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 چكیده

هاي ناخواسته در هر فرآيند جوشكاري حرارت ورودي باعث تغييراتي در فلز پايه مي شود كه اين امر منجر به ايجاد تنش هاي پسماند و تغييرشكل

سازي مي باشد . لذا شبيه سازي كشتي صنعت هاي پسماند باعث يكي از مهمترين مشكالت صنايع بزرگ مثل ها و تنشمي شود . اين تغيير شكل

اي فرآيند جوشكاري مي تواند جهت كاهش هزينه هاي قيد و بند و پيدا كردن ترتيب مناسب جوشكاري، بكار گرفته شود و با بهينه كردن پارامتره

 جوش در مدل المان محدود از اعوجاج زياد سازه ، پيشگيري كرد.

جهت شبيه سازي فرآيند جوشكاري در قطعات متعامد )تي شكل ( پركاربرد در صنايع كشتتي ستازي   در اين مقاله با بكارگيري روش المان محدود 

 برخي از حاالتي را كه تتاكنون بررستي كمتتري در متورد آنهتا صتورت گرفتته        بر روي  بر نوع و اندازه تغيير شكلهاي جوش ترتيب جوشكاريتاثير 

 بررسي شده است. 

 ترتيب جوشكاريآيند جوشكاري ، مدلسازي المان محدود ، جوش ، شبيه سازي فر : کلمات کلیدي

 

 مقدمه

هتاي اخيتر   در ستال  .معموالً پيش نيازهاي زيتادي را متي بلبتد   جهت اجراي سالم و بدون عيب آن جوشكاري يك پديدة پيچيدة صنعتي است كه 

صنعتي اضافه شده اند ولي بته هتر حتال در حتين     روشهاي جوشكاري اتوماتيك و نيمه اتوماتيك جهت بهبود كيفيت خطوط جوش به پروسه هاي 

هتاي  مجموعه اي از تنش هاي پسماند و اعوجاج در قطعه باقي مي ماند. تغيير شكل ،جوشكاري و پس از آن به دليل ايجاد سيكل حرارتي در قطعه

 باقيمانده در سازه هاي جوشي را معموالً تحت نام اعوجاج ناشي از جوشكاري مي خوانند.

جهتت كنتترل اعوجتاج ناشتي از      روشفي و صحيح پديده اعوجاج ناشي از جوشكاري اين امكان را پديد مي آورد كه كتم هزينته تترين    شناخت كا

ه هتا،  جوشكاري در حين اجراي پروسه به كار گرفته شود چرا كه اين اعوجاج، عالوه بر تاثير مستقيم و غير قابل چشم پوشي بر استحكام نهايي ساز

 يز تأثير نامطلوبي بر سازه هاي جوشكاري شده دارد. از نظر ظاهري ن

 

 شبیه سازي فرایند جوشكاري

تغييرات خواص مواد در حين جوشكاري ناشي از تغييرات دمايي، غيرخطتي   ، از جملهبر فرايند جوشكاري ،پارامترهاي زياد تاثيرگذار به دليل وجود

هتاي   هاي موجود در اين فرايند، رسيدن بته تممتين صتحيح و درستتي از تتنش      چيدگيبودن آناليز، در حركت بودن منبع حرارتي جوش و ساير پي

هاي ساده و با فرضيات ساده كنندة فتراوان   هاي جوشي كار نسبتاً پيچيده و مشكلي است و روشهاي تحليلي تنها براي هندسه پسماند و تغيير شكل

صتورت گرفتته    هاي تحليلتي تجربتي و آزمايشتگاهي    زيادي براي استفاده از روشهاي  تالش هرچند سال گذشته، 04باشند. در بول  قابل انجام مي

سازي كتامييوتري و   باشد. از اين رو مدل پذير نمي امكان ، همچنانبدست آوردن الگوي كاملي از تنشها و تغيير شكلها در كل سازه جوشي است ولي

تر هموار نموده است. در اين ميان،  هاي دقيق و راه را براي تحليل مي باشداي برخوردار  تحليل عددي براي بررسي صحيح اين فرايند از اهميت ويژه

هتاي فراينتد    يع دما، تنشهاي پسماند، اعوجاجتات و ستاير خروجتي   بيني توز سازي فرايند و پيش روش المان محدود روش بسيار مناسبي براي شبيه

 ].1,2 [باشد جوشكاري مي
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 شبیه سازي حرارتی فرایند جوشكاري

شبيه سازي حرارتي المان محتدود   صورت گرفته است. ABAQUS 6.9افزار  هاي المان محدود انجام شده در اين مقاله به كمك نرم سازي كليه شبيه

