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چکیده
آلياژهاي حافظهدار به دليل خواص ويژه و بالقوهاي که دارند ,بهعنوان موادي نو در کاربردهاي مهندسي
مانند محرکهاي روباتيک ,کامپوزيتهاي حافظهدار و ايمپلنتهاي پزشکي مورداستفاده قرارگرفته
است .توليد آلياژ نايتينول با ترکيب شيميايي دقيق و بدون آلودگيهاي مضر از مشکالت مهم در ساخت اين
آلياژها به روش ريختهگري بشمار ميرود .متالورژي پودر بهعنوان يک روش مناسب براي ساخت و توليد
آلياژ نايتينول ،موردتوجه محققين قرارگرفته است.
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مقدمه
آلياژهاي حافظهدار مواد تقريبا جديدي هستند که داراي خواصي مانند حافظهداري ,سوپراالستيسيته و ميرايي
باال ميباشند .از مهمترين آلياژهايي که رفتار حافظهداري از خود نشان ميدهند ميتوان به NiTi
اشاره کر د که بانام نايتينول شناخته ميشود .خاصيت حافظهداري اين ترکيب بهگونهاي است که تا 8
درصد کرنش پالستيک را بازيابي ميکند .رفتار حافظهداري نايتينول ناشي از استحاله مارتنزيتي است.
ريختهگري و متالورژي پودر  ،مهمترين روشهاي ساخت اين آلياژها ميباشد .از مهمترين مزاياي متالورژي پودر ميتوان به
کاهش مصرف انرژي ،دسترسي به ترکيب شيميايي همگن در آلياژ ،سرعتباالي توليد ،به حداقل رساندن آلودگي و قابليت
توليد قطعاتي با اشکال پيچيده اشاره کر د.

تاریخچهی آلیاژهای حافظهدار
باگذشت زمان ،علم و فناوري ،تأثير زيادي از مواد پيشرفته و جديد پذيرفته و در آينده نيز ،بيشازپيش ،تأثير خواهد پذيرفت.
در اين ميان ،آلياژهاي حافظهدار ،جايگاه ويژهاي را به خود اختصاص دادهاند .اين دسته از مواد ،باقابليتهاي بينظيري که
تاکنون از خود بروز دادهاند ،فصل جديدي را در فناوري پيشرفته و روز دنيا گشودهاند.
اولين مشاهدات ثبتشده در مورد پديدهي حافظهداري به سال  2391ميالدي و در مورد آلياژ  Au-Cuبرميگردد .در
سال Cu-Zn ،در آلياژ  2398،پيدايش و پسازآن ،از بين رفتن يکفاز معين در اثر کاهش و افزايش دما ،گزارش شد.
درنهايت ،پايه و اساس رفتار حافظهداري و ترمواالستيک (کشساني حرارتي) بين سالهاي  2393تا  2392تشريح و تفسير
گرديد .از آن زمان به بعد ،اين آلياژها ،بهمرور ،کاربردهاي فراواني يافتند ،تا اينکه امروزه ،ردپاي اين آلياژها را در صنايع
هوافضا تا صنايع پزشکي ،خودروسازي و روباتيک ،بهوضوح ميتوان مشاهده نمود .در شکل زير ،ميتوانيد نظارهگر دو نمونه از
کاربردهاي آلياژهاي حافظهدار باشيد.
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 :1استنت ،نمونهای از کاربرد آلیاژهای حافظهدار در علم پزشکی؛  : 2ربات  06میلیگرمی پرنده ،نمونهای از کاربرد
آلیاژهای حافظهدار در علم روباتیک
آلیاژ حافظهدار ): (Shape Memory Alloy
به آلياژهايي گفته ميشود که خواص ترمومکانيکي قدرتمندي همراه با تغيير ناگهاني در ساختار شبکه خود از طريق استحاله
مارتنزيتي فعالشده توسط تنش يا دما نشان ميدهند.

خواص :
آلياژ حافظهدار خواص متفاوتي دارند .دو خاصيت معمول در اين آلياژها :


حافظهداري يکطرفه



حافظهداري دوطرفه

ميباشد .تصوير شما تيک اين دو اثر در شکل زير ديده ميشود:

يکي ديگر از خواص اين آلياژ سوپراالستيسيته ميباشد که آلياژ بهمحض باربرداري به شکل اوليهاش بازميگردد .بنابراين در
اين حالت براي رسيدن به شکل اوليه نيازي به اعمال حرارت نميباشد.

کاربردها :
يکي از اولين کاربردهاي آلياژهاي حافظهدار در مقياس انبوه ،استفاده در اتصاالت لولههاي هيدروليک اف 29-بود.
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اما پزشکي اولين زمينهاي است که آلياژهاي حافظهدار در آن کاربردهاي زيادي يافتند .علت اين امر مناسب بودن دماي بدن
براي عملکرد آلياژهاي حافظهدار در ناحيه شبهاالستيک است .کاربردهاي پزشکي آلياژهاي حافظهدار شامل استنتها ،فيلترها،
سيمهاي هادي آنژيوپالستي و گيرهها هستند.
جوشکاري آلياژهاي حافظهدار را ميتوان به سه بخش عمده تقسيم نمود که ازاينقرار ميباشند:
 -1جوشکاري دو آلياژ حافظهدار همجنس  TiNiبه TiNi
 -2جوشکاري دو آلياژ حافظهدار غير همجنس  NiAlبه TiNi
 -3جوشکاري يک آلياژ حافظهدار به يک آلياژ غير حافظهدار ( TiNiبه فوالد زنگ نزن)

