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  اغتشاشی اصطکاکی کاریبا روش نوین پوشش با آلومینیوم د کربنیدهی فوالپوشش
 2محمدرضا فراهانی ،1وندعلی زهره

 مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران -2و1

 
 

 چکیده 

صورت گسترده در مهندسی کاربرد  مواد پوشش داده شده دو فلزی به

دارد، در صنایع با زمینه کاری مختلف از جمله هوافضا، صنایع دریایی، 

دلیل اینکه اغلب مشکل است که یک مواد تقاضاهای  های حرارتی بهمبدل

فرایند  مکانیکی و حرارتی را برآورده کند، در نتیجهای از خواص گسترده

ندهای جدید است که عالوه اغتشاشی یکی از فرای یدهی اصطکاکوششپ

بهبود ساختار،  شدن خواص مکانیکی، دهی معموالً باعث بهتربر پوشش

 هدف اصلی این تحقیقشود. ریزدانه کردن، افزایش استحکام نیز می

به  6T-6061با آلومینیوم  37St دهی سطح فوالدپوششپذیری امکان

اصطکاکی اغتشاشی مورد مطالعه قرار  کاریکمک روش نوین پوشش

متر، پین میلی 20ای به قطر شانه برای این منظور از ابزار استوانهگرفت. 

پین  ارتفاع متر،میلی 4و  6ترتیب بهمخروطی با قطرهای بزرگ و کوچک 

 mm/min35 و سرعت خطی rpm1000سرعت دورانی  مترمیلی 15/2

متر و میلی 2با توجه به اینکه ضخامت الیه آلومینیومی  استفاده شده است.

 3/0متری بود، تنها میلی 15/0 شانه در الیه آلومینیومی عمق نفوذ

نفوذ کرده و بنابراین ناحیه مخلوط  متر از ارتفاع پین در الیه پایینمیلی

در مقاطع  هانمونه پین است. کوچک برابر قطر باً یتقرشده و قفل شده 

با استفاده از  هانمونهساختار  سو سپ شده زدهبرش  پوشش مختلف

و استحکام برشی اتصال با استفاده از تست کشش مورد  میکروسکوپ نوری

 .مطالعه قرار گرفت

خواص  -یپوشش ده -جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی کلیدی: یهاواژه
 آلیاژ آلومینیوم -مکانیکی

 

 مقدمه  -1

دستاوردهای  ترینمهمعنوان یکی از جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی به

نیاز به انرژی  [1] باشدمهم نوظهور در زمینه اتصال آلیاژهای آلومینیوم می

[ باعث شده که به صورت 3.2]ر نسبت به روش سنتی جوشکاری ذوبیکمت

مورد استفاده قرار  …در صنعت هواپیما، اتومبیل، کشتی و آمیزموفقیت

آلیاژ آلومینیوم به دلیل نسبت استحکام به وزن باال و مقاومت به  گیرد.

د جوشکار فراین ای در صنعت هوافضا دارد.خوردگی کاربرد گسترده

تواند برای تولید بال هواپیما، بدنه هواپیما، دم اصطکاکی اغتشاشی می

های علمی و راکتهای جنگی، وخت برودتی، هواپیماهواپیما، مخازن س

. با [4]( را تعمیر کندMIGهای معیوب میگ)جنگی استفاده شود و جوش

ل قوی توجه به اینکه که جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی سبب تولید اتصا

ی هامخزنمدیران پروژه ناسا تصمیم گرفتند که برای تولید  شودیمتر 

خارجی از فرایند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی استفاده کنند که باعث 

