هب انم خدا

جوشکاری فوالدهای ماراجینگ
خالصه :فوالدهای ماراجینگ آلیاژهای آهن -نیکل هستند که برای ترکیب استحکام باال و
چقرمگی شکست خوب ،طراحی شده اند .خواص این نوع فوالدها از طریق پیر سختی مازنتریت
کم کربن هنگامی که از دماهای آستیه سرد می شود ایجاد می شود .تشکیل مازنتریت مستقل از
سرسخت کردن بوده و نسبتاً نرم است(حدود  .)03 RCاما هنگامی در دمای حدود ℉033
پیر شود از طریق رسوب ترکیبات بین فلزی به طور قابل مالحظه ای سخت می شود.
از نقطه نظر جوش پذیری ،ویژگی مهم فوالدهای ماراجنیک این نکته است که آنها بعد از سرد
شدن از دماهای آستینه نسبتاً نرم هستند .این بدین معنی است که نواحی تحت تأثیر گرمای
جوش نرم شده ،که منجر شده تنش دمای پسماند کاهش یافته و تمایل به ترک برداری سرد
هیدروژن کاهش پیدا کند .یک عملیات پیرسازی بعد از جوش استحکام اتصال را افزایش می دهد
و چقرمگی منطقه تحت تأثیر گرما معموالًبا فلز ما در مطابقت پیدا می کند .سیم های پرکننده
استفاده شده جهت جوشکاری فوالدهای ماراجینگ ترکیبات خیلی نزدیکی به صفحات پایه دارند.
استحکام جوشها بستگی خیلی کمی به فرآیند استفاده شده جهت ساخت آنها دارد ،اغلب
فرآیندهای می توانند جوشهای با بازده اتصال باالی %03تولید کنند.
با این حال ،چقرمگی جوش با فرآیند جوشکاری تغییر می کند .فرآیند قوس گاز تنگستنی بهترین
چقرمگی جوش را در فوالدهای ماراجینگ ایجاد می کند .مقادیر کمتری از جوش های ساخته
شده با فرآیندهای قوس گاز فلزی ،پرتو الکترونی و فرآیند پوشیده شده بافالکس دیده شده است.
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هب انم خدا

به منظور حصول بهترین خواص توصیه می شود در حین جوشکاری .
 )1باید از دماهای باال از زمانهای طوالنی پرهیز شود.
 )2باید از پیشگرم کردن پرهیز شود و دماهای بین پاسها را زیر ℉ 253نگه داشت
 )0استفاده از حداقل انرژی ورودی جوش
 )4باید از شرایطی که موجب سرعت های سرد کردن آهسته می شوند پرهیز شود.
به عالوه بسیاری از اقدامات احتیاطی بایدبرای تمیز نگه داشتن جوش ها تا حد امکان به کار رود،
زیرا با افزایش ناخالصی ها چقرمگی کاهش می یابد.
در این گزارش یک شرح کلی از شرایط متالوژیکی شامل شده در جوشکاری فوالدهای ماراجینگ
با شرح جزئی فایده انواع فرآیندها دنبال شده است .عوامل مهم بحث شده ،روشهای توصیه شده و
خواصی که از اتصال انتظار می رود خالصه شده است.
.I

مقدمه:

تولید اولین فوالدهای ماراجینگ در سال  1093عالقه زیادی را ایجاد کرد ،زیرا آنها چقرمگی
خوب و سهولت تولید با استحکام خیلی را ترکیب کرده اند .سایر فوالدهای مارخبیک با این
خواص بعد از ان گسترش یافته اند و همچنین توجه زیادی را به خود جلب کرده اند .در اواخر
سال  1091آن برآرورد شد که بیش از  133مقاله علمی در مطبوعات چاپ شده است.
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جدول  ، 1انواع ،ترکیبات و خواص مکانیکی فوالد هایی که اکنون وجود دارد را نشان داده
است 5 .آلیاژ اول فهرست شده از کبالت و مولیبدن که با تیتانیوم استحکام دهی شده به
عنوان یک مکمل سخت کننده استفاده شده است .ششمی ()12-5-0با کاربرد های هسته ای
طراحی شده و کبالت به صورت عمده ای حذف شده است .این آلیاژبا کرم ،مولیبدن ،تیتانیوم
و آلمینوم سخت شده است.
برای یک حالت بهینه استحکام و چقرمگی چنین عناصری مانند کربن  ،سیلیکون ،منگنز،
گوگرد و فسفر بادی در حد پایین نگه داشته شوند .مقادیر ماکزیم تعیین در صدد وزنی ،
عبارتند از :کربن  ،3/30سیلیکون  ،3/1منگنز  ،3/1گوگرد  3/31و فسفر  . 3/31چون اصول
مت الوژیکی یکسانی برای همه انواع فوالدهای اعمال می شود ،این فودالدها می توانند خانواده
ای از آلیاژهای آهن-نیکل کم کربن حاوی مقادیر مختلفی عناصر سخت کننده در نظر گرفته
شوند .نامشان( ماراجینگ) از عملیات حرارتی که شامل پیر سختگردانی ماژننزیت کم کربن
است ناشی شده است.
 .IIمتالوژی فیزیکی
بحث های گسترده ای در مورد خواص فیزیکی فوالدهای ماراجینگ ،با یک مرور کلی و خوب
وجود داشته است .در نتیجه ،اصول متالوژیکی مطرح در این بحث به آنچه که به جوشکاری
فوالدهای ماراجینگ مربوط است ،محدود شده است .
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روش معمول عملیات حرارتی فوالدهای ماراجینگ ،آنیل کردن در دمای حدود ℉ ،1533سرد
کردن درهوا تا درجه حرارت اتاق ،و سپس پیر کردن در دمای حدود ℉ 033می باشد.
متالوژی فیزیکی فوالد های ماراجینگ را به راحتی می توان در رابطه با ساختار ها و خواصی
که همراه این مراحل است بحث کرده است.
فوالدهای ماراجینگ آنیل محلول شده:
اگرچه فوالدهای ماراجینگ  11% Niدر دمای ℉ 1053کامالً آستنیه هستند ،دمای های آنیل
باالتر معموالً باالتر جهت تضمین انحالل رسوبهای و از بین بردن تنشهای باقیمانده استفاده
شده اند .در سرد کردن ،تبدیالت آستنیت به ما ....آهن کم کربن -نیکل که یک ساختار BCC
دار بدون آشکار شدن تتراگونالیته انجام می شود.
این نوع ماژننریت نسبتاً نرم (حدود  )03RCو چقرمگی آن خوب است .چون تبدیل آستنیت
به ماژننریت در دماهای نسبتاً پایین انجام می شود( 𝑠 μنوع ) 11% Ni(253حدوداً ℉013
است ) .فرآیندهای کنترل شده با نفوذ مناسب نبوده اند ،و تشکلیل ماژننریت در تمام به وسیله
یک فرآیند برشی بدون نفوذ انجام می شود .یک مزیت عملی این است که ماژننریت در تمام
سرعت های تبرید و بنابراین در تمام اندازه های مقاطع تشکلیل می شود  .مفاهیم معمول
قابلیت سخت گردانی برای فوالدهای ماراجینگ به کار نمی رود .اگرچه ماژننریت آهن -نیکل
در دماهای پایین تشکیل می شود ،می تواند تا دماهای نسبتاً باالیی دوباره گرم شود قبل از
اینکه به آستینت تبدیل شود (شکل)1
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در فوالدهای ماراجینگ از این برای پیر سختگردانی استفاده می شود.
پیرسخت گردانی:
هنگامی که ساختار ماژننریتی در دمای حدود ℉ 033پیر شود استحکام آن افزایش می یابد.
استحکام فوالد ) 11% Ni(253با پیر سازی در دمای ℉ 033به مدت  0ساعت بیش از دوبرابر
می شود .چون رسوبات استحکام دهی کوچک هستند و به سادگی توسط روشهای مستقیم
تشخیص داده نمی شوند ،در این جا بحث های متفاوتی در مورد مکانیزم استحکام دهی وجود
دارد .نظریه ای غالب شده است که فوالدهای ) 11% Ni(253توسط رسوبات 𝑜𝑀  𝑁𝑖0و یک
رسوب تیتانیوم ثانویه ،احتماالً 𝑖𝑇  𝑁𝑖0استحکام دهی شده اند .ذرات 𝑜𝑀  𝑁𝑖0رسوب اصلی
است با 𝑖𝑇  𝑁𝑖0ثانویه که به صورت یکنواخت توزیع شده است و به صورت کروی در کل
زمینه توزیع شده اند .کبالت سرعت رسوب را افزایش می دهد ولی خودش رسوب نمی کند.
عقیده بر این است که کبالت قابلیت انحالل مولیبدن در آلیاژهای آهن-نیکل را کاهش می
دهد ،در نتیجه مقدار زیادی رسوب ریز پراکنده که باعث سختی می شود ایجاد می کند .نقش
کبالت مهم است زیرا در کی ترکیب منحصر به فرد با مولیبدن ،حفط چقرمگی خوب در
استحکام های باالی  033ksiرا ممکن می سازد.
آلیاژهایی که یان ترکیب را به کار نبرند در حدود  233ksiشکننده می شوند(شکل .)2
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آلیاژهای تجاری که حاوی کبالت نباشند خیلی کم تا استحکام های  233ksiاستفاده شده اند.
تغییرات در سختی که هنگام پیر سازی فوالد  11% Niدر دماهای مختلف رخ می دهد در
شکل  0نشان داده شده است .واضح است که چرا دمای نزدیک به ℉033معموالً برای پیر
سازی استفاده شده اند .در ℉033سختگردانی سریعاً رخ می دهد ،با این حال در ماکزیمم
سخت گردانی ،تا حدود  133ساعت منحنی به صورت صاف باقی می ماند .در ℉ 133و
اکنش ها خیلی آهسته ترند ،درحالی که در ℉1133و  1333فوالدها سریع سخت شده و به
زودی نرم می شوند .این موضوع نشان می دهد که نرم شدن توسط ترکیب پیرشدن بیش از
حد و تشکیل آستنیت نرم پایدار رخ می دهد.
بازگشت به آستنیت
تشکیل کنترل شده نفوذی آستنیت در فوالدهای ماراجینگ ،بازگشت آستنیت نامیده می
شود .رخدادش می تواند از یک آزمایش دیاگرام تعادلی آهن -نیکل درک شود( شکل .)4
در دماهای منطقه دوفازی ما...به ترتیب  ∝′و  ɤ′آستنیت شکسته می شود و تقسیم عناصر
آلیاژی رخ می دهد ∝′ ،از عنصر آلیاژی فنی استفاده می شود و در هنگام سرد کردن به طور
کامل به ...........تبدیل نمی شود.
تغییرات موضعی در ترکیب زمینه می تواند تشکیل آستنیت را تقویت کند .برای مثال واضح
است که هنگامی که فوالدها فراپیر شوند رسوب  Ni0 Moبه حالت محلول در میآید و توسط
 Fe2 Moجایگزین می شود .این باعث فنی شدن موضعی زمینه از نیکل و تشویق تشکیل
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آستنیت می شود .آستنیت نرم استحکام فوالدها را کاهش می دهد و بنابراین باید از آن
اجتناب کرد .این توسط آنیل کردن در درجه حرارتهای باال منطقه دوفازی و پیر کردن در
درجه حرارت های به اندازه کافی پایین تر از منطقۀ دوفازی انجام می شود.
 .IIIمتالوژی جوشکاری
ناحیه تحت تأثیر گرما
مناسب است ناحیه تحت تأثیر گرما در فوالدهای ماراجینگ را به عنوان  0منطقه ی جداگانه
در نظر گرفت(شکل  . )5نزدیکترین نقطه به جوش ناحیه ( )Aاست که تا منطقه آستنیت کام
توسط گرمای جوش گرم شده است و در هنگام تبرید به ماژننریت تبدیل شده است .بعدی
یک نوار باریک است که ( )Bکه تا منطقه دوفازی آستنیت  +فریت گرم شده است .در نهایت
یک ناحیه ( )Cوجود دارد که دماهای تجزیه شده از حدود ℉033به باال محدود شده است.
ناحیه :Aدمای اوج تجربه شده در فصل مشترک بین نواحی  Aو  Bحدود ℉ 1053اندازه
گیری شده است ،به طوریکه توسعه ناحیه  Aاز خط ذوب تا دمای℉1053به صورت
همدماست .در حین جوشکاری ،فلز در این ناحیه تا منطقه آستنیت کامل گرم شده و سپس
سرد شده است .صرف نظر از سرعت تبرید ،ساختار بعد از جوشکاری یک ماژننریت آهن-
نیکل کم کربن با سختی حدود  03RCیا  053VPNاست ( شکل . )9
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اگر فوالد قبل از جوشکاری در شرایط پیر شده باشد ،استحکامش در ناحیه  Aتوسط گرمای
جوشکاری کاهش خواهد یافت( شکل  .)1اگر فوالد در شرایط آنیل شده جوشکاری شود،
استحکام در ناحیه  Aبه سختی توسط فرآیند جوشکاری تغییر می کند ( شکل  . )1هچنین
هر دوی این شکل ها نشان می دهند که وقتی اتصال بعد از جوشکاری پیر شود ،استحکام
ناحیه  Aتقریباً با استحکام صفحه پیر شده افزایش می یابد .یک کاهش استحکام جزئی در
ناحیه با دانه های درشت وجود دارد(شکل  )0که با یافته های  Floreenو  Deckerمطابقت
