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انجمن سازه های فوالدی ايران

آشنايی با ضوابط جوش در مناطق لرزه خيز

AWS D1.8
عليرضا رضائيان-دکتری سازه
عضو هيات موسس انجمن سازه های فوالدی ايران
عضو هيات علمی دانشگاه آزاد اسالمی -واحد کرج
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تاريخچه AWS D1.8
بعد از زلزله  1994در نورثريج کاليفرنيا و آسيب ديدگی غير منتظره

قابهای خمشی فوالدی ،آژانس مديريت بحران فدرال ()FEMA
تحقيقات گسترده ای را در اين زمينه آغاز نمود .که نتيجه بخشی از اين
تحقيقات در گزارش زير منتشر شد:
Quality Assurance Guidelines for Steel Moment-Frame
Construction for Seismic Applications

)(FEMA 353

تاريخچه AWS D1.8

اتصاالت ” قبل از نورثريج“
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تاريخچه AWS D1.8

اتصاالت ” قبل از نورثريج“

تاريخچه AWS D1.8
اين گزارش با ناميدن اتصاالت ” قبل از نورثريج“ داليل زير را برای آسيب
شديد اتصاالت بيان داشت:
-1تمرکز زياد تنش در اجزای اتصال
 -2موقعيت نامناسب جوشکار«»wildcat
 -3جزئيات نامناسب اتصال برای بازرسی مناسب
-4جزئيات سوراخ دسترسی جوش
-5چشمه اتصال ضعيف
 -6تنش های خمشی قابل توجه در وجه ستون
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تاريخچه AWS D1.8
در ادامه گزارش داليل ديگری نيز برای آسيب به اتصاالت بيان گرديد:
-1تافنس يا طاقت کم مصالح مصرفی جوش)(FCAW-S
 -2تناسب مقاومت تير و ستون
 -3درجه نامعينی کم
در اين زمينه  ،FEMA 353پيشنهاداتی نيز برای اصالح اتصال های خمشی
اريه شد که بعضی از آنها عبارتند از اصالح:

طراحی کلی سازه ،طراحی اتصال ،جزئيات اتصال ،مواد و مصالح مصرفی،
اجرا و بازرسی

تاريخچه AWS D1.8

الزامات ارائه شده توسط  ،FEMA 353اجباری نبود مگر آنکه در
اسناد قرارداد گنجاده شود
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تاريخچه AWS D1.8

پس از انتشار پيش نويس AWS ،FEMA 353و  AISCبررسی اين
سند و به روز رسانی آيين نامه های خود را آغاز نمودند

تاريخچه AWS D1.8

 AISCبسياری از ضوابط طرح لرزه ای خود را تغيير داد
تمرکز اصلی مقررات لرزهای  AISCبر طراحی سازههای مقاوم لرزهای است که شامل
طراحی اتصاالت و بنابراين مقررات مرتبط با جوشکاری میگردد
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تاريخچه AWS D1.8
در اين خالل کميته جوش سازه ای ( )AWS D1يک زير کميته جديد
( )LD1با مسئوليت تهيه يک استاندارد برای الزامات جوش در مناطق
لرزه خيز تشکيل داد .در نهايت اين کميته سند زير را تهيه نمود:
AWS D1.8 Structural Welding Code-Seismic Supplement

اين سند در سال های  2005و  2009منتشر گرديد

 AWS D1.8و ساير استانداردها
 AWS D1.8نمی تواند به تنهايی برای مقاصد طراحی ،ساخت و بازرسی
برای سازه های فوالدی در مناطق لرزه خيز به کار رود
اين استاندارد بايد همراه با ساير آيين نامه ها به کار گرفته شود
اين استاندارد شامل تمام الزامات جوشکاری نمی باشد
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 AWS D1.8و AISC

برای طراحی سازه های فوالدی استانداردهای
 )Seismic Provisions(341 ،)Specifications(360و
 )Prequalified Connections(358از  AISCمورد استفاده قرار
می گيرند

 AWS D1.8و AISC

تمام ساختمانها
ASCE 07

قابهای
خمشی
متوسط و
ويژه
AISC 358
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ساختمانهای
فوالدی
ساختمانهای
فوالدی در AISC 360
مناطق
لرزه خيز
AISC 341
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 AWS D1.8و AISC

ارتباط تمام مدارک  AISCبا  AWS D1.8هيچ تفاوتی با ارتباط
آنها و  AWS D1.1ندارد

 AWS D1.8و AISC
ارتباط معنا داری بين الزامات لرزه ای  )360( AISCو AWS D1.8
وجود دارد
 AISCاعالم می دارد که کجا و کی بايد الزاماتی بر روی يک جوش خاص
اعمال گردد و  AWS D1.8چگونگی اجرای آن را بيان می دارد
به عنوان مثال  AWS D1.8نمی گويد برای چه اتصالی ورق پشت بند حذف شود ولی اگر AISCالزام به
حذف داشت چگونگی حذف توسط  AWS D1.8بيان میگردد
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 AWS D1.8و AISC

اتصال های تير به ستون پيش پذيرفته در  AISC 358نبايد با
دستورالعمل روند جوشکاری و يا جزئيات اتصال
پيش پذيرفته در  AWSاشتباه گرفته شود

 AWS D1.8و AISC

مشخصات فنی روند جوشکاری

) Welding Procedure Specification ( WPS
در ابتدای ساخت هر پروژه فوالدی سازنده بايد فرمهای
مشخصات فنی روند جوشکاری را آماده و به تاييد برساند.
ساختار مشخصات فنی روند جوشکاری
 -1اطالعات عمومی
 -2ساختار اتصال
 -3مشخصات فلز پایه
 -4مشخصات فلز پرکننده
 -5وضعیت جوشکاری
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 -6مشخصه های الکتریکی
 -7تکنیک جوشکاری
 -8پیشگرمایش
 -9مشخصه های عبورهای جوشکاری
 -10هندسه اتصال

2015-08-25

 AWS D1.8و AISC
 -1مشخصات فنی روند جوشکاری در وضعيت پيش پذيرفته
پيروی از الزامات آيين نامه در وضعيت پيش پذيرفته
بدون نياز به انجام آزمايش های تاييد صالحيت

 -2تاييد صالحيت مشخصات فنی روند جوشکاری با آزمايش ()PQR
عدم پيروی از الزامات آيين نامه در وضعيت پيش پذيرفته
و انجام آزمايش های تاييد صالحيت

 AWS D1.8و AISC
درزهای پيش پذيرفته:در دستورالعمل روند جوشکاری ( )WPSبرای
عدم انجام آزمايشهای غيرمخرب به منظور تاييد  WPSاز هندسه
درزهای تعيين شده در  AWS D1.1استفاده می گردد.
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 AWS D1.8و AISC

