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 چکیده

به دلیل قابلیت شکل پذیری مناسب و استحکام باالی آن یکی از پر کاربرد ترین فوالد های حال  st12فوالد 

 ،در اکثر مواقع انجام فرایند جوشکاری الزامی میگرددمی باشد که  ع هوافضا و خودروسازیدر صنای حاضر

منطقه متاثر از حرارت کم و  دارایکه  استجوشکاری اصطکاکی اغتشاشی از روشهای جوشکاری حالت جامد 

قطه ای، خستگی خمشی روشی است که میتوان بوسیله بار گذاری متناوب ن خواص استحکامی مناسب میباشد.

با   st12دو قطعه ورق فوالدی  تحقیقروند تحمل نمونه مورد نظر را مورد آزمون و بررسی قرار داد. در این 

 انجاماستفاده از فرآیند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی مورد اتصال سر به سر قرار گرفته و پس از اطمینان از 

قرار گرفته و با فوالد پایه فاقد  آزمایشهای مکانیکیآزمون خستگی خمشی و سایر اتصال صحیح نمونه ها مورد 

سبت به فوالد خام نشکست خستگی در نمونه جوشی جوشکاری مقایسه شد ونتایج بدست آمده نشان داد فرآیند 

 زود تر اتفاق افتاد.

 

 تگی خمشیسخ ، جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی،  st12ورقواژگان کلیدی: 
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 مقدمه 

آوردن قطعه ای موفق در فلزات قابل شکل دهی و یا جوشکاری شده، باید انتخابی مناسب داشت و کیفیت و استحکام مواد برای بدست 
مورد استفاده را به دقت بررسی نمود ، حال چه فوالدی و چه نوع جوش و فرآیند جوشکاری باشد که خواص مورد نظر را تامین کند مثال 

فوالد  ام تسلیم ، استحکام خستگی، و انعطاف پذیری مناسب ،خود نیازمند تحقیقات بسیاری است.ترکیب شیمیایی ، نوع جوش، استحک
ST12  )بدلیل دارا بودن خصوصیات هیدروفورمینگ ، تغییر شکل پذیری یکنواخت ،توان کار سختی باال و آنیزوتروپی )ناهمسانگردی کم

ی کشش عمیق میباشد. یک جوش و اتصال مناسب میتواند به مزیت های و همچنین کیفیت سطحی خوب ، مناسب  برای انجام فرایندها
 .[1] .این فوالد بیافزاید. یکی از روشهای جوشکاری که روش نسبتا جدیدی میباشد جوش اصطکاکی اغتشاشی میباشد

 
 

 

 

 

 (نمایی از جوشکاری به همراه پین تنگستن کارباید1شکل: ) 
  برای تولید اصطکاک ، حرارت و تغییر شکل پالستیکی در محل  (1شکل) در این روش از یک ابزار چرخشی )پین(مصرف نشدنی

، که پین . [2]در ساخت این پین برای جوش اصطکاکی اغتشاشی از مواد مختلف استفاده می گردد، اتصال جوشکاری استفاده می گردد 
 درجه استحکام خود را حفظ کند. 1561میتواند در حرارت باالی مورد استفاده در این تحقیق از کاربیدتنگستن میباشد، که 

 :این فرآیند دارای مزایای ذیل میباشد 

 1- اعوجاج کم 

 2-کاهش عیوب نسبت به جوشکاری ذوبی 

 3- استحکام اتصال باال 

 4-عدم وجود پراکندگی اتصال و ماده پرکننده 

 6-مقادیر هیدرژن بسیار پایین در محل جوشکاری 

  جوشکاری چهار پارامتر اصلی وجود دارد:در این روش 

   (rpm)سرعت چرخش پین -1

 (mm/min) می پیمایداتصال راخط  که پین سرعتی -2 

   (tilt angle)ابزار از خط عمود بر سطح کار  زاویه انحراف -3 
   (n)نیروی عمودی وارد بر پین توسط محور دستگاه   -4 

 

این فوالد در اکثر موارد بدلیل قرار گرفتن در تنش های سیکلی  را در پی خواهد داشت. انجام صحیح این پارمتر ها یک جوش خوب
 [3]دچار خستگی میشود، مخصوصا در نواحی دارای تمرکز تنش یا نواحی جوش شده که همیشه دارای تنش های پسماند میباشد.

