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 سرمقاله

از جمله صنعت نفت، گاز،  و آزمایش های غیر مخرب در صنایع زیربنایی کشور کاربرد گسترده فرآیندهای جوشکاری     

اصلی ترین فرآیندهای ساخت  پتروشیمی، خودروسازی، ساختمان و غیره، نشان دهنده جایگاه و اهمیت این علوم به عنوان

و ساز است. لذا توجه بیش از پیش به انتقال دانش و تبادل اطالعات در این عرصه های علمی و استفاده از راهکارهای نوین 

  ی به عالقمندان، امری گریز ناپذیر می نماید.نشر و دانش افزا

،  نخستین شماره نشریه 9394در آستانه بزرگترین طرح استاندارد کشور و آغاز روند اجرای استاندارد ملی ایران ایزو      

 جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب با همکاری جمعی از اساتید صنعت و دانشگاه به پیشگاه جامعه علمی کشور تقدیم

     می گردد. این نشریه که به منظور سهولت دسترسی صنعتگران، اساتید، دانشجویان و محققان به مقاالت و تسهیل 

به صورت الکترونیک منتشر شده است حاصل تجربه و تفکر جمعی از جوانان متخصص است  ،اطالع رسانی و اشتراک آن

 ته است.که با همیاری و مساعدت هیئت محترم تحریریه به بار نشس

هدف اصلی این نشریه پیوند دادن صنعت و دانشگاه و ترویج دستاوردهای پژوهشی محققان، با اولویت انتشار مقاالت و      

متون علمی کاربردی منطبق بر نیازهای روز صنعت کشور است و برای دستیابی به این مهم، مسئولین این نشریه دست 

 لوم جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب را به گرمی می فشارند.همکاری کلیه صاحب نظران و عالقمندان ع
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 بر ریز ساختار  GMAWاثر اعمال امواج التراسونیک در حین جوشکاری 

  316خواص مکانیکی فلز جوش فوالد زنگ نزن  و

 

 1، دکترحامد ثابت 1استیری مهندس آرش

 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج-1

 ورژی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرجاستاد یار گروه مهندسی مواد و متال  -1

 
 

 

 چکیده

تهیه و بعد از  316نزن آستینی  متر از جنس فوالد زنگ میلی 131×41×3هایی به ابعاد  حاضر ور  در تحقیق

سیم  اتوماتیک باMIG (GMAW)روش  سر گونیا کنار یکدیگر قرار داده شدند، سپس به تمیزکاری اولیه به صورت سر به

با استفاده از دو  التراسونیک امواج اثراعمال بررسی برای. شدند جوشکاری پاس تک صورت به پایه فلز جنس جوش هم

 بعد از عملیات. ها به منطقه مذاب اعمال گردید ور  ازکنارسطح وات 711تا 411 دستگاه التراسونیک امواجی باقدرت

 متالوگرافی آزمون نتایج. شدند تهیه کشش وآزمون سنجی نوری، سختی متالوگرافی بررسی جهت هایی جوشکاری نمونه

 از انجماد مدل ودرنهایت یافته کاهش باافزایش توان امواج التراسونیک اندازه و فاصله بین بازوهای دندریتی دادکه نشان

 امواج توان که با افزایش دادند نشان و سختی کشش هایآزمون همچنین .کند می تغییر حالت مستقل به دندریتی حالت

 . یابد می افزایش ها نمونه تسلیم وسختی کششی، استحکام استحکام راسونیکالت
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 مقدمه -5

 باعا   در نتیجاه  باشاد کاه   یم عنصری با مقادیر باالیی جدایش دندریتی عمدتاً از نوع از انجماد فلزات ساختار حاصل

و در  انجمااد ماذاب   تغییر ماهیات  محققین مورد توجه ازمباح  لذا یکی. [1و1]گردد می مکانیکی قطعات خواص کاهش

 قطعاات  برای مکانیکی بهبود خواص ترتیب این باشد تا به انجماد می عناصر آلیاژی درهنگام جدایش میزان کاهش نتیجه

 جوشاکار جازر روش   دسات  حرکت و جوش، تالطم مذاب زایی در حوضچه پالسی، جوانه ازقوس استفاده. [9]گردد حاصل

 و قابال  داشاته  مساتقل  حالات  دنادریتی باه   را از حالت جوش منطقه تغییر ساختار میکروسکوپی هستندکه توانایی هایی

 صاورت  باه  و جامادات  تدرون مایعاا  کاه  باوده  مکاانیکی  امواج از نوع التراسونیک ، از طرفی امواج[4]باشند می استفاده

 و گااززدایی  شده و جوشکاری ریختگی قطعات داخلی عیوب وکشف بررسی جهت موج یابد، لذا از این انتشارمی االستیکی

 ی ایاده  لاذا  اسات  مکاانیکی  اماواج  ازناوع  التراساونیک  امواج ماهیت که ازآنجایی [.3]شودمی استفاده گریاز ریخته قبل

 بکاارگیری  هدف تحقیق در این [،3]است شده قرارگرفته توجه مورد ریختگی قطعات ارساخت بهسازی جهت ازآن استفاده

 GMAW روش باه  شاده  جوشاکاری  316نزن آستنیتی فوالد زنگ جوش ساختار منطقه اصالح جهت التراسونیک از امواج

 . باشد می

 

 روش تحقیق -6

 فلاز  جانس  هام  جوش متر و سیم میلی 131×41×4ابعاد به 316آستنیتی نزن فوالدزنگ ها، ازور  آزمون انجام جهت

 . گردید استفاده 1 در جدول شده ارا ه شیمیایی متر و با ترکیب میلی 1قطر به پایه

 
 ترکیب شیمیایی)درصدوزنی( فلز پایه و سیم جوش مصرفی -1جدول

Fe Ni Cr S P Mn Si C 

 01/0 66/0 61/0 007/0 000/0 57/65 61/8 باقی مانده

 

 

سر گونیا کنار یکدیگر مستقر شادند   سربه صورت به سپس شده اولیه ها تمیزکاری ابتدا ور  ریجوشکا عملیات جهت

 لیتار بار دقیقاه    11گاازآرگون  ولات، دبای   11آمپار، ولتااژ  191 جریاان  با شدت GMAW روش به پاس تک صورت و به

های  قدرت با امواجی ترتیب به نیکالتراسو دستگاه از دو گیری بهره با التراسونیک اثر امواج بررسی برای. شدند جوشکاری

 ور  یاک . گردیاد  اعمال جوش منطقه به جوشکاری عملیات در هنگام ها ور  از کنار سطح وات 711و  611، 311، 411

و  سااختاری  هاای بررسای  بعاد جهات   درمرحلاه . شاد  جوشکاری شاهد نمونه عنوان به التراسونیک امواج اعمال نیز بدون

 متاالوگرافی  آزماون . شدند تهیه سنجی وسختی کشش نوری، آزمون متالوگرافی برای جوش قهازمنط هایی نمونه مکانیکی

 مطاابق  کشاش  های نمونه شد، همچنین انجام OLYMPLUS BX51Mنوری مدل میکروسکوپ ویالال و محلول کمک به

 ماورد  نموناه  1 نتاایج  قتد افزایش به منظور که ذکر است به الزم. قرارگرفتند آزمون موردو  تهیه ASTM E8استاندارد با



 



 

 سختی آزمون همچنین .شد در نظرگرفته کششی معیارخواص عنوان به آنها نتایج که متوسر قرارگرفته شد کشش آزمون

 . شد انجام گرم 311 نیروی با  STRUERS DURAMINمدل  سنجی سختی از دستگاه ویکرز با استفاده سنجی

 

 نتایج و بحث -6

 نموناه  گاردد  مای  مشااهده  کاه  همانگونه دهد. می نشان را مختلف های نمونه نوری متالوگرافی آزمون نتایج 1 جدول

 باا  ولای  باشاد  می میکرون 111 وطول متوسر میکرون 11دندریتی بازوهای فاصله با شکل دندریتی ساختار دارای شاهد

 التراساونیک  اماواج  ش تاوان افازای  با که نحوی به ،است یافته کاهش دندریتی بازوهای بین التراسونیک فاصله امواج اعمال

 . است تغییریافته مستقل حالت به خشن دندریتی حالت از انجماد نوع یافته و کاهش دندریتی بین بازوهای فاصله

 
 نتایج آزمون متالوگرافی نمونه های مختلف -1جدول

 

 انجماد نوع
 فاصله بین بازوهای

 دندریتی )میکرون(

 متوسر طول

 ها دندریت

 )میکرون(

 شرایر

 شکاریجو
 نمونه

 1 شاهد 111 11 دندریتی خشن

 1وات411 73 3 دندریتی ریز

 9 وات311 33 6 دندریتی ریز

 4 وات611 91 3 دندریتی خیلی ریز

 3 وات711 - 4 مستقل

 

 

           نشاان  التراساونیک  اماواج  اعماال  متفااوت  شارایر  را در مختلف های نمونه جوش منطقه تصویرمیکروسکوپی 1شکل 

سااختار   ب-1باشد، شکل شاهد کامالً دندریتی می ساختار نمونه الف-1گردد در شکل می مشاهده که دهد، همانگونه می

 سااختار ایان   گردد می مشاهده که دهد، همانگونه می را نشان است قرارگرفته وات 311با قدرت امواج تحت که ای نمونه

 ناشی توان ساختار را می تغییر در این علت کمتراست دندریتی ینب تر و با فواصل کوتاه با طول هایی دندریت شامل نمونه

 التراساونیک  اماواج  توان با افزایش در واقع[. 4]دانست برشی های مذاب وایجاد تنش بر ارتعاش التراسونیک از تاثیر امواج

 در هنگاام  تیدنادری  هاای  شادن شااخه   شکساته  باع  در نهایت که بیشتر شده در مذاب ایجاد شده برشی اعمالی، تنش

 هاای  می باشد. بررسای  دندریتی بازوهای بین فاصله ها وکاهش ظرافت بیشتر دندریت آن نتیجه که است گردیده انجماد

 کااهش  دندریتی بازوهای بین تر و فاصله کوتاه ها دندریت وات 611توان  تا دهدکهمی نشان مختلف های نمونه متالوگرافی

 تحت که ای ساختار نمونه پ-1شکل. است تغییرنموده ساختار انجمادی نوع وات711وان با ت آزمایشی درنمونه ولی یابد می

 از نموناه  سااختار ایان   اسات  که مشخص دهد، همانگونه می را نشان است گرفته قرار وات711 قدرت با التراسونیک امواج



 



 

 اماواج  بااالی  از تاوان  ناشای  تاوان  را مای  امار  ایان  علات . اسات  یافته تغییر(Equiaxed)مستقل  حالت به دندریتی حالت

 [. 3]انجماددانست در هنگام دندریتی بازوهای شکست جهت التراسونیک

 
 وات500-پ  وات 700 -ب  شاهد نمونه -الف  اچ از بعد مختلف های نمونه تصویر میکروسکوپی -6 شکل

 

 اسات  مشاخص  کاه  انگوناه دهاد. هم مای  نشاان  را مختلف هاینمونه جوش منطقه مکانیکی های آزمون نتایج 1 شکل

. یاباد  مای  افزایش شاهد نمونه به نسبت جوش منطقه سختی و کششی خواص مذاب به امواج التراسونیک اعمال درصورت

باشاد   می وات711 با قدرت آزمایش تحت نمونه به مربو  و سختی تسلیم کششی، استحکام استحکام بیشترین در ضمن

از  افازایش  11% ساختی  و 16% و11% شاهد نمونه به مذکورنسبت نمونه متسلی و استحکام کششی استحکام نحوی که به

از بهباود   توان ناشای را می وات 611 تاتوان و سختی تسلیم کششی، استحکام افزایش استحکام علت. دهند می خود نشان

 بازوهاای دنادریتی   باین  و فاصاله  طول مذاب به اعمالی التراسونیک توان امواج با افزایش که نحوی به ریز ساختار دانست

 استحکام باالتر بودن ازطرفی[. 6]باشدمی با جدایش کمتر عناصرآلیاژی تر ایجاد ساختار ظریف آن نتیجه که یافته کاهش

 انجماد از دنادریتی  از تغییرمدل ناشی توان رامی وات 711 با توان آزمایش تحت نمونه و سختی تسلیم کششی، استحکام

 . [7و6]دانست مستقل به

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 منطقه جوش مکانیکی)کشش و سختی( های آزمون نتایج – 1شکل

 

 



 



 

 

 نتیجه گیری -4

 فاوالد زناگ   کششای  واساتحکام  ریزساختار، سختی بر متفاوت های با قدرت التراسونیک امواج اثراعمال تحقیق در این

 :گردید حاصل ذیل شد و نتایج قرارگرفته مورد بررسی  316نزن 

 

 . یابد می کاهش دندریتی بازوهای بین و فاصله ها دندریت طول وات 611تا  التراسونیک امواج توان با افزایش -1

 . کندمی تغییر مستقل به انجماد از دندریتی مدل وات 711تا وات 611از التراسونیک امواج توان با افزایش -1

 . یابد می افزایش مختلف های نمونه سختی و تسلیم کششی، استحکام استحکام التراسونیک امواج توان با افزایش -9

 711 التراسونیک امواج با قدرت آزمایش تحت نمونه به مربو  وسختی تسلیم کششی، استحکام استحکام باالترین - 4

 . باشد می وات
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 2205غیرمتشابه فوالد زنگ نزن دوفازیاتصال جوشکاری  بهینه سازی پارامترهای

  625روکش شده با اینکونل   API 5L X65به فوالد کم آلیاژ استحکام باال

 
 4، ابراهیم حشمت دهکردی9، مرتضی شمعانیان اصفهانی1 ، نرگس خاتون احمدی1ایمانیان نجف آبادی رضا

 

 رشد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباددانشجوی کارشناسی ا 1و 1
 استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان 9

 ر یس انجمن خوردگی ایران 4
 

 چکیده

در این پژوهش، از طراحی آزمایش به روش تاگوچی به منظور بهینه سازی پارامترهای موثر بر خواص متالورژیکی و 

 625روکش شده با اینکونل  API 5L X65به فوالد  2205ردگی اتصال غیرمتشابه  فوالد زنگ نزن دوفازی مقاومت به خو

متصل   ER 312و ER 2594که از طریق فرآیند جوشکاری پالسی قوسی تنگستنی با گاز محافظ  و با دو فلز پرکننده 

( و C)on time %(، B(، جریان پایه)Aلس))جریان پا P-GTAWشده، استفاده شده است. چهار پارامتر اصلی فرایند 

، ریزساختار  شامل نه آزمایش، استفاده شد. پس از بررسی L9 (34)(( در سه سطح انتخاب و از یک آرایه متعامد Dفرکانس)

ای، مشخص شد که بهترین نتایج متالورژیکی و مقاومت به خوردگی  سختی، میزان فریت و مقاومت به خوردگی حفره

گردد و پیش بینی شد  حاصل می  A3B1C3D1و  A2B2C3D2به ترتیب درترکیب  ER312و  ER2594 یای برا حفره

 =37/1 Ep  (V)و  Ep=/  (V)پس از جوشکاری با این ترکیب از پارامترها، مقاومت به خوردگی حفره ای  به ترتیب

 Ep=/ (V)و Ep=/ (V) ی به ترتیب ا به دست آید. با انجام آزمایش تا ید، مقدار واقعی مقاومت به خوردگی حفره

  حاصل گردید.
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 مقدمه-5

فوالدهای زنگ نزن دوفازی به واسطه ساختار متشکل از مقدار تقریبا برابر فریت و آستنیت شناخته می شوند. هرچند 

، هم مقاومت به خوردگی عمومی و هم چقرمگی دمای پا ین، بسیار 316و  304زنگ نزن آستنیتی رایج، مانند فوالدهای 

، خوردگی شیاری و خوردگی تنشی کمی در محیر های حاوی یون کلر ای خوبی دارند اما مقاومت در برابر خوردگی حفره

  وردگی ها محتمل است، محدودیت دارد. فوالد هایدارند. به همین دلیل کاربری آنها در محیر هایی که این قبیل خ

نزن دوفازی از گروه های جدید در خانواده فوالدهای زنگ نزن هستند. این فوالدها دربردارنده هر دو فاز فریت و  زنگ

آستنیت هستند و نسبت به فوالدهای تک فاز آستنیتی در محلول های حاوی یون کلر، مقاومت بهتری در برابر خوردگی 

وضعی دارد. فاز فریت افزایش استحکام و فاز آستنیت چقرمگی و مقاومت به خوردگی را ایجاد می کند. بنابراین م

فوالدهای زنگ نزن دوفازی ترکیبی از بعضی ویژگی های دو گروه فوالدهای زنگ نزن آستنیتی و فریتی هستند. این 

عالوه، قیمت فوالدهای زنگ نزن  متعددی جذاب می کند بهویژگی فوالدهای زنگ نزن دوفازی، آنها را برای کاربری های 

دوفازی قابل رقابت با فوالدهای رایج آستنیتی، فریتی و آلیاژهای پایه نیکل است. بنابراین، کاربری فوالدهای زنگ نزن 

گسترش دوفازی در بخش های مختلف صنعت از قبیل صنایع شیمیایی، پتروشیمی، کاغذسازی،  نمک زدایی و نفت و گاز 

 .[]روز افزون پیدا کرده است

و در نتیجه جلوگیری 31اساسا در جوشکاری فوالدهای زنگ نزن دوفازی بزرگترین مشکل دستیابی به آستنیت نزدیک %

های بعدی است. براساس مطالعات مقادیر  از تشکیل فازهای مضر در حین سرد کردن و حرارت دیدن مجدد در پاس

برای جوشکاری و  Norsokباشد. در استاندارد  های صنعتی قابل قبول نمی رای بسیاری از کاربریب 13آستنیت کمتر از % 

آستنیت در پاس ریشه و پاس نهایی جهت تا ید کیفیت اتصال جوش  91بازرسی، تاکید شده است که حداقل وجود %

وفازی بایستی حرارت ورودی به ضروری است. برای دستیابی به ریزساختار مناسب، در جوشکاری فوالدهای زنگ نزن د

دقت کنترل گردد. حرارت ورودی بسیار کم باع  مقادیر باالی فریت و افزایش تمایل به تشکیل رسوبات نیترید کرم 

، ممکن است منجر C 1111°تا  611گردد. از طرف دیگر، حرارت ورودی  باال و یا قرارگیری طوالنی در محدوده دمایی  می

 . [] بین فلزی سیگما یا چی گرددبه رسوب فازهای ترد 

تاکنون تحقیقات گوناگونی در زمینه اتصال غیرمتشابه  فوالد زنگ نزن دوفازی به انواع فوالدهای کم آلیاژ استحکام باال و 

گیر بین فوالد زنگ نزن دوفازی و فوالدهای  ،که به دلیل تفاوت مقاومت به خوردگی چشم[]کربنی انجام شده است

طریق فرآیند بر این اساس در تحقیق حاضر تالش شده است که از رسد در عمل کاربری کمی دارند.  نظر می  کربنی به

و جوشکاری در محدوده حرارت پس از انتخاب فلز پرکننده مناسب جوشکاری پالسی قوسی تنگستنی با گاز محافظ 

ن یک روش علمی در طراحی و آنالیز ( و بکارگیری روش تاگوچی به عنواKj/mm 3/1تا  3/1ورودی توصیه شده )

ها به منظور بهبود مشخصات کیفیتی، در راستای بهینه سازی پارامترهای جوشکاری، به بهترین خواص خوردگی  آزمایش

 دست یافته شود.

