
 

 "های بازرسی جوشانواع روش"

 :ای از بازرسی جوشمقدمه

برای کنترل دقیق قطعات جوشکاری شده جهت حصول اطمینان از صحت انجام  بازرسی جوش

های مشخص روی اتصاالت جوش شده انجام جوشکاری بر مبنای استانداردها و دستورالعمل

 .شودمی

 .ها از جمله وظایف یک بازرس جوش استاین بررسی

های صنعتی دارای اصول و توان گفت فرآیندهای جوشکاری مانند دیگر پروسهدر واقع می

 .استانداردهای مشخصی است

 .های جوش شده در مراحل مختلف کار و در پایان جوشکاری نیازمند بازرسی هستندسازه

ست برای حصول اطمینان از کیفیت قابل قبول و مناسب در قطعات مختلف جوش شده، الزم ا

 .های مربوط به جوشکاری به خوبی اجرا شونددستورالعمل

های طرح، باید کلیه عوامل برای حصول اطمینان از مرغوبیت جوش و مطابقت آن با نیازمندی

مؤثر و ذیمدخل در فرآیندهای جوشکاری، طی مراحل مختلف و با پیشبرد روند اجرا مورد بررسی 

 .قرار گیرد

المقدور از الزم است یک سری مقدمات کار فراهم باشد تا حتی قبل از شروع پروسه جوشکاری

 .وقوع عیوب جوشکاری جلوگیری شود
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منسجم که  بازرسی چشمی جوش از جمله این مقدمات عبارت است از، اعمال یک برنامه

از بروز و پیدایش هر یک از عیوب معمول ) % ۹۰∽۸۰(تواند در محدوده اطمینان به میزان می

 .اری جلوگیری نمایددر جوشک

 :مراحل بازرسی جوش

 :گانه بازرسی جوش عبارت است از ۳مراحل 

 بازرسی قبل از عملیات جوشکاری 

 بازرسی در حین عملیات جوشکاری 

 بازرسی بعد از عملیات جوشکاری 

 :های قبل از عملیات جوشکاریبازرسی

اده نباشند.)کنترل مقادیر ، چنانچه مقادیری از فسفر و گوگرد در م(Material) شناسایی مواد

 فسفر و گوگرد در فلز پایه(

 .باشند G4و  G3بایست دارای گواهینامه الزاماً هر جوشکار ساختمانی می

 برداری از قطعاتاطالع از کیفیت مورد نظر کار و شرایط بهره 

 ها و مشخصات فنیمطالعه دقیق نقشه 

 انتخاب استانداردهای اجرایی 

  جوشکاریانتخاب و ارزیابی روش 

 انتخاب و بازرسی مواد مصرفی 
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 طرح و تنظیم نحوه اجرای جوشکاری 

 بررسی تجهیزات جوشکاری 

 آزمون جوشکار و اپراتور 

 

 
 

 برخی از ابزارآالت و متعلقات مربوط به سیستم بازرسی جوش

 :های حین عملیات جوشکاریبازرسی

جوشکار  توسط ←گرم و غیره( پارامترهای جوشکاری باید کنترل شوند )سرعت، ولتاژ، آمپر، پیش

 .رعایت شود

 ه هماهنگی جوشکاری هستندبازرسی قطعاتی که به هم متصل شده و درزهایی ک. 
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 های جوش و سطوح مجاور برای اطمینان از تمیزی و عدم آلودگیبازرسی محل 

 بازرسی سطوح برشکاری شده با شعله یا شیار زده شده از نظر پوسته و تر 

 ها و سایر تمهیدات برای بازرسی ترتیب و توالی جوشکاری، استفاده از قیدها و گیره

 جوشکاری کنترل

 ی مواد مصرفی جوشکاری از نظر دارا بودن شرایط مطلوب و گرم و خشک بازرس

 دارالکترودهای روپوش کردن

 بازرسی وضعیت جوشکاران و اپراتورهای جوشکاری از نظر داشتن مهارت 

 گرمایش و در صورت لزوم حفظ درجه حرارت بین پاسیبازرسی پیش 

 :های پس از عملیات جوشکاریبازرسی

 .باید تمام خطوط جوشکاری کنترل شوند (Visual inspection) بازرسی چشمی جوش

های متعدد بعد از اتمام فرآیند جوشکاری برای حصول اطمینان از صحت جوشکاری انجام بازرسی

