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  ( welding wire) ست؟یجوش چ میس  .1
   ( GMAWبا گاز محافظ )  یجوش جامد فلز  میس  .2
 (GMAW) یجوش هسته فلز  میس  .3
 (FCAW) یجوش تو پودر  میس  .4

 فهرست مطالب
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  دیکن تیشروع به فعال یمرتبط با جوشکار  یدر حوزه ها دیاگر عالقه دار
  ی و چه انواع  ستیجوش چ میس است که نیا دیبدان د ی که با یز یچ نیاول

 دارد؟ 

که دو فلز به هم متصل شوند،   نیا یبرا یکه در جوشکار  دیدان ی م  حتما
جوش و انواع آن   میس ی مقاله به معرف  نیا در .است ازیجوش ن میبه س
 .دیبا آن ها با ما همراه باش یی آشنا یبرا .پرداخت میخواه

 

 (welding wire)  ست؟یجوش چ میس 1#

 میبه استفاده از س ازین یهمان جوشکار  ایبه هم  یقطعات فلز  ادغام
 یبرا .از حرارت استفاده شود دیبا یاتصال قطعات فلز  یبرا .جوش دارد

در اثر گرما نرم   یفشرده ساز  ایچکش  قیاز طر میس ،یکار در جوشکار  نیا
 .شود ی م

به  دیدار ازین می که شما به چه نوع س نیدارد. ا ی جوش انواع مختلف میس
هر نوع کار   ن،یبر ا عالوه .دارد  ی بستگ دیانجام ده دیکه با ینوع کار 
از  یار یبس .دارد ازین یجوشکار  میاز س ی به نوع خاص یجوشکار 

 یروند جوشکار   ای میس رییتوانند با تغ  ی که م یی ها یی از کارا  دکنندگانیتول
 .کنند ی م  ی کسب کنند، چشم پوش

 .در دسترس هستند یهر پروژه جوشکار  یبرا بایجوش ها تقر  میس



 

2 www.namatek.com 

 

  ت،یفیدر ک ازیبه ن بسته .به سه شکل وجود دارند یجوشکار  یها میس
کار بهره  یجوش مختلف برا میسه س نیتوان از ب  ی م  نه،یو هز یبهره ور 

 .برد

 :هستند ری ها شامل موارد ز میس نیا

 (GMAW) با گاز محافظ یجوش جامد فلز  میس •
 (GMAW) یجوش هسته فلز  میس •
 (FCAW) یجوش توپودر  میس •
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 با گاز محافظ یجوش جامد فلز  میس 2#
(GMAW) 

 است؛ یفلز  یورق ها یاستفاده در هنگام کار بر رو یبرا  میس نیبهتر  نیا
  میس نیاستفاده از ا در .کند جادیا  زیصاف و تم یتواند جوش ها ی م  رایز

ممکن است  را یز توان در معرض باد قرار داد؛ ی جوش، گاز محافظ را نم
 .شود  یی منجر به مطلوب نبودن محصول نها

 

 ست؟یجوش چ میس  نیبا ا یو دوام جوشکار   تیفیک زانیم

و  میس نی ا یی ایمیش بیبه ترک ی جوش بستگ میس نیبا ا یجوشکار  جهینت
  رگذاریکار تاث جهیدر نت زیعالوه روش استفاده ن به نوع گاز محافظ آن دارد؛
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رسوب   رایز دهند؛ ی م  حیکار ترج  یرا برا GMAW غالبا جوشکاران .است
به  ایاست و  یبه پاک ساز  ازیجوش بدون سرباره است و بدون ن

در هنگام   ییکارا شی باعث افزا تی مز نیهم .دارد ازین ی کم  یپاکساز 
 .شود ی استفاده از آن ها م

 جوش  می نوع از س نیا یها یژگیو 1-2#

 

 ف یسطح کث یبا فلز دارا  یجوشکار  (1

 یوجود دارند که هرکدام دارا GMAW میس یها یاز طبقه بند یار یبس
 ی شونده م  دیاکس اریبس میس .هستند ی کنندگ دیسطوح مختلف اکس 

