
 

 

 

 

 

 

 

 یبر رو  TIGو  MIG یجوشکار ندیاثر فرا سهیمقا یبررس

 5083 مینیآلوم یکیساختار و خواص مکان زیر

  1میثم احمدی

کنترل کیفیت شرکت سی ارشد مهندسی جوشکاری، کارشناس کارشنا 1

 )ایریکو(توسعه صنایع ریلی ایرانیان

 

 

 

 

 چکیده

  MIG یجوشکار ندیاثر دو فرآ سهیپژوهش، مقا نیدر ا    

 مینیآلوم اژیآل یکیو خواص مکان زساختاریبر ر  TIGو 

شده  یکه در نمونه جوشکار ستیحاک جیشد. نتا یبررس  5083

 دهیکش یتیساختار دندر ی،  فلز جوش داراMIG ندیبا فرآ

 ندیشده با فرآ یکه در نمونه جوشکار یو مورب است در حال

TIGهیدر ناح .باشد یدرشت م یبلورها ی،  فلز جوش دارا 

 یاز جوشکار یناش یحرارت یها کلیمتاثر از حرارت در اثر س

. دهدیتبلور مجدد در منطقه متاثر از حرارت رخ م دهیپد

و  لیاز رسوبات در مرز دانه ها تشک یا وستهیپ بکهش و

آزمون کشش نشان  جینتا .گردد یم یاز فاز سخت ته نهیزم

خواص  یدارا MIG  ندیشده با فرآ یکه نمونه جوشکار دهدیم

شده  ینسبت به نمونه جوشکار یبهتر و کارآمدتر یکیمکان

شده  یباشد. در تست خمش نمونه جوشکار یم  TIG ندیبا فرآ

مشاهده نشد در  یترک چگونهیدرجه ه ۱۷۰ هیتا زاو  TIGبا 

نمونه  یدر تمام  MIGشده با  یکه در نمونه جوشکار یحال

 ینمونه جوشکار یسخت زیها ترک مشاهده شده است. در تست ر

 نیو کمتر هیمربوط به فلز پا یسخت نی، باالترMIGشده با 

که نمونه  یباشد. در حال یمربوط به فلز جوش م یسخت

 هیو ناح هیمربوط به فلز پا ی، سختTIGشده با  یجوشکار

 هیمربوط به ناح یسخت نیباشد و کمتر یجوش حدودا مشابه م

 متاثر از حرارت است.
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 مقدمه

 عیمناسب در صنا ییبا کارا یاستفاده از مواد یبرا

در موارد مختلف،  نهیاز خواص به یگوناگون و بهره مند

 یباشد. جوشکار یبا خواص مناسب م یاتصال جادیبه ا ازین

کاربرد  زین راتیبلکه در تعم د،یتول ینه تنها برا

به  ازیو ن یدارد. با توجه به تنوع مواد مهندس یفراوان

مختلف، در هر مورد  یکاربردها یمواد برا نیا ازاستفاده 

 لیآن ماده استفاده کرد. تما یاز اتصال مناسب برا دیبا

مناسب، اقتصاد  یکیو مکان یکیزیبه خواص ف دنیرس یبرا

اتصال، از  جادیا ییو مهم تر از همه، توانا یمهندس

 [. 1-2باشند] یاتصال م ندیعوامل مهم در انتخاب فرا

 عیدر صنا یگستردها یکاربرها 5083 مینیآلوم اژیآل

 یساز لیاتومب عیصنا ،یلیر عیصنا ،ییفضا عیصنا ،ییایدر

است که در  ییایدر دیگر اژی، آل5083 اژیدارد. آل رهیوغ

