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 مقدمه 

 :گرامی مشتری

شرکت  جوشکاری ازحسن انتخاب شما جهت برگزيدن دستگاه 

شما ، سپاسگزاريم. از اين طريق (جوشا)جوش و برش آسیا

 .اعتماد خود را به محصولات ما نشان داديد

حق هر گونه تغییری در محتويات دفترچه بدون اطلاع قبلی 

 برای شرکت جوشا محفوظ است.

اين دستورالعمل را بدقت  لطفاً قبل از استفاده از دستگاه

 مطالعه فرمايید.
 

 شرح 

Mini TIG 202P دستگاه قوی با تکنولوژی بالا و  يک

کاربری آسان می باشد که جهت جوشکاری تیگ با تکنیک 

HF اينورتر و با استفاده از سوئیچهای  تکنولوژی و بر اساس

اين دستگاه مجهز به سیستم  .ساخته شده است IGBTقدرت 

و امکان  ال تمامی پارامترهای جوشکاری بودهکنترل ديجیت

، stainless steel ،carbon steelجوشکاری فلزاتی مانند، 

علاوه بر اين جوشکاری .مس و آلیاژهای آن را فراهم می سازد 

MMA .نیز با کمک اين دستگاه امکان پذير می باشد 

 

 ویژگی های برجسته 
  قابلیت جوشکاریTIG DC  با استفاده از تکنیکHF  

  انجام شروع وپايان جوشکاری با حق انتخاب يک يا دو بار

 فشردن شستی تورچ

  امکان کنترل کلیه پارامترهای جوشکاری در حالتTIG 

،MMA 

  کنترل زمان رسیدن جريان جوشکاری به صفر قبل از قطع

 قوس

 ( مجهز به قابلیت پالسON PULSE در پروسه )TIG 

  امکان جوشکاریMMA امکان تنظیم )ها  با انواع الکترود

 (نیز وجود دارد arc force ,hot startپارامترهای 

 ( قابلیت جوشکاری نقطه ایspot ) 

  15±قابلیت کار در صورت نوسان ولتاژ ورودی%  

 دارای سیستم حفاظت در مقابل افزايش دما 

 طراحی فشرده و ابتکاری 

 اندازه کوچک و وزن کم و قابلیت حمل آسان 

 ر مقابل جريان اتصال کوتاهدارای سیستم حفاظت د 

 

 فنی اطلاعات 

 در جدول زير خلاصه شده است. مشخصات فنی دستگاه

 

 نام دستگاه
Mini TIG 202P 

MMA TIG 

 50/60HZ فرکانس

 x 230 V 1 ولتاژ

 D 25A فیوز

 180A 10-200A-10 بازه جريان 

 V 10.4-18 V 27.2-20.4 بازه ولتاژ

 V5=60U ولتاژ بی باری

ن جوشکاری در ديوتی جريا

 %011سايکل 
140A 160 A 

جريان جوشکاری در ديوتی 

 %01سايکل 
150 A 180 A 

جريان جوشکاری در ديوتی 

 %Xسايکل 

180 A 

(30%) 

200 A 

(40%) 

 F کلاس عايقی

 IP 21 S کلاس حفاظتی

 39.5*15*25 cm (L×W×Hابعاد )

 Kg 6.700 وزن

 

 0جدول شماره 
 

 محدودیتهای استفاده (IEC60974-1)  

از دستگاه جوشکاری  IEC60974-1براساس استاندارد 

معمولا بطور دائم نمی توان استفاده کرد. به همین دلیل 

)جوشکاری( و زمان  عملکرد دستگاه شامل دو زمان فعال

 تعويض الکترود و...( )جهت تغییر وضعیت قطعه کار، استراحت

 ديوتی در مپر راآ I2 جريان اين دستگاه قادر است می باشد.

چرخه کاری با شبیه سازی در دمای تامین کند. ) %X سايکل

درجه سانتیگراد بدست آمده است(، به عبارت ديگر  01محیط 

می باشد و اگر زمان  % X دقیقه،01سیکل کاری در بازه زمانی 

سیکل کاری بیشتر از مقدار تعیین شده گردد سیستم حفاظت 

اجزای مختلف فعال گشته و حرارتی دستگاه جهت حفاظت از 

سپس پس از چند  .فن دستگاه نیز بطور پیوسته کار خواهدکرد

دقیقه حفاظت غیر فعال گشته و دستگاه مجددا برای 

 IP21S جوشکاری آماده می گردد. کلاس حفاظتی دستگاه

 است.
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 نحوه حمل و نقل و بلندکردن دستگاه  

ی جابجايی با توجه به بند تعبیه شده روی دستگاه جوشکار

 .بصورت دستی امکان پذير خواهد بود

 

 بازکردن بسته بندی دستگاه  

 دو عدد کانکتور های جوش 

 بند آويز 

 درصورت سفارش

 کابل انبر اتصال، کابل انبر جوش 

 پدال پايی 

 ريموت کنترل جريان 

 تورچ تیگ هوا خنک 

 رگولاتور گاز 

 ماسک اتومات جوشکاری 

 

 تداخل  دستورالعمل هایی برای جلوگيری از

 EMCامواج الكترومغناطيسی 
اين دستگاه جوشکاری بر طبق شرايط مندرج در ارتباط با 

تطابق الکترومغناطیسی ساخته شده است. با اين حال کاربر 

موظف است اين دستگاه جوشکاری را مطابق با دستورالعمل 

 سازنده نصب و استفاده نمايد.

ه کننده از در صورت ايجاد تداخل الکترومغناطیسی استفاد

دستگاه جوش موظف است که با راهنمايی های فنی سازندة 

دستگاه، راه حل مناسبی را پیدا کند. در بعضی از موارد به 

سادگی کافی است که مدار جريان جوشکاری را به زمین 

متصل کرد. در بقیه موارد ممکن است با استفاده از فیلتر 

کار در يک  ورودی و قرار دادن دستگاه جوشکاری و قطعه

تداخل امواج الکترومغناطیسی را کاهش داد. در  ،ديوارة محافظ

هر حال تداخل امواج الکترومغناطیسی را بايد تا حد امکان 

کاهش داد تا باعث عملکرد نادرست ديگر دستگاههای 

 الکترونیکی نگردد.

به دلايل ايمنی، مدار جريان جوشکاری ممکن است به : نكته

 .نباشد زمین متصل باشد يا

هیچ گونه تغییری را نبايد در مدار زمین ايجاد کرده مگر با 

تايید متخصصی که تعیین کند اين تغییر، تاثیری در افزايش 

خطر بروز حادثه ندارد. بطور مثال موازی کردن مسیر برگشت 

جريان در بعضی از موارد ممکن است باعث تخريب سیم اتصال 

 زمین بقیه دستگاهها گردد.

 

 

 ارزیابی محل نصب دستگاه  الف(

قرار دهید و از  اين دستگاه را در يک مکان خشک و تمیز

سانتیمتر فاصله داشته باشد تا  01نزديک ترين ديوار حداقل 

تهويه هوای مناسب برای خنک کردن دستگاه انجام گردد. نصب 

و استفاده از دستگاه بايد به دقت انجام شود تا بهترين عملکرد 

یفیت جوشکاری و ايمنی استفاده برای کاربر داشته را از لحاظ ک

 باشد.

قبل از نصب دستگاه جوش، استفاده کننده بايد مشکلات 

احتمالی استفاده از دستگاه جوش را از جنبه تداخل امواج 

موارد زير بايد در نظر گرفته الکترومغناطیسی بررسی کند. 

 : شود

 و  مخابراتیای کابلهای ديگری مانند: کابلهای کنترلی، کابله

سیگنال الکتريکی که در زير، بالا و اطراف دستگاه جوش 

 .قرار دارند

 و گیرنده راديو تلويزيونی فرستنده 

 و ديگر دستگاههای کنترلی  کامپیوترها 

  نزديک به دستگاه جوش بطور مثال قلب  افرادسلامت

 مصنوعی و يا سمعک

 کالیبراسیون و اندازه گیری دستگاههای 

 ل امواج الکترومغناطیسی ديگر دستگاههای تداخ مصونیت

استفاده کننده موظف است تطابق  :اطراف محل جوشکاری

الکترومغناطیسی دستگاههای اطراف را بررسی کند، چرا که 

 .ممکن است اقدامات پیشگیرانه اضافه ای لازم باشد
 

 ب( روش های کاهش تشعشع امواج 

 برق اصلی  -1

ا توصیه های سازنده به برق تجهیزات جوشکاری بايد مطابق ب

متصل شود. در صورتی که تداخلی ايجاد شود ممکن است 

استفاده از  برای مثال اقدامات ديگری نیز لازم باشد. بطور 

فیلترهای ورودی برای اتصال به برق اصلی بايد از وضعیت ثابت 

لوله فلزی محافظ کابل يا مشابه آن اطمینان  کابل برق و وجود

امی قسمتهای پوشش فلزی کابل بايد از لحاظ حاصل کرد. تم

الکتريکی بهم متصل باشد، اين پوشش بايد با يک اتصال 

 الکتريکی کامل به بدنه دستگاه جوش متصل شود.

 

 . نگهداری دستگاه جوش2 

بطور کلی دستگاه جوش را بايد مطابق با توصیه های سازنده 

تمامی نگهداری کرد. هنگام روشن بودن دستگاه جوش بايد 

درب ها و پوشش ها محکم بوده و پیچ های مربوط به آن کاملاً 

بسته باشد. هیچ گونه تغییراتی به غیر از تغییرات و تنظیمات 

  مندرج در دستورالعمل کارخانه سازنده مجاز نیست.



 

3 
 

O
P

M
5

2
3

P
D

1
0
5

  
 9

8
.1

1
.2

3
 

 . کابلهای جوشكاری3

کابلهای جوشکاری بايد تا حد امکان کوتاه بوده و روی سطح 

 .قرار داشته باشدزمین و نزديک بهم 

 

 . اتصالات هم پتانسيل4

توصیه می شود که تمامی قطعات فلزی نزديک به دستگاه 

جوشکاری بهم متصل شوند. قطعات فلزی متصل به قطعه کار 

ممکن است در صورت تماس همزمان دست ها با الکترود و آن 

 قطعات باعث بروز شوك الکتريکی در بدن جوشکار گردد.

لحاظ الکتريکی از تمام قطعات فلزی ايزوله جوشکار بايد از 

 باشد.

