ﻓﺼﻞ ١١
ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﺟﻮش

ﺟﻮش ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ روش ﭘﻴﻮﻧﺪ ورق ﻫﺎی ﻓﻮﻻدی اﺳﺖ.

ﻫﺪف ﻫﺎی رﻓﺘﺎری :ﻓﺮاﮔﻴﺮﻧﺪه ،ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ درس ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ:
١ــ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻗﺮاردادی ﺟﻮش را ﺗﻮﺻﻴﻒ ﮐﻨﺪ.
٢ــ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ اﺗﺼﺎﻻت ﺟﻮش را ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاری ﮐﻨﺪ.
٣ــ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻼﺋﻢ ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﺟﻮﺷﮑﺎری را ﺷﺮح دﻫﺪ.
٤ــ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﺟﺰﺋﻴﺎت اﺗﺼﺎﻻت ﺟﻮش و دﻳﺘﺎﻳﻞ ﻫﺎ را رﺳﻢ ﮐﻨﺪ.

١٧٨

۱ــ۱۱ــ ﺟﻮش
ﺟﻮش ذوﺑﯽ ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺣﺮارت ،ﻟﺒﻪﻫﺎی دو ﻗﻄﻌﻪ ذوب و ﺑﺎ ﻳﮏ واﺳﻄﻪ ﻳﺎ ﺑﺪون آن ﺑﻪ ﻫﻢ وﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
)ﺷﮑﻞ۱ــ.(۱۱

)(b

)(a
ﺷﮑﻞ ١ــ١١

اﻳﻦ روش اﺗﺼﺎل ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺑﺮای ﻓﻠﺰﻫﺎی ﻫﻢ ﺟﻨﺲ ،ﺑﻪ وﻳﮋه ﺑﺮای ﻓﻮﻻدﻫﺎ ،ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود.

۲ــ۱۱ــ اﻧﻮاع ﺟﻮش
ﻣﻌﻤﻮﻻً ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻣﻨﺒﻊ ﺣﺮارﺗﯽ ،روش ﮐﺎر ،ﻓﻠﺰ واﺳﻄﻪ و ﮔﺎز ﻣﺤﺎﻓﻆ ،۱ﺟﻮش را ﻧﺎم ﮔﺬاری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از آن اﺳﺖ .ﻓﻠﺰ واﺳﻄﻪ،
١ــ٢ــ١١ــ ﺟﻮش ﺑﺮق ) :(SMAWﻣﻨﺒﻊ ﺣﺮارﺗﯽ ﻗﻮس اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ ﺑﺎ ۳۵۰۰
ٔ
ﻣﻌﻤﻮﻻ ً آﻟﻴﺎژﻫﺎﻳﯽ از ﻓﻮﻻد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﻟﮑﺘﺮود ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ )۲ــ.(۱۱
ﻗﻄﻌﻪ ﮐﺎر و اﻟﮑﺘﺮود را ذوب و ﺷﻴﺎر ﻳﺎ درز ﺟﻮش را ﭘﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺷﮑﻞ ۲ــ ،۱۱ﮔﺮﻣﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﻗﻮس اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽٔ ،
٢ــ٢ــ١١ــ ﺟﻮش ﮔﺎز :ﻣﻨﺒﻊ ﺣﺮارﺗﯽ ﮔﺎز اﺳﺘﻴﻠﻦ ) (OGWﻳﺎ ﻫﻴﺪروژن ) (OHWاﺳﺖ.۲
ﻓﻠﺰ واﺳﻄﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آﻟﻴﺎژﻫﺎﻳﯽ از ﻣﺲ ﻣﺜﻞ ﺑﺮﻧﺞ ﻳﺎ ﻣﺴﻮار ۳ﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ذوب ﺧﻮد ﻗﻄﻌﺎت ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻳﺠﺎد اﺗﺼﺎل ﮐﻨﺪ )ﺷﮑﻞ
۳ــ.(۱۱

ﺷﮑﻞ ٢ــ١١ــ ﺟﻮش ﺑﺮق

ﺷﮑﻞ ٣ــ١١ــ ﺟﻮش ﮔﺎز

١ــ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﻠﺰ واﺳﻄﻪ ،ﻳﻌﻨﯽ اﻟﮑﺘﺮود ﻳﺎ ﮔﺎز ﻣﺤﺎﻓﻆ ،وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
٢ــ ﮔﺎز اﺳﺘﻴﻠﻦ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮل ) (C۲H۲و ﻫﻴﺪروژن ) ،(H۲ﺑﺎ اﮐﺴﻴﮋن ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽﺳﻮزﻧﺪ و ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺮارتﻫﺎی  ۳۲۰۰و  ۲۰۰۰درﺟ ٔﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
٣ــ آﻟﻴﺎژی از ﻓﻮﻻد ﺑﺎ روﭘﻮﺷﯽ از ﻣﺲ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از زﻧﮓ زدن.

١٧٩
١٧٩

در ﺷﮑﻞ ۳ــ ،۱۱ﮔﺮﻣﺎی ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه از ﺳﻮﺧﺘﻦ اﺳﺘﻴﻠﻦ و اﮐﺴﻴﮋن ﺳﻴﻢ ﺟﻮش را ذوب و ﺷﻴﺎر را ﭘﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﻴﻠﻪ روی
ﺻﻔﺤﻪ
ﺷﻤﺎره  ۱ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﺷﺪ و
ﻣﻴﻠﻪ
ﺷﻤﺎره  ۲ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ زﻳﺎد ﺑﭽﺮﺧﺪ و ٔ
ٔ
٣ــ٢ــ١١ــ ﺟﻮش اﺻﻄﮑﺎﮐﯽ ) :(FWاﮔﺮ ٔ
ٔ
ٔ
ﺻﻔﺤﻪ ﻓﺸﺮده ﺷﻮد ،ﻫﺮ دو ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺤﻞ ﺗﻤﺎس ذوب ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﺑﺎ اﻳﺴﺖ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺻﻔﺤﻪ ،ﺗﻤﺎم ﺳﻄﺢ ﭘﻴﺸﺎﻧﯽ ﻣﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺟﻮش
ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد.

