بررسی مقایسه اثر فرایند جوشکاری  MIGو  TIGبر روی
ریز ساختار و خواص مکانیکی آلومینیم 5083
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احمدی1

کارشناسی ارشد مهندسی جوشکاری ،کارشناس کنترل کیفیت شرکت
توسعه صنایع ریلی ایرانیان(ایریکو)

چکیده
در این پژوهش ،مقایسه اثر دو فرآیند جوشکاری MIG
و  TIGبر ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیم

 5083بررسی شد .نتایج حاکیست که در نمونه جوشکاری شده
با فرآیند  ،MIGفلز جوش دارای ساختار دندریتی کشیده
و مورب است در حالی که در نمونه جوشکاری شده با فرآیند
 ،TIGفلز جوش دارای بلورهای درشت می باشد .در ناحیه
متاثر از حرارت در اثر سیکل های حرارتی ناشی از جوشکاری
پدیده تبلور مجدد در منطقه متاثر از حرارت رخ میدهد.
و شبکه پیوسته ای از رسوبات در مرز دانه ها تشکیل و
زمینه از فاز سخت تهی می گردد .نتایج آزمون کشش نشان
میدهد که نمونه جوشکاری شده با فرآیند  MIGدارای خواص
مکانیکی بهتر و کارآمدتری نسبت به نمونه جوشکاری شده
با فرآیند  TIGمی باشد .در تست خمش نمونه جوشکاری شده
با  TIGتا زاویه  ۱۷۰درجه هیچگونه ترکی مشاهده نشد در
حالی که در نمونه جوشکاری شده با  MIGدر تمامی نمونه
ها ترک مشاهده شده است .در تست ریز سختی نمونه جوشکاری
شده با  ،MIGباالترین سختی مربوط به فلز پایه و کمترین
سختی مربوط به فلز جوش می باشد .در حالی که نمونه
جوشکاری شده با  ،TIGسختی مربوط به فلز پایه و ناحیه
جوش حدودا مشابه می باشد و کمترین سختی مربوط به ناحیه
متاثر از حرارت است.
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مقدمه

برای استفاده از موادی با کارایی مناسب در صنایع
گوناگون و بهره مندی از خواص بهینه در موارد مختلف،
نیاز به ایجاد اتصالی با خواص مناسب می باشد .جوشکاری
نه تنها برای تولید ،بلکه در تعمیرات نیز کاربرد
فراوانی دارد .با توجه به تنوع مواد مهندسی و نیاز به
استفاده از این مواد برای کاربردهای مختلف ،در هر مورد
باید از اتصال مناسب برای آن ماده استفاده کرد .تمایل
برای رسیدن به خواص فیزیکی و مکانیکی مناسب ،اقتصاد
مهندسی و مهم تر از همه ،توانایی ایجاد اتصال ،از
عوامل مهم در انتخاب فرایند اتصال می باشند[.]2-1
آلیاژ آلومینیم  5083کاربرهای گستردهای در صنایع
دریایی ،صنایع فضایی ،صنایع ریلی ،صنایع اتومبیل سازی
وغیره دارد .آلیاژ  ،5083آلیاژ گرید دریایی است که در
ساخت کشتی های مسافربری ،باربری و نیروی دریایی به کار
میرود .به علت شرایط کاری و محیطی که کشتی های دریایی
در آن کار میکنند ،اجزا و سازه های جوش خورده تحت
تنشهای زیادی هستند که این تنش ها باعث تحلیل رفتن
ریزساختاری در آنها و درنهایت منجر به انهدام آنها
میشود .با گسترش کاربرد آلومینیم در بخش کشتی سازی،
تحقیقات زیادی در زمینه خواص خستگی و کارایی بلندمدت
اتصاالت جوش انجام گرفته است .مجموعه ای از آزمایش های
خستگی در بارها و سیکل های مختلف بهمنظور تعریف یک
محدوده کاری ایمن برای سازه های جوش خورده و بخصوص
سازه های تعمیری انجامشده است .بااینوجود ،مقاالت بسیار
کمی در رابطه با تغییرات ریزساختاری که باعث شکست
اتصال میشوند وجود دارد .گرچه آلیاژ آلومینیم  5083به
دلیل جوش پذیری و استحکام خوب و مقاومت به خوردگی باال
در کاربردهای دریایی ترجیح داده میشود .جوشکاری
آلیاژهای کرنش سخت شونده منجر به کاهش شدید استحکام
میشود .بااینکه این کاهش
در منطقه متأثر از حرارت
استحکام نامطلوب است ،برای اطمینان از اینکه دیگر
عوامل مؤثر در کاهش بیشتر استحکام مانند عیوب جوش
اتفاق نیفتند ،باید احتیاطهای خاصی در نظر گرفته شود.
ازآنجاییکه خسارت ناشی از خستگی در اجزای تحت تنش زیاد
در تقاطع عناصر ریزساختاری و در ناپیوستگی هایی مانند
شکاف ها و در جوش ها شروع میشود ،باید پیش از قرار
دادن آنها در کار از بی نقص بودن آنها اطمینان حاصل
کرد[.]3-1
آلیاژ آلومینیم 5083جزء آلیاژهاي غیر قابل عملیات
حرارتي آلومینیم بوده و در فرآیند  GTAWحرارت باالیی