به کار  ییایدر یرویو ن یباربر ،یمسافربر های یساخت کشت

 ییایدر های یکه کشت یطیو مح یکار طی. به علت شرارودیم

 تحت خورده جوش های اجزا و سازه کنند،یآن کار م رد

رفتن  لتحلی باعث ها تنش نیهستند که ا یادیز تنشهای

منجر به انهدام آنها  تیدر آنها و درنها یزساختاریر

 ،سازی یدر بخش کشت مینی. با گسترش کاربرد آلومشودیم

بلندمدت  ییو کارا یخواص خستگ نهیدر زم یادیز قاتیتحق

 های شیاز آزما ای گرفته است. مجموعه انجام شاتصاالت جو

 کی فیمختلف بهمنظور تعر های کلیدر بارها و س یخستگ

 بخصوص و خورده جوش های سازه یبرا منیا یمحدوده کار

 اریمقاالت بس نوجود،یانجامشده است. باا یریتعم های سازه

که باعث شکست  یزساختاریر راتییدر رابطه با تغ یکم

به  5083 مینیآلوم اژیدارد. گرچه آل جودو شوندیاتصال م

باال  یو استحکام خوب و مقاومت به خوردگ یرپذی جوش لیدل

 ی. جوشکارشودیداده م حیترج ییایدر یدر کاربردها

استحکام  دیکرنش سخت شونده منجر به کاهش شد یاژهایآل

کاهش  نیا نکهی. بااشودیدر منطقه متأثر از حرارت   م

 گرید نکهیاز ا نانیاطم یبرا ،استحکام نامطلوب است

جوش  وبیاستحکام مانند ع شتریعوامل مؤثر در کاهش ب

در نظر گرفته شود.  یخاص یاطهایاحت دیبا فتند،یاتفاق ن

 ادیتحت تنش ز یدر اجزا یاز خستگ یخسارت ناش کهییازآنجا

مانند  هایی یوستگیو در ناپ یزساختاریدر تقاطع عناصر ر

از قرار  شیپ دیبا شود،یم وعشر ها جوش در و ها شکاف

حاصل  نانیبودن آنها اطم نقص یدادن آنها در کار از ب

 [.1-3کرد]

جزء آلیاژهاي غیر قابل عملیات  5083مینیآلوم آلیاژ

 ییحرارت باال GTAW  ندیحرارتي آلومینیم بوده و در فرآ



 

 

 یها باعث م یژگیو نیشود و ا یم جادیبه صورت متمرکز ا

 ندیشده با فرآ یجوشکار 5083مینیشود تا در آلیاژ آلوم

GTAW مي تواند  ب،یع نیکه ا دیپسماند بوجود آ ی، تنش ها

بروز مشكالتي مانند تركهاي هیدروژني و تركهاي  اعثب

به    GMAW ندیکه در فرا یخوردگي تنشي گردد. در حال

انتقال حرارت به صورت  ،یبودن تمرکز حرارت نییپا لیدل

از حرارت، افت فاز سخت در منطقه متاثر  جادیهمگن، ا ریغ

 راتییو تغ یدگیچیپ جادیا نیو همچن یکیخواص مکان دیشد

 [.1-3]گرددیم جادیشده ا یدر نمونه جوشکار یدابعا

شده  یبه نمونه جوشکار یابیبه منظور دست نیبنابرا

ساختار و خواص  زیر سهیبه مقا ییکارا نیبا باالتر

 یجوشکار ندیشده تحت دو فرا یقطعات جوشکار یکیمکان

MIG  وTIG .پرداخته شده است 

 
 یقروش تحق

 

