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چكيده
 به فوالد0902 اثر الیه واسط آلومینیوم و حرارت ورودی بر خواص اتصال لبه روی هم آلیاژ آلومینیوم
 اتصال. بررسی شدER-2927  با جریان پالسی و فلز پرکنندهGTAW  با استفاده از فرآیندSt-72
مستقیم ورقهای آلومینیوم به فوالد بدون الیه واسط به دلیل تشکیل فازهای بینفلزی ترد امکانپذیر
) و ایجاد9 µm  حضور الیه واسط آلومینیوم سبب کاهش ترکیبات بینفلزی (با ضخامت کمتر از.نبود
برش (با- دو نوع آزمون کشش.~ شد299 MPa جوشهای بدون عیب با حداکثر استحکام کششی
ورق آلومینیوم/الیه واسط و فصل مشترک الیه واسط/تمرکز تنش برشی در فصل مشترک ورق فوالد
 شکست از داخل فلز جوش، در هر دو حالت آزمون.) برای ارزیابی استحکام اتصال استفاده شد0902
 این نتیجه با توجه به تغییرات فاصله. استحکام جوش با افزایش حرارت ورودی کاهش یافت.اتفاق افتاد
. در فضای بیندندریتی تحلیل شدAl-Si  و توزیع فازهای یوتکتیکα بازوهای اولیه دندریتی فاز

اطالعات مقاله
:تاریخچه مقاله
7931/93/22 :تاریخ دریافت مقاله
7937/99/29 :تاریخ پذیرش مقاله

:کلمات کلیدی
گاز-جوشکاری قوسی الکترود تنگستنی
جریان پالسی
فوالد روکششده با آلومینیوم
ترکیبات بینفلزی

استحکام کششی

Role of Aluminum Interlayer and Heat-Input in Lap Joint Properties of
Aluminum to Steel Using Pulsed Gas Tungsten Arc Welding
Abbas Hasanniah1, Mojtaba Movahedi2*
1

Master of Science, Department of Materials Science and Engineering, Sharif University of Technology, Azadi Ave., Tehran,
Iran; abbas.hasanniah94@student.sharif.edu
2
Associate Professor, Department of Materials Science and Engineering, Sharif University of Technology, Azadi Ave., Tehran,
Iran; m_movahedi@sharif.edu

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Article History:
Received: 15 Dec. 2017
Accepted: 13 Jun. 2018

