
١ 

 

در  FSWروش جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي استفاده از ي مقايسه و بررسي

  واگن هاي آلومينيوميساخت بدنه
  

  2ابوالفضل رحماني، 1محسن معيني

  چكيده

ي مزيت هايي نظير خواص مكانيكمندي از بهره عالوه بر ،هاواگني در ساخت بدنه آلومينيومآلياژهاي  از هاستفادبا 

فاق اتواگن  توجه قابل وزن اهشك دليل به قطار انرژي مصرف در زيادي جويي صرفه ظاهري، زيبايي و مناسب

) به عنوان Friction Stir Weldingشي (ادر اين مقاله پس از معرفي روش جوشكاري اصطكاكي اغتش افتد.مي

 رار گرفته،ق دنيا يكي از روشهاي جوشكاري پيشرفته كه اخيرا بسيار مورد توجه شركت هاي واگن سازي مطرح در

هاي انجام شده در اين تحقيق نشان نتايج بررسيهاي اين روش پرداخته شده است. به بررسي مزايا و محدوديت

استحكام  ،مشكلدر اثر جوشكاري و حذف هزينه هاي وابسته به رفع اين  كم بودن ميزان اعوجاج و پيچيدگيدهد،مي

) و نيز ميزان نرم شدگي كمتر HAZ( حرارتمتاثر از  ناحيهبه سبب كوچكتر بودن  تركششي و مقاومت به خستگي باال

 تمحافظ ) نسبت به ساير روش هاي معمول جوشكاري ذوبي نظير جوشكاري قوسي تحتSofteningفلز جوش (

راي باين روش به عنوان يكي از اصلي ترين گزينه ها  مي شوداست كه باعث  مزاياييز جمله ) اTIG, MIG(گاز 

اي طراحي هاي جديد و استفاده از ساختارهاي دو اليه مطرح باشد.ها واگنمي وآلومينيهاي بدنهجوشكاري 

)Double Skin اغتشاشي اصطكاكي استفاده از روش جوشكاري) در كنار FSW هاي برخي از نگراني توانسته است

  موجود در زمينه ي ايمني سوانح را كاهش دهد.

  )، ايمني سوانحFSWمي واگن، جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي (وآلوميني: بدنه كلمات كليدي
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  مدير طراحي محصول، شركت توسعه صنايع ريلي ايرانيان (ايريكو)كارشناس ارشد مهندسي مكانيك، 2 
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  مقدمه 

به ثبت  1991در سال  TWIتوسط انستيتوي بين المللي  FSWاز زمانيكه فرآيند جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي 

كنند.  ميلومينيومي استفاده رسيد، شركت هاي مختلفي در دنيا از اين روش براي ساخت پانل ها و اجزاي غالبا آ

هايي كه با اين روش توليد مي شوند، انقالب نويني در صنعت ساخت قطارهاي شهري و بين شهري و مترو ايجاد سازه

  كرده اند.

تكنيك متداول مورد استفاده براي اتصال اجزا در صنعت ساخت بدنه وسايط نقيله ريلي، روشهايي نظير 

MIG/MAG ،FSWم هاي پيچ و پرچ هستند. اخيرا مواردي نيز از تمايل ، جوشكاري نقطه اي مقاومتي و سيست

 Friction Stirو  Hybrid Laser-Arc Weldingسازنده ها به استفاده از روش هايي نظير جوشكاري ليزر، 

Spot Welding (FSSW)  .[1]گزارش شده است 

ن يك جوشكاري جايگزيدر شركت هاي سازنده ي مدرن و فعال در زمينه واگن سازي به عنوان يك تكن FSWروش 

ريلي پذيرفته شده است. اين روش پتانسيل قابل توجهي براي كاهش عرض ناحيه منطقه  بدنه ماشين هايدر ساخت 

در ناحيه جوش و  (Softening)، كاهش درجه نرم شدگي حرارتي HAZ (Heat Affected Zone)متاثر از دما 

آيند اتصال در حالت جامد است كه به سرعت جايگزين يك فر FSWنيز كاهش اعوجاج در بدنه واگن را دارد. 

  بسياري از روشهاي جوشكاري ذوبي براي اتصال گستره وسيعي از آلياژها در صنايع مختلف شده است.

  انجام كارروش 

در اين روش دو قطعه مهاركننده يا فيكسچر، محكم شده تا در حين جوشكاري، قطعه در مقابل نيروهاي عمودي و 

عرضي مقاومت كند. يك ابزار با شكل نشان داده شده، در حاليكه با سرعت در حال چرخش است در محل اتصال 

ر و قطعه كار، توانست يك تغيير شكل در محل قرار داده مي شود و پس از آنكه انرژي بوجود آمده در اثر تماس ابزا
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اتصال بوجود آورد، ابزار در جهت طولي برش و با يك سرعت معيني به حركت در آمده بطوريكه در پشت سر 

  دوقطعه به همديگر جوش خورده اند.