 AWS D1.8و AISC
اتصاالت پيش پذيرفته
 پس از نورثريج ،آژانس مديريت بحران فدرال آمريکا ( ،)FEMAسرمايهای
را برای همکاری دانشگاهها و انجمنهای حرفهای ،که با نام

SAC Joint Ventureشناخته میشوند ،فراهم کرد.
 در طول مدت شش سال SAC Joint Venture ،با مشارکت ،AISC
 AWS ،AISIو گروههای صنعتی ديگر ،تحقيقات گستردهای را بر علتهای
خرابیهای رویداده در زلزلهی نورثريج و راهکارهای موثر در کاهش امکان
وقوع چنين خرابی در زلزلههای آينده ،انجام دادند.
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 AWS D1.8و AISC
اتصاالت پيش پذيرفته
 در پی پيشنهادات  ،SAC Joint Ventureضوابط لرزهای AISCملزم
میدارد که اتصاالت خمشی مورد استفاده در قابهای خمشی فوالدی ويژه
و متوسط آزمايش شوند
 ضوابط لرزهای  AISCبرای پيشپذيرفتگی اتصاالت ،ارزيابی و بررسی
تحليلی را توسط يک انجمن مستقل ،پانل بررسی پيشپذيرفتگی اتصاالت
( ،)CPRPفراهم کرده است.

Connection Prequalification Review Panel

 AWS D1.8و ديگر اسناد AWS

 AWS D1.8الحاقيه  AWS D1.1می باشد نه جايگزين آن .تمام الزامات
 AWS D1.1برقرار است مگر آنکه توسط  AWS D1.8تغيير پيدا کرده
باشد
 AWS D1.8صرفا برای کاربرد در سازه های فوالدی ساختمانی به
کار می رود
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 AWS D1.8و ديگر اسناد AWS
 AWS D1.8به مشخصات مصالح الکترود  AWS A5ارجاع میدهد.
نکته جالب توجه ارجاع به  AWS A5.20: 2005است ،چونکه اين

دستورالعمل يک شاخص الحاقی جديد با پسوند « »-Dبرای الکترود وارد
کرده است.
اين پسوند منعکس کننده مفهوم آزمايش حرارت ورودی باال-پايين
)  (high-low heat input testingاست که هم در  FEMA 353و هم
 AWS D1.8وجود دارد.

 AWS D1.8و اسناد قرارداد
اسناد قرار داد در  AWS D1.8نقش بسيار مهمی را ايفا می کند .بسياری از
شرايط عمومی برای طراحی ساختمانها در برابر زلزله در AWS D1.8
مشخص نشده است .بنابراين  D1.8الزام میدارد هنگامی که چنين شرايط
الزم است ،بايد توسط مهندس در اسناد قرارداد مشخص شود

به بيان ديگر وقتی از نظر مفهمومی  AWS D1.8در يک پروژه حاکم است
ممکن است الزامات اجرايی کامال با پروژه مشابه ديگر متفاوت باشد
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 AWS D1.8و FEMA 353
اين دو سند کامال مجزا میباشند و اعمال هر دو سند در يک پروژه بدون
تناقض امکان پذير نمیباشد .اگر چه آزمايشها و الزاماتی که شرايط

 FEMA253را ارضا مینمايند به صورت يکسان توسط AWS D1.8
پذيرفته شده است.
به عنوان مثال ،آزمون صالحيت جوشکار درضميمه  Bاز  ،FEMA253مشابه
پيوست  Dاز  AWS D1.8می باشد

مخطبین AWS D1.8

طراح سازه
ناظر پروژه
بازرس فنی
پيمانکار -سازنده
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 AWS D1.8و کاربرد در ايران
ت 1.1-کاربرد
اين آييننامه نوعا بر جوشها در سيستمهای مقاوم لرزهای که مطابق
مقررات لرزهای  AISCطراحی شده باشند ،قابل اعمال است .اين آييننامه
برای اعمال بر طراحی يا ساخت سازههای فوالدی يا بخشی از سازههای

فوالدی که طبق مقررات لرزه ای  AISCطرح نشده اند ،درنظر گرفته
نشده است.

 AWS D1.8و کاربرد در ايران
ت 1.1-کاربرد
اين مقررات تنها برای اعمال بر اتصاالت يا اعضايی که ممکن است تنشها
يا کرنشهای سطح تسليم در حين زلزله طرح تجربه نمايند يا گسيختگی
آنها ممکن است تاثير نامطلوب بسزايی بر عملکرد سيستم مقاوم لرزه ای
داشته باشد ،درنظر گرفته شده اند .بنابراين شامل تمام جوشهای اعضای
سيستم مقاوم لرزه ای نخواهند بود.
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 AWS D1.8و کاربرد در ايران

بنابراين استفاده از اين آيين نامه در کشور ايران
منطقا الزم می باشد

AWS D1.8
 2.1مسئوليت ها
 1.2.1مسئوليت های مهندس .عالوه بر موارد مشخص شده در AWS D1.1/D1.1Mمهنددس بايدد
اطالعات زير را در اسناد قرارداد ارائه نمايد:
(1
(2
(3
(4
(5
(6
(7
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شکل اتصال ،مشخصات مواد و اندازه هايی که برای تامين عملکرد لرزه ای مطلوب موردنيداز هسدتند
( 3.1را ببينيد)
تعيين اعضاء تشکيل دهنده سيستم مقاوم لرزه ای ( )SFRSو اعضايی که مشمول مقررات اين آيدين-
نامه هستند ( 1.3را ببينيد)
موقعيت ناحيه حفاظت شده در اعضاء سيستم مقاوم لرزه ای ( 3.3را ببينيد)
جوشهای مشخص شده به عنوان "نياز بحرانی" و مشمول مقررات ويژه اين آيين نامه ( 2.3را ببينيد)
موقعيت هائی که برداشتن پشت بند ضروری باشد ( 7.6را ببينيد)
موقعيت هائی که ايجاد جوش گوشه در صورت مجاز بودن باقيماندن پشت بند ضدروری باشدد ( 9.6را
ببينيد)
موقعيت هائی که برداشتن ناودانی انتهای جوش موردنياز باشد ( 3.11.6و  4.11.6را ببينيد)
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AWS D1.8
 2.1مسئوليت ها
 1.2.1مسئوليت های مهندس .عالوه بر موارد مشخص شده در AWS D1.1/D1.1Mمهنددس بايدد
اطالعات زير را در اسناد قرارداد ارائه نمايد:
(8

