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 سرمقاله

 جامعه متداول نیازهای سطح با خوبی نسبتا تعادل در مخرب غیر های آزمایش و جوشکاری زمینه در تخصرصی دانش

 عدم مام دالیل از یکی. شررود نمی برداری باره دانش این از کافی اندازه به موارد از بسرریاری در اما قراردارد صررنعتی

 نوانع به. است دانش این سازی تخصصی در نقص و گسرترده دانش با انسرانی نیروی تخصرصری، دانش این بکارگیری

 داشررتن بدون مخرب غیر های آزمایش متخصررص و جوشررکاری ماندس عمومی عنوان با ماندس زیادی تعداد مثال

 .دارند حضور صنعت در گسترده دانش دامنه با ضعو در و خاص موضوعی در عمیق دانش

 نیافت در یا و هسررتند مواجه عمومی دانش با افراد زیاد تعداد با یا تخصررصرری عمیق دانش متقاضرریان و کارفرمایان لنا

 الیع آموزش سیستم کم پنیری انعطاف. شوند می مشکل دچار ارتباب برقراری لحاظ به ویژه و خاص تخصص با نفرات

 مطابق موجود های سرفصل روزرسانی به عدم و تخصصی صرورت به جدید عالی آموزشری های دوره طراحی در کشرور

 .زند می چندان دو دامن نیاز این آتش بر نیی تکنولوژی های پیشرفت

 مناسبی راهکارهای غیرمخرب های آزمایش و جوشکاری زمینه در پژوهشی و علمی مباحث کاران اند دست است امید

 ینهزم در ای حرفه و دانشگاهی تخصصی های گرایش شاهد نیدیک آینده در و نمایند ارا ه صنعتی بحران نای حل برای

 .شود کمتر نیی دانشگاه و صنعت فاصله تا باشیم مخرب غیر های آزمایش و جوشکاری علوم

 

   ایمانیان نجف آبادی رضا                                                                                    

 مدیر مسئول نشریه جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب                                                                                    
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 ریزساختار بر UFSW و FSWجوشکاری گام اثر مقایسه و بررسی

 9494 آلومینیوم آلیاژ جوش مکانیکی خواص و

 

 دکتر حامد ثابت 

 استادیار گروه ماندسی مواد و متالورژی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج 

 

 

 چکیده

و همچنین در هوای ساکن )شرای  معمول( با  C53در تحقیق حاضر جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی در زیر آب 

های جوشکاری متفاوت ]گام
پيندورانسرعت

=خطيحركتسرعت
W

V]1/3 ،30/3  های میلی متر بر دور به صورت سربه سر بر روی ورق 36/3و

چشمی سطوح اتصال مشخص نمود که قطعات جوشکاری شده در زیر آب  انجام گردید. نتایج بازرسی 9595آلومینیومی 

رافی مشخص نمود که در یک گام های متالوگو هوا از نار شکل راهری مشابه بوده و فاقد عیب بودند. نتایج بررسی

ها در شرای  جوشکاری در زیر آب نسبت به هوای ساکن و اندازه دانه ، فاز FeSi2جوشکاری ثابت، اندازه رسوبات 

کششی  ستحکامهای مکانیکی نیی مشخص نمودند که در یک گام جوشکاری ثابت، سختی، اکوچکتربودند. نتایج آزمون

و استحکام تسلیم نمونه جوشکاری شده جوشکاری در زیر آب نسبت به هوای ساکن افیایش یافته و در مقابل درصد 

 جوشکاری شده در ازدیاد طول نسبی کاهش یافته است و در مجموع باالترین خواص کششی و سختی مربوب به نمونه

 میلی متر بر دور بود. 1/3زیر آب با گام 

 

 9595گام جوشکاری، آلومینیوم  جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی زیرآب، کلیدی:کلمات 
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 مقدمه

عملیات جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی با استفاده از یک پین فرو رونده در درز اتصال قطعات و با چرخش و حرکت 

ر اصطکاك پین با فلیات [. مکانییم اتصرال گرم شردن موضرع مربوطه در اث1گردد ]رو به جلو در حالت جامد انجام می

ترتیب بدون  باشد بدینهای محل اتصال در یکدیگر میپایه، نرم شدن فلیات پایه و تغییر فرم پالستیکی و فرو رفتن لبه

[.از آنجایی که اصول جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی فلیات با 2و1گردد]انجام عملیات  وب، اتصرال دو درز حاصرل می

 [. 5باشد لنا امکان تبلور مجدد دینامیکی در منطقه جوش وجود دارد]ی باال همراه میتغییر فرم پالستیکی در دما

در آلیراژهرای آلومینیوم به علت انرژی نقص در چیده شررردن باال تبلور مجدد در منطقه جوش از نوع تبلور مجدد  

جوشررکاری، هندسرره پین، گام  های تبلور مجدد تابعی از حرارت ورودی[. اندازه دانه3و9باشررد ]دینامیکی پیوسررته می

[. از جات دیگر تحقیقات 7و  6و1جوشکاری، شدت خنک کنندگی محی  جوشکاری و دمای اولیه قطعه کار می باشد ]

های با اندازه دانه 6361[ بر روی جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی در زیر آب و بر روی آلیاژ آلومینیوم 7صرورت گرفته ]

ها در منطقه جوش نسرربت به حالت جوشررکاری در محی  معمول )هوا( داشررته ه دانهمیکرون حاکی از کاهش انداز 23

مگا پاسکال در  529از  2219[ که استحکام کششی منطقه جوش آلیاژ آلومینیوم 0است همچنین گیارش شده است ]

جایی که تاکنون مگا پاسکال در شرای  جوشکاری در زیر آب افیایش یافته است. از آن 591شرای  جوشکاری در هوا به 

تاثیرگام جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی زیرآب در جوشکاری آلیاژهای کاپنیر آلومینیوم غیرقابل عملیات حرارتی مورد 

مطالعه قرار گرفته نشده است، لنا این تحقیق برنامه رییی و اجرا گردیده است و هدف آن، بررسی اثر گام جوشکاری بر 

جوشررکاری شررده با فرآیند اصررطکاکی اغتشرراشرری زیر آب  9595یاژ آلومینیوم رییسرراختار و خواص مکانیکی جوش آل

 باشد. می

 روش تحقیق

با ترکیب شررریمیایی ارا ه  9595متر از جنس آلیاژ آلومینیوم میلی 133×63×6جات انجام تحقیق قطعاتی به ابعاد 

سر گونیا توس  قید و بند کنار یکدیگر ها بعد از چربی زدایی با استن به صورت سربهتایه شدند. ورق 1شده در جدول 

کار و پین ابیار از جنس فوالد گرم FP4MKمارك  NCمسرتقر شدند. جات انجام عملیات جوشکاری از یک دستگاه فرز 

(H13 عملیات حرارتی شررده مطابق با ابعاد شررکل )اسررتفاده شررد.جات بررسرری اثر شرردت خنک کنندگی محی ،  1

انجام شد. همچنین جات بررسی اثر توام سرعت  C53مول جوشکاری( و زیر آب جوشکاری در هوای ساکن )روش مع

حرکت خطی و سرعت دوران پین از پارامتر گام جوشکاری ]
پيندورانسرعت

=خطيحركتسرعت
W

V گام  5[ استفاده شد، برای این مناور

نمونه جوشکاری گردیدند.  6و عملیات جوشکاری انجام گردیدو در مجموع  میلی متر بر دور انتخاب 36/3و 30/3، 1/3

ای جات شبیه سازی محی  آب طراحی و ساخته ای بستهالزم به  کر است در حالت جوشکاری زیر آب، محفاه شیشه

 دهد.ای بسته را نشان میتصویر و شماتیک محفاه شیشه 2شد، شکل 
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اتصال نمونه ها تحت بازرسی چشمی قرار گرفتند و شکل راهری و وضعیت بعد از انجام عملیات جوشرکاری، محل 

های متالوگرافی ها تایه و آزمونهایی از محل جوشعیوب احتمالی  درآناا مورد بررسری قرار گرفته شرد، س س نمونه

هایی به نهها انجام شرد. جات بررسی متالوگرافی نمو(، سرختی سرنجی و کشرش بر روی نمونهSEMنوری و الکترونی )

میکرومتر توس   1/3صرورت عرضی تایه شدند و بعد از آماده سازی اولیه شامل سنباده زنی و پولیش با خمیر الماسه 

مرحله میکروسررکوپی و ماکروسررکوپی انجام شررد.  2اچ شرردند. بررسرری متالوگرافی نوری طی  HFمحلول یک درصررد 

مجای به سرریسررتم آنالیی  LECO CM60روسررکوپ نوری مدل متالوگرافی میکروسررکوپی با اسررتفاده از یک دسررتگاه میک

ها انجام ها و درصد حجمی فازهای موجود در منطقه جوش نمونهجات تعیین اندازه دانه (Image Analysis)تصرویری 

مجای به سیستم  VEGA/TESCANمدل  SEMشد. همچنین جات شناسایی فازها از یک دستگاه میکروسکوپ الکترونی 

استفاده شد. متالوگرافی ماکروسکوپی با استفاده از یک دستگاه  KV23( و تحت ولتاژ شرتاب دهنده SEیه )الکترون ثانو

( انجام و HF1% +HCl9% +OH2 93%در حالت بعد از اچ ماکرو )با محلول اچ  OLYMPUZ Z61استریومیکروسکوپ مدل 

سررربرداری تعیین گردید.آزمون میکرو سرررختی از فلی جوش با برای هر نمونه بعد از عک TMAZو  HAZعرض منراطق 

نقطه مختلف از  5گرم نیرو و حداقل بر روی  333تحت بار  Strures Duraminاستفاده از دستگاه سختی سنجی مدل 

هر نمونه انجام شرد و متوسر  نتایج آناا معیار سختی فلی جوش در نار گرفته شد،. آزمون کشش طولی مطابق با  کد 

ASME Sec 9- QW 462.1  با اسرتفاده از دستگاه کششUniversal- Instron  انجام گردید. الزم به  کر است که جات

نمونه در هر یک از شرای  جوشکاری انجام شد که متوس   5افیایش دقت نتایج آزمون کشش ، آزمون مربوطه بر روی 

 نتایج آناا معیار خواص کششی در نار گرفته شد.

