
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cast Iron 
Welding 

w
w

w
.n

am
atek.co

m
 

 چدن یجوشکار 



w
w

w
.n

am
atek.co

m
 

 ست؟ ی چدن چ یجوشکار  .1
 چدن  یجوشکار  یها یژگیو .2
 چدن  یدر جوشکار  یچهار گام اساس  .3

 فهرست مطالب



 

1 www.namatek.com 

 میسیلیباشند که وجود کربن و س ی م  میسیلیآهن، کربن و س اژیچدن ها آل
ها را  چدن .آن ها شده است ی عال یگر  ختهیر تیباال در آن ها، باعث قابل

قطعات فرسوده و شکسته قرار  ریتعم ایو  ی ختگ یر وبیاصالح ع  یاغلب برا
 .چدن است یجوشکار  ر،یاصالح و تعم یروش ها نیاز ا ی ک ی دهند و ی م
را مختلف آن  یچدن، گام ها  یجوشکار  ی تا ضمن بررس دیما همراه باش با

  زیعز  انیشما مهندسان، صنعتگران و دانشجو یها پرسش و میکن ی بررس
 .پاسخ داده واقع شود

 

 ست؟یچدن چ یجوشکار  1#

موارد،  شتریب در .ستین رممکنیچدن دشوار است؛ اما غ یجوشکار 
 .است یگر  خته یر میترم یچدن برا یرو یجوشکار 

 ی گر  ختهی ر وبیبا ع یی آشنا

  ای انجام شود و یگر  ختهیانجام ر نیممکن است در ح رات یتعم نیا
آن ها انجام  میترم   یممکن است پس از تراش قطعه و کشف نواقص، برا

 .شوند ی م  میترم یچدن شکسته با جوشکار  قطعات  .ردیگ
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 چدن  یجوشکار  یها یژگی و 2#

کربن  ادیز  یمحتوا .است 4٪ - 2کربن چدن به طور معمول ٪ یمحتوا
 ی هنگام شکستگ تی گراف نیا .شود  ی م  تیگراف یپوسته ها لیباعث تشک
  ،یگر  ختهیر زمان  .دهد ی م  یبه چدن خاکستر  ی مشخص یشکل ظاهر 

  ی دهند تا به آرام ی شود و به آن اجازه م ی م ختهیآهن مذاب در قالب ر
 .خنک شود

و پس از  نیح در .کرد جادیبدون ترک ا یگر  ختهیتوان ر  ی حالت م  نیا در
به  دیبا ای خنک شود و ی به آرام ی گر  ختهیاجازه داد که ر دیبا ،یجوشکار 

در اکثر چدن ها حدود  ی بحران   یدما .سرد نگه داشته شود ی اندازه کاف 
  ی که منجر به ترک خوردگ ی طیدما شرا نیا در .است ت یدرجه فارنها 1450

  نیباالتر از ا ی به دما یگر  ختهیکه در ر ی حال در .دهد ی شود، رخ م  ی م
دما   نیدر ا ی مدت طوالن  یبرا یگر  ختهیاست که ر مهم م،یرس ی سطح م 

تواند باعث صرفه   ی قطعات چدن م  ی موثر داخل  یجوشکار  .اجرا نشود
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جوش  ی خراب  .ردوجود دا یی شود، اما چالش ها نهیدر وقت و هز  یی جو
قطعات مهم   اگر .شود ی م یگر ید بیآس ای  ی اغلب منجر به ترک خوردگ

  تیموفق جهیاز نت نانیاطم یبرا باشند، ممکن است عاقالنه باشد که ریدرگ
 .با تجربه بود یبا جوشکار ها یمرکز جوشکار  کی به دنبال کار  ز،یآم

 

 چدن یدر جوشکار  یچهار گام اساس 3#

  کی موثر  دیتول  یدر مورد مراحل الزم برا قیتحق ،یانجام جوشکار  یبرا
 .مهم است اریقطعه جوش خورده بس

 :برداشته شود ی چهار گام اساس دیاز شروع با قبل

 اژ یآل یی شناسا .1
 ی گر  ختهی سطح ر یساز  ماده .2
 یجوشکار  یو دما حرارت  .3
 یجوشکار  روش .4