شکست خستگی اغلب در ساختارهای جوشکاری شده در سطح تنش پایین، به واسطه حضور عیوبی مثل ترک، همراه با تمرکز تنش 
تاثیر ریز ساختار و عیوب روی اتصاالت جوشکاری شده به واسطه تغییر موضعی در  .باال و تنش های باقیمانده کششی اتفاق می افتد 

در ناحیه متاثر از حرارت به واسطه عیوبی مثل ترک و توزیع ناهمگن تنش ناشی از ناپیوستگی  [4]قابل توجه است،حیه انتقالی بسیار نا
به  اولیه آنها کنترل میشود،و غیر یکنواختی ریز ساختار ، خستگی اغلب اتفاق می افتد . رفتار مواد تحت خستگی به وسیله ریز ساختار 

دلیل کاربرد زیاد ساختار های جوشکاری شده در سازه های مهندسی و قرار گرفتن تحت تنش های سیکلی بررسی مکانیزم های 
در این پژوهش بعد از بررسی سطوح شکست بوسیله  ،خستگی ساختار های جوشکاری شده از اهمیت زیادی برخوردار است

ننده خستگی و مسیر ترجیحی عبور ترک مشخص گردید و سر انجام مقایسه میکروسکوپ ، تست کشش و تست سختی عامل کنترل ک
 بین رفتار نمونه های جوش شده و جوش نشده در سطح تنشی آنها صورت گرفت.
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 و تعاریف تاریخچه -1

در این زمینه  سابقه تحقیقات مربوط به خستگی فلزات به نیمه اول قرن نوزدهم میالدی باز میگردد. گفته می شود اولین مطالعه جدی را

انجام داد و بعد ها با گسترش استفاده از سازه های آهنی توجهات  1221مهندس معدن آلمانی، دابلیو.ای.جی.آلبرت، در حوالی سال 

 بیشتری به بررسی پدیده خستگی معطوف شد.

در  ولی تعریف جامع تر خستگیتعریف کلی واژه خستگی عبارت است از رفتار مصالح تحت تاثیر تنش ها یا کرنش های تکراری . 

بدین شرح است ، فرآینددائمی تغییر موضعی افزایش یابنده یک ماده که موجب ایجاد تنش ها و کرنش  ASTM D430[5]استاندارد 

در پدیده خستگی  های متغیر در یک یا چند نقطه شده که منتج به ایجاد ترک یا گسیختگی کامل پس از تعداد معینی نوسان میگردد .

ند کششی فشاری ، خمشی پیچشی و یا حالت های دیگری داشته باشد. تنش های نوسانی عموما منجر به شکست نیروهای اعمالی میتوا

  [5]های خستگی می شوند.

 

متغیر های مهم یک بار  a و دامنه تنش r ، محدوده تنش  mتنش متوسط  min تنش مینیمم  max دامنه تنش ،تنش ماکزیمم

 گذاری خستگی به شمار می روند.

