داﻧﻠﻮد ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺎﺷﯿﻨﮫﺎی ﺟﻮﺷﮑﺎری ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﺟﮫﺖ ﻣﺸﺎھﺪه داﻧﻠﻮد ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺎﺷﯿﻨﮫﺎی ﺟﻮﺷﮑﺎری ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ھﻤﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ
ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت  33 :ﺻﻔﺤﻪ

ﻣﺎﺷﯿﻨﮫﺎی ﺟﻮﺷﮑﺎری ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﻣﺎﺷﯿﻨﮫﺎی ﺟﻮﺷﮑﺎری ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ )(cached
ﻣﺎﺷﯿﻨﮫﺎی ﺟﻮﺷﮑﺎری ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮐﻪ در آﻧﮫﺎ ﻗﻮس اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﺷﺎﻣﻞ
اﻧﻮاع زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻟﻒ
ﯾﮏ اﻟﮑﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر ﺟﺮﯾﺎن ﺳﻪ ﻓﺎز ﺗﻮان ﻻزم را از ﺟﺮﯾﺎن ﺳﻪ ﻓﺎز ﮔﺮﻓﺘﻪ و دﯾﻨﺎﻣﻮ ﯾﺎ ﻣﺤﻮر ﻣﻮﻟﺪ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ را ﺑﻪ
ﺣﺮﮐﺖ درآورده و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺟﺮﯾﺎن و وﻟﺘﺎژ ﯾﮏ طﺮف و ﺑﺎ آﻣﭙﺮ ﺿﺮوری ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آﻣﭙﺮاژ ﯾﮏ اﻧﺒﺮی ﯾﺎ
ﭼﻨﺪ اﻧﺒﺮی اﺳﺖ.
اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎھﮫﺎ ﻗﺪرﺗﯽ ﺑﯿﻦ  ٩ﺗﺎ  ٧ﮐﯿﻠﻮ وات اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و وﻟﺘﺎژ آن از  ٣٠وﻟﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ و ﺷﺪت ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﺗﺎ ٢٨٠
آﻣﭙﺮ را اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ .و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭼﻨﺪ اﻧﺒﺮه ﺑﺎﺷﺪ وﻟﺘﺎژی ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۶٠وﻟﺖ دارد و ﺷﺪت ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎﻻ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ
ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ب
ﻣﺎﺷﯿﻨﮫﺎی ﺟﻮﺷﮑﺎری ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻣﻮﺗﻮر اﺣﺘﺮاﻗﯽ ﺑﺤﺮﮐﺖ در ﻣﯽ آﯾﻨﺪ ﯾﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﺟﻮش ﺳﯿﺎر در
اﯾﻦ ﻧﻮع دﺳﺘﮕﺎھﮫﺎ ﻣﻮﺗﻮر اﺣﺘﺮاق داﺧﻠﯽ ﮐﻪ ﺳﻮﺧﺖ آن ﺑﻨﺰﯾﻦ ﯾﺎ ﺳﻮﺧﺖ دﯾﺰل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻤﺤﻮر ﻣﻮﺗﻮر ژﻧﺮاﺗﻮر ﯾﺎ
ﻣﻮﻟﺪ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮐﻮﭘﻞ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ و ﻗﺪرت آﻧﮫﺎ ﺣﺪود  ٨ﮐﯿﻠﻮوات و وﻟﺘﺎژ  ٣٠وﻟﺖ و آﻣﭙﺮاژ ﺗﺎ  ٢۵٠آﻣﭙﺮ را
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﻣﺤﻠﮫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﻮده و ﯾﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آن دﺷﻮار ﺑﺎﺷﺪ ﺑﮑﺎر ﺑﺮده ﻣﯽ
ﺷﻮد و اﺳﺘﻌﻤﺎل اﯾﻦ ﻧﻮع دﺳﺘﮕﺎھﮫﺎ درﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﮫﺎ و ﺟﻮﺷﮑﺎری ﺗﯿﺮ آھﻦ ھﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻣﺘﺪاول اﺳﺖ.
