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آموزشیدوره

نکته های اجرایی

سازه های فوالدی
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:  بخش هایی که ارائه می شود 

آشنایی با سازه هاو ساختمان های فوالدی-1

شناخت روش های اجرایی ساخت صنعتی وکار گاهی-2

تیر ها ، ستون ها و مهاربندها: شیوه اجرای -3

شیوه اجرای وصله تیر و ستون ها-4

شیوه اجرای کف ستون ها و اجرای کلید برشی درکف ستون ها-5

شیوه اجرای اتصال های  جوشی و پیچی -6

شیوه گروت ریزی در زیر کف ستونها-7

دسته بندی جوش ها ، آزمایش ها و بازرسی آنها-8

کنترل رواداری ها در اجزای بتنی-9

شیوه رنگ آمیزی ، کنترل پایانی  اتصال ها و  رنگ ها-10
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:منابع دوره

:کتابهای راهنمای دوره 

دفتر مقررات ملی ساختمان( : مبحث دهم  ) طرح و اجرای ساختمانهای فوالدی -1

دکتر رسول میرقادری: برگردانAISCآیین نامه جوشکاری سازه های فوالدی -2

تماناز کتابهای دفتر مقررات ملی ساخ: راهنمای اتصاالت ساختمانهای  فوالدی-3

یمهندس طاحون: راهنمای جوش و اتصاالت جوشی در ساختمان  فوالدی نوشته-4

از کتابهای وزارت راه و شهرسازی : فرآیند جوشکاری و بازرسی جوش -5

دکتر مهدی قالیبافیان -زنده یاد :  طرح و اجرای کف  ستون ها   نوشته -6
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پیش گفتار

:  این جزوه  بخشی از گفتار ها و نکته هایست که برای دوره 

.نکته های  اجرایی سازه های فوالدی ارائه می شود 

: در کنار مطالبی که در این دوره آموزشی مطرح میگردد 

از نمودار ها ، شکل ها، فرمول ها ، اسالید های الزم ، فیلم های اجرایی و 

. کارگاهی هم برای بیان بهتر موارد ، استفاده می گردد
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بخش یکم  

گروه بندی فوالد ساختمانی  

kind of steel construction

9

a.ahmadi
Draft



ساختمانیفوالد

درجة1300تا1200درجةدربلندکورةدرخامآهنذوباز–فــــوالد

وسفرفگوگرد،منگنز،سیلیسی،ناخالصی هایبردنبینازباسانتیگراد

روشهایبهفوالدتولیدکورهاولین.می آیدبدستکربنمعینمقدارتنظیم

Henryبسمرهانری BessemerوSiemens-Martinهایکورهبا

.استرسیدهثبتبهمیالدی1885سالدرالکتریکی

.می شودتولیدزیادتریمقیاسبهبلندکوره هایدرفوالدامروزه

شکلباشدکمتر،کربنچههروزیادتررافوالدمقاومتبیشتر،کربنهرچه

.دهدمیافزایشرافوالدDuctility))پذیری
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ساختمانیهایفوالدبندیدسته
Mildنرمهفوالد-1 Steelداردکربندرصد./25تا./.9که.

Carbonمتوسطفوالد-2 Steelداردکربندرصد./55تا./25که.
Highسختفوالد-3 Carbon Steelداردکربندرصد1/2تا./6که.
Alloyهمبستهفوالد–4 Steelداردمنگنزدرصد1/2وکربن./.2که.

خصوصیات فیزیکی فوالد

اشد  اگر مشخصه معینی برای فوالدهای ساختمانی در نقشه ها عنوان نشده ب
: میتوان از مشخصات عمومی فوالد استفاده نمود 

gr/cm3γ 7.85 =:وزن مخصوص 
A = 12*10^-6:                                              ضریب انبساط حرارتی

             E = 2 *10^6 Kg/cm:مدول االستیسیته
V        3.=:                                                     ضریب پواسون  
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ویژههایفوالد
فوالدهای مقاوم در برابر هوازدگی-الف

می آید کروم ،  مس ، نیکل  یا  وانادیوم ، فوالدی بدست:  با اضافه کردن مقدار کمی 

یه ، این ال. که در اثر هوازدگی ،  یك الیه اکسید  در روی سطح آن تشکیل می شود 

وازده به این فوالدها ، فوالدهای ه. فوالد  را در برابر هوازدگی بیشتر مقاوم می کند

. شودمی گویند و اگر دربرابرهوا قرار گیرند رنگ پوسته آنها ، قهوه ای و ارغوانی می

زدگیزنگبرابردرمقاومفوالدهای-ب

دارایودارندزیادکاربردساختمانمهندسیدرزدگیزنگمقاومفوالدهای

.باشندمیمنگنز%1وسیلیس%1،کروم12%

همکلنیومولیبدن،باالکیفیتبازدگیزنگبرابردرمقاومفوالدهایدیگردر

.ددارنشیمیاییموادبرابردربیشتریمقاومتفوالدهااین.شودمیاستفاده
12
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باالمقاومتبافوالدهای-ت

این.ودشمیاستفادهباالتسلیمتنشیاباالمقاومتبافوالدهایازگاهی

ستاپائینآنهاکربندرصدچونوباشندمیریزدانهساختاردارایفوالدها

.باشدمیخوببسیارفوالدنوعایندرجوشکاریقابلیت،

استانیکسمعمولیفوالدهایباباالبامقاومتفوالدهایاالستیسیتهمدول

ازاینکهبرای.نیستصرفهبهکوچكهایپروژهدرآنهابردنبکارپس

ایاعضساختبرایآنهاازشود،استفادههافوالدنوعاینبیشترظرفیت

باردیگاقتصادیحلراه.کنندمیاستفادهالغرفشاریاعضایوکششی

یمترپاییناجزایدرفوالدها،بردنبکاروکارگاهطراحیشرایطبهتوجه

باوالدفپائینیهایطبقهدرتوان،میطبقهچندبلندساختمانهایدر.باشد

.بردبکارمعمولیفوالدباالییهایطبقهدروباالمقاومت
13
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اثر دما در مشخصات مکانیکی فوالد

ر در دمای معمولی فوالد رفتاری مناسب دارد  ،  اما با  افزایش دما  و یا د

درجه  سانتی گراد می گذرد ،90هنگام آتش سوزی ، زمانی که دما از  

د ،  نمودار تنش کرنش از حالت خطی خارج شده و به نقطه تسلیم می رس

. یابد آنگاه مدول االسیسیته ، تنش تسلیم و مقاومت کششی کاهش می

.درجه سانتی گراد شدیدتر می باشد 650تا 450این کاهش در محدوده 

ول برای تعین مقاومت فوالد  در برابر آتش سوزی ،  چند ساعتی را که ط

. برسد را اندازه گیری می کنند650تا 450می کشد تا فوالد به محدوده  
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  Brittle fracture:تردشکنی فوالد 

ت  و فوالد در دما و شرایط عادی و طبیعی شکل پذیر است،  اما در شرایط سخ

.د که برای سازه ها خرابی و فاجعه  به بار می آور. دشوار ، ترد شکن می شود 

:ترد شکنی به عوامل زیر بستگی دارد 

تغییر اندازه ورق ها-پ–هندسه اتصال –ب -تغییردما  -الف 

سرعت بار گذاری-ج –تمرکز تنش   -ث -ترکهای مویی-ت  

روش های اجرا  –ضخامت ورقهای فوالدی   ح -چ 

15

a.ahmadi
Draft



16

بخش دوم

گروه بندی و اجرای

فوالدی هایسازهاتصاالت
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فوالدیسازه هایاتصاالتاجرایوبندیگروه

گروهسهدرآنهابودنصلبیا(سفتی)Rigidityبهتوجهبافوالدیسازه

.باشدمیپایهبراینفوالدیسازه هایاجرایوطرحوبندیدستهاصلی

واعضایاندازه،خودخاصمشخصاتباهابندیهاگروهاینازهریك

:شوندمیبیانزیرشرحبهوکردهتعیینرامربوطهاتصاالتمقاومت
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Rigid:خمشیقابهایـ1 Frames

قابهای خمشی ، قابهای پیوسته ای هستند که در آنها فرض می شود ، 
ام  دگر اتصال تیر  و ستون به اندازه کافی صلب می باشد ، بطور یکه در هنگ

.  ی ماند شکلی قاب ها ، زاویه بین  تیر  و  ستون به همان شکل پیشین باقی م
از ورقهای روسری کله درروی بال واز پلیت های زیر سری مستطیل شکل

لیت یا جان تیر می تواند با پ.باجوش شیاری در بال پایینی استفاده می شود 
.  نبشی به ستون متصل شود 

یی  اتصال گیر دار را  بیشتر به گونه ای طراحی می کنند، که چرخش انتها
.قابل تحمل با چرخش ایجاد شده در اثر بار وارده  سازگاری داشته باشد 

لنگر گیرداری را انتقال دهد% 90انتظار می رود این اتصال بتواند حدود 

 .
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:اتصال گیردار تیر به ستون با جوش

20

a.ahmadi
Draft



a.ahmadi
Draft



a.ahmadi
Draft



قاومتاتصال گیردار تیر به تیر با پیچ پر م

23
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Simple:سادهابهایقـ2 Frames

:شودمیفرضسادهفضاییقابدرسیستم

درچرخشزوایایونمی یابدانتقالاتصالمحلدرخمشیلنگرگونههیچ

.میباشندگوناگونوجداگانهیکدیگرازاتصالمحلدرهاسازهاعضای

ای انتقال اتصال تیر به ستون صلب نبوده و اتصال تیرها به ستونها ، تنها بر

ه برش طراحی و اجرا می شوند و تیرها می توانند در اثر نیروهای وارده ،آزادان

.دوران کنند

در موارد عملی  معموالً لنگر خمشی ناچیزی در محل اتصال در اثر  خارج از

لنگر گیرداری را %  20تا % 10مرکزی بار  بوجود می آید ، که لنگری  حدود  

( .در هر حال می توان  خارج از مرکز ی کم  را  نادیده گرفت. ) انتقال میدهد
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اتصال ساده تیر به ستون

27

a.ahmadi
Draft



:اثر نیروی وارده در اتصال ساده 

تسلیم کششی پیچ-1

تسلیم نبشی ناشی از خمش-2

لغزش پیچ ها و تسلیم در تنش های لهیدگی -3
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تونتیر به س( نشسته و خورجینی ) اتصال ساده 
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Semi:گیردارنیمهقابهایـ3 rigid Frames

ستونبهتیرهااتصالمی شودفرضنسبیدارگیریادارگیرنیمهقابهایدر

.می باشندگیرداروسادهاتصالبینخمشیظرفیتدارایها

قابدرشودومیوصلستونبهسپریباتیر1نوعگیردارنیمههایقابدر

.شودمیوصلستونبهنبشیوپلیتباتیر2نوعگیردارنیمههای

عضو در اتصال نیمه گیردار میزان لنگر خمشی انتقال یافته از یك عضو به

% ( . 80تا 20حدود )دیگرکمتر از ظرفیت خمشی عضو است 

.  لنگر گیرداری را انتقال دهد%  50از این اتصال انتظار می رود بتواند  
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خرجینیاتصال-4

.استقرارگرفتهسادهاتصالگروهدردهممبحثدرخرجینیاتصال

:شودمیاجراوطرحنوعدودرسادهخرجینیاتصال

بیشتروmm10پایینیوباالییمهاریورقبانرمنشیمنبااتصال-الف

یمننشولچکیپایینیوباالییمهاریورقباسختنشیمنبااتصال-ب

.شودمیاجراوطرحگیردارنیمهگاهی،هاپروژهدراتصالاین

عنوانبادارگیروسادهنوعدوبرنامهومدیریتسازمان324نشریهدر
آمدهاجراییهاییدتایلوخرجینیاتصالباهایساختمانطراحیضوابط

