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جوش  :MIG/MAGاز چه نوع گازی استفاده کنیم؟

امروزه و با توجه به پيشرفته شدن تجهيزات و صنايع  ،از
تكنولوژيهاي مدرن در صنعت جوشكاري استفاده ميشود يكي
از اين فرآيندها استفاده از گاز در فرآيند جوشكاري است.
درصورتي که از ورود گازهاي موجود در هوا يعني اکسيژن و
نيتروژن به منطقه جوش پيشگيري کنيم جوش از خواص
شيميايي و فيزيکي بهتري برخوردار خواهد بود .به همين منظور
از گازهاي محافظ استفاده مي كنند كه وظيفه اين گاز برقراري
بهتر قوس الكتريكي ،نفوذپذيري بيشتر قوس و جلوگيري از
پاشش زياد جرقه است .اين گاز يا به صورت تك گاز و يا به
صورت مخلوطي از چند گاز مورد استفاده قرار ميگيرد .نمونه اي
از اين گازها و فوايد و موارد كاربرد آنها به شرح ذيل است:
گاز آرگون:
آرگون گازي است بي رنگ ،بي بو ،بيمزه و بطور نسبي در
مقايسه با گازهاي بي اثر ديگر فراوانتر است و به عنوان يك
گاز فرعي در هوا وجود دارد ( هر يك ميليون فوت مكعب هوا
شامل  93هزار فوت مكعب گاز آرگون است و همچنين گاز
آرگون  1.4برابراز هوا و  10برابر از هليوم سنگينتر است).
يكي از روشهاي توليد گاز آرگون اين است كه ابتدا هوا را در
زير فشار و در دماي پايين به مايع تبديل ميكنند ،سپس با باال
بردن (گرم كردن) دمای مايع اجازه مي دهند تا مايع تبخير شود.
آرگون در دماي  – 184درجه سانتيگراد به مايع تبديل ميشود.
درصد خلوص آرگون بايد تقريبا  99.99درصد باشد .چگالي
آرگون  1.784كيلوگرم بر متر مكعب است و  23درصد از هوا
سنگينتر است ،به همين دلیل آرگون براي حفاظت جوش در
شيارهاي عميق مناسب است و بايد در نظر داشته باشيم كه
هنگاميكه جوش به صورت سرباال انجام میشود ،نبايد از آرگون
بعنوان گاز محافظ استفاده کرد.
آرگون در جوشكاري فلزات غير آهني (مانند آلومينيم ،منيزيم،
تیتانیوم  ،برليم و مس) و در فرآيندهاي ميگ و تيگ مانند يك
محيط محافظ عمل ميكند .آرگ��ون بخاطر اينكه ولتاژ

يونيزاسيون پاييني دارد( ولتاژ يونيزاسيون اوليه  15.45ولت) به
آساني و سريع يونيزه ميشود ،و اين امكان را فراهم ميسازد كه
قوس به راحتي برقرار شده و پايدار بماند و به همين خاطر براي
كار با جريان  ACبسيار مناسب است .گاز آرگون نسبت به
گازهاي ديگر قابليت هدايت حرارتش كمتر است و اين عامل
باعث تثبيت قوس شده به همين خاطر در مخلوط چند گاز از اين
گاز بسيار استفاده ميكنند .با اينكه گاز آرگون سمي نيست اما در
مكانهايي كه جريان هوا وجود ندارد يا محدود است ( مثال تانكر
ها وجاهاي بسته) باعث خفگي ميشود.

دي اكسيد كربن : CO2
اين محصول فرعي بوسيله فرآيندهاي صنعتي از قبيل
آمونياك ( تبديل به آهك در اجاق آهك ) از سوختن سوختها( ،
نفت يا كك ) در اكسيژن هوا ،يا از تخمير مداوم و تدريجي الكل
ساخته ميشود .دي اكسيد كربن گازي است غير سمي ،غير
قابل اشتعال و سودمند براي كاهش مشكالت جرقه ،تركيبي
است از  27درصد كربن و  73درصد اكسيژن كه از پيوند دو اتم
اكسيژن ويك اتم كربن بوجود آمده است .جهت استفاده از اين
گاز به عنوان گاز محافظ حتما مي بايست از يك گرمكن استفاده
كرد تا در هنگام خروج باعث يخ زدگي تفنگي جوش نشود.

