل

A

B

C

D

پيشبيني شده ] [(S/N)Predictedكه از سطوح بهينه استفاده

1

1

1

1

1

مينمايد از رابطه ( )2قابل محاسبه است ]:[2

8

1

8

8

8

0

1

0

0

0

4

8

1

8

0

2

8

8

0

1

6

8

0

1

8

()2

p

) (S / N ) Pr edicted  (S / N ) m   ((S / N ) i  (S / N ) m
i 1

كه  (S/N)mميانگين كلل نسلبت سليگنال بله اخلتالل( S / N )i ،
ميانگين نسلبت سليگنال بله اخلتالل در سلطح بهينله و  pتعلداد
عوامل موثر در اين فرايند جوشكاري است .پس از تعيين نسبت

7

0

1

0

8

2

0

8

1

0

سيگنال بله اخلتالل پليشبينلي شلده ،پتانسليل حفلرهدار شلدن

9

0

0

8

1

پيشبيني شده را ميتوان با استفاده از رابطه ( )1بهدست آورد.

 -3طراحي آزمايش بر اساس روش تاگوچي
طرح آزمايش در روش تاگوچي بر اساس عامليل جزيي
است .بنابراين تعداد آزمايشها بهطور چشمگيري كاهش
مييابد .انتخاب آرايه متعامد مناسب ،بستگي به تعداد عوامل
قابل كنترل و سطوح موردنظر دارد .چهار عامل شامل جريان
پالس ،جريان زمينه ،مقدار زمان جريان پالس در يك دوره 15و
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در پايان آزمايش تاييد بر اساس شلرايط كلاري بهينله و بلراي
تصديق مقادير پيش بينلي شلده انجلام خواهلد شلد .اگلر نتلايج
پيشبيني شده تاييد شوند ،شرايط كاري بهينه قابل قبول است.

 -4نتايج و بحث
 -1-4نتايج تاگوچي
نتايج بهدست آمده از مقاومت خوردگي نمونهها بر اساس
56

پتانسيل حفرهدار شدن است كه از منحنيهاي پالريزاسيون
آندي بهدست آمده است .نحوه محاسبه پتانسيل حفرهدار شدن
از منحنيها در شكل ( )2نشان داده شده است .مقادير پتانسيل
حفرهدار شدن و نسبتهاي سيگنال به اختالل مربوط به هر
آزمايش در جدول ( )2آورده شده است .براي ارزيابي اثر هر
عامل بر روي مقاومت به خوردگي ،نسبت سيگنال به اختالل
براي هر عامل بايد محاسبه شود .اين نسبت براي يك عامل از
ميانگين نسبتهاي سيگنال به اختالل در سطوح مختلف بهدست
ميآيد كه اين مقادير در هر سطح در جدول ( )0ديده ميشود.
شکل ( :)8نحوه تعيين پتانسيل حفرهدارشدن
جدول( :)3نتايج آزمايش براي پتانسيل حفرهدار شدن و نسبتهاي

شكلهاي ( )3تا ( )6به ترتيب اثر عوامل جريان پالس،

سيگنال به اختالل مربوطه
جريان
پالس

جريان
زمينه

)(A

)(A

مقدار
زمان
جريان
پالس
در
يك
دوره

شماره
آزمايش

1

133

23

43

فركانس
پالس

پتانسيل
حفرهدار
شدن
(ولت)

)(Hz

نسبت
سيگنال به
اختالل
)(dB

جريان زمينه ،مقدار زمان جريان پالس در يك دوره و فركانس
پالس را بر نسبتهاي سيگنال به اختالل متوسط نشان ميدهد.
همانطور كه ديده ميشود ،شيب خطوط بين سطوح مختلف
براي عوامل جريان پالس ،جريان زمينه و فركانس پالس يكسان
نيست .بنابراين سطوح مختلف ،اثرات متفاوتي بر روي مقاومت
به خوردگي دارند .همچنين از اين شكلها ميتوان به اين نكته

