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  6T-6061آلیاژ آلومینیوم  (FSW)فرایند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی مدلسازی المان محدود 

   
 2احمد زرگری ،1 حسن منصوری

 هوافضا، مرکز (ص)تحقیقات و جهاد خودکفایی قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء  سازمان

 

 
 

 چکیده 

جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی یکی از فرایندهای جوشکاری در حالت 

جامد است که بدلیل دمای پایین در موضع جوش، اتصال حاصل، عاری از 

این روش جوشکاری در . عیوبی است که در جوشکاری ذوبی اتفاق می افتد

در این مقاله با استفاده از . صنایع هوافضا نیز کاربردهای بسیاری دارد

در طول فرآیند به طور همزمان و تنش ک مدل عددی، توزیع دما توسعه ی

به کمک نرم   Al6061-T6جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی آلیاژ آلومینیوم

برای انجام شبیه سازی . است بدست آمده (ABAQUS)اباکوس افزار 

و تاثیر آن بر تنش و دما های مختلف در نظر گرفته شده سرعت زاویه

همچنین برای دقت بیشتر شبیه سازی مشخصات  .بررسی شده است

مکانیکی آلیاژ آلومینیوم و ضریب اصطکاک بین آلومینیوم و فوالد  -حرارتی

برای بیان رفتار ماده از . بصورت متغییر با دما در نظر گرفته شده است

. استفاده شده استاویلرین و مدل جانسون کوک  -فرموالسیون الگرانژین

 یک فرایند جوشکاری ،عملیآزمایش بیشتر و انجام  برای بررسی در نهایت

 . انجام شده استجفت قطعه آلومینیوم 

 -محدود المانروش  -جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی :واژه های کلیدی
 اویلرین -روش الگرانژین -توزیع دما

 

 مقدمه 

ی نسبتا جدیدی است که جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی یک شیوه

. یک روش جوشکاری جدید حالت جامد ابداع شدبه عنوان  1991در سال 

و برخالف فرآیندهای حرکت خطی یا چرخشی معمولی، قادر به جوشکاری 

مناسب ترین  فرآیند برای جوشکاری . درزهای طولی در صفحه تخت است

آلومینیوم که در آخرین دهه از قرن بیستم توسعه داده شده بود فرآیند 

قتباس از فرآیند جوشکاری یک ا)جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی 

