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 سازی پارامترهای جوشکاری درپوش زیرکونیومی میله سوخت به روش پرتوالکترونیبهینه

 نظامعلی بختياری -ضمير منوچهر روشن -*قربان محمدیان دوآب
 ای ایرانسوخت هستهشرکت تولید مواد اولیه و سازمان انرژی اتمی ایران، 

 

ودن ای است. این ماده به دلیل پایین بنیوبیوم جزء مواد اصلی مورد استفاده در تولید سوخت هسته -آلیاژ زیرکونیومچکیده:

سطح مقطع جذب نوترون حرارتی و مناسب بودن خصوصیات مکانیکی و شیمیایی برای شرایط کاری راکتورهای قدرت 
فاده شود. درپوش آلیاژ زیرکونیومی با استطور وسیعی در راکتورهای آب سبک و سنگین استفاده میسودمند است. این ماده به 

 ایهشود.آزمایشاز جوشکاری پرتوالکترونی تحت شرایط خالء به لوله به ضخامت نازک از جنس خود درپوش جوش داده می
ج بازرسی چشمی، آزمایش رادیوگرافی، آزمایش شود و پاسخ مربوط به نتایصنعتی برای این فرایند جوشکاری اعمال می

 ه شده در استانداردهای مربوط به هریشود و این نتایج با معیارهای ارامتالوگرافی، آزمایش خوردگی و آزمایش کشش ثبت می
 شود تا نقطه بهینه پارامترهای جوشکاری به روش پرتوالکترونی مشخص شود.آزمایش مقایسه و بررسی می

 متالوگرافی، خوردگی، کشش، رادیوگرافی  هایسازی، جوشکاری پرتوالکترونی، آزمایشمیله سوخت، بهینهكلید واژه:

 مقدمه: 

های دی اکسید اورانیوم، فنر نگهدارنده های جداکننده، قرصاجزاء میله سوخت شامل غالف، درپوش پایینی، قرص

پس بعد شود. سرپوش پایینی به غالف جوش داده میباشد. برای تولید یک میله سوخت ابتدا دو درپوش باالیی می

شوند های جداکننده در داخل غالف قرار داده میهای دی اکسید اورانیوم در داخل غالف، قرصاز قرار دادن قرص

شود و در آخر درپوش باالیی به غالف جوش داده ها در داخل غالف استفاده میو سپس فنر برای نگه داشتن قرص

ع ها در داخل راکتور و وقوباشد از اینرو با قرار گرفتن این میلهپذیر میهای سوخت حاوی مواد شکافتمیلهشود. می

شوند. جوش درپوش باید با دقت و کیفیت باالیی انجام ای حجم عظیمی از مواد رادیواکتیو تولید میواکنش هسته

 بخش باشد و ثانیا هر نقصی در جوش منجرور رضایتدر طول کارکردش در راکت شود برای اینکه اوال فعالیت مجتمع

شند. باهای جوشکاری درپوش میله سوخت محدود میروشگردد. کننده راکتور میبه پخش مواد رادیواکتیو در خنک

علت محدودیت این است که اوال فلز زیرکونیوم در دمای باال نسبت به اتمسفر حساسیت زیادی دارد و ثانیا به جوشی 

ود شیت باال به خاطر کاربردش نیاز است. در حال حاضرجوشکاری درپوش میله سوخت به سه روش انجام میبا کیف

 باشند. اولین روشی کهها شامل جوشکاری تیگ، جوشکاری مقاومتی و جوشکاری پرتو الکترونی میکه این روش

ژی و ولی با پیشرفت تکنولوشد روش جوشکاری تیگ بوده است برای جوشکاری درپوش میله سوخت استفاده می

علم و همچنین مزایای دو روش جوشکاری پرتوالکترونی و مقاومتی نسبت به جوشکاری تیگ این دو روش به مرور 

در حال حاضر در دنیا درپوش پاییینی به روش مقاومتی و درپوش باالیی به  زمان جایگزین جوشکاری تیگ شدند.
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سازی پارامترهای جوشکاری پرتوالکترونی شود. در این مقاله به بهینهروش پرتوالکترونی به غالف جوشکاری می

 شود. پرداخته می

 تئوری: 

باشد که انرژی تولید شده در فرایند جوشکاری کار میانتخاب پارامترهای جوشکاری بر اساس انرژی وارد شده به قطعه

 کند.پیروی می 1به روش پرتو الکترونی از فرمول 

)𝐸:                                                                                               1فرمول 𝑗

𝑖𝑛
) =  

𝑉.𝐼

𝑆
=

𝑃

𝑆
 

 

 

 

روش جوشکاری به روش پرتوالکترونی با ولتاژ کار در مشخص است انرژی ورودی به قطعه 1همانطور که از فرمول

دهنده، جریان پرتو و قدرت پرتو رابطه مستقیم دارد و با سرعت جوشکاری رابطه معکوس دارد. عالوه بر موارد شتاب

)کانونی(، کنندهکار(، جریان متمرکز)فاصله ستون تفنگ تا قطعهگیریعوامل دیگری نظیر فاصله کنارهمیزان خالء، فوق، 

عاد اتصال، تمیزکاری و شرایط وکیفیت سطحی قطعات حین جوشکاری بر روی کیفیت جوش، نحوه انجام فرایند اب

 و نرخ تولید تاثیرگذار خواهند بود.