( 30×15به ابعاد ) H321-5083 مینیاز ورق آلوم قیتحق نیدر ا

cm  آن  ییایمیش بیاستفاده شد که ترک میلیمتر 5و ضخامت

با قطر  ER5183جوش  میاز س نیاست همچن ( آمده1جدول )در 

جوش  میو از س MIGنمونه به روش  یجهت جوشکار متریلیم 1،2

ER5183  وشنمونه به ر یجهت جوشکار متریلیم2.6 با قطر TIG 

فلز  ییایمیش بیاستفاده شد فلز پرکننده بر اساس ترک

لب  به صورت لب ها به انتخاب شده است.  نمونه هیپا

ورق  یمتریلیم 5ضخامت  لیدرکنار هم قرار گرفتند. به دل

 استفاده شد. کطرفهی یها، از پخ جناغ

لبه ها صورت گرفت  یآماده ساز یسنگ زن اتیتوسط عمل سپس

 اتیانجام عمل یو قطعات در کنار هم مونتاژ شدند برا

منطقه جوش و اطراف آن توسط سنگ  دیسطوح اکس ،یجوشکار

موجود  یاحتمال یها یها و چرب یبرطرف شد. آلودگ یدست

جوش ها توسط استون  میو س یمیدر سطح قطعات توسط برس س

و عمود بر جهت نورد  یصورت دست به ی. و جوشکارشدحذف 

انجام شده است. نمونه ها را با استفاده از روش 

(   با گاز محافظ آرگون با درجه خلوص MIG &  TIG)یجوشکار

 یدر دو پاس مختلف جوشکار AC انیو جر DCEP تیو قطب 999/99

مورد استفاده، الکتترود  ی. الکترود مصرف نشدندیگرد

بود. گاز آرگون با  متریلیم 3.2با قطر  خالص یتنگستن

شده به روش  ینمونه جوشکار W1درصد بود.  99.9999خلوص 

MIG. و W2  شده به روش ینمونه جوشکارTIG در باشد.  یم

آمده  ندیبا هر دو فرآ یجوشکار یپارامترها (3و  2جدول) 

جوش،  هیاز ناح یینمونه ها زساختاریمطالعه ر یاست. برا



 

 

استخراج شد. سپس بر  هیمنطقه متأثر از حرارت و فلز پا

مراحل  نیها مانت گرم، صورت گرفت و بعداز ا نمونه یرو

صاف شده و  4000تا  120 ینظر توسط سنباده ها ردسطوح مو

 شدند. نمونه شیپول کرومتریم 0.5 ینایسپس توسط پودر آلوم

ق جوش و و مناط هیفلز پا زساختاریها جهت آشکار شدن ر

 3ml HCl, 5mlمنطقه متأثر از حرارت، توسط محلول کلرز  ) 

HNO3, 2ml HF, 190ml H2O یکحکا هیثان 25تا  5( است. به مدت 

فلز جوش و  ه،یفلز پا زساختاریمرحله ر نیشدند. در ا

 یکیمنطقه متأثر از حرارت به وضوح مشخص شد. خواص مکان

 یخمش بر رو شیو آزما یزسختیر شیکشش، آزما شیآزما شامل

 .دیشده انجام گرد یقطعات جوشکار

 

 

 

 
 نتایج و بحث

را توسط  هیمربوط به فلز پا زساختاریر  (، الف1شکل )

عناصر  زیآنال (4در جدول ). دهدینشان م ینور کروسکوپیم

طور که مشاهده ارائه شده است. همان هیموجود در فلز پا

نسبتًا بزرگ و با  Al-Fe-Mnفلز پایه داراي رسوبات  شودیم

 به لیمتما یبه رنگ خاکستر Al-Mgرنگ روشن، و رسوبات 

 زساختاریر  (، ب1شکل )در  نیاست. همچن دهیو کش یمشک

نشان الکترونی  کروسکوپیم بارا  هیمربوط به فلز پا

 یم دهید ریتصوکه در  یادهیرنگ کش اهیس یلکه ها. دهدیم

ها آخال  اند. اما لکه نیمشخص شد، ا زیشود پس از آنال

 یهر سه نوع رسوب  ذکر شده در منابع مطالعات هیدر فلز پا

نسبتًا بزرگ و با  Al-Fe-Mnمشاهده شده است رسوبات  گرید

کوچکتر و بصورت  یبا اندازه ها Al-Mg-Siروشن، رسوبات  گرن

 رهیبا رنگ ت  Al-Mg زیو رسوبات ر رهیمانند بارنگ ت یکرو

رسوبات  زیآنال ( 5جدول )در .است Al-Mg-Siاما روشن تر از 

 [3 -6].و آخال ها ارائه شده است

ریز ساختار فلز جوش نمونه جوشکاری   (و ب ، الف2شکل )

