ﻣﻌﺎﯾب ﺟوش ﺳر ﺑﮫ ﺳر ) ( Gas Pressure Welding

در اﺑﺘﺪا ﻻزم اﺳﺖ اﺷﺎره ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﺑﮫ اﻧﻮاع ﺟﻮﺷﮑﺎری ھﺎی ﻣﺠﺎز ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺑﻨﺪ  ٦-١ -٤-٢١-٩ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭼﺎپ ﺳﺎل  ١٣٩٢داﺷﺘﮫ
ﺑﺎﺷﯿﻢ.
: ٩ -٢١ -٤-١ -٦
وﺻﻠﮫ ﺟﻮﺷﯽ ﻣﯿﻠﮕﺮدھﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﯾﮑﯽ از روش ھﺎی اﺗﺼﺎل ﺟﻮﺷﯽ ﻧﻮک ﺑﮫ ﻧﻮک ﺧﻤﯿﺮی )ﺟﻮش اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺗﻤﺎﺳﯽ( ﯾﺎ اﺗﺼﺎل ﺟﻮﺷﯽ ذوﺑﯽ
ﺑﺎ اﻟﮑﺘﺮود )ﺟﻮش ﺑﺎ ﻗﻮس اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ( اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﯾﻦ وﺻﻠﮫ ھﺎ در ﮐﺸﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮاﺑﺮ  ( ١.٤٧ ( fyd Abﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﮕﺮ آﻧﮑﮫ اﻟﺰاﻣﺎت
ﺑﻨﺪ  ٢ -٢ -٤-٢١-٩ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دو ﻧﻮع اﺗﺼﺎل ﺟﻮش ﻣﯿﻞ ﮔﺮد ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 -١اﺗﺼﺎل ﺟﻮﺷﯽ ﻧﻮک ﺑﮫ ﻧﻮک ﺧﻤﯿﺮی )ﺟﻮش اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺗﻤﺎﺳﯽ( ﮐﮫ ﻓﻘﻂ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ای ﻣﺠﺎز اﺳﺖ.
 -٢اﺗﺼﺎل ﺟﻮﺷﯽ ذوﺑﯽ ﺑﺎ اﻟﮑﺘﺮود )ﺟﻮﺷﯽ ﺑﺎ ﻗﻮس اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ(
ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﯽ در ﺳﺎل  ١٣٩٢و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﮫ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻮﺷﮑﺎری ﺳﺮ ﺑﮫ ﺳﺮ ﺑﺎ ﮔﺎز اﮐﺴﯽ
اﺳﺘﯿﻠﻦ ) ( GPWدر اﯾﺮان اﯾﻦ روش ھﻨﻮز ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ در ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﺪارد.
اﺗﺻﺎل ﺟوﺷﯽ ﻣﻌرﻓﯽ ﺷده در ﮐﺷورﻣﺎن ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ روش ﺑرای وﺻﻠﮫ آرﻣﺎﺗورھﺎ ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽ ﮔردد ﺑﮫ ﻧﺎم روش
)  gas pressure weldingﺟوﺷﮑﺎری ﺑﺎ ﻓﺷﺎر ﮔﺎز( در ژاﭘن ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود .اﯾن ﺗﮑﻧوﻟوژی ﻣرﺑوط ﺑﮫ دھﮫ  ١٩۶٠ﺑوده و ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ در
