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 جوش

 راهنمای جوش و اتصاالت جوشی
 هعطفی جَقىاضی ؾاذتواى     1

 هساض جَقىاضی لَؼ الىتطیىی  1-3

 (4)ص .ةاقغ ٌيیگؼدد کَ ىّرد ٌُؼ  ؼیان زیادی در ىغار ةؼكؼار ىیزاجنال کّجاه صامم قغه و  امٌالصاً ،كٌَْ فهؽ پایَ ةچـتغةَ اگؼ ٌّك انکحؼود 

ىلاوىث انکحؼیکی  .قّد ىیةاّخ یٌّیؽه قغن ُّا و ایساد كّس انکحؼیکی  ُا انکحؼونصؼکث  ،اىا اگؼ انکحؼود در فامهَ ىْیٍی از فهؽ پایَ كؼار گیؼد

در واكِ کّره ذوب ةـیار کَ ُای دو كٌَْ فهؽ پایَ در داظم صّوچَ ىػاب  کَ ةاّخ ذوب انکحؼود و نتَ ٌيایغ ىی انْاده فّقجّنیغ صؼارت  ،زیاد كّس

 (4)صگؼدد ىی ،ةاقغ ىیکّچک 

پكحی ؿؼد و ىٍسيغ گكحَ و ٌّار زّش  ُای صّوچَ ،ةَ ؿيث زهّ دفهؽ پایَ و فهؽ زّش ةا ُو آىیعحَ قغه و ةا صؼکث انکحؼو ،در داظم صّوچَ

 (5)ص .غآی ىیةَ وزّد 

 عَاهل هْن جَقىاضی  1-4

 تعییي قست جطیاى  1-4-1
زؼیان . کٍغ ةَ قغت زؼیان زّقکاری ىّؿّم اؿث ىی ّتّروكحی كّس ةؼكؼار قغ و زّقکاری آغاز گؼدیغ ىلغار آىپؼی کَ از ىغار زّقکاری 

 .قّد كّس ىحٍاؿب ةا كٌؼ انکحؼود ىنؼفی روی ىاقیً زّقکاری ىیؽان ىی

 (7)ص .ةؼاةؼ اؿث چیٍا ُؽارم ةؼصـبجلؼیتی ةا ّغد كٌؼ  ًّر ةَّغد آىپؼ  ،اؿحاٌغارد دار روکفدر زّقکاری ةا انکحؼودُای 

یا  ىحؼ ىیهی 25/3ةٍاةؼایً انکحؼود ةَ كٌؼ 
1

8
قّد  وكحی مضتث از كٌؼ ىی .کٍغ ىیآىپؼ ظّب کار  125ةا  ةاقغ ىیایٍچ  125/0ةا  ةؼاةؼکَ  چایٍ  

 (7)ص .روکف انکحؼود ٌَ كٌؼغؽه اؿث ىىٍُّر كٌؼ ؿیو 

 طَل لَؼ   1-4-2
 جأدیؼًّل كّس در کیفیث زّقکاری  ؛ًّل كّس ّتارت اؿث از فامهَ ةیً ؿؼ انکحؼود جا ؿٌش كٌَْ ىّرد زّقکاری ةَ ٍُگام ةؼكؼاری كّس

 .ٌیاز ةَ ونحاژ ؿَ ةؼاةؼ ظّاُغ داقث ،ةؼاةؼ قّدؿَ  ّسـحلیو دارد یٍْی ةؼای ایٍکَ ًّل كراةٌَ ى ّسًّل كّس ةا ونحاژ دو ؿؼ ك .زیادی دارد

ُؼ  ةَ ازایجّان گفث  جسؼةی ىی ًّر ةَ
1

16
گفث ةَ ازای ُؼ یک  جّان ىیةَ ّتارت دیگؼ  ،الزم اؿث كّسونث ةیً دو ؿؼ  10ًّل كّس  چایٍ    

 «کيحؼ از كٌؼ انکحؼود ىّرد اؿحفاده ةاقغكغری ًّل كّس ةایـحی » :کَ کٍغ ىییک كاّغه کهی ةیان  .الزم اؿث ونث 3/6جلؼیتاً كّس،  ىحؼ ىیهی

 (7. )صونث ىٍاؿب اؿث 22جا  20و ونحاژ  ىحؼ ىیهی 4جا  3ًّل كّس ةیً  ،ىحؼ ىیهی 4ىذالً ةا انکحؼود ةَ كٌؼ 

 ،ا جيؼیًیّس و كجّاٌغ ةا گّش دادن ةَ مغای  دكیق ًّل كّس ٍُگام زّقکاری ىلغور ٌیـث ونی زّقکار ىی گیؼی اٌغازهّيالً ةؼای زّقکاری 

 (7. )صىٍاؿب را ةؼكؼار ؿازد ّسك

 یٌسّای جَقىاضیآفط  1-5

 (8)ص :گیؼٌغ فؼایٍغُای زّقکاری در ؿَ رده ّيّىی كؼار ىی

 زّقکاری دؿحی -1

 زّقکاری ٌیيَ ظّدکار  -2

 دکارزّقکاری ظّ -3

 (8)ص :ةاقغ ىیفؼآیٍغ فّق در ىّارد زیؼ  3اظحالف 

 .قّد ىیُغایث اٌتؼ کَ در زّقکاری دؿحی و ٌیيَ ظّدکار جّؿي کارگؼ اٌسام  (انف

قّد و در زّقکاری ٌیيَ ظّدکار و ظّدکار از انکحؼود  ةا ًّل ىضغود اؿحفاده ىی دار روکفٌّع انکحؼود کَ در زّقکاری دؿحی از انکحؼود ب( 

 (8)ص .قّد ىیاؿحفاده  ،ةا ًّل پیّؿحَ کَ دور كؼكؼه پیچیغه قغه (ةغون روکف)نعث 

 .ٌضّه ىضافُث از ٌّار زّش ىػاب در صال ؿعث قغنپ( 

فؼایٍغُای زّقکاری ظّدکار و ٌیيَ  .انکحؼود ٌاىضغود اؿث نیکً ًّل ،دقّ ىیُغایث اٌتؼ جّؿي زّقکار اٌسام  ،در زّقکاری ٌیيَ ظّدکار

 (8)ص :ظّدکار ةَ كؼار زیؼ اؿث

 زّش زیؼ پّدری  -1

 زّقکاری جضث صفاَث گاز ةا انکحؼود فهؽی  -2

 زّش جضث صفاَث گاز ةا انکحؼود جٍگـحً -3

صفاَث گاز ةا انکحؼود جّپّدری زّش جضث  -4

��ث
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 زّش گاز انکحؼیکی  -5

 زّش ؿؼةاره انکحؼیکی -6

 
 (9)ص  ّّاىم ىِو روی کیفیث زّش جأدیؼ  2-1قىل 

 (SAW)جَـ ظیط پَزضی   1-7

ةَ  .قّد ىیپّدر روی درز ریعحَ  مّرت ةَ ،ىاده صفاَث کٍٍغه زّش ،در زّقکاری ةَ روش زیؼ پّدری .زّش زیؼ پّدری یک روش ظّدکار اؿث

كّس زیؼ پّؿث ةؼكؼار  ،در صیً زّقکاری .گؼدد و در زیؼ ایً پّدر ةؼكؼار ىی نعثكّس انکحؼیکی جّؿي انکحؼود  ،فامهَ کيی پكث ٌازل پّدر

 (11.)صکٍغ ىی کفایثو ٌیازی ةَ اؿحفاده از ىاؿک ةؼای اپؼاجّر ٌیـث و جٍِا ّیٍک ىضافٍ مٍْحی  قّد يیزّقکاری ىكاُغه ٌ زؼكَقغه و 

  هید گلجَقىاضی   12 -1

کَ از نضاظ ؿاظحاری ىكاةَ روش  ،ةاقغ ىیفهؽی ةَ فهؽ پایَ  ُای ىیط گمفؼآیٍغُای زّقکاری  جؼیً رایراز  ىیط گمفؼآیٍغ زّقکاری كّؿی 

SMW قّد کَ ىٍسؼ ةَ  و ؿٌش ورق ایساد ىی ىیط گمانکحؼود ّيم ٌيّده و كّس انکحؼیکی ةیً ٌّك  ٍّّان ةَفهؽی  ىیط گمدر ایً فؼایٍغ  .اؿث

َ و زِث ىضافُث ىٌٍلَ زّش از یک قکم كؼار گؼفح ای جپاٌچَدر داظم یک اٌتؼ  ىیط گم .گؼدد ىیةا ورق فّالدی  ىیط گمقغن  جؽويذوب و ى

ىػاب فكار  ةرا ةَ ؿيث صّوچ ىیط گم ،قکم ای جپاٌچَتؼ اٌپؾ از ةؼكؼاری كّس در یک زىان ىكعل  .قّد كٌَْ صهلّی ؿؼاىیکی اؿحفاده ىی

ایساد  ىیط گمیک زّش گّقَ َؼیف ُو اًؼاف  ،ىیط گمکم ىلٌِ  وبدر ایً فؼآیٍغ ّالوه ةؼ ذ .رؿغ داده و فؼآیٍغ زّقکاری ةَ اجيام ىی

 (23. )صةاقغ ىیىغت زىان کم فؼایٍغ کيحؼ از یک داٌیَ  .قّد ىی

 جَقىاضی ّای ٍضعیت  1-13
 (24)ص :ووْیث زّقکاری وزّد دارد چِارووْیث كٌَْ ىّرد زّش و انکحؼود ٌـتث ةَ ُو  ةؼصـب

 (؛زّش قیاریدر   1و در زّش گّقَ   1ا ّالىث ة)ووْیث جعث یا کفی 

 ؛(در زّش قیاری  2در زّش گّقَ و   2ةا ّالىث )ووْیث افلی 

 (؛در زّش قیاری  3در زّش گّقَ و   3ةا ّالىث )ووْیث ؿؼ ةاال 

 (؛در زّش قیاری  4در زّش گّقَ و   4ةا ّالىث )ووْیث ؿلفی 

 (24)ص .ةاقغ ىی جؼیً ىكکم ،و در ووْیث ؿلفی جؼیً ؿادهزّقکاری در ووْیث جعث 
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 سخته ولی با ما آسونه راهنمای جوش و اتصاالت جوشی

 
 (24)صزّقکاری  ُای ووْیث  17-1قىل 

 اًَاع جَـ   1-15
 :اٌّاع زّش ٌكان داده قغه اؿث کَ ّتارجٍغ از  20 - 1در قکم 

 زّش قیاریانف( 

 زّش گّقَ ب( 

 زّش کام پ( 

 ّش اٌگكحاٌَ ت( ز

 
 (28)ص اٌّاع زّش  22 – 1 قىل

 جَـ گَقِ 
. اجنال ؿپؼی و اجنال گٌّیا اؿحفاده کؼد ،ُو رویدر اجنال  جّان ىیّش زاز ایً  .فّالدی اؿث ُای ؿاظحيانزّش در  جؼیً ىحغاولگّقَ زّش 

 (28)ص

 جَـ قیاضی 
ةؼای اٌسام زّش قیاری در دو نتَ  .قّد ىیاؿحفاده  رتجيام كغ ُای زّشز و ةؼكؼاری در ُا ورقاز زّش قیاری ةؼای یکـؼه کؼدن جيام كغرت 

 (29. )صقّد ی اؿحفاده ىیغزٍا زُایدر ّيم اغهب از درز ؿاده و یا در .ٌفّذ کاىم زّش آىاده گؼدٌغ ىٍُّر ةَکار  ُای نتَالزم اؿث  ،ىساور ُو
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 عالئن جَقىاضی   16 -1

 
 (30)ص پیکان زّش 24 -1قىل 

 
 (31)ص 25 -1 قىل
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 جوش

 سخته ولی با ما آسونه راهنمای جوش و اتصاالت جوشی

 جَـ زض ؾاذتواىاًَاع واضتطز   17 -1

ىِارةٍغی جّؿي زّش گّقَ اٌسام  ُای ورق ،ىِارةٍغُا ،ُا ٌتكیاغهب اجناالت قاىم اجناالت  .زّش گّقَ ةیكحؼیً کارةؼد را در ؿاظحيان دارد

 (32. )صقّد ىی

 (32)ص .كائو كؼار گیؼد ُای جٍفزّش گّقَ ٌتایغ جضث  .زّش گّقَ ةایغ ًّری آرایف داده قّد کَ جضث جٍف ةؼقی كؼار داده قّد امّالً

 ُای ورقوركی و ُيچٍیً در اجناالت مهب جیؼ ةَ ؿحّن ةؼای اجنال  ُای ؿحّنو  ُا جیؼورقؼای ؿاظث ة ُا ورقاز زّش قیاری ةؼای یکـؼه کؼدن 

 (32)ص .قّد ىیزیؼؿؼی و روؿؼی ةَ ؿحّن اؿحفاده 

 (32)ص .قّد ىیاؿحفاده  ،كائو كؼار دارد ُای جٍفقیاری در ىّاكْی کَ زّش جضث  ُای زّشاز 

  پصیطی جَـ  18 -1

 (36)صىٍاؿب آنیاژُای فّالدی ةؼای صنّل كاةهیث زّقکاری ىٍاؿبصغود   2-1جسٍل 

 عٌهط
زاهٌة هٌاؾة 

 )زضنس(

 زض نَضتی وِ همساض ّط یه اظ عٌانط اظ همازیط ظیط تجاٍظ ًوایس.

 ضٍـ ّا ٍ تساتیط ذال زض ٌّگام جَقىاضی الظم اؾت 

C ً35/0 06/0جا  25/0 کؼة 

Ma 4/1 25/0جا  8/0 ىٍگٍؽ 

Si 3/0 )صغاکذؼ( 1/0 ؿیهـیو 

S 05/0 )صغاکذؼ( 035/0 ؿّنفّر 

P 04/0 )صغاکذؼ( 03/0 فـفؼ 

 پیف گطهایف  19 -1 

 (37)ص :گیؼد ىیدر ّيم ةَ یکی از دالیم زیؼ ىّرد اؿحفاده كؼار  ،ةاقغ ىیپیف گؼىایف از ّّاىم ىِو زهّگیؼی از ایساد جؼك در زّش 

 (37)ص .زیاد اؿث ُا آنُایی کَ درزَ گیؼداری زدر در ظنّص ةَ  .اٌلتاوی در زّش و فهؽ پایَ ىساور آن ُای جٍفةَ ىٍُّر کاُف  -1

 پػیؼی قکمو افؽایف  ؼدیةَ ىٍُّر زهّگیؼی از ج (درزَ ؿهـیّس 990و  720)ةؼای کاُف ؿؼّث اٌسياد در گػر از ىضغوده دىای ةضؼاٌی  -2

 (37)ص .در فهؽ پایَ حیغهٌّار زّش و ٌاصیَ جف

درزَ ؿهـیّس ةؼای ازازه دادن ةَ ظؼوج ُؼگٌَّ ُیغروژن زػب قغه جّؿي ىنانش زّش و ٌاصیَ  200ةؼای کاُف ؿؼد قغن در ىضغوده  -3

 (37)ص .جفحیغه در فهؽ پایَ

 (37)ص .ةؼای افؽایف ؿؼّث ةضؼاٌی ىساز ؿؼد قغن در زیؼ دىایی کَ ظٌؼ جؼك ظّردگی در زیؼ ٌّار زّش از ةیً رفحَ اؿث -4

 .ةَ ىٍُّر افؽایف ًاكث زظو در ٌاصیَ زّش -5

 .کاُف دىای اٌحلال در فهؽ پایَ اًؼاف آن -6

ظیهی وعیو یا  ُای ورقی ٌُیؼ زّقکاری ُای ووْیثدر  .جّان ةَ صغاكم رؿاٌیغ پیف گؼىایف را ىی ،در مّرت اؿحفاده از انکحؼود کو ُیغروژن

 (37)ص .ٌیاز ةَ پیف گؼىایف ةیكحؼی اؿث ،ی ةاالدارُای ةا درزَ گیؼزؼ آنیاژ و یا درپُ

 (38)ص    ًتق ىیاٌی  ُای پاسصغاكم دىای پیف گؼىایف و دىای   3 -1جسٍل 

 ًَع جَقىاضی

 جَقىاضی تا الىتطٍزّای

 ون ّیسضٍغى

 جَقىاضی تا الىتطٍزّای غیط

 ون ّیسضٍغى
t )ضراهت( 

(mm) 

 20  الزم ٌیـث الزم ٌیـث

 400  20  ؿهـیّس درزَ 65 درزَ ؿهـیّس 20

 60  40  درزَ ؿهـیّس 105 درزَ ؿهـیّس 65

 60  درزَ ؿهـیّس 150 درزَ ؿهـیّس 105

 (38)ص .درزَ ؿهـیّس ةاقغ زّقکاری ٌتایغ اٌسام قّد( -15)وكحی دىای ىضیي کيحؼ از  -1

و زّش امهی ةایغ پیف گؼىایف  زّش ظالةؼای ُؼ دو صانث  اؿث،وكحی کَ دىای فهؽ پایَ کيحؼ از دىای جّمیَ قغه ةؼای وعاىث ورق  -2

ىـاوی  ای فامهَةَ  ،قّد ىی وؿیجؼ ُا آنپیف گؼىایف ةایغ ةَ ًؼیلی اٌسام قّد کَ دىای ؿٌضی كٌْاجی کَ فهؽ زّش در روی  .اٌسام قّد

دىای پیف گؼىایف  .گؼدد جؼ ةؽرگاز درزَ صؼارت ىػکّر در زغول  ،در ًؼفیً و ؿيث پیكؼوی زّش (ىحؼ ىیهی 75ونی کيحؼ از )وعاىث كٌَْ 

 (38)ص (.ةاقغ ٌيیُای ىیاٌی قاىم ُیچ ىضغودیحی  درزَ صؼارت پاس)ةیكحؼ گؼدد  گؼاد ؿاٌحیدرزَ  250ٌتایغ از 
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جسؼةَ ةا نيؾ ةازّقکاران  .ؿغدرزَ ؿهـیّس ةؼ 20ةا اّيال پیف گؼىایف دىای آن ةایغ ةَ  ،وكحی کَ دىای فهؽ پایَ کيحؼ از مفؼ ةاقغ -3

 (38)ص .داٌٍغ ی ىٍاؿب ةؼای زّقکاری ىٍاؿب ىییدر صغ ةغن را دىا دىایی ،كٌَْ

 ٍؾایل ٍ تجْیعات جَقىاضی لَؼ الىتطیىی      2

 هٌاتع اًطغی جَقىاضی   4 -2

ةؼای جّنیغ  نث(ةؼصـب و)و ونحاژ ىٍاؿب  ،ةؼای ذوب فهؽ پایَ و انکحؼود (آىپؼ ةؼصـب)زّقکاری كّس انکحؼیکی ةَ قغت زؼیان انکحؼیکی کافی 

 (43)ص .آىپؼ ٌیاز دارٌغ 500جا  100و زؼیان جلؼیتی ةیً  نثو 45جا  17صغود  یةَ ونحاژ قان اٌغازهانکحؼودُا ةـحَ ةَ ٌّع و  .كّس ٌیاز دارد

 قست جطیاى - هٌحٌی ٍلتاغ  5 -2

 ،كتم از قؼوع ةَ زّقکاری ُیچ زؼیاٌی ةؼكؼار ٌكغه و قغت زؼیان .ةاقٍغ ىی (V-I)آىپؼ  -ةَ ٌام ونحاژ  ای ىكعنَزّقکاری دارای  ُای دؿحگاه

 (45. )صقّد ىیگفحَ  (OCV)کَ ةَ آن ونحاژ ىغار ةاز  ةاقغ ىیفؼ و اظحالف پحاٌـیم در صغاکذؼ ظّد م

  زاض ضٍوفهَضز اؾتفازُ زض جَقىاضی زؾتی تا الىتطٍز  ّای هاقیي  6 -2

 (47)ص :کهی ؿَ ٌّع ىاقیً زّقکاری وزّد دارد ًّر ةَ

 (؛ُا دیٍامژٌؼاجّر و  -ىّجّر)یا ىّجّر ةؼكی  ؿّز درونىّنغُا قاىم ىّجّر  -ىّجّر -1

 ؼ(؛رکحیفای) ُا کٍٍغهیکـّ  -ىتغل -2

 (؛ُا جؼاٌؾ) ُا ىتغل -3

 (ضوتیفایطّا) D.C وٌٌسُ یىؿَهمسض  -هثسل هاقیي جَقىاضی   2-6-2
 .ةاقٍغ ىیىحْغد ةؼای ىلامغ ىعحهف  ُای ًؼحدارای  ،ٌكان داده قغه 10 - 2از آن در قکم  ای ٌيٌَّکَ  (رکحیفایؼُا) ُا کٍٍغهیکـّ  -ىتغل

كادر ةَ جضّیم زؼیان ةا كٌتیث ىٍفی یا ىذتث  ُا ىاقیًایً  .یکی از دالیم پػیؼش گـحؼده ایً ىاقیً در مٍْث زّقکاری اؿث ،پػیؼی اٌٌْاف

ىّرد  ُا ىیط گمزّقکاری زیؼپّدری و زّقکاری  ،زّقکاری جضث صفاَث گاز ،ُيچٍیً ىيکً اؿث ةؼای زّقکاری دؿحی ةا انکحؼود ،ةاقٍغ یى

 (50. )صةاقٍغ ىیچٍغیً کارةؼ را دارا  زىان ُودُی  اؿحفاده كؼار گیؼٌغ و اىکان ؿؼویؾ

 تجْیعات حفاظتی   8 -2

 هاؾه زؾتی ٍ هاؾه والّی   2-8-1
یکی از پؼجُّا اقَْ فؼاةٍفف و  .اؿث ىىؼُا و پّؿث ةغون  کَ ةؼای چكو ةاقغ ىیٌّر درظكان صامم از كّس انکحؼیکی دارای دو پؼجّ ٌاىؼئی 

 .دائيی ٌیـث د آنکَ انتحَ در قّد ىیىـحلیو یا غیؼىـحلیو ةاّخ درد چكو  مّرت ةَ ٌّر ظّاهجکؼار ىكاُغه ایً  .دیگؼی اقَْ ىادون كؼىؽ اؿث

در  ُا آن .کٍٍغ ىكاةَ آفحاب ؿّظحگی و گاُی جّنیغ ّفٌّث ىی یایً پؼجُّا گاه ؿّزق .گّیٍغ ىی «ریگ داغ در چكو»ّقکاران ایً ٌّع درد را ز

 (57.)صگػارٌغ ىیىحؼ ةؼ روی پّؿث ادؼ  6کيحؼ از  ای فامهَىحؼ ةؼ روی چكو و در  15فنّل کيحؼ از 

 تجْیعات جَقىاضی تحت حفاظت گاظ   15 -2

 اًثط جَقىاضی زض حفاظت گاظ ٍ ؾایط هتعلمات  2-15-1
ةؼای اٌحلال اٌؼژی انکحؼیکی ةَ ؿیو زّش و ُغایث ؿیو زّش ةَ ؿيث كٌَْ کار  ؾ اؿثى یاژاز زٍؾ ىؾ یا آن اجنال کَ ىْيّالً ؼایاز ىس

 (69)ص .اجنال از ًؼیق کاةم زؼیان ةَ ىٍتِ جغػیَ ىحنم اؿث ؼایىس .قّد ىیاؿحفاده 

 تجْیعات جَقىاضی لَؾی ظیط پَزضی   16 -2
 (72)ص :جسِیؽات ىّرد ٌیاز در روش زّقکاری كّس زیؼ پّدری ّتارجٍغ از

