هب انم خدا

بررسی تأثیر توالی جوشکاری روی تنش پسماند و اعوجاج ناشی از
جوشکاری در ورق های تقویت شده آلومینیوم 5083
سیروس انصاری پور ،1اسالم رنجبرنوده ،2مهدی

ایرانمنش3

چکیده
در این پژوهش ،تنشهای پسماند و اعوجاج ناشی از جوشکاری قوسی با گاز محافظ ( )GMAWیک ورق T
شکل از جنس آلیاژ آلومینیوم  5083با استفاده از مدلسازی المان محدود بررسی شده است .مدلسازی بصورت سه
بعدی و در نرم افزار  ANSYSاز طریق تحلیل غیر کوپل حرارتی – مکانیکی انجام گرفته است و برای اضافه
نمودن فلز جوش در حین جوشکاری از تکنیک تولد و مرگ المانها استفاده شدهاست .خواص مواد حرارتی و
مکانیکی بصورت وابسته به دما تعریف شدهاست .شکل و اندازه حوضچه جوش و نتایج حاصل از اندازهگیری
میزان اعوجاج بطور عملی ،جهت اعتبار سنجی مدل المان محدود ،استفاده گردید .در ادامه با اعمال ترتیبهای
مختلف جوشکاری در حجم ثابتی از جوش و با ثابت نگهداشتن سایر متغیرها ،مناسبترین ترتیب جوشکاری
جهت ایجاد کمترین تغییر شکل و تنش پسماند تعیین شد.
واژههای کلیدی :توالی جوشکاری ،اعوجاج ،تنش پسماند ،المان محدود  ،کمینهسازی

 - 1دانشجوی کارشناسی ارشد  ،مهندسی دریا ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)،
Ansari.Sirous@yahoo.com

 -2استادیار ،دانشکده مهندسی معدن و متالورژی ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران).
 - 3دانشیار ،دانشکده مهندسی دریا ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران).
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 .1مقدمه
بعد از فرآیند جوشکاری بهدلیل توزیع غیریکنواخت دما ،تنشهای پسماند فلز جوشکاری شده توسعه مییابند
که احتمال بوجود آمدن اعوجاج در ورقها را افزایش میدهند[ ]1از اینرو یکی از روشهای پرکاربرد در صنعت
برای توزیع یکنواخت حرارت وکاهش مقدار اعوجاج در سازههای جوشی ،انتخاب ترتیب مناسب جوشکاری
میباشد.ترتیب مناسب جوشکاری میتواند اعوجاج را به کمترین مقدار خود برساند و روی توزیع تنشهای
پسماندتاثیر بگذارد [ .]2در زمینه بررسی تجربی و شبیهسازی تاثیر پارامترهای جوشکاری بر تنشپسماند و اعوجاج،
تاکنون پژوهشهای بسیاری انجام شدهاست .گانون و همکارانش [ ]3برای یک اتصال سپری ،اثرات ترتیب
مسیرهای جوشکاری روی تنشپسماند و اعوجاج را بررسی کرده و نشان دادند که جوشکاری در مسیرهای
کوچکتر باعث یکنواختتر شدن توزیع دما و کاهش اعوجاج میگردد .کیم و همکارانش [ ]4تاثیر سرعت و
انرژی جوش بر توزیع تنشهای پسماند جوشی را به کمک مدل سه بعدی اجزاء محدود در یک اتصال  Tشکل
بررسی کردند .نتایج این پژوهش نشان داد که با افزایش سرعت مقدار انرژی جوش کاهش یافته و در نتیجه سازه
دچار تغییرشکل کمتری میشود .تسو و همکارانش [ ]5به بررسی اجزای محدود تنشپسماند و اعوجاج در فوالد
 SAE1020پرداختند .نتایج بررسی آنان نشان داد با افزایش عمق نفوذ جوش گوشه ،تنشهای پسماند در نزدیکی
پنجه جوش 4کاهش مییابد و با افزایش حرارت ورودی حجم جوش و بهدنبال آن اعوجاج نیز بیشتر میشود.
تنگ و دیگران در پژوهشی [ ]6اثر توالی جوش بر تنش پسماند را مطالعه کردند .آنان با مقایسه سه حالت پیش-
رونده ،یک گام به عقب و متقارن دریافتندکه روش متقارن به دلیل کاهش نیروی مهاری روی جوش ،دارای
حداقل تنش پسماند خواهد بود .تسیرکاس ودیگران [ ]7تنشها و تغییرشکلهای پسماند جوشی در اتصاالت سر به
سر به روش لیزر را بررسی نمودند.آنان در آزمایشهای عملی خود از فوالد کشتی سازی  AH36و جهت شبیه
سازی از روش اجزاء محدود و نرم افزار  SYSWELDاستفاده کردند.از اهم نتایج آنان میتوان به تاثیر سرعت
جوشکاری بر میزان تغییر شکل پسماند جوشکاری اشاره کرد .بررسی نشان داد که با افزایش سه برابری سرعت
جوشکاری ،تغییر شکل پسماند بیش از  5برابر میشود .چنانچه بهنظر میرسد تاثیر توالیهای مختلف جوشکاری
روی تنش پسماند و اعوجاج بهطور کامل و جامع بررسی نگردیده است ،بنابراین در مطالعه حاضر تاثیر توالیهای
مختلف جوشکاری مورد بررسی قرار گرفت.

