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 دادکشنه صنعت هواپيمایی کشوری،-تهران
.............................. 

بررسی اثر توالی جوشکاری بر اعوجاج و تنش پسماند ناشی از جوشکاری قاب فوالدی و آلومینیومی و 

مقایسه آن با نتایج تجربی

  2 دکامئی آرش ،1حسن منصوری 

 ، دانشگاه شریف، تهرانهوافضاکارشناس ارشد ، مهندسی  -1

 کارشناس ارشد، مهندسی مکانیک، علم و صنعت ایران، تهران -2

 چکیده 

. دارندکاربرد  صنعت در گستردهمشبکی به طور  جوش مفاصل مکانیک

های دریایی،  سازه ی،ساز یکشتی، ساز نیماش صنایع هوایی، هواپیما برها،

صنایع ریلی و دیگر صنایع وابسته به آلومینیوم و فوالد از جمله کاربردهای 

 موضعی حرارت یکیتواند در نزد  می اعوجاج و تنش پسماند. آنها هستند

در این . پس از آن رخ دهد سریع سرد شدن جوش و فرآیند توسطاعمالی 

مقاله، به منظور بررسی میدان دما و حرارت القایی موضع جوش، یک مدل 

، یک قاب متقارن از  قطعه مورد تحقیق. شده است دو بعدی توسعه داده 

بوده و  ST37و فوالد ساختمانی  T-6661 6های آلیاژ آلومینیوم  جنس

 از ناشی اعوجاج و پسماند تنش بر جوشکاری توالی هدف نهایی، ارزیابی اثر

افزار المان محدود  ی جوشکاری در نرم سازی پروسه مدل. باشد می آن

سازه صورت  –با استفاده از روش کوپل حرارت  (ANSYS)انسیس 

روی  در تحلیل تجربی نیز از روش جوشکاری قوس فلزی گازی بر. گیرد می

از دیگر موارد مورد بررسی، ارتباط بین کمینه . شود قطعه استفاده می

شود این دو مورد  باشد که نشان داده می کردن تنش پسماند و اعوجاج می

دهد که تنش  تحلیل حاضر نشان می. با یکدیگر نسبت معکوس دارند

 پسماند بیشتر در مواضع پیرامونی قاب ذخیره شده و بیشترین اعوجاج در

 . گردد مواضع داخلی قاب و نزدیک به موضع جوشکاری مشاهده می

آلیاژ  -ST37فوالد  -جوشکاری -اعوجاج -تنش پسماند :واژه های کلیدی
 6T-6661آلومینیوم 

