بررسی عددی و تجربی توزيع تنش پسماند ناشی از
جوشکاری چند پاسه صفحات فوالد ضدزنگ
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چکيده
در جوشکاري چند پاسه ،گستردگي تنشهاي پسماند و حداکثر مقدار آن با اضافه شدن هر پاس جوشکاري
تغيير مينمايد .فرايند شبيهسازي ميتواند براي تخمين مقادير و توزيع اين تنشها مورد استفاده قرار گيرد .در
اين مقاله ،به بررسي ميدانهاي حرارتي گذرا و تنشهاي پسماند ناشي از جوشکاري چند پاسه لب به لب صفحات
فوالد ضدزنگ  403به روش جوشکاري قوس الکتريکي با الکترود تنگستن پرداخته شده است .تحليل اين مطلب با
استفاده از مدل المان محدود حرارتي  -مکانيکي غيرخطي غيرکوپله در حالت دو بعدي با استفاده از نرم افزار
انسيس 10 1انجام شده است .در پايان ،براي بررسي درستي نتايج تحليل عددي ،توزيع دما براي يك نمونه و
تنشهاي پسماند براي دو نمونه با استفاده از روش سوراخکاري اندازهگيري شدند .نتايج اين تحقيق نشان
ميدهند که با افزايش تعداد پاسهاي جوشکاري در اثر افزايش ضخامت صفحات ،حداکثر مقدار عددي تنشهاي
پسماند کاهش يافته ولي توزيع اين تنشها افزايش مييابد.
كلمات كليدی  :ميدان حرارتي ،تنش پسماند ،جوشکاري چند پاسه ،فوالد ضدزنگ ،روش سوراخکاري

Numerical and Experimental Investigation of Residual
Stress Distribution due to Multi-Pass Welding of
Stainless Steel Plates
Sh. Amini, M. Seyyedian Choobi and M. Haghpanahi
ABSTRACT
In multi-pass welding, residual stress distribution and it's maximum value change with addition of
each pass. Finite element simulation can be used to estimate residual stresses. In this paper, transient
thermal fields and residual stresses due to multi-pass GTA welding of 304 stainless steel plates is
investigated by experimental and numerical simulation. Two-dimensional un-coupled thermo-mechanical
analysis has been performed using ANSYS 10. Residual stress measurement has been performed using
hole-drilling method. The results of this study reveal that maximum residual stresses decrease with the
increase of number of passes due to the increase of thickness, but it increase the width of tensile and
compress zones.

KEYWORDS : Thermal fields, Residual stress, Multi-pass welding, Stainless steel, Hole-drilling method
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 -1مقدمه
جوشکاري ذوبي يکي از انواع فرايندهاي قابل اطمينان در
اتصال فلزات است که بطور گسترده در صنعت مورد استفاده
قرار ميگيرد .در اين ميان ،جوشکاري چند پاسه صفحات فوالد
ضدزنگ  313کاربرد بسيار گستردهاي در صنايع مختلف دارد.
بعلت حرارتدهي موضعي و نرخ خنک شدن سريع ،تنشهاي
پسماند قابل توجهي در فلز جوش و پايه ايجاد ميشود .اين
تنشهاي پسماند ميتوانند مشکالت مهمي مانند کاهش عمر
خستگي و يا افزايش احتمال شکست ترد را به همراه داشته
باشند .عوامل زيادي روي بزرگي و توزيع اين تنشها اثرگذار
هستند .برخي از محققان نيز به بررسي اثر اين فرايند بر روي
تنشهاي پسماند پرداختهاند .ريبيکي ]1[ 2مقدار و توزيع
تنشهاي پسماند در جوشکاري چند پاسه لولهها را به کمک يک
مدل محاسباتي تخمين زده و برابري خوبي بين نتايج اين مدل
و نتايج آزمايشگاهي بدست آورده است .آرنولدفري ]2[ 3به
بررسي و تخمين تنشهاي پسماند با استفاده از روش المان
محدود و ارائه يک مدل تئوري اصالح شده پرداخته که قادر به
تخمين تنشهاي پسماند سه بعدي در نمونههاي جوشکاري
شده چند پاسه است .لجيل ]3[ 3يک نمونه  Hشکل جوشکاري
شده چند پاسه فوالد ضدزنگ را به کمک روش المان محدود
بررسي نموده است .ميدانهاي دمايي را با استفاده از معادله
روزنتال 2محاسبه و با نتايج آزمايشگاهي مقايسه نموده و
سپس براي يک شبيهسازي مکانيکي دو بعدي مورد استفاده
قرار داده است .تنگ 6و همکارش [ ]3اثر عواملي مانند سرعت،

