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چکیده
فرایند جوشكاری مقاومتی نقطهای یكی از متداولترین و قدیمیترین روشهای جوشكاری الكتریكی است كه امروزه به صورت
گسترده در صنایع مختلفی به ویژه صنایع خودروسازی ،هوافضا ،الكترونیك و برخی بخشهای هستهای ،جهت اتصال ورق های
فلزی مورد استفاده قرار می گیرد .بطوری كه در ساخت بدنه یك خودرو بالغ بر حدود بین  6۱۱۱تا  5۱۱۱جوش نقطهای دارد.
كنترل كیفیت جوش نقطه ای بر اساس استانداردهای بین المللی انجام می گیرد كه غالبا با تخریب نمونهها همراه است .استفاده
از روش مخرب در كنترل كیفیت جوشهای نقطهای ایجاد شده روی قطعات مختلف و یا بدنههای كامل خودرو هزینه زیادی
دارد .كه در صورت كنترل كیفیت این نقاط با استفاده از روش غیرمخرب و فروش قطعات جوش داده شده ،صرفهجویی خواهد
شد .بر این اساس باید روشی غیرمخرب جهت ارزیابی و كنترل جوش های نقطه ای به كار گرفت .یكی از این روشها ،آزمون
غیرمخرب فراصوتی ( )ultrasonicاست كه در این پروژه با موفقیت برای بررسی مورد استفاده قرار گرفته است .امواج فراصوتی
قطر دكمه جوش را كه شاخص مهم در كیفیت جوش است را مورد ارزیابی قرار میدهند .در این پژوهش تعداد زیادی جوشهای
نقطهای سالم و معیوب ساخته شده است و این نمونه ها توسط روش غیرمخرب فراصوتی و روش مخرب تست كشش-برش
آزمایش شدند .نتایج حاصل از این آزمایشها نشان داد كه آزمون فراصوتی قادر است به خوبی جوشهای معیوب را تشخیص
دهد و نتایج آن در خط تولید نیز باعث بهبود در روش آزمون گردیده است.
واژگان کلیدی:جوشكاری مقاومتی نقطهای ،دكمه جوش ،امواج فراصوتی ،صنایع خودروسازی.
-1مقدمه
فرآیند جوشكاری مقاومتی نقطهای در صنایع
خودروسازی به صورت عمده در بخش های مختلف صنعتی
مورد استفاده قرار گرفته است و كاربردهای فراوانی دارد.
جوش مقاومتی در سال  7111توسط الیو تامسون اختراع
شد و به سرعت رشد كرد .اولین اتومبیل فوالدی جوش داده
شده در سال  7399تولید شد[ .]7علت این كاربرد وسیع،
مزیت این فرایند در باال بودن راندمان جوشكاری و قابلیت
رباتیك شدن آن میباشد[ .]6یك وسیله نقلیه امروزی بطور
معمول بین  6۱۱۱تا  5۱۱۱جوش نقطهای دارد[ .]9برای
مثال بدنه خودرو سواری تندر 3۱دارای  9167جوش
نقطهای میباشد .در شكل  7-7جوش های نقطهای در بدنه
خودرو مشاهده میشود.
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براساس استانداردهای صنعتی جوشكاری مورد استفاده
در شركت ایران خودرو ،استانداردهای  B131220و
 B131226از  PSA PEUGEOT CITROENمیباشند،
یكی از مهمترین معیارهای كنترل كیفیت جوشهای
نقطهای ،اندازه دكمه جوش در راستای فصل مشترک دو
ورق است.
فرایند جوشكاری مقاومتی نقطهای برای اتصال ورق های
نازک از  ۱/۱6میلی متر تا ورق های ضخیم  65میلی متر
بكار می رود .اگر چه عمده كاربرد جوشكاری مقاومتی
نقطهای برای ضخامت های زیر  ۱میلی متر میباشد[.]6
حرارت الزم برای این فرایند بوسیله مقاومت الكتریكی
قطعه كار در مقابل عبور شدت جریان تامین میشود .بدلیل
مسیر كوتاه عبور شدت جریان در قطعه كار و مدت زمان
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جوشكاری بسیار پایین ،به جریان نسبتا باالیی برای ایجاد
جوشی با خواص مطلوب نیاز است[.]4