به صورت متمرکز ایجاد می شود و این ویژگی ها باعث می
شود تا در آلیاژ آلومینیم 5083جوشکاری شده با فرآیند
 ، GTAWتنش های پسماند بوجود آید که این عیب ،مي تواند
باعث بروز مشكالتي مانند تركهاي هیدروژني و تركهاي
به
خوردگي تنشي گردد .در حالی که در فرایند GMAW
دلیل پایین بودن تمرکز حرارتی ،انتقال حرارت به صورت
غیر همگن ،ایجاد فاز سخت در منطقه متاثر از حرارت ،افت
شدید خواص مکانیکی و همچنین ایجاد پیچیدگی و تغییرات
ابعادی در نمونه جوشکاری شده ایجاد میگردد[.]3-1
بنابراین به منظور دستیابی به نمونه جوشکاری شده
با باالترین کارایی به مقایسه ریز ساختار و خواص
مکانیکی قطعات جوشکاری شده تحت دو فرایند جوشکاری
 MIGو  TIGپرداخته شده است.
روش تحقیق

در این تحقیق از ورق آلومینیم  H321-5083به ابعاد ()30×15
 cmو ضخامت  5میلیمتر استفاده شد که ترکیب شیمیایی آن
در جدول ( )1آمده است همچنین از سیم جوش  ER5183با قطر
 1،2میلیمتر جهت جوشکاری نمونه به روش  MIGو از سیم جوش
 ER5183با قطر 2.6میلیمتر جهت جوشکاری نمونه به روش TIG
استفاده شد فلز پرکننده بر اساس ترکیب شیمیایی فلز
نمونه ها به صورت لب به لب
پایه انتخاب شده است.
درکنار هم قرار گرفتند .به دلیل ضخامت  5میلیمتری ورق
ها ،از پخ جناغی یکطرفه استفاده شد.
سپس توسط عملیات سنگ زنی آماده سازی لبه ها صورت گرفت
و قطعات در کنار هم مونتاژ شدند برای انجام عملیات
جوشکاری ،سطوح اکسید منطقه جوش و اطراف آن توسط سنگ
دستی برطرف شد .آلودگی ها و چربی های احتمالی موجود
در سطح قطعات توسط برس سیمی و سیم جوش ها توسط استون
حذف شد .و جوشکاری به صورت دستی و عمود بر جهت نورد
انجام شده است .نمونه ها را با استفاده از روش
با گاز محافظ آرگون با درجه خلوص
جوشکاری()MIG & TIG
 99/999و قطبیت  DCEPو جریان  ACدر دو پاس مختلف جوشکاری
گردید .الکترود مصرف نشدنی مورد استفاده ،الکتترود
تنگستنی خالص با قطر  3.2میلیمتر بود .گاز آرگون با
خلوص  99.9999درصد بود W1 .نمونه جوشکاری شده به روش
 .MIGو  W2نمونه جوشکاری شده به روش TIGمی باشد .در
جدول(  2و  )3پارامترهای جوشکاری با هر دو فرآیند آمده
است .برای مطالعه ریزساختار نمونه هایی از ناحیه جوش،

