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  چکیده

از  يجوشکار ندیبعد از فرآ هاي رشکلییپسماند و تغ هاي تنش دهد ینشان م یومینیلومقطعات آ يجوشکار ندیفرآ يمطالعات انجام شده بر رو
در  .از آنها متفاوت اسـت  کی هر ریتأث زانیوجود دارند که م ها رشکلها وتغیی تنش نیا جادیدر ا یسازه است و عوامل فراوان ییعوامل مهم کارا

 رشـکل ییتـنش و تغ  زانیبر م يجوشکار یو توال) نفوذ جوش زانیب، اندازه ساق و متقعر وتحد( فلز جوش یهندس يرهایمتغ ریتأث ژوهشپ نیا
صـحت مـدل   . شـد  يسـاز  هیشـب  Ansysافـزار  نـرم  ي لهوسـی  محـدود و بـه   يبه روش اجزا H 5083 -321  ومینیآلوم اژیآل يپسماند در جوشکار

 يدر گام بعـد . دش یمورد بررس ياز جوشکار یاعوجاج ناش يرگی زهو اندا یمتالوگراف هاي یبررس لهیبوس استفادهمورد  کپالستی –ترمواالستو 
نشـان داد کـه    جینتـا . گـردد  نـه پسماند و اعوجـاج کمی  تنش زانیتا م دش  نهیبه اي گونه جوش به یعمق نفوذ و توال ،یسطح لیساق، پروف زانیم

پسـماند را بـه حـداقل     رشـکل ییتنش و تتغ توان یم يمناسب جوشکار یاست که با در نظرگرفتن توال شتریجوش ب حجم لدلی به شتریاعوجاج ب
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Abstract 
Studies on welding process of Aluminium weldments shows that post-weld residual stress and deformation 
are influential on structure efficiency and there are different variable which affect these stresses and 
deformation. In this study the effect of geometrical variables and welding sequence on residual stresses and 
deformation in Aluminium H321 have investigated by the finite element software Ansys. Thermo elastic-
plastic model was verified by metallography experiment and measurement of post-weld deformation 
afterward, weld leg, penetration depth and welding sequence were optimized to minimize the distortion. It 
was concluded that weld-volume increase post-weld distortion and it can be minimize by choosing an 
appropriate weld sequence. 
  
Keywords: friction Geometry, Sequence, Residual stress and distortion, T joint, 5083-H321 aluminum. 
 

  
  مقدمه -1

جوشکاري ذوبی یک روش رایج جهت اتصال دائم قطعات 
جود ي وواسطهه پسماند و اعوجاج ب باشد، ایجاد تنشفلزي می

هاي متفاوت سرد شدن، از منبع حرارتی موضعی و نیز سرعت
اتصاالت جوشکاري داراي . جمله پیامدهاي این روش است

تنوع فراوانی هستند که یکی از پرکاربردترین آنها اتصال جوش 
درکنار پنجه جوش به علت جاري شدن مذاب بر . گوشه است

د براي روي سطح فلز پایه، یک منطقه تمرکز تنش که مستع
وجود ترك خوردگی است، ناشی از عدم یکنواختی در جوش به

در . باشندآید که در اثر بارگذاري مشکلی بسیار خطرناك میمی
سازي تاثیر متغیرهاي جوشکاري بر زمینه بررسی تجربی و شبیه

  هاي بسیاري انجامپسماند و اعوجاج، تاکنون پژوهش تنش
هایی برروي  نجام آزمایشبا ا ]1[و همکاران  1ونگ .استشده

گیري اعوجاج ناشی از جوشکاري  یک پانل کشتی به اندازه
با گاز  MAGروش جوشکاري مورد استفاده . اند پرداخته

هایشان نتیجه  ها از آزمایش آن. محافظ دي اکسیدکربن بوده است
اند که میزان حرارت ورودي نقش بزرگی در ایجاد  گرفته

  .کند می ها ایفا اعوجاج بر روي ورق
با استفاده از روش آنالیز المان محدود ] 2[ماراکاوا و همکارانش 

هاي ذاتی، اعوجاج ایجاد شده  االستیک بر پایه تئوري تغییرشکل
ها از حرارت خطی براي  آن. بینی کردند در یک پانل بزرگ پیش

این حرارت . کاهش اعوجاج خارج از صفحه استفاده کردند
  .اي تأثیر خوبی داشت یهخطی در کاهش اعوجاج زاو

____________________________________________ 
1- Wang 

سازي عددي جوش لیزر بر  به شبیه] 3[و همکارانش  2اتابکی
ها  آن. پرداختند 6000و  5000هاي مختلف آلومینیوم سري  آلیاژ
سازي جوشکاري ذوبی با گاز محافظ و جوش  چنین در شبیه هم

  لیزر از مدل دو بیضی براي منبع حرارت استفاده
ي  ان داد که در شکل حوضچهها نش هاي آن بررسی. کردند

جوش تشکیل شده و توزیع حرارت و عمق نفوذ در جوش 
لیزر و جوشکاري ذوبی با گاز محافظ اختالف بسیار زیادي 

  چنین در آزمایشات خود به این مهم  ها هم آن. وجود دارد
شده  دست یافتند که قدرت لیزر و ولتاژ قوس و نوع فیلر استفاده

  ختی اتصال تاثیر به سزاییدر خواص نهایی جوش و س
  . دارد

براي یک اتصال سپري، تأثیر ترتیب ] 4[گانون و همکارانش 
پسماند و اعوجاج را بررسی  مسیرهاي جوشکاري روي تنش

تر باعث کرده و نشان دادند که جوشکاري در مسیرهاي کوچک
کیم و . گرددتر شدن توزیع دما و کاهش اعوجاج مییکنواخت

هاي اثیر سرعت و انرژي ورودي بر توزیع تنشت] 5[همکارانش 
پسماند جوشی را به کمک مدل سه بعدي اجزاء محدود در یک 

  . شکل بررسی کردند Tاتصال 
انرژي  نتایج این پژوهش نشان داد که با افزایش سرعت مقدار

جوش کاهش یافته و در نتیجه سازه دچار تغییرشکل کمتري 
  ررسی اجزاي محدودبه ب] 6[تسو و همکارانش . شودمی

نتایج . پرداختند 1020SAEپسماند و اعوجاج درفوالد  تنش
  بررسی آنان نشان داد با افزایش عمق نفوذ جوش گوشه، 
____________________________________________ 
2- Atabaki 
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