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منابع تغذیه جوشکاری اینورتری
Inverter-Based Welding Power Sources
امیر ادریسی ـ کارشناس مهندسی متالورژی و جوش
شرکت صنایع جوش و برش کارا

عصر کنونی با تغییرات شگرفی به سرعت
در حال حرکت اس��ت و در گذر ای��ن تغییرات هر روز
ش��اهد رش��د و ش��کوفایی در زمینههای علمی و دانش
بش��ری هس��تیم و تکنولوژیهای جدیدی در عرصههای
تخصصی و صنعتی انس��ان را روز به روز بهسوی توسعه
و تعالی سوق میدهد.
این پیشرفتها و تغییرات در صنایع مختلفی جلوهگر
میش��ود که موضوع م��ورد بحث ما در اینج��ا در زمینه
صنعت جوشکاری است و آن تکنولوژی پیشرفته اینورتر
است.
یکی از مس��ایل اصلی ک��ه در عصر تکنولوژی نمود
چش��مگیری پیدا کرده ،مسئله انرژی و چگونگی مصرف
آن اس��ت .در کشور ما در راستای هدفمندسازی یارانهها
و اص�لاح الگوی مصرف و با مطرح ش��دن موضوعاتی
نظیر مدیریت و کنترل مصرف انرژی و همچنین افزایش
رقابت و کاه��ش هزینههای تولید این موضوع از اهمیت
34

خاص��ی برخ��وردار گردی��ده و از این نظر سیس��تمهای
اینورتری اعتبار ویژهای پیدا کرده است.
منابع قدرت جوش��کاری از ژنراتورها تا رکتیفایرها
هر ک��دام دارای مزایا و معایبی هس��تند که با این وجود
همچنان اس��تفاده زیادی در صنعت جوشکاری دارند اما
اینک تکنولوژی جدیدی به نام اینورتر عصر جدیدی در
منابع انرژی جوشکاری پدید آورده است.
مدتی است که این تکنولوژی نوظهور در کشورهای
صنعتی جای خود را باز کرده اس��ت و در کش��ور ما نیز
تولید و اس��تفاده از دستگاههای اینورتر جوشکاری اخیرا ً
رواج بسیاری یافته است که تولیدکنندگان داخلی توانایی
خ��ود را در ای��ن زمینه به اثب��ات رس��اندهاند و به دلیل
مزای��ای فراوان این تکنولوژی میتوان امیدوار بود که در
آیندهای نزدیک در بازار رقابتی با سایر تجهیزات متناسب
جوش��کاری عرصه را به خود اختص��اص خواهد داد و
توسعه آن به مراتب بهتر از گذشته خواهد بود.
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در ای��ن منابع تغذی��ه ،ب��رق ورودی  ACبا فرکان��س Hz 50 – 60
(برق شهر) که میتواند بهصورت  3یا تک فاز باشد ابتدا توسط یکسوکننده
به جریان  DCتبدیل و س��پس به واحد اینورتری دس��تگاه وارد میگردد و
به جریان متناوب موج مربعی با فرکانس باال ( )KHz 1 - 10تغییر مییابد
و پس از عبور از مبدلهای هس��ته فریتی ،جریان��ی تولید میگردد که پس
از یکسوس��ازی و عملیات فیلترینگ و تبدیل آن به جریان مس��تقیم ،برای
جوشکاری مورد استفاده قرار میگیرد.
با توجه به وجود تکنولوژی ،)IGBT) insulated gate bipolar transistor
افزای��ش فرکانس تا  10کیلو هرتز و باالتر حجم ترانس��فورماتورها بهطور
چش��مگیری کاه��ش یافته و باع��ث کاهش قابل مالحظه در س��ایز و وزن
دستگاه و در نتیجه آن کاهش میزان اتالف و مصرف برق در حدود  20الی
 30درصد خواهد شد.

ظهور نیم��ه هادیهای با قدرت ب��اال مانند اینورتره��ای حالت جامد
( )IGBTدس��تگاه را قادر به مواجهه با بارهای باالی اضافی میسازد .این
مداره��ا همچنین میتوانند ویژگیهایی مانند کنترل قدرت و حفاظت بار را
نیز فراهم سازند .این سیستم سوییچینگ در دستگاههای اینورتری مبتنی بر
میکروکنترلر تنظیم میشوند که کنترل بهتر پالسها را امکانپذیر میکنند.
در مجموع این دس��تگاهها کارآمدتر از س��ایر منابع تغذیه جوش��کاری
بوده و کنترل دقیقتری از پارامترهای جوش را میتوان گرفت که در نهایت
قوسی پایدار و آرام خواهیم داشت و به بهترین کیفیت سطح و ویژگیهای
عالی جوش میتوان رسید.

به طور کلی مزایای اینورترهای جوش��کاری را میتوان به ش��رح ذیل
نام برد:
 .1قابلیت حمل و نقل و انبارداری ساده و آسان
 .2سبک ،کم حجم و قدرتمند
 .3توانایی دستیابی به باالترین سطح کیفیت جوش
 .4امکان جوشکاری با انواع الکترودهای سلولزی ،رتیلی و قلیایی
 .5کاهش تأثیرات منفی نوسانات ولتاژهای ورودی و حفاظت در برابر
جریان اضافی
 .6ام��کان کنترل س��ریع مش��خصات دینامیکی در ش��رایط مختلف و
پایداری پارامترهای جوشکاری
 .7دارا بودن قوسی پایدار ،آرام و یکنواخت در جوشکاری
 .8راندمان و ضریب قدرت بسیار باال
 .9مصرف انرژی بسیار پایین و صرفهجویی محسوس در مصرف برق

در آخر انتخاب صحیح دستگاه جوشکاری اینورتری مناسب و با کیفیت
باال موضوع اصلی اس��ت که باید کاربران و خریداران آن توجه بیش��ماری
به این نکته داش��ته باشند و آنچه که این مسئله را برای آنان دشوار میسازد
تنوع بس��یار زیاد این محصوالت در بازارهای داخلی میباش��د که تولید و
ورود برخ��ی دس��تگاههای بیکیفیت به بازارهای رقابت��ی چالش بزرگی را
ایجاد کرده که استفاده کنندگان از این محصوالت را جهت انتخاب مناسب
دچار س��رگردانی کرده است .جلوگیری از واردات محصوالت بیکیفیت و
نامرغوب خارجی ،ایجاد فرهنگ استفاده از کاالهای داخلی ،شناخت برندها
و ش��رکتهای معتبر داخلی و توجه به پارامترهای اساسی منابع تغذیه ،این
مش��کالت و سردرگمیها را نیز حل خواهد کرد و پیدا کردن مسیر صحیح
و دشوار انتخاب را میسر میسازد.
آنچه مهم اس��ت نگاه صحیح به فرهنگ اس��تفاده از انرژی و توجه به
کاهش مصرف اس��ت و امیدواریم این مس��ئله به فرهنگ بزرگ عمومی در
جامعه ما تبدیل گردد.
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