
ISSN: 2476-6909; Modares Mechanical Engineering. 2019;19(10):2535-2541

C I T A T I O N    L I N K S

Copyright© 2019, TMU Press. This open-access article is published under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 
4.0 International License which permits Share (copy and redistribute the material in any medium or format) and Adapt (remix, transform, 
and build upon the material) under the Attribution-NonCommercial terms.

Effect of ND: YAG Pulsed Laser Welding Parameters on 
Microstructural Evolutions and Mechanical Properties of 2205 
Duplex Stainless Steel

[1] Development of weld metal microstructures in pulsed laser welding of duplex stainless 
steel [2] Dissimilar welding of carbon steel to 5754 aluminum alloy by Nd:YAG pulsed laser 
[3] Effect of welding speed on butt joint quality of Ti-6Al-4V alloy welded using a high-
power Nd:YAG laser [4] The influence of different volume ratios of He and Ar in shielding 
gas mixture on the power waste parameters for Nd:YAG and CO2 laser welding [5]
Comparison of continuous wave and pulsed wave laser welding effects [6] Effect of nitrogen-
containing shielding and backing gas on the pitting corrosion resistance of welded lean
duplex stainless steel LDX 2101®(EN 1.4162, UNS S32101) [7] Process characterisation of 
pulsed Nd:YAG laser seam welding [8] Laser shock processing and its effects on
microstructure and properties of metal alloys: A review [9] Weld metal microstructural
characteristics in pulsed Nd:YAG laser welding [10] The effect of process parameters on
keyhole welding with a 400 W Nd:YAG pulsed laser [11] The effects of laser welding
parameters on the microstructure of ferritic and duplex stainless steels welds [12] Duplex
stainless steels-an overview [13] Effect of nickel and nitrogen addition on the microstructure 
and mechanical properties of power beam processed duplex stainless steel (UNS 31803)
weld metals [14] Numerical and experimental investigation of seam welding with a pulsed
laser [15] Welding metallurgy and weldability of stainless steels [16] Ferrite and austenite
phase identification in duplex stainless steel using SPM techniques[17] Characterization on 
stress-strain behavior of ferrite and austenite in a 2205 duplex stainless steel based on
nanoindentation and finite element method [18] Size effect and strain induced double twin 
by nanoindentation in DSS weld metal of vibration-assisted GTAW [19] Ferrite and austenite 
phase identification in duplex stainless steel using SPM techniques

The Nd: YAG pulsed laser welding process with different speed and shielding gas was applied 
on 2205 duplex stainless steel. The effects of different parameters on the microstructural 
evolutions and mechanical properties were investigated. Four different zones with different 
secondary austenite contents were observed in the weld microstructure. By changing the 
shielding gas from argon to nitrogen, the secondary austenite percentage was not significantly 
varied. The secondary austenite fraction was showed about 38% reduction with increasing the 
welding speed. The weld penetration depth decreased with changing the shielding gas from 
argon to nitrogen (about 26% and 14% reduction at speed of 3.8 and 8.3 mm/s, respectively) 
and increasing the welding speed (about 43% and 34% reduction under shielding gas of 
argon and nitrogen, respectively). The variations in microhardness values along the weld line 
were correlated to the microstructural characterizations. Changing the welding speed had no 
significant effect on the microhardness variations, but changing the shielding gas from argon to 
nitrogen caused a significant increase of microhardness.
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 ND: YAG تپی لیزر جوشکاری پارامترهای تأثیر
 فوالد مکانیکی خواص و ریزساختاری تحوالت بر
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 یمحافظ مختلف رو یبا سرعت و گازها ND: YAGتپی  یزرل یجوشکار فرآیند
مختلف بر تحوالت  یپارامترها تأثیراعمال شد.  ٢٢٠٥ ینزن دوفاز فوالد زنگ

قرار گرفت. چهار منطقه مختلف با  یبررس مورد یکیو خواص مکان یزساختاریر
گاز  ییرشد. با تغ دهجوش مشاه یزساختارمتفاوت در ر یهثانو یتآستن یمحتوا

نکرد.  ییرتغ یریطور چشمگ به یهثانو یتدرصد آستن یتروژن،محافظ از آرگون به ن
کاهش نشان داد. % ٣٨حدود  یسرعت جوشکار یشبا افزا یهثانو یتکسر آستن

به % ١٤و  ٢٦(حدود  یتروژنگاز محافظ از آرگون به ن ییرعمق نفوذ جوش با تغ
 یسرعت جوشکار یشبا افزا ) ویهبر ثان متر یلیم٣/٨و  ٨/٣در سرعت  یبترت