دو بعدي و مقايسه نتايج آن با کار آزمايشگاهي استفاده
نمودهاند .اکبري موسوي و همکارش [ ]9اثر هندسه شيار روي
توزيع تنشهاي پسماند را با استفاده از يک تحليل المان محدود
سه بعدي بررسي و با نتايج آزمايشگاهي انجام شده به روش
تفرق اشعه ايکس مقايسه نموده که برابري خوبي داشتهاند.
دنگ ]11[ 12اثر تغيير فاز و تغيير حجم ناشي از تبديل فاز
آستنيت به مارتنزيت روي تنشهاي پسماند نهايي ناشي از
جوشکاري فوالدهاي کربني را به کمک يک مدل المان محدود
سه بعدي مورد بررسي قرار داد .ستاريفر و همکارش [ ]11با
استفاده از مدل المان محدود سه بعدي عالوه بر بررسي تعداد
پاس روي تنشهاي پسماند لولههايي با ضخامتهاي مختلف به
بررسي شکل شيار نيز پرداخته و نتايج بدست آمده را با نتايج
آزمايشگاهي انجام شده به روش سوراخکاري مقايسه
نمودهاند .نتايج بدست آمده نشان دادند که اين دو عامل مهم
ميتوانند اثر قابل توجهي روي مقدار و توزيع تنشهاي پسماند
داشته باشند .در اين مقاله ،اثر افزايش تعداد پاسهاي
جوشکاري در اثر افزايش ضخامت صفحات فوالد ضدزنگ 313
روي تنشهاي پسماند بررسي شده است .براي اين کار،
تنشهاي پسماند در صفحاتي به ضخامتهاي  1 ،6 ،2ميليمتر
که به ترتيب به وسيله  3 ،2 ،1پاس و به روش جوشکاري قوس
الکتريکي با الکترود تنگستن 13جوشکاري شدهاند ،به کمک روش
المان محدود تعيين شده و سپس از روش سوراخکاري]12[ 13
براي تأييد نتايج شبيهسازي استفاده شد.

 -2كار آزمايشگاهی

حرکت قوس ،ابعاد نمونه ،شرايط مرزي و پيش گرمايش را

دو صفحه از جنس فوالد ضدزنگ  313به ابعاد

روي مقدار و توزيع تنشهاي پسماند ناشي از جوشکاري

 2×131×121ميليمتر ،بدون در نظر گرفتن شيار 12و بدون
16

صفحات فوالدي به کمک روش المان محدود روي يک مدل سه

فاصله و بدون گيرهبندي و به صورت لب به لب به روش

بعدي مورد بررسي قرار دادهاند .بريکستاد 7و همکارش [ ]2با

جوشکاري قوس الکتريکي با الکترود تنگستن طي يک پاس

استفاده از يک مدل دو بعدي به بررسي تغييرات تنشهاي

جوشکاري شدند .قبل از انجام آزمايشها ،همه نمونهها

پسماند شعاعي و محوري در اثر تغيير پارامترهاي جوشکاري

تنشزدايي شدند .شکل ( )1هندسه ،جزييات ابعادي ،محل نصب

در امتداد ضخامت لولههاي فوالد ضدزنگ پرداختهاند .چانگ 1و

دماسنجها

11

همکارش [ ]6به ارزيابي تنشهاي پسماند ناشي از جوشکاري

جوشکاري نيز در جدول ( )1آورده شده است.

17

و کرنشسنجها

را نشان ميدهد .شرايط

چند پاسه لب به لب صفحات فوالدي با استفاده از روش المان
محدود پرداخته و با نتايج آزمايشگاهي به روش تفرق اشعه
ايکس 9مقايسه نمودهاند .دورانتن 11و همکارانش [ ]7جوشکاري
چند پاسه لولههاي فوالد ضدزنگ را به کمک يک مدل سه بعدي
شبيهسازي و با نتايج آزمايشگاهي مقايسه نموده و برابري
خوبي بدست آوردهاند .چو 11و همکارانش [ ]1توزيع تنشهاي
پسماند بعد از جوشکاري و بعد از عمليات حرارتي را به کمک