Effect of aluminum interlayer and heat-input was investigated on lap joint properties
of 5052 aluminum alloy to St-12 steel welded by pulsed GTAW with ER- 4047 filler
metal. Direct joining of aluminum to steel without interlayer was not successful due to
the formation of brittle intermetallic phases. Presence of the aluminum interlayer led
to decrease in the intermetallic compounds (with the thickness <~3 µm) and
production of defect-free joints with tensile strength of ~200 MPa. Two modes of
shear-tensile test (with concentration of the shear stress at the interface of the steel
sheet/interlayer and interface of the interlayer/5052 aluminum sheet) were used to
evaluate the joint strength. In both modes of test, fracture occurred from the weld
metal. Joint strength decreased by enhancement of the heat-input. This result was
justified given the α-phase primary dendrite arm spacing as well as the distribution of
the Al-Si eutectics in the interdendritic regions.
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امروزه ،یکی از مهمترین مسایل در صنایع حملونقل ،کاهش
مصرف سوختهای فسیلی و انتشار گازهای گلخانهای است .یکی از
روشهای کاهش مصرف سوخت و آلودگی زیستمحیطی ،کاهش
وزن قطعات مصرفی در این صنایع است؛ بنابراین بهصورت گسترده
در صنایع دریایی ،صنایع هوایی ،صنایع اتومبیلسازی و غیره از
آلیاژهای آلومینیوم استفاده میشود .آلیاژهای سری 0xxx
آلومینیوم ،در ساخت کشتیهای مسافربری ،باربری و نیروی
دریایی ،که در آنها سرعت باال و چابکی اهمیت زیادی دارند ،به
کار میروند [ .]9-7اگرچه آلیاژهای آلومینیوم خواص قابل قبولی از
قبیل مقاومت به خوردگی ،چقرمگی خوب و وزن کم دارند ،با این
حال ،با توجه به هزینهی آمادهسازی باالتر و استحکام کمتر در
مقایسه با فوالد ،کاربرد آنها در بعضی موارد به سازههای ترکیبی
محدود میشود .سازههای ترکیبی آلومینیوم-فوالد بهصورت
همزمان دارای خواص هر دو ماده هستند که آلیاژ آلومینیوم
مقاومت به خوردگی و کاهش وزن سازهها و فوالد ،استحکام و
کاهش هزینه سازهها را تامین میکند .اتصال مستقیم آلومینیوم به
فوالد با استفاده از فرآیندهای جوشکاری ذوبی متداول به علت
اختالف بسیار زیاد در نقطهی ذوب ،اختالف بسیار زیاد در ضریب
هدایت حرارتی و الکتریکی و همچنین ،اختالف در ضریب انبساط
حرارتی بین این دو فلز ،مشکل است .همچنین ،یکی از مشکالت
مهم در جوشکاری مستقیم آلومینیوم به فوالد ،تشکیل ترکیبات
بینفلزی ترد  Al-Feدر فصلمشترک اتصال میباشد [ .]7-2در
ترکیبات بینفلزی  Al-Feمعموال با افزایش درصد آلومینیوم،
سختی ترکیبات بینفلزی هم افزایش پیدا میکند .بنابراین
ترکیبات  Al5Fe2و  Al3Feکه درصد آلومینیوم زیادی دارند دارای
سختی باالتری هم هستند [ .]8در مقایسه با روشهای جوشکاری
ذوبی ،در حین جوشکاری حالت جامد حرارت کمتری تولید
میشود که تا حدودی از رشد تشکیل ترکیبات بینفلزی جلوگیری
میکند [ 2و  .]3موحدی و همکاران [ ]79ورقهای آلیاژ آلومینیوم
 0989را به ورقهای فوالد  St-72با روش جوشکاری اصطکاکی-
اغتشاشی 7متصل نمودند .آنها نشان دادند که در فصلمشترک
برخی از اتصاالت الیه ترکیبات بینفلزی  Al-Feبا ضخامت
حدود  2 µmتشکیل شده و حضور این الیه با ضخامت کمتر از µm
 2هیچ تاثیر منفی بر کیفیت اتصال نداشته است .اگرچه روشهای
جوشکاری حالت جامد میتوانند اتصال آلیاژهای آلومینیوم و فوالد
با خواص مکانیکی مناسبی را تولید کنند ،اما با این حال استفاده از
این روشها در تولیدات صنعتی و کاربردی به دلیل محدودیتهای
اندازه و شکل قطعات ،تغییر شکل پالستیک زیاد در جوشکاری
اصطکاکی ،نیاز به ابزار خاص و تجهیزات گرانقیمت ،محدود است.
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از این رو ،فرآیندهای جوشکاری ذوبی نسبت به فرآیندهای
جوشکاری حالت جامد مقرون بهصرفهتر و انعطافپذیرتر هستند
[ .]7-0نتایج تحقیقات پیشین نشان میدهد که با استفاده از الیه
واسط میتوان الیهی ترکیبات بینفلزی  Al-Feرا از طریق محدود
کردن واکنشهای شیمیایی و نفوذ بین آلومینیوم و فوالد کنترل
نمود .امروزه استفاده از الیه فلز  Znبرای اتصال آلیاژهای آلومینیوم
به فوالد بسیار متداول است .با توجه به اینکه حاللیت فلز  Znدر
آلومینیوم زیاد است ،وجود پوشش فلز  Znبر سطح فوالد میتواند
تشکیل ترکیبات بین فلزی ترد را تا حدودی محدود کند و یا
ماهیت آنها را تغییر داده و به جای تشکیل ترکیبات ترد و
شکننده ،ترکیبات بین فلزی با تردی کمتر در فصل مشترک
تشکیل شود [ 2و  .]77راتاناتاورن و مالندر [ ]72اثر الیه  Znبر
تشکیل ترکیبات بینفلزی و خواص مکانیکی اتصال آلومینیوم-
فوالد را بررسی کردند .آنها فوالد استحکام باالی گالوانیزه را به
آلیاژ آلومینیوم  0702با استفاده از روش جوشکاری اصطکاکی-
اغتشاشی با طرح اتصال لبه روی هم متصل نمودند .آنها گزارش
کردند که فازهای  Al5Fe2و  Al13Fe4در فصلمشترک اتصال در
هر دو فلز پایه گالوانیزه و بدون پوشش تشکیل شده است .بهترین
استحکامهای اتصال برای الیه گالوانیزه ضخیمتر بدست آمده است،
با این حال ،در سرعت چرخشی باالی ابزار ،مقدار  Znزیادی از الیه
گالوانیزه در فصلمشترک اتصال باقی مانده و استحکام اتصال را
بهشدت کاهش میدهد .عالوه بر این ،نتایج آنها نشان میدهد که
حفرات در فصلمشترک اتصال بهدلیل حضور فاز مایع جزئی در فلز
پایه آلومینیوم تشکیل شدهاند .ژانگ و همکاران [ ]79ورق فوالدی
پوشش دادهشده با فلز  Znرا با فرآیند جوشکاری قوسی با الکترود
مصرفی-گاز 2به ورق آلومینیوم خالص  Al-7919با طرح اتصال لبه
روی هم و با استفاده از فلز پرکننده  Al-Siمتصل کردند .نتایج
آنها نشان میدهد که ضخامت الیهی ترکیبات بینفلزی در مرکز
درز جوش بیشتر از لبههای درز جوش بوده و حداکثر ضخامت
الیهی ترکیبات بین فلزی در حدود  79 μmاست .نتایج آزمون
کشش نشان داد که با وجود شکلگیری الیه ترکیبات بینفلزی،
فصلمشترک فوالد و فلز جوش ضعیفترین محل اتصال نبوده است
و شکست نمونهها از منطقه تحت تاثیر حرارت آلومینیوم اتفاق
میافتد .همچنین ،سو و همکاران [ ]72اتصال لبه روی هم فوالد
گالوانیزه با آلیاژ آلومینیوم  0902با استفاده از فرآیند جوشکاری
قوسی با الکترود مصرفی-گاز را بررسی کردند .آنها نشان دادن که
الیه  Znمیتواند ترکنندگی مذاب فلز پرکننده را بر سطح فوالد
بهبود بخشد .اگرچه  Znدر حین جوشکاری تبخیر شده و وارد
حوضچه جوش میشود که منجر به تشکیل حجم زیادی از حفرات9
در جوش میشود.
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عملیات نورد و جهت ایجاد اتصال متالورژیکی مناسب آماده سازی
شدند .سطح ورقهای  St-72با استفاده از اسید هیدروکلریک
( )HClاسیدشویی و از استون جهت چربیزدایی سطح ورقهای
آلومینیوم  7909و فوالد  St-72استفاده شد .همچنین ،سطح هر
دو ورق با استفاده از برس سیمی (از جنس فوالد زنگنزن)
برسکاری شدند .بهمنظور ایجاد اتصال متالورژیکی مناسب ،بعد از
اتصال نوردی نمونهها در دمای  209 °Cبه مدت  39دقیقه
عملیاتحرارتی شدند [ .]71برای تعیین استحکام اتصال نوردی
ورقها از آزمون الیهکنی 7طبق استاندارد ASTM-D1876−08
استفاده شد .برای تعیین استحکام اتصاالت نوردی سه نمونه تهیه و
سپس میانگین استحکام اتصاالت محاسبه شد .برای انجام این
آزمایشات ،از دستگاه کشش هانسفیلد با سرعت کشش ثابت mm
 0 min-1استفاده گردید .استحکامهای الیهکنی نمونهها از رابطه
( )7محاسبه شدند :