بارگذاری تا لحظه ی شکست بر مبنای تغییرات بازگشت ناپذیری که بر اثر شکل مومسان به طور کلی می توان فرآیند خستگی از ابتدای 

 :به وجود می آیند به سه مرحله متوالی تقسیم کرد

 خستگی سختی و یا نرمی -1

 جوانه زنی ترک -2

 گسترش ترک -3

 .[7]مطابق جدول زیر میباشد  st12(: محدوده ترکیب شیمیایی فوالد 1جدول )

 

 

 

 

 

 

 تحلیل خستگی خمشی  -2

انجام و مورد تحلیل قرار گرفت آزمایش خستگی خمشی میباشد که برای انجام این آزمون احتیاج به  فوق اولین آزمونی که روی فوالد

 BS3518 par1 [8]نمونه سازی فوالد جوش شده و جوش نشده طبق استاندارد میباشد برای نمونه سازی و روش آزمون از استاندارد 

 [1]ممانمیباشد و نقشه های نمونه های استاندارد و تحلیل  Avery 7303/7305Mکه مخصوص تست با دستگاه  شده استاستفاده 

 .انجام گرفت mathlab نمونه ها توسط نرم افزار 

 

 

Chemical analysis % 

C Mn P S 

0.12 0.060 0.045 0.043 
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 (: شمایی از نمونه استاندارد همراه با مقادیر2شکل)

  برای ماشین کاری از دستگاه فرز تبریز و برای سوراخ کاری قسمت فیکسچر از دستگاه دریل استفاده شد و برای آماده سازی اولیه از
و شروع تست، کالیبره بودن (6شکل)و بعد از آن با آب و الکل شستشو شد برای بستن نمونه ها روی دستگاه  2411تا  21سمباده های 

در یک طرف کلنگی دستگاه و در طرف دیگر از  MITUTOYOباشد که برای این کار از ساعت اندیکاتور ژاپنی دستگاه حائز اهمیت می
کیلوگرم به صورت واحد و  3گرمی تا وزن  261گرمی برای بارگزاری استفاده شد بدین ترتیب که وزنه ها با واحد های  261وزنه های 

 . شدبار تکرار 3و این عمل برای حصول اطمینان  گردیدبجایی را واحد به واحد ثبت ( و در طرف دیگر جا2)جدولگردید نقطه ای اضافه 

 (نمودار به همراه جدول اعداد2جدول) 
  
  
  
  
  
  
  
 

 

  
  
  

و از فرمول محاسبه شدجابجایی  3بعد از خواندن اعداد با توجه به جدول میانگین 
MC

I
    برای بدست آوردن ممان استفاده شدکه

معادل با نصف ضخامت نمونه خستگی میباشد که  C  ممان اینرسی I تنش حد اکثر در سطح و    گشتاور خمشی   Mدر این رابطه 

مقدار ممان اینرسی به صورت رابطه 
3

12

bh
I  اده شده استد 

 

 

 بارگزاری خستگی خمشی(: هندسه نحوه 3شکل)

میباشد بر نیرو ضرب میکنیم که  mm 31.16برای بدست آوردن ممان نهایی محل بار گزاری را تا خط وسط نمونه که فاصله نمونه ما 

غیر از تنش نیاز به مشخص شدن تعداد سیکل منجر به شکست میباشد که از روی شمارنده روی   M=F.dممان بدست می آوریم 

minمقدار نسبت تنش به صورتو  HZ 23/56فرکانس ثابت و معادل  تمام آزمایشها دستگاه مشخص میشود و در

max

R



[11] میباشد .

رفت که رفتار مرتبه بر روی نمونه جوش شده انجام گ 3مرتبه بر روی نمونه فاقد جوش و همچنین  3نهایتا به منظور افزایش دقت آزمون 

  [11].میباشد (4)خستگی به صورت شکل

ریف kg نیرو mm 1 جابجایی mm 2 جابجایی mm 3 جابجایی میانگین جابجایی f*d ممان
1 0 0.00 0.00 0.00 0.000 0
2 0.25 0.04 0.03 0.03 0.033 8
3 0.5 0.12 0.10 0.10 0.107 16
4 0.75 0.20 0.18 0.18 0.187 23
5 1 0.30 0.27 0.27 0.280 31
6 1.25 0.37 0.35 0.34 0.353 39
7 1.5 0.46 0.43 0.43 0.440 47
8 1.75 0.53 0.51 0.50 0.513 55
9 2 0.61 0.59 0.60 0.600 62
10 2.25 0.71 0.68 0.67 0.687 70
11 2.5 0.78 0.77 0.79 0.780 78
12 2.75 0.87 0.86 0.85 0.860 86
13 3 0.94 0.95 0.93 0.940 93
14 3.25 1.04 1.01 1.02 1.023 101
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 های جوشی و فاقد جوش  (:نمودار خستگی نمونه4)                                 شکل(: نحوه بستن نمونه روی دستگاه 6شکل)

