
جوشکارینقشه خوانی در 

مسلم حبیبی 

(کارشناس جوش  شرکت فنی و مهندسی پیشگامان جوش شریف)



آن برای نشان دادن کلیه عالئم جوشکاری وابعاد

از شکل زیر استفاده می گردد

فلش یا پیکان 

قسمت دم 

خط مرجع



Arrowفلش یا پیکان               –الف 

د پیکان همیشه به محل اتصال اشاره می کن



ت قرارگیری پیکان به صورت زیر غلط اس



یزرسم توجه داشته باشید که پیکان به شکلهای زیر ن

می گردد   



Tail              قسمت دم -ب

رفی در قسمت د م اطالعات تکمیلی نظیر نوع فرایند جوشکاری، نوع الکترود مص
نوشته می شود  .....،نحوه گوجینگ و 

smaw

E6013



Root pass TIG
Other pass SMAW



      REFRENCE LINEخط مرجع( ج

ال خط مرجع همیشه بصورت افقی بوده واطالعات اصلی نظیر نوع اتص
وابعاد جوش بر روی این خط نشان داده می شود 



د اطالعاتی که در پائین خط مرجع قرار می گیر

شد مربوط به طرف قرارگیری پیکان است می با

پائین خط مرجع 





ه اطالعاتی که درباالی خط مرجع قرار می گیرد مربوط ب

طرف دیگر پیکان می باشد 

باالی  خط مرجع 



قرارگیری عالمت در دو طرف خط مرجع 

8

10





     FILLET WELDنحوه نمایش جوش ماهیچه ای

نبشی ولب روی هم استفاده ,Tاز جوش ماهیچه ای دراتصاالت 

می گردد   



جوش ماهیچه ای بصورت یک مثلث قائم زاویه نشان داده•

می شود که باید ساق عمودی مثلث همیشه در طرف چب 

بیننده باشد 



مقدار ساق جوش را باعددی که در کنار ساق عمودی 

مثلث قرار می گیرد نشان می دهند 

ش 
جو

ق 
سا

8



ی متر کلیه ابعاد اشاره شده در این مبحث بر حسب میل

می باشد 

8

8



8

8



در مواقعی که ساق های جوش ماهیچه ای با هم 

رب برابر نباشند ابعاد داخل پرانتز وعالمت ض

بین آنها قرار می گیرد 

(20*10)



اندازه ساق افقی درسمت چپ واندازه ساق عمودی

در سمت راست در داخل پرانتز نوشته می شود

(10*15)
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برای نشان دادن طول جوش در اتصال ماهیچه ای 

عددی که در سمت راست عالمت جوش ماهیچه 

ای قرار می گیرد بیانگر طول جوش می باشد 

300





چنانچه در سمت راست عالمت عددی قید نشود تمام طول اتصا ل باید جوش گردد 



در بعضی از تیرهای فلزی،جوشکاری بصورت

ال منقطع انجام می گیرد یعنی طول معینی از اتص

جوشکاری شده وطول معینی بصورت جوشکاری 

نشده باقی می ماند     



ابعاد این اتصال را با دو عدد که درسمت ن دو جوش می توان راست قرار می گیرد 
مشخص می گردد 