  نیدر ا اما را تا سطح متوسط تحمل کند؛ ی سطح  یها ی تواند آلودگ 
 ست؟یجوش چ میحالت، نوع مناسب س
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  ریمقاد  ی دارا که دیباش ER70S-6 میکاربردها، به دنبال س نیا یبرا
  ی م نیچن هم .باشد  ER70S-3 و منگنز نسبت به کونیلیس یشتر یب

  ژنیبه اکس ازیکه ن یی برنامه ها  ی، براER70S-4 ی انیالکترود م کی  دیتوان
دارند، انتخاب  ER70S-6 اما کمتر از ER70S-3 نسبت به یشتر یب یساز 

 .دیکن

کننده معتبر   دیتول کیرا از  GMAW میکه س دیخاطر داشته باش به
با  هیتغذ تیقطر و قابل ،ییایمینظر خواص ش از تا دیانتخاب کن

 .مورد نظر شما مطابقت داشته باشد یاستانداردها

 ت یخارج از موقع یجوشکار  (2

  ی انجام م ی به صورت عمود یجوشکار  تیخارج از موقع یجوشکار  در
  میس از .کند ی م  تیجاذبه سرباره مذاب را به سمت خود هدا  یروین شود و
  با استفاده از ت یز موقعخارج ا یجوشکار  یتوان برا  ی م  GMAW جامد
سرباره انجماد   یمواد نازک استفاده کرد که دارا یقوس کوتاه رو  روش

 .هستند ع یسر

مورد   ستیبا ی م  زیروش کار ن ست،یجوش چ میکه نوع س نیبر ا عالوه
  ی الکترودها م  نیبا ا ی پالس یعنوان مثال، جوشکار  به .ردیتوجه قرار گ

 .غلبه کند نیبر جاذبه زم یدهد و تا حد شیرسوب را افزا زانی تواند م

 یک یمکان یها ی ژگ یو (3
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 الکترود جامد کیرسوب جوش ساخته شده با  کیمقاومت   ،ی طور کل به
GMAW با   هیماده پا کی اگر .شود ی به مقاومت الکترود محدود م

که   GMAW جامد یفلز  میس ک ی افتنی د،یکم دار اژیمت باال و آلمقاو
 نیا یبرا .را برآورده کند ممکن است دشوار باشد هیمواد پا یازهاین

 .ممکن است مناسب تر باشند یتوپودر  ای یکاربردها، الکترود هسته فلز 

 یپس از جوشکار  ات یعمل (4

مانند قوس کوتاه و   GMAW می با س یجوشکار  یاز حالت ها ی برخ در
کاور کردن   ای یز یاز رنگ آم قبل شود که جادیا  ی ممکن است پاشش  یکرو

جامد به طور  میبا س یحال، جوشکار  نیا با .داشته باشد ازین یبه پاکساز 
 .دارد ازین یپس جوشکار  ات یاست که به حداقل عمل ز یتم  ندیفرآ کی ی کل

 

 (GMAW) یجوش هسته فلز  میس 3#

هسته   یباشند که دارا ی م یلوله ا یالکترودها  ،یهسته فلز  یها میس
جوش  کی GMAW جامد میمانند س یمفتول فلز  میس .هستند یفلز 

 .دارد ازین یبدون پاکساز  ایکم  یپاکساز  به کند که ی م دیبدون سرباره تول
  GMAW جامد یها میمشابه س زیجوش ن میس نیا یعملکرد  یها ی ژگ یو

 .است
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  شد، ی م یطبقه بند  یشار هسته ا میس کیکه قبال به عنوان  یفلز  میس
 کی .شود یم یطبقه بند GMAW الکترود مرکب ک یبه عنوان  اکنون

کم  اژیبا مقاومت باال و آل یکاربردها یتواند برا ی متصل به فلز م  میس
توانند    ی جوش م میس نیا یفلز  یاجزا  اژ،یکم آل یفلزها در .استفاده شود
 .مطلوب برسند ج یشوند تا به نتا بی ترک  ی با مولفه اصل
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 ینوع هسته فلز  یها یژگیو 1-3#

 

 ف یسطح کث یبا فلز دارا  یجوشکار  (1

تواند  ی م یجوش جامد فلز  مینسبت به س یجوش هسته فلز  میس
آن تحمل  یفلز  یرا به خاطر اجزا یسطح  یها ی از آلودگ  یشتر یب اسیمق