ﮐﺷورھﺎی ﺻﺎﺣب ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ روش ﻣﺗداول و ﺟﺎﯾﮕزﯾن اﺗﺻﺎل ﻣﮑﺎﻧﯾﮑﯽ ﮐﺎرﺑرد ﻧدارد ،ﺣﺗﯽ در ﮐﺷورھﺎی ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧده
ﻓﯾﮑﺳﭼرھﺎی ﺟوﺷﮑﺎری ﻧﯾز ﭘس از وﻗوع زﻟزﻟﮫ  kobeدر ژاﭘن و ﺑررﺳﯽ ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻧﺎ ﻣطﻠوب ﺣﺎﺻل از رﻓﺗﺎر اﯾن اﺗﺻﺎل ،اﺳﺗﻔﺎده از آن ﺑﺳﯾﺎر
ﻣﺣدود و ﺑﺎ رﻋﺎﯾت دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی ﺑﺳﯾﺎر دﻗﯾق ﻣﺟﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

آرﻣﺎﺗور ﺟوش ﮐﺎری ﺷده ﺑﮫ روش Gas pressure welding

ﺷﮑﺳت آرﻣﺎﺗور ﺟوﺷﮑﺎری ﺷده ﭘس از رھﺎ ﺷدن از دﺳت
اﭘراﺗور

-1ﻣﮭﺎرت اﭘراﺗور ﺟوﺷﮑﺎری
-2ﻋدم اﺟرا و ﯾﺎ اﺟرای ﻧﺎﻗص دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎیPQR ، WPS
-3ﻋدم اﻣﮑﺎن ﮐﻧﺗرل ﺣرارت ﺣﺎﺻل از ﺷﻌﻠﮫ اﮐﺳﯽ اﺳﺗﯾﻠن
 - 4زﻣﺎن ﺣرارت دھﯽ ﺑﮫ آرﻣﺎﺗور ﺑطور ﺗﻘرﯾﺑﯽ ﺑوده و اﭘراﺗور ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﺟرﺑﮫ ﺷﺧﺻﯽ ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد.
 -5طول ﺣرارت دادن آرﻣﺎﺗورﺑﺻورت ﺗﻘرﯾﺑﯽ و ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ ﺗﺟرﺑﮫ اﭘراﺗور اﺳت و اﺑزاری ﺑرای ﮐﻧﺗرل آن وﺟود ﻧدارد.
 -6اﻣﮑﺎن ﮐﻧﺗرل درﺟﮫ ﺣرارت آرﻣﺎﺗور در ﺣﯾن ﺣرارت دادن وﺟود ﻧدارد و اﯾن درﺣﺎﻟﯽ اﺳت ﮐﮫ رﺳﯾدن ﺑﮫ درﺟﮫ ﺣرارت ﻣطﻠوب ﯾﮏ
ﭘﺎراﻣﺗر ﺑﺳﯾﺎر اﺻﻠﯽ و ﻣوﺛر در اﻣﺗزاج دو آرﻣﺎﺗور در ﻓﺻل ﻣﺷﺗرک اﺗﺻﺎل آﻧﮭﺎ ﯾﮫ ﯾﮑدﯾﮕر ﻣﯾﺑﺎﺷد.
 -7ﺗﺎﺛﯾر دﻣﺎی ﻣﺣﯾط در ﺳرد ﺷدن ﻣﺣل ﺟوش و ﺷﮑﻧﻧده ﺷدن آن
 -8ﻣﯾزان ﻓﺷﺎر ﺳﯾﺳﺗم ھﯾدروﻟﯾﮏ ﺑرای ﻓﺷرده ﻧﻣودن دو آرﻣﺎﺗور و اﯾﺟﺎد اﻣﺗزاج ﺑﯾن آﻧﮭﺎ ارﺗﺑﺎط ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﺎ ﻣﯾزان درﺟﮫ ﺣرارت ﻣﺣل اﺗﺻﺎل
دارد و اﯾن ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی اﯾن اﺳت ﮐﮫ در ﺻورت ﻣﺗﻐﯾﯾر ﺑودن دﻣﺎی ﻣﺣل اﺗﺻﺎل ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﺗﻘرﯾﺑﯽ و ﺗﺟرﺑﯽ ﺗوﺳط اﭘراﺗور ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯾﺷود و
اﻋﻣﺎل ﻓﺷﺎر ﯾﮑﺳﺎن ﺗوﺳط ﺳﯾﺳﺗم ھﯾدروﻟﯾﮏ اﺗﺻﺎﻻت ﺣﺎﺻﻠﮫ ﺑﮫ ھﯾﭻ وﺟﮫ ﯾﮑﺳﺎن ﻧﺑوده و از ﻧظر ﮐﯾﻔﯽ ﯾﮑﻧواﺧت ﻧﺧواھﻧد ﺑود.