 اژیآل ییشناسا 1-3#

کربن   یباال یمحتوا .آهن و کربن هستند یاژهایاز آل ی ها خانواده ا چدن
 یبه ازا ی سخت نیحال، ا نیا با .دهد  ی را به چدن م ی ادیز ی آن ها سخت

در   شی و سرما شیگرما  یها چرخه .شود ی م  جادیا یر یعدم شکل پذ
 جادیا باعث شود و ی باعث انبساط و انقباض در فلز م یجوشکار  نیح
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  ی شکل نم رییفشار تغ ایها در اثر گرم شدن  چدن .شود ی م  ی تنش کشش
دشوار  اریآن ها بس یجوشکار  جهینت در خورند و ی دهند، در عوض ترک م

 .دیرا بهبود بخش  ی ژگیو  نیان اتو ی مختلف م  یاژهایافزودن آل با .است
 :است هیچدن راحت تر از بق یاژهایاز آل ی برخ یجوشکار 

 ی خاکستر  چدن •

 تیگراف یها پوسته .شکل چدن است نی تر جی را یخاکستر  چدن
جوش وارد شده و  محدوده توانند به ی م یدرون چدن خاکستر 

 .فلز جوش شوند ی شکنندگ  جادیباعث ا

 

 دیسف چدن •

  ی نم تیبه رسوب گراف  لیکربن را حفظ کرده و آن را تبد دیسف چدن
قابل جوش در نظر  ریغ ی به طور کل دیچدن سف ل، یدل نیهم به کند؛

 .شود ی گرفته م 
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 قابل انعطاف ای ریشکل پذ آهن •

از ساخت، از همه  ی ناش یزساختار یتفاوت ر لی چدن ها به دل نیا
مشخصات  ی جنس آهن، بررس  نیی تع یراه برا نی بهتر .شکننده ترند

مشخصات را ارائه  نی تواند ا ی م  ی ف یط لیو تحل هیتجز  .است ی اصل
از راه ها،   ی کینباشد،  ریامکان پذ قیدق یروش ها نیا ی وقت  .دهد
در  تیداشتن گراف لیبه دل یخاکستر  آهن .است ی شکستگ شی آزما

خواهد  یخاکستر  ی رنگ ،ینقطه شکستگ کیساختار خود، در امتداد 
  .کند ی م جادیا یرنگ روشن تر  ی در اثر شکستگ  دیسف آهن .داشت

است که جوشکار  دیمف ی فقط در صورت ی شکستگ  شی آزما متأسفانه
 .دیسف ایاست  یخاکستر  ایماده  نیبداند ا

 یگر  ختهیسطح ر  یآماده ساز  2-3#

  ی به درست ی قبل از جوشکار  دیها با یگر  ختهیر هیکل اژ،ینظر از آل صرف 
مواد    ریروغن و سا رنگ، .باشد زیکامال تم  دیجوش با  هیناح .آماده شوند

مدت زمان   یاست برا بهتر .از منطقه جوش خارج شوند دیبا ی خارج
حبس  گاز ات  دیجوش قرار ده هیدر ناح ی گرما را با دقت و به آرام ی کوتاه 

 .خارج شود هیجوش فلز پا هیشده از ناح
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بر   یسطح چدن، جوشکار  ی آمادگ  زانیم  شیآزما یروش ساده برا  کی
  جادیدر سطح، جوش ا ی صورت وجود ناخالص در .سطح آن است  یرو

 .شده متخلخل خواهد بود

 یجوشکار  یحرارت و دما 3-3#

  کنترل .هستند ر یپذ بیبر اثر فشار آس ی چدن ها در برابر ترک خوردگ تمام
 .ترک است جادیاز ا یر یگرما تنها عامل مهم در جلوگ

 :دارد ازیچدن به سه مرحله ن یجوشکار 

 گرم شدن شیپ •
 حرارت کم  یورود •
 شدن آهسته  خنک •
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شود،   ی فلز گرم م ی وقت  .است ی کنترل گرما انبساط حرارت  ی اصل لیدل
شود،   ی کل جسم با همان سرعت گرم و منبسط م  ی وقت .شود ی منبسط م 