ساخته شده  -2195Al-Liتر شدن مخازن که از جنسسبک العادهفوق

فرایند اصطکاک اغتشاشی یک تکنیک برای ساخت سطوح  .[5]شدبودند 

برای اولین بار میشرا میکروساختاری است،  هایویژگیتی و اصالح کامپوزی

این فرایند را ابداع کردند. که از فرایند  1991[ در سال 6]و همکارانش

در جوشکاری  .گرفته شده استاغتشاشی بر یجوشکاری اصطکاک

باشد در که شامل شانه و پین می ایچرخندهاصطکاکی اغتشاشی، ابزار 

و تا درگیر  گیردمیسطح مشترک دو فلز پایه با یک زاویه انحراف قرار 

و سپس همراه با  کندمیشدن سطح شانه با سطح فلز، در ماده پایه نفوذ 

 [7]رودمیدو حرکت چرخشی و پیشروی در راستای خط اتصال پیش 

بیل آلیاژهای نامشابه از ق اتصال مواد برایجوشکاری اصطکاکی اغتشاشی 

و ... استفاده  [9]آلیاژهای آلومینیوم به منیزیم [8]آلومینیوم به فوالد

و فوالد  آلومینیومشود. ژونگ و همکارانش جوشکاری لب رو لب آلیاژ می

 کی اغتشاشی انجام دادند. تشکیلزنگ نزن را با فرایند جوشکاری اصطکا

الیه پایینی فوالد در اتصال به  بزرگ نتیجه فلش هایپیوستن به هم

آلومینیوم باالیی در هر دو طرف ناحیه مرکزی جوش و پیوند مکانیکی از 

. [10]کوچک در خط اتصال آلومینیوم به فوالد است هایپیوستن به هم

افزایش عمق نفوذ پین در الیه سخت فوالد سبب افزایش استحکام اتصال 

ر فوالد پین در مدت زمان کوتاهی اما با افزایش عمق نفوذ پین د شودمی

به کمک آلومینیوم باعث  شدهدادهفوالد پوشش . [11]شودمیخورده 

ها و به ویژه برای ترکیبی از خواص عالی از افزایش عالقه برای کاش هزینه

قبیل مقاومت به خوردگی خوب، نسبت استحکام به وزن باال، مقاومت به 

ید صفحات فلزی ش زیادی برای تولشده است؛ بنابراین تال ...سایش و 

های گوناگون از قبیل جوشکاری ها و روشچند الیه با تکنیک

و نورد سرد همراه با  [15]اکستروژن [14]پیوند نفوذی [13.12]انفجاری

بررسی میکروساختار و خواص  2015. در سال است شده [17.16]بازپخت

مکانیکی فوالد پوشش داده شده با مس به کمک استفاده از فرایند 

جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی و مقایسه با جوشکاری با گاز محافظ توسط 

شناس و همکارانش انجام شد و دریافتند که اندازه دانه در مس ریز تر حق

اغتشاشی و با نفوذ مس به زیر  کیاصطکاو یکنواخت تر در جوشکاری 

 2016در سال. [18]فوالد هیچ شواهدی از ترک وجود ندارد هایالیه

جوشکاری لب رو لب آلیاژ آلومینیوم به فوالد ( و همکارانش Leitaoالیتو)

که  پاسه پرداختندصطکاکی اغتشاشی چندبه کمک روش نوین جوشکاری ا

( در الیه پایین فوالدی TMAZعملیات ترمومکانیکال) ریتأثناحیه تحت 

عمق  لیبه دلدهد که بسیار کم است، که اثر کرنش سختی را نشان می

و همکارانش  (Shenشن) .[19]نفوذ کم پین در الیه پایین فوالدی است

با آلومینیوم  316SSt زنگ نزنفوالد  جوشکاری لب رو لب 2016در سال 

 جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی با فرایند روی آلیاژ و الیه واسط 6061

صورت گسترده در آلومینیوم پخش شده و یافتند که فلز روی به ،پرداختند

 نسبت به سمتپسرو  اینکه فلز روی بیشتری در سمت هظقابل مالحنکته 

اثر متغییرهای فرایند و  2016در سال  .[20]است پخش شده پیشرو

، مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهراندانشجوی کارشناسی ارشد،  -1

