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 ههایو مشخصهه یاربردک هاییژگیگاز از نظر و عیتوز هایدر شبکه لناتییپل هایروز افزون استقبال و کاربرد لوله شیبا توجه به افزا

 یعنهی لنتیایپل یها در لوله دهیاتصال هایروش نیاز پرکاربردتر یکیمذاب در  یحوضچه لیتشک یابیو ارز بررسی به ها؛لوله نیا یژهیو

 یذاب، شهارحرارتم یوجود آمده در حوضچه درصد مذاب به راتییدما، روند تغ ی. با بررسمپردازییم وژنیالکتروف ای یکیالکترروش جوش 

ارائهه  وژنیهفالکترو یجوشکار یهیدر اصول اول رییتغ یبرا یمناسب یشده است تا الگو یچرخه جوش سع نیدر ح طیمح یدما راتییو تغ

سهسس  و مترییلیم 110کوپلر وژنیالکتروف یجوشکار ندیفرآ یساز هیمناسب، با شب یبه اعتبارسنج یابیتپس از دس لیتحل نیشود. در ا

 داریهذاب پام یحوضچه کیبه  یابیدر جهت دست  یاتصال به بررس دراعمال شده  یدر شارحرارت رییتغ ی وجوشکار طیمح طیشرا رییتغ

 ییبا بازه دمها یهایطیدر مح ینمونه جوشکار نیبه دست آمده؛ بهتر جی. بر اساس نتامایمطلوب پرداخته کاریجوشفرآیند و مناسب جهت 

همچنهین  هد بود.قابل اجرا خوا یعاد طیمتناسب با شرا کاریو خنک لیتشک یداریمذاب پا یحوضچهبوده و  گرادیدرجه سانت 32تا  20

وات بهر  42ا ت 37 یدر بازه یجوشکار یعیطب طیشرا بامذاب مناسب  یبه حوضچه یابیدست یبرا یانتخاب یقدرت حرارت یطهیح نیبهتر

 .دباشیمترمربع مسانتی

 
 

 ی مذاب.اتیلن، جوشکاری الکتریکی، کوپلر الکتروفیوژن، شارحرارتی، حوضچهپلی کلمات کلیدی:
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 مقدمه -1
 یریبه حالت خم توانیمواد را م نیا. شوندیم لیتشک یمریچند جز پل ای کیهستند که از  یمواد جامد هاکیپالست

 یبند می)گرما نرم( و ترموست )گرما سخت( تقس کیترموپالست یبه دو دسته کل هاکی. پالست[1]شکل داد رییدرآورد و تغ

کاربرد و  طیشرا لیبه دل کیترموپالست ایگرمانرم  هایاتصال لوله .[2]کاربرد دارند یکیپالست هایلوله دیشده که هر دو در تول

 لناتییپل هایدسته لوله نای از هالوله نتریاز پرمصرف یکیبوده است.  تیهمواره با اهم ییایمشی مواد برابر در هامقاومت آن

 هایلوله دیتول ندفرآی. ]3[ندآییبدست م 1لنیگاز ات ونیاسزیمریپل قیکه از طر است هانیاز رز ایخانواده هالناتییپل شد.ابمی

-یبه داخل دستگاه اکسترودر وارد شده و در اثر گرما ذوب م گرانولبه شکل  هیاولبه روش اکستروژن بوده و مواد  لناتییپل
 .[4]شود

 یکیالکتر-یو ذوب یرتحرا-یبه روش ذوب یجوشکار لناتییپل هایهاتصال در لول جادیا هایروش نیاز جمله پرکاربردتر

 با امر نای. شودیجاد می)الکتروفیوژن(، حرارت به شکل داخلی و از طریق جریان الکتریکی ا یکیالکتر-ذوبی روش دراست. 

