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  چکیده 
تبخیر روي در طی   جوش ذوبی،بزرگترین مشکل . بسیار مشکل است برنجی به صورت ذوبی آلیاژهاي کاريجوش
جوشکاري همزنی اصطکاکی که . بود تخلخل خواهدم ،جوش قسمتباشد، همچنین بعد از جوشکاري،  می کاريجوش

در این جوشکاري هیچگونه ذوبی  .کندمیامروزه به عنوان یک روش جدید گسترش یافته است به حل این مشکل کمک 
مورد  پایین، جوش همزنی اصطکاکی بر روي ورق برنج با ضخامت حاضر در تحقیق .افتد در ناحیه اتصال دو فلز اتفاق نمی

هاي  تستجوش،  انجامپس از  .اند مورد بررسی قرار گرفتهرعت دورانی و سرعت خطی س اثرات. بررسی قرار گرفته است
سختی در منطقه جوش  .است و با مقادیر حاصل از ماده پایه مقایسه شده کشش بر روي آن انجام گرفته و سنجی سختی

در اثر دوران ابزار جوشکاري در ناحیه زنی به علت پدیده همنسبی یافته و استحکام آلیاژ برنج  ينسبت به فلز پایه بهبود
   .جوش اندکی کاهش نشان میدهد

  
  
  استحکام کششی - سختی -تست -جوشکاري همزنی اصطکاکی  -برنج :هاي کلیدي واژه

  
  
  همقدم -1

باشد که توسط انجمن جوشکاري به منظور اتصال آلیاژهاي آلومینیومی  جوشکاري همزنی اصطکاکی یک روش جوشکاري می
این فرآیند، یک فرآیند حالت جامد . فرآیندي جدید بوده که توجه زیادي را به خود جلب کرده است این روش. [1]داع شداب

 1که در شکل  در این فرآیند جوشکاري. ناحیه جوش براي اتصال مواد تکیه دارد ) Forging(  فرجینگ اساسباشد و بر می
. دهد شود و دو قطعه را به یکدیگر جوش می وش حرکت داده مییک ابزار چرخشی روي خط ج نشان داده شده است،

را دارا بوده و این امر ایجاد یک جوش  ییجوشکاري همزنی اصطکاکی، قابلیت کنترل آسان، دقیق و قابلیت تکرارپذیري باال
ین در حین همچن .نیست درز جوش لبه سازي در این فرآیند نیاز به آماده سازي خاص براي. سازد همگن را میسر می
بعالوه این جوش قابلیت اجرا براي انواع آلیاژها به ویژه آلیاژهاي غیرهمنوع و . شود تولید میناچیز حرارتی جوشکاري آلودگی 

در این جوشکاري، گرماي ناشی  .[2]باشد هاي متداول جوشکاري مانند تیگ را دارا می نیز آلیاژهاي جوش ناپذیر به وسیله روش
. شود می ،و فرجینگ قرار بگیرند جوشکاريدن موادي که قرار است تحت فرآیند ش ار و قطعه کار، سبب گرماز اصطکاك بین ابز

  .شود ذوب فلز قطعه کار انجام می تر از دماي پایین به مراتب شایان ذکر است که تمامی این فرآیند در دماي
هاي متصل شونده  خصوصیات ناهمگون در بین لبهحرکت چرخشی و انتقالی ابزار جوشکاري در طول این فرآیند سبب ایجاد 
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باشد، سمت پیشرو و سمت دیگر که جهت  آن سمت جوش که جهت چرخش ابزار با جهت پیشروي در یک سو می. شود می
با توجه به اینکه در این فرآیند مواد به نقطه . شود باشند سمت پسرو نامیده می چرخش ابزار و جهت پیشروي مخالف هم می

باشد که این  ساختار درختی محل جوش با ساختار درختی محل جوش در جوشکاري ذوبی متفاوت می  رسند، نمی ذوب خود
  .اص فیزیکی را نیز به دنبال داردامر تفاوت خو

  

  
  نمایی از جوشکاري همزنی اصطکاکی - 1شکل

  
هایی که قرار است به  مجاور ورقهاي  وارد لبه  ا یک پین چرخشی طراحی شده مخصوص،ی [3]اساسا یک ابزار مصرف نشدنی