 

 

 تحلیل کششی  -3

این آزمون بدلیل بدست آوردن تنش .میباشد نیاز  ASTM E8 [12]برای انجام آزمون فوق نیاز به نمونه سازی اولیه مطابق استاندرد  

، برای انجام آزمون استفاده شد (6شکل)  zwickاز دستگاه  ،قطعه و هم چنین نیروی حد جاری از مهمترین آزمونهای الزمه میباشد 

و ازدیاد طول   [Mpa]310میباشد تنش حد ماکسیمم  [Mpa]285برای تنش حد جاری عدد  (5شکل) اطالعات نمودار بدست آمده

  Cold rolled strip and sheet of mild unalloyed steelاین فوالد بدلیل شکل پذیری باال در رده فوالد های ،میباشد  30%

 .قرار دارد 

 

 

 

 

 

 

 (:نمودار تنش کرنش نمونه جوشکاری شده5شکل )                    zwick(:نحوه انجام تست کشش توسط دستگاه 6شکل)

 متالوژیکیتحلیل  -4

 یصابون برا عیما نیاز مقاطع جوش شده و فاقد جوش  با استفاده از فرز عمود بر و همچن(291911شکل ) یانجام آزمون متالوگراف یبرا

شد سطح نمونه  کسیف یعکس بردار یدستگاه مانت گرم برا لهیخنک کردن سطح برش استفاده شد و بعد از آن قطعه مورد نظر بوس

انجام شد،  ( 3%کیترین دیو اس 16 %کیلیمت ای کیلیالکل ات و %3 تالیاچ نا )محلول با، یکار قلیو عمل ص یزن سمباده لهیبه وس

 که  تیمانند مارتنز ییفاز ها و ساختارها نیمرزدانه ها و همچن جهیدر نت هددیقرار م ریرا تحت تاث یمحلول خورنده ابتدا مناطق پر انرژ

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 کروسکوپیم ریز جهیدر نت شوندیقرار دارند زودتر خورده م یباالتر یدر سطح انرژ شتریب یستالیکر صیاتم ها و نقا ینظم یب لیبدل

رفته شده از گ ریدر تصاو. [13] شوندیم دهیمناطق د ریتر از سا رهینور ت یانعکاس نامنظم اشعه تابش لیمناطق به دل نیا ینور یها

 اریبا مقدار بس باشدیم یتیفرساختار  در بیشتر نواحی که شده استی بررسی ساختار کل، جوش شده  نیو همچن فاقد جوشمقطح فلز 

تر شده است در تصاور  زیر یکم یدرشت شده و در مناطق جوش شده دانه بند یجوش دانه بند کینزد محدودهکه در  تیپرل زیچنا

 یاست که معموال برا کرده جادیا رییتغ یو شکل دانه بند زیدر سا یکیفشار مکان ندیفرآ نیجامد بودن ا لیکه بدل شودیمشاهده م

 .شودیم ی ساختار استفادهساز کسانبرای یروش نرماله کردن  از یهمسان کردن دانه بند

 

 

 

 

 

 میباشد  61x 111x 311xو فلز پایه با بزرکنمای (:نمایی از مقطع جوش11و1و2)های شکل

 .[14]برابر انجام گرفت 2111 ییبا حداکثر بزرگنما رانیساخت ا میکروسکوپ صاایرانبا دستگاه  یکروسکوپیم ریتصاو