 مقدمه 

 یکی از عوامل انتشار جوش نزدیک به طقدر منا زیاد تنش پسماند

تنش . باشد ی تنشی میخوردگ ترک خستگی و یا واماندگی ناشی از ترک،

. به حداقل برسد کنترل باید مربوط به با توجه به الزامات جوش پسماند

عملیات هایی مانند  روش جوش، منصوب به پسماند های تنش جهت کاهش

پس  و تنش ارتعاشی ینتسک، پیش گرمایش، یکار چکش، حرارتی

های  ترین روش ترین و ساده یکی از ارزان. اند توسعه داده شده گرمایش

و  جوناسن . استمناسب های پسماند، تعیین توالی جوشکاری  کنترل تنش

 کاهش در جوشکاری های روش اثر بررسیاقدام به [ 1] شهمکاران

 .اند کرده ،شده  دادهجوش  پسماند در صفحات فوالد لب به لب های تنش

تنش  ینیب شیپجهت  ای به طور گسترده عددی یساز هیشب های روش

 اقدام به[ 2] و همکارانش لیو .گردد میاستفاده  و اعوجاج جوش پسماند

 تنش پسماند بررسیجهت  پاس به پاس المان محدود یساز هیشبیک  ارائه

ده و نمو جوش پاس 37 با یی ها لوله باریک جوشکاری چند پاسه شکاف در

[ 4-7] و همکارانش ریبیکی. اند کردهدییتأ تجربی آن را با استفاده از نتایج

 دور از سطوح داخلی بر روی های کششی تنش کاهش جهت فرآیند،یک 

گرم کردن شامل  این فرآیند . اند را توسعه داده شده  دادهجوش  های لوله

 با آب یسطح داخل در حالی که ،شده  دادهجوش  خارج یک لوله القایی

 عددی مطالعه یک[ 5] و همکارانش ژک .باشد شود، می روان خنک می

ناشی از  و اعوجاج تنش پسماند بر شرایط مرزی ریتأثبرای بررسی 

پسماند  تنش نشان داده که  این بررسی نتایج.  اند جوشکاری انجام داده

 جهت کاهش. وابستگی دارد مرزی، شرایط به به شدت اعوجاج و نهایی

، در قسمتی از بررسی  L716 فوالد ضد زنگ جوش اتصال در پسماندتنش 

چاله  اثربا استفاده از روش المان محدود بر روی [ 6] و همکارانشجیانگ 

تواند  می حرارتیچاله  نشان داده شده که فناوری تنش پسماند، بر حرارتی

بر [ 8-3] ی جوزفن مطالعه .بیشینه تنش طولی باشد در% 26کاهش  عامل

 دورجوشکاری  برای تجزیه و تحلیل عددی ، جوشکاری تنش پسماندوی ر

نازک در دیواره لوله در طی عملیات حرارتی پس از جوشکاری  های لوله

بکلیرا را توسعه  جوش روشی به نام[ 9] براست و ریبیک. پذیرد انجام می

ها سطح داخلی لوله در فشاری تنش پسماند تولید در تواند می اند که داده

حرارتی ناشی از  سینک اثرکه  دریافتند[ 16] و همکارانش یودا. باشد موثر

چگونه در اتصال محیطی  ها لوله پسماند های تنش جهت بهبود جوشکاری

پایان /و شروع جوشکاری توالی اثر ینیب شیپ قادر به فوق مطالعات .است

 توالی ریتأث بررسی[ 16]لی  و چانگ[. 15-11]نیست  جوشکاری

 لین و چو. اند را انجام داده لوله جوش در تنش پسماند توزیع در ریجوشکا

 نمونهرا در  پسماند های تنش موازی، حرارتی جوش نوعبا استفاده از [ 13]

 وک، توالی جوش اثر جهت بررسی  .اند کاهش داده 764فوالد ضد زنگ 

بر تنش  جوشکاری توالی ریتأثچگونگی  مورد در[ 19]و واتانیب [ 18]

در [ 21-26]کیهارا  .اند ماند در حین ساخت را مورد مطالعه قرار دادهپس

 در جوشکاری توالیبر  و انقباض تنش پسماند ریتأث مورد بررسی چگونگی

 ستاری. اند مسیر گرده تحقیقاتی ارائه کرده جوش و دار شکاف جوش نوع

اتصال  در جوش اعوجاج بر جوشکاری توالی ریتأث[ 22] جوادی فر و

 با  گاز محافظ تنگستنجوشکاری  پاس یک اساس بر لوله لوله به کمشتر

مقایسه  های تجربی داده با یساز هیشبداشته، نتایج  V مشترک  هندسه

در مقایسه با جوش ساده، جوشکاری یک نبشی با استفاده از . شده است

و لیزر دارای پیچیدگی بیشتری بوده  جوشکاری قوسی با گاز محافظروش 

 [.24-27]ن پیچیدگی تغییر در ساختار قطعه است و عامل ای

 H_mansoori_b@yahoo.com،77811567کارشناس ارشد هوافضا،   -1

 مکانیککارشناس ارشد   -2
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  مدل اجزا محدود

