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از  ی کی یزر یل یهنر و جوشکار  ی است و هم نوع زیانگ جانیکار با فلز هم ه
کنند و گرما باال   ی جرقه ها پرواز م   ی وقت .لذت بخش است یهنرها نیهم

  ی مواد جهان را به اشکال و محصوالت  نیتر یرود، جوشکارها قادرند قو ی م
 .کنند لیکه در تصور شماست تبد

 نهیتواند در زم ی داشته و م  یاد یهمواره طرفداران ز یجوشکار  صنعت
با داشتن تجربه فراوان   النیالتحص فارغ .کند یی اشتغال زا ی مختلف یها

  ی م  کنند، ی کار م یشروع به جستجو ی وقت ،یجوشکار  یدر انواع روش ها
 .خود باز کنند یرا به رو یادی ز یرهاینند مستوا

  ،یمعدن، کشاورز  ،ی اغلب به دنبال کار در ساخت و ساز تجار  جوشکارها
در کاربرد  تنوع .هستند  زات یتجه یو نگهدار  ریو تعم ی تجارت عمده فروش

 .کند ی را فراهم م  ی و متنوع  ی عال ی شغل یمهارت، فرصت ها نیا

به عنوان  ای و دی هست یدر مورد صنعت جوشکار  شتریآماده آموختن ب اگر
 ی عل ،یجوشکار  نهیتا سطح اطالعات خود در زم دیجوشکار در نظر دار کی

مقاله را به شما   نیخواندن ا دیرا باالتر ببر یزر یل یالخصوص جوشکار 
 .میکن ی م  شنهادیپ
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 یجوشکار  فی تعر  1#

 

را بهم   یقطعات فلز  یاده از جوشکار هزاران سال است که با استف انسان
 یباال برا یساخت است که از دماها ندیفرآ کی یجوشکار  .چسباند ی م

روش معموالً از  نیا .کنند ی ذوب شدن و ادغام قطعات با هم استفاده م 
را ذوب   هیکه معموالً فلز پا یکار  می ذوب فلزات، مانند لح گرید یروش ها

 .است زیکنند، متما ی نم

درست انجام نشود   اگر زمان بر باشد و اریتواند بس یم  یجوشکار  نحوه
  یگرما دیکه در تول ی توان با روش ی را م یجوشکار  یها روش .دشوار است

شود، طبقه   ی مواد پرکننده در جوش استفاده م  هیو روش تغذ یجوشکار 
 .کرد یبند

 :شود ی انتخاب م  ری مورد استفاده بر اساس موارد ز یجوشکار  روش

 جوش داده شده و ضخامت مواد  مواد •
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 ازیمورد ن دیتول بازده •
 مطلوب جوش  یبصر  تیفیک •

 :شود  ی م  یدسته بند ریدر انواع ز یمتداول جوشکار  یها روش

 یک یبا قوس الکتر یجوشکار  •
 یمقاومت  یجوشکار  •
 حالت جامد  یجوشکار  •
 با گاز یجوشکار  •
 زریبا ل یجوشکار  •
 یبا اشعه الکترون  یجوشکار  •

 یجوشکار  یروش ها نیاز پرکاربردتر  ی کیشما را با  می خواه ی ادامه م  در
 .می باشد آشنا ساز ی م یزر یل یکه جوشکار 
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 یزر یل یجوشکار  خچهی تار  2#

 

 Light Amplification by Stimulated Emission مخفف زریل کلمه
of Radiation  با  1900دهه  لیاز اوا زریل یفناور  داستان .دباش ی م

شده" را  کی"انتشار تحر دهیپد یفناور  ی وقت او .آغاز شد نی شتیآلبرت ان
و اساس فن   هیکرد، پا  ی نیب شیاست، پ ی اساس  زرهایکارکرد همه ل یکه برا

 .نمود جادیرا ا زریل یآور 

  شگاهیدر آزما زریل نیشد که اول ل یتکم  1960در سال  یفناور  نیا بعدها
، با طول (CO2) کربن دیاکس ید زریل .ساخته شد وزیه ی قاتیتحق یها

در  Kumar Patel توسط 1961بار در سال  نی، نخست6.10mmموج  
 .ده استساخته ش AT&T Bell یها شگاهی آزما

از  شیعوامل ب نیا .دارد یشتر یب  یی کارا اقوت ی زرینسبت به ل CO2 زریل
کرده  لیتبد ی صنعت  زرینوع ل نی سال است که آن را به محبوب تر 50
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وات   ی لیم کی شد، تنها  دیتول 1964که در سال  CO2 زریل نیاول .است
 .داشت  ی توان خروج 

