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

با توجه به اینکه وجود كربن زیاد شرایط جوشکاري را در نظر گرفته شده است.  Ck67كربن باالي فوالد ري تجربي روي مقاومت نقطه جوشکا

پروسه عمليات حرارتي، ار پارامترهاي ورودي نقطه جوش براي این كتر ميکند؛ لذا پارامترهایي د نظر گرفته شد كه این مشکل را رفع كند. پيچيده

با استفاده از سپس متالوگرافي قطعات صورت پذیرفت.  .استنظر گرفته شده در  زمان پيشگرم و پسگرم و جریان جوشکاري، زمان جوشکاري

سپس جوش بهينه مورد متالوگرافي  .دست آمد و جوشکاري سطوح بهينه انجام شدبسطوح بهينه آزمایش  سيگنال به نویز روش تاگوچي و تحليل

 گرفتقرار گرفت و ریز ساختار و ناحيه متاثر از حرارت آن مورد بررسي قرار 

 ، تاگوچي، متالوگرافياي ، جوشکاري مقاومتي نقطهکلمات 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

. 

 [1] الكترود وجوشدکمه ازتصوير شماتيكی. 1شكل

                                                 
ی کارشناسی ارشدانشجود1
دانشیار2

3 Resistance Spot Welding 



 

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

. جوش[9]گشت مرسوم 1291سال ازهاورقاتصالبرايآنازستفادها وشدشناختهميالدينوزدهقرناواخردراينقطهجوش

جوشازاستفادهبایکدیگربهاتصالبرايخوبيقابليتخودروبدنهدراستفادهموردهايورقدارد .زیاديكاربردخودروصنعتدراينقطه

یکبدنهدرامروزهكهطوريبهگرفت،قراراستفادهموردايگستردهبه صورتخودروصنعتدر1291سال ازاينقطهجوش .دارنداينقطه

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

ن فوالد ها لذا بررسي كيفيت جوش نقطه اي به عنوان یکي از مهمترین روش هاي اتصال در ای 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 

و همکاران آناليز تنشي و ميکروساختاري را در منطقه  3آناستاسشيو .]7و6صورت گرفته است [ 9چنگ و 1دارویشجوش و استحکام اتصال توسط 

اي را بررسي م دادند و پارامترهاي موثر بر عمر خستگي قطعات فوالدي جوشکاري شده به روش جوشکاري مقاومتي نقطهدكمه جوش و اطراف آن انجا

  [.8]نمودند 
گزارش راالکتریکيانرژيازبهينهاستفادهچرخه جوشکاري،بامتناسبالکتریکيجریانموجشکلكنترلبانيز9لویي و4وانگ

به ونمودهبررسيراصنعت اتومبيلدراستفادهموردهايورقدراينقطهمکانيکي جوشخواصبرجوشهستهاندازهاثر6اسالنالر. [2]دادند 

به تنهایيهستهارتفاعاندازهیا وجوشهستهقطراندازهكهعقيده داردوي. استپرداختهجوشبرشيمقاومتبرمختلف جوشپارامترهايتأثير

است كردهاستفادهمنظوراینبرايجوشقطر هستهبهارتفاعنسبتازبنابراین ونبودهبرشي -استحکام كششي برجوشهستهتأثيردهندهنشان

اي را مورد مطالعه قرار دادند. در این تحقيق و همکاران استحکام خستگي قطعات جوشکاري شده تحت فرآیند جوشکاري مقاومتي   نقطه 7وورال .[9]

عنوان پارامترهاي  استفاده كردند و قطر دكمه جوش و جنس ورق به AISI 304هایي با جنس فوالد گالوانيزه و فوالد ضد زنگ آستنيتي ایشان از ورق

هاي فوالدي نشان داد كه ورق باالتحت بررسي قرار گرفت. آزمایش خستگي با سيکل اي اتصاالت جوش مقاومتي نقطهر بر استحکام خستگي موث

جوش نقطهمؤثرپارامترهايبررسيازپسهمکارانش و8ایي .[11] هاي فوالدي ضد زنگ دارندگالوانيزه مقاومت به خستگي بيشتري نسبت به ورق

پارامترهامتقابلاثرات ودوتایيتأثير عوامل واستخطيغيرتأثيراینكهرسيدندنتيجهبه اینجوشدكمهقطراندازه وكششياستحکامبراي

ز اي قطعات او همکارانش تأثير پارامترهاي جریان و زمان جوشکاري را بر استحکام جوش مقاومتي نقطه 2. فوكوموتو[11]ناچيز انگاشت نبایدنيزرا