ویقادرمیردکترنوشتهفوالدیهایسازهطراحیکتابسومجلددر.است
.استشدهآوردههایینمونهدکترمقدمکاربردومبانی–زلزلهکتابدر
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با شکل پذیری معمولی1اتصال خرجینی نوع 

کیپلیت افقی با لچ
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باشکل پذیری ویژه2اتصال خرجینی نوع 

پلیت عمودی با قید
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بخش سوم
شیوه اجرای

ستون فوالدیتیر و
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شیوه طراحی و اجریی ستون ها-1

،واردهتنشهایونیروهاانتقالشیوهبرعالوهستونهااجرایوطراحیدر

ایفضبرای،هازیرزمینوهمکفهایطبقهستونهایآرایشبهبایستی

رابربدرمقاومتبرایستونهاپوششبهتأسیساتنصبروشوپارکینگ

ضایاعاثربایستیقائمبارهایدرانتقالهمچنین.کردتوجهسوزیآتش

.شودگرفتهنظردربایدرابتونیدیوارهایوبادبندی

هایتیرآهنمانندفوالدیپروفیلچندازمرکبیاسادهیهاستون

INP،IPE،IPBوندشمیساختهگوناگوناندازهباونبشی،ناودانی،ورق.
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آنهااتصالروشوتیرها-2

رهایتیباریكتیرآهنپروفیل هایازمرکبتیرهایفوالدی،خرپاهاوتیرهای
رهایتیومشبكپروفیل های،نبشیوورق،پرلینتیرهای،زنبوریالنه

ی شوندمگرفتهبکاروساختهکارگاهیاکارخانهدرنیازبهباتوجهشیبدار

آنهااتصالروشوهامهاربندی-3

استممکنزلزلهوبادمانندجانبینیروهایبرابردرهاساختمانبندیمهار
:گرددانجامزیرروشهایازیکیبه

هایورقسیستم–تبرشیدیوارهای-بصلباتصالقابهای-الف
(....وشورون،قطری،ضربدری)بادبندیسیستم-پقابیمیان
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:منابع دوره

38

بخش چهارم

وصله

تیرها  و  ستون ها
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:منابع دوره
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وصله تیر ها

:وصله تیرها  ، یا  اتصال تیر به تیر در موارد زیر انجام می گیرد 

.دنیمرخ ها طول کافی جهت پوشش دهانه مورد نظر را نداشته باشن–1

.دبرای جابجایی آسان تیر ورقهای را در کارخانه  کوتاه تر می سازن-2

.ه باشداگراساس مقطع در بخشی از تیر  لنگر خمشی بزرگتری  داشت–3

.ات برای بکارگیری نیمرخ های  موجود در کارگاه و جلوگیری از ضایع-4

.اتصال تیرهای عمود بر هم نمونهای از اتصال تیر به تیر است –5
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:منابع دوره
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اتصال تیرها  با  نبشی جان و پلیت
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(گیردار و مفصل ) اتصال بال  و جان تیر 
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:منابع دوره

42

اتصال مهار جانبی تیر ها

یر نگـه  برای جلوگیری از پیچش بال فشاری تیرها ، بایستی در امتداد عمود بر ت

. داری شوند، مهارهای جانبی از نیمرخ نبشی و ناودانی ساخته می شوند

.د مهارهای جانبی در قاب های صنعتی با مقطع متغیر را سینه بند می گوین
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:منابع دوره
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وصله ستون ها

.اتصال ستون به ستون یا وصله ستون ها در موارد زیر انجام می شود

متـر اسـت،   12بلندی ستون مورد نیاز از طول نیمرخ های فـوالدی کـه   -1

.بیشتر باشد

یی در ساختمان های بلند و چند طبقه کاهش اندازه ستون در طبقات باال-2

.اقتصادی تر است

ا  سه ایجاد وصله در ستون ها  هزینه بر  است ، بنا براین سفارش می شود ، ت

شـماره نیمـرخ یـا انـدازه      ( متری 12)اشکوب یا بلندی یك شاخه تیرآهن 

.ستون های باالیی را کاهش دهند
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:منابع دوره

44

:درشکل های باال 

وصله ستون در  بال و  جـان  

.ستون نشان داده می شود 

:در شکل های پایین

ــاورق   ــا ب ــتون ه ــله س وص

.انتهایی نشان داده می شود
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:منابع دوره

45

ستونو تیراتصال بادبند  به

. یرداتصال بادبند ها به تیر و ستون با یك صفحه کمکی انجام می گ

.است( مفصلی)اتصال بادبند ها به تیر و ستون ، به صورت ساده 
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پنجمبخش

جوشوپرچاتصاالت

فوالدیهایسازهدر
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:گروهسهدرفوالدیهایسازهیهادهندهاتصال

.ندشومیبندیدسته،جوشیاتصالوپیچیاتصال،پرچیاتصال

،هانامهآئینازاستفادهومناسبهایروشانتخابباطراحمهندس

،رچپهایویژگیهادهندهاتصالرفتارباآشناییومعتبراستانداردهای

ونصبروشهایوانتخابرااعالءیامعمولیمهرهوپیچردهوجوشاندازه

.نمایدمیمشخصفوالدیهایسازهاتصاالتبرایراآنهابرنظارت

.دارندپرچبهنسبتبیشتریکاربردجوشوپیچامروزه
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اتصال پــرچی

Rivet  fastener
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Rivet fastener:اتصال پــرچ -الف 

اتصالبرایآنازکهاستوسایلیترینقدیمیازیکی(فوالدیتوپراستوانه)پرچ

.استیافتهکاهشپرچکاربردامروزهاما.شودمیاستفادهفوالدیهایسازه

Rivetمیخیگلپرچسریك button headمخروطییاRivet cone head

کشچبوسیلهآندیگرسروقراردادهپروفیلسوراخدرگرمبصورتوشدهساخته

.شودمیدادهشکلبادی

ردتنیدگیپسنیرویوفشردگیموجبو،شودمیجمعشدنسردازپسپرچ

.آوردمیبوجودکاملاصطکاکیاتصالیكوشدهاتصالقطعه

.شودنمیواردطراحیمحاسباتدرنیستگیریاندازهقابلپرچدرنیرویاین

.آیدنمیبوجودآندرتنیدگیپسنیرویشود،سردکوبیدهپرچچنانچه
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بکار گرفته می شود ؟پرچ کمتر چرا در سازه های فوالدی 

ماهرنیاز به نیروی انسانی زیاد و -1

سرو صدای زیاد در هنگام اجرا -2

آتش سوزی درهنگام کار خطر -3

به نظارت زیاد در اجرا احتیاج -4

تکنولوژی جوشکاری پیشرفت -5

پیچهای با مقاومت باال تولید -6
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آشنایی با 
فرآیند های
:جوشکاری

اتصال جوشی     

Welded Fastener 
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آشنایی با 
فرآیند های
:جوشکاری

آشنایی با روش ها و فرآیند جوشکاری

:دسته بندی روش های جوشکاری -1

حوضچه مذاب   -الکترودمصرف   پ –برحسب منبع حرارت   ب -الف 

:تعریف قوس الکتریکی در جوشکاری-2

درجه سانتیگراد حرارت پدید 3600تخلیه بار الکتریکی در کانال یونیزه که تا 

:می آورد را قوس الکتریکی میگویند و دو جور الکترود بکار می رود

.زدریمیمذابحوضچهبهوشدهجداقطرهبصورت:مصرفیالکترود-الف

.وندشنمیذوبقوسایجادهنگامکهالکترودهایی:مصرفیناالکترود-ب
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اول فرآیند متد
:جوشکاری

:دسته بندی جوشکاری–3

 :جوشکاری قوس الکتریکی با الکترود روکشدار–الف

Shielded Metal Arc Welding–SMAW

انارزساده،ابزارآنودستگاه:روکشدارالکترودباجوشکاریهایبرتری-1

زاتفلانواعباوکارمحدودهایمحلدرگستردهشود،کاربردمیجابجاوآسان

.داردکمتریحساسیتبادوزشبرابردرآنمحافظگازواستپذیرامکان

اثردرجوشکاریپیوستگی:روکشدارالکترودباجوشکاریهایکاستی-2

(SAW)و(GMAW)بهنسبتجوشرسوبنرخ.استکمترالکترودتعویض

رعتسدیگرروشهایبامقایسهدارد،درسربارهکردنپاکبهنیازاست،کمتر

.باشدمیروشاینهایعیبازدیگریکیروکششکستن–استکمآن
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پود
ری

(SAW):زیرپودریالکتریکیقوسجوشکاری-ب

Sab merged Arc Welding

ینبالکتریکیقوسروشایندر:پودریزیرجوشکاریهایبرتری-1

ذنفوشودنمیدیدهجوشاشعه.داردقرارپودرزیردرکارقطعهومفتول

رکمتجوشدودندارد،جوش،پاششداردجوشپرظاهربیشتراست،جوش

.داردبهتریکیفیتاتوماتیكدستگاهواست

مناسبنازکهایورقبرای:پودریزیرجوشکاریهایکاستی-2

وشهگجوشوتختوضعیتدرشیاری،جوشباالترتجهیزاتهزینهنیست،

.شودنمیکنترلجوشکاریدرهنگاماتصالدرزمحل،افقیوتخت
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قوس
ی الکرتیک

حتت حفاظ 
:گاز

GMAW:جوشکاری قوس الکتریکی تحت حفاظ گاز-ج

Gas Metal Arc Welding

دی اکسیددر این جوشکاری از گاز آرگون یا:   برتری های جوشکاری -1

کربن استفاده میشود و جوشکاري با روش نیمه اتوماتیک یا تمام اتوماتیک 

.ممتد می باشد وکیفیت باالیی دارد و در همه حالت ها کار برد دارد   

. دجوشکاری در محیط های بسته انجام می شو: کاستی های جوشکاری -2

هزینه تجهیزات باال تر است و براي  ورق ضخیم مناسب نیست.
جوشکارى تحت پوشش گازهاى محافظ با الکترود مصرفى (Gas Metal Arc Welding: GMAW) فرآیند جوشکارى است که در آن، با ذوب کردن اتصال توسط 

قوس الکتریکى بین یک الکترود یکسره فلزى پرکننده مصرف شدنى و قطعه کار و حفاظت توسط یک گاز (مثال گاز آرگون یا گاز کربنیک) و یا مخلوطى از گازها، 
احتماال محتوى یک گاز خنثى ، یا مخلوطى از یک گاز و یک سرباره و بدون کاربرد فشار صورت مى- گیرد. این فرآیند گاهى جوشکارى MIG ، MAG یا CO2 نامیده 

مى شود. تغذیه الکترود مداوم است. الکترود (سیم جوش) لخت مى باشد. این فرآیند جوشکارى را مى توان با ماشین نیمه خودکار یا روش هاى خودکار انجام داد. 
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ی دستگاه ها
:جوشکاری 

 Welding Machines:دستگاه های جوشکاری -4

Transformersترانسفورماتور  -الف

.از برق شهر تغذیه می کند ( A.C)ترانسفور ماتور یا مبدل جریان متناوب 

دی به  در این دستگاه از یك مبدل کاهش ولتاژ الکتریکی جریان متناوب ورو

.ولتاژ مناسب برای جوشکاری استفاده می کند

ولت را با تعدادی حلقه سیم پـیچ  440-220-110یعنی ولتاژ ورودی شهر ، 

. ولت کاهش می دهند 36تا 18به ولتاژ جوشکاری الزم حدود 
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ات
ور

Motor Generator( :   دینام ) موتور ژنراتور -ب

:ند موتور ژنراتور با دو نوع موتور بنزینی و موتور دیزلی برق تولید می ک

یالکتریکومکانیکیبهحرارتیبهشیمیاییانرژیژنراتورهاموتوردر

Aمتناوبجریانتواندمیوشودمیتبدیل .CمستقیمیاD .Cکندتولید

.داردرابازدهیکمترینمولدهابیندرو

کندمیتولیدDC)مستقیمجریانوبردهبینازرابرقتناوبدینامدستگاه

.داردایگستردهکاربردوزیاددواموخوبنفوذیو
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:ررکتیفای

Transformers Rectifier:رکتیفایر یا مبدل یکسوکننده-ج

ارایدواستجریانکنندهسویك–مبدلجوشکاریماشینرکتیفایر

:باشدمیزیرشرحبهاصلیقسمتدو

.جهت تنظیم جریان ورودی به ماشینTransformers:   مبدل-الف

.جهت تبدیل جریان متناوب به مستقیمRectifiers: یکسوکننده -ب

:اشد این دستگاه انعطاف پذیر و قادر به تولید دو  جریان به شرح زیر می ب

Straight polarity  ( SP )قطب  مستقیم                     -1

Reverse  Polarity  ( RP )قطب  معکوس                    -2
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:ی

جریان های جوشکاری با قوس الکتریکی-5

Alternative  Current         (AC):   جریان متناوب -الف

Direct  Current                  (DC):   جریان مستقیم  -ب

میشود،عوضجهتشثانیه1/120تا1/50هردر:ACجریانهایبرتری–الف

تیجهندروقوسانحراف،کاهشمغناطیسیمیدانکاهش:باعثتغییرفازاین

کاهش پاشش جوش، کاهش مصرف انرژي و نیاز کمتر به مراقبت می شود.

