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ﻓر آﯾﻧد ﺟﻮﺷﮑﺎری ﻗﻮس ﻓﻠﺰی
ﺑﺎ اﻟﮑﺘﺮود ﭘﻮﺷﺶ دار
Shielded Metal Arc Welding

SMAW

 ﻣﮭﻧدس ھﺎدی ﺷﺟﺎع ﭘورﯾﺎن: ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﻧده
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ﺟوﺷﮑﺎری ﻗوس ﻓﻠزی ﺑﺎ اﻟﮑﺗرود ﭘوﺷش دار :
در ﺟوﺷﮑﺎری ﻗوس ﻓﻠزی ﺑﺎ اﻟﮑﺗرود ﭘوﺷش دار ) Shielded Metal Arc
 (Welding: SMAWﻗوس اﻟﮑﺗرﯾﮑﯽ ﺑﯾن ﯾﮏ اﻟﮑﺗرود روﮐش دار و ﻗطﻌﮫ ﮐﺎر زده
ﻣﯽ ﺷود و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺣرارت ﻻزم ﺑرای ذوب ﮐردن ﻓﻠز ﭘﺎﯾﮫ و اﻟﮑﺗرود ﺗﺄﻣﯾن ﻣﯽ ﺷود.
در اﯾن ﻓرآﯾﻧد از ﻣﮑﺎﻧﯾزم ﻓﺷﺎر اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﯽ ﺷود .وظﯾﻔﮫ ﻣﺣﺎﻓظت از ﺣوﺿﭼﮫ ﻣذاب در
اﯾن ﻓرآﯾﻧد ﺑر ﻋﮭده ﭘوﺷش اﻟﮑﺗرود ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﯾن ﭘوﺷش در ھﻧﮕﺎم ﺟوﺷﮑﺎری در اﺛر
ﺣرارت ﺗﺟزﯾﮫ ﺷده و ﺑﮫ ﺻورت ﺳرﺑﺎره و ﮔﺎز از ﻓﻠز ﺟوش ﻣﺣﺎﻓظت ﻣﯽ ﮐﻧد.
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ﺳﺮﺑﺎره ﻧﻘﺶ ﭘﻮﺷﺶ ﺣﺮارﺗﯽ داﺷﺘﻪ و از ﺳﺮد ﺷﺪن ﺳﺮﯾﻊ ﺟﻮش
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮده و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺟﻮش را اﺻﻼح ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺮﺑﺎره
دارای ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﻠﺰ ﺟﻮش اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﻨﺎﺻﺮ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻮش در ﺣﯿﻦ ﺟﻮﺷﮑﺎری ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺣﺮارت ﻗﻮس  ،ﺑﺮای ذوب ﻓﻠﺰ ﭘﺎﯾﻪ و ﻧﻮک اﻟﮑﺘﺮود ﭘﻮﺷﺶ دار ﻣﺼﺮف
ﺷﺪﻧﯽ ،ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود .اﻟﮑﺘﺮود و ﻗﻄﻌﻪ ﮐﺎر ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﺪار
اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ھﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺪار از ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻧﯿﺮو ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد و
ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺎﺑﻞ ھﺎی ﺟﻮﺷﮑﺎری ،ﻧﮕﻪ دارﻧﺪه اﻟﮑﺘﺮود ) اﻧﺒﺮ ( ،اﺗﺼﺎل ﻗﻄﻌﻪ
ﮐﺎر ،ﻗﻄﻌﻪ ﮐﺎر ) ﻓﻠﺰ ﭘﺎﯾﻪ ( و اﻟﮑﺘﺮود ﺟﻮﺷﮑﺎری ﻗﻮﺳﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﯾﮑﯽ از دو ﮐﺎﺑﻞ از ﻣﻨﺒﻊ ﻧﯿﺮو ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﮐﺎر و دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻧﮕﻪ دارﻧﺪه
اﻟﮑﺘﺮود ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ.
ﺟﻮﺷﮑﺎری ﻣﻮﻗﻌﯽ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﻮس ﺑﯿﻦ ﻧﻮک اﻟﮑﺘﺮود و
ﻗﻄﻌﻪ ﮐﺎر ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد  .ﺣﺮارت ﺷﺪﯾﺪ ﻗﻮس  ،ﻧﻮک اﻟﮑﺘﺮود و ﺳﻄﺢ
ﻗﻄﻌﻪ ﮐﺎر ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻗﻮس را ذوب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻗﻄﺮات رﯾﺰ ﻓﻠﺰ ﻣﺬاب ﺳﺮﯾﻌﺎ
در ﻧﻮک اﻟﮑﺘﺮود ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﮐﻪ از طﺮﯾﻖ ﺟﺮﯾﺎن ﻗﻮس ﺑﻪ
ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻣﺬاب ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،ﻓﻠﺰ ﭘﺮﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎ ﻣﺼﺮف
ﺗﺪرﯾﺠﯽ اﻟﮑﺘﺮود رﺳﻮب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻗﻮس روی ﻗﻄﻌﻪ ﮐﺎر ﺑﺎ طﻮل و
ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻓﻠﺰ ﭘﺎﯾﻪ را ذوب و ﻣﺪاوﻣﺎ
ﻓﻠﺰ ﺟﻮش را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دھﺪ.
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ﻗﻮس ﯾﮑﯽ از ﮔﺮم ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺮارﺗﯽ  ،ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارﺗﯽ ﺑﯿﺶ
از  ۵٠٠٠درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد در ﻣﺮﮐﺰ ﻗﻮس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ذوب ﻓﻠﺰ ﭘﺎﯾﻪ
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﺷﺮوع ﻗﻮس ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻠﺰ ،در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﻮش ھﺎ در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺨﺖ ﯾﺎ اﻓﻘﯽ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی
ﺛﻘﻞ ،اﻧﺒﺴﺎط ﮔﺎزی ،ﻧﯿﺮوھﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎطﯿﺴﯽ و ﮐﺸﺶ
ﺳﻄﺤﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .در ﻣﻮرد ﺳﺎﯾﺮ ﺣﺎﻻت ،ﺛﻘﻞ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﯿﺮو ھﺎ ﻋﻤﻞ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق ﺑﺮای ذوب اﻟﮑﺘﺮود و ذوب ﻣﻘﺪار
ﮐﺎﻓﯽ ﻓﻠﺰ ﭘﺎﯾﻪ ،ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﮑﺎف و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﯿﻦ ﻧﻮک اﻟﮑﺘﺮود و
ﻓﻠﺰ ﭘﺎﯾﻪ ﯾﺎ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻣﺬاب ﻧﯿﺎز دارد .ھﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﯾﮏ اﺗﺼﺎل
ﺧﻮب ﺿﺮوری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻟﮑﺘﺮود ھﺎی ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺟﻮﺷﮑﺎری  ، SMAWﻧﯿﺎز ھﺎی وﻟﺘﺎژ ﻗﻮس ) در
ﻣﺤﺪوده  ١۶اﻟﯽ ۴٠وﻟﺖ ( و ﻧﯿﺎز ھﺎی آﻣﭙﺮاژ ) در ﻣﺤﺪوده  ٢٠اﻟﯽ ۵۵٠
آﻣﭙﺮ ( را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺟﺮﯾﺎن اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ،ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع
اﻟﮑﺘﺮود ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺘﻨﺎوب ﯾﺎ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ
ﺑﺎﺷﺪ ) ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ (  ،وﻟﯽ ﻣﻨﺒﻊ ﻧﯿﺮو ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺳﻄﺢ ﺟﺮﯾﺎن را
در ﻣﺤﺪوده ای ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺮای ﺟﻮاﺑﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻐﺮﻧﺞ ﺧﻮد ﻓﺮآﯾﻨﺪ
ﺟﻮﺷﮑﺎری ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ.
ﯾﻮﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن :
ﮔﺎز ھﺎ در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ھﺪاﯾﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﯿﺘﻪ را ﻧﺪارﻧﺪ وﻟﯽ اﮔﺮ
ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺣﺮارت زﯾﺎد ،ﺣﻮزه اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و ﻏﯿﺮه
ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﺑﻌﻀﯽ از اﺗﻢ ھﺎ اﻟﮑﺘﺮون از دﺳﺖ داده و ﺑﺎر ﻣﺜﺒﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﻮن ھﺎی ﻣﺜﺒﺖ و ﺑﺮﺧﯽ از اﻟﮑﺘﺮون ھﺎی آزاد وارد ﻣﺪار اﺗﻢ ھﺎی
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ﺧﻨﺜﯽ ﺷﺪه آﻧﮫﺎ را دارای ﺑﺎر ﻣﻨﻔﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ ) ﯾﻮن ھﺎی ﻣﻨﻔﯽ ( ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﯾﻮﻧﯿﺰه ﺷﺪن ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﮔﺎز ﯾﺎ ھﻮا ﭘﺲ از ﯾﻮﻧﯿﺰه ﺷﺪن ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ھﺪاﯾﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﯿﺘﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
و ھﺮ ﭼﻪ ﺷﺪت ﻋﻤﻞ ﯾﻮﻧﯿﺰه ﺷﺪن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺮﮐﺖ ﯾﻮن ھﺎی ﺑﺎردار
ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ھﺪاﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﻗﻮس اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ :
ﺑﺪﯾﮫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ از ﻣﺪار ﺑﺎز ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ ﭼﻮن
ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ آن ﻓﻮق اﻟﻌﺎده زﯾﺎد اﺳﺖ .ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ھﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺟﺮﯾﺎن اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ و در اﺛﺮ اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ھﺎ
ﻣﻘﺪاری از اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ اﻧﺮژی ﺣﺮارﺗﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .ھﺮ ﭼﻪ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺮارت اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ اﮔﺮ دو ﺳﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ ﯾﮏ ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺮق ﺑﻪ ھﻢ
ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻤﯽ از ھﻢ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﺑﯿﻦ آﻧﮫﺎ ﻗﻮس
اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮق از ﻣﺪار ﻣﯽ ﮔﺬرد .وﻟﯽ ﭼﻮن
ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻗﻮس زﯾﺎد اﺳﺖ ،ﺣﺮارت ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ
ﺷﻮد .از ﺣﺮارت ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮای ذوب دو ﻗﻄﻌﻪ ﻓﻠﺰ و اﺗﺼﺎل
آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.
ﻗﻮس اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺟﻨﺲ اﻟﮑﺘﺮود ،طﻮل ﻗﻮس،
ﻧﻮع ﮔﺎز ،ﻓﺎﺻﻠﻪ ھﻮاﯾﯽ و ﻧﻮع ﺟﺮﯾﺎن اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .ﺑﺮای
روﺷﻦ ﮐﺮدن ﻗﻮس اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و ﻧﮕﮫﺪاری ﻗﻮس ﺑﻪ وﻟﺘﺎژ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻻزم
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اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻣﻘﺪاری از وﻟﺘﺎژ ،ﺻﺮف ﯾﻮﻧﯿﺰه ﮐﺮدن ﻓﺎﺻﻠﻪ ھﻮاﯾﯽ ﺑﯿﻦ
اﻟﮑﺘﺮود و ﻗﻄﻌﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻗﻮس اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ در ﻣﯿﺪان ﻣﻐﻨﺎطﯿﺴﯽ
ﻣﻨﺤﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن ﻗﻮس ،ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺮدن اﺗﺼﺎل ﺟﻮش،
ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻟﮑﺘﺮود در ﺟﮫﺖ اﻧﺤﺮاف ﻗﻮس و ﺗﻐﯿﯿﺮ زاوﯾﻪ اﻟﮑﺘﺮود ﻣﯽ ﺗﻮان از
ﻣﯿﺰان اﻧﺤﺮاف ﻗﻮس ﮐﻢ ﮐﺮد.
ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﺠﺎم ﺟﻮﺷﮑﺎری ﻗﻮﺳﯽ :
در ﺟﻮﺷﮑﺎری ﺑﺎ ﻗﻮس اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ  ،ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮق از طﺮﯾﻖ ﮐﺎﺑﻞ ﺟﻮﺷﮑﺎری
و اﻧﺒﺮ اﻟﮑﺘﺮود ﺑﻪ ﻣﯿﻠﻪ اﻟﮑﺘﺮود ﻣﯽ رﺳﺪ .ﺳﺮ دﯾﮕﺮ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺟﻮش ﺑﻪ
ﻗﻄﻌﻪ ﮐﺎر ﻣﻮرد ﺟﻮﺷﮑﺎری ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺰ ﮐﺎر ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎس
اﻟﮑﺘﺮود ﺑﺎ ﻗﻄﻌﻪ ﮐﺎر ،در ﻣﺪار ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮق اﺗﺼﺎل ﮐﻮﺗﺎه ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه و
ﺟﺮﯾﺎن زﯾﺎدی از طﺮﯾﻖ اﻟﮑﺘﺮود  -ﻗﻮس ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻮرد ﺟﻮﺷﮑﺎری  -ﮐﺎﺑﻞ
ﺑﺮﮔﺸﺖ ،ﺑﻪ طﺮف ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺟﻮﺷﮑﺎری ﻋﺒﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺣﺎل اﮔﺮ اﻟﮑﺘﺮود از ﻓﻠﺰ ﻣﺒﻨﺎ ﺟﺪا ﺷﺪه و در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻌﯿﻨﯽ از آن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد
ﺟﮫﺶ ﺟﺮﻗﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﯾﻮﻧﯿﺰه ﺷﺪن ھﻮا و اﯾﺠﺎد ﻗﻮس ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ زﯾﺎد ﻗﻮس  ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺣﺮارت ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ای ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ذوب اﻟﮑﺘﺮود و ﻟﺒﻪ ھﺎی دو ﻗﻄﻌﻪ ﻓﻠﺰ ﺟﻮش ﺷﻮﻧﺪه و در ھﻢ
آﻣﯿﺨﺘﻦ آﻧﮫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺗﺼﺎل دو ﻗﻄﻌﻪ را ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ
ﺟﻮﺷﮑﺎری ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ ﺳﺎزد.
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ﭘﺎراﻣﺗرھﺎی ﻣوﺛر در ﻓرآﯾﻧد : SMAW
در ﺟﻮﺷﮑﺎری ﻗﻮﺳﯽ ﭼﮫﺎر ﻋﺎﻣﻞ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ زﯾﺎدی ﺑﺮ روی
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺟﻮش دارﻧﺪ و ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻮش ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺪﺳﺖ آﯾﺪ  ،ﻻزم اﺳﺖ
ھﺮ ﯾﮏ از آﻧﮫﺎ ﺑﺎ ﻧﻮع ﮐﺎر و وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ھﻢ آھﻨﮓ و ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﭼﮫﺎر ﻋﺎﻣﻞ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :

 -١ﺷدت ﺟرﯾﺎن
وﻗﺗﯽ ﻗوس ﺑرﻗرار ﻣﯽ ﺷود و ﺟوﺷﮑﺎری آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷود ،ﻣﻘدار آﻣﭘری ﮐﮫ از
ﻣدار ﺟوﺷﮑﺎری ﻋﺑور ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﮫ ﺷدت ﺟرﯾﺎن ﺟوﺷﮑﺎری ﻣوﺳوم اﺳت .ﺟرﯾﺎن
ﺑرق ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ ﻗطر اﻟﮑﺗرود ﻣﺻرﻓﯽ روی ﻣﺎﺷﯾن ﺟوﺷﮑﺎری ﺗﻧظﯾم ﻣﯽ ﺷود.
ھر ﭼﮫ ﻗطر اﻟﮑﺗرود ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎﺷد ،ﺟرﯾﺎن ﻣﺻرﻓﯽ ﺑﯾﺷﺗر اﺳت .ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﮫ
ﻣﯾزان آﻣﭘری ﮐﮫ ﺳﺎزﻧده اﻟﮑﺗرود ﺗوﺻﯾﮫ ﮐرده اﺳت ﺗوﺟﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم وﻟﯽ اﮔر
ﺟدول آﻣﭘر در دﺳﺗرس ﻧﺑﺎﺷد ﻣﯽ ﺗوان از ﻗﺎﻋده ﮐﻠﯽ زﯾر اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد :
»ﻣﻘدار آﻣﭘر ﺟوﺷﮑﺎری ﺑراﺑر اﺳت ﺑﺎ ﻗطر اﻟﮑﺗرود ﺿرﺑدر ﻋدد  ٣۵ﯾﺎ «۴٠
ﻣﺛﺎل  :ﺑرای ﺟوﺷﮑﺎری ﻣﻌﻣوﻟﯽ ﺑﺎ اﻟﮑﺗرودی ﺑﮫ ﻗطر ٣ﻣﯾﻠﯽ ﻣﺗر از ﭼﮫ
آﻣﭘری ) ﺷدت ﺟرﯾﺎن ( اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ؟
٣*٣۵=١٠۵
ﯾﺎ :
٣*۴٠=١٢٠
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ﺟواب  :از ﺷدت ﺟرﯾﺎن ﺑﯾن  ١٠۵ﺗﺎ  ١٢٠آﻣﭘر ﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﮫ ﺗﺷﺧﯾص و اﻧﺗﺧﺎب
ﺟوﺷﮑﺎر ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺿﺧﺎﻣت ﻗطﻌﮫ ﮐﺎر .
ﺑرای ﻗطﻌﺎت ﺿﺧﯾم از ﺷدت ﺟرﯾﺎن ﺑﯾﺷﺗری اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود .ﺑﺎ اﻓزاﯾش ﺷدت ﺟرﯾﺎن
ﺗﻌداد ﺟرﻗﮫ ھﺎ و در ﻧﺗﯾﺟﮫ دﻣﺎی اﯾﺟﺎد ﺷده اﻓزاﯾش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد.
ﺷدت ﺟرﯾﺎن ﺑﺎﻻ ﺑﺎﻋث ﻧﻔوذ ﺧوب ﺟوش ﻣﯽ ﺷود و اﮔر ﺷدت ﺟرﯾﺎن ﺑﯾش از ﺣد ﺑﺎﻻ
ﺑﺎﺷد ﺧواص ﭘوﺷش اﻟﮑﺗرود از ﺑﯾن ﻣﯽ رود و ﺑﺎﻋث ﺧوردﮔﯽ ﮐﻧﺎره ﺟوش در ﻗطﻌﮫ ﻣﯽ
ﮔردد ،ھﻣﭼﻧﯾن ﺷدت ﺟرﯾﺎن ﭘﺎﯾﯾن ﺑﺎﻋث ﻧﻔوذ ﮐم ﺟوش ﻣﯽ ﺷود ﭘس ﺑﺎﯾد در ﺗﻧظﯾم ﺷدت
ﺟرﯾﺎن دﻗت ﻋﻣل ﻻزم را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم.
ﻻزم ﺑﮫ ذﮐﺮ اﺳﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪت ﺟﺮﯾﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻗﻄﺮ اﻟﮑﺘﺮود  ,ﻧﻮع اﻟﮑﺘﺮود و
ﻣﺸﺨﺼﺎت آن و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻗﻄﻌﮫ ﮐﺎر از ﺟﺪاول ﻣﺮﺑﻮطﮫ ﯾﺎ ﮐﺎﺗﺎﻟﻮگ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪه
اﻟﮑﺘﺮود و ﯾﺎ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اراﯾﯿﮫ ﺷﺪه از طﺮف ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﯾﺎ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ
اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽ ﮔﺮدد .
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ﻧﻤﻮﻧﮫ ﯾﮏ ﺟﺪول اراﯾﯿﮫ ﺷﺪه ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪت ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﻟﮑﺘﺮودھﺎﯾﯽ ﺑﺎ
ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻣﺘﻔﺎوت و ﺿﺨﺎﻣﺘﮭﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﻄﻌﮫ ﮐﺎر :
ﻣﻘﺪار ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ وﺿﻌﯿﺖ
ﺟﻮﺷﮑﺎری
ﺣﺪاﮐﺜﺮ
ﺷﺪت

وﺿﻌﯿﺖ

ﺟﺮﯾﺎن

ﺟﻮﺷﮑﺎری

)(A

ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎ ﻗﻄﺮ اﻟﮑﺘﺮود و
ﺿﺨﺎﻣﺖ ورق در وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺨﺖ

وﻟﺘﺎژ

ﺷﺪت

ﺿﺨﺎﻣﺖ

ﻗﻄﺮ

ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ

ﺟﺮﯾﺎن

ورق

اﻟﮑﺘﺮود

)(V

)(A

)(mm

)(mm

250

ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺨﺖ

15-17

200

ﺣﺎﻟﺖ اﻓﻘﯽ

17-20

160

ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺎﺋﻢ

20-22

150

ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﻻ
ﺳﺮی

22

60100
100150
150200

2-4

4-6

6-10

 200ﺑﺰرﮔﺘﺮ از400

١٠

2.253.25
3.25-4

4-5

5-6

http://www.mohandes-iran.com

ﻣﺜﺎل  :روش اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪت ﺟﺮﯾﺎن و وﻟﺘﺎژ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﻟﮑﺘﺮود  E6013ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ
ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻗﻄﻌﮫ ﮐﺎر از روی ﺟﺪول ﻣﺮﺑﻮطﮫ ) در ﺟﺪول زﯾﺮ ﻣﺎﮐﺴﯿﻤﻢ وﻟﺘﺎژ ﯾﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮای
ﻗﻄﻌﺎت ﺿﺨﯿﻢ و ﻣﯿﻨﯿﻤﻢ وﻟﺘﺎژ و ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮای ﻗﻄﻌﺎت ﻧﺎزک اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮔﺮدد .
ﻗﻄﺮ ،ﻧﻮع اﻟﮑﺘﺮود  ،ﺷﺪت ﺟﺮﯾﺎن و وﻟﺘﺎژ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﻟﮑﺘﺮود
E6013
ﻗﻄﺮ