یکی از روشهای جایگزین ،استفاده از ورقهای فوالدی روکش شده
با آلومینیوم بجای ورقهای فوالدی پوشش دادهشده با  Znاست.
در ورقهای فوالدی روکش شده با آلومینیوم ،2معموال آلومینیوم
خالص تجاری به روش جوشکاری نوردی بر سطح ورقهای فوالدی
روکش میشود .با توجه به اینکه نقطه ذوب آلومینیوم خالص
تجاری ( )~109°Cبیشتر از  Znاست ،بنابراین دمای سرویسدهی
در اتصاالت ایجاد شده با ورقهای فوالدی روکششده با آلومینیوم
بیشتر از اتصاالت ایجاد شده با ورقهای فوالد گالوانیزه میباشد
[ .]70همچنین ،نقطه تبخیر آلومینیوم از  Znبیشتر و فشار بخار
آن کمتر است که این دو عامل احتمال تبخیر آلومینیوم در حین
روشهای جوشکاری ذوبی را کاهش میدهد و در نتیجه امکان
تشکیل حفرات گازی در فلز جوش بر اثر تبخیر آلومینیوم را کم
میکند.
هدف این پژوهش ،بررسی اتصال ورق های آلیااژ آلومینیاوم -0902
 Alبه ورق های فوالد  St-72روکش شده با آلومینیوم  Al-7909باا
اساتفاده از فرآینااد جوشااکاری قوساای-گاااز بااا الکتاارود تنگسااتنی
( )GTAWبا جریان پالسی 0و طارح اتصاال لباه روی هام 1اسات.
فرآیند  GTAWباا جریاان پالسای یاک روش متاداول باا قابلیات
انعطاف پذیری باال و حارارت ورودی پاایین اسات .همچناین از فلاز
پرکننده  )Al-Si( ER–2927با ترکیبی نزدیک باه ترکیاب نقطاه
یوتکتیک استفاده میشاود .بارای محادود کاردن ضاخامت الیاهی
ترکیبات بینفلزی ،از الیهی واسط آلومینیوم  7909ایجاد شاده باا
روش جوشکاری نوردی بر فوالد  St-72استفاده مای شاود .پاس از
ایجاد اتصال ،اثر الیهی آلومینیوم  7909روکششده بار فاوالد -72
 Stو حرارت ورودی بر ضخامت الیاهی واکنشای در فصالمشاترک
فوالد  St-72با الیه واسط آلومینیوم  ،7909تغییرات ریزسااختاری
فلز جوش ،محل شکست و استحکام کشش-برش اتصااالت بررسای
میگردد.

𝐹
()7
𝑊
در رابطه ( σPeel )7استحکام الیهکنی F ،نیروی میانگین الیهکنی و
 Wعرض نمونه الیه کنی ( )20 mmاست [.]71
سپس ،ورقهای  St-72بدون روکش آلومینیاوم و روکاششاده باا
آلومینیوم  7909به ورقهای آلیاژ آلومینیوم  0902با طارح اتصاال
لبه روی هم با روش  GTAWبا جریان پالسی متصل شدند .قبل از
جوشکاری ،سطوحی از ورق ها که قرار بود به یکدیگر متصل شاوند،
آمادهسازی شدند .بارای هار دو ورق آلیااژ آلومینیاوم  0902و ورق
 St-72روکششده با آلومینیوم  7909آمادهسازی شامل دو مرحلاه
چربیزدایی با استون و برسکاری با بارس سایمی از جانس فاوالد
زنگنزن بهمنظور حذف اکسیدهای سطح ورقها بود .سپس ورقهاا
با طرح اتصاال لباه روی هام باا میازان هامپوشاانی  29 mmروی
یکدیگر گذاشته شدند ،به نحاوی کاه ورق  St-72روکاششاده باا
آلومینیوم  7909در پاایین و آلیااژ آلومینیاوم  0902در بااال قارار
داشت .نمای کلی طرح اتصال و ابعاد نمونهها در شکل  7آورده شده
است .برای جوشکاری از فلاز پرکنناده  ER-2927باا قطار 2 mm
استفاده شد .جوشکاری در پنج ساطح حارارت ورودی ،929 ،239
 989 ،929و  299 J mm-1انجااام شااد .جریااان  ACباارای
جوشکاری نمونهها بهکارگرفته شد .محدوده عوامل ثابت فرآیناد باا
استفاده از انجام آزمایشات اولیه انتخااب و در جادول  9ذکار شاده
است .جوشکاری نمونه ها باه صاورت دساتی انجاام شاد و سارعت
جوشکاری همه نمونههاا تقریباا برابار و در باازه مشاخص شاده در
جدول  9قرار داشت .در شکل  2موقعیت مشعل جوشاکاری و فلاز
پرکننده در جوش فیلت نشان داده شده است .برای محاسبه حرارت
ورودی از رابطه ( )2استفاده شد:

= 𝑙𝑒𝑒𝑃𝜎
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در این پژوهش ،از ورقهای فوالد  St-72روکششده با آلومینیوم
 St-72( 7909با ضخامت  7/0 mmو الیه واسط آلومینیوم با
ضخامت  )7 mmو آلیاژ آلومینیوم  0902-H92با ضخامت 9 mm
استفاده شد .ترکیب شیمیایی و خواص مکانیکی مواد اولیه به
ترتیب در جدولهای  7و  2ارائه شده است .ورقهای St-72
روکش شده با  Al-7909با استفاده از اتصال نوردی و کاهش
ضخامت  9/09تولید شدند [ .]71ابتدا بهمنظور کاهش سختی،
ورقهای آلومینیوم  7909و فوالد  St-72تحت عملیات حرارتی
قرار گرفتند .ورقهای آلومینیوم  7909در دمای  299 °Cبه مدت
 99دقیقه و ورقهای فوالد  St-72در دمای  399 °Cبه مدت 19
دقیقه عملیات حرارتی شدند [ .]71سپس ،سطح ورقها قبل از
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 - 2مواد و روش پژوهش

عباس حسننیاه ،مجتبی موحدی /نقش الیه واسط آلومینیوم و حرارت ورودی بر خواص اتصال لبه روی هم آلومینیوم به فوالد با فرآیند جوشکاری قوسی الکترود تنگستنی-گاز با جریان
پالسی