 ب– برترى هاي جریانDC  : انتقال فلز الکترود به حوضچه مذاب یکنواخت 

تر و شروع قوس راحت تر است ،کار با همه نوع الکترود امکان پذیر می باشد،

.استترراحتکارنازکورقبرایوبهترباالسریوعمودی،افقیحالتدر
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احنراف قوس
یا وزش قوس

انحراف قوس یا وزش قوس-6
هایمیدانDC٬جریانبافوالدمانندمغناطیسیفروموادجوشکاریدر

کهآیدمیبوجودوضعیتیوکابلفوالدیقطعهالکتروداطرافدرمغناطیسی
.گویندمیقوسوزشآنبه

متناوبجریاندروآیدمیبوجود(DC)مستقیمجریاندرقوسوزش
بوجودنازکهایورقازبیشترضخیمهایورقدرقوسوزشاست،ناچیز

.شودمیجوشکاریتکمیلعدموزیادهایجرقهموجبقوسوزش.آیدمی

قوسوزشازجلوگیریهایروش-7
ACبهDCوضعیتازجریانتغییر-1

.جوشکاریجریانشدتکاهش-2

.کارقطعهدوربهکابلپیچیدن-3

.جوشپیشرفتبامتناسبزمینبهاتصالکابلمحلتغییر-4
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ای الکرتود ه
جوشکاری

  Welding Electrode:الکترود های جوشکاری -8

جریان الکترود به فلز پرکننده مفتول مانند با روکش یا بدون روکش که
.ی شودالکتریسیته  را بین کابل الکترود و قطعه ایجاد می کند ، گفته م

: گروه اصلی دسته بندی می شوند 5الکترودها در 

فوالدهای آلیاژ دار خاص            -3فوالد پر کربن  -2الکترود فوالد نرمه  -1

چدن–5الکترودهای غیر آهنی  –4

عوامل موثر در انتخاب دستگاه جوشکاری-9

جوشکاریروش-تکارمحل-پجابجاییروش–بهانامهآیین-الف

نگهداریوسرویس-حاقتصادکار-چکارایمنی–ججوشکارمهارت-ث
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ای الکرتود ه
جوشکاری

طبقه بندی الکترود بر حسب نوع روکش-10

     E6013الکترود با روکش روتیلی -1

. دارای قوس مالیم، نفوذ متوسط، شدت جریان وکمترسوراخ شدن فوالد

E6010الکترود با روکش سلولزی      -2

.انجماد سریع ٬سرباره کم ٬نفوذ خوب خط جوش تخت ٬دارای قوس قوی 

    E7024الکترود با روکش پودرآهن-3

.می گویندFull Fillالکترود پرجوش یا نفوذ کم که به آن ٬دارای قوس کوتاه 

E7018الکترود با  روکش قلیایی      -4

میلیمتر25کم هیدروژن، برای هوای مرطوب ، فوالد سخت و کلفت تر از 
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ای الکرتود ه
جوشکاری

طبقه بندی الکترود برپایه ضخامت روکش-11

الکترود با روکش متوسط-الکترود با روکش نازک         ب -الف 

الکترود با روکش خیلی ضخیم -تالکترود با روکش ضخیم         -پ 

ElectrodeCover:  الکترود روکش دار 

.در جوشکاری دستی بکار می رود Stickالکترود فلزی با طول محدود  

 Bare Electrode:الکترود پیوسته 

.رود الکترود لخت و بی روکش، درجوش اتوماتیك و نیمه اتوماتیك بکار می

    Cored Electrode:الکترود مغزه دار 

درجوشکاریوداردقرارجوشکاریپودرآنداخلدرکهاستالکترودی
.رودمیبکاراتوماتیكنیمهواتوماتیك
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مواد روکش الکترود

.درونمیکاربه(مالت)حاملعنوانبهعموماپتاسیموسدیمسیلیکات

.روندمیکاربهکنندهاحیاعنوانبهخاصفلزاتودارآهنآلیاژهای

.ندهستالکتریکیقوسکنندهتثبیتبهترینخاکیقلیاییفلزات

دیگرگیاهیموادوشکر،نشاسته،کتان،سلولزچوب،خمیر،ارهخاک

.کنندمیایجادهواآلودگیواتمسفرگازهایمقابلدرحفاظی

آهن،سنگرس،،روتیل،آلومینیا،سیلیکا:شاملآورهاگدازوسازهاسرباره

.باشندمیدیگرمعدنیموادومیکا،نسوزپنبه،آهكسنگ

داردمشابهعملکردینیزتیتانیوماکسیددیوپتاسیمتیتاناتمصنوعیمواد
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عملکرد مفتول الکترود-12

تامین فلز پرکننده درز-2هدایت جریان الکتریکی-1

عملکرد روکش الکترود-13

.ایجاد آتمسفر گازی و سرباره محافظ-2.   پایدار کننده قوس جوش-1

.کاهش سرعت سرد شدن حوضچه جوش-4.  درست کردن گرده جوش-3

.پایین آوردن نقطه ذوب و خارج کردن ناخالصی ها از حوضچه جوش-5
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تاثیر روکش بر قطب جوش کاری

.دارداساسینقشD.Cجریانجوشکاریقطبانتخابدرروکشترکیب

دیگرشروکوبیشتربازده(منفیالکترود)مستقیمقطبباهاروکشازبرخی

.دهدمیافزایشرابازده(مثبتالکترود)معکوسقطببا

و امروزه روکشهایی ساخته شده که کار کرد آنها در هر دو نوع قطب مستقیم

.ندمعکوس یکسان بوده و در جریان متناوب و مستقیم قابل استفاده هست
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الکترودهاشناسایی-14
American Welding Society:   موسسه جوشکاری آمریکا  

:گونه زیر بیان می کند 2دو سیستم شناسایی الکترودها را به 

.شناسایی با رنگ  بر روی الکترود بدون روکش و یا روکش دار-1

.دارپوششهایالکترودرویبربندیطبقهوگذاریشماره-2

نوعوجوشکاریحالت٬مفتولویژگیبرحسبالکترودهاگذاریشماره
:دهندهنشانEازحرفپسشماره5یا4وشدهبندیدستهپوشش

:باشدمیپوششنوعوجوشکاریحالت،مقاومت

KP/inحسببرکششیمقاومتنخستینشماره3یا2 پسشمارهو2
(تختحالت-3تختوافقی-2حالتهاهمه-1):جوشکاریحالتازآن

.باشدمیالکترودپوششبیانگر،پایانیشماره
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رو
:د

4200حداقلمقاومتبا:E6010الکترود kg/cm2،نفوذی

.سلولزیپوششبا،هاحالتهمهبرای

4200حداقلمقاومتبا:E6013الکترود kg/cm2،معمولی

.روتیلیپوششبا،هاحالتهمهبرای

4900حداقلمقاومتبا:E7018الکترود kg/cm2،رطوبتضد

.کمهیدروژنبا،هاحالتهمهبرای

4900حداقلمقاومتبا:E7024الکترود kg/cm2،جوشپر

آهنپودرپوششباافقیوتختبرای
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قطر و طول 
:الکرتود

:الکتروداستانداردقطروطول-15

350mmتا300mmدرازایبامیلیمتر2/5تا1/5باکلفتیالکترودهای

450mmتا350mmدرازایبامیلیمتر10تا3،4٬کلفتیباالکترودهای

.باشدمیالکترودروکشدارایکهاستفلزکلفتی،الکتروداندازه

5kgتا4kgحدودالکترودهایدستهوزن

تایی6و5هایبستهبرای30kgتا20kgحدودالکترودهایجعبهوزن

90kgتا65kgحدودقرقرهوحلقهخالصوزن
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:د

نگهداری الکترودها-16

ستبدخوبیوکاملجوشتاشودنگهداریخشكهموارهبایستیالکترودها

electrodeالکترودکنخشكازاستبهترمنظوراینبرای.آید oven

.باشدمیکیلوگرم500تا10بینالکترودکنخشكگنجایش.شوداستفاده

امااستتنظیمقابلسانتیگراددرجه540تاهاکنخشكحرارتدرجه

.میباشدکافیساعتیكمدتبهسانتیگراددرجه100تا75درحدحرارتی
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کابل الکترود

و

کفشك کابل
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کابل الکترود و کابل اتصال به زمین

دویهپافوالدوجوشکاریماشینمیانالکتریکیمدارجریانانتقالبرای

.باشدمینیازموردکافیظرفیتباکابل

.ودشمیوصلالکترودانبربهکهجوشکاریکابلیاالکترودکابل-1

.دشومیوصلکارقطعهبهکهزمینبهاتصالکابلیازمینکابل-2

بایدکندمیمتصلانرژیمنبعبهراجوشکاریدستگاهکهبرقکابلهای

.باشندداشتهراالکتریسیتهجریانانتقالتواناییوبودهعایق

.هستندالستیکیپوششباومسیایرشتهمعموالهاکابل
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کفشك کابل اتصال و کا بـل الکترود

کابل)ینزمکابلو(جوشکاریکابل)الکترودکابلبرایمناسبیهایکفشك

شك،کفباشندمینیازموردجوشکاریهایماشینبهآنهااتصالو(اتصال

.شوندلوصنظرموردهایکابلبهمناسبمکانیکیاتصالیالحیمبابایدها

لقی،باشدمحکمکامالبایدجوشکاریدستگاهخروجیبههاکفشكاتصال

شدهاهکفشكوهاکابلاتصاللحیمذوبوکفشكشدنگرمباعثاتصال

.آوردمیبوجودمشکلجوشکاریجریاندروسوختههااتصالمحلو

کهاشدبایگونهبهبایدهمالکترودانبروالکترودکابلبهکفشكاتصال

.گرددارایهبهتریجوشکاریونسوزاندرااتصالمحلقوستشکیل
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گـیره های  اتصال جوشکاری

كیدریاجوشکاریمیزرویکارقطعهکهباشدگونه ایبهجوشکاریاگر

شودمییچپگیرهیاکارمیزبهاتصال،کابلگیردمیقراردائمیوثابتگیره

صالاتهایگیرهکند،کارسازهرویبرهاییجاوکارگاهدربایدجوشکاراگر

.برندمیبکارمسیقالبیاویژههایگیره،مانندگوناگونی

چرخشزماندرکهاستاتصالوسایلازدیگریکیچرخشیاتصالگیره

.می کندجلوگیریگیرهبهمتصلجوشکاریکابلتابیدنازقطعه

.ندکبرقراراتصالنقطهدوازقطعهشکلهربرایتواندمیچرخشیگیره

.دارندبردکارهمفشارتحتظروفومخزندرساختهاگیرهاین
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جوشکاریانبـر الکتـرود
کانیکیمصورتبهالکترودنگهداشتنبرایوسیله ایالکترودفلزیانبرهای

