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  انواع الکترود

  مهندس مهدي چمن آرا: نویسنده

  

  . کربن با مینیمم مقدار اکسیژن، گوگرد و فسفر است کم هسته الکترودها از فوالد غالباً :مشخصات کلی

کـرده  ن تقسـیم بنـدي   آروي نـوع پوشـش و خاصـیت     زدر بریتانیا الکترودها را ا یبراي سالهاي طوالن: انواع الکترود

تلف دیگر تنظـیم شـده اسـت کـه در     خمریکا، و کشورهاي مآی از طرف انجمن جوشکاران یها بندي طبقه بعداً. بودند

  .شد داي خواه اشاره تقسم ندنباله ای

باشـد کـه از    مـی ائی غیـر کامـل از خمیـر چـوب     ییمب شـ یترک(سلولز الکترود عمدتاً نپوشش ای: الکترود سلولزي

گازها در قوس با قدرت بونیزه شدن بـاال،   نید وجود ایآ بوجود مییادي هییدروژن و اکسید کربن زن مقدار آتن خسو

  Burn –oof Rateتن خجب نرخ باالي سووایجاد ولتاژ باالي قوس کرده و درنتیجه انرژي زیادي تولید شده و م

راي باشد همچنـین دا  تولید قوس میژ باال براي التایجاد والکترود  ناز مشخصات ای. شود عمق نفوذ جوش خوب می و

ـ  این الکترود می با باشد سرباره نازك میعمق نفوذ زیاد و  بـه دلیـل   ( مـود نتلـف جوشـکاري   خدر وضـعیتهاي م  دتوان

   ) پالسماي قوي

باشـد   محدود می EP  .DCوجود عناصر پایدار کننده استفاده از این الکترود در حالت عدم به دلیل : معایب -

  .باشد میخشن جوش طح پاشیدگی زیاد و همچنین س  داراي دود زیاد

پوشش است وجود مقدار مـواد بـونیزه    نب اصلی اییترک »رتیل«ن آاکسید تیتانیم بصورت طبیعی  :الکترود رتیلی

افقـی   ن براي جوش هاي نبشیآبعلت سرباره غلیظ استفاده از . سازد سان میآالکترود را از  تفاده سکننده، کاربرد و ا

باشد که بـراي جـوش نبشـی افقـی و عمـودي       داراي سرباره سنگین و غلیظ میاین الکترود  .و عمودي مناسب است

 از خصوصیات این الکتـرود اسـت   نفوذ متوسط ، فیظر ه درگ، پاشش  کم ،مقاوم نسبت به رطوبت. مناسب می باشد

  .جوشکاري نمودAC ترود میتوان به روشکشده  و با این ال ن نیز به راحتی جداآسرباره  همچنین 

  

باشد کـه   هن و مقدار سیلیس میآگنز و نهاي م بات اکسیدها و کربناتیپوشش الکترود شامل ترک: اسیدي الکترود

بـه راحتـی   آن  سـرباره    .باشـد  یمبا ظاهري بسیار پاك و تمیز کرده و نتیجه آن، جوش ن د سرباره حجیم و روایتول

قاومت کششی آن از الکترود رتیلی کمتـر اسـت   م) بهتر از قلیائی ضعیفتر از رتیلی(شود آسان روشن می ،شود جدا می



 ٢

تمـام وضـعیتها      ACو  DCر حالتهـاي  د ط طولی آن و اسـتحکام در برابـر ضـربه آن خـوب اسـت      نبساهمچنین ا

  .توان از آن استفاده نمود می

وده  ر نفوذ جوش کم باباشد و بعلت سرباره سنگین مقد یاد در پوشش آن میزهن بمقدار آاکسید : الکترود اکسیدي

از استحکام نسبت بـه سـایر الکترودهـا برخـوردار      نخ می باشد همچنیپصاف و ده داراي سرباره سنگین نفوذ کم گر

  .است

 تاي کربنـا  ل مقدار قابل مالحظهمیکی است پوشش الکترود شاژمهمترین نوع الکترود از نظر متالور :الکترود قلیائی

پوشش الکترود جوش حاصـل داراي مینـیمم مقـدار     ران رطوبت کم دبعلت میز. باشد فلورید و فلدا سپار می، کلسیم

. انـد  هاي دیگر است این الکترودها به الکترودهاي بازي با هیدروژن پائین هم شناخه شده الکترود به هیدروژن نسبت 

انیکی جـوش داراي خـواص مکـ   . رود این نوع پوشش بشتر براي الکترودها فوالدهاي کم الیاژي و پر الیـاژي بکـار مـی   

این الکترود ها ممکن است براحتی الکترودهاي دیگر قابل استفاده نباشـد امـا   . باشد خوب بویژه مقاومت ضربه اي می

شـک اسـتفاده   خاز این الکترودها باید بصورت . ده کردااستف کنواخت یها و جریان متناوب و  توان در تمام وضعیت می

در صنعت مورد مصـرف قـرار   به عنوان مهمترین الکترود متالوژي . کرد) پخت(پیش گرم ضی موارد حتماًعکرد و در ب

جوش این نوع الکترود در مقابل ضربه داراي مقاومت خوبی است ممکن است این الکتـرود بـه راحتـی سـایر     گیرد  می

