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 سخنی با هنرآموزان گرامی

کتاب درسی وکتاب همراه هنرجو به همراه کتاب راهنماي هنرآموز ازجمله اجزاي بسته آموزشی تلقی 
.. کامل می کند. کتاب راهنماي هنرآموز .مانند فیلم و نرم افزار و می شوند که این بسته را سایر اجزا

جهت ایفاي نقش تسهیل گري، انتقال دهنده و مرجعیت هنر آموز در نظام  آموزشی طراحی و تدوین 
شده است. این کتاب که براساس کتاب هاي درسی جوش کاري برق و گاز پایه یازدهم  رشته تحصیلی 

 داراي پودمان هاي:،رهاي دریایی تنظیم شده حرفه اي مکانیک موتو –
جوش کاري گاز -4جوش کاري برق -3خم کاري ورق و مقاطع فلزي -2برش کاري ورق هاي فلزي -1 
 بازرسی جوش است. -5

 هنرآموزان گرامی در هنگام مطالعه این کتاب به موارد ذیل توجه فرمایند:
ه طرح درس، راهنما و پاسخ فعالیت هاي یادگیري در کتاب راهنماي هنرآموز مواردي از قبیل نمون -1

و تمرین ها، ایمنی و بهداشت فردي و محیطی، نکات آموزشی شایستگی هاي غیر فنی، اشتباهات و 
مشکالت رایج در یادگیري هنرجویان، منابع یادگیري، نکات مهم هنرآموزان در اجراء، فرآیند اجراء و 

مانی و صالحیت هاي حرفه اي و تخصصی هنرآموزان و دیگر آموزش در محیط یادگیري، بودجه بندي ز
 مواردآورده شده است.

بر اساس ارزشیابی مبتنی بر شایستگی است، این درس شامل   ارزشیابی درس جوشکاري برق وگاز -2
پودمان است و براي هر پودمان، ارزشیابی مستقل از هنرجو صورت می گیرد.همچنین  یک نمره  5

 ودمان ثبت خواهدشد. این نمره شامل یک نمره مستمر ویک  نمره شایستگی است.مستقل براي هر پ
ارزشیابی از پودمان ها ي این دروس مطابق با جداول استانداردهاي ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تهیه  -3

شده توسط دفتر تألیف کتاب هاي درسی فنی وحرفه اي و کاردانش سازمان پژوهش وبرنامه ریزي 
 می گیرد. آموزشی صورت

را  12زمانی هنرجو در این دروس، قبول اعالم می گردد که در هر پنج پودمان درس، حداقل نمره  -4
کسب نماید. در این صورت میانگین نمره هاي پنج پودمان به عنوان نمره پایانی درس در کارنامۀ 

 تحصیلی هنرجو منظور خواهد شد.
که حداقل نمره مورد نظر در آن کسب نشده است با  ارزشیابی مجدد در پودمان یا پودمان هایی -5

برنامه ریزي هر هنرستان، انجام می شود و چنانچه هنرجو به هر دلیلی تا پایان خرداد ماه شایستگی 
الزم را در یک یا چند پودمان کسب ننماید، می تواند تا پایان سال تحصیلی براي ارزشیابی مجدد 

 ت نماید.درارزشیابی مبتنی بر شایستگی شرک
  اي و کاردانشهاي درسی فنی و حرفهلیف کتابأدفتر ت

 
 
 



 



 

 

 

  

 1 پودمان
 برشکاري ورق فلزي

در شکل باال شخصی در حال برش ورق با رعایت تمام نکات 
ایمنی نشان داده شده است. هدف از گذاشتن عکس، لزوم 
رعایت نکات ایمنی براي تمامی افراد، چه با تجربه و چه تازه 

 ت.کار، اس
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 1 واحد یادگیري

 برشکاري ورق فلزي
 
 

 عملی -رينظ نوع درس:
 ساعت50 :زمان آموزش

 ساعت10 نظري:بخش 
 ساعت40 عملی: بخش

 

 اهداف کلی
 باشد: باید پس از پایان این فصل قادر هنرجو

 کاري بر روي ورق فوالدي را انجام دهد.سازي نقشۀ برشپیاده -1
 گیرند.برشکاري ورق فوالدي را فراتمام نکات ایمنی مربوط به  -2
 ي با قیچی دستی را انجام دهد.کاري ورق فوالدبرش -3
  اهرمی را انجام دهد.کاري ورق فوالدي با قیچی برش -4
 پالسما و جت آب آشنا شود. ،گاز-کاري ورق فوالدي به روش هوا با برش -5

 روش تدریس فصل
محتواي درس ارائه به مقدماتی که در  ،جلسه اول در ابتداي درس و در عموماً -1

 شود. موضوعات درسی درگیر آموز بادانش تا شودشده پرداخته می
 کارگاه بررسی گردد ، همراه با دالیل آن درنکات فنی و ایمنیتمامی  سعی شود -2
 دکننتمرینات کارگاهی شرکت  مباحث کالسی و هنرجویان خواسته شود در از و
 .بسپارند و براي همیشه به خاطر گیرندرا به خوبی فرا  این نکات بتوانند تا
 کالسروش تدریس  هنرآموز از براي تدریس بهتر این فصل دشوصیه میتو -3

وسیله مطالب را در منزل به هنرجویان بخواهد یعنی ازاستفاده کند،  معکوس
 کالس و در و یاد بگیرند وکنند ، مطالعه برشکاريهاي مرتبط با اینترنت یا کتاب

 تمرینات را پاسخ دهد. کارگاه با هدایت هنرآموز
به موارد  براي توضیحات تکمیلی مطالب فصل، هنرآموزشود نهاد میپیش -4

 گیرد.کارو هنگام آموزش آنها را به کندتوجه  دانش افزاییهاي ذکرشده در بخش
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 نیز و نوشتاري هنرجویان هاي خواندنی وتقویت مهارتهدف  با شودتوصیه می -5
صورت هخود را ب ايهگزارش تحقیق و آنان خواسته شود از ،درك بهتر مطالب

از کپی کردن مطالب اینترنت و و ارائه دهند.  روي کاغذ بنویسند رنویس بدست
 د.آماده وخام خودداري کنن ،شدهصورت تایپهب

و غیره، براي فعال کردن هنرجویان  بحث کنید فکر کنید، :قبیل زی ایهافعالیت -6
ا هسعی کنید این فعالیت ست.ها و تجربیات آنان ادانسته ،گیري اطالعاتکارو به
 یک بحث کوتاه تکمیلی داشته باشید. ،ت اجرا شود و در پایان هر فعالیتبه دق

 االت پیشنهاديسؤ
 ها باید داراي چه اطالعاتی باشند؟جداول نقشه 
 د؟نکاري باید داراي چه خصوصیاتی باشهاي برشنقشه 
لوازم آن  شود؟می سازي نقشه بر روي فلز چگونه انجامهاي پیادهروش 

 کدامند؟
 سازي نقشه بر روي ورق فلزي چه نکاتی را باید رعایت کرد؟هنگام پیاده 
 بگویید. بندي آنها راهاي فلزي ودستهانواع ورق 
 اي کاربرد دارد؟نوع ورق فلزي براي ساخت چه وسیلههر  
 هاي فوالد دریایی چه خصوصیاتی دارند؟ورق 
 تی دارد؟آلومینیوم چه کاربردي در ساخت کش 
 هاي دستی چه کاربردي دارند؟قیچی 
 هر نوع قیچی دستی چه کاربردي دارد؟ 
 هاي دستی را بگویید.نکات ایمنی و اصول کار با قیچی 
 روش کار با قیچی دستی را شرح دهید. 
 یک را بگویید. انواع قیچی اهرمی و کاربرد هر 
 هاي اهرمی را بگویید.مراحل برش با قیچی 
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 سازي نقشهخواندن و پیاده :1ريواحد یادگی
 
 

 زمان آموزش ساعت 10جمع :

 
 یادگیري: اهداف جزئی واحد

 هاي فنی:شایستگی -
 .گیردواندن نقشه برشکاري را فراروش خ -1
 .کاري بر روي ورق فوالدي را انجام دهدسازي نقشه برشروش پیاده -2
ورق فوالدي آشنا شود و سازي نقشۀ برشکاري بر روي در پیادهنکات ایمنی با  -3

 رعایت کند. آن را
 فنی:هاي غیریشایستگ -
 گروهی، کارو نظافت کاري،  ترتیب رعایت نظم و ،در محیط کارگاه و کالس -1

 را یاد بگیرد.اي اخالق حرفه توجه به محیط زیست و ي،پذیرلیتوئمس
 یرد.گ را یاد توسط اینترنت این واحد استفاده از روش فناورانه و با -2
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 افزایی دانش
 کاري و جوشکاري فلز در ساخت کشتیخم ،اهمیت برشکاري

ارگاهی هاي کک کشتی ابتدا نیاز به داشتن نقشهسازي براي ساخت ییارد کشتی در
سازي توسط و یا در کارخانۀ کشتیهاي کارگاهی در دفتر طراحی است. نقشه

 ،هاي کارگاهینقشه ز تهیۀپس ا.شودمی تهیهي اهاي  حرفهمهندسان و نقشه کش
 شود.ساخت کشتی شروع می

 

 
 )STOCK YARD(سازي هاي فوالدي در کارخانه کشتیمحل نگهداري ورق -1شکل 

 
یلۀ دستگاه شاپ سسه رده بندي است به وسهاي آهنی که مورد تأیید مؤابتدا ورق

 رند.خوو سپس یک الیه رنگ آستري می شوندمی زدایی (سند بالست)زنگ پرایمر
شوند مییا پالسما برده  CNCها به سمت دستگاه پس از خشک شدن رنگ ورق

هاي مذکور برش توسط دستگاه شوندمیساخت کشتی استفاده  و قطعاتی که در
هم قرار گیرند که قطعات در روي ورق طوري کنار  که شوددقت می شوند.ده میدا

طبق نقشه کارگاهی داده شده قطعات برش  رفت را داشته باشد.ورق کمترین هدر
هاي خمکاري موجود در یارد توسط دستگاه ،اگر نیاز به خمکاري داشته باشند

 شوند.سازي خمکاري میکشتی
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 ند؟شوجا بههاي فلزي چگونه باید نگهداري و جاورق  تحقیق کنید
 باید چند ،ها را تا مدت زمانی روي زمین دپو کنیدورقالزم باشد ر صورتی که د

 نکته را مدنظر قراردهید:
 با قراردادن دبایبه عبارت دیگر  ؛به هیچ وجه نباید با خاك در تماس باشند هاورق

از تماس  ،ها) در نزدیکی دو انتهاي ورقچوبی (چهارتراش ۀحداقل دو ردیف تخت
ب آیک روکش پالستیکی برزنتی ضد دباید. همچنین شوآنها با خاك جلوگیري 

 نحوي که ضمن ممانعت از نفوذ آب باران، دو طرف آن کمی بازبه  ؛روي آن کشید
ها دارند) در جریان باشد. ورق ها قرارجایی که ورقتا هوا در داخل روکش (  باشد
آنها را در شیب زیاد و یا  ،مثال رايب ؛یک وضعیت مناسب و پایدار دپو کنید را در

 لبه پرتگاه دپو نکنید.
ر بندیل اطمینان حاصل کنید تا در صورت بروز دو ۀو محکم بودن تسماز بسته 

ا هشوند. اگر مدت زمان دپوي ورقنها در اثر نیروي باد از جاي خود بلند طوفان، ورق
چک کنید. به هیچ عنوان  ها رااي وضعیت این تسمهبه درازا کشید، به صورت دوره

 ها استفاده نکنید.ها براي بلند کردن ورقاز این تسمه
اسپري رنگی جهت باالي بندیل را مشخص کنید. مهمترین موضوع در  ۀبه وسیل

چه مکانی دپو کنید تا مجبور  در ها راها شاید این نکته باشد که ورقدپوي ورق
ها عالوه بر صرف جاییهب. این جاجا کنیدهبنباشید آنها را هر چند وقت یکبار جا

 .دشوها نیز میباعث صدمه دیدن ورقوقت و هزینه، 
 

 

 

 :جواب تحقیق

 
 دستگاه شاپ پرایمر -2شکل
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 دستگاه برش پالسما -3شکل

 :هاي کشتیساخت بلوك
د کننرا به چندین قسمت تقسیم می آن ابتدا که در ساخت کشتی متداول است

اي ههاي کشتی طبق نقشهشود. بلوكبه هر قسمت یک بلوك کشتی گفته میکه 
ي بندبلوك کشتی توسط بازرس مؤسسه رده خت هر. ساشونداسمبلی ساخته می

 پس د.ن هر بلوك باید آن را جوشکاري کرپس از اسمبل کرد .شودمیباید تأیید 
ید پس از تأی .دبندي باز هم تأیید شوباید توسط مؤسسه رده اتمام ساخت بلوك، از

هر مرحله از  .رنگ کرد زدایی(سند بالست) و سریعاًکلی بلوك باید آن را زنگ
 یید گردد.بندي تأزدایی و رنگ نیز باید توسط مؤسسه ردهگزن
 

 
 اسمبل کردن بلوك کشتی -4شکل



 8 

 
 بلوك کشتی جوشکاري -5شکل

 

 
 اتمام جوشکاري بلوك کشتی -6شکل
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 کشی کشتی:و برقکشی لوله
وجود  زیادي چیده و تجهیزات برقی و الکترونیککشی پیهاي لولهدر کشتی سامانه

ی ک و کارگاهیایزومتر هاي مختلف کشتی ابتدا نقشۀکشی سامانهلهلو براي دارد.
هاي یک سیستم هاي کارگاهی اسپولسپس با توجه به نقشه ،شودآن آماده می

ساخت یک همزمان با  کشیهاي هر سیستم لولهگردد. اسپولکشی تهیه میلوله
ا  هبل کردن اسپولاسم ی مواقع اگر فضا برايدر بعض شود.بلوك در آن قرار داده می

 ردد.گکشی تکمیل میلوله ، سامانۀکشتی س از ساخت بدنۀپ ،وجود داشته باشد
 د.شوانجام می کشی آنلوله کشی کشتی نیز مشابهکشی و کابلبرق

 

 
 کشی کشتیدر حال اجراي لوله -7شکل 

 هاي کشتی و نصب تجهیزات:کیلینگ کردن بلوك
 ساخت کشتی یا در یارد  حوضچۀدر هاي کشتی پس از ساخته شدن بلوك
بندي شوند و بدنه و اسکلتگیرند و جوش داده میسازي کنار هم قرار میکشتی

زرگ ب تجهیزات ،هاي کشتیگیرد. در هنگام کیلینگ کردن بلوكکشتی شکل می
ها و ساختمان مجبور به برش عرشه تا بعداً گیرندکشتی در محل خود قرار می

 ،جهیزات در مکان خوداتمام ساختمان کشتی و جاگذاري ت پس از کشتی نشوند.
پر از  کشتی در حوضچۀ ،آزمایشدر زمان  .شونداندازي و آزمایش میراهتجهیزات 

کشتی در  آزمایش اینکلینگ آزمایش ،کشتی آب قرار دارد. پس از اتمام ساخت
 از ادارةاشته و ناظري بندي که بر تمامی مراحل نظارت دبازرس مؤسسه رده حضور
 گیرد.و دریانوردي(در ایران) انجام می بنادر
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 هاي کشتیکیلینگ کردن بلوك -8شکل

 اینکلینگ تست و آزمایش دریا:
و کشتی را  کنند، حوضچه را از آب پر میزمانی که کشتی درون حوضچه قراردارد

ر و پاست، ین شده طبق برنامه از قبل تعیکه هاي باالست را . تانکنمایندمهار می
داد مربوط به کجی سپس اع نمایند.ند و کشتی را از مهار خارج میکنخالی می

به  د وکننپایداري کشتی را تهیه می دفترچۀ کنند و بعد از آنکشتی را ثبت می
دي ط اداره بنادر و دریانوررسانند. این دفترچه باید توستأیید مؤسسه رده بندي می

یش با زماآ منظورلینگ، کشتی براي مدتی بهنکایآزمایش پس از  یید گردد.نیز تأ
 برطرف گردد. ،تا اگر عیبی وجود داشته باشد پردازدخدمه مالک به دریانوردي می

 داده خواهد شد. تحویل مالک  به کشتی ،پس از انجام آزمایش دریا
  ساخت کشتی به روش پنلی:

جوش داده  ه آنها بیابند و نبشیهاي پهن به هم اتصال میدر این روش، ورق
گردند. این روش متصل می هاي ساخته شدهها به فریمشوند. سپس این ورقمی

 ساخته  بدین شیوهتن)  1000یر هاي کوچک (زبارج و استمتداول و ساده 
 .شوندمی

لید اطالعات مورد نیاز براي تو دارد. تأثیر زیادي در کیفیت تولید یک محصول نقشه
توان دیدگاه دقیق طراح آن یک نقشه می با .دست آوردهاز نقشه بمحصول را باید 

توان از لحاظ ابعاد و اندازه آن را کرد و حتی پس از تولید محصول می درك را
اراي زبان فنی مشترکی هستند که توسط سازمان جهانی ها دنقشه کنترل کرد.

 ) تدوین شده است.ISO( استاندارد
توان با آن اطالعاتی نظیر شی است که میهارت و داننقشه نیازمند به م خواندن

ان تودست آورد. این اطالعات را میهصول و شکل نهایی آن را باندازه و ابعاد یک مح



 برشکاري ورق فلزي

 11 

 ی. هر نقشۀ صنعت(جوشکاري) استفاده کرد تصال فلزاتکاري و اخم ،براي برشکاري
 و(نماها  و اجزاي نقشهاست که در پایین نقشه دارد ندارد مشخصات جدول استا
ت نقشه با مشخصا . ترتیب قرارگیريقرار دارد بعدي) در داخل کادر آنتصویر سه

 .توجه به سلیقه طراح است
جنس قطعه،  ،نام قطعه نقشه، ات نقشه شامل اطالعاتی نظیر شمارةجدول مشخص

ده ننکنام تأیید ،کننده نقشهنام چک نام طراح، کننده،نام ترسیم تلرانس، مقیاس،
 ست.غیره ا نقشه و

 
 شود؟گیري میاعداد روي نقشه برحسب چه واحدي اندازه )ISO( در استاندارد  بحث کالسی

 )mmمتر(جواب: بر حسب میلی

 
 جدول زیر را کامل کنید. 9با توجه به شکل   کار در کالس

بزرگترین طول نقشهکشیاستاندارد نقشه شماره نقشه مقیاسجنس نام قطعهردیف
1 Sarpush STD1:3 DCA16 ISO7573 400  

 

 
  9شکل 

 سازي نقشهپیاده
لز است. فسازي نقشه بر روي فلزي با قیچی دستی نیاز به پیادهبراي برشکاري ورق

شکاري فلز با قیچی دستی محسوب سازي نقشه قسمتی از عملیات برپیادهواقع، در 
ن کوچکتری دقت کرد.ار بسیسازي نقشه بر روي ورق فلزي باید در پیاده .شودمی

 گردد. رفعبه تولید محصول معیوب و ناقص می سازي نقشه منجراشتباه در پیاده
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ید پس با د.شوان و باال رفتن هزینه تولید میعیب خود باعث اتالف زم این گونه
 وجود آمدن اشتباه جلوگیري کرد.هکوچکترین جزئیات را در نظر گرفت تا از ب

 ه بر روي ورق فوالدي به ترتیب زیر است:سازي نقشمراحل پیاده
 تمیزکاري سطح ورق -1
 کنترل صافی سطح ورق -2
 رسم خطوط مرکزي و محور تقارن -3
 رسم بزرگترین ابعاد افقی و عمودي -4
 رسم خطوط فرعی و خطوط خم و برش -5
 رسم قوس و دایره -6

 
 .باال را بیابیدنام انگلیسی هر یک از ابزارهاي موجود در جدول   کار در منزل

1-  Metal ruler، 2-  Meter ،3-  set square ،4-  Divider(Compass) ،5-  Scribed 

punch 6ف-  counterpunch ،7-  Digital angle protractor 
 

 

 
را بر  16متر را انتخاب و سپس نقشه میلی 600×600× 5/0ورق فوالدي با ابعاد   فعالیت عملی

 ید.روي آن پیاده کن
 

 

 
 10شکل 

 
کش و سنبه مربع وسط نقشه را مشخص کش، سوزن خطخط ،با استفاده از گونیا

 ها را رسم ها در تمامی وجوه مربع مثلثسم ارتفاع مثلثسپس با رکنیم. می
  م.نمایییم
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 برشکاري ورق فلزي با قیچی دستی :2واحد یادگیري
 
 

 ساعت 20جمع:  زمان آموزش
 

 یادگیري: ی واحداهداف جزئ
 هاي فنی:شایستگی -
 .دشودي مورد استفاده در صنعت آشنا فوالهاي فوالدي و غیربا انواع ورق -1
 .درشکاري ورق با قیچی دستی را فرا گیرروش ب -2
 .رعایت کند و آن را ودبا قیچی دستی آشنا ش کاري ورقبرش درنکات ایمنی با  -3
 فنی:هاي غیرشایستگی -
 گروهی،کارو نظافت کاري،  ترتیب رعایت نظم و ،کالس ط کارگاه ودر محی -1

 را یاد بگیرد.اي اخالق حرفه زیست وتوجه به محیط پذیري،لیتوئمس
 گیرد. را یاد توسط اینترنت این واحد استفاده از روش فناورانه و با -2
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 انواع ورق فوالدي
حت تر تتر و کاربرديراحت فلز هستند که براي استفاده هاي فلزي، شکلی ازورق
 د.شونهاي نازکتر در ابعادي استاندارد تبدیل مییندهاي صنعتی به ضخامتفرا

 .توان طبقه بندي کردضخامتشان می اساس جنس و بر هاي فلزي راورق
 روغنیورق
 هاي روغنی را اصطالحی عامیانه و بر مبناي وضعیت ظاهري این نوعذاري ورقگنام

 .استورق شکل داده 
نورد سرد (ورق  .شوندبه دو صورت کلی نورد (تولید) می هاي فوالدي (فلزي)ورق

 ورق .روغنی ورق با نورد سرد استنام دیگر ورق )نورد گرم (ورق سیاه )روغنی
رد سرد تولید ه با تکنولوژي نوهایی است کمیانه ورقروغنی در واقع اصطالح عا

تر نهاي پاییضخامت باال توسط نورد به ضخامتا هاي بورق ،ینداشوند. در این فرمی
 کیفیت ظاهري  ،اده از نورد سرداستف دلیلیند به اشوند. در این فرتبدیل می

ها بیشتر در نوع ورقاز این  ،ین روا، از استشده بسیار عالی هاي نوردورق
 هايورق .شوداستفاده می ،دهدایی که ورق ظاهر جسم را تشکیل میکاربرده

ا به ي آنهگرفته بر رویاژ و همچنین عملیات حرارتی صورتنی بسته به نوع آلروغ
 :شوندچند دسته کلی تقسیم می

 )ST12( مانند هاي معمولیورق 
 )(ST13 مانند هاي نیمه کششورق 
 )(ST14 مانند هاي فوق کششورق 

 
 3متر الی صدم میلی 30ضخامت  دراستاندارد  روغنی به طور کلی وهايورق
 .متر هستندسانتی 125و  100اراي دو عرض استاندارد شوند و دمتر تولید میلیمی

جه توان نتیشود. پس صراحتا میاز ورق گالوانیزه تولید میهاي رنگی در ضمن ورق
 .) هستندهاي نورد سرد (روغنیایه تولید ورق رنگی نیز همین ورقگرفت که پ

با آهن  اندارد ویژه هستند که تقریباًهاي روغنی یا نورد سرد داراي وزن استورق
 .استمعمولی یکسان 
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 )هاي نورد سرد (ورق روغنیورق مشخصات فیزیکی -1جدول

 متر)عرض(میلی متر)طول (میلی ردیف
ضخامت 

 متر)(میلی
 وزن(کیلوگرم)

 5 صدم 30 1000 2000 1

 6 صدم 40 1000 2000 2

 8 صدم 50 1000 2000 3

4 2000 1000 1 16 

5 2000 1000 2 32 

6 2000 1000 3 48 
 

در استانداردهاي مختلف تولید  نوع صنعتی و معمولی و دوورق سیاه در  ورق سیاه
ها و سوله، هاشتر براي مصارف ساختمانی(ساختمانبی (ST37) ورق سیاه .ودشمی

هاي صنعتی از قبیل پروژههاي صنعتی در مصارف و ولی ورق ،شود) مصرف میغیره
دو  م دراین اقال غیره کاربرد دارند.سازي وهاي پتروشیمی، مخزنپروژهسازي، سد

  15بته ورق تنها تا ضخامت شود: رول و شیت (الوارد بازار میشکل مختلف 
 متریمیل 15تواند در دو شکل رول و یا شیت وارد بازار شود و از سایز می متریمیل

دو شکل ورق قابل برش به ) هر شودا به صورت شیت خام وارد بازار میبه باال تنه
  .استهاي مختلف سایز

 هاي ورق سیاهکاربرد
 ایع مختلفی از جمله صنعت ساختمان، ) در صناي نورد گرم (ورق سیاههورق
ه و غیر صنایع سنگین فلزي ،سازيسازي، خودروسازي، مخازن خاص، کشتیتانکر

 دشول کلی رول فرم و فابریک تولید میورق سیاه به دو شک .دارند کاربرد
  ضخامت ورق سیاه

متر ختم میلی 100به  و نهایتاًد گردمیر شروع متمیلی 1/5ضخامت ورق سیاه از 
 .شودمی

 ابعاد فیزیکی ورق سیاه
 ،125 ،100هاي سیاه بسته به ضخامت چهار عرض در حالت رول فرم عرض ورق

در حالت رول فرم محدودیت طولی  طبعاً .داشترا خواهند  متریسانت 200 ،150
توان هر اندازه نیز بسته به مقدار سفارش می اصلیدر حالت  .وجود نخواهد داشت

اما بعضی ابعاد مرسوم و پرکاربرد هستند. این ابعاد مرسوم  ،و ابعادي را تولید کرد
 :هستندزیر  موجود به شرح و طبیعتاً
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 مترمیلی 1000×2000ورق سیاه ابعاد  
 مترمیلی 1250×2500ورق سیاه ابعاد  
 مترمیلی 1000×6000ورق سیاه ابعاد  
 مترلیمی 1500×6000ورق سیاه ابعاد  
 مترمیلی 2000×6000ورق سیاه ابعاد  
 مترمیلی 2000×12000ورق سیاه ابعاد  

 هاي ورق سیاهستانداردا
 .شناسندمی (ST37) با استاندارد ورق سیاه را معموالً

 
 وزنی ورق سیاه-2جدول

 ردیف
 طول
 متر)(میلی

 عرض
 متر)(میلی 

ضخامت 
 متر)(میلی

وزن 
 (کیلوگرم)

1 2000 1000 2 32 

2 2000 1000 3 48 

3 2000 1000 4 64 

4 2000 1000 5 80 

5 2000 1000 6 96 

6 6000 1500 8 576 

7 6000 1500 10 720 

8 6000 1500 12 864 

9 6000 1500 15 1080 

10 6000 1500 20 1440 
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طول = وزن ورق سیاه :یدکناستفاده  زیروزن ورق از فرمول  ۀبراي محاسب  نکته
چگالی چگالی ورق × متر)ضخامت (میلی ×متر) عرض ورق (میلی ×متر) ورق(میلی

7در حالت استاندارد عدد : آهن نطقی م ۀاما براي محاسب ،تعریف شده است 86
رانس ضخامت را لواست که تعدد تجربی  8ید. کناستفاده  8بهتر است از عدد 

 .دهدپوشش می
 

 

 :ورق گالوانیزه
، حتی اگر پوشش ا روي پوشانده شده باشد. این آهناست که ب آهنی، ورق گالوانیزه

آهن گالوانیزه در  ماند. ماهیتآن هم شکستگی پیدا کند، از زنگ زدن محفوظ می
 شود که در آن، پیلی الکتروشیمیایی تشکیل میآهن گالوانیزه، بین آهن و روي

رود. روي در آند کار میهب روي به جاي آهن به عنوان آند و آهن به عنوان کاتد
 ياز آهن است و داراي پتانسیل احیاتر تر یا فعالشود چون فلزي پستاکسید می

هایی که از بیشتري از آن دارد. در حلبیکمتري از آهن است و پتانسیل اکسید 
، پوشش شود. در حلبی، بر روي آهنمل معکوسی انجام میسازند، ع، قوطی میآن

شود. چون آهن فلزي معکوس آهن گالوانیزه انجام میکار رفته است و عمل هقلع ب
قلع بیشتر از آهن است و به عنوان کاتد در  يتر از قلع است پتانسیل احیافعال

شود. البته در صورتی که پوشش قلع بشکند، رود و آهن آند میحلبی به کار می
، آهنی زهگالوانید. علت استفاده از آهنروخوردگی آهن در زیر این پوشش پیش می

حتی اگر پوشش آن هم شکستگی  ،است که با روي پوشانده شده باشد. این آهن
ماند. ماهیت آهن گالوانیزه در آهن گالوانیزه، پیدا کند، از زنگ زدن محفوظ می

شود که در آن روي به جاي آهن بین آهن و روي، پیلی الکتروشیمیایی تشکیل می
شود چون نوان کاتد. روي در آند اکسید میرود و آهن به عبه عنوان آند بکار می

تر یا فعالتر از آهن است و داراي پتانسیل احیاء کمتري از آهن است و فلزي پست
خوردگی یا زنگ زدن آهن فقط در حضور دارد. پتانسیل اکسید بیشتري از آن 

 .گیرداکسیژن و آب صورت می
 : کاربرد

 ،بخاري، کانال کولر، کابینت آشپزخانه در ساختن لوازمی مثل لوله از آهن گالوانیزه
هاي آب و هر جا که احتمال خوردگی آهن و خسارت وجود ، لولهانی منازلشیرو

 1،5براي آلیاژهاي آهن که تا حدود  (Steel) شود. اصطالح فوالددارد، استفاده می
د الفو رود. خواصکار میهند، بهست درصد کربن دارند و غالبا با فلزهاي دیگر همراه

شده بر روي آن و فلزهاي به درصد کربن موجود در آن، عملیات حرارتی انجام
  .دهنده موجود در آن بستگی داردآلیاژ
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 ورق رنگی
کنند تا ورق رنگی پاشی میهاي خاص رنگالوانیزه را در کورههاي گمعموالً ورق

 در د و شونمیها و کانکس استفاده هاي رنگی در سقف سالنتولید شود. ورق
. تاسستاندارد یکسانی در تمام دنیا د که داراي انشوهاي متنوعی تولید میرنگ

رنگ متنوع ورق  16 تقریبا بیش از .شوداندارد به نام رال رنگ شناخته میاین است
، 9010رال  –، کرم 9016رال  – شود که عبارتند از: سفید یخچالیرنگی تولید می

-، آبی5015رال  –نیسانی ، آبی3020رال –اي ، قرمز گوجه3000رال  –قرمز 
، زرد 1023رال  –، زرد 2003و رال 2004رال  –، نارنجی 5018رال  –کاربنی 
 –، سبز تیره 6024رال –، سبز چمنی 4005رال  –، بنفش 1028رال  –لیمویی 

اي قهوه و 8004رال  –اي رنگ سفال ، قهوه4003رال  –، صورتی 18 60رال 
 .8018سوخته 

 ییرق اسیدشوو
 ي اپروسهشود که طی هاي گرم تولید میشده نیز از ورقشوییهاي اسیدورق
ها گرفته هاي سطحی ورق و مقداري از ناخالصیشوند و زغالشویی میاسید
  .یعنی نزدیک به ورق روغنی است ؛شودتر میشود و قدري ظاهر ورق براقمی

که توسط نورد گرم به ضخامت دلخواه هاي روي ورقی یندي که طی آن چربیابه فر
 شود، اسیدشویی ورق زدوده می رسیده است، با استفاده از اسید کلریدریک از

  .گویندمی
یله وسهشوي سطح ورق بوشست برايحصول تولیدي در واحد نورد گرم بخشی از م

از از ب سها پی کالفیدر خطوط اسیدشو یابد.ی انتقال مییشوید، به واحد اسیداس
 و شوندوارد می ریکیدهاي اسید کلرحوضچه بهکننده هاي بازشدن توسط قرقره

و  از شسته شدنها پس شو ند. این کالفاکسیدزدایی شسته می منظوربهآنجا در 
و با عبور از تونل  دونشمیهاي اسید توسط آب شسته خارج شدن از حوضچه

محصول به صورت  شی ازی بخیشوپس از عملیات اسید شوند.گرم خشک میهواي
 آن براي تولید محصوالت ةو بخش عمدشود میشده به بازار عرضه ییشوکالف اسید

 .یابدسرد به واحد نورد سرد انتقال می
 :ییکاربردهاي ورق اسیدشو 

 مصارف ساختمانی: تولید لوله و پروفیل و غیره 
 يچرخ اتومبیل قطعات خودرو و اجزا هاي ساختمانی وسازي: قسمتاتومبیل 

 ینگ و شاسی)داخلی آن (ر
 ، نفت و گازهاي انتقال آبتولید انواع لوله ،سازيصنایع لوله 
 مایع و مخازن تحت فشار ،تولید مخازن گاز 
 دهی مجدد جهت محصوالت گالوانیزهفرم 
 دهی سرد و کشش عمیق سیلندر گازفرم 
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 دشویییضخامت ورق اس
1از ضخامت    .شودمتر تولید میمیلی 6متر تا یلیم 5

  شوییابعاد فیزیکی ورق اسید
 ها معموالً رول .شوندید میلل و شیت (فابریک و برشی) توبه دو صورت رو معموالً

شور فابریک نیز هاي اسیدورق .شودمتر تولید میسانتی 125و  100در دو عرض 
  :داراي ابعاد زیر هستند

  مترمیلی 2000×1000ورق اسیدشور شده  
 مترمیلی 2500×1250ورق اسیدشور شده  

  وزن ورق اسیدشویی
 .است(سیاه) هاي نورد گرم هاي اسیدشویی مانند ورقوزن ورق

 
 یهاي اسیدشویورق وزن -3جدول 

 ردیف
 طول 
 متر)(میلی

 عرض 
 متر)(میلی

-ضخامت (میلی
 متر)

وزن 
 (کیلوگرم)

1 2000 1000 1,5 24 

2 2000 1000 2 32 

3 2000 1000 3 48 

4 2000 1000 4 64 

5 2000 1000 5 80 

6 2000 1000 6 96 

 
، GRB ،X42 کیفیتهستند؛ هاي نفت و گاز مناسب هاي دیگري که براي لولهورق

X46  وX2PS12 هاي با کیفیتسازي ورقهمچنین براي کشتی .نددار GR.A و 
NVA است . 

 نازكورق 
 برايشود که بیشتر متر گفته میمیلی 0,45تا  0,16هایی با ضخامت به ورق

 منظورو بهشود هاي نباتی استفاده می، مواد غذایی و روغنهاي چاي، کنسرووطیق
پوشیده شده  st12یک الیه قلع روي ورق سرد (روغنی) ،غذاییسازي موادمصون

 داخل برايیکسان ندارد که طرف قلع بیشتر است. گاهی اوقات دو طرف ورق قلع 
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از هاي نازك ورقد. شویاستفاده قرار م بیرون ظرف برايظرف و طرف قلع کمتر 
پر و تم )معمولی( سهو تمپر  )نرم( دوگروه شامل تمپر سه نظر سختی و نرمی به 

 .دنشوتقسیم می )سخت( چهار
 طرح کرکره سینوسی ورق کرکره

لید و به بازار عرضه هاي دور تودار که از زمانهاي موجترین طرح ورقابتدایی
 یمختلف وادهاي شیروانی از مپوشش سقف  براينی دار شیرواهاي موجورق .شودمی

توان هاي فلزي) میرا (با توجه به گسترش استفاده از ورق واداین م .شودمی ساخته
 هاي پوشش ۀدر دست. دکرفلزي تقسیم غیر هاي فلزي وته پوششبه دو دس

نی نظیر ایرانیت، آردواز، سفال، دکرا، شینگن، آندولین، آندو گوناگو وادفلزي مغیر
شده در هاي فلزي فرمپوشش فلزي شامل ورقگیرند. اما ویال و غیره قرار می

ران امی با بئکه به دلیل ماهیت پوشش شیروانی (که تماس دا هاي متنوع استطرح
 تا از خوردگی و دشده داراي پوشش گالوانیزه باشو برف است) باید ورق استفاده

هاي تدا فقط ورقدار شیروانی در ابهاي موجگیري شود. ورقزدگی آن جلوزنگ
ز به هاي گالوانیزه رنگی نیشان ورقبا پیشرفت ساخت تکنولوژي .گالوانیزه بودند

 هاي متنوعی تولید ی در رنگهاي گالوانیزه رنگبازار عرضه گردید. امروزه ورق
ام هاي متنوعی انجرنگی در طرحةهاي گالوانیزه و یا گالوانیزورقد. فرمینگ شونمی

طرح  ؛دار با مقطع ذوزنقهرح ذوزنقه: ورق موجطشود: شده و به بازار عرضه می
طرح سفال: این نوع ورق  ؛شادوالین: طرحی شبیه به طرح ذوزنقه با تنوع بیشتر

اي بیننده سقف که بردار تولید شده است هاي موجدار از جدیدترین ورقموج
 .داما مزایاي بسیاري نسبت به سفال دار ،نمایدمیایجاد نماي سفال  شیروانی

 تا  10بین  طوري که  ؛هاي فوالدي استاولیه صنایع دریایی، ورق ةین مادترمهم
هاي ها و پروفیلدهد. ورقت یک شناور را فوالد آن تشکیل میدرصد قیم18

خصوصی است که عرضی باالتر هریایی، از آلیاژ بفوالدي مورد استفاده در صنایع د
 هاي باالتر نیاز به جوشکاريمتر) دارند. عرض 5/4الی  2حدود  راز حد معمول (د
ت براي ساخ زمان کمترصرف دهد تا عالوه بر کشتی را کاهش می ۀبراي ساخت بدن

زه اکشتی کم کند و در نتیجه استحکام س ةدرکل ساز کشتی، میزان تمرکز تنش را
 .را در مقابل خستگی باال ببرد

این فوالد  شود.استفاده می )Milde Steelسازي از فوالد نرم (در صنعت کشتی
 دستۀ شوند.بندي میتقسیم (A,B,D,E) بندي به چهار دستۀتوسط مؤسسات رده

(A) داراي حداقل مقاومت شکست و دستۀ E) (  داراي حداکثر مقاومت شکست
 صورتهمین دلیل به؛ بهها استر تركاي مقاومت کافی در برابدار ) (D دستۀ است.

  (D) هاي پرکاربرد دستۀشود. یکی از مکاناي استفاده میگسترده در مصالح سازه
 متر باشد.میلی 30ی که ضخامت ورق بیشتر از در صورت عرشۀ اصلی است؛

آورده  صرفیکف یک کشتی با نوع فوالد م جدول زیر ضخامت نمونه براي پوستۀ در
 شده است.
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 4جدول

 )mmضخامت ورق( دسته فوالد
A  5/20تا 
B 5/25-5/20 
D 40-5/25 
E  40باالي 

 
برها ضخامت فوالدها نیز باید افزایش ها نظیر تانکرها و فلهکشتی با افزایش اندازة

جایی هبشدن از وزن جااستن از ضخامت فوالدها براي کمک منظوربه پیدا کند.
 بندي استفاده از فوالدهاي با استحکام کششی باال را پذیرفتند.مؤسسات رده ،کشتی

ورق کف  ،البراي مث ند.اهتقسیم شد )AH,BH,DH,EH(هاي این فوالدها به دسته
 باشد. )DH(تواند فوالد متر میمیلی 30کشتی با ضخامت 
ده شفوالد ذکرهاي از دسته ،دماهاي پایین قرار گیرد کشتی در اگر قسمتی از بدنۀ

 Arctic( اي خاص از فوالد مشهور بهبراي این منظور از گونه توان استفاده کرد.نمی
D( 55ژول در  40حداقل  ترین خاصیت این فوالد جذبمهم شود.استفاده می- 

هاي فوالد را نشان داده چارپی دسته است. جدول زیر آزمایشگراد درجه سانتی
 است

 5جدول

 نوع فوالد گراددما برحسب درجۀ سانتی )مقاومت ضربه(ژول
27 0 B 

47 0 D 

27 40- E 
 

 ) تحقیق کنید.Charpy Impact Testدرباره آزمایش برخورد چارپی(  تحقیق کنید

 
آزمایش به حالت یک  ۀ) نمونCharpy Impact Testارپی (چ ۀضرب آزمایشدر 

تیر درست پشت محل  ۀط دهانشود و ضربه در وسگاه ساده مستقر میتیر با تکیه
، انرژي آونگ در استانداردآزمایش شارپی شود. در یک ماشین شیار وارد می

هاي شارپی کوچکتر هم ژول است، البته ماشین 320حرکتش  ترین نقطهپایین
 ترینژولی، در پایین 320پی استاندارد آونگ ماشین شار سرعتشوند. ساخته می

 زودایاي بیشتر از سرعت برخورد آونگ ماشین حرکتش، به طور قابل مالحظه ۀنقط
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شارپی را  آزمایش هاي. نمونهاستمتربر ثانیه  5,3در حدود  ست واستاندارد ا
 شکل تهیه کرد. Uشکل یا  Vتوان با شیار می

 
 چارپی آزمایشدستگاه  -11شکل

 
ونه نم یابی به نتیجه خاصی که نماینده خاصیت ماده باشد، حداقل دهبراي دست

 هایی که باارد مربوط به فلزات، تعداد نمونهدر استاند د آزمایش شود. البتهبای
 توان به نتیجه نهایی رسید، مشخص نشده است.آزمایش آنها می

 

  
 نمونۀ بعد از آزمایش -13شکلنمونۀ قبل از آزمایش         -12شکل 

                                    
 هایی غیر از دماي محیط نیزدمااي در زمون شارپی براي تعیین خواص ضربهآ

آزمایش در گیره بسته شود. در آزمون شارپی،  ۀمناسب است، زیرا الزم نیست نمون
دتی حدود چند در م توانمیآزمایش را  ۀنمون .ه فقط روي دوپایه تکیه داردننمو

در  و بیرون آورد ،خچالی که در نزدیکی ماشین آزمایش قرار داردثانیه از کوره یا ی
محل خود در ماشین قرار داد و آزمایش را به اتمام رساند. در این فاصله زمانی 

 گیرد.قطعه صورت میا کاهش کمی در دماي کوتاه فقط افزایش ی
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شکست است.  سطحآید، بررسی که از آزمایش شارپی به دست میمعیار دیگري 
ت اي (شکساي (شکست برشی)، دانهشود که شکست رشتهدر این روش تعیین می

هاي مختلف شکست به سادگی و ت. این حالتا مخلوطی از هر دو اسبرگی)، یرخ
 برگی بل تشخیص هستند. سطح صاف شکست رخنمایی قاحتی بدون بزرگ

شده یک شکست رتی که سطح گودپذیري زیاد و ظاهر براقی دارد. در صوبازتاب
 ري کدر است. معموالًاي نرم، به صورت یک سطح جاذب نور و داراي ظاهرشته

ا اي ابتدرشتهشود. شکست اي)، تخمین زده میرشته برگی (یادرصد شکست رخ
 گاهی شود. سومین کمیتی کهبرش) ظاهر می ۀبیرونی نمونه (لب در اطراف سطح

ه ننمو که با درصد انقباض است پذیريشکل ،آیددر آزمایش شارپی به دست می
 شود.در محل شیار نشان داده می

ی دمای ۀک دامنکند که در یهنگامی معنی پیدا می شیاردار ۀآزمایش ضربه با میل
دهد، تعیین شود. انرژي انجام شود تا دمایی که در آن انتقال نرمی به تردي رخ می

ولی در بیشتر موارد کاهش در یک دماي  ،شودشده با کاهش دما کم میجذب
شود که تعیین دقیق دماي انتقال مشکل دهد. این عامل باعث میمشخص رخ نمی

شیار یا تمایل به شکست ترد، دماي  چقرمگیه شود. در انتخاب یک ماده از دیدگا
 .انتقالی عامل مهمی است

 ۀپراکندگی زیادي، به ویژه در ناحیهاي ضربه با میله شیاردار در معرض آزمایش
 والدفتغییر موضعی خواص  دلیل دارند. بیشتر این پراکندگی بهدماي انتقالی قرار 

مشکالت تولید شیارهاي مشابه است. شکل و عمق شیار همانند  دلیلو برخی به 
 استقرار صحیح نمونه در دستگاه ضربه از متغیرهاي بحرانی هستند.

اي ساده این است که آزمایش نسبتاً vا شیار شارپی ب ۀمزیت اصلی آزمایش ضرب
ها شود. آزمایشآزمایش کوچک و ارزان استفاده می است که در آن از یک نمونه

 چنین،ر دماي محیط قابل اجرا هستند. هماي از دماهاي زیبه سادگی در دامنه
 هاي چقرمگی شیار در مواد ختالفگیري اآزمایش براي اندازه ۀطراحی نمون

تحکام مانند فوالدهاي ساختمانی بسیار مناسب است. این آزمایش براي اسکم
ز آن ا رود و غالباًکار میبر چقرمگی شیار به عملیات حرارتیو  آلیاژمقایسه اثر نوع 

کنند. مشکل عمده این به منظور انتخاب مواد استفاده میو  کنترل کیفیتبراي 
آزمایش شارپی در طراحی سخت است، چون هیچ کمیتی است که استفاده از نتایج 

 هاي شارپیدادهاي بین وجود ندارد. همچنین هیچ رابطه تنشبر حسب میزان 
 ن آزمایشاد که در ایترك ریز وجود ندارد. عالوه بر این، وجود پراکندگی زی ةبا انداز

 هاي مشخص دماي انتقالی را مشکل کند.تواند تعیین منحنیمی ،ذاتی است
 شارپی یشآزماحرارت  ۀدرج

گراد انجام شود، مگر درجه سانتی 28تا  18دمایی  ةحدودباید در م شارپی آزمایش
هایی حرارت ۀهایی که در درجآزمایشدیگري مشخص گردد. براي  ةحدوداینکه م

اطمینان از رسیدن نمونه  منظوربهشوند، غیر از درجه حرارت محیط انجام میبه 
 کننده یا ت کافی در محیط گرمنمونه به مدبه درجه حرارت مورد نیاز، باید 
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 30دقیقه در یک محیط مایع یا  10کننده قرار داده شود (براي مثال حداقل خنک
کننده یا اي خارج ساختن نمونه از محیط گرمدقیقه در یک محیط گازي). بر

ک ناسب (نظیر ییی مجابهگاه به یک ابزار جاکننده و قرار دادن آن روي تکیهخنک
 نددما باشباید هم آزمایش ۀجایی در تماس با نمونبهابزار جا ي. اجزااستنبر) نیاز ا

 .دارنددمایی مجاز نگه ةونه را در محدودتا نم
 قیچی دستی

 هاي فلزي نازكقهاي دستی ورتوانند با قیچیدر این واحد یادگیري هنرجویان می
ت توانند اتصاالشکاري مییمنی برش دهند. توسط این روش بررا با رعایت نکات ا

 هاي گازي وهاي فلزي و زانویی آبگرمکنکشهاي با قطر کم، دودکانال گالوانیزة
 را تولید کرد.  پکیج

 
کار در کالس  .را کامل کنید 6جدول 

 
 6جدول 

 کاربرد نوع قیچی

هاي کوتاه به سمت چپ و راستي برشکاري مستقیم ورق و برشبرا ربُمستقیم

 به سمت چپبراي برشکاري مستقیم ورق و برش ربُچپ

 به سمت راستبراي برشکاري مستقیم ورق و برش ربُراست

 هاي فلزي طویلبراي برشکاري مستقیم ورق ربُطویل

 هاي منحنی و گردبريشکلبراي برشکاري ورق فلزي  ربُسوراخ

  ايهاي منحنی و دایرهشکلبراي برشکاري ورق فلزي  ربُمنحنی
 
 

هاي دستی را بررسی کنید. درصورت بندي قیچیجوي اینترنتی طبقهوبا جست  تحقیق کنید
 هاي متفاوت تصویر وکاربرد آن را در کالس ارائه کنید.وجود مدل

 

 
 Hand( و قیچی دستی )Snipانجام تحقیق هنرجویان از کلید واژهاي قیچی(براي 
Snip.استفاده کنند ( 
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 14شکل 

 
 را کامل کنید. 8جدول  در کالس کار

 

 کاربرد روش انجام روش

برش بخش کوچکی از ورق فلزي  ريبُفاق
 بدون دورریز

 ري ورق فلزي دربُفاق
 کاريخم

 برش قسمت اضافی برش سرتاسري ورق فلزي با دورریز ريبُاضافه

براي برش طرح روي ورق  دور بخشی از ورق فلزيتابرش دور ريبُشکل
 فلزي

ایجاد سوراخ بر روي ورق  برش و کاريسوراخ
 کاريسوراخ فلزي

 
 کاري:ریز در برشمحاسبۀ مقدار دور

 
ریز کمتري دور 2و 1توجه کنید. کدام یک از حالت بین حالت  15با دقت به شکل   فکر کنید

 کند؟دارد و کارفرما براي آن کمتر هزینه می
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دلیل چیدمان صحیح قطعات مورد نظر بر هو این ب ریز کمتري دارددور 2حالت 
 روي ورق فلزي است.

