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ها را   هیهو جینوع را 6
 دیبشناس 
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 ست؟ ی چ هیهو .1
 ه یانواع هو  .2

 فهرست مطالب
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 ی ک یاحتماالً با  د،یمشغول باش رات ی تعم ایخت به کار سا ی اگر در هر صنعت 
 یبرا زات یتجه  نیتر یا هیاز پا ی ک ی هیهو .دی برخورد کرده ا هیاز انواع هو

  نیا در .چوب و... است یرو ی حکاک  ،ی جواهرساز  ،یبرق لیوسا  ریتعم
  ی ژگیو انیو ب هی انواع هو ی به بررس هیهو ی بعد از معرف  میدار  ی مقاله سع

 .میهر کدام بپرداز  یها

 .دیما همراه باش با

 

 ست؟یچ هی هو 1#

  یکار  میلح ات یانجام عمل یبرا ی ابزار اساس کی (Soldering Iron) هیهو
دهد تا با   ی اجازه را م نیکند، به شما ا ی م  دیتول هیکه هو یی گرما .است

از  کی هر .دیرا به هم متصل کن یمخصوص دو بخش فلز   یاژ یذوب آل
 .در صنعت دارد ی کاربرد متفاوت هیانواع هو

 :عبارت اند از هیهو  ی اساس یکاربردها

 ک ی الکترون •
 یک یالکتر یمدارها •
 ی جواهرساز  •
 یشی گرما ستمیس •
 اتور یراد ساخت •
 چوب  یرو ی حکاک •
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 ک ی پالست اتصال •

 ...و

 یاتصال قو ک ی  دیشود با ی انجام م هیکه توسط هو یکار  میلح ندیفرآ
نسبت  دیبا نیهمچن  .را کنار هم نگه دارد یکند تا بتواند قطعات فلز  جادیا

 .مقاوم باشد زیافتند ن ی که با گذر زمان اتفاق م  ونیداسی و اکس ی به خوردگ
سرب  اژیشود آل  ی م  شنهادی پ هیکار با انواع هو یکه برا یاژ یآل نیپرکاربردتر 

 .و قلع است
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 هی انواع هو 2#

و مونتاژ  رینصب، تعم یدر حوزه برق و برا ه،یکاربرد انواع هو نی تر جیرا
  یا نهیهز زانیم  نی و همچن یتکنولوژ  شرفتیپ .است ی ک یالکترون یبردها
مدل   شیدایپ باعث رد،یگ ی در نظر م  زاتشیتجه دیخر یکاربر برا کیکه 
  ی هرکدام م ی شده است که در ادامه به معرف هیاز هو  ی مختلف یها

 .می پرداز

 :عبارت اند از هیهو انواع

 ساده  •
 م یس ی ب •
 کننده دما  میتنظ •
 ی ز یروم •
 یپنس •
 ییچاقو •

را  هیهو 1-2# هو  نی تر   جیساده،   Simple)  هیانواع 
Soldering Iron ) 

است که معموال  هیانواع هو نی و ارزان تر نیاز ساده تر  ی ک یمدل  نیا
با توان باالتر را  یی مدل ها دیتوان  ی م  شما .وات دارد ۳۵تا  ۱۵ نیب ی توان 
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کند تا به هنگام  ی به شما کمک م  شتریب یگرما دیتول .دیکن دایدر بازار پ زین
 .دیکن جادیا یبزرگ، اتصال بهتر  یسطح ها  یکار  میلح

 

با مدل   هیهو نیا م،یشناس ی ساده م هیکه از هو  ی جز شکل متداول  به
  ی که دارد، م  یا دهیخاطر شکل خم به شود و ی م دایهم در بازار پ  ی تفنگ

 .کند شتریرا ب یکار  میقطعه لح یتواند کنترل رو
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هو 2#- 2  Cordless Soldering)  میس  یب  هیانواع 
Iron ) 

  هیاز انواع هو گرید ی کی میس ی ب ه یهو داستیطور که از اسمش پ همان
  یبرا هیهو  نیا .کند ی گرما از برق شهر استفاده نم  دیتول یاست که برا

 ی مناسب  نهینباشد، گز سریبه برق م  ی دسترس  ایکه برق قطع شود  ی طیشرا
 .است

 

 :عبارت اند از می س ی ب هی در هو یانرژ  نیتام یها روش

شده است   هیتعب هیهو یمخزن گاز در انتها کی مدل  نی: در ایگاز  •
 یها یسر  .داد رییگاز را تغ یآزادساز  زانیم دیدما با  میتنظ یبرا و

و  کیباعث شده تا در برش پالست هیمدل از هو نیمتفاوت ا
 .داشته باشد یادی کاربرد ز یدر صنعت بسته بند نگیریش
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 هیکه در آن تعب یاز باتر  ازیمورد ن یانرژ  هیمدل هو نی: در ایباتر  •
 .ودش ی م  نیشده است تام
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دما   میتنظ  هیهو 2#- 3 -Temperature)  کننده 
Controlled Soldering Iron ) 