 

 اتصال به زمين قطعه کار .5

 در صورتی که قطعه کار به دلايل ايمنی يا به دلیل ابعاد، اندازه

)بطور مثال سازه های و موقعیت آن به زمین متصل نباشد

فولادی يا قسمت خارجی بدنه کشتی ها( در بعضی از موارد می 

عشع امواج اينگونه قطعات کار را به زمین توان برای کاهش تش

متصل نمود. بايد اطمینان حاصل کرد که اتصال به زمین قطعه 

کار باعث افزايش خطر بروز شوك الکتريکی نشده و همچنین 

ساير دستگاههای الکتريکی اختلال ايجاد نکند. در  در کار

صورت نیاز اتصال زمین قطعه کار بايد بوسیله اتصال مستقیم 

عه کار به زمین انجام شود. در کشورهايی که اتصال به زمین قط

ممنوع است، اين اتصال بايد با استفاده از خازن های مناسبی 

که مطابق با مقررات ملی آن کشورها انتخاب شده است، برقرار 

 .شود

 

 . پوشش محافظ )شيلد کردن(6

پوشاندن بقیه کابل ها و دستگاهها در اطراف دستگاه جوش می  

واند مشکلات تداخل را کاهش دهد. در کاربردهای خاص ت

کل سیستم جوشکاری نیز ممکن است پوشاندن )شیلد کردن( 

 لازم باشد.
 

 تجهيزات حفاظتی و امنيتی 
  اين دستگاه مطابق با قواعد و قوانین مندرج در استاندارد

IEC  ساخته شده و مقررات مربوط به مهندسی برق و ابزار

 ايت شده است.دقیق نیز در آن رع

   در صورت وقوع هر نوع حادثه ای، دستگاه بايد از برق اصلی

 جدا شود.

  اگر ولتاژ اتصالات الکتريکی افزايش پیدا کرد، دستگاه را بايد

بلافاصله خاموش کرده و از برق اصلی جدا نمود، تا دستگاه 

توسط تکنسین های مجرب يا نمايندگی های خدمات پس 

 .بررسی و عیب يابی شوداز فروش شرکت سازنده 

  قبل از باز کردن پوشش بدنه دستگاه آن را بايد از برق اصلی

 کرد. جدا

  هر گونه تعمیرات بايد توسط تکنسین ماهر و يا خدمات پس

 شرکت سازنده انجام پذيرد. فروشاز 

  قبل از شروع به استفاده از دستگاه، از لحاظ ظاهری و با در

اتصالات  رچ، تمامی کابل هاولات احتمالی تونظر گرفتن اشکا

. که امکان آسیب خارجی را بوجود می آورد، بررسی شود

سوختگی  بدن جوشکار بايد بطور کامل در برابر،درهنگام کار

و تابش اشعه، با استفاده ازماسک ولباس نسوز،محافظت 

 گردد. دستکش های بلند، پیشبند و ماسک محافظ با فیلتر

ا بايد مطابق استاندارد مخصوص جوشکاری که تمامی آنه

پوشش ها نبايد از مواد مصنوعی ساخته  باشد، پوشیده شود.

شده باشند. کفش ها بايد کاملاً بسته باشند و سوراخ نداشته 

باشد )جهت جلوگیری از نفوذ جرقه ها(، در صورت نیاز بايد 

اگر از عینک محافظ  .پوشش محافظ سر، نیز استفاده شود

با مقررات ذکر شده در بالا مطابقت  بايد، استفاده می شود

داشته باشد. برای محافظت بیشتر از چشم در برابر اشعه 

می توان از عینک محافظ با پوشش کناری  ماورای بنفش

ت بیان استفاده کرد. مقررات پیشگیری از حوادث با صراح

ظتی مناسب، به عهده کارفرما می کند که تهیه وسايل محاف

موظف  نیزه کننده از دستگاه برش بوده و همچنین استفاد

 به پوشیدن پوشش مناسب جوشکاری می باشد.

  جهت محافظت در شرايط خطرناك با احتمال ايجاد شوك

دستگاههای جوشکاری و رکتیفايرهايی که )الکتريکی، 

بصورت جريان مستقیم و يا جريان متناوب بکار گرفته 

فظت در برابر از مواد ايزوله کننده و عايق برای محا( شوند.می

برق گرفتگی ناشی از برقراری تماس بین قطعات برقدار و 

همراه لباس کار سالم و خشک به . زمین بايد استفاده شود

دستکش های بلند و کفش های با کف لاستیکی بايد بکار 

گرفته شود. هوای محیط کار بايد جريان داشته باشد و در 

ماسک تنفسی  بايد سیستم تهويه نصب گرديده و صورت نیاز

 .محافظ نیز استفاده گردد

  تحت هیچ شرايطی وقتیکه پوشش بدنة دستگاه جوشکاری

باز است نبايد آن را روشن کرد. )بطور مثال برای تعمیرات(، 

چرا که صرف نظر از مقررات ايمنی، خنک کردن کافی 

 قطعات الکترونیکی را نیز نمی توان تضمین کرد.

 و اثرات منفی ناشی از آن جهت پیشگیری از انحراف جريان 

، کابل برگشت ()مثلاً تخريب سیم هادی متصل به زمین

بايد مستقیماً به قطعه  را )کابل قطعه کار( جريان جوشکاری
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کار و يا به میز کار )مثل میز جوشکاری، میز جوشکاری با 

شبکه فلزی و يا مشابه آن( متصل نمود. بطوريکه کاملاً قطعه 

هنگام وصل کردن به اتصال زمین  .کار به آن متصل باشد

بايد از برقراری کامل اتصال الکتريکی آن اطمینان حاصل 

نگ و يا زنگ زدگی ها و . )محل اتصال بايد از هرگونه رنمود

 يا مشابه آن پاك باشد(

  افرادی که در نزديکی محل جوشکاری  ،طابق با مقرراتم

آنها هستند را بايد از خطرات احتمالی آگاه کرده و از 

محافظت نمود. پارتیشن های مخصوص جوشکاری )پرده 

 .شودمحافظ مخصوص جوشکاری( بايد استفاده  های

   به هیچ وجه روی تانکرهايی که گاز، سوخت و يا روغن يا

مواد مشابه را حمل می کنند نبايد جوشکاری کرد. حتی اگر 

احتمال مدت زمان زيادی از خالی شدن آنها گذشته باشد )

 ريق و انفجار(ايجاد ح

 خاصی  جوشکاری با جريان بار زياد نیازمند رعايت مقررات

است که بايد فقط توسط جوشکاران آموزش ديده و 

 تخصص انجام شود.م

 هرگز تورچ را نبايد به صورت نزديک کرد. 

 ،اپراتور  در محیط هايی که احتمال آتش سوزی زياد است

در تمام  را کسب کرده و آن را شکاریبايد اجازه نامةجو

مدت جوشکاری نزد خود نگهدارد و يک مامور آتش نشان 

آتش سوزی  نیز بايد پس از پايان جوشکاری از عدم بروز

 اطمینان حاصل کند.

  پیش بینی های مخصوص جهت تهويه هوای محیط بايد

 .انجام شود

 تن اخطار برای مراقبت از چشم ها بايد با نصب تابلويی با م

 جام شود:زير در محل جوشکاری ان

 "مستقیماً به قوس الکتريکی نگاه نکنید. "

 

  چنانچه منبع تغذیه روی سطح شيبدار قرار گيرد فقط

 توانایی مایل شدن را دارد. º01 تا

 

  نحوه اتصال کابل های جوشكاری 

 :TIGجوشكاری تيگ 

در حالیکه دستگاه خاموش است  0اتصالات را مطابق شکل

 داشته باشید:توجه زيربه موارد  .برقرار کنید

شلنگ گاز را که از تورچ تیگ خارج می شود به کپسول گاز 

توجه داشته باشید کپسول  متصل کرده و شیر آنرا باز کنید،

های گاز مجهز به يک فشار شکن می باشند که از آن می 

توانید جهت تنظیم فشار گاز در طول جوشکاری استفاده 

 .نمايید

مثبت دستگاه متصل  به کانکتورکابل انبر اتصال به قطعه کار را 

کرده و انبر اتصال به قطعه کار را به بخشی از قطعه کار که 

روغن و يا آثار زنگ زدگی است متصل  ،عاری از هرگونه رنگ

کابل قدرت تورچ را به کانکتور منفی دستگاه متصل .نمايید

 کنید.

 

 
 0شکل شماره 

 

و قطر  به نوع( مقدار جريان مصرفی را با توجه 2)جدول شماره 

مقادير بیان شده در  الکترود برای جوشکاری نشان می دهد

 جدول کاملاً دقیق نیستند و تنها برای راهنمايی می باشند.
 

 بازه جريان جوشکاری –نوع الکترود 
 قطرالکترود

mm 

 تنگستن
Rare Earth 

2%Turchoise 

 تنگستن
Ce 1% Grey 

51-01 51-01 0 

01-51 01-51 0.0 

051-01 051-01 2.0 

251-051 251-051 2.2 

011-211 011-211 0 

   2جدول شماره

 
 

 :MMAجوشكاری الكترود 

در حالیکه دستگاه خاموش است  2اتصالات را مطابق شکل 

 :برقرار کنید به موارد زير توجه داشته باشید

کابل های جوشکاری را به ترمینالهای مثبت و منفی خروجی 

ل به کانکتور منفی و انبر جوش را به انبر اتصا ،متصل کنید

کانکتورهای مثبت متصل گردد. انبر اتصال به قطعه کار را به 

روغن و يا آثار  ،بخشی از قطعه کار که عاری از هرگونه رنگ

زنگ زدگی است متصل نمايید. توجه داشته باشید استفاده از 
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کابل بلند سبب کاهش ولتاژ و رخ دادن مشکلاتی در جوشکاری 

 ازای افزايش مقاومت و اندوکتانس کابل می گردد. به

 
 2شکل شماره 

 

مقدار جريان مصرفی را با توجه به نوع الکترود  2جدول شماره 

مقادير  برای جوشکاری استیل و آلیاژهای ديگر نشان می دهد

بیان شده در جدول کاملاً دقیق نیستند و تنها برای راهنمايی 

 می باشند. 

رست بايد به دستورالعمل شرکت سازنده برای يک انتخاب د

جريان مورد نیاز برای جوشکاری به .الکترود نیز توجه نمود 

وضعیت جوشکاری و نوع اتصال بستگی دارد و با افزايش 

 ضخامت و قطر قطعه کار افزايش می يابد.

 جريان بالا برای جوشکاری رو به بالا 

  جريان متوسط برای جوش سر به سر 

فرمول زير می توان جريان تقريبی را برای جوش با استفاده از 

 فلزات معمولی محاسبه کرد: 

 Iجريان جوشکاری:    Øeقطر الکترود: 

( Øe-1×)I=50 

 
 

 نحوه اتصال دستگاه به برق شهر 

قبل از اتصال سیم های برق ورودی دستگاه به شبکه برق 

برق  فرکانس اصلی، طبق برچسب دستگاه از درستی ولتاژ و

طمینان حاصل نمائید و برای اتصال دستگاه حتما از اصلی ا

در صورتیکه دستگاه  اتصالات و کلیدهای صنعتی استفاده کنید.

