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ففضَ افلی
هْشفی ؽشکت
پشّژٍ ُای اًزام ؽذٍ
فشّػ آپاستواى
هؾاّسٍ
اعتخذام
تواط تا ها

عاصٍ ُای فْالدی -رْػ ّ اتقاالت رْؽی
تاصگؾت تَ ففضَ اىالّات هفیذ هٌِذعی
پیؼ گفتاس:
عاصٍ فْالدی هزوَّْ ای اص اّنای تاستش ،عاختَ ؽذٍ اص ّسق یا ًیوشط ُای فْالدی هی تاؽذ
کَ تَ کوک اتقاالت تَ یکذیگش هتقل ؽذٍ ّ اعکلت عاختواى سا تَ ّرْد هی آّسًذً .یوشط
ُای فْالدی تْلیذات کاسخاًَ ای ُغتٌذ کَ غالثاً سفتاسی دس صذ اًتَاس اص خْد ًؾاى هی دٌُذ .
هْمّْی کَ تاّج ًگشاًی هی تاؽذ چگًْگی سفتاس اتقاالت اعت کَ ایي اتقاالت تشای
عاخت اّنای هشکة اص ًیوشط ّ ّسق ،تشای یکپاسچَ ًوْدى اّنا (ؽاهل تیش ،عتْى ّ
هِاستٌذُا) دس هضل گشٍ ُا لشاس هی گیشًذ ّ .عایل اتقالی کَ تشای عاخت اّنا ّ اتقال آًِا
تَ یکذیگش تَ کاس هی سّد ؽاهل پشچ ،پیچ ّ رْػ هی تاؽذ کَ دس ایي هیاى اعتفادٍ اص رْػ
دس عاختواى عاصی هتْاسف دس ایشاى تغیاس سایذ اعت.
فشآیٌذ ُای هتذاّل رْؽکاسی

 رْؽکاسی لْط الکتشیکی تا الکتشّد سّکؾذاس ( :)SMAWىMetal Arc Sheilded
Welding
 رْؽکاسی لْط الکتشیکی تضت صفاٍت گاص (:)GMAWبWelding Gas Metal Arc
 رْؽکاسی لْط الکتشیکی صیش پْدسی (:)SAWب Welding Submerged Arc
تَ دلیل اعتفادٍ گغتشدٍ اص سّػ  SMAWدس ایشاى تضج ها پیشاهْى ایي سّػ هی تاؽذ.
اًْاُ رْػ :
الف) رْػ ؽیاسی ()groove
ب) رْػ گْؽَ ()fillet
پ) رْػ کام ()slot
ت) رْػ اًگؾتاًَ ()pluge
رْػ گْؽَ هتذاّل تشیي ًُْ رْػ دس عاصٍ فْالدی هی تاؽذ تْذ اص آى رْػ ؽیاسی لشاس
داسد ّ رْػ اًگؾتاًَ ّ کام تَ هْاسد هخقْفی کَ
دس آى هماّهت رْػ اًزام ؽذٍ دس لثَ ُا تَ صذ
کافی ًثاؽذ هضذّد هی ؽْد.

رْػ ؽیاسی :رْؽی اعت کَ دس دسص تیي دّ
ليَْ سعْب هی کٌذ ّ دس دّ ًُْ تا ًفْر کاهل ّتا
ًفْر ًغثی ارشا هی ؽْد.

رْػ گْؽَ  :رْؽی اعت کَ تش ّرٍْ راًثی دّ
ليَْ هزاّس ُن سعْب هی کٌذ.

رْػ کام :رْؽی اعت کَ دسّى یک ؽکاف تَ فْست تْپش دادٍ هیؾْد .

رْػ اًگؾتاًَ :رْؽی اعت کَ دسّى یک عْساط تَ فْست تْپش دادٍ هی ؽْد.
اًْاُ اتقال رْؽی :
الف) اتقال لة تَ لة

ب) اتقال پْؽؾی (سّیِن)
پ) اتقال عپشی
ت) اتقال گًْیا
ث) اتقال پیؾاًی

رضئیات رْػ ؽیاسی تا ًفْر کاهل:

ایي رْػ ّوذتاً تشای هتقل عاختي ليْات ّسلی اعت کَ دس یک عيش ّ یک اهتذاد لشاس
گشفتَ اًذ .ایي رْػ تایذ اص هماّهتی ُن اًذاصٍ تا هماّهت ليْات هتقل ؽًْذٍ تشخْسداس
تاؽذ دس ایي خقْؿ تایذ تَ اهتضاد کاهل سیؾَ رْػ تْرَ خاؿ داؽت تشای سعیذى تَ ایي
ُذف دّ سّػ صیش سا دس پیؼ داسین:
الف) اعتفادٍ اص پؾت تٌذ ّ اًزام ّثْس سیؾَ تَ ًضْی کَ پؾت تٌذ دس ّثْس سیؾَ تا فلض
رْػ ّ فلض پایَ هوضّد ؽْد  .هؾخقات تغوَ پؾت تٌذ تایذ دس صذ فلض پایَ تاؽذ  .ایي
تغوَ ُا پظ اص رْػ کاسی دس رای خْد هی هاًٌذ ّ رضئی اص اتقال هی ؽًْذ .تشای تخثیت
ایي تغوَ ُا لثل اص رْػ کاسی اص خال رْػ ُای هتٌاّب اعتفادٍ هی ؽْد کَ دس ُش دّ
ىشف تغوَ تَ فْست چپ ّ ساعت دادٍ هی ؽًْذ تا ایزاد تٌؼ ُای امافی ًکٌذ دس موي
ایي خال رْػ ُا ًثایذ دسعت دس هماتل یکذیگش لشاس گیشًذ.تغوَ ُای پؾت تٌذ تایذ کاهالً تَ
صیش ّسق تچغثٌذ ّ گش ًَ تاّج تَ ّرْد آهذى تفالَ رْػ کاسی دس ًاصیَ سیؾَ رْػ هی
ؽًْذ.موٌاً ّلتی اص تغوَ پؾت تٌذ اعتفادٍ هی ؽْد دیگش ًثایذ مخاهت سیؾَ دس ًَش
گشفت( .ؽکل الف)
ب) اًزام رْػ پؾت .تذیي ًضْ کَ پظ اص پش ؽذى ؽیاس تا رْػ اص یک ىشف ،سیؾَ اص عوت
پؾت کاس عٌگ خْسدٍ ّ یک ّثْس رْػ اًزام هی ؽْد( .ؽکل ب)

ًکتَ ّ :1لتی کَ رْؽکاسی اص یک ىشف تْدٍ ّ فافلَ لثَ ُا ًیض صیاد تاؽذ اص تغوَ ُای
پؾت تٌذ اعتفادٍ هی ؽْد کَ ایي تغوَ ُا پظ اص ّولیات رْؽکاسی دس رای خْد تالی
هی هاًٌذ ّ رضئی اص اتقال هی ؽًْذ.
ًکتَ  : 2تغوَ ُای فافلَ دٌُذٍ اغلة دس دسصُای رٌاغی دّسّ ( )Xهْسد اعتفادٍ لشاس هی
گیشًذ ،دس ایي صالت لثل اص رْؽکاسی ىشف دّمً ،یاص تَ عٌگ صدى سیؾَ هی تاؽذ.
ًکتَ ّ :3لتی لثَ دسص دس هضل سیؾَ تیض تاؽذ تشای عْختي ّ سیضػ خیلی هغتْذ اعت.
هخقْفا اگش فافلَ لثَ صیاد تاؽذ تشای ُویي تشای سیؾَ مخاهت دس ًَش هی گیشًذ.

ّمْیت ُای رْػ کاسی(:)welding position

تش صغة ّمْیت ليَْ هْسد رْػ ّ الکتشّد ًغثت تَ ُن چِاس ّمْیت رْؽکاسی ّ رْد
داسد :

ّ -1مْیت تخت یا کفی ( F1دس رْػ
گْؽَ ّ  G1دس رْػ ؽیاسی)

ّ -2مْیت افمی ( F2دس رْػ گْؽَ ّ
 G2دس رْػ ؽیاسی)

ّ -3مْیت عش تاال یا لائن ( F3دس رْػ

گْؽَ ّ  G3دس رْػ ؽیاسی)

ّ -4مْیت عمفی ( F4دس رْػ گْؽَ ّ  G4دس رْػ ؽیاسی)

ّالین رْؽکاسی

رْػ لْط الکتشیکی تا الکتشّد سّکؾذاس )AW S M =)shielded metal - Arc welding
ًّْی رْؽکاسی دعتی اعت کَ دس آى صشاست الصم تشای رْؽکاسی تْعو لْط الکتشیکی
تیي یک هفتْل فلضی سّکؼ ؽذٍ (الکتشّد ) ّ ليَْ فلض پایَ فشاُن هی ؽْد .رْػ کاسی

فْالد کن آلیاژ ّ کن کشتي ،فْالد صًگ ًضى ّ فْالد افالس ؽذٍ تا ایي سّػ تغیاس آعاى هی
تاؽذ .رْؽکاسی چذى ّ فْالد پش هماّهت تا ارشای توِیذات خاؿ دس هْسد پیؼ گشهایؼ ّ
پظ گشهایؼ تا ایي سّػ اهکاى پزیش اعت .رْؽکاسی آلیاژ ُای هظ ّ ًیکل تا ایي ؽیٍْ
اهکاى پزیش تْدٍ ّلی رْؽکاسی تضت صفاٍت گاص تا الکتشّد فلضی یا تٌگغتي دس ایي هْاسد اسرِ
اعت.