𝑉 × 𝑒𝑣𝑎𝐼 × 0.6
( )2
𝑆
که در رابطه ( Iave )2میانگین جریان حداکثر و پایه V ،ولتاژ
جوشکاری و  Sسرعت جوشکاری است [.]77
جهت تهیه تصاویر ماکروسکوپی از مقطع عرضی جوشها و محل
شکست نمونهها پس از آزمون کشش-برش ،از میکروسکوپ استریو
استفاده شد .جهت مشاهدات ماکروسکوپی از محلول اچ با ترکیب
 30 ml ،2/0 ml HNO3 ،7/0 ml HCl ،1 ml HFآب مقطر (اچ

 Al-7909پس از جوشکاری نمونهها است .آزمون کشش -برش با
استفاده از دستگاه کشش هانسفیلد با سرعت کشش ثابت
 7 mm/minانجام و در حین انجام آزمون ،از ورقهای کمکی79
بهمنظور کاهش نیروهای غیر همراستا استفاده شد.

= 𝐼𝐻

جدول  -1ترکيب شيميایی فلزات پایه و فلز پرکننده
ماده

کلر )8استفاده شد .برای بررسی مورفولوژی فازهای موجود در فلز
جوش ،از میکروسکوپ نوری و محلول اچ با ترکیب  9/0 ml HFو
 33/0 mlآب مقطر استفاده شد .فاصله بازوهای دندریتی اولیه3
برای  29نقطه مختلف با استفاده از نرمافزار آنالیز تصویری
 ImageJاندازهگیری و میانگین آن گزارش شد .به منظور مشاهده
و شناسایی ترکیبات بینفلزی تشکیلشده در فصلمشترک فوالد
 St-72و الیه واسط آلومینیوم  7909قبل و بعد از جوشکاری از
میکروسکوپ الکترونی روبشی ) (SEMمجهز به آنالیز طیف سنجی
تفرق انرژی ( )EDSاستفاده شد .پس از جوشکاری ،برای تعیین
استحکام کششی جوشها ،آزمون کشش-برش در دو حالت (شکل
 )9مورد استفاده قرار گرفت .بدین منظور برای هر یک از
حرارتهای ورودی سه نمونه با عرض  20 mmمطابق شکل  9در
هر دو حالت تهیه شد .در حالت اول یعنی شکل  ،)a(-9فوالد -72
 Stو الیه واسط  Al-7909هر دو در فک دستگاه کشش قرار
میگیرند اما در حالت دوم یعنی شکل  ،)b(-9فقط فوالد St-72
در فک دستگاه کشش قرار گرفته است .در حالت اول تمرکز تنش

Fe

Al

Mg

Si

C

Al-0902-H92

9/29

باقیمانده

2/91

9/91

-

Al-7909

9/2

باقیمانده

-

9/20

-

باقیمانده

-

-

9/92

˂9/79

9/78

باقیمانده

-

77/0

-

St-72
ER-2927

جدول  -2خواص مكانيكی فلزات پایه و فلز پرکننده
استحكام

ازدیاد طول

سختی ویكرز

()MPa

()%

()HV

Al-0902-H92

220

72

70

Al-7909

89

92

99

St-72

219

20

78

ER-2927

722

72

-

ماده

متغير

واحد

مقدار

جریان پایه

آمپر

29

جریان حداکثر

آمپر

80-720

میلیمتر بر دقیقه

799-729

ولتاژ

ولت

72

فرکانس پالس

هرتز

799

نسبت پالس

درصد

09

لیتر بر دقیقه

8

میلیمتر

2/2

سرعت جوشکاری

برشی در فصل مشترک الیه واسط با ورق آلومینیوم  0902بوده و در
حالت دوم تمرکز تنش برشی در فصل مشترک ورق فوالد و الیه واسط

نرخ جریان گاز آرگون
قطر الکترود

است .بنابراین ،حالت دوم آزمون کشش-برش ،معیار مناسبی جهت
تخمین استحکام فصلمشترک اتصال نوردی ورقهای  St-72و

22
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شكل  -1نمای کلی طرح اتصال و ابعاد نمونهها
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جدول  -3محدوده متغيرهای فرآیند  GTAWبا جریان پالسی
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شكل  -2موقعيت مشعل جوشكاری و فلزپرکننده ( )aنمای باال و ( )bنمای جانبی
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شكل  -3ابعاد نمونههای آزمون کشش-برش که در ( )aفوالد  St-12و الیه واسط  Al-1101و در ( )bفقط فوالد  St-12در فک دستگاه کشش قرار میگيرد

 -1-3ورقهای دو الیه St-12/Al-1101

استحکام اتصال نوردی ورقهای دو الیه  St-72/Al-7909قبل و
بعد از عملیات حرارتی بدست آمده از آزمون الیهکنی مطابق
استاندارد  ،ASTM-D1876−08در جدول  2ارائه شده است.
نتایج نشان داد که میانگین استحکام اتصال نوردی نمونهها قبل و
بعد از عملیات حرارتی برابر  72/7 N/mmو  90 N/mmبود .شکل
 2تصویر  SEMفصلمشترک اتصال  Al-7909با  St-72بعد از
20
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 – 3نتایج و بحث

عملیات حرارتی را نشان میدهد .تصویر میکروسکوپ  SEMاز
فصلمشترک اتصال نشان داد که در حین عملیات حرارتی °C
 209به مدت  39دقیقه ،در فصلمشترک ترکیبات بینفلزی Al-
 Feتشکیل نشده است .عملیات حرارتی میتواند با سه پدیده باعث
بهبود استحکام اتصال شود .اول ،عملیات حرارتی باعث کاهش
استحکام  Al-7909در فصلمشترک اتصال میشود و بنابراین
چقرمگی اتصال را افزایش میدهد .در آزمون الیهکنی ،ترک از میان
فصل مشترک گسترش می یابد و دو ورق متصل شده را از هم جدا

