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 مقدمه 
 :مشتری گرامی

جوشا  جوشكاریازحسن انتخاب شما جهت برگزیدن دستگاه  

سپاسگزاریم. از این طریق، شما اعتماد خود را به محصولات ما 

لطفا قبل از استفاده از دستگاه این دستورالعمل را  .نشان دادید

 به دقت مطالعه فرمایيد.

چه بدون اطلاع قبلی هر گونه تغييری در محتویات دفتر حق

 محفوظ است. جوشابرای شرکت 

 شرح 

با بهره گيری از تكنولوژی  Multi ARC های سری دستگاه

inverter  و استفاده از سوئيچ هایIGBT  با قدرت بالا و

، امكان جوشكاری با PWMکنترل آنها با استفاده از تكنيک 

 فراهم می سازد.  MIGکيفيت بالایی را در پروسه 

 از قابليتهای دستگاه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  بهره مندی از جدیدترین تكنولوژی اینورتر و استفاده از

 برای نيمه هادی های قدرت بهترین کيفيت 

  امكان جوشكاری با پروسه هایMMA,MIG,TIG 

 جوش عالیو کيفيت  خوبقوس  شروع 

 دیوتی سایكل بالا جهت انجام جوشكاری های طولانی 

 امكان تنظيم ولتاژ و جریان جوشكاری بطور پيوسته 

  امكان کنترل اندوکتانس الكترونيكی که منجر به پایداری

 قوس می گردد

  کاهش وزن و ابعاد دستگاه با استفاده از تكنولوژی اینورتر 

 در صورت )  جوشكاری آهن، استينلس استيل یمناسب برا

و آلومينيوم، روی ورقهای نازک یا  ( tri mix gasاستفاده از 

 ضخيم و لوله ها

  افزایش دمای قطعات قدرت دستگاهحفاظت در مقابل 

  انتخاب یک یا دو بار انجام شروع و پایان جوشكاری با حق

 فشردن شستی تورچ

 کنترل سرعت سيم جوشكاری بوسيله سيستم فيدبک و ترمز 

 دارای شستی تست سيم 

 نمایش جریان و ولتاژ واقعی حين جوشكاری  امكان 

 بليت تنظيم اق"Burn Back" جهت جلوگيری از چسبيدن 

 قطعه کار کانتكت تيپ وسيم به 

  کپسول گاز براینگهدارنده 

 اطلاعات فنی 
در  MULTI ARC 271C,351Cمشخصات فنی دستگاه 

 زیر خلاصه شده است.جدول 

 

 

 
 

 Multi ARC  271 C Multi ARC 351C نام دستگاه
TIG MMA MIG TIG MMA MIG 

 3phase 400v ±15% 3phase 400v ±15% ولتاژ

 Hz 50/60 Hz 50/60 فرکانس
 KVA 15.5 KVA 12.3 توان مصرفی در ماکزیمم جریان خروجی

 D 20 A D25A فيوز
 250A 10-250A 50-270A 10-350A 10-350A 50-350A-10 بازه جریان

 20V 20.4-30V 16.5-27.5V 10.4-24V 20.4 -34V 16.5-31.5 V-10.4 بازه ولتاژ
 V 65V 55 ولتاژ حالت مدار باز

 200A 185A 190A 350A 330A 330A %111 دیوتی سایكل در  جریان
 _ 220A 200A 210A %61جریان در دیوتی سایكل 

 X% 250(45%) 250(35%) 270A (30%) _ 350A (65%) 350A (80%)دیوتی سایكل  جریان در
 F F کلاس عایقی

 IP 21 S IP 21S کلاس حفاظتی
 31 ×62 × 46 cm 47x90.5x80 cm (W×L×Hابعاد )

 52Kg 59Kg وزن دستگاه

 4 2 تعداد حلقه ها

 0.8,1mm 0.8,1.0,1.2mm قطر سيم
 m/min 1.5-17m/min 17-1 سرعت سيم قابل تنظيم

Post gas time  2s 2s 

 ،  آلومينيومآهن، فولاد ضد زنگ آهن، فولاد ضد زنگ سيم جوش قابل استفاده 

 mm 300 mm 300 قطر قرقره سيم جوش
 Kg 15kg 15 وزن قرقره سيم جوش

 1جدول شماره                      
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 استفاده  دودیتهایمح(IEC60974-1)  

 مطابق پلاک مشخصات دستگاهها 
، از دستگاه جوشكاری  IEC60974-1براساس استاندارد

معمولا بطور دائم نمی توان استفاده کرد به همين دليل عملكرد 

دستگاه شامل دو زمان فعال )جوشكاری( و زمان استراحت 

ر، تعویض الكترود یا سيم جوش، قطعه کا)جهت تغيير وضعيت 

را در  2I خروجی ( می باشد. این دستگاه قادر است تا جریان...

تامين کند به عبارت دیگر سيكل کاری در  %Xدیوتی سایكل 

و اگر زمان سيكل کاری  می باشد %10min  ،Xبازه زمانی 

دد، سيستم حفاظت حرارتی بيشتر از مقدار تعيين شده گر

هت حفاظت از اجزای مختلف( فعال گشته و فن جدستگاه )

دستگاه نيز بطور پيوسته کار خواهد کرد، سپس پس از چند 

برای جوشكاری  فاظت غير فعال شده و دستگاه مجدددقيقه ح

 است. IP21Sآماده می گردد. کلاس حفاظتی دستگاه 

 

  نحوه حمل و نقل و بلندکردن دستگاه 

جابجایی دستگاه جوشكاری بصورت مكانيكی بوده و با توجه به 

قلاب های مخصوص تعبيه شده روی آن بلند کردن و حمل آن 

با استفاده از جرثقيل امكان پذیر خواهد بود. )البته در بلند 

دستگاه به همراه متعلقاتی نظير سيلندر گاز و ... باید کردن 

ه متعلقات نصب شده احتياط نمود( دستگاه جوشكاری به همرا

های گاز، حمل کننده ها و چرخ های ربر روی آن )به جز سيلند

حمل کننده ها که احتمال نصب آنها وجود دارد( باید در هنگام 

جابجایی کاملا محكم به قلاب و کابل متصل به جرثقيل یا 

 ليفتراک متصل گردند.

 

  بندی دستگاه بستهبازکردن  
 شد:ليست قطعات به شرح زیر می با

  کابل جوشكاری با گيره اتصال به قطعه کار 

 درصورت سفارش:

 تورچ ميگ هوا خنک 

  گرم کن گاز 

  رگلاتور گاز 

  الكترونيکماسک 

 هایی برای جلوگيری از تداخل  دستورالعمل

 EMCالكترومغناطيسی  امواج
این دستگاه جوشكاری بر طبق شرایط مندرج در ارتباط با 

تطابق الكترومغناطيسی ساخته شده است. با این حال کاربر 

موظف است این دستگاه جوشكاری را مطابق با دستورالعمل 

سازنده نصب و استفاده نماید. در صورت ایجاد تداخل 

الكترومغناطيسی استفاده کننده از دستگاه جوش موظف است 

ه با راهنمایی های فنی سازندة دستگاه، راه حل مناسبی را ک

پيدا کند. در بعضی از موارد به سادگی کافی است که مدار 

جریان جوشكاری را به زمين متصل کرد. در بقيه موارد ممكن 

است با استفاده از فيلتر ورودی و قرار دادن دستگاه جوشكاری 

واج و قطعه کار در یک دیوارة محافظ تداخل ام

الكترومغناطيسی را کاهش داد. در هر حال تداخل امواج 

داد تا باعث  حد امكان کاهش الكترومغناطيسی را باید تا

 .عملكرد نادرست دیگر دستگاههای الكترونيكی نگردد

نكته: به دلایل ایمنی، مدار جریان جوشكاری ممكن است به 

 .زمين متصل باشد یا نباشد

در مدار زمين ایجاد کرده مگر با هيچ گونه تغييری را نباید 

تایيد متخصصی که تعيين کند این تغيير، تاثيری در افزایش 

خطر بروز حادثه ندارد. بطور مثال موازی کردن مسير برگشت 

جریان در بعضی از موارد ممكن است باعث تخریب سيم اتصال 

 زمين بقيه دستگاهها گردد

 الف( ارزیابی محل نصب دستگاه جوش

اه را در یک مكان خشک و تميز قرار دهيد و از ین دستگا

سانتيمتر فاصله داشته باشد تا  81نزدیک ترین دیوار حداقل 

تهویه هوای مناسب برای خنک کردن دستگاه انجام گردد. 

نصب و استفاده از دستگاه باید به دقت انجام شود تا بهترین 

 عملكرد را از لحاظ کيفيت جوشكاری و ایمنی استفاده برای

کاربر داشته باشد. کاربر، مسئول راه اندازی و استفاده از 

 دستگاه با توجه به موارد گفته شده در دستورالعمل خواهد بود.

قبل از نصب دستگاه جوش، استفاده کننده باید مشكلات 

احتمالی استفاده از دستگاه جوش را از جنبه تداخل امواج 

در نظر گرفته  الكترومغناطيسی بررسی کند. موارد زیر باید

 :شود

 لهای دیگری مانند: کابلهای کنترلی، کابلهای مخابراتی کاب

و سيگنال الكتریكی که در زیر، بالا و اطراف دستگاه جوش 

 .قرار دارند

  کامپيوترها و دیگر دستگاههای کنترلی 

  سلامت افراد نزدیک به دستگاه جوش بطور مثال قلب

 مصنوعی و یا سمعک

 کاليبراسيون و اندازه گيری دستگاههای  

مصونيت تداخل امواج الكترومغناطيسی دیگر دستگاههای 

اطراف محل جوشكاری استفاده کننده موظف است تطابق 

الكترومغناطيسی دستگاههای اطراف را بررسی کند، چرا که 

 ممكن است اقدامات پيشگيرانه اضافه ای لازم باشد.
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 IECن مندرج در استاندارد این دستگاه مطابق با قواعد و قواني

ساخته شده و مقررات مربوط به مهندسی برق و ابزار دقيق نيز 

 در آن رعایت شده است.

 ب( روش های کاهش تشعشع امواج 

 برق اصلی  -1

تجهيزات جوشكاری باید مطابق با توصيه های سازنده به برق 

متصل شود. در صورتی که تداخلی ایجاد شود ممكن است 

گری نيز لازم باشد. بطور مثال استفاده از فيلترهای اقدامات دی

ورودی برای اتصال به برق اصلی باید از وضعيت ثابت کابل برق 

و وجود لوله فلزی محافظ کابل یا مشابه آن اطمينان حاصل 

کرد.تمامی قسمتهای پوشش فلزی کابل باید از لحاظ الكتریكی 

الكتریكی  به هم متصل باشد، این پوشش باید با یک اتصال

 کامل به بدنه دستگاه جوش متصل شود.

 نگهداری دستگاه جوش -2

بطور کلی دستگاه جوش را باید مطابق با توصيه های سازنده 

نگهداری کرد. هنگام روشن بودن دستگاه باید تمامی درب ها و 

پوشش ها محكم بوده و پيچ های مربوط به آن کاملاً بسته 

غير از تغييرات و تنظيمات مندرج باشد. هيچ گونه تغييراتی به 

 در دستورالعمل کارخانه سازنده مجاز نيست.

 کابلهای جوشكاری -3

کابلهای جوشكاری باید تا حد امكان کوتاه بوده و روی سطح 

 زمين و نزدیک بهم قرار داشته باشد. 

 . اتصالات هم پتانسيل4

توصيه می شود که تمامی قطعات فلزی نزدیک به دستگاه 

جوشكاری بهم متصل شوند. قطعات فلزی متصل به قطعه کار 

ممكن است در صورت تماس همزمان دست ها با الكترود و آن 

 قطعات باعث بروز شوک الكتریكی در بدن اپراتور گردد.

 اپراتور باید از لحاظ الكتریكی از تمام قطعات فلزی ایزوله باشد.

 . اتصال به زمين قطعه کار5

ه کار به دلایل ایمنی یا به دليل ابعاد، اندازه در صورتی که قطع

و موقعيت آن به زمين متصل نباشد )بطور مثال سازه های 

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

توان برای کاهش تشعشع امواج اینگونه قطعات کار را به زمين 

ن قطعه متصل نمود. باید اطمينان حاصل کرد که اتصال به زمي

کار باعث افزایش خطر بروز شوک الكتریكی نشده و همچنين 

در کار سایر دستگاههای الكتریكی اختلال ایجاد نكند. در 

صورت نياز اتصال زمين قطعه کار باید بوسيله اتصال مستقيم 

قطعه کار به زمين انجام شود. در کشورهایی که اتصال به زمين 

فاده از خازن های مناسبی ممنوع است، این اتصال باید با است

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

  .شود

 پوشش محافظ )شيلد کردن( -6 

پوشاندن بقيه کابل ها و دستگاهها در اطراف دستگاه جوش  

می تواند مشكلات تداخل را کاهش دهد. در کاربردهای خاص 

جوشكاری نيز ممكن است پوشاندن )شيلد کردن( کل سيستم 

 لازم باشد.

 

 تجهيزات حفاظتی و امنيتی 

 IECاین دستگاه مطابق با قواعد و قوانين مندرج در استاندارد 

ساخته شده و مقررات مربوط به مهندسی برق و ابزار دقيق نيز 

 .در آن رعایت شده است

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

 جدا شود.

 اتصالات الكتریكی افزایش پيدا کرد، دستگاه را باید  اگر ولتاژ

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

توسط تكنسين های مجرب یا نمایندگی های خدمات پس 

 از فروش شرکت سازنده بررسی و عيب یابی شود. 

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

 .جدا کرد

  هر گونه تعميرات باید توسط تكنسين ماهر و یا خدمات پس

 از فروش شرکت سازنده انجام پذیرد.

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

 نظر گرفتن اشكالات احتمالی تورچ، تمامی کابل ها، اتصالات

که امكان آسيب خارجی را بوجود می آورد، بررسی شود. 

سوختگی  اربدن جوشكار باید بطور کامل در برابردرهنگام ک

و تابش اشعه، با استفاده ازماسک ولباس نسوز،محافظت 

 گردد. دستكش های بلند، پيشبند و ماسک محافظ با فيلتر

مخصوص جوشكاری که تمامی آنها باید مطابق استاندارد 

مصنوعی ساخته پوشش ها نباید از مواد  يده شود.باشد، پوش

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

باشد )جهت جلوگيری از نفوذ جرقه ها(، در صورت نياز باید 

پوشش محافظ سر، نيز استفاده شود. اگر از عينک محافظ 

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

داشته باشد. برای محافظت بيشتر از چشم در برابر اشعه 

می توان از عينک محافظ با پوشش کناری  اورای بنفشم

استفاده کرد. مقررات پيشگيری از حوادث با صراحت بيان 

می کند که تهيه وسایل محفاظتی مناسب، به عهده کارفرما 

بوده و همچنين استفاده کننده از دستگاه جوش نيز موظف 

 .به پوشيدن پوشش مناسب جوشكاری می باشد.
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 ایط خطرناک با احتمال ایجاد شوک هت محافظت در شرج

می  الكتریكی، دستگاههای جوشكاری و رکتيفایرهایی که

توانيد بصورت جریان مستقيم و یا جریان متناوب بكار گرفته 

 شوند. 

