سال پنجم – تابستان 79

فصل نامه علمي  -پژوهشي دريا فنون

بررسی تاثیر ترتیب جوشکاری بر روی تغییرشکلهای حاصل از فرایند جوشکاری
در سازه عرشه کشتی
3

نويد آزاد ،1مهدی ايرانمنش ،2آرمین رحمتي دروازی
Imehdi@aut.ac.ir

 -1دانشجوی دکتری دانشکده مهندسي دريا ،دانشگاه صنعتي امیرکبیر
 -2دانشیار دانشکده مهندسي دريا ،دانشگاه صنعتي امیرکبیر
 -3استاديار دانشکده مهندسي مکانیک ،دانشگاه گیالن
چکیده
1

در اين مقاله تاثیر ترتیب جوشکاری بر روی مقدار و چگونگي تغییرشکلهای حاصل از جوشکاری قوسي با گاز محافظ(  )GAMWدر سازه
عرشه کشتی به روش المان محدود به صورت عددی مدل و شبیه سازی شده است .بدين منظور ابتدا يک مدل حرارتي سه بعدی به کمک
نرم افزار المان محدود  Ansysايجاد کرده و مورد بررسي قرار گرفته است .برای اعمال حرارت منبع حرارتي در حین جوشکاری يک کد
ماکرو بر اساس مدل گلداک در محیط نرم افزار برنامه نويسي شده است.سپس بوسیله تحلیل مکانیکي در محیط نرمافزار تغییرشکلها بدست
ميآيد .شرايط مدل سازی بصورت سه بعدی ،گذرا و غیر خطي مي باشد .برای اضافه نمودن فلز جوش در حین جوشکاری از تکنیک تولد و
مرگ المآنها استفاده شده است .به علت گراديان دمايي باال در ناحیه جوش ،خواص حرارتي و مکانیکي ماده به صورت متغیر با دما لحاظ
گرديده است .در ادامه به منظور بررسي دقیقتر مقدار و چگونگي تغییر شکلهای حاصل شده ،تاثیر ترتیبهای مختلف جوشکاری در
خطوطیبر روی مدل مورد ارزيابي قرار گرفته است .در نهايت مشخص شده است که ترتیبهای مختلف جوشکاری با توزيع حرارت گوناگون
روی سازه باعث بوجود آمدن تغییرشکلهای متفاوت ميشوند .اين تغییرشکلها نه تنها مقادير مختلفي دارد ،بلکه فرم آنها نیز با يکديگر
متفاوت است.
واژگان کلیدی :ترتیب جوشکاری ،شبیهسازی حرارتی ،تغییرشکلها ،المان محدود ،سازه عرشه کشتی.
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تا به امروز يکي از متداولترين روشهای اتصال فلزات به
يکديگر فرايند جوشکاری ميباشد .سرعت باال ،هزينه پايین،
وزن کم و استحکام باال از مزايای فرايند جوشکاری است.
ازاينرو از جوشکاری به طور گستردهای در ساخت سازههای
بزرگ مانند ساختمآنها ،کشتيها ،سکوهای حفاری نفت،
خطوط لوله انتقال ،سفینههای فضايي ،راکتورهای هستهای
و مخازن فشار باال استفاده ميشود [ .]1در بررسيهايي که
بر روی جوشکاری انجام ميشود ،گراديآنهای دمايي از
اهمیت فراواني برخوردار است .زيرا با باال رفتن دما و توزيع
غیر يکنواخت دما ،احتمال بوجود آمدن اعوجاج در ورقها
افزايش مييابد و آثار اصلي اعوجاج از بین رفتن تلرانس در
اجزاء اتصال جوشي و تغییر شکل اجزاء سازه است که
موجب کاهش راندمان سازهای ،بار قابل تحمل توسط سازه
و افزايش هزينهها ميگردد [.]2
اعوجاج در قطعه جوشکاری به چندين عامل بهم پیوسته
بستگي دارد ،از جمله :سیکل حرارتي ،خواص مواد ،قیدهای
سازه ،شرايط جوشکاری و هندسه [ .]3از بین اين پارامترها،
سیکل حرارتي تأثیر زيادی روی بارهای حرارتي در
سازههای جوشي دارد .در عین حال توزيع دما تابعي از
پارامترهايي نظیر :ترتیب جوشکاری ،سرعت جوشکاری،
انرژی منبع جوش و شرايط محیطي ميباشد .بنابراين برای
اينکه بتوان از تمام هندسه و استحکام سازه استفاده کرد
بايد تنشهای پسماند و اعوجاج را در حد ممکن کاهش داد.
روشهايي که بیشترين کاربرد را برای کاهش تنشهای
پسماند و اعوجاج دارا ميباشند عبارتند از :تعیین ترتیب
مناسب جوشکاری ،مشخص نمودن مقدار بهینه پارامترهای
فرايند جوشکاری ،تدوين دستورالعمل مطلوب جوشکاری،
بکارگیری قیدهای مناسب و تعريف عملیات بعد از
جوشکاری [.]1
يکي از روشهای پرکاربرد در صنعت برای توزيع يکنواخت
حرارت و کاهش مقدار اعوجاج در سازههای جوشي ،انتخاب
ترتیب مناسب جوشکاری است .ترتیب مناسب جوشکاری
ميتواند با توزيع يکنواخت حرارت ،اعوجاج را به کمترين
مقدار خود برساند و روی توزيع تنشهای پسماند تأثیر