ًکتَ :سّػ الکتشّد سّکؼ داس تشای فلضُای ًشم ًَیش سّی ،تشًذ ّ للِ کَ ًميَ رْػ ّ ًميَ
رّب پاییي داسًذ هْسد اعتفادٍ ًیغت.

دس رْؽکاسی تا لْط الکتشیکی اص  ًُْ 2رشیاى رِت تؾکیل لْط هی تْاى اعتفادٍ ًوْد .

ا -رشیاى هتٌاّب ()ACد current Alternative

 -2رشیاى هغتمین یا یک عْ ()DCد Direct current

هاؽیي ُای هْسد اعتفادٍ دس رْؽکاسی دعتی تا الکتشّد سّکؼ داس :

 -1هْتْس -هْلذُا ؽاهل هْتْس دسّى عْص یا هْتْس تشلی (هْتْس  -ژًشاتْس ّ دیٌام ُا )

 -2هثذل  -یکغْ کٌٌذٍ ُا (سکتیفایش)

 -3هثذل ُا (تشاًظ ُا )

تْصیِ صشاست

دس  DCتْصیِ صشاست ُوْاسٍ دّ عْم تَ لية  ّ +یک عْم تَ لية  -هی سعذ.

ليثیت (:)Polarity

دس رْؽکاسی تا رشیاى یکغْ ( )DCدّ ًُْ ليثیت داسین :

 DCRP -1یا  :DCEPليثیت هْکْط (هخثت) ،اًثش تَ لية هخثت ّ فلض پایَ تَ لية هٌفی

 DCSP-2یا  : DCENليثیت هغتمین (هٌفی)،اًثش تَ لية هٌفی ّ فلض پایَ تَ لية هخثت

کاتل ُا دس رْػ کاسی:

 -1کاتل تشق

 -2کاتل الکتشّد( )electrode cable

 -3کاتل اتقال تَ صهیي( ) ground cable

کاتل تشق :کَ هاؽیي رْؽکاسی سا تَ هٌثِ اًشژی هتقل هی کٌذ تایذ کاهالً ّایك تْدٍ ّ
تْاًایی اًتمال رشیاى الکتشیغیتَ هْسد ًیاص سا داؽتَ تاؽذ  .دس فْست اص تیي سفتي ّایك کاتل
تشق یا الیَ ّایك تذًَ هاؽیي رْؽکاسی
اهکاى تشلشاسی ؽک الکتشیکی تَ هٌَْس
تؾکیل لْط اص تیي خْاُذ سفت.

کاتل الکتشّد یا کاتل رْؽکاسی :کَ تَ اًثش
الکتشّد هتقل هی ؽْد ایي کاتل ُا تا
رٌظ هظ ّ تا پْؽؼ العتیکی هی تاؽٌذ
کَ هخقْؿ رْؽکاسی ىشاصی ّ عاختَ
هی ؽًْذ .ایي کاتل ُا تایذ کاهالً اًْياف
پزیش تاؽٌذ تا دس هْلْیت ُای هختلف
رْؽکاسی هْ رة خغتگی یا هضاصوت
رْؽکاس ًثاؽٌذ .

هیضاى آهپشاژ هاؽیي رْؽکاسی ّ فافلَ هاؽیي اص هضل کاس دّ ّاهل هِن دس اًتخاب کاتل
رْؽکاسی هٌاعة هی تاؽٌذُ.ش چَ لذس آهپشاژ ّ فافلَ هاؽیي رْؽکاسی اص هضل کاس تیؾتش
تاؽذ اًذاصٍ کاتل تضسگتش تایذ اًتخاب گشدد.

ىْل لْط L

فافلَ عش الکتشّد تا ليَْ کَ تشاتش اعت تا 0/ 8تا  1تشاتش ليش الکتشّد

هضذّدٍ ّلتاژ

 = L 6 / 3تv

هضذّدٍ آهپش

تَ ىْس تمشیثی هی تْاى گفت تیي  D40 ّ D30هی تاؽذ کَ  Dليش الکتشّد تَ هیلیوتش اعت.

هخال:هضذّدٍ آهپش تشای الکتشّد  4تیي  160 ّ 120آهپش ّ هضذّدٍ ّلتاژ تیي ّ 22 ّ 20لت هی
تاؽذ.

الکتشّد ُای سّکؼ داس

ٍّایف سّکؼ الکتشّد:

 -1تاهیي صفاً گاصی دس هماتل ّسّد اکغیژى ّ اصت تَ صْمچَ هزاب ّ یک پْؽؼ اص عشتاسٍ
هزاب تشسّی فلض هزاب رْؽکاسی

 -2صدّدى اکغیذ ُا ّ آلْدگی ُا

 -3کاُؼ ًشط عشد ؽذى فلض رْػ ّ دس ًتیزَ ایزاد یک رْػ تا ؽکل پزیشی صیاد

 -4تاّج عِْلت ؽشُّ ّولیات رْؽکاسی ،تخثیت لْط ّ کاُؼ هیضاى پاؽؼ رْػ هی
گشدد.

 -5تاّج ًفْر تِتش ّ رّب کاهل تش فلض هثٌا هی گشدد.

 -6ؽکل ٍاُشی ًْاس رْػ سا کٌتشل هی کٌذ .

 -7عشّت رْؽکاسی سا افضایؼ هی دُذ.

عیغتن ؽواسٍ گزاسی الکتشّد سّکؼ داس تش اعاط ( AWSاًزوي رْػ اهشیکا)

یک ّذد  4یا  5سلوی هی تاؽذ کَ تَ دًثال صشف  Eلشاس هی گیشد E.هخفف الکتشّد هی تاؽذ.
دّ سلن اّل دس  4سلوی یا  3سلن اّل دس  5سلوی تیاًگش صذالل هماّهت کؾؾی ليش الکتشّد
تشصغة کیلْپًْذ تش ایٌچ هشتِ ( )psiهی تاؽذ کَ اگش ایي ّذد سا دس  70مشب کٌین هماّهت تش
صغة کیلْ گشم تش عاًتی هتش هشتِ تَ دعت هی آیذ .سلن تْذی هْلْیت رْؽکاسی سا تْفیف
هی کٌذ.

( =1توام ّمْیت ُا  =2تخت ّ افمی

=3تخت ) آخشیي سلن ًُْ رشیاى ّ ًُْ سّکؼ الکتشّد

سا تْییي هی کٌذ .

 = E6013صذالل هماّهت کؾؾی = 60
مشتذس  4200 = 70کیلْگشم تش عاًتی هتش
هشتِ

=1

توام ّمْیت ُای رْؽکاسی

اهکاى پزیش هی تاؽذ.

=3تیتاى -عذین (سّتیلی) ،رشیاى DCSP,DCRP,AC :

هؾخقات الکتشّدُا

الف.الکتشّد ُای سّتیلی هْوْلی
 لْط هالین ،لذست ًفْر هتْعو ،ؽذت رشیاى ّ صشاست ّسّدی کن  ،هؾکالت عْختگی ّعْساط ؽذى کوتش اعت.
 تشای هقاسف ّوْهی ،تشای رْؽکاسی ّسق ُای ًاصک فْالدی تا کذُای EXXX3 ّ EXXX2تَ کاس هی سًّذ ًَ.یشE6013
 ایي اکتشّد تا اًْاُ رشیاى هتٌاّب یا هغتمین لاتلیت رْؽکاسی داسًذ.ب .الکتشّدُای سّتیلی پْدس آُي داس
 داسای سّکؼ مخین پْدس آُي اعت کاستشد دس رْؽکاسی گ ْؽَ ّ پاط ُای پش کٌٌذٍ دس رْػ ؽیاسی ّسق ُای مخین اعت. تا ىْل لْط کْتاٍ تَ ساصتی کاس هی کٌذ هیضاى سعْب صیاد ّ پاک کشدى عشتاسٍ رْػ تَ ساصتی اًزام هی ؽْد. تشیذگی کٌاس رْػ کن اعت. ّوك ًفْر صیاد ًیغت. ٍاُش رْػ تغیاس فاف ّ عيش رْػ تخت تا کوی هضذب اعت. ایي الکتشّد ُا تا کذُای  4EXXX ّ 7EXXX ّ 8EXXXهؾخـ هی ؽًْذ ًَ .یش E7024 ایي الکتشّدُا تا اًْاُ رشیاى هتٌاّب یا هغتمین لاتلیت رْؽکاسی داسًذ.د .الکتشّدُای علْلضی
 داسای لاتلیت اًزواد عشیِ فلض رْػ اعت. داسای لْط لْی ّ ًفْری اعت. عشتاسٍ کن ّ خو رْػ تخت اعت. الکتشّد  EXXX0تا رشیاى  ّ DCالکتشّد  EXXX1تا ُش دّ رشیاى  ACیا  DCتا ليثیت هْکْطتکاس هی سّد.