 
 2حالت                                                                1حالت    

 
 15شکل 

 
براي محاسبۀ دورریز ورق  .مانده از محصول اصلی گوینددورریز به مقدار ورق باقی

. کنیماخته شده را از سطح اولیه ورق کم میس کاري باید سطوح قطعاتدر برش
 ریز ورق است.آمده سطح دوردستهعدد ب
مبناي سطح  ریز ورق بردرصد دور = مساحت دورریز مساحت کل ورق/ × 100
 اولیه
صد دوریز ورق بر مبناي در = ریز ورقاحت دورمس مساحت سطح برش/ × 100

 شدهسطح ساخته
 

متر انتخاب کنید میلی 85×50×5/0، ورق فوالدي به ابعاد 16ه شکل با توجه به نقش  فعالیت عملی
یز رو نقشه را بر روي آن پیاده نمایید، سپس با قیچی مناسب برشکاري کنید. دور

 ورق محاسبه شود.
 

 

 
 ه را بر رويکش نقشکش فلزي و سوزن خطخط ،با توجه به شکل توسط گونیا

مت اضافی ر قسبُر یا مستقیمبُوسط قیچی طویلسپس ت کنیم.ورق فوالدي پیاده می
رق را و ،ر استفاده کنیدبُخواهید از قیچی مستقیمتوجه کنید اگر می ریم.بُرا می

 کمی خم کنید.
 راحتی قابل محاسبه است:هریز ورق ب، مقدار دوربا توجه به شکل

 ریز ورق= مقدار دور 50×  8=  400              
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 16شکل 

 
انتخاب کنید. هر  17 متر مطابق شکلمیلی 50×100×5/0ورق گالوانیزه به ابعاد   فعالیت عملی

 شکل را با قیچی مناسب برش دهید.

 
 کش و پرگار برسوزن خط کش فلزي، گونیا،خط ،نقشۀ زیر را با استفاده از سنبه

ط ل مربع و توس، شکربُو توسط قیچی مستقیمکنیم میروي ورق گالوانیزه پیاده 
 زنیم. ، شکل دایره را برش میربُقیچی گرد

 

 
 17شکل 
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سازي قبلی با قیچی دستی مناسب برشکاري را انجام و پیاده 16با توجه به شکل   فعالیت عملی
شده را محاسبه ریز ورق بر مبناي سطح اولیه و سطح ساختهدهید و درصد دور

  کنید.  
 

سنبه مربع وسط نقشه را مشخص  کش وکش، سوزن خططبا استفاده از گونیا، خ
 .نماییمیها را رسم مها در تمامی وجوه مربع مثلثکنیم و با رسم ارتفاع مثلثمی

 .ریمبُر شکل مورد نظر را میبُسپس توسط قیچی مستقیم
مبناي سطح  ریز ورق بردرصد دور = مساحت دورریز / مساحت کل ورق × 100
 اولیه
صد دوریز ورق بر مبناي در = ریز ورقمساحت دور / ت سطح برشمساح × 100

 شدهسطح ساخته
2cm 23600 = 60  ×60 = مساحت ورق 
2cm 1200= )220×20(  ×4 + 20  ×20 = شدهمساحت سطح ساخته 
2cm 2400 +1200-3600= مساحت دورریز ورق 
 مبناي سطح اولیه ریز ورق بردرصد دور = 3600/2400×100=7/66 %
 شدهصد دوریز ورق بر مبناي سطح ساختهدر = 1200/2400×100=%200

رفت ورق زیاد ، هدرورق اندازة با توجه به شکل مورد نظر وکه شود مشاهده می
 ما دو راه پیش رو داریم: است. در این وضعیت

 رفت براي مصارف دیگر؛استفاده از ورق هدر -1
ه از این شکل طوري که کمترین انتخاب ورق بزرگتر و چیدمان چندین نمون -2

 رفت را داشته باشیم.هدر
 

 
 18 شکل
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 .دست آوریدهسنج برا با استفاده از زاویه 16زوایاي نقشۀ   فعالیت عملی

 
 اطالعات  ،شده در شکل توسط هنرجویانگیري زوایاي مشخصپس از اندازه

 د.شده در شکل زیر مقایسه کنیآمده را با زوایاي دادهدستهب

 
 19 شکل
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 برشکاري ورق فلزي با قیچی اهرمی :3واحد یادگیري
 
 

 ساعت20جمع:  زمان آموزش

 
 یادگیري: اهداف جزئی واحد

 هاي فنی:شایستگی -
 گیرد.شکاري ورق با قیچی اهرمی را فراروش بر -1
گاز، پالسما و جت آب آشنا -کاري ورق فوالدي با دستگاه برش هوابا روش برش -2

 .دشو
 .رعایت کند با قیچی اهرمی آشنا شود و آن راکاري ورق در برشنکات ایمنی با  -3
 هاي غیر فنی:شایستگی -
 گروهی،کارو نظافت کاري،  ترتیب رعایت نظم و ،کالس در محیط کارگاه و -1

 را یاد بگیرد.اي اخالق حرفه زیست وتوجه به محیط پذیري،لیتوئمس
 گیرد. را یاد وسط اینترنت این واحد ه وتبااستفاده از روش فناوران -2
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 قیچی اهرمی
هاي با ضخامت هاي اهرمی ورقتوانند با قیچیدر این واحد یادگیري هنرجویان می

 .ایت نکات ایمنی برش دهندمتوسط را با رع
توان از این روش برش براي ساخت وسایل هاي متوسط میبا توجه به برش ورق

 .دصنعتی و ظروف استفاده کر
ضخامت بیشتر  هاي فلزي بامنحنی روي ورق قیچی اهرمی براي برشکاري صاف و

 کاريشها براي بر، از این نوع قیچیعالوه بر این .رودمیکاراز حد قیچی دستی به
روش  کرد. اینتوان استفاده گرد مینبشی و میل ،وفیلی دیگر مانند تسمهمقاطع پر

 ریز ناچیزي دارد.شود ودوریبرداري انجام مبرشکاري بدون براده
 

 را کامل کنید. 9جدول  کار در کالس

 

 انواع قیچی اهرمی:
 9جدول

 کاربرد نوع قیچی
 مترمیلی 2هاي فلزي تا ورق کاريبراي برش قیچی اهرمی ساده

 مترمیلی 3برشکاري منحنی ورق تا  ربُقیچی اهرمی منحنی
 یم با طول برش زیادکاري مستقبرش کارقیچی اهرمی با میز

 ،ردگتقیم با طول کوتاه و برشکاري میلکاري مسبرش قیچی اهرمی مرکب
 نبشیو پري سه

 
را بر روي  20 پس از برش ورق در اندازة مناسب آن را گونیا کنید و نقشه زیر شکل  فعالیت عملی

سازي کنید. سپس توسط قیچی اهرمی برشکاري نمایید. دورریز را آن پیاده
 به کنید.  محاس

 
 

سازي نقشه بر روي متر توسط ابزار پیادهمیلی 130×  60پس از برش ورق در ابعاد 
هاي ، بر روي دو طول ورق مثلثخط کش و گونیاسوزن کش فلزي،، مانند خطورق

متر از میلی 10 اصلۀمتر به فمیلی 20را به قاعده و ارتفاع  متساوي الساقینی
ط قیچی اهرمی ساده یا پس از آن توس .کنیدي ورق رسم میهااز گوشههمدیگر و 

 دهید.ها را برش میمرکب مثلث
دست آورد و سپس در هتوان مساحت یک مثلث را ببراي محاسبۀ دوریز ورق می

 ضرب کرد. 8عدد
2mm  1600 =8×2÷20×20دورریز ورق =محاسبۀ 
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 20شکل 

 
را بر روي  21 نقشۀ زیر شکل آن را گونیا نمایید و پس از برش ورق در اندازه مناسب  فعالیت عملی

 سازي کنید. سپس توسط قیچی اهرمی برشکاري نمایید.  آن پیاده
 

 
سازي نقشه بر متر توسط ابزار پیادهمیلی 120×100پس از برش ورق در ابعاد 

ر روي ورق فلزي نقشه را ب ،کش و گونیاسوزن خط کش فلزي،روي ورق مانند خط
 .هیددی با میز کار بر روي خطوط برش میسپس توسط قیچی اهرم .کنیدمی پیاده

 

 
  21 شکل

فعالیت عملی را بر  22 نقشۀ زیر شکل پس از برش ورق در اندازة مناسب آن را گونیا نمایید و 
 سازي کنید سپس توسط قیچی اهرمی برشکاري و کنترل نماییدروي آن پیاده

 
 

سازي نقشه بر روي متر توسط ابزار پیادهمیلی 80×60پس از برش ورق در ابعاد 
قشه را بر روي ورق ن، ، گونیا و پرگارکشسوزن خط کش فلزي،، مانند خطورق

  60سازي نقشه ابتدا خط تقارن را بر وجه براي پیاده .کنیدفلزي پیاده می
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 ،کنیدکش بر روي ورق رسم میکش و سوزن خطخط متري توسط گونیا،میلی
متر و میلی 20دایره که هرکدام در یک طرف خط تقارن به شعاع دو نیم سپس

 ،طوري که اگر دایره کامل باشندهب ؛کنیدرسم می ،ها بر خط تقارن استمراکز آن
  .دهیدر برش را انجام میبُسپس توسط قیچی اهرمی منحنی بر هم مماس گردند.

 

 
 22 شکل

 
 هوا گاز را نمایش دهید. فیلم برش فلز توسط دستگاه  نمایش فیلم

 
 فیلم برش فلز توسط دستگاه پالسما را را به نمایش بگذارید.  نمایش فیلم

 
 هاي دیگر برش چیست؟یاي برش پالسما نسبت به دیگر روشمزا  فکر کنید

 
 فیلم برش فلز توسط جت آب را به نمایش بگذارید.  نمایش فیلم
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 ري ورق فلزيبرشکاارزشیابی 
 شرح کار: -1

 سازي آن بر ورق فلزيقشه و پیادهخواندن ن
 قیچی دستی باکاري برش

 .با قیچی اهرمیبرشکاري 
 استاندارد عملکرد: -2

سپس توسط  .سازي کنندت آورند و بر روي ورق فلزي پیادهدسهکاري بهاي مورد نیاز را از نقشۀ برشداده
 را برش بزنید.اي دستی و اهرمی ورق فلزي هقیچی

 ها:شاخص
 زدگی باشدسطح ورق تمیز و بدون گرد و غبار وزنگ -
 کشی روي ورقگیري و خطانتقال دقیق ابعاد و اندازة نقشه، اندازه -
 برشکاري مطابق نقشه -
 خورده انطباق دقیق ابعاد و اندازه نقشه با محصول برش -

 تجهیزات: ابزار و شرایط انجام کار، -3
 مناسب و نور کافی. کاري با شرایط تهویۀکارگاه ورق شرایط:

 سنج، قیچی دستی و قیچیزاویه ،گونیا، سنبه ،پرگار کش،، متر، سوزن خطکش فلزيخط :زاتیو تجهابزار 
 اهرمی.

 ی:ستگیشا اریمع -4
 

 نمره هنرجو3حداقل نمرة قبولی از مرحلۀ کار ردیف
  2 سازي نقشهخواندن و پیاده 1

  2 ري ورق فلزي با قیچی دستیبرشکا 2

  1 برشکاري ورق فلزي با قیچی اهرمی 3

هاي غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات شایستگی
 محیطی و غیرهزیست

 رعایت نکات ایمنی درحین برشکاري-1
 تمیزکاري محل جوشکاري -2
 آوري دورریزهامحیطی و جمعرعایت نکات زیست-3

2 

 

 *  میانگین نمرات
 

 .است 2شایستگی و کسبنمرات هنرجو براي قبولی  ل میانگینحداق *
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 2پودمان  فلزيخمکاري ورق و پروفیل 

ترین مراحل ساخت شناور، خمکاري ورق آن است. در تصویر باال یکی از مهم
 6در  2هایی با ابعاد سازي، ابتدا ورقشود که در یک کارخانۀ کشتیمشاهده می

اند و سپس به یکدیگر جوش اي خمکاري ورق خم شدههعدد) با دستگاه 6متر (
هاي سقفی به محل مونتاژ قطعات شناور منتقل گردند. اند تا با جرثقیلخورده

شکل دقیق ها بهدقت باال در خمکاري، از جمله ضروریات این مرحله است تا ورق
 بر هم منطبق شوند و عملیات جوشکاري، بدون فشار بر بدنه انجام شود.
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 2پودمان 
 خمکاري ورق و پروفیل فلزي

 
 

 عملی-نوع درس:نظري
 ساعت40 :زمان آموزش

 ساعت15 نظري: بخش
 ساعت25 عملی: بخش

 

 اهداف کلی
 باشد: باید پس از پایان این فصل قادر هنرجو

 .بتواند از آنها استفاده کند کاري را بداند واستانداردهاي خم -1
 گیرد و بتواند انجام دهد.تی) را فرادستی(سرد و حرار خمکاري -2
 گیرد و بتواند انجام دهد.خمکاري پرفیل و لوله را فرا -3
 رعایت کند.  هاي فلزيکات ایمنی را در خمکاري ورق و پرفیلن -4

 روش تدریس فصل
محتواي درس ارائه جلسه اول به مقدماتی که در  در ابتداي درس و اغلب در -1

 شود. موضوعات درسی درگیر آموز باا دانشت شودشده پرداخته می
 دوکارگاه بررسی ش ، همراه با دالیل آن درتمامی نکات فنی و ایمنی سعی شود -2
 کالسی و تمرینات کارگاهی شرکت کنندمباحث  هنرجویان خواسته شود در از و
 بسپارند. خاطرند و براي همیشه بهریگخوبی فرااین نکات را به بتوانند تا
س کالروش تدریس  هنرآموز از ،براي تدریس بهتر این فصل دشوصیه میتو -3

در منزل از طریق مطالب را  هنرجویان بخواهد یعنی ازاستفاده کند؛  معکوس
 الس ودر ک و کنند و یاد بگیرند، مطالعه هاي مرتبط با خمکارياینترنت یا کتاب

 د.نتمرینات را پاسخ ده کارگاه با هدایت هنرآموز
به موارد  براي توضیحات تکمیلی مطالب فصل، د هنرآموزشونهاد میپیش -4

 .کار گیردکند و هنگام آموزش آنها را بهتوجه  افزاییدانشهاي ذکرشده در بخش
 نوشتاري هنرجویان هاي خواندنی وتقویت مهارتهدف  د باشوتوصیه می -5
 خود را  ايهگزارش تحقیق و آنان خواسته شود از ،درك بهتر مطالب نیز و
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از کپی کردن مطالب اینترنت  و و ارائه دهند. بنویسندروي کاغذ ری بصورت دستهب
 کنند.خام خودداري  آماده و ،رت تایپ شدهصوهب

و غیره براي فعال کردن  ،ی ازقبیل ((فکر کنید))، ((بحث کنید))یهافعالیت -6
سعی کنید این  ان است.ها و تجربیات آندانسته ،گیري اطالعاتکارهنرجویان و به

یک بحث کوتاه تکمیلی داشته  ،ت اجرا شود و در پایان هر فعالیتها به دقفعالیت
 باشید.

 د.نهاي کارگاهی را انجام دهبخواهید تمامی فعالیتاز هنرجویان  -7
 

 هاي پیشنهاديؤالس
 دهی فلزات را بگویید.هاي شکلانواع روش -1
 بگویید.را داغ  گرم و ري سرد،هاي خمکامزایا و معایب روش -2
 کاري با فشار قالب شعاع خمکاري درونی ورق باید چقدر باشد؟در خم -3
 بگویید هر یک چه کاربردي دارد؟ کاري را نام ببرید وهاي خمنواع ماشینا -4
صورت مختصر شرح یک را به کاري سرد را نام ببرید و هرهاي خمانواع روش -5

 .دهید
 یل خمکاري دستی کدامند؟ابزارها و وسا -6
صورت مختصر یک را به کاري حرارتی را نام ببرید و هرهاي خمانواع روش -7

 .شرح دهید
 ابزارهاي خمکاري حرارتی را نام ببرید. -8
صورت مختصر یک را به ها را نام ببرید و هرهاي خمکاري پروفیلانواع روش -9

 .شرح دهید
 ؟، چند درجه برگشت فنري داریمهکاري لولدرجه خم90به ازاي هر  -10
 قطر کم حداقل شعاع خمش چقدر است؟ کاري دستی لوله بادر خم -11
 حداقل فاصله دوخم در لوله باید چقدر باشد؟ -12
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 کاربرد استاندارد هاي خمکاري ورق :1 واحد یادگیري
 
 

 ساعت 10جمع :  زمان آموزش
 

 یادگیري: اهداف جزئی واحد
 فنی:هاي شایستگی -
 .بتواند از آنها استفاده کند کاري را بداند واستانداردهاي خم -1
 دست آوردن حداقل شعاع مجاز خمکاري را بداند.هروش ب -2
 هاي خم کاري آشنا شود.با ابزارها و ماشین -3
 هاي غیر فنی:شایستگی -
 گروهی،کارکاري، و نظافت ترتیب رعایت نظم و ،کالس در محیط کارگاه و -1
 را یاد بگیرد.اي اخالق حرفه توجه به محیط زیست و پذیري،لیتوئمس
 را یاد گیرد. توسط اینترنت این واحد با استفاده از روش فناورانه و -2
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 افزاییدانش
راي یند بااز این فر است.هاي حیاتی در صنعت تولید یندافلزات یکی از فرخمکاري 

ختمان، دامداري، ی، الکتریکی، سافلزي در صنایع الکترونیک مصنوعاتتولید 
ترین ترین و سریعاین روش اساسی شود.میاستفاده و غیره کشاورزي، غذایی 

فلزي را در زیر تولیدات اي از این فلزي است. نمونه مصنوعات در تولید شیوه
 .کنیدمشاهده می

 

 
خمکاري  -آهن خمکاري -خمکاري استیل -خمکاري فلز براي صنعت برق -1 شکل

 آلومینیوم
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 فوالدخمکاري ورق  -خمکاري فلز براي صنایع دامداري و کشاورزي و صنایع غذایی -2شکل

 

 
 خمکاري براي صنایع ساختمان -3شکل

 

دچار تغییر  باشد،شود که فلز در جهت اعمال نیرو باعث می خمکاري ورق فلزات
دهی کلیندهاي شافر ۀهندسه ورق تغییر کند. همانند بقیشکل پالستیکی شود و 

ییر تغن وکند، ولی حجم فلز بدکاري ورق نیز شکل ورق تغییر میفلزات، در خم
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در برخی از موارد خمکاري ممکن است ضخامت ورق را کمی تغییر . ماندباقی می
 .ماندت ورق فلزي ثابت میامو ضخ دهدنمیدهد. اما در بیشتر موارد این اتفاق رخ 

مهمی که در خمکاري  ۀشود. نکتباعث ایجاد کشش و فشار در فلز میخمکاري فلز 
ده در خمکاري بسیار حائز اهمیت است. آن است که خواص ما ،توجه داشتید با

مکاري در دماي کاري خ ،خمکاري سرد و در برخی از موارد ،در برخی از موارد
 .گرددگرم انجام می
راین شود. بناب دستگاهی به نام پرس برك انجام م عملیات خمکاري با بیشتر اوقات

روف است. پرس برك نیز مع دهینام عملیات شکلهیند خمکاري در صنعت بافر
تن) در بازار وجود 200تا  20متنوعی (بین  هاياندازهها در ابعاد و پرس برك

دارند. هر دستگاه خمکاري شامل یک ابزار باال (پانچ) و یک ابزار پایین (سنبه) 
گیرد. ورق فلزي بر روي سنبه قرار ق فلزي بین این دو ابزار قرار میکه ور است
ق را و ور آیدمیسپس پانچ پایین ، شودداشته میهایی نگاه و توسط فک گیردمی

لیک ایجاد دروهاي هیاین نیرو توسط جک CNC هاي خمدستگاه کند. درخم می
 .شوندمی
گردد. این عمق یروي اعمالی بر روي ورق تعیین میخم نیز با توجه به عمق ن ۀزاوی
ر مناسب براي شود. ابزامورد نظر کنترل می ۀطور دقیق براي رسیدن به زاویبه

خمکاري  ۀت ورق و درجخمکاري با توجه به کیفیت محصول، نوع ورق، کیفی
 .شوندهاي کربنی ساخته میاز فوالد اغلب گردد. این ابزارانتخاب می

، یک فرایند ساخت است CNC یا رایانهروش کنترل عددي با خمکاري فلزات به
ها دستگاه گیرد. اینمیانجام  CNCهاي پرس برك که با استفاده از دستگاه

متر هاي فلزي به ضخامت تنها چند میلیکاري را روي ورقتوانند عملیات خممی
انجام دهند.  آالت صنعتیترین ماشینروي بزرگ ها متر برتا قطعاتی به طول ده
 .به دو صورت است CNC دستگاه پرس برك

دهی و دمات فرم، خCNCدستگاه برس برك با استفاده از ابزار پیمایش خودکار
دهی دقیق براي شکل CNC هاي پرس بركکند. دستگاهخم دقیقی را عرضه می
ن استفاده هاي گوناگوهاي فلزي در جنس، ابعاد و ضخامتطیف وسیعی از ورقه

دهی پرس برك قابلیت تولید باال با کمترین نیاز به یندهاي فرمافرشوند. می
 .کاري ثانویه را دارندپرداخت

یند خمکاري فلزات به نوع قطعه کار، ابعاد و ضخامت بستگی دارد. کلی فر طوربه
خم، انحناي خم و مکان  ۀخم، شعاع خم، زاوی اندازههمچون  هايمؤلفهعالوه هب

 .خم بر روي قطعه کار در خمکاري بستگی دارد
 

 .دهی فلزات را بیابیدهاي شکلانواع روش  تحقیق کنید
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 :پاسخ
واهد شود که فلز بخزات به نوعی عمل فیزیکی بر روي فلز گفته میدهی فلشکل

تغییر شکل دائمی از خود نشان دهد، بدون اینکه در مقاومت و سختی آن خلل 
دلیل اینکه فرم بدنۀ شناور سازي بهوجود آید. در صنعت کشتیقابل توجهی به

ها، قبل از اینکه ها و پروفیلخمیده است، الزم است که در بسیاري از جاهاي ورق
دهی شوند. این کار الزم است با ابزار و وسایل استاندارد و اتصال داده شوند، شکل

با دقت کافی صورت پذیرد تا فرایند ساخت یا تعمیر شناور به شکل مطلوب صورت 
دهی فلزات در ادامه بیاید و مزایا و هاي شکلپذیرد. اما الزم است که انواع روش

 نیز روش کار آن توضیح داده شود.معایب هر یک و 
 دهد:دهی فلزات را نمایش میهاي شکلانواع روش 1جدول 

 
 دهی فلزاتهاي شکلانواع روش -1جدول 

 انواع دهیعنوان شکل ردیف
 کارينورد، آهنگري، حدیده پرسکاري 1

 دهی کششی/ فشاريشکل 2
کردن، تغییر دهی چرخشی، اتوکشی، باددهی، شکلکش

 ششیشکل ک
 نیروهاي کششی 3
 خمکاري 4
 کاري/ برش ظریفقیچی 5
 

 پردازیم.طور مفصل به خمکاري میها، بهحال پس از توضیح هر یک از این روش
شود که با اعمال فشار از دهی فلزات در حالتی گفته میپرسکاري: به روش شکل

 شود. یک سري جوانب و با مقادیري متفاوت بر روي فلز حاصل می
 دهد.هاي پرسکاري را نشان می، انواع روش2دول ج
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 هاي پرسکاريانواع روش -2جدول 

 فردی
نام 
 فارسی

اصطالح 
 نگلیسیا

 شکل وضیحاتت

 rolling نورد 1

معموالً فلز را با عبور از بین دو یا 
تک، تغییر شکل یا تغییر چند غل

ساخت  براي دهند.ضخامت می
هاي مختلف با ضخامت ییهاورق
 .ها کاربرد داردپروفیل و نیز

 

 ironingآهنگري 2

، معموًال فلز را بر در این روش
گاه یا در یک قالب روي یک تکیه

دستی و و با پتک  دهندمیقرار 
یا ماشینی، فلز را تغییر شکل 

ساخت هندسی  برايدهند. می
فلزات. در برخی اوقات، فلز را 

و درون قالب  کنندمیمذاب 
 پیدا کند.ریزند تا شکل می

 

 حدیده 3
 forging کاري

لز فدهی فلز است که نوعی شکل
 در در دماي محیط و با فشار زیاد

 یابد و تغییرقالب جریان مییک 
تولید قوطی  برايدهد. شکل می

  و...

 
ار تأثیر فشگونه که از نامش پیداست، فلز تحت فشاري: همان دهی کششی/شکل

انواع  3پردازیم. جدول ل به معرفی انواع آنان میدهد. حایا کشش تغییر شکل می
 دهد.ها را توضیح میاین روش
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 فشاري دهی کششی/هاي شکلانواع روش -3جدول 

 شماتیک عملکرد وصیفتنگلیسیانام نام فارسیردیف

 Drawing دهیکش 1

در این حالت، فلز با نیرویی، درون یک 
ع ر از سطح مقطقالب که ابعاد آن تنگت

 رايبشود. بیشتر است، کشیده می فلز
 ن استفادهساخت آرماتور و یا سیم از آ

 شود.می
 

دهی شکل 2
 spinning چرخشی

دهی، شکلدر این حالت، ابزار 
 صورت چرخشی بر فلز اعمالهب

شود و باعث تغییر شکل و حالت می
ساخت مصنوعات  برايشود. آن می

ظروف و غیره  ها وگرد مانند قوطی
 .شودمی استفاده

 

 Collar اتوکشی 3
forming 

 دادن آنتغییر شکل دادن فلز با قرار
درون یک قالب و تغییر حالت دادن 

توخالی  شکلهاي که بگونههآن ب
درآید. در ابتدا یک حفره در سطح فلز 

ار کهایجاد لبه ب برايایجاد شده است. 
 .رودمی

 

 bulging باد کردن 4

هوا در زیر آن با تزریق  دهی فلزشکل
پذیرد. این کار باعث صورت می

فشار  ثر ازشود شکل فلز بیشتر متأمی
 رايبهوا نیز تغییر کند تا فرم قالب. 

د مخازن خاص مانند آکوموالتور تولی
 .رودکار میهبو غیره 

 

تغییر شکل  5
 کششی

Stretch 
forming 

طور همزمان کشیده و خم هورق ب
اي خمیده د مرزهایجا برايشود. می

فلزي مانند دیوارة مخازن نفتی و غیره 
 .رودکار میهب
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گیرد، بلکه با استفاده از دهی با برش ظریف: در این روش، برش صورت نمیشکل
 د.شون، یک فرم تورفتگی کوچک ایجاد میپه یک سنبۀ

 
 دهی با برش ظریفشکل -4شکل

هی الکترومغناطیس، دهاي مدرنی همچون شکلشیوهها، عالوه بر این روش
 بحث در اینجا خارج است. انفجاري و غیره نیز وجود دارند که از حوصلۀ

 
 هاي خمکاري ورق از نظر دماییانواع روش -4جدول 

نوع 
خمکاري

اصطالح 
 معایب مزایا وضیحاتت نگلیسیا

 سرد
Cold 

Bending 

یط و با فشار و نیروي در دماي مح
دهی آالت، فلز شکلزیاد ماشین

ود. پس از خمکاري، معموالً شمی
کاري یا صافکاري نیاز به ماشین

 .ندارند

 دقت بیشتر و تلرانس کمتر -
 پرداخت بهتر سطح -
ایجاد استحکام بیشتر در فلزات  -

 در برخی مواقع
نیاز به صرف انرژي حرارتی  بی -

 و آلودگی محیط زیست

نیاز به نیروي فراوان جهت خمکاري -
ابتدا تمیز شودسطح فلزات باید در  -
محیط  دمايخصوصیات فلز در  -

.شودباعث محدودیت در خمکاري می

 گرم
Warm 

Bending 

ماي باالتر از دماي محیط در د
پذیرد. این دما حدود صورت می

 .دماي ذوب فلز است 3/0

نیاز به نیروي کمتر از خمکاري  -
 سرد

دهی با هندسۀ شکلامکان ف -
 ترپیچیده

 گرم شودقطعه ابتدا باید 

 داغ
Hot 

Bending 

التر از دماي خمکاري در دمایی با
 5/0پذیرد. حدود گرم صورت می

 دماي ذوب. 

پذیري فلز زیاد شکلتغییر  -
 شودمی

مراتب هنیاز به نیروي فیزیکی ب -
کمتر(برخی اوقات فقط با حرارت 

 شود)دهی میشکل

 دقت ابعادي کمتر -
 امکان اکسیداسیون سطح فلز -
 دگی محیط زیستآلو -
دهی(قالب شکلعمر کمتر ابزارآالت  -

 )و گیره و غیره
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 خمکاري سرد 
 

کار در کالس هاي خمکاري را در جدول زیر با کمک هنرآموز کار در کالس: اصطالح التین روش 
 .بنویسید

 
 

 هاي خمکاري سردروش -5جدول 

نوع 
 خمکاري

اصطالح 
 وضیحاتت نگلیسیا

خمکاري 
 Air Bending هوایی

براي انتقال نیرو در این روش، سنبه و قالب فقط 
شوند. قطعه ورق روي دو نقطه تکیه داده استفاده می

آورده و فلز را خم میشود و سنبه بر روي فلز فشار می
کنترل میزان  براير این خمکاري، قالبی کند. دمی

 خمکاري وجود ندارد.

 Vخمکاري 
 V-Bending شکل

دهی شکلشکل هستند. قبل از  Vدو سنبه و قالب، هر
پذیرد تا صورت، ابتدا خمش هوایی صورت میبدین 

 ورق کمی خم شود.

 Uخمکاري 
 U-Bending شکل

خواهد بود.  U صورتبه دهی ورقشکلدر این حالت، 
گاه مطلوب، اغلب یک تکیه U شکلرسیدن به  براي

گیرد تا نتیجه بهتري زیرین در قالب خمکاري قرار می
 صل گردد.حا

خمکاري با 
Roll-Bendingغلتک (نورد)

فلز با استفاده از سه غلتک خم در این روش، معموالً 
هاي شود. این روش بیشتر براي خم کردن ورقمی

. در شودخصوص ورق بدنۀ کشتی استفاده میهبزرگ، ب
، غلتک بزرگتر در یک محدودة زاویه این حالت

ق غلتک پایینی تطبی اع دوچرخد و در این بین، ارتفمی
توان ورق را تا میزان شود. بدین شکل میداده می

 کرد.دلخواه خم 
 

 .آن را توضیح دهید دالیل آمده در خمکاري ماشینی سرد چیست؟وجودهعیوب ب  تحقیق کنید

  
دالیل آن را بیان ترین عیوب را با ذکر اصطالح التین و نیز مهم، 6پاسخ: جدول 

 کند.می
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 عیوب خمکاري سرد و دالیل وقوع آنها -6ول جد

 نام عیبردیف
اصطالح 

 نگلیسیا
 وضیحاتت

 Recoil اعوجاج 1

ز ا نکردندلیل استفادههب. آیدوجود میهسازي بدر زمان خمکاري لبه
 یند خمکاري(قالب و نگهدارنده) در حین فرا اسبابزار من

 

شکم  2
 کردن

Warping, 
Cambering

آید که اغلب با وجود میهدر نتیجه خمکاري یک ورق طوالنی ب
 شود.فرایندهاي دستی این شکم گرفته می

 

3 

باریک 
شدن در 
ناحیۀ 
 خمکاري

Necking 

 شعاع خمکاري نکردن رعایت

 

 در شکاف 4
 لبه

Crack in 
Ent part 

جنس  ري،شعاع خمکا نکردندلیل رعایتهب
 هنگام برشکاري در ریزبریدگی اولیۀ  نامرغوب،

 
جبران یا جلوگیري از  برايگذارند و چه عواملی بر میزان برگشت فنري تأثیر می  تحقیق کنید

 برگشت فنري، چه راهکارهایی وجود دارد؟ 
 

 دهد.گذار را نشان می، عوامل تأثیر7سخ: جدولپا
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 نوع تأثیر عوامل برگشت فنري و -7جدول 

 نوع تأثیر گذارعامل تأثیر ردیف
 گرددافزایش آن باعث افزایش برگشت به عقب می شعاع خمکاري 1
 شود.افزایش آن باعث افزایش برگشت فنري می زاویۀ خمکاري 2
 شود.افزایش آن باعث کاهش برگشت فنري می ضخامت ورق 3

 ردد.گآن می عث کاهش برگشت فنريمقاومت کمتر در برابر خمش پالستیک، با جنس ورق 4
 

 شده است.ذکر  8ري از برگشت فنري نیز در جدول راهکارهاي جبران و یا پیشگی
 

 راهکارهاي پیشگیري و جبران برگشت فنري -8جدول 

اصطالح نام راهکارردیف
 انگلیسی

 شماتیک وضیحاتت

دهی شکل 1
 کششی

Stretch 
bending خمکاري همراه با ایجاد کشش

 

ایجاد فشار  2
ایجاد فشار دقیقاً در محل لبۀ  bottoming موضعی

 خمکاري

 

خمش  3
 مضاعف

overbend 
ing 

از ابتدا، زاویۀ خمکاري را بیش 
 کنیم.از حد مطلوب خم می

 

باعث کاهش خاصیت ارتجاعی  heatingایجاد حرارت 4
 گردد.فلز حین خمکاري می
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محیطی و آالت خمکاري، چه نکات ایمنی، زیستو ماشینها درحین کار با دستگاه  تحقیق کنید
 بهداشتی باید رعایت گردد؟

 
 

 پاسخ:
 در دستگاه غلتک:

  ید.کنر روي دستگاه توجه شده ببه عالئم هشدار و خطر نصب -1
 یستم برق، گیربکس، اینورتور و غیرهکاري و کنجکاوي در ساز هرگونه دست -2

 د.کنیخودداري 
، غیر از شما حداقل یک نفر دیگر نیز در ست در حین کار با دستگاهضروري ا -3

ز هرگ ،لذا در مواقعی که در آزمایشگاه تنها هستید آزمایشگاه حضور داشته باشد.
 با دستگاه کار نکنید.

 .نکننددر حین کار با دستگاه از افراد دیگر بخواهید در اطراف آن تجمع  -4
در اطراف اجزاي متحرك کسی حضور  ها ومخصوصاً در سمت خروجی غلتک

 نداشته باشد.
سرعت دوران پایین دستگاه انجام  ها را در محدودةالمقدور نورد نمونهحتی -5

 دهید. 
س مستقیم دست و در حین جذب نمونه توسط دستگاه، مراقب هرگونه تما -6

ها غلتک زدیک کردن سر و صورت خود به دهانۀو از ن باشیدها پوشش خود با غلتک
 جدا ًپرهیز کنید. 

 ؛ لذا از نوردها باشدهاي نورد باید متناسب با قابلیت غلتکابعاد اولیۀ نمونه -7
ي است در مورد ضرور هاي با ابعاد خیلی بزرگ و ضخیم اجتناب شود.کردن نمونه

 مشورت کنید. ، با کارشناس و یا هنرآموز مربوطهاابعاد مناسب نمونه
مکعب مستطیل و تمام  ورق/ باید به صورت صفحه/ هاشکل هندسی نمونه -8

هاي با مقطع اهمواري باشد. لذا از نورد نمونهسطوح آن کامالً تخت و عاري از ن
 )گوش، شش گوش، چهار گوش مربع و غیره (گرد، سه شکلمستطیلیغیر

  کنید.خودداري 
هدایت ها و به سمت غلتک بگیریدنمونه را به روش صحیح و با انبر مناسب  -9

 از گرفتن نمونه با دست و بدون انبر خودداري کنید. کنید.
 

 در دستگاه پرس:
مسئول آزمایشگاه  با کمکطرز استفاده از این پرس را باید در ابتدا هنرجویان  -1

 شکل دادن فلزات آموزش ببینند.
در هنگام کار با پرس باید حفاظ مخصوص پرس، مقابل پرس و در کمترین  -2

آن قرار داده شود تا در صورت شکست سنبه یا قالب، قطعات  فاصله ممکن
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 هنرجویانی که در داخل و به اپراتور یا سایر ودشده به بیرون پرتاب نشستهشک
 د.گاه در حال کار هستند آسیب نرسانآزمایش

، هنرجو تمامی نکات ایمنی استفاده از الزم است هنگام استفاده از پرس –3
و باالخص از وسایلی همچون کاله محافظ و  کنید تجهیزات صنعتی را رعایت

 د.یاستفاده نمای و غیرهداراي حفاظ صورت 
و مشغول انجام  ویددر طول پرسکاري اپراتور به هیچ وجه نباید از پرس دور ش -4

 د.یکار دیگري در آزمایشگاه باش
به  شودتناژ پایین پرس استفاده شود. تأکید می االمکان سعی شود ازحتی -5

هرگز از تناژهاي باال استفاده نشود. در غیر این ، منظور حفظ ایمنی و عمر دستگاه
 صورت احتمال وقوع خطر به شدت باال خواهد رفت.

 شدهعالئم و هشدارهاي ایمنی نصببهو همواره  بگیریدنکات ایمنی را جدي  -6
 و در حین انجام کار رعایت نمایید. کنیددر محیط آزمایشگاه توجه 

ه منظور پیشگیري از بروز حادثه هیچگاه در هنگام روشن بودن دستگاه ها و ب -7
 تجهیزات، اقدام به تعمیر و تعویض قطعات نکنید.

ر سر و صدا باعث کاهش شنوایی و تأثیر نامطلوب بر روي کردن در محیط پکار -8
 د.یپیشگیري باید از گوشی حفاظتی استاندارد استفاده کن برايلذا  شود؛اعصاب می

 در هنگام کار با اشیاي تیز و برنده، از دستکش حفاظتی مناسب استفاده کنید. -9
ر وه ب، محل مخصوصی در نظر بگیرید تا عال، ابزار یا قطعهبراي هر وسیله -10

کار هقبل از شروع ب شود.ایجاد دسترسی آسان به وسایل، نظم و انضباط در کارگاه 
 ن شوید.از سالم بودن ابزار دستی خود مطمئ

محورهاي در حال چرخش و تواند به دور اشیا و البسۀ گشاد و موي بلند می -11
هاي متحرك گیر کند. بنابراین از لباسی کامالً مناسب و مرتب دیگر قسمت

 استفاده کنید.
 آوري ضایعات و زباله، از سطل زباله استفاده کنید.کارگاه براي جمع در -12
 
 

کار در کالس .را بیابید 9ابزار خمکاري موجود در جدول  نگلیسیاآموز، اصطالحات با کمک هنر 
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 آالت و ابزار خمکاريانواع ماشین -9جدول 
 کاربرد نام التین نام ماشینردیف

Bending Brake خمکن فشاري 1
هاي خمیده با استفاده از تولید پروفیل

 ها و ماشینقالب

2 
پرس خمکن 
 ورق دستی

Folder فشار در یک سمت ورق توسط یک  ایجاد
 سنبه تاشونده و خم کردن آن

3 
ماشین خمکاري 

 سه غلطکی

Three roll 
Bending 
Machine 

اي ههاي با قطر باال و نیز خمبراي تولید لوله
 گردد.کم از صفحه ورق استفاده می

4 
ماشین 
 شیارسازي

Beading 
Machine 

 هاي فوالديایجاد شیار و لبه در ورق براي
 رود.کار میهب

 
با بازدید از یکی از کارخانجات ساخت کشتی در محل، یا با تحقیق اینترنتی، چند   تحقیق کنید

 نمونه دستگاه و ماشین خمکن را در صنایع ساخت و تعمیر شناور پیداکنید.
 
 

گردد با مراجعه گروهی به یکی پاسخ: براي ایجادتنوع، از هنرآموز محترم تقاضا می
سازي در مجاورت هنرستان، و با هماهنگی، از کاربران ز کارخانجات بزرگ کشتیا

هاي آنان را توضیح دهند و هاي دستگاه و قابلیتها بخواهید تا ویژگیاین دستگاه
نیز نحوة کار با آنان، توسط آنان شرح داده شود. در صورت عملی نبودن بازدید، از 

ند ها را پیدا کنی، چند نمونه از این دستگاههنرجویان بخواهید با تحقیق اینترنت
 و نحوة کار آنان را شرح دهند.

 
آموز، آمده است. با کمک هنر 10گلیسی رایج در خمکاري در جدول اصطالحات ان  کار در کالس

  معنی فارسی آن را در سمت راست بنویسید.
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 اصطالحات رایج خمکاري -10جدول 

 نگلیسیاح اصطال اصطالح فارسی ردیف
 Angle زاویه 1
 Bending Curve قوس خمکاري 2
 Punch سازيحفره 3
 Die قالب 4
 Workpiece قطعه کار 5
 Backing Pad گاهتکیه 6
 Bending Radius شعاع خمکاري 7
 Spring Back برگشت فنري 8
 Effective Length طول موثر 9

 Bending Force نیروي خمکاري 10
 

 ) چیست؟shell Expansionکشتی ( ورق چینی بدنۀ  تحقیق کنید
 

  
 پاسخ:

هاي استاندارد یندي از انتخاب و برش ورقفرا (shell Expansion) ورق چینی بدنه
م صورت سه بعدي خهها ب، ورقدلیل اینکه هنگام استفادههب .بدن شناور استبراي 
شکل بهینه، برش و هکشتی و نیز ب شوند، با توجه به مساحت سطح بدنۀمی

یند مهم، یعنی برشکاري در این مرحله، بدلیل انجام دو فراشوند. میاستخراج 
و طی گردند میهاي با ابعاد استاندارد انتخاب بهینه و خمکاري، ابتدا ورق

شوند. در این مرحله، هدف افزار، برش داده میمحاسبات فنی و با استفاده از نرم
س و هم پ برسدریز ورق به کمترین حد ت تا هم دوراسشکل مطلوب هبرشکاري ب

 گونه که در فصلکشتی داشته باشند. همان وستۀاز خمکاري، سهم درستی در پ
 گویند. محاسبات برش ورقمی ) Nesting( یک اشاره شد، به این عمل اصطالحاً

نیست.  الزمو ذکر آن در اینجا  گرددمیبرمبناي ریاضیات و مهندسی صورت 
ان کشتی نش ها براي نیم بدنۀ، شکل کلی ورقبینندمی 5گونه که در شکلهمان

ها پس از خمکاري (با استفاده شوند. ورقده شده است که چگونه برش داده میدا
 ند.شوتبدیل می 6شکل هاي خمکاري) بهاز ماشین
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 هاي استخراج شده پس از برشنقشه پوسته شناور و ورق -5شکل

 

 
 یی بدنۀ کشتی پس از خمکاريفرم نها -6شکل

 
، مترسانتی 4متر و عرض سانتی 20متر، طول میلی 4یک ورق فوالدي با ضخامت   فعالیت عملی

خم شود. حد مجاز خمکاري آن  مترمیلی 8درجه با شعاع  90قرار است به میزان 
 هبمقدار واقعی را با مقدار محاس دن ورق در کارگاه،کرو پس از خم  کنیدرا محاسبه 

 شده مقایسه نمایید.

 
 قطعه کار -7شکل 

شود هنگام انجام خمکاري توسط هنرجویان، بر از هنرآموز محترم تقاضا می
هاي این فصل براي عملکرد آنها نظارت صورت پذیرد. استفاده از جداول و فرمول

 شود.محاسبه حد مجاز پیشنهاد می
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 خمکاري سرد و حرارتی :2واحد یادگیري
 

 ساعت 10جمع :  زمان آموزش
 

 یادگیري: اهداف جزئی واحد
 هاي فنی:شایستگی -
 .کاري سرد آشنا شودهاي خمبا انواع روش -1
 گیرد و بتواند انجام دهد.خمکاري دستی را فرا -2
 گیرد و بتواند انجام دهد.خمکاري حرارتی را فرا -3
 فنی:هاي غیرشایستگی -
 گروهی،کار ،کاريو نظافت ترتیب رعایت نظم و ،سکال در محیط کارگاه و -1
 را یاد بگیرد.اي اخالق حرفه زیست وتوجه به محیط پذیري،لیتوئمس
 را یاد گیرد. توسط اینترنت این واحد با استفاده از روش فناورانه و -2
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 افزاییدانش
 خمکاري سرد و حرارتی

ه خمکاري با دست و هاي خمکاري سرد کاین قسمت به معرفی و توضیح روش
شود که هنرجو با پردازد. در این قسمت سعی میمیخمکاري حرارتی است، 

 ي خمکاري دستی و استانداردهاي خمکاري با حرارت آشنا گردد.هاروش
 خمکاري با دست:

و همچنین ورق ضخامت زیادي ندارد،  نیاز نیست که به دقت باالدر مواقعی
متفاوت و  هايآید. ابزارحساب میهیک روش سریع و مفید ب خمکاري با دست

 عنوان سندان شناخته هب هااین ابزار .روندکار میهخمکاري ورق ببراي زیادي 
ار توان هر کدام از ابزی باشد، میخمکاري به چه شکلنحوةشوند. بسته به اینکه می

رق و با قرار دادن و گیرندمیار گاه قرعنوان تکیههب ،شکل را استفاده نمود. این ابزار
مهم است، در این آنچه  آوریم.میکاري، ورق را به فرم دلخواه درروي آن و چکش

روش، شخص فلزکار باید مهارت و تجربه الزم را داشته باشد. عالوه بر سندان، 
سازي و یا صافکاري ورق ري نیز موجودند که بیشتر جهت لبههاي خمکاانبردست

 .روندکار میهب
 کاري با دست:نکات ایمنی در هنگام ورق

 .دعینک استفاده کنی هنگام کار باید از دستکش، کفش ایمنی، لباس کار و -1
یره غ تیز و سنگین مانند سندان، سنبه، چکش، سوزن وکنید اشیاي نوك دقت -2

جداً  کاربر روي زمین و یا در لبۀ میز در جاي مناسب قرار گیرند. از قرار دادن آنها
 .کنیدخودداري 

 در هنگام استفاده از چکش یا خمکن دستی، مراقب دست خود باشید. -3
 خمکاري با حرارت:

، یا تمام ورق، تنش حرارتی و خمش یک قسمتدر این روش، با حرارت دادن به 
خصوص بدنۀ ههاي بزرگ، ب، در خمکاري ورقشود. از این روشآن ایجاد میدر 

ي حرارتی موجود است معموالً سه روش اصلی در خمکار شود.کشتی استفاده می
صافکاري اعوجاج ناشی از جوشکاري  برايها آمده است. این روش 11که در جدول

 روند.کار میهنیز ب
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 خمکاري و صافکاري برايدهی فلزات هاي حرارتانواع روش -11جدول 

روش 
دهیحرارت

اصطالح 
 شکل وضیحاتت نگلیسیا

 Lineحرارت خطی
heating 

دن پیاپی کرحرارت دادن و سرد 
فلز در یک خط مستقیم که باعث 

.گرددمی ایجاد انحنا در آن محل

حرارت 
 اينقطه

Spot 
heating 

دن پیاپی کرحرارت دادن و سرد 
 ورق در یک نقطه

حرارت 
 مثلثی

Wedge 
shaped 
heating 

دهی قسمتی از یک ورق حرارت
 صورت مثلث باریک و بلند.هب

ایجاد قوس ورق و خمکاري  براي
 .رودکار میهپروفیل ب

 
 

 وسایل و تجهیزات:
شود. کار استفاده میعنوان میزههاي خمکاري بدر این نوع خمکاري، از قالب

ن مشعل شوند. همچنیتر یا چدن ساخته میها از یک ورق ضخیممعموالً این قالب
ندك، شلنگ، گوه فوالدي، چکش ف ،سازي بالفاصلهحرارتی، نازل آب براي سرد

 غیره، سایر ابزار مورد استفاده هستند. بزرگ، استامپ و
 

کار در کالس  را بیابید. 12ار دستی خمکاري موجود در جدول ابز نگلیسیااصطالح  

   



 خمکاري ورق و پروفیل فلزي

 57

 ابزار و وسایل خمکاري دستی -12جدول 

 نام التین نام فارسی ردیف

دهی چوبی یا شکلهاي گوه 1
 Wooden or Metal Form Blocks فلزي

نگهداري چکش و گوه  جعبۀ 2
 (اختیاري)

Block of Hardwood and Heavy Duty 
Hammer 

 Calculator ماشین حساب 3

 Marking Needle کشسوزن خط 4

 Protractor نقاله 5

 Rubber or Plastic Hammer چکش پالستیکی یا چرمی 6

 Ruler or Tape Measure کش یا متر فلزيخط 7

 Sheet Metal ورق فلزي 8

 Vise کارگاهی ةگیر 9

 
 دستور کار خمکاري یک ورق آلومینیوم را توضیح دهید.  تحقیق کنید

 

 پاسخ:
(هر اینچ  اینچ ببرید 04/0اینچ و ضخامت  2x4آلومینیومی به ابعاد  یک قطعۀ -1

آلومینیومی  ن قطعۀقرار است شعاع خمکاري ای .متر است)سانتی 54/2برابر با 
 لاو عمل برشکاري با قیچی طبق استاندارد فصل ک نیداینچ گردد. دقت375/0

 .صورت پذیرد
براي این کار، الزم است دقت عالمت بزنید. هنواحی و خطوط خمکاري را ب -2

روي به فاصله بین خط خمش تا لبۀ باالیی گیره روي را اندازه بگیرید. عقبعقب
(شکل صفحه بعد). براي این مدل قطعه، عقب روي برابر  دگردقالب تعیین می

 است با:
 415/0=375/0+04/0 ضخامت فلز+ شعاع خمیدگی=

 585/1=2-415/0شود: ورق کم نمایید. مقدار آن می این میزان را از وسط
و عالمت بزنید. این خط، نخستین خط  بگیریدورق را اندازه  این فاصله تا لبۀ

 خمش است.
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 هاي خمکاريحدودهم -8شکل 

 
 حد مجاز خمش:محاسبۀ  -3

 مجاز خمش را بیابید: با استفاده از فرمول تجربی زیر، حد
BA=173/0 R+0078/0(t) 
. براي این قطعه، کردتوان این مقدار را محاسبهفاده از جداول کتاب نیز میبا است

قبل تعیین  اکنون، از خط اول خمش که در مرحلۀ. 617/0این مقدار برابر است با: 
یک خط دیگر بکشید که نمایانگر خط دوم خمش  ،617/0ده بودید، به فاصله کر

 است.
 