. یافت) کاهش یتروژنتحت گاز محافظ آرگون و ن یببه ترت% ٣٤و  ٤٣(حدود 
 یزساختاریر یها در امتداد خط جوش با مشخصه ریزسختی یردر مقاد ییراتتغ

 یسخت ییراتبر تغ یریچشمگ تأثیر یسرعت جوشکار ییرارتباط داده شد. تغ
توجه  قابل یشسبب افزا یتروژنن به نگاز محافظ از آرگو ییر. اما تغتنداش
  .شد یسخت

گاز  ،یسرعت جوشکار ،یتپ زریل ی، جوشکار۲۲۰۵ ینزن دوفاز فوالد زنگ ها: کلیدواژه
  یزسختیمحافظ، ر
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  مقدمه  - ۱
و  یکیخواص مکان یدارا ۲۲۰۵ ینزن دوفاز زنگ یفوالدها
 ینکه باعث شده است ا باشند یم یخوب یمت به خوردگومقا

نفت و گاز، خطوط لوله و  یعدر صنا یا گسترده یفوالدها کاربردها
ساختار ریز یلبه دل این موضوع. [1]دنساخت مخازن داشته باش

برابر از فاز  باً یتقر یفوالد است که شامل درصدها ینخاص ا
ساختار معموًال پس ریز یناست. ا یطمح یدر دما یتو فر یتآستن

 یکه بستگ کند یم یا مالحظهقابل  ییرتغ ،فوالد یذوب یاز جوشکار
  .فلز دارد یمیاییش یبو ترک یشنرخ سرما ی،جوشکار یطبه شرا
است. با  یذوب یجوشکار یننو یها جمله روش از یزرل یجوشکار

 یبرا ازین مورد نظر حرارت مورد به سطح یزرل یتابش اشعه پرانرژ
 .گردد یاتصال فراهم م فرآیندحوضچه مذاب و انجام  یجادا

ی زنگ نزن دوفازی فوالدهاتحقیقات مختلفی روی جوشکاری 
 ،قدرت لیزر و سرعت جوشکاری اند دادهاست که نشان  شده انجام
هندسه جوش و خواص مکانیکی  کننده کنترلپارامترهای  نیتر مهم
مقدار  ریتأثو همکاران به  مطلق ینیحس همچنین. [3 ,2]باشند یمآن 

و مشخص شد با  اند پرداختهگاز هلیم و گاز آرگون روی عمق نفوذ 
. [4]ابدی یمگاز محافظ عمق نفوذ افزایش  عنوان بهافزایش گاز هلیم 

فلز جوش فوالد زنگ نزن  زساختاریرو همکاران نیز  میرا خورلی
ی مختلف ها سرعتبا  ND-YAGی توسط لیزر تپی دوفاز

. [1]دادند قراری بررس مورد جوشکاری را در گاز محافظ آرگون
 آسانکائو. شود یمو پیوسته انجام  تپیجوشکاری لیزر به دو صورت 

و پیوسته پرداختند  تپیبه بررسی تفاوت بین جوشکاری  ویلیامزو 

دارای عمق نفوذ بیشتر و  تپیو متوجه شدند که جوشکاری لیزر 
بازده بیشتری نسبت به جوشکاری لیزر پیوسته  همچنین

  .[5]باشد یم
فوالد زنگ نزن  یجوشکار یرو یاریبس یها یو بررس یقاتتحق
 شده انجام یمعمول جوشکار یها استفاده از روش با یدوفاز
فوالد زنگ نزن  یزرل یجوشکار به محدودیمطالعات در اما  ،است
 یاتخصوص یلبه دل .[6]است شده پرداخته تپیدر حالت  یدوفاز
 باال، یاز دماها یعشدن سرهمانند سرد تپی یزرل یجوشکار یژهو

 یکوچک یهزمان کوتاه به ناح مدت یکخاص در  یانرژ یزانانتقال م
در جوش حاصل از  یورود یانرژ یزانکنترل بهتر م تیقابل از ماده،

 یزرل یجوشکار یرو یشترب یقو تحق یبه بررس یازن ،[8 ,7]تپی یزرل
از سوی دیگر تغییر . شود یاحساس م یفوالد زنگ نزن دوفاز

تأثیر بسزایی بر تحوالت  پارامترهای جوشکاری لیزر تپی
دارد که در  یفوالد زنگ نزن دوفازریزساختاری و خواص مکانیکی 

