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  یجوشکار  گر،یکدیدو فلز به  ی اتصال دائم  یاز انواع روش ها ی کی
انواع آن کدام اند و چه  ست،یچ ینوع جوشکار  نیا  اما .است ی مقاومت 

 دارد؟  یی کاربرد ها

با  یی آشنا یبرا .پرداخت  میموضوعات خواه  نیهم ی به بررسمقاله  نیا در
 .دیتا انتها همراه ما باش یروش جوشکار  نیا

 

 Electric) ست؟یچ یمقاومت یجوشکار  1#
Resistance Welding) 

آن،  در است که یجوشکار  ندیفرآ کی ERW ای یمقاومت  یجوشکار 
  ی ک یالکتر انیجر  لهیبا استفاده از حرارت دادن آن ها به وس یقطعات فلز 

 .شوند ی به هم متصل م  ی طور دائم به در نقطه اتصال ذوب شده و

  ی استفاده م  ع ی در صنا یبه طور گسترده ا ی کیبا مقاومت الکتر  یجوشکار 
 یو مونتاژ بدنه ها یفوالد یعنوان مثال در ساخت لوله ها  به .شود
با  یجوشکار  ندیفرآ .دارد ی کاربرد فراوان یروش جوشکار  نیا لیاتومب

روش اعمال  ایتوان بر اساس هندسه جوش و  ی را م ی ک یمقاومت الکتر
 .کرد یمفصل طبقه بند یفشار بر رو

 :ها عبارتند از ینوع جوشکار  نیاز ا ی برخ

 (Resistance Spot Welding) ی مقاومت  ینقطه ا یجوشکار  •
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 (Resistance Seam Welding) ینوار  ای ی درز مقاومت  یجوشکار  •
-Low) نی با فرکانس پا ی کیبا مقاومت الکتر  یجوشکار  •

frequency Electric resistance welding) 
 Resistance) ی مقاومت یزائده ا ایپروجکشن  یجوشکار  •

Projection Welding) 
 Resistance Flash) فلش ای ی مقاومت   یجرقه ا یجوشکار  •

welding) 
 Resistance Butt) لب به لب ی کیبا مقاومت الکتر  یجوشکار  •

Welding) 
 (Flash Butt Welding) لب به لب  یجرقه ا یجوشکار  •

 انیعبور جر لیکوچک از فلز مذاب در نقطه اتصال به دل یها حوضچه
  شوند و ی م  لیآمپر از فلز مورد نظر تشک 100000تا   100با  ی ک یالکتر
 .گردند ی اتصال پس از خنک شدن فلز مذاب م  سبب
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 ی مقاومت یانواع جوشکار  2#

  ی کیبا مقاومت الکتر  یجوشکار  یها ندیاز فرآ ی مختلف  یو کاربرد ها اعانو
 .وجود دارد

 یبرا مختص خود را دارد که یها برنامه جوشکار  ندینوع فرآ نی از ا کی هر
از شناخته شده  ی ادامه برخ  در .است نهیخاص مناسب و به تیموقع کی

قرار  ی را مورد بررس ی ک یبا مقاومت الکتر یجوشکار  یمدل ها نی تر
 .داد میخواه

 یمقاومت ینقطه ا یجوشکار  1-2#

  ی مقاومت یاشکال جوشکار  نیو ساده تر   نیتر ی میاز قد ی ک ینوع  نیا
دو قطعه  نی ب ی ک یالکتر انیقطعه جوش با عبور جر  کیآن  در است که

 .شود  ی م  دیتول یفلز 

اتصال فوالد و در صنعت هوا   یدر صنعت خودرو برا ینقطه ا یجوشکار 
 اریبس ومینیآلوم یها اژیآل ساخته شده از یی اسکلت هوا یاجزا یفضا برا

 یجوشکار   ندیفرآ نی استفاده از ا یبرا .مورد استفاده قرار گرفته است
  یوابسته به اندازه ضخامت و جنس فلز  یجوشکار  زات یبرق و تجه زانیم

روش معموال از دو الکترود   نیا در .شود ی هم جوش داده م  به است که
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 عبور و گریکدیبه  یفلز  یچسباندن ورق ها یبه طور هم زمان برا ی مس 
 .شود ی از داخل ورق ها استفاده م  انیجر