 نتایج و بحث

میلی متر بر دور را نشرران  30/3های جوشررکاری شررده را در هوا و زیر آب با گام جوشررکاری تصررویر نمونه 5کل شرر

های دهد. همانگونه که از شرررکل مشرررخص اسرررت، هر دو نمونه فاقد ترك بوده و از نار راهری تفاوتی بین نمونهمی

دهد. های مختلف را نشررران میکانیکی نمونههای متالوگرافی و منتایج آزمون 2جوشرررکاری شرررده وجود ندارد. جدول 

جوشکاری شده در زیر  نمونه TMAZو  HAZشرود در یک گام جوشکاری ثابت، عرض مناطق همانگونه که مشراهده می

مشخص می گردد که، کمترین عرض  2باشرند. با توجه به نتایج جدول آب از نمونه جوشرکاری شرده در هوا کمتر می

میلی متر بر  1/3گام جوشرکاری ثابت مربوب به نمونه جوشکاری شده در زیر آب با گام  در یک TMAZو  HAZمناطق 

باشد. از آنجایی که با افیایش سرعت خروج باشد. علت این امر ناشی از سرعت خروج حرارت از منطقه جوش میدور می

رارت در زمان کمتری از این یابد، لنا حکراهش می TMAZو  HAZحرارت، زمران کرافی برای توزیع حرارت در منراطق 

[. 13و0باشد ] [ که نتیجه آن کاهش عرض این مناطق با افیایش سرعت خروج حرارت می9و6گردد ]مناطق خارج می

نماید که در یک شررای  مشرخص جوشکاری در هوا و یا زیر آب با کاهش گام مشرخص می 2از طرفی بررسری جدول 

یابد، علت این امر ناشرری از افیایش حرارت ورودی جوشررکاری با میافیایش  TMAZو  HAZجوشررکاری عرض مناطق 

 [. 7و6]  شده است TMAZو  HAZتر شدن زمان خروج حرارت از مناطق باشد،که باعث طوالنیگام جوشکاری می کاهش
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است دهد، همانگونه که  از شکل مشخص )فلی پایه( را نشان می 9595الف تصویر میکروسکوپی نوری آلیاژ -9شکل 

ب ارا ه شده است در این شکل دو -9فلی پایه در شرکل  SEMباشرد. تصرویر میکرومتر می 173های فلی پایه اندازه دانه

میکرومتر و رسوبات  0گردد، رسوبات خاکستری رنگ چند ضلعی با اندازه متوس  نوع رسوب در رییساختار مشاهده می

ج( -9از رسرروبات منکور )شررکل  EDSای میکرومتر. آنالیی نقطه 9ای و کروی با اندازه متوسرر  سررفیدرنگ شرربه میله

فاز  ( و رسوبات سفیدرنگFeSi2نماید که رسروبات خاکسرتری رنگ ترکیب بین فلیی آهن و سریلیسیم )مشرخص می

 باشند. ( میغنی از سیلیسیم )فاز 

دهد. ها را در شرررای  جوشررکاری مختلف نشرران میفی میکروسررکوپی نمونههمچنین نتایج آزمون متالوگرا 2جدول 

 FeSi2و ترکیب بین فلیی  ها، اندازه رسوبات فاز همانگونه که مشرخص است در یک گام جوشکاری ثابت، اندازه دانه

باشند. علت این امر ناشی از وشکاری شده در هوا کمتر میجوشکاری شده در زیر آب از نمونه ج در منطقه جوش نمونه

سررعت خروج حرارت از منطقه جوش نمونه جوشرکاری شده در زیر آب می باشد. از آنجایی که شدت خنک کنندگی 

 -باشد، لنا به علت سرعت خروج حرارت، الفنمونه جوشکاری شده در زیر آب بیشتر از نمونه جوشکاری شده در هوا می

رشررد ترکیبات بین فلیی  -[، ب13و9اند ]ها فرصررت کافی برای رشررد در هنگام تبلور مجدد دینامیکی را نداشررتهدانه 

FeSi2 رسوب فاز  -از طریق به هم پیوسرتن میسر نبوده و پ  از زمینه مایا نبوده است، در نتیجه مشاهده می گردد

در  FeSi2و اندازه ترکیبات بین فلیی  خروج حرارت ) جوشررکاری زیر آب(اندازه رسرروبات فاز که با افیایش سرررعت 

نمونه جوشکاری شده در شرای  گام جوشکاری  SEMتصویر متالوگرافی نوری و  3یابند. شکل منطقه جوش کاهش می

ای اری شده در هوای ساکن و جوشکاری شده در زیر آب را به صورت مقایسهمتر بر دور، در دو حالت جوشکمیلی 36/3

و ترکیبات  الف و ب( و اندازه رسوبات فاز  -3ها )شکل مشخص است اندازه دانه 3دهد. همانگونه که از شکل نشان می

شرکاری شده در شرای  هوای ساکن و زیر آب در گام جوشکاری های جوج و د( در نمونه -3)شرکل  FeSi2بین فلیی 

 FeSi2و اندازه ترکیبات بین فلیی  ها، اندازه رسررروبات فاز میلی متر بر دور با یکدیگر متفاوت بوده و اندازه دانه36/3

 باشد.در هوای ساکن می نمونه جوشکاری شده در زیر آب کمتر از نمونه جوشکاری شده

نماید که با کاهش گام جوشرکاری در یک شرررای  مشخص )هوا یا زیرآب( مشرخص می 2از طرفی بررسری جدول 

دازه ای بین انمقایسرره 6یابد. شررکل افیایش می FeSi2و اندازه ترکیبات بین فلیی ها، اندازه رسرروبات فاز اندازه دانه

دهد. همانگونه که از ها در شررای  جوشکاری شده با گام های مختلف در محی  هوای ساکن و زیر آب را نشان میدانه

ها، مشرخص اسرت با کاهش گام جوشکاری در شرای  جوشکاری هوای ساکن یا زیرآب اندازه دانه2و جدول   6شرکل 

یابند. علت این امر ناشی از افیایش حرارت ورودی افیایش می FeSi2رکیبات بین فلیی و اندازه ت اندازه رسروبات فاز 

[. با کاهش گام جوشررکاری حرارت ورودی افیایش و زمان کافی برای تبلور مجدد دینامیکی 6باشررد ]جوشررکاری می

از طریق به  FeSi2حاللیت سریلیسیم با دما و همچنین رشد ترکیب  از زمینه به علت کاهش ، رسروب فاز ]7[هادانه

ها، فازها و رسوبات مایا هم پیوسرتن مایا خواهد شد. لنا در صورت افیایش گام جوشکاری فرصت کافی برای رشد دانه
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و اندازه ترکیبات  رسوبات فاز ها، اندازه نماید که کمترین اندازه دانهمشرخص می 2[. بررسری جدول 0و6نمی گردد ]

 باشدمیلی متر بر دور می 1/3در کلیه شرای  جوشکاری مربوب به گام جوشکاری  FeSi2بین فلیی 

مشررخص است در  2های مختلف را ارایه می دهد م. همانگونه که از جدول نتایج آزموناای مکانیکی نمونه 2جدول 

گام جوشرکاری ثابت سرختی، اسرتحکام کشرشری و تسرلیم نمونه جوشکاری شده در شرای  هوای ساکن کمتر از یک 

نماید که در گام های جوشکاری مشخص می 2باشد.از طرفی بررسی جدول های جوشرکاری شرده در زیر آب مینمونه

 مونهازدیاد طول نسبی مربوب به نثابت، باالترین مقدار سرختی، اسرتحکام کششی و استحکام تسلیم و کمترین درصد 

ن های جوشکاری ارتباب بیباشد. علت باالتر بودن خواص مکانیکی این نمونه در کلیه گامجوشکاری شده در زیر آب می

و  0باشد ]ها، اندازه فازها و اندازه ترکیبات موجود در رییساختار میکروسکوپی با خواص کششی و سختی میاندازه دانه

نماید که در یک محی  مشخص، با کاهش گام جوشکاری، سختی، استحکام مشخص می 2ی بررسی جدول [. از طرف9

یابد. علت این امر ناشی از حرارت ورودی بیشتر کششی و استحکام تسلیم کاهش و درصد ازدیاد طول نسبی افیایش می

که باالترین مقدار سررختی و نماید مشررخص می 2[. همچنین بررسرری جدول 9و7باشررد ]با کاهش گام جوشررکاری می

 باشد.میلی متر بر دور در شرای  زیر آب می 1/3خواص کششی مربوب به نمونه جوشکاری شده با گام جوشکاری 

 نتیجه گیری

های جوشکاری شده در شرای  هوای ساکن و زیر آب با یکدیگر تفاوتی نداشته و فاقد از نار شکل راهری نمونه -1

 .هرگونه عیب و ترك بودند

 TMAZو  HAZ. در شررای  جوشرکاری مشرخص )هوای ساکن یا زیر آب( با کاهش گام جوشکاری عرض منطقه -2

جوشررکاری شررده در زیر آب  نمونه TMAZو  HAZیابد همچنین در یک گام جوشررکاری ثابت عرض مناطق افیایش می

 کمتر از نمونه جوشکاری شده در هوای ساکن بودند.

نمونه  FeSi2و اندازه ترکیبات بین فلیی  ها، اندازه رسررروبات فاز بت، اندازه دانهدر یرک گرام جوشرررکراری ثا -5

جوشررکاری شررده در زیر آب کمتر از نمونه جوشررکاری شررده در هوای سرراکن بودند. همچنین  در شرررای  جوشررکاری 

و اندازه ترکیبات بین فلیی ها، اندازه رسوبات فازندازه دانهمشخص )هوای ساکن یا زیرآب( با کاهش گام جوشکاری ا

FeSi2 یابد.افیایش می 

تر جوشکاری شده در زیرآب بیش در یک گام جوشکاری ثابت، سختی، استحکام کششی و استحکام تسلیم نمونه -9

جوشرکاری شرده در هوای سراکن بودند.همچنین در شرای  جوشکاری  و درصرد ازدیاد طول نسربی آناا کمتر از نمونه

)هوای ساکن یا زیرآب( مشخص، با کاهش گام جوشکاری، سختی، استحکام کششی و استحکام تسلیم کاهش و درصد 

 یابد.ازدیاد طول نسبی افیایش می



 
 

  



 
01 

 

ISSN 4555-2345 نهم، شماره  49 تابستان  

 

، TMAZو  HAZرین عرض منطقه میلی متر بر دور در شرای  زیر آب دارای کمت 1/3نمونه جوشکاری شده با گام  -3

، و همچنین باالترین مقدار FeSi2و ترکیبات بین فلیی  ها، کمترین اندازه رسررروبات فازهای کوچکترین انردازه دانره

 سختی، استحکام کششی و استحکام تسلیم و کمترین درصد ازدیاد طول نسبی بوده است.
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های مختلف.نتایج آزمون متالوگرافی و مکانیکی نمونه -2جدول   

 كد

 نمونه

شرايط 

 جوشكاري
سرعت 

حركت 

 Vخطي 

)
min

mm(
 

سرعت 

دوران 

 پين

W 

)rpm(  

گام 

جوشكاري 

W
V  

)
r

mm ( 

متالوگرافي 

 ماكروسكوپي
 خواص مكانيكي متالوگرافي ميكروسكوپي

عرض 

منطقه 

TMAZ 

)mm( 

عرض 

منطقه 

HAZ 

)mm( 

متوسط 

اندازه 

هادانه  

)m(

 

متوسط 

اندازه 

رسوب 

فاز   

)m(  

متوسط 

اندازه 

تركيبات 

 بين فلزي

FeSi2  

)m(  

استحكام 

 كششي
)Mpa( 

استحكام 

 تسليم

)Mpa( 

درصد  

ازدياد 

طول 

 نسبي 

سختي 
(HV0.5) 

هواي  0

 ساكن
001 0011 0/1  5/4  5/6  61 6/2  6/5  279 077 7/01  005 

زير آب  2

C 11 

001 0011 0/1  7/1  6/5  46 6/0  1/4  291 090 9/02  026 

هواي  1

 ساكن
011 0251 18/1  7/4  2/7  85 0/1  0/6  264 070 0/04  000 

زير آب   4

C 11 

011 0251 18/1  9/1  9/5  71 1/2  1/5  280 084 1/01  022 

هواي  5

 ساكن
91 0511 16/1  6/5  6/8  021 5/1  6/6  249 057 9/04  011 

زير آب   6

C 11 

91 0511 16/1  6/4  4/7  98 1/1  9/5  275 072 5/01  008 

2/06 022 210 8 4 071 - - - - - فلز پايه 7  89 

 

