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عملیات پیص گزمایی و پس گزمایی
مقدمه
جوش)(weld
تا تَجِ تِ تٌَع ٍ واستشد ّای گًَاگَى جَضىاسی تؼشیف جاهغ ٍ دس تش گیشًذُ ای وِ تتَاًذ ّوِ جَاًة ایي فشایٌذ سا پَضص دّذ،
هطىل است.اها تِ عَس ولی هی تَاى تؼشیف وشد:
جَش دادى ػثاست است اص ایجاد پیَستگی هَلىَلی تیي دٍ یا چٌذ لغؼِ وِ حذالل یىی اص آًْا تِ عَس هَضؼی تحت احش حشاست
تِ حالت خویشی دس آهذُ تاضذ.ایي ػول هوىي است تذٍى فطاس یا تحت فطاس اًجام پزیشد .تِ ػثاست دیگش دس فلضات ،جَش یه
هحل اتػال هتالَسطیىی است وِ آى هحل اتػال سا ًتَاى اص سایش لسوت ّا اص ًظش:
- ۱پیًَذ ّای اتوی
- ۲خَاظ هىاًیىی
- ۳ساختاس هیىشٍسىپی
تطخیع داد .تِ عَس ولی اتػال دائوی دٍ لغؼِ تِ یىذیگش دس ًاحیِ هَسد ًظش تِ ٍاسغِ گشها ،تا ٍاسغِ یا تذٍى ٍاسغِ فلض جَش
یا پَضص هحافظ ٍ یا تذٍى آًشا جَضىاسی گَیٌذ .
عی ،سآیٌذ جَضىاسی تغییشات هتالَسطیىی دس احش حشاست تاال ) (c500-3000دس هَاد تِ ٍجَد هی آیذ وِ ایي تغییشات تاػج
تشٍص ػیَب هتالَسطیىی خَاٌّذ ضذ.سِ تغییش ػوذُ هتالَسصیىی ػثاستٌذ اص:
- ۱تغییش دس ساختاس ٍ فاص
- ۲تغییش دس اًذاصُ داًِ تٌذی
- ۳تغییش دس تشویة ضیویایی
تغییشات فَق تِ غَست ًاّوگي ٍ ًا هٌظن اتفاق هی افتذ وِ اگش ًیشٍیی خاسجی تش آًْا تاحیش تگزاسد ًویتَاًٌذ هماٍت خَتی اص خَد
ًطاى دٌّذ .تشای واّص ایي تغییشات الصم است توْیذاتی اًذیطِ ضَد وِ هْوتشیي آًْا وٌتشل ػولیات حشاستی استّ.ذف اص
اًجام ایي ػولیات جلَيیشی اص تؼذادی ػیَب خػَغا ػیَب ًاضی اص تغییش فاص ّا دس فلض جَضَ یا هٌغمِ حشاست دیذُ )ٍ (haz
ّوچٌیي تْثَد خَاظ جَش )(weldmentهی تاضذ.
ػولیات حشاستی دس جَش تِ دٍ گشٍُ ػوذُ تمسین هیطَد:
) ۱ػولیات حشاستی پیطگشم)(Preheat
) ۲ػولیات حشاستی پسگشم)(PWHT
وِ دس اداهِ تِ عَس هطشٍح تِ ایي دٍ فاوتَس ٍ ػَاهل هتاحش اص آًْا هی پشداصین .
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عملیات پیطگزم
ػولیات پیطگشم ػثاستست اص حشاست دادى لغؼِ تِ هٌظَس تاال تشدى دهای لغؼِ لثل اص ػولیات جَضىاسی .تِ هؼٌای دیگش لغؼات
سا لثل اص جَضىاسی تا دسجِ حشاست هؼیٌی حشاست هیذٌّذ ٍ تال فاغلِ تؼذ اص سسیذى لغؼِ واس تِ آ ى دسجِ حشاست  ،جَضىاسی سا
آغاص هی وٌین .تِ عَس ولی تِ ّش ػولیاتی وِ پس اص جَضىاسی تِ هٌظَس تْثَد خَاظ جَش غَست پزیشد پس گشهی گَیٌذ  .تِ

ػٌَاى یه ًظشیِ ولی PWHTهی تَاًذ تا ػولیات واهال هتفاٍت ٍ هتؼذدی هشتثظ تاضذ .