مثبتي بگذارد .همچنین استفاده از اين روش برخالف
روشهای ديگر نیاز به تجهیزات و تخصص ويژهای ندارد و
در عین حال ضمن باال بردن سرعت انجام کار ،هزينه ساخت
را کاهش ميدهد[.]2
تسای 1و همکارانش در سال  1777بر روی تاثیر ترتیب
جوشکاری روی اعوجاج در پانلهای آلومینیومي تقويت
شده تحقیقاتي انجام دادهاند .آنان در تحقیقات خود به اين
نتیجه رسیدهاند که برای کاهش اعوجاج در ورق ابتدا بايد
مسیرهای داخلي را جوشکاری نمود ] .[4در سال 1777
میشالريز 2و ديبکاری 3تکنیکهای عددی و تحلیلي اعوجاج
ناشي از جوشکاری در سازههای پیچیده بزرگ را بطور
گسترده مورد ارزيابي قرار دادند .آنها در اين پژوهش،
نتوانستند برای سازههای پیچیده نتايج دقیقي بدست آورند
] .[7وچکو 4به اتفاق همکارانش در سال  2887بر روی تاثیر
ترتیب جوشکاری روی اعوجاج و تنشهای پس ماند تحقیق
و بررسي انجام دادهاند.آنها با انجام شبیه سازی و آزمايش
توانستند نتايج نسبتاً خوبي را بدست آورند ] .[9در سال
 2889از کاتالباس 7و همکارانش بر روی تاثیر ترتیب
جوشکاری روی اعوجاج در يک شبکه تیر بوسیله آزمايشات
متعددی تحقیق انجام داده است .آنها در انتهای اين
تحقیق به اين نتیجه رسیدند که اگر از وسط تیر به سمت
دو انتهای تیر جوشکاری نمايند و همچنین اگر مسیرهايي
که جوشکاری ميشوند با فاصله از يکديگر باشند اعوجاج در
شبکه تیر کاهش مييابد ] .[9در سال  2887ايساک
هرناندز 9بر روی تحلیل ترتیبهای مختلف جوشکاری بر
روی سازههای مختلف و تاثیر آنها بر روی اعوجاج و
تنشهای پسماند آزمايشاتي را انجام داده که بوسیله
شبیهسازی با نرم افزار  ANSYSدرستي نتايج بدست آمده
را صحت سنجي نموده است .او در تحقیقات گسترده خود
نشان داد که ترتیبهای مختلف جوشکاری تاثیر زيادی روی
توزيع يکنواخت حرارت در سازهها دارد ].[0
در سال  2818دنگ دين 9بر روی کاربرد تغییر شکل ذاتي
و وجه مشترک المان برای پیش بیني اعوجاج جوشکاری
بررسيهايي را انجام داده است .بر آن اساس ،برای سر هم
کردن اجزای مختلف جوشي ،رعايت ترتیب جوشکاری
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شکل با استفاده از المان پوسته 9و نتايج آزمايشگاهي را به
خوبي تطابق دهند .ترتیب جوشکاری تاثیر بهسزايي روی
مقدار تغییر شکل حاصل از جوشکاری گذاشته است .در
نهايت ميتوان گفت يک روش روشن و عملي برای بهبود
تغییرئشکل حاصل از جوشکاری بهینه کردن ترتیبهای
جوشکاری است ] .[17در تحقیقات گذشته که توسط
نويدآزاد و همکاران انجام شده است مشخص گرديده است
که ترتیبهای مختلف جوشکاری در توزيع دما تاثیر زيادی
دارند اما در مقدار دمای ماکزيمم تاثیر چنداني ندارند ،از
اينرو ترتیبهای مختلف جوشکاری بر روی مقدار اعوجاج
تاثیر بیشتری نسبت به تنشپسماند دارد ].[28-19