 .پذیردمی

 :اقسام مختلف آن عبارتند از

 های مخرببازرسی .1

 بازرسی غیرمخرب .2

این که قطعه جوش داده شده  هدف این آزمایشات تشخیص عیوب مختلف در جوش است بدون

 .غیرقابل استفاده شود

توان در اغلب آزمایشات غیرمخرب از خواص فیزیکی فلزات و به کمک وسایل و تجهیزات خاص می

 .به وجود عیوب پی برد
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 :شود عبارتند ازاستفاده می بازرسی جوش ترین آزمایشات غیرمخرب که درمعمول

 

 
 یرمخربغهای تست

 :نحوه انجام بازرسی های غیرمخرب

 (VT): بازرسی چشمی

های غیرمخرب انجام ترین نوع تستنخستین مرحله در آزمایش یک قطعه با استفاده از معمولی

 .پذیردمی

 .موسوم است (VT) شود، به روش بازرسی چشمیین روش که بسیار ساده و سریع نیز انجام میا

 .، یک بررسی چشمی الزم است(NDT) به طور کلی، پیش از انجام هر نوع بازرسی غیرمخرب

رسند نمایان خواهد های نسبتًا بزرگی را که به سطح قطعه میبازرس با چشم غیرمسلح فقط عیب

 .کرد

 .توان کارایی بازرسی چشمی را افزایش دادقوه میبین و چراغار بردن لوازمی مانند ذرهبا به ک
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بایست با دقت باالیی انجام شود؛ بدین از آنجایی که بازرسی چشمی در اتصاالت جوشکاری می

 .شود، میکروپروسسورها و کامپیوتر استفاده میCCD هایمنظور از وسایلی همچون دوربین

هایی مثل پردازش تصویر، شناسایی ساختار و انتخاب قطعات به طور اتوماتیک از روشتوان می

 .هنگامی که تعداد قطعات مورد آزمایش زیاد باشد، استفاده کرد

بازرسی چشمی نیازمند دید قوی، ورزیده و تجربه طوالنی همراه با اطالعات، دانش و : توجه

 .باشدحضور ذهن می

 :شجو کیفی بازرسی و کنترل

برای حصول یک اتصال صحیح و دسترسی به یک جوش مناسب، الزم است تا فرآیندهای تضمین 

 :و کنترل کیفیت به دو روش زیر انجام پذیرد

 های تضمین کیفیتبرنامه (Quality Assurance) QA  

 های کنترل کیفیتبرنامه (Quality Control) QC  

QA: ای جوشکاری، آزمون تعیین صالحیت هشامل بازرسی مواد اولیه، بررسی به روش

های ارزیابی دستورالعمل جوشکاری، سالمت وسایل کار و کنترل ابعادی قطعات جوشکاری، آزمون

 .)کنترل تمام کارهای قبل از عملیات جوشکاری(

QC: ها بعد ها حین جوشکاری و کنترل کیفیت جوششامل کنترل مونتاژ، کنترل کیفیت جوش

ابعادی  و آزمایشات غیرمخرب و در نهایت کنترل (Visual) زرسی چشمیاز جوشکاری، شامل با

 .باشدقطعات بعد از جوشکاری می

الزم بر  های مناسب ساختمانی، پنج دستورالعملبرای دسترسی به جوش - (5) نکته: قاعده پنج

 :ددگرابالغ می های کنترل کیفیت و تضمین{ به شرح زیربندی برنامهطبقه( }۵اساس قاعده )
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  QA (Process select) روش جوشکاری .1

  QA (Preparation) هاآماده سازی مناسب لبه .2

  QA (Procedures) دستورالعمل جوشکاری .3

  QC (Personel) پرسنل .4

  QC (Prove) بازرسی و تأیید جوش .۵

 :مواردی از قبیل جوشکاری در دستورالعمل

 جزئیات اتصال 

 های درزهندسه و رواداری 

 روش جوشکاری 

 نوع و اندازه الکترود 

 نوع پودر و یا گاز محافظ 

 شدت جریان 

 گرمایشپیش 

 توالی عبورها 

 نوع بازرسی 

 های خاصی هر اطالعات دیگر از قبیل زاویه الکترود، قرارگیری نوار جوش و یا تکنیک

 .کندکه در انجام یک جوش خوب توسط جوشکار، کمک می

 :های جوشآزمایش
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 :شوددف عمده زیر انجام میهای جوش با چند هآزمایش

 QA – (Procduer های ارزیابی و تأیید صالحیت دستورالعمل جوشکاریالف( آزمایش

Welding) [WPS] 

 QA – (Qualification بندی جوشکارانهای ارزیابی و تعیین صالحیت و ردهب( آزمایش

Procduer) [PQT] 

  QC- [NDT] های بازرسی و تأییدج( آزمایش

   های غیرمخربو مورد )ج( در گروه آزمایش [DT] های مخربف( و )ب( جزء آزمایشموارد )ال

[NDT] گیردقرار می. 

