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 سرمقاله

امروزه با توجه به افزایش قیمت دالر و مشکالت پریش روی بازرگانراو در واردات اجنراس در زمینره انتقرال ارز، بیمره 

اعتبارات ارزی و بطور کلی محدودیت های ایجاد شده بواسطه تحریم ها، تهیه و تامین بسریاری از  گشایشمحموله ها، 

بواسرطه مواد و قطعات صنعتی تخصصی برای صنایع کشور ناممکن شده است. بسیاری از تولید کنندگاو بنام اروپرایی 

تجهیزات به ایراو امتناع مری ورزنرد. اک رر  دولت های کشور  متبوعشاو از انجام مراودات تجاری و ارسال مواد و اجبار

نمایندگی ها لغو و شرکت های داخلی ارائه دهنده خدمات پس از فروش این محصوالت از ارائه سرویس ناتواو هستند. 

محدود تجهیزاتی نیز که از این برند های معروف در بازار دیده می شود بصورت غیر مستقیم از طریق کشورهای امارات 

و با هزینه های چند برابری و عموما بدوو هیچ گونه گواهی کالیبراسیوو و برگه ضمانت و حتی بعضا با نقر  و ترکیه 

آزمرایش هرای غیرر  در پکیج و کاستی در متعلقات جانبی وارد کشور می شوند. این معضرل در صرنعت جوشرکاری و 

و راه حل  پیش رو است. راه اول اینکره مخرب نیز همچوو سایر صنایع بشدت رخ نمایی می کند. در چنین شرایطی د

نیرز به سراغ کشورها و شرکت های جایگزین نریر شرکت های چینی، هندی، روسی و اروپای شرقی برویم که این راه 

خود دو معضل دارد. نخست اینکه محصوالت این کشورها عموما به کیفیت محصوالت اروپرای غربری نمری رسرند. دوم 

تی با محصوالت با کیفیت در این کشورها جایگزین کردو این برند های جدید با برند هرای اینکه در صورت یافتن شرک

جا افتاده و معتبر قبلی در صنایع مختلف خصوصا صنعت نفت و گاز کشور کاری دشوار به نرر می رسرد. راه دوم ایرن 

مجردد و برومی سرازی  است که مهندساو متخص  داخلی محصوالت با کیفیت اروپایی را مهندسی معکوس، طراحری

( به مرحله ساخت و تولید انبوه رسرانده و بره برازار !کرده و با کیفیت استاندارد و صد البته با برندی ایرانی )و نه تقلبی

عرضه نمایند. این راه که اصولی و ایده آل به نرر می رسد نیز مشکالتی پیش رو دارد. نخست اینکره تولیرد کننردگاو 

وما الزامات استانداردهای پآیرفته شده جهانی در خصوص کارکرد و ساخت ایرن محصروالت را داخلی در این زمینه عم

رعایت نمی کنند که این خود باعث بی اعتمادی مصرف کنندگاو به محصوالت تولید داخل شده است. دوم اینکه تولید 

طور که باید اهمیت نمی دهنرد کنندگاو داخلی عمدتا به ظاهر، طراحی بدنه دستگاه و بسته بندی محصوالت خود آو 

و می تواو گفت بزرگترین برتری محصوالت بی کیفیت چینی موجود در بازار و صنعت ایراو نسبت به تولیدات داخلری 
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سوم اینکه تولید کنندگاو داخلی به برند سازی محصوالت خود، انجام تبلیغرات مروثر در صرنعت  است. ظاهر محصول 

ب کشور و اخآ استانداردهای محصول و تاییدیه های الزم از مراجرع معتبرر دولتری جوشکاری و آزمایش های غیر مخر

نمی پردازند و متاسفانه محصوالت خود را با برند های معروف اروپایی وارد بازار می نمایند که این خود معضالتی را بره 

و عملکررد نسربتا سراده نریرر به اثبات رسیده که در خصوص محصوالتی با مکرانیزم  این موضوعهمراه خواهد داشت. 

شابلوو های بازرسی چشمی، بلوک های کالیبراسریوو آزمرایش  ،ر فیلم های رادیوگرافیودستگاه یوک مغناطیسی، ویو

حساسریت مرواد نافرآ و ذرات مغناطیسری و  آزمرایشفراصوتی و جریاو گردابی، پروژکتورهای فرابنفش، بلروک هرای 

غیر قابل دسترسی در ساخت ندارند واردات کاری اشتباه و غیر اقتصادی به نرر بسیاری از تجهیزات دیگر که تکنولوژی 

می رسد. چه بسا که متخصصینی در صنعت ما وجود دارند که با انجام تحقیقات فراواو و صرف هزینره و وقرت بسریار 

و نتایج نسبتا مطلوبی  نریر عیب یاب فراصوتی و جریاو گردابی ورزیده باال تکنولوژی با دستگاه های مبادرت به ساخت

 نیز بدست آورده اند. مسلما همانگونه که در صنایع استراتژیک نریر صرنایع نررامی و هسرته ای بره توفیقرات متحیرر 

غیرر آزمایش های و  کاریکننده ای در ساخت مواد و قطعات خاص بدست آورده ایم در صنایع دیگر نریر صنعت جوش

خصوصی، کارفرمایراو برزرد دولتری، مسرئوالو ذی ربرط و مصررف کننردگاو از مخرب نیز با حمایت سرمایه گزاراو 

 .کنیممی توانیم در منطقه و حتی جهاو عرض اندام  تولیدات داخلی

 

   ایماو معتمدی                                                                                    

 مدیر اجرایی نشریه                                                                                    
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  GMAWدر فرآیند  جوشکاری Turnerاصالح رابطه 

 فوالدهای کربنی و کم آلیاژ

 

 دکتر حامد ثابت 

 استادیار گروه مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج 

 

 

 چکیده

هایی با ترکیب نوع سیم جوش فوالد کم آلیاژ انتخاب و   مآاب 3نوع سیم جوش فوالد کربنی و  4در تحقیق حاضر 

گری شدند، سپس هر سیم جوش با فروالد مشرابه خرود بره ترتیرب برا جریراو هرای شیمیایی دقیقاً مشابه آنها ریخته

DCEN ،DCEP  تحت پوشش گاز آرگوو و هلیوم خال  و جریاوDCEP  2برا گازهرایCO53%+Ar ،2CO34%+Ar  و

2CO03%+Ar  2وCO944%  به صورت رویه تحت عملیات جوشکاری اتوماتیک قرار گرفتند، سپس کلیه نمونه ها تحت

دهند که در هر دو حالت تحرت پوشرش گراز آرگروو و هلیروم در ها نشاو میآنالیز شیمیایی قرار گرفتند. نتایج آزموو

میزاو تلفات  2COاست. همچنین مشخ  گردید که با افزایش گاز  DCENتلفات عناصر کمی بیشتر از  DCEPحالت 

عناصر آلیاژی بیشتر شده و فقط عنصر کربن افزایش می یابد، در انتها با جمع بندی نتایج و بهره گیری از روش اصالح 

 تابع خطا فاکتور قطبیت و نوع گاز محافظ تعیین و رابطه درصد عناصر آلیاژی اصالح گردیده است.

 

 Turner، فاکتور قطبیت، فاکتور نوع گاز، رابطه GMAW کلمات کلیدی:

 مقدمه     

خواص مکانیکی و فیزیکی منطقه جوش فوالدهای ساده کربنی و کم آلیاژ تابع شرایط انجمراد، ترکیرب شریمیایی، 

جوش با اثرگآاری بر [. ترکیب شیمیایی منطقه 9دانه بندی و نرخ سردشدو در حین انجماد و بعد از انجماد می باشد ]

فروالد، تعیرین کننرده قسرمت عمرده  CCTنحوه انجماد، دانه بندی و همچنین وضعیت پایداری فازها بر روی منحنی 

[. ترکیب شیمیایی منطقه جوش تابعی از جنس فلز پر کننده، جنس فلز 5و 9خواص مکانیکی منطقه جوش می باشد ]

 Turnerین غلرت عنصر آلیاژی در منطقه جوش می تواو رابطره معرروف [. برای تعی5پایه و میزاو امتزاج می باشد ]

 [:3و 5که ارتباط بین غلرت عنصر در فلز پرکننده، فلز پایه و میزاو امتزاج است استفاده نمود ]
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(9)        )          EFP-EB+D (PEF=PEWP 

 در این رابطه:

EWPغلرت عنصر در منطقه جوش = 

EFPکننده= غلرت عنصر در فلز پر 

EBPغلرت عنصر در فلز پایه = 

Dدرصد امتزاج = 

اثر قدرت قوس بر میزاو سوختن عناصر در حوضچه مآاب می  Turnerمی باشند. یکی از ایرادهای وارده به رابطه 

باشد، به طور کلی قدرت قوس در فرآیندهای مختلف جوشکاری قوسی تحت تأثیر نوع گاز یونیزه، نحوه حفاظت ستوو 

[. لآا قدرت قوس در فرآیندهای جوشکاری متفراوت 3قوس، میزاو انتقال حرارت ستوو قوس و انرژی قوس می باشد ]

و همین امر باعث می گردد تا میزاو اتالف عناصر آلیاژی در ستوو قوس در روش های مختلف جوشرکاری قروس بوده 

[. در این تحقیق اثر فاکتور قطبیت و نوع گاز محرافظ برر میرزاو تلفرات عناصرر آلیراژی در 4الکتریکی یکساو نباشد ]

فراکتور قطبیرت و  Turnerو جهت اصالح رابطه  فوالدهای ساده کربنی و کم آلیاژ مورد بررسی قرار گرفته شده است

 نوع گاز محافظ پیشنهاد شده است.

 روش تحقیق

نوع سیم جوش به عنواو سیم جوش  3نوع سیم جوش به عنواو سیم جوش فوالد کربنی و  4جهت انجام آزموو ها 

ولکی از آنها تهیه گردیرد و تحرت گرم از آنها در کوره القایی آزمایشگاهی ذوب و نمونه پ 544فوالد کم آلیاژ انتخاب و 

ترکیرب شریمیایی و نروع سریم  9آنالیز شیمیایی به روش اسپکتروگرافی نشر نوری )کوانتومتری( قرار گرفتند. جدول 

جوش های انتخابی را نشاو می دهند. در مرحله بعد مآاب هایی با ترکیب شیمیایی دقیقاً مشابه با سیم جوش هرا )برا 

کیلوگرمی با استفاده از ورد های فوالدی کم کربن، گرافیت خال ،  944یک کوره القایی  ( توسط± %3خطای ترکیب 

، نیکل و مس خال  تهیه گردید و بعد از انجرام آنرالیز %63درصد، فرومولیبدو  03درصد، فرو منگنز  03فروسیلیسیم 

هرای فلرزی افقری از گری در قالبشیمیایی مآاب و اصالح دقیق ترکیب شیمیایی، مآابها از کوره تخلیه و عمل ریخته

متر برای هر ترکیرب شریمیایی  میلی 544×934×94جنس فوالد ابزار گرم کار انجام شد به نحوی که صفحاتی به ابعاد 

ای از صفحات ریخته شده جدا گردید و مجدداً تحت آنالیز شیمیایی گری شدند. بعد از انجماد و سرد شدو، نمونهریخته

 5افی نشر نوری )کوانتومتری( قرار گرفتند تا صحت و دقت ترکیب شیمیایی کنترل گردد. جردول به روش اسپکتروگر

 دهد.ترکیب شیمیایی قطعات ریختگی را نشاو می
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تحرت  DCEPو  DCENمرحله به ترتیرب برا جریراو هرای  8در مرحله بعد هر سیم جوش با فوالد مشابه خود در 

و  2CO53%+Ar ،2CO34%+Arبررا گازهررای  DCEPو جریرراو پوشررش گرراز آرگرروو خررال  و گرراز هلیرروم خررال  

2CO03%+Ar  2وCO944% تحت عملیات جوشکاری  9به صورت رویهGMAW  اتوماتیک برا حررارت ورودی یکسراو

الیه رسوب به صورت روی هم بر روی هر ورد در هر شرایط جوشکاری ایجراد گردیرد.  3قرار گرفتند، برای این منرور 

هایی از مرز بین الیه دوم و سروم منراطق شرایط جوشکاری نمونه های مختلف را نشاو می دهد. سپس نمونه 3جدول 

گرفتند و متوسط نتایج آنالیز هر عنصرر وکوانتومتری قرار XRFآنالیز شیمیایی به دو روش شده تهیه و تحت جوشکاری

 بررداری جهرت آنرالیزهای رسوبی و محل نمونرهوضعیت الیه 9عنواو معیار تلفات آو عنصر درنرر گرفته شد. شکل به

 دهد.شیمیایی را نشاو می

 نتایج و بحث

عناصر مختلف را بعد از جوشکاری نشاو می دهد، همانگونره کره مشراهده درصد تغییرات آنالیز شیمیایی  4جدول 

می گردد تمام عناصر آلیاژی اثرگآار مانند کربن، سیلیسیم، منگنرز، مولیبردو، نیکرل و مرس در هرر دو حالرت تحرت 

د دارای تلفات می باشن (DCEN)و قطبیت منفی  (DCEP)پوشش گاز محافظ آرگوو و هلیوم در شرایط قطبیت م بت 

تلفات عناصر آلیاژی کمی بیشتر است. علت این امر ناشی از تمرکز قوس بر روی  (DCEP)ولی در حالت قطبیت م بت

[، و بدین ترتیب فشرار بخرار 3و 4قطب م بت )فلز پرکننده( بوده که باعث تشکیل مآاب با فود ذوب باالتر می شود ]

 [.3باالتر مآاب باعث تلفات بیشتر عناصر آلیاژی می گردد ]

حافظ آرگوو و هلیوم نشاو می دهد که درصد تلفات عناصر در شرایط جوشکاری شده از طرفی مقایسه نتایج گاز م

تحت پوشش گاز هلیوم از گاز آرگوو بیشتر است. علت این امر ناشی از انرژی یونیزاسیوو و هدایت حرارتی براال ترگراز 

 [.6و 3هلیوم نسبت به آرگوو می باشد ]

دهد، همانگونه کره ر درصد تلفات عناصر آلیاژی اثرگآار نشاو میرا ب 2COاثر تزریق گاز  4همچنین بررسی جدول 

شود. علت این امر ناشی از افزایش میزاو درصد تلفات عناصر آلیاژی بیشتر می 2COمشخ  است با افزایش میزاو گاز 

صرد برر در 2COاثرر میرزاو گراز  5[. شرکل 6و 3باشرد]یوو اکسیژو در منطقه قوس و تشکیل بخار اکسید فلزات می

عنصر کربن تلفاتی  2COتغییرات غلرت عنصر کربن را نشاو می دهد. همانگونه که مشخ  است با افزایش میزاو گاز 

در ستوو قوس و ورود کربن اتمری  2COاز خود نشاو نداده و افزایش نیز داشته است، علت این امر ناشی از تجزیه گاز 

 [.6به منطقه مآاب می باشد]

ین تحقیق مشخ  می نماید که فاکتور قطبیت و نوع گراز محرافظ برر درصرد تلفرات عناصرر از آنجایی که نتایج ا 

نترایج تحرت  Cordex[ و به کمک نرم افزار پیشرفته 0آلیاژی موثر می باشند لآا با استفاده از روش اصالح تابع خط ]

                                                           
1 - Bead on plate 
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تعیین گردید. لآا رابطره  Turnerپارامتر مآکور فاکتور اصالحی جهت رابطه  5تجزیه و تحلیل قرار گرفته شد و برای 

Turner :با در نرر گرفتن فاکتور موردنرر به صورت زیر اصالح و ارائه می شود 

(5)            )]EFP-EB+D(PEF= β [PEWP 

عدد فاکتور اصالحی محاسبه شده برای هر عنصر در این تحقیق را  3فاکتور اصالحی می باشد، جدول  βکه در آو 

 نشاو می دهد. GMAWجوشکاری برای حاالت مختلف 

 نتیجه گیری

 تلفات عناصر آلیاژی وجود دارد. (DCEN)و منفی  (DCEP)در هر دو قطبیت م بت  -9

 است. (DCEN)بیشتر از قطبیت منفی  (DCEN)درصد تلفات عناصر آلیاژی در قطبیت م بت  -5

 تحت پوشش گاز هلیوم بیشتر از گاز آرگوو می باشد. (DCEN)درصد تلفات عناصر آلیاژی در قطبیت م بت  -3

و کاهش میزاو گاز آرگوو درصد تلفات عناصرر آلیراژی اثرگرآار )سیلیسریم، منگنرز،  2COبا افزایش میزاو گاز  -4

 مولیبدو، نیکل و مس( بیشتر می شود.