  یکننده دما است که از نظر ظاهر  میتنظ  هیهو ه،یاز انواع هو گرید  ی کی
 چیپ کی هیهو  نیبدنه ا یرو .ساده دارد هیبه هو یاد یز اریشباهت بس

 یکار  میلح یدما  دیتوان ی کننده دما قرار دارد که با چرخاندن آن م میتنظ
 .دیده رییرا تغ

 :عبارت اند از هی نوع هو نی کنترل دما در ا یها زمیمکان

 ی ورود یانرژ  کنترل •

 انیکنترل جر هینوع هو نیکنترل دما در ا یروش ها نیاز ساده تر  ی کی
کند و آن را در   یم  می دما بازه دما را تنظ یر یاندازه گ بدون است که یورود

 .دارد ی نگه م ی محدوده ثابت 

 دما توسط ترموستات کنترل •

مورد   یبه دما دن یرس یبرا یکنترل دما توسط ترموستات منبع ورود یبرا
به اسم  یی سنسور گرما کیروش از  نیا در .شود ی نظر قطع و وصل م 

 .شود  ی استفاده م  هینوک هو  ینظارت بر دما یترموکوپل برا

 یسیدما با استفاده از نوک مغناط کنترل •

  یی شود که فقط در محدوده دما ی استفاده م هی در هو ی روش از نوک نیا در
خود   ی س یدماها اثر مغناط هیبق در دارد و  ی سیمغناط تیشده خاص نیی تع
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که دما از محدوده مورد نظر   ی صورت زمان  نیا به .دهد ی را از دست م 
نوک  نیب ی کیاتصال الکتر  ،یسیرفتن اثر مغناط نیاز ب لیدل به تجاوز کند،

  دایکاهش پ زیدما ن جهینت در .شود  ی قطع م  یکننده انرژ  نی تام ستمیو س
 .کند ی م
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 هیانواع هو  نیتر   یحرفه ا  ،یز یروم  هیدستگاه هو 4-2#
(Soldering Station) 

مدل در   نیو بالطبع گران تر نی تر یان به عنوان حرفه ا تو ی مدل م  نیا از
  هیکننده دما، منبع تغذ میتنظ چیمجهز به پ هیهو  نیا .نام برد هیانواع هو

  یدما میو سنسور تنظ یلحظه ا ینشان دهنده دما شگری نما ،یک یالکتر
  ی شده تا در زمان  هیمدل تعب نیا ی رو یا هیپا نیهمچن .است هینوک هو
را نگه دارد و از صدمه  هی هو دسته شود،  ی متوقف م یکار  میلح ات یکه عمل

 .کند یر یکار جلوگ زیزدن به م
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انجام  یابزار قدرتمند برا کیامکانات و دقت باال  لیبه دل هینوع هو  نیا
 .است SMD زیقطعات ر یحساس و دارا یدر مونتاژ مدارها یکار  میلح

گرم ارائه  یهوا تریمانند ه ی جانب  یبه همراه بخش ها هیهو  نیا  عموما
 .کند ازین ی ابزار جداگانه ب نیچند دیرا از خر شما شود تا ی م

 (Soldering Tweezers) یپنس هیهو 2#- 5

متصل به  هیاست که دو پا هیاز انواع هو گرید  ی کی ی نیموچ  ای ی پنس  هیهو
  هیبا دو پا ی قطعات یکار  میلح یمناسب برا اریبس  هیهو نیا .هم دارد
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مدل نسبت به   نیاستفاده از ا تی مز .و مقاومت است ودیمانند خازن، د
باال بودن کنترل   ،یکار  میعالوه بر باال بودن سرعت لح هیانواع هو  گرید
 .قطعه است یرو

 

 (Hot Knife) ییچاقو هیهو 6-2#

  ی مقاله به بررس  نیاست که در ا هی مدل از انواع هو  نی آخر یی چاقو هیهو
شده است  لیچاقو مانند تشک  هینوک هو کیاز  هیهو ن یا .میپرداز  ی آن م
  هیهو نیا .را فراهم کند وسیدرجه سلس  ۵۳ حدود   یی تواند دما  ی که م
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بدون   ز،ی تم ی شود و برش  ی برش پارچه و فوم استفاده م  یبرا شتریب
 .دهد ی و آب کردن فوم انجام م ی از خراب ی نگران

 

 یبند جمع 

هر کدام   یها و کاربردها ی ژگیو انیو ب هیانواع هو  ی مقاله به بررس نیا در
  هیهو  کی دیخر  دیراه هست یاگر در ابتدا دیدیطور که د همان .میپرداخت

و حساس را  زی ژ قطعات راگر مونتا ی ول  شماست؛ یبرا  نهیگز نیساده بهتر 
  یز یروم هیهو هیو ته شتریب نهیصرف هز شنهادی پ نیبهتر دیده ی انجام م
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  هستند؛ ی خوب نهیگز ی معمول  یاستفاده ها  یساده برا یها هی هو .است
را  یکار  میلح یکه دما یی ها  هیقطعات حساس تر هو یکار  میلح یبرا ی ول

  یز یروم ه یکننده دما و دستگاه هو  میتنظ هیهو مانند کنند، ی کنترل م 
 دارند. یتر  یحرفه ا ی خروج


