
 

 

 

 

دسغذ اص ثبصاس سبختوبى  45ثیص اص اهشٍصُ ٍسلْبی سشد ًَسد ضذُ )ضىل یبفتِ( ( ، AISIثش اسبس اًستیتَ آّي ٍ فَالد آهشیىب )

هسىًَی. اػضب فَالدی سشد  ّبی خبًِ ٍ هبًٌذ آپبستوبًْب سجه ًسجتبّبی  سبص ٍ سبخت فلضی سا ثخَد اختػبظ دادُ است. ثشای

ثشای چَة است وِ دس هؼشؼ اًمجبؼ ، هَسیبًِ ّب ٍ خویذگی  گبس ثب هحیظ صیستجبیگضیي سبص ًَسد ضذُ یه پیطٌْبد

ًیضُ گبلَا ّستٌذ.وف ّب ، دیَاس ّب ٍ ثبهْب لبدسًذ ثب استفبدُ اص فَالد سشد ًَسد ضذُ سبختِ ضًَذ.دس غٌؼت ثضسگشاُ اص ٍسق استیل

جبدُ( ،گبسد سیلْب ، جذا وٌٌذُ ساُ ّب ٍ ػالئن  استفبدُ هیطَد. دس سبختوبى  صیش اة شای سبخت وبلَست ّب )هجشایثًَسد ضذُ 

 گستشدُ تؼذاد ثِ تَجِ ّبی ػوَهی ثب سبصُ فَالدی سٌگیي اص ٍسق ّبی گبلَاًیضُ ثؼٌَاى تىیِ گبُ )لبلت( سمف استفبدُ هیطَد. ثب

 ثِ اثتذا دس است هوىي گبلَاًیضُ استیل ٍسق وبسثشدی . هَاسد هػشفًیست آٍس تؼجت AISI آهبس هَاد، وبسثشدی استفبدُ ای اص

دس ًظش ثگیشیذ ثشای هثبل لفسِ ّبی دٍس اص ثبٍس است. احسبس ایي اهب ضَد، هطبّذُ "حسبس غیش" وبسثشدی ّبی ثشًبهِ ػٌَاى

هیطًَذ،ّوچٌیي سبختوبًْبیی وِ لفسِ ّب دس آًجب لشاس اًجبس هَاد )هػبلح( ػوَهبً اص هػبلح سشد ًَسد ضذُ سبختِ 

گبسد سیلْبی ثضسگشاُ ًمص آضىبسی دس ایوٌی ایفب هیىٌٌذ.اػضب سبختوبى هثل پشلیي ّب ، تٌگ ّب داسًذ)سبختوبى اًجبس هثالً سَلِ(.

ختِ ضذُ اًذ. یه سیستن ٍ هْبسثٌذ ّب ًمطی اسبسی ایفب هیىٌٌذ. سیستن لبة ّبی فضبیی اص اػضب فَالدی سشد ًَسد ضذُ سب

ظبّش ٍصى سجه ًجبیذ ًگشش سشیغ ٍ ػجَالًِ ای دس ثبسُ ًمص ثحشاًی ایي  حبل داسای ٍصى سجه لبثل اًؼغبف. لَی ٍ دس ػیي

 اػضب داضتِ ثبضذ.

یىذیگش ّش وجب وِ فَالد ٍجَد داسد ، جَش وبسی ّن ثِ ًَػی ٍجَد داسد ٍ سبصُ ّبی فَالدی سشد ًَسد ضذُ ّیچ تفبٍتی ثب 

ًذاسًذ. ثب ایي حبل ضجبّت ثیي اَضىبل جَضىبسی ًَسد گشم ٍ اًذاصُ ّبی سجه ًَسد سشد ثب ضجبّت ثیي خبًِ ضیش ٍ خبًِ گشثِ 

 لبثل همبیسِ است: آًْب هوىي است ّش دٍ خض داس ٍ ثِ سًگ صسد ثبضٌذ، اهب تفبٍت ّب ثیطتش اص ضجبّت ّبست.

آییي ًبهِ ّبی اجشایی، اتػبالت جَش است، اهب  هتفبٍت تش ًبصن لغؼبت ثِ پیَستي ثشای تىٌیه ٍ جَضىبسی فشایٌذّبی تٌْب ًِ

ٍ ًَع جَش، راتبً سخت ٍ هتفبٍت است. جَش ّبی هَسد استفبدُ دس چٌیي لغؼبتی ثب ایي اًذاصُ )ًبصن( ًجبیذ ثؼٌَاى جَش غیش 

یي اتػبالت جَضی اػضب ثب ٍسق ّبی فَالدی هْن ّستٌذ ٍ دسست ضجیِ ّوتبیبى خَد دس فَالد سٌگحسبس دس ًظش گشفتِ ضَد.