 ىٍتِ ٌیؼو  -1

 دانکحؼو جغػیَ ؿیـحو -2

 پّدرؿیـحو جغػیَ  -3

 ؿیـحو جٍُیو صؼکث -4

 ؿیـحو کٍحؼل فؼآیٍغ  -5

 (72. )صیکی از جسِیؽات زاٌتی ىّرد اؿحفاده كؼار گیؼد ٍّّان ةَجّاٌغ  ؿیـحو ةازیاةی پّدر ذوب ٌكغه ٌیؽ ىی

 الىتطٍز       3

 هَاز تكىیل زٌّسُ ضٍوف الىتطٍز   3-4-4

 پَزض آّي 
ةَ فّالد جتغیم قغه و ةؼ فهؽ زّش آن  درپّ ،در صؼارت قغیغ كّس انکحؼیکی .قّد ىیاوافَ  ُا انکحؼونةَ روکف ةـیاری از اٌّاع پّدر آًُ 

ؿؼّث زّقکاری  ،قّد ىییا ةیكحؼ ةَ جؼکیب روکف انکحؼود اوافَ  (درمغ 30صغود )ٍُگاىی کَ پّدر آًُ ةَ ىلغار ٌـتحاً زیادی  .افؽایغ یى

��ث
� �ی ۲۲ وز

� ��ه آ �و



 

  533  

 جوش

 سخته ولی با ما آسونه راهنمای جوش و اتصاالت جوشی

ؿٌش زّش (. 2-3)قکم  قّد ىیم زّش ةَ راصحی زغا و گِ یاةغ یىقغه و پاقیغگی زّش کاُف  جذتیثكّس  ،ىضـّؿی افؽایف یافحَ ًّر ةَ

 (82)ص (.4-3قکم  در Iو  H یُا زّش) دُا ةـیار ماف اؿثاٌسام قغه ةا ایً انکحؼو

 
کَ ىّزب افؽایف ةازده اٌؼژی صامم از كّس انکحؼیکی  کٍغ ىیدر اٌحِای انکحؼود ایساد  یا ةّجَادؼ  ،صاوی پّدر آًُ جؼ یووعروکف   2 -3قىل 

 (82)ص .گؼدد یى

 ون ّیسضٍغى یّا ضٍوف
ةا صػف  .گؼدد یىزیؼا ُیغروژن ةاّخ ایساد جؼك ىساور ٌّار زّش در فّالدُای کؼةً دار و فّالد آنیاژی  ،ُیغروژن ظامیث ىِيی اؿثفلغان 

ةغون ّيهیات پیف گؼىایف و یا ةا پیف  جّاٌٍغ یىوعیو و ؿعث  یفّالدُازیؼ و ىساور ٌّار زّش زهّگیؼی قغه و  یُا جؼكاز ایساد  ،ُیغروژن

 (82.)صداده قٌّغ زّش  کوگؼىایف 

 ضٍوف تط لطثیت  تأحیط   3-4-5
ةازده  (انکحؼود ىٍفی)ةا كٌتیث ىـحلیو  ُا روکفةْىی از  .ٌلف اؿاؿی دارد ،جؼکیب روکف در اٌحعاب كٌتیث در زّقکاری ةا زؼیان یکـّ

 (83)ص .دٍُغ یىافؽایف  (انکحؼود ىذتث)دیگؼ ةازده انکحؼود را ةَ كٌتیث ىْکّس  یُا روکفةیكحؼی داقحَ و 

 (83)صو ةغون روکف دار روکفىلایـَ ظّاص فیؽیکی و ىکاٌیکی فهؽ زّش صامم از انکحؼود   1 -3جسٍل 

 فلع جَـ تا الىتطٍ لرت 
فلع جَـ تا الىتطٍز 

 ضٍـ زاض
 فلع پایِ

        ىلاوىث ٌِایی 
2  4200 – 3500 5250-4200 4900-3800 

        جٍف جـهیو 
2  3150-2660 4200-3150 2240-2100 

 30-40 20-40 5-10 )درمغ( ىحؼ ؿاٌحی 5افؽایف ًّل در 

 - 35-60 10-20 افؽایف ًّل در ظو آزاد )درمغ(

 60-70 35-65 8-20 کاُف ؿٌش ىلٌِ )درمغ(

 85/7 80/7-85/7 5/7-7/7 چگانی

 1820-2100 1820-2100 840-1260 2     ىلاوىث ظـحگی )صغ دوام( 

 35-56 28-49 5/3-5/10       آزىایف وؼةة ایؽود 
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 جوش

 (84)صظنّمیات زّقکاری ةا انکحؼودُای فّالد ٌؼىَ 2-3جسٍل 

اظزیاز 

طَل 

ًؿثی زض 

52 

 هتط هیلی

ًمطة 

 تؿلین
  
     

حسالل 

هماٍهت 

 وككی

  
     

جسا 

قسى 

ؾطتاضُ 

 )ول(

 پاقیسگی

ظاّط 

ًَاض 

 جَـ

 ؾطعت

 حطوت
 جطیاىًَع  ًفَش

ٍضعیت 

 جَقىاضی

ًَع 

 ضٍوف
 

22% 3500 4340 
جلؼیتا 

 آؿان
 ىحّؿي

ىّزغار 

 و جعث
 DCRP ّيیق ّيیق

جيام 

 ووْیث ُا

 -ةؼؿهّنؽ

 ؿغیيی
E6010 

22% 3500 4340 
جلؼیتا 

 آؿان
 ىحّؿي

ىّزغار 

 و جعث
 D.C.R.P.a.c ّيیق ّيیق

جيام 

 ووْیث ُا

ةؼ 

-ؿهّنؽ

 پحاؿیيی

E6011 

 کو آؿان 4690 3850 17%
ماف و 

 ىضغب
 .DCSP.a.c ىحّؿي ىحّؿي

جيام 

 ووْیث ُا

 -روجیهی

 ؿغیيی
E6012 

 کو آؿان 4690 3850 17%

ماف و 

جعث 

جا 

 ىضغب

 .DCRP.DCSP.a.c کو کو
جيام 

 ووْیث ُا

 -روجیهی

 پحاؿیيی
E6013 

 کو آؿان 4900 4200 17%

ماف و 

جعث 

جا 

 ىضغب

 .DCRP.DCSP.a.c ىحّؿي ىحّؿي
جيام 

 ووْیث ُا

 -روجیهی

 پّدرآًُ
E7014 

22% 4200 4900 
جلؼیتا 

 آؿان
 کو

ماف و 

 ىضغب

کو جا 

 ىحّؿي

کو جا 

 ىحّؿي
DCRP 

جيام 

 ووْیث ُا

کو 

 ُیغروژن

 ؿغیيی

E7015 

22% 4200 4900 
ظیهی 

 آؿان
 کو

ماف و 

 ىضغب

کو جا 

 ىحّؿي

کو جا 

 ىحّؿي
DCRP.a.c 

جيام 

 ووْیث ُا

کو 

 ُیغروژن

 پحاؿیيی

E7016 

25% 3500 4340 
ظیهی 

 آؿان
 کو

ماف و 

جعث 

 جا ىلْؼ

 ّيیق ّيیق
d.c,a.c. جعث 

 افلی

DCSP.a.c. 

 افلی -جعث
اکـیغ 

 آًُ
E6020 

 کو آؿان 5040 4200 17%

ماف و 

کيی 

 ىضغب

 .DCSP.DCRP کو کو
a.c. 

 –جعث 

 افلی

 –روجیم 

پّدر 

 آًُ

E7024 

 کو آؿان 4340 3500 25%
جعث 

 جا ىلْؼ
 ىحّؿي ىحّؿي

d.c.,a.c. جعث 

 افلی

DCSP.a.c. 

 افلی -جعث

پّدر 

 -آًُ

اکـیغ 

 آًُ

E6027 

22% 4200 5040 
ظیهی 

 آؿان
 کو

ماف و 

جعث 

جا 

 ىضغب

 .DCRP.a.c کو کو
جيام 

 ووْیث ُا

پّدر 

 -آًُ

کو 

 ُیغروژن

E7018 

22% 4200 5040 
ظیهی 

 آؿان
 کو

ماف و 

کيی 

 ىضغب

 افلی -جعث .DCRP.a.c کو کو

پّدر 

 -آًُ

کو 

 ُیغروژن

E7028 
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 جوش

 سخته ولی با ما آسونه راهنمای جوش و اتصاالت جوشی

 (85)صو فّالد کو آنیاژ  َزؼیان انکحؼیکی ةؼای زّقکاری ةا انکحؼودُای فّالد ٌؼى داىٍَ قغت  3 -3جسٍل 

لطط الىتطٍز 

 ایٌچ 

 (هتط هیلی)

 زاهٌة قست جطیام )آهپط( 

 ًَع الىتطٍز 

E6212 

E6211 

E6212 E6222 E6227 E6214 E7215, 

E7216 

E7218 E7224, 

E7228 

1

16
 1 6  

5

64
 2  

3

32
 
2

4
  

- 

 

 

- 

 

80-40 

 

40-20 

 

 

60-25 

 

85-35 

 

40-20 

 

 

60-25 

 

90-45 

- 

 

 

- 

 

- 

- 

 

 

- 

 

- 

- 

 

 

- 

 

125-80 

- 

 

 

- 

 

100-70 

- 

 

 

- 

 

145-100 

1

8
 3 4  

5

32
(4) 

3

16
 4 8  

125-75 

 

 

170-110 

 

215-140 

 

140-180 

 

 

190-110 

 

240-140 

130-80 
 
 

180-105 

 

230-150 

150-100 
 
 

190-130 

 

250-175 

185-125 
 
 

240-160 

 

300-210 

150-100 
 
 

200-140 

 

255-180 

165-115 
 
 

220-150 

 

275-200 

190-140 
 
 

250-180 

 

305-230 

7

32
 5 6  

1

4
 6 4  

5

16
 8  

250-170 

 

 

320-210 

 

425-75 

 

320-200 

 

 

400-250 

 

500-300 

300-210 

 

 

350-250 

 

430-320 

310-225 

 

 

375- 275  

 

450-340 

350-250 

 

 

420-300 

 

475-375 

40-260 

 

 

415-330 

 

500-390 

340-260 

 

 

400-315 

 

470-375 

365-275 

 

 

430-334 

 

525-400 

    الىتطٍزّا طثك  یگصاض قواضٍُ  یتٌس طثمِ
 ىعفف کهيَ انکحؼود Eصؼف  .گیؼٌغ یىكؼار   Eکَ ةَ دٌتال صؼفَ  ةاقغ ىییک ّغد چِار یا پٍر ركيی ،     ةؼ اؿاس  یگػار قيارهؿیـحو 

 (ُؽار پٌّغ) پٌّغ یهّک ةؼصـبصغاكم ىلاوىث کككی ىفحّل انکحؼود را  (ركيی پٍریا ؿَ ركو اول در ؿیـحو پٍسو )اول دو ركو ؿيث چپ  ؿث.ا

ةؼای ىذال ىلاوىث  (.آیغ یىکیهّگؼم ةؼ ؿاٌحیيحؼ ىؼةِ ةَ دؿث  ةؼصـبىلاوىث  ،قّد وؼب 70اگؼ ایً ّغد در ) دُغ یىةؼ ایٍچ ىؼةِ ٌكان 

و انکحؼود  Psi 70000 (4900 2     )ىـاوی  7010 ، و انکحؼود Psi 60000 (4200 2     ) ىـاوی،  6010 کككی انکحؼود 

ٌكان  6010 ةؼای ىذال ّغد یک در  .کٍغ ىیركو ؿّم ىّكْیث زّقکاری را جّمیف  اؿث. Psi 100000( 7000 2     )ىـاوی  10010 

دُغ کَ  ٌكان ىی 7020 از  2ّغد  .جّاٌغ اٌسام قّد ؿؼةاال و ؿلفی ىی ،افلی جعث،اّو از  ُا یثىّكْدُغ زّقکاری ةا ایً ٌّع انکحؼود در ُيَ  ىی

دُغ کَ انکحؼود ةایغ جٍِا در ىّكْیث زّقکاری جعث ةَ  ٌكان ىی 3 ّغد .رود ّغد ُای جعث و افلی ةَ کار ىی زانکحؼود جٍِا در زّقکاری درایً 

 - 3ُای  زغولای در  قياره یةٍغ ًتلَجّویش ةیكحؼ در ىّرد ایً ؿیـحو  .کٍغ آظؼیً ركو ٌّع زؼیان و ٌّع روکف انکحؼود را جْییً ىی .کار رود

 (86)ص.آىغه اؿث 5 - 3و  4

 (86)ص AWSروش انکحؼودُا ةَ  یةٍغ ًتلَؿیـحو   4 -3جسٍل   

 ضلن هفَْم هخال

  600   4200     2  

  110   7700     2 
 ركو اول 3یا  2 صغاكم ىلاوىث کككی

 جيام ووْیث ُا          

 جعث  و افلی       2    

 جعث                  3    

 ركو ةْغی ووْیث زّقکاری
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 جوش

 ىؼازَْ قّد 5-3ةَ زغول 
زؼیان، ٌّع ؿؼةاره، ٌّع كّس، ّيق ٌفّذ، وزّد پّدر ٌّع 

 آًُ و ُیغروژن در روکف
 ركو آظؼ

 AWS (86)انکحؼود ةَ روش  یگػار ٌامىفِّم ركو آظؼ در   5 -3جسٍل 

 ضلن آذط  جطیاى  ًَع لَؼ ًَع پَقف

 آنی

 آنی

 روجیهی )اکـیغ ٌیحان( 

 كّس ٌفّذی

 كّس ٌفّذی

 كّس ىحّؿي 

 DCRPفلي 

A.C  یاDCRP 

A.C  یاDCRP 

0 

1 

2 

 روجیم

 %(30روجیم ةا پّدر آًُ )صغود 

 کو ُیغروژن 

 كّس ٌؼم

 كّس ٌؼم

-  

A.C  یاD.C كٌب آزاد 

A.C  یاD.C كٌب آزاد 

 DCRPفلي 

3 

4 

5 

 کو ُیغروژن

 پّدر آًُ

 كّس آًُ  -کو ُیغروژن

 كّس ىحّؿي

-  

-  

A.C  یاDCRP 

A.C  یاD.C 

A.C  یاDCRP 

6 

7 

8  

 الىتطٍزعالهت قٌاؾایی 

• DCSP   كٌتیث ىـحلیو  - ـّزؼیان یک • DCRP    ّكٌتیث ىْکّس  -زؼیان یکـ   •A.C.    زؼیان ىحٍاوب 

 اًتراب ًَع ٍ لطط الىتطٍز   6 -3

 (87)ص .اٌسام قّد ،ىّرد ٌیاز اؿث نب ةَ نبٌـتث ةَ آٌچَ کَ در زّش  جؼی ةؽرگةا انکحؼود  جّاٌغ یىگّقَ  زّش ظ:ٌّسؾِ زض 

  ٌـتث ةَ ىّكْیث ؿؼةاال یا ؿلفی اؿحفاده کؼد جؼی ةؽرگجّان از انکحؼود ةا كٌؼ  افلی ىیو در زّقکاری جعث  :جَقىاضیهَلعیت. 

 (87)ص

 ضراهت ٍ قىل فلعات هَضز جَقىاضی   12 -3
دی کَ كٌؼ ُؼگؽ از انکحؼو ،ًتق یک كاٌّن ّيّىیاؿث. جْییً کٍٍغه اٌغازه انکحؼود ىنؼفی  ،وعیو و یا ٌازك ّاهوعاىث فهؽ ىّرد زّقکاری ظ

 (90)ص .قّد اؿحفاده ٌيیاؿث، از وعاىث فهؽ ىّرد زّقکاری  جؼ ةؽرگ آن

 ٍضعیت جَقىاضی  11 -3
كاةم اؿحفاده ٌیـحٍغ و اٌسام انکحؼود ىنؼفی ةایغ از  EXX20, 24,27,28انکحؼودُای  ،اگؼ زّقکاری ةایغ در ىّكْیث ؿلفی و یا كائو اٌسام گیؼد

 ُا یثىّكْدر ًتلَ انکحؼودُای كاةم اؿحفاده ةؼای ُيَ کَ   EXX16 و EXX18 صؼکث و کٍحؼل  .انکحؼودُای ةاكی ىاٌغه مّرت گیؼدىیان 

 (91)ص .ی ىكکم اؿثغركائو و ؿلفی ك ُای یزّقکاردر  tكؼار دارٌغ

 جعثافلی و  ُای یثىّكْدارای کٍحؼل آؿان در  EXX12,13,20,24,27,28کَ انکحؼودُای كؼار گؼفحَ در ًتلَ  اٌغ یافحَدرزّقکاران  یًّرکه ةَ

ظنّماً ؿِّنث اؿحفاده از انکحؼودُای  .اؿث جؼ آؿان EXX16و  EXX11, EXX10و زّقکاری كائو و ؿلفی ةا انکحؼودُای  ةاقٍغ یى

EXX13  وEXX12  (91)ص .زّقکاری كائو رو ةَ پاییً ةیكحؼ اؿثدر 

  ّا آىهتعاضف ٍ واضتطز  یالىتطٍزّاهعطفی   12 -3

 (91)ص (اظ ًَع الىتطٍزّای ًفَشی)ؿَ ٍ لطثیت هخثت الىتطٍز ّوِ ٍضعیت تا جطیاى یى:       

ةَ ُيیً دنیم دارای ةیكحؼیً کارةؼد در  .ی ُـحٍغلفكائو و ؿ ُای یزّقکارزِث  دار روکفایً انکحؼودُا یکی از ةِحؼیً اٌّاع انکحؼود 

اکذؼ کارةؼد ایً ٌّع انکحؼود در  یٍکَةاا .ةاقٍغ یىىحْغد  یُا پاسجعث و زّقکاری كائو و ؿلفی ةا فهؽی ةا ىّكْیث غیؼ یُا ؿازهاری زّقک

در زّقکاری فّالد  .گانّاٌیؽه یا ةْىی از فّالدُای کو آنیاژ ةَ کار روٌغ یُا ورقجّاٌٍغ در زّقکاری  نیکً ىی ،ؼىَ اؿثٌزّقکاری فّالد 

  .و کاُف جعهعم زّش را ةَ دٌتال ظّاُغ داقث ییزا صتابکاُف  ،ؿتک آن گِمكّی ىّزب ظؼاقیغن رویَ گانّاٌیؽه قغه و  ّسك ،گانّاٌیؽه

 (طتاظزًُفَشی ٍ پُ ًَعاظ (ؿَ تا لطثیت هٌفی ّوِ ٍضعیت تا جطیاى هتٌاٍب ٍ یى الىتطٍز:       
ىٍاؿب زفث  ًّر ةَُایی کَ زایً ٌّع اغهب ةؼای در .و كٌتیث ىـحلیو و یا زؼیان ىحٍاوب ةَ کار رود ؿّ یکجّاٌغ ةا زؼیان  ىی 6012 انکحؼود 

ایً ٌّع انکحؼود ؿازگاری ىٍاؿتی ةؼای زّقکاری  .ُای ّؼیه اؿثزایً ٌّع انکحؼود در در زٌی پمو ایً ةَ ظاًؼ كاةهیث  رود ىیةَ کار  اٌغ ٌكغه

ؿِّنث کارةؼد و ؿؼّث ةاالی زّقکاری کارةؼد وؿیْی در کارُای فهؽی  ،ةَ ظاًؼ اكحنادی ةّدن 6012 . مفضات جک ةا زّش گّقَ افلی دارد

يحؼ ةّده و ىلاوىث جـهیو آن ةیكحؼ ک  6011 و  6010 ـتث ةَ ٌ 6012 فهؽ زّش جؼؿیب قغه صامم از انکحؼود  پػیؼی قکم .ای دارد کارظاٌَ

و ُيچٍیً زؼیان  (انکحؼود ىذتث)و یا كٌتیث ىْکّس  (انکحؼود ىٍفی)ـّ و كٌتیث ىـحلیو ن یککارةؼد ةا زؼیاایً انکحؼود ىٍاؿب ةؼای  .اؿث

��ث
� �ی ۲۲ وز
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 سخته ولی با ما آسونه راهنمای جوش و اتصاالت جوشی

در مّرت اؿحفاده از انکحؼودُای ةا كٌؼ  .جكکیم كّس ىـحلیو پایغار ارزش اؿث ىـحلیو ةَ ظاًؼدر ایً ىّرد اؿحفاده از كٌتیث  .ةاقغ ىیىحٍاوب 

 (92)ص .از پغیغه اٌضؼاف كّس ارزش اؿثی ةّدن رزؼیان ىحٍاوب ةَ ظاًؼ ّا ،جؼ ةؽرگ

 (اظ ًَع ون ّیسضٍغى)ؿَ تا لطثیت هخثت جطیاى یى ،الىتطٍز ّوِ ٍضعیت:       
روکف دارای ىلغاری ٌّع ایً  .گّگؼد و فـفؼ و آن پاییً اؿث ،کؼةً ،ىلغار کهـیو ىّزّد در جؼکیب روکف انکحؼود زیاد و ىلغار ُیغروژن

ؿیهیکات ؿغیو ةؼ روی روکف ایً انکحؼود ةَ ككؼی از زیؼا  ،ژن ؿغیو دار ىْؼوف اؿثوغرُیایً انکحؼود ةَ ٌام انکحؼود کو  .ةاقغ ىیؿیهیکّن ٌیؽ 

 (93)ص .رود کار ىی

 (93)ص .اؿث پػیؼ اىکان ُا ووْیثزّقکاری در ُيَ  ىحؼ ىیهی 4 جا كٌؼةا اؿحفاده از انکحؼودُای 

 (ّیسضٍغىون اظ ًَع )تا لطثیت هخثت  ؾَ یهجطیاى هتٌاٍب یا  ،ىتطٍز ّوِ ٍضعیت: ال     
 .ةاقغ ىیاىکان کارةؼد آن ةا زؼیان زّقکاری یکـّ یا ىحٍاوب  ،ىؽیث اوافی .ةاقغ ىی 7015 د انکحؼو ُای ویژگیصاوی کهیَ  7016 انکحؼود 

دیگؼ پحاؿیو  ُای ٌيکدارای ىلغاری ؿیهیکات پحاؿیو و یا ٌّع زؽ ایٍکَ ایً  .ةاقغ ىی 7015 انکحؼود  ىكاةَؿیو داظهی و جؼکیب روکف آن ٌیؽ 

 (93)ص .ؿازد انکحؼود را ةؼای زؼیان ىحٍاوب كاةم اؿحفاده ىی ایً ،پحاؿیو ُای ٌيکاوافَ کؼدن  ،ةاقغ ىی

 (96)صجصب ضطَتت   3-13-2
کَ ىلغار رًّةث جا پیف از اٌسام  ،گؼدد ىیىكکم ةیكحؼ از آٌسا ٌاقی  ؿث.در پّقف انکحؼودُا ةـیار ظٌؼٌاك ا ،رًّةث ةا درمغ ةاالزػب 

  .قّد و ؿایؼ ٌلایل ىكعل ىی ُا جعهعمغیؼ ىعؼب ةا ىالصَُ  ُای آزىایفچكيی یا  ُای ةازرؿیزّقکاری كاةم جكعیل ٌتّده و فلي پؾ از 

روکف انکحؼودُا ةَ ؿؼّث رًّةث ُّا را  ،ىضیي درمغ 90ٌـتی در رًّةث  .ُا در ُؼ قؼایٌی آىادگی زػب رًّةث را دارٌغدانکحؼو ًّرکهی ةَ

و  ٌيایٍغ ىیا صغاکذؼ یک ُفحَ ىلاوىث ُروکف انکحؼود ،درمغ 70در رًّةث ٌـتی  .قٌّغ ىیزػب کؼده و در کيحؼ از یک روز غیؼ كاةم اؿحفاده 

