
سقف عرشه فوالدی
: 3ارائه شماره 
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ISO 13918 (2008), ISO 14555, ISO/TR 15608, 
AWS D1.1, ISO 898-1

1395خرداد ماه 
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مهندس علی پورعباسی: سخنران



:فهرست مطالب 

گل میخ و سرامیک و فلزات پایه و حدود مجاز استاندارد

(Drawn Arc Stud Weldingمعرفی روش )فرایند جوش گل میخ 

ISO 14555و AWS D1.1(2015)و ISO 13918تست جوش و بازه های مجاز مطابق 

مشکالت رایج و راه کارها

WPS برای جوش گل میخ به روش قوس الکتریکی

WPQRثبت ارزیابی کیفی فرآیند جوشکاری
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ترکیب آلیاژی

C≤0.2%
CEV≤0.35
AL≥0.02%
Ref. Standard: ISO/TR 15608

یمشخصات مکانیک

:گل میخ

𝑅𝑚≥450𝑁/𝑚𝑚2

𝑅𝑒𝐻≥350𝑁/𝑚𝑚2

𝐴5≥15%

𝑅𝑚 = 400𝑁/𝑚𝑚2 to 550𝑁/𝑚𝑚2

𝑅𝑒𝐻≥235𝑁/𝑚𝑚2

𝐴5≥20%

ISO 13918استاندارد  Table.10مطابق مشخصات ابعادی
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گل میخ و سرامیک و 
فلزات پایه و حدود مجاز

استاندارد

فرایند جوش گل میخ 
 Drawnمعرفی روش )

Arc Stud Welding)

تست جوش و بازه های 
ISO 13918مجاز مطابق 

و AWS D1.1(2015)و 
ISO 14555

WPS  برای جوش گل
میخ به روش قوس 

الکتریکی

WPQR ثبت ارزیابی
ریکیفی فرآیند جوشکا

امشکالت رایج و راه کاره



جدول مشخصات ابعادی
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گل میخ و سرامیک و 
فلزات پایه و حدود مجاز

استاندارد

فرایند جوش گل میخ 
 Drawnمعرفی روش )

Arc Stud Welding)

تست جوش و بازه های 
ISO 13918مجاز مطابق 

و AWS D1.1(2015)و 
ISO 14555

WPS  برای جوش گل
میخ به روش قوس 

الکتریکی

WPQR ثبت ارزیابی
ریکیفی فرآیند جوشکا

امشکالت رایج و راه کاره



جدول مشخصات ابعادی
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گل میخ و سرامیک و 
فلزات پایه و حدود مجاز

استاندارد

فرایند جوش گل میخ 
 Drawnمعرفی روش )

Arc Stud Welding)

تست جوش و بازه های 
ISO 13918مجاز مطابق 

و AWS D1.1(2015)و 
ISO 14555

WPS  برای جوش گل
میخ به روش قوس 

الکتریکی

WPQR ثبت ارزیابی
ریکیفی فرآیند جوشکا

امشکالت رایج و راه کاره



سرامیک

محافظت از حوضچه مذاب

 الکتریکیو پایدار نمودن قوس تمرکز

 نقش قالب برای حوضچه مذاب ایفای
آنجلوگیری از پراکندگی و 

 جدول ابعادی
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گل میخ و سرامیک و 
فلزات پایه و حدود مجاز

استاندارد

فرایند جوش گل میخ 
 Drawnمعرفی روش )

Arc Stud Welding)

تست جوش و بازه های 
ISO 13918مجاز مطابق 

و AWS D1.1(2015)و 
ISO 14555

WPS  برای جوش گل
میخ به روش قوس 

الکتریکی

WPQR ثبت ارزیابی
ریکیفی فرآیند جوشکا

امشکالت رایج و راه کاره



جدول مشخصات ابعادی سرامیک
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گل میخ و سرامیک و 
فلزات پایه و حدود مجاز

استاندارد

فرایند جوش گل میخ 
 Drawnمعرفی روش )

Arc Stud Welding)

تست جوش و بازه های 
ISO 13918مجاز مطابق 

و AWS D1.1(2015)و 
ISO 14555

WPS  برای جوش گل
میخ به روش قوس 

الکتریکی

WPQR ثبت ارزیابی
ریکیفی فرآیند جوشکا

امشکالت رایج و راه کاره



جدول مشخصات ابعادی سرامیک
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گل میخ و سرامیک و 
فلزات پایه و حدود مجاز