منطقه متأثر از حرارت و فلز پایه استخراج شد .سپس بر
روی نمونه ها مانت گرم ،صورت گرفت و بعداز این مراحل
سطوح مورد نظر توسط سنباده های  120تا  4000صاف شده و
سپس توسط پودر آلومینای  0.5میکرومتر پولیش شدند .نمونه
ها جهت آشکار شدن ریزساختار فلز پایه و مناطق جوش و
( ml HCl, 5ml 3
منطقه متأثر از حرارت ،توسط محلول کلرز
 )HNO3, 2ml HF, 190ml H2Oاست .به مدت  5تا  25ثانیه حکاکی
شدند .در این مرحله ریزساختار فلز پایه ،فلز جوش و
منطقه متأثر از حرارت به وضوح مشخص شد .خواص مکانیکی
شامل آزمایش کشش ،آزمایش ریزسختی و آزمایش خمش بر روی
قطعات جوشکاری شده انجام گردید.

نتایج و بحث
شکل ( ،1الف)

ریزساختار مربوط به فلز پایه را توسط
میکروسکوپ نوری نشان میدهد .در جدول ( )4آنالیز عناصر
موجود در فلز پایه ارائه شده است .همانطور که مشاهده
ً بزرگ و با
میشود فلز پایه داراي رسوبات  Al-Fe-Mnنسبتا
رنگ روشن ،و رسوبات  Al-Mgبه رنگ خاکستری متمایل به
مشکی و کشیده است .همچنین در شکل ( ،1ب) ریزساختار
مربوط به فلز پایه را با میکروسکوپ الکترونی نشان
میدهد .لکه های سیاه رنگ کشیدهای که در تصویر دیده می
شود پس از آنالیز مشخص شد ،این لکهها آخال اند .اما
در فلز پایه هر سه نوع رسوب ذکر شده در منابع مطالعاتی
ً بزرگ و با
دیگر مشاهده شده است رسوبات  Al-Fe-Mnنسبتا
رنگ روشن ،رسوبات  Al-Mg-Siبا اندازه های کوچکتر و بصورت
کروی مانند بارنگ تیره و رسوبات ریز  Al-Mgبا رنگ تیره
اما روشن تر از  Al-Mg-Siاست.در جدول ( ) 5آنالیز رسوبات
و آخال ها ارائه شده است].[6- 3
شکل ( ،2الف و ب) ریز ساختار فلز جوش نمونه جوشکاری
شده با استفاده از فرآیند  GMAWتوسط میکروسکوپ نوری
و الکترونی را نشان می دهد ،فلز جوش دارای ساختار
دندریتی ،کشیده ،مورب و ریز است ،درآنالیزی که از فلز
جوش این نمونه گرفته شده است مشخص شد که در این نمونه
فقط رسوبات غنی از آهن ) Al6(Fe-Mnبصورت پراکندهاند
مشاهده شده است جدول ( .) 6همچنین در فلز جوش عیوب جوش
از قبیل ترک ،عدم ذوب دیواره و پروسیتی رویت شده است.
شکل ( ،3الف و ب) ریز ساختار فلز جوش نمونه جوشکاری
شده با استفاده از فرآیند  GTAWتوسط میکروسکوپ نوری و

