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  خالصه
. در این مقاله بررسي است دارد. به همين دليل استحکام آن هميشه مورد بررسي قرار گرفتهصنعتدروسيعيكاربرداينقطهمقاومتيجوش

براي این آزمایش در نظر گرفته شده است.  كربن باالي Ck67تجربي روي مقاومت نقطه جوشکاري با روش تاگوچي انجام شده است. فوالد 

گرفته  در نظر زمان پيشگرم و پسگرم و جریان جوشکاري، زمان جوشکاريپروسه عمليات حرارتي، ار پارامترهاي ورودي نقطه جوش براي این ك

بدست  ط سيگنال به نویزدر نهایت پارامتر هاي بهينه و موثرترین پارامتر را توسشده و خروجي مورد نظر استحکام كششي دكمه جوش مي باشد. 

 .بيشترین تاثير را بر روي استحکام كششي دكمه جوش داردعمليات حرارتي طبق نتایج بدست آمده مي آوریم.

 سازي، استحکام، تاگوچي، سيگنال به نویزاي ، بهينهمقاومتي نقطهجوشکاري کلمات کليدی: 

  مقدمه .1

روشجایگاه مهمي در ساخت دارد و از ساده ترین و پركاربرد ترین نوع فرآیند جوشکاري مقاومت الکتریکي است. این 3ايي نقطهجوشکاري مقاومت

 .رود ميشماربهجوشکاريروشمهمترینهواپيما، وخودروبدنهقطعاتاتصالدر وداشتهراكاربردبيشترینخانگيلوازم ونظاميصنایعدر

و مقاومت بين قطعه كار و الکترود مي باشد

( مشاهده مي فرمایيد، در روش جوشکاري نقطه اي دو ورق فلزي مورد نظر، تحت نيروي فشار وارده بر آنها از طرف 1همان طور كه در شکل )

ورق ها در مقابل جریان الکتریکي عبوري از آنها، موجب باال رفتن دماي ورق ها، به شوند و مقاومت الکتریکي الکترودها به یکدیگر فشرده مي

 خصوص در ناحيه تماس شده و حوضچه مذاب در ناحيه تماس ورق ها با همدیگر شکل مي گيرد. مقدار حرارت توليد شده یک تابعي از جریان، زمان

. 
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ن را مي توان بنابراین، مقاومت قطعه كار و سطح مقاومت بين الکترودها و كار باید تا حد ممکن با توجه به مقاومت بين سطوح پایين نگه داشته شود. ای

 .[1]كار بدست آورد  توسط كنترل منطقه تماس، جنس و اندازه الکترود، فشار وارده و كيفيت سطح قطعه

. جوش[9]گشت مرسوم 1291سال ازهاورقاتصالبرايآنازاستفاده وشدشناختهميالدينوزدهقرناواخردراينقطهجوش

جوشازاستفادهبایکدیگربهاتصالبرايخوبيقابليتخودروبدنهدراستفادهموردهايورقدارد .زیاديكاربردخودروصنعتدراينقطه

یکبدنهدرامروزهكهطوريبهگرفت،قراراستفادهموردايگستردهبه صورتخودروصنعتدر1291سال ازاينقطهجوش .دارنداينقطه

ابزارآالتغلطکها،ساختدرخوبيبسياركاربردساده پركربنفوالدهاي. [3]دارد وجوداينقطهجوش 9111تا  9111بين مدرن،خودروي

همترین روش هاي اتصال در این فوالد ها لذا بررسي كيفيت جوش نقطه اي به عنوان یکي از م دارند.نيزسایشبهقطعات مقاومصنعتي،ماشينهاي

اي و بررسي تأثير پارامترهاي مختلف جوشکاري بر روي هندسه دكمه فرآیند جوشکاري مقاومتي نقطهمدلسازي آماري . [9و4]اهميت ویژه اي دارد 

برمختلفپارامترهاياثربررسيبههمکارانشو3بيوسفي. 7]و6صورت گرفته است [ 9چنگ و 1دارویشجوش و استحکام اتصال توسط 

جوشاستحکام وسختيبربيشتريتأثيردیگرپارامتردوبهنسبتالکترودنيروكهگرفتندنتيجه وپرداختنداينقطهجوشاتصاالتخصوصيات