 .[5]گرددمی میّسر مشترك، فصل در الکتریسیته هادی پلیمرهای یا فلزات از استفاده

نوسی متناوب سی کتریکیدر فرآیند الکتروفیوژن، انرژی الزم برای ایجاد پیوند بین لوله و اتصال، در اثر عبور جریان ال

 الکتریکی جریان معموالً ،اتصال به شده وارد کلی انرژی کنترل برای. شودولت(، از حلقه مقاوم گرمایی تولید می 3٩.5)معموالً 

نه سازنده در این زمان بنابر قطر اتصال توسط کارخا .(جوش زمان)دهندمی عبور پیچ سیم از مشخص زمان مدت برای را

 .[6]گیردجدولی به همراه محصول قرار می

به سس سام شود و به طور کامل انج آغازاز  شیمراحل پ یستیبا ،یجوشکار یشده برا انیب طیو شرا هارالعملدستو طبق

 نیاود که ش لیتشک یداریمذاب پا یحوضچه یستیمناسب با وژنیاتصال الکتروف کی یرگیدر شکل .[7]پرداختجوشکاری 

ر حوضچه دفا ً را صر یهمجوش ندیجدا شده و فرآ ینواح ریمذاب و جامد با نام مناطق سرد از سا ریحوضچه توسط مناطق غ

 .[8]کندیم یریاتصال جلوگ رونیحرکت مذاب به ب ای زشیمذاب شامل شده و از ر

% کاهش  20ن را تا آو متوسط چگالی  ردبمی باال گرادسانتی درجه 270 تا را اتیلنپلی دمای الکتروفیوژن، جوش چرخه

 به ،مذاب تیلناد پلیداده که در نتیجه فشار در محل اتصال باال خواهد رفت زیرا مناطق سرد و جامد مانع از حرکت حجم زیا

 اتمام و تکمیل دهدهننشان و بوده اتصال روی بر نشانگرها آمدن باال باعث شده دایجا فشار. شوندمی جوش محل از بیرون

 .[٩]باشدمی جوشکاری

ی ییر در دماررسی تغبسازی، به گذاری بر روند شبیهدر ادامه ابتدا با ارائه نتایج اعتبارسنجی انجام شده به جهت صحه

 اخت.واهیم پردخمذاب و تغییر از حالت طبیعی جوشکاری الکتروفیوژن  وضچهی تغییرات در حمحیط و شارحرارتی بر نحوه
 

  

 ماتیک لوله و اتصال الکتروفیوژنش -ب  وله و اتصال الکتروفیوژنه از مقطع یک لدی برش خورنمونه -الف

 [10] فرآیند جوشکاری ذوبی الکتریکی )الکتروفیوژن( :1شکل
 

  مدل سازی: -2
 

  مدل ریاضیاتی: -2-1
 

                                                           
1 𝐶2𝐻4  
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امنه داده د کیا در ر اختالف دما( ایحرارت ) عیاست که توز یخط یاپاره لیفرانسیمعادله د کیانتقال حرارت  یمعادله

 :کندیرا مشخص م وژنیالکتروف ندیدو مرحله فرآو  .کندیم فیشده توص

 شود.یم جادیا یتوسط دستگاه جوشکار یکه در آن انرژ ش؛یگرما ی: مرحلهالف

 شود.اتصال شکل گرفته داده میکه فرصت خنک شدن  ؛یکارخنک ی: مرحلهب

 خواهد بود: ریبه فرم ز وژنیتروفالک ندیفرآ یانتقال گرما در ط یمعادله
 

(1) (𝜌𝑇) ∙ 𝑐𝑝(𝑇) ∙
𝑑𝑇

𝑑𝑡
 =  𝛻 ∙ (𝑘(𝑇)𝛻𝑇) + 𝐻 

-قدرت بر واحد حجم و معرف کریستالیزیون یا همجوشی است و می Hرسانندگی حرارتی و kاتیلن، چگالی پلی 𝜌که در آن، 
2٩0𝐽ک کریستال خالص )تواند به عنوان تابعی از آنتالسی بلوری شدن بر واحد جرم برای ی

𝑔⁄= ∆𝐻𝑐
( و درجه بلورینگی 100%

𝑋𝐶  :باشد 

(2) H = 𝜌∆𝐻
𝑑𝑋𝑐

𝑑𝑡
 

 که:

(3) ∆𝐻 = ∆𝐻𝑐
100%𝑋𝑐 

 ( اینطور خواهد شد:1پس معادله ی )

(4) 𝜌 ∙ (𝐶𝑝 ∙
𝑑𝑇

𝑑𝑡
−  ∆𝐻𝑐

100%𝑋𝑐
𝑑𝑋𝑐

𝑑𝑡
) = 𝛻 ∙ (𝑘(𝑇)𝛻𝑇) 

 که برای آن خواهیم داشت:

(5) 𝜌 ∙ (𝐶𝑝 −  ∆𝐻𝑐
100%𝑋𝑐

𝑑𝑋𝑐

𝑑𝑡
)

𝑑𝑇

𝑑𝑡
 = 𝛻 ∙ (𝑘(𝑇)𝛻𝑇) 

 

(6) 𝐶𝑝𝑚 =  𝐶𝑝 −  ∆𝐻𝑐
100%𝑋𝑐

𝑑𝑋𝑐

𝑑𝑡
 

کننده محاسبه حرارت برای یک نرخ خنک قادر خواهیم بود تا مقدار ظرفیت حرارتی اصالح شده را با توجه به درجه  𝐶𝑝𝑚با 

 .[11]کنیم

برای  3ی آورامدر معادله 2اصالح ناکامورامعادالت بلورینگی اغلب در برخی منابع ذکر شده است. این مدل بر مبنای 

𝑆∝بلورینگی غیر ایزوترمال است. برای فاز جامد  (𝑡 . 𝑇) [12]به فرم زیر بیان می شود: 

(7) ∝𝑆 (𝑡 . 𝑇) = 1 − 𝑒𝑥𝑝 [− (−
𝜕𝐾𝑐

1
𝑛𝑐⁄

(𝑇)

𝜕𝑇
 ∙ 𝑡)

𝑛𝑐

] 
 

𝐿∝می باشد. وبا همان رویکرد برای فاز مایع  4ثابت اوزاوا  𝐾𝑐بلورینگی آورامی و  ضریب 𝑛𝑐که  (𝑡 . 𝑇) جوشی در طول هم

 :خواهیم داشت

(8) ∝𝐿 (𝑡 . 𝑇) = 1 − 𝑒𝑥𝑝 [− (−
𝜕𝐾𝑓

1
𝑛𝑓⁄

(𝑇)

𝜕𝑇
 ∙ 𝑡)

𝑛𝑓

] 

 

                                                           
2 Nakamura’s modification 
3 Avrami equation 
4 Ozawa 
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در ارتباط با  [11]ثابتی شبیه ثابت اوزاوا می باشد. طبق نتایج حاصل از پژوهش هان  𝐾𝑓جوشی آورامی و ضریب هم 𝑛𝑓که 

 :( نیز برای قسمت بلورینگی قابل استفاده است10ی )جوشی و معادله( برای قسمت هم٩ی )ها، معادلهاتیلنپلی

(٩) 𝜕𝑋𝑐

𝜕𝑡
=  −𝑛𝑓  

𝜕𝐾𝑓

1
𝑛𝑓⁄

(𝑇)

𝜕𝑇
𝑋𝑐 [𝑙𝑛 (

𝑋𝑐∞

𝑋𝑐
)]

(𝑛𝑓−1)
𝑛𝑓

⁄

 

∞𝑋𝑐که 
 خواهد بود.شدن پس از خنک شدن  یحداکثر درجه بلور 

(10) 𝜕𝑋𝑐

𝜕𝑡
=  −𝑛𝑐  

𝜕𝐾𝑐

1
𝑛𝑐⁄

(𝑇)

𝜕𝑇
(𝑋𝑐∞

− 𝑋𝑐) [𝑙𝑛 (
𝑋𝑐∞

𝑋𝑐∞
− 𝑋𝑐

)]

(𝑛𝑐−1)
𝑛𝑐

⁄

 

