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 چکیده

با کمک ارتعاشات  یجوش نقطه ا قیاز طر متریلیم میضخامت ن Al3105و  متریلیم یکبه ضخامت  Al1050 ومینیآلوم یاژهایآل

موجود با  کیآلتراسون و مولد هورن متناسب با مبدل کی مناسب متصل شدند. به جهت ابجاد جوش گریکدی( به USW)کیآلتراسون

 جادیدر ا یکینفوذ و اختالط مکان ندیفرا USWنیدر ح یکیو مکان ییگرما کلیس لیو ساخته شد. به دل یطراح Ansysکمک نرم افزار 

کند. رفتار نفوذ در محل  ینفوذ م Al1050در AL3105درموجود  Mnیاژیهستند. عنصر آل لدخی هاجوش در فصل مشترک ورق

ضخامت  AL3105ورق  نکهیا لیبه دل یول تمتفاوت اس در حین جوشکاری باال محل نقطه جوش ای ریدر ز Al3105ورق یریقرارگ

قرار گرفت. حد تحمل جوش مورد  ریبه صورت ثابت در ز لیم میدارد و احتمال له شدن در اثر اعمال فشار وجود داشت ورق ن یکمتر

و  دگرفته شدن ردر نظ یجوشکار یرهایبه عنوان متغ یمحل جوشکار یلتوان مبدل و زمان و فشار اعما یقرار گرفت و پارامتر ها یبررس

 .موجود به دست آمد یجوشکار طیشرا یبرا نهینقطه به

 نفوذ ک،یهورن، مبدل آلتراسون ک،یالتراسون: كلمات كلیدی
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Abstract- Al 1050 and Al 3105 aluminum alloy sheets were joined via ultrasonic spot welding (USW). Due 

to mechanical and thermal cycles during USW, both diffusion and mechanical mixing facilitated the formation  
of welded  interfaces. The alloying element, Mn, in Al 3105 diffused into Al 1050 during USW, and diffusion 
behavior varied with selection of top sheet. The fracture mechanism during lap shear  testing, i.e.debonding or  
pullout fracture,  varied based on welding power, time and pressure. 
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همقدم -1

فلزات یک روش  1(USWک )جوشکاری آلتراسونی.  [1]اتصال فلزات استفاده نمودو توان جهت تغییرات متالورژیکی می از ارتعاشات آلتراسونیک

است. این روش به خاطر زمان جوشکاری کوتاه،  شدهبیبا نیروی عمودی )کلمپ( ترکموازی یا عمودی، که ارتعاشات  استجامد جوشکاری حالت

، جایگاهی ویژه به خود جامدهای جوشکاری حالت کمتر نسبت به سایر روش یطیمح ستیاعوجاج جوشکاری کوچک و بار ز، ری کمانرژی جوشکا

و  هامیهای فلزی، ستوان قطعات فلزی نازک از قبیل فویلی امتیاز ویژه جوشکاری آلتراسونیک فلزات این است که م .[2]اختصاص داده است

نابراین جوشکاری آلتراسونیک فلزات ب .[3]باشداول جوشکاری میهای متدتکنیکسایر تر از بسیار راحت یها را به یکدیگر جوش داد که روشصفحه

جنس مابین فلزات به جوشکاری غیر هم زیادی اخیر توجهات یهاخواهند داشت. در سالی ویژه استفاده جایگاه و برای کاربردهای ساخت و تولید

ع یصنا درآلومینیوم های جوشکاری آلیاژهای تکنیکسترش ، گطور خاصبهو . است صورت گرفتهسبک جهت کاهش وزن در تولیدات صنعتی 

شند بافرم پذیری خوب و وزن کم می، دارای مقاومت باال آلومینیمآلیاژهای  .[4]و صنایع هوایی موردتوجه قرارگرفته است یسازلیالکتریکی، اتومب

جهت رسیدن به ترکیبی  آلیاژهای آلومینیوم بصورت غیر هم جنس. ایجاد اتصال بین [5]اندتوجه قرارگرفته ای موردو به جهت کاهش اثرات گلخانه

