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 چکیده

بوسیله جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی  mm 7آلومینیوم با ضخامت  0706و  0707در این پژوهش ریزساختار و خواص مکانیکی جوش ورق های آلیاژهای 
و سرعت پیشروی متغیر  rpm 6077تا  rpm 077مشخصه یابی شد. فرایند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی با پارامترهای سرعت چرخشی متغیر در محدوده 

برابر قطر  3با قطر شانه  H13انجام شد و بقیه پارامترها ثابت درنظر گرفته شد. ابزاری از جنس فولاد گرم کار  mm/min 77تا  mm/min 07محدوده در 
ام شد. نمونه در سمت پیشرونده قرار گرفت و جوشکاری در حالت لب به لب انج 0706پین، برای انجام فرایند جوشکاری استفاده شد. در این تحقیق آلیاژ 

شش کهای جوشکاری شده به وسیله بازرسی چشمی مورد بررسی قرار گرفتند که از کیفیت مطلوبی برخوردار بودند. خواص مکانیکی اتصال توسط آزمون 
کترونی لو ریزسختی در خط میانی مقطع عرضی جوش مورد بررسی قرار گرفت. بررسی های ریزساختاری به کمک میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ ا

( بر روی اتصال انجام شد. نتایج نشان داد که در سرعت های چرخشی بالاتر EDS( و آنالیز رسوب ها توسط طیف سنجی تفکیک انرژی )SEMروبشی )
حل و در  شساختار لایه ای کمتر مشاهده شده و اختلاط آلیاژها در ناحیه جوش بهتر صورت گرفت. رسوب ها در حین فرایند جوشکاری در ناحیه اغتشا

( درشت شدند. در بین نمونه های جوش داده شده، نمونه با پارامترهای سرعت TMAZ( و متاثر از عملیات ترمومکانیکی )HAZنواحی متاثر از حرارت )
ونه ها نشان دارا بود و ارزیابی استحکام دیگر نم MPa 360بیشینه استحکام کششی را با مقدار  mm/min 7/36و سرعت پیشروی  rpm 6077چرخشی 

که با  دداد که با افزایش سرعت چرخشی، استحکام تا مقدار بیشینه ای افزایش می یابد و پس از آن روند کاهشی دارد. مشاهدات ریزساختاری نشان دا
ی شده از نظر ای جوشکارافزایش سرعت چرخشی اندازه دانه های تغییر شکل یافته ناحیه اغتشاش افزایش می یابد. ضعیف ترین ناحیه اتصال در نمونه ه

ارزیابی شد بطوریکه کمترین مقدار سختی در بین نواحی جوش و محل شکست  0706میزان سختی و استحکام کششی، ناحیه متاثر از حرارت در سمت آلیاژ 
 نمونه ها در آزمون کشش مربوط به این ناحیه بود. سطح شکست نمونه های جوشکاری شده از نوع درون دانه ای بود.
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