 : (Destractive Testing) [DT] های مخربآزمایش

 (Approval test) های مخرب جهت دریافت گواهینامه جوش و یا تأیید صالحیتتست

 .رودجوشکار به کار می

شود. )یعنی کار انجام شده غیرمخرب در کنترل اجراء به کار گرفته میهای در صورتی که از تست

 .شکنند(را نمی

آزمایش  های مربوطه برای جوشکار،های تأیید صالحیت و صدور گواهینامهبرای انجام تست

مکانیکی نمونه جوش شده جهت تعیین مقاومت و سایر خواص مکانیکی اصوالً ارزان قیمت بوده و 

 .شوداخذ شده از ورق یا لوله جوش شده انجام میبر روی نمونه 
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 آزمایش تعیین صالحیت جوشکار

 پذیرددر موارد زیر آزمایش مخرب صورت می: 

ر روی نوع جوشی که برای آن مورد ارزیابی قرار گرفته، بیش از زمانی به جوشکار ب .1

 .ماه فعالیت نداشته باشد ۶ مدت

 .شودانجام می mm 1۰در این حالت، ارزیابی مجدد فقط برای ورق با ضخامت 

 .دلیلی مبنی بر عدم صالحیت جوشکار وجود داشته باشد .2

 CERTIFICATE APPROVAL] ارزیابی و تعیین صالحیت جوشکاران .3

TEST] 

  4مدارکF, 3F , 2F , 1F 

  6مدارکG , 3G , 4G , 3G , 2G , 1G 

گرفته  در صورتی که جوشکار در آزمون تعیین صالحیت مردود شود، آزمایش از موارد مردودی

 .ها در آزمایش مخرب جواب دهدشود و باید تمامی نمونهمی

Position Welding: 
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  :OH  باالسری ۷ :عمودی  :H  افقی: f تخت

 

 
 های جوشکاریوضعیت

  (NDT): های غیرمخربآزمایش

  (N.D.T): های غیرمخربآور در انجام تستموارد الزام

 کنند(ش را تحمل میقاب خمشی )تیرهایی که خم .1

 پذیری ویژههای دارای شکلقاب .2

 ها(عضو خمشی باشد. )بال تیرآهن .3

 :زمان بازرسی جوش
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های ، کلیه بازرسیkg/ cm2۶۰۰۰های با تنش تسلیم بزرگتر از به غیر از جوشکاری ورق

 .ادتوان بالفاصله بعد از خنک شدن و اتمام فرآیند سردشدگی در جوش انجام دجوشکاری را می

 .شودساعت بعد از خنک شدن جوش آغاز می 4۸ها بازرسی ≤ kg/ cm2 ۶۰۰۰ Fyدر حالت

 های مجدد، بازدید چشمی، در انجام تست(A.W.S) نامه مرجعاساس توصیه آیینبر: نکته

(Visual) باشدقابل قبول نمی. 

 :آزمون نفوذ

مل بودن جوش در مخازن، ساده و سریع برای تشخیص کا های نسبتاًاین روش یکی از آزمایش

 .پذیری مایع یا گاز استها از نظر نشتسیلندرها و لوله

ها در مخزن یا کپسول، از طریق فشار هیدرولیکی، آب و در این روش پس از بستن کلیه دریچه

 .شودنفت و هوا یا گاز به داخل آنها هدایت می

 .هیدروژن قابلیت نفوذ زیادی دارندآب قابلیت نفوذ کم، نفت نسبتاً خوب و هوا و گاز، خصوصًا 

فشار اعمال شده در مخزن یا لوله باید تقریبا دو برابر فشاری باشد که برای کاربری آن وسیله در 