. رساندمیالکترودبهجوشکاریکابلازراالکتریکیجریانوسیلهاین.است

.می کندمحافظتحرارتازراجوشکاردستداردکهایشدهعایقدسته

زاویةدرومحکمراالکترودبتوانندتاشوندطراحیگونه ایبهبایدانبرهافك

اختهسزیادالکتریکیهدایتخاصیتبافلزیازبایدآنها.نگه دارنددلخواه

.باشندمقاومباالحرارتدرجةمقابلدروشده

بایدترودالکتعویض.باشدراحتگیرةدارایوسبكبایستیهاالکترودانبر
.باشدداشتهراسختوزیادکاربردبرایخوبیپایداریوآسان

استفادةاثردرچنانچهتاکردجابجارافك هاتوانمی،انبرهاازبسیاریدر
.شوندجایگزینجدیدهایفكیكبا، شدندخرابوختندسونادرست 
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لبـاس ، دستکش
و

عینك جوشکاری
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جوشکاریلبـاس محافـظ
ادایجالکتریکیقوسکههاییگدازهوآتشهایجرقهجوشکاریهنگامدر

دنبپوستبههاجرقهوگدازهاگروشدهریختهبیرونمداومطوربهکندمی
فیکاضخامتمعمولیهایلباس.می شودبدنشدیدسوختگیموجببرسد
.تندپایدارنیسآتشمقابلدرآنهاموادونداشتهراموارداینبامقابلهجهت

رایبضخیمپارچهازکهبپوشدجوشکاریلباسکارهنگامدربایدجوشکار
فلزوآتشجرقههمچنینوالکتریکیقوسهایاشعهبرابردربدنمحافظت

.دباشمیلباسشمورددرداوربهترینخودجوشکار.استشدهبافتهمذاب
سازند،میحرارتمقاومموادونسوزپنبه،چرمازرافظامحهایدستکش

.نیستالزمجاهمهدروجوشکاریهرگونهبرایهاپوششگونهاینهمیشه
قطرهبرابردرراجوشکارآورزیانپرتوهایازجلوگیریبرعالوههاپوششاین

.دکنمیمحافظتسریباالوقائمهایجوشکاریدربخصوصمذابفلزهای
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پرتو های ناشی از جوشکاری
رمزقمادونوفرابنفشندیدنیپرتودودارایالکتریکیقوسدرخشاننور

ازنوراینپیاپیدیدن.استآورزیانهاپوستوهاچشمبرایکه.است
.گویندمیچشمدرداغریگکهراشودمیچشمدردباعثپهلوازیاروبرو

.نندکمیزخمایجادگاهیوسوختگیمانندآفتابسوزشیهمپوسترویبر
.میگذارنداثرپوسترویبرمتر6ازوچشمرویبرمتری15ازهاپرتو

کالهیودستیماسك
وسرو.اندشدهساختهحرارتیعایقوفشردهپالستیکیموادازهاماسك
وکنندمینگهداریخطرناکپرتوهایوجرقهدود،فلز،ذراتازراگردن
دازهاندرهاماسكشیشه.شوندمیساختهتیرهرنگبهنوراثرکاهشبرای

آمپر210جریانشدتتاجوشکاریبرایمی شوند،ساختهسانتی متر11در5
سفارش12تیرگیدرجه،300ازبیشآمپراژبرایو7شیشهتیرگی،درجة

می کندجذبراقرمزمادوناشعهازصددر99/5خوبتیرهشیشه.شودمی
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عینك های ایمنی جوشکاری

نای.استضرورینیازیكایمنیماسكپشتدرایمنیعینكازاستفاده
کامالکنندمیکاریکدیگرنزدیكجوشکارکارگرانکههاییکارگاهدرمورد

انزیهایپرتووالکتریکیقوسدرخششمقابلدرهاچشمتا.استضروری
درراجوشکارانچشمهمچنینعینکهااین.کندحفاظتچشمبرایآور

خرد،جوشگلکردنتمیزهنگام،شدهتکمیلجوشهایکنترولهنگام
.کنندمیمحافظتخرابهابیجوشتراشیدنوکردن

ناظر، مهندسان،جوشکاردستیاران،جوشکارانتوسطهاعینكاین
دارند،کاروسرجوشکاریوجوشباکهدیگریافرادوکارفرمابازرسین
درجهبارنگیشیشهدارایبایدجوشکاریهایعینك.شودمیاستفاده

دنکرعرقازجلوگیریبرایمناسبتهویهدارایووزنسبك،کمتیرگی
.دگیرجایراحتهمصورترویبرو.باشدعینكدرونکردنبخاروشیشه
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نگهداری 
:الکرتود

جوشکاریدراتصالانواع-17

:داردوجودزیرشرحبهجوشیفوالدیهایسازهساختدرهاییاتصال

Buttلببهلباتصال-الف joint

Lapهمرویاتصال-ب joint

Cornerکنجاتصال-پ joint

Teeسپریاتصال-ت joint

Edgeپیشانیاتصال-ث joint
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:انواع جوش

:انواع جوش -18

Grove weld:جوش شیاری -الف

   :  Fillet weldجوش گوشه -ب

 Plug weld: جوش انگشتانه -پ

:    Slot weldجوش کام-ت
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. گویندسازی آماده مناسب را شیاربرای لبة کار درشکل هندسی ایجاد 

:گرفته شودنظردر آماده سازی لبه عوامل زیر باید در

(α) زاویه پخی-1

( R )فاصلة ریشه-2

( f )ه   ضخامت ریش-3

بندپشتتسمه -4
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هلب
ها

دنباله آماده سازی لبه ها

.برای جوش با نفوذ کامل بایستی لبه ورق آماده شود

الله ای دو طرفه جناغی یك طرفه  :            در اتصال لب به لب -الف

: در اتصال کنج -ب
شیاری نیم الله کنج خارجیداخل                             شیاری نیم الله کنج

:در اتصال پیشانی-پ
الله ایجناغینیم

:در اتصال سپری -ت

دوطرفهنیم جناغینیم جناغی یکطرفهسازیبدون آماده
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اشی
ری

جوش شیاری با نفوذ کامل

جناقی یك طرفه                              لب به لب با پشت بند

جوش شیاری با نفوذ نسبی

الله ای دو طرفه                                الله ای یك طرفه
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وضعیت 
جوشکاری

:حالت های جوشکاری -20

:                    جوش های شیاری -الف

2Gافقی    1Gتخت  

4Gباالسری3Gقائم 

:جوش های گوشه -ب

   2Fافقی 1Fتخت

F4باالسری3Fقائم 
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و
ش

عیب های اصلی جوش-21
.زاویه نادرست الکترود–علت آمپراژ کم –over lap–روی هم افتادگی -الف

ترکتنشتمرکز

کارقطعهبهالکترودنزدیکیعلت-undercut–جوشکنارهبریدگی-ب

.رددگمیترکمستعدوتنشتمرکزبخاطرمقطعسطحکاهشضمن–زیادآمپراژ

Slag-سربارههایآخال-پ inclusion–اتصالدرفلزیغیرمادههربه
.باشدترکمستعددادهکاهشاستحکاماستممکنکهجوشی
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عیب های 
:اصلی جوش

Lackناقصذوب-ت of Fusion پایهفلزوجوشفلزبیناتصالعدم:علت-:
.کوچکترالکترود٬فلزسطحآلودگی،

صورتبهکهمیباشدایحفرهیاسوراخ٬تخلخل–Porosity:تخلخل-ث
.بودنومرطوبروپوششکستگیعلت.داردوجودجوشدرخارجییاداخلی

فاصله ریشه –علت آمپر بسیار پایین –Lack of penetration:  عدم نفوذ -ج
.کاریسرعت حرکت زیادجوش–استفاده از الکترود قطر باال در پای ریشه –ناکافی 

ترک های جدایش ناخالص گوگرد و ٬شامل ترک گرم : Crackترک در جوش -چ
.بعد از سرد شدن جوش٬ترک سرد –ترک گرد و جوش در دمای باال ٬فسفر 

ترک
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ش
:

  Crater:چاله جوش  -ح
بهواستهمراهاطرافبهحوضچهمرکزطرفازکهجوشانتهایهایحوضچه

.استمعروفانقباضیترک
ستاره ای                                                                   نمونه ترک های چاله جوش-
طولی-
عرضی-

  Spatter:پاشش جوش  -خ
جوشدرزمحلدر،شوندمیپراکندهاطرافبهقوسمنطقهازکهمذابهایقطر
–بلندقوسطول–زیادآمپرعلت.شوندپایهفلزذوبعدمباعثتوانندمی

میباشدمرطوبالکترودازاستفاده
Center:تنشتمرکز-د Stress

شکستموجبشودایجادفلزیسازهقطعهدرترکییاشکافیاشیارچنانچه
وشجکناربریدگی–ریشهشکافمثل)گرددمیمحلیانقطهآندرسازهزودرس

.افتادگیهمروی–ناقصذوب–
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ش
  :

انتقال تنش در اتصال لب به لب ورق ها-ذ

هم راستایی محوریهم راستایی بدون محوری

قبل از جوشکاری برداشته می شود                                     بعد از جوشکاری برداشته می

ر ـ  پیچیدگی 
.  در اثر گرم و سرد شدن قطعه جوشکاری شده ، انبساط و انقباض صورت می گیرد

حرارتیهدایتخاصیت٬ماندپسهای،تنشقطعهمهارنکردن٬موضعیحرارت:علت
.فوالد
زاویهپهنادرازا:پیچیدگیانواع

:ایزاویه:عرضی:طولی
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گ
ی

:پیچیدگیکنترلروشهای-22

.یهاولمونتاژ–گرمایشپیش–زدنخال–گیره:جوشکاریازپیش-الف

.نمتقار–زیگزاگ–منقطعزنجیری–عقببهگام:جوشکاریهنگام-ب

.صافکاریمعکوس،دهیآرام،حرارتکردنسرد:جوشکاریازپس-پ

92

a.ahmadi
Draft



:نسبت به تار خنثیتقارنحفظ -1
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:  در قطعه خیزایجاد پیش -2
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کم هیدروژنالکترودبامعمولیالکترودبا

(C°)دما (mm)ضخامت ورق (C°)دما (mm)ضخامت ورق 

T <  20

20 < T < 40

40 < T < 65

T > 65

20

65

110

150

T < 20

20 <  T < 40

40 <  T < 65

T  >  65

5

10

65

110

a.ahmadi
Draft



E6013E7018قطر

380 - 130115 - 165

5150-230200 - 275
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: عالمت های جوش-25
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بخش ششم   
بازرسی  

و جوشکاریجوش

98

a.ahmadi
Draft



بازرسی جوش وجوشکاری -26

ای بازرسان جوشکاری ، مهندسان مجری و مهندسان ناظر بایستی خواسته ه

ظر طرح و روش های جوشکاری را که بر مبنی آئین نامه و استانداردهای موردن

ان تهیه و ارائه شده  مورد بازرسی قرار دهند تا از کیفیت جوشکاری اطمین

.حاصل نمایند

چنانچه روش کار و یا عیبی در هنگام جوشکاری مشاهده گردید خیلی

.زود برطرف نمایند تا به پایان کار کشیده نشود
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ویژگی های بازرس جوشکاری-27

.کندجوشکاری اتصاالت را کنترل را بشناسد و عالئم اجرایی نقشه های 

.بداندAWSD 1.1مطالب آئین نامه  و استانداردهای جوشکاری مانند 

.  دآزمایش های جوش رابشناس.بشناسدجوشکاری و الکترودها را دستگاه های 

.     آشنا باشد W. P. Sبا روش ها و مشخصه جوشکاری 

Specification                               Welding.  Procedure. 