 
 حد مجاز خمش  -9شکل 

 

قطعه کار را که عالمت زده شده است، رو به باال بر روي قالب خمکاري قرار  -4
 )اي که با ورق (قطعه کارگونه). سنبه را به آرامی پایین بیاورید، به10دهید(شکل 

که جا کنیدبهاي جاگونهتماس یابد و قطعه لیز نخورد. اکنون قطعه را با دست به
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خط وسط ناحیه خمیدگی، دقیقاً زیر نوك سنبه قرار گیرد. به خط وسطی که 
شود. خط دید باید دقیقاً کند، خط دید گفته میناحیۀ خمیدگی را به دو نیم می

آن، با اهرم خمکاري، دستگاه را باالي شکاف قالب خمکاري قرار گیرد. پس از 
 ).11که ورق هیچ تکانی نخورد(شکل اي سفت کنید گونهبه

 .نکندگاه آن هیچ حرکتی تکیهقالب خمکاري و  کنید کهایمنی: دقت  نکتۀ
 رسد.اکنون نوبت به فرایند خمکاري می

 

 
 قالب خمکاري -10شکل 

 
 طریقۀ قرارگیري ورق آلومینیومی در دستگاه -11شکل 

 
سمت پایین و قالب هاي دستگاه، سنبه را بهها و پیچحال با استفاده از اهرم -5

طور کامل انجام شود جا کنید. دقت نمایید این کار بهبهسمت باال، جاخمکاري را به
صورت، پدیده و لبۀ خمکاري قطعه دقیقاً در شیار قالب قرار گیرد. در غیر این

 برگشت فنري خواهیم داشت.
خمیدگی را  یا، مجدداً زاویۀکش و گوناز اتمام کار، با استفاده از خط سپ -6

 درجه بود، با کمی  90خمیدگی بیش از  که زاویۀ. در صورتیبررسی کنید
 د.کرتوان آن را برطرف کاري میچکش
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 قطعه کار نهایی -12شکل 

 
   خمکاري  فعالیت عملی

به هرم تبدیل  و کنیددارد خم شده در فصل یک را با رعایت استانقطعۀ بریده
  آمده است. 12براي خمکاري، در جدول نمایید. ابزار الزم 

 
 

 

 
 شدهورق بریده -13شکل 

 
  قطعه کار پس از خمکاري -14شکل 
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از هنرجویان بخواهید حد مجاز خمکاري را نیز محاسبه کنند و تأثیر آن را در 
ري و ساخت هرم تعیین نمایند؛ آیا این میزان حد مجاز، تأثیري در ساخت خمکا

 گذارد یا خیر؟هرم می
 

 خمکاري  فعالیت عملی
ر کاهاستفاده در صنعت ب براي دهد کهبعدي زیر، یک قطعه را نشان میسه نقش
و آن  بریدرا ب 15و خمکاري در کارگاه، قطعه شکل رود. با کمک ابزار برشکاري می
ع درآید. با توجه به ضخامت فلز و میزان حد مجاز، شعا 16 شکلها خم نمایید تا بر

 شده را بیابید.خمکاري مجاز چند است؟ طول ناحیۀ خم
 

 

 
 شدهدادهقطعه کار برش -15شکل 

 

 
 قطعه کار پس از خمکاري -16شکل 
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مجاز خمکاري گردد، حد گونه که مالحظه میشده، هماندادهدر قطعۀ اصلی برش
اقل مجاز خمکاري شده است. از هنرجویان بخواهید حدمتر در نظر گرفته سانتی 2

ا با آمده ردسته. آنگاه مقدار بکنندهاي کتاب محاسبه را نیز با استفاده از فرمول
. همچنین از هنرجویان بخواهید با توجه به کنندمتر) مقایسه سانتی 2این مقدار (

کار هم با فرمول و هم با  . اینکنندخلی خمش را محاسبه این مقدار، شعاع دا
گردد. مقایسۀ این دو مقدار آن پس از خمش قطعه کار تعیین می گیرياندازه
 تواند دید هنرجو را افزایش دهد.می
 

راهکارهاي رفع عیب آن  آید؟وجودمیهچه عیوبی ب دست، کاري بادر فرایند خم  تحقیق کنید
 چیست؟

 
 

 کند:آمده و راهکارهاي رفع آن را بیان میوجودعیوب به -13جدول  پاسخ:
 

 آمده در خمکاري با دستوجودعیوب به -13جدول 

 راهکار دلیل معرفی عیبردیف

ورق حین خمکاري  1
 ترك خورده است.

شعاع خمکاري از حد مجاز 
 کمتر شده است.

 رعایت شعاع خمیدگی

2 
اندازة قطعه پس از 
ر خمیدگی کوچکت

 است.

حد مجاز در محاسبات لحاظ 
 نشده است.

رعایت و محاسبۀ طول 
 گستردگی

ورق خراب خم شده  3
 است. 

کاري درست صورت چکش -
 نگرفته است.

برگشت فنري انجام شده  -
است و رعایت این میزان 

 صورت نگرفته است.
گیره و گوه هنگام ضربه با  -

 اند.چکش حرکت کرده

م محکدر ابتدا باید گیره را 
به پایه میز کار سفت کرده 
همچنین پیچ بستن گیره 
(سفت نمودن گوه و ورق) 

 سفت نشده است.

طور کافی خم ورق به 4
 شود.نمی

چکش انتخابی کوچک است 
 یا ورق ضخیم است.

حرارت دادن به ورق در 
کاري تا جایی حین چکش

که ورق قرمز و یا زرد شود 
 (گداخته شود).
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 اريخمک فعالیت عملی
 شکل Uعنوان: ساخت یک عدد بست 

نظر بگیرید و در ابتدا طبق نقشه  متر را درمیلی 2شکل: یک ورق به ضخامت  نقشۀ
  متر است.عمل برش را انجام دهید. ابعاد نقشه برحسب سانتی

 

 

 
 

 
 شدهقطعۀ بریده -17شکل 

 

 

 محصول نهایی پس از خمکاري -18شکل 
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 اده:ابزار مورد استف
ش، کا سندان، چکش الستیکی، سنبۀ ماتریس، خطقیچی برش، گوه خمکاري ی

 زن، دستکش، لباس و عینک.ماژیک عالمت
 مراحل انجام کار:

تانداردها طول گستردگی و حد مجاز، بررسی رعایت اس محاسبۀ ،خوانینقشه
 هاي مورد نظر بابرش ورق، ایجاد حفره در محل ها)(خمکاري و موقعیت حفره
جمع  ،ورق با رعایت حداقل شعاع خمیدگی دهیشکلرعایت استاندارد،خمکاري و 

 کردن ابزار و تمیزکاري محل کارگاه
 

 در هنگام خمکاري با دست، چه نکات ایمنی را باید رعایت کرد؟  تحقیق کنید
 

 
 

 پاسخ: 
 ست.خوبی مهار شده اها بهها و نگهدارندهمطمئن باشید قطعه کار با گیره -1
رل خوبی بشناسید و کنتآالت خمکاري را بهمکانیزم برقی و مکانیکی ماشین -2

 کنید.
 هاي مناسب با کار استفاده کنید.از صفحات و قالب -3
 در حین کار از دستکش استفاده کنید. -4

صورت برچسب بر کن، اصول ایمنی آنها را که بههاي خمهنگام استفاده از ماشین
 دقت بخوانید و رعایت کنیده است، بهروي آنها نصب شد

 
 هاي آلومینیوم چند است؟درجۀ حرارت الزم براي خمکاري ورق  تحقیق کنید

 
 

 
 درجه، بسته به نوع آلومینیوم 400تا  300پاسخ: بین 

 
کار در کالس  آموز، مالحظات ایمنی خمکاري با حرارت را بیان کنید.کار در کالس: با کمک هنر 

 
 

 
 پاسخ:

 زا و قابل اشتعال را از محل خمکاري دور کنید.کلیه مواد و ابزار آتش -1
 اتاق کارگاه به سامانۀ تهویۀ مطبوع مناسب مجهز باشد. -2
ها و مخازن گاز، باید عمودي قرار داده شوند و در جایی مناسب قرار کپسول -3

 گیرند.
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یم شوند و فشار کاري گاز رگوالتورها در هنگام خمکاري با حرارت، صحیح تنظ -4
 اکسیژن و استیلن یا پروپان، از حداکثر مجاز فراتر نرود.

کننده برگشت شعله باشد در حین خمکاري با حرارت، دستگاه مجهز به خنثی -5
 تا از برگشت شعله به کپسول گاز جلوگیري شود.

 ر صورتهنرجویان از تعویض قطعات سامانۀ اکسیژن و گاز جداً پرهیز کنید و د -6
 بروز مشکل، با مسئول آزمایشگاه مشورت نمایند.

دارند که هنگام تغییر شکل، اي ورق را نگهگونههاي نگهدارندة قطعه کار بهپایه -7
 ورق نیفتد و یا موقعیتش تغییر نیابد.

 
 آید؟در روش خمکاري گرم و خمکاري داغ چه عیوبی پدید می  تحقیق کنید

 

 
 پاسخ:

آید. شود، اینجا نیز پدید میکه در جوشکاري با مشعل حاصل می غالب عیوبی
 دهد:، خالصه عیوب و علل آن را نشان می14جدول 

 
 عیوب ناشی از جوشکاري با مشعل -14جدول 

 شرح عیب نام عیبردیف

 اعوجاج ورق 1
دلیل ایجاد شعله بیش از حد مجاز، سرعت کمتر از حد به

کردن زاویه و فاصله مشعل مجاز مشعل روي ورق و رعایت ن
 با محل مورد نظر براي خمش

 رعایت نکردن شعله مشعل متناسب با نوع و ضخامت فلز ذوب شدن ورق 2

خمش بیشتر یا کمتر  3
 از حد

رعایت نکردن درجۀ حرارت مشعل، نبود اکسیژن کافی براي 
سوختن گاز مشعل، افزایش یا کاهش سرعت حرکت مشعل، 

مشعل در مسیر مورد نظر، کثیف  لرزش دست هنگام حرکت
 بودن سطح فلز
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 با حرارت خمکاري  فعالیت عملی
کنید و قسمت وسط ورق متر انتخاب سانتی 20x20متري با ابعاد میلی 4یک ورق 

زنی و رعایت حد مجاز خمکاري، با استفاده از مشعل خم نمایید. مشعل را با عالمت
و قرمز شود. سپس با  ه ورق تغییر رنگ دهدي ورق بگیرید کحرارتی را تا زمانی رو

 کنید.کاري، ورق را خم چکش
 

 

 
 شکل زیر است:هسلسله مراتب خمکاري ب

 برش ورق -1
 تعیین حد مجاز خمکاري برايزنی ورق عالمت -2
 قرار دادن ورق در گیره -3
دهی و یک حرارت دادن ورق در حین خمکاري با چکش. یک مرحله حرارت -4

 کاري.چکش مرحله
 

 
 دهی ورق با مشعل براي تسهیل در خمکاريحرارت -19شکل 
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 خمکاري پروفیل و لوله :3واحد یادگیري
 

 ساعت 10جمع :  زمان آموزش
 

 یادگیري: اهداف جزئی واحد
 هاي فنی:شایستگی -
 .بتواند از آنها استفاده کند ها را بداند واستانداردهاي خمکاري پروفیل -1
فیل را به روش دستی خمکاري وبتواند پر فیل را بداند ووکاري پرهاي خمروش -2

 .کند
 بتواند به روش دستی آن را خمکاري کند. کاري لوله را بداند وهاي خمروش -3
 فنی:هاي غیرشایستگی -
 گروهی،کارکاري، و نظافت ترتیب رعایت نظم و ،کالس در محیط کارگاه و -1
 را یاد بگیرد.اي اخالق حرفه زیست وحیطتوجه به م پذیري،لیتوئمس
 را یاد گیرد. توسط اینترنت این واحد با استفاده از روش فناورانه و -2

  



 68

 افزاییدانش
 خمکاري پروفیل و لوله:

، هنگام هستندضعیف  مقاومت در برابر بارها و نیروها ها دردلیل اینکه ورقهب
تقویت و افزایش استحکام  برايها یلساخت شناور یا ساختمان یا هواپیما، از پروف

دلیل نیاز به خمکاري لوله با توجه به مقتضیات، هگردد. همچنین، باستفاده می آنان
کشی، الزم است با اصول اولیه و استانداردهاي هاي لولهخصوص در سامانههب

 صورت ماشینی آشنا شد.هخمکاري لوله با دست و ب
 خمکاري لوله:

 وسایل ابزار وکشی در ساختمان کشتی، فراوان سامانه لوله با توجه به اهمیت
هم دستی و هم ماشینی  هاروند. این ابزارکار میهخمکاري لوله ب زیادي براي

 صورت گرم خم نمود. هصورت سرد و هم بهتوان هم بهستند. لوله را می
وان تنویی میاز بست، پیچ و مهره و زا جاي استفادههاز جمله دالیل خمکاري لوله ب

 محدودیت جا براي استفاده از زانویی، هزینه و وزن بیشتر در ساختمان شناور، به
ها و نیز نیاز به تعمیر و نگهداري بیشتر اشاره احتمال نشت در اتصاالت و زانویی

 دهد. هاي مذکور را پوشش میکه خمکاري لوله کلیه محدودیت کرد
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 ، دالیل و راهکارهاي رفع آنانهادرخمکاري لولهآمده وجودهعیوب اصلی ب -15جدول 

 توضیح عیب نام عیبردیف
راهکارهاي پیشگیري 

 و رفع عیب
 شماتیک عیب

1 
 چروك در حاشیۀ
 درونی خمکاري

Wrinkled Bend

حداقل شعاع  نکردنرعایت
 خمکاري

 ضخامت کمتر از حد لوله

رعایت حاقل شعاع 
خمکاري و حداقل 

 ضخامت لوله

2 

ن و صاف شد
کاهش زیاد قطر 
لوله در ناحیه 
 خمکاري

Flattened Bend

هایی استفاده شده است که از لوله
بزرگتر از ظرفیت دستگاه 

 خمکاري دستی است.
لوله در حین خمکاري خراب 

 .شده است
قالب فشار خمکاري صحیح 

 .انتخاب نشده است

استفاده از قالب 
 خمکاري مناسب

 
 افزایش ضخامت لوله

قالب غلتکی  استفاده از
 جاي سنبههب

3 
ایجاد شکستگی در 
 ناحیه خمکاري
Kinked Bend 

هایی استفاده شده است که از لوله
از ظرفیت دستگاه خمکاري 

 است.تر بزرگدستی 
شکلی هلوله ب ،قبل از خمکاري

ند دالیلی مانهاستاندارد و بنا بغیر
جایگیري نامناسب لوله در قالب، 

شده است.کمی خم  غیره ضربه و

استفاده از قالب 
 خمکاري مناسب

 
از قرارگیري صحیح لوله 
در دستگاه اطمینان 

 .حاصل شود

4 

ایجاد خط و 
چروك طولی روي 

 بدنه لوله
Scored Tubing 

استفاده از قالبی بزرگتر از قطر  -
 لوله در ابزار خمکاري

قالب خمکاري خراب شده  -
 .است

قالب  وجود اشیاي ریز در بدنۀ -
 مکاريخ
.دستگاه خمکن جام کرده است -

استفاده از قالب  -
 خمکاري مناسب

تعویض قالب خمکاري -
پاك کردن قالب  -

 خمکاري
 تعویض قالب یا در -

صورت لزوم تعویض کل 
 ابزار خمکاري
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توان با قرار دادن یخ، نوع خاصی از گل و همچنین را می 3و  2، 1عیوب شماره 
لوله  ) که در درونMANDRELنام مندرل (هقوي بیک سري سیستم ساچمه حل
، استفاده از 20کرد. شکل  طرفتوان برگیرد، میو در ناحیه خمکاري قرار می

 ا هدهد. الزم به ذکر است که مندرلبراي خمکاري لوله را نشان میمندرل 
ر د ثیر این ابزار را با توجه به نوع مندرلنیز تأ 21مختلفی دارند. شکل هاي نمونه
 دهد.حداقل شعاع خمیدگی لوله نشان می کاهش

 

 
(سمت  یند خمکاريکارگیري آن در لوله حین فراهب سمت چپ) و نحوةمندرل( -20شکل

 راست)
 

 
 کارگیري مندرل در حداقل شعاع خمیدگی مجازهثیر بتأ -21شکل 
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 . یدکنهاي فوالدي و آلومینیومی دریایی تحقیق در مورد پروفیل  تحقیق کنید

 
هاي خم شده است، توانایی شناور که متشکل از ورق دلیل اینکه پوستۀهپاسخ: ب

براي تقویت  هاتحمل فشارهاي زیاد در دریا و تحت اثر بار خود را ندارد، از پروفیل
ا عی باشد و نیز ب. بسته به اینکه شناور چه اندازه و چه نوشوداستفاده می آن بدنۀ

ها متفاوت پروفیلمختلف ساختمان کشتی، نوع و اندازة  هايتوجه به موقعیت
 دهد.هاي فوالدي را نشان میچند نمونه از این پروفیل 22است. شکل

 

 
 هاي فوالدي مورد استفاده در صنایع دریاییپروفیل -22شکل 

 
ساختمان یک شناور کوچک  فوالدي را درنیز موقعیت چند نوع پروفیل  23شکل

ساخت  استاندارد است و امروزه با توسعۀ ،هاي فوالديد پروفیلدهد. ابعانشان می
نیز  21تا  17گردد. جداولها مشاهده میشناور در دنیا، تنوع زیادي در پروفیل

دهد. این ارد و نیز ابعاد آنها را نشان میهاي فوالدي استاندتعدادي از پروفیل
شود محترم تقاضا میاست. از هنرآموز  جداول در کتاب کار هنرجو نیز موجود

 هنرجویان را به کتاب کار ارجاع دهند.
 

 
 هاي فوالدي در ساختمان یک شناورمحل قرارگیري پروفیل -23شکل 
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(که ) T ،HP(هاي آلومینیومی مورد استفاده در ساخت شناورها نیز از نوع پروفیل
 .) و غیره استLنبشی(، )مخصوص دریایی است

 هاي آلومینیومیدهد. پروفیلصورت کیفی نشان میهها را بن پروفیلای 24شکل 
ي هاي فوالدنیز همانند ورق، با ابعاد و سطح مقطع بزرگتري نسبت به پروفیل

 .گردند، چرا که مقاومت آنان نسبت به فوالد کمتر استانتخاب می

 
 هاي آلومینیومی مورد استفاده در ساخت شناورپروفیل -24شکل 

 
دگی زو زنگجمله مزایاي استفاده از آلومینیوم، وزن کم و درصد پایین خوردگی از 

مقاومت کمتر آن نسبت به فوالد و قیمت باالتر  . و از جمله معایب آن نیزآن است
 ازد.سآن در صنایع دریایی را محدود می که استفاده زیاد از استنسبت به فلز فوالد 

هاي مختلف را که متشکل از پروفیل اسکلت آلومینیومی یک شناور 25شکل 
 دهد.، نشان میاست

 

 
 اسکلت آلومینیومی یک نوع شناور متشکل از پروفیل و تقویتی -25شکل 

 
هاي دریایی با مشخصات آنها ترین پروفیلچند نوع از مهمدر کتاب همراه هنرجو، 

 در جدول آمده است.
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 چیست؟ عیوب بوجود آمده در خمکاري پروفیل   تحقیق کنید

 
 پاسخ: 

شود، سمت داخل خم میکه قسمت عمود بر صفحه خمیدگی، بهمعموالً زمانی
توان با شود که میگردد، باعث ایجاد برجستگی و پیچ تاب میچون فشرده می

 دهد.این نوع عیب را نشان می 26بري آن را برطرف کرد. شکل کاري یا فاقچکش
 

 
 فیل حین خمکاريهاي پروخمیدگی باله -26شکل 

 
) Multi Point Bendingاي (نقطههاي مهم خمکاري سرد، روش چندیکی از روش

 هایی از آن موجود است؟ است. تعیین کنید روش آن چیست و چه نمونه
 پاسخ:

دهی آالت شکلهاي کشتی را به شکل سرد و با استفاده از ماشینامروزه ورقه
هاي کشتی، الزم است کنند. خمکاري ورقپیشرفته و مبتنی بر کامپیوتر خم می

با تلرانس بسیار کم صورت بپذیرد و یکی از مهمترین مراحل ساخت و تعمیر 
-آالت، ماشین خمکاري چندترین این ماشینآید. یکی از مهمحساب میکشتی به

اي است. مکانیزم عملکرد آن بدین شکل است که سیستم از تعدادي گوه با نقطه
ن گویند. ایر راستاي عمود تشکیل شده است که به آن پین میقابلیت حرکت د

آورد تا اینکه کند و بر روي بستر ورق فشار میصورت عمودي حرکت میها بهگوه
شکل دلخواده درآید. همچنین افزایش دقت و کاهش زمان ورق خم شود و به

)، مشعلنسبت به دو حالت دیگر خمکاري سرد و گرم (یعنی استفاده از غلتک یا 
از جمله مزایاي آن است. در دو روش قبلی، تجربۀ افراد کارگاه بسیار مهم است، 
حال آنکه در این روش، این امر لزومی ندارد. مزیت اصلی این روش این است که 

ره کها به شکل نیمگردد. گوهپدیدة برگشت فنري به بهترین شکل کنترل می
ون آسیب به ورق را وارد کنند. در طی هستند تا بتوانند بهترین فرم خمکاري بد

هاي مختلفی توسعه چهار دهه اخیر، این نوع سامانه، رشد زیادي داشته و به گونه
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نیز  28دهد. شکل یک سمت این سامانه را نشان می 27پیدا نموده است. شکل 
 دهد.طریقۀ خمکاري ورق توسط این دستگاه را نشان می
 

 
 اي (یک سمت سامانه)نقطهسامانۀ خمش چند -27شکل 

 

 
 

 
 اينقطهمکانیزم خمکاري ورق در روش چند -28شکل 
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انواع ، 16اي موجود است.جدول نقطههاي مختلفی در سامانه خمکاري چندروش
 دهد.اي را نشان مینقطههاي خمکاري چندروش

 
 اينقطههاي خمکاري چندانواع روش -16جدول 

 نوع فرایندردیف
نوع 

 خصوصیات هاي ظاهرينمونهپیکربندي

دهی براي شکل 1
 کششی

 ثابت

 

هندسه و شکل قالب در طی فرایند 
 ثابت است.

 متحرك
هندسه و شکل قالب در طی فرایند 
و با توجه به مسیر و نوع خمکاري 

 کند.تغییر می

براي ایجاد  2
 خمش

 ثابت

 

هندسه و شکل قالب در طی فرایند 
 ثابت است.

 متحرك
ه و شکل قالب در طی فرایند هندس

و با توجه به مسیر و نوع خمکاري 
 کند.تغییر می

دهی براي کش 3
 عمیق

 ثابت

 

هندسه و شکل قالب در طی فرایند 
 ثابت است.

 متحرك
هندسه و شکل قالب در طی فرایند 
و با توجه به مسیر و نوع خمکاري 

 کند.تغییر می
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کار در کالس از چه ابزاري و به با استفاده  22دام از اجزاي ساختمانی جدول کنید هر کتعیین  

 اند.چه شکل خم شده
 

 
 رفته در آنانکاربرخی از اجزاي ساختمانی شناور و روش خمکاري به -22جدول 

 روش خمکاري(پاسخ) نام جزءردیف

 )Vخمکاري با پرس (قالب رشناو پروانۀ محور هاي نگهدارندةپایه 1
 .توان خم نمودحرارتی نیز می صورتهب

نجات در پل  هاي نگهداري حلقۀگیره 2
 )Uخمکاري با پرس (قالب  فرماندهی و عرشه

اور در شن هاي متصل به پوستۀتقویتی 3
 استفاده از دستگاه خمکاري پروفیل کف
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 ارزشیابی شایستگی خمکاري ورق و پروفیل فلزي
 شرح کار: -1

 کارگیري آنها هکاري و بشناسایی استانداردهاي خم
 مهارت خمکاري دستی و حرارتی در کارگاه

 فیل و لوله در کارگاهومهارت خمکاري پر
 استاندارد عملکرد: -2

پروفیل و لوله را بشناسد، استانداردهاي آن را بداند و مهارت خمکاري  ،ها و تجهیزات خمکاري ورقروش
 بیاموزد. را فیل با دستوورق و پر

 ها:شاخص
 فیل رعایت گردد.وحداقل شعاع مجاز خمکاري با توجه به ضخامت ورق و پر -
 ، صحیح برش خورده باشد.ورق قبل از خمکاري -
 ها از نواحی خمکاري بیش از حداقل مجاز باشد.فاصلۀ حفره -
 تجهیزات: ابزار و شرایط انجام کار، -3

 ی.مناسب و نور کاف کاري با شرایط تهویۀکارگاه ورق شرایط:
خورده طبق نقشه، ابزار گیره، چکش مخصوص خمکاري، ورق برش، متر، کش فلزيخط ابزار و تجهیزات:

 زنی، گوه.گیري و عالمتاندازه

 معیار شایستگی: -4
 

نمره هنرجو 3قبولی از حداقل نمرة کار مرحلۀ ردیف

کارگیري هشناسایی استانداردهاي خمکاري و ب 1
  2 آنها 

  2 دستی و حرارتی در کارگاه مهارت خمکاري 2
  1 فیل و لوله در کارگاهومهارت خمکاري پر 3

هاي غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات شایستگی
 غیره محیطی، وزیست

 محیطیزیسترعایت نکات  -1
 رعایت نکات ایمنی -2

2 

 

 *  میانگین نمرات
 

 است. 2 نمرات هنرجو براي قبولی و کسب شایستگی حداقل میانگین *
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 3پودمان  جوشکاري برق

ة دارندنگهاین تصویر جوشکار را در حال جوشکاري پایۀ 
 .دهدشفت پروانۀ شناور نشان می
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 3پودمان 
 جوشکاري برق

 
 

 عملی-نظري: درس نوع
 ساعت 90: آموزش زمان
 ساعت 25: نظري بخش
 ساعت 65: عملی بخش

 
 

 کلی اهداف
 : باشد قادر فصل این پایان از پس باید هنرجو -1
 بشناسد. را برق کاريجوش لوازم و تجهیزات -2
 .بشناسد ار آن اتصاالت انواع و برق کاريجوش هايروش تمامی -3
 .کند کاريجوش را اتصاالت انواع بتواند و دگیر فرا را برق کاريجوش -4
  .کند رعایت را برق کاريجوش حین در و قبل ایمنی نکات -5
 

 فصل تدریس روش
 درس محتواي در که مقدماتی به ،اول جلسۀ در و درس ابتداي در عموماً -1

 شود. درگیر درسی ضوعاتمو با آموزدانش تا شودمی پرداخته شدهارائه
 رددگ بررسی درکارگاه آن دالیل با همراه ،ایمنی و فنی نکات تمامی شود سعی -2
 دکنن شرکت کارگاهی تمرینات و کالسی مباحث در شود خواسته هنرجویان از و
 بسپارند. خاطر به همیشه براي و گیرد فرا خوبی به را نکات این بتوانند تا
 کالس تدریس روش از فصل این بهتر تدریس براي زآموهنر شودمی توصیه -3

 طریق از منزل در را مطالب بخواهد هنرجویان از یعنی کند. استفاده معکوس
 و گیرندب یاد و کنند مطالعه ،دستی برق کاريجوش با مرتبط هايکتاب یا اینترنت

 د.نده پاسخ را تمرینات هنرآموز هدایت با کارگاه و کالس در
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 دهذکرش موارد فصل، مطالب تکمیلی توضیحات براي هنرآموز شودمی پیشنهاد -4
 کاربه را آنها آموزش هنگام و دهد قرار توجه مورد را افزاییدانش هايبخش در

 گیرد.
 نوشتاري و خوانداري هايمهارت تقویت هدف با شودمی توصیه -5

 هايوگزارش تحقیق شود خواسته آنان از ،مطالب بهتر درك نیز و هنرجویان
 صورتهب اینترنت مطالب کردنکپی واز دهند. ارائه نویسدست صورتهب را خود
 کنند. خودداري خام و آماده ،شدهتایپ

 کردنفعال براي غیره و ،کنید)) ((بحث ،نید))ک فکر(( قبیل از ییهافعالیت -6
 نیا کنید سعی است. آنان تجربیات و هادانسته ،اطالعات گیريکاربه و هنرجویان
 تهداش تکمیلی کوتاه بحث یک ،فعالیت هر پایان در و شود اجرا تدق به هافعالیت
 باشید.

 د.نده انجام را کارگاهی هايفعالیت تمامی بخواهید نرجویانه از -7
 

 

 پیشنهادي هايسؤال
 .ببرید نام را برق جوشکاري انواع -1
 بگویید. را جوشکاري در DC و AC جریان از استفاده معایب و مزایا -2
 بگویید. را یک هر کاربرد کدامند؟ کاريجوش تجهیزات -3
 بگویید. را برق جوشکاري در احتمالی خطرات -4
 بگویید. را برق کاريجوش حین در و قبل در ایمنی نکات -5
 ؟دهندمی ما به را اطالعاتی چه کترودهاال روي بر شدهدرج مشخصات -6
 .بگویید را دالکترو حرکت سرعت در ثرمؤ عوامل -7
 .ببرید نام را الکترود حرکت هايحالت -8
  بگویید. را قوس وزش از جلوگیري ايهروش -9

 ببرید. نام را جوشکاري اتصاالت انواع -10
 .بگویید را میگ و تیگ کاريجوش معایب و مزایا -11
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 دستی برق جوشکاري: 1 یادگیري واحد
 

 
 ساعت 10جمع:  زمان آموزش

 
 : یادگیري واحد یجزئ اهداف

 : فنی هايشایستگی -
 .بشناسد را دستی برق کاريجوش انواع -1
( دارروپوش الکترود و الکتریکی قوس با جوشکاري تجهیزات و لوازم -2  را )(ر

 گیرد.فرا را آنها اندازيراه و کار روش و بشناسد
 .کند رعایت را جوشکاري شروع از بلق ایمنی نکات -3
 : فنیغیر هايشایستگی -
 گروهی، کار ،کارينظافت و ترتیب و نظم رعایت ،کالس و کارگاه محیط در -1
 بگیرد. یاد را ايحرفه اخالق و زیستمحیط به توجه پذیري،لیتوئمس
 گیرد. یاد را واحد این اینترنت توسط و فناورانه روش از استفاده با -2
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 جوشکاري کار میز
 کوچک قطعات و تعمیراتی هايجوشکاري انجام براي جوشکاري کابین و کار میز
 یا زیر از که است مشبک سطوح داراي و شودمی گرفته کاربه آموزشی هايمکان و

 هدایت خارج به جوشکاري از حاصل دودهاي مخصوص هايمکنده توسط کنار
 گازهاي و دود جذب و فیلتر از عبور از پس عموم طور به تهویه روش این ،شودمی

  در کار براي .گرداندمیبر آزاد فضاي به دوباره را شدهتصفیه هواي ،مختلف
 محصور براي متحرك )جداکننده دیوارهاي( پاراون از کارگاه عمومی هايمحیط
 .شودیم استفاده جوشکاري فضاي کردن

 )Positioner(هادهنده وضعیت
 وضعیت این در .است سطحی جوشکاري عملیات اجراي ،جوشکاري حالت بهترین
 جوشکاري انجام و شودمی منتقل کار به راحت زمین جاذبۀ وينیر کمک با مذاب
  متنوّعی الکترودهاي دیگر طرف از .شودمی اجرا کمتر اشکال با و است ساده
 وضعیت این در جوشکاري که است این بر سعی عموم طور به و برد کار به توانمی

 ايوسیله از مصنوع یک هايقسمت تمام جوشکاري براي دلیل همین به .شود انجام
 هايشکل داراي مصنوع نوع به توجه با که شودمی استفاده )دهندهوضعیت( نام به

 است. متفاوت
 تحت و شودمی محکم ساده هايبست با و گیردمی قرار دهندهوضعیت این روي کار
 راحتی و دقت با و دست زیر جوشکاري اجراي تا آیدمیدر گردش به ايزاویه هر

 یک حتی که دارد وجود هم بزرگ خیلی هايدهندهوضعیت .پذیرد انجام کافی
 در را جهات همه واگن چرخش با و شودمی بسته آن محور دو روي آهن راه واگن
 .کنندمی جوشکاري سطحی یا دستی زیر حالت
 جوشکاري در ایمنی

 : کار محیط بهداشتی خطرات
 ضروریست ابتدا کاري،جوش عملیات در بهداشت ارتقاي و حفظ ایجاد، منظور به

 کاهش براي ضروري هايکنترل سپس و دوش شناسایی عملیات این خطرات تمامی
 .گیرد قرار بحث مورد مربوط خطرات
 : شیمیایی خطرات

  ترکیبات از مخلوطی که شودمی تولید فراوانی هايفیوم جوشکاري هنگام در
  .است غیره و ازن د،مونواکسای کربن فلوروئیدها، ها،سیلیکات فلزي، هايفیوم
 الکترودهاي و شد جوشکاري فلزات اکسیدهاي حاوي معموالً جوشکاري هايفیوم
 در مواد این ،باشد رنگ یا پوشش داراي جوش حال در فلز اگر است. استفاده مورد
 در کار هنگام و گرددمی تشکیل مضاعفی هايفیوم و ودشمی تجزیه گرما اثر

 .شود نظرگرفته در خاصی مالحظات باید ، هامفیو این نزدیکی
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 : فلزي دود یا دمه فیوم،
 مواد از تصعید از پس فلزي بخارات تراك اثر در که هستند جامدي ذرات هافیوم
 یداسیواناکس مانند شیمیایی واکنش یک با معموالً آنها تولید .شوندمی تولید مذاب
 میکرون 2 حدود رد آنها قطر اندازة( است کوچک بسیار ذرات این .است همراه
 یانتهای هايقسمت به را خود و وندشمی استنشاق سهولت به رو این از و )است

 .رسانندمی تنفس دستگاه
 نوع به توجه با آنها میزان اما ،کنندمی تولید فیوم جوشکاري هايروش تمامی
 زا مواردي به افراد سالمتی براي هافیوم خطرات .است متفاوت جوشکاري عملیات

 قوس ناحیه در خاص گازهاي یا فلزات حضور و شده تولید فیوم میزان هجمل
 .دارد بستگی )الکترود نوك نزدیک(

 نزدیک( وسق ناحیه از ناشی اکسیدهاي یا عناصر تبخیر فیوم، تولید اصلی مکانیسم
 .است بخارات سریع شدن کندانسه و )الکترود نوك
 هايرنگ ها،زدگی زنگ ها،روغن ها،دهمانباقی ها،روکش و فالکس مواد الکترود، فلز
 شمار به فیوم اصلی منابع از اصلی فلز روي )آسترهاي(هايبتونه حالل، پایۀ با

 .روندمی
 در که نحوي به است متفاوت جوشکاري مختلف هايروش در فیوم تولید میزان

 وکشر الکترود، از ناشی شده تولید فیوم مصرفی، الکترود با جوشکاري عملیات
 فیوم این تولید در اندکی سهم جوش حال در اصلی فلز .است فالکس یا الکترود
 ترودالک عملیات به نسبت نشدنیمصرف الکترود با جوشکاري عملیات در اما ،دارد

 حال در فلز از ناشی هشد تولید فیوم .شودمی تولید کمتري فیوم شدنیمصرف
 .است هپرکنند میله و جوش
 : افراد سالمت بر اهفیوم با مواجهه اثر

 و مدت کوتاه تأثیرات گروه دو به توانمی را افراد سالمتی بر هافیوم اصلی تأثیرات
 چند یا مواجهه از پس بالفاصله مدت،کوتاه تأثیرات .هدکر تقسیم مدتبلند تأثیرات
 .شوندمی ظاهر مواجهه از پس روز چند یا ساعت
 : مدتکوتاه تأثیرات )الف
 .است فلزي فیوم تولید افراد سالمتی بر مدت کوتاه تأثیراتاز یکی
 : مدتبلند تأثیرات )ب
 دایجا شامل و است هام فیو از برخی شیمیایی هايویژگی از ناشی تأثیرات این

 فیوم در هآالیند فلز نوع به بستگی که باشدمی مختلف شدت و انواع با هاییبیماري
 .دارد

  :فیوم تولید میزان بر مؤثر عوامل
 ارتندعب که ثرندمؤ جوشکاري عملیات حین در فیوم تولید میزان بر متعددي عوامل

 : از
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 .شودمی تولید بیشتري فیوم ولتاژ، افزایش با: مصرفی برق ولتاژ 
 .دشومی تولید بیشتري فیوم قوس، طول افزایش با: الکتریکی قوس طول 
 تولید ريبیشت ومفی الکتریکی، جریان شدت افزایش با: الکتریکی جریان شدت 
 .شودمی

 ديتولی فیوم افزایش باعث کمتر قطر با الکترودهاي از استفاد: الکترود قطر 
 .گرددمی

 تولید فیوم )،DC( یا مثبت قطب با جوشکاري جریان در: الکترود قطبیت  نوع 
 .است )AC( یا منفی قطب با جوشکاري از بیشتر درصد 38 شده
 لیدتو میزان بر تواندمی ايمالحظه قابل ورط به محافظ گاز ترکیب: محافظ گاز 
 22 تا( کمتري فیوم اکسیدکربن،دي و آرگون گاز مخلوط .باشد اثرگذار فیوم
 .کندمی تولید تنهایی، به اکسید دي کربن گاز به نسبت )درصد

 الکترود نوك و کار قطعه بین فاصلۀ هرچه: جوشکار کاري عملیات و تجربه 
 .گرددمی تولید بیشتري فیوم یابد، افزایش

 بیشتري فلز یابد، افزایش مفتول تغذیه سرعت هرچه: مفتول تغذیۀ سرعت 
 .گرددمی تولید نیز بیشتري فیوم و ودشمی استفاد

 تولید میزان فالکس، توسط آن جذب دلیل به مرطوب، هايمحیط در: رطوبت 
 .یابدمی افزایش فیوم
 به نسبت را ريکمت فیوم تخت، افقی موقعیت: جوش )وضعیت(موقعیت 

 .کندمی تولید عمودي یا سر باالي موقعیت
 هواي دماي کار، قطعه روکش جنس کار، قطعه جنس جوشکاري، عملیات نوع 

 فرکانس و زمان مدت گاز، با جوشکاري در جوشکاري شعلۀ دماي محیط،
 هر در تغییر که گرددمی مشاهده فوق عوامل به توجه با عوامل سایر و جوشکاري

 لذا ؛گردد تولیدي هايفیوم میزان کاهش یا افزایش موجب تواندمی نهاآ از یک
 شآموز و بهداشتی هايدستورالعمل تدوین کار، پست طراحی در ستا ضروري
 قرار نظر مد هافیوم تولید میزان کاهش و کنترل جهت الزم اقدامات کارکنان،

 .گیرد
 ازهايگ بودن زیادتر نتیجه دتوانمی هافیوم کمتر غلظت که داشت توجه باید ضمناً
 هايفیوم پالسما قوس با برشکاري همچنین .باشد نیتروژن اکسید دي یا ازن

 طی هک باشد باریکی برشکاري از ناشی تواندمی امر این که کندمی تولید کمتري
 .سازدمی خارج اصلی فلز از کمتري مواد آن

 

 دارد؟ دوجو برق جوشکاري از دیگري هايروش چه  کنید تحقیق
 

 : پاسخ
 : برق جوشکاري دیگر انواع

 لیزر اشعۀ جوشکاري -
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 آب زیر جوشکاري -
 جوش نقطۀ                  لیزر جوشکاري -
 ايجرقه       اولتراسونیک جوشکاري -
 شیاري           مقاومتی جوشکاري -
 

 کنید.کامل  را زیر جدول  کالس در کار

 
 

 هاانجری مزایايردیف
AC DC 

) AC( جریان مولدهاي دستگاه 1
 .است پایدارتر و شودمی تشکیل ترراحت قوس .هستند ترارزان و ترساده

 کمتر هادستگاه نگهداري هزینۀ 2
 .است کمتر الکتریکی شوك خطر .است

 طور به الکترود و کار در گرما 3
 .است کمتر جرقه پاشش و تر،آرام قوس .شودمی تقسیم مساوي

 .است پذیرامکان الکترودها نوع همه از استفاده .دارد باالتري اقتصادي راندمان 5
دارد. وجود جریان قطب دو هر از استفاده امکان.ندارد قوس انحراف یا قوس وزش 6

 مثبت قطب در الکتریکی قوس گرماي سوم دو  7
 .است متمرکز

.است ترراحت مختلف هايوضعیت در جوشکاري  8
 

 بیابید. را جوشکاري فرایند در )DC( و )ACهاي(جریان معایب  کنید تحقیق
 

 
 

 : پاسخ
 متناوب جریان معایب

 .ندارد وجود قطب تغییر امکان 
 .نیست مناسب فلزات از بعضی جوشکاري براي 
 .نیست میسر دارروپوش الکترود نوع همه از استفاده 
 .است کمتر قوس پایداري 
 .شودمی وصل قطع دچار قوس کمتر، آمپرهاي با جوشکاري در 
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 مستقیمجریان  معایب
 قوس دمش یا قوس وزش نام به ايپدیده گاهی )DC( جریان با جوشکاري در
)Arc Blow( جریان در که دارد وجود )AC (ندارد وجود. 

