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رود که  ی به شمار م یجوشکار  یاز انواع روش ها  ی ک ی ی قوس یجوشکار 
و اتصال دو   یجوشکار  یکه برا ی زمان .در حوزه صنعت دارد یار یکاربرد بس

  ی به چشم م یجوشکار  نینام ا م،یباش ازمندین ی کیقطعه به قوس الکتر
  یبرا ی مختلف یروش ها یجوشکار  قیاز طر دیدان ی که م همانطور .خورد

از   ی کی موثر  طیبه نوع قطعه و شرا بنا .وجود دارداتصال دو قطعه به هم 
 .شود ی انتخاب م  یجوشکار  یروش ها

در   دیبا د،یاستفاده کن ی ک یبا قوس الکتر یاز روش جوشکار  دیبخواه اگر
 .دیاز ابزار الزم در آن اطالعات الزم را بدان کیهر  تیکاربرد و اهم نهیزم

قوس  یجوشکار  نهیدر زم ی ات یشما را با کل میمقاله قصد دار نیا در
که به   ی صورت  در .مییشما بگو ی آن برا تیو از اهم میآشنا کن ی ک یالکتر

متن با ما همراه   انیتا پا  د،یباره عالقه مند هست نی کسب اطالعات در ا
 .دیباش
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 ست؟ی چ یقوس یجوشکار  1#

 

وع ن نی ا .روند ی به کار م یع یدر گستره وس ی قوس یها یجوشکار 
  ی نوک الکترود و قطعه انجام م نیشده ب جادیقوس ا لهیبه وس یجوشکار 

 هیشوند، تخل ی م  زهیونی یدر جوشکار  ازیموردن یکه گازها ی زمان  .شود
 .افتد ی اتفاق م ریدرگ یالکترودها انیم ی ک یالکتر

  .کارآمد خواهد بود اریبس ی قوس یمواقع استفاده از جوشکار  نیا در
از   ی کی .ردیگ یصورت م  ی مختلف ی با روش ها ی ک یقوس الکتر یجوشکار 



 

3 www.namatek.com 

  گریدو مورد د  در  .خواهد بود ی همراه با الکترود دست ی جوشکار  نیانواع ا
 .شود ی م انیبا گاز محافظ ب یجوشکار  نیو همچن یپودر  ریز یجوشکار 

قرار گرفته اند تا کارشناسان  قیمورد تحق ریاخ یروش ها در سال ها نیا
 .ابندیدست  یجوشکار  یبرا یو ساده تر  دیجد یبه راه ها

 

به  یکی جوش قوس الکتر  یبرا ییروهایچه ن 2#
 روند؟  یکار م

از  دیبا یجوشکار  یاما برا دینکته توجه نکرده باش نی تابه حال به ا دیشا
 .استفاده شود ی خاص  یروهاین

 د؟ یدان ی م  را روهاین نی علت وجود ا ایآ

از  یو موارد کی نامیدرودیه یروین س، ی الکترومغناط یرو ین رینظ یی روهاین
 یاثر جوشکار   بر .الزم هستند ی کیبا قوس الکتر یجوشکار  یبرا لیقب نیا

ماده   نی کند، ا ی کار را مذاب م  قطعه شود و ی م  جادیا ییحرارت باال ی قوس
 .از سطح قطعه کار جدا شود دیمذاب نبا

از قطعه کار  یی خلل در قسمت ها  جادیشدن آن بخش مذاب سبب ا جدا
 نیاز بروز چن یر یجلوگ یمذکور برا یروهایاز ن لیدل نیهم به .شود ی م

 .استفاده خواهد شد ی مشکالت
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با قوس  یالکترود در جوشکار  تیاهم 3#
 ی کی الکتر 

و فوق العاده موثر به   ی به عنوان عضو اصل ی قوس یدر جوشکار  الکترود
انتخاب شود که از   یبه گونه ا ستیبا ی الکترود م  قطر .دیآ ی حساب م 