تفاوت اتصال دهی آلیاژهای حافظهدار با سایر آلیاژهای مهندسی:

اتصال دهي آلياژهاي حافظهدار اصوالً متفاوت از جوشکاري آلياژهاي مهندسي متداول همانند فوالد و آلياژهاي تيتانيوم و
آلومينيوم
ميباشد.در اتصال دهي آلياژهاي مهندسي درحاليکه اغلب فلزات پرکننده(فيلر)بهکاررفته ضمن جوشکاري ترکيب شيميايي
متفاوتي در مقايسه با فلز پايهدارند اما اتصاالت قابل قبولي را ميتوان با آنها ايجاد نمود همچنين در جوشکاري اين آلياژها
هماهنگي
استحکام،چقرمگي،خستگي و مقاومت به خوردگي در ناحيه اتصال و فلز پايه مجزا از تفاوتهاي ريزساختاري و ترکيب
شيميايي قابل
دستيابي است.در مورد آلياژهاي حافظهدار چنين وضعيتي وجود ندارد.در اتصال دهي اين موارد سازگاري ترکيب
شيميايي،ريزساختار
و دماهاي استحاله بسيار مهم است.که اين موارد عالوه بر سازگاري خواص مکانيکي و مقاومت به خوردگي در نواحي مختلف
است.
جوشکاری حالتجامد آلیاژهای حافظهدار:
فرايندهاي جوشکاري حالتجامد مانند جوشکاري اصطکاکي،مقاومتي و نفوذي جهت اتصال آلياژهاي حافظهدار جذاب هستند
.چون اين روشها به دليل عدمتغيير و يا تغييرات ناچيز ريزساختار دار يا پتانسيل الزم جهت توسعه اتصال دهي چنين موادي
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را دارا هستند.مزيت عمده اين روشها نسبت به جوشکاري ذوبي انجام عمل اتصال در دماي پايينتر و عدم ذوب فلزات اتصال
يافته است.
نتايج بهدستآمده از اين بررسيها بر روي نمونههاي جوشکاري شده و سپس عمليات حرارتي شده نشان ميدهد که خواص
حافظهداري و استحکام کششي فلز پايه و اتصال جوشکاري شده يکسان ميباشد.همچنين تفاوت کمي در دماهاي استحاله
ناحيه جوش و آنچه که در فلز پايه اندازهگيري شده وجود دارد.بنابراين به نظر ميرسد جوشکاري اصطکاکي فرايندهاي قابل
توسعه و متناسب جهت اتصال آلياژهاي حافظهدار ميباشد اما محدوديت هاي هندسي قطعات اتصال يافته مشکل کاربرد اين
فرايندها است گر چه با پيشرفت
جوشکاري اصطکاکي را ميتوان جهت اتصال قطعات نامتقارن به کاربرد گرچه (  ) LFWهاي اخير تکنولوژيکي اصطکاکي
خطي اولتراسونيک و نفوذي در اين زمينه هنوز مورد بررسي قرار نگرفته اند اما پتانسيل هاي  ) FSW (،جوشکاري هاي
اصطکاکي تالطمي الزم براي اتصال دهي مطلوب آلياژهاي حافظه دار مي باشند.
اتصال دهي آلياژهاي حافظه دار با روش :TLP
برخي سيستم هاي مواد پيشرفته همانند سوپر آلياژهاي پايه نيکل و ترکيبات بين فلزي توسط روش TLP2
به يکديگر اتصال يافته اند در اين روش ساختار اوليه آلياز در محل اتصال محفوظ مانده و استحکام محل اتصال مشابه
استحکام آلياژ اوليه است.در اتصال به روش  TLPاز اليه اي نازک به عنوان عامل اتصال استفاده مي شود.اين اليه داراي نقطه
ذوب پايين تري نسبت به فلز پايه است پس از قرار دادن عامل اتصال بين دو سطحي که بايد به يکديگر متصل مي شوند
مجموعه تا دماي اتصال گرم و در اين دما عامل اتصال ذوب و فاصله بين دو سطح با اليه اي نازک از مذاب پر
مي شوند سپس مجموعه تا دماي اتصال گرم و در اين دما عامل اتصال ذوب و فاصله بين دو سطح با اليه اي نازک از مذاب پر
مي
شود.با نگهداري مجموعه در اين دما و نفوذ سريع عناصر آلياژي بين فلز پايه و عامل اتصال و در نتيجه انجماد همدما اتصال
مناسبي
ا يجاد مي شود.چون در اتصال آلياژهاي حافظه دار ايجاد اتصال با ريز ساختار مشابه فلز پايه و حفظ اثر حافظه داري بسيار
مهم مي باشد.اتصال به روش کانديدايي مطلوب جهت اتصال آلياژهاي حافظه دار مي باشد.
در اتصال  TLPآلیاژهای حافظه دار سه پارامتر عمده مؤثر عبارتند از:
 -2اليه واسطه.