ﺷﺪت

ﻗﻄﺮ اﻟﮑﺘﺮود ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﯾﻨﭻ اﻟﮑﺘﺮود ﺑﺮ ﺟﺮﯾﺎن
)(in

وﻟﺘﺎژ ﻻزم
)(V

ﺣﺴﺐ

ﻻزم

)(mm

)(A

5.64

2

25-60

17-21

3.32

2.2

45-90

17-21

1.8

3.25

5.32

4

3.16

5

7.32

5.5

1.4

6

5.16

8

80-

18-22

120
105180
150230
210300
250350
320430

18-22

20-24

21-25

22-26

22-27
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 -٢طول ﻗوس ) وﻟﺗﺎژ ﻗوس ( :
طول ﻗوس  :ﻋﺑﺎرت اﺳت از ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯾن ﺳر اﻟﮑﺗرود ﺗﺎ ﺳطﺢ ﻗطﻌﮫ ﻣورد ﺟوﺷﮑﺎری ﺑﮫ
ھﻧﮕﺎم ﺑرﻗراری ﻗوس  ،در ﻧﺗﯾﺟﮫ طول ﻗوس در ھﻧﮕﺎم ﺟوﺷﮑﺎری ﺗﺄﺛﯾر زﯾﺎدی ﺑر روی
ﺟوش ﻣﯽ ﮔذارد.

طول ﻗوس ﺑﺎ وﻟﺗﺎژ دو ﺳر ﻗوس راﺑطﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾم دارد ﯾﻌﻧﯽ ﺑرای اﯾن ﮐﮫ وﻟﺗﺎژ دو ﺑراﺑر
ﺷود  ،ﺑﺎﯾد طول ﻗوس را زﯾﺎد و در ﺣدود دو ﺑراﺑر ﮐﻧﯾم.

در اﯾن ﻓرآﯾﻧد ﺟوﺷﮑﺎری دارای دو ﻧوع وﻟﺗﺎژ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ ﻋﺑﺎرﺗﻧد از :
وﻟﺗﺎژ ﻣدار ﺑﺎز  :وﻟﺗﺎژی ﮐﮫ ﻗﺑل از ﺟوﺷﮑﺎری روی دﺳﺗﮕﺎه ﺗﻧظﯾم ﻣﯽ ﺷود را وﻟﺗﺎژ ﻣدار
ﺑﺎز ﮔوﯾﻧد و ﻣﻌﻣوﻻ ً اﯾن وﻟﺗﺎژ ﺑراﺑر  ۵٠اﻟﯽ  ٨٠وﻟت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
وﻟﺗﺎژ ﻗوس  :وﻟﺗﺎژی ﮐﮫ در ھﻧﮕﺎم ﺟوﺷﮑﺎری ﺑر روی دﺳﺗﮕﺎه ﻣﯽ ﺑﺎﺷد را وﻟﺗﺎژ ﻗوس
ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد و ﻣﻌﻣوﻻ ً اﯾن وﻟﺗﺎژ ﻧﺻف وﻟﺗﺎژ ﻣدار ﺑﺎز اﺳت.

اﻟﺑﺗﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ اﯾن ﻧﮑﺗﮫ اﺷﺎره ﮐرد ﮐﮫ در ﺟوﺷﮑﺎری وﻟﺗﺎژھﺎی ﺑﺎﻻ ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده
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ﻗرار ﻧﻣﯽ ﮔﯾرد و ﺑﯾﺷﺗر از آﻣﭘر ﺑﺎﻻ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود  ,ﺟوﺷﮑﺎری ﺑﺎ وﻟﺗﺎژ
ﺑﺎﻻ ﺧطر ﺑرق ﮔرﻓﺗﮕﯽ ﻧﯾز دارد .ﻋﻣﻼ ً ﺑرای ﺟوﺷﮑﺎر اﻧدازه ﮔﯾری دﻗﯾق
طول ﻗوس ھﻧﮕﺎم ﺟوﺷﮑﺎری ﻣﻘدور ﻧﯾﺳت وﻟﯽ ﺟوﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎ ﮔوش
دادن ﺑﮫ ﺻدای ﻗوس و ﯾﺎ ﺗﻣرﯾن و ﺗﺟرﺑﮫ طول ﻗوس ﻣﻧﺎﺳب را ﺑرﻗرار
ﺳﺎزد.

در ﺷﮑل ﺑﺎﻻ ﺗﺎﺛﯾر طول ﻗوس و ﺳرﻋت ﭘﯾﺷروی در ﺟوﺷﮑﺎری ﻣﻼﺣظﮫ ﻣﯽ ﺷود.

