
  

  

  چدنها یقوس يجوشکار يپوشش دار برا يالکترودها

  ) (SMAW یبه روش الکترود دست

چدنها به روش  یقوس يجوشکار يپوشش دار برا ياز الکترودها یانواع  

ن کنندة نوع ییو الزامات جوش تع يمالحظات اقتصاد. رود یبه کار م یالکترود دست

  .دباش یدن به جوش مطلوب میرس يبراجوشکاري ند یفرآ

 AWS-A5.15اند، در استاندارد  شده یچدن طراح يجوشکار يکه برا ییالکترودها

شرح داده » چدن يجوشکار يدار برا پوشش يمفتولها و الکترودها« تحت عنوان 

  .اند شده

 یمغز چدن يچدن که دارا يجوشکار يپوشش دار مورد استفاده برا يالکترودها

ن الکترودها یا. اند شده يبند طبقه ECIتحت عنوان  AWSباشند در استاندارد  یم



ه یه به فلز پایشب یکیو مکان ییایمیبا خواص ش یباشند و فلز جوش ینه مینسبتاً کم هز

  .کنند ید میتول

رند یگ یمورد استفاده قرار م يریتعم يجوشکار يکه برا يمغز فوالد يدارا يالکترودها

اند و مغز آنها از جنس  دهش يبند طبقه EStتحت عنوان  AWS-A5.15در استاندارد 

با اند و  شده یچدن طراح ين الکترودها، مخصوص جوشکاریا. باشد یم یفوالد کربن

ن الکترودها یله اید شده بوسیتول يجوشها. متفاوتند یفوالد نرم معمول يالکترودها

باال و  یبا سخت یل جوشیاز تشک يریگن پیشیندارند و بنابرا ينکاریت ماشیقابل

  .است ين کار دشوارییپا یمگچقر

ات ید کرم در خالل عملیل کار بینزن معموالً به علت تشک گفوالد زن يالکترودها

چدن مورد استفاده  يجوشکار ي، برايز ساختاریر يجاد ترك هایو احتمال ا يجوشکار

  .رندیگ یقرار نم

 استفاده قرارچدنها مورد  يجوشکار يبرا يا کل به طور گستردهیه نیپا يالکترودها

. کربن در حالت جامد دارد يبرا یت کمیت حاللیکل قابلیبرخالف آهن، ن. رندیگ یم

ت ین با انجماد حوضچۀ جوش، کربن از حالت انحالل خارج گشته و به صورت گرافیبنابرا

جه یدر نت. دهد یش میافته را افزاین واکنش حجم جوش رسوب یا. کند یرسوب م

  .شود یه ذوب کمتر میجبران شده و احتمال ترك برداشتن ناح یانقباض يها تنش

 یکل خالص تجارتیاز جنس ن يمغز يدارا  ENi-CIي نیکلی براي جوشکاري الکترودها

 يحاو یجوش می شود، فلزجوش بوسیله اختالط با فلز پایه رقیق با اینکه  باشند و یم

ت یمناسب و قابل يخواربا چکش  یجوش بدست آمده جوش. کنند ید میکل باال تولین

  .باشد یم ينکاریماش



کنند و نسبت  ید میکل تولیشامل آهن، نجوشی  ENiFe-CI آهن -نیکل يالکترودها

یعنی الکترودهاي نیکلی خالص داراي چهار مزیت بارز  ENi-CI يبه الکترودها

  :باشند می

جوش هاي تولید شده محکمتر و داراي چکش خواري باالترند، بنابراین این  )1

الکترودها براي جوشکاري چدنهاي خاکستري و چدنهاي داکتیل که استحکام 

  .کنند باالیی دارند، فلز جوش مناسبی تولید می

شود داراي تحمل بیشتر در برابر  جوشهایی که با الکترود نیکل، آهن تولید می )2

بنابراین براي جوشکاري چدنهاي خاکستري با مقادیر فسفر . باشد فسفر می

 .شوند الکترودها نسبت به الکترودهاي نیکلی ترجیح داده میباال، این 

شوند تا  ضریب انبساط جوشهایی که با الکترودهاي نیکل، آهن تولید می )3

بنابراین، . شوند اي کمتر از جوشهایی است که با الکترود نیکلی تولید می اندازه

حال از این الکترودها براي جوشکاري مقاطع ضخیمتر مناسبتر بوده و در عین 

ترك برداشتن خط جوش در نتیجۀ انبساط متفاوت جوش با فلز پایه جلوگیري 

 .می شود

ي چدن معموالً از نظر قیمت ارزانتر از رالکترودهاي آهن، نیکل براي جوشکا )4

 .باشند الکترودهاي نیکلی می
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