. ]19جنس فوالد ضد زنگ آستنيتي بررسي كردند. نتایج این تحقيق نشان داد كه با افزایش قطر دكمه جوش استحکام اتصاالت افزایش یافته است [

پذیرد. ميتأثيرجوشکاريزمان والکترود، جریاندوفشارينيرويازورقدوبينشدهحرارت توليدكهدادندنشانهمکارانش واسالنالر

برش  -افزایش  حرارت ایجاد شده، مدت زمان جوش و شدت جریان به دليل شکل گيري و رشد دكمه جوش باعث افزایش ظرفيت تحمل بار كشش

به بررسي  11ازساراک .]13[ برش شروع به كاهش مي كند -مي شود اما بعد از رسيدن حرارت توليدي به مقداري خاص، ظرفيت تحمل بار كشش

هاي فوالدي گالوانيزه با پوشش روي پرداخت. در این تحقيق پارامترهاي جوشکاري اي ورقخواص مکانيکي اتصال در فرآیند جوشکاري مقاومتي نقطه

برشي  -ستحکام كششياز قبيل هندسه، جنس و نيروي الکترود ثابت در نظر گرفته شد و مقادیر بهينه جریان و زمان جوشکاري براي دستيابي به حداكثر ا

مشاهده شد و ميکروسختي در نواحي مختلف اتصال  كندگي اتصال تعيين شد. همچنين ساختار ميکروسکوپي به وسيله SEM -و استحکام كششي

بررسيبهشو همکاران11مارتين .]14[گيري شد كه نشان داد سختي دكمه جوش به علت نرخ سرد شدن باال از سختي فلز پایه بيشتر استجوش اندازه
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ریز ساختار و  همکاران الياسي و .]19[ اندعصبي پرداختههايشبکهازاستفادهباجوشفيزیکيبر خصوصياتاينقطهجوشپارامترهاياثر

 .]16[ نمودند بررسي را A441 AISI به فوالد AA1100دو فلز غير همجنس آلياژ آلومينوم  اغتشاشي سختي محل اتصال در جوشکاري اصطکاكي
الي كوئنج و به فوالد استحکام با 699در خصوص ارزیابي خواص ساختاري و مکانيکي اتصال غير هم جنس سوپر آلياژ اینکونل  رمضاني و اكبري

 .]17[ تمپرشده تحقيق كردند

و از طرفي  نپذیرفته استاي فوالدهاي كربن باال تا اكنون صورت ، مطالعاتي بر روي جوشکاري نقطهبا توجه به مطالبي كه در باال گفته شد

در نظر با  اي فوالد كربن باال پرداخته و. در این مقاله به جوشکاري مقاومتي نقطه]18[ شودهرچه مقذار كربن بيشتر شود شرایط جوشکاري مشکلتر مي

 گيرد.، ریز ساختار آن مورد بررسي قرار ميپارامترهاي جوشکاري گرفتن

کار تجربی .2

هاي . انجام آزمایشه شده استمتر انجام گرفتميلي 99و عرض  111، طول 9/1به ضخامت  پر كربن Ck67بر روي ورق فوالد عمليات جوشکاري 

 باشد.نام دستگاه گاما ولستاتيک مي ( صورت پذیرفته است.9جوشکاري بر روي دستگاه جوشکاري مقاومتي شکل )

 
 . دستگاه جوشكاری مقاومتی2شكل

كه داریم  بدست آوردن تنش برشي به عنوان خروجي آزمایش براي رسيدن به ریز ساختار مطلوب نياز به انجام شده،با توجه به مطالعات 

آید. در همين باشد و به موازات آن ریز ساختار بهينه و دالیل آن بدست مياي ميمعيار خوبي براي بهينه كردن پارامترهاي جوشکاري مقاومتي تقطه

یک مرحله تست كشش براي یک آزمایش تمپر، آنيل و نرمال بر روي قطعات صورت گرفت كه با در نظر گرفتن اینکه -وئنچك راستا عمليات حرارتي

آن به عنوان  بار تست كشش در نظر گرفته شده است كه مقدار متوسط 3گردد؛ از این رو براي هر آزماش كافي نبوده و پاسخ قابل اطميناني حاصل نمي

ها تمامي قطعات مورد عمليات حرارتي مذكور قرار گرفتند. عمليات حرارتي كوئنچ، نرمال و آنيل با توجه به جدول آزمایش كه .خروجي آورده شود

 .آورده شده است( 3شکل ) در



 
 کوره کوئنچ، آنيل و نرمال. 3شكل

عمليات  قابل مشاهده است. (4)اي دیگر صورت پذیرفت كه در شکل تي تمپر بر روي كورهكاهش در زمان و هزینه، عمليات حراربراي 

