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and then
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thatand
theαdomiphase in dual phases matrix, and also the hardness of α phase in stir zones, there are many preferred places to nucleate which
nant mechanism during hot deformation of the Mg–10Li–1Zn alloy is dislocation climb which is controlled by the lattice
formed during plastic deformation and obtained fine grain microstructure. The stir zone has the dynamic crystallized grains
self-diffusion
Li atoms.
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 -1کارشناس ارشد ،گروه مواد ،دانشکده مهندسی مکانیک ،موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان ،اصفهان ،ایران.
 -2استادیار  ،دانشکده مهندسی مواد ،دانشگاه صنعتی سهند تبریز ،تبریز ،ایران.
 -3دانشجوی دکتری ،گروه مهندسی مواد ،دانشکده مهندسی مکانیک ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران.

چکیده
مس و آلیاژهای آن به علت داشتن ویژگیهایی از قبیل استحکام و داکتیلیته خوب ،مقاومت به خوردگی باال و هدایت الکتریکی و حرارتی باال در مهندسی مواد بسیار کاربرد
دارند .محدودیت جوشکاری مس و برنجها در درجه اول ناشی ضریب باالی هدایت حرارتی آنها و در درجه دوم از تبخیر فلز روی و در مرحله بعدی جذب هیدروژن و شکننده
شدن درز جوش است .لذا برای غلبه بر این مشکالت فرایند اصطکاکی اغتشاشی به همراه عملیات حرارتی آنیل و کوئنچ مواد اولیه مورد استفاده قبل از فراوری قرار گرفت.
با استفاده از نرمافزار  Digimiazerاندازه دانهها در فلز پایه و دکمه جوش نمونههای جوشکاری شده محاسبه گردید .همچنین برای به دست آوردن درصد فازی در نمونهها از
نرمافزار  Clemexاستفاده شد .نتایج نشان میدهد که تبخیر فلز روی اتفاق نیفتاده است و ریزتر بودن دانههای نمونهی آنیل شده ،باعث دستیابی به ریزسختی باالتر شده
است .به علت وجود عنصر روی بهعنوان عنصر آلیاژی محلول در فاز  ،αدر برنجهای تکفاز و فاز  αو  βدر برنج دوفازی ،سختی فاز  αباعث ایجاد کرنش شدید در ناحیه جوش
شده ،محلهای جوانهزنی بیشتری را در اثر تغییر شکل پالستیک شدید به وجود آورده که باعث ریزتر شدن دانهها در فرایند تبلور مجدد دینامیکی میگردد.ناحیهی SZدارای
دانههای تبلور مجدد یافته دینامیکی با ساختار دوفازی  αو  βبوده که درصد فاز  αبرابر  58درصد و فاز  42 ،βدرصد میباشد که با توجه به ریزساختار فلز پایه از مقدار فاز
 βکاسته شده و به مقدار فاز  αافزودهشده است.

واژههاي کلیدی :عملیات حرارتی،آلیاژهای مس  ،تبخیر روی ،فرایند اصطکاکی اغتشاشی.

 .1مقدمه
خواص منحصربهفرد مس و آلیاژهای آن مانند هدایت حرارتی
و الکتریکی عالی ،مقاومت به خوردگی ،سادگی ساخت و
استحکام و مقاومت به خستگی خوب ،این دسته از مواد
را تبدیل به یکی از پرکاربردترین آلیاژهای مورد استفاده
در صنایع مختلف (اتصاالت الکتریکی و ساخت اجزای
الکتریکی،تجهیزات شیمیایی و ساختمانی) نموده است[.]3-1
روی حاللیت زیادی در مس دارد و میتواند محلول
جامد  αتا  %39روی در  456درجه سانتیگراد تشکیل دهد.
محلول جامد  αساختار  FCCدارد .کاربردهای برنج  αاساساً به
شکلپذیری مطلوب همراه با استحکام کافی ،مقاومت خوب
به خوردگی ،رنگهای جذاب و قابلیت لحیمکاری مربوط
است [.]4ریزساختار برنجهای تکفازی  αشامل محلول جامد
 αاست .ریزساختار نابجایی در برنجهای  ،αکه در مقدار
مشخصی کار سرد به دست میآید ،با افزایش مقدار روی
تغییر میکند .تغییر آرایش نابجاییها با افزایش مقدار روی در

آلیاژهای مس-روی را اینطور توجیه میکنند که افزایش روی
موجب کاهش انرژی نقص در چیده شدن ( )SFE1میشود .در
مس خالص ،مقدار  SFEنسبتاً زیاد است و نابجاییها بهآسانی
میتوانند لغزش متقاطع داشته باشند و بنابراین به هنگام
تغییر شکل ،لغزشهای ظریف به وجود میآورند .با افزایش
روی SFE ،مس کاهشیافته و لغزش متقاطع مشکلتر میشود
و بنابراین نابجاییها در سطوح لغزش خود بهصورت تجمع
نابجایی و یا بهصورت نوارهای کوتاه نقص در چیده شدن باقی
میمانند [.]5
فاز  βساختار  BCCدارد و باوجود داشتن ترکیب
استوکیومتری تقریبی ،در دماهای باالتر از  470درجه
سانتیگراد اتمهای مس و روی بهصورت غیرمنظم در شبکهی
بلوری جای میگیرند .به دلیل نوع انرژی پیوند بین اتمهای
مس و روی ،این اتمها تمایل به جایگیری ترجیحی در شبکه
دارند .اما در دماهای باال انرژی گرمایی به شکل ارتعاشات
1. Stacking Fault Energy