را به طور مستقیم و بدون استفاده از رابط به برق ورودی وصل 

می کنید، دقت کنید که سیم زرد و سبزرنگ به ارت وصل شود 

 .صل کنیدولت و 221برق ورودی شبکه و دو سیم ديگر را به

 

 نام دستگاه
Mini TIG 202 P 

MMA TIG 

I MAX @ X% 180 A 

(30%) 

200 A 

(40%) 

 X% 8.7 KVAتوان دستگاه در ديوتی سايکل 

 D 25 A فیوز از نوع کندکار

 کابل برق اصلی
 m 2 طول

 x 4 mm² 3 سطح مقطع

 0جدول شماره 

  

 

قطر 

 الکترود

(mm) 

ضخامت  بازه جريان جوشکاری –نوع الکترود 

قطعه 

 کار

(mm) 

0101   

0100 
0102 0102 0121 0126 6100 

6105     

6100 
6100 

6120  

6120 

1.6 - 01-21 01-21 - - - - - - 
≤ 5 

2 - 01-25 01-25 - - - - - - 

2.4 01-01 05-25 01-05 - - 025-01 001-05 011-61 005-011 ≤ 6.5 

3.2 025-65 001-01 021-01 051-011 005-025 001- 001 051-011 005-005 001-001 > 3.5 

4 061-001 001-001 001-015 001-021 201-001 201-051 211-001 221-051 251-001 > 6.5 

4.4 205-001 201-001 221-051 251-065 211-201 265-211 255-001 265-211  
> 9.5 

5.6 251-061 221-211 
 

      

 2جدول شماره
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 معرفی دستگاه 

 

 
 

 
 

 2شکل شماره 
 

 گاه پانل فرمان دست .0

 کانکتور مربوط به تورچ ،ريموت جريان و پدال پايی .2

 کانکتور جوش اتصال قطب منفی .2

 محل اتصال شلنگ گاز تورچ .0

 کانکتور جوش اتصال قطب مثبت .5

 کابل برق ورودی .0

 کلید اصلی خاموش / روشن دستگاه .6

 محل اتصال شلنگ گاز کپسول .0

 معرفی پانل دستگاه 

 

 
 0شکل شماره 

 

 انتخاب پارامترهاکلید  .0

 جوشکاری: انتخاب شیوه کلید .2

 دوضربه، چهار ضربه و جوشکاری نقطه ای

 نمايشگر ديجیتال .2

  جوشکاریپروسه کلید انتخاب  .0

 الکترود   تیگ   تیگ پالسی 

 انکودرولوم  .5

 

  معرفیLED  برد پانلهای 

 

 

 

 
 5شکل شماره 

0. LED  :نشان دهنده عملکرد حفاظت حرارتیسبز 

2. LED  بودن دستگاهسبز: نشان دهنده روشن 

2. LED  سبز: نشان دهنده عملکرد دستگاه در حالت

 الکترود
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0. LED  سبز: نشان دهنده عملکرد دستگاه در حالت

 تیگ معمولی

5. LED  سبز: نشان دهنده عملکرد دستگاه در حالت

 تیگ پالسی

0. LED پالسپهنای سبز: نشان دهنده درصد 

6. LED سبز: نشان دهنده فرکانس پالس 

0. LED لکرد دوضربهسبز: نشان دهنده عم 

0. LED سبز: نشان دهنده عملکرده چهارضربه 

01. LED سبز: نشان دهنده عملکرد جوش نقطه ای 

00. LED  سبز: نشان دهنده عملکردPre gas 

02. LED سبز: نشان دهنده جريان ابتدايی جوشکاری 

02. LED  سبز: نشان دهنده عملکردUp Slope 

00. LED سبز: نشان دهنده جريان اصلی جوشکاری 

05. LED فقط در زمان  .)نده جريان پايهسبز: نشان ده

 (.جوشکاری پالس فعال است

00. LED  سبز: نشان دهنده عملکردDown Slope 

06. LED  سبز: نشان دهنده جريان پايانی جوشکاری 

00. LED  سبز: نشان دهنده عملکردPost gas 

00. LED  سبز: نشان دهنده عملکردArc Force 

21. LED  قوسجوش نقطه ایسبز: نشان دهنده زمان/ 

 

 عملكرد

 : MMA التح

دستگاه را  "On"با چرخاندن کلید اصلی دستگاه، در وضعیت 

 روشن کنید.

جوشکاری، دستگاه را در حالت  پروسهتوسط کلید انتخاب 

MMA .الکترود( قرار دهید( 

در اين حالت می بايست ولتاژ بین کانکتورهای خروجی برقرار 

 باشد.

 
 

لی گذاشته و را در حالت جريان اص،  کلید انتخاب پارامترها

 تنظیم نمايید. انکودر جريان اصلی مورد نظر را توسط ولوم

 

  

و گذاشته  Hot Startکلید انتخاب پارامترها را در حالت 

 .تنظیم نمايید جريان مورد نیاز را توسط ولوم انکودر

 

  
 

گذاشته و  Arc Forceرا در حالت  کلید انتخاب پارامترها

 .تنظیم نمايید انکودرلوم جريان مورد نیاز را توسط و
 

 
 

 : TIG DCحالت 

دستگاه را  "On"با چرخاندن کلید اصلی دستگاه، در وضعیت 

توسط کلید انتخاب پروسه جوشکاری سپس  روشن کنید.

جوشکاری را  شیوهو کلید انتخاب  DC TIGدستگاه را در مد 

 قرار دهید. 2Tدر حالت 
 

       
گذاشته و زمان  Pre-flowحالت کلید انتخاب پارامترها را در 

 .تنظیم نمايید انکودرتوسط ولوم  پیش گاز را

 

    
 

گذاشته و اين ابتدايی کلید انتخاب پارامترها را در حالت جريان 

 .تنظیم نمايید انکودررا توسط ولوم جريان 
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قرار داده و مدت  Upslopeکلید انتخاب پارامترها را در حالت 

 انکودررا توسط ولوم تا جريان اصلی  پايهان زمان افزايش جري

 تنظیم نمايید.

 

  
 

کلید انتخاب پارامترها را در حالت جريان اصلی گذاشته و 

 تنظیم نمايید. انکودررا توسط ولوم جريان اصلی مورد نیاز 

 

    
 

گذاشته و  down slopeکلید انتخاب پارامترها را در حالت 

يان اصلی تا جريان پايه انتهايی مدت زمان کاهش جريان از جر

 تنظیم نمايید. انکودررا توسط ولوم 

 

   
 

قرار داده و  Pilot Arcکلید انتخاب پارامترها را در حالت 

را جريان انتهايی مورد نیاز جهت خاتمه دادن به جوشکاری 

 تنظیم نمايید. انکودرتوسط ولوم 

 

   
 

قرار داده و  Post flowکلید انتخاب پارامترها را در حالت 

 انکودررا توسط ولوم زمان خروج گاز پس از پايان جوشکاری 

 تنظیم نمايید.

 

   
 

 یپس از تنظیم مناسب پارامترهای جوشکاری، شیر گاز را از رو

 مقدارآن را در فشارسیلندر گاز باز نموده و توسط رگولاتور، 

یرگاز مناسب تنظیم نمايید. شستی تورچ را تحريک نمايید تا ش

برقرار می گردد.  HFکار کند. ابتدا گاز خارج شده و سپس 

از سطح قطعه  mm 0~2تورچ )نوك تنگستن( را در فاصله 

کار نگاه داشته و شستی تورچ را تحريک نمايید. بعد از برقراری 

غیرفعال شده و جريان جوشکاری برقرار می شود و  HF،قوس 

 رار می گیرد.در مقداری که از قبل تنظیم نموده ايد ق

پس از رها کردن شستی تورچ، جريان به صورت اتوماتیک و تا 

 حد جريان جوشکاری انتهايی کاهش می يابد.

سپس قوس قطع شده و خروج گاز نیز ادامه خواهد يافت تا 

قطع گاز  که تنظیم نموده ايد  Post flowزمانی که مطابق با 

 شده و جوشکاری پايان می يابد.
 

 :Pulsed TIGحالت 

قرار  Pulse TIGجوشکاری را در حالت  پروسهکلید انتخاب 

 .قرار دهید 2T کلید انتخاب شیوه جوشکاری در حالتداده و

 

       
 

گذاشته و زمان  Pre-flowکلید انتخاب پارامترها را در حالت 

 تنظیم نمايید. انکودر را توسط ولومپیش گاز 
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گذاشته و اين ابتدايی حالت جريان  کلید انتخاب پارامترها را در

 تنظیم نمايید. انکودررا توسط ولوم جريان 

 

    
 

قرار داده و مدت  Upslopeکلید انتخاب پارامترها را در حالت 

 انکودررا توسط ولوم زمان افزايش جريان بايد تا جريان اصلی 

 تنظیم نمايید.

 

    
 

( Peakزيمم )جريان ماککلید انتخاب پارامترها در حالت 

 .تنظیم نمايید انکودرسط ولوم گذاشته و جريان ماکزيمم را تو

 

    
 

گذاشته ( Baseجريان پايه )کلید انتخاب پارامترها را در حالت 

 .تنظیم نمايید انکودرتوسط ولوم و جريان پايه را 

 

     
گذاشته و  down slopeکلید انتخاب پارامترها را در حالت 

جريان از جريان اصلی تا جريان پايه انتهايی  مدت زمان کاهش

 تنظیم نمايید. انکودررا توسط ولوم 

    

قرار داده و  Pilot Arcکلید انتخاب پارامترها را در حالت 

را جريان انتهايی مورد نیاز جهت خاتمه دادن به جوشکاری 

 تنظیم نمايید انکودرتوسط ولوم 
 

    
 

قرار داده و  Post flowحالت  کلید انتخاب پارامترها را در

 انکودررا توسط ولوم زمان خروج گاز پس از پايان جوشکاری 

 تنظیم نمايید.
 

