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 مقدمه 
 :ميمشتري گرا

جوشا  جوشكاريازحسن انتخاب شما جهت برگزيدن دستگاه  
سپاسگزاريم. از اين طريق، شما اعتماد خود را به محصولات ما 

لطفا قبل از استفاده از دستگاه اين دستورالعمل را  .نشان داديد
  به دقت مطالعه فرماييد.

حق هر گونه تغييري در محتويات دفتر چه بدون اطلاع قبلي 
 محفوظ است. جوشا براي شركت

  
 شرح  

با استفاده از تكنولوژي  DIGIMIG502 دستگاه سينرجيك
امكان جوشكاري با ، اينورتر و بهره مندي از كنترل ديجيتال

و  (MIG/MAG)كيفيت بالا را در پروسه هاي ميگ مگ 
فولاد ضد زنگ ، ميگ پالسي در كليه فلزات بخصوص آلومنيوم

  فراهم مي كند. و فولاد گالوانيزه
منجر  DIGIMIG502تكنولوژي پيشرفته و سهولت كاربرد 

گشته تا اين دستگاه بهترين گزينه در جوشكاري هاي با دقت 
بالا باشد همچنين اين دستگاه از جمله دستگاه هاي چند كاره 
بوده علاوه بر جوشكاري ميگ و امكان جوشكاري در حالت 

TIG(LIFT)  و نيزMMA سازد. را فراهم مي  
كه امكان استفاده از  (Pars Feed 4620D)دستگاه  وايرفيدر

تنها به عنوان بخشي از ، انواع سيم جوش ها را فراهم مي سازد
دستگاه مي تواند مورد استفاده قرار گيرد و براي مصارف ديگر 

  نبايد در نظر گرفته شود.
  
 :ويژگي هاي برجسته دستگاه  
 طراحي جديد و كاربر پسند 

 مامي پارامترهاي جوشكاريكنترل ديجيتال سينرجيك ت 

  كنترلBURN BACK  ،سبب مي شود تا در  اين قابليت
در هر شرايط و با هر قطعه كاري  –انتهاي هر پروسه جوش

از تشكيل گلوله اي از ماده مذاب در نوك سيم جلوگيري  –
 شود و در نتيجه قوس در ادامه كار بدرستي برقرار گردد.

  جوشكاري بدون پاشش در حالتهايMIG/MAG ، ميگ
 (اينترپالس) MIG DUAL PULSEDپالسي و 

  جوشكاري با كيفيت بالا در حالتهايMMA  و
TIG(LIFT)  

  بهره مندي از قابليتSWS  توقف هوشمند جوشكاري)– 
SMART WELDING STOP( . در صورت بلند كردن

جريان ، تورچ از قطعه كار بدون رها كردن شستي تورچ

و سپس بصورت اتومات قطع خروجي شروع به كاهش نموده 
 خواهد شد

 ) بهره مندي از قابليت كنترل شروع سيمWSC-WIRE 

START CONTROL( ، اين قابليت مانع از چسبيدن
به  سيم به قطعه كار يا نازل گشته و سبب مي شود تا قوس

 نرمي شكل گيرد.

 ) بهره مندي از قابليت كنترل شكل موجWFC-WAVE 

FORM CONTROL( ، قابليت پارامترهاي با كمك اين
كه بصورت ديجيتال  ،جوشكاري و نيز شكل موج پالس

هر چند ميكرو  ،توسط ميكروپروسسور كنترل مي گردند
ثانيه بهينه و نمايش داده مي شوند تا بدين ترتيب قوس 
پايداري حتي با وجود تغييرات در شرايط جوشكاري از جمله 

 گيرد. شكل، حركت تورچ و عدم يكنواختي سطح قطعه كار

 امكان ذخيره سازي برنامه هاي جوشكاري كاربران 

 نمايش و تكرار پارامترهاي جوشكاري 

 سهولت انتخاب و فراخواني پارامترهاي جوشكاري 

 مصرف انرژي كم 

  صرفه جويي در انرژي با استفاده از قابليت كنترل يونيت آب
 خنك و فن دستگاه

  يدروايرفتنظيم پارامترها بصورت ريموت از روي پنل 

 قابليت عيب يابي اتومات در دستگاه 

  دسترسي به تمام يا قسمتي از تجهيزات با استفاده از رمز
 عبور

اين دستگاه مي توان به موارد زير  وايرفيدرو از قابليتهاي اصلي 
  اشاره نمود:

  استفاده از چهار حلقه جهت هدايت سيم بصورت ثابت و
 دقيق

 تنظيم سينرجيك جريان جوشكاري 

 قيق طول قوستنظيم د 

  قابليت استفاده از تورچ هاي پوش پول(push pull)  البته
 در صورت سفارش

 داراي شستي تست عبور سيم 

 داراي شستي تست گاز 
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 اطلاعات فني 
  در جداول زير خلاصه شده است. مشخصات فني دستگاه ها

 1 شماره جدول

مشخصات فني وايرفيدر دستگاه در جداول زير خلاصه شده 
  است.

  PARS FEED 4620D نام دستگاه
 HZ 50/60  فركانس

 AC 42  ولتاژ ورودي

 90W  وايرفيدر توان خروجي موتور
 4  تعداد حلقه ها

 0.8-1-1.2-1.6   (mm)قطر سيم 
 0.5-22 (m/min)سرعت هدايت سيم 

 س سيمجن

فولاد ضد، -2فولاد با كربن، -1
-4آلومنيوم منيزيم، -3زنگ، 

سيم هاي - 5آلومنيوم سليكن، 
 توپودري معمول و روتيلي

قرقره سيم 
 جوش

 300 (Ømm)قطر
 Kg 20 (MAX)وزن 

 گاز محافظ
آرگون خالص، -2دي اكسيد كربن، -1
آرگون , دي اكسيد كربن و اكسيژن -3
 د كربنتركيب آرگون و دي اكسي -4

 510×240×310 mm   (mm)ابعاد واير فيدر
 13.5Kg   (Kg)وزن واير فيدر 

 2جدول شماره 

 

 ) محدوديتهاي استفادهIEC60974(  
، از دستگاه جوشكاري  IEC60974-1براساس استاندارد

معمولا بطور دائم نمي توان استفاده كرد به همين دليل عملكرد 
) و زمان استراحت دستگاه شامل دو زمان فعال (جوشكاري

(جهت تغيير وضعيت قطعه كار، تعويض الكترود يا سيم جوش، 
را در ديوتي  I2...) مي باشد. اين دستگاه قادر است تا جريان 

تامين كند به عبارت ديگر سيكل كاري در بازه  %Xسايكل 
مي باشد و اگر زمان سيكل كاري بيشتر  %10min  ،Xزماني 

سيستم حفاظت حرارتي دستگاه از مقدار تعيين شده گردد، 
(جهت حفاظت از اجزاي مختلف) فعال گشته و فن دستگاه نيز 
بطور پيوسته كار خواهد كرد، سپس پس از چند دقيقه حفاظت 
غير فعال شده و دستگاه مجددا براي جوشكاري آماده مي 

 است. IP21Sگردد. كلاس حفاظتي دستگاه 

 

 نحوه حمل و نقل و بلندكردن دستگاه  

د كردن دستگاه با استفاده از دسته اي كه بر روي آن در بلن
نظر گرفته شده است امكان پذير مي باشد و جابجايي آن نيز 

(كالسكه) طراحي شده به سهولت  با استفاده از حمل كننده
  ميسر مي گردد.

 

 بازكردن بسته بندي دستگاه  
 :ليست قطعات به شرح زير مي باشد

 وايرفيدر  
 ه دستگاه هاي آب خنك)يونيت آب خنك (ضميم  
 كابل انبر اتصال  
  هواخنك ياليفه آب خنك 

  حمل كننده تيپB  
  
  درصورت سفارش:و 
 تورچ تيگ  
 كابل انبر جوش  
 تورچ ميگ آب خنك با هواخنك  
  تورچ ميگ باPUSH/PULL  
 ك اتومات جوشكاريسما  
 رگولاتور گاز، گرم كن گاز 

  وايرفيدرِ مدل با محافظ سيم  
 

   

 DIGI MIG  نام دستگاه
502 

 50/60  فركانس

 400V×3  ولتاژ

 D 50 A  فيوز

  A 500-10 جريانبازه 
  V 70 ولتاژ حالت مدار باز

  A 500  %35جريان جوشكاري در ديوتي سايكل 
 A 430 %60جريان جوشكاري در ديوتي سايكل 

 A 370 %100ديوتي سايكل  جريان جوشكاري در

 فن  سيستم خنك كننده

 F كلاس عايقي

 IP 21 S  كلاس حفاظتي

 × L×W×H( 600 × 330( دستگاه ابعاد
570 mm  

 kg 54 وزن
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 راي جلوگيري از تداخل دستورالعمل هايي ب
  EMCامواج الكترومغناطيسي 

اين دستگاه جوشكاري بر طبق شرايط مندرج در ارتباط با 
تطابق الكترومغناطيسي ساخته شده است. با اين حال كاربر 
موظف است اين دستگاه جوشكاري را مطابق با دستورالعمل 
سازنده نصب و استفاده نمايد. در صورت ايجاد تداخل 

غناطيسي استفاده كننده از دستگاه جوش موظف است الكتروم
كه با راهنمايي هاي فني سازندة دستگاه، راه حل مناسبي را 
پيدا كند. در بعضي از موارد به سادگي كافي است كه مدار 
جريان جوشكاري را به زمين متصل كرد. در بقيه موارد ممكن 

جوشكاري است با استفاده از فيلتر ورودي و قرار دادن دستگاه 
و قطعه كار در يك ديوارة محافظ تداخل امواج 
الكترومغناطيسي را كاهش داد. در هر حال تداخل امواج 
الكترومغناطيسي را بايد تا حد امكان كاهش داد تا باعث 

  عملكرد نادرست ديگر دستگاههاي الكترونيكي نگردد.
: به دلايل ايمني، مدار جريان جوشكاري ممكن است به نكته
   متصل باشد يا نباشد زمين

هيچ گونه تغييري را نبايد در مدار زمين ايجاد كرده مگر با 
تاييد متخصصي كه تعيين كند اين تغيير، تاثيري در افزايش 
خطر بروز حادثه ندارد. بطور مثال موازي كردن مسير برگشت 
جريان در بعضي از موارد ممكن است باعث تخريب سيم اتصال 

  گردد زمين بقيه دستگاهها
  الف) ارزيابي محل نصب دستگاه جوش

اين دستگاه را در يك مكان خشك و تميز قرار دهيد و از 
سانتيمتر فاصله داشته باشد تا  80نزديك ترين ديوار حداقل 

تهويه هواي مناسب براي خنك كردن دستگاه انجام گردد. 
نصب و استفاده از دستگاه بايد به دقت انجام شود تا بهترين 

را از لحاظ كيفيت جوشكاري و ايمني استفاده براي  عملكرد
كاربر داشته باشد. كاربر، مسئول راه اندازي و استفاده از 
 دستگاه با توجه به موارد گفته شده در دستورالعمل خواهد بود.

قبل از نصب دستگاه جوش، استفاده كننده بايد مشكلات 
امواج احتمالي استفاده از دستگاه جوش را از جنبه تداخل 

الكترومغناطيسي بررسي كند. موارد زير بايد در نظر گرفته 
   شود:
  كابلهاي ديگري مانند: كابلهاي كنترلي، كابلهاي مخابراتي و

سيگنال الكتريكي كه در زير، بالا و اطراف دستگاه جوش قرار 
 دارند.

  كامپيوترها و ديگر دستگاههاي كنترلي 

 ر مثال قلب مصنوعي سلامت افراد نزديك به دستگاه جوش بطو
  و يا سمعك

 دستگاههاي كاليبراسيون و اندازه گيري    
مصونيت تداخل امواج الكترومغناطيسي ديگر دستگاههاي 
اطراف محل جوشكاري استفاده كننده موظف است تطابق 
الكترومغناطيسي دستگاههاي اطراف را بررسي كند، چرا كه 

 شد.ممكن است اقدامات پيشگيرانه اضافه اي لازم با

 IECاين دستگاه مطابق با قواعد و قوانين مندرج در استاندارد 
ساخته شده و مقررات مربوط به مهندسي برق و ابزار دقيق نيز 

  در آن رعايت شده است.
 ب) روش هاي كاهش تشعشع امواج 

  برق اصلي  - 1
تجهيزات جوشكاري بايد مطابق با توصيه هاي سازنده به برق 

تداخلي ايجاد شود ممكن است  متصل شود. در صورتي كه
اقدامات ديگري نيز لازم باشد. بطور مثال استفاده از فيلترهاي 
ورودي براي اتصال به برق اصلي بايد از وضعيت ثابت كابل برق 
و وجود لوله فلزي محافظ كابل يا مشابه آن اطمينان حاصل 
كرد. تمامي قسمتهاي پوشش فلزي كابل بايد از لحاظ 

م متصل باشد، اين پوشش بايد با يك اتصال الكتريكي به ه
  الكتريكي كامل به بدنه دستگاه جوش متصل شود.

  نگهداري دستگاه جوش - 2
بطور كلي دستگاه جوش را بايد مطابق با توصيه هاي سازنده 
نگهداري كرد. هنگام روشن بودن دستگاه بايد تمامي درب ها و 

ملًا بسته پوشش ها محكم بوده و پيچ هاي مربوط به آن كا
باشد. هيچ گونه تغييراتي به غير از تغييرات و تنظيمات مندرج 

  در دستورالعمل كارخانه سازنده مجاز نيست.
  كابلهاي جوشكاري - 3 

كابلهاي جوشكاري بايد تا حد امكان كوتاه بوده و روي سطح 
  زمين و نزديك بهم قرار داشته باشد.

 اتصالات هم پتانسيل - 4

امي قطعات فلزي نزديك به دستگاه توصيه مي شود كه تم
جوشكاري بهم متصل شوند. قطعات فلزي متصل به قطعه كار 
ممكن است در صورت تماس همزمان دست ها با الكترود و آن 

 قطعات باعث بروز شوك الكتريكي در بدن اپراتور گردد.

 اپراتور بايد از لحاظ الكتريكي از تمام قطعات فلزي ايزوله باشد.

  ده است.آن رعايت ش
  اتصال به زمين قطعه كار -5

در صورتي كه قطعه كار به دلايل ايمني يا به دليل ابعاد، اندازه 
و موقعيت آن به زمين متصل نباشد (بطور مثال سازه هاي 
فولادي يا قسمت خارجي بدنه كشتي ها) در بعضي از موارد مي 
 توان براي كاهش تشعشع امواج اينگونه قطعات كار را به زمين

متصل نمود. بايد اطمينان حاصل كرد كه اتصال به زمين قطعه 
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كار باعث افزايش خطر بروز شوك الكتريكي نشده و همچنين 
در كار ساير دستگاههاي الكتريكي اختلال ايجاد نكند. در 
صورت نياز اتصال زمين قطعه كار بايد بوسيله اتصال مستقيم 

كه اتصال به زمين قطعه كار به زمين انجام شود. در كشورهايي 
ممنوع است، اين اتصال بايد با استفاده از خازن هاي مناسبي 
كه مطابق با مقررات ملي آن كشورها انتخاب شده است، برقرار 

  شود.
  پوشش محافظ (شيلد كردن) - 6
 پوشاندن بقيه كابل ها و دستگاهها در اطراف دستگاه جوش 

دهاي خاص مي تواند مشكلات تداخل را كاهش دهد. در كاربر
شكاري نيز جوممكن است پوشاندن (شيلد كردن) كل سيستم 

 لازم باشد.

 

 تجهيزات حفاظتي و امنيتي 

 IECاين دستگاه مطابق با قواعد و قوانين مندرج در استاندارد 
ساخته شده و مقررات مربوط به مهندسي برق و ابزار دقيق نيز 

  .در آن رعايت شده است
  اي، دستگاه بايد از برق اصلي در صورت وقوع هر نوع حادثه

  جدا شود.
  اگر ولتاژ اتصالات الكتريكي افزايش پيدا كرد، دستگاه را بايد

بلافاصله خاموش كرده و از برق اصلي جدا نمود، تا دستگاه 
توسط تكنسين هاي مجرب يا نمايندگي هاي خدمات پس از 

  .فروش شركت سازنده بررسي و عيب يابي شود
 شش بدنه دستگاه آن را بايد از برق اصلي قبل از باز كردن پو

  جدا كرد.
  هر گونه تعميرات بايد توسط تكنسين ماهر و يا خدمات پس از

 فروش شركت سازنده انجام پذيرد.