(Transient Liquid phase Bonding ) 1
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 -1سيستم آلياژهاي متصل شونده.
 -9زمان نگهداري انجماد همدما.
با تنظيم پارامترهاي فوق و انجام عمليات حرارتي پس از اتصال دهي مشکالت اتصال آلياژهاي حافظه دار بهبود مي يابد به
طور کلي فرايند  TLPنويد دهنده کاربرد موفق آن جهت اتصال آلياژهاي حافظه دار است.

شکل  :3نمونه ای از یک اتصال به روش

نمودار تنش کرنش براي جوش روش TLP

روش های دیگر اتصال دهی آلیاژهای حافظه دار:
مشکل لحيم کاري آلياژهاي حافظه دار نايتينول وجود اليه اکسيدي است که سطح آن را پوشانده است بدين منظور فالکس
هاي حاوي هالوژن جهت حذف اکسيدهاي تيتانيوم از سطح نايتينول به کار برده مي شود سپس لحيم هاي نرم ما نند قلع -
نقره جهت اتصال دهي به کار برده مي شوند.با توجه به عدم بيان حفظ اثر حافظه داري در ماده پايه در اين تحقيق به نظر مي
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رسد اين نوع اتصال تنها در مواردي کاربرد دارد که پيوستگي مکانيکي مورد نياز بوده و نيازي به خاصيت حافظه داري
نباشد.روشهاي اتصال دهي مکانيکي مانند استفاده از پيچ و پرچ و همچنين اتصال دهي به کمک چسب ها و رزين ها نيز
جهت اتصال دهي نايتينول و ساير آلياژهاي حافظه دار مورد استفاده قرار مي گيرند.
کاربرد آلیاژهای حافظه دار به عنوان عامل اتصال دهنده:
يکي از کاربردهاي آلياژهاي حافظه دار با توجه به ويژگي حافظه داري آنها استفاده از آنها بعنوان عامل کوپل يا اتصال مي
باشد براي مثال جهت اتصال لوله هاي تيتانيومي در سيستم هاي هيدروليک هواپيماي  F-14با توجه به مشکالت
جوشکاري تيت انيوم از نايتينول بعنوان کوپل با عامل ايجاد اتصال استفاده مي شود بدين منظور کوپل حافظه دار نايتينول را
ابتدا منبسط نموده تا به راحتي بتواند لوله هاي متصل شونده را در خود جاي دهد سپس با حرارت دادن کوپل ايجاد شده تا
دماي  Afکوپل حافظه دار شکل اوليه قبل از تغيير فرم خود را به خاطر آورده و همراه بازگشت به قطر اوليه با فشردن محل
اتصال کوپل جدايي ناپذيري را ايجاد مي کند.با استفاده از خاصيت فوق االستيسيته نايتينول و توسط لحيم کاري به روش
سنتز احتراقي از آن به عنوان فيلر لحيم کاري جهت اتصال الماس چند بلوري مقاوم برابر حرارت به کاربيد تنگستن به منظور
کاربرد در حفاري چاههاي نفت بهره برده اند که کاربرد موفقيت آميزي داشته است.

شکل  :9کوپل هيدروليک

جوشکاری ذوبی آلیاژهای حافظه دار:
جوشکاري ذوبي آلياژهاي حافظه دار بويژه نايتينول با استفاده از فرايندهايي مانند  GTAWليزر و اشعه الکتروني انجام شده
مورد بررسي قرار گرفته است.دو مشکل عمده که ضمن جوشکاري ذوبي آلياژهاي نايتينول با آن روبرو شده است عبارتند از:
 -2تردي پديد آمده در اثر انحالل  ،o ،N ،Hدر دماي باال که منجر به از دست رفتن اثر حافظه داري و فوق
االستيسيته در ناحيه  HAZميگردد.
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 -1تشکيل ترکيبات بين فلزي مانند TiNi، Ti، Ni

که ترد بوده واز بين رفتن اثر حافظه داري به منظور بهبود و در

رفع اين مشکالت فرايندهاي با حفاظت باال(حاوي اتمسفر خنثي يا خالء) و تمرکز حرارتي زياد مانند  ، TIGليزر
و پالسما مورد استفاده قرار مي گيرند.با توجه به اين ترکيبات بين فلزي تشکيل شده ناشي از جوشکاري ذوبي
آلياژهاي حافظه دار به
آلياژهاي غير هم جنس فاقد اثر حافظه داري است بنابراين کاربرد جوشکاري ذوبي در اين زمينه مطلوب نبوده و
مورد استفاده قرار داده شود.اگر چه بطور کلي جوشکاري آلياژهاي حافظه دار هم جنس نايتينول يا پايه آهن ( Fe
 ) − Mn − Siبه کمک ليزري و جوشکاري TIG
روي اثر حافظه دار در ناحيه اتصال و اطراف آن اثرات زيادي نداشته است اما به داليل گوناگون مانند درشت شدن
دانه ها،وجود تنش هاي پس ماند،تفاوت رفتار استحاله بين فلز پايه و ناحيه اتصال و تشکيل ترکيبات بين فلزي و
حل شدن برخي عناصر در جوش نمونه هاي جوشکاري شده فوق االستيسيته،استحکام استاتيکي و
ديناميکي(خستگي)ضعيفي از خود نشان داده اند
همچنين به دليل ريز جدايش تنش هاي ناشي از جوشکاري مقاومت به خوردگي نواحي جوشکاري شده آلياژهاي
حافظه دار پايه آهن کمتر از فلز پايه بوده است.
بنابراين بر اساس تحقيقاتي که تاکنون انجام شد جوشکاري ذوبي آلياژهاي حافظه دار مانند نايتينول بويژه به
آلياژهاي غير هم جنس دشوار به نظر مي رسد.
ميکروساختار در نايتينول در جوشکاري ذوبي:
شکل  1 aريزساختار کلي سطح يک نمونه جوشکاري شده توسط ليزر را نشان مي دهد که در آن دانه هاي ستوني
به سمت خط مرکز جوش به شکلي مشخص و آشکار رشد کرده اند .از آنجا که مرز مايع/جامد بخشِ دنباله حوضچه
قطرات اشکي شکل جوش ،مستقيم و صاف است ،دانه ها در يک راستاي نزديک به حالت نرمال نسبت به خط مرکز
جوش در جوشکاري سرعت باال ،تراز مي شوند .شکل  2 bعکسي اپتيکي را نشان مي دهد که از مرز ذوب و منطقه
ذوب جوش گرفته شده و شواهدي از رشد اپي تکسيال را نشان مي دهد.
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شکل  5میکروساختار الف فلز جوش شده با لیزر ب میکروساختار ناحیه مرزی ذوب