ٍ .الکتشّد ُای کن ُیذسّژى (للیایی)
 الکتشّد ُای کن ُیذسّژى صذالل ُیذسّژى سا دس فلض رْػ تالی هی گزاسد. تا کذُای  5یا  6یا  EXXX8هؾخـ هی ؽًْذ. الضاهات خاؿ ًگِذاسی ّ اعتفادٍ دس هزاّست ُْای آصاد هی تایغت سّایت ؽْد . کاستشد ایي ًُْ الکتشّد ُا تشای فْالدُای پش کشتي  ،فْالد کن آلیاژ ّ فْالد عختی پزیش اعت .دس فْست ّرْد تاس دیٌاهیکی ّ مخاهت تیؼ اص  25هیلیوتش اعتفادٍ اص ایي ًُْ الکتشّد  ،تْفیَ
هی ؽْد.
هْیاسُای هْسد تْرَ دس اًتخاب اًذاصٍ الکتشّد:
ٌُ -1ذعَ دسص  :یک رْػ گْؽَ هی تْاًذ تا الکتشّد تضسگتشی ًغثت تَ آًچَ کَ دس رْػ لة
تَ لة هْسد ًیاص اعت ،اًزام ؽْد.
 -2مخاهت فلض پایَ ّ :امش اعت کَ تا افضایؼ مخاهت فلض هْسد رْػ ،الکتشّد تضسگتشی هی
تْاًذ هْسد اعتفادٍ لشاس گیشد.
 -3مخاهت الیَ رْػ  :مخاهت ليْات هْسد رْؽکاسی ّ ُوچٌیي هْلْیت اًزام رْؽکاسی
دّ ّاهل دخیل دس ایي هْسد ُغتٌذ  .دس رْؽکاسی تخت ّ افمی ،مخاهت فلض رْػ سعْب
کشدًٍ ،غثت تَ رْؽکاسی عشتاال یا عمفی تیؾتش اعت.
 -4هْلْیت رْؽکاسی :دس رْؽکاسی تخت ّ افمی هی تْاى اص الکتشّد تضسگتشی ًغثت تَ
هْلْیت عشتاال یا عمفی اعتفادٍ کشد.
 -5ؽذت رشیاى :تا افضایؼ ؽذت رشیاى رْؽکاسی ،الکتشّد تضسگتشی هْسد ًیاص اعت.
-6هِاست رْؽکاس :تْنی اص رْؽکاساى داسای هِاست فٌی صیادی تْدٍ تٌاتشایي هی تْاًٌذ اص
الکتشّد ُای تضسگتشی دس رْؽکاسی عشتاال یا عمفی اعتفادٍ کٌٌذ.
الکتشّدُای سایذ دس رْؽکاسی عاصٍ ُای فْالدی
 : E 7024سّتیلی پْدس آُي داس -اعتضکام خْب ،تا فٌظ هْوْلی -داسای دسفذ پشکٌٌذگی تاال ّ
رْؽکاسی تا عشّت تاال -رْؽکاسی دس صالت فمو افمی ّ تختDCEP

Ac ّ DCEN ،

 : E 7018للیایی (کن ُیذسّژى) -اعتضکام خْب تافٌظ ّالی -فْالد تااعتضکام تاالتش ليَْ
مخین تش-رْؽکاسی دس ُوَ صاالت DCEP
 :6010 Eعلْلضی  -اعتضکام هْوْلی ،تافٌظ خْب -دس هْاسدی کَ ًفْر هيشس اعت (پاط
سیؾَ)

 :E6013سّتیلی  -اعتضکام هْوْلی ،تافٌظ هْوْلی  -کاستشدُای هْوْلی - ST 37
رْؽکاسی دس ُوَ صاالت AC ّ DCEN ،DCEP
پالى ّ هميِ رْػ اًزام ؽذٍ تا الکتشّد سّکؼ داس دس ؽشایو هختلف

ًضٍْ اعتفادٍ الکتشّدُای کن ُیذسّژى ()E7018
 تایذ اص آلْدٍ ؽذى تَ سىْتت ّ سّغي هقْى تواًٌذ . تَ ُیچ ّرَ تَ ٌُگام اعتفادٍ ًثایذ دس ىْل خن ؽًْذ . هضل ًگِذاسی دس اًثاس دس دسرَ صشاست تیؼ اص  18دسرَ ّ دس ىثمات لفغَ ُا لثل اص هقشف تَ هذت  2عاّت دس دهای  260تا  430دسرَ عاًتی گشاد خؾک ؽًْذ ّ تْذ اصخؾک ؽذى اّلیَ تیؼ اص  4عاّت دس دهای هضیو ًوی تْاى ًگَ داؽت .
 تْذ اص خؾک ؽذى اّلیَ دس خؾک کي عیاس دس دهای  120تا  150دس صیي هقشف ًگِذاسیؽًْذ.

ّیْب رْػ کاسی :
هْایثی کَ دس صیش هی آیٌذّ ،وْهاً دس دسصُای رْػ یافت هی ؽًْذ:

ً -1فْر ًالـ ()penetration incomplete

 -2اهتضاد ًالـ()lack of fusion

 -3تشیذگی کٌاسٍ ًْاس رْػ()undercutting

 -4اختاله عشتاسٍ یا گل ()slag inclusion

 -5تخلخل()porosity

 -6پاؽؼ یا تشؽش ()Spatter

 -7چالَ رْػ ()Crater

 -8تشک()cracking

 -9هْایة اتْادی رْػ

 -10ؽکٌٌذگی رْػ

ً فْر ًالـ

ایي ّثاست رِت تْفیف اهتضاد ًالـ فلض پش کٌٌذٍ ّ فلض پایَ تا یکذیگش دس سیؾَ اتقال تَ کاس
هی سّد .پذیذٍ پل صدى دس رْػ ُای ؽیاسی صهاًی اتفاق هی افتذ کَ فلض رْػ ّ فلض پایَ دس
سیؾَ اتقال کاهال تا یکذیگش هوضّد ًؾذٍ اًذ .ؽکلی اص دسص اتقال کَ دس آى پذیذٍ ًفْر ًالـ
تَ کشات اتفاق تیفتذ ،هٌاعة رْؽکاسی عاختواًی ًیغتٌُ .گاهی کَ رْػ ؽیاسی تٌِا اص
یک عوت (یک دیْاسٍ) اًزام هی ؽْدً ،فْر ًالـ تضت ؽشایو صیش اتفاق هی افتذ:

 -مخاهت پیؾاًی سیؾَ تیؼ اص ًیاص دُاًَ سیؾَ اعت.

 -دُاًَ سیؾَ خیلی کْچک اعت.

 -صاّیَ پخی ؽیاس  Vؽکل خیلی کْچک اعت.

 -اًذاصٍ الکتشّد خیلی تضسگ اعت.

 -عشّت صشکت الکتشّد خیلی صیاد اعت.

 -ؽذت رشیاى رْؽکاسی خیلی پاییي اعت.

 اهتضاد ًالـ

ا یي پذیذًٍ ،مـ دس اهتضاد الیَ ُای هختلف فلض رْػ یا الیَ ُای فلض رْػ ّ فلض پایَ دس صیي
رْؽکاسی هی تاؽذ.فلض رْػ تش سّی عيش ّسق غلتیذٍ اعت ّ تَ ىْس کاهل گذاص ًؾذٍ
اعت ،ایي پذیذٍ اغلة تَ ًام عشفتگی( )over lapیا لْچَ ًاهیذٍ هی ؽْد.

دالیل اهتضاد ًالـ تَ ؽشس صیش اعت:

 افضایؼ ًالـ دسرَ صشاست رِت سعیذى تَ دهای رّب فلض پایَ یا فلض رْػ اص رْؽکاسیهشصلَ لثل

 گضاسػ ًادسعت ،کَ هاًِ اص هضلْل ؽذى کاهل اکغیذ فلض ّ دیگش تشکیثات اص الیَ ای هی گشددکَ تایذ تا فلض رْػ هوضّد گشدد.