  قبل از شروع به استفاده از دستگاه، از لحاظ ظاهري و با در نظر
گرفتن اشكالات احتمالي تورچ، تمامي كابل ها، اتصالات كه 

خارجي را بوجود مي آورد، بررسي شود. درهنگام  امكان آسيب
سوختگي و تابش  كاربدن جوشكار بايد بطور كامل در برابر

محافظت گردد.  ماسك ولباس نسوز، اشعه، با استفاده از
مخصوص  دستكش هاي بلند، پيشبند و ماسك محافظ با فيلتر

جوشكاري كه تمامي آنها بايد مطابق استاندارد باشد، پوشيده 
مصنوعي ساخته شده باشند. . پوشش ها نبايد از مواد شود

كفش ها بايد كاملًا بسته باشند و سوراخ نداشته باشد (جهت 
جلوگيري از نفوذ جرقه ها)، در صورت نياز بايد پوشش 
محافظ سر، نيز استفاده شود. اگر از عينك محافظ استفاده 
 مي شود، بايد با مقررات ذكر شده در بالا مطابقت داشته

باشد. براي محافظت بيشتر از چشم در برابر اشعه ماوراي 
بنفش مي توان از عينك محافظ با پوشش كناري استفاده 

كرد. مقررات پيشگيري از حوادث با صراحت بيان مي كند 
كه تهيه وسايل محفاظتي مناسب، به عهده كارفرما بوده و 
همچنين استفاده كننده از دستگاه جوش نيز موظف به 

 ن پوشش مناسب جوشكاري مي باشد.پوشيد

  جهت محافظت در شرايط خطرناك با احتمال ايجاد شوك
الكتريكي، دستگاههاي جوشكاري و ركتيفايرهايي كه مي 
توانيد بصورت جريان مستقيم و يا جريان متناوب بكار گرفته 

 شوند.

  براي محافظت در برابر برق  عايقاز مواد ايزوله كننده و
رقراري تماس بين قطعات برقدار و زمين گرفتگي ناشي از ب

نمودار بايد استفاده شود. لباس كار سالم و خشك و همراه 
دستكش هاي بلند و كفش هاي با كف لاستيكي بايد بكار 

  .گرفته شود
 هواي محيط كار بايد جريان داشته باشد و در صورت نياز 

بايد سيستم تهويه نصب گرديده و ماسك تنفسي محافظ نيز 
  .ده گردداستفا

  جهت پيشگيري از انحراف جريان و اثرات منفي ناشي از آن
هادي متصل به زمين)، كابل برگشت  سيم(مثلًا تخريب 

جريان جوشكاري (كابل قطعه كار) بايد مستقيمًا به قطعه 
كار و يا به ميز كار (مثل ميز جوشكاري، ميز جوشكاري با 

ه كاملًا قطعه شبكه فلزي و يا مشابه آن) متصل نمود. بطوريك
هنگام وصل كردن به اتصال زمين  .كار به آن متصل باشد

بايد از برقراري كامل اتصال الكتريكي آن اطمينان حاصل 
نمود. (محل اتصال بايد از هرگونه زنگ و يا زنگ زدگي ها و 

  يا مشابه آن پاك باشد)
 صورتي كه عمليات جوشكاري براي مدت زمان زيادي  در

دستگاه را بايد خاموش كرده و شير هوا را بايد متوقف شود، 
 .نيز بايد بست

  تحت هيچ شرايطي وقتيكه پوشش بدنة دستگاه جوشكاري
باز است نبايد آن را روشن كرد. (بطور مثال براي تعميرات)، 
چرا كه صرفنظر از مقررات ايمني، خنك كردن كافي قطعات 

  الكترونيكي را نيز نمي توان تضمين كرد.
 ررات، افرادي كه در نزديكي محل جوشكاري مطابق با مق

هستند را بايد از خطرات احتمالي آگاه كرده و از آنها 
محافظت نمود. پارتيشن هاي مخصوص جوشكاري (پرده 

 .هاي محافظ مخصوص جوشكاري) بايد استفاده شود

  وجه روي تانكرهايي كه گاز، سوخت و يا روغن يا  هيچبه
ايد جوشكاري كرد. حتي اگر مواد مشابه را حمل مي كنند نب

مدت زمان زيادي از خالي شدن آنها گذشته باشد (احتمال 
 ايجاد حريق و انفجار)
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 خاصي  جوشكاري با جريان بار زياد نيازمند رعايت مقررات
است كه بايد فقط توسط جوشكاران آموزش ديده و تخصص 

 انجام شود.

  تورچ را نبايد به صورت نزديك كرد. گزهر 

  ايي كه احتمال آتش سوزي زياد است، اپراتور ه محيطدر
بايد اجازه نامة جوشكاري را كسب كرده و آن را در تمام 
مدت خود نگهدارد و يك مامور آتش نشان نيز بايد پس از 

آتش سوزي اطمينان حاصل  پايان جوشكاري از عدم بروز
 كند.

  پيش بيني هاي مخصوص جهت تهويه هواي محيط بايد
  .انجام شود

 مراقبت از چشم ها بايد با نصب تابلويي با متن  براير اخطا
زير در محل جوشكاري انجام شود. مستقيمًا به قوس 

 الكتريكي نگاه نكنيد.

  چنانچه منبع تغذيه روي سطح شيبدار قرار گيرد فقط تا
º10 توانايي مايل شدن را دارد 

  
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 
 :نحوه نصب سيم جوش و حلقه هاي آن  

) قرقره سيم را روي محور نگهدارنده 2ل شماره (با توجه به شك
(ريل هاب) قرار داده و پيچ آنرا ببنديد (توجه كنيد كه اين پيچ 
نبايدطوري بسته شود كه قرقره بيش از حد آزاد باشد و يا 

  اينكه به سختي بچرخد)
پانل كناري وايرفيدر را باز كرده و قرقره سيم را در جهت عقربه 

) عبور 1سيم را از راهنماي (شماره  هاي ساعت چرخانده و
) را بلند كرده و عامل فشار بر 8دهيد، سپس غلتكهاي (شماره 
  )5(شماره  .روي اين غلتكها را آزاد سازيد

  نصب اتصالات يونيت آب خنك، وايرفيدر و
  كپسول گاز:

در ابتدا كابل رابط بين دستگاه و وايرفيدر را متصل كنيد 
گاه روشن است را از آن جدا نكنيد هيچگاه در شرايطي كه دست

  چراكه باعث شناسايي خطا در دستگاه مي گردد.
وآب  %50دستگاه آب خنك را با مخلوطي از مايع آنتي ژل

مشخص شده روي آن پر  MAXتا مقدار درجه  %50مقطر
كابل رابط بين دستگاه و وايرفيدر را متصل كنيد، كنيد. 

بي و قرمز) نيز شيلنگهاي آب رفت و برگشت (به ترتيب آ
بخشي از اين كابل رابط مي باشند و بصورت زير بايد متصل 

 درسمت كابل رابط شيلنگ هاي رفت و برگشت آب در گردند:

 آب آبي و قرمز درسمت يونيت كانكتورهاي دستگاه بايد به

متصل گردند، شيلنگ آبي به كانكتور آبي روي يونيت  خنك
ز در يونيت آب خنك آب خنك و شيلنگ قرمز به كانكتور قرم

بايد متصل گردد و نيز شيلنگ هاي مربوطه در سمت وايرفيدر 
پشت وايرفيدر متصل گردند  نيز بايد به كانكتورهاي مربوطه در

  )1(مطابق با شكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

) 3حلقه هاي راندن سيم (شماره اطمينان حاصل كنيد كه 
  اشند.داراي قطري متناسب با قطر سيم جوش مورد استفاده ب

) عبور داده سپس 4و  9سيم را از موقعيت هاي (شماره 
) را به موقعيت قبل خود برگردانده و با 8غلتكهاي (شماره 

  ) فشار وارده بر سيم را تنظيم نماييد.5استفاده از اهرم (شماره 
فشار مناسب حداقل فشاري است كه مانع از لغزيدن غلتكها بر 

شته باشيد كه فشار روي سيم گردد در عين حال توجه دا
 ناكافي بر روي سيم مي تواند جوشكاري نامنظمي را بوجودآورد

  

 1شماره  شكل
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در حاليكه فشار زياد روي سيم مي تواند مانع از حركت سيم 
 گردد.

 
  2شكل شماره 

 مونتاژ حلقه هاي درايو سيم براي فولاد  
 Vبا توجه به جنس سيم و قطر آن حلقه مورد نظر با شكاف 

هر حلقه داراي دو شيار با قطرهاي شكل را انتخاب كنيد 
مختلف است كه بر اساس قطر سيم مورد نظرتان انتخاب مي 

  شود. (توجه داشته باشيد غلتك ها بدون شيار باشند)
  
 آلومينيوم مونتاژ حلقه هاي درايو سيم براي: 

جهت استفاده از سيم جوش آلومينيوم بايد از تفلون مناسب 
) mm 1.6راي سايز و قرمز ب 1.2mm(زرد براي سايز 

شكل استفاده  (V)استفاده نمود، و نيز از حلقه و غلتك هاي 
كنيد در حاليكه فشار اعمال شده به حلقه ها در كمترين مقدار 

از  Stainless Steelباشد. جهت جوشكاري با سيم جوش 
تفلون فنردار در داخل تورچ استفاده كنيد و بهتر است كه گاز 

 Ar,Co2اري بصورت تركيبي از مورد استفاده براي جوشك
  ) Arگاز  %97.5و  Co2گاز  %2.5باشد (

 

 نحوه اتصال كابل هاي جوشكاري:  
  

 MIG، ميگ پالسي MIG/MAGجوشكاري ميگ مگ 

PULSEDاينترپالس ،MIG DUAL PULSED:  
در حاليكه دستگاه خاموش است مطمئن گرديد كه اتصالات 

  صورت گرفته باشد. 3و شكل  1مطابق شكل 
ابتدا كابل رابط بين دستگاه و وايرفيدر را متصل كرده و در 

شلنگ مربوط به گاز را به كپسول گاز متصل كنيد و شير آنرا 
باز كنيد، توجه داشته باشيد كپسول هاي گاز مجهز به يك 

مي باشند كه از آن مي توانيد جهت تنظيم فشار  فشار شكن
  گاز در طول جوشكاري استفاده كنيد.

تصال به قطعه كار را به كانكتور منفي در سمت كابل انبر ا
دستگاه متصل كنيد و انبر اتصال به قطعه كار را به بخشي از 
قطعه كار كه عاري از هرگونه رنگ، روغن و يا آثار زنگ زدگي 

  است متصل نماييد.
توجه داشته باشيد استفاده از كابل بلند سبب كاهش ولتاژ و 

ازاي افزايش مقاومت و  رخ دادن مشكلاتي در جوشكاري به
  اندوكتانس كابل مي گردد.

كابل قدرت تورچ را به سنترال كانكتور روي وايرفيدر متصل 
كنيد و شلنگهاي رفت و برگشت آب (با رنگهاي آبي و قرمز) را 

  به كانكتور هاي مربوطه روي وايرفيدر متصل كنيد.
  

  
  3شكل شماره 

  
  MMAجوشكاري الكترود: 

در حاليكه دستگاه خاموش است  4شكل اتصالات را مطابق 
  :برقرار كنيد به موارد زير توجه داشته باشيد

كابل هاي جوشكاري را به ترمينالهاي مثبت و منفي خروجي 
متصل كنيد، انبر اتصال به كانكتور منفي و انبر جوش را به 
كانكتورهاي مثبت متصل گردد. انبر اتصال به قطعه كار را به 

كه عاري از هرگونه رنگ، روغن و يا آثار بخشي از قطعه كار 
زنگ زدگي است متصل نماييد. توجه داشته باشيد استفاده از 
كابل بلند سبب كاهش ولتاژ و رخ دادن مشكلاتي در جوشكاري 

 به ازاي افزايش مقاومت و اندوكتانس كابل مي گردد

  
  4شكل شماره 
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  :TIG جوشكاري تيگ
دستگاه خاموش است  در حاليكه 5اتصالات را مطابق شكل 

  برقرار كنيد به موارد زير توجه داشته باشيد:
شلنگ گاز را كه از تورچ تيگ خارج مي شود به كپسول گاز 
متصل كرده و شير آنرا باز كنيد، توجه داشته باشيد كپسول 
هاي گاز مجهز به يك فشارشكن مي باشند كه از آن مي توانيد 

  استفاده نماييد.جهت تنظيم فشار گاز در طول جوشكاري 
كابل انبر اتصال به قطعه كار را به كانكتور مثبت دستگاه  

متصل كرده و انبر اتصال به قطعه كار را به بخشي از قطعه كار 
كه عاري از هرگونه رنگ، روغن و يا آثار زنگ زدگي است 

كابل قدرت تورچ را به كانكتور منفي دستگاه  متصل نماييد.
 متصل كنيد.

  
  5 شكل شماره

  

 اتصال دستگاه به برق شهر  
قبل از اتصال سيم هاي برق ورودي دستگاه به شبكه برق 
اصلي، طبق برچسب دستگاه از درستي ولتاژ و فركانس برق 
اصلي اطمينان حاصل نمائيد و براي اتصال دستگاه حتما از 
اتصالات و كليدهاي صنعتي استفاده كنيد. در صورتيكه دستگاه 

بدون استفاده از رابط به برق ورودي وصل  را به طور مستقيم و
مي كنيد، دقت كنيد كه سيم زرد و سبز رنگ به ارت وصل 

  شود و سه سيم ديگر را به سه فاز ورودي وصل كنيد.
مقدار فيوز مورد نياز جهت راه اندازي دستگاه در ولتاژ  3جدول 

تغذيه اسمي آن و ماكزيمم جريان خروجي دستگاه نشان مي 
 دهد.

 DIGIMIG 502  ستگاهنام د

ماكزيمم جريان خروجي دستگاه در ديوتي 
 %35سايكل 

500A  

 KVA 31.2  توان دستگاه

  D50A  فيوز از نوع كندكار

 طول
 2m كابل برق اصلي

 4x6mm²  سطح مقطع

 mm² 70  كابل ارت

  3 شماره جدول

 معرفي دستگاه 

  

  
  

  
  6شكل شماره 

  
  كانكتور جوش مادگي با پلاريته منفي .1
  انكتور جوش مادگي با پلاريته مثبتك .2
كانكتور مادگي كابل جوش جهت اتصال به كانكتور  .3

 وايرفيدر

  براي تغذيه گرمكن گاز 230Vپريز  .4
 هاي مدار كنترلفيوز .5

 جهت اتصال كابل برق دستگاه آب خنك ،مادگيكانكتور  .6

كانكتور مادگي كابل كنترل جهت اتصال به كانكتور  .7
  وايرفيدر

 (خاموش/روشن) كليد اصلي دستگاه .8

 ورودي كابل برق .9
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  پنل دستگاه:كليد هاي روي معرفي 

اين كليد جهت : A- كليد انتخاب پارامترهاي جوشكاري
فعال سازي پارمترهاي جوشكاري زير ميتواند مورد استفاده 

  قرار گيرد
تا  0.6mm: بازه تغييرات در اين حالت از ضخامت قطعه كار

25 mm 0.1ن تغييرات مي باشد در حاليكه فاصله بيmm 
  است (تغييرات مطابق با پروسه جوشكاري است)

تا  10Aبازه تغييرات در اين حالت ازجريان جوشكاري: 
500A  1مي باشد در حاليكه فاصله بين تغييراتA  است

  (تغييرات مطابق با پروسه جوشكاري است)
تا  1m/minبازه تغييرات در اين حالت از سرعت سيم: 

22m/min ر حاليكه فاصله بين تغييرات مي باشد د
0.1m/min (تغييرات مطابق با پروسه جوشكاري است) است  

از اين كليد جهت كليد انتخاب پروسه هاي جوشكاري: 
  پروسه جوشكاري استفاده مي شود كه عبارتند از: 5انتخاب 

 پالس ميگ - 

 ميگ اينتر پالس - 

 جوشكاري ميگ مگ  - 

 جوشكاري الكترود  - 

 liftجوشكاري تيگ با تكنيك  - 

  
  

 5از اين كليد جهت انتخاب كليد انتخاب حالت جوشكاري: 
  حالت جوشكاري استفاده مي گردد:

: با فشردن كليد شستي تورچ پروسه حالت دو ضرب - 
 جوشكاري آغاز و با رها كردن اين كليد سيكل جوشكاري

 اتمام مي يابد

: با فشردن و رها كردن كليد شستي حالت چهار ضرب - 
ي آغاز شده و با فشردن و رها كردن سيكل جوشكار، تورچ

 مجدد آن سيكل جوشكاري پايان مي بايد

در اين حالت هنگام فشردن شستي تورچ  :2T craterحالت  - 
  ابتدا قوس برقرار شده و جريان براي مدت زمان مشخص

(initial current time-SCT)  در مقدار اوليه خود كه
و بعد از آن با  است باقي مي ماند craterهمان جريان اوليه 
جريان با شيب از پيش تنظيم شده  ،سپري شدن زمان

(SLO) ،با  ،كاهش مي يابد و به مقدار جريان اصلي مي رسد
رها كردن شستي تورچ جريان به مقدار نهايي جريان 

CRATER كه توسط پارامتر (final crater current, 

CEC)  مشخص مي شود براي يك بازه زماني مشخص و از
 final current timeتنظيم شده با كمك پارامتر پيش 

(ECT)  پيش از اتمام پروسه جوشكاري مي رسد. شكل زير
نمودار برقراري جريان را در طول زدن شستي تورچ نشان مي 

 دهد.