 2(IMC) های درشت و ترکیبات بین فلزیهمیشه دانه آلومینیوم. جوشکاری مذابی آلیاژهای [6]محققین است توجه از خواص دو آلیاژ مورد

روش  نی. همچننخواهد بود مؤثرو  زیآمتیموفقآلومینیوم است که جوشکاری مذابی آلیاژهای حقیقت شکننده ایجاد خواهد نمود که بیانگر این 

 دلیلبه همین ، [7]زیرا اختالف کمی بین نقاط ذوب این دو فلز وجود دارد، آلومینیوم کاربرد نداردآلیاژهای جامد/ مایع در فصل مشترک حالت

شدت  خواص مکانیکی جوش بهاز طرفی . باشدیم ازیموردنآلومینیوم در محل اتصال آلیاژهای  جادشدهیروش دیگری برای کنترل ماده بین فلزی ا

غیر هم  در نظر است جوشکاری آلتراسونیک، در این تحقیق با توجه به موارد ذکرشده .[8]بستگی دارد شده لیبه ضخامت الیه بین فلزی تشک

کار الزم است فیکسچر جوشکاری طراحی و ساخته شود و همچنین  نیبرای اگرفته شود. بکار صورت عملی برای آلیاژهای آلومینیوم به جنس

طراحی و سپس ساخته شود. خواص مکانیکی اتصال شامل ، تحلیل، ANSYSالمان محدود افزارهورن مربوط به جوشکاری نیز با استفاده از نرم

  شوند.میو بررسی  کششی/تنش برشی، چقرمگی شکست

 هشپژو روش و مواد -2

هر  میبر آن دار یو سع [9]باشد یبه محل  اتصال م یاعمال  یرویو ن یزمان جوشکار ک،یتوان مولد التراسون USW ندیفرا یرهایمتغ نیمهمتر

 رسوبات فصل مشترک بدست آید.جوش از لحاظ استحکام و  نیتا بهتر میدر آور نهیپارامترها را به حالت به نیاز ا کی

 

 ورق ها و فرآیند جوشکاری -2-1

 .باشد یم ریبه شرح ز تحقیقمورد استفاده در این  3105و  1050ومینیآلوم ییایمیش بیو ترک یکیو خواص مکان ییایمیش یها یژگیو

 3105:خواص شیمیایی آلومینیوم 1جدول 

Zn Cr Si 
Fe Cu Mn 

Al ترکیبات 

 درصد وزنی 97.52 0.666  0.089 0.692 0.676 0.007 0.132

 

 3105:خواص مکانیکی آلومینیوم 2جدول 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
Ultrasonic welding 1 
Intermetallic compound  2 
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96.5 40 131 152 68.9 0.33 2.72 
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 1050:خواص شمیایی آلومینیوم 3جدول 
Zn 

Cr Si 
Fe Cu 

Mn 
Al ترکیبات 

 وزنیدرصد 99.57 0.008 0.003 0.279 0.06 0.002> 0.059

 
 1050مکانیکی آلومینیوم خواص 4جدول 

 
 

. دیگرد یبرشکار متریلیم 50*20توسط دستگاه برش ورق به ابعاد  3105و  1050 یومینیآلوم هایورق یشگاهیآزما جیشدن نتا دییپس از تا

در نظر گرفته شده که  متریلیم 10* 20نقطه جوش در ورق ها مساحت  جادیمحل ا یبرا انجام شده است. D1002−10ابعاد ورق مطابق استاندارد

 جادیزبر و سپس با اتانول شست شو و خشک شدند. ا 180ورق ها با سمباده  یشده اند. محل هم پوشان یپوشاناندازه ورق ها هم نیدر واقع به ا

 نشوند. تیوضع رییاعمال ارتعاشات دچار تغ نحی در هاشود و ورق جادیورق ها اصطکاک الزم ا نیعلت است که ب نیسطح زبر به ا

 
 جهت جوشکاری ها: نحوه همپوشانی ورق1شکل 

 کیآلتراسون یجوشکار ندیفرا زاتیتجه -2-2

 تیهدا لهیوس کیکننده به نام بوستر،  تیتقو ریفا یآمپل کیمبدل فراصوت،  کی ه،یمنبع تغذ کی شامل کیاولتراسون یجوشکار نیماش کی