09104965570،  alizohrehvand@ut.ac.ir 

 ، تهرانهندسی مکانیک، دانشگاه تهران استادیار، م -2
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با آلومینیوم خالص به  Ti-6Al-4Vعملیات حرارتی در پوشش دهی آلیاژ 

. در مقاله [21]کمک فرایند نوین جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی انجام شد

م با آلومینیو 37Stد دهی سطح فوالپوشش پذیریامکانحاضر به بررسی 

6T-6061 اشی پرداخته اصطکاکی اغتش کاریبه کمک فرایند نوین پوشش

بررسی  .اتصال مورد بررسی قرار گرفت؛ در ادامه ساختار و استحکام شد

اصطکاکی اغتشاشی  یکارششکه تکنیک پوانجام گرفته نشان داد 

چند الیه با  هایورقتولید  توسعه درایده و روش جدید  عنوان به تواندمی

 .ی باال مورد استفاده قرار گیردهزینه پایین و کارای

 

 های تجربیآزمایش -2

و خواص  که ترکیب شیمیایی 6T-6061در این پژوهش از آلیاژ آلومینیوم 

عنوان پوشش به شدهآورده  2و  1ترتیب در جدول شماره به مکانیکی آن

تیب در تربه نآکه ترکیب شیمیایی و خواص مکانیکی  37St فوالد  برای

استفاده شده در  37St فلز پایه فوالدشده است، ابعاد آورده  4و  3جدول 

 6T-6061 آلومینیوم مترمیلی 2متر و میلی 150×100×10این تحقیق 

با وایرکات برش داده شده و  هاتمامی نمونه دهی استفاده شد.جهت پوشش

 .ها انجام نگرفته استگونه عملیات حرارتی بر روی ورقهیچ

 

 6T-6061 ترکیب شیمیایی آلیاژ - 1جدول 
Ti Cr Si Cu Fe Zn Mn Mg Al 
  پایه 84/0 01/0 06/0 4/0 24/0 54/0 18/0 05/0

 

 6T-6061 خواص مکانیکی آلیاژ -2جدول 

 سختی
(HV) 

 تغییر طول
(%) 

 استحکام کششی
(MPa) 

 تنش تسلیم
(MPa) 

98 15 300 270  
 

 37St ترکیب شیمیایی آلیاژ - 3جدول 
Mn Cu P Cr S Ni Si C Fe 
      پایه 12/0 125/0 63/0 03/0 078/0 45/0 028/0 14/1

 

 
های دورانی، خطی و )الف( حرکت دهیپوشششماتیک فرایند  -1شکل

 ی بعد از پاس اولهدپوشش نمونه )ب( ابزار نیروی عمودی

 

 

 37St خواص مکانیکی آلیاژ -4جدول 

 سختی
(HV) 

 تغییر طول
(%) 

 استحکام کششی
(MPa) 

 تنش تسلیم
(MPa) 