تصاویر ماکروگرافی قطعه جوش شده
براي مثال رشد دانه از ناحيه  HAZدر مرز ذوب شروع شده و به سمت خط وسط جوش پيش مي رود .بايد خاطر نشان شود
که هيچ رشد دانه اي در  HAZيافت نشده است که اين با حرارت ورودي کم فرآيند و استفاده از يک مادة تماماً آنيل شد ه
(عاري از کرنش ) قبل از جوشکاري ليزري همراه است .نيمرخ ريزسختي در عرض منطقه ذوب جوش ليزري نيز در شکل 9
نشان داده شده است .اگرچه تفاوتي در ساختارهاي دانه بين منطقه ذوب و ناحيه  HAZيا ( )BMوجود داشته ،اما تغييرات
مشهودي در سختي به چشم نمي خورد  .سختي ( )Hvمنطقه ذوب تقريباً برابر با  199 Hvبوده و شبيه به  BMيا HAZ
در نمونه هاي جوشکاري شده با ليزر مي باشد .نتايج آزمايشات متالوگرافي اندازه گيري هاي سختي گوياي آن است که ناحيه
 HAZمي تواند همانند  BMدر تحقيق جاري در نظر گرفته شود.
اتصال در حالت غير همجنس نايتينول به يک فوالد زنگ نزن:
توليد يک اتصال ناهمجنس از آلياژ نايتينول و فوالد زنگ نزن باعث به .وجود ناخالصي هاي زود ذوب مثل فسفر و گوگرد در
ترکيب نايتينول مي تواند منجر به ترک گرم شود.حضور  3ppmگوگرد در يک آلياژ تيتانيوم مي تواند براي تشکيل ترک گرم
کافي باشد .خاصيت حافظه داري نايتينول نيز وابستگي شديدي به تغييرات ترکيب شيميايي دارد.لذا فرايندهاي اتصالي که با
نفوذ هر چند ناچيزعناصر موجود در آلياژ پايه غير همجنس به درون ساختار نايتينول همراه شوند،خاصيت حافظه داري آلياژ
را به شدت تخريب مي کنند .تحقيقات انجام شده بر روي اتصال همجنس نايتينول با نتايج مثبتي همراه بوده است و نتيجه
گيري شده است که چنين اتصالي با لحاظ کردن شرايط فرايندي مناسب و با استفاده از روش هاي مختلف از جمله GTAW
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ليزر و لحيمکاري کوره اي با خواص مطلوب قابل توليد است.اتصال ناهمجنس فوالد زنگ نزن با آلياژ نايتينول در تحقيقات
کم ي مورد بررسي قرار گرفته است.در برخي تحقيقات انجام شده در اين زمينه از اليه واسطه هاي مختلف از جمله نيکل
خالص و آلياژ نقره -مس -روي استفاده شده است که نتايج نشاندهنده بهبود خواص اتصال در صورت بکار بردن اليه واسطه
مناسب بوده است.
ترك به وجود امده جوش فوالد زنگ نزن – NiTi
يک ماکروگرافي از جوش فوالد زنگ نزن –  NiTiدر شکل  3نشان داده شده است .ترک خوردگي مشاهده شده ،در سمت
 NiTiجوش قرار دارد .در طي فرآيند جوشکاري ،مقدار خيلي بيشتري از  NiTiنسبت به فوالد ذوب مي شود که باعث جذب
عناصري از فوالد به درون  NiTiمي شود.ناحيه اختالط تا چندصد ميکرون وسعت مي يابد  .ترک خوردگي مشاهده شده در
اين ناحيه اختالط قرار دارد .شکل  21مثالي از اين ترک خوردگي را در  NiTiنشان مي دهد .جدول  6نتايج آناليز  EDSرا
براي موقعيتهايي در راستاي ترک نشان داده شده در شکل  21ارائه مي کند .براساس اين آناليز مشخص است که ترک در
ناحيه اي متوقف شده که ترکيب  NiTiتقريباً عاري از عناصر خارجي است .نقاط سياه رنگ شکل  21همان کاربيدهاي
تيتانيوم هستند .ترکيب بين فلزي  NiTiو فوالد زنگ نزن مور د استفاده ،از ضريب انبساط حرارتي ( 21 * 216به ترتيب )
برخوردار است .تنش هاي ايجاد شده توسط اين اختالف به راحتي مي تواند باعث ترک خوردگي در فازهاي شکننده موجود در
ناحيه مختلط شود .لذا براي حفظ ناحيه مختلط تا حد امکان بايد آن را کوچک نگه داشت.