    

 

 7شكل شماره 



 

٩ 
 

O
P

M
34

2P
D

10
4 

  1
40

0.
06

.2
3 

  
 8 شماره شكل

قوس برقرار ، با فشردن شستي تورچ: 4T craterحالت  - 
 crater)شروع  craterشده و جريان در مقدار جريان 

start current)  باقي مي ماند سپس با رها كردن شستي
شروع به كاهش كرده تا به  SLOتورچ جريان با شيب 

مقدار جريان جوشكاري برسد سپس با فشردن مجدد 
كم شده تا  SLOجريان جوشكاري با شيب ، شستي تورچ

 crater (crater end current)به مقدار جريان پاياني 
 ن شستي تورچ جوشكاري پايان مي يابد.با رها كرد، برسد

 

  
  9 شماره شكل

 
جهت جوشكاري نقطه اي مورد استفاده قرار  :spotحالت  - 

در اين شيوه جوشكاري با فشردن شستي تورچ  ،ميگيرد
)) جوشكاري sبراي يك بازه زماني ثابت (بر حسب ثانيه (

انجام شده و پس از آن جوشكاري بطور اتومات قطع مي 
  گردد.

 اتومات و سينرجيك: ،انتخاب جوشكاري دستي كليد

  از اين كليد جهت انتخاب سه روش استفاده مي شود:
 سينرجيك - 

 دستي - 

 اتوماتيك - 

باشيد كه اين كليد در حالت الكترود و تيگ فعال  داشته توجه
  نمي باشد

اين كليدها جهت  ازكليد هاي انتخاب برنامه جوشكاري: 
شكاري سينرجيك نمايش برنامه هاي موجود در شيوه جو

رتيب برنامه استفاده مي شود و نيز جهت ذخيره نمودن به ت
برنامه جوشكاري) در جوشكاري  99تا هاي جوشكاري كاربر (

  .استفاده مي گردد ،اتومات
  دو عملكرد وابسته به اين كليد مي باشد : RUN/MEMكليد 

: جهت نمايش جزئيات برنامه ها (مانند RUN عملكرد - 
...) در شيوه جوشكاري  ،سيم و نوع گازقطر ، قطعه كار

سينرجيك مورد استفاده قرار مي گيرد، جزئيات هر برنامه 
انتخاب برنامه جوشكاري  جوشكاري با استفاده از كليدهاي

 ) قابل دسترس مي باشد.10مطابق شكل (

: جهت ذخيره سازي تنظيمات جوشكاري MEM عملكرد - 
نامه مختلف بر 99( كاربر مورد استفاده قرار مي گيرد

جوشكاري در جوشكاري اتومات مي تواند وجود داشته 
 باشد)

يا رها مي شود  هنگاميكه اين كليد فشرده كليد تست گاز:
شير برقي درون دستگاه عمل كرده و خروج گاز از تورچ رخ مي 

ثانيه قطع مي شود  30دهد جريان گاز بصورت اتومات پس از 
تست گاز بصورت دستي با فشردن و يا رها كردن كليد  و يا

  جريان گاز را قطع نمائيد.
اين كليد جهت نمايش و تغيير برخي پارامترهاي : FXكليد 

اساسي جوشكاري كه در كارخانه تنظيم شده اند مورد استفاده 
قرار مي گيرد. پارامترها وابسته به پروسه و شيوه جوشكاري 
 تغيير مي كنند و براي هر برنامه جوشكاري بصورت مستقل

  مي گردند. ذخيره
فشردن اين كليد سبب مي شود تا موتور به كليد تست سيم: 

شروع به حركت كند  1m/minثانيه با سرعت ثابت  3مدت 
سيم نيز شروع به حركت مي ، (به محض فشردن اين كليد

مي  8m/minثانيه سرعت موتور به  1كند) سپس در حدود 
م نيز متوقف رسد. با رها كردن اين كليد حركت موتور و سي

اين ، حركت پيوسته و رو به جلوي سيم خواهد شد. به منظور
  كليد بايد بطور پيوسته نگه داشته شود.
از اين كليد جهت  :V- كليد انتخاب پارامترهاي جوشكاري
  انتخاب پارامترهاي زير استفاده مي شود:

در اين حالت امكان تنظيم از  تنظيم دقيق تر ولتاژ جوشكاري: - 
فاصله تنظيمات (ولتاژ جوشكاري وجود دارد  %25+تا  25%-

1%( 

اين پارامتر وابسته به پروسه  تنظيم ولتاژ جوشكاري: - 
در حالت سينرجيك  جوشكاري انتخاب مي باشد، به نحويكه

تنظيم شده بوده  از ولتاژ %25+و %25-بازه تغييرات بين 
 40Vتا10V) و در حالت دستي بين %1(فاصله تنظيمات 

 است) 0.1V(فاصله تنظيمات  ي باشدقابل تنظيم م
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بر اساس پروسه جوشكاري مي تواند  اندوكتانس الكترونيكي: - 
هاي جوشكاري  در هريك از پروسه، معاني متفاوتي داشته باشد

ميگ مگ، ميگ پالس و ميگ اينتر پالس امكان تغيير پاسخ 
 32-ديناميكي سيستم را فراهم مي كند (بازه تغييرات بين 

، MMAمي باشد) و در جوشكاري  1له تغييرات با فاص 32+تا
كاربرد داشته و مقدار آن بين  Arc forceبه عنوان قابليت 

  است. 1مي تواند تغيير كند فاصله تنظيمات  100تا0
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  معرفيLED :ها و نمايشگرهاي پنل  

 LED  هاي انتخاب پارامترهاي جوشكاري– A ، انتخاب
اتومات و  ،اب جوشكاري دستيانتخ ،پروسه جوشكاري

: V –و انتخاب پارامترهاي جوشكاري  ،FX ،سينرجيك
ها بدين معني است كه پارامتر متناظر  LED روشن بودن اين

انتخاب شده است و مقدار آن نيز در نمايشگر  LEDبا آن 
  نمايش داده خواهد شد.

LED  :روشن بودن اين انتخاب حالت جوشكاريLED  ها
انتخاب شده  LEDكه پارامتر متناظر با آن  بدين معني است

حالت جوشكاري در دستگاه وجود دارد و روشن بودن  5است. 
  يك معني را در دستگاه مي تواند داشته باشد: LEDهر 

  :معرفي ولوم هاي موجود بر روي پنل  
در صورت فعال بودن كليد انتخاب پارامترهاي  :1انكودر 

غيير پارامترها استفاده مي از اين ولوم جهت ت، -Aجوشكاري 
  شود

در صورت فعال بودن كليد انتخاب پارامترهاي  :2انكودر 
از اين ولوم جهت تغيير پارامترها استفاده مي ، -Vجوشكاري 

  شود
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  انتخاب حالت دو ضرب در جوشكاري

  انتخاب حالت چهار ضرب در جوشكاري 

  2Tcraterانتخاب حالت  

 4Tcraterالت انتخاب ح 

  (spot welding)انتخاب جوشكاري نقطه اي 
  

  

  10 شماره شكل
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LED  روشن بودن اين : 1انكودرLED  به اين معني است كه
پارامترهاي نمايش داده شده بر روي نمايشگر مربوط به 

مي باشند و مقادير اين پارامترها  A –پارامترهاي جوشكاري 
  با چرخش انكودر تغيير مي كنند

LED  روشن بودن اين : 2انكودرLED  به اين معني است كه
پارامترهاي نمايش داده شده بر روي نمايشگر مربوط به 

مي باشند و مقادير اين پارامترها  V –پارامترهاي جوشكاري 
  با چرخش انكودر تغيير مي كنند.

LED hold:  روشن بودن اينLED  به اين معني است كه
به ترتيب  V–و  A –رهاي جوشكاري مقادير مربوط به پارامت

اين  مي شوندجريان و ولتاژ در انتهاي جوشكاري نمايش داده 
LED  15برايs  جرياندر حالت چشمك زدن باقي مي ماند) 

و ولتاژ نمايش داده مي شوند) و يا تا زمانيكه كليد فعال شده 
 جاري را بزنيد نمايش اطلاعات صورت مي گيرد.

اين نمايشگر جهت نمايش : A–نمايشگر پارامترهاي 
  پارامترهاي زير مورد استفاده قرار مي گيرد:

نمايش جريان جوشكاري هم بصورت پيش تنظيم (تنها در  - 
  حالت سينرجيك) و نيز مقدار واقعي

نمايش سرعت سيم هم بصورت مقدار پيش تنظيم و هم  - 
  مقدار واقعي

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ت پيش تنظيم تنها در حالت نمايش ضخامت قطعه كار بصور - 

  سينرجيك
اين نمايشگر جهت نمايش : V–نمايشگر پارامترهاي

  پارامترهاي زير مورد استفاده قرار مي گيرد:
نمايش ولتاژ جوشكاري هم بصورت پيش تنظيم (تنها در  - 

  حالت سينرجيك) و نيز مقدار واقعي
نمايش تنظيم دقيق ولتاژ جوشكاري تنها در حالت  - 

  سينرجيك
  نمايش اندوكتانس الكترونيكي - 

  جهت نمايش:نمايشگر برنامه: 
به اضافه  Pدر اين هنگام عبارت ، عدد برنامه ذخيره شده - 

 ظاهر مي شود 2999تا  0001عددي متغير از 

در اين هنگام ، عدد مربوط به تنظيمات دخيره شده - 
 ظاهر مي شود 99تا01به اضافه عددي متغير از  AUعبارت

ني فعال است كه عدد پس از عبارت ذكر شده تنظيمات زما
تنظيماتي كه بصورت چشمك زن باشند فعال ، ثابت باقي بماند

  نبوده و تنها مي توانند ذخيره شوند.
    

 

 

  11شكل شماره 
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  دستگاه: وايرفيدرمعرفي 

  

  
  

  
  

 12شكل شماره 

  
: كانكتور ريموت سنترال كانكتور جهت اتصال تورچ 1

  جوشكاري
  : كانكتور ريموت كنترل2
انكتورهاي آبي و قرمز جهت اتصال مسيرهاي رفت و : ك3

  برگشت آب تورچ
  : كاكنتور كنترل جهت اتصال به رابط بين دستگاه و وايرفيدر4
  : كليد انتخاب تست سيم يا تست گاز5
 
  
 

  معرفي پنل وايرفيدرPars Feed G4620D: 

  
  

  
  13شكل شماره 

 
تگاه هنگاميكه دس پتانسيومتر تنظيم پارامتر سينرجيك:

از اين  ،قرار مي گيرد وايرفيدردر وضعيت تنظيم از روي 
پتانسيومتر به منظور تغيير مقادير پارامترهاي نمايش داده شده 

  استفاده مي شود. A –در نمايشگر 
هنگاميكه دستگاه در وضعيت پتانسيومتر تنظيم طول قوس: 

از اين پتانسيومتر به  ،قرار مي گيرد وايرفيدرتنظيم از روي 
نظور تغيير مقادير پارامترهاي نمايش داده شده در نمايشگر م
– V .استفاده مي شود  

اين كليد قابليت تست گاز سلكتور تست گاز و تست سيم: 
و تست سيم را با هم فراهم ميكند.هنگاميكه كليد فشرده يا 
رها مي شود شير گاز عمل كرده و گاز از تورچ خارج مي شود. 

ثانيه قطع  30صورت اتومات پس از خروج گاز مي تواند يا ب
شود يا بصورت دستي با فشردن و رها كردن كليد. در وضعيت 

 3تست سيم هنگاميكه كليد فشرده مي شود موتور براي زمان 
شروع به حركت مي كندو پس  1m/minثانيه با سرعت ثابت 

افزايش  8m/minثانيه سرعت موتور به  1از آن براي حدود 
دن كليد پروسه اتمام مي يابد. براي حركت مي يابد.با رها كر

  پيوسته قرقره سيم بايد كليد مذكور نگه داشته شود.
  
 تنظيم از روي دستگاه يا وايرفيدر  

امكان تنظيم پارامترها را از روي پنل  DIGIMIGدستگاه 
دستگاه يا وايرفيدر فراهم مي سازد. بطور پيش فرض امكان 

انتخاب شده است.جهت فعال  وايرفيدرتنظيم پارامترها از روي 
نمودن امكان تنظيم پارامترها از روي پنل دستگاه (يعني فعال 
شدن انكودرهاي روي پنل دستگاه و غير فعال شدن 

را فشرده و  FXپتانسيومترهاي روي وايرفيدر) در ابتدا كليد 
 ⁻(با نماد  كليد تغيير برنامهسپس رها كنيد سپس  بر روي )
را  FXرها كنيد و در پايان مجدد كليد  پنل دستگاه را فشرده و

  پتانسيومتر تنظيم پارامتر سينرجيك
 

  يم طول قوسپتانسيومتر تنظ
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حالت تنظيمات از روي  فشرده و رها سازيد و جهت برگشت به
يعني غير فعال شدن انكودرهاي روي پنل دستگاه و (وايرفيدر

مي توانيد ابتدا كليد  فعال شدن پتانسيومترهاي روي وايرفيدر)
FX  با نماد  كليد تغيير برنامهرا فشرده و رها سازيد سپس)⁺ (

بر روي پنل دستگاه را فشرده و رها كنيد و در پايان مجدد 
  را فشرده و رها سازيد. FXكليد 

  
 نمايش ورژن هاي نرم افزار  

از قابليت كنترل ديجيتال بر پايه نرم  DIGIMIG دستگاه 
و به روز  ءافزار استفاده مي كند نرم افزارها نيز در حال ارتقا

م افزارها براي هر برد رساني مي باشند. جهت نمايش ورژن نر
  الكترونيكي مورد استفاده در دستگاه به روش زير عمل شود:

: در ابتدا دستگاه را CPUنمايش ورژن نرم افزار برد جهت  - 
 RUN/MEMرا فشرده و سپس كليد  Fxكليد  ،روشن كنيد
 را نگه داريد.

جهت نمايش ورژن نرم افزار برد ديجيتال پنل: در ابتدا دستگاه  - 
را فشرده و سپس كليد تست گاز را  Fxكليد  ،كنيدرا روشن 
 نگه داريد.

جهت نمايش ورژن نرم افزار برد پنل وايرفيدر: در ابتدا دستگاه  - 
را فشرده و سپس كليد تست سيم را  Fxكليد  ،را روشن كنيد

 نگه داريد.

  
 پارامترهاي جوشكاري  

در جوشكاري الكترود امكان  :MMA جوشكاري الكترود
وجود دارد.  Arc Force , Hot Startترهاي تنظيم پارام

انتخاب اين پروسه جوشكاري با كمك كليد انتخاب پروسه 
 جوشكاري صورت مي گيرد. پس از انتخاب حالت 
نحوه "اتصالات كابل هاي جوشكاري را مطابق با پاراگراف 

  برقرار كنيد. 3و مطابق شكل  "اتصال كابل هاي جوشكاري
استفاده الكترودهاي مختلف را در جريان هاي مورد  3جدول 

جوشكاري فولادهاي معمول و با آلياژ كم نشان مي دهد.

