جوشکاري ورق هايي بـا ضخامت  ۰,۳ميليمتر توســط فرايند جديد
CMT
عليرضا ولي زاده

بــا ورود جوشکاري بــه عنوان روشــي جديد در اتصال مواد ،امکان
پيوستگي بين بخش هاي يک سازه تا حـدي برقـرار شـد که قسـمت
هاي مختلف آن يکپارچه شدند و انسجام ساختاري بر کل سـاختمان
سازه حاکم گشت .اما فرايندهاي رايج جوشکاري محدوديت هايي نيز
به همراه دارند ،به طور مثال امکان اتصال دو قـطعه بـا اختﻼف دماي
ذوب بسيار زياد توسط فرايندهاي ذوبـي رايج وجود ندارد و يا دو ورق
بـا اختﻼف ضخامت زياد را نمي توان توسـط اين فرايندها بـه يکديگر
جوشکاري نمود .با پيشرفت علم جوشکاري ،جهت پر نمودن اين خﻼ
از فرايندهاي جوشکاري غيرذوبـي کمک گرفته شــد ،البــته چنين
فرايندهايي نيز سرعت جوشکاري کم و هزينه تمام شده بسيار زيادي
داشتند .بـراي جوشکاري اين قـطعات بـايد حـرارت ورودي کمي در
واحـد طول وارد قـطعه شـود .سـال  ۲۰۰۵شـرکت فرونيوس روش
جديدي را براي جوشکاري در چنين شرايطي به بازار معرفي نمود که
قابليت صنعتي شدن داشت.
تکنولوژي انتقال فلز سـرد روش صنعتي جديدي اسـت که در واقـع
فرايند تکميل شده جوشکاري قوس فلزي با گاز مي باشد که ويژگي
اصلي آن تغيير از حالت گرم به سرد و از حالت سرد به گرم با سـرعت
بسيار زياد است .در واقع انتقال قطره بر پايه حـالت جوشکاري قـوس
فلزي گازي مدار کوتاه در جوشکاري قـــــــوس الکترود گاز صورت
مي گيرد .البته بايد توجه داشت که اسـتفاده از کلمه سـرد در نام اين
فرايند جديد با توجه بـه دماي ديگر فرايندهاي جوشکاري اسـت .بـا
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کمک اين فرايند که توانايي اصلي آن در کنترل حـرکت فلز پرکننده
است ،جوشکاري و لحيم کاري سخت توسط روبات فرايند جوشکاري
قوس فلزي با گاز ،بدون پاشـش و بـراي ضخامت هاي بيشـتر از ۰ /۳
ميليمتر انجام مي شـود .انتقـال فلز سـرد ،فرايند جديدي اســت که
توليد انبوه آن پس از پنج سـال تحقـيق انجام شـد و هنوزهم بيشـتر
توليدات آن در حال پيشرفت هسـتند .شکل) (۱تصوير کلي دسـتگاه
جوشکاري انتقال فلز سرد اتوماتيک را نشان مي دهد.

شکل -۱تصوير کلي دستگاه جوشکاري انتقال فلز سرد اتوماتيک.

کنترل فرايند توسط حرکات مفتول
در فرايند انتقــال فلز ســرد ،بـــراي اولين بـــار در کل فرايندهاي
جوشکاري ،حرکات مفتول جوشکاري بـه عقـب و جلو ،کنترل کننده

