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پیش گفتار
دهه های اخير ،صنعت نفت ،گاز و پتروشيمي  -صنايع خودرو سازي و سایر صنایع در كشور
عزيزمان پيشرفت چشمگيري داشته است و به طبع آن تأمين نيروي انساني ماهر و كارآمد از
مهمترين دغدغههاي برنامهريزان بوده است.
مشاغل مرتبط با جوشكاري از جمله مشاغلي است كه به دليل نقش آن در صنايع
مختلف بيشتر از ساير مشاغل مورد نياز صنعت ميباشد .اين مهم وظيفه برنامهريزان درسي و
مراكز آموزش فني و حرفه اي و كاردانش که مجري دورههاي جوشكاري هستند را به مراتب
سنگينترنموده است.
به همين منظور و با توجه به محدوديت منابع آموزشي دفتر تأليف کتاب های درسی
فنی و حرفه اي و كاردانش بر اساس استاندارد مهارت و آموزشي جوشكاري با قوس
الكتريكي دستي()SMAWی سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور  5جلد كتاب درسي
تهيه نموده است .اين مجموعه بر اساس جدول زير استانداردهاي E8،E6،E3و E9را پوشش
ميدهد:
استاندارد
E3
E6
 E8و E9

كتاب
جوشكاري با فرآيند قوس الكتريكي ( )E3جلدهای اول ،دوم و سوم
جوشكاري با فرآيند قوس الكتريكي ( )E6توانايي هاي  18و 20
جوشكاري با فرآيند قوس الكتريكي ()E6
جوشكاري با فرآيند قوس الكتريكي ( E8و )E9

امید است هنرآموزان محترم بر اساس استاندارد و با مدیریت زمان به پیشرفت مهارتی
فراگیران در جهت شکوفایی استعدادشان در کسب مهارتهای رشته جوشکاری توجه خاص
داشته و با هدایت و راهنمایی مدبرانه خویش پویایی جوانان را فراهم نمایند.
تالش شده است این مجموعه از کتابها بر اساس استاندارد جوشکاری با فرآیند قوس
الکتریکی دستی ( )SMAWتدوین شود ،اما الزم به ذکر است که مبنای اصلی آموزش و
ارزشیابی مهارتها بر اساس استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور میباشد.
در پایان انتظار دارد همکاران گرامی از نظرات مفید خویش در راستای اصالح برنامهها و
کتابهای درسی ،این دفتر را بهرهمند فرمایند.
پیشگفتار

کمیسیون تخصصی برنامه ریزی درسی

هدف کلی

جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی دستی در سطح استاندارد  E8و E9

فصل اول

مشخصات رويه جوشكاري(1)WPSو نحوه تأييد رويههاي جوشكاري()PQR

2

يهه جوشكاري ( )WPSو نحوه
رويه
توانايي شناخت مشخصات رو
يد رويه جوشكاري ( )PQRمطابق استاندارد
تأييد
ييد
تأ
جوشكاری
آشنايی
اری و انواع آن
كاری
جوشك
ك
ی با دستورالعمل های جوش
يی
آشناي
فی دستورالعمل های
کيفی
آزمايشات الزم جهت بررسی ککيي
شناسايی آزماييشات
شات
شناسايی
ی
يفی
اری طبق استاندارد
جوشكاری
كاری
جوشك
جوشك

زمان آموزش
نظری
3

عملی
4

تكميل
ل آن
يل
كمي
مي
كم
د جوش ( )PQRو نحوه تتك
تأييد
ييد
آشنايی با فرم تأ
آشنايی
ی

اری را شرح دهد.
كاری
جوشك
ك
يهه جوش
رهای روي
يرهای
متغيي
ک نمونه  WPSيياا متغ
 -1ييک
جوشكاری
رويه
متغيرهای
 -2آزمايشهاي الزم جهت بررسي و تأييد رويه های جوشكاری را شرح دهد.
 -3با توجه به فرمهاي مشخصات رويههاي جوشكاري  WPSو تأييد رويه های
جوشكاری  PQRپارامترهای يک جوشكاری صحيح را از روی فرم ها استخراج و
فهرست آن را تهيه کند.

(مشخصات رويه جوشكاری) (1- Welding Procedure Specification )WPS
(تاييد رويه های جوشكاری) (2- Procedure Qualification Record )PQR

1

1-1مقدمه

 ISO15613،ISO15612 ،ISO15611و ISO15614

هدف از تنظیم یک  WPSمشخص و تعیین

برای تنظیم  WPSو  PQRجوشکاری اختصاص داده

کردن جزئیات فرآیند جوشکاری است .بر اساس نوع

شده است.

سازه ،استاندارد های مختلفی برای طراحی و ساخت

نکته حائز اهمیت آن است که هدف تمامی

سازه در کشورهای مختلف موجود است  .در تمامی

استاندارد های مذکور تعیین کیفیت مطلوب جوش

این استانداردها بخشی به جوشکاری و کنترل کیفی

است و تنها بسته به مسائل طراحی ،متغیرهای

اختصاص داده ميشود .به عنوان مثال :در کشور ما

اساسی جهت ارائه روش جوشکاری تغییر میکند.

طراحی و ساخت بویلرها و مخازن تحت فشار به

بنابراین قبل از آشنایي با یک نمونه رویه جوشکاري

طور معمول بر اساس استانداردهای  )1(ASMEصورت

می بایست با متغیرهاي موجود در  WPSآشنا شویم.

 )2(AWSساخته ميشوند و براي خطوط لوله و مخازن

1-2متغيرهاي موجود در مشخصات رویه

می گیرد ،سازه های فلزی ساختماني بر اساس استاندارد
ذخیرهاستاندارد)3(APIمعرفیميشود.بنابراینمعیارهای
تعیین کیفیت و کنترل کیفیت جوشکاری برای سازهها و
تجهیزاتمختلفمتفاوتاست.

جوشكاري()WPS

متغیر های موجود در یک WPSجوشكاري به سه
دسته تقسیم میشود :
 -1متغیر های اساسی

در بخش  9استاندارد  ASMEدرباره تهیه یک
رویه جوشکاری ( )WPSو تأیید رویه جوشکاری

 -2متغیر های تكمیلی
 -3متغیر های غیر اساسی

( )PQRجوشکاری بویلر ها و مخازن تحت فشار
می باشد  .استاندارد  AWSبه شماره ، D1.1
برای کنترل کیفیت جوشکاری سازه های فلزی و
 API 650و  API 1104به ترتیب برای تعیین کیفیت
جوشکاری مخازن ذخیره فوالدی و خطوط لوله گاز
می باشد .درکشورهای اروپایی نیز استانداردEN-288
،ISO 15610،ISO 15609،ISO 15608،ISO 15607

2

انجمن جوش آمريكا  2( American Society Welding -انجمن مهندسين مكانيک آمريكا 1( American Society Mechanical Engineering -

انستيتو پتروشيمی آمريكا 3(American Petrulium Institue) API( -

()1

 1-2-1متغیرهای ضروری

تغییر در برخی از متغیر های جوشکاری باعث الزام
به نوشتن یک  WPSیا  PQRجدید می شود  .به این
متغیر ها  ،متغیرهای ضروری جوشکاری می گویند.
مهمترین متغیرهاي اساسي یا ضروري درخصوص
چند فرآیند جوشکاري بر اساس استانداردAWS D.1.1

 -1تغییر در میزان انرژی ضربه فلز پایه
 -2افزایش در دمای پیشگرم بیشتر از  56درجه
سانتیگراد
 -3تغییر در زمان و درجه حرارت PWHT

 -4افزایش میزان حرارت ورودی
 -5تغییر در میزان جریان و قطبیت جریان
جوشکاری

به شرح زیر می باشد.
 -1تغییر نوع فلز پر کننده یا الکترود جوشکاری
 -2تغییر در طرح اتصال جوشکاری و تغییر در
ابعاد و اندازه های مشخص شده در طرح اتصال
 -3انجام یا حذف عملیات حرارتی پس از جوش
PWHT

متغیر های که تغییر در آنها باعث نوشتن یک WPS

یا  PQRجدید نمی شود.
 -1تکنیک جوشکاری

()2

 -4جهت جوشکاری در جوش های عمودی ( از
پایین به باال و باال به پایین )
 -5استفاده یا حذف پشت بند یا عملیات

 -2عملیات تمیزکاری بین پاسی
 -3کنترل دمای بین پاسی
 -4روش گوجینگ
 -5تک یا چند پاسه بودن جوش در هر طرف

گوجینگ
 -6تغییر در وضعیت های جوشکاری
 -7تغییر در قطر  ،ضخامت و نوع فلز پایه
1-2-2متغیرهایتکمیلی

1-2-3متغیرهای غیر ضروری

()4

 -6عملیات ( Peeningضربه زدن نرم به منظور
آزادسازی تنش های پس ماند در جوشکاری )

()3

هرگاه به دلیل اهمیت و حساسیت جوش در نقشه
کارها و مشخصات فنی نیاز به تست ضربه جهت تعیین
کیفیت جوش باشد آنگاه در صورت تغییر پارامترهای
زیر نیاز به یک  PQR, WPSجدید می باشد.
عملیات حرارتی پس از جوش 2( Post Weld Heat Treatment -
متغیرهای غیر ضروری 4( Non Essential Variables -

متغیر های ضروری 1( Essential Variables -
متغیر های تکمیلی3( Supplementary Essential Variables -

3

 1-3آشنايی با فرم مشخصات رويهه

جوشكاری ()WPS

برای تهیه یک  WPSنیاز به دانش فنی در مقاطع باالتر

به طور معمول در همه استانداردها یک نمونه فرم

دانشگاهی می باشد  .در صنعت تهیه یک دستورالعمل

دستورالعمل جوشکاري ارائه شده است .ولي الزم به

جوشکاری  WPSو تایید آن  PQRبر عهده یک مهندس

ذکر است که تدوین یک دستورالعمل جوشکاري الزام ًا

جوش می باشد.

فرمت واحدي ندارد ،بلکه مهم آن است که متغیرهاي
الزم براي اجراي جوشکاري در آن وجود داشته
باشد .به طور مثال در پیوست  1نمونههاي مختلف از
دستورالعملهاي جوشکاري بر اساس استانداردهاي
 AWSو  ASMEآورده شده است .به منظور آشنایی
بیشتر با فرم  WPSو پارامترهای مشخص شده در
آن به جدول  1 -3 ، 1-2 ، 1-1توجه نمایید .در
پیوست  2کلیه اطالعات مربوط به نحوه تکمیل
اطالعات مورد نیاز در دستور العملهای جوشکاری و
تدوین  WPSآمده است.

4

.

AWS
استاندارد
اساس
جوشکاري بر
دستورالعمل
ﻓﺮﻡفرم
نمونه
() 1-1
جدول
AWS
ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ
ﺍﺳﺎﺱ
ﺟﻮﺷﻜﺎﺭﻱبرﺑﺮ
ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ
)( )1-1
ﺟﺪﻭﻝ
AWS
استاندارد
اساس
جوشكاري
دستورالعمل
ﻧﻤﻮﻧﻪفرم
نمونه
(1-1
جدول

555

ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ AWS
ﺍﺳﺎﺱ استاندارد
ﺑﺮ اساس
ﺟﻮﺷﻜﺎﺭﻱ بر
ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ جوشكاري
ﺷﺪﻩ دستورالعمل
ﺗﻜﻤﻴﻞ شده
ﻓﺮﻡ تكميل
ﻧﻤﻮﻧﻪ فرم
 (1-2نمونه
ﺟﺪﻭﻝ) )1-2
جدول(
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جدول(  )1-2نمونه فرم تكميل شده دستورالعمل جوشكاري بر اساس استاندارد AWS

ﺟﺪﻭﻝ)  (1-3ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﺮﻡ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺟﻮﺷﻜﺎﺭﻱ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ AWS
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 1-4نكاتقابلتوجهدرتنظيمدستورالعمل

جوشكاری بر اساس استاندارد  AWSدر
خصوص جوشكاري الكترود دستي

 1-4-1بهتر است که قطعه حتی االمکان در وضعیت
تخت قراربگیرد .
 1-4-2کالس و اندازه الکترود ،طول قوس  ،ولتاژ

شیاری نباید از  6.4میلی متر تجاوز نماید .
 1-4-6حداکثر ضخامت پاس ریشه جوشهای گلویی
تک یاچند پاسه نباید از مقادیر زیر تجاوز نماید :
×  9.5میلی متر در وضعیت تخت
×  8میلی متر در وضعیت های افقی و باالسری

وآمپر باید متناسب ضخامت قطعه  ،شکل شیار ،وضعیت

×  12.7میلی متر در وضعیت عمودی

جوشکاری و  . . .انتخاب شود  .بهتر است که آمپر با توجه به

 1-4-7بیشترین ضخامت الیه های بعداز پاس ریشه در

پیشنهاد سازنده الکترود انتخاب شود .

جوشکاری های شیاری و گلویی به صورت زیر است:

 1-4-3باالترین قطر الکترود مجاز در حالت مختلف
جوشکاری به صورت زیر است :

×

هشت میلی متر برای تمامی جوشهای تخت بجز

×  1تا  3میلی متر برای جوشهایی که در وضعیت تخت
قراردارند .
×  2تا  4میلی متر برای جوشهایی که در وضعیت افقی

در پاس ریشه .

باالسری و عمودی قراردارند.

×  6.4میلی متر برای جوشهای گلویی افقی .

 1-4-8جهت پیش روی تمام پاسها در جوشکاری

×  6.4میلی متر برای پاس ریشه جوشهای گلویی در

با وضعیت عمودی باید رو به باال باشد مگر اینکه هدف

حالت تخت و پاس ریشه جوشهای در حالت تخت که دارای

ترمیم سوختگی کناره جوش باشد  .در مورد جوشکاری

پشت بند بوده و درز اتصال  6.4میلی متر باشد .

مقاطع گرد  ،ممکن است جوشکاری سر باال یا سر پایین

×  4میلی متر برای جوشهای که با الکترود  EXX14و

شود  .لذا الزم است جوشکار قب ً
ال امتحان شده باشد .

الکترود های کم هیدروژن در وضعیت های عمودی و باال

 1-4-9در جوشکاری شیاری که احتیاج به نفوذ کامل است و

سری انجام می شود .

از پشت بند نیز استفاده می شود  ،پس از جوشکاری از یک

×  4میلی متر برای پاس ریشه جوشهای شیاری و کلیه

سمت ،پشت جوش با سنگ زنی و  . . .برداشته شده و پس از آن

حاالت غیر از موارد فوق.

جوشکاری انجام میشود .در جوشکاری لوله های با قطر کم که

 1-4-4حداقل اندازه الکترود مورد استفاده در پاس
ریشه باید به اندازه ای باشد که ترک ایجاد نشود .

8

 1-4-5باالترین ضخامت پاس ریشه در جوشهای

امکان دسترسی به پشت جوش نیست  ،باید از شیارهای خاص و
الکترود های پر نفذ سلولزی استفاده کرد .

 1-5تأييدمشخصاتفنيرويهجوشكاري

با انجام آزمايش () PQR

الزم براي تأیید یک دستورالعمل جوشکاري و نیز فرمت PQR

براساس استانداردهاي مختلف ساخت سازهها متفاوت است که

همان طور که پیشتر گفته شد چنانچه براساس شرایط

در پیوست  2آورده شده است جدول ( ) 1-4نمونه گزارش

انجام جوشکاري ،یک یا چند متغیر ضروري مربوط به رویه

تأییدیه رویه جوشکاري PQRرا نشان ميدهد .به نوع آزمایشهاي

جوشکاري در استاندارد مربوطه نباشد و یا همخواني نداشته

مذکور در آن با دقت توجه کنید.

اطالعات WPS

با توجه به فرم تأییدیه دستورالعملهاي جوشکاري انواع

که از منابع مختلف و یا براساس تجارب و دانستههاي فردي

آزمایشهاي الزم براي تأیید صحت و درستي دستورالعمل

نوشته مي شود ،الزم است  WPSاز طریق انجام آزمایش مطابق

جوشکاري به شرح زیر می باشد :

استاندارد تأیید گردد .مراحل تهیه  PQRشامل تهیه پیش نویس

 -1آزمایش های غیر مخرب

 ، WPSطراحي آزمایشهاي الزم ،انجام آنها ،بررسي نتایج و

 -2آزمایش های خمش ریشه ،رویه و جانبی

تأیید  WPSمی باشد.

 -3آزمایش کشش مقطع کاهش یافته

باشد ،تهیه  PQRدر این حالت پس از استخراج

مراحل انجام تأييد صالحيت رويه جوشكاری به شرح
زير می باشد:

 -4آزمایش حک
 -5آزمایش ضربه (در صورت وجود الزامات خستگی)

 -1تهیه  WPSاولیه ( )P-WPSپیش نویس WPS

 -2تهیه نمونه های جوشی آزمایشی

در جداول پیوست  3جزئیات مربوط به نوع ،تعداد و شرایط

 -3انجام آزمایشهای غیر مخرب

آزمایشهاي الزم براي تأیید دستورالعمل جوشکاري بر اساس

 -4تهیه نمونه های آزمایش مخرب

استاندارد  AWS D1.1آورده شده است.

 -5انجام آزمایش های مخرب
 -6بررسی نتایج آزمایش
 -7تهیه گزارش  PQRدر صورت تطابق نتایج آزمایش
 -8ایجاد تغییرات در  WPSدر صورت عدم تطابق نتایج
 -9انجام تأیید صالحیت مجدد
 -10دستیابی به نتایج منطبق و ارائه  PQRنهایی
نوع ،تعداد و شرایط نمونه برداري و انجام آزمایشهاي

9

جدول ( )1-4نمونه گزارش تایید صالحیت روند جوشکاری PQR
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فصل دوم
توانایی جوشکاری در سطحE7
زماﻥ آموزﺵ
نظری
توانایی جوشکاری در سطح E7

ﻋملی

1

10

-1لوله های فوﻻدی با قطر های بﺰرگتر از  168میلی متر و ضخامت  7-10میلی متر
لوله
را به صورت سر به سر در وضعیت  PFجوشکاری کند.
 -2لوله های فوﻻدی با قطر  80میلی متر و ضخامت  5میلی متر را به صورت
سر به سر در وضعیت  PFجوشکاری کند.
-3لوله های فوﻻدی با قطر  168میلی متر و ضخامت  7-10میلی متر را به صورت
سر به سر در وضعیت  PCجوشکاری کند.
 -4لوله های فوﻻدی با قطر  80میلی متر و ضخامت  5میلی متر را به صورت
سر به سر در وضعیت  PCجوشکاری کند.
-5اتصاﻻت فلنجی لوله به لوله باضخامت 5میلی متر و قطر  80میلی متررا در
وضعیت  PBجوشکاری کند.
 -6اتصاﻻت انشعابی لوله های با قطر کمتر از  50میلی متر و ضخامت  4میلی متر به لوله های
اصلی با قطر بﺰرگ تر از  168میلی مترو ضخامت  7-10میلی متر را جوشکاری کند

دستور کار اوﻝE7-1

دستورالعمل جوشکاري لوله به لوله سر به سر در وضعیت  PFبا قطر بیشتر از  168mmو ضخامت  7 mmتا
.10 mm

ﺟﻨﺲ ﻟﻮﻟﻪ

t>7-10mm RST37-2

L= 100 mm

ﻧﻮﻉ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﺩ ﭘﺎﺱ ﺭﻳﺸﻪ

ﻗﻄﺮ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﺩ φ•2.5

نﻘشه کار E7-1

E6010

تمیﺰکاری سطح جوﺵ با سنﮓ زنی سطح گرده

جوﺵ ﭘاس 1
نوﻉ الکترود ﭘاس گرم  E7018ﻳﺎ E6013

ﻗﻄﺮ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﺩ φ•3.2

نوﻉ الکترود ﭘاس ﭘرکنی و یا ﭘاس نما

 E7018ﻳﺎ E6013

شماره نﻘشه :

E7-1

ﻗﻄﺮ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﺩ φ•3.2
ساﻋت آموزﺵ 40 :ساﻋت

نوﻉ جوﺵ  V butt weld :جوﺵ شیاری  Vشکل

با توجه به ارتﻘاء سطح مهارت میﺰاﻥ ساﻋت آموزﺵ در تمرینات تعیین گردد.
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چک لیست کنترلی قبل از جوشکاری
ردیف

جدول وسایل ایمنی

مشخصات

تعداد

نام
1

ماسک

کالهی

 1عدد

2

پیش بند

چرمی

 1دست

3

دستکش

چرمی

 1جفت

4

لباس کار

مناسب بدن

 1دست

5

پابند

چرمی

 1جفت

6

کفش ایمنی

اندازه پا

 1جفت

1

دستگاه جوش

حداقل 300
آمپر

 1دستگاه

کابل های

حداقل 3

جوشکاری

متری

3

انبر قطعه گیر

استاندارد

 1عدد

4

چکش جوش

معمولی

 1عدد

5

برس سیمی

فوالدی

 1عدد

6

مینی سنگ

برقی

 1عدد

7

سنبه نشان

معمولی

 1عدد

100 C

 1عدد

2
جدول وسایل کار

8

آون (در صورت
نیاز)

o

مالحظات

 2رشته

, St 37 , φ 80
1

لوله فوالدی

, φ >168

 2قطعه

جدول مواد الزم

t>7-10 , t=5
2
3
4
5

الکترود سلولزی
الکترود سلولزی
الکترود بازی
الکترود روتیلی

E 6010
φ 2.5
E 6010
φ 3.2
E7018
E6013

کیلوگرم
کیلوگرم
کیلوگرم
کیلوگرم
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مراحل انجام کار:
× چک لیست کنترلی مطابق فرم را قبل از
جوشکاریتکمیلکنید.
× تجهیزات کار و ایمنی را آماده کنید و لباس های
ایمنی بپوشید.

× به منظور اطمینان از صحیح بودن زاویه پخ ایجاد
شده و ابعاد طرح اتصال نسبت به کنترل آن با استفاده از
گیج مناسب اقدام نمائید.

× دو قطعه کار مطابق نقشه با ابعاد و اندازههاي
مناسب انتخاب شده را پلیسهگیري نموده و نیز سطح آن
را از هرگونه چربی  ،زنگار وآلودگی های دیگر با استفاده
از برس سیمي تمیز کنید.