 هوىي است ثشای ػولىشد سیستن هْن ٍ حیبتی ثبضٌذ.

 

 آییي ًبهِ ّب:

 (AISIسبخت ٍ سبص سبصُ ّبی فَالدی سٌتی ثب ًَسد گشم، همبعغ ثبل پْي، ػوَهبً اص اًستیتَ )اًجوي( سبصُ ّبی فَالدی آهشیىِ )

.صهبًیىِ اص اػضب فَالدی سشد ًَسد ضذُ دس سبصُ ّب (AISIعشاحی دلیك سبختوبى ّبی سبصُ فَالدی )ٍظیفِ تجؼیت هیىٌٌذ.

لشاس هیگیشد. ثغَس  AISIاستفبدُ هی ضَد، هؼوَالً پشٍطُ ثجْت عشاحی اػضب فَالدی سشد ًَسد ضذُ سبصُ دس حَصُ هطخػبت 

سبک گالوانیزه استیل ورق الکتریکی قوس جوش  



 

آییي ًبهِ  D1.1)ثخص  .ضَد هی اداسُ آهشیىب جَضىبسی وياًج ثب هؼوَال گشم ًَسد فَالدی ّبی سبصُ جَضىبسیهطبثِ 

آییي ًبهِ جَضىبسی  D1.3است. ) AWSجَضىبسی سبصُ ّبی فَالدی آهشیىب( دس حبلیىِ ٍسق فَالدی تحت ًظبست استبًذاسد 

 ٍسق ّبی فَالدی(  –سبصُ ّب 

  D1.3دس حبلیىِ ثخص  " ًجبیذ دس ًظش گشفتِ ضَد هیلیوتش 3ثشای استفبدُ فَالد ّبی ثب لغش ووتش اص  "هیگَیذ  D1.1ثخص 

هیلیوتش ضخبهت  8/4وِ ووتش یب هسبٍی ثشای ٍسلْبی فَالدی ضبهل اػضب سشد ًَسد ضذُ جَضىبسی لَس الىتشیىی  "هیگَیذ 

 "اسوی ّستٌذ. 

 

دس سبصُ ّبی فَالدی  جَش ّبی لَثیبیی دس ٍسلْبی هطتشن فَالدی سبختوبى سبصی ػوَهیت داسًذ. اهب استفبدُ آًْب: 1ضىل

 سٌگیي ثب هحذٍدیت سٍ ثِ سٍ است.

 : (Pluge Weld)ػىس ّبی ثْتشی اص هشاحل آهبدُ سبصی ٍ جَش لَثیبیی 



 

 

 

 

D1.3  َثغَس خبظ ثشای سسیذگی ثِ فشآیٌذّبی جَضىبسی، اتػبالت، اًَاع جَش، هػبلح ٍ دیگش جضئیبت هشتجظ ثب جَضىبسی ػض

ّبی ًبصن تش ًَضتِ ضذُ است. ثشای هثبل: ٌّگبم جَضىبسی ثب هػبلح سٌگیي داضتي رٍة وبفی ثشای حػَل ًتیجِ هغوئي یه 

ثش ایي  تشیي چبلص سٍ ثشٍی جَضىبس اجتٌبة اص رٍة ضذى فلض پبیِ است.چبلص است. ٌّگبم جَضىبسی ٍسق ّبی فَالدی، ثضسگ

آصهَى ّبی تؼییي غالحیت هٌبست وِ هْبست هَسد ًیبص ثشای ایي ًَع وبس سا اًذاصُ گیشی هیىٌذ، دس ًظش گشفتِ  D1.3اسبس 

اًجبم هیطَد. ّوپَضبًی ضخبهت   D1.3اتػبالت ٍ جَش ثشای سبخت ٍ سبصّب اص ٍسلْبی فَالدی ثش هجٌبی  است. ثغَس هطبثِ 



 

ثب ایٌىِ ایي ّوپَضبًی دس عَل  هیلیوتش ثبضذ. 8/4تب  3فَالد صیش ًظش دٍ آییي ًبهِ هَجَد است: پَضص ّش دٍ ثبیذ دس هحذٍدُ 