  
  شماتيك روش جوشكاري اغتشاشي -a  1شكل 

  b- چاله باقيمانده در انتهاي خط جوش  

  c- ر و پين مورد استفاده در جوشكارينمونه ابزا  

  

ابزار بايستي از استحكام و مقاومت سايشي باال برخوردار باشد. پين در حال چرخش، اغتشاشي در داخل ماده ايجاد 

مي كند و باعث ايجاد تغيير شكل ترمومكانيكي در عرض جوش گرديده و نهايتا دو قطعه بهم متصل مي شوند. مواد 

هند. دو اجازه حركت طولي ابزار را ميشوند، نرم شده در اثر حرارت بوجود آمده در اثر اصطكاك بدون اينكه ذوب 

  عمق نفوذ توسط طول پين تعيين مي گردد.



٤ 

 

 در شده ارائه تركيب و متر ميلي 4 ضخامت با  Al6063 (T5) آلومينيومآلياژ  ورق ،تحقيق اين در استفاده مورد فلز

  .بود 1 جدول

  تركيب شيميايي ورق مورد استفاده -1جدول 

Fe Zn Mn Cu Si Cr Mg Al 

0.35 max. 0.10 max. 0.10 max. 0.10 max. 0.20-0.6 0.10 max. 0.45-0.90 Remainder 

  

 و شانه شامل ارابز. شدند مهار نگهدارنده اب و گرفته قرار يكديگر كنار لب به لب طولي درراستاي شده بريده قطعات

  .بود شكل در شده داده نمايش هندسه با پين

نيازي به انجام آماده سازي لبه قطعه كار، گاز مصرفي و سيم جوش مصرفي نداشته و مناسب براي اين روش عموما 

) و ساير اتصاالت CORNER JOINT)، گوشه (T-JOINT( )، سپريBUTT JOINTجوشكاري اتصاالت سربه سر (

  [3] ) مي باشد.LAP JOINTهم (روي

  

 FSW [3]موقعيتهاي جوشكاري قابل انجام با روش  -2شكل 
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 چرخشي حركت سرعت ابزار، طولي سرعت حركت شامل اغتشاشي اصطكاكي جوشكاري متغيرهاي مناسب مقادير

. ودش مناسب ايجاد ظاهري شكل با و عيوب از عاري جوشي كه شدند انتخاب اي بهگونه ابزار انحراف زاويه و ابزار

 جوشكاري متغيرهاي مقادير جدول در. است شده اشاره ]10[  مرجع در مقادير انتخاب فرآيند مورد در بيشتر اطالعات

 انجام از پس. بود هرتز 33 حاالت تمامي در ارتعاش فركانس. است شده داده نمايش جوشكاري حاالت مختلف براي

 بررسي هتج. شدند مقايسه يكديگر با پذيري شكل و مكانيكي خواص ميكروساختار لحاظ از ها نمونه جوشكاري

  .شد استفاده روش متالوگرافي از ميكروساختار

  نتايج و بحث

نسبتا كم بوده  MIG) نسبت به روش HEAT INPUTاين است كه حرارت ورودي ( FSWازجمله مزاياي روش 

بنابراين كاهش چشمگيري در اعوجاج كلي سازه ايجاد خواهد شد. اين موضوع از آنجا نتيجه مي شود كه فرآيند 

FSW در دمايي پايينتر از نقطه ذوب (حدود m 0.8T  مقدار  3) اقدام به اتصال اجزا مي كند. در نمودارهاي شكل

برابر نسبت  13، 26، 3به ترتيب نشان داده شده است كه  FSWپيچيدگي عمودي و كشيدگي در گوشه ها در روش 

ظير مزيت درصد بااليي از حجم فرآيندهايي نكمتر است. نكته قابل توجه اين است كه با توجه به اين  MIGبه روش 

  بهبود قابل مالحظه اي خواهد يافت.صافكاري بدنه با استفاده از اين روش كاهش يافته و كيفيت سطح 

  

  MIGو   FSWمقايسه ميزان پيچيدگي در دو روش  -3شكل 
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مشخصه هاي استحكام قطعه نظير استحكام كششي، استحكام تسليم و درصد ازدياد طول براي  4در نمودارهاي شكل 