.تائید کندجوشکاری ها ،آزمایش ها و صالحیت جوشکاران را –

.را تهیه نمایداجرا ی جوشکاری گزارش شیوه و همچنین بتواند 
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شود جوش کی باید انجام بازرسی -28
.باید انجام شودکارگاه  و در کارخانه  از روند جوشکاری ؛زمان  هر در 

:جوشکاری از پیش 

وش ، جمشخصات اتصاالت ، بررسی بارگذاری ، شرایط نقشه ها ، بررسی شامل 
.جوشکاران تعیین صالحیت جوشکار و آزمایش جوش ، و بعد طول 

:هنگام جوشکاری 

، باد ، باران ، دما ، رطوبت ، رنگ ، چربی محل جوشکاری: کنترل شرایط جوی 
دستگاه جوش و  توالی پاس های جوشکاری و توانایی جوشکاران درکارگاه

:جوشکاری از پس 

: RT, MT, UT, PT, VTو اجرای آزمایشهای WPS:  بکارگیری دستورالعملهای

- A W S D 1.1( Structural  Welding  Code:  وگزارش های  Steel )
.نمایدمردود و کار را تائید یا را آماده  
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:  ابزار اندازه گیری جوش
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بخش هفتم     
آزمایش  های

جوش و جوشکاری

103

a.ahmadi
Draft



آزمایش های جوش-29

      : Visual-Testing                           V.Tبازدید چشمی-الف 

: Penetrate-Testing                    P.Tمایع نفوذ کننده     -ب  

              : Ultrasonic Testing                   U.Tفراصوتی-پ 

   : Magnetic Particle M.Tذرات مغناطیسی-ت  

        : Radiographic-Testing            R.Tپرتو نگاری   -ث  
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Visual-Testing: چشمی بازدید 

.جوش بازرسی چشمی بشود %  100جوش ها بایستی  از سرد شدن پس 

.دهدبهتری مینتیجه تجربه و با قوه ، چراغ بین ، چشمی با ذره بازرسی 

:شودسازه های زیر بار استاتیکی و دینامیکی موارد زیر باید رعایتبرای 

.ارشودذوب کامل بین فلز جوش و فلز مبنا برقر. باشدترک نداشته جوش 

.میلیمترباشد2/5از یك حفره بیش میلیمتر طول جوش گوشه 100هر در 

.طول کلی جوش نباشد%  10بیش از  ( اندازه جوش ) جوش کاهش ساق 
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Penetrate-Testing:آزمایش مایع نفوذ کننده 

.است (  NDT)در رده آزمایشهای غیر مخرب یا (PT) آزمایش

(Non destructive -Testing )  که  برای جوش های غیر نفوذی کاربرد دارد

این آزمایش ساده ، ارزان و کاربرد در .وترکهای سطحی جوش را مشخص می کند

.  جوشکاری در کارگاه زیادی دارد

وش نخست ،  سطح ج. این آزمایش با اسپری قرمز  رنگ و سفید رنگ انجام میشود 

طح آنگاه اسپری قرمز رنگ را به س. از گرد ، غبار ، لکه ، چربی و رنگ پاک میشود 

رار سپس ،  اسپری سفیدرنگ دارای ذرات ف. جوش می پاشندتا در ترکها نفوذکند

. کننده را به روی رنگ قرمزمی پاشند 

بر اثر فرار مایع حاوی گرد سفید رنگ، ماده قرمز رنگ داخل ترک ها رو میزند و 

.پودر سفید را قرمز کرده و محل ترک معلوم میشود 
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(PT)رنگ نافذ 
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Ultrasonic Testing:    آزمایش فراصوتی

است (  NDT)در رده آزمایشهای غیر مخرب یا ( TU)آزمایش

(Non destructive Testing )  

که  برای پیدا کردن ترک های عمقی در جوش ها شیاری اتصال اجزای

.کاربرد بیشتری دارد(  های نفوذیجوش) فوالدی 
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:ادامه آزمایش فراصوتی 

را در محل جوشکاری شده حرکت ( جستجوگر)Probeابتدا پروپ :روش کار 

از ( نوسان نگار )Oscilloscopeبا انتشار امواج آسیلوسکوپ میدهند،

و طریق پروپ به قطعه جوش شده ، ضربان یکم در اثر برخورد به سطح کار

.  ضربان دوم در اثر برخورد به سطح روبرو را ثبت میکند

چنانچه درعمق جوش ترک وجود داشته باشد ، موج سومی در اثرترک جوش 

در این روش دقت کار . پدید می آید که نشان دهنده نوع و محل ترک است 

.باال، هزینه آن باالتر و بهتر است  اپراتور کار بلد باشد
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(UT)فراصوت آزمایش 
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آزمایش فراصوت  
(UT)      
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مغناطیسیذرات آزمایش 

Magnetic Particle Testing

است ،(  NDT)آزمایش ذرات مغناطیسی در رده آزمایشهای غیر مخرب یا 

(Non destructive -Testing ) پیدا کردن ترک های سطحی که  برای

:  و یا زیر سطحی فلزات مغناطیسی مانند 

میلیمتر کاربرد دارد و  نمی توان آنرا برای فلزات7فوالد  و  چدن  تا عمق 

.فوالد ضد زنگ بکار بردومس آلومینیوم ، :غیر مغناطیسی مانند
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مغناطیسیذرات ادامه آزمایش 

ان یـك میـد  الکتریکـی و  کار، جریـان  بدور قطعه این روش با سیم پیچی در 

ـ یك کار بر روی سطح مغناطیسی در قطعه کار ایجاد کرده و سپس  ازک الیه ن

. گرد مغناطیسی مانند اکسید آهن قرمز می پوشانند

سطح کار ترک داشته باشد ، ذرات در داخـل آن و روی سـطح کـار    چنانچه 

.می چسبد و محل ترک را مشخص میکند

بار چند این آزمایش با سرعت انجام میشود، ولی ممکن است نیاز به چندهر 

. الزم داردکافی و تجربه زدایی و همچنین مغناطیس تکرار باشد 
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ميدان مغناطيسي       
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Radiographic-Testing: پرتونگاریآزمایش 

است ،(  NDT)آزمایش پرتونگاری در رده آزمایشهای بدون خرابی یا 

(Non destructive -Testing )  که  برای بررسیهایی مانند  :

.در عمق جوش کاربرد داردهای گازی حفره نفوذ ناقص ، ترک ها و 

.ودایکس یا گاما انجام میشبا پرتوهای این آزمایش بکمك منبع پرتو زا 
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دنباله آزمایش پرتونگاری

قرار  دیگراین آزمایش فیلم در یك طرف قطعه و منبع پرتوزا در طرف برای 

بخاطر حفره گازی،پرتو رادیویی از قطعه کار عبور کرده و ترک یا . گیردمی

لکه بصورت پس از ظهورتراکم کمتر از فوالد و فلز جوش بر روی صفحه فیلم 

.ثبت و نمایان میشود

و محل وچند روش پرتو نگاری برای فلزات آهنی و غیرآهنی کاربرد دارد هر 

و دارد و تاریکخانهشکل ترک ها در عکس مشخص میشود اما احتیاج به فیلم 

.میباشدو سرطان زا اپراتورها خوب نیست تندرستی همچنین برای 
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از جوش پرتونگاری 
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از جوش پرتونگاری 
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از جوش پرتونگاری 
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هشتمبخش

ایمهرهوپیچاتصال

Bolt and nut
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Bolt:مهرهوپیچ-30 and nut

مشخصاتدارایبنابراین،شوندمیساختههاکارخانهدرمهرهوپیچچون

باشندیمنصبقابلکمیابزارباوهستندمناسبکیفیتدارایواستاندارد

هارهمهوپیچبراحتی،شوددادهاندکیآموزشمربوطهپرسنلبهچنانچهو

.کنندمیایجادمحکمیاتصالونصبرا

.شوندمیساختهباالبامقاومتهایپیچومعمولیهایپیچگونهدوو
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Bolt:مهرهوپیچدنباله and nut

ازبرداریبهرهومناسبهایروشانتخاببا،طراحمهندسکلیبطور

نوعرهمهوپیچرفتارباآشناییوشدهشناختهاستانداردهای،هانامهآئین

رایبراآنهابرنظارتونصبروشهایوانتخابراباالمقاومتبایامعمولی

.نمایدمیمشخصفوالدیهایسازهاتصاالت

Stress)تنشسطحبرپایههامهرهوپیچطراحی Area)ترینضعیفکه

.گیردمیانجامپیچهایدندهسطحیعنی،باشدمیپیچقسمت

122

a.ahmadi
Draft



معمولیهایپیچ

Blackسیاههایپیچ،نرمههایپیچرامعمولیهایپیچ Boltsپیچو

دنبرپاکرهایپیچراهاپیچاینهمچنین.گویندمیهمساختمانیهای

Erectionنصبهایپیچیا Boltsاندکردهنامگذاریهم.

ومعمولیهایساختمانبراینصبراحتیوارزانیبدلیلهاپیچاین

.باشندمیترمناسبتناوبیغیربارهای

.باشدمیمیلیمتر0/3تا0/5حدودهاپیچاینتولرانسیالقی

-ASTMردهدرهاپیچاین A307استشدهبندیطبقه.
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High:باالبامقاومتهایپیچ Strenght Bolt

Fittedدقیقهایپیچباالمقاومتهایپیچاینبه Bolts،نقرههایپیچ

بیشتریدقتآنهاساختدروشودمیگفتههمخشکههایپیچوای

دارایهایسازهیاوبلندهایسازهدراصطحکاکیاتصاالتبرایومیشود

.شوندمیبکاربردهایلرزهوتناوبیبارهای

هایپیچازکمترخیلیهاپیچاینToleranceتولرانسیالقی،رواداری

.باشدمیمیلیمتر0/1–0/3حددرواستمعمولی
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باالمقاومتباهایپیچادامه

:ردههایدرهاپیچاینگونهASTMاستاندارددر

ASTM -A325وASTM - A490اندشدهبندیدستهزیرشرحبه:

ASTMپیچ -A325گونهدودرواینچتادراندازه:

Type .شوندمیساختهزدگیدربرابرزنگمقاومType2ومتوسطکربنبا1

ASTMپیچ -A490گونهدودرواینچتااندازهدر:

Type Typeوزیادکربنبا1 .شوندمیساختهزدگیزنگبرابردرمقاوم2
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:باالمقاومتباهایپیچدنباله

برایوداردبیشتریکاربردمهارهامیلوباالهایحرارتدرA490نوعپیچ

سفارشهماینچ4قطرتاراهاپیچنوعاینویژههایسازهوزیادنیروهای

.اندساختهوداده

هایسازهدراتصالسیستمنوعایندرنشدنیجدااجزاءمهرهوپیچچون

.باشندمشخصهیكازومقاومتهمکهداردضرورت،باشندمیفوالدی

.کنندپیرویموضوعهمینازبایستیهمهاواشر
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:هاپیچکرنشوتنشمنحنی

پیچنوعسهکرنشوتنشمنحنیزیرشکلدر
:استشدهمقایسهگوناگونهایمقاومتبا
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:انواع نیروهایی که به پیچ وارد می شوند -31

.شودمیکشیدهآنامتداددروگرفتهقرارخالصکششدرهاپیچ-1

.شودمیفشردهآنامتداددروگرفتهقرارخالصفشاردرهاپیچ-2

.باشدمیپیچبرعمودنیرووگرفتهقرارخالصبرشدرهاپیچ-3

.کنندتحملراباالیینیروهایازترکیبیاستممکنهاپیچ-4
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د دنباله انواع نیروهایی که به پیچ وارد می شون

رشیبوکششینیرویترکیبدرهاپیچستونبهBracingبادبنداتصالدر

Gussetاتصالهایورقدر.میگیردقرار Platکششینیروهایکهخرپاها

کندمیتحملرافشاریو

برشبههاکنند،پیچمیتحملرافشارکههاستونرویBracketدرو

.کنندمیکار

طوریاتصالکهاستبهترColumnستونبهBeamتیراتصالدر

.گرددتحملتیربالدرممانوتیرجاندربرش،کهشوداجراوطراحی
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:نصب پیچ ها و نکات اجرایی-32