دارد ،که مشاهده شده است در دماهای آنیل خیلی باال باعث یک کاهش جزئی در استحکام
شده است.
ناحیه  :Bمقادیر نسبتاً کمی از فلز تا یک دمای حداکثر در ناحیه ی دو فازی ( حدود  113تا
℉ )1053گرم شده اند ،اغلب باند تاریک نامیده می شود ،به دلیل اینکه اچ شده است .این
یک ساختار مارتنزیتی با یک آستنیت برگشته ریز ،پراکنده و پایدار است( شکل.)13
تشکیل این ساختار توسط « »Petersonبا استفاده از تجهیزات  Geleebleمطالعه شده
است .او نمونه های فوالد ماراجینگ ) 11% Ni(253را سرعت های 𝑐𝑒𝑆 133 ℉⁄و
𝑐𝑒𝑆 133 ℉⁄گرم کرد و تغییر شکل را با یک دیالتومتر با سرعت باال دنبال کرد  .در سرعت
های گرمایش باالتر  ...........با یک مکانیزم برشی به آستینت تبدیل می شود .در سرعت های
گرمایش کمتر از 𝑐𝑒𝑆 433 ℉⁄تشکیل کنترل شده نفوذی آستنیت رخ داده است .قبل از
اینکه واکنش های برشی در دمای باالتر انجام شود این تبدیل وابسته به زمان بازگشت
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آستنیت است که قبالً بحث شده است .محصول بازگشت یک آستنیت پایدار نرم است که
هنگامی که اتصال پیر شده است سخت نمی شود .در نتیجه نوار باریک ضعیف تر از بقیه
ساختار تحت تأثیر گرما باقی می ماند.این که چه مقدار ضعیف تر است به مقدار آستنیت
بستگی خواهد داشت .چون مقدار آستنیت با افزایش زمان نگهداری در دمای باال افزایش می
یابد و بنابراین انرژی ورودی افزایش می یابد ،می توان انتظار داشت که با افزایش انرژی
ورودی استحکام کاهش یابد .این روند در شکل  11نشان داده شده است .نمونه های که تا یک
𝑗
اوج ℉1233گرم شد و انرژی ورودی  433 ⁄inداشته و سپس دوباره پیر شده اند ،استحکام
های حدود  %13کمتر از فلز جوش داده نشده دارند ( شکل .)0
این برای همه انواع درست است( شکل  . ) 12تکرار سیکل در این درجه حرارت باعث کاهش
بیشتر استحکام می شود .انتظار می رود که چنین اتفاقی رخ دهد ،زیرا با هر سیکل آستنیت
بیشتری تشکیل می شود .همچنین این واضح است که هنگامی که مقداری آستنیت از قبل در
ساختار وجود داشته باشد تشکیل آستنیت بازگشت داده شده سریع تر خواهد بود.
در جو شهای واقعی عرض باند تاریک یک عامل مهم است زیرا باندهای باریک تر به طور مؤثر
تری توسط مواد احاطه کننده قوی تر ،تقویت شده اند .در اینجا انتظار می رود که انرژی های
ورودی پایین پیر سازی مفید باشند .در عمل این مالحظات منطقه تحت تأثیر گرما خیلی مهم
نیستند  ،زیرا نمونه های شکشی متقاطع در فلز جوش ،اغلب در بازده های اتصال  03تا % 05
بسته به نوع فوالد جوش داده شده ،می شکنند .هر چند نمونه های شکست های منطقه تحت
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تأثیر گرما در استحکام های متناظر در بازده های اتصال  13تا  %15وجود داشته است .این ها
زمانی که انرژی های ورودی زیادی استفاده شده باشد رخ داده اند .نتیجتاً کنترل انرژی
ورودی به منظور حداقل کردن منطقه تاریک یک کار خوب توصیه شده است.
منطقۀ : Cاین منطقه توسط گرمای جوشکاری خیلی کم تحت تأثیر قرار گرفته است .برای
مقاصد عملی ،این ناحیه سوم می تواند به عنون صحفه جوش داده نشده در نظر گرفته شود.
چقرمگی ناحیه تحت تأثیر گرما:
چقرمگی ضربه ساختار های مختلف ناحیه تحت تأثیر گرما تولیده شده توسط سیکل
 Gleebleدر شکل  10نشان داده شده است .این با صفحه جوش داده نشده مشابه است به
جزء دو منطقه که استحکام های به صورت جزئی کمتر با مقادیر چقرمگی تا حدی باالتر
ترکیب شده اند .چقرمگی اندازه گیری شده در میله های شیاردار در نواحی تحت تأثیر گرما
جوش های واقعی نتایج  Gleebleرا اثبات می کند .برای مثال ،چقرمگی های شکست کرنش
صفحه ای نواحی تحت تأثیر گرمای جوش های قوس زیر پودری و قوس گاز تنگستنی در
فوالد ماراجینگ ) 11% Ni(253یکسان است ( حدود  )15ksiو باالتر از چقرمگی صفحه (
حدود  )15ksiبوده است Kies .در یک مطالعه کلی چقرمگی قطعات جوشکاری فوالد
ماراجینگ  ،تعداد زیادی از نمونه هایی از اتصاالت ساخته شده با چندین فرآیند را آزمایش
کرد  .شکل  14نمونه های از نتایج اوست و نشان می دهد که نواحی تحت تأثیر گرما به
صورت جزئی چقرمه تر از صفحه جوش داده نشده است.
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رسوب جوش:
ساختار جوش :ترکیب شیمیایی سدیم پرکننده مورد استفاده در جوشکاری فوالدهای
ماراجینگ معموالً شباهت زیادی به صفحه ( فلز) پایه دارد .نتیجتاً جوش و صحفه هر دو
ساختار پایه ای یکسانی دارند که شامل زمینه ای با  ........کم کربن بوده و توسط رسوبات
ترکیبات بین فلزی پیر سخت گردیده است .میکروسکوپی فیلم نازک جوشهای  %11نیکل این
شباهت را تأیید می کند .اگرچه نشان داده شده است که ساختار جوش پیچیده تر از صفحه
پایه است .جوش دانسیته باالتری از نابجائی ها را دارد و حاوی مناطق آستنیت است .ساختار
جوش پیر شده فوالد ماراجینگ ) 11% Ni(253شامل چاله های سفید آستنیت ،مناطق اچ
شده سیاه رنگ دور آستنیت و زمینه با ساختار مارتنزیتی است(.شکل  . )15چاله های
آستنیت در یک پاس جوش هنگامی که جوش آزمایش دیده نمی شوند .آنها وقتی که جوش
پیر می شود ظاهر می شوند ( شکل .)19
در یک ترکیب همگن در حوالی ℉ 1233آستنیب پایدار سریعتر تشکیل می شود .با این حال
در جوش چاله های آستنیت پایدار در دماهای پایین تری تشکیل خواهند شد .پیر سازی در
دمای ℉ 033به مدت  0ساعت چاله ها در مناطقی که عناصر آلیاژی جدایش کرده اند
تشکیل می شوند.
این به این معناست که وجود این عناصر در مقادیر بیشتر از معمول می تواند باعث کاهش
دمای برگشت شود .آنالیز های میکروسکوپی نشان داده اند که عناصر سخت کننده مولیبدن و
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تیتانیوم بیشتر جدایش می کنند .این موضوع به این نکته اشاره دارد که اگر مقدار این عناصر
در سیم پر کننده کاهش یابد مقدار آنها در مناطق بین سلولی کاهش یافته و در نتیجه تمایل
به تشکیل آستنیت کمتر خواهد بود؛ که این واقعیت را می توان با مقایسه جوش های فوالد
های ) 11% Ni(253و ) 11% Ni(233مشاهده کرد .انواع با استحکام پایین تر حاوی مقدار
کمی از مولیبدن و تیتانیوم هستند و اساساً بدون چاله های آستنیت هستند( شکل .)11
تأثیر ساختار بر خواص :تالش ها جهت شرح خواص جوش ها نسبت به ساختار متالوژیکی
آنها بر روی تأثیر جدایش متمرکز شده است .در اینجا این مربوط است به اینکه آستنیت نرم
در مجاورت مارتنزیت می تواند چقرمگی صفر باشد .کوریجان( ) Corrianنشان داد که شکل
پذیری جوش ها می تواند در دماهای باالی همگن بهبود یابد.
اشاره شده است که مناطق اچ شده سیاه رنگ چون غنی از عنصر حل شده هستند می توانند
حاوی ذراتی باشد که به عنوان هسته های شکست عمل می کنند ،سپس این هسته ها به هم
متصل می شوند و در بین سلولهای ساختار زمینه می شکنند .آزمایش مقاطع شکست نمونه
های شیاردار شکسته شده از جوش ها  TIGمنجر به نتایج تا حدی متفاوت شد که مرز های
سلول های خودشان به عنوان مسیری برای شکست ترجیح داده شده اند.
مطالعه مسیر ترک در نمونه های کششی جوشکاری شده فوالد های ) 11% Ni(253که ترک
دار هستند ولی شکسته نشده اند نشان داده است که ترکها در نتیجۀ به هم پیوستن حفره ها
یا زیر ترک ها در چاله های آستنیت پیشروی می کنند( شکل . )11
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آ ستنیت با ترکی که به هم پیوستن دو حفره ایجاد شده است به صورت زودرس می شکند(
شکل  .)10این نشان می دهد که حفره های و ترک ها با ناخالصی هایی که در مرکز چاله های
آستنیت حضور دارند به هم متصل شده اند (شکل .)23
سیم های پرکننده استفاده شده اند تا جوش های تولید شده مقدار کم یا هیچ گونه آستنیتی
نداشته باشند .در استحکام های یکسان ،چقرمگی جوش های با آستنیت کم خیلی بهتر از
جوش های حاوی آستنیت باالست .این موضوع مهم برای جوش های  MIGو مهم برای
جوش های  TIGصحیح است .
باندهای تاریک که قبال در منطقه تحت تأثیر گرما بحث شدند در جوش های چندگانه نیز
حضور دارند( شکل  .) 21در مناطقی که چندین پاس جوش روی مهم باشند استحکام می
تواند به طور قابل مالحظه ای کاهش می یابد .برای مثال استحکام در پایین یک جوش TIG
که با چندین پاس جوش تولید شده به طور قابل مالحظه ای کمتر از استحکام اندازه گیری
شده در باالی همان جوش است .جوش های تولید شده با تعداد پاس کمتر بعید است از این
راه تحت تأثیر قرار گیرند زیرا باندهای سیاه خیلی پراکنده تر هستند.
این بحث نشان می دهد که ساختار ریخته شده جدایش یافته تحت تأثیرات مهمی بر خواص
مکانیکی جو شهای تولید شده از تمام فرآیند های جوشکاری ذوبی داردو سایر عوامل تأثیر
گذار از قبیل ساختار دانه ای و مقدار ناخالصی با فرآیند جوشکاری تغییر زیاد می کند و در
واقع این تغییر مسئول تغییرات در خواص جوش های تولید شده توسط فرآیند های مختلف
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می باشد .این عوامل بعداً وقتی که فرآیندها به طور جداگانه مورد بحث قرار گرفتند در نظر
گرفته می شوند.
تنش های باقیمانده در قطعات جوشکاری فوالد ماراجینگ :
سیستم تنش باقیمانده اندازه گیری شده در قطعات جوشکاری فوالدی ماراجینگ غیر عادی
است .در حالی که الگوی سنتی تنش های باقیمانده نشان می دهد که در طول خط مرکزی
جوش ،تنشها کششی و ماکزیمم هستند و تنش کششی به داخل ناحیه تحت تأثیر توسعه می
یابند( شکل  . )22الگو در فوالدهای ماراجینگ نشان می دهد که تنش های خط مرکزی
فشاری هستند  .آنها فقط در بعضی فواصل از خط ذوب جوش کششی می شوند( شکل .)20
توضیحی که جلوتر بیان شده به جهت مدل تنشی است که در طی سرد کردن ،تنشهای
کششی پسماند به آسانی و به خاطر تأخیر افتادن در انقباض به وجود می آید .اما وقتی
استحاله آستنیت به مارتنزیت رخ می دهد ،افزاش در حجم بر خالف تنش های فشاری به
وجود می آید که برای خنثی کردن تنشهای کششی کافی است  .این به دلیل تبدیالتی است
که در درجه حرارت های نسبتاً پایین انجام می شوند که تنشهای فشاری غالب هستند .برای
رخ دادن ........آزادسازی تنش ،دما خیلی پایین است .این الگوی تنش باید به این معنی باشد
که به دلیل نزدیک بودن به خط ذوب تنشها فشاری و بی خطر هستند و خطر ترکبرداری سرد
کاهش یافته است.
تردی هیدروژنی در قطعات جوشکاری شده :
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قابلیت ترکبرداری سرد قطعات جوشکاری شده فوالد ماراجینگ توسط

