
VT جوش  يچشم يبازرس  

يديص يمهندس مهد: ارائه دهنده   



اتصاالت يرده بند  

مه موقتياتصاالت ن اتصاالت دائم  اتصاالت موقت 



ندها و روشهای اتصاليفرا  

يکيمتالورژ يروشها يائيميش يروشها  يکيمکان يروشها   

نيخ و پيچ و پرچ و ميپ  

 کشو و خار

يو آل يمعدن يچسبها يجوشکار   

يم کاريلح  









 مناطق سه گانه جوش 

 

ليجوش ا ن ظاهر و خواص ف يجوش: ده ا  مناطق سه گانه جوش به هم  يکيو مکان يکيزياست که در ا 
.                                                                             ک باشدينزد  

Base metal 

Heat Affected Zone 

Weld metal 



يمورد استفاده جهت انجام جوشکار يمنابع انرژ  

يکيقوس الکتر  

 تشعشع
 

يحرارت/  يائيميش يانرژ  

يکيمکان  

يمقاومت  



                               يکيقوس الک تر(1)

 : يکيبسته به روش محافظت منطقه جوش قوس الک تر           

 :با محافظت سرباره   يکيقوس الک تر  -1                  

  SMAW , MMAW يبا الک ترود دست ي جوشکار                  

   SAW ي ر پودر يز ي جوشکار                  

 :با محافظت گاز  يکيقوس الک تر -2                  

   MIG / MAG يبا الک ترود مصرف ي جوشکار                   

 TIGتنگستن  ير مصرفيبا الک ترود غ ي جوشکار                 

 PWپالسما  ي جوشکار                 

:عبارتند از  ي مورد استفاده جهت انجام جوشکار  ي منابع انرژ   



 تشعشع( 2)

       LBWزر يبا اشعه ل ي جوشکار          

  EBW يبا اشعه الک ترون ي جوشکار          

                                                                                       

   يحرارت/  يائيميش ي انرژ ( 3)

 acetylene Weldingلن يبا شعله است ي جوشکار       

   Thermitت  يترم ي جوشکار       

 



 : يکيمکان( 4)

  Friction Welding      ياصطکاک ي جوشکار      

هنگر  ي جوشکار                    Forge Welding ي ا 

 Cold Roll Welding         يجوش سرد نورد     

    Welding Explosive            ي جوش انفجار      



   يمقاومت( 5)

  Seam Resistance Welding يمقاومت ي جوش نوار      

  Spot Resistance Welding يمقاومت يجوش نقطه ا     

نکه عامل غالب در جوش کدام باشد يبسته به ا. شود  يجاد مياست که بر اثر دو عامل فشار و حرارت ا ينديجوش فرا
 :شوديم ميجوش به دو دسته تقس

 .جوش حرارت و ذوب است  يعامل اصل:  يجوش ذوب

 .جوش فشار است  يعامل اصل:  ير ذوبيجوش غ



 ير ذوبيغ يجوش يروشها

 

         explosive welding ي انفجار  ي جوشکار 

     friction welding  ياصطکاک ي جوشکار 

         pressure welding   ي فشار  ي جوشکار 

         forge welding     يپتک ي جوشکار 



(Manual Metal Arc Welding)  يبا الک ترود دست يقوس ي جوشکار  

  يقوس يذوب ي جوشکار  يروشها





 زا تيتجه



 پارامترها

 
 (تينوع ، اندازه ، قطب)ان يشدت جر

 ولتاژ

 نوع پوشش الک ترود

 قطر الک ترود

 





























Sub-merged Arc Welding  ي ر پودر يز يقوس ي جوشکار  



















Tungsten Inert Gas Welding  ير مصرفيبا گاز محافظ و الک ترود غ يقوس ي جوشکار  



















Metal Inert Gas Welding  يبا گاز محافظ و الک ترود مصرف يقوس ي جوشکار  

Metal Active Gas Welding                                                                          





















































يجوشکاروب يع  

داخلیوب يع (ظاهری )سطحی وب يع   



: يوب سطحيع  

   (distortion) - يدگيچيپ  

 جوش ي اندازه ظاهر  -

 (porosity)خلل و فرج  -

 (under cutting)ر برش يز -

 (over lapping)سر رفتن -

  (excessive spattering)ا ترشح يجرقه  -



 

