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سرعت چرخشي بهینه در جوشکاری اصطکاکي تالطمي فلز مس مورد استفاده در مخازن
پسمانداری هستهای
 احمد نوزاد گلي کند، عزت نظری، حسن رضائي،*مهرداد عجبشیری
 اصفهان ـ ايران،59418-9851 : صندوق پستي، سازمان انرژی اتمي ايران، پژوهشگاه علوم و فنون هستهای،پژوهشکدهی مواد

 برای دفن پسماندهای هستهای تولید شده در رآکتورهای هستهای از مخزنهای مسی جدار ضخخی و بخا مااومخب بخاال در برابخر خخوردیی:چکیده
جخو کخاری اطخاااکی

ماخانیای و مااومخب در برابخر خخوردیی مخخزنهخای مسخی از رو

 جخو کخاری.جخو کخاری بخا باریاخهی الاترونخی اسختفاده مخیشخد

 در سالهای اخیر برای بهبود خخوا.استفاده میکنند

 پیش از این برای جو کخاری ایخن مخخازن از رو.تالطمی استفاده شده اسب

اطاااکی تالطمی به دلیل اینکه در حالب جامد انجام میشود تنش پسماند ک تری در فلز ایجاد میکند و در نتیجه مااومب در برابر خخوردیی فلخز
 در این مااله برای دسبیابی بخه سخرعب خرخ خی بهینخه در. بهبود مییابد،نسبب به دیگر رو های جو کاری که در حالب مذاب طورت میییرند
جخو کخاری اطخاااکی

 میلخیمتخر بخر دقیاخه بخه رو25  با سرعب خاخی اابخب4 mm  ورقهای مسی به ضخامب،جو کاری اطاااکی تالطمی

 بخه399 حخاکی از افخزایش شخدید دمخا بخا افخزایش سخرعب خرخ خی از

 توزیع دمایی اندازهییری شده در منااخهی جخو.تالطمی جو کاری شدند

 تجزیه و تحلیل تصویرهای فلزنگاری ن ان داد که افزایش سرعب خرخ ی باعث افزایش اندازهی دانهی فلز مخس در منااخهی. دور بر دقیاه بود4299
 دور بر دقیاه به دسب399 ماانیای نمونهها م اهده شد که سختی بی ینه در سرعب خرخ ی

 در بررسیهای مربوط به خوا.میشود

مرکزی جو

. ه خنین استحاام بی ینه و درطد ازدیاد کمینهی طول نیز در این سرعب خرخ ی حاطل میشود.میآید

 مس، خواص مکانیکي، جوشکاری اصطکاکي تالطمي، پسماندهای هستهای:کلیدواژهها

Optimum rotational speed in FSW of copper canisters for nuclear waste
M. Ajabshiri*, H. Rezaei, E. Nazari, A. Nozad Golikand
Materials Reasearch School, Nuclear Science and Technology Research Institute, AEOI, P.O.Box: 81465-1589, Esfahan – Iran

Abstract: The high-level radioactive waste will be encapsulated in copper canisters and stored in a deep
repository. High power electron beam welding was the only viable method available at that time for
welding thick section copper. In recent years, friction stir welding has been replaced with electron beam
welding because of the promotion in mechanical properties and corrosion resistance of copper canisters.
FSW is used in solid state, therefore residual stresses produced in the weld is less than that of other
welding processes which are performed in the molten state. To obtain optimum rotational speed, FSW was
carried out in copper plates with a thickness of 4 mm at a constant speed of 25 mm/minute. The
temperature distribution indicated a severe increasing of temperature upon increasing the rotational speed
from 900 to 1200 rpm. Also, analysis of the metallographic images showed that the grain size in the nugget
zone increases by increasing the rotational speed. Vickers hardness test was conducted on the welded
samples and the maximum hardness was obtained at a rotational speed of 900 rpm. Results of tensile tests
and their comparison with those of the base metal showed that the maximum strength and minimum
elongation are achieved at the same rotational speed.

Keywords: Nuclear waste, FSW, Mechanical properties, Copper
*email: mehrdad_165@yahoo.com

39/42/29 :مااله

39

 تاریخ پذیر39/2/45 :تاریخ دریافب مااله

سرعب خرخ ی بهینه در جو کاری اطاااکی تالطمی فلز مس . . .