توجه داشته باشيد كه اين جدول مقادير دقيق را به شما ارائه  
بلكه تنها جنبه راهنمايي دارد جهت انتخاب درست  نمي دهد

حتما به دستورالعمل كارخانه سازنده مراجعه شود. همچنين 
باشيد جريان تعريف شده وابسته به جهت توجه داشته 

جوشكاري و شكل اتصال است و با افزايش ضخامت و ابعاد 
قطعه كار افزايش مي يابد. در اين جدول جريان هايي با مقادير 

 plane , frontal plane , verticalزياد براي جوشكاري هاي 

upwards   كاربرد دارد و جريان هاي متوسط در جوشكاري
 verticalجريان هايي با مقادير كم در  و over headهاي 

downward  كاربرد دارند و جهت اتصال قطعات كوچك پيش
  .گرم شده استفاده مي گردند

تقريب نسبتا خوبي براي جريان در جوشكاري فولادهاي 
  معمولي وجود دارد:

I=50*(Φe-1) 
  در اين رابطه:

Iشدت جريان الكتريكي :  Φeقطر الكترود :  
 4mmس اين رابطه بطور مثال براي الكترود با قطر بر اسا

  مي باشد. 150Aشدت جريان برابر با 
) 1مقادير پيش تنظيم جريان جوشكاري (قابل تنظيم با انكودر 

(قابل تنظيم  Arc Forceيا  و ولتاژ مدار باز (غير قابل تنظيم)
) پيش از شروع جوشكاري در نمايشگر پارامترهاي 2با انكودر 

–A  اختصار (بهdVPA و نمايشگر پارامترهاي (– V  به)
نمايش داده مي شوند. و مقادير جريان  )dVPVاختصار 

 Arc) و ولتاژ جوشكاري يا 1جوشكاري (قابل تنظيم با انكودر 

Force  با  100تا  0اين پارامتر بين ، 2(قابل تنظيم با انكودر
و سبب مي گردد تا انرژي قوس در  تغيير مي كند 1فاصله 

،  dVPA جوشكاري هاي سخت افزايش يابد) در نمايشگرهاي
dVPV .نيز در حين جوشكاري نمايش داده مي شوند  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

   

قطر 
 الكترود
mm 

بازه جريان جوشكاري–نوع الكترود  ضخامت  
رقطعه كا  

mm 
6010-
6011 

6012  6013 6020 6027 7014 7015 7018 
70-24-70-

28 
1.6  20-40 20-40       

≤5 
2  25-60 25-60       

2.4 40-80 35-85 45-90 - - 80-125 65-110 70-100 100-145 ≤6.5 
3.2 75-125 80-140 80-130 100-150 125-185 110-160 100-150 115-165 140-190 >3.5 
4 110-170 110-190 105-180 130-190 160-240 150-210 140-200 150-220 180-250 >6.5 

4.8 140-215 140-240 150-230 175-250 210-300 200-275 180-255 200-275 230-305 
>9.5 5.6 170-250 200-320 230-300 225-310 250-350 260-340 240-320 260-340 275-365

6.4 210-320 250-400 250-350 275-375 300-420 330-415 300-390 315-400 335-430 

8 275-425 300-500 310-430 340-450 375-475 390-500 375-475 375-470 400-525 >13 

4جدول شماره  
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   پارامترهاي خاص
Hot start اين پارامتر به معناي اضافه جريان در لحظه شروع :

قابل  1با فاصله تغيير  100تا  0از مقدار  Hotقوس است (
 Hotبه انواع الكترودها دسترسي به تنظيم مي باشد) با توجه 

Start  با فشردن كليدFx  امكان پذير است. (تنظيم با كمك
مي باشد و تنظيم اين پارامتر در طول جوشكاري  2انكودر 

  امكان پذير نيست)
با  :liftجوشكاري تيگ با استفاده از تكنيك آغاز قوس 

پروسه انتخاب پروسه جوشكاري و با انتخاب  كمك كليد
شكاري تيگ را انتخاب كنيد. كابلهاي جوشكاري را مطابق جو

  انجام دهيد. 4و شكل  "جوشكاري تيگ "توضيحات پاراگراف 
 TIGجريان هاي متناظر با الكترودها در جوشكاري  4جدول 

AC /DC  را نشان مي دهد. اين جدول تنها براي راهنمايي
ترود را بوده و براي انتخاب بهتر دستورالعمل شركت سازنده الك

مطالعه نماييد. توجه داشته باشيد كه قطر الكترود مورد 
  استفاده نسبت مستقيم با جريان جوشكاري دارد.

 )1مقادير پيش تنظيم جريان جوشكاري (قابل تنظيم با انكودر 
 , dVPA و ولتاژ مدار باز (غير قابل تنظيم) در نمايشگرهاي

dVPV مقادير پيش از شروع جوشكاري نمايش داده مي شود .
) و ولتاژ جوشكاري 1جريان جوشكاري (قابل تنظيم با انكودر 

 (غير قابل تنظيم) در طول پروسه جوشكاري در نمايشگرهاي
dVPA  ،dVPV پروسه تشكيل  نمايش داده مي شود. در اين

قوس به سرعت و با دقت صورت مي گيرد و بواسطه تكنيك 
قطعه كار به نفوذ تنگستن به  (TCS)ابتكاري كنترل حرارت 

جوشكار از ، حداقل مقدار مي رسد. همچنين در اين پروسه
نيز بهره مند مي  (SWS)سيستم هوشمند توقف جوشكاري 

گردد بدين ترتيب كه چنانچه جوشكار تورچ را از روي قطعه 
كار بلند كند بدون آنكه شستي تورچ را قطع كرده باشد جريان 

ماتيك قطع مي با شيب كاهشي افت كرده و قوس بطور اتو
  شود.

 
ELECTRODE TYPE Current 

adjustment field (A)  
Φ 

ELECTRODE 
(mm)  

TIG DC  
Tungsten Rare 

earth 2% 
Turquoise  

Tungsten Ce 1% 
Grey  

10-50  10-50  1  
50-80  50-80  1,6  
80-150  80-150  2,4  
150-250  150-250  3,2  
200400  200-400  4  

  5 شماره جدول
 

  ميگ پالس و اينتر پالس:، ي ميگ مگجوشكار
انجام  وايرفيدرموارد زير را پيش از شروع جوشكاري بر روي 

  دهيد:
 - Contact tip  را از روي تورچ باز كرده تا سيم بتواند

آزادانه از تورچ خارج شود به خاطر داشته باشيد كه 
contact tip مطابق با قطر سيم انتخاب مي شود 

وايرفيدر را در مقدار مورد نظر  پتانسيومترهاي روي پنل - 
 تنظيم نماييد

شستي تورچ را فشار دهيد يا با كمك شستي تست سيم  - 
 اقدام به خروج سيم از تورچ نماييد

 - Contact tip را بر روي تورچ ببنديد 

شير سيلندر گاز را به آرامي باز كرده و فشار رگولاتور را  - 
 دهدرا بدست  bar 1.7-1.3طوري تنظيم كنيد كه فشار 

با كمك شستي تست گاز دبي گاز خروجي را در مقدار  - 
14-20l/min مطابق با جريان جوشكاري تنظيم نماييد 

 اكنون دستگاه جوشكاري آماده براي استفاده مي باشد - 

  
  جوشكاري سينرجيك  پارامترهاي 

كليد انتخاب پروسه جوشكاري را فشار دهيد و حالت ميگ مگ 
ميگ اينترپالس  و يا حالت حالت ميگ پالس ، 
را انتخاب كنيد. سپس كليد انتخاب شيوه جوشكاري  

را انتخاب كنيد. در  SYNرا فشار دهيد و حالت سينرجيك 
برنامه جوشكاري در مجموع براي پروسه هاي  3000اين حالت 

  زير موجود است:
 0999تا  0001برنامه ميگ مگ (برنامه هايي كه از 1000 - 

 شماره گذاري شده اند)

 1999تا  1001برنامه هايي كه از برنامه ميگ پالس (1000 - 
 شماره گذاري شده اند)

تا  2001برنامه ميگ اينتر پالس (برنامه هايي كه از 1000 - 
 شماره گذاري شده اند) 2999

دستگاه با يك تعداد معيني از برنامه ها كه قبلا در كارخانه 
در پروگرم گشته در اختيار كاربر قرار مي گيرد برنامه ها 

 جدولي كه در بخش پارامترهاي خاص آورده و يا در نمايشگر
  برنامه، مشخص مي گردد

 "كابل هاي جوشكاري را مطابق با توضيحات پاراگراف 
 MIGميگ پالسي ، MIG/MAGجوشكاري ميگ مگ 

PULSED ،MIG DUAL PULSED"  6يا  5و شكل هاي 
  .متصل كنيد

ترين برنامه مناسب ، با استفاده از كليد انتخاب برنامه
جوشكاري را با توجه به پروسه جوشكاري و نيز پارامترهاي 
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) مشخص نماييد و يا با جنس قطعه كار و نوع گاز، (قطر سيم
مشخصات برنامه هاي ذخيره  RUN/MEMاستفاده از كليد 

  شده توسط كارخانه را مشاهده كنيد.
جريان  ،مقادير از پيش تعيين شده ضخامت قطعه كار

) در نمايشگر 1سرعت سيم (قابل تنظيم با انكودر جوشكاري و 
ولتاژ  ) و مقادير از پيش تعيين شدهA )dVPA –پارامترهاي 

و تنظيم  اندوكتانس الكترونيكيجوشكاري (غير قابل تنظيم)، 
) در نمايشگر 2دقيق ولتاژ قوس (قابل تنظيم با انكودر 

(dVPV) .پيش از آغاز جوشكاري نمايش داده مي شوند  
مقدار واقعي جريان  ،ز تنظيم پارامترها و آغاز جوشكاريپس ا

و مقدار واقعي  dVPA) در 1جوشكاري (قابل تنظيم با انكودر 
و تنظيم دقيق ولتاژ  اندوكتانس الكترونيكي ،ولتاژ جوشكاري

) در 2قابل تنظيم با انكودر ( (voltage trimming)قوس 
ه در طول پروسه جوشكاري نمايش داد dVPVنمايشگر 

  خواهند شد.
هر دو انكودر در طول جوشكاري فعال هستند و عمل مي كنند 
بنابراين مي توان مقاديري كه با اين دو انكودر تنظيم مي شوند 
را حتي در حين جوشكاري تغيير داد. پارامتر روي نمايشگر 
هنگاميكه از وضعيت پيش تنظيم به وضعيت جوشكاري مي 

  تغيير نمي كند. ،رويم يا بالعكس
  

دستي (تنها در جوشكاري ميگ مگ  جوشكاريشيوه 
  فعال مي باشد)

را ميگ مگ  با كمك كليد انتخاب پروسه جوشكاري،
انتخاب كنيد و با استفاده از كليد شيوه انتخاب جوشكاري 

اي موجود در را انتخاب كنيد. برنامه ه MANحالت دستي يا 
به بخش شيوه جوشكاري سينرجيك اين پروسه جوشكاري (

مراجعه شود) و پارامترهاي قابل تنظيم از جمله سرعت سيم و 
اساس اين پروسه جوشكاري را تشكيل مي ، ولتاژ جوشكاري

كه با هم  2و  1دهند و شما مي توانيد با كمك انكودرهاي 
  ادغام نشده اند آزادانه هريك از اين پارامترهارا تنظيم نماييد.

 " پاراگرافكابل هاي جوشكاري را مطابق با توضيحات 
 MIGميگ پالسي ، MIG/MAGجوشكاري ميگ مگ 

PULSED  ,MIG DUAL PULSED"  5و شكل هاي 
متصل كنيد. برنامه هاي جوشكاري در جدول مربوط به  6يا 

برنامه ها (به بخش پارامترهاي خاص مراجعه شود) و يا در 
نمايش داده مي شوند. با استفاده از كليد  dVPنمايشگر برنامه 

مناسب ترين برنامه جوشكاري را با توجه به ، برنامه انتخاب
جنس قطعه كار ، پروسه جوشكاري و نيز پارامترهاي (قطر سيم

) مشخص نماييد و يا با استفاده از كليد و نوع گاز

RUN/MEM  مشخصات برنامه هاي ذخيره شده توسط
  كارخانه را مشاهده كنيد.

يم با انكودر مقدار از پيش تعيين شده سرعت سيم (قابل تنظ
) و مقدار از پيش dVPA( A –) در نمايشگر پارامترهاي 1

) در 2تعيين شده ولتاژ جوشكاري (قابل تنظيم با انكودر 
پيش از آغاز جوشكاري نمايش داده مي  (dVPV)نمايشگر 

  شوند.
پس از تنظيم پارامترها و آغاز جوشكاري مقدار واقعي جريان 

 تا minمي تواند از مقدار  - 1با انكودر  (قابل تنظيم جوشكاري
max  مطابق با منحني سينرجيك برنامه تغيير كند) در

) و مقدار واقعي ولتاژ A )dVPA –نمايشگر پارامترهاي 
ولت تا  10مي تواند بين  - 2قابل تنظيم با انكودر جوشكاري (

در طول پروسه  (dVPV)ولت تغيير كند) در نمايشگر  40
د. پارامتر روي نمايشگر جوشكاري نمايش داده مي شون

هنگاميكه از وضعيت پيش تنظيم به وضعيت جوشكاري مي 
تغيير نمي كند. با اين شيوه جوشكاري مي ، رويم يا بالعكس

توان اقدام به ايجاد و ذخيره نمودن برنامه هاي جوشكاري 
  نمود.

  
  شيوه جوشكاري اتومات:

مگ كليد انتخاب پروسه جوشكاري را فشار دهيد و حالت ميگ 
و يا حالت ميگ اينترپالس  حالت ميگ پالس ، 
را انتخاب كنيد. سپس كليد انتخاب شيوه جوشكاري  

را انتخاب كنيد. كارهاي اتوماتيك  AUTرا فشار دهيد و حالت
ذخيره شده از قبل مي توانند در اين شيوه جوشكاري مورد 
استفاده قرار گيرند.در اين شيوه جوشكاري در حقيقت امكان 

تفاده از برنامه هاي ذخيره شده در حالت سينرجيك و اس
  دستي وجود دارد.

  
  پارامترهاي خاص:

. را فشار دهيد FXجهت دستيابي به اين پارامترها تنها كليد 
در ادامه شرح مختصري از پارامترهايي كه مي توانند تغيير 

جمع آوري  5كنند و نيز همه تركيبات احتمالي آنها در جدول 
  ين پارامترها به شرح زير مي باشند:شده است. ا

اين پارامتر امكان  :(starting speed)سرعت شروع  - 
تنظيم سرعت شروع سيم را فراهم مي كند مقدار داده شده 
 تغيير بصورت درصد مقدار تنظيم شده در كارخانه مي باشد.

)StS  تغيير مي ، %1با فاصله تغيير  %100+تا  %30-از
 كند)
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 - BURN BACK: رامتر طول سيمي را كه پس از اين پا
مشخص مي كند. مقدار  ،جوشكاري از نازل خارج مي شود

داده شده تغيير بصورت درصد مقدار تنظيم شده در كارخانه 
، %1با فاصله تغيير  %20+تا  %20-از  ،bub( مي باشد.

 تغيير مي كند)

 - PRE GAS :مشخص كننده زمان خروج گاز  پيش گاز
با فاصله  2sتا  0از  PrG( تپيش از شروع جوشكاري اس

 تغيير مي كند) 0.1sتغييرات 

 - POST GAS :مشخص كننده زمان خروج گاز  پس گاز
با فاصله  10sتا  0از  POG( از پايان جوشكاري استپس 

 تغيير مي كند) 0.1sتغييرات 

 - Crater starts current:  اين پارامتر جريان شروع
تا  %50-جوشكاري را مشخص مي كند و مي تواند از 

تا  %50-از ، CSCجريان جوشكاري تنظيم شود. ( 99%+
 تغيير مي كند) %1با فاصله تغيير  99%+

اين  :(initial current time)مدت زمان جريان اوليه  - 
باقي  craterپارامتر مدت زماني كه جريان در مقدار اوليه 

مي ماند را مشخص مي سازد (اين پارامتر تنها در حالت 
2Tcrater بل تنظيم است و قاSCt  5تا 0ازs  0.1با فاصلهs 

 تغيير ميكند)

 - Crater end current:  اين پارامتر مقدار جريان را در
تا  %99-پايان جوشكاري مشخص مي كند و مي تواند از 

تا  %99-از  ،CECجريان جوشكاري تغيير كند. ( 50%+
 تغيير مي كند) %1با فاصله  50%+

اين  :(Final current time)مدت زمان جريان نهايي  - 
 final craterپارامتر مدت زماني كه جريان در مقدار نهايي 

فعال  2Tباقي مي ماند را مشخص مي سازد و تنها در حالت 
 تغيير مي كند) 0.1sبا فاصله  5sتا0از  ECtميگردد. (

اين پارامتر تعيين كننده شيب تغيير  :SLOPEشيب  - 
به مقدار جريان  initial crater currentجريان از مقدار 

جوشكاري و نيز شيب تغيير جريان از مقدار جريان 
، از SLOمي باشد. ( final crater currentجوشكاري به 

10A/s  500تاA/s  5با فاصلهA/s (تنظيم مي گردد 

اين پارامتر  :(double pulse current)جريان اينتر پالس  - 
حالت اينتر درصد مقدار جريان پيك و جريان پايه را در 

 %1با فاصله  %100تا  0 از dPCپالس مشخص مي سازد. (
تنظيم مي شود) بطور مثال هنگاميكه جريان اينترپالس بر 

تنظيم مي شود و متوسط جريان جوشكاري پالسي  50روي 
است آنگاه جريان پيك اينترپالس برابر با  120Aنيز برابر با 

180A   60و جريان پايه اينترپالس برابر باA .است 

اين  :(dual impulse frequency)فركانس اينترپالس  - 
از  Fdp، پارامتر تعيين كننده فركانس اينتر پالس مي باشد

0.5HZ  5تاHZ  0.1با فاصلهHz .تغيير مي كند 

اين پارامتر :spot (spot welding time)زمان جوشكاري  - 
را پس از فشردن  spotزمان مورد نياز براي جوشكاري 

رچ مشخص مي كند و با سپري شدن اين زمان شستي تو
با  20sتا  1از SPtقوس بطور اتوماتيك قطع مي گردد (

 تغيير مي كند) 0.1sفاصله 

 - Automatic current slope:  اين پارامتر شيب تغيير
 ،جريان را وقتي از يك سطح به سطح ديگري تغيير مي كند
الي مشخص مي سازد. از اين قابليت در جوشكاري هاي متو

 5A/sبا فاصله  500A/sتا 5A/sاز  ACS( استفاده مي شود.
اين پارامتر همچنين مشخص كننده سرعت  تنظيم مي شود)

 تغيير جريان جوشكاري توسط اپراتور است.