  (crater)جوش  يدهانه انتهائ يلوله شدگ -
(crack) – ترکها  

يطول -        
  يعرض -      
  يلبه ا -      
  ي مرکز  -      
ماکرو ترک  -        
منطقه ذوب  -        
چاله جوش  -        
   يخوشه ا -      



: يوب داخليع  
 (gas cavity)  ي حفره گاز  -

 (gas porosity)خلل و فرج   -
  (uniformly distributed porosity)کنواخت يع شده يتخلخل توز  -
 (localized porosity)تخلخل مجتمع  -

 (linear porosity) يتخلخل خط -
 (longitudinal hole)ده شده يحفره کش -
  (worm hole)شکل  يحفره کرم -
  (trapper inclusion)ذرات محبوس شده  -
   يحفره انقباض -
  يتين دندريانقباض ب -
 ز انقباض ير -
  يتين دندريز انقباض بير -
 جامد  يناخالص -
  (slag inclusion)ذرات محبوس شده پودر جوش  -
  يديذرات محبوس شده اکس -
 ين خوردگيچ -



 
(crack) – ترکها  

يطول -        
  يعرض -      
  يلبه ا -      
  ي مرکز  -      
ماکرو ترک  -        
منطقه ذوب  -        
چاله جوش  -        
   يخوشه ا -      





Lack of Fusion 

 فقدان اتصال در جوش بين فلز مينا و فلز جوش و يا بين جوش و فلز جوش است

Gas pore 

ميلی متر با خروج گاز هنگام انجماد فلز  5/1حفره گازی ، حفره ای است که معموالبا قطری کمتر از 

.مذاب تشکيل ميشود  

Elongated Cavity 

.حفره ای که در ريشه جوش به علت شرايط ناپايدارقوس ايجاد ميشود: حفره لوبيايی   

Slag Inclusion 

 تفاله جوش محبوس شده ، آخال سرباره محبوس شده در جوش

  مواد جامد غير فلزی که داخل فلز جوش يا بين پاسهای جوش وارد وپس از انجماد ، محبوس

  بعضی موارد به طور همگن در طول جوش وگاهی به طور ناهمگن در بعضی نقاط ديده. ميشوند 

.ميشوند  

  



Burnt Weld  

جوشی که در آن فلز جوش در معرض گرمايش بيش از حد قرار می گيرد که : جوش سوخته 

.باعث اکسيد شدن اضافی و در نتيجه کاهش استحکام درز می شود   

Cavity 

 سوراخ ، حفره

Cluster Porosity 

انبوهی از تخلخل است که بر اثر ناپايداری قوس ، مرطوب بودن الکترود ، طراحی نا مناسب 

.شيار و انتخاب اشتباه الکترود بوجود می آيد   

 







Excessive Penetration 

 نفوذ زياد

نفوذ بسيار زياد يا سوختگی ناشی از زيادی حرارت در منطقه جوش که از نادرستی طرح 

.اتصال و زياد بودن فاصله دو لبه در ريشه اتصال ناشی ميشود  

Lack of Fusion at the Weld Root 

 ذوب ناقص ريشه 

 فقدان ذوب در ريشه درز است

Shrinkage Groove 

 شيار انقباض

.شيار کم عمقی که در فلز در دو طرف مهره جوش نفوذی به علت انقباض پديد می آيد  

  



Crack 

گسيختگی يپوندهای بين اتمی يک جسم وجدايی محدود دو سطح است و ممکن است در مقياس اتمی 

  ترک در فلز جوش به صرت طولی .يا به صورت ميکروسکوپی يا ماکروسکوپی وجود داشته باشد
اين عيوب معموال با .يا عرضی می تواند پديد آيد و اغلب ترکها با چشم غير مسلح ديده نمی شود

