جوشکاري اصطکاکي تالطمي فلزمس مورد استفاده در پسمانداري هستهاي
حسن ،رضائي؛ افشين ،بابانژاد * ؛ احمد ،نوزاد گلي کند؛ مهرداد ،عجبشيري؛ مهرداد ،تيمورزاده
سازمان انرژي اتمي -پژوهشگاه علوم وفنون هستهاي -پژوهشكده مواد

چكيده
در اين پژوهش ريزساختار حاصل از سرعتهاي مختلف جوشكاري اصطكاكي تالطمي و تأثير آن بر خواص مكانيكي ورق
مس تجاري خالص مورد بررسي قرار گرفت .بدين منظور ورقهاي مسي در ضخامت 4mmبا شرايط سرعت خطي ثابت
در سرعتهاي چرخشي مختلف توسط فرآيند  FSWجوشكاري گرديد .جوشكاري ها بدون عيب بوده و آناليز تصاوير نشان
داد كه افزايش سرعت چرخشي باعث افزايش اندازه دانه فلز مس در منطقه بهم زده شده (  )NZميگردد .بررسي خواص
مكانيكي نمونههاي جوش نيز حاكي از آن بود كه ماكزيمم سختي در سرعت چرخشي  099rpmبدست ميآيد .نتايج كلي
نشان مي دهد كه سختي و استحكام حاصله ،مستقل از اندازه دانه در منطقه  NZبوده و از رابطه هال -پچ تبعيت نميكند.
واژههای کليدی :جوشكاري اصطكاكي تالطمي ،ميكروساختار ،خصوصيات مكانيكي ،مس

 -1مقدمه
جوشكاري اصطكاكي تالطمي در سال  1001براي اولين بار توسط انستيتوي جوشكاري انگلستان براي
جوشكاري آلياژهاي آلومينيوم مورد استفاده قرار گرفت [1و .]2فرآيند اين گونه آغاز ميشود كه نوک ابزار
مصرف نشدني با طراحي مناسب ،نيروي عمودي كافي و حركت دوراني مشخص پايين آمده و با لبههاي درز
دو ورق يا صفحه تماس برقرار كرده و به خاطر حضور نيرو پين در قطعه فرو رفته و حرارتي ناشي از
اصطكاک ايجاد مي شود .با فرو رفتگي و اعمال هرچه بيشتر نيرو اصطكاک بين سطح ابزار و سطح فوقاني
قطعه بيشتر شده و حرارت ايجاد شده باالتر ميرود .در اين حين حركت خطي ابزار در راستاي فصل مشترک
دو فلز منجر به اتّصال آن دو مي شود و از آنجايي كه اين اتّصال بدون عمل ذوب فلز صورت گرفته به آن
جوشكاري اصطكاكي تالطمي در حالت جامد مي گويند .حركت ابزار چرخشي در طول درز جوش باعث
ايجاد گرماي اصطكاكي بين ابزار و ماده شده كه دراثر آن ماده سيالن يافته و درز جوش را پرميكند[.]6-3
در صنعت هستهاي براي دفع و دفن زبالههاي هستهاي توليد شده در راكتورها و آزمايشگاههاي هستهاي بايد
از مخازني با مقاومت خوردگ ي مناسب استفاده شود .اين مخازن بايد توانايي مقاومت به خوردگي در مقابل
عوامل محيطي و بيولوژيكي در عمق حداقل  099متر زير زمين را داشته باشند] .[7براي رفع اين نياز از فلز
مس با مقاومت به خوردگي بسيار خوب براي جداره بيروني و از چدن براي شبكههاي داخلي استفاده
ميشود .شكل( )1ابعاد جداره مسي و شبكه هاي چدني را نشان ميدهد ،كه پسماندهاي هستهاي در داخل
آن قرار ميگيرد7].و.[8
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شكل( :)1مراحل تكامل ساخت مخازن پسماندارهاي هستهاي].[7