(9
(10
(11
(12
(13
(14

موقعيت هائی که جوش گوشه برای تقويت جوش شياری و يا بهبود هندسه اتصال موردنياز باشد (8.6
را ببينيد)
موقعيت سوراخهای دسترسی و شکل موردنياز آنهدا ،چده شدکل اسدتاندارد AWS D1.1/D1.1M
( )1.1.10.6يا شکل جايگزين استاندارد ( )2.1.10.6و يا يک شکل ويژه تعيينشده توسط مهندس باشد
()3.1.10.6
کمترين دمای بهره برداری موردانتظار ( )LASTسازه فوالدی در مورد سدازه هدائی کده معمدوال در
معرض دمای  10درجه سانتيگراد يا بيشتر نخواهند بود ( 5.3و  6.3.6را ببينيد)
جوشهای لب به لب تحت کشش در جائی که نياز به تغيير در عرض يا ضخامت است ( 2.4را ببينيد)
درزها و يا گروههائی از درزها که در آنها نياز به ترتيب مونتاژ ويژه ،ترتيب جوش ويژه ،تکنيک خاص
جوشکاری يا ساير اقدامات ويژه باشد (بندهای  3.2.2و AWS D1.1/D1.1M 21.5را ببينيد)
طرح تضمين کيفيت ( )QAPپروژه ( 4.3و  1.7را ببينيد)
هرگونه مقررات اضافی قابل اعمال بر يک پروژه خاصی که AWS D1.1/D1.1Mيا اين آييننامه بر
آن حاکم نباشد

بند 1-2-1
)1شکل اتصال ،مشخصات مواد و اندازههايی که برای تامين عملکرد لرزه ای مطلدوب
موردنياز هستند ( 3.1را ببينيد)
 3.1محدوديتها
اين آيين نامه برای کاربردهای زير درنظرگرفته شده است:
سازههای فوالدی که در آن تنش تسليم مشخصه حداقل فوالد  480مگاپاسکال يا کمتر باشد.
سازه های فوالدی که در آن تنش تسليم مشخصه حداقل فوالد برای تيرها و مهاربندهائی که
انتظار ميرود رفتار غيراالستيک داشته باشند 380 ،مگاپاسکال يا کمتر باشد.
ت 3.1-محدوديت ها .اين مقررات بر اساس آزمايشها و تجربه استفاده از تيرهای با حداقل
مقاومت مشخصه تسليم  380مگاپاسکال يا کمتر بدست آمده اند .اين آييننامه مواردی که
استفاده از فوالدهای با حداقل مقاومت مشخصه تسليم  485مگاپاسکال مجاز است را نيز
پوشش میدهد ،گرچه انتظار نمیرود مفصل پالستيک در اعضای ساخته شده از چنين
فوالدهايی ايجاد گردد (بجز احتماال تسليم چشمه اتصال در ستونها) .کاربرد چنين فوالدهايی
با مقاومت مشخصه تسليم حداقل  485مگاپاسکال شامل ستونها خواهد بود.
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1-2-1 بند
) و اعضايی که مشدمولSFRS( )تعيين اعضاء تشکيل دهنده سيستم مقاوم لرزه ای2
) را ببينيد1.3( مقررات اين آيين نامه هستند
AWS D1.8:seismic load resisting system (SLRS)
AISC 360:seismic force resisting system (SFRS)

•
•
•
•
•
•

Moment Frames
Special Truss Moment Frames
Concentrically Braced Frames
Eccentrically Braced Frames
Buckling-Restrained Braced Frames
Special Plate-Shear Walls

1-2-1 بند
) را ببينيد3.3( )موقعيت ناحيه حفاظت شده در اعضاء سيستم مقاوم لرزه ای3

اين تعريف کلی می باشد و میتواند در اتصاالت متفاوت تغيير نمايد
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بند 1-2-1
)3موقعيت ناحيه حفاظت شده در اعضاء سيستم مقاوم لرزه ای ( 3.3را ببينيد)

بند 1-2-1
)3موقعيت ناحيه حفاظت شده در اعضاء سيستم مقاوم لرزه ای ( 3.3را ببينيد)

سختکننده در ناحيهی محافظتشده

19

مهارجانبی در ناحيهی محافظتشده
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بند 1-2-1
)4جوشهای مشخص شده به عنوان "نياز بحرانی" و مشمول مقررات ويژه اين آيدين
نامه ( 2.3را ببينيد)
ت 2.3-جوشهای نياز بحرانی اصطالح "جوشهای نياز بحرانی" برای تعيين جوشهايی که
مشمول نيازهای اضافی اين آييننامه هستند ،کاربرد دارد .اين الزامات به منظور کاهش
احتمال شکست می باشند.
جوشهای نياز بحرانی بر اساس سطح تسليم موردانتظار و يا تقاضای تنش باالتر طراحی
می شوند ،يا درزهايی هستند که گسيختگی آنها منجر به افت بسزائی در مقاومت و سختی
سيستم مقاوم لرزه ای می شود .درزهای نياز بحرانی معموال مشتمل است بر:
 )1درزهايی که در نتيجه تحليل پيش ارزيابی اتصال طبق ضميمه  Pمقررات لرزه ای  AISCنياز
بحرانی تعيين شدهاند،
 )2درزهايی که طی آزمون ارزيابی اتصال طبق ضميمه Sمقررات لرزه ای  AISCنياز بحرانی
تعيين شده اند،
)3درزهايی که طبق  AISC 358نياز بحرانی تعيين شده اند.

بند 1-2-1
)4جوشهای مشخص شده به عنوان "نياز بحرانی" و مشمول مقررات ويژه اين آيدين
نامه ( 2.3را ببينيد)

20

2015-08-25

بند 1-2-1
)4جوشهای مشخص شده به عنوان "نياز بحرانی" و مشمول مقررات ويژه اين آيدين
نامه ( 2.3را ببينيد)
جدول  – 1.6مشخصات ردهبندی مصالح الکترود
رده  480مگاپاسکال
مشخصه
حداقل 400
مقاومت تسلیم ()MPa
حداقل 480
مقاومت کششی ()MPa
حداقل 22
درصد ازدیاد طول
طاقت *)J( CVN
حداقل  27در -18oC

جدول  – 2.6خواص مکانيکی جوشهای نياز بحرانی
رده  480مگاپاسکال
مشخصه
حداقل 400
مقاومت تسلیم ()MPa
حداقل 480
مقاومت کششی ()MPa
حداقل 22
درصد ازدیاد طول
طاقت 1،2)J( CVN
حداقل  54در 20oC