این روش به خاطر بازدهی انرژی باال به عنوان تکنولوژی . است( اصطکاکی

 .شودسبز، دوستدار طبیعت و انطباق پذیر نامیده می

یکــی از عناصــر کلیــدی در فراینــد جــوش اغتشاشــی  

   کار اصطکاکی حرارت ایجاد شـده مـابـین ابـزار جـوشکـاری و قطعه

جریـان . باشـد کـه نیـروی محرکـه پیشـبرد ایـن فرایند اسـتمـی

میـزان کـافی بـاال باشـد بایست بهکـار میحـرارت تولیـد شـده در قطعـه

تـا مـواد بـه انـدازه کافی برای ایجـاد اتصـال و پیونـد مناسـب نـرم 

بب ذوب بایسـت بـه حـد کـافی پـایین باشـد تـا سـشـوند، از طرفی می

-وسـیله ایـن فراینـد گسـترهبیشـینه حـرارت ایجـاد شـده بـه. فلز نشـود

درصـد دمــای ذوب فلــز جــوش کــه  98تـا  08ای اسـت مـابـین 

بوفا  همچنـــین[ 1]همکـــارانشو  ( Chiumen)چیومن  توســط

(Buffa)   گیــری شــده اســت تــا از انــدازه[ 2]و همکـــارانش

نقــایص جــوشکــاری و اعوجـاج زیـاد کـه در فراینـدهـای جـوش 

جریـان . ذوبـی معمـول است، اجتناب یـا در کمتـرین حـد ممکـن باشـد

حــرارت در فراینــد جــوش اغتشاشــی اصــطکاکی اصــوال بــه

ایــن . شــودوســیله اصــطکاک و فراینــد تغییــرشــکل ایجــاد مــی

کــار و ابــزار جــوشکــاری ایجــاد مــیت در هــر دو قطعــهحــرار

کــار ســبب موفقیــت حــرارت ایجــاد شــده در قطعــه. شــود

فراینــد در کیفیــت، شــکل ریزســاختار و کــاهش تــنش باقیمانــده 

در مقابـل حـرارت ایجـاد شـده در . شـودکـار مـیو اعوجــاج در قطعـه

بــرای . ـزار بـر عمـر و ظرفیـت آن در فراینـد اتصـال اثـرگـذار اســتاب

مثــال عــدم حــرارت کــافی ناشــی از اصطکاک منجر به شکست پـین 

بنـابراین . شـود چـرا کـه مـاده به انـدازه کـافی گـرم نشـده اسـتمـی

ی فهـم وضـع انتقـال حـرارت در فراینـد جـوش اغتشاشـی اصـطکاک

گســترش و پیشــرفت فراینــد . فــوق العــاده مهــم اســت

شــامل  1991جـــوشکـــاری اغتشاشـــی اصـــطکاکی از ســـال 

تعـدادی از . باشدهــای عملــی و آزمایشــگاهی متفــاوتی میبررســی

مراکـز دانشـگاهی و صـنعتی تـالش کردنـد کـه حـل عـددی فراینـد 

بســیاری از . شاشـی اصــطکاکی را گســترش دهنــدجـوشکـاری اغت

هـای اخیـر در مقـاالت زیـادی چـاپ شـده هــا کـه در سـالپــژوهش

هـای دربــاره مطالعــه بــر پارامترهــای متعــدد مربــوط بــه منحنـی

در . باشـدحـرارت در فراینـد جـوشکـاری اغتشاشـی اصـطکاکی مـی

هـای مختلــف مــدلســازی عــددی بــرای روش هـای گذشـتهسـال

هــا بــرای مــدل ایــن روش. ایــن فراینــد بیــان گردیــده اســت

بینــی کــردن جــوشکــاری اغتشاشــی اصــطکاکی یــک پــیش

آورد و سـپس مقایسـه و تصـدیق نتـایج بـهدسـت مـیعددی را بـه

وســیله نمونـه عملـی در قطعــه بــه گیـری دمـا دروسـیله انـدازه

های زیاد و نـرخ کـرنش کرنش .پــذیردهــا صــورت مــیترموکوپــل

شـود کـه مشـاهده جزئیـات فراینـد سـخت شـود کـه بـاال سـبب مـی

ایـن سـبب تمایل روز افزون مـدلسـازی فراینـد بـا اسـتفاده از حـل 

البتــه . رک صـحیح موضـوع شـده اســتافزارهـا بـرای دعـددی و نـرم

هــا نشــان دادن جزئیــات مخلـوط شـدن و جریـان مـواد در ایــن روش

 .طـور مسـتقیم ممکـن نیستبـه

 Ji شــولدر و پــین بــر رفتـار اثــر هندســه [ 3]و همکــارانش

سـازی نتایج شـبیه .جریـان پالسـتیک مـدل خـود را بررسـی کردنـد

عـددی آنهـا نشـان داد کـه سـرعت جریان مواد با افـزایش فاصـله از 

آنهـا در . یابـدسـطح جـوش بـا محـور چرخشی پـین کـاهش مـی
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اســتفاده فلوئنت  و(   ANSYS)انسیس  افــزارمحاسباتشـان از نــرم

