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چکیده
فوالد  st12به دلیل قابلیت شکل پذیری مناسب و استحکام باالی آن یکی از پر کاربرد ترین فوالد های حال
حاضر در صنایع هوافضا و خودروسازی می باشد که در اکثر مواقع انجام فرایند جوشکاری الزامی میگردد،
جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی از روشهای جوشکاری حالت جامد است که دارای منطقه متاثر از حرارت کم و
خواص استحکامی مناسب میباشد .خستگی خمشی روشی است که میتوان بوسیله بار گذاری متناوب نقطه ای،
روند تحمل نمونه مورد نظر را مورد آزمون و بررسی قرار داد .در این تحقیق دو قطعه ورق فوالدی  st12با
استفاده از فرآیند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی مورد اتصال سر به سر قرار گرفته و پس از اطمینان از انجام
اتصال صحیح نمونه ها مورد آزمون خستگی خمشی و سایر آزمایشهای مکانیکی قرار گرفته و با فوالد پایه فاقد
جوشکاری مقایسه شد ونتایج بدست آمده نشان داد فرآیند شکست خستگی در نمونه جوشی نسبت به فوالد خام
زود تر اتفاق افتاد.
واژگان کلیدی :ورق  ، st12جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی ،خستگی خمشی
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مقدمه
برای بدست آوردن قطعه ای موفق در فلزات قابل شکل دهی و یا جوشکاری شده ،باید انتخابی مناسب داشت و کیفیت و استحکام مواد
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
ترکیب شیمیایی  ،نوع جوش ،استحک ام تسلیم  ،استحکام خستگی ،و انعطاف پذیری مناسب ،خود نیازمند تحقیقات بسیاری است .فوالد
 ST12بدلیل دارا بودن خصوصیات هیدروفورمینگ  ،تغییر شکل پذیری یکنواخت ،توان کار سختی باال و آنیزوتروپی (ناهمسانگردی کم)
و همچنین کیفیت سطحی خوب  ،مناسب برای انجام فرایندها ی کشش عمیق میباشد .یک جوش و اتصال مناسب میتواند به مزیت های
این فوالد بیافزاید .یکی از روشهای جوشکاری که روش نسبتا جدیدی میباشد جوش اصطکاکی اغتشاشی میباشد.]1[ .

 شکل(: )1نمایی از جوشکاری به همراه پین تنگستن کارباید
 در این روش از یک ابزار چرخشی (پین)مصرف نشدنی شکل( )1برای تولید اصطکاک  ،حرارت و تغییر شکل پالستیکی در محل
اتصال جوشکاری استفاده می گردد  ،در ساخت این پین برای جوش اصطکاکی اغتشاشی از مواد مختلف استفاده می گردد[ ، .]2که پین
مورد استفاده در این تحقیق از کاربیدتنگستن میباشد ،که میتواند در حرارت باالی  1561درجه استحکام خود را حفظ کند.
 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
 در این روش جوشکاری چهار پارامتر اصلی وجود دارد:
 -1سرعت چرخش پین )(rpm
 -2سرعتی که پین خط اتصال رامی پیماید )(mm/min
 -3زاویه انحراف ابزار از خط عمود بر سطح کار )(tilt angle
 -4نیروی عمودی وارد بر پین توسط محور دستگاه )(n
انجام صحیح این پارمتر ها یک جوش خوب را در پی خواهد داشت .این فوالد در اکثر موارد بدلیل قرار گرفتن در تنش های سیکلی
دچار خستگی میشود ،مخصوصا در نواحی دارای تمرکز تنش یا نواحی جوش شده که همیشه دارای تنش های پسماند میباشد]3[.
شکست خستگی اغلب در ساختارهای جوشکاری شده در سطح تنش پایین ،به واسطه حضور عیوبی مثل ترک ،همراه با تمرکز تنش
باال و تنش های باقیمانده کششی اتفاق می افتد  .تاثیر ریز ساختار و عیوب روی اتصاالت جوشکاری شده به واسطه تغییر موضعی در
ناحیه انتقالی بسیار قابل توجه است ]4[،در ناحیه متاثر از حرارت به واسطه عیوبی مثل ترک و توزیع ناهمگن تنش ناشی از ناپیوستگی
و غیر یکنواختی ریز ساختار  ،خستگی اغلب اتفاق می افتد  .رفتار مواد تحت خستگی به وسیله ریز ساختار اولیه آنها کنترل میشود ،به
دلیل کاربرد زیاد ساختار های جوشکاری شده در سازه های مهندسی و قرار گرفتن تحت تنش های سیکلی بررسی مکانیزم های
خستگی ساختار های جوشکاری شده از اهمیت زیادی برخوردار است ،در این پژوهش بعد از بررسی سطوح شکست بوسیله
میکروسکوپ  ،تست کشش و تست سختی عامل کنترل کننده خستگی و مسیر ترجیحی عبور ترک مشخص گردید و سر انجام مقایسه
بین رفتار نمونه های جوش شده و جوش نشده در سطح تنشی آنها صورت گرفت.
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 -1تاریخچه و تعاریف
سابقه تحقیقات مربوط به خستگی فلزات به نیمه اول قرن نوزدهم میالدی باز میگردد .گفته می شود اولین مطالعه جدی را در این زمینه
مهندس معدن آلمانی ،دابلیو.ای.جی.آلبرت ،در حوالی سال  1221انجام داد و بعد ها با گسترش استفاده از سازه های آهنی توجهات
بیشتری به بررسی پدیده خستگی معطوف شد.
تعریف کلی واژه خستگی عبارت است از رفتار مصالح تحت تاثیر تنش ها یا کرنش های تکراری  .ولی تعریف جامع تر خستگی در
استاندارد ] ASTM D430[5بدین شرح است  ،فرآینددائمی تغییر موضعی افزایش یابنده یک ماده که موجب ایجاد تنش ها و کرنش
های متغیر در یک یا چند نقطه شده که منتج به ایجاد ترک یا گسیختگی کامل پس از تعداد معینی نوسان میگردد  .در پدیده خستگی
نیروهای اعمالی میتوا ند کششی فشاری  ،خمشی پیچشی و یا حالت های دیگری داشته باشد .تنش های نوسانی عموما منجر به شکست
های خستگی می شوند]5[.