انجام پذيرفته است. شبيه سازي از نوع  FILMو  DFLUXبا عناوين  1گيري از دو زيربرنامه و بهره Input Fileه كمك نوشتن يك فرايند جوشكاري ب

ش داده تحليل حرارتي بوده و در ادامه كار، نتيجه اين تحليل به عنوان ورودي در تحليل مكانيكي مورد استفاده قرار خواهد گرفت. ورق متعامد جتو 

 مدل شده است. SM400Aشده از جنس فوالد دريايي 

م م و  12م م ،  ضتمامت   044م م و همچنين يك تقويت به ارتفتاع    9م م ، ضمامت  044م م ، عرض  044يك ورق به بول  شاملورق متعامد 

  .مي باشد.م م  6ساق جوش 

 دهد. اين خواص را ارائه مي 1خواص حرارتي ماده در اين كد به صورت تابعي از دما در نظر گرفته شده كه شكل 

 
 SM400A[1.] خواص حرارتی فوالد دریایی  (: 1)شكل 

استتفاده   MODEL CHANGEبتراي متدل ستازي ختش جتوش از دستتور        STEPدر نظر گرفته شده است. در بمتش   انتقال حرارتتحليل از نوع 

شوند. سيس در هتر يتك از مراحتل     هاي جوش غيرفعال مي كليه المان REMOVEو  MODEL CHANGEگردد. بدين منظور ابتدا با دستورات  مي

شوند. بار حرارتي حجمتي بتراي هتر المتان جتوش در بمتش        هاي جوش فعال مي به ترتيب المان ADDو  MODEL CHANGEبعدي با دستورات 

STEP  با دستورDFLUX .و اعمال زيربرنامه آن وارد شده است 

عه توستش دستتور   هاي موجود در سطوح ممتلف قط در شرايش مرزي مدل، تنها شرايش انتقال حرارت جابجايي اعمال شده است. بدين منظور، المان

ELSET  در يك مجموعه گرفته شده و سيس توسش دستورSURFACEشتود. بتا    ها تحت عنوان يك سطح شناخته متي  ، سطوح خارجي اين المان

شود. ضريب انتقال حترارت جابجتايي مطتابق بتا      ، در هر مرحله انتقال حرارت جابجايي در تحليل وارد ميFILMو زيربرنامه  SFILMاعمال دستور 

 در نظر گرفته شده است. ]Brickstad ]0ل مد

هاي به كار رفتته از نتوع    باشد. المان المان متعلق به جوش مي 112المان مربوط به فلز پايه و  1112المان استفاده شده كه  1660در اين تحليل از 

 .مي باشند DC3D8اي )نودي( و داراي درجه آزادي حرارتي تحت عنوان  گره 1

 
 بندي ورق متعامد و خط جوش مش(: 1)شكل 

                                                 
1 - User Subroutine 
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 .] 5[د استفاده وراي م گره 8المان (: 1)شكل 

 خروجی حرارتی

 دهند. سازي فرايند جوشكاري نشان مي هاي جوش را بي شبيه هاي زير به خوبي اضافه شدن المان شكل

 
 ها. المانشبیه سازي حرارتی المان محدود فرایند جوشكاري به کمك تكنیك تولد و مرگ (: ۴) شكل

 0شتود. شتكل    باشد در اين قسمت تنها با ارائه يتك نمتودار دمتايي اكتفتا متي      هاي تغييرشكل مي با توجه به آنكه تمركز اين مقاله بر روي خروجي

 دهد.  م م از نقطه شروع جوشكاري نشان مي 144تاريمچه دمايي را براي يك نقطه در فاصله 

 

 م م نسبت به نقطه شروع جوشكاري.111خط جوش در فاصله اي روي  پیشینه دمایی نقطه(: 5)شكل 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

0 

 

 اثر اندازه مش

به منظور بررسي ايتن موضتوع از بيشتينه     ]6[و همكارانش  Malikهاي گوناگوني وجود دارد.  روش ،به منظور بررسي اثر اندازه مش در نتايج تحليل

اند. در اين كتار نيتز    نمايند. عالوه بر آن روشي نيز به منظور يافتن اندازه مش بهينه ارائه نموده دمايي ثبت شده به عنوان پارامتر تحليل استفاده مي

بتا افتزايش    bودر حالتت   aالمتان در حالتت    1660بررسي ازشود. در اين  بيشينه دمايي به عنوان پارامتر تحليل استفاده مي Malikمطابق با مقاله 

 دهد. آن را به خوبي نمايش مي 6استفاده شده است كه شكل   0094تعداد المان ها به 

 

 (.b( و مش ریزشده )aمش اولیه ) (: 6)شكل 

 آمده است: 1نتايج مقايسه بيشينه دمايي در جدول 

 شده.مقایسه نتایج مش اولیه و مش ریز  1:جدول 

 اختالف مش ريز شده مش اول 

)بيشينه دمايي 
 0
c)