بسیار حايز اهمیت است ] .[7در سال  2818لیام گنون 1بر
روی تاثیر ترتیب جوشکاری روی اعوجاج و تنش پسماند در
يک ورق Tشکل تحقیقاتي انجام داده است که بوسیله نرم
افزار  ANSYSشبیهسازی نموده و با انجام آزمايشات
درستي اين شبیه سازیها را مورد تايید قرار داده است.
گنون در تحقیقات خود به اين نتیجه رسیده است که
ترتیبهای مختلف جوشکاری به نسبت تنشهای پسماند
تاثیر بیشتری روی اعوجاج دارد ] .[18در سال 2811
توبیاس شنک 2بر روی تاثیر ترتیب جوشکاری و استفاده از
قیود مختلف بر روی اعوجاج حاصل در ورق تحقیقاتي انجام
داده است .او در تحقیقات خود نشان داده است که استفاده
از مسیرهای کوتاهتر در جوشکاری باعث کاهش اعوجاج
ميشود .همچنین استفاده از ترتیبهای مختلف جوشکاری
باعث دوباره گرم شدن نقاط مختلف سازه ميشود که اين
عمل مانند روش آنیل کردن ميباشد و ميتواند تا حدود
چشمگیری اعوجاج در سازه را کاهش دهد ].[11
پانکاج بیسواس و همکاران3بر روی تاثیر ترتیب جوشکاری
روی تغییر شکلهای ورقهای تقويت شده بزرگ برای دو
مورد متفاوت مطالعاتي انجام دادند که به نتايج مناسبي
رسیدند .نتايج عددی و آزمايشگاهي حدود  7تا  17درصد
با يکديگر تفاوت دارند .نتايج تغییرش کلها برای مدل
استفاده شده ميتواند برای ورقهای تقويتي با تیرچههای
عمودبرهم ديگر نیز قابل تعمیم است ] .[12بايي چن و
همکاران 4در اين مقاله توزيع دما ،تغییرشکلهای
جوشکاری و تنشپسماند را در يک ورق تقويتشده به
صورت تجربي و عددی بررسي کردهاند .ترتیبهای مختلف
جوشکاری توزيع دما را در سازههای جوشکاری شده تغییر
ميدهد ].[13
مک فرسن و همکاران 7با تحقیقات خود بر روی بررسي
عوامل ايجاد تغییرشکلهای حاصل از جوشکاری در
ورقهای با ضخامت  9.7میليمتر ،مربوط به شناور کالس
ناوشکن  Type 45به اين نتیجه دست يافتن که اگر از ترتیب
مناسب جوشکاری استفاده نشود متوسط تغییرشکلها تا
 388درصد افزايش مييابد] .[14ژن چن و همکاران9
توانستند نتايج اعوجاج حاصل از جوشکاری در اتصال T