 .نظر گرفته شده است

 :از جمله .توان نفوذ مایع یا گاز به خارج از مخزن را مشخص نموداز طرق مختلف می

  های مختلف از روی فشارسنج، چنانچه با زماناعمال فشار معین و خواندن این فشار در

 .مرور زمان، افتی در عدد فشار سنج مشاهده شود نشانگر وجود نشتی در سیستم است
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  پس از وارد کردن آب یا گاز به درون مخزن، محلول آب و صابون بر روی خط

د ها حباب و کف ایجاجوشکاری شده مالیده شود، در صورت وجود نشتی، در آن قسمت

 .شودمی

  (Eddy Current Testing): آزمایش جریان گردابی

های یک سیم پیچ که حامل جریان متناوب است اگر در نزدیکی مواد رسانا قرار داده شود، جریان

 .کندهای ثانویه را در آن مواد ایجاد میگردابی یا میدان

ف جهت میدان مغناطیسی اولیه هایی را ایجاد خواهند کرد که در خالهای القایی میداناین جریان

 .سیم پیچ است

ها موجب یک نیروی ضدمحرکه الکتریکی در سیم پیچ شده و در نتیجه تأثیر متقابل بین میدان

 .سبب تغییر مقدار مقاومت ظاهری سیم پیچ خواهد شد

در  کند وهای گردابی مجاور آن تغییر میاگر ماده ناپیوستگی داشته باشد، توزیع و مقدار جریان

 .آیدهای گردابی به وجود مینتیجه کاهشی در میدان مغناطیسی در رابطه با جریان

 .بنابراین مقدار مقاومت ظاهری سیم پیچ تغییر خواهد کرد

 .در واقع مشاهده تغییر در مقاومت سیم پیچ بیانگر حضور عیب در قطعه است
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 آزمایش جریان گردابی

 Magnetic Particles} {MT}بازرسی آزمایش ذرات مغناطیسی

Testing} : 

 .رودها قبل از جوشکاری به کار میبرای بازبینی عیوب سطحی لبه، ورق

زیر  ∽ mm 21mmهای تادهد، ترکسطحی را نشان میهای ، عالوه بر این که ترکMT تست

 .دهدسطح را نیز نشان می

های بازرسی غیرمخرب است برای آشکار کردن بازرسی با ذرات مغناطیسی یکی دیگر از روش

هایی که در عمق زیادی قرار نداشته باشند در بعضی عیوب سطحی غیرقابل رویت و خلل و فرج

بسیار قوی که تولید کننده میدان مغناطیسی باشد به منطقه  این روش، یک جریان الکتریکی

 .کندشود، در اثر این عمل، قطعه خاصیت آهنربایی پیدا میجوش اعمال می

این ذرات در اطراف عیوب  شود،پس از آن ذرات و پودرهای ریز فلزی روی سطح پاشیده می

 .شودبدین ترتیب مکان عیب شناسایی می کنند،تجمع می
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انیسم انجام بازرسی با روش ذرات مغناطیسی بدین صورت است که قطعه مورد آزمایش با مک

استفاده از جریان الکتریکی جهت ایجاد یک میدان مغناطیسی در داخل مصالح، یا قرار دادن آن 

 .گردددر داخل یک سیم پیچ، مغناطیسی می

نظیر اکسید آهن قرمز پوشیده  سطح مغناطیسی شده قطعه، با الیه نازکی از یک گرده مغناطیسی

 .شودمی

تواند از روی سطح برداشته شود این الیه گرد، در صورت عدم وجود عیب در جوش یا فلز پایه می

ها ولی در صورت وجود یک عیب سطحی یا داخلی، گرد مورد نظر بر روی محل عدم پیوستگی

 .شودچسبد و جدا نمیمی

نده نظیر چدن و فوالد بوده و برای مواد و فلزات غیر این روش محدود به مواد مغناطیسی شو

 .مغناطیسی مانند فوالد ضد زنگ، آلومینیوم و مس کاربرد ندارد

 .کندهای داخلی و سطحی بسیار ریز را برای رؤیت با چشم غیر مسلح آشکار میمحل ترک

 .تندمیلیمتر زیر سطح جوش قابل تشخیص هس ۷معایب موجود توسط این روش در عمق تا 

 .تر با این روش قابل شناسایی نیستندمعایب عمیق
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 بازرسی با ذرات مغناطیسی

 مزایای روش ذرات مغناطیسی: 