شکل  - 6تصوير ترک هاي به وجود امده در جوش NiTi-stainless steel
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شکل  - 1تصوير SEMبراي ترک درجوش  NiTistainless steelشماره هاي اضافه شده براي وضعيت آنا ليز EDS

تاثیر استفاده از یک فیلر پرکننده :
که مي تواند همانند يک اليه در ميان  NiTiو فوالد زنگ نزن عمل مي کند .تحت شرايط غالب ،جوشکاري  NiTiبر روي
فوالد زنگ نزن با يک مفتول غني از  NiTiباعث از بين رفتن تشکيل فازهاي شکننده در ناحيه اختالط نمي شود .هنوز هم
مخلوط شدن عناصر بخصوص در  NiTiوجود دارد .يک ميکروگراف جدايش الکتروني از ناحية اختالط در شکل  22نشان
داده شده است .فاز مخلوطي از  ,Ti, Ni،Feاست در حاليکه فاز يوتکتيک يک فاز غني از  Niاست .تيره ترين فاز همان
کربونيتريدهاي Tiهستند.

شکل  - 8منطقه مخلوط شده براي فوالد زنگ نزن –نايتينول با استفاده از فيلر
بررسی دقیق تر بر میکروساختاراتصال غیر همجنس فوالد به نایتینول با فرایندجوشکاری لیزر :
شکل  3نگاهي کلي بر مقطع يک اتصال  NiTi-AISI919را نشان مي دهد که توسط ليزر جوشکاري شده است .ناحيه
جوشکاري را مي توان به چهار قسمت تقسيم کرد .فلز پايه ،ناحيه تحت تأثير حرارت در سمت  NiTiو منطقه ذوب .يک
ناحيه تحت تأثير حرارت نيز در سمت فوالد بررسي مي باشد .پارامترهاي ليزر به گونه اي انتخاب شده اند که يک نفوذ کامل
را داشته باشدجوشکاري کامالً عاري از عيوب عمده اي نظير ترک وحفره انجام شده است .جزئيات ريزساختار در سطح
مشترک منطقه ذوب  NiTiمنطقه ذوب و سطح مشترک منطقه ذوب با  AISI919در شکل  9نشان داده شده است .سطح
مشترک  NiTiو منطقه ذوب نيز در شکل  a9نشان داده شده است .يک ناحيه سفيد درخشان و ريز ،ناحية تحت تأثير
حرارت ( ) HAZرا از منطقه ذوب جدا کرده است .در اين سطح مشترک ،رشد رونشستي و همجنس دانه ها مشاهده مي شود.
دو نوع رسوب قابل مشاهده است .ذرات تيرة گرد (فلشهاي سياه) و ذرات سياه رنگ داراي شاخه هاي ريز (که در اينجا با فلش
هاي سفيد نشان داده شده اما در تصاوير  TEMدر شکل  3bبهتر قابل مشاهده اند) که عمدت ًا حاوي تيتانيوم و کربن هستند.
در مرکز منطقه ذوب ،يک شبکه درخشان سفيد رنگ و ريز ،سلولهاي ماتريس را دربر گرفته است .اين ساختار دندريتي مجزا،
از مذاب تشکيل و منجمد شده است و در ناحيه اي که ذوب آن کامل شده است ،رايج تر است .اندازه گيري  EDXعمدتاً به
جدايي  Ni,Cr,Feاشاره دارند که در نواحي بين دندريتي و بخاطر انجماد اولية سلولهاي  NiTiو کاهش موفقيت آميز Ti
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توسط رسوب کاربيد  TiCغني تر مي باشند .بدين ترتيب نواحي بين دندريتي توسط کاربيد  TiC ،سياه رنگ ،ظاهري قابل
توجه و متمايز پيدا کرده اند .

شکل  -3نگاه کلي بر اتصال  NiTi/AISI 304جوشکاري شده توسط ليزر .ناحيه تحت تأثير حرارت ( )HAZتوسط خط
چين ها مشخص شده اند.