و  ایکیفیت جوش عمدتا بستگی به کاربرد جوش دارد مثال اگر جوش ایجاد شده در صنایع هوافضا، هسته

اربردها، تری اعمال گردد. در سایر کگیرانهسری استانداردهای سختکنترل آن یکهواپیمایی کاربرد داشته باشد باید در 

کنترل کیفیت جوش دارای مراحل مختلفی گیری کمتری وجود دارد. بازرسی ومانند صنایع خودروسازی، سخت

 باشدکه هر مرحله باید با دقت کافی انجام شود. بازرسی و کنترل کیفیت جوش شامل سه مرحله است:می

 کنترل اجزاء قبل از جوشکاری  .1

 کنترل در حین جوشکاری  .2

 کنترل بعد از جوشکاری .3

ها در صورت نیاز و دقت ی قطعات و نگهدارندهزدایامل تمیزکاری قطعات، مغناطیسکنترل قبل از جوشکاری ش

جوش  رزباشد. کنترل در حین جوشکاری شامل کنترل سطح خالء، کنترل برنامه جوش و بازرسی دتوهم رفتن می

باشد. کنترل بعد از جوشکاری شامل کنترل دقت ابعادی بعد از جوش و کنترل عیوب جوش از قبیل تخلخل، ترک می

 باشد.های مخرب و غیرمخرب میو غیره با استفاده از آزمایش

اما مهمترین مرحله کنترل وبازرسی برای  ،ها قبل و در حین جوشکاری دارای اهمیت هستندهر چند کنترل نمونه

سری از درپوش بر روی یک سازی فرایند جوشسازی، کنترل نمونه بعد از جوشکاری است. بنابراین برای بهینهبهینه

V دادن پرتو: ولتاژ شتاب Iجریان پرتو : (A) 

Sسرعت جوشکاری : (in/s) Pقدرت پرتو : (w) 
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مخرب و غیرمخرب مورد بررسی قرار های آزمایش شود و هر نمونه بعد از جوشکاری باها جوشکاری انجام مینمونه

های جوش به منظور بررسی کنترل فرایند از نظر استحکام مکانیکی، مخرب بر روی نمونههای آزمایش گیرد. انجاممی

های غیرمخرب بر روی باشد. آزمایشمی خصوصیات فیلم خوردگی، اندازه دانه ناحیه جوش و منطقه مجاور جوش

 پذیرد. بر رویجوش انجام میسوخت به منظور بررسی عمق نفوذ و ناپیوستگی در ناحیه  های میلهتمامی جوش

 شود: کنترل کیفی زیر انجام میی هاآزمایش جوش پرتو الکترونی

 بازرسی چشمی  آزمایش رادیوگرافی 

 آزمایش خوردگی  آزمایش کشش 

 آزمایش متالوگرافی  آزمایش تعیین فاز 

 آزمایش سختی سنجی  آزمایش نشت هلیوم 
 

 روش انجام آزمایش:

)جریان جوشکاری(، سرعت دهنده، جریان پرتوجوشکاری از قبیل ولتاژ شتابمشخصات پارامترهای 1جدول

گرم و در نهایت گرم، جوشکاری و پسجوشکاری، میزان خالء تفنگ الکترونی و اتاقک جوش، زمان مراحل پیش

ار کعهفاصله تفنگ الکترونی تا سطح قطها آزمایش دهد. در تمامکاری برای هرآزمایش را نشان میمدت زمان خنک

( پنج نمونه اول بر اساس نتایج مطالعه مقاالت WPSو جریان کانونی ثابت است. مشخصات متغیرهای جوشکاری )

افی های چشمی و متالوگرپیشنهاد شده است. مشخصات متغیرهای جوشکاری پنج نمونه دوم بر اساس نتایج آزمایش

ت متغیرهای جوشکاری سه نمونه سوم بر اساس نتایج اند. مشخصاشنهاد شدهیصورت گرفته بر روی پنج نمونه اول پ

اند. مشخصات متغیرهای شنهاد شدهیهای چشمی و متالوگرافی صورت گرفته بر روی پنج نمونه دوم پآزمایش