ایي ػاهل هوىي است تِ دٍ غَست حشاست تِ ول فلض پایِ ٍ یا لسوتی اص آى اًجام گیشد تا آًىِ هٌغمِ ی هَسد ًظش تِ دهای
هٌاسة جْت ضشٍع ػولیات حشاستی تشسذ تِ ایي دها دهای پیص گشم گفتِ هی ضَد .
حشاست دادى فلض تا لحظِ ی ضشٍع جَضىاسی اداهِ هی یاتذ اها تؼذ اص آى دیگش ًیاصی تِ اداهِ واس ًیست چشاوِ حشاست ایجاد ضذُ
تشای ًگْذاسی فلض دس فشایٌذ جَش وافی است.
دس هغالة لثل ػٌَاى ضذ وِ پیص گشم تِ هظَس جلَگیشی اص اختالف دها ٍسشد ضذى فلض جَش لثل اص جَضىاسی است ٍ دس فلض
ب  PWHTاص
پایِ ایجاد یه فاص هتؼادل سا تِ ّوشاُ داسد ایي اهش یىی اص هْوتشیي ػاهل ّا دس پیطگشم وشدى فلض پایِ است ً ،یاص ُ

وذ ٍ هطخػات اجشایی تا تَجِ هحیظ سشٍیس ،استخشاد هیطَد .ػوَها  PWHTتشای سسیذى تِ اّذاف صیش غَست هی گیشد:
- ۱وٌتشل گشم ضذى ٍ تغییش دهای سشیغ دس فلض پایِ
- ۲جلَگیشی اص تطىیل ٍ توشوض تٌص دسهٌغمِ ی جَش
- ۳جلَگیشی اص توشوض ٍ تشن ّای ًاضی اص ٍجَد ّیذسٍطى
- ۴اهىاى دادى تِ خشٍد ّیذسٍطى جزب ضذُ دس فلض پایِ
- ۵پاوساصی سعَتت هَجَد دس فلض پایِ
- ۶وٌتشل ساختاسHAZ
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کنتزل گزم ضدن و تغییز دمای سزیع در فلش پایه
خیلی اٍلات ها ػولیات پیطگشم سا اًجام هی دّین ٍ پس اص ایٌىِ یه پاس جَضىاسی وشدین هوىي است وِ لغؼِ دهایص تیافتذ،
تایذ یشای جلَگیشی اص ایي هَضَع ّوَاسُ دسجِ حشاست تیي پاسی سا وٌتشل وٌین.تشای جَضْای چٌذ پاسِ جْت یىساى تَدى
خَاظ هىاًیىی ٍ ضشایظ تشای ولیُ پاسْا دسجِ حشاست تیي پاسی تایذ وٌتشل ضَد .
دسجِ حشاست تیي پاسی ٍ دسجِ حشاست پیص گشم هؼوَال یىساى تَدُ ٍ تِ جٌس ٍ ضخاهت لغؼِ ٍ حشاست دادُ ضذُ تَسیلِ
پشٍسِ جَضىاسی تستگی داسد.افضایص دسغذ وشتي ٍ ػٌاغش آلیاطی ٍ ضخاهت لغؼِ تاػج افضایص دسجِ حشاست تیي پاسی هی
ضَد.

جلوگیزی اس تطکیل و تمزکش تنص درمنطقه ی جوش
تطىیل ٍ تجوغ تٌص ّا چِ دس فلض پایِ ٍ چِ دس هٌغمِ جَش صیاى تاس است چشا وِ تا تغییش فاص فلض ضذت تاس ّای هىاًیىی ٍ تاس
ّای خستگی صیاد هی ضَد ایي اهش سثة تطىیل فاص ّای ضىٌٌذُ هی ضَد  ،ػلت اغلی ایي اضىال ًیض تغییش دها ٍ ٍسٍد ًاگْاًی
آى تِ هٌغمِ جَش یا فلض است.