 -٣ﺳرﻋت ﭘﯾﺷروی :
ﺳرﻋت ﺣرﮐت دﺳت ﺑﮫ ﻋواﻣل زﯾر ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد:
 -١ﭘﮭﻧﺎی ﺟوش
 -٢ﻗطر اﻟﮑﺗرود
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 -٣ﺿﺧﺎﻣت ورق
 -۴ﺣرﮐت اﻟﮑﺗرود
ﭘﮭﻧﺎی ﺟوش :
اﮔر ﺳرﻋت ﭘﯾﺷروی ﮐم ﺑﺎﺷد آﻧﮕﺎه ﻧﻔوذ و ﭘﮭﻧﺎی ﺟوش زﯾﺎد و ﺑﺎز ھم اﮔر ﺳرﻋت
ﭘﯾﺷروی زﯾﺎد ﺑﺎﺷد آﻧﮕﺎه ﻧﻔوذ و ﭘﮭﻧﺎی ﺟوش ﮐم ﻣﯽ ﺷود.
ﻗطر اﻟﮑﺗرود :
ﺑﺎ اﻓزاﯾش ﻗطر اﻟﮑﺗرود ﺑﺎﯾد ﺳرﻋت ﭘﯾﺷروی را ﮐﺎھش دھﯾم ﺗﺎ اﻟﮑﺗرود ﺑﮫ اﻧدازه ﮐﺎﻓﯽ
رﺳوب داده ﺷود.
ﺿﺧﺎﻣت ورق :
ﺑﺎ اﻓزاﯾش ﺿﺧﺎﻣت  ،ﺑﺎﯾد ﺳرﻋت ﺣرﮐت ﭘﯾﺷروی را ﮐﺎھش دھﯾم ﺗﺎ ﻟﺑﮫ ھﺎی اﺗﺻﺎل
ذوب و در ھم آﻣﯾﺧﺗﮫ ﺷوﻧد.
ﺣرﮐت اﻟﮑﺗرود :
ﺣرﮐﺎت اﻟﮑﺗرود از ﻗﺑﯾل زاوﯾﮫ اﻟﮑﺗرود و ﻧوع ﺣرﮐت آن در ﮐﯾﻔﯾت ﺟوش ﺑﺳﯾﺎر ﻣؤﺛر
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ھر ﭼﮫ زاوﯾﮫ اﻟﮑﺗرود ﻋﻣود ﺑﮫ ﻗطﻌﮫ ﮐﺎر ﺑﺎﺷد ﻧﻔوذ و ﻋﻣق ﺟوش ﺑﯾﺷﺗر و ھر ﭼﮫ ﻗدر
زاوﯾﮫ اﻟﮑﺗرود ﺧواﺑﯾده روی ﻗطﻌﮫ ﮐﺎر ﺑﺎﺷد ﻧﻔوذ و ﻋﻣق ﺟوش ﮐﻣﺗر اﺳت ﮐﮫ از اﯾن
ﻧﮑﺗﮫ ﻣﯽ ﺗوان در ﺣﺎﻟت ھﺎی ﺟوﺷﮑﺎری ﻣﺧﺗﻠف اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣود .
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در ﺷﮑﻞ ﺑﺎﻻ زاوﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻟﮑﺘﺮود ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﮭم  :زاوﯾﮫ ﻧﺎﻣﻧﺎﺳب اﻟﮑﺗرود ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎﻋث ﺣﺑس ﺳرﺑﺎره ،ﺗﺧﻠﺧل
و ﯾﺎ ﺑرﯾدﮔﯽ ﮐﻧﺎره ﺟوش ﺷود .ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎﯾﯽ از زواﯾﺎی اﻟﮑﺗرود و
ﺗﮑﻧﯾﮏ ھﺎی ﺟوﺷﮑﺎری ﺑرای ﺟوش ھﺎی ﻧﺑﺷﯽ و ﭘﺦ ﺟﻧﺎﻗﯽ ﺑﺎ
اﻟﮑﺗرود ھﺎی ﻓوﻻد ﮐرﺑﻧﯽ در ﺟدول زﯾر آورده ﺷده اﺳت.
در ﺟوﺷﮑﺎری ﻣﯽ ﺗوان ﺣرﮐﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﺑﺎ اﻟﮑﺗرود اﻧﺟﺎم داد ﻣﺛﻼ ً ﺣرﮐت
ﻧوﺳﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺣرﮐت زﯾﮕزاﮐﯽ و ﻏﯾره  .اﮔر در ھﻧﮕﺎم ﺟوﺷﮑﺎری اﻟﮑﺗرود را
ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً ﺑﮫ طرف ﺟﻠو ﺣرﮐت داده ﺷود ،آﻧﮕﺎه ﻧﻔوذ و ﻋﻣق ﺟوش ﻧﺳﺑت ﺑﮫ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺣرﮐت ﻧوﺳﺎﻧﯽ ﯾﺎ زﯾﮕزاﮐﯽ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھﻧد ،ﮐﻣﺗر ﺧواھد ﺷد .اﻟﺑﺗﮫ
ﺑﺎﯾد اﺷﺎره ﮐرد ﮐﮫ در طرح اﺗﺻﺎل ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ،از زاوﯾﮫ ﻣﻧﺎﺳب اﻟﮑﺗرود و
ﻧوع ﺣرﮐت ﻣﺧﺻوص اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود .در ﺷﮑل زﯾر ﭼﻧد ﻧوع ﺣرﮐت دﺳت
ﮐﮫ در ﺟوﺷﮑﺎری ﻣﯽ ﺗوان اﻧﺟﺎم داد ،ﻧﺷﺎن داده ﺷده اﺳت :
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ﻧﻮع

ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ

زاوﯾﮫ

زاوﯾﮫ

ﺗﮑﻨﯿﮏ

اﺗﺼﺎل

ﺟﻮﺷﮑﺎری

ﮐﺎر

ﺣﺮﮐﺖ

ﺟﻮﺷﮑﺎری

ﺷﯿﺎری

ﺗﺨﺖ

90

5-10

ﭘﺲ دﺳﺘﯽ

ﺷﯿﺎری

اﻓﻘﯽ 80-100

5-10

ﭘﺲ دﺳﺘﯽ

ﺷﯿﺎری
ﺷﯿﺎری

ﻋﻤﻮدی ﺑﮫ ﺳﻤﺖ
ﺑﺎﻻ
ﺑﺎﻻی ﺳﺮ

90

5-10

ﭘﯿﺶ دﺳﺘﯽ

90

5-10

ﭘﺲ دﺳﺘﯽ
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ﮔﺮده ای
ﮔﺮده ای
ﮔﺮده ای

45

5-10

ﭘﺲ دﺳﺘﯽ

اﻓﻘﯽ

35-55

5-10

ﭘﯿﺶ دﺳﺘﯽ

ﺑﺎﻻی ﺳﺮ 30-45

5-10

ﭘﺲ دﺳﺘﯽ

ﻋﻤﻮدی ﺑﮫ ﺳﻤﺖ
ﺑﺎﻻ

ھﻧﮕﺎم ﺟوﺷﮑﺎری ﺳرﻋت ﺣرﮐت اﻟﮑﺗرود ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای ﺗﻧظﯾم ﺷود ﮐﮫ ﻗوس ﺑﮫ آراﻣﯽ
ﺣوﺿﭼﮫ ﺟوش ﻣذاب را ھداﯾت ﻧﻣﺎﯾد .ﺗﺎ رﺳﯾدن ﺑﮫ ﯾﮏ ﻧﻘطﮫ ﺧﺎص ،ﺳرﻋت ﮐم ﺣرﮐت
اﻟﮑﺗرود درز ﺟوش را ﮐم ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻧﻔوذ را اﻓزاﯾش ﻣﯽ دھد  .ﭘس از آن ﺑﯾﺷﺗر ﺷدن
ﺳرﻋت ﺣرﮐت ﺑﺎﻋث ﮐﺎھش ﻧﻔوذ  ،ﺑﯽ ﻧظﻣﯽ ﺳطﺢ ﺟوش ،اﯾﺟﺎد ﺑرش ﮐﻧﺎره ﺟوﺷدر ﻟﺑﮫ
ھﺎی ﺟوش ،ﻣﺷﮑل ﺷدن زدودن ﺳرﺑﺎره ھﺎ و ﻣﺣﺑوس ﺷدن ﮔﺎز ) اﯾﺟﺎد ﺗﺧﻠﺧل ( در ﻓﻠز
ﺟوش ﻣﯽ ﺷود .