 .9مقدمه

بهبود می یابد .ضمناً با توجه به ضخامب  5سخانتیمتخری جخدارهی

در طنعب هستهای برای دفن پسماندهای هستهای تولید شخده در

مخزن ،رو

رآکتورها و آزمای گاه های هستهای از مخزنهایی با مااومخب در

جو کاری با باریاه ی الاترونی با بهبود خخوا

برابر خوردیی بخاال اسختفاده مخیشخود .ایخن مخخزن هخا بایخد تخوان

مس همراه اسب ] .[4ک ور سوئد در زمینهی جو کاری مخازن

مااومخخخخب در برابخخخخر خخخخخوردیی و عامخخخخلهخخخخای محیاخخخخی و

پس مانخداری بخه رو

اطخاااکی تالطمخی یاخی از ک خورهای

زیسبشناختی در عمخ حخداقل  599متخری زیخر زمخین را داشخته

پی گام در این زمینه اسب که در سال 4337با طراحی مخزنهایی

باشند .در ساخب این مخزن هخا از فلخز مخس بخا مااومخب در برابخر

با جخدارهی  59میلخیمتخری از مخس خخالم نمونخهی جدیخدی از

خوردیی باال برای جدارهی بیرونی و از خخدن بخرای شخباههخای

مخزن های پسمانداری را ارایه داد .ایخن مخخزنهخا ارتفخا 4359

داخلخخی اسخختفاده مخخیشخخود .شخخال  4انخخدازهی جخخدارهی مسخخی و

میلیمتر و وزنی در حدود  25تا  27تن دارند ].[2

شباههای خدنی درون آن را ن ان میدهد .پسماندهای هستهای

جو کخاری اطخاااکی تالطمخی نسخبب بخه رو
ماخانیای فلخز

جو کاری اطاااکی تالطمی در سال  4334برای اولین بار

در درون این شباه ی خدنی قرار یرفته و کل مجموعخه در عمخ

توسط انستیتو جو کاری انگلستان برای جو کخاری آلیاههخای

 599متری زمین دفن میشود ].[2 ،4

آلخخومینی مخخورد اسخختفاده قراریرفخخب ] .[9در رو

پسماندهای هستهای بایخد بخه مخدت حخداقل  499هخزار سخال

اطاااکی تالطمی ،یخ

جخخو کخخاری

ابخزار جخو کخاری يیرمصخرفی بخرای

بدون اینکه آسخیبی متوجخه آنهخا شخود در درون ایخن مخخزنهخا

تولید حرارت بین ابزار و قاعهی کار ،مورد استفاده قرار میییرد

مدفون شوند .از اینرو ،از فلز مخس کخه دارای مااومخب در برابخر

] .[5 ،4 ،9این فرایند شامل تغییر شال شخدید پالسختی

خخوردیی و اسخختحاام ماخخانیای بخاالیی اسخخب در جخخدارهی ایخخن

مجدد پویخا در منااخهی بخه هخ زده شخده ) (NZدر حخین فراینخد

مخزنها استفاده میشود .بخرای جخو کخاری خنخین مخخزنهخایی

جو کاری اسب ] .[6بیش تر پژوهشهای انجام شده در زمینهی

پخخیش از ایخخن از رو

()4

جخخو کخخاری بخخا باریاخخهی الاترونخخی

( )EBWاستفاده میشد .در سال های اخیر از رو

و تبلخور

جخخو کخخاری اطخخاااکی تالطمخخی عمخخدتاً بخخر روی آلخخومینی و

جو کخاری

آلیاههای آن بوده اسب و بر روی مس و آلیاههای آن و جزییات

اطاااکی تالطمخی( (FSW) )2بخرای ایخن منظخور اسختفاده شخده

متالورهیای و ویژیی های ماانیای مس ک تر مورد توجخه قخرار

اسب .جو کاری اطاااکی تالطمی به دلیل اینکخه در حالخب

یرفته اسب .عالوه بر این در این یزار ها نتیجههخایی نامتناسخ

نیمه جامد انجام میشود تخنش پخسمانخد کخ تخری در فلخز ایجخاد

بسیاری راجع به ویژیی های ماانیای در جو

میکند و از اینرو مااومب در برابر خوردیی فلز نسبب به دیگخر

].[49 ،3 ،3 ،7