فلزازگرماانتقالتواندميجوشکاريانجامزمانشدنكوتاه .[8]شود ميجوشسختيكاهشبهمنجرالکترود،اعمالينيرويكاهش وداشته

اينقطهجوشكيفيتبردنباالبرايهمچنين .[2]سازد كمترنيزرا4حرارتازمتأثرمنطقهطول ودادهكاهشراجوشاجزاياعوجاج واصلي

بهينهاستفادهچرخه جوشکاري،بامتناسبالکتریکيجریانموجشکلكنترلبانيز6لویي و9وانگ .[11]است شدهاستفادهپالسياز جوشکاري

-. تأثير پارامترهاي جوشکاري بر استحکام اتصاالت از جنس تيتانيوم، جوشکاري شده به روش مقاومتي نقطه[11]گزارش دادند راالکتریکيانرژياز
تحقيقات نشان داد كه  مورد بررسي قرار گرفته است. در این تحقيق تأثير محيط نيز بر استحکام و سختي جوش مطالعه شد. نتایج  7اي توسط كاهرامان

سنجي نشان داد كه دكمه شود. همچنين نتایج آزمایشات سختيافزایش زمان، جریان جوشکاري و نيروي الکترود باعث افزایش استحکام جوش مي

خواصبرجوشهستهاندازهاثر2اسالنالر. [19]هاي بعدي قرار دارند و فلز پایه در رتبه 8جوش بيشترین سختي را دارد و منطقه متأثر از حرارت

جوشبرشيمقاومتبرمختلف جوشپارامترهايتأثيربه ونمودهبررسيراصنعت اتومبيلدراستفادهموردهايورقدراينقطهمکانيکي جوش

 -استحکام كششي برجوشهستهتأثيردهندهنشانبه تنهایيهستهارتفاعاندازهیا وجوشهستهقطراندازهكهعقيده داردوياست .پرداخته

المان روشازاستفادهباهمکارانش وعيسي زاده .[9]است كردهاستفادهمنظوراینبرايجوشقطر هستهبهارتفاعنسبتازبنابراین ونبودهبرشي

جریانمقداربایدیابد،افرایشورق ضخامتاگركهدادندنشان وپرداختندجوشقطر دكمهاندازه وگرمایيتوزیعپيشبيني وبررسيبهمحدود

به جوشدكمهقطراندازه وكششياستحکامبرايجوش نقطهمؤثرپارامترهايبررسيازپسهمکارانش و11ایي .[13]یابد افزایشنيزعبوري

و  11. فوكوموتو[14]ناچيز انگاشت نبایدنيزراپارامترهامتقابلاثرات ودوتایيتأثير عوامل واستخطيغيرتأثيراینكهرسيدندنتيجهاین

اي قطعات از جنس فوالد ضد زنگ آستنيتي بررسي كردند. همکارانش تأثير پارامترهاي جریان و زمان جوشکاري را بر استحکام جوش مقاومتي نقطه

حرارت كهدادندنشانهمکارانش واسالنالر. 19]نتایج این تحقيق نشان داد كه با افزایش قطر دكمه جوش استحکام اتصاالت افزایش یافته است [

پذیرد. افزایش  حرارت ایجاد شده، مدت زمان جوش و ميتأثيرجوشکاريزمان والکترود، جریاندوفشارينيرويازورقدوبينشدهتوليد

ن حرارت توليدي به برش مي شود اما بعد از رسيد -شدت جریان به دليل شکل گيري و رشد دكمه جوش باعث افزایش ظرفيت تحمل بار كشش

مدل جوشدكمهرشدنحوهبينيپيشبرايراايجوش نقطه19خان. ]16[ برش شروع به كاهش مي كند -مقداري خاص، ظرفيت تحمل بار كشش
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پارامترهاياثربررسيبهو همکارانش1مارتين .]17[ استكردهبررسيراجوشرشد دكمهچگونگيبرالکترودنيروي وزمانرابطه ونموده

جوشبر استحکامجوشدكمهاندازهاثرات9یانگ. ]18[ اندعصبي پرداختههايشبکهازاستفادهباجوشفيزیکيبر خصوصياتاينقطهجوش

. ]12[ هستند  اينقطهجوشبرشي -استحکام كششي برتأثيرگذارپارامتردوجوشطول وكه ضخامتگرفتنتيجه وكردهبررسيرااينقطه

