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AWS A5.17©÷}Ã îá~òýáþ 

‰÷®² š÷¿ î÷²® }̧’Ù~®û ®² š÷¼á~²ÿ ́ü³ ‰÷®²ÿ  

©÷}Ã îÝ~öîƒƒ“ …ú Ä³…ú 



AWS A5.17

نحوه کالســه بندی ســیم و 
زیر  جوشــکاری  پودرهــای 

پودری بر اساس استاندارد ¸ýð š÷¿

¸ýð š÷¿ }́ ò÷Ó à~îŠ÷´ü“ ü~ }ò÷}Ó îÙ’÷í š~î̄

 …³}ÿ îÁ~²Û š÷¼á~²ÿ ²}à’÷²ø~ÿ }‘ïþ 

 î½ªÁú îÝ̄}² òÙ÷° øý̄²ö¶õ }̧“ àú …Á÷²” üâ Ä³ü‡ }©’ý~²ÿ $ îþ ‘÷}ò̄ …ú }®}îú ò~ñ ‰÷®² }Ä~Øú ¼÷®.

آنالیز شیمیایی سیم جوش

آنالیز شیمیایی فلز جوش حاصل از سیم جوش و پودر
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©÷}Ã îá~òýáþ 

‰÷®² š÷¿ î÷²® }̧’Ù~®û ®² š÷¼á~²ÿ ́ü³ ‰÷®²ÿ  

¸ýð š÷¿

¸ýð š÷¿ }́ ò÷Ó à~îŠ÷´ü“ ü~ }ò÷}Ó îÙ’÷í š~î̄

©÷}Ã îÝ~öîƒƒ“ …ú Ä³…ú 

AWS A5.23

نحوه کالســه بندی ســیم و 
زیر  جوشــکاری  پودرهــای 

پودری بر اساس استاندارد



AWS A5.23

نحوه کالســه بندی ســیم و 
زیر  جوشــکاری  پودرهــای 

پودری بر اساس استاندارد

ترکیب شیمیایی و طبقه بندی سیم جوش زیر پودری

 î½ªÁú îÝ̄}² òÙ÷° øý̄²ö¶õ }̧“ àú …Á÷²” üâ Ä³ü‡ }©’ý~²ÿ $ îþ ‘÷}ò̄ …ú }®}îú ò~ñ ‰÷®² }Ä~Øú ¼÷®.
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AWS A5.18

جوش  سیم  بندی  کالسه  نحوه 
MIG/ )جوشکاری با گاز محافظ

MAG ) بر اساس استاندارد

©÷}Ã îá~òýáþ 

}êá’³ö®

 ̧ýð(Rod)

©÷}Ã îÝ~öîƒƒ“ …ú Ä³…ú 



©÷}Ã îá~òýáþ 

¸ýð š÷¿ ‘÷‰³ )diloS(

AWS A5.18

جوش  سیم  بندی  کالسه  نحوه 
MIG/ )جوشکاری با گاز محافظ

MAG ) بر اساس استاندارد
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©÷}Ã îá~òýáþ Øëµ š÷¿ 

توضیحات
قابلیت جوشکاری در تمام حاالت جوش را دارا می باشد.

سیم جوش ARA-SG2  آریا نورین جوش داراری گرده جوش یکنواخت و زیاد و قابلیت نفوذ باال برای جوشکاری میگ/ مگ 
 CO2 و دیگر مخلوط گازها نطیر آرگون با 5 تا 25 درصد CO2 فوالدهای ساختمانی، کشتی سازی و فوالدهای لوله با استفاده از گاز

به کار می رود. 

موارد مصرف

بسته بندیآنالیز شیمیایی سیم جوش )درصد(
به صورت مسوار و کالف شده روی قرقره های پالستیکی به 

وزن 15 کیلوگرم در قطرهای 0/8 الی 1/2 میلیمتر.

AWS A5.18: ER 70 S-6

EN 440: G42 3 CM G3Si 1

DIN 8559: SG2

سیم جوش جوشکاری 
CO2 با گاز
(MIG/MAG)



نوع: روتیل - آومینات

نوع و مشخصات
پودر آلومینات روتیلی آگلومره برای جوشکاری فوالدهای عمومی ساختمانی، فوالدهای مخازن تحت فشار و لوله سازی به کار می رود.

مقدار جذب نسبتاً باالی سیلیسیم در فلز جوش، از خصوصیات این پودر است و می توان از آن در جوشکاری با سرعت باال استفاده کرد.
هنگام استفاده از سیم جوش های S1 و S2  جذب منگنز هم صورت می گیرد. بنابر این این پودر را می توان با سیم جوش های دارای منگنز کم به کار برد.

به دلیل جدا شدن آسان سرباره در جوشکاری گوشه ای کاربرد دارد.
فلز جوش آن به هنگام جوشکاری بر روی قطعات حاوی رنگ، پلیسه و غیره، نسبت به تخلخل حساس نمی باشد.