 
 

را در حالت تنظیم زمان پالس قرار داده کلید انتخاب پارامترها 

 تنظیم نمايید. انکودررا توسط ولوم و مدت پالس 

 

  
قرار داده و  Pulseرا در حالت فرکانس  هاکلید انتخاب پارامتر

 تنظیم نمايید. انکودررا توسط ولوم فرکانس پالس 

    
 یپس از تنظیم مناسب پارامترهای جوشکاری، شیر گاز را از رو

سیلندر گاز باز نموده و توسط رگولاتور، آن را در مد مناسب 

تنظیم نمايید. شستی تورچ را تحريک نمايید تا شیرگاز کار 

برقرار می گردد. تورچ  HFسپس کند. ابتدا گاز خارج شده و 

از سطح قطعه کار نگاه  mm 0~2)نوك تنگستن( را در فاصله 

 ،داشته و شستی تورچ را تحريک نمايید. بعد از برقراری قوس

HF  غیرفعال شده و جريان جوشکاری برقرار می شود و در

 مقداری که از قبل تنظیم نموده ايد قرار می گیرد.
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چ، جريان به صورت اتوماتیک و تا پس از رها کردن شستی تور

 حد جريان جوشکاری انتهايی کاهش می يابد.

سپس قوس قطع شده و خروج گاز نیز ادامه خواهد يافت تا 

قطع  گاز که تنظیم نموده ايد Post flowزمانی که مطابق با 

 شده و جوشکاری پايان می يابد.
 

 جوشكاری: شيوهکليد انتخاب 

ی در حالت های تیگ پالس و جوشکار پروسهکلید انتخاب 

و جوش نقطه ای را  4Tو  2Tمعمولی امکان انتخاب حالتهای 

 فراهم می سازد.

 
 

 : 2Tحالت 

: شستی تورچ را تحريک نمايید، شیرگاز و 2Tعملکرد حالت 

HF  میلیمتری از  0تا  2فعال می شوند. تورچ را در فاصله

غیر  HFت سطح کار قرار دهید، قوس برقرار شود. در اين حال

فعال شده و جريان جوشکاری تا نقطه از پیش تنظیم شده 

 افزايش می يابد.

شستی تورچ را رها نمايید. جريان جوشکاری تا نقطه جريان 

انتهايی کم شده و نهايتا قطع می شود. گاز به اندازه زمانی که 

تنظیم نموده ايد خارج شده و پس از آن گاز  Post-flowدر 

 يان می يابد.قطع و جوشکاری پا

 
 : 4Tحالت 

 HFدر اين حالت شستی تورچ را تحريک نمايید، شیرگاز و 

میلیمتری از سطح کار  0تا  2فعال می شود. تورچ را در فاصله 

غیرفعال شده  HFقرار دهید تا قوس برقرار شود. در اين حالت 

ظیم شده افزايش می جريان جوشکاری تا نقطه از قبل تن و

ا سازيد و جوشکاری به صورت پیوسته در يابد. شستی را ره

همین جريان ادامه خواهد داشت. شستی را تحريک نموده و 

 مجددا رها سازيد.

جريان جوشکاری تا نقطه جريان انتهايی کم شده و نهايتا قطع 

تنظیم نموده  Post flowمی شود. گاز به اندازه زمانی که در 

ی پايان می ايد خارج شده و پس از آن گاز قطع و جوشکار

 يابد.

 

 :(Spotحالت جوش نقطه ای )

را در حالت جوش نقطه ای قرار کلید انتخاب شیوه جوشکاری 

 کلید پارامترها را انتخاب نمايید و توسط ولوم انکودر دهید. 

 تنظیم نمايید. کلیه پارامترها را 

 
 

 مراحل انجام جوش نقطه ای:

ش نقطه ای قرار کلید انتخاب پارامترها را در حالت زمان جو

 داده وزمان جوش نقطه ای را توسط ولوم انکودر تنظیم نمايید.

 

    
 HFشستی تورچ را تحريک نمايید. در اين حالت شیرگاز و 

میلیمتر  0تا  2فعال می شوند. با نزديک کردن تورچ به اندازه 

قطع می  HFبه قطعه کار، قوس جوشکاری برقرار می شود و 

ی به اندازه مقدار تنظیم شده شروع شده شود. جريان جوشکار

و با اتمام زمان، جوش نقطه ای نیز قطع می شود. در اين 

 غیر فعال می باشند. Down slopeو  Up slopeحالت، 

 

 

  فلزات  پارامترهای جوشکاریتنظیم

 : استینلس استیل و مس 

 

پارامترهای جوشكاری فلز استينلس  6و   5در جداول  شماره 

مس ،  متناسب با ضخامت و نوع اتصال قطعه کار استيل  و  

 بيان  شده است .
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 فلز استینلس استیل : جوشکاری  پارامترهای

 گاز آرگون 

lit/min 

 

سرعت 

 جوشكاری

mm/min 

قطر فيلر)سيم پر 

کننده حوضچه مذاب( 
mm 

قطر الكترود 
(mm) 

 جریان جوشكاری

 نوع اتصال
ضخاومت 

جوش  (mm)ورق 

 سقفی

جوش 

 عمودی

وش افقیج  

4 250-300 1 1 22-54 23-55 25-60  

1 
4 250-300 1 1 54 55 60 

 

4 250-300 1 1 36 37 40  

4 250-300 1.5 1 50 51 55 

 

4 175-225 1.5-2 1.5-2 70-100 75-100 80-110  

2 

4 175-225 1.5 1.5-2 100 100 110 
 

4 175-225 1.5 1.5-2 70 75 80 

 

4 175-225 2 1.5-2 95 98 105 

 

5 125-175 2 2-3 110-180 110-185 120-200 
 

3 

5 125-175 2 2-3 115 120 130 
 

5 125-175 2 2-3 100 100 110 

 

5 125-175 3 2-3 110 115 125 

 

5 100-150 3 2 110-180 110-185 120-200  

4 
5 100-150 2 2 165 170 185 

 

5 100-150 2 2 160 165 180 

 

5 100-150 3-4 2-3 135-225 140-230 150-250 
 

5 

 

 5جدول شماره 
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 : مس و آلیاژ مس فلز  جوشکاری  پارامترهای

 گاز آرگون 

lit/min 

 

 سرعت جوشكاری

mm/min 
قطر فيلر)سيم پر کننده 

 mmحوضچه مذاب( 
 (mm)قطر الكترود 

جریان جوشكاری ، 

 جوش افقی
 نوع اتصال

ضخاومت 

 (mm)ورق 

6 300 1-1.6 1.6 90-100 
 

1 
7 300 1-1.6 1.6 100-115 

 

7 300 1-1.6 1.6 100-115 

 

7 250 1.6 1.6 115-130 

 

2 

7 260 2.4-3.2 2.4-3.2 170-200 
 

3 7 225 2.4-3.2 2.4-3.2 190-220 

 

7 225 2.4-3.2 2.4-3.2 190-220 
 

7 250 3.2 3.2 200-220 
 

4 

7 250 3.2 3.2 190-225 
 

5 7 200 3.2 3.2 205-250 

 

7 200 3.2 3.2 205-250 

 
 6جدول شماره 
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 نگهداری 

بايد هر  مدت زمان آزمايش جزئی و کامل و بازديد از دستگاه

 يک سال صورت گیرد.

 تميز کردن دستگاه:

دستگاه بايد حتی الامکان در مکان تمیز و خشک قرار داده 

داخل  . کثیفی و گرد و غبارهای محیط که می تواند بهشود

 دستگاه وارد شود بايد در حداقل مقدار خود باشد.

توجه: قبل از باز کردن بدنه دستگاه و اقدام به تميز 

 کردن، آن را از برق اصلی جدا کنيد.

داخل دستگاه بايد در فاصله های زمانی منظم بوسیله هوای 

ه تمیز شده تا عملکرد خوب آن کمپرسور با فشار کنترل شد

تضمین شود. فاصله بین هر تمیز کردن، به مدت زمان استفاده 

 .محیط کار بستگی دارد از دستگاه و آلودگی

)برای محل کار بسیار کثیف در هر ماه يک بار و در محل های 

 تمیزتر با فاصله زمانی بیشتر(

یکی هرگز هوای کمپرسور را مستقیما بر روی قطعات الکترون

اعمال نکنید چراکه می تواند منجر به آسیب رساندن به اين 

 قطعات گردد.

اتصالات الکتريکی را بررسی نموده و در ، در هنگام تمیز کاری

صورت لزوم محکم کنید همچنین سیم ها را بازبینی نمايید تا 

عیوب عايقکاری را پیدا نموده و سپس در صورت لزوم آن 

 .عیوب را رفع کنید

د آب يا بخار آب به درون دستگاه جلوگیری کنید و از ورو

چنانچه آب يا بخار آب به درون دستگاه نفوذ کرد حتما آن را 

 خشک کرده و سپس عايق کاری ها را چک نمايید.

چنانچه از دستگاه برای مدت زمان طولانی استفاده نمی کنید 

آن را بايد در جعبه بسته بندی کنید و در يک مکان خشک 

 ی کنید.نگهدار

 

  و پدال پاییتجهيزات کنترل بصورت ریموت 

امکان کنترل  Mini TIG 202Pدستگاه :  ریموت کنترل

جريان در حین جوشکاری را با استفاده از تورچ ولوم دار فراهم 

می سازد. با استفاده از تورچ ولوم دار امکان کنترل جريان 

ز و نیز در حین جوشکاری ، در هريک ا  بصورت پیش تنظیم

فراهم می گردد.  TIG DC , TIG PULSEوضعیت های 

تنظیم ديگر پارامترهای جوشکاری بر روی پنل با کمک کلید 

 تنظیم پارامترها میسر می باشد. 

سه های تیگ ؛ پس از با روشن نمودن دستگاه در يکی از پرو

بر سبز  LED، شناسايی ريموت صورت گرفته و ثانیه 2حدود 

د. اکنون می توان با تغییر می گردروی پنل دستگاه، روشن 

ام به تنظیم جريان جوشکاری نمود.در اقدتورچ ولوم روی 

هنگام اتصال ريموت، ولوم  روی پنل تاثیری در جريان خروجی 

 ندارد.

امکان کنترل  spotدر حالت تیگ دو ضرب و  پدال پایی:

جريان جوشکاری بصورت ريموت و با استفاده از پدال پايی 

تنظیم ديگر پارامترهای جوشکاری توسط )کلید  وجود دارد؛

 تنظیم پارامترها( بر روی پانل میسر می باشد.

 نحوه نگهداری تورچ جوشكاری

از قرار دادن تورچ و يا کابل آن برروی قطعات داغ خودداری 

کنید. اين عمل می تواند باعث ذوب شدن لايه عايق شده و 

 تورچ را غیر قابل استفاده نمايد.

متناوب عدم نشتی تمامی شلنگ ها و اتصال گاز را بصورت 

 بررسی کنید.