استاندارد

فرایند جوش گل میخ 
 Drawnمعرفی روش )

Arc Stud Welding)

تست جوش و بازه های 
ISO 13918مجاز مطابق 

و AWS D1.1(2015)و 
ISO 14555

WPS  برای جوش گل
میخ به روش قوس 

الکتریکی

WPQR ثبت ارزیابی
ریکیفی فرآیند جوشکا

امشکالت رایج و راه کاره



(parent materials)پایه فلزات 

ساختار آلیاژی

9

گل میخ و سرامیک و 
فلزات پایه و حدود مجاز

استاندارد

فرایند جوش گل میخ 
 Drawnمعرفی روش )

Arc Stud Welding)

تست جوش و بازه های 
ISO 13918مجاز مطابق 

و AWS D1.1(2015)و 
ISO 14555

WPS  برای جوش گل
میخ به روش قوس 

الکتریکی

WPQR ثبت ارزیابی
ریکیفی فرآیند جوشکا

امشکالت رایج و راه کاره



(parent materials)فلزات پایه 

:پایهفلز سطحی  شرایط 

رنگ،حضورعدموسطحیتمیزکاری

هایروکشورطوبتخاک،وگرد

فلزیغیروفلزیپذیرجوشغیر

ضخامت بال فوقانی تیر
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گل میخ و سرامیک و 
فلزات پایه و حدود مجاز

استاندارد

فرایند جوش گل میخ 
 Drawnمعرفی روش )

Arc Stud Welding)

تست جوش و بازه های 
ISO 13918مجاز مطابق 

و AWS D1.1(2015)و 
ISO 14555

WPS  برای جوش گل
میخ به روش قوس 

الکتریکی

WPQR ثبت ارزیابی
ریکیفی فرآیند جوشکا

امشکالت رایج و راه کاره



فرایند جوش گل میخ

:دستگاهتنظیمات

PC(PRI CURRENT)ذوبوالکتریکیقوسشروعجهتکهاولیهجریان

سطحیگرمایشپیشبهکمکوآلومینیومیزائدهنمودن

PCT(PRI CURRENT TIME)اولیهقوسزمان

C(MAIN CURRENT)کارسطحومیخگلذوبجهتاصلیجریان

CT(CURRENT TIME)اصلیجریانزمان
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گل میخ و سرامیک و 
فلزات پایه و حدود مجاز

استاندارد

فرایند جوش گل میخ 
 Drawnمعرفی روش )

Arc Stud Welding)

تست جوش و بازه های 
ISO 13918مجاز مطابق 

و AWS D1.1(2015)و 
ISO 14555

WPS  برای جوش گل
میخ به روش قوس 

الکتریکی

WPQR ثبت ارزیابی
ریکیفی فرآیند جوشکا

امشکالت رایج و راه کاره



فرایند جوش گل میخ

:جوشکاریتفنگتنظیمات

خمیگلکشندهباالمکانیزمتنظیم

(Lift)

آورندهپایینمکانیزمتنظیم(Damper)

ازمیخگلزدگیبیرونبازهتنظیمات

(Protrusion)سرامیک

وخمیگلقرارگیریمرکزیهمتنظیمات

Centric)سرامیک Position)
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گل میخ و سرامیک و 
فلزات پایه و حدود مجاز

استاندارد

فرایند جوش گل میخ 
 Drawnمعرفی روش )

Arc Stud Welding)

تست جوش و بازه های 
ISO 13918مجاز مطابق 

و AWS D1.1(2015)و 
ISO 14555

WPS  برای جوش گل
میخ به روش قوس 

الکتریکی

WPQR ثبت ارزیابی
ریکیفی فرآیند جوشکا

امشکالت رایج و راه کاره



فرایند جوش گل میخ

:نمودار رویه فرایند جوش گل میخ 
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گل میخ و سرامیک و 
فلزات پایه و حدود مجاز

استاندارد

فرایند جوش گل میخ 
 Drawnمعرفی روش )

Arc Stud Welding)

تست جوش و بازه های 
ISO 13918مجاز مطابق 

و AWS D1.1(2015)و 
ISO 14555

WPS  برای جوش گل
میخ به روش قوس 

الکتریکی

WPQR ثبت ارزیابی
ریکیفی فرآیند جوشکا

امشکالت رایج و راه کاره



ISO 14555و AWS D1.1و ISO 13918تست جوش و بازه های مجاز مطابق 

 تولیدتست مواد پیش از شروع فرایند

 محصول آزمون بررسی یکنواختی:

,P≤0.035%)آلیاژیترکیبدرمخربعناصرحضورعدمآزمون• S≤0.035)

ISOاعالمیتعداد)ابعادیتطابقآزمون• (نمونه5معادل13918

ISOاعالمیتعداد)محصولمکانیکیمشخصاتآزمون• (نمونه3معادل13918
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گل میخ و سرامیک و 
فلزات پایه و حدود مجاز

استاندارد

فرایند جوش گل میخ 
 Drawnمعرفی روش )

Arc Stud Welding)

تست جوش و بازه های 
ISO 13918مجاز مطابق 

و AWS D1.1(2015)و 
ISO 14555

WPS  برای جوش گل
میخ به روش قوس 

الکتریکی

WPQR ثبت ارزیابی
ریکیفی فرآیند جوشکا

امشکالت رایج و راه کاره



ISO 14555و AWS D1.1و ISO 13918تست جوش و بازه های مجاز مطابق 

کارمحیطفیزیکیشرایط

پایهفلزاتشرایط

سطحیتمیزکاری•

شیمیاییترکیب•

سرامیک

انبارششرایط•

سانتیگراددرجه900دمایدرمرطوبهایسرامیکپختباز•

ساعت1مدتبهو

کارقطعهبرسرامیکنشیمنکاملشرایطبررسی•

میخگلوسرامیکگرفتنقرارمرکزهمشرایطبررسی• 15

گل میخ و سرامیک و 
فلزات پایه و حدود مجاز

استاندارد

فرایند جوش گل میخ 
 Drawnمعرفی روش )

Arc Stud Welding)

تست جوش و بازه های 

و ISO 13918مجاز مطابق 

AWS D1.1(2015) و
ISO 14555

WPS  برای جوش گل
میخ به روش قوس 

الکتریکی

WPQR ثبت ارزیابی
ریکیفی فرآیند جوشکا

امشکالت رایج و راه کاره



ISO 14555و AWS D1.1و ISO 13918تست جوش و بازه های مجاز مطابق 

میخکنترل فرایند جوش گل 

 مات در حیطه تست مخرب جهت رسیدن به تنظی)جوشکاری آزمون شروع فرایند
(:ایده آل اجرایی

پروژهآماده سازی قطعه کار نمونه مطابق با شرایط واقعی •

میخنمونه گل 10جوش حداقل •

هاتست دیداری برای تمامی نمونه •

(تست مخرب برای بررسی تنظیمات)نمونه 5درجه بر روی 60تست خمش •

عکس ماکروگرافی از دو نمونه جوش شده متفاوت در برش عمودی مقطع•
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گل میخ و سرامیک و 
فلزات پایه و حدود مجاز

استاندارد

فرایند جوش گل میخ 
 Drawnمعرفی روش )

Arc Stud Welding)

تست جوش و بازه های 
ISO 13918مجاز مطابق 

و AWS D1.1(2015)و 
ISO 14555

WPS  برای جوش گل
میخ به روش قوس 

الکتریکی

WPQR ثبت ارزیابی
ریکیفی فرآیند جوشکا

امشکالت رایج و راه کاره
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گل میخ و سرامیک و 
فلزات پایه و حدود مجاز

استاندارد

فرایند جوش گل میخ 
 Drawnمعرفی روش )

Arc Stud Welding)

تست جوش و بازه های 
ISO 13918مجاز مطابق 

و AWS D1.1(2015)و 
ISO 14555

WPS  برای جوش گل
میخ به روش قوس 

الکتریکی

WPQR ثبت ارزیابی
ریکیفی فرآیند جوشکا

امشکالت رایج و راه کاره

ISO 14555و AWS D1.1و ISO 13918تست جوش و بازه های مجاز مطابق 

ماکروگرافی و شناسایی صحت شرایط ریشه جوش
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گل میخ و سرامیک و 
فلزات پایه و حدود مجاز

استاندارد

فرایند جوش گل میخ 
 Drawnمعرفی روش )

Arc Stud Welding)

تست جوش و بازه های 
ISO 13918مجاز مطابق 

و AWS D1.1(2015)و 
ISO 14555

WPS  برای جوش گل
میخ به روش قوس 

الکتریکی

WPQR ثبت ارزیابی
ریکیفی فرآیند جوشکا

امشکالت رایج و راه کاره

ISO 14555و AWS D1.1و ISO 13918تست جوش و بازه های مجاز مطابق 

 جوشکاریآزمون روزانه شروع فرایند

شودعدد گل میخ جوش کاری 3در شروع هر شیفت کاری تعداد •

هاتست دیداری برای تمامی نمونه •

(  تست مخرب جهت بررسی تنظیمات)ها درجه برای تمامی نمونه 60تست خمش •



ISO 14555و AWS D1.1و ISO 13918تست جوش و بازه های مجاز مطابق 

 صورت عدم پاسخ گویی تست ها راهکار اجرایی چه می باشد؟ در
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گل میخ و سرامیک و 
فلزات پایه و حدود مجاز

استاندارد

فرایند جوش گل میخ 
 Drawnمعرفی روش )

Arc Stud Welding)

تست جوش و بازه های 
ISO 13918مجاز مطابق 

و AWS D1.1(2015)و 
ISO 14555

WPS  برای جوش گل
میخ به روش قوس 

الکتریکی

WPQR ثبت ارزیابی
ریکیفی فرآیند جوشکا

امشکالت رایج و راه کاره



ISO 14555و AWS D1.1و ISO 13918تست جوش و بازه های مجاز مطابق 

Noمشخصات ظاهریارزیابیراه کار پیشنهادی اصالحی

بررسی دیداری
قبولقابل-ندارد-

(گردیدهلحاظدرستیبههاپارامتر)-
1

یابدافزایشمیخگلزدگیبیرون-
دشوکنترلسرامیکومیخگلشدنمرکزهم-
یابدکاهشجوشزمانیاوجریانشدت-
یابدکاهشآورندهپایینمکانیزمسرعت-

هنبودکافیسرامیکازمیخگلزدگیبیرون-
نبودهکافیکشندگیباالبازه-
استنشدهلحاظبودنمرکزهمشرایط-
باالجوشانرژی-
استزیادمیخگلآورندهپاییننیرویشدت-

2

یابدافزایشجوشزمانیاوجریانشدت-
ودشاستفادهسرامیکبرایکنخشکفراینداز-
یابدافزایشباالکشندگی-

کمجوشانرژی-
مرطوبسرامیک-
کمکشندگیباال-

3

شودکنترلبندیارتشرایط-
شودرعایتمرکزیهم-

جوشفرارتاثیر-
استنشدهمرکزهمدرستیبهسرامیک-

4

یابدکاهشجوشزمانیاجریانشدت-
یابدکاهشآورندهپایینمکانیزمسرعت-

باالجوشانرژی-
زیادآورندهپایینمکانیزمسرعت-
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گل میخ و سرامیک و 
فلزات پایه و حدود مجاز

استاندارد

فرایند جوش گل میخ 
 Drawnمعرفی روش )

Arc Stud Welding)

تست جوش و بازه های 
ISO 13918مجاز مطابق 

و AWS D1.1(2015)و 
ISO 14555

WPS  برای جوش گل
میخ به روش قوس 

الکتریکی

WPQR ثبت ارزیابی
ریکیفی فرآیند جوشکا

امشکالت رایج و راه کاره



بررسی شکست در آزمون خمش

6قبولقابل-ندارد-

قبولقابل-ندارد-
حلهمرتابرگشتیورفتگزاریباردرشکست)-

(دادهرخجدایش

7

یابدافزایشجریانشدتیازمان-
گیردصورتسطحیتمیزکاری-
شودانتخابمناسبمواد-

(باالتخلخلباجوشدرشکست)-
کمبسیارجوشانرژی-
(غیرهوروغنرنگ،)آلودهسطح-
نیستمناسباستفادهموردمواد-

8

پایهفلزبرایمناسبموادانتخاب-
پیشاستممکنیابدافزایشجوشزمان-

باشدنیازگرمایش

یرتغیباخاکستریشکستوHAZدرشکست)-
(کمشکل

باالپایهفلزکربن-
باالشدنسردسرعت-

9

یابدکاهشآلومینیومحجم-
یابدافزایشجوشزمان-

(شودمیمشاهدهبراقنقاطجوش،درشکست)-
زیادآلومینیومیزائدهحجم-
کمجوشزمان-

10

(پایهفلزدرفلزیپارگی)-مناسبپایهفلزانتخاب-
باشدمینامناسبپایهفلز-

11

ISO 14555و AWS D1.1و ISO 13918تست جوش و بازه های مجاز مطابق 

Noمشخصات ظاهریارزیابیراه کار پیشنهادی اصالحی
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گل میخ و سرامیک و 
فلزات پایه و حدود مجاز

استاندارد

فرایند جوش گل میخ 
 Drawnمعرفی روش )

Arc Stud Welding)

تست جوش و بازه های 
ISO 13918مجاز مطابق 

و AWS D1.1(2015)و 
ISO 14555

WPS  برای جوش گل
میخ به روش قوس 

الکتریکی

WPQR ثبت ارزیابی
ریکیفی فرآیند جوشکا

امشکالت رایج و راه کاره



بازرسی جوش

 اجراتست غیر مخرب جوش گل میخ پس از فرایند:

شدهدادهجوشهایمیخگلتمامیرویبردیداریتست•

جوشحلقهباهمسانغیرهایجوشرویبردرجه15خمشتست•
ناقصونامناسب

تستنمونهبعدوقبلمیخگل3جوشتستبهپاسخگوییعدمصورتدر•
شودمی

کلرویرببایستمیتستنبودپاسخگوجوشدرهانمونهازیکیتنهااگر•
شودانجامپنلهایمیخگل

گیردصورتمعیوبهایجوشکلیهرویبربایستمیاصالحیفعالیتهای•

انجامشدهاصالحیاوشدهجوشهایمیخگلرویبرمجدداجوشتست•
شودمی

ISO 14555و AWS D1.1و ISO 13918تست جوش و بازه های مجاز مطابق 
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گل میخ و سرامیک و 
فلزات پایه و حدود مجاز

استاندارد

فرایند جوش گل میخ 
 Drawnمعرفی روش )

Arc Stud Welding)

تست جوش و بازه های 
ISO 13918مجاز مطابق 

و AWS D1.1(2015)و 
ISO 14555

WPS  برای جوش گل
میخ به روش قوس 

الکتریکی

WPQR ثبت ارزیابی
ریکیفی فرآیند جوشکا

امشکالت رایج و راه کاره



WPS  برای جوش گل میخ به روش قوس الکتریکی

تشماره مرجع بدنه تحت تسشماره مرجع فرآیند جوشکاری

فرآیند جوشکاریWPQRشماره مرجع 
Drawn Arc

Stud welding

(مشخصات آلیاژی)فلز پایه
روش تمیزکاری و یا شرایط

سطحی فلز پایه

مواد گل میخ(  mm)ضخامت فلز پایه 

(mm)قطر گل میخ C˚ ...دمای پیش گرمایش

 (SD)میخنوع گل UFمشخصات سرامیک 

بله □                □ خیراستفاده از دمپر H … ˚C ...شرایط  خشک کردن سرامیک

...(توان خروجی)منبع تغذیه  A ... Secشرایط جوشکاریPA □ PC □ PE □

تفنگ جوشکاری 
(قابلیت های تنظیم)
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WPS  برای جوش گل میخ به روش قوس الکتریکی

توضیحات
بازه باال 

کشندگی 
(mm)

بیرون زدگی 
گل میخ از 

سرامیک   
(mm)

زمان اصلی 
T (sec)

جریان اصلی
C (A)

زمان اولیه 
 PCTجوش 

(sec)

جریان اولیه 
PC (a)

روش جوش 
گل میخ به

طریقه قوس
الکتریک

: .......توضیحات تکمیلی 
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WPQRثبت ارزیابی کیفی فرآیند جوشکاری

شماره مرجع بدنه تحت تست WPQ-گواهینامه آزمون 

استاندارد مرجع آزمون آدرس و نام مرجع آزمایشگاهی 

تاریخ جوشکاریشماره مرجع روند اجرایی پیمانکار

نام و مشخصات جوشکاربازه ارزیابی کیفی

(mm)قطر گل میخ روند جوشکاری گل میخ 

(  mm)طول گل میخ مواد گل میخ 

(SD)مشخصات گل میخمواد فلز پایه 

c˚100≥□شرایط کاری (  mm)ضخامت فلز پایه  □>100˚c

بله □                □ خیراستفاده از دمپر  UFسرامیکمشخصات 

(توان خروجی)منبع تغذیه H … ˚C ...ک شرایط پیش خشک کردن سرامی

□ PAشرایط جوشکاری PC □ PE □
قابلیت های )تفنگ جوشکاری 
(تنظیم
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توضیحات
بازه باال کشندگی

LIFT(mm)
بیرون زدگی گل 

(mm)میخ 
CT (sec)C (A)PCT (sec)PC (A)