 یقتحق یندر اتحقیقات گذشته کمتر به آن پرداخته شده است. 
و  ۸/۳( یرمانند سرعت جوشکا فرآیند یرهایمتغ ریتأث
ر (آرگون و نیتروژن) بو نوع گاز محافظ  بر ثانیه) متر یلیم۳/۸

سختی ویکرز  همچنینجوش و  زساختاریر، منطقه جوش اندازه
به عالوه تغییر میزان  گرفته است. قرار یبررس مورد حوضچه جوش

آستنیت ثانویه با پارامترهای جوشکاری و تأثیر آن بر تغییرات 
  سختی ارزیابی شده است. 

  
  و روش تحقیق مواد - ۲

بود. ترکیب شیمیایی این آلیاژ برحسب درصد وزنی در جدول  AISI ۲۲۰۵در این تحقیق، فوالد زنگ نزن دوفازی  استفادهمورد  ماده
هایی با ابعاد  تسمه صورت بهها  است. نمونه شده دادهنشان  ۱
 ،تپ روی ورق صورت بهی و ساز آمادهمتر مکعب  میلی۱۰۰×۵۰×۵

با چشمه  IQL-10جوشکاری شدند. دستگاه جوشکاری لیزر مدل 
. گرفت قرار استفادهمورد  ها شیآزمادر  Nd:YAGلیزر تپی 

 ثابت و معادل با توان میانگین ها شیآزمادر  فرآیندی رهایمتغ
، فرکانس لیزر لوواتیک۶/۱ژول، قله توان ۱۰وات، انرژی تپ ۱۵۰
در نظر گرفته شدند. قبل از  هیثان یلیم۶هرتز و عرض تپ ۱۵

زنی قطعات و شستشو  سازی سطوح، سنباده جوشکاری جهت آماده
ون از گاز آرگ بار کی فرآیندبا استفاده از استون انجام شد. در حین 

از گاز نیتروژن برای محافظت از حوضچه مذاب در برابر  بار کو ی
 ۲اکسیدشدن استفاده شد. شرایط متفاوت جوشکاری در جدول 

ی مختلف از ها سرعتدر  ها تپ پوشانی هماست. میزان  شدهآورده 
= :[9]است آمده دست به ۱معادله  1 −  × 100                                                )۱(  

 Tفرکانس لیزر،  fسرعت جوشکاری،  v، پوشانی همدرصد  Ofکه 
لیزر روی قطعه کاری (که تقریبًا معادل با  نقطهقطر  Dعرض تپ و 

  باشند. گیری شد) می متر اندازه میلی۱۵/۰±۱
های ریزساختاری روی سطح و مقطع عرضی،  جهت بررسی

های  و زبری SiCبا کاغذهای سنباده از جنس  نظرمورد  های نمونه
ها از پودر  ی شدند. جهت پولیش نمونهساز آماده ۳۰۰۰تا  ۸۰۰

ی ها زمان مدتها به  میکرون استفاده شد. نمونه۵آلومینای 
گرم ۱با ترکیب  (Beraha)ثانیه در محلول براها ۲۰تا  ۵متفاوت 

لیتر اسید کلریدریک  میلی۲۰، (K2S2O5)پتاسیم متابیسولفات  (HCl)  لیتر آب مقطر حکاکی شدند. ارزیابی ریزساختاری  میلی۱۰۰و
انجام شد.  UNION-7727ها توسط میکروسکوپ نوری مدل نمونه

درصد فازها و عمق نفوذ حوضچه جوش در شرایط مختلف با 
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محاسبه شد. پروفیل تغییرات سختی روی  MIPافزار استفاده از نرم
ی ویکرز سختها در شرایط مختلف توسط دستگاه ریز نمونه سطح (BUEHLER LTD-60044)  زمان مدتگرم در ۲۰۰تحت بار 

میکرومتر ۱۰۰نیه و در نقاط به فاصله حدود ثا۱۵اعمال بار 
صورت  یسنج یسختبار  ۳برای هر نقطه حداقل  گیری شد. اندازه

  گرفت و میانگین حاصل از آن گزارش شد.
  