 



 



 

 مواد و روش تحقیق-6

 437ر و قطر خارجی میلی مت به ضخامت   2205به منظور تهیه نمونه های جوش از لوله های فوالد زنگ نزن دوفازی 

استفاده شد. ترکیب شایمیایی ایان    613میلی متر اینکونل  9روکش شده با  API 5LX65و لوله  اینچ ( میلی متر) 

 آورده شده است. 1آلیاژها پس از انجام کوانتومتری در جدول 

 ترکیب شیمیایی فلزات پایه )بر حسب درصد وزنی( -1جدول 

 عنصر
 فلزات پایه

2205 API 5L X65 Inconel 625 

Fe (1/67پایه) (5/75پایه) 43/4 

C 191/1 0167/0 - 

Si 13/1 117/0 133/1 

Mn 39/1 10/6 133/1 

Cr 1/11 071/0 1/11 

Mo 33/1 07/0 97/3 

Ni 19/3 610/0 (4/33پایه) 

Cu 149/1 61/0 173/1 

Nb 113/1 055/0 43/9 

N  حداکثر/ - -

Ti 0101/0 141/1 

Co 14/1  193/1 

هم جوش داده  دلیل تفاوت در خواص فیزیکی، مکانیکی و متالورژیکی فلزاتی که قرار است  به  اتصال فلزات غیرمتشابه به 

شوند، نسبت به سایر موارد بسیار چالش برانگیزتر است. فلز پرکننده معموال ترکیبی بین دو فلز غیرمتشابه است. ترکیب 

 آورده شده است. 1 فلزات پرکننده در جدول

 )بر حسب درصد وزنی( ER 2594و فلز   ER 312 ترکیب شیمیایی فلز پرکننده -1جدول 

 عنصر
 فلزپرکننده

ER 312 ER 2594 

Fe (پایه) (3/61پایه) 

C 136/1 116/1 

Si 1411/1 437/1 

Mn 69/1 417/1 

Cr 6/13 4/14 

Mo 1139/1 17/4 

Ni 63/3 13/3 

Cu 1949/1 133/1 

Nb 1311/1 197/1 

N 1967/1 113/1 

Ti -- 

Co 1333/1 14/1 



 



 

به منظور طراحی آزمایش ها از روش تاگوچی استفاده شد، لذا تعداد آزمایش های باه نحاو چشام گیاری کااهش یافات.       

امل جریاان  انتخاب آرایه متعامد مناسب بستگی به تعداد فاکتورهای قابل کنترل و سطوح مورد نظر دارد. چهار فاکتور شا 

)مدت زمان جریان پالس در یک سیکل( و فرکانس پاالس در ساه ساطح متفااوت باه       on time %پالس، جریان زمینه، 

 مالحظه می شوند. 9عنوان فاکتورهای متغیر در جدول 

 

 پارامترها و اندازه آن ها بر حسب سطوح مربوطه  -9جدول

  
 

 

 

 

، تعداد L9 (34)انتخاب گردید. با انتخاب آرایه متعامد )ماتریس ارتوگونال(   L9 (34)بر اساس طرح تاگوچی، آرایه متعامد 

حالی که اگر از روش فاکتوریل کامل استفاده شود، باید کاهش یافت. در  3آزمایش ها برای هر فلزپرکننده به عدد 

=94 * .آزمایش صورت گیرد 

 نتایج و بحث-3

 هستند که از منحنی های (Epit)نتایج به دست آمده از مقاومت خوردگی نمونه ها بر اساس پتانسیل حفره دارشدن 

یک دمای ثابت بیشتر باشد، مقاومت به خوردگی  پالریزاسیون آندی استخراج شده اند. هرچه پتانسیل حفره دار شدن در

ای نیز بیشتر خواهد بود. پتانسیل حفره دار شدن را به راحتی می توان از منحنی پالریزاسیون به دست آورد. نحوه به  حفره

 نشان داده شده است.  دست آوردن پتانسیل حفره دار شدن از منحنی های پالریزاسیون آندی در شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سطح عالمت پارامتر
   

 A   (A)جریان پالس 

 B   (A)جریان پایه 

% on time C   
 D   (Hz)فرکانس پالس 

 [] ( از منحنی های پالریزاسیون آندی Epitدن پتانسیل حفره دار شدن )نحوه به دست آور -1شکل 

 



 



 

 

 آمده است. 4تایج آزمایش خوردگی حفره ای هر دو نمونه در جدول ن

 (Epit)نتایج آزمایش برای پتانسیل حفره دار شدن - 4جدول 

 on time % (A)جریان پایه  (A)جریان پالس  شماره آزمایش
فرکانس پالس 

(Hz) 

Epit 
 ER6194(VSCE) 

Epit 

ER656(VSCE) 

11417113131/1/1

14133319/36/1

141111733/1/1

1717131337/131/1

17133731/1/1

171111139/1/1

711171739/1/1

31113313334/1/1

311111131136/1/1

 

 HBگی در اتصال می باشد، لذا مشخصه کیفیتی از آنجایی که هدف از این تحقیق دستیابی به بیشترین مقاومت به خورد

پرکننده  برای دو فلز  S/Nنتایج حاصل از تحلیل  جهت تحلیل نتایج استفاده شد. minitab 14انتخاب شد. از نرم افزار 

2594 ER  وER 312 طور که در باال ذکرشد، بهترین نتایج هر پارامتر  آورده شده است. همان 6و  3 به ترتیب در جدول

صورت پررنگ نشان داده   آید، این مقادیر در جدول به دست می به S/Nه همان سطح بهینه است، در بزرگترین نسبت ک

 شده اند.

 1334ERخوردگی حفره ای برای فلزپرکننده  در تحلیل نتایج S/Nمقادیر نسبت  -3جدول

 
 on time Ib Ip% فرکانس سطح

1 / / / / 

2 / / / / 

3 / / / / 

     رده بندی

 

و  ER 2594متوسر  را برای فلز پرکننده  S/Nتاثیر پارامترهای جوشکاری پالسی  بر نسبت های به ترتیب   9و 1شکل 

ER 312 بین سطوح مختلف برای نشان می دهد. همانطور که در این شکل ها  مشاهده می شود، شیب خطو  

پارامترهای جریان پالس، جریان پالس و فرکانس پالس یکسان نیست. بنابراین سطوح مختلف، اثرات متفاوتی بر روی 

 مقاومت به خوردگی دارند.

 



 



 

 ER 312خوردگی حفره ای برای فلز پرکننده  در تحلیل نتایج S/Nمقادیر نسبت -6جدول 

 
 on time Ib Ip% فرکانس سطح

1 / / / / 

2 / / / / 

3 / / / / 

 3 4 2 1 رده بندی

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ER 2594پرکننده  در تحلیل آزمایش خوردگی برای فلز S/Nتاثیر پارامترها بر نسبت  -1شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ER 312  پرکننده در تحلیل آزمایش خوردگی برای فلز S/Nیر پارامترها بر نسبت تاث -9شکل 

 

c d 

b a 

a b 

c 

d 



 



 

-5- جریان پالستاثیر 

متوسر،  S/Nمتوسر کاهش می یابد. با کاهش نسبت  S/N، نسبت A 171با افزایش جریان پالس از  ER 2594در 

می توان به تشکیل رسوبات سیگما و  مقاومت به خوردگی نیز کاهش خواهد یافت. این کاهش مقاومت به خوردگی را

مربو  دانست. از طرفی کسر حجمی آستنیت و سیگما نیز تاثیر به سزایی در مقاومت به خوردگی  (Cr2N)نیترید کرم 

دار شدن، نسبت فاز فریت/آستنیت و  به ترتیب مقادیر پتانسیل حفره 6تا  4 شکل فوالدهای زنگ نزن دو فازی دارد.

نشان داده  7دهد. ریز ساختار ریشه جوش این سه نمونه در شکل  سطح جریان پالس را نشان میحرارت ورودی در سه 

 شده است. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 ER2594برای  تغییرات نسبت فریت/آستنیت با سطوح جریان پالس -3شکل 

N1 N7 N5

66 آستنیت 64 86

34 فریت 36 14
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 ER 2594دار شدن با سطوح جریان پالس برای تغییرات پتانسیل حفره شکل 



 



 

 

  ER2594حرارت ورودی پاس ریشه در سطوح مختلف جریان برای   -6شکل

دهد.  ها داشته است نشان می ش را در شرایطی که کمترین حرارت ورودی را در بین نمونهریزساختار فلزجو -aشکل 

ای در  ای و آستنیت درون دانه شود ریزساختار شامل مقادیر زیادی آستنیت آلوترومورف مرزدانه طور که مالحظه می همان

با  625یکل حاصل از رقت فلزپایه اینکونل زمینه فریت است. حضور مقادیر باالی عناصر پایدار کننده آستنیت  مخصوصا ن

فلزپرکننده سوپردوفازی باع  تولید مقادیر باالی آستنیت حتی در باالترین نرخ سردشدن  گشته است. این نمونه حداقل 

 باشد.  های جوشکاری شده دارا می مقاومت در برابر خوردگی را در میان نمونه

ده از محدوده باالی حرارت ورودی توصیه شده در اتصال فوالدهای زنگ ریزساختار فلزجوش در شرایر استفا -bشکل 

های آستنیت در مرزدانه و درون دانه است. مقاومت باالتر به  دهد. ریزساختار متشکل از مقادیر باالی تیغه نزن را نشان می

 از فرکانس پالس سه دانست.توان ناشی از ریزشدن دانه در اثر استفاده  را می N1خوردگی این نمونه نسبت به نمونه 

ریزساختار فلزجوش را در شرایر استفاده از باالترین حرارت ورودی و در نتیجه کمترین نرخ سردشدن نشان  -cشکل  

و در نتیجه حضور مقادیر  613رسد استفاده از حرارت ورودی باال منجر به رقت باالتر فلزپایه اینکونل  دهد. به نظر می می

نیت زای نیکل در حوضچه جوش گشته است. وجود تمام این شرایر منجر به تولید فلزجوشی مشابه باالتر عنصر آست

فلزجوش فوالدهای زنگ نزن آستنیت گشته است. از میان چهار نوع انجماد و استحاله حالت جامد ممکن در فلزات جوش 

است که در حالت سرعت سرد  FAمادی رسد فلزجوش حاضر مربو  به شیوه انج فوالدهای زنگ نزن آستنیتی، به نظر می

شود. این امر در  ایجاد می 1یا اسکلتی  1دهد و مورفولوژی فریت کرمی شکل   کم رخ می Creq/Nieqکردن متوسر و 

نتیجه توسعه آستنیت مصرف کننده فریت است، تا وقتی که فریت به قدر کافی از عناصر فریت زا )کرم و مولیبدن( غنی و 
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 N1-وردگی حفره ای (کمترین مقاومت به خaبا ER2594 ریزساختار ریشه جوش در نمونه -7شکل 

bمقاومت به خوردگی متوسر)-N7 cبیشترین مقاومت به خوردگی حفره ای )-N5 

تر که سرعت نفوذ محدود است، پایدار  زا ) نیکل، نیتروژن و کربن( تهی شود و در دمای پا ین از عناصر آستنیت

 .[]گردد

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

متوسر رابطه  S/Nمشاهده می شود. جریان پالس با نسبت   -aدر شکل  S/Nاثر جریان پالس بر نسبت  ER 911در 

یابد. در واقع مقاومت به خوردگی بیشینه، در  متوسر نیز افزایش می S/Nخطی دارد. با افزایش جریان پالس، نسبت 

A111Ip= ( به دست می آید. این مقدارجریان پالسA 111 در سطح )قرار دارد.  جریان پالس مهمترین اثر بر حرارت  9

یش یافته و منجر به ورودی را دارا است. بنابراین منطقی است که هرچه جریان پالس افزایش یابد، حرارت ورودی افزا

ای بیشتر  گردد و فرصت تبدیل فریت به آستنیت افزایش یافته و مقاومت به خوردگی حفره کاهش نرخ سرد شدن می

 شود. می

 اثر جریان پایه-3-2

  Aبه A 71مشاهده می شود. در ابتدا با افزایش جریان پایه از  -bدر شکل  S/Nاثر جریان پایه بر نسبت  ER 1334در 

به دست می آید. این  =A33Ibمتوسر نیز افزایش می یابد. در واقع مقاومت به خوردگی بیشینه، در  S/Nنسبت ، 33

b 

c 

a a 



 



 

  متوسر کاهش  S/N، نسبت A 111به  A 33قرار دارد. با افزایش جریان پایه از  1( در سطح A 33جریان پایه ) مقدار

کاهش خواهد یافت. علت این کاهش را می توان به متوسر، مقاومت به خوردگی نیز  S/Nمی یابد. با کاهش نسبت 

مرتبر دانست، که تاثیر بسزایی در خواص خوردگی فوالدهای زنگ نزن دوفازی دارند.  1فلزی تشکیل رسوبات  بین

و همکاران  در مورد فوالدهای زنگ نزن  9و همکاران  در مورد فوالدهای زنگ نزن دوفازی و مورا 1تحقیقات میشل پال

 .[] نیز موید این موضوع می باشد UNS S31803   دوفازی

متوسر که همان  S/Nمشاهده می شود. بزرگترین نسبت  -bدر شکل  S/Nاثر جریان پایه بر نسبت  ER 312در 

 33( جریان پایه وجود دارد. با افزایش مقدار جریان پایه به  A 71دار شدن است، در سطح یک) بیشترین مقاومت به حفره

گیرد. از منظر اثر جریان پایه بر مقاومت  یابد و پس از آن روند افزایشی در پیش می متوسر کاهش می S/Nبت نسآمپر، 

دارشدن، کمترین اثر را در بین پارامترهای چهارگانه انتخاب شده دارد. نقش جریان پایه در فرآیند جوشکاری تنها  به حفره

   وشن است و حرارت ورودی کمترین میزان است.پایداری قوس است و در حقیقت زمانی است که قوس ر

 

 on time%ثر ا-6-6

را نشان  ER 312و  ER 2594  برای فلزپرکننده S/Nبر نسبت  on time %به ترتیب تاثیر   -cشکل  و   -cشکل 

ی به صورت خطی افزایش می یابد. بنابراین مقاومت به خوردگ  on time %متوسر با افزایش  S/Nمی دهد. نسبت 

( به دست می آید. علت این موضوع را می توان به اثر 9)سطح  on time %بیشینه در باالترین سطح 

، نرخ سرد on time %بر حرارت ورودی و در نتیجه تشکیل آستنیت دانست. در واقع با افزایش   ontime%مستقیم

 .آورد یشدن کاهش یافته و فریت زمان کافی برای تبدیل شدن به آستنیت را به دست م

 

 اثر فرکانس-6-4

( به 1)سطح  Hz 1می باشد. با افزایش فرکانس پالس از  S/Nبیانگر اثر فرکانس پالس بر نسبت  -dشکل  ER 2594در 

Hz 9  (، نسبت 1)سطحS/N  متوسر به یک نقطه بیشینه می رسد. هنگامی که فرکانس پالس بهHz 3  ( 9)سطح

را می توان به ریز یا درشت  S/Nیابد. اثرات فرکانس پالس بر نسبت  می متوسر کاهش S/Nافزایش می یابد، نسبت 

 . []شدن ساختار دانه ها مربو  دانست 

دست آمده از تحلیل تاگوچی،   می باشد.  بر اساس نتایج به S/Nبیانگر اثر فرکانس پالس بر نسبت  -dشکل  ER 312در 

دار  ر را بر مقاومت به خوردگی حفره ای دارد. تغییرات پتانسیل حفرهفرکانس پالس بیشترین اث ER 911برای فلزپرکننده 

                                                           
1
  Intermettalic 

2
  Michael Pohl 

3
  Moura 



 



 

متوسر که همان بیشترین مقاومت  S/Nنشان داده شده است. بزرگترین نسبت  3شدن در سه سطح از فرکانس در شکل 

(، نسبت 1)سطح  Hz 9( به 1)سطح  Hz 1( است، با افزایش فرکانس پالس از Hz 1)1دار شدن است، در سطح  به حفره

S/N  متوسر به یک نقطه حداقل می رسد. هنگامی که فرکانس پالس بهHz 3  ( مجددا افزایش می یابد، نسبت 9)سطح

S/N یابد. اثرات فرکانس پالس بر نسبت  متوسر اندکی افزایش میS/N  را می توان به ریز یا درشت شدن ساختار دانه ها

هرچه اندازه دانه ریزتر باشد چسبندگی فیلم رو ین بیشتر بوده و مقاومت .  بر اساس تحقیقات قبلی، []مربو  دانست 

. از طرفی با کاهش اندازه دانه ها توزیع ناخالصی ها در مرز دانه ها هموژن تر شده و []یابد دار شدن افزایش می به حفره

انه ها، محل های مناسب برای جوانه تمرکز کمتری دارند و با افزایش تعداد دانه ها و متعاقب آن افزایش طول کلی مرزد

کند که ریزساختار با عدد اندازه دانه کوچکتر مقاومت بیشتری  زنی آستنیت نیز بیشتر می گردد. هرسه این موارد تاکید می

در برابر خوردگی دارد. بنابراین اثر فرکانس بهتر است همراه دیگر پارامترهای اثر گذار بر ریزساختار،  بررسی گردد. در 

به ترتیب مقادیر میانگین حرارت ورودی و درصد فاز بر حسب فرکانس آورده شده است. مالحظه  11و 3شکل های 

 Hzکمترین حرارت ورودی و بیشترین درصد فاز فریت وجود دارد و در نمونه با فرکانس  Hzشود در فرکانس  می

از نظر حرارت ورودی و درصد فاز ها مابین  Hzرکانس بیشترین حرارت ورودی و کمترین مقدار فریت را داریم. نمونه با ف

آستنیت به منظور  –که در جوشکاری فوالدهای زنگ نزن دوفازی داشتن  نسبت برابر فریت  دو نمونه دیگر است. از آنجا ی

، اند جوشکاری شده Hzهایی که با فرکانس  رسد در نمونه دستیابی به خواص خوردگی بهتر ضروری است، به نظر می

 نزدیکترین حالت به نسبت تعادلی مورد نظر وجود دارد.