توسط میکروسکوپ نوری  GMAWشده با استفاده از فرآیند 

، فلز جوش دارای ساختار نشان می دهد را و الکترونی

درآنالیزی که از فلز  دندریتی، کشیده، مورب و ریز است،

جوش این نمونه گرفته شده است مشخص شد که در این نمونه 

اند بصورت پراکنده Al6(Fe-Mn)فقط رسوبات غنی از آهن 

. همچنین در فلز جوش عیوب جوش ( 6جدول ) مشاهده شده است

از قبیل ترک، عدم ذوب دیواره و پروسیتی رویت شده است. 

ریز ساختار فلز جوش نمونه جوشکاری  (، الف و ب3شکل )

توسط میکروسکوپ نوری و  GTAWشده با استفاده از فرآیند 



 

 

 تصویر میکروسکوپ نوریکه در  الکترونی را نشان می دهد

بلورهای درشت به طور پیوسته در حال رشد میباشند و از 

انتقال گرما به آرامی صورت  GTAWآنجایی که در فرآیند 

ندی اتفاق افتاده و منجر به تشکیل میگیرد انجماد به ک

آنالیزی که از  (، ب3شکل )دانه های درشت می شود. در 

فلز جوش این نمونه گرفته شده است هر سه  نوع رسوبات 

          ، رسوبات شامل منیزیم و سیلیسیمAl6(Fe-Mn)غنی از آهن 

 ((Al-Mg-Si  و رسوبات غنی از منیزیمMg2Al3) در زمینه )

نتایج مربوط به آنالیز  کنده توزیع شده اندبصورت پرا

 [6 -8].آمده است ( 7جدول ) در 

ریزساختار ناحیه متاثر از حرارت   ،(، الف و ب4شکل )

را با میکروسکوپ نوری  ،GMAW در نمونه جوشکاری شده با 

با توجه به اینکه این ناحیه  و الکترونی نشان می دهد

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 

به همراه لکه های تیره رنگی نیز که آخال   Al6(Fe-Mn) آهن 

، ریز ساختار (، الف و ب5شکل )ه است. هستند مشاهده شد

در نمونه جوشکاری شده با ناحیه متاثر از حرارت را 

با میکروسکوپ نوری و ، GTAWاستفاده از فرآیند جوشکاری 

نیز درشت دانگی و الکترونی نشان می دهد در این نمونه 

تبلور مجدد اتفاق افتاده و با آنالیزی که از این ناحیه 

که از ناحیه متاثر از حرارت گرفته  گرفته در آنالیزی

رسوبات  حرارت نیز از متأثر منطقه شد  مشاهده گردید که در

Al-Fe-Mn   ، Al-Mg-Si وAl-Mg شود. پهنای ناحیه متاثر  مي دیده

نسبت به نمونه  GMAWاز حرارت در نمونه جوشکاری شده با 

بیشتر می باشد. اما دانه بندی  GTAW جوشکاری شده با 

به مراتب بزرگتر از  GTAWهای جوشکاری شده با  نمونه

 .[8-11]می باشد GMAWنمونه جوشکاری شده با 
ساختارهای مختلف دانه ی جامد شده می تواند ناشی از  

 GTAWتفاوت در سرعت انجماد باشد. به طور کلی، مذاب 

[. بنابراین، 32دارد] GMAWانتقال گرمای کندتری نسبت به 

به آرامی صورت میگیرد و در نتیجه  GTAWانجماد در جوش 

بلورهای درشت به طور پیوسته در حال رشد میباشند.برعکس، 

انجماد سریعتری دارد و در نتیجه در ساختار  GMAWجوش 

میشوند.در آن بلورهای دندریتی و بلورهای ظریف تشکیل 

انجماد در  متفاوت مقایسه این دو میکروساختار کامال

 GMAWو  GTAWجوش  یجه گرفت کهمناطق جوش، می توان نت

تفاوت قابل توجهی در گرادیان دمایی دارند که می تواند 

  .[8-11] باعث انجام تبلور مجدد گردد



 