  از مواد ایزوله کننده و عایق برای محافظت در برابر برق

گرفتگی ناشی از برقراری تماس بين قطعات برقدار و زمين 

لباس کار سالم و خشک و همراه . باید استفاده شودنمودار 

دستكش های بلند و کفش های با کف لاستيكی باید بكار 

 گرفته شود. 

 هوای محيط کار باید جریان داشته باشد و در صورت نياز 

باید سيستم تهویه نصب گردیده و ماسک تنفسی محافظ نيز 

 .استفاده گردد

 ات منفی ناشی از آنجهت پيشگيری از انحراف جریان و اثر 

مثلاً تخریب سيم هادی متصل به زمين(، کابل برگشت )

جریان جوشكاری )کابل قطعه کار( باید مستقيماً به قطعه 

کار و یا به ميز کار )مثل ميز جوشكاری، ميز جوشكاری با 

شبكه فلزی و یا مشابه آن( متصل نمود. بطوریكه کاملاً قطعه 

صل کردن به اتصال زمين هنگام و .کار به آن متصل باشد

باید از برقراری کامل اتصال الكتریكی آن اطمينان حاصل 

نمود. )محل اتصال باید از هرگونه زنگ و یا زنگ زدگی ها و 

 یا مشابه آن پاک باشد(

  در صورتی که عمليات جوشكاری برای مدت زمان زیادی

باید متوقف شود، دستگاه را باید خاموش کرده و شير هوا را 

 نيز باید بست. 

  تحت هيچ شرایطی وقتيكه پوشش بدنة دستگاه جوشكاری

باز است نباید آن را روشن کرد. )بطور مثال برای تعميرات(، 

ردن کافی قطعات چرا که صرفنظر از مقررات ایمنی، خنک ک

 الكترونيكی را نيز نمی توان تضمين کرد.

 ،افرادی که در نزدیكی محل جوشكاری  مطابق با مقررات

هستند را باید از خطرات احتمالی آگاه کرده و از آنها 

محافظت نمود. پارتيشن های مخصوص جوشكاری )پرده 

 های محافظ مخصوص جوشكاری( باید استفاده شود. 

 تانكرهایی که گاز، سوخت و یا روغن یا  به هيچ وجه روی

مواد مشابه را حمل می کنند نباید جوشكاری کرد. حتی اگر 

مدت زمان زیادی از خالی شدن آنها گذشته باشد )احتمال 

 ایجاد حریق و انفجار( 

 خاصی  جوشكاری با جریان بار زیاد نيازمند رعایت مقررات

و تخصص است که باید فقط توسط جوشكاران آموزش دیده 

 انجام شود.

 .هر گز تورچ را نباید به صورت نزدیک کرد 

  در محيط هایی که احتمال آتش سوزی زیاد است،اپراتور

باید اجازه نامة جوشكاری را کسب کرده و آن را در تمام 

مدت خود نگهدارد و یک مامور آتش نشان نيز باید پس از 

 پایان جوشكاری از عدم بروز آتش سوزی اطمينان حاصل

 کند.

  پيش بينی های مخصوص جهت تهویه هوای محيط باید

 انجام شود. 

  اخطار برای مراقبت از چشم ها باید با نصب تابلویی با متن

زیر در محل جوشكاری انجام شود. مستقيماً به قوس 

 ی نگاه نكنيد.الكتریك

  چنانچه منبع تغذیه روی سطح شيبدار قرار گيرد فقط

 توانایی مایل شدن را دارد  º11 تا

  و اتصال آن نصب کپسول گازنحوه 

محافظت از محافظ در پروسه جوشكاری ميگ ، گاز نقش اصلی 

جهت و به در مقابل اتمسفر مذاب و ناحيه جوشكاری سيم 

انتخاب گاز محافظ . می باشدجوش  آلوده شدنجلوگيری از 

يم ، فلزی که می خواهيم جوشكاری نمای می تواند بر اساس

انجام خواص فلزی مورد نظر و هزینه گاز  کيفيت جوشكاری ، 

جدول گازهای مختلف و موارد  ،. در ادامه جهت راهنماییشود

 مصرف آن آورده شده است. 
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کپسول گاز را روی  ،تعيين گاز مورد نظر جوشكاری پس از

نگهدارنده کپسول در پشت دستگاه قرار داده و بوسيله زنجير 

در حاليكه دستگاه خاموش است مطمئن آنرا محكم کنيد. 

 صورت گرفته باشد. 1گردید که اتصالات مطابق شكل 

در صورت را روی کپسول بسته و هيتر را  گاز لاتوروسپس رگ

(  CO2)در صورت استفاده از گاز  ی آن نصب نمایيد.رونياز 

ولت پشت دستگاه  231 سوکتبرق ورودی هيتر را نيز به 

را به کپسول گاز متصل و شلينگ مربوط به گاز  متصل نمایيد

باز کنيد، توجه داشته باشيد کپسول به آرامی  آنرا کنيد و شير

یک  به همراهکه  های گاز مجهز به یک فشار شكن می باشند

ارائه می شوند. همچنين فشار سيلندر  نشانگر برای نمایش

منجر به تبدیل فشار بالای سيلندر  بوده کهشامل یک فلومتر 

شده و بدین ترتيب حجم گاز به یک حجم مشخصی از گاز 

پروسه  ثابتی از گاز محافظ را به حوضچه جوش وارد می کند.

ه از گاز ک به حجم مشخصیدر حقيقت  GMAWجوشكاری 

تورچ های  برخلافبه قوس اعمال شود نياز دارد نه به فشار گاز 

 دستگاه های برش پلاسما.اکسی فيول یا 

 برای شروع کار مناسب SCFH 15-12انتخاب حجم گاز 

انتخاب گاز محافظ مانع از ایجاد تخلخل در جوشكاری است. 

افزایش حجم گاز می تواند  توجه داشته باشيد که شود.می 

لاطم به دور ناحيه جوش و در نهایت ایجاد تخلخل منجر به ت

حتما باید بصورت بر روی رگولاتور نصب فلومتر . شود آندر 

 عمودی باشد. 

 
 1شكل شماره 

 

  درایونحوه نصب سيم جوش و حلقه های 

استاندارد  جوش قرقره سيمپانل کناری دستگاه را باز کرده و 

ب( قرار داده و را روی محور نگهدارنده )ریل ها 30cmبه قطر 

طوری بسته شود  توجه کنيد که این پيچ نباید. پيچ آنرا ببندید

 .د باشد و یا اینكه به سختی بچرخدکه قرقره بيش از حد آزا

وایر فيدر را بدرستی انتخاب و  درایو اکنون باید حلقه های

حلقه های درایو وظيفه کشيدن سيم از قرقره و  تنظيم نمایيد.

انتقال آن به تورچ جوشكاری را بر عهده دارند. انتخاب درست 

حلقه های درایو جهت تزریق یكنواخت سيم مهم می باشد. 

توجه داشته باشيد که حلقه های درایو سيم بطور کلی می 

ی کنگره دار باشند. حلقه ها Vو  U، با شيار  Vتوانند با شيار 
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در انواع سيم های توپر به غير از آلومينيوم مورد  Vبا شيار 

برای سيم نيز  Uاستفاده قرار می گيرند. حلقه های با شيار 

کنگره  V حلقهو  لومينيوم مناسب بودهآهای نرم مانند جوش 

پس از   .مصرف می شوددار نيز برای سيم جوش های توپودری 

نيز باید بدرستی و  ، سایز شيار حلقهتعيين شكل شيار حلقه

. حلقه های نتخاب شودا مطابق با سایز سيم جوش مصرفی

قرار این دستگاه ها که در بالای حلقه های درایو  نيز فشار

پس از نظر گرفته شده اند. صاف و بدون شيار در گرفته اند نيز 

روی بر شيار  درست سمتنصب صحيح حلقه های درایو از 

چرخانده و سيم را از راهنمای  راسيم ، قرقره شاستی وایر فيدر

عامل  با رها نمودن سپس .عبور دهيد 2مطابق شكل شماره  1

روی شيار  سيم را از(  5حلقه های درایو ) شماره فشار بر روی 

 موجود بر روی حلقه های درایو عبور داده و در ادامه آنرا از

 5و سپس اهرم فشار  تا وارد تورچ شود دهيدعبور  4موقعيت 

تا حلقه های فشار ) شماره  برگردانيدرا به موقعيت قبلی خود 

( قرار  3) شماره  سيم ( بدرستی بر روی حلقه های درایو 2

تنظيم  5با کمک اهرم فشار وارده بر سيم را گيرند سپس 

. اگر سيم تحت فشار مناسبی نباشد می تواند مشكلات نمایيد

ه سيم باید به وجه داشته باشيد که تغذیزیادی را ایجاد کند. ت

نباید آن قدر این فشار کم باشد که منجر به  نرمی انجام شود و

برای شروع کار فشار را سر خوردن سيم روی حلقه ها شود. 

روی مقداری تنظيم نمایيد که حلقه های بالا و پایين سيم را 

به  در بر بگيرند و با نيرویی که به سيم اعمال می کنند منجر

 هل دادن سيم به درون تورچ جوشكاری شوند. 

 
 Multi Arc 271Cوایر فيدر دستگاه  الف، 2شكل شماره 

 
 

 Multi Arc 351C، وایر فيدر دستگاه ب 2شكل شماره 

 نحوه اتصال کابل های جوشكاری 

 MIG/MAGجوشكاری 

پيش از اتصال تورچ به دستگاه از انطباق لاینر مورد استفاده در 

تورچ با قطر و جنس سيم جوش مصرفی اطمينان یابيد. در 

حقيقت سيم جوش بواسطه لاینر وارد تورچ جوشكاری می شود 

لذا سایز لاینر و همچنين عدم وجود انحنا یا شكستگی در طول 

اری نيز تاثير گذار آن بسيار حائز اهميت بوده و بر روی جوشك

است. لاینر های مورد استفاده برای کاربرد جوشكاری سيم های 

سخت مانند فولاد های کربنی و فولاد های ضد زنگ باید از 

جنس فولاد و با ساختار فنری باشند که از مقاومت بالایی نيز 

برخوردارند. برای کاربردهای جوشكاری آلومينيوم و یا سيم 

ایی از جنس نایلون ، تفلون یا پلاستيک  های نرم از لاینره

استفاده ميشود به این دليل که این مواد در مقایسه با فولاد از 

اصطكاک کمتری برخوردارند و لذا مانع از آلوده شدن سيم 

جوش ميشوند. چنانچه سيم آلومينيوم از لاینر فولادی عبور 

ين داده شود منجر به کنده شدن قطعاتی از فولاد شده و همچن

سطح سيم آلومينيوم توسط لاینر فولادی کنده شده که در 

نتيجه منجر به از دست رفتن کيفيت جوشكاری و آلودگی 

 جوش می گردد. 

توجه داشته باشيد که لاینرها پس از چندین بار استفاده و 

جوشكاری به دلایلی نظير پيچ خوردگی و تابی که در طول 

جاد می شود ) بویژه در مدت استفاده از آنها بر روی آنها ای

حلقه کردن محكم تورچ پس از اتمام جوشكاری ( و همچنين 

در اثر مسدود شدن مسيرشان بواسطه تراشه های فلزی که به 

مرور ایجاد می شود، لازم است تا تعویض شوند. تاب برداشتن 

لاینرها منجر به گير کردن سيم به جداره لاینر و در نتيجه 

طول جوشكاری می شود. استفاده از  ایجاد قوسی نامنظم در

هوای کمپرسور جهت تميز کردن لاینر می تواند منجر به 

افزایش طول عمر آن شود البته توجه داشته باشيد وجود روغن 

یا آب در هوای کمپرسور خود مشكلاتی را ایجاد می کند. حتما 

توجه داشته باشيد که در هنگام تعویض لاینر ، لاینر با ذرات 

یز و گرد و غبار که معمولا در کارگاه ها و محيط های فلزی ر

 صنعتی وجود دارد، برخورد نداشته باشد.

هنگاميكه سایز سيم جوش را تغيير می دهيد لازم است تا سایز 

لاینر هم تغيير کند. استفاده از لاینر های خيلی بزرگ یا خيلی 

کوچک منجر به ضعف در درایو سيم ميشود. حتما طول لاینر 

ید به اندازه ای باشد که تا درون گاز پخش کن درون تورچ ) با

gas diffuser  عبور داده شود به نحویكه کاملا پشت )

قرار گيرد و بدین ترتيب منجر  ( contact tip )کانتكت تيپ 

به حرکت  یكنواخت سيم درون تورچ شود. برای اطمينان از 
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ظر به صحت استفاده از لاینر در کاربرد جوشكاری مورد ن

توضيحات شرکت سازنده آن توجه نمایيد. معمولا استاندارد 

یكنواختی برای استفاده از لاینرها بر اساس رنگ بندی آن 

وجود دارد بطور مثال لاینر های آبی رنگ برای کاربرد سيم 

و لاینر های قرمز برای کاربرد سيم  0.9mm-0.6جوش های 

ی کاربرد سيم و لاینرهای زرد برا 1.2mm-1جوش های سایز 

 مورد استفاده قرار می گيرند.  1.6-1.2جوش های سایز 

در حاليكه دستگاه خاموش است مطمئن گردید که اتصالات 

کابل انبر بدین ترتيب که  .صورت گرفته باشد 3مطابق شكل 

اتصال به قطعه کار را به کانكتور منفی در سمت دستگاه متصل 

ه بخشی از قطعه کار که کنيد و انبر اتصال به قطعه کار را ب

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

نمایيد. توجه داشته باشيد استفاده از کابل بلند سبب کاهش 

ولتاژ و رخ دادن مشكلاتی در جوشكاری به ازای افزایش 

تورچ را به سنترال  .مقاومت و اندوکتانس کابل می گردد

 .کنيدمتصل دستگاه نكتور روی کا

 
 3شكل شماره 

 MMAجوشكاری الكترود 

در حاليكه دستگاه خاموش است  4اتصالات را مطابق شكل 

 :به موارد زیر توجه داشته باشيدو برقرار کنيد 

های مثبت و منفی خروجی کابل های جوشكاری را به ترمينال

به کانكتور منفی و  را انبر اتصال بدین ترتيب که متصل کنيد

. انبر اتصال به نمایيدانبر جوش را به کانكتورهای مثبت متصل 

قطعه کار را به بخشی از قطعه کار که عاری از هرگونه رنگ، 

توجه داشته  وصل نموده وروغن و یا آثار زنگ زدگی است 

باشيد استفاده از کابل بلند سبب کاهش ولتاژ و رخ دادن 

ازای افزایش مقاومت و اندوکتانس  مشكلاتی در جوشكاری به

 .کابل می گردد
 

 
 4شكل شماره 

 TIG جوشكاری تيگ

با توجه به مشخصات مندرج در پلاک دستگاه حتما از تورچ 

TIG استفاده شود. در این دستگاه مناسب 

در حاليكه دستگاه خاموش است  5اتصالات را مطابق شكل

 به موارد زیر توجه داشته باشيد: نموده وبرقرار 

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

متصل کرده و شير آنرا باز کنيد، توجه داشته باشيد کپسول 

های گاز مجهز به یک فشارشكن می باشند که از آن می توانيد 

استفاده نمایيد همچنين در خروجی جهت تنظيم فشار گاز 

یک فلو متر استفاده شده است که حجم گاز کپسول گاز از 

 ورودی به حوضچه مذاب را تعيين می نماید. 