ﺟﻮش ﻗﻮس اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ
)(cached
ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﺪاول ﺗﺮﯾﻦ روﺷﮫﺎی اﺗﺼﺎل ﻗﻄﻌﺎت ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﺠﺎد ﻗﻮس اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻋﺒﺎرت از ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺪاوم اﻟﮑﺘﺮون
ﺑﯿﻦ دو اﻟﮑﺘﺮود و ﯾﺎ اﻟﮑﺘﺮود و ﯾﺎ اﻟﮑﺘﺮود و ﮐﺎر ﺑﻮده ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﺣﺮارت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ

ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ﻗﻮس اﻟﮑﺘﺮﯾﮏ ﺑﯿﻦ دو اﻟﮑﺘﺮود و ﯾﺎ ﮐﺎر و اﻟﮑﺘﺮود وﺟﻮد ھﻮا و ﯾﺎ ﯾﮏ ﮔﺎز ھﺎدی ﺿﺮوری اﺳﺖ .ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ
در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان در ﺧﻼء ﺟﻮﺷﮑﺎری ﻧﻤﻮد.

در ﻗﻮس اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﮔﺮﻣﺎ و اﻧﺮژی ﻧﻮراﻧﯽ در ﻣﮑﺎﻧﮫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﮑﺴﺎن ﻧﺒﻮده ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً  %۴٣از ﺣﺮارت درآﻧﺪ و
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً  %٣۶در ﮐﺎﺗﺪ و  %٢١ﺑﻘﯿﻪ ﺑﺼﻮرت ﻗﻮس ظﺎھﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .دﻣﺎی ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﻗﻮس اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﻨﻮع اﻟﮑﺘﺮودھﺎی
آن ﻧﯿﺰ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ در ﻗﻮس اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﺎ اﻟﮑﺘﺮودھﺎی ذﻏﺎﻟﯽ ﺗﺎ  ٣٢٠٠درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد در ﮐﺎﺗﺪ و ﺗﺎ
 ٣٩٠٠در آﻧﺪ ﺣﺮارت وﺟﻮد دارد .دﻣﺎی ﺣﺎﺻﻠﻪ در آﻧﺪو ﮐﺎﺗﺪ ﺑﺮای اﻟﮑﺘﺮودھﺎی ﻓﻠﺰی ﺣﺪوداً  ٢۴٠٠درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﺗﺎ
 ٢۶٠٠درﺟﻪ ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﺷﺪه اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ درﺟﻪ ﺣﺮارت در ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻌﻠﻪ ﺑﯿﻦ  ۶٠٠٠ﺗﺎ  ٧٠٠٠درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ از اﻧﺮژی ﮔﺮﻣﺎﺋﯽ
ﺣﺎﺻﻠﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﻓﻮق ﻓﻘﻂ  %٧٠ﺗﺎ  %۶٠در ﻗﻮس اﻟﮑﺘﺮﯾﮏ ﻣﺸﺎھﺪه ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ ﺻﺮف ذوب ﮐﺮدن و ﻋﻤﻞ
ﺟﻮﺷﮑﺎری ﺷﺪه و ﺑﻘﯿﻪ آن ﯾﻌﻨﯽ  %٣٠ﺗﺎ  %۴٠ﺑﺼﻮرت ﺗﻠﻔﺎت ﮔﺮﻣﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ اطﺮاف ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
طﻮل ﻗﻮس ﺷﻌﻠﻪ  Arc lengthﺑﯿﻦ  ٨/٠ﺗﺎ  ۶/٠ﻗﻄﺮ اﻟﮑﺘﺮود ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً  %٩٠از ﻗﻄﺮات ﻣﺬاب ﺟﺪا ﺷﺪه از
اﻟﮑﺘﺮود ﺑﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻣﺬاب وارد ﻣﯽ ﮔﺮدد و  %١٠ﺑﺎطﺮاف ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻗﻮس اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﺎ وﻟﺘﺎژ ﮐﻢ
ﺑﯿﻦ  ۴٠ﺗﺎ  ۵٠وﻟﺖ در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و  ۶٠ﺗﺎ  ۵٠وﻟﺖ در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺘﻨﺎوب اﺣﺘﯿﺎج ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ در ھﺮ دو ﺣﺎﻟﺖ
ﺷﺪت ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ وﻟﺘﺎژ.