های چشمی و متالوگرافی و رادیوگرافی صورت گرفته بر روی جوشکاری سه نمونه چهارم بر اساس نتایج آزمایش

ت دهنده و سرعانتخاب مقادیر جریان جوشکاری، ولتاژ شتاب،هاآزمایش اند. در تمام اینشنهاد شدهیسه نمونه سوم پ

کاری باشد و مقادیر میزان خالء اتاقک جوش و مدت زمان خنک( می1جوشکاری بر اساس انرژی ورودی )فرمول

-یشآزما د. در تمام اینوشینیز بر اساس بازرسی چشمی نمونه جوشکاری شده قبلی برای نمونه بعدی انتخاب م

گرم شود. در مرحله اول که همان مرحله پیشای بر حسب محیط لوله اعمال میسیکل جریان به صورت مرحله،ها

یابد. در مرحله دوم که مرحله جوشکاری است جریان به صورت خطی از صفر تا جریان جوشکاری افزایش می ،است

میزان جریان به صورت خطی کاهش یافته تا به  ،گرم استه مرحله پسمیزان جریان ثابت است. در مرحله سوم ک

تخاب بیان شده است. انثانیه بر حسب نیز ها آزمایش گرم در اینگرم، جوشکاری و پسصفر برسد. زمان مراحل پیش

جوشکاری باشد. انتخاب زمان های پسماند می( و کاهش تنش1گرم بر اساس انرژی ورودی )فرمولمقادیر زمان پیش

(، کاهش 1گرم بر اساس انرژی ورودی )فرمولباشد و معیار انتخاب زمان پسبر اساس کامل جوش خوردن نمونه می
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گرم نمونه در داخل محفظه در باشد. مدت زمانی را که بعد از اتمام مرحله پسهای پسماند و عدد اندازه دانه میتنش

 گویند.کاری میکزمان خن ،ماند تا سرد شودخالء باال باقی می
 

 : مشخصات متغیرهای آزمایش1جدول 

 شماره آزمایش

 

ل نوع پارامتر
او

ش 
مای

آز
وم 

 د
ش

مای
آز

وم 
 س

ش
مای

آز
رم 

ها
چ

ش 
مای

آز
 

جم
 پن

ش
مای

آز
 

شم
 ش

ش
مای

آز
تم 

هف
ش 

مای
آز

تم 
هش

ش 
مای

آز
 

 mA 71 71 5 5 5 71 71 01 جریان پرتو

ولتاژ 

 KV 01 51 51 51 51 51 55 55 دهندهشتاب

 mm/s 6/9 6/9 0/5 6/9 6/9 6/9 75 71 سرعت

میزان خالء 

 mbar اتاقک جوش
9           

5-71 × 

1                
5-71 × 

5             
5-71 × 

0             
5-71 × 

0             
5-71 × 

5/7         
5-71 × 

5/7         
5-71 × 

0/7         
5-71 × 

میزان خالء 

 mbar تفنگ 
0/0       

6-71 × 

0/0         
6-71 × 

0/0         
6-71 × 

0/0         
6-71 × 

0/0         
6-71 × 

5             
6-71 × 

5             
6-71 × 

0/0         
6-71 × 

زمان 

 min کاریخنک
7 0 0 5 1 7 71 05 

 s 51/1 51/1 07/7 51/1 75/7 50/7 99/1 7/7 گرمزمان پیش

زمان 

 s 59/5 59/5 51/71 77/6 77/6 77/6 97/0 96/5 جوشکاری

 s 75/7 75/7 60/0 75/7 75/7 50/7 99/1 7/7 گرمزمان پس

 mA 79/0 جریان کانونی

 

 

 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

343 

 

 

 : مشخصات متغیرهای آزمایش1ادامه جدول 

 شماره آزمایش

 

هم نوع پارامتر
ش ن

مای
آز

هم 
 د

ش
مای

آز
هم 

زد
 یا

ش
مای

آز
هم 

زد
وا

 د
ش

مای
آز

 

ش 
مای

آز
هم

زد
سی

هم 
رد

ها
چ

ش 
مای

آز
 

هم
زذ

پان
ش 

مای
آز

هم 
زذ

شان
ش 

مای
آز

 

