
 به نام خدا

 عيوب جوشكاري

زماني كه جوشكاري و اتصال دو قطعه انجام مي گردد ، جداي از نوع فرآيند  جوش ، يكي از مهمترين مسائلي 

در اين مقاله به بعضي از عيوب . كه مطرح ميباشد چگونگي اجراي جوش سالم و بدون نقص و عيب ميباشد

 .پرداخته و انواع آن را ذكر مي نمائيم وبه راههاي جلوگيري از آنها اشاره مي گرددجوش 

جوش خوب جوشي است كه از لحاظ ساختار . در ابتدا الزم است تعريف جوش خوب و با كيفيت را بيان گردد

مورد فوق  كه البته رسيدن به. بوده و استحكام نيز معادل قطعه اصلي باشد (Base Metal)مشابه قطعه اصلي

ودر عمل . در شرايط آزمايشگاهي و كنترل شده مي توان تا حدودي به آن دست يافت بسيار مشكل بوده و 

نزديك شد ، ميتوان ادعا  اگر حين  اجراي فرآيند جوشكاري بتوان به هرچه بيشتر به كيفيت جوش خوب 

 . كرد كه جوش با كيفيت بهتر اجرا شده است

اري مساوي است با عيب ، چرا كه به هم ريختگي ساختار قطعه را بدنبال دارد و ماهيت اجراي فرآيند جوشك

بنابراين وظيفه . اگر اين مسئله با عيوب ديگري از قبيل ترك همراه گردد قطعا شرايط بحراني خواهد شد 

 مهندسين جوش ابتدا بايستي به اين موضوع معطوف گردد كه با كنترل مناسب فرآيند جوشكاري و رعايت

 .پارامتر هاي مهندسي ، شرايط اجراي جوش با كيفيت را فراهم آورند

 :انواع عيوب جوش 

  )Cracking(ترك يا تركيدگي جوش -1

 .از مهمترين عيوب جوش ترك ميباشد كه در هيچ استنانداردي مورد پذيرش و مقبول نيست

بعد از زمان اندكي ايجاد مي ترك گرم بالفاصله بعد از جوشكاري و . ترك نوع گرم و نوع سرد ميباشد 

كه نوع . گرددو ترك سرد معموال بعد از گذشت مدت زمان طوالني چند روز يا حتي چند سال ايجاد مي گردد

زيرا ترك گرم بعد از جوشكاري مشاهده يا با روش هاي .سرد ترك از نوع گرم آن خطرناكتر است 

د بعد از مدت زماني كه انتظار نمي رود ايجاد ولي ترك سر. آزمايشات غيرمخرب شناسايي و رفع مي گردد

 .شده و موجب بروز خسارت ميگردد

 

 



 

از . ايجادگردد (HAZ)ترك ها ممكن است در روي سطح جوش ، ريشه جوش ، در منطقه تحت تاثير حرارت 

در واقع گرم شدن . تنش حرارتي كه در قطعه ايجاد مي شود و كنترل شده نباشد -1:علل شايع ايجاد ترك 

ن عيب ، پيشگرم  و پسگرم كردن متناسب براي جلوگيري از اي.وسرد شدن سريع كه موجب ترك مي گردد

مهم بوده و طبق فرم مشخصات بخصوص درجه حرارت بين پاسي . و طبق سيكل تعريف شده الزم ميباشد

كه اين ...) الكترود ، گاز ، پودر،(داشتن رطوبت در موادمصرفي  -2 . بايستي اجرا گردد (WPS)جوشكاري 

و براي جلوگيري  از آن بايستي مواد مصرفي را قبل از استفاده . رطوبت موجب ترك هيروژني مي گردد

آمپر، ولتاژ ، (في و عدم رعايت پارامترهاي جوشكاريتركيب شيميايي نا مناسب مواد مصر -3 . خشك نمود

اعمال تنش بيش از مقدار طراحي شده نيز از عوامل ايجاد ترك  -4. مي تواند عامل بروز ترك باشد) سرعت  

به اين نكته دقت نمود كه هر جوش براي يك سازه و بار متناسب خودش طراحي شده است  يو بايست. ميباشد

 .ط كار، بايتسي موارد طراحي جوش نيز متناسب با آن تغيير يابدو درصورت تغيير شراي

همانطوركه اشاره شد برخي اوقات ترك ها را مي توان با چشم ديد ولي گاهي اوقات بايستي با روشهاي خاص 