عباس حسننیاه ،مجتبی موحدی /نقش الیه واسط آلومینیوم و حرارت ورودی بر خواص اتصال لبه روی هم آلومینیوم به فوالد با فرآیند جوشکاری قوسی الکترود تنگستنی-گاز با جریان
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میکند .بهبود چقرمگی اتصال ،نیروی الزم برای انتشار ترک را
افزایش می دهد و بنابراین ،استحکام اتصال را افزایش میدهد .دوم،
عملیات حرارتی ،تنشهای باقیمانده بین دو ماده نامشابه متصل
شده در حالت جامد را کاهش می دهد .سوم ،نفوذ اتمی در هر دو
سمت فصلمشترک ،استحکام اتصال را افزایش میدهد .تشکیل
ترکیبات بینفلزی در فصلمشترک اتصال باعث کاهش استحکام
می شود؛ زیرا این ترکیبات عمدتا ترد هستند و درنتیجه در هنگام
آزمون الیه کنی ،شکست به صورت ترد است .اگرچه در هنگامی که
در فصلمشترک ترکیبات بینفلزی تشکیل نشده ،شکست به
صورت نرم بوده است [.]71
جدول  -4استحكام الیهکنی ورقهای  St-12/Al-1101برحسب
( )N/mmقبل و بعد عمليات حرارتی در دمای  401 °Cبهمدت  01دقيقه
عمليات حرارتی

نمونه 1

نمونه 2

نمونه 3

ميانگين

قبل

77/8

72/2

72/9

72/7

بعد

90/9

92/1

90/7

90
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به صورت سوزنی شکل دیده میشود که این مورد در پاژوهشهاای
دیگر [ 71و  ]77نیز ذکار گردیاده اسات .از طرفای دیگار در ایان
پژوهش ،در حین جوشکاری مستقیم ورقهاای آلومینیاوم و فاوالد
مقداری از فوالد ذوب شده و در نتیجاه مقادار آهان در ماذاب فلاز
جوش افزایش یافته است .بنابراین فازهای سوزنیشکل β-Al5FeSi
قابل شناسایی میباشند .در پژوهشهای پیشین گزارش شده اسات
که بهعلت افزایش مقدار آهان ،چقرمگای آلیاژهاای  Al-Siکااهش
مییابد که معموال با کاهش استحکام کششی ماده نیز هماراه اسات
[ 78و .]73
در فصل مشترک فوالد  St-72و آلیااژ آلومینیاوم  0902ترکیباات
بینفلزی  Al-Feنیز تشکیل شده است کاه در شاکل  )b(-1نشاان
داده شده است .باه نظار مایرساد تارک از داخال الیاه ترکیباات
بینفلزی  Al-Feدر فصلمشترک شروع شاده و در اداماه از داخال
فاز بینفلزی  β-Al5FeSiدر فلز جوش گسترش یافته است .شاکل
 )a(-1و  )b(-1نشاندهنده محل گساترش تارک در جاوش اسات.
بهطور کلی ،تشکیل ترکیبات بینفلزی  Al-Feترد در فصلمشترک
اتصال فوالد  St-72و آلیاژ آلومینیوم  0902و تشکیل ترکیب ترد و
سوزنی شکل  β-Al5FeSiدر داخال فلاز جاوش ،خاواص فیزیکای
متفاوت آهن و آلومینیوم مانند ضریب انبساط حرارتی و نقطه ذوب
و همچنین ایجاد تنشهای حرارتی در ناحیه اتصال در حین سیکل
گرم و سرد شدن جوش منجر به شکست زود هنگام اتصال میشود.
بنابراین ،میتوان گفت که اتصاال مساتقیم فاوالد  St-72باه آلیااژ
آلومینیوم  Al-0902با فرآیند مورد استفاده در این پژوهش امکاان
پذیر نیست .یکی از روشهای حل مشکل اتصاال فاوالد-آلومینیاوم
استفاده از فوالدهای پوشش داده شده است که در ایان پاژوهش از
فوالد روکششده با الیه آلومینیوم خالص استفاده میشود.

شكل  -4تصویر  SEMاز فصلمشترک  Al-1101با  St-12بعد از اتصال
نوردی و عمليات حرارتی پس از آن

در شکل  ،0تصویر ظاهر جوش ایجاد شده بین ورق فوالد  St-72و
آلیاژ آلومینیوم  0902به صورت مستقیم و بدون الیه واساط نشاان
داده شده است .در این جوشها پس از گذشت چند دقیقه از زماان
جوشکاری ،دو ورق از فصلمشاترک جاوش باا فاوالد  St-72جادا
میشادند .هماانگوناه کاه در شاکل  )a(-1مشاخص شاده اسات،
ریزساااختار جااوش شااامل دناادریتهااای محلااول جامااد ،α-Al
یوتکتیکهای  Al-Siو ترکیبات باینفلازی  β-Al5FeSiصافحهای
شااکل و کش ایده ماایباشااد .در حالاات دوبعاادی ،فاااز β-Al5FeSi

شكل  -0شكست جوش ایجاد شده بين ورق فوالد  St-12و آلياژ
آلومينيوم  0102بدون الیه واسط (حرارت ورودی.)341 J mm-1 :
21
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 -2-3اتصال آلومينيوم به فوالد بدون الیه واسط آلومينيوم
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 7909باهم در تماس هستند ،به عنوان زاویه ترشاوندگی ماد نظار
قرار گرفته است .همانگونه که شکل  )c(-7نشان مای دهاد زاویاه
ترشوندگی در همه نمونهها در حدود  99°قرار دارد.