:A307نرمههایپیچدر

Boltمهرهوپیچاتصال and NUTجذباتصالحددربایستی

.باشدچسبیدهو

:A490وA325اعالءهایپیچدر

.دباشپیچدرممانوتنیدگیپیشحددربایستیمهرهوپیچاتصال

نهاییمقاومت%70مقدارکردنتنیدهپیشبرایA325هایپیچدر

رانهاییکششیمقاومت%70-%80مقدارA490هایپیچدرو

Tensile Strenght Ultimateکنندمیاعمال.
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دنباله نصب پیچ ها و نکات اجرایی

Specificویژههایپیچدر Boltsلحاظآنهابراینهاییکششیمقاومت

Twistویژههایپیچازنمونهیك،استشده - offبصورتکهباشدمی

کلیشحلقویشیارپیچانتهایدر.استشدهساختهوطراحیدارزبانهپیچ

.کندمیجدازبانهازشودتنیدهپیشکههنگامیراپیچکهداردوجود

مهرهردیگفكوزبانهفكگیرد،یكمیقرارآچارفكدوبینپیچاینوقتی

تسفرامهرهتاپیچندمیهمدیگرخالفمهرهکردنمحکمبرایوگرفتهرا

.شوددهبریحلقهمحلازپیچزبانهتاکندمیپیداادامهآنقدرکاراینوکند

Tensionتنظیمخود،هاپیچاینبه control Boltsشودمیگفتههم.
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دنباله نصب پیچ ها و نکات اجرایی

گیریازهاندواشریاویژهواشرهایازاستفادهتنیدگیپیشکنترلدیگرنوع

Directباشدمیمستقیمکشش Tension Indicatorواشرهانوعدراین

ششیکتنشاثردرپیچیامهرهچنانچهکهشدهکارگذاشتههاییبرآمدگی

.ودرمیفروواشرداخلبهزائدهوبرآمدگیگیردقرارتنیدگیپیشحددر

برآمدگیازدهباقیمانفاصلهگیریاندازهباپیچدربیشترتنیدگیپیشمیزان

Fillerازفاصلهگیریاندازهبرای.شودمیتعیینکارسطحوواشر gauge

.کنندمیاستفاده
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:ادامه نصب پیچ ها و نکات اجرایی

Matchزنیعالمتروشتنیدگیپیشراههایازدیگریکی Marking

راهمهروزنندمیعالمتراکارقطعهسطحومهرهرویکهترتیببدیناست،

قرارکارقطعهرویعالمتروبرویمهرهرویعالمتتاچرخانندمیآنقدر

.رسیدخواهدنظرموردتنیدگیپیشبهپیچحالتایندر.گیرد

تصالاشودنمیوارددینامیکیبصورتبارکههاییدرساختمانوهابادبنددر

Bearingاتکایی – Typeاربآنهابهکههاییساختماندراماباشدمیکافی

رویسقفیهایجراثقالحرکتکههاییسازهدریاشودمیوارددینامیکی

ودهشگذاشتهکارآنهادرمتحرکهایدستگاهیاگرددمیستونهاانجامبدنه

ددارنلغزشیوبرگشتیورفتحرکتبارهاکهفلزیهایپلدرهمچنین

Slipeاصطحکاکیاتصالنوعبایستی Criticalشوداجراوطرح.
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(AICSآیین نامه ) نیروی پیش تنیدگی در پیچ های پر مقاومت 

134

a.ahmadi
Draft



نهمبخش

شیوه

هاستونکفاجرای
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هاستونکفاجرایشیوه

:گرددتنظیمزیرمشخصاتطبقبایدستونهاکف

تماسکهرامیلیمتر50ازکمترضخامتبافوالدیهایستونکف-1

.بردبکارتراشوپرداختبدونتوانمی،شودمیبرقرارآنهاسطحی

کردنپرسبارامیلیمتر100تا50ضخامتبافوالدیشدهنوردورقهای-2

.کرددهاستفاتوانمیتراشیدنبادسترسدرمناسبپرسکهصورتیدریا

مینبرقرارکاملبطورتماسسطحکه،میلیمتر100ازترضخیمورقهای-3

.گرددتختوصاف،تماسسطحتماموشدهتراشیصفحهباید،شود
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هاستونکفتنظیمدنباله

تماسسیمانماسهدوغابریختنباکهستونهاییکفزیرینسطح

.ندارندتنظیمبهاحتیاجیشود،برقرارکامل

در،می گیردقرارستونباتماسدرکهییهاستونکفباالییسطح

وذینفجوشباکهداشتنخواهندکردنصافوپرسبهاحتیاجصورتی

.شودجوشستونبهکاملوسرتاسریطوربهو

.شوندتراشیصفحهبایستیاندنشدهنوردکههاییستونکف
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هادنباله اجرای کف ستون

سنتیروش-1

نستوازجداستونکفکه،استایراندرمعمولروشهایاز،یکیروشاین
بینوتگریاپرسیمانمالتبا،آنگاهشودمیگذاشتهکارفنداسیونرویبر

هانستوکفرویبرهاستونسپس.می شودپرفنداسیونوستونصفحه
.میشوندگذاشتهکار

مالتفنداسیون،سطحکردنتمیزازپسکهاستجوراینکارروش
ویرراستونصفحهآنگاهکنندمیپخشزیرکفهدرراگروتیاپرسیمان

راهاتبولمهره ونصبراستون،کفترازیادوربینکمكبهوگذاشتهمالت
.می کنندسفت

.میگذارندکارهاستونصفحهرویهارامالت،ستونشدنازسختپس
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هاستونکفاجرایشیوهدنباله

صنعتیروش-2

یمجوشهاستونکفرویگونیاصورتبهراهاستونسازندهکارخانهدر

.فرستندمیکارگاهبهرایکپارچهستونکفوستونودهند

.می شود(Pad)گذاریپدآرماتورهارویکهاستجوراینکارروش

.کنندمیدرستهاستونصفحهاندازهبهراپدهاورقابتدا

بهسانتیمتر4*100*100راهاپدبرایآمادههایاندازهدهممبحثدر

.استشدهآوردهنمونهعنوان
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صنعتیروشبهستونکفاجرایشیوهدنباله

جایاریکپارچهستونوکفستون،آوردهدرراپدهابتنشدنسفتازبعد

ادهآماگرکاروکردهسفترامهره هاوشاقولیراهاستونگذاشته،کارهاپد

.کنندمیریزیگروتباشد،

بندیسانتیمترقالب10فاصلهبهراستونهاکفورقدورریزیگروتبرای

.ریزندمیگروتهاستونزیرکفسپسوکرده

،باشدداشتهادامهاسکلتواجراینباشد،ریزیگروتآمادهکارچنانچه

.شودآمادهکارهنگامیتاگذارندمیپلیتشیم
140

a.ahmadi
Draft



دهمبخش

رواداری

فوالدیهایساختماندر
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:فوالدیهایساختماندررواداری-1

ومی کندمشخصراقبولقابلمحدودهیكفوالدیساختمانهایدررواداری

ونبدومناسبهایباروشتامی کندفراهمسازهاجزایبرایراقابلیتاین

.بگیرندقراریکدیگرکناردرکارسختی

مونتاژوتکیاجزایبرایساختهپیشهایساختماندرمجازرواداریهای

اندازهودادنشکل،دادنبرشازبایستیبنابراین،استضروریشده

.شودداریخوداجراونصبهنگامدرساختهپیشاجزایکردن

حلمرادربتنیساختمانهایبهنسبتفوالدیساختمانهایخوشبختانه

.دارندنیازکمتریروادارینصبوساخت
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انواع رواداری در ساختمان ها ی فوالدی-2

رواداری اجرایی-الف

:در تعیین رواداری اجرایی بایستی موارد زیر در نظر گرفته شوند 

انحراف مجاز برای  درازا و  پهنای  اجزای سازه ای و ساختمانها-الف 

تغییر مجاز  برای   فاصله افقی و بلندای   اجزا در طبقه ها-ب 

تغییر مجاز  برای   جانمایی های  افقی      اعضا در طبقه ها-پ 

تغییر مجاز  برای   جانمایی های   قائم      اعضا در طبقه ها -ت 
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فوالدیساختمانهایدررواداریدنباله

نایگستره،بگیرندقرارمعیندامنهیكدربایدسازه ایاعضایاندازه

:شاملاسمیهایاندازةدردامنه

.می باشدآنهادهندةاتصالقطعهاندازهیاوسطح،زاویه،پهنا،درازا

ابمرکبعضواسمیاندازة،گوناگونهایرواداریباعضوچنداتصالدر

درویابدافزایشیاکاهش:استممکن،اجزارواداریهایجمعبهتوجه

.بشودصفرآنمقدار،یموارددرداردامکان
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فوالدیساختمانهایدرشکلتغییر-3

ونچاستناپذیراجتنابفوالدی،هایسازهاجزایوسازه هادرشکلتغییر

بتخریموجباستممکنومی باشدآنهافیزیکیوطبیعیخواصتابع

.گرددساختمانهاوسازه ها

.شودمحدودآناندازةوبررسیشکلتغییرنوعاستبهتراینبنابر

.استبتنیاجزایازبیشترتاحدودیفلزیاجزایشکلتغییر

ربهت،خوباجرایودقیقطراحیمناسب،سازه ایسیستمبکارگیریبا

.دادکاهشراشکلهاتغییرنامطلوباثراست
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انواع دگر شکلی ها در ساختمانهای فوالدی-4

دگر شکلی در اثر افزایش بار مرده -الف

زندهافزایش بار شکلی در اثر دگر -ب

شکلی دراثر نیروی زلزلهدگر -پ

یا کاهش حرارت و رطوبتافزایش شکلی دراثر دگر -ت

باد ، باران، برف و بوران: شکلی ساختمان در اثردگر -ث

و جابجایی اجزا در اثر  ضربه های مکانیکیدگر شکلی -ج
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یازدهمبخش
آمیزیرنگشیوه

و
هارنگکنترل
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هارنگکنترلوآمیزیرنگشیوه-1

شرایطبرابردروآزادهوایدرمناسبپوششبدونفوالدهایوهافلز

ردکهدارندخوردگیوشدناکسیدبهمیلوهستندپایدارنا،محیطی

.میشودهاسازهشکستوخرابیباعثهاکارازبسیاری

یدرستهایروشبابایستیهارخداداینازگیریجلوبرایبراینبنا

پوالدهارویهدیگر،مناسبروشهایوآمیزیرنگزنگ،ضداجرای:مانند

.نمودنگهداریراهاساختمانوهاسازهدرشدهگرفتهبکاریهافلزو
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هارنگوکنترلآمیزیرنگشیوهدنباله

بامطابقبایدهاکارخانهدرهاآنرنگ کردنوهاقطعهرویهکردنآماده

.شودانجاممربوطهاجراییمقرراتوپیمان

رنگکهنیستالزمگیرند،میقراربایدبتنباتماسدرکهفلزیاجزای

.باشدشدهمشخصکهایویژههایجاوهانقشهدرمگر.شوند

معجازپیشبایدهستند،دسترسقابلغیر،ساختازبعدکهسطوحی

.شودآمیزیرنگوتمیزکار،کردن
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هارنگکنترلوآمیزیرنگدنباله
اتوماتیكهایماشینباوهاکارخانهدرکهپروفیلهاییوپوالدها

(C.N.C)شوندمحافظتخوردگیبرابردربایدمی  شوندآماده.

