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 واع مختلفی از منابع تولید انرژیاز انبرای فرایندهای جوشکاری قوسی 

ها در شرایط مختلف و کاربردهای این دستگاه .شودالکتریکی استفاده می 

 .مختلف استفاده می شوند

 جوش   انواع دستگاه 

 جوشکاری الکتریکی )قوسی( استفادههای که برای به صورت کلی دستگاه

 . کنندنیاز را تولید می به عبارت دیگر نیروی الکتریکی مورد  شوند یامی 

 : شوندبه سه دسته تقسیم می 

 ترانسفورماتورها .1

 رکتیفایرها .2

 ژنراتورها -موتور .3

 

به عنوان   (Transformer) ترانسفورماتورها
 جوش  یکی از انواع دستگاه

در   ولت می باشد که 220دانید، برق شهری دارای ولتاژ همان طور که می 

 جوشکاری به جای از طرفی در .نداریم جوشکاری عمال نیازی به این ولتاژ

آمپر نیز افزایش آمپر نیاز   1۵۰گاهًا حتی تا   .ولتاژ باال، به آمپر باال نیاز هست

 .شوددقیقًا به همین علت از ترانسفورماتور استفاده می  .خواهیم داشت
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های جوش و تولید انرژی مورد نیاز  ترانسفورماتورها یکی از انواع دستگاه

پیچ اولیه ترانسفورماتورها غالبًا از یک سیم  .جوشکاری قوسی می باشندبرای  

 اساس کار تراتسفورماتور ها بدین .شوندپیچ ثانویه تشکیل می و یک سیم

 پیچ اولیهباشد به سیم متناوب می صورت می باشد که ابتدا برق ورودی که 

 ین میدانکند سپس اطیسی ایجاد می دستگاه وارد شده و در آن میدان مغنا

در آن جریان و ولتاژ  مغناطیسی بر روی سیم پیچ ثانویه تٔاثیر می گذارد و

 .کنددیگری ایجاد می 

با استفاده از این دستگاه   .کنداین دستگاه از قانون القای فارادی تبعیت می 

توان جریان و ولتاژ خروجی دل خواهی را بسته به شرایط مختلف می 

 .استفاده کرد
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 (Rectifier)  رکتیفایر
 ستگاه برای تولید جریان الکتریکیرکتیفایر یا یکسو ساز پر کاربرد ترین د

رکتیفایر ها  .مورد نیاز برای ایجاد قوس الکتریکی در جوشکاری می باشد

 .تبدیل می کنند (DC) را به جریان مستقیم (AC) جریان متناوب

 پایداری قوس بیشترنفوذ بیشتر و    مزایای زیادی مثل DC استفاده از جریان

 های جوشکاریز طرفی برخی از شیوها .دهدرا در اختیار جوشکاران قرار می 

دلیل دیگری بر  فقط با استفاده از جریان مستقیم انجام می گیرند که

 .باشداستفاده از رکتیفایرها می 
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بسته به نیاز ما  باشند کهرکتیفایرها دارای مشخصات و انواع مختلفی می 

رکتیفایرها عمومًا از یک  .کنندی، انتخاب را برای ما آسان تر می در جوشکار

 ان برق متناوب را به صورت مستقیمجری شوند کهیا چند دیود ایجاد می 

 .کندتبدیل می 

 رت است که دیودها مثل یک مسیر یکاساس کار رکتیفایر ها بدین صو

یجه جریانی دهند و در نتفقط اجازه عبور جریان در یک سوی مدار می   طرفه

 ی که نیاز به برق مستقیم با آمپرهمچنین در موارد .شودمستقیم تولید می 

 و جریانی متفاوت با منبع برق اولیه برای جوشکاری داشته باشیم از

 .رکتیفایر گویند-ها ترانسفورماتورشود که به آنهایی استفاده می دستگاه

 سپس جریان دهد وش می این دستگاه ابتدا ولتاژ را کاهش و آمپر را افزای

 عمال این دستگاه ترکیبی از .متناوب را به مستقیم تبدیل میکند

رکتیفایر -که به اختصار به آن ترانس، باشدترانسفورماتور و رکتیفایر می 

 .گویند
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 جوش ژنراتورها یکی از انواع دستگاه-موتور
 .باشندمی  D.C و یا A.C این دسته، خود تولید کننده جریان برق به صورت 

 :کنندژنراتورها را به دو دسته تقسیم می -عمومًا موتور

 

 موتور جوش

 رژی شیمیایی و تبدیل آن به انرژیها با استفاده از احتراق و اناین دستگاه

 پیچ دیگر،پیچ درون سیمن یک سیمبه گردش در آورد مکانیکی و سپس

 .شوندباعث تولید جریان برق می 
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 دینام جوش

 فقط از طریق انجام واکنش شمیایی  دینام جوش اعمال نیروی مکانیکی در 

 .نمی باشد و به طرق مختلف امکان وارد کردن نیروی مکانیکی وجود دارد

 
 ژنراتور را می توان قابل حمل-توربرخی از مزایای استفاده از این دو نوع مو

 گر و استفادهری و یا منبع برق دیعدم نیاز به برق شه  ها و همچنینبودن آن

 .در شرایط محیطی خارج از شهر و بدون دسترسی به برق، نام برد
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