و فلز پايه مقايسه شده است همانگونه كه مشخص است تمامي  FSW، جوشكاري MIGسه حالت: جوشكاري 

   است. MIGبهتر از روش  FSWمشخصه هاي استحكام براي جوشكاري 

  
  نسبت به فلز پايه MIGو   FSWمقايسه استحكام كششي، استحكام تسليم و درصد ازدياد طول در دو روش  -4شكل 

  

 MIGنسبت به روش  FSWبهبود خواص مكانيكي ناشي از يكنواختي بيشتر ساختار متالوژيكي فلز جوش در روش 

ت جامد بطوريكه چون جوشكاري در حالاست. يكنواختي ساختار متالوژيكي بدليل خصوصيات ذاتي اين روش بوده 

) و نيز عيوب ساختاري نظير جدايش porosityانجام مي شود لذا عيوب متداول جوشكاري نظير تخلخل (

)Segregationنواختي بيشتر ساختار جوش ) در اين روش حذف و چرخش پين در داخل درز جوش باعث يك
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. همانگونه كه مشخص است ساختار فلز FSWمقايسه ساختار متالوژيكي فلز پايه و فلز جوش در روش  -5شكل 

  ) يكنواخت تر بوده و رسوبات بطور يكنواخت در سطح فلز پخش شده اند.a) نسبت به فلز پايه (bجوش (

 

 

 MIGو  FSWمقايسه ظاهري جوش  -6شكل 
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  انتخاب مواد و طراحي اتصاالت 

يكي از مهمترين پارامترها انتخاب مواد و طراحي مناسب  FSWدر ساخت واگن هاي آلومينيمي و در استفاده از روش 

جهت اتصال است. توجه به محدوديت هاي اين روش و نيز موضوعاتي نظيرايمني سوانح باعث شده است طراحان با 

دون از يك روش با درنظر گرفتن تمامي مزيتهاي آن و بنگاه تازه اي به اين روش بنگرند. بعبارت ديگر ايده استفاده 

در نظر داشتن نكاتي نظير انتخاب مواد بر پايه طراحي هاي نو، مطمئنا با شكست مواجه خواهد شد. عالوه بر اين در 

  طراحي هاي جديد بايستي نكات ايمني مسافران با توجه به شرايط جديد مورد بررسي و تحليل قرار گيرد.

آلومينيمي و فوالدي هر كدام مزايا و محدوديت هاي خاص خود را دارند. اما تعداد فزاينده اي از واگنها واگن هاي 

اكنون از آلومينيم ساخته مي شوند. البته آلياژها و فلزات ديگر نيز به عنوان جايگزين براي اين مواد پيشنهاد شده و 

اب مواد مناسب بايستي با در نظر گرفتن روش اتصال و طراحان دايما در حال بررسي اين پيشنهادات هستند. انتخ

الزامات استحكام سازي (ديناميكي و استاتيكي) انجام شود. بطور كلي آلياژهاي آلومينيمي زيادي براي انتخاب وجود 

) ساخته Double Skinدارند. واگن هاي آلومينيمي امروزي معموال از پروفيل هاي اكسترود شده دو پوسته اي (

وند. برخي سازنده هاي واگن نيز خواستار استفاده از ساختارهاي دو پوسته اي كه با فوم پر شده اند هستند تا به شمي

) بااليي برسند. ساختارهاي دو پوسته اي بخاطر طراحي ويژه صفحات، بطور Sound Proofخواص جذب صداي (

 [4] ،[1]موثري در جذب صدا عمل مي كنند. 
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 Hitachi [4]در شركت  A-trainاستفاده از ساختارهاي دو پوسته اي در ساخت بدنه هاي واگن هاي  -7شكل 

  

نياز به استحكام باال و قابليت اكسترود كردن عالي، انتخاب آلياژهاي آلومينيمي را كه در حين جوشكاري در اثر 

ار مشخص گرديده كه تحت يك رفت حرارت نرم مي شوند را محدود مي كند. طبق تحقيقات متعدد صورت گرفته

) آلومينيم يك Age Hardened) آلياژهاي پيرسخت شونده (fusion weldedذاتي، تمامي جوشهاي ذوبي (

كاهش قابل مالحظه اي در استحكام منطقه جوش نسبت به فلز پايه دارند. اگر مالحظات مناسبي براي اين مشكل در 

در حين سانحه و برخورد ممكن است شكست در مجاورت جوش اتفاق مرحله طراحي و ساخت در نظر گرفته نشود 

افتاده و منجر به از هم گسيختگي كامل سازه شود. گستردگي اين منطقه نرم شدگي به آلياژ مورد استفاده و فرآيند 