هنگام پلیسه گیری و تمیز کاری قطعه از عینک
ایمنی مناسب استفاده کنید.
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× دستگاه جوشکاری را راهاندازي کنید و آمپر
مناسب را براي جوشکاري با الکترود انتخابی تنظیم
نمائید.

× لوله ها را در وضعیت مورد نظر مستقر کنید و با
کمک خال جوش و سه عدد براکت یا لقمه آنها را به هم
متصل کنید  .براکت یا لقمه ها باید روی ساعت 9 ، 12
و  3نصب شود.
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× احتمال دارد قطعات با خال جوش  ،براکت ها،
نبشی ها و یا ناودانی ها به یکدیگر متصل شوند.
 قطعات کار را طوری قرار دهید که محور لوله دروضعیت قائم باشد.

× از قسمت زیرین لوله جوش کاری را آغاز کنید .
الکترود را عمود بر امتداد افق و با شیب 10نسبت به جهت
پیشروینگهدارید.
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× قوس را روشن و زاویه الکترود را به سمت
عمق شکاف نگه دارید .در ریشه جوش پل بزنید .عمل
پل زدن با رسوب دادن فلز جوش بر روی لبه های آماده
سازی در ریشه جوش انجام می گیرید.
× با پیشرفت جوشکاری و ادامه آن زاویه الکترود
را تغییر دهید .اطمینان داشته باشید که قوس الکتریکی
به طور دائم در حال شکل گرفتن است .سرعت
جوشکاری را حتی االمکان باال اختیار کنید تا از گرم
شدن لبه کار جلو گیری شود و جلوی فرو ریختن مذاب
گرفته شود.
× جوشکاری را تا ساعت  9ادامه دهید در این
صورت الکترود  10درجه عقب تر از عمود به سطح کار
است در صورت اتمام الکترود با همان زاویه با الکترود
جدید قوس را شروع کنید و به کار ادامه دهید.
× باید بین ساعت  10و ،11زاویه الکترود
 45درجه باشد این زاویه را سعی کنید تا نقطه  12حفظ
کنید و کار را به اتمام برسانید.
× جوشکاری را مجددا از ساعت  6شروع کرده و
به سمت  3و  12ادامه دهید.
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جوشکاری با الکترودهای سلولوزی چسبنده و
همراه با پاشش زیاد می باشد و سرباره جوش به راحتی
از جوش پاک نمی شود  ,در تمیز کردن پاس ریشه بسیار
دقتنمایید.
می توان از ابتدا جهت جوشکاری را از 12-9-6
و یا  12-3-6شروع کنید و پس از اتمام طرف دیگر را
آغازنمایید.
× قبل از شروع جوشکاری پاس بعدی (پاس
گرم) الزم است سطح جوش کامال صاف و عاری از
هر گونه سرباره جوش باشد ،برای این منظور از سنگ
فیبری و برس سیمی استفاده کرده و سطح جوش را
کامال صاف کنید.

موقع پاک کردن شالکهها از روي خط جوشها
حتم ًا از عینک ایمنی مناسب استفاده کنید.
 پس از اتمام پاس ریشه جهت اطمینان از سالمبودن ،آن را مورد بازرسی چشمی قرار دهید .
(بر اساس نمونه فرم ارزیابی جوش بر اساس
استاندارد  ISO 5817اجازه دهید هم کالسی شما قطعه
کار جوش کاری شده را ارزیابی نمایند).
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نمونه فرم ارزیابی ﭘاس ریشه جوﺵ بر اساس استاندارد ISO 5817
نام نﻘﺺ یا ﻋیب

ضخامت قطعه کار

با مربی و همکالسی خود در این زمینه مشورت کنید.

( سطﺤي و یا هندسی) (میلیمتر) و نوﻉ جوﺵ ارزیابی درسطح کیﻔي

به نظر شما ﻋلت به

راه کار رفﻊ ﻋیب را

 Bو Cاستاندارد ISO

وجود آمدﻥ ﻋیب

بنویسید

5817

ﭼیست
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× پاس های گرم ،میانی و پوششی را نیز همانند
پاس ریشه اجرا کنید  .برای اجرا می توانید از الکترود
قطورتر و با آمپرهای باالتر جوشکاری کنید.
× پس از اتمام کار دستگاه جوشکاري را خاموش
کرده و نسبت به تمیز کردن قطعه کار و کابین جوشکاری
اقدام نموده و قطعه را جهت بازرسی و ارزیابی نهائی به
مربی خود ارائه نمائید.

توضیح :از آنجا که دانش آموزان با کلیه عیوب
سطحی و هندسی جوش بر اساس استاندارد
 ISO 5817آشنائی کامل دارند .تکمیل فرم ارزیابی
نهائی قطعه کار جوش بر اساس استاندارد ISO 5817

توسط مربی می تواند کمک شایانی در بهبود و ارتقاء
سطح مهارتی دانش آموز در جوشکاری و بازرسی داشته
باشد.
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نمونه فرم ارزیابی نهائی قطعه کار جوﺵ بر اساس استاندارد ISO 5817
نام نﻘﺺ یا ﻋیب
( سطﺤي و یا هندسی)

با مربی و همکالسی خود در این زمینه مشورت کنید.
ارزیابی ﭘاس ریشه بر
اساس سطح کیﻔي B
وC

ارزیابی ﭘاس نما بر
اساس سطح کیﻔي B

و

اﻋالم نمره نهائی و راهنمائی و ارائه راهکار
مناسب جهت بهﺒود و افﺰایش سطح مهارت

C
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تمرین جهت کسب مهارت تا اخذ گواهینامه مطابق استاندارد : ISO 9606-1 , NE 287-1
• جهت رسیدن به مهارت الزم و موفقیت در آزمون نهائی الزم است یک دانش آموز حداقل سه قطعه کار را
بدون عیب و مطابق با فرم ارزیابی نهائی قطعه کار جوش بر اساس استاندارد  ISO 5817قابل قبول ارائه نماید.
•اخذ گواهینامه های بین المللی و تائید صالحیت جوشکار منوط به پذیرفته شدن قطعه کار آزمون در
آزمایشهای غیر مخرب (تست رادیوگرافی ) می باشد.
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دستور کار اوﻝ E7-2

دستورالعمل جوشکاري لوله به لوله سر به سر در
وضعیت  PFبا قطر  80mmو ضخامت 5mm

ﺟﻨﺲ ﻟﻮﻟﻪ

نﻘشه کار E7-2

t>5mm RST37-2

ﻧﻮﻉ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﺩ ﭘﺎﺱ ﺭﻳﺸﻪ

L= 100 mm

E6010

ﻗﻄﺮ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﺩ φ•2.5

تمیﺰکاری سطح جوﺵ با سنﮓ زنی سطح گرده
جوﺵ ﭘاس 1
نوﻉ الکترود ﭘاس گرم  E7018ﻳﺎ E6013
ﻗﻄﺮ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﺩ φ•3.2

نوﻉ الکترود ﭘاس ﭘرکنی و یا ﭘاس نما

 E7018ﻳﺎ E6013

شماره نﻘشه :

E7-2

ﻗﻄﺮ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﺩ φ•3.2

ساﻋت آموزﺵ 40 :ساﻋت

نوﻉ جوﺵ  V butt weld :جوﺵ شیاری  Vشکل

با توجه به ارتﻘاء سطح مهارت میﺰاﻥ ساﻋت آموزﺵ در تمرینات تعیین گردد.
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چک لیست کنترلی قبل از جوشکاری
ردیف

جدول وسایل ایمنی

مشخصات

تعداد

نام
1

ماسک

کالهی

 1عدد

2

پیش بند

چرمی

 1دست

3

دستکش

چرمی

 1جفت

4

لباس کار

مناسب بدن

 1دست

5

پابند

چرمی

 1جفت

6

کفش ایمنی

اندازه پا

 1جفت

1

دستگاه جوش

حداقل 300
آمپر

 1دستگاه

کابل های

حداقل 3

جوشکاری

متری

3

انبر قطعه گیر

استاندارد

 1عدد

4

چکش جوش

معمولی

 1عدد

5

برس سیمی

فوالدی

 1عدد

6

مینی سنگ

7

سنبه نشان

2
جدول وسایل کار

8

آون (در صورت
نیاز)

 2رشته

 1عدد
معمولی

 1عدد

100 C

 1عدد

o

, St 37 , φ 80
1
جدول مواد الزم

t>7-10, t>5
2
3
4
5

24

لوله فوالدی

, φ >168

 2قطعه

الکترود سلولزی
الکترود سلولزی
الکترود بازی
الکترود روتیلی

E 6010
φ 2.5
E 6010
φ 3.2
E7018
E6013

کیلوگرم
کیلوگرم
کیلوگرم
کیلوگرم

مالحظات

مراحل انجام کار:
× چک لیست کنترلی مطابق فرم را قبل از جوشکاری تکمیل کنید.
× تجهیزات کار و ایمنی را آماده کنید و لباس های ایمنی بپوشید.
× به منظور اطمینان از صحیح بودن زاویه پخ ایجاد شده و ابعاد طرح اتصال نسبت به کنترل آن با استفاده از گیج
مناسب اقدام نمایید.
× دو قطعه کار مطابق نقشه با ابعاد و اندازههاي
مناسب انتخاب شده را پلیسهگیري نموده و نیز سطح
آن را از هرگونه چربی  ،زنگار وآلودگی های دیگر با
استفاده از برس سیمي تمیز کنید.

× دستگاه جوشکاری را راهاندازي کنید و آمپر
مناسب را براي جوشکاري با الکترود انتخابی تنظیم
نمایید.

× لوله ها را در وضعیت مورد نظر مستقر کنید و
با کمک خال جوش و سه عدد براکت یا لقمه آنها را به
هم متصل کنید  .براکت یا لقمه ها باید روی ساعت 12
 9 ،و  3نصب شود.

25

احتمال دارد قطعات با خال جوش  ،براکت ها ،
نبشی ها و یا ناودانی ها به یکدیگر متصل شوند.
 قطعات کار را طوری قرار دهید که محور لولهدر وضعیت افقی و در ارتفاع مناسب با قد جوشکار
قرار گیرد.

× از قسمت زیرین لوله جوش کاری را آغاز کنید
 .الکترود را عمود بر امتداد افق و با شیب  10نسبت به
جهت پیشروی نگه دارید.

× قوس را روشن و زاویه الکترود را به سمت
عمق شکاف نگه دارید .در ریشه جوش پل بزنید .عمل
پل زدن را با رسوب دادن فلز جوش بر روی لبه های
آماده سازی در ریشه جوش انجام می گیرید.
× با پیشرفت جوشکاری و ادامه آن زاویه الکترود
را تغییر دهید .اطمینان داشته باشید که قوس الکتریکی
به طور دائم در حال شکل گرفتن است .سرعت
جوشکاری را حتی االمکان باال اختیار کنید تا از گرم
شدن لبه کار جلو گیری شود و جلوی فرو ریختن مذاب
گرفته شود.

26

× جوشکاری را تا ساعت  9ادامه دهید در این
صورت الکترود  10درجه عقب تر از عمود به سطح کار
است در صورت اتمام الکترود با همان زاویه با الکترود
جدید قوس را شروع کنید و به کار ادامه دهید.
× باید بین ساعت  10و ،11زاویه الکترود
 45درجه باشد این زاویه را سعی کنید تا نقطه  12حفظ
کنید و کار را به اتمام برسانید.
× جوشکاری را مجددا از ساعت  6شروع کرده و
به سمت  3و  12ادامه دهید.

× قبل از شروع جوشکاری پاس بعدی (پاس
گرم) الزم است سطح جوش کامال صاف و عاری از
هر گونه سرباره جوش باشدبرای این منظور از سنگ
فیبری و برس سیمی استفاده کرده و سطح جوش را
کامال صاف کنید.
× پس از اتمام پاس ریشه جهت اطمینان از سالم

می توان از ابتدا جهت جوشکاری را از 6-9-12
و یا  6-3-12شروع کنید و پس از اتمام طرف دیگر را
آغازنمایید.

بودن آن را مورد بازرسی چشمی قرار دهید .
(بر اساس نمونه فرم ارزیابی جوش بر اساس
استاندارد  ISO 5817اجازه دهید هم کالسی شما قطعه
کار جوش کاری شده را ارزیابی نمایند).

موقع پاک کردن شالکهها از روي خط جوشها از
عینک ایمنی مناسب استفاده کنید.
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نمونه فرم ارزیابی ﭘاس ریشه جوﺵ بر اساس استاندارد ISO 5817
نام نﻘﺺ یا ﻋیب
( سطﺤي و یا هندسی)

ضخامت قطعه کار

با مربی و همکالسی خود در این زمینه مشورت کنید.

(میلیمتر) و نوﻉ جوﺵ ارزیابی درسطح کیﻔي
 Bو  Cاستاندارد
ISO 5817

28

به نظر شما ﻋلت به

راه کار رفﻊ ﻋیب را

وجود آمدﻥ ﻋیب

بنویسید.

ﭼیست

× پاسهای گرم ،میانی و پوششی را نیز همانند پاس ریشه اجرا کنید  .برای اجرا می توانید از الکترود قطورتر و
با آمپرهای باالتر جوشکاری کنید.
× پس از اتمام کار دستگاه جوشکاري را خاموش کرده و نسبت به تمیز کردن قطعه کار و کابین جوشکاری
اقدام نموده و قطعه را جهت بازرسی و ارزیابی نهائی به مربی خود ارائه نمایید.
توضیح :از آنجا که دانش آموزان با کلیه عیوب سطحی و هندسی جوش بر اساس استاندارد  ISO 5817آشنائی
کامل دارند .تکمیل فرم ارزیابی نهائی قطعه کار جوش بر اساس استاندارد  ISO 5817توسط مربی می تواند کمک
شایانی در بهبود و ارتقاء سطح مهارتی دانش آموز در جوشکاری و بازرسی داشته باشد.

تمرین جهت کسب مهارت تا اخذ گواهینامه مطابق استاندارد : ISO 9606-1 , EN287-1
• جهت رسیدن به مهارت الزم و موفقیت در آزمون نهائی الزم است یک دانش آموز حداقل سه قطعه کار
را بدون عیب و مطابق با فرم ارزیابی نهائی قطعه کار جوش بر اساس استاندارد  ISO 5817قابل قبول ارائه نماید.
•اخذ گواهینامه های بین المللی و تائید صالحیت جوشکار منوط به پذیرفته شدن قطعه کار آزمون در
آزمایشهای غیر مخرب (تست رادیوگرافی ) می باشد.
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نمونه فرم ارزیابی نهائی قطعه کار جوﺵ بر اساس استاندارد ISO 5817
با مربی و همکالسی خود در این زمینه مشورت کنید.

نام نﻘﺺ یا ﻋیب
( سطﺤي و یا

ارزیابی ﭘاس ریشه بر

ارزیابی ﭘاس نما بر

اﻋالم نمره نهائی و راهنمائی و ارائه راهکار

هندسی)

اساس سطح کیﻔي B

اساس سطح کیﻔي B

مناسب جهت بهﺒود و افﺰایش سطح مهارت

وC
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وC

دستور کار اول E7-3

دستورالعمل جوشکاري لوله به لوله سربه سر در وضعیت  PCبا قطر <  168mmو ضخامت 7-10mm
نﻘشه کار E7-3

ﺟﻨﺲ ﻟﻮﻟﻪ

RST37-2

t>5mm
L= 100 mm

ﻧﻮﻉ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﺩ ﭘﺎﺱ

ﺭﻳﺸﻪ

E6010

ﻗﻄﺮ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﺩ φ•2.5
تمیﺰکاری سطح

جوﺵ با سنﮓ زنی
سطح گرده جوﺵ
ﭘاس 1

نوﻉ الکترود ﭘاس

گرم

E6013

ﻗﻄﺮ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﺩ φ•3.2
نوﻉ الکترود ﭘاس

ﭘرکنی و یا ﭘاس نما
E7018

ﻗﻄﺮ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﺩ φ•3.2
شماره نﻘشه E7-3 :

ساﻋت آموزﺵ 20 :ساﻋت
نوﻉ جوﺵ :

V butt weld

جوﺵ شیاری  Vشکل

با توجه به ارتﻘاء سطح مهارت میﺰاﻥ ساﻋت

آموزﺵ در تمرینات تعیین گردد.
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چک لیست کنترلی قبل از جوشکاری
ردیف

جدول وسایل ایمنی

مشخصات

تعداد

نام
1

ماسک

کالهی

 1عدد

2

پیش بند

چرمی

 1دست

3

دستکش

چرمی

 1جفت

4

لباس کار

مناسب بدن

 1دست

5

پابند

چرمی

 1جفت

6

کفش ایمنی

اندازه پا

 1جفت

1

دستگاه جوش

حداقل 300
آمپر

 1دستگاه

کابل های

حداقل 3

جوشکاری

متری

3

انبر قطعه گیر

استاندارد

 1عدد

4

چکش جوش

معمولی

 1عدد

5

برس سیمی

فوالدی

 1عدد

6

مینی سنگ

7

سنبه نشان

2
جدول وسایل کار

8

آون (در صورت
نیاز)

 2رشته

 1عدد
معمولی

 1عدد

100 C

 1عدد

o

, St 37 , φ 80
1
جدول مواد الزم

t=7-10
2
3
4
5
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لوله فوالدی

, φ >168

 2قطعه

الکترود سلولزی
الکترود سلولزی
الکترود بازی
الکترود روتیلی

E 6010
φ 2.5
E 6010
φ 3.2
E7018
E6013

کیلوگرم
کیلوگرم
کیلوگرم
کیلوگرم

مالحظات

مراحل انجام کار:
× چک لیست کنترلی مطابق فرم را قبل از جوشکاری تکمیل کنید.
× تجهیزات کار و ایمنی را آماده کنید و لباس های ایمنی بپوشید.
× به منظور اطمینان از صحیح بودن زاویه پخ ایجاد
شده و ابعاد طرح اتصال نسبت به کنترل آن با استفاده از
گیج مناسب اقدام نمایید.
× دو قطعه کار مطابق نقشه با ابعاد و اندازههاي
مناسب انتخاب شده را پلیسهگیري نموده و نیز سطح آن
را از هرگونه چربی  ،زنگار وآلودگی های دیگر با استفاده
از برس سیمي تمیز کنید.

33

× دستگاه جوشکاری را راهاندازي کنید و آمپر
مناسبرابرايجوشکاريباالکترودانتخابیتنظیمنمائید.
× لوله ها را در وضعیت مورد نظر مستقر کنید و
با کمک خال جوش و سه عدد براکت یا لقمه آنها را به
هم متصل کنید  .براکت یا لقمه ها باید روی ساعت 12
 9 ،و  3نصب شود.
احتمال دارد قطعات با خال جوش  ،براکت ها ،
نبشی ها و یا ناودانی ها به یکدیگر متصل شوند.
× قطعات کار را طوری قرار دهید که محور لوله
در وضعیت قائم و در ارتفاع مناسب جهت جوشکاری
ثابت شود.
×جوشکاری را مطابق شکل از پل ایجاد شده آغاز
کنید  .زاویه الکترود با محور قائم در حدود  80-90درجه
و در جهت پیشروی کار در حدود 10درجه انتخاب کنید.

34

× قوس را روشن و زاویه الکترود را به سمت
عمق شکاف نگه دارید .در ریشه جوش پل بزنید .عمل
پل زدن را با رسوب دادن فلز جوش بر روی لبه های
آماده سازی در ریشه جوش انجام می گیرید.
× با پیشرفت جوشکاری و ادامه آن سعی کنید

× پس از اتمام پاس ریشه جهت اطمینان از سالم
بودن ،آن را مورد بازرسی چشمی قرار دهید .
(بر اساس نمونه فرم ارزیابی جوش بر اساس
استاندارد  ISO 5817اجازه دهید هم کالسی شما قطعه
کار جوش کاری شده را ارزیابی نمایند).

زاویه الکترود را ثابت نگه دارید .اطمینان داشته باشید که

× پاسهای گرم ،میانی و پوششی را نیز همانند

قوس الکتریکی به طور دائم در حال شکل گرفتن است.

پاس ریشه اجرا کنید  .برای اجرا می توانید از الکترود

سرعت جوشکاری را حتی االمکان باال اختیار کنید تا از

قطورتر و جهت ایجاد گرده جوشها استفاده نمایید .در

گرم شدن لبه کار جلو گیری شود و جلوی فرو ریختن

این وضعیت توجه داشته باشید از نوسان بیش از اندازه

مذاب گرفته شود.

الکترود اجتناب شود .در صورت عدم رعایت نکته فوق

× با توجه به شکل زیر حتی االمکان
جوشکاری را با گرده باریک ادامه دهید و سعی

با افزایش حجم مذاب در اثر نیروی جاذبه مذاب به
سمت پائین شره می کند.

کنید از تشکیل حوضچه مذاب با حجم بزرگ

× پس از اتمام کار دستگاه جوشکاري را خاموش

اجتناب تا از ریزش مذاب جلو گیری شود.

کرده و نسبت به تمیز کردن قطعه کار و کابین جوشکاری
اقدام نموده و قطعه را جهت بازرسی و ارزیابی نهائی به
مربی خود ارائه نمایید.

توضیح :از آنجا که دانش آموزان با کلیه عیوب
سطحی و هندسی جوش بر اساس استاندارد ISO 5817

× قبل از شروع جوشکاری پاس بعدی (پاس گرم)

آشنائی کامل دارند .تکمیل فرم ارزیابی نهائی قطعه کار

الزم است سطح جوش کامال صاف و عاری از هر گونه

جوش بر اساس استاندارد  ISO 5817توسط مربی

سرباره جوش باشدبرای این منظور از سنگ فیبری و برس

می تواند کمک شایانی در بهبود و ارتقاء سطح مهارتی

سیمی استفاده کرده و سطح جوش را کامال صاف کنید.