ﺷﮑﻞ ٤ــ١١

۳ــ۱۱ــ ﻣﺤﺎﻓﻆ
ﭼﻮن ﺣﺮارت ﮐﺎر در ﺟﻮﺷﮑﺎری ﺑﺎﻻﺳﺖ ،ﻣﻴﻞ ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ اﮐﺴﻴﮋن ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﻮا ﺑﺎ ﻓﻠﺰات اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﯽﻳﺎﺑﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻮﺷﮑﺎری ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﻳﻦ اﮐﺴﻴﮋن ﻣﺰاﺣﻢ از ﻣﺤﻞ ﺟﻮﺷﮑﺎری دور ﺷﻮد .اﻳﻦ ﮐﺎر در ﺟﻮش ﺑﺮق ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻮﺷﺶ اﻟﮑﺘﺮود
از
ٔ
و دود ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﻮﺧﺘﻦ آن ،در ﺟﻮش ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ  ،CO۲ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺎز  CO۲ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﻴﺮد .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،در ﺟﻮش ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ آرﮔﻮن ،ﺑﻪ
وﺳﻴﻠﻪ ﮔﺎز ﺑﯽ اﺛﺮ آرﮔﻮن اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
ٔ

۴ــ۱۱ــ ﻣﺰاﻳﺎی ﺟﻮش
ﺟﻮش ﻳﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ روشﻫﺎی اﺗﺼﺎل در ﺻﻨﻌﺖ ۱اﺳﺖ .ﺟﻮش ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ارزاﻧﯽ ،اﺳﺘﺤﮑﺎم و ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ ،ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ
اﺳﺖ.
از ﺑﻴﻦ اﻧﻮاع ﺟﻮش ،ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮع آن ،ﺟﻮش ﺑﺮق اﺳﺖ .اﻳﻦ روش ﺑﻪدﻟﻴﻞ ﺳﺎدﮔﯽ ﺗﺠﻬﻴﺰات و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ و
ﺑﻪ وﻳﮋه آﺳﺎﻧﯽ ﮐﺎر و ارزاﻧﯽ وﺳﺎﻳﻞ ،ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﻴﺸﺘﺮی دارد .ﭘﺲ اﻳﻦ ﺟﻮش در ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺳﺎزهﻫﺎی ﻓﻠﺰی ،ﻧﻘﺶ
اﺻﻠﯽ را دارد.

۵ــ۱۱ــ اﺗﺼﺎل ﺳﺎده
اﮔﺮ ﺗﻨﻬﺎ اﺗﺼﺎل دو ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ آنﻫﺎ را در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻳﺎ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻗﺮار دﻫﻴﻢ و ﺳﭙﺲ ﺟﻮش اﻧﺠﺎم ﺷﻮد )ﺷﮑﻞ
۵ــ.(۱۱
١ــ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ روش اﺗﺼﺎل ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ ،ﻧﻴﺴﺖ ،زﻳﺮا اﺗﺼﺎل ﺗﻮﺳﻂ ﭼﺴﺐ ﻳﺎ دوﺧﺖ ،در زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ ﺗﺮی دارد.

١٨٠
١٨٠

) (bدو ﻗﻄﻌﻪ ﮐﻨﺎر ﻫﻢ

) (aدو ﻗﻄﻌﻪ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ
ﺷﮑﻞ  ٥ــ١١

اﻣﺎ اﮔﺮ اﺳﺘﺤﮑﺎم و اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ در ﻟﺒﻪﻫﺎی ﮐﺎر ،ﺷﻴﺎر وﻳﮋهای ﺑﺮای ﭘﺮ ﺷﺪن ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻮش ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽ ﻧﻤﻮد.
ﺷﮑﻞ ۶ــ ۱۱ﻳﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺷﻴﺎر را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺷﮑﻞ  ٦ــ١١

۶ــ۱۱ــ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻗﺮار دادن ﻟﺒﻪﻫﺎ
ﻟﺒﻪ ورقﻫﺎ ﻳﺎ ﻗﻄﻌﺎت را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار داد و ﺟﻮﺷﮑﺎری ﻧﻤﻮد .در ﺟﺪول ۱ــ ،١١ﭼﻨﺪ ﺣﺎﻟﺖ از
ٔ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ دو ﻗﻄﻌﻪ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ دﻳﺪه ﻣﯽﺷﻮد.

١٨١
١٨١

ﺟﺪول ۱ــ١١ــ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻗﻄﻌﺎت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ
وﺿﻌﻴﺖ دو ﻗﻄﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ

وﺿﻌﻴﺖ دو ﻗﻄﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ
ﻟﺐ ﺑﻪ ﻟﺐ ﻳﺎ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ

ﺿﺮﺑﺪری

ﻟﺐ روی ﻫﻢ
ﺗﯽ ﺷﮑﻞ

ﻣﻮازی )ﭘﻴﺸﺎﻧﯽ(

ﻟﺐ ﮔﻮﺷﻪ ای )ﮔﻮﺷﻪ(
ﻟﺐ ﺑﺮﮔﺮدان

ﺷﻴﺐ دار )ﻣﻮرب(

۷ــ۱۱ــ درز ﺟﻮش
ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﻳﺎ ﺷﻴﺎری ﮐﻪ ﺑﻴﻦ دو ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺮای ﻧﻔﻮذ ﺑﻬﺘﺮ ﺟﻮش اﻳﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد ،درز ﺟﻮش ﻧﺎم دارد.
اﺳﺘﻔﺎده از درز ﺟﻮش ﺑﺮای ﮐﺎرﻫﺎی ﺣﺴﺎس ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺨﺰنﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ۱و ﺳﺎزهﻫﺎی دﻗﻴﻖ ،اﻫﻤﻴﺖ ﺣﻴﺎﺗﯽ دارد.
١ــ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﭙﺴﻮلﻫﺎی ﮔﺎز ،دﻳﮓﻫﺎی ﺑﺨﺎر ،ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر و…  .ﺳﺎﺧﺖ و آﻣﺎده ﮐﺮدن اﻳﻦ ﻟﺒﻪ ﻫﺎ را »ﻟﺒﻪ ﺳﺎزی« ﻳﺎ »ﻟﺒﻪ زﻧﯽ« ﻫﻢ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ.

١٨٢
١٨٢

ﺷﮑﻞ٧ــ ١١درز ﺟﻮش ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﻨﺎﻏﯽ ﺗﻴﺰ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﺷﮑﻞ  ٧ــ١١ــ درز ﺟﻨﺎﻏﯽ ﺗﻴﺰ

ﻗﻄﻌﻪ  ۱و  ،۲ﭘﻴﺶ از اﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﻮﺷﮑﺎری ،ﺷﻴﺐ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻳﻦ دو ﻟﺒﻪ ،ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ
ﻟﺒﻪ دو ٔ
ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ دﻳﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،در ٔ
وﺳﻴﻠﻪ ذوب اﻟﮑﺘﺮود ﭘﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻗﺮار داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ،ﺷﻴﺎر ﺑﻪ ٔ

) (bﺟﻮش ﺑﺪون درز

) (aﺟﻮش ﺑﺎ درز
ﺷﮑﻞ  ٨ــ١١

ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﮑﻞ  aﺑﺎ  ،bﻣﯽﺗﻮان ﺗﻔﺎوت اﺳﺘﺤﮑﺎم را درک ﮐﺮد.
ﺑﺎ
ٔ
١ــ٧ــ١١ــ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی درز ﺟﻮش و ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻗﺮاردادی :روی ﻧﻘﺸﻪ درز ﺟﻮش را ﺑﻪﺻﻮرت ﻗﺮاردادی ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﺿﻤﻦ اﻳﻦ ﮐﺎر آﮔﺎﻫﯽﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎر دﻳﮕﺮی ﻫﻢ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺟﺪولﻫﺎی ٢ــ ١١و ٣ــ ،١١درزﻫﺎی ﺟﻮش را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﻢ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﻮﻳﺮی ،ﻫﻢ ﺑﻪﺻﻮرت ﻗﺮاردادی.۱

