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و مورد توجه است،   یکاربرد اریکه در صنعت بس یاز انواع جوشکار  ی کی
 گرید یآرگون نسبت به روش ها یجوشکار  .باشد ی آرگون م  یجوشکار 
 .دارد یی ها  یبرتر  یجوشکار 

 یبرا .پرداخت میخواه یع جوشکار نو نی هم حیمقاله ما به توض نیا در
 .دیموضوع همراه ما باش نی کسب اطالعات در ا

 

 Argon) ست؟ی آرگون چ  یجوشکار  1#
welding) 

قرار  یادیگاز آرگون مورد استقبال ز  طیو شرا  ایمزا لیآرگون به دل یجوشکار 
گاز فراوان موجود در جو است که آن را تا حد   نی سوم  آرگون .گرفته است

  ع ی ما یهوا ریبا تقط آرگون .کند ی ارزان تر م  نیدر دسترس و بنابرا یادیز
 .شود ی گاز قرار گرفته و فروخته م  یها یشده و سپس در بطر  دیتول

استفاده   یمختلف جوشکار  یها کی در تکن یآرگون به طور گسترده ا گاز
 .کند ی عمل م یدر اطراف جو جوشکار  یعنوان سپر  آرگون به گاز .شود ی م
شود محل   ی عنوان مثال باعث م به .کند ی م  جادیرا ا یمختلف  یایمزا نیا

 .باشند یشتر یدوام ب یجوش بدون درز و دارا
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 آرگون یاستفاده از جوشکار  لیدل 2#

دهد، فلزات را در معرض  ی را انجام م یجوشکار  ندیمهندس فرآ کی  ی وقت
 اریدرجه است و بس 5000از  شیدما ب  نیا اغلب .دهد ی باال قرار م  یدما

است؛  یضرور   ع یشدن فلز به ما لی تبد  یباال برا یدما  نیا .باشد ی داغ م
دما   نیفلزات در ا شتریب .قالب زد قیتوان آن را از چند طر ی م  نیبنابرا

جوش داده و  ی آن ها را به راحت توان ی م  لیدل نیهم به شوند؛ ی ذوب م 
 .متناسب با نوع اتصال، فرم داد

محافظت از جوش ها در  یآرگون برا یاستفاده از جوشکار  لیاز دال  ی کی
 یباز  ندیفرآ نیکه آرگون در ا ی نقش .باال است اریدرجه حرارت بس نیبرابر ا

باال   یفلزات با دما ی وقت  .کند، محافظت از فلزات ذوب شده است ی م
اطراف  یموجود در هوا یگاز ها ی توانند در برابر برخ ی م  شوند، ی مواجه م 
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مانند   یی تواند با گاز ها ی عنوان مثال م به .آن واکنش نشان دهند
 در موجود در اطراف واکنش نشان دهد که دروژنیو ه ژنیاکس تروژن،ین
 .شود ی نامطلوب م  جیموارد منجر به نتا شتریب

 نی بنابرا .کند ی م  جادیدر اطراف محل جوش در فلزات ا ی آرگون پوشش گاز
بر  عالوه .دهند ی موجود در هوا واکنش نشان نم  یگاز ها هیآن ها با بق

محسوب   دیمف زیحفظ ثبات قوس ن یآرگون برا یاستفاده از جوشکار  نیا
داشتن نفوذ جوش خوب و ظاهر بهتر   ،یلز کار با هر ف هنگام .شود ی م

 .شود ی توسط آرگون فراهم م

 

 

 ست؟ یچ یگاز محافظ در جوشکار  3#

رود و  ی گاز محافظ در درجه اول در ارجاع به گاز آرگون به کار م اصطالح
 گاز .باشد دیمف  اریبس یهر نوع کار جوشکار  یتواند برا  ی م  است که یز یچ
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 .اثر هستند یب مهین ایاثر  ی ب یاز گاز ها  یطبقه بند ی محافظ نوع  یها
افتد   ی كه در اتمسفر اتفاق م  ی گاز ها از فلزات در برابر هرگونه واكنش نیا