 یانرژ نی. اباشدمی [10،11]رساندیهرتز م لوکی 70–20 به را هرتز 60–50فرکانس برق شهر  هی(  منبع تغذhorn)  پورهیامواج فراصوت به نام ش

یم لی( با فرکانس باال تبدکی)امواج اولتراسونیکیبا فرکانس باال به ارتعاشات مکان کیموج الکتر کیالکتر زویپ سکیو در مبدل د رودیم لبه مبد

یسوت بوده که م کی هیکه شب کنندیم دیتول ییو صدا[16] کنندیهرتز کار م لویک 20باالتر از  یدر فرکانس کیاولتراسون یهانی. اغلب ماششود

 یمهم است. امروزه شرکتها اریها بسدستگاه نیا یبل صدا یدس زانیکند لذا توجه به م تیمزاحمت و اذ دیاوپراتور در دراز مدت تول یبرا تواند

دستگاه یجوشکار تیفیراندمان و ک شیاند تا عالوه بر افزاو توسعه محصوالت خود نموده قیرا صرف تحق یادیز اریبس یهانهیهز ییمعتبر اروپا

 دایپ شیشده در مبدل به بوستر رفته و دامنه آن تا حد دلخواه افزا دیکاهش دهند. امواج تول یادیز اریمزاحم را در حد بس یصداها نیخود ا یها

هورن نقش اعمال  نی. همچنشودیبه قطعه کار منتقل م ماًیمستق یاست( امواج صوت یکیمکان یصوت لهیوس کیو سپس در هورن )که  کندیم

سطوح  یاز جنبش مولکول یناش ادیبر عهده دارد. بعد از انتقال امواج صوت به قطعه کار در منطقه اتصال در اثر اصطکاک ز زیقطعه را ن یرو برفشار 

دستگاه ساخته شده  .شودیم یجوشکار طیو به وجود آمدن شرا کیبه گرما شده و باعث نرم شدن و ذوب پالست لیتبد یانرژ نیکار ادو قطعه 

 باشد. از جک نشان داده شده در شکل برای اعمال نیرو در محل گره ارتعاشی بکار گرفته شده است.می 3شکل ها مطابق برای جوشکاری ورق

 
 قطه گرهشده در ن هیبه همراه فلنچ تعب کیو مبدل آلتراسون هورن متصل به بوستر: 2شکل 
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96 30 103 110 68 0.33 2.705 
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 :نقشه مونتاژ شده اجزاء سیستم جوشکاری آلتراسونیک طراحی شده3شکل 

( ابعاد anvilکند. مساحت سندان)ایجاد می Al 1050بر روی ورق میلیمتر مربع  5*5منطقه نقطه جوش به واسطه فشار هورن مساحت 

 به نقطه جوش مورد نظر بزرگتر از ابعاد روی هورن در نظر گرفته شده است.میلمتر مربع دارد که برای ایجاد دستیابی  5*10

 شبیه سازی المان محدود هورن مورد استفاده در فرایند جوشکاری -2-3

سازی المان محدود باشند. مدلهای موجود برای حل مسائل مهندسی میترین ابزارپذیرالمان محدود یکی از قدرتمندترین و انعطاف حلیلت

های تقریبی برای یک سیستم عددی، جواب در تحلیل 4گیری از روش ریتزتوسعه پیدا کرد. او با بهره 1943در سال  3بار توسط کورانت اولین

تئوری در بخش قبل، به طور کامل بررسی و تعیین گردید. لیکن برای نهایی  رای هورن با استفاده از روش. طرح اولیه ب[20]ارتعاشی بدست آورد 

 [21] ها را افزایش داد.باشد تا بتوان از این طریق دقت محاسبات و تحلیلی هورن، نیاز به استفاده از آنالیز المان محدود مینمودن طرح اولیه

های مختلف المان محدود، هورن مناسب برای عملیات برای تحلیل نهایی هورن استفاده شد و با بررسی  ANSYSدر این تحقیق از نرم افزار 