Toe
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4

 .2مواد و روش تحقیق
 1. 2توالی جوشکاری

همانطور که قبال گفته شد یکی از راههایی که میتوان توزیع حرارت را بصورت یکنواخت در قطعه پراکنده
کرد ،انتخاب ترتیب مناسب جوشکاری میباشد .روشهای دیگر ،هزینه ساخت و زمان انجام پروژه را باال میبرند
اما ترتیب جوشکاری یک روش ارزان است زیرا مستقیما روی دمای سازه جوشکاری و همینطور بر روی اعوجاج
و تنشپسماند تاثیر میگذارد .بنابراین تحلیل ترتیب جوشکاری برای کنترل تنشپسماند و اعوجاج در سازههای
جوشکاری از مسائل اساسی و بنیادی است .در این مقاله توالی و ترتیبهای مختلفی برای جوش دادن دو ورق
بههم مورد استفاده قرار میگیرد .شکل  1این توالیها را نمایش دادهاست.

شکل  .1توالیهای جوشکاری استفاده شده.

 2 .2مدل شبیهسازی

هندسه مدل ،مش مورد استفاده و شرایط مرزی حرارتی و مکانیکی مورد استفاده در شکل 2آمدهاست .هندسه
مدل از دو ورق به ابعاد  250×200×5میلی متر و  250×100×5میلی متر استفاده شده که به صورت عمود بر
یکدیگر قرار گرفتهاند و حجم تشکیل دهنده ماده جوش ،به شکل مثلث متساوی الساقین در نظر گرفته شده است.
بهدلیل گرادیان شدید نزدیک منبع حرارتی ،منابع نزدیک منبع با مش ریزتر و مناطق دورتر با مشبندی درشت
المانبندی شدند .مش مورد استفاده در تحلیل مکانیکی با مش حرارتی یکسان بود.
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شکل  .2هندسه مدل (الف) ،مش بندی (ب) ،شرایط مرزی حرارتی (پ) ،شرایط مرزی مکانیکی (ت).

 3 .2معادالت حرارتی و مکانیکی

توزیع معادالت اساسی حرارتی و مکانیکی و منبع حرارتی مطابق ذیل میباشند:
2T
2 
T
    T   Q  c
t
2
2
z 
y

()1

 2T

 2
 x

که  Τدمای کلوین Κ،هدایت حرارتی،گرمای ویژه ρ ،دانسیته و Qنرخ تولید حرارت داخلی در واحد حجم(که
برای مسئله حاضر صفر است) میباشند .شرایط اولیه ،شرایط مرزی و منبع حرارتی گاوسی در معادالت  3،2و 4
آمده است.
T  x, y, z,0   T0  x, y, z 

()2

T
  hc  hr T  T   qs  0
n
2

r
 1  
ηvΙ
exp -   
= qs r 
2
2π r
 2 σ  



()3

k

()4

که 𝑥𝑁 و 𝑦𝑁 و 𝑧𝑁 به ترتیب کسینوسهای جهتی نرمال های مرز بوده و hضریب همرفت 𝑞𝑠 ،شار حرارتی𝑇∞ ،

دمای محیط میباشند .در معادله  r،4فاصله از خط مرکز جوش و σپارامتر توزیع گاوسی است .معادالت مکانیکی
مطابق ذیل در دو دسته مورد توجه قرار گرفت:
(الف) معادالت تعادل
𝜎𝑖𝑗,𝑗 + 𝑏𝑖 = 0