منتشر کننده گاز را از پاشش های جوشکاری تمیز کرده تا گاز 

 براحتی از تورچ خارج شود.
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 علائم شناسایی خطا 
 

 شرح خطا خطا

 

اين پیغام هنگامی برروی صفحه نمايشگر ظاهر 

يا جريان Over Currentمی شود، که خطای 

يا اسپايک ولتاژی برروی دستگاه رخ داده  زياد

باشد )يکبار دستگاه را خاموش و مجددا روشن 

 نمايید.(

 

اين پیغام هنگامی بر روی صفحه نمايشگر ظاهر 

 25می شود، که ولتاژ برق ورودی شبکه کمتر از 

ولت باشد. که اين پیغام  201ولت و يا بیشتر از 

به مدت يک ثانیه نمايش داده خواهد شد و 

 دستگاه به طور اتوماتیک قطع خواهد شد.

 

اين پیغام هنگامی بر روی صفحه نمايشگر ظاهر 

می شود که دمای داخل دستگاه جوش خیلی 

زياد شده است، در اين هنگام دستگاه را روشن 

فن دستگاه عمل نمايد، علت وقوع  بگذاريد تا

اين خطا می تواند يا ناشی از عدم وجود فضای 

کافی در اطراف دستگاه باشد و يا بیشتر از 

ديوتی سايکل تعريف شده برای دستگاه از آن 

 استفاده شده است.

 

اين پیغام هنگامی بر روی صفحه نمايشگر ظاهر 

می شود که سنسور جريان معیوب شده باشد، 

باشد، ادامه داشته کاری ممکن است جوش

 هرچند مقدار جريان در اين موقع اشتباه است.

 

 عيب یابی 
که شستی تورچ زده می شود، خروج گاز از تورچ  هنگامی .0

 .رخ نمی دهد

 ار گاز ورودی چک شودفش. 

  ممکن است اشکال از شستی تورچ باشد آن را تست کرده

 بررسی نمايید.  و مسیر آن را به برد

  یر اين صورت اشکال می تواند از برد کنترل باشدغدر. 

 

 ،Arc Strikingدر آغاز قوس  مشکل .2

  داردامکان gap  فاصله هوايی( موجود بر روی برد(HF 

از تنظیم خارج شده باشد، بايد در يک فاصله مناسب و 

 .استاندارد قرار گیرد

 می تواند از ترانس  اشکالHF  باشد که در اين صورت

 .ودبايد تعويض ش

  اشکال همچنین می تواند در اثر نشتیHF  در کابل و

 .مسیر رخ دهد، اتصالات بررسی گردند

  الکترود تنگستن بررسی گردد، در صورت نیاز نوك

 .تنگستن تیز گردد

  مسیر کابل متصل به تورچ و قطعه کار بررسی شود امکان

 .دارد مسیر اين اتصالات قطع باشد

 نرا متناسب با قطر میزان جريان جوشکاری کم است آ

 .الکترود تنظیم کنید

 

2. Post Gas نمی شود متوقف 

  چنانچه با خاموش کردن دستگاه قطع می شود

پتانسیومتر موجود بر روی پنل را در مقدار کمتری قرار 

 .دهید و تست کنید

  اما اگر با خاموش کردن دستگاه نیز همچنان خروج گاز از

باشد  Gas Valveتورچ رخ می دهد اشکال می تواند از 

 .که بايد تعويض گردد

 

0. HF متوقف نمی گردد. 

  اشکال می تواند از برد کنترلHF  باشد، بايد تعويض

 .گردد

 .تنظیم جريان صورت نمی گیرد .5

  اشکال می تواند از پتانسیومتر تنظیم جريان روی پنل

 .باشد آنرا تعويض کنید

 

0. Slope Down Current  در طول پروسه در انتهای

 رخ نمی دهدجوشکاری 

 اشکال در برد کنترل 

  اشکال در پتانسیومتر تنظیمDown Slope لذا بايد ،

 .تعويض شود

 

 تشکیل نمی شود MMAقوس در مد  .6

  اشکال در کلید انتخابMMAآن را تعويض کنید ،. 

 اشکال در ترانسفورماتور 
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  استفاده دردستگاه  موردمعرفی نشانه های

 های جوش و برش:

 

 ن و خاموش اصلی دستگاهکلید روش 
 

 خطر! ولتاژ بالا 

 

 ارت حفاظتی 

 

 کانکتور با پلاريته مثبت 

 

 کانکتور با پلاريته منفی 

 

 توجه! 

 

 فیوز 

 

 تست موتور 

 

پیش از استفاده از دستگاه، دستورالعمل به دقت  

 مطالعه شود

 

دستگاه قادر به استفاده در محیط های با خطر شوك  

 ستالکتريکی ا

 

 تست گاز  

 

 تنظیم جريان

 

 تنظیم ولتاژ 

 

 خطر ! قطعات در حال چرخش 

 

 

 استفاده از دستکش مجاز نمی باشد 

  



 

16 
 

O
P

M
5

2
3

P
D

1
0
5

  
 9

8
.1

1
.2

3
 

 نمونه(  معرفی پلاک( 
  

 

 عايقی  کلاس 00 نام کارخانه سازنده 0

 تولید تاريخ 06 نام دستگاه 2

 زمان تولید 00 فاز با کنترل اينوتر تکدستگاه  2

 سیستم خنک کننده: هوا خنک 00 یگت پروسه جوشکاری 0

 بارندگی ممنوعیت استفاده از دستگاه هنگام DC 21روجی جريان خ 5

 20 ولتاژ بی باری دستگاه 0
در حالت تیگ و  ماکزيمم جريان اولیه دستگاه

 الکترود

 22 دستگاهVrdولتاژ  6
در حالت تیگ  ماکزيمم جريان موثر اولیه دستگاه

 و الکترود

 ولتاژ جوشکاری 22 پروسه جوشکاری الکترود 0

0 
جهت حفاظت کاربر در  IEC 60974-1استاندارد  مطابق با

  مقابل خطرات برق گرفتگی
 جريان جوشکاری 20

 ديوتی سايکل دستگاه 25 می باشد Hz 50/60فاز با فرکانس تکبرق ورودی دستگاه  01

 مینیمم و ماکزيمم جريان و ولتاژ جوشکاری 20 ولتاژ ورودی دستگاه 00

 ستانداردشماره ا 26 درجه حفاظت دستگاه 02

 کد دستگاه 20 دفتر مرکزی 02

 شماره سريال دستگاه 20 فیوز کند کار 00

   توان مورد نیاز جهت راه اندازی 05
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  جداول الکترودهای تنگستن و کاربرد آنها

 :TIG AC/DC و  TIG DCدر 

 

 آلياژ AWS استاندارد  ISO استاندارد 
 رنگ کلاس رنگ کلاس
WP سبز EWP بدون آلياژ)تنگستن خالص( سبز 

WC20  طوسی EWCe-2 2اکسيد سریوم   نارنجی% 

WL10 سياه EWLa-1  1اکسيد لانتانيوم  سياه% 

WL15 طلایی EWLa-1.5 1.5اکسيد لانتانيوم  طلایی% 

WL20  آبی آسمانی EWLa-2 2اکسيد لانتانيوم  آبی% 

WT10 زرد EWTh-1 1اکسيد توریم  زرد% 

WT20  قرمز EWTh-2 2اکسيد توریم  قرمز% 

WT30 3اکسيد توریم    بنفش% 

WT40  4اکسيد توریم    نارنجی% 

WY20 2اکسيد ایتریوم    آبی% 

WZ3  قهوه ای EWZr-1 0.3اکسيد زیرکونيوم  قهوه ای% 

WZ8  0.8اکسيد زیرکونيوم    سفيد% 

  EWG کمياب یترکيبات خاک طوسی  

 انواع الكترودهای تنگستن مطابق با استاندارد -( Aجدول )

 

 AC DC آلياژ 

 بدون آلياژ )تنگستن خالص(
   ×      

 × فقط در جریان های پایين اکسيد سریوم

     اکسيد لانتانيوم

 بهترین انتخاب برای جریان بالا((  فقط کاربرد تخصصی دارد اکسيد توریم

     اکسيد ایتریوم

 × )بهترین انتخاب(  اکسيد زیرکونيوم

     کمياب  یترکيبات خاک

  AC ,DCجریان های  کاربردهای انواع الكترودهای تنگستن در–( Bجدول )

 

ترکيب خاکی الكترود تنگستن خالص و ظرفيت جریانی  تنگستنقطر الكترود 

 کمياب 
 اکسيد توریم 

 0.25 mm 15 تا A 15 تا A 

0.50 mm 5A-20A 5A-20A 

1.0 mm 15A-80A 20A-80A 

1.6 mm 70A-150A 80A-150A 

2.4 mm 150A-250A 150A-250A 

3.2 mm 250A-400A 240A-350A 

4.0 mm 400A-500A 400A-500A 

  4.8 mm 500A-750A 475A-800A 

6.4 mm 750A-1000A 700A-1000A 

 (DCENظرفيت جریان الكترود تنگستن ) قطبيت مستقيم یا  -(Cجدول )
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 اکسيد توریم کمياب ترکيب خاکی  الكترود تنگستن الكترود تنگستن خالص  تنگستن قطر الكترود 

0.25 mm  15تاA  15تاA  15تاA 

 0.50 mm 5A-15A 5A-20A 5A-20A 

 1.0 mm 10A-60A 15A-80A 15A-80A 

 1.6 mm 50A-100A 70A-150A 70A-150A 

2.4 mm 100A-160A 140A-235A 140A-235A 

3.2 mm 150A-210A 225A-325A 220A-325A 

4.0 mm 200A-275A 300A-400A 300A-425A 

4.8 mm 250A-350A 400A-500A 400A-525A 

6.4 mm 325A-700A 500A-630A 500A-700A 

 نامتقارنشكل موج و   AC جریانظرفيت جریانی الكترود تنگستن در حالت  –( Dجدول )

 

 کمياب ترکيب خاکی  الكترود تنگستن الكترود تنگستن خالص  تنگستن قطر الكترود 

0.25 mm  15تاA  15تاA 

 0.50 mm 10A-20A 5A-20A 

 1.0 mm 20A-30A 20A-60A 
 1.6 mm 30A-80A 60A-120A 

2.4 mm 60A-130A 100A-180A 
3.2 mm 100A-180A 160A-250A 
4.0 mm 160A-240A 200A-320A 
4.8 mm 190A-300A 290A-390A 

6.4 mm 250A-400A 325A-340A 

 ن و شكل موج متقار ACجریان ظرفيت جریانی الكترودتنگستن در حالت  -(Eجدول )

 