 تحلیل سختی  -5

، سطح نمونه ها  جیساخت کشور ژاپن انجام گرفت به منظور دقت نتا Ogava Seiki Co. LTDدستگاه  لهیبه وس یسنج یآزمون سخت

بر هر نمونه اعمال  ثانیه 6استفاده شد که به مدت  11Kg یرویانجام گرفت و از ن کرزیو اریبا مع شیآزما،  دیگرد شیو پول یسمباده زن

شده  شگزار (3درجدول ) اعداد نیانگیمورد آزمون قرار گرفت و م نقطه 4هر نمونه  آزمون جیدر نتا دقت شیبه منظور افزا،  دیگرد

 است.

 

 

 نمودار پروفیل سختی به روش ویکرز(:11شکل)

 

 

 

 

 (:نتایج آزمایش پروفیل سختی از مناطق جوش3جدول)  

Hardness HV  
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 تحلیل شکست -6

برای نمونه های جوش شده  Mpa 240 جوش و همچنین  فاقدبرای نمونه های   Mpa 310سطح شکست نمونه های خستگی در تنش 

که نشان دهنده جبهه ترک خستگی میباشد .به  دیده می شود در سطح فوقانی کلیه نمونه ها یک خط تقریبا موازی با سطح اتفاق افتاد،

 محلعبارت دیگر جوانه زنی از یک طرف نمونه به طور اتفاقی انجام میشود و بالفاصله بعد از ایجاد ترک اولیه به دلیل تمرکز تنش در این 

و کاهش ضخامت تحت بار نمونه مقدار تنش خمشی با توان  (12شکل) و با پیشرفت جبهه ترک [16]یش میابدنسبت به سایر نواحی افزا

طرف سطح مشاهده  2سوم ضخامت افزایش می یابد این افزایش تنش موجب افزایش رشد ترک میگردد با توجه به اینکه رشد ترک در 

 نشد احتماالت زیر ممکن میباشد:

که این ممکن موجب افزایش تنش در یک سطح نسبت به سطح  اول اینکه کورس خطی نمونه به سمت باال و پایین کامال برابر نباشند

 دیگر خواهد شد.

دوم اینکه با جوانه زنی اتفاقی در یک سطح و پیشرفت جبهه ترک ، کانتورهای تنشی به گونه ای تغییر یابند که مقدار تنش در سطحی  

 که هنوز جوانه زنی اتفاق نیفتاده است کمتر شود.

 

 

 

 

 

 mµ11جوش با بزرکنمایی ترک خستگیاز  (:نمایی12شکل)

 نتیجه -7

خواهد نسبت به فوالد خام زود تر اتفاق  %6 بایتقر یدر نمونه جوش یشکست خستگداد بعد از آزمون خستگی نتایج بدست آمده نشان 

نمونه  اعداد بهتری نشان داد، (GMAW)یا جوشکاری با گاز محافظ  (SMAW)افتادکه نسبت به فرآیند های جوشکاری مثل الکترودستی

4نزدیک جوش تقریبا  مناطقجوش شده از های 
در آزمون کشش تغییر  . دچار ترک شدندفاقد جوش  های زودتر از نمونهسیکل کاری  10

  (HAZ)منطقه نزدیک جوشقبل از رسیدن به نیروی نهایی از  فقط نمونه جوش شدهزیادی در تغییر اعداد نیرو و جابجایی مشاهده نشد 

ویکرز میباشد و در نواحی حرارت دیده نزدیک  16شکست. آزمون سختی نشان میدهد در فلز پایه)فاقد جوش( محدوده سختی 

ویکرز  145جوش سختی به حداکثر یعنی معادل  در منطقهراکول رسید و  12مقداری از سختی کاهش پیدا کرده تقریبا به  (HAZ)جوش