Boni

Szewskiآزمایش شده است .او نمونه های شیاردار فوالد ) 11% Ni(253همراه با هیدوژن را
تا تقریباً ℉ 2333و برای شبیه سازی سرعت های تبرید در یک منطقه تحت تأثیرگرما کوئنچ
کرد .سپس نمونه ها به صورت ساکن بارگذاری شده اند و زمان شکست در برابر تنش رسم
شده تنشی که فوالد ) 11% Ni(253قادر بود تحمل کند بدون آنکه بشکند اساساً از مقدار که
قبالً برای یک فوالد کم آلیاژ و کربن متوسط اندازه گیری شده بود باالتر بود .دو فوالد با
استحکام یکسان در شرایط عملیات حرارتی کامل قرار می گیرند ،اما بعد از کوئنچ فوالدی که
با کربن سخت شده ،خیلی سخت( حدود  )93RCو مستحکم خواهد بود درحالی که فوالد
ماراجینگ نسبتاً نرم است(  . ) 03RCاین اختالف در استحکام بعد از کوئنچ دلیل اصلی
اختالف در قابلیت بارگذاری هنگام شارژ با هیدروژن است .چون قابلیت ترد شدن هیدروژنی با
استحکام کششی افزایش می یابد فوالد ماراجینگ نسبتاً نرم باید تمایل کمتری به ترد شدن
هیدروژنی داشته باشد .حتی در شرایط کامالً سخت شده فوالد های ماراجینگ نسبت به
فوالدهای کربنی سخت شده با استحکام مشابه قابلیت کمتری جهت ترد شدن هیدروژنی
دارند ،و خواص آنها هنگامی که در دماهای پایین برگشت داده می شوند زودتر بهبود می یابد.
انتظار می رود که با این ترکیب ،قابلیت پایین برای ترد شدگی هیدروژنی و تنش های
باقیمانده در مجاورت جوش که فشار هستند ،احتمال ترکبرداری فوالد ماراجینگ نسبتاً کم
باشد.
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وقوع ترکبرداری:
ترکبرداری سرد :وقتی فوالد ماراجینگ ) 11% Ni(253در حداکثر نگهداری در باالترین ضریب
احتیاط آزمایش شد حتی زمانی که  %5هیدروژن یا  %1آب به پوشش گازی آرگون اضافه شد
ترک برنداشت .همچنین عملکردش در شرایط تست های به شدت کنترل شده حرارتی به ما
می گوید که خوب است.
از سوی دیگر عالرغم سیستم تنشی مطلوب که قبالً بحث شده نمونه های از ترکبرداری سرد
متقاطع در ساختار ریخته جوش وجود داشته است Witherell .و  Fragettaدر مطالعات
توسعه ای اولیه ،ترکهای متقاطعی را درجوش های ایجاد شده باقوس در یک صفحه نازک
) 11% Ni(253باسیم پر کننده ای که در هوا ذوب شده بود دیدند .وقتی که سیم پر کننده
قبل از استفاده پخته شود و یا برای ذوب سیم از سیستم خالء استفاده شود از ایجاد ترک
جلوگیری می شود .بسیاری از مشاهدات مشابه به تازگی توسط رابرت گزارش شده است .او
هنگام جوشکاری قوس با گاز فوالد ماراجینگ ) 11% Ni(253با ترکبرداری متقاطع مواجه
شد .تحقیقات این واقعیت را آشکار کرد که دسته خاصی از سیم که او استفاده کرد در هنگام
آماده سازی در خالء حرارت ندیده بودند .تمام دسته های بعدی درخالء حرارت دیده بودند و
با ترکبرداری بیشتر مواجه نشدند .این نتایج اهمیت کنترل سیم پرکننده حاوی هیدروژن را
تأیید کرد .بعضی از کارگزاران گزارش داده اند که اگر هیدروژن محتوای رسوب جوش تقریباً از
 5ppmتجاوز کند می توان انتظار ترکبرداری را داشت .دیگران احساس می کنند که 0ppm
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حد مجاز بوده و اشاره می کنند که نباید بیش از  5ppmدرسیم پرکننده وجود داشته باشد.
دومی ،دقیقتر و به طور گسترده ای پذیرفته شده است.
ترکبرداری گرم:
همانند سایر آلیاژها وقوع ترک گرم در فوالدهای ماراجینگ به نظر می رسد به صورت واضحی
مربوط به ناخالصی های مثل گوگرد ،فسفر و سیلیکون است .چون وجود این عناصر باعث
کاهش چقر مگی فوالدهای ماراجینگ می شود .برای ظهور آلیاژهای مقاوم در برابر ترکبرداری
گرم توصه شده است که در سطوح پایین کنترل می شوند.
برای مثال در آزمایش ترکبرداری گرم  ،Huxleyیک فوالد ماراجینگ  11% Niبا عناصر
ناخالصی باال در خالء ذوب شده بود قابلبت ترک خیلی کمی داشت .به طور مشابه آزمایش
شکلپذیری گرم یک فوالد  11% Niنشان داد که تمایل به ترکبرداری در ناحیه تحت تأثیر
گرما ندارد با این حال ،همانگونه که آزمایش Varestraintنشان داد ،می توان انتظار تغییرات
دمایی را داشت .و اگر اجازه افزایش ناخالصی ها داده شود ،ترکبرداری می تواند انجام شود.
«پپ و ساویچ» از گرم شدن فوالد ماراجینگ ) 11% Ni(253برای شرح تبدیل ترکیبی در
منطقه تحت تأثیر گرما استفاده کردند .در حین جوشکاری ناخالصی های سولفید تیتانیوم
نزدیک به خط ذوب شروع به حل شدن می کنند و مناطق موضعی غنی از سولفید و تیتانیوم
تشکیل می شود .اینها تشکیل فیلم های مایع مرزدانه ای می دهند که هنگام سرد شدن
جوش ایجاد شکاف می کنند .این نکته جالب توجه است که درکار سیم های پرکننده با
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محتوای تیتانیوم باالی در حدود  % 3/1فلزات جوش با تمایل به شکست گرم تولید می کند.
این افزایش حساسیت با افزایش محتوای تیتانیوم احتماالً جهت اعمال برابر تا منطقه تحت
تأثیر گرماست .در نتیجه ترکبرداری در فوالدهای خیلی مستحکم که مقدار نسبتاً زیادی
تیتانیوم برای استحکام دهی آنها استفاده شده محتمل تر است .هنگام جوشکاری فوالدهای
ماراجینگ بعضی کارگران با ترک های منطقۀ تحت تأثیر گرمای موازی با سطوح صفحه مواجه
شدند .ترک ها در امتداد باندها ی جدایش در صفحات اصلی بودند و در فواصل زیادی این باند
ها شکل الیه های آستنیت محتوای رشته های ناخالصی های غیر فلزی می گرفتند .گرمای
جوش تنش های ایجاد می کند که باعث الیه الیه شدن آستنیت می شود .فوالدها با قوس
پالسمای الیه الیه شده به هیمن روش بریده می شوند .تغییرات در تکنیکهای تولید صفحه
جدایش و اتصال را حداقل می کند و در نتیجه ترکبرداری منطقه تحت تأثیر گرما در این
روش یک مشکل اساسی بزرگتر به حساب نمی آید.
 .IVمالحظات کلی جوشکاری
خلوص و تمیزی:

 ، Puzakبعد از آزمایشات دقیق به نتایج جدیدی دست یافت ،که چقر مگی شکست فوالدهای با
استحکام باال در یک استحکام تسلیم خاص عمدتاً توسط تمیزی مواد تعیین می شود( شکل .)24
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اگر استحکام باالیی نیاز باشد مواد باید حاوی مقدار کمی ناخالصی باشند .این هم برای صفحات و
هم برای جوش اعمال می شود .اهمیت خلوص در جوشهای فوالد پر استحکام یک واقعیت در حال
رشد است و تولید کننده ها اکنون احتماالً قصد ایجاد تمیزی در مواد را ندارند که در آماده سازی
اتصال و در فرآیند جوشکاری باری تولید جوشهای با خواص مکانیکی خوب ضروری است .عملیات
قبل از جوشکاری باید شامل تمیز کردن سطوح اتصال و مناطق در برگیرنده  ،معموالً با پارچه یا
کتان تمیز و یا الکل مایع باشد.
کیفیت سیم ،همچنین یک عامل مهم درکنترل خواص و بی عیبی جوش می باشد .سیم پرکننده
از موارد خیلی تمیز ساخته شده باشد و باید پردازش شده باشد به گونه ای که کیفیت سطح خوب
داشته و اکسیدگیر افتاده و روغن داشته باشد چنین تکنیک مانند اضافه تراش جهت برداشته
شدن تا  3/315اینچ از میله نورد شده قبل از کشیدن از این لحاظ مفید است .آنیل کردن خالء
سیم توصیه شده است( شکل  )25و تمیزکاری التراسونیک نیز ثابت شده است که مفید است.
نهایتاً جهت جلوگیری از آلودگی،سیم پیچیده شده بسته بندی شده و در ظرفهای آرگون خشک
پاکسازی شده انبار می شود .آنالیز گاز سیم پرکننده نشانه ای از مناسب بودن است .مقدار
اکسیژن و نیتروژن حدوداً زیر  53ppmو هیدروژن زیر  5ppmاست .
گاز پوششی مورد استفاده در جوشکاری باید به صورت خالص و خشک باقی مانده باشد و پوششها
و تجهیزات حمل باید تمیز و بدون نشتی باشد .نشان داده شده است که جزئیات ریز کنترل ،از
قبیل استفاده از غربال پخش کننده گاز در مشعل و شیب مناسب مشعل در جهت حرکت مفید
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است .همچنین واضح است که پوششهای کمکی از قبیل پوششهای پشت بند می تواند تخلخل را
حداقل کند و خواص اتصال را بهبود بخشد.
مالحظات شکل دهی:
نیازهای شکل دهی بستگی به عواملی از قبیل شکل و اندازه اجزای جوش داده شده و به دیگری
متغیر است .با این حال دو نکته مهم اساسی را باید در هنگام جوشکاری ماراجینگ در نظر داشت.
اول ،نیاز به حداقل گرما ،توسط پوشش انتخابی و تجهیزات نصب شده که گرمایش فلز مادر را
محدود کند .و دیگری عملی است که مهارکردن  ،اندازه و نگه داشتن مواد در شرایط آنیل شده
محلول نسبت به شرایط کامالً پیر شده را راحت تر کند و بدینسان تجهیزات مورد نیاز را ساده تر
و کم حجم تر کند .در نتیجه هنگامی که طراحی اجزا و ظرفیت کوره اجازه می دهد ،ساده تر
است که مواد جوش داده شده در شرایط آنیل کامل باشند وکل اجزا بعد از جوشکاری پیر سازی
شوند.
یک اتمسفر محافط نیاز نیست این رویکرد به طور موفقیت آمیزی برای پوسته های تقویت کننده
با قطر  22فوت اعمال شده است( شکل  . )29اگر پیر شدن کل ساختار امکان پذیرنباشد ،فوالد
های ماراجینگ می توانند در شرایط عملیات حرارتی شده کامل جوشکاری شده و سپس توسط
شعله با روشهای گرمایشی مقاومتی در اتصال های جوش موضعی پیر شوند.
پایداری قوس:
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گزارش های پر دردسر ناپایداری قوس در حین جوشکاری فوالدهای ماراجینگ وجود داشته است.
یک آزمایش مشخصات مغناطیسی فوالدهای ماراجینگ  1Niآماده شده به دلیل حضور میدانهای
مغناطیسی پسماند در قطعات جوشکاری شده که معلوم شده بود یکی از دالیل از بین رفتن قوس
است .مطالعه دریافت که اگرچه برای مغناطیسی کردن فوالد ماراجینگ به استحکام های باالتری
نیاز است ،قدرت حفظ مغناطیس بودن آن به طور قابل مالحظه ای بیشتر از فوالد کربنی است و
غیر مغناطیس کردن آن مشکل تر است .نتایج اشاره می کنند که جهت تضمین اینکه صفحات
قبل از جوئشکاری مغناطیسی نشوند باید محافظت انجام شود.
یک روش معمول برای بهبود پایداری قوس در هنگام جوشکاری  MIGفوالدهای پرآلیاژ ،اضافه
کردن مقادیر کم اکسیژن یا دی اکسید کربن به گاز محافظ می باشد .با این حال ایم کار اضافات
ناخالصی های محتوای جوش را افزایش داده و بنابراین چقرمگی جوش را کاهش می دهد.
تجربیات پترسون و نوف این تأثیرات را نشان داد .آنها دریافتند که در صورت استفاده از گاز آرگون
خالص به عنوان گاز پوششی ،جوشهای  MIGمی توانستندبه طور رضایت بخشی تولید شوند و با
افزایش اکسیژن  ،پایداری قوس بهبود یابد .اما امکان اکسیژن چقرمگی جوش را کاهش داد .در
حضور  %4اکسیژن چقرمگی ضربه ( )CVNجوشهای  12Ni-5cr-0Moاز  02ft-lbبه 22ft-lb
افت می کند .داده های رومین چگونگی کاهش چقرمگی با افزایش اکسیژن محتوای فلز-جوش را
نشان می دهد( شکل  .)21محتوای اکسیژن باالی جوش های  MIGو قوس کوتاه برای این
بررسی با استفاده ازگاز پوششی که برای بهبود پایداری قوس به طور مالیم اکسید شده است
حاصل شد .سایر مردم با مقایسه این تحقیقات دریافتند که اکسیژن تأثیری بر چقرمگی ندارد .به
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طور مثال ،رابرت مشاهده کرد که افزایش  %1اکسیژن به آرگون بهترین پایداری قوس را ایجاد می
کند بدون اینکه تأثیری بر چقرمگی جوشهای فوالد ) 11% Ni(253داشته باشد .حتی بعضی از
کارگران با افزایش  %5اکسیژن به گاز پوششی به طور آشکار کشف کردند که چقرمگی کاهش
نیافته است .دیگران احساس می کنند  %1خیلی زیاد است.
اختالف در میزان اکسیژن که روی چقرمگی تأثیر دارد قابل درک است زیرا میزان تأثیر به
ناخالصی مواد استفاده شده در ساخت جوش بستگی خواهد داشت .جوش های ساخته شده با مواد
نسبتاً ناخالص حتی وقتی که از گاز آرگون خالص استفاده شود دارای محتوای زیادی از ناخالصی
ها خواهد بود به طوریکه افزایش اکسیژن تأثیرکمی خواهد داشت .از سوی دیگر مقدار کمی
اکسیژن چقرمگی جوش های ساخته شده با مواد خیلی خالص را معیوب خواهد کرد.
به نظرمی رسد پرهیز از استفاده اضافات اکسیژن به صالح باشد ،بخصوص چون واضح است که
آنها مقدار تخلخل را نیز افزایش می دهند .اگر قرار است که اکسیژن اضافه شود مقدار آن باید تا
حد امکان کم باشد .مشخص است که مقدار  %12یا کمتر می تواند بدون اینکه چقرمگی جوش را از
بین ببرد قوس را پایدار کند (.جدول)2
یک راه پیشنهادی که جهت غلبه بر خاموش شدن قوس در جوش  MIGاستفاده شده ،استفاده از
سیم پوشیده شده و یک جریان متناوب است .وقتی این فرآیند با پوشش آرگون خالص برای
جوشکاری فوالد ماراجینگ استفاده می شود پایداری قوس خوب است و پاس جوش خوبی ظاهر
می شود ،اما تا کنون این تکنیک به طور گسترده ای استفاد نشده است.
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کنترل انرژی ورودی :
در هنگام جوشکاری فوالدهای ماراجینگ باید از انرژی ورودی باال جلوگیری شود ،زیرا آنها معموالً
باعث با پاسهای جوش زیادی به هم متصل شده اند که ساختار درشت و جدایش یافته و چقرمگی
ضعیفی دارند .با افزایش اندازه پاسها چقرمگی جوش کاهش می یابد( شکل  ،)21در نتیجه پاس
های زیر و محکم سفارش شده اند .انرژی های ورودی باال ،همچنین زمان های باالتری را در درجه
حرارت باالتر شامل می شود و سرعت های سرد شدن را کاهش می دهد .اینها ،تشکیل رسوبات
مرزدانه ای را به خصوص در انواع مستحکم تر تقویت می کنند ،و این می توانند فوالدها را
شکننده کند .در نهایت همچنانکه انرژی ورود ی افزایش می یابد ،استحکام تسلیم باند تاریک
منطقه تحت تأثیر گرما کاهش می یابد .با آنیل محلول کردن بعد از جوشکاری و قبل از پیر سازی
استحکام می تواند ترمیم شود ،اما در سازه های بزرگ این کار پر هزینه است و همیشه عملی
نیست .یک امتیاز فوالدهای ماراجینگ این است که برای عملیات بعد از جوشکاری به دماهای
باالیی نیاز ندارند .یک عملیات پیر سازی نگهداری در دمای ℉ 033به مقدار کافی است ،و در
عمل یک روش استفاده معمول است.
راههای توصیه شده در چگونگی جوشکاری فوالدهای ماراجینگ :
-1باید در دماهای باال زا زمان های طوالنی پرهیز شود -2 .باید از پیش گرم کردن پرهیز شود و
دمای بین پاسها را زیر ℉ 253نگه داشت -0 .استفاده از حداقل انرژی ورودی جوش
-4باید از شرایطی که موجب سرعت های سرد کردن آهسته می شوند ،پرهیز شود.
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 .Vجوشکاری با فرآیندهای گاز خنثی:
به طور معمول فرآیندهای قوس تنگستنی و قوس گاز فلزی برای ساختن فوالدهای ماراجینگ
بطور گسترده مطالعه شده و اعمال شده اند .در نتیجۀ این واقعیت است که این تکنیک ها می
توانند به خوبی کنترل شده و می توانند اتصاالت با کیفیت باالی مورد نیاز در بعضی کاربرد
های بحرانی نظیر پوسته های موتور موشک را تولید کنند  .اشاره کردن به اینکه هیچ نوع
مشکلی با این نوع فرآیند ها به وجود نمی آید نادرست خواهد بود ،بلکه در حالت کلی
مشکالت حداقل خواهد بود .پوسته های تقویت کننده بزرگ نشان داده شده در شکل های 20
تا  01نشان می دهد که چگونه این فرآیندها بخصوص قوس گاز تنگستنی با موفقیت اعمال
شده اند.
جوشکاری قوس گاز تنگستنی :
اغلب جوشکاری قوس گاز تنگستنی توسط تکنیک های استاندارد انجام شده است ،اما چندین
نوع جدیدتر فرآیند پایدار بخوبی استفاده شده اند که عبارتند از :
TIGبزرگ  :این تکنیک با یک الکترود تنگستنی برزگتر ( 𝑛𝑖