 -2بیان مسئله
جوشکاری يکي از مهمترين تکنیکهای اجرای اتصاالت در
سازههای فلزی بزرگ بهويژه سازههای دريايي مانند بدنه
انواع شناورها است .بهدلیل انعطافپذيری باال ،اين تکنولوژی
در غالب انواع اتصاالت سازهای فلزی دريايي به عنوان يک
گزينه اصلي مطرح است .استفاده از جوشکاری در کنار
مزايای بسیار زياد خود ،عیوبي نیز بر جای ميگذارد .سیکل
حرارتي که جوشکاری به سازه تحمیل ميکند ،از جمله
عوامل تعیینکننده در ايجاد عیوبي مانند تغییر شکلهای
ناخواسته است .از آنجا که نحوه اجرای فرايند جوشکاری در
توزيع اعمال بارهای حرارتي و در نتیجه تغییر شکلهای
حاصل به شدت موثر است ،لذا استفاده از ترتیب مناسب
جوشکاری ميتواند موثرترين روش در کنترل و کاهش
تغییر شکلهای حاصل از فرايند جوشکاری باشد.
در اين مقاله تالش بر آن بوده است تا تاثیر ترتیبهای
مختلف جوشکاری بر روی مقدار و چگونگي تغییر شکلهای
حاصل از جوشکاری در سازه عرشه کشتي به روش المان
محدود به صورت عددی مدل و بررسي شود .از مزايای اين
روش اين است که ميتوان با استفاده از آن ميتوان در
سازههای بزرگ و پیچیده مانند عرشه کشتي بدون نیاز به
تخصص و تجهیزات خاص ،تغییر شکلهای حاصل از فرايند
جوشکاری را کاهش داد.
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 -3شبیهسازی
معموالً برای پیشبیني توزيع حرارتي از روشهای حل
عددی مانند روش المان محدود ( 1)FEMاستفاده ميشود.
با کمک اين روش ميتوان بسیاری از پديدههای فیزيکي
مرتبط با جوشکاری را شبیهسازی کرده و اثر پارامترهای
مختلف جوشکاری را بر اين پديدهها به صورت جداگانه مورد
بررسي قرار داد .اين روش در زمان و هزينه صرفهجويي
بسیاری را به دنبال دارد .در اين زمینه از نرمافزارهای
متفاوتي ميتوان استفاده کرد .در اين تحقیق از نرمافزار
 Ansysجهت شبیهسازی استفاده شده است .مهمترين
مساله در شبیهسازی فرآيند جوشکاری فلزات انتخاب نوع
منبع حرارتي و شبیهسازی آن است .در اين تحقیق از منبع
حرارتي گلداک [ ]17جهت شبیه سازی توزيع شار حرارتي
ورودی در محل جوشکاری استفاده شده است که به صورت
شکل ( )1ميباشد و توزيع حرارت ورودی طبق رابطه زير
تعريف ميگردد:
= )𝜉 𝑞(𝑥, 𝑦,
()1
)

3𝜉 2
𝑐2

) 𝑒𝑥𝑝 (−

3𝑦 2
𝑏2

) 𝑒𝑥𝑝 (−

3𝑥 2
𝑎2

𝑒𝑥𝑝 (−

شکل ( )2مشخصات هندسی مدل.

𝑄6√3
𝜋√𝜋𝑐𝑏𝑎

تحلیل حرارتي بوسیله نرمافزار  Ansysانجام شده است .که
در آن با حرکت يک منبع حرارتي روی خط جوش توزيع
حرارت بدست آمده است .مدل مورد استفاده در اين مقاله
سازه عرشه شناور است که مشخصات هندسي آن در شکل
( )2نشان داده شده است.
بعد از مدلسازی ،نوبت به شبکه بندی ميرسد که در اين
مقاله برای بدست آمدن نتايج مطلوب سعي شده تا از يک
شبکهبندی مناسب استفاده شود تا بتوان به يک سری
جوابهای همگرا رسید .در شکل ( )3نحوه شبکهبندی ديده
ميشود که به صورت دستي انجام شده است.

شکل ( )3نحوه شبکه بندی سازه عرشه کشتی.

 -1-3شبیهسازی حرارتی
همانطور که گفته شد ،در اين تحقیق از نرمافزار
جهت شبیهسازی فرايند جوشکاری استفاده شده است .اين
شبیهسازی را ميتوان به دو صورت دو بعدی و يا سه بعدی
انجام داد .مسلما انجام شبیهسازی به صورت دو بعدی کمتر
از حالت سه بعدی زمانبر است اما در حالت سه بعدی
جوابهای بدست آمده از دقت باالتری برخوردارند.
در اين تحقیق شبیهسازی به صورت سه بعدی انجام شده
است .المان مورد استفاده در اين تحلیل حرارتيSolid70
است .شرايط انتقال گرما نیز روی سطوح بیروني مدل اعمال
شده است .به منظور شبیهسازی حرارتي در محیط نرمافزار
 ،ANSYSالزم است تا خواص حرارتي ماده بکار برده شده
را بر اساس تغییرات دمايي به نرم افزار داده شود .در جدول
( )1تغییرات اين خواص بر اساس دما آورده شده است.
همچنین پارامترهای جوشکاری در جدول ( )2آمده است.
ANSYS