رده  550مگاپاسکال
حداقل 470
حداقل 550
حداقل 19
حداقل  27در -18oC

رده  550مگاپاسکال
حداقل 470
حداقل 550
حداقل 19
حداقل  54در 20oC

بند 1-2-1
)4جوشهای مشخص شده به عنوان "نياز بحرانی" و مشمول مقررات ويژه اين آيدين
نامه ( 2.3را ببينيد)
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بند 1-2-1
)4جوشهای مشخص شده به عنوان "نياز بحرانی" و مشمول مقررات ويژه اين آيدين
نامه ( 2.3را ببينيد)

بند 1-2-1
)4جوشهای مشخص شده به عنوان "نياز بحرانی" و مشمول مقررات ويژه اين آيدين
نامه ( 2.3را ببينيد)
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بند 1-2-1
)5موقعيت هائی که برداشتن پشت بند ضروری باشد ( 7.6را ببينيد)
وجود پشت بند باعث چه اتفاقی می شود؟
مشاهدات و مطالعات انجام شده پس از زلزله  1994نورثريج مشخص کرد که پشت بند ذوبی (فوالدی

دائمی):
 -1باعث ايجاد آثار زخم در ريشه جوش بال تير به بال ستون شده است.
-2حتی در يک جوش با ذوب يکنواخت و سالم در ريشه ،سطح ذوب ناقص بين يک لبه پشت بند و بال
ستون ،که به صورت طبيعی نتيجه میشود ،تمرکز تنش ايجاد کرده است.
 -3عالوه برآن ،پشت بند دائمی میتواند مانع آشکارسازی عيوب مهم احتمالی در ريشه جوش با
بازرسی فراصوتی شود.

بند 1-2-1
)5موقعيت هائی که برداشتن پشت بند ضروری باشد ( 7.6را ببينيد)
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بند 1-2-1
)5موقعيت هائی که برداشتن پشت بند ضروری باشد ( 7.6را ببينيد)

 7.6برداشتن پشتبند و اصالح ريشه جوش
درصورت نياز به برداشتن پشتبند ذوبی (فوالدی) ،اين کار بايد بوسيله برش قوسی کربن-هوا
( ،)CAC-Aشيارزنی قوسی پالسما ( ،)PAC-Gسنگزنی ،پليسهبرداری يا برش حرارتی انجام
شود .روند کار بايد برای به حداقل رساندن شيارزنی اشتباه کنترل شود.

بند 1-2-1
)5موقعيت هائی که برداشتن پشت بند ضروری باشد ( 7.6را ببينيد)
جدول ت 1.1-برداشتن ناودانی انتهای جوش و پشتبند
ناودانی انتهای جوش

پشت بند

اتصاالت خمشی پیشارزیابی شده (پیشارزیابی اتصاالت  AISCرا ببینید)
اتصاالت خمشی ارزیابی شده (آزمونهای ارزیابی  AISCرا ببینید)
قابهای خمشی
با جوش گوشه به ستون (نه به تیر) در
برداشته شود
بال باال – بال ستون
جا بماند
برداشته شود
برداشته شود
بال پایین – بال ستون
با جوش گوشه به ستون در جا بماند
ورقهای پیوستگی
در ماهیچه ستون (یعنی نزدیکی
ناحیه  )kتوصیه نمیشود (4.11.6
را ببینید)
در نزدیکی انتهای بال ستون برداشته
شود
قابهای مهارشده هممحور ()CBF
درجا بماند
درجا بماند
تمام درزهای اتصال مهاربند
قابهای مهارشده برونمحور ()EBF
مشابه قاب خمشی
برداشته شود
عضو پیوند به ستون
برداشته شود
برداشته شود
مهاربند به عضو پیوند
درجا بماند
درجا بماند
تمام سایر درزهای اتصال مهاربند
وصله ستونها (برای قابهای خمشی)EBF ،CBF ،
درجا بماند
برداشته شود
وصله ستونها
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بند 1-2-1
)5موقعيت هائی که برداشتن پشت بند ضروری باشد ( 7.6را ببينيد)
 7.6برداشتن پشتبند و اصالح ريشه جوش
بعد از برداشتن پشتبند (چه فوالدی و چه غيرقابل ذوب) بايد ريشه جوش تا فلز سالم از پشت
شيارزنی شود .درزهای از پشت شيارزنی شده بايد به اندازه الزم حداقل تا رسيدن به حالت
مسطح با فلز جوش پر شود .جوش بايد بر طبق يک  WPSقابل اعمال انجام شود

حداقل  8ميلی متر

بايد فلز پايه و جوش شياری ،تا رسيدن به يک
سطح صاف ،سنگ زنی شوند .در اين حالت
الزم نيست جوش گوشه تا فلز پايه تير ادامه
يابد.

در مجاورت بال ستون حداقل  8ميلی متر

جوش شياری بايد از پشت شيارزنی شود و
جوش گوشه تقويتی به گونه ای اجرا گردد که
جوش در مجاورت بال تير ،ريشه جوش را به
طور کامل بپوشاند و روی فلز پايه تير قرار
بگيرد.

بند 1-2-1
)6موقعيت هائی که ايجاد جوش گوشه در صورت مجاز بودن باقيماندن پشت بند ضدروری باشدد
( 9.6را ببينيد)
)8موقعيت هائی که جوش گوشه برای تقويت جوش شياری و يا بهبود هندسه اتصدال موردنيداز
باشد ( 8.6را ببينيد)
 8.6جوشهای گوشه تقويتی در محل برداشتن پشت بند
در صورت نياز به جوشهای گوشه تقويتی در محل برداشتن پشت بند ،حداقل بعد آن بايد 8
ميليمتر باشد .ساق مجاور بال تير بايد بنحوی باشد که پنجه جوش بر روی فلز پايه قرارگيرد،
بجز اينکه اگر ريشه جوش و فلز پايه بعد از برداشتن پشت بند با سنگ زنی هموار شده باشند،
نيازی به امتداد جوش تا فلز پايه نخواهد بود (شکل .)1.6
ت 8.6-جوشهای گوشه تقويتی در محل برداشتن پشتبند.
ارزيابی آسيبهای زلزله نورثريج و آزمايشهای بعدی نشان داده است که محل تقاطع ستون
با بال پايين تير ناحيهای با مقتضيات خيلی باال میباشد .يک جوش گوشه تقويتی با ساق 8
ميليمتر کمک میکند که آثار زخم به حداقل برسد .ممکن است الزم شود که ساق افقی جوش
به منظور پوشش کامل سطح ريشه جوش بزرگتر باشد .جوش گوشه حاصله می تواند دارای
ساقهای نامساوی ،با ساق افقی بزرگتر ،باشد.
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بند 1-2-1
)6موقعيت هائی که ايجاد جوش گوشه در صورت مجاز بودن باقيمانددن پشدت بندد
ضروری باشد ( 9.6را ببينيد)
 9.6جوشهای گوشه در پشتبند فوالدی دائمی
 1.9.6حداقل بعد جوش گوشه .در صورت نياز به جوش گوشه بين پشت بند فوالدی دائمی و ستون،
حداقل بعد آن بايد  8ميليمتر باشد.