 ابد.و کاهش میزاو گاز آرگوو درصد کربن منطقه جوش افزایش می ی 2COبا افزایش میزاو گاز  -3

فوالدهرای کربنری و کرم  GMAWرابطه دقیق برای محاسبه درصد عناصر آلیراژی در فرآینرد  Turnerرابطه  -6

آلیاژی نمی باشد و نیاز به استفاده از فاکتور اصالحی قطبیت و نوع گاز محافظ می باشد که در این تحقیق محاسربه و 

 معرفی شده است.
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 ترکیب شیمیایی)درصد وزنی ( سیم جوش های انتخابی در این تحقیق -9جدول 

Cu Ni Mo Cr S P Mn Si C ردیف سیم جوش کد 

55/5 - - - 518/5 512/5 11/5 41/5 55/5 
AWS 

ER70S-2 
1 

56/5 - - - 515/5 514/5 25/1 61/5 11/5 
AWS 

ER70S-4 
2 

55/5 - - - 515/5 512/5 46/1 12/5 51/5 
Din 

SG2 
8 

56/5 - - - 514/5 512/5 18/1 58/1 11/5 
Din 

SG3 
4 

88/5 15/5 - 82/5 514/5 518/5 42/1 34/5 51/5 
AWS 

ER80S-G 
5 

56/5 - 41/5 - 514/5 514/5 12/1 51/5 51/5 
AWS 

ER70S-Al 
6 

56/5 - 41/5 56/1 514/5 516/5 11/5 51/5 51/5 
AWS 

ER80S-B2 
1 

 

 ترکیب شیمیایی)درصد وزنی( قطعات ریختگی -5جدول 

Cu Ni Mo Cr S P Mn Si C ردیف مشابه با سیم جوش 

56/5 - - - 511/5 511/5 12/5 45/5 55/5 
AWS 

ER70S-2 
1 

55/5 - - - 511/5 518/5 23/1 66/5 12/5 
AWS 

ER70S-4 
2 

56/5 - - - 518/5 512/5 48/1 16/5 11/5 
Din 

SG2 
8 

55/5 - - - 511/5 511/5 11/1 56/1 11/5 
Din 

SG3 
4 

84/5 16/5 - 88/5 512/5 518/5 44/1 38/5 56/5 
AWS 

ER80S-G 
5 
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56/5 - 51/5 - 518/5 518/5 15/1 56/5 51/5 
AWS 

ER70S-Al 
6 

55/5 - 41/5 54/1 518/5 518/5 11/5 56/5 51/5 
AWS 

ER80S-B2 
1 

 

 شرایط جوشکاری نمونه های مختلف -3جدول 

DC جریاو 

DCEN, DCEP قطبیت 

  Ar 25% +2CO15%   - 2CO 155% 

Ar 15% +2CO25%- Ar 55% +2CO55%-   

Ar 155% - He155% 

 نوع گاز محافظ

min
lit15 دبی گاز محافظ 

min
cm155 سرعت جوشکاری 

A185 شدت جریاو 

 قطر سیم جوش یک میلی متر

min
m5/8  

 سرعت تغآیه سیم 

(Wire feeder) 

 وضعیت تورچ درجه نسبت به قطعه کار 84زاویه 

 mm12  تا قطعه کارفاصله نازل 

 

 

 

 درصد تغییرات آنالیز شیمیایی عناصر کربن، سیلیسیم، منگنز، مس، کروم، مولیبدو و نیکل -4جدول 

 عنصر سیم جوش گاز آرگون گاز هلیوم آرگون + دی اکسید کربن
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2CO 

011% 

2CO 

57% 

2CO 

71% 

2CO 

57% 

DCEP DCEN DCEP DCEN 

11+ 3+ 5+ 8+ 3- 6- 1- 5- ER70S-2 

C 

1+ 1+ 5+ 2+ 3- 6- 6- 4- ER70-S-4 

15+ 3+ 6+ 8+ 3- 6- 6- 5- SG2 

15+ 1+ 5+ 2+ 1- 6- 6- 4- SG3 

15+ 1+ 5+ 8+ 3- 5- 1- 5- ER80S-G 

15+ 3+ 6+ 8+ 3- 6- 6- 4- ER70S-A1 

15+ 1+ 5+ 8+ 1- 1- 1- 5- ER80S-B2 

18- 15- 1- 6- 15- 3- 1- 5- ER70S-2 

Si 

18- 15- 1- 6- 3- 6- 6- 5- ER70-S-4 

12- 15- 3- 6- 1- 3- 1- 6- SG2 

12- 11- 3- 6- 3- 6- 1- 5- SG3 

12- 11- 3- 6- 3- 3- 1- 6- ER80S-G 

12- 15- 3- 6- 15- 3- 1- 5- ER70S-A1 

18- 11- 3- 6- 1- 6- 1- 5- ER80S-B2 

11- 1- 1- 5- 1- 5- 6- 4- ER70S-2 

Mn 

11- 1- 1- 5- 1- 5- 6- 5- ER70-S-4 

11- 1- 1- 5- 1- 5- 6- 4- SG2 

12- 1- 1- 5- 1- 5- 6- 5- SG3 

11- 1- 1- 5- 1- 5- 6- 5- ER80S-G 

11- 1- 1- 5- 6- 5- 6- 5- ER70S-A1 

11- 1- 3- 6- 1- 6- 6- 5- ER80S-B2 

15- 3- 6- 5- 5- 4- 8- 2- ER70S-2 

Cu 15- 1- 6- 5- 5- 8- 4- 2- ER70-S-4 

15- 3- 6- 5- 5- 4- 8- 2- SG2 
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1- 1- 6- 5- 5- 4- 4- 8- SG3 

15- 3- 6- 5- 5- 4- 4- 2- ER80S-G 

15- 3- 6- 5- 5- 4- 4- 8- ER70S-A1 

1- 1- 6- 4- 5- 4- 8- 2- ER80S-B2 

1- 6- 4- 8- 5- 4- 4- 8- ER80S-G 
Cr 

1- 6- 5- 8- 5- 4- 4- 8- ER80S-B2 

1- 1- 5- 8- 1- 5- 4- 8- ER70S-A1 
Mo 

3- 1- 5- 8- 6- 5- 4- 8- ER80S-B2 

3- 6- 4- 8- 4- 8- 8- 2- ER80S-G Ni 

 

 فوالدهای کربنی وکم آلیاژ GMAWفاکتور اصالحی محاسبه شده برای حاالت مختلف جوشکاری  -3جدول 

2CO 

011% 

 گاز آرگون گاز هلیوم آرگون+ دی اکسید کربن

  2COمقدار 

57% 

2CO 

71% 

2CO 

57% 
DCEP DCEN DCEP DCEN 

 عنصر کربن 1118/5 1165/5 1164/5 1154/5 5521/1 5585/1 5556/1 5533/1

1184/5 1143/5 1156/5 1168/5 1154/5 1161/5 1162/5 1114/5 
عنصر 

 سیلیسیم

 عنصر منگنز 1111/5 1165/5 1168/5 1156/5 1161/5 1152/5 1148/5 1181/5

 عنصر مس 1116/5 1165/5 1154/5 1141/5 1161/5 1152/5 1142/5 1184/5

 عنصر کروم 1111/5 1163/5 1151/5 1152/5 1145/5 1141/5 1181/5 1182/5

1181/5 1183/5 1142/5 1146/5 1151/5 1151/5 1166/5 1116/5 
عنصر 

 مولیبدو

 عنصر نیکل 1111/5 1163/5 1151/5 1158/5 1141/5 1148/5 1181/5 1188/5
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 وضعیت الیه های رسوبی و محل نمونه برداری جهت آنالیز شیمیایی -9شکل

 

 بر درصد تغییرات غلرت عنصر کربن در منطقه جوش 2COاثر میزاو گاز  -5شکل

 GMAWبر اساس سیم جوش های مختلف در جوشکاری  
 

 

 

 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

ER70S-2 ER70S-4 SG2 SG3 ER80S-G ER80S-A ER80S-B2
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 « اطالعیه» 

 نشریه جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب
نیاز به حضور علمی در عرصه های مجازی و مزایای نشر الکترونیک مسئولین نشریه جوشکاری و آزمایش های غیر 

مخرب را بر آو داشت تا درخواست اخآ پروانه انتشار را به متولی امور مطبوعات کشور ارسال نمایند. پروانه انتشار 

از طرف معاونت مطبوعاتی و اطالع رسانی  35433/19نشریه جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب به شماره ثبت 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به مدیر مسئولی آقای مهندس رضا ایمانیاو نجف آبادی صادر گردیده است. زباو نشریه 

فارسی، روش نشریه آموزشی، خبری و پژوهشی، ترتیب انتشار نشریه فصلنامه، گستره توزیع نشریه بین المللی و نوع 

 ترونیکی می باشد.آو الک

بدینوسیله از کلیه اساتید، پژوهشگراو، متخصصین، صنعتگراو، دانشجویاو و عالقمند علوم جوشکاری و آزمایش های               

غیر مخرب برای بهبود سطح کیفیتی نشریه و ترویج دانش از طریق ارائه مطالب و مقاالت، دعوت به همکاری می 

ی و هم افزایی این عزیزاو گام های مفید و موثری در عرصه های علمی صنعت و دانشگاه نمائیم. امید است با همیار

 برداشته شود.کشور عزیزماو ایراو 

 دفتر نشریه -با تشکر                                                                                                                                                              

 راهنمای پدیدآورندگان
نشریه جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب از مقاالت علمی و آثار تحقیقی یا ترجمه شده محققاو، نویسندگاو و کارشناساو و مقاالت 

زمایش های غیرمخرب و فرآیندهای وابسته به این موضوعات استقبال می نماید. اجتماعی و انتقادی در دامنه موضوعات جوشکاری و آ

توصیه می شود  د رسید.ننوشته ها و مقاالت دریافتی پس از بررسی و تائید هیات تحریریه، سردبیر و مدیر مسئول نشریه به چاپ خواه

 ترتیب زیر باشد:قالب نگارش و تنریم مقاالت به 

 گردآورنده( به فارسی و انگلیسی و -مترجم-مولف-نده عنواو مقاله یا مطلب، نام پدید آورنده)نویسندهدر بر دار ،صفحه مشخصات
 فهرست عناوین فرعی مقاله و تعداد و عناوین پیوست ها یا ضمائم.

 چکیده مقاله، حاوی شرحی درباره کلیات موضوع مقاله، و کلید واژه ها 
 مقدمه مقاله 
 بخش ها متن مقاله، شامل بخش ها و زیر 
 جمع بندی و نتیجه گیری 
 پی نوشت، شامل توضیحات ارجاع شده و افزوده های خارج از متن 
 فهرست کامل و دقیق منابع و مراجع 
  تصاویر، جدول ها و نمودارها به صورت فایل تصویریJPEG  عالوه جای دقیق هر یک از آنها در مقاله، همراه با متن زیر نویس و

 به صورت مجزا نیز ارسال شود. ،متن اصلیبر 
 .متن اصلی که مقاالت از آو ترجمه شده است 

 تماس با دفتر نشریه

43945631954تلفکس:   کد پستی  -نجف آباد -آدرس اصفهاو

 :پایگاه اینترنتیwww.JWN.ir  :پست الکترونیکjwniran@yahoo.com  وinfo@jwn.ir 

http://www.jwn.ir/
mailto:info@jwn.ir
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 «معرفی کتاب » 
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 بر سختی و رفتار SiCاثر تغییر جریان جوشکاری و درصد حجمی ذرات 
  ASTM A106الیه کامپوزیتی ایجاد شده بر روی فوالد  تریبولوژیکی

 GTAWبا استفاده از فرآیند 
 

 3و علیرضا اعالئی 5 ، محمود فاضل نجف آبادی9حسین مراهری
 آباد، ایراوآباد، گروه مواد، نجفدانشگاه آزاد اسالمی، واحد نجف کارشناسی ارشد، -9
 استادیار دانشگاه پیام نور، بخش فنی و مهندسی، گروه مهندسی مکانیک، اصفهاو، ایراو -5

 آباد، گروه مواد، نجف آباد، ایراو استادیار دانشگاه آزاد اسالمی، واحد نجف  -3

 

 چکیده

با به  ASTM A106-Gr.Bسیلیسیوم بر سطح فوالد  کامپوزیتی حاوی ذرات کاربید در این پژوهش ایجاد پوشش

های بدین منرور ذرات کاربید سیلیسیوم با درصد گاز بررسی شد.  –کارگیری فرآیند جوشکاری قوسی تنگستن 

تغییر شدت جریاو، فرآیند ذوب و اختالط آنها با فلز پایه نشانی شد و با حجمی متفاوت بر سطح فوالد مورد نرر پیش 

( SEMمطالعه ریز ساختار پوشش ایجاد شده توسط میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی روبشی ) انجام گردید.

 ها نشاو داد که پوشش حاصله ساختار دندریتی حاوی تقویتهای آزمووای انجام گرفت. یافتههمراه با آنالیز نقطه

باشد که می تواند باعث بهبود سختی و رفتار سایشی پوشش مآکور شود. سختی کنندة کاربید سیلیسیوم را دارا می

صورت رفت و برگشتی ها توسط آزموو سایش به های ریز سختی سنجی و رفتار سایشی پوششها در آزمووپوشش

 9544تا   634سختی پوشش ایجاد شده )حدود دهندة افزایش ارزیابی شد. نتایج آزموو ریز سختی سنجی نشاو 

ها بیانگر بهبود چشمگیر های رفتار سایشی پوششویکرز( بود. بررسی 544ویکرز( نسبت به نمونة بدوو پوشش )حدود 

کنندة کاربید سیلیسیوم بود. مکانیزم عمدة سایش در نمونة بدوو پوشش سایش رفتار سایشی آنها در اثر افزودو تقویت

ای، اکسایش سطحی و سایش های پوشش داده شده مخلوطی از سایش ورقهو اکسایش سطحی و در نمونهای ورقه

 چسباو تشخی  داده شد. 
 

