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وحبخش ر امید        

شرکت پیشتازان جوش آریا مدیرعامل   -مهندسی عمران   

  
جوشکاري آلتراسونیک در ابتدا به شما کمک خواهد کرد تا بفهمید که الزامات طراحی اتصال و انتخاب فرکانس 

.اري چگونه بر جوش نهایی اثر خواهد گذاشت دستگاه جوشک  
به . به دنبال تجهیزاتی هستند که تولید را افزایش ، برگشتیها و ضایعات را کاهش دهند  "در کارخانه هه دائما

این روش اغلب در صنایع . جوشکاري آلتراسونیک چنین خصوصیتی دارد . زبان دیگر بهره وري را بهبود بخشند 
خوردروسازي ، بسته بندي ، اسباب بازي ، وسایل آرایشی و تزئینی و دیگر صنایع به کار می  پزشکی ، الکتریکی

.رود   
آلتراسونیک می تواند با وارد کردن مواد سفت کننده به مواد ترموپالست و تشکیل یک حالت پرچ کننده در 

.وضعیت اتصال ، قطعات پالستیکی را بخوبی به هم متصل کنند    
وجود می آید ؟ اتصال چگونه به  

انرژي لرزشی آلتراسونیک در مرز قطعات پالستیکی باعث می شود که مواد در آن ناحیه نرم شده و در کسري  
در همان حین مواد به سمت هم فشرده می شوند و پس از انجماد مجدد . از ثانیه به سمت هم جریان پیدا کنند 

گرماي ایجاد شده در محل اتصال .اژ درست قطعات الزم است ابزارهایی جهت تراز و مونت.، اتصال انجام می شود 
.این تجهیزات به صورت اتوماتیک نیز کار می کنند . قطعات نباید بسیار زیاد باشد که قابل حمل و نقل نباشد   

 
در . جوشکاري غوطه وري و جوشکاري پیوسته : دو تکنیک اصلی براي جوشکاري آلتراسونیک وجود دارد  

نوك ماشین پایین می آید و با یک . ه وري ، قطعات در زیر ابزار یا نوك دستگاه قرار می گیرند جوشکاري غوط
در جوشکاري پیوسته ، نوك دستگاه کل قطعه را اسکن می کند ، یا .فشار معمولی جوشکاري انجام می شود 

.  ماده در زیر نوك به صورت پیوسته عبور می کند   



:اصول فرایند    
:تراسونیک شامل چهار جزء اصلی زیر می باشد هرواحد آل  

سیکل در ثانیه  20000سیکل ایجاد می کند و آن  تا فرکانس باالي   60تا    50منبع تغذیه ، که توان خظّی در 
.یا باالتر تغییر می دهد    

بدیل می کند  و مبدل یا کاهنده که سیگنال الکتریکی فرکانس باال را به نوسانات مکانیکی با فرکانس مشابه ت
دامنه آن را افزایش می دهد و محلّ مناسبی جهت قرار گرفتن قطعه کار ، چرخهاي دستگاه روي این محل قرار 

  .گرفته و حرکت می کنند 
 

: تجهیزات   
سیستمهاي جوشکاري آلتراسونیک  داراي اندازه و انواع مختلفی هستند تا بتوانند براي کاربردهاي مختلف مناسب 

پرس جوشکاري مجهز به سیستمهاي نیوماتیکی براي ایجاد نیروي .  عمومی ترین نوع آن پرس است   .  باشند
این مسئله ، یعنی عدم .تماسی الزم است و با باال و پایین شدن محلّ تماس قطعات به هم جوش می خورند 
.د تاثیرگذاري اعوجاج ناشی از خمش بر استحکام جوش متغیر بسیار مهمی می باش  

 

یا ) بعد از تماس و قبل از اینکه به فشار کامل برسد  ( انرژي آلتراسونیک قبل از تماس نوك سرمشعل به قطعه 
یک وقفه کوتاه به  "پس از توقف انرژي آلتراسونیک معموال. زمانی که به فشار کامل اولیه برسد ایجاد می شود 
.پالستیک منجمد شود  وجود می آید تا قبل از اینکه فشار کامل از بین برود  

 

در مورد جوشکاري پیوسته مصنوعات یا الیه هاي نازك ، سیستم آلتراسونیک همانند دستگاه دوزندگی بر روي 
.سیستم به یک چرخ مجهز است که می تواند مصنوعات را به شکلهاي مختلف ببرد .میز دستگاه قرار می گیرد   