 -عيش آلْدٍ ّسق

 ًُْ -یا اًذاصٍ ًاهٌاعة الکتشّد

 -تٌَین ًادسعت رشیاى رْؽکاسی

 تشیذگی کٌاسٍ رْػ()undercut

 -تشیذگی  ،رّب فلض پایَ دس لغوت پٌزَ رْػ اعت .ایي پذیذٍ تَ ّلل صیش اتفاق هی افتذ:

 -ؽذت رشیاى صیاد

 -ىْل لْط کَ ُواى ىْل رشلَ لْط هی تاؽذ ،خیلی تلٌذ اعت کَ هْرة ليِ لْط هی

گشدد .تَ ُویي رِت ایي پذیذٍ اغلة دس هضل ُای تْْیل الکتشّد اتفاق هی افتذ.

ً -مـ دس پش کشدى کاهل چالَ رْػ تا فلض رْػ

 اختاله عشتاسٍ

ًاخالقی ُای هْرْد دس عشتاسٍ ،صفشٍ ُای ىْلی ّ یا گلْلَ ای ُغتٌذ کَ تا اکغیذُای
فلضی ّ یا دیگش تشکیثات راهذ پش ؽذٍ اًذ .اختاله عشتاسٍ تا ایي ًاخالقی ُا ،هْرة ایزاد
تخلخل دس رْػ خْاُذ ؽذ.

دس رْؽکاسی لْعی ،ایي ًاخالقی ُا ّوْهاً ًاؽی اص تشکیثات سّکؼ الکتشّد ّ یا گذاصآّسُا
هی تاؽٌذ .دس رْؽکاسی ُای چٌذ الیَّ ،ذم دلت کافی دس پاک کشدى عشتاسٍ صافل اص
رْؽکاسی هی تاؽٌذ .دس رْؽکاسی ُای چٌذ الیَّ ،ذم دلت کافی دس پاک کشدى عشتاسٍ
صافل اص رْؽکاسی دس صذ فافل دّ الیَ ،هْرة ؽکل گیشی ّیة اختاله عشتاسٍ خْاُذ ؽذ.
ایي پذیذٍ هی تْاًذ تا اّوال هْاسد صیش رلْگیشی ؽْد:

 -آهادٍ عاصی فضیش ؽیاس ّ رْػ دس صیي رْؽکاسی لثل اص آًکَ ُش خو رْػ سعْب ًوایذ.

 -پاک کشدى کاهل عشتاسٍ

 -اىویٌاى اص ّسآهذى عشتاسٍ اص عيش صْمچَ رْؽکاسی

 -ارتٌاب اص صالت ُایی کَ ًفْر کاهل تْعو لْط الکتشیکی تَ دؽْاسی فْست هی گیشد.

 تخلخل

تخلخلٍِْ ،س فناُایی هی تاؽذ کَ هضتْی هْاد راهذ ًیغت .ایي پذیذٍ هتفاّت اص اختاله
عشتاسٍ هی تاؽذ ،چشا کَ دس پذیذٍ تخلخل فناُای ایزاد ؽذٍ صاّی ُْا ّ دس اختاله عشتاسٍ
صاّی ًاخالقی هی تاؽٌذ .ایي صفشٍ ُای گاصی تضت ؽشایو صیش ؽکل هی گیشًذ:

 دس ٌُگام عشد ؽذى فلض رْػ گاص آصاد هی ؽْد کَ ایي تخاىش کاُؼ لاتلیت اًضالل آى تاافت دسرَ صشاست هی تاؽذ.

 -گاصُایی کَ تْعو ّاکٌؼ ُای ؽویایی دس رْػ تؾکیل هی ؽْد.

اص تشّص تخلخل تا تْرَ تَ هْاسد صیش هی تْاى تَ خْتی رلْگیشی کشد:

ّ -ذم تیؼ گشهایؼ ّ صیش گشهایؼ فلض رْػ

 -اعتفادٍ اص ؽذت رشیاى صیاد دس رْؽکاسی

 -اعتفادٍ اص لْط تلٌذ.

 پاؽؼ

ليشات هزاتی کَ اص هٌيمَ لْط تَ اىشاف پشاکٌذٍ هی ؽًْذ .تَ دالیل صیش تَ ّرْد هی آیذ:

 -آهپش صیاد

 -ىْل لْط تلٌذ

 -اعتفادٍ اص الکتشّد هشىْب

ّ -صػ لْط

 چالَ رْػ

صْمچَ ُایی اعت کَ دس اًتِای رْػ اتفاق هی افتذ ّ ُوشاٍ تا تشک هی تاؽذ کَ ایي تشک
ُا تَ عَ ؽکل ىْلیّ ،شمی ّ عتاسٍ ای دیذٍ هی ؽًْذ .

 تشک دس رْػ()cracking

تشک ُا ،گغیختگی ُای ىْلی فلض تضت احش تٌؼ هی تاؽٌذٌُ .گاهی کَ تضسگ تاؽٌذ ،تَ
آعاًی دیذٍ هی ؽًْذ ،اها اغلة تَ فْست ؽکاف ُای تاسیکی ُغتٌذ .تشک هوکي اعت دس
فلض رْػ ّ ،یا دس ًاصیَ تفتیذٍ اص فلض پایَ اتفاق تیفتذ.

تشک خْسدگی فلضات تَ عَ سدٍ افلی تمغین هی ؽًْذ :تشک خْسدگی گشم ،تشک خْسدگی
عشد ّ ،تشک هْیی

 -تشک خْسدگی گشم( :)HOT CRACKINGدس دسرَ صشاست صیاد ّ دس خالل عشد ؽذى ًاگِاًی

رْػ پظ اص آًکَ فلض رْػ سعْب ّ ؽشُّ تَ اًزواد ًوایذ ،اتفاق هی افتذ .اکخش تشک ُای
رْؽکاسی ،تشک خْسدگی گشم ُغتٌذ.

 تشک خْسدگی عشد( :)COLD CRACKINGتَ تشک ُایی اىالق هی ؽْد کَ دس دهای هْوْلیاتاق یا دسرَ صشاستی ًضدیک تَ آى اتفاق هی افتٌذ .ایي تشک ُا هوکي اعت عاّت ُا ّ یا
سّصُا پظ اص عشد ؽذى رْػ صادث ؽًْذّ .لُْ تشک خْسدگی عشد دس فْالد دس همایغَ تا
عایش فلضات ،تیؾتش اعت.

 تشک ُای هْیی( : )MICROFISSURINGهوکي اعت اص ًُْ تشک ُای گشم یا عشد تاؽٌذ .ایيتشک ُا تَ لذسی سیض ُغتٌذ کَ تا چؾن غیش هغلش لاتل دیذ ى ًوی تاؽٌذ ّ تشای ایٌکَ لاتل
سّیت تاؽٌذ ،صذالل تَ  10هشتثَ
تضسگ ًوایی ًیاص داسًذ .ایي تشک
ُا هْوْال ّوش هفیذ عاصٍ ُای
هْوْلی (تضت احش تاسُای
ایغتا) سا کاُؼ ًوی دٌُذ.

 -تشک خْسدگی فلض رْػ

عَ ًُْ تشک هختلف دس فلض رْػ اتفاق هی افتذ :تشک ُای ّشمی ،تشک ُای ىْلی ،تشک
ُای ّومی

تشک خْسدگی فلض پایَ:

دعتْسالْول ًادسعت رْؽکاسی هْرة ّلُْ تشک خْسدگی دس فلض پایَ خْاُذ ؽذ.

تشک خْسدگی رْػ

ّ -1لُْ تشک دس ًْاس رْػ(تَ فْست داخلی یا ٍاُشی)

 -2تشک دس صیش ًاصیَ رْػ(ًاصیَ تفتیذٍ)

 -3تشک دس رْػ دس ٌُگام تِشٍ تشداسی (تشک هماّهتی)

ّْاهلی کَ تاّج ّلُْ تشک دس ًْاس رْػ هی ؽْد:

 -1گیشداسی دسص کَ تاّج تَ ّرْد آهذى تٌؾِای اًمثامی صیاد دس رْػ هی ؽْد.

ٌُ -2ذعَ هميِ ًْاس رْػ :

الف) دس ًْاس رْػ تا عيش همْش تٌؼ ُای کؾؾی ّشمی ایزاد تشک ىْلی دس ًْاس رْػ
هی کٌٌذ.

ب) دس رْػ تا ًفْر صیاد کَ ّوك آى تیؼ اص ّشمؼ تاؽذ دس فْست گیشداسی دسص ّلُْ تشک
ُای داخلی هضتول هی تاؽذ.

د) دس فْست تاال تْدى هیضاى عْلفْس یا فغفش دس فلض پایَ ُش دّ تشک فْق تَ همذاس صیادی
تؾذیذ هی گشدد.

 -3هیضاى کشتي ّ آلیاژُا دس فلض پایَ ُش چَ صیاد تش تاؽٌذ اصتوال ّلُْ تشک تیؾتش هی ؽْد.