١ــ ﺷﮑﻞ ﻫﺎ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه از اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ISO2553اﺳﺖ .ﺿﻤﻨ ًﺎ در اﻳﻦ ﺟﺪولﻫﺎ ،ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻣﻌﺮوفﺗﺮ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺑﻪدﺳﺖ آوردن اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﺑﺎﻻ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻴﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب »اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﻋﻼﺋﻢ ﺟﻮﺷﮑﺎری« ﻧﻮﺷﺘ ٔﻪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻋﻠﻴﭙﻮر ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

١٨٣
١٨٣

ﺟﺪول ۲ــ۱١ــ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﻗﺮاردادی ﺟﻮش ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر ISO۲۵۵۳
ﻧﻮع درز

ﻧﺎم

ﺷﮑﻞ ﻧﻤﺎدﻳﻦ

ﻧﻤﺎﻳﺶ
ﻓﺮم درز

درز ﻧﻴﻢ ﺟﻨﺎﻏﯽ دﻣﺪار
)ﻳﮏ ﺳﻮﻳﻪ(
درز ﻧﻴﻢ ﺟﻨﺎﻏﯽ دﻣﺪار
درزﻫﺎی ﻟﺐ ﺑﻪ ﻟﺐ

)دوﺳﻮﻳﻪ ﮐﻨﺪ(
درز ﻧﻴﻢ ﻻﻟﻪ ای دﻣﺪار
)ﻳﮏ ﺳﻮﻳﻪ(
درز ﻧﻴﻢ ﻻﻟﻪ ای
)دوﺳﻮﻳﻪ(

درزﻫﺎی ﭘﻴﺸﺎﻧﯽ

درز ﭘﻴﺸﺎﻧﯽ ﺗﺨﺖ

درز ﭘﻴﺸﺎﻧﯽ ﺟﻨﺎﻏﯽ

درز ﮔﻠﻮﻳﯽ ﻳﺎ ﮔﻮﺷﻪ ای

درز ﮔﻠﻮﻳﯽ ﻳﺎ ﮔﻮﺷﻪ ای
دوﺳﻮﻳﻪ
درزﻫﺎی ﮔﻠﻮﻳﯽ

درز ﮔﻮﺷﻪ ای ﺑﺎ درز
ﮔﻠﻮﻳﯽ ﺑﻴﺮوﻧﯽ
درز ﻧﻴﻢ ﺟﻨﺎﻏﯽ ﺑﺎ رﻳﺸ ٔﻪ
ﺑﺎز

١٨٤
١٨٤

ﻧﻤﺎی ﻣﺠﺴﻢ
ﻣﻘﻄﻊ درز

ﺟﺪول ٣ــ۱١
ﻧﻮع درز

ﻧﺎم

درز ﻟﺐ ﺑﺮﮔﺮدان

ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎﺗﻴﮏ

ﻧﻤﺎی ﺳﻪ ﺑﻌﺪی

ﻧﻤﺎﻳﺶ
ﻓﺮم درز

ﺑﺮش درز

ﻗﺒﻞ از ﺟﻮش

ﺑﻌﺪ از ﺟﻮش

درز ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻳﺎ
ﻟﺐ ﺑﻪ ﻟﺐ
درز ﺟﻨﺎﻏﯽ

درز ﺟﻨﺎﻏﯽ ﻳﺎ رﻳﺸﻪ ﺑﺎز

درز ﺟﻨﺎﻏﯽ دوﺳﻮﻳﻪ ﺗﻴﺰ
درزﻫﺎی ﻟﺐ ﺑﻪ ﻟﺐ

درز ﺟﻨﺎﻏﯽ )دﻣﺪار(

درز ﺟﻨﺎﻏﯽ دوﺳﻮﻳﻪ ﮐﻨﺪ
)دﻣﺪار(
درز ﻧﺎوداﻧﯽ ﻳﺎ ﻻﻟﻪ ای
ﻳﮏ ﺳﻮﻳﻪ
درز ﻧﺎوداﻧﯽ ﻳﺎ ﻻﻟﻪ ای
دوﺳﻮﻳﻪ
درز ﻧﻴﻢ ﺟﻨﺎﻏﯽ

درز ﻧﻴﻢ ﺟﻨﺎﻏﯽ دوﺳﻮﻳﻪ
ﺗﻴﺰ
ﻧﻘﻄﻪ ﺟﻮش

ﻗﺮﻗﺮه ﺟﻮش

١٨٥
١٨٥

 ۸ــ۱۱ــ ﺟﻮش در ﻧﻘﺸﻪ
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ و ﻧﻮع ﺟﻮش را در ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﻗﺮاردادی ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺒﻨﺎ و ﻣﻮارد اﺿﺎﻓﯽ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﺷﮑﺴﺘﻪ
دﻧﺒﺎﻟﻪ
ٔ
١ــ  ٨ــ١١ــ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺒﻨﺎ :ﻋﻼﻣﺖ ﭘﺎﻳﻪ ،ﻳﮏ ﻓﻠﺶ و ٔ
آن اﺳﺖ )ﺷﮑﻞ ٩ــ.(١١
در ﻣﻮارد ﺧﺎص ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ زاوﻳﻪ را ﺗﺎ  ۴۵درﺟﻪ ﻫﻢ اﻓﺰاﻳﺶ داد،
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  Hﺣﺪود دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻠﻨﺪی اﻋﺪاد ﻧﻘﺸﻪ و ﺑﻠﻨﺪی دﻧﺒﺎﻟﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻟﺰوم
ﻫﻤﻪ
زاوﻳﻪ  ۳۰درﺟﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﻮدٔ .
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .دﻗﺖ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ٔ

ﺷﮑﻞ ٩ــ١١ــ ﻧﺸﺎﻧﮥ ﭘﺎﻳﻪ در ﺟﻮﺷﮑﺎری

ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎ ﺧﻂ ﻧﺎزک رﺳﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .اﻏﻠﺐ ﻳﮏ ﺧﻂ ﭼﻴﻦ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺧﻂﭼﻴﻦ را ﺧﻂ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﯽﻧﺎﻣﻴﻢ
و ﻣﻔﻬﻮم آن دﻳﺪ ﻳﺎ ﻧﺪﻳﺪ ﺑﻮدن درز ﺟﻮش در ﻧﻘﺸﻪ اﺳﺖ.
ﻧﺸﺎﻧﻪ ﭘﺎﻳﻪ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻼﻣﺖﮔﺬاری ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﮏ از ﺻﻮرتﻫﺎی ﺷﮑﻞ ۱۰ــ ۱۱ﺑﻪ ﮐﺎر رود.
ٔ