دانش آموز در جوشکاری و بازرسی داشته باشد.
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نمونه فرم ارزیابی ﭘاس ریشه جوﺵ بر اساس استاندارد ISO 5817
نام نﻘﺺ یا ﻋیب

.با مربی و همکالسی خود در این زمینه مشورت کنید

ضخامت قطعه کار

( سطﺤي و یا هندسی) (میلیمتر) و نوﻉ جوﺵ ارزیابی درسطح کیﻔي
Bو

 Cاستاندارد ISO

5817

36

به نظر شما ﻋلت به
وجود آمدﻥ ﻋیب
ﭼیست

راه کار رفﻊ ﻋیب را
بنویسید

تمرین جهت کسب مهارت تا اخذ گواهینامه مطابق استاندارد : ISO 9606-1 , 1-EN287-1
• جهت رسیدن به مهارت الزم و موفقیت در آزمون نهائی الزم است یک دانش آموز حداقل سه قطعه کار را
بدون عیب و مطابق با فرم ارزیابی نهائی قطعه کار جوش بر اساس استاندارد  ISO 5817قابل قبول ارائه نماید.
•اخذ گواهینامه های بین المللی و تائید صالحیت جوشکار منوط به پذیرفته شدن قطعه کار آزمون در
آزمایشهای غیر مخرب (تست رادیوگرافی ) می باشد.
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نمونه فرم ارزیابی نهائی قطعه کار جوﺵ بر اساس استاندارد ISO 5817
نام نﻘﺺ یا ﻋیب
( سطﺤي و یا هندسی)

با مربی و همکالسی خود در این زمینه مشورت کنید.
ارزیابی ﭘاس ریشه بر
اساس سطح کیﻔي B
وC
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ارزیابی ﭘاس نما بر

اﻋالم نمره نهائی و راهنمائی و ارائه راهکار

اساس سطح کیﻔي B

مناسب جهت بهﺒود و افﺰایش سطح مهارت

وC

دستور کار اول E7-4

دستورالعمل جوشکاري لوله به لوله سر به سر و در وضعیت  CPبا قطر  80mmو ضخامت 5mm
نﻘشه کار E7-4

ﺟﻨﺲ ﻟﻮﻟﻪ

RS+37-2

t>5mm
L= 100 mm

ﻧﻮﻉ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﺩ ﭘﺎﺱ

ﺭﻳﺸﻪ

E6010

ﻗﻄﺮ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﺩ φ•2.5
تمیﺰکاری سطح

جوﺵ با سنﮓ زنی
سطح گرده جوﺵ
ﭘاس 1

نوﻉ الکترود ﭘاس

گرم

E6013

ﻗﻄﺮ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﺩ φ•3.2
نوﻉ الکترود ﭘاس

ﭘرکنی و یا ﭘاس نما

 E7018ﻳﺎ E6013

ﻗﻄﺮ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﺩ φ•3.2
شماره نﻘشه E7-4 :

ساﻋت آموزﺵ 20 :ساﻋت
نوﻉ جوﺵ :

V butt weld

جوﺵ شیاری  Vشکل

با توجه به ارتﻘاء سطح مهارت میﺰاﻥ ساﻋت

آموزﺵ در تمرینات تعیین گردد.
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چک لیست کنترلی قبل از جوشکاری
ردیف

جدول وسایل ایمنی

مشخصات

تعداد

نام
1

ماسک

کالهی

 1عدد

2

پیش بند

چرمی

 1دست

3

دستکش

چرمی

 1جفت

4

لباس کار

مناسب بدن

 1دست

5

پابند

چرمی

 1جفت

6

کفش ایمنی

اندازه پا

 1جفت

1

دستگاه جوش

حداقل 300
آمپر

 1دستگاه

کابل های

حداقل 3

جوشکاری

متری

3

انبر قطعه گیر

استاندارد

 1عدد

4

چکش جوش

معمولی

 1عدد

5

برس سیمی

فوالدی

 1عدد

6

مینی سنگ

7

سنبه نشان

2
جدول وسایل کار

8

آون (در صورت
نیاز)

 2رشته

 1عدد
معمولی

 1عدد

100 C

 1عدد

o

, St 37 , φ 80
1
جدول مواد الزم

t=7-10
2
3
4
5
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لوله فوالدی

, φ >168

 2قطعه

الکترود سلولزی
الکترود سلولزی
الکترود بازی
الکترود روتیلی

E 6010
φ 2.5
E 6010
φ 3.2
E7018
E6013

کیلوگرم
کیلوگرم
کیلوگرم
کیلوگرم

مالحظات

مراحل انجام کار:
× چک لیست کنترلی مطابق فرم را قبل از

موقع تمیز کردن لوله ها از عینک ایمنی مناسب
استفادهکنید.

جوشکاریتکمیلکنید.
× تجهیزات کار و ایمنی را آماده کنید و لباس های
ایمنی بپوشید.
× به منظور اطمینان از صحیح بودن زاویه پخ ایجاد
شده و ابعاد طرح اتصال نسبت به کنترل آن با استفاده از
گیج مناسب اقدام نمایید.
× دو قطعه کار مطابق نقشه با ابعاد و اندازههاي
مناسب انتخاب شده را پلیسهگیري نموده و نیز سطح آن
را از هرگونه چربی  ،زنگار وآلودگی های دیگر با استفاده
از برس سیمي تمیز کنید.
× دستگاه جوشکاری را راهاندازي کنید و آمپر
مناسبرابرايجوشکاريباالکترودانتخابیتنظیمنمائید.
× لوله ها را در وضعیت مورد نظر مستقر کنید و
با کمک خال جوش و سه عدد براکت یا لقمه آنها را به
هم متصل کنید  .براکت یا لقمه ها باید روی ساعت 12
 9 ،و  3نصب شود.

× قطعات کار را طوری قرار دهید که محور لوله
در وضعیت قائم باشد.

41

 ﺟﻮﺷﻜﺎﺭﻯ ﺭﺍ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ ﺍﺯ ﭘﻞ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ
ﺁﻏﺎﺯ ﻛﻨﻴﺪ  .ﺯﺍﻭﻳﻪ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﺩ ﺑﺎ ﻣﺤﻮﺭ ﻗﺎﺋﻢ ﻟﻮﻟﻪ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ
 80-90ﺩﺭﺟﻪ ﻭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻋﻤﻮﺩ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﻟﻮﻟﻪ ﺣﺪﻭﺩ
 10ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﻨﻴﺪ.

 ﻗﻮﺱ ﺭﺍ ﺭﻭﺷﻦ ﻭ ﺯﺍﻭﻳﻪ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﻋﻤﻖ ﺷﻜﺎﻑ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﻳﺪ .ﺩﺭ ﺭﻳﺸﻪ ﺟﻮﺵ ﭘﻞ ﺑﺰﻧﻴﺪ .ﻋﻤﻞ
ﭘﻞ ﺯﺩﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺭﺳﻮﺏ ﺩﺍﺩﻥ ﻓﻠﺰ ﺟﻮﺵ ﺑﺮ ﺭﻭﻯ ﻟﺒﻪ ﻫﺎﻯ
ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻯ ﺩﺭ ﺭﻳﺸﻪ ﺟﻮﺵ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻰ ﮔﻴﺮﻳﺪ.

 ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺟﻮﺷﻜﺎﺭﻯ ﻭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺁﻥ ﺳﻌﻰ ﻛﻨﻴﺪ
ﺯﺍﻭﻳﻪ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﺩ ﺭﺍ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﻳﺪ .ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ
ﻗﻮﺱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻰ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺩﺍﺋﻢ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺍﺳﺖ.
ﺳﺮﻋﺖ ﺟﻮﺷﻜﺎﺭﻯ ﺭﺍ ﺣﺘﻰ ﺍﻻﻣﻜﺎﻥ ﺑﺎﻻ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺍﺯ
ﮔﺮﻡ ﺷﺪﻥ ﻟﺒﻪ ﻛﺎﺭ ﺟﻠﻮ ﮔﻴﺮﻯ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺟﻠﻮﻯ ﻓﺮﻭ ﺭﻳﺨﺘﻦ
ﻣﺬﺍﺏ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﺩ.
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× حتی االمکان جوشکاری را با گرده باریک
ادامه دهید و سعی کنید از تشکیل حوضچه مذاب با
حجم بزرگ اجتناب تا از ریزش مذاب جلو گیری

موقع پاک کردن شالکهها از روي خط جوشها
حتم ًا از عینک ایمنی مناسب استفاده کنید.

شود.
× قبل از شروع جوشکاری پاس بعدی (پاس
گرم) الزم است سطح جوش کامال صاف و عاری از هر
گونه سرباره جوش باشد ،برای این منظور از برس سیمی
استفاده کرده و سطح جوش را کامال صاف کنید.
× پس از اتمام پاس ریشه جهت اطمینان از سالم
بودن آن را مورد بازرسی چشمی قرار دهید .
(بر اساس نمونه فرم ارزیابی جوش بر اساس
استاندارد  ISO 5817اجازه دهید هم کالسی شما قطعه
کار جوش کاری شده شما را ارزیابی نمائید).
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نمونه فرم ارزیابی ﭘاس ریشه جوﺵ بر اساس استاندارد ISO 5817
نام نﻘﺺ یا ﻋیب

ضخامت قطعه کار

( سطﺤي و یا هندسی) (میلیمتر) و نوﻉ جوﺵ

.با مربی و همکالسی خود در این زمینه مشورت کنید
ارزیابی درسطح کیﻔي
Bو

 Cاستاندارد ISO

5817
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به نظر شما ﻋلت به راه کار رفﻊ ﻋیب را
وجود آمدﻥ ﻋیب
ﭼیست

بنویسید

× پاسهای گرم ،میانی و پوششی را نیز همانند
پاس ریشه اجرا کنید  .برای اجرا می توانید از الکترود
قطورتر و جهت ایجاد گرده جوشها استفاده نمایید در
این وضعیت توجه داشته باشید از نوسان بیش از اندازه
الکترود اجتناب شود .در صورت عدم رعایت نکته فوق
با افزایش حجم مذاب در اثر نیروی جاذبه مذاب به
سمت پائین شره می کند.
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× پس از اتمام کار دستگاه جوشکاري را خاموش کرده و نسبت به تمیز کردن قطعه کار و کابین جوشکاری
اقدام نموده و قطعه را جهت بازرسی و ارزیابی نهائی به مربی خود ارائه نمایید.
توضیح :از آنجا که دانش آموزان با کلیه عیوب سطحی و هندسی جوش بر اساس استاندارد  ISO 5817آشنائی
کامل دارند .تکمیل فرم ارزیابی نهائی قطعه کار جوش بر اساس استاندارد  ISO 5817توسط مربی می تواند کمک
شایانی در بهبود و ارتقاء سطح مهارتی دانش آموز در جوشکاری و بازرسی داشته باشد.

تمرین جهت کسب مهارت تا اخذ گواهینامه مطابق استاندارد : ISO 9606-1, EN287-1
• جهت رسیدن به مهارت الزم و موفقیت در آزمون نهائی الزم است یک دانش آموز حداقل سه قطعه کار
را بدون عیب و مطابق با فرم ارزیابی نهائی قطعه کار جوش بر اساس استاندارد  ISO 5817قابل قبول ارائه نماید.
•اخذ گواهینامه های بین المللی و تائید صالحیت جوشکار منوط به پذیرفته شدن قطعه کار آزمون در
آزمایشهای غیر مخرب (تست رادیوگرافی ) می باشد.
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نمونه فرم ارزیابی نهائی قطعه کار جوﺵ بر اساس استاندارد ISO 5817
نام نﻘﺺ یا ﻋیب
( سطﺤي و یا هندسی)

با مربی و همکالسی خود در این زمینه مشورت کنید.
ارزیابی ﭘاس ریشه بر

ارزیابی ﭘاس نما بر

اساس سطح کیﻔي B

اساس سطح کیﻔي B

وC

و

اﻋالم نمره نهائی و راهنمائی و ارائه راهکار
مناسب جهت بهﺒود و افﺰایش سطح مهارت

C
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دستور کار اول E7-5

دستورالعمل جوشکاري لوله به لوله به صورت فلنچي در وضعیت  PBبا قطر  80mmو ضخامت 5mm

t>5mm RST37-2

ﺟﻨﺲ ﻟﻮﻟﻪ
L= 100 mm

ﻧﻮﻉ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﺩ ﭘﺎﺱ ﺭﻳﺸﻪ

ﻗﻄﺮ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﺩ φ•2.5

نﻘشه کار E7-2

E6010

تمیﺰکاری سطح جوﺵ با سنﮓ زنی سطح گرده

جوﺵ ﭘاس 1
نوﻉ الکترود ﭘاس گرم
ﻗﻄﺮ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﺩ φ•3.2

ﻳﺎ E6013

نوﻉ الکترود ﭘاس ﭘرکنی و یا ﭘاس نما

E7010

ﻗﻄﺮ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﺩ φ•3.2

شماره نﻘشه :

E7-2

ساﻋت آموزﺵ 40 :ساﻋت

نوﻉ جوﺵ  V butt weld :جوﺵ شیاری  Vشکل

با توجه به ارتﻘاء سطح مهارت میﺰاﻥ ساﻋت آموزﺵ در تمرینات تعیین گردد.
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چک لیست کنترلی قبل از جوشکاری
ردیف

جدول وسایل ایمنی

مشخصات

تعداد

نام
1

ماسک

کالهی

 1عدد

2

پیش بند

چرمی

 1دست

3

دستکش

چرمی

 1جفت

4

لباس کار

مناسب بدن

 1دست

5

پابند

چرمی

 1جفت

6

کفش ایمنی

اندازه پا

 1جفت

1

دستگاه جوش

حداقل 300
آمپر

 1دستگاه

کابل های

حداقل 3

جوشکاری

متری

3

انبر قطعه گیر

استاندارد

 1عدد

4

چکش جوش

معمولی

 1عدد

5

برس سیمی

فوالدی

 1عدد

6

مینی سنگ

7

سنبه نشان

2
جدول وسایل کار

8

آون (در صورت
نیاز)

مالحظات

 2رشته

 1عدد
معمولی

 1عدد

100 C

 1عدد

o

, St 37 , φ 80
1
جدول مواد الزم

2
3
4
5

لوله فوالدی
الکترود سلولزی
الکترود سلولزی
الکترود بازی
الکترود روتیلی

, φ >168
t=5
E 6010
φ 2.5
E 6010
φ 3.2
E7018
E6013

 2قطعه

کیلوگرم
کیلوگرم
کیلوگرم
کیلوگرم
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مراحل انجام کار:
× چک لیست کنترلی مطابق فرم را قبل از جوشکاری تکمیل کنید.
× تجهیزات کار و ایمنی را آماده کنید و لباس های ایمنی بپوشید.
× به منظور اطمینان از صحیح بودن زاویه پخ ایجاد شده و ابعاد طرح اتصال نسبت به کنترل آن با استفاده از گیج
مناسب اقدام نمایید.
× دو قطعه کار مطابق نقشه با ابعاد و اندازههاي
مناسب انتخاب شده را پلیسهگیري نموده و سطح آن را
از هرگونه چربی  ،زنگار وآلودگی های دیگر با استفاده
از برس سیمي تمیز کنید.

× دستگاه جوشکاری را راهاندازي کنید و آمپر
مناسب را براي جوشکاري با الکترود انتخابی تنظیم
نمایید.
× لوله ها را در وضعیت مورد نظر مستقر کنید و با
کمک چهار خال جوش در نقاط  D, C ,B, Aقطعات
را به یکدیگر متصل کنید.
× مطابق شکل قطعه کار را طوری قرار دهید که
زاویه قرارگیری آنها نسبت به هم  90درجه باشد .قطعه
می بایست در ارتفاعی قرار داده شود که جوشکار جهت
انجام جوشکاری کامال احساس راحتی نموده و به کار
تسلط کافی داشته باشد.
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×جوشکاری را مطابق شکل روبرو از نقطه C

شروع و به سمت نقطه  Aپیشروی نماید .زاویه الکترود
نسبت به خط عمود بر سطح لوله حدود  45و نسبت به
مسیر پیشروی 60-70درجه انتخاب کنید .سمت مقابل
را مطابق شکل انجام دهید و کار را تکمیل نمائید.

قبل از

شروع جوشکاری طرف مقابل،

نسبت به سنگ زنی (با مینی سنگ یا سنگ
انگشتی )گرده جوش های انتهائی مسیر قبلی
اقدام نمائید .تا در پایان کار از تشکیل گرده جوش
اضافی و عدم ذوب در سر بند جلوگیری شود.
× با پیشرفت جوشکاری و ادامه آن سعی کنید
زاویه الکترود را ثابت نگه دارید .اطمینان داشته باشید که
قوس الکتریکی به طور دائم در حال شکل گرفتن است.
× در صورت نیاز به ابعاد جوش باالتر مطابق
آموخته های قبلی خود در خصوص جوشهای سپری
اقدام به جوشکاری پاسهای بعدی نمایید.
× قبل از شروع جوشکاری پاس بعدی ( در
صورت نیاز) الزم است سطح جوش کامال صاف و
عاری از هر گونه سرباره جوش باشدبرای این منظور از
سنگ فیبری و برس سیمی استفاده کرده و سطح جوش
را کامال صاف کنید.
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× پس از اتمام پاس ریشه جهت اطمینان از سالم بودن آن را مورد بازرسی چشمی قرار دهید .
(بر اساس نمونه فرم ارزیابی جوش بر اساس استاندارد  ISO 5817اجازه دهید هم کالسی شما قطعه کار
جوش کاری شده را ارزیابی نمایند).
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نمونه فرم ارزیابی ﭘاس ریشه جوﺵ بر اساس استاندارد ISO 5817
نام نﻘﺺ یا ﻋیب

ضخامت قطعه کار

.با مربی و همکالسی خود در این زمینه مشورت کنید

( سطﺤي و یا هندسی) (میلیمتر) و نوﻉ جوﺵ ارزیابی درسطح کیﻔي
 Bو  Cاستاندارد ISO

5817

به نظر شما ﻋلت به
وجود آمدﻥ ﻋیب

راه کار رفﻊ ﻋیب را

بنویسید.

ﭼیست
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× پاسهای بعدی را نیز همانند پاس اول اجرا کنید  .برای اجرا می توانید از الکترود قطورتر و جهت ایجاد گرده
جوشهااستفادهنمایید.
× پس از اتمام کار دستگاه جوشکاري را خاموش کرده و نسبت به تمیز کردن قطعه کار و کابین جوشکاری
اقدام نموده و قطعه را جهت بازرسی و ارزیابی نهائی به مربی خود ارائه نمایید.
توضیح :از آنجا که دانش آموزان با کلیه عیوب سطحی و هندسی جوش بر اساس استاندارد  ISO 5817آشنائی
کامل دارند .تکمیل فرم ارزیابی نهائی قطعه کار جوش بر اساس استاندارد  ISO 5817توسط مربی می تواند کمک
شایانی در بهبود و ارتقاء سطح مهارتی دانش آموز در جوشکاری و بازرسی داشته باشد.

تمرین جهت کسب مهارت تا اخذ گواهینامه مطابق استاندارد : ISO 9606-1 , EN287-1
• جهت رسیدن به مهارت الزم و موفقیت در آزمون نهائی الزم است یک دانش آموز حداقل سه قطعه کار را
بدون عیب و مطابق با فرم ارزیابی نهائی قطعه کار جوش بر اساس استاندارد  ISO 5817قابل قبول ارائه نماید.
•اخذ گواهینامه های بین المللی و تائید صالحیت جوشکار منوط به پذیرفته شدن قطعه کار آزمون در
آزمایشهای غیر مخرب (تست رادیوگرافی ) می باشد.
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نمونه فرم ارزیابی نهائی قطعه کار جوﺵ بر اساس استاندارد ISO 5817
نام نﻘﺺ یا ﻋیب
( سطﺤي و یا هندسی)

با مربی و همکالسی خود در این زمینه مشورت کنید.
ارزیابی ﭘاس ریشه بر
اساس سطح کیﻔي B
وC

ارزیابی ﭘاس نما بر
اساس سطح کیﻔي B

و

اﻋالم نمره نهائی و راهنمائی و ارائه راهکار
مناسب جهت بهﺒود و افﺰایش سطح مهارت

C
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دستور کار اول E7-6

دستورالعمل جوشکاري لوله به لوله با اتصاالت
انشعابی در وضعیت  PFبا ضخامت  7الی 10میلی متر و
قطر  50mmبه بیشتر از  168mmو ضخامت 4mm

ﺟﻨﺲ ﻟﻮﻟﻪ

t>5mm RST37-2

L= 100 mm

ﻧﻮﻉ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﺩ ﭘﺎﺱ ﺭﻳﺸﻪ

ﻗﻄﺮ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﺩ φ•2.5

نﻘشه کار E7-6

E6010

تمیﺰکاری سطح جوﺵ با سنﮓ زنی سطح گرده

جوﺵ ﭘاس 1
نوﻉ الکترود ﭘاس گرم
ﻗﻄﺮ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﺩ φ•3.2

ﻳﺎ E6013

نوﻉ الکترود ﭘاس ﭘرکنی و یا ﭘاس نما

 E7010ﻳﺎ E6010

شماره نﻘشه :

E7-2

ﻗﻄﺮ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﺩ φ•3.2
ساﻋت آموزﺵ 40 :ساﻋت

نوﻉ جوﺵ  V butt weld :جوﺵ شیاری  Vشکل

با توجه به ارتﻘاء سطح مهارت میﺰاﻥ ساﻋت آموزﺵ در تمرینات تعیین گردد.
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چک لیست کنترلی قبل از جوشکاری
ردیف

جدول وسایل ایمنی

مشخصات

تعداد

نام
1

ماسک

کالهی

 1عدد

2

پیش بند

چرمی

 1دست

3

دستکش

چرمی

 1جفت

4

لباس کار

مناسب بدن

 1دست

5

پابند

چرمی

 1جفت

6

کفش ایمنی

اندازه پا

 1جفت

1

دستگاه جوش

حداقل 300
آمپر

 1دستگاه

کابل های

حداقل 3

جوشکاری

متری

3

انبر قطعه گیر

استاندارد

 1عدد

4

چکش جوش

معمولی

 1عدد

5

برس سیمی

فوالدی

 1عدد

6

مینی سنگ

7

سنبه نشان

2
جدول وسایل کار

8

آون (در صورت
نیاز)

مالحظات

 2رشته

 1عدد
معمولی

 1عدد

100 C

 1عدد

o

, St 37 , φ 80
1

لوله فوالدی

, φ >168

 2قطعه

جدول مواد الزم

t>7-10 , t=5
2
3
4
5

الکترود سلولزی
الکترود سلولزی
الکترود بازی
الکترود روتیلی

E 6010
φ 2.5
E 6010
φ 3.2
E7018
E6013

کیلوگرم
کیلوگرم
کیلوگرم
کیلوگرم
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ﻛﻨﻴﺪ
ﻣﺴﺘﻘﺮ
ﻧﻈﺮ
ﻣﻮﺭﺩ
ﻭﺿﻌﻴﺖ
ﻟﻮﻟﻪ