  :کلیدیهای واژه
 دهی سطحی، کامپوزیت فوالد/کاربید سیلیسیوم.پوشش، گاز  -جوشکاری  قوسی تنگستن 

 

                                                           
1 Mazaheri2646@gmail.com 

2 Fazel@es.isfpnu.ac.ir 

3 Alaei45alireza@gmail.com 
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 مقدمه -5

[. 9خوردگی، مقاومت سایشی یا رفتار خستگی آنهرا را بهبرود دهرد ]تواند مقاومت عملیات سطحی بر روی فوالدها می

دهی روی سرطح قطعرات های معمول جوشکاری برای پوشرشاستفاده از روش 9کاری سطحی های سختیکی از روش

گآاری باال، چسبندگی مناسب پوشش بره زیرر منحصر به فرد این روش ضخامت زیاد پوشش، نرخ رسوب است. ویژگی

دهی قطعرات شرده چنین سهولت در ایجاد آو است. همین عوامل سبب گستردگی کاربرد آو بررای پوشرشهمالیه و 

 [.3-5است ]

چوو کرم، کرربن، کبالرت و مولیبردو یرا ذرات های متداول بهبود رفتار سطحی، افزودو عناصر آلیاژی همیکی از روش

ای با ضخامت قابرل توجره برر روی به مآاب ایجاد شده در سطح و تشکیل الیه C4Bو  SiC ،TiC ،WCسرامیکی نریر 

 SiCساختار و عملکرد سایشی الیره ریز در پژوهشی به بررسیو همکارانش  5[. به عنواو م ال یوچی لین4سطح است ]

 SiCند کره ذرات ااند. آنها گزارش دادهپرداخته GTAWبا روش  SKD61 یپوشش داده شده بر روی فوالد کشته شده

چنرین فراز پایردار گرافیرت در و هرم 2Si8Fe و C3Feتجزیه شده و فازهای شبه پایدار ماننرد  GTAWدر طی فرآیند 

اند که همین رخدادها منجر به افزایش سرختی اند. این محققین مدعی شدهوجود آمدهبه  Fe-Si-Cتایی سیسستم سه 

 [.3و مقاومت به سایش الیه سطحی شده است ]

 - تنگستن یقوس یجوشکاروش به SiCرا با پودر  AISI 304و همکاراو در تحقیقی دیگر سطح فوالد زنگ نزو  3سانر

تواو با ترکیب ثابت پودر اولیه و فقط با کاهش حرارت ورودی و افزایش میزاو پوشش دادند. آنها نشاو دادند که می گاز

به حداقل رسانده و میزاو رقت را به حداقل کاهش داد. با این کار ساختار الیه را پودر استفاده شده، ناحیه ذوب در زیر 

دسرت  یوتکتیک تبدیل خواهد شد. آنها پیشنهاد کردند که بیشرینه سرختی برهیوتکتیک سطحی به ساختار هایپرهیپو

 [.6پراکنده در سطح فوالد مربوط باشد ] 3C7Mآمده به حضور کاربیدهای 

و برا  گراز -تنگستن یقوس ریجوشکا با فرآیند Ti6Al4Vرا بر روی آلیاژ  SiCمکاراو ذرات و ه 4در همین رابطه یانگ

استفاده از سیم توپودری پوشش دادند. آنها مدعی هستند که به این شیوه یک پیوند متالورژیکی خوب برین پوشرش و 

از نق  بوده و باعث افزایش قابرل توجره عاری تقریباً دست آورد که پوشش یکنواخت، متراکم و تواو به زیر الیه را می

برر روی  گراز -را با روش جوشکاری قوسی تنگستن کاربید سیلیسیوم و همکاراو ذرات 3[. اسماو0سختی خواهد شد ]

تواند پوشش دادند. نتایج حاصل از این مطالعه نشاو داد ساختار تازه شکل گرفته در سطح فوالد می AISI 8620فوالد 

 [.8و سختی سطح را بهبود بخشد ]مقاومت به سایش 

                                                           
1 Hard facing  
2 Yu-Chi Lin 

 3 Soner 
 4 Yong 

Osman 5 
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دلیرل پایرداری در شررایط در صنایع نفرت، پتروشریمی و شریمیایی بره  ASTM A106 Gr.Bفوالد مقاوم به حرارت 

هایی را ولی سختی و مقاومت به سایش ضعیف، محردودیتبا دمای باال، دارای کاربرد بسیار وسیعی است  دهیسرویس

ای منررور تشرکیل الیرهبره  GTAWپرژوهش از روش جوشرکاری  ایرن[. در 94-1]برای این فوالد ایجاد کرده است 

ثیر تغییر درصد أاستفاده گردید. در این راستا، ت ASTM A106 Gr.Bبر روی سطح فوالد  SiCکامپوزیتی حاوی ذرات 

ی و و تغییر شدت جریاو جوشکاری بر ساختار، سختی و رفتار سایشری پوشرش ایجراد شرده مرورد بررسر SiCحجمی 

 مطالعه قرار گرفت.

 مواد و روش آزمون -6

( با ابعاد DINمطابق با استاندارد  St 8 45.8)معادل با فوالد  ASTM A106 Gr.Bدر این پژوهش از فوالد کربنی 

های تا آلودگیسنباده زده شد  354متر استفاده شد. در ابتدا قطعات تمیز شده و تا سنبادة شمارة میلی 934×43×8

آنالیز عنصری و بررسی ریز ساختار میکروسکوپی روی ماده اولیه انجام شد. برای  سپس .طرف گرددسطحی آو بر 

میکرومتر استفاده شد. ثابت سازی ذرات با آغشته نمودو  4تا  3با ابعاد متوسط ذرات  SiCایجاد الیه سطحی از پودر 

. برای ذوب سطحی فوالد، از روش متر انجام شدمیلی 934×95با ابعاد  ةحاوی حفر آنها به اتانول و استفاده از شابلوو

، قطر الکترود  11/11استفاده شد. گاز محافظ مصرفی آرگوو با خلوص  (GTAW)گاز  -جوشکاری قوسی تنگستن 

در ها هایی از نمونهمتر و شکل نوک الکترود مخروطی بود. عملیات ذوب سطحی بر روی گروهمیلی 4/5تنگستنی 

 انجام شد.  9بق با جدول شرایط مختلف مطا
  .GTAWروش  سازی به پارمترهای فرآیند رویه -9جدول 

شماره 

 نمونه

درصد 

 حجمی

SiC 

شدت 

 (Aجریان )

نوع گاز 

 محافظ

نرخ دمش گاز 

محافظ 

(Lit/min) 

 سرعت نوع قطبیت

(mm/min) 

 حرارت ورودی

(kJ/mm) 

1 - - - - - - - 

DCEN 61/23 8 آرگون 09 4 2  64/39  

DCEN 38/68 8 آرگون 09 8 3  44/23  

DCEN 00/61 8 آرگون 09 63 4  64/28  

DCEN 44/38 8 آرگون 669 8 5  84/32  

DCEN 90/30 8 آرگون 629 8 6  62/23  

 )نمونه بدون پوشش( 5نمونه 

 *ولتاژ*شدت جریان(=حرارت ورودی33/2سرعت جوشکاری/)

و در نتیجه کاهش سرعت جوشکاری، میزان حرارت  SiCبه دلیل ثابت بودن شدت جریان و افزایش درصد حجمی  3و  9، 6های در نمونه

اند،از طرفی افدزایش پوشش داده شده SiCبا هشت درصد حجمی  9که همانند نمونه  3و  1های ورودی افزایش  یافته است اما در نمونه

 ( شده است.3و  1، 9های باعث تغییر حرارت ورودی به این سه نمونه )نمونه شدت جریان و از طرف دیگر افزایش سرعت جوشکاری،
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 .تصویر نمادین از شیوه مورد استفاده در ایجاد پوشش -9شکل 

 

سطح GTAW پس از ایجاد الیه با جوشکاری نشاو داده شده است.  9تصویر نمادین از روش مورد استفاده در شکل 

متر بود. برای انجام عملیات میلی 4الی  3آمد. ضخامت پوشش در این حالت بین ناهموار درصورت کامالً ها به نمونه

زنی توسط سنگ مغناطیسی قرار گرفتند و ضخامت پوشش با انجام این مرحله به ها تحت عمل سنگنمونه ةبعدی هم

فاده از میکروسکوپ نوری و دست آمده با استبررسی ریز ساختاری پوشش به  متر کاهش پیدا کرد.میلی 3الی  5

 4محلول نایتال ها از ای انجام شد. برای اچ کردو نمونههمراه با آنالیز نقطه (SEM)میکروسکوپ الکترونی روبشی 

پروفیل سختی از سطح به طرف فلز پایه لیتر اسید نیتریک یک موالر( استفاده شد. میلی 4لیتر الکل + میلی 16درصد )

 3گرم در مدت زماو اعمال  944توسط ریز سختی سنجی و با فرو روندة ویکرز با بار اعمالی  و در مقطع عرضی پوشش

هایی از جنس فوالد های سایشی نیز توسط دستگاه سایش رفت و برگشتی، با استفاده از پیندست آمد. بررسیثانیه به 

، 544، 544، 944، 944، 944، 34، 34 انجام شد. جرم از دست داده شده در فواصل N 934و با بار  35944بلبرینگ 

 گیری شد.گرم اندازه 4449/4با دقت  GIBERTINIE 42 S-Bمتر توسط ترازوی  544

 نتایج و بحث -9

 های انجام شده در ادامه مورد تحلیل قرار گرفته است.نتایج حاصل از مجموعه آزموو

 

 های ریز ساختاریبررسی 9-5

دهد. دیده و ذرات کاربید سیلیسیوم مورد استفاده در این پژوهش را نشاو میریز ساختار فلز پایه  3و  5های شکل

میکروو  04تا  94های هم محور در محدوده ابعادی با دانهپرلیتی  - ساختاری فریتاز های اولیه ، نمونهشودمی

تأیید گردید. همچنین در  3برخوردار بوده است. ابعاد ذکر شده برای ذرات کاربیدی تقویت کننده نیز با توجه به تصویر 

گردد که ترکیب شیمیایی به خوبی با ترکیب شیمیایی فوالد مورد استفاده ارائه گردیده است. مالحره می 5جدول 

 تطابق دارد.   5ساختار میکروسکوپی مشاهده شده در تصویر شکل 
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 C iS Mn P S Cr Mo Ni Al Cu Nb Ti Sn Fe عنصر

95/4 درصد  96/4  48/4  446/4  443/4  418/4  43/4  94/4  439/4  99/4  49/4  443/4  495/4 هبقی   

 

 
 .مورد استفاده SiCذرات پودر  SEMتصویر  -3شکل             .ASTM A106-Gr.Bریز ساختار فوالد  -5شکل             

 

دهد. تصاویر نشاو داده شده در این داده شده را در بزرگنمایی پایین نشاو می پوششهای نمونه سطح مقطع 4شکل 

الیه و پوشش خالی از ترک و حفره است. به سطح و فصل مشترک زیر  ،هاکند که در تمامی نمونهشکل مشخ  می

نفوذ کامل الیة پیش نشانی شده به زیر الیة  عبارت دیگر با استفاده از این روش الیة کامپوزیتی متراکم، با کیفیت و با

 [.99فوالدی به دست آمده است. نتایج گزارش شده از مطالعات سایر محققین نیز همین نتیجه را در پی داشته است ]
 

 
 های پوشش داده شده در بزرگنمایی کم، سطح مقطع نمونه -4شکل 

 .6ه( نمونه ، 3، د( نمونه 4، ج( نمونه 3، ب( نمونه 5الف( نمونه 

 ASTM A106.فوالدترکیب شیمیایی   -5جدول 
Gr.B .ASTM AA A106 A106-Gr.B 
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دهد. بررسی این تصاویر تصاویر میکروسکوپی از ریز ساختار پوشش در بزرگنمایی باالتر را نشاو می 3 چنین شکلهم 

رسد بوجود آمدو این ساختار در نتیجة انجماد ایجاد شده ساختار دندریتی دارد. به نرر می کند که پوششمشخ  می

گاز باشد. زیرا حجم مآاب ایجاد شده در برابر کل فلز  -جوشکاری قوسی تنگستن سریع مآاب سطحی در طی فرآیند 

 [.99جامد مرتبط با آو چنداو زیاد نیست ]

 
 های مختلفریزساختار پوشش سطحی نمونه -3 شکل

 . 6، ه( نمونه3، د( نمونه 4، ج( نمونه 3، ب( نمونه 5الف( نمونه 
 

تواند عامل ایجاد چنین ساختار انجمادی باشد. الیه از آو برخوردار است، می بنابر این قدرت سرد کردو باالیی که زیر

دلیل تواند از سوی دیگر، تفاوت زیاد بین نقطة ذوب آهن و فازهای تشکیل شده در اثر تجزیه کاربید سیلیسیوم می

های [. بررسی95] اندتهگونه که سایر محققین نیز به آو اشاره داشدیگری در حصول چنین ساختار دندریتی است. آو

اند. تصویر های دندریتی قرار گرفتهتر نشاو داد، ذرات کاربید سیلیسیوم وارد شده به الیة سطحی در میاو شاخهدقیق

دهد. حضور مقدار قابل توجه از ذرات کاربید سیلیسیوم در ساختار پوشش را به وضوح نشاو می 6ارائه شده در شکل 

( پس از طی فرآیند و 3اند )شکل مسطح داشته ین ذرات که قبل از استفاده، سطحی کامالً شود، اچنین دیده میهم

به  6اند. این امر در تصویر ارائه شده در شکل گیری در الیة سطحی دارای سطحی غیر یکنواخت و ناصاف شدهقرار

 شود. خوبی مشاهده می

 
 .5از ریز ساختار پوشش ایجاد شده بر روی نمونه -6شکل 
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تواند به گردد. ناصافی سطح ذرات و کاهش ابعاد میچنین در برخی از ذرات کاهش محسوس ابعادی مشاهده میهم

 5ریز ساختار بخشی از پوشش ایجاد شده بر روی نمونة  0دلیل انحالل بخشی از کاربید سیلیسیوم در آهن باشد. شکل 

 دهد. را در بزرگنمایی باالتر نشاو می

 

 

 
 .5ریزساختار پوشش ایجاد شده بر روی نمونه -0شکل 

 

 

به خوبی قابل تشخی  هستند. دیده م وهای پرلیت و ذرات کاربید سیلیسیهای فریت، کولونیدر این تصویر دانه

فوالد مورد استفاده، مقدار پرلیت تشکیل شده در پوشش بیش از مقدار مورد انترار شود، علیرغم مقدار کربن کم می

تواو به انحالل بخشی از ذرات کاربید سیلیسیوم و ورود کربن به مآاب دانست. از سوی این پدیده را میاست. حضور 

که حین اچ شیمیایی بیش از فریت زمینه  شودای از فریت مشاهده میدیگر، در اطراف ذرات کاربید سیلیسیوم ناحیه

تواند به انحالل ذرات این ناحیه است. این پدیده می ها درخورده شده است. این به معنی فعال و ناپایدارتر بودو اتم

کاربید سیلیسیوم در آهن اطراف و تشکیل فریتی حاوی سیلیسیوم و کربن باالتر از حد حاللیت تعادلی کربن در یک 

دهد که ارائه شده است، نشاو می 8از این ناحیه که در شکل  EDSشعاع مشخ  در اطراف ذرات باشد. نتایج آنالیز 

[. انحالل سریع 95ن مناطق از کربن و سیلیسیوم غنی هستند. این امر توسط سایر محققاو نیز گزارش شده است]ای

سطحی ذرات حین فرآیند، موجب ناصافی سطح ذرات کاربید سیلیسیوم شده و پیوندهای میکرو مکانیکی این ذرات با 

یجاد یک کامپوزیت سطحی و عدم جدایش ذرات زمینه را تقویت نموده است. در حقیقت این پدیده نقش مهمی در ا

 حین فرآیند علیرغم تفاوت در چگالی این دو ماده داشته است.
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 الف( ذرات کاربید، ب( فریت اطراف ذرات :5بر روی نمونههایی از پوشش ایجاد شده بخش EDSنتایج آنالیز  -8شکل 

 .سمانتیت اطراف ذرات ج(

 

 سنجینتایج حاصل از آزمون سختی  9-6

گونه که دیرده  ارائه شده است. هماو 1های ایجاد شده در طی این پژوهش در شکل سختی پوششنتایج حاصل از ریز 

های کامپوزیتی تشکیل شده بر سطح به دلیل حضور فاز تقویت کنندة کاربید سیلیسریوم، ورود کرربن شود، پوششمی

شرایط انجمادی سریع جوشکاری، های ریز ایجاد شده تحت دانهاضافی به سطح و در نتیجة افزایش میزات پرلیت و نیز 

مقاومت باال در برابر سرایش را در تواند ( برخوردار هستند. این شرایط میHV 9544-634از سختی باالیی )در محدوده

 پی داشته باشد. 

