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 فوالد  یجوشکار  یروش ها .1
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مختلف    ع یدر صنا یار یبس یکاربردها یفوالد  یفوالد و لوله ها یجوشکار 
ار در صنعت  تا مخازن تحت فش  یی غذا ع یو صنا یداروساز  از .دارد
 فیضع یها روش فوالد وابسته هستند و حیصح یبه جوشکار  ی م یشوپتر

 به .کاهش دهد ی تواند مقاومت فوالد را در برابر خوردگ ی م یجوشکار 
 یجوشکار  حیصح  ندیدرباره فرآ ی مقاله به نکات مهم   نیدر ا لیدل نیهم

 .پرداخت میخواه یفوالد  یلوله ها

 .د یمقاله با ما همراه باش یتا انتها شتریکسب اطالعات ب یبرا

 

 فوالد یجوشکار  ی روش ها 1#

بسته به ضخامت و پرداخت  (Steel Welding) فوالد یجوشکار  ندیفرآ
که  ی حال در .متفاوت است یی محصول نها ینوع کاربر  نیمواد و همچن

روش آن  سه  انواع فوالد وجود دارد، یجوشکار  یبرا  ی مختلف یروش ها
 .تر هستند جیروش ها را هیجوشکاران از بق نیدر ب

 :روش ها عبارتند از نیا

 : TIG یجوشکار  .1

TIG مخفف Tungsten Inert Gas فوالد  یجوشکار  ندیفرآ نیتر  جیرا
کند و   ی م  جادی ا ی کم  یحرارت ورود یجوشکار  ندیفرآ ن یا .ضد زنگ است

 .است ی مواد نازک عال یبرا
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 : Resistance ای یمقاومت  یجوشکار  .2

اغلب   (Resistance Welding  مخفف RW) ی مقاومت یجوشکار  به
مورد    زات یتجه .ندیگو ی م زین (Spot Welding) ینقطه ا یجوشکار 

که   ی معن  نیا به .دارند یی باال اریبس یی کارا  ی مقاومت یاستفاده در جوشکار 
بزرگ  یژه هاکوچک و هم در پرو یتوان از آن ها هم در پروژه ها  ی م

 .استفاده کرد

  یفلز  یگرم کردن لبه ها یبرا ی کی الکتر انیجر کیاز  یمقاومت  یجوشکار 
بر   ینوع جوشکار  نیا .کند ی فرسوده و مهر و موم کردن آن ها استفاده م 

  یتوان آن را برا  ی م  رایز ؛کارآمد است اریبس نی فلز با نقطه ذوب پا یرو
 .از اعوجاج فلز استفاده کرد یر یجلوگ

 :MIG یجوشکار  .3

 کی اتومات  مهین ندیفرآ کی Metal Inert Gas مخفف MIG یجوشکار 
دو قطعه از فوالد ضد زنگ را  یاتصال قو ح،یصورت انجام صح در است که

گاز محافظ آرگون و الکترود  کیاز  MIG یجوشکار  در .دهد ی ارائه م
 یجوشکار  .شود ی استفاده م  (Solid State Electrode) حالت جامد

MIG دهد تا از منبع   ی محبوب است که به جوشکار اجازه م لیدل نیبه ا
تواند جوش دادن  ی م ینوع از جوشکار  نیا .استفاده کند ی پالس انیجر

 .فوالد ضد زنگ را آسان تر کند دهیچیپ ینقاط سخت در پروژه ها

که به دنبال آن   ی ت یفیفوالد به ک  یجوشکار  یروش مناسب برا انتخاب
 .دارد  ی بستگ  دیهست
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 یفوالد یلوله ها یجوشکار  حیصح ندی فرآ 2#

لوله  از .انواع لوله دارند یدر مورد جوشکار  یادیاغلب سواالت ز جوشکاران
گرفته تا لوله   ی دن یو آشام یی غذا  ع یصنا یفشار باال و خلوص باال برا یها
و ساخت لوله   یدر جوشکار  یادیز جیرا مسائل .نفت و گاز یکاربردها یبرا
 لیدل نیهم به .توانند مشکل ساز شوند ی وجود دارند که م  یفوالد یها