80-200

- طول هر جوش 80
فاصله مرکز یک جوش تا جوش بعدی 200-

- 200برای محاسبه فاصله خالی بین دو جوش می توان دو عددرا از هم کم کرد  80 =120mm



نحوه نمایش جوشکاری بصورت منقطع دردوطرف

(  جوشها روبروی هم (اتصال

50-130

50-130



نحوه نمایش جوشکاری بصورت منقطع دردوطرف

(  جوشها بصورت زیگزاک(اتصال

50-130

50-130



نحوه نمایش جوشکاری بصورت منقطع دردوطرف

(  جوشها بصورت زیگزاک(اتصال

50-130

50-130





قرارگیری یک دایره توخالی در محل برخورد 

ا پیکان با خط مرجع به معنی جوشکاری دور ت

دور قطعه می باشد 



عمل جوشکاری در محل نصب سازه درسایت را 

بایک عالمت پرچم مشخص می کنند  



Butانواع اتصال لب به لب           

ذ  لب به  لب ساده بد ون نفو

ذ  لب به  لب ساده با نفو



Single Bevel VeeSingle

Single J Single U

Single sided preparations are normally made on thinner materials, or when 

access form both sides is restricted

Single sided Butt Preparations



Double sided preparations are normally made on thicker materials, or when 

access form both sides is unrestricted

VeeDoubleBevelDouble

JDouble UDouble

Double sided Butt Preparations



          Square butt jointاتصال لب به لب ساده      

این اتصال به صورت دو خط عمودی موازی نشان داده می شود   



          Square butt jointاتصال لب به لب ساده با فاصله      

این اتصال به صورت دو خط عمودی موازی نشان داده می شود   

2

2



اتصال لب به لب ساده وجوشکاری در دو طرف قطعه 

2



VeeSingle

Single bevel jointاتصال جناقی یکطرفه



پارامتر های اتصال جناقی 

Rootopning ( Gap)

Root face

ارتفاع پخ

زاویه اتصال 



خ وپاشنه نحوه نشان دادن زاویه اتصال وفاصله بین لبه های اتصال ارتفاع پ
اتصال 

2

60

2
60



نحوه نشان دادن ارتفاع پخ وپاشنه اتصال 

1
2
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نحوه نشان دادن جوش نفوذی 

ل وجود در اتصاالتی که نیاز به نفوذ کامل بوده ودسترسی به پشت اتصا
نداشته باشد از جوش نفوذی کامل استفاده می گردد



صال جوش نفوذی را با یک نیم دایره تو پر در باالی عالمت ات
نشان می دهند 



Back weldنحوه نشان دادن جوش پشتی 

Back weldد  رابایک نیم دایره تو خالی در باالی عالمت اتصا ل نشان می دهن



Back weldتعریف 

پس از کامل شدن جوشکاری درز اتصال پشت قطعه  Back weldدر

شیار زنی شده وسپس داخل شیار جوشکاری می شود

ز به نفوذ از این عمل در اتصاالتی که به پشت قطعه دسترسی وجود داشته باشد ونیا
کامل باشد استفاده می گردد 

1

4

3

2



Single bevelاتصاالت نیم جناقی 



ود دراتصال نیم جناقی با این این عالمت نشان داده می ش

نده که بایستی خط عمود عالمت همیشه در سمت چب بین
قرار گیرد   



نوک اتصال نیم جناقی پیکان بصورت شکسته بوده و
بطرف قطعه ای که پخ می خورد می باشد



نوک اتصال نیم جناقی پیکان بصورت شکسته بوده و
بطرف قطعه ای که پخ می خورد می باشد



2
45

ی باشد نحوه نمایش ابعاد اتصال نیم جناقی دقیقا مثل اتصال جناقی م
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VeeDouble

Double  veeاتصال جناقی دو طرفه joint
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- 50پاشنه اتصال           (30+15) = 5







عالمت اتصال لبه ای

برای ورقهای نازک 

• Edge joint



•نحوه نمایش جوش لب به لب   Edge Weld



نحوه نمایش جوش لبه ای گوشه ای 



عالمت ظاهری سطح جوش
براي نشان دادن عالمت سطح ظاهر جوش 

عالمت مذکوربرروي ( تخت،مقعرویامحدب)
عالمت جوش ترسیم می شود 





این کار توسط سنگ کاری ، ماشین کاری ، نورد ، 
چکش کاری  یا پراندن با قلم انجام می شود 

Grinding              Gسنگ کاری با حرف 

Machining                    Mماشین کار ی با حرف   

Rolling                             Rنورد کاری با حرف

 Hammering                 Hچکش  کاری با حرف  

Chippingپراندن با قلم با حرف     C



G

M



عالیم ترکیبی 

در بعضی از حالتهای خاص برروی یک خط 

مرجع می تواند چند نشانه اتصال قرار گیرد    



خطوط مرجع چندگانه
براي نشان دادن ترتیب اولویت انجام عملیات،همراه بایك پیكان 

نزدیكترین خط مرجع به . ،دو یاچندخط مرجع آورده می شود
اتصال، بیانگر اولین عملیات وخطوط مرجع دیگر به ترتیب 

عملیات هاي بعدي را نشان می دهند 



عالمت پشت بند
اگربراي اتصال جوشكاري ازپشت بنداستفاده شود،عالمت مخصوص آن 

. درباال و یا درپایین خط مرجع قرارمی گیرد

MR


