
 

 

  جوشکاري اکسی گاز

جوشکاري اکسی گاز یکی از روشهاي جوشکاري قدیمی بوده که به  
 فرد خود هنوز در صنعت کاربرد وسیعیدلیل خصوصیات منحصر به 

 .دارد

گاز به هر نوع احتراق گاز سوختنی با اکسیژن که به جوشکاري اکسی
گردد. در عنوان یک منبع گرمایی براي جوشکاري باشد، اطالق می

این روش با استفاده از شعله حاصل از سوختن گاز سوختنی با اکسیژن 
فلز پایه و سیم جوش  جهت ذوب ،شودکه در سر مشعل ایجاد می

گردد. در این روش گاز سوختنی با اکسیژن به نسبت استفاده می
مناسب وارد محفظه اختالط مشعل شده و پس از مخلوط شدن از سر 

  احتراق صورت می گیرد.نازل مشعل خارج شده و 

  

  

  گاز اکسی جوشکاري مزایاي

 .باشدتجهیزات آن ساده و ارزان قیمت می .1

 .باشدو نقل میقابل حمل  .2

براي جوشکاري ورقهاي نازك، لوله هاي جدار نازك و لوله هاي با  .3
 .قطر کم مناسب است

 .امکان لحیم کاري نرم و سخت وجود دارد .4

 .(Dilution) درجه رقت آن کم است .5

 گاز جوشکاري معایب

 .سرعت جوشکاري کم است .1

  .حرارت ورودي به قطعه باال است .2

 

 اردستان کیشرکت گاز کربن

  جوشکاري اکسی گاز



 

 

  

 

جوشکاري ورقهاي ضخیم به جز در کارهاي تعمیراتی مقرون به  .3
 .باشدصرفه نمی

 .خطر پس زدن شعله و امکان انفجار وجود دارد .4

 .توان با این روش جوشکاري نمودهمه نوع فلز را نمی .5

گازهاي مورد استفاده در جوشکاري  از عامل اشتعالگ از سوختنیگ
  هستند. اکسی گاز

 

  استیلن گاز

یک گاز هیدروکربنی می باشد  2H2C گاز استیلن با فرمول شیمیائی
 که درصد وزنی کربن آن بیشتر از گازهاي هیدروکربنی دیگر است.
این گازها بدون رنگ و سبکتر از هوا بوده و داراي بوي نامطبوعی می 
باشد. بد بو بودن آن به دلیل وجود ناخالصیهایی نظیر سولفور 

گاز استیلن را از تماس آب بر  .وژن می باشدهیدروژن و فسفر هیدر
    .روي سنگ کاربید به دست می آورند

 استیلن گاز تولید

  2H2C با آب, گاز استیلن  2CaC   از تماس سنگ کاربید کلسیم
متصاعد می گردد. واکنش شیمیائی حاصل یک فعل و انفعال گرمازا 

کیلو  400می باشد. به گونه اي که از هر کیلوگرم کاربید کلسیم 
   .کالري گرما تولید می شود

ناپایدار بوده و خاصیت  )psi 30(  بار 2گاز استیلن در فشار باالي 
شار استیلن در بنابراین براي رعایت ایمنی الزم است ف .انفجاري دارد

باالتر    15psi  مولدها یا خروجی رگالتورها و لوله هاي انتقال از 
   .نرود

  کاربرد استیلن در جوشکاري

از گاز استیلن  %20تقریباً استیلن، شعله ي باالي حرارت به دلیل 
استلین سومین شعله پر  تولید شده در جوشکاري استفاده می شود.

سیانوژن است و براي جوشکاري آهن  حرارت پس از دیسیانواستیلن و
  تیلن در مناطقی که سو فوالد استفاده می شود. جوشکاري اکسی ا

  

دسترسی به برق مشکل است مورد استفاده قرار می گیرد. در حین 
جوشکاري فشار این گاز باید با رگوالتور تنظیم شود تا از انفجار 

  .ن به هیدروژن و کربن جلوگیري شودآاستیلن و تجزیه 

) یکی از جوشکاري با گاز اکسیژن و استیلن (جوشکاري فورجینگ
هاي جوشکاري معمول در قطعات است. حرارت الزم در این روش

حرارت  آید.روش از واکنش شیمیایی گاز استیلن با اکسیژن بوجود می
شود. قدرت گرماي توسط جابجایی و تشعشع به میلگرد منتقل می

تشعشع به درجه حرارت شعله بستگی  تولیدي به فشار گاز و قدرت
تواند میزان حرارت دارد. لذا تغییر اندکی در درجه حرارت شعله می

تشعشعی و شدت آن را به مقدار زیادي تغییر دهد. درجه حرارت 
شعله به حرارت ناشی از احتراق و حجم اکسیژن الزم براي احتراق و 

ده) بستگی (گازهاي تولید ش  گرماي ویژه و حجم محصول احتراق
اگر از هوا براي احتراق استفاده شود مقدار نیتروژنی که وارد  دارد.

واکنش سوختن نمی شود، قسمتی از حرارت احتراق را جذب کرده و 
باعث کاهش درجه حرارت شعله می شود. بنابراین تنظیم کامل گاز 
 سوختنی و اکسیژن الزمه ایجاد شعله با درجه حرارت باالست. 

سایل اولیه این روش شامل سیلندر گاز اکسیژن و سیلندر تجهیزات و و
گاز استیلن یا مولد گاز استیلن و رگوالتور تنظیم فشار براي گاز و 

  لوله الستیکی انتقال دهنده گاز به مشعل و مشعل جوشکاري است.

  

در روش جوشکاري اکسی استیلن، از شعله به عنوان منبع حرارتی 
استفاده می شود. گاهی در صنعت به این روش جوشکاري، جوش گاز 

غلط است. در واقع براي  ح کامالنیز گفته می شود که یک اصطال
ایجاد شعله نیاز به گاز سوختنی داریم و به همین دلیل به این روش، 
جوشکاري گاز گفته می شود. این در حالی است که در بسیاري از 

هم با هم متفاوت هستند از گاز  فرآیند هاي جوشکاري که کامال
صر به استفاده می شود و بنابراین جوشکاري گاز نمی تواند نامی منح

  فرد براي یک روش جوشکاري خاص باشد.

  

(اکسیژن، هیدروژن، استیلن)  از سوختنیگ      
  هستند. عامل اشتعال در جوشکاري اکسی گاز



 

 

  

  

ژن گاز هاي سوختنی مورد استفاده در جوشکاري با گاز شامل هیدور 
و استیلن است که به ترتیب با نام هاي اکسی هیدروژن و اکسی 

  .استیلن شناخته می شوند

یی و یک حد ال: می توان یک حد بانسبت اکسیژن به استیلن
ه عریف کرد. در صورتی که نسبت اکسیژن بپایینی براي این نسبت ت

ه از بین یی فراتر رود یا از حد پایین کمتر شود شعلاستیلن از حد باال
  می رود. 

  

  

  

  

  

  

  

  

احتراق به صورت ناقص رخ ، در صورتی که این نسبت بسیار کم باشد
می دهد. احتراق ناقص همراه با تولید حرارت بسیار کمی است که 

 ،مخلوط گازي اطراف را به دماي اشتعال برساندنمی تواند دماي 
 بنابراین احتراق متوقف می شود. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

  

  
  

 


