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اتصال به  یز انواع روش هاا ی کیپالسما  یجوشکار  دی دان ی همانطور که م 
 ایهر مهندس مواد و  یبرا .دارد ی فراوان  یکاربردها  جوش است که لهیوس

 یاست تا با انواع روش ها یضرو یسبک جوشکار  نیبه ا یعالقه مندها
 .آشنا باشند ی آن به خوب

انواع  ی روند جوش قوس پالسما، به بررس ی کل ی مقاله بعد از معرف  نیا در
 .میپرداز ی روش م نی استفاده از ا ب یعا و م  ایآن و مزا

 

 ست؟ی پالسما چ یجوشکار  1#

 

 رد،یگ ی قطعه کار و تنگستن صورت م  انیکه م یجوشکار  ندیفرآ به
 شباهت شود که ی گفته م  Plasma arc welding پالسما یجوشکار 

 .دارد tig ایآرگون  یبا جوشکار  یادیز

که از جنس تنگستن   یپالسما، الکترود یاست که در جوشکار  ی درحال  نیا
گاز محافظ  انی از جر رد،یگ ی آن که در داخل نازل قرار م لیباشد، به دل ی م
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توان  ی م  م،یکن انیموضوع را کامل تر ب نیا میبخواه اگر  .جدا خواهد بود
و با سرعت فوق العاده باال است که گاز   ادی ز یدما انیجر  پالسما، گفت که

 .دارد  زهیونی

که بار مثبت دارد، پالسما   یگاز  ونی و  ی خنث یالکترون آزاد، اتم ها بیترک
به شمار   یجوشکار  ی پالسما، نوع  یجوشکار  نیبنابرا  .دهد ی م  لیرا تشک

قطعه جوش، نازل و الکترود  انیالزم توسط قوس م حرارت  که دیآ ی م
موجود در  اثر یب یپروسه است که گازها نیا در .شود ی م  جادیتنگستن ا

 .شکل دادن قوس پالسما و محافظت را به عهده دارند فهیپالسما، وظ

  ی که قسمت نوک شعله در قوس پالسما به صورت متمرکز در م  یی آن جا از
  گراد را خواهد داشت که ی هزار درجه سانت کی حدود   یدما نیبنابر ا د،یآ

 .باشد ی کوچک م  اریبس ی در بخش  یاز انرژ  ی ثابت زانیآن وجود م لیدل
پالسما مورد استفاده   یکه در جوشکار  یدر نظر گرفت که الکترود دیبا البته

آن از جنس مس  نازل بوده و میاز تنگستن دو درصد تلور رد،یگ ی قرار م
 .باشد ی م

 را یمناسب در نظر گرفته شود ز زیالزم است که قطر دهانه نازل ن نیهمچن

  ع یسر  شیحد مجاز باشد، باعث فرسا که اندازه آن کوچکتر از ی صورت در
 .الکترود خواهد شد

 



 

3 www.namatek.com 

 پالسما یروش عملکرد جوشکار  2#

 

 ی ان یو جر DC م یپالسما، منبع برق مستق یدر جوشکار  یاصل  یاز اجزا ی کی
  بوده و ادیحرارت ز زانیدستگاه، م  نیطور معمول در ا به .باشد ی ثابت م 

  ی نازل و الکترود شروع م انیم  انیجر جادیروشن شدن شمعک و ا با
 .شود
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 .شود زهیونینازل،  یشود که گاز در ورود ی شده باعث م  جادی ا انیجر نیا
قطعه و الکترود،   انیشروع قوس م یگاز پالسما، برا ادیز اریبس یدما
 .آورد ی را به وجود م  ی مقاومت  یر یمس

پالسما،   یجوشکار  ندیفرآ ی است که در ط نیکه قابل ذکر است ا یا نکته
شده و پس از  جادینازل و الکترود قوس ا انیم هاست ک نی مرحله ا نیاول

 .باشد نالیقوس قابل اطم شروع  تا ردیگ ی آن انتقال به قطعه صورت م

توقف کوتاه صورت    کیابتدا  ند،یفرآ نیروست که در شروع ا نیهم از
  یی گاز پالسما گری د یسو از .شود ی مجدد آغاز م  یجوشکار  سپس گرفته و

آن در برابر   از  که نقش محافظت را به عهده دارد، الکترود را در بر گرفته و
 .دینما  ی کاتد مراقبت م ادیز یدما

  ایآرگون  یکه کاتد به طور معمول تنها در برابر گازها میاست اضافه کن الزم
 .متاثر خواهد شد دروژنیه

محافظت در  یاند به خوبتو ی بودن فشار، گاز پالسما، نم نییجهت پا به
  ی خنث یگازها یی باال  زانیم ،یرونیاز نازل ب تا،ینها جوش را انجام داده و

 .ند ینما ی عبور م دروژنیاز ه ی بیو آرگون و ترک ومیمانند هل
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 گاز انی پالسما طبق سرعت جر  یجوشکار  3#

 یگاز، جوشکار  انیتوان بر اساس قطر الکترود پالسما و سرعت جر  ی م
 .نمود میدر سه دسته تقس پالسما را

 

 کروپالسمایم یجوشکار  1-3#

 

تا پانزده آمپر جهت   کی انیم ی خروج انیاز جر ،ینوع از جوشکار  نیا در
 .شود ی متر، بهره گرفته م  ی لیم کی به ضخامت  ی نازک ی ها هیال یجوشکار 
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  ی اعوجاج جوش و انحراف قوس م  نیکمتر  یدارا ،یحالت از جوشکار  نیا
 .باشد

