
 

 

 ؟ ستیچ ینور بریف وژنیف

 بریدو کابل ف یاست که در آن انتها یاتیشود ، عمل یگفته م Fusion Splicingبه آن  یسیکه به زبان انگل ینور بریف وژنیف

 شوند. یجوش داده م ریکدگیبه  ینور

منعکس  ایکند در محل جوش پراکنده  یعبور م افیال انیکه از م یاست که نور نیا ینور بریاز جوش دادن دو سر کابل ف هدف

 و سالم باشد. ینشود و نقطه جوش قو

باشد ، در گذشته  یم یکیقوس الکتر کی ردیصورت بگ وژنیف اتیذوب شده و عمل ینور ربیشود دو سر ف یکه باعث م یمنبع

و  ینور بریف وژنیتا ف دیهمراه باش نیشبکه کاسپ رایشده است. با و یاستفاده م زیرشته تنگستن ن ای، شعله گاز  زریمانند ل یمنابع زین

 .دیآن را بدان یکاربرد ها

 یکیو جوش مکان ینور بریف وژنیف تفاوت

 ینور بریف یکیمکان جوش

 ینور بریمشخص در تار ف زمیمکان کی، بلکه با  خورندیجوش نم گریکدیبه  ینور بریدو سر کابل ف یکیجوش مکان اتیعمل در

 شوند. ینگه داشته م گریکدیلب به لب 

در  شتریب یکیخواهد بود. از جوش مکان ینور بریف وژنیتر از ف دیشد اریوجود دارد بس یکیکه در جوش مکان یاتالف درصد

 شود. یاست استفاده م افیال شیو آزما یاضطرار راتیبه تعم ازیکه ن یمواقع



 

 

 

 ینور بریف وژنیف جوش

 .شوندیجوش داده م گریکدیآنها ذوب شده و به  افیو ال ینور بری، دو سر کابل ف یکیقوس مکان کی، توسط  وژنیف اتیعمل در

 نیشود. بنابرا یروش اتصال محصوب م نیاتالف جذب و انعکاس را دارد ، پر کاربرد تر نیکمتر نکهیبه علت ا ینور بریف وژنیف

 قابل اعتماد است. اریبس

 یآن م یشود که در ادامه به معرف یانجام م fusion splicerبه نام  کیدستگاه اتومات کیو جوش آن توسط  وژنیف اتصال

 .میپرداز



 

 

 

 ؟ ستیچ ینور بریف وژنیف دستگاه

ها با حداقل افت  گنالیس جهیدهد و در نت یجوش م گریکدیباال به  اریبس یرا با دما ینور بریف افیدو سر ال وژنیدستگاه ف لهیوس به

 شوند. یکابل ها منتقل م نیب

 نیا عیسر یشوند و سپس با جرقه ا یتراز م بریف یشود دو انتها یم جادیکه ا ییو گرما یکیتوسط قوس الکتر ییمرحله ابتدا در

 شوند. یمتصل م گریکدیدو سر به 

 هیسرما ینور بریف وژنیف یخود بر رو یتک حالته طوالن یشبکه ها ی، برا دهندیرا انجام م وژنیکه کار ف ییاز شرکت ها یاریبس

 کنند. یاستفاده م یکیتر هستند از اتصال مکانکه بعضا کوتاه یمحل یکابل ها یاجرا یوجود برا نیکنند ، اما با ا یم یگذار

 ینور بریف وژنیکار با دستگاه ف آموزش



 

 

 

 برهایف یاول : آماده ساز مرحله

 یو تنها ، هسته ها دیمحافظ ، کت ها ، لوله ها جدا کن یرا به صورت محافظه کارانه از پوشش ها ینور بریف افیگام اول ال در

 .دیکار را با آچار سوکت زن شبکه مناسب انجام ده نیبماند. بهتر است ا یباق بریف



 

 

 

 ها افیکردن ال زیدوم : تم مرحله

را با  رو و دور دوم کی. دور اول را با دیکن زیرا دوبار تم یخال ینور بریف افی، ال 99با درصد IPA  لیزوپروپیاستفاده از الکل ا با

 .دیدستمال انجام ده گرید یرو



 

 

 

 ینور بریف یسوم : ذوب تار ها مرحله

و به دنبال آن ذوب شدن  افیمورد با تراز شدن ال نی. ادیمتصل کن گریکدیبه  وژنیرا با ف ینور بریف یتار ها دیمرحله با نیا در

 .باشدیم بریف یانتها



 

 

 

 باشد. کیاتومات ای یتواند دست یبه نوع دستگاه  دارد و م یشدن بستگ تراز

 علت آن باشد : ریاز موارد ز یکیجوش را متوقف کند ، ممکن است  اتیعمل وژنی: اگر دستگاه ف نکته

 تراز شده اند. فیبه صورت ضع افیال 

 شوند. یدرجه شکسته نم 90کامل  هیبا زاو افیال 

 مانده باشد. یخاک باق یمقدار افیقسمت برهنه ال یرو بر 

 ینور بریاتصال خوب و بد ف انواع 

 هستند : ریکنند به شکل ز ینم جادیا یکه قابل قبول هستند و مشکل یاتصاالت



 

 

 

 هستند : ریکنند به شکل ز یم جادیباشند و مشکل ا یکه قابل قبول نم یاتصاالت



 

 

 

 ینور بریبا مفصل ف ینور بریف وژنیف تفاوت

 گریسر از کابل د کیکابل و  کیسر از  کیاتصال  یبرا ینقطه اتمام دارند  در کابل کش کینقطه شروع و  کیکابل ها  یتمام

 است. ازیاتصال ن نیبر قرار کردن ا یرابط برا کی، به 

 شود. یانجام م ینور بریمفصل ف کیاتصال توسط  نیا ینور بریف یکابل ها در

شده  وژنیف ایجوش خورده  یمانند محافظت از تار ها یگرید یژگیاتصال از و نیا یعالوه بر برقرار ینور بریف یمفصل ها نیا

 دهند. یاز تار ها را انجام م یو نگهدار ینور بریف

 باشد. یاز ورود آب به داخل کابل م یریجلوگ ینور بریمفصل ف یژگیو نیمهمتر

 ینور بریف وریبا دستگاه کل ینور بریف وژنیف تفاوت

را تحت کشش کم  بریابزار است که ف کیدستگاه  نیزند. ا ینقطه جوش را برش م ینور بریف وریدستگاه کل ندیفرآ کی یط در

 شکسته شود. بریکند تا ف یرا اعمال م یشتریکند، سپس کشش ب یم ینگه داشته و سطح را در محل مناسب نمره بند



 

 

 

 یبند جمع

آشنا شده و هدف از  وژنیاشاره دارد. سپس گام به گام با مراحل کار ف ینور بریبه اتصال دو سر ف وژنیکه ف میمقاله آموخت نیا در

و منعکس نشده  ایکند و در محل جوش پراکنده  یعبور م افیال انیکه از م یکه نور یبه صورت ینور بریرا که اتصال دو ف وژنیف

 .ندیگو یو سالم باشد م یقو کپارچهی بریف کیاطراف آن به اندازه  هیمنطقه جوش و ناح

 

و دستگاه  ینور بریمفصل ف لیاز قب ینور بریف زاتیتجه گریو تفاوت آن را با د میآشنا شد ینور بریف وژنیادامه با دستگاه ف در

 .میرا مشاهده کرد ینور بریف وریکل

 

 .میسپاس را دار تینها دیبا ما همراه بود نکهیا از