 

جوشکاری با در اثر  در این بخش،خواص مکانیکی نمونه ها

مورد بررسی قرار می گیرد.  TIG & MIGدو فرایند جوشکاری 

بر روی نمونه جوشکاری شده با فرآیند نتایج تست خمش  

GMAW ، در هر چهار نمونه در زوایای محتلف نشان می دهد

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 

درجه هیچگونه ترکی مشاهده  170ویه تا زا  ،GTAWفرآیند 

 نشان داده شده است. (. نتایج9و  8جدول )در  نشده است.

نتایج آزمایش کشش در نمونه جوشکاری شده با ، (10جدول )

GMAW نشان می دهد که وجود عیوب جوش در این نمونه ،

و  258،  245منجر به شکست زود هنگام با استحکام کششی 

 3.08و  2.03همچنین میزان االنگیشن با درصد کم در حدود 

می باشد محل شکست و پارگی نمونه از فلز جوش می باشد. 

که عاری از  ،GTAWدر حالی که در نمونه جوشکاری شده با 

و   290،  301ه عیوب جوش می باشد استحکام کششی هرگون

می باشد محل  8.7، 10.3همچنین میزان االنگیشن در حدود 

شکست و پارگی نمونه فلز پایه و ناحیه متاثر از حرارت 

  (، الف و ب6شکل )مکانیزم شکست در  ،(11جدول ) می باشد

هر دو نمونه با هر دو فرآیند نشان داده شده است که در 

از نوع شکست نرم است. می توان نتیجه گیری  شکست جوشکاری

به واسطه حضور  GMAWکرد که استحکام نهایی در جوش 

مقدار قابل توجهی از تخلخل، پایین است. تخلخل در مناطق 

عملکرد مکانیکی آن را بدتر  GMAWبا فرایند  Al5083جوش 

با  Al5083می کند، که استفاده آنها را  نسبت به جوش 

در نمونه جوشکاری شده  .بسیار کمتر می کند GTAWرایند ف

در فلز جوش هیچگونه عیوبی مشاهده نشده است.   ،GTAWبا 

و این امر منجر به افزایش خواص مکانیکی و کارایی بهتر 

 .[8-11]این نمونه خواهد شد

میکرو   پروفیل سختی نشان داده شده است.، (7شکل )در 

، و  HV197.07در حدود  5083سختی ویکرز آلیاژ آلومینیوم 

و  HV1 90.1ترتیب  به GMAWو  GTAWریز سختی مناطق جوش 

HV1 74.68  و همچنین ریز سختی ناحیه متاثر از حرارتGTAW 

اندازه گیری شد .  HV1 85.59و  HV1 81.3ترتیب  به GMAWو 

تقریبا برابر  GTAWمیکرو سختی ویکرز مناطق جوش   در

حدود  GMAWهمان فلزپایه است، در حالی که مناطق جوش 

چند درصد کمتر از فلزپایه است. که این بدلیل عدم وجود 

 عیوب جوش در این ناحیه می باشد.

  

 



 

 

 نتیجه گیری

 

، فلز جوش دارای GMAWدر نمونه جوشکاری شده با  -1

علت مورب  ساختار دندریتی، کشیده، مورب و ریز است

کشیدگی دانه ها به سبب گرمای ناهمگن و سرد  شدن و

شود که باعث می و شدن در طول مدت جوشکاری است

های هم محور و ها از حالت ستونی به دندریتدندریت

 ریز تبدیل شوند.

در ناحیه متاثر از حرارت نمونه جوشکاری شده با  -2

، پدیده تبلور مجدد، جوانه زنی و رشد GMAWفرآیند 

کل های حرارتی ناشی از جوشکاری رخ دانه در اثر سی

میدهد. و منجر به افزایش پهنای ناحیه متاثر از 

 حرارت می شود.