انکحؼود را ةؼای  جّان ىی ،درمغ ةاقغ 40جٍِا در قؼایٌی کَ ىلغار رًّةث ٌـتی ىضیي کيحؼ از  .ىْیّب ظّاُغ قغ کاىالًپؾ از آن زّش صامم 

 (96)ص .ةٍغی ٌگِغاری کؼد ىغت ٌـتحاً ًّالٌی در ىساورت ُّا و در ظارج از ةـحَ

گؼم از ٌيٌَّ روکف كتم و  1صغود  زیًةا جّ جّان ىیرا  ُیغروژن( ةَ زؽ انکحؼودُای كهیایی کو)ىلغار رًّةث ىّزّد در روکف اٌّاع انکحؼودُا 

100 ةْغ از ظكک کؼدن در کّره ةَ ىغت یک ؿاّث در درزَ صؼارت
 
ىْؼف درمغ صىّر رًّةث در روکف  ،کاُف وزن ٌيٌَّ .کؼد جْییً  

 (96)ص .انکحؼود ظّاُغ ةّد

100ىْيّالً در دىای  کو ُیغروژنىلغار رًّةث روکف انکحؼودُای كهیایی 
 
 (96)ص .قّد ىیةا وؿایم ظامی جْییً  90 –  

 (96)ص .قّد ىیرّایث  ةٍغی ةـحَىْيّل از ًؼیق  ًّر ةَ ،ایً وؼورت .ةٍاةؼایً ةایغ انکحؼودُا را ُيّاره از ىؼًّب قغن ىضافُث کؼد

کَ زػب رًّةث ىيکً  ُؼچٍغ، کافی در ىضم ٌگِغاری قٌّغ جا ةَ دىای ىضیي ةؼؿٍغ غتپیف از اؿحفاده ةَ ى ،انکحؼود ُای ةـحَةٍاةؼایً ةایغ 

 (97)ص .اؿث در ىغجی کّجاه مّرت گؼفحَ ةاقغ

 فاؾس قسى ضٍوف الىتطٍز   3-13-3
قّد کَ ٌاقی از ظؼوج ؿیهیکات  دیغه ىی       یؿفیغ ُای پّؿحَیا  ُا کؼیـحال ،گػقحَ ةاقغ ُا آنروی ؿٌش انکحؼودُایی کَ جاریط ىنؼف 

کَ ّيؼ ىفیغ انکحؼود ةَ پایان رؿیغه و ٌتایغ  دٍُغ ىیاىا ةَ ظّةی ٌكان  ،ظّد ةؼای زّقکاری ىىؼ ٌیـحٍغ ؿغیو از پّقف انکحؼود ةّده و ُؼ چٍغ

 (97)ص.در کارُای صـاس از آن اؿحفاده کؼد

 ُا آنقف روی پّ ،اگؼ ةؼای ىغجی ةغون ىضافٍ در ىْؼض رًّةث كؼار گیؼٌغ ،انکحؼودُایی کَ در جؼکیب روکف ظّد ىلادیؼ زیادی پّدر آًُ دارٌغ

ىْيّل ؿتب افؽایف اکـیژن زػب قغه در زّش و در ٌِایث افؽایف ىلغار ُیغروژن زػب  ًّر ةَ ،ایً اىؼ .قّد ىیآدار اکـیغ قغن ىكاُغه 

در ةؼظی  .دور ریعحَ قٌّغ زیؼا امالً كاةهیث اؿحفاده و دوةاره ظكک کؼدن را ٌغارٌغ کاىالًةٍاةؼایً چٍیً انکحؼودُایی ةایغ  ،گؼدد ىیقغه در زّش 

 (97)ص .کٍغ ًُ صحی جا ىغؽی انکحؼوٌیک ٌیؽ ٌفّذ ىیآ ىّاكِ زٌگ

 :از ایً كؼار اؿث ُا آن جؼیً ىِوجّاٌغ ىْایتی را در زّش ةاّخ قّد کَ  َ وؼوری اؿث کَ اؿحفاده از انکحؼودُای ىْیّب ىیحکٌجّزَ ةَ ایً 

 (98)ص

  ور قْهَایساد كّس انکحؼیکی  -1

 زّش ُای زؼكَث پاقف افؽایف ىلغار و ىـاف -2

 ایساد آظال و صفؼات در فهؽ زّش  -3

 پّدر قغن پّقف انکحؼود  -4

 جاول زدن پّقف انکحؼود  -5

 ةَ ونحاژ ةاال ةؼای اٌسام زّقکاری  اصحیاج -6

 .فهؽ زّش جُؼدیدر فّالدُای ؿعحی پػیؼ و افؽایف ؿعحی و  ویژه ةَافؽایف اصحيال ورود ُیغروژن ةَ فهؽ زّش  -7

 وی پّقف انکحؼود فاؿغر       ایساد کؼیـحال ؿفیغ رٌگ -8

��ث
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 ّغم پایغاری كّس و ظاىّش و روقً قغن آن -9

  ُا آنزّش و کاُف اٌغازه و اةْاد  ُای ىِؼهَاُؼ ٌاىٍاؿب و  -10

 کٍاره زّش (ةؼیغگی) ُای ؿّظحگیةؼوز  -11

 ؿؼةاره در داظم فهؽ زّش  ىاٌغن ةاكی -12

      زیادی در ىٌٍلَ ُای جؼك -13

 (100)صتاظضؾی ظاّطی الىتطٍزّا  طَاتض  16 -3
ةؼای انکحؼودُای ىعنّص  .ٌام دارٌغ «پارجی»قٌّغ  ّؼوَ ىی یکسایکـان ةّده و روش ؿاظث واصغی داقحَ و  ٌؼو ك عانکحؼودُایی کَ دارای ٌّ

 . ةاقغ ىیجً  5زّقکاری فّالدُای ویژه صغاکذؼ وزن ُؼ پارجی  انکحؼودُایو ةؼای  جً 20زّقکاری فّالدُای ؿاظحياٌی صغاکذؼ وزن پارجی 

 (الىتطٍزّا)تاظزیس ظاّطی ضٍوف   1 -16 -3
 .ةغون جؼك و یکٍّاظث ةاقغ ،ةادوام ،روکف انکحؼود ةایغ ىضکو

 (101)ص :گیؼد ىیدر ةازدیغ َاُؼی ىّارد ذیم ىّرد جّزَ كؼار 

 .ؼ انکحؼود ىساز اؿثاز ؿَ ىحؼ ىیهی 3صغاکذؼ ،جؼ ةؽرگصغاکذؼ جا ٌنف كٌؼ و ةؼای انکحؼود  ،ىحؼ ىیهی 6جا كٌؼ  دار روکفنعث ةّدن انکحؼود  الف:

 .جکی ةَ اٌغازه صغاکذؼ یک چِارم وعاىث روکف ىساز اؿث ُای ؿّراخو  ُا ةؼزـحگی ب:

 (101)ص .ةیف از ٌنف وعاىث روکف ةاقغ ّيلكانو  ىحؼ ىیهی 2ةیف از  ًّنكانو  ؿٌَتایغ جْغادقان ةیف از  ای ٌاصیَفؼورفحگی  ج:

و ّيق آن از ٌنف وعاىث  ىحؼ ىیهی 2ًّل روکف ةّده و كٌؼ ُؼ ىٍفػ ةیف از  ىحؼ ىیهی 10ىٍفػُا ٌتایغ جْغادقان ةیف از ؿَ ّغد در ُؼ  ت:

 .روکف ةیكحؼ ةاقغ

 (101)ص .داقحَ ةاقغ ىحؼ ىیهی 12جؼك ىّیی و ةَ ًّل ةیكحؼ از  2روکف ٌتایغ ةیف از  ث:

 ططاحی زضظ جَـ      4

 (108)صاًَاع جَـ   3 -4

 .کٍغ ىی رؿّبزاٌتی دو كٌَْ ىساور ُو  هزّقی اؿث کَ ةؼ وزّ :جَـ گَقِ -1

 .قّد ىیکٍغ و در دو ٌّع ةا ٌفّذ کاىم و ةا ٌفّذ ٌـتی ازؼا  زّقی اؿث کَ در درز ةیً دو كٌَْ رؿّب ىی :جَـ قیاضی -2

 .قّد ىیجّپؼ داده  مّرت ةَزّقی اؿث کَ درون یک ؿّراخ  :جَـ اًگكتاًِ -3

 .قّد ىیجّپؼ داده  مّرت ةَروقی اؿث کَ درون یک قکاف  :َـ وامج -4

 (108)ص.قّد ىیاؿث کَ در پیؼاىّن یک ؿّراخ یا قکاف ازؼا  ای گّقَزّش  :جَـ زض حفطُ ٍ قیاض -5

     تاظقسگی ضیكِیا زّاًِ   5 -4
ّش ریكَ ظیهی ىكکم ظّاُغ ةّد و ةایغ از انکحؼودُای ٌازك اؿحفاده قّد و اؿحفاده از انکحؼودُای ٌازك زاگؼ دُاٌَ ریكَ ظیهی کّچک ةاقغ 

 (113)ص .ةاّخ کٍغی کار ظّاُغ قغ

ُؽیٍَ زّقکاری و اّّزاج  کَ ٌحیسَ آن افؽایف دُغ ىیدُاٌَ ریكَ ظیهی ةؽرگ ةؼ کیفیث زّش ادؼی ٌغارد ونی ىنؼف ىنانش زّش را افؽایف 

 (113)ص .صامم از زّقکاری اؿث

 
 (113)ص دُاٌَ یا ةازقغگی ریكَ  6 -4قىل 

 (113)ص .دُاٌَ ریكَ ةایغ افؽایف یاةغ ،قّد ىیدُغ کَ چگٌَّ وكحی زاویَ جعهیَ نتَ کو  ٌكان ىی 7 -4قکم 

كاةم كتّل ُـحٍغ و ُؼ ؿَ  7 -4ُؼ ؿَ ووْیث ٌكان داده قغه در قکم  .اؿحفاده قّد ةٍغ پكثگؼدد ةایغ از جـيَ  وكحی کَ دُاٌَ ریكَ زیاد ىی

 (113)ص .جؼزیش یکی ةؼ دو جای دیگؼ فلي ةؼ ىتٍای ىلایـَ اكحنادی ظّاُغ ةّد .ةاقٍغ ىی ّغةؼای یک زّقکاری ظّب ىـا
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 (113)ص ةٍغ پكثجـيَ   7 -4قىل 

ةؼای ایٍکَ از  ُا کارظاٌَدر  .گؼدد ىیدر ٍُگام زّقکاری ةاّخ ریؽش زّش از زیؼ آن  ُا نتَدُغ کَ چگٌَّ فامهَ زیاد  ٌكان ىیپ،  -8 -4قکم 

 .کٍٍغ فامهَ دٍُغه یا اٌغازه ىْیً اؿحفاده ىی ُای جـيَریؽش زّش زهّگیؼی کٍٍغ از 

 
 (114)ص  8 -4قىل 

  تٌس پكت ّای تؿوِ  6 -4
پؾ از اٌسام ّيهیات  ُا جـيَایً  .قّد ىیاؿحفاده  ةٍغ پكث ُای جـيَاز  ،ٌیؽ زیاد ةاقغ ُا نتَوكحی کَ زّقکاری از یک ًؼف ةّده و فامهَ 

 (115)ص .قٌّغ ىیو زؽئی از اجنال  ىاٌٍغ ىیزّقکاری در زای ظّد ةاكی 

ٌیاز ةَ ؿٍگ  ،در ایً صانث كتم از زّقکاری ًؼف دوم .گیؼٌغ ّرد اؿحفاده كؼار ىیى     فامهَ دٍُغه اغهب در درزُای زٍاكی دورو ُای جـيَ

 (115)ص .ةاقغ ىیزدن ریكَ 

ىحٍاوب  ُای زّش ظالكتم از اٌسام ّيم زّقکاری از  ،ُا جـيَةؼای جذتیث ایً  .امهی ؿازگار ةاقغ نانشةایغ ةا ى ةٍغ پكث ُای جـيَزٍؾ 

 ويً،در  .اوافی ٌکٍٍغ ُای جٍفجا ایساد  قٌّغ ىیچپ و راؿث داده  مّرت ةَ ةٍغ پكثدر ُؼ دو ًؼف جـيَ  ُا زّش ظالایً  .قّد ىیاؿحفاده 

 (114)ص(. 10 - 4قکم)ٌتایغ درؿث ىلاةم یکغیگؼ كؼار گیؼٌغ  زّش ظال

 (.11 – 4قکم ) قٌّغ ىیزّقکاری در ٌاصیَ ریكَ زّش  َةَ زیؼ ورق ةچـتٍغ وگؼٌَ ةاّخ ةَ وزّد آىغن جفان کاىالًةایغ  ةٍغ پكث ُای جـيَ

 (115)ص.ةایغ ةحّاٌغ اىحؽاج کاىم در ىضم ریكَ وزّد آورد (اس اول)پزّش ریكَ 

 
 (115)ص ةٍغ پكثىحٍاوب ةؼای اجنال جـيَ  ُای زّش ظالازؼای    12 -4 قىل 
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 (116)ص  11 – 4قىل 

 گطزُ جَـ   7 -4
  ب(. – 12 – 4قکم )الزم اؿث  (ةاالی ؿٌش جؼاز ىحؼ ىیهی 5/1جلؼیتاً )اؿيی  جضغب ،نب ةَ ُای نبزدر در

ةایغ دكث قّد کَ ُو ارجفاع و انف(.  -12 -4قکم ) قّد ىیای ٌغارد و ةاّخ افؽایف جيؼکؽ جٍف و ُؽیٍَ زّقکاری  فایغه ضغبىلغار زیاد ایً ج

 (116)ص .ُو پٍِای گؼده صغاكم گؼدد

 
 (116)ص  12 – 4قىل 

 (پیكاًی)ضراهت ضیكِ   8 -4

جیؽ ةاقغ وعاىحی  مّرت ةَزّش در ىضم ریكَ  نتَایٍکَ  زای ةَ ،ریكَ زّش و ُيچٍیً از ریؽش زّش زهّگیؼی قّد ةؼای ایٍکَ از ؿّظحً

حْغ اؿث، ةؼای ؿّظحً و ریؽش ظیهی ىـ ،اگؼ نتَ درز در ىضم ریكَ جیؽ ةاقغ .ٌاىٍغ قٌّغ کَ آن را وعاىث ریكَ یا پیكاٌی ىی ةؼای آن كائم ىی

 .ىلغاری زیاد ةاقغىعنّماً اگؼ فامهَ نتَ ٌیؽ 

 
 (116)صوعاىث ریكَ   13 -4قىل 

 
 (117)ص  14 – 4قىل 

 مغوكحی ىٍُّر ةَ دؿث آوردن زّش  .ةؼش و یا یک ةؼش و یا ؿٍگ زدن ٌیاز دارد دوؼ کار اؿث و ةَ و پُ گیؼ وكثازؼای پیكاٌی ریكَ در ّيم 

 (117)صؿث. اصحیاج ةَ ؿٍگ زدن ریكَ ا (کار  پكث)كتم از زّش روی دوم  ،ةّده و نتَ ٌیؽ دارای پیكاٌی ریكَ ةاقغ (جيام كغرت) درمغ

زیؼا در ایً صانث یک فىای ظانی (. 15 – 4 )قکمدیگؼ ٌتایغ وعاىحی ةؼای ریكَ در ٌُؼ گؼفث  ،قّد ىیاؿحفاده  ةٍغ پكث ُای جـيَاز  کَ وكحی

 (117)ص.گؼدد ىیؼ از گاز کَ در ٍُگام زّقکاری درون آب پُ قّد ىیپیغا 

 
 (117)ص   15 – 4قىل 
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 (قیاضظًی پكت)ؾٌگ ظزى ضیكِ اظ پكت   9 -4

 ،ةغون ؿٍگ زدن ریكَ زّش .گیؼد یا ؿٍگ زدن مّرت ىی انکحؼود گّج ةایً کار ةَ وؿیه ،ةایغ ریكَ زّش ةؼداقحَ قّد کار  پكثكتم از زّش 

 (118)ص. زّش اًؼاف دوم ٌفّذ کاىم ٌعّاُغ داقث

 جَـ ّای عیة     5

ایً آقٍایی در جّنیغ زّقی ةا کیفیث  .آقٍا ةاقغ ،کٍغ اجنال زّش قغه کيک ىی ةَ گـیعحگیىْایب امهی زّقکاری کَ ةا کار ةایغ ُؼ زّق

ایً کار اغهب ىكکالت ىّزّد در ٍُگام ةازةیٍی ٌِایی کار جّؿي ٌاَؼ و یا ةازرس  دُغ ىیّل کيک کؼده و ىغت زىان ةازرؿی زّش را کاُف لتى

 (123)ص .ةایغ از نضاظ وزّد ىْایب ؿٌضی ةا دكث ةازرؿی قٌّغ (نّنَ رق یاو)قٌّغ  کَ ةَ یکغیگؼ زّش ىی ىنانضی .ؿازد ىیزّش را ىٍحفی 

ةْىی از ایً  .یا داظم فهؽ زّش ةَ وزّد آیغ ٌشؿ ىيکً اؿث ىْایتی در ،و فٍّن مضیش زّقکاری ةَ کار گؼفحَ ٌكّد ُا روشدر مّرجی کَ 

 (123)ص :ىْایب رایر ّتارجٍغ از

 ذوب ٌاكل -

 ٌفّذ ٌاكل  -

 جعهعم -

 ةؼیغگی کٍاره زّش -

 قغه صتؾُای  ٌاظاننی -

 َّچن ،ؿؼ رفحً زّش روی فهؽ پایَ -

 گؼده اوافی در زّش  -

 نکَ كّس -

  ُا جؼكاٌّاع  -

 پؼقغگیّغم  -

 زؼكَ و پاقف  -

 ًفَش ًالم   5-1-2

 .ٌيایغ ىیا قیار ٌفّذ ی زاز آٌچَ کَ در ًؼاصی در ٌُؼ گؼفحَ قغه اؿث در داظم در یٌفّذ ٌاکافی ةَ ایً ىٍْی اؿث کَ فهؽ زّش و ّيق کيحؼ

 (125)ص .ىّرد كتّل اؿث ،چٍیً ىكعل گؼدیغه ُا دؿحّرانْيمٌفّذ ٌاكل جٍِا ٍُگاىی کَ در 

 (125)ص :افحغ قؼایي زیؼ اجفاق ىی ، جضثگؼدد ىیقیاری ٌفّذ ای ىؼةّط  ُای زّشكل ّيغجاً ةَ ٌفّذ ٌا

  َاؿث.وعاىث پیكاٌی ریكَ ةیف از ٌیاز دُاٌَ ریك 

  ٌَریكَ ظیهی کّچک اؿثدُا. 

 ؿث.قکم ظیهی کّچک ا  قیار  زاویَ پعی 

 ؿث.اٌغازه انکحؼود ظیهی ةؽرگ ا 

 ؿؼّث صؼکث انکحؼود ظیهی زیاد اؿث. 

 قغت زؼیان زّقکاری ظیهی پاییً اؿث. 

 تطیسگی وٌاضُ جَـ   5-1-4
 .فهؽ زّش پؼ ٌكغه اؿث وؿیهَ ةَزّش كؼار گؼفحَ و  کَ در اٌحِای ؿاق ةاقغ ىیىتٍا در فهؽ  ای قغهر ذوب اةؼیغگی یا ؿّظحگی ةَ ىٍْای قی

ایً د. گػار زای ةَ ىتٍا را ةـّزاٌغ یا كـيحی از آن را از زای ظّد زغا کؼده و قیاری  فهؽًّل كّس زیاد ىيکً اؿث  یااؿحفاده از زؼیان كّی 

ؼ پُاز فهؽ زّش  جؼ پاییًةا انکحؼودُای ٌيؼه  ،جّان آن را ةا زّقکاری ىسغد ٌاصیَ ةؼیغگی ةَ راصحی ةا چكو كاةم جكعیل اؿث ىی بّی

 (127ص)ٌيّد

 .اؿث ُو روی ؿٌش و ُو در روی ریكَ اجنال ایساد قّدىيکً زّش ؿّظحگی کٍار  ،قیاری ُای زّشدر 

 (128)ص .و ٌیاز ةَ جْيیؼ ىسغد ٌغارد قّد ىیةا روش ىٍاؿب زّقکاری ةؼیغگی کٍار زّش صػف 

 (129)ص ؟قّد کَ آیا ایً ةؼیغگی ىىؼ اؿث و ٌیاز ةَ جْيیؼ دارد یا ظیؼ ىٌؼح ىی ؿؤالایً  ،ةٍاةؼایً چٍاٌچَ ةؼیغگی ایساد قغ

 .کَ ایً ىلغار در زغول صغود پػیؼش ةازرؿی چكيی ةیان قغه اؿث ؛ةاقغ ٌيیىساز  ،در ىلٌِ قّد ای ىالصَُؼیغگی ةاّخ جغییؼ كاةم اگؼ ة -1

 (129)ص

 (129)ص .آیغ ىیٌلٌَ وْیفی ةؼای افؽایف ظـحگی ةَ صـاب  ٍّّان ةَآٌگاه ةؼیغگی  ،ّيّد ةؼ ىضّر ةؼیغگی ةاقغ ،اگؼ ٌیؼوی ىّرد اٌحلالداٌیاً  -2

 (لَچِ) ،ؾط ضفتي جَـ ضٍی فلع پایِ   5-1-6

 ؿث ازنّچَ ّتارت ا .نّچَ ٌام دارد ىػاب یا فحًر ؼؿ ،ؿٌضی کَ ىؼةّط ةَ کارگیؼی جکٍیک ٌاىٍاؿب زّقکاری اؿث ُای ٌاپیّؿحگییکی دیگؼ از 

 (131)ص(. 10 - 5  قکم )ةغون ذوب ٌيّدن کاىم آن  ،زاری قغن فهؽ زّش روی فهؽ پایَ
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ىضم  ٍّّان ةَایً قیار  .گؼدد زیؼا ةاّخ ایساد یک قیار جیؽ روی ؿٌش كٌَْ ىی ؛قّد ىییک ٌاپیّؿحگی ظٌؼٌاك ىضـّب  ٍّّان ةَرفحگی  ؿؼ

 (131)ص .جّاٌغ ةاّخ ایساد و رقغ جؼك قّد جيؼکؽ جٍف ىی

ؼ کٍٍغه فؼاجؼ از صغ ٌیاز ىلغار فهؽ پُ ،ةاقغزىاٌی کَ ؿؼّث زّقکاری ظیهی آُـحَ  .ةاقغ ىیجکٍیک ٌاىٍاؿب زّقکاری  ،رفحگی ؿؼّهث امهی 

 .گؼدد يیذوب کافی در ىضم زاری قغن ایساد ٌ ،ةَ دنیم ؿؼد ةّدن فهؽ پایَ ؛گؼدد ىیؼ کؼدن اجنال ةّده و اوافی آن روی فهؽ پایَ زاری زِث پُ

و از ایً انکحؼودُا فلي در ووْیث جعث اؿحفاده  ةاقغ ىیصـاؿیث ةَ ایً ٌاپیّؿحگی ةیكحؼ  ،در ةْىی از انکحؼودُا ةَ دنیم ؿیاه ةّدن ىػاب

 (131)ص .دُغ ىیاغهب در ووْیث افلی رخ  ،ٌیؼوی دلم جأدیؼدنیم ةَ  ،رفحگی ىػاب ؿؼ .گؼدد ىی