* نویسنده مسئول:
مهندس سعید شاکر
نشانی :اصفهان ،موسسه غیرانتفاعی دانشپژوهان ،دانشکده مهندسی مکانیک  ،گروه مواد.
تلفن+98 )9141076285( :
پست الکترونیکیShaker.saeid@gmail.com :
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شکل  .1ورقهای برنجی در حال جوشکاری

کاهش مییابد و با رسیدن به دمای بحرانی جایگیری ترجیحی
رخ میدهد .در این حالت میگویند که فاز منظم شده یا ابر
شبکه تشکیل شده است .این شبکه را فاز ’ βمینامند[.]6
جوشپذیری آلياژهاي مختلف مس به داليل مختلفي نظير
وقوع ترك گرم در آلياژهاي ماشينكاري نشده و جوشهاي
معيوب در آلياژهاي حاوي اكسيد مس با يكديگر متفاوتاند
 .قلع و روي جوشپذيري آلياژهاي مس را كاهش میدهند
 .در جوشكاري آلياژهاي برنج ،گاز سمي روي آزاد شده كه
به دليل پايين بودن دماي تبخير آن است .وجود روي در
آلياژهايي با گوگرد باقيمانده در آنها براي جوشپذيري مفيد
است چون اكسيژن وارد شده را به خود جذب كرده و مانع از
تشكيل اكسيد مس ميشود .عالوه بر تركيب شيميايي آلياژها،
عوامل هدايت حرارتي ،گاز محافظ ،نوع جريان مورد استفاده
در جوشكاري ،هندسه و موقعيت جوش ،شرايط سطحي نيز بر
جوشپذيري مؤثر ميباشند .اتصال برنجها با روشهای ذوبی
مشکالت زیر را میتواند در پی داشته باشد[:]7
• ناپیوستگی سطح جوش؛
• تغییر رنگ به خاطر اکسید شدن؛
• عدم نفوذ کافی جوش؛
• افت استحکام در سطح جوش به خاطر تشکیل اکسید
روی؛
• افت استحکام در ناحیه ذوب شده به دلیل تبخیر روی؛
• اعوجاج زیاد و
• نیاز به حرارت ورودی زیاد برای جوشکاری به دلیل
رسانایی باالی حرارتی.
در جوشکاری همزن اصطکاکی که یک فرایند اتصال
حالت جامد است ،مشکالت اشاره شده حل شده است.
جوشکاری همزن اصطکاکی در دمای کمتر از دمای ذوب مواد
مورد جوشکاری انجام میگیرد و شامل تغییر شکل پالستیکی

314

شدید و تبلور مجدد مکانیکی -حرارتی در ناحیه اغتشاشی
میباشد .جوشکاری همزن اصطکاکی در سال  1991در
موسسه جوشکاری انگلستان ( )TWI2بهعنوان تکنیک اتصال
حالت جامد معرفی شده و برای اولین بار بر روی آلیاژهای
آلومینیوم مورد استفاده قرار گرفته است .در این تکنیک
عواملی از قبیل جنس ،ابعاد و شکل ظاهری پین ،سرعت
دورانی و سرعت حرکت خطی پین و شانه در خواص مکانیکی
و ریزساختار ناحیه جوش تأثیر ب ه سزایی دارد[ .]8تحقیقات
فراوانی در زمینه جوشکاری همزن اصطکاکی مس و آلیاژهای
آن در زمینههای مختلف از جمله خواص مکانیکی [،]13-9
خوردگی [ 14و  ،]15کامپوزیتسازی[ ]18-16انجام شده
است ولی تحقیقات بسیار اندکی در زمینه تأثیر ریزساختار
اولیه فلزات پایه به دست آمده تحت عملیات حرارتی قبل
از جوشکاری همزن اصطکاکی بر روی ریزساختار انجام شده
است ،لذا این تحقیق برای بررسی تأثیر ریزساختار اولیه به
دست آمده توسط عملیات حرارتی قبل از فراوری بر روی
ریزساختار و خواص مکانیکی بهدست آمده انتخاب شده است.