 

ابعاد پین مورد استفاده)بر حسب میلی متر( در تحقیق حاضر. -1شکل   
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ات شبیه سازی فرآیند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی زیر آبمحفاه شیشه ای بسته ج -2شکل  

تصویر واقعی -الف نمای شماتیک -ب    

 

 

میلی متر بر دور 30/3با گام  9595سطح راهری جوش آلومینیوم  -5شکل  

در هوای ساکن  -الف   در زیر آب -ب  
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تصویر میکروسکوپی از فلی پایه -9شکل  

ه اندازه دانه هامیکروسکوپی نوری همراه با محاسب -الف  

(میکروسکپ الکترونی -ب SEM همراه با مشخص کردن رسوبات)  

آنالیی  -ج EDS از رسوبات موجود در ساختار میکروسکوپی   
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متر بر دورمیلی 36/3تصویر متالوگرافی منطقه جوش نمونه جوشکاری شده با گام  -3شکل   

تصویر متالوگرافی نوری در شرای  هوای ساکن -الف  

متالوگرافی نوری در شرای  زیر آبتصویر  -ب  

تصویر  -ج SEM در شرای  هوای ساکن   

تصویر  -د SEM در شرای  زیر آب   

 

 مقایسه بین اندازه دانه های نمونه های جوشکاری شده در محی  هوای ساکن و زیر آب با گام های مختلف -6شکل 
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 بازرسی ≠آزمایش
 رضا ایمانیان نجف آبادی

  ICNDTجوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران با مجمع جاانی آزمایش های غیر مخرب  مسول ارتباب انجمن 

 

تعریف صحیح واژگان در هر علمی شالوده مسیرهای آتی و حرکت های قانونمند را در پی خواهد داشت. این موضوع در 

شتباهاتی نایر به کار بردن خصوص معادل های انگلیسی و گاه ترجمه متون تخصصی اهمیتی دو چندان خواهد داشت. ا

 و انجام دادن فعل آن در آزمایشگاه! "آزمایش"به جای واژه  "آزمون"واژه 

استعالم فنی از  "آزمایش"و "بازرسی"مشکالت در کاربرد معادل های انگلیسی واژه های از همین وجود آمدن برخی به 

 . را به دنبال داشتی در کشور ه گیینژفرهنگستان زبان و ادب فارسی به عنوان مرجع قانونی وا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 که البته فرهنگستان زبان و ادب فارسی  نیی با دقت همیشگی ناری تخصصی در این خصوص ارا ه نمود.
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 ده اند:نیی به شرح زیر تعریف ش 17333در استاندارد ملی ایران اییو  "آزمون)آزمایش("و  "بازرسی"البته واژه های 
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تعاریف مستقل و جداگانی را در بر دارد که در یکی  "غیر مخرب"با واژه  "آزمایش"و  "بازرسی"همچنین ترکیب دو واژه 

هر چند این تعاریف تشاباات  ، به شرح زیر ارا ه گردیده است. "انجمن آزمایش های غیر مخرب آمریکا"از مراجع معتبر، 

 دیگر دارند اما در  ات کامال متفاوت از یکدیگر هستند.جی ی با یک
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Nondestructive testing/ NDT 

The determination of the physical condition of an object without affecting that object’s ability 

to fulfill its intended function. Nondestructive testing techniques typically use a probing 

energy form to determine material properties or to indicate the presence of material 

discontinuities (surface, internal or concealed). (See Nondestructive evaluation, 

Nondestructive examination and Nondestructive inspection.) 

Ref. ASNT-G 

Nondestructive inspection/ NDI 

In some industries (utilities, aviation), the word inspection often implies maintenance for a 

component that has been in service. 

Ref. ASNT-G 

Nondestructive Evaluation/ NDE 

Another term for nondestructive testing. In research and academic communities, the word 

evaluation is often preferred because it emphasizes interpretation by knowledgeable 

personnel. 

Ref. ASNT-G 

و واژگان  واژه دو این خصوص در حرفه ای اصول رعایت ضمن عییی ماندسان و متخصصان همه پیشنااد می شود لنا

 .گیرند دقت کافی به کار  معادل یابی انگلیسی واژگان و تخصصی متوننگارش  در مشابه
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  بازرسی با امواج هدایت شونده

 

 دیاکو کرمی

 دانشجوی کارشناسی ارشد ماندسی جوشکاری

Deyako.karami@gmail.com  

 

 مقدمه -5

باشد. از دیدگاه بسیاری از های غیرمخرب میها در زمینه ارزیابییکی از جدیدترین روش 1هآزمایش امواج هدایت شوند

ت. گناری شده اسهای طوالنی اسماستفاده کنندگان، تکنولوژی امواج هدایت شونده همان تشخیص و بازرسی در مسافت

های ه است که این امواج توس  مرزدانهدر سرتاسر طول سازه استفاده شد 2در این روش از انتشار امواج تنش مکانیکی

ها وابسته به هندسه شوند. امواج هدایت شونده از جنس امواج فراصوتی هستند که هدایت آنرییساختار مواد هدایت می

ند، دهیابند. این امواج در طول لوله منتشر خواهند شد و تمام پیرامون آن را پوشش میجسمی است که در آن انتشار می

توان صدها در برخی موارد می های طوالنی با حداقل افت انرژی عبور کنند.دهد که امواج در مسافتر اجازه میاین ام

متر طول سازه را توس  یک موقعیت مکانی بازرسی نمود. امروزه آزمایش امواج هدایت شونده بصورت وسیعی در بازرسی 

                                                           
1 - Guided Wave Testing (GWT) 

2 - Mechanical stress waves 

mailto:Deyako.karami@gmail.com
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های مخازن، میلگردها، صفحات فلیی، و به وب راه آهن، پایههای ماندسی از جمله: خطو تصویربرداری بسیاری از سازه

 شود. ویژه برای بازرسی خطوب لوله فلیی در سرتاسر دنیا استفاده می

 

 نمونه کاربردهای این روش آزمایش غیرمخرب – 1شکل 

شود، اما این ناخته مینیی ش 2یا آزمایش فراصوتی دور برد 1های آزمایش فراصوتی امواج هدایت شوندهاین آزمایش با نام

 های فراصوتیروش اساسا بسیار متفاوت با آزمایش فراصوتی معمولی است. در آزمایش امواج هدایت شونده از فرکانس

 100kHz~10شود، معموال فرکانس این روش بین بسیار پایین در مقایسه با آزمایش فراصوتی معمولی استفاده می

باالتر استفاده خواهد شد که در این حالت محدوه آشکارسازی بطور قابل توجای  هایاز فرکانس است. در برخی موارد

 یابد.کاهش می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طرزکار روش آزمایش امواج هدایت شونده – 2شکل 

                                                           
1 - Guided Wave Ultrasonic Testing (GWUT) 

2 - Long Range Ultrasonic Testing (LRUT) 
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 تکنولوژی امواج هدایت شونده -6

ردگی داخلی و خارجی های بوجود آمده ناشی از خوتکنولوژی امواج هدایت شونده یک روش کاربردی برای ارزیابی تخریب

است. در آزمایش فراصوتی معمولی بازرسی بصورت موضعی در نیدیکی یا زیر محل سنسور امکان نیر است، اما امواج 

هدایت شونده توانایی تصویربرداری از کل ضخامت لوله، با طول بیشتر از ده متر، از یک موقعیت مکانی بازرسی را دارند. 

ی آزمایش غیرمخرب، سیستم امواج هدایت شونده برای به حداکثر رساندن بازدهی برنامه هادر مقایسه با سایر تکنیک

 شود. ها استفاده میمدیریت خوردگی، بدون افت کیفیت داده

 

 تفاوت آزمایش فراصوتی معمولی با امواج هدایت شونده – 5شکل 

 فراموج سیستم آزمایش دوربرد -4

از هردو سمت پراب قالب شده به  های فراصوتی فرکانس پایین کهقاء کردن موجاز ال 1فراموج  سیستم آزمایش دوربرد

کند. فاکتورهای گوناگونی بر حداکثر فاصله بازرسی تاثیرگنار شود، استفاده میدور لوله بصورت محوری در لوله منتشر می

د. امواج باشنمله این فاکتورها میهستند: پیکربندی لوله و محی ، نوع سیال داخل سازه و همچنین نوع پوشش لوله از ج

پیچشی منتشر شده در جسم توانایی آشکارسازی هرگونه تغییرات ایجاد شده در مساحت مقطع عرضی لوله و همچنین 

 خواص مواد را دارد.

 

 محدوده طول بازرسی آزمایش فراموج دوربرد – 9 شکل

                                                           
1 - Ultra Wave Long Range Testing (UWLRT) 
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 نحوه کارکرد آزمایش )بازرسی خطوط لوله( -9

های امواج هدایت شونده برای هندسه لوله وجود دارد، راصوتی معمولی، به تعداد نامحدود حالتبرخالف آزمایش ف

های پیچشی، طولی و خمشی تقسیم بندی نمود که خواص صوتی این ها را به سه خانواده حالتتوان آنمی بطورکلی

د، شولب از حالت موج پیچشی استفاده میدسته از امواج تابعی از هندسه لوله، مواد و فرکانس است. در این آزمایش اغ

های امواج اغلب متکی به مدل بینی این خواص از حالتهرچند در حالت طولی این موج محدودیت استفاده دارد. پیش

های پراکندگی ها را منحنیشوند که آنهای گرافیکی ارا ه میریاضیاتی بوده و معموال بصورت طرح سازی سنگین

 نامند.می

اند ای از ترانسدیوسرهای فرکانس پایین در پیرامون لوله متصل شدهرسی امواج هدایت شونده خطوب لوله، مجموعهدر باز

کنند. تجاییات ترانسدیوسر در طول لوله منتشر می که یک موج متقارن محوری را در هردو جات جلو و عقب مجموعه

ای تحریک های از ترانسدیوسرها برای سیگنالدر آن مجموعه باشد کهعملیاتی این آزمایش شامل پیکربندی پالس اکو می

 استفاده شده است. و تشخیص

از  شود. بر اساس زمان بدست آمدهاگر در مقطع عرضی یا سفتی موضعی لوله تغییراتی وجود داشته باشد، اکو تولید می

 هتغییرات را نسبت به موقعیت مجموع توان فاصله اینبینی شده حالت موج در یک فرکانس خاص، میاکوها و سرعت پیش

جات تصحیح میرایی  1ترانسدیوسر با دقت محاسبه کرد. آزمایش امواج هدایت شونده از یک سیستم منحنی دامنه فاصله

کند، استفاده از یک بازتاب در یک فاصله معین را مشخص می 2های دامنه زمانی که برآورد تغییرات مقطع عرضیو افت

ها معموال توس  یک مجموعه اکوها با دامنه سیگنال مشخص شده از قبیل اکوهای حاصل تم منحنی دامنهنماید. سیسمی

 شوند. از جوش کالیبره می

رتباب ا شود، سیگنال دامنه با تغییرات مقطع عرضی یک عیب درکه سطوح سیستم منحنی دامنه تنایم میهنگامی