سازي انجام ي كشتاستفاده درصنعتموردورقبراينقطهيمقاومتجوشکاريدرجوشدكمهقطراندازهسازينهيبه وينيشبيپ اویسي و همکارانشان

ي مشیافزاجوشدكمهقطرجوش،منطقهبهوروديانرژيشیافزاعلتبهجوشکاريزمان وانیجرشیافزاباداده اند و به این نتيجه رسيدند كه 

 وهازماندر .ابدي یمكاهشباالانیجردردكمهقطرمقدارآنازپس ورسدي منهيشيبحدکیبهزمانشیافزابادكمهقطرنيابد. همچنی

خواصكهباشدي مزماننیادر وكردخواهدزشیرجوشيمدتازپسجوش،دكمهمحدودهدرگرمامقداررفتنباالليدلبهباالهايانیجر

دكمهاندازهشیافزابهمربوطانیجرزمان،شیافزاد. بایایيمدیپدالکترودها ریزدركارقطعهشدنله وكردخواهدافت زينجوشيکيمکان

كمهايانیجردرشوديمدهیدميكنيبررسهاي مختلفانیجردررازماناثرميبخواهكند. اگري مليمخودكمتر ریمقادسمتبهنهيشيب

 دهديمرخکليس11تا 8نيبزمانهايدرنهيشيدكمه باندازهبهدنيرسازايبهزمان ریمقاد وگرددي مدكمهاندازهشیافزاباعثزمانشیافزا

]91[. 

در این مقاله اي فوالدهاي كربن باال تا اكنون صورت نپذیرفته است. با توجه به مطالبي كه در باال گفته شد، مطالعاتي بر روي جوشکاري نقطه

 اي فوالد كربن باال پرداخته و پارامترهاي جوشکاري آن را بهينه گردیده است.به جوشکاري مقاومتي نقطه

کار تجربی .2

انجام شده است. كيفيت اتصال جوش نقطه اي توسط خواص مکانيکي و اندازه منطقه متاثر از حرارت  Ck67پر كربن كار تجربي بر روي ورق فوالد 

تعریف شده است. استحکام جوش توسط یک تعدادي از تست هاي مخرب استاندارد كه جوش را مورد انواع بارهاي مختلف قرار داده اند، اندازه 

 تاثير تحتشدت به فلز ورق عامل قدرت و همي را بر كيفيت جوش بازي مي كند. سختيگيري شده است. كنترل پارامترهاي جوشکاري نقش م

 مستحکم بسيارمطلوب جوش آوردن دست به براي فرآیند جوشکاري پارامترهايبنابراین، انتخاب .جوش است نقطهمحل و جوشکاري پارامترهاي

 است. مهم

هاي جوشکاري بر روي متر انجام گرفت. انجام آزمایشميلي 99و عرض  111، طول 9/1عمليات جوشکاري بر روي ورقي به ضخامت 

 ( صورت پذیرفته است.9دستگاه جوشکاري مقاومتي شکل )
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 . دستگاه جوشكاری مقاومتی2شكل

بهينه  ها در نظر گرفته شده است كه معيار خوبي برايبا توجه به مطالعات انجام شده، بدست آوردن تنش برشي به عنوان خروجي آزمایش

در  ASTM E8باشد. این امر توسط انجام تست كشش محقق ميشود. نمونه استاندارد تست كشش اي ميكردن پارامترهاي جوشکاري مقاومتي تقطه

 ( آورده شده است.3شکل )

 
 . نمونه استاندارد تست کشش3شكل

گردد؛ از این رو براي هر بل اطميناني حاصل نمياز طرفي دیگر انجام یک مرحله تست كشش براي یک آزمایش كافي نبوده و پاسخ قا

( تمام قطعات جوشکاري شده قبل 4بار تست كشش در نظر گرفته شده است كه مقدار متوسط آن به عنوان خروجي آورده شده است. شکل ) 3آزماش 

 دهد.از تست كشش را نشان مي

 
 . قطعات جوشكاری شده4شكل



 هاطراحی آزمايش .3

 کیهر  يانجام مطالعات مجزا برا يمطالعه، به جا کیدر  ريمتغ نیچند بيباشد. با تركيم ندیفرآ ريمتغ نیتوأم چند يمطالعه و بررس ،هاشیآزما يطراح