الیه بينفلزی ( Al-Feحرارت ورودی جوش.)341 J mm-1 :

 -3-3ظاهر و ماکروساختار جوش با الیه واسط آلومينيوم

ماکروساختار مقطع عرضی جوش با حرارت ورودی 201 J mm-1

 -4-3ریزساختار جوش با الیه واسط
تصاویر میکروسکوپ نوری از ریزساختار جوشهای ایجاد شده با
کمترین و بیشترین حرارت ورودی در شکل  8نشان داده است.
تمام جوشها شامل دندریتهای محلول جامد آلومینیوم ( )α-Alو
یوتکتیکهای  Al-Siمیباشند .دندریتهای محلول جامد
آلومینیوم ( )α-Alبه عنوان فاز زمینه شناخته میشود و
یوتکتیکهای  Al-Siبه عنوان فاز ثانویه در فضای بین دندریتها
بوجود آمدهاند .این ریزساختار در مطالعات انجام شده دیگر با فلز
پرکننده  ER-2927نیز گزارش شده است [ 29و  .]27همانطور
که دیده شد ،ریزساختار فلزجوش بهصورت دندریتهای ستونی
خرد شده 77است .در اثر جریانهای پالسی ،جریانهای متالطم در
فلز جوش بهوجود آمده و باعث خردشدن بازوهای دندریتها شده
27
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شکلهای  )a(-7و  )b(-7بهترتیب ظاهر جوش از نمای جلو و نمای
پشت جوش را نشان میدهد .نکتهی قابل ذکر در مورد نمای پشات
جوش این است که در اثر حرارت جوشاکاری ،ورق  St-72در زیار
محل جوش ذوب نشده است .تمام نمونههای جوش دادهشده از هار
دو طرف به صورت چشمی بازرسی شدند .در ورقهای متصل شاده،
هیچ گونه عیب قابل مشااهده ای از قبیال تارک در داخال جاوش،
بریدگی کناره جوش یا عیوب عمده دیگر مشااهده نشاد .در شاکل
 )c(-7ماکروساختار مقطع عرضی جوشها ارائه شده است .در تماام
جوش های تولید شده با الیه واسط آلومینیوم  ،7909ایان الیاه باه
صورت جزئی ذوب شده و مذاب فلز پرکننده هیچ تماسی باا ساطح
فوالد نداشته است .همچنین ،در حین جوشاکاری باهعلات تمرکاز
حرارتی قوس ،ورق آلیاژ آلومینیوم  0902ذوب شده و با مذاب فلاز
پرکننده مخلوط می شود .در واقع دو فلز پایه آلومینیوم ذوب شده و
با فلز پرکننده حوضچه مذاب را تشکیل میدهند و عمال اتصال بین
آلیاژ آلومینیوم  0902و آلومینیوم  7909انجام شده است .در تماام
نمونهها زاویهای که فلاز پرکنناده و ساطح الیاه واساط آلومینیاوم

شكل  -7ظاهر جوش )a( :نمای جلو و ( )bنمای پشت جوش و ()c
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شكل  -6تصاویر ميكروسكوپ نوری جوش بدون الیه واسط)a( :
ریزساختار و محل گسترش ترک در فلز جوش و ( )bمحل شروع ترک از
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است .ریزساختار فلز جوش میتواند خواص مکانیکی جوش را
بهشدت تحت تاثیر قرار دهد .تشکیل فازهای ریز در منطقه ذوب
سبب بهبود خواص مکانیکی جوش از قبیل انعطافپذیری و
چقرمگی شکست میشود .شکل  3نتایج بدست آمده از اندازهگیری
فاصله بازوهای دندریتی اولیه در جوشهای ایجاد شده با
حرارتهای ورودی مختلف را نشان میدهد .نتایج نشان داد که در
اثر افزایش حرارت ورودی ،فاصله بازوهای دندریتی اولیه α-Al
افزایش پیدا کرده است .عالوه براین ،مشاهده میشود که با افزایش
حرارت ورودی و فاصله بین بازوهای اولیه دندریتها ،توزیع فاز
یوتکیتک  Al-Siدر ریزساختار فلز جوش غیریکنواخت میشود .به
بیان دیگر فازهای یوتکتیک در بعضی از نقاط ریزساختار بهصورت
موضعی تجمع کردهاند .ساختار دندریتی توسط فاصله بازوهای
دندریتی اولیه و ثانویه و مورفولوژی آن مشخصهیابی میشود که
تأثیر قابل توجهی در خواص مکانیکی دارد [ 22و  .]29افزایش
حرارت ورودی باعث افزایش دمای فلز جوش میشود .بنابراین ،در
دمای فلز جوش باالتر ،سرعت سرد شدن پایینتر و زمان انجماد
طوالنیتر است.
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شكل  -0رابطه فاصله بازوهای دندریتی اوليه با حرارت ورودی