حرارت ایجاد شده به سبب اصطکاك ابزار و قطعه کار، یک تغییر شکل پالستیک در قطعات در محل . شود می  هم جوش شوند،
  . کند تا فرآیند اتصال تکمیل گردد کند سپس ابزار در طول خط جوش حرکت می جوش ایجاد می

باشد اما جوشکاري  گرگونی کامل ریزساختار به همراه کاهش خواص مکانیکی مید  یکی از مشکالت مهم در جوشکاري ذوبی،
  . باشد همزنی اصطکاکی پتانسیل جلوگیري از تغییرات مهم ریزساختار و خواص مکانیکی را دارا می

می باشد  باشد زیرا برنج داراي هدایت حرارتی زیادي مشکل می ،هاي جوشکاري ذوبی متداول جوشکاري برنج معموال با روش
دماي . باشند مواد برنجی در واقع آلیاژ مس و روي می. باشد برابر بیشتر از آلیاژهاي فوالد و نیکل می 100تا  10که گاهی بین 

رسد و این دما در قطعه کار در  گراد در الکترود می درجه سانتی 4200، به حدود  TIGجوشکاري به عنوان نمونه در جوشکاري 
درجه  2590تا  1083(این دما از هر دو دماي ذوب و جوش هر دو عنصر مس . باشد گراد می تیدرجه سان 3200حدود 
به همین دلیل در حین جوشکاري امکان تبخیر روي یا مس . کند تجاوز می) گراد درجه سانتی 907تا  419(و روي  )گراد سانتی

به طور کلی برخی از مشکالتی که  .[2]گردد تبخیر میاز قطعه کار وجود دارد و روي به خاطر دماي جوش کمتر از مس، بیشتر 
  :[3]ژ برنج وجود داردبه قرار زیر می باشد  در جوشکاري ذوبی آلیا

 تشکیل سطح جوش نامرتب
 تغییر رنگ در اثر اکسید شدن ناشی از دماي باال

 نفوذ ناکافی جوش
 کاهش استحکام سطح جوش ناشی از تشکیل اکسید روي

 ذوب در اثر تبخیر فلز رويکاهش استحکام ناحیه 
 اعوجاج زیاد

  نیاز به ایجاد گرماي زیاد به دلیل هدایت حرارتی باالي برنج
هاي  جوشکاري همزنی اصطکاکی که یکی از روش ،به منظور رفع نسبی مشکالت مذکور و جلوگیري از تبخیر روي و مس

این روش جوشکاري روشی تمیز و سازگار با . شود یباشد براي اتصال قطعات برنج به کار گرفته م جوشکاري حالت جامد می
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گاه ها که سبب بوجود آمدن حوادثی در کار - موارد منفی از جمله ایجاد جرقه در حین جوشکاريباشد، زیرا  محیط زیست می
وش تولید در این ر ،عالوهب. کند را حذف می و تولید حرارت بسیار زیاد لیزرشدید و نور  ،آزاد کردن گازهاي سمی، - دمی شو

خواص مکانیکی در  کاهشدر این روش جوشکاري . باشد جوشکاري میدماي پایین  علتبه  کهیابد  ترك و تخلخل کاهش می
  .باشد نیز کمتر می ) روي -مس( هاي برنج هاي جوشکاري آلیاژ سایر روش در مقایسه باناحیه جوش 

 
  
  تحقیقروش  -2

هاي جوش شونده در کنار یکدیگر محکم شوند زیرا  ابتدا دو ورق باید در لبه در جوشکاري همزنی اصطکاکی لب به لب دو ورق،
باشد و کار  ها از یکدیگر می ها در حین جوشکاري از سوي ابزار همواره در جهت جدا کردن ورق نیروي وارد شده به ورق

قع یک صفحه فلزي کامال مسطح به صفحه نگهدارنده در وا. شود انجام می) fixture(ها توسط صفحه نگهدارنده  نگهداري ورق
هاي جوش شونده در حین جوشکاري، چه در جهت  ها و یا نگهدارنده هایی بر روي آن است و از هر گونه حرکت ورق همراه پیچ

ها بر  پس از بستن ورق. کند ها، جلوگیري می جوشکاري و چه در جهت عمود بر جوشکاري اعم از لغزش و یا بلند شدن ورق
، ابزار جوشکاري را که داراي )مسیر حرکت ابزار(ها با خط جوشکاري گهدارنده و تنظیم لبه جوش شونده ورقروي صفحه ن