فرايند جوشکاري اسـت .قســمت تنظيم کننده فرايندهاي ديجيتال
بخشـي از دسـتگاه اسـت که در هنگام اتصال کوتاه ،مفتول را عقــب
کشيده و قـطره مذاب را خارج مي نمايد .تمام اين عمليات بـه صورت
ديجيتال کنترل مي شود .اين مورد اولين تفاوت اصلي بـا فرايندهاي
معمول جوشکاري به صورت انتقال غوطه ور است.
کاهش حرارت ورودي
دومين تفاوت فرايند انتقال فلز سرد ،انتقـال فلز در هنگامي اسـت که
جريان مدار قـطع مي باشـد .ابـتدا مفتول بـه جلو حـرکت مي کند و
بﻼفاصله پس از برقراري اتصال کوتاه به صورت خودکار عقب کشـيده
مي شود .بـه اين طريق حـرارت تنها در زمان بسـيار کمي ،در هنگام
برقراري قوس وارد قطعه مي شود .پس از اين مرحـله حـرارت ورودي
بسيار کاهش مي يابد و همين طور شرايط مکررا از حالت گرم به سرد
و سرد به گرم تغيير مي يابد.
انتقال فلز بدون پاشش
سومين تفاوت اصلي فرايند انتقـال فلز سـرد ،انجام جوشکاري بـدون
پاشش است .حرکت رو بـه عقـب مفتول موجب جدا شـدن قـطره از
منطقــه جوش در هنگام اتصال کوتاه مي شـــود .هنگامي که اتصال
کوتاه کنترل شده و در مدت زمان بسيار کمي انجام مي شود ،انتقـال
فلز بدون پاشـش صورت مي گيرد.ديگر مزيت هاي کاربـردي فرايند
جوشکاري انتقال فلز سرد شامل موارد زير است:
 جوشکاري و لحيم کاري بدون پاشش مذاب. اتصال فوﻻد و آلومينيوم جوشکاري ورق هاي نازک) ،با ضخامت بيشتر از  ۰,۳ميليمتر( جوشکاري پاس ريشه اتصاﻻت شياري که نياز به پشت بند دارند.هماهنگي کامل سامانه دستگاه جوشکاري بـا فرايند انتقـال
فلز سرد
پيش از عملي شـدن اجراي فرايند انتقـال فلز ســرد ،قســمت هاي
مختلف سامانه دستگاه جوشکاري مطابق نيازهاي آن بايد طراحـي و
سـاخته شـوند .طراحـي ويژه تغذيه کننده مفتول ،مشــخصه فرايند
انتقال فلز سرد است که از لحاظ تکنولوژيکي اهميت زيادي دارد.
در اين سامانه دو تغذيه کننده مفتول به صورت مجزا از يکديگر وجود
دارند که ديجيتالي کنترل مي شــــوند .يکي در جلو و ديگري پيش
برنده روباتيک ويژه در عقب اسـت که مفتول را تا سـرعت  ۷۰بـار در
ثانيه بـه جلو وعقـب مي بـرد .اين سـرعت را بــايد بــا پيش بــرنده
معمولي) (SyncroPlusکه تنها  ۵بــار در ثانيه ،مفتول را بــه جلو
وعقب مي برد مقايسه نمود .تغذيه کننده اوليه )(VR 7000 CMT
مفتول را از پشــــــــــــــت هدايت مي کند .تغذيه کننده جلويي
) (Robocta Drive CMTبدون دنده است و با يک سرو موتور بـا
جريان متناوب عمل تغذيه مفتول را انجام مي دهد .اين تغذيه کننده
مفتول ،تغذيه دقيق و با فشار تماسي ثابـت را ضمانت مي نمايد .آنچه
در اين ســــــامانه جديد اســـــــت ،مستقـــــــل عمل نمودن
 torch hosepackو امکان تغيير سريع ،بدون نياز به دوباره شـروع
کردن) TCP(tool centre pointمي باشد.

بــه عﻼوه ،يک ميانگير مفتول) ،(wire bufferنيز بـــين دو تغذيه
کننده اســـتفاده مي شـــود .که وظيفه آن جدا نمودن دو مفتول از
يکديگر و افزايش ظرفيت ذخيره مفتول اســت .در شــرايط ايده آل،
ميانگير مفتول روي برقــرار کننده تعادل نصب مي شـــود ،اما روي
سومين محور روبات نيز قابل نصب اسـت .بـايد اين نکته را ذکر نمود
که بـراي قـراردادن مفتول در ميانگير مفتول ،تنها بـايد در آن را بـاز
نمود ،قرقـره قــديمي را خارج کرد ،مفتول جديد را قــرار داد و در را
بست.
پيکربندي دستگاه جوشکاري انتقال فلز سرد
همان طور که پيش از اين ذکر شد ،فرايند جوشکاري انتقال فلز سرد،
روشي جديد است .به همين دليل در مقايسـه بـا ديگر دسـتگاه هاي
ديجيتال جوشکاري ،ويژگي هاي جديدي در اين سـامانه وجود دارد.
در اين سامانه ،تمام قسمت هاي دسـتگاه مطالعه شـده ،بـراي کار در
دستگاه جوشکاري انتقال فلز سرد بهينه سـازي شـده و بـراي کار بـا
يکديگر هماهنگ شده اند .شکل) (۲تصوير کلي دسـتگاه انتقـال فلز
سـرد دسـتي را نشـان مي دهد ،اما بــايد توجه داشــت که تغييرات
مختلفي در طراحي دستگاه قابل اجرا هستند.