آنها را ظاهر و تشخيص ...تست مايعات نافذ ، راديو گرافي ، اولتراسونيك و: و آزمايشات غير مخرب مانند 

پي به آنها برده و علل ايجاد آن ، يا حتي در بعضي موارد به كمك روشهاي متالوگرافي و ميكروسكوپي  داد و

 . را بررسي كرد

  )Porosity(مك يا تخلخل   -2

  .باشد مي پراكنده بصورت و شود مي ايجاد شده منجمد فلز در گاز افتادن دام به نتيجه در ها حفره اين

                                                               : پيدايش داليل

  بلند قوس طول

  باال آمپراژ

  محافظ گاز جريان صحيح نا تنظيم

                                                                                       باال جوشكاري سرعت

  ...    و رنگ ، گريس ، روغن به جوشكاري ناحيه بودن آلوده

                                                                     پوش رو شدن فاسد يا الكترود بودن مرطوب

                     



 

 

  ) Offset or Mismatch -Hi Lo(با� و پایين بودن  –عدم مطابقت 

 

 : تعریف عيب 

اين عيب مربوط به وضعيت قرار گرفتن دو قطعه در كنار هم مي باشد و زماني اتفاق مي افتد كه دو قطعه 

 .قرار نگرفته باشند جوش شونده نسبت به هم در يك امتداد

 :داليل پيدايش

 مونتاژ ناصحيح •

 عدم آماده سازي صحيح درز جوشكاري •

 عدم رعايت روش هاي كنترل اعوجاج در جوشكاري •

 

 

  )Slag Inclusion(ناخالصی سرباره ای 

 

 : تعريف عيب

باقي مي  جوشمعموال ناخالصي هاي غير فلزي در فلز منجمد شده محبوس گرديده و در پاسهاي مختلف 

 .مانند

 :داليل پيدايش

 عدم تميزكاري مناسب بين پاسي •

 بريدگي و سوختگي در پاس هاي مياني يا پاس ريشه •

 عدم مهارت جوشكار •



 

 

  )Incomplete Penetration (IP) Or Lack Of Penetration (LOP(نفوذ ناکافی 

 

 : تعريف عيب 

اين عيب يكي از . اين عيب زماني كه فلز جوش نتواند بطور كامل در درز جوش نفوذ نمايد پديد مي آيد

سبب مي شود تا تنشهاي موضعي ايجاد گشته و باعث ايجاد ترك  LOP. مي باشد عيوب جوشمخرب ترين 

 .گردد

 : داليل پيدايش

 پايين بودن جريان •

 كوچك بودن شكافت ريشه •

 شكافبزرگ بودن پيشاني  •

 عدم مهارت جوشكار •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  )Tungsten Inclusion(ناخالصی ھای تنگستن 

 

 : تعريف عيب 

اين عيب اغلب در جوشكاري . مي باشد TIGجوشكاري مخصوص روش  تنگستنبطور كلي ناخالصي هاي 

 :داليل پيدايش. ايجاد مي شود TIG جوشتوسط روش نامناسب  فوالدهاي زنگ نزنو  آلومينيوم

 آلودگي مفتول تنگستني و عدم تميزكاري به موقع آن •

 با ال بودن جريان جوشكاري •

 

 

  )Through-Burn(سوختگی 

 

 : تعريف عيب 

. و سوختن فلز جوش در پاس ريشه مي شود جوشكاريدر نتيجه باال رفتن حرارت در زمان  سوختگي عيب

 .مي گردد) پاس ريشه ( اين سوختگي باعث ايجاد يك سري فرو رفتگي بصورت ناپيوسته در طول خط جوش 

 :داليل پيدايش

 استفاده از شدت جريان باال •

 عدم مهارت جوشكار •

 بزرگ بودن شكافت ريشه •

 استفاده از الكترود با قطر نا مناسب  •

 

 



 

مواردي كه اشاره شد بعضي از مهمترين عيوب ايجاد شده در جوش ميباشد كه براي جلوگيري از ايجاد آنها 

در مقاالت گذشته به آن اشاره شد مواردي رعايت همه اصول جوشكاري به صورت دقيق و كامل ميباشد كه 

 :مانند 
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