ﺷﮑﻞ ١٠ــ١١ــ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎﻳﯽ از ﻗﺮار دادن ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺒﻨﺎ

ﺑﺎز ﻫﻢ ﺣﺎﻻت دﻳﮕﺮی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ )ﻣﺜﻼ ً در ﺷﺮاﻳﻂ ﺷﻴﺐ(.
٢ــ  ٨ــ١١ــ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺟﻮش :ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ از ﺷﮑﻞﻫﺎی
ﺟﻮش )اراﺋﻪ ﺷﺪه در دو ﺟﺪول( درﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد ،ﮔﻮدی و ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺟﻮش
اﻧﺪازه زﻳﺎدی ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻮرد ﺟﻮﺷﮑﺎری ﺗﻨﺎﺳﺐ دارد .اﻣﺎ در
ﺗﺎ
ٔ
ﺟﻮشﻫﺎی ﮔﻮﺷﻪای ،ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺟﻮش ﻧﻴﺎز اﺳﺖ.۱
ﮔﻮﺷﻪ ﻣﺘﺴﺎوی اﻟﺴﺎﻗﻴﻦ
ﺷﮑﻞ ﺟﻮش ،ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻳﮏ ﻣﺜﻠﺚ راﺳﺖ
ٔ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺿﺨﺎﻣﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ارﺗﻔﺎع وارد ﺑﺮ وﺗﺮ ﻳﺎ ﻳﮏ ﺿﻠﻊ آن را
ٔ
ﺟﻮش داﻧﺴﺖ )۱۱ــ.(b,a ،۱۱

)(a

Z=a 2

ﺷﮑﻞ ١١ــ١١ــ ) a (aﺿﺨﺎﻣﺖ ﺟﻮش ) z (bﺿﺨﺎﻣﺖ ﺟﻮش

١ــ در دﻳﮕﺮ ﻣﻮارد ﻫﻢ ،در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ،ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺟﻮش ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ISO2553ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻴﺪ.

١٨٦
١٨٦

)(b

اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی  aﻳﺎ  zﺑﺎﻳﺪ آورده ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﮐﻪ ﻣﻮرد  aدر
اﻧﺪازهﮔﺬاریﻫﺎ و ﮐﺪ ﺑﻨﺪیﻫﺎ ،ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﻴﺸﺘﺮی دارد .ﺷﮑﻞ ۱۲ــ ۱۱ﻧﻤﻮﻧﻪای را ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻣﻔﻬﻮم ﺷﮑﻞ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻮش ﮔﻮﺷﻪای اﺳﺖ ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ  ۴و ﺑﻪ ﻃﻮل ۲۰۰
ﺑﺎ درز ﺟﻮش در ﺣﺎﻟﺖ دﻳﺪ در ﻧﻘﺸﻪ.
ﺷﮑﻞ ١۲ــ۱۱
۳ــ  ٨ــ١١ــ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ :ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻗﻄﻌﻪای در ﻫﻨﮕﺎم ﺳﻮار
ﮐﺮدن ۱ﺳﺎﻳﺮ ﻗﻄﻌﺎت و ﻫﻢزﻣﺎن ﺟﻮﺷﮑﺎری ﺷﻮد .در اﻳﻦ
ﮔﻮﺷﻪ ﺗﻮﭘﺮ و ﻓﻠﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﺎ ﺷﺒﻴﻪ ﭘﺮﭼﻢ ،اﺿﺎﻓﻪ
ﺻﻮرت ﻳﮏ
ٔ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ )ﺷﮑﻞ ۱۳ aــ.(۱۱
در ﺷﮑﻞ  ،bﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ اﻳﻦ را ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ ،درز ﺟﻮش
ﮔﻠﻮﻳﯽ )ﮔﻮﺷﻪای( ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ  ٤و در ﻫﻨﮕﺎم ﺳﻮار ﮐﺮدن
)(b
)(a
اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺷﮑﻞ ۱۴ــ ۱۱ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﮐﺎرﺑﺮد را ﻧﺸﺎن
ﺷﮑﻞ ١٣ــ١١ــ) (aﻋﻼﻣﺖ ﺟﻮش ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺳﻮار ﮐﺮدن
ﻣﯽدﻫﺪ.

) (bﺷﮑﻞ ﻗﺮاردادی

) (aﺷﮑﻞ ﺣﻘﻴﻘﯽ
ﺷﮑﻞ ١٤ــ١١

ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ۱٥ــ ۱١ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻴﺪ.

ﺷﮑﻞ ١٥ــ١١ــ ﻧﻤﺎی ﺣﻘﻴﻘﯽ ﺟﻮش ﭼﻨﺪ ﺗﮑﻪ ﻳﺎ ﺑﺮﻳﺪه

ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﮑﻪﻫﺎ  eو ﮔﺎم ﺟﻮش  Lاﺳﺖ.
ﺟﻮش ﺗﮑﻪ ﺗﮑﻪ اﺳﺖ .ﻃﻮل ﻫﺮ ﺗﮑﻪ ،l
ٔ
١ــ ﺳﻮار ﮐﺮدن ﻳﺎ ﻣﻮﻧﺘﺎژ

١٨٧
١٨٧

ﻓﺎﺻﻠﻪ اوﻟﻴﻪ از ﻟﺒﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺻﻔﺮ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ و روی ﻧﻘﺸﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 mﻧﻴﺰ
ٔ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ ﺷﮑﻞ ۱۶ــ a ۱۱ﻳﺎ  bرا دارﻳﻢ.
ﻓﺎﺻﻠﻪ  ۲۲از ﻟﺒﻪ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد و در ﻧﻘﺸﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ دﻳﺪ اﺳﺖ.
در اﻳﻦ ﺷﮑﻞ ،ﺟﻮش ﺑﺎ
ٔ

)(a

)(b
ﺷﮑﻞ ١٦ــ١١ــ ) (aﻳﺎ ) (bﺿﺨﺎﻣﺖ ﺟﻮش ﮔﻮﺷﻪ ای  ،٤ﺳﻪ ﺗﮑﮥ  ٤٠و ﻓﺎﺻﻠﮥ ٢٠

در ﺷﮑﻞ ۱۷ــ ،١١ﮐﻪ ﺑﺎز ﻫﻢ در دو ﺣﺎﻟﺖ  aﻳﺎ  bدﻳﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺟﻮش در ﻧﻤﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ در ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺪﻳﺪ اﺳﺖ.

