
 

  )سهامي خاص(شركت لعران
 

  از هيدرژن گ دركوره بااتمسفركنترل شده استنلس استيل برزينگ استنلس استيل به : موضوع
 

 گرمسار -با فيلر مس و نيكل در كارخانه شركت لعران -المنت لوله اي استنلس استيل 

  
 

 1090درجه حرارت AISI304 به لوله استنلس استيلAISI304 استنلس استيل  حرارتيبرزينگ با مس  المنت 

  سانتيگراددرجه 

  
 

  AISI304به لوله استنلس استيل َ AISI304استنلس استيل  حرارتيبرزينگ با مس  المنت 
  )برابر بزرگتر 5( نماي نزديكتر  سانتيگراددرجه  1090درجه حرارت 

  AISI304به لوله استنلس استيل َ AISI30استنلس استيل  حرارتيبرزينگ با مس  المنت 
  سانتيگراددرجه  1090درجه حرارت 



 

  
 

 اين AISI304به لوله استنلس استيل AISI304استنلس استيل حرارتيالمنت  نيكلبا  )جوشكاري( برزينگ

  براي محيط هاي با مواد. و براق  يكنواختميباشد محل جوش  سانتيگراددرجه  980 درجه حرارت 
  .درجه سانتيگراد 1000خورنده و براي استفاده درجه حرارت تا 

  
 

  AISI304به لوله استنلس استيل  AISI304استن لس استيل  حرارتينيكل   المنت  با برزينگ 
  و بدون تنش هاي جانبي از لحاظ -براق -جوش يكنواخت سانتيگراددرجه   980درجه حرارت 

  .ميباشد  AISI300و از لحاظ شمايي همانند استنلس گروه -و حرارتي بسيار قوي -مكانيكي
  



 

  
 

  .پيوند دو قطعه قابل رويت نيستدرمواردي  نكات جالب اينكه بزرگ تر ازبار  5همان پيوند ولي 
  

  
 
 

يسه آن با ساير استنلس استيل در اتمسفر كنترل شده با گاز هيدروژن  و مقا)  جو شكاري( اهميت بريزينگ
  .بيل ارگونقروش ها از 



 

  
 

وقدرت درز بطور كامل پرشده است . مي باشند AISI304 استنلس استيل با نيكل  هر دو قطعه  دو قطعه
 .ايي ان كامال منطبق بر خواص استنلس همان گريد ميباشديميو حرارتي و ش مكانيكي

  

  
 

است امكان جوشكاري در تمام طول و با اين سطح  فالمنت شفادرجه سانتيگراد  980فين بريز شده با نيكل در 
 .استنلس استيل  -جوشكاريبراي  سخت ، فلزي -روش هاي ديگر غير ممكن است  كار به

زنگ ( ن آ ايييشيمان با حفظ خواص  جو شكاري اگر چه قسمت اعظم ان را اهن تشكيل ميدهد ولي هميشه 
  .غير ممكن استدشوار و ) و تنش حرارتي نداشتن  نزدن



 

با  الكتريكاستنلس استيل ارگون ميباشد گاز ارگون با خاصيت ايجاد قوس  جو شكاريبراي  متداولروش 
نيكل و ساير -همانند كرم عناصريبا  اكسيژنگاز ارگون براي محافظت از تركيب . تنگستن ميباشد الكترودهاي

مي ايد  بو جوداشكال صارف عادي و غير صنعتي و م  موارد سادهعناصر موجود در استن لس ميباشد در بيشتر 
در مقايسه با ساير  جو شكاريان ايجاد تنش در نواحي  عيب اما بزرگترين  كردن است  صرفنظرولي قابل 

بستگي به وضعيت پيوند دو قطعه ( صورت ترك با پيشروي كند يا تنده اين تنش بتدريج ب. قسمت ها ميباشد
  .صورت كامل و يكپارچه انجام گردده ش گيري ان بمگر اينكه تن. ميگردد)  دارد

است به صورت ساده به ساختمان اين فلز  جو شكاريبراي اينكه بدانيم چرا استن لس استيل فلز سختي براي 
و ضد زنگ ميكند تشكيل  مراجعه كرد بدون وارد شدن در مباحث متالوژي  انچه استن لس استيل را بايستي 

ودر زمان انقالب فرانسه بوسيله  . كروميت بدست مي ايد سنگكرم فلزي است بسيار سخت كه از . كرم است 
عنصر ديگر تشكيل .)1797 ميالدي(فرانسه كشف گرديد   در  واكولين  -نيكول -دانشمندي به نام  لويي
)  ميالدي 1751(نام  الكس فرديك كرونستد است كه توسط دانشمند الماني به  نيكل  دهنده استن لس استيل

معدن گرديد نيكل اسم ان  استخراج    منجر به ان  جدا سازيو يافتن سنگ مس  تصورصورت اشتباه و به ه ب
تشكيل استنلس  هن آدرصد 70  بااين دو فلز در تركيب . ه شوخي به روي اين فلز گذاشته شدكه ب بود  چي

 درجه 550-850 حدود به زنگ ضد فوالد دماي اري،كجوش يا و حرارتي عمليات در .استيل را ميدهد
Chromium ( كروم ربايد كا و شود مي واكنش وارد يكديگر با كربن و كروم .رسد مي سانتيگراد