سطح فلز را قبل از   یرو یها ی آلودگ دیخواه ی اگر نم لیدل نیهم به .کند
 .است یانتخاب بهتر  مینوع س نی ا د،یببر  نیاز ب یجوشکار 

 ی رسوب گذار  (2

جوش  میس نیا  انیجر ی چگال  ،یمفتول فلز  میس یلوله ا تیخاص لیدل به
  نیا .است کسانیجامد با قطر  میس کی از  شتریب نی آمپراژ مع کیدر 

 .آمپر مشخص شود کی نرخ رسوب در  شی تواند منجر به افزا ی م صهیخص
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 ی سرعت جوشکار  (3

  نیاول دیبا یجوش هسته فلز  میشما باشد، س ی سرعت کار مسئله اصل اگر
به  یبهره ور  شی تواند باعث افزا ی م  یهسته فلز  میس .انتخاب شما باشد

( و سرعت  یکمتر پس از جوشکار  یسطح پاشش کمتر )پاکساز  لیدل
 .شود شتریحرکت ب

 ت یخارج از موقع یجوشکار  (4

در خارج از   یهسته فلز  میدر حالت قوس کوتاه امکان استفاده از س اگرچه
  یعموما برا  یمفتول فلز  میس اما کم وجود دارد؛ یدر آمپرها  تیموقع

  یشود، مگر در حالت عمود ی استفاده نم  تیخارج از موقع یجوشکار 
جوش  میس ن یروش استفاده از ا ت،ی در صورت وجود محدود اما .نییپا
 ست؟ یچ

تواند نرخ رسوب خارج از  ی م  ی پالس ی، جوشکار GMAW جامد میس مانند
 .بهبود بخشد یهسته فلز  میرا با س تیموقع

 یک یمکان یها ی ژگ یو (5

کم در  اژیبا مقاومت باال و آل یکاربردها  یبرا یهسته فلز  یالکترودها
را به هسته اضافه   اژیکم آل یفلز  ی توان اجزا ی م  اگرچه .دسترس هستند

 .مطلوب برسد  ی کیکرد تا به خواص مکان

 یپس از جوشکار  ات یعمل (6



 

10 www.namatek.com 

 یها میس رایز ابد؛ ی ی نوع الکترود کاهش م  نیدر ا یزمان پاکساز  معموال
 .کنند  ی م جادیا ی پاشش کم  یفلز  یهسته ا

 

 (FCAW) ی جوش تو پودر  میس 4#

 نیعوامل شار در هسته و هم چن یحاو یلوله ا یالکترودها نیا
  یسخت تر  طیمحافظت کنند و شرا شتریجو ب از ها هستند تا دکنندهیاکس

 .را تحمل کنند

 

 ست؟ یجوش چ میس نیا یها تی مز نی بزرگتر اما

  را پوشش داده و ی قبل یجوش ها مینقطه ضعف س FCAW یالکترودها
 .مناسب هستند تی و هم در موقع تیخارج از موقع یجوشکار  یبرا هم
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 ینوع تو پودر  یها یژگیو 1-4#

 

 ف یسطح کث یبا فلز دارا  یجوشکار  (1

 یجوشکار  یبرا  نهیگز نیمناسب تر  FCAW میفوق، س یجوش ها میس در
 .است فیسطح کث یدر فلز دارا

 ی رسوب گذار  (2

  توانند  ی با قطر بزرگ م FCAW یها میبه رسوب باال، س ازیزمان ن در
هسته   میس  ای GMAW جامد میدر ساعت نسبت به س یشتر یب یفضا
 .پر کنند یفلز 

 یک یمکان یها ی ژگ یو (3

 شود، یاجزا به هسته آن اضافه م  ریآن جا که مواد سرباره و سا از
 .ابندیدست  ی خوب  ی کیتوانند به خواص مکان ی م FCAW یالکترودها
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 یپس از جوشکار  ات یعمل (4

  نی شتریگذارد، به ب  ی م   ی جوش باق  ی که رو  یسرباره ا  لی به دل  FCAW  میس
 دارد.  ازین یزکار یتم