 .2مواد و روش تحقیق

ابتدا ورقهایی به ضخامت دو میلیمتر از جنس Cu-%37Zn
در  700درجه سانتیگراد به مدت  60دقیقه تحت عملیات
حرارتی آنیل قرار گرفتند (نمونه  .)63 BAاین عملیات جهت
از بین بردن سابقه عملیات مکانیکی و حرارتی فرایند تولید
مواد اولیه بکار رفت .نمونهی دیگری از  ، Cu-%37Znتحت
عملیات حرارتی در دمای  815درجه سانتیگراد به مدت 45
دقیقه قرار داده شده و سپس در آب کوئنچ شد( نمونه .)63 BQ
این عملیات نیز جهت ایجاد ساختار دوفازی آلفا و بتا در این نمونهها
انجام شد .این ورقهای آلیاژ مس در ابعاد  10در  10سانتیمتر
2. The Welding Institute

به منظور بررسی وضعیت ظاهری و کیفیت فرایند اعمال شده بر روی نمونهها ،از سطح هر نمونه تصویر ماکروسکوپی
تهیه گردیده که در شکل 2نشان داده شدهاند .پیکان مشاهده شده روی این تصاویر نشاندهندهی جهت پیشروی جوشکاری
میباشد .همانطور که در تصاویر مشاهده میشود ،رنگ قطعات جوشکاری شده برنجی ،تغییری نکرده است که نشاندهنده
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ذوبشاکر و
عدم تجاوز دمای منطقه خمیری از نقطه سعید
همکاران :است.
عنصر روی

