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واژههاي كليدي

فرايند جوشکاری اصطکاکی-اغتشاشی يک روش نو و جديد جوشکاری حالت

جوشکاری اصطکاکی-اغتشاشی ،فوالد کم

جامد است که در اثر اصطکاک بین پین و شولدر و قطعه کار ،تولید حرارت می

کربن  ،طراحی آزمايش.

کند .اين حرارت باعث ايجاد يک منطقه خمیری شکل میشود .نیروی فشار از
طرف شولدر و چرخش پین و ادغام لبه های اتصال سبب انجام جوشکاری میشود.
در اين پژوهش ابتدا به بررسی جوش پذيری ورق فوالدی  EN10130با ضخامت
 5/1میلیمتر پرداخته شد و پارامترهای سرعت دورانی ،سرعت پیش روی ابزار ،قطر
پین و شولدر ،توسط  15عدد آزمايش مورد بررسی قرار گرفته است .پس از ايجاد
جوشهايی بدون عیب ،بازه  155تا  5555دور بردقیقه برای سرعت دورانی و بازه 95
تا  565میلیمتر بر دقیقه برای سرعت خطی بترتیب به عنوان سطوح باال و پايین
مناسبی برای اين پارامترها انتخاب شدهاند .برای دستيابی به بیشترين استحکام
کششی ،تعداد  23آزمايش با توجه به سطوح معین شده پارامترها ،از روش باکس
بنکن طراحی شده ،سپس متدولوژی سطح پاسخ برای بهینهسازی پارامترها مورد
استفاده قرار گرفته است .نتايج بهینهسازی و شرايط آزمايشگاهی همخوانی خوبی
داشتند که اين نتیجه ،نشان دهنده کفايت مدل طراحی آزمايشها و نتايج پیشبینی
بهینهسازی است .آزمايشهای ريز سختی سنجی ،متالوگرافی و تست کشش نرمال
صورت گرفته روی  9سری از ورقهای تولید شده با مناسبترين استحکام کششی و
ازدياد طول ،منطقه متأثر از حرارت ورق های سمت پیشرونده را ضعیفتر از بقیه
موضع جوش معرفی کردند.

 -5کارشناس ارشد ،دانشکده مهندسی مواد ،واحد نجف آباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نجف آباد ،ايران.
 -2استاديار ،دانشکده مهندسی مواد ،واحد نجف آباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نجف آباد ،ايران.
 -9استاديار ،گروه مهندسی مکانیک ،واحد نجف آباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نجف آباد ،ايران.
 -4کارشناس ارشد ،دانشکده مهندسی مکانیک ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلیتکنیک تهران) ،ايران.

تاريخ ارسال:

34/55/26

تاريخ بازنگری:

34/55/24

تاريخ پذيرش:

31/52/55

Winter 2017/ vol. 9/ No. 4

Journal of

Solid Mechanics in Engineering
Journal of
Solid Mechanics
in Engineering

http://jsme.iaukhsh.ac.ir

Optimization of the Parameters of Low-carbon Steel (EN10130) Welding
using Friction Stir Welding Method
Akbar Alimohammady1, Masoud Kasiri2, Masoud Afrand3,*, Hossein Noruzi Forooshani4
* Corresponding Author: masoud.afrand@pmc.iaun.ac.ir
Abstract:
Friction-stir welding process is a novel method of solid state
welding, which produces heat due to friction between the pin, the
shoulder and the workpiece. This heat causes a paste area.
Shoulder pressure and pin spin cause edges integration and lead to
welding. In this study, firstly, the feasibility of welding of steel
sheet (EN10130) with a thickness of 1.5mm has been tested by 58
experiments. After making perfect welds, the ranges of 500-1000
RPM and 30-160 mm/min were selected as the suitable upper and
lower levels, respectively, for rotational speed and linear speed.
To achieve a maximum tensile strength, 29 tests were designed by
using the Box-Benken method considering specified levels of the
parameters. Then, the response surface methodology was used for
optimization of the parameters. Results showed that the optimal
outputs and experimental data were in good agreement, which
indicate the adequacy of the design of experiments and
optimization predict results. Micro-hardness tests, metallography
and normal tensile test were carried out on three series of plates
produced with the most appropriate tensile strength and
elongation. Results showed that heat-affected zone weaked the
sheet of advancing side compared to other welding zones.
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Friction stir welding method,
Low-carbon steel,
Design of experiment.
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اين فرايند سه ناحیه (دکمه4جوش و دو ناحیه متاثر از