 گردد.يحاصل م ندیدر مورد فرآ يدرک بهتر جهيو در نت افتهیكاهش  يقابل توجه زانيبه م ازيمورد ن هاشیاز آنها، تعداد آزما

تعداد فاكتورهاي تحت  Uها بررسي تمامي شرایط ممکن در یک آزمایش شامل چند فاكتور است. در این روش اگر راحي آزمایشترین روش طمرسوم

خواهد بود. N( برابر 1تعداد سطوح مدنظر هر فاكتور باشد؛ تعداد كل آزمایشات ممکن، مطابق رابطه ) Kبررسي و 

(1         ) UN K
توان به نتایج مطلوب با دقت باال و صرف زمان و هزینه كمتر به همراه آن مي1هاي متعامدكه با استفاده از منطق تاگوچي و آرایهدرحالي

 .[91]هاي به مراتب كمتر بهره بردتعداد آزمایش

ياز مشخص هاي عملي و تجربه افراد ماهر در موضوع، فاكتورها و سطوح موردنها، مقاالت، انجام آزمایشابتدا با استفاده از مطالعه كتاب

تورها گردید. فاكتورهایي نظير عمليات حرارتي، جریان جوشکاري، زمان جوشکاري و پيشگرم و پسگرم انتخاب گردیدند؛ كه براي هر كدام از این فاك

دهد.فاكتورها و سطوح انتخابي فرایند را نشان مي( 1)چهار سطح اتخاذ گردید. جدول 

 فاکتورها و سطوح انتخابی فرايند 1.جدول

4سطح  3سطح   2سطح   1سطح    فاکتور کنترلی 

تمپر-کوئنچ پایهفلز  نرمال آنیل   عملیات حرارتی 

 جریان جوشکاری )آمپر( 33 33 44 42

 زمان جوشکاری )میلی ثانیه( 244 254 344 354

 پیشگرم و پسگرم )میلی ثانیه( 354 444 454 544

، بخش تاگوچي انجام گردید. با Minitabافزار وسيله نرمها را بهكه استفاده از منطق تاگوچي مدنظر قرار داشت ساختار آزمایشازآنجایي

ها را ترتيب آزمایش( 9) آزمایش را پيشنهاد كرد. جدول 16یعني تعداد 16Lها )چهار فاكتور چهار سطحي(، تاگوچيانتخاب مقدار فاكتور و سطح آن

دهد.نشان مي

 ها به روش تاگوچیترتيب آزمايش .2جدول

ثانیه( پیشگرم و پسگرم )میلی ه(زمان جوشکاری )میلی ثانی  ردیف عملیات حرارتی جریان جوشکاری )آمپر(

پایهفلز  33 244 354  1 

پایهفلز  33 254 444  2 

پایهفلز  44 344 454  3 

پایهفلز  42 354 544  4 

 5 نرمال 33 254 454

 3 نرمال 33 244 544

 7 نرمال 44 354 354

                                                 
25 Orthogonal array 



 3 نرمال 42 344 444

 9 آنیل 33 344 544

 14 آنیل 33 354 454

 11 آنیل 44 244 444

 12 آنیل 42 254 354

تمپر-کوئنچ 33 354 444  13 

تمپر-کوئنچ 33 344 354  14 

تمپر-کوئنچ 44 254 544  15 

تمپر-کوئنچ 42 244 454  13 

 

 
 

نتايج و تحليل .4

 

خروجي حاصل از ( 3)جدول ر آغاز گردید. موردنظ دن خروجيدست آور براي به ها مشخص شد، عمليات جوشکاريتيب آزمایشنظر به اینکه تر

دهد.آزمایش را نشان مي

 های آزمايش. خروجی3جدول

 استحکام کشش

( 2
N

mm
) 

رمپسگ پیشگرم و
 (Ms) 

زمان جوشکاری
 (Ms) 

 جریان جوشکاری
(a) 

 ردیف عملیات حرارتی

پایهفلز  33 244 354 354  1 

پایهفلز  33 254 444 1447  2 

پایهفلز  44 344 454 1155  3 

پایهفلز  42 354 544 1314  4 

 5 نرمال 33 254 454 333

 3 نرمال 33 244 544 1433

 7 نرمال 44 354 354 435

 3 نرمال 42 344 444 394

 9 آنیل 33 344 544 993



 14 آنیل 33 354 454 1134

 11 آنیل 44 244 444 1133

 12 آنیل 42 254 354 1242

تمپر-کوئنچ 33 354 444 1143  13 

تمپر-کوئنچ 33 344 354 1359  14 

تمپر-کوئنچ 44 254 544 1343  15 

تمپر-کوئنچ 42 244 454 1433  13 

 