  نیماده باعث تجمع گرما در قطعات کار ب  ی کیآن جا که مقاومت الکتر  از
مقاومت شده و در   شیدما باعث افزا شی افزا شود، ی مس م  یالکترود ها

طور که   همان  .شود ی م  جادیالکترود ها ا نیاز مذاب ب یحوضچه ا جهینت
مذاب   زانیشود م ی در سراسر قطعه کار پخش م هیثان کی گرما در کمتر از 

 .را متصل کند یجوشکار  نقاط کند تا ی رشد م

جوش نقطه  ی مس  یشود، نوک الکترود ها  ی متوقف م  انیکه جر ی هنگام
 .شوند که فلز تحت فشار جامد شود ی م باعث کنند و ی را خنک م یا

 

  رند وب ی م نیمس خنک شده حرارت سطح را به سرعت از ب یها الکترود
از  استفاده .است ی عال یرسانا کیمس  رایکنند؛ ز ی م عیفلز را تسر  انجماد

 :است ریز یایروش شامل مزا  نیا
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 ی انرژ  نهیبه مصرف  •
 یبر اثر جوشکار  یی شکل محصول نها رییتغ عدم •
 اد یز دیتول زانیم •
 آسان  ونیاتوماس •

 ( ی)غلتک ینوار  ای یمقاومت یدرز  یجوشکار  2-2#

 است؛ ینقطه ا یفرم استاندارد جوشکار  ی نوع  ی مقاومت ینوار  یجوشکار 
  نیا .شود ی م  دیتول  ی نوار هم پوشان کیجوش،  ینقطه ها یبه جا اما
 ی م  جادیا وستهینوار جوش پ کی  ،یجوش نقطه ا جادیا یبه جا ندیفرآ
 .کند

مخازن با ورق نازک و محکم در برابر نشت   دیاغلب در تول ینوار  یجوشکار 
  یجوشکار  یبرا  ی طور کل به شود و ی )مانند مخازن سوخت( استفاده م 

جوش   ی جیبه صورت تدر ینوع از جوشکار  نیا .نامناسب است ومینیآلوم
  ی شروع شده و تا انتها ادامه م  یینقطه ابتدا  کی از  .دهد ی م  لیرا تشک

 .ابدی

اعمال فشار و   یبرا ینقطه ا یمانند جوشکار  یدرز  ای ینوار  یجوشکار 
  .است ی شوند متک ی به دو الکترود که معموال از مس ساخته م  انیجر

  ی آن ها م نیهستند و با عبور مواد از ب سکیها غالبا به شکل د الکترود
 .چرخند
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  جادیا یدهد تا الکترود ها در تماس مداوم با مواد برا ی اجازه م  نیا
ممکن است   نیها هم چن الکترود .باشند ی مداوم و طوالن یجوش ها

 .به حرکت مواد کمک کنند  ایحرکت کنند 

 ی هم جوش وند یپ جادی)که باعث ا یمذاب با فشار جوشکار  مهین سطوح
  کنواختیساختار جوش  کی جهینت در شوند و ی شود( به هم فشرده م  ی م
با دوام را   اریجوش بس کی ینوار  ی مقاومت  یجوشکار  .شود ی م  جادیا

  ی در اثر گرما و فشار وارد شده نقطه اتصال کامال پر م  رایز کند؛ ی م  دیتول
 .شود

 :وجود دارد ینوار  ای یدرز  یجوشکار  یحالت برا دو

 متناوب  •
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 مداوم  •

 روند و ی م شیدلخواه پ تیمتناوب، چرخ ها به موقع  ینوار  یجوشکار  در
به طول  دنیتا رس  ندیفرآ نیا .شوند ی ساخت هر جوش متوقف م یبرا

 .ابدی ی دلخواه جوش ادامه م

مداوم، با ساخت هر جوش چرخ ها هم چنان به   ینوار  یجوشکار  در
 .دهند  ی ادامه م دنیچرخ

 ن ییبا فرکانس پا یجوشکار  3-2#

 