 -0-3الیه ترکيبات بينفلزی در جوش با الیه واسط
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شكل  -8تصاویر نوری از ریزساختار فلز جوش مربوط به جوش ایجاد
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تصاویر  SEMمد الکترون برگشتی ( )BSEاز الیه ترکیبات
بینفلزی  Al-Feدر فصلمشترک فوالد  St-72با الیه واسط
آلومینیوم  7909برای جوشهای ایجاد شده با حرارت ورودی
متفاوت در شکل  79ارائه شده است .دو زیرالیه با کنتراست
متفاوت در الیه ترکیبات بینفلزی دیده میشود .به منظور
شناسایی فاز ترکیبات بینفلزی از نقاط مشخص شده در شکل -79
) ،(cآنالیز  EDSگرفته شد و نتایج آنالیزها در جدول  0ارائه شده
است .مشخص شد که الیه ترکیبات بینفلزی شامل دو ترکیب
متفاوت از هم است .در سمت الیه واسط  ،7909زیرالیه شامل فاز
 Al3Feو در سمت فوالد ،زیرالیه متشکل از فاز  Al5Fe2میباشد.
میانگین ضخامت الیه ترکیبات بینفلزی در جوشهای ایجاد شده
بین  7/2 µmتا  2/8 µmمتغیر بود .بنظر میرسد عامل کم بودن
ضخامت الیه ترکیبات بینفلزی ،حضور الیه واسط آلومینیوم 7909
با ذوب جزیی و عدم تماس بین مذاب آلومینیوم با ورق فوالدی
است .اثر حرارت ورودی بر ضخامت الیه ترکیبات بینفلزی در
شکل  77مشخص میکند که ضخامت الیه ترکیبات بینفلزی با
افزایش حرارت ورودی افزایش یافته است .ضخامت الیه بین فلزی
( )Xتحت فرآیند کنترل شده با نفوذ ،از معادله  X = K(t)1/2پیروی
میکند که  Kضریب ثابت و  tزمان نفوذ است [ .]22از جمله
متغیرهای موثر بر زمان نفوذ ،میزان حرارت ورودی و سرعت
جوشکاری است که میتواند رشد الیه ترکیبات بینفلزی را کنترل
کند.
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جدول  -0نتایج آناليز  EDSنقطهای الیه ترکيبات بينفلزی از نقاط
مشخص شده در شكل 11
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افزایش حرارت ورودی باعث افزایش زمان برای نفوذ اتمهای آهن و
آلومینیوم و همچنین افزایش دما در فصلمشترک شده و بنابراین،
شرایط بهتری برای رشد و گسترش الیه ترکیبات بینفلزی فراهم
میشود .در حالت کلی ،ضخامت الیه ترکیبات بینفلزی ،اثر
قابلتوجهی بر کیفیت اتصال دارد .برخی از تحقیقات گذشته
گزارش کردند که تشکیل الیه ترکیبات بینفلزی  Al-Feبا
ضخامت کمتر از  79 μmهیچگونه اثر منفی بر استحکام اتصال
ندارد .با این وجود ،هنگامی که ضخامت الیه ترکیبات بینفلزی
بیشتر از  79 μmاست ،استحکام اتصال بهشدت کاهش مییابد
[ 79و  .]20از سوی دیگر ،در برخی از تحقیقات دیگر مشاهده
شدهاست که حضور الیه ترکیبات بینفلزی  Al-Feبا ضخامت
کمتر از  2 μmاثر مضری بر کیفیت و استحکام اتصال ندارد و حتی
ممکن است آن را بهبود بخشد [ 3و  .]79الیه ترکیبات بینفلزی
تشکیل شده در این پژوهش در تمام جوشها کمتر از  9 μmبود.
بنظر میرسد که تشکیل الیه ترکیبات بینفلزی با این ضخامت
هیچ گونه تاثیری بر استحکام اتصاالت نداشته و با توجه به محل
شکست (شکست از داخل جوش که در بخش بعد توضیح داده
خواهد شد) ممکن است حتی منجر به افزایش استحکام اتصال شده
باشد.
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پالسی

 -6-3استحكام کششی و محل شكست جوش با الیه واسط

 - 4نتيجه گيری
در این تحقیق ،اتصال نامشابه ورقهای آلومینیوم Al-0902

ورقهای فوالدی  St-72بدون الیه واسط و با الیه واسط آلومینیوم
 Al-7909به روش جوشکاری قوسی با الکترود تنگستنی-گاز با
جریان پالسی و با استفاده از فلز پرکننده پایه آلومینیوم ( 2927با
ترکیب یوتکتیک  )Al-Siبررسی شد .نتایج حاصل به شرح زیر
است:
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در آزمون کشش-برش ،برای تمام نمونههای جوشکاری شده،
شکست از داخل فلز جوش و با زاویه حدود  79°نسبت به سطح
الیه واسط آلومینیوم  7909اتفاق افتاد .در شکل  72تصاویر
نمونههای شکسته شده در آزمون کشش-برش برای جوش تولید
شده با حرارت ورودی  989 J mm-1را نشان میدهد .همان طور
که دیده میشود شکست در داخل فلز جوش و نزدیک به فلز پایه
 Al-0902صورت گرفته است .با توجه به طرح اتصال در این
پژوهش یعنی جوش فیلت ساده و استفاده از ورقهای دو الیه
 ،St-72/Al-7909دو نوع نمونه کشش-برش تهیه شد و تحت
آزمون قرار گرفت (شکل  .)9همانطور که پیشتر گفته شد و با
توجه به شکل  ،72شکست در هر دو حالت از داخل جوش اتفاق
افتاد .در شکل  )a(-9نمونه مربوط به حالت اول آورده شده که در
این حالت هم ورق فوالد  St-72و هم الیه واسط  Al-7909از
ورقهای دو الیه ،در فک دستگاه کشش قرار گرفتهاند .اما در حالت
دوم یعنی شکل  ،)b(-9فقط ورق فوالد  St-72از ورقهای دو الیه
در فک دستگاه کشش قرار گرفته است .در حالت دوم ،تنش برشی
وارد به فصلمشترک اتصال نوردی در مقایسه با حالت اول بیشتر
است .پس بهنظر میرسد که فصلمشترک ورقهای  St-72و
 Al-7909از استحکام خوبی برخوردار بوده که در حین آزمون
کشش-برش ،شکست از فصلمشترک اتصال نوردی اتفاق نیافتاده
است .به عبارت دیگر ،تشکیل الیه ترکیبات بینفلزی در فصل
مشترک ورق فوالد و الیه واسط آلومینیوم با ضخامت کمتر از µm
 9منجر به شکست نمونهها در آزمون کشش-برش از این ناحیه
نشده است .اصوال ترکیبات بینفلزی تشکیل شده در فصلمشترک
آلومینیوم-فوالد ترد میباشند و هنگام آزمون کشش-برش ،ترکها
از داخل الیه ترکیبات بینفلزی ترد و ضخیم آغاز شده و رشد
میکنند .این درحالی است که با کاهش ضخامت الیه ترکیبات
بینفلزی ،در هنگام آزمون کشش-برش ترکها در این الیه تشکیل
نمیشوند و یا اینکه میکروترکهای تولید شده منجر به شکست
اتصال نمیگردند .بنابراین ،نتایج آزمون کشش-برش مشخص
میکند که تشکیل الیه ترکیبات بینفلزی کمتر از  9 µmدر این
پژوهش هیچگونه اثر منفی بر استحکام اتصال نداشته است.
در شکل  79نیز نمودار تغییرات استحکام کششی جوشهای ایجاد
شده با حرارتهای ورودی مختلف رسم شده است .مشاهده میشود
که استحکام کششی جوشها با افزایش حرارت ورودی با یک
رابطهی تقریبا خطی کاهش مییابد .بیشترین استحکام کششی
برای این جوشها ،برابر  299 MPaبود که در حرارت ورودی J
 239 mm-1بدست آمده است .این استحکام تقریبا برابر %82
استحکام کششی فلز پایه آلیاژ آلومینیوم  0902–H92میباشد.