 ، زمان نگهداري در آن و محيط سرد كردنكه شامل مشخصاتي مانند درجه حرار ت كوره هاي گفته شده در كتاب كليد فوالدحرارتي مطابق استاندارد

شود مشاهده مي (4)و  (3)همانطور كه در شکل  دهد.را نشان مي باشد. ج نوع عمليات حرارتي، دماي كوره، زمان نگهداري و محيط سرد كردنمي

 براي رسيدن حرارت به تمامي سطوح قطعه و جلوگيري از تاب برداشتن قطعات هنگاه سرد كردن، آنها را داخل فيکسچر هاي مخصوص قرار دادیم.

 

 کوره تمپر. 4شكل

 



 مشخصات عمليات حرارتی .1جدول

 نوع عملیات جنس قطعه ردیف
 دما

C  

 زمان

 min 
 حمام کوئنچ

میزان سختی 

HV 
1 Ck672/082 روغن 18 028 کوئنچ 

2 Ck67 088 کوره 08 088 تمپر 

3 Ck67 0/281 هوا 38 038 نرماالیزینگ 

0 Ck67 7/190 کوره 38 038 آنیلینگ 
 

 هاآزمايش طراحی .3

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

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

 .[12]برساند.هاي به مراتب كمتر به نتایج مطلوب با دقت باال و صرف زمان و هزینه كمتر به همراه تعداد آزمایش د ما راتوانآن مي1هاي متعامدو آرایه

طوح موردنياز مشخص هاي عملي و تجربه افراد ماهر در موضوع، فاكتورها و سها، 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

ها )چهار فاكتور چهار آنبا انتخاب مقدار فاكتور و سطح  دهد.فاكتورها و سطوح انتخابي فرایند را نشان مي( 1)چهار سطح اتخاذ گردید. جدول 

آزمایش را پيشنهاد كرد. 16یعني تعداد 16Lسطحي(، تاگوچي

 فاکتورها و سطوح انتخابی فرايند 2.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

ساختار هر یک از عمليات حرارتي صورت پذیرفت. براي متالوگرافي ابتدا الزم است كه قطعات را مانت و سپس  آنها را اچ همچنين  ریز

دهد. فلز اوليه و تمامي عمليات حرارتي كه شامل قطعه مانت شده را نشان مي (9)شکل كرده و در نهایت ساختار آنها زیر ميکروسکپ بررسي شوند. 

 باشد.و نرمال است داخل همين قطعه مانت شده مي تمپر، آنيل-كوئنچ

                                                 
25 Orthogonal array 



 
 قطعه مانت شده. 5شكل

ساختار درجه سانتيگراد انجام گرفته است. ریز 993±و در شرایط محيطي  ASTM E3الزم به ذكر است آزمون متالوگرافي طبق استاندارد 

دهد كه طبق آن نقاط سفيد ساختار مربوط به فلز اصلي را نشان ميریز (6)شکل آورده شده است.  1111مربوط به هر عمليات حرارتي با بزرگنمایي 

 باشد.رنگ فریت و نقاط تيره پرليت مي

 
 ساختار فلز اوليهريز. 6شكل

 باشد.دهد. همانطور كه مشخص است ناحيه سفيد رنگ فریت و ناحيه تيره پرليت خشن ميساختار قطعه آنيل شده را نشان ميریز (7)شکل 

باشد. مشخص است نشان داده شده است كه نقاط سفيد رنگ فریت و نقاط تيره پرليت مي (8)همچنين زیر ساختار مربوط به قطعه نرمال شده در شکل 

 باشد.كه اندازه فریت و پرليت نسبت به آنيل ریزتز مي

 
 ساختار مربوط به قطعه آنيل شدهزير. 7شكل



 
 ساختار قطعه نرمال شدهريز. 8شكل

باشد كه با توجه به اینکه در روغن و سریع سردشده شامل قابل مشاهده مي (2)شکل ساختار فلز كوئنچ شده قبل از عمليات تمپر در زیر

آورده شده است كه با توجه به انجام این عمليات مذكور نقاط  (11)همچنين قطعه بعد از عمليات حرارتي تمپر در شکل  ساختار مارتنزیت سوزني است.

 سفيد رنگ فریت و نقاط تيره رنگ مارتنزیت در قطعه پدیدار شده است.