قرار داده و توسط روش  ها را داخل نرم افزار Minitabبه اینکه مقدار استحکام كششي هر آزمایش به دست آمده است، آنبا توجه 

اي در بيشينه كردن مقادیر خروجي است، لذا در از آنجایي كه بهينه كردن فرایند جوشکاري مقاومتي نقطه پردازیم.ها ميسيگنال به نویز به تحليل آن

 استفاده گردید. "بزرگتر بهتر است"سيگنال به نویز از گزینه تحليل 
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n
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كاربردزمانيرابطهاین است. شیتعداد تکرار آزما nو امiپاسخ در تکرار  ريمقدار متغ iyز،یبه نو گنالينسبت س S/N، (9رابطه )در 

 وعمرطولمواد،مقاومتزمانيکهمثل.استبهترباشد،بيشترآمدهبدستمقدارهرچهصورتایندر .باشدنشدهتعيينسطحيقبلازكهدارد

نتایج حاصل از حالت خود برسد.  دهد كه استحکام جوش به بيشتریناي زماني رخ ميحالت بهينه جوشکاري مقاومتي نقطه .[99] شوندميبررسيبازده

 مشاهده است.قابل( 9)و شکل ( 4)تحليل سيگنال به نویز براي خروجي تست كشش در جدول 

 . جدول پاسخ سیگنال به نویز آزمایش4جدول

Level Heat Treatment Current Weld Time Pre & Post Heat 

1 60.65 59.13 60.19 59.35 
2 56.66 61.11 60.26 59.92 
3 60.98 59.41 60.16 59.90 
4 61.67 60.31 59.34 61.23 

Delta 5.02 1.99 0.92 2.33 
Rank 1 3 4 2 
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 . تحليل سيگنال به نويز5شكل

نسبت به سطوح دهنده بهتر بودن آن سطح آمده و با توجه به اینکه هرچه مقدار سيگنال به نویز بيشتر باشد نشاندستطبق جدول و شکل به

صورت حاصل گردید:دیگر است، نتيجه بدین

از  عنوان سطح بهينه از ميان سطوح دیگر عمليات حرارتي انتخاب گردید.به 67/61تمپر با مقدار سيگنال به نویز -عمليات حرارتي كوئنچ

عنوان سطح بهينه جریان به 11/61ه نویز یعني آمپر با داشتن بيشترین مقدار سيگنال ب 38مقدار جریان  49و  41، 38، 36هاي ميان جریان

 انتخاب گردید.

 بهتر  391و  311، 911هاي باشد كه از نسبت سيگنال به نویز زمانمي 96/61ثانيه داراي بيشترین مقدار سيگنال به نویز ميلي 991زمان جوش

شود.عنوان سطح بهينه زمان جوش مطرح ميبوده و به

 391گردد كه این زمان از زمان پيشگرم و پسگرم ثانيه، این نتيجه حاصل ميميلي 911براي زمان پيشگرم و پسگرم  93/61با توجه به  مقدار ،

شود.عنوان سطح بهينه مطرح ميبهتر بوده و به 491و  411

گیرینتیجه .5

 مورد نظر براي بهبنه كردن این تاگوچي صورت پذیرفت. خروجيبا استفاده از روش  Ck 67بر روي فوالد كربن باالي  جوشکاريسازي فرایند بهينه

. خروجي توسط تحليل سيگنال به نویز مورد ارزیابي قرار گرفت و مقادیر سطوح بهينه مشخص گردید. نتایج ارزیابي تست كشش اتخاذ گردیدفرایند، 

 باشد:به صورت زیر مي فاكتورحاصل از سطح بهيته هر 

پرتم-عمليات حرارتي كوئنچ

 آمپر 38جریان جوشکاري

 ثانيهميلي 991زمان جوشکاري

 ثانيهميلي 911زمان پيشگرم و پسگرم

 .را موثرترین فاكتور بر روي خروجي فرایند دانست حرارتي بندي تحليل سيگنال به نویز، عملياتبا توجه به رتبهتوان در نهایت مي

مراجع  .6
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