جوشکاری فورجینگ شرکت ابتکار توسعه اسپادان
یکی ازاساسی ترین اهداف جهت رقابت با دیگر شرکتها از نظر مدیریت شرکت بوده که همواره بخش
توسعه فن آوریها این شرکت در حال تحقیق و ارائه مباحث در صنعت جوش فورجینگ سر بر سر
میلگردها در استان اصفهان  ,تهران ,یزد ,کاشان و دیگرشهرها می باشد.

*جوشکاری فورجینگ (تَ اًگلیغی )Forge welding :یک سّػ جْؽکاسی دس فلض اعت کَ دس آى پظ اص
حشاست دادى تَ دّ تخؼ هتقل ؽًْذٍ تا دهایی تغیاس صیاد ّ عپظ چکؼ کاسی یا پشط دّ قطعَ سّی ُن ایي
دّ قطعَ سا دس ُن ادغام یا تافطالح فْسج هیکٌذ .قاتل رکش اعت کَ اص ایي تکٌْلْژی دس عالُای دّس
 ۱۵۳۱خْسؽیذی دس خط آُي عشاعشی ایشاى اعتفادٍ ؽذٍ اعت.
اهشّصٍ هِوتشیي کاستشد آى دس اتقال عش تَ عش هیلگشد اعت.

*جوش سر به سر میلگرد
جْػ عش تَ عش هیلگشد اتتذا دس دَُ  ۱۳۵۱هیالدی دس ایاالت هتحذٍ آهشیکا ّ ژاپي تحت عٌْاى یکی اص
صیشؽاخَُای فشایٌذ جْؽکاسی گاص اکغی اعتیلي ّ تا ًام
)Gas pressure welding ( GPW
مورد استفاده قرار گرفت .اص آى پظ ،ایي سّػ تَ طْس گغتشدٍای هْسد اعتفادٍ قشاس گشفت ّ دس اتتذا تَ
هٌظْس جْؽکاسی سیلُا ّ لْلَُا ّ تعذ اص آى دس جْؽکاسی هیلگشدُای فْالدی تَ کاس گشفتَ ؽذ.
اهشّصٍ تا سؽذ عاصٍُای ؽِشی ّ تلٌذهشتثَعاصی ،تْجَ تَ هقاّمعاصی ،اعتحکام تا افضایؼ عاخت ّ عاص
تیؾتش ّ حفظ اهٌیت جاًی ّ هالی ,ایي ًْع جْػ دس اُویت قشاس گشفتَ ّ تَ دلیل ضشیة ایوٌی تاال آى ّ
کاُؼ ُضیٌَُاّ ،اسد حْصٍ عاختّعاص گشدیذ .دس ایي سّػ تَ جای تش سّی ُن قشاسدادى یا اّسلة تخؼ
اًتِایی هیلگشدُا ،دّ عش هیلگشد تْعط حشاست دس دهای هؾخـ  ۱۰۱۱تا  ۱۰۳۱دسجَ عاًتیگشاد تَ
یکذیگش اتقال دادٍ و اصطالحا فورج می شود.