 2.9.6جوشهای غيرمجاز روی پشت بند فوالدی دائمی .پشت بند فوالدی در درزهای بين بال تير و
بال ستون نبايد به وجه تحتانی بال تير جوش شود .در اين ناحيه ايجاد خال جوش غيرمجاز است.

بند 1-2-1
)6موقعيت هائی که ايجاد جوش گوشه در صورت مجاز بودن باقيمانددن پشدت بندد
ضروری باشد ( 9.6را ببينيد)

علت لزوم جوش گوشه  8ميلی متر:تبديل زخم ذاتی خارجی به داخلی
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بند 1-2-1
)6موقعيت هائی که ايجاد جوش گوشه در صورت مجاز بودن باقيمانددن پشدت بندد
ضروری باشد ( 9.6را ببينيد)
ت 9.6-جوشهای گوشه در پشتبند فوالدی دائمی
ت 1.9.6-حداقل بعد جوش گوشه .در جاهائی که باقيماندن پشتبند مجاز است ،ممکن است به منظور
کاهش تمرکز تنش مربوط به سطح ممزوج نشده به ستون ،که بصورت طبيعی و بخاطر وجود پشتبند
فوالدی ايجاد میشود ،نياز به اعمال جوش گوشه باشد .در صورت انجام اين کار ،در اسناد قرارداد بر
طبق بند  )6(1.2.1تعيين شود (شکل ت 2.6-را ببينيد).
ت 2.9.6-جوشهای غيرمجاز روی پشتبند فوالدی دائمی.
جوشهای اتصال دهنده پشت بند به بال تير تنشهای
بيشتری به پشت بند جذب می نمايند ،که اثر تمرکز
تنش به وجود آمده در وجه مشترک پشت بند و بال
ستون را افزايش می دهد .اين موضوع چه در حالتی
که جوش ممتد باشد يا خال جوش ،صحت دارد.
اگر تصادفا جوشهايی در اين ناحيه ايجاد شده باشند،
بايد مطابق بند  3.9.6برداشته شوند
(شکل ت 2.6-را ببينيد).

بند 1-2-1
)6موقعيت هائی که ايجاد جوش گوشه در صورت مجاز بودن باقيمانددن پشدت بندد
ضروری باشد ( 9.6را ببينيد)
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بند 1-2-1
)7موقعيت هائی که برداشتن ناودانی انتهای جوش موردنياز باشدد ( 3.11.6و  4.11.6را
ببينيد)

بند 1-2-1
)7موقعيت هائی که برداشتن ناودانی انتهای جوش موردنياز باشدد ( 3.11.6و  4.11.6را
ببينيد)
 11.6ناودانی انتهای جوش
 1.11.6حداقل طول ناودانی انتهايی جوش .در صورت عملی بودن ،ناودانی انتهای جوش بايد
حداقل به اندازه حداکثر دو مقدار  25ميليمتر و ضخامت قطعه از لبه درز امتداد داشته باشد.
نيازی نيست که طول ناودانی انتهای جوش از  50ميليمتر بيشتر شود .در جايی که دسترسی
نامناسب به ناودانی انتهای جوش باشد مثال در قطعات نزديک به هم يا قطعات متقاطع با زوايای
تند ،انتهای جوشها ممکن است حدودا به اندازه يک جوش شره کند.
 2.11.6خالجوشهای ناودانی انتهای جوش .خالجوشهای متصلکننده ناودانی انتهای جوش در
ناحيه حفاطت شده بايد در داخل درز ايجاد شوند و مطابق الزامات  16.6باشند.
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بند 1-2-1
)7موقعيت هائی که برداشتن ناودانی انتهای جوش موردنياز باشدد ( 3.11.6و  4.11.6را
ببينيد)

بند 1-2-1
)7موقعيت هائی که برداشتن ناودانی انتهای جوش موردنياز باشدد ( 3.11.6و  4.11.6را
ببينيد)
 11.6ناودانی انتهای جوش
 3.11.6برداشتن ناودانی انتهای جوش -کلی .چنانچه اسناد قرارداد خواسته باشد ،ناودانی
انتهای جوش بايد برداشته شده و انتهای جوش پرداخته شود .برداشتن بايد بوسيله برش
قوسی کربن-هوا ،سنگ زنی ،پليسه برداری يا برش حرارتی انجام شود .سطح لبه هايی که در
آن ناودانی انتهای جوش برداشته شده است بايد دارای حداکثر ناهمواری  13ميکرومتر باشد.
نمونه  4استاندارد  AWS C4.1ميتواند به عنوان يک راهنما برای سنجش ناهمواری اين سطوح
استفاده شود .الزم نيست که سنگ زنی تا حد صاف شدن انجام شود .فرم جوش بايد يک گذار
ماليم و عاری از زخمها و گوشه های تيز را ممکن کند .در درزهای سپری الزم نيست که يک
شعاع حداقل در گوشه ها رعايت شود .انتهای جوش بايد عاری از نقص ها باشد.
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بند 1-2-1
)7موقعيت هائی که برداشتن ناودانی انتهای جوش موردنياز باشدد ( 3.11.6و  4.11.6را
ببينيد)

بند 1-2-1
)7موقعيت هائی که برداشتن ناودانی انتهای جوش موردنياز باشدد ( 3.11.6و  4.11.6را
ببينيد)
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بند 1-2-1
)7موقعيت هائی که برداشتن ناودانی انتهای جوش موردنياز باشدد ( 3.11.6و  4.11.6را
ببينيد)

بند 1-2-1
)7موقعيت هائی که برداشتن ناودانی انتهای جوش موردنياز باشدد ( 3.11.6و  4.11.6را
ببينيد)
 11.6ناودانی انتهای جوش
 4.11.6ناودانی انتهای جوش برای ورقهای پيوستگی .در انتهايی از جوش ورقهای پيوستگی
که در مجاورت تقاطع بال به جان ستون قرار دارد نبايد از ناودانی انتهای جوش استفاده شود،
بجز موقعی که توسط مهندس مجاز يا خواسته شده باشد .در صورت استفاده از ناودانی انتهای
جوش در اين محل نبايد برداشته شوند مگر اينکه توسط مهندس تعيين شده باشد.
ت 4.11.6-ناودانی انتهای جوش برای ورقهای پيوستگی .طرح جزئيات گوشه های ورقهای
پيوستگی نياز به مالحظه ابعاد ناحيه  kدارد و با توجه به ابعاد اعضای بکار رفته ،ناودانی انتهای
جوش در اين مکان مطلوب نبوده و ممکن است عملی نباشد ( 1.11.6و شکل ت 3.6-را ببينيد).
تحت چنين شرايطی ممکن است انتهای جوش شره کند يا رويکردهای ديگری بکار رود .در
صورت استفاده از ناودانی انتهای جوش در اين مکان نبايد برداشته شود ،چونکه فرايند
برداشتن استعداد ضرر بيشتری دارد تا فايده .انتهای ديگر ورق پيوستگی به بال ستون (به
سمت بيرون) عموما امکان کاربرد ناودانی انتهای جوش طبق  1.11.6را میدهد.
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بند 1-2-1
)7موقعيت هائی که برداشتن ناودانی انتهای جوش موردنياز باشدد ( 3.11.6و  4.11.6را
ببينيد)
ناحيه K
ستون