 -1مقدمه

1

امروزه با توجه به پیشرفتهای مختلف در صنايع (از جمله

حرارت ) بوجود می آيد HAZ1 .شامل فريت چند وجهی

صنعت جوشکاری) و نیازهای جديد و روز افزون بشر

همراه با حداکثر افت سختی است و  HAZ2شامل مارتنزيت
6

موجب شده تا محققان و صنعتگران به سمت استفاده از

تمپر شده همراه با سختی نسبتا بیشتر از  HAZ1بود .چو و

روشهای جديد تولید برای دستیابی هرچه سريعتر به

همکاران ]5[ ،فوالد فريتی  453را توسط روش  FSWبا
7

محصوالت مورد نیاز پیش روند .در میان فرايندهای نوين

موفقیت اتصال دادند .آنها در يافتند که در منطقه اغتشاش

جوشکاری ،فرايند اصطکاکی-اغتشاشی ( ،5)FSWبرای

يافته ساختار کامال ريز دانه و دارای سختی باال است که اين

اتصال ورق های پرکاربرد فوالدی و آلومینیومی درصنايع

امر به دلیل تبلور مجدد ناشی از تغییر شکل برشی و حرارت

مختلف از جمله صنايع خودرو ،بسیار مورد توجه قرار گرفته

باال است.

است[ .]2،5اصلیترين مشکل ورقهای اتصال يافته توسط

در تحقیق حاضر ،پارامترهای فرايند جوشکاری  FSWبر

روش جوشکاری اصطکاکی-اغتشاشی ،که صنعت با آن
مواجه است ،میزان افت خواص مکانیکی ،از جمله استحکام
نسبت به فلز پايه می باشد ،که علت آن داليل اصلی همچون
عدم انتخاب سرعت چرخش مناسب ابزار ،سرعت نامناسب

روی ورق فوالدی  EN 10130نورد شده ،توسط نرم افزار
 DOEطراحی آزمايش شده و نتايج طراحی آزمايش با
نتايج عملی بدست آمده مقايسه می شود .سپس ريز ساختار
و خواص مکانیکی ناحیه جوشکاری شده مورد بررسی قرار

پیشروی ابزار ،قطر نامناسب پین و شانه ابزار و داليل فرعی

میگیرد.

چرخ ابزار(ساعت گرد يا پاد ساعت گرد) ،سیستم قید و بند،

 -2روش كار

هندسه ابزار و غیره است [ 4،9و .]1

 -1-2فلز پایه

همچون ،انتخاب نامناسب زاويه انحراف ،2پیش گرم ،جهت

جعفرزادگان و همکاران [ ]6فوالد های  St37و فوالد زنگ
نزن  304را به روش جوشکاری اصطکاکی-اغتشاشی ،با
سرعت پیشروی ثابت و با سرعت چرخش های  455و 555
دور بر دقیقه جوشکاری کردند .آنها دريافتند نمونه ای که با
سرعت چرخش کمتری جوشکاری شده ،نسبت به نمونه ای
که با سرعت چرخش بیشتر جوشکاری شده دارای درصد
ازدياد طول بیشتر و استحکام کمتری است .همچنین در
سطح مقطع نمونه ای که با سرعت چرخش بیشتری
جوشکاری شده ذرات کاربید تنگستن مشاهده شد ،که
باعث کاهش انعطاف پذيری جوش شد .گويش 9و
همکاران [ ]7فوالد کم کربن مارتنزيتی  M190را به روش

در اين پژوهش عملیات جوشکاری اصطکاکی-اغتشاشی
روی ورق فوالدی نورد شده  EN10130به ضخامت 5/1
میلیمتر با پارامترهای متفاوت انجام شد .ترکیب شیمیايی
ورق مورد استفاده در جدول ( )5آمده است .ورق ها با
استفاده از دستگاه گیوتین به ابعاد  565×55×5/1میلی متر
برش زده شدند .نمونه ها بعد از برش لبه آنها به وسیله
سوهان پلیسه گیری و تمیز شدند و در ادامه دو ورق
بصورت لب به لب در داخل قیدی محکم ثابت شدند.
فرايند جوشکاری در جهت طولی نمونه ها با استفاده از يک
ماشین فرز سه محور در سرعت دورانی و پیشروی و
قطرهای مختلف شانه و پین انجام شد.

اصطکاکی-اغتشاشی با موفقیت جوش دادند .آنها دريافتند

در اين تحقیق ابزاری از جنس کاربید تنگستن با پین

که در اثر اصطکاک بین ابزار و ورق های فوالدی پیک

استوانهای شکل استفاده شد .اين ابزار دارای طول پین 5/9

دمايی به  5555-5535درجه سانتیگراد می رسد که طی
Nugget
)Heat Affected Zone (HAZ
Cho
)7 Stir Zone (SZ
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میلی متر و قطر های شانه و پین های مختلف است .همچنین

تن استفاده شد .شکل ( )2نقشه ابعادی نمونه های کشش را

شانه ابزار يک زاويه  5درجه به سمت داخل داشت تا مواد

نشان می دهد.

به واسطه چرخش پین وارد محفظه حاصل از اين زاويه شده
و در هنگام عبور ابزار با نیروی زياد به سمت پايین فورج
شود .شکل ( )5هندسه ابزار کاربید تنگستن حاوی پین
استوانه ای مورد استفاده در اين تحقیق را نشان می دهد.

شکل ( )2ابعاد نمونه کشش مطابق با استاندارد ( ASTM E8ابعاد بر
حسب میلیمتر)

جدول ( )5ترکیب شیمیايی فوالد ]3[ EN 10130
Mo%

Ni%

5/55

5/59

Pb%

Sn%

5/559

S%

P%

5/557 5/556
Al%

Co%

5/554 5/511 5/557

Mn%

Si%

C%

5/29

5/55

5/54

W%

V%

Cu%

5/559

5/552

5/59

 -4-2آزمون سختي سنجي

ريز سختی ويکرز روی سطح مقطع نمونه ها (عمود بر مسیر
جوشکاری) و عمق  5/1میلی متری زير سطح انجام و میزان
بار دستگاه  555گرم و مدت زمان اعمال بار  51ثانیه تنظیم
شد [ 52و  .]59فواصل انجام آزمون روی هر نمونه  5/1میلی
متر انتخاب شده است.
 -6-2طراحي آزمایش)DOE( 1

متدولوژی سطح پاسخ در سال  5315توسط باکس و
ويلسون [ ،]54جهت بهبود فرايندهای شیمیايی ارائه شد.
مونتگومری در سال  ،]51[ 2551متدلوژی سطح پاسخ را
شکل ( )5ابزار کاربید تنگستن ،حاوی پین مخروطی مورد استفاده در

اينگونه تعريف می کند "متدلوژی سطح پاسخ مجموعهای

تحقیق

از تکنیکهای آماری و رياضیاتی است که کاربرد آن برای
مدلسازی و تحلیل مسائلی است که يک متغیر پاسخ

2

 -2-2متالوگرافي و مطالعه ریزساختاري

(خروجی) مورد نظر تحت تأثیر چندين متغیر مستقل ديگر

بعد از انجام جوشکاری اصطکاکی-اغتشاشی ،ورق ها در

قرار داشته باشد و ما بخواهیم اين متغیر پاسخ را به مقدار

جهت عمود بر راستای فرايند بريده شدند .نمونه های تهیه
شده پس از سنباده کاری توسط محلول نايتال  2درصد در
مدت زمان  25ثانیه حکاکی شدند [ .]55مطالعه
ريزساختاری نمونه های تهیه شده در بزرگنمايی مختلف با
استفاده از میکروسکوپ نوری مجهز به نرم افزار تحلیل
تصاوير صورت گرفت.

تغییرات متغیر پاسخ در قبال متغیرهای کنترلی بايد مد نظر
گرفته شود .برای اين منظور ابتدا سطوح باال و پايین
پارامترهای جوشکاری اصطکاکی-اغتشاشی از جمله قطر
پین ،قطر شانه ،سرعت دورانی ابزار و سرعت پیشروی ابزار
بررسی و تعیین شدند .اين بازه در شکل ( )9نمايش داده
شده است .همچنین بازه مناسب برای انتخاب قطر پین و

 -3-2آزمون كشش

نمونه های آزمون کشش بر اساس استاندارد

بهینهی خود برسانیم" .واژه ی سطح پاسخ نشان می دهد که

شولدر از مرجع [ ]56و تجارب آزمايشگاهی استفاده شده
ASTM-E8

است .در کلیه آزمون های نشان داده شده در شکل (،)9

[ ]55توسط دستگاه واير کات برش خورده و آماده سازی
شدند .برای اين آزمون از يک دستگاه کشش با ظرفیت ده

Design Of Experiments
Response Variable

1
2
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زاويه انحراف ثابت و برابر  2درجه ،عمق نفوذ پین ثابت و
برابر  5/9میلیمتر ،قطر شانه ابزار ثابت و برابر  59و قطر پین
ثابت و برابر  9میلیمتر در نظر گرفته شدهاند .نقاط مشکی
بیانگر اتصال سالم و نقاط سفید بیانگر اتصال معیوب است.
در ادامه برای بررسی اين پارامترهای قابل کنترل،
آزمايشهايی از طريق باکس و بنکن 5تحت رويه
مونتگومری ،طراحی آزمايش شدند و سپس تابع هدف
بصورت مدل رياضی تعريف شده و در نهايت اين مدل
توسط متدولوژی سطح پاسخ 2بهینهسازی میشود .هدف از

شکل ( )9آزمون های انجام شده برای تعیین سطوح باال و پايین سرعت
حرکت خطی و دورانی ابزار

اين بهینهسازی برای دستيابی به ورق جوشخورده با
بیشترين استحکام کششی میباشد .در اين آزمايش استحکام
کششی ،سطح پاسخ تعريف شده است که تاثیر سرعت
چرخش ،سرعت پیشروی ،قطر پین و قطر شانه بر روی
استحکام کششی مورد بررسی قرار گرفته است .در شکل
( )4اثر دو پارامتر سرعت چرخش و سرعت پیشروی بر
روی استحکام جوش مشاهده می شود .با توجه به شکل ()4
در سرعت هاهی چرخش بین  700 rpmتا  875 rpmو در

شکل ( )4اثر پارامترهای متغیر سرعت دورانی ابزار و سرعت حرکت

سرعت پیشروی  60 mm/minتا  90 mm/minبیشترين

خطی ابزار بر روی استحکام کششی ورقهای جوشخورده

استحکام حاصل می شود و در خارج از محدوده فوق
استحکام کششی افت پیدا می کند .همچنین شکل ( )1اثر
همزمان سرعت چرخش ابزار و قطر پین را بروی استحکام
کششی نشان می دهد .همانطور که مشخص است سرعت
چرخش در محدوده ی  700 rpmتا  875rpmو قطر پین در
محدوده ی  3 mmتا  4 mmبیشترين استحکام کششی را
دارد .همانطور که در شکل مشخص است نسبت تغییرات
سرعت چرخش به قطر پین بیشر است و تاثیر بیشتری بر
روی استحکام جوش دارد .به عبارتی ديگر با تغییر سرعت
چرخش ابزار ،استحکام کششی اتصال بیشتر تغییر می کند.

شکل( )1اثر پارامترهای متغیر سرعت دورانی ابزار و قطر پین ابزار بر
روی استحکام کششی ورقهای جوشخورده

 -3نتایج و بحث
 -1-3متالوگرافي و مطالعه ریز ساختاري

بررسی نتايج حاصل از آزمون کشش و ريزسختی نمونه
های جوشکاری شده به روش اصطکاکی-اغتشاشی بدون
Box and Benken
)Response Surface Methodology (RSM

1
2

در نظر گرفتن تحوالت ريز ساختاری به وجود آمده میسر
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نیست .لذا در ابتدا به بررسی تاثیر جوشکاری اصطکاکی-

موجب تبلور مجدد شديد می شود .نتیجه اين پديده کاهش

اغتشاشی بر ريزساختار اتصال فوالد  EN10130پرداخته

چگالی نابجايی ها ،رشد و افزايش اندازه دانه خواهد بود که

میشود .شکل ( )6ريز ساختار نمونه جوشکاری شده به

در نهايت سختی و استحکام را به دنبال دارد [.]57

روش اصطکاکی-اغتشاشی را نشان می دهد .در اين شکل،
سه ناحیه ( )5ناحیه اغتشاشی )2( ،متاثر ترمومکانیکی 5و
( )9متاثر از حرارت ديده می شود .در ناحیه اغتشاشی اندازه

نمونه ()a
سرعت
565
پیشروی()mm/min
155

سرعت
چرخش()RPM

9 /1

قطر پین()mm

در ناحیه  TMAZمشابه فرايند های شکلدهی سرد ،دارای

54/1

قطرشانه()mm

جهت گیری خاصی هستند که در مرز بین  SZو ناحیه

555

استحکام
کششی()MPa

دانه در مقايسه با فلز پايه به شدت ريز و همگن شده اند .اين
پديده ناشی از تاثیر تبلور مجدد است که به دنبال تغییر
شکل پالستیکی شديد در اين منطقه رخ داده است .دانه ها

 HAZبه شکل طولی کشیده شده اند.

نمونه ()b
سرعت
95
پیشروی()mm/min
سرعت
5555
چرخش()RPM
9 /1

قطر پین()mm

54/1

قطرشانه()mm
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استحکام
کششی()MPa

شکل ( )6ريزساختار مختلف نواحی جوش در نمونه جوشکاری شده

نمونه ()c

توسط پارامترهای بهینه شامل BM, HAZ, TMAZ, SZ

سرعت
55
پیشروی()mm/min
575

سرعت
چرخش()RPM

نمونههای جوشکاری شده با پارامترهای مختلف درشکل

4

قطر پین()mm

( )7نشان داده شده است .همانطور که در شکل مشخص

54

قطرشانه()mm

ريزساختار فوالد  EN10130و منطقه اغتشاش يافته

است ،اندازه دانه ها در منطقه اغتشاش يافته کاهش يافته
است ،بطوری که اندازه دانه در ساختار اولیه ورق حدودا
 255میکرومتر است .اين در حالیست که اندازه دانه در

951

استحکام
کششی()MPa

شکل ( )7مقايسه سه نمونه جوشکاری شده با پارامترهای مختلف و
ريزساختار آنها

منطقه اغتشاش يافته بطور میانگین به  25میکرومتر می رسد.
با توجه به اينکه در حین انجام  FSWماده دچار تغییر شکل

 -2-3خواص كششي

پالستیک شديد می شود ،اين عمل باعث افزايش عیوب

در شکل ( )7همچنین نتايج استحکام کششی نمونه های

کريستالی خواهد شد .اصطکاک بین ابزار و قطعه کارها

حاصل از فرايند  FSWدر سرعت دورانی و پیشروی های

باعث افزايش دما در ناحیه اغتشاش می شود که اين پديده

مختلف و قطرهای پین و شانه های مختلف آمده است.

)Thermo Mechanically Affected Zone (TMAZ

1

همانگونه که مشاهده می شود باالترين استحکام کششی
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معادل  951مگاپاسکال است که در سرعت های دورانی و
پیشروی به ترتیب  575دور بر دقیقه و  55میلیمتر بر دقیقه و
قطر پین و شانه به ترتیب  4و  54میلیمتر حاصل شد .الزم به
ذکر است که استحکام کششی فلز پايه  235مگاپاسکال
است .با توجه به شکل ( )7و با مقايسه نتايج بدست آمده
مشاهده می شود که استحکام کششی نمونه ( ٪62 )aفلز
پايه و استحکام کششی نمونه ( ٪19 )bفلز پايه است .در
حالی که استحکام کششی نمونه ( )cکه با طراحی آزمايش

شکل ( )3مقايسه سه نمونه جوشکاری شده با پارامترهای مختلف و
محل شکست آنها

پارامترهای آن بهینه سازی شده است ٪551 ،فلز پايه است.
اين نتايج نشان می دهد که اوال اتصال از طريق جوشکاری

 -3-3ریزسختي

اصطکاکی-اغتشاشی از استحکام بااليی بر خوردار است.

منحنی توزيع سختی روی مقطع نمونه های جوشکاری

ثانیا طراحی آزمايش پارامترهای جوشکاری  FSWتوسط

شده در شکل( )55نشان داده شده الزم به ذکر است که

نرم افزار  DOEاز طريق باکس و بنکن تحت رويه

میانگین سختی اندازه گیری شده ورق فوالدی برابر 35/1

مونتگومری 5نتیجه مطلوبی را ايجاد می کند.

ويکرز بوده است .با توجه به شکل( )55مشاهده می شود

موقعیت شکست اتصال در نمونه های ( )aو ( )bدقیقا در
جوش است و موقعیت شروع گلوئی و شکست در نمونه ()c
در فلز پايه است .اين موضوع در شکلهای ( )5و ( )3نشان
داده شده است که سطح پسرونده 2و پیشرونده 9به ترتیب با
 RSو  ASمشخص شده اند .از مقايسه نتايج شکل ( )3و ()5
با شکل ( )7مشاهده می شود مقدار استحکام کششی
ذکرشده با محل شکست هم خوانی کامل دارد.

که سختی در هر سه نمونه جوشکاری شده نسبت به فلز پايه
افزايش پیدا کرده است که علت آن تحوالت ريزساختاری
صورت گرفته در حین فرايند جوشکاری می باشد که سبب
کاهش شديد اندازه دانه در ناحیه جوش شده است .در
اتصال ايجاد شده در نمونه ( )aبه روش  FSWحداقل
محدوده سختی ( )88-90 HVدر منطقه  HAZدر قسمت
 ASاندازه گیری شد که با موقعیت شکست اتصال در
آزمون کشش مطابقت دارد .همچنین در نمونه ( )bحداقل
محدوده سختی ( )90-93 HVدر منطقه  BMدر قسمت AS

تعیین شد که با محل شکست نمونه در آزمون کشش
همخوانی ندارد .در نمونه ( )cکه پارامترهای

فرايندFSW

توسط نرم افزار  DOEاز روش باکس بنکن تحت رويه
مونتگومری ،طراحی آزمايش شده اند و حالت بهینه بدست
آمده است ،حداقل محدوده سختی ( )90-93 HVدر منطقه
فلز پايه 4در قسمت پیش رونده 1تعیین شد که با محل
شکست نمونه در آزمون کشش همخوانی دارد (شکل (.))3
شکل ( )5نمونه کشش( ،)cجوشکاری شده با پارامترهای بهینه

Montgomery
Retreating side
Advancing side

1
2
3

)Base Metal (BM
)5 Advancing Side (AS
4
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650

)Sample (a

جوش حاصل از کیفیت مناسبی برخوردار نیست .در

130

)Sample (b

اين شرايط حالت بهینه ای وجود دارد که توسط

)Sample (c
120

100

Vickers hardness

110

90

10

8

6

4

2

0

-2

-4

-6

-8

-10

80

)Distance (mm

شکل ( )55نتايج نمونه های ريزسختی

 -4نتيجه گيري
در اين پژوهش بهینه سازی پارامترهای جوشکاری فوالد
کمکربن  EN10130به روش جوشکاری اصطکاکی-
اغتشاشی انجام شد و نتايج به شرح زير به دست آمد:
 در اثر جوشکاری اصطکاکی-اغتشاشی فوالد اولیه که
دارای دانه های بزرگ و خشن به طول متوسط 255
میکرومتر ،که ناشی از کار گرم بود ،به ريزساختاری
شامل دانه های ريز و هم محور تبديل شد.
 با بهینه سازی پارامترها ،توسط نرم افزار  DOEاستحکام
کششی جوش به بیش از استحکام فلز پايه می رسد.
 در شرايطی که سرعت چرخش و سرعت پیشروی ابزار
بیش از اندازه انتخاب شود ،حرارت ايجاد شده ناشی از
اصطکاک بین ابزار و قطعه کار باالست ،در نتیجه
ذرات کاربید تنگستن وارد حوضچه جوش می شود و
میزان سختی فلز جوش باال می رود و میزان انعطاف
پذيری جوش کاهش می يابد.
 با کاهش سرعت چرخش و سرعت پیشروی ابزار،
حرارت ورودی کاهش پیدا می کند و اتصالی با
کیفیت مناسب حاصل نمیشود .از طرفی هم با افزايش
سرعت چرخش و سرعت پیشروی ابزار حرارت
ورودی بیش از اندازه افزايش پیدا میکند .بنابراين

طراحی آزمايش بدست آمد.
 -6فهرست عالئم

BM

فلز پايه
طراحی آزمايش

DOE

جوشکاری اصطکاکی-اغتشاشی

FSW

منطقه متأثر حرارتی

HAZ
SZ

منطقه اغتشاشی
منطقه متاثر ترمومکانیکی

TMAZ
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