بوده  AL-6061-T6و آلیاژ  ST37ها از جنس فوالد ساختمانی  تسمه

فوالد ساختمانی ارائه شده از پرکاربردترین در صنایع مختلف بوده و . است

به دلیل مقاومت باال در مقابل خوردگی، ترک،  6661همچنین آلومینیوم 

 . مواد در صنایع هوایی استکاربردترین  ی دینامیک و غیره، یکی از پربارها

افزار  های کاربردی، از نرم بندی، با توجه به دارا بودن المان سازی و مش مدل

 (1) در شکلمورد استفاد در مدل سازی  FEمش . استفاده شد انسیس

مش و در بقیه ساختار از  انبوه مش جوش درز در. نشان داده شده است

جهت آنالیز . شود درشت به منظور کاهش حجم محاسباتی بهره گرفته می

سازی از  در مدل. رود سازه به کار می -این جوش، روش کوپل حرارت 

ای استفاده شده که سهولت در  سازه -ای حرارتی  گره 4های  المان

جهت مدل کردن پروسه جوشکاری از تکنیک  .سازی را به همراه دارد مدل

در این روش، ابتدا جوشکاری با . مرگ المان استفاده شده استتولد و 

های حرارتی انجام شده سپس با تبدیل المان حرارتی به  استفاده از المان

در نظر  .شود ای مشابه، اقدام به حل مکانیکی موضع جوش می المان سازه

ی ها گرفتن تئوری تولد و مرگ المان امکان مدل کردن تمامی بخش

 . کند فراهم می را جوشکاری

 

 آنالیز حرارتی

ی ساز مدلهای مورد استفاده در  در گام نخست اقدام به توضیح فرمول

جهت کسب اطالعات بیشتر به . خواهد شد جوشکاری قوسی با گاز محافظ

موضع جوش به شکل شماتیک آمده  (2)در شکل . مراجعه شود [ 25]

 . است
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(7)         
 
 

 

 حاکم است، 4در حین بیشینه قوس معادله 

(4)         

 شود، و معادله پس از اعمال قوس می       

(5)         

به ترتیب تابع توزیع فالکس حرارتی در جلو و      و      که ییجا

قوسی با  یجوشکاراثر دمای ورودی ناشی از  Qپشت مرکز منبع حرارتی و 

به دلیل اینکه بیشینه و پس زمینه در حین قوس . است گاز محافظ

     : تغییر دارد؛ پارامترهای موجود در معادالت باال معرف جوشکاری

سرعت    ولتاژ میانگین؛    جریان پس زمینه؛     بیشینه جریان ؛ 

           زمان،    پارامترهای توزیع؛             و   جوشکاری؛ 

ویه بین تفنگ و قطعه در حین جوشکاری زا    مختصات مرکز منبع دما و

خواص فیزیکی فوالد در این . اند ضرایب توزیع دمای قوس    و   . هستند

با استفاده از . سازی شده است مدل (7)تحلیل با استفاده از نمودار شکل 

بحث شده  ها آناین نمودار تمامی شرایطی را که در معادالت باال در مورد 

خواص فیزیکی آلومینیوم . انتقال پیدا می کند افزار نرمدی به به صورت عد

 .اعمال شده است (4)نیز با استفاده از شکل 

 

 آوردن معادالت و شرایط مرزی به دست

ی فرآیند محاسبات و به دلیل توجه بیشتر به میدان ساز سادهجهت  

ان حرارتی در جوشکاری، فقط القای شرایط گذرا در نظر گرفته شده و جری

مشکل خطای . ی جوشکاری صرف نظر شده است سیال در حین پروسه

ی کنترل و محدود کردن منطقی توسعه مدل منبع حرارتی  موجود بوسیله

 :معادله انتقال حرارت جابجایی گذرا به فرم زیر است. شود حل می

(6) 
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ضریب انتقال حرارت  kضریب گرمای ویژه،  cچگالی،  ρ که ییجا

 . ترم منبع حرارت است SHدما و  Tجابجایی، 

جهت در نظر گرفتن شرایط مرزی معادله زیر بایست در نظر گرفته 

 . شود

(3)                     