(USW.نهایی گردید ) 

ریزی سطوح مختلفی از اتوماسیون و  های مختلف مشوجود دارد تکنیک های مش ریزیدر تحلیل المان محدود تنوعات زیادی در تکنیک

استفاده شده است. چرا که با این تکنیک  6های هرمی، با المان5کنند. در این بررسی از تکنیک مش ریزی آزادکنترل توسط کاربر را ارائه می

کردن قطعه ندارد.   7های هندسی پیچیده، مش با کیفیت باال ریخته و از این طریق نرم افزار نیاز به بخش بندیروی شکل توان بربراحتی می

های پیچیده، به طور قابل توجهی از کلهای هرمی عمال الگوریتم پیش فرض خود نرم افزار بوده که برای شهای مش ریزی آزاد با المانتکنیک

کنترل  9های ساختاری انطباقیو ویژگی 8ها در مدل، ابتدا توسط اندازه دانه بندی سراسریتعداد المان باشد.تر میهای مش ریزی قویدیگر تکنیک

های مدل به بررسی نتایج پرداخته و از این انشود. بدین صورت که با تغییر دادن تعداد المشود. متعاقبا یک مطالعه همگرایی مش انجام میمی

 شود.سازی المان محدود ایجاد میطریق اطمینان مناسب در خصوص صحت مدل

 [14]: مشخصات هورن5جدول 

فرکانس 

تشدید 

 f kHz 

ضریب 

پواسون 

 

مدول 

االستیسیته 

 E GPa 

چگالی 

3
kg

m

 
 
 

 

جنس 

 ماده

20 0.29 205 7850 Mo40 
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 USWفركانس طبیعی مود اول طولی برای هورن مورد استفاده در فرآیند  :4شکل 

هورن مورد نظر به صورت تجربی ساخته شد و سپس به انتهای تقویت کننده متصل گردید و با استفاده از یک فانکشن زنراتور و اسیلوسکوپ 

باشد. با توجه به اینکه فرکانسی از تحلیل نرم هرتز می 19710فرکانس تجربی نیز بدست آمد. مشاهده شد که فرکانس تشدید تجربی در حدود 

-هرتز مولد آلتراسونیک نزدیک می باشد می 20000باشد و اختالف زیادی با حالت تجربی ندارد و هر دو به فرکانس می 19502افزار بدست آمد 
 مناسب می باشد.توان نتیجه گرفت هورن ساخته شده و تحلیل شده جهت جوشکاری نقطه ای آلتراسونیک 

 جیبه نتا یابیرو جهت دست نیباشد. از ا یمختلف م طیبا شرا فمختل یدر نمونه ها USWندیفرا یرگذاریتاث زانیم یبررس ف این تحقیقهد

جوش  تیفیبر عملکرد دستگاه و ک یفراوان یشود که پارامتر ها یخواهد شد. مالحظه م نییو تع یموثر بررس یمناسب ابتدا پارامترها و فاکتورها

 یادیپس از انجام تعداد ز ریمقاد نیانتخاب ا .ارائه شده است USW ندیآنها در فرآ یانتخاب رمقادی و هااز پارامتر یاخالصه 6جدول موثر است در 

 .باتوجه به مقاالت در نظر گرفته شده است زیمطرح شده در باال و ن یازهایدر نظر گرفتن ن نیمختلف همچن ینمونه ها یرو اتیعمل

 شیآزما یهانمونهروی  USW ندیدر فرآ ی(و انتخابت)ثاب یپارامترها :6جدول 

 مقدار های ثابتفاکتور

 Mo40 جنس ابزار )هورن(

 mm2 5*5 منقطه نقطه جوش

 20kHz فرکانس مبدل

 mm2 20*50 ابعاد ورق ها

 5*10 mm2 (Anvilابعاد سندان)

 در زیر 3105ورق  ترتیب قرارگیری ورق ها
 mm 1 1050ضخامت ورق 

 mm 0.5 3105ضخامت ورق 

 63mm قطر جک نیوماتیک
 

 توان، زمان و فشار پارامترهای جوشکاری شامل :7جدول 

 فشار

(bar) 