 -9ﺑ ﮫ دﻟﯾل ﺗﻧوع و ﻋدم ﯾﮑﻧواﺧﺗﯽ آرﻣﺎﺗورھﺎ و ھﻣﭼﻧﯾن رﻓﺗﺎر ﻣﺗﻔﺎوت در ﺑراﺑر ﺣرارت دھﯽ اﻣﮑﺎن رﺳﯾدن ﺑﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣطﻠوب ﺑﺳﯾﺎر ﮐﺎھش ﻣﯽ
ﯾﺎﺑد.
-10ﻋﻼوه ﺑر ﻣوارد ﻓوق اﻟذﮐر و ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﺣدودﯾﺗﮭﺎی ﺑﻧد  ٢١.١.٧.١آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ  ACI 318-11ﻣﺣدودﯾﺗﮭﺎی اورﻟپ ھﻣﭼﻧﺎن ﺑرای
اﺗﺻﺎﻻت ﺟوﺷﯽ وﺟود دارد ﻟذا ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺿﺎﯾﻌﺎت ﻣﯾﻠﮕرد ﮐﺎھش ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﺑﻠﮑﮫ ھزﯾﻧﮫ ھﺎی اﺟراﯾﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اورﻟپ اﻓزاﯾش ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد ،ﺑﺎ
رﻋﺎﯾت اﯾن ﺑﻧد آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ ﺣﺗﯽ اﻣﮑﺎن اﻓزاﯾش طول ﻣﯾﻠﮕرد اﻧﺗظﺎر ﺑﺎ اﯾن روش وﺟود ﻧﺧواھد داﺷت وﻟﯽ ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﺷﺎھد اﺟرای اﯾن روش ﺟﮭت
اﻓزاﯾش طول ﻣﯾﻠﮕرد اﻧﺗظﺎر در ﺑﻌﺿﯽ ﭘروژه ھﺎ ھﺳﺗﯾم ﻟذا ﺿرورت دارد دﺳﺗﮕﺎه ﻧظﺎرت در اﯾن ﺧﺻوص رﻋﺎﯾت ﺟدی آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی
ﻣرﺑوطﮫ را ﻣد ﻧظر ﻗرار دھد.
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻋواﻣل ﻣوﺛر در ﮐﯾﻔﯾت ﺟوش ،ﻗﺎﺑﻠﯾت اﻋﺗﻣﺎد ﺑﮫ اﯾن روش ﺣداﻗل ﺗﺎ  %۵٠ﮐﺎھش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ از ھر ١٠٠
ﻋدد ﺟوش اﻧﺟﺎم ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﻌداد  ۵٠ﻋدد ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﻗﺑول ﺧواھد ﺑود  .ﺗﻧﮭﺎ راه ﺣﺻول اطﻣﯾﻧﺎن از ﮐﯾﻔﯾت ﺟوش اﻧﺟﺎم ﺗﺳت اوﻟﺗراﺳوﻧﯾﮏ
) (UTﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﺳﻧﮕﯾن اﻧﺟﺎم آن و ھﻣﭼﻧﯾن دﺳت ﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ اﻟزاﻣﺎت ﻣورد ﻧظر ﻣرﮐز ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت راه،ﻣﺳﮑن و ﺷﮭرﺳﺎزی
ﮐﮫ ﺑرای اﯾن روش ﺗدوﯾن ﮔردﯾده اﺳت  ،ﺑﺳﯾﺎر دﺷوار و ﭘر ھزﯾﻧﮫ ﺧواھد ﺑود و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ھرﮔوﻧﮫ ﺗوﺟﯾﮫ اﻗﺗﺻﺎدی ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده از آن را
ﻣﻧﺗﻔﯽ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد.

