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  .دیآ ی به حساب م  ی قوس یاز انواع جوشکار  ی کی یپودر  ریز یجوشکار 
تا حد  یجوشکار  ندیفرآ ی حرارت به وجود آمده در ط زانیآن که م یبرا

در  یار یبس زات یتجه .استفاده خواهد شد یپودر  ریز زا  ابد،یامکان کاهش 
  یپودر  ریز ای SAW یقطعات گوناگون بر اثر جوشکار  انیارتباط م یبرقرار 

 .نقش دارند

  انیب ینوع جوشکار  نیرا درباره ا ی نکات مهم میمقاله قصد دار نیا در
ادامه متن را  د،یعالقه مند هست نهیزم نی به کسب اطالعات در ا اگر .میکن

 .دیاز دست نده

 

 ست؟یچ یپودر  ری ز  یجوشکار  1#

وجود   گریکدیقطعات مختلف به  یجوشکار  یبرا ی گوناگون  یها روش
  رشاخهیرود که جزو ز ی به شمار م یاز انواع جوشکار  ی ک ی یپودر  ریز .دارد

 نیطور که از نام ا همان .شود ی محسوب م  ی قوس یجوشکار  یها
جوش دادن قطعات  ات یسهولت در عمل یاز پودر برا د،ی آ ی بر م یشکار جو

 .استفاده خواهد شد 

شود، در بخش  یچند قطعه م ای کی  انیاتصال م جادی که منجر به ا ی قوس
  ی م  جادیآمده به دو شکل ا دیپد قوس .دیآ ی پودر به وجود م  نیا نی ریز

دهد که با  ی رخ م ی حالت ها قوس به طور کامال مخف ن ی از ا ی کی در .شود
 .نام دارد ی قوس مخف ،ینوع جوشکار  نیا .شود ی نم  دهیچشم د 
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 یشود، جوشکار  کسیقطعات به طور کامل ف انیآن که اتصال م  یبرا
الکترود و قطعه مدنظر به  نیماب قوس .خواهد بود یکاربرد  اریبس ی قوس

در نظر گرفته   یپودر  ریز یجوشکار  یکه برا یگر ید نام .دیآ ی وجود م 
 دینبا یجوشکار  یروش الکترود مناسب برا نیا در .است SAWشده، 

به   زیخواهد آمد و قوس ن نییبه مرور زمان پا الکترود .پوشش باشد یدارا
آمده کامال قطعات را  دیقوس پد ب یترت  نیبد .کند ی م  دایپ انی جر جیتدر
 .دهد ی جوش م  گریکدیبه 

  نی آمپر تع 1000 ی ال  300 نیاست، ب ازین SAW یجوشکار  یکه برا ی انیجر
  یپارامترها نیموضوع و هم چن  نی با در نظر داشتن ا ن یبنابرا .شده است

 .گرفت مینسبت به انتخاب آن تصم دیبا ینوع جوشکار  نیبر ا رگذاریتاث
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  ری به روش ز  یجوشکار  یبرا ازیابزار موردن 2#
 یپودر 

  یی انجام شود به ابزارها ی مشکل چیبدون ه SAW یآن که جوشکار  یبرا
نوع  نیا  یمناسب برا زات یواقع بدون استفاده از تجه  در .میدار ازین

 ی منظور م  نیبد .بود دیآن نخواه حیقادر به انجام صح یجوشکار 
باره کنجکاو  نی در ا اگر .میابزار بپرداز نیا نایبخش به ب نیدر ا میخواه
 .دی کن ی متن ما را همراه   انیتا پا د،یهست

 فالکس  1-2#

  کاربرد .فالکس نام دارد ینوع جوشکار  نیا یبرا یضرور  لیاز وسا ی کی
 ی را به طور تخصص یشود که جوشکار  ی مشخص م  ی زمان  لهیوس نیا

خواهد بود تا مانع آتش   یی گازها جادیبه ا ازین طیشرا ن یا در .دیانجام ده
که تنها کاربرد  دیبهتر است بدان البته .شود یجوشکار  نیدر ح یسوز 

 .گاز محافظ و سرباره نخواهد بود دیتول یفالکس برا

ساخته شده اند  یاژ یعناصر مختلف که به شکل آل یر یبه کارگ  یبرا فالکس
که به وجود   ی رد حوضچه مناسبگازها را وا نیکه ا یطور  به باشد؛ ی م زین
 .خواهد کرد  د،یآ ی م
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 جوش   میس  2-2#

 میخواهد بود، س ازین یپودر  ریز یجوشکار  یکه برا ی زاتی از تجه گرید  ی کی
 .ضرورت دارد یانواع جوشکار  ی در تمام  لهیوس نیا  وجود .جوش است

  رایمتفاوت است؛ ز SAW یجوش در جوشکار  میاستفاده از س  طیشرا
 .از مس و جنس بدنه از فوالد ضدزنگ باشد دیروکش آن با

  یکه چرا از فوالد ضدزنگ و مس برا دیآ شیسوال پ  نیشما ا یبرا دیشا
 شود؟  ی جوش استفاده م  میساخت س

  زانیم شی جوش باعث افزا میس یروکش مس برا یر یبه کار گ لیدل
 میس دیخاطر که با نیبه ا نیچن هم .شود ی م  افتهیبرق انتقال  انیجر

از فوالد زنگ  استفاده کرد، ینگهدار  ی جوش ها را در انبار و به مدت طوالن 
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مواقع در  ی در برخ  یحرفه ا جوشکاران .مناسب خواهد بود ارینزن بس
  دروژنیروغن ه  رینظ یی از روغن ها یجوشکار  یباال تی فیحفظ ک یراستا