ارایه شخده اسخب

رو های جو کاری که در حالب مخذاب بخه انجخام مخی رسخد،
4/959 mm

4959 mm

4/959 mm

درپو

مس با ضخامب 99 mm

مس با ضخامب 59 mm

24999

محفظهی مسی

7499

قسمب داخلی

49699

4/ 395 mm

قسمب داخلی

مونتاه سوخب (9699 )BWR

وزن برآورد شده (:)kg

4395 mm

محفظهی مسی

45399

4/ 349 mm

وزن برآورد شده (:)kg

4399

کل

و پوستهی مسی

سوخب مصرف شده

مونتاه سوخب (9699 )BWR
کل

24699
قسمب داخلی از جنس خدن

شکل  .9مخزنهای پسمانداری با جدارهی مسی و شباهی خدنی درون آن.
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اطاااکی تالطمی از دسختگاه  CNCاسختفاده شخد .در جخدول 4

ایخن محخدودیب ،بخه دمخای بوب بخاال و رسخانندیی یرمخخایی

شرایط ابزاری جو کاری استفاده شده ن ان داده شده اسب.

خوب مس نسبب داده میشود کخه در طخی فراینخد جخو کخاری
اطاااکی تالطمی نیازمند یرمای ورودی باالتر برای دسبیابی

بخخرای انخخدازهییخخری توزیخخع دمخخا در منااخخهی جخخو  ،خهخخار

اسخب .ایرخخه مخس دارای سخاختار ماعبخی

ترموکوپل در فاطلهی  9/7میلیمتر از خخط مرکخزی جخو 9/3 ،

مرکز وجوه پُر ( )FCCو مفتخولپخذیری خخوبی اسخب ،بخه دسخب

میلیمتر زیر ساح و به فاطلههای  499 ،79 ،49و  439میلیمتر از

آلیاههخخای

نااهی شرو جو کاری تعبیه شدند .موقعیخب ترموکوپخلهخای

به جو

بدون عی

آوردن جخخو

مخخس سخخال بسخخیار م خخالتخخر از جخخو

آلومینی و منیزی اسخب .نیخاز بخه یرمخای ورودی بخاالتر در حخین

درون قاعهی کار در شال  2ن ان داده شده اسخب .یخ

جو کاری بدین معنی اسب کخه جخو کخاری بایخد در سخرعب

تبدیل  ADV/ADAM-4529-D2Eبرای انتاال دادههای دمایی

خای پایینتر و یا در سرعب های خرخ ی باالتر انجام شود ]،44

به کامپیوتر مورد استفاده قرار یرفب.

 .[49 ،42رسخخانندیی یرمخخایی مخخس در حخخدود  9برابخخر آلیاههخخای

سیسخت

برای شرو جو کاری ،دو ورق مسی به طورت ل

به ل

ورق فوالدی محا اابخب نگخه داشخته شخدند .ابخزار

آلومینی اسب ،بنابراین ایجاد یرما در فلز مس در مجاورت ابزار،

بر روی ی

برای ایجاد فلز نرم و یرانرو م التر اسب .عالوه بر ایخن دمخای

جو کاری در حال خرخش در محل اتصال دو ورق فرو رفته و

بوب مس در حدود  4/7بار بزرگتر از آلیاههای آلومینی اسب؛

به مدت  45اانیه عمل پیشیرمایش در ابتدای جو

انجخام شخد.

در نتیجه دمای باالتری نیز برای نخرم کخردن فلخز مخس مخورد نیخاز

س خپس ابخخزار بخخا سخخرعب خاخخی اابخخب  25میلخخیمتخخر بخخر اانیخخه و بخخا

خواهد بود ].[46 ،45 ،44

سخخرعبهخخای خرخ خخی متفخخاوت  4299 ،399 ،699 ،499و 4599

سرعب خرخ ی ابزار با توجه به تأایریذار بودن آن بخر روی

دور بخخر دقیاخخه در امتخخداد خخخط اتصخخال حرکخخب کخخرده و عمخخل

میزان یرمای ایجاد شده در حین فرایند جخو کخاری ،مخیتوانخد

جو کاری را انجخام داد .بعخد از جخو کخاری نمونخههخا از نظخر

ناش مؤاری در کیفیب و کاستی های حاطل از جو کاری ایفخا

ظاهری تحب بازرسی خ می قرار یرفتند.