شکل ( :)1هندسه ،ابعاد و محل نصب ترموکوپلها و

تحليل المان محدود بررسي نمودهاند .براي اين کار از يک مدل

کرنشسنجهاي نمونه آزمايشگاهي
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جدول ( :)1شرايط جوشکاري تك پاسه صفحه  2ميليمتري
سرعت

ولتاژ

جريان

ضخامت

)(mm/sec

)(V

)(A

)(mm

2 /2

12

11

2

سطوح بااليي ،پاييني و جانبي اين صفحات در برابر جريان
هواي آرام با دماي محيط قرار داشتند .براي تحليل حرارتي و
اندازهگيري دما ،دو عدد دماسنج نوع  Kدر دو نقطه به فواصل

 -3تحليل المان محدود
 -1-3تحليل حرارتی
معادله حاکم براي تحليل انتقال حرارت گذرا به صورت
رابطه ( )1است:
()1

T
  T    T    T 
  kz

kx
  ky
Q
t
x  x  y  y  z  z 

c

 11و  21ميليمتري از خط جوش و در سطح مقطع مياني
جوش روي سطح بااليي صفحه سمت چپ نصب شدند .شکل

از انتقال حرارت در اثر تشعشع چشمپوشي شده و فقط

( ،)2دماسنجهاي نصب شده را نشان ميدهد .براي جلوگيري از

شرايط مرزي جابجايي با ضريب انتقال حرارت 12 W/m2°C

گرم شدن دماسنجها در اثر تشعشع ناشي از قوس جوشکاري،

براي جريان آرام هواي محيط با دماي  21 °Cدر نظر گرفته

از يک صفحه محافظ بين دماسنجها و خط جوش استفاده شد.

شده است .براي شبيهسازي منبع حرارتي جوشکاري از مدل
توليد حرارت حجمي دو بيضيگون 19گلداک ]13[ 21استفاده شده
است .اين مدل به صورت زير تعريف ميشود:
()2

2
2
2
) 2 2 ( 3 z / c
) / a ) ( 3 y / b
f

()3

2
2
2
) 2 2 ( 3 z / c
) / a ) ( 3 y / b
r
e
e

2
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2
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e
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f
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f
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شکل ( :)2دماسنجهاي نصب شده براي اندازهگيري دما

براي اندازهگيري تنشهاي پسماند از روش سوراخکاري
استفاده گرديد [ .]12سه عدد کرنشسنج نوع  Aدر فواصل ،11
 31و  111ميليمتري از خط جوش و در سطح مقطع مياني
جوش روي سطح بااليي صفحه سمت راست نصب شدند .براي
انجام آزمايش از ابزار سوراخکاري به قطر  2ميليمتر و يک
ابزار دوراني با سرعت  31111دور در دقيقه استفاده گرديد .هم
مرکز کردن ابزار با مرکز کرنشسنجها نيز با چشم غيرمسلح
انجام شد .شکل ( ،)3صفحه نمونه مورد آزمايش را در حال
انجام سوراخکاري نشان ميدهد .در پايان براي اطمينان از
نتايج کار آزمايشگاهي ،اندازهگيري تنش پسماند روي دو قطعه
متفاوت تکرار شد.

r

متغير  Qحرارت منتقل شده در واحد زمان بوده که برابر است
با  . Q = IUبازده 21در اين روش جوشکاري ب ين  21ال ي 71
درصد پيشنهاد ميشود .در اين تحقيق به علت ارائه نت ايج بهت ر
و نزديکتري به نت ايج ک ار آزمايش گاهي از مق دار  61درص د
براي بازده استفاده شده است .جدول شماره ( )2عوامل در نظر
گرفته شده براي مدل گلداک در جوشکاري تک پاسه ص فحهاي
به ضخامت  2ميليمتر را نشان ميدهد .مقادير  aو  bبا توجه
به سطح مقطع هندسه جوش و مقدار  cدر جلو و عقب با توجه
به ابعاد واقعي حوضچه و به روش تجربي تعيين شدهاند.
جدول ( :)2مقدار عوامل مدل گلداک
مقدار