 .نباشد شتریضخامت فلز قطعه کار ب

در   یی که به تجربه باال دینکن یرویقانون پ نیبود از ا دیقادر خواه ی زمان 
 یر یارگدارد که به ک قتیحق نی ا .دیابیقوس دست  یحوزه جوشکار 

  توجه خواهد شد اما یدر سرعت جوشکار  شیقطور سبب افزا یالکترودها
 بیالکترود آس نهیزم نیکه در صورت نبود مهارت در ا دیداشته باش

 .کند ی به قطعه وارد م یار یبس



 

5 www.namatek.com 

 

آن  ضیتعو  برخوردار است و یی باال تیمواقع که قطعه کار از اهم ی برخ در
 اریبس ی قوس یجوشکار  ینکات برا نی در نظر داشتن ا  ست،ین ریامکان پذ
 .خواهد بود تیحائز اهم

است، در انتخاب   ازیمورد ن ی ک یبا قوس الکتر یجوشکار  یکه برا ی قطب نوع
در نظر   د،یآن را دار یکه قصد جوشکار  یدرز  اگر .گذار است ری الکترود تاث

تفاده شود،  از حد معمول اس شتریالکترود با قطر ب از گرفته نشود و
 .دیآ ی به وجود م یجوشکار   ات یاز عمل ی اضافات

  ی م لیقطعه را زا ینما نکهیآمده عالوه بر ا دیپد  عات ی ضا نیشک ا بدون
  ی بعض رایز .شود ی م  ی موارد موجب بروز مشکالت اساس  ی کند، در برخ
که شما از الکترود  ی صورت در .سطح قطعه کار مهم است ی مواقع صاف

 دیسوال خواه ریکارکرد قطعه را ز د،یریبهره بگ یجوشکار  ینامناسب برا
 .برد
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علت بروز جرقه هنگام جوش با قوس  4#
 ست؟ی چ ی کی الکتر 

  .دیا دهید یجوشکار  ندیانجام فرآ نیرا ح یار یتا به حال افراد بس حتما
  نیجرقه در ح ش یدایکه علت پ دیآ شیشما پ یسوال برا نی است ا ممکن

 ست؟ یچ یجوشکار 

 ی مناسب زانیافتد که م ی اتفاق م ی زمان ی ک یبا قوس الکتر یجوشکار 
  در .الکترود و قطعه کار وجود داشته باشد نیحرارت و فشار برقرار شده ب

 ی قوس یدو بخش مهم جوشکار  ان یبه صورت دائم م  ی صورت اتصال نیا
 .ردیگ ی مرحله نشئت م  نیاز ا یجوشکار  ندیفرآ اصل شود که ی برقرار م

امکان وجود دارد که فشار از طرف الکترود به قطعه کار وارد شود اما   نیا
فشار و حرارت در کنار  وجود .وجود نداشته باشد ی حرارت به مقدار مناسب

  ی که م ی صورت  در .شود ی سبب اختالط قطعه کار و الکترود م  گریکدی
قطعه کار با  از دیبا دیاشته باشممکن را د یجوشکار  نی بهتر دیخواه
 .دیری همراه با اعمال فشار و حرارت مناسب بهره بگ زیتم  ی سطح

به  د،یشو ی با آن مواجه م یکه در هنگام جوشکار  ییجرقه ها شیدایپ
 .وجود فشار باال همراه با حرارت خواهد بود لیدل
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 یقوس یجوشکار  یبرا ازیابزار مورد ن 5#

انجام آن روبه رو نشود،   نیدر ح ی با مشکل یجوشکار  ندیآنکه فرآ یبرا
 .خواهد بود نهیزم نی در ا ی لیبه استفاده از ابزار و وسا ازین

 

. پس با  میکن یاز آن ها را به شما معرف یتعداد میبخش قصد دار نیا در
 .دیما همراه باش