انتهای جوش آبشاری
ورق پيوستگی

بند 1-2-1
)7موقعيت هائی که برداشتن ناودانی انتهای جوش موردنياز باشدد ( 3.11.6و  4.11.6را
ببينيد)
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بند 1-2-1
 )9موقعيت سوراخهای دسترسی و شکل موردنياز آنها ،چه شکل استاندارد
 )1.1.10.6(AWS D1.1Mيا شکل جايگزين استاندارد ( )2.1.10.6و
يا يک شکل ويژه تعيين شده توسط مهندس باشد ()3.1.10.6
 1.10.6شکل
 1.1.10.6شکل استاندارد  .AWS D1.1/D1.1Mتمام سوراخهای دسترسی جوش از نظر ابعاد و
رواداری ها بايد مطابق  AWS D1.1/D1.1Mيا  AISC 360باشند ،مگر اينکه در اسناد قرارداد
به نحو ديگری تعيين شده باشد .به انتخاب پيمانکار شکل  2.1.10.6ميتواند جايگزين شکل
 1.1.10.6شود.
 2.1.10.6شکل جايگزين .در صورت درخواست اسناد قرارداد ،ابعاد ،رواداری ها و شکل سوراخ
دسترسی جوش بايد مطابق شکل  2.6باشد.
 3.1.10.6شکل ويژه .درصورتی که اسناد قرارداد شکل ويژه ای را بخواهد ،شکل سوراخ
دسترسی جوش بايد مطابق ابعاد و رواداری های تعيين شده باشد.

بند 1-2-1
 )9موقعيت سوراخهای دسترسی و شکل موردنياز آنها ،چه شکل استاندارد
 )1.1.10.6(AWS D1.1Mيا شکل جايگزين استاندارد ( )2.1.10.6و
يا يک شکل ويژه تعيين شده توسط مهندس باشد ()3.1.10.6

اثر سوراخ دسترسی جوش
در محل اتصال جوش بال و جان ،تنش های
چندمحوره ايجاد می شود.
سوراخ دسترسی جوش ارتباط تنش
راستای محور  zرا از تنشهای محور  xو y
قطع کرده و احتمال ترکخوردگی در محل
تقاطع را کاهش میدهد.
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بند 1-2-1
 )9موقعيت سوراخهای ...

بند 1-2-1
 )9موقعيت سوراخهای ...
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بند 1-2-1
 )9موقعيت سوراخهای ...
AISC 360-10

بند 1-2-1
 )9موقعيت سوراخهای دسترسی و شکل موردنياز آنها ،چه شکل استاندارد
 )1.1.10.6(AWS D1.1Mيا شکل جايگزين استاندارد ( )2.1.10.6و
يا يک شکل ويژه تعيين شده توسط مهندس باشد ()3.1.10.6

AISC 341
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بند 1-2-1
)10کمترين دمای بهره برداری موردانتظار ( )LASTسازه فوالدی در مورد سازه هدائی
که معموال در معرض دمای  10درجه سانتيگراد يا بيشتر نخواهند بود ( 5.3و 6.3.6
را ببينيد)
 6.3.6کاربردهای حداقل دمای بهره برداری موردانتظار.
برای جوشهای نياز بحرانی چنانچه سيستم مقاوم لرزه ای پس از اتمام ساخت در معرض دمای
بهره برداری زير  10درجه سانتيگراد واقع خواهد شد ،حداقل  CVNمعادل  54ژول ،بنحوی که در
 5.3.6تعيين گرديد ،بايد در دمای آزمايش حداکثر  10درجه باالتر از حداقل دمای بهره برداری
موردانتظار بدست آيد .استثنائات بندهای  5.3.6و  2.8.3.6نبايد موقعی که حداقل دمای بهره-
برداری موردانتظار کمتر از  10درجه است ،اعمال گردد.

بند 1-2-1
)11جوشهای لب به لب تحت کشش در جائی که نياز به تغيير در عدرض يدا ضدخامت
است ( 2.4را ببينيد)
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 27مرداد 1394
دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس

هروری بر الساهات خواص هکاًیکی فوالد و جوش سازٍ
ُای فوالدی درهٌاطق زلسلَ خیس هطابق هقررات هلی
ساختواى ایراى
دکترفرشید مالک
متخصص تکنولوژی جوشکاری و بازرسی فنی
دپارتمان مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه تربیت مدرس
انجمن سازه های فوالدی -انجمن مهندسین متالورژی
عضو هیات مدیره مهندسین مشاور آسه صنعت

مشخصات یک اتصال جوشکاری شذه قابم
قبول چو مي باشذ؟؟؟؟

آیا فقط زیبایی جوش کافی است؟

آیا فقط سالهت داخلي جوش کافی هیباشذ؟

مشخصات یک اتصال جوشكاري شذه قابم قبول:
 .1طراحی مناسب اتصال و اجرا مطابق طراحی
 .2خواص مکانیکی مناسب اتصال

(فلز جوش  ،منطقه حرارت دیده  ،و فلز پایه)

 .3مونتاژ مناسب و اعوجاج در حد قابل قبول
” .4پروفیل  ،ظاهر  ،و اندازه قابل قبول جوش“
” .5سالم بودن داخل جوش“ در حد الزم

فرایٌذُای جوشکاری هتذاول سازٍ ُای
فوالدی
•
•
•
•
•
•

الکترود دستی
زیر پودری
میگ مگ
توپودری
سرباره الکتریکی
گلمیخ

Shielded Metal Arc Welding

Shielded Metal Arc Welding

Shielded Metal Arc Welding

Submerged Arc Welding

Submerged Arc Welding

Typical joint preparations for SAW

Consumables for
SAW

• Wire:
Can be flux cored or solid. The flux cored type is
more often is used for surfacing(more flexibility
in composition and higher deposition rate) . It
can come in up to 250 Kg coils.