عوامل

1/113 m

a
b
cf
cr
ff
fr

1/112 m
1/117 m
1/113 m
1 /3
1 /6

 -2-3تحليل مکانيکی
شکل ( :)4صفحه نمونه در حين انجام آزمايش سوراخکاري

نتايج تحليل حرارتي به عنوان اطالعات ورودي تحليل
مکانيکي مورد استفاده قرار گرفتهاند .بعلت تقارن ،فقط نيمي از
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نمونه به عنوان مدل مورد مطالعه انتخاب شد و صفحه تقارن
در جهت عمود بر خط جوش قيدگذاري گرديد .نرخ کرنش
عبارت است از:
 th

()3

 p

e



 t    

شبيهسازي فرايند جوشکاري قوسي انجام گرفته ،شامل يک
تحليل حرارتي  -مکانيکي غيرکوپله است .به اين ترتيب که ابتدا
يک مدل با هندسه مشخص از سطح مقطع مياني نمونه ترسيم و
المانبندي شده ،پس از آن يک تحليل حرارتي گذراي غيرخطي
و سپس يک تحليل سازهاي غيرخطي روي اين مدل انجام گرفت.

شکل ( :)5مدل المانبندي شده صفحهاي به ضخامت  6ميليمتر

اشکال ( )3الي ( )6مدلهاي المان محدود صفحات با
ضخامتهاي مختلف را نشان ميدهند .به علت شيب حرارتي
باال در منطقه جوش

22

و منطقه متأثر از حرارت ،23از يک

مشبندي به نسبت ريزتري تا فاصله  21ميليمتر از خط جوش
استفاده شده و پس از آن المانها با نسبت خاصي بزرگتر
شدهاند .در مدلسازي جوشکاري چند پاسه ،صفحاتي با ابعاد
مشخص شده در شکل شماره ( )1ولي با يک شيار  Vشکل با
زاويه  21درجه و فاصله  2ميليمتري بين صفحات مدلسازي
شدهاند .در مدل حرارتي از المانهاي صفحهاي  3گرهاي 23که
هر گره فقط داراي يک درجه آزادي دمايي است استفاده شد و
در مدل مکانيکي از المانهاي صفحهاي  3گرهاي که هر گره
داراي دو درجه آزادي جابجايي در جهات افقي و عمودي است
استفاده شد.

شکل ( :)6مدل المانبندي شده صفحهاي به ضخامت  8ميليمتر

براي شبيهسازي فلز پرکن 22اضافه شده در منطقه جوش به
عنوان يک پاس جوش جديد در جوشکاري چند پاسه از روش
26

تولد و مرگ المان [ ]13استفاده شده است .در اين روش همه
المانها حتي آن دسته از المانهايي که در مراحل بعدي زنده
ميشوند بايد در ابتدا ايجاد شوند و براي قرار دادن المانها در
حالت مرگ هيچ الماني جدا نميشود و يا از بين نميرود بلکه با
ضرب کردن سختي آنها در يک ضريب بسيار کوچک ،اين
المانها غيرفعال ميشوند .خصوصيات حرارتي و مکانيکي فلز
جوش و پايه به صورت وابسته به دما [ ]2تعريف شده است.
جدول شماره ( )3شرايط جوشکاري را براي پاسهاي مختلف
نشان ميدهد.

شکل ( :)3مدل المانبندي شده صفحهاي به ضخامت  2ميليمتر
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جدول ( :)4شرايط جوشکاري براي پاسهاي مختلف جوش
تعداد

سرعت

قطر سيم جوش

ولتاژ

جريان

)(mm/sec

)(mm

)(V

)(A

پاسها

2 /2

2 /3

12

71-11

1

2 /2

2 /3

12

131-131

2

2 /2

2 /3

12

171-111

3
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است .شکل ( )11نيز نمودار حرارتي را براي نقطهاي روي گرده

 -4بحث و نتايج

جوش نشان ميدهد .در هنگام جوشکاري پاسهاي اول و دوم
هيچ مادهاي در اين منطقه وجود ندارد و در طول جوشکاري

 -1-4نتايج حرارتی
-1-1-4

مقايسه نتايج حرارتی عددی و آزمايشگاهی

براي اطمينان از درستي عوامل در نظر گرفته شده در مدل
گلداک و مقايسه نتايج شبيهسازي حرارتي با نتايج
آزمايشگاهي ،چرخه حرارتي نقاطي به فواصل  11و 21ميليمتر

اولين و دومين پاس دماي اين نقطه برابر دماي محيط ثابت
باقي ميماند .اين نقطه هنگام جوشکاري پاس سوم ايجاد
ميشود .در نتيجه ،نمودار حرارتي اين نقطه فقط داراي يک
مقدار حداکثر حرارتي است.

