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 شکل تعریف قسمت نام

 سطح جوش

(Weld Face) 

ظاهر و نمای جوش در طرفی که جوشکاری از آن سمت 

 انجام می شود.

 

 

 
 

 سطح ریشه

(Root Surface) 

ظاهر و نمای جوش در سمت مخالف اجرای جوشکاری یا 

 سطح بیرونی جوش ریشه 

 

 

 

 

 

 
 

 ریشه جوش

(Weld Root) 

سطح  سمت مخالفدر  )در مقطع عرضی( نقاطی از جوش

جوش که نقطه اتصال فلز جوش به فلز پایه در شروع 

 جوشکاری است.



 

 

 ریشه اتصال

(Joint Root) 

قسمتی از اتصال جوش داده شده که در آن ناحیه دو عضو 

 به هم قرار دارند.اتصال در نزدیک ترین فاصله 

 

 

 
 

 ناحیه سایه دار ریشه اتصال است

 

 پنجه جوش

(Weld Toe) 
 فصل مشترک سطح جوش با فلز پایه

 

 



 

 

 سطح شیار

(Groove Face) 
 شیارسطح اعضای اتصال در ناحیه 

 

پیشانی یا یا  پاشنه پخ

 ضخامت ریشه

(Root Face) 

قسمتی از سطح شیار که در ناحیه ریشه اتصال قرار گرفته 

است. این قسمت ضخامت جوش ریشه را هم شکل می 

 دهد بنابراین به آن ضخامت ریشه هم می گویند.

 لبه ریشه

(Root Edge) 
 ضخامت صفر خ باپاشنه پ

فاصله یا دهانه یا بازشدگی 

 ریشه

(Root Opening or Gap) 

بین قطعات یا فاصله بین دو لبه در ناحیه ریشه جدایش 

 اتصال 

 

 

 
 

 

 زاویه شیار

(Groove Angle) 
 زاویه کلی ایجاد شده در شیار بین قطعات

 زاویه پخ

(Bevel Angle) 
 اتصال زاویه بین پخ و خط عمود بر سطح عضو

 عمق پخ

(Depth of Bevel) 
 اصله عمودی از سطح فلز پایه تا شروع پاشنه جوشف

 شعاع شیار

(Groove Radius) 
 شکل Uو  Jشعاع کمان ایجاد شده در پخ های 



 

 

 سطح پخ

(Bevel Face) 
 سطح لبه سازی شده عضو اتصال

 

 گرده جوش

(Face Reinforcement) 

 نسبت به سطح فلز پایهفلز جوش اضافی در سطح جوش 

در اتصال جوشی دو طرفه،  – ()در سمت اجرای جوشکاری

 ارتفاع جوش در دو سمت اتصال را گرده جوش می گویند

 

 

 نفوذ جوش

(Root Reinforcement) 

لز فزیری فلز جوش اضافی در سطح ریشه نسبت به سطح 

 جوشکاری( مخالف اجرای )در سمت پایه

 اتصال نفوذ

(Joint Penetration) 

)عمیق ترین  فاصله سطح فلز پایه تا انتهای نفوذ جوش

است. نفوذ اتصال در جوش های  در اتصال قسمت جوش(

را شکل می دهد. در جوش سایز جوش  یک طرفه شیاری

شیاری دو طرفه و با نفوذ جزئی، سایز جوش برابر با 

 مجموع مقادیر نفوذ اتصال است.

 

 

 

 
 

 

 نفوذ ریشه

(Root Penetration) 

ر فلز پایه در ناحیه ریشه نفوذ فاصله ای که فلز جوش د

 ده استکر



 

 

 ساق جوش

(Weld Leg) 
 فاصله بین ریشه جوش و پنجه جوش در جوش گوشه

 

 گلویی جوش

(Weld Throat) 

ا وتر ت اتصالکوتاه ترین فاصله از ریشه  در جوش های گوشه -1

شی ه در مقطع جوش نببزرگترین مثلث متساوی الساقینی ک

کوتاه ترین محاط می گردد را گلوی تئوری یا اسمی جوش، 

جوش بدون در نظر گرفتن فاصله از ریشه جوش تا سطح 

ه کوتاه ترین فاصلتحدب آن را به عنوان گلویی موثر جوش و 

 تحدب رامقدار با در نظر گرفتن  آنسطح از ریشه جوش تا 

 به عنوان گلویی واقعی در نظر می گیرند.

، مقدار گلویی جوش برابر با مقدار در جوش های شیاری

نفوذ اتصال یعنی فاصله سطح فلز پایه تا انتهای نفوذ جوش 

 )عمیق ترین قسمت جوش( در اتصال است.  

 

 

 

 مرز جوش

(Weld Interface) 

شده بین فلز جوش و فلز پایه در یک جوش  مرز ایجاد

 ذوبی

 

 

 
 

 سطح ذوب

(Fusion Face) 

سطح فلز پایه که در جریان عملیات جوشکاری ذوب می 

 شود

 



 

 هر روز اگر تمایل دارید
 محتواهای جذاب متنی، ویدئویی و اینفوگرافیک

 از موضوعات متنوع مواد مهندسی و فرایندهای ساخت و تولید
 را مشاهده و دانلود کنید

 و از اخبار، رویدادها و تحلیل های صنعتی مطلع باشید،
 بازدید از عصر مواد و شبکه های اجتماعی آن را 

 در برنامه وب گردی های روزانه خود قرار دهید.  
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