هده شد او مش تیپرل زیناچ اریبا مقدار بس باشدیم یتیساختار فر ینواح شتریدر برسید.عکسهای متالوگرافی از مقطع جوش نشان میدهد 

و  برخی از پایین اتفاق افتاد که رشد ترک و همچنین زمان اتفاق ترک غیر قابل پیش بینی میباشد و در برخی نمونه ها از سمت باال و در

هیچ رابطه مستقیمی بین مرحله اتفاقی شکست خستگی و ساختار متالوژیکی نمیتوان یافت  و همیشه ترک از یک طرف اتفاق می افتد و 

ارد ترک اتفاق سریعا رشد میکند معموال از نواحی دانه بندی ریز یا نواحی که دانه بندی همسان نمیباشد یا فواصلی بین دانه ها وجود د

 خواهد افتاد.

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 

 منابع انتهای مقاله:  -
1. M. Maronek, J.B., P. Palcek, K. Ulrich, Fatigue Properties of Steel Sheets Treated by Nitrooxidation. 

World Academy of Science, Engineering and Technology, 2011. 5: p. 1058-1063. 

2. BY Y. J. CHAO, Y.W.A.K.W.M., Effect of Properties Friction Stir Welding on Dynamic of AA2024-T3 

and AA7075-T7351. Welding journal, AUGUST 2001: p. 196-200. 

3. Beytullah Gungor a, b., Erdinc Kaluc b,c, Emel Taban b,c,⇑, Aydin Sik d, Mechanical, fatigue and 

microstructural properties of friction stir welded 5083-H111 and 6082-T651 aluminum alloys. 

Materials and Design, 2014. Materials and Design 56: p. 84–90. 

4. effects, F.c.g.i.-T.f.s.w.j.L.r.s.a.m., International Journal of Fatigue, March 2009. 31(3): p. 495-500. 

5. Fatigue, S.T.M.f.R.D.D., ASTM International, West Conshohocken, 2012. PA, 2012(83.060 (Rubber)): 

p. 06. 

6. International, A., Fatigue. Elements of Metallurgy and Engineering Alloys, 2008. CHAPTER 14: p. 

245-263. 

7. Front matter, in Friction Stir Welding, D. Lohwasser and Z. Chen, Editors. 2010, Woodhead 

Publishing. p. i-iii. 

8. 3518-191::3 ,B., Methods of fatigue testing. Methods of fatigue testing. Guide to general principles. 

BSI, 15 July 1993(77.040.10): p. 36. 

:. K. TANAKA, T.H.a.O.M., SURFACE-CRACK PROPAGATION IN PLANE-BENDING FATIGUE OF 

SMOOTH SPECIMEN OF LOW-CARBON STEEL. Engineering Fracture Mechanics, 1982. Vol. 16, 

No. 2,: p. 207-220. 

11. COVER, B.B.P.A.R.J., Fatigue of Steel Weldments. Literature review is interpreted to show that fatigue 

strength is determined primarily by the geometry of the weldment and the soundness of the weld metal, 

NOVEMBER 1 9 7 2. 544-s. 

11. Front matter, in Advances in Friction-Stir Welding and Processing, M.K.B. Givi and P. Asadi, Editors. 

2014, Woodhead Publishing. p. i-iii. 

12. Materials, S.T.M.f.T.T.o.M., ASTM E8 / E8M - 13a. American Association State Highway and 

Transportation Officials Standard AASHTO No.: T68, 2012(13:48:39 EDT 2012). 

13. alloy, M.t.f.c.g.i.f.s.w.j.o.-T.A., Materials and Design, 2009. 30 p. 2928–2937. 

14. Engineering, o.A.i.M.a.M., An investigation on fatigue life of borided AISI 1010 steel. AMME, January 

2009. VOLUME 32(ISSUE 1). 

15. joints, F.b.o.A.-T.f.s.w.l., Fracture and Damage in Engineering Applications. Engineering Fracture 

Mechanics, March 2007. 74(4): p. 468-480. 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