در ﺷﮑل زﯾر ﺗﺎﺛﯾر ﭘﺎراﻣﺗرھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑر روی ظﺎھر و ﮐﯾﻔﯾت ﺟوش ﻣﺷﺎھده
ﻣﯽ ﮔردد :
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ﻣزاﯾﺎ و ﻣﺣدودﯾت ھﺎی ﻓرآﯾﻧد ﺟوﺷﮑﺎری : SMAW
ﺟوﺷﮑﺎری ﻗوﺳﯽ ﺑﺎ اﻟﮑﺗرود روﭘوش دار  ،ﻓرآﯾﻧدی ﺑﺎ ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﮐﺎرﺑرد ﺑوﯾژه ﺑرای ﺟوش
ھﺎی ﮐوﺗﺎه در ﭘروﺳﮫ ﺗوﻟﯾد  ،ﻧﮕﮭداری و ﺗﻌﻣﯾرات ﺑوده  ،ھﻣﭼﻧﯾن ﺑرای ﺳﺎﺧﺗﺎرھﺎی
ﮐﺎرﮔﺎھﯽ ﻣﻧﺎﺳب ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .
ﻣزاﯾﺎی ﻓرآﯾﻧد ﺟوﺷﮑﺎری ﻗوﺳﯽ ﺑﺎ اﻟﮑﺗرود روﭘوش دار  SMAWﺑﮫ اﺧﺗﺻﺎر ﺑﯾﺎن ﻣﯽ
ﺷود :
 -١دارای ﺗﺟﮭﯾزات ﻧﺳﺑﺗﺎ ً ﺳﺎده  ،ارزان و ﻗﺎﺑل ﺣﻣل اﺳت.
 -٢ﺣﻔﺎظت از ﻓﻠز ﭘرﮐﻧﻧده و ﻓﻠز ﺟوش در ﺑراﺑر اﮐﺳﺎﯾش ﻣﺿر در ﺟرﯾﺎن
ﺟوﺷﮑﺎری ،ﺑﮫ ﻋﮭده اﻟﮑﺗرود ﭘوﺷش دار ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
 -٣ﺑدﻟﯾل ﺗرﮐﯾب ﺧﺎص روﭘوش اﻟﮑﺗرود ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ﺣﻔﺎظت ﮔﺎزی ﮐﻣﮑﯽ ﯾﺎ رواﻧﺳﺎز
داﻧﮫ ای ) ﭘودر ( ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
 - ۴ﻓرآﯾﻧد در ﻗﺑﺎل ﺑﺎد و ﮐوران ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻓرآﯾﻧدھﺎی ﺟوﺷﮑﺎری ﻗوﺳﯽ ﻣﺣﺎﻓظت ﺷده
ﮔﺎزی ،دارای ﺣﺳﺎﺳﯾت ﮐﻣﺗری اﺳت.
 -۵ﻣﯽ ﺗوان آن را در ﻓﺿﺎھﺎﯾﯽ ﺑﺎ دﺳﺗرﺳﯽ ﮐﻣﺗر ﺑﮑﺎر ﺑرد.
 -۶اﯾن ﻓرآﯾﻧد ﺟوﺷﮑﺎری ﺑرای ﺑﯾﺷﺗر ﻓﻠزات و آﻟﯾﺎژ ھﺎی ﻣﻌﻣوﻟﯽ ﻣﻧﺎﺳب اﺳت.
 -٧اﻟﮑﺗرود ھﺎی  SMAWﺑرای ﺟوﺷﮑﺎری ﻓوﻻد ھﺎی ﮐرﺑﻧﯽ و ﮐم آﻟﯾﺎژ ،ﻓوﻻد ھﺎی
زﻧﮓ ﻧزن ،ﭼدن ھﺎ ،ﻣس  ،ﻧﯾﮑل و آﻟﯾﺎژھﺎی آﻧﮭﺎ ،ھﻣﭼﻧﯾن ﺑرای ﺑﻌﺿﯽ از آﻟﯾﺎژھﺎی
آﻟوﻣﯾﻧﯾوم ،وﺟود دارد.
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ﻣﺣدودﯾت ھﺎی ﻓرآﯾﻧد ﺟوﺷﮑﺎری ﻗوﺳﯽ ﺑﺎ اﻟﮑﺗرود روﭘوش دار  SMAWﻋﺑﺎرﺗﻧد از :
 -١داﺷﺗن ﺣرارت ﺑﺎﻻی ﻗوس و ﻣﻧﺎﺳب ﻧﺑودن ﺑرای ﻓﻠزات و آﻟﯾﺎژھﺎی ﺣﺳﺎس ﺑﮫ
ﺣرارت ﻗوس ﺑﺎﻻ  -ﻓﻠزات زود ﮔذار ﻣﺎﻧﻧد ﺳرب  ،ﻗﻠﻊ و روی و آﻟﯾﺎژھﺎی آﻧﮭﺎ ،ﺑﮫ
ﻋﻠت ﺣرارت ﺷدﯾد ﻗوس ﺑرای آﻧﮭﺎ ،ﺗوﺳط اﯾن ﻓرآﯾﻧد  SMAWﺟوﺷﮑﺎری ﻧﻣﯽ
ﺷوﻧد.
 -٢ﻣﺣدود ﺑودن اﯾن ﻓرآﯾﻧد ﺑرای ﺑرﺧﯽ از ﻓﻠزات و آﻟﯾﺎژھﺎ  -ﻓرآﯾﻧد ﺟوﺷﮑﺎری
 SMAWﺑرای ﻓﻠزات واﮐﻧﺷﮕر از ﻗﺑﯾل ﺗﯾﺗﺎﻧﯾوم  ،زﯾرﮐوﻧﯾوم  ،ﺗﺎﻧﺗﺎﻟﯾوم و ﻧﯾوﺑﯾوم ﺑﮫ
ﻋﻠت ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺑودن ﺣﻔﺎظت ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از آﻟودﮔﯽ اﮐﺳﯾژﻧﯽ ﺟوش  ،ﻣﻧﺎﺳب ﻧﯾﺳت.
 -٣ﻣﺣدود ﻧﻣودن ﺟرﯾﺎن ﺗوﺳط ﻣﻐزی اﻟﮑﺗرود  -اﻟﮑﺗرودھﺎی روﭘوش دار ﺑﮫ طول
ھﺎی  ٢٣٠اﻟﯽ  ۴۶٠ﻣﯾﻠﯾﻣﺗر ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﺷوﻧد .از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ اول ﻗوس زده ﻣﯽ ﺷود  ،ﻟذا
ﺟرﯾﺎن از ﺗﻣﺎﻣﯽ طول ﻗوس ﻋﺑور ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻣﻘدار ﺟرﯾﺎﻧﯽ را ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗوان
ﺑﮑﺎر ﺑرد ﺗوﺳط ﻣﻘﺎوﻣت اﻟﮑﺗرﯾﮑﯽ ﺳﯾم ﻣﻐزی اﻟﮑﺗرود ﻣﺣدود ﻣﯽ ﮔردد.
 -۴اﺣﺗﻣﺎل ﺷﮑﺳﺗن ﭘوﺷش اﻟﮑﺗرود ﺣﯾن ﺟوﺷﮑﺎری  -آﻣﭘراژ ﺑﺎﻋث ﮔرم ﺷدن ﺑﯾش
از ﺣد اﻟﮑﺗرود و ﺷﮑﺳﺗن ﭘوﺷش آن ﻣﯽ ﮔردد .اﯾن اﻣر ﺑﮫ ﻧوﺑﮫ ﺧود ﻣﺷﺧﺻﺎت ﻗوس
و ﺣﻔﺎظت ﻣرﺑوطﮫ را ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽ دھد .ﺑﮫ ﻋﻠت ھﻣﯾن ﻣﺣدودﯾت ،ﻧرخ ھﺎی رﺳوب
ﻣﻌﻣوﻻ ً ﮐﻣﺗر از ﻓرآﯾﻧدھﺎﯾﯽ از ﻗﺑﯾل ﺟوﺷﮑﺎری ﻗوس ﻓﻠزی ) (GMAWاﺳت.
 -۵ﻗطﻊ و وﺻل ﻣﮑرر ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺟوﺷﮑﺎری در طول ﺟوش زﯾﺎد ﺑدﻟﯾل ﮐم ﺑودن طول
اﻟﮑﺗرود و ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺗﻌوﯾض آن  -ﭼرﺧﮫ ﮐﺎر اﭘراﺗور و ﻧرخ ھﺎی رﺳوب ﮐﻠﯽ اﻟﮑﺗرود
ھﺎی روﭘوش دار ﻣﻌﻣوﻻ ً ﮐﻣﺗر از ﻓرآﯾﻧد ھﺎی اﻟﮑﺗرود ﯾﮑﺳره ،ﻧظﯾر ﺟوﺷﮑﺎری
ﻗوﺳﯽ ﺗوﭘودری ) (FCAWاﺳت .اﯾن اﻣر ﺑﮫ اﯾن ﻋﻠت اﺳت ﮐﮫ اﻟﮑﺗرود ھﺎ را ﺗﺎ
ﺣداﻗﻠﯽ از طول آن ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮑﺎر ﺑرد .ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ آن طول رﺳﯾد ،ﺟوﺷﮑﺎر ﺑﺎﯾد
اﻟﮑﺗرود ﻣﺻرف ﻧﺷده را دور رﯾﺧﺗﮫ و اﻟﮑﺗرود ﺟدﯾدی در اﻧﺑر ﻗرار دھد.
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 -۶ﯾﮑﯽ دﯾﮕر از ﻣﺣدودﯾت ھﺎی اﯾن ﻓرآﯾﻧد ﻗطﻊ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺟوﺷﮑﺎری ھﻧﮕﺎم ﺗﻌوﯾض
اﻟﮑﺗرود ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  ,در ﻣﺣل ﻗطﻊ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺟوﺷﮑﺎری ھﻧﮕﺎم ﺗﻌوﯾض اﻟﮑﺗرود و
ﺷروع ﻣﺟدد از ھﻣﺎن ﻧﻘطﮫ ﺑرﺧﯽ ﻋﯾوب دﯾده ﻣﯽ ﺷوﻧد .
 -٧ﻧﯾﺎز ﺑﮫ داﺷﺗن ﻣﮭﺎرت ﺑﺎﻻﯾﺟوﺷﮑﺎر و ﮐﻧﺗرل دﺳﺗﯽ ﻣﻧطﻘﮫ ذوب و طول ﻗوس