ﺟﻮﺷﮑﺎری ﻓﻠﺰات رﻧﮕﯿﻦ ﺑﺎ ﮔﺎز اﺳﺘﯿﻠﻦ ﯾﺎ ﮐﺎرﺑﯿﺖ ) ﯾﺎ ﻓﻠﺰات ﻏﯿﺮ آھﻨﯽ(
ﻓﻠﺰات ﻏﯿﺮ آھﻨﯽ ﯾﺎ ﻓﻠﺰات رﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﻓﻠﺰاﺗﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ آھﻦ و ﯾﺎ آﻟﯿﺎژھﺎی آن ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺲ –
ﺑﺮﻧﺞ – ﺑﺮﻧﺰ -آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم -ﻣﻨﮕﻨﺰ -روی و ﺳﺮب
ﺗﻤﺎم ﻓﻠﺰات رﻧﮕﯿﻦ را ﺑﺎ ﮐﻤﯽ دﻗﺖ و ﻣﮫﺎرت و آﺷﻨﺎﺋﯽ ﺑﺎ اﺻﻮل ﺟﻮﺷﮑﺎری ﻣﯽ ﺗﻮان ﺟﻮش داد و ﺑﺮای ﺟﻮﺷﮑﺎری
اﯾﻦ ﻧﻮع ﻓﻠﺰات ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺧﻮاص ﻓﻠﺰ را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺟﻮﺷﮑﺎری ﻣﺲ ﺑﺎ ﮔﺎز
ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ طﺮﯾﻘﻪ ﺑﺮای ﺟﻮﺷﮑﺎری ﻣﺲ ﺟﻮﺷﮑﺎری ﺑﺎ اﮐﺴﯿﮋن اﺳﺖ) ﺟﻮش اﮐﺴﯿﮋن = اﺗﻮﮔﻦ= اﺳﺘﯿﻠﻦ= ﮐﺎرﺑﯿﺪ
اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﺪاول ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ( ﺿﻤﻨﺎً ﻣﯽ ﺗﻮان ﺟﻮﺷﮑﺎری ﻣﺲ را ﺑﺎ ﻗﻮس اﻟﮑﺘﺮﯾﮏ ﯾﺎ ﺟﻮش ﺑﺮق ﻧﯿﺰ
اﻧﺠﺎم داد.
ورﻗﻪ ھﺎی ﻣﺲ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ورﻗﻪ ھﺎی آھﻨﯽ ﺑﺮای ﺟﻮﺷﮑﺎری آﻣﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺋﯽ را ﺗﻤﯿﺰ ﻧﻤﻮده و از
ﮐﺜﺎﻓﺎت و روﻏﻦ ﭘﺎک ﻧﻤﻮده و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺳﻮھﺎن ﻣﯽ زﻧﻨﺪ .وﻟﯽ ﭼﻮن ﺧﺎﺻﯿﺖ ھﺪاﯾﺖ ﺣﺮارت ﻣﺲ زﯾﺎدﺗﺮ اﺳﺖ
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪار آﻣﭙﺮ را ﻗﺪری ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﻗﻄﺐ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺟﻮﺷﮑﺎری را اﻧﺠﺎم داد ) ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎن
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و اﻟﮑﺘﺮود ﻣﺜﺒﺖ( زاوﯾﻪ اﻟﮑﺘﺮود ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻮﺷﮑﺎری ﻓﻮﻻد اﺳﺖ .طﻮل ﻗﻮس ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎﯾﺪ  ١٠ﺗﺎ
 ١۵ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ,ﺑﺮای ﺟﻮﺷﮑﺎری ﻣﺲ ﻣﯽ ﺗﻮان از اﻟﮑﺘﺮودھﺎی ذﻏﺎﻟﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .اﻟﮑﺘﺮودھﺎی
ﺟﻮﺷﮑﺎری ﻣﺲ ﺑﯿﺸﺘﺮاز آﻟﯿﺎژ ﻣﺲ و ﻗﻠﻊ و ﻓﺴﻔﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﮔﺎھﯽ ﻧﯿﺰ از اﻟﮑﺘﺮودھﺎی ﮐﻪ دارای ﻓﺴﻔﺮ-
ﺑﺮﻧﺰ -ﺳﯿﻠﮑﺎن ﯾﺎ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ھﺴﺘﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﭼﻮن اﻧﺒﺴﺎط ﻣﺲ در اﺛﺮ ﮔﺮم ﺷﺪن زﯾﺎد اﺳﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ درز