1
4

) با آمپر باالتر و سرعت های

جوشکاری افزایش یافته و تغذیه های فلز پر کننده جهت حصول سرعت های رسوب باالتر
استفاده شده است .با این حال توسعه دهنده ها یاداشت کرده اند که استفاده اولیه آن برای
1

جوشکاری مواد 𝑛𝑖 و بزرگتر است .سرعت های رسوب ،در اندازه های نازک تر جهت تولید
2
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یک رسوب شاخه ای – ستونی درشت که انتظاری می رود چقرمگی کمتر از حالت مطلوب
داشته باشد ،به اندازه کافی باالست.
 TIGبا سیم داغ :این تکنیک به بکاربردن یک منبع نیروی برق  ACجهت ذوب کردن فلز
پرکننده توسط گرمایش مقاومتی ،با روش معمول تر تغذیه فلز سرد متفاوت است .عوامل به
گونه ای تنظیم شده اند به محض اینکه به گودال رسید ذوب شود استفاده از این روش سرعت
رسوب را به طور قابل مالحظه ای افزایش می دهد.
قوس -پالسما :به هر حال بعضی مواقع یک فرآیند اختصاصی مورد توجه قرار می گیرد،
جوشکاری قوس -پالسما اساساً یک شکل دیگر  TIGاست .فرق اصلی این دو در این واقعیت
نهفته است که در قوس گاز پالسما یک نازل جهت جمع کردن قوس به شکل جریان متناوب
و متمرکز کردن روی یک ناحیه نسبتاً کوچک استفاده شده است.
جوشکاری  :MIGجوشهای  MIGمعموالً توسط تکنیک قوس پاششی معمولی ساخته شده
اند .اما استفاده از جوشکاری «جوشکاری قوس مدار بسته» « ،در شکاف باریک با انتقال
پاششی» و خیلی محدود« قوس اسپری ضربانی» نیز آماده شده اند.
دستورالعملهای جوشکاری :
مقدمات جوش :اغلب طرح های اتصال که برای جوشکاری این مواد استفاده شده اند،
هنگامی که در شکل  02نشان داده شده است ،توسط تکنیک های معمولی گاز خنثی
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استاندار هستند .هر دوی طرح های شکافهای  Uشکل و  Vشکل نتایج رضایت بخشی را فراهم
می کنند .در صورتی که تهیه شکل دهنده کم فرینه باشد ،دومی به صورت گسترده استفاده
م ی شود و بعضی مواقع ترجیج داده شده است که جهت حداقل کردن فلز پایه ،رسوب رقیق
سازی شود.
پارامتر های فرآیند:
بعضی پارامتر های فرآیندهای که برای تکنیک های قوس گاز تنگستنی استفاده شده اند در
جدول  0نشان داده شده است .این ها بدین معنی نیست که تنها این ها کشف شده یا به طور
موفقیت آمیزی اعمال شده است ،بلکه صرفاً محدوده های ضخامت هندسه های اتصال و
شرایطی که بطور موفقیت آمیزی اثبات شده است را نشان می دهد .در رابطه با این جدول
بندی ،مالحظات پایه ای قبال ً ذکر شده است ،نه پیشگرم کردن و نه پسگرم کردن استفاده
شده است ،دم ای بین پاسها محدود شده است ،و محاسبات انرژی و ورودی نشان می دهد که
نسبتاً پایین است ،محدوده هایی کمتر از
و در حدود

𝑗
𝑛𝑖

𝑗
𝑛𝑖

 533برای یک پاس تنها در یک ورق با 𝑛𝑖3.31

 03333برای جوشهای چندپاسه در صفحه 𝑛𝑖 1می باشد.

پارامتر های جوشکاری برای انواع تکنیک های جوشکاری قوس گاز فلزی در جدول  4نشان
داده شده است .این ها به داشتن اتصاالت سالم با خواص مکانیکی قابل قبول معروف هستند،
اما آن اطالعاتی که برای قوس اسپری ضرباتی فهرست شده اند احتماالً بر پایه اطالعات
محدود می باشند.
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شبیه جوشهای  ، TIGجوشهای  MIGنیز بدون پیشگرم و پسگرم کردن و دماهای بین پاسی
زیر ℉ 253ساخته شده اند اما در اینجا چندین اختالف واضح و مورد انتظار بین دو فرآیند
وجود دارد .اختالف اصلی این است که فرآیند جوشکاری پایه ای  MIGبا انتقال پاششی به
طور قابل مالحظه ای سرعت های رسوب باالتری از جوشکاری  TIGفراهم می کند ،اما
متناسباً انرژی ورودی جوش افزایش می یابد .در مقایسه ،هر دو تکنیک «جوشکاری مدار
بسته » و « جوشکاری قوس با انتقال پاششی » انرژی ورودی و سرعت های رسوب باالتری از
جوش های قوس گاز تنگستنی دارند .به عالوه به دلیل اختالفات در انرژی ورودی ،جهت
پایداری قوس در فرآیند جوشکاری  MIGمقدار کمی اکسیژن و در جوشکاری « قوس مدار
بسته» مقداری هلیم « هم ترکیبات هلیم –آرگون و هم هلیم – آرگون  𝐶𝑂2 -استفاده شده
اند».
انتخاب سیم پر کننده:
تأثیرات ترکیب شیمیایی سیم بر سالمت و خواص آلیاژهای ) 11% Ni(233و ) 11% Ni(253و
آلیاژهای  12-5-0به طور گسترده ای مطالعه شده است و تطابق ترکیبی نزدیک آنها با فلز مادر
اکنون بخوبی اثبات شده است .برای انواع ) 11% Ni(033و ) 11% Ni(053کار کمتری صورت
گرفته است .جدول  ،5آنالیزهای نوعی سیم را با ترکیبات اسمی فلزاتی که برای جوش استفاده
شده اند را مقایسه کرده است .استحکام فلز جوش به طور گسترده ای می تواند با تنظیم کردن
سخت کننده محتوای سیم تغییر کند ،ولی همانگونه که استحکام افزایش می یابد ،شکل پذیری و
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چقر مگی هر دو کاهش می یابد .به عالوه آلیاژهای غنی تر تمایل بیشتری به جدایش دارد و
در حین پیر سازی مناطق غنی از عنصر آلیاژهای ممکن است به حالت چاله های آستنیت پایدار
برگردند( شکل  00و  . ) 04اگرچه اینها چقرمه هستند ،استحکام پایینی دارند و می توانند به
عنوان نقطعه شروع شکست عمل کننده خالصه ای از عناصر آلیاژی اصلی در فوالدهای ماراجینگ
در جدول  9داده شده است.
همانطور که در جدول  1نشان داده شده است عناصر پسماند تأثیرات زیاد آور مهمی نیز دارند و
معموالً تا حد امکان در حد پایینی نگه داشته می شوند .بخصوص کربن و گوگرد عناصر نامطلوب
هستند .کربن به دلیل تشکیل ناخالصی های تردکننده و مسدود کردن سخت کننده ها  ،استحکام
را کاهش می دهد .و گوگرد به دلیل تشکیل سولفیدهای با نقطه ذوب پایین که قابلیت
ترکبرداری را زیاد می کند و خواص شیار را کاهش می دهد .تأثیر حضور گوگرد و سیلیکون بر
چقرمگی جوشها در آلیاژهای  12-5-0در شکل  55نشان داده شده است .تأثیرات مشابه در
جوشهای  %11نیکل قابل انتظار است.
خواص مکانیکی :
مثالهای نمونه ای از خواص بدست آمده در قطعات جوشکاری شده  TIGو  MIGدر جدولهای  1و
 0به ترتیب نشان داده شده است .اطالعات نشان داده شده اند ،ولی به دلیل تنوع تکنیکهای
جوشکاری ،عملیات حرارتی و چون دماهای فلز مادر و پرکننده هر دو شامل شده است ،مقایسه
مستقیم خواص مخصوص مناسب نیست.
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خواص کششی :
جوشها در آن آلیاژهایی که استحکام تسلیم اسمی باالتر از حدود  253ksiدارند .با استحکام های
نزدیک به آلیاژهای مادر جوشکاری شده مشخص شده اند .بازده های اتصال حدود  %05-133می
باشد .اما جوشهای ساخته شده با انرژی ورودی باال بازده های کمتر تا  %15و در بعضی مواقع
حتی کمتر داشته اند .شکست های کششی در چنین جوشهایی اغلب در منطقه تحت تأثیر گرما
در نتیجه تشکیل حجم های نسبتاً زیاد آستنیت پایدار رخ می دهد.
هنگامی که استحکام آلیاژ مادر به باالتر از  253تا  033تا حتی  453 ksiافزایش یابد ،بازده
اتصال کاهش می یابد .پاس جوشهای کوچک و انرژی ورودی پایین باعث می شود تا کاهش در
استحکام در حد آلومینیم نگه داشته شود .آنیل محلول یک جوش قبل از پیر سازی می تواند به
میزان قابل توجهی استحکام را افزایش دهد( جدول ،)13اما این ممکن است اغلب نیز عملی باشد.
شکلپذیری کششی معموالً باالست ،ولی مقادیر طویل شدگی و کاهش سطح هر دو برای جوشهای
 MIGعمدتاً کمتر از جوشهای مشابه  TIGاست .این تفاوت های در آلیاژهای پر استحکام بزرگتر
و قابل مالحظه تر هستند .مقدار بیشتر حضور ناخالصی های محلول در جوشهای  MIGو درشت
بودن آنها ،پاالیش کم و ساختار ،احتماالً دالیلی برای این رفتار می باشد.
چقرمگی فلز جوش:
چقرمگی جوشهای  TIGتمایل به تطابق با چقرمگی آلیاژ مادر دارد ( شکلهای  09و . )01
رسوبهای  MIGکه توسط تکنیک های اسپری با فرآیند مدار بسته ساخته شده اند تا حدی
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ضعیفتر هستند و اطالعات نشاده داده شده در شکل  09این اختالف را به وضوح نشان می دهد.
نکته جالب توجه این است که ،چون همه این جوشها با یک گرم کردن منفرد پرکننده 11%
) Ni(253تولید شده اند ،معموالً انتظار می رود که برای یک فوالد مفیس ،چقرمگی رسوب در
یک صفحه نسبت به صفحه دیگر تغییر کمی داشته باشد .جوشهای  TIGچقرمگی باالتری از 233
تا  253ksiارائه کرده است ،در حالی که چقرمگی جوشهای  MIGکمتر از  233ksiاست  .اگر
پیشرفتهای نشان داده شده توسط جوشهای  TIGبه تأثیرات رقیق سازی نسبت داده شود ،رفتار
متفاوت جوشهای  ( MIGبا وجود رقیق سازی مشابه یا بیشتر) به تأثیر قدرتمند خود فرآیند اشاره
می کند .واضح است که در شکلپذیری مشابه ،چقرمگی جوشهای قوس گاز تنگستنی به مقدار
زیادی توسط تمیز کاری ضعیف تر تحت تأثیر قرار گرفته است( شکل های  01و  . )00ساختار
درشت تر این رسوبات نیز احتماالً یک عامل است.
سطوح شکست جوش های  ،TIGگودهای کشیده شده با ناخالصی های کم قابل رؤیت ،در ته آنها
را نشان می دهد .این نوعی از سطوح شکست فوالدهای ماراجینگ می باشد .سطوح شکست نمونه
های صفحه پایه یکسان به نظر می رسد .سطوح شکست نمونه جوش داده شده  MIGناخالصی
های بیشتری از جوش  TIGدارد .شبیه همه آلیاژهای پر استحکام ،چقرمگی رسوب با افزایش
درجه حرارت افزایش می یابد ،همانگونه که درشکل  43برای جوشهای  TIGدر آلیاژ 12-5-0
نشان داده شده است.
تأثیرات عملیات حرارتی بر خواص جوش:
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جدول  11نشان می دهد که تغییرات در دمای پیر سازی بین  153تا ℉ 052برای زمان های
بین  0تا  12ساعت منجر به تغییر خواص حداقل در مواد نشان داده شده است.
هر گونه کاهش یا افزایش در استحکام متقابالً همراه است با ( البته معکوس) تغییرات در چقرمگی.
آنیل کردن قبل از پیرسازی تمایل به افزایش استحکام را دارد ،و هنگامی که از یک عملیات
همگن کردن در دمای باال در اتصال استفاده شده شود ،حتی یک اثر مشخص تر هم داشته است.
(در جدول  11آلیاژ  253ksiرانگاه کن) .یک چنین عملیاتی همگن کردن سنگینی عملی نمی
باشد اما درشت شدگی دانه ای فلز را افزایش می دهد و شکنندگی را ممکن می سازد.
نواقص و کنترل آنها:
ترکبرداری در هر دوی فلز جوش و ناحیه تحت تأثیر گرما مشاهده شده است .ولی به ندرت و به
خصوص جوشهای  TIGبدون ترک هستند .ترکبرداری رسوب در منطقه بین پاسی در رابطه با
ناخالصی ها ،احتماالً اکسیدها مشاهده شده است .ماهیت ترکهای مشاهده شده اشاره می کند که
کنترل دقیق همه عوامل مؤثر در تمیزی اتصال باید به طور مطمئن ادامه یابد تا اتصال عادی از
چنین عیوبی باشد.
تخل خل به صورت عمده تر و پر دردسر تر در هر دو جوش  TIGو  MIGوجود داشته است.
تخلخل جوش  TIGبه طور تغییر ناپذیری در رابطه با سیم کثیف ،تمیزکاری ناکافی در حین
آماده سازی قبل از جوشکاری ،یا در حین برسکاری یا سنگ زنی بین پاسها ،وجود داشته است.
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همانگونه که قبالً ذک ر شده  ،کنترل دقیق سیم و تمیزی اتصال در حداقل کردن و نوع تخلخل در
این جوشها موفق خواهد بود .ایجاد تخلخل در جوشهای  MIGخیلی باالتر بوده است و تالش قابل
مالحظه ای جهت بررسی تأثیرات متغیرهای مهم جوشکاری ( شامل طراحی اتصال ،شرایط
جوشکاری ،روشهای حفاظت و گاز محافظ) در کاهش مشکالت انجام شده است.
یافت شده است که حفاظت یکی از مهمترین متغیرهاست و یافت شده است که استفاده از نازلهای
جهت کاهش فاصله  CPUو قطعه کار در کاهش میزان و اندازه تخلخل ها کامالً مؤثر بوده است
سرعت های جوشکاری افزایش یافته باالی حدود 𝑚𝑝𝑖 13 − 12تمایل به ایجاد تخلخل را زیاد
می کند مگر اینکه از پشت بند استفاده شود .این مشکل به برداشتن ناکافی پوسته سیاه و
مستحکم که در اثر حفاظت ناکافی ایجاد شده است مربوط می شود .در واقع اضافات اکسیژن
پوسته شدن را افزایش داده و تمایل تخلخل جهت تثبیت آن را تشدید می کند.
کاهش تخلخل با افزایش انرژی ورودی همراه است ،اما در مورد جوشهای با خواص ضعیف تر که
معموالً با انرژی ورودی زیاد همراه است ،این نمی تواند به عنوان یک راه حل عملی ظاهر شود
کمبود ذوب در جوشهای قوس گاز فلزی مدار بسته مشاهده شده است ،اما این یک تمایل عادی
در ف رآیند سرد است  ،و می تواند توسط کنترل دقیق انرژی ورودی و تکنیکهای جوشکاری  ،و
توسط تمیز کاری خیلی دقیق بین پاسها جلوگیری شود.
 .VIجوشکاری با فرآیندهای پوشیده بافالکس:
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مالحظات کلی:
فرآیندهای قوس -فلز پوشیده شده ،قوس زیر پودری و سر باره الکتریکی همگی به طور موفقیت
آمیزی برای جوشکاری فوالدهای ماراجینگ استفاده شده اند ،اما استفاده آنها محدود بوده است.
این نتیجه واقعیات بهم مرتبطی است که :
 )1اکثر کاربردهای این آلیاژهای سالمتی باال و خواص اتصال باال را ایجاب می کند.
 )2هم مواد و هم تکینکهای مورد نیاز جهت تأمین این نیاز ها به طور پیوسته و به مقدار کافی
برای این فرآیند ها توسعه نیافته است.
مشکالت واقعی در حصول جوشهای با استحکام الزم وجود نداشته است ،بلکه آنها با یک تمایل
بیشتر جهت ترکبرداری و چقر مگی ضعیفتر از آنچه که در اتصاالت ساخته شده با جو شهای گاز
خنثی مشاهده شده است ،ارتباط داشته اند .دلیل ،اصلی برای ظهور این اختالفات در تفاوت
بنیادی بین دو نوع پوشش استفاده شده می باشد.
تکنیک های جوشکاری :
استاندارد ابعاد اتصال را می توان استفاده کرد .به عنوان مثال جوشهای لب به لب در 𝑛𝑖
سازند .مواد مورد استفاده در واحدهای  93درجه  Vشکل که شامل زاویه با (𝑛𝑖
زیر کفی از