الف

ب
2 cm
شکل .2الف -تصویر ماکروسکوپیک از سطح نمونههای الف)  ، BA63ب) BQ63

شکل .2الف -تصویر ماکروسکوپیک از سطح نمونههای الف)  ، 13BAب) 13BQ

برای جوشکاری اصطکاکی بدون درز ()Bead-on-Plate
آوردن درصد فازی در نمونهها از نرمافزار  Clemexاستفاده
چنانچه در این تصاویر مشخص است ،در ناحیه جوشکاری شده ،جوشی بدون عیب به دست آمده است که
شد .در نهایت با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی
بريده شد .قطعات برای از بین بردن هر گونه آلودگی سطحی
چرخش مناسب بوده که زمینه
سرعت
و
جوشکاری
سرعت
مواد
مناسب
اولیه
سازی
مشارکت مؤثر
نشاندهنده
مجهز به  EDSبه مطالعه فازی نمونهها پرداخته شد.
آماده برس
مواد-توسط
مکانیکی
عملیاتیتمیزکاری
و ناخالصی تحت
جوشکاری را فراهم کرده است .با توجه به تصاویر میتوان گفت که شرایط جوشکاری
نگهدارندهفرایند
مادهبهدر حین
مناسب
سیالن
دستگاه فرایند
نمونهها
تمامی
سیمی قرار گرفتند.
باعث ابزار
فرو بردن
قطعات بعد
شده و
اصطکاکی اغتشاشی
این فرایند شده است .ناحیه متأثر از حرارت در اثر حرارت
مطلوبو در
ضخامت ازورق،
مواد و
بستهنوع
نسبت به
بحث
شرایط نتایج
ایجاد .3
 450دور
یعنیچرخش
سرعت
بهاندازه  1/5میلیمتر
یابد.شده
اعمال
کیفیت
وضعیتتر،ظاهری و
منظور بررسی
دقیقه و به
این منطقه دارای
فرایند می
گسترش
ایجادشده و
جوشکاری پایین
سرعتهای
چرخشدری باالتر
سرعتهای
ورودی باباالتر
و سرعت جوشکاری  100میلیمتر بر دقیقه تحت فرایند
ترینتهیه
ماکروسکوپی
ریزساختاریتصویر
سطح هر نمونه
خواصهها ،از
روی نمون
ناحیه در اتصاالت
عموماً ضعیف
مکانیکی و
دانههای درشت هممحور ،مشابه فلز پایه است که ازبرنظر
1
اصطکاکی اغتشاشی قرار میگیرند ،همانند آنچه در شکل
گردیده که در شکل 2نشان داده شدهاند .پیکان مشاهده شده
فوالد که با انتخاب پارامترهای بهینه جوشکاری از ایجاد ناحیهی نامطلوب متأثر از
نتیجهاز گرفت
موردتوان
ابزار .می
میشود
محسوب
FSW
استفاده
چنین
است .هم
نشان داده شده
روی این تصاویر نشاندهندهی جهت پیشروی جوشکاری
مقطع نمونههای
سطح
از
آمده
دست
به
ماکروسکوپی
تصاویر
مورد
در
توجه
قابل
نکته
است.
شده
جلوگیری
)
HAZ
(
حرارت
گرمکار  H13بوده که تحت عملیات حرارتی کوئنچ تمپر قرار
میباشد .همانطور که در تصاویر مشاهده میشود ،رنگ
حدود
حرارتی در
شدهبعد از
جوشکاریآمده
گرفت .سختی به دست
طورکلیکهدر سرعتهای
تغییری است.
مشاهده شده
صورت تشتی
جوش به دو
دکمه
عملیاتکه ناحیه
این است
نکردهبه است
بیضویبرنجی،
جوشکاریو شده
قطعات
و
ابتدا
از
متر
ی
سانت
1
جوشکاری
از
بعد
 50تا  55راکول  Cبود.
موادازدرنقطه
خمیری
دهنده
چرخشی باال و سرعتهای پیش روی پایین که باعثنشان
ذوبسطح تماس با
نزدیکی
منطقهروانتر
دمایسیالن
تجاوزباال و
عدمورودی
حرارت
ایجاد
انتهای نمونه به علت وجود ترک و عیوب بریده شده و مطالعات
است.
برعکس باروی
شده و عنصر
شرایط جوشکاری ،طوری که حرارت ورودی کم شود ،ناحیه
تغییر
شانه میشود ،ناحیهی همزده تشتی شکل
متالوگرافیکی روی نمونهها انجام شد.
جوشکاری
ناحیه
در
است،
مشخص
تصاویر
این
در
چنانچه
همزده بیضوی شکل دیده میشود و نیز با کاهش سرعت جوشکاری و افزایش سرعت چرخشی ،میزان کرنش اعمالی در
پس از انجام فرايند ،نمونهها از نظر ظاهري مورد بررسي
شده ،جوشی بدون عیب به دست آمده است که نشاندهندهی
پالستیک بیشتری ایجاد میکند که این امر باعث ایجاد ناحیهی همزده تشتی شکل
شکل
همزدهبرتغییر
باالییدرناحیه
قسمت
اتصال
راستای
ی عمود
جهت
نمونهها
قرار گرفت ،سپس
مشارکت مؤثر مواد -آمادهسازی اولیه مناسب مواد -سرعت
بريده شده و می
سیالننظر گرفته شده
ثابت در
نمونهها
مناسبهمه
جوشکاری برای
چرخش وو سرعت
موردباوجود
تحقیق
مقطع[ .در
سطح27-15
سپسشود]
بررسي قرار
ایننها
عرضی آ
زمینه
بوده که
سرعت چرخش
اینکه سرعتجوشکاری
گرفت .ابتدا سطح مقطع نمونهها توسط سنبادهها از شماره
مناسب ماده در حین فرایند جوشکاری را فراهم کرده است.
مش  80تا  5000سنبادهزني شده و سپس توسط نمد همراه
با توجه به تصاویر میتوان گفت که شرایط جوشکاری نسبت
اين
محلول آلومينا و آب و صابون پوليش مکانيکي شد .بعد از
به نوع مواد و ضخامت ورق ،باعث ایجاد شرایط مطلوب در
مرحله ،نمونهها توسط کلرید فریک اچ شيميايي شدند .در اين
این فرایند شده است .ناحیه متأثر از حرارت در اثر حرارت
مرحله ،تصوير سطح مقطع نمونهها توسط ميکروسکوپ نوري
ورودی باالتر یعنی سرعتهای چرخشی باالتر و سرعتهای
با بزرگنمايي  50برابر 500 ،200 ،100 ،و  1000برابر تهيه
جوشکاری پایینتر ،ایجادشده و گسترش مییابد .این منطقه
سنجی
شد .براي بررسي خواص مکانيکي آزمون میکروسختی
دارای دانههای درشت هممحور ،مشابه فلز پایه است که از نظر
از نمونهها با اعمال نیروی  50گرم نیرو گرفته شد.
خواص مکانیکی و ریزساختاری عموماً ضعیفترین ناحیه در
با تهیه تصاویر متالوگرافی ،با استفاده از نرمافزار
اتصاالت  FSWمحسوب میشود .میتوان نتیجه گرفت که با
 Digimiazerو با استفاده از روش پیشنهادی محمدزاده و
انتخاب پارامترهای بهینه جوشکاری از ایجاد ناحیهی نامطلوب
همکاران[ ،]17که تصحیح شدهی روش اندازه دانهی Hen
متأثر از حرارت ( )HAZجلوگیری شده است .نکته قابل توجه
است ،اندازه دانهها در فلز پایه و دکمه جوش نمونههای
در مورد تصاویر ماکروسکوپی به دست آمده از سطح مقطع
جوشکاری شده محاسبه گردید .همچنین برای به دست
نمونههای جوشکاری شده این است که ناحیه دکمه جوش به
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شکل .3نواحی مختلف جوش نمونهی 63 BA