()5
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که 𝑗 𝜎𝑖𝑗,تنسور تنش و 𝑖𝑏 نیروی حجمی است.
که معیار ماده مورد نظر فون میزز و قانون سختشوندگی همسانگرد دو خطی در نظر گرفته شد .رابطه تنش و
کرنش به صورت ذیل میباشد:

 dσ  =  D ep   dε  - C th dΤ

()6



ep
e
p

=  -

D  D  D 

()7

که ] 𝑒𝐷[ ماتریس سختی االستیک [𝐷𝑝 ] ،ماتریس سختی پالستیک و]  [𝐶 𝑡ℎماتریس سختی حرارتی dσ،نمو
تنش و] [dɛنمو کرنش و][dTنمو درجه حرارت است[ .]8شایان ذکراست که گفته شود در تحلیل اجزاء محدود
حاضر از  47700المان و  59659گره استفاده گردید .از المان دوبعدی  Plane77و المان سه بعدی  Solid70و
المان سطحی  Surf152در تحلیل حرارتی و از المان سه بعدی  Solid45جهت تحلیل مکانیکی استفاده گردید.
خواص مواد مورد استفاده در جدول  1آمده است .برای  hیعنی ضریب همرفت حرارتی ،مقادیر همانند شکل 2
𝑙

در نظر گرفته شده است .فرآیند در مدت زمان 𝑣 = 𝑤𝑡 ( ιطول نمونه و νسرعت جوشکاری) به اضافه حدود
 140ثانیه زمان سرد کردن مورد تحلیل حرارتی قرار گرفت .نتایج تحلیل حرارتی به عنوان بار حجمی ( body

 )forceبه المانهای مدل مکانیکی اعمال گردید .در حین جوشکاری مدل مورد استفاده همانند شکل  2مقید
گردید تا از حرکت جسم صلب جلوگیری شود .الزم به ذکر است که از روش کوپل غیرمستقیم در این تحلیل
استفاده شد سپس در یک حجم ثابت جوش ،اثر توالیهای جوشکاری بر تنشهای پسماند طولی و اعوجاج
عمودی بررسی شد.
جدول  .1خواص ترموفیزیکی و مکانیکی ]9[ AL5083

1490

550

430

310

205

95

23

دما ℃

968

967

962

960

940

920

900

گرمای ویژه

147

145

140

135

130

125

117

ضریب هدایت حرارتی

2700

2700

2700

2700

2700

2700

2700

9

15

30

45

55

65

71

مدول یانگ GPa

0.33

0.33

0.33

0.33

0.33

0.33

0.33

ضریب پواسون

75

76

85

115

150

185

215

تنش تسلیمMPa

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3
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چگالی

𝐽
𝑐𝑘𝑔.°
𝑊
℃𝑚.

𝑔𝐾
𝑚3

ضریب انبساط

10−5
℃

 4 .2مدلسازی منبع حرارتی

مقدار گرمای ورودی کل به قطعه از رابطه  8بدست می آید ،گرمای ورودی به قطعه ،براساس رابطه  9به
دو بخش تقسیم شدهاست :یکی گرمای حاصل از قوس جوش که با شار حرارتی سطحی ثابت طبق رابطه  10و
دیگری گرمای قطرات مذاب طبق رابطه  11با شار حجمی با دانسیته یکنواخت مدل شدهاست .حرارت قوس و
حرارت قطرات مذاب به ترتیب  35و  65درصد کل حرارت ورودی فرآیند جوشکاری را تشکیل می دهند.
()8

𝐼𝑉 𝑐𝑟𝑎𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = ɳ

()9

𝑒𝑚𝑢𝑙𝑜𝑣𝑄 𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑄𝑠𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒 +
 0.5 2 
r 
exp 
2


 r 

()10
()11

Surface

0.5Q

 r
Volume

Q

V

q r  

FluxV 

 5.2صحهگذاری مدل حرارتی و مدل مکانیکی

صحهگذاری تنها بر روی یک نمونه با ترتیب جوشکاری نشان دادهشده درشکل 3انجام گردید .جوشکاری بر