 

 ER 312پرکننده حفره ای نمونه جوشکاری شده با فلز تاثیر فرکانس پالس بر مقاومت به خوردگی-3شکل
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 ER 312میانگین حرارت ورودی در فرکانس های مختلف نمونه جوشکاری شده با فلزپرکننده  -3شکل 

 

 

 ER 312پرکننده یرات درصد فاز با فرکانس نمونه جوشکاری شده با فلزمیانگین تغی -11شکل 

 پیش بینی حالت بهینه-6-1

در هر ردیف عمودی بیانگر سطح بهینه برای پارامتر مورد نظر می باشد.  S/Nبزرگترین نسبت  6و3با توجه به جداول 

 A3 ،B1 ،C3ترکیب  ER 911فلز پرکننده و برای   D2و  A2 ،B2 ،C3ترکیب  ER 1334بنابراین برای فلز پرکننده 

و فرکانس می باشد. پیش بینی  Ip ،Ib ،%on timeبرای پارامترهای  S/Nبه ترتیب نشان دهنده بزرگترین مقدار  D1و 

پتانسیل حفره دار  P-GTAWاز پارامترهای A2B2C3D2و ترکیب   ER 2594می شود با استفاده از فلز پرکننده 

            از پارامترهای A3B1C3D1و ترکیب  ER 312ست آید و با استفاده از فلزپرکننده د به Ep=/ (V)شدن 

P-GTAW  پتانسیل حفره دار شدن(V)  37/1 Ep=  دست آید.  به 

 

 آزمایش تائید-6-3

مقادیر  ، نتایج به دست آمده به7با اجرای مجدد جو شکاری با استفاده از پارامترهای بهینه پیش بینی شده طبق جدول 

 پیش بینی شده نزدیک می باشند.

 نتایج آزمایش تا ید و مقایسه آن با مقادیر پیش بینی شده - 7جدول 

 
 آزمایش شده پیش بینی شده 

 ER 911فلزپرکننده  ER 1334فلزپرکننده  ER 911فلزپرکننده  ER 1334فلزپرکننده 

 A2B2C3D2 A3B1C3D1 A2B2C3D2 A3B1C3D1 سطح

دار شدن پتانسیل حفره  / /5 /7 / 
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 نتیجه گیری -4

به ترتیب بیشترین تاثیر  ontime%در بین پارامترهای موثر بر مقاومت خوردگی حفره ای اول فرکانس و دوم  -1

موثرترین  ER 2594داشته اند، در حالی که با استفاده از فلز پرکننده   ER 312را با استفاده از فلز پرکننده 

جریان  ER 312به  ER 2594بوده است. لذا با تغییر از  ontime%ترتیب اول جریان پالس و دوم  پارامترها به

پالس، از نظر میزان تاثیر بر مقاومت به خوردگی حفره ای، جای خود را به فرکانس می دهد. بنابراین می توان 

فرکانس و بالطبع آن ریزدانه  ( اثر31نتیجه گرفت در فلزات پرکننده با محتوی عناصر فریت زای باال)حدود %

شدن بر مقاومت خوردگی حفره ای بیشتر از اثر جریان پالس و افزایش حرارت ورودی است و جایگاه اثر 

%ontime .تغییر نمی کند 

به   ER312و  ER2594حفره ای در جوشکاری اتصال با فلزپرکننده  بینی شد بهترین نتیجه خوردگی پیش -1

حاصل شود. پس از انجام آزمایش تا ید  A3B1C3D1و   A2B2C3D2صورت  به ترتیب در ترکیب پارامترها

و  ER2594بینی شده مقدار مقاومت به خوردگی حفره ای در جوشکاری اتصال با فلزپرکننده  در حالت پیش

ER312  ( 33/1به ترتیبEp=  36/1وEp=(  نزدیک به عدد پیش بینی شده  )36/1Ep=   37/1وEp=  )

 دست آمد. به

تواند مفید و موثر باشد  ای، حضور آستینت باالتر می هت دستیابی به مقادیر باالی مقاومت به خوردگی حفرهج -9

نظر   برداری از یک اتصال داشتن همزمان خواص فیزیکی ومکانیکی مناسب، ضروری است. بنابراین به ولی در بهره

یشتری در فلزجوش باشد، مفید نخواهد بود و رسد لزوما هرچه حرارت ورودی باالتر باشد و مقدار آستنیت ب می

فریت در ساختار جهت دستیابی خواص مکانیکی مناسب ضروری است. به این ترتیب  13%  نیاز به حداقل

 اولویت دارد. ER2594نسبت به  ER312استفاده از فلز پرکننده 
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 Ag-Cu-Sn-Zr لحیم آلیاژ از استفاده با فلز -رامیکس اتصال ایجاد
 

 9جعفری مجید و 1آبادی نجف فاضل محمود ،1زاده یوسف مقداد
 جوشکاری، دانشکده مواد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد -. دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد6

 هندسی، دانشگاه پیام نور  . استادیار، عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک، بخش فنی و م1

 . استادیار، عضو هیئت علمی دانشکده مواد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد9

 

 چکیده

 هام چناین   و یکادیگر  به آنها اتصال نحوه به فراوان توجه باع  مواد سایر کنار در مهندسی سرامیک های انواع از استفاده

 فلاز / سارامیک  اتصال بر لحیم آلیاژ ترکیب تاثیر بررسی به تحقیق این در. است شده مناسب اتصال بر گذار اثر پارامترهای

 دماای  درAg-Cu-Sn-Zr   وAg-Cu-Sn  متفااوت  لحایم  آلیاژ دو با مسی و آلومینایی های نمونه. است شده پرداخته

 شاد  مشخص کوپیمیکروس بررسی و نمونه ها عرضی بریدن از پس. شدند متصل هم به کوره درون یکسان زمان و یکسان

 بادون  و پیوسته اتصال ناحیه و بوده عیب بی کامال زیرکونیم فعال عنصر حاوی لحیم آلیاژ توسر شده متصل نمونه ی که

 در و باوده  مااکرو  تارک  دارای زیرکونیم بدون لحیم آلیاژ توسر شده متصل نمونه ی اتصال ناحیه که حالی در دارد ترک

 باا  آن پیوناد  برقاراری  باعا   زیرکونیم فعال عنصر حضور داد، نشان آمده بدست ایجنت. شد دیده قطعه دو انفصال قسمتی

 سارامیک  و فلاز  باین  حرارتای  انبسا  ضریب اختالف نتیجه در و شده سرامیک کردن متالیزه نتیجه در و سرامیک سطح

 .شد نخواهد ایجاد ترکی و شده کم حرارتی تنش های یافته، کاهش
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 مقدمه -5

 انجام از آثاری شناسان باستان های کاوش در. است مواد و فلزات اتصال فرایند های ترین کهن از نرم و سخت کاری لحیم

   استفاده بسته بندی عصنای و ظروف جواهرات، اتصال برای فرایند این از بیشتر گذشته در. است شده یافت لحیم کاری

 به مطالعات حجم بیش ترین. است گرفته قرار توجه مورد فرایند این علمی جنبه های اخیر سال های در اما. می کردند

 حد از نرم و سخت لحیمکاری کاربرد امروزه. است داشته اختصاص الکترونیک صنایع و پیشرفته مواد اتصال فرایند های

 دقیق ابزار و فضایی سازه های ای، ماهواره ارتباطات نظیر صنعتی پیشرفته ی زمینه های از اریبسی در و رفته فراتر سنتی

 فرایندی روش این فلزات به فلز غیر اتصال مثل کاربردها از برخی در. می کند رقابت اتصال ایجاد فرایند های سایر با

     دلیل به سرامیک ها. است فلزات به سرامیک ها اتصال فلز به فلز رغی مهم اتصاالت از یکی. [1]است فرد به منحصر

 و پایین نسبی چگالی کم، الکتریکی و حرارتی هدایت عالی، سایش به مقاومت و خوردگی به مقاومت قبیل از ویژگی هایی

 این از برخی. داده اند اختصاص خود به مهندسی کاربردهای در ویژه ای جایگاه باال حرارت های درجه در مناسب استحکام

     نظامی، صنایع الکتریکی، عایق های: از اند عبارت می دهد نشان را سرامیک کاربردهای از گوشه ای تنها که کاربردها

 پذیری، شکل عدم ترک، به حساسیت قبیل از محدودیت ها از برخی وجود طرفی از. ای هسته و پزشکی صنایع فضا، هوا

 اتصال. می کند ناگزیر را سرامیک همراه به فلزی مکمل های از استفاده سرامیک ها تولید و اولیه مواد باالی هزینه

  فلز-سرامیک اتصاالت از کردن استفاده. دارد مناسب اتصال روش به نیاز متفاوت خواص داشتن دلیل به فلز به سرامیک

 و اقتصادی روشی تا می کنند و کرده فعالیت زمینه این در زیادی محققین دلیل همین به است ضروری حساس صنایع در

 وجه که دارد وجود نرم و سخت کاری لحیم فرایند نوع دو کلی به طور .[1]بیابند هم به مواد این اتصال جهت مناسب

     به فرایند باشد   از بیشتر یا کمتر لحیم ذوب دمای این که به بسته. می باشد لحیم آلیاژ ذوب دمای در آن ها تمایز

 دارد کاربرد بندی بسته و الکترونیکی صنایع در بیش تر نرم کاری لحیم فرایند. می شود سیمتق سخت و نرم کاری لحیم

 و معمولی های لحیم آلیاژ توسر سرامیک مناسب شوندگی تر عدم به می توان فلز -سرامیک اتصال عمده مشکالت از[. 9]

 ایجاد و پسماند های تنش آمدن وجود به باع  مشکل همین که کرد اشاره فلز و سرامیک حرارتی انبسا  ضریب اختالف

 در تفاوت راستا این در. نمود حل را مشکل این مناسب لحیم آلیاژ انتخاب با می توان البته. است اتصال ناحیه در ترک

 [.4] است شده ارا ه 1 شکل در سرامیکها و فلزات بین حرارتی انبسا  ضرایب

 

[0حرارتی و مدول یانگ فلز و سرامیک ] مقایسه ضریب انبساط 6شکل   



 



 

آلومیناا و  ( نیروی فشاری در 1هم متصل شوند و در دمای محیر قرار گیرند مطابق )شکل که این دو قطعه بههنگامی

 .[4]شودهای پسماند و قابلیت پیدایش ترک در محل اتصال میو عامل ایجاد تنش شدهدر مس ایجاد  ینیروی کشش

 

 

[0]سرامیک-یجاد تنش در اتصال فلزی انحوه 1شکل   

گاردد تاا   های پسماند از فلزات بین الیه ای از طریاق متالیزاسایون اساتفاده مای    برای رفع عیب موجود و حذف تنش

دلیل هدایت به ی آلومینابه جا AlNتوان از چنین در صورت امکان میاختالف ضریب انبسا  حرارتی به حداقل برسد. هم

ها توان به آنهای مختلفی را بررسی کردند که میها و راه حلدر گذشته محققین روش. [3]استفاده کردحرارتی باالتر آن 

 اشاره کرد:

 .[3]کردن را هم داشته باشد تالیزهکاری قابلیت ماستفاده از ترکیب مناسب آلیاژ لحیم که در حین عملیات لحیم -1

دیرگاداز کاه    هاای متاالیزه از فلز ی هش عمدتا در الیا جهت متالیزاسیون: در این روMoly-Mnاستفاده از روش  -1

  .[6]شودباشند استفاده میدارای ضریب انبسا  حرارتی پایین می

 . [7]ی با دانسیته جریان باالسمتالیزه کردن سطح سرامیک بوسیلۀ فرایند پالسمای پال -9

 . [3]متالیزه کردن مکانیکی روی سطح سرامیک -4

ساخت کاه ضاریب انبساا       هاای از ماده لحیم نرم با استحکام پایین مثل مس یا فلزچنین محققان اخیرا استفاده هم

در این تحقیق برای رفاع ایان    .[3]اند پیشنهاد کردهبرای حل این مشکل  وبیم را نیو  نحرارتی پایینی دارند مثل مولیبد

نوع اتصااالت ماورد اساتفاده قارار      مشکالت و ایجاد اتصالی بی عیب آلیاژ لحیمی ساخته شد که برای اولین بار جهت این

 .گرفت

 تحقیق روش -2

 نقاره  پایاه  پرکنناده  فلازات  و خالص مس ،33% باالی خلوص با آلومینایی سرامیک تحقیق این در استفاده مورد مواد

  .است (1) جدول ترکیب با  مطابق



 



 

ترکیب شیمیایی فلزات پر کننده -1جدول  

Zr Sn Cu Ag  عناصر 

0%  60%  10%  50% 6لحیم  آلیاژ   

5%  7%  10%  50% 1آلیاژ لحیم    

 

 به سازی آماده جهت سرامیکی های نمونه. شدند تهیه (mm) یکسان ابعاد با مسی و سرامیکی های نمونه

 درون ساعت یک مدت به نهایت در و شدند داده شستشو الکل متیل با سپس شدند جوشانده مقطر آب در دقیقه 11 مدت

 انجام سرامیک منافذ شدن باز دلیل به کار این. شدند داده قرار سانتیگراد درجه 1111 دمای و هوا فراتمس با معمولی کوره

 ترتیب به SiC های سمباده با هم مسی های نمونه. است آن شوندگی تر در بهبود باع   سرامیک سطح زبری زیرا گرفت

 عکس بر فلز سطح صافی زیرا گردد صیقلی و صاف تا شدند پولیش سپس و زنی سمباده 1111تا  61 شماره ی سمباده از

 1 شماره ی نمونه و 1 لحیم آلیاژ با 1 شماره ی نمونه. است مفید بسیار اتصاالت نوع این در سرامیک برای شده ذکر مورد

 .گرفتند قرار کاری لحیم مورد 1 جدول در شده ذکر شرایر در 1 لحیم آلیاژ با

ینا به مسکاری آلومدستورالعمل لحیم -1جدول   

 تخت روی هم طرح اتصال

 آلومینا و مس مواد پایه

 درجه سانتیگراد 5212 کاریدمای لحیم

 دقیقه 62 کاریزمان لحیم

 هوا کاریاتمسفر لحیم

 درجه بر دقیقه 52 نرخ گرم شدن

 

خمیر الماساه روی   ها بعد از اتصال بصورت عرضی مقطع زده شدند و متالوگرافی شامل سمباده زنی و پولیش بانمونه

 آن انجام گرفت. 

 نتایج و بحث -9

        ها مورد بررسی قرار گرفتناد. در اداماه نتاایج بدسات آماده ماورد بحا  قارار        های اتصال ، نمونه پس از اتمام آزمون

 می گیرد.

 



 



 

 تصاویر میکروسکوپی-6-5

ه وضوح ترک در ناحیاه اتصاال در   است ب 1 ( که مربو  به تصویر میکروسکوپ نوری نمونه شماره9با مشاهده )شکل 

 شد.قسمت سرامیکی قابل دیدن است. این ترک حتی با چشم دیده می

 

 Ag-Cu-Snمس با آلیاژ لحیم -تصویر ناحیه اتصال آلومینا -9 شکل

ی مورد نظر را با میکروسکوپ الکترونی روبشی هم مورد بررسی قرار داده شد که در بخشی از آن حتی انفصاال  نمونه

 ( آمده است.4ده گردید که در ) شکل مشاه

 

 1ی لحیم نمونه از وجود انفصال در ناحه SEMتصویر  -4 شکل

( قابل مشااهده   3را مورد بررسی قرار داده شد. همانطور که در )شکل  1در ادامه تصاویر میکروسکوپ الکترونی نمونه 

 است ناحیه اتصال بسیار یکپارچه، پیوسته و بدون ترک است.



 



 

 

 Ag-Cu-Sn-Zrمس با آلیاژ لحیم -تصویر ناحیه اتصال آلومینا -3 شکل

هاا، تفااوت در   با علم به این که تنها تفاوت در شرایر اتصاال نموناه   و 1و  1های با مقایسه تصاویر ناحیه اتصال نمونه

نفوذ باه ساطح سارامیک و     ترکیب آلیاژ لحیمها بود. در واقع یکی از آلیاژ لحیمها دارای عنصر فعال زیرکونیم بود که باع 

ی سرامیک شده چنین باع  تر شوندگی مناسب و یکپارچهمتالیزه کردن آن شده و جلوی ترک خوردن را گرفته است. هم

 است.

 آنالیز عنصری -6-6

توسر آنالیز عنصاری ماورد بررسای     1برای اثبات این ادعا که آلیاژ لحیم باع  اتصال مطلوب شده است اتصال نمونه 

نقطه از سرامیک تا فلز نشان داد که عنصر فعال به سامت سارامیک    13( آنالیز عنصری برای 6رفت. مطابق )شکل قرار گ

حرکت کرده و حتی تا عمقی از آن نفوذ کرده است. همین امر باع  شده تا سرامیک به مانند یک فلز عمل کند و اختالف 

تیجه تنش پسماند ناشی از این تفاوت ذاتی سرامیک و فلز باه  ضریب انبسا  حرارتی بین آلومینا و مس کاهش یابد و در ن

 حد اقل برسد و بدین ترتیب دیگر ترکی در ناحیه اتصال دیده نشد.



 



 

 

 

 1آنالیز عنصری ناحیه اتصال نمونه  -6شکل 

 گیرینتیجه -4

 
آن اتصاالی بهیناه    توان با تغییار مس دارد و می-ترکیب شیمیایی آلیاژ لحیم تاثیر مهمی بر کیفیت اتصال آلومینا -6

 داشت.