شکل -۲تصوير کلي دستگاه انتقال فلز سرد دستي

اجزاي اصلي دستگاه جوشکاري انتقال فلز سرد

-واحد منبع قدرت TPS 3200/4000/5000 CMT

کنترل اين قسمت کامﻼ ديجيتال ،با ميکروپروسسور و منبـع قـدرت
ديجيتالي اينورتر٣٢٠،٤٠٠) GMAو ۵۰۰آمپر( بـه همراه مجموعه
عملياتي ويژه فرايند انتقال فلز سرد قرار دارد.
واحد کنترل RCU 5000iقسمت کنترل با صفحه نمايشـي کامﻼ متني ،اطﻼعات جوشکاري بـا
عمل کرد  Q-Masterرا نمايش داده و دسـتور دادن بـه آن آســان
است.
واحد سرمايش FK 4000 Rواحد قدرتمند سرمايش ،قسـمتي قابـل اعتماد از مجموعه اسـت که
تضمين کننده سرد شدن بهينه مشعل جوشکاري روبات بوده و با آب
خنک مي شود.
رابط روباتقسمت رابط روبـات مناسـب تمام روبـات هاي آنالوگ و field-bus
من
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است.

-واحد تغذيه کننده VR 7000 CMT

قســـمت تغذيه کننده ديجيتالي مفتول بـــراي کار بـــا تمام انواع
بسته بندي مفتول مناسب است.
Robacta Drive CMT-

اين قسمت داراي مشعل جوشکاري روبات فشرده به صورت ديجيتال
کنترل مي شود ،بدون دنده بـوده و داراي سـرو موتور  ACديناميک
است .که براي تغذيه دقيق مفتول با فشار تماسي ثابت طراحي شده.
ميانگير مفتولاين قسـمت جدا کننده دو مفتول از يکديگر بـوده و ظرفيتي مضاعف
براي ذخيره مفتول فراهم مي آورد .اين ظرفيت اضافي براي صعود در
متعادل کننده و يا محور سوم روبات استفاده مي شود.
واحد تامين مفتولکاربردها
فرايند انتقال فلز سرد استاندارد جوشکاري جديدي را تعريف نموده و
مناسب صنعت خودرو ،هوافضا و سـازه اسـت .بـه ويژه در فرايندهايي
که کامﻼ اتومات هسـتند و در آنها از فلز پرکننده اسـتفاده مي شــود
کاربـرد گسـترده اي دارد .بـا اســتفاده از فرايند انتقــال فلز ســرد،
کاربردهاي جديدي در جوشکاري ايجاد مي شوند.
کاربردهاي خاص اين فرايند شامل جوشکاري تمام ورق هاي نازک با
ضخامتي بيشـتر از  ۰,۳ميليمتر ،لحـيم سـخت ورق هاي گالوانيزه و
براي اتصال فوﻻد به آلومينيوم است .شکل) (۳اتصال جوش شـياري
بدون استفاده از پشت بـند ورق  AlMg3بـا ضخامت  ۰ /۳ميليمتر را
نشان مي دهد .اما بايد توجه داشت که فرايند انتقال فلز سرد ،شرايط
کاري جوشکاران را نيز تسهيل مي نمايد ،به طور مثال پاشـش مذاب
کمتر بوده و نيازي به استفاده از پشت بند نيست و يا در شرايطي ﻻزم
بود که از دو فرايند مختلف جهت ايجاد يک اتصال اسـتفاده شـود نيز
مي توان تنها از فرايند انتقال فلز سرد استفاده نمود.