ها در حین انجام آزمایش وجود گیری آنسته بندی شدت عیب و اندازهاست. در آزمایش امواج هدایت شونده توانایی د

های انجام این کار استفاده از پدیده تبدیل حالت سیگنال تحریک است که در این پدیده قسمتی از دارد. یکی از روش

مقدار تبدیل  شود.می های خمشی در لوله )وجود تغییرات در لوله( تبدیلانرژی حالت موج متقارن محوری به حالت

کند، در این حالت فراهم می حالت سیگنال، برآورد دقیقی از وسعت محیطی عیب همراه با تغییرات مقطع عرضی را

 بندی شدت استفاده نمایند.توانند از دستهاپراتورها می

تاب نسبت به همراه با دامنه باز A-scanبطور معمول نتایج حاصل از آزمایش امواج هدایت شونده در یک صفحه مدل 

، نتایج های پیشرفتهشود. در چندین سال گنشته برخی از سیستمترانسدیوسر نمایش داده می فاصله از موقعیت مجموعه

                                                           
1 - distance amplitude curve (DAC) 

2 - cross-section change (CSC) 
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توان جات قرارگیری هرگونه تغییرات را به راحتی تفسیر دهند که در این حالت مینمایش می C-scanرا در صفحه 

 با قطر باال بسیار مفید است.  هاینمود. این روش در بازرسی خطوب لوله

 

سبی رنگ  الیه(. )ب C-scan( و نوع الف) A-scanیک نمونه مثال از نتایج بدست آمده از آزمایش امواج هدایت شونده، نوع  – 3شکل 

 باشد.مجموعه ترانسدیوسر مینشان دهنده موقعیت 

 تجهیزات آزمایش امواج هدایت شونده -1

 شود:جیء اصلی تقسیم می 9واج هدایت شونده به بطورکلی تجاییات آزمایش ام

 واحد هدف یاب آزمایش امواج هدایت شونده، -1

 افیارهای عملیاتی، تجییه و تحلیل و گیارش نویسی،لپ تاپ مجای به نرم -2

 ها،ها و کابلکمربندهای نگادارنده پراب، پراب -5

 ابیارآالت مخصوص برای نصب کمربندهای نگدارنده پراب. -9
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 اییات آزمایش امواج هدایت شوندهتج – 6شکل 

 مزایای امواج هدایت شونده -3

 توان به موارد زیر اشاره نمود:از میایای این روش می

 ،افیایش بازدهی بازرسی بدلیل ویژگی دوربرد بودن و تصویربرداری سریع 

 تیجه شده، نو عایق توانایی روبش کردن لوله ها با محدودیت دسترسی، به عنوان مثال: لوله های مدفون، پوششی

 باشد،برداری و حنف عایق میهای خاكاین امر کاهش هیینه

  ها،درصد از ضخامت لوله 133توانایی تصویربرداری 

 ،راه حلی موثر و مقرون به صرفه برای مدیریت یک ارچه خوردگی 

 ،)انجام بازرسی در حین سرویس )بدون متوقف شدن خ  تولید 

 باشد.د مینتایج بصورت ثبت شده و مستن 

 معایب امواج هدایت شونده -8

 توان به موارد زیر اشاره نمود:از معایب این روش می

 باشد،ها وابسته به ماارت اپراتور میتفسیر داده 

 ای کوچک،سخت بودن آشکارسازی عیب خوردگی حفره 

 دهند،های در تماس با بتن به شدت محدوده آزمایش را کاهش میلوله 

 مناسب الزم و ضروری است. وجود دستورالعمل 
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 نتیجه گیری -8

های عالوه بر سودمندی امواج هدایت شونده فراصوتی برای برنامه مدیریت خوردگی، این روش امکان تصویربرداری از لوله

د بطور تواننماید. تکنولوژی امواج هدایت شونده میکشی را فراهم میهای مختلف لولهمدفون، پوششی، عمودی و سیستم

 های مدیریت یک ارچه خطوب لوله را کاهش دهد. های عملیاتی برنامهبل توجای هیینهقا

 

 منابع و مراجع -4

1- UltraWave LRT Guided Wave System for in-Service Pipe Inspection - Olympus Co. 

2- Guided Wave Technology – Oceaneering Co. 

 99شماره  –ه فنی ماندسی ساخت و تولید مجل –بازرسی امواج هدایت شونده  –علی تاجیک  -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  



 
29 

 

ISSN 4555-2345 نهم، شماره  49 تابستان  

 

 سمه تعالیاب

 اطالعیه  

 موضوع : خبر تشکیل مجمع عمومی مؤسس و انتخابات هیئت مدیره

، به (WESK)1  "ماندسرین جوش اسرتان خوزستان" اولین مجمع عمومی انجمن صرنفی کارگری   1/6/99در تاریخ 

اجتماعی اسررتان خوزسررتان و  رفاهکشررور، با حضررور نماینده اداره کل تعاون، کار و  عنوان اولین انجمن از این نوع در

تشررکیل هیئت ر یسرره مجمع در محل مرکی آموزش علمی کاربردی کارگران اهواز برگیار گردید. در این جلسرره که با 

ی البدل هیئت مدیره و نفر از اعضا در انتخابات مجمع همراه بود، ضمن تصویب اساسنامه، اعضای اصلی و عل 63شرکت 

 بازرسان انجمن به شرح زیر انتخاب گردید :

اعضای هیئت مدیره : آقایان ماندس فریدون پرهام، امیر حسینی کلورزی، داریوش دانیالی، مسعود قربانی،  فاضل  -

 کعب عمیر، رضا کالنتریان، تیمور محمدی منش

 ورشب و  امین زالیاعضای علی البدل هیئت مدیره : آقایان ماندس عبدالجلیل پ -

 بازرس : آقای ماندس محمد جاانگیری -

 بازرس علی البدل : آقای ماندس  محمد تقی محمدی -

اعضای اصلی هیئت مدیره  (WESK)انجمن ماندسین جوش استان خوزستان در مجمع عمومی طبق اساسنامه مصوب 

عملکرد ساالنه و تبیین اهداف سال آینده و مورف به ارایه گیارش بوده ناارت عالیه بر هفت بخش اصلی انجمن دارای 

. با توجه به اساسنامه منکور کلیه شاغلین در صنعت جوش این استان که عالوه بر انجمن خواهند بوددر مجامع عمومی 

شررای  عمومی عضرویت، دارای عناوین شرغلی از قبیل ماندس و یا بازرس جوش باشند، به عنوان عضو در این تشکل 

شرد مشرروب به اینکه دارای مدرك تحصیلی دانشگاهی در مقطع فوق دی لم و باالتر در یکی از رشته پنیرفته خواهند 

 های فنی و ماندسی باشند. 

 
قرایت اساسنامه در مجمع عمومی -2تصویر                  رای گیری در مجمع عمومی           -1تصویر  
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به مناور انتخاب مسئولین  2هیئت مدیره درمحل دفتر انجمناولین جلسره  6/6/99همچنین مطابق ضرواب  در تاریخ 

 یو مسعود قربان ماندس امیر حسینی کلورزیان ماندس رضا کالنتریان، انجمن برگیار گردید که  براسراس آراء ،  آقای

 انجمن ماندسررین جوش اسررتان خوزسررتان انتخاب گردیدند . طیو خیانه دار نایب ر یس  به ترتیب به عنوان ر یس ،

در این جلسه تصویب گردید جنب  همین جلسه آقای ماندس فرشید نجفی مار نیی به سمت دبیر انجمن منصوب شد.

اعضا از صنایع مختلف استان، اولین گام انجمن به مناور شناخت پتانسیل های موجود و تشکیل کمیته های مورد نیاز 

 می باشد.

 
اولین جلسه هیئت مدیره و بازرسان  -5تصویر   

 

1- Welding Engineers Syndicate of Khouzestan Province 

 

  13واحد  –طبقه سوم  -مجتمع تجاری هیراد -خیابان اصلی پادادشار -اهواز -2

 www.wes-khz.ir        info@wes-khz.ir    36153323002تلفن : 
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 با شرکت این محصوالت ایران در NOVOTEST شرکت رسمی نمایندگی عنوان به اس ادان مشاور صنعت شرکت
 .نماید می عرضه( محدود تعداد به) فروش جات پرداختی ویژه شرای  با را زیر مشخصات

 

 NOVOTEST UD2 301 مدل مینی آلتراسونیک یاب عیب دستگاه

 
 دستگاه این میایای از و بوده اوکراین کشور ساخت و NOVOTEST شرکت حصرولم UD2 301 مدل آلتراسرونیک یاب عیب دسرتگاه
 وزن و مک ابعاد بواسطه که نمود اشاره آن فرد به منحصر طراحی به توان می ها شرکت دیگر محصوالت با مقایسه در آلتراسونیک یاب عیب
 .است گردیده طراحی مرتفع نقاب در زرسیبا یا و محدود فضای با هایی مکان در فراصوتی بازرسی جات خود سبک بسیار

 این و بوده دارا را جات چاار در چرخش قابلیت دستگاه نمایشگر. باشرد می 903*523 رزولوشرن با رنگی نمایش صرفحه دارای همچنین
 .نماید می آسان را دستگاه عمودی حالت در یا و افقی حالت در دست چپ و دست راست افراد تمامی برای استفاده امکان ویژگی
 برای ینهگی باترین محیطی های آلودگی و ضررربه به مقاوم بدنه و رنگی نمایش صررفحه کم، ابعاد سرربکی، باال، قدرت دلیل به دسررتگاه این

 .باشد می رشته این بازرسان و متخصصین
  نمایش نحوه به مجای. است دارا را گری ریخته بیرگ قطعات تا کم ضخامت با قطعات از سرنجی ضرخامت جات اسرتفاده امکان همچنین

B-Scan نمودار رسم قابلیت و رنگی صرورت به DAC و DGS در که بوده( عدد سه) شارژ قابل قلمی باطری نوع از آن باطری. باشد می 
       مقدور یاب عیب های دستگاه دیگر متداول های باطری از کمتر بسریار هیینه با ها باطری تعویض امکان دسرتگاه زیاد کارکرد صرورت
 .باشد می

 

 هب آلتراسونیک پروب عدد دو دستگاه این پکیج با همراه همچنین

 رکا رایگان آموزش. گردد می ارا ه رایگان بصورت و خریدار انتخاب

 .بود خواهد ارا ه قابل درخواست صورت در نیی دستگاه با

جهت کسب اطالعات بیشتر و سفارش خرید می توانید با شماره زیر 

 :اییدتماس حاصل فرم

36736716-031 

www.sanatmoshaver.com 
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  خوردگی فوالدهای زنگ نزن آستنیتی جوشکاری شده

 

 مژگان بارامی

 دانشجوی دکتری ماندسی مواد

 

 مقدمه -5

 محدوده در که باشندمی( FCC) دار مرکی وجوه با مکعب ساختار دارای و بوده فازی تک آستنیتی نین زنگ فوالدهای

 که آیدمی بدست شده اضافه آلیاژی عناصر تنایم نتیجه در ساختار این. کنندمی حفظ را ساختار این وسیعی دمایی

 ناات هستند فاز تک غالباً آلیاژها این چون. شودمی بسیار پایین دماهای تا باال دماهای از آستنیت فاز پایداری باعث

 رای ش در هم آستنیتی نین زنگ فوالدهای .شوند مستحکم سختی کار یا جامد محلول آلیاژسازی عملیات با توانندمی