کابل انبر اتصال به قطعه کار را به کانكتور مثبت دستگاه  

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

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

 خروجی به کانكتور منفینيز نمایيد.کابل قدرت تورچ را 

 دستگاه متصل کنيد.

 
 

 
 5شكل شماره 
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  دستگاه به برق شهر اتصال 
دی دستگاه به شبكه برق قبل از اتصال سيم های برق ورو

از درستی ولتاژ و فرکانس برق  پلاک دستگاه اصلی، طبق

حتما از  اطمينان حاصل نمائيد و برای اتصال دستگاه ورودی

برای جزیيات بيشتر  ده کنيد.اتصالات و کليدهای صنعتی استفا

در صورتيكه دستگاه را به طور  مراجعه نمایيد. 3به جدول 

مستقيم و بدون استفاده از رابط به برق ورودی وصل می کنيد، 

شود و سه  متصلدقت کنيد که سيم زرد و سبزرنگ به ارت 

 .نمایيدسيم دیگر را به سه فاز ورودی وصل 

 

Multi ARC 271 C نام دستگاه 
MMA MIG TIG 

250 A 
(35%) 

270 A 
(30%) 

250A 

(45%) 
 ماکزیمم جریان خروجی 

10.3A 9.8A 8.6A ماکزیمم جریان موثر اوليه 

12.3 KVA توان دستگاه 

D 20A فيوز از نوع کندکار 

2m کابل برق  طول

 سطح مقطع mm² 2.5×4 اصلی

 الف 3جدول شماره 
 

Multi ARC 351 C نام دستگاه 
MMA MIG TIG 

350A 
(65%) 

350A 
(80%) - 

ماکزیمم جریان خروجی 

 دستگاه 

19.3A 18.3A 16A ماکزیمم جریان موثر اوليه 

15.5KVA توان دستگاه 

D 25A فيوز از نوع کندکار 

2m کابل برق  طول

 سطح مقطع mm² 4×4 اصلی

 ب 3جدول شماره 
 

 عرفی دستگاهم 

 
 

 
 6شكل شماره 

 

 (  جهت اتصال تورچ ميگسنترال کانكتور )  .1

  تنظيم فانكشن های جوشكاری پانل .2

 ) جهت جوشكاری الكترود ( مثبتکانكتور جوش قطب  .3

 منفیکانكتور جوش قطب  .4

 کابل برق ورودی  .5

با  برای تغذیه گرم کن گاز (230V) کانكتور هيتر .6

 230VACمشخصه برق ورودی 

با برای تغذیه گرم کن گاز   (36VAC)کانكتور هيتر  .2

 36VACمشخصه برق ورودی 

 کليد اصلی خاموش/روشن دستگاه  .8

 همراه با برچسب مقادیر آن  دستگاه یفيوزها .9

،  230VACدرصورت استفاده از هيتر  توجه :

، فيوز  36VACدرصورت استفاده از هيتر  و  F2=0.5Aفيوز

F4=4A   .مورد استفاده قرار می گيرد 

 اتصال گاز ورودی .11
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 معرفی پانل دستگاه 
 

 
 2شكل شماره 

 

 چهار ضرب( یاکليد انتخاب حالت جوشكاری )دوضرب -1

 جوش به شرح زیر: پروسه هایکليد سه حالته برای انتخاب -2
- MMA 

- TIG 

- MIG/MAG 

در پتانسيومتر تنظيم جریان جوشكاری: از این پتانسيومتر -3

جهت تنظيم جریان  MMA , TIGشرایط جوشكاری 

 .شوداستفاده می  كاریجوش

 بيانگر برق دار شدن دستگاهسبز  نشانگر-4

به کاهش ولتاژ خروجی دستگاه که بيانگر  VRD نشانگر-5

منظور کاهش آسيب ناشی از تماس ناخواسته افراد با الكترود 

 جوشكاری در طول مدت غير جوشكاری است. 

در صورت افزایش دما در دستگاه و ،  ترموستات نشانگر-6

در این هنگام عملكرد سيستم حفاظتی آن روشن می شود. 

 جریان خروجی قطع شده و تنها فن دستگاه عمل می کند.

 واقعیجریان مقدار این نمایشگر  ،نمایشگر جریان جوشكاری-2

همچنين در  پروسه جوشكاری نمایش می دهد. طولرا در 

مقدار پيش تنظيم جریان را  MMA , TIGپروسه های 

 نشان می دهد.  

را در  واقعیاین نمایشگر ولتاژ  ،نمایشگر ولتاژ جوشكاری-8

همچنين در پروسه  حين پروسه جوشكاری نمایش می دهد.

 مقدار پيش تنظيم ولتاژ را نمایش می دهد. MIGجوشكاری 

با فشردن این کليد بدون آنكه  ،شستی تست خروج سيم-9

و  نمودهشروع به حرکت موتور  شودشكاری برقرار جریان جو

با رها کردن این کليد،  شود. به درون تورچ منتقل میسيم 

  شود.حرکت سيم نيز متوقف می 

 MIGپتانسيومتر تنظيم سرعت سيم در حالت -11

با تنظيم این  ،ومتر تنظيم اندوکتانس الكترونيكیپتانسي-11

پارامتر امكان کنترل نرخ افزایش جریان جوش در طول پروسه 

 اتصال کوتاه فراهم می شود از طرفی بيش از حد کم بودن

 اندوکتانس منجر به افزایش پاشش در جوشكاری می شود.

در از این پتانسيومتر  جوشكاری،پتانسيومتر تنظيم ولتاژ -12

قوس استفاده جهت تنظيم ولتاژ  MIGپروسه جوشكاری 

 شود. مي
 

 مگ ميگ یی جوشكارپارامترها 

جهت جوشكاری  MIGنخستين بار پروسه جوشكاری 

مورد استفاده قرار گرفت. این پروسه  1949آلومينيوم در سال 

که بين الكترود سيمی بر اساس حرارت ایجاد شده توسط قوس 

مصرف شدنی و قطعه کار وجود دارد، عمل می نماید و قوس 

توسط گاز محافظ جهت جلوگيری از اکسيداسيون محافظت 

 می شود.

ز محافظ خنثی جهت از گا MIGدر پروسه جوشكاری  

در مقابل اتمسفر استفاده می  حفاظت سيم مذاب و حوضچه

 1951بوده است. در اوایل سال این گاز هليوم  اساسا شود که

با استفاده از گاز آرگون جهت  MIGپروسه جوشكاری 

توسعه و پيشرفت در شد. می جوشكاری آلومينيوم استفاده 

ایجاد پروسه جدیدی  زمينه استفاده از گازهای مختلف منجر به

از گردید. در این پروسه از گاز های مختلفی  MAGبه نام 

استفاده می شد که به همين خاطر حتی به این  CO2 جمله

نيز می گفتند. گازهایی نظير  CO2نوع از جوشكاری جوش 

اکسيژن و دی اکسيد کربن که جزو ترکيبات فعال بودند به گاز 

امروزه خنثی اضافه شدند تا منجر به بهبود کارایی جوش شوند. 

بصورت رایج  MIG نام ، از MAGبه جای استفاده از واژه 

استفاده می شود که اگرچه به لحاظ فنی اشتباه است اما چون 

ما نيز در این دفترچه بدین شكل استفاده است  مرسوم شده

 می نمایيم. 

وابسته به پارامترهای زیر می باشد و در ادامه  جوشكاری ميگ

 به توضيح مختصری از هر یک از این پارامترها می پردازیم:

  سایز سيم جوشكاری 

 ولتاژ 

  جریان و سرعت سيم 

  سرعت جوشكاری 

 اندوکتانس 

  ،ميزان بيرون زدگی سيمstick out  

  انتخاب گاز محافظ و دبی گاز 

  تورچ 
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 کیهر دیپارامترها با نیا نهيبه یجهت حصول جوشكار

قطر سيم جوش بر روی شكل  انتخاب شده باشند. یبدرست

گرده جوش، عمق نفوذ، خط جوش ) یا مهره جوش ( و پهنای 

جوش تاثير گذار است. همچنين یكی دیگر از پارامترهای متاثر 

از آن سرعت جوشكاری است. به عنوان یک قانون کلی به ازای 

جریان و سرعت سيم مشخص، هرچه قطر سيم کمتر نفوذ 

داشتن نرخ رسوب بيشتر در یک  قوس بيشتر خواهد بود و برای

جریان مشخص یک راه استفاده از سيم با قطر کمتر می باشد. 

جوشكاری با سيم های با قطر بزرگتر ، نفوذ جوش کمتر ولی  

ميسر می سازند. انتخاب قطر سيم جوش با پهنای بيشتر را 

جوشكاری وابسته به ضخامت قطعه کار، نفوذ جوش، نرخ 

موقعيت جوشكاری و هزینه سيم رسوب، شكل ظاهر جوش، 

جوش می باشد. برای خيلی از اهداف از جمله قطعه کارهای 

نازک،  شيوه جوشكاری بصورت عمودی و سقفی، سيم های با 

قطر کم مناسب می باشند. سيم های با قطر بزرگتر بيشتر 

مناسب برای قطعه کار های ضخيم و سطوح سخت پوشانی 

 شده ميباشند. 

جهت راهنمایی چگونگی انتخاب سيم بر اساس جریان  8شكل 

محور افقی بر اساس و ضخامت قطعه کار آورده شده است. 

جریان و ضخامت قطعه کار بوده و محور عمودی نيز  بر اساس 

 قطر سيم جوش معرفی شده است.

یكی دیگر از پارامترهای مهم در پروسه جوشكاری ميگ ، طول 

ل پروسه جوشكاری تحت کنترل قوس می باشد که باید در طو

قرار گيرد. هنگاميكه سایر پارامترهای جوشكاری مانند قطر و 

جنس سيم ، نوع گاز و تكنيک جوشكاری ثابت نگه داشته می 

شوند طول قوس مستقيما وابسته به ولتاژ قوس خواهد بود. 

و هليوم  CO2برای مثال ولتاژ قوس در گاز های جوشكاری 

بدست آمده با گاز آرگون می باشد. هر  خيلی بيشتر از مقدار

چه طول قوس بيشتر شود منجر به اختلال در گاز محافظ شده 

و حالت سرگردانی را برای قوس ایجاد نموده که این خود بر 

روی شكل گرده جوش و همينطور ميزان نفوذ جوش تاثير 

ولتاژ قوس بر روی نفوذ  MIGگذار خواهد بود. در پروسه 

و پهنای جوش تاثير می گذارد. با افزایش  جوش ، گرده جوش

ولتاژ قوس مهره جوش تخت تر و پهن تر خواهد بود. زیاد و کم 

شدن ولتاژ می تواند باعث ناپایداری قوس گردد و ولتاژ خيلی 

زیاد می تواند در جوشهای نواری منجر به افزایش پاشش و 

تخلخل شده  که خود سوختگی کناره جوش و مقعر شدن 

بدنبال دارد. از طرفی ولتاژ های خيلی پایين هم منجر جوش را 

 به تخلخل و شره کردن جوش در لبه های خط جوش می شود. 

پارامتر بعدی جریان و سرعت سيم است. بطور کلی جریان 

بصورت غير مستقيم توسط سرعت تغذیه سيم و قطر آن 

تنظيم می شود. جریان پارامتر اصلی جوشكاری بوده و باید بر 

س ضخامت قطعه کار و سرعت جوشكاری انتخاب شود. از اسا

دیگر پارامترهای جوشكاری سرعت جوشكاری می باشد. هر چه 

این پارامتر بزرگتر باشد پهنای جوش نازک تر خواهد شد. 

پارامتر بعدی، اندوکتانس جوشكاری است که بيشتر در پروسه 

، انتخاب آن از اهميت  short arcجوشكاری اتصال کوتاه 

بالایی برخوردار است. انتخاب مقادیر کم برای این پارامتر در 

منجر به ایجاد قوس متمرکز تر می شود ولی عين حال که 

افزایش پاشش جوش را نيز به همراه دارد. انتخاب اندوکتانس 

پارامتر بعدی  بزرگتر ناپایداری بيشتری را در قوس بدنبال دارد.

تا قطعه کار می باشد. بصورت یک قانون  contact tipفاصله 

برابر قطر سيم جوش می باشد.  15-10کلی فاصله مناسب 

)  burn backمشكل  stick outمقدار کم برای این فاصله یا 

( را به همراه  contact tipیعنی ذوب شدن سيم تا داخل 

داشته و فاصله زیاد هم منجر به رخ دادن مشكل ضربه زدن 

مذاب بخصوص در شروع جوشكاری می شود. سيم به حوضچه 

همچنين پارامتر ميزان بيرون زدگی سيم بر روی جریان و 

شكل نفوذ جوش تاثير گذار است. با افزایش این پارامتر مقدار 

جریان و حرارت ورودی به قطعه کار کاهش یافته و نفوذ جوش 

 کم شده و این خود مشكل ذوب ناقص را در جوشكاری نمایان

تا قطعه کار  contact tipبنابراین سعی کنيد فاصله  می کند.

معمولا در  را در طول جوشكاری ثابت نگه داشته باشيد.