1
19

تا 𝑛𝑖

0
02

1
19

1
2

می

) می باشد.

شعاع کفی و دیواره  15درجه ای برای مواد سنگین تر استفاده می شود.

جریان  ac , dcrpاستفاده می شود .که روی ترجیح داده شده ،بدون شک مخصوصاً برای عملیات
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 acیا  ac-dcسبب می شود پوشش های فالکس های تشکیل نشود .جریان های جوشکاری در
محدوده های  115-103apmو  103-145ampبه طور رضایت بخشی با 𝑛𝑖

5
02

و 𝑛𝑖

0
19

به

اثبات رس یده اند .هیچ پیشگرم و پسگرمی نیاز نیست ،و دمایی در حدود حداکثر ℉ 253توصیه
می شود .معموالً تمیز کاری با سیم و پودر بدون آلودگی کافی است.
خواص مکانیکی و عملیات حرارتی :
1

خواص نمونه جوشهای لبه ای 𝑛𝑖 قوس – فلز در جدول  10و 14نشان داده شده است .در
2

شرایط کامالً پیر شده استحکام جوش عموماً برابر یا کمتر از فلز مادر است .پیر سازی کم در دمای
تقریباً ℉ 133باعث کاهش استحکام جوش می شود و فایده ای برای چقرمگی رسوب ندارد .در
شرایط جوشکاری شده یا بعد از پیر سازی در دمای پایین ( 033تا ℉ ) 533استحکام جوش
نسبتاً پایین است( )143ksiاما رسوبات چقرمگی قابل مالحظه ای دارند نوعی سختی رسوب قبل
و بعد از پیر سازی در شکل  41نشان داده شده است.
نواقص و کنترل آنها :عیوب جوشکاری یک مشکل جدی نبوده است .تخلخل و گیر افتادن سرباره
هر دو د ر مراحل اولیه تشکیل ،یافت می شوند .اما میزان تیتانیوم باالی سیم مشکل اول را دفع
می کند و دومی با اصالح فالکس حذف می شود .هنگامی که الکترودهای مناسب استفاده شود،
ترکبرداری نه در منطقه جوش نه در منطقه تحت تأثیر گرما در جوشهای سپری در 𝑛𝑖

0
19

یا در

جوشهای لب به لب  1 inدیده نمی شود .اما  Witherellدریافت که ترکهای سرد هیدروژنی
افزایش یافته متقاطع در فلز جوش هنگامی که در سیم های مغزی مقدار نیکل( )14-19%استفاده
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شده باشد ،رخ می دهد .این عیوب ،اغلب توسط اشعه  xتشخیص داده نمی شوند ،در مناطق
دوباره گرم شده جوشهای رسو ب کرده قبلی رخ داده اند ،وفقط با آزمایشهای مخرب بعدی یافت
شده اند .در حالیکه هنگام استفاده از میله های مناسب با هیدروژن کم احتمال تشکیل چنین
نواقصی کم خواهد بود.
جوشکاری قوس زیر پودری :
سیم های پر کننده  :در واقع همه جوشکاری های قوس زیر پودری فوالدهای ماراجینگ برای نوع
) 11% Ni(253بوده است ،و سیم های پرکننده مطابق فلز مادر می باشند ،مگر اینکه مقادیری
تیتانیوم استفاده شده باشد .محتوای تیتانیوم افزوده شده از کار اصلی  Witherellناشی شد .در
این کار نشان داد که برای اطمینان از دی اکسیداسیون کامل فلز-جوش در هر دو نوع جوشکاری
قوس -فلز محافظت شده و جوشکاری قوس زیر پودری ،افزودن تیتانیوم ضروری است .چون درآن
زمان سیمهای حاوی بین  3تا  2/5درصد تیتانیوم بررسی شده بودند اما مطالعات به اندازه کافی
جامع نبود تا اجازه تعریف یک مقدار تیتانیوم توصیه شده را بدهد .بهبودی در مقادیر رسوب از
حدود  03تا  %13بستگی به ترکیب فالکس و عوامل جوشکاری دارد .اما واضح است که تلفات می
توانند مقادیر قابل تولید را در حدود  %53نگه دارند .حدود  %3/0-3/4تیتانیوم در رسوب برای
ایجاد استحکام برابر صفحه مادر ) 11% Ni(253ضروری است .چون مقادیر باالتر ،چقرمگی جوش
را کاهش می دهد و ترکبرداری را به دلیل تشکیل ناخالصی های یاتاقان تیتانیوم ترویج می کند
واضح است که میزان  %3/9-3/1باید کافی باشد نه بیشتر.
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ترکیب فالکس :تستهای جوشهای قوسی زیر پودری اولیه حاکی از آن است که ترکیبات فالکس
تجارتی مورد استفاده در آنالیزهای نشان داده شده در جدول  15رضایت بخش نبوده است.
زیرا آنها حساسیت به ترک ایجاد کرده بودند و جوشها شکننده بود و بهبودهای تیتانیوم قابل
اعتمماد نبود .این به ناخالصی هایی ا ز قبیل کربن و گوگرد و همچنین مقادیر باالی سیلیس و
اکسید منگنز که منجر به افزایش منگنز و سیلیس در رسوب و اتالف تیتانیوم می شود نسبت داده
شده است .سپس چندین فالکس با سیلیکون و منگنز پایین توسعه یافته اند ،در حالیکه ترکیبات
دقیق آنها به طور کلی شناخته نشده است ،شاید به سختی باید به حذف کامل سیلیس و منگنز و
جانشینی اکسید های پایدار منیزیم ،کلسیم و آلومینیم امیدوار بود .ترکیب توسعه یافته منتشر
شده حداقل در یک مورد ممکن است حاوی عناصر زیر باشد.
اکسید آلومینیم %01

کربنات کلسیم  %21فلوراید کلسیم %15

اکسید منیزیم  %14فرو تیتانیوم %9
مراحل ترتیبی در توسعه این فالکس ها در جدول  15خالصه شده است و چگونگی تعیین اجزای
ترکیبی و مقادیر تیتانیوم سیم پرکننده و مقادیر سیلیکون و تیتانیوم جوش را نشان می دهد.
پارامترهای فرآیند و طراحی اتصال :
0

مواد با ضخامت تا حد 𝑛𝑖 در یک پاس جوش با استفاده از اتصال لب به لب مربعی ساخته می
1

شوند .یک نمونه شرایط جوشکاری ،جریان  533dcrpو  21ولت ،با سرعت جوشکاری  13impو
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1

1

1

2

تغذیه 𝑛𝑖 سیم پر کننده می باشد .اتصاالت چند پاسه 𝑛𝑖 به صورت  Vشکل با زاویۀ  93درجه
و 𝑛𝑖

1
19

سیم پرکننده و با استفاده از جریان  203cdrpو  21ولت و سرعت حرکت  13تا

 11impنیز ساخته شده اند.
0

5

4

4

برای مواد بین تا 𝑛𝑖 انواع طرحهای اتصال و شرایط جوشکاری انجام شده است .اما در واقع
همه جوشکاری های موفق یک روش دو پاسه با استفاده از یک شیار  Vشکل دو طرفه یا  jشکل
دوطرفه به کار برده اند .انواع شکل هندسی و پارامتر ها در شکل  42نشان داده شده است .اشاره
شده است که استفاده از یک شیار نامتقارن جهت ایجاد پاس اولیه با عمق حضچه %-9-15
ضخامت قطعه و بکار بردن یک پشت بند گازی جهت پوشش ته شیار تعداد عیوبی را که احتمال
دارد ایجاد شوند را به طور قابل مالحظه ای کاهش می دهد .تالش ها جهت تولید جوشهای چند
پاسه ،چه به صورت یک شیار  jشکل یک طرفه یا شیار  Vشکل دوطرفه متقارن با استفاده از
روش های قوس زیر پودری معمولی به ترکبرداری جوش منجر شده است.
خواص مکانیکی :در این مواد همانطور که در جدول  19نشان داده شده است در تولید جوشهای
قوس پنهان شده با استحکام باال مشکالت کمی تجربه شده است ،اما چقرمگی(جدول  )11به طور
قابل مالحظه ای از آنچه که معموالً در جوشهای با گاز خنثی حاصل شده است ،ضعیف تر است.
شکل پذیری و چقرمگی ضعیف تر احتماالً نشانه شکنندگی و وجود غبار است که قبال ً بحث شده
است .به خصوص کاهش چقرمگی شدید است ،چون پیش بینی های طولهای ترکهای بحرانی تنها
1

1

2

0

تا آن چیزی است که جهت تشویق توسعه ترکهای ناپایدار در جوشهای  TIGو  MIGضروری
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است و ابهام زیادی وجود دارد که اندازه های چنین عیوبی توسط تکنیکهای تست غیر مخرب به
طور قابل اعتمادی تشخیص داده شده اند.
نواقص و کنترل آنها :ترکبرداری در فلز جوش و منطقه تحت تأثیر گرما در قطعات جوشکاری
اتفاق افتاده است .ترکبرداری گرم و ترکبرداری سرد هر دو اتفاق افتاده است.
ترکبرداری سرد  :ترکبرداری سرد متقاطع در فلز جوش شروع می شود و بعضی مواقع در داخل
منطقه تحت تأثیر گرما گسترش می یابد ،و  24روز بعد از اینکه جوش بازرسی شد و بدون عیب
بودن آن معلوم شد ،مشاهده شده است .در بعضی از موارد ،ترکبرداری با رادیوگرافی تشخیص داده
نمی شود .اما بعد ا ز گسیختگی های کششی با نرم پذیری کم که توسط بازرسی متالوگرافی
مقاطع طولی سر تاسر مرکز جوش آزمایش شده بودند یافت شدند .این به تأخیر افتادن ترکبرداری
یادآور ترکبرداری هیدروژنی غالب شده در سایر فوالدهای پر استحکام است ،و تحقیق نشان داده
است که در میزان هیدروژن باالی  0-5 PPMدر رسوب ،چنین ترکبرداری قابل انتظار است.
جهت جلوگیری از چنین ترکهایی ،حفظ محدوده دقیق آنالیز های پرکننده ،تمیزی اتصال و عاری
بودن اتصال و فالکس از رطوبت الزامی است.
ترکبرداری گرم  :ترکبرداری گرم به چندین روش انجام می شود ،ترکبرداری خط انجماد یا
مرکزی در فلز جوش اولیه ،ترکبرداری گرمایش دوباره در فلز جوش و ترکبرداری منطقه تحت
تأثیر گرما.

www.Iran-mavad.com
ﻣﺮﺟﻊ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻭ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﻮﺍﺩ

ترکهای خط مرکزی (شکل  )40مشخصاً در پایین بدنه دانه ای خشن و ستونی در مرکز رسوب
رخ می دهند .آنها نوعی از ترکبرداری انجماد هستند که یا در حالت مایع یا درست در زیر خط
انجماد رخ می دهند و به فیلم های شکننده مربوط هستند .شکل  44چنین فیلم هایی را در
سطح شکست یک ترک خط مرکزی نشان می دهد .چنین ترکها به ترکیب شیمیایی وابسته است،
همانطور که توسط این واقعیت نشان داده شده است که رخدادشان با فالکس مورد استفاده تغییر
می کند  .گواه محکم بر این از یک آزمایش جالب به دست آمده است ،فلز جوش از یک قطعه
جوش قوس زیر پودری با ترک خط مرکزی  ،1inبه شکل قالب و تا اندازه های مناسب
ماشینکاری شده است و جهت ساختن یک جوش  TIGدستی  1inاستفاده شده است.
این قوس باید شش گاز خنثی خالص ،انرژی ورودی کم و با تعداد زیادی از پاسهای کوتاه ( 21
پاس جهت پر کردن  1inاتصال) ساخته شده است .با دانه های ریز و بدون ترک ،اما چقرمگی آن
() 9ft-lbبا جوش زیر پودری مساوی بود .بدینسان ،به نظر می رسد شکننده شدن و تمایل به
ترکبرداری خط مرکزی به عناصری چون منگنز ،سیلیکون ،کربن و اکسیژن ارتباط دارد که یا
خودشان به شکل فالکس یا به دلیل ایفای نقش توسط فالکس در واکنشهای فلز –سرباره ایجاد
می شوند .کثیف بودن کلی جوش زیر پودری همانگونه که توسط مقدار ناخالصی های حاضر (
شکل  ) 45نشان داده شده است ،در راحت کردن پخش ترک شرکت دارند .مقدار زیاد ناخالصی ها
در جوشهای زیر پودری از مقدار نسبتاً زیاد عناصر ناخالصی و مقادیر باالی گاز ناشی می شود.
مقدار زیادی از ناخالصی ها در جوشهای  MIGبا سیم پرکننده محتوای مقادیر باالتر از معمول
تیتانیوم و نیتروژن مشاهده شده است .سطوح شکست جوشهای زیر پودری نسبتاً تحت و حاوی
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مقادیر زیادی ناخالصی های باقیمانده است( شکل  . )49این با بیشتر ساختارهای مشخصه دیده
شده در سطوح شکست جوشهای قوس تنگستنی و قوس فلزی کامالً متفاوت است .در جوشهای
زیر پودری ناخالصی ها ( احتماالً  )TiCNاثر برجسته ای بر چقرمگی دارند .حتی در یک شرایط
جوشکاری شده یکسان چقرمگی ضربه جوشهای زیر پودری ) 11% Ni(253پایین است .چون
فالکس چنین اثر زیادی اعمال می کند ،می توان زیر پودری پیش بینی کرد که تغییر در ترکیب
تأثیر کمی در بهبود چقرمگی با مقاومت در برابر چنین ترکبرداری دارد و بازرسان این را تأیید می
کنند.
ترکبرداری گرمایش دوباره در فلز جوش :در واقع تمام تالش ها جهت تولید جوشهای چندگانه به
دلیل ترکبرداری شکست خورده اند ،بسیاری از جوشها با دو پاس نیز در معرض چنین نواقصی
هستند .این ترکها در الیه جوش داده شده پایینی هنگامی که پاس و دیگر رسوب کرد رخ می
د هد ،و در سراسر پاس پایینی یا نقطه تحتانی پاس پوششی ریشه توسعه می یابد .بعضی از این
ترک ها مشابه ترکبرداری خط مرکزی یا انقباضی هستند ،اما اکثر آنها اینگونه نیستند ،همانگونه
که در شکل  41نشان داده شده است .به هر حال ترکهای بین دانه ای ( شکل  )41در مناطق
پاس جوش الیه های پایینی که تا ℉1233 − 1033گرم شده اند شروع شده اند.
این واقعیت که ترکها در مناطق نسبتاً سرد رخ می دهند نشان می دهد که این ترکها از نوع
ترکهای گرمایش دوباره که مشخصاً از نزدیک بودن به خط ذوب بین پاسها ناشی می شود متفاوت
هستند .دالیل دقیق ترکبرداری تعیین نشده است ،اما عواملی که شرکت دارند عبارتند از  :ساختار
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درشت پاالیش نشده ،جدایش ناخالصی ها در مرز دانه ها ،آستنیت ناشی از جدایش و کاربیدهای
تیتانیوم  ،نیتریدها و سولفیدها در مناطق چاله های آستنیت می باشند .عیوب زیان آور این عوامل
توسط انرژی ورودی باالی فرآیند قوس پنهان شده پر اهمیت تر می شوند .این روشن می سازد
که چرا عیوب مشابه خیلی کم در جوشهای چند پاسه تولید شده با سایر تکنیک ها یافت می
شوند.
ترکبرداری منطقه تحت تأثیر گرما :منطقه آنیل محلول شده نرم و شکلپذیر مجاور در خط
جوشها در فوالد های ماراجینگ سعی در جذب تنشهای انجماد و حداقل کردن ترکهای دارد که
اغلب در این مناطق در فوالدهای کوئنچ و تمبر شده یافت شده اند .ترکبرداری کم یا بدون
ترکبرداری منطقه تحت تأثیر گرما برای جوشهای با گاز خنثی گزارش شده است ،اما ترکها در
مواردی که در معرض انرژی ورودی باال قرار داشته باشند .از قبیل آنهایی که در فرآیند زیر پودری
استفاده شده اند وجود داشته است .چندین عامل می توانند مورد بحث قرار گیرند.
عموماً چنین منطقه ترد شده ای با شکستگی زودرس یک پوسته موتور  293 inهمراه است .در
حالی که ماهیت دقیق شکننده شدن اثبات نشده است .واضح است که با ذوب مرز دانه ای ( شکل
 ) 40و رسوب حالت جامد ،در حین انجماد ذرات کربونیترید یا کاربید تیتانیوم ) ارتباط دارد
(شکل .)53بعید است که این شرایط اصالح شود مگر اینکه انرژی ورودی کمتر به کار رود.
جوشهای سرباره الکتریکی:
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فرآیند سرباره الکتریکی مربوط است به یک سرباره مذاب جهت حفاظت از فلز جوش ،اما بر خالف
فرآیند قوس پنهان شده ،کاربردهای سرباره الکتریکی به صورت مذاب است و سر باره هادی
الکتریسیته ،سریع تر از قوس فلز پر کننده را ذوب می کند .این فرآیند بخصوص برای جوشکاری
مقاطع سنگین اقتصادی است ،و به عنو ان یک نتیجه  ،آن عمدتاً به جوشکاری صفحات با ضخامت
های بین

1
2

تا 𝑛𝑖 12مربوط است .ناچاراً این فرآیند بخصوص در آمریکای ،برای جوشکاری

فوالدهای کربنی و کم آلیاژ محدود شده است ،ولی عالقه هایی در جوشکاری فوالدهای پر آلیاژ تر
توسعه یافته است ،مواد زنگ نزن و پایه نیکل در این فرآیند توسعه یافته اند ،بعضی جوشکاری
0

سرباره الکتریکی فوالد ماراجینگ  %11نیلکل در رابطه با تولید رینگهای یا ضخامت 𝑛𝑖 برای
4

پوسته موتور 𝑛𝑖 293انجام شده است .به تازگی بعضی از جوشهای آزمایشی برای فوالد
ماراجینگ  12%Ni-5%cr-0% Moوجود داشته اند.
سیم های پر کننده و فالکس ها :
برای جوشکاری مواد پر آلیاژ ،پرکننده هایی با ترکیب نزدیک به تطابق با فلز مادر توصیه شده
است .به وضوح چنین رویکردی «پر کننده مطابق» برای فوالدهای ماراجینگ و جوشهای ساخته
شده که چنین پرکننده هایی به کار رفته اند .ضروری است که مانند سایر فرآیندهای پوشیده شده
بافالکس ،واکنش های فلز-سرباره منجر به اتالف عناصر و اکنشگر مهم تیتانیوم و آلومینیم می
شود ،بنابراین پر کننده ها احتماالً جهت نیاز تا حدی از یکی از هر دوی این عناصر غنی شده اند .
اگرچه پر کننده مخصوصاً برای جوشکاری سرباره الکتریکی فوالد ماراجینگ توسعه نیافته اند،
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مقایسه ترکیب سیم پرکننده و رسوب نشان داده شده در جدول  11و  10برای چندین روش
سرباره الکتریکی در فوالدهای ماراجینگ  %11نیکل و  %12نیکل ،به نوع ترکیب مورد نیاز اشاره
کرده است .فالکسهای جوشکاری سرباره الکتریکی ،اگرچه از بعضی جهات مشابه آنچه که در
جوشکاری زیر پودری استفاده شده است می باشد ،تعادلی از مشخصات که شامل ،رسانندگی
خوب ،گرانروی یکنواخت ،و پایداری عالی الزم شده توسط ماهیت فرآیند سرباره الکتریکی ،می
باشد را نیاز دارد .کار کافی در تعریف یک فالکس بهینه در فوالدهای ماراجینگ انجام نشده است،
اما آزمایشات متعدد نشان داد که فالکس 𝑜𝑔𝑀  𝐶𝑎𝐹2 − 𝐴𝑙2 𝑂0 −به خوبی بکار برده شده
است و جوشهای سالم فراهم کرده و در ترکیب با سیم یا ترکیب شیمیایی مشابه  ،جوشهای %12
نیکل با خواص قابل قبول فراهم کرده است( جدول.)23
پارامتر های فرآیند و طراحی اتصال:
0

اتصاالت در جوشکاری سرباره الکتریکی لب به لب مربعی و معموالً با یک شیار 𝑛𝑖 1تا 𝑛𝑖 شیار
2

بین صفحات متصل شده می باشد .شکافهای کوچکتر هنگامی که برای صفحات نازکتر ( 2تا 𝑛𝑖 0
ضخات) و شکافهای بزرگتر برای مواد ضخیم تر استفاده شده اند.
جریانهای جوشکاری به سرعت تغذیه سیم و بنابراین به سرعت رسوب بستگی دارد ،اما معموالً
1

 553-953 dcrpدر اتصال با سیم 𝑛𝑖 برای انواع مواد شامل فوالدهای ماراجینگ استفاده شده
1

است .ولتاژ جوشکاری با اندازه سیم یکسان معموالً در محدوده  43-55Vمی باشد .برای اتصاالت
0

1

2

1

بین تا 𝑛𝑖 5در عمل استفاده از یک سیم تنها با قطر 𝑛𝑖 با نوسان سیم در طول خط اتصال
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جهت تضمین ذوب مناسب ،معمول است .برای اتصاالت با ضخامت باالی 𝑛𝑖 ،5سیم های
چندتایی یا بعضی مواقع الکترودهای صفحه ای به کار برده شده است .در بکار بردن نوسان ،سرعت
در زمان نگه داشتن در انتهای هر حرکت( جهت کنترل ذوب) هر دو باید در رابط با سایر متغیرها
متعادل شود .برای جوشکاری 𝑛𝑖 2فوالد ماراجینگ 1𝑖𝑛 ،حرکت سیم در یک ثانیه با  2تا  0ثانیه
ساکن ماندن در پای ان هر حرکت  ،به طور رضایت بخش ثابت شده است .در جوشکاری سرباره
1

الکتریکی عمق چاله سرباره 𝑛𝑖 تا 𝑛𝑖 2حالت مناسب است و برای جوشکاری فوالدهای
2

ماراجینگ استفاده شده است.
خواص مکانیکی  :با یک ترکیب رسوب مناسب ،استحکام جوش تمایل به افزایش یکنواخت ،با
شکستی که اغلب در ناحیه اچ شده منطقه تحت تأثیر گرما رخ می دهد ،خواهد داشت(
جدول .) 23اگر سیم جوش برای جبران تلفات عناصر سخت کننده در حین جوشکاری به اندازه
کافی تقویت نشده باشد گسیختگی های فلزی جوش با استحکام پایین را می توان انتظار داشت.
1

1

0

2

فلز جوش  11% Niبخصوص در کاهش مقاطع تمایل به کاهش شکلپذیری دارد (شاید تا فلز
پایه) اما با آنچه که در جوشهای ساخته شده با سایر فرآیندهای پوشیده شده با فالکس به دست
آمده قابل مقایسه است .اطالعات در دسترس برای جوشهای آلیاژ  12%Niاشاره می کند که
شکلپذیری آنها به آلیاژ پایه نزدیک تر است.
مقادیر چقرمگی شکست ( )KICبرای قطعات جوشکاری شده  11% Niمنتشر نشده است اما اندازه
های ترکهای بحرانی برای جوشهای سرباره الکتریکی به طور متوسط 𝑛𝑖  3.19یافت شده است.
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1

این ها با مقادیر حاصل شده در جوشهای زیر پودری معمولی قابل مقایسه هستند اما تنها تا
0