جلوگیزی اس تمزکش و تزک های ناضی اس وجود هیدروصن
ّیذسٍطى هَجَد دس تشویة هٌغمِ جَش دس احش سعَتت گاّا هوىي است دس سغح یا داخل فلض پایِ،دس سٍوص الىتشٍد ٍ یا هحیظ
ٍجَد داضتِ تاضذ،سعَتت دس احش دهای ایجاد ضذُ ػاًی ٍ تسیاس صیاد دس هٌغمِ جَش دس هٌغمِ جَش گیش افتادُ ٍ هَجة ایجاد
تشن ّای سشد ّیذسٍطًی یا تٌص ّای ًاضی اص آى هیطَد ایي ػَاهل هوىي است دس صهاًی وَتاُ (دٍ سٍصُ) یا تلٌذ هذت (یه هاُ
یا تیطتش) ًوایاى ضًَذ وِ دس ّش غَست احشات هخشتی سا تِ جا خَاٌّذ گزاضت تا ػولیات پیص گشم هیتَاى فشغت وافی تشای
خشٍد ّیذسٍطى هَجَد سا دس اختیاس آى ًْاد.یا اص الىتشٍد ّای تا پَضص ون ٍ یا تذٍى ّیذسٍطى استفادُ ًوَد وِ ایي فاوتَس تِ
ضشایظ ٍ ًَع استفادُ ساصُ تستگی داسد.

امکان دادن به خزوج هیدروصن جذب ضده در فلش پایه
دس هَاسد فَق تِ چگًَگی تطىیل ایي اختالل پشداختِ ضذ ٍ تا فشغتی وِ دس اتتذای پیص گشم تِ ّیذسٍطى دادُ هیطَد ون ون تِ
سغح لغؼِ ًضدیه ضذُ ٍ اصآى خاسد هی ضَد.
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پاکساسی رطوبت موجود در فلش پایه
ایي فاوتَس ّن ّواًٌذ ػَاهل لثل تا ایجاد فضا تشای ّیذسٍطى هَجَد تِ دست هی آیذ .دس ضىل هماتل ًوَداس تشویة ّیذسٍطى دس
ساختاس فلض تحت فطاس هؼیٌی ًطاى دادُ ضذُ است .هٌغمِ تَ پش تیطتشیي همذاس تجوغ ّیذسٍطى (تٌص ّیذسٍطًی) سا ًطاى
هی دّذ.