 ود.ش کشیده طرفی به الکتریکی قوس که این یعنی قوس انحراف یا قوس وزش
 عبور مسیر اطراف در که است مغناطیسی حوزة وجود دلیل به قوس انحراف نای

 الکترود بر عمود مغناطیسی ةحوز ).1 شکل(گیردمی شکل آن بر عمود و جریان
 وسق تشکیل محل تا اتصال کابل به اتصال محل از جریان عبور مسیر و جوشکاري

  :شودمی زیر عیوب اعثب قوس انحراف شود.می قوس انحراف باعث و گیردمی شکل
 شکل گازي هايحفره 
 جوش گرده شدن موزون نا 
 جوش انتهاي در جرقه زیادتر پاشش 
 جوش سوختگی یا برش زیر 
 جوش نامناسب ظاهر 
 .است باالتر )AC( هايدستگاه به نسبت نگهداري و تعمیر خرید، هزینۀ 

 
 نید.ککامل  آموز هنر کمک به را زیر جدول کالس در کار

 

 ردیف
 جریان مؤلفه

 شرح
 انگلیسی فارسی

 شدت 1
  .شودجریان عبوري از الکترود گفته می میزان به Amper جریان

 

 Volt ولتاژ 2

میزان اختالف سطح الکتریکی در مسیر جریان 
ت اس هاالکترون عبور میزانکنندة است که تعیین

یکی رلکتا، تخلیۀ باشد بیشتر اختالف این هرچهو 
 گیرد.از فاصله دورتري صورت می

 Watt توان 3
که میزان توان قوس  ولتاژ در آمپر ضرب حاصل

را  جوشکاري پهناي و عمقجوشکاري است و 
 کند. تعیین می
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کالس در کار  کنید.کامل  را زیر جدول 

 
 

 ردیف
 تجهیز نوع

 کاربرد و شرح
 انگلیسی فارسی

 ترانسفورماتور 1
 کاهنده

Step-Down 
Transformer

 و ولتاژ کاهش براي که است دستگاهی
 جوشکاري، فرایند در جریان، آمپر افزایش

 شود.استفاده می

 تولید دستگاه 2
 DC Inverter)( جریان

، ستا ترانسفورماتور نوعی که دستگاه این
 فرایند در مستقیم جریان تولید براي

 دارد. کاربرد جوشکاري

 Electrod الکترود انبر 3
Holders 

گام رود در هنالکت داشتننگه براي ابزار این
 .شودجوشکاري استفاده می

Earth Clamp اتصال انبر 4
 از یکی کردن متصل براي ابزار این از

اي جریان به قطعه کار استفاده هقطب
 شود.می

 ماسک 5
 جوشکاري

Welding 
mask 

صورت در حین  و هاچشم حفاظت براي
 شود.تفاده میجوشکاري اس

 دستکش 6
 جوشکاري

Welding 
Glove 

ها از سوختگی و دست حفاظت براي
 د.شوگرفتگی احتمالی استفاده میبرق

 Electrod الکترود 7
 ذوب جوشکاري هنگام در قطعه این
 رهمدیگ به قطعات اتصال باعث وگردد می
 شود.می

 
  د.بیابی دارند، شده ذکر گازهاي که خطراتی  کنید تحقیق

 
 

 : پاسخ
 : هابخار و گازها

 .روندمی کار به مترادف صورت به اشتباه به اوقات از برخی در بخار و گازکلمات 
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 به mmHg 760 فشار و C º  25 حرارت در که شودمی گفته ايماده به گاز اما
 صورت به مذکور شرایط در که شودمی القاط ايهماد به بخار و باشد ازصورت گ

 .کنندمی تولید را رناکیطخ ازهايگ جوشکاري هايپروسه متما .باشد مایع یا جامد
 و شعله از حاصل دماي. هستند نامرئی آنها از بعضی و مرئی گازها این از بعضی
 دي اکسیدکربن، منو قبیل از گازهایی قوس، از حاصل فرابنفشاشعۀ  قوس،

 ثرا در بخارها و سایرگازها. کنند می تولید را ازن و نیتروژن اکسید اکسیدکربن،
 .دنشومی تولید فلزات، روي محلول مواد وجود یا و نامناسب اولیه مواد از استفاده
 .شوندمی استفاد سوخت و قوس محافظ عنوان به نیز گازها از برخی
 ای گازها این است. آنها کنندگیخفه یا و سمی عوارض گازها این ویژگی ترینمهم
  .هستند محافظ گاز عناصر یا و شوندمی لتشکی جوشکاري طول در

 : دنآیمی وجود به زیر دالیل به جوشکاري عملیات در گازها
 فالکس یا محافظ گازهاي تجزیۀ 
 باال دماي در هوا گازهاي با فرابنفش پرتو انفعال و فعل 
 محافظ گاز 

 ازن گازهاي شامل ،شوندمی تولید جوشکاري عملیات جریان در که ازهاییگ
 و ژنفس هیدروژن، کلرید نیتروژن، اکسیدهاي کربن، اکسید دي کربن، مونوکسید

 .گردندمی معرفی آنها از برخی ادامه در که هستند گازها از دیگر برخی
 : ازنالف) 
 قوس از حاصل فرابنفش پرتوي توسط اکسیژن یونیزاسیون نتیجه در ازن

 .آیدمی وجود به زیر فرمول طبق جوشکاري،
   32O 23O + VU 

 و یونجه بوي شبیه بوي آن و آبی به متمایل آن رنگ که ناپایدار، است گازي ازن
 هب ازن .شودمی استشمام آزاد هواي در الکتریکی جرقه هنگام در که است بویی یا

 کم آب در ازن حاللیت اینکه دلیل به .شودمی بنديطبقه ریه محرك گاز عنوان
 ضمعر در که سالمی افراد در .کندمی گیردر را تحتانی تنفسی مجاري معموالً است،
 عملکرد هايآزمون در ناگهانی تغییرات دارند، قرار ازن کم نسبتاً مقادیر با تماس
 سینه، جناغ زیر درد از ازن با حاد تماس معرض در افراد. شودمی ایجاد آنها ریه

 پی یک از کمتر( مک مقادیر در حتی گاز این .کنندمی شکایت نفس تنگی و سرفه
یجاد ا آلودگیخواب و خستگی برونشیت، استفراغ، تهوع، پیشانی، درد سرفه، )ام پی
 مرگ حتی و حاد ادم تحریک، قابلیت تواندمی گاز این باال هايغلظت در کند.می
 .باشد داشته پی در را
 : مونوکسید کربن )ب

 کربن رب فرابنفش توپر تاثیر دلیل به جوشکاري عملیات طی در مونوکسید کربن
 .آیدمی وجود به زیر فرمول مطابق محافظ، گاز در موجود اکسید دي

3O + 3CO 23CO + UV 
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 ازهاگ این .شودمی محسوب شیمیایی آورخفقان گازهاي از یکی مونوکسید کربن
 تداخل ک،متابولی یندفرا و اکسیژن تحویل یندفرا در شیمیایی اثر داشتن دلیل به

 کربن .ندشومی هابافت توسط اکسیژن طبیعی جذب مانع و کنندایجاد می
 .است رسبکت هوا از که سمی بسیار و مزهبی بو،بی و رنگبی است گازي مونوکسید

 مورد در دیگر نکته .ندارد وجود ايهدهندهشدار عالئم مواجهه معرض در افراد در
 ردف یعنی ست؛هابیماري سایر شبیه آن مسمومیت عالئم که است این گاز این

 رایج عالئم همانند عالئم این .دارد شکایت سرگیجه و تهوع سردرد، از مصدوم
 .است شایع هايبیماري سایر و گوارشی ناراحتی ی،گخوردسرما
 .است اکسیژن از بیشتر مرتبه 220 هموگلوبین با مونوکسید کربن ترکیب میل

 سیکربوک نام هب کمپلکسی خون، در هموگلوبین با مونوکسید کربن ترکیب
 اهشک کمپلکس، این تشکیل مهمتأثیرات  از یکی .دهدمی تشکیل را هموگلوبین

 به که هاییاندام موارد گونه این در .است اکسیژن حمل در هموگلوبین ظرفیت
 رس،زود عالئم .بینندمی صدمه بیشتر قلب) و مغز نظیر( دارند نیاز بیشتري اکسیژن

 املش عالئم این .است مغز رسانیاکسیژن کاهش به مربوط و است اختصاصیغیر
 و تیزبینی کاهش .است بینایی اختالل و گیجی ضعف، حالی،بی تهوع، ،سردرد

 انضرب و دید تیرگی تهوع، و ضعف پیشانی، در فشار احساس سردرد، تیزهوشی،
 و نکردن معالجه صورت در که است گاز این با مسمومیت عالئم از قلب شدید
 يفرد سمی، گاز این خواص دلیل به .گردد مرگ به منجر تواندمی ازگ زیاد غلظت

خود  مسمومیت متوجه عنوان هیچ به گیرد،قرارمی آن با مسمومیت معرض در که
 .نامندمی خاموش مرگ را آن از ناشی مرگ دلیل همین به و شودنمی
 : اکسیددي کربن پ)

 آورخفقان گازهاي هدر گرو و .شودمی تولید فالکس تجزیه اثر در اکسیددي کربن
 نظر از که هستند گازهایی ،ساده آورخفقان گازهاي .شودمی بنديطبقه ساده

 هموگلوبین عملکرد تغییر یا و قلبی هدبرون توقف باعث و هستند اثربی فیزیولوژیک
  تنفسی هواي اکسیژن غلظت کاهش باعث زیاد هايغلظت در اما .شوندنمی
 نفست براي اکسیژن از خون اشباع برقراري براي نیاز مورد بینس فشار و شوندمی
 .دهندمی کاهش را هابافت
 غلظت هک صورتی در .است ترش نسبتاً مزة با بوبی و رنگبی گازي اکسیددي کربن

 بیش تنفسی غلظت در ودر عرض چند دقیقه  ،برسد درصد 10تا 7به آن تنفسی
 هوشیاري رفتن دست از سبب است ممکن دقیقه، یک از کمتر در درصد 10 از

  تحریک را تنفس مرکز ،اکسیددي کربن استنشاق .شود تماس معرض در فرد
 .کندمی
 : نیتروژن اکسیدهاي ت)

 حضور در( جو نیتروژن شدن گرم اثر در جوشکاري عملیات در ننیتروژ اکسیدهاي
 یدساکدي نیتروژن شامل معموالً نیتروژن اکسیدهاي .گرددمی ایجاد )فرابنفش پرتو

)2(NO اکسید نیتروژن و (NO)  .فیوم در غالب گاز، اکسیددي نیتروژنهستند 
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 ايهقهو سرخ ،اتاق معمولی حرارت درجه در زرد، رنگ به سرد هواي درکه  .است
پی پی  20تا 10( کم هايغلظت در .است شکالتی رنگ به، نگرم شد موقع در و

 وزشس سیانوز، نفس، تنگی قلب، تپش رفه،س ها،گوش کردن وزوز، دردام) باعث سر
 ام پی پی 50 با کوتاه مدت به که افرادي شود.می خوابیبی و قراريبی ها،چشم
 به .هستند تنفسی حاد مشکالت ایجاد معرض در ،دارند مواجهه نیتروژن اکسید
 آورزیان حلق، و دهان براي آب، در نیتروژن اکسیدهاي کم نسبتاً  حاللیت دلیل
 اقاستنش والنیط مدت به را مواد این ندانسته است ممکن افراد رو این از ،ندنیست
 دچار ،دباش داشته اينشانه گونههیچ آنکه بدون آنها تحتانی تنفسی مجاري و کنند
 ترکیب تحتانی تنفسی مجاري در موجود آب با نیتروژن اکسیدهاي .شود آسیب
 اسید زیۀتج از که هایینیتریت و هانیترات .دنکنمی تولید اسید نیتریک وشوند می

 عیموض بافت تخریب و التهاب باعث مستقیماً توانندمی شوند،می حاصل نیتریک
 تا هاساعت ظرف است ممکن نیتروژن اکسیدهاي با تماس معرض در افراد .شوند
 احساس خونی، خلط با ههمرا مداوم سرفه نفس، تنگی از مختلفی درجات به روزها
 به منجر باال هايغلظت در اکسیددينیتروژن  ،شوند دچار مفرط ضعف و خفگی
 .شودمی ریوي ادم
 : فسژن و کلرید هیدروژن ث)
 هايهیدروکربن از ناشی هايبخار و بنفشفرا پرتو بین واکنش اثر در گازها این

 .آیندمی وجود به هاحالل کلرینه
 مخاط آسیب باعث تواندمی که آب در محلول بسیار است اسیدي ،کلرید هیدروژن
 ممکن هیدروژن هايکلرید با حاد تماس .شود فوقانی هوایی هايراه و ملتحمه
 تماس در .گردد فوقانی هوایی هايراه و چشم خاري غشاهاي تحریک به منجر است

 هب تنفسی عالئم هیدروژن، کلرید با شدید هايتماس و مجاز حد از بیش مقادیر با
 محرك هیدروژن کلرید خالصه، طور به .شودمی ظاهر نفس تنگی و سرفه صورت

 سبب است ممکن مواد این با مواجهه است ملتحمه مخاط و فوقانی هوایی ه را
 .شود برگشت قابل انسدادي ریوي عملکرد و حاد تحریکی عالئم
 در مک محلولیت با هوا، از ترسنگین رنگ،بی است گازي کلراید کربونیل یا فسژن
 ژنفس .است هشد تشبیه شدهچیده هتاز علف و یونجه بوي به که یخاص بوي و آب
 هايراه و هاچشم تحریک باعث خفیف طور به فقط آب، در کم حاللیتدلیل  به

 داسی به آهسته طور به کند، رسوب هاریه در فسژن کهزمانی .شودمی فوقانی هواي
 ممکن تماس، رضمع در افراد .شودمی هیدرولیز اکسیدکربن دي و هیدروکلریک

، است شونده محدود خود و خفیف معموالً که را گلو و هاچشم فوري تحریک است
 .یابدمی ادامه غالباً گاز این با تماس خفیف، عالئم ایجاددلیل  به .کنند تجربه
 کوفتگی احساس نفس، تنگیممکن است  )ساعت8( تماس از بعد ساعت چندین
 .شود ایجاد خشک،سرفۀ  و سینه قفسۀ
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 .کنید ذکر را کارگاه در موجود دود و گاز برابر در ایمنی تجهیزات  کالسی بحث
 

 
 

در برخی فضاهاي بسته نیاز به ماسک  -هاي سمیدستگاه تهویۀ هوا و تخلیۀ گاز
هاي مخصوص جوشکاري براي جلوگیري از برخورد ماسک –متصل به لوله اکسیژن 

 دود و گاز به صورت جوشکار
 

  .کنید بررسی را برق جوشکاري از ناشی دیگر خطرات  یدکن تحقیق

 
 

 : پاسخ
 : فیزیکی خطرات
 حیطم فیزیکی عوامل از ناشی رات خ جوشکاري، فعالیت راتطخ انواع از دیگر گروه
 هستند.زیر فیزیکی آورزیان عوامل با مواجهه در بعضاً نجوشکارا است. کار
 صدا 
 پرتوها 
 ناطیسیالکترومغ هايمیدان 
 شدید رمايگ یا سرما 
 : صدا
 یاديز صداي ،پالسما با برشکاري و جوشکاري نظیر ،جوشکاري عملیات از برخی در

 منظور به الزم اقدامات باید لحاظ، این از که )dBA85 از بیش( شودمی تولید
 معموالً  صدا جوشکاري، انواع سایر در .پذیرد صورت افراد به آسیب از جلوگیري

 .است کار قطعه فلز کاريچکش نظیر جانبی عملیات از ناشی
 سیستم به آسیب موجب مدت،دراز در است ممکن کار محیط در زیاد صداي
  و خون فشار استرس، ایجاد عامل صدا با مواجهه همچنین گردد، شنوایی
 .است فرد حوصلگیبی و عصبی هايحالت خستگی، ایجاد قلبی، هايبیماري

 از دبای کارفرما کنند،می کار باال صداي فشار تراز داراي یطمح یک در افرادي اگر
 ايحرفه بهداشت فنی کمیتۀ توسط هشد تعیین(شغلی تماس حدود و هاروش
 مجاز مواجهه نزما  میزان تعیین و صدا با مواجهه میزان ارزشیابی براي )کشور
 .کند استفاد

 کارفرما رسد،می بل دسی  85 به ساعت هشت در متوسط طور به صدا فشار تراز اگر
 بیمناس روشی کار، محیط در صدا ارشف تراز کاهش یا حذف براي تالش منض باید
 ايهدور معاینات تحت را او ساالنه و کند ارائه وي به و تهیه جوشکار فرد براي را

 .دهد قرار پزشکی
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 تراز هک هاییصداسنج از توانمی صدا، با فرد مواجهۀ میزان گیرياندازه منظور به
  بر عالوه کرد.  استفاده نمایند،می گیرياندازه )A( شبکه در را صوت فشار
 زمان مدت و مواجهه نحوة  مورد در را اطالعاتی باید صوت، فشار تراز گیرياندازه
 مجازغیر یا مجاز تعیین و ارزشیابی به نسبت سپس و آورد دستهب فرد جهۀموا

 .کرد اقدام فرد مواجهۀ بودن
 استفاده صدا با فرد مواجهۀ میزان گیرياندازه براي توانمی نیز دزیمترها از ضمناً
 ،است صدا با کارگر مواجهۀ گیرياندازه براي روش اعتمادترین قابل دزیمتري .دکر
 واقعی مواجهۀ مقدار کارگر، به شدهمتصل دزیمتر کاري شیفت طول تمام در زیرا

 .دهدمی نشان را صدا واقعی دریافتی دز فت،شی پایان در و کندمی گیريرا اندازه
 میناناط صداسنج، بودن کالیبر از باید صدا گیرياندازه از قبل که است ذکر به الزم

د، هستن آن رعایت به ملزم کارفرمایان تمامی که ایران کشور استاندارد .نمود حاصل
 کار تساع 8 براي بل دسی 85 مقدار کشور ايحرفه بهداشت فنی کمیتۀ توسط
 .است هشد تعیین
 استفاد و شده ابداع ايپیچیده هايروش هامروز کار، محیط در صدا کنترل براي
 : از عبارتند هاروش این از برخی شود.می

 داراي نواحی از جوشکاران کردن دور نظیر مدیریتی هايکنترول از گیريبهره 
 دریافتی صداي فشار تراز کاهش منظور به مجازغیر صداي

 ،باال صداي داراي عملیات جایگزینی مثل مهندسی هايکنترول از گیريبهره 
 صداکم عملیات و تجهیزات با

 مرتعش سطوح ارتعاش کاهش 
 کار محیط در صدا جاذب مواد از استفاده 
 صوتی حصارهاي از استفاد 
 صوتی موانع یا سپرها از استفاده 
 .گوشیو تو گوشیرو ایمنی هايروش مانند فردي حفاظت وسایل از استفاده 

 : رتوهاپ
 مادون و بنفش ماوراء نوع دو شامل ،دارند وجود جوشکاري عملیات در که پرتوهایی

  دوجو به الکتریکی قوس جوشکاري در بیشتر بنفش ماوراء پرتو هستند. قرمز
 به سوخت اکسی با جوشکاري در بیشتر قرمز مادون پرتوهاي کهحالی در. آیدمی
 پرتوهاي از شتریب قرمز مادون و بنفش ماوراء پرتوهاي .آیدمی جودو

 به لذا ،نیست کافی ماده یونیزاسیون براي آنها انرژي کههستند.  الکترومغناطیسی
 .گویندمی غیریونساز پرتوهاي پرتوها، این
 : (UV) بنفش ماوراء پرتو )الف
 400تا 100 موج لطو با الکترومغناطیسی پرتوهاي شامل بنفش ماوراء پرتو

مرئی، و  نور به نسبت )بیشتر فرکانس( تريکوتاه موج طول داراي شو ومی نانومتر
 بنفش ماوراء پرتو است. )X( پرتوهاي به نسبت )کمتر فرکانس(بلندتر موج طول
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 .شودمی تقسیم) UV-C( و) UV-A(، )UV-B( بخش سه به موج، طول حسب بر
 : است زیر شرح به مزمن و حاد داراي تأثیرات فرابنفشي پرتو

 : حاد تأثیرات
 : سوختگیآفتاب )الف

 شودمی قرمز پوست عارضه، این در است. اریتما سوختگی،آفتاب پزشکی اصطالح
 پرتو در موجود باند سه از .شودمی پوستهپوسته و زندمی تاول شدید موارد در و

 .است سوختگیآفتاب ةکنندایجاد بخش مؤثرترین )UV-B( باند بنفش، ماوراء
ند؛ کمی پیدا برنزه حالت بنفش، ماوراء پرتوهاي برابر در خود حفاظت براي پوست
 .شودمی رتتیره پوست و یابدمی افزایش پوست، هايدانهرنگ تولید که صورت بدین

 پوست خارجی الیه شدا رخی به منجر بنفش ماوراء پرتوهاي با روالنیتر مواجهه
 ايهچشم و مو پوست، داراي افراد در هادانهرنگ میزان بودن مترک دلیل به .شودمی

 .هستند ترحساس بنفش ماوراء پرتو به افراد این روشن،
 : چشم زدگیبرق )ب
 تیوتفتوکراتوکنژونک آن پزشکی اصطالح و گویندمی نیز کوريبرف عارضه این به

 غشاء( ملتحمه و قرنیه دردناك سوزس عارضه این .است )چشم ملتحمه (التهاب
 احساس فرد عارضه این در .دارد ههمرا به را )داخلی پلک به چشم کرة ةکنندوصل
 .شودمی حساس نور به وي چشم و دارد وجود شن مانند چیزي چشمش در کندمی

 میزان
 الیه فاقد چشم زیرا ،است تربیش پوست از بنفش ماوراء پرتو به چشم حساسیت
 .است حفاظتی هايدانهرنگ و شاخی خارجی
ساعت پس از  24کند ومی بروز مواجهه از پس ساعت 4-6 حدود معمول عالئم

 آسیب باشد، نداده رخ شدیدي مواجهه که صورتی در و کندمواجهه فروکش می
 .شودنمی وارد چشم به دائمی
 : مزمن تأثیرات

 شارا پوست سرطان و زودرس پیري به توانمی بنفش ماوراء پرتو مزمنتأثیرات  از
 پالسما، قوس با جوشکاري در بنفش ماوراء پرتوهاي میزان بیشترین .دکر

 و است محافظ گاز با فلزي قوس با جوشکاري و گازي فلزي قوس با جوشکاري
 .شودیم ایجاد تنگستن قوس با جوشکاري در بنفش ماوراء پرتوهاي میزان کمترین

 شدهگرن دیوارهاي نزدیکی در منظم طورهب الکتریکی قوس جوشکاري که مکانی در
 میک انعکاس که نهایی کاريصیقل و پرداخت یک با باید دیوارها شود،می انجام
 حاوي باید ةکنندپرداخت مادة .شوند آمیزيرنگ دارند، بنفش ماوراء تابش براي
 هاانهدرنگ این .باشد روي اکسید یا تیتانی اکسید دي مثل معینی هايدانهرنگ

 ار انعکاس اگر رنگی هايدانهرنگ .دارند بنفش ماوراي تابش ايبر کمی انعکاس
 ایهپ با هايدانهرنگ یا پودري هايدانهرنگ بروند. کار به توانندمی ندهند، افزایش
 نعکسم را بنفش ماوراء تابش هادانهرنگ نوع این زیرا ،شوندنمی توصیه فلزي ذرات
 .کنندمی
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  (IR): قرمز مادون پرتو )ب
 قرمز مادون پرتوهاي .شودمی ایجاد گاز با جوشکاري در بیشتر قرمز مادون پرتو
 زنی آنها عوارض و است بنفش ماوراء پرتوهاي به نسبت تريمالیم تأثیرات داراي
 .است کمتر
 : قرمز مادون پرتو اثرات
 پرتو جذب از پس بدن، هايبافت دماي افزایش قرمز، مادون پرتو اثر ترینمهم

 این اثر .شودمی جذب چشم و پوست توسط عمده طورهب قرمز مادون توپر است.
 که گرددمی )کاتاراکت( مروارید آب بیماري ایجاد باعث چشم، عدسی روي پرتو
 در عارضه این حاضر حال در ولی ،شودمی هنامید نیز سازانشیشه مروارید آب

 مروارید، آب ایجاد علت .شودمی مشاهده نیز هاکوره کارگران و فلزات ذوب کارگران
 خونی عروق فاقد چشم عدسی چون و است پرتو این از حاصل رماییگ تأثیرات
 تدریج به نتیجه در د؛نک دفع را هشدجذب گرماي تواندنمی دلیل همین به ،است
 .است شده تعیین سال 15- 20حدود در عارضه این نهفته ةدور. بیندمی آسیب
 .شودمی شبکیه سوختگی سبب چشم، روي زیاد میزان به پرتو تابش

 : بنفش ماوراء پرتو برابر در حفاظت -
 بیش مواجهه از جلوگیري براي تواندمی اثربخشی صورت در زیر کنترلی اقدامات

 : باشد مفید بنفش ماوراء پرتو با کارگران حد از
نحوة  و خطرها بنفش، ماوراء پرتو ماهیت مورد در باید را جوشکاران: شآموز -

 .داد آموزش آن برابر در خود از حفاظت
-محصور منطقه در دارد امکان که آنجایی تا باید بنفش ماوراء پرتو: سازيمحصور -

 مواد توسط توانمی آسانی به را بنفش ماوراء پرتو .شود حفظ یا محدود ايشده
 شفاف مواد .دکر جلوگیري آن انتشار از و نمود محصور چوب یا مقوا نظیر مات
 درجات با شفاف هايپالستیک و هاگالس فلکسی سی، وي پی شیشه، رنظی

 ناته،کرب هايپالستیک معموالً .گیرندمی را بنفش ماوراء پرتو عبور جلوي مختلفی
 ايهشیشه انوع از برخی .سازندمی فراهم را بنفش ماوراء پرتو برابر در کافی حفاظت
 قابل مقادیر )عینک هايشیشه و پنجره هايشیشه انواع از برخی (شامل شفاف
 مانع ایجاد با بنابراین ؛دهندمی عبور را ) A باند( بنفش ماوراء پرتو از توجهی
 .دکر محافظت پرتوها از را دیگر افراد باید جوشکاري محل در خصوص به مناسب،

 معروف پاراون به که( کلراید وینیل پلی جنس از ايپرده از توانمی کار این براي
 رنگ بنابراین دارد، ايویژه اهمیت پرده رنگ اینکه دلیل به .کرد تفادهاس )است
 زا آن در که است رنگی رنگ، ترینمناسب و باشد پرتوة دهندبازتاب نباید هپرد

 براي دیگر حفاظتی ماده .باشد شده استفاده تیتانیوم اکسید و روي اکسید
 .کندمی جذب ار پرتو خطرناك موج طول که است هاییشیشه محصورسازي،

 و گردد محدود باید بنفش ماوراء پرتو با کارگر مواجهه: کارگر مواجهه محدودیت -
 .گیرند قرار جوشکاري محل به نسبت دورتري فاصلۀ در نیز کارگران سایر
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 هک نحوي به ؛است صادق نیز بنفش ماوراء پرتو مورد در فاصله مجذور عکس قانون
 .یابدمی کاهش منبع از فاصله مجذور عکس با پرتو شدت

 مناسب، فردي حفاظت وسایل از باید کارگر: فردي حفاظت وسایل از استفاد -
 و جوشکاري دستکش مخصوص، عینک ،)جوشکاري ماسک( صورت نقاب مانند
 بر نلفال لباس از هاستفاد معموالً .دکن استفاده جوشکاري م هنگا در چرمی بندپی
  .دارد برتري آن چرمی نوع
 

 : گرما
-بخش سوختگی باعث است ممکن جوشکاري از ناشی هايجرقه و شدید گرماي
 با تماس از نیز چشمی جراحات .شود جوشکاري حین در کارگر بدن از هایی

 عالوه،به .شودمی حاصل داغ الکترودهاي و هاجرقه فلزات، تراشۀ داغ، خاکستر
 .گردید خواهد فرد در حرارتی استرس به منجر گرما با مدتطوالنی تماس

 هوع،ت اشتهایی،کم سرگیجه، خستگی، همچون گرمازدگی عالئم از باید جوشکاران
 ایجاد و جداسازي تهویه، .باشند داشته آگاهی حوصلگیبی و شکمی ناحیۀ درد

 اسبمن مایعات نوشیدن و استراحت فواصل رعایت حرارتی، منبع با مناسب فاصله
 .دکن محافظت گرما با مرتبط خطرات برابر در را افراد تواندمی

 : ارگونومیکی خطرات
 غییرت یا و رفتگی،در کشیدگی، نتیجه در جوشکاران جراحات و هاآسیب از بسیاري
 : که مجبورند اغلب جوشکاران است. آنها عضالت شکل
 .دهند حرکت یا بردارند را سنگین تجهیزات و وسایل 
 .دکنن کار نامناسب موقعیت در طوالنی مدت به 
 .نگهدارند دست در طوالنی مدت به را جوشکاري سنگین ابزار 

 حمل و نامطلوب بدنی هايعیتوض در کار باعث تواندمی که است شغلی وشکاريج
 شانه و بازو روي زیادي فشار معموالً جوشکاري حین در .گردد سنگین تجهیزات

 .گرددمی وارد فرد
 (WMSDs) کار با مرتبط عضالنی – اسکلتی عوارض ةکنندمستعد عوامل جمله از
 دست مچ قسمت در خصوصهب نامطلوب بدنی هايوضعیت جوشکاري عملیات در
غیره  و ارک یکنواختی استاتیک، فعالیت انجام سنگین، تجهیزات نکرد بلند کمر، و

 است.
 یلذ شرح به توانمی را کاري وضعیت بودب نامناسب از ناشی پیامدهاي ترینمهم

 : دبیان کر
 کیفیت و وريهبهر کاهش 
 بیماري یا صدمه دلیل به کار از غیبت 
 جوشکاران جایگزینی و درمان به مربوط هايهزینه 

 
 



 جوشکاري برق

 97

 : جوشکاري عملیات در رایج عضالنی  -اسکلتی طراتخ
 ناحیه در صدمات نظیر عضالنی -اسکلتی هاي بیماري از شکایت جوشکاران بین در

 و انگشتان شدن سفید مچ، درد ها،ماهیچه تقدر کاهش شانه، درد پشت، فوقانی
 مخصوصاً ( کردن کار هنگام فرد وضعیت .است شده دیده بیشتر زانو ناحیه بیماري
 بارهاي حمل و کار حین در ارتعاش وجود سر، باالي در قطعه گرفتن قرار هنگام
 .است مؤثر فوق هايبیماري و اختالالت بروز در )سنگین
 : جوشکاري در ارگونومی قايارت براي مناسب هايروش
 حین در سنگین اشیاي حمل از ناشی ارگونومیک عوارض کاهش یا و حذف براي

 : دکر هاستفاد زیر هايروش از توانمی جوشکاري عملیات
 حمل؛ براي ترراحت و ترسبک جوشکاري تجهیزات از استفاده 
 ؛)ترکم سختی(بیشتر  انعطاف قابلیت با ترسبک هايکابل از استفاده 
 ؛)باالنسرها(کابل  نگهدارنده وسایل از استفاده 
 سقفی؛ هايجرثقیل از استفاده 
 )ارتفاع تنظیم قابلیت با میز(چرخش  قابلیت داراي و باالبر میزهاي از استفاده 
 نامناسب بدنی هايوضعیت از ناشی ارگونومیک عوارض کاهش یا و حذف براي

 : کرد استفاده زیر يهاروش از توانمی جوشکاري عملیات درحین
 امکان؛ صورت در کمر ارتفاع در کار قطعه دادن قرار 
 ؛)ارتفاع تنظیم قابلیت با میز(باالبر  میزهاي از استفاده 
 به صورتی شده طراحی و حرکت قابلیت داراي جوشکاري هايتفنگ از استفاده 
 کرد؛ آن کار با بتوان دست دو هر با که

خم شدن  کاهش منظور به ترایمن بدنی توضعی حفظ و میزکاري از استفاده 
 : زمین روي جوشکاري انجام حین در کمر
 ارائه راهنماي از توانمی جوشکاري میزکار و صندلی مناسب طراحی منظور به 

 کرد استفاده زیر شده در شکل
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 جوش گرده و الکتریکی قوس ایجاد: 2یادگیري واحد
 

 آموزش زمان ساعت 20: جمع
 

 : یادگیري واحد جزئی اهداف
 : فنی هايشایستگی -
 .بداند را آنها کاربرد و بشناسد را الکترودها انواع -1
 .دهد انجام و گیرد فرا را کتریکیلا قوس ایجاد هايروش -2
 .کند ایجاد را جوش خال یک بتواند -3
 کند. رعایت کاريجوش حین و قبل در را ایمنی نکات -4
 : فنیغیر هايشایستگی -
 گروهی، کار ،کارينظافت و ترتیب و نظم رعایت ،کالس و کارگاه محیط رد -1
 بگیرد. یاد را ايحرفه اخالق و زیستمحیط به پذیري،توجهلیتوئمس
 گیرد. یاد را واحد این اینترنت توسط و فناورانه روش از استفاده با -2
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 افزاییدانش
 الکترودها شناسایی

 جوش فلز مشخصات از شدن مطلع گزینش، لاص اولین الکترود، انتخاب هنگام
 انتخابی الکترود جوش فلز کیفیت که شود حاصل اطمینان که نحوي به است؛
 ثرؤم عوامل سایر از آن اتصال نوع نیزو جوش حالت است.پایه فلز از بهتر یا و مشابه

   .است الکترود انتخاب در
 جوش فلز کیفیت و سرعت ،خواص بر الکترود روکش نوع تأثیر دربارة کلی اطالعات

 : روتیلی لکترودهايا
-وشج براي و است استفاده قابل سهولت به است. جایگزینی صددرصد داراي تقریباً
 هم و فوالدي هايورق مانند، نوار هايجوش نرم، فوالدهاي کوتاه، تاتصاال با هایی
 ملکا الکترودها این از اصلح جوش .است مناسب عمیق هايشکاف اتصال چنین
 0است. مناسب نیز جوشکاري سرعت و کم بسیار هاآن میزان

-میلی بر نیوتن 440 از بیش کششی استحکام میزان با فوالدهایی جوشکاري براي 
 الکترودهاي شود.نمی توصیه آلیاژ بدون روتیلی هايالکترود معموالً مربع متر

 هستند. واکنش بدون غالباً رطوبت مقابل در روتیلی
 : زیاد روتیل درصد با روتیلی هايالکترود

 گذاريرسوب نرخ و ستنده زیاد جوشکاري سرعت داراي معموالً الکترودها نوع این
 قابل سهولت به ودالکتر این ند.دهمی افزایش دقیقه در گرم 140 حدود تا را

 و شکیل جوش حالت و شکل گردد.می جدا راحتی به آن سربارة و است استفاده
 استحکام چنان الکترود این جوش فلز است. یافق و عمودي يهاجوش براي مناسب
 اییقلی هايالکترود جوش فلز از بیش گفت توانمی حتی که دارد ییباال کششی
 .دارد هاآن به نسبت کمتري استحکام کشیدگی و ترك برابر در اما است، آلیاژ بدون
 املک چگییکپار باعث هپای فلز به آن پیوسته جذب و جوش بودن مسطح و صافی

 کیفیت معادل حداقل الکترودها نوع این جوش کیفیت .شودمی اتصاالت
  .ندارد نیاز کاريماشین به که است قلیایی الکترودهاي
 يبرا آن هايکارایی از گذشته و دوام میزان اظلح از آلیاژ بدون روتیلی الکترودهاي
-میلی بر نیوتن 440 حدود تا آنها کششی استحکام که نرمی هايفوالد جوشکاري

 نندتوامی کششی استحکام نظر از لکترودهاا این .گرددمی توصیه است، مربع متر
 مترمیلی بر نیوتن 440 از بیشتر کمی استحکام که فوالدهایی جوشکاري براي
 هک الکترودهایی فقط ،کلی قانون یک عنوان به اما روند، کاربه دارند، نیز را مربع
 باید ،دهستن قلیایی سیلکون یا قلیایی الکترودهاي قبیل از پایین هیدروژن حاوي
 مربع مترمیلی به نیوتن 440 از باالتر استحکام با فوالدهایی جوشکاري براي

  شوند. استفاده
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 : اسیدي الکترود
 از ترراحت جوش سطح پوشاندن در آهن ودرپ بدون اسیدي الکترودهاي
 تردشوار روتیلی الکترودهاي هب نسبت ولی کنندمی عمل قلیایی الکترودهاي

 حالت جوش خارجی سطح و متوسط الکترودها این در جوشکاري سرعت .هستند
 الکترودها این .شودمی زدوده سهولت به و است درشت آن سربارة دارد. براق و صاف
 ولی ،ارندد بیشتري پذیريکشش و کمتر مقاومت روتیلی رودهايالکت با مقایسه در

 قبالً  که اسیدي يالکترودها هستند. بیشتري تماس ستحکاما و کشیدگی داراي
 اییقلی و روتیلی الکترودهاي به را خود جاي تدریج به ،بودند کرده قبضه را بازار
 جوشکاري حاالت سایر براي دومی و مسطح سطوح جوشکاري براي اولی که دادند

 بمناس دهاییفوال جوشکاري براي آلیاژ بدون اسیدي الکترودهاي روند.می کاربه
 .دارند را مربع مترمیلی بر نیوتن 440 حدود تا کشش استحکام که است

 : باال کارایی با اسیدي الکترودهاي
 يالکترودها به نسبت يزیاد العادهفوق جوشکاري سرعت الکترودها نوع این

 دقیقه در گرم 120 تا حداکثر توانمی الکترودها این با که نحوي به دارد. معمولی
 درشت آن سربار و براق و هموار الکترودها این جوش سطح د.کر ایجاد جوش زفل

 و ايکنگره اتصاالت براي الکترود نوع این است. زدودن قابل سهولت به و است
 ینا جوش فلز استقامت .است مناسب بسیار افقی حالت در مانند فیلت هايجوش
 هانآ کاربرد لذا و ؛است ولیمعم اسیدي الکترودهاي استحکام مانند الکترودها نوع
 است. مشابه نیز

 : آلیاژ بدون قلیایی الکترودهاي
 حالت در ولی ،دندار متوسطی جوشکاري سرعت مسطح سطوح در الکترودها این

 این زا .هستند بیشتري سرعت داراي الکترودها سایر به نسبت باال به رو عمودي
 از الکترودها دیگر به نسبت عمودي حالت در توانندمی قلیایی الکترودهاي جهت
 این وشج فلز جایگزینی میزان این، بر عالوه کنند. استفاده بیشتري جریان شدت

 این مرغعلی الکترودهاست. انواع سایر از بیشتر نیز الکترود هر ازاي به الکترودها
 هب روتیلی و اسیدي الکترودهاي همانند قلیایی الکترودهاي سربارة معموالً که

 با الکترودهایی دستۀ در را آن توانمی هم باز ولی ،نیست زدودن ابلق راحتی
 الکترودهاي با مقایسه در قلیایی الکترودهاي سربارة داد. قرار زداآسان سربارة
 ايالکتروده از استفاده هنگام لذا دارند؛ تريپایین ذوب نقطۀ اسیدي یا روتیلی
 وشج دو بین ذرات اگر حتی ست؛ا کمتر جوش فلز در سرباره نفوذ احتمال قلیایی

 یقلیای الکترودهاي جوش فلز باشد. نشده زدوده کامالً طوالنی جوشکاري یک در
 استحکام از معموالً هم پایین حرارت درجۀ در و است ناچیزي هیدروژن اويح

 یقلیای الکترودهاي جوش فلز در گرم یا سرد ترك احتمال است. برخوردار باالیی
 الکترود نوع این برتري ،لحاظ این از است. کمتر بسیار الکترودها سایر با مقایسه در

 و فوالدي بخار هايدیگ قبیل از منگنزدار آلیاژ با فوالدهایی جوشکاري هنگام



 جوشکاري برق

 101

 و مربع مترمیلی بر نیوتن 530 تا 490 کشش استحکام که کشتی بدنۀ هايورقه
 هرچه شود.می نمایان ،ددارن را مربع مترمیلی بر نیوتن 390 تا 290 تسلیم فشار
 و کندیم پیدا بیشتري ضرورت قلیایی هايالکترود از استفاده ،باشد ترسخت فوالد
 است. الزامی الکترودها این در روکش رطوبت کاهش که کرد فراموش نباید البته

 

 
 1شکل

 : باال قابلیت با قلیایی -سیلکون الکترودهاي
 حمسط سطوح در ترجیحاً و نددار را کاريجوش سرعت ترینبیش هاالکترود نوع این

 کارهب آلیاژ بدون قلیایی هايالکترود همانند الکترودها نوع این د.نشومی جوشکاري
 د.نرومی

 : باال قابلیت با قلیایی -روتیلی الکترودهاي
  فراهم را قلیایی و روتیلی هايالکترود هايمزیت از تلفیقی الکترودها نوع ینا

 در عمودي و افقی مانندفیلت هايجوش براي الکترود نوع رینبهت لذا د؛نکنمی
 الکترودهاي اريجوشک با امکان این معموالً که هستند باال استحکام با فوالدهاي
 گردد.نمی فراهن روتیلی

 : سلولزي الکترودهاي
 و عمودي جوشکاري مخصوصاً جوشکاري حاالت تمام براي الکترودها از نوع این

 است رداربرخو اهمیت درجۀ بیشترین از جوش فلز مکانیکی اصخو که سر باالي
 ابلق راحتی به و مناسب ،باشد حاکم جوش فلز بر کامالً باید رادیوگرافی شرایط و

 سهیمقا در سر باالي و عمودي جوشکاري در انتخابی الکترود ضخامت است. استفاده
 نرم والدف .است باالتر یزسا یک از ستفادها مستلزم هاپوشش سایر با الکترودهایی با
 شودمی پیشنهاد یول ،دهندمی جوش اولیه دهیحرارت و گرمایش بدون را
 طول در گرمایش ایجاد همچنین اولیه دهیحرارت با باال استحکام با الدهايفو

 کم هیدروژن با الکترودهاي با جوشکاري براي که همچنان ؛رددگ انجام جوشکاري
 .شودمی عمل
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 )AWS.A 5.1( استاندارد حسب بر کترودهاال بنديطبفه
 ،جوشکاري هايالکترود انواع بنديطبقه با )AWS( آمریکا جوشکاري انجمن
 اختیار در آنها از بهینه استفاده نحوة و کاربرد منظور به را خاصی تتسهیال

 طلوبم استفاده طریقۀ و سیستم نای به ،زمینهپیش این با دهد.می قرار جوشکاران
 چهار از اول رقم دو است. جوشکاري الکترود نمایانگر E پیشوند پردازیم.می آن از

 -E مثال عنوان به است. کششی استحکام نشانگر رقم پنج از اول رقم سه و رقم
 یعنی هم E- 10018 و مربع اینچ بر پوند هزار شصت کششی کاماستح یعنی 6010

 آخرین ات بعدي رقم از است. مربع اینچ بر پوند هزار صد جوش فلز کششی استحکام
 تمامی در جوشکاري انجام نشانگر 1 رقم است. جوشکاري حالت نمایانگر هم رقم

 در کاربرد دهندةنشان 3 رقم و افقی، مسطح سطوح براي صرفاً 2 رقم .است حاالت
 نوع یعنی هم با ،آخر رقم دو است. پایین به رو و يعمود و افقی مسطح سطوح
 کرد. جوشکاري آن با باید که یانیجر یا قطبیت و پوشش

 

 2 جدول

 الکترودکشش استحکام حاالت جریان شدت و پوشش نوع

10 1 60 E 
  

 3 جدول

 جوشکاري جریان پوشش نوع رقم
 مستقیم باال سدیم و سلولز 10
 متناوب یا مستقیم باال سلولز و پتاسیم 11
 متناوب یا مستقیم باال سدیم و تیتانیوم 12
 متناوب یا مستقیم باال پتاسیم و یومتیتان 13
 متناوب یا مستقیم آهن پودر و تیتانیوم 14
 مستقیم پایین هیدروژن و سدیم 15
 متناوب یا مستقیم پایین هیدروژن و پتاسیم 16
 متناوب یا مستقیم آهن اکسید و آهن پودر 27
 متناوب یا مستقیم آهن پودر و پایین هیدروژن 18
 متناوب یا مستقیم البا آهن اکسید 20
 متناوب یا مستقیم باال آهن اکسید 22
 متناوب یا مستقیم آهن پودر و تیتانیوم 24
 متناوب یا مستقیم پایین هیدروژن پتاسیم و آهن پودر 28
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 شجو دستگاه و کندمی استفاده خاص الکترود جوشکاري کار هر براي جوشکار یک
 الکترودها از برخی کند.می ایجاد يترمناسب جوش و صاف وسق )DC( مستقیم

 متناوب برق با جوشکاري الکترودهاي ولی ،کندمی کار قیممست برق دستگاه با فقط
 ترینمتداول جا این در .دارند هم را مستقیم جوش دستگاه با کاربرد قابلیت

 د.شومی ارائه آنها کاربرد نحوة و الکترودها
 : الکترودها ترینمتداول

 E- 6010 الف)
 وسق نفوذ است. لوله جوشکاري مختص و کندمی کار مستقیم جوش جریان با فقط
 فوذن براي الکترود بهترین الکترودهاست. همه از بیشتر الکترود نوع این در جوش

 ،است جوشکاري قابل حاالت تمام در است. کثیفی و رنگ چربی، ،زدگیزنگ در
 بسیار ولی ،دانندمی دشوار را آن با کار معموالً يمبتد جوشکاران که طوري به

 دنیاست. سراسر در لوله خطوط جوشکاران عالقه مورد
 E- 6011 ب)
 متناوب برق با آن جوش رود.می کاربه جوشکاري حاالت تمام ايبر الکترود این
 رقب به نداشتن دسترسی هنگام است. کهنه فلزات و چربی زدگی،زنگ ویژه و است

 عمیق جوش قوس داراي و است نگهداري و تعمیر امور براي انتخاب اولین ،مستقیم
 است. نافذ و

 E- 6013 پ)
 و تمیز هايجوش در و است تناوبم آن برق است. کاريجوش قابل حاالت تمام در
 و کمشپاش آن، مسطح قوس دارد. کاربرد تازه و نو فلزي هايورق و پاششکم

 .است زداآسان سربار و دارد متوسط نفوذي
 E- 7018 ت)

 و ندکمی کار مستقیم برق با حاالت. مامت در جوشکاري قابلیت با است الکترودي
 مورد فلز و باشد مطرح جوش کیفیت وقتی ویژه به ؛است کم آن هیدروژن
 نیز و منظم جوش قابلیت داراي د.شومی استفاده ،باشد جوش تسخ ،جوشکاري
 .است درجه صفر زیر دماي در مناسب ضربه به مقاومت

 E- 7024 ث)
 کندمی کار متناوب قبر با و است بزرگ هايجوش درز مختص معموالً الکترود این
 بیشتر ولی ،گیردمی قرار استفاده مورد مترمیلی 6 از بیشتر ضخامت با هاییورقه در

 .است باال به مترمیلی 12 ضخامت با هاییورقه براي
 
 

 چیست؟ الکتریکی قوس ایجاد هايروش  یدکن تحقیق
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 : پاسخ
 : شودمی استفاده زیر هايروش از قوس ایجاد براي

  هم به جریان قطب دو تماس  
 باال فرکانس و ولتاژ از استفاده با  
 کار و الکترود بین واسطۀ از استفاده با   
 ارک به را الکترود تدااب ،دارروپوش الکترود با جوشکاري مانند تماسی روش در  

 وكن مانند یا کنیممی دور کار متريمیلی چند فاصلۀ تا آرامی به و دهیممی تماس
 گیرد.ب شکل قوس تا کنیممی جدا و زنیممی ضربه کار به الکترود با پرندگان زدن
 یونیزه و قوس شروع اثر در و است ولت 90 تا 80 حدود مدار ولتاژ روش این در

 .رسید خواهد هم کمتر یا نصف به قطب دو ینب گازهاي شدن
 

 چیست؟ ،شودمی ایجاد جوشکاري در الکتریکی وسق انحراف اثر در که عیوبی  کالسی بحث
 

 
 : پاسخ

 : شودمی زیر عیوب باعث قوس انحراف
 شکلگازي هايحفره  
 جوش گرده شدن ناموزون  
 جوش انتهاي در جرقه زیادتر پاشش  
 جوش گیسوخت یا برش زیر  

 
 چیست؟ قوس وزش ایجاد از جلوگیري دیگر هايروش  کنید تحقیق

 
 

 
 : پاسخ
 قوس وزش از جلوگیري هايراه
 جهت تغییر( شدهجوشکاري قبالً که قسمتی طرف به جوشکاري انجام  

 )جوشکاري
 رستد اتصال کابل یا انبر کابل توسط که ايحلقه وسط در کار قطعه دادن قرار  

 ودش پیچیده کار قطعه دور به اتصال کابل امکان صورت در که این یعنی ؛مایکرده
 ).قوس وزش اثر کردن خنثی و جدید مغناطیسی حوزة ایجاد منظور به(

( از جریان تغییر    )(( به )(ز
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 اتصاالت انواع جوشکاري: 3یادگیري واحد
 
 

 ساعت 50جمع:  زمان آموزش
 

 : یادگیري واحد جزئی اهداف
 : فنی هايشایستگی -
 .بشناسد را کاريجوش اتصاالت انواع -1
  بشناسد. را کاريجوش اتصاالت انواع هاينشانه و عالئم -2
 .کند ایجاد جوش گرده دبتوان -3
 دهد. انجام را شیاري و سپري صورتبه جوشکاري -4
 کند. رعایت کاريجوش حین در را ایمنی نکات -5
 : فنیغیر هايشایستگی -
 گروهی، کار ،کارينظافت و ترتیب و نظم رعایت ،کالس و کارگاه محیط در -1
 بگیرد. یاد را ايحرفه اخالق و زیستمحیط به توجه پذیري،لیتوئمس
 گیرد. یاد را واحد این اینترنت توسط و فناورانه روش از استفاده با -2
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 افزاییدانش
 

 اتصاالت انواع جوشکاري
 هشدداده جوش سازة اعضاي بین آن تقسیم و تنش انتقال جوش اتصاالت نقش

)weldment( مختلف هايقسمت به را سازه به هشد وارد بارهاي و نیروها و است 
 رمقادی باید لذا ،گرددمی وارد جوش مقطع سطح به هاتنش کند.می منتقل جوش
 دهیسرویس و بار نوع گردد. برآورده يکار ۀتجرب و محاسبات از استفاده با آن

 شود. گرفته نظر در باید جوش اتصاالت طراحی در که است عواملی از هاسازه
 جوشکاري متداول هايیندافر

 روش این دربارة ما بحث نایرا در)SMAW( روش از گسترده ةبه دلیل استفاد
 است.