نماید .بنابراین یای از پارامترهای مه برای رسیدن بخه جخو

بخا
جدول  .9شرایط ابزاری جو کاری

کیفیخخب بخخاال سخخرعب خرخ خخی ابخخزار اسخخب .بخخا افخخزایش سخخرعب
قار شانه

خرخ ی ابزار ،یرمای ورودی به قاعهیکخار افخزایش مخییابخد و
این باعث تغییرهای ساختاری در منااهی جو

()mm

میشود .سخرعب

45

شال ابزار

یام ابزار

جنس ابزار

زاویهی ابزار

پیچی خپیرد

 3یام در هر سانتیمتر

فوالد یرم کار H49

 2درجه

خرخ ی برای جو کاری مس با توجه به ضخامب قاعهی کخار
و نو آلیاه آن ،شال ابزار و سرعب خاخی آن متفخاوت خواهخد
بود.
در این مااله تأایر سرعب خرخ ی در سرعب خای اابب 25
میلیمتر بر اانیه بر روی ریزساختار و خاطیبهای ماخانیای ورق
م خس (بخخه ضخخخامب  4میلخخیمتخخر) مخخورد اسخختفاده در مخخخزنهخخای
پسمانداری هستهای ،مورد بررسی قرار میییرد.
 .2روش پژوهش
در ایخخخخخن پخخخخخژوهش ورقهخخخخخای مسخخخخخی در انخخخخخدازههخخخخخای
 299mm×75mm×9mmو بخخا خلخخو

 33/35%مخخورد اسخختفاده

قرار یرفتند .نمونهها ،خون ورق ها نورد شده بودنخد ،بخه مخدت 2

شکل  .2موقعیب ترموکوپلها در درون قاعهی کار.

سخخاعب در دمخخای  499˚Cتاباخخاری شخخدند .بخخرای جخخو کخخاری
35

سرعب خرخ ی بهینه در جو کاری اطاااکی تالطمی فلز مس . . .

جدول  .2حداکثر دمای ابب شده به وسیلهی ترموکوپلها به عنوان تخابعی از

برای بررسی ریزساختاری از میاروساوپ نوری استفاده شد.

سرعب خرخ ی
سرعب خرخ ی
(دور بر دقیاه)
499
699
399
4299
4599

نمونخخههخخای فلخخزنگخخاری طبخ اسخختاندارد آمخخاده شخخده و از محلخخول
محتوی  45میلی لیتر هیدروکلری

اسید 499 ،میلیلیتر آب ماار

و  2/5یخخرم آهخخن کلریخخد بخخرای سخخونش نمونخخههخخا اسخختفاده شخخد.
انخخدازهی دانخخههخخا بخخه رو

متاخخاطع خاخخی متوسخخط انخخدازهییخخری

شخخخد .بخخخرای انخخخدازهییخخخری ریزسخخخختی نمونخخخههخخخا از دسخخختگاه
 Qualitest QV-4999DATبا بار  499یرم و به مدت  49اانیخه

دما
T4

T2

T9

T4

469
246
279
444
447

473
292
235
429
462

243
265
944
423
455

255
995
956
464
436

استفاده شد .از دستگاه سنجش ک ش یونیورسال سنتام  49تخن بخا

469

نرخ کرنش  2میلی متر بخر اانیخه بخرای سخنجش ک خش و ارزیخابی

449

ΔT2

499

ΔT9

39

ΔT4

 .3نتايج و بحث

69

 9.3توزيع دما

49

در جدول  2حداکثر دمای ابب شده به وسیلهی ترموکوپلهخا بخه

29

طورت تابعی از سرعب خرخ ی درج شده اسب .اطالعخات ایخن

4299-4599

سرعت چرخشي

جدول حاکی از آن اسب که با افزایش سرعب خرخ ی ،دمخا در
منااخخهی جخخو

افخخزایش مخخییابخخد .تغییخخر شخخال پالسخختی

399-4299

699-399

499-699

°

دما (درجهی سلسیوس)

خوا

ماانیای استفاده شد.

ΔT4

429

°

شکل  .3راباهی بین دما و سرعب خرخ ی.