 
 (131)ص ؿؼ رفحگی در یک زّش گّقَ   12 – 5قىل 

 عیَب جَـ زض جَقىاضی تحت حفاظت گاظ   2 -5

 پاقف  5-2-7
ىْيّالً ةؼ روی کَ ذرات ةؽرگ  پاقف .زّقکاری قّد ُای ؿیکمٌفّذ ٌاکافی و اظحالل در  ،ىّزب جكکیم صفؼه جّاٌغ ىیاؿث کَ پاقف ّاىهی 

دُغ کَ ىّزب  رخ ىی (ةـیار ةاال )ونحاژةَ دنیم کو ةّدن قغت زؼیان ٌـتث ةَ كٌؼ ؿیو زّش یا ًّل كّس ةـیار زیاد  ،گیؼد ىیكٌَْ کار قکم 

 (141)ص .كٌّغٌقّد كٌؼات در یک ىضّر ىـحلیو ىٍحلم  ىی

 جَـ ذَضزگی تطن   4 -5

 تطن جَـ  5-4-1
ةا اؿحفاده از ًؼح ظّب و اٌحعاب دؿحّرانْيم زّقکاری  .واكِ قّد پّقی چكوجهلی قغه و ىّرد  اُيیث ةیٌتایغ  وكث  ُیچجؼك در زّش  كّعو

 (142)ص :ىضحيم در زّقکاری ّتارجٍغ از ُای جؼكاٌّاع  .جّاٌغ زهّگیؼی ٌيّد از ایً پغیغه ىی ،ىٍاؿب

 (َاُؼی یا داظهی مّرت ةَ)وكّع جؼك در ٌّار زّش  -1

  (یؼ ٌّار زّشجؼك در ز) گّیٍغ ىیدُغ و ةَ آن ٌاصیَ جفحیغه  جغییؼ صانث ىحانّژیک ىی ،دىای زّش جأدیؼفهؽ پایَ کَ جضث از  ای ٌاصیَجؼك در  -2

 (142)ص (جؼك ىلاوىحی)ةؼداری  ةِؼه در ٍُگام شجؼك در زّ -3

 (زاذلی یاظاّطی  نَضت تِ) قًَس هیعَاهلی وِ تاعج ٍلَع تطن زض ًَاض جَـ 

 .قّد ىی  اٌلتاوی زیاد در زّش ُای جٍفآىغن  وزّد ةَکَ ةاّخ  زگیؼداری در -1

کافی ةؼای ىلاةهَ ةا  ىنانشزّش ةا ؿٌش ىضغب در گهّی ظّد  .کٍغ ىیزّش جيایم ةَ اٌلتاض پیغا  ،ةا ؿؼد قغن .ٍُغؿَ ىلٌِ ٌّار زّش -2

ًّنی در  جؼك جّاٌغ ىیکَ  آیغ ىیکككی ّؼوی كاةم جّزِی ةَ وزّد  ُای جٍف ،نیکً در ٌّار زّش ةا ؿٌش ىلْؼ .دو ىضّری را دارد ُای کكف

داظهی ىضحيم  ُای جؼكوكّع  ز،در مّرت گیؼداری در ،ف ةاقغوؼّةیف از  ّيق آنيیق کَ در ٌّار زّش ةا ٌفّذ ّ .ٌّار زّش ةَ وزّد آورد

 (143)ص .گؼدد ىیوكّع ُؼ دو جؼك فّق ىلغار زیادی جكکیم  ،در مّرت زیاد ةّدن ىیؽان ؿّنفّر یا فـفؼ در فهؽ پایَ .ةاقغ ىی

یافحَ و اصحيال وكّع جؼك  کاُففهؽ زّش  پػیؼی قکم ،زیاد ةاقغدر فهؽ پایَ آنیاژ ُؼ چَ ىیؽان کؼةً و  .ىیؽان کؼةً و آنیاژُا در فهؽ پایَ -3

  .قّد ىیةیكحؼ 

 .ُیغروژن از روکف انکحؼود در ٌّار زّش ُای صتابوارد قغن  -4

 .وزّد رًّةث در ؿٌش قیار زّش در فهؽ پایَ و آنّدگی ؿٌش ىػکّر -5

 (143)ص .دُغ را افؽایف ىی 4و  3قغن ؿؼیِ زّش ىّارد  دؿؼ -6

 (تطن زض ظیط ًَاض جَـ) قًَس هیزض فلع پایِ  تیسُعَاهلی وِ تاعج ٍلَع تطن زض ًاحیِ تف
اىکان  ،ٌغارد پػیؼی ؿعحیدر فّالدی کَ ) .قٌّغ یغه ىیحٌاصیَ جف پػیؼی قکمو کاُف  پػیؼی ؿعحیىیؽان کؼةً یا آنیاژ زیاد کَ ةاّخ افؽایف  -1

 (143)ص (.وكّع جؼك زیؼ ٌّار زّش وزّد ٌغارد
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 .زّش ز فهؽةَ ّهث وارد قغن ُیغروژن ا ذوب قغهجؼدی ُیغروژٌی ٌاصیَ  -2

 .اؿث ىؤدؼ 2و  1ؿؼّث ؿؼد قغن کَ ةَ ُؼ یک از دو ّاىم  -3

 (143)ص (تطن هماٍهتی) قًَس هی تطزاضی تْطُعَاهلی وِ تاعج ٍلَع تطن زض جَـ زض ٌّگام 
 (143)ص .گؼدد ىیدرزَ صؼارت پاییً در ةؽرگ  ای وؼةَجضث ةارُای  ،زّش یا فهؽ پایَ در ٌاصیَ جفحیغه دی ٌاقی از زظو کَ ةاّخ قکـثؼج -1

  .آیغ ىیایً ٌّع قکـث جضث ةارُای ىحٍاوب ةا جکؼار و داىٍَ ةؽرگ ةَ وزّد  ز.جؼك ظـحگی ةَ ّهث ادؼ زظو ٌاقی از ٍُغؿَ ٌاىٍاؿب در -2

 ًاظن ّای ٍضق  5-4-3
 اٌحلال ورقزّقکاری ةَ  ٍُگام در کَ صؼارجی. دٍُغ یى ٌكان ظّد از جؼك ةَ جيایم ٌغرت ةَ ،کٍٍغ یى ىحنم را ٌازك ییُا ورقکَ  ییُا زّش

 گهّ ةْغ ىٍاؿب ٌـتث از ٌاقی یافحَ کاُف داظهی ُای جٍف ّالوه ةَ ىّوّع ایً. دُغ ىی کاُف را قغن ؿؼد ؿؼّث ورق، کو زؼم و قّد ىی داده

 ٌازك، یُا ورق زّقکاری در. کاُغ یى جؼك ایساد ّّاىم جأدیؼ قغت ازىلاةم اٌلتاض،  در ٌازك ورق ظّب یؼیپػ اٌٌْاف و ورق، وعاىث ةَ

 (145)ص .ةاقغ زیاد غیؼىْيّنی ًّر ةَ فّالد آنیاژ و کؼةً ىیؽان ایٍکَ ىگؼ ،ةاقغ ٌيی ىكکم ىِيی وكث یچُ جلؼیتاً یظّردگ جؼك

 ضرین یّا ٍضق  4 - 4 -5

 یُا ورق در .قٌّغ ىیيی ؿؼد ک ٌـتحاً ؿؼّث ةا ؿؼخ، صؼارت درزَ در ٌّرد از ةْغ فّالدی، ُای یيؼخٌ و ُا ورق جيام فّالد، ٌّرد یُا کارظاٌَ در

 ىلاوىث کاُف ةاّخ کيحؼ، قغن ؿؼد ؿؼّث آنیاژ، و کؼةً ىْهّم ىیؽان یک ةؼای. اؿث کيحؼ ىؼاجب ةَایً ؿؼّث ةَ ّهث زؼم ةیكحؼ،  وعیو

  (145)ص .گؼدد ىی

 ظاًؼ ةَ زیاد، وعاىث ةا جّنیغات ةؼای نیکً ٌغارٌغ، ىلاوىحی ىكعنات کؼدن ةؼآورده ةؼای ىكکهی ٌّرد یُا کارظاٌَ ىْيّل، یُا وعاىث ةؼای

 (145)ص .قٌّغ داده افؽایف ٌُؼ، ىّرد ىلاوىث دؿحیاةی ىٍُّر ةَ آنیاژُا یا کؼةً ىیؽان اؿث الزم کيحؼ، قغن ؿؼد ؿؼّث

 در زّش اؿث، ةیكحؼی آنیاژ یا کؼةً دارای اصحياالً وعیو ورق ُيچٍیً و قّد ىی ؿؼد ٌازك ورق) از زودجؼ ،وعیو ورق در زّش کَ آٌسایی از

  (145)ص.ةّد ظّاُغ کيحؼی پػیؼی قکم و ةیكحؼ ىلاوىث دارای وعیو ورق

 .قّد ىی ،گؼدد ىی ایساد درز گیؼداری ادؼ در کَ اٌلتاوی ُای جٍف کاُف ةاّخ وعیو، یُا ورق گؼىایف پیف ،پػیؼی قکم افؽایف ةؼ ّالوه

 (145)ص

 (145)ص. ةاقغ قغه جْؼیف ظّةی ةَ ةایغ گؼىایف پیف ةاال، ُؽیٍَ ّهث ةَ

 را فامهَ ایً. گؼدد ایساد ورق دو ةیً ،ىحؼ ىیهی 2جا  1 صغود یا فامهَ اؿث الزم وعیو، یُا ورق زّقکاری در اٌلتاوی ُای جٍف کاُف ةؼای

 (145)ص .ةاقغ فامهَ ایً کٍٍغه جأىیً جّاٌغ یى صغود، ُيیً در ییُا دٌغاٌَ ةا ُا نتَ ىىؼس ةؼش. ٌيّد ایساد ٌؼىَ ىفحّل کيک ةَ جّان یى

 جَـ گَقِ  5-4-5

 زّش ىنانش ىنؼف ةا ىضغب زّش ةٍاةؼایً. ةاقغ ىی جؼی ةؽرگ گهّی وعاىث دارای ىضغبزّش  کَ دُغ ىی ٌكان زّش دو ىلٌِ ةؼرؿی

 (147)ص. ةاقغ ىی دارا جؼی ةؽرگ ىلاوىث کيحؼ،

 
 (147)ص   25 - 5قىل

 ىتیً ّيهی جسارب نیکً. آورد یى وزّد ةَ جٍف زؼیان ةؼای جؼی یکٍّاظث ىـیؼ ىلْؼ، گّقَ زّش کَ دارد وزّد ًؼاصان اغهب در اصـاس ایً

 زّقکاری ظاص ُای روش ةَ کَ فّالدُایی در ةعنّص. دارٌغ ظّردگی جؼك ةؼای ةیكحؼی جيایم ىلْؼ پاؿَ یک گّقَ یُا زّش کَ اؿث ایً

 (147)ص .کٍغ ىیزتؼان  را جٍف یکٍّاظث جّزیِ ىؽیث ّیب ایً. دارٌغ ٌیاز

 جؼك ایساد زّش در جّاٌغ یى کكف ایً(. انف -26 -5 قکم) افحغ یى کكف ةَ آن ظارزی ؿٌش ،قّد ىی ىٍلته و ظٍک ىلْؼ زّش کَ یوكح

 (147)ص .ٌيایغ

 زؼیان ةؼای ًؼاصیىضغب ازؼا گؼدد. ةَ ُيیً ّهث اگؼ در  مّرت ةَ اؿث الزم( ریكَ زّش) اول پاس فلي ؿَ،پا چٍغ گّقَ یُا زّش

 .ةاقغ جضغب كغری دارای ةایغ اول پاس چٍغ پاؿَ ازؼا قّد کَ مّرت ةَزّش  ةایغ گؼدد، اؿحفاده ىلْؼ زّش از ةاقغ الزم جٍف جؼ یکٍّاظث

 (148)ص
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 (148)ص   26 -5قىل 

 1کَ ٌـتث ّؼض ةَ ّيق ىػاب زّش، از ىلغار صغاكم  دُغ ىیاؿث. جسؼةَ ٌكان  جؼیً ىِودر ىیان ّّاىم فّق ٌـتث ّؼض ةَ ّيق درز زّش، 

 :ةاقغ ىیىٍاؿب  1ةَ  4/1جا صغاکذؼ  1ةَ 

ّؼض زّش

ّيق ذوب
1جا  4/1     

 جَـ ًَاض ظیط زض تطن  5-4-8

 جؼکی چٍیً وكّع جلؼیتاً کؼةً کو ٌؼىَ فّالدُای در. آیغ یى وزّد ةَ پایَ فهؽ جفحیغه ٌاصیَ در زّش ٌّار زیؼ در کَ اؿث جؼکی جؼك، ٌّعایً 

 (151)ص. یاةغ یى افؽایف آن وكّع اىکان ورق، وعاىث و آنیاژُا و کؼةً ىیؽان افؽایف ةا. قّد يیٌ ىكاُغه

 پایَ فهؽ جفحیغه ٌاصیَ جؼدی ةاّخ نُیغروژ ٌفّذ چّن اؿث، ُیغروژن کو زّش ىنانش از اؿحفاده جؼك، ٌّع ایً از زهّگیؼی ُای روش از یکی

 فهؽ جفحیغه ٌاصیَ و زّش ٌّار. گؼدد پایَ فهؽ وارد زّش ىّرد ّحؿٌ در ىّزّد رًّةث یا و انکحؼود روکف ًؼیق از جّاٌغ یى ُیغروژن. گؼدد ىی

 كـيث فلي و قغه ظارج زّش درز فامم صغ از ُیغروژن اکذؼ ظّقتعحاٌَ ُیغروژن ةاالیی دارٌغ. زػب كغرت زیاد صؼارت درزَ ّهث ةَ پایَ،

 جفحیغه، ٌاصیَ از قغن دور ةا دىا، کاُف ّهث ةَ ُیغروژن زػب كاةهیث کاُف ةَ جّزَ ةا. گؼدد ىی پایَ فهؽ و زّش ٌّار زػب آن از ٌاچیؽی

 (151)ص .رود یى ةیً از پایَ فهؽ جّؿي ٌیؽ ُیغروژن زػب كغرت

 ؿؼّث کاُف اٌسياد، ؿؼّث کاُف. گّیٍغ یى پٍسَ جؼك ُا آن ةَ قٌّغ، َاُؼ زّش ٌّار ىساورتدر فهؽ پایَ در  ُا جؼك ایً کَ مّرجی در

 (152)ص .قّد ىی کاؿحَ جؼك ٌّع ایً ةؼوز قغت از و دٍُغ یى ظؼوج فؼمث قغه زػب ُیغروژن ةَ گؼىایف، پیف وزّقکاری 

 
 (152)ص   32 -5قىل 

 (152)ص. قّد ىی ر زیؼ ٌّار زّشد جؼك صػف ةاّخ و ةؼده ةیً از را ُیغروژن جّنیغ امهی ىٍتِ ُیغروژن، کو انکحؼود از اؿحفاده

  تطن هَضز زض قسُ اضائِ هطالة یتٌس جوع  5-4-9

 ىكکم یک مّرت ةَ زّش ٌّار زیؼ در جؼك زّش ٌّار در جؼك آنیاژُا، و کؼةً ىیؽان ورق، وعاىث افؽایف ةا

 (152)ص .اؿث ٌیاز ظامی جيِیغات ةَ آن وكّع از زهّگیؼی ةؼای و آیغ یدرى

 (152)ص :قّد ىی ایساب زیؼ پیكگیؼاٌَ ُای روش جؼك وكّع از زهّگیؼی ةؼای

 و کٍحؼل ىّاد ىىاف زّش ٌّار و درز ةؼای ىٍاؿب ىلٌِ ُيؼاه ةَ ىٍاؿب زّقکاری دؿحّرانْيم اٌحعاب( انف

 .ورق نتَ دو ةیً فامهَ جْتیَ ةا درز گیؼداری کاُف (ب

 ُیغروژن کو زّش ىنانش از اؿحفادهپ( 

 در دىا کٍحؼل و گؼىایف پیف از اؿحفاده ٌیاز مّرت در و زّقکاری ؿؼّث کاُف انکحؼیـیحَ، زؼیان قغت کاُف ةا اٌسياد ؿؼّث کٍحؼل( ت

 (152)ص .ىیاٌی یُا پاس
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 ًاقی اظ جَقىاضی ّای قىلتغییط      6

  حس اظ تیف جَـ ًاهطلَب تأحیطات  6-3

 یا ًّل،اٌغازه ؿاق،  کاُف ٌُیؼ دُغ، کاُف را زّش ىلغار کَ ّاىهی ُؼ. دُغ ىی افؽایف را اٌلتاض ةَ جيایم و F اٌلتاوی ٌیؼوی ،شاوافَ زّ

 (157)ص.داد ظّاُغ کاُف را اٌلتاض ةَ جيایم ىٍلٌِ، زّش از اؿحفاده

 ٌیؼوی و ىعارج زّش، ىنانش ىلغار قّد ىی ةاّخ اىؼ ایً اؿث، زّش اٌغازه دوم جّان ةا ىحٍاؿب زّش ىنانش ىلغار افؽایف َایٍک ةَ جّزَ ةا

 (157)ص .گؼدد ةؼاةؼ چِار اٌلتاض

 جَـ اًمثاو وٌتطل  4 -6

 صانث ایً در. اؿث اٌلتاویآدار  ؿازی یظٍذدرزُا ةؼای  یوجٍُ و اّىا جٍُیو پیف و ظيف پیف زّش، اٌلتاوی آدار ةا ىلاةهَ ُای روش از یکی

 (158)صووْیث اونیَ درآیٍغ.  ةَ اّىا کَ قّد ىی ةاّخ زّش اٌلتاض ،4 -6 قکم ىٌاةق

 کَ یًّر ةَ ،گؼدد ىی مفؼ ىـاوی یً صانث ةازوی ٌیؼوی ةؼون ىضّرا در. گؼدد ىحْادل ّىّ ىلٌِ ظٍذای جار صّل ةایغ زّش اىکان، مّرت در

 (158)ص .( 5 - 6)قکم  قّد ىی مفؼىـاوی     اٌلتاوی نٍگؼ ةاقغ، داقحَ وزّد F اٌلتاوی ٌیؼوی اگؼ

 
 (158)ص ةَ ووْیث مضیش ىّرد ٌُؼ درآورد. را ُا آنکَ اٌلتاض،  قّد ىیجٍُیو اونیَ درزُا ةاّخ   4 - 6قىل 

 
 (159)ص .رؿاٌغ یى مفؼ ةَ را ای یَزاو اّّزاج ّىّ، جارظٍذای صّل در زّش ٌّارُای یا و ُا زّش کؼدن ىحْادل  5 -6 قىل

 آن یُا ىكعنَ از ّيیق زّش جّنیغ کَزّش زیؼ پّدری  از اؿحفاده ةا گیؼد، كؼار ُا زّش دلم ىؼکؽ از جؼ ییًپا ىلٌِ ظٍذای ىضّر کَ مّرجی در

 (159)ص .یاةغ یى کاُف اٌلتاوی نٍگؼ یسَدرٌح و نٍگؼ ةازوی و افحاده پاییً ُا زّش ٌّار دلم ىؼکؽ اؿث،

 
 زّش ةَ جارظٍذای ّىّ ٌؽدیکحؼ قغه و ةاّخ کاُف نٍگؼ اٌلتاوی گؼدد. ىؼکؽ دلم قّد ىیافؽایف ّيق زّقکاری، ةاّخ    6 - 6قىل 

 (159)ص
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 جَقىاضی ؾطعت تأحیط

 جّاٌغ یى زّقکاری ؿؼّث کاری ىٍاؿب کٍحؼل گؼدد. افؽایفزّق دؿحّرانْيم جّؿي جّاٌغ یى ،کٍغ ىی قؼکث اّّزاج در کَ یاَ یپا فهؽ صسو

 ُای روش ةا جّان یى را زیاد ؿؼّث غ.دُ کاُفآن را ٌاقی از  یُا اّّزاجدر ٌحیسَ اٌلتاض و  و داده کاُف را صؼارت جأدیؼ جضث پایَ فهؽ صسو

 (160)ص .آورد دؿث ةَ دؿث زّقکاری از اؿحفاده یا و ظّدکار ٌیيَ و ظّدکار زّش

 1ّاللی قسى تال   6 -6

 (165)ص اٌضٍای ّؼوی ةال را ُالنی قغن و یا پؼاٌحؽی قغن گّیٍغ.