یش گـرم  پاز از آن استفاده کرد حتما باید  DCو  ACالکترودها قابل استفاده نباشد اما در تمام وضعیتها و حالتهاي 

  .شود پخته شود

  مناسب نیست  OHو Vالکترود هاي ضخیم براي وضعیتهاي  :نکته

هر چه استحکام فلز جوش حاصل از جوش بیشتر باشد نسبت به رطوبت حساس تر است  همچنین نسبت بـه   :نکته

  .شود هیدروژن و مقدار کمی از این دو نا خالصی موجب ترك برداشتن آن می

  هاي  عناصر الکترود هاي به شمارهنوع پوشش و 

 سیلکات سدیم  + سلولز  6010

 سیلیکات پتاسیم + اکسید تیتانیوم  6013

 ) شامل اکسید آهن باال 6020(نپودر آه+  6020    6027

 پودر آهن + اکسید تیتانیوم    7014

 سیلیکات سدیم + آهک    7015

  ) 7018 –پودر آهن =  7016(پودر آهن + ترکیبات پتاسیم + تیتانیوم  7018

  )7028 –آهن اضافی = 7024(آهن اضافی+ پودر آهن + اکسید آهن + نیوم تیتا 7028
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  خصوصیات روکش 

   يایجاد سپر گاز .1

  وارد کردن احیا کننده به جوش  .2

  محافظت از اکسید شدن نیتروژنه شدن و سرد شدن  .3

  زاویه الکترود با خط عمود بر جوش در صفحه 

   Lead       angleطولی زاویه راهنما                    

  Work      angle            عرضی یا زاویه کار         

  :)AWSبه روش ( الکترود ينامگذار

  سمت چپ نشانگر استحکام کششی و نشانگر تنش نهائی ) E XXXXXیا سه رقم ( E XXXXرقم دو 

  .الکترود است

  .دهد ت را نشان میوضعیت جوشکاري را که الکترود براي ان ظراحی شده اس رقم دوم از سمت راست 

  :باشد رقم دوم به شرح ذیل می

    تمام حاالت  1 -1

 افقی و کف  2 -2

   فک فقط 3 -3

را بیان همچنین عناصر آلیاژي روکش و  ته یاز سمت راست نشانگر جنس روکش و نوع جریان الکتریساول رقم 

  .کند می

  .رقم اول به شرح ذیل می باشد 

  )7024و 6013(رتیلی  4و 3 .1

  )7010و 6010(سلولوزي  0 .2

 )7016و 7018(قلیائی  8و6 .3

  

  :عالئم نوع جران و قب الکترودههاي مصرفی

  .شود به منظور نمایش نوع صحیح جریا و قطب ا عالئم ذیل استفاده می

DCالکترود به قطب مثبت وصل شود ، .  

DCالکترود به قطب منفی وصل شود ، .  

= + 

-  = 
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DCالکترود به قطب مثبت یا منفی وصل شود ،        .   

  

AC           
  

  

      AC، الکترود به قطب مثبت وصل شود یا DC ترجیحاً

  

                              AC، الکترود به قطب منفی وصل شود یا DC ترجیحاً

  

                 AC، الکترود به قطب مثبت ي یا منفی وصل شود یا DC ترجیحاً

  

  

  

               .الکترود به قطب مثبت وصل شود DCدر جریان  AC ترجیحاً

  

  

  . الکترود به قطب منفی وصل شود DCدر جریان  AC ترجیحاً

  

  خشک کردن مجدد الکترودها 

ا، قبل شود که الکتروده پیشنهاد می .شک مورد مصرف قرار گیرندخالکترودهاي روکش دار باید در یک شرایط  اصوالً

بالفاصـله پـس از بـاز     نتوا ن انبار شوند اکثر الکترودها را میآبسته و  کردن زاز مصرف در یک اتاق خشک و بدون با

  . از به خشک کردن مجدد مورد استفاده قرار دادیکردن بسته و بدون ن

  . گردد خشک کردن مجدد الکترودها براي کاربردهاي ذیل توصیه می

~  =   +  

~  -   =  
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روکش دار روتیلی، روتیلی سلولزي و روتیلی غیـر قابـل قبـولی داشـته     در صورتیکه الکترودهاي  -

بیش از حد بودن مقدار رطوبت موجود در تشکیل تخلخل مشاهده نمود این الکترودها را . باشند

  .توان حشک نمود درجه سانیگراد می 120تا  100در دماي 

سـاعت خشـک    2بـه مـدت    درجه سـانتیگراد  350تا  300الکترودهاي قلیائی را باید در دماي   -

 .نمود

 . باشد ساعت محدود می 10کردن الکترودها به  جمع کل زمان خشک -

درجـه سـانتیگراد    150 شک شده را باید در یک کوره خشک کن در دماي حدوداًخالکترودهاي       

 . نگهداري نمود

را در  ترودهاي روکش دار براي جوشکاري فوالدهاي مقاوم به حـرارت وضـد زنـگ اوسـتینتی    کال -

سیب دیدگی بسته بندي، انبار نمودن نادرست یا به هـر دلیـل دیگـر، مرطـوب     آصورتیکه بدلیل 

  . درجه سانتیگراد خشک نمود 400تا  350ساعت در دماي  2باید به مدت   ،شده باشند

  

  

  

  

  

  

  

  

                   

  

  