 و نهایتاً حجم جامد و مایع منتقل شده اینطور خواهد بود که؛

(11) ∝𝑆 (𝑡 . 𝑇) =  
𝑋𝑐

𝑋𝑐∞

 
 

(12) ∝𝐿 (𝑡 . 𝑇) =  1 −
𝑋𝑐

𝑋𝑐∞

 

  مدل ریاضیاتی: -2-2
 

٩800𝑘𝑔نیکل با چگالی -آلیاژ مس و جنس سیم متریمیل 50سازی اتصالشبیه ابرا  پژوهش عددی انجام شده
𝑚3⁄ ،

𝐽ظرفیت گرمایی ویژه 
𝐾𝑔. 𝐾⁄ 3٩3.4و رسانندگی حرارتی  ٩𝐽

𝑚. 𝑠. 𝐾⁄ 232.56  دهد، ولت را از خود عبور می75که ولتاژ

و تغییرات چگالی، ظرفیت  [13]سازی متناسب با مقاله مرجعجی شبیهنهای ورودی جهت اعتبارس. دادهایمکردهاعتبارسنجی 

 120 وژنیف ای یمزبور، مدت زمان گرماده یمطابق مقالهلحاظ شده است. گرمایی ویژه و رسانندگی حرارتی نسبت به دما 

 جیانجام گرفت. نتا هیثان 700مدت  یبرا یینها کاریو خنک هیثان240فاز دهنده  رییبه روش مواد تغ هیاول کاریخنک ه،یثان

 .باشدی( م4مطابق نمودار ) یاعتبارسنج نیا

 

 اعتبارسنجی نتایج : 4نمودار
 

 :وژنیکوپلر الکترف یساز هیشب -2-3
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از  متریلیم 110 اتصال کوپلر یعدد یبه بررس وژنیالکتروف یجوشکار ندیدر فرآ راتییبه روند تغ یابیدست در راستای

با  EN12201و EN1555  شرکت گاز از جمله یطراح یردهامتناسب با استاندا PE100 دیو گر نیسنگ تهیدانس لناتییپل

SDR11 کول آن استمول یچگال کننده نییتع اش،یجانب یرهایتعداد زنج مرهایپلاز  یاریمانند بس زین لناتییپلایم. پرداخته .

 هب هاولکولمست. اگر ا لناتییدر پل یبلور دمانیکننده ساختار و چ نییآمورف، تع ای یربلوریبه مناطق غ ینسبت مناطق بلور

براساس  لنتیای. اطالعات خواص پل[14]افتیکاهش خواهد  یمولکول نیشوند، فواصل ب دهیچ گریکدی کنار در فشرده شکل

ا ت 120از  نلیاتیذوب پل ینکته قابل ذکر است که دما نی. ادیگرد هیاتصال از شرکت سازنده اتصال ته یطراح یپارامترها

مدول  گراد،یه سانتدرج 500تا  480از  یحرارت هیتجز یاژول برگرم، دم2٩3ذوب تا   یمقدار آنتالس گراد،یدرجه سانت 135

 .[16] ,[15] ,[11]باشدیم ریمتغ تهیمگاپاسکال، متناسب با نوع دانس1400تا  600از  گانی

از جنس  یحرارت میس است. اتصال باصرف نظر شده  لناتییلوله و کوپلر پل نیاز فاصله سطح مشترك ب سازیهیشب نیا در

 هایمیرا از س یکنواختی یشار حرارت هیثان 180ولت در مدت زمان  38اهم، و ولتاژ 1 یبا مقاومت حرارت کلین-مس اژیآل

 600ان ر مدت زمد یعیبا نرخ طب هیاول کاریخنکو متوقف شده  یگرماده ندیدر داخل اتصال عبور داده و سسس فرآ یمقاومت

 . گرددیمتناسب با سازنده اتصال اعمال م هیثان

. است ازین اریکسه مرحله خنک وژنیالکتروف یدر جوشکار ی؛ بعد از اتمام زمان گرماده[17]طبق استاندارد شرکت گاز

