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چک، نیازمند استفاده از ابزارهایکوتولید یک قطعه در صنعت هر چقدر هم  

بدون این ابزارها یک تکنسین هیچ کاری را با دقت انجام  .اندازه گیری است

از دقت ابعادی قطعه مورد نظر ازدر جوشکاری نیز برای اطمینان.نمی دهد

از مهمترین و پرکاربردترین وسایلیکی .شودگیج جوشکاری استفاده می 

.استگیج کمبریجسنجش در بازرسی چشمی، 

با خواندن مقاله زیر با مفهوم کلی گیج ها و نحوه استفاده از گیج کمبریج 

.شویدآشنا می 

گیج چیست؟ 
.یا پیمانه در لغت به معنی ابزار و یا وسیله اندازه گیری است(Gauge)گیج

این وسیله برای سنجش، ارزیابیهمان طور که از معنی لغوی آن عیان است،

خط کش، گونیا و .شودبه عبارت بهتر برای اندازه گیری استفاده می و یا 

.باشندنقاله از ساده ترین این ابزارها می 

در ادامه به بررسی یکی از خاص ترین و پرکاربرد ترین گیج ها در خانواده 

.پردازیمهای جوشکاری می بزرگ گیج
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گیج جوشکاری کمبریج 
(Cambridge Gauge)

ن و مهم ترین ابزار مورد استفادهری کمبریج یکی از پرکاربرد تریگیج جوشکا

ار خاصی که دارد، توانایی اندازهاین گیج به دلیل ساخت.بازرسان جوش است

هر بخش از این گیج به صورت مجزا.گیری نواحی مختلفی از جوش را دارد

بررسی در زیر به .شودبرای اندازه گیری قسمت خاصی از قطعه استفاده می  

.پردازیمجزء به جزء این گیج می 

.ابتدا نمای کلی قطعه را بررسی می کنیم



3 www.namatek.com

.پردازیمهای این گیج می حال به انواع کارایی 

گیری بریدگی کنید چگونگی اندازه همان طور که در شکل باال مشاهده می 

.کنار جوش توسط این گیج جوشکاری، نشان داده شده است
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گیری ارتفاع گرده جوش را  توان شیوه اندازهدر ادامه در شکل باال می 

.مشاهده کرد

در عکس باال نیز شاهد اندازه گیری ارتفاع ساق جوش در جوش نبشی می 

.باشیم
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توانیم چگونگی انداره گیری ساق جوش را در  همچنین در عکس زیر نیز می 

.جوش نبشی مشاهده کنیم

این گیج جوشکاری برای اندازه گیری زاویه آماده سازی و یا لبه سازی نیز 

.شود که در شکل زیر نشان داده شده استاستفاده می 
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توان هم ترازی و یا عدم هم ترازی را نیز با  از طرفی دیگر با این وسیله می 

.توجه به شکل زیر اندازه گیری کرد

ها دیگر انواع گیج
گیرندجوش مورد استفاده قرار می های دیگری نیز در بازرسی چشمی گیج 

.پردازیمکه در ادامه به چند نوع از آن ها به صورت کلی می 

Multi-functionگیج جوشکاری 
های پرکاربرد در بازرسیاین گیج جوشکاری همانند گیج کمبریج یکی از گیج

توان حدس زد، این می همان طور که از اسم این گیج.باشدجوش می 

برای مثال این گیج جوشکاری .گیج کاربردهای فراوانی در علم بازرسی دارد
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توانایی اندازه گیری گرده جوش، ارتفاع جوش نبشی، ساق جوش نبشی و 

.باشدیا اندازه جوش را دارا می 

Filletگیج جوشکاری 
های مختلف می زه انداهای یکسان با این گیج به صورت دسته ای از گیج

.شودباشد که برای اندازه گیری طول و ارتفاع جوش نبشی استفاده می 

.می پردازیمAWSدر آخر به بررسی گیج
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AWSگیج
نند گیج کمبریج به صورت چند وجهیشیوه کار این گیج جوشکاری نیز هما

ارتفاع گرده جوشر مختلفی را مثل توان مقادیبا این گیج می باشد ومی 

.و یا طول ساق جوش نبشی، اندازه گیری کرد

باشد؟های گیج کمبریج مهم تر می به نظر شما کدام یک از قابلیت 