دو صورت تشتی و بیضوی مشاهده شده است .بهطورکلی در
سرعتهای چرخشی باال و سرعتهای پیشروی پایین که
باعث ایجاد حرارت ورودی باال و سیالن روانتر مواد در نزدیکی
سطح تماس با شانه میشود ،ناحیهی همزده تشتی شکل
شده و برعکس با تغییر شرایط جوشکاری ،طوری که حرارت
ورودی کم شود ،ناحیه همزده بیضوی شکل دیده میشود و
نیز با کاهش سرعت جوشکاری و افزایش سرعت چرخشی،
میزان کرنش اعمالی در قسمت باالیی ناحیهی همزده تغییر
شکل پالستیک بیشتری ایجاد میکند که این امر باعث ایجاد
ناحیهی همزده تشتی شکل میشود[ .]20-18در این تحقیق
باوجود اینکه سرعت چرخش و سرعت جوشکاری برای همه
نمونهها ثابت در نظر گرفته شده است اما در ناحیهی همزده،
هر دو حالت تشتی و بیضوی شکل بچشم میخورد که علت
آن را میتوان به وجود عنصر روی و افزایش درصد آن در
نمونهها ربط داد.
ب
شکل  3درشت ساختار و ریزساختارهای نمونه برنج 37
درصد روی آنیل شده ( )63 BAتک فاز  αرا نشان میدهد.
ریزساختار فلز پایه ،متشکل از ساختار تک فاز αبا دانههای
هممحور درشت و دوقلوییهای حرارتی و فاقد فاز ثانویهی
دیگر است .ریزساختار ناحیه جوش  SZدانههای بسیار ریز
هممحور تبلور مجدد یافته دینامیکی را با شکل تقریباً بیضوی
نشان میدهد .با توجه به بررسیهای انجام شده با میکروسکوپ
الکترونی روبشی ( ، )SEMتصویر شکل -4الف ،به وجود فاز
ثانویهی ریز پراکنده  ،βبین دانههای فاز  αدر ناحیهی SZ
پی برده شد.این مناطق با پیکان در شکل –4ب بهوضوح
قابلتشخیص میباشند .همچنین آنالیز عنصری وجود این
فاز را اثبات مینماید ،که در شکل  5آورده شده است .به نظر
میرسد علت تشکیل این فاز به عملیات ترمومکانیکی در آن
ناحیه برمیگردد ،که باوجود عنصر آلیاژی روی باال
ثانویه تشکیل شده در ناحیه
تصویر فاز
ب -ثانویه،
الکترونهای
تصویرنSEM
برگشتی،
الف-های
الکترون
فلزتصویر  SEMاز
درالف-
شکل.2
 SEMاز
های ازبرگشتی،
SEMباز -الکترو
تصویر
شکل.4
پایه به همراه افزایش دما و تغییر شکل پالستیک شدید در
نمونهی
جوش
شدهBA
در13ناحیه جوش نمونهی 63 BA
تشکیل
الکترونهای ثانویه ،فاز ثانویه
الف
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سعید شاکر و همکاران312-321 :