شکل  -1جوش مقاومتی نقطهای در بدنه خودرو تندر31

شکل  -2الف) نحوه قرار گرفتن قطعات بین الکترودها

ثانیه) و  Qمقدار حرارت تولید شده (بر حسب ژول) است.
این رابطه به قانون ژول معروف است .می توان دید كه مقدار
حرارت بطور مستقیم با مربع شدت جریان و بطور خطی با
مدت زمان اعمال شدت جریان و مقاومت الكتریكی هادی
متناسب است .مقداری از این حرارت تولید شده برای ایجاد
دكمه جوش مصرف میشود و بخشی از آن نیز به طرق
مختلف تلف میشود[.]4
مهم ترین معیارهای كنترل جوش نقطهای عبارتند از:
 -7قطر دكمه جوش :یكی از معیارهایی كه تأثیر زیادی
بر استحكام جوش نقطهای دارد قطر دكمه جوش میباشد.
 -6ضخامت دكمه جوش :مقداری از ضخامت ورقها كه
در اثر حرارت و جریان ذوب شده و تغییر ساختار داده باشد
را ضخامت دكمه جوش در نظر میگیرند .در یك جوش
خوب ضخامت دكمه جوش  %۱۱ضخامت ورق میباشد [.]5
 -7-7اندازه قطر دكمه جوش
ابعاد نقطه جوش بوسیله ضخامت ورق مورد جوش معین
میشود .قطر دكمه جوش یكی از مهمترین پارامترهای
تعیین كننده استحكام جوش مقاومتی نقطهای است كه با
اندازه گیری و مقایسه آن با مقادیر استاندارد میتوان به
سالمت جوش پی برد.
اندازه بهینه یا اندازه مینیمم قطر دكمه جوش برای یك
ورق فوالدی با ضخامت معین توسط جامعه جوشكاری
آمریكا ) ،(AWSجامعه مهندسین خودرو) )SAEو اتحادیه
استانداردهای ملی آمریكا) ،)ANSIمشتركا ،بر حسب
استفاده از) dn = 4√t(unwinتعیین میشود كه در آن t
ضخامت ورق نازكتر بر حسب میلی متر است[.]۱

شکل  -3تصویر ماکروسکوپی از قطر به همراه  HAZو
ضخامت دکمه جوش در اتصال چهار ورقه ای نمونه شماره2

در یك هادی الكتریسیته مقدار حرارت تولید شده به سه
عامل بستگی دارد .الف) شدت جریان ،ب)مقاومت الكتریكی
هادی و پ) مدت زمان اعمال جریان میباشد .این سه عامل
طبق رابطه  7-6بر میزان حرارت تولید شده اثر می گذارد:
Q = RI²t
رابطه ()7-7
كه در آن Iشدت جریان ( بر حسب آمپر) R ،مقاومت
الكتریكی( بر حسب اهم) t ،مدت زمان جوشكاری( بر حسب
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شکل  -4روش اندازه گیری قطر متوسط هسته جوش[]6
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شکل -5اجزائ یک پروب بازرسی جوش نقطهای