شکل  .3ترتیب جوشکاری انجام شده در نمونه تجربی(الف) ،صخهگذاری مدل حرارتی (ب) ،صحهگذاری مدل مکانیکی (پ).
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روی دو ورق از جنس  Al5083بصورت  Tشکل در یک پاس با فلز پرکننده  ML5183با قطر  1.2mmانجام
شد .جدول  2ترکیب شیمیایی فلزپایه و جدول  3ترکیب شیمیایی فلزپرکننده بر حسب درصد وزنی را نشان
میدهد .در جوشکاری نمونه مورد نظر از روش  MIGدستی استفاده گردید .پارامترهای جوشکاری نیز در جدول
 4آمده است.
جدول .2ترکیب شیمیایی آلومینیوم دریایی  ، 5083برحسب درصد وزنی []10

Zn
0.127

Ni
0.0045

Cr
0.103

Mg
4.6

Mn
0.577

Cu
0.0339

Fe
0.231

Si
0.148

Al
Base

V

Sn

Pb

Na

Li

Ca

Bi

Be

Ti

0.0184

0.0045

0.003

0.00023

>0.00005

0.00035

0.001

0.00033

0.0129

……
……

……
……

……
……

……
……

……
……

……
……

…..
…..

.....
……

Zr

0.0041

جدول  .3ترکیب شیمیایی ماده پرکننده جوش[]11

Be

Fe

Zn

Si

Cu

Cr

Mn

Ti

Mg

0.0004

0.3

0.15

0.25

0.052

0.19

0.5-0.1

0.011

4.3-5.2

جدول .4مشخصات فرآیند جوشکاری در تست آزمایشگاهی

Weld leg
)length(mm

بازده قوس

سرعت جوشکاری )(mm/sec

ولتاژ ( ) v

جریان ( ) A

5

0/8

1.04

18.4

205

بعد از عملیات جوشکاری تاب بوجود آمده در ورق اندازهگیری شد و پس از تهیه تصویر ماکروسکوپی از محل
جدول  .5مقایسه مقادیر نفوذ عمودی ماده جوش در فلز پایه بین نمونه عملی وشبیه سازی

تجربی -میانگین

شبیه سازی

)(mm

)(mm

1

0.9

0.85

0.65
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نمونه
مقدار نفوذ عمودی
مقدار نفوذ افقی

جوش ،حوضچه جوش و اعوجاج بوجود آمده در ورق با نمونه شبیهسازی شده همانند شکل 3مقایسه شد و
مقادیر نفوذ جوش و اعوجاج در جدول  5و  6آورده شدهاست.
 .3نتایج و بحث
 1.3تحلیل حرارتی و مکانیکی
 1.1.3نتایج تحلیل حرارتی

شکل  620 ،4ثانیه از تاریخچه دما-زمان در موقعیت  Aو Bدر مقطع عرضی را نمایش میدهد.

شكل  .4تاریخچه دما درنقطه  Aو  Bبدست آمده از شبیهسازی.

قبل از رسیدن منبع حرارتی به مقطع مورد نظر ،دمای نقطه مربوطه ،در دمای محیط بوده که نشان می دهد نرخ
انتقال حرارت در جهت جوشکاری نسبت به سرعت حرکت منبع حرارتی کمتر است و هنگامیکه منبع حرارتی
به مقطع مورد نظر رسیده ،دمای آن به طور ناگهانی افزایش یافته است و به مقدار  663درجه سانتیگراد در نقطه A