 انواع جوش: 
 )Groove( شیاري جوش الف)

 )Fillet( گوشه جوش ب)
 )Slot( کام جوش پ)
 )Pluge( انهانگشت جوش ت)

 شیاري جوش آن از بعد است. فوالدي ةترین نوع جوش در سازجوش گوشه متداول
 جوش مقاومت آن در که مخصوصی موارد به کام و انگشتانه جوش و دارد قرار
 شود.محدود می ،نباشد کافی حد به هاشده در لبهمانجا

 نوع دو در و کندت که در درز بین دو قطعه رسوب میاس جوشی: شیاري جوش
 شود.با نفوذ نسبی اجرا می نفوذ کامل و با

 کند.جانبی دو قطعه مجاور هم رسوب می وجوه بر که است جوشی: گوشه جوش
 .شودمی داده توپر صورت به شکاف یک درون که است جوشی: کام جوش
 .شودن یک سوراخ به صورت توپر داده میدرو که است جوشی: انگشتانه جوش

 وشی: انواع اتصال ج
  لب به لب اتصال الف)

 هم)(روي پوششی اتصال ب)
  سپري اتصال پ)
  گونیا اتصال ت)
  پیشانی اتصال ث)

 : کامل نفوذ با شیاري جوش جزئیات
 یک و سطح یک در که است ورقی قطعات ساختن متصل براي عمدتاً جوش این

 اومت قطعات اندازه با مقاند. این جوش باید از مقاومتی همگرفته قرار امتداد
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 جهتو جوش ۀین خصوص باید به امتزاج کامل ریشا در .باشد برخوردار شوندهمتصل
 : داریم پیش در را زیر روش دو هدف این به رسیدن براي .داشت خاص
 یشهر عبور در بندانجام عبور ریشه به نحوي که پشت و بنداستفاده از پشت الف)

بند باید در حد فلز پایه ت تسمه پشتبا فلز جوش و فلز پایه ممزوج شود. مشخصا
مانند و جزئی از اتصال ها پس از جوشکاري در جاي خود میباشد. این تسمه

هاي متناوب کاري از خال جوشجوش از قبل هاشوند. براي تثبیت این تسمهمی
شوند تا تسمه به صورت چپ و راست داده می طرف دو هر در که شوداستفاده می

 مقابل در درست نباید هادر ضمن این خال جوش .نکندایجاد  اضافی هايتنش
 باعث نهروگ ؛بچسبند ورق زیر به کامالً باید بندهاي پشتتسمه گیرند. قرار یکدیگر

ضمناً وقتی از تسمه  شوند.جوش می ۀریش ۀتفاله جوشکاري در ناحی آمدن وجود به
  گرفت. نظر دررا  ریشه ضخامت نباید دیگر ،شودبند استفاده میپشت

 طرف، یک از جوش با شیار شدن پر از پس که نحو بدین پشت. جوش انجام ب)
  شود.خورد و یک عبور جوش انجام میمی سنگ کار پشت سمت از ریشه

 
اي هاز تسمه ،باشد زیاد نیز هالبه ۀو فاصل باشد طرف یک از جوشکاري که وقتی -1  نکته

لیات جوشکاري در جاي خود عم از پس اهاین تسمه .شودبند استفاده میپشت
 شوند. می اتصال از جزئی و مانندباقی می

 شوند؛می استفاده )X(دورو  هنده اغلب در درزهاي جناغیدهاي فاصلهتسمه -2
 نیاز است. ریشه زدن سنگ دوم، طرف جوشکاري از قبل حالت این در
یزش خیلی مستعد راي سوختن و رب ،باشد تیز ریشه محل در درز لبه وقتی  -3

ه ضخامت در نظر ریش براي همین براي ،باشد زیاد لبه ۀاگر فاصل مخصوصاً ؛است
  گیرند.می
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 Gas Metal) محافظ گازهاي با جوشکاري: 4یادگیري واحد
Arc Welding) GMAW 

 
 

 ساعت 10جمع:  زمان آموزش

 
 : یادگیري واحد جزئی اهداف

 : فنی هايشایستگی -
 .شود آشنا تیگ کاريجوش با -1
  شود. آشنا میگ کاريجوش با -2
 بشناسد. را میگ و تیگ جوش جهیزاتت و ابزار -3
 : فنی غی هايشایستگی -
 گروهی، کار ،کارينظافت و ترتیب و نظم رعایت ،کالس و کارگاه محیط در -1
 بگیرد. یاد را ايحرفه اخالق و زیستمحیط به توجه پذیري،لیتوئمس
 گیرد.ب یاد را واحد این اینترنت توسط و فناورانه روش از استفاده با -2
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 افزاییدانش
 )GMAW( محافظ گازهاي با جوشکاري

 : از عبارتند شوند،می استفاده )GMAW( جوشکاري یندفرا در که وسایلی
 الکترود) ذوب براي انرژي کنندة(تأمین نیرو منبع

 جوش سیم تغذیۀ دستگاه
 جوشکاري کابل
 جوشکاري) (انبر جوشکاري مشعل
 محافظ گاز کنندهتأمین قسمت

  تیگ جوشکاري
 : )TIG( در الکترودها انواع

 و شودمی استفاده آلومینیوم جوش براي رنگ)(سبز خالص تنتنگس الکترود -1
 کندمی تپِتپِ جوشکاري حین

 رنگقرمز که دارتوریم %1 )الف: است نوع دو که دارتوریم تنگستن الکترود -2
 است. رنگزرد که دارتوریم %2 )ب ؛است

  .است سفید رنگ آن مشخصه عالمت که دارزیرکونیم تنگستن الکترود -3
 است رنگمشکی که دارالنتان تنگستن الکترود -4
 است رنگطالیی که دارسزیم تنگستن لکترودا -5

  .شودمی عرضه بازار در تازگی به آخر نوع دو این
 : تنگستن مزایاي مورد در نکته چند

 الکترود عمر افزایش -1
 )DC(جریان در هاالکترون خروج در سهولت -2
  .کندمی بیشتر را قوس پایداري و ثبات -3
  .است ترراحت قوس شروع -4

 : )TIG(جوشکاري در مناسب قطبیت نوع
 فوالدها انواع -تیتانیوم -برنج -مس -چدن جوشکاري براي )DCEN(جریان
 آن ترکیبات و منیزیوم و آلومینیوم جوشکاري براي )AC(جریان

 
 چیست؟ تیگ جوشکاري معایب  کنید تحقیق

 پاسخ: 
 و حمل نتیجه در وتر است، تجهیزات این فرایند جوشکاري پیچیدهوسایل و  -1

 بود. خواهد مشکل نقل
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 االب آن هايتجهیزات این فرایند گران است و هزینۀ تعمیر و نگهداري دستگاه -2
 .است

 .دارد کوتاه )gun( گان دستگاه -3
 ندارد. وجود جوش سیم یا الکترود انواع در تنوع -4
 منحرف کردن گاز پوششی باعث باد زیرا ،نیاز دارد باد مقابل در حفاظتبه  قوس -5

 گردد.کننده از قوس مییا محافظت
 در ندیتیجه کاربرد این فران دراري باید نزدیک به قطعه کار باشد؛ جوشک گان -6
 است. مشکل دیگر هايعضی موارد نسبت به انواع جوشکاريب

 هاي قوسیتر از روشاره، سریعسرعت سرد شدن جوش به دلیل نبود الیۀ سرب -7
 لزفر نتیجه ممکن است خواص متالورژیک و مکانیک دبا محافظت سرباره است؛ 

 دهد. تغییر را جوش
 

 میگ جوشکاري
 

  کنید. تشریح را میگ جوشکاري سیستم  کالسی بحث

 
 

 پاسخ: 
 و نآرگو گازهاي از معموالً مذاب و جوش فلز از محافظت براي )MIG( ینددر فرا
شود. ) و غیره استفاده میInert( اثرمخلوطی از این گازها و گازهاي بی یا و هلیوم
 آلومینیوم، نزن،زنگ فوالد مانند فلزاتی جوشکاري براي )MIG( جوشکاري یندفرا

کن مذاب به حوضچۀ جوش از شود. چگونگی انتقال فلز پراستفاده می مس و نیکل
 درستی به فلز انتقال فیزیک است. )MIG( جوشکاري یندهاي مهم فراویژگی
 و ل)(ثق زمین جاذبه اصلی نیروي دو کهگویند می متخصصین اما نیست مشخص
  هستند. حوضچه به فلز انتقال عامل )Pinch Effect( پینچ اثر از ناشی نیروي

 حرکت باعث که است عواملی جمله از جاذبه نیروي جوشکاري حیننیروي جاذبه: 
بد، بیا افزایش مذاب قطره جرم چنانچه گردد.سمت حوضچه می قطرات مذاب به

شتر از بی ثقل همان یا جاذبه نیروي که هنگامی کند.این نیرو نیز افزایش پیدا می
حی (نیروي کشش سط است داشته نگه الکترود روي را مذابنیرویی باشد که قطرة 

  رد.گیال قطرات مذاب به راحتی انجام میانتق ،و نیروي اینرسی)
ن دامی ،سیته از یک هادي فلزي عبور نمایدالکتری جریان که هنگامی: پینچ اثر

 یتهدانس به مغناطیسی میدان این شدت که شودمغناطیسی در اطراف آن ایجاد می
ود نقش این هادي الکتر )MIG( جوشکاري در دارد. بستگی قطعه از عبوري جریان

 سیمغناطی نیروي ایجاد باعث القایی مغناطیسی میدان این کند.فلزي را ایفا می
یتۀ ینچ با توان دوم جریان الکتریسپ نیروي شود.گردد که نیروي پینچ نامیده میمی
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ا دو برابر شدن جریان ب لذااینجا الکترود) نسبت مستقیم دارد؛  (در قطعه از عبوري
  شود.الکتریسیته، نیروي پینچ چهار برابر می

 از قلمست پینچ نیروي ،ود به اندازة کافی کوچک شودکه قطر انتهایی الکتر وقتی
 است. جوشقل عامل سقوط قطرات مذاب به حوضچۀ ث نیروي

 
 چیست؟ میگ جوشکاري معایب  کنید تحقیق

 

 
 پاسخ: 

 همانند جوشکاري تیگ
 

 ید؟کن تحقیق برق هايجوشکاري دیگر انواع مورد در  کنید تحقیق

 

 پاسخ: 
 : رلیز با جوشکاري

 لیزرهاي: شودمی استفاده برشکاري و جوشکاري در لیزر نوع دو از عمده طور به
 اصول زیر در ).2CO (لیزر مثل گاز لیزرهاي و )YAG: ND( و )Ruby( مثل جامد
 پخش آن در کرم ذرات که است آلومینیوم اکسید نوع(یک  )Ruby( لیزر کار
 از لیزر سیستم این. شودمی دهدا توضیح کاربرد دارد، جوشکاري در که) اندشده
 ايآینه و صیقلی کامالً آن سر دو .است شده کیلتش شکليااستوانه کریستال یک
 اطراف در .دارد وجود لیزر اشعۀ خروج براي ریز سوراخ یک آن سر یک در و شده
 در فالش 1000حدود سرعت در کار براي که دارد قرار گزنون المپ کریستال این
 است. دهش طراحی ثانیه
 تخلیه و شارژ ثانیه در بار 1000 حدود که خازن یک از استفاده با گزنون المپ
 هافالش این ثیرتأ تحت )Ruby (کریستال که هنگامی و زندمی فالش شود،می
 این اثر در و شوندمی تحریک کریستالی شبکه داخل کرم هاياتم ،بگیرد قرار

 صیقلی سطوح در هااشعه این تابشباز اب .کنندمی سطح خود از نور امواج تحریک
 خارج ریز سوراخ از گرفتهشکل لیزر اشعۀ .گیردمی شکل لیزر اشعۀ آنها تقویت و

 اثر بر که گرددمی متمرکز کار قطعه روي بر عدسی یک وسیله به سپس و شودمی
 بخار و ذوب باعث که کندمی آزاد کوچکی سطح در زیادي بسیار انرژي برخورد
 .شودمی ذوب عمل انجام و طعهق شدن

 خروجی انرژي کهحالی در ،است آن اشعۀ نبودن پیوسته )Ruby ( لیزر محدودیت
 پیوسته حاصل اشعۀ آنها در که است )2CO ( لیزر مانند گاز هايلیزر از بیشتر نآ
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 )YAG: ND (لیزر از و شودمی استفاده برش منظور به بیشتر )2CO ( لیزر از .است
 .شودمی استفاده آلومینیوم جوشکاري يبرا بیشتر

 ،شودمی تبدیل گرما به شدهمصرف انرژي از اعظمی مقدار روش این در که نجاآ از
 .باشد مجهز کنندهخنک سیستم یک به باید
 دادن حرکت یکی: دارد وجود جوشکاري براي عمده روش دو لیزر جوشکاري در

 هک دیگري و بگیرد شکل پیوسته جوش یک که تا است اشعه زیر قطعه سریع
 لیزر جوشکاري در.است اشعه پرتاب سري چند با دادن جوش ،است ترمرسوم
 کوتاه خاطر به و گیردمی انجام میکروثانیه چند در انجماد و ذوب عملیات تمامی
 رو این از و شد نخواهد انجام اتمسفر و مذاب فلز بین واکنشی هیچ زمان این بودن
 .ندارد الزم محافظ گاز

 جوشکاري نوع این براي اتصال طرح بهترین: لیزر جوشکاري در اتصال طراحی
 طرح از توانمی آن در ضخامت محدودیت به توجه با و است لب به لب اتصال طرح
 .دکر استفاده نیز گوشه اتصال یا )T( هاياتصال

 : الکترونی پرتو با جوشکاري
 قطعه آن یط در که است ذوبی صالات یندفرا یک الکترونی پرتو با جوشکاري یندفرا
 لک و شودمی بمباران باال سرعت داراي هايالکترون از متراکم جریانی توسط کار

 این .شودمی تبدیل حرارت به کار قطعه با برخورد اثر در ها،الکترون جنبشی انرژي
 این .شودمی انجماد از پس قطعه دو اتصال و قطعات هايلبه ذوب موجب حرارت
 پرتو زتمرک و تولید سیستم یک از استفاده با خأل محفظۀ یک در معموالً ريجوشکا
 شود.می انجام الکترونی

-هسته عصنای فضا، هوا صنایع ،کنندمی استفاده یندفرا این از که صنایعی ترینمهم
 ستنده پالسما جوشکاري و خودروسازي صنایع پزشکی، و الکترونیک صنایع ، اي
 ولیدتزیادي در  سودمند هايپیشنهاد پالسما ،خودکار و دستی کاربرد تناسب به که
 از .دارد تجهیزات مجموع در و فلز زیاد حجم جوش، دقت و کوچک مقیاس در

 اساس بر پالسما جوشکاري بود، جوشکاري صنعت براي ايمقدمه که 1964 سال
 ازه داستفا با و باال کیفیت با هاییجوش تولید با دقت و کنترل اصلی، مزایاي

 براي پالسما از اکنون .یافت توسعه زیاد حجم با کارهایی در بادوام الکترودهاي
 : شودمی استفاده چیزي هر جوشکاري

 وتورم هايپره تعمیر تا گرفته غذایی صنایع طریق از آشپزخانه و جراحی وسایل از
 د،شومی یونیزه و گرم زیاد، خیلی دماي در که است گازي پالسما واقع در .جت

 بیهش پالسما قوسی جوشکاري فرایند .شودمی الکتریکی جریان هادي کهطوريهب
GTAW )سماپال از که است) گازمحافظ همراه به تنگستنی الکترود با جوشکاري 

 .شودیم استفاده کار قطعه به قوس ایجاد براي الزم الکتریکی جریان انتقال براي
-یم که فلزاتی انواع .شودمی ذوب و گداخته، قوس شدید گرماي اثر بر کار قطعه
 و دازدیرگ فلزات ،ضدزنگ فوالد: از عبارتند ،شوند داده جوش پالسما توسط توانند

 و کلنی و آهن از لیاژيآ نقره، طال، برنج، مس، تانتالیم، تیتانیم،: هادفوال دیگر و
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 و )چپ (TIG / GTAW جوشکاري قوس )zircall و kovar، Inconel( کبالت
 یمس نازل یک در تنگستنی الکترود پالسما جوشکاري مشعل در) راست(اپالسم
 میان ابتدا قوس شعلۀ .گیردمی قرار ،دارد وجود کوچکی دریچۀ آن نوك در که

 کار قطعه به شدهایجاد قوس سپس و آیدمی وجودهب نازل نوك و الکترود مشعل
 هم با شدهمحدود منفذ یک با مسیر یک در قوس و پالسما گاز .شودمی منتقل
 قسمت به باال دماي با متمرکز و فشرده گرماي یک مشعل و کنندمی برخورد
 که دارد باالیی کارایی پالسما جوش تجهیزات فرایند این با .کندمی اعمال کوچکی

 که موادي جوشکاري در .کند تولید خوب خیلی کیفیت با هاییجوش است قادر
 محافظت که الکترودهایی دارند، گاز خروج هب تمایل شوندمی گرم که زمانی در
 رتطوالنی باعث امر این .گیرندمی قرار فساد و آلودگی معرض در کمتر ،شوندمی

  .گرددمی آن نگهداري زمان افزایش و الکترود عمر شدن
 /آرگون آرگون، (دومی گاز از نیز مشعل و است آرگون گاز از معموالً پالسما گاز

 تا کندمی استفاده جوش حوضچۀ محافظت در کمک براي) موهلی یا و هیدروژن
 انتخاب جوش مهره اندازة گرفتن نظر در با نازل سوراخ .دهد کاهش را اکسیداسیون

 الزم اضافی تجهیزات .شود کنترل آن اساس بر قوس ضخامت و قطر تا شودمی
 موارد زیر است:  شامل پالسما جوشکاري براي

 قدرت منبع -1
2- Consol بیرونی یا درونی (السماپ( 
  )بیرونی یا درونی (آب گردش دستگاه  -3
 پالسما جوش فرعی مشعل مجموعه -4

 وسق انتقال و شروع الکترود نصب گیرياندازه دستگاه و گیره ها،سرامیک ها،نوك
 و نازك صفحات جوش در امر این که است یکنواخت و پیوسته و آرام پالسما
 حرارت توزیع و قوس طول و شکل .است مناسب کوچک اجزاي و باریک هايسیم

 .کندمی کمتر )GTAW( حالت به نسبت را جوش گریز بحرانی فاصله پالسما،
 پایداري .نیست نیازي (AVC) ولتاژ خودکار کنترل به کاربردها تمام در تقریباً
 قادر را اپراتور و کاهدمی قوس انحراف و وزش از جوشکاري طی در قوس باالي
 براي جوش اتصال محل مجاورت و نزدیکی در قوس کنندهشروع وسایل از سازدمی
 برابر 3 حدود در پالسما در قوس انرژي چگالی .داستفاده کن حرارت بهتر نفوذ
) H.A.Z( از و جوش شکل تغییر و شکستگی از که است )GTAW( قوس انرژي
 شودمی وشکاريج سرعت افزایش و جوش شدن ریزدانه باعث امر این که کاهدمی

 آمپر 1از کمتر اولیۀ جریان. )شودمی کامل نیه/. ثا005 از کمتر در جوش این(
 ايلبه جوشکاري در را جوش بهتر کنترل و کوچک اجزاي جوشکاري دقت تواندمی

 نکمتری پالسما، قدرت منبع قوس شروع هنگام در .باشد داشته همراهبه را دارشیب
 بدون (NC)عددي کنترل تجهیزات از تواندمی سماپال و کندمی تولید را صدا

 اجزاي جوش با گیريدرز در همچنین امر این.کند استفاده الکتریکی دخالت
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-آسیب است ممکن الکتریکی دخالت با که )GTAW( فرایند خالفبر الکترونیک
 سماپال منبع .شودمی استفاده کند، وارد درونی الکترونیک حساس اجزاي به هایی
 اهیگ که دهدمی قرار ما اختیار در پالسی کاربردهاي براي فرکانس از وسیعی دامنۀ
 کاربردهاي پالسما جوشکاري. رسدمی Khz 10 از باالتر به هافرکانس این اوقات
 از دهاستفا با صنعت در هاقالب تعمیر و برش کلی طورهب .دارد گوناگونی و فراوان
 .است رشد حال در پالسما
 و ندک ایجاد پایین جریان با قوسی که دارد را توانایی این کروقوسمی قدرت منبع
 استفاده از ناشی هايگودي و یو جزئ کم هايشکاف و تعمیر براي ثرؤم راهی

 جوش براي .باشد داشته حرارتی عملیات و اصولی تعمیر و فرسودگی و نادرست
 مهارت به هک پایدار و ربلندت قوسی طول از استفاده به پالسما فرایند بیرونی هايلبه

 یدرون هايگوشه با ههمواج در .کندمی توصیه، ندارد نیاز حوضچه کنترل در زیادي
 بهتر را جوش فرایند انجام تواندمی )GTAW/TIG( تنگستنی الکترود ها،شکاف
 بر ردنک کار با کار قطعه به قوس انتقال پالسما توسط هاتسمه جوشکاري در .کند
 در خودکار هايکاربرد در .گیردمی صورت پیوسته طورهب صالات هايلبه روي
 به متريک نیاز یندفرا این و نیست فاصله کنترل به نیازي بلند و طویل هايجوش
 هندةدشکل هايرول وسیلههب و تیوب نورد از لوله و تیوب .دارد مشعل اجزاي تعمیر
 تیوب نورد بازده و راییکا .شوندمی تولید جوش محل در ايلبه جوشکاري و مواد
 جوشکاري .دارد بستگیآن  در شدهصرف هايزمان مجموع و جوشکاري سرعت به

 جوشکاري سرعت افزایش ،مثال براي ،دارد سودمندي و مهم هايویژگی پالسما
 مرع افزایش و قوس ثبات و پایداري خاطرهب مناسب کیفیت با هاییجوش تیوب،
 .ردب نام توانمی را الکترود نوك

 : صوتیفرا جوشکاري
 قطعات اتصال بر عالوه (Ultrasonic Welding) التراسونیک یا فراصوت جوشکاري
 لداخ در فلز دادن مغزي و هاپالستیک به فلزات اتصال منظور به پالستیکی،
شود. یم استفاده یکدیگر، به جنسهمغیر مواد اتصال و گیريقالب از پس پالستیک

 با ارتعاشی حرکت معرض در قطعات دادن قرار با نیک،التراسو جوشکاري در
 حرکت این دامنۀ .شودمی تولید حرارت هرتزکیلو 10-40حدود در ثابت فرکانس
 .کندمیکرومتر تغییر می 20-40بین عموماً ارتعاشی

 یک به آن خروجی .شودمی داده افزایش نیرو منبع یک توسط فرکانس و ولتاژ
 یا یک شامل ترانسدیوسر .گرددمی متصل (Transducer) ترانسدیوسر را مبدل
 .اندفتهگر قرار فلزي قطعه چند بین در که است پیزوالکتریک صفحات از الیه چند
-می تقلمن فلزي صفحات به ارتعاشاتی پیزوالکتریک، دیسک در ولتاژ برقراري با

 را یالکتریک انرژي که است آن پیزوالکتریک صفحات این خاصیت واقع در .گردد
 یک به تولیدي امواج مبدل، در ارتعاشات ایجاد از بعد .کنندمی تبدیل ارتعاش به

 در یابد. افزایش آنها ارتعاش دامنۀ تا شوندمی منتقل (Booster)  کنندهتقویت
 قطعه به (Sonotrode) سونوترود یا دماغه یک طریق از شدهتقویت امواج نهایت
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 ستون دماغه، و کنندهتقویت بدل،م ءجز سه شکل مطابق .شودمی هدایت
-دهش داشته نگه عمودي صورت به جوشکاري حین که شوندمی نامیده التراسونیک

 .دارد تماس شود، داده جوش است قرار که قطعاتی از یکی با دماغه نوك واست 
 انرژي این .شودمی ناشی شدهتقویت ارتعاشات از صوتفرا جوشکاري در حرارت
 متمرکز ،شوند داده جوش همهب است قرار که قطعاتی شتركم سطح در ارتعاشی

 اصطکاك طریق از پالستیک ذوب براي الزم حرارت کار، این نتیجۀ در .شودمی
 لذا  ؛شودمی ایجاد اتصال محل در دیگر سطح روي سطح یک ارتعاش از ناشی
 باقی سرد قطعه هايقسمت بقیۀ و شودمی ایجاد اتصال موضع در تنها حرارت

 .ماندمی
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 برق جوشکاري شایستگی ارزشیابی
 : کار شرح -1

  برق کاريجوش تجهیزات شناسایی
 الکتریکی قوس ایجاد

 اتصاالت انواع جوشکاري
 محافظ گاز با کاريجوش

 : عملکرد استاندارد -2
 شناآ قبر جوشکاري مختلف هايروش و ،الکتریکی قوس ایجاد جوشکاري، در استفاده مورد جریان با هنرجویان

 آموزند.می را مختلف هايشیوه با هاپلیت جوشکاري نحوة و شوندمی

 : هاشاخص
 جوشکاري دستگاه از صحیح استفادة و تنظیم -
 ایمنی نکات کامل رعایت با و مختلف هايروش به هاپلیت جوشکاري -
 : تجهیزات و ابزار کار، انجام شرایط -3

 کافی نور و مناسب ویۀته شرایط با جوشکاري کارگاه: شرایط
  ایمنی تجهیزات و الکترود جوشکاري، دستگاه پلیت،: زاتیتجه و ابزار

 : یستگیشا اریمع-4
 

 هنرجو نمره 3از قبولیحداقل نمرة  کارمرحلۀ  ردیف
  2 شناسایی تجهیزات جوش کاري برق 1

  2 ایجاد قوس الکتریکی 2

  1 جوشکاري انواع اتصاالت 3

  1 ز محافظجوشکاري با گا 4

 هاي غیرفنی: شایستگی
 ایمنی قبل و در حین جوشکاري -1
  محیطیرعایت نکات زیست  -2

2 
 

 *  نمرات میانگین
 

 است. 3 شایستگی کسب و قبولی براي هنرجو نمرات میانگین حداقل *
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 4پودمان  جوشکاري گاز

با رعایت تمام نکات ایمنی  کاري گاز اکسی استیلندر شکل باال شخصی در حال جوش
د، الزوم رعایت نکات ایمنی براي تمامی افر ،هدف از گذاشتن عکس. نشان داده شده است
 .کار، استچه باتجربه و چه تازه
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 4پودمان 
 گازجوشکاري 

 
 

 عملی-نظري: نوع درس
 ساعت80: زمان آموزش

 ساعت20: نظري بخش
 ساعت60: عملی بخش

 
 

 کلی اهداف
 : باشد قادر فصل این پایان از پس باید هنرجو 
 .سازي آن را بدانندسند و روش آمادهتجهیزات جوش گاز را بشنا 
 .گیرندجوش گاز را فرا ه کار با تجهیزاتتمام نکات ایمنی مربوط ب 
 .جوش گاز به روش ذوبی را بتوانند انجام دهند 
 .گاز با مفتول مسوار و برنجی را بتوانند انجام دهند جوشکاري 

 

 فصل تدریس روش
محتواي درس ارائه جلسه اول به مقدماتی که در  در ابتداي درس و در عموماً -1

 .شود سی درگیرموضوعات در آموز باتا دانش شودشده پرداخته می
 از و ودکارگاه بررسی ش همراه با دالیل آن در، تمامی نکات فنی و ایمنی سعی شود -2

 انندبتو تمرینات کارگاهی شرکت کرده تا مباحث کالسی و هنرجویان خواسته شود در
 .و براي همیشه به خاطربسپارند گیرندرا به خوبی فرا  این نکات

 کالسازروش تدریس  ،ریس بهتر این فصلبراي تدشود هنرآموز میتوصیه  -3
در منزل از طریق مطالب را  هنرجویان بخواهد یعنی از ؛استفاده کند معکوس

 الس ودر ک و بگیرندیاد  وکنند مطالعه ، هاي مرتبط با جوش گازاینترنت یا کتاب
 .دنتمرینات را پاسخ ده کارگاه با هدایت هنرآموز

ده موارد ذکرش، وضیحات تکمیلی مطالب فصلبراي ت هنرآموزشود پیشنهاد می -4
و هنگام آموزش آنها را به کار  ددهرا مورد توجه قرار  افزاییدانشهاي در بخش

 .گیرد
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 نوشتاري هنرجویان هاي خوانداري وتقویت مهارتباهدف  شودتوصیه می -5
 صورتهخود را ب هايازآنان خواسته شودتحقیق وگزارش، درك بهتر مطالب نیز و
ه آماد، صورت تایپ شدههکردن مطالب اینترنت بو از کپی. نویس ارائه دهندستد
 .دکننخام خودداري  و
راي فعال کردن ب غیرهو ، »بحث کنید«، »فکر کنید«قبیل  ی ازیهافعالیت -6

ن یسعی کنید ا. ها و تجربیات آنان استدانسته، گیري اطالعاتهنرجویان و به کار
یک بحث کوتاه تکمیلی داشته ، شود و در پایان هر فعالیت ها به دقت اجرافعالیت
 .باشید

 
 

 

 پیشنهادي هايسؤال
 صنعت چگونه است؟ روش تهیه استیلن در -1
 در نگهداري از کاربید را بگویید. نکات ایمنی -2
 .اکسیژن از هواي مایع را بنویسید مراحل تولید -3
 ن را بگویید.نکات ایمنی در رابطه با کار با مولد استیل -4
 .توضیح دهید ؟محتواي درونکپسول استیلن چیست -5
 اکسیژن را بگویید. نکات ایمنی در رابطه با نگهداري کپسول استیلن و -6
 گاز چیست؟ جوشکاريوظیفه دستگاه تقلیل فشار در  -7
 گاز کدامند؟ جوشکاريتجهیزات ایمنی فردي در  -8
 قابل احتراق باید رعایت کرد؟ شرده ودر کار با گازهاي فرا چه نکات ایمنی  -9

 .گاز را توضیح دهید جوشکاريسازي یک واحد روش آماده -10
شده توسط مشعل جوش گاز را نام ببرید و بگویید هر کدام هاي تولیدشعله -11

 براي چه کاري مناسب است؟
 زنند؟هایی میدر چه فاصله به چه دلیل ورا در جوش گاز خال جوش  -12
 .هاي رساندن فالکس به موضع اتصال را بگوییدراه -13
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شناسایی و راه اندازي دستگاه جوش گاز : 1واحد یادگیري
 (اکسی استیلن)

 
 ساعت 10: جمع زمان آموزش

 : یادگیري اهداف جزئی واحد
 : هاي فنیشایستگی -
 .شودواکسیژن در صنعت آشنا  با روش تولید استیلن -1
 .گیردش آماده سازي آن را فرا سد و روشنادستگاه جوش گاز را ب -2
 .جوش گاز را رعایت کند نکات ایمنی در رابطه با -3
 : فنیهاي غیرشایستگی -
، گروهی کار، کاريو نظافت ترتیب رعایت نظم و، کالس در محیط کارگاه و -1

 .را یاد بگیرداي اخالق حرفه توجه به محیط زیست و، پذیريلیتوئمس
 .گیرد را یاد توسط اینترنت این واحد روش فناورانه و استفاده از با -2
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 افزاییدانش
کسیژن درجه از احتراق یکی از گازهایی که به همراه ا جوشکاريدر این روش 

استفاده معموالً استیلن و در  گاز مورد .گردداستفاده می ،کندحرارتی باال تولید می
ست ایک ترکیب شیمیایی  ستیلناگاز . استبعضی موارد گاز پروپان یا هیدروژن 

شود و لذا تأثیر آب بر کاربید کربن و دو اتم هیدروژن تشکیل می که از دو اتم
 .آیددست میهکلسیم ب

. دگردها ایجاد میترین شعلهاستیلن یا اکسیژن یکی از پرحرارتاز احتراق کامل 
ن اکثر فلزات تواوسیله آن میهکه بگراد سانتی 3200درجه حرارت این شعله تا 

 .را به درجه حرارت الزم در جوشکاري رساند
استیلن موردنیاز جوشکاري را . است Kg/c 56900  ارزش حرارتی گاز استیلن

دست هتوان با استفاده از مولدهاي تهیه استیلن از افزودن آب به کاربید کلسیم بمی
یه استیلن به ات تههاي مخصوصی که از طرف کارخانجو یا آن را در کپسول آورد

 .خرید ،گرددبازار عرضه می
 

 .جاي خالی را پر کنید کار در کالس
درجه  3100-3200هنگام سوختن استیلن با اکسیژن خالص حرارتی معادل 

شود و با این درجه حرارت اکثر فلزات و آلیاژهاي صنعتی را گراد تولید مییسانت
 .توان ذوب کردمی

 

 
ا هکنند و با ابعاد مشخص در بشکهبندي میسیاب خرد و دانهرا در آ کاربید حاصل

کیلوگرم کاربید خالص  70که داراي ، گرمکیلو 75هاي سربسته به وزن یا ظرف
 .)1(شکل  کنندبه بازار عرضه می، است

 
 1شکل
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هاي سربسته و بدون منفذ براي نگهداري کاربید از ظرف تحقق کنید علت استفاده  تحقیق کنید
 ؟چیست

  
 

هاي فلزي سربسته و بدون منفذ آن است که کاربید میل دلیل استفاده از ظرف
دهد و گاز بخار آب هوا با کاربید واکنش می زیرا ؛ترکیبی شدیدي با آب دارد

 .ماندبر جاي می Ca(OH))2( کند و آهک مردهاستیلن تولید می
 

 توان یافت؟ها میداري بشکهنگه ه اشکاالتی در نحوه چیدمان وچ 4در شکل   بحث کالسی
 

 
 

 .تر باشدجایی آنها راحتهبباید بر روي پالت قرار گیرند تا جا -1
گر را همدی ،مکانیکی به هم نزنند هايآسیب باید از هم فاصله داشته باشند تا -2

 .جایی باعث خرابی یکدیگر نگردندهبموقع جا سوراخ نکنند و
 .تپذیر نیسها امکانکل دسترسی سریع به تمام بشکهان شبا توجه به چیدم -3

 .سوزي از اهمیت باالیی برخوردار استاین موضوع در هنگام خطر و آتش
 

 
 خطرناكشیوه صحیح نگهداري بشکه هاي کاربید و مواد  -2شکل 

 
 .تحقیق کنید BTU) و Calدر مورد واحد هاي کالري (  تحقیق کنید

 

 
 

درجه  40تا  39گرماي الزم براي افزایش دماي یک پوند آب از یو مقدار تییک بی
 .فارنهایت است
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 5/14یک کالري مقدار گرماي الزم براي رساندن درجه حرارت یک گرم آب از 
 . گراد استدرجه سانتی 5/15گراد به درجه سانتی

 
 چند کالري است؟ BTUیک   بحث کالسی

 

 
Cal252BTU= 1 

 
به محاسبالعکس را بیابید و  نهایت وگراد به درجه فارل تبدیل درجه سانتیفرمو کار در کالس

 ؟گراد استدرجه سانتی نهایت چنددرجه فار 40کنید 
 

32+9
5

 نهایتسلسیوس=فار× 

5
9

 سلسیوس نهایت)=فار-32×(

5=4/4°سلسیوس
9

×)32-40( 

 
توسط گازهاي  جوشکاريمناسب با دانستن این موضوع که هنگام ایجاد شعله   کار در کالس

مخروط  ،که به مخروط بیرونی، شودتنی دو مخروط درون شعله تشکیل میسوخ
 .را تکمیل کنید 1جدول ، گویند، مخروط ثانویه میبه مخروط داخلی اولیه و

 

 1جدول

گاز 
سوختنی

درجه 
حرارت شعله

C° 

ارزش حرارتی 
مخروط اولیه شعله

Kcal/m³ 

ارزش حرارتی 
وط ثانویه شعلهمخر

Kcal/m³ 

ارزش حرارتی کل
 شعله

Kcal/m³ 
 13090 8570 4510 3087 استیلن
 21420 16820 4600 2927 مپ

 8900 8810 98 2538گاز طبیعی
 22240 19970 2270 2526 پروپان

 
گاز دارد؟ جوشکاريثیري در فشرده به عنوان عامل احتراق چه تأاستفاده از هواي   تحقیق کنید
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موجب کند شدن  جوشکارياستفاده از هواي فشرده به عنوان عامل سوخت در 
هیدروژن و  ،عالوه بر آن. شودت و کاهش مقدار حرارت در شعله میدرجه حرار

از  ؛آورندی از فلزات مشکالتی هم به بار میبعض جوشکاريازت موجود در هوا در 
ی فضاي خال، و پس از انجماد فلزشوند مذاب فلزي ترکیب یا در آن حل می جمله با

ث کاهش خواص مطلوب در فلز جوش کنند و باعایجاد می جوشکاريدر منطقه 
 .دنشومی
 

 .جاهاي خالی را پر کنید  کار در کالس
.شودگراد تبدیل میدرجه سانتی 15لیتر گاز اکسیژن  850هر لیتر اکسیژن مایع به 

 
 

 افزاییدانش
 : یلن)تمولد استیلن(دیگ اس

منظور هببراي ترکیب سنگ کاربید با آب به منظور تولید گاز استیلن و ذخیره آن 
 .کنیمی به نام مولد استیلن استفاده میاز دستگاه ،مصرف

 : شوندمولدها از نظر نحوه رسیدن آب به کاربید به سه دسته تقسیم می
 سقوطی -1
 ریزشی -2
 تماسی -3

 : شوندنیز به سه دسته تقسیم می آنهاداخل ها از لحاظ تولید فشار در مولد
 متر مربعکیلوگرم بر سانتی 1/0تا  فشار ضعیف -1
 متر مربعکیلوگرم بر سانتی 5/0فشار متوسط تا  -2
 متر مربع به باالکیلوگرم بر سانتی 5/1فشار قوي از  -3

 : مولدهاي سقوطی
تیلن از اسگ. شودکیب میکند و با آب ترنوع مولدها کاربید در آب سقوط میدر این 

عل و انفعاالت در ته ظرف یدرات کلسیم حاصل از فشود و هدر باالي آب جمع می
هایی اي مخصوص خارج و به چاه یا حوضچهاین رسوبات از مجر. کندرسوب می
در این مولدها چون کاربید همیشه با مقدار زیادي آب براي ترکیب . شودهدایت می

اربید به آب داخل مولد انتقال حاصل از ترکیب آب با ک حرارت ،شودرو میهروب
این نوع مولدها ممکن است دستی یا . شودیابد و از بروز خطر جلوگیري میمی

 در . اتوماتیک باشند و هر بار به مقدار مشخصی کاربید در آب سقوط کند
 .)3(شکل  شودبندي شده استفاده میهاي خودکار کاربیدهاي دانهدستگاه
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 3کل ش

 : مولدهاي ریزشی
شود و یکی از ریزد و با آن ترکیب میاین نوع مولدها آب روي کاربید میدر 

 ها استفاده هاغلب کارگا در ترین مولدها در ایران است کهترین و متداولساده
بار مقدار آب به درون  و مداوم هر خودکاربا باز کردن شیر آب به طور . شودمی

 شده از طریقریزد و گاز استلین تولیدي سنگ کاربید میمانند محتومخزن کشو
 .شودرسد و آنجا ذخیره میلوله به قسمت باالي مخزن اصلی آب می

د . این فشار نبایشودوسیله فشارسنج دستگاه مشخص میشده بهفشار گاز ذخیره
 .) تجاوز کند2cm /kg 5/1تمسفر (ا 5/1هیچ وقت از 
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رف از طریق کپسول حفاظتی به در موقع مص شده در مخزن اصلیگاز ذخیره
 .شودها هدایت میمشعل

انفعال در منطقه  ها کم است ولی حرارت حاصل از فعل ومصرف آب در این مولد
که  شودلذا دستگاه طوري طراحی شده می ؛کاربید (ظرف کشومانند) متمرکز است

ر انفجار به و همواره خنک شود و خط فظه کاربید به وسیله آب احاطه گرددمح
 .)4(شکل  حداقل ممکن برسد

 
 4شکل 

 

 : مولدهاي تماسی
 وسیله دستي باالي مخزن آب قرار دارد که بهاین مولدها کاربید در سبدي تور در

ی شود و زمانکند و دوباره این تماس قطع میخودکار با آب تماس پیدا میطور یا به
آمدن سطح آب در جداره و باال  ینبا پای فشار گاز داخل مولد کم شد مجدداً که
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رسد و میرفتن سطح آب در قسمت وسط سطح آب به کاربید موجود در سبد 
 .شودمقداري گاز تولید می

 فرستد و مجدداًآورد و آب را به جداره میشده به سطح آب فشار میگاز تولید
قت هاي مولد تماسی باید با نهایت ددستگاه. شودتماس آب با کاربید قطع می

طح س ،وسیله پدال در باال قرار داردسبد کاربید به یعنی موقعی که ؛اندازي شونداهر
ا هاین دستگاه. وجود نیایدا باشد تا اشکالی در کار مولد بههدرست زیر کاربید آب

هیدرات کلسیم حاصل از فعل و . شونداز نوع کوچک و بزرگ ساخته و استفاده می
ز طریق دریچه مخصوص تمام آب مولد همراه با آب ا شود وب حل میانفعال در آ

 .شودهدایت می شده در آن به طرف چاه تخلیههاي حلآهک
 .ها هم مانند مولدهاي ریزشی حرارت در منطقه کاربید متمرکز استدر این مولد

هاي مولد تماسی باید با دقت کامل طراحی شوند تا دستگاه ،بر روي همین اصل
 (شکل نقطه از سبد کاربید موجب انفجار دستگاه نشود جمع شدن حرارت در یک

5(. 

 
 مولد استیلن تماسی -5شکل 

 
 ،ها در ایران استترین مولداندازي مولد ریزشی که یکی از متداولدرباره نحوه راه  تحقیق کنید

 .تحقیق کنید
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 : راه اندازي مولد ریزشی
از فعل و انفعال کاربید با آب حاصل  Ca(OH))2یدرات کلسیم (هدر مولد ریزشی 

شود شده پرارژ مولد این ظرف با ابعاد تعیینموقع ش. ماندمحفظه کشو مانند می در
و کمبود آب در مولد جبران شود (آب به سطح  درست در محل خود قرار گیرد و

نگاه آ. همچنین سطح آب درون کپسول حفاظتی کنترل شود. تعیین شده برسد)
 اکنون. ا دقت و محکم بسته شود تا گاز به خارج نشت نکندتمام درهاي مولد ب

ید گاز تول ،شود و آب روي کاربید بریزد دستگاه آماده است و چنانچه شیر آب باز
تر بیشچنانچه فشار از حد مجاز . دهدشود و فشارسنج مولد فشار گاز را نشان میمی

آتش و حرارت و جرقه  الزم است مقداري گاز در هواي آزاد دور از هر گونه ،باشد
 .یابداز اضافی فشار درون مخزن کاهش میبا خروج گ. رها شود

 

 
 6شکل 

 
 . گیر را نمایش دهیدطرفه شعلهعملکرد شیر یک فیلم آموزشی درباره نحوه  نمایش فیلم

 
 

 .کنیدجاهاي خالی را پر  کار در کالس
گرم بر لوکی 15با فشار که  متر مکعب استیلن است 4هاي معمولی محتوي کپسول
 375استون قادر است  در این فشار هر لیتر است مربع در استن حل شدهمترسانتی

 .لیتر گاز استیلن را در خود حل کند
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   استیلن چه رنگی است؟ هاي فوالدي حاوي استیلن در پست مرکزيلوله  بحث کالسی
آمیزي رنگ اي تیره (بلوطی)به رنگ قهوه استیلن معموالً هاي فوالدي حمللوله
 .شودیم

 

 
 کپسول اکسیژن -8شکل

 
 .جاهاي خالی را پر کنید  کار در کالس

کیلوگرم در  80 هاهاي فوالدي هستند که مقاومت آناستوانه هاي اکسیژنکپسول
 مربع معادلمترکیلوگرم بر سانتی 150بع با فشار مرمترمیلی
 متراکم F70°معادل  c° 21 ر اینچ مربع در حرارتپوند د 220بار یا در حدود  150

 متر و ضخامتمیلی 204ها قطر داخلی آن. شوندها بدون درز ساخته میکپسول
 .متر استمیلی 75/8 هاجداره آن

 

 
   هاي حاوي اکسیژن در پست مرکزي اکسیژن چه رنگی است؟لوله  بحث کالسی

، به رنگ سفید استاندارد بر اساس ،نندکهایی که گاز اکسیژن را هدایت میلوله
 .و نشتی نداشته باشندشوند بندي آب باید کامالً شوند وآمیزي میرنگ

 

 
 . کنندآماده  جوشکاري برايگاز را  جوشکاريهنرجویان دستگاه  فعالیت کارگاهی
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 جوشکاري گاز بدون مفتول: 2واحد یادگیري 

 
 
 

 شزمان آموز ساعت 30: جمع
 

 : یادگیري اهداف جزئی واحد
 : هاي فنیشایستگی -
توسط یک واحد جوشکاري گاز اکسی  توانایی ایجاد انواع شعله جوشکاري -1

 .دست آوردبهاستیلن را 
ست دبهاکسی استیلن را  توانایی انجام جوشکاري ذوبی به وسیله جوشکاري -2

 .آورد
اي و جوش گوشه را با لبه، به لب هاي کارگاهی جوش لببا انجام تمام فعالیت -3

 .تواند انجام دهدبروش ذوب سطحی 
 : فنیهاي غیرشایستگی -
، گروهی کار، کاريو نظافت ترتیب رعایت نظم و، کالس در محیط کارگاه و-1

 .را یاد بگیرداي اخالق حرفه توجه به محیط زیست و، پذیريلیتوئمس
ام فعالیت کارگاهی باید سرلوحه قرار قبل و حین انج ،رعایت تمام نکات ایمنی-2

 .گیرد
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 افزاییدانش
 جوشکاري مشعل کردن روشن

یلن تو گاز اس کنیدنخست شیر استیلن روي مشعل را باز  ،براي روشن کردن مشعل
 کافی را براي ن الزم واکسیژ شعله. روشن کنید ،آیدرا که از نوك مشعل بیرون می

مشعل  کند و نهایتاًطراف مشعل دریافت میا از هواي بخشی از استیلن سوزاندن
 .شودروشن می

پس س که انتهاي شعله از مشعل قطع شود و ی باز کنیدشیر سوزنی را باید تا زمان
 تشخیص و این روشی براي. یدیر شعله را به نوك مشعل متصل کنبا بستن ش

اصلی این از مشخصات  است.تخمین مقدار جریان استیلن صحیح از نوك مشعل 
 .شده در هواستشعله فراوانی کربن آزاد
 گريهاي ریختهروي قالب اندود کردن (کربنی کردن) برايدر مواقعی از این شعله 

 .شوداستفاده می
 .کندشده را بازي میش عایق بین فلز قالب و فلز ریختهزیرا کربن نق
 : انواع شعله

 : وجود دارد سه نوع شعله عموماً
 شعله اکسید کننده )ج    عله خنثیش )ب    شعله احیا )الف

 : کنندهشعله احیا
قسمت احتراق شعله به  ،در این شعله .اي است که داراي استیلن اضافی باشدشعله

 بخش دوم را که احتراق اضافی. جاي دو قسمت با سه بخش مشخص شده است
 بر هسته سفیدرنگ مقدار استیلن توسط شیر سوزنی با تنظیم ،شودنامیده می

ی روطبا مقایسه هسته مخ بلندي شعله وسط معموالً . دکرتوان منطبق وطی میمخر
 .شودگیري میتوسط چشم اندازه

 

  
 20شکل 

 
 برابر طول هسته مخروطی دو وسط تقریباً شعله احیا
بنابراین حرارت . کندنمی طور کامل مصرفهموجود را ب همه کربن شعله احیا

این عمل (وارد . کندوارد میفلز  بهافی را اض هايو کربن است ینسوخت آن پای
، مشخص گرددکه در حوضچه مذاب ظاهر می با جوششی شدن کربن در فلز)

و  شودمیمنجمد  ،بعد از آن گرده جوش که داراي کربن اضافی است. شودمی
 ،کربن اضافی به حوضچه مذاب تزریق دلیلبه . گرددسطح جوش محدبی حاصل می
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ن کرب دارا بودن دلیلبه  شعله احیا. شودو شکننده می بسیار سخت جوش گرده
به هر حال در هنگام . است آلپرکربن ایده فوالدهاي جوشکاري اضافی براي
 .آوردوجود میهرا ب آلیفوالدها، کربن اضافی شرایط ایده گونهاین جوشکاري

 
 : شعله خنثی

سته ی را بر روي هتوان شعله وسطتر توسط شیر سوزنی مشعل میدقیق با تنظیم
د با این عمل بهتر است اکسیژن افزایش داده شود تا گاز کرمخروطی منطبق 

ه د کشواشته باشد. افزایش اکسیژن موجب میاستیلن به اندازه حداقل جریان د
دن منطبق ش. شود و بر هسته مخروطی منطبق بکشدشعله وسطی خود را به عقب 

ن اکسیژن با استیل اوي بودن نسبتبیانگر مس، شعله وسطی با هسته مخروطی
عله خنثی که داراي دو قسمت این ش. گردددر نتیجه شعله خنثی حاصل می ؛است
 .دهدمی» هیس« صداي هسته مخروطی متقارنی داشته باشد و معموالً دبای است،

     .برشکاري دارد واین نوع شعله بیشترین کاربرد را در جوشکاري 
ه گرد گذارد و معموالًروي فلز مبنا و خط جوش میشعله خنثی تأثیرات کمتري 

 با فلزمبنا تقریباً  شود؛ در نتیجه خواص جوش حاصل شدهمیجوش ظریفی حاصل 
براي جوشکاري اغلب فلزات  حرارت هسته مخروطی شعله خنثی. یکسان خواهد بود

 .کافی است و قسمت دوم احتراق حفاظ بسیار مناسبی براي فلزات آهنی است
 

 
 21 شکل

 : کنندهشعله اکسید
ه ب طول هسته مخروطی تقریباً، توسط شیر سوزنی روي مشعل اکسیژن ا افزایشب

هسته مخروطی شکل تقارنی . کندته مخروطی اصلی کاهش پیدا میهس 2/0 اندازه
بدین طریق شعله  ؛شودغرش بلندي ایجاد می و شعله با دهدمیخود را از دست 

توسط  تواناست که می ترین شعلهاین شعله پرحرارت .آیدوجود میهکننده باکسید
 اکسیژن اضافی را داخل کنندهشعله اکسید. دکراکسیژن و گاز سوختنی تولید 

ار ک قطعه و موجب اکسیده شدن و یا سریع سوختن کندحوضچه مذاب تزریق می
و روشن از  هاي براقجرقه پرتاب شدن ،این شعله از عالئم مشخص. گرددمی

 وجودهنیز ب و کثیفی آلودش کفگرده جو اکسیژن اضافی. استمذاب حوضچه 
به هر حال در جوشکاري برخی از فلزات از قبیل مس و روي و بعضی از . آوردمی

 .ستاکننده مفید ، استفاده از شعله اکسیدآهنی مانند فوالد منگنزدار و چدنفلزات
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 22شکل 

 

 سطحی ذوب
 تهیه حوضچه

. داده شود تمرین شود تهیه حوضچهتوصیه می ،ع جوشکاريقبل از تعلیم هر نو
زیرا در بیشتر عملیات جوشکاري  ،حوضچه قسمت مهم و اساسی جوشکاري است

تشکیل  ،دادهم جوش هحوضچه فلز مذاب در امتداد خطی که دو فلز را باید ب
 ،چه جوشکاري با گاز و چه جوشکاري با برق ،در اکثر موارد جوشکاري. شودمی
 .لب باال صادق استمط

گرفتن مشعل در دست و حرکت ، تنظیم مشعل، نفوذ، مشخصات حوضچه فلز مذاب
 حاصل  آنمشخصات حوضچه که از مشاهده شرایط . کندمشعل را تعیین می

 .تجربه بتواند کار خود را خوب انجام دهدشود که یک جوشکار باباعث می ،گرددمی
تواند عمق یا نفوذ ابراین جوشکار میبن ؛قطر حوضچه متناسب با عمق آن است

 .جوش را حدس بزند
اگر . توان از مشاهده و مهار حوضچه فلز مذاب تعیین نموداین مطلب را می

ممکن است نفوذ یا عمق حوضچه نسبت به  ،جوشکاري روي ورقه فلز نازك باشد
 .تر بیشتر باشداز فلز ضخیم آنقطر 

در موقع کار . کندل را مشخص میط تنظیم مشعایوضع ظاهري سطح حوضچه شر
سطح حوضچه صاف و  ،کندوقتی شعله فلز را به خوبی ذوب می، با شعله خنثی

یک لکه کوچک درخشان وجود  ،کنار حوضچه که دورتر از مشعل است. براق است
ه شعل ،اگر لکه بزرگ باشد. کندحوضچه حرکت می هايکنارهبه دارد که با سرعت 

یا تنظیم شعله ، حباب و جرقه زیاد دیده شود، در حوضچهخنثی نیست و نیز اگر 
 ی ندارد.جنس خوبو  استکثیف  ،خواهیم جوش دهیمیا فلزي که می ،خوب نیست

 .و براق نیست است سطح حوضچه آلوده به دود ،کننده باشد اگر شعله زیاد احیا
اگر . همیشه داخل حدود حوضچه قرار بگیرد دنوك مخروط داخلی شعله بای

ز ا، داریم طور صحیح باالي حوضچه نگاههب است، شده ،اي را که خوب تنظیملهشع
. ندکمی جلوگیري اکسید شدن آن و همچنینترکیب اکسیژن هوا با سطح حوضچه 

دارید تا نوك مخروط  اندازه کافی از سطح حوضچه باال نگاههبنابراین مشعل را ب
1در فاصله  دینوك مخروط با. داخلی با حوضچه تماس پیدا نکند

16
1تا  

8
اینچ از  

شود معلوم می ،رود یا خیلی خم شوداگر حوضچه فرو. سطح حوضچه قرار گیرد
 و مشعل کم شود زاویه مشعل عیب بایدبراي رفع این . نفوذ شعله زیاد بوده است
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در اثر حرکت مشعل همچنین عرض حوضچه . کرداز سطح حوضچه دور نباید را 
 .کندتغییر می

گروه  هارچو باید یاد گرفته باشد که هنرج، جوشکاري مفتولقبل از شروع تمرین با 
کار نباید سوراخ  فلز قطعه. کندجوش متوالی را با درست کردن حوضچه ایجاد 

ها باید در خط مستقیم همه گرده. خوبی انجام گیردهشود و در عین حال نفوذ ب
 ،خوبی انجام دهدهرا ب بتواند آن هنرجواگر . رض آنها نیز یکنواخت باشدو ع باشد

 .به کار با مشعل آشنائی پیدا کرده است
ست نی احتیاج به سیم فلزي جوشکاري در آننوع جالب جوشکاري ورقه فلزي که 
با هنرجو . نام داردجوشکاري اتصال گوشه  ،و با انواع دیگر مقداري اختالف دارد

توان از خود فلز براي پر کردن محل جوش که چگونه می گیردمییاد  این تمرین
 .گرفتکمک 

ولی قسمت داخلی گوشه نباید مشاهده  ،در این جوشکاري نفوذ خیلی خوب است
حرکت خیلی زیاد مشعل هگیرد که در این تمرین احتیاجی بیاد می هنرجو. شود