1

3/22

-1/11302

پي برد كه جريان پالس و جريان زمينه داراي بيشترين اثر بر

8

133

63

63

0

3/98

-3/78484

روي مقاومت به خوردگي هستند .در حاليكه اثرات فركانس

0

133

73

23

2

3/94

-3/20744

پالس و مقدار زمان جريان پالس در يك دوره به مراتب كمتر

4

183

23

23

0

3/97

-3/86427

2

183

63

43

2

1/30

3/82674

است .شيب خطوط بين سطوح مختلف در شكلهاي ( )3و ()2

6

183

73

63

1

3/92

-3/17242

7

143

23

63

2

3/29

-1/31883

2

143

63

23

1

3/92

-3/44220

9

143

73

43

0

3/90

-3/60304

تند است ،بنابراين ميتوان دريافت كه جريان پالس و جريان
زمينه داراي بيشترين اثر بر روي مقاومت به خوردگي هستند.
در حاليكه با توجه به شكلهاي ( )0و ( )6اثرات فركانس پالس
و مقدار زمان جريان پالس در يك دوره به مراتب كمتر است.

جدول( :)4مقادير نسبت سيگنال به اختالل متوسط براي هر عامل
در هر سطح (در هر ستون ،سطح بهينه براي عامل مورد نظر به
صورت عدد ضخيم نشان داده شده است)
عامل

سطح
A

B

C

D

1

-6/976097

-6/975964

-6/599777

-6/474047

8

-0/001100

-0/400403

-6/517979

-6/019169

0

-6/070691

-6/449954

-0/040000

-0/014504
شکل ( :)3اثر جريان پالس بر نسبت سيگنال به اختالل
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نشان ميدهد( :الف) در شرايط آزمايش شماره  1كه كمترين
پتانسيل حفرهدار شدن ( 5/11ولت) بهدست ميآيد( .ب) در
شرايط آزمايش شماره  2كه پتانسيل حفرهدار شدن متوسط
( 5/23ولت) بهدست ميآيد و (ج) در شرايط آزمايش شماره 0
كه بيشترين پتانسيل حفرهدار شدن ( 1/53ولت) بهدست
ميآيد .همانطور كه در شكل ()7الف ديده ميشود ،ريزساختار
شامل رسوبات نيتريدي در مرز دانههاي فريت/آستنيت است
شکل ( :)4اثر جريان زمينه بر نسبت سيگنال به اختالل

كه به سمت فريت رشد كردهاند.

شکل ( :)2اثر مقدار زمان جريان پالس در يک دوره بر نسبت
سيگنال به اختالل

شکل ( :)0اثر فرکانس پالس بر نسبت سيگنال به اختالل

اثر جريان پالس بر نسبت سيگنال به اختالل در شلكل ( )3ديلده
مي شود .نسبت سيگنال به اختالل متوسط تا رسيدن به يك قلله
در  Ip=125 Aافزايش مييابد .در واقلع مقاوملت بله خلوردگي
بيشينه ،در  Ip=125 Aبه دست ميآيد .بر اساس جدول ( ،)2ايلن
مقدارجريان پالس ( )125 Aدر سلطح  2قلرار دارد .بلا افلزايش
جريان پالس از  ،125 Aنسبت سيگنال به اختالل متوسط كاهش
مييابد .با كاهش نسبت سيگنال به اختالل متوسط ،مقاوملت بله
خوردگي نيز كاهش خواهد يافت .اين كاهش را ميتوان مربلوط
به تشكيل رسوبات سيگما و نيتريد كروم دانست .همچنين كسر
حجمي آستنيت و سيگما نيز اثلر قابلل تلوجهي در مقاوملت بله
خوردگي فوالدهاي زنگنزن دوفازي دارد.
شكل ( )7ريزساختار فلز جوش را در سه حالت مختلف
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شکل ( :)9تصاوير ميکروسکوپ الکتروني روبشي از ريزساختار
نمونههاي لوله جوشکاري شده در شرايط( :الف) آزمايش شماره
( ،1ب) آزمايش شماره  7و (ج) آزمايش شماره 2
53