 
 (165)ص قىل

 (165)ص ةؼای جعيیً جضغب ةال اؿحفاده ٌيّد: جّان ىیاز راةٌَ زیؼ 

(6- 2 )              
0 038  1 3

 2   

 (165)ص در راةٌَ فّق:

     اٌغازه زّش            ّؼض ةال    
      ىیؽان جضغب ّؼوی          وعاىث ةال    

 (طَلی اًحٌای) قسى قوكیطی  7 -6 
 ّهث ةَ   ظیؽ ىلغار(. 13 -6 مقک) دُغ ىی رخ قغن قيكیؼی یا ًّنی اٌضٍای ظٍذی، جار ةَ ٌـتث ٌاىحْادل ًّنی یُا زّش اٌلتاض ّهث ةَ

 :ٌيّد جْییً زیؼ ةراةٌ از جّان یى را قغن قيكیؼی

(6 - 3 )           0 005
    2

 
 

 :فّق راةٌَ در

  2    ُا زّش کهی ىلٌِ ؿٌش    

     ظٍذی جار جا زّش گؼده ىلٌِ دلم ىؼکؽ ةیً فامهَ   

     ( کاىم ًّنی زّش فؼض ةا) ّىّ کهی ّلً   

  4    ّىّ ایٍؼؿی نىيا     

     ظیؽ صغاکذؼ     

 
 (170)ص. جؼجیب زّقکاری در اجناالت ؿپؼی زِث کٍحؼل پیچیغگی  18 -6قىل 

                                                           
 

��ث
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 جوش

 سخته ولی با ما آسونه راهنمای جوش و اتصاالت جوشی

 ّا ٍضق ضاؾتایی ّن   8 -6

یک روش ؿاده و ىحغاول اؿحفاده از  .ىعحهفی وزّد دارد ُای روش ،در صیً زّقکاری ُا آنراؿحایی  و صفٍ ُو ُا ورقةَ ىٍُّر ُو راؿحا ٌيّدن 

در صغ  ای گّهقغه و ةا فؼو راٌغن  زّش ُا ورقیکی از  َةَ نت ُایی گیؼهدر صانث ؿاده  ؿث.ٌكان داده قغه ا 20 – 6کَ در قکم  ةاقغ ىیگّه 

 (171)ص .گیؼٌغ ىلاةم یکغیگؼ كؼار ىی دو نتَ ورق ،فامم گیؼه و ورق دوم

ورق را در ّؼض  ُای نتَروش  .ٌكان داده قغه اؿث گّهةَ کيک  ُا ورقراؿحا ٌيّدن  روش دیگؼی ةؼای ُو 20 – 6 قکمدر كـيث جضحاٌی 

 (171)ص .کٍغ در صیً زّقکاری ٌیؽ کو ىی ُا ورقةَ مّرت ىـحلیو صفٍ ٌيّده و از اّّزاج  جؼی ةؽرگ

 
 .ةَ کيک گیؼه و گّه ُا آن ُای نتَراؿحایی در  و صفٍ ُو ُا ورقراؿحا ٌيّدن  ُو   22 – 6قىل 

 جَقىاضی ّای اًمثاواؾتفازُ اظ حطاضت تطای ضفع   9 -6

صؼارت ىكْم ةاّخ اٌتـاط ٌّاصی صؼارت  ؿث.روش دیگؼی ةؼای کاُف و یا از ةیً ةؼدن آدار اٌلتاوی زّش ا ،اؿحفاده از صؼارت قْهَ ىكْم

 .گیؼد ىیقغه و جضث جٍف کككی كؼار  جؼ کّجاه ،در ٌحیسَ در ٍُگام ؿؼد قغن ،آىاده قغه اؿث جؼ ظٍکایً ٌّاصی جّؿي ٌّاصی  .گؼدد ىیدیغه 

 (172)ص .گؼدد ىیٌِایحاً ةاّخ اٌلتاض  ،جکؼار ّيم صؼارت دادن

ظارج از رواداری  ٌاگٌّیاییيكیؼی و ق ،ىْایتی ٌُیؼ کياٌف .آیغ ىیح صؼارجی ةْغ از زّقکاری ةَ ّيم ّيهیات امال ،ةؼای ةْىی از کارُای دكیق

 (172)ص .جّان ةَ روش صؼارجی امالح ٌيّد را ىی

ةا اؿحفاده از گؼىایف امالح  جّان ىیؿهـیّس ىساز ةّده و فلي كٌْاجی را  ةدرز 650دىای گؼم کؼدن كٌْات ةؼای امالح صؼارجی صغاکذؼ جا 

 (172)ص .ٌيّد کَ جضث ةار ٌتاقغ

 (172)ص.قّد ىیزان از ؿيث جضغب امالح صؼارجی اٌسام  هَدر ىضم ًت ای ٌلٌَةا صؼارت دادن  22 - 6قکم در 

 
 (173)ص ًتهَ قغن. ضیشةؼای جن ای ٌلٌَصؼارت دادن   22 - 6قىل 

 (186)ص اًمثاو عطضی
 .ی دارددارةـحگی ةَ درزَ گیؼ -1

 ؿث.زّش ا زدرمغ ىحّؿي در 10ىلغار آن در صغود  -2

 .یاةغ افؽایف ىی ،ىلغار آن ةا افؽایف ؿٌش ىلٌِ زّقکاری -3

 .یاةغ افؽایف ىی ،تَپعی نىلغار آن ةا افؽایف دُاٌَ ریكَ و قیب  -4

 .ّش اؿثزىلغار آن ىحٍاؿب ةا دىای انلایی در ٍُگام  -5

 )عیٌی(تاظضؾی چكوی  - تاظضؾی جَـ      7

 زؾتَضالعول تطای حهَل ویفیت زض جَـ ؾاذتواًی پٌج  3 -7
 (193)ص ( :Pكاٌّن پٍر )ةؼای صنّل زّش ظّب ةایغ پٍر ّاىم زیؼ را ةؼآورده ٌيّد 
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22فصل معــــماری 1در22   راهنمای جوش و اتصاالت جوشی 

 جوش

  (Process Selection) روش زّقکاری -1

 (Preparation)ُا  ىٍاؿب نتَ ؿازی آىاده -2

  (   )ُای جىيیً کیفیث  ةازرؿی (Procedure) دؿحّرانْيم زّقکاری -3

 (Person  nel)پؼؿٍم  -4

 (   )کٍحؼل کیفیث  ُای ةازرؿی (Prove) زّش جأییغةازرؿی و  -5

 (193)ص.ةاقغ ىیکٍحؼل کیفیث  ُای ةازرؿی ةجىيیً کیفیث و ّاىم پٍسو در رد ُای ةازرؿی ةّاىم اول در رد چِار

 (   ) تاظضؾی عیٌی   5 -7

کٍحؼل کیفیث  ةجىيیً کیفیث و ةْغ از زّقکاری در ةؼٌاى ةدر صیً زّقکاری در ةؼٌاى وّیٍی غانتاً در ؿَ ىؼصهَ كتم از زّقکاری  ُای ةازرؿی

 (199. )صقّد ىیاٌسام 

 جَـ (عیٌی)انَل تاظضؾی چكوی   7-5-1

 ّیٍیدر ٍُگام ةازرؿی  .ةَ جسِیؽات گؼان كیيث ٌغارد یایً روش ؿؼیِ ةّده و ٌیاز ؿث.ةازرؿی زّش ا ُای روش جؼیً کارةؼدیؿی ّیٍی از رةاز

قؼایي َاُؼی زّقکاری در ؿٌش  ةاىکان ىٌانْ ةیً ذرهزیؼا ةا اؿحفاده از  .قّد ىیجّمیَ  (ةؼاةؼ 10صغود  ٌيایی ةؽرگةا ) ةیً ذرهاؿحفاده از یک 

 (199)ص .وزّد دارد جؼی ةؽرگ

 َقىاضیتاظضؾی عیٌی لثل اظ ج

 (199)ص :از اٌغ ّتارت ،اكغاىاجی کَ الزم اؿث جّؿي ةازرس زّش كتم از زّقکاری اٌسام قٌّغ

 ؛و ىكعنات فٍی ُا ٌلكَکٍحؼل  -1

 ؛زّقکاری ُای دؿحّرانْيمکٍحؼل  -2

 ؛ارزیاةی زّقکاران -3

 ؛جْییً ٌلاط کٍحؼل -4

 (200)ص ؛جٍُیو ةؼٌاىَ دتث ٌحایر -5

 ؛فهؽ زّش کٍحؼل ىنانش فهؽ پایَ و -6

 ؛ُازی و گفث زّری درحایراؿ ُو ،ٍُغؿَ ،کٍحؼل پعی -7

 ؛کٍحؼل پیف گؼىایف الزم -8

 ؛و جىاریؾ ٌاقی از ةؼقکاری کاری ةؼشکٍحؼل ّيهیات  -9

 ؛قؼایي ّيّىی زّش کارگاه زّقکاری -12

 تاظضؾی عیٌی زض حیي جَقىاضی

 (200)ص :ّتارجٍغ از ،قّد ىیاكغاىاجی کَ جّؿي ةازرس زّش در صیً زّقکاری اٌسام 

 (؛پاس ریكَ)کٍحؼل کیفیث ٌّار ریكَ  -1

 ؛درز زّش كتم از زّقکاری روی دیگؼ ةکٍحؼل ٍُغؿ -2

 ؛ىیاٌی ُای پاسو دىای  گؼىایف پیفدىای  -3

 ؛ُا زّشجّانی  -4

 ؛کٍحؼل َاُؼ زّش -5

 ؛جيیؽکاری زّش و گم زّش ةیً دو پاس ىحّانی -6

 ونحاژ و ؿؼّث صؼکث دؿث زّقکار ،کٍحؼل آىپؼاژ -7

  (.ةؼاةؼ وعاىث ىفحّل انکحؼود 5/2صغاکذؼ )ی دؿث زّقکار وؼٌّّؿان  -8

 تاظضؾی عیٌی تعس اظ جَقىاضی
 (200: )صّتارجٍغ از ،قّد ىیاكغاىاجی کَ جّؿي ةازرس زّش ةْغ از زّقکاری اٌسام 

 ؛َاُؼ ٌِایی زّش -1

 ؛ٌِایی زّش ةاٌغاز -2

 ؛ًّل زّش -3

 ؛اةْادی ُای دكث -4

 ؛ىیؽان اّّزاج -5

��ث
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 جوش

 سخته ولی با ما آسونه راهنمای جوش و اتصاالت جوشی

 ؛امالصات صؼارجی -6

 :ّیّب َاُؼی قاىم -7

 (جعهعم ؿّزٌی)جعهعم َاُؼی   1 -7

 کاىماىحؽاج  ّغم  2 -7

 ّغم ٌفّذ کاىم زّش در فهؽ پایَ  3 -7

 ةؼیغگی پای زّش  4 -7

 نّچَ  5 -7

 ؿٌضی ُای جؼك  6 -7

 ةیف از صغ زّش ةگؼد  7 -7

 زدایی جٍفّيهیات   8 -7

 (201. )صةاقغ ةیً ذرهچؼاغ كّه و  ،کّنیؾ ،ىحؼ ،زّش گیؼی اٌغازهقاىم  یةازرس زّش ةایغ ىسِؽ ةَ اةؽار

 جَـ (عیٌی)ٍؾایل تاظضؾی چكوی   7-5-3
ةَ قؼح  ،گیؼٌغ در ایً كـيث ةْىی از وؿایم کَ ةیكحؼ در ةازرؿی چكيی ىّرد اؿحفاده كؼار ىی .وؿایم گٌّاگٌّی ةؼای ةازرؿی زّش وزّد دارد

 (206)ص :قٌّغ ىیزیؼ ىْؼفی 

 ظٌی گیؼی اٌغازهوؿایم  -1

 آىپؼىحؼ -2

 (گچ صؼارجی)دىاؿٍر رٌگی  -3

 ؿٌضی ؿٍردىا -4

 (زّش رؿٍ هگؼد)زّش  ُای گیر -5

 ةازرؿی ُای آیٍَو  ُا چؼاغ -6

 ٌّاریىحؼ  -7

 نیؾّک -8

 ةؼاةؼ  10جا  2 ٌيایی ةؽرگةا كغرت  ةیً ذره -9

 زّش گػاری ٌكاٌَای ةؼای  وؿیهَ -10

ُای جهّیؽیٌّی  ٌّری و دورةیً فیتؼُای ،رواؿکّپ ُاّة ،ٌغوؿکّپ ُاا ،ُا آییٍَ ،ةا اىکان دؿحؼؿی ىضغود ُای زّشةؼای ةازرؿی چكيی  -11

 (206)ص .ىيکً اؿث اؿحفاده قّد

 جَـ (عیٌی)ضَاتط پصیطـ تاظضؾی چكوی   6 -7

 AWS هطاتك عیٌی تاظضؾی زض پصیطـضَاتط 

 ةارُای فلي) گیؼٌغ كؼار پػیؼش ىّرد جّاٌٍغ یى گؼدد، اكٍاع زیؼ قؼایي کَ مّرجی در و گیؼٌغ كؼار ّیٍی ةازرؿی ىّرد ةایغ ُا زّش مجيا

 (211)ص (:اؿحاجیکی

 .ةاقغ جؼك ُؼگٌَّ فاكغ ةایغ زّش -1

 .ةاقغ ةؼكؼار کاىم اىحؽاج ةایغ پایَ، فهؽ و زّش ةالی ةیً و ىساور زّش یُاَ یال یًة -2

. ةاقٍغ یا ؿحاره یُا جؼك صاوی جّاٌٍغ یى ُا چانَ ایً. قٌّغ ؼپُ  زّش کاىم ىلٌِ ؿٌش ةاٌغاز ةَ ةایغ زّش ٌّار اٌحِایی یُا چانَجيام  -3

 (211)ص

 در ىحؼ ىیهی 50 ىْادل ًّنی در نیکً ةاقغ، ىحؼ ىیهی 1 از کيحؼ ةایغ زّش ةنت ةؼیغگی ىیؽان کيحؼ، و ىحؼ ىیهی 25 وعاىث ةا ىنانضی ةؼای -4

 (211)ص. پػیؼفث را ىحؼ ىیهی 5/1 جا ةؼیغگی جّان ىی ٌّار، ًّل ىحؼ ىیهی 300 ُؼ

 از و زّش ًّل ىحؼ ىیهی 25 ُؼ در ىحؼ ىیهی 10 از ٌتایغ ،جؼ ةؽرگ و ىحؼ ىیهی 1 كٌؼ ةا ؿٌضی ُای جعهعم كٌؼ ىسيّع گّقَ ُای زّشدر  -5

 (211)ص .ةاقغ ةیكحؼ زّش ًّل ىحؼ ىیهی 300 ُؼ در ىحؼ ىیهی 20

 ىحنم ةگّق زّش در. ةاقغ ٌلكَ ةاٌغاز از جؼ کّچک ىحؼ ىیهی5/1 ىلغار ةَ ای اٌغازه دارای غجّاٌ ىی زّش ّارٌ کم ًّل از درمغ 10 ىسيّّاً -6

 (211)ص .ٌیـث ىساز اٌغازه کيتّد گٌَّ چیُ ،جیؼ اٌحِای از ةال ضّؼ ةؼاةؼ دو ىْادل ّنیً در زان، ةَ ةال ةکٍٍغ

 َُىالص كاةم ضیٌؿ جعهعم گٌَّ ُیچ ٌتایغ ،اؿث کككی جٍف اىحغاد ةؼ ّيّد درز اىحغاد کَ ٌفّذی جيام قیاری زّش ةا نب ةَ نب درزُای در -7

 ًّل ىحؼ ىیهی 25 ُؼ در ىحؼ ىیهی 10 از ٌتایغ ،جؼ ةؽرگ و ىحؼ ىیهی 1 كٌؼ ةا ؿّزٌی ُای جعهعم كٌؼ ىسيّع قیاری، ُای زّش ىّارد ؿایؼ در. ةاقغ

 (211)ص. ةاقغ ةیكحؼ زّش ًّل ىحؼ ىیهی 300 ُؼ در ىحؼ ىیهی 20 و زّش
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22فصل معــــماری 1در22   راهنمای جوش و اتصاالت جوشی 

 جوش

 از جؼ ةؽرگ جـهیو جٍف ةا ىلاوىث ؼپُ ظیهی فّالدُای در .گؼدد آغاز ىضیي دىای جا زّش قغن ظٍک ىٍْی ةَ غجّاٌ ىی ُا زّش ّیٍی ةازرؿی -8

 (211)ص د.قّ اٌسام زّش جکيیم از ةْغ ؿاّث 48 ةایغ ّیٍی ُای ةازرؿی ىؼةِ، ؿاٌحیيحؼ ةؼ کیهّگؼم 6000

 )عیٌی(چه لیؿت تاظضؾی چكوی   8 -7
   (Included)زاویة پعی  -1

 
 (218)صقىل  

در  .اًيیٍان صامم گؼدد ُا زغارهاز ذوب کاىم  ،زّش ةؼؿغ و در ّتّرُای ىحّانی ةةاقغ کَ انکحؼود ةَ راصحی ةَ ریك ای اٌغازهةایغ ةَ پعی زاویَ 

 (218. )صیاةغ ىیىنؼف ىنانش زّش افؽایف  ،ةاقغ جؼ ةؽرگصانث ّيّىی ُؼ چَ ایً زاویَ 

 اضظیاتی ّای آظهایف     8

 هرطب ّای آظهایف  3 -8

 (235)ص :لطعِ آظهَى ٍ هتعلمات (الف)

 کاری ةؼ روی آن اٌسام قغهو جيیؽؿازی نتَ  پط ،ةؼیغن :ّيهیاجی قاىم ،کَ كتم از اٌسام آزىّن :لطعِ آظهَى. 

 ُقّد ىیاؿحفاده  دو نتَ كٌَْ ٌتاقکَ زِث ىِار اجنال و زهّگیؼی از جغییؼ قکم و اٌ :لیس یا گیط. 

 (235)ص .گؼدد ىیکار ىٌّحاژ  ُای نتَذوب ٌاكل  ،کؼدن هزّش زِث زهّگیؼی از قؼ زدر اةحغا و اٌحِای در :ًاٍزاى اًتْایی 

 (242)ص هرطب جَـ قیاضی ّای آظهایف  8-3-3
 آزىایف کكف ىلٌِ کاُف یافحَانف( )

 قغه  ُغایث يفآزىایف ظب( )

 آزىایف قکـث ٌيٌَّ زظو دارپ( )

 آزىایف کكف روی ٌيٌَّ جيام ىنانشت( )

 آظهایف وكف همطع واّف یافتِالف( 

غ ةؼای اجناالت جّاٌ ىیایً آزىایف  .رود ىیایً آزىایف ةؼای جْییً ىلاوىث کككی زّش و جٍِا ةَ ىٍُّر ارزیاةی دؿحّرانْيم زّقکاری ةَ کار 

 (242. )صکار رودَ ة ُا نّنَرق و ُو در وةا زّش قیاری ُو در  نب ةَ نب

 آظهایف ذوف ّسایت قسُ ب( 

 (ف گًَِوذ)ذوف ضٍیِ ٍ ذوف جاًثی  ،ذوف ضیكِ ّای آظهایف
قّد و ةؼای ارزیاةی دؿحّرانْيم زّقکاری و  فهؽ زّش اٌسام ىی اىحؽاجّغم ٌفّذ و  ،ُا ةا ُغف آقکارؿازی ّغم ؿالىث زّش ایً آزىایف

آزىایف ظيف رویَ  .قّد ىیو نّنَ اّيال  ُا ورققیاری در  ُای زّشایً آزىایف در ىّرد  .گیؼد ىین ىّرد اؿحفاده كؼار امالصیث زّقکار

گازی و دیگؼ ىْایب اصحيانی را کٍحؼل  ُای صفؼهؿؼةاره و  ، صتؾجعهعم ،و ؿٌش درز اجنال ُا دیّارهکیفیث اىحؽاج فهؽ زّش در  ؿٌضی( يفظ)

زّش و فهؽ زّش را در فهؽ  اىحؽاجىیؽان ٌفّذ و  ،آزىایف ظيف ریكَ .گیؼد ىیزّش را اٌغازه  پػیؼی قکمایً آزىایف ُيچٍیً ىیؽان  .کٍغ ىی

 (243. )صةاقغ ىیىٍُّر کٍحؼل ؿالىث و ىیؽان ذوب فهؽ زّش ةَ آزىایف ظيف زاٌتی  .کٍغ ىیاجنال کٍحؼل  زداظم ریكَ در

 آظهایف قىؿت ًوًَِ ظذن زاض ج( 
 ،ایً آزىایف در یک دوره زىاٌی کارةؼد ٌـتحاً وؿیْی داقث .قّد ؿالىث زّش اٌسام ىی جْییًآزىایف قکـث ةؼ روی ٌيٌَّ زظو دار ةا ُغف 

 رغو ةَآزىایف ایً ةٍاةؼایً  .داقحَ ةاقٍغرا ونی اىؼوزه جْغاد افؼاد کيی ُـحٍغ کَ مالصیث ارزیاةی ؿاظحيان ةهّریً ىلٌِ قکـحَ قغه زّش 

 (247. )صچٍغان كاةم اًيیٍان ٌیـث ُا آزىایفدیگؼ 

 آظهایف وكف توام ههالحت( 
ایً ٌيٌَّ کَ زٍؾ آن جياىاً از  .گؼدد ىیصامم  کاری ىاقیًاز داظم زّش قیاری جّؿي ّيهیات  ای ٌيٌَّ 21 -8ر ایً آزىایف ىٌاةق قکم د

ٌف ٌُیؼ گـیعحگی در ایً آزىایف ؼک .گؼدد ىیکؼٌف ةؼای آن رؿو  -جضث آزىایف کكف كؼار گؼفحَ و ٌيّدار جٍف ،ةاقغ ىیىنانش زّر قغه 

 (249)ص.انکحؼود دارد نانشةـحگی ةَ ى

 ِهرطب جَـ گَق ّای آظهایف  8-3-4
 (249)ص :ىعؼب زّش گّقَ ّتارجٍغ از ُای آزىایف

 آزىایف کكف ىـحلیو ةؼای ةؼش ًّنی و ةؼش ّؼوی (انف)

 ُغایث قغه زّش گّقَ يفآزىایف ظ (ب)
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 سخته ولی با ما آسونه راهنمای جوش و اتصاالت جوشی

 رآزىایف قکـث ٌيٌَّ کٍ)پ( 

 زیگط ّای آظهایف  8-3-5

وؼةَ و  ،آزىایف دیگؼ ٌیؽ در مٍْث زّقکاری ٌُیؼ آزىایف صک ُای روش ،كتهی قؼح داده قغ ُای كـيثىعؼب کَ در  ُای آزىایفّالوه ةؼ 

 (254)ص .ظـحگی وزّد دارٌغ

 حهآظهایف   8-3-5-1

 .ىّرد ةؼرؿی كؼار گیؼد یاةی ّیبکاری ةؼای صک اغهب ةایغ ىلٌْی از زّش جِیَ قغه و پؾ از 

ةٍاةؼایً ةازةیٍی ؿٌضی ةایغ ةَ  .دُغ ةؽرگ ٌكان ىی آىیؽی اغؼاقکّچک را ةَ ًّر  ُای جعهعمو  ُا جؼكٌُیؼ  وؼری ةیىْایب  ،کاری ّيیقک ص

 (255)ص .کاری ٌتایغ ةَ ىیؽاٌی ةاقغ کَ ىّزب جعؼیب صسو داظهی ٌيٌَّ گؼدد صکىضه ىكعل قغن واوش زّش اٌسام قّد و 

 آظهایف ضطتِ   8-3-5-2
ًاكث فهؽ در  ،ای وؼةَىٍُّر از ىلاوىث  .ةاقغ ىیقغه  شزّش و فهؽ پایَ در یک ؿازه زّ ای وؼةَجْییً ىلاوىث  ،ؼةَُغف از اٌسام آزىایف و

 اییک زّش  .کٍغ فهؽ زّش و فهؽ پایَ را فؼاُو ىی ای وؼةَایً آزىایف اًالّات الزم در ىّرد ىلایـَ ًاكث  .ةاقغ ىیىلاةم وؼةَ ٌاگِاٌی و ؿؼیِ 

کككی از ظّد ٌكان دُغ ونی جضث ادؼ وؼةات ٌاگِاٌی و ؿؼیِ  ُای جٍفةاالیی در  پػیؼی قکمفهؽ ىيکً اؿث ىلاوىث کككی زیادی داقحَ و 

 (256)ص .اؿث ىنانش ای وؼةَث كقکـحگی قّد کَ ةَ ظاًؼ فلغان ًادچار 

 غیط هرطب ّای آظهایف  4 -8
 ُای آزىایفاٌّاع  .قّد زّش جيام قغه اؿحفاده ىی جأییغو از آن ةؼای  گیؼٌغ ىیكؼار  (  )در ةؼٌاىَ کٍحؼل کیفیث  ىعؼب غیؼ ُای آزىایف

 (257)ص ٍغ از:غیؼىعؼب ّتارج

 (  )تاظضؾی تا هَاز ًافص   8-4-1

ایً آزىایف ةؼای فهؽات  ،ىكاةَ روش پؼجٌّگاری .ةاقغ ىیغیؼىعؼب ةؼای ىضم یاةی ىْایب ؿٌضی  ُای قیّهةازرؿی ةا ىّاد ٌافػ یکی از 

آزىایف ةا ىّاد ٌافػ زِث جكعیل ّیّب  .ٌیؽ كاةم کارةؼد اؿث ُا پالؿحیکىٍیؽیو و جٍگـحً و  ،آنّىیٍیّم ،غیؼىغٍاًیـی ٌُیؼ فّالد وغ زٌگ

 (257)ص .ةاقغ ىی (      )ىضغودیث ایً آزىایف ّغم اىکان اؿحفاده از آن ةؼای ىّاد ىحعهعم  .ةاقغ يیداظهی كاةم اؿحفاده ٌ

 آظهایف تا ضًگ ًافص لطهع 
ؿپؾ ىاده ٌافػ كؼىؽ  .جيیؽ قّد(پؼایيؼ) ؿاز آىادهگؼیؾ و ىّاد ٌاظانل و ظارزی جّؿي ىاده  ،روغً ُای نکٌَش ىّرد ةازرؿی ةایغ در اةحغا از ؿ

ی ؿٌش پاك قغه و ؿپؾ یک ىایِ رٌگ اوافی از رو .کٍغ ىیٌفّذ  ُا ٌاُيّاریو ؿایؼ  ُا جؼكقّد کَ در داظم  پّقیغه ىی ٌشرٌگی روی ؿ

 (257. )صقّد ىیظّاٌغه  (َاُؼ کٍٍغه)ایً ىاده ةَ ٌام ىاده َِّر  .قّد ىیفؼار صاوی ذرات ریؽ ؿفیغ رٌگ ةؼ روی ؿٌش پاقیغه  انْاده فّق