جوشكاری فولاد های کم کربن و کم آلياژ ترکيب گاز آرگون با 

مرسوم تر می باشد. برای جوشكاری  CO2گاز  5-20%

 CO2بصورت اسپری و پالسی ، ترکيب با درصد کمتری از گاز 

خالص  CO2تواند انتخاب بهتری باشد. استفاده از گاز می 

، منجر به  short arcبرای جوشكاری بصورت اتصال کوتاه 

نفوذ جوش خوب و مصونيت در برابر مشكل ذوب ناقص جوش 

شده ولی پاشش جوش را افزایش می دهد. برای جوشكاری 

فولادهای ضد زنگ گاز آرگون معمولا مناسب بوده ولی می 

به آن اضافه شود. جهت  O2یا  CO2صد کمی از تواند در

جوشكاری آلومينيوم ، مس و آلياژهای مس معمولا از گاز 

آرگون خالص یا ترکيب آرگون هليوم استفاده می شود.  هليوم 

حرارت ورودی را افزایش می دهد که خود منجر به جبران 

هدایت گرمایی زیاد در قطعات آلومينيوم و مس با جدار ضخيم 

ود. همچنين فلو یا دبی گاز باید منطبق با قوس باشد. در می ش

ليتر بر دقيقه مناسب بوده و در  10جریان های پایين مقدار 

ليتر بر دقيقه  20جوشكاری های بزرگتر مقدار فلوی گاز تا 

مناسب می باشد. توجه داشته باشيد که در جوشكاری 

ولاد است. آلومينيوم نياز به فلوی گاز بيشتری در مقایسه با ف

زاویه تورچ و تكنيک جوشكاری نيز یكی از پارامترهای مهم می 
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باشد. اگر جوشكاری به چپ یا فوروارد )پيشرو( انجام شود در 

آن هنگام نفوذ جوش کمتر و پهنای جوش بيشتر می شود. 

معمولا این شيوه جوشكاری برای افزایش سرعت در جوشكاری 

كاری به سمت عقب یا مورد استفاده قرار می گيرد. در جوش

بكوارد )پسرو( نفوذ جوش بيشتر و پهنای درز جوش کمتر می 

درجه تورچ نسبت به محور افقی برای نفوذ  45شود. زاویه 

 جوش مناسب در جوش های پر کننده مناسب می باشد. 
 

 شروع به کار دستورالعمل(MIG MAG) 
گردید که اتصالات در حاليكه دستگاه خاموش است مطمئن 

نحوه اتصال کابل های  بق دستورالعمل ذکر شده در قسمتمطا

فن صورت گرفته است. دستگاه را روشن نمایيد.  یجوشكار

 2ابتدا با کمک کليد شماره دستگاه شروع به کار خواهد کرد. 

با ، پروسه جوشكاری ميگ را انتخاب نمایيد. سپس  2در شكل 

یا  ( 2T )، حالت دو ضرب  2در شكل  1کمک کليد شماره 

در حالت دستی یا . کنيدرا انتخاب  ( 4T )چهار ضرب 

برای انجام شروع و پایان جوشكاری نياز به یک بار  دوضرب

ما در حالت اتوماتيک یا فشردن و رها کردن شستی تورچ است ا

رها کردن شستی تورچ می نياز به دو بار فشردن و  چهار ضرب

در حاليكه تورچ جوشكاری مطابق با توضيحات آورده شده باشد.

به  MIG MAGدر بخش نحوه اتصالات کابل جوشكاری 

درون تورچ نيز از نظر رنگ  دستگاه متصل شده است و لاینر

مطابق با جنس سيم جوش و سایز کاملا سایز و جنس  بندی ،

ف بر روی سطح ، تورچ را کاملا صاانتخاب شده است آن 

ار داده و در حاليكه کانتكت تيپ از روی تورچ باز تميزی قر

)سایز کانتكت تيپ باید متناسب با سایز سيم جوش  شده است

با فشردن شستی تست سيم اقدام به انتخاب شده باشد ( 

فشار اهرم که خروج سيم از تورچ نمایيد. توجه داشته باشيد 

های بخش وایر فيدر را طوری تنظيم نمایيد که بتوانند سيم را 

به داخل تورچ منتقل کنند. اگر سيم تحت فشار مناسبی از 

سمت وایر فيدر نباشد می تواند مشكلات زیادی را ایجاد کند 

لذا تغذیه سيم باید به نرمی انجام شود. پس از عبور دادن سيم 

را شل می کنيم تا جایيكه حلقه های از تورچ ، اهرم های فشار 

اهرم ها را محكم می اکنون کمی درایو آزادانه حرکت کنند. 

 باکنيم و سيم خروجی از تورچ را با دست نگه می داریم اگر 

حلقه ها آزادانه بچرخند و نتوانند سيم را  تورچ فشردن شستی

را کمی بيشتر اهرم ها گام باید فشار بيرون بفرستند در آن هن

اکنون نيم تا سيم بتواند از بين انگشتان ما به حرکت در آید. ک

 اقدام به تنظيم پارامترهای جوشكاری نمایيد. 

پتانسيومتر تنظيم سرعت سيم را روی مقداری متناسب با قطر 

) برای شروع به کار می  قرار دهيد. قطعه کارسيم و ضخامت 

سرعت تزریق سيم  رجوع نمایيد ( 4توانيد به جدول شماره 

مستقيما وابسته به جریان جوشكاری می باشد. هرچه سرعت 

سيم بيشتر، نرخ رسوب هم افزایش می یابد در نتيجه به جریان 

 اگر سرعت سيم بيشتری برای ذوب کردن سيم احتياج است.

خيلی زیاد باشد ، مشكل کوبيدن  در مقایسه با ولتاژ جوشكاری

پاشش زیاد را به  کهرخ می دهد و ضربه زدن سيم به قطعه کار 

همراه خواهد داشت. چنانچه سرعت سيم در مقابل ولتاژ 

جوشكاری خيلی کم باشد آنگاه منجر به افزایش طول قوس و 

بطور مشكل سوختن سيم تا داخل کانتكت تيپ می شود. 

سرعت سيم کم انتخاب  معمول در جوشكاری ورق های نازک،

قيقت جریان جوشكاری کاهش می شود چرا که با این کار در ح

می یابد و این خود سبب می شود تا ورق های نازک کاملا 

بهتر هم کنترل شده جوشكاری شوند. در جوشكاری گوشه 

است سرعت سيم افزایش یابد چرا که با این کار طول قوس 

سرعت  و جوشكاری راحت تر صورت می گيرد.کاهش یافته 

 
8شكل شماره   
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د متر بر دقيقه می سيم قابل تنظيم در دستگاه برحسب واح

پس از تنظيم سرعت سيم نوبت به تنظيم ولتاژ باشد. 

روی ولتاژی بر را  پتانسيومتر تنظيم ولتاژ جوشكاری می شود.

 قرار دهيد. است تاننظر که متناسب با جریان جوشكاری مورد 

عمدتا از تنظيم ولتاژ به عنوان تنظيم حرارت ورودی به قطعه 

وابسته به پارامترهایی نظير انتخاب ولتاژ کار یاد می شود. 

جنس قطعه کار ، ضخامت قطعه کار ، نوع گاز و نوع اتصال و 

جوشكاری می باشد. این پارامتر جوشكاری پس از  موقعيت

پارامتر سرعت سيم یكی از مهمترین پارامترهای جوشكاری 

ولتاژ جوشكاری تعيين کننده پهنا و ارتفاع  ميگ می باشد.

 4است. برای راهنمایی می توانيد به جداول شماره  مهره جوش

مراجعه نمایيد. دقت نمایيد برای داشتن جوشكاری خوب  5و 

باید بالانسی بين سرعت سيم و ولتاژ جوشكاری همواره وجود 

داشته باشد. اگر ولتاژ جوشكاری خيلی بالا انتخاب شود اگرچه 

ی تواند منجر به پهن شدن مهره جوش می شود اما از طرفی م

مشكل سوختگی کناره جوش را به همراه داشته باشد. 

همچنين اگر ولتاژ جوشكاری خيلی کم انتخاب شود منجر به 

باریک شدن مهره جوش می شود و حرارت ورودی جهت ذوب 

 سيم به قطعه کار شدن سيم کاهش یافته و مشكل ضربه زدن

 رخ می دهد. 

که در سمت وایر فيدر و داخل  Burn Backپتانسيومتر 

دستگاه قرار دارد باید در مقدار مناسبی تنظيم شود. توجه 

داشته باشيد در پایان جوشكاری اگر تمامی پارامترهای 

جوشكاری بصورت همزمان با هم متوقف شوند آنگاه چسبيدن 

سيم به حوضچه مذاب رخ می دهد لذا برای جلوگيری از چنين 

در دستگاه در نظر گرفته  Burn Backمتر ومشكلی پتانسي

در حقيقت این پتانسيومتر وظيفه تنظيم ميزان شده است. 

 را بر عهده دارد. stick outبيرون زدگی سيم از نازل یا همان 

یا به عبارتی افزایش  Burn Backبه منظور کاهش زمان 

طول سيم خروجی از نازل پس از پایان جوشكاری لازم است تا 

را خلاف جهت عقربه ساعت  Burn backپتانسيومتر 

و به عبارتی  Burn Backبه منظور افزایش زمان بچرخانيد. 

کاهش طول سيم خروجی از نازل پس از اتمام جوشكاری لازم 

 است تا پتانسيومتر فوق را در جهت عقربه ساعت بچرخانيد. 

نمود اندوکتانس  پارامتر بعدی که می توان اقدام به تنظيم آن

کاهش مقدار اندوکتانس معمولا منجر به الكترونيكی است. 

ایجاد قوس خشک همراه با افزایش نرخ رسوب و کاهش حرارت 

می باشد و افزایش پارامتر اندوکتانس ورودی به قطعه کار 

نفوذ بيشتر منجر به برقراری قوس نرم همراه با نيز الكترونيكی 

 . گرددت ورودی به قطعه کار می کاهش پاشش و افزایش حرار،

 می تواند آغاز شود.جوشكاری با فشردن شستی تورچ 

دقت نمایيد که پيش از اقدام به جوشكاری از دستكش چرم 

مناسب استفاده نمایيد. همچنين فيلتر ماسک جوشكاری شما 

پوشش شما باشد.  13EW-9با رنج  بهتر است از نوع اتومات

در جوشكاری نيز باید از لباس های نسوز و یا پيشبند های 

چرمی به همراه پيراهن و شلواری که از مواد طبيعی توليد شده  

در است باشد و به هيچ وجه از مواد  مصنوعی استفاده نشود. 

نكاتی که باید در طول جوشكاری ميگ به آن ادامه برخی از 

 توجه نمود ذکر شده است : 
تيپ طول جوشكاری سعی نمایيد فاصله  بين کانتكت در  -1

حفظ نمایيد.    8mm-6و قطعه کار را بين 

 
 2فاصله بين کانتكت تيپ و قطعه کار و  1مطابق با  تصویر بالا، 

 نيز طول قوس می باشد. 3ميزان  بيرون زدگی سيم و 

 
در طول جوشكاری قطعه کارهای نازک ، از سيم جوش  -2

هایی با قطر کم استفاده نمایيد  و در جوشكاری قطعه 

کارهای ضخيم از سيم جوش هایی با قطر بيشتر استفاده 

 نمایيد. 

ش ميگ ، مناسب برای سيم جو نوعاطمينان یابيد که  -3

 قطعه کاری که قرار است جوشكاری نمایيد، باشد.

که سایز کانتكت تيپ متناسب با سایز سيم اطمينان یابيد  -4

جوش انتخاب شده و لاینر نيز متناسب با جنس سيم و 

 سایز آن انتخاب شده باشد. 

از صحت سایز حلقه های درایو متناسب با سایز سيم   -5

 جوش اطمينان یابيد. 

استفاده از گاز محافظ مناسب منجر به بهبود کيفيت  -6

 جوشكاری می شود.

جوشكاری از موقعيت راحت و پایدار پيش از شروع  -2

 خودتان اطمينان یابيد.

در طول جوشكاری سعی نمایيد تورچ کاملا مستقيم قرار  -8

داشته باشد تا در تزریق سيم به داخل حوضچه مذاب 

به داخل  مشكلی بوجود نياید و سيم  بصورت یكنواخت 

 حوضچه تزریق شود.

لقات آن و بصورت روزانه اقدام به بازدید از تورچ و متع -9

 همچنين حلقه های درایو نمایيد. 

طول جوشكاری بازدید و  تمامی قطعات مصرفی را در -11

می توانيد از اسپری های ضد پاشش  .تميز نگاه دارید

تا از استهلاک کانتكت تيپ و نازل  کنيداستفاده 

.  شودپيشگيری 
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جنس 

 قطعه کار

 گاز محافظ نوع سيم 

-20) فلو 

30 CFH 

 ) 

 mm 0.6 mm 0.8 mm 1.0 mm 1.2 mm 1.6 mm 3.0 mm 4.5 mm 6.0 mm 8.0 mm 10 mm 0.5 قطر سيم 

V / 

m/min 

V / 

m/min 

V / 

m/min 

V / 

m/min 

V / 

m/min 

V / 

m/min 

V / 

m/min 

V / 

m/min 

V / 

m/min 

V / 

m/min 

V / 

m/min 

 فولاد
Solid 

wire  

ER70S-6 

75% Ar 

+ 25% 

CO2 

0.8 15.5/2.3 15.5/2.4 16/2.8 16.5/3.8 17/5.1 17.5/5.7 18.5/6.4 19/7 19.5/7.9 20/8.9 21.5/10.

5 

1.0 15.5/1.8 15.5/2 16/2 16.5/2.8 17/3.6 17.5/4.2 18.5/4.5 19.5/5.1 19.5/7.9 20/5.7 21/7.6 

CO2 

0.8 16.5/2.3 16.5/2.4 17/2.8 18/3.8 18.5/5.1 19/5.7 19.5/6.4 20.5/7 22/7.9 23.5/8.6 25/9.2 

1.0 16.5/1.8 16.5/2 17/2 18/2.8 18.5/3.6 20/4.2 21/4.1 22/5.5 22/6 23.5/7 24.5/8 

فولاد ضد 

 زنگ

Stainles

s steel 

Tri MIX 0.8 - 18/2.7 18.5/3.0 19/3.8 19.5/4.1 20/5.1 21.5/6.6 22/8.1 22/9.2 22.5/9.6 23/10.2 

1.0 - 18/2 18.5/2.2 18.5/2.8 19/3.1 19.5/4.1 21/4.8 21.5/5.6 22/6.1 22.5/6.6 23/7 

Alumin آلومينيوم

um 

ER4043 

Argon 0.8 - - - 13/7.6 14/8.1 14.5/10.