  .شدند ی م دیوات تول 1000از  شیبا توان ب CO2 یزرهای، ل1967سال  تا
 تریپ بود که 1967در ماه مه سال   یزر یپردازش مواد ل  یکاربرد تجار  نیاول

 کیانگلستان از  ج،ی( در کمبری )موسسه جوشکار  TWI هولدکروفت از
  1به ضخامت  یبرش ورق فوالد  یبرا ژنیبه کمک اکس CO2 زریل یپرتو 

در  زریل یبود بر استفاده تکنولوژ  یآغاز  نیا متر استفاده کرد و ی لیم
 .یصنعت جوشکار 
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 یزر یل ینحوه عملکرد جوشکار  3#

به  ی به دسترس  ازیاست که ن ی تماس  ریغ ندیفرآ کی یزر یل یجوشکار 
 .دارد یطرف قطعات در حال جوشکار  ک یمنطقه جوش از 

  ی مواد را به سرعت گرم م  زریل دیشد نور شود که ی م جادیا ی در حال جوش
نور منسجم   کی  زریل یپرتو .شود ی محاسبه م  هیثان ی لی کند که معموالً در م

 .طول موج منفرد )تک رنگ( است کی)تک فاز( از 

  نیبنابرا است و یادی ز یانرژ  یکم و محتوا یپرتو یی واگرا  یپرتو دارا نیا
 .کند ی م جادی سطح، گرما ا کیهنگام برخورد به 

 

 .کرد سهی مقا دیرا با پرتو نور خورش زریتوان ل ی م ینوع جوشکار  نیا یبرا

 ی م  تی خاص متمرکز و هدا یها  نهیو آ ینور  یتوسط لنزها زریل یپرتو 
استفاده   هنگام .از قطعه کار کند ی تواند در فاصله قابل توجه ی م  نیا .شود
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در   یژ با غلظت انر ی س یتابش الکترومغناط ،یجوشکار  یبرا زریل یاز پرتو
سطح بخار ذوب شده و   یدما که یکند به طور  ی برخورد م هیسطح فلز پا

 .کند ی را ذوب م  ریفلز ز

به خال ندارد و اشعه  یاز یتعامل داشته باشد، ن  یتواند با هر ماده ا ی م زریل
 .کند ی نم دیتول کسیا

 

 زر یبر اساس نوع ل یزر یل یانواع جوشکار  4#

استفاده   یجوشکار  یتواند برا  ی وجود دارد که م  زریاز ل ی مختلف انواع
و  Nd:YAG ی پالس  یزرهایل بر،یف یزرهایتوان به ل ی جمله م از .شود

که نوع محلول  دیبدان دیبا البته .اشاره کرد وستهیموج پ یزرهایل
 .دارد ی بستگ  دیدار ازیآن ن یکه برا یبه کاربرد زریل یجوشکار 
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نوع را  نیتوانند به شما کمک کنند بهتر ی م زریل یجوشکار  متخصصان
از سه نوع  ی کی چه احتمال دارد که  اگر د،یخود انتخاب کن یجوشکار  یبرا

 :کنند هیشرح داده شده است، توص نجایرا که در ا زریل

 

 بر یف ی زرهایل  1-4#

قطعات  یمختلف از جوشکار  یکاربردها یتوان برا ی را م  ی افیال یزرهایل
  ،ی مهندس ع ی در صنا یدیتوسط مشاغل تول معموالً  کوچک که اریبس

خودرو و هوا و   ع یتر در صنا میمواد ضخ یتا جوشکار  ک ی و الکترون ی پزشک
 .شود، به کار برد ی فضا استفاده م

 یبه جوش ها ی ابیدست یبرا نهیهمه کاره و کم هز ی روش بریف یزرهایل
 .باال هستند تیفیبا ک ینقطه ا

 

 ND:YAG یپالس  زریل  2-4#

قابل کنترل را  یاز انرژ  یگسسته ا یپالس ها Nd:YAG ی پالس  یزرهایل
 نیا .ردیآل شکل بگ دهیجوش ا جادیا یتواند برا ی م   کنند که ی م  جادیا

 یجوش ها  نیبزرگ و همچن ینقطه ا یجوش ها  دیتول یبرا زرینوع ل
 .و درز مناسب است قیعم ینقطه ا
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 وسته یموج پ ی زرهایل  3-4#