 .توان به کمک آن تشخیص دادحی و زیرسطحی را میعیوب سط .1

 .اغلب ضروری نیست که سطح قطعه با دقت تمیزکاری شود .2

 .توان تقریبا پهنای عیب را حدس زدبا این روش می .3

 .توان آزمایش را انجام دادبدون برداشتن الیه رنگ از روی قطعه می .4

 .باشدروش سریعی می .۵

یص عیوب سطحی و زیرسطحی بهترین گوشه، جهت تشخ هایبازرسی جوش برای .۶

 .روش است

 

 معایب روش ذرات مغناطیسی: 
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 .فقط برای مواد فرومانیتیک قابل استفاده است .1

 .همیشه بهتر است که میدان مغناطیسی عمود بر عیوب باشد .2

برخی مواقع الزم است تا بر روی یک قطعه، چندین بار بازرسی مغناطیسی انجام  .3

 .پذیرد

 .زدایی انجام گیردسی باید مغناطیسبعد از عمل بازر .4

 .مهارت و تجربه زیادی نیاز دارد .۵

   {UT} (Ultrasonic Testing): آزمایش فراصوتی

 ..دهدروش سریع و پیشرفته در تشخیص عیوب داخلی که عیوب سطحی را نیز نشان می

 .گیردمی قرار استفاده مورد …ها وهای حساس مانند برجبرای ساختمان UT هایتست

های ها به التراسونیک یا رادیوگرافی مرسوم بوده و برای تشخیص ذوب ناقص در سازهاین تست

 .فلزی، کاربرد دارند

 .های غیرمخرب استهای نسبتًا پیشرفته در رده آزمایشآزمون فراصوتی یکی از آزمایش

ش شد این روش سریع بوده و قادر به تشخیص معایب داخلی بدون نیاز به تخریب قطعه جو

 .باشدمی

شود، قابلیت ارائه اطالعات دقیق و مورد نیاز قطر جوش شده، چون این روش از نزدیک کنترل می

 .بدون نیاز به یک سری عملیات پر کار را نیز داراست

یابی و این روش هم معایب سطحی و هم نواقص داخلی فلز جوش و فلز پایه را مشخص، مکان

 .کندگیری میاندازه
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فراصوتی توسط موج منتشر شده از یک مبدل )بلور کوارتز(، که مشابه یک موج صوتی با  آزمایش

 .شودفرکانس باالتر است، انجام می

شوند و با هر گونه تغییر در تراکم های فراصوتی از داخل قطعه مورد آزمایش عبور داده میموج

 .شوندداخلی قطعه، منعکس می

وارتز که تحت جریان متناوب قرار دارد( که به یک واحد ها توسط یک مبدل )بلور کاین موج

 .شوندجستجوگر متصل است، تولید می

هایی نسبت به خط مبنا بر روی صفحه نمایش ها( به صورت برجستگیامواج منعکس شده )پژواک

 .شوددستگاه ظاهر می

وی صفحه شود دو نوع پژواک بر رهنگامی که واحد جستجوگر به مصالح مورد نظر متصل می

 .شودنمایش ظاهر می

باشد و ضربان دوم ضربان اول، انعکاس صدا از سطح رویی جسم که در تماس با دستگاه است، می

 .مربوط به انعکاس موج از سطح مقابل است

 .شودفاصله بین این دو ضربان با دقت کالیبره می

 .نواقص داخلی قرار دارددهد که مصالح در شرایط مناسبی از نظر معایب و این الگو نشان می

کند هنگامی که یک عیب یا ترک داخلی توسط واحد جستجو پیدا شود، ضربان سومی تولید می

 .شودکه بین ضربان اول و دوم بر روی صفحه نمایش ثبت می

شود که محل این عیب بین سطوح باال و پایین مصالح )در داخل جسم بنابراین مشخص می

 .باشدمصالح( می
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 .کندها و ارتفاع نسبی آنها محل و میزان شدت عیب مورد نظر را مشخص میمیان ضربان فاصله

 

 
 تیکنمایش آزمایش فراصوتی به صورت شما

 مزایای روش فراصوتی: 

در این روش عیوب سطحی، زیر سطح و داخل جوش تا عمق ریشه شیار قابل شناسایی  .1

 .است

 .باشدقابل انتقال در هر موقعیت سازه جهت تست می .2

 .دقت کار باالست .3

 .نوع، ابعاد و موقعیت عیب قابل شناسایی است .4

 معایب روش فراصوتی: 

 گران بودن تجهیزات و دستگاه. 