 

 متوسط ان یپالسما با استفاده از جر  یجوشکار  2-3#

آمپر استفاده   ستی دو ی پانزده ال  انیم ی انیاز جر ینوع از جوشکار  نیا در
 نیا در .دیآ  ی جوش آرگون به شمار م یبرا نی گزیجا روش شود که ی م

  ی مانند ناخالص یراداتیا از نفوذ را شاهد بوده و یشتر یب زانیم ،یجوشکار 
  ی را به قطعه کار اعمال م یتر  کنواخت ی یتنگستن به دور بوده و انرژ 

 .رساند ی را به حداقل م یاعوجاج در جوشکار  تی نها در و دینما
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 Keyhole  پالسما یجوشکار  3-3#

 

 .ردیگ ی آمپر صورت م کصدی یباال یانیپالسما با جر ینوع از جوشکار  نیا
پرتو پالسما با   ابد،ی ی م  شی و گاز پالسما افزا یجوشکار  انیکه جر ی هنگام

تواند قطعه کار را به صورت   ی م  که دیآ ی به وجود م  ادیز اریبس ی قدرت 
 .دیکامل ذوب نما

 باشد که ی م  LBW زریل یجوشکار  ه یشب اریروش بس نی ا ینفوذ باال قدرت 
 یدارا شود که  ی استفاده م  ی قطعات  یجوشکار  یطور معمول برا به

 .باشند ی متر م  ی لیده م  یضخامت باال
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 جوش پالسما ندی انواع فرآ 4#

 .پالسما دو نوع عملکرد وجود دارد یجوشکار  یبرا

 

 جوش پالسما مستقل  1-4#

 

الکترود و  انی م که ردیگ ی صورت م  ینوع از جوش پالسما به گونه ا نیا
نازل به صورت شعله  قیاز طر پالسما شده و جادینازل محدودکننده قوس ا

 قطعه باشد و ی که قوس از قطعه جدا و مستقل م  یشود به طور  ی خارج م
 .وجود ندارد ی ک یدر حلقه الکتر

به  یقابل انتقال از نقطه ا ی شده قابل کنترل بوده و به سادگ  جادیا شعله
 یاسپر  ای یفلز  ریغ یجوش ها یروش برا نیا .باشد  ی م  گرینقطه د

که در نوک دستگاه جوش از الکترود مثبت و   ی هنگام .پالسما کاربرد دارد
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جوش  یبرا شده و یکمتر  ی چگال یهم زمان استفاده شود، دارا ی منف
 .ردیگ یمورد استفاده قرار م  یفلز  یصفحه ها

 

 ی جوش پالسما انتقال 2-4#

 

استفاده از  با شروع شده و انیز الکترود تنگستن جرا ند،یفرآ نیا در
کننده  نیتام یبه سو  تینها در و ابد ی ی به قطعه جوش انتقال م سیفیار

 .گردد ی برق باز م

  دنیبر ایبوده و از آن در ذوب فلزات  یادیز یانرژ  یقوس پالسما، دارا نیا
باال باشد،  اریبه سرعت بس ازین یکه در جوشکار   ی هنگام ایآن ها و 

 .شود ی استفاده م 
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 پالسما یدستگاه جوشکار  یاجزا ستیل 5#

توان از آن  ی م  است که ی زاتیبه تجه ازیپالسما، ن یانجام جوشکار  یبرا
 :اشاره نمود ریجمله به موارد ز

 برق  منبع  .1
 اد ی با فرکانس ز ژنراتور .2
 ان یجر محدودکننده .3
 جوش پالسما شعله .4
 گاز محافظ  ایو  ی خنث گاز .5
 کننده ولتاژ کنترل .6
 کننده گاز  کنترل .7
 ان یکننده جر کنترل .8
 نگاه داشتن قطعه یبرا رهیگ .9

 

 پالسما  یجوشکار  یها  تی مز  6#

  یباال اریتوان به ساده بودن و نفوذ بس ی م یجوشکار  نی ا یایجمله مزا از
 یی متمرکز و جوش ها یجوش ها یپالسما برا یجوشکار  از .آن اشاره کرد

 ی جوش دارد، استفاده م  یبایبه ظاهر ز ازیکوچک که ن اریبس یدر فضا
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 تیقابل مختلف کاربرد داشته و ع ینوع از جوش در صنا نیا .شود
 .است یی باال یدار یپا  یتمام فلزات را داشته و دارا یجوشکار 

  دایقطعه جوش و الکترود، فاصله ز انیبه جهت آن که م گرید یی سو از
  یپرکننده کمتر  زانی باشد و م ی پرکننده در آن ساده تر م یر یبکارگ است لذا

 .مصرف خواهد شد

 

 پالسما یجوشکار  بی معا 7#

  باشد و ی فرابنفش و مادون قرمز م یاشعه ها یدارا ینوع از جوشکار  نیا
  گرید یسو از .استفاده شود ی حفاظت   زات یاز تجه دیاستفاده از آن با هنگام

  ی برق گرفتگ خطر باال بوده و یروش از جوشکار  نیا زات یتجه  یها نهیهز
 یندیناخوشا یصدا لیبه دل نیهمچن .باشد ی م  ادیپالسما ز یدر جوشکار 

 .استفاده شود ی که دارد، الزم است که از گوش