 .كنند ی محافظت م 

 یکند از فلز  ی جوشکار کمک م به است که نیمهم بودن گاز محافظ ا لیدل
تالل در فلز  از هرگونه اخ نیچن  هم .کند محافظت کند ی که با آن کار م

  .کار کند ی گونه نگران چیسازد بدون ه ی کرده و جوشکار را قادر م یر یجلوگ

 

 یروش موثر برا کیآرگون به عنوان  یجوشکار  ایگاز آرگون  اگرچه
  ی تنها روش اما  محافظت هنگام کار با فلزات مورد توجه قرار گرفته است؛

 .کار از آن استفاده کرد نیتوان در هنگام انجام ا ی که م  ستین

 به استفاده از آن دارند؛ لیدارد که جوشکار ها تما ی مشابه ریتاث زین ومیهل
 در .را ارائه دهد یبهتر  جیتواند نتا   ی م  ی کند و حت ی مانند آرگون کار م رایز
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لزات، به  در کار با ف یدار یپا جادیا لیهم به دل ژنیاکس وم، یکنار آرگون و هل
 .شود ی استفاده م  ی عنوان افزودن 

 

 ست؟ یآرگون چ یخطرات جوشکار  4#

 چه که دیتوجه داشته باش ،یدر جوشکار  یاستفاده از هر نوع گاز  هنگام
  منی اجرا شود تا ا دیبا یانجام شود و چه موارد دیبا  ی اط یاقدامات احت

 .فراهم شود طیشرا نی تر

قابل اشتعال بوده و  ری گاز غ نیکه ا چرا است؛ منیآرگون نسبتا ا یجوشکار 
کار  نیدر ح نی چن هم .سوزد ی جرقه نم ایدر معرض هرگونه گرما، شعله 

تواند توسط جوشکار  ی م لیدل نیهم به .کند ی منتشر نم  ی ماده سم  چیه
گاز   نیوجود، هنگام استفاده از ا نیا با .ستفاده شودها به طور منظم ا

مخزن فشرده  ک ی آرگون معموال در  گاز .دیالزم را انجام ده ی منیاقدامات ا 
 .خاص خود را دارد یها اطیاحت ستیل شود كه ی به جوشكاران داده م



 

6 www.namatek.com 

 

مخزن فشرده   ی من یا یها ادداشتیبه   دیمحصول با نی استفاده از ا هنگام
که هنگام استفاده از گاز آرگون   ی خطرات  نی از بزرگتر ی کی  .توجه شود یساز 

اطراف فرد   یحضور آن در هوا ش ی افزا رد،یتواند مورد توجه قرار گ  ی م
 .استفاده کننده از آن است

بدان  نی ا .از هوا دارد شتریب ی و هشت درصد چگال  ی آرگون س  گاز
اطراف مقدار آرگون   جو گاز، ممکن است نیامعناست که هنگام استفاده از 

تواند    ی م تنفس داشته باشد که یبرا ازیمورد ن ینسبت به هوا یشتر یب
شود از   ی م هیتوص لیدل نیهم به .دچار مشکل کند ا یتنفس را سخت و 

  هیتهو یاد یبا مقدار ز یدر منطقه ا ایباز  یآرگون در فضا یجوشکار 
استفاده به  یمخزن برا کیمقدار گاز آرگون موجود در  البته .دیاستفاده کن
از حد در جو اطراف   شیبه وجود مقدار ب منجر است و منیا ی اندازه کاف 

 .شود ی نم
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  یاز آرگون استفاده م یچه فشار  یدر جوشکار  5#
 شود؟

آرگون دارند، فشار   یکه افراد در مورد جوشکار  ی سواالت نیاز مهمتر  ی کی
  شتریب یاستفاده از گاز آرگون در جوشکار  در .استفاده از گاز آرگون است