و

اطاااک بین ابزار و قاعه ی کخار بخا افخزایش سخرعب خرخ خی

 2.3مشخصههای ريزساختاری

افزایش مییابد .هر دوی این عاملها در افزایش دمخا در منااخهی

نمونخههخا در محخدودهی سخرعب خرخ خی  499تخا  4599دور بخخر

سخخه دارنخخد .شخخال  9افخخزایش دمخخا بخخا افخخزایش سخخرعب

جو کاری شدند .شال  4درشبنگار( )9نمونه

جخخو

دقیاه بدون عی

خرخ خخی از  499بخخه  ،699از  699بخخه  ،399از  399بخخه  4299و از

ی جو کاری شخده بخا سخرعب خرخ خی  699دور بخر دقیاخه در

 4299به  4599دور بر دقیاه را ن ان میدهد .مااب با ایخن شخال

سرعب خای  25میلیمتر بر اانیه را ن ان میدهد .در ایخن تصخویر

دما بخا افخزایش سخرعب خرخ خی از  399بخه  4299دور بخر دقیاخه

 4منااه ی مجخزا قابخل شناسخایی اسخب :منااخهی بخههخ زده شخده

افزایش خ مگیری داشته اسب .برای مثال افزایش دما بخا افخزایش

) ،(NZمنااه متأار از عملیات یرماماانیای ) ،(TMAZمنااهی

سخخرعب خرخ خخی از  399بخخه  4299دور بخخر دقیاخخه در موقعیخخب

متأار از حرارت ) (HAZکه بین منااههای مرکزی و منااهی متأار

ترموکوپل اولی در حدود  444˚Cبخوده اسخب در حخالیکخه ایخن

از عملیات یرماماانیای قرار یرفته اسب و فلز پایه (.)BM

افزایش دما با افزایش سرعب خرخ ی از  499به  ،699از  699بخه

فلزنگارههای ریزساختار منااه ی بههخ زده شخده در شخال 5

 399و از  4299به  4599دور بر دقیاخه بخه ترتیخ  ،در حخدود ،59

ن خخان داده شخخده اسخخب .همخخانطورکخخه ریزسخخاختار نمونخخههخخای

 54و  69˚Cبوده اسخب .بخا افخزایش سخرعب خرخ خی از  399بخه

جو کخاری شخده در شخال ن خان مخیدهخد بخا افخزایش سخرعب

و اطخاااک

خرخ ی از  499به  4599دور بر دقیاه اندازهی دانه افزایش یافتخه

بین ابزار و قاعهی کار رخ داده اسب .هر خند با افخزایش سخرعب

اسب .تغییرات اندازهی دانخهی نمونخه هخا بخا سخرعب خرخ خی در

خرخ خخی از  399بخخه  4299دور بخخر دقیاخخه ،افخخزایش تغییخخر شخخال

دوم

 4299دور بر دقیاه حداکثر تغییخر شخال پالسختی

پالستی

جدول  9درج شده اسب .در دماهای باالی برابر با تاریباً ی
تا ی

باعخث افخزایش دمخا شخده اسخب امخا از طخرف دیگخر بخا

سوم دمای بوب فلزها ،بازیابی و بازتبلور میتواند در حین

افزایش دما اطاااک بین ابزار و قاعخهی کخار کخاهش مخییابخد.

تغییر شال اتفاق بیفتد .ایر خنین فرایندی در حین کخرنش دمخا-

سرعب خرخ ی  399دور بر دقیاه را میتخوان بخه عنخوان نااخهی

باال رخ دهد بازیابی ،بازیابی پویا و بازتبلور ،بازتبلور پویخا نامیخده

جخخو کخخاری اطخخاااکی

می شود .بازیابی و بازتبلور پویا بر روی ریزساختار ایجاد شخده در

عاخخد در تغییخخرات دمخخایی در رو

جو های اطاااکی تالطمی تأایر مییذارد.

تالطمی مس عنوان کرد.
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جوانهزنی و رشد دانههای جدید آزاد شخود .آزاد شخدن انخرهی و
کاهش اندازهی دانهها در حین جو کاری دلیلی بر بازتبلور پویا
اسب.
با توجه به اطول بازتبلور ،در جو کخاری بخا سخرعب خاخی
اابب ،افزایش سرعب خرخ ی منجر بخه افخزایش در میخزان تغییخر
شکل  .4درشبنگار ساح مااع نمونهی جو کاری شدهی مخس بخا سخرعب

شال و افزایش دمای قلهای خواهد شد .بنابراین افزایش در میزان

خرخ ی  699دور بر دقیاه در سرعب خای  25میلیمتر بر دقیاه.