 -4دخْل صفشات ُیذسّژى اص سّکؼ الکتشّد دس ًْاس رْػ

 -5عشد ؽذى عشیِ رْػ

ّْاهلی کَ تاّج تشک دس صیش ًاصیَ رْػ هی گشدد:

 -1هیضاى کشتي یا آلیاژ صیاد

 -2تشدی ُیذسّژًی ًاصیَ رّب ؽذٍ تَ ّلت ّسّد ُیذسّژى اص فلض رْػ

 -3عشّت عشد ؽذى

ّْاهلی کَ تاّج ّلُْ تشک دس رْػ دس ٌُگام تِشٍ تشداسی هی ؽًْذ:

 -1تشدی ًاؽی اص صخن کَ تاّج ؽکغت رْػ یا فلض پایَ دس صْصٍ تاحیش صشاستی تضت تاسُای
مشتَ ای تضسگ دس دسرَ صشاست پاییي هی گشدد.

 -2تشک خغتگی تَ ّلت احش صخن ًاؽی اص ٌُذعَ ًاهٌاعة دسص  .ایي ًُْ ؽکغت تضت
تاسُای هتٌاّب تا تکشاس ّ داهٌَ تضسگ تَ ّرْد هی آیذ.

لکَ لْط (:)strike arc

لکَ ُایی کَ اص تشخْسد تقادفی الکتشّد تا عيش کاس تَ ّرْد هی آیذ ّصالتی آتلَ گًَْ سّی
عيش کاس ایزاد هی کٌذ) هوکي اعت تشک ُای سیضی ایزاد کٌٌذ.

اگش رْؽکاسی اص لثَ ّسق ؽشُّ ؽذٍ ّ سًّذ آى تَ عوت داخل ّسق تاؽٌذ ،یک تشک دس ىْل
لثَ رْػ دس لغوت پٌزَ اتفاق خْاُذ افتاد .تشک ُا هوکي اعت دس ًتیزَ پذیذٍ تشیذگی
رْػ ًیض اتفاق تیفتذ.

 خيای اتْاد رْػ

خياُای اتْادی ؽاهل اًمثاك ىْلی ،اًمثاك ّشمی ،تاتیذگی ّ پیچؼ ليْات هی تاؽذ.
ایي هْایة دس ًتیزَ دعتْسالْول رْؽکاسی ًادسعت ّ یا اعتفادٍ اص تکٌیک ًاهٌاعة
رْؽکاسی اتفاق هی افتٌذ .اعتفادٍ اص ّعایل کٌتشلی ّ تٌَیوی ًَیش گیشٍ ُای رْؽکاسی،
اًتخاب فضیش تْالی پ اط ُای رْػ ،اّوال دعتْسالْول فضیش رْؽکاسی ،ؽکل دسص
اتقال هٌاعة ّ کاستشد فشآیٌذُای پیؼ گشهایؼ ّ پظ گشهایؼ ،اص تغییش ؽکل ُای پیچؾی
یا اّْراد ليَْ رْؽکاسی رلْگیشی کشدٍ ّ یا آى سا دس یک صذالل هؾخقی ًگاٍ هی داسد.

 رْػ ُای تشدؽکي

یک رْػ تشدؽکي افضایؼ ًغثی ىْل کوی داؽتَ ّ داسای ًميَ تغلین پاییي ،ؽکل پزیشی
کن ّ هماّهت کوی دس هماتل تٌؼ ّ کشًؼ هی تاؽذ .رْػ ُای تشدؽکي آهادگی خیلی
صیادی تشای گغیختگی داؽتَ ّ ؽکغت آًِا اغلة تَ ىْس ًاگِاًی ّ تذّى ُؾذاس لثلی هی
تاؽذ.

یکی اص دالیل افلی ایزاد یک رْػ تشدؽکي ،اعتفادٍ اص دسرَ صشاست صیاد (امافَ تش همذاس
هْسد ًیاص) دس رْؽکای اعت کَ هْرة عْختي فلض رْػ یا فلض پایَ هی گشدد.

ًکتَ  :اعتاًذاسد هْسد اعتفادٍ دس ایشاى تشای رْؽکاسی عاصٍ ُای فْالدی اعتاًذاسد
آهشیکایی  AWS D 1.1هی تاؽذ.
ًکاتی کَ لثل ،دس صیي ّ تْذ اص رْؽکاسی تایذ هْسد تاصسعی چؾوی لشاس گیشًذ:
 -1کٌتشل لثل اص رْؽکاسی *
 -2کٌتشل دس صیي رْؽکاسی**
 -3کٌتشل تْذ اص رْؽکاسی***
 -1صاّیَ پخی (* )Included angle

صاّیَ پخی تایذ تَ اًذاصٍ ای تاؽذ کَ الکتشّد تَ ساصتی تَ سیؾَ رْػ تشعذ ّ دس ّثْسُای
هتْالی ،اص رّب کاهل رذاسٍ اىویٌاى صافل گشدد .دس صالت ّوْهی ُش چَ ایي صاّیَ تضسگتش
تاؽذ ،هقشف هقالش رْػ افضایؼ هی یاتذ.

 -2دُاًَ سیؾَ (*)Root opening

دس فْست ّذم اعتفادٍ اص تغوَ پؾت تٌذ اهکاى عْختي سیؾَ دس ّثْس (پاط) اّل ّرْد

داسد .دس ًتیزَ دس ایي صالت دُاًَ سیؾَ لذسی کاُؼ دادٍ هی ؽْد .دس فْستی کَ اهکاى
عٌگ صدى سیؾَ اص پؾت کاس ّرْد داؽتَ تاؽذ ّذم رّب کاهل سیؾَ دس ّثْس (پاط) اّل
خیلی رذی ًیغت .دس فْست اعتفادٍ اص تغوَ پؾت تٌذ ،دُاًَ سیؾَ افضایؼ دادٍ هی ؽْد
تا رّب کاهل سیؾَ ّ تغوَ پؾت تٌذ اهکاى پزیش تاؽذ .دس ایي صالت ًیاصی تَ عٌگ صدى سیؾَ
اص پؾت کاس ًوی تاؽذ ّ اهکاى عْختي سیؾَ ًیض دس هیاى ًیغت .دس پخی دّ ىشفَ ،تغوَ
فافلَ دٌُذٍ ًمؼ ّسق پؾت سا تاصی هی کٌذ لیکي لثل اص رْػ پؾت کاس تایذ عٌگ صدٍ ّ
کاهال تشداؽتَ ؽْد.

تزکش :تشای دعتیاتی تَ رّب کاهل سیؾَ ّ لثَ ُا صاّیَ پخی ّ دُاًَ سیؾَ ّول هتماتل ّکظ
سّی یکذیگش داسًذ .یٌْی ُش چَ صاّیَ پخی کن تاؽذ تایذ دُاًَ سیؾَ افضایؼ دادٍ ؽْد ّ ُش
چَ دُاًَ سیؾَ کن تاؽذ ،تایذ صاّیَ پخی افضایؼ دادٍ ؽْد .دسّول تایذ تَ کوک آصهْى ّ
خيا هيلْتتشیي صالت تْییي ؽْد.

 -3مخاهت سیؾَ(*)Root face

سّایت مخاهت سیؾَ تَ هٌَْس رلْگیشی ا ص عْختي سیؾَ هی تاؽذ ّ هْوْال دس رْػ ُای
اتْهاتیک صیش پْدسی همشس هی گشدد .مخاهت سیؾَ داسای یک همذاس صذالل ّ یک همذاس صذاکخش
اعت ّ دس فْست ّذم سّایت همذاس صذالل ،سیؾَ رْػ هی عْصد ّ دس فْست ّذم سّایت
همذاس صذاکخش  ،رّب سیؾَ کاهل ًخْاُذ تْد.

ُ -4ن هضْسی دسص(*)Alignment

ّذم ُن هضْسی فضیش تاّج تؾکیل لغوت ُایی تا ًفْر ًالـ رْػ هی ؽْد.