از یــک مــدل آنــالیز [ 4]و همکــارانش  ( Heurtier) هرتر .کردنــد

کــار اســتفاده کردنــد کــه در بینــی دمــای قطعــهپــیشبــرای 

بینـی تبـدیل به آنالیز عـددی مرحله بعدی بـرای افـزایش دقـت در پـیش

-جــوش اصــطکاکی بــهیکـی از اولـین مطالعـات عـددی . کردنـد

آنهــا در . انجــام شــد [8] (Qi)کی و  (Chao)چائو  وســیله

مطالعاتشــان در زمینــه دمــا در طــول جوشکـاری و توزیـع تـنش 

کــار بعــد از جــوش اصــطکاکی باقیمانـده و میـزان اعوجـاج در قطعــه

حـرارت و عملیـات یک مـدل مجـزا بـرای انتقـال . را بررســی کردند

بعـدی از آنـالیز اجـزا محـدود در مطالعـات ترمومکانیکال و آنـالیز سـه

-همچنـین یـک منبـع متحـرک حـرارت بـا شـبیه. آنهـا اسـتفاده شـد

سـازی توزیـع حـرارت بـرای حــرارت ایجــاد شــده ناشــی از 

ی بررسـی شـده کـار بـرای حـرارت وروداصــطکاک بــین پــین و قطعه

در بررســی و مطالعاتشــان تــاثیر حــرارت  [3] چائو  و  (Zhu) زو .بـود

و وابســتگی خـواص مـواد بـر ناپایـداری حـرارت، تــنش باقیمانــده و 

ســازی بــه روش اجــزا محدود در فراینـد جـوش  اعوجــاج در شــبیه

آنهـا در روش . ادنـداغتشاشـی اصـطکاکی را مـورد بررسـی قـرار د

آنالیزشـان پیشـنهاد کردنــد اســتفاده از یــک روش بــر اســاس 

وسـیله یـک تـابع خطـی بـرای دمـای نقطـه هــای خـواص بـهویژگــی

 سانگ  .تسلیم و دمای اتاق بـود و بقیـه مقـادیر را ثابـت درنظـر گرفتند

(Song)  ای را بعـــدی لحظهـــهیـــک مـــدل س[ 7]و همکارانشـــان

لـب را بســط و تکامــل بـهبرای جـوش اغتشاشـی اصـطکاکی لـب

همچنــین انتقــال حــرارت ناپایــدار در پــین نفــوذ کننــده . دادنــد

در ایــن . در ایــن پــژوهش مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت

بـرای حـل معـادالت در گیـری صـریح بررســی از روش دیفرانسیل

در [ 0]و همکــارانش  (Ahmed) احمد .فراینـد اســتفاده شــده اســت

تحقیقاتشــان یــک مطالعــه عــددی و عملــی بــرای جــوشکــاری 

. لب انجام دادندبهاصــطکاکی بــا ســرعت بــاال بــرای جــوش لب

مــدل بــرای منبــع  عــددی یــکمـدل اسـتفاده شـده بـرای مطالعـه

بـرای مـدل . لـب بـودبـهحــرارت متحــرک در امتداد طـول اتصـال لـب

-کـردن حرارتی سـه منبـع حرارتـی درنظـر گرفتـه شـد؛ حـرارت بـه

کـار و شـولدر، حرارت ناشی از وجـود آمـده از سـطح اصـطکاک قطعـه

حـرارت . شـده اصـطکاک پـین و تغییـر فـرم پالسـتیک فلز جـوش

ایجـاد شـده وابسـتگی زیـادی به نیرو و سرعت حرکت ابزار جوشکاری 

یـــــک گشـــــتاور [ 9]و همکارانشـــــان  (Khandkar) خاندکار .دارد

-ورودی بــر اســاس مــدلی بــرای جــوش اصــطکاکی آلومینیــوم 

T63831 بینــی توزیــع موضــوع تحقیــق آنهــا پــیش. ارائــه دادنــد

لـب بـه روش جـوش اغتشاشـی بهدمــایی در طــول جــوش لب

وسـیله در مطالعـات آنهـا منبـع حـرارت متحـرک بـه. اصـطکاکی بـود

ابـزار جوشکاری چرخشی و شـولدر و پـین بـا حرکـت خطـی ایجاد 

دسـت آمـده از گشتاور واقعی کرد کـه بـا اطالعـات بـهحرارت می

بینـی روش اسـتفاده شـده در ایـن پـژوهش بـرای پـیش .خوانی داشتهم

توزیــع حــرارت در طــول جــوشکــاری بــراســاس نقــاط مهم 

برگرفتـه از مقـاالت گذشـته کـه قبـل از ایـن بیـان گردیــد در یــک 

تـوان سازی ارائه شـده را مـیروش شبیه. باشــدبعــدی مــیمــدل ســه

در ایـــن پـــژوهش . هـای عملـی از مقـــاالت مقایســـه کـــردبـا داده

 اباکوسافـزارسـازی فراینـد و پـارامترهـا از نـرمبـــرای شبیه

(ABAQUS)  اسـتفاده شـد. 