آموزشی

گازدي اكسيد كربن در دما وفشار معمولي هوا ،گازي بيرنگ،
غير سمي و غير قابل اشتعال است .در حدود  1.5برابر سنگين
تر از هوا است و در فضاي محدود مانند مخازن جاي هوا را
ميگيرد و باعث خفگي جوشكار ميشود .در دماي باال گاز دي
اكسيد كربن به اكسيژن و كربن تجزيه ميشود .در جوشكاريهاي
قوسي  20تا  30درصد از اين گاز به اكسيژن و كربن تجزيه
ميشود.
بايد توجه داشت كه گاز دي اكسيد كربن خالص از گازهاي
محافظ ديگر ارزانتر است و اين مهمترين مزيت اين گاز
ميباشد ،و تنها گازی است كه ميتواند به تنهايي و بدون
تركيب گازهاي خنثی مورد استفاده قرار گيرد  .در زماني كه
اولويت اصلي هزينه مواد اوليه باشد گاز دي اكسيد كربن بهترين
انتخاب است.
جوشکاري قوس الکتريکي با گاز محافظ  CO۲يک روش
بسيار مفيد و فراگير است .اين روش براي جوشکاري فلزات
سخت و غير سخت در تمامي ضخامت ها مورد استفاده قرار
ميگيرد و يک روش بسيار مناسب براي جوشکاري صفحات
فلزي نازک و مقاطع نسبت ًا ضخيم فلزات غير سخت است که در
شرکت های خودروسازی بعد از جوش مقاومتي باالترين ميزان
استفاده را در سالن هاي بدنه سازي به خود اختصاص داده
است.
آرگون +دي اكسيد كربن : CO2
براي بعضي کاربردها كه كيفيت جوش و ظاهر جوش اهميت
خاصي دارد  ،مخلوط  75درصد آرگون و  25درصد  CO2به
عنوان بهترين مخلوط گاز شناخته شده است .هنگامي كه از اين
تركيب استفاده شود ،جرقه (پاشش) شديدا كاهش يافته ،انتقال
اسپري افزايش يافته و جوش يكنواخت حاصل میشود .اين
مخلوط درجوشكاري فوالدهاي با ضخامت كم (نازك) نيز
مناسب است .در ضمن جايی كه عمق نفوذ و عرض جوش
ضروري نيست و ظاهر جوش مهم است از اين تركيب استفاده
میگردد.
منصور ابراهیمیان

شاسی کشی با دستگاه مدرن در مقابل روشهای سنتی
اغلب اوقات پس از وقوع تصادف و شاسی کشی و صافکاری
و رنگ  ،اکثریت مشتریان از کارایی مناسب خودروی خود اعم
از کشیدگی فرمان ،استهالک زودرس تایرها ،صدا و نویز زیاد،
عدم دید کافی ،فرمان پذیری آسان ،کشیدگی خودرو در
سرپیچها ،و عدم تعادل وتوازن خودرو در حال سکون و یا
رانندگی ،گله مند هستند.
امروزه با ورود تجهیزات اندازهگیری و شاسی کشی مدرن،
میتوان اختالف خودروی تصادفی و خودروی سالم را به حداقل
رساند؛ همواره با ظهور نسل جدید تجهیزات ،تقابلی بین
طرفداران نسل قدیم و جدید ایجاد میشود .در این نوشته ،به

برخی تفاوتهای بین روشهای سنتی و مدرن شاسی کشی
میپردازیم.
تفاوت از نظر دقت وکیفیت

* وجود ابعاد استاندارد شاسی واطاق خودرو طبق اطالعات
کارخانه سازنده (بانک اطالعاتی خودروها)
* جلوگیری از بروز خطا با توجه به اندازه گیری شش مرحله
ای در چهار نقطه (طبق شکل)
* استفاده از نقاط (( )fix pointمرجع ) برای مقایسه ابعاد

موجود با اطالعات استاندارد کارخانه
* انجام تنظیمات طول وارتفاع به طور همزمان با استفاده از
نقاط ( fixpointمرجع )
* پیشگیری از دوباره کاری و یا خارج نمودن قطعه از اندازه