ﺟﻮش را در ھﺮ  ٣٠ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ در ﺣﺪود  ٢ﺗﺎ  ٣ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ زﯾﺎدﺗﺮ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺧﻤﯿﺮ رواﻧﺴﺎز ﻣﺲ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً در
ﺣﺮارت  ٧٠٠ﺗﺎ  ١٠٠٠درﺟﻪ ذوب ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻔﺎﻟﻪ )ﮔﻞ ﺟﻮش( ﺳﺒﮑﯽ روی ﮐﺎر ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و از ﺗﻨﻪ
ﮐﺎر ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﻒ ﮐﺮدن در روی ﮐﺎر ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .ﺑﺪون رواﻧﺴﺎز ھﻢ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺲ را ﺟﻮش داد و ﻣﻌﻤﻮﻻ ً از
ﺑﺮاﮐﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﻣﺲ را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺷﻌﻠﻪ ﺧﻨﺜﯽ ﺟﻮش دھﯿﻢ ﺗﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﮐﺴﯿﺪ ﻣﺲ ﻧﮑﻨﺪ ﭼﻮن ﺿﺮﯾﺐ

ھﺪاﯾﺖ ﺣﺮارت ﻣﺲ زﯾﺎد اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺴﺘﺎﻧﮏ ﺟﻮﺷﮑﺎری ﻣﺸﻌﻞ  ١ﺗﺎ  ٢ﻧﻤﺮه ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻓﻮﻻد اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد .ﺑﮫﺘﺮ
اﺳﺖ ﻣﺲ را ﻗﺒﻞ از ﺟﻮﺷﮑﺎری ﮔﺮم ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ و ﺑﺎ ﺳﯿﻢ ﺟﻮﺷﮑﺎری ﻣﺨﺼﻮص ﺟﻮش داد ﺑﺮای ﺟﻮﺷﮑﺎری ﺻﻔﺤﻪ ۵
ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮی ﺳﯿﻢ ﺟﻮش  ۴ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮی ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ و از وﺳﻂ ورق ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺟﻮﺷﮑﺎری ﻣﯽ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ و وﻗﺘﯽ ﻓﻠﺰ
ھﻨﻮز ﮔﺮم اﺳﺖ روی آن ﭼﮑﺶ ﮐﺎری ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ اﺳﺘﺤﮑﺎم درز ﺟﻮش زﯾﺎد ﺷﻮد.

ﺟﻮﺷﮑﺎری ﺳﺮب
در اﯾﻦ ﻧﻮع ﺟﻮﺷﮑﺎری ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮔﺎز ھﯿﺪروژن و اﮐﺴﯿﮋن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮔﺮدد .در ﺟﻮﺷﮑﺎری ﺳﺮب اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﮔﺮد
ﻣﺨﺼﻮص ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻄﻌﺎت ﮐﺎر را ﻗﺒﻞ از ﺟﻮﺷﮑﺎری ﮐﺎﻣﻼ ً ﺻﯿﻘﻠﯽ ﻧﻤﻮده ﺳﯿﻢ ﺟﻮش ﺳﺮب ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼ ً
ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن ﺳﺮب ﻣﺬاب ﺑﺴﯿﺎر ﺳﯿﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻟﺬا ﺟﻮﺷﮑﺎری درزھﺎی ﻗﻄﻌﺎت ﺳﺮﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺿﻊ ﻗﺎﺋﻢ
ﻗﺮاردارﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار و ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻣﮫﺎرت و ﺗﺠﺮﺑﻪ زﯾﺎد اﺳﺖ.