 

 مدلسازی -1

که   اند شده مدل آن ابعاد با عملی هنمون یک با مطابق کار قطعه و ابزارها

 پیوسته صورت به کار قطعه .نشان داده شده است(. 2) و(1) های شکلدر 

 صورت به شانه شعاع اندازه که است ذکر به الزم است شده گرفته نظر در

 مستطیلی ورق روی بر ابزار مدلسازی .دارد اثر تولیدی حرارت بر مستقیم

 انجام میلیمتر 143 عرض و میلیمتر 112 طولمیلیمتر،   8 ضخامت به

 زیر المانهای زیاد شکل ازتغییر نظر صرف برای ورق، مرکز در .میگیرد

 در پایداری حالت به رسیدن نیز و تحلیل ناقص پایان از جلوگیری پین،

 که است شده ایجاد ورق عرض کل در و مرکز در کمتر،سوراخی زمان

 پین شعاع کمترین اندازه به سوراخ شعاع .است ورق به پین ورود محل

 بودن فشار تحت و ورق با پین کلی تماس حفظ موجب این که است

 دیگر عبارت به و پین، نزدیک المانهای

 دلیل به ورق وسط در عرضی سوراخ وجود اما .میشود تر واقعی مدلسازی

 مقداری و حرارت تولید افت موجب نفوذ، مرحله در ماده از مقداری حذف

به منظور مدلسازی فرآیند از   .میگردد جوش ناحیه دمای کاهش

 2مدلسازی از . الگرانژین بهره گرفته شده است -فرموالسیون اویلرین

در . مرحله نشست ابزار درون قطعه کار و پیشروی ابزار تشکیل شده است

های شکل دهی، قطعه کار به صورت تغییر این تحلیل همانند اکثر روش

قطعه کار به . شکل پذیر و ابزار جوشکاری صلب در نظر گرفته شده است

 .پیوسته مدل شده است صورت

 

 
 هندسه ابزار -1شکل

 

 

 
 هندسه قطعه کار -2شکل
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( 1)است که مشخصات آن در جدول  AISI H13جنس ابزار فوالد 

 .ارائه شده است

 
 AISI H13 حرارتی -مشخصات مکانیکی -1جدول 

Specific 

Heat 

Capacity 

Conductivity 

(W/m-K) 

Possion 

Ratio 

Young 

Modulus 

(GPa) 

Hardness 

(Brinell) 

Density 

(kg/m3) 

 

431/8 28 3/8 218 108 7808 

 

است، رایج ترین آلیاژ  Al6061-T6جنس ورق مورد استفاده، 

آلومینیوم، که تحت عملیات حرارتی قرارگرفته، و به خاطر استحکام باال و 

سهولت ماشین کاری، پرکاربردترین آلیاژ آلومینوم است و به صورت ورق، 

درصنایع سنگین که نیاز به مقاومت . صفحه، میله، لوله و تیوب وجود دارد

ها و قطعات صنایع دریایی، صنایع ریلی، وسایل خوردگی باال دارند، کامیون

های تحت فشار باالی سیال، تولید سیم و خطوط لوله خانگی، کاربرد

جدول در  Al6061-T6ترکیب شیمیایی آلیاژ آلومینیوم . شوداستفاده می

 .آمده است (2)
 

درصد )  Al6061-T6ترکیب شیمیایی آلیاژ آلومینیوم  -2جدول

 [10]( وزنی
Al Fe Si Cr Cu Mn Mg 

Balancing 493/8 333/8 838/8 320/8 803/8 910/8 

 

 مشخصات ماده -2

تغییرات . جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی فرآیندی ترمومکانیک است

از این رو به . این فرآیند دارند دمایی، تنش و کرنش نقش اساسی در

های روابطی که تغییرات استحکام ماده را تحت توابعی از اندازه تغییر شکل

 -مدل جانسون. پالستیک، نرخ تغییر شکل و دما بیان کنند، نیاز است

این مدل تجربی توانایی بیان . کندکوک این پارامترها را به خوبی بیان می

، نرخ کرنش و شرایط دمایی باال، در مسایل رفتار ماده تحت کرنش زیاد

کوک بهره گرفته  -لذا برای بیان رفتار ماده از مدل جانسون. عددی را دارد

 : کوک است -نشان دهنده فرمول جانسون ( 1)رابطه. شده است

        
(1)                                            

 