 (  ) هغٌاطیؿی شضات آظهَى  8-4-2

 ٌؽدیک و ؿٌضی ّیّب یةازةیٍ و ةؼرؿی ةؼای آزىایف ایً. اؿث زّقکاری غیؼىعؼب ُای آزىایف ةّد ًیجؼ آؿان از یکی ىغٍاًیـی راتذ آزىّن

 ٌّار در ؿؼةاره اظحالط و ریكَ ٌاكل ٌفّذ ةؼیغگی، ،جعهعم ،ٌاكل ذوب ؿٌضی، یُا جؼك كتیم از ىْایتی ةؼای و زّقکاری از كتم ُا ورق ؿٌش ةَ

 ىاٌٍغ غیؼىغٍاًیـی فهؽات و ىّاد ةؼای و ةّده کؼوم و ٌیکم فّالد، چغن، ؼیٌُ قٌّغه ىغٍاًیـی ىّاد ةَ ىضغود روش ایً. روٌغ یى کار ةَ زّش

 (258)ص.اؿث ىغٍاًیـی گؼد یا پّدر روش آزىایف، ایً دیگؼ ٌام .ٌغارد کارةؼد ىؾو  نّىیٍیّمآ وغزٌگ، فّالد

 آظهَى فطانَتی  8-4-3

 ةَ كادر و ةّده ؿؼیِ روش ایً. ةاقغ ىی غیؼىعؼب ُای آزىایف رده در پیكؼفحَ ٌـتحاً ُای آزىایف از یکی فؼامّجی آزىّن فؼامّجی آزىّن

 ٌیاز ىّرد و دكیق اًالّات ارائَ كاةهیث ،قّد ىی کٍحؼل ٌؽدیک از روش ایً چّن. ةاقغ ىی قغه زّش كٌَْ ةَ ٌیاز ةغون داظهی ىْایب جكعیل

 را پایَ فهؽ و زّش فهؽ داظهی ٌّاكل ُو و ؿٌضی ىْایب ُو روش ایً. ةاقغ ىی دارا را کار پؼ ّيهیات ؿؼی یک ةَ ٌیاز ةغون قغه، زّش كٌَْ

 (258)ص .کٍغ ىی یؼیگ اٌغازه و یاةی ىکان ىكعل،

 اٌسام اؿث، ةاالجؼی فؼکاٌؾ ةا ونی مّجی ىّج یک ىكاةَ کَ ،(ىحٍاوب زؼیان جضث کّارجؽ ةهّر) فؼؿحٍغه یک از اىّاج اٌحكار ةا فؼامّجی آزىایف

 اىّاج .قٌّغ یى ، ىٍْکؾكٌَْ داظهی جؼاکو در جغییؼ ُؼگٌَّ ةا و قٌّغ یى داده ّتّر آزىایف ىّرد كٌَْ داظم از فؼامّجی یُا ىّج. قّد ىی

 ارجفاع. گؼدٌغ یى َاُؼ وؼةاٌی یُا یىٍضٍ مّرت ةَ( اؿیهّؿکّپروی مفضَ ٌيایكگؼ ) جلّیث از پؾ و قغه زػب گیؼٌغه جّؿي قغه ىٍْکؾ

 (259)ص .اؿث جٍُیو كاةم ىتٍا ظي یک ةَ ٌـتث وؼةاٌی یُا یىٍضٍ ایً

 ٌام ةَ روغٍی ىاده یک ةَ ةایغصغفامم ؿٌش پؼوب و ؿٌش زـو ) قّد ىی داده كؼار ٌُؼ ىّرد ىنانش روی وب(پؼ) زـحسّگؼ واصغ کَ ٍُگاىی

 .قّد ىی َاُؼ ٌيایف مفضَ روی ةؼ پژواك ٌّع دو ،(قّد آغكحَ کّپهٍث

 ایً ةیً فامهَ ىلاةم اؿث. ؿٌش از ىّج اٌْکاس ةَ ىؼةّط دوم وؼةان س ةا دؿحگاه اؿث وجيا در کَ زـو رویی ؿٌش از مغا کاسوؼةان اول، اٌْ

 َ یکک ٍُگاىی. دارد كؼار داظهی ٌّاكل وىْایب  ٌُؼ از ىٍاؿتی قؼایي در ىنانش کَ دُغ یى ٌكان انگّ ایً. قّد ىی ث کانیتؼهدك ةا وؼةان دو

 (259)ص .قّد ىی دتث ٌيایف مفضَ روی ةؼ دوم و اول ؿّىی ةیً وؼةان وؼةان قّد، پیغا( پؼوب) زـحسّ واصغ جّؿي داظهی جؼك یا ّیب
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 (RT) پطتًَگاضی آظهَى  8-4-4

 ایً در. دُغ یىزّش را ٌكان  (ىیکؼوؿکّپی) ریؽ ةـیار و داظهی ّیّب ىضم و ٌّع کَ ةاقغ ىی غیؼىعؼب آزىایف ُای روش از یکی پؼجٌّگؼی

 ٌفّذ ىّاد از زیادی ٌـتحاً یُا وعاىث در غجّاٌ ىی ظّد کّجاهاقَْ گاىا ةَ ظاًؼ ًّل ىّج  .گیؼد ىی كؼار اؿحفاده ىّرد گاىا یا X پؼجّ ٌّع دو روش

 از آىغه دؿث ةَ یُا هویف. ةاقغ ىی جؼ یًّالٌ ةـیار X اقَْ ةَ ٌـتث گاىا اقَْ ىّرد در پؼجٌّگاری ىّرد كٌَْ ةَ اقَْ جاةف زىان ويً در کٍغ،

 صانث در فیهو ٌّع دو ایً. قٌّغ یى ظّاٌغه گاىاٌگار ٌام ةَ گاىا، اقَْ کارةؼد از آىغه دؿث ةَ ُای فیهوایکؾ ٌگار و  ٌام ةَ X اقَْ ةا پؼجٌّگاری

 (293)ص .قٌّغ یى ظّاٌغه پؼجٌّگار ٌام کهی ةَ

 پطتًَگاضی ّای تاظضؾی پصیطـ ضَاتط  8-4-4-1
 ةَ غجّاٌ ىی ىحؼ ىیهی 6 ىضغودیثةاقغ،  ىحؼ ىیهی 50 از جؼ ةؽرگ كٌَْ وعاىث کَ مّرجی در. ىحؼ ىیهی 6 یا E /3 از جؼ ةؽرگ اٌغازه ةا گؼد صفؼات 

 زّش نتَ جا یا و ؼشیپػ كاةم گؼد یا و ؿّزٌی صفؼه یک جا، ىحؼ ىیهی 2 از جؼ ةؽرگ ةْغ ةا صفؼه ٌّع ایً زادآ فامهَ صغاكم. یاةغ افؽایف ىحؼ ىیهی 10

 (294)ص صفؼه ىّرد ٌُؼ اؿث.ةُْغ  ًیجؼ ةؽرگ ةؼاةؼ ؿَ جلاًْی،

 ظهاى اًجام آظهایف پؽ اظ جَقىاضی  8-4-8

 جّان ىیرا زّقکاری  غیؼىعؼب ُای ةازرؿی جيام ىؼةِ، ىحؼ ؿاٌحی ةؼ کیهّگؼم 6000 از جؼ ةؽرگ    جـهیو جٍف ةا ُا ورق زّقکاریةَ غیؼ از 

 ةْغ ؿاّث 48 ُا یةازرؿ، ( 2     6000     ( ؼىلاوىثپُ ظیهی فّالدُای زّقکاری ىّرد در. داد اٌسام زّش قغن ظٍک از ةْغ ةالفامهَ

 .قّد ىی آغاز زّش قغن ظٍک از

 غیطهرطب ّای آظهایف یعیض تطًاهِ  8-5

 (301)ص *غیؼىعؼب ٍُگام جّنیغ ُای آزىایفىیؽان   4 -8جسٍل 

 ًَع آظهایف ًَع جَـ هَضز آظهایف

 ةازرؿی ّیٍی ُا زّشمغ در مغ کهیة  -1

کككی، اّىای کككی ظؼپاُا،  ُای ةالّؼوی  نب ةَ نب ُای زّشمغ درمغ  -2
1

6
ارجفاع زان جیؼُا در  

 ی ؿحّن در اجنال مهب جیؼ ةَ ؿحّنؼىساورت ةال کككی* و زّش قیاری ورق روؿؼی و زیؼؿ
 پؼجٌّگاری یا فؼامّت

 جٌّگاری یا فؼامّتپؼ کككی و اّىای کككی ظؼپاُا ُای ةالًّنی  نب ةَ نب ُای زّشده درمغ  -3

 پؼجٌّگاری یا فؼامّت فكاری و اّىای فكاری ظؼپاُا ُای ةالّؼوی و ًّل در  نب ةَ نب ُای زّشةیـث درمغ  -4

 نب ةَ نب ُای زّشو  ةاقغ يیةٍغ فّق ٌ 2ّؼوی زان جیؼُا کَ قاىم  نب ةَ نب ُای زّشةیـث درمغ  -5

 ًّنی زان جیؼُا
 پؼجٌّگاری یا فؼامّت

 ةؼادة ىغٍاًیـی یا رٌگ ٌافػ ُا کٍٍغهده درمغ زّش گّقة ةال ةَ زان و ؿعث  -6

 رٌگ ٌافػ گّقة اجناالت ىِارةٍغُا و اجناالت جیؼ ةَ ؿحّن* ُای زّشده درمغ  -7
ؼوز ٌاىٍُيی در ٌحایر درمغ مادر ٌيایغ. در مّرت ة 30آزىایكات را جا ؿلف غ دؿحّر جلهیم جّاٌ ىیدر مّرت صنّل ٌحایر ىذتث، ىٍِغس ٌاَؼ  *

 (301)ص .گؼدد یةؼىزغول درمغ ةازرؿی ىسغداً ةَ ووْیث ىْیّب،  ُای زّشآزىایف و صىّر 

 ىـائم ازؼایی در کارُای فّالدی     9

 یواض ؾَضاخعولیات 
 (319)ص اؿث: ىيکً روش دو ةَ کاری ؿّراخ ّيهیات اٌسام. قّد ىی اٌسام کاری ؿّراخّيهیات  ٌیاز مّرت در ةؼش، ّيهیات پؾ از

 ىحَ  -1

 (زن وؼةَ) پاٌچ دؿحگاه -2

 ُای ىحَ جّؿيىْيّالً  کاری ىحَّيهیات  .ةاقغ ىی پؼُؽیٍَ ىؼةًَّ ّيهیات ونی اؿث ةؼظّردار ظّةی ةـیار کیفیث از ىحَ ّؿيؿّراخ ایساد قغه ج

 ُا ؿّراخ اٌسام ةاقغ،( ىحؼ ىیهی 15 صغود جا) ىحّؿي یا کو صغ در ورقوعاىث مّرجی کَ  در. ةاقغ ىی ظّةی ةازده دارای کَ قّد ىی اٌسام رادیال

 یُا جؼك زن، ؿّراخ دؿحگاه جّؿي ایسادقغه یُا ؿّراخ پیؼاىّن در کَ دٍُغ ىی ٌكان زىایكاتآ. قّد ىی اٌسام زن ؿّراخ دؿحگاه جّؿي

 کَ اؿث ایً ىیاٌَ صم راه. ٌيایٍغ ىی ىٍُّر ىحؼ ىیهی 2 ىلغار ةَ ؿّراخ كٌؼ افؽودن ةا را جؼك ایً جأدیؼ ىضاؿتات در کَ دارد وزّد ىیکؼوؿکّپی

 (319)ص .یاةغ افؽایف ٌُؼ ىّرد كٌؼ ةَ و قغه گكاد کاری ىحَ جّؿي ؿپؾ و قّد ایساد زن ؿّراخ دؿحگاه جّؿي جؼ کّچک كٌؼ ةا ؿّراظی اةحغا

 ؾاذت اعضا  9-4

 تؿوِ ؾاظی  9-4-1

  لة تِ لة زضظّای  9-4-1-1
 فهؽ ىلغار کيحؼیً( J ,U) ای النَو ٌیو  ای النَ درزُای. آیغ ىی وزّد ةَ نب ةَ نب زّش از ىعحهفی اٌّاع صامم، درز و ُا نتَ ؿازی آىاده ٌّع ةؼصـب

 یا کارظاٌَر ُؼ د آن اٌسام اىکان و اؿث پؼُؽیٍَ و ؼکارپُ ُا نتَ ؿازی آىاده ةؼای جؼاش و یزٌ ؿٍگ ّيهیات صال ّیً در اىا دارٌغ، الزم را زّش
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 زّش فهؽ ىنؼف درز، زاویَ کاُف ةا ،V درز در. کٍغ ىی ىضغود( V) زٍاغی درزُایوزّد ایً ىكکالت، ًؼاح را ةَ اؿحفاده از  ٌغارد.وزّد 

ف افؽای ،درز ریكَ در ؿانو زّش یک ایساد و درز داظم ةَ انکحؼود دؿحیاةی ىٍُّر ةَ ةایغ ریكَ دُاٌَ زاویَ، ایًا کاُف ةً نیک. اةغی یى کاُف

 زاویَ ةا درز ،جؼ ویوع یُا ورق در. آیغ وزّد ةَ ریكَ دُاٌَ و پعی زاویَ ةیً جْادنی ةایغ اكحنادی، زّش صنّل ةؼای اؿث ةغیِی. قّد داده

 (322)ص .دارد الزم را زّش فهؽ ىلغار کيحؼیً ،جؼ ةؽرگ ریكَ و جؼ کّچک

 گیؼد، اٌسام ؿيث یک در ةایغ زّقکاری نیکً ةّد، ظّاُغ ةاز ریكَ دُاٌَ اٌحعاب در ًؼاح دؿث گیؼد، كؼار اؿحفاده ىّرد ،ةٍغ پكث جـيَ چٍاٌچَ

 داقحَ ٌگَ ةاز ىحؼ ىیهی 3 صغود در ةایغ ریكَ دُاٌَ ٌگیؼد، كؼار اؿحفاده ىّرد ةٍغ پكث جـيَ اگؼ اىا. داقث ظّاُیو جٍِا V درز یک دیگؼ ّتارت ةَ

 ُؼ در. ةاقغ( X) دوًؼفَ یا( V) ًؼفَ کی مّرت ةَ اؿث ىيکً یزٍاغ درز .ؽدیر یٌيپم زده و پاییً  ریكَ دُاٌَ روی زّش مّرت ایً در. قّد

ی ٌازك، ُا ورقدر . کٍغ ىی جىيیً را زّش درز ؿالىث اىؼ ایً. قّد اٌسام زّش ّتّر یک و ظّرده ؿٍگ ریكَ ةایغ از ؿيث دیگؼ مّرت، دو

 ةاقیغ داقحَ ظاًؼ ةَ. دارد جؼزیش دوًؼفَزٍاغی  زدر از اؿحفاده ورق، وعاىث افؽایف ةا نیکً اؿث، کافی( V) یکٌؼفَ زٍاغی زّش از اؿحفاده

 (323)ص .اةغی یىىث ورق، ةَ ؿؼّث افؽایف وعا افؽایف ةا و اؿث ةیكحؼ یاَ یزاو قکم جغییؼ ،V درز در کَ

 ّا ٍضقّن ضاؾتا وطزى   9-4-1-2

 ُا ورق از یکی اٌحِای ةَ کّچکی یُا ؼهیگ جّان ىی ٌیـحٍغ، وعیو زیاد ُا ورقزىاٌی کَ  :نضیش ایً قؼایي وزّد داردج ةؼای ىعحهفی ُای روش

 ةؼداقحً زیادی صغ جا ؿيث، یک در ُا ؼهیگ دادن زّش. غیٌيا یى راؿحا ُو را ُا نتَ دیگؼ، ورق وفّالدی ةیً ُؼ گیؼه  گّه یک راٌغن. داد زّش

 (323)ص .کٍغ ىیرا جـِیم  ُا آن

 
 ةؼداقحَ چکف یک ةا راصحی ةَ غجّاٌ ىی ةٍاةؼایً ،قّد ىی زّش نتَ یک ًّل در فلي گیؼه  9-9 قىل

 (323)ص .قّد ىی راٌغه گیؼه زیؼ ةَ ردیف یک در ورق یُا نتَ دادن كؼار ىٍُّر ةَ فّالدی گّه. قّد

 جَـ اًتْای ضیعـ  9-4-1-3
 ةَ درز، اٌحِای در غانتاً ّیب، ایً رفِ ةؼای .آیغ يیٌ در وعاىث جيام مّرت ةَ نب ةَ نب درزُای زّش اٌحِای زّش، ىػاب ىّاد ریؽش ّهث ةَ

در درزُای  یاتئزؽ ایً جْتیَ. قّد ىی زده ؿٍگ كٌَْ ایً زّقکاری، ّيهیاتکَ ةْغ از اجيام  قّد ىی ایساد درز ةؼای ًّنی اوافَ جـيَ، کيک

 (324)ص .گّیٍغ ٌاودان ،ًّل اوافَ ایً ةَ. ةاقغ ىی جؼ ىِو ةـیارةال 

  یا جعثِهًَتاغ هماطع   9-4-3

 یا جعثِ یّا ؾتَىهًَتاغ ٍجِ چْاضم 

 (329)ص .رؿغ یى ُا ؿحّن ایً چِارم وزَ ىٌّحاژ ٌّةث ،یا زْتَ یُا ؿحّن داظم یُا کٍٍغه ؿعث زّش جکيیم از پؾ

 ،جأییغ از پؾ و گؼفحَ كؼار ؿاظحيان شزّ ةازرس یا ٌاَؼ ىٍِغس جأییغ و ةازرؿی ىّرد ؿحّن داظم ُای زّش کهیَ ةایغ چِارم وزَ ىٌّحاژ از تمك

 (329)ص .ةاقغ ىی ىساز چِارم وزَ ىٌّحاژ

 اٌسام زیؼ روش دو از یکی ةَ ّيّىاً ُا ؿحّن ٌّع ایً در چِارم وزَ ىٌّحاژ. ةاقغ ىی انؽاىی ىٌّحاژ از كتم چِارم وزَ ورق کؼدن ماف و یؼیگ جاب

 (329)ص: قّد ىی

 (329)ص .قّد ىی اؿحفاده کام زّش از داظهی یُا کٍٍغه ؿعث ةَ اجنال زِث و قغه زّش و ةٍغزٌی کاىم مّرت ةَ چِارم وزَ ورق -1

. قّد ىی یکك ظي ورق روی و قغه یؼیگ اٌغازه دكث ةا ىؼةًَّ کار ىٌّحاژ جّؿي چِارم وزَ زیؼ در ُا کٍٍغه ؿعث كؼارگیؼی ىضم روش ایً در

 (329)ص.ةاقغ ىی ٌاىًَ ییآ و ُا ٌلكَ ىٌاةق کام زّش درز قکم و اةْاد

 (330)ص .قّد اٌسام دكث ةا و ظّدکار ةؼش جّؿي ةایغ ُا ةؼش کهیَ

 را چِارم وزَقکم و گّه،  Uاؿحفاده از یک كٌْة  ةا جّان ىی. ةاقغ گٌّیا ُا آن ةَ ٌـتث و چـتیغه زان یُا نتَ ةَ کاىم ًّر ةَ ةایغ چِارم وزَ

 ّيهیات کاىم، ىٌّحاژ از كتم ةایغ ةاقغ، داقحَ یزٌ ؿٍگ ةَ، ٌیاز امی درز زّش کُا نتَ کَ مّرجی در. چـتاٌغ ؿحّن زان یُا نتَ ةَ ىيکً صغ جا

 سام قّد.اٌ آن روی نتَ ؿازی آىاده و یزٌ ؿٍگ

 از نآ ةَ ةحّان را کٍٍغه ؿعث یُا ورقةَ ٌضّی کَ ىٌّحاژ قغه  U روی ؿحّن جؼازُای ىیان صغفامم در جکَ جکَ مّرت ةَ ؿحّن چِارم وزَ -2

 اٌسام ةٍغ پكث ورق ةا قیاری مّرت ةَ ٌیؽ ُو ةَ ةال یُا ورق اجنال. دارد کارةؼد ةؽرگ ىلاًِ ایً روش در ىّرد ّيّىاً. ٌيّد زّقکاری داظم

 (330)ص .ةاقغ ىی مادق ٌیؽىّارد  ایً در قغ گفحَ اول روش در کَ ؿحّن ةَ ٌـتث وزَ ایً ةّدن گٌّیا ظنّص در ىّاردکهیَ . قّد ىی

 هَاظی )ؾتَى زٍتل پاتاظ( یا تؿتِؾتَى هطوة تا  ضٍـ ؾاذت  9-4-6-3

 (339)ص :ٌکات زیؼ ةایغ رّایث گؼدد ىّازیةَ ویژه ؿحّن ةا ةـث ، ُا ؿحّندر ىّرد ایً گٌَّ 

 (339)ص :ةاقغ مّرت ایً ةَ ةایغ نؿحّ افلی جـيَ یا ةـث اةْادانف( صغاكم 
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 جوش

L    ةاقغ ٌیيؼخ دو ىؼکؽ جا ىؼکؽ فامهَ ىْادل صغاكم ومهًَّل . 

b   ٌتاقغ کيحؼ ًّل درمغ 42 از جـيَ ّؼض 

t   ز ا جـيَ وعاىث
1

35
 .ٌتاقغ کيحؼ ًّل 

 از ٌتایغ مفضَ ًؼف ُؼ در شزّ ظي ًّل ىسيّع) قّد اٌسام زّقکاری ّيم ،ُا يؼخیٌ ةال ةا جياس ؿٌش در و ُا جـيَ کهیَ افب( در اًؼ

 (339)ص (.قّد کيحؼ مفضَ ًّل

 .قّد ىی جْییً فٍی ىضاؿتات ةؼ اؿاس آن اةْاد و كیغُا هَپ( فام

 اجنال ةؼای ىٍاؿتی ىضم پایَ، ّیثلج ةؼ ّالوه جا کؼد اؿحفاده ؿحّن ّؼض ةا ةؼاةؼ صغاكم ًّل ةا وركی از صحياً ةایغ ؿحّن، اٌحِایی كـيث در ت(

 (339)ص. آیغ وزّد ةَ ؿحّن ةَ فهؽی ةادةٍغُای

 (339)ص .ةاقغ قغه زّش ؿحّن یُا ةال روی کافی اةْاد ةَ جلّیحی ورق كتالً اؿث الزم ؿحّن ةَ جیؼ اجنال ىضم درث( 

 ی تمَیتی تال تیطّا ٍضق  9-4-12

 (348)ص ةایغ ةَ ًّر ىْکّس ةَ ةال زّش گؼدد.از ّؼض ةال جیؼ ةاقغ،  جؼ کّچکاگؼ ّؼض ورق جلّیحی 

 (349)ص ٌیایغ.اٌحِا كٌِ قغه و ةَ مّرت كالب درةاقغ، زّش اجنال ةَ ةال ةایغ در  جؼ ّؼیهچٍاٌچَ ورق جلّیحی از ةال جیؼ 

 واضگاّی واضی ٍنلِ  9-4-14
کیفیث ازؼای جیؼ را افؽایف  ،ُا زانو  ُا ةال نب ةَ نب ُای زّشپؾ و پیف کؼدن  .قٌّغ کارگاُی ىْيّالً در یک مفضَ جٍِا واكِ ىی ُای ومهَ

ةال  واكِ قغن درز .ةاقغ ىی جؼ ؿادهةـیار  ،در یک مفضَ كؼار دارٌغ ُا آنزىاٌی کَ ُيَ  ُا آن زدن ا ةَ وؿیهَ ةؼش و پطُزآىاده کؼدن در .دُغ ٌيی