در ادامه جداول مربوط به برنامه هاي جوشكاري نيز آورده شده 
پارامترهاي خاص موجود در پروسه ها و شيوه  6جدول . است
 جوشكاري مختلف را نشان مي دهد.هاي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

6جدول شماره   
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  7 جدول شماره  

  

PROGRAM TABLE DIGIMIG 502 
PROGRAM NUMBER 

MATERIAL 
WIRE 
ᴓ (mm) 

GAS  DISPLAY 
EN/DIN* 
CLASS 

MIG 
MAG 

MIG 
Pulsed 

MIG Dual 
Pulsed 

0001  #  #  Fe  0.8  co2  FE  G3 Si‐1 

0002  #  #  Fe  1.0  co2  FE  G3 Si‐1 

0003  #  #  Fe  1.2  co2  FE  G3 Si‐1 

0004  #  #  Fe 1.6 co2 FE  G3 Si‐1

0011  1011  2011  Fe  0.8  Ar‐16%co2  FE  G3 Si‐1 

0012  1012  2012  Fe  1.0  Ar‐16%co2  FE  G3 Si‐1 

0013  1013  2013  Fe 1.2 Ar‐16%co2 FE  G3 Si‐1

0014  1014  2014  Fe  1.6  Ar‐16%co2  FE  G3 Si‐1 

#  1021  2021  Fe  0.8  Ar‐13%co2  FE  G3 Si‐1 

#  1022  2022  Fe  1.0  Ar‐13%co2  FE  G3 Si‐1 

#  1023  2023  Fe 1.2 Ar‐13%co2 FE  G3 Si‐1

#  1024  2024  Fe  1.6  Ar‐13%co2  FE  G3 Si‐1 

#  1031  2031  Fe  0.8  Ar‐8%co2  FE  G3 Si‐1 

#  1032  2032  Fe 1.0 Ar‐8%co2 FE  G3 Si‐1

#  1033  2033  Fe 1.2 Ar‐8%co2 FE  G3 Si‐1

#  1034  2034  Fe  1.6  Ar‐8%co2  FE  G3 Si‐1 

#  1041  2041  Fe  0.8  Ar‐2%co2  FE  G3 Si‐1 

#  1042  2042  Fe 1.0 Ar‐2%co2 FE  G3 Si‐1

#  1043  2043  Fe  1.2  Ar‐2%co2  FE  G3 Si‐1 

#  1044  2044  Fe  1.6  Ar‐2%co2  FE  G3 Si‐1 

0072  #  #  Fe  1.0  Ar‐16%co2  FE PIPE  G3 Si‐1 

0073  #  #  Fe 1.2 Ar‐16%co2 FE PIPE  G3 Si‐1

0103  #  #  Fe‐rutil flux‐cored  1.2  co2  rUtiL FC  T 42 2 PC 1 

0113  1113  2113  Fe‐rutil flux‐cored  1.2  Ar‐16%co2  rUtiL FC  T 42 2 PC 1 

0143  1143  2143  Fe‐basic rutil flux‐cored 1.2 Ar‐16%co2 bASIC FC  T 424 BM3 H5

0144  1144  2144  Fe‐basic rutil flux‐cored  1.6  Ar‐16%co2  bASIC FC  T 424 BM3 H5 

0163  1163  2163  Fe‐basic rutil flux‐cored  1.2  Ar‐16%co2  MEtAL FC  T 42 2 MM 3 H5

0173  1173  2173  Fe‐basic rutil flux‐cored  1.2  Ar‐8%co2  MEtAL FC  T 42 2 MM 3 H5

0201  1201  2201  CrNi 316 0.8 Ar‐2%co2 CrNi  G 19 123 LSI

0202  1202  2202  CrNi 316  1.0  Ar‐2%co2  CrNi  G 19 123 LSI 

0203  1203  2203  CrNi 316  1.2  Ar‐2%co2  CrNi  G 19 123 LSI 

0204  1204  2204  CrNi 316 1.6 Ar‐2%co2 CrNi  G 19 123 LSI

#  1213  2213  CrNi 310  1.2  Ar‐2%co2  CrNi 310  G 25 20 

#  1223  2223  CrNi 309  1.2  Ar‐2%co2  CrNi 309  G2312 Lsi 

0303  1303  2303  CrNi 316‐flux cored  1.2  Ar‐16%co2  FC316  T19123LRC/M3 

0313  1313  2313  CrNi 309‐flux cored 1.2 Ar‐16%co2 FC309  T2312LRC/M3
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PROGRAM TABLE DIGIMIG 502 
PROGRAM NUMBER 

MATERIAL 
WIRE 
ᴓ (mm) 

GAS  DISPLAY 
EN/DIN* 
CLASS 

MIG 
MAG 

MIG 
Pulsed 

MIG Dual 
Pulsed 

0343  1343  2343  CrNi 309‐flux cored  1.2  Ar‐25%co2  FC309  T2312LRC/M3 

0353  1353  2353  CrNi 308‐flux cored 1.2 Ar‐25%co2 FC308  TZ199HRC/M3

0412  1412  2412  Al Mg 5  1.0  Ar  AL5356  S AI 5356 

0413  1413  2413  Al Mg 5  1.2  Ar  AL5356  S AI 5356 

0414  1414  2414  Al Mg 5  1.6  Ar  AL5356  S AI 5356 

0422  1422  2422  Al Si 5 1.0 Ar AL4043  S AI 4043A

0423  1423  2423  Al Si 5  1.2  Ar  AL4043  S AI 4043A 

0424  1424  2424  Al Si 5  1.6  Ar  AL4043  S AI 4043A 

0511  1511  2511  Cu Si 3 0.8 Ar CuSi3  S CuSi3

0512  1512  2512  Cu Si 3 1.0 Ar CuSi3  S CuSi3

0521  1521  2521  Cu Al 8  0.8  Ar  CuAl8  S CuAl8 

0522  1522  2522  Cu Al 8  1.0  Ar  CuAl8  S CuAl8 

#  1534  2534  Cu 999 1.6 Ar‐30%HE Cu  #

#  1603  2603  inconel 625  1.2  Ar  ErNiCrMO‐3  SNi6625 

#  1604  2604  inconel 625  1.6  Ar  ErNiCrMO‐3  SNi6625 

#  1663  2663  inconel MC 1.2 Ar‐2%co2 CrMo MC  MF‐6‐GF‐60‐GP

#  1702  2702  duplex 1.0 Ar‐2%co2 Er 2209  22 9 3 LN
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  ايجاد و ذخيره نمودن نقاط جديد جوشكاري
  اتومات:

پس از ايجاد يك نقطه جديد جوشكاري (به پاراگراف 
مراحل زير را جهت ذخيره ، جوشكاري اتومات مراجعه شود)

  نمودن آن بكار بگيريد:
مربوط به  LEDرا نگه داريد ( RUN /MEMكليد  - 

AUT  روشن است) تا زمانيكه نخستين نقطه جوشكاري
شروع به چشمك  dvp برنامه آزاد يا موجود در نمايشگر

 زدن كند

بر روي  ”Sto“را نگه داريد تا وقتيكه  RUN/MEMكليد  - 
 ظاهر شود dvpنمايشگر برنامه 

برنامه بطور اتوماتيك ، پس از تكميل عملكرد ذخيره شدن - 
 شده قرار مي گيرددر بين نقاط جوشكاري ذخيره 

  فراخواني نقاط ذخيره شده جوشكاري:
در ابتدا وارد پروسه جوشكاري اتومات شويد و سپس با استفاده 

نقاط جوشكاري ذخيره شده را ، از كليدهاي انتخاب برنامه
  انتخاب كنيد.

  كپي و تغيير نقاط جوشكاري اتوماتيك:
ال يا پس از ورود به نقطه جوشكاري كه مي خواهيد آنرا انتق

  تغيير دهيد به شكل زير عمل كنيد:
ثانيه نگه داريد اين  3كليد انتخاب حالت جوشكاري را براي 

عملكرد دستگاه را به حالت دستي و سينرجيك برده بطوريكه 
همه پارامترهاي ذخيره شده براي اين نقطه جوشكاري را مي 
توان اصلاح نمود.اين تغييرات مي تواند بر روي تنظيمات قبل 

ايجاد و  "نتقل شود و يا در برنامه ديگر ذخيره گردد به بخش م
مراجعه شود. با  "ذخيره نمودن نقاط جديد جوشكاري اتومات

استفاده از كليدهاي انتخاب برنامه موقعيتي را كه مي خواهيد 
آنجا برنامه جوشكاري را ذخيره كنيد انتخاب كنيد. سپس  در

نگه داريد تا  را به منظور ذخيره كردن RUN/MEMكليد 
 نمايش داده شود. dvpبر روي نمايشگر برنامه  Stoزمانيكه 

  
 :حذف يك نقطه جوشكاري اتومات  

در حاليكه در وضعيت جوشكاري نمي باشيد مراحل زير را 
  جهت حذف يك نقطه جوشكاري انجام دهيد

نقطه جوشكاري كه مي خواهيد آنرا حذف كنيد انتخاب  - 
 كنيد

 ثانيه نگه داريد 5را براي  RUN /MEMكليد  - 

 ظاهر مي شود CLRبر روي نمايشگر  - 

هنگام رها كردن كليد نقطه جوشكاري انتخاب شده نيز  - 
 حذف خواهد شد

با حذف يك نقطه جوشكاري يك موقعيت جديد براي ذخيره 
كردن نقاط جوشكاري جديد فراهم مي شود اگر نقاط 

را  NA1جوشكاري اتومات وجود نداشته باشند دستگاه 
خواهد داد. فضاهاي خالي توسط نقاط جوشكاري جديد  نمايش

اشغال مي شوند و يا به عنوان خاتمه دهنده جوشكاري متوالي 
  مورد استفاده قرار مي گيرد.

 

 :جوشكاري متوالي  
در اين دستگاه امكان اينكه برنامه هاي جوشكاري تعريف شده 

 د.توسط كاربر بصورت متوالي مورد استفاده قرار گيرد وجود دار
در حقيقت در اين حالت يك گروه از تعداد مشخصي نقاط 
جوشكاري وجود دارد كه توسط كاربر ذخيره شده است اين 
گروه با يك مكان خالي از برنامه جوشكاري در شروع و پايان 

  مشخص مي شود.
  
 ن يك گروه از برنامه هاي نحوه ذخيره نمود

  :جوشكاري
از نخستين برنامه در ابتدا بررسي كنيد كه فضاي آزاد پيش  - 

جوشكاري وجود داشته باشد (وجود فضاي خالي قبل از 
از ويژگي هاي يك گروه از  99و بعد از موقعيت  1موقعيت 

 برنامه هاي جوشكاري مي باشد)

برنامه مورد نظرتان را در پروسه دستي و سينرجيك انتخاب  - 
 كنيد

را فشار دهيد تا به پارامترهاي خاص دسترسي  FXكليد  - 
 باشيد داشته

 را انتخاب كنيد ACSپارامتر  1با كمك ولوم انكودر  - 

تنظيم كنيد  A/sشيب را برحسب  2با كمك ولوم انكودر  - 
 جهت تغيير به برنامه جوشكاري بعدي)(

 تا از اين مرحله خارج شويد را زده FXمجدد كليد  - 

ايجاد و ذخيره  "به بخش، تنظيمات جاري را ذخيره كنيد - 
 مراجعه شود. "ري اتوماتنمودن نقاط جديد جوشكا

مرحله دوم به بعد را جهت اضافه كردن برنامه هاي بعدي به  - 
 اين گروه تكرار كنيد

بررسي كنيد كه يك فضاي خالي پس از آخرين برنامه  - 
ذخيره شده وجود داشته باشد و در غير اين صورت بايد 
آخرين نقطه جوشكاري را حذف كنيد به بخش حذف يك 

 مراجعه كنيد نقطه جوشكاري اتومات
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 ستفاده از يك گروه برنامه جوشكاري:ا  
در ، به منظور فعال كردن يك گروه از برنامه هاي جوشكاري

ميگ پالس و ميگ ، ابتدا يكي از جوشكاري هاي ميگ مگ
و با كمك كليد انتخاب نوع عملكرد  اينترپالس را انتخاب كنيد

شته باشيد توجه دا حالت جوشكاري اتوماتيك را انتخاب نماييد.
فعال را قبل از ورود به حالت  آخرين پروسه غير اتوماتيك

اتوماتيك ذخيره كنيد. سپس آخرين برنامه اتوماتيك را انتخاب 
  كنيد

موجود  بطور مثال آخرين برنامه ذخيره شده) و در صورتيكه(
نيست مي توانيد اولين برنامه موجود را انتخاب كنيد. اين نكته 

اشيد كه مي تواند برنامه به يك پروسه ديگر را به خاطر داشته ب
  متفاوت از پروسه انتخاب شده تعلق داشته باشد.

هنگاميكه جوشكاري صورت نمي گيرد كليد ليست برنامه ها 
كه در پنل جلوي دستگاه قرار گرفته است تمامي نقاط ذخيره 

با استفاده از تورچ . شده جوشكاري را نشان مي دهد
UP/DOWN ،و كليد سمت  ليد سمت راست +و با كمك ك

آن بر روي تورچ مي توان در ميان نقاطي كه متعلق به  –چپ 
  يك گروه هستند تغيير وضعيت داد.

با فشردن مجدد كليد انتخاب نوع عملكرد به تنظيمات فعال 
قبل از ورود به حالت اتوماتيك بر مي گرديد در صورتيكه نياز 

  ر دهيد.است مي توانيد پروسه جوشكاري را تغيي
پس از آنكه يك نقطه جوشكاري را انتخاب كرديد امكان شروع 
جوشكاري وجود دارد.توجه داشته باشيد كه كليد مشاهده 

 تورچ ليست برنامه ها بر روي پنل در صورت استفاده از
Up/down بر روي تورچ  - غير فعال مي باشد و كليدهاي +و
 Up/Down با كليدهاي صورتيكه از تورچ در فعال است و

استفاده نگردد، امكان تغيير نقاط جوشكاري در طول پروسه 
جوشكاري وجود نخواهد داشت.هنگاميكه جوشكاري صورت 
مي گيرد با كمك كليدهاي روي تورچ مي توان بين نقاط 
جوشكاري حركت كرد (نقاطي كه در يگ گروه يكسان 

 را پيوسته نگاه داريد به آخرين –هستند). اگر كليد هاي + يا 
برنامه ذخيره شده در آن گروه مي رسيد.در عبور از يك نقطه 
جوشكاري به نقطه ديگر جريان با شيبي كه توسط اين پارامتر 

ACS به عنوان  مشخص مي شود تغيير مي كند اين پارامتر
بخشي از پارامترهاي خاص نقاط جوشكاري اتومات مطرح مي 

  شود.
  

  محدوديتهاي استفاده از گروه هاي نقاط
 وشكاريج

استفاده از گروه هاي نقاط جوشكاري در طول پروسه 
  جوشكاري تنها در زمانهاي زير امكان پذير است:

هنگاميكه تغيير در نقطه جوشكاري سبب تغيير در پروسه  - 
 جوشكاري نگردد

هنگاميكه پروسه جوشكاري ميگ مگ يا ميگ پالس انتخاب  - 
ي شده باشد و در اين پروسه ها مي توان نقاط جوشكار

اتومات را در حين جوشكاري تغيير داد اما در پروسه 
جوشكاري ميگ اينترپالس امكان تغيير نقاط جوشكاري در 

 وجود ندارد. طول پروسه جوشكاري

زماني مي توان نقطه جوشكاري را تغيير داد كه تغيير آن  - 
منجر به تغيير منحني سينرجيك مورد استفاده نگردد به 

ست كه از نقطه ذخيره شده با عبارت ديگر امكان پذير ني
 برويم. P5به نقطه ديگر با منحني  P4منحني 

تغيير از يك نقطه جوشكاري به نقطه ديگر در صورت تفاوت  - 
و  crater، چهار ضرب، در حالتهاي جوشكاري (دو ضرب

 جوش نقطه اي) امكان پذير نمي باشد.