الکترونی را نشان می دهد که در تصویر میکروسکوپ نوری
بلورهای درشت به طور پیوسته در حال رشد میباشند و از
آنجایی که در فرآیند  GTAWانتقال گرما به آرامی صورت
میگیرد انجماد به کندی اتفاق افتاده و منجر به تشکیل
دانه های درشت می شود .در شکل ( ،3ب) آنالیزی که از
فلز جوش این نمونه گرفته شده است هر سه نوع رسوبات
غنی از آهن ) ،Al6(Fe-Mnرسوبات شامل منیزیم و سیلیسیم
(  (Al-Mg-Siو رسوبات غنی از منیزیم ) )Mg2Al3در زمینه
بصورت پراکنده توزیع شده اند نتایج مربوط به آنالیز
در جدول ( ) 7آمده است].[8- 6
شکل ( ،4الف و ب) ،ریزساختار ناحیه متاثر از حرارت
در نمونه جوشکاری شده با  ،GMAWرا با میکروسکوپ نوری
و الکترونی نشان می دهد با توجه به اینکه این ناحیه
تحت سیکل های حرارتی مختلفی قرار می گیرد پدیده تبلور
مجدد و درشت دانگی صورت میگیرد .همچنین در ناحیه متاثر
از حرارت این نمونه نیز مانند فلز جوش رسوبات غنی از
آهن ) Al6(Fe-Mnبه همراه لکه های تیره رنگی نیز که آخال
هستند مشاهده شده است .شکل ( ،5الف و ب) ،ریز ساختار
ناحیه متاثر از حرارت را در نمونه جوشکاری شده با
استفاده از فرآیند جوشکاری  ،GTAWبا میکروسکوپ نوری و
الکترونی نشان می دهد در این نمونه نیز درشت دانگی و
تبلور مجدد اتفاق افتاده و با آنالیزی که از این ناحیه
گرفته در آنالیزی که از ناحیه متاثر از حرارت گرفته
شد مشاهده گردید که در منطقه متأثر از حرارت نیز رسوبات
 Al-Mg-Si ، Al-Fe-Mnو  Al-Mgدیده مي شود .پهنای ناحیه متاثر
از حرارت در نمونه جوشکاری شده با  GMAWنسبت به نمونه
جوشکاری شده با  GTAWبیشتر می باشد .اما دانه بندی
نمونه های جوشکاری شده با  GTAWبه مراتب بزرگتر از
نمونه جوشکاری شده با  GMAWمی باشد].[11-8
ساختارهای مختلف دانه ی جامد شده می تواند ناشی از
تفاوت در سرعت انجماد باشد .به طور کلی ،مذاب GTAW
انتقال گرمای کندتری نسبت به  GMAWدارد[ .]32بنابراین،
انجماد در جوش  GTAWبه آرامی صورت میگیرد و در نتیجه
بلورهای درشت به طور پیوسته در حال رشد میباشند.برعکس،
جوش  GMAWانجماد سریعتری دارد و در نتیجه در ساختار
آن بلورهای دندریتی و بلورهای ظریف تشکیل میشوند.در
مقایسه این دو میکروساختار کامال متفاوت انجماد در
مناطق جوش ،می توان نتیجه گرفت که جوش  GTAWو GMAW
تفاوت قابل توجهی در گرادیان دمایی دارند که می تواند
باعث انجام تبلور مجدد گردد]. [11-8