2 

20/8.9 21/9.3 - - - 

1.0 - - - 14.5/6.1 16/7.1 17/8.6 20/7.6 22/9.2 - - - 

 

 4جدول شماره 
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انتقال مواد مذاب 

 بصورت اسپری 
انتقال مواد مذاب 

 بصورت اتصال کوتاه
 قطر سيم

 ولتاژ

V 
 جریان

A 

 ولتاژ

V 
 جریان

A 

mm 

25-33 150-250 16-21 45-180 0.8 

26-35 230-300 17-22 70-180 1.0 

27-35 250-400 17-22 60-200 1.2 

30-40 250-500 18-22 100-280 1.6 

     5جدول شماره 

هنگاميكه قطر سيم تغيير می کند و یا لاینر فرسوده شده است 

لاینر را تعویض نمایيد. در ادامه چگونگی تعویض  لازم است تا

لاینر شرح داده می شود. توجه داشته باشيد که جا زدن لاینر 

نيز بسيار مهم است چنانچه لاینر در هنگام جا زدن بشكند و 

يد جوشكاری با کيفيتی را یا زیادی کوتاه شود دیگر نمی توان

 انتظار داشته باشيد. 

ابتدا طول لاینر را متناسب با طول تورچ و همچنين  .1

جنس و قطر آنرا مطابق با جنس و سایز سيم جوش 

لاینر های آبی رنگ برای کاربرد سيم انتخاب نمایيد. )

و لاینر های قرمز برای  0.9mm-0.6جوش های 

و لاینرهای  1.2mm-1کاربرد سيم جوش های سایز 

 1.6-1.2زرد برای کاربرد سيم جوش های سایز 

 مورد استفاده قرار می گيرند.(

ابتدا گاز محافظ را قطع نموده و دستگاه را خاموش  .2

 کنيد. 

سيم جوشكاری را از داخل تورچ جدا نمایيد بدین  .3

را خروجی از کانتكت تيپ ترتيب که ابتدا نوک سيم 

با انبر دست چيده سپس اهرم های فشار وایر فيدر را 

آزاد کرده و قرقره سيم را بچرخانيد تا سيم جوش 

 جمع شود. 

تورچ جوشكاری را از دستگاه جدا و به روی سطح  .4

 صاف و تميزی قرار دهيد. 

نازل، کانتكت تيپ و دیفيوژر )گاز پخش کن ( را از  .5

 روی تورچ جدا نمایيد. 

مهره انتهای تورچ را در خلاف جهت عقربه ساعت  .6

 بچرخانيد تا باز شود. 

 لاینر را از قسمت سنترال تورچ بيرون بكشيد.  .2

لاینر نو را از قسمت سنترال تورچ ) قسمت انتهایی  .8

تورچ ( وارد کنيد و مراقب باشيد که در طول جا زدن 

 خميدگی در لاینر ایجاد نشود. 

دازه ای کوتاه نمایيد که طول اضافه لاینر را به ان .9

هنگام جا زدن کانتكت تيپ ، لاینر تا پشت کانتكت 

تيپ قرار گيرد. کوتاه شدن لاینر باید با ابزار درستی 

 قطع شدهكه مقطع لاینر در قسمت بطوریانجام شود 

 . نيابدتغيير  شكل 

بسته و تورچ را به دستگاه انتهای تورچ را مهره  .11

 کنيد.متصل و دستگاه را روشن 

اقدام به عبور سيم از وایر فيدر و حلقه های درایو  .11

و هنگاميكه سيم وارد لوله  نمایيدبصورت دستی 

راهنمای سنترال می شود اهرم های فشار را ببندید و 

تورچ با فشردن شستی تست سيم ، سيم را به داخل 

هدایت کنيد پس از خروج سيم ، گاز پخش کن ، 

نازل را ببندید. اکنون  کانتكت تيپ با سایز مناسب و

 تورچ آماده جوشكاری است.

 ( جوشكاری الكترودMMA)  و دستورالعمل

 شروع به کار 
، 4مطابق با شكل شماره  جوشكاری بعد از اتصال کابل های

شكل در دستگاه را روشن نمائيد و کليد تعيين نوع جوشكاری )

در این هنگام ( را در حالت الكترود قرار دهيد 2، آیتم 2شماره 

 -,+در خروجی های دستگاه یعنی کانكتور های  OCVولتاژ 

)شكل تنظيم جریان  پتانسيومترتوسط  اکنون ایجاد می شود.

جوشكاری را با توجه به جریان مقدار شدت ( 3، آیتم 2شماره 

 تنظيم نمایيد.  6جدول راهنمای 

الكترود  قطررا با توجه به  جدول مقدار جریان مصرفیاین 

مقادیر بيان شده در جدول کاملاً دقيق نيستند . نشان می دهد

به  دقيق تر تنظيم ا برای راهنمایی می باشند. برایو تنه

توجه  مراجعه نمایيد.دستورالعمل شرکت سازنده الكترود 

جریان مورد نياز برای جوشكاری به وضعيت  داشته باشيد

فزایش ضخامت قطعه جوشكاری و نوع اتصال بستگی دارد و با ا

 افزایش می یابد. مقدار آننيز  کار

قوسی ، یک نوع پروسه جوشكاری  MMAپروسه جوشكاری 

است که منجر به ذوب و اتصال فلزات بواسطه حرارت قوس 

حفاظت بين الكترود با پوشش فلزی و قطعه کار می شود. 

کمک توسط پوشش الكترود تامين می شود که معمولا به آن 
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اکس می گویند. فلز پر کننده نيز در هسته الكترود ذوب یا فل

هنگاميكه الكترود در امتداد قطعه کار با جوش قرار دارد. 

سرعت مناسبی حرکت داده می شود هسته فلزی یک لایه 

 ایجادیكدستی که به آن خط جوش یا مهره جوش می گویند 

 . کندمی 

 mmقطر الكترود  Aجریان جوشكاری 

25-45 1.6 
35-65 2.0 
50-90 2.5 
60-130 3.2 

100-180 4.0 

150-250 5.0 

200-310 6.0 

 6جدول شماره 

 و دستورالعمل شروع به کار  (TIG)جوشكاری تيگ 

، 5مطابق با شكل شماره  بعد از اتصال کابل های جوشكاری

، 2دستگاه را روشن نمائيد وکليد تعيين نوع جوشكاری )شكل 

در این هنگام نشانگر  قرار دهيد. TIG( را در حالت 2آیتم

VRD توسط  بر روی پنل دستگاه روشن می شود. اکنون

و راهنمایی گرفتن ( 3، آیتم 2تنظيم جریان )شكل  پتانسيومتر

پروسه  تنظيم نمایيد.را  جوشكاری جریانشدت  2از جدول 

جوشكاری تيگ یک پروسه جوشكاری قوسی است که با 

صرف نشدنی ، حرارت لازم برای استفاده از الكترود تنگستن م

حوضچه مذاب توسط گاز محافظ جوشكاری را فراهم می کند. 

خنثی ) آرگون ( محافظت می شود. نوع تنگستن مصرفی باید 

متناسب با پروسه جوشكاری باشد. در صورت نياز به افزوده 

شدن فيلر ، جنس فيلر نيز باید متناسب با قطعه کار انتخاب 

تورچ مورد استفاده در این دستگاه از نوع شير دار )  شده باشد.

جهت کنترل گاز ورودی می باشد ( پيش از شروع جوشكاری 

 از ماسک و پوشش مناسب استفاده نمایيد. 

تا جریان اوليه ای برقرار  چسباندهبه قطعه کار را نوک تنگستن 

شود. این جریان به اندازه ای است که مانع از ته نشينی 

در حالی که شستی تورچ را  در قطعه کار می شود.تنگستن 

نگه داشته اید تورچ را به آرامی از قطعه کار فاصله دهيد تا 

 .قوس اصلی برقرار شود
 قطرالكترود بازه جریان جوشكاری –نوع الكترود 

mm طوسی تنگستن آبی فيروزه ای  تنگستن 

51-11 51-11 1 

81-51 81-51 1.6 

151-81 151-81 2.4 

251-151 251-151 3.2 

 2جدول شماره 

پس از اتمام جوشكاری تورچ را از قطعه کار فاصله دهيد تا 

قوس جوشكاری قطع شود. شير گاز روی تورچ را پس از چند 

 .رخ دهدخنک شدن تورچ ببندید تا ثانيه 
 

 

 نگهداری 

باید هر  جزئی و کامل و بازدید از دستگاه مدت زمان آزمایش

 .یک سال صورت گيرد

 تميز کردن دستگاه

دستگاه باید حتی الامكان در مكان تميز و خشک قرار داده 

شود. کثيفی و گرد و غبارهای محيط که می تواند به داخل 

 دستگاه وارد شود باید در حداقل مقدار خود باشد.

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

 کردن، آن را از برق اصلی جدا کنيد.

داخل دستگاه باید در فاصله های زمانی منظم بوسيله هوای 

کمپرسور با فشار کنترل شده تميز شده تا عملكرد خوب آن 

تضمين شود. فاصله بين هر تميز کردن، به مدت زمان استفاده 

محيط کار بستگی دارد. )برای محل کار  یاز دستگاه و آلودگ

بسيار کثيف در هر ماه یک بار و در محل های تميزتر با فاصله 

 .زمانی بيشتر(

هوای کمپرسور را مستقيما بر روی قطعات الكترونيكی اعمال 

نكنيد چراکه می تواند منجر به آسيب رساندن به این قطعات 

 گردد.

را بررسی نموده و در هنگام تميز کاری، اتصالات الكتریكی 

صورت لزوم محكم کنيد همچنين سيم ها را بازبينی نمایيد تا 

عيوب عایقكاری را پيدا نموده و سپس در صورت لزوم آن 

عيوب را رفع کنيد از ورود آب یا بخار آب به درون دستگاه 

جلوگيری کنيد و چنانچه آب یا بخار آب به درون دستگاه نفوذ 

ده و سپس عایق کاری ها را چک کرد حتما آن را خشک کر

 نمایيد.

چنانچه از دستگاه برای مدت زمان طولانی استفاده نمی کنيد 

آن را باید در جعبه بسته بندی کنيد و در یک مكان خشک 

 نگهداری کنيد.

 

 نحوه نگهداری تورچ جوشكاری

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

واند باعث ذوب شدن لایه عایق شده و کنيد. این عمل می ت

 تورچ را غير قابل استفاده نماید.

بصورت متناوب عدم نشتی تمامی شلنگ ها و اتصال گاز را 

 بررسی کنيد.
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منتشر کننده گاز را از پاشش های جوشكاری تميز کرده تا گاز 

 .براحتی از تورچ خارج شود

لاینر تورچ جوشكاری بهتر است هر بار قبل از نصب سيم جوش 

جدید با هوای کمپرسور تميز شود. رسيدن لاینر به پایان عمر 

مفيد خود منجر به مشكلاتی در جوشكاری می شود. وجود 

خميدگی های شدید در تورچ که بویژه هنگام بسته بندی تورچ 

شده و کيفيت رخ می دهد می تواند منجر به پيچ و تاب لاینر 

اگرچه سایر شرایطی جوشكاری را پایين بياورد. لذا در چنين 

لاینر باید تعویض شود. قطعات تورچ نياز به تعویض ندارند اما 

در صورت صحيح نگه داشتن لاینر و تورچ ، طول عمر لاینر می 

 ماه باشد.  12تا  6تواند 

 

 دستگاه  عيب یابی 

 
است و فن کار  نشانگر برق اصلی بر روی پنل خاموش .1

 نمی کند
 راه حل علت احتمالی

 برق ورودی به دستگاه قطع است

 

تا  400VACاز وجود ولتاژ 

پشت کليد برق دستگاه اطمينان 

 یابيد

 قطع شده است یکابل برق اصل برق ورودی به دستگاه قطع است

 خراب است یاصل ديکل برق ورودی به دستگاه قطع است

 دنفيوزها بازبينی شو فيوز محافظ سوخته است

 تعویض برد  برد ورودی سه فاز معيوب است

 

 نشانگر زرد در پنل دستگاه روشن است  .2
 راه حل علت احتمالی

استفاده از دستگاه در شرایط 

بالاتر از حد ظرفيت تعریف شده 

در پلاک ) عملكرد حفاظت 

 حرارتی (

دستگاه را روشن گذاشته تا فن 

 کار کند

 یا ترموستات  NTCتعویض   NTCاشكال در ترموستات یا 

 TCNXتعویض برد  TCNXاشكال در برد 

) در  PH-119اشكال در برد 

271C  و )BH-230  در(

351C ) 

 تعویض برد

 

 

 

 

 
 

 دستگاه روشن می شود ولی فن کار نمی کند  .3
 راه حل علت احتمالی

 تعویض فيوز فيوز سوخته است

) در  BH-84اشكال در برد 

351C و برد )PZ-33  در (

271C ) 

 تعویض برد

 بازبينی سيم کشی فن سيم کشی فن قطع است

 تعویض فن  خرابی فن 

 

با زدن شستی تورچ موتور فيدر کار نمی کند در حاليكه  .4

 خروج گاز از تورچ رخ می دهد
 راه حل علت احتمالی

ولوم تنظيم سرعت می نيمم 

 است

را افزایش مقدار ولوم سرعت 

 دهيد و مجدد چک نمایيد

 تعویض فيوز  سوخته است F3فيوز 

خروجی ترانس  26VACولتاژ  اشكال در ترانس تغذیه دستگاه 

تغذیه را اندازه گيری نمایيد اگر 

این ولتاژ موجود نبود ترانس 

 تغذیه را تعویض نمایيد

اشكال در برد درایو موتور ، 

PH-119  در (271C  و )

BH-230  در (351C  ) 

 تعویض برد 

 تعویض موتور  موتور فيدر معيوب است

 

با زدن شستی تورچ نه موتور کار می کند و نه خروج گاز  .5

 از تورچ رخ می دهد
 راه حل علت احتمالی

 بازبينی تورچ و مسير سيم کشی خرابی شستی تورچ

) در  BK-266خرابی برد 

351C)  و بردPK-155  در (

271C ) 

 تعویض برد 

) در  PH-119اشكال در برد 

271C  و )BH-230  در (

351C ) 

 تعویض برد

) اندازه گيری ولتاژهای تغذیه  اشكال در ترانس تغذیه دستگاه

،  18,0,18VACولتاژ های 

8VAC  26وVAC  ) در

صورت عدم انطباق تعویض 

 ترانس تغذیه 

 تعویض شير برقی  خرابی شير برقی 

 تعویض موتور خرابی موتور 
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 با زدن شستی تورچ خروج گاز از تورچ رخ نمی دهد .6
 راه حل علت احتمالی

 استیا خراب رگولاتور گاز بسته 

 

رگولاتور را باز و فلوی گاز را 

در صورت نياز  تنظيم نمایيد

 تعویض نمایيد

 تعویض شلنگ گاز شلنگ گاز نشتی دارد

 تعویض سيلندر گاز  شده است یگاز خال لندريس

) در  PH-119اشكال در برد 

271C  و )BH-230  در (

351C ) 

 تعویض برد                   

 

 

مشكل در درایو سيم و مشاهده تغذیه نامنظم سيم در  .7

 طول جوشكاری 
 راه حل علت احتمالی

عدم تنظيم صحيح پارامترهای 

 جوشكاری 
ولتاژ و مجدد اقدام به تنظيم 

تغذیه سيم نمایيد ) برای سرعت 

 5و  4راهنمایی به جداول 

 مراجعه نمایيد (

تورچ بخوبی به سنترال متصل 

 نشده است

بازبينی اتصال و محكم نمودن 

 آن 

نازل را از روی تورچ جدا کرده و  کانتكت تيپ و اشكال در خرابی

بررسی سپس کانتكت تيپ را 

نمایيد، امكان دارد در اثر برخورد 

های سيم به جداره کانتكت تيپ 

شيارهایی ایجاد شده باشد که در 

این هنگام کانتكت تيپ را 

 تعویض نمایيد. 