، در فلز جوش عیوب GMAWدر نمونه جوشکاری شده با  -3

جوش از قبیل ترک گرم، عدم ذوب دیواره و پروسیتی 

رویت شده است که باعث افت خواص مکانیکی در این 

 نمونه خواهد گردید.

، در GMAWمش در نمونه جوشکاری شده با در تست خ -4

تمامی نمونه ها در زوایای مختلف ترک مشاهده شده 

، GTAWشده با  یدر تست خمش نمونه جوشکارو  است.

 یدرجه ترک 170 هیاز نمونه ها تا زاو چکدامیدر ه

 مشاهده نشده است.

، GMAWدر تست ریز سختی نمونه جوشکاری شده با  -5

فلز پایه و کمترین سختی باالترین سختی مربوط به 

 یسخت زیدر تست رو  مربوط به فلز جوش می باشد.

مربوط به فلز  ی، سختGTAWشده با  ینمونه جوشکار

 نیباشد و کمتر یجوش حدودا مشابه م هیو ناح هیپا

 متاثر از حرارت است. هیمربوط به ناح یسخت

 

با توجه به نتایج بدست آمده میتوان نتیجه گرفت که  -6

دارای خواص مکانیکی  GMAWنمونه جوشکاری شده با 

بهتر و کارآمدتری نسبت به نمونه جوشکاری شده با 

GTAW  .می باشد 
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 فلزو  5083ترکیب شیمیایي آلیاژ آلومینیوم : )1( جدول

 پرکننده مورد استفاده

Al Ti Zn Ni Cr Mg Mn Cu Fe Si Alloy 

Remain

der 
0.15 0.25 0،005 0،05 4.9 1 0.1 0.

4 

0.4 
AA5083 

Remai

nder 
0.15 0.25 0،05 0.05-

0.25 

4.3-

5.2 

0.5-

1 

0.1 0.

4 

0.4 
ER5183 

 

 

 MIGبه روش   5083آلومینوم جوشکاری یامترهاپ : )2( جدول

Code Voltage 

(v) 

Welding 

speed (mm/s) 

Wire feeder 

(m/min) 

Current 

(I) 

W1  166 9.3 13،25 24 1پاس 

 149 8.4 7،61 24 2پاس 

 

 TIGبه روش   5083آلومینوم جوشکاری یامترهاپ : )3(جدول 

Code Voltage 

(v) 

Welding 

speed (mm/s) 

Wire feeder 

(m/min) 

Current 

(I) 

W2  166 9.3 13،25 24 1پاس 

 149 8.4 7،61 24 2پاس 

 

 آنالیز عنصری فلزپایه: )4( دولج

Al Ti Zn Ni Cr Mg Mn Cu Fe Si Element 

94.6 0.15 0.25 0.005 0.5 4.9 1 4.9 0.4 0.4 AA 5083 

 

 

 تصاویر در شده شناسایی فازهاي وزنی (: درصد5جدول  )
 الکترونی فلز پایه

 نقطه آنالیز
شده   Al Mg Mn Si Fe O ترکیپ پیشنهادی 

A 75.07 - 9.61 - 11.3 - (Fe. Mn)6Al 

B 13.57 54.31 - 27.4 - 
4.5

2 
Mg2Si+Mg2Al3 

C 7.17 1.86 - 46.2 - 
46.

08 
Inclusion 



 

 

 

 تصویر در شده شناسایی فازهاي وزنی درصد(: 6جدول  )
 GMAWالکترونی فلز جوش نمونه 

 نقطه آنالیز

 شده
Al Mg Mn S Fe O ترکیب 

A 66.10 2.31 9.96 0.66 19.82 - Al6(Fe -Mn) 

 
 

 

 

الکترونی  تصویر در شده شناسایی فازهاي وزنی درصد(: 7جدول  )

 GTAW جوش نمونهفلز 

 نقطه آنالیز

 شده
Al Mg Mn Si Fe O ترکیب 

A 78.25 4.17 8.40 - 10.18 - Al6(Fe -Mn) 