مقادير باالي فريت ( )%61در شكل ()7الف به دليل سرعت

اثر جريان زمينه بر نسبت سيگنال به اختالل در شكل ()2

سرد شدن باال در اين شرايط است .اگر مقدار فريت باال باشد،

ديده ميشود .در ابتدا با افزايش جريان زمينه از  05 Aبه A

يك واكنش شديد رسوب گذاري نيتريد در طي سرد شدن رخ

 ،65نسبت سيگنال به اختالل متوسط افزايش مييابد .در واقع

ميدهد زيرا نيتروژن از حد حالليت فريت عبور كرده و در

مقاومت به خوردگي بيشينه ،در  Ib=65 Aبهدست ميآيد .بر

نتيجه زمان كافي براي جداسازي در آستنيت ندارد .در اكثر

اساس جدول ( ،)2اين مقدارجريان زمينه ( )65 Aدر سطح 2

موارد اين نيتريدها سرشار از كروم هستند و به نظر ميرسد

قرار دارد .با افزايش جريان زمينه از  65 Aبه  ،75 Aنسبت

كه نيتريد كروم باشند ] .[15مقدار فريت باال ( )%61و وجود

سيگنال به اختالل متوسط كاهش مييابد .با كاهش اين نسبت،

رسوبات نيتريد كروم سبب كاهش مقاومت به خوردگي

مقاومت به خوردگي نيز كاهش خواهد يافت .علت اين كاهش را

ميشود .همچنين ،ذرات نيتريد كروم مكانهايي براي جوانهزني

ميتوان مربوط به تشكيل رسوبات بين فلزي دانست كه اثر

حفره هستند ].[11

زيادي در خواص خوردگي فوالدهاي زنگنزن دوفازي دارند.

در شكل ()7ب ،فاز سيگما در فصل مشترك فريت/آستنيت

تحقيقات ميشل پال در مورد فوالدهاي زنگنزن دوفازي و مورا

ديده ميشود .تشكيل فاز سيگما در فوالدهاي زنگنزن

در مورد فوالدهاي زنگنزن دوفازي  UNS S31803نيز

سوپردوفازي بهوسيله تجزيه فريت از طريق يك استحاله

نشاندهنده اين موضوع است ].[11] [13

يوتكتيك ايجاد ميشود .همانطور كه در شكل ()7ب مشخص

شكل ( )0اثر مقدار زمان جريان پالس در يك دوره را بر

است ،فاز سيگما به صورت مناطق سفيد رنگ است.

نسبت سيگنال به اختالل نشان ميدهد .همانطور كه در شكل

رسوبگذاري ترجيحي فاز سيگما از فريت به دليل سرشار

ديده ميشود ،شيب خطوط بين سطوح مختلف تغيير چنداني

شدن عناصر كروم و موليبدن در فريت است .تحليل طيفنگاري

نميكند و تقريبا يكسان است .بنابراين مقدار زمان جريان پالس

به روش تفكيك انرژي كه در جدول ( )6آورده شده است،

در يك دوره به عنوان يك عامل موثر در خواص خوردگي

وجود فاز سيگما در شكل ()7ب را تاييد مينمايد .حرارت

قطعات جوش اين فوالدها شناخته نميشود .نسبت سيگنال به

ورودي باال و سرعت سرد شدن پايين در اين شرايط سبب به

اختالل متوسط با افزايش مقدار زمان جريان پالس در يك دوره

وجود آمدن فاز سيگما با كسر حجمي حدود  %26شده است .از

به صورت خطي افزايش مييابد .بنابراين مقاومت به خوردگي

طرفي ،در اين شرايط زمان انجام استحاله فريت به آستنيت به

بيشينه در باالترين سطح مقدار زمان جريان پالس در يك دوره

اندازه كافي بوده است تا مقدار آستنيت به حدود  %20برسد.