مون وش تحت آزجکه محل  یساعت در صورت دو زانیبه مو سسس متناسب با نوع و سازنده اتصال بوده  کاریزمان خنک نیاول

طبق انتخابی وپلر ک یبرا کاریخنک هیثان3800با   یجوشکار ندیکامل فرآ کلی( س5نمودار ). در ردیقرار گ ینشت ومقاومت 

 کیب(، شمات-2ل )و شک یگسترش حرارت کیماتالف(، ش-2شکل ) نیاداره گاز قابل مشاهده است. هم چن یاستانداردها

 .دهدینشان م یزمان گرماده انیذوب آن را در پا راتییتغ

 

 مترمیلی 110دما نسبت به زمان برای اتصال تغییرات  :5نمودار

 

  

 ثانیه گرمایش 180ب؛ شماتیک تغییر فاز بعد از  ثانیه گرمایش 180الف؛ شماتیک توزیع حرارتی بعد از 

 لوله و اتصال الکتروفیوژنشماتیک گسترش حرارتی در  :2شکل
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اتصال به حدود  وگرمادهی، دمای سطح اشتراك لوله ثانیه  180( قابل مشاهده است بعد از 5همانطور که در نمودار )

گراد درجه سانتی ٩8گراد و دمای سطح خارجی اتصال به درجه سانتی ٩0گراد، دمای سطح داخلی لوله به درجه سانتی 170

نظر  ده دردهن ییر فازتوان سیکل حرارتی را مشابه مواد تغخواهد رسید. برای تحلیل عددی فرآیند جوشکاری الکتروفیوژن می

 . [18]برخوردار است یاژهیو تیفاز از اهمریینهان تغ یگرما ،دهندهفاز رییمواد تغ درگرفت. 

، مورد ادانجم و ذوب یفوق سرد و مناسب بودن دما دهیگرما، پد تیهدا ژه،یو ییگرما تیظرف ،یفاز رییدر سامانه تغ

این  جود دارد.ی ومیتق، با درصد بلور رابطه مسی مواد تغییر فاز دهندهآنتالس. همواره بین ستتوجه طراحان و پژوهشگران ا

 یجذب گرما با جامدبه  عیتوانند حالت خود را از مایم ایو  کردهرییتغقادرند  و بالعکس یجوشپنهان هم یبا جذب گرمامواد 

 .[1٩]ت تغییر دهندثاب ینهان و بالعکس در دما

𝐽 5.6متر برثانیه و ضریب انتقال حرارت 0.5جایی طبیعی و سرعت هوای سازی در حالت جابهبیهشاین 
𝑚2 . 𝑠. 𝐾

و دمای  ⁄

گراد( در نظر گرفته شده است. طراحی اتصاالت الکتروفیوژن به دو صورت خواهد بود، درجه سانتی 25محیط آزمایشگاهی )

های حرارتی در تماس مستقیم با لوله اتیلن، سیمشاهده بوده و بدون روکش پلیهای حرارتی داخل اتصال قابل منوع اول سیم

متر میلی 0.7ی نازکی تا ضخامت حداکثر های حرارتی بعد از قرارگیری درون اتصال با الیهخواهند بود. نوع دیگر سیم

 باشد.می نمونه روکش دار( از 3اتصال انتخابی جهت تحلیل نیز مطابق شکل ). شوندپوشانده می
 

 متر مورد شبیه سازیمیلی 110تصاویر قرارگیری نوع سیم در اتصال : 3شکل
 

 :ی مذاببررسی تاثیر تغییرات دمای محیط بر حوضچه -2-4
 

 را نسبت یعدد لیتحل وژن،یالکتروف یجوشکار یشگاهیو آزما یعیطب طینسبت به شرا رییتغ زانیبه م یابیبه منظور دست

درجه  40و  15، 0، -13 طیمح یدماها یری. با در نظرگماینموده یمتفاوت بررس یطیمح یل در دماهااتصا یبه قرارده

ر حالت د سازیهیبا شب ،کسانی طیدر شرا یعیشده نسبت به حالت طب جادیو حجم ذوب ا یینقاط دما سهیو مقا گرادیسانت