 .شود جادیروان ا یجوشکار  یالزم برا ی چرب  کنند تا ی استفاده م 

 

 (SAW) یپودر  ری ز  یروش انجام جوشکار  3#

 

  گریکدیمختلف با  یها یبه کار رفته در جوشکار  زات ی از تجه ی برخ دیشا
آن چه مسلم است، تفاوت موجود در نحوه انجام آن  اما باشند؛ کسانی

بخش  دیبا یپودر  ریبه روش ز ی قوس یجوشکار  جادیمنظور ا به .هاست
 ات یشکل انجام عمل نیبد .جوش را وارد مواد روان ساز کرد میس یی انتها

 .همراه خواهد بود یشتر یبا سهولت ب یجوشکار 
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دارد، استفاده    یبه جوشکار  ازیکه ن یپوشاندن منطقه ا یسازها برا روان
سطح قطعه   دیبا رایفالکس الزم است؛ ز یر یجا به کارگ نیا در .شود ی م

شده بر اثر  دیحرارت تول زانیکار به کاهش م نیا .کار را با آن پوشش داد
 .خواهد کرد ی انیکمک شا یجوشکار 

 ریز یجوشکار  انیسطح قطعه پس از پا یفالکس موجود بر رو یپودرها
 ی کمک گرفته م  ی خاص یها فیمنظور از ق نیبد .جمع خواهند شد یپودر 
قوس  ل،یقب نیاز ا یقطعات و موارد  انیاتصال م یبرقرار  یبرا .شود

کند و در   ی را به طور کامل ط اتصال یشده برا نی خط تع دیبا یجوشکار 
 .همان امتداد به حرکت وا داشته شود

بهتر  SAW یجوشکار  ندیمختلف فرآ یروش ها شتریمنظور شناخت ب به
 .دیاست انواع آن را بشناس

 :هستند ریبه شرح ز یجوشکار  جیرا یها روش

 دوقلو میس یها روش •
 م یچندس •
 پودر فلز افزودن •
 یلوله ا میس •
 گرم و سرد  یها میتک همراه با س  میس •
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 SAW یدر جوشکار  یاصل  یپارامترها 4#

 ی در نظر گرفته م  یپودر  ریبه روش ز یجوشکار  یبرا ی گوناگون  یپارامترها
جوش فرق  تیفیآن ها ک یر یبه کارگ  زانی به انتخاب م بسته شوند که

پارامترها ولتاژ قوس به وجود آمده   نی از ا ی کیعنوان مثال  به .خواهد کرد
نسبت   دیجوش قطعه موردنظر با نهیدر زم ازیوردنولتاژ م زانیم بنابر .است

 .به انتخاب عدد مناسب ولتاژ اقدام کرد 

قطعات گوناگون عمق نفوذ جوش متفاوت   یبرا د،یدان ی طور که م  همان
کرد که   ی بررس قیمقدار را به طور دق نیا دیبا لیدل نی هم به .خواهد بود

 .شود جادیقطعات ا یرو ی جوش مستحکم 

 یدر امر جوشکار  زیجوش دادن قطعات ن یبرا دهیفلز برگز یی ایمیش بیترک
 یبر موارد مذکور حرکت قوس بر رو عالوه .مهم خواهد بود یپودر  ریز

 .شود ی م انیب یدر جوشکار   ی اساس  یسطح قطعه کار جزو فاکتورها
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 یپودر  ری ز  یاستفاده از روش جوشکار  یای مزا 5#

 لیدل نیاست. به هم یجوشکار  یمتدها  نیدتریاز جد ی ک یروش  نیا
 .روش ها دارد رینسبت به سا یشتر یب یای مزا

 ی قرار م یبخش تحت جوشکار  یرو ی عنوان مثال چون پودر خاص به
که  ی کسان البته .کار نخواهد بود نیاز ماسک در ح استفاده به یاز ین رد،یگ

  .باره تخصص ندارند، بهتر است از ماسک استفاده کنند نیدر ا ی به قدر کاف
 لیدل به شود که ی الکترود مطرح م  یها میس نهیموضوع هز  نیبر ا عالوه

 .روبه رو نخواهد کرد ی متخصصان را با مشکل متیق نی مناسب بودن ا

 

 ی مقاله نم  نیاست که در ا  یشتر یب یا یمزا یدارا یروش جوشکار  نیا
 .گنجد
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  یناگسستن ی اتصال ؛یپودر  ری ز  یجوشکار  6#
 یقطعات فلز  انیم

تا به حال شناخته شده اند که هر کدام  یار یبس یجوشکار  یها روش
  یپودر  ریز ای SAW یروش ها جوشکار  نیاز ا ی کی .دارند  ی کاربرد خاص

  ی روش از پودر خاص نیا در .نام دارد که امروزه فوق العاده کارآمد است
 .شود ی قطعات مختلف استفاده م انیاتصال م  جادیا یبرا

 ینوع جوشکار  نیدرباره ا  ی مهم حات یتوض انیمقاله به ب نیا در
شود که مانع از   ی بهره گرفته م  ی از فالکس SAW یجوشکار  در .میپرداخت

مناسب  نهیآن که با هز یبرا .از حد خواهد شد شیآمدن حرارت ب دیپد
  دیترد ی ب  د،یکن جادیقطعات گوناگون ا انیمحکم م ی اتصال  زات،یتجه

موثر در   یاطالع از پارامترها با .مناسب خواهد بود اریبس  یپودر  ریروش ز
نسبت به  ی مشکل چیبود بدون بروز ه دیقادر خواه یروش جوشکار  نیا

 .د یانجام آن اقدام کن