1
2

فلز مادر یا جوشهای ساخته شده توسط فرآیندهای قوس گاز تنگستنی هستند .مقادیر چقرمگی
شکست برای جوشهای سرباره الکتریکی در فوالد  12%Niرفتار مشابهی نشان می دهد و منطقه
خط ذوب این جوشها چقرمگی را نسبتاً باال نگه می دارد .قابل توجه است که چقرمگی باند اچ
شده تاریک در جوشهای ( 12%Niشکل  ) 50اساساً از فلز پایه جوش داده نشده باالتر است .این
رفتار قبالً مشاهده شده است و عقیده بر این است که به دلیل ذرات ریز پخش شده آستنیت نرم و
پایدار در این مناطق رخ می دهد.
نواقص کنترل آنها  :در جوشکاری سرباره الکتریکی اگر شرایط جوشکاری به دقت تعیین و حفظ
نشود ،عیوبی از قبیل ترکبرداری ،تخلخل و کمبود ذوب رخ خواهد داد .اشاره به این نکته مناسب
است که با وجود اینکه این فرآیند به طور گسترده استفاده شده است ،عیوب جوشکاری نسبتاً کم
بوده اند .تنها عیوب مشاهده شده در جوشهای ساخته شده در فوالدهای ماراجینگ مناطق زائد
بوده است که بعد از جوشکاری برداشته می شود.
 .VIIجوشکاری پرتو الکترونی :
جوشکاری پرتو الکترونی چندین امتیاز برفرآیندهای جوشکاری قوس ارائه می کند ،به صور
جالبی یک عمق زیاد نسبت به عرض در منطقه ذوب ،یک منطقه تحت تأثیر گرمای کوچک،
تمیزی و حداقل .............این ویژگی ها فرآیند را جالب می کند و در نتیجه برای تعداد فزاینده
ای از کاربردهای شامل آلیاژ های متنوع مطرح شده است.
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پارامتر های فرآیندهای و طراحی اتصال:
جوشها پرتو الکترونی در چندین ضخامت برای فوالدهای ماراجینگ ساخته شده اند ،از ورقه
نازک تا صفحات با ضخامت متوسط ،در همه موارد لبه های جوشکاری تا تلرانسهای نزدیک به
ماشین کاری ش ده تا از جفت شدن مناسب که بخش اصلی ساختن صحیح جوشهای پرتو
الکترونی است اطمینان حاصل شود .قطعات همچنین با حالل تمیز شده اند .جوشها هم با
ولتاژ کم و هم با ولتاژ زیاد ساخته شده اند و یک تنوعی از شرایط جوشکاری در جدول 21
نشان داده شده است .این جدول همچنین خال صه ای از خواص مکانیکی جوشها را که در زیر
بحث شده بیان می کند.
خواص مکانیکی جوشهای پرتوالکترونی :
جوشهای مکانیکی پرتوالکترونی که بعد از جوشکاری پیر شده اند استحکام هایی برابر با
استحکام فلز مادر دارند( بازده اتصال  . )%133شکلپذیری اندازه گیری شده در کاهش مقاطع
در حد نصف مقادیر فلز پایه است و چقرمگی جوش نیز کمتر از فلز پایه است .در عملی
چقرمگی جوشهای پرتو الکترونی کمتر از مقادیر معمول حاصل شده در جوشهای MIG
فوالدهای مشابه است .در یک مطالعه چقرمگی جوش توسط آنیل محلول بعد از جوشکاری و
قبل از پیر سازی بهبود یافته است .اما در سایر موارد این عملیات حرارتی اثر کمی بر
شکلپذیری کششی داشته و بنابراین مؤثر بودن مبهم باقی مانده است .همانگونه که انتظار می
رود ،استحکام جوشهایی که بعد از جوشکاری پیر نشده اند از صفحات پایه ای که آنیل محلول
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و پیر شده اند  ،پایینتر است .بازد ه های جوشکاری با شرایط جوشکاری و ضخامت صفحات
تغییرمی کند .استحکام یک فوالد ) 11% Ni(253جوشکاری شده ( )242 ksiبه طور قابل
توجهی از استحکام واقعی منطقه جوش که حدوداً  103 ksiاست ،باالتر است .این بنظر می
رسد مثال یک منطقه نرم و نازک است که به مؤثرتری توسط یک ماده احاطه کننده قوی تر
پشتیبانی شده است .بررسی های میکروسختی نشان داد عرض ناحیه ذوب 𝑛𝑖  3.31می
باشد( شکل  .) 52پاسهای جوش باریک و منطقه تحت تأثیر گرمای کوچک ویژگی های فرآیند
پرتو الکترونی است ،Adams .مشاهده کرد که در جوشهای پرتو الکترونی در فوالدهای
ماراجینگ ناحیه اچ شده تاریک در منطقه تحت تأثیر گرما تقریباً حذف شده است .آخرین
نتایج تعیین شده در جدول  21نشان می دهد که شرایط آغازین صفحه پایه  ،چه آنیل محلول
شده یا آنیل محلو و پیر شده ،تأثیری بر خواص قطر جوش ندارد.
عیوب در جوشهای پرتوالکترونی:
سرد جوشها ،تخلخل و کمبود مذاب در جوشهای پرتو الکترونی فوالدهای ماراجینگ مشاهده
شده است .مثالهایی در شکل های  50و  54داده شده است .عیوب در آلیاژهای پایه نیکل و
تیتانیوم و سایر فوالدهای پر استحکام دیده شده است .استفاده کننده های پرتوالکترونی تأیید
کرده اند که عیوب جوش یک مشکل در بسیاری از آلیاژها ،بخصوص هنگام جوشکاری مقاطع
ضخیم است.
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با افزایش ضخامت صفحه مشکل بیشتری جهت حصول اتصال خیلی دقیق و تنظیم صحیح
اتصال ایجاد می شود .میدانهای مغناطیسی باقیمانده در ترکیب صفحات مشکالتی را توسط
شکستن پرتو الکترونی ایجاد می کند .هنگام جوشکاری یک صفحه فوالد ماراجینگ با ضخامت
1

𝑛𝑖 با یک پاس از هر طرف پرتوها به اندازه کافی شکسته شده و با عث می شود که جوشها
2

بد تنظیم شوند ،در نتیجه در مرکز اتصال دو پاس همپوشانی نداشته باشند .منطقه ذوب نشده
هنگامی که مقاطع به صورت متالوگرافی آزمایش شدند دیده می شوند .اگرچه در یک آزمایش
رادیوگرافی تشخیص داده نشده باشند .جهت جلوگیری از این عیوب پنهان توصیه شده است
که جوشها در یک پاس ساخته شوند.
با این حال جدا از مشکالت فرآیند ،واضح است که عوامل متالوژیکی در وقوع عیوب جوش
شرکت دارند Fragetta .و  ،Kry siakنشان دادند که انواع عیوبی که در جوشهای
پرتوالکترونی فوالد ماراجینگ ) 11% Ni(233ایجاد شده اند به علت کیفیت پایین صفحه ذوب
شده در هواست .در کار دیگر گفته شده که تر شدن ناکامل اکسیدها و جدایش ناخالصی
مسئول و ریشه در عیوب است .جدایش و جهت یابی نا مناسب رسوب جوش همچنین برای
چقر مگی ضعیف و شکلپذیری کم جوشهای پرتو الکترونی در فوالد ماراجینگ مقصر دانسته
شده اند .محتمل به نظر می رسد که عالوه بر مشخصات فرآیندهای پرتوالکترونی ویژگی های
خاص فوالهای ماراجینگ نیز عامل ایجاد عیوب باشد .با وجود همکاریهای نسبی ارزیابی آن
م شکل است و تعجب آور نیست که فراخوان هایی برای تحقیق بیشتر جهت تعیین تأثیرات
عوامل جوشکاری و ترکیب مواد بر وقوع عیوب جوش وجود داشته باشد.
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کاربرد جوشکاری پرتو الکترونی :
تجزیه و تحلیل اطالعات منتشر شده جوشکاری پرتو الکترونی فوالدهای ماراجنیک نشان داد
که ساختن جوشهای سالم و پیوسته ،به خصوص در صفحات صخیم ،شکل است .انواع عیوب
بحث شده در اینجا ظاهراً وجود داشته اند اما با تغییر شرایط جوشکاری حذف شده اند .یک
مثال ،استفاده از سرعت های انتقال کمتر و پاسهای جوش پهن تر جهت پیشگیری از سرد
جوشها درکنار دیواره است  .موقعی که جوشهاسالم ساخته می شوند میتوان انتظار داشت که
استحکامشان بعد از پیر سازی با فلزما در مطابقت داشته باشد ولی شکستپذیری به مقدار قابل
توجهی کمتر خواهد بود .از این نتیجه می شود که جوش های پرتو الکترونی برای اتصال
فوالدهای ماراجینگ در صفحه کمتر خواهد بود  .از این نتیجه می شود که جوشهای پرتو
الکترونی برای اتصال فوالدهای ماراجینگ در صفحه ضخیم امتیاز ویژه بیشتری از روشهای
سنتی ندارد.
 .VIIIجوشکاری مقاومتی فوالدهای ماراجینگ
یک مقدار نسبتاً کمی از کارتوسط جوشکاری مقاومتی فوالدهای مارخبیک انجام می شود ،و
نتایج محدودی موجود است .اطالعات عمدتاً به جوشکاری جرقه ای لب به لب مربوط است ،اما
بعضی از نتایج در جوشهای نقطه ای و جوشهای شکافی با فرکانس باال وجود دارد.
جوشکاری جرقه ای لب به لب:
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کیفیت جوشهای جرقه های لب به لب در فوالهای ماراجینگ توسط نتایج تس های کشش
نمونه های متقاطع از جوشها نشان داده شده است( جدول  . )22نمونه هایی از شکست
جوشهای خوب درصفحه پایه و در نتیجه خواص کامل صفحه جوش داده نشده را ارائه داده
است .درحالی که این رفتار غیر عادی نیست ،شکست های جوش با شکلپذیری خیلی کم
وجود دا شته است .چنین شکستهای جوش توسط لکه های بزرگ و تخت قابل مشاهده بر
روی سطوح شکست مشخص هستند آزمایش مقطعی از وسط جوش اطالعاتی در مورد علت
شکست ترد می دهد .آزمایش نشان می دهد که نوارهای جدایش در صفحه پایه توسط
برگرداندن فرآیند جوشکاری به میزان  03درجه شکسته شده اند( شکل  .)55وقتی نمونه های
تست شدند صفحات ضعیف تقریباً عمود بر تنش اعمال شده هستند و شکست می تواند
ترجیحاً در پایین صفحات ضعیف با جذب انرژی کمی پیشروی کند .این محصوالت ،نقاط
تخت سطوح شکست هستند .رابطه بین نقاط تخت و صفحات ضعیف در نمونه های شیاردار
در شکل  59بخوبی نشان داده شده است .در اینجا مرز نقاط تخت سطح را می توان دید تا
دقیقاً مسیر نوار شکست را دنبال کرد.
پارامتر های اتصال و تأثیر لقی و همپوشانی :
میزان همپوشانی در نمونه های برشی با یک روی هم افتادگی همانطور که در شکلهای  93و
 91نشان داده شده است .تأثیر مشخصی بر استحکام برشی داشته است ،با افزایش همپوشانی،
استحکام سریعاً افزایش می یابد .این مشخصه قطعات لحیم کاری شده می باشد ،چون هنگامی
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که همپوشانی افزایش می یابد ،بیشترین نیرو بر لبه های اتصال وارد می شود درحالی که
بخش مرکزی نیروی کمتری را تحمل می کند لقی اتصال نیز مانند همپوشانی بر استحکام
اتصال تأثیر دارد .شکل  92نشان می دهدکه شکاف باریک تر تأثیر بیشتری بر استحکام دارد .
لقی اتصال که در حدود 𝑛𝑖  −3.3315باشد بهترین استحکام را فراهم می کند و یک شکاف
در حدود 𝑛𝑖  3.339استحکام را تا حدود  %13مقدار اولیه افزایش می دهد.
جوشکاری مقاومتی نقطه ای :
جوشهای نقطه ای در ضخامت 𝑛𝑖  3.394برای ورق با عرض 𝑛𝑖

1
2

از فوالد ماراجینگ 11%

) ، Ni(033با استفاده از برنامه جوشکاری زیر ساخته شده اند:
 433 lbنیروی کوبشی
 %53تغییر فاز جوش
 19سیکل در زمان گرمایش
 0.5سیکل در زمان تبرید
 1زمان جوش ضرباتی
 53سیکل کوبش بعد از جوشکاری
ضخامت قطعه 𝑛𝑖  3.310بود  ،تقریباً  %93نفوذ داشت و قطر منطقه ذوب شده تقریباً
𝑛𝑖  3.203بود .بارهای کششی -برشی و سختی اتصال های جوشکاری شده ،بعد از پیر سازی
در جدول  20نشان داده شده است .تمام نمونه ها توسط برش کامل فلز جوش شکسته شده
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اند ،اگرچه یک عملیات پیر سازی بعد از جوشکاری انجام شده است(℉033برای یک ساعت)
و افزایش سختی در فلز جوش انتظار می رود ،نمونه های پیر شده تقریباً در بار یکسان مانند
نمونه های جوش داده شده می شکنند .هنگام شکست بارها توسط مناطق فصل مشترک
تقسیم شده اند ،همه نمون های استحکام  13-03 ksiدارند .بارهای شکست اتصال جهت
شکست در محدوده مورد انتظار برای مواد با این استحکام و ضخامت اعمال می شوند .از سوی
دیگر چون استحکام بعد از پیر سازی با شرایط جوشکاری یکسان است ،واضح است که فوالد
با استحکام باال استفاده نشده است.
جوشکاری مقاومتی با فرکانس باال:
جوشکاری فرکانسی با فرکانس باال برای انواع فوالدهای پر استحکام ،از جمله فوالد ماراجینگ
 %11نیکل مطالعه شده است .اتصاالت لب به لب درزی در مواد 𝑛𝑖  3.111بازده های باالی
 %93در شرایط جوشکاری شده و  %03-133بعد از پیرسازی دارد.
 .IXسایر تکنیک های جوشکاری
اتصاالت فلز غیر مشابه :
موارد کمی در مورد کاربرد یا استفاده فوالدهای ماراجینگ در اتصاالت فلز نامشابه منتشر شده
است ،اما کاری که انجام شده است اشاره به هیچ گونه مشکل منحصر به فردی ندارد.
چون فوالد ماراجینگ به احتمال زیاد با سایر فوالدهای متصل شده است و احتماالً توسط
جوشکاری ذوبی انجام شده است ،اطالعات داده شده در اینجا به چنین اتصاالتی محدود شده
است.
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مشخصات فوالد ماراجینگ در نتیجه اثر آنها در اتصال غیر مشابه:
هر اتصال بین مواد غیر مشابه منحصر به فرد است و اگر انتظار داریم تحت تنشها و محیط
کارکرد موفقیت آمیزی داشته باشد مالحظات دقیق متالوژیکی و طراحی را نیاز دارد .واضح
است که هدف این گزارش بیشتر پوشاندن بسیاری از عوامل شامل شده است .بعضی از
مالحظات مهم برای فوالدهای ماراجینگ در زیر بحث شده است.
خواص حرارتی :
اختالف در رسانندگی فوالد ماراجینگ و سایر مواد در جدول  24نشان داده شده است نباید
هیچ مشکلی ایجاد کند ،اما شرایط جوشکاری باید تنظیم شود تا انرژی ورودی باالتر جلوگیری
شود .تفاوت ها در ضریب انبساط حرارتی می تواند تنش های را در اتصاالت مهار شده ایجاد
کند .مشکالت می توانست در نتیجه اختالفات در انبساط بین اعضای اتصال ،بین فوالد
ماراجینگ و فوالد زنگ نزن آستنیتی ناشی شود ترکبرداری در ناحیه تحت تأثیر گرما در یک
فوالد زنگ نزن( )041و ) 11Ni(253این امکان را تأیید می کند.
تأثیرات ترکیبات :رقیق سازی توسط کربن  ،گوگرد ،فسفر یا سیلیکون شکلپذیری و چقرمگی
را کاهش خواهد داد ،در صورتیکه دقیق سازی توسط کربن یا منگنز یا تغییر زیاد در ترکیب
متعادل ،میزان سخت گردانی ممکن را کاهش می دهد.
واکنش به عملیاتی حرارتی :عملیاتی حرارتی پس از جوش اتصاالت بین ماراجینگ و سایر
فوالدها باید به عضو آلیاژی غیر مشابه شامل شده ،استحکام مورد نیاز اتصال ،و شرایطی که
اتصال تحت آن استفاده شده است ،بستگی داشته باشد .برای مثال ،در اتصاالت بین فوالد
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ماراجینگ و فوالد زنگ فریتی پر کرم  ،پیر سازی اتصال در℉ 033می توانست تردی شناخته
شده ℉ 115را در فوالد زنگ نزن ایجاد کند .به طور مشابه ،در جوشهای بین فوالد ماراجینگ
و مواد سخت شده با کربن باید عملیات حرارتی به صورتی انجام شود که پیر سازی فوالد
ماراجینگ با بازگشت فوالد سخت شده با کربن برای حصول استحکام مناسب در حالت تعادل
باشند.
مقاومت به خوردگی  :مقاومت به خوردگی فوالد ماراجینگ  %11نیکل در اتمسر صنعتی،
اتمسفرهای دریایی و رد آب دریا دو برابر فوالدهای کم آلیاژ  HY-13و  4043می باشد.
بسته به شرایط کارکرد ،و سایر اعضای اتصال غیرمشابه  ،خوردگی گالوانیکی می تواند یک
مشکل جدی باشد .برای به حداقل رساندن اشکال ،ترکیب رسوب جوش باید به گونه ای
انتخاب شود که برای قسمتی که مستعدترین محل برای حمله گالوانیکی است حفاظت کاتدی
فراهم می کند.
آماده سازی و خواص اتصاالت غیر مشابه  :در یک مطالعه جهت تولید یک فنر که می توانست
بارگذاری ضربه ای باالیی را تحمل کند .فوالد ) 11Ni (253با استفاده از انواع پر کننده ها و
فرآیندها  ،جوش گلویی داده شده بود .اتصاالت بطور رضایت بخش با همه ترکیبات و فرآیند
ها و سیم تولید شده بود( جدول  .)25آماده سازی رضایت بخش اتصاالت لب به لب بین فوالد
) 11Ni (253و فوالد کربن-منگنز با استفاده از چندین پرکننده و تکنیک جوشکاری نیز
گزارش شده است .در کار انجام شده توسط شرکت بین الملی نیلکل( .)Incاتصاالت لب به لب
به ضخامت 𝑛𝑖