زمان  نقطه در مدت3)شامل  یجوشکار کلیس در کل ییدما ینقطه ٩ یریپرداخت. با در نظرگ میخواه یشگاهیآزما

 یوعهمجم یدما نیشتریو ب نیکمتر یسهی( به مقایینها کارینقطه در خنک 3و  هیاول کارینقطه در مدت خنک3 ،یگرماده

ك لوله و طح اشتراس ییدما راتییتغ ینمودارها سهی. مقاایمتهم ذوب شده در اتصال و لوله پرداخلوله و اتصال، درصد حج

 ( قابل مشاهده است.6شده در نمودار ) انیب هایحالت یاتصال برا

 

 :ی مذاببررسی تاثیر تغییرات قدرت حرارتی بر حوضچه -2-5
 

را  یعدد لیتحل وژن،یالکتروف یجوشکار یشگاهیو آزما یعیطب طینسبت به شرا رییتغ زانیبه م یابیدست چنین برایهم

، 25 یحرارت یشارها یری. با در نظرگمایدرون اتصال انجام داده یمقاومت هایمیس ارتیحر قدرت و یانرژ زانیم رییبه تغ سبتن
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 طیدر شرا یعیشده نسبت به حالت طب جادیو حجم ذوب ا یینقاط دما سهیو مقا مترمربعیوات بر سانت 55و  46، 3٩، 32

 کلیس کلدر  ییدما ینقطه ٩ یرینظرگ با دردر اینجا نیز  پرداخت. میخواه یشگاهیدر حالت آزما سازیهیبا شب کسانی

-سهی( به مقایینها کارینقطه در خنک 3و  هیاول کارینقطه در مدت خنک3 ،ینقطه در مدت زمان گرماده3)شامل  یجوشکار
در اکثر اتصاالت  ایم.پرداختهلوله و اتصال، درصد حجم ذوب شده در اتصال و لوله  یمجموعه یدما نیشتریو ب نیکمتر ی

نوع  نچنیزمان بر استحکام اتصال و هم نیبه ا دنیباشد که رسیگذار م ریمهم و تاث یاتصال امر ندیبر فرآ بزمان ذو لنتیایپل

 هایحالت یسطح اشتراك لوله و اتصال برا ییدما راتییتغ ینمودارها یسهی. مقا[20]گذاردیم یشگرف ریشکست اتصال تاث

 ( قابل مشاهده است.7شده در نمودار ) انیب

 

 

 یطیمح طیشرا ناشی از تغییر لوله و اتصالدمای سطح اشتراك : 6نمودار
 

 

 

 دهیتوان حرارتی در مدت زمان گرما ناشی از تغییر لوله و اتصالدمای سطح اشتراك : 7نمودار

 نتایج:  -3
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 تانداردهایابق اس، با بررسی سیکل کامل جوشکاری الکتروفیوژن مططور که بیان شد، پس از اعتبارسنجی شبیه سازیهمان

 ین فرآینداذاب در ی مگیری و پایداری حوضچهدمای محیط و قدرت حرارتی بر شکل اداره گاز، به ارزیابی تاثیر و تغییرات

 پرداخته شد که نتایج زیر حاصل گردید.

 

 :ی مذابتغییرات دمای محیط بر حوضچهتایج حاصل از تاثیر ن -3-1
 

به  منجرو اهش کجامد  نلاتییپل یچگال طیمح یدما شیبا افزا جتاًینت ابد؛ییکاهش م یدما، چگال شیکه با افزا ییاز آنجا

هش سرعت کا تاًینها و لناتییپل کاریخنک بیش رییذوب، منجر به تغ یذوب خواهد شد. کاهش مقدار آنتالس یکاهش آنتالس

-یخواهد شد. م ینمودار گرماده بیدر ش رییمنجر به تغ گرادیدرجه سانت 120 ییاز حدود دما نچنیوهم یعیطب کاریکخن
حجم ذوب  زانیدر م یمحسوس رییتغ گرادیدرجه سانت 32تا  20 ییدما یدر بازه یاستنباط کرد که جوشکار نطوریا توان