 ستنیتیآ نین زنگ فوالدهای ترینضعیف حتیشوند. می استفاده ضعیف خورندگی قدرت با شرای  در هم و خورنده شدیداً

 اکسیدکننده اسیدهای در و غنایی مواد حضور در آبی، هایمحی  از بسیاری در اتمسفر، در(  539 و 532 نوع مثالً )

 ده،خورن هایمحی  در دهیسرویس برای مواد انتخاب فرآیند. دارند یکنواخت خوردگی به مقاومت نیتریک اسید رنای

به  مقاومت به نیاز صنعتی که فرایندهای در. شودمی آغاز( 304Lمانند )  آن انواع از یکی یا 539 نوع انتخاب با اغلب

 افیودن دلیل به. کرد انتخاب را  516 نایر مولیبدن دارای وعن توانمی دارند، 539 نوع به نسبت باالتری خوردگی

 هی وکلریت، هایمحلول کلسیم، و سدیم هاینمک در خوردگی حمله مقابل در تواندمی 516 نوع ،(درصد 5 تا 2) مولیبدن

 در یژهو طور هب آلیاژ این. باشد مقاوم خمیر و کاغن صنعت در و سولفورو اسید و سولفیتی هایمحلول و فسفریک اسید

 الستیک و نساجی کاغن، عکاسی، شیمیایی مواد ریون، جوهرها، نایر خورنده شیمیایی مواد تولیدکننده صنعتی تجاییات

 .رودمی کار به

 هاآن اختاررییس که شوند منجمد ای گونه به است ممکن آستنیتی نین زنگ فوالدهای آلیاژ، شیمیایی ترکیب به بسته

 شده ایجاد هایترك اغلب که جوش، هایترك. باشد جوشکاری نتیجه در باقیمانده فریت مقداری دارای اتاق دمای در

 در جوش، مختلف مناطق در توانندمی هاترك. باشندمی جوشکاری پیامدهای از دیگر یکی هستند، انجماد حین در

 منطقه مجاور در یا جوش الیه زیر لیف در هامیکروترك و عرضی هایترك مرکیی، خ  هایترك مانند مختلف، هایجات

 هاجاز که باشندمی پایین  وب نقطه با مایع فازهای از ناشی اولیه، طور به ها،ترك این .باشند( HAZ) حرارت از متأثر

 ژیکیمتالور پیامدهای. بیفتد اتفاق مرزها جدایش شدن، سرد انجماد و از ناشی حرارتی و انقباضی هایتنش تحت دهندمی

 :از اند عبارت بیفتد اتفاق اثرجوشکاری در است ممکن که یدیگر



 
 

  



 
11 

 

ISSN 4555-2345 نهم، شماره  49 تابستان  

 

 به حساس را مناطق این تواندمی که جوش HAZ در هامرزدانه در 6C23M کروم از غنی کروم کاربیدهای رسوب -

 .نماید خوردگی

 را چقرمگی و پنیری انعطاف تواندمی که باال در دمای دهیسرویس طی جوش در (σ) سیگما فاز به فریت استحاله -

 .دهد کاهش

. اشندبمی انجماد و مناب هایترك به مستعد که است این آستنیتی نین زنگ فوالدهای جوشکاری زمان در مام نکته یک

 دارای وشج فلی که کرد حاصل اطمینان مواد این رییساختار و انجماد رفتار کنترل و شیمیایی ترکیب تنایم با توانمی

 .باشدمی مقاوم باال دمای های ترك برابر در نتیجه در و است ریتف حجمی درصد 5 از بیشتر

 جوش هک وقتی یا باشد غیرمغناطیسی باید جوش که زمانی مثالً است، نیاز آستنیتی کامالً هایجوش به که مواردی در

 منجمد آستنیتی صورت به باید جوش افتد،می اتفاق فریت فاز به انتخابی حمله که گیردمی ای قرارخورنده هایمحی  در

 جوشکاری وقتی سوپرآستنیتی فوالدهای و 513 نوع نایر آلیاژها، از برخی. یابدمی افیایش جوش در ترك به تمایل و شود

 کاریجوش که شودمی توصیه هاجوش این در ترك رساندن حداقل به برای. شوندمی منجمد آستنیتی صورت به شوندمی

 .شود انجام کمتر قیدهای با شرای  تحت و کمتر ورودی گرمای با

 خوردگی رفتار -6

 رارتیح سابقه تابع حمله این طبیعت. گیرندمی قرار خوردگی حمله معرض در اغلب  آستنیتی نین زنگ فوالد هایجوش

 پنج کلی طور به. باشدمی( شده اعمال هایتنش و پسماند هایتنش) تنش مییان و دهیسرویس دمای و محی  جوش،

 :است شده گیارش هاجوش این در خوردگی حمله نوع

 ایبین دانه خوردگی -

 جوش فلی رسوبات با مرتب  ترجیحی حمله -

 ایخوردگی حفره و شیاری خوردگی -

 خوردگی توام با تنش از ناشی ترك -

 میکروبیولوژیکی عوامل در حضور خوردگی -

 ایبین دانه خوردگی -6-5

 هب که باشدمی( جوش فساد) شدن حساس شده داده جوش آستنیتی نین زنگ ایفوالده خوردگی در مشکل مامترین

( فارناایت درجه 1933) سانتیگراد درجه 1353 باالی دماهای در .است جوش HAZ در کاربیدی رسوبات علت

 این از فوالدها  این وقتی وجود، این با. شوندمی حل آستنیتی نین زنگ فوالدهای در کامل طور به کروم کاربیدهای
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 درجه 1333 تا 033) سانتیگراد درجه 013 تا 923 دمایی محدوده در مجدداً  یا شوندمی سرد آهستگی به باال دمای

 زمینه هب نسبت بیشتری کروم دارای کاربیدها این. کنندمی رسوب هامرزدانه در کروم کاربیدهای شوندمی گرم( فارناایت

 آستنیت در کروم نفو  آهنگ. شودمی کروم از فقیر هامرزدانه اطراف زمینه هاکاربید این رسوب با .باشندمی آن اطراف

 ایدانهنبی خوردگی به آلیاژ این و دارد ادامه همچنان کروم از مناطق تخلیه بنابراین. است پایین رسوب تشکیل دماهای در

 1 کلش. دارند زمینه به نسبت االتریب خوردگی سرعت هامحی  از بسیاری در کروم از فقیر مناطق زیرا. شودمی حساس

 آهن سولفات دارای جوشان %33 سولفوریک اسید در کروم -آهن آلیاژهای خوردگی سرعت بر کروم مقدار اثر

(3)4(SO2Fe) خوردگی سرعت در زیاد اختالف. باشندرویین می حالت در آلیاژها این موارد، همه در. دهدمی نشان را 

 گیشوند حل قابلیت اسید در فیلم رویین کمتر، کروم با نین زنگ فوالدهای در. است رومک مقدار در اختالف علت به

 .شود حل فیلم رویین اصالح برای بیشتری فلی باید بنابراین و دارد بیشتری

 

 SO2Fe [1.])4(3 جوشان دارای %33سولفوریک کروم در اسید-تاثیر مقدار کروم بر رفتار خوردگی آلیاژهای آهن -1شکل

 

 این شوند، سرد( فارناایت درجه 033)سانتیگراد درجه 923 از کمتر دمای تا سریعاً آستنیتی نین زنگ فوالدهای گرا

 دمای در آلیاژها این مجدد کردنگرم. مانندمی امان در ایبین دانه خوردگی از فوالدها این و کنندنمی رسوب کاربیدها

 حساسیت و کاربید رسوب به منجر زدایی،تنش به مناور ،(فارناایت هدرج 1333 تا 033) سانتیگراد درجه 013 تا 923

 درجه 1233) سانتیگراد درجه 673 حدود دمای در کاربید رسوب سرعت بیشترین. شودمی ایدانه بین خوردگی به

 نابراینب. شودمی استفاده کربنی فوالدهای و آلیاژ کم فوالدهای زداییتنش برای دما این زیرا. افتدمی اتفاق( فارناایت

 امانج زداییتنش عملیات باید چون شود احتیاب همجنس غیر فلی دو اتصال برای نین زنگ فوالدهای انتخاب در باید

 .شود
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 شدن سرد سرعت اگرچه. است ایبین دانه خوردگی به نین زنگ فوالدهای شدن حساس رایج دالیل از یکی جوشکاری

 به وشج حرارتی سیکل شود اما اجتناب کاربیدها رسوب از تا شودمی تنایم باال یرمقاد در سریعاً پایه فلی و جوش خود

 و شده تشکیل کاربیدی رسوبات. گیردمی قرار کاربیدی رسوبات تشکیل دمایی محدوده در HAZ که است ایگونه

 منجر همیشه ریجوشکا( . 2 شکل) شوندمی حساس ایبین دانه خوردگی به است قدری از جوش دورتر که ای منطقه

 که شدبا ای گونه به حرارتی سیکل است ممکن نازك، مقاطع در. شودنمی آستنیتی نینزنگ فوالدهای شدن حساس به

 مگر با توانمی. نگیرد قرار کاربیدی رسوبات تشکیل به دلیل شدن حساس دمایی محدوده در HAZ از قسمتی هیچ

 را رسوبات این هاآن سریع سردکردن و( فارناایت درجه 1093) تیگرادسان درجه 1353 دمای باالی تا آلیاژ مجدد کردن

 . دگرد می باز اول حالت به کروم از فقیر مناطق و شده حل کروم کاربیدهای حرارتی، عملیات در نتیجه این. نمود حنف

 

 [.2شماتیک ناحیه های مختلف جوش در فوالدهای زنگ نین آستنیتی ] -2شکل 

 

 یلتشک کروم کاربیدهای از پایدارتر کاربیدهای که کاربیدزا عناصر افیودن با یا کربن مقدار کردن دمحدو با توانمی

 نگز فوالدهای اغلب برای . کرد جلوگیری آستنیتی نین زنگ فوالدهای در ایبین دانه خوردگی به حساسیت از دهندمی

 شدن حساس از بنابراین و«( L» نوع آلیاژهای رد) شودمی محدود کمتر یا درصد 35/3 به کربن مقدار آستنیتی نین

 013 تا 923 دمای در مدت طوالنی دهیسرویس برای روش این. شودمی جلوگیری حرارتی عملیات و جوشکاری طی

 .نیست موثر یابد،می افیایش شدن حساس که( فارناایت درجه 1333 تا 033) سانتیگراد درجه

 رومک به نسبت پایداری کاربیدهای نیوبیوم و تیتانیم ،(فارناایت درجه 1333) رادسانتیگ درجه 013 از باالتر دماهای در

 کربن تیجهن در. شوند تشکیل پایدار کاربیدهای این تا شوندمی اضافه نین زنگ فوالدهای به بنابراین و دهندمی تشکیل

 ایفوالده این اغلب. شودمی ممانعت کروم کاربیدهای رسوب از و شده کاربیدها این تشکیل صرف جامد محلول در موجود

 3( × کربن درصد+  نیتروژن درصد) با برابر 521 نوع در موجود تیتانیم حداقل .باشندمی 597 و 521 نوع از شده پایدار

 پایدارکننده عنوان به تیتانیم از وقتی. باشدمی (0×  کربن )درصد  با برابر موجود نیوبیوم مقدار حداقل 597 نوع در و