  درصد وزنی برحسب ۲۲۰۵ فوالد زنگ نزن دوفازی ییایمیش بیترک )۱جدول 
Mn Si C Fe 
۳۵۰/۱  ۳۸۹/۰  ۰۱۳/۰  باقیمانده 
Cu Co Al Mo 
۱۶۰/۰  ۰۷۸/۰  ۰۱۵/۰  ۲۵۰/۳  

Ni V Cr P 
۹۰۰/۵  ۰۷۸/۰  ۳۱۰/۲۲  ۰۱۹/۰  

  
  یجوشکار فرآیندبرای  شده گرفتهمختلف به کار  یپارامترها )۲جدول 

  ۴  ۳  ۲ ۱  کد نمونه
  ۸/۳  ۳/۸  ۸/۳  ۳/۸ (mm/s) فرآیندسرعت 
 ۳۶  ۷۵ ۳۶  ۷۵  (%) پوشانی هممیزان 

  نیتروژن  تروژنین  آرگون  آرگون  نوع گاز محافظ
  
  نتایج و بحث - ۳
  یزساختاریرمناطق  - ۱- ۳

ساختار فریتی منجمد  صورت بهی دوفاز زنگ نزنتمام فوالدهای 
فریتی هستند. بسته به ترکیب  کامالً شوند و در پایان انجماد  می

قبل از ( ی از دمای باال پایدار استا محدودهشیمیایی، فاز فریت در 
انحالل فریت برسد و استحاله آستنیتی شروع  رخطیزاینکه دما به 

به ترکیب  (γ)به آستنیت  (δ). ماهیت استحاله فریت )شود
کردن بستگی دارد. این استحاله تعادل سردشیمیایی و سرعت 

آستنیت و توزیع آستنیت در فلز جوش را تعیین  -نهایی فریت
 صورت بهی دوفاز. ترتیب استحاله برای فوالدهای زنگ نزن کند یم

 ۱نمودار در  (L)شدن فلز جوش مذاب زیر است و نحوه منجمد
  L → δ + L → δ → δ + γ  است. شده دادهنشان 

است. طبق  شده دادهنشان  ۱شکل در  ۲تصویر ریزساختار نمونه 
 صورت بهجوش در مناطق مختلف  زساختاریر، شده مشاهدهتصویر 

به در شکل مربوط  شده داده نشان. نمونه باشد ینمیکنواخت 
ی است که به علت حرارت ورودی پایین به حوضچه جوش و طیشرا

فاصله زمانی بین برخورد دو تپ متوالی، تپ قبلی پیش از برخورد 
 ۴که این پدیده سبب ایجاد  شود یمد کامل منجم طور بهتپ بعدی 

دو تپ آخر  واره طرح ۲شکل  .شود یم زساختاریرمنطقه در 
  .دهد یمجوشکاری لیزر تپ و مناطق مختلف را نشان 

 یو تا دما یداکردهپ یشآن افزا یاست که دما یا منطقه ۱منطقه 
 یدهد ۱شکل گونه که در  و سپس سرد شده است. همان یدهذوب رس

. شود یها مشاهده م در مرز دانه یتآستن یکم یاربس یزانم شود یم
اتاق  یدر دما ید، با)۱نمودار ( ۲۲۰۵ یاژآل یفاز یاگراممطابق با د

 ،باشد %۵۰ یزساختاردر ر شده اهدهمش یتو آستن یتفر یزانم
. علت باشد یکمتر م یاربس یتآستن یزانمنطقه م یندر ا که یدرحال
 تپی یزرل یباال در فرآیند جوشکار یاربس یشامر سرعت سرما ینا
 یها استحاله شود یباال سبب م یشنرخ سرما ینواقع ا . درباشد یم

و در  یرترد یتآستن یلتشک یگرد عبارت افتاده و به یربه تأخ ینفوذ
 ینچ خط یمنحن ۱نمودار رخ دهد. در  تر یینپا یدماها
شدن در سرد یندر ح دلتا یتبه خط انحالل فر مربوط شده داده نشان

و درصد  یزساختاربا توجه به ر یفیصورت ک که به باشد یم ۱منطقه 
گونه که  رسم شده است. همان ۱در منطقه  شده مشاهده یتآستن

استحاله  یرتأخ یینبه سمت پا یمنحن ینا قالذکر شد علت انت
 باشد. یباال م یشواسطه نرخ سرما به ینفوذ
از حوضچه  یرونب یول ۱است در مجاورت منطقه  یا منطقه ۲ منطقه

 یدهذوب رس یدما یکیو تا نزد یداکردهپ یشآن افزا یجوش که دما
آن در  ییدما یخچهاست که تار یفتادهاتفاق ن یدر آن ذوب یاست ول
دوم حداکثر  تپنقاط در اثر برخورد  ین. اشود یمشاهده م ۲نمودار 
منطقه در  ین. در اباشد یم T2از  یشترنند بک یکه تجربه م ییدما
 باشد یم یتیفر یزساختارر رسد، یخود م یشینهکه دما به ب یا لحظه