*مزایای جوش فورجینگ سر به سر











داسای تائیذیَ فٌی اص هشکض تحقیقات عاختواى ّ هغکي
فشفَ جْیی تا  ۵۱دسفذی دس هقشف هیلگشد تا حزف اّسلپ ّ پشتِا .
کاُؼ صهاى ً ,یشّی اًغاًی  ,حول ّ ًقل ُا تا تْجَ تَ کاُؼ هقشف هیلگشد .
اتقال هیلگشد ُای غیشقاتل هقشف ( پشت ) تَ یکذیگش ّ اعتفادٍ هجذد اص آًِا .
تا تْجَ تَ کاُؼ هقشف هیلگشد ّ ،صى افلی عاصٍ کن ؽذٍ ّ هتٌاعة تا آى اص ًیشُّای ثقلی جاًثی ًیض
کاعتَ هی ؽْد ّ دس ًتیجَ هقاّهت عاصٍ دس هقاتل صلضلَ افضایؼ خْاُذ یافت .
ایي عیغتن  ،اؽتثاُات اًغاًی سا تَ ؽذت کاُؼ هی دُذ ( تغیاس هؾاُذٍ گشدیذٍ اعت کَ پشعٌل اجشایی تشای
کاُؼ پشت هیلگشدُا اص طْل اّسلة ُا هی کاٌُذ کَ ایي اهش تاعث کاُؼ هقاّهت هیلگشد ُا دس ًقاط
اتقال ّ دس ًتیجَ کاُؼ هقاّهت عاصٍ هی گشدد ) .
تا تْجَ تَ کاعتي اص حجن اضافی هیلگشد ُا دس ًقاط اتقال  ،اهکاى ّیثشٍ تِتش تتي کَ هؾکل تغیاس هِوی
تاکٌْى تْدٍ اعت تشطشف هی ؽْد ّ تتي ّیثشٍ خْب ّ هٌاعة تشی هیغش هی گشدد .
تا تْجَ تَ کاُؼ حجن اضافی هیلگشد ُا  ،دسگیشی تتي تا هیلگشد ُا افضایؼ خْاُذ یافت .
افضایؼ یافتي هقاّهت دس ًقطَ اتقال  ،تَ طْسی کَ هقاّهت دس ایي ًقطَ تیؾتش اص عایش ًقاط دس طْل
هیلگشد هی تاؽذ .
*فناوری اجرایی

تَ عٌْاى یک سّػ فاص جاهذ هحغْب هیؽْد کَ دس آى ،اتقال تذّى رّب کاهل فلض پایَ اًجام هیگشدد .تَ
دلیل ًثْد عٌقش ّاعطَ تشای اتقال دّ قطعَ دس ایي سّػ ایي ًْع جْػ اص هضایای خْتی ًغثت تَ
سّػُای هتذاّل ّ هعوْل تشخْسداس هیتاؽذ .دس ایي سّػ عول حشاست دُی اًتِای هیلگشدُا تْعط یک
هؾعل اکغی اعتیلي اًجام هیگشدد کَ تاعث هیؽْد دّ عش هیلگشدُا تَ حالت پالعتیک دسآیذُ ،وضهاى فؾاس
تش سّی دّ هیلگشد کَ تَ حالت عش تَ عش سّتشّی یکذیگش قشاس گشفتَ ّ دس داخل یک گیشٍ ًگِذاسًذٍ هِاس
ؽذٍاًذ ،اعوال گشدیذٍ ّ جْؽکاسی فْست هیگیشدٌُ .گاهیکَ دسجَ حشاست تَ  ۱۵۱۱-۱۰۱۱دسجَ
عاًتیگشاد هیسعذ (ًاحیَ خویشی) ،هْلکْلُای هیلگشد اًشژی فعالغاصی کافی سا تَ دعت آّسدٍ ّ عپظ
هْلکْلِای هیلگشدُا دس ًاحیَ فقل هؾتشک ًفْر کشدٍ ّ تا یکذیگش تشکیة هیؽًْذ کَ دس ایي حالت پیًْذ
هْلکْلی تشقشاس ؽذٍ ّ تثلْس هجذد اتفاق هیافتذ کَ تَ ایي ًحْ جْؽکاسی دّ عش هیلگشدُا اًجام هیپزیشد
.دس ایي سّػ هذت صهاى حشاست دُی ّ هیضاى اعوال فؾاس تَ قطش هیلگشدُای جْػ ؽًْذٍ تغتگی داسد
ایي ًکتَ کَ دس ایي سّػ عطْح اًتِایی هیلگشدُا عاسی اص الیَ اکغیذی تاؽذ ،تغیاس حائض اُویت هیتاؽذ تَ
ًحْی کَ ّجْد ًاخالقی اکغیذی دس فقل هؾتشک جْػ ،تاعث عذم اعتحکام ایي ًْع اتقال هیگشدد.
اعتفادٍ اص تجِیضات تشؽکاسی ّ لثَ عاصی تا اسٍ تٌگغتٌی هخقْؿ دّس پاییي ایي سّػ جْؽکاسی و داشتن
گْاُیٌاهَ جْؽکاسی تشای اپشاتْس الضاهیغت .
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