دامنه تنش ،تنش ماکزیمم  maxتنش مینیمم  minتنش متوسط  ، mمحدوده تنش rو دامنه تنش  aمتغیر های مهم یک بار
گذاری خستگی به شمار می روند.
به طور کلی می توان فرآیند خستگی از ابتدای بارگذاری تا لحظه ی شکست بر مبنای تغییرات بازگشت ناپذیری که بر اثر شکل مومسان
به وجود می آیند به سه مرحله متوالی تقسیم کرد:
 -1خستگی سختی و یا نرمی
 -2جوانه زنی ترک
 -3گسترش ترک
جدول ( :)1محدوده ترکیب شیمیایی فوالد  st12مطابق جدول زیر میباشد].[7
Chemical analysis %
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 -2تحلیل خستگی خمشی
اولین آزمونی که روی فوالد فوق انجام و مورد تحلیل قرار گرفت آزمایش خستگی خمشی میباشد که برای انجام این آزمون احتیاج به
نمونه سازی فوالد جوش شده و جوش نشده طبق استاندارد میباشد برای نمونه سازی و روش آزمون از استاندارد ]BS3518 par1 [8
استفاده شده است که مخصوص تست با دستگاه Avery 7303/7305Mمیباشد و نقشه های نمونه های استاندارد و تحلیل ممان[]1
نمونه ها توسط نرم افزار  mathlabانجام گرفت.
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شکل( :)2شمایی از نمونه استاندارد همراه با مقادیر
 برای ماشین کاری از دستگاه فرز تبریز و برای سوراخ کاری قسمت فیکسچر از دستگاه دریل استفاده شد و برای آماده سازی اولیه از
سمباده های  21تا  2411و بعد از آن با آب و الکل شستشو شد برای بستن نمونه ها روی دستگاه شکل()6و شروع تست ،کالیبره بودن
دستگاه حائز اهمیت میباشد که برای این کار از ساعت اندیکاتور ژاپنی  MITUTOYOدر یک طرف کلنگی دستگاه و در طرف دیگر از
وزنه های  261گرمی برای بارگزاری استفاده شد بدین ترتیب که وزنه ها با واحد های  261گرمی تا وزن  3کیلوگرم به صورت واحد و
نقطه ای اضافه گردید جدول( )2و در طرف دیگر جابجایی را واحد به واحد ثبت گردید و این عمل برای حصول اطمینان  3بار تکرارشد .
 جدول()2نمودار به همراه جدول اعداد
ریف
ممان  f*dمیانگین جابجایی جابجایی  mm 3جابجایی  mm 2جابجایی  mm 1نیرو kg