شکل ( )1منبع حرارتی دو بیضوی به همراه تابع توزیع حرارت
در امتداد محور .]21[ ξ
Finite Element Method

1
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جدول ( )1تغییرات خواص حرارتی و مکانیکی مواد با دما.
E
][GPa

σy
][MPa

α
][μm/m°C

210
195
195
185
168
118
52
12
11.8
10.4
10.2
10

380
340
320
262
190
145
75
40
38
28
25
20

11.2
11.8
12.4
13.1
13.6
14.1
14.6
14.6
14.6
14.6
14.6
14.6

K
[W/m°C
]
51
50
49
46
41
38
34
28
25
32
42
42

جدول ( )2مقادیر پارامترهای جوشکاری.
سرعت جوشکاری
(میلیمتر/دقیقه)

ولتاژ
)ولت(

جريان
)آمپر(

400

29

270

C
][J/Kg°C

T
][°C

450
475
530
560
630
720
830
910
1055
2000
2100
2150

20
100
210
330
420
540
660
780
985
1320
1420
1500

 -5انتخاب ترتیبهای مختلف جوشکاری و خطوط
مورد بررسی روی سازه عرشه شناور
همانطور که قبال گفته شد يکي از مناسبترين و موثرترين
راههايي که ميتوان توزيع حرارت را بصورت يکنواخت در
قطعه پراکنده کرد و تغییر شکلها را کاهش داد ،انتخاب
ترتیب مناسب جوشکاری است .روشهای ديگر ،هزينه
ساخت و زمان انجام پروژه را باال ميبرند.

 -2-3شبیهسازی مکانیکی
همانند شبیهسازی حرارتي بهمنظور شبیهسازی مکانیکي
نیز توسط يک کد ماکرو انجام ميگردد .نتايج تحلیل
حرارتي به عنوان ورودی برای تحلیل مکانیکي استفاده
ميشود .از اينرو تمام مراحل تحلیل حرارتي در تحلیل
مکانیکي فراخواني و اعمال ميشوند .المان بکار رفته شده
 solid 185است که يک المان  0گرهای است .خواص
مکانیکي ماده بکار برده شده نیز همانند خواص حرارتي بر
اساس تغییرات دمايي مطابق با جدول ( )1به نرم افزار داده
ميشود .به منظور اعمال شرايط مرزی برخي از گرهها مانند
شکل ( )9محدود شده است.
 -4صحت سنجی روش پیشنهادی

شکل ( )4هندسه ورق  Tشکل [.]22

مدل المان محدود با مقايسه نتايج تست تجربي پیشبیني
اعوجاج زاويهای حاصل از فرايند جوشکاری صحت سنجي
شده است .هندسه ورق تيشکل که در اين تست استفاده
شده است مطابق شکل ( )4است.
مقايسه اعوجاج زاويهای ورق بر روی خط  1و  2نشان داده
شده در شکل ( ،)7در نمودارهای شکل ( )9نمايش داده
شده است .با توجه به نتايج ثابت ميشود مطابقت خوبي بین
تغییرشکلهای اندازهگیری شده در تست تجربي و روش
المان محدود وجود دارد ،زيرا نتايج کمتر از  17درصد با
يکديگر اختالف دارند.

شکل ( )5خطوط انتخاب شده بر روی مدل [.]22
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شکل ( )7شرایط مرزی اعمال شده

(الف)

شکل ( )8انتخاب شش خط روی مدل.

اما انتخاب ترتیب مناسب جوشکاری يک روش کم هزينه
ميباشد ،زيرا مستقیما روی دمای سازه جوشکاری و
همینطور بر روی تغییر شکلها تأثیر ميگذارد .بنابراين
تحلیل ترتیب مناسب جوشکاری برای کنترل تغییر شکلها
در سازههای جوشکاری از مسائل اساسي و بنیادی است .در
اين مقاله چهار ترتیب مختلف جوشکاری مطابق شکل ()7
مورد بررسي قرار گرفته است.