ﺟﻮﺷﮑﺎری ﭼﺪن ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺞ ﯾﺎ ﻟﺤﯿﻢ ﺳﺨﺖ ﺑﺮﻧﺞ
ﭼﺪن را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺞ ﺟﻮش داد .ﻗﻄﻌﺎت ﭼﺪﻧﯽ را ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﺎن طﻮری ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻮﺷﮑﺎری ﺑﺎ ﺳﯿﻢ ﺟﻮش ﭼﺪﻧﯽ
آﻣﺎده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺞ ﺟﻮش آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺖ .ﻟﺒﻪ ھﺎی درز ﺟﻮش را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺳﻮھﺎن ﯾﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺗﺮاﺷﯿﺪ
و ھﯿﭽﮕﺎه ﻟﺒﻪ ھﺎی درز ﻗﻄﻌﺎت ﭼﺪﻧﯽ را ﺑﺎ ﺳﻨﮓ ﺳﻤﺒﺎده ﭘﺦ ﻧﺰﻧﯿﺪ .زﯾﺮا ذرات ﮔﺮاﻓﯿﺖ روی ذرات آھﻦ ﻣﺎﻟﯿﺪه ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ و ﻟﺤﯿﻢ ﺳﺨﺖ ﺧﻮب ﺑﻪ ﭼﺪن ﻧﻤﯽ ﭼﺴﺒﺪ .ﻗﻄﻌﺎت ﭼﺪﻧﯽ را ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺟﻮش دادن ﺣﺪود  ٢١٠ﺗﺎ
 ٣٠٠درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﮔﺮم ﮐﻨﯿﺪ و ﮔﺮد ﺟﻮﺷﮑﺎری ﻣﺨﺼﻮص ﭼﺪن ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﮫﺘﺮ ﺑﻪ ھﻢ ﺟﻮش ﺑﺨﻮرد.

ﻧﻘﻄﻪ ذوب ﺳﯿﻤﮫﺎی ﺑﺮﻧﺠﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﺣﺪود  ٩٣٠درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﯿﻤﮫﺎی ﺑﺮﻧﺠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻮش دادن
ﻗﻄﻌﺎت ﭼﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ دارای ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﻣﺲ اﺳﺖ و ﮐﻤﯽ ﻧﯿﮑﻞ ﻧﯿﺰ دارﻧﺪ  .ﻧﯿﮑﻞ اﺗﺼﺎل ﻟﺤﯿﻢ را ﺑﻪ
ﭼﺪن آﺳﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻧﻘﻄﻪ ذوب زﯾﺎد آن ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻮﺧﺘﻦ ﮔﺮاﻓﯿﺖ درز ﺟﻮش ﻣﯽ ﺷﻮد  .در ﺟﻮﺷﮑﺎری ﭼﺪن ﺑﺎ
ﺑﺮﻧﺞ از ﺷﻌﻠﻪ ﻣﻼﯾﻢ ﭘﺴﺘﺎﻧﮏ ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﮐﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﻓﺸﺎر ﺷﻌﻠﻪ زﯾﺎد ﺑﺎﺷﺪ ﮔﺮد ﺟﻮﺷﮑﺎری از درز
ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﭼﺪﻧﯽ ﺧﻮب ﺑﻪ ھﻢ ﺟﻮش ﻧﻤﯽ ﺧﻮرﻧﺪ .ﻗﻄﻌﺎت ﭼﺪﻧﯽ را ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺲ از
ﺟﻮﺷﮑﺎری در ﻣﺤﻔﻈﻪ ﯾﺎ ﺟﻌﺒﻪ ای ﭘﺮ ﺷﻦ ﯾﺎ ﮔﺮد آﺳﭙﺴﺖ ﻗﺮار داد ﺗﺎ ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﺧﻨﮏ ﺷﻮد و ﺳﺒﺐ ﺷﮑﻨﻨﺪﮔﯽ و
ﺗﺮک و ﺳﺨﺖ ﺷﺪن ﭼﺪن ﻧﮕﺮدد.