 کاری سرامیک به فلز استفاده کرد.باید از آلیاژ لحیم فعال برای لحیم -1

کاری را در یاک مرحلاه انجاام داد و    توان لحیم با استفاده از آلیاژ لحیمی که حاوی عنصری بسیار فعال است می -1

 کاری نیست.نیازی به عمل متالیزاسیون سرامیک قبل از لحیم

ی انرژیکی کاه صارف عملیاات دو    توان در وقت و هزینهاژ لحیمی مناسب، با ترکیب فعال و بهینه میبا اعمال آلی -0

 جویی کرد.شود صرفهای میمرحله

 تواند باع  باال بردن عمر مفید قطعه در شرایر کاری گردد.انتخاب و ساخت آلیاژ لحیم مناسب می -7

 شد. زنیاویو را ساخت و از واردات آن بی روهای ماکتوان المپسازی این آلیاژ لحیم میبا بومی -1

 توان باع  اشتغال زایی شد.با فراهم کردن تجهیزات می -5
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 شد. اجباری ، فلزی مواد ذوبي جوشكاری کیفیتي الزامات استاندارد
 اني سازمان ملي استاندارد ایرانمنبع پایگاه اصالع رس

 

 1971 سال مصوب ، ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد موسسه مقررات و قوانین  اصالح قانون 6 ماده 1 تبصره استناد به

 اجبااری  اجارای  ، اساتاندارد  عاالی  شاورای  19/11/1931 ماورخ  1173/46646 شاماره  نامه تصویب اجرای راستای در و

 و 3361 ایران جوشکاران صالحیت تایید آزمون و ایزو - ایران 9394 فلزی مواد ذوبی جوشکاری کیفیتی الزامات استاندارد

 .شود می اعالم زیر شرح به 3361

      کیفیات  الزاماات  مناساب  ساطح  انتخااب  برای معیارهایی – اول قسمت – فلزی مواد ذوبی جوشکاری کیفیتی الزامات (1

1-9394 

 9394-1 جامع کیفیتی الزامات – دوم قسمت – فلزی مواد ذوبی اریجوشک کیفیتی ( الزامات1

 9394-9 استاندارد کیفیتی الزامات – سوم قسمت – فلزی مواد ذوبی جوشکاری کیفیتی ( الزامات9

 9394-4 ابتدایی کیفیتی الزامات – چهارم قسمت – فلزی مواد ذوبی جوشکاری کیفیتی ( الزامات4

3)اساتانداردهای  کیفیتی الزامات با انطبا  ادعای برای که مستنداتی – پنجم قسمت – فلزی اریجوشک کیفیتی الزامات 

 9394-3 است الزامی آنها از پیروی 9394-4 و 9394-9 ، 9394-1 های شماره به ایزو – ایران ملی

 ایازو  – ایاران  اندارداسات  اساتقرار  بارای  هایی راهنمایی – ششم قسمت – فلزی مواد ذوبی جوشکاری کیفیتی ( الزامات6

 9394-6 و 9394

 3361 فوالدها – اول قسمت – ذوبی جوشکاری – جوشکاران صالحیت تایید آزمون – ( جوشکاری7

 3361 آن آلیاژهای و آلومینیوم – دوم قسمت – ذوبی جوشکاری – جوشکاران صالحیت تایید آزمون - ( جوشکاری3

 

 قانونی الزامات

 باشد می 1/7/1931 از فو  استانداردهای اجباری یاجرا شروع تاریخ:  الف

   ایان  فاروش  و عرضاه  و اسات  الزامای  اساتاندارد  عالمات  با شده اجباری آنها استاندارد که هایی فرآورده گذاری نشانه: ب

 .است ممنوع ایران استاندارد عالمت بدون ها فرآورده

 .باشد می استاندارد عالمت کاربرد پروانه دریافت مستلزم اجباری استاندارد مشمول فرآورده گذاری عالمت: پ

 کیفیات  انطباا   و تولیاد  عماومی  شارایر  تاامین  به منو  تولیدی واحدهای به استاندارد عالمت کاربرد پروانه اعطای: ت

 . باشد می مربو  استاندارد با فرآورده

 .بود خواهد الزامی وارداتی کاالهای مورد در جاری مقررات و قوانین سایر و اجباری استانداردهای مقررات کلیه رعایت:  ث

 و ایاران  اساتاندارد  ملی سازمان به مرکز در بیشتر اطالعات کسب برای توانند می ذیربر حقوقی و حقیقی اشخاص تمامی

 .نمایند مراجعه استان استاندارد کل ادارات به ها استان در

 



 



 

 

 ایران استاندارد ملي سازمان اطالعیه
 

   اماور  کمیسایون  -اساتاندارد  عاالی  شورای مصوبات اساس بر ایران صالحیت تایید ملی مرکز -ایران تاندارداس ملی سازمان

 کیفیتای  الزاماات  عنوان با 9394 ملی استاندارد شدن اجباری بر مبنی جمهوری ریاست زیست محیر و صنعت بنایی، زیر

 و ممیازی  به نسبت که را مدیریتی های سیستم کننده گواهی موسسات و نهادها دارد نظر در فلزی، مواد ذوبی جوشکاری

 اساتاندارد  اسااس  بار  را نمایند می اقدام فلزی های سازه شمول دامنه در 9394 ایزو ایران ملی استاندارد گواهینامه صدور

 .دهد قرار صالحیت تایید و ارزیابی مورد مربوطه الزامی مدارک و  ISO/IEC 17021 المللی بین

 رساانی  اطاالع  پرتاال  به خصوص این در بیشتر اطالعات کسب جهت توانند می کننده گواهی موسسات و انهاده کلیه لذا

 صاالحیت  تاییاد  ملای  مرکز با نیاز صورت در یا و نموده مراجعه www.isiri.org نشانی به ایران استاندارد ملی سازمان

 .نمایند حاصل تماس زیر های شماره و نشانی به ایران

 کوچه -استقالل سینما روبروی -ولیعصر میدان از باالتر -تهران-ایران صالحیت تایید مرکز -ایران تاندارداس ملی سازمان

 33313913: ، فاکس33311176: ، تلفن14133-6193:  پستی صندو -99 پالک -شهامتی شهید

 

 ایران استاندارد ملي سازمان اطالعیه
 

 نظر در (ذوبی مواد جوشکاری کیفیتی الزامات عنوان با)  استاندارد اجرای ریراش تامین راستای در ایران استاندارد ملی سازمان

 درزمیناه  (اکردیتاه )همکاار  کالیبراسایون  آزمایشاگاه  عناوان ه با   متقاضای،  موسسات و ها شرکت صالحیت تایید به نسبت دارد

 صاالحیت  تاییاد  متقاضای  هاای  شارکت  سات ا خواهشامند  لذا. نماید اقدام جوش، صنعت در استفاده مورد های ودستگاه تجهیزات

:نمایندارا هذیلنشانیبه ایران،صالحیتتاییدملیمرکزبهوقتاسرعدررا خود درخواست

 99پالک-شهامتیشهیدکوچه-استقاللسینماروبروی-ولیعصرمیدانازباالتر-تهران

 33337394، تلفن6193-14133پستیصندو 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 



 



 

 



 



 

 



 



 

 

  (NDT)های غیر مخربنتخاب و تعیین اثر بخشی آزمایشا

 (FFSبرداری )های تناسب برای بهرهدر ارزیابی
 

 9، محمد نظرنژاد بجستانی1، الهه شکاری1سید جواد هاشمی
 شرکت مهندسی نوآوران صنعت آبتین -9و  1، 1

 

 چکیده

    ، یک سری API 579-1/ASME FFS-1در استاندارد ( FFSبرداری )تناسب برای بهرههای ارزیابی روش

های باشد. انجام ارزیابیمی آنها برداری ازبهرهبرای تعیین امکان ادامه معیوب،  مهندسی تجهیزات تیهای کمیارزیابی

تری نسبت به معیارهای متداول برداری به دلیل استفاده از معیارهای مکانیک شکست، الزامات سختگیرانهتناسب برای بهره

و  عیوب تشخیصبرای  آزمایش غیر مخرب  روش الزم باشد از یک ممکن است یفیت جوش دارد. در برخی مواردکنترل ک

انتخاب روش آزمایش غیر مخرب بایستی بر اساس توانایی هر  .استفاده گردد ابعاد آنهاگیری برای اندازه از روشی دیگر

پارامتر احتمال تشخیص گیری باشد. در این مقاله اندازهمانند طول و عمق،  روش در شناسایی و تعیین ابعاد یک عیب،

(POD) های مختلف آزمایش غیر مخرب بررسی گردیده است. سپس با توجه به میزان و تعیین میزان اثربخشی روش

های مختلف تخریب گیری ابعاد مکانیزماثربخشی تعیین شده، موثرترین روش آزمایش غیر مخرب برای شناسایی و اندازه

 اند.برداری قابل اطمینان ارا ه گردیدهت اجرای یک ارزیابی تناسب برای بهرهجه
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   مقدمه -5

-می باشد کهبردای  میهای ارزیابی تناسب برای بهرهشامل دستورالعمل API 579-1/ASME FFS-1استاندارد 

نشان  برداریتناسب برای بهرهتوان از آن برای ارزیابی تجهیزات تحت فشار حاوی نقص استفاده نمود. اگر نتایج ارزیابی 

های بازرسی/ پایش مناسب برای آن در باشد، در صورتی که برنامهدهد که تجهیز برای شرایر عملیاتی فعلی مناسب می

دهی خود ادامه دهد. اگر نتایج ارزیابی بیانگر این نکته چنین شرایطی به سرویس تواند بانظر گرفته شده باشد، تجهیز می

های محاسباتی برای تعدیل شرایر عملیاتی دهی تحت شرایر عملیاتی فعلی را ندارد، روشباشد که تجهیز قابلیت سرویس

های محاسباتی ها( این روشکشیلهگیرد. برای تجهیزات تحت فشار )مانند مخازن تحت فشار و لومی مورد استفاده قرار

گیرد. ( و/ یا دمای متناسب با آن مورد استفاده قرار میMAWPr) 1برای یافتن ماکزیمم فشار کاری مجاز کاهش یافته

های محاسباتی جهت تعیین ماکزیمم ارتفاع کاهش یافته های جداره(، روشبرای متعلقات مخازن ذخیره )مانند ور 

 ده خواهد شد. ( استفاMFHr) 1سیال

، به سطح ارزیابی و مکانیزم تخریب برداریتناسب برای بهرههای مورد نیاز برای یک ارزیابی میزان اطالعات و داده

باشد، دارای الزامات می برداریتناسب برای بهرهارزیابی  های استاندارد که شامل دستورالعملبستگی دارد. هر یک از بخش

باشد. های نقص بر اساس مکانیزم تخریب مورد بررسی میها و چگونگی تعیین مشخصهی دادهگیرای برای اندازهویژه

باشند. هایی از این قبیل میترک، مثال هها و ابعاد نقص شبپروفیل ضخامت برای خوردگی/ سایش موضعی، عمق حفره

میزان اثربخشی روش مورد  با توجه به پارامترهای احتمال تشخیص عیب و غیر مخرب آزمایش روشانتخاب صحیح 

 برداریتناسب برای بهرهترین مرحله اجرای یک ارزیابی قابل اطمینان اولین و در واقع مهم ،استفاده جهت تشخیص عیب

 .]1[باشد می

 

 برداریتناسب برای بهرههای مورد نیاز برای اجرای ارزیابی و داده 6تخریب انواع -6
 

های های بازرسی باشد. مکانیزمروشکه قابل تشخیص با یکی از  تخریبیکی عبارت است از خصوصیات فیز تخریبنوع 

ها و انواع تخریب 1شوند. جدول می های مکانیکی یا خوردگی که باع  ایجاد تخریباند از فعالیتتخریب عبارت

 کند. خصوصیات آنها را معرفی می

های فتد. تخریباواخت یا به شکل موضعی اتفا  بیتواند به طور یکنهر تخریب با توجه به مکانیزم عملکرد آن می

توان در هر محل مناسبی بازرسی و ارزیابی نمود، زیرا فرض بر این است که نتایج حاصله بیانگر شرایر را می 4یکنواخت

ند باشند. این امر ممکن است نیازمهای متمرکزتر بازرسی میهای موضعی نیازمند فعالیتباشد. تخریبکامل تخریب می

                                                           
1
 Reduced Maximum Allowable Working Pressure 

2
 Reduced Maximum Fill Height 

3
 Damage Type 

4
 Uniform Damages 



 



 

 1تری به منظور اطمینان از تشخیص درست تخریب باشد. اگر درک صحیحی از مکانیزم تخریببازرسی محدوده گسترده

های بازرسی را در آن نقطه توان فعالیتهای وقوع آن میسر باشد، آنگاه میمحل بینیکه پیشایگونهداشته باشیم، به

 .]1[متمرکز نمود 

 ]1[ ت آنهاانواع عیوب و خصوصیا -1جدول 

 

 شرح عیبنوع 

نازك شدن جداره تجهیز )شامل نازك شدن 

 دار شدن( عمومی، موضعی و حفره

تواند عمومی و یا جداشدن ماده از یک یا چند سطح که می

 موضعی باشد

 ترکی که به یک یا چند سطح فلز راه داشته باشد به در( های راههای منتهی به سطح )تركترك

 ترکی که زیر سطح فلز باشد یهای زیر سطحترك

 ها(ی میکروسکوپی زیر سطح فلزها )شکافها و یا تركحفره ایجاد میکرو ترك/میکرو حفره

 تغییرات در ریزساختار فلز تغییرات متالورژیکی

 تغییرات در ابعاد فیزیکی و هندسه قطعات تغییرات ابعادی

 درون ورق های هیدروژنی ایجاد شده در ناخالصیتاول تاول زدن

 تغییرات در خواص ماده فلز تغییرات در خواص ماده

 

     گیری عیوب با های بازرسی مورد استفاده برای اندازهروشتوجه به این نکته حا ز اهمیت است که ممکن است 

عیب بستگی  دابعا گیریهای مناسب اندازهروشهای بازرسی مورد استفاده برای تشخیص آنها متفاوت باشند. انتخاب روش

تواند براساس معیار کنترل کیفیت جوش و یا به الزامات استاندارد مورد استفاده برای پذیرش نواقص دارد. این امر می

های بازرسی انتخاب شده باید باشد. در هر صورت، روش تناسب برای بهره برداریبراساس معیارهای مکانیک شکست یا 

گیری ای از اطالعات مورد نیاز اندازهاره عیوب را داشته باشند. به طور خالصه، محدودهامکان ارا ه اطالعات مورد نیاز درب

 .جهت )شیب( عیب، ارتفاع عیب، پهنای عیب، طول عیب، موقعیت عیب اند ازعبارت عیوب

 

  6تشخیص احتمال -6

 و پارامترهای اثرگذار PODمفهوم  -6-5

توان با تکرار بستگی دارد. دقت را می آزمایشارت اپراتور و شرایر های متفاوتی دارند که به مههای بازرسی دقتروش

گیری نمود. این شیوه اغلب برای ( و ثبت نتایج آنها اندازهآزمایشهای استاندارد هایی با سایز مشخص )بلوکترک آزمایش

جود دارد، مانند تشخیص باشد که امکان اشتباه/ از دست رفتن نتایج در آنها ومناسب می آزمایش غیر مخربهای روش

های دارای بر روی تعداد زیادی از نمونه POD ایش های. آزم(PT) روش ذرات مغناطیسی با های منتهی به سطحترک

                                                           
1
 Damage Mechanism 

2
 Probability of Detection 



 



 

برای به  اندازههای موفق در هر محدوده گیرند. تعداد تشخیصترک یا معیوب در محدوده سایز انتخاب شده انجام می

انجام پذیرند،  1های واقعی که با این روش گردشیآزمایشگردند. ی منحنی استفاده میدست آوردن یک نقطه تجربی بر رو

با  بهره برداریهای حین ها در بازرسیرا نشان خواهند داد. کاربرد این داده آزمایشهای درون بلوک احتمال تشخیص ترک

اند. دست آمدهدر شرایر مساعد آزمایشگاهی به آماده شدهآزمایش  هایها از بلوکهایی همراه است زیرا این دادهمحدودیت

 دهند:ها دو دسته مهم از اطالعات را به ما میبا این حال، این داده

غیرمخرب  آزمایش هایکنند. حتی تحت شرایر کنترل شده، را تصدیق می (POD)ها احتمال تشخیص این داده -الف

 یابد؛تشخیص نیز افزایش می ها احتمالهایی دارند و با افزایش سایز ترکمحدودیت

کنند. احتمال نزدیک شدن مقادیر واقعی احتمال ها حداکثر میزان اثربخشی قابل دسترس را مشخص میاین داده -ب

 توان انتظار داشت که از این مقدار بیشتر گردند.نمی اماتشخیص به این میزان از اثربخشی وجود دارد، 

     آزمایشمکمل  روشیر فاکتورهای زیادی قرار دارد. استفاده از چندین در عمل، احتمال تشخیص عیوب تحت تأث

 روش. با این حال، هرگاه یک 1نهایی را افزایش دهد، یعنی اعمال استراتژی فراوانی و تنوع PODتواند می غیر مخرب

 اند از: عبارت PODتنها را در نظر بگیریم، فاکتورهای تأثیرگذار بر  آزمایش غیر مخرب

 آزمایش هایها و اسکن /دستورالعمل اتخاذ شده و تعدادروش: توانایی ذاتی تشخیص روشتورهای مربو  به فاک 

 جداگانه انجام گرفته.

  فاکتورهای مربو  به قطعه: هندسه قطعه، شرایر سطحی، نوع مواد، ساختار دانه و ضخامت، امکان دسترسی جهت

 بازرسی.

 ز، موقعیت و جهت مورد نظر.فاکتورهای مربو  به عیب: نوع عیب، سای 

 های زمانی و محیطی.فاکتورهای انسانی: مهارت بازرس، محدودیت 

های ی مربوطه با حالتایش هابه دست آمده از آزم PODمسلماً، هنگام ارزیابی و مقایسه میزان ارتبا  و تناسب مقادیر 

 واقعی، بایستی فاکتورهای فو  را در نظر گرفت.