(سطح  )3بهدست ميآيد .علت اين موضوع را ميتوان به اثر

تحقيقات نشان ميدهند كه فاز سيگما به عنوان مكانهايي براي

مستقيم مقدار زمان جريان پالس در يك دوره بر تشكيل

جوانهزني حفره است ،بنابراين رسوب فاز سيگما سبب كاهش

آستنيت دانست .در واقع با افزايش مقدار زمان جريان پالس در

مقاومت به خوردگي ميشود ] .[12همانطور كه در شكل ()7ج

يك دوره ،مقدار آستنيت نيز افزايش مييابد .بهترين خواص

ديده ميشود ،ريزساختار شامل رسوبات بسيار كمي از فاز

خوردگي در يك نسبت تعادلي بين فريت و آستنيت ()05:05

سيگما در فصل مشترك فريت/آستنيت است .مقادير آستنيت و

بهدست ميآيد ].[1

سيگما در اين شرايط بهترتيب برابر با  %23و  %7/1است .اين

شكل ( )6بيانگر اثر فركانس پالس بر نسبت سيگنال به

مقدار آستنيت بسيار نزديك به ميزان آستنيت ايدهآل يعني

اختالل است .با افزايش فركانس پالس از ( 1 Hzسطح  )1به Hz

مقدار  %05است .در واقع باال بودن مقاومت به خوردگي در اين

( 3سطح  ،)2نسبت سيگنال به اختالل متوسط به يك نقطه كمينه

شرايط را ميتوان بهدليل وجود آستنيت باال و رسوبات كم

ميرسد .هنگامي كه فركانس پالس به  0 Hzافزايش مييابد ،اين

سيگما دانست.

نسبت به باالترين مقدار خود ميرسد .تعداد قلههاي جريان

جدول ( :)0ترکيب شيميايي فازهاي زمينه و سيگما با استفاده از

پالس در يك ثانيه به عنوان فركانس پالس شناخته ميشود

تحليل طيفنگاري به روش تفکيک انرژي (بر حسب درصد وزني)

] .[12اثرات متفاوت فركانس پالس بر نسبت سيگنال به اختالل

فاز

را ميتوان به ريز يا خشن شدن ساختار دانهها مربوط دانست

عنصر

].[10

كروم

موليبدن

نيكل

آهن

آستنيت

82/06

0/89

2/64

68/71

روش تاگوچي از نسبت سيگنال به اختالل براي

فريت

87/26

4/78

2/21

61/61

سيگما

08/68

9/21

2/06

28/21

مشخصهيابي كيفي استفاده مينمايد .بزرگترين مقدار اين
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نسبتهاي مربوط به هر آزمايش را نشان ميدهد .همچنين

واريانس است .از آنجا كه خطاي واريانس برابر با صلفر اسلت،

جدول ( )0نسبت سيگنال به اختالل متوسط را براي عوامل

بنابراين  SS′pبرابر  SSpاست.

مختلف در سطوح مختلف نشان ميدهد .با توجه به جدول (،)0

()7

SS  p
 100
SS T

بزرگترين نسبت در هر رديف عمودي بيانگر سطح بهينه براي
عامل موردنظر است .بنابراين  C3 ،B2 ،A2و  D3به ترتيب

P p % 

كه  Ppدرصد اثر هر عامل است.

نشان دهنده بزرگترين مقدار براي عوامل  C ،B ،Aو  Dهستند.

نتايج تحليل واريانس در جدول ( )1آورده شده است.

با توجه به جدول ( A2B2C3D3 ،)7بيانگر شرايط بهينه براي

همانطور كه ديده ميشود ،جريان پالس با درصد اثر %66/21

عوامل فرايند جوشكاري قوسي تنگستن -گاز با استفاده از

به عنوان موثرترين عامل در اين فرايند جوشكاري بر خواص

جريان پالسي هستند.

خوردگي لولههاي جوش فوالدهاي زنگنزن سوپردوفازي
است .جريان زمينه با درصد اثر  %20/27دومين عامل موثر در

جدول ( :)9شرايط کاري بهينه
شماره

عامل

سطح

مقدار

فرايند جوشكاري است .عامل فركانس پالس با درصد اثر
 %0/52و مقدار زمان جريان پالس در يك دوره با درصد اثر

1

جريان پالس )(A

8

183

8

جريان زمينه )(A

8

63

 %2/71به عنوان رتبههاي بعدي موثر در فرايند جوشكاري

0

مقدار زمان جريان
پالس در يك دوره

0

23

قوسي تنگستن -گاز با استفاده از جريان پالسي هستند.