ترکها . بازرسی توسط امواج ما فوق صوت، بازرسی مغناطيسی و يا پرتونگاری ظاهر  می گردد

ترکها طولی ، .به هر شکلی بدترين و ناخواسته ترين عيب درتمام انواع جوشها محسوب می شود 

عرضی ، لبه ای ،درچاله جوش ، مرکزی ، در منطقه ذوب ، ريز ترک ، در فلز جوش يا فلز مبنا 

.ممکن است ايجاد شود  

Crater Crack 

 ترک ستاره ای ، ترک در چاله جوش

با . ترک در فرورفتگی انتهای حوضچه جوش که در جهات مختلف به علت انقباض وجود می آيد 

نوسان صحيح الکترود و پرکردن چاله انتهای جوش ، با استفاده از فن يک گام به عقب می توان از 

.پيدايش ترک چاله جوش جلوگيری کرد   

Under Cut 

 سوختگی کناره جوش ، بريدگی کناره 

اين عيب موجب تمرکز و تشديد تنش . شياری است که در فلز مبنا مجاور پنجه جوش ديده می شود 

   عيب ديگری که با آن اشتباه می شود و از نظر. شده و غالبا مربوط به جريان زياد می باشد   



.ظاهر بسيار به آن شباهت پر نشدن گوشه های پخ است   

Excessive Reinforcement 

گرده اضافی    

گرده جوش بيشتر از مقدار الزم ، مقاومت جوش را بهبود نمی بخشد بلکه مصرف الکترود 

.را زياد کرده و هزينه جوشکاری را افزايش می دهد  

Spatter 

 ترشح

ذرات فلزی مذاب در جوشکاری قوسی يا گازی که هنگام جوشکاری به اطراف پاشيده می 

ذراتی که از فاصله دور به سطح کار رسيده . شود و قسمتی از جوش را تشکيل نمی دهد 

اما ذراتی که در نزديکی جوش به سطح کار می رسند حتی . سرد و به راحتی جدا می شود 

.بخشی از کار را ذوب کرده و عوارض خطرناکتری دارند   

Arc Strike 

 لکه قوس 

و حالتی آبله گونه بر روی . لکه هايی که از برخورد الکترود با سطح کار بوجود می آيد 

.سطح ايجاد می کند   



 Distortion 

.پيچيدگی که به انواع زاويه ای ، طولی ، عرضی تقسيم می شود   

Appearance 

 ظاهر جوش از نظر پهنا و ارتفاع و موج دار بودن

Crack  

:خانواده ترکها   

Underline Cracking  ترک زير اليه ای 

Arc Crater, Crater Crack  چاله انتهايی جوش  –چاله قوس  

Cold Cracking  ترکيدگی سرد 

Super Solidus Cracking  ترک گرم ، ترک فوق انجماد 

Toe Crack  ترک پنجه ای 

Radial Crack  ترک گوشه ای 

Transverse Crack  ترک عرضی 



Under bead Crack  ترک مجاور جوش 

 
Arc Strike   

 لکه قوس

و حالتی آبله گونه بر روی . لکه هايی که از برخورد الکترود با سطح کار بوجود می آيد 

.سطح ايجاد می کند   

يکی از انواع پيچيدگی است که در ورقهای نسبتا : طبله شدن ، باد افتادن   Bowing  

.نازک بوجود می آيد    

عيبی در جوش است که در اثر حرارت قوس باعث پيچيدگی : باد کردگی   Buckling   

.قطعه ميشود  

  Bulge  بر اثر عدم رعايت ترتيب و توالی جوشکاری بوجود می آيد: برآمدگی ، شکم. 