 یجادمجددًا ا یتآستن یلباال فرصت تشک یشو در اثر سرعت سرما
. یابد یم یشافزا T2و  T1 یندما به ب یشینهب ۳. در منطقه شود ینم
کمتر است،  ۲و  ۱از منطقه  قهمنط ینحداکثر دما در ا که ییآنجا از

 ینا یکه دما یا . در لحظهباشد یکمتر م یزآن ن یشنرخ سرما
چون دما باال است و ساختار از  رسد یم T2و  T1 ینمنطقه به ب
کمتر از حالت  یارآن بس یتانحراف دارد و آستن یحالت تعادل

 ین. به اگردد یفراهم م یتآستن یلاست، امکان تشک یتعادل
 آید یبه وجود م یزساختارمجدد در ر یشگرما یندر ح هک یتآستن
است که  یا منطقه ۴. منطقه شود یاطالق م یزن یهثانو یتآستن
 یلکه به دل باشد یم T2کمتر از  کند یکه تجربه م ییدما یشینهب

  .دهد یدر آن رخ نم یذکرقابل  استحاله یین،پا یدما
  

 
تحت شرایط  Fe-Cr-Niسیستم  شده اصالحیی دوتادیاگرام فاز شبه  )۱نمودار 

  جوشکاری لیزر
  

  
با سرعت جوشکاری  ۲ تصویر میکروسکوپ نوری از ناحیه جوش نمونه )۱ل کش
  متر بر ثانیه و گاز محافظ آرگون یلیم۳/۸
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  تپی زریل یجوشکاردر  گرفته شکلمناطق مختلف  واره طرح )۲ل کش
  

  
  یزساختاررناحیه مختلف از  ۴یک نقطه در تاریخچه دمایی  )۲مودار ن

  
  اثر سرعت جوشکاری و گاز محافظ بر ریزساختار جوش - ۲- ۳

ی محافظ گازهای مختلف و ها سرعتریزساختار حوضچه جوش با 
است. تغییر درصد  شده دادهنشان  ٣شکل آرگون و نیتروژن در 

 ریتأث. ابتدا شود مشاهده می ها شکلی آستنیت و فریت در فازها
جوشکاری در دو سرعت مختلف و دو گاز محافظ آرگون و نیتروژن 

نمودار که در  قرار گرفت یبررسمورد  آمده به وجودبر درصد آستنیت 
غییر سرعت جوشکاری شود که با ت است. دیده می مشاهده قابل ۳
درصد فاز آستنیت ثانویه کاهش  ،بر ثانیه متر یلیم۳/۸به  ۸/۳از 
ی ها سرعتاست که به دلیل نرخ سرمایش متفاوت در  داکردهیپ

 . نرخ سرمایش بستگی به انتقال حرارتاستمختلف جوشکاری 
ماده و حرارت ورودی دارد و یک عامل مهم در نسبت فریت و 
آستنیت در فلز جوش است. کنترل حرارت ورودی برای کنترل مقدار 

به  ماً یمستقاست. حرارت ورودی  اثربخشفریت و آستنیت بسیار 
گذارد. در  و مقدار نسبت فریت و آستنیت اثر می شدن خنکمیزان 

فریتی منجمد  کامالً  صورت بهفریتی، فلز جوش  فاز تکمنطقه 
گیرد.  شکل می جامد حالتشود و آستنیت تنها از طریق  می
نفوذی  فرآیندتشکیل آستنیت نیاز به زمان دارد زیرا یک  جهیدرنت

حرارت ورودی  گرید عبارت بهو  کننده خنک نییپا سرعتاست. در 
زیاد، آستنیت دارای زمان کافی برای ایجاد و رشد، همچون ساختار 
فریتی است. زمانی که انجماد و سرعت سردشدن باال باشد، 

کند و این باعث کاهش  آستنیت زمان کافی برای تشکیل پیدا نمی
 .[10]شود آستنیت ثانویه در فلز جوش می

های لیزر بیشتر بر  بر ثانیه تپ متر یلیم۸/۳جوشکاری در سرعت 
 سرعت بهبیشتری نسبت  پوشانی همکنند و  برخورد می هم یرو

باعث حرارت که  دارند هم بابر ثانیه  متر یلیم۳/۸ری جوشکا
این موضوع زمان  .شود می تر نییپاورودی بیشتر و نرخ سرمایش 