 
.پوشش داده شده هایپروفیل سختی سطح مقطع عرضی نمونه -1شکل   
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های ایجاد شده ، با افزایش ذرات تقویت کننده، سختی الیهدهدها نشاو میپروفیل سختی پوششنمودارهای مربوط به 

که دارای مقدار یکساو از ذرات  6و  3،  3های چنین در خصوص نمونهیابد. هممیدر سطح و در فصل مشترک افزایش 

(، 9انرد )طبرق جردول قررار گرفتههای متفاوت جوشکاری تحت عملیرات سرطحی شدت جریاوکننده بوده و با تقویت

تواو گفت کاهش حرارت ورودی منجر به کاهش رقت آهن از زیر الیه و ریزتر شدو ساختار شده است. این عوامرل می

گردیرده اسرت. در  3نسبت به نمونة  6و نیز افزایش سختی نمونة  3و  6نسبت به نمونة  3باعث افزایش سختی نمونة 

 .اند[ نیز نتایج مشابهی را ارائه نموده94این رابطه محققین دیگر ]

 

 رفتار تریبولوژیکی 9-9

حسب نمودار کاهش وزو بر 94دهی شده نتایج جالبی را به همراه داشت. شکل های پوششبررسی رفتار سایشی نمونه

شده میزاو شود که با افزایش مسافت طی دهد. مشاهده میهای آزموو سایش را نشاو میشده برای نمونه مسافت طی

یابرد. ایرن نترایج برا به شکل پیوسته و بدوو نشاو دادو رفتار کند شونده، افزایش می 9جرم از دست داده شدة نمونة 

[ دور از 93که توسط محققین دیگر نیز گزارش شده است ] ASTM A106-Gr.Bتوجه به رفتار سایشی ضعیف فوالد 

 .باشدانترار نمی

 

 

.موو سایشآزقرار گرفته تحت های نمودار کاهش وزو برحسب مسافت طی شده برای نمونه -94شکل   

 

گونره آومیزاو مقاومت در برابر سایش افزایش یافته اسرت.  ،ها و با افزایش سختیاین در حالی است که در سایر نمونه

ها اهمیرت مقاومت به سایش نمونهچه در میزاو دهند، آوکه نمودارهای کاهش وزو بر حسب مسافت سایش نشاو می

علیررغم برخرورداری از مقردار  6و  3، 3شرماره  هرایهای که نمونداشته است، مقدار مطلق سختی بوده است. به گونه

انرد. امرا دیرده یکساو از ذرات تقویت کنندة کاربیدی در پوشش، مقاومت در برابر سایش متفاوتی را از خود نشاو داده

یزاو ذرات سخت کاربیدی و افزایش قابل مالحره در سهم این ذرات از سختی کلی پوشش، میزاو شود با افزایش ممی
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های براال تأییرد کننردة ایرن در مسافت اًمقاومت به سایش به مقدار زیاد تقویت شده است. فاصله نتایج حاصل، خصوص

توانرد شررایط بهینره فرآینرد مری از ذرات سخت در الیة سطحی و ایجاد ایمطلب است که حضور مقدار قابل مالحره

تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی حاصل از سطح  99موجب افزایش متناسب سختی و مقاومت سایشی گردد. شکل 

ی اکه بخشی از سطح به شکل الیره رسددهد. به نرر میرا پس از انجام آزموو سایش نشاو می 9سایش نمونة شماره 

امرر انرد. ایرن هایی بر روی سطح تشکیل شده و در آستانة جدا شدو بودهورت ورقهاز آو جدا شده و بخشی دیگر به ص

 ای داللت داشته باشد. بر رخداد مکانیزم سایش ورقهتواند می

 

 

.9تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از سطح سایش نمونه  -99شکل   

 

شرود. ذرات بسیار ریز اکسیدی مشاهده مری هایی از این سطح سایش، آثار اکسایش سطحی و ایجادچنین در بخشهم

 دهد.تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی ذرات سایشی حاصل از آزموو انجام شده بر این نمونه را نشاو می 95شکل 

 

 

.9از ذرات حاصل از سایش نمونه تصویر میکروسکوپی الکترونی  روبشی  -95 شکل  
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ای شکل به همراه ذرات بسیار ریز اکسیدی را نشراو ذرات سایشی ورقهزماو ( حضور هم95تصویر ارائه شده در شکل )

باشرد. برای این نمونه میزماو ای و اکسایش سطحی به شکل همهای سایش ورقهدهد. این امر تأیید کنندة مکانیزممی

، اشاره نمود امرا SE9تواو به نشانه یا مشخصه تصویری خاصی برای مکانیزم سایش اکسیداسیوو در تصاویر نمی معموالً

ها قابرل مشراهده اسرت کره در ، رخداد مکانیزم اکسیداسیوو به صورت حضور فاز سریاهرنگی در لبرهBSE5در تصاویر 

صورت درست بودو احتمال مکانیزم اکسیداسیوو، انجام آنالیز نیز حضور عناصر یکی از سطوح، به عالوه مقرادیر قابرل 

 گزارش شده است.  [ نیز قبال96ًحقیقات سایر محققاو ]ای در تپدیده نماید.چنینتوجهی اکسیژو را تایید می

تصرویر  93های پوشش داده شرده تحلیرل خواهرد شرد. شرکل های انجام شده بر نمونهدر ادامه نتایج حاصل از آزموو

  دهد.پس از انجام آزموو سایش را نشاو می 5میکروسکوپی الکترونی روبشی از سطح سایش نمونة شماره 

 

 

(، ب( هماو (SEهای ثانویه ، الف( تصویر به دست آمده از الکتروو5شماره  ةتصویر میکروسکوپی الکترونی روبشی از سطح سایش نمون -93شکل 

 (.BSEهای پس پراکنده شده )تصویر با استفاده از الکتروو

 

دلیلری برر آو توانرد امر میدهد. این آثار خراشیدگی و کندگی بر روی سطح را به وضوح نشاو نمی 93دقت در تصویر 

درصد(، علیرغم افزایش در سختی سطح و وجود ذرات سرخت  4باشد که با ورود مقدار کم از ذرات کاربید سیلیسیوم )

های چنراو جردا شردو ورقرههم شود،در پوشش، سایش خراشاو مکانیزم غالب سایش این نمونه نبوده است. دیده می

هرای پرس دسرت آمرده از الکترروو که تصویر برهآو اًخصوصسطحی و اکسایش عامل سایش در این نمونه بوده است. 

تواند دلیلی برر وجرود می پراکنده شده به وضوح حضور مناطق با چگالی کمتر از فوالد را مشخ  نموده است. این امر

                                                           
 1 Secondary electrons 

2 Back scatter electrons 
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تصویر به دست آمده از ذرات سایشی مربوط به  94شکل  چنین درهم اکسیدهای سطحی در مناطق مورد بررسی باشد.

 ها نشاو داده شده است.همین نمونه

 

 

.5از ذرات حاصل از سایش نمونه تصویر میکروسکوپی الکترونی روبشی  -94شکل   

 

تشکیل دهندگاو محصوالت سرایش  ،های فلزیچناو ذرات اکسیدی و ورقهاین تصویر حاکی از آو است که همبررسی 

میکروسکوپ الکترونی روبشی آنالیز  EDSاطمیناو بیشتر ذرات ریز حاصل از سایش با استفاده از سیستم هستند. برای 

 ارائه شده است.  93گردیده و نتیجة آو در شکل 

 

 .5ونه شماره ذرات ریز موجود در ذرات سایشی حاصل از آزموو سایش بر نم EDSنتیجه آنالیز  -93شکل 

 

خرود تأییرد اند. کره دهد آنها از ترکیب اکسیژو و آهن تشرکیل شردهنتیجة آنالیز عنصری این ذرات سایشی نشاو می

سراختاری  های ریزدر این رابطه، بررسیباشد. ای و اکسایش سطحی میهای سایش ورقهزماو مکانیزمکنندة رخداد هم

به آو پرداخته شرد، تأییرد  ذرات کاربید سیلیسیوم در حین فرآیند، که قبالًها و کیفیت سطحی حاصل برای این نمونه

که خرروج بوده است ای گونهبه این امر اند. ای با زمینه در پیوند بودههنماید که ذرات کاربیدی به شکل قابل مالحرمی

وح سرایش مربروط بره سرایر تأثیر گآاری مؤثر بر مکانیزم سایش رخ نداده اسرت. در ادامره سرطا از سطح سخت و هآن
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را  6و  3، 4، 3های گرروه تصاویر میکروسکوپی الکترونی حاصل از سطح سایش نمونه 96ها بررسی گردید. شکل نمونه

 دهد. نشاو می

 

 

 .6، د( نمونه 3، ج( نمونه 4، ب( نمونه 3ها الف( نمونه تصاویر میکروسکوپی الکترونی روبشی از سطح سایش نمونه -96شکل 

 

گونه که در این تصاویر قابل مشراهده اسرت، در سرطح های با سختی باال مربوط است. آوبه نمونه "ج"و  "ب"تصاویر 

چنراو م با ترک خوردگی در سطح وجود دارد. این بداو معنی است که هرمهای سطحی تواسایش آثار کنده شدو الیه

که در میاو ذرات سطحی آو اًخصوصاشاو رخ داده است. به همراه سایش چسباو و خر ای احتماالًمکانیزم سایش ورقه

نتیجة آنالیز عنصرری ذرات سایشری  90شکل م مشاهده شدند. در وها ذرات کاربید سیلیسیحاصل از سایش این نمونه

ن نتیجة کار سختی سطحی نیز باشد. ای تواندها میالبته وجود این ریز ترکها نشاو داده شده است. حاصل از این نمونه

توانند در مراحل بعدی با کراهش شردید جررم همرراه که در مراحل اولیه سایش مشاهده شوند، می ها در صورتیترک

دهندة مقاومت باالی پوشش باشد. زیرا تنهرا نشاو  تواندمتر البته می 9444ها پس از طی مسافت شوند. مشاهده ترک

های ناشری از کارسرختی( در مراحرل این پدیده )ایجاد ترکبه این دلیل است که پس از تحمل مسافت باالی سایشی، 

 اولیه خود قرار دارد. 
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 .4ذرات کاربیدی موجود در ذرات سایشی حاصل از آزموو سایش بر نمونه شماره  EDSنتیجه آنالیز  -90شکل 

 

آثرار رخرداد ، در سرطح سرایش عرالوه برر وجرود دهردنشاو می 96شکل  "د"و  "الف"از سوی دیگر دقت در تصاویر 

ها و اکسایش سطحی، شیارهای ناشی از خراش سطحی نیز وجود دارد. اما میزاو این خراش ایهای سایش ورقهمکانیزم

، اکسرایش ایترکیبری از  سرایش ورقرهها رسد مکانیزم غالب سایش در تمامی نمونهچنداو زیاد نیست. لآا به نرر می

چره در [. آو90] انردایر محققاو نیز وجود این مکانیزم را تأیید کردهسطحی و سایش چسباو باشد. در همین رابطه س

، نرم از فروالد کرم کرربن اًای نسبتاین مورد اهمیت دارد آو است که علیرغم وجود ذرات سخت سرامیکی دروو زمینه

ذرات سرخت وارد  پرایین اًتواو، میزاو نسربتمکانیزم سایش خراشاو مکانیزم غالب سایش نبوده است. در این رابطه می

نررم ای از سوی دیگرر وجرود زمینره شده به زمینه و اتصال مناسب بین زمینه و ذرات را عامل این پدیده قلمداد نمود.

ها بره سرطوح در تمراس و رخرداد سرایش عی سطح نمونهتواند عامل چسبندگی موضمیباال  اًفریت نسبتحاوی مقدار 

 چسباو باشد. 

جریاو مورد چوو میزاو پارامترهای فرآیند همتواو نتیجه گرفت، تغییر در ذکر گردید، میبا عنایت به آنچه تا کنوو 

 اً نشاو داد تغییر در حرارت ورودی مستقیمحرارت ورودی باشد. نتایج  ةتواند کنترل کننده و سرعت پیشروی میاستفاد

بر میزاو انحالل ذرات در حوضچه مآاب، نحوة اختالط آنها با زمینه و در نتیجه میزاو چسبندگی آنها به زمینه موثر 

است. از سوی دیگر میزاو ذرات وارد شده به زمینه و کیفیت و مکانیزم اتصال زمینه به ذرات که تحت کنترل انحالل 

 یکی و تریبولوژیکی از جمله رفتار سایشی خواهد بود.سطحی ذرات در زمینه است، کنترل کننده خواص مکان

 نتیجه گیری -3

 : گردداهم نتایج حاصل از این پژوهش به صورت زیر خالصه می

الیه و پوشش خالی از تررک و حفرره قابرل با استفاده از این شیوه، دستیابی به پوشش و فصل مشترک زیر  (9

 دستیابی بود.
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کاربیرد سیلیسریوم در  یهراکننردهدندریتی و ریز دانه همراه با تقویت پوشش ایجاد شده دارای ساختاری  (5

 نواحی بین دندریتی بود.

 ویکرز قرار داشت. 9544تا  634دامنة سختی پوشش ایجاد شده بر حسب شرایط ایجاد، در محدودة  (3

 شد. کنندة کاربید سیلیسیوم و کاهش حرارت ورودی منجر به افزایش سختی پوششافزایش میزاو تقویت (4

 کننده و کاهش حرارت ورودی بهبود یافت.ها با افزایش میزاو تقویترفتار سایشی پوشش (3

های پوشش داده شده ای و اکسایش سطحی و در نمونهبدوو پوشش از نوع ورقه مکانیسم سایش در نمونة (6

 ای، اکسایش سطحی و سایش چسباو بود.    های ورقهترکیبی از مکانیزم
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 9393مناسب استاندارد ایران ایزو  حسط روش تعیین

 برای سازندگان سازه های فوالدی

 

 3834 ایزو ایراو سری ملی استانداردهای دبیر -9رضاایمانیاو نجف آبادی

 

طبقه  9ابتدا از جدول  فوالدی های سازه سازندگاو برای3834 ایزو ایراو استاندارد مناسب سطح تعیینبه منرور 

طبقه بندی بر اساس تولید سازه استخراج و با  3معیار بهره برداری سازه، از جدول  5بندی پیامدی سازه، از جدول 

بر  3سپس از جدول  می گردد.    کالس ساخت سازه فوالدی مشخ   4استفاده از قرار دهی مقادیر مآکور  در جدول 

سطح مناسب برای الزامات کیفیت جوشکاری سازندگاو سازه های فوالدی تعیین می  EN 1090-2مبنای استاندارد 

 گردد.