(ب)
شکل ( )6جابجایی عمودی ورق بر روی (الف) خط 1و ب)خط2

ترتیب جوشکاری

مسیرهای جوشکاری

ترتیب اول

6-7-16-21-5-8-15-22-2-10-3-11-1-9-4-12-14-18-19-23-13-17-20-24

ترتیب دوم

6-5-7-8-16-15-21-22-2-1-3-4-10-9-11-12-13-14-17-18-19-20-23-24

ترتیب سوم

16-15-21-22-6-5-7-8-14-13-18-17-19-20-23-24-2-1-10-9-3-4-11-12

ترتیب چهارم

16-21-15-22-14-18-19-23-13-17-20-24-6-7-10-2-11-3-5-8-9-1-12-4
شکل ( )9ترتیبهای جوشکاری استفاده شده. .
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نتیجه ميتوان گفت ترتیبهای مختلف جوشکاری باعث
پیدايش تغییر شکلهای متفاوت در سازه ميگردد.

 -6تاثیر ترتیبهای مختلف جوشکاری روی چگونگی
فرم و مقادیر تغییرشکلهای جوشکاری
به منظور بررسي نتايج تغییر شکلهای حاصل از ترتیبهای
مختلف جوشکاری ،چگونگي فرم و مقادير اين تغییر
شکلهای بدست آمده از تحلیل مکانیکي مطابق شکل ()18
تا ( )13نشان داده شده است .همانطور که مشاهده ميشود
اين تصاوير ويژگيهای مهمي از تغییر شکلهای بوجود آمده
در سازه عرشه شناور را نشان ميدهد .با توجه به اين شکلها
مشخص ميگردد که ترتیبهای مختلف جوشکاری نه تنها
بر روی چگونگي فرم تغییر شکلهای جوشکاری موثر است
بلکه بر روی مقادير اين تغییر شکلها نیز اثر ميگذارد .در

 -7مقایسه تغییرشکلهای جوشکاری روی شش خط
برای ترتیبهای مختلف جوشکاری
در ادامه بهمنظور بررسي دقیقتر تاثیر ترتیبهای مختلف
جوشکاری بر روی تغییر شکلها در سازه عرشه شناور،
نمودارهای مربوط به جابجايي کل شکلهای ( )14تا ()17
برای ترتیبهای مختلف جوشکاری بر روی شش خط نشان
داده شده در شکل ( )0ترسیم شده است.

شکل ( )11تغییر شکلهای جوشکاری برای ترتیب اول.

شکل ( )11تغییر شکلهای جوشکاری برای ترتیب دوم.
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شکل ( )12تغییر شکلهای جوشکاری برای ترتیب سوم.

شکل ( )13تغییر شکلهای جوشکاری برای ترتیب چهارم.

شکل ( )14جابجاییها روی خط اول.

شکل ( )15جابجاییها روی خط دوم.
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شکل ( )16جابجاییها روی خط سوم.

شکل ( )19جابجاییها روی خط ششم.

 -7نتیجهگیری
در اين مقاله يک مدل المان محدود ،جهت بررسي تاثیر
ترتیب جوشکاری روی اعوجاج توسعه داده شده است.با
توجه به بررسيهای انجام شده نتايج زير حاصل شده است:
 .1با استفاده از ترتیب مناسب جوشکاری ميتوان
تغییرشکلهای حاصل از فرايند جوشکاری را بدون نیاز
به تجهیزات خاص و با حداقل هزينه کاهش داد.
 .2با کمک نرمافزار المان محدود ميتوان تغییرشکلهای
جوشکاری را در سازههای بزرگ و پیچیده کشتي
محاسبه نمود.
 .3با توجه به اينکه ترتیب جوشکاری تاثیر بیشتری روی
توزيع دما دارد نسبت به دمای ماکزيمم ،ميتوان نتیجه
گیری کرد که ترتیب جوشکاری روی میزان تغییرشکل-
ها تاثیر بیشتری نسبت به تنشهای پسماند دارد.
 .4ترتیبهای مختلف جوشکاری نه تنها بر روی چگونگي
فرم تغییرشکلها تاثیر ميگذارد بلکه مقادير اين
تغییرشکلها نیز متفاوت است.
 .7با توجه به نمودارهای ترسیم شده ميتوان دريافت که
مقادير تغییرشکلها برای ترتیبهای مختلف جوشکاری
در لبههای ورق تاثیر بیشتری نسبت به وسط ورق دارد.
 .9انتخاب ترتیب بهینه جوشکاری ،ميتواندنیازهای
طراحي سازههای پیچیده و بزرگ مانند بدنه شناورها را
با کمترين مقدار تغییرشکلها تامین نمايد.

شکل ( )17جابجاییها روی خط چهارم.

شکل ( )18جابجاییها روی خط پنجم.
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