)(a

)(b
ﺷﮑﻞ ١٧ــ١١

ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺟﻮش وﻗﺘﯽ در ﭘﺎﻳﻴﻦ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد،
ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻻی ﺧﻂ اﻓﻘﯽ ﻳﺎ زﻳﺮ آن ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد .در ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺪﻳﺪٔ ،
 ۱۸۰درﺟﻪ ﻣﯽﭼﺮﺧﺪ )اﮔﺮ ﺧﻂﭼﻴﻦ را در ﺑﺎﻻی ﺧﻂ ﻳﮏﺳﺮه ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻴﻢ دﻳﮕﺮ ﭼﺮﺧﺶ ﻋﻼﻣﺖ ﻻزم ﻧﺒﻮد(.
۴ــ  ٨ــ١١ــ ﺟﻮش دور ﺗﺎ دور :ﺑﺎ اﻓﺰودن ﻳﮏ داﻳﺮه ﺑﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺒﻨﺎ ،ﻣﯽﺗﻮان دور ﺗﺎ دور ﺑﻮدن ﺟﻮش را ﻳﺎدآور ﺷﺪ) .۱ﺷﮑﻞ
۱۸ــ a ،۱۱ﺗﺎ .(c

)(a

)(b
ﺷﮑﻞ ١٨ــ١١ــ ﺟﻮش دو ﺗﺎ دور

١ــ دورﺗﺎ دور ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻳﮏ ﺷﮑﻞ داﻳﺮهای ﻳﺎ ﭼﻬﺎر ﮔﻮش و ﺟﺰ آنﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﺿﻤﻦ آن ﮐﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎ داﻳﺮهای ﻳﺎ ﺣﻠﻘﻮی اﺳﺖ.

١٨٨
١٨٨

)(c

 ۵ــ  ٨ــ١١ــ ﺟﻮش دو ﺳﻮﻳﻪ :اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ دو
ﻃﺮﻓﻪ ﺑﻮدن ﺟﻮش را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻴﻢ ،دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﻂ ﺗﺸﺨﻴﺺ
ﻧﺸﺎﻧﻪ
ﻳﺎ ﺧﻂﭼﻴﻦ ﻧﻴﺎز ﻧﻴﺴﺖ و ﻧﺒﺎﻳﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد و ﺑﻪﺟﺎی آن ٔ
ﺟﻮش را ﻣﯽاﻓﺰاﻳﻨﺪ .ﺷﮑﻞ ۱۹ aــ ۱۱ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻮش ﺗﮑﻪای
و ﺷﮑﻞ  bﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻮش ﻳﮏ ﺳﺮه را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

)(b

)(a

ﺷﮑﻞ ١٩ــ١١

)(b

)(a
ﺷﮑﻞ ٢٠ــ١١

در ﺷﮑﻞ ۲۰ــ ،۱۱دو ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﮐﺎرﺑﺮد ﮐﺪﻫﺎ را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ.
ﻓﺎﺻﻠﻪ اوﻟﻴﻪ از ﻟﺒﻪ ،ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺗﮑﻪﻫﺎی ﺟﻮش
اﮔﺮ ﺟﻮش در دو ﺳﻤﺖ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﮑﻪای ﺑﻮدن ،ﭼﭗ و راﺳﺖ )زﻳﮕﺰاگ( ۱ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ،
ٔ
ﻓﺎﺻﻠﻪ اوﻟﻴﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺎﻻ در زﻳﺮ ﻗﻄﻌﻪ ﭘﺮ ﻣﯽﺷﻮد.۲
را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺷﮑﻞ ٢١ــ،١۱
ٔ

)(a

)(b
ﺷﮑﻞ ٢١ــ١١ــ ﺟﻮش دوﺳﻮﻳﻪ ﺗﮑﻪ ای ﺑﺎ ﻃﻮل ﻫﺎی ﺑﺮاﺑﺮ و ﭼﭗ و راﺳﺖ

١ــ زﻳﮕﺰاگ ،ﭼﭗ و راﺳﺖ zigzag
٢ــ اﮔﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن ﻳﮏ ﻓﻠﺶ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﺮای ﻫﺮ ﻃﺮف ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻤﻮل ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

١٨٩
١٨٩

ﻧﻘﺸﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد )ﺷﮑﻞ ۲۲ــ.(۱۱
اﮐﻨﻮن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻳﮏ ٔ

a3
a3

a3

a3
a3

a3

ﺷﮑﻞ ٢٢ــ١١

ﭘﺎﻳﻪ  ،۲ﺳﻮراخﻫﺎی ﺑﻪ ﻗﻄﺮ  ۹ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ
ﻗﻄﻌﻪ  ۱و ﻣﺸﺎﺑﻪ آن روی ٔ
ﭘﺎﻳﻪ ﻳﺎﺗﺎﻗﺎن را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻌﺪ از ﺳﻮار ﮐﺮدن ٔ
اﻳﻦ ﺷﮑﻞ ﻳﮏ ٔ
ﺳﻮراخ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ  ۲۰ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﺟﻤﻌﺎً از  ۲ﻧﻮع درز ﺟﻮش اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه؛ درز ﻧﻴﻢ ﺟﻨﺎﻏﯽ و ﮔﻠﻮﻳﯽ .در اﻳﻦ ﻧﻘﺸﻪ ،درز ﻧﻴﻢ ﺟﻨﺎﻏﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻳﮏ ﺑﺮش ِ
ﺟﺰء  Aــ A
ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺘﻴﺠﻪ آن ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای ﻫﺮ ﻧﻮع درز در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮﺷﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ و ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻻزم را اﻧﺪازهﮔﺬاری
و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد .ﺿﻤﻨﺎً اﻧﺪازهﻫﺎی اﺻﻠﯽ روی ﺷﮑﻞ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
١٩٠
١٩٠