4

فركانس پالس )(Hz

0

2

جدول ( :)0نتايج تحليل واريانس
عامل

 -2-4نتايج تحليل واريانس
از تحليل واريانس ميتوان براي پيبردن به ميزان اثر كمي
عوامل مختلف فرايند جوشكاري بر خواص خوردگي لولههاي
جوشي فوالدها استفاده نمود .چهار عامل مهم در تحليل
واريانس عبارتند از :جمع مربعات ،11درجه آزادي ،12واريانس

13

و درصد اثر عوامل .12عوامل گفتهشده بر اساس معادالت ( )3تا
( )7محاسبه ميشوند ]:[1] [6
2

()3

1m 

m  i 1 i 

m

2
SS T   i 
i

كلله  SSTنشللاندهنللده مجمللوع جمللع مربعللات m ،تعللداد كللل
آزمايشها و  ηiمقدار نسبت سيگنال به اخلتالل در آزملايش iام
است.
()2

2

1 m 
  
m  i 1 i 

S 

t

t

j 1

2



j

SS p  

كه  SSpنشان دهنده جمع مربعات عاملهاي  C ،B ،Aو  Dاسلت.
همچنين  pنشاندهنلده يكلي از عواملل آزملايش شلده j ،سلطح
عامل  t ،pميزان تكرار هر سطح عامل  pو  Sηjمجموع نسبتهاي
سيگنال به اختالل براي اين عامل و سطح  jاست.
()0

SS p
 100
Dp

V p % 

كه  Vpنشلاندهنلده واريلانس عامللهلاي ملورد آزملايش و Dp

درجه آزادي هر عامل است.
()6

SS  p  SS p  D p V e

كه  SS′pنشاندهنده جملع مربعلات تصلحيح شلده و  Veخطلاي
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درجه
آزادي

جمع مربعات

واريانس )(V

)(SS

)(f

جريان
پالس

8

درصد
اثر

رتبه

)(P

3/3114333

3/3327333

66/82

1

)(A

جريان
زمينه

8

3/3344667

3/3388000

82/97

8

)(A

مقدار
زمان
جريان
پالس
در يك
دوره
فركانس
پالس

8

8

3/3334667

3/3332667

3/3338000

3/3334000

8/71

2/34

4

0

)(Hz

خطا

3

3

مجموع

2

3/3178333

3

3
133

 -3-4آزمايش تاييد
آزمايش تاييد به عنوان آخرين گام موثر در روش تاگوچي
شناخته ميشود .بعد از تعيين شرايط كاري بهينه ،آزمايش
تاييد بر اساس سطوح بهينه مشخص شده انجام ميگيرد و
سپس با مقادير پيشبيني شده مقايسه خواهد شد ] .[6بنابراين
شرايط انجام آزمايش تاييد همان شرايط كاري بهينه است كه
در جدول ( )7آورده شده است .جدول ( )2پتانسيل حفرهدار
شدن در آزمايش تاييد و پتانسيل حفرهدار شدن پيشبيني شده
60

را نشان ميدهد .همانطور كه ديده ميشود پتانسيل حفرهدار
شدن برابر با  1/56ولت در آزمايش تاييد بهدست آمد .همچنين
بر اساس معادالت ( )1و ( ،)2پتانسيل حفرهدار شدن پيشبيني
شده برابر با  1/51ولت است كه بسيار نزديك به پتانسيل
حفرهدار شدن در آزمايش تاييد است .تصوير ميكروسكوپ
الكتروني روبشي از فلز جوش در آزمايش تاييد در شكل ()1
آورده شده است.
شکل ( :)7منحني پالريزاسيون از فلز پايه و نمونه جوش در
شرايط بهينه