A و واحد پالستیک کرنش نرخ)صفر پالستیک کرنش در تسلیم تنش 

 n سختی، کرنش( ضریب)ثابت B ،((مبنا دمای)محیطی دمایی شرایط در

 نرم توان m و سختی کرنش نرخ( ضریب)ثابت C سختی، کرنش توان

 :شودمی تعریف زیر صورت به     و گرمایی شدگی

(2)                                               
       

           
                                                                                                                  

 

A ،B ،C  وn های ماده برای پارامتر ..های ماده استپارامتر  

Al6061-T6 عبارتند از: 

 
     کوک برای آلیاژ آلومینوم -پارامترهای جانسون -3جدول

Al6061-T6[11] 

Tmco m n c B(MPa) A(MPa) 

802 34/1 42/8 8803/8 114 324 

 

 

در دما  به صورت متغییر باسایر مشخصات مکانیکی و حرارتی آلومینیوم 

 .ارائه شده است (4)جدول 

 

 Al6061-T6آلیاژ آلومینیوم  حرارتی -مشخصات مکانیکی -4جدول

 [12]تغییرات دما  بر حسب 
Heat 

Capacity 

(J/Kg-C) 

Thermal 

Cond. 

(W/m-C) 

Yield 

Strength 

(MPa) 

Young 

Modulus 

(GPa) 

Thermal 

Exp. 

(µ/
o
c) 

Density 

(kg/m3) 

 

T (
oc) 

948 8132/.8 4/274 84/30 48/23 2308 0/37 

970 8177/.8  3/234 19/33 31/24 2308 3/93 

1884 8104/.8  2/240 89/33 37/28 2337 9/149 

1820 8192/.8  3/210 13/89 3/23 2387 4/284 

1882 8281/.8  7/189 99/83 83/27 2387 8/238 

1870 8287/.8  2/33 40/47 83/20 2338 3/318 

1184 8217/.8  8/34 34/48 87/29 2338 1/371 

1133 8223/.8  9/17 72/31 71/38 2382 7/423 

 

همچنین ضریب اصطکاک بین آلومینیوم و فوالد برحسب تغییرات دما 

 .ارائه شده است (8)در جدول
 

ضریب اصطکاک بین آلومینوم و فوالد برحسب تغییرات  -5جدول

 [12]دما
7/423 371 3/318 238 83/21 8/147 3/93 7/34 22 T 

(oc) 

887/8 82/8 838/8 847/8 834/8 118/8 289/8 848/8 31/8 µ 

 

 شرایط مرزی و بارگذاری -3

انتقال حرارت بین قطعه کار و محیط، به صورت همرفت و تشعشع وجود 

همچنین به . دارد، که مقدار تشعشع به دلیل دمای پایین قطعه ناچیز است

ولی . بیشینه دما زیر ابزار، از آن صرف نظر شده استدلیل محصور بودن 

وارد شده، هر چند به دلیل زمان کم  18همرفت با ضریب اصطکاک  

. مدلسازی، مقدار این حرارت کم بوده و عمال قابل صرف نظر است

ابزار و . همچنین سطوح انتقال حرارت، روی قطعه و سطح جانبی آن است

دمای اولیه  .از انتقال حرارت هستندسطح تکیه گاه ورق، سطوح عاری 

جابجایی در جهت . درجه سلسیوس در نظر گرفته شده است 28قطعه کار 

 3و1و جابجایی دورانی حول محور ( عمود بر سطح قطعه کار)2محور 

و  1جابجایی در جهت محور. سطح زیر قطعه کار محدود شده است

نیز محدود شده  سطوح جانبی قطعه کار 3و2جابجایی دورانی حول محور 

 (.3)شکل  اند

در  rad/s 131،148 ،118، 188، 08مقادیر با مختلف ای سرعت زاویه 8

در جهت  mm 8در مرحله اول حل، ابزار به اندازه  . نظر گرفته شده است

کند و در مرحله دوم عمودی جابجا شده و به داخل قطعه کار نفوذ می

اعمال شده است که موجب به قطعه کار  mm/s 2سرعت خطی برابر با 

در این مرحله ابزار فقط . شودمی 3حرکت قطعه کار در راستای محور 

بارگذاری و شرایط مرزی مرحله  (4)شکل .. باشددارای حرکت دورانی می

 .دهددوم حل را نشان می
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 شرایط مرزی قطعه کار -3شکل

 