 ه نخواهد داشت.شده در اتصال و لول جادیا

اخل در د یدیشد یحرارت انیخواهد داشت چرا که گرادکیفیت جوش بر  یکامال مخرب ریصفر تاث ریز یدر دماجوشکاری 

در جوش  یجر به سستمن تاًیکه نها کندیم یریجلوگ داریمذاب پا یو ثبات حوضچه یرگیو از شکل وجود داشتهاتصال و لوله 

لوله  یادم ،یادهنشده است، با اتمام مدت زمان گرم لیتشک یمذاب به خوب یچون حوضچه رگی. از طرف دشودیشده م جادیا

 وك جوش شده در سطح مشتر زیر هاییترك جادیمنجر به اکه  رودیم شیپ طیمح اب ییو اتصال با سرعت به سمت هم دما

 . دهدیاستحکام اتصال شکل گرفته را کاهش م

 2٩حدود  یهشدن مدت زمان گرماد یبعد از ط یستی(، بامترییلیم 110اتصال  جوش مناسب )در کیبه  یابیجهت دست

داشته باشند.  یهمجوش داریمذاب پا یاز لوله ذوب شده و در حوضچه یدرصد حجم 17تا  15از اتصال و  یدرصد حجم 31تا 

است؛ گرماز ندیآفر کیله مرح نیرسد و اعبور خواهد کرد تا به ثبات ب ونیزاسیستالیاز مرحله کر لناتییپل ،کاریشروع خنک با 

 یدرصد حجم 23 یال 18در اتصال و  یدرصد حجم 40 یال 35و تا  داشته یشیافزا ریحجم مذاب در اتصال و لوله همچنان س

صال گردد له و اتلو یو خارج یبه سطوح داخل بیموجب آس تواندیاز حد م شیب شیدر صورت افزا و دیخواهد رس زین هدر لول

 دهد.  شیاز حد افزا شیسطوح را ب نیا یو دما

 یمریقاطع پلمنامطلوب را در  یکیجوش با استحکام مکان جادیاحتمال ا طیمح ادیز یلیخ یدر دما یجوشکار نچنیهم

 طیشرادر  یجوشکار نچنیهم .[21]ستیبه وجود آمدن جوش با استحکام نامطلوب ن یقطع معنای به اما دهد،یم شیافزا

 .[22]جوش را به همراه داشته باشد حفره و عدم اتصال مناسب در محل رینظ یوبیع تواندیم طیسرد مح
 

 :ی مذابنتایج حاصل از تاثیر تغییرات قدرت حرارتی بر حوضچه -3-2
 

 یدما شد که حاصل خواهد یمطلوب در سطح مجموعه لوله و اتصال زمان یحرارت عیتوز جادیا یمناسب برا یحرارت شار

 یماتا د یگرماده یهامذاب در انت یحوضچه یدما عتاًیو طب ابدین شیگراد افزا یدرجه سانت 370تا  320از  یمتمقاو هایمیس

 .دیخواهد رس زیگراد ن یدرجه سانت 200

آن  شیزابا اف ن،کسایکامال  طیو شرا یزمان گرماده کیدر  یمقاومت هایمیدر س یشارحرارت رییحاصل از تغ جینتا طبق

 یوضچهده و حمناطق سرد ش بیمنجر به تخر تواندیداشته، که م یقابل توجه شیب در لوله و اتصال افزاحجم مذا زانیم

 در سطوح رییعث تغبا ون،یزاسیستالینسبت در زمان عبور از حالت کر نیهمبه  نیچنخارج کند. هم داریمذاب را از حالت پا

 لوله خواهد شد.  یاتصال و داخل یخارج

ر نظر خود د یطراح یاست که سازندگان اتصال جز پارامترها یاتصال از جمله موارد کیناسب در م یشارحرارت جادیا

 اتصال که نوع م،یاز س یعبور انیاستفاده شده، جر میس متراژمورد استفاده،  میگرفته و در هر سازنده متناسب با جنس س