هم  نیا .کنند ی کار م ی شوند به خوب میتنظ  10PSL  یرو ی مخازن وقت
خواهند   ی است که م ی کسان نیمتداول در ب یاز استاندارد ها ی کی نیچن

فشار  ی به طور کل یجوشکار  یها  نیتکنس البته .به طور موثر کار کنند
  ی که با آن ها کار م ی فلزات خود و ی شخص یها ازیمخزن را با توجه به ن

 .کنند  ی م  میکنند تنظ

  افراد مثبت بزرگ در مورد گاز آرگون است و  ازیامت کی ماتیدر تنظ سهولت
و آن چه در آن لحظه  طیآرگون را متناسب با شرا هیسازد تخل  ی را قادر م

 .کنند میتنظدارند،  ازین
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تواند داشته باشد فاصله الکترود ها  ی که فشار آرگون م  یر یتاث نیشتر یب
گاز   نی ا شتریآرگون و خارج شدن ب  یهنگام استفاده از فشار باال در .است

جوش با محل   میس فاصله خواهد بود و شتریجوشکار ب ازیمورد ن یروین
 نیکه هنگام کار با ا چرا ؛نخواهد شد تیفیسبب کاهش ک یجوشکار 

 .ردیگ ی تحت پوشش قرار م  شتریروش محل جوش ب

 

 آرگون یاستفاده از جوشکار  یای مزا 6#
 ها اژیفلزات و آل شتریب یجوشکار  1-6#

فلزات استفاده کرد   شتریب یجوشکار  یتوان برا ی آرگون م یجوشکار ها از
 :هستند  ریکه شامل موارد ز 
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 فوالد  •
 ضد زنگ فوالد •
 یکرومول  •
 وم ینیآلوم •
 کل ین یها اژیآل •
 م یزیمن •
 مس  •
 برنج •
 برنز  •
 طال  ی حت و •

 یجوشکار  یبرا دیمف یجوشکار  ندیفرآ کی نیبا گاز هم چن یجوشکار 
ها و  ریدرب ها، گلگ رهیدستگ ،ی چمن زن  نیواگن ها، قاب دوچرخه، ماش

 .است گریموارد د 

 ز یباال و تم تیف یبا ک یجوشکار  جادیا 2-6#

دهد   ی آرگون به شما امکان م یکنترل قوس و گودال جوش، جوشکار  با
گرما اغلب با   یاز آن جا که ورود ن یچن هم .دیکن جادی ا زیتم یجوش ها

دهد گودال  ی شما امکان م  به شود، ی پدال پا کنترل م یفشار دادن رو
 نیهم به .دیکنترل کن ی و محل جوش را به خوب دیخنک کن ایجوش را گرم 

مانند مجسمه ها و  ی حساس  یجوش ها یبرا ینوع از جوشکار  نیا لیدل
 .باشد ی آل م دهیخودرو ا
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 دن یبدون جرقه و پاش یجوشکار  3-6#

در هنگام   یجرقه ا  ایپاشش  چیروش ه نیطور که گفته شد در ا همان
 .شود ی نم  دیتول یجوشکار 

 کند ینم جادیکار دود و بخار ا ن یدر ح  4-6#

در حال  هیکه فلز پا نیا مگر کند؛ ینم جادیبخار ا ایآرگون دود  یجوشکار 
 .بخار کند ایدود و  جادیباشد که ا  یعناصر  ایها  ندهیآال یحاو یجوشکار 

 :ها عبارتند از  ندهیآال نیاز ا ی برخ

 روغن  •
 س یگر •
 رنگ •
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 سرب  •
 یرو •

 ز یتم  هیفلز پا  یدود و بخار بهتر است قبل از جوشکار   جادی از ا  یر یشگیپ  یبرا
 شود.