ﺟﻮﺷﮑﺎری ﻣﻨﮕﻨﺰ
از ﻣﻨﮕﻨﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎﻟﺺ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽ ﺷﻮد در ﺟﮫﺖ ﻋﮑﺲ از آﻟﯿﺎژھﺎی ﻣﺎﮔﻨﺰﯾﻮم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای
رﯾﺨﺘﮕﯽ ﻓﺸﺎری از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮔﺮدد  .ﺑﻪ ﺟﺎی آﻟﯿﺎژھﺎی  Mg. Mnو  Mg. Alو  Mg AlZnاﻣﺮوزه از آﻟﯿﺎژھﺎی
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﻣﺤﮑﻢ  Zrو  Thاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺮای ﺟﻮﺷﮑﺎری ﻣﺎﮔﻨﺰﯾﻮم و آﻟﯿﺎژھﺎی آن از ھﻤﺎن ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻮﺷﮑﺎری آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ھﺪاﯾﺖ ﺣﺮارت زﯾﺎد و اﻧﺒﺴﺎط ﺳﺒﺐ ﭘﯿﭽﺶ زﯾﺎد ﮐﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺎﮔﻨﺰﯾﻮم در درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺤﯿﻂ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ
ﻗﺎﺑﻞ ﮐﺎر ﮐﺮدن اﺳﺖ و در  ٢۵٠درﺟﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﮐﺎر ﮔﺮد.
ﺟﻮﺷﮑﺎری ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺎ ﮔﺎز
ﺑﺮﻧﺞ ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ آﻟﯿﺎژ ﻣﺲ اﺳﺖ و از ﻣﺲ و روی و ﮔﺎھﯽ ﻗﻠﻊ و ﻣﻘﺪاری ﺳﺮب ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﯾﻦ ﻓﻠﺰ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ زﻧﮓ زدﮔﯽ و ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﻘﺎوم اﺳﺖ .ﭼﻮن روی در ﺣﺮارت ﻧﺰدﯾﮏ ذوب ﺑﺮﻧﺞ ﺗﺒﺨﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ

ﺟﻮﺷﮑﺎری ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﻠﺰ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮﻧﺞ از  ۶٠درﺻﺪ ﻣﺲ و  %۴٠روی و ﮔﺎھﯽ ﻣﻘﺪاری ﺳﺮب ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺷﺪه اﺳﺖ .درﻣﻮﻗﻊ ﺟﻮﺷﮑﺎری روی ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺨﺎر ﺷﺪن و اﮐﺴﯿﺪ روی ﻣﺤﻞ ﺟﻮش را ﺗﯿﺮه ﮐﺮده و ﻋﻤﻞ
ﺟﻮﺷﮑﺎری را ﻣﺸﮑﻠﺘﺮ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺿﻤﻨﺎً ﮔﺎزھﺎی ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﻮده و ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺗﺨﻠﯿﻪ ﮔﺮدﻧﺪ .درﻣﻮﻗﻊ
ﺟﻮﺷﮑﺎری روی ﺣﺮﮐﺖ دﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮫﻢ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﯽ اﻻﻣﮑﺎن ﺳﺮﻋﺖ دﺳﺖ را زﯾﺎد ﮐﺮده وﮔﺮده ﺟﻮش
ﮐﻤﺘﺮی اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﻓﺮﺻﺖ زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺗﺒﺨﯿﺮ روی ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﺑﺮﻧﺞ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ اﻟﮑﺘﺮودھﺎی ﮔﺮاﻓﯿﺘﯽ و ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ
ﺟﻮﺷﮑﺎری ﻧﻤﻮد ،درﺟﻮﺷﮑﺎری ﺑﺮﻧﺞ از ﻗﻄﺐ ﻣﻌﮑﻮس اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻗﻮس اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ  ۵ﺗﺎ  ۶ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮﻧﺞ ﺳﺎده ﺗﺮ از ﻓﻮﻻد و ﭼﺪن و ﻣﺲ ﺟﻮش داده ﻣﯽ
ﺷﻮد و اﺳﺘﺤﮑﺎم و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﺒﺴﺎط آن درﻣﺤﻞ درز ﺟﻮش ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب اﺳﺖ .ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﭼﻮن اﻧﻘﺒﺎض و اﻧﺒﺴﺎط
ﺑﺮﻧﺞ زﯾﺎد اﺳﺖ ﻧﻤﯿﺘﻮان ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻘﻄﻪ ﺟﻮش ﺑﻪ ھﻢ وﺻﻞ ﮐﺮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﺴﺖ ھﺎﺋﯽ ﮐﻪ در
ﺣﯿﻦ ﺟﻮﺷﮑﺎری ﻣﯽ ﺗﻮان آﻧﮫﺎ را ﺑﻪ ھﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﻧﻤﻮد از ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد.
ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺟﻮﺷﮑﺎری از ﺳﯿﻤﮫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺟﻮﺷﮑﺎری ﺑﺮﻧﺞ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﺲ آن  ۴٢ﺗﺎ  ٨٢درﺻﺪ اﺳﺖ
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ و ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن از ﮔﺮد ﺟﻮﺷﮑﺎری اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد و از اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺗﻨﻪ ﮐﺎر در
ﺟﻮﺷﮑﺎری ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮدداری ﺷﻮد زﯾﺮا درز ﺟﻮش را ﺧﻮرده ﺳﻮراخ ﺳﻮراخ و ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﺷﻌﻠﻪ را ﺑﺎﯾﺪ
طﻮری ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ اﮐﺴﯿﮋن آن از اﺳﺘﯿﻠﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا روی در ﺣﺮارت  ۴١٩درﺟﻪ ذوب و در  ٩١٠درﺟﻪ
ﺗﺒﺨﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و رﺳﻮﺑﯽ از روی و اﮐﺴﯿﺪ روی در ﮐﻨﺎر درز ﺟﻮش ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ .ﻣﻘﺪار اﮐﺴﯿﮋن ﺷﻌﻠﻪ
ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻧﻮع آﻟﯿﺎژ دارد و ﻣﯽ ﺗﻮان ﻗﺒﻼ ً ﻗﻄﻌﻪ ای از آن را ﺑﻪ طﻮر آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺟﻮش داد و اﮔﺮ درز ﺟﻮش ﺳﻮراخ و
ﺧﻮرده ﻧﺸﺪ ﺧﻮب اﺳﺖ .و اﮐﺴﯿﮋن زﯾﺎد ھﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺜﯿﻒ ﺷﺪن ﺟﻮش ﻣﯽ ﺷﻮد  .ورﻗﮫﺎی ﻧﺎزﮐﺘﺮ از  ۴ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ را از
راﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﭗ و ورﻗﮫﺎی ﺿﺨﯿﻢ ﺗﺮ از  ۴ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ را از ﭼﭗ ﺑﻪ راﺳﺖ ﺟﻮش ﻣﯽ دھﻨﺪ .ﺑﻪ ﭼﮑﺶ ﮐﺎری و ﺧﺮوج دود
ﺧﻄﺮﻧﺎک و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ ﻣﺨﺼﻮص وﺑﺎز ﻧﻤﻮدن ﭘﻨﺠﺮه وھﻮاﮐﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد.