باشند. خطاهای مربو  به سایز کردن عیوب در اصطالح قطعیت میعیوب، همراه با خطا و عدم هایگیریتمام اندازه

تر یا طورکلی باع  تخمین پایینبه گیری همراه هستند؛ در نتیجههای اندازهروشباشند، یعنی ذاتاً با سیستماتیک می

 توان آنها را بهباشند و میتصادفی می ،عیوب زه گیریانداهای مربو  به قطعیتشوند. عدمباالتر از واقعیت اندازه عیب می

 .]6-4[ ها توسر یک یا چند بازرس در نظر گرفتگیریاندازه عنوان تغییرات )نوسانات( ناشی از تکرار

 

 

 

                                                           
1
 Round-robin Style 

2
 Strategy of Redundancy and Diversity 



 



 

 PODگیری روش اندازه -3-2

برای احتمال  تیمّیهایی را جهت تعیین مقادیر کگردشی فراوان، تالش آزمایش هایهای مختلفی با انجام سازمان

 اند از:عبارت هستند،  API 581ها که مورد تأیید استاندارداند. تعدادی از این سازمانتشخیص انجام داده

 (( RT) پرتونگاری( ، و MT) ذرات مغناطیسی( ، UTدر اروپا )آلتراسونیک ) Nordtest -الف

 در ایتالیا PISC -ب

 در ایاالت متحده امریکا EPRI -پ

 ای( کاربردهای هسته – UTدر ایاالت متحده امریکا ) CIPS -ت

 ها(و رادیوگرافی زیردریایی UTنیروی دریایی ایاالت متحده امریکا ) -ث

نشان داده شده است. یک توزیع سه پارامتری  1هایی در شکل آزمایشرسم شده توسر چنین  PODیک نمونه منحنی 

Weibull 1[شده است  1خورانده هادر این داده[. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ]1[ آلتراسونیک آزمایشمربو  به  PODمنحنی  -1شکل 

 

 

 

 

                                                           
1
 Curve Fitting  



 



 

های معمول روش های معیوب، و با استفاده از به دست آمده از تعداد محدودی از نمونه PODاز این نتایج تجربی 

 13هایی با حداقل نمونهاستفاده نمود. معموالً  33پایینی با حد اطمینان %  حدتوان جهت محاسبه آماری دو جز ی می

          معادل PODها شناسایی گردیدند یک که هرگاه همه ترکایگونهگردند، بهانتخاب می اندازهترک در هر محدوده 

 PODهای ا و نحوه تهیه منحنیایش ه. روش انجام این آزم]9[به دست آید  33اطمینان %  درصدپایینی با  حددر %31 

 .]7[ارا ه گردیده است  ASNTادی از دستورالعمل پیشنه

 

 گیری ابعاد نقص و الزامات در اندازه روش آزمایش انتخاب جهت پیشنهادهایی -4

 آزمایش غیر مخربهای مختلف روشمیزان اثربخشی  -4-5

عیوب توسر هر یک  اندازه گیریترین روش)ها( جهت شناسایی انواع تخریب و قابلیت تعیین ابعاد و مناسب 1جدول 

روش های هایی را در مورد میزان اثربخشی مشاهده شده در راهنمایی 9. جدول ]1[کند ها را معرفی مین روشاز ای

گونه که در جدول اشاره دهد. همانارا ه می API 581استانداردمیالدی  1111 سال مختلف مطابق با نسخه آزمایش

به عنوان بسیار مؤثر معرفی نگردیده است. همچنین  ایشروش آزمها، هیچ میکروحفره گردیده در مورد تشکیل میکروتَرک/

شود. تقریباً برای همه ها در نظر گرفته نمیعنوان بسیار مؤثر برای هر کدام از انواع تخریبهمیشه به روش آزمایشهیچ 

ر خوهد بود. دیگ روش، بهبود دهندۀ کارآیی روشتوان استفاده نمود؛ هر را می روش آزمایشها بیش از یک انواع تخریب

که با بازرسی چشمی داخلی همراه شود، در تعیین خوردگی داخلی بسیار سنجی آلتراسونیک درصورتیبرای مثال، ضخامت

مشخصی به  آزمایشهای مربوطه با هیچ روش مؤثر خواهد بود. تخریب خزش همراه با تشکیل میکروترک و میکروحفره

گیری و ، اندازهپرتونگاری)آلتراسونیک،  روش هاای از باشد. با این حال، هرگاه مجموعهشکل مؤثر قابل تشخیص نمی

 .]1[آید بخشی به دست میکار گرفته شود، معموالً نتایج رضایتمقایسه ابعادی( به

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 ]1[ آزمایش غیر مخربهای مختلف ن( روشتوانایی شناسایی عیب و تعیین ابعاد )سایز کرد -1جدول 

 

 آزمایش غیر مخربروش  
VT PT MT ET RT UT 

 توانایي

 شناسایي

   *        *  ترك )راه به در(

   *      ترك )داخلی(

   *      نفوذ ناقص

         ناخالصی / گِل جوش

          تخلخل / حفره

         خوردگی / سایش

 توانایي

 سایزکردن

             بموقعیت عی

             طول عیب

   *      ارتفاع عیب

   *       ضخامت قطعه

         ضخامت پوشش

 ها*همراه با بعضی محدودیت

 

 

 ]1[های مختلف تخریب در شناسایی مکانیزم روش های آزمایشمیزان اثربخشی  -9 جدول

 روش آزمایش

کاهش 

 ضخامت

 ترک

 دربهراه 

 ترک

 زیرسطحي

 میكروترک/

 همیكرو حفر

 تغییرات

 متالورژیكي

 تغییرات

 تاول زدن ابعادی 

 X X X 6-1 6-1 1-1 1-6 بازرسی چشمی

UT- 1 1-6 موج طولی-X 1-X 1-1 X X 6-1 

UT- ایموج زاویه X 6-1 6-1 1-1 X X X 

MT- فلورسانت X 6-1 1-X X X X X 

 X 6-1 X X X X X مایعات نافذ

 X 6-1 6-1 1-X X X X (AEنشر صوتی )

 X X X X-1 1-6 1-6 1-6 واج گردابیام

Flux Leakage 6-1 X X X X X X 

 X 1-X X X 6-1 X-1 1-6 پرتونگاری

 X X X X 6-1 X 1-6 گیری ابعادیاندازه

 X 1-1 1-1 1-1 6-1 X X متالوگرافی

 گردد= معموال استفاده نمیX = اثربخشی احتمالی1 = اثربخشی متوسط1 = اثربخشی باال6



 



 

 گیری ابعاد نقص الزامات مربوطه در اندازهو  آزمایش غیر مخربهای روششنهاد پی -4-6

ضخامت  آزمایشسنجی مورد نیاز جهت تعیین کاهش ضخامت در قطعه معموالً با استفاده از های ضخامت داده

یا پروفیل  ای های ضخامت نقطه تواند جهت حصول داده پذیرد. این روش می ( صورت میUTموج مستقیم ) آلتراسونیک

تواند جهت تعیین پروفیل ضخامت  ای می ضخامت با دقت باال مورد استفاده قرار گیرد )اسکن خطی پیوسته یا اسکن ناحیه

باشد.  می آلتراسونیکهای  مورد استفاده قرار گیرد(.  سطح ناهموار یا عدم دسترسی به ناحیه مورد نظر از جمله محدودیت

سنجی پوسته زیر رینگ تقویتی از سمت خارج گیری ضخامت در ناحیه جوش و یا ضخامت ازهتوان به اند به عنوان مثال می

 از ظروف اشاره نمود. 

روش تا حد زیادی به شرایر ساطحی قطعاه بساتگی دارد.     آلتراسونیک روشهای دقیق با استفاده از  به دست آوردن داده

شند، اماا در اکثار ماوارد اساتفاده از بارس سایمی کفایات        باسازی سطح با توجه به شرایر سطحی متفاوت می های آماده 

 باشد.   زنی نیز نیاز میهای سطحی یا حفره باشد، سنگنماید. هر چند، اگر سطح دارای پوسته و رنگ می

توان با های سطحی را میسطحی، طول و زاویه نسبت به جهت اصلی تنش و فاصله تا دیگر ترک هایترکدر مورد 

توان گیری نمود. عمق و زاویه عیب نسبت به سطح را می( اندازهPT( و یا مایعات نافذ )MTغناطیسی )های ذرات مروش

های های محبوس، عمق، طول، زاویه و فاصله تا دیگر ترکگیری نمود. در مورد ترکاندازه آلتراسونیک  روشاستفاده از با 

زمان  روشنمایند )مانند گیری میاندازه آلتراسونیکرشی های موج بتکنیک  سطحی یا محبوس را عموماً با استفاده از

  اکو(.  -پالس روشیا  TOFDتفر  

هاای دماایی   دقیق دستگاه برای ضخامت دیاواره و محادوده   1اعتبارسنجیبایستی بعد از  آلتراسونیک های سنجیضخامت

     هاای  شاود، اساتفاده از کوپلَنات    فتاه مای  روی تجهیز انجام گیرد. در صورتی که اندازه گیری روی قطعه باا دماای بااال گر   

باشد. برای حصاول اطمیناان از عادم حضاور      نیز ضروری می آلتراسونیک های خاص  کننده حرارت و برخی کوپلَنتخنثی

اینچ( پیشنهاد  3/1) مترمیلی7/11های با قطر کمتر از  استفاده از پروب حفره یا خوردگی موضعی در محدوده اندازه گیری،

 . ]1[ردد. گمی

 

 گیری نتیجه -1

، به سطح ارزیابی و مکانیزم تخریب برداری تناسب برای بهرههای مورد نیاز برای یک ارزیابی میزان اطالعات و داده

های بازرسی مورد استفاده برای گیری عیوب با روشهای بازرسی مورد استفاده برای اندازهروشبستگی دارد. ممکن است 

بایستی بر اساس توانایی هر روش در شناسایی و تعیین  آزمایش غیر مخربانتخاب روش اشند. تشخیص آنها متفاوت ب

ها و ابعاد یک عیب مانند طول و عمق باشد. برای تعیین پارامتر احتمال تشخیص، بهترین منبع کاربردی استفاده از داده

ه طور کلی، الزامات زیر بایستی در انتخاب و باشد. بمی APIهای معتبر مورد تایید نمودارهای منتشر شده توسر شرکت

                                                           
1
 Validation 



 



 

تناسب برای   های گیری ابعاد عیوب مورد نیاز برای اجرای ارزیابیجهت اندازه آزمایش غیر مخربهای به کارگیری روش

 مدنظر قرار بگیرند: برداریبهره

 های و ارزیابی تخریبای انتخاب شوند که برای تشخیص گونهباید به آزمایش غیر مخربهای ها/تکنیکروش  

 بینی شده یا مشاهد شده و خصوصیات آنها )موقعیت، جهت و غیره( مناسب باشند. پیش

 های ها و تأیید صالحیتبایستی دارای مهارت الزم بوده و آموزش آزمایش غیر مخربدرگیر در بازرسی و  کارکنان

 دهند، داشته باشند.الزم را در مورد عملی که انجام می

 صحیح آنها اطمینان حاصل شود. واسنجیات بازرسی باید قبل از استفاده کنترل شوند تا از عملکرد و تجهیز 

  آزمایش های روشای از مورد نیاز باشد، مجموعه آزمایش غیر مخربهرگاه سطح باالی عملکرد و قابلیت اطمینان

 مکمل باید بر اساس اصول فراوانی و تنوع انتخاب گردند. غیر مخرب
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 پرلیتی –بررسی قابلیت لحیم پذیری سخت چدن  خاکستری فریتی 

 با مفتول های مختلف پایه مس

 

2دکتر حامد ثابت -1مهندس محمد صادقی   

 شرکت مپنا بویلر -کارشناس ارشد مهندسی مواد -5

 سالمی واحد کرجاستاد یار گروه مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه آزاد ا  -6

 

 چکیده

در تحقیق حاضر مفتول های لحیم پایه مس با مقادیر مخلتف عناصر آلیاژی فسفر، منگنز، روی، نیکال و آلومینیاوم از   

مرحله انجام شاد، در مرحلاه    9طریق تهیه مذاب در کوره و ریخته گری در قالب فلزی تولید شدند، سپس آزمون ها طی 

ا، در مرحله دوم: تعیین قابلیت پخش شدگی مفتول های مختلف بار روی قطعاات چادن    اول: تعیین نقطه ذوب مفتول ه

( و مرحله سوم: بررسی خواص مکانیکی اتصال مفتول های منتخب، نتایج آزمون های GG20پرلیتی) –خاکستری فریتی 

 هاینیوم نقطه ذوب مفتولمرحله اول مشخص نمودند که با کاهش مقادیر نیکل و منگنز و افزایش عناصر فسفر، روی و آلوم

کاهش می یابد. نتایج آزمون مرحله دوم نیز تعیین نمود که با افزایش فسفر در ترکیب مفتول میزان پخش شدگی افزایش 

استحکام برشای اتصاال افازایش     13می یابد، همچنین نتایج آزمون مرحله سوم مشخص نمودند که با افزایش فسفر تا % 

 یابد.می
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 مقدمه-1

[. وجاود  1باشاد] مای  ایها هستند که شکل گرافیت در آنها به صاورت ورقاه   ای از چدنهای خاکستری خانواده چدن

شااری  گرافیت های ورقه ای در این چدنها باع  ایجاد خواص منحصر به فردی همچون هدایت حرارتای بااال، اساتحکام ف   

های خاکستری عمدتاً جهت تعمیر، ایجاد اتصاال یاا ایجااد     [. چدن1و 1خوب و مقاومت به سایش مناسب گردیده است ]

      [. فلازات پار کنناده پایاه نقاره،  ماس و نیکال باه هماراه          9گیرناد] آب بندی تحت عملیات لحیم کاری سخت قرار  مای 

هاای   تارین ماواد مصارفی جهات لحایم کااری ساخت چادن        لمتداو 3B (AWS)و  3Aفالکس های پایه فلوریدی نوع 

[. در این بین فلز پر کننده پایه مس به علت ارزان بودن نسبت به فلزات پر کنناده پایاه   4و9شوند]خاکستری محسوب می

ننده [. در مقابل فلز پر کننده پایه نقره به علت قابلیت پخش شدگی بهتر و فلز پر ک4نقره و نیکل ارجحیت بیشتری دارد ]

[. لذا انتخاب و استفاده از فلز پر کننده ای کاه  4و 3پایه نیکل به علت ایجاد اتصال چقرمه تر همواره مورد توجه بوده اند ]

عالوه بر دارا بودن قیمت مناسب، دارای قابلیت پخش شدگی مناساب و نقطاه ذوب پاایین تار باشاد ماورد توجاه و نیااز         

 [.3صنعتگران بوده است ]

[. عناصر آلیاژی بر 6کر شده موردنیاز برای یک ماده لحیم مناسب تابعی از ترکیب شیمیایی آن می باشد ]پارامترهای ذ

پذیری فلز پرکننده را تحت تاأثیر قارار   توانند قابلیت لحیمحسب چگونگی انحالل و اثرگذاری بر نیروی کشش سطحی می

پرلیتای باا مفتاول هاای      –چدن خاکساتری فریتای   [. در تحقیق حاضر هدف بررسی قابلیت لحیم پذیری سخت 7دهند ]

 مختلف پایه مس  می باشد.

 

 روش تحقیق -2

با  (GG20پرلیتی) -میلی متر از جنس چدن خاکستری فریتی 111×31×6صفحه به ابعاد  91جهت انجام آزمایش ها 

قطعات بعد از سرد شدن  در قالب های ماسه ای تر ریخته گری شدند، سپس کلیه 1ترکیب شیمیایی ارا ه شده در جدول 

 و انجماد از ماسه خارج و تحت تمیزکاری قرار گرفتند. 

 GG20ترکیب شیمیایی)درصد وزنی( چدن خاکستری  -1جدول 

Cu S P Mn Si C 

61/0007/0001/076/016/111/1

 

متار تقلیال داده شاد تاا     میلی  4در مرحله بعد کلیه قطعات به کارگاه منتقل و با عملیات ماشینکاری ضخامت آنها به 

سطح کامالً صافی حاصل گردد. جهت بررسی اثر عناصر آلیاژی مفتول هایی بر پایه مس با ترکیب های شیمیایی متفااوت  

کیلوگرم باا اساتفاده از    41از عناصر فسفر، منگنز، روی، نیکل و آلومینیوم در یک کوره بوته ای هوایی گازسوز به ظرفیت 



 



 

منگنز برنز، برنج، آلومینیوم برنز و نیکل برنز تهیه گردیدند و سپس درون قالب های فلزی دو تکاه   آمیژان های فسفر برنز،

سانتی متر تولیاد گردناد.    93میلی متر و طول  1کتابی از جنس فوالد گرم کار ریخته گری شدند تا مفتول هایی به قطر 

و ترکیب شیمیایی آن به روش اسپکتروگرافی نشر نوری ای تولید الزم به ذکر است که هنگام ریخته گری هر مفتول نمونه

 )کوانتومتری( تعیین گردید.

مرحله انجام شد، در مرحله اول تعیین نقطه ذوب مفتول ها، در مرحله دوم تعیین قابلیت پخش  9سپس آزمون ها در 

منتخب. جهت آزمون های شدگی مفتول های با نقطه ذوب پایین تر و در مرحله سوم بررسی خواص مکانیکی مفتول های 

گرم از هر مفتاول درون بوتاه ای    111مرحله اول از یک کوره عملیات حرارتی الکتریکی استفاده گردید، برای این منظور 

 11دقیقاه دماای کاوره     13گذاشته شد، سپس بعد از گذشت هر  C631چینی قرار داده شد و در داخل کوره در دمای 

ی گراد افزایش داده شد و این عمل تا ذوب شدن هر نمونه مفتول به صورت پله ای انجام گردید، و دمایی که در درجه سانت

آن مفتول ها ذوب شدند به عنوان دمای ذوب مفتول انتخاب شد. سپس بر اساس نتایج آزماون مرحلاه اول، آزماون هاای     

کمترین نقطه ذوب در بین سایر مفتول ها بودند انتخااب و   مفتول که دارای 11مرحله دوم انجام گردید. برای این منظور 

به  AWS 3Bگرم فالکس فلوریدی از نوع مایع مطابق با  13آزمون مرحله دوم بر روی آنها صورت پذیرفت، در این مرحله 

دند کمک یک قلمو بر روی سطح نمونه های چدنی که قبالً توسر استن به طور کامل چربی زدایی شده بودند کشایده شا  

گرم مفتول بر روی آنها قرار داده شد و  13به نحوی که میزان فالکس در هر سانتی متر مربع معادل یک گرم گردد. سپس 

دقیقاه کاوره    91درجه سانتی گراد باالتر از نقطه ذوب هر مفتول درون کوره قرار داده شدند بعد از گذشات   11در دمای 

حیر خنک شدند، سپس میزان مساحت پخش شدن مذاب هر مفتاول انادازه   خاموش و نمونه ها در داخل کوره تا دمای م

 گیری شد و بر اساس آن میزان پخش شدگی هر مفتول تعیین گردید.