ﮔﺰﻳﺪۀ
ﻣﻄﺎﻟﺐ
١ــ ﺟﻮش ﻓﺮآﻳﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ آن ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺣﺮارت ،ﻟﺒﻪﻫﺎی دو ﻗﻄﻌﻪ ذوب و ﺑﺎ ﻳﮏ واﺳﻄﻪ ﻳﺎ ﺑﺪون آن ﺑﻪ ﻫﻢ
وﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺳﺎده ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻧﺮژی ﺟﻮﺷﮑﺎری ،ﺑﺮق ،ﮔﺎز و اﺻﻄﮑﺎک اﺳﺖ.
٢ــ ﻣﻨﺎﺑﻊ ٔ
٣ــ ﻣﺰاﻳﺎی ﺟﻮش ،ارزاﻧﯽ ،اﺳﺘﺤﮑﺎم و ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ آن اﺳﺖ.
٤ــ ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﻳﺎ ﺷﻴﺎری ﮐﻪ ﺑﻴﻦ دو ﻗﻄﻌﻪ ،ﺑﺮای ﻧﻔﻮذ ﺑﻬﺘﺮ ﺟﻮش اﻳﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد ،درز ﺟﻮش ﻧﺎم دارد.
ﺣﺴﺎس اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.
 ٥ــ اﺳﺘﻔﺎده از درز ﺟﻮش ﺑﺮای ﮐﺎرﻫﺎی ّ
ﮔﻮﺷﻪ ﻣﺘﺴﺎویاﻟﺴﺎﻗﻴﻦ ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ  Zﻳﺎ ارﺗﻔﺎع وارد ﺑﺮ وﺗﺮ آن
 ٦ــ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺟﻮش را ﺑﺎ ﻳﮏ ﺿﻠﻊ ﻣﺜﻠﺚ راﺳﺖ
ٔ
ﻧﺸﺎﻧﻪ  aﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
و ﺑﺎ ٔ
ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﯽ
ﻧﻈﺮی
١ــ ﺟﻮش را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﻨﻴﺪ.
٢ــ ﺟﻮش ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﺎم ﮔﺬاری ﻣﯽﺷﻮد؟
٣ــ ﺟﻮش ﺑﺮق را ﺑﺎ رﺳﻢ ﺷﮑﻞ ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
٤ــ ﺟﻮش ﮔﺎز را ﺑﺎ رﺳﻢ ﺷﮑﻞ ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
 ٥ــ ﺟﻮش اﺻﻄﮑﺎﮐﯽ را ﺑﺎ رﺳﻢ ﺷﮑﻞ ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
 ٦ــ اﻧﻮاع ﻣﻌﺮوفﺗﺮ ﺟﻮش ﮐﺪاماﻧﺪ؟
٧ــ ﻣﺰاﻳﺎی ﺟﻮش ﭼﻴﺴﺖ؟
 ٨ــ ﺑﺮای اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺘﺤﮑﺎم ﻟﺒﻪﻫﺎی ﺟﻮش ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟
٩ــ وﺿﻌﻴﺖ دو ﻗﻄﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪﻫﻢ ،ﺑﺮای ﺟﻮﺷﮑﺎری ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ ﺑﺎ رﺳﻢ ﺷﮑﻞ ،درز ﺟﻮش را دﻗﻴﻘﺎً ﺗﻌﺮﻳﻒ و
ﻳﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ را رﺳﻢ ﮐﻨﻴﺪ.
١٠ــ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺮای ﺟﻮش ﮔﻮﺷﻪای ﻳﺎ ﮔﻠﻮﻳﯽ ،ﺟﻨﺎﻏﯽ و ﻻﻟﻪای ﮐﺪاماﻧﺪ؟
١١ــ ﻋﻼﻣﺖ ﭘﺎﻳﻪ در ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻗﺮاردادی ﺟﻮش ﭼﻴﺴﺖ و ﭼﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎﺗﯽ دارد؟
١٢ــ ﺣﺎﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻂ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﺪاماﻧﺪ؟
١٣ــ ﺑﺎ رﺳﻢ ﺷﮑﻞ ،ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺟﻮش را ﺷﺮح دﻫﻴﺪ.
١٤ــ ﻳﮏ ﺟﻮش ﺟﻨﺎﻏﯽ ﺑﻪ ﻃﻮل  ۳۰۰و در ﺣﺎﻟﺖ دﻳﺪ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ؟
١٥ــ اﮔﺮ ﺟﻮش ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺳﻮار ﮐﺮدن اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ،ﻋﻼﻣﺖ آن ﭼﻴﺴﺖ؟
١٦ــ ﺑﺎ رﺳﻢ ﺷﮑﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻔﻬﻮم ﺟﻮش ﮔﻮﺷﻪای ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ  a۴در ﻫﻨﮕﺎم ﺳﻮار ﮐﺮدن را ﻧﺸﺎن دﻫﻴﺪ.
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﮑﻪای  ۳۲را روی ﺷﮑﻞ ﻧﺸﺎن دﻫﻴﺪ.
ﻟﺒﻪ  ۴۰و
ٔ
ﺗﮑﻪ  ۳۰ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ از ٔ
١٧ــ ﻳﮏ ﺟﻮش ﮔﻠﻮﻳﯽ ﺗﮑﻪایٔ ۴ ،
ﻧﻘﺸﻪ ﻧﺪﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ؟
١٨ــ اﮔﺮ ﺧﻂ ﺟﻮش در ٔ
١٩ــ ﺑﺎ رﺳﻢ ﺷﮑﻞ ﺟﻮش دور ﺗﺎ دور و ﻋﻼﻣﺖ آن را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻴﺪ.
٢٠ــ ﺑﺎ رﺳﻢ ﺷﮑﻞ ،ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺟﻮش دو ﺳﻮﻳﻪ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ )در ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺎده(.
٢١ــ ﺑﺎ رﺳﻢ ﺷﮑﻞ ،ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺟﻮش دو ﺳﻮﻳﻪ را در ﺣﺎﻟﺖ زﻳﮕﺰاگ ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
٢٢ــ ﺑﺎ رﺳﻢ ﺷﮑﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﺧﻂ ﺟﻮش ﻻﻟﻪای دو ﻃﺮﻓﻪ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻴﺪ.
١٩١
١٩١

ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﯽ
ﻋﻤﻠﯽ
ﺳﻪ ﺟﺪول  ۱ــ  ۱۱ﺗﺎ ۳ــ ۱۱را روی ﺳﻪ ﺑﺮگ ﮐﺎﻏﺬ  A۴و ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد رﺳﻢ ﮐﻨﻴﺪ.
ﮐﻠﻴﻪ ﺷﮑﻞﻫﺎی دو ﺑﻌﺪی داده ﺷﺪه ) ۹ــ ۱۱ﺗﺎ ۲۱ــ (۱۱را ﺑﺎ دﻗﺖ ﮐﺎﻣﻞ رﺳﻢ ﮐﻨﻴﺪ.
ٔ
ﺷﺪه ﺷﮑﻞ ۲۳ــ ۱۱ﮐﺎرﻫﺎی زﻳﺮ را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ:
ﺑﺮای ٔ
ﺑﺪﻧﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ٔ
اﻟﻒ( ﺳﻪ ﻧﻤﺎ از ﺷﮑﻞ ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﺪون اﻧﺪازهﮔﺬاری و ﺧﻂ ﭼﻴﻦ رﺳﻢ ﮐﻨﻴﺪ.
ب( ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﺟﺰء )دﺗﺎﻳﻞﻫﺎ( را رﺳﻢ و اﻧﺪازهﮔﺬاری ﮐﻨﻴﺪ .در رﺳﻢ ﻗﻄﻌﺎت ﺗﮑﯽ ﻧﻤﺎﻫﺎی ﻻزم و ﺑﺮشﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ
را ﺧﻮدﺗﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﻴﺪ.
پ ( اﻳﻦ دو ﻧﻤﺎ دوﺑﺎره رﺳﻢ ﺷﻮد ،ﺑﺪون اﻧﺪازهﮔﺬاری روی ﻧﻤﺎﻫﺎ ﺟﻮشﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﺪﻫﺎی ﻻزم ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد.