Zn

Cu

39.29 wt %

60.71 wt %

شکل .8آنالیز عنصری فاز ثانویه تشکیل شده در ناحیه جوش نمونهی 13BA
شکل .5آنالیز عنصری فاز ثانویه تشکیل شده در ناحیه جوش نمونهی 63 BA
حرارتیی کوئنچ
شکلرا که
به روی
درصد
س30
برنج
ریزساختارهای نمونه
درشت
باتوجه به شکل 1
شود ،با مطالعات
عملیاتدیده م
بیضوی
رونده
سمت پ
ساختارβودر مرز
های فاز
دینامیکی ،کهجوانه
حین عملیات تبلور مجدد
رنگ
به
α
محور
هم
دوفازی
ساختار
ی
دهنده
نشان
پایه
فلز
ریزساختار
دهد.
می
نشان
را
است
گرفته
انجام
آن
 ،)13روی
بیشتر در ریزساختارها طبق انتظار ،بیضوی شدن شکل دکمه
مناطق پر انرژی هستند زده شده و رشد
دانههای فاز (BQαکه
آن است
علتدرصد
که21 ،
روشن و فاز βبه رنگ تیره میباشد .درصد فازهای موجود در فلز پایه برای فازαبرابر با  82درصد و برای فازβ
طبق توضیحات
جوش بیشتر به چشم میخورد،
میکنند .درصد فاز  βبسیار ناچیز و پراکنده میباشد ،طوری
که توسط نرمافزارClemexبه دست آمد .فلز پایه این نمونه به طبع عملیات حرارتی کوئنچ که جهت رسیدن به یک فاز ثانویهی
مربوط به نمونههای برنجی قبلی و وجود فاز ثانویه سخت
که با میکروسکوپ نوری قابل رؤیت نمیباشد.
غیرتعادل ( )βبر روی آن انجام گرفته است و نیز دوقلوییهای به وجود آمده در اثر این نوع عملیات حرارتی ،دارای یک ساختار
نیاز به حرارت
میباشد ،که سیالن مواد را کند نموده و
باتوجه به شکل  6که درشت ساختار و ریزساختارهای نمونه
پر انرژی است .ناحیهی جوش در درشت ساختار ،در سمت پیشرونده تقریباً به شکل تشتی بوده و در سمت پسرونده
شکلبهکام ً
ال تشتی
ورودی باالیی دارد تا از شکل بیضوی به
برنج  37درصد روی را که عملیات حرارتی کوئنچ (،)63 BQ
شکل بیضوی دیده می شود ،با مطالعات بیشتر در ریزساختارها طبق انتظار ،بیضوی شدن شکل دکمه جوش بیشتر به چشم
تبدیل گردد .ناحیهی جوش دارای دانههای تبلور مجددیافته
روی آن انجام گرفته است را نشان میدهد .ریزساختار فلز
میخورد ،که علت آن طبق توضیحات مربوط به نمونههای برنجی قبلی و وجود فاز ثانویه سخت میباشد ،که سیالن مواد را
دینامیکی با ساختار دو فازی  αو  βبوده که درصد فاز α
پایه نشاندهندهی ساختار دوفازی هممحور  αبه رنگ روشن
کند نموده و نیاز به حرارت ورودی باالیی دارد تا از شکل بیضوی به شکل کامالً تشتی تبدیل گردد .ناحیهی جوش دارای
برابر با  58درصد و فاز  42 ،βدرصد میباشد که باتوجه به
و فاز βبه رنگ تیره میباشد .درصد فازهای موجود در فلز پایه
دانههای تبلور مجددیافته دینامیکی با ساختار دو فازی  αو βبوده که درصد فازαبرابر با  85درصد و فاز 22 ،βدرصد میباشد
شدهفازو βبه مقدار فاز
ریزساختار فلز پایه از مقدار فاز  βکاسته
برای فاز αبرابر با  54درصد و برای فاز  46 ،βدرصد است
که باتوجه به ریزساختار فلز پایه از مقدار فاز βکاسته شده و به مقدار فاز αافزوده شده است .علت این امر ،این است که
که فاز  βیک
 αافزوده شده است .علت این امر ،این است
که توسط نرمافزار  Clemexبه دست آمد .فلز پایه این نمونه
یک ساختار غیرتعادلی دارای انرژی باال به لحاظ ترمودینامیکی میباشد که در صورت به وجود آمدن شرایط مناسب و تعادلی
ترمودینامیکی
لحاظ
در به
جوشکاریباال
دارای انرژی
غیرتعادلی
ساختار
به بهیک
رسیدن
کوئنچ که
به طبع
جوش
ناحیهی
ورودی فرایند
اینکه دمای
فازو باتوجه به
فاز)α
(تبدیل
جهت برسد
میزان انرژی
حرارتیکمترین
عملیاتخواهد به
می
مناسب و تعادلی
شرایط
آمدن
وجود
به
صورت
در
که
باشد
ی
م
نیز
و
است
گرفته
انجام
آن
روی
بر
)
β
(
غیرتعادل
ی
ثانویه
تقریباً به دمای استحاله رسیده است ولی سرعت سرد شدن از آن دما ،بهاندازه کوئنچ کردن در آب نیست ،بنابراین فرصت،
(تبدیل به فاز  )αو
میزانالًانرژی
خواهد به
حرارتی،میاید .درمی
نوعغیرعملیات
در اثر
تعادلآمده
وجود
دوقلوییهای به
برسدمیشود که
واضح دیده
کمترینپیازی کام
ساختار حلقه
این نمونه
تعادلی به وجود
ایناز فاز
مقداری
رسیدن
برای به
جوشکاریبه در ناحیهی
فرایند
ورودی
باتوجهق به
درشت
جوش در
ناحیه
سرعتاست.
مسئلهانرژی
ساختار پر
 ،[15میتوان
داده شد]
دمایتوضیح
اینکه کامل
بلی بهطور
که در نمونههای
جوشکاری
ی سرعت
پین و
چرخش
دارای یک غیر از
ً
ً
دمای استحاله رسیده است ولی سرعت سرد
اشاره به
(فاز)βتقریبا
جوش
بوده و
تشتی
رونده تقریبا
سمت پیش
کرد].[0
ذراتدریا فاز سخت
غنی از
شکلفقیر و
ریزساختارهایبهنواحی
جدایش
ساختار ،در پدیده

شکل .6نواحی مختلف جوش نمونهی 63 BQ
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شکل .7نواحی سهگانه جوش در نمونهی 63 BQ

شدن از آن دما ،بهاندازه کوئنچ کردن در آب نیست ،بنابراین
فرصت ،برای به تعادل رسیدن مقداری از فاز غیر تعادلی به
وجود میاید .در این نمونه ساختار حلقه پیازی کام ً
ال واضح
دیده میشود که غیر از مسئله سرعت چرخش پین و سرعت
جوشکاری که در نمونههای قبلی بهطور کامل توضیح داده
شد[ ،]18میتوان به پدیده جدایش ریزساختارهای نواحی
فقیر و غنی از ذرات یا فاز سخت (فاز )βاشاره کرد[.]7
میتوان برای ناحیهی جوش نمونه  ،BQ63سه ناحیه
متفاوت در نظر گرفت ،که این نواحی در شکل  7نشان داده
شدهاند:
 -1ناحیه  SZ :SZ1میانی و باالیی متمایل بهطرف پیشرونده
که دارای دانههای تبلور مجدد یافته هممحور ریز  αو β
که دارای ساختار حلقه پیازی شدید است.
 -2ناحیه  SZ :SZ2میانی و پایینی متمایل بهطرف پسرونده
که دارای دانههای تبلور مجدد یافته هممحور  αو β
درشتتر از  SZ1که دارای ساختار حلقه پیازی ضعیف
است.
 -3ناحیه  :SZ3ناحیه  SZپایین و طرف پیشرونده ،دارای
دانههای تبلور مجدد یافتهی هممحور با ساختار حلقه
پیازی بسیار ضعیف که عمدتاً فاز αاست.
با توجه به بررسیهای نواحی ذکرشده فوق ،هرچه به
سمت پیشرونده و باال حرکت کرده ،دانههای منطقه جوش
ریزدانهتر و از درصد فاز βکاسته میشود و برعکس در منطقه
پسرونده و پایینتر دانهها درشتتر و درصد فاز βتقریباً برابر
با فلز پایه بوده و از ساختار حلقه پیازی خارجشده و نزدیک
به شکل ساختار فلز پایه است .بهطوریکه در ناحیه ،SZ3
دانههای تبلور مجدد یافته کام ً
ال هممحور و ریز با کمترین
درصد فاز  βو بیشترین درصد فاز  αمشاهده میشود .علت این
امر به اختالف حرارت ورودی و میزان کرنش در قسمتهای
مختلف پین و شانه میباشد[ .]21همچنین وجود فاز ثانویهی
318