سایز کانتكت تيپ را مطابق با 

 سایز سيم انتخاب نمایيد

لاینر را از نظر سایز و ساختار با  اشكال در لاینر تورچ 

مطابقت سيم جوش مصرفی 

دهيد ) به بخش نحوه اتصال 

 MIGکابل های جوشكاری 

MAG  مراجعه نمایيد ( توجه

کنيد که انتخاب نامناسب لاینر و 

حتی شيوه کوتاه نمودن طول 

لاینر هنگام جا زدن درون تورچ 

 نيز حائز اهميت می باشد.

در صورت کثيفی و یا گرفتگی 

 آنرا تعویض نمایيد.در لاینر نيز 

شده بر روی حلقه  اعمالفشار 

 های درایو مناسب نمی باشد

فشار خيلی زیاد یا برعكس 

خيلی کم می تواند این مشكل را 

بوجود آورد. اگر فشار خيلی کم 

باشد آنگاه منجر به سر خوردن 

سيم بر روی حلقه های درایو می 

شود. فشار زیاد نيز منجر به 

دفرمه شدن سيم حين ورود به 

وضيحات تورچ می شود. لطفا به ت

بخش دستورالعمل شروع به کار 

MIG MAG .مراجعه نمایيد 

کشش نادرست قرقره سيم 

 جوش

کشش در قرقره سيم جوش 

حائز اهميت است چراکه اگر 

خيلی کم باشد موجب می شود 

تا پس از رها شدن شستی تورچ 

، قرقره سيم به حرکت چرخشی 

خود ادامه دهد که می تواند 

يم حتی به مشكل گره خوردن س

 نيز منتهی شود.

اگر هم این کشش زیاد باشد در 

آن صورت حلقه های درایو باید 

نيروی زیادی برای کشيدن سيم 

اعمال کنند. جهت تنظيم نيروی 

کشش مناسب توجه داشته 

ستی باشيد که با رها شدن ش

باید قرقره سيم هم متوقف شود 

و لذا حداقل نيرویی که این 

ب شرایط را فراهم می کند انتخا

 نمایيد.

افزایش طول گان یا حلقه شدن 

 آن 

تورچ های ميگ معمولا در طول 

متر ارائه می شوند  5تا  4های 

در صورت استفاده از تورچ های 

متر به بالا (  6با متراژ بيشتر )

مشكل فوق می تواند رخ دهد. 

برای رفع آن می توانيد کمی 

فشار وارده بر حلقه های درایو را 

 افزایش دهيد.

دقت نمایيد که در طول 

جوشكاری تورچ نباید حلقه شده 

باشد این امر می تواند منجر به 

مشكل در درایو سيم شود ) 

 بویژه برای سيم های نرم (

انتخاب نامناسب حلقه های 

 درایو سيم 

از صحت انتخاب حلقه های 

درایو به لحاظ ساختار و ضخامت 

شيار متناسب با سيم جوشكاری 

 اطمينان یابيد. 
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 ذوب شدن سيم تا داخل کانتكت تيپ و چسبيدن به آن  .8
 راه حل علت احتمالی

سرعت تغذیه سيم خيلی کند  سرعت تغذیه نامناسب سيم 

می تواندعاملی برای رخ دادن 

 مشكل فوق باشد.

تنظيمات سرعت و پارامترهای 

جوشكاری را مجدد انجام دهيد 

و سرعت تغذیه سيم را کمی 

 افزایش دهيد. 

بخش  2موارد ذکر شده در بند  تغذیه نامنظم سيم 

عيب یابی دستگاه را بررسی 

 نمایيد. 

 stickميزان بيرون زدگی یا 

out سيم نامناسب است 

بيشتر باشد  stick outهرچه 

در آن صورت منجر به دور 

ماندن کانتكت تيپ از حرارت 

 stickجوش می شود و هرچه 

out  کمتر مشكلBurn Back 

می تواند شدیدتر رخ دهد. بطور 

) ميزان بيرون  stick outکلی 

نازل را می توان زدگی سيم از 

برابر قطر سيم در نظر  10-15

 ( گرفت

فاصله نامناسب تورچ از قطعه 

 کار 

فاصله تورچ تا قطعه کار حين 

 جوشكاری نباید خيلی کم باشد.

را رعایت  1cmبهتر است فاصله 

 کنيد. 

از اتصال محكم و به ناحيه ای از  اتصال ضعيف انبر به قطعه کار 

قطعه کار که عاری از رنگ، زنگ 

 و روغن است اطمينان یابيد.

 

 تورچ ميگ بيش از حد گرم می کند  .9
 راه حل علت احتمالی

از تورچ ميگ با دیوتی سایكل  تجاوز از دیوتی سایكل 

منطبق با پلاک دستگاه استفاده 

 نمایيد.

از اتصال محكم تورچ به دستگاه  اتصال ضعيف تورچ و انبر اتصال 

اطمينان یابيد ، اتصال انبر را نيز 

 بازبينی نمایيد. 

 

 

 

 

 

 وجود تخلخل در جوش   .11

 
 راه حل علت احتمالی

اشكال در گاز پخش کن / 

 اورینگ / یا عایق ...

 تعویض قطعات فرسوده 

حجم گاز ورودی به حوضچه 

 مذاب ناکافی می باشد

حجم گاز ورودی باید منطبق با 

قوس باشد ، برای جریان های 

ليتر بر دقيقه  11پایين حجم 

می تواند کافی باشد ، در جریان 

ليتر بر  21های بالا نيز حجم 

 ب می باشد.دقيقه مناس

جهت جوشكاری آلومينيوم به 

حجم گاز بيشتری در مقایسه با 

 فولاد احتياج است. 

امكان وجود رطوبت در گاز 

 وجود دارد

امكان پيچ خوردگی در شلنگ 

 گاز وجود دارد 

وجود نشتی در اتصالات یا خود 

 شلنگ گاز را بررسی نمایيد

گاز پخش کن را از پاشش های 

 جوشكاری تميز نمایيد.

پنجره های اطراف در حين  قرار داشتن جوش در معرض باد

 جوشكاری بسته باشد

تورچ را در فاصله مناسب از 

 قطعه کار قرار دهيد

سرعت حرکت تورچ باید مناسب  جوشكاری خيلی سریع 

انتخاب شود همچنين اطمينان 

یابيد که وایر فيدر سيم را 

یكنواخت به حوضچه مذاب وارد 

 می کند. 

زاویه تورچ جوشكاری و فاصله 

 نازل 

در طول جوشكاری ميگ تورچ را 

درجه نسبت به خط  15با زاویه 

عمود قرار دهيد. اگر تورچ 

جوشكاری را با زاویه بيش از حد 

باز نگه داشته باشيد جریان گاز 

بيش از حد گسترده شده و می 

 تواند مشكل فوق رخ دهد. 

نزدیک نبودن نازل به اندازه 

کافی به حوضچه مذاب نيز می 

تواند منجر به کاهش پوشش گاز 

محافظ بر روی حوضچه مذاب 

 شود. 
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استفاده بيش از حد از اسپری 

 های ضد پاشش 

برای جلوگيری از ایجاد تخلخل 

در جوش از استفاده بی رویه از 

اسپری های ضد پاشش 

جلوگيری نمایيد. چنانچه مقدار 

زیادی از آنرا بر روی نازل زده 

باشيد می تواند در طول 

جوشكاری به گازی تبدیل شود 

و حتی در حوضچه چكه کند و 

 آنرا آلوده سازد. 

گاز محافظ جوشكاری را تعویض  استفاده از گاز نامناسب

 نمایيد.

از سيم جوشكاری خشک و تميز  سيم جوشكاری کثيف است

استفاده نمایيد. بخش فيدر و 

لاینر را از وجود چربی و روان 

 سازها پاک نمایيد.

روغن ، گریس ، رطوبت ، زنگ و  کثيفی قطعه کار 

رنگ  را از سطح قطعه کار پاک 

 کنيد.

 

 قوس ناپایدار   .11
 راه حل علت احتمالی

 آنرا تعویض نمایيد خرابی کانتكت تيپ

لاینر را از نظر وجود شكستگی  خرابی لاینر 

پيچ و تاب  بر روی سطح آن ،

های ناخواسته ، همچنين تجمع 

گرد و غبار های فلزی درون آن 

و وجود رطوبت و چربی بازبينی 

 نمایيد.

آنرا با نمونه درست تعویض  سایز اشتباه کانتكت تيپ 

 نمایيد

 تنظيم مجدد پارامترهای جوشكاری  پارامترهای جوشكاری نادرست 

بخش وایر فيدر دستگاه پر از 

 فلزی استبراده های 

ابتدا با هوای کمرسور بخش وایر 

فيدر را از براده های فلزی تميز 

 کنيد 

عدم تنظيم فشار وارده بر حلقه 

 های درایو سيم

باید بالانسی انجام دهيد به 

نحویكه نه فشار وارده بر حلقه ها 

خيلی کم باشد و نه خيلی زیاد، 

اگر فشار خيلی کم باشد که 

ی منجر به سر خوردن سيم رو

حلقه های درایو می شود و اگر 

هم خيلی زیاد باشد باعث دفرمه 

شدن سيم و ورود ذرات فلزی به 

 داخل لاینر می شود.

پيش از شروع به جوشكاری از اتصال ضعيف قطعه کار به 

اتصال درست قطعه کار به  دستگاه

کانكتور منفی خروجی دستگاه 

اطمينان حاصل کنيد. هميشه 

ری که اتصال را به قطعه کا

جوشكاری می نمایيد متصل 

کنيد نه ميز جوشكاری ، از 

دست دادن اتصال آن هم برای 

تنها چند ثانيه منجر به از دست 

رفتن ولتاژ می شود در حاليكه 

سيم با سرعت ثابتی در حال 

 ورود به حوضچه مذاب می باشد. 
 

 پاشش زیاد در اطراف جوش .12

 
 راه حل علت احتمالی

اقدام به کاهش سرعت سيم  سيمبالا بودن سرعت 

 نمایيد.

اقدام به کاهش ولتاژ جوشكاری  بالا بودن ولتاژ جوشكاری 

 نمایيد.

) طول سيم  stick outميزان 

که از نازل تورچ بيرون آمده ( 

 زیاد است

طول سيم بيرون زده از نازل را 

کاهش دهيد. می توانيد ولوم 

burn back  داخل دستگاه را از

وضعيت می نيمم خارج نموده و 

 مقدار آن را کمی افزایش دهيد.

روغن ، گریس ، رطوبت ، زنگ و  آلودگی قطعه کار 

رنگ  را از سطح قطعه کار پاک 

 کنيد

حجم گاز جوشكاری را افزایش  ناکافی بودن حجم گاز محافظ

 دهيد.

از سيم جوش تميز و خشک  کثيفی سيم جوشكاری 

استفاده نمایيد. در صورت وجود 

روغن یا روان ساز ها در قسمت 

 فيدر و لاینر آنرا تميز نمایيد. 
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 اقص در ریشه جوشذوب ن .13

 
 راه حل علت احتمالی

روغن ، گریس ، رطوبت ، زنگ و  آلودگی قطعه کار 

رنگ  را از سطح قطعه کار پاک 

 کنيد

ولتاژ جوشكاری را افزایش دهيد  ناکافی بودن حرارت ورودی 

و اقدام به تنظيم مجدد سرعت 

 نمایيد. و افزایش آن سيم

حرکت تورچ نيز حين جوشكاری 

ممكن است سریع بوده باشد 

بدین ترتيب فلز حرارت کافی 

 دریافت نميكند. 

 تكنيک نادرست جوشكاری 

 آماده سازی غلط فلز پایه 

 طرح اتصال نامناسب 

تنظيم مجدد زاویه یا پهنای 

شيار برای دستيابی بهتر به 

 بخش پایين کار  

هنگاميكه از تكنيک بافته ای 

استفاده می کنيد برای لحظاتی 

قوس را روی دیواره شيار نگه 

 دارید. 

 1زاویه تورچ جوشكاری را بين 

 درجه قرار دهيد.  15تا 

 

                  نفوذ بيش از حد .14

 راه حل علت احتمالی

ولتاژ و جریان جوشكاری را  حرارت ورودی بيش از حد

 کاهش دهيد.

سرعت جوشكاری را افزایش 

 دهيد. 

 

                            نفوذ ناقص .15

 راه حل علت احتمالی

 سرعت جوشكاری را کم کنيد  حرارت ناکافی 

سرعت سيم و ولتاژ جوشكاری را 

 افزایش دهيد 

در قطعه کارهای ضخيم آماده  طرح اتصال نامطلوب

سازی اتصال باید به نحوی انجام 

شود که دسترسی به قسمت 

زیرین شيار را فراهم کند ضمن 

حفظ طول سيم جوش و 

 مشخصات قوس 

درجه  15تا  1تورچ را در زاویه  تكنيک نامناسب جوشكاری 

قرار دهيد تا بيشترین نفوذ را 

 داشته باشيد 

اطمينان داشته باشيد سيم 

ميليمتر از نازل  13بيشتر از 

 خارج نشده باشد.

 

           سوختگی سرتاسری .16

 راه حل علت احتمالی

ولتاژ و سرعت تغذیه سيم را  حرارت ورودی بالا 

 کاهش دهيد.

را افزایش داده  سرعت جوشكاری

و بصورت یكنواخت تورچ را 

 حرکت دهيد.

 

          موجی بودن شكل جوش .17

 راه حل علت احتمالی

دستتان را در جایی ثابت نگه  حرکت دست غير یكنواخت 

داشته باشيد یا از دو دست 

 استفاده نمایيد. 