 های خاصی الزم استت اپراتور باید زیاد باشد و آموزشمهار. 
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 تمیز بودن و صاف بودن سطح محل آزمایش مهم است و در دقت کار اثر دارد. 

باید محل آزمایش سنگ زده شود و از گریس، روغن، آب یا سایر مواد به عنوان ماده 

 .واسط استفاده شود

  [RT]: آزمایش پرتونگاری و تفسیر فیلم

Testing and Film Interpretation Radiographic 

 {– Radiography Inspection) → [X – Ray or y به آزمایش پرتونگاری

Ray)دهد، عیوب داخلی و بسیار ریز )میکروسکوپی( جوش را نشان می. 

 مورد …ها وها، سیلوها، دودکشهای فوالدی خاص مانند برجبرای ساختمان RT هایتست

 .گیردمی قرار استفاده

های آزمایش غیرمخرب است که نوع و محل عیوب داخلی و بسیار ریز پرتونگاری یکی از روش

 .دهد)میکروسکوپی( جوش را نشان می

 .دهدمورد استفاده قرار می (y)} یا گاما {X این روش دو نوع پرتونگاری

یادی از مواد نفوذ کند، های نسبتًا زتواند در ضخامتاشعه گاما به خاطر طول موج کوتاه خود می

بسیار  X در ضمن، زمان تابش اشعه به قطعه مورد پرتونگاری، در مورد اشعه گاما نسبت به اشعه

 .تر استطوالنی

های بسیار کوتاه، بدین صورت که پرتو ایکس یا پرتو گاما از تابش الکترومغناطیسی با طول موج

 .شودسط محیط جذب میکند، اما بخشی از آن تودرون مواد جامد عبور می

های پرتو تابیده شده مقدار جذب پرتو در هنگام عبور از ماده به چگالی و ضخامت ماده و ویژگی

 .بستگی دارد
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طرف دیگر قطعه قرار داده شود، اشعه عبوری از قطعه بر روی  اگر فیلم یا یک صفحه حساس در

 .کندآن اثر می

کند، اما وری با غلظت و شدت یکنواخت فیلم را تار میاگر جوش، سالم و یکنواخت باشد، اشعه عب

اگر در مسیر عبور اشعه عیوبی نظیر حفره گازی، ترک، سرباره محبوس شده و غیره وجود داشته 

 .کندباشد، اشعه در این مواضع با غلظت بیشتری بر روی فیلم ظهور می

خلی فلز جوش گرفته برای تشریح مکانیسم در آزمایش پرتونگاری، یک عکس در وضعیت دا

 .شودمی

در سمت دیگر قطعه  (y)} یا گاما{X  برداری، فیلم در یک طرف و منبع پرتوزادر حین عکس

 .گیردقرار می

ای بر روی صفحه فیلم پرتو رادیویی در ضخامت فلز نفوذ کرده و پس از عبور از این ضخامت، لکه

 .کندایجاد می

 .دیویی توسط مواد مختلف متفاوت استباید دانست که میزان جذب پرتوهای را

های نفوذ ناقص جوش، تراکم های کناره جوش و قسمتها، بریدگینفوذ گل، حفره گازی، ترک

 .کمتری نسبت به فوالد سالم دارند

رسد و عیوب فلز جوش، به صورت ها پرتو بیشتری به سطح فیلم میبنابراین در حوالی این قسمت

 .شوندلم ثبت میهای تاریکی بر روی فیلکه

با این شیوه پرتونگاری، اثرات ناشی از عیوب مختلف در فلز جوش و فلز پایه منعکس شده و اندازه 

 .گرددشکل و محل آنها ثبت می
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 نمایش آزمایش پرتونگاری و تفسیر فیلم به صورت شماتیک

 مزایای پرتونگاری: 

 .برای بررسی عیوب عمقی مؤثر و مفید است .1

 .توان پرتونگاری کردمواد فلزی آهنی و غیرآهنی و مواد فلزی و مواد غیر فلزی را می .2

 .توان در عکس مالحظه نمودعیب را می محل عیوب و شکل ظاهری .3

 معایب پرتونگاری: 