یامیکرون20اندازهدرزنگضدمصالحالیهیكکاراینبرایبنابراین

راآنبتوانوباشندنداشتهکردنبرطرفبهاحتیاجکهمخصوصیمصالح

.پاشندمیهاپروفیلرویبر،کردبرطرفآسانیبهنصبازپیش

راانه ایکارخرنگدیگرمناسبابزاریاسیمیبرسبایدباجوشکاریازپیش

.کردپاک،شودمیجوشکهسطوحیرویاز

وشدهمشخصپیشازبایدکارگاهدرکردنرنگوسطوحکردنپاکترتیب

.باشدشدهقیدمحاسبهوطرحمدارکدرشرایطاین
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هارنگوکنترلآمیزیرنگشیوهدنباله

وروغن،خاک:ماننددیگرهایآلودگیوهازدگیزنگازفلزهارویهاگر

آمیزیرنگوزنگضدتاکندمیفراهمراشرایطی،شودپاکگریس

وزهسادرشدهگرفتهبکاریهافلزوپوالدرویهبرایرامناسبیپوشش

.کندگیریجلوهاخرابیوازآوردبوجودهاساختمان

مناسبروشهایوزنگضدرنگ،،بهترینپوالدسازیآمادهبدونچنانچه

.ودشمیگیدچارخوردهپوالدکوتاهیزماناز،پسشودگرفتهبکاراجرایی
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رنگبرایسازیآمادههایروش-2

HNAND:دستباکردنپاک-1 CLEANING

WATER:آبپاشیدنباکردنپاک-2 BLAST CLEANING

BLASTSAND:فشردهوهوایماسهباکردنپاک-3

SHOT:پوالدیساچمهباکردنپاک-4 BLAST
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هارنگسازیآمادهدنباله

ردنکپاکوسازیآمادهروشترینزودوبهترینبالستسندیاپاشیماسه

:ودمیشبردهبکارعلتدووبهاستهاوآلودگیهازدگیزنگازفوالدهارویه

هاآلودگیبردنبیناز-الف

هارنگوپرایمرچسبندگیبهتربرایسطحکردنزبر-ب

میلیمتر3تا./3اندازهدرهاییماسهکمپرسوردستگاهبالست،سندروشدر

میکارسطحبهنازلوشیلنگبابالستسنددیگازبار7تا5فشاربارا

بهتریکاراییشودپاشیدهکارسطحبهدرجه45زاویهبانازلاگر،پاشند

.باشدبیشترمیکرون25ازبایدشدهبالستسندسطحزبری.دارد
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هارنگوکنترلآمیزیرنگدنباله

فلزیسطحسازیآمادهوبازرسی

.باشدخشكهوایدربایستی،بالستسندباسازیآماده–الف

.شودپاکفلزرویازوخاکگردباید،بالستسندازپیش–ب

.باشدشدهبندیدانهوشکستهبایدسیلیسیماسه–پ

.شودبرداشتهکاررویازماسهاثربایدبالستسندازپس-ت

.اجراگرددبتنسطحرویبرپرایمرساعت4تابالستسندازپس-ث
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آمیزیرنگ-3

.دشومیبردهبکارفوالدسطحرویزیباییوفلزنگهداریبرایهارنگ

:هستنداصلیجزچهاردارایخوبهایپوششوهارنگ

RESINرزینمواد-1

PIGMENTرنگدانه–2

SOLVENTحالل–3

ADDITIVESافزودنیمواد–4

رویربناپذیرنفوذای،الیهرزین.میدهدتشکیلرزینرارنگاصلیپایه

کارحسطبرنخستالیهدربویژهبرخوبیآوردوچسبندگیمیپدیدفلز

.کندمیمقاومخوردگیبرابردرآنراوآوردمیبوجود
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صنعتدرهارنگبندیدسته-4

Primerنخستینالیه-الف

Intermediateمیانیالیه–ب

Finishآخریالیه–پ Coat

.ودربکارمیخوردگیبرابردرمقاومویژگیباهایرنگدانهپرایمردرالیه

.داردکنندهپرنقشPbسربرنگدانهوZnرویرنگدانهمیانیالیهدر

،ندباشنفوذقابلغیروبراقتاهستندهایکنواخترنگدانهآخریالیهدر

.نشوندپریدگیرنگدچار(UV)خورشیدبنفشفرانوربرابردرهمچنین
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هاحاللبندیدسته-5

هاآنبه(رزین)پایهرنگکردنشلبرایکههستندفراریمایعهاحالل

.کنندمیدرسترارنگسفتیوشلیآنهاباوشوندمیافزوده

.هستندزاآتشوسمیکنند،حلخوددررارنگتوانندمیهاحالل

:مشوندبندیدستهزیرشرحبههاحالل

.میشودبخارزود(سانتیگراددرجه100):پایینجوشنقطهبا-الف

(سانتیگراددرجه150تا100بین):میانهجوشنقطهبا-ب

(سانتیگراددرجه250تا150بین):زیادجوشنقطهبا-پ

(سانتیگراددرجه250):زیادخیلیجوشنقطهبا-ت
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هاحاللافزودنیمواد-6

:مانندرنگاصلیموادها،رنگبیشتردر

.تندنیسفلزکافیسطحپوششبرایدهنده،غلظترنگدانه،حالل،رزین،

هایویژگیافزایشوهارنگپوششبهبودبرایافزودنیموادازبنابراین

:کنندمیاستفادهزیرشرحبهآن

.دهندمیافزایشراپلیمریزاسیونمواداین:هاکنخشك-الف

.دگیرنمیرارنگشدنپوستهجلویفنلهامانند:هاپوستهضد–ب

.گیرندرامیرنگشدنجلورسوبمواداین:هارسوبضد-پ

.میرودبکاروخش،خطموقلماثرکردنصافبرای:هاهمترازکننده–ت
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هاحاللافزودنیمواددنباله

:نندماشوندهفدافلزمنفیپتانسیلازاستفادهبا:هاکنندهحفاظت–ث

هاییونشدنآزاداز(DC)جریانمنفییونو(MG)منیزیمو(ZN)روی

.کنندمیگیریجلوپوالدازآهنمثبت

ZINC)آلیهایرزین–ج RICH EPOXY) یونحرکتازافزودنیاین:

باوندکمیگیریجلوشدهتشکیلپیلالکترولیتداخلبهآهنمثبتهای

.کندمیکاتدیحفاظتفوالدازرویپودر

.رودمیبکاررنگکردنونرمدادنحالتبرای:کنندهنرممواد–چ

.کندمیمقاومرطوبتدربرابررارنگپوشش:کنندهمقاوممواد–ح
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هاوحاللهارنگنگهداریشرایط-7
User)خریداربهراهارنگمشخصهوکاتالوگهارنگسازنده Manual)

رنگگیریبکارهایروشوهاراهنماییوالزمهایآگاهیوهمهمیدهدارایه
شناختبابرکارتااستشدهآوردهآندرهارنگنگهداریزمانمدتو

.دهدانجامرافوالدیهایکارآمیزیوررنگنگهداریشیوهبتواندکامل

هارنگکردنمخلوطشرایط-8
.شوندمخلوطمیکسربابایدجزییچندهایرنگ-1

.شوداضافهآنبهرویپودراتیل،سیلیکاترزینزدنهمبههنگام-2

.نکندوبرسآنپرایمردرتاباشدکوتاهترسیلیکاتزینكپرایمرشیلنگ-3

.شودداریخودهارنگکردنمخلوطازبارنوباد،ناپایدارهوایدر-4

.گرددخشكسپسوشستهبایستیآمیزیرنگپس،ابزارهاهمه-5
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آمیزیرنگدرهواوآباثر-9
.نشودآمیزیرنگسانتیگراددرجه3زیروسردهوایدر-1

.نشودآمیزیرنگبارندگیو./.85باالیمرطوبهوایدر-2

.گرددمتوقفآمیزیرنگطوفانوبادهنگامدر-3

50ازهواگرمایبطوریکهکردکنترلراگرمابایدآمیزیرنگهنگامدر-4
.نشودبیشترسانتیگراددرجه60ازرنگدمایوسانتیگراددرجه

آمیزیرنگبروبارانوخاکگرداثر-10
.گیردمیراکارسطحبهرنگچسبندگیجلویوخاکگرد-1

.دهدمیکاهشراآنهاچسبندگیرنگیهاالیهبیندروخاکگرد-2

.دهدمیکاهشرارنگیهاالیهبینچسبندگیبارانیهوای-3

.کندمیکیپراپیستولهسوراخرنگ،ظرفبداخلخاکوگردورود-4
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آمیزیرنگهایروش-11

.موقلمباآمیزیرنگ-1

.دستیغلتكباآمیزیرنگ-2

.وریغوطهروشبهآمیزیرنگ-3

(پیستوله)پاشرنگدستگاهباآمیزیرنگ-4

))هوابدونروشباآمیزیرنگ-5 Air Less

.استاتیكالکتروروشبهآمیزیرنگ-6
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آمیزیرنگهایروشدنباله

هوابدونروشبهآمیزیرنگ-الف

استفادهپاشیرنگبرای2000psiتا1200فشارباهوانیرویازروشایندر

پاشیرنگبرایروشاین.کندنمیعبوررنگمیانازهوااماکنندمی

.کندمیپیداکاهشکارپرتوزیادکارسرعت،استترمناسبضخیم

استاتیكالکتروروشبهآمیزیرنگ-ب

گامهندرتامیدهندمنفیالکتریکیباررنگریزهایقطرهبهروشایندر

وذنفباویکنواخت،صافپوششوشدهجذبآهنمثبتباربهنزدیکی

.آوردبوجودفلزرویبربهتری
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آمیزیرنگگیریلکه-12

کارمههبایستی،آمیزیرنگازپیشبایدکاریدوبارهازگیریجلوبرای-1

رنگآمادهفلزیهایقطعهتاییدوزدنسنگ،جوشکاری،مکانیکیهای

.گرددانجامشده

یبایست،باشددیدهآسیبفوالدیقطعهنصبوازجابجاییپساگر-2

.ودشمیسازیآمادهبرقیبرسوسیمیبرسکاردک،سمباده،باکارسطح

.ودشمیزدهفلزرویرنگازپیشپرایمرالیهیكرس،بازتاییدازپس-3

ازپسپروژهکاردستوروسازندهطرفازشدهارایهفنیمشخصاتطبق-4

.شودمیزدهآخررنگهایالیهپیشینهایالیهشدنخشك
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عملیات تمیز کاری و رنگ-13

یداکسازهاییالیهشود،میساختهگرمنوردصورتبهکهفوالدیسطحدر

زمانگذشتباونشیندمیآنرویبرندارد،فوالدبادائمیچسبندگیکه

.گویندفلسالیهاینبهشوندکهمیجدافوالدازوکردهطبله

شودمیتشکیلفوالدسطحرویزنگازایالیهزمانگذشتباآن،برعالوه

.شودمیجداآناززمانمروربهونداشتهدائمیچسبندگینیزآنکه

.استآنآمیزیرنگخورندگی،مقابلدرفوالدمحافظتروشهایازیکی

.گرددتمیزقدیمیهایزنگوفلسازفوالدسطحبایدرنگازپیشاما
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فوالدسطحکردنپاکوکاریتمیز-14

اریکتمیزگونههیچگیرد،میقراربتنداخلدرکهفوالدیقطعهبرای-1

.نیستنیازسطحی

،آنهامانندوکاریگچ،کاریآجردرونساختمان،درکهقطعاتیبرای-2

.استکافیسیمیهایبرسازاستفادهباسطحیکاریتمیز

تمامتواندنمیاما،استزنگسطحیهایالیهزدودنبهقادرزدنبرس

حسطباخوبیچسبندگیکههاییفلسوبکندقطعهسطحازرافلس ها

.ماندمیباقیآنرویدردارند،فوالد
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همدیازبخش

سازیآمادهوساختعملیات

وکارگاهدرکارخانهفوالدیاجزای
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یآماده کردن نقشه اجرایی و جوشکاری اسکلت فوالد-1

.تهیه نقشه های ساخت با توجه به نقشه های محاسباتی-1
.  بارگیری در کارخانه و بار اندازی درکارگاه-2
.  عملیات برشکاری و سوراخکاری-3
.  عملیات ساخت اعضا -4
.تمیز کاری و رنگ پروفیل ها -5
.عملیات پیش مونتاژ-6
.عملیات واداشتن و نصب خال جوش و اتصاالت موقت-7
.شاقولی کردن ستون ها و هم محور کردن تیرها و تکمیل اتصاالت-8
.بازرسی و تایید نهایی-9