ﻣﻘﻴﺎس ﺗﺮﺳﻴﻢ ۱:۱
ﮐﻠﻴﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﻓﻮﻻد
ﻧﺎم :دو ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺪﻧﻪ
ﺟﺪول ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ

ﺷﮑﻞ ٢٣ــ١١

١٩٢
١٩٢

ﺑﺪﻧﻪ راﻫﻨﻤﺎی ﺳﻮراﺧﮑﺎری) ۱ﺟﻴﮓ( ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه را در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮﺟﻮد رﺳﻢ و ﮐﺪﮔﺬاری ﺻﻨﻌﺘﯽ
راﻫﻨﻤﺎٔ :
ﮐﻨﻴﺪ .اﻧﺪازهﮔﺬاری ﺷﮑﻞ ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ ،وﻟﯽ اﺑﻌﺎد ﮐﻠﯽ ﻳﻌﻨﯽ  ۱۱۰ ،۸۰و  ۱۲۲ﺑﺎﻳﺪ درج ﺷﻮﻧﺪ )ﺷﮑﻞ ۲۴ــ.(۱۱

ﺑﺪﻧﻪ راﻫﻨﻤﺎ
ٔ
ﮐﻠﻴﻪ ﻗﻄﻌﺎت از ﻓﻮﻻد
ٔ
ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎس ۱:۱
ﺷﮑﻞ ٢٤ــ١١

١ــ وﺳﻴﻠﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺘﻪ را ﺑﺎ دﻗﺖ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ و روی ﻗﻄﻌﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪی ﺳﻮراخ اﻳﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ .اﻳﻦ اﺑﺰار ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ و دﻗﺖ ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

١٩٣
١٩٣

ﻫﻤﻪ ﻗﻄﻌﺎت
ﻳﮏ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﺗﮑﯽ در ﺷﮑﻞ ۲۵ــ ۱۱داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺟﻨﺲ ٔ
 st۳۷اﺳﺖ.
ﻗﻄﻌﻪ  ،۳ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺘﻘﺎرن و ﺑﺎ درز ﺟﻮش ﻧﻴﻢ ﺟﻨﺎﻏﯽ دﻣﺪار دو ﺳﻮﻳﻪ ،ﺟﻮش ﻣﯽﺷﻮد .دو
ﻗﻄﻌﻪ
ﺷﻤﺎره  ۲ﺑﻪ ٔ
ٔ
ٔ
ﭘﻮﻟﮏ  ۱در دو ﺳﻤﺖ  ۲ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺟﻮش داده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﻮراخﻫﺎی ۱۶در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻳﻦ ﺳﻮراخ ﭘﺲ از
زاوﻳﻪ  ۳۰درﺟﻪ ،دور ﺗﺎ
ﺟﻮش دادن ﺑﻪ ﺳﻮر اخ  ۳۰ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﺗﺼﺎل ﭘﻮﻟﮏﻫﺎ ﺑﺎ درز ﻧﻴﻢ ﺟﻨﺎﻏﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ  ۳و ٔ
دور ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺷﻤﺎره  ۴ﺑﺎ درز ﮔﻠﻮﻳﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد )ﺑﺎ ﮐﺪ ﮔﺬاری ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻓﻘﻂ اﻧﺪازهﻫﺎی اﺻﻠﯽ(.
ﺗﻴﻐﻪ
دو ٔ
ٔ

ﭘﺎﻳﻪ ، ٣ ،ﮐﻠﻔﺘﯽ ١٠
ﭘﻮﻟﮏ ،١ ،دو ﺗﺎ  ،ﮐﻠﻔﺘﯽ ١٠

ﺗﻴﻐﻪ ،٤ ،دو ﺗﺎ ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ ٦

ﺳﺘﻮن ، ٢ ،ﺿﺨﺎﻣﺖ ١٠

ﺷﮑﻞ ٢٥ــ١١

١٩٤
١٩٤

ﺑﺪﻧﻪ اﺳﺘﻮاﻧﻪای را ﮔﺴﺘﺮش دﻫﻴﺪ.
ﻗﻄﻌﺎت ﻳﮏ ﻣﺨﺰن ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﺗﻘﺮﻳﺒﯽ  ۷۹۰۰ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻮﺷﮑﺎری ﺷﻮد .اﺑﺘﺪا ٔ
زاوﻳﻪ ۶۰
ﮐﻠﻴﻪ ﺟﻮشﻫﺎ درز ﺟﻨﺎﻏﯽ دﻣﺪار ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ  ۶و ٔ
ﻧﻘﺸﻪ ﺟﻮﺷﮑﺎری را ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎس  ۱:۲۵رﺳﻢ ﮐﻨﻴﺪٔ .
ﺳﭙﺲ ٔ
درﺟﻪ ﺑﺎ ﮐﺪﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد.
ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺘﻮاﻧﻪ ،ﺳﻮراخ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ  ۴۸۰ﺑﺮای درﻳﭽﻪ ،در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد )ﺷﮑﻞ ۲۶ــ.(۱۱
ﺗﻮﺟﻪ :در
ٔ

ﺷﮑﻞ ٢۶ــ١١

ﻧﻘﺸﻪ ﺳﻮار ﺷﺪه در ﺷﮑﻞ ۲۷ــ ۱۱داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﻘﺸﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﻳﮏ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﮔﺮدان ﺑﺎ اﻧﺪازه ﮔﺬاری و ﻳﮏ ٔ
ٔ
ﻧﻘﺸﻪ ﺳﻮار ﺷﺪه )ﻣﻮﻧﺘﺎژ( ﺑﺮای ﻗﻄﻌﺎت  ۷ ،۶ ،۵ ،۴ ،۲ ،۱و  ۸ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ.
ٔ
اﮔﺮ ﺗﻤﺎم ﺟﻮشﻫﺎ درز ﮔﻠﻮﻳﯽ  ۳aﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻘﺸﻪ را ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎس  ۱:۱روی ﻳﮏ ﺑﺮگ ﮐﺎﻏﺬ  A۳رﺳﻢ و ﮐﺪﮔﺬاری ﮐﻨﻴﺪ.
ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ:
ﻣﻬﺮه M۸
ﭘﺲ از ﻗﺮار دادن  ۶روی  ،۲ﺣﻔﺮهای ﺑﻪ ﻋﻤﻖ  ۴ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﯽآﻳﺪ ﮐﻪ داﺧﻞ آن ﺟﻮﺷﮑﺎری ﻣﯽﺷﻮدٔ .
ﺷﻤﺎره  ۸ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد و در اﻳﻦ ﻣﻮﻗﻊ ۴ ،ﻣﻴﻠﯽﻣﺘﺮ آن ﺧﺎرج از ﻟﻮﻟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ دور ﺗﺎ
ﻟﻮﻟﻪ
از ﻗﻄﻌﻪای در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻮراخ ٔ ۸
ٔ
ﻧﻘﻄﻪ ﭘﺮوﻓﻴﻞﻫﺎی ﭘﺎﻳﻪ از ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻟﻮﻟﻪ ۱۰۰ ،ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در رﺳﻢ ﻧﻘﺸﻪ از اﻧﻮاع
دور آن ﺟﻮش داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ٔ
ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺗﺼﻮﻳﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ )ﺗﺎ ﻧﻘﺸﻪ روی  A۳رﺳﻢ ﺷﻮد(.
١٩٥
١٩٥