 تشکیل طرخا به بلکه آستنیتی فوالدهای در کروم نیترید تشکیل خاطر به نه نیتروژن مقدار در باید شودمی فادهاست

 الزم تیتانیم مقدار ینتعی برای باید بنابراین و شودمی ترکیب نیتروژن با تیتانیم. شود توجه پایدار بسیار تیتانیم نیترید

 .شود ی توجهنی واکنش این به کربن با شدن ترکیب برای
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 فوالدهای از پایدارتر( فارناایت درجه 1333 تا 033) سانتیگراد درجه 013 تا 923 دمایی شرای  در شده پایدار فوالدهای

 برای. دشونمی داده ترجیح شده پایدار فوالدهای دماهایی چنین در دهیسرویس شرای  در بنابراین و باشندمی کربن کم

 درجه 933 دمای در پایدارسازی حرارتی عملیات تحت فوالدها این ای،بین دانه خوردگی به مقاومت حداکثر به رسیدن

 است دماهایی در محلول از کربن حنف حرارتی عملیات این از هدف .گیرندمی قرار( فارناایت درجه 1633) سانتیگراد

 تشکیل از حرارتی عملیات چنین. یستندن پایدار کروم کاربیدهای اما باشندمی پایدار نیوبیوم و تیتانیم کاربیدهای که

تواند پایدارسازی می دهد که چگونه کنترل کربن ونشان می 5 شکل .کندمی جلوگیری ترپایین دماهای در کروم کاربید

 منطقه که دهدمی نشان همچنین. دهدکاهش  را شده داده جوش آستنیتی نین زنگ فوالدهای در ایبین دانه خوردگی

 است. قدری از جوش دورتر فوالدها این در شده حساس

 ردموا شامل شده دادهجوش آستنیتی نین زنگ فوالدهای در ایبین دانه خوردگی افیایش یا کاهش برای دیگر هایروش

 :باشدمی زیر

 (.خشدبمی سرعت را کاربیدی رسوبات تشکیل سرد کار) سرد کار اثر حنف مناور به جوشکاری از قبل آنیل عملیات -

 و جوش سردشدن سرعت افیایش مناور به پایین پاسی بین دماهای و پایین جوشکاری ورودی گرمای از استفاده -

 .شدن حساس دمایی محدوده در قرارگرفتن زمان کاهش بنابراین

 هایپاس از ناشی شدنحساس که شودمی انجام ریشه پاس از پس با آب داخلی قطر کردن سرد ها،لوله جوشکاری در -

 .کندمی برطرف را داخلی قطر الیمتو

 1633) سانتیگراد درجه 1133 تا 933 دمایی محدوده در سازه کردن گرم. جوشکاری از پس انحاللی حرارتی عملیات -

 معموالً کار این بیرگ، هایسازه برای. کندمی حل را HAZ در شده تشکیل کاربیدهای( فارناایت درجه 2313 تا

 .است غیرعملی
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فوالد زنگ نین  9هایی از های جلوگیری از آن. پنلاد جوش )حساس شدن( فوالد زنگ نین آستنیتی و روشفس -5شکل

داغ قرار داده شدند. فساد جوش در پنل  HF 3HNO +به یکدیگر جوشکاری شدند و در محلول  533مختلف سری 

افیودن عناصر پایدار کننده کاربید ) تیتانیم ( یا با  304Lها با کاهش مقدار کربن ) نوع مشاهده شد و در بقیه پنل 539

 [.5( از فساد جوش جلوگیری شد ] 597و نیوبیوم در نوع  521در نوع 

 جوش فلز رسوبات مرتبط با ترجیحی حمله -6-6

. باشندمی 6C23M کاربیدهای و (σ) سیگما فاز ،δ فریت شامل جوش فلی اصلی رسوبات آستنیتی، نین زنگ فوالدهای در

 نمولیبد از غنی رسوبات توصیف برای اغلب که سیگما فاز. باشد داشته وجود نیی C6M کاربیدکمی مقدار ستا ممکن

 از اغلب اما کنند رسوب جوش فلی از مستقیماً است ممکن فازها این. باشدمی η و χ فاز شامل شودمی استفاده کروم و

 بین ترد فازهای به δ فریت دگرگونی .شوندمی تشکیل بدنمولی دارای آستنیتی نینزنگ فوالدهای در جوش فلی δ فریت

و در  σ برای( فارناایت درجه 1363 تا 953) سانتیگراددرجه 033 تا 333 محدوده دماهای در ،χ و σ نایر فلیی،

 یفازها رسوب سرعت. افتدمی اتفاق χ برای( فارناایت درجه 1793 تا 1233) سانتیگراد درجه 933 تا 633محدوده دمای

σ و χ حتمالا اند شده مولیبدن یا و کروم از فقیر که مرزدانه نواحی یابد. درمی افیایش مولیبدن و کروم مقدار افیایش با 

 فقیر نواحی ترجیحی خوردگی از ناشی هایآسیب. دارد وجود اکسیدکننده هایمحلول و کلر دارای هایمحلول در حمله

 و توزیع به بستگی موضعی هایمحل در عمق کم هایحفره تا گرفته( دانه فحن)ها دانه کل رفتن بین از از، آلیاژ

  .دارد هادانه مرز در فلیی بین رسوبات  رات مورفولوژی

 گیردمی قرار زیر اسیدی محی  نوع سه در خوردگی به مقاومت محدوده نیدیکی در شده داده جوش قطعه که زمانی

 :باشد ساز مشکل تواندمی (σ) سیگما فاز و (δ) فریت ترجیحی حمله

 (HCl کلریدریک، اسید مانند) ضعیف احیاکننده اسیدی محی  -

 ( 4SO2H سولفوریک، اسید مانند) فعال غیر -مرزی فعال اسیدی محی  -

 (3HNO ، نیتریک اسید مانند) قوی اکسیدکننده اسیدی محی  -

 شیاری خوردگی و ایحفره خوردگی -6-4

 آبی هایمحلول در ویژه به شیاری خوردگی و دار شدنحفره شکل به HAZ و جوش لیف در موضعی حمله است ممکن

 .بیفتد اتفاق کلر دارای هایمحی  و

 ایحفره خوردگی -6-4-5

  واحین در است ممکن جوش فلی آستنیت فاز خمیر، و کاغن تجاییات صنعت مانند متوس  اکسیدکننده شرای  تحت

 از ناشی و نیست جوش فلی رسوبات از یک هیچ به مربوب حمله این. شود ایحفره گیخورد دچار آلیاژی عناصر از فقیر



 
 

  



 
18 

 

ISSN 4555-2345 نهم، شماره  49 تابستان  

 

 بیشتر زیر موارد در ایحفره خوردگی وقوع احتمال. باشدمی جوش فلی هایدندریت در بندی مغیه یا میکرونی جدایش

 :است

 (9 شکل) (GTA) پرکننده بدون تنگستن گاز قوس هایجوش در -

  مولبیدن درصد 6 تا 9 یدارا آلیاژهای در -

 (3 شکل) باشد داشته را پایه فلی شیمیایی ترکیب همان پرکننده فلی که وقتی -

 سطح روی شده کشیده هایدندریت و رییساختار شدن درشت به منجر باالتر ورودی گرمای با جوشکاری که زمانی -

 .شودمی جلوگیری ییساختاریر چنین ایجاد از مناسب پرکننده فلی از استفاده با(. 6شکل)شود می

 :از اند عبارت باشند پایه فلی از باتر یا نیدیک ایحفره خوردگی به مقاومت دارای که ای پرکننده فلیات

 

 فلی محور همغیر مناطق در هنوز تواندمی دار شدنحفره ترجیحی حمله شود، استفاده مناسبی پرکننده فلی وقتی حتی

 جا هب خ   وب نیدیکی در شده  وب پایه فلی از باندهایی تواندمی باال ورودی گرمای اب جوشکاری. بیفتد اتفاق جوش

 سطح زیر غیرمختل  مناطق که جوشکاری هایتکنیک با استفاده از توانمی را خوردگی مقاومت بر باندها این اثر. گنارد

 .داد کاهش کند،می حنف را شده داده جوش قطعات
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دار شدن بر حسب مقدار مولیبدن برای قطعات فوالد زنگ نین آستنیتی تجاری آزمایش  دمای بحرانی حفره -9شکل

یابد و پس از جوشکاری قوس گاز دار شدن با افیایش مقدار مولیبدن افیایش می. مقاومت به حفره FeCl%310شده در 

 [.9یابد ]تنگستن بدون پرکننده کاهش می

 

. به مناور 904Lو فلیات پرکننده بر دمای بحرانی حفره دار شدن آلیاژ های مختلف جوشکاری تاثیر تکنیک -3شکل

 [.9های مربوب به یک نمونه جوشکاری نشده نیی آورده شده است ]مقایسه داده
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در  SCEولت بر حسب الکترود میلی 193در پتانسیل  317Lحفره آغاز شده از یک خراش در فلی جوش نوع  -6شکل

ای در دانه با درجه فارناایت(. خوردگی حفره 123درجه سانتیگراد )  33در دمای  N NaCl (pH 3) 0.6محلول 

های قرار گرفته در یک زاویه مشخص نسبت به سطح است های کشیده موازی با سطح بیشتر از دانه با دندریتدندریت

[3 .] 

 شیاری خوردگی -6-4-6

 خوردگی اردچ راحتی به که کنندمی ایجاد جوش فلی بر ارهاییشی هامیکروشکاف و باقیمانده جوشکاری پودر نایر عیوبی

جوشکاری قوس  در استفاده مورد الکترودهای در پودر هایفرمول از برخی. شوندمی کلر دارای هایمحی  در ویژه به

 ترودهاالک بقیه و شودمی جدا راحتی به که کنندمی ایجاد ای سرباره شده داده پوشش فلیی با الکترود روکش دار

 یلیروت هایپوشش از حاصل سرباره. است مشکل زبره پاشی از پس حتی هاآن کامل حنف که کنندمی ایجاد هاییسرباره

 حاصل هایسرباره برخالف آن،. کنندمی ایجاد خوبی شکل با جوش ماره و شوندمی جدا راحتی به( اکسید تیتانیم پایه)

 سطح بر است ممکن سرباره ریی  رات. شوندمی حنف سختی به جوشکاری هایموقعیت از خارج در بازی الکترودهای از

 باشند.می شیاری حمله آغاز برای مناسبی هایمکان که بمانند باقی

 اومتمق باشندکهمی شیاری حمله آغاز برای مناسبی هایمکان نیی داغ هایترك و بیرگتر های شکاف یا ها میکروشکاف

 نتیجه در ها میکروشکاف. دهندمی کاهش شدت به واحدهای سفیدشویی در را شده داده جوش قطعات خوردگی به

 آستنیتی نین زنگ فوالدهای ساخت در جدی مشکل و شوندمی ایجاد جوش انجماد طی حرارتی انقباضی هایتنش

 .باشندمی

 و P> %0.015 مثال به طور) بیشتر باشند گوگرد و فسفر که شوندمی تشکیل زمانی احتماالً جوش فلی هایترك

0.015% <S )فریت دارای آستنیتی جوش فلی که زمانی همچنین و باشد باال جوشکاری ورودی گرمای و (δ) کمی 

 (.درصد 5کمتر از)باشد
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 هایحفره دهندهتوضیح تواندمی هاآن وجود و باشندمی رؤیت قابل غیرمسلح چشم با اغلب کوچک هایمیکروشکاف