 1196 1906 %2.0 

 توان نتايج را معتبر و مستقل از اندازه مش دانست. با توجه به آنكه بي ريز شدن مش تغييرات حاصله در نتايج اندك است مي

 شبیه سازي مكانیكی فرایند جوشكاري

انجام پذيرفته است. در ايتن شتبيه ستازي، از نتتايج تحليتل       Input Fileشبيه سازي مكانيكي نيز همانند شبيه سازي حرارتي به كمك نوشتن يك 

 باشد. شود. هندسه ورق متعامد و خش جوش مانند تحليل حرارتي مي حرارتي به عنوان ورودي استفاده مي

 دهد. اين خواص را ارائه مي 7ند كد حرارتي به صورت تابعي از دما در نظر گرفته شده كه شكل خواص مكانيكي ماده در كد مكانيكي نيز مان

 

 .] SM400A ]1خواص مكانیكی فوالد دریایی  (:7)شكل 
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بوده و همانطور كه ذكر شد نتايج دمايي حاصل از تحليتل حرارتتي فراخوانتده شتده و بته عنتوان ورودي متورد         STATICتحليل انجام شده از نوع 

نيز هماننتد   STEPگيرند. زمان هر  شوند و تحت تحليل مكانيكي قرار مي فراخواني مي STEPهر  2گيرند. بدين منظور كليه نموهاي استفاده قرار مي

 وشكاري به دست آمده است.تحليل حرارتي با توجه به سرعت ج

باشد، فقش نوع المان به كار رفته  هاي حرارتي به آن، مانند تحليل حرارتي مي نوع مش به كار رفته در تحليل مكانيكي به منظور انتقال خروجي

 باشد استفاده شده است. اي و داراي درجه آزادي جابجايي در سه بعد مي گره 1كه الماني  C3D8تغيير كرده و از المان 

 

 روش حل مساله

مكانيكي انجام شده و نتايج حاصل از تحليل حرارتي )توزيع دما در هر لحظه( به  -شبيه سازي فرايندهاي جوشكاري  به صورت غيركوپل حرارتي

ها( در تحليل مكانيكي مورد استفاده قرار گرفته است. در كد نوشته شده براي تحليل مكانيكي، خروجي تنشي و تغيير  عنوان ورودي نودها )گره

 است.لي براي نودها درخواست شده كه بدين وسيله معادالت المان محدود مربوبه توسش نرم افزار حل شده شك

 

 پیچشیبر تغییر شكل جوشكاري رعایت ترتیب بررسی اثر 

 هدف مساله 

ترتيب جوشكاري ورق متعامد رعايت ترتيب جوشكاري مي باشد. در اين قسمت اثر استفاده از رعايت  يكي از راه هاي كاهش اعوجاج ، استفاده از

 نيز بررسي شده است.  برخي از حاالتي را كه تاكنون بررسي كمتري در مورد آنها صورت گرفته بررسي مي گردد.

 مشخصات مساله 

به صورت يك پاسه انجام شده است   و co2با گاز  جوشكاري شرايش جوشكاري همانند قبل و با استفاده از مشمصات هندسي قطعه تي شكل و

 پارامترهاي جوشكاري در زير آورده شده است 

 پارامترهاي جوشكاري  :1جدول 

 دماي محيش دماي اوليه راندمان دستگاه جوشكاري سرعت جوشكاري جريان جوشكار ولتاژ جوشكاري

(v) V=29 (A)  I=270 V=400 mm/min =0.8 η T0=27 deg C T0=27 deg C 

 

برف ديگر ) خش  ي( و پس از رسيدن به پايان مسير بالفاصله جوشكاري از ابتدا 1جوشكاري از يك برف شروع مي شود ) خش جوش  ،ابتدادر 

 شماتيك خطوط جوش و جهت حركت جوشكاري را نشان مي دهد . 1( ادامه پيدا مي كند . شكل 2جوش 

 

 شماتیك خطوط جوش و جهت حرکت جوشكاري (: 8)شكل 

 .ولي به بور همزمان جوشكاري انجام مي شود 1: مانند حالت شماره 2شماره حالت 

 

                                                 
2 - Increment 
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 0حالت شماره  0حالت شماره  6حالت شماره 

  
 

 1حالت شماره  7حالت شماره  6حالت شماره 

 
 

 
 11حالت شماره  14حالت شماره  9شماره حالت 

 11تا  1حاالت  (:  شماتیك خطوط جوش و جهت حرکت جوشكاري3شكل )