 است.  ریتغاتصال م زیسا یبدون آن و حت ایباشد  لناتییبا روکش پل میس یدارا
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 42ا ت 37 یازهدر ب مناسب یشارحرارت وژنیاتصاالت الکتروف نهیمنابع در زم ریسا یرسو بر یشگاهیآزما جینتا یطبق بررس

اسب نامن لیشکتمنجر به  تواندیم یشارحرارت یانتخاب شود. انتخاب نامناسب و کمتر از حد برا تواندیمترمربع مسانتیوات بر 

 باشد. سبو امتزاج نامنا جوشیهم ندیناقص در فرآ یرگیمذاب و شکل یحوضچه

 23تا  11ود شده در حد جادیحجم مذاب ا شیمنجر به افزا یدر شارحرارت یدرصد 30تا  15 شیحاصل؛ افزا جیطبق نتا

 تواندیم یدر شارحرارت یدرصد 35تا  18کاهش  بیدر لوله شده و به همان ترت رصدد 33تا 15درصد در اتصال و حدود 

 د.باش لوله را به همراه داشته یدرصد 72تا  38اتصال و  یدرصد 40تا  23شده در حدود  دیکاهش حجم مذاب تول

 :گیرینتیجه -4
 

 متریلیم 110 وژنیوفکوپلر الکتر یشده برا سازیهیشب یاز پارامترها یحاصل از مطالعات و اطالعات استخراج جیطبق نتا

 بدست آمده است؛ ریز جینتا

 مذاب و یناقص حوضچه لیباعث تشک (یمنف طیمح یدر دما یجوشکار) صفر ریز طیمح یدر دما یجوشکار 

 .خواهد شد فیجوش حاصل تضع تیفیک جتاًیشده که نت ونیزاسیستالیکر یدر گذر از مرحله عیتسر
 

 لید تشکرصاما به طبع د ردیصورت گ یعاد طیدر شرا تواندیدرجه م 20صفر تا حدود  طیمح یدر دما یجوشکار 

 .نامناسب باعث کاهش استحکام در بلند مدت خواهد شد جوشیو هم افتهیمذاب کاهش  یحوضچه
 

 از  شیب ییمذاب و گسترش دما یحجم حوضچه شیدرجه باعث افزا 32از حدود  شیب طیمح یدر دما یجوشکار

 است. کاریخنک یبرا یشتریزمان ب ازمندیو نشده حد 
 

 جه خواهد در 32تا  20حدود  یمناسب در دما یبه جوشکار یابیدست یاج شده برااستخر ییدما یطهیح نیبهتر

 .واهد بودقابل اجرا خ یعاد طیمتناسب با شرا کاریو خنک لیتشک یداریمذاب پا یدما حوضچه نیبود. در ا
 

 شده وب مذا یحوضچه یناکاف لیو تشک یمریموجب ذوب ناقص مواد پل هامیدر س یکاهش نامناسب قدرت حرارت 

 .خواهد داشت یناقص را در پ جوشیهم ،یکنواختیعدم 
 

 بب سشود، و  مذاب مریپل تیفیو کاهش ک یمریسوختن مواد پلبه منجر  تواندیم یاز حد قدرت حرارت شیب شیافزا

 شکل لوله و اتصال خواهد شد. رییو تغ ینشت
 

 یارجوشک یعیطب طیب مناسب و شرامذا یبه حوضچه یابیدست یبرا یانتخاب یقدرت حرارت یطهیح نیبهتر 

 .باشدیمترمربع مسانتیوات بر  42تا  37 یدر بازه یبه قدرت حرارت یابیمطلوب؛ دست
 

 تشکر و قدردانی
ن شرکت گاز چنیهم ،نویسندگان مراتب تشکر و قدردانی خود را از دکتر ابراهیم محسنی هماگرانی، مهندس فرناز حسینی

 نمایند.ی حمایت از این پژوهش، اعالم میاد اسالمی واحد نجف آباد به واسطهاستان اصفهان و دانشگاه آز
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