 (352)ص .کٍغ ىیایساد زان ؿِّنث ظّةی در ىٌّحاژ ومهَ در یک مفضَ و پؾ و پیف کؼدن درز 

 20 ،جؼ وعیوی ُا ورقدر ىّرد  .ةاقٍغ ىیقکم  ( )ی یک ًؼفَ غکارگاُی از ٌّع زٍا ُای ومهَةَ کار گؼفحَ در  نب ةَ نبُای زةیكحؼیً در

 دو ًؼفَاز درز زٍاغی ، ای زاویَ قکم جغییؼدو ًؼف و صػف ةَ ىٍُّر کاُف ىلغار زّقکاری ىّرد ٌیاز و جْادل زّش در ُؼ  ،جؼ ةؽرگو  ىحؼ ىیهی

 (353)ص .قّد اؿحفاده ىی ( )

ةَ ؿؼّث افؽایف  قکم جغییؼد قغن وعاىث ةال ىیؽان ایً و ةا زیا ،دُغ ىیةیكحؼی را ٌحیسَ  ای زاویَجغییؼ قکم   ةایغ در ٌُؼ داقث کَ درز 

 (354. )صیاةغ ىی

 
 س تا ازاهِ زازىتَاً هیهمساض جَـ ؾمفی  ،تَاًٌس تطگطزاًسُ قًَس ویً ّا ٍضقظهاًی وِ )ج( 

تا حساوخط    ظ ترف تاالیی زض 
3

4
 (355)ص(. زٍ ططفِ ًاهتماضى غیجٌا)واّف یاتس  ،ضراهت ٍضق 

 (355)ص  53 – 9قىل 

 عولیات تویعواضی ٍ ضًگ   5 -9
 ًتهَچـتٍغگی دائيی ةا آن ٌغارد و ةَ ىؼور زىان کَ  قّد ىیاکـیغ جكکیم  از ای الیَ ،در ؿٌش فّالدی کَ ةَ مّرت ٌّرد گؼم جّنیغ قغه اؿث

قّد کَ آن  زٌگ روی آن جكکیم ىیاز  ای الیَزٌغ و  ةَ ىؼور زىان ؿٌش فّالد زٌگ ىی ،ّالوه ةؼ آن .گّیٍغ ىی ؾةا ایً الیَ فه .قّد ىیکؼده و زغا 

آىیؽی  رٌگ ،ةؼای ىضافُث فّالد در ىلاةم ّّاىم ظّرٌغه ظارزی ُا روشیکی از  .قّد ىیٌیؽ چـتٍغگی دائيی ٌغاقحَ و ةَ ىؼور زىان از آن زغا 

ُای ؿٌضی  ودن الیَزددر ىّرد  .كغیيی جيیؽ گؼدد ُای زٌگو  ؾقم ىذم فه ُای الیَةایغ ؿٌش كٌَْ از  آىیؽی رٌگاىا كتم از  .آن اؿث ؿٌش

 (357)ص:گیؼد ىیفّالد ىْيّالً ؿیاؿث زیؼ ىّرد اؿحفاده كؼار 

مّرت ؿٌضی جيیؽکاری  گٌَّ ُیچىْيّالً  ،ةاقغ يیٌؿٌضی زیادی  زدگی زٌگو دارای  گیؼد ىیةؼای كٌَْ فّالدی کَ در داظم ةحً كؼار  -1

 (357)ص .گیؼد يیٌ

جيیؽکاری ؿٌضی ةا اؿحفاده از ةؼس ُای ؿیيی  ،گیؼٌغ و ىّارد ىكاةَ كؼار ىی ُا کاری، گچ ُا آزؼکاری ،ةؼای كٌْاجی کَ در داظم ؿاظحيان -2

ُایی کَ چـتٍغگی  هؾجّاٌغ از ؿٌش كٌَْ ةکٍغ و ف را ٌيی ُا فهؾجيام  نیکً اؿث، ُای ؿٌضی زٌگ الیَ نوددةؼس زدن كادر ةَ ز .کافی اؿث

 (357)ص .ىاٌغ ظّةی ةا ؿٌش فّالد دارٌغ در روی آن ةاكی ىی
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اٌسام  (ؿٍغةالؿث)جيیؽکاری ةَ وؿیهَ ىاؿَ پاقی  ،گیؼٌغ ىیصيالت ظّردگی كؼار  وةؼای كٌْاجی کَ ةَ مّرت ٌيا و در ىْؼض ىـحلیو ُّا  -3

ّتارت اؿث از ىاؿَ پاقی  .آیغ ىیای در  ةَ مّرت ٌلؼه کاىالًو  قّد ىیكٌَْ فّالدی از ُؼگٌَّ ىّاد اوافی پاك ؿٌش در ایً روش  .قّد ىی

در مّرت ىىؼ ةّدن گؼد و  اؿث.ایً کار ةا گؼد و غتار زیادی ُيؼاه  .(55 -9قکم )ریؽ ىاؿَ کّارجؽی ةَ کيک ُّای فكؼده  ُای داٌَپاقیغن 

 . آیٍغ درىیریؽ  ُای داٌَآؿیاب قغه و ةَ مّرت  ىؾ گغازی اؿث کَ ُای کّرهةاره ؿؼةاره  ىؾ .ةاره ىفیغ ظّاُغ ةّد ده از ىؾاؿحفا ،غتار

 (358)ص ؿٌضی زدگی زٌگدرزات    1-9جسٍل 

 تكطیح ظزگی ظًگزضجة 

A 
آن در مّرت  زدگی زٌگةا الیَ اکـیغی چـتٍغه صامم از ٌّرد پّقیغه قغه اىا  ّيغجاًؿٌّح فّالدی کَ 

 .ةاقغ ىیوزّد ةـیار اٌغك 

B 
ؿٌّح فّالدی کَ قؼوع ةَ زٌگ زدن کؼده اؿث و در ٌحیسَ آن، الیَ اکـیغی صامم از ٌّرد قؼوع ةَ ور 

 قغن ٌيّده اؿث. ای وركَآىغن و 

C 

از ةیً رفحَ و ةا ایٍکَ كاةم  کاىالً زدگی زٌگدر ادؼ  ُا آنؿٌّح فّالدی کَ الیَ اکـیغی صامم از ٌّرد روی 

ایساد قغه کَ ةا چكو غیؼىـهش ٌیؽ كاةم دیغن  ُا آنةؼ روی  زؽئی ُای صفؼه، اىا ةاقغ ىیجؼاقیغن از ؿٌش 

 .ةاقغ ىی

D 
 ُای صفؼه ُا آناز ةیً رفحَ و روی  کاىالً زدگی زٌگدر ادؼ  ُا آنؿٌّح فّالدی کَ الیَ اکـیغی ٌّردد روی 

 وزّد دارد. ةاقغ ىیغیؼىـهش كاةم دیغن  کَ ةا چكو ای گـحؼده

 (359)ص درزات جيیؽکاری ؿٌضی  2 -9جسٍل 

 .اٌغ قغهىْؼفی « Sa»ىاؿَ پاقی ةا صؼوف  ی وؿیهَ ةَؿٌش  ؿازی آىاده

كاةم ىكاُغه ٌیؽ  ُای چؼكجؼاقیغن زدوده قٌّغ. روغً، چؼةی و  وؿیهَ ةَؿٍگیً زٌگ  ُای الیَپیف از ّيهیات ىاؿَ پاقی ةایغ جيام 

 ةؼًؼف گؼدٌغ. کاىالًةایغ 

 :ةاقغ ىیقّد. درزات جيیؽکاری ةَ قؼح زیؼ  ؿازی پاكةْغ از ىاؿَ پاقی ةایغ ؿٌش ىّرد ٌُؼ از گؼد و غتار و ذرات ةاكیياٌغه ّيهیات 

Sa 1 تویع وطزى تِ نَضت قي پاقی ذفیف :(Light blast cleaning) 

ىؼئی ةّده، ُيچٍیً الیَ اکـیغی ٌّرد کَ  ُای چؼكةٍگؼیو، ةایغ ّاری از روغً، چؼةی و ٍُگاىی کَ ةَ ؿٌش ةغون ةؽرگٍيایی 

 رٌگی و ىّاد ظارزی ٌیؽ ةؼ روی ؿٌش ىّزّد ٌتاقغ. ُای پّقف، زٌگ، ةاقغ ىیچـتٍغگی آن کو 

Sa 2 تویع وطزى تِ نَضت قي پاقی عویك .(Through blast cleaning) 

ىؼئی، ةیكحؼیً ىلغار الیَ اکـیغی ٌّرد کَ  ُای چؼكيایی ةایغ ّاری از روغً، چؼةی و ٍُگام ٌگؼیـحً ةَ ؿٌش ةغون ةؽرگٍ

آالیٍغه ةاكیياٌغه دیگؼ  ُؼگٌَّرٌگی و ىّاد ظارزی ٌیؽ از روی ؿٌش زدوده قغه ةاقغ.  ُای پّقف، زٌگ، ةاقغ ىیچـتٍغگی آن کو 

 ةایغ ةَ قغت ةَ ؿٌش چـتیغه ةاقغ کَ از روی آن زغا ٌكّد. 

Sa 25 تط عویك: تویع وطزى تِ نَضت قي پاقی (Very through cleaning) 

ىؼئی ةّده ُيچٍیً الیَ اکـیغی ٌّرد کَ  ُای چؼكٍُگاىی کَ ةَ ؿٌش ةغون ةؽرگٍيایی ةٍگؼیو، ةایغ ّاری از روغً، چؼةی و 

فلي ةَ  ُا آالیٍغهادؼ ةسا ىاٌغه از  ُؼگٌَّزدوده قغه ةاقغ.  کاىالً رٌگی و ىّاد ظارزی  ُای پّقف، زٌگ، ةاقغ ىیچـتٍغگی آن کو 

 و ٌّارُا ةَ ٌُؼ ظّاُغ آىغ. ُا ظالظفیفی ةَ قکم  ُای نکَمّرت 

Sa3 تویع وطزى تِ نَضت قي پاقی تا زضجِ ًوایاى قسى ؾطح فَالز .(Visually cleen steel) 
ده، ُيچٍیً الیَ اکـیغی ٌّرد کَ ىؼئی ةّ ُای چؼكٍُگام ٌگؼیـحً ةَ ؿٌش ةغون ةؽرگٍيایی، ةایغ ّاری از روغً، چؼةی و 

زدوده قغه ةاقٍغ. ایً ؿٌش جيیؽ قغه دارای رٌگ  کاىالًرٌگی و ىّاد ظارزی ٌیؽ  ُای پّقف، زٌگ، ةاقغ ىیچـتٍغگی آن کو 

  . ةاقغ ىی ای ٌلؼهیکٍّاظث و 

 (360)ص وعاىث رٌگ آىیؽی كٌْات فّالدی در قؼایي ىضیٌی ىعحهفصغاكم   3 -9جسٍل 

 ضًگ ًَع ٍ ضراهت

قؼایي 

 ىضیٌی

ؿٌش  ؿازی آىاده

 فّالدی

كٌْة فّالدی در داظم 

 کاری ٌازكدیّار و 

كٌْة فّالدی ةَ مّرت روةاز نیکً درون ىضیي 

 ةـحَ

كٌْة فّالدی در 

 ىْؼض قؼایي زّی

 وغزٌگىیکؼون  Sa 40 2 ىْحغل
 ىیکؼون آؿحؼ انکیغی 40

 ىیکؼون رویة انکیغی 40

ىیکؼون آؿحؼ  40

 انکیغی

ىیکؼون الیة ىیاٌی  40
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 انکیغی

ىیکؼون رویة  40

 انکیغی

 Sa2.5 ؿعث

ىیکؼون  40

آؿحؼاپّکـی غٍی از 

 روی

 ىیکؼون اؿحؼاپّکـی غٍی از روی 40

 ىیکؼون الیة ىیاٌی اپّکـی 40

 ىیکؼون رویة اپّکـی 40

ىیکؼون  60

آؿحؼاپّکـی غٍی از 

 روی

ىیکؼون آؿحؼ  60

 ىیاٌی اپّکـی

ىیکؼون رویة  60

 پهی پّرجان اپّکـی

ةـیار ؿعث و 

 ؿاصهی
Sa3 

ىیکؼون  40

آؿحؼاپّکـی غٍی از 

 روی

ىیکؼون رویة  40

 اپّکـی

 ىیکؼون آؿحؼاپّکـی غٍی از روی 60

 ىیکؼون الیة ىیاٌی اپّکـی 60

 ىیکؼون رویة اپّکـی پهی پّرجان 60

ىذم ٌاصیة زؽر و ىغی 

کَ ٌیاز ةَ ىٌانْة 

 ظاص ٌغارد.

 (360)ص .(جِؼان ُياٌٍغ قِؼ) % 50قؼایي آب و ُّایی ةا رًّةث ٌـتی ىحّؿي کيحؼ از  ،قؼایي ىْحغل( 1

 (.ُياٌٍغ قِؼ رقث) % 80قؼایي آب و ُّایی ةا رًّةث ٌـتی ىحّؿي ةیف از  ،قؼایي ؿعث( 2

 (360)ص (.% ُيؼاه ةا ةعار کهؼ یا ٌُایؼ آن )ىاٌٍغ قِؼ ةٍغرّتاس 80قؼایي ةـیار ؿعث، قؼایي آب و ُّایی ةا رًّةث ٌـتی ىحّؿي ةیف از ( 3

 .ٌيّد ّغولاز قؼایي زغول فّق  جّان ىی ،در مّرجی کَ دؿحّرانْيم رٌگ آىیؽی جّؿي کارقٍاس ذینالح جِیَ قّد( 4

ىیکؼون ةَ ٍّّان رٌگ اٌتارداری  20صغود در  ای الیَفلي ةَ  ،ٌتایغ رٌگ قٌّغ ،ِو كؼار گیؼٌغاجنال امٌکاکی رویدر كؼار اؿث  ( مفضاجی ک5َ

 (360)ص .ةاقغ ىیٌیاز 

ن، یک ىیکؼو( 6
1

1000
 .اؿث ىحؼ ىیهی  

 عولیات حول   6 -9
ارجفاع  ،ّؼض ،ًّل ،ٍُگام جّنیغ اّىا در کارظاٌَ .در جّنیغ ازؽای اؿکهث فّالدی اؿث جأىمّيهیات صيم از ىّارد كاةم  ،ةَ ىعارج ؿٍگیً جّزَ ةا

در رده  ،جّاٌغ در یکی از صاالت زیؼ ةار ىی .قؼایي ةار جؼافیکی ایساد ٌگؼدد صيم،و وزن كٌَْ جّنیغ قغه ةایغ ًّری اٌحعاب گؼدد کَ در ٍُگام 

 (360)ص :ةارُای جؼافیکی كؼار گیؼد

 ىحؼ(80/2صغود )داقحً ارز ةیكحؼ از ّؼض جؼیهی  (انف

 (ىحؼ 12د صغو)داقحً ًّل ةیف از ًّل جؼیهی ب( 

 ىحؼ( 4ارجفاع ةاالی ةار از ؿٌش زاده ةیف از )داقحً ارجفاع ةیف از صغ پ( 

 داقحً وزن غیؼ ّادیت( 

 ًهة وف ؾتَى   12 -9
  :دو روش ّيّىی ةؼای ٌنب کف ؿحّن ةؼ روی فّم فٌّغاؿیّن وزّد دارد ،اٌسام ّيهیات ٌنب اؿکهثدر 

کف ؿحّن ةَ مّرت زغا از ؿحّن ةؼ روی فٌّغاؿیّن  ورق ،ىحْارف در ایؼان ىْيّل اؿث ؿازی ؿاظحياندر ایً روش در  : ضٍـ ؾٌتی -1

روش کار ةَ ایً جؼجیب اؿث کَ پؾ از جيیؽ کؼدن ؿٌش  .قّد ؼ ىیفٌّغاؿیّن ةَ کيک ىالت پُو ؿحّن ورق کف صغ فامم  .گؼدد ىیىـحلؼ 

كؼار گؼفحَ ةَ کيک جؼاز و  ّن پعف قغه و ورق کف ؿحّن روی آنفٌّغاؿیؼ ؿیيان ةا وعاىث الزم روی ىالت پُ ،فٌّغاؿیّن و ىؼًّب کؼدن آن

آىاده ٌنب ؿحّن ةؼ روی آن  ، کف ؿحّنتةْغ از گؼفحً ىال .قّد ىیىیهَ ىِارُا ؿفث  ُای ىِؼهدر ووْیث ٌِایی ظّد كؼار گؼفحَ و  ،دورةیً

 (368)ص .ةاقغ ىی

روی فٌّغاؿیّن  ، اةحغاةؼای ٌنب .قّد ىیٌیا ةَ پای ؿحّن زّش و یکپارچَ گّدر ایً روش کف ؿحّن در کارظاٌَ ةَ مّرت  :ضٍـ نٌعتی -2

غُا ةَ پ .ٌتكی ةَ ؿٌش جضحاٌی آن زّش قغه اؿث ککَ یک قاظ ةاقٍغ ىی ىحؼ ىیهی 100×100×4 یُا ورقپغُا  .قّد ىی (Pading) گػاری پغ

 ىـحلؼ قغه و ةا ُا آنؿحّن ةَ ُيؼاه کف ؿحّن روی  پغ،ةْغ از گؼفحً ىالت زیؼ  .قٌّغ ىـحلؼ و جؼاز ىی ،در ىّكْیث ىّرد ٌُؼ کاىالًکيک ىالت 

قغه و  ةٍغی كانبدر ىؼصهَ آظؼ دور ورق کف ؿحّن  .قّد ىیىیهَ ىِار ؿفث  ُای ىِؼهو  آیغ ىیةَ مّرت قاكّنی در  کاىالًؿحّن  ،قیو گػاری

 (368)ص (.گّیٍغ ىیةَ ایً ّيم گؼوت ریؽی )قّد  ؼ ىیاٌلتاض پُ وغ ظیهی روان ت فىاُای ظانی زیؼ کف ؿحّن ةَ کيک ىال
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 ضٍازاضی ًهة ؾتَى   11 -9

 (369)ص .ةاقغ ىی ىحؼ ىیهی   6ىـاوی  ،ىساز ىضّر ؿحّن از ىضم فؼوی زایی زاةَصغاکذؼ ىیؽان 

جا ًتلَ ةیـحو ةَ ازای ُؼ ًتلَ ىـاوی  ،ُا ؿحّنىساز  ٌاقاكّنی
1

500
ةَ ؿيث داظم  ىحؼ ىیهی 50ةَ ؿيث ٌيا و  ىحؼ ىیهی 25ارجفاع و صغاکذؼ  

 (369)ص .ةاقغ ىیؿاظحيان 

 ططاحی جَـ     12

 اًساظُ جَـ گَقِ   2 -12
 : زّش گّقَ ةَ مّرت زیؼ جْؼیف قغه اؿث هّیگ ىؤدؼؿٌش  ،فّالدی ُای ؿازهًؼاصی  ٌاىَ آییًدر 

ةؼاةؼ اؿث ةا  ی زّشگهّ ىؤدؼارجفاع  کَ از ،زّش ىؤدؼگهّ در ًّل  ىؤدؼارجفاع  وؼب صاممگهّی زّش گّقَ ةؼاةؼ اؿث ةا  ىؤدؼؿٌش 

 (373)ص (.2 -10قکم )فامهَ ةیً ریكَ زّش جا ؿٌش زّش  جؼیً کّچک

 یک جْؼیف ةاال .قّد ىی گیؼی اٌغازه ،قّد ىیىضاط کَ در داظم زّش  انؽاویَ كائواٌغازه ؿاق زّش گّقَ ةَ وؿیهَ ةؽرگحؼیً ىذهخ  ،ًتق جْؼیف

 (373)ص .انف( -1 – 10قکم ) داٌغ زّش ةا دو ؿاق ٌاىـاوی را ىساز ىی

 دٍُغه اٌغازه ؿاق زّش ظّاُغ ةّد. پؾ ایً ، ٌكانانـاكیً ىحـاوی انؽاویَ كائوکٍغ کَ ةؽرگحؼیً ىذهخ  جنؼیش ىی ٌاىَ آییًًتق جْؼیف دیگؼی، 

 (373ب(. )ص -1 – 10)قکم  کٍغ ىیىـاوی ىضغود  ُای ؿاقجْؼیف، زّش گّقَ را فلي ةا 

 
 (374)ص  1 – 12قىل 

ةَ ُيیً  .ةاقغ يیٌاىکان افؽایف اٌغازه ُؼ دو ؿاق  قغ وزّش ةا گهّیافؽایف ؿٌش  ،کَ ُغف رود ىیةا ؿاق ٌاىـاوی زىاٌی ةَ کار  ُای زّش

ٌاىـاوی  ُای ؿاقةایغ از ةَ کار ةؼدن  .انتحَ اگؼ اىکان افؽایف اٌغازه ُؼ دو ؿاق ةاقغ .افؽایف یاةغ قاز دو ؿا یّهث الزم اؿث کَ فلي اٌغازه یک

 (374)ص (1 – 10قکم )چؼا کَ ّيم غیؼ اكحنادی ظّاُغ ةّد  ،پؼُیؽ کؼد

 
 (374)ص  2 – 12قىل 

 ضراهت جَـ اًگكتاًِ یا وام تَپط 
 در جّان ىیؼ ؼ و کام جّپُ از زّش اٌگكحاٌَ جّپُ  .قّد ىیزّقی اؿث کَ در ؿّراخ و زّش کام زّقی اؿث کَ در قکاف داده  َزّش اٌگكحاٌ

زهّگیؼی از کياٌف كٌْات اجنال و یا در اجنال كٌْات ىعحهف اّىای ؿاظحَ قغه از چٍغ ٌیيؼخ  ،اجناالت پّقكی ةَ ىٍُّر اٌحلال ٌیؼوی ةؼقی

   در فّامم و كٌؼ صغاكم زّش اٌگكحاٌَ و در قکم  10 – 10در قکم  ،وعاىث صغاكم زّش اٌگكحاٌَ و کام 9 -10 قکم . دراؿحفاده ٌيّد

 (377. )صو اةْاد صغاكم زّش کام ٌكان داده قغه اؿث مفّامو  ،10-11
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 (378. )صاٌگكحاٌَ فّامم و اةْاد صغاكم زّش  12 -12قىل 

  12     

     8     25/2     

    4   

    2   

     

 
 (378)ص . فّامم و اةْاد صغاكم زّش کام  11 -12قىل 

 اًَاع جَـ   5 -12

اگؼ زّش از ةیً ةؼود كٌَْ ٌیؽ از ةیً  ،در ٌلاط اجنال .روٌغ ىیی ُـحٍغ کَ ةَ ىٍُّر اٌحلال ٌیؼو ةَ کار ُای زّش :انلی ّای جَـ (الف 

زّش زایگؽیً ّىّ  ،ةَ ّتارت ةِحؼ در ٌلٌَ اجنال .ةاقٍغ کَ ّىّ ىحنم قٌّغه دارد امی را داقحَّةایغ ُيان ظ ُا زّش گٌَّ ایً .رود ىی

 (380)ص .گؼدد ىی

ةـیار  ُا زّشةؼ ایً  هٌیؼوُای وارد .روٌغ ىیی ُـحٍغ کَ فلي ةؼای ٌگَ داقحً اّىا در فؼم ةَ ظنّمی ةَ کار ُای زّش :فطعی ّای جَـب( 

 (380)ص .ةاقٍغ ىیٌاچیؽ 

ةؼقی  ُای جٍف جأدیؼگهّی زّش فلي جضث  ،گّقَ ُای زّشدر صانث  .ةاقٍغ ىیىّازی ىضّر زّش  ،ُـحٍغ کَ ٌیؼوُای واردهی ُای زّشپ( 

 (380)ص .افحغ ىیصغاکذؼ جٍف ةؼقی در گهّی زّش اجفاق  ،ىـاوی ُای ؿاقةؼای زّش گّقی ةا  .گیؼد كؼار ىی

در صانث  .ؿازٌغ ىیدرزَ  90وارده ةا یکغیگؼ زاویَ  و ىضّر ٌیؼوی ىضّر زّش ُا آنکَ در  ةاقٍغ ىیی ُای زّش :یضطع ّای جَـت( 

 ُای ؿاقةؼای زّش گّقَ ةا  .گیؼٌغ فكاری یا کككی كؼار ىی ُای جٍفةؼقی و  ُای جٍفجؼکیب  جأدیؼجضث  شگهّی زّ ،گّقَ ُای زّش

 (380)ص .افحغ ىیدرزَ اجفاق  5/22درزَ و صغاکذؼ جٍف ّيّدی در گهّی  5/67صغاکذؼ جٍف ةؼقی در گهّی  ،ىـاوی

امّالً ةِحؼ اؿث از زّش گّقَ ةَ ٍّّان  .قّد ىیؼقی در ٌُؼ گؼفحَ ةّيهکؼد زّش ةَ مّرت  َ،صال در ىضاؿتات ىؼةّط ةَ زّش گّق ةَ ُؼ

 (380)ص .ی جضث کكف اؿحفاده ٌکؼدّؼوزّش 

 هجاظ جَـ ّای تٌف   6 -12
 :اّيال وؼایب ةازرؿی زیؼ زّاةگّ ةاقٍغ ارا ة 2 - 10جٍف ىٍغرج در زغول  ُای ىضغودیثىضاؿتَ قٌّغ کَ ًّری ةایغ  ُا زّش

 :ىعؼب ٌُیؼ پؼجٌّگاری و فؼامّتغیؼ ُای آزىایفدر مّرت اٌسام  -1

ϕ  0/1  

 :و ةازرؿی چكيی زّش جّؿي افؼاد ىسؼب (و یا قؼایي ىكاةَ)در مّرت اٌسام زّش در کارظاٌَ  -2

  85/0  

 :زّش در ىضم و ةازرؿی چكيی زّش جّؿي افؼاد ىسؼب در مّرت اٌسام -3

  75/0  
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 جوش

 سخته ولی با ما آسونه راهنمای جوش و اتصاالت جوشی

 اضظـ جَـ    7 -12

و    در واكِ ٌیؼوی ىساز زّقی ةا وعاىث گهّی   . قّد ىیٌاىیغه    ارزش زّش  ،زّش در جٍف ىساز زّش ىؤدؼ یگهّ وؼب صامم

 .ةاقغ ىی ىحؼ ؿاٌحی 1ًّل 

ارزش زّش ةؼاةؼ  ،قّد ىیازؼا  75/0   کَ در قؼایي کارگاُی ةا  (2       4200   )  60 ةؼای زّش گّقَ ةا انکحؼود ىذال ٍّّان ةَ

 :اؿث ةا

    0 3          0 3  4200 0 75 0 707   650  
D  اٌغازه ؿاق زّش وt  َةَ ُو ىؼةّط ُـحٍغ 707 0   کَ ًتق راةٌَ  ةاقغ ىیوعاىث گهّی زّش گّق. 