ضریب انتقال     بردار عمود بر سطح،      الپالس،  عملگر  که 

 . دمای محیط هستند   حرارت ترکیبی همرفتی و تشعشعی، 

 

 تحلیل مکانیکی

 کننده انیبتواند  ، می    در حین فرآیند جوشکاری، کرنش مجموع 

با توجه به این . ی االستیک، پالستیک و حرارتی باشدبارگذارمجموع 

 .ادله زیر را نوشتتوان مع موضوع می

(8)                        

کرنش افزایشی حرارتی،       ،        و      که به ترتیب 

 . پالستیک و االستیک هستند

تحلیل مکانیکی با همان پیکربندی تحلیل حرارتی به جز در نوع المان 

بدین معنی که با . گیرد ل حرارتی انجام میو با استفاده از تاریخچه تحلی

ای  استفاده از نتایج تحلیل حرارتی به عنوان ورودی برای تحلیل سازه

در همین زمان جهت کنترل . فرآیند محاسبات پی گرفته شده است

 هیشبدر . ای برای آن در نظر گرفت ها بایست شرایط مرزی سازه جابجایی

االستیک با استفاده از مدول یانگ و  تنش -ی مکانیکی، ارتباط کرنشساز 

کرنش حرارتی با استفاده از . قانون هوک به فرم خطی بیان شده است

جهت در نظر گرفتن رفتار پالستیک در . شود ضریب انبساط مدل بیان می

مطلقاً پالستیک بایست در -حین ذوب و انجماد شرایط دو خطی االستیک

ان خواص مکانیکی مورد استفاده دیگر خواص شبیه به هم. نظر گرفته شود

نمودار خواص مکانیکی را نشان  (5)و  (7)شکل . در تحلیل حرارتی است

 . دهد یم

 

 ی مختلف جوشکاریها یتوالتعیین 

توالی  16!، نیاز به سازه مشبکی بهجوشکاری مختلف های  اعمال توالی

یا و کمترین تنش پسماند و  اعوجاجکمترین  ها این پروسه. مختلف دارد
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های  نیمی از توالی باًیتقر. کنند آن دو را فراهم مینسبتی مناسب بین 

اده از با استف. دنده های متقارن تشکیل می موجود در فاکتوریل را توالی

توالی دیگر از بیرون  9توالی از داخل به بیرون و  9توان  قوانین تجربی می

ت تحلیل و ها جه توالی نیتر نهیبهبه داخل در نظر گرفت که شامل 

به طور کامل نشان  (2)و  (1)جداول ها در  این توالی. ی هستندریگ جهینت

 I-Oدر نتیجه . به معنای بیرون است Oبه معنای داخل و  I. اند داده شده

سازی  مدلدر این  .شکاری از داخل به بیرون خواهد بودجوی  پروسهیعنی 

 .دان ی شدهگذار شمارههایی،  مواضع جوشکاری با شماره

 
 های جوشکاری از داخل به بیرون قاب مسطح توالی -1جدول 

 
 

 های جوشکاری از بیرون به داخل قاب مسطح توالی -2جدول 

 
 

 ناشی از توالی جوشکاریو اعوجاج تنش پسماند تحلیل 

در قاب فوالدی در قطعه پایه و در مرز  تنش پسماند فان میزس نیتر شیب

این موضوع قابل . شود ایجاد می( 681ند )و تسمه داخلی  6گرده 

 نیتر شیبمرزها و  نیتر شیبهای داخلی  ی بود زیرا که تسمهنیب شیپ

ها دارای دامنه  در بخش مرکزی همه تسمه. ها را دارند ارتباط با دیگر بخش

-I 4توالی جوشکاری . صفر هستند باًیتقرتغییرات تنش پسماند فان میزس 

O دهد  نشان می کمترین تنش پسماند فان میزس را(199.84 MPa .)