نمونه که دارای کمترین نقطه ذوب و  6آزمون مرحله سوم بر اساس نتایج آزمون های مرحله اول و دوم انجام شد، و 

اب و عملیات لحیم کاری سخت کوره ای بر روی اتصال لب  روی هم آنها انجام باالترین میزان پخش کنندگی بودند انتخ

شد، برای این منظور لبه های قطعات ابتدا با استن شستشو داده شدند و با قرار دادن مفتول پرس شده به صورت زرور  

میلی متر قرار داده شدند و  1میلی متر و سطح تماس  13/1نازک در بین دو لبه، درون یک فیکسچر مناسب با درز اتصال 

متر مربع عملیات لحیم کاری به مقدار یک گرم بر سانتی AWS 3Bسپس با آغشته کردن لبه های اتصال با فالکس مایع 

درجه سانتی گراد باالتر از نقطه ذوب مفتول ها انجام شد. در این مرحله نیز زمان نگهداری  11سخت کوره ای در دمای 

دقیقه انتخاب گردید و بعد از گذشت این زمان کوره خاموش و نمونه ها در داخل کوره تا دمای  91در دمای لحیم کاری 

محیر خنک شدند، سپس نمونه ها از کوره خارج و به کارگاه ماشینکاری منتقل شدند و نمونه های عرضی مطابق با 

ذکر شده بر روی نمونه ها انجام گردید، الزم از آنها تهیه شد و آزمون برش مطابق با استاندارد  AWS C3.2.88استاندارد 

نمونه از هر اتصال انجام گردید و متوسر نتایج آنها به  1به ذکر است که جهت افزایش دقت نتایج، هر آزمون برش بر روی 

عنوان معیار استحکام برشی اتصال مدنظر قرار گرفت، در ضمن جهت بررسی ساختار میکروسکوپی اتصال مفتول ها 



 



 

( در حالت بعد از اچ  )با محلول Olympus BX51Mمتالوگرافی به کمک یک دستگاه میکروسکوپ نوری )مدل بررسی 

 .اچ دی کرومات پتاسیم( انجام گردید

 نتایج و بحث-3

گردد دهد. همانگونه که مشاهده میهای را نشان میترکیب شیمیایی و نقطه ذوب )آزمون مرحله اول( مفتول 1جدول 

ر نیکل و منگنز و همچنین افزایش عناصر روی، فسفر و آلومینیوم نقطه ذوب مفتول ها کااهش مای یاباد.    با کاهش مقادی

[. به عبارت دیگر نیکل و منگنز به علات  7باشد ]علت این امر ناشی از تشکیل آلیاژهای چندگانه با نقطه ذوب پایین تر می

صر روی، فسفر و آلومینیوم به علت نقطه ذوب کمتر از ماس  نقطه ذوب باالتر از مس باع  افزایش نقطه ذوب مفتول و عنا

 باع  کاهش نقطه ذوب مفتول می شوند.

دهاد. همانگوناه کاه مشاخص     نتایج آزمون مرحله دوم )میزان پخش شدگی( مفتول های منتخب را نشان می 1شکل 

دار هستند، علت این امر ناشی از پخش شدگی بیشتری برخور (11و  16است مفتول حاوی فسفر باالتر)مفتول های شماره 

باشد که بدین ترتیب باع  کاهش زاویه ترکنندگی مفتول از اثر فسفر بر کاهش انرژی کشش سطحی بین مایع و جامد می

کناد کاه حاداکثر    [. از طرفی بررسی دقیق نتایج مشخص مای 3و 7گردد ]می شده و در نهایت باع  پخش شدگی بیشتر

باشد و علیرغم افزایش فسفر در مفتول شماره مس می 61روی، %  11فسفر، %  13وی % شدگی مربو  به مفتول حاپخش

می باشاد. علات ایان امار      16شدگی کمتر از مفتول شماره مس میزان پخش 33روی، %  11فسفر، %  11با ترکیب  %  1

گی مفتول پایه ماس باا مقاادیر    باشد، به طور کلی بهترین قابلیت تر کنندناشی از اثر مس بر میزان ترکنندگی مفتول می

گردد. علت این امر ناشی از افزایش انرژی کشش سطحی بین مایع و جامد در مقادیر کمتر از مس حاصل می 61بیش از % 

 [.3و 7مس عنوان شده است ] %61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

ترکیب شیمیایی )درصد وزنی(و نقطه ذوب مفتول های مختلف. -1جدول   

نقطه ذوب 

 C  
P Al Mn Ni Zn Cu 

شماره 

 مفتول

870 

810 

880 

800 

710

- 

- 

- 

- 

-

- 

- 

- 

- 

-

- 

- 

- 

- 

-

68 

61 

61 

5 

11

10 

17 

10 

17 

10

11 

11 

18 

18 

78

6 

1 

1 

0 

7

880 

870 

850 

810 

700

- 

- 

- 

- 

-

- 

- 

- 

- 

-

68 

61 

61 

5 

11

- 

- 

- 

- 

-

10 

17 

10 

17 

10

11 

11 

18 

18 

78

1 

5 

8 

7 

60

510 

510 

570 

580 

510

- 

- 

- 

- 

-

68 

61 

61 

5 

11

- 

- 

- 

- 

-

- 

- 

- 

- 

-

10 

17 

10 

17 

10

11 

11 

18 

18 

78

66 

61 

61 

60 

67

560 

500 

500 

510 

170

68 

61 

61 

5 

11

- 

- 

- 

- 

-

- 

- 

- 

- 

-

- 

- 

- 

- 

-

10 

17 

10 

17 

10

11 

11 

18 

18 

78

61 

65 

68 

67 

10

 



 



 

 

 

 تخب.های منشدگی مفتولمیزان پخش -6شکل 

 

نتایج آزمون مرحله سوم )مقاومت برشی اتصال( مفتول های منتخب را نشان می دهد همانگوناه کاه مشااهده     1شکل 

می گردد با افزایش میزان فسفر و روی استحکام برشی اتصال افزایش می یابد باه نحاوی کاه بیشاترین اساتحکام برشای       

و  CUP2ی باشد. علت این امار ناشای از تشاکیل ترکیباات     روی م 11فسفر و %  13حاوی %  16مربو  به مفتول شماره 

CU3P  روی را  11فسافر و %   13ریزساختار میکروسکوپی منطقه لحایم در مفتاول حااوی %     9در زمینه می باشد. شکل

در زمیناه ای از ماس باه صاورت      CU3Pو نیمه کاروی   CUP2نشان می دهد. همانگونه که مشخص است ذرات میله ای 

 [.3دارند، وجود این ذرات باع  افزایش استحکام برشی اتصال می گردد ]پراکنده وجود 

             حااوی  16از طرفی بررسی دقیق نتایج مشخص مای کناد کاه حاداکثر اساتحکام برشای مرباو  باه مفتاول شاماره           

              اییباا ترکیاب شایمی    11ماس مای باشاد و علیارغم افازایش فسافر در مفتاول شاماره          61روی و %  11فسفر، %  %13 

ریزساااختار  4مای باشااد. شاکل    16ماس، میاازان اساتحکام برشای آن کمتاار از مفتاول      33روی، %  11فسافر، %   %11 

ماس را نشاان مای دهاد.  همانگوناه کاه در شاکل         33روی و % 11فسفر، %  11حاوی %  11میکروسکوپی نمونه شماره 

کی قسمت اعظم ترکیبات زمینه را تشکیل داده و در مقابال از  با مورفولوژی ستاره ای و بلو CUP2مشخص است ترکیبات 

نیز ناشی از تشاکیل ایان ریزسااختار باا      11کاسته شده است. علت کاهش استحکام برشی مفتول شماره  CU3Pترکیبات 

  [.3باشد]ترکیبات هم سیما می



 



 

 

 نتایج آزمون استحکام برشی اتصال مفتول های منتخب. -1شکل 

 

 
 (.P %13+Zn%11+Cu%61) 16 ختار میکروسکوپی منطقه لحیم مفتول شمارهریزسا -9 شکل

 



 



 

 

 ( .P%11+Zn%11+Cu%33) 11ریزساختار میکروسکوپی منطقه لحیم مفتول شماره  -4 شکل

 

 نتیجه گیری-4

(با مفتول های مختلف پایه مس GG20پرلیتی)  –در این تحقیق قابلیت لحیم پذیری سخت چدن  خاکستری فریتی 

 بررسی قرار گرفته شد و نتایج زیر حاصل گردید:مورد 

 با کاهش عناصر آلیاژی نیکل و منگنز در ترکیب شیمیایی مفتول پایه مس نقطه ذوب کاهش می یابد. -1

 یابد.با افزایش عناصر آلیاژی آلومینیوم، روی و فسفر در ترکیب شیمیایی مفتول پایه مس  نقطه ذوب کاهش می -1

 ترکیب شیمیایی مفتول  پایه مس قابلیت پخش شدگی مفتول افزایش می یابد. در13با افزایش فسفر تا %  -9

 در ترکیب شیمیایی مفتول  پایه مس استحکام برشی اتصال افزایش می یابد.13با افزایش فسفر تا %  -4

لی با بهترین مفتول از نظر پایین بودن نقطه ذوب، قابلیت پخش شدگی مناسب و باال بودن استحکام برشی اتصال، مفتو -3

 می باشد. P%13،Zn%11،Cu %61ترکیب شیمیایی 
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 کاربرد روش طراحی آزمایش در بهینه سازی پارامترهای جوشکاری پالسی

 و تاثیر آن بر مقاومت به سایش روکش کاری قطعات زیر الیه فوالد ساده کربنی

  9، مسعود کثیری 1، حمید غیور 1محسن جهانیان نجف آبادی

نجف آباد، نجف آباد، ایران  مواد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ، دانشکده مهندسیدانشجوی کارشناسی ارشد -6

استادیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد، نجف آباد، ایران -1

استادیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد، نجف آباد، ایران  -1

  

 چکیده

، از PCGTAWمت به سایش روکش ایجاد شده با فرآیند در این تحقیق، به منظور بهینه سازی پارامترهای مؤثر بر مقاو

و جریان A131یک روش طراحی آماری آزمایش کمک گرفته شد. بررسی ها نشان داد هنگامی که جریان پالس برابر 

باشند، شرایر بهینه از لحاظ سختی و مقاومت به سایش به دست  HZ 4و فرکانس  A111 ،%On time 1/1زمینه برابر 

 PCGTAWنین نتایج نشان داد که پارامترهای جریان پالس و جریان زمینه بیشترین تأثیر را بر فرآیند می آید. همچ

 دارند. 
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 مقدمه -5

های زودرس، انجام عملیات سطحی و یا اعمال پوشش های یکی از مؤثرترین روش ها برای پیش گیری از بروز آسیب  

مناسب بر سطح مواد می باشد. به نحوی که بتوان ضمن حفظ خواص مکانیکی قطعات در حد قابل قبول، مجموعه ای از 

خواص نظیر مقاومت به سایش، مقاومت حرارتی، مقاومت خستگی و حتی مقاومت خوردگی را به طور همزمان در سطح 

انرژی حرارتی فقر با برقراری  TIG. برخالف جوشکاری با جریان ثابت، در جوشکاری پالسی ]1و1[هم نمود قطعه فرا

 Background( در فلز پایه فراهم می شود و با پراکنده شدن در زمان جریان زمینه )Peak Currentجریان باال )

Current مقدار بیشینه و کمینه، قطعه به طور متناوب دچار . با تغییر حرارت ورودی بین دو ]9[( انجماد انجام می شود

ذوب و انجماد می شود، و خر جوش شامل یک سری دکمه جوش هم پوشانی شده است. جریان بیشینه، رسوب مناسب و 

شکل دانه های فلز جوش را کنترل می کند. با توجه به این که در این روش گرمای ورودی به فلز پایه کاهش می یابد، 

. مزایای متالورژیکی جریان پالسی شامل ریز دانگی ناحیه ی ]4[ذوب دانه ریزتر و کیفیت جوش باالتر است ناحیه ی 

. بنابراین پارامترهای اصلی ]3[ذوب، کنترل جدایش ها، کاهش اعوجاج و حرارت ورودی، در تحقیقات مختلف ذکر شده اند

( و مدت زمان جریان tP(، مدت زمان جریان پیک )IBینه )(، جریان زمIPجوشکاری تیگ پالسی عبارتند از: جریان پیک )

 . سایر متغیر ها از روی این پارامترها قابل تعریف و تعمیم هستند. ]6[( tBزمینه )

. یکی از مهمترین پارامترها، جریان متوسر ]7[نشان داده شده است  1نمونه ای از جریان پالسی مستطیلی در شکل  

 محاسبه است: است که با رابطه زیر قابل

(1)                                                                                              Im= 
           

     
   

. جهت ]3[می باشد  IP( نیز می گویند و دارای مقدار کمتری نسبت به Start currentجریان شروع ) Imبه مقدار 

 فرکانس از رابطه زیر استفاده می شود: محاسبه

(2)                                                                                F=
 

     
     

 

 ]7[طرح شماتیک موج پالسی مستطیلی  -1شکل 

قطعات روکش کاری شده بسیار  تحقیقات صورت گرفته در زمینه بررسی تاثیر پارامترهای جریان پالسی بر خواص سایشی

کم است. به عالوه تاکنون هیچ مطالعه سیستماتیک از آنالیز تأثیر پارامترهای جریان پالسی بر خواص سایش صورت 

گاز با استفاده از جریان پالسی به  –نگرفته است. هدف از این پژوهش بهینه سازی پارامترهای جوشکاری قوسی تنگستن 



 



 

ا خاصیت ضد سایش مطلوب در پوشش های ایجاد شده بر روی زیر الیه فوالد ساده کربنی کمک روش تاگوچی است، ت

حاصل شود. روش طراحی آزمایش تاگوچی ابزاری نیرومند برای تعیین متغیرهای مهم در میان انبوهی از متغیرها با انجام 

ارزش یابی تأثیر هریک از متغیرها به ، می تواند به ]11و3[کمی تعداد آزمایش )کاهش هزینه ها( می باشد. این روش، 

 صورت مستقل بر ویژگی مورد نظر )سختی و در نتیجه مقاومت به سایش( بپردازد.

 مواد و روش تحقیق -6

به عنوان فلز پایه  mm 11*41*111درصد، با ابعاد  1/1با درصد کربن حدود  St37در این پژوهش، فوالد ساده کربنی 

با   mm 4/1تولید کشور انگلستان به قطر Nob 73 G2کاری از الکترود بدون پوشش به منظور روکش . استفاده گردید

 استفاده شده است. 1آنالیز جوش ارا ه شده در جدول 

 

 Nob 73 G2ترکیب فلز جوش حاصل از الکترود بدون پوشش -1جدول

 Al Ti Mo Cr Si Mn C Fe نوع

درصد 

 Wt%وزنی
0.04 0.16 1.92 6.23 0.13 0.97 0.42 Bal 

 

استفاده گردید. برای این منظور از نمونه های  (ASTM G-99سایش از روش پین روی دیسک ) آزمایشجهت انجام 

سنگ زده شدند. دیسک  mm3و با شعاع عرقچین  mm3روکش کاری شده، نمونه های سایش به شکل پین و به قطر 

و ضخامت  mm31راکول سی ،قطر  69حدود  با سختی 31111DINمورد استفاده در این تست از نوع فوالد بلبرینگ 

mm3 نمونه های روکش کاری شده در حالت جوشکاری با جریان پالسی تحت بار  ود.بkgf 6  مورد آزمایش سایش قرار

ساختار نمونه روکش کاری  متر، کاهش وزن نمونه ثبت گردید. 111و 31گرفتند که در هر مورد پس از طی مسافت های

( مورد ارزیابی قرارگرفت و SEMهمچنین فصل مشترک توسر میکروسکوپ الکترونی روبشی ) شده در قسمت روکش و

 بر روی سطح پوشش، قرار گرفتند. 1نمونه های پوشش داده شده تحت سختی سنجی راکول سی

 

 طراحی آزمایش براساس روش تاگوچی -6-5

عامد مناسب بستگی به تعداد فاکتورهای قابل از روش تاگوچی به منظور طراحی آزمایش استفاده شد. انتخاب آرایه مت

)مقدار زمان جریان پالس در  on time%کنترل و سطوح مورد نیاز دارد. چهار فاکتور شامل جریان پالس، جریان زمینه، 

نشان داده شده است. براساس  1یک سیکل( و فرکانس پالس در سه سطح متفاوت به عنوان فاکتورهای متغیر در جدول 

( S/Nانتخاب شد. شرایر بهینه براساس نتایج سیگنال به نویز ) 9به صورت جدول  L9( 34چی، آرایه تعامد )طرح تاگو

                                                           
6- Hardness Rockwell C (HRC) 



 



 

را می توان با توجه به مشخصه کیفی مورد نظر در نظر گرفت که عبارتند از:  S/Nتعیین گردید. اساسا سه نوع نسبت 

مربو  به بهترین  S/N(. بزرگترین نسبت NBبهتر )( و اندازه اسمی LB(، هرچه کمتر بهتر )HBهرچه بیشتر بهتر )

عملکرد می باشد. از آنجایی که هدف از این تحقیق دست یابی به بیشینه سختی و در نتیجه مقاومت به سایش است، لذا 

 براساس معادله زیر انتخاب شد: HBمشخصه کیفی 

                                        (9)                                                         S/N = - 10      [
 

 
∑

 

  
 

 
   ]    

 تعداد آزمایشات است. nهرکدام از نتایج به دست آمده و    که 

فاکتور متوسر برای فاکتورهای مختلف در سطوح متفاوت، سطح بهینه برای هر  S/Nبعد از محاسبه و ترسیم نسبت های 

پیش بینی شده  S/Nدر سطوح آن فاکتور است، تعیین می شود. نسبت  S/Nکه در واقع دارای بزرگ ترین نسبت  

(S/N)Predicted  که از سطوح بهینه پارامترهایPCGTAW  11[استفاده می کند به صورت زیر قابل محاسبه است[: 

(S/N)Predicted = (S/N)m + ∑        ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅        
 
                                                                        

               (4 )                   

̅̅     ،  S/Nمیانگین کل نسبت  m(S/N)که  ̅̅ ̅̅ تعداد پارامترهای مؤثر در   Pدر سطح بهینه و  S/Nمیانگین نسبت  ) ̅̅

 می باشد.    PCGTAWفرآیند 

( به دست 9پیش بینی شده، مقدارسختی پیش بینی شده را می توان با استفاده از معادله ) S/Nتعیین نسبت  پس از

آورد. در نهایت آزمایش تایید براساس شرایر کاری بهینه و به منظور تصدیق مقادیر پیش بینی شده انجام می شود. اگر 

 بهینه قابل قبول است. نتایج پیش بینی شده تایید شوند، در این صورت شرایر کاری

 