 (381)ص  زّش ىؤدؼجٍف ىساز روی ؿٌش   2 -12جسٍل 

 هماٍهت جَـ هَضز ًیاظ تٌف هجاظ هؤحطًَع تٌف ضٍی ؾطح  ًَع جَـ

 زّش قیاری ةا ٌفّذ کاىم

 ةایغ از زّش ؿازگار اؿحفاده قّد ىذم فهؽ پایَ ىؤدؼکكف ّيّد ةؼ ؿٌش 

 ةایغ از زّش ؿازگار اؿحفاده قّد ىذم فهؽ پایَ ىؤدؼفكار ّيّد ةؼ ؿٌش 

کكف یا فكار ىّازی ىضّر 

 زّش
 ةایغ از زّش ؿازگار اؿحفاده قّد ىذم فهؽ پایَ

 ىؤدؼةؼش روی ؿٌش 

3/0 x  ىلاوىث کككی اؿيی

فهؽ زّش، ونی جٍف ةؼقی فهؽ 

ىلاوىث  x 4/0پایَ ٌتایغ از 

 جـهیو فهؽ پایَ، جساوز ٌيایغ

فهؽ زّقی ةا ىلاوىث ىـاوی ةا کيحؼ 

غ ىّرد اؿحفاده جّاٌ ىیاز زّش ؿازگار 

 كؼار گیؼد

 ةا ٌفّذ ٌـتی زّش قیاری

 ةایغ از زّش ؿازگار اؿحفاده قّد ىذم فهؽ پایَ ىؤدؼفكار ّيّد ةؼ ؿٌش 

کكف ةا فكار ىّازی ىضّر 

 *زّش
 ةایغ از زّش ؿازگار اؿحفاده قّد ىذم فهؽ پایَ

 ةؼش ىّازی ىضّر زّش

3/0 x  ىلاوىث کككی اؿيی

فهؽ زّش، ونی جٍف ةؼقی فهؽ 

ىلاوىث  x 4/0پایَ ٌتایغ از 

 جـهیو فهؽ پایَ، جساوز ٌيایغ

فهؽ زّقی ةا ىلاوىث ىـاوی یا کيحؼ 

غ ىّرد اؿحفاده جّاٌ ىیاز زّش ؿازگار 

 كؼار گیؼد

 ىؤدؼکكف ّيّد ةؼ ؿٌش 

3/0 x   ىلاوىث کككی اؿيی

فهؽ زّش، ونی جٍف کككی 

ىلاوىث  x 6/0فهؽ پایَ ٌتایغ از 

 جـهیو فهؽ پایَ، جساوز ٌيایغ.

فهؽ زّقی ةا ىلاوىث ىـاوی یا کيحؼ 

غ ىّرد اؿحفاده جّاٌ ىیاز زّش ؿازگار 

 كؼار گیؼد.

را ةَ زان  لَ ةاکّقی زٌُیؼ  ،دٍُغ ؿاظحَ قغه از ورق را ةَ یکغیگؼ اجنال ىی ُای ٌیيؼخگّقَ یا قیاری ةا ٌفّذ ٌـتی کَ اّىای  ُای زّش *

 گؼدٌغ.ًؼاصی ، ا فكاری ىّزّد در ىّازات ىضّر زّشجّاٌٍغ ةغون جّزَ ةَ جٍف کككی ی ىی ،دُغ اجنال ىی

 اتهاالتططاحی      11

 اتهال ؾازُ تیط تا ًثكی جاى   11-2

 ولیات  11-2-1
 صغ جا ةایغ ٌتكی اجنال، ٌّع ایً در. روٌغ یى کار ةَ ؿحّن ةال ةَ جیؼ یا قاُحیؼ ةَ جیؼچَ اجنال ةؼای زان، ٌتكی کيک ةَ ةؼقی ؿاده اجناالت

 (403)ص .(3 - 11 قکم) قّد گؼفحَ ٌُؼ در ؼیپػ اٌٌْاف اىکان

 ؿاده جیؼ ٌنب جا قّد ىی گؼفحَ ٌُؼ در ىحؼ ىیهی 20 صغود در ةادظّر فامهَ ،گؼدد ىی اؿحفاده ؿحّن ةَ جیؼ اجنال ةؼای زان ٌتكی از کَ وكحی

 را جیؼچَ ةال از كـيحی ةایغ ،گؼدد ىی واكِ جؼاز یک در دو ُؼ فّكاٌی یُا ةال کَ گیؼد ىی اٌسام ٌضّی ةَ قاُحیؼ ةَ جیؼچَ اجنال کَ وكحی. ةاقغ

 ةٍاةؼایً ،دُغ یى دؿث از دارد، ٌاچیؽی ٌلف ةؼش جضيم در کَ را ظّد ةال از کيی ىلغار فلي ىلٌِ صانث ایً در(. پ -3 -11 قکم) کؼد زةاٌَ

 (403)ص .کاُغ یى اونیَ ةؼقی ىلاوىث از کّچکی ىلغار فلي جیؼُا کؼدن زةاٌَ

 (403)ص .ٌاىٍغ یى B زّش را گاهَ یجک ةَ اجنال ٌتكی زّش و A زّش را جیؼ زان ةَ اجنال ٌتكی زّش اجنال، ٌّع ایً در

  (A جَـ) تیط تِ جاى ًثكی اتهال ططاحی  2 -2 - 11

 ّيم ةَ اؿحفاده ٌیؽ ایٍسا در زّش ًؼاصی ظنّص در دُو فنم در قغه ىٌؼح امّل از. دارد كؼار ىضّر  ةؼون ةؼش جضث اجنال ایً زّش

 (403)ص .آیغ ىی
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 (404)ص (.ىحؼ ىیهیةَ  ُا اٌغازهاجنال ؿاده جیؼ ةا ٌتكی زان )   3 - 11قىل 

 پصیط اًعطافاتهال ؾازُ تیط تا ًثكی ًكیوي    3 -11

 ولیات  11-3-1
 ةا ُيؼاه ُيیكَ ةایغ را اجنال ٌّع ایً. گیؼد ىی كؼار اؿث، ٌگؼفحَ مّرت آن در جلّیحی گٌَّ ُیچ کَ ٌكیيً ٌتكی روی ةؼ جیؼ اجنال، ٌّع ایً در

 (407)ص. ةؼد کار ةَ اؿث، فكاری ةال ةؼای زاٌتی گاهَ یجک جأىیً آن وَیفَ جٍِا کَ ةاالیی ٌتكی

 گیؼداری جیؼ، اٌحِای در ٌتایغ اجنال ةٍاةؼایً. اؿث كائو گاُی جکیَ واکٍف اٌحلال جٍِا ٌكیيً، اجناالت از ىٍُّر زان، ٌتكی ةا ؿاده اجناالت ىاٌٍغ

 (407)ص .ةاقٍغ اٌٌْاف كاةم ٌـتحاً ةایغ ةاالیی ٌتكی و ٌكیيً ٌتكی کَ اؿث دنیم ایً ةَ. کٍغ ایساد جّزِی كاةم

 اتهاالت نلة تیط تِ ؾتَى    5 – 11

 
 (422)ص جیؼ ةَ ةال ؿحّن ىحنم قغه اؿث. ُا آناجناالت مهب جیؼ ةَ ؿحّن از ٌّع زّقی کَ در   17 – 11قىل 

 

 

��ث
� �ی ۲۲ وز

� ��ه آ �و



 

  565  

 جوش

 سخته ولی با ما آسونه راهنمای جوش و اتصاالت جوشی

 اتهاالت نلة یا لطظُهفاّین ططح    11-5-6

 ٍیػُ فَالزی ذوكی لاب
 ًؼاصی در. کٍغ جضيم یا ىالصَُ كاةم ارجساّی اؼف یُا قکم جغییؼ ةحّاٌغ زنؽنَ زاٌتی ٌیؼوی ةؼاةؼ در کَ قّد ىی اًالق كاةی ةَ ویژه، ظيكی كانب

 دوراٌی َؼفیث و قغه جكکیم پالؿحیک یُا ىفنم ؿحّن، ةَ جیؼضغودة اجنال ى از ظارج جیؼ، اٌحِای دو یا یک در کَ اؿث آن ةؼ ؿْی ُا كاب ایً

فؼا ة ٌاصی در آن رادیان 03/0 صغود کَ ةؼؿغ رادیان 04/0 ةَ صغاكم ؿازه در ًتلَ ٌـتیزاٌتی  ىکان ؼییجغ ٌُیؼ دوران کَ ةاقغ صغی ةَ ُا آن

 (448)ص .ةاقغ یارجساّ

 ایً از یا ظالمَدر ایً ةعف ی رّایث قٌّغ. ًؼاص ظاص انؽاىات ّيّىی، وّاةي ةؼ ّالوه ةایغ ویژه ظيكی یُا كاب اجناالت و اّىا ًؼاصی در

 (448)ص .گؼدد ىی ارائَ وّاةي

 ذوكی ٍیػُ یّا لابزض  ؾتَى تِ تیط اتهاالت - الف

 (449)ص :ةاقٍغ دارا را زیؼ قؼایي ةایغ ُا كاب ایً در ؿحّن ةَ جیؼ اجناالت کهیة

 و جیؼ داظم در ؿحّنةؼ  از 1  ةفامه ةَ ىلٌْی در را پالؿحیک ىفنم ایساد قؼایي کَ قٌّغ ًؼاصی یا گٌَّ ةَ ةایغ ؿحّن ةَ جیؼ اجناالت -الف

 ىضم در جیؼ ىلٌِ جىْیف ةا یا و ،قّد ىی اٌسام ؿحّن ةؼ ةَ اجنال ىضم در جیؼ جلّیث ًؼیق از یا اىؼ ایً. ٌيایٍغ فؼاُو اجنال ازؽای از ظارج

 (449)ص .گؼدد ىی ّيهی پالؿحیک ىفنم جكکیم

 ةایغ ،قّد ىی پیچ ؿحّن ةَ کَ( فهٍر) پیكاٌی، ورق ةَ ای ؿحّن وزَ ةَ آن، پّقكی ورق یا جیؼ ةال اجنال ،ؿحّن ةَ جیؼ زّقی اجناالت در -ب

 زّش یا ٌـتی یذّفٌ زّش از اؿحفاده اٌحِایی، ورق ای ؿحّن وزَ ةَ زان، اجنال ورق یا جیؼ زان اجنال ةؼای. ةاقغ کاىم ٌفّذی ٌّع از ىٍضنؼاً

 (449)ص .اؿث ىساز گّقَ

 ّا ؾتَى ٍنلِ  7 -11

 ُيچٍیً و ىّوّع ایًاٌحعاب ٌيّد.  یجؼ ؿتک یُا يؼخیٌ ُا آن ةؼای جّان ىی ٌحیسَ در ،قّد ىی کو ُا ؿحّن ریضّى ارة ةاالجؼ، ًتلات ةَ رفحً ةا

 خةاّ ىضّری، ٌیؼوی قغن کو ةا ٌیيؼخ ةقيار از کاؿحً. ُؼ چٍغ کَ ٌيایٍغ ىی ایساب را ُا ؿحّن در ومهَ از اؿحفاده جیؼآًُ، ًّل ةّدن ىضغود

 کَ دارد ةؼ در ىعارزی اوافَ كغیو، ٌیيؼخ ةَ زغیغ ٌیيؼخ ةومه کَ داقث جّزَ ةایغ، نیکً قّد ىیقغن ؿحّن و کاُف فّالد ىنؼفی  جؼ ؿتک

در  – ىحؼ 12) جیؼآًُ قاظَ یک ًّل ىـاوی ارجفاّی جا ّيم در نػا. ٌٍيایغ زتؼان را ٌیيؼخ کؼدن جؼ ؿتکٌاقی از ىعارج  کاُف اؿث ىيکً

 (470)ص .اةغی یى اداىَ ٌیؽ ةْغ ًتلَ 2 جا ًتلَ، ًیجؼً ییپا ٌیيؼخ ُيان و قّد يیٌ ّّض ٌیيؼخ ةقيار ،(ًتلَصغود ؿَ 

  ٍنلِ هحل  11-7-2
 كغر ةَ ىضم ایً در اوالً چّن ف ًتلَ اؿث.ک ةاالی یىحؼ ؿاٌحی 100 صغود در ومهَ ةؼای ىضم ةِحؼیً قغ، ؼیٌاپػ ازحٍاب ؿحّن ةومه کَ وكحی

 (470)ص .داریو اظحیار در را ىٍاؿتی ةـیار ارجفاعّيهیات زّقکاری،  اٌسام نضاظ از داٌیاً و ویا قغه دور ؿحّن ةَ جیؼ اجنال ىضم از کافی

 ارجفاع وؿي در جلؼیتاً آن ٌّف ةٌلٌ کَ  گؼدد ىیيكی ظ نٍگؼ ایساد آن در زاٌتی ةارُای ادؼ در ةاقغ، ظيكی كاب از ّىّی ؿحّن کَ مّرجی در

 دیگؼ، ًؼف در اىا. ةاقغ ىی مفؼ ةا ىـاوی ظيكی نٍگؼ آن در کَ ًتلَ اؿث ارجفاع وؿي ؿحّن، ةومه ةؼای ىضم ةِحؼیً صانث ایً در. دارد كؼار

 (470)ص .دارد وا ومهَ ةؼای کيحؼ ارجفاع اٌحعاب ةَ را ًؼاح اؿث ىيکً کَ دارد ُيؼاه ىكکالجیارجفاع ًتلَ،  وؿي در زّقکاری ّيهیات اٌسام

 ٍنلِ اًَاع  11-7-3

 جّؿي فّكاٌی ؿحّن ةَ ورق اجنال و قغه اٌسام ؿحّن واداقحً از كتم کار پای ای و کارظاٌَ در زّش جّؿي پاییٍی ؿحّن ةَ اجنال ورق اجنال

 یُا ورق از ،ؿحّن دو اةْاد اظحالف ادؼ در آىغه وزّد ةَ ةفامه کؼدن پؼ ةؼای اجنال دو ُؼ در. اؿث پػیؼفحَ مّرت درزا مّرت ةَ پیچ یا زّش

 کَ وعیو ؿؼ ورق یک از اؿحفاده ةا ةایغ یکغیگؼ ةَ ُا آن اجنال ةاقغ، زیاد ؿحّن دو اةْاد در اظحالف کَ مّرجی در. اؿث قغه اؿحفاده پؼکٍٍغه

 (471)ص .گؼدد اٌسام كٍغی کهَ زؽییات یا و ةاقغ، داقحَ ٌاچیؽی پػیؼی قکم جغییؼ

 اتهاالت هْاضتٌس ّوگطا   8 -11
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22فصل معــــماری 1در22   راهنمای جوش و اتصاالت جوشی 

 جوش

 
 (478)ص . ُا آنکارةؼد ىِارةٍغُای ُيگؼا در ؿاظحيان و ٌکات ىِو ًؼاصی   45 – 11قىل 

 هحَضی تاض تا ّا ؾتَى زض قالَزُ تِ ؾتَى ایپ ٍضق اتهال  11-9-4

 ؿحّن، پای ةّدن ىفنهی مّرت در. قّد ىیی ىِار ةحٍ ةقانّد ةَ( آن ةگّق چِار در پیچ چِار ىْيّالً) ىِاری یچپ 6 جا 2 جّؿيورق پای ؿحّن 

 ًؼف از ٌتایغ ىـئهَ ایً کَ گؼدد وارد ٌیؼو ُا چیپ ایً ةؼ اؿث ىيکً ٍُگام ٌنب ؿحّن  در فلي. قّد يیٌ وارد ىِارُا ایً ةَ ٌیؼویی ُیچ

و ةا افؽایف اُيیث  قّد ىیدر ٌُؼ گؼفحَ  ىحؼ ىیهی 24جا  18صغود  ُا چیپىْيّنی كٌؼ ایً  یُا ؿاظحيان. در قّد گؼفحَ ٌادیغه ىضاؿب ىٍِغس

 (518)ص .رود ىیةَ کار  جؼی ةؽرگؿاظحيان كٌؼُای 

 اتهال ؾتَى تِ ٍضق پای ؾتَى  11-9-5

 (518)ص ٌیؼوی ىضّری را اٌحلال دٍُغ.اجنال ةایغ ةحّاٌٍغ مغ در مغ  یُا یٌتكزّش و ٍگ زده ٌكّد، ؿدر مّرجی کَ اٌحِای ؿحّن 
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 جوش

 سخته ولی با ما آسونه راهنمای جوش و اتصاالت جوشی

 
 (518)ص  92 – 11قىل 

 )هماطع تَ ذالی( ّا یلَطٍ  ّا لَلِاتهاالت    12 -11

 ّا یلَط ٍ ّا لَلِ هؿتمین اتهال  11-12-2

 و ُا نّنَ اٌحِای ظاص ةؼقکاریو ُؽیٍَ مؼف  وكث ىلغاری اگؼچَ ،قٌّغ یى اٌسام زّقکاری ةوؿیه ةَ کَ ،ُا یكًّ و ُا نّنَ لیوـحىدر اجناالت 

 (534)ص. اؿث َیؼایپ یة ةـیار اجنالدر صغاكم ىيکً و َاُؼ  ُا یزّقکار ىْيّالً ونی ،قّد ىی كٌْات کؼدن زّر و زفث

 اتهال یّا ٍضق اظ اؾتفازُ  3 -12 -11

 (536)ص :از ّتارجٍغ ظالمَایً دالیم ةَ ًّر  واؿٌَ ةؼای اجنال اؿحفاده قّد.ی ُا ورقاز  اؿث ىيکً دنیم چٍغ ةَ ُا نّنَ اجناالت ًؼاصی در

 .گػارد یى اظحیار در زّقکاری ةؼای ةیكحؼی ًّل ورق، از اؿحفاده -

  .ؿازٌغ یى فؼاُو ٌنب ٍُگام ةَ را پیچی اجناالت از اؿحفاده اىکان واؿٌَ یُا ورق -

 کَ ُا نتَ کؼدن زّر و زفث و ؿازی آىاده و صغ از ةیف یُا دكث ٌحیسَ در ،ةّده فؼاُو گّقَ ُای زّش از اؿحفاده اىکان االتجنا ٌّع ایًدر  -

 (537)ص.گؼدد ىی ىٍحفی اؿث الزم قیاری زّش ةا ىـحلیو اجناالت ةؼای

 الناج ةؼكؼاری جؼجیب ایً ةَ. ةّد ٌعّاُغ وؼوری دیگؼ ُا آن قغن زّر و زفث ّرُىٍ ةَ ُا نّنَ اٌحِای ظاص شةؼ ال،جنا یُا ورق از اؿحفاده ةا -

 (537)ص .قّد ىی جؼ ؿاده ةـیار

 ةنّن کو غارةز وعاىث رداىّ در ظنّص ةَ و غیٌيا یى جّزیِ( َكؿا) امهی ّىّ از یجؼِ یوؿ ؿٌش در را مفضة اجنال، ٌیؼوُای اّىای كٌؼی -

 (537)ص .دُغ یى کاُف نالجا ىٌٍلة در را جلّیث ةَ ٌیاز امهی،

 وَچه یّا ؾاذتواىوٌتطل ویفی زض      14

 P5لاًَى    2 -14

 زةان در کَ ّاىهی 5 ةایغ ىٍاؿب کیفیث صنّل ةؼای کَ غیٌيا یى پیكٍِاد ایكان. اؿث ؿاظحياٌی زّقکاری مٍْث ٌام ةَ ىحعننیً از ةالزث

 (624)ص :ةاقٍغ یىم ةَ قؼح زیؼ ّّاى ایً. ؼدٌغگ رّایث ،قٌّغ یى قؼوع P صؼف ةا اٌگهیـی

1- Personnel ىاُؼ زّقکار وزّد یٍْی 

2- Process ىٍاؿب زّقکاری آالتً یىاق ای زّقکاری روش یٍْی 

3 - Preparation درز ىساور در ورق یُا نتَ و زّش درز ىٍاؿب ؿازی آىاده یٍْی 

4- Procedure زّقکاری دؿحّرانْيم وزّد یٍْی 

5- Proove جأییغ و ةازرؿی یٍْی 

 (624)ص .قٌّغ یى قٍاظحَ P5 كاٌّن ٌام ةَ فّق ّاىم پٍر
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