. اشدب مشابه کلی شیمیایی ترکیب با پرکننده فلیات با شده داده جوش هایگروه از یکی در غیرقابل انتاار کوچک

 یاریش خوردگی به نین زنگ آلیاژهای زیرا شوندمی خوردگی دچار راحتی به که کنندمی ایجاد شیارهایی ها،میکروشکاف

 انعنو به اشتباه به اغلب هایکروشکافم شیاری خوردگی وجود، این با. باشندمی حساس ایحفره خوردگی از بیشتر

 شوند.می تفسیر آغاز خود هایحفره

 مناطق زیر یا جوش هایپاس بین جوش، هایپاس انتاای و ابتدا در توانندمی همچنین شیاری خوردگی هایمکان

 استفاده با تاس باتر. است ساز مشکل باشد داشته ضعیفی چسبندگی که زمانی جوش پاشش. بیفتند اتفاق جوش پاشش

 هایجوش در هامیکروشکاف خوردگی از Avesta P12 یا 112 انیکونل ، 623 اینکونل شامل نیکل پایه پرکننده فلیات از

 یباالی مقاومت دارای پرکننده فلیات این زیرا شود جلوگیری مولیبدن وزنی درصد 6 تا 9 دارای آستنیتی نین زنگ فوالد

 مناسب مولیبدن درصد 9 دارای فوالدهای جوشکاری برای نین زنگ الکترودهای زا برخی. باشندمی شیاری حمله به

 .باشند داشتهکمی  گوگرد و فسفر الکترودها این باید هامیکروشکاف ایجاد از جلوگیری برای اما باشندمی

 خوردگی توام با تنش از ناشی ترک -6-9

 و کششی هایتنش که بیفتد اتفاق زمانی است ممکن یتیآستن نین زنگ فوالدهای خوردگی توام با تنش از ناشی ترك

و  تنش مییان ماده، شیمیایی ترکیب محی ، دما، شامل SCC بر مؤثر مام پارامترهای. دارد وجود خورنده محی 

 ارامترهایپ متقابل اثر به بستگی که باشد ای دانه درون یا ایبین دانه است ممکن ترك پیشرفت. باشدمی رییساختار

 ینب خوردگی به حساس که آلیاژی در حتی است ممکن خوردگی توام با تنش از ناشی ایبین دانه هایترك. دارد رمؤث

 در ویژه به را خوردگی حمله است ممکن HAZ در پسماند کششی هایتنش حضور. بیفتد اتفاق نیست ایدانه

 .کند تسریع شده حساس هایدانهمرز

SCC هایمحی  در معموالً ترك از شکل این. است شده مشاهده آستنیتی نین زنگ ایفوالده در ای نییدانه درون 

 ور،فلو ) های گروه هالوژناایون. بیفتد اتفاق نیی سوزآور هایمحی  در است ممکن اما است طبیعی( دریا آب) کلریدی

 بیشترین به منجر کلرید هاییون هالیدها این بین در. شوندمی ایدانه درون SCC پیشرفت به منجر نیی( ید و برم کلر،

 . اند شده هاشکست

 (MIC)  میکروبیولوژیکی عوامل حضور در خوردگی -6-1

 یخوردگ یا ایحفره خوردگی به منجر اغلب میکروبیولوژیکی عوامل حضور در آستنیتی نین زنگ فوالدهای خوردگی

 وردگیخ حمله به بیشتری حساسیت  اتاً  اتصال نواحی زیرا باشدمی هاجوش به مربوب ها شکست اغلب. شودمی شیاری

 اند شده رنگ تغییر دچار حرارت اثر در که مناطقی خصوصاً که است داده نشان مطالعات. دارند پایه فلی به نسبت

 دفراین در مناطق این شد، داده توضیح فصل این در قبالً که همانگونه. دارند خوردگی حمله به بیشتری حساسیت
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 مااجرت آن و نتیجه شوندمی ایجاد گیرد،می قرار هوا در شدن اکسید دمای از باالتر دمایی در ماده که یجای جوشکاری،

  .باشدمی خوردگی به حساسیت و کروم از اکسیدی الیه زیر قسمت شدن فقیر سطح، اکسیدی پوسته به کروم

 شرای  در را نین زنگ فوالد هایلوله تواندمی که باشدمکانییمی  تناا شاید میکروبیولوژیکی عوامل حضور در خوردگی

 علت به تواندمی این. کند سوراخ ماه چند مدت در رودخانه آب با کردن خنک نایر خنثی آبی محلول دهیسرویس

 .شودمی ترجیحی حمله دچار فریت نایر فاز یک که باشد جایی در آند به کاتد سطح باالی نسبت

 ماده روی بر اغلب خوردگی. بوده است هاآن در ترجیحی حمله MIC موردی عاتمشترك در همه مطال های ویژگی از

 افتد. می اتفاق مرز  وب در یا و جوش

خالصه ای  1 جدول. اند داده تشخیص را نین زنگ فوالد هایجوش در MICبرای  امکان چندین گرفته انجام تحقیقات

 .[3دهد]می ارا ه را باشد مفید شکست آنالیی در است ممکن که هاییجنبه و هاارگانیسم از 

 

که ممکن است نقش مامی در خوردگی قطعات فوالد زنگ نین جوش داده  MIC. شرح مختصری در مورد 1جدول

 [.3شده داشته باشد]
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 مقدمه - 5

 می که است ینواقص به مناور تشخیص و جلوگیری از ریلی خطوب های مختلف بر روی انجام آزمایش ریل، بازرسی

 عیوب خطوب ،آمریکا متحده ایاالت آهن ایمنی راه تحلیل و تجییه ق اعالم ادارهطب .شود بار فاجعه شکست به تواند منجر

بوب مر انسانی خطای به آهن راه تصادفات اصلی علت .است آمریکا متحده ایاالت در آهن راه تصادفات اصلی علت دومین

افی بودن یا عدم بازرسی از ناک آهن می شود که ناشی راه حوادث به ضعیف منجر مدیریت های گیری تصمیم. می شود

خارجی  و داخلی نواقص برای ریل صرف بازرسی دالر ها میلیون شمالی در آمریکای سال، هر آهن است. خطوب راه

خ  راه  های شکست برابر در پیشگیرانه اقدام یک عنوان به مخرب غیر روش های آزمایشاز  .آهن می شود راه خطوب

 .شود می استفاده قطار، شدن خارج و امکان آهن
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 تاریخچه - 6

 از پس رایل ر باتر بازرسی به نیاز منابع از شد. بسیاری انجام چشمی بازرسی بصورت آهن بار در خطوب راه اولین برای

 به منجر خاص حادثه در نیویورك انجام شد. این 1911منچستر  کر کرده اند، که در سال  در قطار از خ  شدن خارج

 که ترك بحرانی) 1عرضی ترك علت، که داد نشان حادثه از تحقیقات دیگر شد. این نفر 63 شدن زخمی و نفر 29 مرگ

 بود. با رایج کامال نقص نوع این که داد نشان 1923 اواخر سال در بیشتر ریل بود. تحقیقات در( ریل است طول بر عمود

دن ش کم حال در ترك بحرانی اندازه زه،امرو تر سنگین محوری بار با اعمال و باالتر های سرعت در ریل ترافیک افیایش

اس ری یک ماشین  المر دکتر ،1927 سال در .است شدن به امری با اهمیت بیشتر تبدیل حال در ریل بازرسی و است

 اولین در شده استفاده روش مغناطیسی القای. ساخت آمریکا را آهن راه انجمن با قرارداد تحت عایم بازرسی ریل را

کویل  اب شار نشت تشخیص ریل و طریق از مغناطیسی میدان زیادی مقدار عبور با این امر .بود ریل بازرسی ماشین های

 .بوجود آمد نقص جستجوی در ریل بازرسی ماشین های از دیگر بسیاری زمان، آن از. شد انجام جستجو های

 عیوب و موقعیت - 4

 تماس تنش های برشی، و خمشی از تنش های بارتندع عوامل این. است موثر شکست ریل و عوامل زیادی در عیوب ریل

  .دینامیکی می باشد اثرات و پسماند های تنش حرارتی، های تنش ، ریل/  چرخ

 اشکال مختلف از عیوب سطحی و داخلی:

 ،خوردگی -

 ،ناخاصی ها -

 ،درزها -

 ،ترك عرضی -

 .سوختگی چرخ -

مایع در یک ترك کوچک  که هنگامی. است مایعات سایر و آب گردد حضور ترك اشاعه باعث تواند می که اثراتی از یکی

 می شود و قطار از روی آن می گنرد، آب در داخل حفره به دام می افتد و می تواند باعث گسترش نوك ترك شود. پر

 خوردگی گردد.  فرایند شروع تواند منجمد و منبس  شده یا موجب می افتاده دام به مایع همچنین،

 :توان پیدا کرد می را نقص آن در که ریل کی از هایی بخش

                                                           
1 Transverse fisures 
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 ،قسمت باالی ریل -

 ،جان ریل -

 ،قسمت پایینی ریل -

  ،جوش ها -

 ،1مقطع تعویض خ  ریل -

 .سوراخ های پیچ -

 لقسمت پایینی ری و جان در نواقصی نیی حال، این با شده است، در قسمت باالیی واقع نواقص پیدا شده در ریل اکثر

 .بازرسی دارد به نیاز ریل کل که است معنی این به این. است شده پیدا

 

 الف                                                ب                                                  ج                         

 شکست ریل بدلیل ترك گوشه ریل ج( پیچای پیرامون سوراخ ه ستاره ای ترك ( شکست بر اثر ترك قسمت باالیی ب(الف – 1شکل 

 

                                                           
1 Switchblades 
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 معموال .قسمت باالیی ریل سطحی معایب (الف: تواند باعث شکست کلیدی ریل ها شود می که در قسمت باالیی ریل نقص انواع - 2شرکل 

 موازات به شدن و خمیده نواقص (ب. از آزمایش می شود جلوگیری معایب باعث این تحت مناطق صروتی فرا های بازرسری با روش های در

 (ت .صوتی می شود فرا بازرسی از مانع( چرخ ها لغیش/  شکستن بعلت) رفته دست از قسمت باالیی ریل ناشی از مواد زبری (پ. ریل سطح

 (ح. نواقص افقی (چ. ترك های قطری یا اریب در جان ریل( ج پیچ. های سرروراخ در سررتاره ای ترك های (ث .نواقص ترك طولی عمودی

 می و است دشوار این نقص ترك گوشه ریل. تشخیص (خ. جوش ترك های سایر  وب ناقص و. مثال عنوان به جوش های ترمیت در نواقص

 می( نیست نقص چند هر) پیچ های سوراخ (د. نتیجه موجب خارج شردن قطار از ریل می شرود در که ریل باشرد شرکسرت علت یک تواند

 .کند فراهم را (رد ثمو) ستاره ای ترك تواند نقاب شروع برای

 

 ریل در نقص رایج های مکان – 5شکل 

 شامل موارد زیر است: یبازرسی و آزمایش اتصاالت جوش - 9

 بازرسی و آزمایش قبل از جوشکاری 9-5

 مسئول ورایف زیر است: ،مسئول هماهنگ کننده جوشکاری

 ،الیه برداری پشتی و پاس آب بندی برای برنامه رییی  -

 .برای الحاق در نقشه ات مربوب به جوشکاری اضافهتایه اطالع -

 لیست شده باید ثبت شود. نتیجه مدارك

 وریفه جوشکار یا اپراتور جوشکاری، قبل از شروع هر نوع فعالیت جوشکاری، بررسی موارد زیر است:

 ،یدستگاه جوشکاری دارای اعتبار و کارآمد -

 ،در دسترس بودن دستورالعمل های کار -
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 ،(WPS)شرای  ناافت و مونتاژ قطعات مطابق با طراحی و / یا  جوشیبه ها و ضمیمه کردن درست موارد شرای  ل -

 ،جوشیشناسایی موارد  -

 .WPSانطباق مواد مصرفی جوشکاری با  -

 بازرسی و آزمایش در طول جوشکاری 9-6

 و اطمینان قرار دهند: جوشکار یا اپراتورهای جوشکاری انجام این کار، باید موارد زیر را مورد بررسی

تمیی کردن کافی و شرکل اتصال ها در طی پاس های میانی )تمیی کردن متناسب شکل اتصال ها، در طی پاس های  -

 ،میانی(

انطباق دمای پیش گرم و / یا بین پاسی با مقادیر  )دمای پیش گرم و / یا بین پاسی ؛ ازتوصیه شده انطباق با مقادیر  -

 توصیه شده(،

 کار، دستورالعمل های یا/  و WPS با اقانطب -

 تیبتر مثال طرح عنوان انطباق با ترتیب عملیات ها اگر در دستورالعمل های عملیاتی خاصی توصیه شده باشد)به -

 جوشکاری(.