رسیده است و پس از عبور منبع گرمایی ،دما بتدریج کاهش یافته است .بعد از اینکه حداکثر درجه حرارت در
اولین قله رخ داد و بانزدیکی منبع حرارتی در طرف دیگر به نقطه مورد نظر ،دمای آن افزایش یافته و پس از عبور
منبع حرارتی برای دومین بار اتصاالت سرد شدهاند .حداکثر دما در نقطه  Bتقریبا برابر است با  406درجه سانتیگراد
وحدود  5ثانیه پس از حداکثر دما در نقطه  Aبدست آمده است .گرادیان حرارتی در جهت ضخامت در نزدیکی
خط جوش باالست که این نشان میدهد که نیاز به یک مش متراکم در این منطقه است.
 2.1.3نتایج تحلیل مکانیکی
 1.2.1.3تاثیر توالیهای جوشکاری روی تنشپسماند در حجم ثابت جوش
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تنشهای پسماند ناشی از جوشکاری بهصورت سه بعدی میباشد و با توجه به اینکه مقادیر توزیع تنش
پسماند در راستای  Xو Yنسبت به مقادیر توزیع تنش پسماند در راستای  Zکم تر است ،بنابراین جزء طولی تنش
پسماند ،تاثیر بیشتری روی استحکام ورق تقویت شده با سخت کننده دارد .به همین دلیل در این مقاله از تنش
پشماند عرضی وتنش پسماند در راستای ضخامت قطعه ،صرفنظرشده است و پژوهش متمرکز بر روی تنش پسماند
طولی( )ϭzمی باشد .شکل  5نمودار توزیع تنش پسماند طولی توالیهای جوشکاری در مقطع میانی ورق را نشان
می دهد ،آنچنانکه در نمودارها دیده میشود ،تنشهای پسماند جوشی در جهت موازی با جهت
جوش( )Longtudinalدر فلز جوش و نواحی نزدیک به آن از نوع کششی در حد تنش تسلیم فلز و حتی در
بعضی مناطق کمی بیشتر از آن بوده و با افزایش فاصله از مرکز جوش سطح این تنشها کاهش مییابد و به جهت
اصل خود تعادلی برای اینگونه تنشها ،تنشهای فشاری نیز جهت باالنس کردن آنها در مناطق مجاور بوجود
آمدهاند.

شكل  5نمودار توزیع تنشپسماند طولی توالیهای جوشکاری در مقطع میانی ورق.

همانطور که در شکل  5دیده میشود ،ترتیب جوشکاری  dو (Simultaneousهمزمان)در مرکز ورق ،باعث کاهش
چشمگیر تنشهای کششی میشوندکه بهنظر میرسد اثر ترتیب  dدر کاهش تنشها بیشتر است .علت این پدیده
شاید آن باشد طراحی مسیرهای جوش در این ترتیب به گونهای است که تا شروع جوشکاری مسیر بعدی و رسیدن
آن به انتهای ورق ،قطعه فرصت سرد شدن بیشتری دارد که این باعث کاهش تنشها میگردد و همچنین در ترتیب
جوشکاری  ،Dبه دلیل کاهش نیروهای مهاری روی جوش ،چونکه نحوه حرکت جوش ها از وسط ورق به سمت
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لبه ی ورق می باشد و از آنجاکه لبهی ورق آزاد است ،تنش ها از انتهای ورق دفع می شوند و در قطعه حداقل
تنشهای پسماند بوجود میآید .درترتیب جوشکاری همزمان  ،بدلیل توزیع حرارت بصورت یکسان و همزمان
توسط دو منبع حرارتی در قطعه ،الگوی توزیع تنش تقریبا متقارن و یکنواخت می باشد که این باعث کاهش
تنشها میگردد.از طرفی ترتیب جوشکاری  ،Bدارای بیشترین مقادیر تنشپسماند می باشد ،چون طراحی
مسیرهای جوش آن طور ی است که حرارت را در وسط قطعه جمع می کند که در نهایت منجر به افزایش تنش
می شود واین در صورتی است که در باقی ترتیبات جوشکاری به نوعی حرارت به بیرون قطعه انتقال داده میشود.
 2.2.1.3تاثیر توالیهای جوشکاری روی اعوجاج در حجم ثابت جوش

از آنجاییکه مقادیر اعوجاج در راستای  Yبه مقادیر برآیند اعوجاجها ،نزدیکتر است ،در این مقاله
اعوجاج عمودی در راستای طول جوش و در مقطع میانی ورق مورد بررسی قرارگرفته است .مطابق شکل  6الگوی
اعوجاج های عمودی دارای شکلی کمابیش خطی میباشد و نرخ کاهشی از انتهای لبهی سمت چپ ورق در
مقطع میانی آغاز شده و سپس این نرخ کاهشی در میانه ورق به کمینه مقدار خود میرسد و سپس رو به سمت
انتهای لبه ی سمت راست ورق این مقدار افزایش خواهد یافت .بهینه ترین حالت را ترتیب جوشکاری همزمان
دارد ،چون همانطور که از نمودارها پیداست ،تغییرشکل عمودی در ترتیب جوشکاری همزمان درمقطع میانی ورق
بصورت متقارن و یکنواخت حول محور تقارن (خط جوش) توزیع شدهاست .این نشان میدهد که دو طرف ورق
با هم و در یک زمان به تعادل حرارتی می رسند.

