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 چکیده 

های فوالدی کاربرد ( است که در ساخت تسمهAISI 1095) CK 101یکی از انواع فوالدهای فنر، فوالد 

های جهت ساخت لوله ایهای استوانهید قالبجهت تول CK 101های فوالدیفراوان دارد. تسمه

 ای برخوردار است.از اهمیت ویژه  هاجوشکاری آنگیرند؛ از این رو اده قرار میفمورد است کامپوزیتی

جوشکاری از مهم ترین فرایند اتصال مواد است و انتخاب نوع فرایند جوشکاری مناسب جهت جوشکاری 

در این پژوهش به بررسی  یک ماده نیاز آزمایش فرایندهای جوشکاری مختلف در اتصال آن ماده دارد.

 (، RFW) ایهای جوشکاری مقاومتی جرقهشکاری شده توسط فرایندجو CK 101رفتار کششی تسمه فوالدی 

(، پرداخته GTAW) الکترود تنگستنی-(، جوشکاری قوسSMAWالکترود دستی ) –جوشکاری قوس 

چنین به وسیله ها پس از برش به وسیله دستگاه آزمون کشش، آزمایش شدند و همشد. نمونه

دهنده شکست ترد در برداری شد. نتایج نشانها عکسآن میکروسکوپ الکترونی روبشی از سطح مقطع

ها بود و نمونه جوشکاری شده توسط فرایند جوشکاری مقاومتی جرقه ای از استحکام باالتری نمونه

ها داشت. از بین دو فرایند دیگر، استحکام کششی نمونه جوشکاری شده توسط نسبت به دیگر فرایند

 دست آمد.، بهSMAWبت فرایند مقاومتی بیشتری نس GTAWفرایند 

 

 ای، فوالد فنرجوشکاری، جوشکاری مقاوتی جرقهواژگان کلیدی: 
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 مقدمه  

 برحسب مقدار کربن فوالدها؛ کربن هستند که ممکن است مقادیر بسیاری از سایر عناصر را دارا باشند-فوالدها آلیاژهای آهن

هایی نیز تقسیم بندی می شوند. بر اساس مقدار سایر عناصر آلیاژی، زیر گروه 3و پرکربن 2، متوسط کربن1کربنکم هایدستهبه 

فنر برای تولید فنر تخت، فنرهای مخروطی، فنرهای از فوالدهای  [.Lam et al, 2010 &  Avner, 1974] نیز وجود دارد

مقاومت باال در مقابل خستگی، مدول شود؛ این فوالدها به دلیل استحکام مکانیکی باال، دیسکی و واشرهای فنری استفاده می

االستیک مناسب و مقاومت باال در برابر خوردگی در صنایع خودروسازی، صنایع ریلی و برخی صنایع تولیدی مهندسی کاربرد 

های ( است که در ساخت تسمهAISI 1095) CK 101[. یکی از انواع فوالدهای فنر، فوالد 1331 ،شریعتی] دنای دارگسترده

مورد  های کامپوزیتیجهت ساخت لوله ایهای استوانهید قالبجهت تول CK 101های فوالدیکاربرد فراوان دارد. تسمه فوالدی

با داشتن میزان   CK 101ای برخوردار است.  فوالد از اهمیت ویژه  ها(؛ از این رو جوشکاری آن1گیرند)شکلاده قرار میفاست

[. جوشکاری فوالدهای با کربن باال بسیار DIN Standardشود ]ِبن محسوب میدرصد کربن فوالدی پر کر 19/0تقریبی 

و در   HAZعلت این امر تمایل بیشتر برای تشکیل مارتنزیت در منطقه ؛است پائینتر از جوشکاری فوالدها با کربن مشکل

گیرد مشخص، شکست صورت می[. در این اتصاالت پس از تعداد بار اعمالی Ku, 2003نتیجه ترک خوردن هیدروژنی است]ُ

 ای برخوردار است.بنابراین بررسی خواص اتصال این نوع فوالدها از اهمیت ویژه

 

 CK 101ای شکل ایجاد شده از فوالد فنر قالب استوانه  1شکل

 روش تحقیق 
، جوشکاری قوس 4ایجرقه مقاومتی جوشکاری سه فرایند حین CK 101 فنر فوالد کششی خواص بررسی به پژوهش این در

ای بر خالف فرایند جوشکاری مقاومتی جرقه .است شده پرداخته 6الکترود تنگستنی-، جوشکاری قوس5الکترود دستی –

-جوشکاری حالت جامد قرار می یت مذاب هستند، در دستهلکه فرایندهای جوشکاری حا GTAWو فرایند  SMAWفرایند 

 [.1311ن، ا]کامجو و همکارگیرد 

                                                           
1 Low-Carbon Steel 
2 Medium-Carbon Steel 
3 High-Carbon Steel 
4Resistance Flash Welding (RFW) 
5Shield Metal Arc Welding  (SMAW) 
6 Gas Tungsten Arc Welding (GTAW) 
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  X 8/12X300 3/1با ابعاد  CK 101فوالد  جنس ی ازهاینمونه آمده است. 1ومتری نمونه در جدول حاصل از کوانت نتایج

 جهت جوشکاری از وسط به دو قسمت برش خوردند. به جز نمونه فلز پایه، هانمونههمه بریده شد و   مترمیلی

 
 عناصرها بر حسب درصد وزنی هآنالیز کوانتومتری نمون - 1جدول 

 درصد وزنی عناصر

Mo Cr S P Mn Si C Fe 

 فلز پایه 161/0 512/0 804/0 013/0 <010/0 <131/0 <010/0

W V Ti Nb Cu Co Al Ni 

020/0> 002/0> 008/0> 002/0> 000/0> 010/0> 004/0> 010/0> 

 