کمک  یفوالد یلوله ها یجوشکار  حی صح ندیموارد به فرآ  نیتوجه به ا
 .خواهد کرد ی انیشا

 .پرداخت میانواع فوالد خواه یاز نکات مهم در جوشکار  ی ادامه به برخ در
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 فوالد یشناخت روش مناسب جوشکار  1-2#

 نیجوش باشد؛ اما ا یماده قابل توجه برا کیتواند  ی که فوالد م  ی حال در
به   ند،یفرآ نی مناسب ا یبر شناخت روش ها عالوه است که یپروژه ا

عنوان   به .دارد ازیمناسب ن زات یفوالد و تجه یجوشکار  حی صح ندیفرآ
 در .شود ی نم ه یفوالد ضدزنگ توص یبرا (Stick) کیاست  یمثال جوشکار 

  نهیگز نی و مناسب تر نیدر دسترس تر  MIG یحال حاضر نوع جوشکار 
 یجوشکار  هنگام .باال با فوالد ضدزنگ است تیفیانجام کار با ک یبرا

MIG محافظت از قطعه کار در برابر  یاز گاز محافظ برا دیفوالد ضدزنگ، با
تواند    ی م MIG ینحوه جوشکار  یر یادگی البته .دی استفاده کن ی آلودگ 

کار نسبتا   نیا  یدر واقع برا هیاصول اول اما به نظر برسد؛ یدشوار  ندیفرآ
 .ساده هستند

 ی حت  ای ی فوالد ضدزنگ را به فوالد معمول  دیتوان ی م  MIG ندیفرآ در
جوش قابل   کی چه معموال به دست آوردن  اگر .دیجوش ده  ومینیآلوم

 .دشوار است اریاعتماد هنگام کار با چند مواد بس
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 انواع فوالد  یجوشکار   حیصح  یابزارها  یجمع آور  2-2#

 MIG یدر جوشکار  حی صح ندیفرآ کیاز  یرویانجام درست کار و پ یبرا
 .دیدار ازین ی ضدزنگ به ابزار و لوازم تخصص یفوالد یفوالد و لوله ها  یبرا
  یهر نوع از جوشکار  یکه برا دیتا مطمئن شو دیاستفاده کن ستیل نیا از

 :دیفوالد آماده هست

قابل اعتماد و جامد  یجوش ها جادیا یبرا MIG جوش دستگاه •
 .است یهنگام کار با فوالد ضدزنگ ضرور 

 اما تفنگ جوش هستند؛ یدارا یجوشکار  یاز دستگاه ها یار یبس •
خاص ارتقا   یکارها ایتر  قیکنترل دق یدستگاه خود را برا دیتوان  ی م

 .دیده
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 .دیکن  هیجوش فوالد ضدزنگ مناسب ته میس •
کند   ی ه شما کمک مکردن فلز ب زی خراش دادن و تم یبرس برا کی •

 .دیجوش بهتر و بادوام تر آماده کن یقطعه کار خود را برا
، مخلوط گاز محافظ MIG فوالد ضدزنگ از نوع یجوشکار  یبرا •

 .است ازیکربن ن دیاکس  یآرگون و د وم،یهل

 

 فوالد یجوشکار  یگوشه لوله ها برا حیبرش صح 3-2#

  ی حساس م یورود  یمانند فوالد ضدزنگ که به گرما یکار با مواد هنگام
تواند منجر به   ی م فیمستعد اعوجاج هستند، برش ضع شتریب باشند و

 لیدل نیهم به .شود یرضرور یغ یشکاف ها جادی و ا  فیتناسب ضع
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 نی در محل اتصال، ا شتریجوشکاران ممکن است با قرار دادن فلز پرکننده ب
اعوجاج و   جادی تواند باعث ا  ی افزوده م یگرما نیا .ضعف را جبران کنند

 .شود هی فلز پا ی کاهش مقاومت در برابر خوردگ 

تواند منجر به   ی م  نی همچن یفوالد یلوله ها فیضع  یو آماده ساز  برش
به   ازیباالتر و ن ی مصرف  یها نهیتر شدن زمان چرخه جوش، هز  ی طوالن 