بل، چٌذیي سبل ثبػث سشدسگوی ضذُ ثَد، اهب هضیت آى ایي ثَد وِ ثشای یه پشٍطُ وبهل اص یه آییي ًبهِ استفبدُ هیطذ. ثشای هث

1اگش ّوِ ٍسق ّبی جَش دادُ ضذُ یه سبصُ 
ثِ تٌْبیی هیتَاًذ سٍی ول پشٍطُ وٌتشل داضتِ  D1.1ایٌچ ٍ ثضسگتش ثبضذ،  ⁄8

3ثغَس هطبثِ، اگش ّوِ ٍسق ّب ووتش  ثبضذ.
الصم است. D1.3ایٌچ ثبضٌذ، پس اص آى تٌْب  ⁄16

 

 َالدی داسد.: جَضىبسی ثب گبص هحبفظ ویفیت ثْتشی اص جَش سٍی ٍسق ّبی ف2ضىل 

ضبیذ سایج تشیي وبس ایي است وِ ٍسق ّبی ػشضِ فَالدی  دس ثشخی هَاسد لغؼبت ضخین ثِ لغؼبت ضخین دیگش هتػل هیطًَذ.

دٍ ثخص آییي ًبهِ  ّش اص اجشا لبثل تیش سبصُ ّبی فَالدی جَش دادُ هیطًَذ. دس ایٌگًَِ هَاسد همشساتثشای تبهیي تگیِ گبُ ثِ 

(D1.1  ٍD1.3)  .تب اعویٌبى ثِ سسیذى ویفیت هغلَة هی ثبیست اًجبم ضَد 

ایي هْن است وِ استبًذاسد ّبی هٌبسجی ثشای یه پشٍطُ هطخع، تؼییي گشدد. دس عَل سبل، جَضىبسی ٍسق ّبی استیل  

پشٍطُ ّبی ٍالؼی ثب ثبضذ.فشضبً ثؼٌَاى ًوًَِ  D1.1ثشای ثشخی هطخػبت )دیتیل اجشایی( سبصُ ثبیذ هغبثك ثب استبًذاسد گبلَاًیضُ 

، یه غفحِ ثب ضخبهت D1.1اًذاصُ هختلف لغؼبت سشٍوبس داسًذ. ضؼیف تشیي آصهَى احشاص غالحیت جَضىبس دس استبًذاسد  16
3

1ضخبهت ّبی  ثب ایٌچی است ٍ صهبًیىِ دس ایي جَضْب هَفك ضذ اپشاتَس هیتَاًذ لغؼبت  ⁄8
3ایٌچ )حذالل( تب  ⁄8

 ایٌچ ⁄4

گیج پَضص  16ثذیْی است وِ وبسّبی )ٍسلْبی( .هطبّذُ ضَد.( D1.1استبًذاسد  10-4سا جَضىبسی وٌذ. )ثخص  )حذاوثش(

ثشای حل ایي هطىل، پیوبًىبساى ثبیذ اص آصهَى ٍسق ّبی یه ایٌچی وِ ٍاجذ ضشایظ جَضىبسی ًویذّذ )جَاثگَ ًیست(. ثشا 

 ثب یه ثٌذ لبًًَی تاللی داضتِ ثبضذ.ضخبهت ّبی ًب هحذٍد است استفبدُ وٌٌذ.ضبیذ ایي سٍیىشد 



 

 

 اًَاع گیج جْت اًذاصُ گیشی ٍسق ّب

 

 ( ثِ ایٌچ ٍ هیلیوتشGageجذٍل تجذیل ٍاحذ اًذاصُ گیشی )

گیجی وبهال ًبهشثَط  16ایٌچی ثِ هْبست هَسد ًیبص جَضىبسی ٍسق ّبی فَالدی  1اهب هْبست الصم ثشای جَضىبسی ٍسق ّبی 

 استفبدُ اص آییي ًبهِ هطخع جَضىبسی.آسبى است:  چبسُ وبساست. 