 . ی جوشکاری نمونه را نشان داده است تنش پسماند پروسه (6)شکل 

با این تفاوت که مقدار تنش . همین موارد برای آلومینیوم نیز وجود دارد

اعوجاج به وجود  نیتر شیب. پسماند در آن بیشتر از قطعه فوالدی است

های داخلی  تسمه. هستندآمده در سطوح مختلف مربوط به تسمه خارجی 

های خارجی محدود  تسمه لهیوس به ها آنکمترین اعوجاج را دارند زیرا 

یک  (3)شکل . کمترین اعوجاج را دارد O-I 4توالی جوشکاری . اند شده

همین موارد برای آلومینیوم . دهد اعوجاج نمونه در قاب فوالدی را نشان می

عوجاج در آن بیشتر از قطعه با این تفاوت که مقدار ا. نیز وجود دارد

نمایی از  (9)شمایی از توزیع تنش پسماند شکل  (8)فوالدی است شکل 

 . دهد توزیع اعوجاج در یک توالی نمونه را نشان می

 

 مقایسه نتایج 

 و فلز پایه در میزس تنش پسماند فان حداکثر مورد توجه پارامترهای

مقادیر وزنی  (7)جدول  .هستند متقارن مسطح قاب در اعوجاج حداکثر

. دهد مقادیر وزنی قاب آلومینیومی را نشان می (4)قاب فوالدی و جدول 

تواند در  دهد که بیشینه تنش پسماند فان میزس می تحلیل نتایج نشان می

کاهش یابد در حالی که % 5و در قطعه آلومینیومی % 11قطعه فوالدی 

کاهش % 3ه آلومینیومی و در قطع%  74بیشینه اعوجاج در قطعه فوالدی 

 . پیدا کند

 مقادیر وزنی قاب فوالدی -3جدول 

 توالی 

اریکجوش   

:توالی بر اساساهمیت  پارامترها  

Umax 
(mm) 

σvm 
node  
681 

(MPa) 

 اعوجاج تنش پسماند

W=1 
P=0 

1=مناسب  

 

18=نامناسب  

W=0 
P=1 

1=مناسب  

 

18=نامناسب  

1 I-O 0.286 205.48 0.916 9 0.905 15 

2 I-O 0.314 201.29 0.9 2 0.994 17 

3 I-O 0.293 208.27 0.929 7 0.927 9 

4 I-O 0.305 205.73 0.918 5 0.965 13 

5 I-O 0.316 199.84 0.891 1 1 18 

6 I-O 0.297 207.6 0.926 6 0.94 10 

7 I-O 0.309 206.46 0.921 4 0.978 11 

8 I-O 0.312 201.72 0.9 3 0.987 16 

9 I-O 0.29 208.54 0.93 8 0.918 8 

1 O-I 0.277 206.3 0.92 11 0.877 12 

2 O-I 0.22 223.64 0.997 17 0.696 3 

3 O-I 0.228 216.3 0.965 15 0.722 4 

4 O-I 0.278 205.52 0.917 10 0.88 14 

5 O-I 0.214 224.22 1 18 0.677 1 

6 O-I 0.23 215.32 0.965 14 0.729 5 

7 O-I 0.277 210.9 0.941 12 0.877 7 

8 O-I 0.223 223.7 0.998 16 0.706 2 

9 O-I 0.235 214.29 0.956 13 0.747 6 
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 مقادیر وزنی قاب آلومینیومی -4جدول 

توالی 

  جوشکاری

:اهمیت توالی بر اساس  پارامترها  

Umax 

(mm) 

σvm 

node 

786 

(MPa) 