تغییر شال از ی

طرف منجر به کاهش اندازهی دانهی بخازتبلور

یافته ،و از طرف دیگر باعث افزایش در دمای قلهای جو کاری
میشود که خود به رشد دانههای بازتبلور میانجامد .بنابراین تغییر
اندازه ی دانه بازتبلور یافته با سخرعب خرخ خی بسختگی بخه عامخل
يال

در این فرایند با افزایش سرعب خرخ ی ،مادار تغییخر شخال

 499دور بر دقیاه

فلز پایه

خواهد داشب.

حاطله افزایش یافته و مادار تغییر شال ،سازوکار يال

در تعیین

اندازه ی دانه خواهد بود .در نتیجه در سرعبهای خرخ ی پخایین
 699 ،499و  399دور بر دقیاه ،ساختار دانخهریخز خواهخد بخود .بخا
افزایش سرعب خرخ ی مادار تغییر شال حاطله افزایش یافته و
به تبع آن دما نیز افزایش مییابد .در این حالب سازوکار تابااری
 699دور بر دقیاه

سازوکار يال

 399دور بر دقیاه

در تعیین اندازهی دانهی نمونهها خواهد بخود و در

نتیجه در سرعبهای خرخ ی باالی  399تا  4599دور بخر دقیاخه،
ساختار دانه درشب خواهد شد.
 3.3مشخصههای سختي

در شال  6توزیع سختی نمونههای جخو کخاری شخده در مااخع
عرضی جو

 4599دور بر دقیاه

 4299دور بر دقیاه

شکل  .8فلزنگارههای نمونههای جو کاری شده با سرعب خرخ ی متفاوت

در سرعب های خرخ ی متفخاوت ن خان داده شخده

اسب .از این شال میتوان نتیجه یرفب که بی ینه ماخدار سخختی

در سرعب خای اابب  25میلیمتر بر اانیه.

در همهی نمونه ها در منااه مرکزی جو

توجه به اینکه در سرعبهای خرخ ی باالی  399دور بخر دقیاخه

جدول  .3تغییر اندازهی دانه با سرعب خرخ ی
4599

4299

399

699

499

فلز پایه

26

43

3

6/5

5

47

حاطل شده اسخب .بخا

سرعب خرخ ی

اندازهی دانهی منااهی بهه زده شده ( )NZبخیشتخر از انخدازهی

()rpm

دانه ی فلز پایه اسب ولی سختی این منااه مستال از اندازهی دانخه

اندازهی دانه

بوده و دارای سختی بیشتر از سختی فلز پایه اسب ،در این مخورد

(میارون)

سازوکار افزایش سختی از راباخهی هخال -پخچ پیخروی نمخیکنخد.
(جابهجایی پخین

راباهی هال -پچ تنها در شرایای که دانههخا عخاری از نابخهجخایی

کرنش فلز تحب جو کاری ،از یام جو

دور خرخش ابزار) ،تعخداد رزوههخا در

باشند ،طادق خواهد بود .این افزایش سختی در منااهی بهه زده

هر اینچ و عم رزوه تأایر میپذیرد .در این فرایند ،نرخ کرنش به

شده را میتوان به خگالی باالیی از مرزهای فرعی ،دانههای فرعی

سرعب خرخ ی بسختگی دارد .بخه دلیخل ایخن نخرخ کخرنش بخاال و

و نابهجاییها نسبب داد ] .[24 ،29 ،43 ،43 ،47ه خنخین حوخور

اطخاااکی تالطمخی،

فازهای اانویه نیز می تواند در افزایش سختی این منااه تأایریذار

در جهب حرکب در ی

کرنش های بسیار زیاد در ارتباط بخا جخو
انرهی کرن ی عظیمی در جو

بخیره میشود کخه مخی توانخد بخا

باشد ].[5
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499

499 rpm

افزایش طول

استحاام ک ی

استحاام تسلی

999

39

699 rpm

259

39

399rpm

سختي ويکرز

299

69
459

59
49

499

99
29

استحکام ()MPa

افزايش طول ()%

4299rpm
4599rpm

79

59

49
44

42

49

3

6

4

2

°

-2

-4

-6

-3

-49

-42

°
4699

-44

فاصله از مرکز (میليمتر)

4499

4299

4999

399

699

499

°
299

سرعت چرخشي (دور بر دقیقه)

شکل  .1توزیع سختی در مااع عرضی جو کاری اطاااکی تالطمی.