 -5خالصه
در اين پژوهش ،از روش آماري طراحي آزمايش به كمك
تاگوچي و براي بهينهسازي عوامل جوشكاري قوسي تنگستن-
گاز با استفاده از جريان پالسي براي رسيدن به بيشترين
مقاومت به خوردگي در لولههاي جوش فوالد زنگنزن
سوپردوفازي استفاده شد .جريان پالس ،جريان زمينه ،مقدار
زمان جريان پالس در يك دوره و فركانس پالس در سه سطح
شکل ( :)0تصوير ميکروسکوپ الکتروني روبشي از ريزساختار
نمونه جوشکاري شده در آزمايش تاييد در شرايط بهينه

جدول ( :)7نتايج آزمايش تاييد و مقايسه آن با پتانسيل حفرهدار
شدن پيشبيني شده

متعامد  L9به كمك روش تاگوچي انتخاب گرديد .براي تحليل
نتايج آزمايش از مشخصه كيفي هر چه بيشتر بهتر استفاده شد.
نتايج بهدست آمده از اين تحقيق به صورت خالصه عبارتند از:
 در ميان چهار عامل كه در سله سلطح قلرار داشلتند ،جريلانپالس و جريان زمينه به ترتيب بيشترين اثر را بر روي پتانسيل

عوامل كنترل بهينه
پيشبيني شده

آزمايش شده

سطح

A2B2C3D3

A2B2C3D3

پتانسيل حفرهدار
شدن (ولت)

1/32

1/36

با توجه به شكل ( )1فقط فازهاي فريت و آستنيت مشخص
هستند و هيچ رسوب يا تركيب بين فلزي ديده نميشود .كسر
حجمي آستنيت حدود  %21است كه بسيار نزديك به مقدار
آستنيت ايدهآل يعني  %05است .منحنيهاي پالريزاسيون آندي
از فلز جوش در آزمايش تاييد و فلز پايه در شكل ( )2آورده
شده است .پتانسيل حفرهدار شدن در شرايط جوشكاري بهينه
در آزمايش تاييد ( 1/56ولت) بسيار نزديك به پتانسيل حفرهدار
شدن در فلز پايه ( 1/1ولت) است .نتايج بهدست آمده در اين
پژوهش نشان ميدهد كه از روش تاگوچي ميتوان به عنوان
يك ابزار دقيق و موثر براي بهينهسازي عوامل جوشكاري
پالسي استفاده نمود.

متفاوت به عنوان عوامل متغير در نظر گرفته شدند .آرايه

حفرهدار شدن دارند .فركانس پالس و مقدار زمان جريان پلالس
در يك دوره نيز در رتبه هاي بعدي قرار دارند.
 درصد اثر جريان پالس ،جريلان زمينله ،مقلدار زملان جريلانپللالس در يللك دوره و فركللانس پللالس بلله ترتي لب برابرنللد بللا:
 %2/71 ،%20/27 ،%66/21و .%0/52
 شرايط كاري بهينه بهاين صلورت بلهدسلت مليآيلد :جريلانپالس در سطح دوم ( ،)125 Aجريلان زمينله در سلطح دوم (A

 ،)65مقلدار زمللان جريللان پلالس در يللك دوره در سللطح سللوم
( )%15و فركانس پالس در سطح سوم (.)0 Hz
 آزمايش تاييد در شرايط كلاري بهينله انجلام گرفلت .در ايلنشرايط پتانسيل حفرهدار شدن برابر با  1/56وللت بلوده اسلت.
اين مقدار باالترين عدد بلهدسلت آملده در ايلن تحقيلق بلوده و
بسيار نزديك به پتانسيل حفرهدار شدن پليشبينلي شلده (1/51
وللللت) اسلللت .بنلللابراين روش تلللاگوچي يللك روش ملللوثر و
سيستماتيك براي بهينهسازي عوامل فرايند جوشلكاري قوسلي
تنگستن -گاز بلا اسلتفاده از جريلان پالسلي بلراي رسليدن بله
بيشينه پتانسليل حفلره دار شلدن در قطعلات جلوش فوالدهلاي
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