 -6-7آزمون فراصوتی با استفاده از امواج طولی:
در این آزمون با استفاده از تراگذار(پروب) مخصوص،
جوش نقطهای بازرسی میگردد .این آزمون به روش بازتابی
انجام میشود كه در آن امواج فراصوتی طولی به داخل
نقطهجوش فرستاده شده و با مطالعة سیگنال دریافتی از
آن ،كیفیت نقطهجوش تعیین میگردد .در تفسیر سیگنال
های به دست آمده از دو متغیر زمان عبور و میزان استهالک
موج استفاده میشود .در صورت وجود ناپیوستگی در جوش
و یا كم بودن قطر دكمة جوش ،پژواک هایی مابین پژواک
های دیوارة پشتی در سیگنال گرفته شده ظاهر میشود.
میزان استهالک نیز ضخامت دكمة جوش را مشخص
میكند .هر چه ضخامت جوش كمتر باشد ،استهالک موج
نیز كمتر و تعداد پژواک های دریافتی بیشتر خواهد شد
[.]4
7
تی.ام.منصور در مقاله خود ضمن بیان استانداردهای
جوش نقطهای و روشهای مختلف كنترل كیفیت آن ،به
بررسی آزمون فراصوتی جوش نقطهای به روش بازتابی و
سیگنالهای بدست آمده از عیوب مختلف و چگونگی تفسیر
این سیگنالها میپردازد و روش فراصوتی را با روشهای
دیگر بازرسی جوش نقطهای مقایسه كرده و در نهایت تشابه
 35درصدی نتایجآزمون مخرب و فراصوتی را اعالم كرده و
علت موفقیت این روش را در آموزش اپراتور و تجهیزات
مناسب دانسته است [.]1
فرهنگ هنرور و عباس محمدی در مقالهای به بررسی
كنترل كیفیت جوش نقطهای با استفاده از امواج فراصوتی
پرداخته و با مقایسه نتایج تست غیرمخرب و مخرب با
یكدیگر ،جوش نقطهای را به سه گروه قابل قبول،جوش
چسبیده و قطر كم دكمه جوش تقسیم كردهاند كه بالغ بر

 35درصد نتایج آزمون فراصوتی با نتایج مخرب مطابقت
داشته است [.]1
در مقاله حاضر به بررسی تست غیرمخرب امواج فراصوتی
در اتصاالت چهارورقه ای جوش مقاومتی نقطه ای و تدوین
دستورالعمل كاربردی آن در صنایع خودروسازی پرداخته و
نتایج آن نیز با تست كشش -برش مقایسه و مورد مطالعه
قرار گرفته است.
 -2مواد و روش تحقیق
در این پژوهش از ورق های فوالدی كم كربن ( DC04كه
معادل فوالد كم كربن  ST14میباشد) مورد استفاده در
صنعت خودروسازی با ضخامت های ۱/3 ،7/6 ،7/6 ، ۱/1
میلی متر به عنوان فلز پایه استفاده شده است .و نمونه ها
طبق استاندارد  EN ISO 14273تهیه و به ابعاد 45*7۱5
میلی متر با ضخامت های مورد نظر بریده شده و طرح اتصال
مورد استفاده به صورت شماتیكی كه در شكل 77نشان داده
شده است.
در شكل 1نحوه قرار گیری ورق ها روی شابلن مخصوص
حین انجام فرایند جوشكاری جوش مقاومتی نقطهای نشان
داده شده است.

شکل  -6طرح اتصال مورد استفاده در این پژوهش

شکل  -1مونتاژ ورق ها روی شابلن مخصوص حین انجام
فرایند جوشکاری مقاومتی نقطهای
1

T.M.Mansour
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 -7-6دستگاه جوشكاری مقاومتی نقطهای
جوشكاری توسط یك دستگاه جوشكاری مقاومتی
نقطهای رباتیك اعمال گردیده است .یك ربات از دو
قسمت  Manipulatorو  Controllerتشكیل شده است و
برای راه اندازی به تنهایی وجود این دو بخش ضروری
میباشد.
لیست پارامترهای استفاده شده در این پژوهش برای 64
نمونه های تست شده در جدول 7نشان داده شده است.

4میلیمتر و فركانس  6۱MHzساخت شركت كروتكرامر
استفاده گردید.