 ری منطقه کوچک تحت تأث کیفقط  ی وقت  اما شود؛  ی نم جادیا ی استرس 
 .شود یم  جادی در جسم تنش ا رد،یگرما قرار گ

 

که منطقه کوچک   چرا شود؛ ی باعث انبساط محدود م ی موضع  شیگرما 
 ری فوالد و سا در .شود ی گرم شده توسط نقاط خنک اطرافش محدود م 

تنش حاصل از انبساط و انقباض محدود با کشش    ر،یفلزات شکل پذ
تواند باعث ترک خوردن در طول مدت  ی م  نی ا متأسفانه، .شود ی برطرف م 

 شیپ .دارند ی فینسبتًا ضع یر یچدن ها شکل پذ رایز انقباض شود؛
و منطقه گرم شده را کاهش  یگر   ختهیبدنه ر نیب ی حرارت  بیش شیگرما 

 .رسد ی به حداقل م یاز جوشکار  ی ناش  ی تنش کشش جهینت در دهد؛ ی م
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آماده   یبا درجه حرارت باالتر به دما یجوشکار  یروش ها ،ی طور کل به
  ،ی گرم شدن کاف شیصورت عدم امکان پ در .دارند ازین زین یباالتر  یساز 
 ندیفرآ کی و انتخاب  یورود ی راهکار به حداقل رساندن گرما نیبهتر

تر    نییذوب پا  یبا دما یجوشکار  یها لهیو م  نییپا یدر دما یجوشکار 
بر تنش   ی میمستق  ریاست که تأث  یگر یعامل د یخنک ساز  زانیم .است

باعث انقباض شده و   ع یسر یساز  خنک .شده در جوش دارد جادیا یها
مقابل، خنک   در .شود ی شکننده و ترک خورده م یجوش ها جادیباعث ا

 .شود ی و مقاومت جسم م   ی کند باعث کاهش سخت یساز 

 ی روش جوشکار  4-3#

چدن در   اژیبر اساس مناسب بودن آن ها با آل دیبا یجوشکار  یها کیتکن
 ،یجوشکار  یندها یفرآ نیتر   متداول .انتخاب شود یحال جوشکار 

 .برنز است یو جوشکار   ی اکس لنیاست ک،یاست یجوشکار 
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 ک یاست جوش .1

ده شده با شار استفاده پوشان ی از الکترود مصرف  کیاست یجوشکار 
و مقدار  ازیمورد ن ی به نوع کاربرد، تطابق رنگ بسته .کند ی م

توان انواع  ی م  انجام شود، یبعد از جوشکار  دیکه با ینکار یماش
وجود دارد که   ی نوع الکترود اصل  سه .مختلف الکترود را استفاده کرد

 :روند ی چدن به کار م یجوشکار  یبرا

 از چدن ده یپوش یالکترودها •
 مس اژیآل یالکترودها •
 کلین اژیآل یالکترودها •

چدن  یجوشکار  یها برا  نی از محبوب تر کلین اژیآل یالکترودها
انبساط کمتر،   بیو آهن به علت ضر کلین یجوشکار  .هستند

 ،یو بهبود مقاومت در برابر ترک خوردگ یجوشکار   یکاهش تنش ها
 .تر است یقو
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 لنیاست ی اکس یجوشکار  .2

 اما کند؛ یاز الکترودها استفاده م نیهمچن لنیاست ی اکس یجوشکار 
  ی اکس  لنیمشعل است کی  ان،یشده توسط جر  دیقوس تول یبه جا

چدن و  یالکترودها .کند ی فراهم م  یجوشکار  یالزم را برا یانرژ 
چدن  لنیاست ی اکس یجوشکار  یمس، هر دو برا  یرو یالکترودها

 .مناسب هستند
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 یبرنج یجوشکار  .3

روش  کی  ه،یضربه به خود فلز پا نی کمتر لیبه دل ی برنج یجوشکار 
 لهیم کی روش،  نیا در .اتصال قطعات چدن است یمعمول برا

کند که قرار است به سطح چدن  ی م فایرا ا یجوش نقش الکترود 
جوش در  لهیم نی تر بودن نقطه ذوب ا نییپا لیدل به .بچسبد

 چسبد.  ی به سطح چدن م  دنی با چدن، با حرارت د سهیمقا 
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