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وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی



شما عزیزان کوشش کنید که از این وابستگی بیرون آیید و احتیاجات کشور خودتان 
را برآورده ســازید، از نیروی انســانی ایمانی خودتان غافل نباشــید و از اتکای به 

اجانب بپرهیزید.
امام خمینی )ره(



مقدمه
با سپاس به درگاه ایزدمنان که توفیق تألیف کتاب تکنولوژی و کارگاه جوش برق  را عهده دار بوده ایم، 
 SMAW در کتاب ســال دوم فرایندهای جوشکاری معرفی شده و در کتاب پیش رو فرایند جوشکاری
که در صنعت فراگیر اســت به صورت تئوری و عملی مطابق برنامه درســی سال سوم صنایع فلزی تألیف 

شده که انشاء اهلل به صورت مطلوب مورد استفاده واقع شود.
فصل اول به چگونگی و اصول جوشــکاری SMAW اختصاص دارد و ســعی شده مسائل تئوری با 

روش کاربردی ارائه شود تا فراگیری ساده تر شود.
فصــل دوم بــه ایمنی در این فرایند پرداخته شــده که هم از نظر مادی و هم از نظر معنوی بســیار حائز 
اهمیت است و باید با توجه خاص و اجرای دقیق در کارها همراه باشد و همکاران گرامی در این موضوع 

انسانی و معنوی همت زیادی معطوف خواهند داشت.
فصل سوم، در این فصل تجهیزات و طرز کار آنها با شکل های مناسب معرفی شده اند.

فصل چهارم به الکترودها و شــناخت و عالئم آنها طبق اســتاندارد AWS که در صنعت جوشــکاری 
ایران متداول است اختصاص داده ایم.

فصل پنجم و ششــم و هفتم پایه اطالعات متالورژی و طراحی و بازرســی جوش به زبان ســاده تحریر 
گردیده و امید اســت هنرجویان عزیز با فراگیری خوب این مطالب و تســلط و شایســتگی مطلوب، راه 
تحصیالت عالیه و کســب دانش زیبای تخصص جوشــکاری برای اشتغال و مسئولیت پذیری در آینده را 

برای خود هموار سازند.
در پایان امید اســت با ارســال پیشنهادها و نظرهای خود، ما را در باال بردن کیفیت مباحث کتاب یاری 

رسانید.

مؤلفان



بخش اول )اصول جوشکاری(    

فهرست مطالب

فصل اول: جوشکاری با قوس الکتریکی و 
٢                     الکترود روپوش دار 
4 ١-١- قوس الکتریکی و چگونگی تشکیل آن 
6 ٢-١- جریان مناسب در جوشکاری های قوسی 
٩ ٣-١- قطب های مستقیم و معکوس در جوشکاری 

١١ 4-١- شدت جریان جوشکاری  
١٢ 5-١- فشار الکتریکی یا اختالف پتانسیل 
١٢ 6-١- مقاومت الکتریکی 

7-١- اثر پارامترهای متفاوت در ولتاژ قوس 
١6           فرآیند 

١٩ فصل دوم: ایمنی در جوشکاری 
١-٢- مخاطرات اصلی در جوشکاری با 

٢١          قوس الکتریکی 

فصل سوم: تجهیزات مورد استفاده در 
٣0  SMAW جوشکاری                    
٣١ ١-٣- ترانسفورماتورهای جوشکاری 
٣4 ٢-٣- رکتی فایر جوشکاری 
٣5 ٣-٣- ژنراتورها، مولدهای جریان جوشکاری 
٣7  )Duty Cycle( 4-٣- سیکل کاری
٣8 5-٣- کابل های جوشکاری 
٣٩ 6-٣- انبر جوشکاری یا الکترودگیر 
٣٩ 7-٣- ماسک جوشکاری 
40 8-٣- میز کار جوشکاری 

4١  )Positioner( ٩-٣- وضعیت دهنده ها

44 فصل چهارم: الکترودها 
46 ١-4- الکترودهای روپوش دار 
48 ٢-4- روش ساخت الکترودهای روپوش دار 
5٢ ٣-4- روش شناسایی الکترودهای روپوش دار 
56 4-4- نگهداری الکترودها 
57 5-4- انبار کردن الکترودها 

فصل پنجم: فرم و شکل فلز جوش در انواع 
6١                      اتصاالت 
6٢ ١-5- اتصاالت در جوشکاری 

٢-5- ضرورت پخ سازی در اتصاالت 
6٣          جوشکاری شده 
65  Butt joint ٣-5- انواع اتصال سر به سر یا
67  )Fillet( 4-5- اتصال سپری با جوش ماهیچه ای
68 5-5- اتصاالت اصلی در جوشکاری 
6٩ 6-5- وضعیت اتصاالت 
7٢ 7-5- اندازه جوش 

76 فصل ششم: ساختار منطقه جوش 
77 ١-6- قسمت های مختلف منطقه جوش شده 
78 ٢-6- چگونگی انجماد حوضچه مذاب 

٣-6- چگونه با عملیات حرارتی فوالد سخت 
80          می شود؟ 



8١ 4-6- اشکاالت و عیوب جوش 
٩0 5-6- عملیات حرارتی در جوش 
6-6- پیچیدگی و دالیل آن در اتصاالت جوشکاری 

٩١           شده 
٩6 7-6- رفع پیچیدگی پس از جوشکاری 

بخش دوم )عملیات کارگاهی(

١١٣ نکات ایمنی برای راه اندازی دستگاه های جوشکاری 
راه اندازی و خاموش کردن ترانسفورماتور 

١١4 و رکتیفایر جوشکاری 
١١5 چگونگی خاموش کردن دستگاه 
١١6 راه اندازی و خاموش کردن دینام جوشکاری 
١١٩ ایجاد قوس الکتریکی با الکترود روپوش دار 
١٢6 ایجاد گرده جوش های ساده و کوتاه  
١٣٢ ایجاد خال جوش های مختلف 
١٣6 ایجاد گرده جوش خطی ساده 
١40 جوش پوشش در وضعیت تخت 
١45 ایجاد گرده جوش پهن 
١4٩ جوشکاری لب به لب در حالت سطحی 
١5٣ جوشکاری قطعات به صورت لب به لب با پشت بند 

فصل هفتم: آزمـایش هـای جـوش
٩٩  )Testing weld(                       

١00  )DT( ١-7- تست های مخرب
١0٢  )NDT( ٢-7- تست های غیر مخرب

١57 جوشکاری درزگلویی در یک پاس 
١6٢ جوشکاری لبه ای )پیشانی( 
١65 جوشکاری درز گلویی در سه پاس با گرده ساده 
١70 جوشکاری لب روی هم در حالت سطحی 
١74 جوشکاری قطعات به صورت لب به لب با پخ جناغی 
١78 جوشکاری زاویة خارجی 

جوشکاری قطعات سه پری در وضعیت عمودی
١8٣ و سر باال 
١87 اجرای جوشکاری لوله به ورق 

١8٩ پیوست ها 
٢١0 منابع و مآخذ 