 

 اعوجاج و تاب برداشتن قطعه .18

 
 حل راه علت احتمالی

به قطعه کار زیاد حرارت ورودی 

 است 

از کلمپ هایی برای ثابت نگه 

داشتن قطعه کار استفاده نمایيد 

، قبل از شروع پروسه جوشكاری 

از تعدادی خال جوش در امتداد 

 اتصال استفاده نمایيد. 

ولتاژ جوشكاری و سرعت تغذیه 

 سيم را کم کنيد. 

سرعت حرکت تورچ را افزایش 

 دهيد.

جوشكاری را در بخش های 

کوچكی انجام دهيد و بين 

جوشكاری ها اجازه بدهيد تا 

 قطعه خنک شود. 
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  دستگاهر استفاده د موردمعرفی نشانه های  

 

 

 کليد روشن و خاموش اصلی دستگاه

 

دستگاه قادر به استفاده در محيط 

 های با خطر شوک الكتریكی است

 
 خطر! ولتاژ بالا

 
 ارت حفاظتی

 

 کانكتور با پلاریته مثبت

 

 کانكتور با پلاریته منفی  

 
 توجه!

 

پيش از استفاده از دستگاه، 

 دستورالعمل به دقت مطالعه شود

 

  
 

  

 
   

 

   
 

   

 
 

   
 

  

   
 

 

 
 

 
 فيوز

 
 تست موتور

 

 تست گاز

 

 تنظيم جریان

 

 
 تنظيم ولتاژ

 

 

خطر! قطعات در حال 

 چرخش

 

 

 

استفاده از دستكش مجاز 

 نمی باشد
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 1 نام کارخانه سازنده 16 تاریخ توليد

 2 نام دستگاه 12 کلاس عایقی

 3 دستگاه سه فاز با  کنترل اینوتر 18 زمان توليد

 DC 4جریان خروجی  19 سيستم خنک کننده: هوا خنک

 5 پروسه جوشكاری ميگ 21 بارندگیممنوعيت استفاده از دستگاه هنگام 

 21 ماکزیمم جریان موثر اوليه دستگاه
جهت حفاظت کاربر در مقابل  IEC 60974-1مطابق با استاندارد 

 خطرات برق گرفتگی
6 

 2     ولتاژ بی باری دستگاه 22 ماکزیمم جریان اوليه دستگاه

 8 الكترود پروسه جوشكاری 23 ولتاژ جوشكاری

 9 تيگ پروسه جوشكاری 24 جریان جوشكاری

 11 ولتاژ تغذیه دستگاه 25 دیوتی سایكل دستگاه

 11 می باشد Hz 50/60برق ورودی دستگاه سه فاز با فرکانس  26 مينيمم و ماکزیمم جریان و  ولتاژ جوشكاری

 12 کلاس حفاظتی دستگاه 22 شماره استاندارد

 13 دفتر مرکزی 28 کد دستگاه 

 29 دستگاهشماره سریال 
 14 فيوز

 15 توان مصرفی دستگاه

 

 پلاک نمونه دستگاه  

 

  



 

23 
 

O
P

M
3

8
0

P
D

1
1
1

  
 1

4
0
1
.0

2
.0

4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 زمان توليد 9 نام کارخانه سازنده 1

 دیوتی سایكل دستگاه 11 نام دستگاه 2

 در زیر باران جوشكاری نگردد 11 ولتاژ تغذیه دستگاه 3

 ماکزیمم جریان اوليه دستگاه 12 باشد می HZ  50/60 برق ورودی دستگاه تک فاز با فرکانس 4

5 
جهت حفاظت کاربرد در مقابل خطرات  IEC6094-1مطابق استاندارد 

 برق گرفتگی
 شماره استاندارد 13

 کد دستگاه 14 کلاس حفاظتی دستگاه 6

 دفتر مرکزی 2
 شماره سریال دستگاه 15

 تاریخ توليد 8
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 دستگاه ضمانتاز  استفاده 
ضمانـت این دستـگاه در صـورت استفـاده صحيح از . 1

 می باشد.  دستـگاه

 ه تعویض یا تعمير کليه قطعات بجز. هزینه قطعه یا هزین2

قطعات زیر که شامل )هواکش، کليدهای قطع و وصل و تنظيم 

ولتاژ، کانكتورها، پتانسيومتر و سر ولوم، آمپرمتر، ولتمتر و 

رایگان می باشد. اشكالات فنی قطعات تورچ یا سنترال کانكتور( 

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

 این ضمانت نامه خارج است.

. تعمير و رفع هر گونه اشكال فنی باید توسط سرویس کار 3

مجاز این شرکت انجام شود و دخالت افراد غيرمجاز ضمانت 

افرادی گفته می  ) افراد غيرمجاز به می کند نامه فوق را باطل

شود که دوره آموزش تعمير و نگهداری دستگاه را در شرکت 

 جوشا طی نكرده و گواهی نامه نداشته باشد(

. ارائه کارت ضمانت نامه به سرویس کار جهت استفاده از 4

 خدمات ضمانت، الزامی است.

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

نيز مخدوش بودن مطالب مندرج در ضمانت سریال دستگاه و 

 نامه موجب ابطال آن می گردد.

. در زمان ضمانت هزینه حمل و نقل دستگاه به محل کارخانه 6

و نيز هزینه ایاب و ذهاب تعميرکاران در محلی که خریدار 

 تعيين می کند به عهده خریدار می باشد.

در شش . ضمانت دستگاه از تاریخ خرید یكسال می باشد که 2

ماه اول قطعات یدکی و سرویس رایگان )باتوجه به موارد ذکر 

و در شش ماه دوم سرویس رایگان است و بعد از آن به  شده(

سال خدمات پس از فروش با دریافت وجه ارائه می  11مدت 

 شود.

 سفارش قطعات یدکی:

سفارش قطعـات یدکی دستـگاه می تواند از طریق دفتـر 

لطفا ، . جهت تحویل قطعات درستفروش جوشا صورت گيرد

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

سفارش را طبق ليست قطعات یدکی این دفترچه بنویسيد. در 

این صورت تحویل کالای سفارش داده شده سریع تر انجام 

 شد خواهد

 
 

  پس از فروش  خدماتدفتر 

 92خيابان هفتم، پلاک تهران، خيابان کارگر شمالی، انتهای 

 88118155 – 88633622تلفاکس : 
E-mail: service@gaamelectric.com 

 : دفتر فروش

پلاک  خيابان اشكان -خيابان دهم -خيابان کارگر شمالی-تهران

 طبقه سوم- 11

 88122941  دورنگار:  خط( 21) 88111966  تلفن:
E-mail:info@jooshaweld.com 

http://www.jooshaweld.com  
 کارخانه:

 48491 - 55139صندوق پستی   -ساری 

 (111) 33132111 ، 33132111 تلفن :

 (111) 33132116 فاکس:
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 ليست قطعات یدکی 

Multi ARC 271 C 

 نام کالا کد کالا ردیف

1  ALP1443493 فيلتر ورودی برد PZ-33-A2 

 PK-155-A1برد  10000646  2

 RGE527EP102برد  13997  3

 PH-55-A1برد  10000840  4

 PH-119-A4 درایو موتور برد 10000891  5

 EMC PH-166-A1برد  10027249  6

   TCNX000EP102 برد   35056  2

8  ALP1443491 بردPK-131-A4/271C   

 دوحالته کوچک سه کنتاکت ديکل 10004944  9

 شش کنتاکتراکر سه حالته  ديکل 10049750  11

 با مهره LED یقاب فلز 10006370  11

 گيم تاليجید نمایشگر 10006797  12

 ولت یليم 25آمپر  311شانت  10016424  13

 و کانكتور یکش ميبا س لويک 1ولوم  10020751  14

15  10020756 
 ميبا س لويک 4.2مجموعه دو ولوم 

 و کانكتور یکش

 یکش ميبا س لويک 33ولوم  10020757-1  16

 و کانكتور یکش ميبا س لويک 111ولوم  10020757  12

 و مهره ولوم قیواشر عا 10022762  18

 سرولوم بزرگ با نشانگر 10048712  19

 سرولوم کوچک فلش دار 10050301  21

21  10021589 
 مياستارت همراه با س یفشار یشست

 یکش

 MULTI ARC 271C بليل 14990  22

23  20419 
 یو نگهدار ريدفترچه دستورالعمل تعم

MULTI ARC 271C,351C 

24  
CA-FF 35-

70/38 
 35*21 كسيکانكتور جوش ماده ف

 گردان ديکل 14112  25

26  CGB1241691 سنترال کانكتور 

 هیترانس تغذ 10020674  22

28  CGB2841532 انس قدرتتر 

 قدرتفيلتر  40498  29

31  CGC1043335  ماژولIGBT 

31  D04305  دیود ثانویه ماژول 

32  30717 
باس  كروفاراديم 1ولت  1111خازن 

 یچيپ

 هياول ودیپل د 10020684  33

 220V 30W 0.18Aفن  10020951  34

 ستوريترم 13029010  35

36  18203 
محور  12.5 زیچرخ ثابت آج دار سا

 كاستیدا نگیسرخود با ر

32  18205 
محور  12.5 زیچرخ گردان آج دار سا

 كاستیدا نگیسرخود با ر

 بدنه یكيدسته پلاست 10899  38

 درب یلولا 11635  39

41  CGA9941504 ییقفل کشو 

41  CGA9943339 متريليم 51*51 یمشك یفلز یلولا 

42  KG157 با رزوه  یچشم چيپM10*20 

 افشان )ارت دار( 4*2.5کابل  19088  43

 GE12بست کابل پلاستيكی  10743  44

 IGBTبه  یاز برد خازن یکش ميس 10021242  45

 EMCبه برد  یاز برد خازن یکش ميس 10021405  46

  شگریبه نما ویاز برد درا یکش ميس 10021394  42

 24Vمونتاژ شده با موتور  یشاس 10007350  48

49  CGA9943185 ییلويک 15هاب  لیر 

51  10056370 
ولت همراه با شلنگ  24DC یبرق ريش

 یکش ميگاز و س

51  CE---01113 وزيف هیپا 

 ولت 511آمپر کوتاه  2 یا شهيش وزيف 13282  52

53  13298 
 511آمپر کوتاه  1.5 یا شهيش وزيف

 ولت

 فشار قوی  6شلنگ شفاف نخ دار سایز  20025  54

 

Multi ARC 351 C 

 نام کالا کد کالا ردیف

1  CGC1441683 برد BH-84-A3 

2  CGC1441685 رد بBK-266-A1 

 RGE527EP102برد  13997  3

4  CGC1441684  بردBH-66-A1 CT 

5  CGC1441680 درایو موتور برد BH-230-A4 

6  CGC1441679  بردEMC BH-277-A1 

   TCNX000EP102 برد   35056  2

8  CGC1441681  برد کنترلBK-242-A3  

 دوحالته کوچک سه کنتاکت ديکل 10004944  9

 شش کنتاکتراکر سه حالته  ديکل 10049750  11

 با مهره LED یقاب فلز 10006370  11

 گيم تاليجید نمایشگر 10006797  12

 ولت یليم 25آمپر  311شانت  10016424  13

 و کانكتور یکش ميبا س لويک 1ولوم  10020751  14

15  10020756 
 یکش ميبا س لويک 4.2مجموعه دو ولوم 

 و کانكتور

 یکش ميبا س لويک 33ولوم  10020757-1  16

 و کانكتور یکش ميبا س لويک 111ولوم  10020757  12

 و مهره ولوم قیواشر عا 10022762  18

 سرولوم بزرگ با نشانگر 10048712  19

 سرولوم کوچک فلش دار 10050301  21

21  CGB0741690 
 مياستارت همراه با س یفشار یشست

 یکش

22  CLA6141910 بليل MULTI ARC 351C 

 یو نگهدار ريدفترچه دستورالعمل تعم 20419  23
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MULTI ARC 271C,351C 

24  
CA-FF 35-

70/48 

با  35*21 كسيکانكتور جوش ماده ف

 48قاب قطر 

 گردان ديکل 14135  25

26  CGB1241691 سنترال کانكتور 

 هیترانس تغذ 10020674  22

28  CGB2841687 انس قدرتتر 

29  CGB2842500  قدرتفيلتر 

31  CGC0142182  دیود ثانویهماژول 

31  CGC0441689 
ولت  به  1251فاراد  كرويم 41خازن 

 MDS50-14 یودید همراه پل

32  BD200FZY7D  400فنVAC 

 چيترموسوئ 00860045000  33

 ستوريترم 13029010  34

35  18203 
محور  12.5 زیچرخ ثابت آج دار سا

 كاستیدا نگیسرخود با ر

36  18205 
محور  12.5 زیچرخ گردان آج دار سا

 كاستیدا نگیسرخود با ر

 بدنه یكيدسته پلاست 10899  32

 درب یلولا 11635  38

39  CGA9941504 ییقفل کشو 

  یفلز یلولا 11182  41

41  KG157 با رزوه  یچشم چيپM10*20 

 افشان )ارت دار( 4*4کابل  11185  42

 GE12بست کابل پلاستيكی  10743  43

  شگریبه نما ویاز برد درا یکش ميس 10021394  44

45  CGA4841688 
مونتاژ شده با موتور  وایرفيدر یشاس

24V لقهو ح 

46  CGA9943185 ییلويک 15هاب  لیر 

 ولت  24DC یبرق ريش 10040667  42

48  CE---01113 وزيف هیپا 

 ولت 511آمپر کوتاه  2 یا شهيش وزيف 13282  49

51  13298 
 511آمپر کوتاه  1.5 یا شهيش وزيف

 ولت

 فشار قوی  6شلنگ شفاف نخ دار سایز  20025  51

52  CGA4843391 
برای سيم جوش آلومينيوم  Uحلقه 

 1.0mm-0.8سایز 

53  CGA4843392 
برای سيم جوش آهن سایز  Vحلقه 

0.6-0.8mm 

54  12686 
برای سيم جوش آهن سایز  Vحلقه 

0.8-1.0mm 

55  CGA4843192 
-1برای سيم جوش آهن سایز  Vحلقه 

1.2mm 
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 مهم 

مندرجات این دفترچه را که هریک ، قبل از راه اندازی دستگاه

باید در مكانی که قابل دسترسی برای همه کاربران این دستگاه 

می باشد نگاه داری شود و می بایست تا زمانی که دستگاه 

 استفاده می شود ،این دفترچه هم در دسترس باشد. 

این دستگاه صرفاً جهت به کار گيری برای کارهای جوشكاری 

 طراحی شده است.