مجاز با توجه به استفاده ازاطالعات استاندارد کارخانه
* عدم اعمال نیروی اضافه وعدم دفرمگی با توجه به محکم
بودن  4یا  6نقطه خودرو
* امکان ارائه تغییرات اندازه های اعمال شده در خودرو به
مشتری جهت حصول اطمینان بیشتر
تفاوت از نظر اقتصادی
* افزایش سرعت کار  3الی  10برابر نسبت به روش سنتی
وایجاد ظرفیت پذیرش باالتر
* جلوگیری از دوباره کاری و وارد نمودن نیروی بیش ازحد
* استفاده از افراد با مهارت کمتر وپرداخت دستمزد و هزینه
کمتر
* افزایش کیفیت باالتر و دریافت دستمزد مناسب و افزایش
رونق اقتصادی و تقاضای بیشتر
* استهالک کمتر تجهیزات با توجه به استاندارد بودن آنها
تفاوت از نظر ایمنی و ارگونومی
* ایمنی وسالمت باالی اپراتور با توجه به استفاده از تجهیزات
استاندارد
* پیشگیری از بروز آسیب های جدی فیزیکی (آرتروز -درد
شدید در ناحیه گردن –کمر و زانوها) با توجه به امکان شاسی
کشی در ارتفاع مناسب مورد نظر
* جلوگیری از بروز حادثه به علت استفاده از تجهیزات ایمنی
در دستگاهها
* جلوگیری از جابجایی مکرر
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بخش دوم

کالیبراسیون تجهیزات :چرا و چگونه

در بخش اول مقاله که در شماره  8نشریه چاپ شد ،با برخی
از مقدمات کالیبراسیون آشنا شدیم .در بخش دوم به برخی از
الزامات و مفاهیم کالیبراسیون توجه میکنیم:
مراحل اقدام براي کاليبراسيون:
 -1کد گذاري تجهيزات اندازه گيري و تهيه شناسنامه و ليست
آنها:تمام تجهيزات اندازه گيري بايد وارد يک ليست شده و به هر
يک کد يا مشخصه اي داده شود .
 -2طبقه بندي تجهيزات از نظر کاليبراسيون:
الف .تجهيزاتي که اندازهگير نبوده و نياز به کاليبراسيون ندارند
ب .تجهيزاتي که هر بار قبل از استفاده بايد توسط کاربر
کاليبره شوند .در اين گروه کاربر بايد دوره آموزشي کاليبراسيون
و کنترل کيفي اين گونه تجهيزات را بگذراند.
ج .تجهيزاتي که بايد توسط واحد هاي مورد تائيد موسسه
استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران کاليبره شوند .
 -3تعيين دوره تناوب کاليبراسيون:
عوامل زيادي در تعيين اين زمان مؤثرند که مهمترين آنها
عبارتند از:
 -1نوع تجهيز  -2 -پيشنهاد و توصيه سازنده  -3 -اطالعات
مربوط به روند تغييرات مقادير بدست آمده از سوي کاليبراسيون
  -4شرايط تعمير و نگهداري تجهيز  -5 -طول زمان و تعداددفعات استفاده از تجهيز -6 -شرايط محيطي کار ( دما  ،رطوبت
 ،ارتعاش و غيره ) -7 -دقت اندازه گيري مورد نظر -8 -هزينه
کاليبراسيون
 -4تعيين حد مجاز خطاي تجهيز:
حد مجاز خطا بستگي به استاندارد مربوطه و روش کار دارد و
اگر روشي فاقد حد مجاز خطا باشد کامل نيست و بايد يک مقام
مسئول با ارائه دليل حد مجاز را تعيين کند  .اگر از يک دستگاه
براي چندين روش استفاده ميشود  .کوچکترين خطاي مجاز به
عنوان حد مجاز خطا محسوب مي شود .
 -5معيارهاي انتخاب کاليبره کننده:
 .1نوع کميت .2 -نوع تجهيز .3 -حد مجاز خطا .4 -هزينه
کاليبراسيون .5 -سياست سازمان .6 -داشتن مجوز كاليبراسيون
معتبر .7 -تخصص كاليبره كننده .8 -تجربه و شهرت كاليبره
كننده .9 -نحوه همكاري كاليبره كننده .10 -ميزان اعتماد به
كاليبره كننده .11 -در دسترس بودن كاليبره كننده
 -6مراحل کاليبره کردن:
حداقل نيازمنديها براي کاليبره کردن :
 -1شناسائي تجهيز  -2 -روش معتبر کاليبراسيون -3 -
کاليبره کننده واجد شرايط  -4 -بکارگيري تجهيز مناسب -5 -
قابليت رديابي( )Traceabilityبه استاندارهاي بينالمللی -
 -6دارا بودن شرايط محيطي مناسب  -7 -تعيين خطاي تجهيز
 -8ص��دور گواهي کاليبراسيون  -9 -ص��دور برچسب
کاليبراسيون  -10 -نصب برچسب کاليبراسيون
 -7شناسايي تجهيز:
اولين قدم در کاليبراسيون شناسايي تجهيز است در اين مرحله
بايد موارد زير مشخص شود :
 -1کميت اندازه گيري  -2 -کد مشخصه دستگاه  -3 -نام
دستگاه  -4 -گستره اندازه گيري يا گستره کاري دستگاه
 -5تفکيک پذيري دستگاه  -6 -بهتر است نام سازنده ،
شرايط محيطي کار  ،انبار داري  ،جابجايي و ساير مشخصات
فني نيز مشخص شود .
 -8روش کاليبراسيون:
روش کاليبراسيون بايد مطابق با يک استاندارد يا منبع معتبر
شناخته شده باشد  .بايد بتوان اثبات کرد که اين روش در عمل
قابل اجراست و درستي و عدم قطعيت يا دقت آن در حد مجاز
است .اگر استاندارد معتبري در دست نيست مي توان روش
خاص آزمايشگاه را بکار گرفت ولي بايد تمامي مراحل اعتباردهی
( )validationرا اجرا كرد.
-9کاليبره کننده:

کاليبره کننده بايد آموزشهاي الزم را ديده و داراي تائيد
صالحيت يا داراي مجوز کاليبره کردن باشد .
-10تجهيز مناسب:
کاليبره کننده بايد تمام تجهيزات مورد نياز کاليبراسيون را در
اختيار داشته باشد  .درستي و قابليت قرائت استاندارد کاري بايد
حداقل  3تا  10برابر تجهيز تحت آزمون باشد.
 -11قابليت رديابي:
قابليت رديابي  ،قابليت ارتباط دادن مقدار يک استاندارد و يا
نتيجه يک اندازه گيري با مراجع ملي يا بين المللي از طريق
زنجيره پيوسته مقايسه ها که همگي عدم قطعيتي معين دارند
مي باشد .زنجيره ناگسسته مقايسه ها را زنجيره رديابي گويند .
 -12شرايط محيطي تاثير گذار بر کاليبراسيون:
 -1دما  -2 -فشار  -3 -رطوبت  -4 -نور  -5 -صدا -6 -
لرزش -7 -ذرات معلق در هوا -8 -جريان هوا -9 -امواج
الکترو مغناطيس  -10 -ترکيب محيط اندازه گيري
 -13تعيين خطا:
مي توان خطاي اندازه گيري را به دو قسمت تقسيم کرد :
 -1خطاي قابل تصحيح و  -2خطاي غير قابل تصحيح
بررسي انواع خطا را مي توان با تيراندازي به يک هدف مقايسه
کرد:
تيراندازي بايد با دقت ( )precisionو صحت (،)accuracy
انجام پذيرد.
درستي وصحت :نزديکي ميان خروجي هاي يک سيستم
نسبت به مبدا مورد نظر.
دقت :نزديکي خروجي هاي يک سيستم نسبت به يکديگر.
• دقت زياد ()high precision
• صحت زياد()high accuracy
• دقت زياد()high precision
• صحت کم()low accuracy
• دقت کم()low precision
• صحت کم()low accuracy

• دقت کم()low precision
• صحت زياد()high accuracy
خطاي قابل تصحيح ي��ک خطاي
روشمند error) (systematicاست.
خطاي روشمند مي تواند بصورت :
 -1ثابت ( )Constant Errorو ي��ا  -2متغير
( )Proportional Errorباشد .
در گواهي کاليبراسيون خطاي روشمند ( يا تصحيح ) را معموال
در مقابل اعداد قرائت شده مي نويسند.
خطاي روشمند توسط منابع روشمند خطا ايجاد مي شوند.
عواملي كه تا حدود زيادي و به طور يكنواخت و بدون تغيير و
انقطاع بر نتيجه اثر مي گذارند .اين عوامل باعث مي شوند مقادير
خوانده شده از دستگاه اندازهگيري از مقدار واقعي قراردادي
استاندارد اندازه گيري فاصله بگيرند .از جمله منابع روشمند
بوجود آورنده خطا عبارتند از  :اختالف ثابت عددي شرايط
محيطي از شرايط مرجع و فرسودگي قطعات حساس و اثرگذار
برنتيجه اندازه گيري .به مقدار خطاي حاصل از منابع روشمند،
تهیه کننده :واحد مهندسی و آموزش شرکت گسترش خدمات
پاریزان صنعت
آدرس :کیلومتر  25جاده مخصوص کرج  -مجموعه تجاری ،صنعتی
و آموزشی پاریزان صنعت
فکس026-36101393 :
تلفن026-36101390 :
WWW.PARIZANSANAT.COM
DATA@PARIZANSANAT.COM