از خط جوش با چرخه حرارتي گزارش شده به وسيله
دماسنجهاي متصل شده در همين نقاط مقايسه شد .با توجه به
شکل ( )7و مقايسه بين اين نتايج ميتوان درستي عوامل در نظر
گرفته شده را دريافت.

شکل ( :)8چرخه حرارتي نقطهاي در ريشه جوش

شکل ( :)6مقايسه نتايج شبيهسازي چرخه حرارتي و کار
آزمايشگاهي

 -2-1-4نتايج حرارتی جوشکاری چند پاسه
اشکال ( )1الي ( ،)11چرخه حرارتي نقاط مختلفي روي خط

شکل ( :)9چرخه حرارتي نقطهاي در وسط ضخامت

جوش در جوشکاري سه پاسه صفحه  1ميليمتري را نشان
ميدهند .نقطه اول در ريشه 27جوش واقع شده است .طبق شکل
( )1نمودار حرارتي اين نقطه داراي سه مقدار حداکثر مجزا
است .حداکثر مقدار دما در نقطه اول برابر با  1671درجه
سانتيگراد است که در جوشکاري پاس اول ايجاد شده .شکل
( )9نمودار حرارتي را براي نقطهاي در وسط ضخامت صفحه
نشان ميدهد .در هنگام جوشکاري پاس اول هيچ مادهاي در
اين نقطه وجود ندارد يعني در طول جوشکاري اولين پاس دماي
اين نقطه برابر دماي محيط معادل  21درجه سانتيگراد ثابت
باقي ميماند .اين نقطه هنگام جوشکاري پاس دوم ايجاد شده و
سپس تحت اثر جوشکاري سومين پاس نيز قرار ميگيرد .در

شکل ( :)10چرخه حرارتي نقطهاي در گرده جوش

نتيجه ،نمودار حرارتي اين نقطه فقط داراي دو مقدار حداکثر
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 -2-4نتايج تنشهای پسماند
 1-2-4مقايسه نتايج تنش پسماند عددی و آزمايشگاهی
اندازهگيري تنشهاي پسماند روي دو نمونه صفحه
جوشکاري شده مشابه با ضخامت  2ميليمتر تکرار شد .شکل
( )11نتايج اين دو بررسي آزمايشگاهي و مقايسه آنها با نتايج
شبيهسازي را نشان ميدهد .نتايج مشابه بدست آمده در اين
دو تکرار ،نشان دهنده تکرارپذير بودن کار آزمايشگاهي است.

شکل ( :)12مقايسه تنشهاي پسماند در جوشکاري چند پاسه

شکل ( )13تنشهاي پسماند طولي در گرده جوش صفحات
مورد بررسي با ضخامتهاي مختلف را پس از انجام آخرين
پاس جوشکاري نشان ميدهد .اشکال ( )12و ( )13نشان
ميدهند که با افزايش تعداد پاسهاي جوشکاري عالوه بر تغيير
حداکثر مقدار عددي تنشهاي پسماند که در قسمت قبل توضيح
داده شد ،تغييراتي نيز در توزيع اين تنشها رخ ميدهد .به اين
ترتيب که با افزايش تعداد پاسهاي جوشکاري در اثر افزايش
شکل ( :)11مقايسه نتايج کار آزمايشگاهي با نتايج المان محدود

ضخامت صفحات ،منطقهي داراي تنشهاي پسماند کششي
افزايش مييابند که علت آن را ميتوان همان علت بيان شده در
قسمت قبل دانست؛ يعني با افزايش تعداد پاسهاي جوشکاري،

 2-2-4نتايج تنش پسماند در جوشکاری چند پاسه
شکل ( )12تنشهاي پسماند طولي در ريشه جوش از
جوشکاري سه پاسه صفحه  1ميليمتري را نشان ميدهد .با
توجه به اين شکل مشخص است که با افزايش تعداد پاسهاي

به طور مداوم چرخه حرارتي جديدي روي صفحه اعمال و
باعث ايجاد تنشهاي پسماند جديد شده که منجر به گسترش
وسعت منطقه حاوي تنشهاي پسماند ميگردد .البته اين بحث
در مورد تنشهاي پسماند فشاري نيز درست است.