 PCGTAWمحدوده تغییرات پارامترهای فرآیند 1جدول 

 نماد پارامتر فرآیند واحد (3)سطح (2)سطح (1)سطح

  A جریان پیک P 

   A جریان زمینه B 

   % کسرزمان روشن بودن پالس T 

   Hz فرکانس F 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 تاگوچی L9اساس طراحی آزمایش آرایهطرح آزمایش بر 9جدول 

شماره 

 آزمایش
 زمان فرکانس

جریان 

 کمینه

جریان 

 بیشینه

 سختی

(HRC) 

حرارت 

 ورودی

Kj/mm 

 S/Nنسبت 

6 6 6 6 6 7/71 57/0 0780/53 

1 1 1 1 6 1/77 18/6 1989/53 

1 1 1 1 6 7/71 07/6 7577/53 

0 1 1 6 1 1/70 01/6 8837/53 

7 6 1 1 1 71 8/6 7700/53 

1 1 6 1 1 8/70 17/6 7597/53 

5 1 1 6 1 76 65/1 3091/53 

8 1 6 1 1 8/77 67/6 5009/53 

7 6 1 1 1 71 01/1 9393/53 

 

 نتایج و بحث -6

برای هر آزمایش بدست  S/Nنتایج به دست آمده از سختی و مقدار حرارت ورودی به منطقه جوش، همچنین نسبت های 

به ترتیب تأثیر پارامترهای جریان پالس،  1اده شده است. نمودار های ترسیم شده در شکل نشان د 9آمده و در جدول 

متوسر نشان می دهد. همانطور که در این اشکال  S/Nو فرکانس پالس را بر نسبت های  on time%جریان زمینه، 

وح مختلف، اثرات متفاوتی دیده می شود، شیب خطو  بین سطوح مختلف این چهار پارامتر یکسان نیست. بنابراین سط

 IP= Aنشان می دهد که، تا رسیدن به یک پیک در  S/Nبرروی سختی سطحی دارند. اثر جریان پالس بر نسبت 

، نسبت  Aبه دست می آید. با کاهش جریان پالس از  IP= Aاین نسبت افزایش می یابد. در واقع سختی، در 

S/N ت متوسر کاهش می یابد. با کاهش نسبS/N  متوسر، سختی نیز کاهش خواهد یافت. این کاهش سختی می تواند

معموال مقاومت به سایش یک ماده ارتبا  مستقیم با سختی آن  تأثیر به سزایی در مقاومت به سایش داشته باشد چراکه،

س می باشد. با این نیز با داشتن شیب یکسان، همانند اثر جریان پال S/N. اثر جریان زمینه بر نسبت ]11[ماده دارد 

متوسر  S/Nمی باشد و سپس با کاهش جریان زمینه، مقدار  IB= Aترتیب که جریان زمینه نیز دارای یک پیک در 

نیز کاهش می یابد. علت این کاهش را می توان به افزایش فاز آستنیت موجود در ریزساختار مرتبر دانست که در ارتبا  

به همین علت سختی نمونه به میزان قابل توجهی کاهش می یابد. اثر فرکانس پالس و    با کاهش نرخ سرد شدن می باشد و 



 



 

%on time  تقریبا به یک اندازه می باشد و تغییر سطوح این دوعامل تأثیر چندانی نمی تواند بر سختی سطحی داشته

 ی باشد.باشد که دلیل آن در یک امتداد قرار داشتن سه سطح این عوامل در نمودار مربوطه م
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 مربو  به تأثیرگذاری هر یک از عوامل در هر یک از سطوح S/Nنمودارهای نرخ  1شکل

ترتیب تأثیرگذاری هریک از عوامل جوشکاری را نشان می دهد به این ترتیب که، جریان بیشینه با بیشترین  ،4جدول 

تأثیرگذاری و به همین ترتیب جریان کمینه در دومین سطح تأثیرگذاری و در هر سه سطح، در مرتبه اول S/N مقدار

به  D2و C1و B1و A1تنظیمات زمان روشن بودن پالس و فرکانس با تأثیرگذاری یکسان، در مرتبه سوم قرار دارند.

مقدار ماکزیمم  نشان داده شده است. با توجه به این جدول، 3عنوان شرا  بهینه در نظر گرفته شد که نتایج در جدول 

می باشد که البته پس از انجام روکش کاری نهایی به دلیل شرایر پیش بینی  37(HRC)سختی پیش بینی شده برابر

به دست آمد  3/36(HRC)نشده در ضمن آزمایش وهمچنین غیر اتوماتیک بودن روش جوشکاری، مقدار سختی برابر با 

 این نمونه به عنوان شرایر بهینه در نظر گرفته شد.می باشد و  1که برابر با همان نمونه ی شماره 

 ترتیب تأثیرگذاری هریک از عوامل جوشکاری پالسی در ایجاد ماکزیمم سختی 4جدول

F %ONTIME IB IP Level 

53.90 54.13 54.80 55.80 1 

54.23 53.83 53.97 54.30 2 

54.00 54.17 53.37 52.03 3 

3.5 3.5 2 1 Rank 

 



 



 

 

 ج مربو  به پیش بینی سطوح پارامترهای جوشکاری پالس برای حالت بهینه طراحی آزمایشنتای 3جدول 

سختی پیش 

بینی 

 (HRC)شده

 مقدار

S/N  

 سطوح پارامتر های پیش بینی شده

57.0333 35.1311 
F %ONTIME IB IP 

2 1 1 1 

 

ا جریان پیوسته و جریان پالسی نمودار کاهش وزن برحسب مسافت سایش برای نمونه های روکش کاری شده جوشی ب

نشان داده شده است. با توجه به شکل دیده می شود که  نمونه ی روکش کاری شده ی  9در شکل  kgf 6تحت بار 

ای است که دارای بیشترین سختی مقایسه با نمونه  دارای بیشترین کاهش وزن در استپالسی که دارای کمترین سختی 

 سطحی را دارد.

 

 

 

 کیلوگرمی  6ار کاهش وزن بر حسب مسافت لغزشی با اعمال نیروی نمود 9شکل 

 برای دونمونه روکش کاری شده با جریان پالسی، دارای بیشترین و کمترین سختی
 

از جوش روکش مربو  به نمونه ای که دارای بیشترین سختی سطحی است و نمونه بهینه محسوب می شود  SEMتصویر 

همانطور که در شکل مشاهده می شود، تنها فازهای آستنیت و مارتزیت ها الیه ای قابل نشان داده شده است.  4در شکل 

مشاهده است و هیچ رسوب یا ترکیب بین فلزی مشاهده نمی شود. کسر حجمی آستنیت در مقایسه با سایر نمونه ها 

 است.  بسیار کم می باشد که همین امر سبب افزایش فاز مارتنزیت و در نتیجه سختی بیشتر شده 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

2.2

2.4

-100 100 300 500

ش
اه

ک
 

ن
ز
و

(
m

gr
) 

 (m) شده طي مسافت

 با بیشترین سختی 9نمونه 

 با کمترین سختی 8نمونه 



 



 

 

             از ریز ساختار ناحیه روکش با بیشترین مقدار سختی،ایجاد شده با جریان پالسی SEMتصویر  4 شکل

 

 نتیجه گیری -4

 تغییر در عوامل جریان پالسی می تواند باع  تغییر در میزان حرارت ورودی به منطقه جوش شود. -1

افزایش می یابد که نتیجه ی آن افزایش میزان  با کاهش میزان حرارت ورودی، سرعت سرد شدن حوضچه جوش -1

 سختی روکش می باشد.

طراحی آزمایش به روش تاگوچی می تواند شرایر بهینه از نظر مقدار سختی و در نتیجه مقاومت به سایش را  -5

 پیش بینی نماید.
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 کلیات -5

 سااختار  ریاز  مطالعاه  متاالوگرافی  ،در اصال . است شده توصیف هنر یک عنوان به هم و علم یک عنوان به هم متالوگرافی

 کاه  همانگوناه  اخیراً،. است سطح آنالیز لوازم دیگر یا نوری، های میکروسکوپ از استفاده با آلیاژها و فلزات میکروسکوپیک

 ورزشی وسایل تولید تا گرفته الکترونیک علم از مواد دادن پیوند بهم منظور به نیز متالوگرافی اند، کرده پیدا گسترش مواد

باه ایان   . رساید  مااده  آن کارایی از بهتری درک به توان می ماده، یک میکروساختار تحلیل وسیله به. است یافته گسترش

        اساتفاده  خطاا  تحلیال  بارای  و تولیاد،  و سااخت  کنتارل  ورودی، مواد تکیفی کنترل مواد، پیشرفت در متالوگرافی ترتیب

 .برد پی تولیدی مواد کیفیت به توان می دیگر بیانی به شود؛ می

      ناوع  ایان  شاامل  کاه  گفات  تاوان  مای  اماا  شاود  نمای  محدود ذیل موارد به اینکه با میکروساختاری تحلیل یا متالوگرافی

 :است ها آزمایش

 ذره اندازه 

 ها حفره و تخلخل 

 فاز آنالیز 

 دندریتی رشد 

 ها شکستگی سایر و ها ترک 

 خوردگی آنالیز 

 ای دانه بین خوردگی (IGA) 



 



 

 پوشش ضخامت و یکپارچگی 

 ،ورودی مواد توزیع و شکل اندازه 

 جوش در حرارت متاثر از مناطق و جوشکاری (HAZ) 

  کاری شده لحیماتصاالت 

 کامپوزیت فیلرهای توزیع و گیری جهت 

 گرافیت شدن کروی 

 ریختگی قطعات 

 شده کربوره ی الیه ضخامت 

 زدایی کربن 

 شده نیتروره ی الیه ضخامت 

 ای دانه بین شکست 

 ی ناحیه سازی حساس HAZ 

 جریان خطو  در تنش 
 

  ذره اندازه -6

 باه  مساتقیماً  تواناد  مای  کاه  چارا  ،باشد متالوگرافی  در پارامتر ترین محسوس شاید ذره اندازه ها، سرامیک و فلزات برای

 دوبعدی مقطع سطح یک از است، بعدی سه خاصیت یک واقع در ذره اندازه اینکه با. شود مربو  ماده مکانیکی خصوصیات

. باشد می ذره اندازه عدد یا قطر متوسر حجم،/مساحت در ذره شامل رایج های گیری اندازه. شود می گیری اندازه ماده از

 .شود مقایسه شده استاندارد ذره اندازه های جدول با یا و محاسبه تواند یم ذره اندازه عدد تعیین

     
  اندازه ذره رنیوم -آلومینیوم آندی شده -اندازه ذره 1 شکل

 

 

 

 



 



 

 دوقلویی مرزهای -6

 لدلیا  باه  دوقلاویی  ماواد،  برخای  برای. کنند می بازتاب را یکدیگر کریستال دو که افتد می اتفا  زمانی دوقلویی مرزهای

 از بایاد  دوقلاویی  مرزهاای  ماواد،  گونه این در ذره اندازه صحیح تعیین برای. افتد می اتفا  پایین دماهای در کاری سخت

 .شوند حذف محاسبات

 
 مرزهای دوقلویی در برنج1شکل 

 لخل و حفره هاتخ -4

 حاصل های سوراخ به  وماًعم تخلخل. دنگرد می بندی دسته تخلخل عنوان به کلی طور به ماده یک در فواصل یا ها حفره

        تلقای  گاری  ریختاه  انقبااض  مساا ل  دلیال  باه  آمده وجود به های سوراخ یا ها سرامیک یا فلز( زینترینگ) جوشی تف از

 کاامپوزیتی  شابکه  های پلیمر مانند شده گیری قالب تزریقی مواد در شده محبوس هوای نتیجه عموماً ها حفره. شود می

(PMC )هستند رایج.  

 

     
 B4Cمحبوس شده  در یک کامپوزیت گرافیت  BaClتخلخل در یک سرامیک  -حفره )ترکیبات سیاه( بوجود آمده به خاطر هوای 9شکل 

 



 



 

 
 تخلخل ریختگی در مس   4شکل 

 

 ترک -1

 برای نقص زآنالی در معموالً متالوگرافی. شود منجر ماده یک در انگیز فاجعه نقصی به تواند می ترک مانند ناپیوستگی هایی

 مفیاد  بسیار فن یک مقطع سطح آنالیز وجود این با شود، می گرفته کار به است شده شکسته ماده یک چرا که این تعیین

 .است ،باشد نقوص این منشأ است ممکن که ،ساخت آمدهای پی ارزیابی برای

             
 فوالد زنگ نزن -ک جوش در یک جوش مس تر  6 شکل   ترک های فشار در یک کامپوزیت ماتریس سرامیک 3شکل 

 

 فازها -3

 متالوگرافی. بگذارند نمایش به شدن خنک سرعت و ترکیبات به بسته را مختلفی همگن های فاز توانند می فلز آلیاژهای

 هندخوا توجه مورد نیز فیلر صفات و شناسایی کامپوزیت، مواد برای. بپردازد فازها این شکل و اندازه توزیع، به تواند می

 .بود

     
 فازهای مس و آهن در یک فلز پرس شده سرد   3 شکل    Ni-Fe-Alفازهای برنز    7 شکل

 



 



 

 
 پلیمر -کامپوزیت گرافیت   3شکل 

 

 ها دندریت -8

 عناوان  به ها دندریت ابتدا،. است میسر درخت شبه دندریتی ساختار یک دادن فرم مذاب، فلز یک آهسته انجماد وسیله به

     رشاد  اولیاه  بازوهاای  عماود بار   ثانویاه  بازوهای آشفتگی، و ترکیب تبرید، سرعت به بسته و نمایند می رشد لیهاو بازوهای

 .شود می دندریتی فضای خصوصیات شامل ساختار این متالوگرافی آنالیز. کنند می

     
 Al-Siدندریت در آلیاژ    11 شکل   ساختار شبه درخت دندریتی   3 شکل
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 بر درصد فاز فریت فلز جوش دوفازی P-GTAWبررسی اثر متغیرهای روش 

 ،9، مرتضی شمعانیان اصفهانی1، رضاایمانیان نجف آبادی1نرگس خاتون احمدی

 4ابراهیم حشمت دهکردی 

 
 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد 1و 1

 استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان 9
 ر یس انجمن خوردگی ایران 4

  

 چكیده

 GTAWبا استفاده از روش  613به اینکونل  1113در این پژوهش اتصال غیر مشابه فوالد زنگ نزن دوفازی 

لس، جریان )جریان پا P-GTAWانجام شد. چهار متغیر اصلی  ER 2594و  ER 312پالسی و دو فلز پرکننده

( در سه سطح  مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از طراحی آزمایش به روش ontime%پایه، فرکانس پالس 

نمونه، مورد ارزیابی قرار گرفت. با انجام تحلیل خروجی های  3نمونه آزمایش، هر فلز پرکننده  13تاگوچی تعداد 

شخص شد عالوه بر تغییر جایگاه اهمیت متغیر ها، اثر حاصل از تحلیل نتایج فریت سنجی م Minitabنرم افزار 

با افزایش  ER 312آنها بر درصد فاز فریت فلز جوش نیز در هر کدام از الکترودها متفاوت است. به نحوی که در 

با افزایش جریان پایه فریت کاهش و رفتار  ER2594جریان پالس و جریان پایه فریت افزایش می یابد و در 

کمترین فریت را نشان می دهد. در مورد متغیر فرکانس بیشترین درصد فریت برای هر دو فلز  33در جریان پالس 

بیشترین مقدار فریت  ontime%حاصل می شود. همچنین در  مورد متغیر   Hz 1پرکننده با استفاده از فرکانس 

 به دست می آید. ontime 73%برای هر دو فلز پرکننده در  

 

 

 

 P-GTAW  ،ER 312 ، ER 2594، 613اینکونل  ، 1113فوالد زنگ نزن دوفازی  :واژه های کلیدی

 



 



 

 مقدمه-1

فوالدهای زنگ نزن دوفازی حاوی نسبت تقریبا برابر آستنیت و فریت هساتند کاه ایان سااختار چقرمگای عاالی،             

کنناد   وبی ایجاد می، مقاومت به خوردگی تنشی، استحکام باال و مقاومت به خوردگی مطلبجوش پذیری بسیار خو

استحکام باال باع  صارفه جاویی در     عنوان جایگزینی برای فوالدهای زنگ نزن آستنیتی کاربری دارند. ویژگی و به 

ساازد. مقاومات باه     تار را ممکان مای    های سبک دهد و استفاده از سازه شود که هزینه ساخت را کاهش می وزن می

هاایی مانناد تانکرهاای شایمیایی،      شده این فوالدها در محایر  خوردگی بخصوص در مقابل خوردگی تنشی، باع 

. با توسعه فوالد زناگ  []مخازن تحت فشار، لوله کشی صنعتی، مبدل حرارتی و ... کاربری بهتری داشته باشند

پاذیری آن   نزن دوفازی، تحقیقات گسترده ایی در زمینه ریزساختار، خواص مکانیکی، مقاومت به خوردگی و جوش

طور غیرمتشابه به آن جوش داده شود و فرآیند جوشاکاری   شده است. با توجه به فلز پایه ای که قرار است به انجام

مورد نظر، ابهامات زیادی در خصوص اتصال غیرمتشابه این فوالدها وجود دارد. بسیاری از مشکالت در حین فرآیند 

مهاجرت کاربن از آلیاژهاای حااوی مقادار کاربن       (1)توان :  جوشکاری به وجود می آید. از جمله این مشکالت می

تفاوت در ضریب انبسا  حرارتی  که منجر به تنش پسماند در مناطق مختلف ( 1)باالتر به فوالد آلیاژی کم کربن، 

که ترکیباتی کاه باه    مشکالت در اجرای عملیات حرارتی پس از جوشکاری، مخصوصا زمانی (9)شود،  فلزجوش می

اختالف خواص ( 4)شوند نسبت به تشکیل رسوبات نامطلوب در دماهای باال حساس باشند و  یکدیگر جوش داده می

گردد، را نام  الکتروشیمیایی اتصال جوشکاری شده، که منجر به مشکالت ناشی از خورندگی محیر بهره برداری می

 .[] برد

انواع فوالدهای کم آلیااژ اساتحکام بااال و    تاکنون تحقیقاتی در زمینه اتصال غیرمتشابه  فوالد زنگ نزن دوفازی به 

گیار باین فاوالد زناگ نازن دوفاازی و        ،که به دلیل تفاوت مقاومت به خوردگی چشم[]کربنی انجام شده است

بر این اساس در تحقیق حاضر تالش شده است کاه از  رسد در عمل کاربری کمی دارند.  نظر می فوالدهای کربنی به

و جوشاکاری در  پس از انتخاب فلزپرکننده مناساب  ی قوسی تنگستنی با گاز محافظ طریق فرآیند جوشکاری پالس

( و بکارگیری روش تاگوچی به عنوان یاک روش علمای   Kj/mm 3/1تا  3/1محدوده حرارت ورودی توصیه شده )

کاری، ها به منظور بهبود مشخصات کیفیتی، در راستای بهینه سازی پارامترهای جوشا  در طراحی و  آنالیز آزمایش

 به بهترین خواص متالورژیکی دست یافته شود.