 دومبارگذاری و شرایط تکیه گاهی قطعه کار برای مرحله : 4شکل

 بندی ابزار و قطعه کارشبکه -4
های مرتبه اول، مکعبی هشت گرهی کوپل شده با تغییر قطعه کار با المان

مش ریزی گشته و از انتگرال گیری کاهش یافته  C3D8RT حرارت

(Reduced-intgration) مش طوری . شودبرای محاسبات استفاده می

. حرکتی پین ریخته شودتقسیم شده است که مش ریزتری اطراف منطقه 

. گردداین کار باعث بهبود دقت حل مسئله، بدون افزایش زمان محاسبه می

همچنین قابلیت . است 11430ها برای هر آنالیز تقریبا تعداد کل المان

                    اندهایی که دچار واپیچش زیاد شدهحذف المان

(Element delition )زار فعال شده است، براساس پیش فرض نرم اف .

ها بسیار کم است المان( hourglass )هرچند احتمال ساعت شنی شدن 

سایر موارد . در این مرحله انتخاب شده است Relax Stiffnessاما گزینه 

 (8)شبکه بندی ابزار و قطعه کار در شکل. دیگر پیش فرض نرم افزار است

 .استنشان داده شده
 

 
 قطعه کار شبکه بندی ابزار و -5شکل

 

 

 نتایج -5

ها در سطح قطعه کار در طول فرآیند جوشکاری توزیع دمای المان

 تا(3)های شکلدر سرعتهای زاویه ای مختلف در اصطکاکی اغتشاشی 

 حدهمانطور که مشخص است بیشینه دما در . شده است نشان داده (18)

ای و با افزایش سرعت زاویه است( دمای ذوب8.0-8.9)میزان قابل انتظار

به منظور اعتبار سنجی نتایج حاصل از شبیه سازی  دما افزایش می یابد

 .مقایسه شده است و دقت نتایج قابل قبول است [18] تجربیمدل با نتایج 

 148و  08تنش فون میسز را در سرعتهای  (12)و (11)همچنین شکلهای 

rad/s نتایج نشان می دهد افزایش سرعت زاویه ای تاثیر . نشان می دهد

برای بررسی بیشتر و انجام عملی فرایند . کمی بر روی ماکزیمم تنش دارد

جفت قطعه آلومینیوم انتخاب و مطابق با ابعاد ذکر شده  یک جوشکاری

ساخت ماشین  FP4MKسپس توسط دستگاه فرز مدل . آماده گردید

انجام شده که در  rad/s 131با سرعت ات جوشکاری سازی تبریز، عملی

 . نشان داده شده استنحوه جوشکاری و کیفیت سطح قطعه  (13)شکل 
 

 

 
 00در سرعت زاویه ای توزیع دما در سطح قطعه کار  -6شکل

 

 
 100در سرعت زاویه ای توزیع دما در سطح قطعه کار  -7شکل
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 115سرعت زاویه ای در توزیع دما در سطح قطعه کار  -0شکل

 

 
 131در سرعت زاویه ای توزیع دما در سطح قطعه کار  -9شکل

 

 
 145در سرعت زاویه ای توزیع دما در سطح قطعه کار  -10شکل

 

 

 
 00در سرعت زاویه ای در سطح قطعه  تنش فون میسزتوزیع  -11شکل

 

 
 145در سرعت زاویه ای در سطح قطعه  تنش فون میسزتوزیع  -12شکل

 

 
 نحوه جوشکاری و کیفیت سطح قطعه -13شکل

 

 گیری نتیجه -6

فرایند جوشکاری  مناسب مدل از استفاده با شد تالش مقاله این در

سازی المان بر این اساس، یک مدل. شبیه سازی شود اصطکاکی اغتشاشی

برای بیان رفتار ماده از  .است افزار آباکوس ارائه شده محدود در نرم

استفاده شده اویلرین و مدل جانسون کوک  -الگرانژینفرموالسیون 

 قابل حد تا توانمی  حاضر حل ازشیوه استفاده با رسد می نظر به.است

دهد نتایج نشان می. توزیع تنش و دما را در سطح قطعه بدست آورد قبولی

افزایش سرعت زاویه ای باعث افزایش دما در سطح قطعه می شود ولی 

  .تنش ندارد تاثیر زیادی بر روی
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