 مسئول هماهنگ کننده جوشکاریمراحل فرآیند و فازهایی که در آن ناارت برای فعالیت جوشکاری الزم است توس  

 نگاه کنيد( ,4:2007-15085 4.1)به  ن او توس  اسناد برنامه رییی جوشکاری باید توضیح داده شودیا جانشی

اگر طرح ترتیب جوشکاری یا طرح آزمایش نیاز به بررسی جوش در طی تولید داشته باشد، جوشکاری باید تناا بعد از 

 بررسی شدن جوش ادامه پیدا کند.

 جوشکاری از پس آزمایش و بازرسی 9-4

 جوشکاری اپراتور یا جوشکار توسط بررسی ها 9-4-5

 :باید بررسی های زیر را انجام دهد جوشکاری اپراتور یا جوشکار جوشکاری، از پس

 است، کامل جوش که -

 است، تمیی جوش که -

 .نقشه است با مطابق جوش ابعاد و که شکل)مشخصات یا نمایه( -

 جوشکاری اپراتور یا و جوشکار توسط بازرسیانجام  9-9
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 وزشآم و دیده آموزش مناسب بطور باید بازرسی خود با دار عاده کارکنان شود، می استفاده بازرسی خود سیستم از اگر

 مسئول هماهنگ کننده جوشکاریتوس   باشد، EN 15085-3: 2007 ،3 الیامات بند و چشمی امتحانات به توجه با

 (.EN 473 مطابق با 2 سطح تصدیق شده کارکنان یا و معاون،) خود جانشین یا

 بعادپنیرش، ا معیار) شده تعریف روشنی به آن از پس باید جوشکاری اپراتور یا جوشکار توس  شده انجام های بازرسی

ثبت اسناد باید توس  جوشکار یا اپراتور جوشکاری که بازرسی را انجام داده، امضاء شده و ضمیمه  .ثبت شود و( غیره و

شود. ک ی از امضاء شخص با نام واضح،متن چاپ شده نگاداشته شده برای همه کارکنان اسناد سایر اسناد بازرسی 

 آورد. دست به الکترونیکی سیستم یک با توان می را ردیابی قابلیت دیگر، بازرسی نشانه خواهد بود. روش

 جوش ها انطباق کنترل 9-1

 (.نگاه کنید 1 جدول ؛ بهVT جی به) نجام می شودا تصدیق شده کارکنان توس  مخرب غیر آزمایش جوشکاری، از پس

 وشج عملکرد طبقه بین رابطه اساس این بر .خواهد بود سری تولید طی در آزمایش تناوب و نوع تعریف کننده 1 جدول

 (.کنید نگاه EN 15085-3 به) است بازرسی طبقه نتیجه و طراح ماندس توس  شده داده اختصاص جوشی اتصال

 اگر سری ها از اولیه مورد در هر جوش ها تمامی آزمایش ٪133 بازرسی، کالس مطابق با باید: تولید ایابتد در آزمایش

 .است الزم 1 جدول در آزمایش کردن

 در طی شده تولید محصوالت روی بر باید 1 جدول در شده داده شرح آزمایش :سری ها تولید طی در آزمایش کردن

 توس  طراحی در داده شده نشان جوش عملکرد طبقه هر از و آن در داده شده نشان تناوب با سری ها مطابق تولید

 .است شده انجام طراح ماندس

 مدیریت برای روش این ، داده شده است نشان 1 جدول در که آزمایش طول در قبول قابل غیر تشخیص عیب مورد در

 .شود اعمال باید انطباق عدم
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 شود انجام می تولید مراحل طی در که آزمایش هایی – 1 جدول

آزمایش چشمی          

 بازرسی چشمی

آزمایش های سطحی    

مایعات نافن یا  رات 

 مغناطیسی

حجمی  های آزمایش

 رادیوگرافی یا التراسونیک

 طبقه بازرسی

a 133 % a 133 % a 133 % CT 1 

a 133 % a 13 % a 13 % CT 2 

a 133 % الزم نیست الزم نیست CT 3 

a 133 % الزم نیست الزم نیست CT 4 

 :بنابراین. آزمایش شده اشاره شده است جوش یک برای کل طول به بیان شده درصدهای

 است، شده ساخته قطعات تمام در و جوش طول تمام در آزمایش برای درخواست: معنای به 133٪ -

 است. شده ساخته مورد 13هر از 1 در تست ٪133 ای و شده ساخته قطعات تمام در جوش طول تمام از ٪13 تست:معنای به 13٪ -

 اضافی آزمایش .باشد را داشتهی جوش اتصاالت از اطمینان حصول توانایی حداقل باید 1 جدول در نشان داده شده آزمایش روش های

 .باشد الزم است ممکن خریدار الیامات یا و طراحی مواد، نوع به وابسته

 شود. مستند باید انجام و EN 473 تصدیق شده مطابق با کارکنان توس  باید( PT یا RT، UT، MTهمه آزمایش های مخرب )

 .شود مستند باید انجام و EN 473 کارکنان تصدیق شده مطابق با توس  باید چشمی آزمایش ،CT 2 و CT 1 بازرسی طبقه های برای

 .ودش مستند باید و انجام کنان تایید شده توس  سازندهکار توس  حداقل یک عنوان به باید چشمی ، آزمایشCT 3 کالس بازرسی برای

نیاز  و دیده انجام شود آموزش چشمی آزمایش در که جوشکاری توس  حداقل عنوان به باید چشمی آزمایش ، CT 9 برای بازرسی

 باشد. نمی به مستندسازی

a است ملکا نفو  با جوش س ری و لب به لب جوش برای فق  اجرا قابل آزمایش های حجمی. 

b جوش عملکرد طبفه جوش ها برای حجمی آزمایش جایی که CP B یا و متوس  ایمنی رده در C1 CP 133 نیست، عملی٪ 

 آزمایش .یابد کاهش ٪23 به است ممکن سطحی است، آزمایش قبول قابل متوالی مورد پنج وقتی .است نیاز مورد سطحی آزمایش

 آزمایش .است ضروری تولید شروع از قبل جوش این انجام دستگاه اپراتور یا جوشکار هر برای EN 15085-4 مطابق با تولید جوش

 نوزه که اپراتور یا جوشکار اگر مسئول هماهنگ کننده جوشکاری است توس  ممکن است و معتبر ماه شش مدت به تولیدی جوش

 (.کنید نگاه EN 15085-3: 2007، 2ه جدولب جوش ، عملکرد طبفه مورد در اطالعات برای) این زمان تمدید شود است تولید در
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  جوش عملکرد برای طبقه روند بر ناارت با روش اتوماتیک یا جوشکاری و مکانییه کامال جوشکاری های روش مورد در

CP B وCP C1 نیاز، صورت در. داد کاهش مسئول هماهنگ کننده جوشکاریبا  توافق در توان می را آزمایش مییان 

 .آورد دست به باید اخریدار ر توافق

 .داد انجام نیاز صورت در توان می را آب بندی آزمایش های جوش، عملکرد طبقه یادآوری: مستقل از

 منابع و مراجع - 1

1. BS EN 15085 Series Standard 

2. Train-Mounted Sensors and Systems for the Inspection of Rails - TWI  

3. Rail Inspection Technologies – Innotrack 

4. Practical Railway Engineering - Clifford F Bonnett 
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 راهنمای پدیدآورندگان

نشررریه جوشررکاری و آزمایش های غیر مخرب از مقاالت علمی و آثار تحقیقی یا ترجمه شررده محققان، نویسررندگان و 

ات جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب و فرایندهای وابسته کارشناسان و مقاالت اجتماعی و انتقادی در دامنه موضوع

به این موضروعات 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 تنایم مقاالت به ترتیب زیر باشد:

 گردآورنده( به -مترجم-مولف-ات در بر دارنده عنوان مقاله یا مطلب، نام پدید آورنده)نویسندهصرفحه مشرخصر

 فارسی و انگلیسی و فارست 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 

  بخش ها و زیر بخش هامتن مقاله، شامل 

 جمع بندی و نتیجه گیری 

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

 فارست 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 آناا

 به صورت مجیا نیی ارسال شود.در مقاله عالوه در متن اصلی 

 .متن اصلی که مقاالت از آن ترجمه شده است 

 یادآوری ها:

 .مطالب و مقاالت دریافتی بازگردانده نخواهد شد 

 .نشریه جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب از پیشناادها و انتقادهای سازنده استقبال می کند 

  و رعایت امانت بالمانع است.نقل و اقتباس از مطالب این نشریه با  کر ماخن آن 

  این نشریه از مقاالت، نوشته ها، اراار نارها و دیدگاه های کارشناسان و صاحبناران در مورد مسا ل مربوب به

جوشررکاری و آزمایش های غیر مخرب اسررتقبال می کند و البته چاپ آناا منوب به موافقت مدیر مسررئول و 

 سردبیر خواهد بود.

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

  چاپ هرگونه نوشتار به منیله تایید محتوای آن و دیدگاه پدیدآورندگان آن توس  نشریه نمی باشد و مسئولیت

محتوی و کلیه حقوق مادی و معنوی مقاالت بر عاده نویسررندگان و مترجمان اسررت و هیچگونه مسررولیتی 

 نشریه نیست. متوجه

 .مسوولیت متن آگای ها به عاده ارا ه دهندگان آگای ها می باشد 
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 لطفا فرم زیر را تکمیل و به همراه مقاله ارسال فرمایید.

 

 عنوان)فارسی(:

Title(English): 

 چکیده مقاله

 

 

 

 نام پدید آورنده)گان(:

Name (English): 

 تحصیالت:

 سازمان/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)ه: ارسال مطالب بر روی لوح فشردروش دوم

 0315076300 کد پستی -نجف آباد -اصفاان

تصویر 

پدید 

آورنده 

 اول
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