 نتایج

مسير ممتلفي  6پس از پايان جوشكاري نشان داده شده است براي بررسي مقادير در ابتدا ،  ،به خوبي اعوجاج و تنش در قطعه 11و  14در اشكال 

 ست.نمايش داده شده ا 10،  16،  12خروجي ها بر اساس آنهاست را در شكل هاي  تمامرا كه بر روي قطعه مشمص كرده ايم و 
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 شماتیك اعوجاج ناشی از جوشكاري (: 11)شكل 

 

 شماتیك تنش ناشی از جوشكاري (: 11)شكل 

 

 1 مسیر شماره(: 11)شكل 
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 1 مسیر شماره (: 1۴)شكل  1 مسیر شماره (: 11)شكل 

 

 1مسير 

 1در حاالت  شدن ثانيه خنك0444از پايان جوشكاري و بعد سماند عرضي پو تنش  مقدار تغيير شكل پيچشي 16و  10شماره در ابتدا در نمودار 

 نشان داده شده است. 11تا 

 

 
 

 ثانيه خنك شدن0555بعد از پایان جوشکاری و عرضی مقدارتنش (:  16شكل ) ثانيه خنك شدن0555نمودار اعوجاج عرضی پس از پایان جوشکاری(:  15شكل )

و داراي اختالف اعوجاج عرضي در  ، كمترين و بيشترين اعوجاج را داريم 2و حالت  9با توجه به نمودار اعوجاج مي توان مشاهده كرد در حالت 

شد تعادل حرارتي حول محور خنثي در  كه از تكنيك پسگرد استفاده كرديم و پيش بيني كاهش اعوجاج مي 9. در حالت  درصد است 06حدود 

با توجه به جوشكاري همزمان و داشتن دو عامل گرمايي به بور همزمان ، باعث افزايش اعوجاج در قطعه  2رخ داده است  ولي در حالت  قطعه كار

پسماند  تنش افزايش.، كمترين تنش پسماند رخ مي دهد 2تقريبا در حالت و سيكل حرارت بر روي تنش هاي پسماند تاثير زيادي دارد  مي شود.

  .شود توجه آن به براحي در بايد و است مهم بسيار دارند قرار جانبي بارهاي تاثير تحت كه قطعاتي در

  

 2مسير 

رخ مي دهد  y، بيشترين مقدار اعوجاج در راستاي محور  2در مسير   ثانيه خنك شدن 0444بعد از پايان جوشكاري و  اعوجاجمقدار براي بررسي 

 در حاالت ممتلف رسم شده است. yبر اعوجاج در راستاي محور  ترتيب جوشكاريميزان تاثير استفاده از  17ر او بر همين اساس در نمود
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 1در مسیر  yاعوجاج در راستاي محور  (:17)نمودار 

مالحظه كرد وهمچنين تغييرات  را با استفاده از نمودار فوق مي توان تاثير استفاده از رعايت ترتيب جوشكاري در اعوجاج ناشي از جوشكاري

، در ابتدا و انتهاي مسير داراي كمترين اعوجاج و حالت  9مشاهده كرد. حالت  را نيز اعوجاج با توجه به مسير حرارت ورودي در هر كدام از حاالت

 درصد است. 66داراي بيشترين اعوجاج است . و حداكثر اختالف دو حالت در آخر مسير حدود  2

 6مسير 

 بررسي شده است 11در نمودار ، مقدار تغيير شكل بعد از پايان جوشكاري تداي خش جوش در اب

 

 حداکثر اعوجاج در ابتداي خط جوش (: 18)نمودار 

( ، مشمص مي شود كه  6) در نقطه اول مسير  1با بررسي حداكثر اعوجاج ناشي از جوشكاري بعد از اتمام جوشكاري و در ابتداي اغاز خش جوش 

 .درصد اختالف اين دو حالت است 69بيشترين اعوجاج را داريم و  2كمترين اعوجاج ودر حالت  7در حاالت 

 

 بندي گیري و جمع نتیجه

استفاده از الكترود همزمان براي جوش گوشه يكي از روش هاي كاهش تغيير شكل در صنعت است ولي با توجه به نتايج ديتده متي شتود كته اگتر      

دو الكترود بهينه نباشد استفاده از تكنيك مذكور علي رغم هزينه باالتر از حالت معمتول، تغييتر شتكل بيشتتري نيتز خواهتد       زمان و جهت حركت 

 داشت.

بررسي انجام شده روي جوشكاري همزمان و متوالي سازه در نواحي ممتلف نشان مي دهد كه جوشكاري متوالي و غيرهمزمان اعوجتاج كمتتري در   

 سازه ايجاد مي كند.

 استفاده از روش پسگرد در كاهش اعوجاج تاثير گذار مي باشد.
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