 

مواد و روش تحقیق-2

میلی متر و قطر  به ضخامت  2205به منظور تهیه نمونه های جوش از لوله های فوالد زنگ نزن دوفازی 

استفاده شد.  526میلی متر اینکونل  9روکش شده با  API 5LX65اینچ (و لوله  میلی متر)  437خارجی 

 آورده شده است. 1یب شیمیایی این آلیاژها پس از انجام کوانتومتری در جدول ترک



 



 

هم جوش  دلیل تفاوت در خواص فیزیکی، مکانیکی و متالورژیکی فلزاتی که قرار است به اتصال فلزات غیرمتشابه به

ن دو فلز غیرمتشابه داده شوند، نسبت به سایر موارد بسیار چالش برانگیزتر است. فلزپرکننده معموال ترکیبی بی

 آورده شده است. 1است. ترکیب فلزات پرکننده در جدول

ترکیب شیمیایی فلزات پایه )بر حسب درصد وزنی( .1جدول  

 عنصر
 فلزات پایه

2205 Inconel 625 

Fe (1/67پایه) 43/4 

C 191/1 - 

Si 13/1 133/1 

Mn 39/1 133/1 

Cr 1/11 1/11 

Mo 33/1 97/3 

Ni 19/3 (4/33)پایه 

Cu 149/1 173/1 

Nb 113/1 43/9 

N  113/1حداکثر - 

Ti - 141/1 

Co 14/1 193/1 

 

 )بر حسب درصد وزنی( ER 2594و فلز پرکننده  ER 312 ترکیب شیمیایی فلز پرکننده .1جدول 

 عنصر
 فلزپرکننده

ER 312 ER 2594 

Fe (پایه) (3/61پایه) 

C 136/1 116/1 

Si 1411/1 437/1 

Mn 69/1 417/1 

Cr 6/13 4/14 

Mo 1139/1 17/4 

Ni 63/3 13/3 

Cu 1949/1 133/1 

Nb 1311/1 197/1 

N 1967/1 113/1 

Ti - - 

Co 1333/1 14/1 

 

 



 



 

به منظور طراحی آزمایش ها از روش تاگوچی استفاده شد، لذا تعداد آزمایش های باه نحاو چشام گیاری کااهش      

ناسب بستگی به تعداد فاکتورهای قابل کنترل و سطوح مورد نظر دارد. چهاار فااکتور   یافت. انتخاب آرایه متعامد م

)مدت زمان جریان پالس در یک سیکل( و فرکانس پالس در ساه   on time %شامل جریان پالس، جریان زمینه، 

 مالحظه می شوند. 9سطح متفاوت به عنوان فاکتورهای متغیر در جدول 

آن ها بر حسب سطوح مربو  پارامترها و اندازه .9جدول   

 سطح عالمت پارامتر

1 1 9 

 A    (A)جریان پالس 

 B    (A)جریان پایه 

% on time C    

 D 1 9 3 (Hz)فرکانس پالس 

 

 

 

 

، L9 (34)نال( انتخاب گردید. با انتخاب آرایه متعامد )ماتریس ارتوگو  L9 (34)بر اساس طرح تاگوچی، آرایه متعامد 

کاهش یافت. در حالی که اگر از روش فاکتوریل کامل استفاده  3تعداد آزمایش ها برای هر فلزپرکننده به عدد 

 آزمایش صورت گیرد.*=94  شود، باید 

 نتایج و بحث-3

اساس کار  در تحلیل نتایج فریت سنجیآورده شده است. با توجه به اینکه  4نتایج فریت سنجی نمونه ها در جدول 

آستنیت است و از طرفی نتایج آزمایش فریت سنجی نشان دهنده حضور  -فریت 31-31نزدیک شدن به نسبت 

)هرچه بیشتر بهتر( برای درصد  HBمی باشد، از تحلیل  31-31مقادیر بیشتر آستنیت  نسبت به حالت تعادلی 

 آورده شده است. 4فریت استفاده شد که نتایج آن در جدول 
 

 نتایج فریت سنجی مربو  به هر آزمایش .4جدول

شماره 

 آزمایش
 on time % (A)جریان پایه  (A)جریان پالس 

فرکانس پالس 

(Hz) 

درصد فریت 

 ER 6194در 

درصد فریت 

 ER 656در 

114171131


13

14133319


19

141111733


97

17171313


17

17133731


41

171111139


91

711171739


93

311133133


13

3111111311


93
 



 



 

 

 ER 1334 در تحلیل فریت سنجی برای فلز پرکننده  S/Nتاثیر پارامترها بر نسبت .1شکل

 

 911ERدر تحلیل فریت سنجی برای فلزپرکننده  S/Nتاثیر پارامترها بر نسبت .1شکل

 

 1334ERدر تحلیل فریت سنجی برای فلز پرکننده  S/Nنسبت . 3جدول 

 فرکانس Ip Ib %on time سطح

 
/ / / / 

 
/ / // 

 
/ / / / 

     بندی رده

 

 

 

a b 

c d 

a b 

c d 



 



 

 ER 911در تحلیل فریت سنجی برای فلز پرکننده  S/Nنسبت  .6جدول 

 فرکانس Ip Ib %on time سطح

 / / / / 

 / / // 

 / / / / 

 1 1 9 4 بندی رده

 

 اثر جریان پالس-6-5

متوسر  S/Nمشاهده می شود. نسبت -aدر شکل S/Nاثر جریان پالس بر نسبت  ER 1334برای فلز پرکننده 

کاهش می یابد و پس از آن مجددا  =A171Ipو تا رسیدن به حداقل مقدار در  آغاز =A141Ipاز مقدار حداکثر در 

به دست می آید. =A141 Ip یابد. در واقع حداکثر مقدار فریت در افزایش می S/Nبا افزایش جریان پالس، نسبت 

 قرار دارد. ( در سطح A این مقدار جریان پالس )

ازی به صورت کامال فریتی منجمد می شود و سپس فریت به آستنیت فوالد زنگ نزن دوف شکه فلز جو  از آنجایی 

توان به این صورت توجیه کرد که  یابد، اثر جریان پالس و زمینه را روی نسبت فریت و آستنیت می دگرگونی می

یابد و مقدار  هرچه  جریان پالس و زمینه افزایش یابد، حرارت ورودی افزایش یافته و سرعت سرد شدن کاهش می

دست آمده از تاثیر پارامترهای آزمایش بر فریت سنجی   آستنیت بیشتری به وجود می آید. به این ترتیب نتایج به

صحیح است، زیرا مقادیر فریت حداکثر در سطح اول جریان پالس و جریان پایه که حداقل حرارت ورودی و 

 باشد.  دست آمده ،که کامال صحیح می  حداکثر سرعت سرد شدن است، به

متوسر  S/Nمشاهده می شود. نسبت   -a در شکل S/Nاثر جریان پالس بر نسبت  ER 911برای فلز پرکننده 

آغاز و تا رسیدن به حداکثر مقدار در  =A141Ipرابطه تقریبا خطی با جریان پالس دارد. از مقدار حداقل در 

A111Ip=   یابد. حداکثر مقدار فریت در ادامه می A111 Ip= به دست می( آید. این مقدار جریان پالسA 111 )

بوده و به نظر  "افزایش حرارت ورودی منجر به آستنیت بیشتر است“قرار دارد. این رویه برخالف نظریه  9در سطح 

هرچه حرارت ورودی بیشتر شده تشکیل   ER 312می رسد با توجه به میزان باالی عناصر فریت زا در سیم جوش 

ذاب در مدت زمان بیشتری اتفا  افتاده و لذا دانه های اولیه رشد کرده و مرز دانه ها دانه های اولیه فریت از م

کاهش یافته است. در این حالت و با توجه به غلظت باالی عناصر فریت زا درون دانه های فریت، استحاله آستنیت 

ولیه فریت بر اثر مدت زمان بیشتر دانه ها کمتر شده و در حقیقت اثر افزایش دانه ا از فریت در مرز دانه ها و درون

 قرارگیری در دمای استحاله فریت به آستنیت پیشی می گیرد.

 

 



 



 

 اثر جریان پایه -3-2

شود. نمودار تغییرات نسابت   مشاهده می-bدر شکل  S/Nاثر جریان پالس بر نسبت  1334ERبرای فلزپرکننده 

S/N مینه از صورت خطی است. با افزایش جریان ز  با جریان پایه بهA 71 بهA   و ساپسA 111  نسابت ،S/N 

یابد. در واقع  شود که با افزایش جریان پایه، درصد فریت کاهش می مالحظه می 9یابد. در شکل متوسر کاهش می

 قرار دارد 1( در سطح A 71آید. ، این مقدار جریان زمینه ) به دست می =A71Ibبیشترین مقدار فریت در 

شود. بیشترین درصد فریت در  مشاهده می-b در شکل  S/Nاثر جریان پالس بر نسبت  ER 911برای فلزپرکننده

دست آمده است. هرچند اثر جریان پایه در حرارت   را دارا است به S/Nسطح سوم جریان پایه که بیشترین نسبت 

یشتر با افزایش آمپر ورودی بسیار کمتر از جریان پالس است اما توجیهی مشابه آن در به وجود آمدن درصد فریت ب

 دارد.

 on time% اثر-3-3

رابطه خطای دارد و    S/Nبا نسبت   on time%شود که   مالحظه می -cدر شکل  ER 1334برای فلز پرکننده 

on time  (73 ) %در ساطح ساوم    S/Nیابد. بااالترین نسابت    افزایش می S/N، نسبت on time%با افزایش  

 درصد فریت حداکثر است. on time %وم وجود دارد. بنابراین در سطح س

 

 ER 2594برای  تغییرات درصد فریت با جریان پایه .9شکل

متوسر از  S/Nمشاهده می شود. نسبت   -cدر شکل  S/Nبر نسبت  on time%اثر 911ER برای فلز پرکننده

کاهش ، 31برابر A ،%on timeآغاز و تا رسیدن به حداقل مقدار در   13برابر   on time%مقدار متوسر در  

( به حداکثر 73یابد و درسطح سوم ) افزایش می S/N، نسبت  on time%می یابد و پس از آن مجددا با افزایش 
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درصد فریت حداکثر است. با  on time %شود که در سطح سوم  مالحظه می 4رسد. مطابق شکل  مقدار خود می

فریت افزایش یافته است. با توجه به اثر این پارامتر بر حرارت افزایش مدت زمان قرارگیری در جریان پالس، میزان 

 بر درصد فاز نیز از توجیه اثر جریان پالس پیروی می کند.  on time%اثر   ورودی به نظر می رسد

 

 

 ER 312برای  on time %تغییرات درصد فریت با . 4شکل 

 اثر فرکانس پالس-3-4

و فلاز   ER 1334 هبرای فلاز پرکنناد   S/Nاثر فرکانس پالس بر نسبت  به ترتیب بیانگر   -dو شکل  -dشکل 

(، 1)ساطح   Hz 9( باه  1)ساطح   Hz 1می باشد. در هر دو مورد با افزایش فرکانس پاالس از   ER 911 هپرکنند

( 9)ساطح   Hz 3متوسر کاهش یافته و به نقطه حداقل می رسد. هنگاامی کاه فرکاانس پاالس باه       S/Nنسبت 

آیاد.   دست می یابد. بیشترین مقدار فریت در سطح اول فرکانس به  متوسر مجددا می S/Nنسبت  افزایش می یابد،

تر خواهد بود. در  دلیل اثر فرکانس روی اندازه دانه، هر چه فرکانس کمتر باشد، اندازه دانه درشت  رسد به به نظر می

ریت هستند، کاهش یافته و در نتیجه مقادار  هایی برای جوانه زنی آستنیت از ف نتیجه مرز دانه های فریت که مکان

، انطبا  دارد کاه هرچاه   []و همکاران  Muthupandiشود. این نتیجه با تحقیقات  آستنیت کمتری تشکیل می

 کند. های آستنیت را تشدید می افزایش یافته و در نتیجه تشکیل دانه  فریت اولیه ریز دانه تر باشد، نواحی مرزدانه

 
 

 پارامترهای جوشكاری  بهینه سازی-3-5

       در هر ردیف عمودی بیانگر سطح بهینه برای پارامتر مورد نظر S/Nبزرگترین نسبت  6و3با توجه به جداول 

ترکیب  ER 911و برای فلزپرکننده   D1و  A1 ،B2 ،C3ترکیب  ER 1334بنابراین برای فلزپرکننده  می باشد.

A3 ،B3 ،C3  وD1 رگترین مقدار به ترتیب نشان دهنده بزS/N  برای پارامترهایIp ،Ib ،%on time  و
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از پارامترها  A1B2C3D1و ترکیب  1334ERفرکانس می باشد. پیش بینی می شود با استفاده از فلزپرکننده 

از پارامترهای  A3B3C3D1و ترکیب  ER 911دست آید و با استفاده از فلزپرکننده  به 14درصد فریت برابر با 

P-GTAW  فریت  برابر با درصد دست آید. که بسیار نزدیک به درصد تعادلی و بهترین نتیجه برای مقاومت  به

 به خوردگی حفره ای در حضور یون کلر است.

 آزمایش تائید -6-3

، نتایج به دست آمده به 7با اجرای مجدد جوشکاری با استفاده از پارامترهای بهینه پیش بینی شده طبق جدول 

 نی شده نزدیک می باشند.مقادیر پیش بی

 

 . نتایج آزمایش تا ید و مقایسه آن با مقادیر پیش بینی شده 7جدول 
 آزمایش شده پیش بینی شده 

 ER 911فلز پرکننده  ER 1334فلز پرکننده  ER 911فلز پرکننده  ER 1334فلز پرکننده 

 A1B2C3D1 A3B3C3D1 A1B2C3D1 A3B3C3D1 سطح

 41 13 44 14 درصد فریت

 

 

 نتیجه گیری-4

اثر اندازه دانه اولیه فریت بر محتوی فریت   ER 312در فلزات پرکننده با محتوی عناصر فریت زا زیاد مانند   -1

 نها ی فلز جوش بسیار مهمتر از اثر زمان استحاله فریت به آستنیت است.

نی حاارارت ورودی             ، در حااد میااا41مقاادار بهینااه فریاات، حاادود % ER 312بااا اسااتفاده از فلااز پرکننااده  -1

(11/1 Kj/mm  حاصل گردید. به این معنی که عالوه بر نرخ سرد شدن و مدت زمان قرارگیری در محادوده ،)

استحاله فریت به آستنیت، پارامترهای مهم دیگری نظیر اندازه دانه اولیاه فریات، ترکیاب شایمیایی و نسابت      

 بر محتوی نهایی درصد فازها اثر گذار هستند.درصد عناصر فریت زا به عناصر آستنیت زا نیز 

 

حاصل  14نسبت به محتوی فریت%   ER 312هحاصل از استفاده از فلز پرکنند 41با توجه به محتوی فریت % -9

، عالوه بر بهبود مقاومت به خوردگی حفره ای اتصال، با توجه به محتوی ER 2594از استفاده از فلز پرکننده 

یه شده در پاس ریشه توسر استانداردهای فنی، سطح ریشه نسبت به ترک خاوردگی  توص 93فریت باالتر از %

 نیز مقاومت بسیار بهتری خواهد داشت. " Cl-SCC "تنشی در حضور کلر
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 راهنمای پدیدآورندگان

نشریه جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب از مقاالت علمی و آثار تحقیقی یا ترجمه شده محققان، نویسندگان و 

به  کارشناسان و مقاالت اجتماعی و انتقادی در دامنه موضوعات جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب و فرایندهای وابسته

این موضوعات استقبال می نماید. نوشته ها و مقاالت دریافتی پس از بررسی و تا ید هیات تحریریه، سردبیر و مدیر مسئول 

 نشریه به چاپ خواهد رسید.

 توصیه می شود قالب نگارش و تنظیم مقاالت به ترتیب زیر باشد:

 گردآورنده( به -مترجم-مولف-ده)نویسندهصفحه مشخصات در بر دارنده عنوان مقاله یا مطلب، نام پدید آورن

 فارسی و انگلیسی و فهرست عناوین فرعی مقاله و تعداد و عناوین پیوست ها یا ضما م.

 چکیده مقاله، حاوی شرحی درباره کلیات موضوع مقاله، و کلید واژه ها 

 مقدمه مقاله 

 متن مقاله، شامل بخش ها و زیر بخش ها 

 جمع بندی و نتیجه گیری 

 ،شامل توضیحات ارجاع شده و افزوده های خارج از متن پی نوشت 

 فهرست کامل و دقیق منابع و مراجع 

  تصاویر، جدول ها و نمودارها به صورت فایل تصویریJPG  همراه با متن زیر نویس و جای دقیق هر یک از آنها در

 مقاله عالوه در متن اصلی به صورت مجزا نیز ارسال شود.

  آن ترجمه شده است.متن اصلی که مقاالت از 

 یادآوری ها: 

 .مطالب و مقاالت دریافتی بازگردانده نخواهد شد 

 .نشریه جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب از پیشنهادها و انتقادهای سازنده استقبال می کند 

 .نقل و اقتباس از مطالب این نشریه با ذکر ماخذ آن و رعایت امانت بالمانع است 

 وشته ها، اظهار نظرها و دیدگاه های کارشناسان و صاحبنظران در مورد مسا ل مربو  به این نشریه از مقاالت، ن

جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب استقبال می کند و البته چاپ آنها منو  به موافقت مدیر مسئول و سردبیر 

 خواهد بود.

  مطالب آزاد است.نشریه جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب در ویرایش، رد یا قبول و حک اصالح 

  چاپ هرگونه نوشتار به منزله تایید محتوای آن و دیدگاه پدیدآورندگان آن توسر نشریه نمی باشد و مسئولیت

محتوی و کلیه حقو  مادی و معنوی مقاالت بر عهده نویسندگان و مترجمان است و هیچگونه مسولیتی متوجه 

 نشریه نیست.
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