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ی جوشکاری، در وضعیت های گوناگونیک جوشکار باید در تمامی روش ها

هر کدام از  .جوشکاری کند که این وضعیت ها دارای نامی خاص می باشد

.وضعیت ها نیاز به مهارت های خاص خود دارنداین 

برای هر روش بسته به جوشکاری نسبت به سطح صاف و یا لوله وضعیت 

ر می کند .ها تغ

وضعیت های جوشکاری

وSMAW،GMAWوضعیت های جوشکاری در تمامی روش های مثل

GTAWبسته به سطح و نوع آن می باشد.

بررسی AWSی را بر اساس استاندارددر این مقاله ما وضعیت های جوشکار

.می کنیم
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انواع وضعیت ها در جوشکاری صفحه ای
(Plate)

1Gوضعیت تخت یا 
ز معروف می باشد و در این وضعیت،نیFlatاین وضعیت که به وضعیت

.جوشکاری به صورت تخت انجام شود

2Gوضعیت افقی یا 
جوشکاری ش،در این نوع جو.باشدمی Horizontalنام دیگر این وضعیت،  

.در راستای افق صورت می گیرد
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جوشکارییکی از وضعیت های 3Gوضعیت عمودی یا  
عمود انجام می شود و به همین علتدر این وضعیت جوشکاری به صورت  

.نیز می گویندVerticalبه آن وضعیت

4Gوضعیت جوشکاری باالسر یا 
ل جوش باالی سراستفاده می شود که محاین نوع از جوشکاری زمانی 

جوشکار قرار می گیرد و به همین علت هم به آن جوشکاری باالسری یا

Overheadگویند.

حاال که با وضعیت های جوشکاری در صفحات تخت آشنا شدیم به سراغ 

.لوله ها و وضعیت های جوشکاری در آن ها می رویم
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انواع وضعیت ها در جوشکاری لوله ای
(Pipe)

Pipeدر1Gوضعیت تخت یا 
در جوشکاری صفحه ای است باFlatاین وضعیت درست مثل وضعیت

این تفاوت که جوشکار از باال به لوله مسلط می باشد و لوله در حال چرخش 

.است
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یکی از وضعیت های جوشکاری2Gوضعیت افقی یا
جوشکاری به صورت در اینجا هم PlateدرHorizontalهمانند وضعیت

در این وضعیت لوله یا باکس تیوب، می توانند دوار .افقی انجام می گیرد

.یا ثابت باشند

یکی از وضعیت های جوشکاری5Gوضعیت
می باشد اما با این تفاوت که این١Gدر این وضعیت لوله همانند وضعیت  

وضعیت ترکیبی از این .بار لوله ثابت است و جوشکار به دور آن می چرخد

.وضعیت های عمودی، تخت و باالسری می باشد

6Gوضعیت 
در این روش، .این وضعیت از تمامی وضعیت های قبلی سخت تر می باشد

می سازد و همین شرایط جوشکاری رادرجه ٤٥محمر لوله با افق زاویه 

.سخت تر می کند

ته باشد، میاری این وضعیت را داشاصوالً جوشکاری که توانایی جوشک

.تواند دیگر وضعیت ها را نیر به راحتی جوشکاری کند
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انواع وضعیت ها در جوشکاری نبشی بر روی  
(Fillet-Plate)ورق

Filletدر جوش 1Fوضعیت تخت یا
ده می شوندهنگامی که دو ورق به صورت عمود بر هم، برای جوشکاری آما

م به ذکر است که برای استفاده ازالزاما .از این وضعیت استفاده می شود

درجه داشته٤٥ق ها با افق زاویه این وضعیت همانند شکل زیر باید ور

.باشند به صورتی که الکترود عمود بر ناحیه جوش قرار گیرد
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یکی از وضعیت های جوشکاری2Fوضعیت افقی یا
ن دیواری باشد، مثل جوشکاری اگر شرایط جوشکاری به شکل گوشه ا  پا

.گویند2Fون، به این شرایط، وضعیت جوشکارییا ست

یکی از وضعیت های جوشکاری3Fوضعیت عمودی یا
.در این وضعیت جوشکاری به صورت عمودی انجام می شود

4Fوضعیت جوشکاری باالسر یا
در صفحاتOverheadاین وضعیت همانند وضعیت باال سر در جوشکاری

Plate باشدمی.
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انواع وضعیت ها در جوشکاری نبشی بر روی  
(Pipe-Fillet)لوله

Pipe-Filletدر جوش 1Fوضعیت تخت یا
رار می گیرد و به صورت دوار حرکتدرجه ق٤٥لوله در این وضعیت به صورت  

.در نتیجه جوشکار از باال به منطقه جوش مسلط می باشد.می کند
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2Fوضعیت افقی یا 
Fillet-Plateدر٢Fاین نوع جوشکاری کامالً شبیه به جوشکاری در حالت 

.می باشد

3Fوضعیت جوشکاری باالسر یا 
می باشد که لوله چرخان یا ثابتOverheadاین وضعیت همان وضعیت

.باشد در آن فرقی ایجاد نمی کند

5Fوضعیت جوشکاری میکس یا 
.ترکیبی از وضعیت های قبلی می باشداین وضعیت 