در این بخش،خواص مکانیکی نمونه ها در اثر جوشکاری با
دو فرایند جوشکاری  TIG & MIGمورد بررسی قرار می گیرد.
نتایج تست خمش بر روی نمونه جوشکاری شده با فرآیند
 ،GMAWنشان می دهد در هر چهار نمونه در زوایای محتلف
ترک مشاهده گردید که این به واسطه وجود عیوب جوش از
قبیل ترک ،عدم ذوب دیواره و پروسیتی در نمونه جوشکاری
شده می باشد .در حالی که در نمونه جوشکاری شده با
فرآیند  ،GTAWتا زاویه  170درجه هیچگونه ترکی مشاهده
نشده است .در جدول ( 8و  .)9نتایج نشان داده شده است.
جدول ( ،)10نتایج آزمایش کشش در نمونه جوشکاری شده با
 ،GMAWنشان می دهد که وجود عیوب جوش در این نمونه
منجر به شکست زود هنگام با استحکام کششی  258 ، 245و
همچنین میزان االنگیشن با درصد کم در حدود  2.03و 3.08
می باشد محل شکست و پارگی نمونه از فلز جوش می باشد.
در حالی که در نمونه جوشکاری شده با  ،GTAWکه عاری از
هرگونه عیوب جوش می باشد استحکام کششی  290 ، 301و
همچنین میزان االنگیشن در حدود  8.7 ،10.3می باشد محل
شکست و پارگی نمونه فلز پایه و ناحیه متاثر از حرارت
می باشد جدول ( ،)11مکانیزم شکست در شکل ( ،6الف و ب)
نشان داده شده است که در هر دو نمونه با هر دو فرآیند
جوشکاری شکست از نوع شکست نرم است .می توان نتیجه گیری
کرد که استحکام نهایی در جوش  GMAWبه واسطه حضور
مقدار قابل توجهی از تخلخل ،پایین است .تخلخل در مناطق
جوش  Al5083با فرایند  GMAWعملکرد مکانیکی آن را بدتر
نسبت به جوش  Al5083با
می کند ،که استفاده آنها را
فرایند  GTAWبسیار کمتر می کند .در نمونه جوشکاری شده
با  ،GTAWدر فلز جوش هیچگونه عیوبی مشاهده نشده است.
و این امر منجر به افزایش خواص مکانیکی و کارایی بهتر
این نمونه خواهد شد].[11-8
در شکل ( ،)7پروفیل سختی نشان داده شده است .میکرو
سختی ویکرز آلیاژ آلومینیوم  5083در حدود  ، 97.07HV1و
ریز سختی مناطق جوش  GTAWو  GMAWبه ترتیب  90.1 HV1و
 74.68 HV1و همچنین ریز سختی ناحیه متاثر از حرارت GTAW
و  GMAWبه ترتیب  81.3 HV1و  85.59 HV1اندازه گیری شد .
میکرو سختی ویکرز مناطق جوش  GTAWتقریبا برابر
در
همان فلزپایه است ،در حالی که مناطق جوش  GMAWحدود
چند درصد کمتر از فلزپایه است .که این بدلیل عدم وجود
عیوب جوش در این ناحیه می باشد.

نتیجه گیری

-1

-2

-3

-4

-5

در نمونه جوشکاری شده با  ،GMAWفلز جوش دارای
ساختار دندریتی ،کشیده ،مورب و ریز است علت مورب
شدن و کشیدگی دانه ها به سبب گرمای ناهمگن و سرد
شدن در طول مدت جوشکاری است و باعث میشود که
دندریتها از حالت ستونی به دندریتهای هم محور و
ریز تبدیل شوند.
در ناحیه متاثر از حرارت نمونه جوشکاری شده با
فرآیند  ،GMAWپدیده تبلور مجدد ،جوانه زنی و رشد
دانه در اثر سیکل های حرارتی ناشی از جوشکاری رخ
میدهد .و منجر به افزایش پهنای ناحیه متاثر از
حرارت می شود.
در نمونه جوشکاری شده با  ،GMAWدر فلز جوش عیوب
جوش از قبیل ترک گرم ،عدم ذوب دیواره و پروسیتی
رویت شده است که باعث افت خواص مکانیکی در این
نمونه خواهد گردید.
در تست خمش در نمونه جوشکاری شده با  ،GMAWدر
تمامی نمونه ها در زوایای مختلف ترک مشاهده شده
است .و در تست خمش نمونه جوشکاری شده با ،GTAW
در هیچکدام از نمونه ها تا زاویه  170درجه ترکی
مشاهده نشده است.
در تست ریز سختی نمونه جوشکاری شده با ،GMAW
باالترین سختی مربوط به فلز پایه و کمترین سختی
مربوط به فلز جوش می باشد .و در تست ریز سختی
نمونه جوشکاری شده با  ،GTAWسختی مربوط به فلز
پایه و ناحیه جوش حدودا مشابه می باشد و کمترین
سختی مربوط به ناحیه متاثر از حرارت است.

 -6با توجه به نتایج بدست آمده میتوان نتیجه گرفت که
نمونه جوشکاری شده با  GMAWدارای خواص مکانیکی
بهتر و کارآمدتری نسبت به نمونه جوشکاری شده با
 GTAWمی باشد.
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