شکل  .7خاطیبهای ک ی مااع عرضی نمونههای جو کاری اطاااکی
تالطمی مس.

افزایش سرعب خرخ ی و در نتیجخه افخزایش درجخهی تغییخر
شال ،منجر به افزایش خگالی نابخهجخایی هخا در داخخل دانخههخای

منااه های متأار از حرارت ( )HAZیا عملیات یرماماانیای

بازتبلور یافته میشود .با افزایش بیشتر سرعب خرخ ی ،درجهی

( )TMAZدر اتصال از طری جو کخاری اطخاااکی تالطمخی

حرارت افزایش یافته و باعخث تاباخاری دانخههخای بخازتبلور یافتخه

منااههای تأایریذار هستند به طخوری کخه ایخن منااخههخا ايلخ

خواهد شد و در نتیجه مادار سختی افب میکنخد .در ایخن فراینخد

دارای حداقل سختی بوده و شاسب همی ه در این منااهها اتفاق

با افزایش سرعب خرخ خی از  499تخا  399دور بخر دقیاخه ،میخزان

مخخیافت خد ] .[29 ،22 ،9ه خ خنخخین تغییخخر نایهخخانی سخخختی در ایخخن

سختی افزایش یافته اسب ولی با افزایش بیشتر سرعب خرخ خی

منااهها نیز میتواند منجر به ضخعید شخدن آن منااخههخا شخده و

از  4299تا  4599دور بر دقیاه ،سازوکار تابااری يالخ

و باعخث

شاسب در آن منااهها اتفاق بیفتد.

کاهش سختی در این نمونهها شده اسب.

با توجه بخه موقعیخب شاسخب در نمونخههخای آزمخون ک خش
(شال  )3که در نمونه هخای جخو کخاری شخده در سخرعبهخای

 4.3مشخصههای کششي

خرخ ی  4299 ،699 ،499و  4599دور بر دقیاخه در منااخههخای

در شخخال  7خاطخخیبهخخای ک خخی مااخخع عرضخخی نمونخخههخخای

متخخأار از یرمخخا و متخخأار از عملیخخات یرماماخخانیای و در نمونخخهی

جو کاری شده ن ان داده شده اسب .با توجه بخه ایخنکخه مااخع

جو کاری شده با سخرعب خرخ خی  399دور بخر دقیاخه در فلخز

عرضی نمونه های ک ی شامل هر خهار منااهی مرکزی جو ،

پایه بوده اسب ،میتخوان نتیجخه یرفخب کخه ایخن منااخههخا دارای

منااهی متأار از عملیات یرماماانیای ،منااهی متأار از حخرارت

ک ترین استحاام و سخختی در بخین منااخه هخای موجخود هسختند.

و فلز پایه اسب ،استحاام نمونهها ،میانگین اسختحاام منااخههخای

ه خنانکه یافته های سختی نیز ن ان داد نمونههای جخو کخاری

موجود خواهد بود.

شده با سرعب خرخ ی  4299 ،699 ،499و  4599دور بخر دقیاخه

همانطورکه در شال  7دیخده مخیشخود اسختحاام ک خی و

در منااههای متأار از یرمخا و عملیخات یرماماخانیای و نمونخهی

تسلی نمونهها با افزایش سخرعب خرخ خی تخا  399دور بخر دقیاخه

جخخو کخخاری شخخده بخخا سخخرعب خرخ خخی  399دور بخخر دقیاخخه در

افزایش یافتخه و سخپس کخاهش مخی یابخد .ولخی در کخل اسختحاام

منااه ی فلز پایخه دارای کخ تخرین سخختی و بخیشتخرین تغییخرات

ک ی نمونه ها با افزایش سرعب خرخ ی تا  4299دور بر دقیاخه

سختی هستند.

تفاوت خندانی نمیکند .افزایش طول نمونهها با افخزایش سخرعب
خرخ خخی تخخا  399دور بخخر دقیاخخه کخخاهش یافتخخه و سخخپس افخخزایش
مییابد.
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پينوشتها
1. Electron beam welding
2. Friction stir welding
3. Macrograph
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