شكل( )2جداره مسي و شبكههاي چدني را نشان ميدهد كه پسماندهاي هستهاي در داخل آن قرار ميگيرد.
در حال حاضر برای جوشکاری اولیه و بستن نهایی درب این مخازن از جوشکاری اصطکاکی تالطمی استفاده می شود].[7

شكل( :)2مخازن پسمانداري با جداره مسي].[8

 -2روش تحقيق
تركيب شيميايي ورقهاي مسي مورد جوشكاري در جدول( )1نشان داده شده است .در اين تحقيق از ورقهاي
مسي با ابعاد  299×70×3 mmاستفاده شد .چون ورقها در شرايط نورد شده قرار داشتند بدين منظور
نمونهها به مدت  2ساعت در دماي 499°Cآنيل شدند .براي جوشكاري اصطكاكي تالطمي از دستگاه CNC
استفاده گرديد .فرآيند جوشكاري ،نحوه و ابزارهاي آن در مقدمه شرح داده شده است.در جدول( )2شرايط
ابزار جوشكاري مورد استفاده نشان داده شده است.
جدول ( :)1تركيب شيميايي ورق مس مورد جوشكاري

درصد وزني
()Wt.%
00/80
9/996
9/997
9/991
9/989
9/996
9/941
9/996

عنصر
Cu
Al
Si
Sb
Ni
Mn
Zn
Fe

جوشكاري نمونهها با سرعت خطي ثابت  20mm/minبا سرعتهاي چرخشي متفاوت ،099 ،699 ،499
 1299و  1099 rpmانجام شد .بعد از جوشكاري نمونهها از نظر ظاهري تحت بازرسي چشمي قرار گرفتند.
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جدول ( :)2شرايط ابزار جوشكاري
زاويه ابزار

 2درجه

جنس ابزار

فوالد گرم كار H13

گام ابزار (/cmگام)

 8گام در هر سانتيمتر

شكل ابزار

پيچي چپ گرد

قطر شانه

10

طول پين

3/00

قطر پين

0

براي بررسي ميكروساختاري از ميكروسكوپ نوري استفاده شد .نمونههاي متالوگرافي طبق استاندارد آماده
شده و از محلول  10 mlاسيد هيدروكلريک 199ml ،آب مقطر و  2/0گرم كلريد آهن جهت اچ كردن
نمونهها استفاده شد.اندازه دانهها توسط روش متقاطع خطي متوسط اندازهگيري گرديد .براي اندازهگيري
ميكروسختي نمونهها از دستگاه Qualitestمدل  QV-1999DATبا ميزان بار 199گرم به مدت 19ثانيه استفاده
شد .از دستگاه تست كشش يونيورسال سنتام  49تن با نرخ كرنش  2mm/minنيز جهت انجام تست كشش و
ارزيابي خواص مكانيكي استفاده گرديد.

 -3نتایج و بحث
 1-3مشخصات ميكروساختاری
نمونههاي جوشكاري شده در محدوده سرعت چرخشي  499تا  1099rpmبدون عيب جوشکكاري گرديدنکد.
تصاوير متالوگرافي از ميكروساختار منطقه  NZدر شكل ( )3نشان داده شده است .همانطور كه ميكروسکاختار
نمونههاي جوشكاري شده در شكل نشان ميدهد با افزايش سرعت چرخشي از  499تا  1099rpmاندازه دانه
افزايش يافته است .تغييرات اندازه دانه نمونهها با سرعت چرخشکي اعمکالي در جکدول ( )3نشکان داده شکده
است .در دماهاي باال (تقريبا

1 1

3 2

) دماي ذوب فلزات ،بازيابي و تبلور مجدد در حين تغيير شكل ميتوانکد

اتفاق بيافتد.