از این لحظه . دشوس مماسطح فلز با تا پین ابزار  دآی پایین می ،باشد می صفحاتبر معین نسبت  نفوذ سرعت چرخشی و زاویه
بر ها فرو رفته و شانه ابزار  تا پین ابزار کامال در ورق ش نفوذ می کندمحل درز جوبا حرکت چرخشی درجا در سطح به بعد ابزار 
وي شانه بر سطح مواد نرم شده .شکل خاص جهت سطح نهایی جوش از مقدار فروربراي تولید . دشوس ماها را م سطوح ورق

. ح تماس اعمال می گرددسطدر فروروي شانه متر  میلی 0.1 حدود قریبات خمیري ناحیه جوش می توان بهره برد بنابراین
پس از این  .ودمی شگرما اصطکاك و تولید ایجاد منجر به  ها و همچنین سایش شانه ابزار به ورق ها فروروي پین در ورق

ت کرحابزار عالوه بر  - در اثر گرماي اصطکاکی و به مدت زمان الزم -و نرم شدن مواد موجود در ناحیه درز جوش مرحله
تنظیم  شوندههاي جوشکاري  سرعت پیشروي بسته به نوع ورق .ردجوش حرکت انتقالی نیز داچرخشی، در راستاي خط 

  . خواهد داشت وجوددو ورق  کاريجوش و حین در طول خط جوشابزار چرخشی حرکت . شود می
ظیم مناسب عمق نتها را بر عهده دارد، عدم  با توجه به اینکه شانه ابزار عمل فرجینگ در پشت ابزار و نیز عمده گرمکاري ورق

جوش  حطسهایی در  تواند سبب ایجاد ترك به عنوان نمونه فرورفتگی کم شانه می. تواند سبب خرابی جوش شود فروروفتگی می
فروروفتگی بیش از حد . شود که این امر را می توان با فرجینگ نامناسب توسط ابزار به دلیل نیروي محوري کم مرتبط دانست

یا حتی برخورد پین  ، ترك خطی طولی در راستاي درز جوششدن ضخامت قطعه در طول خط جوشم تواند سبب ک نیز می
  .ابزار با صفحه نگهدارنده گردد

 12متشکل از یک شانه مقعر به قطر  این ابزار. دگردیاستفاده نشان داده شده است،  2شکل  ابزاري که دردر این مقاله از 
هم شانه و . بود فوالد گرمکارو از جنس  متر میلی 3و قطر متوسط  متر میلی 1.8 اعو یک پین مخروطی شکل به ارتف متر میلی

ه ا توجب .از جنس برنج می باشد میلی متر 2برابر  شونده هاي جوشکاري ضخامت ورق. باشند هم پین در این ابزار بدون رزوه می
بنابراین نیاز به تولید اصطکاك بیشتر توسط فرایند  به اینکه ضریب رسانایی و پخشندگی گرمایی برنج نسبتا زیاد است

اصطکاك اضافی را تولید جوشکاري می باشد و بعلت اینکه ابزار فاقد رزوه یا شیار است از این رو الزم است که به کمک شانه 
در نتیجه . باشد یهاي جوشکاري م ورقابزار و سطح تماس افزایش تر براي جوشکاري و بیشمعنی نیاز به نیروي کرد و این به 

  .کند گردد و این امر به ایجاد گرماي الزم براي جوشکاري کمک میمی  کار اصطکاکی بیشتر 
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  )برنج( روي  - براي آلیاژ مس ابزار جوشکاري همزنی اصطکاکی استفاده شده -2شکل 

  
  
  نتایج و بحث  -3

و پارامترهایی است که الزم است موزد بررسی و  با توجه به شرح داده شده زوش جوشکاري همزنی اصطکاکی داراي عوامل
موثر پس از انجام آزمایشهاي متعددي بررسی شده و در نهایت دو پارامتر اساسی در این تحقیق پارامترهاي . مطالعه قرار گیرند

هاي جوش داده انتخاب و آزمونهاي استاندارد بر روي نمونه  1و سطحی مطابق جدول براي بررسی اثر آنها بر خواص مکانیکی 
  . شده انجام پذیرفت