ﺷﮑﻞ ٢۷ــ١١

١٩٦
١٩٦

ﺷﮑﻞ ٢۸ــ١١

ﭘﻴﭻ ﺿﺎﻣﻦ M8
ﭼﺮم ﻳﺎ ﻧﺎﻳﻠﻦ

۱:۱

St37

۱
۱

۱۰
۱۱

٩
۳
ﭘﻴﭻ ﺧﻮدرو  ۴ﻣﻴﻠﯽﻣﺘﺮ
۸
۱
۱:۲
ﻟﻮﻟ ٔﻪ ﺳﻴﺎه
۷
۱ St37
۱:۲
ورق ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ  ۳ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ
۶
۱ St37
۱:۱
۵
۴ St37
۱:۱
ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﻗﻮﻃﯽ ٢٥×١٠
۴
۴ St37
۱:۱
ﺗﺴﻤﻪ ٢٥×۵
۳
۱
۱:۱۰
ﭼﻮب ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺣﺪود ۱۵mm
۲
۱ St37
۱:۱
ﭘﻴﭻ ﮐﺒﺮﻳﺘﯽ ٢٦×٤
۱
۱ St37
۱:۱
ﻣﻬﺮه ﺑﺎ دﻧﺪه ﮐﺒﺮﻳﺘﯽ ٢٦×٤
ﺷﻤﺎره ﻗﻄﻌﻪ
ﺟﻨﺲ ﺗﻌﺪاد
ﻣﻘﻴﺎس
ﻣﺸﺨﺼﺎت
ٔ
ﻣﺤﻤﺪﮐﺎﻇﻢ اﻟﻬﺎم
ﺻﻨﺪﻟﯽ ﮔﺮدان ﻣﺆﺳﺴﻪ :ﻫﻨﺮﺳﺘﺎن ﻓﻨﯽ ﮐﺎرآﻣﻮز ﺗﺮﺳﻴﻢ:
ﺷﻤﺎره:
ﻫﺎدی ﮐﺎﻣﮑﺎرﻓﺮ
ﺑﺎزﺑﻴﻦ:

١٩٧
١٩٧

ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺟﻮشﻫﺎی دﻳﮕﺮ :اﮔﺮ ﺟﻮشﻫﺎی دﻳﮕﺮی ﻣﺜﻞ ﺳﻴﻢ ﺟﻮش ﻳﺎ ﻟﺤﻴﻢ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺒﻨﺎ ﻳﮏ
دوﺷﺎﺧﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد .در ﺷﮑﻞ ۲٩ــ a ،۱۱ﻧﺸﺎﻧﻪ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و  bﻳﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ را.

)(b

)(a
ﺷﮑﻞ ٢٩ــ١١

اﻓﺰون ﺑﺮ آن ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻻزم را ﻧﻴﺰ ،از ﻗﺒﻴﻞ ﻧﻮع اﻟﮑﺘﺮود ﻳﺎ ﺳﻴﻢ ﺟﻮش و ﻟﺤﻴﻢ ﻣﺼﺮﻓﯽ ،ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ
ﺑﺎزرﺳﯽ و ﮐﻨﺘﺮل و ﺷﺮاﻳﻂ ﮐﺎر ،ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻋﺪاد و ﺣﺮوف اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﮐﻨﺎر آن ﻧﻮﺷﺖ.

)(a

)(b
ﺷﮑﻞ ٣٠ــ١١

در اﻳﻦ ﺳﺎزه از ﺟﻮش ﮔﺎز و ﺳﻴﻢ ﺟﻮش ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در اﻳﻦ
درز ﺟﻨﺎﻏﯽ ،ﺟﻮش ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺑﻪ زﻳﺮ ﮐﺎر ﻫﻢ ﻧﻔﻮذ ﮐﺮده اﺳﺖ.
در ﺟﺪول ٤ــ ،۱۱ﻣﻮاردی از ﮐﺎرﺑﺮد ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ را ﺑﺮای آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻮش ﻣﺎﻟﺸﯽ و
ﺟﻮش ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ .(١

١ــ در ﺟﻮش ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ دو ﺳﺮ ﻣﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻓﺸﺮده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﻳﮏ ﺷﺪت ﺟﺮﻳﺎن اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ ﻗﻮی ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ذوب ﻣﻴﻠﻪﻫﺎ و ﺟﻮش ﺧﻮردن آنﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد .اﻳﻦ
روش ﺑﺮای ﺟﻮش دادن ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی زﻧﺠﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.

١٩٨
١٩٨

ﺟﺪول ٤ــ۱١ــ ﻣﻮاردی از ﮐﺎرﺑﺮد ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮای اﻓﺰاﻳﺶ آﮔﺎﻫﯽ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺷﮑﻞ ﺣﻘﻴﻘﯽ و ﺗﻮﺿﻴﺢ

ﻧﻘﺸﻪ

درز ﻻﻟﻪای در ﻧﻤﺎی روﺑﻪرو و ﻫﻢ در ﻧﻤﺎی ﻧﻴﻤﺮخ درز ﺟﻮش دﻳﺪه ﻣﯽﺷﻮد.

درز ﮔﻠﻮﻳﯽ در دو ﺳﻤﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ﺣﺎﻟﺖ ﻗﻄﺮی دارﻧﺪ .آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در ﻧﻤﺎی روﺑﻪرو ﻧﺪﻳﺪ
اﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ دو ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد.

ﺣﻔﺮه ﺟﻮش ،ﺳﻮراخﻫﺎی اﻳﺠﺎد ﺷﺪه از ﺟﻮش ﭘﺮ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

ﺣﻔﺮه ﺟﻮش ،ﺳﻮراخ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه از ﺟﻮش ﭘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
و ﻧﻮار اﺿﺎﻓﯽ ﻣﻮﻗﺖ در ﭘﺸﺖ آن ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
و اﮔﺮ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻮار داﺋﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﻘﻂ از ﺣﺮف M
اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻧﻘﻄﻪ ﺟﻮش ،ﮔﺎم ﻧﻘﻄﻪﻫﺎ روی ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ و در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﻗﻄﺮ آن ﺑﻪ ﻋﻼﻣﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺿﺨﺎﻣﺖ درز ﮔﻠﻮﻳﯽ و در ﻫﻤﺎنﺟﺎ.

درز ﺗﺨﺖ ،در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻤﺎم ﭘﻴﺸﺎﻧﯽ ﻳﺎ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ
ﺟﻮش داده ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺜﻞ ﺟﻮش اﺻﻄﮑﺎﮐﯽ

ﺟﻮش ﻟﺐ ﺑﻪ ﻟﺐ ﺻﻔﺤﻪای ،ﮐﻪ در آن دو ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻴﻠﻪﻫﺎ ﮐﺎﻣﻼ ً
ﺟﻮش ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻮش اﺻﻄﮑﺎﮐﯽ ﻳﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ

١٩٩
١٩٩