 اعوجاج تنش پسماند

W=1 

P=0 

1= مناسب   

18=مناسبنا  

W=0 

P=1 

1= مناسب   

18=نامناسب  

1 I-O 0.313 319.87 0.973 7 0.969 3 

2 I-O 0.313 320.12 0.973 11 0.969 4 

3 I-O 0.305 312.28 0.95 2 0.944 1 

4 I-O 0.313 319.87 0.973 8 0.969 5 

5 I-O 0.313 319.87 0.973 9 0.969 6 

6 I-O 0.313 328.84 1 18 0.969 7 

7 I-O 0.313 319.92 0.973 10 0.969 8 

8 I-O 0.306 319.86 0.973 5 0.947 2 

9 I-O 0.313 312.24 0.95 1 0.969 9 

1 O-I 0.319 322.27 0.98 14 0.988 13 

2 O-I 0.323 321.5 0.978 12 1 16 

3 O-I 0.318 318.87 0.97 4 0.984 10 

4 O-I 0.319 322.27 0.98 15 0.988 14 

5 O-I 0.323 322.79 0.982 17 1 17 

6 O-I 0.318 319.86 0.973 6 0.984 11 

7 O-I 0.319 322.74 0.981 16 0.988 15 

8 O-I 0.323 321.62 0.978 13 1 18 

9 O-I 0.318 318.55 0.969 3 0.984 12 

 

 .دهد تنش پسماند و اعوجاج را نشان می معادله زیر ارتباط بین

 

 

(9) 

                                        

   
        

          
 

   
        
          

  

وجاج برای هر تنش پسماند و اع دهنده نشان          و           

تنش پسماندی که در همه  نیتر شیب            . توالی جوشکاری است

. دهد را نشان می افتد های جوشکاری در کمترین اعوجاج اتفاق می توالی

در  های جوشکاری اعوجاجی که در همه توالی نیتر شیب           

و  Wفاکتورهای وزنی . کند را بیان می افتد کمترین تنش پسماند اتفاق می

P در زمانی . کرد یگذار عالمتتنش پسماند و پیچش  لهیوس به توان یرا م

در حالتی که تنها  و P=0و  W=1که فقط تنش پسماند در نظر گرفته شود، 

  .شود W+P=1بایست . بودخواهد  P=1و  W=0اعوجاج در نظر گرفته شود 

 

 مقایسه نتایج عددی و آزمایشگاهی در قاب فوالدی

در این نمونه و با توجه . دهد شده را نشان می نمونه جوش داده (16)شکل 

جدول . گیری شده است اندازه zمیزان اعوجاج در راستای  (11)به شکل 

صحت نتایج . دهد در قاب فوالدی مورد نظر را نشان میها  مقدار اندازه (5)

توالی مورد . و اختالف بین نتایج عددی و تجربی به میزان قابل قبولی است

 .جربی توالی بهینه بدست آمده با روش عددی استنظر در روش ت

 

 اعوجاج قاب فوالدی در نقاط مورد نظر -6جدول 
 اعوجاج نقطه اعوجاج نقطه اعوجاج نقطه اعوجاج نقطه

1 0.82 45 0.44 23 0.41 67 0.34 

2 0.84 46 0.1 24 0.29 68 0.6 

3 0.79 47 0.07 25 0.37 69 0.47 

4 0.94 48 0.1 26 0.43 70 0.32 

5 0.9 49 0.25 27 0.32 71 0.37 

6 0.94 50 0.19 28 0.24 72 0.4 

7 0.84 51 0.24 29 0.25 73 0.23 

8 0.84 52 0.37 30 0.4 74 0.5 

9 0.74 53 0.68 31 0.45 75 0.21 

10 0.64 54 0.62 32 0.28 76 0.14 

11 0.76 55 0.53 33 0.67 77 0.2 

12 0.64 56 0.55 34 0.17 78 0.1 

13 0.61 57 0.44 35 0.22 79 0.06 

14 0.58 58 0.51 36 0.2 80 0.15 

15 0.54 59 0.3 37 0.29 81 0.18 

16 0.58 60 0.14 38 0.39 82 0.15 

17 0.54 61 0.09 39 0.62 83 0.3 

18 0.48 62 0.32 40 0.64 84 0.3 

19 0.47 63 0.41 41 0.59 85 0.15 

20 0.51 64 0.53 42 0.38 86 0.23 

21 0.74 65 0.12 43 0.64 87 0.15 

22 0.59 66 0.19 44 0.51 88 0.07 

 