ضخامت قطعه 

 کار
قطر سيم  قطر تنگستن نوع اتصال

 جوش
سایز 

 سراميكی

مقدار و نوع  

 (lit/min)گاز

جریان 

 جوشكاری

 سرعت حرکت سيم

1.6 mm 
BUTT 

1.6mm 1.6mm 4,5,6 
آرگون 

(7lit/min) 

60-80 A 
307.2mm/min 

FILLET 
70-90 A 

256mm/min 

3.2mm 

BUTT 

2.4mm 

2.4mm 

3.2mm 
6,7 

ن آرگو
(8lit/min) 

125-145 A 
307.2mm/min 

FILLET 
2.4mm 

1.6mm 

140-160 A 256mm/min 

4.8mm 
BUTT 

3.2mm 3.2mm 
هليوم  آرگون/ 7,8

(10lit/min) 

195-220 A 258.6mm/min 

FILLET 210-240 A 230.4mm/min 

6.4mm 
BUTT 

4.8mm 3.2mm 
هليوم  آرگون/ 8,10

(12lit/min) 

260-300 A 256mm/min 

FILLET 280-320 A 204.8mm/min 

 (AC-HF)جوشكاری آلومينيوم و آلياژهای آن  -(Fجدول )
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ضخامت قطعه 

 کار
قطر سيم  قطر تنگستن نوع اتصال

 جوش
سایز 

 سراميكی

مقدار و نوع  

 (lit/min)گاز

جریان 

 جوشكاری
 سرعت حرکت سيم

1.6 mm 
BUTT 

1.6mm 4,5,6 ندارد 
آرگون 

(7lit/min) 

90-110 A 256 mm/min 

FILLET 110-150 A 204.8 mm/min 

3.2mm BUTT 2.4mm 1.6mm 5,6,7 
آرگون 

(7lit/min) 

190-220 A 230.4 mm/min 

FILLET 210-250 A 179.2 mm/min 

4.8mm 
BUTT 

2.4mm 3.2mm 
6,7,8 

 آرگون
(10lit/min) 

220-250 A 204.8 mm/min 

FILLET 240-280 A 179.2 mm/min 

6.4mm 
BUTT 

3.2mm 3.2mm 8,10 
آرگون 

(15lit/min) 

275-310 A 204.8 mm/min 

FILLET 290-340 A 179.2 mm/min 

 (DCEN)جوشكاری تيتانيوم  -(Gجدول )

 

 

ضخامت قطعه 

 کار
قطر سيم  قطر تنگستن نوع اتصال

 جوش
سایز 

 سراميكی

مقدار و نوع  

 (lit/min)گاز

جریان 

 كاریجوش
 سرعت حرکت سيم

1.6 mm 
BUTT 

1.6mm 2.4 mm 

3.2 mm 

5,6 
آرگون 

(5lit/min) 
60 A 

512 mm/min 

 
FILLET 

60 A 

3.2 mm 
BUTT 2.4mm 3.2 mm 

4 mm 

7,8 
آرگون 

(9lit/min) 

115 A 
435.2mm/min 

 FILLET 115 A 

6.4 mm 
BUTT 

4.8mm 4 mm 
8 

 آرگون
(12lit/min) 

100-130 A 563.2 mm/min 

FILLET 110-135 A 512mm/min 

12.8 mm 
BUTT 

6.4mm 4.8 mm 10 
آرگون 

(17lit/min) 
260 A 256mm/min 

 FILLET 

 (AC-HF)جوشكاری منيزیم  - (H)جدول 
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 جنس قطعه کار مد جوشکاری

AC ) آلومينيوم ) تمام ضخامت ها 

AC and DCSP آلياژ آلومينيوم مس 

AC قطعه کارهایی با ضخامت بيشتر از م(  1.5نيزیمmm) 

DCSP  ضخامت کمتر از( 3فولاد کم کربنmm) 

DCSP فولاد کم آلياژ 

DCSP  فولاد زنگ نزن 

AC and DCSP )لوله تيتانيوم )باریک 

AC and DCSP کاپر نيكل 

DCSP مس سيليكون 

 کاربر اساس جنس قطعه  AC/DCانتخاب مد جوشكاری  -( M) جدول

 

 : توضیحات تکمیلی 

 توضیحات رنگ نوع تنگستن

 تنگستن خالص

  WP , EWP 

 

و آلياژهای آلومينيوم و منيزیوم در  ACالكترود تنگستن خالص غير رادیو اکتيو بوده و برای کاربردهای  سبز

تنگستن جریان های پایين تا متوسط می تواند کاربرد داشته باشد. البته توجه داشته باشيد که این نوع 

 نسبت به سایر تنگستن ها شروع قوس و پایداری قوس سخت تری داشته اما مقرون به صرفه است.

اکسيد  %0.8تنگستن با 

 زیرکونيوم

WZ8 

 

 سفيد

و آلياژهای آلومينيوم و منيزیوم  AC الكترود تنگستن سفيد ، غير رادیو اکتيو بوده و برای کاربرد های 

 ورد استفاده قرار گيرد.)در مقایسه با تنگستن خالص ( در جریان های بالا می تواند م

اکسيد  %0.3تنگستن با 

 زیرکونيوم

EWzr-1 , WZ-3 

 قهوه ای 

زیرکونيوم است و افزودن این اکسيد منجر  %0.40 تا    %0.15الكترود تنگستن زیرکونيوم شامل   

و جریان بالا  ACای کاربردهای به نشر راحت تر الكترون ها از نوک تنگستن می شود. این الكترود بر

 مناسب بوده و در مقایسه با تنگستن خالص قوس پایدارتری را برقرار می کند.

 

اکسيد  %2تنگستن با 

 سریوم

WC20,EWCe-2 

نارنجی یا 

 خاکستری 

اکسيد سریوم است و جزو الكترودهای غير رادیواکتيو می باشد . این  %2.2-1.8 این الكترود شامل 

و فلزاتی نظير فولادهای کم آلياژ، فولادهای غير خورنده DC و   AC کاربردهای جوش  الكترود در

،آلياژهای آلومينيوم،آلياژهای منيزیوم ،آلياژهای تيتانيوم ،نيكل،مس، می تواند مورد استفاده قرار گيرد و 

لكتریكی ، در آمپرهای پایين بيشتر کاربرد دارد. در این تنگستن ظرفيت حمل جریان اDCدر جوش 

مانند الكترود تنگستن خالص بوده ولی شروع قوس و پایداری قوس آن همانند نوع توریم دار بوده و از 

 طرفی طول عمر آن بيشتر است.

 %1الكترود تنگستن با 

 اکسيد لانتانيوم

EWLa-1 , WL10 

 سياه

ذوب شدن پایين و  از ویژگی های این الكترود می توان به شروع قوس بسيار عالی ، نرخ فرسودگی ، 

پایداری خوب آن اشاره نمود . این الكترود تقریبا دارای خواص رسانایی الكتریكی و قدرت حمل جریان 

شبيه به نوع توریم دار است که باعث می شود در برخی شرایط بتوان از این الكترود به عنوان جایگزین 

 می تواند استفاده شود. DC و  AC ای الكترود توریم دار استفاده نمود. این الكترود در کاربرده
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 % 1.5الكترود تنگستن با 

 اکسيد لانتانيوم

EWLa-1.5 , WL15 
 طلایی

از ویژگی های این الكترود می توان به شروع قوس بسيار عالی ، نرخ فرسودگی و ذوب شدن 

لكتریكی و پایين و پایداری خوب آن اشاره نمود . این الكترود تقریبا دارای خواص رسانایی ا

قدرت حمل جریان شبيه به نوع توریم دار است که باعث می شود در برخی شرایط بتوان از این 

 و  AC الكترود به عنوان جایگزین الكترود توریم دار استفاده نمود. این الكترود در کاربردهای 

DC  فولادهای می تواند استفاده شود. از این الكترود می توان در جوشكاری فولادهای کربنی ،

زنگ نزن استفاده نمود . همچنين این الكترود توانایی بهتری نسبت به نوع توریم دار در به کار 

گيری جریان متناوب از خود نشان داده و همانند الكترود سریوم دار، قابليت شروع و حفظ 

وم دار در هنگام قوس با ولتاژ پایين را داراست. در مقایسه با الكترود تنگستن خالص ، نوع لانتاني

 ظرفيت حمل جریان بيشتری را از خود نشان می دهد. %50استفاده از جریان متناوب ، 

 

 

 %2الكترود تنگستن با 

 اکسيد لانتانيوم

 EWLa-2 , WL-20 

آبی و آبی 

 آسمانی

از ویژگی های این الكترود می توان به نرخ فرسودگی و ذوب شدن پایين ، پایداری و شروع 

اره نمود . این الكترود تقریبا دارای خواص رسانایی الكتریكی و قدرت حمل قوس خوب اش

جریان شبيه به نوع توریم دار است که باعث می شود در برخی شرایط بتوان از این الكترود به 

می  DC و  AC عنوان جایگزین الكترود توریم دار استفاده نمود. این الكترود در کاربردهای 

از این الكترود می توان در جوشكاری فولادهای کربنی ، فولادهای زنگ نزن تواند استفاده شود.

استفاده نمود . همچنين این الكترود توانایی بهتری نسبت به نوع توریم دار در به کار گيری 

جریان متناوب از خود نشان داده و همانند الكترود سریوم دار، قابليت شروع و حفظ قوس با 

ت. در مقایسه با الكترود تنگستن خالص ، نوع لانتانيوم دار در هنگام ولتاژ پایين را داراس

ظرفيت حمل جریان بيشتری را از خود نشان می دهد.این  %50استفاده از جریان متناوب ، 

 است . %2تنگستن نيز جایگزین مناسبی برای الكترود تنگستن توریم دار 

 %2الكترود تنگستن با  

 اکسيد ایتریوم

Wy-20 

 آبی

الكترودهای تنگستن با اکسيد ایتریوم،مزایای مشابه به تنگستن های با اکسيد سریوم دارند.این 

تنگستن ها مقاومت بالایی در مقابل سوختن ، آن هم در جریان های بالا داشته ، اما در جریان 

 های پایين قوس ناپایدارتری را تشكيل می دهند و عمدتا به دليل قوس باریک تر و مقاومت در

برابر فشار بالا، ميزان نفوذ زیاد در جریان های متوسط و بالا ، در صنایع نظامی و صنایع هوا 

 فضا کاربرد دارند.

 %2الكترود تنگستن با 

 توریم

WT20 , EWTH-2 

 قرمز

و آلياژهای فولادهای زنگ نزن ،  DCالكترود تنگستن رادیو اکتيو ، مناسب برای جوشكاری 

، DC ياژ نيكل و آلياژ مس بوده و شروع و پایداری خوب قوس در کاربردآلياژهای تيتانيوم ،آل

 نرخ خوردگی متوسط از مزایای آن محسوب شده و در در جریان های متوسط کاربرد دارد. 