B 82.04 - 2.27 14.05 1.54 - Al-Mg-Si 

C 06/87 11.72 0.96 - 0.26 - Mg2Al3 

 
  



 

 

 ی جوشکاری شده بانتایج آزمایش خمش نمونه ها(: 8جدول  )

GMAW 

جهت  نوع

 خمش

زاویه ترک 

 خوردن

 )درجه(

 محل ترک

 فلز جوش 45 ریشه 1نمونه 

ناحیه متاثر از  110 رویه 2نمونه 

 حرارت

به طرف فلز  HAZ 60 ریشه 3نمونه 

 جوش

 فلز جوش 120 رویه 4نمونه 

 

 ی جوشکاری شده بانتایج آزمایش خمش نمونه ها(: 9جدول  )

GTAW 

جهت  نوع

 خمش

زاویه ترک 

 خوردن

 )درجه(

 محل ترک

 بدون ترک 170 ریشه 1 نمونه

 بدون ترک 170 رویه 2نمونه 

 بدون ترک 170 ریشه 3نمونه 

 بدون ترک 170 رویه 4نمونه 

                      

نتایج آزمایش کشش فلز جوش و فلز  پایه نمونه (: 10جدول  )

 GMAW  جوشکاری شده با

استحکام  نوع

 کشش

(MPa) 

درصد 

 افزایش طول

)%( 

 محل شکست

پایه  فلز

 5083آلومینیم

340.1 14.03 - 

 WM 2.03 245 1نمونه 

 WM 3.08 258 2نمونه 

 

نتایج آزمایش کشش برای فلزات جوش و فلز  (: 11جدول  )

 GTAW پایه نمونه

 نوع
 استحکام کشش

(MPa) 

 درصد افزایش طول

)%( 
 محل شکست

فلز پایه 

 5083آلومینیم
340.1 14.03 - 

 BM 10.3 301 1نمونه 

 HAZ 8.7 290 2نمونه 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

تصاویر ریز ساختاری فلز جوش با استفاده از    :(2شکل )

،)الف(ریز ساختار توسط میکروسکوپ نوری MIGفرآیند جوشکاری 

 )ب(ریز ساختار توسط میکروسکوپ الکترونی

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ب الف

C 
A 

B 

 الف ب

تصاویر ریز ساختاری فلز پایه،)الف(ریز ساختار :(1شکل )

توسط میکروسکوپ نوری )ب(ریز ساختار توسط میکروسکوپ 

 الکترونی

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

تصاویر ریز ساختاری فلز جوش با استفاده از  :( 3شکل )

توسط میکروسکوپ نوری  ،)الف(ریز ساختارTIGفرآیند جوشکاری 

 )ب(ریز ساختار توسط میکروسکوپ الکترونی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

با  ناحیه متاثر از حرارتتصاویر ریز ساختاری  :(4شکل )

،)الف(ریز ساختار توسط  MIGفرایند جوشکاری استفاده از 

 میکروسکوپ نوری )ب(ریز ساختار توسط میکروسکوپ الکترونی

 

 ب الف

A 

B 

C 

A 

B 

 الف ب



 

 

با  ناحیه متاثر از حرارتتصاویر ریز ساختاری  :(5شکل )

،)الف(ریز ساختار توسط  TIGفرایند جوشکاری استفاده از 

 میکروسکوپ نوری )ب(ریز ساختار توسط میکروسکوپ الکترونی

 

 

 

 

 

 

مربوط به سطوح شکست  رونیتصویر میکروسکوپ الکت :(6شکل )

  MIG با فرایند )ب(  TIG با فرایند جوشکاری ،)الف(فلز جوش

 

 

 

 

 

 

 ب الف

Al-Mg-Si 

Al-Mg 

Al-Fe-Mn 

 الف ب
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پروفیل سختی

WM
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GTAW

با استفاده  5083پروفیل سختی مقطع جوش آلومینیم :(7شکل )

 MIGو  TIGدو فرآیند  از