با نفوذ   یبا سرعت باال و جوشکار  یجوشکار  یبرا وستهیموج پ یزرهایل
  دیکم تول اریحرارت بس یبا ورود یی ها جوش ها آن .آل هستند دهیا قیعم
 .کنند ی م

 

بر اساس نحوه جوش   یزر یل یانواع جوشکار  5#
 دادن

 

شود و  ی م  یبند میتقس زیاز نظر نحوه جوش دادن ن یزر یل یجوشکار 
 :است ریسه نوع ز یدارا
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 تیحالت هدا یجوشکار  1-5#

 یسطح اندک جوشکار  کیشود و  ی انجام م  یانرژ  نی سطوح پا در
 .کند ی م  جادیگسترده و کم عمق ا

 

 نفوذ /ییحالت رسانا 2-5#

 .شود ی م شتر یدهد و منجر به نفوذ ب ی م رخمتوسط  یتراکم انرژ  در

 

 دیحالت سوراخ کل اینفوذ  3-5#

مهر و   زریدهد که توسط مواد مذاب پشت ل ی م لیرا تشک  یحفره ا زریل
 .نامند ی م دیرا جوش سوراخ کل جهینت .شود ی موم م 

 

 یزر یل یجوشکار  یای مزا 6#

راه حل  نیبهتر  زریل یموضوع که چرا فناور   نیکمک به درک بهتر ا یبرا
  یبرتر را برا تی پنج مز ما کننده است، دیتول یشرکت ها یبرا یجوشکار 

 :می کرده ا یجمع آور  نجایر اشما د
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 دقت باال 1-6#

از دقت و   یی باال  سطح است که نیا زریل یجوشکار  یاصل یایاز مزا ی کی
 .دهد ی کنترل را ارائه م

جوش  یتوان از آن برا ی است که م  ی معن  نیبه ا زریبودن ل قیواقع دق در
رساندن به آن ها   بیبدون آس گر،یکد یقطعات به  نیدادن کوچکتر 
 .استفاده کرد

 

جوشکار   ده یچی پ  یها  وندیپ  جادیا  ت یقابل  2-6#   ی با 
 ی رز یل
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 یاستفاده از فناور  با .را دارد دهیچی اتصاالت پ تیر یمد  یی توانا زریل یفناور 
را که  ی مناطق  نیو همچن ی متفاوت ریمواد غ دیتوان ی م زریل یجوشکار 

دشوار  اریبس یجوشکار  ی سنت یها  کیبه آن ها با استفاده از تکن ی اب یدست
 .دی است، جوش ده

 

 کاربرد کم حرارت  3-6#
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قطعات   اعوجاج وشود  ی کم استفاده م  یاز گرما زریل یجوشکار  یفناور  در
  ی کسان  یارجح برا یروش جوشکار  لیدل نیهم به .رساند ی را به حداقل م

 .کنند، است ی م  جادیا ی که محصوالت لوکس مانند جواهرات سفارش

استفاده بدون  امکان کنند و ی استفاده م ی موضع  اریبس یاز انرژ  زرهایل
 یرو یکمتر  ی شود فشار حرارت  ی کنند که باعث م   ی تماس را فراهم م 

 .ردیقطعات قرار گ

 

ها 4-6# جوشکار   یجوش  با  تکرار  قابل  و    یسازگار 
 ی زر یل

روش   کی نیا .کند ی ثابت و قابل تکرار را فراهم م یجوشکار  جادیا امکان
  اریبس نیاست و همچن ی سنت یها کی تکن ریاز سا  عتریسر اریبس یجوشکار 

 .متنوع تر است

  نیا .استفاده کرد زین یبرش و حفار  یتوان برا  ی م  یزر یل یجوشکار  از
متنوع هستند،   اریبس دارند و ی عال یر یتکرار ذ تیها قابل زریه لک تیواقع

کاهش   ی خود را تا حد قابل توجه یها  نهیکند تا هز یبه مشاغل کمک م 
 .دهند
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 با مقاومت باال یجوش ها 5-6#

 

با مقاومت باال   یدهد تا جوشکار  ی اجازه م  دکنندگانیبه تول زریل یفناور 
 .ستیبه استفاده از مواد پرکننده ن یاز ین .انجام دهند

  نیکنند، به هم ی را فراهم م  زیو پردازش تم ی عال یجوشکار  تیفیک زرهایل
خصوص در صنعت  به رند،یگ  ی کنندگان قرار م دیمورد توجه تول  لیدل

ار برخورد یی باال تی از اهم ی دستگاه ها و قطعات پزشک ی منی که ا ی پزشک
 است. 