 [5]ساخت بستگي دارد. لذا يكي از بزرگترين فاكتورها مي تواند طراحي اتصاالت سازه باشد. 
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معموال براي استفاده در سازه هاي واگن توصيه مي شود. اين آلياژها استحكام و تافنس  6000مينيم سري آلياژهاي آلو

عالي دارند. ولي سيكل حرارتي موجود در هنگام جوشكاري منجر به تغيير در ساختار دانه ها و كاهش خواص 

ا اين حال طراحي خوب مي تواند ضعيف ترين مناطق هستند. ولي ب HAZمكانيكي مي شود. درز جوش ها و مناطق 

بر چنين مشكالتي فائق آيد. در ادامه با تحليل عوامل موثر بر ايمني واگن در سوانح ريلي نقش طراحي هاي نوين در 

افزايش ايمني سوانح بررسي خواهد شد. بي گمان طراحي هاي جديد نقش به سزايي در جلب توجه سازندگان واگن 

  ساخت بدنه هاي آلومينيمي داشته است.در  FSWبه استفاده از روش 

  

  )Crashworthinessايمني سوانح (

تقاضا در صنايع ريلي امروزه با چالش جدي در خصوص برآورد نيازهاي متضادي نظير افزايش ايمني، راحتي، قيمت 

ها ندهروبروست. سازتمام شده و الزامات زيست محيطي (شامل آلودگي صوتي، راندمان انرژي، آالينده ها و بازيافت) 

مدام در تالش براي ارتقا و بهبود هزينه هاي اوليه و بهره برداري، وزن، زيبايي، مقاومت در برابر آسيب ها و بازيافت 

مواد مورد استفاده هستند. اين فاكتورها در گرو طراحي هاي نوين در سازه واگن و انتخاب تكنولوژي هاي مناسب 

  .براي اتصال اجزا و مواد است

در حين يك برخورد، منطقه مچاله شدگي، مقدار قابل مالحظه اي از انرژي برخورد را جذب مي كند. ولي مسئله 

مهم اين است كه قسمتي از وسيله ريلي كه مسافران در آن قرار دارند كامال سالم بماند. شكست زودتر از موعد در 

ش حان بسيار در تالش هستند تا بدانند دليل اصلي جدايچنين سوانحي به هيچ عنوان مطلوب نيست. به همين دليل طرا

 [1]در جوش هاي آلومينيمي كه به كرات در تصادفات ريلي گزارش شده است چيست.
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از اينرو در قطارهاي آلومينيمي پيشرفته طراحي ها به گونه اي است كه خواص مقاومتي در برابر برخورد را بهبود 

، كارايي ضربه اي اجزاي جوشكاري EUROSTIRتحت عنوان پروژه  TWIرت بخشند. در يك كار تحقيقاتي با مدي

 Rail Safety and Standardsمقايسه و بررسي گرديده است. اين مطالعه از سوي  MIGو  FSWشده بروش 

Board (RSSB)،Angel Trains Ltd   وHSBC Rail (UK) Ltd .[1]. حمايت مالي مي شد 

ر اين تحقيق مقاطع و تسمه هاي اكسترود شده و ورق هاي نورد شده سه ميليمتري از آلياژ آلومينيم مورد استفاده د

  بودند. T6-6082و  T6-6000جنس آلياژ آلومينيم 

آزمايش در مقياس كوچك براي شبيه سازي آنچه در هنگام جدايش و از هم گسيختگي جوش ها در سانحه 

Ladbroke Grove مقايسه روش  "ن تحقيقات در گزارشي تحت عنوان اتفاق افتاده بود انجام شد نتايج اي

  ارائه شده است. "، تست هاي مقدماتي ديناميكي و در مقياس كوچكMIGو  FSWجوشكاري 

   [1]نتايج اصلي اين گزارش را مي توان تحت موارد زير خالصه كرد:

احاطه كرده ) دارند كه اطراف جوش را HAZيك منطقه داكتيل و باريك متاثر از دما ( FSWجوشهاي  -1

در  HAZاين منطقه باريك تر و نرم تر است. باريك ترين منطقه  MIGاست. در حاليكه در جوش هاي 

 پهن تر و وسيع تر است. FSWدر جوش هاي  HAZاز تمامي مناطق  MIGروش 

باالتر بود.  MIGنسبت به نمونه هاي  UTSدر تست كشش مقاومت بيشتري داشته و مقادير  FSWنمونه هاي  -2

 تمامي پارگي ها در مناطق نرم شده در اثر حرارت در اطراف جوش ايجاد شده بود.