 همراه با Layzr الكترود 

 اکسيد لانتانيوم    1.5% 

اکسيد   0.08%

 زیرکونيوم

 اکسيد ایتریوم  0.08%
EWG 

 

 سبز فسفوری

الكترودهای غير رادیواکتيو بوده و مناسب برای کاربردهای اتومات یا روباتيک است و در هر جزو 

می تواند مورد استفاده قرار گيرد . مناسب برای فولادهای کم آلياژ ،  DC و  AC دو کاربرد 

س فولادهای زنگ نزن ، آلياژهای آلومينيوم و آلياژهای منيزیوم و آلياژهای تيتانيوم و نيكل ، م

می باشد. شكل نوک الكترود وضعيت پایداری را در طول جوشكاری داشته و خنک تر از 

توریم است لذا طول عمر بيشتری دارد و برای کاربردهای جریان کم تا متوسط  %2تنگستن با 

 کاربرد دارد و در جریان های پایين شروع قوس خوبی دارد.
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 دستگاه ضمانتاز  استفاده 
ت استفـاده صحیح از . ضمانـت اين دستـگاه در صـور0

 .می باشد دستـگاه

 . هزينه قطعه يا هزينه تعويض يا تعمیر کلیه قطعات بجز2

قطعات زير که شامل )هواکش، کلیدهای قطع و وصل و تنظیم 

ولتاژ، کانکتورها، پتانسیومتر و سر ولوم، آمپرمتر، ولتمتر و 

 قطعات تورچ يا سنترال کانکتور( رايگان می باشد. اشکالات فنی

آب و اضافه ولتاژ از عهده ، آتش، ناشی از حوادثی نظیر ضربه

 اين ضمانت نامه خارج است.

. تعمیر و رفع هر گونه اشکال فنی بايد توسط سرويس کار 2

افراد غیرمجاز ضمانت مجاز اين شرکت انجام شود و دخالت 

افراد غیرمجاز به افرادی گفته می )باطل می کند.  نامه فوق را

آموزش تعمیر و نگهداری دستگاه را در شرکت  شود که دوره

 جوشا طی نکرده و گواهی نامه نداشته باشد(

. ارائه کارت ضمانت نامه به سرويس کار جهت استفاده از 0

 الزامی است.، خدمات ضمانت

. عدم مطابقت شماره سريال مندرج در ضمانت نامه با شماره 5

در ضمانت سريال دستگاه و نیز مخدوش بودن مطالب مندرج 

 نامه موجب ابطال آن می گردد.

 . در زمان ضمانت هزينه حمل و نقل دستگاه به محل کارخانه0

و نیز هزينه اياب و ذهاب تعمیرکاران در محلی که خريدار 

 تعیین می کند به عهده خريدار می باشد.

. ضمانت دستگاه از تاريخ خريد يکسال می باشد که در شش 6

سرويس رايگان )باتوجه به موارد ذکر ماه اول قطعات يدکی و 

و در شش ماه دوم سرويس رايگان است و بعد از آن به  شده(

سال خدمات پس از فروش با دريافت وجه ارائه می  01مدت 

 شود.
 

 سفارش قطعات يدکی:

سفارش قطعـات يدکی دستـگاه می تواند از طريق دفتـر 

فا لط، جهت تحويل قطعات درست. فروش جوشا صورت گیرد

نام، مدل و شماره سريال دستگاه، نام و شماره قطعه مورد 

سفارش را طبق لیست قطعات يدکی اين دفترچه بنويسید. در 

اين صورت تحويل کالای سفارش داده شده سريع تر انجام 

 خواهد شد.

 

 دفتر خدمات پس از فروش 

 02تهران، خیابان کارگر شمالی، انتهای خیابان هفتم، پلاك 

 00110155 – 00022066تلفاکس: 
E-mail: service@gaamelectric.com 

 :شدفتر فرو

پلاك  خیابان اشکان -خیابان دهم -خیابان کارگر شمالی-تهران

 طبقه سوم- 01

 00126001 دورنگار: خط( 21) 00101000 تلفن:
E-mail:info@jooshaweld.com 

http://www.jooshaweld.com  
 کارخانه:

 00000 - 55020 صندوق پستی -ساری 

 (100) 22026001 ، 22026000 تلفن:

 (100) 22026000 فاکس:

 

  ليست قطعات یدکی 

 

 نام کالا کد کالا ردیف

 25-51کانکتور جوش ماده فیکس  10004629 1

 کونیک فشاری مادگی گاز 10016391 2

3 10016400 
سرشلنگی برنجی يک طرف رزوه به شیر 

 گاز میگ

 ی دوشیبند آويز رو 10016485 4

 20Vشیر برقی  10040667 5

 TIG 011ترانس ديوسر  10044483 6

 TIG 202Pبرد کنترل  10044929 7

 فن  10045811 8

 سرولوم بزرگ با نشانگر 10048712 9

 پین 5کانکتور ماده فیکس  10050281 10

 ارت دار 2*0کابل  12054 11

 بیرون رزوه 0/0*6سرشلنگی برنجی  12136 12

13 14134 
با سر کلید  A1602کلید گردان 

 طوسی مشکی

 ترموستات 7.231.275 14

00 TGJ2541704 پدال پايی آماده شده 

 PRTX00EP100برد  35424 00

 

 مهم 

به دقت مندرجات اين دفترچه را بايد، قبل از راه اندازی دستگاه

در مکانی که قابل دسترسی برای  مطالعه نمود.)دفترچه بايد

 ين دستگاه می باشد نگاه داری شود(همچنین ن اهمه کاربرا

می بايست تا زمانی که دستگاه استفاده می شود ،اين دفترچه 

 هم در دسترس باشد.
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اين دستگاه صرفاً جهت به کار گیری برای کارهای جوشکاری 

 طراحی شده است.

 

 ایمنی دستورات 

جوشكاری و برشكاری می تواند برای  

 شما و دیگران مضر باشد.

کاربر می بايست مطابق مندرجات زير که ممکن است هنگام 

در برابر خطرات احتمالی از ، جوشکاری و برشکاری ناشی شود

 قبل آموزش ديده باشد.

 صدا:

 01اين دستگاه به صورت غیرمستقیم صدای بالاتر از 

ممکن  دسی بل تولید می کند. دستگاههای برش و جوشکاری

شنوايی تولید نمايند.بنابراين است صدايی فراتر از محدوده 

کاربران قانوناً می بايست به ابزارهای حفاظتی مناسب تجهیز 

 شوند.

الكتریسيته و ميدان مغناطيسی ممكن است خطرناک 

 .باشند

جريان الکتريک از درون هر جسم رسانايی که  

ايجاد می  (EMF)عبور نمايد میدان الکتريکی و مغناطیسی 

اين میدان را به دور کابلها جوشکاری  کند. جوشکاری و جريان

میدان مغناطیسی بر عملکرد و دستگاه ايجاد می نمايند، 

ضربان سازهای قلب تاثیر می گذارد.استفاده کنندگان از 

می بايست قبل  ()نوسان ساز قلب تجهیزات الکترونیک حیاتی

، گوجینگ و جوش نقطه ای، برشکاری، از شروع به جوشکاری

 ورت نمايندبا پزشک خود مش

میدانهای مغناطیسی ممکن است اثرات ديگری نیز برروی 

 سلامتی داشته باشند که تا کنون شناخته نشده باشد.

مطابق با ، همه کاربران می بايست جهت استفاده از دستگاه

اثرات میدان مغناطیسی اطراف جوشکاری ، رويه های قید شده

 و برشکاری را کاهش دهند:

 

 ر قرار گیری کابهای الکترود و اتصال را در صورت امکان مسی

 .يکی کرد، توسط بستن با يکديگر

  و تورچ را به دور خودتان نپیچید کابلهرگز. 

  بدنتان را بین انبرالکترود / تورچ و قطعه کار قرار ندهید. اگر

قطعه ، کابل و انبر و تورچ در سمت راست بدن شما قرار دارد

 ار داشته باشدمی بايست در سمت راست قر کاری هم

  در صورت امکان، کابل را به نزديک ترين نقطه از منطقه

 .متصل نمايید جوشکاری

  فرايند جوشکاری و برشکاری را در مجاورت دستگاه انجام

 ندهید.

از يک شخص شايسته و با تجربه ، در صورت عملکرد ناصحیح

 درخواست کمک نمايید.

 نفجارا

ايی که مواد در مجاورت مخازن تحت فشار و مکانه 

جوشکاری ننمايید. همه ، گازها و بخارها، منفجره قرار دارد

سیلندرها و رگولاتورهای تحت فشار مورد استفاده در 

  جوشکاری می بايست با دقت حمل و جابجا شوند.
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 بر چسب هشدار 
جداول شماره گذاری شده در يک رديف باهم در ارتباط 

 هستند.

 
 

B-  توانند به انگشتان آسیب حلقه ها و چرخدنده ها می

  (MIG. MAG) برسانند.در دستگاه

C-  .سیم جوش و قطعات شاسی حامل ولتاژ جوشکاری هستند

دست و قطعات فلزی را از آنها دور نگاه داريد. در 

  (MIG. MAG)دستگاه

. جرقه های جوشکاری يا برشکاری میتوانند سبب انفجار ويا 0

 .آتش سوزی شوند

جوشکاری يا برشکاری نگاه  از دور را عالقابل اشت مواد .0.0

 داريد.

 آتش .جرقه های جوشکاری يا برشکاری میتوانند سبب بروز0.2

سوزی شوند. يک دستگاه آتش خاموش کن در نزديک محل 

کار نگهداری نمايید و از افراد بخواهید تا آماده استفاده از آن 

 در صورت لزوم باشند.

حاوی مواد را جوشکاری يا  محفظه های بسته و ظروفهای. 0.2

 برشکاری نکنید.

قوس حاصل ازجوشکاری يا برشکاری می تواند سبب   .2

 آسیب و سوختگی گردد.

و يا تعويض قطعات آن دستگاه را  قبل از بازکردن تورچ .2.0

 خاموش نمايید.

 قطعات با عرض برش کم را هنگام برشکاری نگاه نداريد. .2.2

 د.تمام نقاط بدن را با لباس مناسب بپوشانی .2.2

 شوك الکتريکی ناشی از تورچ ويا کابلها و اتصالات میتواند .2

 منجر به مرگ شود.

دستکش خشک جهت ايزولاسیون بهتر بپوشید و از  .2.0

پوشیدن دستکش های مرطوب و آسیب ديده خودداری 

 نمايید.