 βدر نمونهی  63 BQتغییر شکل پالستیک در این نمونه را
در ناحیه جوش سخت کرده و مانند پینهایی عمل میکند
که باعث کشیده شدن و جهتدار شدن فازهای موجود در
این ناحیه میشود.
به نظر میرسد علت آن ،به وجود عنصر روی بهعنوان
عنصر آلیاژی محلول در فاز  ،αدر برنجهای تکفاز و فاز  αو β
در برنج دوفازی باشد ،یعنی سختی فاز  αباعث ایجاد کرنش
شدید در ناحیه جوش شده ،محلهای جوانهزنی بیشتری را
در اثر تغییر شکل پالستیک شدید به وجود آورده که باعث
ریزتر شدن دانهها در فرایند تبلور مجدد دینامیکی میگردد.
بهطورکلی ،اندازه دانه در ناحیهی  ،SZتحت تأثیر دو عامل
میزان حرارت ورودی و میزان کرنش در این منطقه میباشد.
علت تفاوت اندازه دانه در قسمتهای مختلف ناحیهی همزده
به حرارت ورودی مربوط میشود ،هر چه حرارت ورودی بیشتر
باشد اندازه دانهها با رشد کردن دانهها بزرگتر میشود و
برعکس هر چه حرارت ورودی کمتر باشد به دانهها اجازه رشد
داده نشده و دانهها ریزتر میشوند .در سرعتهای چرخشی
ثابت با افزایش سرعت پیشروی به علت کاهش حرارت
ورودی اندازه دانهها کوچکتر میشوند .حرارت ورودی در
این از رابطه ( )1به دست میآید [.]18
معادله .1

3

4 ηµRsPr
Q
= ( )π2
3
v

که در آن  ηراندمان حرارت ورودی µ ،ضریب اصطکاک،
 Rsسرعت چرخشی (دور بر دقیقه) ν ،سرعت پیشروی
(میلیمتر بر دقیقه) P ،فشار عمودی و  rشعاع شانه برحسب
میلیمتر میباشد .با توجه به رابطه  1با کاهش نسبت سرعت
چرخشی و بهسرعت پیشروی حرارت ورودی کاهش و با
افزایش این نسبت حرارت ورودی افزایش مییابد.
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نکته قابل توجه دیگر این است که ،انتظار میرفت ،اندازه
دانهها در زیرشانه که حرارت ورودی باالیی دارد درشتتر
میشد ولی به علت غالب بودن نرخ کرنش به دما ،دانههای
ریزتری نسبت به بقیهی نواحی ایجاد شده است[.]21

مشخص میشود که ناحیه متأثر از حرارت در نمونههای
حاضر به وجود نیامده است .ناحیه متأثر از حرارت باعث افت
سختی در پروفیل سختی میشود ،درحالیکه با توجه به
نمودارهای فوق ،افت سختی مشاهده نشده است .با رسیدن
به ناحیه  TMAZدر سمت پیشرونده مقدار سختی تا حدودی
افزایش یافته و با رسیدن به  SZمقدار سختی به بیشینه خود
میرسد .در ناحیه  TMAZکه دارای دانههای کشیده و نسبتاً
درشت است ،به دلیل باال بودن چگالی نابجاییها نسبت به فلز
پایه افزایش سختی مشاهده گردیده است .دلیل دیگر افزایش
سختی در این ناحیه ،به وجود آمدن مقداری از دانههای ریز
در اثر تبلور مجدد دینامیکی میباشد که این نتایج در توافق
با یافتههای قبلی میباشد[ .]22با توجه به انجام تبلور مجدد
دینامیکی و ریزدانه بودن دانهها در ناحیه  ،SZمقدار سختی
در این ناحیه کمی نیز افزایش یافته است ،همچنین مقدار
سختی از ناحیهی  SZبه سمت فلز پایه کاهش یافته است.
همچنین میتوان به وجود آمدن دانههای ریز هممحور و عدم
حضور عیب را دلیل اصلی افزایش سختی در ناحیهی SZ
دانست.