کنتزل ساختار منطقه متاثز اس جوش)(HAZ
ّشچٌذ هٌغمِ  HAZرٍب ًوی ضَد اها دسجِ حشاست آى تِ حذی تاال هی سٍد وِ ساختاس آى ٍاسد هحذٍدُ آستٌیت ضذُ ٍ پس اص
سشد ضذى دس احش استحالِ ًاگْاًی تِ هاستضیت تشد ٍ ضىٌٌذُ تثذیل هی ضَد ایي ػاهل تاػج ایجاد اسیة ّای جذی دس جَش هی
ضَد اص عشف دیگش تاػج تغییش ضىل ظاّشی دس ضخاهت ّای پاییي هی ضَد  .تشای هْاس ایي هطىل اص ػولیات پیطگشم ٍ ًیض
ػولیات حشاستی تیي پاسی ٍ پس گشم تِ هٌظَس تٌص صدایی ٍ آًیل وشدى استفادُ می ضَد.
پیطگشم هَجة واّص ضیة حشاستی ٍ دس ًتیجِ تاػج واّص سشد ضذى جَش هی گشدد .اص عشفی دیگش تٌص ّای اًثساعی ٍ
اًمثاضی ،ػذم اًغاف پزیشی وافی ٍ تشن ّا ًیض اص ایي عشیك تش عشف هی ضًَذ .
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دس پیص گشم وشدى ػالٍُ تش جلَگیشی اص ىاهتؼادل ضذى فاص فلض جَش دس لحظِ ی اتتذایی ضشٍع فشایٌذ تِ دًثال اّذافی دیگش اص
جولِ حزف سعَتت ٍ تٌص ّای هتوشوض ًاضی اص ٍجَد ّیذسٍطى ًیض ّستین وِ احما ایي ػَاهل تش ویفیت ٍ ػوش جَش ًیض تاحش
هخثت هی گزاسًذ ٍجَد ّیذسٍطى هوىي است فاص هاستٌضیت ضىٌٌذُ ای سا تِ ٍجَ د آٍسد وِ دس احش تٌص ّا ٍ تاسّای خستگی ٍ
تاسّای هىاًیىی پذیذ هی آیذ اها دستیاتی تِ فاص پشلیت تا داًِ تٌذی سیض دس غَست حزف ّیذسٍطى ٍ سعَتت دل جَش هیسش
خَاّذ ضذ ٍ.جَد تٌص ّا هَجة ایجاد گسستگی دس جَش ٍ دس پی آى حَادث هخشتی دس ساصُ ّا سا پذیذ هی آٍسد حزف ایي
عاهل تِ ًحَُ ی واسوشد غحیح ساصُ ٍ هٌغمِ جَش تاحیشی ضایاى هی ًْذ حساسیت دس ایي فشایٌذ تِ دلیل اى است وِ ػوَها دس
غٌؼت اص ایي ػولیات استفادُ هی ضَد
هی تَاى تِ هٌظَس حػَل اعویٌاى دس ساختاس هٌغمِ ی جَش تؼذ اص ػولیات پیص گشم ٍ تؼذ اص ّش پاس ػولیات حشاستی تیي
پاسی سا اػوال ًوَد چشا وِ گاّا ها پیطگشم سا اًجام دادُ این اها دهای جَش افت پیذا هی وٌذ وِ ّویي اهش ضشٍست استفادُ اص
دهای تیي پاسی سا تیطتش هیىٌذ.
دهای پیص گشم ٍ دهای تیي پاسی ػوذتا تا ّن دس استثاط ّستٌذ یؼٌی ّشچِ لذس دهای یص گشم افضایص یاتذ دهای تیي پاسی ًیض
صیاد هیطَد ٍ تالؼىس ّشچِ لذس دهای پیص گشم واّص یاتذ ایي دها ًیض ون هی ضَد .
هیضاى حذالل پیص گشم ٍ دهای تیي پاسی تشای اجتٌاب اص تشن خَسدگی دس یه فَالد هطخع تستگی تِ هَاسد صیش داسد :
•هیضاى وشتي ٍ ػٌاغش آلیاطی فلض پایِ
•ضشایظ ػولیات حشاستی لثل اص جَضىاسی
•ضخاهت همغغ لغؼِ ٍ هیضاى وشًص دس اتػال
•هیضاى ّیذسٍطى هَجَد دس حیي جَضىاسی
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ّشچِ هیضاى ّیذسٍطى هَجَد دس هحیظ ٍ لغؼِ واسٍ ضخاهت لغؼِ ووتش تاضذ ،اهىاى واّص دهای پیص گشم ٍجَد داسد  .هیضاى
دهای پیطگشم ایذُ ال دس حذٍد  ۶۰-۵۰دسجِ ساًتی گشاد تاالتش اص دهای ضشٍع تَجَد آهذى هاستٌضیت ) (Msاستً .گْذاسی
جَش تؼذ اص اتوام جَضىاسی دس ایي دها سثة تَجَد آهذى تیٌیت سیض دس هٌاعك جَش ٍ هتاحش اص حشاست هی ضَد .ایي اهش

ّوچٌیي سثة خشٍد ّیذسٍطى حل ضذُ دس فلض جَش دس ٌّگام سشد ضذى هی ضَد .دهای  MSتسیاسی اص فَالد ّای HTLA
)(Heat-Treatable Low-Alloyتیص اص  ۲۶۰دسجِ ساًتی گشاد است .دهای پیص گشم تیص اص  ۲۶۰دسجِ ساًتی گشاد
سثة ایجاد هطىل تشای جَضىاس دس حیي اًجام جَضىاسی هیضَد ٍ فشایٌذ تغَس پیَستِ ٍ هٌاسثی اًجام ًخَاّذ ضذ .تٌاتشایي
داضت تاضٌذ ،الصم است .
ُ
استفادُ اص فشایٌذّای جَضىاسی وِ ًیاص تِ پیص گشم ووتشی
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عملیات پس گزم
ػولیات پس گشم ػثاستست اص حشاست دادى یىٌَاخت لغؼِ پس اص ػولیات جَضىاسی .ػولیات پس گشم تِ هٌظَس آصاد وشدى تٌص
ّای پس هاًذُ ای وِ دس احش ضیة ّای حشاستی ٍ دهاّای ًاضی اص جَضىاسی تَجَد هی آیذ اًجام هی ضَد .
تا واّص سشیغ دها دس هٌغمِ ی جَش هوىي است همذاسی ّیذسٍطى دس تیي فلض جَش گیش تیافتذ ،ػولیات پس گشم هَجة
اداهِ ػولیات پیطگشم ضذُ ٍ تا افضایص دهای لغؼِ تؼذ اص جَضىاسی هَجة سَْلت ًفَر ّیذسٍطى تِ خاسد لغؼِ ضذُ ٍ احتوال
تَجَد آٍسدى تشوْای سشد یا ّیذسٍطًی سا واّص هی دّذ .
ػولیات حشاستی پس گشم ًیض تِ ًَیِ ی خَد ًمص هتاحشی دس جشیاى جَضىاسی ٍ تؼذ اص آى ایفا هی وٌٌذ وِ تا دس ًظش گشفتٌص
هی تَاى تِ اّویت آى دس چشخِ ی ػولیات حشاستی پی تشد چشا وِ واستی دس اًجام آى هوىي است خغش آفشیي تاضذ
ًا گفتِ ًواًذ وِ ػیَب هزوَس دس تواهی استاًذاسد ّا تٌا تِ ّواى استاًذاسد هشجغ ٍ ضشٍست ناس حذ ّای لاتل لثَلی ًیض داسًذ وِ
اگش ایي ػیة ّا اص حذ هَجَد دس استاًذاسد تجاٍص وٌٌذ هیثایست الذاهات الصم دس جْت سفغ آًْا تِ ػول آیذ .