همچنین  کند. کافی برای تشکیل آستنیت ثانویه بیشتر را فراهم می
دی و با کاهش سرعت جوشکاری و به دنبال آن افزایش حرارت ورو

کرده در واحد طول جوش تعداد های برخورد افزایش تعداد تپ

همین امر منجر که  ابدی یمدر واحد طول جوش افزایش  ۳مناطق 
  .شود یم تر نییپای ها سرعتآستنیت در به افزایش درصد 

 - ، تعادل فازی فریتشود یمسریع سرد  شده یجوشکاروقتی قطعه 
آستنیت تمایل دارد بیشتر از مقدار تعادلی برای یک ترکیب باشد. 

شود که  سبب نفوذ بیشتر می شده یجوشکارقطعه  شیگرماباز مثالً 
ی آستنیت زن جوانهباعث رشد بیشتر آستنیت موجود یا  تواند یم

ثانویه شود. این آستنیت ثانویه است که تشکیل آن بیشتر در فلز 
پاسه رایج است. از حرارت طی جوشکاری چند متأثره جوش و منطق

چقرمگی  یا مالحظهقابل  طور به تواند یمرسوب آستنیت ثانویه 
  . [11]را بهبود بخشد شده دادهی رسوب ها جوش

  

  

  

 

 
حوضچه جوش با گاز محافظ و سرعت  سطح ینور کروسکوپیم ریتصو )٣شکل 
متر بر  یلیم۳/۸) آرگون و b( ،هیمتر بر ثان یلیم۸/۳) آرگون و a( ؛یجوشکار

متر بر  میلی۳/۸و  تروژنی) نd(متر بر ثانیه و  میلی۸/۳ و تروژنی) نc( ،هیثان
  ثانیه

1 2 3 4 

(b) 

(a) 

(c) 

(d) 
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  ی مختلف جوشکاریها حالتمقایسه درصد آستنیت ثانویه در  )٣نمودار 

  
ی ها سرعتشود در  مشاهده می ۳نمودار و  ۳شکل که در  طور همان

یکسان جوشکاری و تحت دو گاز محافظ آرگون و نیتروژن، درصد 
. در استآستنیت تحت گاز محافظ نیتروژن مقداری بیشتر از آرگون 

فوالدهای زنگ نزن دوفازی حاوی نیتروژن، وقتی از گاز آرگون 
 دادن دستشود، از  گاز محافظ در جوشکاری استفاده می عنوان به

اطراف سطح جوش در حدود  نیتروژن در ناحیه سطح جوش و در
راه برای  نیتر جیرا. [12]خواهد بود ریناپذ اجتناب متر یلیم۵/۰تا  ۲/۰

. استجلوگیری از این مهم، استفاده از گاز نیتروژن در گاز محافظ 
% نیتروژن به آرگون مطلوب است. نیتروژن ۲تا  ۱ کردن اضافه

شود که  موجود در گاز محافظ باعث جذب نیتروژن در جوش می
زیرا  ،این امر باعث سهم بیشتری از آستنیت در فلز جوش است

ی برای رسوب نیترید تر نییپاخطر بسیار زاست و  آستنیت تروژنین
همچنین . [12]کند ی فریتی نزدیک سطح جوش ایجاد میها دانه در

کاهش میزان فریت در فلز جوش تحت گاز محافظ نیتروژن بدین 
فاز آستنیت است و این  دارکنندهیپانیتروژن  که باشد یمعلت 

آستنیت را به دماهای باالتر انتقال  -عنصر خط انحالل فریت
ترمودینامیکی  لحاظ ازچه که استحاله فریت به آستنیت را  دهد یم

 ریتأث ٤نمودار . در [13]کند یمسینتیکی ترغیب  لحاظ ازو چه 
گازهای محافظ نیتروژن و آرگون بر دیاگرام فاز شبه دوتایی 

و  نیچ نقطهخطوط  صورت بهبه ترتیب  Fe-Cr-Niسیستم 
  چین آورده شده است خط

  

  
دیاگرام فاز شبه دوتایی تأثیر گازهای محافظ نیتروژن و آرگون بر  )٤نمودار 

  Fe-Cr-Niسیستم 
  
اثر سرعت جوشکاری و گاز محافظ بر عمق نفوذ حوضچه  - ۳- ۳

  جوش
ی محافظ گازهای مختلف و ها سرعتی جوش حاصل از ها حوضچه

 ۵نمودار . در شود یممشاهده  ۴شکل متفاوت آرگون و نیتروژن در 
است.  شدهتأثیر سرعت و گاز محافظ بر عمق نفوذ جوش مقایسه 

با افزایش سرعت، عمق  شود یمنیز دیده نمودار که در  گونه همان
 نفوذ حوضچه جوش و مقدار نفوذ لیزر در فلز پایه کم شده است.