 طبقه بندی پیامدی 5جدول 
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 بر اساس تولید معیار طبقه بندی  9جدول 

 

 

  

 

 

 

 

 ساخت کیفیت سطح انتخاب 3جدول 

 

 

 

 

 

 (EXC)متناسب با کالس ساخت 9393استاندارد ایران ایزو انتخاب سطح  1جدول 

 EXC 1 EXC 2 EXC 3 EXC 4 کالس ساخت

 سطج مناسب استاندارد

 ISO 3834 ISIRI/ برای سازندگان 
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3834-4 
ISIRI/ISO 

3834-3 
ISIRI/ISO 

3834-2 
ISIRI/ISO 

3834-2 
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جهت رزرو، ثبت نام و اطالع از شرایط تخفیف دوره های فوق و همچنین دریافت مشاوره رایگان می توانید به پایگاه اینترنتی 

 ید.تماس حاصل فرمای  295-93893853مراجعه و یا با شماره   www.sanatmoshaver.comشرکت صنعت مشاور به نشانی 

 فرمایید به وبسایت مجموعه مراجعهجهت اطالع از کلیه دوره های فنی و مهندسی شرکت صنعت مشاور لطفا 

 شرکت صنعت مشاور اسپادان زمستانلیست دوره های صنعتی و مهندسی  

 .دار، به وبسایت مجموعه مراجعه نماییداین تقویم مرتبا بروز می گردد. خواهشمند است جهت اطالع از دوره های جدید تاریخ 

 

ریتاریخ برگزا مدت عنوان دوره ردیف  مدرس دوره 

6و5 سطح جوش چشمی بازرسی 5  
Visual & Optical Testing 

VT  ASNT Level I&II 

 SNT-TC-1A (2011) کد با مطابق

دی ماه 53الی  53 روز 3  

 ایمان معتمدی مهندس
 Level II ASNT (VT-PT-MT-UT) 
مدیرعامل و سرپرست بازرسی فنی 

 شرکت صنعت مشاور اسپادان

 6و5سطح  آلتراسونیک جوشبازرسی  6
Ultrasonic Testing 
UT ASNT level I&II 

 SNT-TC-1A (2011)مطابق با کد 

دی 63الی  62 روز 8  

 ایمان معتمدی مهندس
 Level II ASNT (VT-PT-MT-UT) 
(ID: 182361) نادر اکبری مهندس  

Level III ASNT (RT-UT) 
تست های غیرمخرب 3کارشناس سطح   

9 
 ساعت PDMS 32طراحی پایپینگ با نرم افزار 

 دی 63شروع از 

 58الی  53ساعت 

امیری مهندس  

 کارشناس ارشد مکانیک سیاالت

 نقشه خوانی صنعتی 3

 و آشنایی با تلرانس ها
دی 63شروع از  ساعت 53  

 موحدنیا مهندس
مدرس دانشگاه-کارشناس ارشد مکانیک  

 6و5رادیوگرافی جوش سطح بازرسی  1

 و تفسیر فیلم های جوشکاری

RTi  ASNT Level I&II 
 SNT-TC-1A (2011)مطابق با کد 

 روز 1
دی الی 63  

بهمن 9   

(ID: 182359) علی دل روشن مهندس  
 Level III ASNT (VT-RT-PT-MT) 

تست های غیرمخرب 3کارشناس سطح   

 پتروشیمی بوشهررئیس بازرسی فنی و 

 کلید فوالد 3
Key to Steel 

 بهمن ماه 52 ساعت 3
قندی آرین مهندس  

مدرس دانشگاه، جوشکارشناس ارشد   

 6و5 با ذرات مغناطیسی سطح بازرسی 8
Magnetic Particle Testing 

MT  ASNT level I&II 
 SNT-TC-1A (2011)مطابق با کد 

 ساعت 62
       63الی  68

 بهمن ماه
(ID: 182364) دلیریانمحمد مهندس  

Level III ASNT (PT-MT-ET-UT) 
تست های غیرمخرب 3کارشناس سطح   

سیستم های اتوماتیک  فنی کارشناسو 

تست غیرمخرب در شرکت پژواک بنیاو 

 نوین

 

 6و5بازرسی به روش مایع نافذ سطح  3
Liquid Penetrant Testing 

PT ASNT level I&II 
 SNT-TC-1A (2011)مطابق با کد 

 ساعت 62

 بهمن الی 63

 اسفند ماه 5

0 واحد ،5 ورودی پردیس، تجاری مجتمع جریب، هزار خ اصفهان،  295-93893853 :تلفن ثبت نام  

http://www.sanatmoshaver.com/
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 خوردگی جوش های فوالد زنگ نزن مارتنزیتی

 

 مژگان بهرامی

 دانشگاه صنعتی مالک اشتر -مهندسی مواددانشجوی دکتری 

 

 مقدمه

کربن هستند که دارای ساختار کریستالی تتراگونرال مرکرز  -کروم -فوالدهای زنگ نزو مازتنزیتی اساساً آلیاژهای آهن

باشند. این فوالدها فرومغناطیس بوده و به طور کلی فقط مقراوم بره )مارتنزیتی( در شرایط سخت شده می (bct)9دار 

باشند. فوالدهای زنگ نزو مارتنزیتی شبیه بره فوالدهرای خوردگی در محیط های با قدرت خورندگی نسبتاً ضعیف می

ازپخت سرخت شرده و انعطراف پرآیری و چقرمگری ساده کربنی یا فوالدهای کم آلیاژ که آستنیتی شده و با کوئنچ و ب

درصرد  5/9توانرد از درصد اسرت و مقردار کرربن می 98تا  3/94باشند. مقدار کروم در محدود افزایش یافته است، می

شود تا از تشرکیل  سراختار مرارتنزیتی اطمینراو حاصرل شرود. بیشتر باشد. مقدار کروم و کربن به گونه ای تنریم می

تواو به منرور اصالح بازپخت پرس از سرخت شردو اضرافه وبیوم، سیلیسیم، تنگستن و وانادیوم را میعناصری نریر نی

تواو جهت بهبود مقاومت به خوردگی و چقرمگی به این آلیاژ افزود. با این وجود، کرد. مقدار کمی نیکل و مولیبدو می

شرود کره کرامالً  منجرر بره ریزسراختارهایی میشود زیررا مقرادیر براالافزودو این عناصر در برخی از موارد محدود می

شود تا قابلیرت ماشرینکاری را مارتنزیتی نخواهد بود. گوگرد یا سلنیم به برخی از دسته های این نوع فوالدها اضافه می

بهبود بخشد. فوالدهای زنگ نزو مارتنزیتی در کاربردهایی که به ترکیبی از خواص نریر استحکام، خرزش و اسرتحکام 

درجره   9544درجره سرانتیگراد ) 634ی، مقاومت به خوردگی متوسط و مقاومت حرارتری ترا دماهرایی حردود خستگ

 شوند.فارنهایت( نیاز است، استفاده می

 

                                                           
1 . Body centered tetragonal 
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 کلیات مالحظات جوشکاری

گروه خانواده فوالدهای زنگ نزو کم ترین قابلیرت جوشرکاری را دارنرد. زیررا  3فوالدهای زنگ نزو مارتنزیتی در بین 

شود که از طریق سخت شدو دارای سختی باالتر، استحکام باالتر و انعطاف یب شیمیایی آنها به گونه ای تنریم میترک

در زماو جوشکاری اتفاد  HAZپآیری کمتر باشند. سیکل حرارتی گرم کردو و سرد کردو سریع که در منطقه محدود 

ر کربن ایجاد شده صرفنرر از شرایط قبلی فلز )آنیل شده، ا فتد مانند شرایط کوئنچ کردو است. ساختار مارتنزیتی پمی

مرارتنزیتی اطرراف گررم  HAZباشد. زمرانی کره جروش و منطقره سخت شده یا سخت و بازپخت شده( شدیداً ترد می

شود. سررعت سررد توانند به هماو اندازه و با هماو نرخ فلز جوش منقبض شوند و بنابراین ترک ایجاد میشوند نمیمی

 ، عملیات پیشگرم و عملیات حرارتی پس از جوشکاری برای کنترل تنش های انقباضی اهمیت دارد.کردو

به طور کلی افزایش مقدار کربن در فوالدهای زنگ نزو مرارتنزیتی باعرث افرزایش سرختی و کراهش انعطراف پرآیری 

شروند و جوشکاری است، استفاده میبه ندرت در کاربردهایی که نیاز به  444شود. بنابراین سه نوع فوالد زنگ نزو می

 باشد.نیز به آسانی قابل دسترس نمی 444فلز پرکننده با ترکیب 

 644تا  444درجه سانتیگراد ) 344تا  544محدوده دمایی معمول برای پیشگرم کردو فوالدهای زنگ نزو مارتنزیتی 

کنرد. وظیفره دار کربن( و ضخامت ماده تغییر میباشد. این دما با توجه به ترکیب ماده )به ویژه مقدرجه فارنهایت( می

PWHT بازپخت مارتنزیت در فلز جوش و منطقه ،HAZ باشد تا چقرمگی افزایش و تنش های باقیمانده مربوط بره می

 جوشکاری کاهش یابد.

نزو مرارتنزیتی  -به مقدار کربن و پارامترهای جوشکاری فوالدهای زنگ PWHTارتباط و وابستگی عملیات پیشگرم و 

 در زیر آمده است:

نیازی نیست به جز در مرورد مقراطع بسریار  PWHTدرصد: به عملیات پیشگرم و عملیات  9/4مقدار کربن کمتر از  -

 نزو مارتنزیتی استاندارد نیستند.سنگین. فوالدهای زنگ نزو مارتنزیتی با این مقدار کم کربن در دسته فوالدهای زنگ 

درجه فارنهایت( انجام شود. جوشرکاری  344درجه سانتیگراد ) 564/ درصد: پیشگرم تا دمای 54تا  9/4مقدار کربن  -

درجه فارنهایت(  سرد شود، بازپخت انجام  934درجه سانتیگراد ) 63تا دمای کمتر از در این دما انجام شود و به آرامی

 شود.
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درجه فارنهایت( انجام شود. جوشرکاری  344درجه سانتیگراد ) 564درصد: پیشگرم تا دمای  3/4تا  5/4کربن  مقدار -

درجه فارنهایت( سرد شود. آستنیته و بازپخت  934درجه سانتیگراد )  63در این دما انجام شده و به آرامی تا زیر دمای 

 انجام شود.

درجره فارنهایرت( انجرام شرود و  344درجره سرانتیگراد )  564ا دمرای درصد: پیشگرم تر 3/4مقدار کربن بیشتر از  -

 564جوشکاری با گرمای ورودی باال انجام شود. آنیل انجام شود بدوو اینکه جوش فرصت پیدا کند به دمرای کمترر از 

 درجه فارنهایت( برسد، سپس آستنیته و بازپخت شود. 344درجه سانتیگراد )

شود. استفاده از فلز مارتنزیتی  برای جوشکاری فوالدهای زنگ نزو مارتنزیتی استفاده میاز فلزات پرکننده آستنیتی و 

برای جوشکاری برا الکترودهرای مصررفی مرارتنزیتی تررجیح داده  (AWS E/ER 308,309,310)پرکننده آستنیتی 

ری شود. وقتی الزم اسرت شود تا از نرر ترکیب شیمیایی مطابقت داشته باشند و از ایجاد ترک در فلز جوش جلوگیمی

که استحکام فلز جوش مشابه با فلز پایه باشد یا زمانی که حداک ر چقرمگی برای جوش تعریف شده اسرت بایرد از فلرز 

 پرکننده مشابه استفاده شود. 

 رفتار خوردگی

 ترک های هیدروژنی

ز حضور هیدروژو در ساختار سرخت ایجاد ترک در ناحیه جوش در فوالدهای زنگ نزو مارتنزیتی به  طور اولیه ناشی ا

شوند که قطعات جروش داده شرده در [. ترک های سرد ناشی از هیدروژو زمانی در جوش تشکیل می9باشد ]شده می

درجه فارنهایت(. ترک اغلب سریعاً یا چند  344درجه سانتیگراد یا  934دمای اتاد یا نزدیک به این دما باشند )کمتر از 

شود. در فوالد، ترک های سرد بستگی به حضرور ترنش هرای کششری، ریزسراختار ایجاد میساعت پس از سرد کردو 

مستعد و حضورهیدروژو کافی در جوش دارند. حآف یک یا چند مورد از این پارامترها به شدت حساسیت به ترک دار 

 دهد. شدو را کاهش می

باشرد. امکراو ایجراد حالرت فرود اشرباع می حساسیت ریز ساختار به ترک سرد مربوط به قابلیت انحرالل هیردروژو و

آستنیت در جایی که هیدروژو قابلیت انحالل زیادی دارد، کمترین حساسیت به تررک سررد را دارد و مارتنزیرت، کره 

قابلیت انحالل هیدروژو در آو کمتر است، بیشترین حساسیت به ترک سرد را دارد زیرا سرعت سرد کردو باالیی برای 

افتد. چروو قابلیرت ه مارتنزیت نیاز است که هیدروژو در حالت فود اشباع در مارتنزیت به دام میدگرگونی آستنیت ب
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انحالل هیدروژو در شبکه کریستالی مرکز دار مارتنزیت پایین است و نفوذ باالست اغلب فلز پر کننده آسرتنیتی بررای 

بیشتر به نتیجه گیرری فلرز پرکننرده بخرش  شود. برای اطالعاتجوشکاری فوالدهای زنگ نزو مارتنزیتی استفاده می

 مراجعه شود.« کلیات مالحرات جوشکاری»

شود و توسط قوس به هیدروژو عنصری حضور هیدروژو در یک جوش، ناشی از رطوبت است که از گاز محافظ وارد می

وژو به نرواحی شود. در حالت فود اشباع، هیدرحل می HAZشود و در حوضچه مآاب جوش و ناحیه مجاور تبدیل می

تواند محلی برای آغاز ترک باشد. نفوذ پیوسته هیدروژو به این ناحیه که تمرکرز ترنش کند که میبا تنش باال نفوذ می

شود. این رفتار بره معنری تررک سررد ناشری از هیردروژو در نوک ترک وجود دارد باعث پیشرفت و گسترش ترک می

 باشد(.نفوذ هیدروژو زماو نیاز میباشد که وابسته به زماو است )زیرا برای می

ممکن است ترک ها تا مدتها پس از جوشکاری  تا زماو بازرسی قابل مشاهده و شناسایی نباشرند. اطالعرات بیشرتر در 

 [ یافت.3[ و ]5تواو در مراجع ]مورد مکانیزم ترک هیدروژنی جوش ها را می

[. منبرع هیردروژو 9وژنی بر پایه کنترل هیدروژو است ]در بیشتر فوالدهای متداول جلوگیری از ترک های سرد هیدر

ترواو برا اسرتفاده از حاوی هیدروژو یا هیدرات( باید حآف شرود. هیردروژو را نیرز می )آب، نفت، گریس، موم و زنگ

 9فرایندهای جوشکاری تحت گاز خن ی و با هیدروژو کم نریر جوشکاری قوس الکتریکی تحرت پوشرش گراز محرافظ

(GMAW) 5کاری قوس تنگستن تحت پوشش گاز محافظیا جوش (GTAW)  یا با توجه دقیق به خشک کردو و پخت

الکترودهای مصرفی به حداقل رساند. به عالوه پیشگرم باید به منرور کاهش سرعت سرد شدو استفاده شود. ایرن کرار 

تنیتی و بره خصروص در دهد تا به خارج از ناحیه جوش طی سرد شدو در محدوده آسربه هیدروژو زماو بیشتری می

 دگرگونی به مارتنزیت، نفوذ کند.