 -5تویضی دسص(***-**-*)Cleanliness of joint
عيْس دسص تایذ تویض ّ ّاسی اص ُش گًَْ آلْدگی  ،گشد ّ غثاس ّ سىْتت تاؽٌذ.
 ّ ًُْ -6اًذاصٍ هٌاعة الکتشّد(**)electrode Proper type and size of
ًُْ ّ اًذاصٍ الکتشّد تایذ تشای ًُْ فلض هْسد رْػّ ،مْیت رْؽکاسیٍّ ،یفَ رْػ،مخاهت
ّسق ،اًذاصٍ دسص ّ غیشٍ هٌاعة تاؽذ.
 -7ليْیت ّ ؽذت رشیاى هٌاعة( **) Proper welding current and polarity
تش صغة ًُْ ّ ليش الکتشّد ًُْ،دسص ّ ّ ،مْیت رْؽکاسی ،تایذ ؽذت رشیاى ّ ليثیت
رْؽکاسی هٌاعة تاؽذ.
 -8خال رْػ هٌاعة(**)Proper tack weld
خال رْػ تایذ کْچک ّ تلٌذ تاؽذ تَ ىْسی کَ تا رْػ افلی تذاخلی ًذاؽتَ تاؽٌذ .دس ّسق
ُای مخین تشای ارشای خال رْػ ُا تایذ اص الکتشّد ُای کن ُیذسّژى اعتفادٍ ًوْد.
 -9رّب خْب(***-**)Good fusion

ُش ّثْس (پاط) رْػ تایذ تَ ىْس کاهل تا ّسق پؾت تٌذّ،ثْس لثلی ّ ،فلض پایَ ُوزْػ ؽذٍ
ّ اهتضاد کاهل تَ ّرْد آّسد ،تَ ىْسی کَ ُیچ گًَْ صفشٍ ُْا دس فقل هؾتشک تَ ّرْد ًیایذ.

 -10پیؼ گشهایؼ ّ دسرَ صشاست پاط ُای هیاًی (Proper preheat and interpass
**)temperature
هم ذاسپیؼ گشهایؼ ّ دسرَ صشاست هٌاعة تشای ّثْس ُای هیاًی ،تغتگی تَ مخاهت ّسق،
ًُْ فْالد ،سّػ رْؽکاسی ّ،دسرَ صشاست هضیو داسد .دس فْستی کَ ؽشایو گفتَ ؽذٍ،پیؼ
گشهایؼ ّ دسرَ صشاست خافی تشای رْػ ُای هیاًی الصم تذاسًذ ،دس صیي ّولیات رْؽکاسی
ایي هْمُْ تایذ تَ ىْس پیْعتَ هْسد تشسعی لشاس گیشد.
 -11تْالی ّ تشتیة رْػ (**)Proper sequencing of passes

تشتیة ّ تْالی پاط ُا تایذ ىْسی تاؽذ کَ اهکاى ّلُْ صفشات ُْا دس صذ فافل ّثْس ُای
رْػ ّ رْد ًذاؽتَ تاؽذ.

 -12عشّت هٌاعة صشکت ًْک الکتشّد(**)Proper travel speed
اگش عشّت صشکت خی لی آُغتَ تاؽذ،فلض رْػ رّب ؽذٍ ّ گل رْؽکاسی ،تَ عوت رلْی
الکتشّد فشاس کشدٍ ّ ؽشُّ تَ عشد ؽذى هی ًوایٌذ.دس ًتیزَ رْػ افلی کَ تَ سّی ایي
لغوت ارشا هی گشدد ،ؽاًظ ًفْر کافی تَ سیؾَ سا اص دعت هی دُذ.
اگش عشّت صشکت افضایؼ دادٍ ؽْد ،اهکاى فشاس هْاد هزاب تَ رلْی الکتشّد ّرْد ًذاؽتَ ّ

ًفْر کاهل فْست هی گیشد.
 -13لْچَ (ؽشٍ)رْػ (***-**)Over lap

اگش عشّت ًْک الکتشّد خیلی آُغتَ تاؽذ ،همادیش صیادی اص فلض رْػ دس صال سعْب ،اص لثَ
ُای ًْاس رْػ تَ عوت تیشّى عشیض (ؽشٍ) کشدٍ ّ اص ُوزْؽی کاهل رلْگیشی هی
ًوایٌذّ.ول عشسیض تَ عِْلت دس صیي رْؽکاسی لاتل هؾاُذٍ تْدٍ ّ سّػ افالس آى افضایؼ
عشّت رْؽکاسی اعت.

 -14غلتاًذى صْمچَ هزاب ًْک الکتشّد دس رْػ عش تاال (لائن) ( Tilt of crater in vertical
**)welding
دس رْػ عشتاال (لائن) تا دادى صشکت صیگضاگ تَ ًْک الکتشّد ّ غلتاًذى صْمچَ هزاب ،گل
رْؽکاسی سا تَ ىشف رلْ ساًذٍ ّ اص تذاخل آى تا رْػ رلْگیشی هی ؽْد.

 -15چالَ اًتِای رْػ (***-**)Filled Crater

چالَ دّ اًتِای رْػ اص دّ ًميَ ًَش صیش هوکي اعت تضج اًگیض تاؽذ:
 -1مخاهت گلْی رْػ کوتش اص عایش لغوت ُای ًْاس رْػ اعت.
 -2تا تْرَ تَ ایٌکَ عيْس همْشی داسًذ،اهکاى ّلُْ تشک عتاسٍ ای دس آًِا دس ٌُگام عشد
ؽذى ّرْد داسد .دسرْػ ُای گْؽَ پیْعتَ ،خيش چالَ اًتِای رْػ ّرْد ًذاسد ،صیشا
رْؽکاس دس ٌُگام تْْیل الکتشّد ،چالَ اًتِای رْػ لثلی سا تا رْػ پش هی کٌذ.
دس رْػ ُا تا ىْل هضذّد ،الصم اعت اًتِای رْػ دس هضلی ّالِ گشدد کَ هیضاى تٌؼ کن
اعت ،دس غیش ایي فْست تایذ دلت گشدد کَ دس اًتِای رْػ چالَ کاهال پش ؽْد.
هخال :دس رْػ گْؽَ ّسق فْلاًی اتقال فلة تَ تال تیش ،دس ؽشُّ ّ ختن رْػ تایذ دلیك
تْد تا صْمچَ ایزاد ًؾْد.
هخال :دس رْػ ًثؾی ًؾیوي ،رْػ اص پؾت تال ًثؾی ؽشُّ ؽذٍ ّ تَ لثَ آى ختن هی
گشدد ،تَ ىْسی کَ چالَ دس ایي هضل کَ تٌؼ ُای کوتشی داسد ،ایزاد ؽْد.

هخال :دس رْػ هٌميِ ،تؾکیل صْمچَ دس دّ اًتِای ُش ليَْ هؾکل هِوی ًیغت.

 -16تشیذگی لثَ ُای رْػ(***-**)cut Under
الف :لْط الکتشیک لادس تَ رّب لغوت ُایی اص فلض پایَ هی تاؽذ.

ب :اگش ىْل لْط تلٌذ تاؽذ (فافلَ ًْک الکتشّد تا عيش رْػ)،هقالش رْػ ًوی تْاًذ
توام فنای رّب ؽذٍ سا پش کٌذ ،دس ًتیزَ لثَ رْػ گْد افتادگی یا تشیذگی تَ ّرْد هی آیذ.

پ :تا کاُؼ ىْل لْط (ًضدیک کشدى ًْک الکتشّد تَ عيش رْػ) ،هقالش رْػ توام فنای
رّب ؽذٍ سا پش کٌذ.

تا تْرَ تَ ایٌکَ تشیذگی تَ ساصتی تا افالس دعتْسالْول رْؽکاسی لاتل افالس اعتّ ،لُْ آى
لاتل پزیشػ ًیغت .اها عْال پیؼ هی آیذ کَ تشیذگی دس چَ هْاسدی هنش تْدٍ ّ تایذ افالس

گشدد.

 -1اگش تشیذگی تاّج کاُؼ ّوذٍ دس مخاهت یا عيش هميِ گشددّ ،لُْ آى هشدّد اعت.

 -2اگش تٌؼ دس اهتذاد ّشمی اّوال گشدد ،تشیذگی ُواًٌذ یک صخن ّول کشدٍ ّ صیاًثاس خْاُذ
تْد.

دس ؽکل سّتشّ تشیذگی صیاًثاس اعت.

دس ؽکل سّتشّ تشیذگی خیلی هنش ًیغت.

دس ؽکل سّتشّ ًیض تٌؼ تشؽی تَ هْاصات تشیذگی

ّول ًوْدٍ ّ صیاًثاس ًخْاُذ تْد.

ىثك آییي ًاهَ ، AWSدس صالتی کَ ًیشّ تَ ىْس ّشمی تش تشیذگی اّوال هی گشدد ،تشیذگی تا
ّوك 0/ 25هیلی هتش ّ دس فْستی کَ ًیشّ تَ هْاصات تشیذگی تاؽذ تا ّوك 0/ 8هیلی هتش
لاتل لثْل اعت.

 -17گشدٍ دس رْػ ُای ؽیاسی ( **-* )Slight Reinforcement on Groove Welds
ّرْد گشدٍ تا  1/ 5هیلی هتش دس رْػ ُای ؽیاسی لاتل پزیشػ اعت .همادیش تیؾتش تاّج
افضایؼ هخاسد ّ کاُؼ هماّهت خغتگی هی گشدد.

-18اًذاصٍ رْػ گْؽَ (***) Full size of fillet weld
تا اعتفادٍ اص گیذ ُای هخقْؿ ،اًذاصٍ رْػ گْؽَ تایذ کٌتشل گشدد.

ّ -19لُْ تشک(***-**)Cracks
ّلُْ ُش گًَْ تشک تَ ُش فْست (عيضی یا ّومی ) ،تاّج هشدّد ؽذى رْػ خْاُذ تْد.

تشخی ایشادات رْػ کَ تْعیلَ تاصسعی چؾوی هؾخـ هیؾًْذ.

ّرْد لکَ لْط تش سّی فلض پایَ تَ خاىش
تشخْسدالکتشّد کَ هْرة تنْیف فلض پایَ ّ
ایزاد تشک اصتوالی گشم ؽذٍ اعت.

تْذ ّ اًذاصٍ صیاد خيْه رْػ کَ هْرة
تنْیف پشّفیل ؽذٍ اعت.

تشیذٍ ؽذى ّسق عخت کٌٌذٍ پای عتْى تَ
خاىش رای دادى تلتِا
ّرْد چالَ اًتِایی دس خو رْػ ّ اصتوال
ّرْد تشک ّ ُوچٌیي پا ؽؼ اىشاف آى

ّرْد لْچگی دس خو رْػ ّّذم رّب ّسق
تمْیت تا IPE
ّذم اهتضاد کاهل فلض رْػ تا فلض پایَ

ّرْد عْساط دس خيْه رْػ ّ فلض پایَ

ّاژگًْی پشّفیل دّتل دس احش ّصػ تاد تَ دلیل
ّذم هِاس عتًِْا

ّرْد عْساط دس خيْه رْػ ّ فلض پایَ
ّرْد تشک گشم دس احشرْؽکاسی تش سّی پشّفیل
هش ىْب

خال رْػ ()tack weld
آییي ًاهَ  AWSهمشس هی داسد ُش خال رْؽی کَ تْذا رضئی اص رْػ افلی هی ؽْد تایذ تا
ُواى کیفیت رْػ افلی (ؽاهل ُش ًُْ پیؼ گشهایؼ) رْػ گشدد .دس فْستی کَ خال
رْػ ٌُگام رْػ افلی کاهال رّب گشدد،لضّهی تَ هٌَْس کشدى تذاتیش خاؿ دس ٌُگام خال
رْػ ًیغت ،هگش ایٌکَ مخاهت ّسق ُا صیاد تْدٍ ّ اصتواال تشک خْسدگی دس آى ّرْد داؽتَ
تاؽذ.

دس فْست ؽکغت خال رْػُ ،واى تذاتیشی کَ تشای صفٌ عالهت رْػ افلی دس لثل گفتَ
ؽذ ،تایذ دس ٌُگام خال رْػ سّایت گشدد (اص رولَ پیؼ گشهایؼ ّ ؽکل صًزیشٍ رْػ)

تْفیَ هی گشدد کَ تشای خال رْػ ّسق ُای مخیوتش اص  25هیلی هتش ،اص هقالش رْػ کن
ُیذسّژى اعتفادٍ گشدد.
رْؽکاسی ّسق ُای ًاصک
رْػ ُایی کَ ّسق ًاصک سا هتقل هی کٌٌذ ،تَ ًذست توایل تَ تشک اص خْد ًؾاى هی دٌُذ.
صشاستی کَ دس ٌُگام رْؽکاسی تَ ّسق اًتمال دادٍ هی ؽْد ّ رشم کن ّسق ،عشّت عشد
ؽذى سا کاُؼ هیذُذ .ایي هْمُْ تَ ّالٍّ تٌؼ ُای داخلی کاُؼ یافتَ ًاؽی اص ًغثت
هٌاعة گلْ تَ مخاهت ّسق ّ ،اًْياف پزیشی خْب ّسق ًاصک دس هماتل اًمثاك ،اص ؽذت تاحیش
ّْ اهل تشک دٌُذٍ هی کاُذ .دس رْؽکاسی ّسق ُای ًاصک ،تشک خْسدگی تمشیثا ُیچ ّلت
هؾکل هِوی ًوی تاؽذ ،هگش ایٌکَ هیضاى کشتي ّ آلیاژ فْالد غیش هْوْلی صیاد تاؽذ.
رْؽکاسی ّسق ُای مخین
دس کاسخاًَ ُای ًْسد فْالد ،توام ّسق ُا ّ ًیوشط ُای فْالدی ،تْذ اص ًْسد دس دسرَ صشاست
عشط ،تا عشّت ًغثتا کوی عشد هی ؽًْذ.دس ّسق ُای مخین تَ ّلت رشم تیؾتش ،ایي
عشّت تَ هشتة کوتش اعت .تشای یک هیضاى هْلْم کشتي ّ آلیاژ ،عشّت عشد ؽذى کوتش،
تاّج کاُؼ هماّهت هی گشدد .تشای مخاهت ُای هْوْل ،کاسخاًَ ُای ًْسد هؾکلی تشای
تشآّسدٍ کشدى هؾخقات هماّهتی ًذاسًذ ،لیکي تشای تْلیذات تا مخاهت صیاد  ،تَ خاىش عشّت
عشد ؽذى کوتش ،الصم اعت هیضاى کشتي یا آلیاژ تَ هٌَْس دعتیاتی هماّهت هْسد ًَش ،افضایؼ
دادٍ ؽًْذ .اص آًزایی کَ رْػ دس ّسق ُای مخین ،صّدتش اص ّسق ًاصک عشد هی ؽْد ّ
ُوچٌیي ّسق مخین اصتواال داسای کشتي یا آلیاژ تیؾتشی
اعت ،رْػ دس ّسق مخین داسای هماّهت تیؾتش ّ ؽکل
پزیشی کوتشی خْاُذ تْد .تشای اتقال ّسق ُای مخین
سّؽِای رْؽکاسی خاؿ هْسد ًیاص خْاُذ تْد (هخقْفا
تشای پاط اّل یا پاط سیؾَ) ّ اصتواال پیؼ گشهایؼ ًیض
الصم هی گشددُ .ذف اص ایي سّػ ُا ،کاُؼ عشّت عشد
ؽذى رْػ ّ افضایؼ ؽکل پزیشی آى اعتّ.الٍّ تش
افضایؼ ؽکل پزیشی ،پیؼ گشهایؼ ّسق ُای مخین،
تاّج کاُؼ تٌؼ ُای اًمثامی کَ دس احش گیش داسی دسص
ایزاد هی گشدد ،هی ؽْد .تَ ّلت ُضیٌَ ،پیؼ گشهایؼ
تایذ تَ خْتی تْشیف ؽذٍ تاؽذ .تَ ٌّْاى هخال ،تشای
رْػ گْؽَ ّسق ًاصک راى تَ ّسق مخین تال ،پیؼ
گشهایؾی رْػ لة تَ لة دّ ّسق مخین تا دسرَ
گیشداسی صیاد الصم ًیغت .تشای کاُؼ تٌؼ ُای
اًمثامی دس رْؽکاسی ّسق ُای مخین ،الصم اعت
فافلَ 0/ 8تا 1 /6هیلی هتش ،تیي دّ ّسق ایزاد گشدد .ایي
فافلَ سا هی تْاى تَ کوک هیلگشد ًشهَ ایزاد ًوْد .تشػ
هنشط لثَ ُا تا دًذاًَ ُایی دسُویي صذّد ،هی تْاًذ

تاهیي کٌٌذٍ ایي فافلَ تاؽذ.

تاحیشات ًاهيلْب رْػ تیؼ اص صذ
امافَ رْػ ،توایل تَ اًمثاك سا افضایؼ هی دُذُ .ش چیضی کَ همذاس رْػ سا کاُؼ دُذ،
ًَیش کاُؼ اًذاصٍ عاق ،کاُؼ ىْل یا اعتفادٍ اص رْػ هٌميِ ،توایل تَ اًمثاك سا کاُؼ
خْاُذ داد.

امافَ رْػ هی تْاًذ تا دعت تَ ُن دادى یک علغلَ اتفالات ،تَ ىْس غیش ّوذی سط دُذ.
ىشاس هوکي اعت تا هٌَْس کشدى لذسی اىویٌاى ،اًذاصٍ رْػ سا یک ًوشٍ تضسگتش اًتخاب ًوایذ.
دس کاسخاًَ عاخت ،عشپشعت رْؽکاسی ًیض هوکي اعت رِت اىویٌاى سا گشفتَ ّ اًذاصٍ
رْػ سا یک ًوشٍ تضسگتش دعتْس دُذ .رْؽکاس ًیض اص تشط ایٌکَ رْؽؼ صیش اًذاصٍ تَ دعت
آیذ ،هوکي اعت رْػ سا کوی مخیوتش ارشا ًوایذ .دس ًتیزَ رْػ  6هیلی هتش تثذیل تَ 12
هیلی هتش هی ؽْد .تا تْرَ تَ ایٌکَ افضایؼ همذاس هقالش رْػ هتٌاعة تا تْاى دّم اًذاصٍ
رْػ اعت ،ایي تاّج هی ؽْد همذاس هقالش رْػ ،هخاسدً ّ ،یشّی اًمثاك  4تشاتش گشدد.

تاحیش عشّت صیاد رْؽکاسی

افضایؼ عشّت رْؽکاسی هی تْاًذ صزن فلض پایَ تضت تاحیش صشاست سا کاُؼ دادٍ ّ دس ًتیزَ
اًمثاك ّ اّْراد ُای ًاؽی اص آى سا کاُؼ دُذ .عشّت صیاد سا هی تْاى تا سّؽِای رْػ
اتْهاتیک ّ ًیوَ اتْهاتیک ّ یا اعتفادٍ اص الکتشّد ُای خاؿ دس رْؽکاسی دعتی تَ دعت
آّسد.

ًکتَ  : 1رْػ تا پاط ُای تیؾتش اًمثاك ّشمی تضسگتشی ًغثت تَ رْػ تا پاط ُای کوتش
تَ ّرْد هی آّسد.

ًکتَ  :2اعتفادٍ اص الکتشّدُای مخین تش تاّج کاُؼ تیؾتش اًمثاك ّشمی هی گشدد.

ًکتَ ّ :3سق ُای ًاصک تش اص ًَش هغائل اّْراری ّ صشاستی هؾکل عاص تش اص ّسق ُای
مخین ُغتٌذ.

ًکتَ  :4اعتفادٍ اص چکؼ کاسی ّ ایزاد صشاست تْعو ؽْلَ هؾْل تشػ دّ ساُی اعت کَ
هی تْاى تشای سفِ اًمثاك ُای رْؽکاسی تَ کاس تشد(.چکؼ کاسی صیاد تاّج کن ؽذى خْاؿ
ؽکل پزیشی فْالد هی تاؽذ)

ًکات هِن رْؽکاسی

 -1دس رْػ ُای گْؽَ  ،رْػ هضذب مخاهت گلْی تضسگتشی ًغثت تَ رْػ همْش داسد دس
ًتیزَ رْػ هضذب تا هقشف هقالش رْػ کوتش هماّهت تضسگتشی اص رْػ همْش داسد.

 -2دس رْػ ُای گْؽَ یک پاعَ رْػ همْش توایل تیؾتشی تشای تشک خْسدگی داسد تٌاتشایي
رْػ ُای گْؽَ یک پاعَ سا تَ فْست هضذب تایذ اًزام داد (دس رْػ ُای گْؽَ چٌذ پاعَ
فمو پاط اّل الصم اعت تَ فْست هضذب ارشا گشدد)

 -3دس رْؽِای ؽیاسی چْى پاط اّل (رْػ سیؾَ ) کشتي یا آلیاژ تیؾتشی اص فلض پایَ کغة
هی کٌذ ؽکل پزیشی آى کوتش اص عایش پاط ُا هی تاؽذ تٌاتشایي چٌاًچَ ایي رْػ تَ فْست
همْش ارشا گشدد اهکاى تشک خْسدگی دس آى تیؾتش خْاُذ ؽذ.افضایؼ مخاهت گلْی پاط اّل
اصتوال ّلُْ تشک دس آى سا کاُؼ هی دُذ .اعتفادٍ اص الکتشّد کن ُیذسّژى ًیض اصتوال ّلُْ
تشک سا کاُؼ هی دُذ .دس ًِایت اعتفادٍ اص پیؼ گشهایؼ ًیض هی تْاًذ اصتوال ّلُْ تشک سا
کاُؼ دُذ.اگش پاط ُای تْذی تَ ىْس لاتل تْرِی ّشیل یا همْش تاؽٌذ اصتوال ّلُْ تشک
دس اهتذاد آًِا ًیض ّرْد داسد تٌاتشایي تَ رای اعتفادٍ اص ًْاس ُای ّشیل ّ همْش ،پاط ُای
رْػ تِتش اعت تَ فْست ًْاسُای پِلْ تَ پِلْ تا ّشك کوتش ّ تضذب تیؾتش ارشا گشدد.

رضئیات رْػ ؽیاسی تا ًفْر ًغثی

 -1اعتفادٍ اص رْػ ؽیاسی تا ًفْر ًغثی تضت تاسُای کؾؾی ّوْد تش اهتذاد دسص کَ تَ
ّلت احش دیٌاهیکی ایزاد گغیغختگی ُای خغتگی هی ًوایٌذ ،هزاص ًیغت.

دس چٌیي رْػ ُایی ّلتی کَ دسص فمو اص یک عوت رْػ هی ؽْد ،تایذ تذاتیشی رِت
رلْگیشی اص دّساى ليْات ،اتخار گشدد.

 -2صذالل تْذ گلْی ( مخاهت گلْگاٍ ) رْػ ؽیاسی تا ًفْر ًغثی ،صذالل اًذاصٍ رْػ ُای
ؽیاسی تا ًفْ ر ًغثی ،تا دسص عادًٍ ،ین رٌاغی ،اللَ ای ً ،ین اللَ ای ّ ،لة گشد ( یک ىشفَ یا
دّ ىشفَ ) هياتك رذّل هی تاؽذ.

رْػ گْؽَ ای کَ دس دّ ىشف ففضَ فقل هؾتشک دّ ليَْ دادٍ هی ؽًْذ ،تایذ دس گْؽَ
هتْلف ؽذٍ ّ ًثایذ تَ ُن هتقل ؽًْذ.

لالب اًتِایی

رْػ ُای دّ ىشف ًثؾی ُای راىً ،ثؾی ُای ًؾیوي ،تشاکت ُا ّ هْاسد هؾاتَ تایذ تَ
اًذاصٍ دّ تشاتش اًذاصٍ اعوی رْػ ،دس اًتِا تَ ٌّْاى لالب تشگؾت دادٍ ؽْد.

آصهایؼ ُای غیش هخشب رْػ ( N.D.Tب)Non -Destructive Test
ایي آصهایؼ ُا پظ اص اتوام رْؽکاسی ّالٍّ تش تاصسعی چؾوی فْست هی گیشًذ:
 -1تاصسعی چؾوی ( )VTسtesting Visual inspection
 -2آصهایؼ هایِ ًافز ( )PTسtesting Penetrant inspction
 -3آصهایؼ رسات هغٌاىیغی ( )MTسtesting Magnetic Particle
 -4آصهایؼ فشافْتی ()uTسtesting ultrasonic
 -5آصهایؼ پشتْ ًگاسی ()RTسtesting Radiographic inspection

تْویش ّیْب رْػ
رْؽِای هشدّد سا هی تْاى تْویش ًوْد ّ یا توام آًشا تشداؽتَ ّ هزذدا تيْس کاهل رْػ ؽْد.
هْیاس پزیشػ رْػ تْویش ؽذٍ هياتك رْؽِای افلی تْدٍ ّ تا ُواى سّػ تایذ هْسد
آصهایؼ لشاس گیشد سّؽِای تْویش ّیْب تمشاس اعت:
 رِت تْویش سّی ُن افتادگی ّ تضذب تیؼ اص صذ ،رْػ امافی تایذ تَ سّػ تایذ تَ سّػهٌاعثی تشداؽتَ ؽْد هْوْال عٌگ صدٍ هیؾْد.
 تمْش تیؼ اص صذ ،صْمچَ چالَ رْػ ،کوثْد دس اًذاصٍ رْػ ّ تشیذگی کٌاس رْػ سا تایذ تارْؽکاسی تکویلی کوثْد مخاهت سا رثشاى ًوْد.
 رّب ًالـ ،تخلخل تیؼ اص صذ ّ صثظ عش تاسٍ سا تایذ دس لغوت ُای هؾکْک تا عٌگتشداؽتَ ّ هزذد رْػ داد.
 -تشک دس رْػ یا فلض پایَ  :دس ایي صالت ّوك ًفْر تشک سا تایذ تَ کوک آصهایؼ ُای هٌاعة

( )UTتْییي ًوْد ّ تا  mm50اص دّىشف تشک تشداؽتَ ؽذٍ ّ هزذدا رْؽکاسی ؽْد .
 لکَ لْط تایذ تا عٌگ فشص تشداؽتَ ؽْد.آؽٌایی تا چٌذ افيالس
 دعتْالْول رْؽکاسی ()WPSسSpecification Welding Procedure
 اسصیاتی دعتْسالْول رْؽکاسی ()PQRسQualification Record Procedure
 اسصیاتی تؾخیـ فالصیت (اسصیاتی رْؽکاسی)()PQTسProcedure Qualification Test
 HAZچیغت؟
ً( affected zone Heatاصیَ تضت احش صشاست یا ًاصیَ تفتیذٍ)