جدول .1اندازه دانههای فلز پایه و فلز جوش نمونهها
فلز پایه (میکرومتر)

ناحیهی ( SZمیکرومتر)

BA63

32

1/38

BQ63

33

1/85

به منظور بررسی خواص مکانیکی نمونهها از سطح
مقطع نمونههای جوشکاری شده ،به فاصله هر  2میلیمتر،
در عمق  0/2میلیمتری از سطح نمونه با نیروی  50گرم-
نیرو ،اندازهگیری ریزسختی صورت گرفت .نتایج پروفیلهای
سختی مربوط به هر نمونه در شکل  8و  9بهصورت نمودار
آورده شده است.
با توجه به مطالعات میکروساختار و ریزسختی انجام شده،
63BA
63BA

8
8

4
4

Hv-Vickerz
Hv-Vickerz

6
6

2
2

190
190
170
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150
150
130
130
110
110
90
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70
70 0
0

-2
-2

X
X

-6
-6

-4
-4

-8
-8

شکل .5پروفیل میکروسختی از جوش نمونهی13BA
شکل .8پروفیل میکروسختی از جوش نمونهی 63 BAشکل .5پروفیل میکروسختی از جوش نمونهی13BA

63QB
63QB

شکل  .9پروفیل میکروسختی از نمونهی 63 BQ

x
x

HvHv

8
8

6
6

4
4

2
2

190
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170
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70
-2 70 0
-2
0

-4
-4

-6
-6

-8
-8

-10
-10

-12
-12

شکل  .5پروفیل میکروسختی از نمونهی13BQ
شکل  .5پروفیل میکروسختی از نمونهی13BQ

با توجه به مطالعات میکروساختار و ریزسختی انجام شده ،مشخص میشود که ناحیه متأثر از حرارت در نمونههای
با توجه به مطالعات میکروساختار و ریزسختی انجام شده ،مشخص میشود که ناحیه متأثر از حرارت در نمونههای
حاضر به وجود نیامده است .ناحیه متأثر از حرارت باعث افت سختی در پروفیل سختی میشود ،درحالیکه با توجه به
حاضر به وجود نیامده است .ناحیه متأثر از حرارت باعث افت سختی در پروفیل سختی میشود ،درحالیکه با توجه به
نمودارهای فوق ،افت سختی مشاهده نشده است .با رسیدن به ناحیهTMAZدر سمت پیشرونده مقدار سختی تا حدودی
نمودارهای فوق ،افت سختی مشاهده نشده است .با رسیدن به ناحیهTMAZدر سمت پیشرونده مقدار سختی تا حدودی
افزایش یافته و با رسیدن به SZمقدار سختی به بیشینه خود میرسد .در ناحیه TMAZکه دارای دانههای کشیده و نسبتاً درشت
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α وجود عنصر آلیاژی روی باعث افزایش سختی تکفاز
 تأثیر بسزایی داشتهSZ شده و نیز در ریزدانه شدن ناحیهی
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 ریزتر از سایر نمونهها63 BA دانههای این منطقه از نمونه
 دو نمونهSZ میباشد و نیز چگالی باالی نابجاییها در ناحیهی
برنجی تکفاز نسبت به مس خالص و برنج دوفازی میتواند
.دلیل این امر باشد

 نتیجهگیری.4
 درصد روی37 درشت ساختار و ریزساختارهای نمونه برنج
 ریزساختار فلز. را نشان میدهدα) تک فازBA63( آنیل شده
 با دانههای هممحور درشتαپایه متشکل از ساختار تک فاز
.و دوقلوییهای حرارتی و فاقد فاز ثانویهی دیگر میباشد
بررسیهای انجام شده با میکروسکوپ الکترونی روبشی
 بین دانههای،β ) به وجود فاز ثانویهی ریز پراکندهSEM(
 این مناطق با میکروسکوپ. پی برده شدSZ  در ناحیهیαفاز
 دارای دانههای تبلورSZ  ناحیهی.نوری قابل تشخیص نیستند
 بوده که درصدβ وα مجددیافته دینامیکی با ساختار دو فازی
 درصد میباشد که باتوجه به42 ،β درصد و فاز58  برابرαفاز
α  کاسته شده و به مقدار فازβریزساختار فلز پایه از مقدار فاز
 یک ساختارβ  این است که فاز، علت این امر.افزوده شده است
غیرتعادلی دارای انرژی باال میباشد که در صورت به وجود
آمدن شرایط مناسب و تعادلی میخواهد به کمترین میزان
 به وجود عنصر روی، به نظر میرسد علت آن.انرژی برسد
 در برنجهای تکفاز،α بهعنوان عنصر آلیاژی محلول در فاز
 باعثα  یعنی سختی فاز، در برنج دوفازی باشدβ  وα و فاز
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