درجره فارنهایرت( انجرام  644ترا  444درجه سانتیگراد ) 344تا  544به طور کلی عملیات پیشگرم در محدوده دمایی 

شود. در جوشکاری با چند پاس، دمای بین پاس ها باید در همین حد نگه داشته شود. این کار برای حفظ دما پرس می

دهد. بازپخت پس از جوشکاری ارج از ناحیه اتصال را میاز حآف قوس مفید است زیرا اجازه نفوذ بیشتر هیدروژو به خ

درصرد وزنری  5/4شود. برای فوالدهای با کربن بیشتر )بیشرتر از برای بهبود چقرمگی ناحیه جوش داده شده انجام می

وردگی کربن( باید این  فرآیند در حد امکاو بالفاصله پس از جوشکاری انجام شود تا از ایجاد ترک هیدروژنی ناشی از خ

                                                           
1 . Gas-tungsten arc welding 
2 . Gas -metal arc welding 
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اتمسفری جلوگیری شود. جوش باید تا دماهای پایین سرد شود تا دگرگونی آستنیت به مارتنزیت را ترغیرب کنرد. )در 

 (.PWHTقبل از  M)f(اصل زیر نقطه پایاو مارتنزیت 

 352مقاومت به خوردگی تنشی در حضور سولفیدها در جوش های نوع 

در شرایط سرویس دهی  494جوش های فوالدی نوع   9SSCومت بهدر یک تحقیق اثر عملیات  حرارتی مختلف بر مقا

1میلی متر ) 3/95[. یک صفحه با ضخامت 4ترش بررسی شد ]
اسرتفاده  494اینچ( برای آزمایش فوالد زنرگ نرزو ⁄2

 بود. ER410با فلز پرکننده  GTAWشد. فرآیند جوشکاری با چند پاس، دستی، جوشکاری 

برای سرویس دهی گراز تررش انجرام شرد.  NACE ،MR0175 عملیات حرارتی فلز پایه با توجه به الزامات استاندارد 

درجه فارنهایت( آستنیته، کوئنچ و  9844یا  9635درجه سانتیگراد )  185یا  144نمونه ها قبل از جوشکاری در دمای 

 یات زیر قرار گرفتند: دو مرتبه بازپخت شدند. پس از جوشکاری نمونه ها تحت عمل

 درجه فارنهایت( آستنیته و دو مرتبه باز پخت شدند. 9844یا  9635درجه سانتیگراد ) 185یا  144در دمای  -

 641و  606درجه فارنهایرت( یرا  954و  9554درجه سانتیگراد ) 641درجه سانتیگراد و  665تنش زدایی در دمای  -

 نهایت( انجام شد.درجه فار 9544و  9548درجه سانتیگراد )

 درجه فارنهایت( انجام شد. 9544درجه سانتیگراد ) 641تنش زدایی در دمای  -

 آمده است.9شرایط عملیات حرارتی و خواص مکانیکی در جدول

 [4] 444سیکل های عملیات حرارتی و خواص مکانیکی فوالد زنگ نزو  -9جدول

 

برای سرویس دهی گاز ترش انجام شد. نترایج بررسری  NACE-MRO 175با توجه به الزامات استاندارد  SSCبررسی 

  آمده است. 5در جدول  SSCهای 

                                                           
1 . Sulfide Stress Corrosion 
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 [4] 444فوالد زنگ نزو  SSCنتایج خوردگی  -5جدول

 

درجه فارنهایرت(  9635درجه سانتیگراد ) 144مقایسه نتایج فلز پایه با نمونه با سیکل حرارتی آستنیته شده در دمای 

، و جوش هایی که تنها تحت عملیات تنش زدایی پرس از جوشرکاری A1درصد استحکام تسلیم(،  63)با تنش آستانه 

جروش  SSCرصد استحکام تسلیم( نشاو داد که مقاومت به د 93و  94، )با تنش آستانه  A4و  A3قرار گرفتند، نمونه 

یابد. با عملیات حرارتی مجدد پس از جوشکاری شامل آستنیته کردو در دمرای ها به طور قابل مالحره ای کاهش می

درصد اسرتحکام  43تا  SSC، تنش آستانه A2درجه فارنهایت( دو مرتبه بازپخت، نمونه  9635درجه سانتیگراد ) 144

 یابد.افزایش می تسلیم

درجه فارنهایت( اتفاد افتاد. مقاومرت بره  9844درجه سانتیگراد ) 185نتایج مشابه با عملیات آستنیته کردو در دمای 

SSC  فلز پایه، نمونهB1  درصد استحکام تسلیم(، بزرگتر از جوش هایی بود که تنها تحرت عملیرات ترنش  44)آستانه

درصد استحکام تسلیم(. آستنیته کرردو و  54)آستانه  B4و  B3ودند، نمونه های زدایی پس از جوشکاری قرار گرفته ب

درصد استحکام تسلیم افزایش داد که مطرابق برا  44، تنش آستانه را تا B2دو مرتبه بازپخت پس از جوشکاری، نمونه 

 فلز پایه بود.

فلرز پایره را  SSC، آستانه تسرلیم  A1 درجه فارنهایت( ، نمونه 9635درجه سانتیگراد ) 144آستنیته کردو در دمای 

درجره سرانتیگراد  185درصد استحکام تسلیم( که بیشتر از نمونه های آسرتنیته شرده در دمرای  63دهد )افزایش می

باشد. جوش هایی که در دماهای مربوطه آستنیته درصد استحکام تسلیم( می 44، )B1درجه فارنهایت(، نمونه  9844)

درجره  9635درجه سانتیگراد ) 144برای عملیات در دمای  SSCدر آستانه ، افزایش کمیB2 و A2شدند، نمونه های 

 درصد استحکام تسلیم رسید. 43فارنهایت( نشاو دادند که به 

 جمع بندی نتایج به دست آمده از تحقیق این پژوهشگراو در زیر آمده است:
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گیرند ها تحت تنش زدایی پس از جوشکاری قرار میجوشکاری شده که تن 494فوالدهای زنگ نزو  SSCمقاومت به  -

 کمتر از فلز پایه است.

 SSCباشرد ترا مقاومرت بره نیاز می 494عملیات حرارتی آستنیته کردو پس از جوشکاری برای فوالدهای زنگ نزو  -

 جوش مانند فلز پایه شود.

درجه فارنهایت( آستنیته شده اسرت دارای  9635درجه سانتیگراد ) 144که در دمای  494فلز پایه  فوالد زنگ نزو  -

درجره فارنهایرت(  9844درجره سرانتیگراد ) 185بیشتری نسبت به همین فوالد است کره در دمرای  SSCمقاومت به 

 گیرد.آستنیته شده و تحت هماو عملیات بازپخت قرار می

درجره فارنهایرت( دارای  9635درجره سرانتیگراد ) 144آسرتنیته شرده در دمرای  494جوش های فوالد زنگ نزو  -

درجره فارنهایرت( و  9844درجره سرانتیگراد ) 185باالتر از جوش های آستنیته شده در دمرای کمی SSCمقاومت به 

 باشد.بازپخت شده تحت هماو شرایط می

 فوالدهای زنگ نزن سوپرمارتنزیتی

 شوند:تقسیم میاین فوالدها خانواده ای از فوالدهایی هستند که به طور معمول به سه دسته 

با مولیبدو کمتر از یک درصد وزنی( کره در شررایط سررویس دهری شریرین اسرتفاده  11Cr-2Niدسته کم آلیاژ ) -

 شوند.می

که برای کاربرد در شررایط سررویس دهری برا ترشری  (13Cr-4.5Ni-1.5Mo)فوالدهای با عناصر آلیاژی متوسط  -

 شوند.متوسط استفاده می

 کم. pHو  2(H(Sبرای کاربرد در محیط های حاوی سولفید هیدروژو  12Cr)-2.5Mo)-6Niدسته های پر آلیاژ  -

باشد. اگر مقدار کربن کم باشد قابلیت جوشکاری بهبود درصد می 43/4تا  49/4مقدار کربن این سه دسته در محدوده 

کمبود کربن را جبراو کرده و از شود تا شود. نیکل به ترکیب اضافه مییابد و مقاومت به ترک هیدروژنی حاصل میمی

[. برخی از آلیاژها ممکن است حراوی 3بخشد ]افزایش فریت جلوگیری کند. مولیبدو مقاومت به خوردگی را بهبود می

ترا  654تیتانیوم و مس باشند تا با تشکیل رسوباتی باعث استحکام بخشی به آلیاژ شوند. استحکام تسرلیم در محردوده 

باشد. این آلیاژها در خطوط لولره درصد قابل دستیابی می 53تا  54و انعطاف پآیری  (ksi 110-90)مگاپاسکال  064
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روند. ترکیبی از استحکام و مقاومت به خوردگی منجر به استفاده از این آلیاژها به عنواو جرایگزینی نفت و گاز بکار می

 برای فوالدهای زنگ نزو دوپلکس شده است.

جلروگیری شرود.  HAZار زیاد نیکل جبراو شود تا از تشکیل فریت اضافی در فلرز جروش و مقدار کم کربن باید با مقد

را به طرور  c1(A(افزودو این مقدار نیکل برای جبراو مقدار کم کربن دمای تشکیل آستنیت در عملیات حرارتی ثانویه 

ممکن است آستنیت در دمرای ایجاد کند زیرا  PWHTتواند مشکالتی را طی دهد. این میقابل مالحره ای کاهش می

PWHT شرود دچار دگرگونی فازی شود به طوریکه در زماو سرد کردو آستنیت به مارتنزیت بازپخت نشده تبدیل می

برای این آلیاژها پیشنهاد شده اسرت  c1Aشود. رابطه زیر برای تعیین که منجر به کاهش چقرمگی و انعطاف پآیری می

[6:] 

Ac1 (℃) = 850-1500(C+N) – 50 Ni-25Mn + 25Si + 25 Mo + 20 (Cr-10) 

به منرور رسیدو به انعطاف پآیری، چقرمگی و مقاومت به خروردگی  PWHTبه جز فوالدهای با کربن پایین، عملیات 

دقیقره در دماهرای  94ترا  3به مدت  PWHTمطلوب، پیشنهاد شده است. برای خطوط لوله نفت و گاز عملیات کوتاه 

 شود.درجه فارنهایت( انجام می 9514تا  9994درجه سانتیگراد ) 044و  644بین 

شوند. به طور تجاری، این فلزات جوشکای می GMAWو  GTAWفوالدهای زنگ نزو سوپرمارتنزیتی بیشتر به روش 

 HAZشوند تا فلز جوش با استحکامی متفاوت با فلز پایره و با فلزات پرکننده دوپلکس یا سوپر دوپلکس جوشکاری می

[. اگر از 8و0به دست آید. استفاده از فلز پرکننده مشابه نیز توسعه یافته است و مورد بررسی وسیعی قرار گرفته است ]

ات پرکننده سوپرمارتنزیتی به جای فوالد زنگ نزو دوپلکس استفاده شود طی جوشکاری تنش هرا و کررنش هرای فلز

تواو حآف کرد که منجر به بهبود مقاومت را می HAZ[. به عالوه، ساختار سه فازی در منطقه 8شود ]کمتری ایجاد می

 د.شوبه ترک ناشی از خوردگی تنشی در جوش های سوپرمارتنزیتی می

باشند کره بره باشند و ذاتاً مقاوم به ترک هیدروژنی میاین آلیاژها مقاوم به ترک های ناشی از ذوب و انجماد جوش می

و روش  HAZعلت مقدار کم کربن است. موضوع مهم در مورد استفاده از این آلیاژها کنترل مقدار فریت در فلز جوش و 

 کند.شود و خواص مکانیکی و خوردگی را بهینه میزیت میاست که مانع از بازپخت کامل مارتن PWHTهای 
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 ریزساختار جوشهای تیتانیوم

 

 5، ایماو معتمدی9آرین قندی 

 دانشجوی دکترا مهندسی مواد  ، پردیس دانشگاه صنعتی اصفهاو  -9

 Aryan.ghandi@gmail.com  -مدیر فنی شرکت پارس محک اسپادانا  
 مدیرعامل شرکت صنعت مشاور اسپاداو –کارشناس مهندسی ساخت و تولید  -5

motamedi@sanatmoshaver.com 
 

دهی جوش به یکدیگر جوش داده شدند و از صفحات خال  تجاری تیتانیوم به منرور درک تاثیر پارامترهای اتصال

 لحاظ میکروسکوپی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

Cدر دمای iTتواند بسیار پیچیده باشد زیرا میiTو آلیاژهای  iTریز ساختار  -
o882 ی فازی آلوتروپیک را ستحالهیک ا

ی فریت به گردد. این استحاله بسیار شبیه به استحالهتبدیل می BCCبه بتای  HCPگردد. جایی که آلفای متحمل می

توادو بسیار متفاوت باشد. به عنواو م ال می i Tآستنیت در فوالدها است بنابراین به فرآیند مورد استفاده، ریز ساختار 

iTهای هم محور باشد در حالیکه اگر فوالد سریع سرد شود تواند شامل ریز ساختار محلولی همراه با دانهآنیل شده می

تواند فازهای نیمه پایداری همچوو مارتنزیت،بینیت و یا صفحات ویدمن اشتاین را تشکیل دهد و یا ریز ساختار می

گردد. شود و به سرعت سرد مینیومی ذوب میتیغی شکلی بدست دهد. حین جوشکاری یک قسمت ریز تیتا

پیچیدگیهای ریزساختار حاصل می تواند به آلودگیها و ناخالصیهای محدود محیطی باشد.)اکسیژو،نیتروژو( در مقادیر 

دهند. اگرچه به دلیل ریز بودو این عناصر در واحدهای دروو را تغییر نمی hcpجزئی این عناصر ساختار کریستالی 

شوند. این عناصر بدین وسیله به طور قابل گیرند و مانع از حرکت نابجاییها میی کریستالی قرار میر شبکهای دشبکه

گردند. به گردند و همچنین موجب ترد شدو اتصال )مفصل( جوش میتوجهی باعث افزایش سختی و استحکام می

گردد. بنابراین هرجا تیتانیوم جوشکاری شود عالوه تیتانیوم به راحتی هنگامی که در محیط هوا گرم شود اکسید می

بایستی یک گاز ساکن پوشش دهنده م ل آرگوو یا هلیم به عنواو محافظ فلز جوش استفاده شود تا از تغییر و تنزل 

 خواص ریزساختاری جلوگیری کند.
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دهای زیادی مورد توجه خواص)استحکام مخصوص باال،مدول،مقاومت به خوردگی و غیره( تیتانیوم این فلز را برای کاربر

اند. دهد. اگرچه بسیاری از کاربردها با توجه به نیاز به توسعه ی مطمئن و اقتصادی روشهای اتصال محدود شدهقرار می

 باشد.دهی بر خواص جوشهای تیتانیوم واجب میبنابراین درک اهمیت متغیرهای اتصال

تحلیلهای ریزساختاری، ما دو نمونه اتصال جوش خال  تجاری پآیری تجزیه و به منرور نشاو دادو استحکام و انعطاف

( یک نمونه GTAW( حین جوشکاری قوس الکتریکی با گاز تنگستن)iT-CPتیتانیوم را مورد آزمایش قرار دادیم.)