 mA 01 75 5 77 77 77 75 79-77 جریان پرتو 

ولتاژ 

 KV 55 55 51 55 55 55 51 51 دهنده شتاب

 mm/s 6/9 6/9 6/9 75 75 75 6/9 75 سرعت

میزان خالء 

 mbar اتاقک جوش 
0/7         

5-71 × 

0/7         
5-71 × 

0/7         5-

71 × 

0/7          
5-71 × 

6/9         
5-71 × 

0/7         
5-71 × 

5/7         
5-71 × 

7/7         
5-71 × 

میزان خالء 

 mbar تفنگ
0/0         

6-71 × 

0/0         
6-71 × 

1/0         6-

71 × 

1/5         
6-71 × 

9/0         
6-71 × 

5/0         
6-71 × 

9/0         
6-71 × 

0/0         
6-71 × 

زمان 

 min 01 75 06 01 01 01 05 01 کاری خنک

S 75/7 گرمزمان پیش  75/7 75/7 99/1  99/1 99/1 51/1  01/1  

زمان 

S 59/5 جوشکاری  65/1  95/5  97/0  97/0  97/0  10/5  96/5  

S 75/7 75/7 75/7 99/1 99/1 99/1 75/7 گرمزمان پس  10/1  

 mA 79/0 کانونیجریان 

 نتایج:

های جوشکاری شده بهترین مقادیر انجام شده بر روی نمونه یهاآزمایش بعد از بررسی نتایج تمام -1

 پارامترها برای جوشکاری درپوش میله سوخت به روش پرتوالکترونی به صورت زیر است:
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 (KVکیلوولت ) 55ولتاژ پرتو: 

 (mAآمپر )میلی 11جریان پرتو: 

 (mm/sمیلیمتر بر ثانیه ) 15سرعت جوشکاری: 

 (mbarبار )میلی 1 × 11-4میزان خالء اتاقک جوش: 

 (mbarبار )میلی 2/2 × 11-6میزان خالء تفنگ الکترونی: 

 (minدقیقه) 21کاری: مدت زمان خنک

.𝑉با افزایش  -2 𝐼 𝑆⁄ یابد.اندازه ناحیه جوش و ناحیه مجاور جوش افزایش می 

 پارامتر ولتاژ نسبت به دو پارامتر جریان و سرعت جوشکاری تاثیر بیشتری بر عمق نفوذ دارد. -3

 پارامتر جریان نسبت به پارامتر ولتاژ تاثیر بیشتری بر اندازه پهنای جوش دارد. -4

 :هاپیشنهاد

روژه گذارند. در این پجوش در روش جوشکاری پرتوالکترونی تاثیر میپارامترهای گوناگونی بر روی کیفیت  -1

فقط تعدادی از پارامترها بهینه شدند و پارامترهای دیگری از قبیل جریان کانونی، نوسان پرتو، هندسه درپوش و 

 د.ناین پارامترها نیز بهینه شوضمن تحقیق، شود کاری ثابت نگه داشته شدند. پیشنهاد میمدت زمان خنک

های زیر از قبیل بازرسی چشمی، رادیوگرافی، متالوگرافی، کشش و برای بهینه سازی پارامترهای فوق تست -2

های نشت هلیوم، شود بر روی پارامترهای بهینه شده آزمایشها انجام شد. پیشنهاد میخوردگی بر روی نمونه

 سختی سنجی و تعیین فاز انجام شود. 

کاری بعد از اتمام عملیات جوشکاری الزم است از طرف زمانی برای خنک از یک طرف برای هر نمونه مدت -3

دیگر مدت زمانی نیز برای خالء کردن محفظه اتاقک جوش الزم است پس بهتر است برای افزایش نرخ تولید 

 سیستمی طراحی شود که امکان جوشکاری چند میله در اتاقک ایجاد گردد.

( و ماشین kV 151 <Vوجود دارد. ماشین جوشکاری ولتاژ باال )دو نوع ماشین جوشکاری پرتوالکترونی  -4

شوند. برای بهینه سازی این پارامترها ( در حال حاضر در صنعت استفاده میkV 61 <Vجوشکاری ولتاژ پایین )

شود برای بهینه سازی پارامترها از ماشین از ماشین جوشکاری ولتاژ پایین استفاده شده است. حال پیشنهاد می

 تاژ باال استفاده شود.ول
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کاری، به دلیل اختالف فشار زیاد بین داخل محفظه با اتمسفر الزم است فشار داخل بعد از اتمام زمان خنک -5

محفظه به تدریج به فشار اتمسفر برسد که بتوان نمونه را بیرون آورد. در این پروژه برای رساندن فشار داخل 

 شود ولی بهتر است به جای هوا از گاز آرگون استفاده شود.میمحفظه به فشار اتمسفر از هوا استفاده 

ا هر هناحیه جوش دارای فاز بتا است. استحکام تسلیم و کششی در فاز بتا به اندازه دانه وابسته است. اندازه دانه -6

وچکتر ا کهشود. در این پروژه تا حدودی اندازه دانهچه چقدر کوچکتر باشند استحکام تسلیم و کشش بیشتر می

ها بزرگ است بهتر است بر روی پارامترها تحقیق شود تا اندازه دانه شدند ولی با این وجود باز هم اندازه دانه

 کوچکتری به دست آید.
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