• Flux:
Agglomorated (bonded) basic fluxes type is
normally used for pressure vessels and
stainless steels. Fused acid fluxes is more used
for structural types of applications. Fused
fluxes can be re crushed and used.

Gas Metal Arc Welding
(GMAW, MIG/MAG)

Gas Metal Arc Welding

Diagram of Gas Metal Arc Welding Equipment

FLUX CORED ARC WELDING (FCAW)

Electro slag welding
(box column stiffeners)

Stud Welding
(metal deck)

نمونه هایی از اتصاالت تیر به ستون
جوشکاری کامل

ساختمانهای
کوچک و متوسط
جوشکاری درکارگاه
پیچ و مهره در سایت
ساختمانهای متوسط
و بزرگ

General Fabrication of
Steel Structures

Planning
Essential elements are:
• Erection sequence;
• Purchasing the material from the steelmill;
• Preparation of fabrication drawings;
• Material preparation;
• Fabrication;
• Assembly;
• Protective treatment;
• Delivery to site.

Drawing Office
The production of the drawings will include
three phases:
• Preparation and setting out work.
• Drawing the details.
• Checking the drawings.

Workshop Layout

The fabrication must always be
organised in such a way that the
material will pass through a one-way
system from receipt to final despatch.

A travelling Goliath Magnet Crane with
the capacity to lift both plates and
sections

Sawing Rolled Sections

•A saw can perform within an accuracy of a fraction of a millimetre on
length and within a squareness of 0,2% of the depth of the cut.
A fully automated saw system will be operated through a computer
program.

Flame Burning of Plates

Multi-torch, numerically controlled,
profiling machines

Computer controlled multiple drilling heads

New twist drills are currently available which are capable of higher
speeds and greater efficiency as follows:
•Coolant fed drills, giving a threefold increase in drilling speed.
•Titanium nitride coated drills, enabling a six-fold speed increase.
•Carbide tipped drills with exceptionally high cutting speeds.

Pressing and Forming

Automatic Production of Plate Girders

Simultaneous welding of the
flanges will reduce distortion.

Welding Design and Control of
Distortion
• Because a full penetration weld is more
difficult to make than a full strength weld, full
penetration welds should only be used where
necessary, such as in connections where high
fatigue stresses can occur. Good welding
design reflects the economies and advantages
of different types of weld by choosing types
appropriate to the needs of the design.

Fabrication Tolerances
• Modern fabrication shops have accurate dimensional
control over fabricated sections and have no problems
in cutting the rolled material to length.
• The main problem is coping with the deviations in the
sections and plates received from the steelmills.
• The fabricator will use bending rolls to straighten the
material and to "square" flanges of beam sections at
critical connection points.
• The control of distortion due to welding during
assembly is the important factor in producing
dimensional accuracy in welded sections.

Example of
Fabrication Tolerances

Protective coating & Fireproofing
of Industrial Steel Structures

Trial Erection in the Fabrication Shop
• It is sometimes necessary to "prove" the
dimensional qualities of the product by a trial
erection of one section of the structure in the
fabricator's works.
• Parts of bridge structures, particularly those
bound for overseas locations, and structures for
the support of intricate industrial plant are likely
candidates.
• Trial erection is expensive and should be avoided
where possible by incorporating methods of site
adjustment into the design and by optimum
control of measurements.

Inspection and Quality Control
• The larger fabricators have their own Quality
Control Department, which will create and
maintain a QC-manual, describing the method
of operation throughout the fabrication
process. The Quality Control Department will
liaise with the shop management to make
sure that all workers have the skill required for
the job on hand and that welders are qualified
to undertake the prescribed welding
procedures.

Inspection and Quality Control
Regular checks are necessary to ensure that:
• All materials can be checked against specifications.
• Material is checked for laminations.
• Welding electrodes are identifiable.
• Welding electrodes are stored in the required conditions.
• Welding procedures are being followed.
• Welding is being inspected during the process.
• Correct procedures are in operation for tightening HSFG
bolts.
• Identification marks are clear and visible.
• All equipment is maintained correctly.
• Close liaison should always be maintained between the QC
staff and the Drawing Office.

The Role of the Welding Engineer
• Welding procedures are the responsibility of
the Welding Engineer, who will produce a
procedure sheet for each weld. He will also
make sure that the welder is qualified to the
required standard.
• He may also supervise any non-destructive
testing (NDT) which may be undertaken by
radiographic, ultrasonic, magnetic particle or
dye penetrant means.

COST FACTORS
Typical types of steel structures, in ascending order of cost per tonne,
are as follows:
• Simple beam to column structures, in rolled sections;
• Single-storey portal structures in universal sections;
• Simply supported bridges in rolled sections;
• High-rise structures with some welded sections;
• Structures with welded plate and box sections;
• Structures in tubular and RHS sections;
• Bunker and silo structures;
• Plate and box girder bridges in composite construction;
• Trapezoidal bridges with orthotropic decks;
• Special high weld content structures;
• Offshore structures.

ریسک ُای عوذٍ یک سازٍ فوالدی
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ناکارآمدی از لحاظ وظیفه و معماری
تخریب در هنگام نصب*
نشست زمین
ناپایداری سازه *
تخریب بعلت خستگی *
تخریب بعلت آتش سوزی
تخریب بعلت خوردگی )(Corrosion
تخریب بعلت زلزله*
...................
*با مشخصات فنی اتصاالت جوشکاری شده رابطه زیادی دارد

ISO

DIN
RSt37-2
RSt37-3U
……
St44-2
St44-3
……..

St52-3
St52-3U
St52-3N
St52-3N

St37-1 , St44-1, St52.2

:فوالد هایی که در لیست نیستند: توچه

برای همه انواع فوالدها
تست ضربه تعیین شده
است اما تفاوت عمده در
دمای تست می باشد.