حمید بنیهاشمی

خطاي روشمند گفته مي شودكه بر حسب يكاي اندازه گيري
بيان مي شود .در صورت بروز و اثبات خطاي روشمند بايد آنرا
تصحيح كرد.
خطاي غير قابل تصحيح يک خطاي تصادفي (random
)Errorاست  .خطاي تصادفي خطائي است که در يک اندازه
گيري به صورت تصادفي و پيش بيني نشده ظاهر ميشوند که
شامل  :جريان هوا  ،لرزش ،سرو صدا ،تشعشع و  ...می باشد.
• خطا هاي تصادفي را ميتوان با ميانگين گرفتن و استفاده از
فنون آماري به حداقل رساند.
• اين خطا در گواهي ها بصورت هاي گوناگون بيان مي شود
 .مانند :
تکرار پذيري  :Repeatabilityميزان نزديکي بين نتايج
اندازه گيري پي در پي ازيک اندازه ده در شرايط يکسان انجام
شده باشد.
تجديد پذيري  :Reproducibilityبه ميزان نزديکي بين
نتايج اندازه گيري روي يک اندازه ده در شرايط متفاوت گفته مي
شود
عدم قطعيت  :Uncertaintyپارامترهاي مربوط به نتيجه
اندازه گيري که پراکندگي مقادير را ( که ميتوان بطور منطقي به
اندازه ده نسبت داد) مشخص مي کند.
صدور گواهي:
گواهي کاليبراسيون بايد حداقل حاوي مطالب زير باشد :
الف .شناسايي کاليبره کننده کد شناسايي تجهيز
ب .نام روش و شرايط کاليبراسيون
ج .خطاي تصادفي يا عدم قطعيت کاليبراسيون و خطاي
روشمند کاليبراسيون
د .رديابي کاليبراسيون با مراکز ملي يا بين المللي تاريخ
کاليبراسيون
اعالم نتايج کاليبراسيون:
تجهيزات اندازه گيري را از نظر کاليبراسيون و اندازه شناختي
بر مبناي خطاي مجاز میتوان به سه دسته طبقه بندي کرد:
 -1قبول  -2مشروط  -3مردود
قبول  :خطاي بدست آمده كمتر يا مساوي خطاي مجاز باشد.
مشروط  :هنگامي كه برخي از الزامات اندازه شناختي توسط
دستگاه برآورده ميشود.
مردود  :در صورت بيشتر بودن خطاي دستگاه از خطاي مجاز،
دستگاه مردود اعالم مي شود و اين به اين معني است كه حداقل
الزامات اندازه شناختي توسط دستگاه رعايت نمي شود .در اين
مورد نبايد از دستگاه براي اندازه گيري استفاده کرد .
ثبت و حفظ ونگهداري سوابق کاليبراسيون:
مدارک کاليبراسيوني که بايد حفظ شود :
 -1شناسنامه تجهيز
 -2فهرست تجهيزات اندازه گيري
 -3گواهي کاليبراسيون
 -4برچسب کاليبراسيون
 -5تائيد صالحيت کاليبره کننده
 -6ليست سوابق کاليبراسيون
الزم به ذکر است آزمایشگاههای کالیبراسیون که دارای مدرک
 Iso17025باشند در ایران توسط مؤسسه استاندارد و تحقیقات
صنعتی ایران در خصوص کلیه موارد مطروحه در این مقاله
ممیزی شده وبه همین دلیل تنها میتوان به صحت و دقت نتایج
کالیبراسیون این گونه آزمایشگاهها اعتماد نمود.
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سردبیر :حسن جنابی h.jenabi@parizansanat.com
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