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 (Welding Joints)  یاتصاالت جوش ف ی تعر  .1
 یانواع اتصاالت جوش  .2

 فهرست مطالب
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  یها الیمتصل کردن متر یبرا ی مختلف  یدر مدل ها ی اتصاالت جوش
مطلوب اتصال،  جهیبه نت دنیرس  یبرا .رندیگ ی مورد استفاده قرار م یفلز 
 .دارد یی باال اریبس تی دسته از اتصاالت اهم نیا قیو دق  حیصح یاجرا

انتها با   تا .میبپرداز ی انواع اتصال جوش ی به معرف  میمقاله قصد دار نیا در
 .دیما همراه باش

 

 (Welding Joints) یاتصاالت جوش فی تعر  1#

 در .میارائه ده ی از اتصاالت جوش یمختصر  فی که تعر ستیابتدا بد ن در
 گریکدیبه  یفلز   الیمتصل کردن دو متر  یماده واسط برا کیاز  یجوشکار 

 دو نیکه با ذوب کردن ماده واسط ب ی معن  نیا به .شود ی استفاده م 
نوع  نیا یبرقرار  انیجر در .شود ی آن ها برقرار م نیاتصال ب ،یفلز  الیمتر 

اتصاالت، نحوه کنار هم قرار گرفتن فلزات، روش ذوب کردن ماده واسط و  
 .اثرگذار هستند گر یعوامل د یار یبس
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 ی انواع اتصاالت جوش 2#

 یدر مدل ها ی اتصاالت جوش  م،ی اشاره کرد یطور که در ابتدا همان
 یجوشکار  یانتخاب روش مناسب برا نیب نیا در .شوند ی مختلف برقرار م 

 .است یی مهارت باال ازمندین

 :میپرداز  ی م  ی انواع اتصاالت جوش  ی ادامه به معرف در

 (Butt Joint)  لب به لب یاتصاالت جوش 1-2#

  ی قرار م گریکدیصفحه در کنار  کیدر  یصال لب به لب دو قطع فلز ات  در
به هم متصل   یبه صورت لب به لب با استفاده از جوشکار  سپس .رندیگ
 (Butt Weld) اتصال بات ولد ،یانواع اتصاالت جوش نیب در .شوند ی م
  ی مورد استفاده قرار م  نگیپیپا یها  ستمیس در است که نهیگز  نی تر جیرا
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با توجه به  البته .نسبتا ساده است زیدسته از اتصاالت ن نیا یاجرا .ردیگ
اجرا   ی مختلف یها وهیاتصال لب به لب به ش ،یقطعات جوشکار  یکربندیپ
 :شود که عبارت اند از ی م

 یمربع  •
 بیار •
• V شکل 
• U شکل 

 

وجود  شود، ی ذوب م یجوشکار  ندی فرآ ی سطح فلز که ط ی شکل ده امکان
را باالتر برد و ظاهر  یتوان استحکام جوشکار   ی م  بیترت  نیا به .دارد

ممکن است که هر دو  البته .به ارمغان آورد یجوشکار  یبرا یمناسب تر 
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 ی متفاوت ی شوند تا هر کدام مدل شکل ده ی مدل شکل ده کیلبه با 
 .داشته باشند

 (Tee Joint) یسه راه یاتصاالت جوش 2-2#

نوع اتصال   نیا  .است ی از انواع اتصاالت جوش  گرید ی ک ی  ی سه راه لاتصا
  ی درجه مورد استفاده قرار م  0  هیدر زمان جوش دادن دو قطعه با زاو

در کنار   T ی سیکه دو قطعه را به صورت حرف انگل  بیترت  نیا به .ردیگ
 .دهند ی قرار م  گریکدی

 :ردیگ ی صورت م  ریز یمعموال به شکل ها  ی سه راه اتصال

 (Fillet) لهیف جوش •
 (Slot) اسالت  •
 (Plug) شاخه دو •
 (Melt) مذاب •

در   اریش یبه اجرا یاز ین یروش جوشکار  نیاتصال لب به لب، در ا برخالف 
 یی که قطعات از ضخامت باال یدر موارد  مگر ست؛یسطح قطعات ن
 .برخوردار باشند



 

5 www.namatek.com 

 

 (Corner Joint) گوشه یاتصال جوش 3-2#

 بایکه تقر میبه اتصال گوشه اشاره کن دیبا ی انواع اتصاالت جوش گرید از
  0 دو قطع به صورت  زینوع اتصال ن نی ا در .است ی مشابه اتصال سه راه

 گریکدیدر کنار  L ی سیبه صورت حرف انگل اما درجه با هم متقاطع هستند؛
 ی داخل ای ی امکان وجود دارد که دو لبه خارج نیا  البته .رندیگ ی قرار م

عمدتا از  یفلز  یساخت جعبه ها  در .رندیدر کنار هم قرار بگ یقطعات فلز 
 .شود ی نوع اتصاالت استفاده م  نیا
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 (Lap Joint)  لپ یاتصاالت جوش 4-2#

نوع   نیا .در واقع نسخه اصالح شده اتصال لب به لب است نتیجو لپ
  ی قرار م گریکدیدر کنار  یشود که دو قطع فلز  ی ماستفاده  ی اتصال وقت 

که ضخامت  یعنوان مثال دو قطعه فلز  به .دارند یو هم پوشان  رندیگ
 .کرد یجوشکار  نت،یبه روش لپ جو دیدارند را با ی سطح مقطع متفاوت

  وهیش نیاز ا زین رندیگ ی قرار م  گریکدی  یدو صفحه رو ی وقت  نیهمچن
  یروش جوشکار  نیا .شود ی آن ها استفاده م  نیاتصال ب یبرا یجوشکار 

 یورق ها یمعموال برا  البته .دو طرفه قابل انجام است ای کی به صورت 
 .شود ی با ضخامت کم از اتصال لپ استفاده م  یفلز 
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 (Edge Joint) لبه یاتصال جوش 5-2#

 در .دتوان به اتصال لبه اشاره کر  ی م  ی انواع اتصاالت جوش گریجمله د از
از  ی کی البته .رندیگ ی قرار م  گریکدیدر کنار  یاتصال، دو ورق فلز  وهیش نیا
 .ردیگ ی قرار م گریدو ورق با خم کردن به صورت مماس با صفحه د نیا

تنش ها است تا از وارد شدن فشار  ع ی توز یروش جوشکار  نی از ا هدف 
توجه داشت   دیحال با نیع در .شود یر یصفحه جلوگ کیاز حد به  شیب

 لیدل به .ردیقرار نگ ی تنش اضاف اینوع اتصال در معرض ضربه  نیکه ا
  ی در معرض خوردگ  شترینوع اتصاالت ب نی هم قرار گرفتن قطعات، ا یرو

 .حتما به آن توجه کرد دیهستند که با
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 یبند جمع 

دسته از  ن یا .میپرداخت ی انواع اتصاالت جوش ی مقاله به معرف نیا در
  یمعموال برا نیبنابرا شوند؛ ی شناخته م  ی اتصاالت به عنوان اتصاالت دائم

جدا شوند، از   گریکدیکه الزم است به طور مداوم از  ی اتصال قطعات فلز 
به مهارت و   ازین ی انواع اتصال جوش یاجرا .شود ی استفاده نم یجوشکار 

که در باال اشاره  یا نهیگز 5 نیروش مناسب از ب انتخاب .دارد یی تجربه باال 
 وابسته است. یاپراتور جوشکار  صیبه مهارت و تشخ  یدر موارد  زین می کرد