شكل  .6نمودار توزیع اعوجاج توالیهای جوشکاری در مقطع میانی ورق.

.4نتیجهگیری
در این مقاله ،از روش اجزای محدود بهمنظور شبیهسازی فرآیند جوشکاری ،تنشهایپسماند و اعوجاج منتجه از
آن بهصورت سه بعدی استفاده شد و نتایج بهدست آمده از این مقاله را میتوان در چندین بخش صورتبندی
کرد:
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مقدار توزیع حرارت را یکنواختتر میکند و در نتیجه اعوجاج، تقسیم بندی مسیر جوش به مسیر کوچکتر
.را کاهش میدهد
 مطلوبترین و ایدهآلترین توالیهای جوشکاری، و ترتیب جوشکاری همرمانd  ترتیب جوشکاری
زیرا مسیرهای جوشکاری در این توالیها بهگونهای است که تنشهای ناشی از جوشکاری در،میباشند
 وهمچنین در این ترتیب مقادیر اعوجاج نسبت با باقی، از لبههای ورق که آزاد است دفع میشوند،قطعه
.ترتیبهای جوشکاری کمتر است
. تعداد منابع حرارتی تاثیری زیادی روی توزیع یکنواخت تنشهای حرارتی و میزان اعوجاج دارد
مراجع.5
1-

F.W.Brust,Paul Scott,”Weld Distortion Control Methods and Applications of Weld
Modeling,(2007).

2-

Messler,R.”Principles of Welding: Processes, Physics, Chemistry and Metallurgy”,
1999.

3-

Liam Gannon,”Effect Of Welding Residual Stress and Distortion on Ship Hull
Structural Performance”,PHD. Thesis,2011.

4-

5-

6-

7-

89-

11-

Y.C.Kim, K.H.Chang, K.Horikawa, “Characteristics of out of plane deformations and
residual stress generated by fillet welding”, Transactions of JWRI, Vol28,p.p. 6974,1998.
Teng, Tso-Liang, Chin-Ping Fung, Peng-Hsiang Chang, and Wei-Chun Yang.
"Analysis of residual stresses and distortions in T-joint fillet welds." International
Journal of Pressure Vessels and Piping ,p.p.523-538, 2001.
T. Teng, C. Lin," Effect of welding conditions on residual stresses due to butt welds",
International Journal of Pressure Vessels and Piping, Vol75,p.p. 857–864,1998.
S.A.Tsirkas, P.Papanikos, Th.Kermanidis, ”Numerical simulation of the laser welding
process in butt-joint specimens”, Journal of Materials Processing Technology ,Vol
134,p.p. 59-69,2003.

Teng T,Lin C,1998," Effect of welding conditions on residual stresses due to
butt welds", International Journal of Pressure Vessels and Piping,Vol75,857–
864.
X. K. Zhu, Y. J. Chao, “Effects of temperature dependent material properties
on welding simulation”,Computers and structures,p.p.967-976, . 2002.
www.jdsharif.com ; آزمایشگاه متالورژی جهاد شریف; گزارش نتایج آزمون کوانتومتری.10
Alcotec wire corporation; Alloy 5183 weld Data sheet; www.alcoted.com

www.Iran-mavad.com
ﻣﺮﺟﻊ ﻋﻠﻤﻰ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﻮاد اﯾﺮان

Investigation of welding sequence on residual stress and
distortion in stiffened plate of Aluminum 5083
Sirous Ansari por*, Eslam Ranjbarnoodeh, Mehdi Iranmanesh
* Corresponding Authors Address: Maritime engineering department of Amirkabir University of technology
(Polytechnic of Tehran)
Ansari.sirous@yahoo.com

Abstract
This study has investigated residual stresses in a “T “bar of Aluminum 5083 due to gas metal arc welding with the
aid of finite element simulating. The simulation was done via ANSYS software trough 3D uncoupled thermalmechanical analysis. Birth and dead technic was used to add filler metal. In this investigation temperature
dependent thermal and mechanical material properties were applied to simulate the specimen. Afterward
experimental weld pool and measured distortion compared with FE result to validate the simulation. Therefore by
applying different welding sequence in constant volume of weldment and weld parameters, the most appropriate
sequence were determined to minimize deformation and residual stresses.
Key words: Welding sequence, Distortion, Residual Stress, Finite Element, Minimizing
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