شکل  -21ميکروگرافهاي  SEMدر الکترون تابش يافته بصورت پراکنده در ساية جزئيات اتصال NiTi/AISI 304
 )Aسطح مشترک ناحيه ذوب  )b( /NiTiناحيه ذوب همراه با جزئيات ذره در مرکز (c ،سطح مشترک ناحيه ذوب و AISI
304
سطح مشترک ناحيه ذوب و  AISI 304يک خط ذوب مشخص با خط درشت را نشان مي دهد که ناحيه ذوب و AISI
 304را از هم جدا کرده است .اندازه ذره در منطقه ذوب مجاور در مقايسه با ذرات موجود در مرکز ناحيه ذوب (شکل )21 c
خيلي کوچکتر است.
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تفرق اشعه ايکس :
موقعيتهاي موضعي اندازه گيري  XRDتوسط يک دايره در ميکروگراف نوري از اتصال جوشکاري شده با ليزر (شکل )22
مشخص شده است.
در سمت  NiTiو حتي در منطقه ذوب ،واکنش هاي اساسي ( )221()122و ( )111از ساختار  b2وجود دارد .بايد خاطرنشان
کرد که واکنش در حدود  91,9درجه تا اندازه اي با صفحات (  ) 221ساختار b2و (  ) 222از همراه مي باشد که با يکديگر
همپوشاني دارند .با حرکت دادن موقعيتهاي اندازه به سمت جلو يعني فوالد آستنيت ،دو واکنش را مي توان رديابي کرد .شکل
 21تغيير پيک را در حدود  91,9در وضوح باالتري از موقعيتهاي مختلف در ناحيه جوشکاري نشان مي دهد .براي قابليت
رؤيت بهتر ،موقعيتهاي مختلف را با يک انحراف  50 a.uدر رنگهاي مختلف ترسيم کرده ايم با شروع از سمت  NiTiو با
حرکت دادن موقعيت سنجش به سمت فوالد آستنيت ،از ميزان تراکم کاسته مي شود .در همين زمان ،تودة قابل توجهي از
پيک در زاويه اي باالتر وجود دارد .اين ناشي از آن است که عکس العمل (  ) 221از  b1ناپديد مي شود .در نهايت در فوالد
آستنيت و در  x=800زاوية به مقدار  91,9درجه مي رسد .با يک پارامتر شبکه اي برابر با a= .691که براي AISI 304
گزارش شده است .مقدار بايد مقدار  91,3را نشان دهد که واقع ًا با زاويه اندازه گيري شده مطابقت ندارد.

شکل  -22ميکروگراف نوري از مقطع اتصال NiTi/AISI 304
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شکل  -21تغيير  b2متناظر با موقعيت در ناحية جوشکاري .زاويه نظري  91,1براي پيک ) b2(110مشخص شده است.

انکسار الکترون تابش یافته بصورت پراکنده (: )EBSD
نگاهي اجمالي به توزيع اندازه دانه در يک اتصال جوشکاري شدة ناهمگن و غير همسان ،در شکل  29نشان داده شده است .در
سمت  NiTiدانه هاي هم محور کوچکي با سايز  11ميکرومتر در ناحيه تحت تأثير حرارت و در مقايسه با سايز دانة درشت
 91ميکرومتري در مادة خارج از ناحية تحت تأثير حرارت ،مشاهده مي شود .در سطح مشترک ،يک دانة سنگين در حال رشد
در جهت شيب حرارتي مشاهده مي شود .مرکز ناحيه ذوب فقط شامل تعداد کمي دانه هاي بزرگ است .نزديک به سطح
مشترک ناحيه ذوب  AISI 919رشد جهتي دانه ها وجود دارد .براساس تغيير نقطة ليزر به سمت  NiTiساختار دانه مواد
مبتني بر  AISI 919به شکل کمتري تحت تأثير قرار مي گيرد .نقشه اي از فازهاي مختلف در شکل  29نشان داده شده
است .طرح کلي جوش نشان مي دهد که ناحيه ذوب شامل يک ساختار بلوري  B1مي باشد که در سيستم سه تايي Ni-Ti-
 Feقرار دارد و ساختار  B1را با پارامتر شبکه اي بسيار مشابه نشان مي دهد .در سطح مشترک ناحيه ذوب و ، AISI 919
فازهاي ديگري را نيز مي توان رديابي و شناسايي کرد .اسکن سطح مشترک در سمت فوالد در شکل  29با جزئيات بيشتري
نشان داده شده است .ناحية ذوب داراي يک ساختار  B1بوده و  AISI 919يک ساختار بلوري مرتبط با نوع  Fe2Tiرا (به
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رنگ آبي) نشان مي دهد .نواحي سبز کوچک از نوع ساختار  bccمربوط به  tهستند که اين مي تواند ناشي از انجماد اولية
باشد همانطور که  Bhadeshiaو همکارانش اين مطلب را براي فوالدهاي آستنيت جوشکاري شده نيز شرح داده اند .شرح هر
دو فاز در شکل ب -29-داده شده است.

شکل  -29طرح اندازه دانه و توزيع دانه

شکل -29شکل فازهاي موجود در جوش غيرهمجنس
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شکل ب -29-شرح جزئيات مربوط به فازها