 گیری نتیجه

 جوش داده شده با فلز مرز در های فلزی پایه در تنش پسماند حداکثر

 هنگام، سفت متقارن مسطح قاب برای. دهد رخ میداخلی  تسمه در

% 72 اعوجاج ،بترتی به در قاب فوالدی مناسب جوشکاری توالی استفاده از

 .یابد کاهش می% 11 میزس تنش پسماند فون در حالی که حداکثر ،کاهش

تنش  حداکثرو  کاهش% 3 اعوجاج ،ترتیب بهمقادیر در قاب آلومینیومی 

 .یابد میکاهش % 5 میزس پسماند فون

. س بیشتر استمیزکاهش اعوجاج در مقایسه با کاهش تنش پسماند فان 

ستفاده از توالی با ا قاب فوالدی ر تنش پسماندکاهش تقریبا سه برابری د

 .دهد که اثر توالی جوشکاری بر روی آن بیشتر است جوشکاری نشان می

 .برابر شده است 1.2همین موضوع در قاب آلومینیومی برابر 

را تولید  تنش پسماند باالترینرا دارد  اعوجاج کمترین که جوشکاری توالی

اعوجاج  باالترینرا دارد  تنش پسماند رینکمت که جوشکاری توالی .کند می

 .کند را تولید می

بطور  هر دو پارامتر درصد  که به این معنا نیست ،W = 0.5 و P=0.5 رابطه

ای که  جوشکاری ترتیب و توالی، به دلیل اینکه یابد کاهش می یکسان

 .دهد تنش پسماند را افزایش می است، سه برابر کاهش اعوجاج مناسب

با این  .وجود دارد و عددی اندازه گیری نتایج خوبی بین فیکی مقایسه

 اوج مقادیر حداکثرکه  دهد نشان می نتایج عددی، به لحاظ کمی حال،

که از جوشکاری خودکار در این  احتماال تفاوت در این است .تر است پایین

و نیز در حین جوشکاری از خال جوشکاری استفاده نشده پروسه 

فاده نشده است، تا کل قاب را به صورت صلب نگه های مختلف است جوش

در مقایسه با ورق فوالدی تغییر محسوسی در توالی بهینه وجود ندارد .دارد

ولی وجه تمایز در جوشکاری آن . بهینه ترین توالی است I-O 9و توالی 

تنش پسماند و اعوجاج در ورق . میزان تنش پسماند و اعوجاج است

گستره تغییرات در قاب آلومینیومی کمتر . ری داردآلومینیومی اندازه بیشت

نقاط حساس در جوشکاری، مواضع نزدیک به .از فوالدی است

 .فیکسچرهاست

 

 اها و نموداره  شکل

 
مدل المان محدود قاب مسطح متقارن   -1شکل   
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 قطعه حین جوشکاری با در نظر گرفتن شرایط مرزی و اولیه -2شکل 

 

 
 

 ST37فوالد  و مکانیکی فیزیکی نمودار خواص -3شکل 

 
 6661نمودار خواص فیزیکی آلومینیوم  -4شکل 

 
 6661نمودار خواص مکانیکی آلومینیوم  -5شکل 

 

 
 توزیع تنش پسماند قاب فوالدی -6شکل 

 

 
 توزیع اعوجاج قاب فوالدی -7شکل  

 

 
 توزیع تنش پسماند قاب آلومینیومی -8شکل 

 

 
 ب آلومینیومیتوزیع اعوجاج قا -9شکل 
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 نمونه جوش داده شده قاب فوالدی -16شکل 

 

 
 گیری نقاط مورد نظر جهت اندازه -11شکل 
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