499rpm

فلز پايه

0101

699rpm

099rpm

1299rpm

1099rpm

شكل ( :)3تصاوير متالوگرافي از نمونههاي جوشكاري شده

در اين فرآيند با افزايش سرعت چرخشي مقدار تغيير فرم حاصله افزايش يافتکه ومقکدار تغييکر فکرم حاصکله،
مكانيزم غالب در تعيين اندازه دانه خواهد بود .در نتيجه در سرعتهاي چرخشي پکايين  699 ،499و 099rpm
ساختار دانه ريز خواهد بود .با افزايش سرعت چرخشي مقدار تغيير فرم حاصله افزايش يافته و به تبع آن دمکا
نيز افزايش خواهد يافت .در اين حالت مكانيزم آنيلينگ مكانيزم غالب در تعيين اندازه دانکه نمونکهها خواهکد
بود و در نتيجه در سرعتهاي چرخشي باالي  099تا 1099 rpmساختار دانه درشت خواهد شد.
جدول( :)3تغييرات اندازه دانه با سرعت

سرعت چرخشي ()rpm
فلز پايه
499
699
099
1299
1099

اندازه دانه
17
0
6/0
8
10
26

 2-3مشخصات سختی

در شكل ( )4توزيع سختي نمونههاي جوشكاري شده در مقطع عرضي جوش در سرعتهاي چرخشي متفاوت
نشان داده شده است .از اين شكل ميتوان نتيجه گرفت:
 -1ماكزيمم مقدار سختي در همه نمونهها در منطقه مركزي جوش حاصل شده است.
 -2سختي همه نمونهها در منطقه مركزي جوش بيشتر از سختي فلز پايه است.
 -3نمونههاي جوشكاري شکده بکا سکرعت  499 ،699 ، 1299 ،099و  1099rpmبکه ترتيکب بيشکترين
سختي را در منطقه مركزي جوش دارا ميباشند.

شكل( :)4توزيع سختي در مقطع عرضي جوش
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 3-3مشخصات کششی
در شكل( )0خواص كششي از مقطع عرضي نمونههاي جوشكاري شده نشان داده شده اسکت .همانطوركکه از
شكل ( )0ديده ميشود استحكام كششي و تسليم نمونهها با افزايش سکرعت چرخشکي تکا  099rpmافکزايش
يافته و سپس كاهش مييابد .ولي در كل استحكام كششي نمونهها با افزايش سرعت چرخشکي تکا 1299rpm
تفاوت چنداني نميكند .درصد ازدياد طول نمونهها با افزايش سرعت چرخشکي تکا  099rpmكکاهش يافتکه و
سپس افزايش مييابد.

شكل ( :)0خواص كششي از مقطع عرضي

با توجه به موقعيت محل شكست در نمونههاي تست كشش (شكل  )6در نمونههاي جوشكاري شده با
سرعتهاي چرخشي  1299 ،699 ،499و 1099 rpmكه در مناطق متأثر از حرارت و عمليات ترمومكانيكي بوده و
همچنين در نمونه جوشكاري شده با سرعت چرخشي  099 rpmكه از فلز پايه شكسته شده است ،ميتوان نتيجه
گرفت كه اين مناطق داراي كمترين استحكام و سختي در بين مناطق موجود مي باشند.

شكل( :)6موقعيت شكست نمونههاي جوش شده
 -4نتایج

با توجه به بررسيهاي انجام شده ،نتايج زير از اين تحقيق بدست آمدند.
 -1همه نمونهها در محدوده جوشكاري  499-1099 rpmبدون عيب جوشكاري گرديدند.
 -2با افزايش سرعت چرخشي در سرعت خطي ثابت ،اندازه دانه نمونهها در منطقه  NZافزايش مييابد.
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سکختي ايکن،  نسبت به فلز پايکه099rpm  عليرغم افزايش اندازه دانه در سرعتهاي چرخشي باالتر از-3
 فاكتور غالب در تعيکين.مناطق بيشتر از سختي فلز پايه بوده و عدد سختي مستقل از اندازه دانه است
. به طور عمده به دانسيته نابجائيها بستگي دارد تا به اندازه دانهها،سختي جوشها
 تغييکر چنکداني1299rpm  اسکتحكام كششکي تکا، با افزايش سرعت چرخشي در سرعت خطي ثابت-4
 استحكام تسليم ابتدا افکزايش و سکپس كکاهش يافتکه اسکت ولکي.نكرده و سپس كاهش يافته است
.درصد ازدياد طول ابتدا كاهش و سپس افزايش مييابد
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