شکل الف -29-جزئيات سطح مشترک بين ناحيه ذوب و 919

AISI

میکروسکوپ انتقال الکترونی (:)TEM
ميکروگرافهاي  TEMگرفته شده از نمونه در سه ناحيه مختلف از ناحيه جوشکاري ،در شکل  26ارائه شده است که نقاط
استخراجي را در گوشة سمت چپ و باالي شکلها مشخص کرده اند .اجزاي اصلي شناسايي شده شامل نيکل و تيتانيوم مي
باشد .ترکيب شيميايي در اين دانه ها عمدتاً غني از نيکل است .در کنار ماتريس  Ni/Tiدو فاز ديگر نيز
وجود دارد .اولي يک فاز تيره ،نازک و دراز است که در داخل دانه واقع شده است .نسبت  NI/TI=1.5که توسط  EDXو
 TEMاندازه گيري شده بودند ،به رسوبي از نوع  TiCاشاره دارند .فاز دوم بصورت ذرات تيره رنگ و گرد مي باشد که عمدتاً
در حاشي ة دانه (فلش سفيد) قرار گرفته اند .ترکيب شيميايي اين فازها نيز شامل مقدار زيادي  Ti, C, Oاست -% 69 Ti(.
 ) 20 %C- 15 %Oبخاطر اين ترکيب شيميايي و بخاطر شکل ذرات ،مي توان چنين نتيجه گيري کرد که آنچه توسط
 Afirو همکارانش توصيف شده است  ،اکسي کاربيد تيتانيوم از نوع  TiCxOyمي باشد.
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شکل  -26ميکروگرافهاي  TEMاز فويلهاي و اليه هاي نازک در  (a:سطح مشترک ناحيه ذوب و  (b- NiTiناحيه ذوب (c
سطح مشترک بين ناحيه ذوب و  AISI 919به همراه الگوهاي انکسارمتناظر .موقعيت استخراج اين تصاوير از روي فويلها نيز
در ميکروگراف و در قسمت باال سمت چپ نشان داده شده است
الگوي انکسار ( )SAD 2ناحيه مشخص شده ،يک ساختار  B1را نشان مي دهد .ميکروگراف نشان داده شده در شکل ،26b
از مرکز نمونه و از وسط منطقه ذوب گرفته شده است که هيچ گونه مرز دانه اي را بخاطر بزرگي سايز دانه در اين ناحيه ،نشان
نمي دهد .ميانگين مقدار نيکل در اين قسمت تا  Ni %45کاهش يافته است در حاليکه مقدار آهن تا بيش از  %1Feافزايش
پيدا کرده است .برخي ساختارهاي دندريتي شکل را مي توان در محلي که توسط فلشها در شکل  26bمشخص شده ،مشاهده
نمود .اين فاز با فازهاي شناسايي شده در ميکروگرافهاي ( SEMشکل  ) 3aمطابقت دارد .ترکيب شيميايي ميانگين در اين
فاز دندريتي شکل ريز شامل  50%Ti ، %11 Cو  % Ni 30مي باشد .بنابراين فاز مذکور را مي توان بصورت نوع TiC
شناسايي و مشاهده نمود .اکسيد کاربيدها نيز در اين فويل غايب هستند .نمونه گرفته شده از سطح مشترک منطقه ذوب 919
 AISIتنها نيمي از ناحية سطح مشترک کامل را در سمت فوالد نشان مي دهد (شکل  . )26cدر گوشه سمت چپ و باالي
ميکروگراف  TEMفقط فوالد آستنيت است که فاقد تيتانيوم مي باشد .ناحيه اي با روشنايي بيشتر ،يک شکل موج مانند را
در سمت روبروي .منطقه ذوب نشان مي دهد .مقدار  Feدر اين ناحيه تنها  91%است در حاليکه مقدار  Niو  Tiهر يک در
حدود  26%تعيين شده است .ذرات ريز حاوي  Mnو  Siدر اين ميکروگراف عمدت ًا شامل  Niو  Tiدر مرز مشرف به ناحيه
 B2و حاوي  Fe %29مي باشند .سنجشهاي ديگر ، EDXيک شيب شديد را براي آهن از  %69 Feتا  14% Feدر جهت
منطقه ذوب ،مشخص کرده است.
جوشکاری مقاومتی سر به سر:
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جوشکاري سر به سر ( )RBWيک نوع فرآيند جوشکاري مقاومتي است که از حرارت و تغيير شکل براي تشکيل جوش
استفاده مي کند .حرارت ايجاد شده حاصل از مقاومت در برابر فلوي جريان الکتريکي در فصل مشترک سطوحي است که
درون هم فرو رفته و قرار است به هم جوش شوند  .به عبارت ديگر در اين روش ابتدا نيروي جوشکاري به سطوح اعمال مي
شود تا در اثر ان تغيير فرم داده و مقداري در هم فرو بروند ،سپس جريان الکتريکي بين دو قطعه برقرار مي شود؛ که باعث
ايجاد يک اتصال در حالت جامد مي شود (به عبارت ديگر عموماً در محل اتصال ذوبي تشکيل نمي شود ) .اگر ذوبي در منطقه
اتصال بوجود بيايد به علت نيروي اعمالي به بيرون پرتاب مي شود  .دامنه وسيعي از اشکال و مواد مختلف را مي توان با
استفاده از اين فرآيند جوشکاري نمود در اين روش مي توان از جريانهاي تک پالس يا پيوسته براي جوشکاري استفاده نمود.
مزایای این فرآیند عبارتند از:
سرعت :اين فرآيند معموالً کمتر از يک ثانيه طول مي کشد.
 سادگي کنترل :فرآيند فقط سه متغير عمده دارد (جريان ،نيرو و زمان) عيوب کمتر :عيوب جوشکاري ذوبي مانند تخلخل ،ذوب ناقص ،پاشش و ترک خوردگي در اين روش مشاهده نمي شود. خواص جوش مناسب  :خواص مت الورژيکي منطقه جوش و منطقه متاثر از حرارت ،در اين روش مناسب تر از فرآيند هايذوب است .به عنوان مثال استحکام منطقه جوش مانند روشهاي ذوبي کاهش نمي يابد.
 سادگي تجهيزات :تجهيزت اين روش پيچيدگي خاصي نداشته و نيازمند هزينه هاي نگهداري بااليي نيست. برخي از مشکالت مربوط به حضور عناصر آلياژي در منطقه جوش که در فرآيندهاي ذوبي وجود دارد در اينجا مشاهده نميشود
 امکان انتقال موادي که از نظر جوشکاري مشکالتي دارند  .آلياژهايي که به طور معمول غيرقابل جوشکاري هستند را ميتوان با اين فرآيند جوشکاري کرد .مثال انواع مختلفي از فوالدهاي زنگ نزن ، A -186سوپر آلياژها (شامل نيکل  ،)TDمواد
ديرگداز (مثل تنگستن) ،تيتانيوم (گريد  )1و آلياژهاي آلومينيوم (گروه  ) 1119را مي توان جوشکاري سر به سر کرد.
 اثرات شرايط جوشکاري (به جزء پارامترهاي اصلي نيرو ،جريان و فشار) عموماً خيلي محدود است.محدوديت عمده اين روش نيز آن است که يک روش آزمايش غيرمخرب مناسب براي تشخيص کيفيت اتصال اصلي
موجود نمي باشد .مزاياي خاص اين روش نسبت به جوشکاري جرقه اي که آن را در برخي کاربردها مرجع مي سازد،
عبارت است از  -2 :پاشش جوشکاري جرقه اي را ندارد  -1 .بيرون آم دن مواد اضافه از منطقه جوش در اين روش
محدودتر است -9 .در جوشکاري سر به سر معموال جوشي هموارتر و متقارن تر حاصل مي شود.
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جوشکاري سر به سر نمود  .اين مواد شامل آلياژهاي آلومينيوم ،مس ،برنج ،طال ،آلياژهاي نيکل ،آلياژهاي مقاوم فوالدهاي کم
کربن و پرکربن و فوالده اي زنگ نزن هستند  .محدوده قطر سيم ها و ميله هايي که مي توان جوشکاري سر به سر نمود از
 .119تا  2,19اينچ ميباشد.
وسيعترين استفاده از اين فرآيند در عمليات کشش سيم است گفته مي شود که عمليات کشش سيم بصورت پيوسته بدون
جوشکاري سر به سر غير ممکن مي باشد.