اتصال از محیط هوا محافرت شده و نمونه ی دیگر به طور عمدی در معرض محیط قرار داده شده بود و بنابراین به 

 ی ناخالصیها آلوده گردید.هوسیل

سازی متالوگرافی استفاده کردیم خواهد این مقاله فرآیند جوشکاری توصیف و به تشریح مراحلی که ما در آماده

 دهد.پرداخت و همچنین تاثیرات پارامترهای متعددی را بر ریزساختار جوش نشاو می

 فرآیند جوشکاری صفحه تیتانیومی:

(به یکدیگر متصل شدند. یک آنالیز 0/25inch) 6/35mmدر این تحقیق صفحات خال  تجاری تیتانیوم به ضخامت 

بایست جوش داده مورد نرر که میiT-CPی شیمیایی حجمی از صفحه تیتانیومی در جدول لیست شده است. صفحه

نکاری شده است. محل اتصال بوسیله ی یک درجه ماشی 64(bevel angleشود قبالً بریده و با زاویه ی اریب)مایل( )

های فلزی حآف گردد وسپس با استوو تمیز برس فوالد زنگ نزو جدید تمیزکاری شده تا هر گونه اکسیدها و براده

شستشو شده تا هر گونه روغن بجای مانده از فرآیند ماشینکاری تمیز گردد. صفحات بالفاصله پس از تمیزکاری به 

 ند تا هر گونه آلودگی و ناخالصی به حداقل برسانند.یکدیگر جوش داده شد

پاس جوش( با گاز آرگوو 4های پرکننده)فیلر(خال  تجاری در چهار مرحله)و سیم GTAWاتصاالت به وسیله فرآیند 

 به عنواو گاز پوشش دهنده ساکن به یکدیگر جوش داده شدند.

 DC( برای تمامی جوشها با جریاو 0/19 inch) 4/8mmبه عنواو سیمی با قطر iT-CPفیلتر پرکننده از جنس 

قطبیت مستقیم انتخاب شده. ترکیب شیمیایی فیلر نیز در جدول فهرست شده است. به منرور آزمایش میزاو تاثیر 
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آلودگیها ناخالصیها بر روی ریز ساختار یک دسته از صفحات اینگونه جوش داده شدند که دو پاس اول داخل یک جعبه 

با گاز محافظ آرگوو جوش داده  GTAWآرگوو جوش داده شده و دو پاس بعدی خارج جعبه با مشعلپرشده با گاز 

شد در دسته بعدی صفحات هر چهار پاس خارج از جعبه جوش داده شده که در این حین تنها گاز محافظ، گاز آرگوو 

 بود.

 سازی نمونه متالوگرافی:آماده

پیش از آزمایش متالوگرافی خواص مکانیکی جوشها توسط آزمایش خمش سه محوری صفحات جوش داده شده، 

های مآکور تقریباً های خم شده از صفحات جوش داده شده برش ماشینی داده شدند. ابعاد نمونهتعیین گردید.نمونه

75mm (3 inch ،طول )25mm(inch( عرض داشت همچنین ضخامت صفحه )6/35mm بود. اندازه طول بست )

ی جوش به سمت جهت کشش و ضعیت خمش سه محوری ی قله( بود. نقطه2inch)50mmخمش سه محوری 

 3با سرعت پیستوو موتور بخار  screw-drivenهدایت و قرارگیری شده بود. نمونه بر روی یک دستگاه تست جامع 

 گرفت.( مورد آزمایش قرار inch per min 0/2میلی متر بر دقیقه)

های جوش داده شده به منرور بررسی بر روی میکروسکوپ الکترونی روبشی و میکروسکوپ نوری)بر پایه ی نمونه

 19/5mmهای مربع شکل به ابعادسازی گردید. در ابتدا نمونهبازتابش نور منعکس شده بر قطعه( آماده

(0/75inchاز قطعات جوشکاری شده با اره)ی مانتهای پلیمری ه و سپس به بوسیلههای برشی شکافی بریده شد

 گیری شد.ترموست، مانت

)توجه: آزمایش ریز ساختاری بر روی قطعاتی انجام شد که قبالً تحت خمش مکانیکی سه محوری قرار گرفته بودند( 

ی به انجام رسید. پس از مرحله 0/25mmپودر  ی یکزنی و پولیش بوسیلهزنی و سنبادهنمونه های مانت شده سنگ

ها، ناخالصیها،شکافها و فازهای ثانویه رود ریزساختارهای الیه ای و ضمنی همچوو مرزدانهاچ شیمیایی انترار می

 مشاهده گردد.محلول اچ مورد استفاده عبارت است از:
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 های جوش تیتانیوم:شاخصه

باشد. ی صفحه پایه نمیدهد. فلزجوش به مستحکمجدول خواص جوش را با خواص فلز پایه مورد مقایسه قرار می

استحکام صفحه پایه بود در حالیکه استحکام جوش با اکسیژو باال در حدود  60استحکام جوش کم اکسیژو حدود %

ی ی جوش کم اکسیژو لزوماً با حجم اکسیژو سیم فلر و صفحهصفحه آغازین است. حجم اکسیژو آنالیزشده %53

یز شده در جوش با اکسیژو باال بیش از دو برابر در مقایسه با سیم فیلر و اصلی فلزی برابر است. اما حجم اکسیژو آنال

باشد.آنالیز متالوگرافی همبستگی شدیدی با نتایج آزمایشهای مکانیکی و آنالیز شیمیایی حجمی ریز صفحه اصلی می

 ساختار اتصالها داشت.

 جوش کم اکسیژن:

( a9نشاو داده شده است. نمای اچ نشده )تصویر  5تصاویر با بزرگنمایی کم از مقاطع عرضی این جوش در تصویر 

های حاصل از ریز سختی سنج ویکرز واقع در پایین دهد همچنین دندانهشکافهای حاصل از تست خمش را نشاو می

( و HAZی تحت تاثیر حرارت )سط ناحیهخط مرکزی جوش )از نوک تا کف( و از میاو جوش )از خط مرکزی از و

سازد. به علت تفاوت در ضخامت ( ساختار دانه در جوش را نمایاو میb9داخل فلز اصلی(. ریز ساختار اچ شده )تصویر 

 های متالوگرافی، رنگهای متعددی تشکیل شد.الیه اکسیدی تشکیل شده حین آماده سازی نمونه
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 9aشکل 

  9bشکل 

 برش داده شده در جوش تیتانیم کم اکسیژو: مقطع 9تصویر

a:     ساختار اچ نشدهb  .ساختار اچ شده ترک های قابل مشاهده از آزموو خمش و آزموو سختی سنجی ویکرز قابل مشاهده می باشد : 
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معمولی است. فلشها اشاره به : تصویر با بزرگنمایی باال از خط مرکزی جوش کم اکسیژو، نمایانگر یک ریز ساختار تیتانیوم آلفای 5تصویر 

 باشد. )ریز ساختار در سلولهای آلفا(مرزهای فاز بتا در دمای باال می
 

 
 جوش کم اکسیژو HAZ : تصویر با بزرگنمایی باال از ناحیه 3تصویر 

 
اند( بقایای مرز او داده شدههای هم محور. نقاط سفید رنگ )بعضاً با فلش نش: ریز ساختار صفحه تیتانیوم پایه، نمایانگر دانه4تصویر 

 باشند.های فاز بتا میدانه
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باشد. ( شامل یک ریز ساختار معمولی از تیتانیوم فاز آلفا می5ریز ساختار در نقطه میانی خط مرکزی جوش )تصویر 

ها را نشاو دمای باال مرز دانه BCC( و فاز بتای m10دمای پایین بسیار ریز هستند ) hcpسلولهای فاز آلفای 

یک ریز تصویر در بزرگنمایی باال تصویری از تغییر  3است. تصویر  mm9دهند. اندازه دانه در خط مرکزی جوش می

( به m1000ی دانه در خط مرکزی از یک میلیمتر )دهد. در سراسر جوش اندازهبه فلز پایه را نشاو می HAZحالت 

m20 های فاز آلفا به شکل هم محور هستند و در جهت نورد، کشیده و یابد. در فلز پایه دانهدر فلز پایه کاهش می

های فاز آلفا، اند. در محدوده اطراف و داخل بعضی از دانهاند. در مرکز صفحه، دانه به علت نورد کشیده شدههدایت شده

 های فاز بتای دمای باالی داخلی هستند.ی مرز دانهباقیمانده تجدید شده 4 نقاط کمرنگ مشخ  شده در تصویر

)در میاو خط  6ریزی شده است. )پایین خط مرکزی جوش( و تصویر برنامه 3سنج ویکرز در تصویر گآاری سختیارزش

جفت شده به  SEMها. این مقادیر بوسیله مرکزی جوش( در امتداد با اکسیژو، نیتروژو و کربن در کنار هر یک درجه

گآاریها تنها ، این ارزشEDXبه خاطر ماهیت آنالیز ( تعیین گردید. EDX) Xدستگاه پراکنده سازی انرژی اشعه 

ی جوش افزایش ای مناسب است و اعداد و ارقام واقع نیست. میزاو اکسیژو و سختی در جهت قلهبرای اهداف مقایسه

 ماند.( مقادیر کربن و نیتروژو به صورت پیوسته ثابت باقی می3یابد. )تصویر می

 
ناخالصیها و سختی ویکرز از خط مرکز جوش از باال )موقعیت صفرمیلی متر( در حالت جوش کم اکسیژو : نیم رخ برشی شامل  3تصویر 

 نشاو داده شده است.
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: نیم رخ برشی شامل ناخالصیها و سختی ویکرز از مرکز جوش)فاصله صفرمیلی متر( به سمت داخل فلز پایه در حالت جوش کم 6تصویر 

 اکسیژو نشاو داده شده است.
 

ن نتایج اشاره به این نکته دارد که افزایش سختی وابستگی مستقیم به تمرکز اکسیژو در امتداد خط مرکزی جوش ای

یابد و در فلز پایه به افزایش می  HAZی دارد. در وسط جوش سختی کمتر از خط مرکزی جوش است که در منطقه

 و کربن در سراسر جوش میزاو ثابت بود.(. مقدار اکسیژو، نیتروژو 6یابد)تصویریک مقدار ثابت کاهش می

 
 (ریزساختار اچ شدهb( ریز ساختار اچ نشده a: برش عرضی جوش تیتانیوم پر اکسیژو: 0تصویر

 شکافهای نمایاو حاصل پس از تست خمش و فرورفتگیهای سختی ویکرز.



 
 

 



 
 

 

ISSN 4555-2345 ششم، شماره  39 پاییز  

 
ی اشاهر به یک مرزدانه a: نمای با بزرگنمایی باال در خط مرکزی جوش پر اکسیژو و نمایانگر یک ریز ساختاری آلفا است. فلش 8تصویر 

 اشاره به عیب دو قلویی دارد. bبتای دمای باال دارد. فلش 
 

 جوش پُر اکسیژن:

اند.این مقاطع نشاو نشاو داده شده 0اکسیژو در تصویر تصاویری از مقاطع برشی با بزرگنمایی کم از جوش تیتانیوم پر 

های حاصل از ریز سختی سنج ویکرز در مناطق وسیع از جوش دهد که شکافهای حاصل از تست خمش و فرورفتگیمی

( شامل یک ریز ساختار تیتانیوم آلفای 8قرار دارند. همانند جوش کم اکسیژو، نقطه میانی در خط مرکزی جوش)تصویر

 باشد.های نمایشگر فاز بتا می( و مرزدانه10mmی همراه با سلولهای ریز فاز آلفا)معمول

ی قسمت راست باال در تصویر میکروسکوپ نوری قابل مشاهده است. نمای قابل عیب دوقولویی همچنین در گوشه

سختی سنج میکرو  های، فلز پایه همراه با فرورفتگیHAZبزرگنمایی باالتری از جوش شامل  1مشاهده در تصویر 

است و هرچه از خط مرکزی جوش  1mmباشد. دوباره مشابه جوش کم اکسیژو اندازه دانه در خط مرکزی جوشمی

یابد.مشابه ( کاهش می20mmکنیم اندازه دانه از یک میلیمتر به سمت بیست میکروو)به سمت فلز پایه حرکت می

 یابد.ش افزایش میجوش کم اکسیژو سختی و میزاو اکسیژو به سمت سطح جو

 
 جوش پر اکسیژو. HAZ: نمای 1تصویر 
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( و باقیمانده فاز بتا در همین سلولهای aباشد.)فلش: ریز ساختار جوش کم اکسیژو که نمایانگر فاز آلفا  با بافت سبدی شکل می94تصویر 

 (bفاز آلفا.)فلش 
 

 
 باشد.ای شدو فاز آلفا میی هستهبه سطح جوش پر اکسیژو که نشانگر پدیده: نمایی با بزرگنمایی بیشتر از ریز ساختار نزدیک 99تصویر 

ی رنگ به وسیله 94عمده ناخالصی و آلودگی اکسیژو در پاس فلز جوش در قله مشاهده گردیده که در تصویر 

در امتداد  زرد،تغییرات در میکروساختار نشاو داده شده است. یک ساختار ضمنی با ضخامت ویدمن اشتاین و فاز بتا

( یک ریز ساختار با فاز آلفای بافت سبدی شکل و مناطق 99ها قابل مشاهده است. در بزرگنمایی باالتر)تصویرمرزدانه

ای شده ی هستهتاریک باقیمانده از فاز نیمه پایدار بتای موجود در میاو سلولهای آلفا قابل مشاهده است. منطقه

 دهد.رخ می c01740در دمای  2OiTو iTرتیکتیک است که بین درسلولهای آلفا حاصل یک واکنش فازی پ

در حین سرد شدو سریع وابسته به جوشکاری، اکسیژو کمک به باقی مانده بخشی از فاز بتای دمای باال در دمای 

 کند.محیط می
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 مقایسه جوشها:

در هر دو اتصال گسترده شده است. این مورد خیلی  HAZریز ساختارهای مشابه در قسمت داخلی جوشها و 

باشند. به این خاطر که انگیز نیست که جوشهای کم اکسیژو و پر اکسیژو دارای اندازه دانه های مشابه میشگفت

های یکساو بدست رود که اتصاالت با اندازه دانهگرمای مصرفی حین جوشکاری هر دو اتصال مشابه بوده، انترار می

اکسیژو در جوش پر اکسیژو منجر به ریز  شود. عمده آلودگیفاوت ریز ساختاری در سطح جوش پدیدار میآید. ت

ها ساختار ضمنی همراه فاز بتای باقیمانده در میاو سلولهای آلفا، صفحات ویدمن اشتاین و فاز بتا در امتداد مرزدانه

نشاو  3-6باشد. تصویر های بلند بتا میمرزدانه گردد. سطح جوش کم اکسیژو شامل سلولهای آلفای دمای پایین و

رود که اکسیژو، تیتانیوم را ترد و تر از جوش کم اکسیژو است. این انترار میدهد که جوش پر اکسیژو سختمی

گیری شده که به طور جدی میزاو استحکام در جوش پر اکسیژو کاهش پیدا شکننده کند و همچنین اینطور اندازه

 کرده است.