 
:  نوك دستگاه   

نوك دستگاه جهت نوسان . م آلتراسونیک است و قطعاتی را به هم تماس می دهد نوك دستگاه ، قسمتی از سیست
به مقدار کمی در . زمانی که نوك دستگاه نوسان می کنند . در فرکانس سیستم آلتراسونیک طرّاحی شده است 

.طول آنها افزایش و کاهش نشان می دهد و این حرکت همان دامنه نوك دستگاه نامیده می شود   
 
:واد جوش پذیر م  

مواد ترموست در اثر گرما می سوزند و به . واژه پالستیک در مورد مواد ترموپالست و ترموست به کار می رود 
.فقط ترموپالستها قابلیت جوشکاري با آلتراسونیک را دارند . وسیله آلتراسونیک جوش پذیر نمی باشد   

 
:طرّاحی اتّصال    

فاکتورهاي زیادي . صال مناسب می بایست از یک طرّاحی اتّصال خوب استفاده کرد به منظور اطمینان از یک اتّ
حد استفاده از محصول ، هزینه . مثل موادي که قرار است نسبت به هم متصل شوند . باید مورد مالحظه قرارگیرد 

ال می بایست قبل از و سادگی شبیه سازي و محلّ قرارگیري سطح اتّصال در ارتباط با نوك دستگاه اجزاء اتّص
قطعات نباید آنقدر محکم به هم بچسبند که مانع نوسان الزم جهت . استفاده نهایی محصول به هم دوخته شوند 



مقاطع نازك در حین عملیات نوسانی ترك می خورند  و قطعات حساس مثل سیمهاي نازك . ایجاد جوش شوند 
قطعات داراي دیواره هاي نازك باشند که در اثر فشار شکم اگر . در طول فرآیند جوشکاري خسارت می بینند  

بدیهی است که شرایط ایده آل همیشه قابل دستس . دهند  ، باید در ناحیه باالیی جوش آنها را حمایت کرد 
.نیست و باید با شرایط موجود ساخت   

 
:مالحظات دیگر   

  3.2براي قطعات با قطر بزرگتر از . موثر است  اندازه قطعات بر میزان توان دستگاه و فرکانس دستگاه جوشکاري
کیلو هرتز استفاده می  20میلیمتر دستگاه جوشکاري با فرکانس  55سانتیمترو یا با هرگونه ابعاد طوالنی تر از 

اندازه توان جوشکاري با توجه به اندازه سطح جوش ، نوع اتّصال و موادي که قرار است جوشکاري شوند ، . شود 
.وات موجودند  3000یا  2000،  1500،  1000ها با توان دستگاه   

براي . گوشه هاي تیز در حین ارتعاشات آلترتسونیک می شکنند و یا ؤوب می شوند : شکل ظاهري قطعات مانند 
.کاهش تنش شکست ، گوشه ها و لبه ها  می بایست گرد شوند   
گاهی اوقات حتّی الزم است . ات گرد شوند براي جلوگیري از شکست قطعات ، می بایست محلّ اتّصال قطع

ضخامت قطعات افزایش یابد  ، یا به مقدار کمی محکم شود یا اگر ممکن باشد فرکانمس دستگاه جوشکاري را 
سوراخهاي قابل اندازه گیري ، زاویه هاي تیز ، یا خمیدگیهاي قطعات . افزایش داد و امکان شکست را کاهش داد 

وب رخ نداده و یا ذآورد ، زیرا باعث منحرف کردن انرژي آلتراسونیک می شود و در قطعات مسائلی را به وجود می 
.وب کمی اتفاق می افتد ذ  

 
اگر میزان انعطاف پذیري شدید . مقاطع نازك و فاقد حمایت کننده در پشت آن ارتعاش کرده و یا خم می شوند 

افزایش ضخامت یا استفاده از دستگاه . ی شوند باشد ، باعث ایجاد نقاط داغ و یا سوراخهایی در قطعات م
گاهی اوقات کاهش دامنه نوسان به سوراخ نشدن مواد . جوشکاري با فرکانس باال این مسائل را کاهش می دهد 

.کمک می کند   
 

:کاربردها   
به کار می جوشکاري آلتراسونیک براي اتّصال اجزا مختلف قطعات در صنایع پزشکی ، شیمیایی ، الکتریکی و غیره 

.این موارد شامل یاتاقانهاي مخازن مایع ،سمعکها ، قطعات فیلتر و مانیتورها می باشد . رود   
اتّصاالت بافتی آلتراسونیک در روشهاي پزشکی  ، لباسها ، سرپوشها ، ماسکهاي چهره ، محصوالت بهداشتی ، 

   .به کار می رود  روپوشهاي تخت ، روبندهاي جرّاحی ، روکش بالشها و محیطهاي فیلتر ي