  

اين ايده توسط يك آزمايش در مقياس بزرگتر براي تاييد نتايج اوليه در آينده نيز دنبال گرديد. كار و تحقيق بعدي 

در واگن هاي آلومينيمي مورد مطالعه قرار ادامه يافت. در اين پروژه مقاومت در برابر سوانح  ALJOINدر پروژه 
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روي طراحي هاي جديد و دستورالعمل  TWIگرفت. در اين پروژه چندين شركت و مركز تحقيقاتي به همراه موسسه 

  هاي جوشكاري مطالعه كردند.

نزديك جوش  HAZدر مناطق  6000نتايج اوليه آزمايش در مقياس واقعي نشان مي داد كه آلياژهاي آلومينيم سري 

شكسته شدند. دليلي اصلي براي چنين شكستي كاهش استحكام جوش بواسطه فرآيندهاي جوشكاري حالت جامد در 

   [1]آلياژهاي آلومينيمي قابل عمليات حرارتي بود.

لذا توصيه شد كه ضخامت ورق در منطقه جوشكاري افزايش يابد تا ظرفيت تحمل بار در هنگام شكست در اين منطقه 

  رفته و شكست به فلز پايه منتقل شود. باال

اين مطلب سازنده ها و طراحان واگن را به آن وا داشت كه طراحي هاي جديدي را توسعه دهند. طراحي هاي جديد 

   [1]مورد ارزيابي هاي فيزيكي و عددي زيادي قرار گرفت. 

  

  

استفاده از طراحي هاي جديد در اتصاالت با ساختارهاي دو پوسته اي بطوريكه جوشكاري در ناحيه اي  -9شكل 

 [1]از ورق كه داراي ضخامت بيشتري مي باشد انجام گرفته است. 
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در فرانسه و در برخوردهاي سرعت باال  BOMBARDIERدرنهايت اين مطالعات در مقياس واقعي توسط شركت 

  اين طراحي ها ملزومات سختگيرانه در زمينه ايمني واگن را ايجاب مي كند. ارزيابي گرديد.

اولين  Marine Aluminum(كه يك شركت اكسترودر آلومينيم در اسكانديناوي است) و شركت  Sapaشركت 

نايع ص شركتهايي هستند كه در اروپا از اين روش بطور تجاري و صنعتي براي ساخت پانل هاي آلومينيمي مورد نياز در

  ريلي استفاده كردند.

  

 [7]براي پانل هاي ديواره ي واگن  SAPAنمونه اي از طراحي هاي انجام شده توسط شركت  -10شكل 

  

  خالصه و نتيجه گيري
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جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي بعنوان يكي از روش هاي نوين در صنعت جوشكاري، بخاطر ويژگي ها و مزاياي 

نظر اغلب شركت هاي پيشرفته واگن سازي را در دنيا به خود جلب كند. بطور كلي  منحصر به فرد خود توانسته است

  مزاياي اين روش را در چند دسته كلي مي توان ذكر كرد.

 متالوژيكي و ساختاري (اعوجاج و تغييرات ابعادي كم، ساختار متالوژيكي يكنواخت) -

 مكانيكي (استحكام كششي و مقاومت به خستگي و ضربه باال) -

اقتصادي (عدم نياز به استفاده از سيم جوش و گاز مصرفي، هزينه هاي تعمير و نگهداري پايين، نياز به سنگ  -

 زني برسكاري بسيار كم و بازده انرژي باال)

اقتصادي ( عدم نياز به استفاده از سيم جوش و گاز مصرفي، هزينه هاي تعمير و نگهداري پايين، نياز به سنگ  -

 كم و بازده انرژي باال)زني برسكاري بسيار 

 زيست محيطي (بدون ايجاد گاز، دود و اشعه فرابنفش) -

 ساير (بهم نخوردن ميزان وزن سازه بخاطر عدم استفاده از سيم جوش مصرفي) -

اندك مشكالت موجود در اين زمينه نظير نرم شدگي منطقه متاثر از دما با استفاده از طراحي هاي جديد برطرف شده 

يا ايمني  Crashworthinessبه هم متصل شده اند،  FSWاي با بدنه آلومينيمي كه به روش است. در واگن ه

سوانح به عنوان يكي از مهمترين نگراني هاي موجود در سوانح و تصادفات پرسرعت تا حد قابل مالحظه اي بهبود 

و نيز قابليت  Double Skinته اي يافته است. اين مسئله ناشي از ورود طراحي نوين نظير استفاده از ساختارهاي دوپوس

در بهبود خواص مكانيكي نظير استحكام كششي، مقاومت به ضربه و مقاومت خستگي  FSWهاي روش جوشكاري 

  فلز جوش است.
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