 Incomplete Reinforcment 
.هرگاه سطح جوش پايينتر از سطح فلز مبنای طرفين در جوش لب به لب باشد     

Internal Concavity 
.فرورفتگی يا گودی پاس جوش ريشه از طرف داخل را گويند :  فرورفتگی يا تقعر داخلی   

  Irregular Ripple 
نا منظمی چين يا فلس جوش که بر اثر عوامل مختلف از جمله حرکات موجی و زيگزاگ 

.غير متعارف الکترود يا مشعل ديده می شود   

بيرون زدگی مذاب  :Metal run out 
   



 Misalignment 

عدم انطباق و باال و پايين بودن دو لبه در جوشکاری لب به لب لوله يا ورق : نا رديفی 

.است   

Mismatch 

.عدم انطباق دو لبه در جوشکاری لب به لب ورق يا لوله است : نا جفتی   

 Off-set 

.پس و پيش يا باال پايين بودن دو لبه در جوشکاری لب به لب است: نارديفی و نا جفتی   

Spill Over , Over Hanging 

.ريختن و آويزان شدن جوش از لبه شيار در اتصال گوشه ای است : شره جوش   

 Over lapping :روی هم افتادگی و سر رفتگی      

حفره دا ر شدن سطحی:   Surface Pitting 

 Surface Porosity : تخلخل سطحی

پارگی ، ترک ، درز:   Tear 



   Under Flashing , Excessive Dressing:  آرايش اضافی

 Unfilled Cratter : چاله پرنشده
 :Cold Lap 

وقتيکه قوس فلز مبنا را به قدر کافی ذوب نکند و اليی سرد بوجود : سرد جوشی ، اليی سرد 

.می آيد و باعث می شود که حوضچه کم مذاب به سمت فلزمبنای جوش نخورده جاری شود   

 













ت جوشيفيکنترل ک  

مخرب يروشها ر مخربيغ يروشها   

 کشش

 خمش
 VT     يآزمون چشم

 PTعات نافذ يآزمون ما

 MTس   يآزمون مغناط

 UTک يآزمون اولتراسون

 RT يوگرافيآزمون راد

 ET يان گردابيآزمون جر



زمون ما  PTعات نافذ يا 
شکارساز 

 
ن پخش . رديگ يمورد استفاده قرار م ينقائص سطح ي جهت ا

 
ع يک ماياساس ا

 :رديپذ ير صورت ميباشد که طبق مراحل ز يسطح جسم م ينافذ بر رو 

ماده ساز ( 1)
 
 سطح ي ا

 ..... (و ي مالش و اسپر ) ع نافذ يبکار بردن ما( 2)

 يع اضافيز کردن مايتم( 3)

شکار ساز ( 4)
 
 ي ا

 يمشاهده و بازرس( 5)

       

 



 
MT زمون مغناط   سیيا 

 
 ريز نقائص يبرخ و يسطح نقائص يابيرد يبرا يحساس روش
زمون نيا اساس . روديم بکار يسيمغناط فرو  قطعات يسطح

 
 ا

 . باشد يم نقائص وجود اثر در يسيمغناط دانيم ينشت





زمون اولتراسون  UTک يا 

شکارساز 
 
کوچک  يترکها يو جستجو ينقائص درون ي جهت ا
ن تغ.شود  يبکار برده م يسطح

 
ر در دامنه و سرعت يياساس ا

 امواج در برخورد با نقائص است 





RT زمون راد   يوگرافيا 

 

ن اساس .رديگ يم     قرار استفاده مورد يدرون نقائص يابيرد يبرا
 
 ا

 . باشد يم نقص توسط گاما اي     کسيا اشعه جذب زانيم



ET زمون جر   يان گردابيا 
ن ضخامت يي، تع ير سطحيو ز يص نقائص سطحيتشخ يبرا

 ي  يو رسانا يات حرارتيط عمليپوشش سطح ، اندازه دانه ، شرا
.رود يبکار م يکيالک تر  





















































 ابزارهای بازرسی چشمی

ذره بين( 1)  

ميکروسکوپ معمولی( 2)  

گيج اندازه گيری( 3)  

دبی سنج( 4)  

بورسکوپ( 5)  

اندوسکوپ( 6)  

D - Sight (7 )  

ليزر هولوگرافی( 8)  