داخل  طرفهنوك شعله باید بو  دمشعل را باید کمی مایل نگاه دارسر نیزنیست و 
ت رعای. تماماً روي صفحه افقی قرار گیرد دجوشکاري بای. صفحه افقی قرار گیرد

را با باز  آننفوذ ، پس از بررسی ظاهر جوشکاري. این عمل اهمیت زیادي دارد
 اگر فلزها در محل. هاي کتاب بررسی کنیدکردن دو قطعه فلز مثل باز کردن ورقه

شود نفوذ کامل نیست و محل اتصال خوب جوش معلوم می ،داتصال شکسته شون
 .نخورده است

 کار بردن سیم جوشکاري هبدون ب ،اي نام داردبا تمرین دیگري که جوش لبه
 .توانید استفاده از مشعل جوشکاري را یاد بگیریدمی

اي هبهو ل نمایید منظور این نوع جوشکاري دو قطعه ورق را انتخابه براي تهیه فلز ب
. مطمئن شوید که طول دو لبه مساوي است. درجه خم کنید 90را با زاویه  آن
و دو لبه با مشعل جوشکاري  گیرندمیها در امتداد طولشان روي یکدیگر قرار لبه

 اینجا هم  ،شدجوشکاري طورکه اتصال گوشه خارجی همان. شودمیذوب 
 .شودمیل جوش استفاده و از خود لبه براي پر کردن مح شودمیعمل  گونههمان
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را بر آن پیاده  23شکل  رید وببُمتر میلی 120×75×5/1سه ورق فوالدي به ابعاد  فعالیت کارگاهی
 .و جوشکاري کنید اییدنم

 

 : مراحل انجام کار
 .ببرند مترمیلی 120×75×5/1ابعاد به قطعه سه مناسب فوالدي ورق از -1
 .کنند کشیخط وسایل از ستفادها با ،23 شکل طبق را قطعات -2
 .کنند گذاريعالمت نشانسنبه با را خطوط روي -3
 .دهند قرار کار میز روي مناسب وضعیت در را کار -4
 .نندک تنظیم را استیلن و اکسیژن گاز فشار نمایند و مرتب را جوشکاري لوسای -5
 .کنند تنظیمرا  خنثی شعله و نمایند انتخاب را مناسب سرمشعل -6
 شماره ذوب خط ابتداي در کار به نسبت درجه 60-70 زاویه با شعله وسیلهبه -7
 .کنند ایجاد مذاب حوضچه 1
 نوسانی حرکت با و ددهن تعلیق درجه 45 حدود را کار به نسبت مشعل زاویه -8

 .کنند هدایت جلو به ذوب خط مسیر در را مشعل شکل مطابق
 نمایند سیربر را اشکاالت سطحی ذوب انجام از پس و دکنن تمرین 2 خط روي -9
 .کنند اقدام آن رفع به نسبت و

 کنند. استفاده بیشتر تمرین جهت ورق نشدهذوب هايقسمت از -10
 افیک اندازه به تا کنند استفاده سطحی ذوب تمرین براي دیگر قطعه از سپس -11

 .آورند دستبه مهارت
 و زدن برس از پس و ددهن انجام سطحی ذوب نقشه مطابق سوم قطعه روي -12

 .دهند تحویل هنرآموز به زدن شماره
 

 

 
  23 شکل
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فعالیت کارگاهی خال  24مطابق شکل  رید وببُمتر میلی 120×25×5/1شش ورق فوالدي به ابعاد  
 .کنید جوشکاريو سپس دو طرف را بزنید جوش 

  
 : مراحل انجام کار

 .ببرند متریلیم 120×25×5/1عاداب به قطعه شش مناسب فوالدي ورق از -1
را  مناسب سرمشعل و تنظیم را گازها فشار و نمایند مرتب را جوشکاري لوسای -2

 .کنند انتخاب
 .کنند تنظیمرا  مناسب خنثی شعله -3
 .بزنند جوش خال هم به نقشه مطابق را قطعه سه هر -4
 کنند ذوب قشهن مطابق مشعل و حرارت از استفاده با را 1 ردیف خط هايلبه -5
 .شود متصل هم به تا
 ذفون کار پشت در ذوب باید، کنند بازدید را شدهانجام سطحی ذوب دیگر طرف -6

 .باشد داشته
 را کار اشکاالت و دهند جوش مهبه سطحی ذوب از استفاده با را را دوم ردیف -7

 .کنند رفع
 خال هم به و دببرن را هاجوش خط وسط، برورق اهرمی قیچی از استفاده با -8

 .دبرسن کافی مهارت به تا ددهن جوش هم به سطحی ذوب با و بزنندجوش
 کردن تمیز از پس. دهند جوش و کنند ذوب دقت با را دومی کار قطعات لبه -9

 .دهند تحویل آموزهنر به گذاريشماره و سیمی برس با جوش سطح
 

 

 
 24شکل 



 جوشکاري گاز

 137

 25مطابق شکل  رید وببُمتر میلی 120×25×1ه ابعاد ورق فوالدي ب چهار قطعه از فعالیت کارگاهی
سپس  درجه خم بزنید90متر با زاویه میلی 5/1هاي آنها را به اندازه ببرید و لبه

 .کنید هاي را جوشکاريلبه
 

 : مراحل انجام کار
 .ببرند مناسب فوالدي ورق از مترمیلی120×25×1 ابعاد با قطعه چهار -1
 خمدرجه 90زاویه تحت مترمیلی 5/1 اندازه با حداقل را قطعه ارچه هر هايلبه -2

 .کنند
 رمشعلس و تنظیم را استیلن و اکسیژن فشار و نمایند مرتب را جوشکاري وسایل -3

 .کنند انتخاب را مناسب
 .کنند تنظیم را مناسب خنثی شعله -4
 هابهل ذوب با و دبگیرن قفلی انبر یا انبردست با را قطعه دو هر شده خم هايلبه -5

 .بزنند جوشخال نقطه سه در کار نقشه مطابق
 .دهند جوش هم به و ندنک ذوب کار نقشه به توجه با را کار برگشته هايلبه -6
 .بکوشند آن رفع در و کنند برسی را کار اشکاالت -7
 هنرآموز به و کنند اريگذشماره و بزنند برس جوشکاري از پس را دوم کار نقطه -8
 .دهند هئارا

 
 

 
 25شکل 
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فعالیت کارگاهی  26ق شکل مطاب رید وببُمتر میلی 120×25×5/1ورق فوالدي به ابعاد  چهار قطعه از 
 .کنیدجوش بزنید و سپس جوشکاري خال 27دارنده شکل به کمک نگه

  
 : مراحل انجام کار

 .ببرند را کربنکم فوالد از مترمیلی120×25×1/5 ابعاد به قطعه چهار -1
 .)26(شکل کنند جوشخال خارجی زاویه صورت به دارندهنگه از استفاده با -2
 .کنند تنظیم را مناسب خنثی شعله -3
 .کنند جوشکاري کار نقشه مطابق را قطعه دو خارجی زاویه هايلبه ذوب با -4
 .بکوشند آنها رفع در و کنند بررسی را کار اشکاالت -5
 و دکنن اريگذشماره و سپس دبزنن برس، دهند جوش قتد با را دوم کار قطعه -6
 .دهند تحویل هنرآموز به

 

 
 26شکل

 

 
  27شکل
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 جوشکاري گاز با مفتول مسوار: 3واحد یادگیري

 
 

 ساعت 25: جمع زمان آموزش
 

 : یادگیري اهداف جزئی واحد
 : هاي فنیشایستگی -
 .دست آوردهبتوانایی انجام جوشکاري گاز با مفتول مسوار را  -1
جوش گوشه و جوش روي ، لبهبلب جوش، هاي کارگاهیبا انجام تمام فعالیت -2

 .تواند انجام دهدبگاز با مفتول مسوار  جوشکاريهم را با روش 
 : فنی رهاي غیشایستگی -
، گروهی کار، کاريو نظافت ترتیب رعایت نظم و، کالس در محیط کارگاه و -1

 .را یاد بگیرداي اخالق حرفه محیط زیست وتوجه به ، پذیريلیتوئمس
قبل و حین انجام فعالیت کارگاهی باید سرلوحه قرار  ،رعایت تمام نکات ایمنی -2

 .گیرد
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 افزاییدانش
سی مخصوصی هاي اساالزم است تمرین ،استیلندر جوشکاري با گاز  مهارتبراي 

ا م مختلف جوشکاري بدر اقسا. بخش باشندطرح شود تا نتایج حاصل کامالً رضایت
هاي روشهنوع اتصال و محل جوشکاري بهتوان آنها را بسته بمیاستیلن گاز 

 .مختلفی تقسیم کرد
 : هاي مختلف از این قرارنداتصال

 اتصال لب به لب -1
 اي)اتصال روي هم (جوش گوشه -2
 گوشه خارجی -3
 (سپري)گوشه داخلی -4

پس از کسب مهارت . اي باال باید انجام شودهتمرین جوشکاري در هر کدام از اتصال
مثل جوشکاري ، هاي مخصوصتواند تمرینجوشکار می ،الزم روي ورقه فوالدي

 .چدن و غیره را انجام دهد، جوشکاري آلومینیوم، لوله
 و انتخاب قطر سیمجوشکاري مفتول استفاده از 

و  دشونمیه جوشکاري استفاد مفتولدر اتصال لبه برگشته یا گوشه خارجی از 
اگر فلز بیشتر الزم باشد تا شکل . گرددحوضچه مذاب توسط خود فلزات تأمین می

جوش براي پرکردن استفاده  مفتولاز ، دست آیدهو استحکام صحیح در جوش ب
باعث نازك شدن فلز در محوطه  جوشکاري این فلزات با روش حوضچه. شودمی

جوشکاري  مفتولمحکم باشد از  براي اینکه جوشکاري. شودشده میدادهجوش
 طرف باالهکمی ب دشود بایاي که در جوشکاري درست میگرده. شودمیاستفاده 

 جوشکاري مفتولبا کمک . محدب باشد تا ضخامت جوش و استحکام آن زیاد شود
 .فلز به محل جوش اضافه شده تا گرده جوش که کمی برآمدگی دارد ایجاد شود

د جوشکاري نخواهاي از اتصال که میمشعل را به نقطه ،مفتولبراي جوشکاري با 
یک حوضچه کوچک روي سطوح دو . کنندمینزدیک  ،دنرا از آن جا شروع کن

و در همان زمان  ودتا فلز دو قطعه مخلوط ش داداجازه  باید .شودمیقطعه درست 

3جوشکاري را در فاصله  مفتولبا دست دیگر 
8

1از شعله مشعل و  اینچ 
8

اینچ از  

 . دارنده میسطح حوضچه در آن محل نگ
. گرددذوب می ،وقتی داخل حوضچه شود، جوشکاري گرم شده مفتولدر این حال 

 ولمفتانتهاي  ،که حوضچه به فلز بیشتري احتیاج دارد داده شود تشخیص اگر
و  گرددمیقداري از سیم جوشکاري ذوب م، برندمیجوشکاري را در حوضچه فرو 

 هاندازة کافی از فلز سیم جوشکاري به ب. شودمخلوط می قطعه کاربا فلز مذاب 
بدون  در همین حال حرکت مشعل .تا سطح آن باال بیاید شودمیحوضچه اضافه 

با تغییر . در این موقع کنترل مشعل اهمیت زیادي دارد. شودداده میانقطاع ادامه 



 جوشکاري گاز

 141

توان کنترل جوشکاري و وضع حوضچه را می مفتول ذوب، محل مشعل مختصر
 جوشکاري مفتولکمی ، اضافه شد به فلز جوشکاريمفتول  که مقداري همین. کرد

 يتا انتها ندربمی ،ه شدرا به محلی که قبالً توضیح داد و آن شودمیکشیده عقب 
 .جوشکاري در وضع حرارت قبلی قرار بگیرد مفتول

 در نتیجه وقتی آن ؛دوشمیسرد  ،شودجوشکاري خیلی از مشعل دور  مفتولاگر 
جوشکاري خیلی نزدیک  مفتولاگر . کندرا سرد می آن ،ندرا دوباره وارد حوضچه کن

 شعله مشعل، ذوب شوددرصورتی که  و خیلی گرم خواهد شد ،به شعله مشعل باشد
در . هد پاشیدهاي سرد قطعه مورد جوشکاري خواقطرات مذاب آن را به قسمت

این شرایط گرده جوش خیلی نامنظم و جوش ضعیف خواهد شد و حتی شاید نفوذ 
خواهند که یک جوشکاري واحد را با گاهی از مبتدیان می. آن نیز بسیار کم شود

یل کنیم که به دالتوصیه می. جوشکاري با قطرهاي مختلف تکرار کنند مفتولچند 
 : دزیر از انجام این کار خودداري کنی

با چند مفتول به قطرهاي  براي جوش مناسب خیلی مشکل است که بتوان -1
 ؛کرداندازه کافی اضافه ه جوشکاري را ب مفتول ،متفاوت

 ؛کردحوضچه را کنترل ، جوشکاري با قطر کمتر مفتولخیلی مشکل است با  -2
بسیار زیاد  ،جوشکاري با قطر کم بسوزد (اکسید گردد) مفتولامکان اینکه  -3

 ؛است
را خیلی سرد  آن ،جوشکاري با قطر بزرگ وقتی وارد حوضچه شودمفتول  -4

 ؛کند و جوشکاري ضعیف خواهد شدمی
و  دوشمینفوذ خیلی بیشتر  ،جوش بیشتري اضافه کنیم مفتولاگر بخواهیم  -5

 .آیدسطح باالي جوش بیش از حد الزم باال می
فقط  ،شودعل معین عادت مشیک فلز با ضخامت مشخص اگر با سر در جوشکاري

 .باید کرداز یک سیم جوش با قطر مشخص استفاده 
گرده جوش خوب و نفوذ ، جوشکاري خوب یعنی ذوب خوبکه است  به ذکر الزم

 مفتولشود که در استفاده از مشعل و و همه اینها فقط وقتی حاصل می ؛خوب
و عرضی پس باید حرکت طولی . شودجوش و هماهنگ کردن آنها مهارت پیدا 

و نوك مخروط شعله در فاصله مناسبی از سطح کار قرار  شود یکنواختمشعل 
ناسب طور مهو ب باشدسطح کار همیشه باید یکنواخت ه ب مشعل نسبت بیش. گیرد

 .جوش اضافه شودو در فواصل زمانی مساوي سیم
 جوشکاري اتصال لب به لب

توان با مشعل که می لب استبهترین اقسام جوشکاري جوش لبیکی از معمول
 ،که داده خواهد شد هايآموزشبا استفاده از  هنرجویان. اکسی استیلن انجام داد

کار دو قطعه . دنده ملب را انجابههاي نازك فوالدي جوش لبد روي ورقهنتوانمی
این قطعات باید تمیز و کناره آنها . شودفراهم همان گونه که در فعالیت داده شده 

دهیم دو قطعه فلز را بر روي دو آجر نسوز طوري قرار می. ف باشندمستقیم و صا
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دو قطعه  هايلبه، طرف در یک. که آجرها در زیر و در دو طرف فلزات قرار گیرند
 وقتی ،ضمن ادامه جوشکاري. شودو جوشکاري شروع می گیردمیقرار  کنار هم کار

-کشیده می هم طرفه دو قطعه فلز ب گردد ومیمنقبض  ،شودفلز مذاب سرد می
چار د قطعه کاریکی روي دیگري بیفتد یا  لبهدر اثر انقباض ممکن است . شوند

هاي زیر طوري آماده نماید تا تواند فلز را طبق روشجوشکار می. پیچیدگی شود
 : اشکاالت ناشی از انقباض و انبساط پیش نیاید

 ؛ودجوشکاري نم و بعد کردیا با پیچ محکم  انتهاي دو قطعه را خال جوش داد -1
 ؛شودگذاشته میه کار یک فاصله یا شکاف اریب عبین دو قط -2
 .کنیم تا نتواند حرکت کندفلز را با گیره محکم می -3

 : شود عملدست آید و به ترتیب زیر هتا شعله خنثی ب شودتنظیم  ومشعل روشن 
 نزدیک ،شودشروع  خواهد جوشکاري از آن جااي که مینقطهه بباید ابتدا مشعل را 

درجه با امتداد اتصال درست  45تا  30که زاویه  گرفتباید مشعل را طوري سر. کرد
که مخروط داخلی تقریباً در فاصله  اشتطوري نگاه دباید سپس مشعل را . کند
1

16
له صجوشکاري تقریباً در فا مفتول با دست دیگر انتهاي. اینچ از فلز قرار گیرد 

3
8

1اینچ از مشعل جوشکاري و درست باالي فلز حدود  
8

. شود داشتهاینچ نگاه  

طور هکند که باید بشعله مشعل در هر طرف از دو قطعه فلز یک حوضچه درست می
 .مساوي روي دو قطعه پخش شده باشد

 تولمف .اندازه حوضچه قبلی برسده جدید ب تا حوضچه برودکمی جلو  بایدمشعل 
ها محدب حوضچه ،طور که قبالً هم گفته شدهمان. شودجوش دوباره وارد حوضچه 

 .دادادامه باید این روش را در طول تمام اتصال جوش . شوندمی
زاویه مشعل با فلز  .داشته شود همشعل در فاصله معین از محل جوشکاري نگسر
م جوش را باید در فواصل زمانی معین و هر بار به مقدار مساوي سی. تغییر کند دنبای

ود تا قطعه سرد ش ردصبر ک بایدمدتی  ،پس از اینکه جوشکاري تمام شد. وارد کرد
 .شودو بعد بررسی 

 جوشکاري روي هم
ي را جوشکار و آن شودمیاین روش خیلی معمول است و بیشتر در صنعت استفاده 

که روي ورقه  است اتصال از یک ورقه فلزي درست شده. نامندهم می اتصال روي
 .به آن جوش داده شود دو بای گیردمیدیگر قرار 

که این نوع جوشکاري نیا با وجود. گیرد این تمرین جوشکاري در وضع افقی انجام
خش بولی چند نکته را باید در نظر گرفت تا نتیجه رضایت ،خیلی معمول است

 .باشد
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براي جلوگیري از  .کردو ذوب  قطعه فلز پایین را حرارت دادوان مشکل است بت -1
که فلز پایین حرارت  طوريهب کنندمیاین عمل شعله را روي فلز پایین متمرکز 

 ؛کل را دریافت کند
 .اندازه فلز اصلی باشده حداقل ب دت جوش در قسمت جوشکاري شده بایضخام -2

زه کافی اضافه کرد تا سطح جوش جوشکاري را باندا مفتولبراي این منظور باید 
 .شود مدهکمی برآ

 ايجوشکاري اتصال خارج گوشه
روش . اي را جوشکاري کردتوان اتصال خارج گوشهجوش میبدون استفاده از سیم

خارج را در این روش دو قطعه فلز روي هم قرار نگرفته  دیگر جوشکاري گوشه
ضافه کردن ا ه و جوش را باشدکنار دو قطعه فلز ذوب، در عمل جوشکاري. است

 .کنیممی کاملفلز سیم جوش 
 
 

را بر آن پیاده  28شکل  رید وببُمتر میلی 120×75×5/1سه ورق فوالدي به ابعاد  فعالیت کارگاهی
 .کنید جوشکاريو  نمایید

 
 : مراحل انجام کار

 .ببرند مترمیلی120×75×1/5 ابعاد به قطعه سه مناسب فوالدي ورق از -1
 .کنند کشیخط وسایل از استفاده با 53شکل طبق را قطعات -2
 .کنند گذاريعالمت نشانسنبه با را خطوط روي -3
 .دهند قرار کار میز روي مناسب وضعیت در را کار قطعه -4
 یاجاحت اندازه به را استیلن و اکسیژن فشار ونمایند  مرتب را جوشکاري وسایل -5

 .کنند انتخاب را مناسب سرمشعل و کنند تنظیم
 .کنند تنظیمرا  مناسب خنثی شعله -6
 1 شماره خط ابتداي در کار به نسبتدرجه  60 -70 زاویه با شعله وسیله به -7

 .کنند ایجاد مذاب حوضچه
 به توجه با و دهند تدریج تقلیلهبدرجه  45 حدود را کار به نسبت مشعل زاویه -8

 پهناي به جوش گرده1 شماره خط سیرم در و کنند مذاب حوضچه را مفتول، نقشه
 .کنند ایجاد مترمیلی 7
 .آورند وجودهب جوش گرده یک شماره خط مانند 2 شماره خط روي سپس -9

 .است مناسب تمرین براي کار قطعه خالی هايقسمت و خطوط فاصله -10
 .کنند اجرا فوق مراحل طبق120×75×1/5 قطعه رويرا  دوم تمرین -11
 و بزنند برس را هاجوش گرده روي و کنند جوشکاري دقت با ار سوم قطعه -12
 .دهند تحویل هنرآموز به ارزشیابی براي را کار ،گذاريشماره از پس
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 28شکل 

 
فعالیت کارگاهی  باید قطر مفتول چقدر باشد؟متر میلی 5/2ورق با ضخامت جوشکاريبراي  

 
 

 مفتول قطر ضامت ورق=÷ 1+2
 قطر مفتول =5/2÷1+2=25/2

متر استفاده میلی 3از سایز باالتر یعنی قطر  ،متر نداریممیلی 25/2چون قطر 
 .کنیممی

  



 جوشکاري گاز

 145

 29مطابق شکل  رید وببُمتر میلی 120×25×5/1شش ورق فوالدي به ابعاد  فعالیت کارگاهی
 .کنید جوشکاريو سپس دو طرف را  بزنیدجوش خال

 

 : مراحل انجام کار
 .رندببُ مترمیلی120×75×1/5 ابعاد به قطعه شش مناسب فوالدي ورق از -1
 احتیاج اندازه به را استیلن و اکسیژن فشار کنند مرتب را جوشکاري وسایل -2

 .کنند انتخاب را مناسب سرمشعل و نمایند میزان
 جوشخال هم با را قطعه سه هر مناسب دارندهنگهاز استفاده با 56شکل مطابق -3

 .بزنند
 .دهند قرار مناسب محل در میز روي و دنکن باز دارندهنگه از را ارک -4
 با سپس و کنند ایجاد مذاب حوضچه1 شماره خط ابتداي نقشه به توجه با -5

 .کنند ایجاد متريمیلی 7جوش گرده حوضچه در مفتول ذوب
 .باشد داشته خوبی نفوذ مذاب که دنکن بازرسی را کار دوم طرف -6
 .دهند جوش اول خط نندمارا  دوم خط -7
 نگاهآ ،ببرند جوش نقطه دو فاصله وسط از ،برورق اهرمی قیچی از استفاده با -8

 .کنند تمرین هم باز و بزنند جوشخال هم به را کار کناره هايلبه
 و زدن برس از پس .کنند جوشکاري فوق مراحل مانند نیز را دوم کار قطعه -9

 .دهند تحویل هنرآموز به ارزشیابی منظوربه ،گذاريشماره
 

 

 
  29شکل 
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فعالیت کارگاهی  30مطابق شکل  رید وببُمتر میلی 120×25×2چهار قطعه ورق فوالدي به ابعاد 
 .کنید جوشکاريسپس ، جوش بزنیدخال

  
 : کار انجام مراحل

 .رندببُ مناسب فوالد متر ازمیلی2 ×25 ×120 ابعاد با ورق قطعه چهار -1
 سرمشعل و کنند تنظیم را گازها فشار و نمایند، مرتب را جوشکاري وسایل -2

 .کنند انتخاب را مناسب
 به ائمهق حالت با مترمیلی یک فاصله با را قطعه در هر ،دارندهنگه از استفاده با - 3

 .دهند قرار هم کنار خارجی زاویه صورت
 .بزنند جوشخال و کنند تنظیم را مناسب خنثی شعله -4
 ابقمط مسوار مفتول از استفاده با و کنند ایجاد مذاب حوضچه گوشه ابتداي در -5

 .کنند جوشکاري کار نقشه
 جوش نفوذ مقدار ونمایند  بازرسی را جوش درز دوم طرف ،جوش اتمام از بعد -6
 .کنند بررسی را
 یاهرم قیچی با جوش هايکناره از و کنند صاف پرس یا چکش وسیلهبه را کار -7

 .کنند استفاده تمرین براي حاصل قطعات از .درنببُ يبرورق
 زدن برس از پس و کنند جوشکاري دقت با فوق مراحل طبق را دیگر قطعه دو -8
 .دهند تحویل هنرآموز به ،گذاريشماره و

 

 
 30شکل 
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 31مطابق شکل  رید وببُمتر میلی 120×25×5/1ورق فوالدي به ابعاد شش قطعه فعالیت کارگاهی
 کنید جوشکاريسپس ، جوش بزنیدلخا

 

 : کار انجام مراحل
 .رندببُ مترمیلی 120×25×5/1ابعاد به فوالدي ورق قطعه شش -1
 انتخاب جدول طبق را مناسبی سرمشعل و کنند مرتب را جوشکاري لوسای -2

 .کنند
 .دهند قرار لبرويلب صورت به نقشه مطابق را قطعه سه هر -3
 .بزنند جوشخال شده ینیتع يهادرمحل و دکنن تنظیم را اسبمن خنثی شعله -4
 .کنند ایجاد مذاب حوضچه درز ابتداي در شعله وسیله به -5
 شماره خط کار نقشه در مفتول و مشعل زوایایی به توجه با و مفتول بامذ با -6

 .کنند جوشکاري یک
 .کنند جوشکاري اول خط مانند را دوم خط -7
 .کنند صاف سندان رویی چکش وسیله به را کار -8
 .برسند کافی مهارت به تا دهند جوش اول طرف مانند را کار دوم طرف -9

 و زدن سبر از پس و دهند جوش اول کار قطعه مانند را دوم کار قطعه -10
 .دهند هنرآموز تحویل به ارزیابی برایی ،گذاريشماره

 

 
 

 
  31شکل 
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 ل برنجیگاز با مفتو جوشکاري: 4واحد یادگیري 

 
 

 ساعت 15: جمع زمان آموزش
 

 : یادگیري اهداف جزئی واحد
 : هاي فنیشایستگی -
 .دست آوردبهگاز با مفتول برنجی را  جوشکاريتوانایی انجام  -1
سپري و جوش لوله به سطح روش  جوش، هاي کارگاهیبا انجام تمام فعالیت -2

 .دتواند انجام دهبگاز با مفتول برنجی را  جوشکاري
 : فنیهاي غیرشایستگی -
، گروهی کار، کاريو نظافت ترتیب رعایت نظم و، کالس در محیط کارگاه و -1

 .را یاد بگیرداي اخالق حرفه توجه به محیط زیست و، پذیريلیتوئمس
قبل و حین انجام فعالیت کارگاهی باید سرلوحه قرار  ،رعایت تمام نکات ایمنی -2

 .گیرد
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 افزاییدانش
رود و روشی است کار میهجنس بهمبراي اتصال فلزات مشابه و یا غیرجوش زرد

مت این جوش از لحیم سخت بیشتر است ومقا ،کاري سختو لحیم جوشکاريبین 
؛ شودگراد اجرا میدرجه سانتی 950الی  880رتی حدود و با شعله گاز و در حرا

تا درجه حرارت ( دشومیهاي مورد اتصال حرارت دادهبدین طریق که سطح لبه
سپس با حضور فالکس مفتول که  ،تر از نقطه ذوب قطعه کار)ینایذوب مفتول و پ

 .شودذوب در محل درز رسوب داده می ،(برنج و برنز) هستند هاي مسآلیاژ غالباً
 82تا  42مخصوص جوشکاري برنج که مقدار مس آن  هايمفتولکار از براي این

جوشکاري  پودربراي جلوگیري از اکسیداسیون از  و شودمیاستفاده  ،درصد است
 .گردداستفاده می

کار مناسب براي تمیز کردن سطح و جوش برنجی به تنهمفتول  براي جوشکاري با
، ار برنجکتنه، کار برنجاین پودر تحت عناوین پودر تنه. ایجاد اتصال بهتر نیازمندیم

 .شودگذاري میفالکس نامپودر جوش برنج و پودر ، کارپودر تنه، کارتنه
 

 هاي دیگر جوشکاري در چیست؟تفاوت جوش زرد با روش  بحث کالسی
ه کار ذوب در این است که فلز قطع جوشکاري هايتفاوت این روش با دیگر روش

ذ اتمی نفو بلکه نوعی خیس شدن و ،گرددشود و با مفتول پرکننده مخلوط نمینمی
 .شودباعث استحکام میفلز قطعه کار  کننده وبین فلز پر

 

 
مطابق  ببرید و 120×50×5/1و  120×25×5/1 با ابعاد کربنورق فوالد کم دو قطعه از فعالیت کارگاهی

 .کنیدسپس جوشکاري ، جوش بزنیدخال 32شکل 
 

 : مراحل انجام کار
و هر کدام د 120× 25×  5/1و  120×50× 5/1کربن با ابعاد از ورق فوالد کم -1

 .رندقطعه ببُ
را مشعل مناسب ل جوشکاري را مرتب کنند، فشار گازها را تنظیم و سروسای -2

 .انتخاب کنند
 .شعله خنثی مناسب را تنظیم کنند -3
فالکس مطابق  قطعات را به صورت عمود بر هم با استفاده از مفتول برنجی و -4

 .جوش بزنندنقشه خال
 .به فالکس آغشته کنند را وك مفتول برنجین کار را کمی با شعله گرم کنند و -5
ابتداي درز جوش را حرارت دهند تا به درجه حرارت سرخ شدن برسد و با ذوب  -6

 .مفتول در درج دو قطعه به هم جوش بخورد
هر موقع که الزم است فالکس را به وسیله مفتول به  ،با پیشروي جوشکاري -7

 .گوشه ادامه دهندجوشکاري را تا آخر  و کنندمحل جوش اضافه 
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ابی یبراي اظهارنظر و ارزش جوش کنند واول زرد کار دوم را نیز مانند قطعه کارقطعه 
 .به هنرآموز تحویل دهند

 

 

 
 32شکل 

 
فعالیت کارگاهی مطابق  و متر ببُریدمیلی 215× 50×5/1و  120×25×5/1با ابعاد دو قطعه ورق فوالد 

هاي آن را با ورت استوانه درآورید و لبهبه گرد سندان به صبه وسیله ل 33شکل 
متر میلی 100×100×5/1سپس دو قطعه ورق به ابعاد  .جوش ذوبی متصل کنید

 .به استوانه با مفتول برنجی جوش دهید 34رید و مطابق شکل ببُ
 

 

 : مراحل انجام کار
طابق م د ومتر ببرنمیلی 215×25×5/1از ورق فوالد مناسب دو قطعه به ابعاد  -1

 ندها را ذوب کنبه گرد سندان به صورت استوانه درآورند و لبهبه وسیله ل 32شکل 
پس از آن صافکاري کنند و به عنوان یک قطعه از کار . هم جوش بخورندهتا ب

 کنند.فعالیت استفاده 
 .دو قطعه ببرندمتر میلی 100×100×5/1از ورق فوالد مناسب به ابعاد -2
مشعل سر ها را تنظیم نمایند وفشار گاز و ،رتب کنندل جوشکاري را موسای-3

 .انتخاب کنندرا مناسب 
 .تنظیم کنندرا شعله مناسب خنثی یا کمی اکسیدي -4
 .دجوش کننفاده از فالکس و مفتول برنجی خالقطعات را مطابق نقشه با است-5
 .ول را گرم و به فالکس آغشته کنندتنوك مف-6
 .س با توجه به نقشه جوشکاري کنندسپ ،دکار را کمی حرارت دهن-7
 .رفع کنند اشکاالت کار را بررسی و-8
کار دوم را مطابق مراحل فوق جوش دهند و بقایاي فالکس را از محل جوش -9

 .شسته و پاك کنند
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 33شکل 

 
  34شکل 
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 برق جوشکاريشایستگی  ارزشیابی
 : کار شرح -1

 اندازي دستگاه جوش گازشناسایی و راه
 گاز بدون مفتول جوشکاري
 گاز با مفتول مسوار جوشکاري
 گاز با مفتول برنجی جوشکاري

 : عملکرد استاندارد -2
 با دوا ر گاز اکسی استیلن جوشکاري توانندگیرند و میاستیلن و اکسیژن در صنعت را فرامی روش تولید هنرجویان

 . دروش بدون مفتول و با مفتول با رعایت تمامی نکات ایمنی انجام دهن

 : هاشاخص
 .زدگی باشدزنگ سطح ورق تمیز و بدون گرد و غبار و -
 گذاري الزمبرش قطعه کار طبق نقشه و نشانه -
 قطعه کار با رعایت نکات ایمنی جوشکاري -
 : تجهیزات و ابزار، کار انجام شرایط -3

 .با شرایط تهویه مناسب و نور کافیجوشکاري کارگاه : شرایط
و  مفتول مسوار، وسایل ایمنی فردي، گاز جوشکاريواحد ، وسایل انتقال نقشه به روي ورق: زاتیو تجهابزار 

 مفتول برنج
 : یستگیشا اریمع-4

 

 هنرجو نمره3از قبولیحداقل نمرة  کارمرحلۀ  ردیف
  2 اندازي دستگاه جوش گازشناسایی و راه 1
  2 گاز بدون مفتول جوشکاري 2
  2 سوارگاز با مفتول م جوشکاري 3
  1 گاز با مفتول برنجی جوشکاري 4

، بهداشت، ایمنی، هاي غیرفنیشایستگی
  غیرهو ، محیطیتوجهات زیست

 جوشکاريحین  رعایت نکات ایمنی قبل و -1
 جوشکاريتمیزکاري محل  -2
آوري دورریزهایست محیطی و جمعزرعایت نکات  -3

2 

 

 *  نمرات میانگین
 

 باشد.می 2 شایستگی کسب و قبولی براي نرجوه نمراتحداقل میانگین  *
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 بازرسی جوش

 5پودمان 

در شکل باال شخصی را در حال بازرسی خط جوش لوله با دستگاه تست 
 التراسونیک نمایش می دهد. 
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 5 پودمان
 جوش بازرسی

 
 

 عملی-نظري: درس نوع
 ساعت40: ساعت کل

 ساعت15: نظري ساعت
 ساعت25: عملی ساعت

 
 

 کلی اهداف
 :باشد قادر فصل این پایان از پس باید هنرجو
 .رابشناسند جوش داخلی و ظاهري عیوب 
 .گیرد راف را آن گیري پیش هاي روش و دهد تشخیص را جوشکاري اتصاالت در پیچیدگی 
 .دهد انجام بتواند و گیرد فرا را نافذ مایع و چشمی تست 
 .بشناسد را رادیوگرافی و التراسونیک، مغناطیسی ذرات تست 

 

 فصل تدریس روش
 شده ارائه درس محتواي در که مقدماتی به اول ودرجلسه درس عمومادرابتداي-1

 .درگیرشود درسی باموضوعات آموز دانش شودتا می پرداخته
 دهش بررسی درکارگاه آن دالیل با همراه، ایمنی و فنی نکات شودتمامی سعی-2

 کرده شرکت کارگاهی وتمرینات کالسی درمباحث شود خواسته وازهنرجویان
 .خاطربسپارند به همیشه براي و گرفته فرا خوبی به را نکات تابتواننداین

 کالس یستدر ازروش هنرآموز فصل این بهتر تدریس گرددبراي می توصیه-3
 طریق از منزل در را بخواهدمطالب ازهنرجویان یعنی. کند استفاده معکوس
 ادوی مطالعه، کاري جوش وتستهاي جوش عیوب با مرتبط هاي کتاب یا اینترنت
 .دهد پاسخ را هنرآموزتمرینات هدایت با وکارگاه کالس ودر گرفته

 رشدهذک موارد، لفص مطالب تکمیلی توضیحات هنرآموزبراي گردد می پیشنهاد -4
 کار به را آنها آموزش هنگام و داده قرار توجه مورد را افزایی دانش هاي بخش در

 .گیرد
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 هنرجویان ونوشتاري خوانداري هاي مهارت تقویت باهدف گرددمی توصیه-5
 بصورت را خود وگزارشات تحقیق شود خواسته ازآنان، مطالب بهتر درك نیز و

 مطالب کردن کپی از ممکن وتاجاي. دهند ارائه و نوشته کاغذ درروي نویس دست
 .شود خودداري وخام آماده، شده تایپ بصورت اینترنت

 یانهنرجو کردن فعال برايو ... ، "کنید بحث"، "کنید فکر" ازقبیل هاي فعالیت-6
 هاتفعالی این کنید سعی. است آنان تجربیات و ها دانسته، اطالعات گیري کار به و
 .دباشی داشته تکمیلی کوتاه بحث یک، فعالیت هر پایان در و دشو اجرا دقت به
 .دهد انجام را کارگاهی هاي فعالیت تمامی شود خواسته هنرجویان از-7
 
 

 

 پیشنهادي هايسؤال
 دهید؟ شرح را جوش منطقه ساختار-1
 کدامند؟ جوش ابعادي عیوب-2
 کدامند؟ جوش ظاهري عیوب-3
 کدامند؟ جوش داخلی عیوب-4
 .دآین می بوجود چگونه دهید شرح و ببرید نام را کاري جوش در پیچیدگی اعانو-5
 دهید؟ شرح را کاري جوش در گرمایش پس و گرمایش پیش-6
 امانج باید را اقداماتی چه کاري جوش اثر در فلزات پیچیدگی از جلوگیري براي-7

 داد؟
 گیرد؟ می انجام چگونه کاري جوش اثر در فلزات پیچیدگی رفع -8
 دهید؟ توضیح را خمش و کشش آزمایش-9

 دهد؟ می قرار نظر مد را جوشی عیوب و نکات چه چشمی آزمایش -10
 دهید؟ دهید توضیح را نافذ مایع آزمایش انجام روش-11
 ؟ دهید شرح را التراسنیک و مغناطیسی ذرات آزمایش-12
 را مخرب غیر هايآزمایش بقیه به نسبت رادیوگرافی آزمایش معایب و مزایا -13

 .برشمرید
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 جوش عیوب شناسایی: 1یادگیري واحد
 

 ساعت 10: جمع آموزش زمان

 :واحدیادگیري جزئی اهداف
 :فنی غیر هاي شایستگی

 .شوند آشنا جوش منطقه ساختار با-1
 .دهند تشخیص راآنها  و شوند آشنا جوش ابعادي عیوب با -2
 .دهند تشخیص اآنهار و شوند آشنا جوش داخلی و ظاهري عیوب با-3
 :فنی غیر هاي شایستگی-
، کارگروهی، کاري نظافت و وترتیب نظم رعایت، وکالس کارگاه محیط در-1

 .بگیرد یاد را اي حرفه اخالق و زیست محیط به توجه، پذیري لیتومسو
 .گیرد یاد واحدرا این اینترنت وتوسط فناورانه روش از استفاده با-2
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 افزایی دانش
 (Point Defects)اينقطه عیوب

 هب منجر ماهیتشان به بسته که شودمی گفته بلوري هايناکاملی از ايدسته به
 این. شوندمی بلوري شبکه در اتم کوچک و متناهی تعداد در نقص آمدن وجود
 .است ماده ریزساختار و بلور اندازه از مستقل تعداد
 (Vacancy) جایی تهی یا خالی جاي عیب
 وجود بلوري شبکه در خود جاي در اتمی که افتد می اتفاق زمانی جایی تهی

 داشته وجود اتم، مکعب یک گوشه 8 از گوشه 7 در فقط مثال طور به. باشد نداشته
 کی مکعب این ترتیب این به باشد خالی مکعب گوشه درآنها  از یکی جاي و باشد
 سطحی عیوب ترین رایج حال عین در و ترین ساده عیب نای. دارد خالی جاي
 ژيانر با دادن اشعه، دادن شکل تغییر انجماد موقع در تواند می عیوبی چنین. است
 به منجر خالی جاي نقص وجود، بیاید بوجود باال هاي حرارت درجه در ویا زیاد

 میان ار کششی تنش امر این که شود می خالی جاي اطراف هاي اتم شدن نزدیک
 .ریزد می هم به اتمی نظم لذا و آورد می بوجود خالی جاي مجاور هاي اتم
آنها  تعداد که دارد وجود خالی جاي تعدادي همیشه تعادل حالت در جسم یک در

 توانمی دما کاهش یا افزایش با براین بنا. دارد حرارت درجه با مستقیمی رابطه
 را خالی جاهاي حضور لزوم. داد تغییر کریستال ساختار در را خالی جاهاي تعداد
 تندهس عیوب این تنها و نمود اثبات توان می ترمودینامیک اصول از استفاده با نیز
 نظر از کریستالی عیوب بقییه و آیند می وجود به تیحرار حالت در که

 .آیند می وجود به خارجی عوامل اثر در و نیست تعادل در ترمودینامیکی
 (interstitial) نشینی بین عیب
 اختارس از دیگر هاي اتم بین خالی فضاي در اضافی اتمی گرفتن قرار نشینی بین

. شود می کریستالی ساختار در مینظ بی و اعوجاج باعث معموال که است کریستالی
 تمیا صورت به که باشند کریستالی ساختار هاي اتم جنس از توانند می ها اتم این

 .باشند شده حل ناخالصی صورت به یا و است کرده پیدا نمود ساختار در اضافی
 یم قرار دارند وجود کریستالی ساختار در که حفراتی در معموال نشین بین ها اتم

 در موجود اصلی هاي اتم از کمتري اتمی شعاع اغلب منظور این براي و گیرند
 .دارند ساختار

 نتیجه در و گردد می اتم ساختار در فشاري تنش ایجاد موجب اضافی اتم این
 .شود می نقطه آن در انرژي افزایش موجب
 )Substitutional( جانشینی عیب

 هاياتم از یکی یگزینجا شونده حل اتم که دهد می رخ زمانی نشینی جا یبع
 اوتمتف بلور شبکه اتم با شونده حل اتم اتمی شعاع اندازه چون. گردد بلور شبکه
 راگ. شود می بلور شبکه ساختار در خمیدگی و نظمی بی موجب جانشینی، است
 دباش بلور ساختار در موجود هاي اتم از کوچکتر شده جانشین اتم اتمی شعاع اندازه
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 نشت، شده جانشین اتم اتمی شعاع اندازه بودن بزرگتر صورت در و کششی تنش
 .بود خواهد فشاري

 
 1 شکل

 

 افزایی دانش
 )BCC یا Body Centered Cubic(مرکزپر مکعبی ساختار

 همسایگی عدد بنابراین دارند ارقر مکعب مرکز و هاگوشه در هااتم ساختار این در
 رد اتم یک اتم؛ دو شبکه واحد هر در نیز دلیل همین به. است هشت ساختار این
 خوبی به 12 شکل در موضوع این. است موجود ها؛گوشه در اتم یک و مکعب مرکز
. است 68. 0 ساختار این در اتمها فشردگی فاکتور. است آمده در نمایش به

 هر تماس. است آمده 13 شکل در نیز اتمها فشردگی اکتورف به مربوط محاسبات
 باتمحاس اساس این بر و، است شبکه واحد مکعب قطر مسیر از هایشهمسایه با اتم

 از اريبسی و، سدیم مانند، قلیایی فلزات شامل فلزات از بسیاري. پذیردمی صورت
 .کنند می انتخاب را BCC ساختار، محیط دماي در آهن مانند، واسطه عناصر

 

 
 مرکزپر مکعبی ايشبکه ساختار -2 شکل
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 مرکزپر مکعبی ساختار در اتمها فشردگی فاکتور به مربوط محاسبات -3 شکل

 

 )FCC یا Face Centered Cubic(پر وجوه با مکعبی ساختار
 همسایگی عدد بنابراین دارند قرار وجوه مرکز و هاگوشه در هااتم ساختار این در
 اتم سه اتم؛ چهار شبکه واحد هر در نیز دلیل همین به. است دوازده ساختار این
 به 14 شکل در موضوع این. است موجود ها؛گوشه در اتم یک و وجوه مرکز در

0/ ساختار این در اتمها فشردگی فاکتور. است آمده در نمایش به خوبی . است 74
 هر تماس. است آمده 15 شکل در نیز تمهاا فشردگی فاکتور به مربوط محاسبات

 محاسبات اساس این بر و، است شبکه واحد وجوه قطر مسیر از هایش همسایه با اتم
 FCC ساختار در سرب، نیکل، مس مانند معمول فلزات از بسیاري. پذیردمی صورت
 .گیرند می شکل

 
 پر وجوه با مکعبی ايشبکه ساختار -4 شکل

 
  پر وجوه با مکعبی ساختار در اتمها فشردگی فاکتور به وطمرب محاسبات -5 شکل
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 . کنید کامل را زیر جدول  کالس در کار

 
 

 انگلیسی نام فارسی نام ردیف
 Weld zone شده ذوب منطقه 1
 Heat affected zone حرارت تاثیر تحت منطقه 2
 Base metal مبنا فلز 3

 
 . کنید تحقیق فلزات در نشینی بین و مستقیم جانشینی درباره  کنید تحقیق

 
 

 افزایی دانش
 جوشکاري عیوب
 جودو مثل باشد می جوش فلز ساختار در انقطاع یک حقیقت در ناپیوستگی یک

 یک هک بدانیم باید اما جوش فلز یا ماده متالوژیکی و مکانیکی خواص در ناهمگنی
 است ناپیوستگی کی عیب حقیقت در. شود نمی محسوس عیب لزوماً ناپیوستگی

 تواند نمی محصول یا قطعه در آن تجمع اثر در یا و خاصش ویژگی واسطه به که
 به توان می را جوش عیوب کند برآورده را نیاز مورد کاري استانداردهاي حداقل
 .کرد بندي تقسیم داخلی و ظاهري عیوب به کلی طور

 عیب نوع طرناکترینخ عنوان به ترکها، جوش عیوب میان در: )Cracks( ترکها *
. ستنده سرویس فشار در رشد براي زیادي پتانسیل داراي و شوند می بندي تقسیم
 شپی براي. کرد تعریف کاري فشار زیر خطی پارگی عنوان به توان می را ترکها
 يا ویژه دقت به نیاز آنها کردن برطرف و ترك میزان رسانیدن حداقل به و بینی
 مختلف انواع به و جوش مناطق از خیلی در وسیع یدمای رنج یک در ترکها. است
 خیلی سایزهاي تا بزرگ خیلی سایزهاي از ترکها اندازه نظر از. آیند می وجود به

. وندش می بندي طبقه است میکروسکوپ به نیاز آنها کردن پیدا براي که کوچک
 وشج در ترك محل گیرد قرار توجه مورد باید ترکها مورد در که خصوصیتی اولین
 جوش اتصال شکل به توجه با و ترك محل حسب بر ترك ایجاد عامل. باشد می
 .گیرد می قرار بررسی مورد
 .آیدمی وجود به شده داده جوش قطعه مختلف مناطق در که ترك انواع

 Weld Metal Crater Cracking انتهاي دهانه یا جوش حوضچه در ترك -1
 Weld Metal Transverse Cracking جوش در عرضی ترك -2
 H. A. Z Transverse Cracking جوش مجاور منطقۀ در عرضی ترك -3
 Weld Metal Longitudinal Cracking جوش فلز در طولی ترك -4
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 Toe Cracking ايگوشه یا زبانه ترك -5
 Under Bead Cracking جوش فلز زیر ترك -6
 Fusion Line Cracking ذوب خط در ترك -7
 Weld Metal Root Cracking جوش فلز ریشه ترك -8
 یا و جوش انجماد هنگام در که هستند ترکهایی: )Hot cracks( گرم ترکهاي -

 .آیند می وجود به، شود برطرف کامل طور به جوش حرارت اینکه از قبل
 گرم ترك آورنده وجود به عوامل

 مبنا فلز در قلع و فسفر، گوگرد مقدار بودن حد ازبیش -1
 یا گوگرد عناصر وجود تواندمی آهنی رغی فلزات در ترك آمدن وجود به علت -2

 باشد روي
 قوس قطع نامناسب روش -3
 پاس در مبنا فلز سطح با مقایسه در جوش گرده مقطع سطح بودن کوچک -4

 ریشه
 عدم صورت در و دهد رخ زیاد عمیق و نفوذ با هايجوش در معموالً گرم ترك -5

 .کند گذر هم بعدي هايالیه از تواندمی اصالح
 وجود به جوش کامل انجماد از بعد که ترکهایی: )Cold cracks( سرد ايترکه -

 )K °573( زیر دماهاي در ترکها اینگونه. شوند می نامیده سرد ترکهاي آیند می
 اتمام از روزها و ساعتها گذشت از بعد واقع در. آیند می وجود به انجماد از بعد

 صورت به طبیعت در سرد يترکها. آیند می وجود به ترکها اینگونه، جوشکاري
 .باشند می اي دانه درون ترکهاي
 سرد ترك آورنده وجود به عوامل

 کردن سرد سریع با مثالً جوش مجاور منطقه شدن سخت و ترد -1
 پسماند و واکنشی هايتنش پیشرفت و ایجاد -2
 جوش در هیدروژن وجود -3
 اتصال اضافی مهار -4
 فلز حجمی انقباضات اثر در هاترك اینگونه: )Crater crack( اي ستاره ترك -

 الکتریکی قوس ناگهانی قطع اثر در معوالً و آیند می وجود به انجماد هنگام در مذاب
 شکل) آتشفشانی جوش(منطقه انتهاي در اینکه علت به. گردندمی ظاهر

)CRATER( انجماد اثر در و باشد می جوش نقاط سایر از بیشتر شدن سرد سرعت 
 صورت در. شود می اي ستاره ترك تولید باعث انقباضی نشهايت جهات تمام در

 اسیتحس، نیوبیوم و سولفور، کربن مثل پایه فلز در تجزیه به مستعد عناصر وجود
 .یابد می افزایش اي ستاره ترك به

 جوش در هاترك بروز اصلی علل
 جوشکار مهارت عدم -1
 جوش فلز و پایه فلز در قلع و مس، روي، فسفر و گوگرد نظیر هاییناخالصی -2
 متالورژیکی ساختار لحاظ از پرکننده فلز بودن نامناسب -3
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 نفوذ عمق و زیاد جوش پهناي که(هنگامی جوش گرده شکل از ناشی ترك -4
 ).باشد کم آن
 مقعر سطح با جوش اجراي از ناشی انقباضی هايتنش -5
 زبرو باعث که پایه فلز چقرمگی با مقایسه در جوش چقرمگی بودن کمتر -6

 کم ماده یک شکست چقرمگی اگر که است ذکر قابل. شودمی عرضی هايترك
 مالاحت رود باالتر شکست چقرمگی چه هر و شکندمی ترد صورتبه ماده آن، باشد

 .یابدمی افزایش نرم شکست
 جوش منطقه در زیاد هیدروژن نفوذ و گرمایشپیش انجام عدم -7
 پسماند هايتنش افزایش -8
 جوش منطقه شدن ترد و پایه فلز در زیاد نکرب وجود -9

 .جوش سریع شدن سرد -10
 

 صورت به (معموالً باشند می گاز مقداري حقیقت در تخلخل: )Porosity( تخلخل
 .ماند می باقی فلز در شدن منجمد هنگام در که )کروي

 .باشند می اي ولوله پراکنده، یکنواخت، خطی تخلخل: شامل تخلخل انواع -
 تخلخل انواع اصلی علت کلی طور به
 یا هلک، غبار، روغن هايآلودگی مثالً، پایه فلز سطح یا و اتصال درز کثیفی -1

 زنگ
 کم جریان شدت -2
 جوشکار مهارت عدم -3
 سرباره حبس -4
 پایه فلز در فسفر و گوگرد باالي مقادیر وجود -5
 روکش اب ودالکتر از استفاده مثالً، پایه فلز براي نامناسب الکترود از استفاده -6

 مرطوب الکترود از استفاده یا و خورده ترك یا شکسته
 جوش از مناسب گازي محافظت عدم -7
 .جوش حوضچه در متالورژیکی انفعاالت و فعل براي ناکافی زمان -8
 یا هلک، غبار، روغن هايآلودگی مثالً، پایه فلز سطح یا و اتصال درز کثیفی -9

 زنگ
 کم جریان شدت -10
 کارجوش مهارت عدم -11
 سرباره حبس -12
 پایه فلز در فسفر و گوگرد باالي مقادیر وجود -13
 روکش اب الکترود از استفاده مثالً، پایه فلز براي نامناسب الکترود از استفاده -14

 مرطوب الکترود از استفاده یا و خورده ترك یا شکسته
 جوش از مناسب گازي محافظت عدم -15
 .جوش حوضچه در لورژیکیمتا انفعاالت و فعل براي ناکافی زمان -16
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 داخل در که غیرفلزي جامدهاي سایر و اکسیدها به: )Slag( سرباره هايناخالصی
 گفته سرباره هايناخالصی هستند پایه فلز و جوش فلز بین یا و اند افتاده گیر مذاب
 .شوند مشاهده جوشکاري روشهاي بیشتر در توانند می ها ناخالصی این. شود می

 جوش در بارهسر ایجاد عوامل
 جوشکاري نامناسب روش  .1
 .اتصاالت نامناسب طراحی .2
 پاسها بین جوش نامناسب تمیزکاري .3
 

 جوش کامل نفوذ عدم به: )Lack of penetration()L. O. P( ریشه در نفوذ عدم
 کاهش باعث عیب این. شود می گفته ریشه در نفوذ عدمو اتصال ضخامت تمام در

 راثرب تواند می ناقص نفوذ. . کند می تحمل را ونیر که شود می مقطغی سطح مقدار
 توانایی عدم و زیاد ضخامت (مثال اتصال نامناسب طراحی، جوش ناکافی حرارت
 که هاییجوش. آید بوجود جوش قوس نامناسب کنترل یا، جوشکاري) قوس نفوذ

 قرار بازرسی مورد غیرمخرب روشهاي توسط معموال، هستند کامل نفوذ نیازمند
 .ندگیر می

 ریشه پاس در ناقص نفوذ ایجاد عوامل
 جریان شدت بودن پائین -1
 دست نامناسب زاویه -2
 درز کثیفی -3
 .پخ زاویه بودن کم -4
 

 جوش فلز تماس سطح در پیوستگی عدم: )Lack of Fusion( )L. O. F(نفوذ عدم
 .نامند می نفوذ عدم را یکدیگر در نفوذ براي پایه فلز و

 ناقص ذوب ایجاد عوامل
 )جوشکاري ناکافی حرارت(ورودي انرژي نبودن کافی -1
 الکترود نوع و اندازه صحیح انتخاب عدم -2
 )همجوش وجوه تمام به کافی دسترسی عدم(اتصال طرح نبودن مناسب -3
 گاز پوشش با فرایندها در محافظ گاز نبودن کافی -4

 .هاپاس بین در تمیزکاري عدم
 جوش لبه سوختگی عنوان به زیر حالت دو: )Undercut(جوش لبه سوختگی *

 :شود می شناخته
 جوش(مذاب) فلز توسط که جوش گوشه به نزدیک و پایه فلز در مذاب رفت پس-1
 است نشده پر
 .جوش بستر گوشه در جوش شیار کناري دیواره ذوب -2

 و پیوسته شیار، رؤیت قابل، بزرگ به اندازه لحاظ از جوش لبه سوختگی
 نديب طبقه ندارند عمق میکرون چند از بیشتر که ککوچ خیلی ناپیوستگیهاي
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 براي ار آمار بیشترین جوش لبه در شیار تولید با جوش لبه سوختگی. شوند می
 جوشکاري عیوب از یکی عنوان به و دارد جوش در مکانیکی هايشکست تولید

 .شود می محسوب
 (Undercut) جوش لبه بریدگی ایجاد عوامل

 جریان شدت بودن باال -1
 زیاد سرعت و نامناسب زاویه -2
 جوشکاري دستگاه نبودن کالیبره -3
 قوس طول بودن زیاد -4
 

 هلب سطحی کشش اثر در یا مذاب فلز بر جاذبه نیروهاي اثر در: )Concavity( تقعر
 دیگر نام آید می وجود به عیب این، پخ دیواره در مذاب داشتن نگه براي جوش
 .گذاشت داخل طرف به مذاب فلز مکش یا » SUCK back« توان می را عیب این
 سطح دو بودن تراز هم غیر نشاندهنده تطابق عدم: )Mismatch( همترازي عدم

 .است اتصال مقطع سطح در جوشکاري
 در جوش مذاب به مربوط عیب این: )Burn through( جوش ریشه در سوختگی
 .است ریشه زیر قسمت
 بیرونی سطح در جوش مرز از که بمذا اضافی مقدار: )Over lapرفتگی( هم روي
 تادگیاف هم روي. شود می شناخته افتادگی هم روي نام به باشد گذشته هم پایه فلز
 جریان اثر در عیب این. افتد می اتفاق شکل T جوشهاي در بیشتر جوش(مذاب) فلز

 .آید می وجود به جوشکاري غلط روش یا نادرست
 (Overlap) جوش فلز رفتگی هم روي ایجاد عوامل

 جوشکاري نامناسب تکنیک .1
 .دست مناسب زاویه رعایت بدون جوش سیم کردن اضافه .2

 (Shrinkage Groove) جوش ریشه انقباض ایجاد عوامل
 جوش سیم نمودن اضافه در جوشکار ناکافی مهارت .1
 .دست نامناسب حرکت .2

 (Excess Weld Metal) اضافی جوش فلز ایجاد عوامل
 جوش سیم اندازه از بیش شدن اضافه یا کارجوش دست آرام حرکت .1
 جوشکاري نامناسب تکنیک از استفاده .2

 (Excess Penetration) اضافی نفوذ ایجاد عامل
 )پخ زیاد زاویه همچنین و قطعه دو بین زیاد فاصله از (ناشی لبه نامناسب سازي آماده .1
 دست حرکت در جوشکار مهارت عدم .2
 اريجوشک جریان شدت نبودن تنظیم .3
 .حد از بیش حرارت تمرکز .4

 Excessive Asymmetry of) گوشه جوش در نامساوي هايساق ایجاد عامل
Fillet Weld) 
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 .کار قطعه به نسبت الکترود مناسب زاویه نکردن رعایت .1
 (Root Concavity) جوش ریشه تقعر ایجاد عوامل

 باال قطر با الکترود از استفاده .1
 زهاندا از بیش جریان شدت .2
 .قطعات سازي آماده در زیاد پخ زاویه .3

 (Insufficient Throat Thickness) ناکافی جوش گلویی ایجاد مل عوامل
 نامناسب قطر با الکترود از استفاده .1
 جوشکاري زیاد سرعت .2
 پائین جریان شدت .3
 .جوشکار مهارت عدم .4

 (Stray Arcing) قوس لکه ایجاد عوامل
 جوشکار مهارت عدم .1
 جدید الکترود با کار شروع هنگام جوشکارها برخی نادرست دتعا .2
 صالات دلیل به جوشکاري محل از دورتر ايفاصله در اتفاقی قوس لکه تشکیل .3

 .فلزي قطعات با هاکابل
 (Spatter) جوش پاشش عوامل

 نوك فاصله و ولتاژ، آمپراژ نظیر جوشکاري مهم متغیرهاي نبودن تنظیم .1
 رکا سطح از الکترود

 اصلی عوامل از یکی عنوان به جوشکاري جریانشدت حد از بیش بودن باال .2
 درجه 15 از بیش زوایاي (معموالً کار سطح به نسبت الکترود حد از بیش زاویه .3

 (است موثر جوش پاشش در قائم به نسبت
 .محافظ گاز جریان نبودن تنظیم .4

 (Angular Misalignment) ايزوایه تقارن عدم
 نظر مورد قطعات صحیح مونتاژ دمع .1
 .شده نورد پروفیل یا صفحات حد از بیش اعوجاج .2

 (Incorrect root gap of Fillet Weld) ریشه ناصحیح بازشدگی عامل
 .نظر مورد قطعات صحیح مونتاژ عدم .1
 جوشکاري هنگام در مذاب حوضچه نزدیک سطوح: )Distortion( شکل تغییر *

، مذاب مناطق شدن سرد هنگام در و آیند می در مایع حالت به و شوند می ذوب
 پدیده این. کنند می حرکت حرارت مصرف اصلی منبع سمت به و شده منقبض
 امیدهن شکل تغییر پدیده که گردد می جوش اجزاء نسبی موقعیت در تغییر سبب
 .شود می
 گیرند می قرار سطح روي در که وقتی مخصوصاً ترکها خطی عیوب میان در

 زمینه در استانداردي هیچ بنابراین شوند می محسوب عیب نوع ناکترینخطر
 .داند نمی قبول مورد درجوش را ترك وجود جوش کیفیت
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 PQR (Procedure Qualificationجوشکاري روش کیفیت گزارش
Record( 
 وادم کیفیت دهیم نشان که است این مستلزم جوشکاري هايسازه نصب و ساخت
  استاندارد هايخواسته با مطابق، جوش از حاصل فلز و جوشکاري روش، اولیه
 .باشدمی
 یتکیف گزارش عنوان تحت غیرمخرب و مخرب آزمایشات یکسري کمک به کار این

 .شود می انجام PQR جوشکاري روش
، دهیم نشان که است آن جوشکاري روش کیفیت تعیین آزمایشات انجام از هدف
 مکانیکی خواص بـا و سالـم تصالــیا با )WPS( شده تدوین جوشکاري روش

 نتیجــه. آورد می بوجود، مربوطه استاندارد محدوده در پذیرش قابل و مطلوب
 يجــوشکار روش کیفیت گــزارش آن به که شده ثبت خاصی فرم در آزمــایشات

PQR گویند می. 
 PQR تهیه مراحل
 :شود می طی زیر مرحله چهار PQR یک تهیه براي

 مناسب هاي نمونه جوشکاري و سازي مادهآ - اول مرحله
 شده تهیه هاي نمونه آزمایش - دوم مرحله
 و جوشکاري، سازي آماده به راجع گیري نتیجه و نتایج ارزیابی - سوم مرحله

 آزمایشات
 آنها) بودن قبول قابل صورت (در نتایج تأئید و ثبت - چهارم مرحله
 مناسب هاي نمونه جوشکاري و سازي آماده: اول مرحله
 هنمون وسط در اتصال درز که شوند می ساخته و مونتاژ نحوي به ها نمونه "معموال
 هک موادي ضخامت و نوع با متناسب باید نمونه ضخامت و نوع، اندازه. بگیرد قرار
 الزم آزمایشی هاي نمونه اندازه و نوع، تعداد نیز و شوند می جوشکاري تولید در

 WPS با مطابق باید ها نمونه جوشکاري جزئیات و وهنح، مواد. باشد آزمایشات براي
 .باشد یکسان باید ضروري متغیرهاي دیگر عبارت به، باشد مربوطه
 تهداش مطابقت استاندارد در شده ذکر مقادیر با حداقل باید ها نمونه اندازه و ابعاد
 هاي نمونه از که آزمایش هاي نمونه محل و اندازه استاندارد همین با مطابق. باشد

 .است شده مشخص، آیند می بدست شده جوشکاري
 شده تهیه هاي نمونه آزمایش: دوم مرحله

 و نوع. شود انجام باید شده جوشکاري هاينمونه روي بــر مشخصــی آزمایشات
 وردم استاندارد به بستگی، است الزم مخرب هايتست براي که هائینمونه تعداد

 امانج نیز غیرمخرب هايتست اغلب. دارد زهسا ویژه کاربردي مشخصات و استفاده
 .شوند می

 :از عبارتند شیاري هايجوش براي نیاز مورد هايآزمایش
 )Visual testing( چشمی بازرسی )1
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 )Non destructive test: RT ،UT( اولتراسونیک یا رادیوگرافی آزمایش )2
 )Root-Bend test( جوش سالمت براي ریشه – خمش آزمایش )3
 )Face- Bend test( جوش سالمت براي گرده – خمش آزمایش )4
 – All( فرآیندهاي مکانیکی خصوصیات براي جوش فلز از کشش آزمایش )5

Weld Metal tension) EGW ،ESW 
 )Impact test( ضربه انرژي و چقرمگی تعیین براي ضربه آزمایش )6
 )Macroetch test( جوش ساق موثر نفوذ و سالمت براي ماکرواچ آزمایش )7
 کششی استحکام گیري اندازه براي یافته کاهش مقطع با کشش آزمایش )8
)Tensile test( 

 :است نیاز مورد زیر آزمایشهاي )Fillet( گلوئی جوشهاي براي همچنین
 )Visual Inspection( چشمی بازرسی )1
 )Macroetch test( جوش کافی ذوب و سالمت براي ماکرواچ آزمایش )2
 )Side-Bend test( جوش سالمت براي جانبی -خمش ایشآزم )3
 All-Weld Metal( مکانیکی خصوصیات براي جوش فلز از کششی آزمایش )4

tension( 
 یافته کاهش مقاطع با کششی آزمایش

 فک در نمونه سپس. شوند می کنترل نمونه هاي اندازه تمام آزمایش انجام از قبل
 می ادامه نمونه پارگی تاحد آزمایش. شود می لاعما بار و گرفته قرار دستگاه هاي
 حکاماست. کنیم تقسیم نمونه مقطع مسطح مساحت بر را وارده بار حداکثر اگر. یابد

 از بعد و قبل، نمونه طول تفاوت روي از همچنین. آمد خواهد بدست کششی
 )شودمی گیرياندازه شکسته هاي نمونه قراردادن هم کنار با ثانویه (اندازه آزمایش
  .دارد وجود طول ازدیاد درصد محاسبه امکان
  در نمونه سپس. شوند می کنترل نمونه هاياندازه تمام آزمایش انجام از قبل
 ادامه نمونه پارگی حد تا آزمایش. شود می اعمال بار و گرفته قرار دستگاه هايفک
 .یابدمی

 ماکرواچ آزمایش
 هسنباد با سپس. شود می صاف نگس توسط و شده بریده نمونه از مقطعی ابتدا
 صیقلی نمونه سطح – نرم به زبر از – مختلف هاي سنباده کاغذ با متواي زنی
 شده ذکر استانداردها در که دارد وجود مختلفی محلولهاي کردن اچ براي. شودمی
 .است

 خمش آزمایش
 مطابق هانمونه. شوند می تهیه جانبی و سطحی، ریشه شکل سه در هانمونه
 .ندشومی خمیده، سرگرد سنبه یک بوسیله و گرفته قرار نگهدارنده در تاندارداس

 موجب و آمده پائین سرگرد سنبه سپس و گرفته قرار قالب روي بر باید نمونه
 :کرد توجه زیر نکات به باید هانمونه دادن قرار هنگام به. شود نمونه خمیدگی
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 قرار قالب خالی قسمت وير بر جوش پهلوي از جانبی خمشی هاي نمونه )الف
 .گیرندمی
 قسمت از گلوئی جوش سالمت تعیین هاي نمونه و ریشه خمشی هاي نمونه )ب
 .گیرند می قرار قالب روي جوش زیر
 قالب خالی قسمت روي بر جوش روي قسمت از سطحی خمشی هاي نمونه )ج

 .گیرند می قرار
 فلز اینکه ضمن. باشند آمده در U شکل به "کامال باید فشار اعمال از پس ها نمونه
 جامان از پس و گرفته قرار قالب مرکز در "کامال باید حرارت از متآثر ناحیه و جوش

 .بگیرند قرار خمیده قسمت میان خمش آزمایش
 جوش فلز نمونه کشش آزمایش
 .شود می انجام ASTM A370 اساس بر کشش آزمایش

 غیرمخرب آزمایشات
 چشمی بازرسی -1
 ترك تشخیص براي مغناطیسی تذرا آزمایش -2
 سطحی هايترك تشخیص براي نافذ مایعات آزمایش -3
 رادیوگرافی آزمایش -4
 اولتراسونیک -5

 نتایج ارزیابی: سوم مرحله
 آزمایشات قبول قابل نتایج
 در و شده مقایسه استاندارد در مربوطه پذیرش معیار با آزمایشات از حاصل نتایج
 .باشند می PQR در درج قابل نتایج، ودنب قبول قابل و تأئید صورت
 نتایج تأئید و ثبت: چهارم مرحله
 هايآزمایش نتایج و نمونه تهیه فرآیند مشخصات، آزمایشات نتایج تعیین از پس

 PQRجوشکاري روش کیفیت گزارش عنوان با خاصی فرم در باید کیفیت تعیین
 .گیرد رارق تأئید مورد، آزمایشات نتایج مطالعه از پس و شده ثبت
 پارامترهاي و اطالعات، PQR اول صفحه در. است اي حهفص دو "عموما PQR فرم
 هنحو همانند آن تنظیم نحوه که شود می ذکر جوشکاري فرآیند انجام براي الزم

 روش: نظیر اطالعاتی اول صفحه در دیگر عبارت به. است WPS فرم تنظیم
 ذکر و ... پیشگرم، جوشکاري توضعی، پرکننده پایه فلز، اتصال طرح، جوشکاري

 .گردد می
 نیاز صورت در و ضربه، خمش، کشش آزمایشات نتایج PQR فرم دوم صفحه در

 .رددگ می تأئید و درجو ...  شیمیائی آنالیز، سنجی سختی نظیر آزمایشات دیگر
 شماره چون مواردي. الزامیست قسمت این در آزمایش نمونه جوشکار نام ذکر

 کننده تنظیم نام. شود می نوشته PQR در نیز جوشکار کار یفیتک درجه و پرسنلی
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 PQR کننده تنظیم. گردد می درج PQR در نیز آزمایشات گزاش شماره و آزمایش
 .کند می امضاء را جوشکاري روش کیفیت گزارش تاریخ ذکر با "نهایتا
 متغیرها) محدودیت (در PQR نوشتن در الزم نکات
 محدوده تا الزمست کیفیت تعیین آزمایشات از شینا زمان و هزینه کاهش جهت
 متغیرها از یک هر تغییر است بدیهی. شود گرفته نظر در PQR متغیرهاي براي اي
 .شود می جدید PQR ،WPS نوشتن به منجر، شده تعریف محدوده از خارج در
 کردن مشخص جهت WPS ارائه به موظف کننده تولید هر استاندارد اساس بر

 کیفی کنترل آزمایشهاي کمک به باید WPS هر و است )WPS( يجوشکار روش
)PQR( ،هر پس. کند دریافت کیفیت تأئیدیه WPS یک به PQR با اما. دارد نیاز 

 WPS چندین کیفیت تضمین براي PQR یک تنظیم امکان کد نکات به توجه
 .دارد وجود
 .نمایید می مشاهده را PQR نمونه یک بعد هصفح در
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 PQR اول صفحه-6شکل
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 PQR دوم صفحه-7شکل

 

 )WPS)(Welding Procedure Specification)شده تایید جوشکاري روش
 است اي شده نگارش مستند WPS آمریکا جوش انجمن استاندارد تعریف اساس بر
 براساس، جوشکاري دستگاههاي اپراتور یا جوشکار به را جوشکاري انجام روش که

 زا استفاده با باید جوشکاري هاي رویه تمامی. کند می معرفی استاندارد ملزومات
 برخی در .باشند گرفته قرار تایید مورد، استاندارد با مطابق مکانیکی آزمایشات انجام

 SWPS بنام جوشکاري هاي رویه از تعدادي ASME Sec IX مانند استانداردها
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)Standard Welding Procedure Specification( در که است گردیده معرفی 
 و نبوده مکانیکی خواص آزمایشات انجام به نیازي ها رویه این از استفاده صورت

 مینتض را شده ذکر پایه فلزات با را جوش خواص مکانیکی تطابق خود، استاندارد
 ار توضیحاتی بعد قسمت در مکانیکی خواص آزمایشات خصوص در. است کرده
 .کرد خواهم ارائه
 تهیه صالحیت جوش مهندسان تنها که داشت هتوج باید، WPS تهیه خصوص در
 در مرجع استانداردهاي در که تصریحاتی از جداي. باشند می دارا را مدرك این
 که شخصی که کند می مشخص چند مواردي به توجه، شده ذکر خصوص این
 زیر موارد خصوص در را الزم اطالعات باید نماید می مستند این نگارش به اقدام
 داشته را جوشکاري جهت، مناسب دستورالعملی ارائه توانمندي تا باشد داشته
 .باشد

 و مواد باشد داشته کامل آشنایی آن با باید WPS نگارنده که مطلبی اولین -1
 شرایط، نظر مورد متریال با نگارنده شخص که صورتی در. باشد می آنها خواص
 جویزت امکان، باشد نداشته آشنایی آن استفاده هنگام در محتمل خطرات و کاربري

 .داشت نخواهد را جوشکاري جهت مناسب دستورالعمل
 آن دانستن که است مواردي دیگر از جوشکاري مختلف روشهاي با آشنایی -2

 روش یک خصوص در دوستانی است ممکن. است الزامی WPS تهیه جهت
 ینا توسط مستند این تهیه عمال ولی باشند دارا را مناسبی اطالعات جوشکاري

 لمس قابل و ابتدایی بسیار مشکل. داشت خواهد را خود خاص مشکالت نفرات
 مختلف روشهاي با آشنایی عدم بخاطر عمال فرد این که است این ما همه براي

 اردمو از بسیاري در. بود نخواهد تولید عملیات نمودن مکانیزه به قادر جوشکاري
 همکانیز و جدید روشهاي از دهاستفا با، قدیمی روشهاي از استفاده بجاي توان می

 بخاطر نیز موارد برخی در. آورد بدست عمل در را باالتري کیفیت و سرعت
 استفاده روشی از باید، مخرب غیر آزمایشات امکان عدم و قطعه باالي حساسیت

 .نماییم حاصل را باالیی اطمینان درصد، حاصل جوش خصوص در که کرد
 وارد تنش محاسبه، سازه جوش طراحی خصوص در مهم و حساس بسار مطلب -3
 قرار ظرن مد مستند این نگارنده توسط باید که باشد می خستگی تحمل و جوش بر

 وارد جوش به تنش کمترین تا گردد محاسبه طوري اتصال طرح و شود گرفته
 .گردد
 یا قطعه یک جوشکاري فرآیند جزئیات کردن مشخص WPS یک تنظیم از هدف
 .است نظر مورد ماده
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 :WPS فرم سربرگ مشخصات
 ASME کد با مطابق. است تغییر قابل فورمت این شرکت هر کاري شرایط به بسته

Sec. IX ،زیر صورت به جوشکاري متغیرهاي، جوشکاري مختلف فرآیندهاي در 
 :شوند می بندي طبقه
 )Essential( اساسی متغیرهاي )الف

 باید جدید PQR یک، WPS کی در آنها تغییر صورت در که هستند پارامترهائی
 .شود تهیه و تدوین

 )Nonessential( غیراساسی متغیرهاي )ب
 صورت در و گیرند می قرار WPS در اطالع براي "صرفا که هستند پارامترهائی

 .باشد نمی جدید PQR تهیه و مجدد آزمایش انجام به احتیاج، آنها تغییر
 )Supplementary Essential( مشروط متغیرهاي )ج

 شوند می WPS یک به مربوط PQR تغییر باعث صورتی در که هستند پارامترهائی
، PQR، کیفیت تعیین جهت ضربه تست انجام به نسبت فنی مشخصات در که

 .باشند شده اشاره
 اشاره ASME Sec IX استاندارد در QW-253 جدول به توان می مثال بعنوان
 جوشکاري روش براي مشروط و اسیاس غیر. اساسی هاي متغییر جدول این در. کرد

 .است شده ذکر دستی
 :از عبارتست WPS یک اولیه مشخصات

 No.) ion Welding Procedure جوشکاري روش مشخصات سري شماره -1
Specificat( 

 تنظیم تاریخ -2
 )Revisions( ها بازبینی شماره -3
 بازبینی تاریخ -4
 ).Supporting PQR No( جوشکاري روش کیفیت گزارش سري شماره -5
 جوشکاري جهت استفاده مورد روشهاي یا روش -6

 )Type( جوشکاري فرآیند انجام نحوه
 طرق توانند می ماشینی، اتوماتیک نیمه، اتوماتیک، )Manual( دستی: مثال بعنوان
 صورت در دار روپوش الکترود با قوس جوشکاري. باشند فرآیند یک اعمال مختلف
. شودمی تلقی Manual دستی صورت به و محدود طول با یالکترودهائ از استفاده
 حساب به خودکار نیمه، دستی جوشکــاري صورت در FCAW مانند هائیروش
 از، کند حرکت خودکار بطور و گیرد قرار ماشین روي بر آنها پیک اگر و آیندمی

 متما یا )Machine( ماشینی فرآیندي بوده خودکار نیز مفتول انتقال آنجائیکه
 .آید می حساب به اتوماتیک

 اورمش نام، تولیدي کارخانه یا شرکت نام: چون مطالبی ذکر که است تذکر به الزم
 متقس همین در باید نیز آن نظائر و پروژه عنوان یا قطعه نام، جوشکاري بر ناظر یا
 .بیایند WPS فرم از
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 )Joints( اتصال طرح
 دک اساس بر شود می نوشته آن براي جوشکاري روش که اتصالی طرح مشخصات

)QW-402( فرم از قسمتی در بایست می WPS نیاز و تمایل صورت در. شود درج ،
 خپ یا شیار سازي آماده "معموال. است ذکر قابل نیز نظر مورد سازي پخ فرآیند

 برش ،کربنی الکترودهاي از استفاده، اکسیژن برش هايروش از یکی به جوشکاري
  است بهتر. شود می انجام کاري ماشین مختلف ايهروش یا پالسما قوس

 رد. شوند اعمال نیز دیگر روشهاي به سازي آماده از پس زنی سنگ و کاريماشین
 دانب اشاره و شود می کار کیفیت بهبود باعث جوش پخ یا شیار تمیزکاري نهایت

 .است پذیر امکان WPS از قسمت این در
 هايپارامتر نشانگر اختصاري چه و املک بصورت چه شیار مشخصات که است بهتر
 :باشد ذیل
 جوشکاري اتصال نوع – الف
 جوشکاري مورد قطعه ضخامت و جوش نفوذ - ب
 جوشکاري شیار شکل - پ

 )Backing( بند پشت
 مذاب شدن اکسید از جلوگیري چون مواردي منظور به و طراحی صالحدید به بنا

 در انجماد سرعت کاهش یا ایشافز، شیار پشت از مذاب ریزش عدم، جوش شیار
 و جوش پشتی قسمت در برش زیر ایجاد یا نماندن خالی از اطمینان، جوش پشت
. شود یم استفاده بند پشت عنوان به فالکس یا گاز جریان، فلزي اي تسمه از غیره
 ارهاش بند پشت از استفاده مورد در تأئید عدم یا تأئید با WPS از قسمت این در
 .شود می

 )Base Metals( پایه فلزات
 ذکر لقاب مطالب مهمترین جمله از جوشکاري مورد فلز شیمیائی ترکیب و نوع ذکر
 یا شیمیائی ترکیب، بندي تقسیم استاندارد شماره نمودن عنوان. است WPS در

 انتخاب در شود انجام ورق روي باید جوشکاري از قبل که خاص حرارتی عملیات
 و ودالکتر انتخاب، گرم پس، پیشگرم منجمله جوشکاري فرآیند مشخصات سایر

 .است دخیل کار تکنیک
 .شود می انتخاب ASME QW-403 کد اساس بر "معموال پایه فلز مشخصات

 PNo. مشخصه عدد
 تقسیم P بنام عددي تحت پایه فلزات PQR و WPS فرمهاي تعداد کاهش جهت
 باشد الزم ضربه تست فوالد کیفیت آزمایش براي که صورتی در. شوند می بندي
  اساس شود می مطرح نیز. Group No و شده تر جزئی بندي تقسیم
 کیمکانی خصوصیات و پذیري جوش، آلیاژ ترکیب الذکر فوق هايبندي تقسیم
 نظر از آلیاژ دو که کرد ادعا توان نمی مشابه. Gr یا P عدد به استناد با لیکن. است

 خواص برخی و طراحی، وشکاريج از پس حرارتی عملیات، متالورژیکی خواص
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  هپای فلز ضربه آزمایش به نیاز صورت در. باشندمی جایگزینی قابل مکانیکی
 .باشد داشته ايویژه خصوصیات بایستمی
 صورتیکه در، شده ذکر QW-424 در. است آمده نیز. Gr-No الذکر فوق کدهاي در

 مشخصات توان می. P-No بجاي نباشد موجود QW-422 جداول در آلیاژ
)Specification( ،درجه و نوع )Type & Grade( شیمیائی ترکیب )Chemical 

Analysis( مکانیکی خصوصیات یا )Mechanical Properties( مورد آلیاژ 
 .کرد قید WPS در را جوشکاري
 )Thickness Range( ضخامت محدودیت
 .شود می ذکر قسمت این در جوشکاري مورد مقطــع ضخامــت

 )Filler Metals( هاجوش سیم
 A5. 1 AWS کالس الکترودهاي. شوند خشک مصرف از قبل بایست می الکترودها

 بندي بسته عایق "کامال باید روکش توسط هیدروژن جذب عدم منظور به نیز
 2 مصرف از قبل تا الزمست الکترودها این عایق روکش شدن باز درصورت. شوند
 .شوند خشک و شگرمپی سلسیوس درجه 260-230 دماي در ساعت
 در مصرف از قبل و بندي بسته شدن باز محض به است بهتر الکترودها تمامی
 .شوند نگهداري سلسیوس درجه 120 حداقل با کنی خشک
 یدنبا الکترودها کن خشک از الکترودها خروج یا بندي بسته درب شدن باز از پس

 .قرارگیرند راتمسف معرض در زیر جدول از A ستون در مندرج زمان از یشب
 الزمست گرفت قرار اتمسفر در B ستون زمانی محدوده در الکترودي صورتیکه در
 آمده AWSA5. 5 در که دیگري خواص و ظاهري بازبینی، جوشکاري نظر از تا

 .شود آزمایش
 

 هیدروژن کم الکترودهاي گرفتن قرار اتمسفر در مجاز زمان -1جدول

Column B (Hours) Column A (Hours) Electrode 

Over 4 to 10 max. 4 max 
A5. 1 

E70XX 
  A5. 5 

Over 4 to 10 max 4 max E70XX 
Over 2 to 10 max 2 max E80XX 
Over 1 to 5 max 1 max E90XX 

Over 1/2 to 4 max 1/2 max E100XX 
Over 1/2 to 4 max 1/2 max E110XX 
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 FNo عدد
FNo .کد در الکترودهاست رايب بندي تقسیم یک حقیقت در QW-432 از 

ASME است آمده جزوه این ضمیمه در البته که شده اشاره بدان جداولی طی .
 پروژه یک هاي WPS ،PQR تعداد کاهش، استفاده موارد بندي تقسیم این اساس

 .است بوده جوش سیم جوشکاري خصوصیات مشابهت و
 .است آمده ختلفم آلیاژهاي. F-No بندي تقسیم چگونگی زیر جدول در

 

 مختلف آلیاژهاي. F-No -2جدول

 F-No. QW جوش سیم آلیاژ نوع
 1. 432 6-1 فوالدي آلیاژهاي
 A1 21-24 432 .2 پایه آلیاژهاي و آلومینیوم

 Cu 31-37 432 .3 پایه آلیاژهاي و مس
 Ni 41-45 432 .4 پایه آلیاژهاي و نیکل

 Ti 51 432 .5 پایه آلیاژهاي و تیتانیوم
 Zr 61 432 .6 پایه آلیاژهاي و زیرکونیم
 7. 432 72-71سطحی کاري سخت و کاري روکش آلیاژهاي

 

 .ANo عدد یا جوش فلز آنالیز
ANo .کد اساس بر. دارد کاربرد آهنی آلیاژهاي مورد در تنها ASMEQW-404. 

 اساس بر سپس و شده محاسبه باید زیر روش به فرآیند هر در جوش آنالیز ابتدا5
QW-442 A-No .مربوطه قسمت در و شده داده تشخیص WPS گردد درج. 

 جوش آنالیز تشخیص براي آزمایشی یا PAW ،GTAW ،SMAW براي – الف
 مورد شده ارائه آنالیز سازنده جوش کیفیت مدرك اساس بر یآ و شود می انجام
 الیزآن آزمایش مشابه باید نمونه، آزمایش انجام صورت در. گیرد می قرار قبول

 .پذیرد صورت جوش سیم استاندارد
 می استفاده سازنده توسط شده ارائه مشخصات از یا ESW ،GMAW براي – ب

 دو ره در. شود می تهیه آنالیز نمونه استاندارد مشابه شرایطی با اینکه یا. شود
 .باشد فرآیند در استفاده مورد گاز باید محافظ گاز صورت

 فالکس از استفاده شرایط تحت ســازنده شخصاتم از یا نیــز SAW بــراي – ج
 می هیهت آنالیز نمونه کاري شرایط تحت یا و شود می استفاده اجرائی فرآیند مشابه
 .شود

 )SFA( مشخصات شماره
 این. است شده تعیین ASME توسط جوش سیم مشخصات شماره بیست از بیش

 شمارهزیر لجدو در. است همراه SF پیشوند یک با ASME در بنديتقسیم
 :است آمده AWS بندي کد اساس بر هاجوش سیم اقسام مشخصات
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 جوش سیم مختلف هايخانواده مشخصات شماره -3جدول

 شماره
 مشخصات

 جوش سیم نوع

A5. 1 معمولی فوالد قوس جوشکاري الکترودهاي مشخصات 
A5. 3 آلومینیومی آلیاژهاي و آلومینیوم قوس جوشکاري الکترودهاي مشخصات
A5. 4 نیکل کروم و کرومدار نزن زنگ فوالد دار روکش الکترودهاي مشخصات 
A5. 5 قوس جوشکاري ویژه آلیاژ کم فوالد دار روکش الکترودهاي مشخصات 
A5. 6 آن آلیاژهاي و مس روپوشدار الکترودهاي مشخصات 
A5. 7 آن آلیاژهاي و مس سخت الکترودهاي و جوش سیم مشخصات 
A5. 8 کاري لحیم جوش مسی مشخصات )Brazing( 

A5. 9 نیکلی کرومی و کرومدار نزن زنگ فوالد لخت جوش سیم مشخصات 
 توپر و کامپوزیت، الیه الیه الکترودهاي و هاجوش سیم همچنین

A5. 10 و آلومینیوم جوشکاري براي لخت الکترود و جوش سیم مشخصات 
 آن آلیاژهاي

A5. 11 آن آلیاژهاي و یکلن دار روکش الکترودهاي مشخصات 
A5. 12 جوشکاري لخت جوش سیم و الکترودها مشخصات TIG 
A5. 13 سطحی دادن روکش الکترودهاي مشخصات 
A5. 14 آن آلیاژهاي و نیکل لخت الکترودهاي و جوش سیم مشخصات 
A5. 15 چدن جوشکاري دار روکش الکترودهاي و جوشها سیم مشخصات 
A5. 16 آن آلیاژهاي و تیتانیوم ترودهايالک و جوش سیم مشخصات 
A5. 17 براي فالکس و کربنی فوالد لخت الکترودهاي مشخصات SAW 
A5. 18 ویژه معمولی فوالد الکترودهاي مشخصات GMAW 
A5. 19 منیزیم آلیاژهاي لخت الکترودهاي و جوش سیم مشخصات 
A5. 20 وسق جوشکاري ویژه معمولی فوالد توپودري الکترودهاي مشخصات 
A5. 21 کامپوزیت کردن روکش جوشهاي سیم و الکترودها مشخصات 
A5. 22 نیکل کروم و کرومدار نزن زنگ فوالد توپودري الکترودهاي مشخصات 
A5. 23 براي فالکس و آلیاژي کم فوالد لخت الکترودهاي مشخصات SAW 

A5. 24 يآلیاژها و زیرکونیم جوشکاري لخت جوش سیم و الکترودها مشخصات 
 آن

 
 ارائه ).SFA. No( مشخصات شماره جوشکاري الکترودهاي سازندگان "معموال

 در. شود می تکمیل قسمت این 3 جدول از استفاده با اینصورت غیر در کنندمی
 .کرد ذکر قسمت این در را الکترود تجاري نام توان می SFA وجود عدم صورت
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 :])[AWS No. Class( الکترود ASM استاندارد و کالس شماره
، DIN ،BS: مانند دارد وجود الکترودها گذاري نام براي گوناگونی استانداردهاي

JIS ،AWS ،ISO ، ...کالس دار روکش الکترودهاي براي A5. 1 با جوشکاري 
 می آغاز الکترود معناي به E باحرف ابتدا AWS روش به نامگذاري الکتریکی قوس
 بر الکترود فلزجوش کششی استحکام دهنده نشان E از پس اول عدد دو، شود

، E60XX ،E70XX ،E80XX ،E90XX ،E110XX. باشد می Ksi حسب
E120XX ،وضعیت دهنده نشان آید می استحکام رقم دو از پس که عددي اولین 
 :است الکترود نوع این با اجرا قابل جوشکاري

 .تاس پذیر امکان )OH ،H ،V ،F( وضعیت چهار در جوشکاري: EXX1X – الف
 .است پذیر امکان )H ،F( واقعی تخت وضعیتهاي در جوشکاري: EXX2X - ب
 .است پذیر امکان )F( تخت حالت در فقط جوشکاري: EXX3X - پ

 است متغیر 0- 8 از آید می AWS روش به الکترود نامگذاري در که عددي آخرین
 جوش گروه خصوصیات سایر و برق نوع، الکترود روپوش کالس دهنده نشان و

 .باشدمی
 استاندارد نام نزن زنگ فوالدهاي A5. 4 کالس جوش سیم یا الکترود مورد در

 ای جوش سیم ترکیب با مشابه آنالیز که نزنی زنگ فوالد )ASTM( آمریکائی
 عنوان به. شود می آورده قوس) جوشکاري مورد (در )E( حرف از پس. دارد الکترود
 فرآیندهاي با جوشکاري ویژه هايشجو سیم E304 یا E310 یا E316 L-16 مثال

OFW حرف بجاي E با G مانند شوندمی آغاز G316 نزنزنگ فوالد جوش سیم که 
 .است ASTM316 فوالد آلیاژ باترکیب

، FCAW فرآیند الکترودهاي هايکالس سایر نامگذاري نحوه فراگیري منظور به
GMAW ،SAW،  ...استاندارد به تا الزمست ASME II-Part C شود مراجعه. 

 :)Size of Electrode( الکترود سایز
 باندازه مغزي) میله قطر الکترود اندازه انتخاب جوش ترینصرفه با انجام براي

 توجه مورد زیر موارد الکترود اندازه انتخاب در. دارد اهمیت الکترود نوع انتخاب
 رارتح، جوشکاري حالت، جوش هاي الیه ضخامت، اتصال طرح: گیرند می قرار
 .جوشکار مهارت و قطعه توسط تحمل قابل
، صالات طرح به بستگی عمده بطور دارد احتیاج جوش که هائیپاس یا ها الیه تعداد
 رايب الکترود مناسب اندازه. دارد جوشکاري حالت، پایه فلز ضخامت، الکترود اندازه
 بیان "ذیال مختلف جوشکاري حاالت و اتصاالت براي مختلف هايجوش در مصرف
 :است شده
 و ددار ریشه در خوب ذوب به احتیاج که اتصاالتی سایر یا لوله جوش براي – الف

 مترمیلی 4 تا 25. 3 قطر به الکترود حداکثر، نیست جوش پشت از جوشکاري امکان
 حاالت تمام در دیگر هايپاس جوشکاري براي. شودمی پیشنهاد اول پاس براي

 بــراي. گیرد قرار استفاده مورد تواندمی مترمیلی 5 تا 4 قطر الکترودهاي
 استفاده نیز مترمیلی 5 باالي قطر با الکترودهاي از تخت حالت در جوشکاري



 زرسی جوشبا

 179

 با هاپاس سایر و 5. 2 قطر الکترود با اول پاس کم قطر هاي لوله در. شودمی
 .است جوشکاري قابل 25. 3، 4 قطر الکترودهاي

 در هاي تسمه داراي که طرفه یک جناغی یا شکل V اتصاالت جوشکاري در - ب
 و 5 قطر الکترود از توان می اول پاس براي تخت حالت در باشند می اتصال پشت
 .کرد استفاده بزرگتر الکترود از دیگر هايپاس براي
 5 الکترود تخت غیر سر سربه و تخت حالت در ايگوشه جوشکاري براي - پ

 نیز حالت این در و شود مــی مصـــرف "عمال که است قطري حداکثر متريمیلی
 .شود می جوشکاري مترمیلی 4 قطر الکترود با اول پاس اغلب
 جوشکاري براي معمول اندازه هیدروژن کم روکش با که الکترودهائی مورد در - ت

 قطر افقی و تخت جوشکاري براي و مترمیلی 25. 3، 4 قطرهاي سر باال و عمودي
 .باشد می بزرگتر یا 5

 )Position( جوشکاري وضعیت
 وضعیت چهار از یکی در جوشکاري مورد قطعات ASME QW-405 کد اساس بر
 .دارند قرار زیر
 )Flat( تخت: الف
 )Horizontal( افقی: ب
 )Vertical( عمودي: پ
 )Over head( سر باالي: ت

 

 جوشکاري هايوضعیت اختصاري کد -4جدول

 شیاري جوشکاري
 جوشکاريولهل شیاري جوشکاري ورق

لوله اي گوشه جوشکاري ورق ايگوشه

عالمت وضعیتعالمتوضعیتعالمت وضعیتعالمت وضعیت

 افقی چرخش 1G تخت
 با مورب لوله 1F تخت 1G لوله

 1F چرخش

 حالت در لوله 2G افقی
 ثابت لوله 2F افقی 2G عمودي

 2F عمودي

 افقی لوله 3G عمودي
 با افقی لوله 3Fعمودي 5G ثابت

 2FR چرخش

 مورب لوله 4Gسر باالي
 باالي 6G ثابت

 عمودي لوله 4F سر
 4Fسر باالي جوش

 ثابت افقی لوله      
 5F)حاالت (تمامی
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 )Position of Groove( شیار وضعیت
 رشیا وضعیتباالجدول راست سمت ستون دو اختصاري هاي عالمت از استفاده با

 .متفاوتند هاعالمت لوله و ورق جوشکاري مورد در. شود می مشخص
 :)Preheat( پیشگرم
...  و ناخواسته فازهاي پیدایش و پیچیدگی، ترکیدگی از جلوگیري براي "معموال
 ،جوشکاري عملیات حین در همچنین. شود می پیشگرم قطعه، جوشکاري از قبل

 مترک به تنزل عدم و مجاز حد یک از نرفتن باالتر نظر از پاسی بین دماي کنترل
 حرارتی هاي گچ بوسیله "معموال عمل این. پذیرد انجام باید پیشگرم دماي از

 تحرار درجه در حرارتی هاي گچ شدن ذوب یا رنگ تغییر به بنا. پذیرد می صورت
 .بود خواهد کنترل قابل قطعه دماي خاص
 پیشگرم دماي حداقل Stud Welding( EGW ،ESW(، جوشکاري فرآیندهاي بجز
 به توجه با و QW-406 اساس بر بایست می پاسی بین رتحرا درجه حداکثر و

 .شوند تعیین مربوطه ورق ضخامت
 Postweld Heat( زدائی) (تنش جوشکاري از پس حرارتی عملیات

Treatment(: 
 تاس جوشکاري از پس زدائی تنش حرارتی عملیات حالت ترین رایج آنجائیکه از

 .شود می نوشته جوش زدائی تنش به مربوط حرارت درجه "معموال
 )Time Renge( نگهداري زمان
 "عموالم. کند می تغییر قطعه ضخامت اینچ هر به بسته زدائی تنش جهت الزم زمان
 شود می اختیار فوالدها دیگر از کمتر حرارت درجه، تمپر کونچ فوالدهاي مورد در
 .یابد افزایش زدائی تنش زمان باید لذا
 )Shielding Gases( محافظ گاز نوع
 در و نیتروژن، )Ar-CO2( دو این مخلوط یا Argon ،CO2 گازهاي مثال عنوان به

 قید قسمت این در شوند استفاده اتمسفر از مذاب حوضچه محافظت براي صورتیکه
 ترودالک حتی یا توپودري الکترود با جوشکاري فرآیندهاي در است ممکن. شود می

، وشج شیار پشت در گاز دمیدن ندمان. شود استفاده خنثی گازي از نیز دار روپوش
 .الزمست قسمت این در نظر مورد گاز نام قید نیز مواردي چنین در
 این در Oxyfuel Welding یا )OFW( گازي سوخت با جوشکاري فرآیندهاي در

، لناستی اکسی، اکسیژن: مثال بعنوان شودف می قید مصرف مورد سوخت قسمت
 .ناستیل اکسی و اکسیژن مخلوط یا بوتان

 )Electrical Characteristic( الکتریکی مشخصات (*
 شافزای یا و ورودي گرماي در افزایش، الکتریکی جریان قطبیت و نوع در تغییر
 کیفیت تغییر باعث جوش طول واحد بر شــده داده رسوب جوش فلز میزان و حجم
 :شود می محاسبه رابطه از وارده گرماي میزان و شوند می جوش
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Heating Pnt=V*I*60/speed(in/min 
 جوش خط طول کاهش یا و جوش گرده اندازه افزایش با جوش فلز میزان همچنین

 )1( نمونه WPS از 48 تا 44 قسمتهاي در. است متناسب، الکترود هر ازاي به
 .است آمده )QW-409( کد اساس بر الکتریکی مشخصات

 )Current AC or DC( متناوب یا مستقیم جریان نوع
 جریان از استفاده صورت در. کنند می کار بهتر AD ،DC جریان با الکترودها برخی

DC الزمست نیز جریان قطبیت دادن نشان. 
 هائی توصیه الکترود سازنده مشخصات برگه در DC یا AC جریان انتخاب براي
 شروع که فرآیندهائی در "معموال و است تر مشکل AC با قوس شروع. است آمده
 .شود می استفاده )TIG (مانند ردندا مشکلی قوس

 )Polarity( قطبیت
 بر تواند می منفی یا مثبت قطب به الکترود اتصال DC جریان انتخاب صورت در

 اتصال با "معموال. بگذارد تأئیر جوش نفوذ عمق و قوس در شده ایجاد حرارت درجه
 اريختصا عالمتهاي با قطبیت. یابد می افزایش نفوذ عمق مثبت قطب به الکترود

 .شود می داده نشان زیر
 DCEP=Direct Current مستقیم جریان در مثبت قطب به الکترود اتصال – الف

Electrode Positive 
 DCEN= Direct Current مستقیم جریان در منفی قطب به الکترود اتصال - ب

Electrode Negative 
  قلمداد وسمعک پالرتیه DCEP و مستقیم پالریته DCEN قرارداد اساس بر
 .شوندمی

 )Technique(: کار روش و تکنیک
 .شوند می بیان ASME QW-410 کد به باتوجه جوشکاري روش تکنیکی نکات
 )String or Weave Bead( موجی یا زنجیري گرده
 نازك هاي گرده که مواردي در. شود می ذکر موردنظر گرده شکل قسمت این در

 استفاده زنجیر هاي گرده از، الزمست قطعه هب وارد حرارت کمترین ویا بوده کافی
 موجی هاي گرده. است بیشتر تکنیک این در دست حرکت سرعت زیرا شود می
 .شوند می اجرا هاللی و گردشی اشکال به

 )Orifice or Gas Cup Size( گاز عبور سوراخ یا نازل، کالهک سایر
 .است الزم فوق موارد به اشاره محافظ گاز با جوشکاري فرآیندهاي در

 غیره) و زدن سنگ، زدن (برس پاسی بین و اولیه تمیزکاري
))Initial & Interpass Cleaning((Brushing ،Grinding ،etc( 

  و هاچربی، زنگارها زدودن مانند جوشکاري انجام از قبل سطح کردن تمیز
 حین در همچنین. شود می جوش کیفیت کاهش افزایش باعث قطعه هايکثیفی
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 کردن پاك از اعم سطح تمیزکردن. کار اتمام در و پاسی چند جوشکاري عملیات
 در محفوظ سرباره نظیر جوش عیوب حذف و کاهش باعث غیره و حاصله سرباره
 .شد خواهد غیره و آخال و مذاب

 هاستفاد، زدن سنگ، چکش و اسکنه از استفاده، زدن برس "معموال اعمالی روشهاي
 .استو ...  انگشتی فرز از
 )Method of Back Gouging( جوش پشت برداشتن وشر
 وسطت پاس اولین پشت ابتدا تا الزمست جوش پشت از جوشکاري به نیاز صورت در

 :شود برداشته زیر روشهاي از یکی
 )Air Carbon arc Gouging( کربنی الکترود از حاصل قوس – الف
 )Oxy Acetylene Gouging( استیلن اکسی شعله بوسیله برداشتن - ب
 Grinding or Chipping تراشکاري یا زدن سنگ - پ

 Multiple or Single Pass( طرف هر در پاسی چند یا پاسی تک جوش
Per Side( 

 رد باشد داشته جوش پاس چند یا یک به نیاز پخ طرح از طرف هر صورتیکه در
 .کافیست قسمت این در پاس پند یا تک عنوان. شود می مطرح قسمت این

 )Travel Speed( رکتح سرعت
 نتعیی عامل و دارد فراوان اهمیت اتوماتیک درجوشکاریهاي "مخصوصا فاکتور این

، کم سرعت ذکر دستی فرآیندهاي در. است قطعه به وارد حرارت میزان کننده
 با حرکت سرعت خودکار ههاي دستگاه مورد در اما. کافیست زیاد یا متوسط

 .شود می بیان )L/T( دیمانسیون
 )Other( دیگر ئلمسا
 توان می قرار این از مختلفی مسائل به جوشکاري فرآیند به بسته قسمت این در

 مورد در و الزامی آن ذکر فرآیند یک مورد در "بعضا است ممکن که کرد اشاره
 .باشد نادیدنی دیگر فرآیند
 OFW فرآیندهاي در بودن قلیائی یا اکسید یا خنثی نظر از شعله ماهیت – الف
 Backhand Forhand or صورت به OFW فرآیندهاي در شعله حرکت روش - ب
 EBW فرآیند در گان زاویه در تغییر - پ
 Multi Electrode فرآیند در الکترودها مابین فاصله - ت
 براي دیگر سمت پخ به سمت یک از جوشکاري عملیات تناوب به نیاز - ث

 پیچیدگی از جلوگیري
 رد تغییرات نحوه و متناوب طور به خودکار و دستی ايهروش از استفاده لزوم - ج

 استفاده
 زدائی تنش منظور به جوش کاري چکش یا کوبش از استفاده لزوم - چ
 .کنید می مشاهده راWPS نونه یک بعد صفحه در
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 WPS-8 شکل

 
 ؟دارد جوشکاري در کاربردي چه و چیستWPS  کنید تحقیق

 
 در ابعادي عیوبی چه کنید بررسی را اید سر)داده به (سر یاريش جوش که کار قطعه  عملی کار

  است مشاهده قابل آن

 
 تحدب جوش گرده تقعر، جوش گرده تحدب چون عیوبی جوش بررسی از پس
 مشاهده توان می وجود صورت در را همترازي عدم و جوش ریشه تقعر، جوش ریشه
 .نمود
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 ؟. داد انجام باید کاري چه کناره عیب رفع جهت  کالسی بحث
 .بپوشاند را آن تا کرد ایجاد کناره عیب بروي جوش نازك یکخط توان می: جواب

  
 

کالس در کار  بررسی را است شده داده سپري و سر) به (سر شیاري جوش که هایی کار قطعه 
 .است مشاهده قابل آنها در ظاهري ناپیوستگی عیوب چه کنید

  
 بررسی از پس دهید قرار هنرجویان اختیار در و کنید آماده لازقب را کاري قطعه
 جوش چاله، قوس لکه، ذوب عدم، ناقص نفوذ، جوش رفتگی سر چون عیوبی، جوش

 .نمود مشاهده توان می وجود صورت در را جرقه و پاشش و
 

 داد؟ انجام باید کاري چه جوش در تخلخل ایجاد ار جلوگیري براي شما نظر به  کنید فکر
 بطوري جوشکاري انجام و رطوبت و چربی از کاري جوش سطح کردن تمیز: وابج
 .باشیم داشته را جوشکاري جریان قطع کمترین که
 

 

 
داد؟ انجام باید کاري چه جوش در سرباره آخل ایجاد ار جلوگیري براي شما نظر به  کنید فکر

 ها سرباره مامیت زدودن و خارجی جسم هر از جوشکاري سطح کردن تمیز: جواب
 .جوش پاس هر شروع از قبل

 
 

 
 

 .کنید تحقیق جوش در ترك ایجاد دلیل درباره  کنید تحقیق

 
 

 در هقطع تحمل تنش از شتریب جوش شدن سرد از یناش یانقباض يها تنش هرگاه
 لحظه از( دماها تمام در موضوع نیا. افتد یم اتفاق شکست، باشد حرارت درجه آن

 يبارگذار هنگام در شدن) سرد از پس یمدت یحت و شدن سرد انیپا تا انجماد
 است ریپذ امکان
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 جوش عیوب از گیريپیش هايروش: 2 یادگیري واحد

 
 
 

 ساعت 30: جمع زمان آموزش
 

 :واحدیادگیري جزئی اهداف
 :فنی هاي شایستگی-
 .بیاموزند را سرد و گرم ترك از گیري پیش هاي روش -1
 .بیاموزد را گرمایش پس گرمایش پیش حرارتی عملیات هاي روش -2
 .بیاموزد را کاري جوش در پیچیدگی از جلوگیري هاي روش-3
 .بیاموزد را کاري جوش از پس پیچیدگی رفع هاي روش-4
 :فنی غیر هاي شایستگی-
، کارگروهی، کاري نظافت و وترتیب نظم رعایت، وکالس کارگاه محیط در-1

 .بگیرد یاد را اي حرفه واخالق زیست محیط به توجه، پذیري لیتومسو
 سرلوحه باید کارگاهی فعالیت انجام حین در و قبل ایمنی نکات تمام رعایت-2

 .گیرد قرار
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 افزایی دانش
 :جوش عیوب از يریشگیپ يهاروش
 گرم ترك از پیشگیري هايروش

 جوش انقباضی هايتنش کاهش منظور به کردن گرم پیش .1
 گاز با جوشکاري در آلوده غیر و پاکیزه محافظ گاز بردن کار به .2
 جوش گرده مقطع سطح مساحت افزایش .3
 جوش گرده شکل و طرح تغییر .4
 هستند گرم ترك ایجاد عناصر حداقل داراي که مبنایی فلز از استفاده .5
 نیز باال منگنز مقدار داراي که پرکربن فلزات از استفاده، فوالدها جوشکاري در .6

 .هستند
 سرد ترك آمدن وجود به از پیشگیري هايوشر
 .شودمی شدن سرد نرخ کاهش باعث که کردن گرم پیش از استفاده .1
 و شودمی شدن سرد نرخ کاهش باعث هم مورد این که گرم پس از استفاده .2
 .آوردمی فراهم هیدروژن گاز خروج براي را الزم فرصت هم
 .باشد داشته کمتري پذیريسختی قابلیت که مناسب فوالد انتخاب .3
 ترطوب مثالً شوندمی هیدروژن تولید باعث که عناصري و موارد کردن برطرف .4
 .روغن و
 .هیدروژن کم الکترودهاي از کردن استفاده .5
 

 حرارتی عملیات
 :میشود تقسیم عمده گروه دو به جوش در حرارتی ملیاتع
 (Preheat) پیشگرم حرارتی عملیات -1
 (PWHT) مپسگر حرارتی عملیات -2

 پیشگرم عملیات
 هقطع دماي بردن باال منظور به قطعه دادن حرارت از عبارتست پیشگرم عملیات

 درجه تا جوشکاري از قبل را قطعات دیگر معناي به. جوشکاري عملیات از قبل
 درجه آن به کار قطعه رسیدن از بعد فاصله بال و میدهند حرارت معینی حرارت
 از قبل که عملیاتی هر به کلی طور به. کنیم یم آغاز را جوشکاري، حرارت

 نای. گویند ایشگرم یشپ پذیرد صورت جوش خواص بهبود منظور به جوشکاري
 انجام آن از قسمتی یا و پایه فلز کل به حرارت صورت دو به است ممکن عامل
 دبرس حرارتی عملیات شروع جهت مناسب دماي به نظر مورد منطقه آنکه تا گیرد
 .شود می گفته ایشگرم پیش دماي ادم این به

 نیازي دیگر آن از بعد اما یابد می ادامه جوشکاري شروع لحظه تا فلز دادن حرارت
 جوش فرایند در فلز نگهداري براي شده ایجاد حرارت چراکه نیست کار ادامه به

 .است کافی
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 از قبل جوش فلز شدن وسرد دما اختالف از جلوگیري ظورنم به ایشگرم پیش
 یکی امر این دارد همراه به را متعادل فاز یک ایجاد پایه فلز در و است کاريجوش
 نرسید براي گرمایش پیش، است پایه فلز کردن پیشگرم در ها عامل مهمترین از
 :گیرد می صورت زیر اهداف به
 پایه فلز در سریع دماي تغییر و شدن گرم کنترل -1
 جوش درمنطقه تنش تمرکز و تشکیل از جلوگیري -2
 هیدروژن وجود از ناشی هاي ترك و تمرکز از جلوگیري -3
 پایه فلز در شده جذب هیدروژن خروج به دادن امکان -4
 پایه فلز در موجود رطوبت پاکسازي -5
 HAZ ساختار کنترل -6

 پایه فلز در سریع دماي تغییر و شدن گرم کنترل
 پاس یک اینکه از سپ و دهیم می انجام را ایشگرم پیش عملیات ما اوقات خیلی

 این از جلوگیري رايب باید، بیافتد دمایش قطعه که است ممکن کردیم جوشکاري
 پاسه چند هايجوش براي. کنیم کنترل را پاسی بین حرارت درجه همواره موضوع
 بین حرارت درجه پاسها کلیه براي شرایط و مکانیکی خواص بودن یکسان جهت
 .شود کنترل باید پاسی
 جنس به و بوده یکسان معموال گرم پیش حرارت درجه و پاسی بین حرارت درجه

 افزایش. دارد بستگی جوشکاري پروسه بوسیله شده داده حرارت و قطعه ضخامت و
 پاسی بین حرارت درجه افزایش باعث قطعه ضخامت و آلیاژي عناصر و کربن درصد
 .شود می

 جوش درمنطقه تنش تمرکز و تشکیل از جلوگیري
 چرا است بار زیان جوش منطقه در چه و پایه فلز در چه ها تنش جمعت و تشکیل

 ینا شود می زیاد خستگی هاي بار و مکانیکی هاي بار شدت فلز فاز تغییر با که
 دما رتغیی نیز اشکال این اصلی علت، شود می شکننده هاي فاز تشکیل سبب امر
 .است فلز یا جوش منطقه به آن ناگهانی ورود و

 هیدروژن وجود از ناشی هاي ترك و تمرکز از جلوگیري
 سطح در است ممکن گاها رطوبت اثر در جوش منطقه ترکیب در موجود هیدروژن

 اثر در رطوبت، باشد داشته وجود محیط یا و الکترود روکش در، پایه فلز داخل یا
 و افتاده گیر جوش منطقه در جوش منطقه در زیاد بسیار و عانی شده ایجاد دماي
 عوامل این میشود آن از ناشی هاي تنش یا هیدروژنی سرد هاي ترك ایجاد موجب
 وندش نمایان بیشتر) یا ماه (یک مدت بلند یا روزه) (دو کوتاه زمانی در است ممکن

 میتوان گرم پیش عملیات با گذاشت خواهند جا به را مخربی اثرات صورت هر در که
 با هايالکترود از یا. نهاد آن تیاراخ در را موجود هیدروژن خروج براي کافی فرصت
 تفادهاس نوع و شرایط به فاکتور این که نمود استفاده هیدروژن بدون یا و کم پوشش
 .دارد بستگی سازه
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 پایه فلز در شده جذب هیدروژن خروج به دادن امکان
 طعهق سطح به کم کم میشود داده هیدروژن به گرم پیش ابتداي در که فرصتی با

 .شود می خارج ازآن و شده نزدیک
 

 پایه فلز در موجود رطوبت پاکسازي
 دست به موجود هیدروژن براي فضا ایجاد با قبل عوامل همانند هم فاکتور این
 .آیدمی
 

 (HAZ) جوش از متاثر منطقه ساختار کنترل
 که رود می باال حدي به آن حرارت درجه اما شود نمی ذوب HAZ منطقه هرچند
 ناگهانی استحاله اثر در شدن سرد از پس و شده آستنیت دهمحدو وارد آن ساختار

 ديج هايسیبآ ایجاد باعث عامل این شود می تبدیل شکننده و ترد مارتزیت به
 پایین هاي ضخامت در ظاهري شکل تغییر باعث دیگر طرف از شود می جوش در
 پاسی بین حرارتی عملیات نیز و پیشگرم عملیات از مشکل این مهار براي. شود می
 .شود می استفاده کردن آنیل و زدایی تنش منظور به گرم پس و

 جوش شدن سرد کاهش باعث نتیجه در و حرارتی شیب کاهش موجب پیشگرم
 افیک پذیري انطاف عدم، انقباضی و انبساطی هاي تنش دیگر طرفی از. گردد می
 .شوند می طرف بر طریق این از نیز ها ترك و
 لحظه در جوش فلز فاز شدن نامتعادل از جلوگیري بر عالوه کردن گرم پیش در

 هايتنش و رطوبت حذف جمله از دیگر اهدافی دنبال به فرایند شروع ابتدایی
 یفیتک بر عوامل این به یابی دست که هستیم نیز هیدروژن وجود از ناشی متمرکز

 مارتنزیت فاز است ممکن هیدروژن وجود گذارند می مثبت تاثر نیز جوش عمر و
 یمکانیک بارهاي و خستگی بارهاي و ها تنش اثر در که آورد وجود به را ايشکننده
 دروژنهی حذف صورت در ریز بندي دانه با پرلیت فاز به دستیابی اما آیدمی پدید

 در و جوش در گسستگی ایجاد موجب ها تنش وجود. شد خواهد میسر رطوبت و
 کارکرد نحوه به عامل این حذف وردآ می پدید را ها سازه در مخربی حوادث آن پی

 هب فرایند این در حساسیت نهد می شایان تاثیري جوش منطقه و سازه صحیح
 .شود می استفاده عملیات این از صنعت در عموما که است ان دلیل
 پیش عملیات از بعد جوش منطقه ساختار در اطمینان حصول منظور به توان می
 ما گاها که چرا نمود اعمال را پاسی بین تیحرار عملیات پاس هر از بعد و گرم

 ضرورت امر همین که کند می پیدا افت جوش دماي اما ایم داده انجام را پیشگرم
 .میکند بیشتر را پاسی بین دماي از استفاده
 درق هرچه یعنی هستند ارتباط در هم با عمدتا پاسی بین دماي و گرم پیش دماي
 قدر ههرچ بالعکس و میشود زیاد نیز پاسی نبی دماي یابد افزایش گرم یش دماي
 .شود می کم نیز دما این یابد کاهش گرم پیش دماي
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 یک در خوردگی ترك از اجتناب براي پاسی بین دماي و گرم پیش حداقل میزان
 :دارد زیر موارد به بستگی مشخص فوالد
 پایه فلز آلیاژي عناصر و کربن میزان• 
 جوشکاري از قبل حرارتی عملیات شرایط• 
 اتصال در کرنش میزان و قطعه مقطع ضخامت• 
 جوشکاري حین در موجود هیدروژن میزان• 

 
 مایشگر پس عملیات
 عملیات از پس قطعه یکنواخت دادن حرارت از عبارتست گرم پس عملیات

 در که ايمانده پس هايتنش کردن آزاد منظور به گرم پس عملیات. جوشکاري
 .شود می انجام آید می بوجود جوشکاري از ناشی ايدماه و حرارتی هاي شیب اثر
 فلز بین در هیدروژن مقداري است ممکن جوش منطقه در دما سریع کاهش با

 ایشافز با و شده پیشگرم عملیات ادامه موجب گرم پس عملیات، بیافتد گیر جوش
 و شده قطعه خارج به هیدروژن نفوذ سهولت موجب جوشکاري از بعد قطعه دماي

 .دهد می کاهش را هیدروژنی یا سرد ترکهاي آوردن بوجود احتمال
 دبع و جوشکاري جریان در ثريوم نقش خود نویه به نیز گرم پس حرارتی عملیات

 عملیات چرخه در آن اهمیت به توان می گرفتنش نظر در با که کنند می ایفا آن از
 .شدبا آفرین خطر است ممکن آن انجام در کاستی که چرا برد پی حرارتی

 :کنیم می اجرا را گرم پس حرارتی عملیات زیر اهداف به رسیدن منظور به
 قطعه شدن سرد کنترل-1
 شده جوشکاري قطعه در هیدروژن نفوذ میزان کنترل -2
 حرارتی هاي تنش کاهش -3
 باال حرارتی هدایت با فلزات و ضخیم قطعات براي فروکش حرارت تقلیل -4
 سرد ترك تشکیل از جلوگیري -5
 جوش فلز تافنس افزایش -6
 پسماند تنش کاهش-7
 خاص میکروسکپی ساختار تولید -8
 خوردگی مقابل در مقاومت بهبود -9

 جوش در شده جذب هیدروژن خروج به دادن امکان-10
 قطعه به ورودي حرارت کاهش -11
 شدن سرد نرخ کاهش-12
 کار قطعه سطح در موجود رطوبت پاکسازي-14
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 هیدروژن از ناشی ركت حذف و ایشگرم پس
 روژنهید از ناشی ترك پتانسیل رساندن حداقل به ایشگرم پس مهم اهداف از یکی
 .باشد می
 محیط دماي به نزدیک دماهاي در فقط هیدروژنی شکست، فریتی فوالدهاي در

 خوردن ترك از پیشگیري براي که دارد وجود امکان این رو این از افتد می اتفاق
 شدن سرد از قبل جوش منطقه در هیدروژن نفوذ از ساسح ساختارهاي ریز در

 دازهان به فوالد تا داد اجازه نباید شد انجام جوشکاري آنکه از بعد، کنیم استفاده
 دماي به پاسی بین دماي از بعد بالفاصله آنرا باید عوض در. شود سرد محیط دماي
 .داشت نگه شده مشخص زمان براي حالت این در و داده ارتقاء و حرارت گرمی پس

 
 Distortion)پیچیدگی(
 تکنیک و اهاشتب طراحی بوسیله که است ازمشکالتی یکی ابعاد تغییر و پیچیدگی
 دلیل به جوشکاري عملیات حین در. میشود ایجاد جوشکاري عملیات نامناسب

 و جوش موضع به شده داده حرارتی بار یکنواخت توزیع براي کافی فرصت عدم
 به میشد پخش قطعه تمام در میبایست که انقباضی جوش محل سریع شدن سرد
 نظر از که باشد محلی در اگر انقباض این و میشود خالصه محدوده همان در ناچار

  (Angular distortion)ايزاویه اعوجاج به منجر باشد دار زاویه قطعه هندسی
 طویل و بزرگ قطعات در کوچک هرچند اي زاویه تغییر بگیرید نظر در. شودمی
 .کند می ایجاد نهایی قطعه در اساسی ایراد چه

 

  
 اي زاویه پیچیدگی-9شکل

 

 و طولی اعوجاج باشد قطعه عرضی یا و طولی راستاي در جوش خط اگر حال
. شودمی نمایان (Longitudinal shrinkage or Transverse shrinkage)عرضی
 موارد این. باشدمی قطعه نهایی قطعه طول کاهش همان عرضی و طولی اعوجاج

 .هستند مهم و حساس بسیار هم
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 وعرضی طولی پیچیدگی-10 شکل

 
 .میباشد )(Bowing قپه یا و کردن طبله یا زدن تاول اعوجاج از دیگري نوع
 آماده متر 20 طول به ايقطعه. باشد مفید شاید زمینه این در تجربیات از یکی ذکر

 امتم در دیگر پاس چند بایستمی ناظر خواسته به بنا که بود نصب براي ارسال
 انجام از بعد. شود بیشتر مترمیلی3-2 جوش ساق تا. شدمی داده جوش قطعه طول

 اصالح چون. فاجعه یعنی واین. آمد بوجود قطعه در متريمیلی27 اینکارکاهش
 سوار کلکی کارگاهی هايروش با هم اگر و نیست پذیر امکان معموال طول کاهش
 آن قطعه از استفاده حین بسا چه و ایم کرده رااصالح شکل هندسه تنها کنیم
 .شود نمایان بعدي ایرادات و باشد نداشته را وارده بارهاي تحمل توان کاريوصله

 یا (طراح و. است Distortion ازبروز جلوگیري ایراد این رفع براي راه بهترین
 دسح جوش از قبل را قطعه پیچیدگی بتواند که کسی خوب) جوشکاري سرپرست

 .بدهد پیشنهاد راهم آن از جلوگیري راه و بزند
 

 :اعوجاج با مقابله راهکارهاي بعضی
 در خواهدمی که چقدر هر بگذاریم و کرده انتخاب بزرگتر کمی را ابعاد اندازه -1

 جوشکاري خاتمه از پس. شود ایجاد آن در پیچیدگی و ابعاد تغییر عملیات ضمن
 براي پرسکاري یا و موضعی دادن حرارت.. . کارياشینم نظیر خاص عملیات
 .گیردمی انجام ابعاد تصحیح و برداشتن تاب کردن برطرف

 .کنیم خنثی را اعوجاج خاصی تدابیر با قطعه ساخت و طراحی حین -2
 نیاز مورد استحکام آوردن بدست براي کوچکتر اندازه با کمتر جوش تعداد از -3

 .شود استفاده
 و داریم بهتري نفوذ صورتاین در جوش حوزه بر آن تمرکز و حرارت تشدید -4

 .نیست اضافه جوش به نیازي
 .شودمی قطعه دیدن حرارت کمتر باعث که جوشکاري سرعت ازدیاد -5
 اعوجاج کم ضخامت با قطعات در چراکه ضخامت بردن باال امکان صورت در -6

 .شود می ایجاد بیشتري
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 .گیرد انجام خنثی محور حول کار طرف دو در شجو انجام امکان حد تا -7
 الحمص تواندمی باشد شده طراحی صحیح اگر که اتصال مورد لبه مناسب طرح -8

 .بکاهد اعوجاج میزان از زیادي تاحد و کند پخش خنثی محور اطراف در را جوش
 هاخواستن انقباض و انبساط کردن مهار باري نگهدارنده و بست و گیره بردن بکار -9
 قطعه در
 

 :اعوجاج آمدن بوجود مهم عوامل
 کار به حرارت این که روشی و حرارتی منبع شدت و موضعی شده داده حرارت -1

 شدن سرد نحوه همچنین و رفته
. قباظیان و انبساطی تغییرات از جلوگیري براي رفته بکار ممانعت یا آزادي درجه -2

 مکانیکی طریق از یا و باشد داشته وجود قطعه طرح در است ممکن ممانعت این
 .شود جوش)اعمالخال و نگهدارنده یا بست یا (گیره

 موجب اوقات گاهی جوش مورد اجزا و قطعات در قبلی پسماند هاي تنش -3
 .شود جوشکاري از ناشی هايتنش تشدید

 اتصال(هندسه طرح مساوي شرایط در که است واضح: کار قطعه فلز خواص -4
 و جوش منطقه در شده جذب حرارت مانندمیزان ديموار جوشکاري و جوش)

 و ذیريپ فرم تغییر قابلیت و حرارتی انبساط ضریب و حرارت انتقال نرخ چگونگی
 ابت میزان در توجهی قابل تاثیر جوش مورد فلز دیگر خواص بعضی و استحکام
 مراتب هب پیچیدگی مشکل نزن زنگ آستنیتی فوالد قطعات در مثال. دارد برداشتن

 میباشد معمولی کربن کم فوالد از یشترب
 

 دلیلی چه به و انجام زمانی چه در گرما پس و گرما پیش سازي کشتی صنعت در  کنید تحقیق
 شود؟ می انجام

 
 

 درجه 10 زیر دماي متر)درمیلی 25 (باالي ضخیم هايورق جوشکاري براي
 يجوشکار اتمام از پس و است فلزي هاي ورق یش گرما پیش به نیاز گرادسانتی
 .دهند می انجام گرمایش پس ناگهانی شدن سرد از قبل

 
 گرفته نظر در چقدر آنها ضخامت و است شکل چه به شیاري جوش در مهار معموال  کنید تحقیق

 شود؟ می
 

 

 نظر در ورق ضخامت اندازه به آنها ضخامت و است زیر شکل به معموال مهارها
 .گیرند می قرار هم از تريم 1 فواصل در و گیرندمی
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 11 شکل

 

 پیچیدگی ایجاد صورت در صنعت در بزرگ فلزي هاي ورق شیاري جوشکاري در  کنید تحقیق
  ؟داد انجام باید کار چه آن رفع براي ايزاویه

 
 فلز آن رفع براي شود ایجاد اي زاویه پیچیدگی بزرگ هايورق جوشکاري در اگر

 اشتهبرد گوج الکترود یا زنی سنگ دستگاه توسط کافی دازهان به ریشه از را جوش
 .کنندمی جوشکاري دوباره و
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 جوش هاي آزمایش: 3یادگیري واحد

 
 

 ساعت 25: جمع آموزش زمان
 

 :واحدیادگیري جزئی اهداف
 :فنی هاي شایستگی-
 .گیرد فرا را جوش مخرب آزمایش هاي روش -1
 را چشمی آزمایش هاي دستگاه با کار و دهد انجام را جوش چشمی آزمایش -2
 .گیرد فرا
 .دهد انجام را نافذ مایع آزمایش-3
 .گیرد فرا رادیوگرافی و التراسونیک، مغناطیسی ذرات هايآزمایش -4
 :فنی غیر هاي شایستگی-
، کارگروهی، کاري نظافت و وترتیب نظم رعایت، وکالس کارگاه محیط در-1

 .بگیرد یاد را اي حرفه واخالق یستز محیط به توجه، پذیري لیتومسو
 هسرلوح باید کارگاهی فعالیت انجام حین در و قبل ایمنی نکات تمام رعایت-2

 .گیرد قرار
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 افزایی دانش
 )VTچشمی( تست

 جوش کیفیت کنترل جهت سازنده توسط شده تدوین هاي برنامه از بسیاري در
 موارد بعضی در یا و تست اولین عنوان به شود می گفته نیز )VT(چشمی تستاز
 یچشم آزمون اگر. شود می استفاده، جوش فنی بازرسی ارزیابی متد تنها عنوان به
 تواند می ارزشمندي ابزار، شود اعمال مناسب بطور جوشی اتصاالت و جوشکاري در

 تواند می چشمی بازرسی، جوش سطحی عیوب محل یافتن بعالوه. گردد واقع
 شکالتم و مسائل شناسایی در کمک براي پروسه رلکنت العاده فوق تکنیک بعنوان

 و نواقص شناسایی براي روشی چشمی آزمون. شود گرفته بکار ساخت از بعد ما
 کنترل برنامه هر، شده حاصل نتیجه. باشد می سازه در جوش سطحی معایب
 آزمایشات سري یک محتوي باید، باشد می چشمی بازرسی شامل که کیفیت
 . باشد سازه ساخت در جوش کاري مراحل تمام طول رد شده انجام متوالی
 ساخت مراحل در که شده جوشکاري معیوب سطوح چشمی بازرسی گونهبدین
 .شود می میسر، افتد می اتفاق
 خواهد بر در را توجهی قابل هزینه کاهش، فوق زمان در عیوب این تعمیر و کشف
 هاي روش با بعدها که عیوبی از بسیاري است شده داده نشان که بطوري. داشت
 و حین، قبل چشمی بازرسی برنامه با، شوند می کشف تري پیشرفته هاي تست
 یک فواید سازندگان. باشند می کشف قابل راحتی به جوشکاري عملیات از بعد

. اند هکرد درك بخوبی را است داشته منظمی چشمی بازرسی که کیفیتی سیستم
 امتم سیستمی یک که شود می بهتر هنگامی جوش چشمی بازرسی تاثیر میزان
 .ودش نهادینه و بپوشاند را جوشکاري) از بعد و حین، (قبل جوشکاري پروسه مراحل

 
 جوشکاري عملیات از قبل

 دارد چشمی روش به فنی بازرسی توجه به نیاز جوشکاري از قبل که مواردي
 :است زیر بصورت

 WPSمشخصات و ها طراحی مرور 
 PQRاستفاده مورد پرسنل و رهاپروسیج تاییدیه کردن چک 
 تست نقاط بنانهادن 
 نتایج ثبت براي اي نقشه نصب 
 استفاده مورد مواد مرور 
 پایه فلز هاي ناپیوستگی کردن چک 
 جوش اتصاالت بندي تراز و سازي لبه کردن چک 
 نیاز صورت در گرمایی پیش کردن چک 

 
 طور به، باشد تهداش مقدماتی موارد این به دقیقی بسیار توجه جوش بازرس اگر

 يجلوگیر، بیافتد اتفاق است ممکن بعدها که مسائل بسیاري از تواندمی یقین
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 امالک چیزهایی چه بداند باید فنی بازرس که است این مهم بسیار مساله. نماید
. دآور بدست مربوطه مستندات مرور از توان می را اطالعات این. باشد می نیاز مورد
 و جوش هدف مورد در بایستمی نیز فنی بازرسی دانش بر عالوه بازرس پس
 .باشد داشته نیز کافی و الزم دانش استفاده هايمحل

 
 نگهداري نقاط
 هر میلتک از قبل باید آزمون که جایی نگهداري نقاط یا تست نقاط نهادن بنا باید
 صنعتی در موضوع این. شود گرفته نظر در، شود انجام ساخت بعدي مراحل گونه
 ار اهمیت بیشترین، انبوه جوشکاري تولیدات یا ساخت بزرگ هايپروژه، سازي
 .دارد

 
 جوشکاري هايروش
 لاعما قابل هايروش آیا کنیم حاصل اطمینان که است این مقدماتی دیگر مرحله

 ای تایید به مربوط مستندات نه؟ یا سازند می برآورده را کار ملزومات، جوشکاري
 و هاطراحی. شود مرور باید جداگانه بطور امکد هر جوشکاران هايصالحیت
 چه و ندشو متصل یکدیگر به باید اي پایه فلزهاي چه که کند می معین مشخصات

 .گیرد قرار استفاده مورد باید پرکننده فلز
 قطب بر معمول بطور جوشکاري، بحرانی کاربردهاي دیگر و سازه جوشکاري براي
 هبوسیل و کنندمی ثبت را پروسه ساسیا متغیرهاي که اي شده تایید هايروش

 یدتای، شود جوشکاري است قرار که موقعیتی و ماده، پروسه براي که جوشکارانی
 مورد مواد سازي آماده براي اضافی مراحل موارد بعضی در. گیرد می انجام، اند شده
 زانی مورد هیدروژن کم نوع از الکترودهاي که جاهایی در مثال بطور. باشد می نیاز
 .شود گرفته نظر در سازنده بوسیله باید آن ذخیره ابزار و وسایل، باشد

 
 موادپایه

 همربوط اي پایه فلزات از کامل تست یک و ماده نوع شناسایی، جوشکاري از قبل
 باشد هداشت وجود ايصفحه جداالیگی همچون ناپیوستگی یک اگر. گیرد انجام باید
 بسیاري در. دارد تاثیر جوش کل اريساخت صحت روي بماند باقی نشده کشف و
 هایی لبه در بخصوص باشد می رویت قابل ورقه لبه طول در جداالیگی اوقات از
 .است شده داده برش اکسیژن گاز با که
 

 اتصاالت مونتاژ
 پذیرش براي که است اي ناحیه، پایه ماده قسمت ترین بحرانى، جوش یک براي
 لقب اتصاالت مونتاژ اهمیت. شود می زيسا آماده، اتصال شکل به جوشکاري فلز
 ونتاژم چشمی آزمون بنابراین. کرد تاکید کافی اندازه به توان نمی را جوشکاري از
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 نظر در باید جوشکاري از قبل که مواردي. است برخوردار باالیی تقدم از اتصاالت
 :است زیر شامل شود گرفته
 (Groove angle) شیار زاویه 
 (Root opening) ریشه دهانه 
 (Joint alignment) اتصال ترازبندي 
 (Backing) بند پشت 
 (Consumable insert) مصرفی الکترودهاي 
 (Joint cleanliness) اتصال بودن تمیز 
 (Tack welds) ها جوش خال 
 (Preheat) کردن گرم پیش 

 
 اگر. دارند، آمده بوجود جوش کیفیت روي مستقیم رفتار فاکتورها این از کدام هر
 ادزی دقت. بود خواهد استاندارد حد زیر احتماال جوش کیفیت، باشد ضعیف اژمونت
 بهبود در زیادي تاثیر تواند می اتصال کردن سوار یا کردن اسمبل طول در

 در که را عیوبی جوشکاري از قبل اتصال آزمایش اغلب. باشد داشته جوشکاري
 می هایی محل، اشکاالت این البته، سازد می آشکار را اند شده محدود استاندارد

 .کرد بررسی را آنها توان می بدقت بعدي مراحل طول در که باشند
 

 جوشکاري عملیات حین
 وشج نتیجتا تا دارد کنترل به نیاز که دارد وجود آیتم چندین، جوشکاري حین در

 جنبه این کنترل براي متد اولین جوش چشمی آزمون. شود حاصل بخشی رضایت
. باشد پروسه کنترل در ارزشمندي ابزار تواند می این. اشدب می سازه ساخت از

 :باشد می زیر موارد شامل شوند کنترل باید که ساخت هاي جنبه این از بعضی
 weld root bead جوش ریشه پاس کیفیت -1
 دوم طرف جوشکاري از قبل اتصال ریشه سازي آماده -2
 پاسی میان دماهاي و گرمی پیش -3
 جوش هاي پاس توالی -4
 معلوم جوش کیفیت جهت بعدي هاي الیه -5
 ها پاس بین نمودن تمیز -6
 .سرعت، حرارت ورود، آمپر، ولتاژ همچون کاري برنامه از پیروي -7
 هاییناپیوستگی آمدن بوجود سبب شود گرفته نادیده اگر ردامو این از کدام هر
 .باشد داشتهبر در را کیفیت جدي کاهش تواندمى که شودمی
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 جوش ریشه اسپ
 .باشد می جوش ریشه پاس جوشی هر قسمت ترینبحرانی گفت بتوان شاید

 .دارد وجود نقطه این در که مشکالتی
 اسپ به مربوط شوند می کشف جوش یک در بعدها که عیوب از بسیاري نتیجه در

 اربسی تواند می جوش ریشه پاس روي خوب چشمی بازرسی، باشد می جوش ریشه
 .باشد موثر

 جوش اعمال هنگام طرفه دو جوش درزهاي در اتصال ریشه دیگر بحرانی وضعیت
 دیگر و (slag)سرباره جداسازي شامل معموال مساله این. آید می بوجود دوم طرف
 thermal)حرارتی برداري رویه، (chipping) برداري تراشه توسط ها نظمی بى

gouging) زنی سنگ یا(grinding) کامال جداسازي ملیاتع که وقتی. باشد می 
 الزم دوم طرف جوشکاري از قبل شده گودبرداري منطقه آزمایش گرفت انجام
 اصلح اطمینان ها ناپیوستگی تمام جداشدن از که است این خاطر به کار این. است
 .دارد رتغیی امکان سطوح تمام به تر راحت دسترسی براي شیار شکل یا اندازه. شود

 

 جوش هاي پاس ینب دماهاي و گرمایش پیش
 صیصتخ اگر و باشند بحرانی توانند می جوش پاس هر بین دماهاي و گرمایش پیش
، (Min) حداقل بعنوان اغلب ها محدودیت. باشند مى گیري اندازه قابل یابند

 مقدار کنترل در مساعدت براي همچنین. شوند می بیان دو هر یا و (Max) حداکثر
 از باید بازرس. دارد اهمیت ها پاس تک تک جاي و توالی، جوش منطقه در گرما
 حرارت بوسیله شده سبب (shrinkage) چروکیدگی یا شکل تغییر هر محل و اندازه

  جوشکاري گرماي پیشرفت با همزمان اوقات از بسیاري. باشد آگاه جوشکاري
 .آید بوجود کمتري مسائل تا شود می گرفته تصحیحی هاي گیرياندازه

 

 )اي مرحله (بین يا الیه بین آزمایش
 هر هک است بهتر، جوشکاري عملیات پیشروي هنگام جوش کیفیت ارزیابی براي
 همچنین. شود حاصل اطمینان آن صحت از تا شود آزمایش چشمی بصورت الیه
 عمل این اب نه؟ یا اند شده تمیز بخوبی پاسها بین آیا که دریافت توان می کار این با

 بسیاري. داد کاهش را پایانی جوش در سرباره لصیناخا دادن روي امکان توان می
 .اند شده آورده، اعمالی جوشکاري دستورالعمل در احتماال موارد گونه این از
 اساسا گیرد می انجام جوشکاري طول در که چشمی بازرسی، موارد گونه این در

 .باشد شده رعایت جوشکاري روش ملزومات که است این کنترل براي
 

 اريجوشک از بعد
 کاريجوش تکمیل از بعد درست چشمی بازرسی که کنند می فکر افراد از بسیاري
 حین و قبل، شد داده شرح که مراحلی همه اگر حال هر به. شود می شروع

 تکمیل راحتی به چشمی بازرسی مرحله آخرین، باشد شده رعایت جوشکاري
 طی قبال که مراحلی به نسبت جوش بازرسی از مرحله این طریق از. شد خواهد
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. شد خواهد حاصل اطمینان آورده بوجود را بخشی رضایت جوش نتیجتا و شده
 :زا عبارتند دارند جوشکاري تکمیل از بعد خاصی توجه به نیاز که مواردي از بعضی
 آمده بوجود جوش ظاهر 
 آمده بوجود جوش اندازه 
 جوش طول 
 ابعادي صحت 
 شکل تغییر میزان 
 ريجوشکا از بعد حرارتی عملیات 
 کیفیت از که است این مرحله آخرین در آمده بوجود جوش بازرسی از اساسی هدف
 می نیاز مورد چیز چندین چشمی آزمون بنابراین. شود حاصل اطمینان جوش
 ستنده قبول قابل که هایی ناپیوستگی میزان استانداردها و کدها از بسیاري. باشد
 لتکمی جوش سطح در است ممکن ها ناپیوستگی این از بسیاري و دهد می شرح را

 .آیند بوجود شده
 

 جوشکاري از بعد حرارتی عملیات
 رد جوش از بعد حرارتی عملیات است ممکن پایه فلز نوع یا، شکل، اندازه لحاظ به

 محدوده در (گرما) حرارت اعمال طریق از فقط کار این. شود اعمال جوشکاري روش
 متالورژیکی لحاظ از تا گیرد می تصور، آن دماي به نزدیک یا پاس بین دمایی
 .نمود کنترل را آمده بوجود جوش خواص

 
 پایانی ابعاد آزمایش

 دهد می قرار تاثیر تحت را شده جوشکاري قطعه یک کیفیت که گیري اندازه
 جور و جفت بخوبی شده جوشکاري قسمت یک اگر. باشد می آن ابعادي صحت
 .دباش کافی کیفیت داراي جوش چهاگر شود استفاده قابل غیر است ممکن، نشود

 ییرتغ را اجزاء کلی ابعاد تواند می و داده شکل تغییر را پایه فلز، جوشکاري حرارت
 متناسب تعیین براي است ممکن جوشکاري از بعد ابعادي آزمایش، بنابراین. دهد
 .شود واقع نیاز مورد موردنظر استفاده براي شده جوشکاري قطعات بودن

 ابعادي بازرسی در آنها با کار نحوه و جوشکاري گیجهاي اعانو با آشنایی
 جوشها
 :از عبارتند جوشکاري گیجهاي وظیفه

 شده آماده جوشکاري مورد اتصاالت و قطعات ابعادي کنترل -1
 خورده پخ دار شیب سطح زاویه نظر ار خورده پخ دار شیب سطوح کنترل -2
 آنها يمونتاژکار جهت قطعات بین الزم فواصل کنترل -3
 وجوشکاري مونتاژ از قبل قطعات نبودن یا بودن سطح هم کنترل -4
 و عرض، طول نظر از جوشها سطح برروي احتمالی عیوب گیري واندازه کنترل -5

 آنها عمق
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 منظور کی براي را گیجی گاهی. باشد می متنوع بسیار استفاده مورد هايگیج البته
 فادهاست دهند انجام توانند می کار نچندی که اییهگیج نیز گاهی و برندمی بکار
 تاراس این در باید و باشد می فوق اهداف به دسترسی است مهم که آنچه. شود می
 .نمود تهیه را مربوطه مناسب ابزار

 
 جوشکاري هايگیج انواع
 Fillet گیج
 25-2، 3( اینچ 1 تا 1/8 اندازه با جوش هايگرده گیرياندازه براي بیشتر گیج این

 را جوش هايگرده تقعر و تحدب همچنین هاگیج این. رود می کار به ر)متمیلی
 .کند می گیرياندازه نیز
 

 
 Fillet گیج -12شکل

 

  نمایش را FILLET گیج با جوش مشخصات گیرياندازه روش 12 شکل در
 .دهدمی

 
 13 شکل
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 منظوره چند هايگیج
 و تحدب گیرياندازه مانند گیرياندازه چندین انجام به قادر منظوره چند گیج یک
 هايگیج به توان می آن انواع از. باشد می ریشه واندازه جوش گرده، جوش تقعر

AWS و Cambridge-type نمود اشاره. 
 AWS گیج
 جگی این. دارد کاربرد اي ولبه اي گوشه هايجوش مشخصات تعیین براي گیج این
 دهش تعیین آن براي بلق از که هاجوش وتقعر تحدب لرانسوت گیرياندازه به قادر
 .دباشمی نیز جوش هاي گرده گیرياندازه به قادر همچنین گیج این. باشدمی، است

 

 
 14 شکل

 .است شده داده نشانAWS گیج با کار انجام مختلف هايروش 14 شکل در
 

 
 15شکل
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 )Cambridge( کمبریج گیج
 

 
 کمبریج گیج-16 شکل

 و اینچ واحدهاي در زیر موارد گیري اندازه هب قادر منظوره چند Cambridge گیج
 :باشد می مترمیلی
 درجه 60 تا 0 سازي آماده زاویه 
 جوش فلز اضافه 
 )Undercutها( لبه بریدگی عمق 
 )Pittingعمق( 
 ریشه اندازه 
 جوش گرده ارتفاع 
 همطرازي عدم 
 اي گوشه جوش گلویی اندازه 
 جوش گرده طول 

 

 
 کمبریج گیج-17 شکل
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 HI-LO گیج
 همطرازي گیري اندازه براي شود می نامیده نیز )Mismatchگیج( که گیج ینا

 یانگشت پیچ، گیج دادن وقرار کردن وارد بعداز. رود می کار به لوله اتصاالت داخلی
 .شود می معلوم همطرازي عدم تا شود می آورده در گیج و رابسته

 

 
 HI-LO گیج -18 شکل

 

 :کاررود به نیز زیر هاييگیر اندازه براي تواند می گیج این
 جوش گرده ارتفاع 
 )fit-up( اتصال فاصله 
 سازي آماده زاویه 
 داخلی همطرازي عدم 
 مدور هايجوش، جوش مسیر 
 جوش دیواره ضخامت 
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 HI-LO گیج کاربردهاي-19 شکل

 
 درباره تست کشش و خمش تحقیق کنید  تحقیق کنید

 
 

 
 تست کشش

است که در آن یک نمونه تحت  علم موادهاي مخرب یکی از آزمون ،ششتست ک
نتایج حاصل از . اثر کشش تک محوري تا حد شکست مورد مطالعه قرار می گیرد

انتخاب یک ماده به منظور کنترل کیفیت و پیش بینی  آزمون به طور معمول براي
اینکه چگونه یک ماده تحت انواع دیگري از نیروها واکنش نشان می دهد به کار 

خواصی که به طور مستقیم از طریق آزمون کشش اندازه گیري می شوند . می رود
بیشترین افزایش طول و کمترین کاهش در ، مقاومت کششی نهایی: عبارتند از

 :همچنین از این اندازه گیري ها خواص زیر نیز می تواند تعیین شود. مساحت نمونه
 .ماده کرنش سختیاستحکام تسلیم و ، نسبت پواسون، مدول یانگ

 نمونه کششی
یک نمونه با سطح مقطع استاندارد است که دو بازو و یک گیج ، نمونه کششی

به راحتی و به صورت محکم بازو ها بزرگ بوده تا بتوانند . (مقطع) در میانه دارد
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ارد د در حالیکه که بخش گیج سطح مقطع کمتري، توسط گیره ها گرفته شوند
 .طوریکه تغییر شکل و شکست در این ناحیه رخ می دهد

 

 
 20شکل

 

 تست خمش
ود شبراي پیدا کردن عیوب در فلز جوش منطقه متأثر از حرارت و فلز پایه انجام می

ا کردن تورق در منطقه جوش مورد استفاده قرار این تست ممکن است براي پید
 (FACE & ROOT)عرضی اینگونه تست به دو روش خمش طولی و خمش. گیرد

 .گیردمورد استفاده قرار می
توضیح استفاده از دو نوع تست طولی و عرضی براي یک قطعه ثابت معمول 

 .باشدنمی
بایست شود میم میقطعه کار توسط یک فرم دهنده با قطر مشخص خ: روش کار

طرف مناسبی از قطعه کار براي انجام تست آماده شود قطر سمبه و زاویه خمش 
 .بایست مطابق استاندارد انتخاب شودمی
 

 
 21شکل
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 :بایست گزارش داده شودمطالبی که می
 ضمانت قطعه کار-1
 جهت خمش-2
 زاویه خمش -3
 قطر سمبه -4
 )ست خمش(شامل نوع و محل عیوبمشخصات قطعه کار پس از انجام ت-5
 

کارگاهی فعالیت لبه سازي شده و دوقطعه که قبال بصورت  دو قطعه کاري که براي جوشکاري شیاري 
 .ابزار بازرسی چشمی کنترل نماییدشیاري و سپري جوش داده شده اند را توسط 

  
 

ه رار دهید تا بوسیلقطعه کارهایی را که قبال اماده کرده اید را در اختیار هنرجویان ق
 .ابزار بازرسی چشمی کنترل کنند

 
تست مایع نافذ و ذرات مغناطیسی براي تشخیص چه عیب جوشی کاربرد زیاد   کالسی بحث

 دارد؟
 هاي سطحیترك: جواب
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 جوشبازرسی  شایستگی ارزشیابی
 :کار شرح -1

 جوششناسایی عیوب 
 جوش روش هاي جلوگیري از عیوب

 وشآزمایش هاي ج
 :عملکرد استاندارد -2

راه هاي پیش گیري از بعضی عیوب جوش را بطور عملی انجام داده و پس از جوش ، عیوب جوش را شناسایی کنند
 . کاري تست چشمی و تست مایع نافذ را انجام دهند و با روش انجام دیگر تست هاي جوش آشنا شوند

 :هاشاخص
 زنگ زدگی وچربی باشد، سطح قطعه کار تمیز و بدون گرد و غبار -
 با ابزار تست چشمی کنترل لبه سازي و مهار قطعه کار قبل از جوشکاري و در حین جوشکاري-
 کنترل جوش پس از جوشکاري و شناسایی عیوب جوش-
 انجام تست مایع نافذ-
 :تجهیزات و ابزار، کار انجام شرایط -3

 .کافی کارگاه جوش کاري با شرایط تهویه مناسب و نور: شرایط
 . اسپري ظاهر کننده-اسپري مایع نافذ-گیج چند منظوره-هایلو گیج-گپ سنج: زاتیو تجهابزار 

 :یستگیشا اریمع-4
 

 هنرجو نمره3از قبولی نمرة حداقل کار مرحلۀ ردیف
  2 شناسایی عیوب جوش 1
  2 روش هاي جلوگیري از عیوب جوش 2
  1 آزمایش هاي جوش 3

، بهداشت، ایمنی، غیرفنی هايشایستگی
 ... و، محیطیزیست توجهات

 رعایت نکات ریست محیطی-1
 تمیزکاري محیط پس از انجام تست مایع نافذ-2
 رعایت نکات ایمنی-3

2 

 

 *  نمرات میانگین
 

 . است 3 شایستگی کسب و قبولی براي هنرجو نمرات میانگین حداقل *
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