این پودر را میتوان تا 800 آمپر )با فرایند تک سیمه( با جریان های AC و DC به کار برد.

توصیه مصرف: در صورت رعایت اصول انبار داری می توان از ظرف نو و باز نشــده اســتفاده کرد. پودری که در ظرف ســرباز در معرض هوا 

بوده است را باید قبل از مصرف به مدت تقریبی دو ساعت در دمای 300 تا 350 درجه سانتی گراد رطوبت گیری کرد.

EN 760: SAAB 1 97 AC

DIN 32522: B AR1 97 

AC 10 SKM

پودر جوشکاری
 زیر پودری

ARA-F60

آنالیز شیمیایی فلز جوش حاصل از پودر و سیم جوشهای ذیلطبقه بندی فلز جوش بر اساس استاندارد

خواص مکانیکی فلز جوش )بدون عملیات حرارتی( با پودر و سیم جوش های ذیلانرژی ضربه به ژول

درصد ترکیبات اصلی
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نوع: آلومینات- قلیایی

EN 760: SAAB 1 67 AC

DIN 32522: B AR1 67 

AC 10 M

پودر جوشکاری
 زیر پودری
ARA-F150

نوع و مشخصات
پودر آلومینات قلیایی آگلومره شده به منظور جوشکاری فوالد های ساختمانی، فوالد های لوله سازی، مخازن فوالدی تحت فشار و همچنین فوال د های 

دانه ریز به کار می رود. در جوشکاری با این پودر مقدار اندکی سیلیسیم و مقدار متوسطی منگنز در فلز جوش جذب می گردد.
برای جوشکاری با دو یا چند سیم و جوشکاری همزمان یک پاس از دو سو مانند جوشکاری لوله های قطور کاربرد دارد. ظرفیت باالی هدایت جریان 
الکتریکی از ویژگی های قابل توجه این پودر محسوب می شود. این ویژگی برای جوشکاری با سرعت پایین می تواند مفید باشد )مثل جوشکاری قطعات 
ضخیم( جز در مواردی که از نظر کیفیت فلز مبنا موجود باشد. جدا شدن سرباره در کلیه شرایط خوب است. با تجه به سرباره اندک این پودر، امکان 

جوشکاری درزهای دایره ای شکل قطعات با قطر کم فراهم می باشد، بدون این که خطری از نظر ریزش سرباره وجود داشته باشد.
از این پودر میتوان با جریان های AC  یا +DC تا 1000 آمپر استفاده کرد.

 

توصیه مصرف: در صورت رعایت اصول انبار داری می توان از ظرف نو و باز نشــده اســتفاده کرد. پودری که در ظرف ســرباز در معرض هوا 

بوده است را باید قبل از مصرف به مدت تقریبی دو ساعت در دمای 300 تا 350 درجه سانتی گراد رطوبت گیری کرد.

آنالیز شیمیایی فلز جوش حاصل از پودر و سیم جوشهای ذیلطبقه بندی فلز جوش بر اساس استاندارد

خواص مکانیکی فلز جوش )بدون عملیات حرارتی( با پودر و سیم جوش های ذیلانرژی ضربه به ژول

درصد ترکیبات اصلی



AWS A5.17: EL12

EN 756:S1

سیم جوش زیر پودری
ARA-S1

AWS A5.17: EM12

EN 756:S2

سیم جوش زیر پودری
ARA-S2

AWS A5.23: EA2

EN 756:S2Mo

سیم جوش زیر پودری
ARA-S2 Mo  

 AWS A5.17 آنالیز شیمیایی سیم جوش مطابق استاندارد

* حداکثر درصد وزنی مس در سیم جوش همراه با پوشش شیمیایی* حداکثر درصد وزنی مس در سیم جوش همراه با پوشش شیمیایی

بسته بندی: به صورت مسوار و کالف شده می باشد.

 EN 756 آنالیز شیمیایی سیم جوش مطابق استاندارد

* حداکثر درصد وزنی مس در سیم جوش همراه با پوشش شیمیایی* حداکثر درصد وزنی مس در سیم جوش همراه با پوشش شیمیایی

بسته بندی: به صورت مسوار و کالف شده می باشد.

 AWS A5.17 آنالیز شیمیایی سیم جوش مطابق استاندارد EN 756 آنالیز شیمیایی سیم جوش مطابق استاندارد

* حداکثر درصد وزنی مس در سیم جوش همراه با پوشش شیمیایی* حداکثر درصد وزنی مس در سیم جوش همراه با پوشش شیمیایی

بسته بندی: به صورت مسوار و کالف شده می باشد.

 AWS A5.23 آنالیز شیمیایی سیم جوش مطابق استاندارد EN756 آنالیز شیمیایی سیم جوش مطابق استاندارد