 توان

(Watt) 

 زمان 

 (sec) 

4 250,350,450,550,700 2 

4 250,350,450,550,700 3 
5 250,350,450,550,700 2 
5 250,350,450,550,700 3 
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 نتایج و بحث -3

متر  یلیم 1همه نمونه ها با سرعت  یآزمون کشش برا دهیگرد یو استاندارد و منابع نمونه ساز 1شکل  آزمون کشش مطابق یبعاد نمونه هاا

 یبار در توان ها 4 مثال در فشار یمتفاوت بود برا شیآزما یمختلف طراح طیانجام شد. نحوه شکست نمونه ها در شرا طیمح یدر دما قهیبر دق

جوش  هیبار شکست از اطراف ناح 5 یدر فشار ها یرا نداشت ول یاند و جوش استحکام کافهم جدا شده یها از محل جوش از رو نهنمو نییپا

 باشد. یم ریمختلف به شرح ز ینمونه ها یحاصل تست کشش برا جیشروع شد. نتا

 sec 3و   2secو زمان  bar 4های فشار نتایج نمونه -3-1

وات انجام نشد و  در واقع اتصال برقرار نشد و آن هم به علت  350و  250و دو در توان  کیشماره  یتست ها هیثان 2و زمان  bar 4فشار  یبرا

و  P4W250t2 یتست ها شیآزما یطراح طیشرا نیا یوجود نداشت. لذا برا یکینفوذ و کار مکان یو زمان کوتاه بود که فرصت برا نییتوان پا

P4W350t2  که  دیو مشاهده گرد گرفتتست کشش انجام  ،شیآزما یطراح طیشرا نیدر ا گریسه مورد د یبراقرار داده نشده اند.  جیرا در نتا

هم جدا  یاتصال جوش برقرار شده است اما در تست کشش از محل جوش جدا نشد و ورق ها از رو نکهیبا توجه به ا P4W450t2نمونه  یبرا

 قابل هااتصال وجود دارد که در نمودار نیا ی( برالوگرمیک 40)حدود ملقابل تح یروین کیاست که همچنان  نینکته قابل توجه ا یشدند ول

باز  نییپا یمختلف شکل گرفتند. اما در توان ها هایتوان در هاهمه جوش  هیثان 3بار و زمان  4تست  طیبر خالف حالت قبل در شرا .است مشاهده

 یم ریحاصل  از تست کشش  به صورت ز جیبرخوردار نبود و در موقع تست کشش ورق ها از هم جدا شدند که نتا یهم جوش از استحکام کاف

 P4W250t3, P4W350t3, P4W450t3, P4W550t3, P4W700t3: از عبارتند هانام تست شیآزما یباشد. مطابق طراح

 

 
  b )t=2 sec  a)t=3secو  bar 4نتایج تست كشش در فشار  :5شکل 

و  550با توان  یهاو نمونه لوگرمیک  40حد تحمل  یوات دارا 450نمونه با توان  ثانیه 2شود برای زمان یمشاهده م 5شکل همانطور که از 

بر حسب  یقابل تحمل توسط جوش و تنش برش یروین راتییباشند. نحوه تغ یم لوگرمیک 80و  لوگرمیک 76حد تحمل  یدارا بیوات به ترت 700

 مشاهده می شود 7شکل همانطور که از ثانیه   3ها زمان و برای نمونه .باشندیقابل مشاهده م 7شکل و  6شکل در توان مصرفی مولد آلتراسونیک 

 700تا  350توان از  شیما با افزاا ند.هم جدا شد یاز رو هاورقباشد و در آزمون کشش و  یبرخوردار نم یاز استحکام کاف جوشوات  250 تواندر 

 رتغیی  زانیمتمام  شیبا افزا نیهمچن .کندیرا تحمل م لوگرمیک 90حدود  ییرویوات ن 700که در  ییتا جا افتهی شیتحمل جوش افزاحد وات 