:توضیحات تکمیلی

WPQR  برای جوش گل میخ به روش قوس الکتریکی

توضیحات
بازه باال کشندگی

LIFT(mm)
بیرون زدگی گل 

(mm)میخ 
CT (sec)C (A)PCT (sec)PC (A)
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مشکالت رایج و راه کارها

مشکالت ناشی شرایط سطح کار

راهکار هامشکالت رایج پروژه های سطح کشور

گرددلحاظرنگحضورعدمدراینامهآیینمباحثخیر؟یاگردیدهرعایترنگمجازحدودآیا

بهکارسطحازرطوبتوآلودگیزدودنفرایندآیا

است؟پذیرفتهصورتصحت

بهیسطحتمیزکاریجوشکاریفرایندشروعازپیش
شودانجامدقت

رارقتوجهموردسالسردفصولدرکارسطحدمایآیا

است؟گرفته

نیازگرمایشپیشسانتیگراددرجهصفرزیردمایدر
یاوتگاهدستنظیماتبابایستمیامراینکهباشدمی
حصولازکارشروعازپیشگیرد،صورتگرمایشیابزار
شودحاصلاطمینانمهماین

ممنوعسانتیگراددرجه18زیردمایدرجوشکاری
باشدمی

رسیبرپایهفلزبهورقمماسیشرایطایجادنحوهآیا
یشتر؟بیاداردقرارتیررویبرورقیکاینکهوگردیده

بالوعرشهورقکاملویکنواختتماسایجاداز
ورحضازطراحیدروشودحاصلاطمینانتیرفوقانی

شوداجتنابتیررویبربیشتریاوورقدو
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مشکالت رایج و راه کارها

راهکار هامشکالت رایج پروژه های سطح کشور

ایوشودمیاستفادهژنراتوردیزلازآیا
شهری؟برق

تگاهدسبراینوسانبدونوکافیبرقتامینازاطمینانحصول
میخگلجوش

دیگریکنندهمصرفهمزمانطوربهآیا
خیر؟یاداردوجودمداردر

گرفتهرنظدرمیخگلجوشدستگاهبرایمجزاتغذیهمنبعترجیحا
شود

اسبمنانتقالبرایکابلمقطعوطولآیا
ر؟خییاباشدمیکافینیازموردجریان

جوشگاهدستبهجریانانتقالجهتکابلطولحداکثربینیپیش
روژهپدر)گیردقرارنظرمدکابلطولبامقطعتناسبومیخگل

(باشدنظرمداجرافرایندازپیشدیزلجابجاییبزرگهای

قراربررسیموردصحیحبطوراتصاالتآیا
نه؟یااستگرفته

پرتداقلحتاگردداستفادهباالقطعیانتقالضریببااتصاالتاز
(ترمینالبجایفازسهکانکتور)پذیردصورتجریان

حیحصبطورسازهبهدستگاهاتصاالتآیا
خیر؟یااستافتادهاتفاق

گرددبررسیدرستیبهارتکابلهایاتصالصحیحنحوه

مپراژآتواناستفادهمورداستاددستگاهآیا
راجوشاستانداردزماندرمکفیخروجی

خیر؟یاباشدمیدارا

گیردرارقبررسیموردمیخگلقطربادستگاهخروجیتوانتناسب
،جریانشدتسقفجبرانبرایکهاستشدهمشاهدهمواردیدر)

(دزنمیآسیبمیخگلهموسازهبههمکهبرندمیباالرازمان

مشکالت ناشی از تامین برق:
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مشکالت رایج و راه کارها

مشکالت رایج پروژه های
سطح کشور

راهکار ها

رطوبت
دام به در شرایط بارندگی و پس از آن پیش از زدودن کامل رطوبت از سطح کار اق

جوشکاری نشود

دما

امر می در دمای زیر صفر درجه سانتیگراد پیش گرمایش نیاز می باشد که این
ز شروع کار از بایست با تنظیمات دستگاه و یا ابزار گرمایشی صورت گیرد، پیش ا

حصول این مهم اطمینان حاصل شود
درجه سانتیگراد ممنوع می باشد18جوشکاری در دمای زیر 

وزش باد
نواختی وزش باد باعث عدم یک)در شرایط وزش باد شدید اقدام به جوشکاری نشود 

دن در حوضچه و امکان نفوذ اکسیژن شده و همچنین از آنجاییکه سرعت سرد ش
(حوضچه را باال می برد می تواند موجبات تردی آن را فراهم آورد

مشکالت ناشی شرایط آب و هوایی
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