ﺗﺟﮭﯾزات ﻻزم ﺑرای ﻓرآﯾﻧد ﺟوﺷﮑﺎری : SMAW
 -١ﻣﻧﺑﻊ ﻧﯾرو ﺑرای ذوب ﮐردن اﻟﮑﺗرود و ﻟﺑﮫ ھﺎی اﺗﺻﺎل
 -٢ﻧﮕﮫ دارﻧده اﻟﮑﺗرود ) اﻧﺑر ﺟوﺷﮑﺎری (
 -٣اﻧﺑر اﺗﺻﺎل ﺑﮫ ﻗطﻌﮫ ﮐﺎر
 -۴ﮐﺎﺑل ھﺎی ﺟوﺷﮑﺎری
 -۵اﻟﮑﺗرود
ﻧﻤﻮﻧﻪ ھﺎﯾﯽ از ﺗﺠﮫﯿﺰات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺟﻮﺷﮑﺎری SMAW
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وﺳﺎﯾﻞ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺟﻮﺷﮑﺎری ﺑﮫ اﯾﻦ روش و اﻏﻠﺐ روﺷﮭﺎی دﯾﮕﺮ
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :
 -١ﭼﮑش ﻣﺧﺻوص ﮔﻠزﻧﯽ ) ﮔل ﺟوش ﯾﺎ ﺳرﺑﺎره (
 -٢ﺑرس ﺳﯾﻣﯽ ﺑرای ﺗﻣﯾزﮐﺎری ﺳطﺢ و ﺗﻣﯾز ﮐﺎری ﺑﯾن ﭘﺎﺳﮭﺎ
 -٣ﻣﺎﺳﮏ ﻣﺧﺻوص ﺟوﺷﮑﺎری ﺑرای ﻣﺣﺎﻓظت از ﺟوش زدﮔﯽ ﭼﺷﻣﮭﺎ و ﻣﻣﺎﻧﻌت از
ﺑرﺧورد ﻣﺳﺗﻘﯾم دود و ﻏﺑﺎرھﺎی ﺣﺎﺻل از ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺟوﺷﮑﺎری ﺑﮫ داﺧل ﭼﺷم .
 -۴ﻋﯾﻧﮏ ﻣﺧﺻوص ﺟوﺷﮑﺎری
 – ۵دﺳﺗﮕﺎه ﺗﮭوﯾﮫ ھوای ﺛﺎﺑت و ﺳﯾﺎر ﺑرای ﻣﮑﺎﻧﮭﺎی ﺑﺳﺗﮫ ﺟﮭت ﺗﮭوﯾﮫ ھوا و
ﺟﻠوﮔﯾری از ﺗﺟﻣﻊ ﮔﺎزھﺎ و دود و ﮔرد و ﻏﺑﺎر ﺣﺎﺻل از ﺟوﺷﮑﺎری .
 -۶ﭘﯾش ﺑﻧد ﺟوﺷﮑﺎری ﻧﺳوز ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از ﺑرﺧورد ﺟرﻗﮫ و ﻣواد ﻣذاﺑﯽ ﮐﮫ از
ﻣﺣل ﺟوش ﺑﮫ ﺑﯾرون ﭘرﺗﺎب ﻣﯽ ﺷوﻧد .
 -٧ﻟﺑﺎس ﻣﺧﺻوص ﺟوﺷﮑﺎری
 -٨ﻣﺎﺳﮏ ﺗﻧﻔﺳﯽ ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از اﺳﺗﻧﺷﺎق دود و ﮔرد و ﻏﺑﺎر ﺣﺎﺻل از ﺟوﺷﮑﺎری
در ﺷراﯾط ﺧﺎص
 -٩ﮔت و ﮐﻔش اﯾﻣﻧﯽ ﻣﺧﺻوص ﺟوﺷﮑﺎری
 -١٠ﻣﻘﻧﻌﮫ ﻧﺳوز ﺟوﺷﮑﺎری ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از رﯾﺧﺗن ﻣذاب ﺟوش و ذرات آن ﺑر روی
ﻣوھﺎ و ﺳر در ﻣواردی ﮐﮫ ﺟوﺷﮑﺎری در ارﺗﻔﺎع ﯾﺎ ﺑﺻورت ﺳﻘﻔﯽ ﯾﺎ ﻣوارد ﺧﺎص از
ﻟﺣﺎظ ﭘوزﯾﺷن ﺑﺎﺷد .
 – ١١اﻧﺑر ﺟﺎﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ ﻗطﻌﮫ داغ ﺑرای ﻣﺣﯾطﮭﺎی ﮐﺎرﮔﺎھﯽ
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 – ١٢ﻣﯾﻧﯽ ﺳﻧﮓ ﺑرای ﺳﻧﮓ زﻧﯽ در ﻣواردی ﻣﺛل ﺗﻌﻣﯾرات ﯾﺎ ﻣوارد ﻣﺷﺎﺑﮫ