 اص مواد تیتانیومی و جوش آو هاخو

 

 منبع:

- Microstructure of titanium welds , by Paul Danielson  , Rick Wlson and David Alman , U.S 

Department of Energy  
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 کیفیت کنترل و فنی بازرسی مرجع سایت وب

 

 

 فنی با نام وبالد مجله بازرسی 9383سایت مرجع بازرسی فنی و کنترل کیفیت فعالیت خود را از سال 
(inspection.blogfa.com ( به قلم مهندس محمد رضازاده )فارغ التحصیل مهندسی بازرسی فنی دانشگاه

 ( آغاز نمود.AWS B1.11( با ارائه متن ترجمه کامل راهنمای بازرسی چشمی جوش )9308صنعت نفت سال 

سررایت بازرسرراو فنرری بررا دامنرره اختصاصرری  بعرردها بررا توجرره برره محرردودیت هررای موجررود در وبررالد، وب
(www.inspector.ir.ایجاد گردید تا محلی برای تبادل اطالعات و آموزش بازرساو فنی در قالب سفارشی باشد ) 

، با امکراو مشراهده در  www.QCPage.comهم اکنوو وب سایت مرجع بازرسی فنی و کنترل کیفیت با آدرس 
توسرط  CMSاو قرار گرفته است. این وب سایت با یکی از نرم افزارهرای معتبرر تلفن های همراه در دسترس عالقمند

از  تعردادیمطالب این وب سرایت کره حاصرل زحمرات مردیر آو و مدیریت وب سایت طراحی و بروزرسانی می شود. 
وب  کامال بطور اختصاصی برای این وب سایت تهیه می شرود. اگرچره بعضری از ،کارشناساو محترم بازرسی فنی است

بدوو در نرر گرفتن  ،اقدام به کپی غیرمنصفانه ،سایت ها بدوو ذکر نام وب سایت مرجع بازرسی فنی و کنترل کیفیت
 زحمات تهیه مطالب می نمایند که در صورت مشاهده چنین مواردی پیگیری های الزم صورت می گیرد.

 می باشد.رایگان ثبت نام در سایت و خبرنامه آن 

 نمایید.ثبت نام سایت در وبدانلود برای استفاده از همه امکانات سایت همچون 

 نمایید.ثبت نام گروه خبری سایت برای دریافت آخرین اخبار بازرسی فنی در 
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 دهی و صافکاری حرارتیشکل

 

 جوشکاریدانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی  -دیاکو کرمی 

 تحقیقاتدانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و 
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های شود، این حرارت باعث ایجاد تنشها استفاده میدر جوشکاری و یا دیگر فرآیندهای ساخت که منبع حرارتی در آو

دهی و شود. شکلپسماند حین سرد شدو در قطعه خواهد شد که این امر منجر به ایجاد اعوجاج و تاب برداشتن می

دهی و های بسیار موثر و کارآمد در صافکاری قطعات تغییر شکل داده شده است. شکلای یکی از روشصافکاری شعله

باشد. موادهای مناسب برای صافکاری حرارتی بر پایه انبساط فلزات حین حرارت دهی و انقباض حین سرد شدو می

 انجام این فرآیند فوالدها، نیکل، مس، برنج و آلومینیوم هستند. 

های ها، و سازهها، ساختماوای در پلدهی و صافکاری اعضاء سازهت که از حرارت برای شکلبیشتر از یکصد سال اس

تر های گاز سوختنی برای انجام این کار متداولبه بعد استفاده از تورچ 9134دریایی استفاده شده است. از اینرو از دهه 

 شده است.

سرویس، نیروهای خارجی بر اثر ضربات تصادفی، آتش  نیروهای مکانیکی در حین ساخت و نصب، نیروهای موجود در

ها بیشتر از سوزی و انفجار همگی باعث ایجاد تنش در یک عضو سازه و یا بخشی از یک عضو خواهند شد. اگر این تنش

دهی و صافکاری دهند. شکلحد االستیک مواد باشد، اعوجاج رخ خواهد داد و اعضاء شکل اولیه خود را از دست می

 باشد.تی روشی مقروو به صرفه برای برگرداندو شکل قطعات به حالت اولیه خود میحرار

 دهی حرارتیتئوری شکل

اگر یک میله فوالدی را گرم نماییم، میله فوالدی ناشی از گرم شدو در سه جهت طول، عرض و عمق انبساط خواهد 

کند که در قرار دهیم و بصورت گفته شده حرارت دهیم، میله سعی می 9داشت. اگر میله را در یک گیره همانند شکل 

کند در جهات عرض و عمق طول نخواهد بود؛ میله سعی میتمامی جهات بسط یابد. در این حالت میله قادر به افزایش 

 شود. انبساط یابد که در نهایت میله ضخیمتر می

 

 حرارت دهی میله فلزی در داخل گیره – 9شکل 
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هنگامیکه منبع حرارتی حآف شود، مواد سرد شده در هر سه جهت منقبض خواهد شد. عرض و عمق میله فوالدی 

 باشد.کامال مشخ  می 5شود. این موضوع در شکل هتر میضخیمتر شده و طول آو کوتا

 

 تاثیر حرارت بر روی تغییر شکل میله فوالدی – 5شکل 

نماید، عمل خواهد کرد. در تیرها، تیرآهن ای که جابجایی را مهار میدر عمل، پیراموو فوالد حرارت ندیده همانند گیره

شوند. مواد در منطقه یا دیگر اشکال هندسی، بخش حرارت ندیده بال یا جاو مانع جابجایی منطقه حرارت دیده می

های مناسب، خمش خواسته یا ناخواسته الگوهای حرارتی در محل شود. بنابراین با استفاده ازگرم شده ضخیمتر می

 توسط جابجایی فوالد به حالت متوازو درخواهد آمد. 

دهد. جلوگیری کردو از این انبساط توسط فلز خنک عبارت دیگر، زمانیکه یک فلز را گرم نماییم انبساط رخ میبه

شدو قطعه منجر به تغییر شکل خواهد شد. اگر هیچگونه  شود، نتیجتاً خنکمجاور باعث ایجاد کرنش پالستیک می

های بیشتر از استحکام تسلیم فلز نشود، تغییر محدودیتی وجود نداشته باشد،یا اگر انبساط ایجاد شده باعث ایجاد تنش

ضاء شکل دائمی رخ نخواهد داد. هرچند جلوگیری کزدو از انبساط فلز گرم شده باعث باال رفتن تنش در بخشی از اع

 شود.شود که این امر منجر به ایجاد تغییر شکل دائمی )کرنش پالستیک( میبیشتر از نقطه تسلیم می

 تجهیزات فرآیند

 باشد:دهی حرارتی، تجهیزات و منابع زیر الزم میبرای انجام عملیات شکل

 اکسیژو .9

 گاز سوختنی .5
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 کپسول یا رگوالتورهای فشار .3

 هاشلنگ .4

 های حرارتیتورچ .3

 نازل تورچ  .6

 های سنجش حرکات مکانیکیدستگاه .0

 و... .8

شود. گازهای سوختنی بسیار متفاوتی در درصد( استفاده می 3/11در این فرآیند از اکسیژو با خلوص باال )حداقل 

گیرند. این گازها عبارتند از: استیلن، پروپاو، گاز طبیعی، متیل دهی گاز سوختنی مورد استفاده قرار میفرآیند حرارت

 (، پروپیلن، هیدروژو و چندین گاز ترکیبی پایه پروپاو دیگر. MPSروپاو پایدار شدو )پ-استیلن

ها نشاو داده شده برخی از آو 3دهی در این فرآیند بصورت دستی و ماشینی هستند که در شکل های حرارتتورچ

رای انجام این فرآیند در تواو باست. انتخاب تجهیزات مناسب بستگی به نوع و ضخامت مواد دارد. بصورت کلی، می

ها وجود دارد استفاده نمود. برای های استاندارد که در اغلب کارگاهمتر از تورچمیلی 53قطعات با ضخامت تا حدود 

 های چند شعله استفاده نمود. متر باید از تورچمیلی 53قطعات ضخیمتر از 

 

 ای گوناگووهای شعلهنمونه تورچ – 3شکل 
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 انجام دهی فرآیندهای بتکنیک

برای انجام این فرآیند ابتدا باید با الگوهای حرارت دهی مختلف آشنا بود. الگوهای حرارتی به چند شکل اصلی تقسیم 

 می شوند که این الگوها:

ای به حرارت متمرکز شده و بدوو هیچگونه حرکت پیشرونده در یک حرارت نقطه ای:الگوی حرارتی نقطه .5

شود. از این الگوی حرارتی برای حآف اعوجاج ایجاد شده در لبه قطعات جوشکاری شده منطقه مدور گفته می

 استفاده می شود.

شروع و با حرکت موجی به انتهای آو حرارت را پیش  Vحرارت دهی در نقطه راس  شکل: Vحرارت دهی  .6

 ه می شود.ای مانند تیرآهن، لوله و... استفادخواهند برد. از این الگو اغلب در اعضاء سازه

حرارت دهی خطی در یک الگوی خطی با عرض نسبتاً کم در مقایسه با طول آو  حرارت دهی خطی: .9

های کشتی سازی برای ایجاد اشکال پیچیده هندسی استفاده انهپیشبرده می شود. از این الگو بیشتر در کارخ

 می شود. همچنین برای اصالح اعوجاج نیز استفاده خواهد شد. 

حرکت رفت و برگشتی موجی بصورت موازی برای پوشش یک منطقه مربعی یا  مربعی:حرارت دهی  .3

ای استفاده می شود. شکل بر روی اعضاء سازه Vمستطیلی شکل است. معموال از این الگو در ترکیب با الگوی 

 اند.این الگوها نشاو داده شده 4در شکل 

 

 الگوهای حرارتی مختلف – 4شکل 



 
 

 



 
 

 

ISSN 4555-2345 ششم، شماره  39 پاییز  

دهی بر روی آو صورت گیرد، با توجه به نوع ای که قرار است عملیات حرارتمارکر، بر روی منطقه ابتدا با استفاده از

کنند. تورچ را روشن کاربرد، مواد و ضخامت قطعه الگوهای حرارتی مناسب را انتخاب کرده و بر روی آو ترسیم می

لوگیری از ذوب شدو سطح فلز، شعله را باید به نمایند. برای جدهی قطعه را در نقطه شروع الگو آغاز میکرده و حرارت

اندازه کافی باالتر از سطح قطعه نگهداری کرد، سپس شعله را باید بصورت آهسته نوساو داد. تا زمانیکه نقطه شروع به 

گیری دما قابل تشخی  است(، نباید پیشروی دمای مشخ  شده نرسیده باشد )به روش چشمی یا تجهیزات اندازه

 .انجام شود

ها و ... جهت ها، تیرها، ناودانیتواو در اشکال گوناگوو هندسی مانند نبشیاز ترکیب این الگوهای حرارتی مختلف می

نشاو داده شده است.  3هایی از این ترکیب الگوهای حرارتی در شکل دهی و یا صافکاری استفاده کرد. نمونهانجام شکل

 دهد. اد خمش را نشاو میمسیر ایج 3های نشاو داده شده در شکل جهت

 

 اعمال الگوهای حرارتی ترکیبی بر روی اشکال مختلف هندسی – 3شکل 

 استانداردهای مرجع

دهی و صافکاری حرارتی هستند و شامل مقررات اجباری استاندارد استانداردهای معرفی شده در زیر مراجع اصلی شکل

AWS باشند.می 
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9.  AWS A3.0 اصطالحات جوشکاری، شامل تعاریف اتصاالت چسبی، لحیمکاری تعاریف و "، استاندارد

 ."سخت، لحیمکاری نرم، برشکاری حرارتی و پاشش حرارتی

5. AWS F4.1 ،"هاکشی آوهای ایمنی پیشنهادی برای جوشکاری و برشکاری کانتینرها و لولهتوصیه". 

3. ANSI Z49.1 تهایمنی در جوشکاری، برشکاری و فرآیندهای وابس"، استاندارد". 

4.  CGA E-5 های جوشکاری و برشکاریتورچ"، استاندارد". 

3. ISO 5175 تجهیزات  –تجهیزات مورد استفاده در جوشکاری گاز، برشکاری و فرآیندهای وابسته "، استاندارد

 ."هامشخصات عمومی، الزامات و آزمایش –ایمنی برای گازهای سوختنی و اکسیژو یا هوای فشرده 

 منابع و مراجع

1. AWS C4.4 - 2007, Recommended Practice for Heat Shaping and Straightening with Oxyfuel 
Gas Heating Torches 

Fundamental of flame straightening, by BOC Company 
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 عضویت وابسته انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران در مجمع جهانی

 غیر مخرب را به جامعه صنعتی، متخصصین و پژوهشگران این عرصه تبریک می گوییم.آزمایش های 
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 راهنمای پدیدآورندگان

نشریه جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب از مقاالت علمی و آثار تحقیقی یرا ترجمره شرده محققراو، نویسرندگاو و 

جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب و فرایندهای وابسته کارشناساو و مقاالت اجتماعی و انتقادی در دامنه موضوعات 

به این موضوعات استقبال می نماید. نوشته ها و مقاالت دریافتی پس از بررسی و تائید هیات تحریریه، سردبیر و مردیر 

 مسئول نشریه به چاپ خواهد رسید.

 توصیه می شود قالب نگارش و تنریم مقاالت به ترتیب زیر باشد:

  گردآورنرده( بره -متررجم-مولف-در بر دارنده عنواو مقاله یا مطلب، نام پدید آورنده)نویسندهصفحه مشخصات

 فارسی و انگلیسی و فهرست عناوین فرعی مقاله و تعداد و عناوین پیوست ها یا ضمائم.

 چکیده مقاله، حاوی شرحی درباره کلیات موضوع مقاله، و کلید واژه ها 

 مقدمه مقاله 

 ها و زیر بخش ها متن مقاله، شامل بخش 

 جمع بندی و نتیجه گیری 

 پی نوشت، شامل توضیحات ارجاع شده و افزوده های خارج از متن 

 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.

 .متن اصلی که مقاالت از آو ترجمه شده است 

 یادآوری ها:

 .مطالب و مقاالت دریافتی بازگردانده نخواهد شد 

 دهای سازنده استقبال می کند.نشریه جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب از پیشنهادها و انتقا 

 .نقل و اقتباس از مطالب این نشریه با ذکر ماخآ آو و رعایت امانت بالمانع است 

  این نشریه از مقاالت، نوشته ها، اظهار نررها و دیدگاه های کارشناساو و صاحبنرراو در مورد مسرائل مربروط

چاپ آنها منوط به موافقت مردیر مسرئول و به جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب استقبال می کند و البته 

 سردبیر خواهد بود.

 .نشریه جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب در ویرایش، رد یا قبول و حک اصالح مطالب آزاد است 

  چاپ هرگونه نوشتار به منزله تایید محتوای آو و دیدگاه پدیدآورندگاو آو توسط نشریه نمی باشد و مسئولیت

مادی و معنوی مقاالت بر عهده نویسرندگاو و مترجمراو اسرت و هیچگونره مسرولیتی محتوی و کلیه حقود 

 متوجه نشریه نیست.

 .مسوولیت متن آگهی ها به عهده ارائه دهندگاو آگهی ها می باشد 
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 لطفا فرم زیر را تکمیل و به همراه مقاله ارسال فرمایید.

 

 عنواو)فارسی(:

Title(English): 

 چکیده مقاله

 

 

 

 نام پدید آورنده)گاو(:

Name (English): 

 تحصیالت:

 سازماو/سمت:

 نشانی دقیق پستی:

 کدپستی:

 تلفن همراه:                     تلفن تماس:                       نمابر:

 پست الکترونیک:

 نحوه ارسال مطالب

 info@jwn.ir -  jwniran@yahoo.com: ارسال به  پست الکترونیک: روش اول

 با پست پیشتاز به آدرس  (DVD-CD): ارسال مطالب بر روی لوح فشردهروش دوم

 8393806388 کد پستی -نجف آباد -اصفهاو
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پدید 

آورنده 
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