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





MC
بعد از خواندن اعداد با توجه به جدول میانگین  3جابجایی محاسبه شد و از فرمول
I

  برای بدست آوردن ممان استفاده شدکه

در این رابطه  Mگشتاور خمشی  تنش حد اکثر در سطح و  Iممان اینرسی  Cمعادل با نصف ضخامت نمونه خستگی میباشد که

bh3
مقدار ممان اینرسی به صورت رابطه
12

 I داده شده است

شکل( :)3هندسه نحوه بارگزاری خستگی خمشی
برای بدست آوردن ممان نهایی محل بار گزاری را تا خط وسط نمونه که فاصله نمونه ما  31.16 mmمیباشد بر نیرو ضرب میکنیم که
ممان بدست می آوریم  M=F.dغیر از تنش نیاز به مشخص شدن تعداد سیکل منجر به شکست میباشد که از روی شمارنده روی

 min
دستگاه مشخص میشود و در تمام آزمایشها فرکانس ثابت و معادل  HZ 56/23و مقدار نسبت تنش به صورت
 max

 R میباشد [.]11

نهایتا به منظور افزایش دقت آزمون  3مرتبه بر روی نمونه فاقد جوش و همچنین  3مرتبه بر روی نمونه جوش شده انجام گرفت که رفتار
خستگی به صورت شکل( )4میباشد ].[11
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شکل( :)6نحوه بستن نمونه روی دستگاه شکل

(:)4نمودار خستگی نمونه های جوشی و فاقد جوش

 -3تحلیل کششی
برای انجام آزمون فوق نیاز به نمونه سازی اولیه مطابق استاندرد ] ASTM E8 [12نیاز میباشد .این آزمون بدلیل بدست آوردن تنش
قطعه و هم چنین نیروی حد جاری از مهمترین آزمونهای الزمه میباشد  ،از دستگاه  zwickشکل( )6برای انجام آزمون استفاده شد،
اطالعات نمودار بدست آمده شکل( )5برای تنش حد جاری عدد ] 285[Mpaمیباشد تنش حد ماکسیمم ] 310[Mpaو ازدیاد طول
30%میباشد ،این فوالد بدلیل شکل پذیری باال در رده فوالد های Cold rolled strip and sheet of mild unalloyed steel
قرار دارد .

شکل(:)6نحوه انجام تست کشش توسط دستگاه zwick

شکل (:)5نمودار تنش کرنش نمونه جوشکاری شده

 -4تحلیل متالوژیکی
برای انجام آزمون متالوگرافی شکل ()291911از مقاطع جوش شده و فاقد جوش با استفاده از فرز عمود بر و همچنین مایع صابون برای
خنک کردن سطح برش استفاده شد و بعد از آن قطعه مورد نظر بوسیله دستگاه مانت گرم برای عکس برداری فیکس شد سطح نمونه
به وسیله سمباده زنی و عمل صیقل کاری ،با محلول( اچ نایتال  %3و الکل اتیلیک یا متیلیک 16 %و اسید نیتریک )3%انجام شد،
محلول خورنده ابتدا مناطق پر انرژی را تحت تاثیر قرار میدهد در نتیجه مرزدانه ها و همچنین فاز ها و ساختارهایی مانند مارتنزیت که
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بدلیل بی نظمی اتم ها و نقایص کریستالی بیشتر در سطح انرژی باالتری قرار دارند زودتر خورده میشوند در نتیجه زیر میکروسکوپ
های نوری این مناطق به دلیل انعکاس نامنظم اشعه تابشی نور تیره تر از سایر مناطق دیده میشوند [ .]13در تصاویر گرفته شده از
مقطح فلز فاقد جوش و همچنین جوش شده  ،ساختار کلی بررسی شده است که در بیشتر نواحی ساختار فریتی میباشد با مقدار بسیار
ناچیز پرلیت که در محدوده نزدیک جوش دانه بندی درشت شده و در مناطق جوش شده دانه بندی کمی ریز تر شده است در تصاور
مشاهده میشود که بدلیل جامد بودن این فرآیند فشار مکانیکی در سایز و شکل دانه بندی تغییر ایجاد کرده است که معموال برای
همسان کردن دانه بندی از روش نرماله کردن برای یکسان سازی ساختار استفاده میشود.