-های قابل مشاهده می. نحوه تغییرات نیروی قابل تحمل توسط جوش و تنش برشی در شکلاست افتهی شیافزا زیجوش خورده ن یهاشکل نمونه
 باشند.
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 ثانیه( 2( نمودار تنش برشی بر حسب توان مصرفی مولد آلتراسونیک)زمان b( نمودار نیرو بر حسب توان مصرفی مولد آلتراسونیک  a :6شکل 

 
 ثانیه( 3( نمودار تنش برشی بر حسب توان مصرفی مولد آلتراسونیک)زمان b( نمودار نیرو بر حسب توان مصرفی مولد آلتراسونیک a :7شکل 

 است. داده شده نشان جوش ناحیهدر حالت جدا شدن ورقه ها و شکست از ها نمونهنمونه ای از شکست  8شکل ر د

 
 ها:نمونه ای از جدا شدن ورق8شکل 

 3secو   2secو زمان  bar 5های فشار نتایج نمونه -3-2

از نتایج تست کشش مشخص  .در توان های مختلف صورت گرفت و از استحکام خوبی برخوردار هستند هاجوشدر این شرایط تست نیز همه 

که موقع تست ورق ها از روی هم P5W250t3 و P5W250t2به جز نمونه  شوندمی اجوش جد از ناحیه متصل شده  یشد که تمام اتصال جوش

 ,P5W250t2, P5W350t2 :ها عبارتند از. مطابق طراحی آزمایش نام تستدباش می مشاهده قابل شکل در کشش تست از حاصل نتایججدا شدند 
P5W450t2, P5W550t2, P5W700t2  وP5W250t3, P5W350t3, P5W450t3, P5W550t3, P5W700t3 

 
 b )t=2 sec  a)t=3secو  bar 5تایج تست كشش در فشار ن :9شکل 

بار  5با افزایش توان تنش برشی افزایش یابد که این افزایش برای حالت توان   شودمشاهده می11شکل  و  10شکل های نمودارهمانطور که از 

  .محسوس است قبلیحالت های  ه نسبت بهنیثا 3زمان 
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 ثانیه( 2( نمودار تنش برشی بر حسب توان مصرفی مولد آلتراسونیک)زمان bنمودار نیرو بر حسب توان مصرفی مولد آلتراسونیک  :10شکل 

 
 

 
 ثانیه( 3( نمودار تنش برشی بر حسب توان مصرفی مولد آلتراسونیک)زمان bنمودار نیرو بر حسب توان مصرفی مولد آلتراسونیک  :11شکل 

 

 بندیگیری و جمعنتیجه -4
و در واقع  ابدییم شیافزا جوش م، استحکابه محل اتصال رویتوان و زمان اعمال ن شیکه با افزا شودیتست کشش مشاهده م جیبا توجه به نتا

 یانرژ جهیدر نت یابد وافزایش می توان دامنه فرکانس ها شیبا افزا .کندیدستگاه مولد برق مصرف م آمپری است که شیافزا یبه معنا توان شیافزا

 یدر توان ها .فتدایاتفاق م لیاژیها خواهد شد و نفوذ عناصر آدر فصل مشترک ورق ادم شیو باعث افزا شودیوارد م نقطه جوش به محل یشتریب

ها و ورقدر محل اتصال  یکاف (یدما) یدهد انرژ یکه نشان م شودمیمشاهده  گریکدی یورق ها از رو شیجدا ،رویکم اعمال ن یهازمان و نییپا

 رییحالت تغ نیافتاد و در ا اتفاق هیثان 3بار زمان  5فشار  یاتصال برا کاماستح نیشتریوجود نداشته است ب یاژینفوذ عناصر آل یبرا یزمان کاف

و  ستندیمورد قبول نها ه جوشیکه  بق ستین یبدان معن نیاما ا بود قابل توجه یقبل ینسبت به حالت ها زینکشش  شیآزما نیطول نمونه در ح

با استحکام به دست آمده استفاده  زین هانقطه جوش نیا توانیم مانو زانرژی  محل مورد استفاده جهت کاهش مصرف و مورد نظر بردکاربر  بنا

 .نمود
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