 

 ست نمودن دستگاه:ري  
به دو  كارخانه پيش فرض ريست نمودن دستگاه به مقادير

را فشرده بدين  FXبخش تقسيم مي شود. در ابتدا كليد 
  ترتيب وارد مرحله پارامترهاي خاص مي شويد سپس:

ثانيه نگه داريد در اين  3را براي  RUN/MEMكليد  - 
بر روي نمايشگر بصورت چشمك زن به  STDهنگام واژه 

حالت چشمك زدن عبارت نمايش در خواهد آمد. در پايان 
STD ليد كRUN/MEM  را رها كنيد در اين هنگام

تنها  ريست دستگاه انجام ميشود. توجه داشته باشيد كه
برنامه هاي جوشكاري و آنچه كه توسط كاربر ذخيره شده 
 است (نقاط جوشكاري اتوماتيك) بدون تغيير باقي مي مانند.

ثانيه نگه داريد واژه  5كليد انتخاب شيوه جوشكاري را براي  - 
RST ي نمايشگر بصورت چشمك زن به نمايش در بر رو

، كليد RSTحالت چشمك زدن عبارت خواهد آمد در پايان 
انتخاب شيوه جوشكاري را رها نماييد در اين هنگام دستگاه 

نقاط جوشكاري  حتي و بر ميگرددتنظيمات كارخانه به 
 .شونداتوماتيك نيز حذف مي 

ليات بدين معني است كه عم STD،RSTواژه هاي مشاهده 
و اين عمليات با  ريست موفقيت آميز صورت گرفته استانجام 

خاتمه مي يابد و  ذكر شده در بالا كليددو رها كردن يكي از 
با تنظيمات  مجددراه اندازي شده و دستگاه بطور اتوماتيك 
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تمامي  بدين ترتيب مي كند.شروع به كار  پيش فرض خود
پيش فرض قادير پارامترهاي خاص برنامه هاي جوشكاري به م

  كارخانه اي خود بر مي گردند.
 

 :محدوديتهاي تغيير پارامتر ها  
ثانيه دستگاه آماده خاموش  5براي  FXبا نگه داشتن كليد 

شدن مي گردد در اين هنگام دستگاه به منزله واسطه اي است 
جهت تنظيمات پارامترهاي خاص. توابع مورد نياز با فشردن 

انتخاب شوند در حاليكه پارامترها با مي توانند  1ولوم انكودر 
مي توانند تنظيم شوند. پارامترهاي قابل  2كمك انكودر 

نمايش داده مي  dVPAكه در نمايشگر  1انتخاب با انكودر 
  شوند عبارتند از:

  رمز عبور (بر روي نمايشگرPAS (نشان داده مي شود  
  سطح خاموشي(SHUTDOWN LEVEL)  كه در

  يش داده مي شود.نماBLLنمايشگر بصورت 
نمايش  dVPVدر نمايشگر  2مقادير قابل انتخاب با انكودر 

  داده شده و عبارتند از:
  999-000رمز عبور شامل سه رقم از   
 0 معناي خاموش نشدن دستگاه است. در اين حالت  به

محدوديتي در كار با دستگاه وجود ندارد و دستگاه اصطلاحا 
  آزاد است

 1 است در اين سطح  1طح خاموشي به معناي فعال بودن س
در حالت جوشكاري  خاموشي اين امكان وجود دارد كه

ولتاژ  ،سينرجيك و دستي، پارامترهاي جريان جوشكاري
كه بر روي  2و  1جوشكاري و اندوكتانس را با كمك انكودر 

پنل دستگاه قرار دارند يا با كمك پتانسيومترهاي روي پنل 
  تنظيم نماييم وايرفيدر

 2 مي باشد در اين  2عناي فعال بودن سطح خاموشي به م
  حالت هيچيك از پارامترهاي جوشكاري امكان تغيير ندارند

 3  مي باشد و بدين  3به معناي فعال بودن سطح خاموشي
ترتيب در حالت جوشكاري دستي و سينرجيك امكان تغيير 
پارامترهاي جوشكاري وجود ندارد اما در حالت جوشكاري 

پارامتر سرعت سيم قابل تغيير مي باشد در  اتوماتيك تنها
سرعت سيم در مقداري برابر با  1اين حالت با كمك انكودر 

مقدار اوليه قابل تنظيم مي باشد در حالت ريموت  ±15%
  تنها مي توان برنامه هاي جوشكاري را انتخاب نمود.

پس از تنظيم سطح خاموشي و نيز مشخص نمودن رمز عبور 
ر مرحله اول بايد توسط كاربر مشخص (مقادير مربوطه د

را زده تا از اين منو خارج شويد  FX گردند) بار ديگر كليد
 دستگاه آماده براي جوشكاري مي باشد. اين تنظيمات بصورت

ذخيره شده در دستگاه باقي مي مانند تا زمانيكه دوباره توسط 
  كاربر تغيير داده شوند.
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 :قابليتهاي صرفه جويي در انرژي  
اين دستگاه عملكرد فن و يونيت آب خنك تنها در شرايط در 

  ضروري صورت مي گيرد.
  فن دستگاه تنها در شرايط زير عمل مي كند:

در طول پروسه جوشكاري و مدت زمان مشخصي پس از  - 
 اتمام جوشكاري

هنگاميكه افزايش دما در دستگاه رخ داده و ترموستات عمل  - 
نكه دوباره مي كند و نيز مدت زمان مشخصي پس از آ

 دستگاه شروع به كار كند.

  :خنك نيز در شرايط زير عمل مي كندسيستم يونيت آب 
هنگاميكه دستگاه روشن مي شود عملكرد يونيت آب خنك  - 

سبب مي شود تا آب با فشار كافي  1minبراي مدت زمان 
 در مسير تورچ به گردش در آيد.

م در طول پروسه جوشكاري و نيز مدت زماني پس از اتما - 
 .جوشكاري

 

 جوشكاري آلومينيوم  
براي جوشكاري با سيم جوش آلومينيوم به شيوه زير عمل 

  كنيد:
يم جوش آلومينيوم غلتك هاي سيم را با غلتك مخصوص س - 

مونتاژ حلقه هاي رجوع كنيد به پاراگراف: جايگزين كنيد (
 )درايو سيم براي آلومنيوم

فاده متري و پوشش پلاستيكي است 3از تورچي با تفلون  - 
 كنيد

را باچرخاندن پيچ روي كمترين  فشار بين غلتك هاي سيم - 
 مقدار قرار دهيد

بار تنظيم  1,7 – 1,3فشار گاز آرگون را بر روي مقدار  - 
 نماييد

  

 نگهداري  
هشدار: پيش از هرگونه بررسي دستگاه در ابتدا آنرا از برق 

  اصلي جدا كنيد.
DIGIMIG502 PULSED  

عات الكترونيكي در درون دستگاه توجه: از آنجايي كه از قط
كشيده شده توسط  لازم است تا گرد و غبار، استفاده شده است

  فن به درون دستگاه را خارج سازيد.
به شيوه زير عمل ، جهت نگهداري ماشين در وضيت مناسب

  كنيد:
به صورت متناوب گرد و غبار جمع شده در داخل دستگاه را  - 

ه خارج كنيد.از از دستگا ،با كمك هواي كمپرس شده

برخورد مستقيم هواي كمپرس شده به قطعات الكترونيكي 
 جلوگيري كنيد.

به بررسي دوره اي درون دستگاه جهت شناسايي كابل هاي  - 
 بپردازيد. ،ساييده شده يا اتصالات سست شده در اثر گرما

Pars Feed G4620D    
نگهداري اين وسيله محدود به تميز كردن درون دستگاه و 

مداوم و دوره اي كابل هاي ساييده شده و اتصالات بررسي 
را از  وايرفيدراتصال ، پيش از هرگونه بازبيني. سست مي باشد

بدنه را برداريد و از هواي خشك ، دستگاه جوشكاري جدا كنيد
كمپرس شده براي خارج كردن گرد و غبار و كثيفي انباشته 

تقيم هوا از برخورد مس، در حين اين عمل. شده استفاده كنيد
بررسي كنيد كه مسير . به قطعات الكترونيكي جلوگيري كنيد

اتصالات آن محكم باشد و ، گاز كاملا عاري از ناخالصي باشد
با دقت بررسي كنيد كه . هيچگونه نشتي وجود نداشته باشد

غلتك هاي وايرفيدر را به صورت . شير برقي نشتي نداشته باشد
ز حركت عادي سيم مي دوره اي بررسي كنيد و اگر مانع ا

  آنها را تعويض كنيد.، گردند
  

  :تورچ
تورچ جوشكاري در معرض دماي بالا بوده و همچنين در اثر 

توصيه مي شود كه . چرخش و پيچش تحت فشار قرار مي گيرد
سيم را نپيچانيد و از تورچ براي كشيدن دستگاه جوش استفاده 

قطعات داغ نيز  از قرار دادن تورچ و يا كابل آن برروينكنيد و 
خودداري كنيد اين عمل مي تواند باعث ذوب شدن لايه عايق 

بصورت متناوب عدم . شده و تورچ را غير قابل استفاده نمايد
 نشتي تمامي شلنگ ها و اتصال گاز را بررسي كنيد.

ملاحظات زير براي تورچ ، با توجه به موارد مطرح شده در بالا
  بايد در نظر گرفته شود:

ن ذرات حاصل از پاشش جوشكاري از شعله پوش پاك كرد - 
(gas diffuser) تا گاز به راحتي جريان داشته باشد 

هنگاميكه شكل روزنه آن  (contact tip)تعويض نازل  - 
 عوض شده است

راهنماي سيم با استفاده از تري كلرواتيلن يا  تميز كردن - 
 حلال هاي مخصوص

 بررسي عايق ها و اتصالات كابل قدرت - 

 بايد در شرايط مناسب الكتريكي و مكانيكي باشند  اتصالات - 

  
 (درصورت سفارش) ازراه دور و لوازم كنترل  

DIGIMIG502  
  تجهيزات كنترل از راه دور به شرح زير مي باشند:

  RC172كنترل از راه دور دستي 
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به صورت امكان كنترل و تغيير پتانسيومترهاي تنظيم پارامتر 
 SYNERGIC PARAMETERسينرجيك (

ADJUSTMENT و تنظيم طول قوس ()ARC 

LENGTH AFJUSTMENT كه بر روي پنل جلوي (
نصب هستند، به صورت  Pars Feed G4620Dوايرفيدر 

  وجود دارد. RC172ريموت با استفاده از 
، توجه: هنگام استفاده از اين شيوه كنترل از راه دور

  پتانسيومترها نبايد روي حد اكثر مقدار خود باشند.
  

اده از تورچ آب خنك يا هواخنك با كليد استف
UP/DOWN 

زماني كه با پروسه هاي دستي يا سينرجيك اقدام به 
 (down) /پايين(up) جوشكاري مي كنيد دكمه هاي بالا

تورچ بطور كامل جايگزين پتانسيومتر تنظيم پارامترهاي 
 Pars Feed G4620D وايرفيدرسينرجيك روي پنل جلوي 

ارامترهاي جوشكاري سينرجيك مي تواند مي گردند. مقادير پ
) تنظيم شوند. - با فشردن كليدهاي راست (+) و چپ (

 وايرفيدرپتانسيومتر تنظيم طول قوس كه بر روي پنل جلوي 
Pars Feed G4620D همچنان براي تنظيم طول ، قرار دارد

، )AUTقوس مورد استفاده قرار ميگيرد. در حالت اتوماتيك (
)، نقاط جوشكاري تنظيم - ت (+) و چپ (فشردن دو دكمه راس

  جوش ذخيره شده را ليست مي كند. شده قبلي و گروه هاي
  

Push-Pull torch 
) حركت سيم آلومينيوم را با Push-Pullپول (- تورچ پوش

كمك موتوري كه بر روي آن نصب است بهبود مي بخشد. 
رامتر استفاده از پتانسيومتر تنظيم پا پارامترهايي كه با

 Pars Feed G4620Dفيدر رجيك روي پنل جلوي وايرسين
اكنون با استفاده از پتانسيومتر روي برد  تنظيم مي گشتند

 تورچ تنظيم مي شوند البته هنگاميكه تورچ متصل باشد.

  
 :شرايط خطا  

 HAR – t ̊C – H2O"، خطاهاي 7در جدول شماره نكته: 

– SLC" ،"كه هستند، به اين معني  "خطاهاي ريست خودكار
زماني كه شرايط هشدار از بين برود، دستگاه مجدد آماده 

خطاهاي ريست غير "جوشكاري خواهد بود. ديگر خطاها 
به اين معني كه براي حذف كردن و برطرف  "خودكار هستند

كردن شرايط هشدار و بطور كلي براي بازگشت به عملكرد 
صحيح و درست دستگاه، دستگاه جوشكاري بايد يكبار خاموش 

يط خطا در دستگاه جوشكاري در اين شرا سپس روشن شود. و
پاراگراف توضيح داده مي شود و سه نمايشگر روي پنل دستگاه 

نيز جهت نمايش اين خطاها مورد استفاده قرار مي گيرند 
  ):16(شكل 

  نمايشگر خطا (مختصرdE عبارت :(ERR  بر روي
 اين نمايشگر چشمك خواهد زد؛

 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

پيام هاي خطاي احتمالي كه بر روي  8ه جدول شمار
نمايشگرهاي گوناگون ظاهر مي شود و نحوه رفع اشكال آنها را 

  نشان مي دهد.
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 مختصر  نمايشگر شرح خطا)dDE اين نمايشگر همه :(
پيامهاي خطاي اين دستگاه جوشكاري را نمايش مي دهد. 

 ؛ PRG-HARبطور مثال 

  نمايشگر كد خطا (مختصرdCEايشگر كد ): اين نم
 رقم) 4خطا را نمايش مي دهد (

  
  
  
  

  14شكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
     

 نمايشگر كد خطا نمايشگر شرح خطا نمايشگر خطا

ERR  CFG 

00  00 

00 01 

00 02 

00 03 

00 04 

ERR  PRG 

01 00 

01 01 

01 02 

ERR TFS 02 00 

ERR HAR 

03 00 

03 01 

03 02 

03 03 

ERR C0T 04 00   
ERR H20 05 00 ي شود  

ERR SLC 

06 00 

06 01 

06 02 

  است 03 06
ERR FCC 07 00  ظهNVRAM با نرم افزار كد بارگذاري شده  
ERR FCC 07  01 چار مشكل شده است  

  8جدول شماره 
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همچنين جهت سهولت تشخيص مشكلات احتمالي ارتباط با 
هايي كه بر روي برد  LEDدستگاه هاي جانبي، تغييري در 

CPU  و  8پنل جلو قرار دارد، ديده خواهد شد. (به جدول
  توجه كنيد) 17شكل 

  
  15شكل شماره 

  
 LED  شرايط  هوممف

  ارتباط با واحد يدك وجود ندارد
  ارتباط با واحد يدك وجود دارد

  روشن
 DLI  خاموش

  ارتباط با پنل وجود ندارد
  ارتباط با پنل جلو وحود دارد

  روشن
 DL2  خاموش

  غيرفعال بودن برنامه كنترل
 برنامه كنترل فعال است

  خاموش
 DL4  بصورت چشمك زن

 9جدول 

  
تباط با واحد يدك، با توجه به وضعيت در صورت فقدان ار

LED(DL1) دسترسي به پروسه هاي جوشكاري ،
MIG/MAG ،PULSED MIG  وDOUBLE 

PULSED MIG  مادامي كه دستگاه قادر نباشد پروسه ها را
و  TIGبه  MMAانتخاب كند، بصورت اتوماتيك خودش را از 

  بلعكس ريست خواهد كرد.
ه فني ما (بايد هر زمان كه پيام اين كار اجازه مي دهد تا نمايند

خطا بر روي پنل نمايش داده شد با ايشان تماس گرفته شود) 
بتواند در كوتاهترين زمان ممكن بعد از مطلع شدن توسط 

  راحتي و آساني بيشتري برطرف كند.كاربر، مشكل را با 
نمايش دادن شماره خطاها (ريست اتوماتيك) در 

  ماشين جوشكاري
شماره خطاها (ريست اتوماتيك) را در اين بخش نمايش 

دستگاه جوشكاري (از آخرين باري كه روشن شد نه از وقتي 

كه براي اولين بار روشن شد) شرح مي دهد. سه نمايشگر بر 
  ):18روي پنل براي نمايش آنها استفاده مي شود (شكل 

 
 

 
  16شكل شماره 

 
  :مي  اين نمايشگر شرح خطا را را نشاننمايشگر شرح خطا

 )HARنگاه كنيد، مثال:  9دهد (به جدول 

  :اين نمايشگر تعداد كل دفعاتي كه خطا نمايشگر شماره خطا
 3دردستگاه جوشكاري رخ داده است را نمايش مي دهد (مثال: 

بار از آخرين باري كه دستگاه روشن شده  HAR 3خطاي –
 است، رخ داده است).