  
  همزنی اصطکاکی آلیاز برنج جوشکاريموثر بر خواص مکانیکی در  پارامترهاي - 1جدول

 4نمونه 3نمونه  2نمونه  1نمونه   

 rpm  710  710 900 900)(سرعت دورانی

  25  12.5 25 12.5  (mm/min)سرعت پیشروي

  
عدم  .متر مورد بررسی قرار گرفت میلی 0.1در حدود  شانه درجه و عمق فرورفتگی 1نفوذ ابزار به اندازه ابتدا زاویه   همچنین در

این  ي که دردیگر سئلهم. [4 ,5 ,6] ابزار گردداز کار افتادن جوش یا  ،ب قطعه کاریخرمنجر به تتعیین سرعت مناسب ابزار 
که با تعیین و تنظیم  )الف-3شکل ( بود شانه ابزار جانبیاز سطح قطعه کار توسط قسمت  تولید براده، تحقیق وجود داشت

گرچه مشکل باربرداري از سطح قطعه کار را  ،عمق فرورفتگی کمتر. مقدار فروروي شانه در سطح قابل رفع و بهبود می باشد
 اتوان ب که علت این امر را می )ب-3شکل ( شد هایی در ناحیه جوشکاري و در ناحیه پیشرو مشاهده می مرتفع کرد اما ترك

 .دانست مرتبطتوسط ابزار  مواد خمیري اهش نیروي محوري و در نتیجه عدم فرجینگ مناسبک
توان عمق فروروي می بر طرف کند و  ابزار را می توانست مشکل باربرداري توسط قسمت جلویی شانه نفوذ ابزارافزایش زاویه 

میزان  افزایش اما .انجام گیردجوش ناحیه تر در قسمت عقب شانه ابزار در قطعه کار را افزایش داد و در نتیجه فرجینگ به
مقعر با توجه به  گردهدر این حالت  باعث تولید سطح نامناسب و خشن گرده جوش می گردد و، شانه ابزار در قطعه کار رويفرو

صفحه تواند سبب برخورد پین ابزار با  عمق فرورفتگی زیاد می از طرفی،. شود الغر شدن موضعی صفحات جوش تولید می
بدین ترتیب . ابزار را به دنبال دارد از کار افتادنخوردگی قطعات به صفحه نگهدارنده و  نگهدارنده شود که این امر نیز جوش

  .در نظر گرفته شد میلی متر 0.1و عمق فروروي  درجه 2 برابر براي جوش ها ابزارنهایی نفوذ زاویه 
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ترك در جوش                                                                          - ب                                              باربرداري توسط شانه ابزار           - الف

  باربرداري و ترك در جوش - 3شکل 
  

خواص   بررسی ي استاندارد برايها ونمتر، آزم میلی 2ت برنج به ضخامت صفحاق جوش همزنی اصطکاکی بر روي پس از تحق
 ادامه که دره، صورت گرفت انجام شدکاریهاي هایی از جوش تست کشش و آزمایش سختی سنجی بر روي نمونهمکانیکی نظیر 

  .شود   اشاره می
  
  تست کشش 3-1

تست کشش  ،4 شکلنشان داده شده در به صورت  ASTM E8ي جوش شده براساس استاندارد ها سازي نمونه پس از آماده
   .دوش میمشاهده  5شکل در نمودارهاي نتایج ارائه شده  وت گرفانجام 

  

   
    

  اصطکاکی برنجهمزنی جوش هاي تست کشش  نمونه -4شکل 
  

  
  واقعی جوش همزنی اصطکاکی برنج کرنش - رفتار تنش - 5شکل 
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درصد ازدیاد طول  مدول االستیسیته، تنش تسلیم، تنش گسیختگی و ،استاندارد بدست آمده از تست کششتجربی با اطالعات 

 )بدون جوش(پایه مربوط به برنج مقادیر به همراه  وند ا محاسبه شده 2مطابق جدول جوشکاري شده آلیاژ برنج هاي  نمونه
  .شده است ارایه 2 جدولجهت مقایسه در 

  
  در اثر جوشکاري همزنی اصطکاکی تغییر خواص مکانیکی آلیاژ برنج - 2جدول

 همدول االستیسیت  ماده - خاصیت 
E(KN/mm2)  

  تنش تسلیم

Y(MPa) 

  تنش نهایی

F(MPa) 

  درصد ازدیاد طول
Elongation(%) 