جدول -1لیست پارامترهای استفاده شده مورد آزمایش
شکل -8دستگاه آلتراسونیک مورد استفاده جهت ارزیابی
جوش مقاومتی نقطهای

 -9-6آزمون های مخرب
هدف از این آزمون كنترل كیفیت جوش نقطهای محصول
است كه شامل شناسایی یكسری از ایرادات و اقدام جهت
رفع آنها در طی فرآیند ساخت و در كوتاهترین زمان ممكن
میباشد .در شركت ایرانخودرو از دستگاه گان هیدرام و
دستگاه تست كشش -برشدر این خصوص استفاده میگردد
و در شكل های زیر نشان داده میشود.
الكترود مصرفی از نوع  ARTRODE-11بوده
Alumina Dispersion Strengthened Copper

(آلومیناپراكنده و مقاوم شده در مس) .این ماده شامل مس
حاوی ذرات بسیار ریزخالص اكسید آلومینیوم( 7۱نانومتر
اندازه) كه به طور یكنواخت درزمینه مس پراكنده شده
است.
 -6-6آزمون غیرمخرب امواج فراصوتی
تجهیزات آزمون فراصوتی مورد استفاده در آزمایش :در
این آزمایش از دستگاه فراصوتیUSLT 2000شامل كارت
آنالوگ به دیجیتال ) (A/Dساخت شركت كروتكرامر7
آلمان ،بهمراه كامپیوتر  Notebookصنعتی ساخت شركت
پاناسونیك با پردازندة 79۱۱ MHz6و حافظة موقت641 9
فراصوتی
آزمون
نرمافزارهای
با
مگابایت
شامل ULTRALOG:و  USLT 2000و همچنین
تراگذار(پروب) مخصوص آزمون فراصوتی نقطهجوش با قطر

شکل -3تخریب بدنه محصول رانا توسط اپراتور با دستگاه گان
هیدرام جهت ارزیابی جوش مقاومتی نقطهای

آزمون كشش– برش :نمونه های تست كشش–برش طبق
استاندارد  ANSI/AWS/SAE/D8.9-97تهیه شدند.
تست كشش–برش بوسیلهی یك دستگاه تست كشش
 INSTRONانجام شد .سرعت كشش برای انجام تست ها،
 6میلی متر بر دقیقه انجام شد ،زیرا این سرعت ،سرعتی
مشابه شرایط بارگذاری استاتیك است.
1

-Krautkramer
)- Central Processing Unit(CPU
3
)- Random Access Memory(RAM
2
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میكند .با افزایش ضخامت دكمة جوش میزان استهالک
افزایش یافته و تعداد پژواک های دیوارة پشتی كاهش
مییابد .شكل های  76و 79نیز سیگنال های دریافت شده
از نقاط جوشی را نشان میدهند كه با وجود عیوب ،ارزیابی
شدن این نقاط در آزمون فراصوتی ،در هنگام تخریب
استحكام داشته و استانداردهای آزمون مخرب را برآورده
كردهاند .وجود این نقاط باعث ایجاد خطا در ارزیابی
فراصوتی میشود.
شکل -11روشهای مختلف جداسازی ورقها

شکل  -12سیگنال دریافت شده از جوش سالم چهار ورقه ای با
جریان جوشکاریIw=8.7 kA

شکل -11دستگاه تست کشش -برش مورد استفاده در آزمایش

 -4-6حالت شكست جوش های نقطهای
در طی انجام آزمون كشش -برش ،دو رفتار شكست
متمایز شد .شكست فصل مشتركی((IFو شكست
محیطی) .(PFدر شكست فصل مشتركی یا
برشی( )Interfacialشكست با رشد ترک از میان دكمهی
جوش رخ می دهد .شكست محیطی با بیرون كشیدن دكمه
( )Pull outبا رشد ترک در حول دكمه (در  )HAZرخ می
دهد.
 -4مطالعة سیگنالهای نقاطجوش در اتصاالت چهارورقه
ای جوش مقاومتی نقطه ای
 -7-4جوش سالم
سیگنالهای دریافت شده از این نقاط در شكل های
76و 79نشان داده شدهاند .این سیگنال ها دارای پژواک
عیب نبوده و یا پژواک حاصل از عیب در آنها كوچك
میباشد .بسته به ضخامت دكمة جوش ،میزان استهالک
موج متفاوت بوده و تعداد پژواک های دیوارة پشتی فرق

شکل  -13سیگنال دریافت شده از جوش سالم چهار ورقه ای
با جریان جوشکاری Iw=9.2 kA

 -6-4جوش سرد یا چسبیده
شكلهای  74و  75سیگنال های دریافت شده از
جوشهای سرد چهار ورقه ای را نشان میدهند .تعداد
پژواک های دیوارة پشتی در این سیگنال ها بیشتر از تعداد
پژواک های گرفته شده از جوش سالم میباشند ضمن آنكه
در اغلب موارد پژواک های سطح مشترک ورق های متصل
به هم در بین پژواک های دیوارة پشتی ظاهر میشوند.

شکل  -14سیگنال دریافت شده از جوش سردچهار ورقه ایبا
جریان جوشکاریIw=4.7 kA
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شکل  -15سیگنال دریافت شده از جوش سردچهار ورقه ایبا
جریان جوشکاریIw=5.7 kA

شکل -16سیگنال دریافت شده از جوش با قطر کم دکمه جوش
چهار ورقه ای با جریان جوشکاریIw=6.7

كاهش هزینههای تولید ،توجه خاصی به این روش
غیرمخرب در بازرسی قطعات و كنترل كیفی آنها دارند.
 -6روش فراصوتی به عنوان یكی از روشهای غیرمخرب،
سالها توسط شركتهای تولیدی مختلف مورد استفاده قرار
گرفته و توانایی باالیی از خود در كشف و شناسایی انواع
عیوب جوش نقطهای نشان داده است.
 -9هدف از انجام این پروژه بررسی امكان جایگزینی
این روش به جای روش مخرب در بازرسی كیفی نقاط جوش
در شركت خودروسازی ایرانخودرو و تعمیم آن به دیگر
مجموعههای تولیدی در این شركت و صنایع مختلف
تولیدی كشور بوده است .در صورت استفاده از این روش به
عنوان جایگزین و یا مكمل روش مخرب میتوان با عدم
تخریب مجموعهها و قرار دادن این مجموعهها در چرخة
تولید از صرف هزینههای اضافی در كنترل كیفیت نقاط
جوش جلوگیری كرد .میزان مطابقت دو روش برای مجموع
نقاط سالم و معیوب قطعات حدود  15%میباشد .این نتایج
نشاندهندة مطابقت باالی روش فراصوتی با روش مخرب
در تشخیص نقاط جوش سالم میباشد.
قدردانی و تشکر
نویسندگان بدلیل پشتیبانی و حمایت گروه صنعتی ایران
خودرو از این مقاله نهایت قدردانی و تشكر را دارند.
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Abstract
Resistance spot welding process is one of the most common and oldest methods of resistance welding.
It is widely used in various industries, especially automotive, aerospace, electronics and nuclear
industries. In a car body, there are approximately 2000 to 5000 spot welds. Spot welding quality control
is carried out according to international standards, which is often accompanied by demolition of samples.
The use of a destructive method in controlling the quality of spot welds on different parts or the entire
body of the car costs a lot. Nondestructive quality control of spot welds will reduce these costs. One of
these nondestructive methods is an ultrasonic testing that has been successfully used in this project. The
ultrasonic waves measure the diameter of the nugget, which is an important indicator of weld quality.
In this study, a large number of intact and defective spot welds were prepared and tested by ultrasonic
nondestructive methods and pull-shear destructive testing. The results of these experiments showed that
the ultrasonic tests can successfully detect defective welds.
Keywords: Spot resistance welding, Nugget, Ultrasonic test, Automotive
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