تپ میزان هر شود،  شود یا سرعت کم می زیاد می پوشانی هموقتی 
کند. بدیهی است که دمای  قبلی را ذوب می جوش نقطهبیشتری از 

قبلی نسبت به بقیه نقاط فلز پایه بیشتر است. زیادتر  جوش نقطه
تواند سبب افزایش  قبلی به دو طریق می جوش نقطهبودن دمای 

اری میزان عمق نفوذ شود: یکی اینکه با کاهش سرعت جوشک
بر واحد  ها و تعداد بیشتری از تپ افتهی شیافزا ها تپ پوشانی هم

کنند و این به معنای افزایش حرارت ورودی  طول جوش برخورد می
به واحد طول جوش است که سبب افزایش ابعاد حوضچه جوش 

با افزایش دما مقدار ضریب  کهاست  نیا. عامل دیگر [14]شود می
باال  پوشانی همیابد. پس در  جذب پرتو لیزر توسط سطح افزایش می

، به نسبت بقیه نقاط باالتر است میزان جوش نقطهچون دمای 
تواند سبب افزایش حرارت  شود. این موضوع می جذب بیشتر می
  .قطعه شود شدن گرمورودی و بیشتر 

مشخص است با تغییر در گاز  ٥ نمودار و ٤شکل که در  طور همان
محافظ از آرگون به نیتروژن عمق نفوذ در حوضچه جوش کم شده 
است. تغییر در ابعاد حوضچه با تغییر گاز محافظ توسط پدیده 

معکوس توجیه  (Bremsstrahlung)اشترالونگ  جذب برم
شود. هر گاز محافظی یک ابر پالسمایی باالی قسمت جوش  می

تواند عمق نفوذ را محدود  این ابر پالسما میکه  کند لیزر ایجاد می
شود  کند. زیرا مقداری از انرژی لیزر توسط این ابر پالسما جذب می

  شود اشترالونگ معکوس گفته می که به آن پدیده جذب برم
جذب برم اشترالونگ معکوس دمای پالسما  کننده نییتععامل 

است و هرچه دما کمتر باشد جذب کمتر بوده و انرژی بیشتری به 
. آرگون پتانسیل یونیزاسیون کمتری دارد و دمای [14]رسد قطعه می

کنیم جذب  ی از آرگون استفاده میلذا وقتپالسمای آن کمتر است. 
  رسد. طعه میو انرژی بیشتری به ق داده رخکمتری در پالسما 

  اثر سرعت جوشکاری و گاز محافظ بر تغییرات سختی - ۴- ۳
 ها نمونهی روی سطح سختتغییرات ریز ۷و  ۶نمودارهای در 

فاصله از مرکز اولین تپ تحت گازهای مختلف و  برحسب
است. با توجه به  شده دادهی جوشکاری متفاوت نشان ها سرعت

که در هر دو سرعت جوشکاری، تغییر گاز  شود یمدیده  ۶نمودار 
در هر دو  که ینحو بهبسزایی بر تغییرات سختی دارد،  ریتأثمحافظ 

بر ثانیه با استفاده از گاز  متر یلیم۳/۸و  ۸/۳سرعت جوشکاری 
است.  آمده دست بهباالتری  مراتب بهمحافظ نیتروژن سختی 

تغییرات سختی در فواصل و نواحی مختلف با بحث مناطق 
در تطابق است. با توجه به  شده دادهتوضیح  قبالً ی که زساختاریر

با  شده یجوشکاری ها نمونهدرصد آستنیت ثانویه خیلی نزدیک 
ی ها نمونه)، افزایش سختی ۳نمودار گازهای محافظ مختلف (

 احتماالً  توان یمفظ نیتروژن را با استفاده از گاز محا شده یجوشکار
  . [15]ارتباط داد Cr2Nی نظیر دیرتینبه تشکیل ترکیبات 

ی در هر دو گاز محافظ با تغییرات سختبا مقایسه تغییرات ریز
. شود ینم، تغییر محسوسی مشاهده ٧نمودار ی در جوشکارسرعت 