 

 ایمنی دستورات 

جوشكاری و برشكاری می تواند برای  

 .شما و دیگران مضر باشد

کاربر می بایست مطابق مندرجات زیر که ممكن است هنگام 

در برابر خطرات احتمالی از ، جوشكاری و برشكاری ناشی شود

  قبل آموزش دیده باشد.

 صدا :

 81این دستگاه به صورت غيرمستقيم صدای بالاتر از 

ممكن  جوشكاریدسی بل توليد می کند. دستگاههای برش و 

است صدایی فراتر از محدوده شنوایی توليد نمایند.بنابراین 

کاربران قانوناً می بایست به ابزارهای حفاظتی مناسب تجهيز 

 .شوند

الكتریسيته و ميدان مغناطيسی ممكن است خطرناک 

 .باشند

جریان الكتریک از درون هر جسم رسانایی که  

ایجاد می  (EMF)عبور نماید ميدان الكتریكی و مغناطيسی 

به دور کابلها و این ميدان را کند. جوشكاری و جریان جوشكاری 

ميدان مغناطيسی بر عملكرد ضربان دستگاه ایجاد می نمایند، 

ات گان از تجهيزسازهای قلب تاثير می گذارد.استفاده کنند

)نوسان ساز قلب( می بایست قبل از شروع به الكترونيک حياتی 

با پزشک ، گوجينگ و جوش نقطه ای، برشكاری، جوشكاری

  خود مشورت نمایند

ميدانهای مغناطيسی ممكن است اثرات دیگری نيز برروی 

 سلامتی داشته باشند که تا کنون شناخته نشده باشد.

مطابق با ، از دستگاههمه کاربران می بایست جهت استفاده 

اثرات ميدان مغناطيسی اطراف جوشكاری ، رویه های قيد شده

 و برشكاری را کاهش دهند :

  در صورت امكان مسير قرار گيری کابهای الكترود و اتصال را

 کرد.یكی ، توسط بستن با یكدیگر

 هرگز کابل و تورچ را به دور خودتان نپيچيد. 

 چ و قطعه کار قرار ندهيد. اگر بدنتان را بين انبرالكترود / تور

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

 می بایست در سمت راست قرار داشته باشد کاری هم

  در صورت امكان، کابل را به نزدیک ترین نقطه از منطقه

 .جوشكاری متصل نمایيد

  فرایند جوشكاری و برشكاری را در مجاورت دستگاه انجام

 د.ندهي

از یک شخص شایسته و با تجربه ، در صورت عملكرد ناصحيح

 درخواست کمک نمایيد.

 نفجار ا

در مجاورت مخازن تحت فشار و مكانهایی که مواد  

جوشكاری ننمایيد. همه ، گازها و بخارها، منفجره قرار دارد

سيلندرها و رگولاتورهای تحت فشار مورد استفاده در 

 حمل و جابجا شوند.جوشكاری می بایست با دقت 
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  هشدار چسببر 
جداول شماره گذاری شده در یک ردیف باهم در ارتباط 

هستند.

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

  (MIG. MAG) دستگاهبرسانند.در 

C- جوشكاری هستند ولتاژ حامل شاسی قطعات و جوش سيم .

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

  (MIG. MAG)دستگاه

جرقه های جوشكاری یا برشكاری ميتوانند سبب انفجار ویا   .1

 .آتش سوزی شوند

جوشكاری یا برشكاری  از را دور اشتعال قابل مواد .1.1

 نگاه دارید.

جرقه های جوشكاری یا برشكاری ميتوانند سبب  .1.2

آتش سوزی شوند. یک دستگاه آتش خاموش کن در  بروز

نگهداری نمایيد و از افراد بخواهيد تا آماده نزدیک محل کار 

 استفاده از آن در صورت لزوم باشند.

محفظه های بسته و ظروفهای حاوی مواد را  .1.3

 جوشكاری یا برشكاری نكنيد.

قوس حاصل ازجوشكاری یا برشكاری می تواند سبب آسيب و   .2

 سوختگی گردد.

و یا تعویض قطعات آن دستگاه تورچ  قبل از بازکردن .2.1

 اموش نمایيد.را خ

قطعات با عرض برش کم را هنگام برشكاری نگاه  .2.2

 ندارید.

 تمام نقاط بدن را با لباس مناسب بپوشانيد. .2.3

 شوک الكتریكی ناشی از تورچ ویا کابلها و اتصالات ميتواند .3

 منجر به مرگ شود.

دستكش خشک جهت ایزولاسيون بهتر بپوشيد و از  .3.1

 خودداری نمایيد.پوشيدن دستكش های مرطوب و آسيب دیده 

بين ودتان را در برابر شوک الكتریكی توسط عایقی خ .3.2

 قطعه کار و زمين محافظت نمایيد.

اتصال کابل برق ورودی را قبل از انجام هرگونه کار و  .3.3

 جدا نمایيد.، یا تعميری برروی دستگاه

استنشاق دود حاصل ازجوشكاری یا برشكاری برای سلامتی   .4

 بسيار خطرناک است. 

 دتان را از دود فاصله دهيد.سر خو  .4.1

از تهویه های قوی و یا مسير برای انتقال دادن دود  .4.2

 استفاده نمایيد.

 از فنهای فيلتر دار جهت انتقال دود استفاده نمایيد. .4.3

اشعه حاصل ازجوشكاری یا برشكاری ميتواند چشمها را   .5

 بسوزاند ویا به پوست آسيب برساند

محافظهای مخصوص کلاه و عينک ایمنی بپوشيد. از  .5.1

د.از کلاه ایمنی با گوش و یقه بندهای دکمه دار استفاده نمایي

محافظ استفاده نمایيد. تمام نقاط بدن را با  فيلترشيشه ای

 لباس ایمنی بپوشانيد.

راه اندازی را به دقت  دفترچه نصب و قبل از راه اندازی دستگاه  .6

 مطالعه فرمایيد.

را رنگ آميزی ویا جدا  برچسب های نصب شده برروی دستگاه  .2

 نفرمایيد.

  



 

29 
 

O
P

M
3

8
0

P
D

1
1
1

  
 1

4
0
1
.0

2
.0

4
 

 معرفی خدمات آزمایشگاهی آزمایشگاه استاندارد جوشا 
 خدمتی جدید و گامی نو در صنعت جوشكاری

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

در  ISIRI-ISO 3834باتوجه به اجباری شدن استانداردهای سری 

استاندارد، آزمایشگاه جوشا به عنوان شورای عالی  23/12/91جلسه 

تنها مرجع کاليبراسيون، اعتباردهی و بازرسی دوره ای تجهيزات 

 IEC60974-4جوشكاری براساس استانداردهای ملی

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

خدمات را در آزمایشگاه ثابت و سيار به مشتریان و صنعتگران محترم 

 می دهد. ارائه
 

 با اجرای استانداردهای:

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

 هزینه های تعمير و نگهداریکاهش 

 افزایش عمر مفيد و دوام تجهيزات جوشكاری 

 کيفيت جوش دستگاه ها و تجهيزات جوشكاری افزایش 

 کاربرالكتریكی و افزایش ایمنی گرفتگی و شوککاهش خطرات برق

 را به ما بسپارید.

 

-آشنایی با نمادهای کاليبراسيون، اعتباردهی و بازرسی دوره

 الكتریكیای تجهيزات جوشكاری قوس

اساس بر  نماد اعتباردهی تجهيزات جوشكاری قوس الكتریكی

 BSEN 50504 (ISIRI17445استاندارد )

 
 

نماد بازرسی دوره ای تجهيزات جوشكاری قوس الكتریكی بر اساس 

  IEC 60974-4 (ISIRI 11225-4)استاندارد 

 
 

معرفی مجموعه آزمایشگاه های کاليبراسيون، اعتباردهی و 

 ای گام الكتریک و جوشابازرسی دوره

آغاز فعاليت بعنوان آزمایشگاه همكار سازمان ملی استاندارد در  -

  1381سال 

آغاز فعاليت بعنوان آزمایشگاه کاليبراسيون همكارسازمان ملی  -

  1391استاندارد در سال 

از  Ma592و  Ma/2552دارای گواهينامه تایيد صلاحيت به شماره  -

 سازمان ملی استاندارد ایران

 NACIدارای گواهينامه مرکز ملی تائيد صلاحيت ایران به شماره  -

LAB/487  وNACI LAB/488  از سازمان ملی تایيد صلاحيت

 ایران

 INEC TC 26موسس کميته فنی متناظر جوشكاری الكتریكی  -

 در ایران

تشریح خدمات و مجوزهای مربوط به بازرسی دوره ای تجهيزات 

 ISIRI 11225-4جوشكاری بر اساس استاندارد 

 بعد از تعمير ایبازرسی و آزمایش دوره

 بازرسی چشمی مطابق با بند -الف

5-1 

 1-5بازرسی چشمی مطابق با بند  -الف

 آزمایش الكتریكی: -ب

 6-5باری مطابق بند ولتاژ حالت بی

 3-5مقاومت عایق مطابق بند 

مقاومت هادی محافظ مطابق بند 

5-2 

 آزمایش الكتریكی: -ب

 6-5باری مطابق با بند  ولتاژ حالت بی

 3-5مقاومت عایق مطابق با بند 

 2-5مطابق با بند مقاومت هادی محافظ 

 آزمایش کارکرد: -پ

 بدون الزامات -

  

 آزمایش کارکرد: -پ

 1-6کارکرد مطابق با بند 

وسيله کليدزنی روشن/خاموش مدار 

 2-6تغذیه مطابق با بند 

 3-6وسيله کاهش ولتاژ مطابق با بند 

 4-6شير گاز مغناطيسی مطابق با بند 

های کنترل و سيگنال مطابق بند لامپ

6-5 

 2مستندسازی مطابق با بند  -ت مستندسازی  -ت

 

 ای تجهيزات جوشكاریبازرسی دوره

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

تجهيزات جوشكاری قوس الكتریكی انجام آزمایش برای بازرسی دوره 

ای و پس از تعمير و همچنين نگهداری تجهيزات جوشكاری قوس 

 الكتریكی برای اطمينان از ایمنی الكتریكی آنها است.

اجرای استاندارد فوق برای منابع تغذیه که برای جوشكاری قوس 

شوند و مطابق با اده میالكتریكی و فرآیندهای وابسته استف

اند، کاربرد ساخته شده 11225 -1یا 11225 -6استانداردهای ملی 

 دارد. 

 

 تعاریف و اصطلاحات:

 کاليبراسيون

گيری )مانند نمایشگرهای جریان، ولتاژ مقایسه یک دستگاه اندازه

های جوشكاری و برشكاری( با یک دستگاه مرجع، جهت دستگاه

 درنقاط گستره مورد نظر می باشد. گيریتعيين خطای اندازه

 

 اعتباردهی

عملياتی با هدف اثبات انطباق تجهيزات و دستگاههای جوشكاری و 

برشكاری با ویژگی کاری آنها و مقادیر آزمایش نوعی ولتاژ بار 

قراردادی می باشد که با دو روش )دقيق و استاندارد( تعریف شده، در 

 انجام می شود. BS EN 50504 (ISIRI 17445)استانداردهای 
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 تفاوت بين کاليبراسيون و اعتباردهی:

در کاليبراسيون نمایشگرهای ولتاژ و جریان دستگاه جوشكاری با 

گونه شوند بدون آن که هيچدستگاه اندازه گيری مرجع مقایسه می

گيری و تاثير آن بر روی عملكرد دستگاه داشته تحليلی ازنتایج اندازه

اردهی علاوه بر مورد فوق مراحل زیر نيز انجام می باشد، ولی در اعتب

 شود:

 گيری نمایشگرهای ولتاژ، جریان، سرعت تغذیه سيم اندازه

وایرفيدر و سرعت سنج های مربوط به سرعت حرکت کالسكه و 

 تراک در دستگاههای زیر پودری

 های جوشكاری و برشكاری و گيری وتنظيم خروجی دستگاهاندازه

 وایرفيدرها

 گيری و بررسی رابطه بين ولتاژ بار و جریان قراردادی در اندازه

 خروجی دستگاه جوشكاری

 های فوق بر اساس گيریبررسی خطای محاسبه شده در اندازه

های مشخص شده در دو رده دقيق و استاندارد براساس رواداری

 .BS EN 50504 (ISIRI 17445)استاندارد

 کيفيت جوشكاری دارد.که موارد فوق تاثير به سزایی در 

 

 هشدار: 

  اعتباردهی مجموعه عملياتی فراتر از کاليبراسيون نمایشگرهای

ولتاژ و جریان دستگاههای جوشكاری و برشكاری می باشد که 

توسط کارکنان آموزش دیده، مجرب و آشنا به فرآیند جوشكاری 

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

ظيم خروجی دستگاه های جوشكاری و برشكاری با یک علاوه بر تن

مقياس مرجع قراردادی و مقایسه آن با مقادیر مطرح شده در 

استاندارد اعتباردهی، در بر گيرنده فرآیند کاليبراسيون 

 نمایشگرهای دستگاه هم می شود.

  )کاری که آزمایشگاههای کاليبراسيون الكتریكال )ولتاژ و جریان

ی از استاندارد اعتباردهی تجهيزات جوشكاری به علت عدم آگاه

انجام می دهند  BSEN 50504 (ISIRI 17445)قوس الكتریكی

فقط به صورت کاليبراسيون مقایسه ای نمایشگرهای دستگاه می 

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

 مغایرت دارد.

 یيد صلاحيت شده آزمون های تااین کار باید توسط آزمایشگاه

معتبر توسط سازمان ملی استاندارد و یا مرکز ملی تائيد صلاحيت 

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

کاربرد خود دارند انجام شود و سایر آزمایشگاه ها صلاحيت انجام 

 این کار را ندارند.

 

خدمات و مجوزهای مربوط به اعتباردهی تجهيزات جوشكاری 

به شرح زیر  BS EN50504قوس الكتریكی بر اساس استاندارد 

 :می باشد

بند و  اعتباردهی تجهيزات جوشكاری

 زیربند

ی استاندارد بررسی درستی اعتباردهی برای رده -الف

 منابع تغذیه

4 

 5 پذیریهای تجدیدانجام آزمون -ب

 اعتباردهی -پ

-جوشكاری قوسی فلزی دستی با الكترود پوشش -

 (MMA)دار

 (TIG)جوشكاری تنگستن با گاز خنثی -

 جوشكاری قوسی توپودری -

 اجزای کمكی -

8 

8-2 

8-3 

8-4 

8-5 

 فنون اعتباردهی -ت

 دستگاهها -

 بارگذاری منبع تغذیه -

 هاروش -

9 

9-3 

9-4 

9-5 

 11 مستندسازی  -ث

 

 های معتبر و نامعتبر:تفاوت بين گواهينامه

 

 

 