.رنگ آمیزی نهایی و لکه گیری-10
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ساخت اعضا-2

:استزیرصورتبهکارمراحلشوند،ساختهورقازاعضاچنانچه

.شاسیرویدرهاورقسازیقطعه-1

آنهازدنجوشخالوبالوجانمونتاژ-2

.شاسیرویدرآنهادرزجوشکاری-3

.وجانبالجوشکاریتکمیل-4

.تاییدوبازرسیعملیات-5
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عملیات جابجایی قطعه های فوالدی-3

در.باشدمیفوالدیاسکلتاجرایودرساختمهممواردازحملعملیات

اختهسقطعهسنگینیوبلندی،پهنا،درازا،کارخانهدراعضاساختهنگام

بارشرایطقطعه،جابجاییهنگامدرکهگرددانتخابجوریبایدشده

بایدودارندگرانیجابجاییهزینهترافیکیبارهای.نیایدپیشترافیکی

.نمودپرهیزآنازشودکوشش

12ازبیشتردرازایمتر،2/40ازبیشترپهنایداشتن:ترافیکینشانه،بارهای

.عادیغیروضعیا(جادهرویتابارباالیاز)متر4ازبیشتربلندیومتر
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عملیات سوراخکاری-4

:شودمیانجامروشدوبهسوراخکاریعملیاتانجام

کاریمـتـه-2(زنسوراخ)پانچدستگاه-1

.استترهزینهپروداردخوبیبسیارکیفیتازمتهباکاریسوراخ

.باشدمیخوبیبازدهودارایانجامرادیالمتهبامعموالکاریمته

انجامباشد،مترمیلی15حدودتاوکمحددرورقضخامتکهصورتیدر

.شودمیانجامزنسوراخدستگاهتوسطسوراخ ها
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دنباله عملیات سوراخکاری

،نزسوراخدستگاهباکاریسوراخپیراموندرکهشدهمعلومهادرآزمایش

بارااهترکاینتاثیرمحاسباتدرآید،میبوجودمیکروسکوپیهایترک

.نمایدمیمنظورمترمیلی2مقداربهسوراخقطرافزودن

سوراخاهدستگتوسطکوچکترقطرباسوراخیابتداکهاستبهتربنابراین

.کنندترگشادآنراکاریبامتهسپسوشودایجادزن
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و مونتاژعملیات پیش مونتاژ -5

.شودمیگفتهمونتاژ،پیشهاقطعهآزمایشیاتصالبه:مونتاژپیش

.شودمیگفتهیکدیگربههاقطعهدائمیاتصالبهمونتاژ:مونتاژ

ونداردوجودکارخانهدرکاملطولباعضوساختامکانمواردبیشتردر

.ددگرحملکارگاهبهوشدهساختهکوتاهتریهایقطعهدرعضواستالزم

سسپوشدهیکسرهکارپایدرقطعاتاستالزمنصبازپیشبنابراین

آمادهاژمونتپیشعملیاتشاسیکار،پایدرابتداکهبطوری.گردندنصب

همویکشریسمانازپسوگرفتهقراریکدیگرکناردرهاقطعهسپسشده،

.کنندمیپیچیاوجوشیکدیگربهآنهاکردنمحور
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دنباله عملیات پیش مونتاژ و مونتاژ

راینبناب.نداردوجودبطورکاملهاقطعهبارهیكنصبامکانهاوقتگاهی

بنصعملیاتوکردهبازراعضووصله هایازبعضیدوبارهمواردچنیندر

اتقطعکهآنجاازهاحالتایندر.دهندمیانجامتیکهتیکهصورتبهرا

صالاتشده اند،سرهمآزمایشیصورتبهیکدیگربهکارپایدرترپیش

.بودخواهدترسادهبسیارکارگاهدرآنهادوباره

نندکمیسفارشکارگاه،درکاراجرایراحتیبرایپیمان کارانازبسیاری

واژمونتپیشمرحلةدرتانشودانجامکارخانهدرکاریهاسوراخازبعضی

.دهندانجامخودشانمونتاژ
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مونتاژومونتاژپیشعملیاتدنباله

اریکسوراخردیفچندازپیمانکارسفارشباکارخانهدرکهمعنیبدین

ازپس.دهندنمیانجامراردیفیكمی گیرند،قراریکدیگرمجاورتدرکه

خسوراصفحةطرفازرانشدهکاریسوراخصفحة،مونتاژپیشعملیات

ازبرااتصالورقسپس،کنندمی(نشانسمبه)یازنندمیعالمتشده

.می دهندانجامراالزمهایکاریسوراخ،متهباوکرده
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اجراضمنتنشهای-6

بزارایاومی شونددستهبنااسکلترویبرمصالحکار،اجرایضمنچنانچه

الزم هایبینیپیشاضافیتنشهایبرایبایدگیردمیقرارآنروینصبکار

بایدجوشیوپیچیاتصاالتبایداسکلتنصبباهمزمان.باشدآمدهعملبه

.دباشاجراضمنتنشهایوباد نیروی،مردهبارهایجوابگویتاشودکامل

کـارکـردنتنظـیم-7
شود،انجامدائمیوقطعیبطورجوشجرایایاپیچنصبکهآنازقبل

نظیمتدقتبهبایدگیرندمیقرارخودجایدرپیچیاوجوشباکهقطعاتی

2تااستونهدرفشاریدرزهاینبودنمماسونبودنجفتالبته.باشندشده

.ودبخواهدقبولقابلناظرمهندسبانظرمیلیمتر6تاونداردایرادیمیلیمتر
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نصب با جراثقال و مهار موقت-8

.شودمیانجامبرجیهایجرثقیلیامتحرکهایجرثقیلباکارنصب

.هستندهیدرولیکیبومیاخشكبوم:دارایمتحرکجرثقیلهای

کهدمی باشناضافیبومیكدارایاصلی،بومبرعالوهمتحرکهایجرثقیل

یاترباالارتفاعدرسبكقطعاتنصببرایآنازومی گویندجیبآنبه

.کنندمیاستفادهدورترفاصله

وهکردفیکسراآنهازدنجوشخالبابایدستونوتیرگیریقرارازپس

املکنصبکارهمپیچیاتصالدروکردجوشفولتاییدوکنترلازپس

.ددگرجلوگیریاجراضمنونیرویباداثردراجزایوافتادنلغزشازگرددتا
177

a.ahmadi
Draft



شاقولی کردن ستونها و هم محور کردن تیرها  -9

گراوشودمیانجامکارریسمانودوربینکمكبه،هاستونکردنشاقولی

وفورتی:مانندکششایجادتجهیزاتباراهاآنباشندداشتهتابهاستون

تیاسفواتصاالتزدنخالباودادهقرارشاقولیوضعیتدر،موقتمهارهای

.گذارندمیکاراصلیدرجایراستونهاپیچهاکردن

نیازیتاباشندنداشتهکجینصبازپیشهاستونشودتالشکهاستمهم

اجزایرسایو،تیرستوندرهموارهکششنیرویچون،نباشدکشیتیفوربه

.ماندمیباقیسازهدرهاتنشوباقیماندهفوالدی
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فوالدیاسکلتموقتمــهـار-10
.شوندنصبومهاربایدکردنشاقولازپسفوالدیاسکلتقابهای

اینیروهوکاروسایلوزن:شاملاجراضمنمؤثربارهایتمامبایدمهارموقت
،استالزمایمنینظرازکهزمانیتاموقتمهارهای.باشدجوابگورااجرایی

.بماندباقیخودجایدرباید

کارگاهیجوشمجاورسطوح-11
دبایگیرندمیقرارکارگاهدرجوشمحلازسانتیمتری5فاصلهدرجاهایکه

جوشکاریهنگامدروزندمیصدمهجوشکاریبهکهمواردییارنگاز
نوانعبهکههاییجادرمگر.شوندپاککامالً،می کنندتولیدسمیگازهای

.باشدشدهقیدمحاسبهوطرحمدارکدرویژهشرط
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وصله کارخانه ای-16

والبقطعاتمونتاژازقبلبایدجان،وبالورقهایدرکارخانه ایوصله های

یكدراستبهترجانوبالدردرزمحل.گیردصورتیکدیگربهجان

.نشودواقعصفحه

قطعهجابجایی،هاورقاندازهدرموجودهایمحدودیت:اجباریهایدرز

رزدنقاطجملهاز،ترضخیمبهنازکترورقوصله،کارگاهبهکارخانهاز

.می باشنداجباریهای
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دنباله وصله کارخانه ای

گردانندبرمیرابالورقهایدرز،پشتجوشانجاممنظوربهکارخانهدر

اینگونه.نموداستفادهXدرزهایازمی توانضخیم ترورقهایدربنابراین

دارایجوشکهآنجاازومی کنندمصرفراجوشفلزمقدارکمتریندرزها

.دآمنخواهدبوجودزاویه ایشکلتغییرهیچگونهبنابراین،استتعادل

كاتوماتینیمهپودریزیرازجوشسانتیمتر90الی60پهنایباهایورقبرای

.می شوداستفادهاتوماتیكتمامیا
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وصله کاری کارگاهی-12

.  وصله های کارگاهی معموال در یك صفحه تنها واقع می شوند

آماده کردن درزها به وسیله برش و پخ زدن آنها زمانی که همه آنها در یك 

ب پس و پیش کردن جوش های ل. صفحه قرار دارند، بسیار ساده تر می باشد 

وش ممتد بودن ج. به لب بال و جان ها، کیفیت اجرای تیر را افزایش نمی دهد

.گوشه اتصال دهنده بال به جان ، یك مزیت است

ی وقتی که بال ها به طور موقت برای مونتاژ سازه به یکدیگر تکیه داده م

.شوند، تکیه گاه بهتری و جوش بهتری فراهم میگردد 
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کـارنـوعکنترل-13

رادیفوالکارسازه،کنترلوبازرسیروشهایبااستموظفسازندهکارخانه

.دکنپروژهروانهوساختهمربوطهنامهآیینوپیمانمشخصاتبامطابق

ورفتهکاربهمصالحباید،سازندهبازرسیروشهایبراضافهنظارتدستگاه

.نمایندوکنترلپایشپیدرپیرااجراییمهارتهای

کنندکنترلوبازرسیتوانندمیراکاراجرایروندکارفرمااجراییبازرسان

.نمایندجلسهصورتراهااولویتوشدهدیدبازمهممواردو،
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اجراییهایهـمـکـاری-14

وبازرسانبا،هابازرسیهنگامدرامکانحدبایدتاسازندهکارخانه

،شدهساختهاجزایکهدهداجازهوکندهمکاریصاحبکارنمایندگان

.گیردقراربررسیمورد،گوناگونمراحلدرپیشرفتضمن

یینتعپیشازبرنامهصورتبهراخودبازرسیبایدکارصاحبنمایندگان

ساختکاردرکمتریایستتا.برساندسازندهکارخانهاطالعبهشده ای

.شودآوردهبوجود
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فـوالدمشخصاتاریه-15

رکمداباراشدهارایهمصالحمشخصاتوفوالدنوعبایدسازندهکارخانه

.کندارائهعملینمایشوکتبی

مشخصاتمصالح،عنوانوشمارهعرضهباباید،مصالحهویتاحرازروش

ایبرمصالحآزمایشهایگزارشهمچنینورسمیمدارکطبقمربوطفنی

وردمشده،بینیپیشمناسبمصالحکهکندثابتشدهتعیینخواص

.استگرفتهقراراستفاده
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کـارکردنمردود-16

قمطابشدهتعیینمشخصاتومقرراتباکهاجراییروشهاینیزومصالح

:کردمردودتوانکارمیپیشرفتاززمانهردرنباشد،

ازجوشکاریپیش-1

جوشکاریهنگام-2

جوشکاریازپس-3

انبازرسطرفازکهراگزارشهاییکلیهازنسخهیكبایدشودمییادآوری

.شوددادههمسازندههایشرکتبهشودمیدادهکارصاحببهکار
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