ﺷراﯾط اﯾﻣﻧﯽ در ﮐﺎر ﺑﺎ اﯾن ﭘروﺳﮫ :
 -١از ﻟﺑﺎس ﻣﺧﺻوص ﺟوﺷﮑﺎری و ﭘوﺷﺷﮭﺎی ﻣﻧﺎﺳب ﻧظﯾر رو ﺑﻧد ﺟوﺷﮑﺎری –
ﻣﻘﻧﻌﮫ ﺟوﺷﮑﺎری اﺳﺗﻔﺎده ﺷود
 -٢ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از ﭘﺎﺷش ﻣذاب ﺟوش و ﺳرﺑﺎره ھﺎی ﮔداﺧﺗﮫ ﺷده روی دﺳت و
ﭘﺎ از دﺳﺗﮑش ﭼرﻣﯽ و ﮐﻔش اﯾﻣﻧﯽ ﻣﺧﺻوص اﺳﺗﻔﺎده ﮔردد .
 -٣ﺑرای ﻣﺣﺎﻓظت از ﭼﺷﻣﮭﺎ در ﻣﻘﺎﺑل اﺷﻌﮫ ھﺎی ﻣﺿر و ﻗوس درﺧﺷﺎن اﯾن ﭘروﺳﮫ
از ﻣﺎﺳﮏ و ﻋﯾﻧﮏ ﻣﺧﺻوص ﺟوﺷﮑﺎری اﺳﺗﻔﺎده ﮔردد .
 -۴ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از اﺳﺗﻧﺷﺎق دود و ﮔرد و ﻏﺑﺎر ﻧﺎﺷﯽ از ﺟوﺷﮑﺎری در ﻣﺣﯾط
ﺑﺳﺗﮫ از ﻓﻧﮭﺎی ﺗﮭوﯾﮫ و ﻣﺎﺳﮏ ﺗﻧﻔﺳﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﮔردد .
 -۵ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از ﺳوﺧﺗﮕﯽ دﺳت و ﺟﺎﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ ﻗطﻌﺎت داغ از اﻧﺑر ﻣﺧﺻوص
ﺟﺎﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ ﻗطﻌﺎت ﺳﺑﮏ و دﺳﺗﮑش ﺿﺧﯾم و ﻧﺳوز اﺳﺗﻔﺎده ﮔردد .
 -۶ﺟﻌﺑﮫ ﮐﻣﮑﮭﺎی اوﻟﯾﮫ ھﻣﯾﺷﮫ در دﺳﺗرس ﺟوﺷﮑﺎر ﻗرار ﮔﯾرد
 – ٧در ﻓﺿﺎھﺎی ﺑﺳﺗﮫ ای ﮐﮫ ﺗﮭوﯾﮫ ھوا ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ اﻧﺟﺎم ﻧﻣﯽ ﮔﯾرد ﺗﺟﻣﻊ ﮔﺎزھﺎ ﺑﺎﻋث
ﻣﺳﻣوﻣﯾت و ﺧﻔﮕﯽ و آﺳﯾب دﯾدن رﯾﮫ ھﺎ ﻣﯽ ﺷود  ,ﻟذا در ﭼﻧﯾن ﺷراﯾطﯽ ﺑدون
ﺗﮭوﯾﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺟوﺷﮑﺎری ﺻورت ﻧﮕﯾرد .
 -٨ﺑﮫ ﺗﺎﺑﻠوھﺎ و ﻋﻼﯾم ھﺷدار دھﻧده ﻧﺻب ﺷده در ﻣﺣل ﺟوﺷﮑﺎری ﺗوﺟﮫ ﺷود و
ﻣﺧﺎزن ذﺧﯾره ﻣواد ﻧﻔﺗﯽ و ﮔﺎزی ﺑدون ﻣﺟوز و ﺗﺷﺧﯾص واﺣد  HSEو ﺑدون
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ﺑﺎزرﺳﯽ و اطﻣﯾﻧﺎن از ﻋدم وﺟود ﺧطراﺗﯽ ﻧظﯾر ﻣﺳﻣوﻣﯾﺗﮭﺎی ﺗﻧﻔﺳﯽ و اﺣﺗﻣﺎل اﯾﺟﺎد
آﺗش ﺳوزی و اﻧﻔﺟﺎر ﺑﮫ ھﯾﭻ ﻋﻧوان ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺟوﺷﮑﺎری اﻧﺟﺎم ﻧﮕﯾرد .
 -٩در ﺷراﯾط ﺑد آب و ھواﯾﯽ ﺧﺻوﺻﺎ ﺑﺎرﻧدﮔﯽ و ﯾﺎ رطوﺑت ﺑﺎﻻ ﺑدﻟﯾل اﺣﺗﻣﺎل ﺑرق
ﮔرﻓﺗﮕﯽ و ﻣﺷﮑﻼت دﯾﮕر ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺟوﺷﮑﺎری اﻧﺟﺎم ﻧدھﯾد .
 – ١٠ھﻣﯾﺷﮫ ﺷراﯾط ﻣﺣﯾط ﮐﺎر را از ﻟﺣﺎظ ﻧوع ﻣﻧطﻘﮫ و آﻟودﮔﯾﮭﺎی ﻧﻔﺗﯽ و ﮔﺎزی و
وﺟود ﮐﺎﺑل و اﺗﺻﺎﻻت ﺑرﻗﯽ در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ و ﺑﺎزرﺳﯽ ھﺎی ﻗﺑل از اﻧﺟﺎم ﮐﺎر ﺗوﺳط
ﺟوﺷﮑﺎر ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از ﺣوادث ﺻورت ﭘذﯾرد .
 – ١١ﺑﮫ دﺳﺗوراﻟﻌﻣﻠﮭﺎی اﯾﻣﻧﯽ ﺟوش ﻣراﺟﻌﮫ ﻧﻣوده و آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺳﭘرده و ﺑﮫ
ﮐﺎر ﮔﯾرﯾد .
 – ١٢در ﺷراﯾط ﺧﺳﺗﮕﯽ و ﺟوش زدﮔﯽ ﭼﺷﻣﮭﺎ ﺑﮫ اداﻣﮫ ﮐﺎر ﻧﭘردازﯾد و در ﺻورت
ﻧﯾﺎز ﺑﮫ اﺳﺗراﺣت ﯾﺎ ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﮫ ﭘزﺷﮏ ﻣﺳﺋول ﺧود را در ﺟرﯾﺎن ﮔذاﺷﺗﮫ و از اداﻣﮫ ﮐﺎر
ﺑﭘرھﯾزﯾد .
و  ) ...ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﮫ دﺳﺗوراﻟﻌﻣﻠﮭﺎی اﯾﻣﻧﯽ در ﺟوﺷﮑﺎری و ﺑرﺷﮑﺎری ﮔرم (

واﻟﺳﻼم
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ﻧﺎم اﺛر  :ﻓر آﯾﻧد ﺟوﺷﮑﺎری ﻗوس ﻓﻠزی ﺑﺎ اﻟﮑﺗرود ﭘوﺷش دار
ﻧوع و ﻓرﻣت ﻓﺎﯾل PDF :

ﺗﮭﯾﮫ و ﺗﻧظﯾم ھﻣراه ﺑﺎ وﯾراﯾش  ,اﺿﺎﻓﺎت واﺻﻼﺣﺎت ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺗوﺳط :

ﻣﮭﻧدس ھﺎدی ﺷﺟﺎع ﭘورﯾﺎن – ﺑﮭﺑﮭﺎن ١٣٩۴
ﻣﻧﺎﺑﻊ و ﻣﺎﺧذ :
 -١ﻣﻘﺎﻻت و ﻣﻧﺎﺑﻊ اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ
 -٢ﻣﻌﻠوﻣﺎت و ﺗﺟرﺑﯾﺎت ﮐﺎری ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﻧده
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