120 17 350 235  
    

 قسمت متر درمیلی 2با ضخامت  6T-6061در این تحقیق ورق آلومینیوم

پایین قرار گرفت که متر در میلی 10با ضخامت  37St باال و ورق فوالدی

لومینیوم به کمک روش نوین دهی ورق فوالدی با آمنجر به پوشش

)الف( نشان داده شده که 1شکل دراصطکاکی اغتشاشی شد،  کاریپوشش

ابزار غیر مصرفی دارای سه حرکت دورانی، خطی و عمودی برای نفوذ در 

؛ با حرکت دورانی و نیروی عمودی ابزار در سطح کار باشدسطح کار می

 در در ماده خمیریحالت جهت ایجاد اولیه نفوذ کرده و بعد از مکث 

ت شود قسم)ب( مشاهده می1در شکل، کندیمراستای مستقیم حرکت 

رو در پاس قبلی بوده و پسو قسمت  ماندهیباقرو در پاس بعدی فرایند پیش

مصرفی غیر در این تحقیق از یک ابزار گیرد،قرار نمی فرایند در پاس جدید

از جنس کارباید تنگستن استفاده شده است، که نسبت به محور عمودی 

اصطکاکی  دهی با روشپوششفرایند درجه موقعیت دهی شد.  3با زاویه 

قطر ی و با ابزار مخروطشکل  نمایش داده شده است. 1اغتشاشی در شکل 

پین  کوچکمتر، قطر بزرگ و میلی 15/2پین  ارتفاعمتر، میلی 20شانه 

درجه انتخاب شده  2متر و زاویه تقعر شانه میلی 6 و 4 بیترتبهمخروطی 

برای انجام  mm/min35و سرعت خطی  rpm1000سرعت دورانی  است.

ابزار استفاده شده در فرایند  2شکل  .شد استفاده فرایند پوشش دهی

جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی نشان داده شده است. دستگاه فرز استفاده 

 3حقیق در شکل شده برای انجام جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی در این ت

ام در حین انجها ورق یریقرارگنحوه  4اده شده و شکل نشان د

 اصطکاکی اغتشاشی نمایش داده شده است. کاریپوشش

 

 
 ندیدر فراابزار استفاده شده  -2شکل

 

 
 فرز استفاده شده در فرایند -3شکل                        
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 ها در حین انجام فرایندورق یریقرارگنحوه  -4شکل

 

، 800، 600، 400، 120، 80های با شماره سنباده سطح نمونه متالوگرافی

و با استفاده از نمد پولیش شد، در نهایت با  3000، 2000، 1500، 1000

خواص  .توزیع عناصر نمونه مورد مطالعه قرار گرفتمیکروسکوپ نوری 

صطکاکی اغتشاشی ا کاریا فرایند پوششهای ساخته شده بمکانیکی نمونه

برش  ط ارزیابی شد که سرعت تستمحی برش در دمایبا تست 

mm/min1 نشان  5در شکل  فوالد از بود. نمونه تست برش آلومینیوم

تکتیک  به کمکآلومینیوم  بافوالد پوشش داده شده  است. داده شده

 نشان داده شده است. 6اصطکاکی اغتشاشی در شکل  کاریپوشش

 

 
 برش تست نمونه -5شکل

 

 
 نمونه پوشش داده شده با فرایند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی-6شکل

 

 نتایج و بحث -3

 اصطکاکی اغتشاشی دهی با تکنیکفرایند پوشش-3-1

اصطکاکی  یوم به کمک تکنیکفوالد با آلومیندهی سطح در پوشش

 نفوذ کرده و بعد از م حرکت دورانی ابزار به داخل کاربا انجا اغتشاشی

مکث کافی جهت ایجاد حالت خمیری ابزار در جهت مستقیم حرکت 

متر و ارتفاع میلی 2در این تحقیق ارتفاع الیه باالیی )آلومینیوم(  کند،می

 3/0در نفوذ ابزار به داخل سطح قطعه کار تنها  متر استمیلی 15/2پین 

نابراین ب است، پین به داخل الیه پایین فوالد نفوذ کردهمتر از ارتفاع میلی

نیروی  .پین است کوچک برابر قطر باًیتقرناحیه مخلوط شده و قفل شده 

ها سبب تولید عمودی ابزار، سرعت دورانی و تماس شانه با سطح ورق

 با شودکستروژن مواد در زیر شانه میحرارت و خمیری شدن مواد و ا

ده از فوالد های خمیری شقسمت (فوالدحرکت ابزار به داخل الیه پایینی)