تِ هٌظَس سسیذى تِ اّذاف صیش ػولیات حشاستی پس گشم سا اجشا هی وٌین:
#وٌتشل سشد ضذى لغؼِ
#وٌتشل هیضاى ًفَر ّیذسٍطى دس لغؼِ جَضىاسی ضذُ
#واّص تٌص ّای حشاستی
#تملیل حشاست فشٍوص تشای لغؼات ضخین ٍ فلضات تا ّذایت حشاستی تاال
#جلَگیشی اص تطىیل تشن سشد
#افضایص تافٌس فلض جَش

#واّص تٌص پسواًذ
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#تَلیذ ساختاس هیىشٍسىپی خاظ
#تْثَد هماٍهت دس هماتل خَسدگی

#اهىاى دادى تِ خشٍد ّیذسٍطى جزب ضذُ دس جَش
#واّص حشاست ٍسٍدی تِ لغؼِ
#واّص ًشخ سشد ضذى
#پاوساصی سعَتت هَجَد دس سغح لغؼِ واس

پس گزم و حذف تزک ناضی اس هیدروصن
ّواًغَس وِ دس هَاسد فَق ًیض اضاسُ ضذ.یىی اص اّذاف هْن پس گشهی تِ حذالل سساًذ ى پتاًسیل تشن ًاضی اص ّیذسٍطى هی تاضذ .
تشای ایٌىِ ) (HIC-Hydrogen Induced Crackingاتفاق تیفتذ هتغییش ّایی ًظیش:

- ۱سیض ساختاس حساس
ّ- ۲یذسٍطى وافی
- ۳سغح تاالیی اص تٌص(تِ ػٌَاى هخال دس جَضىاسی هتماعغ)
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دس فَالدّای فشیتی ،ضىست ّیذسٍطًی فمظ دس دهاّای ىصدیه تِ دهای هحیظ اتفاق هی افتذ اص ایي سٍ ایي اهىاى ٍجَد داسد وِ
تشای پیطگیشی اص تشن خَسدى دس سیض ساختاسّای حساس اص ًفَر ّیذسٍطى دس هٌغمِ جَش لثل اص سشد ضذى استفادُ وٌین،تؼذ
اص آًىِ جَضىاسی اًجام ضذ ًثایذ اجاصُ داد تا فَالد تِ اًذاصُ دهای هحیظ سشد ضَد .دس عٍؼ تایذ آًشا تالفاغلِ تؼذ اص دهای تیي
پاسی تِ دهای پس گشهی حشاست ٍ استماء دادُ ٍ دس ایي حالت تشای صهاى هطخع ضذُ ًگِ داضت .اضىال صیش تػَیشی اص تشن ّای
ًاضی اص ٍجَد ّیذسٍطى دس ساختاس فلض ٍ هحیظ سا هطاّذُ هی وٌیذ .

رضا تقوی جلودار
کارشناس مهندسی جوش و تست های غیر مخرب
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