شکل های(2و1و:)11نمایی از مقطع جوش و فلز پایه با بزرکنمای x311 x111 x61میباشد
تصاویر میکروسکوپی با دستگاه میکروسکوپ صاایران ساخت ایران با حداکثر بزرگنمایی  2111برابر انجام گرفت[.]14

 -5تحلیل سختی
آزمون سختی سنجی به وسیله دستگاه  Ogava Seiki Co. LTDساخت کشور ژاپن انجام گرفت به منظور دقت نتایج  ،سطح نمونه ها
سمباده زنی و پولیش گردید  ،آزمایش با معیار ویکرز انجام گرفت و از نیروی  Kg11استفاده شد که به مدت  6ثانیه بر هر نمونه اعمال
گردید  ،به منظور افزایش دقت در نتایج آزمون هر نمونه  4نقطه مورد آزمون قرار گرفت و میانگین اعداد درجدول ( )3گزارش شده
است.

شکل(:)11نمودار پروفیل سختی به روش ویکرز
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جدول(:)3نتایج آزمایش پروفیل سختی از مناطق جوش

HV

96.1

Hardness HV
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 -6تحلیل شکست
سطح شکست نمونه های خستگی در تنش  310 Mpaبرای نمونه های فاقد جوش و همچنین  240 Mpaبرای نمونه های جوش شده
اتفاق افتاد ،در سطح فوقانی کلیه نمونه ها یک خط تقریبا موازی با سطح دیده می شود که نشان دهنده جبهه ترک خستگی میباشد .به
عبارت 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 محل
نسبت به سایر نواحی افزایش میابد[ ]16و با پیشرفت جبهه ترک شکل( )12و کاهش ضخامت تحت بار نمونه مقدار تنش خمشی با توان
سوم ضخامت افزایش می یابد این افزایش تنش موجب افزایش رشد ترک میگردد با توجه به اینکه رشد ترک در  2طرف سطح مشاهده
نشد احتماالت زیر ممکن میباشد:
اول اینکه کورس خطی نمونه به سمت باال و پایین کامال برابر نباشند که این ممکن موجب افزایش تنش در یک سطح نسبت به سطح
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.

شکل(:)12نمایی از ترک خستگی جوش با بزرکنمایی11µm

 -7نتیجه
بعد از آزمون خستگی نتایج بدست آمده نشان داد شکست خستگی در نمونه جوشی تقریبا  %6نسبت به فوالد خام زود تر اتفاق خواهد
افتادکه نسبت به فرآیند های جوشکاری مثل الکترودستی) (SMAWیا جوشکاری با گاز محافظ ) (GMAWاعداد بهتری نشان داد ،نمونه
های جوش شده از مناطق نزدیک جوش تقریبا  104سیکل کاری زودتر از نمونه های فاقد جوش دچار ترک شدند  .در آزمون کشش تغییر
زیادی در تغییر اعداد نیرو و جابجایی مشاهده نشد فقط نمونه جوش شده قبل از رسیدن به نیروی نهایی از منطقه نزدیک جوش )(HAZ
شکست .آزمون سختی نشان میدهد در فلز پایه(فاقد جوش) محدوده سختی  16ویکرز میباشد و در نواحی حرارت دیده نزدیک
جوش) (HAZمقداری از سختی کاهش پیدا کرده تقریبا به  12راکول رسید و در منطقه جوش سختی به حداکثر یعنی معادل  145ویکرز
رسید.عکسهای متالوگرافی از مقطع جوش نشان میدهد در بیشتر نواحی ساختار فریتی میباشد با مقدار بسیار ناچیز پرلیت و مشاهده شد
که رشد ترک و همچنین زمان اتفاق ترک غیر قابل پیش بینی میباشد و در برخی نمونه ها از سمت باال و در برخی از پایین اتفاق افتاد و
هیچ رابطه مستقیمی بین مرحله اتفاقی شکست خستگی و ساختار متالوژیکی نمیتوان یافت و همیشه ترک از یک طرف اتفاق می افتد و
سریعا رشد میکند معموال از نواحی دانه بندی ریز یا نواحی که دانه بندی همسان نمیباشد یا فواصلی بین دانه ها وجود دارد ترک اتفاق
خواهد افتاد.
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