در و پستی و بلندی وارد الیه باالیی آلومینیومی شده  ابزار در اثر دوران

شود که سبب بهبود اتصال و قفل شدگی دو ناحیه الیه میانی مشاهده می

نظر به .[22]شود که مشابه جوشکاری انفجاری استدر الیه میانی می

در اثر سرعت  شدهلیتحمنوسانات  به هایبلنداین پستی و  منشأرسد می

های خارجی افزایش پیدا شود و زمانی که فاصله از لبهمربوط میدورانی 

در آلومینیوم باالیی  7. شکل [23]گیردتری شکل میکند اتصال قویمی

 ابزار هایی از فوالد شکسته شده تحت اصطکاک و اغتشاش از برش پینتکه

 شود.میالیه میانی  اتصال و قفل شدگی دره سبب بهبود پخش شده ک

 ،هابه منظور حذف ناصافی دهیپوششبعد از فرایند  نمونه سطح نهایی

 .شودمی برداریک الیه نازک برادهی

 

 

 الیه میانی آلومینیوم و فوالد -7شکل

 ناحیه پوشش ساختار -3-2

تصاویر مقاطع برش خورده ناحیه اتصال تهیه شده به کمک  8شکل 

حیه میانی اتصال را با )الف( نا8، شکل دهدیمرا نشان  میکروسکوپ نوری

واضح است که ذرات فوالد در اثر  کامالً  دهدیمنشان  500بزرگنمایی 

که سبب بهبود اتصال و قفل دوران و اغتشاش وارد ناحیه آلومینیومی شده 

میانی اتصال را با  )ب( ناحیه8شود و شکل شدگی دو ناحیه می

 .دهدنشان می 50نمایی بزرگ

 

 
)ب( برابر ناحیه میانی  500 اتصال )الف( بزرگنمایی حیه میانینا -8شکل

 برابر ناحیه میانی 50 بزرگنمایی
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 استحکام برشی -3-3

پوشش  برشی یکنواخت در نمونه ی مربوط به رفتارجابجای–منحنی نیرو

نشان داده  9در شکل اصطکاکی اغتشاشی  کاریداده شده با فرایند پوشش

شده است، با نفوذ پین در فوالد ساختارهای مرکب در هم قفل شده و 

ترتیب تشکیل شده و ذرات نفوذی از شرو و پسرو بهدر سمت پی هاقالب

فوالد در آلومینیوم در اثر حرارت ناشی از اصطکاک ابزار با نمونه پخش 

ها و ذرات پخش شده از فوالد در ، در هم قفل شدنظاهراً. دشویم

 اتصال شده است. استحکامآلومینیوم باعث افزایش 

 

  یریگجهینت -4

آمیز به صورت موفقیت 6T-6061 آلومینیوم با 37St فوالد در این تحقیق

 .اصطکاکی اغتشاشی پوشش داده شد کاریپوششبه کمک روش نوین 

 :آمده به شرح زیر است به دستاهم نتایج 

متر، ضخامت میلی 2.15ارتفاع پین ابزار استفاده شده در این تحقیق  -1

 0.15انه در الیه آلومینیوم متر و عمق نفوذ شمیلی 2الیه آلومینیوم 

متر از ارتفاع پین در الیه فوالدی میلی 0.3بنابراین تنها  متر است؛میلی

کند، در نتیجه ناحیه مخلوط شده و قفل نفوذ کرده و اغتشاش ایجاد می

  شده برابر قطر کوچک پین است.

های فوالدی، قسمت هیدر الدوران ابزار  و مترمیلی  0.3در اثر نفوذ -2

خمیری شده از فوالد وارد الیه آلومینیومی شده و منجر به تشکیل پستی 

 ،شودها و قفل شدگی مکانیکی آلومینیوم و فوالد در الیه میانی میبلندی

 .گردددهی شده میبرشی الیه پوشش که باعث افزایش استحکام

آلومینیوم و فوالد ذرات جدا شده در اثر دورن پین عامل اصلی اتصال  -3

پوشش  ده استحکامذرات فوالدی جدا شباشد، با افزایش در الیه میانی می

 یابد.ایش میافز

 به ایجاد شده در الیه میانی آلومینیوم و فوالد هایبلندپستی و  منشأ-4

 شود.مربوط می و خطی در اثر سرعت دورانی شدهلیتحمنوسانات 
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