بین  توسط عايقی خودتان را در برابر شوك الکتريکی .2.2

 قطعه کار و زمین محافظت نمايید.

برق ورودی را قبل از انجام هرگونه کار و يا  اتصال کابل .2.2

 جدا نمايید.، تعمیری برروی دستگاه

استنشاق دود حاصل ازجوشکاری يا برشکاری برای سلامتی  .0

 .بسیار خطرناك است

 سر خودتان را از دود فاصله دهید.  .0.0

از تهويه های قوی و يا مسیر برای انتقال دادن دود  .0.2

 استفاده نمايید.

 دار جهت انتقال دود استفاده نمايید.از فنهای فیلتر  .0.2

اشعه حاصل ازجوشکاری يا برشکاری میتواند چشمها را  .5

 بسوزاند ويا به پوست آسیب برساند

کلاه و عینک ايمنی بپوشید. از محافظهای مخصوص  .5.0

گوش و يقه بندهای دکمه دار استفاده نمايید.از کلاه 

 محافظ استفاده نمايید. تمام ايمنی با فیلترشیشه ای

 نقاط بدن را با لباس ايمنی بپوشانید.

راه اندازی را به  دفترچه نصب و دستگاه قبل از راه اندازی  .0

 دقت مطالعه فرمايید.

برچسب های نصب شده برروی دستگاه را رنگ آمیزی ويا   .6

 جدا نفرمايید.
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 معرفی خدمات آزمایشگاهی آزمایشگاه استاندارد جوشا 
 و در صنعت جوشكاریخدمتی جدید و گامی ن

 های جوشكاری را با ما تجربه کنيد.کيفيت و دقت ماشين

در  ISIRI-ISO 3834باتوجه به اجباری شدن استانداردهای سری 

شورای عالی استاندارد، آزمايشگاه جوشا به عنوان  22/02/01جلسه 

تنها مرجع کالیبراسیون، اعتباردهی و بازرسی دوره ای تجهیزات 

 IEC60974-4س استانداردهای ملیجوشکاری براسا

(ISIRI11225-4) , BS EN 50504 (ISIRI17445  در کشور، اين

خدمات را در آزمايشگاه ثابت و سیار به مشتريان و صنعتگران محترم 

 ارائه می دهد.
 

 با اجرای استانداردهای:

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

  ر و نگهداریهزينه های تعمیکاهش 

 افزايش عمر مفید و دوام تجهیزات جوشکاری 

 کیفیت جوش دستگاه ها و تجهیزات جوشکاری افزايش 

 الکتريکی و افزايش ايمنی کاربرگرفتگی و شوكکاهش خطرات برق

 را به ما بسپاريد.

 

-آشنایی با نمادهای کاليبراسيون، اعتباردهی و بازرسی دوره

 یكیالكترای تجهيزات جوشكاری قوس

اساس بر  نماد اعتباردهی تجهیزات جوشکاری قوس الکتريکی

 BSEN 50504 (ISIRI17445استاندارد )

 
 

نماد بازرسی دوره ای تجهیزات جوشکاری قوس الکتريکی بر اساس 

  IEC 60974-4 (ISIRI 11225-4)استاندارد 

 
 

معرفی مجموعه آزمایشگاه های کاليبراسيون، اعتباردهی و 

 ای گام الكتریک و جوشابازرسی دوره

آغاز فعالیت بعنوان آزمايشگاه همکار سازمان ملی استاندارد در  -

  0200سال 

آغاز فعالیت بعنوان آزمايشگاه کالیبراسیون همکارسازمان ملی  -

  0200استاندارد در سال 

از  Ma592و  Ma/2552دارای گواهینامه تايید صلاحیت به شماره  -

 يرانسازمان ملی استاندارد ا

 NACIدارای گواهینامه مرکز ملی تائید صلاحیت ايران به شماره  -

LAB/487  وNACI LAB/488  از سازمان ملی تايید صلاحیت

 ايران

 INEC TC 26موسس کمیته فنی متناظر جوشکاری الکتريکی  -

 در ايران

تشریح خدمات و مجوزهای مربوط به بازرسی دوره ای تجهيزات 

 ISIRI 11225-4ندارد جوشكاری بر اساس استا

 بعد از تعمير ایبازرسی و آزمایش دوره

بازرسی چشمی مطابق با بند  -الف

5-0 

 0-5بازرسی چشمی مطابق با بند  -الف

 آزمايش الکتريکی: -ب

 0-5باری مطابق بند ولتاژ حالت بی

 2-5مقاومت عايق مطابق بند 

مقاومت هادی محافظ مطابق بند 

5-2 

 :آزمايش الکتريکی -ب

 0-5باری مطابق با بند  ولتاژ حالت بی

 2-5مقاومت عايق مطابق با بند 

 2-5مقاومت هادی محافظ مطابق با بند 

 آزمايش کارکرد: -پ

 بدون الزامات -

  

 آزمايش کارکرد: -پ

 0-0کارکرد مطابق با بند 

وسیله کلیدزنی روشن/خاموش مدار 

 2-0تغذيه مطابق با بند 

 2-0ا بند وسیله کاهش ولتاژ مطابق ب

 0-0شیر گاز مغناطیسی مطابق با بند 

های کنترل و سیگنال مطابق بند لامپ

0-5 

 6مستندسازی مطابق با بند  -ت مستندسازی  -ت

 

 ای تجهيزات جوشكاریبازرسی دوره

در  IEC 60974-4 (ISIRI 11225-4)هدف از اجرای استاندارد 

ای بازرسی دوره تجهیزات جوشکاری قوس الکتريکی انجام آزمايش بر

ای و پس از تعمیر و همچنین نگهداری تجهیزات جوشکاری قوس 

 الکتريکی برای اطمینان از ايمنی الکتريکی آنها است.

اجرای استاندارد فوق برای منابع تغذيه که برای جوشکاری قوس 

شوند و مطابق با الکتريکی و فرآيندهای وابسته استفاده می

اند، کاربرد ساخته شده 00225 -0يا 00225 -0استانداردهای ملی 

 دارد. 

 

 تعاریف و اصطلاحات:

 کاليبراسيون

گیری )مانند نمايشگرهای جريان، ولتاژ مقايسه يک دستگاه اندازه

های جوشکاری و برشکاری( با يک دستگاه مرجع، جهت دستگاه

 گیری درنقاط گستره مورد نظر می باشد.تعیین خطای اندازه

 

 اعتباردهی

تی با هدف اثبات انطباق تجهیزات و دستگاههای جوشکاری و عملیا

برشکاری با ويژگی کاری آنها و مقادير آزمايش نوعی ولتاژ بار 

قراردادی می باشد که با دو روش )دقیق و استاندارد( تعريف شده، در 

 انجام می شود. BS EN 50504 (ISIRI 17445)استانداردهای 
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 باردهی:فاوت بين کاليبراسيون و اعتت

در کالیبراسیون نمايشگرهای ولتاژ و جريان دستگاه جوشکاری با 

گونه شوند بدون آن که هیچدستگاه اندازه گیری مرجع مقايسه می

گیری و تاثیر آن بر روی عملکرد دستگاه داشته تحلیلی ازنتايج اندازه

باشد، ولی در اعتباردهی علاوه بر مورد فوق مراحل زير نیز انجام می 

 د:شو

 گیری نمايشگرهای ولتاژ، جريان، سرعت تغذيه سیم اندازه

وايرفیدر و سرعت سنج های مربوط به سرعت حرکت کالسکه و 

 تراك در دستگاههای زير پودری

 های جوشکاری و برشکاری و گیری وتنظیم خروجی دستگاهاندازه

 وايرفیدرها

 دی در گیری و بررسی رابطه بین ولتاژ بار و جريان قراردااندازه

 خروجی دستگاه جوشکاری

 های فوق بر اساس گیریبررسی خطای محاسبه شده در اندازه

های مشخص شده در دو رده دقیق و استاندارد براساس رواداری

 .BS EN 50504 (ISIRI 17445)استاندارد

 که موارد فوق تاثیر به سزايی در کیفیت جوشکاری دارد.

 

 هشدار: 

 فراتر از کالیبراسیون نمايشگرهای  اعتباردهی مجموعه عملیاتی

ولتاژ و جريان دستگاههای جوشکاری و برشکاری می باشد که 

توسط کارکنان آموزش ديده، مجرب و آشنا به فرآيند جوشکاری 

انجام می شود، که  …و TIG  ،MIG(،SMAWالکترود دستی )

علاوه بر تنظیم خروجی دستگاه های جوشکاری و برشکاری با يک 

ع قراردادی و مقايسه آن با مقادير مطرح شده در مقیاس مرج

استاندارد اعتباردهی، در بر گیرنده فرآيند کالیبراسیون 

 نمايشگرهای دستگاه هم می شود.

  )کاری که آزمايشگاههای کالیبراسیون الکتريکال )ولتاژ و جريان

به علت عدم آگاهی از استاندارد اعتباردهی تجهیزات جوشکاری 

انجام می دهند  BSEN 50504 (ISIRI 17445)قوس الکتريکی

فقط به صورت کالیبراسیون مقايسه ای نمايشگرهای دستگاه می 

باشد، که الزامات استاندارد اعتباردهی را تامین نمی کند و با آن 

 مغايرت دارد.

 های تايید صلاحیت شده آزمون اين کار بايد توسط آزمايشگاه

يا مرکز ملی تائید صلاحیت  معتبر توسط سازمان ملی استاندارد و

را دردامنه  BSEN 50504 (ISIRI 17445) ايران، که استاندارد

کاربرد خود دارند انجام شود و ساير آزمايشگاه ها صلاحیت انجام 

 اين کار را ندارند.

 

خدمات و مجوزهای مربوط به اعتباردهی تجهيزات جوشكاری 

ه شرح زیر ب BS EN50504قوس الكتریكی بر اساس استاندارد 

 :می باشد

بند و  اعتباردهی تجهيزات جوشكاری

 زیربند

ی استاندارد بررسی درستی اعتباردهی برای رده -الف

 منابع تغذيه

0 

 5 پذيریهای تجديدانجام آزمون -ب

 اعتباردهی -پ

-جوشکاری قوسی فلزی دستی با الکترود پوشش -

 (MMA)دار

 (TIG)جوشکاری تنگستن با گاز خنثی -

 قوسی توپودری جوشکاری -

 اجزای کمکی -

0 

0-2 

0-2 

0-0 

0-5 

 فنون اعتباردهی -ت

 دستگاهها -

 بارگذاری منبع تغذيه -

 هاروش -

0 

0-2 

0-0 

0-5 

 01 مستندسازی  -ث

 

 های معتبر و نامعتبر:تفاوت بين گواهينامه
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