ﺟﻮﺷﮑﺎری ﻓﻮﻻد زﻧﮓ ﻧﺰن ﺑﺎ ﮔﺎز
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ھﺪاﯾﺖ ﺣﺮارت ﻓﻮﻻد زﻧﮓ ﻧﺰن ﮐﻤﺘﺮ از ﻓﻮﻻد ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮان ﺳﺮ ﻣﺸﻌﻞ را ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﺮد .ﺷﻌﻠﻪ ﺟﻮﺷﮑﺎری ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺟﻮش ﻓﻮﻻد زﻧﮓ ﻧﺰن ﺧﻨﺜﯽ ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا اﮐﺴﯿﮋن ﯾﺎ اﺳﺘﯿﻠﻦ اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ
ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﻨﺪه ﻓﻮﻻد زﻧﮓ ﻧﺰن ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﺪه و درز ﺟﻮش ﺧﻮرده ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ زﻧﮓ ﻣﯽ زﻧﺪ  .رواﻧﺴﺎز ﺟﻮﺷﮑﺎری
ﻓﻮﻻد زﻧﮓ ﻧﺰن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻤﯿﺮ در آورده روی درز ﺟﻮش ﻣﯽ ﻣﺎﻟﯿﻢ  .ﺳﯿﻢ ﺟﻮش ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﯽ اﻟﻤﻘﺪور از ﻧﻮع ﺧﻮد
ﻓﻮﻻد زﻧﮓ ﻧﺰن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد و ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﺴﻤﻪ ﺑﺎرﯾﮑﯽ از ﺟﻨﺲ ھﻤﺎن ﻓﻮﻻدی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻮش داده ﺷﻮد را ﺑﺮﯾﺪه
و ﺑﻪ ﺟﺎی ﺳﯿﻢ ﺟﻮﺷﮑﺎری اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
در روش ﺟﻮﺷﮑﺎری اﯾﻦ ﻓﻮﻻد ﻣﺸﻌﻞ را ﺑﺎﯾﺪ طﻮری ﻧﮕﮫﺪاﺷﺖ ﮐﻪ زاوﯾﻪ آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﯿﻦ  ٨٠ﺗﺎ  ٩٠درﺟﻪ
ﺑﺎﺷﺪ  .زاوﯾﻪ ﺳﯿﻢ ﺟﻮش در ﺣﺪود  ٢٠ﺗﺎ  ۴٠درﺟﻪ اﺳﺖ وﺳﯿﻢ ﺟﻮﺷﮑﺎری را ﺟﻠﻮی ﻣﺸﻌﻞ ﻧﮕﺬارﯾﺪ ﺗﺎ ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ
ﻟﺒﻪ ﮐﺎر ذوب ﺷﻮد و ﻧﻮک ﻣﺨﺮوطﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﺬاب ﺗﻤﺎس داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ از اﮐﺴﯿﺪه ﺷﺪن ﻓﻠﺰ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ.
و ﺷﻌﻠﻪ را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﯾﮏ دﻓﻌﻪ از ﮐﺎر دور ﻧﻤﻮد زﯾﺮا درﺟﻪ اﻧﺒﺴﺎط ﻓﻮﻻد زﻧﮓ ﻧﺰن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻓﻮﻻد ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اﺳﺖ و
ﺑﺎﺑﺴﺖ ھﺎی ﻣﺨﺼﻮص از ﭘﯿﭽﯿﺪن و ﮐﺞ ﺷﺪن آن در ﻣﻮﻗﻊ ﺟﻮﺷﮑﺎری ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻟﺒﻪ ﮐﺎر را ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺮای ھﺮ  ٣٠ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ  ٣اﻟﯽ  ۴ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ .ﭘﺲ از ﺗﻤﺎم ﺷﺪن ﮐﺎر ﺟﻮﺷﮑﺎری ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺮس و
ﺷﺘﺸﻮ ﻣﻮاد اﺿﺎﻓﯽ ﺗﻔﺎﻟﻪ و رواﻧﺴﺎز و ﯾﺎ ﮔﺮد ﺟﻮﺷﮑﺎری اﺿﺎﻓﯽ را ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼ ً ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮد و ﺑﺮ طﺮف ﻧﻤﻮد.

ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺮﺗﺒﻂ
داﻧﻠﻮد ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺎﺷﯿﻨﮫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ
داﻧﻠﻮد ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ
داﻧﻠﻮد ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ھﺎی ﺷﻤﻊ ﮐﻮب
از اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ھﺎ ﻧﯿﺰ دﯾﺪن ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ
ﺗﺮﻧﺲ ﻻﯾﻦ  ،ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻘﺎﻻت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻓﺎرﺳﯽ اﯾﺮان
ﮔﺖ ﭘﯿﭙﺮ  ،ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻘﺎﻻت اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﻓﺎرﺳﯽ
داﻧﺶ رﺳﺎن  ،ﺑﯿﺶ از  1.5ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻓﺎرﺳﯽ

