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جوشکاریآشنایی با فرآیند .1

ظور کنترل ، منبع تغذیه و سیستم کنترل جوش به منگلمیخجوشکاریدر . ها می باشدجوشکاریها مشابه سایر گلمیخی قوسی جوشکاراصول  •
. اندو یا زمان بندی تعبیه شده طول و میزان آمپردهی

می رود، ها از فلز زیرین به کار گلمیخعبور  که برای  LIFTدارای یک مدار فعال سازی ماشه برای شروع جوش و یک ساز و کار جوشکاریتپانچه •
. قوسی می کندجوشکاریو شروع به می باشد 

.می باشدسرامیکی، دو پایه ، گیره جهت نگهداری  بست  گلمیخدارای یک گیره جهت نگهداری تفنگ •

شکل پیش تنیده Tتغییر شکل یافته در یک تیر مهاریگلمیخاتصال معمول با استفاده از -1شکل 



گلمیخجوشکاریآشنایی با اصطالحات مهم در 1-1

•PLUNGE: بست فلزی می باشدپایین تراز در آمدگیمی باشد که دارای بر گلمیخاز طولی.

وش بیش از حد مواد مذاب  و یا آرایش نا منظم جپاششکم ممکن است باعث وریطول غوطه . تحت ذوب قرار میگیردگلمیخاین قسمت از •

.های گوشه شود

گلمیختپانچه اتصال -2شکل 



گلمیخجوشکاریآشنایی با اصطالحات مهم در 1-1

•LIFT : ماس هستنددر تگلمیخآغاز گردد، فلز زیرین و جوشکاریجهت انجام جوش حفظ میکند؛ قبل از اینکه پلیتبیسفاصله ای که تفنگ تا  .
. می گرددآن از جریان الکتریکی برای فراهم آوردن عبور ( Air Gap)هواییدر واقع باعث ایجاد یک شکاف لیفت

ته باشد، فاصله ای وجود نداشاگر . و فلز زیرین را فراهم می آوردگلمیخجریان الکتریکی  در مقابل این شکاف گرمای مورد نیاز برای ذوب مقاومت •
.جریان قادر به تامین گرمای مورد نیاز جهت ذوب نخواهد بود

•TIME:دو پارامتر واحد زمان و سیکل جوش تشکیل شده استاز . زمان انجام جوش که منجر به تامین طول جوش می گردد.

.مناسب استتپلیبیسبا ضخامت کم، طول جوش کم و شدت جریان برق باالتر به منظور دستیابی به گرمای کافی و عدم ذوب هاییپلیتبیسدر •



:گلمیخمراحل اجرای جوش 1-2

•A .گیردقرار می پلیتبیسدر مقابل در موقعیت مناسب و تفنگ شوند و بست اتصال در داخل تفنگ جایگذاری می گلمیخ

•B . قرارگرفته  و منجر به باال کشیدن تفنگ در برابر فلز زیرین تحت فشارPLUNGE) آزاد سازی انرژی موجود در فنر تفنگ در دسترس قرار می برای گلمیخطولی از یا
.در این هنگام ماشه به منظور شروع مرحله کنترل شده فشرده می شود. ، می گردد(گیرد

.دبا صفحه زیرین به منظور تولید قوس با استفاده از نیرو دهی به سیم پیچ تفنگ می باشگلمیخو ایجاد فاصله جوشکاریاین مرحله شامل شروع جریان •



C. تریکی در فلز گداخته غوطه ور می گردد و جریان الکبا استفاده از فنر تفنگ و در اثر تخلیه انرژی آن در حوضچه  گلمیخطول الزمه جوش تامین گشته و
.پایان سیکل جوش از کار می افتد

.D قرار وردبررسیمجهت ارزیابی کیفیت جوش گلمیخنیز برداشته شده ، سرامیکیبرداشته میشود و بست محافظ گلمیخجوش کامل می شود و تفنگ از روی
.می گیرد

بست های جوش قوس الکتریکی شکل مخصوص به خود را دارند و در )گلمیخجوشکاریمراحل -3شکل 
فرآیند جوش را آغاز و بهینه سازی می سیالهاین . ای برای جوش شدن تعبیه شده استسیالهانتهای گل میخ 

همچنین وظیفه ی دی اکسیده کردن فلز گداخته ی جوش را به منظور ایجاد ناحیه ی ایمن و با تخلخل . کند
.(کم برای یک جوش نفوذی کامل فراهم می آورد



جوش خوردهگلمیخسطح مقطع یک -4شکل

A : که تحت تاثیر حرارت قرار ندارد گلمیخقسمتی از

B:تحت حرارت قرار داردگلمیخاز ناحیه ای(HAZ)

C:قالب

D : که تحت تاثیر حرارت قرار داردپلیتبیسقسمتی از(HAZ)

E : که تحت تاثیر حرارت قرار نگرفته استپلیتپلیتبیسقسمتی از

و ماده سازنده خودپلیتبیساز گلمیخمناسب،جوشبه طور معمول در یک جوش 
بیسر یا دگلمیخمقاوم تر است و گسیختگی در مقاومت نهایی فوالد در بدنه گلمیخ
رخ میدهد تا در خود جوشپلیت



:ها گلمیخسازنده مواد 2.

فوالد ضد زنگ در ها با فوالد کم کربن و درجات متفاوتی ازگلمیختمامی مدل های مختلف . باید با فرآیند  جوش همخوانی داشته باشندپلیتبیسو گلمیخمواد سازنده ی •
.دسترس هستند

:به سه دسته تقسیم می گردند ASTM A 108و استاندارد مواد  ANSI/AWS D1.1.00ها بر اساس استاندارد های سازه ای گلمیخدر طبقه بندی •

ارای دو د. این مدل در جایگذاری  و یا ساخت و طراحی کامپوزیت کارا نیستند. که برای مصارف عمومی به کار می روند که در هر شکل و اندازه ای یافت می شوند: نوع اول•
.میلیمتر می باشند10و 6مهاریسر 

.رودمیمیلیمتر یا بیشتر می باشد که برای جایگذاری در بتن و یا به عنوان یک جزء اصلی در ساخت و طراحی کامپوزیت به کار 13قطر آن ها معموال : نوع دوم•

.که می توانند هر قطری داشته باشند و برای اهداف جایگذاری در بتن استفاده می گردند ASTM A 496مفتول های تغییر شکل یافته بر اساس استاندارد : نوع سوم•



:ها گلمیخمواد سازنده 2.

(ASTM A 496)نوع سوم (AWS D1.1) (نوع دوم (AWS D1.1)نوع اول مشخصه

پاسکالمگا522مگا پاسکال450پاسکالمگا420مقاومت کششی

نا مشخصمگا پاسکال350مگا پاسکال340تنش تسلیم

2درصد در هر )انبساط طولی

(اینچ

نا مشخص1720

نامشخص5050درصد کاهش سطح

کمینه مشخصات و ویژگی های مورد نیاز برای گل میخ ها –1جدول 



هاگلمیخکنترل کیفیت آزمایشات .3

.  استفاده کنند  AWSخود باید از کد های استاندارد گلمیخها برای ارزیابی استاندارد قطر های گلمیخکنندگانتولید •
این . درصد بیشتر یا کمتر از حالت بهینه می باشد10بار انجام تست برای هر قطر  با دامنه 60این آزمایشات شامل 

در خود جوش بدون ایجاد هرگونه گسیختگیگلمیخدر گسیگختگیو حصول به وخمشآزمایشات شامل کنترل کشش 
.   می باشد



30شخمبه طور متناوب تحت میدارد،گلمیخدستگاه آزمایش نمونه آزمایش را در حالت ثابت نگه •
درجه از محور خود قرار می گیرند

.ها اعمال می گرددگلمیخبه هیدرولیکیسیلندرتوسط یک خمشبار جهت ایجاد •

حاصل گلمیخرا بدون گسیختگی تحمل کنند، در این صورت خمشدرجه 90ها تا گلمیخاگر •

.دارای وضعیت کامال رضایت بخش است•

.دملی ایران آزمایش خم را می توان به کمک یک اهرم و یا ضربات چکش انجام دابر اساس مقررات •

ا آهسته صورت گیرد تبارگذاریباید با خمشانجام آزمایش درجه سانتیگراد 10دمای کمتر از در •
گل میخ در اثر ترد شکنی از بین نرود

خمشدستگاه آزمایش –6شکل 



گسیختگی های معمول قابل قبول و غیر قابل قبول–8شکل 



:گلمیخجوشکاریضوابط اجرایی .4

امل به طور کگلمیخبرشیباشد تا بتواند از مقاومت کششی و گلمیخصدم برابر بدنه ی 33ضخامت صفحه باید حداقل : ضخامت صفحه جوش•
بر اساسپلیتحداقل ضخامت صفحه . در زیر بار های سنگین نیز وجود داردخمشوو اعوجاجاستفاده کند، هر چند که در این حالت هم امکان 

.پیشنهاد می گرددگلمیخنصف قطر  PCIدفترچه طراحی 

یم یا الیه ی اکسیده ضخ. ناحیه ای که در معرض جوش قرار دارد تا حد امکان باید تمیز و عاری از گرد و زنگ زدگی باشد: تمیزی صفحه جوش•
.ته شوندبه همراه هر گونه  پوشش زیان آور دیگر به مانند روغن، گریس ، رنگ و رطوبت باید برداش( شودپوستهدر حالتی که پوسته )زنگ زدگی 

روی باعث تاثیر . ندجوش گردگالوانیزهها نباید به صفحه ی گلمیخاز لحاظ الکتریکی رسانا می باشد، گالوانیزههر چند که روی : گالوانیزهصفحات •
گالوانیزهترجیحا . شودمی (هیدروژنیدلیل ایجاد پدیده ی تردی به (منفی بر روی خواص فلزی  جوش  از قبیل ایجاد جوش ترد و شکننده و کم دوام 

اتصال به ها برایگلمیخدر خمشهای خمیده ، شعاع گلمیخخمشیبرای جلوگیری از شکنندگی در ناحیه . کردن باید بعد از ایجاد جوش انجام گیرد
برابر قطر آن ها باشد6تا 4باید    ACIالعملصفحه روی بر اساس دستور 



 (Hydrogen Embrittlement)هیدروژنیپدیده ی تردی 4-1

عوامل دخیل در تردی –9شکل 
هیدروژنی



یا جوشکاریرو اگر به دلیلی مانند ازاین. است (BCC)هسته مرکزداربیشتر از  (FCC)رخ مرکزداربلوریهیدروژن در ساختار حاللیت
وجوه مکعبیآهن )کربن در آهن گاما بین نشینیکه در آن  محلول جامد از نوع فازی)آستنیتعملیات گرمایی، فوالد وارد منطقه 

در آن حل شود و پس از می تواند، شود، هیدروژن زیادی (است (FCC)رخ مرکزداربه وجود می آید  که دارای  ساختار مرکزپر
برود Grain boundary))مرزدانهبرون شود و به حاللیتهیدروژن بایستی از ،(BCC)هسته مرکزدارو تبدیل ساختار به سرمایش

.که این در فوالد تردی ایجاد می کند

هیدروژنیساز و کار پدیده تردی -10شکل 



 (Hydrogen Embrittlement)هیدروژنیپدیده ی تردی 4-1

.ترکیب شده و فاز ترد ایجاد کنندمرزدانهبا هیدروژن در می توانندعنصرهای آلیاژی نیز . ، تمرکز تنش ایجاد می کندمرزدانههیدروژن در •

شکست بین ذره ای بر -11شکل
هیدروژنیاساس پدیده تردی 



:گلمیخجوشکاریضوابط اجرایی .4

نباید کمتر از قطر آن به عالوه ی پلیتبیسها از لبه ی آزاد گلمیخفاصله لبه ی زیرین : فاصله لبه ها از یکدیگر•
1

8
. سانتیمتر باشد0.317اینچ یا 

.میلیمتر از هر لبه آزاد باشد38تا 25این فاصله باید 

که در به آنچه بت نسشاهتیرفاصله آنها از لبه بال تیر یا وهمچنیناز یکدیگر گلمیخبرشگیرهایملی ایران، فواصل طولی و عرضی بر اساس مقررات •
.باشدمیلیمتر 33کمتر از بال تیر نباید از لبه گلمیخپایه فاصله لبه حداقل . میلیمتر مغایرت داشته باشد22نقشه ها نشان داده شده می تواند حداکثر 

جوش دچار در حالپلیتبیسدر برابر نقطه مبنا زمین یا در برابر توده ی عظیمی از الکترومغناطیسیجوش قوسی از لحاظ : زمین/انحراف قوس•
وش گوشه به طور معمول در صفحات کوچکتر فقدان ج. الگو های تاثیر مبنا الکتریکی زمین و لبه های جوش را میبینیم12در شکل . انحراف می گردد

.می دهددر پیرامون جهت مخالف جوش قوسی وجود دارد که مقاومت و کیفیت جوش را تحت تاثیر قرار 



با .، به زمین متصل گردداندسیم مجزا متصل به زمین که به تخته زیرین پیچ شده 4طرف با استفاده از 4برای مثال صفحه تحت جوش میتواند در •
.این کار کل صفحه تبدیل به یک سیستم یکپارچه ی متصل به زمین می گردد و انحراف در جوش قوسی به حداقل میزان خود می رسد

میدان مغناطیسی در قوساعوجاجاثر نقطه مبنای الکتریکی زمین و -12شکل 



ای این قطعات که به عنوان حفاظ ه:سرامیکیبست های •
. 1:ارندنیز شناخته می شوند چند کاربرد دسرامیکیقوسی 
که این فلز اندفلز گداخته محتوی حوضچه ای از آن ها 

-2.دمی کننگلمیخگداخته را تبدیل به جوش در پیرامون 
نقش تعیین کننده ای در کنترل میزان جرقه و  

دارای الگو های -3. درخشندگی ناشی از جوش دارند
مخصوص هستند تا زمانیکه جوش قوسی شروعمنفذی