 
 ساختار قطعه کوئنچ شده قبل از عمليات تمپرريز. 9شكل

 
  تمپر شده-ساختار قطعه کوئنچريز. 11شكل

 

نتايج و تحليل .4

 

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

دهد.آزمایش را نشان مي



 های آزمايش. خروجی3جدول

 استحکام کشش

( 2
N

mm
) 

رمپیشگرم و پسگ
 (Ms) 

زمان جوشکاری
 (Ms) 

 جریان جوشکاری
(a) 

حرارتیعملیات   ردیف 

پایهفلز  33 244 354 354  1 

پایهفلز  33 254 444 1441  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

 1 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 Minitabبا توجه به اینکه مقدار استحکام كششي هر آزمایش به دست آمده است، آن

 باشد:سطوح بهينه آزمایش به صورت زیر مي .پرداخته شدها سيگنال به نویز به تحليل آن

عنوان سطح بهينه از ميان سطوح دیگر عمليات حرارتي انتخاب گردید.به تمپر-عمليات حرارتي كوئنچ

عنوان سطح بهينه جریان انتخاب گردید.به آمپر 38مقدار جریان  49و  41، 38، 36هاي از ميان جریان 

 شود.عنوان سطح بهينه زمان جوش مطرح ميبهتر بوده و به 391و  311، 911هاي زمان نسبت بهثانيه ميلي 991زمان جوش



شود.عنوان سطح بهينه مطرح ميبه ثانيهميلي 911پيشگرم و پسگرم  زمان

آید. براي صحت آن، با توجه به سطوح بهينه، سطح بهينه هر فاكتور و قرار دادن آنها در كنار یکدیگر، جوش بهينه به دست مي با به دست آوردن مقدار

ساختار فلز اوليه و ناحيه متاثر از . همچنين به دليل اینکه ریزشدمتر مربع نيوتن بر ميلي 1991جوشکاري صورت پذیرفت و جواب تست كشش آن 

 دهد.قطعه مانت شده براي انجام آزمون متالوگرافي را نشان مي (11)شکل  ود، آزمون متالوگرافي بر روي قطعه صورت گرفت.حرارت مشخص ش

قطعه مانت شده. 11شكل  

متاثر از حرارت و باشد مناطق فلز اوليه، ناحيه دهد. همانطور كه در شکل مشخص مينشان مي 111قطعه متالوگرافي شده را با بزرگنمایي  (19)شکل  

 مركز دكمه جوش جدا شده اند.

111متالوگرافی با بزرگنمايی . 12شكل

آورده شده  1111متالوگرافي قطعه با بزرگنمایي  (13)شکل باشد. لذا در ساختار بهتر و تشخيص نواحي نياز به بزرگنمایي بيشتر ميبراي رسيدن به ریز

 است.

1111متالوگرافی با بزرگنمايی . 13شكل

یهفلز اول  

HAZ 

یهفلز اول ه جوش   مرکز دکم

ه جوش  مرکز دکم

HAZ 



شویم، این تر ميباشد كه هر چه به سمت مركز دكمه جوش نزدیکدر ناحيه متاثر از حرارت، ناحيه تيره مارتنزیت بشقابي و ناحيه روشن كاربيدي مي

 باشد.مانده ميمارتنزیت و ناحيه روشن آستنيت باقي كند. در مركز جوش ناحيه تيرهنواحي تغيير مي

گيرینتيجه .5

تواند دید عميقي در استفاده از آن در مصارف صنعتي مختلف را بدهد. از ریز ساختار آن، مي بررسي جوشکاري بر روي فوالد كربن باال وفرایند انجام 

شود؛ لذا با انجام عمليات حرارتي بر روي قطعه و استفاده از پيشگرم و پسگرم، تر ميسختآنجایيکه هر چه مقدار كربن بيشتر باشد شرایط جوشکاري 

و مقادیر سطوح بهينه مشخص گردید و مطابق با  . خروجي توسط تحليل سيگنال به نویز مورد ارزیابي قرار گرفتفرایند جوشکاري را سهولت بخشيدیم

عمليات حرارتي كوئنچ تمپر قبل از جوش باعث به وجود آوردن نواحي  دهدمتالوگرافي نشان مي نتایج حاصل از آن جوشکاري بهينه صورت پذیرفت.

شود كه در زمان جوشکاري با اضافه شدن پيشگرم و پسگرم، در ناحيه متاثر از حرارت نواحي كاربيدي و مار تنزیت بشقابي اي ميفریتي و مارتنزیت الیه

 ،محورهمهاي دانهبه دليل نداشتن در مركز دكمه جوش  هاحفرهو  هاترکاحتمال ایجاد  دهدحرارت نشان مي خواهيم داشت. همچنين ناحيه متاثر از

 متر خواهد شد.ك
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