کنترل کیفیت فوالد در کارخانو سازنذه
ارزیابی خواص مکانیکی
مقاومت کششی

T.S.
Slope = E

3
5

Strain Hardening

Fracture

تنش تسلیم

sy
2

S
t
r
e
s
s

Plastic Region

قابلیت ازدیاد طول
Elastic Region

1

4

Strain

اندازه گیری ازدیاد طول پالستیک و کاهش سطح مقطع

ًووًَ تست ضربَ

کٌترل کیفیت فوالد
آزهوى ضربَ (ًووًَ شیاردار)

شکست نرم
(انرژی جذب شده زیاد)

شکست ترد
(انرژی جذب شده کم )

تغییر انرژی شکست با دما
و اندازه دانه فوالد

Fine grain steel by normalizing or Quench &
Tempering

ریز دانه نمودن فوالد با
اضافه نمودن کمی آلومینیوم به فوالد مذاب
و /یا عملیات حرارتی نرماله نمودن پس از نورد گرم
باعث افزایش مقاومت به ضربه میشود

السام بَ کٌترل چقرهگی فوالد در استاًذارد
(AISC 360غیر زلسلَ خیس)
• برای استفاده در قابهای خمشی ویژه الزام نموده استکه در
مواقعی که ضخامت ورق از  2اینچ و یا ضخامت بال از
 1.5اینچ بیشتر باشد ،فوالد مصرفی باید در آزمون ضربه
با معیار  27ژول در  21درجه سانتی گراد مورد قبول
واقع گردد.
• لذا موارد تست ضربه باید در مشخصات فنی در هنگام
خرید ورقهای ضخیم ذکر گردد و بازرسی های الزم در
هنگام تحویل صورت گیرد.

St37, St44

St37, St44
St52
>St52

هٌاطق غیر زلسلَ خیس
جوعبٌذی -فوالد
• درمقررات ملی ساختمان ،همه فوالدهای مجاز شده شامل
گارانتی انرژی ضربه حداقل در دمای اتاق می باشند.
یعنی فوالدهای با پایینترین کیفیت از نظر خواص مکانیکی
مجاز نشده اند.
• استفاده از فوالدهای با گارانتی انرژی شکست در دمای
صف درجه و منهای بیست درجه سانتی گراد بستگی به
نظر طراح خواهد داشت .قطعا ٌ برای ضخامتهای باالی 40
میلی متر و/یا استفاده از فوالد  St52.3این یک اقدام
معقول خواهد بود.

هٌاطق غیر زلسلَ خیس
جوعبٌذی -جوش
• درمقررات ملی ساختمان ،چقرمگی جوش در مواقعی که
ضخامت باالی  40میلیمتر باشد بطور تلویحی الزام شده
است.
• همچنین برای ضخامتهای باال استفاده از الکترود کم
هیدروژن در ضخامتهای باال تلویحآ توصیه شده.

اما معموال ٌ ویرایش آخر استاندارد زیر جهت تکمیل مباحث جوشکاری در صنعت سازه های
فوالدی بکار گرفته میشود.

الساهات برای هٌاطق زلسلَ خیس
(فصل سوم هبحث دٍ هقررات هلی ساختواى)

توجه :در آیین نامه 2800
هم این الزام برای فوالد آمده
است

فوالد ساختواًی در ژاپي
• ابتدا در سال  1994استاندارد فوالد رایج ساختمانی ژاپن یعنی JIS G310
بازنگری شد و فوالدهای SN400B , SN490Bکه در مشخصات آنان ( نسبت
تنش تسلیم به استحکام گسیختگی) و حداقل انرژی ضربه در کنار حداقل تنش
تسلیم ،حداقل تنش گسیختگی و محدودیت بیشتر در آنالیز شیمیایی گنجانده شده
بود ،معرفی گردیدند.
• چهار سال بعد ،یعنی در سال  1998کد ساختمانی ژاپن بازنگری گردید و
• به این طریق عمال ٌ فوالدهای  SN400Bو  SN490Bکه با الزامات کد
ساختمانی جدید مطابقت داشتند برای استفاده در ساختمانهای چند طبقه جایگزین
فوالدهای قبلی گردیدند.

فوالدُای ساختواًی ژاپي

الزامات برای مواد جوشکاری در فصل سوم مبحث ده

کٌترل کیفیت الکترود در کارخاًَ سازًذٍ
آزهوى تعییي خواص هکاًیکی فلس جوش

تست کشش روی
نمونه کامل از فلز
جوش

الساهات تست ضربَ برای الکترودُای هعوول
ساختواًی طبق استاًذارد AWS

الکترودهای قلیلیی

الکترودهای روتیلی

یعنی :فلز جوش الکترودهای روتیلی الزم نیست که توسط سازنده
الکترود آزمون ضربه شوند و در این مورد معموال ٌ گارانتی ندارند.

Type of electrodes for Steel Construction
• Rutile
E6013 and E7024(iron powder addition to coating-limited welding positions)
Used for general steel work. Easiest to use and best appearance .

• Basic
E7016, E7018(30% Iron powder), E7028(50% Iron powder-limited welding
positions).
Used for high quality steels, critical connections, thick components and subzero
applications. It is extensively used for pressure vessels. Can be Low hydrogen if
electrode is properly dried.

• Cellulosic
E6010 , E6011, E7010, E8010.
Used mainly for pipeline construction as it has high penetration and can be
welded vertical down(fast). It has a high hydrogen levels.

ًتیجَ عولی برای WPS
• در مناطق زلزله خیز در صورت استفاده از روش
جوشکاری الکترود دستی برای جوشهای نفوذی اتصاالت
قابهای خمشی ویژه و متوسط و همچنین پیوند قابهای
مهاربندی شده واگرا ،استفاده از الکترود های روتیلی یعنی
E6013و  E7024مجاز نیست .الزم است از الکترود های
قلیایی یعنی E7018, E7016یا  E7028استفاده شود.
• برای سایر اتصاالت هم باید از الکترودهای قلیایی استفاده
شود ،مگر اینکه الکترود روتیلی ویژه با ضمانت آزمون
ضربه تهیه شده باشد.

جوش زیر پودری )(SAW
• دسته بندی) (Classificationترکیب سیم جوش و پودر
فالکس جوش زیر پودری(خواص مکانیکی جوش حاصل)
در ساخت سازه های فوالدی ساختمانی معموال ٌ باحروف
F7AX-EXXXمشخص می شود .
• برای اطمینان به خواص ضربه مطابق آنچه که مبحث ده
برای اتصاالت جوشکاری شده نفوذی مناطق زلزله خیز
خواسته است ،انواع  F7A0-EXXXاطمینان کافی نمی دهد
ولی انواع  F7A2-EXXXبهتر بوده و نوع F7A4-EXXX
قطعا ٌ مناسب می باشد.

کنترل خواص
مکانیکی اتصال
جوشکاری شده

تست کشش
روی اتصال

تست خمش
روی اتصال

آزمون کشش
برای اطویٌاى از استحکام گسیختگی کافی

تست خمش
برای اطمینان ازقابلیت ازدیاد
طول کافی

آزمون خمش جوش

بررسی سطح مقطع جوش
برای اطمینان از سالمت  ،نفوذ  ،و سختی مناسب

سابقه آزمایش رویه جوشکاری

PQR

ایي بحث را در جلسات بعذی دًبال خواُین
ًوود
با تشکر از توجه و مشارکت اعضای انجمن
تخصصی سازه های فوالدی
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