کنیدﻭﻭوﺑﺎﺑﺎبا
مستقرﻛﻨﻴﺪ
نظرﻣﺴﺘﻘﺮ
موردﻧﻈﺮ
وضعیتﻣﻮﺭﺩ
ﺩﺭدرﻭﺿﻌﻴﺖ
ﻫﺎهاﺭﺍﺭﺍراﺩﺭ
لولهﻫﺎ
×ﻟﻮﻟﻪ

ﻛﺎﺭ:
ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﻣﺮﺍﺣﻞ
کار:
انجامﻛﺎﺭ:
مراحلﺍﻧﺠﺎﻡ
ﻣﺮﺍﺣﻞ
ﻗﺒﻞ
ﻓﺮﻡ
ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﻛﻨﺘﺮﻟﻰ
ﻟﻴﺴﺖ
ﭼﻚ

قبل ﺍﺯﺍﺯاز
فرم ﺭﺍﺭﺍرا ﻗﺒﻞ
مطابق ﻓﺮﻡ
کنترلی ﻣﻄﺎﺑﻖ
لیست ﻛﻨﺘﺮﻟﻰ
چک ﻟﻴﺴﺖ
× ﭼﻚ

ﻛﻨﻴﺪ.
ﺗﻜﻤﻴﻞ
ﺟﻮﺷﻜﺎﺭﻯ
کنید.
تکمیلﻛﻨﻴﺪ.
جوشکاریﺗﻜﻤﻴﻞ
ﺟﻮﺷﻜﺎﺭﻯ
ﻫﺎﻯ
ﻟﺒﺎﺱ
ﻛﻨﻴﺪ
ﺁﻣﺎﺩﻩ
ﺍﻳﻤﻨﻰ
ﻛﺎﺭ
ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ

های
لباسﻫﺎﻯ
کنیدﻭﻭوﻟﺒﺎﺱ
آمادهﻛﻨﻴﺪ
ایمنیﺭﺍﺭﺍراﺁﻣﺎﺩﻩ
کارﻭﻭوﺍﻳﻤﻨﻰ
تجهیزاتﻛﺎﺭ
×ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ

ﺑﭙﻮﺷﻴﺪ.
ﺍﻳﻤﻨﻰ
بپوشید.
ایمنیﺑﭙﻮﺷﻴﺪ.
ﺍﻳﻤﻨﻰ
ﺍﻳﺠﺎﺩ
ﭘﺦ
ﺯﺍﻭﻳﻪ
ﺑﻮﺩﻥ
ﺻﺤﻴﺢ
ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ
ﻣﻨﻈﻮﺭ

ایجاد
پخﺍﻳﺠﺎﺩ
زاویهﭘﺦ
بودنﺯﺍﻭﻳﻪ
صحیحﺑﻮﺩﻥ
اطمینانﺍﺯﺍﺯازﺻﺤﻴﺢ
منظورﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ
×ﺑﻪﺑﻪبهﻣﻨﻈﻮﺭ

ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ
ﻛﻨﺘﺮﻝ
ﻧﺴﺒﺖ
ﺍﺗﺼﺎﻝ
ﻃﺮﺡ
ﺍﺑﻌﺎﺩ
ﺷﺪﻩ
استفادهﺍﺯﺍﺯاز
ﺁﻥآنﺑﺎﺑﺎباﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ
کنترلﺁﻥ
نسبتﺑﻪﺑﻪبهﻛﻨﺘﺮﻝ
اتصالﻧﺴﺒﺖ
طرحﺍﺗﺼﺎﻝ
ابعادﻃﺮﺡ
شدهﻭﻭوﺍﺑﻌﺎﺩ
ﺷﺪﻩ
ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
ﺍﻗﺪﺍﻡ
ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﮔﻴﺞ
نمایید.
اقدامﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
مناسبﺍﻗﺪﺍﻡ
گیجﻣﻨﺎﺳﺐ
ﮔﻴﺞ
ﻫﺎﻱ
ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ
ﺍﺑﻌﺎﺩ
ﻧﻘﺸﻪ
ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﻛﺎﺭ
ﻗﻄﻌﻪ

هاي
اندازهﻫﺎﻱ
ابعادﻭﻭوﺍﻧﺪﺍﺯﻩ
نقشهﺑﺎﺑﺎباﺍﺑﻌﺎﺩ
مطابقﻧﻘﺸﻪ
کارﻣﻄﺎﺑﻖ
قطعهﻛﺎﺭ
ﺩﻭدوﻗﻄﻌﻪ
×ﺩﻭ


ﻣﺘﺼﻞ
ﻫﻢ
ﺁﻧﻬﺎ
ﺟﻮﺵ
ﺧﺎﻝ
ﻛﻤﻚ
کنید. .
ﻛﻨﻴﺪ .
متصلﻛﻨﻴﺪ
همﻣﺘﺼﻞ
آنهاﺭﺍﺭﺍراﺑﻪﺑﻪبهﻫﻢ
جوشﺁﻧﻬﺎ
خالﺟﻮﺵ
کمکﺧﺎﻝ
ﻛﻤﻚ
ﻗﺎﺋﻢ
ﺗﺴﻤﻪ
ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺑﺎﺑﺎ
ﺩﺍﺭﺩ
ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ
شکل
ﻣﺜﻠﺜﻰمثلثی
ﻫﺎﻯهای
تسمه
قطعات با
ﺷﻜﻞ ﻗﺎﺋﻢ
ﺷﻜﻞ
ﻣﺜﻠﺜﻰ
ﻫﺎﻯ
ﺗﺴﻤﻪ
داردﻗﻄﻌﺎﺕ
احتمالﺩﺍﺭﺩ
ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ
ﺁﻥ
ﻗﺎﺋﻤﻪ
ﺯﺍﻭﻳﻪ
ﺑﻮﺩﻩ
ﻛﻪ
ﻛﻤﻰآن
قائمه
گونیائیﻭﻭبوده و
الزاویه که
قائم
ﻛﻤﻰ
زاویهﺁﻥ
گوشه ﻗﺎﺋﻤﻪ
ﮔﻮﺷﻪ ﺯﺍﻭﻳﻪ
ﮔﻮﺷﻪ
ﮔﻮﻧﻴﺎﺋﻰ ﺑﻮﺩﻩ
ﮔﻮﻧﻴﺎﺋﻰ
ﺍﻟﺰﺍﻭﻳﻪ ﻛﻪ
ﺍﻟﺰﺍﻭﻳﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ..
ﺷﺪﻩ
شده باشد .
کمی
برداشتهﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ
ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ
ﻟﻮﻟﻪ
ﻣﺤﻮﺭ
ﺩﻫﻴﺪ
ﻗﺮﺍﺭ
ﻃﻮﺭﻯ
ﻛﺎﺭ
ﻗﻄﻌﺎﺕ

لوله
محورﻟﻮﻟﻪ
ﻛﻪکهﻣﺤﻮﺭ
دهیدﻛﻪ
قرارﺩﻫﻴﺪ
طوریﻗﺮﺍﺭ
کارﺭﺍﺭﺍراﻃﻮﺭﻯ
قطعاتﻛﺎﺭ
×ﻗﻄﻌﺎﺕ

ﺑﺎﺷﺪ.
ﻗﺎﺋﻢ
ﻭﺿﻌﻴﺖ
ﺍﺻﻠﻰ
باشد.
قائمﺑﺎﺷﺪ.
وضعیتﻗﺎﺋﻢ
ﺩﺭدرﻭﺿﻌﻴﺖ
اصلیﺩﺭ
ﺍﺻﻠﻰ
ﺳﺎﻋﺖ
ﻛﺎﺭﻯ
ﺟﻮﺵ
ﻟﻮﻟﻪ
ﺯﻳﺮﻳﻦ
ﻗﺴﻤﺖ

ساعت
کاریﺭﺍﺭﺍراﺍﺯﺍﺯازﺳﺎﻋﺖ
جوشﻛﺎﺭﻯ
لولهﺟﻮﺵ
زیرینﻟﻮﻟﻪ
قسمتﺯﻳﺮﻳﻦ
×ﺍﺯﺍﺯازﻗﺴﻤﺖ

10
ﺷﻴﺐ
ﺍﻓﻖ
ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ
ﻋﻤﻮﺩ
ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﺩ
ﺁﻏﺎﺯ
10
شیب10
افقﻭﻭوﺑﺎﺑﺎباﺷﻴﺐ
امتدادﺍﻓﻖ
ﺑﺮبرﺍﻣﺘﺪﺍﺩ
عمودﺑﺮ
الکترودﺭﺍﺭﺍراﻋﻤﻮﺩ
کنید. .ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﺩ
ﻛﻨﻴﺪ .
آغازﻛﻨﻴﺪ
666ﺁﻏﺎﺯ
ﺩﺍﺭﻳﺪ.
ﻧﮕﻪ
ﭘﻴﺸﺮﻭﻯ
ﺟﻬﺖ
ﻧﺴﺒﺖ
دارید.
نگهﺩﺍﺭﻳﺪ.
پیشرویﻧﮕﻪ
جهتﭘﻴﺸﺮﻭﻯ
نسبتﺑﻪﺑﻪبهﺟﻬﺖ
ﻧﺴﺒﺖ

ﺳﻄﺢ
ﻧﻴﺰ
ﻧﻤﻮﺩﻩ
ﮔﻴﺮﻱ
ﭘﻠﻴﺴﻪ
ﺷﺪﻩ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ
ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺁﻥآن
سطحﺁﻥ
نیزﺳﻄﺢ
نمودهﻭﻭوﻧﻴﺰ
گیريﻧﻤﻮﺩﻩ
پلیسهﮔﻴﺮﻱ
شدهﺭﺍﺭﺍراﭘﻠﻴﺴﻪ
انتخابﺷﺪﻩ
مناسبﺍﻧﺘﺨﺎﺏ
ﻣﻨﺎﺳﺐ

ﺳﻤﺖ
ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﺩ
ﺯﺍﻭﻳﻪ
ﺭﻭﺷﻦ
ﻗﻮﺱ

سمت
الکترودﺭﺍﺭﺍراﺑﻪﺑﻪبهﺳﻤﺖ
زاویهﺍﻟﻜﺘﺮﻭﺩ
روشنﻭﻭوﺯﺍﻭﻳﻪ
قوسﺭﺍﺭﺍراﺭﻭﺷﻦ
×ﻗﻮﺱ


ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ
ﺩﻳﮕﺮ
ﻫﺎﻯ
ﻭﺁﻟﻮﺩﮔﻰ
ﺯﻧﮕﺎﺭ
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ
استفاده
دیگرﺑﺎﺑﺎباﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ
هایﺩﻳﮕﺮ
وآلودگیﻫﺎﻯ
زنگارﻭﺁﻟﻮﺩﮔﻰ
چربی، ،ﺯﻧﮕﺎﺭ
ﭼﺮﺑﻰ،
هرگونهﭼﺮﺑﻰ
ﺭﺍﺭﺍراﺍﺯﺍﺯازﻫﺮﮔﻮﻧﻪ

ﻋﻤﻞ
ﺑﺰﻧﻴﺪ.
ﭘﻞ
ﺟﻮﺵ
ﺭﻳﺸﻪ
ﺩﺍﺭﻳﺪ.
ﻧﮕﻪ
ﺷﻜﺎﻑ
ﻋﻤﻖ
عمل
بزنید.ﻋﻤﻞ
پلﺑﺰﻧﻴﺪ.
جوشﭘﻞ
ریشهﺟﻮﺵ
ﺩﺭدرﺭﻳﺸﻪ
دارید.ﺩﺭ
نگهﺩﺍﺭﻳﺪ.
شکافﻧﮕﻪ
عمقﺷﻜﺎﻑ
ﻋﻤﻖ

ﻛﻨﻴﺪ.
ﺗﻤﻴﺰ
ﺳﻴﻤﻲ
ﺑﺮﺱ
کنید.
تمیزﻛﻨﻴﺪ.
سیميﺗﻤﻴﺰ
برسﺳﻴﻤﻲ
ﺍﺯﺍﺯازﺑﺮﺱ

ﻫﺎﻯ
ﺭﻭﻯ
ﺟﻮﺵ
ﻓﻠﺰ
ﺩﺍﺩﻥ
ﺭﺳﻮﺏ
ﺯﺩﻥ
ﭘﻞ
های
ﻟﺒﻪلبهﻫﺎﻯ
رویﻟﺒﻪ
ﺑﺮبرﺭﻭﻯ
جوشﺑﺮ
فلزﺟﻮﺵ
دادنﻓﻠﺰ
رسوبﺩﺍﺩﻥ
زدنﺭﺍﺭﺍراﺑﺎﺑﺎباﺭﺳﻮﺏ
پلﺯﺩﻥ
ﭘﻞ
ﮔﻴﺮﻳﺪ.
ﻣﻰ
ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﺟﻮﺵ
ﺭﻳﺸﻪ
ﺳﺎﺯﻯ
ﺁﻣﺎﺩﻩ
گیرید.
میﮔﻴﺮﻳﺪ.
انجامﻣﻰ
جوشﺍﻧﺠﺎﻡ
ریشهﺟﻮﺵ
ﺩﺭدرﺭﻳﺸﻪ
سازیﺩﺭ
آمادهﺳﺎﺯﻯ
ﺁﻣﺎﺩﻩ
ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﺩ
ﺯﺍﻭﻳﻪ
ﺍﺩﺍﻣﻪ
ﺟﻮﺷﻜﺎﺭﻯ
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ

الکترود
زاویهﺍﻟﻜﺘﺮﻭﺩ
ﺁﻥآنﺯﺍﻭﻳﻪ
ادامهﺁﻥ
جوشکاریﻭﻭوﺍﺩﺍﻣﻪ
پیشرفتﺟﻮﺷﻜﺎﺭﻯ
×ﺑﺎﺑﺎباﭘﻴﺸﺮﻓﺖ

ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻰ
ﻗﻮﺱ
ﺑﺎﺷﻴﺪ
ﺩﺍﺷﺘﻪ
ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ
ﺩﻫﻴﺪ.
ﺗﻐﻴﻴﺮ
الکتریکیﺑﻪﺑﻪبه
قوسﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻰ
ﻛﻪکهﻗﻮﺱ
باشیدﻛﻪ
داشتهﺑﺎﺷﻴﺪ
اطمینانﺩﺍﺷﺘﻪ
دهید.ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ
تغییرﺩﻫﻴﺪ.
ﺭﺍﺭﺍراﺗﻐﻴﻴﺮ
ﺟﻮﺷﻜﺎﺭﻯ
ﺳﺮﻋﺖ
ﺍﺳﺖ.
ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﺷﻜﻞ
ﺣﺎﻝ
ﺩﺍﺋﻢ
ﻃﻮﺭ
جوشکاری
سرعتﺟﻮﺷﻜﺎﺭﻯ
است.ﺳﺮﻋﺖ
گرفتنﺍﺳﺖ.
شکلﮔﺮﻓﺘﻦ
حالﺷﻜﻞ
ﺩﺭدرﺣﺎﻝ
دائمﺩﺭ
طورﺩﺍﺋﻢ
ﻃﻮﺭ
ﺟﻠﻮ
ﻟﺒﻪ
ﻛﻨﻴﺪﺗﺎﺗﺎ
ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ
ﺍﻻﻣﻜﺎﻥ
ﺣﺘﻰ
کار
ﮔﺮﻡ گرم
کنیدﺍﺯﺍﺯتا از
اختیار
ﺑﺎﻻباال
االمکان
ﻛﺎﺭلبهﺟﻠﻮ
شدنﻛﺎﺭ
ﺷﺪﻥﻟﺒﻪ
ﺷﺪﻥ
ﮔﺮﻡ
ﻛﻨﻴﺪ
ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ
ﺑﺎﻻ
حتیﺍﻻﻣﻜﺎﻥ
ﺭﺍﺭﺍراﺣﺘﻰ
ﺷﻮﺩ.
ﻓﺮﻭ
ﺷﻮﺩ
گرفته شود.
ﻣﺬﺍﺏمذاب
ﺭﻳﺨﺘﻦریختن
جلوی فرو
گیریﻭﻭشود و
جلو
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﺩ.
ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣﺬﺍﺏ
ﺭﻳﺨﺘﻦ
ﺟﻠﻮﻯ ﻓﺮﻭ
ﺟﻠﻮﻯ
ﮔﻴﺮﻯ ﺷﻮﺩ
ﮔﻴﺮﻯ

ﺁﻣﭙﺮ
ﻛﻨﻴﺪ
ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ
ﺟﻮﺷﻜﺎﺭﻯ
ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ

آمپر
کنیدﻭﻭوﺁﻣﭙﺮ
اندازيﻛﻨﻴﺪ
ﺭﺍﻩراهﺍﻧﺪﺍﺯﻱ
جوشکاریﺭﺍﺭﺍراﺭﺍﻩ
دستگاهﺟﻮﺷﻜﺎﺭﻯ
×ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ

ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻰ
ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﺩ
ﺟﻮﺷﻜﺎﺭﻱ
ﺑﺮﺍﻱ
ﻣﻨﺎﺳﺐ
نمایید.
تنظیمﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
انتخابیﺗﻨﻈﻴﻢ
الکترودﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻰ
جوشکاريﺑﺎﺑﺎباﺍﻟﻜﺘﺮﻭﺩ
برايﺟﻮﺷﻜﺎﺭﻱ
مناسبﺭﺍﺭﺍراﺑﺮﺍﻱ
ﻣﻨﺎﺳﺐ

58 58
58

ﺩﻫﻴﺪﺩﺭﺩﺭﺍﻳﻦ
ﺍﺩﺍﻣﻪﺩﻫﻴﺪ
ﺳﺎﻋﺖ 99ﺍﺩﺍﻣﻪ
ﺟﻮﺷﻜﺎﺭﻯﺭﺍﺭﺍﺗﺎﺗﺎﺳﺎﻋﺖ
ﺟﻮﺷﻜﺎﺭﻯ

ﺍﻳﻦ

ﺍﺳﺖ ﺳﻄﺢ
ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ
ﺟﻮﺷﻜﺎﺭﻯ ﻻﺯﻡ
ﺷﺮﻭﻉ ﺟﻮﺷﻜﺎﺭﻯ
ﭘﺲ ﺍﺯﺍﺯ ﺷﺮﻭﻉ
 ﭘﺲ

ﺳﻄﺢ

ﺯﺍﻭﻳﻪﺑﺎﺑﺎﺍﻟﻜﺘﺮﻭﺩ
ﻫﻤﺎﻥﺯﺍﻭﻳﻪ
ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﺩﺑﺎﺑﺎﻫﻤﺎﻥ
ﺍﺗﻤﺎﻡﺍﻟﻜﺘﺮﻭﺩ
ﺻﻮﺭﺕﺍﺗﻤﺎﻡ
ﺍﺳﺖﺩﺭﺩﺭﺻﻮﺭﺕ
ﺍﺳﺖ
ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﺩ

ﻛﺮﺩﻩﻭﻭﺳﻄﺢ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩﻛﺮﺩﻩ
ﺳﻴﻤﻰﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ
ﺑﺮﺱﺳﻴﻤﻰ
ﻣﻨﻈﻮﺭﺍﺯﺍﺯﺑﺮﺱ
ﺍﻳﻦﻣﻨﻈﻮﺭ
ﺑﺎﺷﺪﺑﺮﺍﻯﺍﻳﻦ
ﺑﺎﺷﺪﺑﺮﺍﻯ
ﺳﻄﺢ

ﺳﻄﺢﻛﺎﺭ
ﻋﻤﻮﺩﺑﻪﺑﻪﺳﻄﺢ
ﻋﻘﺐﺗﺮﺗﺮﺍﺯﺍﺯﻋﻤﻮﺩ
ﺩﺭﺟﻪﻋﻘﺐ
10ﺩﺭﺟﻪ
ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﺩ10
ﺻﻮﺭﺕﺍﻟﻜﺘﺮﻭﺩ
ﺻﻮﺭﺕ
ﻛﺎﺭ
ﺍﺩﺍﻣﻪﺩﻫﻴﺪ.
ﻛﺎﺭﺍﺩﺍﻣﻪ
ﻛﻨﻴﺪﻭﻭﺑﻪﺑﻪﻛﺎﺭ
ﺷﺮﻭﻉﻛﻨﻴﺪ
ﻗﻮﺱﺭﺍﺭﺍﺷﺮﻭﻉ
ﺟﺪﻳﺪﻗﻮﺱ
ﺟﺪﻳﺪ
ﺩﻫﻴﺪ.

ﺯﺍﻭﻳﻪ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﺩ
ﻭ ،11ﺯﺍﻭﻳﻪ
 10ﻭ،11
ﺳﺎﻋﺖ 10
ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻋﺖ
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﻦ
 ﺑﺎﻳﺪ

ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﺩ

12ﺣﻔﻆ
ﻧﻘﻄﻪ12
ﻛﻨﻴﺪﺗﺎﺗﺎﻧﻘﻄﻪ
ﺳﻌﻰﻛﻨﻴﺪ
ﺯﺍﻭﻳﻪﺭﺍﺭﺍﺳﻌﻰ
ﺍﻳﻦﺯﺍﻭﻳﻪ
ﺑﺎﺷﺪﺍﻳﻦ
ﺩﺭﺟﻪﺑﺎﺷﺪ
45ﺩﺭﺟﻪ
45
ﺣﻔﻆ
ﺍﺗﻤﺎﻡﺑﺮﺳﺎﻧﻴﺪ.
ﻛﺎﺭﺭﺍﺭﺍﺑﻪﺑﻪﺍﺗﻤﺎﻡ
ﻛﻨﻴﺪﻭﻭﻛﺎﺭ
ﻛﻨﻴﺪ
ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﺪ.

ﺳﺮﺑﺎﺭﻩﺟﻮﺵ
ﮔﻮﻧﻪﺳﺮﺑﺎﺭﻩ
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ
ﻋﺎﺭﻯﺍﺯﺍﺯﻫﺮ
ﺻﺎﻑﻭﻭﻋﺎﺭﻯ
ﻛﺎﻣﻼﺻﺎﻑ
ﺟﻮﺵﻛﺎﻣﻼ
ﺟﻮﺵ
ﺟﻮﺵ
ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ.
ﺻﺎﻑ ﻣﻰ
ﻛﺎﻣﻼﺻﺎﻑ
ﺟﻮﺵﺭﺍﺭﺍﻛﺎﻣﻼ
ﺟﻮﺵ
ﻛﻨﻴﻢ.

ﺧﻂﺟﻮﺵ
ﺭﻭﻱﺧﻂ
ﺷﻼﻛﻪﻫﺎﻫﺎﺍﺯﺍﺯﺭﻭﻱ
ﻛﺮﺩﻥﺷﻼﻛﻪ
ﭘﺎﻙﻛﺮﺩﻥ
ﻣﻮﻗﻊﭘﺎﻙ
ﻣﻮﻗﻊ
ﺟﻮﺵﻫﺎﻫﺎ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩﻛﻨﻴﺪ.
ﻣﻨﺎﺳﺐﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ
ﺍﻳﻤﻨﻰﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻋﻴﻨﻚﺍﻳﻤﻨﻰ
ﺣﺘﻤًﺎ ًﺎﺍﺯﺍﺯﻋﻴﻨﻚ
ﺣﺘﻤ
ﻛﻨﻴﺪ.
ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥﺍﺯﺍﺯﺳﺎﻟﻢ
ﺟﻬﺖﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ
ﺭﻳﺸﻪﺟﻬﺖ
ﭘﺎﺱﺭﻳﺸﻪ
ﺍﺗﻤﺎﻡﭘﺎﺱ
ﭘﺲﺍﺯﺍﺯﺍﺗﻤﺎﻡ
ﭘﺲ

ﺳﺎﻟﻢ

ﻗﺮﺍﺭﺩﻫﻴﺪ
ﭼﺸﻤﻰﻗﺮﺍﺭ
ﺑﺎﺯﺭﺳﻰﭼﺸﻤﻰ
ﻣﻮﺭﺩﺑﺎﺯﺭﺳﻰ
ﺑﻮﺩﻥﺁﻥﺁﻥﺭﺍﺭﺍﻣﻮﺭﺩ
ﺑﻮﺩﻥ
ﺩﻫﻴﺪ. .

ﺟﻮﺵ ﺑﺮﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ
ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﺟﻮﺵ
ﻓﺮﻡ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﺮﻡ
ﺍﺳﺎﺱ ﻧﻤﻮﻧﻪ
)ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ
)ﺑﺮ
ﺍﺳﺎﺱ

ﺷﻤﺎﻗﻄﻌﻪ
ﻛﻼﺳﻰﺷﻤﺎ
ﻫﻢﻛﻼﺳﻰ
ﺩﻫﻴﺪﻫﻢ
ﺍﺟﺎﺯﻩﺩﻫﻴﺪ
ISOﺍﺟﺎﺯﻩ
ISO5817
ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ5817
ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ
ﻗﻄﻌﻪ
ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰﻧﻤﺎﻳﻴﺪ(.
ﺷﻤﺎﺭﺍﺭﺍﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ
ﺷﺪﻩﺷﻤﺎ
ﻛﺎﺭﻯﺷﺪﻩ
ﺟﻮﺵﻛﺎﺭﻯ
ﻛﺎﺭﺟﻮﺵ
ﻛﺎﺭ
ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ(.

ﺟﻮﺷﻜﺎﺭﻱﺭﺍﺭﺍﺧﺎﻣﻮﺵ
ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﺟﻮﺷﻜﺎﺭﻱ
ﻛﺎﺭﺩﺳﺘﮕﺎﻩ
ﺍﺗﻤﺎﻡﻛﺎﺭ
ﭘﺲﺍﺯﺍﺯﺍﺗﻤﺎﻡ
ﭘﺲ

ﺧﺎﻣﻮﺵ

ﻛﺎﺑﻴﻦﺟﻮﺷﻜﺎﺭﻯ
ﻛﺎﺭﻭﻭﻛﺎﺑﻴﻦ
ﻗﻄﻌﻪﻛﺎﺭ
ﻛﺮﺩﻥﻗﻄﻌﻪ
ﺗﻤﻴﺰﻛﺮﺩﻥ
ﻧﺴﺒﺖﺑﻪﺑﻪﺗﻤﻴﺰ
ﻛﺮﺩﻩﻭﻭﻧﺴﺒﺖ
ﻛﺮﺩﻩ
ﺟﻮﺷﻜﺎﺭﻯ
ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰﻧﻬﺎﺋﻰ
ﺑﺎﺯﺭﺳﻰﻭﻭﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ
ﺟﻬﺖﺑﺎﺯﺭﺳﻰ
ﻗﻄﻌﻪﺭﺍﺭﺍﺟﻬﺖ
ﻧﻤﻮﺩﻩﻭﻭﻗﻄﻌﻪ
ﺍﻗﺪﺍﻡﻧﻤﻮﺩﻩ
ﺍﻗﺪﺍﻡ
ﻧﻬﺎﺋﻰﺑﻪﺑﻪ

ﺳﻠﻮﻟﻮﺯﻯﭼﺴﺒﻨﺪﻩ
ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﺩﻫﺎﻯﺳﻠﻮﻟﻮﺯﻯ
ﺟﻮﺵﺑﺎﺑﺎﺍﻟﻜﺘﺮﻭﺩﻫﺎﻯ
ﺳﺮﺑﺎﺭﻩﺟﻮﺵ
ﺳﺮﺑﺎﺭﻩ
ﭼﺴﺒﻨﺪﻩﻭﻭ

ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
ﺯﻳﺎﺩﻣﻰ
ﭘﺎﺷﺶﺯﻳﺎﺩ
ﻫﻤﺮﺍﻩﺑﺎﺑﺎﭘﺎﺷﺶ
ﻫﻤﺮﺍﻩ
ﺑﺎﺷﺪ.

ﺷﺮﻭﻉﻛﺮﺩﻩ
ﺳﺎﻋﺖ66ﺷﺮﻭﻉ
ﻣﺠﺪﺩﺍﺍﺯﺍﺯﺳﺎﻋﺖ
ﺟﻮﺷﻜﺎﺭﻯﺭﺍﺭﺍﻣﺠﺪﺩﺍ
ﺟﻮﺷﻜﺎﺭﻯ

ﻛﺮﺩﻩﻭﻭ

ﺍﺩﺍﻣﻪﺩﻫﻴﺪ.
12ﺍﺩﺍﻣﻪ
ﺳﻤﺖ33ﻭﻭ12
ﺑﻪﺑﻪﺳﻤﺖ
ﺩﻫﻴﺪ.

ﺟﻮﺷﻜﺎﺭﻯﺭﺍﺭﺍﺍﺯﺍﺯ6-9-12
ﺟﻬﺖﺟﻮﺷﻜﺎﺭﻯ
ﺍﺑﺘﺪﺍﺟﻬﺖ
ﺗﻮﺍﻥﺍﺯﺍﺯﺍﺑﺘﺪﺍ
ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ
ﻣﻰ
6-9-12ﻭﻭﻳﺎﻳﺎ

ﺁﻏﺎﺯﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
ﺩﻳﮕﺮﺭﺍﺭﺍﺁﻏﺎﺯ
ﻃﺮﻑﺩﻳﮕﺮ
ﺍﺗﻤﺎﻡﻃﺮﻑ
ﭘﺲﺍﺯﺍﺯﺍﺗﻤﺎﻡ
ﻛﻨﻴﺪﻭﻭﭘﺲ
ﺷﺮﻭﻉﻛﻨﻴﺪ
6-3-12ﺷﺮﻭﻉ
6-3-12
ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

ﺍﺭﺍﺋﻪﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
ﺧﻮﺩﺍﺭﺍﺋﻪ
ﻣﺮﺑﻰﺧﻮﺩ
ﻣﺮﺑﻰ
ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

ﻛﻠﻴﻪﻋﻴﻮﺏ
ﺁﻣﻮﺯﺍﻥﺑﺎﺑﺎﻛﻠﻴﻪ
ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ
ﺁﻧﺠﺎﻛﻪﻛﻪﺩﺍﻧﺶ
ﺗﻮﺿﻴﺢ :ﺍﺯﺍﺯﺁﻧﺠﺎ
ﺗﻮﺿﻴﺢ:
ﻋﻴﻮﺏ

ISO5817
ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ5817
ﺍﺳﺎﺱﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ
ﺟﻮﺵﺑﺮﺑﺮﺍﺳﺎﺱ
ﻫﻨﺪﺳﻰﺟﻮﺵ
ﺳﻄﺤﻰﻭﻭﻫﻨﺪﺳﻰ
ﺳﻄﺤﻰ
ISO

ﻗﻄﻌﻪﻛﺎﺭ
ﻧﻬﺎﺋﻰﻗﻄﻌﻪ
ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰﻧﻬﺎﺋﻰ
ﻓﺮﻡﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ
ﺗﻜﻤﻴﻞﻓﺮﻡ
ﺩﺍﺭﻧﺪ.ﺗﻜﻤﻴﻞ
ﻛﺎﻣﻞﺩﺍﺭﻧﺪ.
ﺁﺷﻨﺎﺋﻰﻛﺎﻣﻞ
ﺁﺷﻨﺎﺋﻰ
ﻛﺎﺭ

ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺑﻰ
 ISOﺗﻮﺳﻂ
ISO 5817
ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 5817
ﺍﺳﺎﺱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ
ﺟﻮﺵ ﺑﺮﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ
ﺟﻮﺵ
ﻣﺮﺑﻰ
ﺳﻄﺢﻣﻬﺎﺭﺗﻰ
ﺍﺭﺗﻘﺎءﺳﻄﺢ
ﺑﻬﺒﻮﺩﻭﻭﺍﺭﺗﻘﺎء
ﺷﺎﻳﺎﻧﻰﺩﺭﺩﺭﺑﻬﺒﻮﺩ
ﻛﻤﻚﺷﺎﻳﺎﻧﻰ
ﺗﻮﺍﻧﺪﻛﻤﻚ
ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ
ﻣﻰ
ﻣﻬﺎﺭﺗﻰ

ﺩﺍﺷﺘﻪﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎﺯﺭﺳﻰﺩﺍﺷﺘﻪ
ﺟﻮﺷﻜﺎﺭﻯﻭﻭﺑﺎﺯﺭﺳﻰ
ﺁﻣﻮﺯﺩﺭﺩﺭﺟﻮﺷﻜﺎﺭﻯ
ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯ
ﺩﺍﻧﺶ
ﺑﺎﺷﺪ.
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نمونه فرم ارزیابی ﭘاس ریشه جوﺵ بر اساس استاندارد ISO 5817
نام نﻘﺺ یا ﻋیب

ضخامت قطعه کار

.با مربی و همکالسی خود در این زمینه مشورت کنید

( سطﺤي و یا هندسی) (میلیمتر) و نوﻉ جوﺵ ارزیابی درسطح کیﻔي

به نظر شما ﻋلت به

 Bو  Cاستاندارد ISO

وجود آمدﻥ ﻋیب

5817

60

ﭼیست

راه کار رفﻊ ﻋیب را
بنویسید

.

تمرین جهت کسب مهارت تا اخذ گواهینامه مطابق استاندارد : ISO 9606-1 , EN 287-1
• جهت رسیدن به مهارت الزم و موفقیت در آزمون نهائی الزم است یک دانش آموز حداقل سه قطعه کار را
بدون عیب و مطابق با فرم ارزیابی نهائی قطعه کار جوش بر اساس استاندارد  ISO 5817قابل قبول ارائه نماید.
•اخذ گواهینامه های بین المللی و تائید صالحیت جوشکار منوط به پذیرفته شدن قطعه کار آزمون در
آزمایشهای غیر مخرب (تست رادیوگرافی ) می باشد.
•برای افزایش مهارت در جوشکاری انشعابی نسبت به جوشکاری طرح داده شده اقدام نمائید .و در مراحل
مختلف کار از مربی خود کمک بگیرید .توجه داشته باشید که مونتاژ صحیح و دقیق در اتصاالت انشعابی لوله بیشترین
نقش را در اجرای صحیح یک جوش با کیفیت ایفا می کند.
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نمونه فرم ارزیابی نهائی قطعه کار جوﺵ بر اساس استاندارد ISO 5817
با مربی و همکالسی خود در این زمینه مشورت کنید.

نام نﻘﺺ یا ﻋیب
( سطﺤي و یا هندسی) ارزیابی ﭘاس ریشه بر

ارزیابی ﭘاس نما بر

اﻋالم نمره نهائی و راهنمائی و ارائه راهکار

اساس سطح کیﻔي B

اساس سطح کیﻔي B

مناسب جهت بهﺒود و افﺰایش سطح مهارت

وC
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و

C

ﻓﺼﻞ سو ﻡ
توانایﻰ جوﺷﻜارﻯ در سطح E8
ﺯماﻥ ﺁموﺯﺵ

توانایﻰ جوﺷﻜارﻯ در سطح  E8براﻯ کسب گواهینامه مهارت
جوﺷﻜارﻯ ﻟوﻟه به ﺻورت سر باﻻ

نﻈرﻯ
2

ﻋمﻠﻰ
63

 -1لوله ها به قطر  80میلی متر و ضخامت  5میلی متر در وضعیت  H-L045و
سر به سر را جوشکاری کند.
 -2لوله ها به قطر  168میلی متر و ضخامت  7-10میلی متر در وضعیت H-L045
و سر به سر را جوشکاری کند.
 -3اتصاالت فلنجی لوله به لوله در وضعیت  H-L045با قطر  80میلی متر و
ضخامت  5میلی متر را جوشکاری کند.

63

E8
دستور کار اول 8-11

دستورالعمل جوشکاري لوله به لوله سر به سر در وضعیت  H-L045با قطر  80و ضخامت  5میلیمتر

ﺟﻨﺲ ﻟﻮﻟﻪ

t>5mm RST37-2

L= 100 mm

ﻧﻮﻉ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﺩ ﭘﺎﺱ ﺭﻳﺸﻪ

ﻗﻄﺮ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﺩ φ 2.5

نﻘﺸه کار E8-1

E6010

تمیﺰکارﻯ سطح جوﺵ با سنﮓ ﺯنﻰ سطح گردﻩ

جوﺵ ﭘاﺱ 1
نوﻉ اﻟﻜترﻭد ﭘاﺱ گرﻡ  E7018ﻳﺎ E6010

ﻗﻄﺮ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﺩ φ 3.2

نوﻉ اﻟﻜترﻭد ﭘاﺱ ﭘرکنﻰ ﻭ یا ﭘاﺱ نما

 E7018ﻳﺎ E6010

ﺷمارﻩ نﻘﺸه :

E8-1

ﻗﻄﺮ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﺩ φ 3.2
ساﻋت ﺁموﺯﺵ 32 :ساﻋت

نوﻉ جوﺵ  V butt weld :جوﺵ ﺷیارﻯ  Vﺷﻜﻞ

با توجه به ارتﻘاء سطح مهارت میﺰاﻥ ساﻋت ﺁموﺯﺵ در تمرینات تﻌیین گردد.
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چک لیست کنترلی قبل از جوشکاری
ردیف

جدول وسایل ایمنی

مشخصات

تعداد

نام
1

ماسک

کالهی

 1عدد

2

پیش بند

چرمی

 1دست

3

دستکش

چرمی

 1جفت

4

لباس کار

مناسب بدن

 1دست

5

پابند

چرمی

 1جفت

6

کفش ایمنی

اندازه پا

 1جفت

1

دستگاه جوش

حداقل 300
آمپر

 1دستگاه

کابل های

حداقل 3

جوشکاری

متری

3

انبر قطعه گیر

استاندارد

 1عدد

4

چکش جوش

معمولی

 1عدد

5

برس سیمی

فوالدی

 1عدد

6

مینی سنگ

7

سنبه نشان

2
جدول وسایل کار

8

آون (در صورت
نیاز)

مالحظات

 2رشته

 1عدد
معمولی

 1عدد

100 C

 1عدد

o

, St 37 , φ 80
1

لوله فوالدی

, φ >168

 2قطعه

جدول مواد الزم

t>7-10 , t=5
2
3
4
5

الکترود سلولزی
الکترود سلولزی
الکترود بازی
الکترود روتیلی

E 6010
φ 2.5
E 6010
φ 3.2
E7018
E6013

کیلوگرم
کیلوگرم
کیلوگرم
کیلوگرم
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مراحل انجام کار:
× ﭼک لیست کنترلی مطابق فرم را قبل از
جوشکاریتکمیلکنید.
× تجهیزات کار و ایمنی را آماده کنید و لباس های
ایمنی بپوشید.
× به منظور اطمینان از صحیح بودن زاویه پﺦ ایجاد
شده و ابعاد طرﺡ اتصال نسبت به کنترل آن با استفاده از
گیﺞ مناسب اقدام نمایید.

× دو قطعه کار مطابق نقشه با ابعاد و اندازههاي
مناسب انتخاب شده را پلیسهگیري نموده و نیز سطح آن
را از هرگونه ﭼربی  ،زنگار وآلودگی های دیگر با استفاده
از برس سیمﻲ تمیز کنید.
× دستگاه جوشکاری را راهاندازي کنید و آمپر
مناسبرابرايجوشکاريباالکترودانتخابیتنظیمنمایید.

× با قرار دادن سیم جوش هم اندازه فاصله ریشه
 ،فاصله دو قطعه لو له را تنظیم و در یک راستا بودن آنها
را کنترل و خال جوش نمایید.
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× لوله ها را در وضعیت مورد نظر مستقر کنید و با
کمک خال جوش به هم متصل کنید  .براکت یا لقمه ها
باید روی ساعت  9 ، 12و  3نصب شود.
احتمال دارد قطعات با خال جوش  ،براکت ها ،
نبشی ها و یا ناودانی ها به یکدیگر متصل شوند.
× قطعات کار را طوری قرار دهید که محور لوله
نسبت به محور قائم در وضعیت  45درجه قرار گیرد.
× مطابق شکل از قسمت زیرین لوله و از ساعت
 6جوش کاری را آغاز کنید  .الکترود را عمود بر محور
لوله و با شیب  10نسبت به جهت پیشروی نگه دارید.
× قوس را روشن و زاویه الکترود را به سمت
عمق شکاف نگه دارید .در ریشه جوش پل بزنید .عمل
پل زدن را با رسوب دادن فلز جوش بر روی لبه های
آماده سازی در ریشه جوش انجام می گیرید.
× با پیشرفت جوشکاری و ادامه آن زاویه الکترود
را تغییر دهید .اطمینان داشته باشید که قوس الکتریکی به
طور دائم برقرار است .سرعت جوشکاری را حتیاالمکان
باال اختیار کنید تا از گرم شدن لبه کار جلو گیری شود و
جلوی فرو ریختن مذاب گرفته شود.
× جوشکاری را تا ساعت  9ادامه دهید در این
صورت الکترود  10درجه عقب تر از عمود به سطح کار
است در صورت اتمام الکترود با همان زاویه با الکترود
جدید قوس را شروع کنید و به کار ادامه دهید.
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× بین ساعت  10و 11زاویه الکترود  45درجه
میبایست باشد این زاویه را سعی کنید تا نقطه  12حفظ
کنید و کار را به اتمام برسانید.

موقع پاك كردن شالكهها از روي خط جوشها از
عينك ایمنی مناسب استفاده كنيد.
× پس از اتمام پاس ریشه جهت اطمینان از سالم
بودن آن را مورد بازرسی چشمی قرار دهید .
(بر اساس نمونه فرم ارزیابی جوش بر اساس
استاندارد  ISO 5817اجازه دهید هم کالسی شما قطعه
کار جوش کاری شده شما را ارزیابی نمایید).

سرباره جوش با الکترودهای سلولزی چسبنده و
همراه با پاشش زیاد می باشد.
× جوشکاری را مجددا ً از ساعت  6شروع کرده و
به سمت  3و  12ادامه دهید.

می توان از ابتدا جهت جوشکاری را از  12-9-6و یا
12-3-6شروعکنیدوپسازاتمامطرفدیگرراآغازنمائید.
× قبل از شروع جوشکاری پاس بعدی (پاس
گرم) الزم است سطح جوش کامال صاف و عاری از هر
گونه سرباره جوش باشدبرای این منظور از برس سیمی
استفاده کرده و سطح جوش را کامال صاف می کنیم.
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نمونه ﻓرﻡ ارﺯیابﻰ ﭘاﺱ ریﺸه جوﺵ بر اساﺱ استاندارد ISO 5817
ناﻡ نﻘﺺ یا ﻋیب

ضﺨامت ﻗطﻌه کار

.با مربﻰ ﻭ همﻜﻼسﻰ خود در این ﺯمینه مﺸورت کنید

) سطﺤﻲ ﻭ یا هندسﻰ( )میﻠیمتر( ﻭ نوﻉ جوﺵ ارﺯیابﻰ درسطح کیﻔﻲ

به نﻈر ﺷما ﻋﻠت به

راﻩ کار رﻓﻊ ﻋیب را

 Bﻭ  Cاستاندارد ISO

ﻭجود ﺁمدﻥ ﻋیب

بنویسید

5817

ﭼیست
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× پاسهای گرم ،میانی و پوششی را نیز همانند
پاس ریشه اجرا کنید  .برای اجرا می توانید از الکترود
قطورتر و با آمپرهای باالتر جوشکاری کنید.
× پس از اتمام کار دستگاه جوشكاري را خاموش
کرده و نسبت به تمیز کردن قطعه کار و کابین جوشکاری
اقدام نموده و قطعه را جهت بازرسی و ارزیابی نهائی به
مربی خود ارائه نمایید.

توضیح :از آنجا که دانش آموزان با کلیه عیوب
سطحی و هندسی جوش بر اساس استاندارد
 ISO 5817آشنائی کامل دارند .تکمیل فرم ارزیابی نهائی
قطعهکارجوشبراساساستاندارد ISO5817توسطمربی
می تواند کمک شایانی در بهبود و ارتقاء سطح مهارتی
دانش آموز در جوشکاری و بازرسی داشته باشد.

تمرین جهت کسب مهارت تا اخذ گواهینامه مطابق استاندارد:ISO9606-1 , EN287-1
جهت رسیدن به مهارت الزم و موفقیت در آزمون نهائی الزم است یک دانش آموز حداقل سه قطعه کار را بدون
عیب و مطابق با فرم ارزیابی نهائی قطعه کار جوش بر اساس استاندارد  ISO 5817قابل قبول ارائه نماید.
اخذ گواهینامه های بین المللی و تائید صالحیت جوشکار منوط به پذیرفته شدن قطعه کار آزمون در آزمایشهای
غیر مخرب (تست رادیوگرافی ) می باشد.
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نمونه ﻓرﻡ ارﺯیابﻰ نهاﺋﻰ ﻗطﻌه کار جوﺵ بر اساﺱ استاندارد ISO 5817
با مربﻰ ﻭ همﻜﻼسﻰ خود در این ﺯمینه مﺸورت کنید.

ناﻡ نﻘﺺ یا ﻋیب
) سطﺤﻲ ﻭ یا هندسﻰ( ارﺯیابﻰ ﭘاﺱ ریﺸه بر

ارﺯیابﻰ ﭘاﺱ نما بر

اﻋﻼﻡ نمرﻩ نهاﺋﻰ ﻭ راهنماﺋﻰ ﻭ اراﺋه راهﻜار

اساﺱ سطح کیﻔﻲ B

اساﺱ سطح کیﻔﻲ B

مناسب جهت بهﺒود ﻭ اﻓﺰایﺶ سطح مهارت

ﻭC

ﻭ

C
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دستور کاردوم E8-2

دستورالعمل جوشکاري لوله به لوله سر به سر در وضعیت  H-L045با قطر بیشتر از  168میلی متر و ضخامت
 7الی  10میلیمتر

ﺟﻨﺲ ﻟﻮﻟﻪ

t>5mm RST37-2

L= 100 mm

ﻧﻮﻉ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﺩ ﭘﺎﺱ ﺭﻳﺸﻪ

ﻗﻄﺮ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﺩ φ 2.5

نﻘﺸه کار E8-2

E6010

تمیﺰکارﻯ سطح جوﺵ با سنﮓ ﺯنﻰ سطح گردﻩ

جوﺵ ﭘاﺱ 1
نوﻉ اﻟﻜترﻭد ﭘاﺱ گرﻡ  E7018ﻳﺎ E6010

ﻗﻄﺮ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﺩ φ 3.2

نوﻉ اﻟﻜترﻭد ﭘاﺱ ﭘرکنﻰ ﻭ یا ﭘاﺱ نما

 E7018ﻳﺎ E6010

ﺷمارﻩ نﻘﺸه :

E8-2

ﻗﻄﺮ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﺩ φ 3.2
ساﻋت ﺁموﺯﺵ 38 :ساﻋت

نوﻉ جوﺵ  V butt weld :جوﺵ ﺷیارﻯ  Vﺷﻜﻞ

با توجه به ارتﻘاء سطح مهارت میﺰاﻥ ساﻋت ﺁموﺯﺵ در تمرینات تﻌیین گردد.
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چک لیست کنترلی قبل از جوشکاری
ردیف

جدول وسایل ایمنی

مشخصات

تعداد

نام
1

ماسک

کالهی

 1عدد

2

پیش بند

چرمی

 1دست

3

دستکش

چرمی

 1جفت

4

لباس کار

مناسب بدن

 1دست

5

پابند

چرمی

 1جفت

6

کفش ایمنی

اندازه پا

 1جفت

1

دستگاه جوش

حداقل 300
آمپر

 1دستگاه

کابل های

حداقل 3

جوشکاری

متری

3

انبر قطعه گیر

استاندارد

 1عدد

4

چکش جوش

معمولی

 1عدد

5

برس سیمی

فوالدی

 1عدد

6

مینی سنگ

7

سنبه نشان

2
جدول وسایل کار

8

آون (در صورت
نیاز)

مالحظات

 2رشته

 1عدد
معمولی

 1عدد

100 C

 1عدد

o

, St 37 , φ 80
1

لوله فوالدی

, φ >168

 2قطعه

جدول مواد الزم

t>7-10 , t=5
2
3
4
5

الکترود سلولزی
الکترود سلولزی
الکترود بازی
الکترود روتیلی

E 6010
φ 2.5
E 6010
φ 3.2
E7018
E6013

کیلوگرم
کیلوگرم
کیلوگرم
کیلوگرم
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مراحل انجام کار:
×ﭼکلیستکنترلیمطابقفرمراقبلازجوشکاری
تکمیلکنید.
× تجهیزات کار و ایمنی را آماده کنید و لباس های
ایمنی بپوشید.
× به منظور اطمینان از صحیح بودن زاویه پﺦ ایجاد
شده و ابعاد طرﺡ اتصال نسبت به کنترل آن با استفاده از
گیﺞ مناسب اقدام نمایید.

× دو قطعه کار مطابق نقشه با ابعاد و اندازههاي
مناسب انتخاب شده را پلیسهگیري نموده و نیز سطح آن
را از هرگونه ﭼربی  ،زنگار وآلودگی های دیگر با استفاده
از برس سیمﻲ تمیز کنید.

× دستگاه جوشکاری را راهاندازي کنید و آمپر
مناسب را براي جوشکاري با الکترود انتخابی تنظیم نمائید.
× لوله ها را در وضعیت مورد نظر مستقر کنید و با
کمک خال جوش و سه عدد براکت یا لقمه آنها را به هم
متصل کنید  .براکت یا لقمه ها باید روی ساعت  9 ، 12و
 3نصب شود.
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احتمال دارد قطعات با خال جوش  ،براکت ها ،
نبشی ها و یا ناودانی ها به یکدیگر متصل شوند.
× قطعات کار را طوری قرار دهید که محور لوله
نسبت به محور قائم در وضعیت  45درجه قرار گیرد.
× مطابق شکل از قسمت زیرین لوله و از ساعت
 6جوش کاری را آغاز کنید  .الکترود را عمود بر محور
لوله و با شیب  10نسبت به جهت پیشروی نگه دارید.
× قوس را روشن و زاویه الکترود را به سمت
عمق شکاف نگه دارید .در ریشه جوش پل بزنید .عمل
پل زدن را با رسوب دادن فلز جوش بر روی لبه های
آماده سازی در ریشه جوش انجام می گیرید.
× با پیشرفت جوشکاری و ادامه آن زاویه الکترود
را تغییر دهید .اطمینان داشته باشید که قوس الکتریکی به
طور دائم در حال شکل گرفتن است .سرعت جوشکاری
را حتی االمکان باال اختیار کنید تا از گرم شدن لبه کار
جلو گیری شود و جلوی فرو ریختن مذاب گرفته شود.
× جوشکاری را تا ساعت  9ادامه دهید در این
صورت الکترود  10درجه عقب تر از عمود به سطح کار
است در صورت اتمام الکترود با همان زاویه با الکترود
جدید قوس را شروع کنید و به کار ادامه دهید.
× بین ساعت  10و 11زاویه الکترود  45درجه
می بایست باشد این زاویه را سعی کنید تا نقطه  12حفظ
کنید و کار را به اتمام برسانید.
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سرباره جوش با الکترودهای سلولوزی ﭼسبنده و
همراه با پاشش زیاد می باشد.
× جوشکاری را مجددا از ساعت  6شروع کرده و
به سمت  3و  12ادامه دهید.

می توان از ابتدا جهت جوشکاری را از 12-9-6
و یا  12-3-6شروع کنید و پس از اتمام طرف دیگر را
آغازنمائید.
× قبل از شروع جوشکاری پاس بعدی (پاس
گرم) الزم است سطح جوش کامال صاف و عاری از هر
گونه سرباره جوش باشدبرای این منظور از برس سیمی
استفاده کرده و سطح جوش را کامال صاف می کنیم.

موقﻊ پاﻙ کردن شالکهها از روي خط جوشها از
عینک ایمنی مناسب استفاده کنید.
× پس از اتمام پاس ریشه جهت اطمینان از سالم
بودن آن را مورد بازرسی ﭼشمی قرار دهید .
(بر اساس نمونه فرم ارزیابی جوش بر اساس
استاندارد  ISO 5817اجازه دهید هم کالسی شما قطعه
کار جوش کاری شده شما را ارزیابی نمائید).
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نمونه ﻓرﻡ ارﺯیابﻰ ﭘاﺱ ریﺸه جوﺵ بر اساﺱ استاندارد ISO 5817
ناﻡ نﻘﺺ یا ﻋیب

ضﺨامت ﻗطﻌه کار

.با مربﻰ ﻭ همﻜﻼسﻰ خود در این ﺯمینه مﺸورت کنید

) سطﺤﻲ ﻭ یا هندسﻰ( )میﻠیمتر( ﻭ نوﻉ جوﺵ ارﺯیابﻰ درسطح کیﻔﻲ

به نﻈر ﺷما ﻋﻠت به

 Bﻭ  Cاستاندارد ISO

ﻭجود ﺁمدﻥ ﻋیب

5817

ﭼیست

راﻩ کار رﻓﻊ ﻋیب را
بنویسید

.
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× پاسهای گرم ،میانی و پوششی را نیز همانند پاس
ریشه اجرا کنید  .برای اجرا می توانید از الکترود قطورتر و
با آمپرهای باالتر جوشکاری کنید.
× پس از اتمام کار دستگاه جوشكاري را خاموش
کرده و نسبت به تمیز کردن قطعه کار و کابین جوشکاری
اقدام نموده و قطعه را جهت بازرسی و ارزیابی نهائی به
مربی خود ارائه نمائید.
توضیح :از آنجا که دانش آموزان با کلیه عیوب
سطحی و هندسی جوش بر اساس استاندارد ISO 5817

آشنائی کامل دارند .تکمیل فرم ارزیابی نهائی قطعه کار
جوش بر اساس استاندارد  ISO 5817توسط مربی
می تواند کمک شایانی در بهبود و ارتقاء سطح مهارتی
دانش آموز در جوشکاری و بازرسی داشته باشد.

تمرینجهتکسبمهارتتااخذگواهینامه

مطابق استاندارد: ISO9606-1 , EN287-1:

جهت رسیدن به مهارت الزم و موفقیت در آزمون
نهائی الزم است یک دانش آموز حداقل سه قطعه کار را
بدون عیب و مطابق با فرم ارزیابی نهائی قطعه کار جوش
بر اساس استاندارد  ISO 5817قابل قبول ارائه نماید.
اخذ گواهینامه های بین المللی و تائید صالحیت
جوشکار منوط به پذیرفته شدن قطعه کار آزمون در
آزمایشهای غیر مخرب (تست رادیوگرافی ) می باشد.
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نمونه ﻓرﻡ ارﺯیابﻰ نهاﺋﻰ ﻗطﻌه کار جوﺵ بر اساﺱ استاندارد ISO 5817
با مربﻰ ﻭ همﻜﻼسﻰ خود در این ﺯمینه مﺸورت کنید.

ناﻡ نﻘﺺ یا ﻋیب
) سطﺤﻲ ﻭ یا هندسﻰ( ارﺯیابﻰ ﭘاﺱ ریﺸه بر

ارﺯیابﻰ ﭘاﺱ نما بر

اﻋﻼﻡ نمرﻩ نهاﺋﻰ ﻭ راهنماﺋﻰ ﻭ اراﺋه راهﻜار

اساﺱ سطح کیﻔﻲ B

اساﺱ سطح کیﻔﻲ B

مناسب جهت بهﺒود ﻭ اﻓﺰایﺶ سطح مهارت

ﻭC

ﻭ

C

79

دستور کار سوم E8-3

دستورالعمل جوشکاري لوله به لوله با اتصاالت
انشعابی در وضعیت  H-L045با
ضخامت  5میلی متر و قطر  80میلی متر

ﺟﻨﺲ ﻟﻮﻟﻪ

t>5mm RST37-2

L= 100 mm

ﻧﻮﻉ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﺩ ﭘﺎﺱ ﺭﻳﺸﻪ

ﻗﻄﺮ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﺩ φ 2.5

نﻘﺸه کار E8-3

E6010

تمیﺰکارﻯ سطح جوﺵ با سنﮓ ﺯنﻰ سطح گردﻩ

جوﺵ ﭘاﺱ 1
نوﻉ اﻟﻜترﻭد ﭘاﺱ گرﻡ  E7018ﻳﺎ E6010

ﻗﻄﺮ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﺩ φ 3.2

نوﻉ اﻟﻜترﻭد ﭘاﺱ ﭘرکنﻰ ﻭ یا ﭘاﺱ نما

 E7018ﻳﺎ E6010

ﺷمارﻩ نﻘﺸه :
نوﻉ جوﺵ :

E8-3

ﻗﻄﺮ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﺩ φ 3.2
ساﻋت ﺁموﺯﺵ 8 :ساﻋت

جوﺵ ﻓﻠنﺞ ﻟوﻟه به ﻟوﻟه

با توجه به ارتﻘاء سطح مهارت میﺰاﻥ ساﻋت ﺁموﺯﺵ در تمرینات تﻌیین گردد.
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چک لیست کنترلی قبل از جوشکاری
ردیف

جدول وسایل ایمنی

مشخصات

تعداد

نام
1

ماسک

کالهی

 1عدد

2

پیش بند

چرمی

 1دست

3

دستکش

چرمی

 1جفت

4

لباس کار

مناسب بدن

 1دست

5

پابند

چرمی

 1جفت

6

کفش ایمنی

اندازه پا

 1جفت

1

دستگاه جوش

حداقل 300
آمپر

 1دستگاه

کابل های

حداقل 3

جوشکاری

متری

3

انبر قطعه گیر

استاندارد

 1عدد

4

چکش جوش

معمولی

 1عدد

5

برس سیمی

فوالدی

 1عدد

6

مینی سنگ

7

سنبه نشان

2
جدول وسایل کار

8

آون (در صورت
نیاز)

مالحظات

 2رشته

 1عدد
معمولی

 1عدد

100 C

 1عدد

o

, St 37 , φ 80
1

لوله فوالدی

, φ >168

 2قطعه

جدول مواد الزم

t>7-10 , t=5
2
3
4
5

الکترود سلولزی
الکترود سلولزی
الکترود بازی
الکترود روتیلی

E 6010
φ 2.5
E 6010
φ 3.2
E7018
E6013

کیلوگرم
کیلوگرم
کیلوگرم
کیلوگرم
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مراحل انجام کار:
× چک لیست کنترلی مطابق فرم را قبل از
جوشکاریتکمیلکنید.
× تجهیزات کار و ایمنی را آماده کنید و لباس های
ایمنی را بپوشید.

× به منظور اطمینان از صحیح بودن زاویه پخ ایجاد
شده و ابعاد طرح اتصال نسبت به کنترل آن با استفاده
از گیج مناسب اقدام نمائید .این عمل در کارگاههای
تراشکاری صورت میگیرد.
× دو قطعه كار مطابق نقشه با ابعاد و اندازههاي
مناسب انتخاب شده را پليسهگيري نموده و نیز سطح آن
را از هرگونه چربی  ،زنگار وآلودگی های دیگر با استفاده
از برس سيمي تمیز كنيد.
× دستگاه جوشکاری را راهاندازي كنيد و آمپر
مناسبرابرايجوشكاريباالكترودانتخابیتنظيمنمائيد.
× لوله ها را در وضعیت مورد نظر مستقر کنید
و با کمک خال جوش آنها را به هم متصل کنید .
در میز کار جوشکار شما اتصاالت ساده فلنجی را
مشاهده میکنید که با چرخش  45درجه در وضعیت
 H-L045قرار می گیرد.
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احتمال دارد قطعات با تسمه های مثلثی شکل

را حتی االمکان باال اختیار کنید تا از گرم شدن لبه کار

قائم الزاویه که گونیائی بوده و گوشه زاویه قائمه آن

جلوگیری شود و جلوی فرو ریختن مذاب گرفته شود.

کمی برداشته شده باشد .
× قطعات کار را طوری قرار دهید که دو لوله فلنج
شده نسبت به افق زاویه  45درجه بسازد

× جوشکاری را تا ساعت  9ادامه دهید در این
صورت الکترود  10درجه عقب تر از عمود به سطح کار
است در صورت اتمام الکترود با همان زاویه با الکترود
جدید قوس را شروع کنید و به کار ادامه دهید.
× بین ساعت  10و 11زاویه الکترود  45درجه
میبایست باشد این زاویه را سعی کنید تا نقطه  12حفظ
کنید و کار را به اتمام برسانید.
× جوشکاری را مجددا از ساعت  6شروع کرده و
به سمت  3و  12ادامه دهید.
× قبل از شروع جوشکاری الزم است سطح
جوش کامال صاف و عاری از هر گونه سرباره جوش
باشدبرای این منظور از برس سیمی استفاده کرده و

× از قسمت زیرین لوله جوش کاری را از ساعت

سطح جوش را کامال صاف می کنیم.

 6آغاز کنید  .الکترود را عمود بر امتداد افق و با شیب 10
نسبت به جهت پیشروی نگه دارید.
× قوس را روشن و زاویه الکترود را به سمت
عمق شکاف نگه دارید .در ریشه جوش پل بزنید .عمل
پل زدن را با رسوب دادن فلز جوش بر روی لبه های
آماده سازی در ریشه جوش انجام می گیرید.

موقع پاك كردن شالكهها از روي خط جوشها از
عينك ایمنی مناسب استفاده كنيد.
× پس از اتمام پاس ریشه جهت اطمینان از سالم
بودن آن را مورد بازرسی چشمی قرار دهید .

× با پیشرفت جوشکاری و ادامه آن زاویه الکترود

(بر اساس نمونه فرم ارزیابی جوش بر اساس

را تغییر دهید .اطمینان داشته باشید که قوس الکتریکی به

استاندارد  ISO 5817اجازه دهید هم کالسی شما قطعه

طور دائم در حال شکل گرفتن است .سرعت جوشکاری

کار جوش کاری شده شما را ارزیابی نمائید).
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نمونه ﻓرﻡ ارﺯیابﻰ ﭘاﺱ ریﺸه جوﺵ بر اساﺱ استاندارد ISO 5817
ناﻡ نﻘﺺ یا ﻋیب

ضﺨامت ﻗطﻌه کار

.با مربﻰ ﻭ همﻜﻼسﻰ خود در این ﺯمینه مﺸورت کنید

) سطﺤﻲ ﻭ یا هندسﻰ( )میﻠیمتر( ﻭ نوﻉ جوﺵ ارﺯیابﻰ درسطح کیﻔﻲ

به نﻈر ﺷما ﻋﻠت به

راﻩ کار رﻓﻊ ﻋیب را

 Bﻭ  Cاستاندارد ISO

ﻭجود ﺁمدﻥ ﻋیب

.

5817

84

ﭼیست

بنویسید

نمونه ﻓرﻡ ارﺯیابﻰ نهاﺋﻰ ﻗطﻌه کار جوﺵ بر اساﺱ استاندارد ISO 5817
با مربﻰ ﻭ همﻜﻼسﻰ خود در این ﺯمینه مﺸورت کنید.

ناﻡ نﻘﺺ یا ﻋیب
) سطﺤﻲ ﻭ یا هندسﻰ( ارﺯیابﻰ ﭘاﺱ ریﺸه بر

ارﺯیابﻰ ﭘاﺱ نما بر

اﻋﻼﻡ نمرﻩ نهاﺋﻰ ﻭ راهنماﺋﻰ ﻭ اراﺋه راهﻜار

اساﺱ سطح کیﻔﻲ B

اساﺱ سطح کیﻔﻲ B

مناسب جهت بهﺒود ﻭ اﻓﺰایﺶ سطح مهارت

ﻭC

ﻭ

C
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تمرین جهت کسب مهارت تا اخذ

می توان از ابتدا جهت جوشکاری را از  12-9-6و یا
 12-3-6شروعکنیدوپسازاتمامطرفدیگرراآغازنمائید.

: ISO9606-1

× پس از اتمام کار دستگاه جوشكاري را خاموش

جهت رسیدن به مهارت الزم و موفقیت در آزمون

کرده و نسبت به تمیز کردن قطعه کار و کابین جوشکاری

نهائی الزم است یک دانش آموز حداقل سه قطعه کار را

اقدام نموده و قطعه را جهت بازرسی و ارزیابی نهائی به

بدون عیب و مطابق با فرم ارزیابی نهائی قطعه کار جوش

مربی خود ارائه نمائید.

بر اساس استاندارد  ISO 5817قابل قبول ارائه نماید.

توضیح :از آنجا که دانش آموزان با کلیه عیوب

اخذ گواهینامه های بین المللی و تائید صالحیت

سطحی و هندسی جوش بر اساس استاندارد 5817

جوشکار منوط به پذیرفته شدن قطعه کار آزمون در

 ISOآشنائی کامل دارند .تکمیل فرم ارزیابی نهائی قطعه

آزمایشهای غیر مخرب (تست رادیوگرافی ) می باشد.

کار جوش بر اساس استاندارد  ISO 5817توسط مربی
میتواند کمک شایانی در بهبود و ارتقاء سطح مهارتی
دانشآموز در جوشکاری و بازرسی داشته باشد.

86

گواهینامه مطابق استاندارد, EN287-1:

ﻓﺼﻞ ﭼهارﻡ
توانایﻰ جوﺷﻜارﻯ در سطﺢ E9
ﺯماﻥ ﺁموﺯﺵ

توانایﻰ جوﺷﻜارﻯ در سطﺢ  E9کسب گواهینامه

مهارت جوﺷﻜارﻯ ﻟوﻟه به ﺻورت سراﺯیر

نﻈرﻯ

2

ﻋمﻠﻰ

62

 -1ﻟوﻟه به ﻗطر  80میﻠﻰ متر ﻭ ﺿﺨامت  5میﻠﻰ متر در ﻭﺿﻌیت  PGﻭ سر به سر را جوﺷﻜارﻯ کند.
 -2ﻟوﻟه ها به ﻗطر  80میﻠﻰ متر ﻭ ﺿﺨامت  5میﻠﻰ متر در ﻭﺿﻌیت  J-L045ﻭ سر به سر را جوﺷﻜارﻯ کند.
 -3ﻟوﻟه ها به ﻗطر بیﺸتر اﺯ  168میﻠﻰ متر ﻭ ﺿﺨامت  7اﻟﻰ  10میﻠﻰ متر در ﻭﺿﻌیت  J-L045ﻭ سر به سر را
جوﺷﻜارﻯکند.
 -4اتﺼاﻻت ﻓﻠنﺠﻰ ﻟوﻟه به ﻟوﻟه در ﻭﺿﻌیت  J-L045با ﻗطر  80میﻠﻰ متر ﻭ ﺿﺨامت  5میﻠﻰ متر را جوﺷﻜارﻯ
کند.

87

E9
دستور کار اول 9-11

دستورالعمل جوشکاري لوله به لوله سر به سر در وضعیت  PGبا قطر  80میلی متر و ضخامت بیشتر از  5میلی متر

ﺟﻨﺲ ﻟﻮﻟﻪ

t>5mm RST37-2

L= 100 mm

ﻧﻮﻉ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﺩ ﭘﺎﺱ ﺭﻳﺸﻪ

ﻗﻄﺮ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﺩ φ 2.5

نﻘﺸه کار E9-1

E6010

تمیﺰکارﻯ سطﺢ جوﺵ با سنﮓ ﺯنﻰ سطﺢ گردﻩ

جوﺵ ﭘاﺱ 1
نوﻉ اﻟﻜترﻭد ﭘاﺱ گرﻡ  E7018ﻳﺎ E6013

ﻗﻄﺮ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﺩ φ 3.2

نوﻉ اﻟﻜترﻭد ﭘاﺱ ﭘرکنﻰ ﻭ یا ﭘاﺱ نما

 E7018ﻳﺎ E6013

ﺷمارﻩ نﻘﺸه :

E9-1

ﻗﻄﺮ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﺩ φ 3.2
ساﻋت ﺁموﺯﺵ 40 :ساﻋت

نوﻉ جوﺵ  V butt weld :جوﺵ ﺷیارﻯ  Vﺷﻜﻞ

با توجه به ارتﻘاء سطﺢ مهارت میﺰاﻥ ساﻋت ﺁموﺯﺵ در تمرینات تﻌیین گردد.
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چک لیست کنترلی قبل از جوشکاری
ردیف

جدول وسایل ایمنی

مشخصات

تعداد

نام
1

ماسک

کالهی

 1عدد

2

پیش بند

چرمی

 1دست

3

دستکش

چرمی

 1جفت

4

لباس کار

مناسب بدن

 1دست

5

پابند

چرمی

 1جفت

6

کفش ایمنی

اندازه پا

 1جفت

1

دستگاه جوش

حداقل 300
آمپر

 1دستگاه

کابل های

حداقل 3

جوشکاری

متری

3

انبر قطعه گیر

استاندارد

 1عدد

4

چکش جوش

معمولی

 1عدد

5

برس سیمی

فوالدی

 1عدد

6

مینی سنگ

7

سنبه نشان

2
جدول وسایل کار

8

آون (در صورت
نیاز)

مالحظات

 2رشته

 1عدد
معمولی

 1عدد

100 C

 1عدد

o

, St 37 , φ 80
1

لوله فوالدی

, φ >168

 2قطعه

جدول مواد الزم

t>7-10 , t=5
2
3
4
5

الکترود سلولزی
الکترود سلولزی
الکترود بازی
الکترود روتیلی

E 6010
φ 2.5
E 6010
φ 3.2
E7018
E6013

کیلوگرم
کیلوگرم
کیلوگرم
کیلوگرم
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مراحل انجام کار:
با توجه به تمرینات قبلی و مطابق نقشه کار در
اتﺼاالت لوله ها و وضعیتهای متﻔاوت و به منﻈور افزایش
و باالبردن شکوفائی و خالقیت دانش آموزان خود
نسبت به انجام اتﺼاال ت سرازیر لوله ها در وضعیتهای
 PG , J-L045فلنجی و سربه سر با راهنمائی مربی خود
مراحل انجام کار را نوشته و جوشکاری نمایند .قطعات
را پس از اتمام کار مطابق فرم های ارزیابی کنترل کنید تا
به خود کﻔائی مهارتی و ﺫهنی برسید.
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نمونه ﻓرﻡ ارﺯیابﻰ ﭘاﺱ ریﺸه جوﺵ بر اساﺱ استاندارد ISO 5817
ناﻡ نﻘﺺ یا ﻋیب

ﺿﺨامت ﻗطﻌه کار

.با مربﻰ ﻭ همﻜﻼسﻰ خود در این ﺯمینه مﺸورت کنید

) سطﺤﻲ ﻭ یا هندسﻰ( )میﻠیمتر( ﻭ نوﻉ جوﺵ ارﺯیابﻰ درسطﺢ کیﻔﻲ
 Bﻭ  Cاستاندارد ISO

5817

به نﻈر ﺷما ﻋﻠت به

راﻩ کار رﻓﻊ ﻋیب را

ﻭجود ﺁمدﻥ ﻋیب

بنویسید

.

ﭼیست
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× پس از اتمام پاس ریشه جهت اطمینان از سالم
بودن آن را مورد بازرسی چشمی قرار دهید .
(بر اساس نمونه فرم ارزیابی جوش بر اساس
استاندارد  ISO 5817اجازه دهید هم کالسی شما قطعه
کار جوش کاری شده شما را ارزیابی نمائید).
× پاسهای گرم ،میانی و پوششی را نیز همانند پاس
ریشه اجرا کنید  .برای اجرا می توانید از الکترود قطورتر
و با آمپرهای باالتر جوشکاری کنید.
× پس از اتمام کار دستگاه جوشكاري را خاموش
کرده و نسبت به تمیز کردن قطعه کار و کابین جوشکاری
اقدام نموده و قطعه را جهت بازرسی و ارزیابی نهائی به
مربی خود ارائه نمائید.
توضیح :از آنجا که دانش آموزان با کلیه عیوب
سطحی و هندسی جوش بر اساس استاندارد 5817
 ISOآشنائی کامل دارند .تکمیل فرم ارزیابی نهائی قطعه
کار جوش بر اساس استاندارد  ISO 5817توسط مربی
میتواند کمک شایانی در بهبود و ارتقاء سطح مهارتی
دانش آموز در جوشکاری و بازرسی داشته باشد.
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تمرین جهت کسب مهارت تا اخذ

گواهینامه مطابق استاندارد, EN287-1
:ISO9606-1

جهت رسیدن به مهارت الزم و موفقیت در آزمون
نهائی الزم است یک دانش آموز حداقل سه قطعه کار را
بدون عیب و مطابق با فرم ارزیابی نهائی قطعه کار جوش
بر اساس استاندارد  ISO 5817قابل قبول ارائه نماید.
اخذ گواهینامه های بین المللی و تائید صالحیت
جوشکار منوط به پذیرفته شدن قطعه کار آزمون در
آزمایشهای غیر مخرب (تست رادیوگرافی ) می باشد.

نمونه ﻓرﻡ ارﺯیابﻰ نهاﺋﻰ ﻗطﻌه کار جوﺵ بر اساﺱ استاندارد ISO 5817
با مربﻰ ﻭ همﻜﻼسﻰ خود در این ﺯمینه مﺸورت کنید.

ناﻡ نﻘﺺ یا ﻋیب
) سطﺤﻲ ﻭ یا هندسﻰ( ارﺯیابﻰ ﭘاﺱ ریﺸه بر

ارﺯیابﻰ ﭘاﺱ نما بر

اﻋﻼﻡ نمرﻩ نهاﺋﻰ ﻭ راهنماﺋﻰ ﻭ اراﺋه راهﻜار

اساﺱ سطﺢ کیﻔﻲ B

اساﺱ سطﺢ کیﻔﻲ B

مناسب جهت بهﺒود ﻭ اﻓﺰایﺶ سطﺢ مهارت

ﻭC

ﻭ

C
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E9
دستور کار دوم 9-22

دستورالعمل جوشکاري لوله به لوله سر به سر در وضعیت  J-L045با قطر  80و ضخامت بیشتر از  5میلیمتر

ﺟﻨﺲ ﻟﻮﻟﻪ

t>5mm RST37-2

L= 100 mm

ﻧﻮﻉ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﺩ ﭘﺎﺱ ﺭﻳﺸﻪ

ﻗﻄﺮ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﺩ φ 2.5

نﻘﺸه کار E9-2

E6010

تمیﺰکارﻯ سطﺢ جوﺵ با سنﮓ ﺯنﻰ سطﺢ گردﻩ

جوﺵ ﭘاﺱ 1
نوﻉ اﻟﻜترﻭد ﭘاﺱ گرﻡ  E7010ﻳﺎ E6010

ﻗﻄﺮ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﺩ φ 3.2

نوﻉ اﻟﻜترﻭد ﭘاﺱ ﭘرکنﻰ ﻭ یا ﭘاﺱ نما

 E7010ﻳﺎ E6010

ﺷمارﻩ نﻘﺸه :

E9-2

ﻗﻄﺮ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﺩ φ 3.2
ساﻋت ﺁموﺯﺵ 16 :ساﻋت

نوﻉ جوﺵ  V butt weld :جوﺵ ﺷیارﻯ  Vﺷﻜﻞ

با توجه به ارتﻘاء سطﺢ مهارت میﺰاﻥ ساﻋت ﺁموﺯﺵ در تمرینات تﻌیین گردد.
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چک لیست کنترلی قبل از جوشکاری
ردیف

جدول وسایل ایمنی

مشخصات

تعداد

نام
1

ماسک

کالهی

 1عدد

2

پیش بند

چرمی

 1دست

3

دستکش

چرمی

 1جفت

4

لباس کار

مناسب بدن

 1دست

5

پابند

چرمی

 1جفت

6

کفش ایمنی

اندازه پا

 1جفت

1

دستگاه جوش

حداقل 300
آمپر

 1دستگاه

کابل های

حداقل 3

جوشکاری

متری

3

انبر قطعه گیر

استاندارد

 1عدد

4

چکش جوش

معمولی

 1عدد

5

برس سیمی

فوالدی

 1عدد

6

مینی سنگ

7

سنبه نشان

2
جدول وسایل کار

8

آون (در صورت
نیاز)

مالحظات

 2رشته

 1عدد
معمولی

 1عدد

100 C

 1عدد

o

, St 37 , φ 80
1

لوله فوالدی

, φ >168

 2قطعه

جدول مواد الزم

t>7-10 , t=5
2
3
4
5

الکترود سلولزی
الکترود سلولزی
الکترود بازی
الکترود روتیلی

E 6010
φ 2.5
E 6010
φ 3.2
E7018
E6013

کیلوگرم
کیلوگرم
کیلوگرم
کیلوگرم
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تمرینجهتکسبمهارتتااخذگواهینامه

فراگیران با توجه به کارهای عملی اجرا شده و با
کمک مربی مراحل انجام کار را تهیه و سپس مطابق با
آن انجام دهند.

مطابق استاندارد EN287-1ﻭ :ISO9606-1

جهت رسیدن به مهارت الزم و موفقیت در
آزمون نهائی الزم است یک دانش آموز حداقل سه قطعه
کار را بدون عیب و مطابق با فرم ارزیابی نهائی قطعه
کار جوش بر اساس استاندارد  ISO 5817قابل قبول
ارائه نماید.
اخذ گواهینامه های بین المللی و تائید صالحیت
جوشکار منوط به پذیرفته شدن قطعه کار آزمون در
آزمایشهای غیر مخرب (تست رادیوگرافی ) می باشد.
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نمونه ﻓرﻡ ارﺯیابﻰ ﭘاﺱ ریﺸه جوﺵ بر اساﺱ استاندارد ISO 5817
ناﻡ نﻘﺺ یا ﻋیب

ﺿﺨامت ﻗطﻌه کار

.با مربﻰ ﻭ همﻜﻼسﻰ خود در این ﺯمینه مﺸورت کنید

) سطﺤﻲ ﻭ یا هندسﻰ( )میﻠیمتر( ﻭ نوﻉ جوﺵ ارﺯیابﻰ درسطﺢ کیﻔﻲ
 Bﻭ  Cاستاندارد ISO

5817

به نﻈر ﺷما ﻋﻠت به

راﻩ کار رﻓﻊ ﻋیب را

ﻭجود ﺁمدﻥ ﻋیب

بنویسید

.

ﭼیست
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نمونه ﻓرﻡ ارﺯیابﻰ نهاﺋﻰ ﻗطﻌه کار جوﺵ بر اساﺱ استاندارد ISO 5817
با مربﻰ ﻭ همﻜﻼسﻰ خود در این ﺯمینه مﺸورت کنید.

ناﻡ نﻘﺺ یا ﻋیب

) سطﺤﻲ ﻭ یا هندسﻰ( ارﺯیابﻰ ﭘاﺱ ریﺸه بر

ارﺯیابﻰ ﭘاﺱ نما بر

اﻋﻼﻡ نمرﻩ نهاﺋﻰ ﻭ راهنماﺋﻰ ﻭ اراﺋه راهﻜار

اساﺱ سطﺢ کیﻔﻲ B

اساﺱ سطﺢ کیﻔﻲ B

مناسب جهت بهﺒود ﻭ اﻓﺰایﺶ سطﺢ مهارت

ﻭC
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ﻭ

C

ﺟﻨﺲ ﻟﻮﻟﻪ

ﻧﻘﺸﻪ ﻛﺎﺭ E9-2

t>5mm RST37-2

ﻧﻮﻉ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﺩ ﭘﺎﺱ ﺭﻳﺸﻪ

L= 100 mm

E6010

ﻗﻄﺮ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﺩ f 2.5

ﺗﻤﻴﺰﻛﺎﺭﻯ ﺳﻄﺢ ﺟﻮﺵ ﺑﺎ ﺳﻨﮓ ﺯﻧﻰ ﺳﻄﺢ ﮔﺮﺩﻩ
ﺟﻮﺵ ﭘﺎﺱ 1
ﻧﻮﻉ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﺩ ﭘﺎﺱ ﮔﺮﻡ  E7010ﻳﺎ E6010
ﻗﻄﺮ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﺩ f 3.2

ﻧﻮﻉ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﺩ ﭘﺎﺱ ﭘﺮﻛﻨﻰ ﻭ ﻳﺎ ﭘﺎﺱ ﻧﻤﺎ

 E7010ﻳﺎ E6010

ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻧﻘﺸﻪ :

E9-2

ﻗﻄﺮ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﺩ f 3.2

ﺳﺎﻋﺖ ﺁﻣﻮﺯﺵ 16 :ﺳﺎﻋﺖ

ﻧﻮﻉ ﺟﻮﺵ  V butt weld :ﺟﻮﺵ ﺷﻴﺎﺭﻯ  Vﺷﻜﻞ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﺎﻋﺖ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺭ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎﺕ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﺩ.
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چک لیست کنترلی قبل از جوشکاری
ردیف

جدول وسایل ایمنی

مشخصات

تعداد

نام
1

ماسک

کالهی

 1عدد

2

پیش بند

چرمی

 1دست

3

دستکش

چرمی

 1جفت

4

لباس کار

مناسب بدن

 1دست

5

پابند

چرمی

 1جفت

6

کفش ایمنی

اندازه پا

 1جفت

1

دستگاه جوش

حداقل 300
آمپر

 1دستگاه

کابل های

حداقل 3

جوشکاری

متری

3

انبر قطعه گیر

استاندارد

 1عدد

4

چکش جوش

معمولی

 1عدد

5

برس سیمی

فوالدی

 1عدد

6

مینی سنگ

7

سنبه نشان

2
جدول وسایل کار

8

آون (در صورت
نیاز)

 2رشته

 1عدد
معمولی

 1عدد

100 C

 1عدد

o

, St 37 , φ 80
1
جدول مواد الزم

t>7-10 , t=5
2
3
4
5

100

لوله فوالدی

, φ >168

 2قطعه

الکترود سلولزی
الکترود سلولزی
الکترود بازی
الکترود روتیلی

E 6010
φ 2.5
E 6010
φ 3.2
E7018
E6013

کیلوگرم
کیلوگرم
کیلوگرم
کیلوگرم

مالحظات

تمرینجهتکسبمهارتتااخذگواهینامه

فراگیران با توجه به کارهای عملی اجرا شده و با

مطابق استاندارد:ISO9606-1 , EN287-1

کمک مربی مراحل انجام کار را تهیه و سپس مطابق با
آن انجام دهند.

جهت رسیدن به مهارت الزم و موفقیت در
آزمون نهائی الزم است یک دانش آموز حداقل سه قطعه
کار را بدون عیب و مطابق با فرم ارزیابی نهائی قطعه کار
جوش بر اساس استاندارد  ISO 5817قابل قبول ارائه
نماید.
اخذ گواهینامه های بین المللی و تائید صالحیت
جوشکار منوط به پذیرفته شدن قطعه کار آزمون در
آزمایشهای غیر مخرب (تست رادیوگرافی ) می باشد.

.

101

نمونه ﻓرﻡ ارﺯیابﻰ ﭘاﺱ ریﺸه جوﺵ بر اساﺱ استاندارد ISO 5817
ناﻡ نﻘﺺ یا ﻋیب

ﺿﺨامت ﻗطﻌه کار

.با مربﻰ ﻭ همﻜﻼسﻰ خود در این ﺯمینه مﺸورت کنید

) سطﺤﻲ ﻭ یا هندسﻰ( )میﻠیمتر( ﻭ نوﻉ جوﺵ ارﺯیابﻰ درسطﺢ کیﻔﻲ
 Bﻭ  Cاستاندارد ISO

5817
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به نﻈر ﺷما ﻋﻠت به

راﻩ کار رﻓﻊ ﻋیب را

ﻭجود ﺁمدﻥ ﻋیب

بنویسید.

ﭼیست

نمونه ﻓرﻡ ارﺯیابﻰ نهاﺋﻰ ﻗطﻌه کار جوﺵ بر اساﺱ استاندارد ISO 5817
با مربﻰ ﻭ همﻜﻼسﻰ خود در این ﺯمینه مﺸورت کنید.

ناﻡ نﻘﺺ یا ﻋیب

) سطﺤﻲ ﻭ یا هندسﻰ( ارﺯیابﻰ ﭘاﺱ ریﺸه بر
اساﺱ سطﺢ کیﻔﻲ B
ﻭC

ارﺯیابﻰ ﭘاﺱ نما بر

اﻋﻼﻡ نمرﻩ نهاﺋﻰ ﻭ راهنماﺋﻰ ﻭ اراﺋه راهﻜار

اساﺱ سطﺢ کیﻔﻲ  Bمناسب جهت بهﺒود ﻭ اﻓﺰایﺶ سطﺢ مهارت
ﻭ

C
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E9
چهارم9-4
دستور کار چهارم4

دستورالعمل جوشکاري لوله به لوله با
اتﺼاالت انشعابی در وضعیت  045 J-Lبا
ضخامت  5میلی متر و قطر  80میلی متر

ﺟﻨﺲ ﻟﻮﻟﻪ

t>5mm RST37-2

L= 100 mm

ﻧﻮﻉ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﺩ ﭘﺎﺱ ﺭﻳﺸﻪ

ﻗﻄﺮ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﺩ φ 2.5

نﻘﺸه کار E9-4

E6010

تمیﺰکارﻯ سطﺢ جوﺵ با سنﮓ ﺯنﻰ سطﺢ گردﻩ

جوﺵ ﭘاﺱ 1
نوﻉ اﻟﻜترﻭد ﭘاﺱ گرﻡ  E7010ﻳﺎ E6010

ﻗﻄﺮ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﺩ φ 3.2

نوﻉ اﻟﻜترﻭد ﭘاﺱ ﭘرکنﻰ ﻭ یا ﭘاﺱ نما

 E7010ﻳﺎ E6010

ﺷمارﻩ نﻘﺸه :

E9-4

ﻗﻄﺮ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﺩ φ 3.2
ساﻋت ﺁموﺯﺵ 8 :ساﻋت

نوﻉ جوﺵ  :جوﺵ ﻓﻠنﺞ ﻟوﻟه به ﻟوﻟه ﻭ یا سﭙرﻯ

با توجه به ارتﻘاء سطﺢ مهارت میﺰاﻥ ساﻋت ﺁموﺯﺵ در تمرینات تﻌیین گردد.
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چک لیست کنترلی قبل از جوشکاری
ردیف

جدول وسایل ایمنی

مشخصات

تعداد

نام
1

ماسک

کالهی

 1عدد

2

پیش بند

چرمی

 1دست

3

دستکش

چرمی

 1جفت

4

لباس کار

مناسب بدن

 1دست

5

پابند

چرمی

 1جفت

6

کفش ایمنی

اندازه پا

 1جفت

1

دستگاه جوش

حداقل 300
آمپر

 1دستگاه

کابل های

حداقل 3

جوشکاری

متری

3

انبر قطعه گیر

استاندارد

 1عدد

4

چکش جوش

معمولی

 1عدد

5

برس سیمی

فوالدی

 1عدد

6

مینی سنگ

7

سنبه نشان

2
جدول وسایل کار

8

آون (در صورت
نیاز)

مالحظات

 2رشته

 1عدد
معمولی

 1عدد

100 C

 1عدد

o

, St 37 , φ 80
1

لوله فوالدی

, φ >168

 2قطعه

جدول مواد الزم

t>7-10 , t=5
2
3
4
5

الکترود سلولزی
الکترود سلولزی
الکترود بازی
الکترود روتیلی

E 6010
φ 2.5
E 6010
φ 3.2
E7018
E6013

کیلوگرم
کیلوگرم
کیلوگرم
کیلوگرم
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تمرینجهتکسبمهارتتااخذگواهینامه

فراگیران با توجه به کارهای عملی اجرا شده و با
کمک مربی مراحل انجام کار را تهیه و سپس مطابق با
آن انجام دهند.
توضیح :از آنجا که دانش آموزان با کلیه عیوب
سطحی و هندسی جوش بر اساس استاندارد 5817

جهت رسیدن به مهارت الزم و موفقیت در آزمون
نهائی الزم است یک دانش آموز حداقل سه قطعه کار را
بدون عیب و مطابق با فرم ارزیابی نهائی قطعه کار جوش
بر اساس استاندارد  ISO 5817قابل قبول ارائه نماید.

 ISOآشنائی کامل دارند .تکمیل فرم ارزیابی نهائی قطعه

اخذ گواهینامه های بین المللی و تائید صالحیت

کار جوش بر اساس استاندارد  ISO 5817توسط مربی

جوشکار منوط به پذیرفته شدن قطعه کار آزمون در

می تواند کمک شایانی در بهبود و ارتقاء سطح مهارتی

آزمایشهای غیر مخرب (تست رادیوگرافی ) می باشد.

دانش آموز در جوشکاری و بازرسی داشته باشد.

106

مطابق استاندارد:ISO9606-1 , EN287-1

نمونه ﻓرﻡ ارﺯیابﻰ ﭘاﺱ ریﺸه جوﺵ بر اساﺱ استاندارد ISO 5817
ناﻡ نﻘﺺ یا ﻋیب

ﺿﺨامت ﻗطﻌه کار

.با مربﻰ ﻭ همﻜﻼسﻰ خود در این ﺯمینه مﺸورت کنید

) سطﺤﻲ ﻭ یا هندسﻰ( )میﻠیمتر( ﻭ نوﻉ جوﺵ ارﺯیابﻰ درسطﺢ کیﻔﻲ
 Bﻭ  Cاستاندارد ISO

5817

به نﻈر ﺷما ﻋﻠت به
ﻭجود ﺁمدﻥ ﻋیب

راﻩ کار رﻓﻊ ﻋیب را
بنویسید

.

ﭼیست
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نمونه ﻓرﻡ ارﺯیابﻰ نهاﺋﻰ ﻗطﻌه کار جوﺵ بر اساﺱ استاندارد ISO 5817
با مربﻰ ﻭ همﻜﻼسﻰ خود در این ﺯمینه مﺸورت کنید.

ناﻡ نﻘﺺ یا ﻋیب

) سطﺤﻲ ﻭ یا هندسﻰ( ارﺯیابﻰ ﭘاﺱ ریﺸه بر
اساﺱ سطﺢ کیﻔﻲ B
ﻭC
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ارﺯیابﻰ ﭘاﺱ نما بر

اﻋﻼﻡ نمرﻩ نهاﺋﻰ ﻭ راهنماﺋﻰ ﻭ اراﺋه راهﻜار

اساﺱ سطﺢ کیﻔﻲ  Bمناسب جهت بهﺒود ﻭ اﻓﺰایﺶ سطﺢ مهارت
ﻭ

C

پیوست 1

نمونه دستورالعمل جوشكاري بر اساس استاندارد ASME
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ادامه نمونه دستورالعمل جوشكاري بر اساس استاندارد ASME
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نمونه فرم تایید  WPSبر اساس استاندارد ASME
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پیوست 2

نحوه تكميل اطالعات دستورالعمل جوشكاري و تدوين WPS
اولين موردي كه به طور معمول در سربرگ دستورالعمل جوشكاري آمده است و تكميل ميشود تعيين نحوه تدوين
دستورالعملجوشكارياست.

به طور كلي براي تهيه دستورالعمل جوشكاري دو مسير وجود دارد:
 -1مشخصات فني جوشكاري در وضعيت از پيش پذيرفته شده
در اين حالت تمام متغيرها و دادههاي دستورالعمل جوشكاري بر اساس اطالعات از قبل تأئيد شده و مندرج در استاندارد مربوطه استخراج
مي شود .لذا نيازي به انجام آزمايش براي تأئيد دستورالعمل جوشكاري وجود ندارد.
 -2مشخصات فني جوشكاري با آزمايش و تهيه PQR
چنانچه با توجه به شرايط واقعي انجام جوشكاري يك يا چند متغير ضروري در استاندارد مربوطه نباشد و يا همخواني نداشته باشد در
اين حالت پس از استخراج اطالعات از منابع مختلف و يا براساس تجارب و دانستههاي فردي الزم است دستورالعمل از طريق انجام
آزمايش مطابق استاندارد تأئيد گردد.

112

مشخصات عمومي فرم دستورالعمل جوشكاري
در سر برگ فرم ،مشخصات اولیه یک  WPSذکر می گردد .بسته به شرایط کاری هر شرکت این قسمت قابل تغییر است مثل:
 )1نام شرکت
 )2شماره : WPS
این شماره استاندارد خاصی نداشته و بنا به قرارداد ها و بخشنامه های داخلی هر شرکت تعیین می شود
)3

تاریخ تنظیم WPS

 )4شماره گزارش کیفیت جوشکاری تایید کننده ().PQR NO
 )5شماره تجدید نظر
 )6تاریخ تجدید نظر
 )7فرایند یا فرایند های جوشکاری مورد استفاده
نحوه انجام فرایند جوشکاری
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مطابق با آنچه در سر برگ فرم  WPSدیده می شود اولین قدم در نوشتن  WPSتعیین فرایند یا فرایند های جوشکاری است .برای این منظور با
درنظر گرفتن پارامتر های مختلف موثر و نیز مزایا و محدودیت های هر روش جوشکاری بهترین و صحیح ترین فرایند را انتخاب میکنیم .

پارامتر های موثر در انتخاب صحیح فرآيند جوشکاری
 )1اندازه  ،ابعاد و طرح اتصال قطعات
 )2جنس مواد پایه
 )3قابلیت دسترسی (فرایند و قطعه کار )
 )4تعداد قطعات
 )5تجهیزات در دسترس
 )6موقعیت جوشکاری
 )7اقتصاد جوش
برای سهولت فرایند های جوشکاری را با نام اختصاری در سر برگ فرم می نویسیم  .اسامی اختصاری برخی فرایند های جوشکاری در
جدول زیر آمده است.
جدول اسامی اختصاری فرایند های جوشکاری
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مشخصات طرح اتصال

مشخصات طرح اتصالی که روش جوشکاری برای آن نوشته می شود  ،در این قسمت از فرم  WPSنشان داده می شود در صورت تمایل
و نیاز فرایند  ،پخ سازی مورد نظر نیز قابل ذکر است  .معموال آماده سازی شیار یا پخ جوشکاری بایکی از روشهای برش اکسیژن  ،استفاده
از الکترود های کربنی  ،برش قوس پالسما یا روشهای مختلف ماشین کاری و سنگ زنی صورت می گیرد  .تمیز کاری پخ جوش باعث
بهبود جوش میگردد .
در این قسمت موارد پیشنهادی برای ارائه عبارتند از :
 )1طرح شیار یا پخ جوشکاری
 )2پشت بند
 )3جنس مواد پشت بند
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طرح شیار یا پخ ()Groove Design
در این قسمت با توجه به جدول  2نام یا نام اختصاری شیار و طرح اتصال را ذکر می کنیم  .الزم به ذکر است که عنوان طرح اتصال به
صورت کلی ( )Groove-Fillet-G&Fنیز امکان پذیر است .
بهتر است شکل طرح اتصال  ،عالمتهای اختصاری جوش را  ،توضیحات نوشتاری که موقعیت قطعات را نشان می دهد و در صورت
امکان جزئیات اتصال نیز ارائه شود .
جدول مشخصات طرح اتصال
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مشخصات فلزات پایه

ذکر نوع و ترکیب شیمیایی فلزات پایه ای که جوشکاری بر روی آنها انجام می شود از جمله مهم ترین و الزامی ترین موارد  WPSاست .
نوع فلز پایه (شماره استاندارد ) ترکیب شیمیایی و عملیات حرارتی انجام شده یا الزمه بر روی فلز پایه (قبل از جوشکاری )  ،در انتخاب
مشخصات فرایند جوشکاری مانند پیش گرم  ،عملیات حرارتی پس از جوشکاری  ،انتخاب الکترود و تکنیک کار دخیل است ..
موارد پیشنهادی برای ارائه در این قسمت عبارتند از :

 )1شماره استاندارد یا ترکیب شیمیایی
 )2محدوده ضخامت فلز پایه و محدوده قطر لوله
 )3دیگر موارد
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فلز پر کننده Filler Metal
اصوال در اکثر فرایند های جوشکاری برای ایجاد اتصال بین فلزات پایه به یک پل واسط فلزی نیاز داریم  .فلزات مورد استفاده
برای این منظور به عنوان فلزات پر کننده شناخته می شوند  .با در نظر گرفتن فرایند جوشکاری و پارامترهای مختلف موثر ،
صحیح ترین فلز پر کننده را انتخاب می کنیم .

پارامترهای انتخاب صحیح فلز پر کننده :
 )1فرایند جوشکاری
 )2ترکیب شیمیایی فلز پایه
 )3وضعیت جوشکاری
 )4شرایط کاربردی
 )5میزان نفوذ جوش ( عمق نفوذ)
 )6کیفیت محل جوش
 )7هزینه جوش
 )8مهارت جوشکار
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جدول شماره مشخصات گروههای مختلف فلز پر کننده ()SFA No

جدول وضعیت های جوشکاری متناسب با رقم سوم نام گذاری الکترود های فوالد کربنی ()SFA-5.1
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جدول پوششها و جریان الکتریکی متناسب با رقم چهارم نام گذاری الکترود های فوالد کربنی ()SFA-5.1

جدول عدد مشخصه  Fبرای آلیاژهای مختلف
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جدول آنالیز جوش و عدد مشخصه  Aبرای آلیاژهای فوالدی

اندازه فلز پر کننده:
انتخاب مناسب اندازه فلز پر کننده از لحاظ اقتصادی و عملیات جوش کاری حائز اهمیت است  .در انتخاب اندازه الکترود موارد زیر باید
مورد توجه قرار گیرد :
 )1طرح اتصال
 )2ضخامت الیه های جوشکاری
 )3وضعیت جوشکاری
 )4حرارت داده شده مجاز ()Heat Input
 )5مهارت جوشکار
قائده کلی آن است که هرگز نباید از الکترودی که اندازه آن بزرگتر از ضخامت قطعه کار است  ،استفاده کرد الکترود کلفت برای
جوشکاری در وضعیت عمود یا قائم و باالی سر یا سقفی مناسب نیست زیرا کنترل حوضچه جوش حجیم در این شرایط مشکل است
 .در مورد جوشکاری ورقهای ضخیم با لبه های آماده شده به صورت  Vیا  Kاولین پاس جوشکاری با الکترود نازک و پاسهای بعدی
با الکترود های کلفت تر انجام می شود .
تعداد الیه ها یا پاس های الزم برای پر کردن درز جوش عمدت ٌا به  :طرح اتصال  ،اندازه الکترود ،ضخامت فلز پایه  ،وضعیت جوشکاری
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و مهارت جوشکار بستگی دارد .
اندازه مناسب فلز پر کننده برای جوشهای مختلف را می توان به صورت زیر بیان کرد :
 )1برای جوش لوله یا اتصاالتی که احتیاج به ذوب کافی در ریشه جوش دارد و امکان جوشکاری از پشت جوش نیست حداکثر قطر
الکترود برای پاس اول 3.25میلی متر پیشنهاد می شود  .برای جوشکاری پاسهای بعدی از الکترود های به قطر 4و  5میلی متر استفاده
می شود الزم به ذکر است در لوله های با قطر کم پاس اول با الکترود 2.5میلی متر جوشکاری شده و پاسهای بعدی را با الکترود های
 3.25و  4میلی متر جوش می دهند .
 )2در جوشکاری اتصاالت  Vشکل یا جناقی یک طرفه که دارای تسمه ای در پشت اتصال می باشند در حالت تخت می توان برای پاس
اول از الکترود به قطر  4یا  5میلی متر و برای پاسهای بعدی از الکترود های بزرگ تر استفاده کرد .
 )3برای جوشهای گلویی در حالت تخت و سر به سر غیر تخت ،حداکثر قطر الکترود مصرفی  5میلی متر است اغلب پاس اول را با
الکترود هایی به قطر  3.25یا  4میلی متر جوش می دهند  .در جوشهای گلویی با پای جوش کمتر از  10میلی متر استفاده از الکترود 3.25
یا  4میلی متر پیشنهاد می گردد .
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وضعیت جوشکاری Positions

اصو ٌ
ال در چهار وضعیت کلی قابل انجام است :
 )1تخت Flat

)2

افقی Horizontal

 )3عمودی

Vertical

 )4باالی سر Over head
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وضعیت شیاری یا گلویی (:)Position (S) Of Groove/Position (S) Of Fillet
برای وضعیت جوشکاری عالئم اختصاری پیشنهاد شده که در جدول زیر دیده می شوند  .وضعیت جوشکاری بستگی به  :نوع فرایند
جوشکاری  ،قابلیت دسترسی خطوط جوش ،ابعاد و اندازه قطعه کار  ،نحوه ساخت و امکانات موجود دارد .
جدول عالئم اختصاری و ضعیت های جوشکاری

جهت پیش روی (: )Welding Progression
در این قسمت جهت پیش روی جوشکاری ذکر می گردد  ،که عمدت ٌا برای جوشهای عمودی از پایین به باال ( )Up wardمی باشد .
پیشگرم(:)Prehea
معموال برای جلو گیری از ترکیدگی  ،پیچیدگی و اعوجاج  ،پیدایش فاز های ناخواسته و  . . .قبل از جوشکاری قطعه کار پیش
گرم میشود  .همچنین در حین عملیات جوشکاری ،کنترل دمای بین پاسها برای جلوگیری از کاهش دمای قطعه کار به کمتر از
دمای پیش گرم و باال رفتن از حد مجاز – دمای بازگشت نهایی ( - ) Temperingالزم است  .این عمل توسط گچ های حرارتی
صورت می پذیرد .
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بنا به تغییر رنگ و یا ذوب شدن گچ های حرارتی در درجه حرارت خاص  ،دمای قطعه کار قابل کنترل است  .حداقل دمای پیش گرم و
دمای بین پاسی با توجه به ضخامت ورق مربوطه تعیین می شود.
موارد پیشنهادی برای ارائه در این قسمت عبارتند از :
 )1حداقل دمای پیش گرم
 )2حداکثر دمای بین پاسی
 )3نگهداری پیش گرم

حداقل دمای پیش گرم ( :)Preheat Temp Min
همانطور که ذکر شد درجه حرارت پیش گرم با توجه به جنس قطعه و ضخامت آن و با استفاده از ضمیمه  8تعیین می شود  .الزم به ذکر
است در صورت تفاوت مقدار پیش گرم الزم برای دو فلز پایه  ،حداقل دمای پیش گرم برای جوشکاری  ،باالترین دمای پیش گرم بین
دو قطعه است .
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حداکثر دمای بین پاسی (:)Inter Pass Temp Max
حداقل درجه حرارت بین پاسی نیز مطابق با جدول موجود در ضمیمه  8تعیین می شود  .حداکثر دمای بین پاسی نیز حداکثر دمای بازگشت
نهایی ( )Temperingفلز پایه می باشد  .به عنوان مثال حداکثر دمای بین پاسی برای فلزات موجود در  P No.:1 ، 300درجه سانتی گراد
پیشنهاد می شود.
نگهداری پیش گرم (: )Preheat Maintenance
محدوده حرارتی که  WPSدر اثر تغییرات پیش گرم در آن صدق می کند  ،در این قسمت ذکر می شود .
موارد پیشنهادی برای ارائه در این قسمت عبارتند از :
 )1محدوده دما
 )2محدوده زمان
 )3دیگر موارد
محدوده دما (: )Temperature Range
رایجترین عملیات حرارتی  ،تنش زدایی پس از جوشکاری موارد زیر در تنش زدایی لحاظ می شود :
الف ) در مورد فوالد های کوینچ – تمپر شده حداکثر دما  590درجه سانتی گراد
ب) برای سایر فوالد ها محدوده دمایی  650 – 590درجه سانتی گراد
ج) درجه حرارت کوره به هنگام قراردادن نمونه درآن نباید از  315درجه تجاوز نماید .
د) باالی  315درجه نرخ گرم کردن نباید از  220درجه بیشتر شود  .نرخ گرم کردن با استفاده از فرمول  t/220که  tضخامت بر حسب
اینچ است  ،بدست می آید .
ه)در حین گرم کردن اختالف دمای دو قسمت از قطعه به فاصله  4.6متر نباید بیشتر از 140درجه سانتی گراد گردد.
و) در حین نگهداری در درجه حرارت تنش زدایی  ،اختالف دمای هیچ دو نقطه ای از قطعه نباید از  83درجه سانتی گراد بیشتر شود
ز) در سرد کردن قطعه نرخ سرمایش نباید از 260درجه سانتی گراد تجاوز نماید  .نرخ سرد کردن با استفاده از فرمول  t/260که  tضخامت
بزرگ ترین مقطع بر حسب اینچ است محاسبه می شود .
ح) برای تنش زدایی لوله ها  ،مخازن و اشکال دوار با استفاده از رابطه ( D+(1270/120که در آن  Dقطر لوله بر حسب میلی متر است ،
ضخامت معادل مقطع محاسبه شده و پس از مقایسه ضخامت مقطع حقیقی قطعه با مقدار محاسبه شده بر اساس بزرگ ترین مقدار بین
این دو مقدار ،زمان نگهداری و نرخ سرمایش و گرمایش به دست می آید .
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زمان نگهداری (: )Time Range
زمان نگهداری برای تنش زدایی بسته به ضخامت قطعه تغییر می کند  .معمو ٌال زمان نگهداری فوالد های کوینچ تمپر با توجه به کمتر بودن
درجه حرارت  ،بیش از دیگر فوالد ها است .

عملیات حرارتی پس از جوشکاری )Pass Weld Heat Treatment(:
عملیات حرارتی پس از جوشکاری عمدت ٌا عملیات تنش زدایی است  .برای جوشکاری فوالد های پر کربن  ،عملیات پس از جوشکاری
به اندازه پیش گرم اهمیت دارد  .عملیات حرارتی پس از جوشکاری بستگی به  :ترکیب شیمیایی  ،ضخامت  ،شکل اجزا و شرایط کاری
دو قطعه دارد .
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مشخصات الکتریکی )Electrical Characteristic QW) -409
تغییر در نوع و قطبیت جریان الکتریکی  ،افزایش در جریان ورودی و یا افزایش حجم و میزان فلز جوش رسوب داده شده در واحد طول
،باعث تغییر در کیفیت جوش می شود .
همچنین میزان فلز جوش با افزایش اندازه گرده جوش و یا کاهش طول خط جوش با ازای هر الکترود  ،متناسب است  .موارد پیشنهادی
برای ارائه در این قسمت عبارتند از :
 )1نوع جریان
 )2قطبیت
 )3آمپر
 )4ولتاژ
 )5اندازه و نوع الکترود و تنگستن
 )6نوع انتقال فلز مذاب
 )7سرعت تغذیه سیم جوش
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نوع جریان (: )Current AC or DC
برخی الکترود ها با جریان  DCو برخی با جریان  ACنتیجه بهتری به دست می دهند در صورت استفاده از جریان  DCذکر قطبیت نیز
الزامی است  .برای انتقال جریان می توان به توصیه سازندگان فلز پر کننده مراجعه کرد باید توجه داشت که شروع قوس با  ACمشکل تر
است .

قطبیت (: )Polarity
در صورت انتخاب جریان  DCباید قطبیت را نیز مشخص کرد قطبیت می تواند مستقیم یا معکوس باشد  .در قطبیت مستقیم  ،الکترود به
قطب منفی و قطعه کار به قطب مثبت وصل می شود  .در این حالت به علت تمرکز حرارتی کمتر روی الکترود میزان کمتری از الکترود
ذوب شده و نفوذ نیز کمتر می شود  .در قطبیت معکوس  ،الکترود به قطب مثبت و قطعه کار به قطب منفی و صل می شود و این باعث
تمرکز حرارت روی الکترود  ،ذوب و نفوذ بیشتر می گردد  .عالئم اختصاری زیر قطبیت را نشان می دهد .
الف ) اتصال الکترود به قطب مثبت در جریان : DC
DCEP: Direct Current Electrode Positive
DCRP: Direct Current Reverse polarity
ب) اتصال الکترود به قطب منفی در جریان : DC
DCEN: Direct Current Electrode Negative
DCSP: Direct Current Straight polarity

شدت جریان (:)Amps Range
بسته به نوع فرایند  ،قطر الکترود  ،سرعت حرکت  ،میزان نفوذ و  . . .شدت جریان تعیین می شود .
در جدول 14میزان شدت جریان برای فرایند های مختلف بر حسب قطر الکترود ارائه شده است .

ولتاژ (:)Volts Range
ولتاژ دستگاه معمو ٌال به صورت مدار باز اندازه گیری می شود  .دستگاههای جوشکاری دستی در اقسام مختلف  24-20ولت بر 60-50
ولت موجود می باشند  .دستگاههای جوشکاری زیر پودری نیز در همین ولتاژ کار می کند ( 40-30ولت)  .در حین جوشکاری با کوتاه
و بلند شدن قوس  ،ولتاژ تغییر می کند ( .جدول )14
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تکنیک و روش کار(:)Technique QW-410
موارد پیشنهادی برای ارائه در این بخش عبارتند از :
 .1گرده (مهره) جوش نواری یا موجی (بافته ای)
 .2تمیز کاری اولیه و بین پاسی
 .3روش برداشتن پشت جوش
 .4نوسان
 .5محدوده فاصله تماس لوله با کار
 .6جوش تک پاسه یا چند پاسه در هر طرف
 .7الکترود های تکی یا چند تایی
 .8سرعت جوشکاری
 .9چکش کاری
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تمیز کاری اولیه و بین پاسی ( برس زدن ،سنگ زدن و ). . .
)Initial and Interpass Cleaning (Brushing, Grinding . . .

تمیز کردن سطح قبل از انجام جوشکاری مانند زدودن زنگارها(اکسید ها )  ،چربی و کثیفی قطعه ،باعث افزایش کیفیت جوش می شود.
همچنین در حین عملیات جوشکاری چند پاسه و در اتمام کار ،تمیز کردن سطح اعم از پاک کردن سرباره و  . . .باعث کاهش و حذف
عیوب جوش نظیر سرباره حبس شده در مذاب خواهد شد .
روش برداشتن پشت جوش ()Method of Back Gouging
در صورت نیاز به جوشکاری از پشت جوش ،الزم است تا ابتدا اولین پاس جوش ،از پشت اتصال توسط یکی از روشهای زیر برداشته
شود :
 .1قوس حاصل از الکترود کربنی
 .2برداشتن به وسیله شعله اکسی استیلن
 .3سنگ زدن
نوسان ()Oscillation
پهنا و فرکانس حرکت نوسانی الکترود در این قسمت ذکر می شود .
جوش تک پاسه یا چند پاسه در هر طرف ())Multiple or Single Pass (Per side
تعداد پاسهای جوشکاری الزم در هر طرف از طرح پخ در این قسمت مطرح می شود  .تنها ذکر ،یک یا چند پاس در این قسمت کافی
است .
چکش کاری ()Peeing
چکش کاری عمل مکانیکی است  ،برای کاهش اثرات سیکل های حرارتی که تنش پسماند زیاد  ،اعوجاج و ترک بوجود می آورد  .به
عبارت دیگر چکش کاری عملی است برای تنش زدایی
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پیوست 3
جداول جزئيات مربوط به نوع و تعداد نمونهها و محدوده تائيد صالحيت براي جوشهاي  CJPدر تائيد دستورالعمل جوشكاري بر اساس
استاندارد AWS D1.1
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جدول زیر جزئيات مربوط به نوع و تعداد نمونهها و محدوده تائيد صالحيت براي جوشهاي  PJPدر تائيد دستورالعمل جوشكاري بر
اساس استاندارد AWS D1.1

جدول زیر جزئيات مربوط به نوع و تعداد نمونهها و محدوده تائيد صالحيت براي جوشهاي گوشه در تائيد دستورالعمل جوشكاري بر
اساس استاندارد AWS D1.1
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