شکل  –21شماتيک دستگاه جوشکاري مقاومتي سربه سر مي باشد وروش اتصال دهي آن

نتیجه:
نتايج اتصال همجنس  :ما مي توانيم کيفيت مناسب را وقتي بدست اوريم که يک فرايند مناسب براي اتصال استفاده کنيم اين
شرايط در فرايندهاي حالت جامد امکان پذير است براي مثال روش اصطکاکي انجام شده که بعد از آن فرايند عمليات حرارتي
مناسب روي آن انجام شد وبه يک اتصال با خواص فاز پايه رسيد اما در روش هاي ذوبي به علت حرارت ورودي باال به فلز
رسيدن به يک اتصال خوب مشکل است ولي با استفاده از فرايند جوش کاري ليزر تا حد قابل قبولي امکان پذير است ولي
عملي ات حرارتي بعداز اتصال به روش ذوبي در هيچ يک از منابع در دسترس مشاهد نشده که اين خود جاي بررسي دارد.
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روش  TLPاين روش به علت استفاده ازيک اليه مياني که از به وجود آمدن ترکيبات بين فلزي زياد جلوگيري مي کند
واتصاالت موفقي هم در حالت همجنس وهم غير همجنس گزارش شده ورفتار مکانيکي زياد تغيير نکرده و قابل چشم پوشي
است ولي اين روش جاي مطالعه بيشتري بخصوص براي حالت غير همجنس دارد .ريزساختار اتصاالت جوشکاري شده با ليزر
از مواد غيرهمجنس  NiTi/AISI 919ارائه گرديده است .تغيير موقعيت نقطة ليزر ،باعث شده که اتصال و جوشي بدون
ترک خوردگي در حاصل شود .فازها در سطوح مشترک منطقه ذوب مورد بررسي قرار گرفته و آناليز شده اند .براساس نتايج
 ،XRD، EBSDو پراش ، TEMساختار غالب  B1در منطقه ذوب وجود دارد .سطح مشترک در سمت  AISI 304عمدتاً
حاوي يک فاز بين فلزي از نوع  Fe2Tiمي باشد که توسط اندازه گيريهاي  EDXو  EBSDنيز مورد تأييد قرار گرفته است.
در منطقه ذوب کاربيدهاي  TiCو اکسيد کاربيدهاي گردشکل از نوع  TiCxOYرا مي توان مشاهده کرد .در جوشکاري
پالسماي  NiTiبر  NiTiتأثيري بر نسبت  Ni/Tiدر جوش ندارد .دماهاي تغيير واستحاله فاز با اين حال تغيير ميکنند در
حاليکه خصوصيات مکانيکي رو به بدتر شدن است  .جوشکاري ذوبي  NiTiبه  Hastelloy C276و فوالد زنگ نزن
بينهايت دشوار است NiTi.داراي نقطه ذوب کمتر از مواد ديگر است .فازهاي ترد وشکننده در نزديکي خط ذوب تشکيل مي
شوند و تمايلي براي جذب عناصري ازC276 Hastelloy
و فوالد به درون NiTiوجود دارد.
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