Carbide(اطراف منطقه در موجود كروم دليل همين به .كند مي رسوب ها دانه مرز امتداد در كه گردد مي توليد 
 ساير به نسبت )كروم به نسبت فقير( شده تخليه آن كروم كه مرزي ناحيه .شود مي تخليه )مرزي يهناح( دانه مرز

بصورت  .دارد كمتري مقاومت خوردگي برابر در اند نشده تخليه مناطق آن كروم كه فلز سطح سالم مناطق
  .غيبت كروم باعث حضور اهن و در نتيجه زنگ زدگي ميگردد وخالصه نبود 

بخصوص در صنايع خودرو و  مشكلدر فوق و ضرورت رفع اين  ذكر شدهل گذشته بعلت موارد سا 30در طي 
دقيق مانند دستگاه  بسيار پزشكي وسايلمدرن  خودروهاي دستگاه مبرد  و سرما زا دي فراست ها  هوا فضا و 
 متداولدر محيط بدون اكسيژن بسيار  جو شكارياستفاده از . و وسايل جراحي  دياليزو  مصنوعيهاي قلب 

  .گرديده است
  :داراي مزاياي جو شكارياين 

  .نمي ايد بو جودبوده بنا بر اين هيچگونه تركيبات مضر و مخرب  اكسيژنبدون حضور -
درجه  1100صورت يكپارچه ودر همه ابعاد مورد حرارت قرار ميگرد و اين حرارت دهي تا ه چون قطعه ب -

كه موجب ترك و  وكاهش ان نيز پله اي ميباشد بنا بر اين هيچگونه پس ماند استرس افزايش ايسانتيگراد پله 
  .نخواهد امد بو جودزنگ زدگي اتي گردد 



 

ميباشد بطوريكه جدا شدن ان از قطعه  -داراي پيوند محكم از لحاظ مقاومت مكانيكي شده  جو شكاريقطعه  -
براي مثال در المنت  .صات جوش همانند قطعه اصلي ميباشبه نحوي كه مخت ديگر به سختي ميسر ميباشد

درجه سانتيگراد حرارت داد بدون اينكه المنت از  900است ميتوان انرا تا  خالصمس  مربوطهحرارتي كه فيلر 
  .لوله اسن لس استيل پيوند داده شده جدا گردد

و در مورد المنت انتقال .شده از لحاظ شفافيت همانند استن لس استيل براق ميباشند جو شكاريقطعات  -
وات دماي اب  2000سانت به توان  80المنت براي  نمونه يك .به لوله انجام ميگيردحرارت بسيار سريع  

انتيگراد به درجه س 27از درجه حرارت اب را  ميليمتر  8استن لس استيل به قطر داخلي  به يك لوله  ورودي 
  .به مقدار يك ليتر در دقيقه .درجه سانتيگراد ميرساند 59

  :و هزينه ها  محدوديت
  اين نوع جوشكاري يا برزينگ در مقايسه با جوشكاري ارگون داراي محدوديت هايي ميباشد

 .براي قطعات سري ميباشد و براي توليدات كم پر هزينه تر است )1
طريقي  باشد كه درز ان مويي باشد به اين ترتيب براي قطعاتي كه بايستي به  مورد جو شكاري  قطعات  )2

 .و اين مورد بايستي در ساخت قطعات لحاظ گردد .بايستي با جوش پر شوند مناسب نيست
هزينه هاي ان براي فيلر نيكل گرانتر از مس ميباشد و چند برابر ارگون  ولي براي توليدات انبوه ارزانتر  )3

 .از ارگون خواهد 
 .ميليمتر محدويت دارند در طول محدوديت ندارند 50قطعات جو شكاري تا ارتفاي 

  مزايا
  .بيشتر است قطعات مورد جوشكاري استحكام جوش از -1
  .ميگرددسبب شكست جوش  پس ماندارگون اين  جو شكاريدر  -تنشي باقي نخواهد ماند  پس ماند -2
  .ذوب نمي گردند جو شكاريقطعات مورد  -3
بطور اتوماتيك از بين ميرود و براي قطعات مورد ويبراسيون و  -برش -هاي موجود در پرسكاري تنش -4

  .مهم است لرزش بسيار
  سطح كار براق و شفاف باقي ميماند -5
 –هن به استنلس آ -به يكديگر را دارند جو شكاريبا در نظر گرفتن نقطه ذوب فلزات مختلف قابليت  -6

  استن لس به مس
مثال يك   تسمه استنلس استيل جوش  با درز طوالني قابل انجام است درز با طول تا دو متر و يا سه متر  -7

  به يك لوله و يك ميلگرد



 

بسياري از قطعات به روش ديگر امكان جوشكاري را .قطعات پيچيده و دشوار قابليت  برزينگ دارند -8
  .يكباره جوش ميخوردمثال فريم عينك فلزي كه تمام قطعات ان . ندارند
  .به نيروي متخصص احتياج نيستعليرغم تكنيك و مزيت فوق العاده جوش  -9

  .سرعت عمل و نتايج يكسان براي تعداد زياد از مزاياي ديگر اين روش ميباشد - 10
  
  

  شركت لعران تحقيق وتوسعهواحد 
20/7/93  