 :خطا را نشان مي رقم)  4اين نمايشگر كد ( نمايشگر كد خطا
 ).0300نگاه كنيد، مثال:  8دهد (به جدول 

يا  TYPOLOGY،SYNERGIC(SYN) يكي از حالات 
MANUAL(MAN)  را انتخاب كنيد سپس ابتدا با فشردن

انتخاب حالت و سپس كليد  FX عملكرد هاي خاصكليد 
مي توان شماره 1شماره  Encoderبا چرخاندن ، جوشكاري

 ري را مشاهده كرد.خطاها در دستگاه جوشكا

  برخي مشكلات و نحوه برطرف كردن آنها
خط تغذيه داراي خصيصه هايي است كه مسبب مشكلات 

  مشترك است. در حالت خرابي مراحل زير را دنبال كنيد:
 مقدار ولتاژ تغذيه را چك كنيد؛ .1

چك كنيد كه كابل برق كاملًا به پريز و سوئيچ تغذيه وصل  .2
 باشد؛

  تغذيه نسوخته باشند؛چك كنيد كه فيوزهاي  .3
 موارد زير را بررسي كنيد: .4

 كليدي كه دستگاه را برق دار مي كند 

 پريز برق روي ديوار 

 كليد دستگاه 

مهارت فني كافي براي تعمير دستگاه لازم است، در  نكته:
ما به شما توصيه مي كنيم با پرسنل ، صورت مشاهده اشكال

 د.فني يا گروه خدمات و پشتيباني ما تماس بگيري

  

خطا نمايشگر كد  

انمايشگر شماره خط انمايشگر شرح خط   
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  جلوتعويض برد الكترونيك پنل 
DIGIMIG 502 

  طبق روش زير عمل كنيد:
 .چهار پيچ پنل جلو را باز كنيد 

 .صفحه كنترل را خارج كنيد 

 .كانكتورهاي سيم كشي گشته را از برد جدا كنيد 

 .ستون پشتيبان كوچك را باز كنيد 

  برد كنترل الكترونيك را با جدا كردن آن از پشتيبان آن
 د.خارج كني

  براي نصب برد كنترل الكترونيك جديد برعكس بالا عمل
كنيد.

Pars Feed G4620D 
  طبق روش زير عمل كنيد:

 2 .پيچ كناري پنل را باز كنيد 

 .پنل را با حركت آهسته به سمت خودتان خارج كنيد 

 .كانكتورهاي پشت را خارج كنيد 

 .چهار مهره سمت برد الكترونيكي را باز كنيد 

 جدا كنيد. كارت معيوب را 

  تمام مراحل را براي نصب مجدد بر عكس روش بالا انجام
 دهيد.

 
 
 
  

    
 معرفي پلاك وايرفيدر دستگاه  

  

  

  

 ديوتي سايكل دستگاه 6 نام كارخانه سازنده 1

 در زير باران جوشكاري نگردد 7 نام دستگاه 2

 ماكزيمم جريان اوليه دستگاه 8 غذيه دستگاهولتاژ ت 3

 شماره استاندارد 9 ميباشدHZ  50برق ورودي دستگاه تك فاز با فركانس    4

 شماره سريال دستگاه10 درجه حفاظت دستگاه 5
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 پلاك مشخصات دستگاه    

 

 1 نام كارخانه سازنده دستگاه 16 تاريخ توليد 

  2 نام دستگاه 17  كلاس عايقي دستگاه 
 3  ستگاه سه فاز با تكنولوژي اينورترد 18 زمان توليد 

 DC 4جريان خروجي  19 سيستم خنك كنندگي: فن 

 5  قابليت جوشكاري ميگ  20 ممنوعيت استفاده از دستگاه هنگام بارندگي 

 6  قابل استفاده در محيط هايي با خطر شوك الكتريكي بالا 21 ماكزيمم مقدار جريان موثر ورودي 

 7  ولتاژ بي باري دستگاه 22  روديماكزيمم مقدار جريان و

  8  قابليت جوشكاري الكترود  23  ولتاژجوشكاري
  9  قابليت جوشكاري تيگ 24 جريان جوشكاري 

10 ولتاژ ورودي دستگاه 25 ديوتي سايكل دستگاه
Hz  11 50/60دستگاه سه فاز با فركانس  26  مينيمم و ماكزيمم ولتاژ جريان جوشكاري 

72 شماره استاندارد  12  درجه حفاظت دستگاه 
13  دفتر مركزي 28 كد دستگاه  

14  فيوز كندكار  29  شماره سريال دستگاه 
  15  توان مورد نياز جهت راه اندازي  
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  شرحPARS COOL 102V  
جهت خنك  PARS COOL 102Vكننده  خنكدستگاه 

  طراحي شده است. جوشكاريسازي تورچ دستگاههاي 
به داخل تورچ و  مايعاين خنك سازي از طريق سيستم گردش 

اري از طريق دو جوشكصورت مي گيرد. تورچ  نيتمخزن يو
متصل  PARS COOLبه دستگاه  مايعشلنگ ورود و خروج 

گرم  محلولبه داخل تورچ هدايت شده و  مايعمي شود. 
مي شود تا بوسيله رادياتور و  برگشتي مجدداً به دستگاه وارد

فن به طور كامل خنك شده و مجددًا به داخل تورچ هدايت 
  .شود

 ت فني:اطلاعا 

در جدول زير   PARS Cool 102Vمشخصات فني دستگاه 
  خلاصه شده است.

 PARS COOL  مشخصات فني
102V 

 HZ 50/60  فركانس

  400V  ولتاژ
 1.2A  فيوز (كندكار)

 0.8A  جريان ورودي

  رادياتور  –فن سيستم خنك كننده
كلاس حفاظتي 

 IEC529)(برطبق 
IP 21S 

× ابعاد (طول
 cm (67*20*27)  ارتفاع)×عرض

 20kg  وزن

  10جدول شماره 
 :محدوديتهاي استفاده  

  مطابق پلاك مشخصات :
از دستگاه معمولا بطور دائم  IEC60974-1براساس استاندارد

نمي توان استفاده كرد. به همين دليل عملكرد دستگاه شامل 
دو زمان فعال(وصل) و زمان استراحت (قطع) مي باشد. اين 

وجه به توان خنك كاري تعريف شده، دستگاه قادر است با ت
عبارت است از  (P1)تورچ را خنك نمايد. (توان خنك كاري 

در  1Liter/minعبور جريان مايع خنك كننده در مقياس  
نمايش داده مي شود،  KWدرجه سانتي گراد كه با 25دماي 

اگر كاركرد دستگاه بيش از مقدار تعيين شده گردد، سيستم 
ه جهت حفاظت از تورچ دستگاه فعال حفاظت حرارتي دستگا

سپس  گشته و فن دستگاه نيز بطور پيوسته كار خواهدكرد.
پس از چند دقيقه حفاظت غير فعال و دستگاه مجددا براي 

 ادامه كار آماده مي گردد. كلاس حفاظتي دستگاه 

IP21Sاست.  

 %30خنك را با مخلوطي از مايع آنتي ژل دستگاه آبتوجه :
مشخص شده روي آن  MAXمقدار درجه تا  %70وآب مقطر

  پر كنيد.
  

مقادير پارامترهاي لازم جهت اتصال دستگاه  11جدول شماره 
 به برق اصلي را نشان مي دهد.

 PARS COOL  نام دستگاه
102V  

 0.22KW  توان دستگاه

  1.2A  فيوز از نوع كندكار

كابل برق 
  اصلي

 m 1.5  طول

سطح 
  مقطح

25×1 mm  

 11جدول شماره 

 في دستگاهمعر:  

  
  17 شكل شماره

  ) قرمزسرشلنگي مربوط به ورود آب به تورچ ( )1(
   )آبيسرشلنگي مربوط به خروج آب از تورچ ( )2(
  ) مخزن مايع پارس كول 3(
  كابل برق ورودي دستگاه )4(
  لامپ سيگنال نشانگر برق ورودي دستگاه )5(
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 معرفي پلاك PARS COOL 102V: 

 

 

  تاريخ توليد  10  نام كارخانه سازنده  1
  زمان توليد  11  نام دستگاه  2
  حد اكثر فشار مايع خنك كاري  12  علامت منبع تغذيه اصلي  3
  ماكزيمم جريان اوليه دستگاه  13  درجه حفاظت دستگاه  4
جهت  IEC 60974-1مطابق با استاندارد   5

  حفاظت كاربر در مقابل خطرات برق گرفتگي
  ميباشد50/60HZ فركانس   با برق ورودي دستگاه دو فاز 14

  شماره استاندارد  15  علامت خنك كاري  6
  كد دستگاه 16  دفتر مركزي  7
  شماره سريال دستگاه 17  توان خنك كاري اسمي  8
     در زير باران جوشكاري نگردد  9
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 استفاده از ضمانت دستگاه  
ضمانـت اين دستـگاه در صـورت استفـاده صحيح از  - 1

  مي باشد. دستـگاه
 هزينه قطعه يا هزينه تعويض يا تعمير كليه قطعات بجز - 2

قطعات زير كه شامل (هواكش، كليدهاي قطع و وصل و تنظيم 
ولتاژ، كانكتورها، پتانسيومتر و سر ولوم، آمپرمتر، ولتمتر و 
قطعات تورچ يا سنترال كانكتور) رايگان مي باشد. اشكالات فني 

اضافه ولتاژ از عهده ناشي از حوادثي نظير ضربه، آتش، آب و 
  اين ضمانت نامه خارج است.

تعمير و رفع هر گونه اشكال فني بايد توسط سرويس كار  - 3
مجاز اين شركت انجام شود و دخالت افراد غيرمجاز ضمانت 

(افراد غيرمجاز به افرادي گفته مي  مي كند نامه فوق را باطل
كت شود كه دوره آموزش تعمير و نگهداري دستگاه را در شر

  جوشا طي نكرده و كواهي نامه نداشته باشد)
ارائه كارت ضمانت نامه به سرويس كار جهت استفاده از  - 4

  خدمات ضمانت، الزامي است.
عدم مطابقت شماره سريال مندرج در ضمانت نامه با شماره  - 5

سريال دستگاه و نيز مخدوش بودن مطالب مندرج در ضمانت 
  نامه موجب ابطال ضمانت است.

در زمان ضمانت هزينه حمل و نقل دستگاه به محل  - 6
كارخانه و نيز هزينه اياب و ذهاب تعميركاران در محلي كه 

  مي كند به عهده خريدار مي باشد. خريدار تعيين
ضمانت دستگاه از تاريخ خريد يكسال مي باشد كه در شش  - 7

ماه اول قطعات يدكي و سرويس رايگان (باتوجه به موارد ذكر 
و در شش ماه دوم سرويس رايگان است و بعد از آن به شده) 
سال خدمات پس از فروش با دريافت وجه ارائه مي  10مدت 
  شود.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :دفتر خدمات پس از فروش  
  92تهران، خيابان كارگر شمالي، انتهاي خيابان هفتم، پلاك 

  88008055 – 88633677تلفاكس: 
E-mail: service@gaamelectric.com 

  دفتر فروش تهران:
خيابان  -انتهاي خيابان دهم - خيابان كارگر شمالي - تهران
  10پلاك  اشكان
  خط) 24( 88010966  تلفن:

  88027940  دورنگار:
E-mail: info @ jooshaweld.com 

Http: // www. jooshaweld.com 
  

  كارخانه:
  48175- 385  صندوق پستي- ساري
  )011( 33137111  ،  33137110  تلفن:

 )011( 33137116  رنگار:دو
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  ليست قطعات يدكيDIGIMIG  
  

 نام كالا كد كالا رديف

1 11186 
افشان (ارت دار)  4*6كابل 

 (خاكستري،سياه،قهوه ايي،زرد،سبز)

 آي جي بي تي 13796 2

3 14135 
 50Aحالت  0-1فاز  3كليد گردان 

A4003-Ec4003 
 )32پين ( 12كانكتور ماده فيكس  15045 4

5 15053 
پين  10كانكتور ماده فيكس 

)2PM24( 

 IDC 20 Pinكانكتور مادگي كابل  15081 6

 آمپر (آماده شده) 500انبر اتصال  18112 7

 50*70كانكتور جوش ماده فيكس  18132 8

 50*70كانكتور جوش نر كابل  18133 9

10 19117 
دفترچه دستورالعمل تعمير و نگهداري 

DIGI MIG 401 , 501 
 T340MA100ترانس تغذيه 30006 11

 24V -15 KWكنتاكتور  30352 12

13 30688 
وات با هيت سينك  50اهم  22مقاومت 
 آلومينيوم

14 30727 
اهم با هيت  220وات  50مقاومت 

 سينگ آلومينيوم

 MKPولت  630نانوفاراد  100خازن  31347 15

 EMCXV100برد  35052 16

 SNB850EP100برد اسنابر  35124 17

 REL341EP200برد  35274 18

19 36559 
اهم با هيت  680وات  25مقاومت 

 سينگ آلومينيوم

 ماژول ديود فست 38213 20

 )J236-I-RC-1.0(19123برد 5.496.705 21

 ميكروفاراد 20ولت  1400خازن بالانس  7.463.135 22

23 
86004600

0 
 درجه 70ترموستات 

24 B15015  145فن صنعتيFZY2-S 

25 
CE---
01113 

 پايه فيوز 

26 
CEA-

258176 

به همراه  CPUبرد ديجيتال پنل و 
 كيبرد

27 
CEA-

481943 
CT ترانس 

28 
CEA-

481948 
CT Leg 

  ليست قطعات يدكي يونيت آب خنك
  

 نام كالا كد كالا رديف

1 12133 
 8بيرون رزوه  1,4*10سرشلنگي برنجي 

 ميليمتر

2 13136 
سوئيچ آب با سه راهي برنجي پرشر

 10سرشلنگي 

 آمپر 2,5فيوز شيشه اي  13314 3

 25*21رادياتور  13827 4

 كليد چراغ دار مربعي كروز قرمز 15005 5

 )27پين ( 10كانكتور نر كابل  16053 6

 سانتيمتري آلومينيومي 17پروانه  18543 7

 كابل و كانكتور يونيت آب خنك 19200 8

9 CE---01113 پايه فيوز 

10 CEA-460250 تانك پلاستيكي يونيت آب خنك 

11 M -0400204 پرشر سوئيچ 

12 CGB1541657 موتور پمپ آب KN37 

13 T-FA3076 سرشلنگي با كانكتور فشاري قرمز مادگي 

14 T-FA3086 سرشلنگي با كانكتور فشاري آبي مادگي 
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   Feed 4620D وايرفيدرليست قطعات يدكي 

  
 كالانام  كد كالا رديف

1 11996 
شاسي موتور وايرفيدر مونتاژ شده 

DIGI MIG بدون قرقره 

 DIGI MIGشاسي وايرفيدر  11997 2

 بيرون رزوه 1/8*7سرشلنگي برنجي  12136 3

 M9*0.75گيربكس ولوم  12541 4

 42Vشير برقي  15026 5

 )32پين ( 12كانكتور ماده فيكس  15045 6

7 15102 
خانه  3 كانكتور نري بين راهي

 كامپيوتري

8 15103 
خانه  3كانكتور مادگي بين راهي 

 كامپيوتري

 071قفل مسان  15203 9

 (وايرفيدر) 2RS- 6800بلبرينگ  15206 10

 كيلواهم 10پتانسيومتر  15592 11

 )32پين ( 12كانكتور نر فيكس  18120 12

 50*70كانكتور جوش نر فيكس  18131 13

 يريل هاب ايران 18272 14

15 18502 
و  8اسپيسر بزرگ بلبرينگ قطر داخل 

 ميليمتر 8,5طول 

16 18503 
و  8اسپيسر كوچك بلبرينگ قطر داخل 

 ميليمتر 4,5طول 

17 18517 
و طول  10محور چرخ دنده كنار قطر 

 ميليمتر 35

18 20009 
با شش پر مجزا  8سرشلنگي برنجي 

 رزوه ريز 1/4

19 20011 
زوه ريز به ر 1/4*1/8مغزي برنجي 

 ميليمتر 14ميليمتر با قطر  27طول 

 1153ش.ق  M8راهنماي ورودي سيم  20479 20

21 20484 
پيچ تنظيم فنر به طول  10چهار پهلو 

 ميليمتر 104

22 20528 
 42,5طول  8محور قاب بلبرينگ قطر 

 M6ميليمتر 

23 20531 
بلبرينگي بالا 1,2-1,6قرقره آلومينيوم 

 GM403-404طرح سويس فيد 

24 20565 

درجه قطر  V 90قرقره آلومينيوم با 
 11و ضخامت  38قطر خارج  28داخل 
  1,2-1,6سايز 

25 20592 
دندانه مونتاژ شده  21چرخ دنده كناري 

  6800با دو عدد بلبرينگ 

26 20596 
 39و طول  8محوربلبرينگ قطر 

 ميليمتر

27 20597 
 Lقاب بلبرينگ آلومينيومي راست 

 شكل

 شكل Lقاب بلبرينگ آلومينيومي چپ  20598 28

 

 
 نام كالا كد كالا رديف

 محورلولاي پيچ تنظيم فنر قطر  20602 29

30 20613 
مجموعه سنترال كانكتور همراه با لوله 

 راهنما ، 

 دندانه 18چرخدنده مركزي  20800 31

 DMF 401ترانس تغذيه  30004 32

33 35039 
اهنماي سيم شش پايه نگهدارنده لوله ر

 ميليمتر 31و طول  13پر 

  25و طول  6لوله راهنماي سيم قطر  35065 34

  38و طول  6لوله راهنماي سيم قطر  35067 35

36 
7.458.220-

R 

 MMAسرولوم قرمز بزرگ فلش دار  

 با خط 200

37 
7.458.230-

R 
 سرولوم كوچك فلش دار با خط

38 
CEA-

376758 
 TA4برد پانل دستگاه 
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  مهم
مندرجات اين دفترچه را كه هريك ، قبل از راه اندازي دستگاه

بايد در مكاني كه قابل دسترسي براي همه كاربران اين دستگاه 
مي باشد نگاه داري شود و مي بايست تا زماني كه دستگاه 

 .اين دفترچه هم در دسترس باشد استفاده مي شود،

  
جهت به كار گيري براي كارهاي جوشكاري  اين دستگاه صرفاً 

 طراحي شده است.

 

 دستورات ايمني  

جوشكاري و برشكاري مي تواند براي  
 .شما و ديگران مضر باشد

كاربر مي بايست مطابق مندرجات زير كه ممكن است هنگام 
در برابر خطرات احتمالي از ، جوشكاري و برشكاري ناشي شود

 .قبل آموزش ديده باشد

  صدا:

 80اين دستگاه به صورت غيرمستقيم صداي بالاتر از 

ممكن  جوشكاريدسي بل توليد مي كند. دستگاههاي برش و 
است صدايي فراتر از محدوده شنوايي توليد نمايند.بنابراين 
كاربران قانونًا مي بايست به ابزارهاي حفاظتي مناسب تجهيز 

  .شوند
اك الكتريسيته و ميدان مغناطيسي ممكن است خطرن

  .باشند

جريان الكتريك از درون هر جسم رسانايي كه  
ايجاد مي  (EMF)عبور نمايد ميدان الكتريكي و مغناطيسي 

اين ميدان را به دور كابلها كند. جوشكاري و جريان جوشكاري 
ميدان مغناطيسي بر عملكرد و دستگاه ايجاد مي نمايند، 

ان از ضربان سازهاي قلب تاثير مي گذارد.استفاده كنندگ
مي بايست قبل ) (نوسان ساز قلب تجهيزات الكترونيك حياتي

، گوجينگ و جوش نقطه اي، برشكاري، از شروع به جوشكاري
   با پزشك خود مشورت نمايند

ميدانهاي مغناطيسي ممكن است اثرات ديگري نيز برروي 
 سلامتي داشته باشند كه تا كنون شناخته نشده باشد.

  
  

  
مطابق با ، جهت استفاده از دستگاه همه كاربران مي بايست

اثرات ميدان مغناطيسي اطراف جوشكاري ، رويه هاي قيد شده
  و برشكاري را كاهش دهند:

  
  در صورت امكان مسير قرار گيري كابهاي الكترود و اتصال را

  يكي كرد.، توسط بستن با يكديگر
 هرگز كابل و تورچ را به دور خودتان نپيچيد.  
 تورچ و قطعه كار قرار ندهيد. اگر كابل الكترود/بدنتان را بين انبر

قطعه كاري ، و انبر و تورچ در سمت راست بدن شما قرار دارد
  مي بايست در سمت راست قرار داشته باشد هم
  در صورت امكان، كابل را به نزديك ترين نقطه از منطقه

 .جوشكاري متصل نماييد

 انجام  فرايند جوشكاري و برشكاري را در مجاورت دستگاه
 ندهيد.

از يك شخص شايسته و با تجربه ، در صورت عملكرد ناصحيح
 درخواست كمك نماييد.

  نفجار ا

در مجاورت مخازن تحت فشار و مكانهايي كه مواد  
جوشكاري ننماييد. همه ، گازها و بخارها، منفجره قرار دارد

سيلندرها و رگولاتورهاي تحت فشار مورد استفاده در 
  ست با دقت حمل و جابجا شوند.جوشكاري مي باي
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 بر چسب هشدار  
جداول شماره گذاري شده در يك رديف باهم در ارتباط 

 هستند.

  
  
B -  حلقه ها و چرخدنده ها مي توانند به انگشتان آسيب

   (MIG. MAG) در دستگاه .برسانند
C-  .سيم جوش و قطعات شاسي حامل ولتاژ جوشكاري هستند

در  آنها دور نگاه داريد.دست و قطعات فلزي را از 
   (MIG. MAG)دستگاه

 
. جرقه هاي جوشكاري يا برشكاري ميتوانند سبب انفجار ويا 1

  .آتش سوزي شوند
مواد قابل اشتعال را دور از جوشكاري يا برشكاري نگاه   ,1,1

  داريد.
آتش  .جرقه هاي جوشكاري يا برشكاري ميتوانند سبب بروز1,2

اموش كن در نزديك محل سوزي شوند. يك دستگاه آتش خ
كار نگهداري نماييد و از افراد بخواهيد تا آماده استفاده از آن 

  در صورت لزوم باشند.
محفظه هاي بسته و ظروفهاي حاوي مواد را جوشكاري يا . 1,3

  برشكاري نكنيد.

قوس حاصل ازجوشكاري يا برشكاري مي تواند سبب آسيب   .2
 و سوختگي گردد.

يا تعويض قطعات آن دستگاه را  قبل از بازكردن تورچ و .2,1
 خاموش نماييد.

 قطعات با عرض برش كم را هنگام برشكاري نگاه نداريد. .2,2

 تمام نقاط بدن را با لباس مناسب بپوشانيد. .2,3

 شوك الكتريكي ناشي از تورچ ويا كابلها و اتصالات ميتواند .3

 منجر به مرگ شود.

دستكش خشك جهت ايزولاسيون بهتر بپوشيد و از  .3,1
ستكش هاي مرطوب و آسيب ديده خودداري پوشيدن د

 نماييد.

توسط عايقي خودتان را در برابر شوك الكتريكي بين  .3,2
 قطعه كار و زمين محافظت نماييد.

اتصال كابل برق ورودي را قبل از انجام هرگونه كار و يا  .3,3
 تعميري برروي دستگاه، جدا نماييد.

 استنشاق دود حاصل ازجوشكاري يا برشكاري براي سلامتي .4
 .بسيار خطرناك است

 سر خودتان را از دود فاصله دهيد.  .4,1

از تهويه هاي قوي و يا مسير براي انتقال دادن دود  .4,2
 استفاده نماييد.

 از فنهاي فيلتر دار جهت انتقال دود استفاده نماييد. .4,3

اشعه حاصل ازجوشكاري يا برشكاري ميتواند چشمها را  .5
  بسوزاند ويا به پوست آسيب برساند

ك ايمني بپوشيد. از محافظهاي مخصوص كلاه و عين .5,1
گوش و يقه بندهاي دكمه دار استفاده نماييد.از كلاه 
ايمني با فيلترشيشه اي محافظ استفاده نماييد. تمام نقاط 

 بدن را با لباس ايمني بپوشانيد.

از راه اندازي دستگاه دفترچه نصب و راه اندازي را به  قبل  .6
  دقت مطالعه فرماييد.

صب شده برروي دستگاه را رنگ آميزي ويا هاي ن برچسب  .7
 جدا نفرماييد.
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 معرفي خدمات آزمايشگاهي آزمايشگاه استاندارد جوشا  
 خدمتي جديد و گامي نو در صنعت جوشكاري

 هاي جوشكاري را با ما تجربه كنيد.كيفيت و دقت ماشين

در  ISIRI-ISO 3834باتوجه به اجباري شدن استانداردهاي سري 
شوراي عالي استاندارد، آزمايشگاه جوشا به عنوان  23/12/90ه جلس

تنها مرجع كاليبراسيون، اعتباردهي و بازرسي دوره اي تجهيزات 
 IEC60974-4جوشكاري براساس استانداردهاي ملي

(ISIRI11225-4) , BS EN 50504 (ISIRI17445  در كشور، اين
و صنعتگران محترم خدمات را در آزمايشگاه ثابت و سيار به مشتريان 

  ارائه مي دهد.
 

 با اجراي استانداردهاي:

 IEC 60974-4(ISIRI11225-4) و)BSEN 50504 (ISIRI17445 

 هزينه هاي تعمير و نگهداريكاهش 

 افزايش عمر مفيد و دوام تجهيزات جوشكاري 

 كيفيت جوش دستگاه ها و تجهيزات جوشكاري افزايش 

 ريكي و افزايش ايمني كاربرالكتگرفتگي و شوككاهش خطرات برق

 را به ما بسپاريد.

 
- آشنايي با نمادهاي كاليبراسيون، اعتباردهي و بازرسي دوره

 الكتريكياي تجهيزات جوشكاري قوس

اساس بر  نماد اعتباردهي تجهيزات جوشكاري قوس الكتريكي
  BSEN 50504 (ISIRI17445استاندارد (

  
  

قوس الكتريكي بر اساس  نماد بازرسي دوره اي تجهيزات جوشكاري
   IEC 60974-4 (ISIRI 11225-4)استاندارد 

 
  

معرفي مجموعه آزمايشگاه هاي كاليبراسيون، اعتباردهي و 
 اي گام الكتريك و جوشابازرسي دوره

آغاز فعاليت بعنوان آزمايشگاه همكار سازمان ملي استاندارد در  -
  1381سال 

براسيون همكارسازمان ملي آغاز فعاليت بعنوان آزمايشگاه كالي -
   1391استاندارد در سال 

از  Ma592و  Ma/2552داراي گواهينامه تاييد صلاحيت به شماره  -
 سازمان ملي استاندارد ايران

 NACIداراي گواهينامه مركز ملي تائيد صلاحيت ايران به شماره  -

LAB/487  وNACI LAB/488  از سازمان ملي تاييد صلاحيت
 ايران

 INEC TC 26كميته فني متناظر جوشكاري الكتريكي موسس  -
 در ايران

تشريح خدمات و مجوزهاي مربوط به بازرسي دوره اي تجهيزات 
  ISIRI 11225-4جوشكاري بر اساس استاندارد 

 بعد از تعمير ايبازرسي و آزمايش دوره

بازرسي چشمي مطابق با بند  - الف
5-1 

 1- 5بازرسي چشمي مطابق با بند  - الف

  آزمايش الكتريكي: -ب
 6-5باري مطابق بند ولتاژ حالت بي

 3-5مقاومت عايق مطابق بند 

مقاومت هادي محافظ مطابق بند 
5-2 

  آزمايش الكتريكي: -ب
  6- 5باري مطابق با بند  ولتاژ حالت بي

 3-5مقاومت عايق مطابق با بند 

 2-5مقاومت هادي محافظ مطابق با بند 

 آزمايش كاركرد: -پ

 لزاماتبدون ا ‐

 آزمايش كاركرد: -پ

 1-6كاركرد مطابق با بند 

وسيله كليدزني روشن/خاموش مدار 
 2- 6تغذيه مطابق با بند 

 3-6وسيله كاهش ولتاژ مطابق با بند 

 4-6شير گاز مغناطيسي مطابق با بند 

هاي كنترل و سيگنال مطابق بند لامپ
6 -5 

 7مستندسازي مطابق با بند  -ت مستندسازي  -ت

  
 اي تجهيزات جوشكاريرسي دورهباز

در  IEC 60974-4 (ISIRI 11225-4)هدف از اجراي استاندارد 
تجهيزات جوشكاري قوس الكتريكي انجام آزمايش براي بازرسي دوره 
اي و پس از تعمير و همچنين نگهداري تجهيزات جوشكاري قوس 

 الكتريكي براي اطمينان از ايمني الكتريكي آنها است.

دارد فوق براي منابع تغذيه كه براي جوشكاري قوس اجراي استان
شوند و مطابق با الكتريكي و فرآيندهاي وابسته استفاده مي

اند، كاربرد ساخته شده 11225 -1يا 11225 -6استانداردهاي ملي 
 دارد.

  
 تعاريف و اصطلاحات:

 كاليبراسيون

ژ گيري (مانند نمايشگرهاي جريان، ولتامقايسه يك دستگاه اندازه
هاي جوشكاري و برشكاري) با يك دستگاه مرجع، جهت دستگاه

 گيري درنقاط گستره مورد نظر مي باشد.تعيين خطاي اندازه

  
 اعتباردهي

عملياتي با هدف اثبات انطباق تجهيزات و دستگاههاي جوشكاري و 
برشكاري با ويژگي كاري آنها و مقادير آزمايش نوعي ولتاژ بار 

با دو روش (دقيق و استاندارد) تعريف شده، در قراردادي مي باشد كه 
 انجام مي شود. BS EN 50504 (ISIRI 17445)استانداردهاي 
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 تفاوت بين كاليبراسيون و اعتباردهي:

در كاليبراسيون نمايشگرهاي ولتاژ و جريان دستگاه جوشكاري با 
گونه شوند بدون آن كه هيچدستگاه اندازه گيري مرجع مقايسه مي

گيري و تاثير آن بر روي عملكرد دستگاه داشته ي ازنتايج اندازهتحليل
باشد، ولي در اعتباردهي علاوه بر مورد فوق مراحل زير نيز انجام مي 

 شود:

 گيري نمايشگرهاي ولتاژ، جريان، سرعت تغذيه سيم اندازه
وايرفيدر و سرعت سنج هاي مربوط به سرعت حركت كالسكه و 

 ودريتراك در دستگاههاي زير پ

 هاي جوشكاري و برشكاري و گيري وتنظيم خروجي دستگاهاندازه
 وايرفيدرها

 گيري و بررسي رابطه بين ولتاژ بار و جريان قراردادي در اندازه
 خروجي دستگاه جوشكاري

 هاي فوق بر اساس گيريبررسي خطاي محاسبه شده در اندازه
اساس هاي مشخص شده در دو رده دقيق و استاندارد بررواداري

 .BS EN 50504 (ISIRI 17445)استاندارد

 كه موارد فوق تاثير به سزايي در كيفيت جوشكاري دارد.

 

 هشدار: 

  اعتباردهي مجموعه عملياتي فراتر از كاليبراسيون نمايشگرهاي
ولتاژ و جريان دستگاههاي جوشكاري و برشكاري مي باشد كه 

ند جوشكاري توسط كاركنان آموزش ديده، مجرب و آشنا به فرآي
انجام مي شود، كه  …و SMAW،(TIG  ،MIGالكترود دستي (

علاوه بر تنظيم خروجي دستگاه هاي جوشكاري و برشكاري با يك 
مقياس مرجع قراردادي و مقايسه آن با مقادير مطرح شده در 
استاندارد اعتباردهي، در بر گيرنده فرآيند كاليبراسيون 

 نمايشگرهاي دستگاه هم مي شود.

 ري كه آزمايشگاههاي كاليبراسيون الكتريكال (ولتاژ و جريان) كا
به علت عدم آگاهي از استاندارد اعتباردهي تجهيزات جوشكاري 

انجام مي دهند  BSEN 50504 (ISIRI 17445)قوس الكتريكي
فقط به صورت كاليبراسيون مقايسه اي نمايشگرهاي دستگاه مي 

را تامين نمي كند و با آن باشد، كه الزامات استاندارد اعتباردهي 
 مغايرت دارد.

 هاي تاييد صلاحيت شده آزمون اين كار بايد توسط آزمايشگاه
معتبر توسط سازمان ملي استاندارد و يا مركز ملي تائيد صلاحيت 

را دردامنه  BSEN 50504 (ISIRI 17445) ايران، كه استاندارد
لاحيت انجام كاربرد خود دارند انجام شود و ساير آزمايشگاه ها ص

 اين كار را ندارند.
 

خدمات و مجوزهاي مربوط به اعتباردهي تجهيزات جوشكاري 
به شرح زير  BS EN50504قوس الكتريكي بر اساس استاندارد 

 :مي باشد

بند و  اعتباردهي تجهيزات جوشكاري
 زيربند

ي استاندارد بررسي درستي اعتباردهي براي رده - الف
 منابع تغذيه

4 

 5 پذيريهاي تجديدآزمون انجام -ب

 اعتباردهي -پ

- جوشكاري قوسي فلزي دستي با الكترود پوشش -

 (MMA)دار

 (TIG)جوشكاري تنگستن با گاز خنثي -

 جوشكاري قوسي توپودري -

 اجزاي كمكي -

8  
8-2 

8-3 

8-4 

8-5 

  فنون اعتباردهي -ت
 دستگاهها -

 بارگذاري منبع تغذيه -

 هاروش -

9  
9-3 

9-4 

9-5 

 10 ي مستندساز -ث

  
 هاي معتبر و نامعتبر:تفاوت بين گواهينامه

 
 

  

 