شکل - ۳اتصال جوش شياري بدون استفاده از پشت بند ورق  AlMg3با
ضخامت  ۰ /۳ميلي متر

قيمت تمام شده ،تعميرات و نگهداري ،ايمني
استفاده از روش انتقـال فلز سـرد موجب مي شـود که ديگر بـه انجام
بعضي از اقداماتي که تاکنون ضروري بـوده اند نيازي نباشـد .بـه طور
مثال عدم پاشـــش موجب مي شـــود که هزينه مضاعفي بــــراي
تميز کردن ســـــطوح پس از جوشکاري پرداخت نشـــــود .امکان
جوشکاري شياري ورق ها بدون هزينه هاي خريد و نصب پشـت بـند
فراهم مي گردد .عﻼوه بـر اين ،امکان پل زدن بـين فاصله هاي زيادي
که بين لبه ها وجود دارد ،مديريت فرايند را بهبـود داده و اسـتفاده از
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روبات را تسهيل مي نمايد.دستگاه جوشکاري انتقال فلز سـرد ،امکان
تبديل شدن به دستگاه جوشکاري قوس فلز با گاز و جوشکاري قـوس
فلز با گاز پالسـي را هم دارد .تمام مزايايي که دسـتگاه هاي ديجيتال
جوشکاري قوس فلز با گاز دارند بـه طور کامل در دسـتگاه جوشکاري
انتقال فلز سرد نيز وجود دارد .بـايد توجه داشـت که در اين دسـتگاه
مسير تجهيزات گازي تا مشعل جوشکاري بـه نحـوي طراحـي شـده
است که هيچ گونه نشتي در اين سامانه وجود نداشته باشـد .دسـتگاه
جوشکاري فلز سـرد ،نسبـت بــه فرايندهاي مشابــه از امنيت کاري
بيشتري نيز برخوردار است .به طور مثال بـه دليل عدم وجود جرقـه،
بخارهاي سمي جوشکاري نيز کمتر توليد مي شود.
حداقل حرارت ورودي
فرايند انتقال فلز سرد فاصله دقيق مکانيکي را بدون توجه به طبـيعت
قـطعه کار مشــخص کرده و حــتي جوشکاري موادي که اتصال آنها
دشوار است نيز امکان پذير مي نمايد .عﻼوه بر اين با افزايش کارايي و
قابـليت اطمينان فرايند ،جوشکاري اتومات نيز امکان پذير مي شـود.
مزيت ديگر اين فرايند ،حـــرارت ورودي کم آن در مقايســـه بــــا
فرايندهاي مرسوم جوشکاري ذوبي است .تغيير حرارت مداوم از گرم
به سرد و بالعکس موجب کاهش حرارت ورودي شده و بـه اين طريق
حـتي اتصال ورق هاي نازک نيز امکان پذير مي شــود .در روش هاي
رايج اين خطر وجود دارد که ورق ها بيش از حد جوشکاري شوند و يا
اصﻼ اتصال برقرار نشود .در حالي که در فرايند انتقال فلز سرد ،انتقال
هدفمند فلز پرکننده ،شـرايط را بـراي ايجاد پلي انعطاف پذير فراهم
مي آورد.يکي از دﻻيل کيفيت خوب اتصاﻻت در فرايند انتقــــال فلز
سرد در واقع توانايي اين فرايند در پر کردن فاصله ريشه و پيچش کم
قـطعه اسـت .بـه عﻼوه تکنولوژي ايمني بــاﻻيي که اين فرايند از آن
استفاده مي کند ،امکان مکانيزه کزدن و استفاده از روباتها را به آساني
فراهم مي آورد .از فرايند انتقال فلز سرد بـراي اتصال قـطعات بـزرگ
ديواره واگن قطار به سقف آن استفاده مي شـود .پيش از اين از فرايند
قوس فلزي با گاز و قطعات ضخيم بـراي سـاخت اين سـازه اسـتفاده
ميشد .اما امروزه بـا وجود اسـتفاده از فرايند انتقـال فلز سـرد ،حـتي
حفاظت از قـطعات گالوانيزه در مقابـل خوردگي نيز بـه خوبـي انجام
مي شود .زيرا آلياژ فلز روي به نسبت بسيار کمتري در مقايسه با ديگر
فرايندها بخار شده و به اين طريق حفاظت بهتري در مقابل خوردگي
ايجاد مي نمايد.در گذشـته بـا اســتفاده از فرايندهاي جوشکاري که
وجود داشتند ،در بسياري از موارد بـا وجود آن که از نظر طراحـي بـه
قطعه اي نازک نياز بود ،از قطعات ضخيم استفاده ميشد تا جوشکاري
آنها امکان پذير گردد .اما امروزه با استفاده از فرايند جوشکاري انتقال
فلز سرد ،امکان استفاده از قطعات نازک نيز فراهم شده است.
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