 یفلز  لهیم 1-5#

 نیا .نام دارد یفلز  لهیم ،یقوس یمهم در حوزه جوشکار  لیاز وسا ی کی
 .شده است  ی طراح  ی ک یالکتر انیعبور جر یبرا لهیم
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است که قوس  ی شگ یبه طور هم انیجر یابزار برقرار   نیا  فیوظا  گرید از
در قطعه   یدر صورت وجود هرگونه درز  نیبر ا عالوه .نرود نیاز ب ی ک یالکتر
 .خواهد کرد فایا یجوشکار  ات یعمل نینقش پرکننده را در ح لهیم  نیکار، ا

 پوشش الکترود 2-5#

 ی اتمسفر انجام م  یهوا طیدر مح یجوشکار  ندیفرآ دی دان ی که م  همانطور
  ی مشکالت شیدایسبب پ یهوا ممکن است هنگام جوشکار  وجود .ردیگ

 .منظور راهکار ارائه شده است  نیبد شود که

 یقطعه و اجزا ،یجوشکار  ندیاز پوشش اطراف الکترود هنگام فرآ استفاده
 .دارد ی در امان نگه م  ی احتمال یها بیرا از آس ات یدر عمل لیدخ

 ی م  افتی ی مختلف یروپوش هستند، در جنس ها یکه حاو  یی الکترودها
 .شوند

از آن ها،  ک یمختلف هر  یکترود و کاربردهاابعاد متفاوت ال لیدل به
 .در پوشش الکترودها گوناگون خواهد بود زیاندازه ن رینظ یی پارامترها
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 یقوس یخطرات جوشکار  6#

 

هنگام انجام   ی سهل انگار  لیجوشکاران به دل شتریکه ب دیاست بدان بهتر
  نیاز مهم تر  ی ک ی .اندازند ی جان خود را به خطر م ،یجوش قوس ندیفرآ

  یبرقرار  یمناسب برا هی تهو یها ستمیاستفاده از س نهیزم نیامور در ا
  نیبنابرا .رود ی به شمار م یاز بروز آتش سوز  یر یمطبوع و جلوگ طیشرا
 نیشما خطر آفر یبرا که دیکن  یجوشکار  یی ها طی در مح دیکن ی سع

 .نباشد

 ی مناسب  تمیق ی ک یبا قوس الکتر یجوشکار  یمناسب برا  یها دستگاه
  دیاستفاده کن یجوشکار  یبرا ی لیاز وسا دیتالش کن لیدل نیهم به .دارند

 .باشند نانیکه قابل اطم
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شگرف در حوزه   یتحول یقوس یجوشکار  7#
 صنعت

 علت .به وفور کاربرد دارد ریاخ یدر سال ها  ی ک یبا قوس الکتر یجوشکار 
  انیب متیارزان ق یو ابزارها لیسهولت کار در کنار استفاده از وسا زیآن ن

 .شود ی م

 .پرداخته شد ی کی قوس الکتر یدرباره جوشکار  ی حاتیمقاله به توض نیا در

نوع  نیا ندی در فرآ ی نقش مهم  یفلز  لهیکه م می کرد انیعنوان مثال ب به
قطعه کار از  یشده رو جادیا یخلل و فرج ها نپرکرد .دارد یجوشکار 

قوس  ی شگیهم یبرقرار  نیهمچن .ابزار انجام خواهد شد نیا قیطر
  گرید فهیوظ ی کی قوس الکتر یجوشکار  طیفراهم آوردن شرا یبرا ی ک یالکتر

جرقه زدن هنگام   لیرا درباره دل ی نکات نیبر ا عالوه .است یفلز  لهیم
 .میکرد انیب یجوشکار 

  .فوق العاده مهم است یجوشکار  یکار برا طیکه مح دیداشته باش توجه
 اریبس ی قوس یجوشکار  ات یانجام عمل نیدر ح هی تهو طیتمام شرا تیرعا

باال  اریهمراه با حرارت بس ادیبر اثر فشار ز یجوشکار  رایز .شود ی م  هیتوص
 .شود ی انجام م
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  ند یفرآ  یادیالکترود مناسب تا حد ز  ک ی انتخاب    نهیاز نکات الزم در زم  ی آگاه
 ما ساده خواهد کرد.  یرا برا یجوشکار 