گیجی )وِ ٍاجذ  16یب سٍی فَالد ّبی  ، جَضىبسی ضخبهت ّبی فَالدی وِ دس تَلیذات ثىبس هیشًٍذ،D1.3ثِ ّوشاُ آییي ًبهِ 

 گیج یب ضخین تش 16گیجی )وِ ٍاجذ ضشایظ جَضىبسی  10گیجی ٍ پبییٌتش ّستٌذ(، یب سٍی غفحبت  18ضشایظ غفحبت 



 

دس توبم وبس آصهَى غالحیت ثشای جَضىبسی همتضی است. جَضىبس یه گضیٌِ ویفی است.ّستٌذ(، 

 

 3ضىل 

 

 اًَاع جَش:

 جَش ّبیی چٌیي ثشای عشاحی هؼیبسّبی جَضىبسی ٍسق ّبی استیل ون ضخبهت ثب جَضىبسی ٍسلْبی ضخین هتفبٍت است. ٍ

ثشای هػبلح ون ضخبهت، اتػبالت لت ثِ لت اص جَش ضیبسی گَضِ ّبی چْبسگَش ٍسق ثذست هی آیذ، دس  .است هتفبٍت ًیض

ضىل )یه عشف صاٍیِ   bevelضىل ٍ  Vثشش )ثَسیلِ آتص(  جَضْبی ضیبسی حبلیىِ ضیبس ٍسلْبی ضخین اص لجل آهبدُ هیطَد.

سد ضذُ اص گَضِ ٍ وٌبس ثِ ضىل یه ضیبس عجیؼی هطتشن دس وبس ّبی فَالدی سشد ًَ دسجِ ( 00دس جِ ٍ عشف دیگش صاٍیِ  45

ّستٌذ، دس حبلی وِ ٌّگبم ثشخَسد ثب اضىبل ٍ غفحبت چٌیي جضئیبتی ثِ ًذست پیذا هیطَد. دس اتػبالت لت ثِ لت فَالد ّبی 

ذست دس سجه یب سٌگیي، یه جَش لَثیبیی ثَسیلِ جَضىبس اص عشیك حفشُ دس یه ػضَ ایجبد هیطَد. چٌیي جَضْبیی ثِ ً

ًگبُ وٌیذ( جَضىبسی  1غفحبت سٌگیي )ضخین( استفبدُ هیطَد، اهب دس سبخت ٍ سبص ٍسق فَالد هؼوَل ّستٌذ. )ثِ ضىل 

 ثِ ضذى آهیختِ ٍهؼوَالً ثشای استفبدُ دس غفحبت صیشیي ثِ جْت فَالد تىیِ گبُ، ثب استفبدُ اص رٍة ٍسق فَالد حَضچِ هزاة 

 .است ضذُ سبختِ صیش تش سٌگیي فَالد

ّن ٍسق ّبی ًبصن ٍ ّن ٍسق ّبی ضخین تَسظ جَش گَضِ )هبّیچِ ای( هیتَاًٌذ ثِ ّن اتػبل داضتِ ثبضٌذ. ثب ایي حبل 

است، وِ دّبًِ آى فشضبً یه  D1.1اسبس عشاحی ثشای ّش دٍ هتفبٍت است. جَش ّبی گَضِ )هبّیچِ ای( صیش ًظش آییي ًبهِ 

تػبل ٍاثستِ است ثِ ثخص هستمین )خظ جَش( سسَة فلض جَش )الىتشٍد(. دس جضء وٌتشلی )لبثل وٌتشل( است. ٍ ظشفیت ا

فشؼ هیىٌذ ظشفیت اتػبل تَسظ همبٍهت ٍسق ّبی فَالدی تؼییي هی ضَد. ثِ  D1.3جَضىبسی ٍسق ّبی فَالدی، آییي ًبهِ 



 

حبسجبت عشاحی استفبدُ ػٌَاى یه ًتیجِ آى لذست ًبضی اص ٍسق فَالد است، ًِ آى فلض جَضی وِ سسَة وشدُ است وِ دس ه

)جَش ضیبسی وِ تٌْب یىی اص ٍسق ّب داسای سٌگ صدگی اسیت است( ضىل  Bevelضىل ٍ  Vجَش ضیبسی هیطَد. ضجیِ فلسفِ 

است، ّوچٌیي خبل جَش جَضىبسی لَس الىتشیىی. ایي سٍیىشد تَسظ تحمیك ٍ تجشثِ پطتیجبًی هیطَد. دس حبلت ثحشاًی ضبى 

 ص ًبحیِ دٍس یب ًضدیه ثِ فلض پبیِ دچبس ضىست ضًَذ.جَش اتػبالت اػضبی ًبصن ا

 

 