، روش LF-ERW ای نی با فرکانس پا ی کیبا مقاومت الکتر  یجوشکار 
 نی ا .نقاط اتصال در خطوط لوله نفت و گاز است یجوشکار  یبرا ی منسوخ 

 ی برخ  2015تا سال  اما از رده خارج شد؛ 1970در دهه  ینوع از جوشکار 
روش هم چنان در کار مورد استفاده قرار  نیاز خطوط لوله ساخته شده با ا

 .گرفتند ی م
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 پروجکشن  ای یزائده ا یجوشکار  4-2#

 

آن  در است که ی ک یبا مقاومت الکتر یجوشکار  ی نوع یزائده ا یجوشکار 
برجسته در سطح قطعه  یزائده ها یرو یو زمان جوشکار  رویبرق، ن

 .شوند ی متمرکز م 

 فلش ای یجرقه ا یجوشکار  5-2#

نوع فلز پرکننده   چیاز ه ،یک یفلش با مقاومت الکتر ای  یجرقه ا یجوشکار 
 .کند ی استفاده نم
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دو قطعه  نیشود و فاصله ب  ی به فلز وارد م انیجر یشکار نوع جو نیا در
 .کند ی م دیذوب فلز را تول یبرا ازیمورد ن قوس کند و  ی م  جادیمقاومت ا

 گریکد یها به سمت  آن دند،یمناسب رس یکه قطعات فلز به دما ی هنگام
 .خورند ی شوند و به طور موثر جوش م ی فشار داده م

 لب به لب   یکیبا مقاومت الکتر  یجوشکار  6-2#

با فرکانس باال به صورت   یجوشکار  ایلب به لب  یمقاومت  یجوشکار 
(  (High-frequency resistance weldingفمخف HFRW ی مقاومت 

 .است یدرز  یمشابه جوشکار  یندیفرآ
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استفاده از فرکانس باال )تا   ،یدرز  یبا جوشکار  HFRW یجوشکار  تفاوت 
لب به لب  ی به صورت مقاومت  یجوشکار  کاربرد .تهرتز( اس لویک 450

متر(  ی ل یم 16با قطر کوچک )تا قطر حدود  یی ها لهیها و م میاغلب در س
 .است

 لب به لب  یجرقه ا یجوشکار  7-2#

از   ی ناش ی مقاومت  یگرما قیدر درجه اول از طر یحالت انتقال انرژ  نیا در
  ی ک یبا مقاومت الکتر ینوع از جوشکار  نیا .شود ی م  نیخود قطعات تام

فشار قطعات را به  یآن جوشکار با وارد آوردن مقدار  در است که عتریسر
  ی نظم  ی از قسمت اتصال، ب نیسنگ انیبا عبور جر سپس .چسباند ی هم م 

کرد،   جادیا یکه جوش حرارت کاف نیاز ا بعد .سوزاند ی سطح را م یها
 .شوند ی قطعات با اعمال گرما و فشار به طور هم زمان متصل م 
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 یفلز ذوب شده ا چیه شود که ی جوش لب به لب م کی  جادی باعث ا نیا
 .ماند ی نم یدر نقطه اتصال باق

 

 ی مقاومت یجوشکار  یای مزا 3#

 مشابه  ریفلزات مشابه و غ یجوشکار  تیقابل •
 کارآمد  اریبس •
 باال یجوشکار  سرعت •
 ه صرفه ب مقرون •
 کند(  ی م  جادی ا ی کم  ی آلودگ  ای)زباله  ستیز طیبا مح سازگار •
  ی ب یشار، گاز ها له،یمانند م ی مواد اضاف  ایبه فلز پر کننده  ازین بدون •

 لنی است ای ژنیاثر، اکس
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 یکی با مقاومت الکتر  یجوشکار  بی معا 4#

 نه یو غالبا پر هز دهیچیآالت پ نیماش •
 یمقاومت  یجوشکار  ن یکار با ماش یباال برا ی به دانش فن ازین •
 اغلب محدود است  یجوشکار  نی قطعه در ا ضخامت •
 دارد یکمتر  یی باال کارآ یمواد رسانا یبرا •
 است  ازیباال مورد ن ی کیالکتر  یروین •