های نمونه سرباره اضافه، پس از برداشتنها انجام شد. بر روی قطعه GTAWو  RSW ،SMAWجوشکاری توسط فرایند 

  .برش خوردند  DK 7740مدل  7توسط دستگاه برش سیمی ASTM E8طبق استاندارد  ب -2همانند شکل  کشش

 

 ها  )الف( پس از جوشکاری  )ب(  بعد از برشکارینمونه 2-شکل

-مکانیکی و تشخیص مواد به کار میی رفتار آزمایش کشش تک محوری به طور گسترده برای به دست آوردن اطالعاتی درباره

مهم در   بارگذاری کششی و رفتارهای مکانیکی ناشی از آن، از عوامل [. Mahmudi et al, 2004 & Bridgman 1944رود ]

  با،  SANTAM (STM-150) آزمون کشش توسط دستگاه کشش  [.Lam et al, 2010طراحی و ظرفیت تحمل نیرو است ]

                                                           
7 Wire cut 
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گذاری نام 1تا نمونه  1به ترتیب با عنوان نمونه  2ها مطابق با جدول بر دقیقه صورت گرفت. نمونهمیلیمتر  نرخ کشش یک

 . شدند

 ها بر حسب درصد وزنی عناصرهآنالیز کوانتومتری نمون - 5جدول 

 توضیحات نام نمونه

 نمونه بدون جوشکاری  1نمونه 

 ایجوشکاری مقاومتی جرقهجوشکاری شده با فرایند   5نمونه 

 SMAWجوشکاری شده با فرایند  3نمونه  

 GTAWجوشکاری شده با فرایند  8نمونه 

 

که ، 3شکل هاست. دهنده شکست ترد در نمونهتمامی نمونه به صورت ناگهانی و با ایجاد صدای بلند شکستند، که این نشان

از نمونه گرفته شده است این موضوع را نشان می دهد. از دالیل اصلی در  8(SEM) روبشی توسط میکروسکوپ الکترونی

-ها در نمودار آهنطبق آنالیز کوانتومتری اشاره کرد؛ این فوالد CK 101ها می توان به پرکربن بودن فوالد شکست ترد قطعه

  شوند.بندی میکربن در دسته هایپریوتکتیک دسته

 

 
 روبشی از سطح شکست  (SEM) الکترونیتصویر میکروسکوپ   -3شکل

 

 

                                                           
8 Scanning Electron Microscope (SEM) 
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( را در مقایسه با نمونه 1تا  2های کرنش مهندسی را برای نمونه جوشکاری شده با هر سه فرایند )نمونه-شنمودار تن 1شکل 

طور که از شکل مشخص است استحکام کششی نمونه جوشکاری شده با فرایند دهد. همان( نشان می1جوشکاری نشده )نمونه 

 ای، نسبت به نمونه جوشکاری نشده، نزدیک تر است.  جوشکاری مقاومتی جرقه

 

 
                3و نمونه  1مقایسه نمونه )ب(     2و نمونه  1مقایسه نمونه )الف(   های جوشکاری شده با نمونه بدون جوشکاریمقایسه نمونه  -1شکل

 1با نمونه  1)ج( مقایسه نمونه 

( 1تا  2های )نمونه GTAWو  RFW ،SMAWهای جوشکاری شده با فرایندهای کرنش مهندسی نمونه –نمودار تنش  9شکل 

 -جوشکاری مقاومتیی جوشکاری شده با فرایندطور که از نمودار مشخص است نمونههمان دهد.در مقایسه با یکدیگر نشان می

 
 شدههای جوشکاری نمونه کرنش مهندسی-نمودار تنش مقایسه  -9شکل

دارای استحکام کششی باالتری است.  SMAWو  GTAWهای های جوشکاری شده با فرایند( نسبت به نمونه2ای )نمونه جرقه

ها در نمودار های کششی نمونهاستحکام هاست.بار آزمون کشش برروی نمونهسه حاصل حداقل های گزارش شده استحکام

 گزارش شده است. 6شکل 
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 ها بر حسب مگاپاسکال کششی نمونهاستحکام   -6شکل

 

  گیریبحث و نتیجه
، نحوه اتصال ایهای استوانهجهت تولید قالب مورد استفادههای فوالدی ساخت تسمه در CK 101با توجه به کاربرد فوالد فنر 

توجه به پژوهش انجام شده ها وجود دارد. با های مختلفی جهت اتصال این تسمهها از اهمیت به سزایی برخوردار است. روشآن

ای است. جوشکاری مقاومتی جرقه، CK 101ه شده از فوالد فنر تهای فوالدی ساخترین روش جهت اتصال تسمهمناسب

. های غیر جامد قرار می گیرددر دسته جوشکاری GTAWو  SMAWها ای بر خالف جوشکاریجوشکاری مقاومتی جرقه

جوشکاری باالتری جهت اتصالل قطعات با  شکاری در زمان کوتاه، دارای کیفیتانجام جوای به دلیل جوشکاری مقاومتی جرقه

 های جوشکاری است.سطح مقطع کم نسب به دیگر فرایند

درصد مقاومتی کششی  86ای در این پژوهش استحکام کششی نمونه جوشکاری شده توسط فرایند جوشکاری مقاومتی جرقه

محاسبه  درصد 32و  درصد 93به ترتیب  SMAWو  GTAWهای ه این نسبت برای فراینددست آمد، در حالی کفلز پایه به

در هنگام  GTAWتر تمرکز حرارتی باالتواند به دلیل می SMAWنسبت به  GTAWشد. استحکام کششی باالتر فرایند 

جهت جوشکاری قطعات با  SMAWتری نسبت به را فرایند مناسبجوشکاری و بدون سرباره بودن این فرایند باشد، که آن

 کند.ضخامت نازک می
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