] [ Downloaded from marine-eng.ir on 2023-01-08

این در حالی است که کمترین مقدار استحکام کششی مربوط به
حرارت ورودی  299 J mm-1و برابر  790 MPaبوده است که این
استحکام در حدود  %00استحکام کششی فلز پایه آلیاژ آلومینیوم
 0902–H92است .استحکام کششی فلز جوش شامل دندریتهای
 α-Alو یوتکتیکهای  ،Al-Siتحت تاثیر فاصله بازوهای دندریتی
اولیه و ثانویه قرار دارد که به سرعت سردشدن فلز جوش وابسته
میباشند [ 22و  .]29بنابراین ،تغییر استحکام در اثر حرارت ورودی
را میتوان با تغییرات ریزساختاری بوجود آمده در فلز جوش توضیح
داد .همانگونه که در بخش  9-9توضیح داده شد ،در اثر افزایش
حرارت ورودی فاصله بازوهای دندریتی اولیه  α-Alافزایش پیدا
میکند .با توجه به شکل  ،8میانگین فاصله بازوهای دندریتی اولیه
در جوش ایجاد شده با حرارت ورودی  239 J mm-1برابر 09 µm
بود ،در حالی که برای جوش ایجاد شده با حرارت ورودی J mm-1
 ،299میانگین فاصله بازوهای دندریتی اولیه در حدود 80 µm
است .همچنین ،در شکل  8دیده میشود که افزایش حرارت ورودی
باعث توزیع غیریکنواخت فازهای یوتکتیک  Al-Siدر ریزساختار
فلز جوش میشود [ 22و  .]29با توجه به شکل  8مشخص شد که
در جوش با حرارت ورودی باالتر یعنی 299 J mm-1نسبت به
جوش ایجاد شده با حرارت ورودی پایینتر یعنی ،239 J mm-1
یوتکتیکهای  Al-Siتوزیع غیریکنواخت و تجمع موضعی در فلز
جوش دارند .با توجه به اینکه فازهای یوتکتیک  Al-Siنسبت به
دندریتهای  α-Alتردتر هستند ،پس یوتکتیکهای  Al-Siمسیر
مناسبی برای رشد و گسترش ترک نسبت به دندریتهای α-Al
میباشند .بنابراین ،در فلز جوش با توزیع غیریکنواخت فازهای
یوتکتیک  ،Al-Siترک به راحتی میتواند رشد کند و در نتیجه به
نیروی کمتری برای شکست نیاز است که منجر به کاهش استحکام
کششی جوش میشود .اما در فلز جوش با توزیع یکنواخت فازهای
یوتکتیکهای  Al-Siدر بین بازوهای دندریتی ،چون زمینه
دندریتی نسبت به فازهای یوتکتیکی دارای انعطافپذیری بیشتری
است ،ترک در حین رشد به راحتی گسترش نمییابد و نیروی
شکست و بهتبع آن استحکام فلز جوش افزایش مییابد.
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 -7اتصال بدون الیه واسط ورقهای  Al-0902و فوالد St-72

شكل  -12تصاویر نمونههای شكست آزمون کشش-برش از جوشهای
ساخته شده با حرارت ورودی  (a) :381 J mm-1مربوط به حالتی که
فوالد  St-12و الیه واسط  Al-1101در فک دستگاه کشش قرار گرفته و
( )bمربوط به حالتی که فقط فوالد  St-12در فک دستگاه کشش قرار
گرفته است )c( .تصویر ماکروسكوپی مقطع عرضی از مسير شكست در
آزمون کشش-برش

 -0تشكر و قدردانی
از معاونت پژوهشی دانشاگاه صانعتی شاریف بادلیل فاراهم آوردن
امکانات انجام آزمایشها تشکر و قدردانی میشود.
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نشان داد که در عمل جوشکاری ذوبی مستقیم فوالد و آلومینیوم
با شرایط مورد بررسی در این پژوهش به دلیل تفاوت خواص
فیزیکی این دو ماده و تشکیل ترکیبات بینفلزی ترد هم در
فصلمشترک اتصال و هم داخل فلز جوش امکانپذیر نیست.
 -2تمام جوشهای فیلت ایجاد شده با روش  GTAWبا جریان
پالسی سالم بوده و هیچگونه عیب جوشکاری از قبیل حفره ،ترک و
یا دیگر عیوب جوشکاری مشاهده نگردید.
 -9در جوشهای ایجاد شده با حرارتهای ورودی متفاوت ،الیه
ترکیبات بینفلزی  Al-Feدر فصلمشترک فوالد  St-72و الیه
واسط آلومینیوم  7909تشکیل شده است .میانگین ضخامت الیه
ترکیبات بینفلزی شکلگرفته کمتر از  9 µmاست و با افزایش
حرارت ورودی افزایش مییابد.
 -2استحکام کششی جوش با افزایش حرارت ورودی با یک رابطه
تقریبا خطی کاهش مییابد .افزایش حرارت ورودی منجر به افزایش
فاصله بازوهای دندریتی اولیه  α-Alو توزیع موضعی و
غیریکنواخت یوتکتیکهای  Al-Siدر فضای بین دندریتی شده
است .در نتیجه رشد ترک را تسهیل کرده و نیروی شکست کاهش
مییابد .ماکزیمم استحکام کششی جوش به  ~299 MPaرسید که
این مقدار حدود  %82استحکام کششی فلز پایه آلیاژ آلومینیوم
 0902-H92است.
 -0ارزیابی استحکام اتصال با دو نوع آزمون کشش-برش انجام شد.
در هر دو حالت ،شکست از داخل فلز جوش اتفاق افتاد و مسیر
شکست زاویه  ~79°نسبت به سطح افقی داشت .این نتایج نشان
داد که تشکیل الیه ترکیبات بینفلزی با ضخامت کمتر از 9 µm
اثر منفی بر استحکام اتصال نداشته است.
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