 0.17 360  215  110  جوش نشده برنج

 ناحیه جوش شده برنج
20.2 190 352 0.25 
20.7 205 296 0.20 
20.4 198 324 0.18 

  
  :ویکرز  ی آزمایش سخت -3-2

 25سرعت خطی  ،)جوش( فراینديمشخصات  هونه از صفحات جوش داده شده بدو نم بر مبناي ویکرز سختی آزمایش،در این 
آزمایش حاصل از نیروي اعمالی در این . دور در دقیقه مورد بررسی قرار گرفت 900و سرعت دورانی  ر دقیقهبمتر  میلی 12.5و 

سختی سطحی  6شکل  دارهاينمو. میلی متر در نظر گرفته شد 5سختی سنجی برابر کیلوگرم و فاصله هاي نقاط  10وزنه 
  .نمونه هاي مورد آزمایش را نشان می دهد

  

         
   ب                                                                                           الف  

  : یآلیاژ برنج با سرعت دورانی و خط سطحی نمونه هاي جوش شده ) ویکرز(  نمودارهاي سختی - 6شکل 
  متر بر دقیقه میلی 12.5دور در دقیقه و  900 -ب  متر بر دقیقه  میلی 25دور در دقیقه و  900 - الف

  
  
  نتیجه گیري -4

نتایج قابل قبولی   جوشکاري صفحات همجنس برنج به روش همزنی اصطکاکی در صورت انتخاب درست پارامترهاي جوشکاري،
برخی از این نتایج اشاره  بهراي ورقهاي نازك برنج به صورت تجربی به دست که بزیر این تحقیق موارد در . دهد را ارائه می

  :شود می

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir
www.sid.ir


 
  دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

  دهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران
ICME 2010  

  1388اسفند ماه        10-12
  ه صنعتی نوشیروانی بابلدانشگا 

  انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران
  

د که هد نشان میحاصل ار کار تجربی  روند. دور در دقیقه انتخاب گردید 710و  900هاي دورانی  سرعت هادر این آزمایش -1
به دلیل حرارت تولیدي  ترباالهاي  باشد ولی سرعت هتوجقابل منجر به انجام جوش تواند  نیز می هاي پیرامون این مقادیرسرعت

منجر به همزنی نامناسب،  در نتیجه، خمیري مناسب فلز وتشکیل ناحیه به دلیل عدم  نیز هاي خیلی کم و سرعت بیش از حد
  .ندمی شومناسب ناجوشکاري 

بودند که هر دو مورد نتایج مناسبی  متر در دقیقه میلی 25و  12.5مورد آزمایش در این تحقیق  خطی هاي پیشروي سرعت -2
شود به طوري که در این آزمایش  نمونهابزار یا  از کار افتادنتواند سبب  هاي پیشروي باال می را ارائه دادند ولی انتخاب سرعت

  . متر در دقیقه سبب شکستن پین ابزار گردید میلی 80انتخاب سرعت 
براي ورقهاي نازك مورد استفاده در این تحقیق افزایش . دهد ش میافزایپذیري آنها را  جوشکاري صفحات برنج انعطاف -3

نسبی بیانگر افزایش انعطاف پذیري  "افزایش طول"میزان  وده شدنکاهش پنج برابري مدول االستیسیته و افز( انعطاف پذیري 
  .دست آمدب .)می باشد

درصد کاهش یافته است و بنابراین  10تگی به میزان تسلیم و استحکام گسیخاستحکام اثر جوشکاري همزنی اصطکاکی در  -4
  .شکاري آنچنان قابل توجه و شدید نیستوافت شدید خواص مکانیکی در این روش ج

و تحقیق و علت این امر بایستی بیشتر بررسی  تفاوت چندانی نخواهد کرد پایه با فلزشده جوش سطحی قسمت سختی  -5
  .ابلیت کار مکانیکی سختی سطحی افزایش می یابدبراي موادي نظیر آلیاژهاي با ق. گردد

  .کاکی در صفحات برنجی مشاهده نشدهیچ گونه اعوجاج و یا تاب خوردگی در اثر جوشکاري همزنی اصط - 6
تغییري در رنگ صفحات  هیچگونهبا توجه به دماي پایین جوشکاري وعدم تبخیر در فلز روي  ویا اکسایش در سطح فلز،  -7

  .نمی شود مشاهده شدهجوشکاري  برنجی
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