ی جوشکاری متفاوت به ها سرعتدر  رفت یمآنکه انتظار  مغر یعل
متفاوت تغییرات سختی فاحش  هیثانودلیل مقادیر آستنیت 

فاز آستنیت  [17]. بر اساس نتایج تحقیقات محققین دیگر[16]باشد
اساس نتایج یت سختی کمتری دارد. بنابراین برنسبت به فر

) ٣نمودار تغییرات درصد آستنیت با تغییر سرعت جوشکاری (
، تر نییپا سرعتبا  شده یجوشکاره نمونکه سختی در  رود یمانتظار 
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بودن شود. باالتر بیشتر نقاط دیده می کمتر باشد. این موضوع در
حضور فاز  احتمال به توان یمی در برخی مناطق را سختمقادیر ریز

و  میراخورلیثانویه نسبت داد. در تحقیقات  تیآستنفریت بدون 
نیز سختی باالتر مرکز حوضچه جوش نسبت به مناطق  [1]همکاران

است.  شده دادهمنطقه نسبت  نآ دردیگر به کسر باالتر فاز فریت 
محققین دیگر نیز با تعیین مقادیر کروم و نیکل معادل یکسان در 
فلز پایه و حوضچه جوش، سختی باالتر جوش را به حضور محتوای 

 وه نتایج باالتربودن سختیبه عال. [18]اند فریت بیشتر نسبت داده
کنندگی محلول جامد نیکل و مولیبدن  انتظار، حاصل از سخت مورد

   .[16]کنند تأیید میدر فاز فریت را 
  

  

 

 

 
عمق نفوذ جوش با گاز محافظ و سرعت  ینور کروسکوپیم ریتصو )٤شکل 
بر  متر یلیم۳/۸) آرگون و b( ،هیبر ثان متر یلیم۸/۳) آرگون و a( ؛یجوشکار

بر  متر یلیم۳/۸و  تروژنی) نd(بر ثانیه و  متر یلیم۸/۳و  تروژنی) نc( ،هیثان
  ثانیه

 
   ی مختلف جوشکاریها حالتمقایسه عمق نفوذ جوش در  )٥نمودار 

  

 

 
مرکز اولین تپ تحت گازهای  ی برحسب فاصله ازسختتغییرات ریز )٦نمودار 

   هیبر ثان متر میلی٣/٨) b(و  ٨/٣) a(های جوشکاری متفاوت  محافظ و سرعت
  

 

 
های  ی برحسب فاصله از مرکز اولین تپ تحت سرعتسختتغییرات ریز )٧نمودار 

  نیتروژن) b(و  آرگون) a(جوشکاری و گازهای محافظ 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

(a) 

(b) 

(a) 

(b) 
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  یریگ جهینت - ۴
در این پژوهش به بررسی اثر سرعت و نوع گاز محافظ بر تحوالت 

بر فوالد  ND-YAGریزساختاری و سختی در جوشکاری لیزر تپی 
توان به شرح زیر  را می ها افتهزنگ نزن دوفازی پرداخته شد. ی

  خالصه کرد:
روی فوالد زنگ نزن  ND-YAGاعمال جوشکاری لیزر تپی  -۱

گیری مناطق مختلف ریزساختاری با کسر  لدوفازی منجر به شک
  حجمی آستنیت ثانویه متفاوت شد. 

بر ثانیه منجر  متر یلیم ۳/۸به  ۸/۳تغییر سرعت جوشکاری از  -۲
شد. تغییر گاز  %۸به  ۱۳ن آستنیت ثانویه از حدود میزابه کاهش 

  محافظ تأثیر چشمگیری بر میزان آستنیت ثانویه نداشت. 
بر ثانیه در  متر یلیم۳/۸به  ۸/۳جوشکاری از زایش سرعت با اف -۳

به  ۱۳۰۶ذ حوضچه جوش از حدود عمق نفوگاز محافظ آرگون 
نیتروژن کاهش از گاز محافظ  مورد میکرومتر کاهش یافت. در۷۴۰

میکرومتر رخ داد. کاهش عمق نفوذ با تغییر گاز ۶۳۵به  ۹۶۵حدود 
  ه شد.اشترالونگ معکوس نسبت داد محافظ به پدیده جذب برم

با تحوالت  شده یجوشکارهای  تغییرات سختی در سطح نمونه -۴
ریزساختاری در تطابق بود. تغییر سرعت جوشکاری تأثیر 
چشمگیری بر تغییرات سختی نداشت. اما تغییر گاز محافظ از 

  .توجه سختی شد قابل آرگون به نیتروژن سبب افزایش
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