ش مصرف گردد و ناحیه ی جوگلمیخشد، گدازه در پایین 
را با خارج ساختن گاز ها از منافذ ، دی اکسیده شود که 
.تجلوگیری از ورود اکسیژن به منطقه جوش حاصل کار اس



اگر ان ها . آنچه که حائز اهمیت است، خشک نگاه داشتن بست ها می باشد

ه بخار رطوبت زیادی به خود جذب کنند، جوش به یکباره رطوبت موجود تبدیل ب

ه بر عالو. کرده و آن  را همراه با میزان  زیادی فلز گداخته به بیرون می فرستد

وبت به دالیلی مثل رطاگر.باشد. و ضعیف می باشدمتخلخلان جوش تهیه شده 

ساعت 2در هوا یا اثر باران مرطوب شده باشد باید قبل از استفاده به مدت موجود

.خشک باشد بطورکاملدرجه قرار گیرد تا 120در دمای 

قه که در داخل بتن مدفون می شوند حلهاییگلمیخبر اساس ضوابط مقررات ملی ایران در 
اجباری سرامیکیشکستن حلقه گلمیخهاسایر مورددر.شودباید شکسته و برداشته سرامیکی

.نیست لیکن بهتر است انجام شود



مامی قطر جوش سقفی نیز می تواند برای ت.جوش شوندحالت قائم با قطر های گوناگون می توانند در گلمیختمامی مدل های : جوشکاریموقعیت •
ر می رسدضروری به نظاپرا تور ایجاد شرایط امنیتی مناسبی برای می ریزند جرقه های جوش به پایین حالت به کار رود اما چون در  این گلمیخهای 

دار میلیمتر قطر دارند میتوانند با استفاده از جوش افقی جوش شوند که در این شرایط نتایج پای19که تا هاییگلمیخبر طبق یک قانون عمومی، •
میلیمتری و بیشتر استفاده می گردد این 16های گلمیخمخصوصی جهت جوش سرامیکیمعموال در جوش افقی از حقه های . مقاومت تضمینی است

.  نیازمند شرایط کنترل شده بسیار دقیقی می باشدپلیتبیسبا گلمیخمیلیمتر هم ادامه دارد اما جوش این 22عدد تا قطر 



گلمیخجوشکاریموقعیت های -13شکل



بازرسی چشمی جوش 5-1

ول ، طوری، طول غوطه لیفتترکیبی مناسب از روابط میان مکانیزم •
جوش »جوش و شدت جریان منجر به حصول یک جوش تحت عنوان 

در نظر گرفته می شود، جوش خوب با مشخصات زیر شناخته« خوب
:می شود

آرایش منظم جوش گوشه •

سطح جوش صیقلی و مایل به آبی•

ارتفاع جوش مناسب•

یردبدون فرورفتگی و بریدگی درونی قرار گگلمیخجوش پیرامون •



چشمی جوش بازرسی 5-2

که نسبت به جوش معمولی نیازمند طول « جوش سرد»•
:آن ها می باشددویجریان باالتر یا هر بیشتر،شدت

ارتفاع جوش کم است•

ناقص و نامنظم استگلمیخآرایش فلز گداخته در پیرامون •

نفش به رنگ خاکستری مایل به بگلمیخقالب گداخته پیرامون •
می باشد

در ( Spider Legs)فلز گداخته شده به شکل پا های عنکبوت •
.می آید



چشمی جوش بازرسی 5-3

،شدت جریان یا هروریکه در اثر زمان بیشتری از غوطه « جوش داغ»•
:دو آن ها ایجاد می شود با

و ترشح مواد مذاب بیش از حد می باشدپاشش•

که باعث ایجاد شکاف در لبه بریدگی لبه جوش)گلمیخزیر برش •
(در اثر جوش سریع می گرددگلمیخ

درون فلز زیرین شناخته می گرددشدگیو ذوب •



چشمی جوش بازرسی 5-4

از حد می تواند ناشی از ایجاد فاصله بیش« گلمیخمعلق ماندگی »•
ره در وسط گیگلمیخبا صفحه جوش، ضعف در قرار دهی  گلمیخ

یدا تماس پسرامیکیتفنگ به طوریکه در هنگام جوش با محافظ 
شود، اصطحکاککند و باعث ایجاد پیوستگی با آن و ایجاد 

:مشخصه های آن به شرح زیر است

ی دیده مگلمیخاثر بسیار کمی از مواد گداخته جوش در پیرامون •
شود

بریدگی لبه جوش بسیار قابل توجه است•

.شود نمیدیده پلیتبیسهیچگونه نفوذی از جوش در •

در اطراف اتصال خود به صفحه زیرین به طور کامل ذوبگلمیخ•
.نگردیده است
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