1
2

بین فوالد) 11Ni (253و فوالد آرام تولید شده است .نتایج نشان داد (
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جدول  )29که اتصاالت سالم بدون اشکال می توانست تولید شود و همانگونه که انتظار
داشتیم ،استحکام اتصال توسط ضعیف ترین مواد ترکیب ،تحت تأثیر قرار گرفته بود .همچنین
نشان داده شده است که ایجاد یک پوشش فلز جوش فوالد ماراجینگ روی فوالد آرام امکان
پذیر است.
هردوفوالد ) 11Ni (253و ) 11Ni (033به عنوان جایگزین برای فوالد  H-10در قالب های
تحت فشار آلومینیم استفاده شده اند ،و به دلیل قابلیت جوشکاری عالی آنها ،همچنین برای
تعمیر قالبهای  H-10استفاده شده اند.
لحیم کاری:
مالحظات پایه ای  :مشکالت منحصر به فردی برای لحیم کاری این فوالد ها وجود ندارد .اما
برخی از مشخصاتشان را باید در نظر گرفت:
 -1چون آنها حاوی آلومینیم ،تیتانیوم و بعضی مواقع کروم هستند ،خیس شدن خوب مستلزم
کنترل اتمسفر و عملیات لحیم کاری می باشد.
 -2باید از نگهداری در دماهای محدوده آستنیت اجتناب کرد ،مگر اینکه اجزاء قبل از پیر
شدن نهایی تحت عملیات محلول سازی قرار گیرند.
 -0دماهای باال در محدوده ℉1133باعث درشت شدن دانه ها می شود که می تواند چقرمگی
و شکلپذیری فوالد را کاهش دهد.
آلیاژهای پر کننده  ،Berry :تعدادی از آلیاژهای یاتاقان پاالدیم حاوی مس ،نیکل ،نقره و
منگنز و در یک مورد لیتیم را بررسی کرد( جدول  .)21همه اتصاالتی که در خالء لحیم کاری
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شده بودند رضایت بخش بودند و لی هیچ کدام از آلیاژهای نقره -پاالدیم – منگنز و مس-
نقره-پاالدیم -لیتیم که با مشعل و کوره تعدادی از نمونه های ارزانتر آلیاژهای نقره -مس و
نقر -مس -روی آزمایش شده اند( جدول  . )21با روش های مناسب همه اتصاالت به صورت
رضایت بخشی فراهم شده اند.
شرایط و تکینیک های لحیم کاری :همانطور که قبالً ذکر شد ،تیتانیوم ،آلومینیم و کروم از
اکسید های سخت و پایدار هستند که از خیس شدن توسط آلیاژهای لحیم کاری جلوگیری
می کنند .از این نظر فوالدهای ماراجینگ شبیه آلیاژهای با دمای باال هستند و روشهای
نباشده برای لحیم کاری این آلیاژها باید در حالت کلی قابل اجراء باشد .اینها خأل های عالی،
اتمسفرهای کاهنده خیلی خشک یا سایز روشهای استفاده شده جهت به حداقل رساندن
حضور دی اکسیدها را نیاز دارند .برای لحیم کاری سخت در کوره ،اتمسفرهای با خأل باال با
نتایج رضایت بخشی استفاده شده اند .اتمسفرهای هیدروژن و آرگون نیز می توانند به طور
موفقیت آمیزی استفاده شوند ،ولی چون آنها در دمای بین  1433تا ℉ 1933اکسید های
پایدار را کاهش نخواهد داد ،استفاده آنها یا به صورت فالکس یا به صورت سطوح پوششی داده
ضروری است .جدول  21نشان می دهد که با یک جوشکاری آرگون خشک معمولی ،فالکس
باید برای حصول جریان خوب و پوشش لحیم استفاده شود .این اطالعات همچنین نشان می
دهد که با فراهم کردن سطوحی که قبالً پوشش داده شده اند امکان حذف کامل فالکس وجود
دارد .در حالی که اطالعات نشان داده اند که برای نمونه های لحیم کالی در هیدروژن خشک،
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یک اتمسفر آرگون خشک باید به همین اندازه مفید باشد .برای لحیم کاری سخت با مشعل
چه پوشش کاری استفاده شود و چه نشود استفاده از فالکس ضروری است.
جوشکاری لحظه ای :
در جدول  20خواص کششی بعضی از میله های فوالد ) 11Ni(253با قطر  1 inکه با
جوشکاری لحظه ای ساخته شده اند داده شده است .با وجود اینکه نمونه ها در ناحیه جوش
شکسته شده اند ،آنها در طور ناحیه پیوند گسیخته نشده اند .استحکام قابل مقایسه با مواد
جوش داده نشده و شکلپذیری خوبی دارند.
نقاط مسطح سطوح شکست که در جوشهای لب به لب جرقه ای مشاهده شده اند در جوش
های لحظه ای به دلیل مخلوط شدن که در ناحیه پیوند انجام می شود به وجود نمی آیند.
جوشکاری با لیزر:
گزارش شده است که فوالد ماراجینگ  11%Niبه طور رضایت بخشی با لیزر جوشکاری شده
و جوشها استحکام های کششی برابر با آلیاژ مادر را نشان داده اند.
رفتار خوردگی تنش جوشهای فوالد مارخبیک:
فوالد های ماراجینگ مستعد به ترکبرداری خوردگی تنشی ( )SCCدر محلولهای آبدار
هستند ،اگرچه گزارش شده است که انواع فوالدهای  11%Niزمانهای طوالنی تری را جهت
شکست نسبت به سایر فوالدها با استحکام مشابه نشان داده اند .جوشها مقاومت به ترکبرداری
خوردگی تنش کمتری نسبت به فلزات تشکیل شده با ترکیب مشابه دارند .اختالف در شکل
 90نشان داده شده است .این شکل همچنین نشان می دهد که با افزایش استحکام ،مقاومت

www.Iran-mavad.com
ﻣﺮﺟﻊ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻭ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﻮﺍﺩ

به ترکبرداری افزایش می یابد .مقادیر 𝐼𝐾 باالی اندازه گیری شده برای فوالدهای با استحکام
تسلیم در حدود  233ksiو کمتر مقاومت باالیی را در برابر ترکبرداری خوردگی تنشی نشان
می دهد  .خم های  Uشکل صفحات پایه ) 11%Ni(233و ) 11%Ni(253برای سه سال در
معرض آب دریا ترک برنداشته اند .تالشها جهت حفظ کاتدی جوشهای فوالد ماراجینگ در
آب دریا یک جریان باقی مانده یا توسط جفت کردن آنها با روی حاصل شده در یک 𝐼𝐾 اساساً
پایین تر( شکل  )94انجام شده است .این با رفتار صفحه ) 11%Ni(233مغایرت دارد ،برای
مثال 𝐼𝐾 توسط جفت شدن با روی فقط به مقدار جزئی کاهش می یابد .چون ترکیبات
صفحات و جوشها یکسان است اختالفات در رفتارشان باید با اختالف در ساختارهای تشکیل
شده صفحات و ساختار ریخته شده جوشها ارتباط داشته باشد.
 .Xخالصه و روشهای بعدی :
حوزه های کاربردی :
توسعه و کاربرد فوالدهای ماراجینگ در سال های اولیه شان در بخش وسیعی به دلیل عالقه
صنعت هواپیما و فضانوردی رایج شده بود .بسیاری از عالقه به دلیل نیاز ضروری برای مواد
مناسب برای پوسته های موتور موشک جرقه زده شد ،و اولین آلیاژها ترکیب چقرمگی شکست
و استحکام باال و ق ابلیت روغنکاری عالی داشتند .پوسته های موتور و بسیاری از محفظه های
کنترل کننده فشار هوا در اندازه های مختلف بعد از آن تولید شده اند.
قابلیت جوشکاری سریع آلیاژهای یک عامل مهم در انتخاب آنها برای سایر کاربردهای
ساختمان عالوه بر بسیاری از حوزهای هواپیما و فضانوردی می باشد .اینها شامل میله های
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انعطاف پذیر برای چرخاندن پروانه هلی کوپتر ،محورهای پره هواپیمای جنگنده ،اجزای یک
کشتی نیروی دریایی و محورهای مارپیچ موتورهای موشک می باشد .این آلیاژها همچنین
برای کاربردهای ابزار سازی مانند قالبهای ریخته گری تحت فشار ،مدل های انتقال پالستیک
و ابزارهای فشار کاری استفاده شده اند .قابلیت جوشکاری فوالدهای ماراجینگ یک امتیاز مهم
است .چون اجزای ساخته شده با اینها می توانند به سادگی جهت افزایش عمر مفیدشان به
وسیله جوش تعمیر شوند.
بیشتر کاربردهای فوالد ماراجینگ جوشکاری شده مربوط به انواع  %11نیکل  233و 253 ksi
می باشد ،اما انواع  033 ksiهم استفاده هایی داشته اند.
قابلیت اجرای فرآیند:
اکثریت تولید جوش فوالد ماراجینگ توسط فرآیندهای گاز خنثی انجام شده است ،بخصوص
فرآیند قوس گاز تنگستنی .سیم ها و تکینیک های جوشکاری نبا شده اند و اتصاالت سالم و
بدون ترک به سادگی تولید شده اند .قطعات جوشکاری شده با بازدهای اتصال باال و خواص
شیار مشخص شده اند ،با جوش قوس گاز تنگستنی چقرمگی نزدیک به آلیاژ مادر تولید شده
است .فرآیندهای پوشیده شده با فالکس ،قوس-فلز پوشیده شده ،زیر پودری و سرباره
الکتریکی در یک مرحله جلوتر توسعه هستند .این فرآیندها قابلیت تولید اتصاالت با بازده باال
دارند ،ولی شکلپذیری و چقرمگی جوش اساساً کمتر از آنچه که در جوشهای گاز خنثی به
دست آمده است ،ترکبرداری – بخصوص در قطعات جوشکاری شده با روش زیر پودری اغلب
مشاهده شده است .تکنیکهای جوشکاری پرتو الکترونی بخصوص برای ضخامت های نازکتر
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گسترش یافته اند ،و فرآیند برای تولید انواع اجزاء استفاده شده است .جفت شده خیلی نزدیک
جهت تضمین رضایت بخش بودن اتصال یک اشکال این روش است .سایر روشهای اتصال
شامل جوشکاری لب به لب جرقه ای ،جوشکاری مقاومت نقطه ای ،جوشکاری مقاومتی با
فرکانس باال ،جوشکاری لحظه ای ولحیم کاری سخت همگی بررسی شده اند اما به طور
گسترده استفاه نمی شوند.
گرایش های آینده:
سطوح مرغوب و خواصی که می توان با استحکام دهی محلول جامد و پیر سخت گردانی یک
مارتنزیت کم کربن به دست آورد نوید خوبی برای آینده فوالدهای ماراجینگ می باشد .بعضی
از پیشرفت ها قبال ً انجام شده و بعضی ها برنامه ریزی شده اند .شکل  99حوزه های کاربرد
فعلی و فعالیتهای توسعه ای آینده را به صورت نمودار نشان داده است و شکل  91ترکیبات
استحکام – چقرمگی را پیش بینی کرده است.
درکوتاه مدت ،منطقی به نظر می رسد که تحت طرحهای توسعه ای ،کاربرد این آلیاژها
گسترش یابد .آلیاژ  12-5-0در استحکام تسلیم حدود  113 ksiچقرمگی باالیی را فراهم می
کند ،و به طور موفقیت آمیزی در مقاطع با ضخامت 𝑛𝑖  2در استحکام تسلیم حدود 213
 ksiجوشکاری شده است .فعالیت در دوره کوتاه روی موادی که چقرمگی باالیی را در مقاطع
سنگین فراهم می کنند ( یک آلیاژ با استحکام  ،)213 ksiکه حاوی مقادیر کبالت و تیتانیوم و
مولیبدن کمتر است و قابلیت جوشکاری مشابه با اکثر آلیاژهای  11درصد نیکل ارائه می
کنند ،متمرکز شده است.
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در دوره های طوالنی تر ،چندین حوزره برای توسعه آلیاژهایی که ممکن است برای جوشکاری
فوالدهای ماراجینگ مهم باشند ،وجود دارد .این ها شامل یک نوع کم آلیاژتر در استحکام
تسلیم حدود  153 ksiو یک فوالد ماراجینگ زنگ نزن با استحکام باالتر و آلیاژهای خیلی
سخت با استحکام باالتر از  433ksiمی باشد.
انتظار می رود که تکنولوژی جوشکاری همگام با رشد کاربردها و توسعه آلیاژهای جدیدتر
پیشرفت کند .تالش ها جهت بهبود استحکام و چقرمگی جوشها ادامه خواهد یافت ،و پیش
بینی خواص در شکل  91نشان داده شده است .فرآیندهای گاز خنثی که به صورت موفقیت
آمیز استفاده شده اند ،بدون شک برای روش های اتصال اولیه باقی خواهند ماند ،ولی
جوشکاری پرتو الکترونی همچنین به صورت گسترده ای استفاده خواهد شد .جوشکاری لحظه
ای در هر کجا قابل اجرا باشد خواص خیلی خوبی ایجاد می کند و انتظار می رود به طور
گسترده ای استفا ده می شود .مشکالت ذاتی مربوط به فرآیندهای پوشیده شده با فالکس
بخصوص آنهایی که با انرژی ورودی باالیی تولید می شوند استفاده از این تکنیک ها را محدود
خواهد کرد ،اما بعضی کاربردهای روش قوس-گاز پوشیده شده برای جوشکاری آلیاژهای کم
استحکام تر پیش بینی شده است.

پایان
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