 .بالقوه شود  رات یتعم

 

 :که عبارتند از دیبه تناسب قطعات هنگام برش توجه کن نیبنابرا

 لوله ها یبودن شکل ظاهر  رهیدا ای  مربع  •
 لوله ها  ضخامت •
 لوله ها یر یقرارگ هیزاو •



 

8 www.namatek.com 

به  یکند تا فلز پرکننده و حرارت ورود ی عوامل کمک م  نیدر ا یسازگار 
 .اتصال به حداقل برسد

ساز  4-2# ها  یجوشکار   یبرا  اتصال  یآماده    ی لوله 
 ی فوالد

 سی گرد و غبار، روغن و گر ،یفیهرگونه کث دیبا  ز،یجوش تم کی  جادیا یبرا
 یها ی حذف آلودگ  یخود برا یبرس فلز  از .دیرا از قطعه کار خود پاک کن

فوالد آماده  یجوشکار  یبرا ی تا سطح کار را به درست دیمرطوب استفاده کن
  ای (plasma) اپراتورها ممکن است از برش پالسما  نی همچن .دیکرده باش
  هر .استفاده کنند یقطعات جهت جوشکار  هیته یبرا (oxy-fuel) هوابرش

قبل   دیکنند که با ی به لبه برش اضافه م دیاکس هیال کی  ندهایفرآ نی ا یدو
 .برد نیآن را از ب ،یاز جوشکار 
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 تخلخل جادیبمانند و باعث ا ی توانند در جوش باق  ی م نی همچن دهایاکس
(porosity)آخال ، (inclusions)ی ، عدم همجوش (lack of fusion)  و

  یفوالد، آماده ساز  یقبل از جوشکار  نیبنابرا .جوش شوند وبیع ریسا
حذف   یلوله برا ی و خارج ی قطر داخل دنیساب نیمحل اتصال و همچن

 .مهم است  ی احتمال یها ندهیآال  ری و سا دهایاکس

  ی اتصال در کنار هم برا  یمناسب لبه ها یر یقرارگ 5-2#
 ی جوشکار 

  نیاز متخصص ی برخ .مهم است اریو اتصال لوله ها بس یر یقرارگ نحوه
جوش  یاز سازگار  نانیاطم یپر کردن چسب برا ای دنیروش را بر نیبهتر
مانده در اتصال توسط جوش  ی باق یها چسب .کنند ی م  هیتوص یی نها

اگر نصب  ایدر چسب وجود داشته باشد  یراد یاگر ا البته .شوند ی حذف م 
جوش دادن اتصال استفاده کند، ممکن  یبرا ی کننده از فلز پرکننده اشتباه

چسب ها در محل   ینقطه ا  دنیبر .است جوش را دچار مشکل کند
 .کند ی مشکل بالقوه کمک م  نیبردن ا ن یبه از ب یجوشکار 
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مخلوط گاز محافظ    ای  انیعدم استفاده از نرخ جر  6-2#
 اشتباه

ت از محافظ  یبرا  شهی هم شتریتصور غلط وجود دارد که گاز محافظ ب نیا
  هودهیب نهیاز حد نه تنها باعث صرف هز  شیمحافظ ب گاز .جوش بهتر است
را  ی مانند اثر همرفت  ی تواند مشکالت ی م  بلکه شود،  ی و هدر رفتن گاز م 

 جادیمکد و احتماالً باعث ا ی را به داخل جوش م ژنیاکس کند که جادیا
 .شود ی تخلخل م
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 تخلخل در فوالد جادیا لیدال یبررس 7-2#

  افتنی یبرا .شوند ی تخلخل در جوش نم  جادیمنابع برق باعث ا والمعم 
تفنگ  یتمام اتصاالت و قطعات را از جلو دیعلت تخلخل، جوشکارها با

مشکل در   ایوقفه  لیاغلب به دل تخلخل .کنند ی بررس هی جوش تا منبع تغذ
 .شود یم  جادیگاز ا انیجر

 :عبارتند از جیعوامل را ریسا

 شل اتصاالت  •
 محافظ نادرست  گاز •
 نامناسب مواد  یساز  آماده •
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