جوشکاري ،حداکثر مقدار عددي تنشهاي پسماند کششي
کاهش مييابد .علت آن را ميتوان اين طور توجيح نمود که با
افزايش تعداد پاسهاي جوشکاري ،به طور مداوم چرخههاي
حرارتي جديدي روي منطقه جوش اعمال ميشوند که همين
چرخههاي حرارتي باعث نرم شدن 21جزئي فلز در منطقه ريشه
جوش و پاسهاي قبلي شده و باعث کاهش تنشهاي پسماند در
اين منطقه ميشود .ولي با توجه به منطقه تنشهاي فشاري
مشخص شد که با اضافه شدن هر پاس جوشکاري ،تنشهاي
ايجاد شده ناشي از پاس جديد به تنشهاي ايجاد شده ناشي از
پاسهاي قبلي اضافه ميشود و باعث منفيتر شدن تنشها در
اين منطقه ميشود.
شکل ( :)14بررسي اثر تعداد پاس روي گستره تنشهاي پسماند
کششي

 22

اميركبير /مهندسي مکانيک /سال چهل و چهار /شماره  / 2زمستان 1931

 3-2-4بررسی اثر تعداد پاس روی تنشهای پسماند
در کنار اين مجموعه ،تحقيقاتي نيز در مورد اثر تغييرات
ضخامت صفحات و بدون تغيير در تعداد پاسهاي جوشکاري
روي تنشهاي پسماند براي مقايسه با نتايج ارائه شده در اين
مقاله انجام گرفت .براي اين کار ،صفحات فوالد ضدزنگ با
ضخامت  1الي  3ميليمتر به صورت عددي و آزمايشگاهي
مورد بررسي قرار گرفتند .نتايج اين تحقيق نشان ميدهد که با
تغيير ضخامت صفحات ،حرارت ورودي در واحد ضخامت
تغيير مييابد .افزايش يا کاهش حرارت ورودي هيچ اثري روي
حداکثر مقدار عددي تنشهاي پسماند طولي کششي نداشته ولي
باعث تغيير حداکثر مقدار عددي تنشهاي پسماند طولي فشاري
ميشود .کاهش حرارت ورودي همچنين باعث افزايش پهناي
منطقه تنشهاي پسماند طولي کششي و کاهش پهناي منطقه
تنشهاي پسماند طولي فشاري ميشود [.]12

 -5نتيجه و جمعبندی
در اين مقاله ،به بررسي ميدانهاي حرارتي گذرا و تنشهاي
پسماند ناشي از جوشکاري چند پاسه لب به لب صفحات فوالد

صفحات ،حداکثر مقدار عددي تنشهاي پسماند کششي کاهش
مييابند.
 با توجه به منطقه تنشهاي فشاري مشخص شد که با اضافه
شدن هر پاس جوشکاري ،تنشهاي ايجاد شده ناشي از پاس
جديد به تنشهاي ايجاد شده ناشي از پاسهاي قبلي اضافه
ميشود و باعث منفيتر شدن تنشها در اين منطقه خواهد شد.
 با افزايش تعداد پاسهاي جوشکاري در اثر افزايش ضخامت
صفحات ،منطقهي داراي تنشهاي پسماند کششي و فشاري
افزايش مييابد.

 -6فهرست عالئم
ضريب هدايت حرارتيW/mC ،

k

گرماي ويژهJ/kgC ،

c

دماC ،

T

زمانsec ،

t

نرخ توليد حرارتW ،

Q

حرارت منتقل شده به جلوي حوضچه

ff

حرارت منتقل شده به عقب حوضچه

fr

شدت جريانA ،

I

ولتاژV ،

U



ضدزنگ  313به روش جوشکاري قوس الکتريکي با الکترود

چگاليkg/m3 ،

تنگستن پرداخته شد .مسئله ،به وسيله تحليل المان محدود

بازده

حرارتي  -مکانيکي غيرخطي غيرکوپله در حالت دو بعدي تحليل

نرخ کرنش کل

t

شد و براي بررسي درستي نتايج تحليل عددي ،ميدانهاي

نرخ کرنش االستيک

e



حرارتي و تنشهاي پسماند يک نمونه آزمايشگاهي با استفاده

نرخ کرنش پالستيک

 p

از روش سوراخکاري تعيين شدند .نتايج نشان ميدهند که:

نرخ کرنش حرارتي

 th






 با افزايش تعداد پاسهاي جوشکاري در اثر افزايش ضخامت
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