 گران بودن ابزار و وسایل کار .1

 نیاز به اتاق تاریک )تاریک خانه( برای ظهور و تثبیت فیلم .2

 .تنظیم دستگاه وقت گیر است .3

 .توان به طور مؤثر پرتونگاری کرداز عمق فوالد را می mm۷۵حداکثر  .4

 .داردخطرات فراوانی برای سالمت افراد  .۵

  {PT} (Penetrant Testing): آزمایش مایعات نافذ
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 تست مایعات نافذ (PT) قبل از انجام آن باید  رود،برای عیوب سطحی بکار می

 .سطح جوش، عاری از هرگونه آلودگی باشد

 های ذکر شده، تست مایعات نافذاز میان تست (PT)  بسیار ساده و ارزان

 .است

 :نوع اسپری با ترتیب و اولویت ذیل تشکیل شده است 3ز پاشیدن مراحل انجام این آزمایش، ا

  Cleaner: اسپری تمیزکننده )بی رنگ( .1

  Penetral: اسپری نفوذکننده )رنگ قرمز( .2

  Developer: اسپری آشکارساز )رنگ بریز( .3

گیرد این تست در مواردی است که ترک تا سطح جوش ادامه پیدا به ترتیب مورد استفاده قرار می

 .کندیم

های سطحی، استفاده از های بازرسی عیوب سطحی در جوش، نظیر ترکیکی دیگر از روش

 .های رنگی نفودکننده و مواد ظاهرکننده استمحلول

 .های روغن، گریس و مواد ناخالص و خارجی تمیز شودسطح مورد بازرسی باید در ابتدا از لکه

ها نفوذ ها و سایر ناهمواریه و در داخل ترکسپس ماده رنگی مورد نظر بر روی سطح پاشیده شد

 .کندمی

تبخیر مایع فرار باعث برجای ماندن گرد خشک سفید رنگ بر روی ماده قرمز رنگ نفوذ کرده در 

گردد و بر اثر عمل مویینگی ماده قرمز از ترک بیرون کشیده شده و پودر سفید کامال ها میترک

 .شودقرمز می
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 .شودبر روی سطح ریخته می (Developer) اهرکنندهدر مرحله بعد ماده ظ

شود و های سطح باقی مانده، توسط ماده ظاهرکننده جذب میمایع نافذی که درون ناپیوستگی

 .گردداندازه و نوع ناپیوستگی مشخص می محل،

 .به همین جهت ترک مورد نظر به وضوح با این روش قابل شناسایی است

 :گیردمورد استفاده قرار می بازرسی جوش نده درنوع ماده ظاهرکن 2امروزه 

 .شامل یک ماده پودری با رنگ روشن است: ماده ظهور خشک .1

شامل یک پودر است که در داخل مایع مناسب، مثل آب یا یک : ماده ظهور مرطوب .2

 .شودحالل فرار ریخته شده و از محلول حاصل استفاده می

 

 
 بازرسی به کمک مایع رنگی نفوذکننده

 کاربردهای روش مایعات نافذ :(PT)  

 شناسایی و تشخیص محل عیوب سطحی در مواد بدون خلل و فرج -1
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 ترک و منفذ در جوش شناسایی -2

 شناسایی ترک ناشی از خستگی در اجسام تحت تنش -3

 مزایای روش مایعات نافذ :(PT)  

 .ساده بودن روش .1

 .بسیار ارزان است .2

 .بازرسی با مایع نافذ برای قطعات به هر شکل و هر اندازه قابل استفاده است .3

 .توان در محل کار بازرسی کردقطعات در حال کار را می .4

 وش مایعات نافذمعایب ر :(PT)  

 .رودهای سطح به کار مییابی ترکفقط برای عیب .1

 .شودبرای قطعاتی که دارای سطوح زیر و خشن هستند، استفاده نمی .2

 ).تقریباً باید سطح غیرمتخلخل و صافی وجود داشته باشد(

 .انجام تست دارای محدودیت زمانی است .3

 ).ساعت 1دارای زمان تخمینی جهت ارزیابی، کمتر از (

های گوناگون در کارگاه جهت ارتقا کنترل کیفی بررسی ضرورت انجام آزمایش

 :جوش

 .های انجام شده الزم استجوشکاری %1۰۰بازرسی چشمی جوش برای  .1

گیرند باید های نفوذ کامل که تحت تأثیر بارهای دینامیکی یا متغیر قرار میکلیه جوش .2

 .یک آزمایش شوندبه وسیله پرتونگاری صنعتی یا اولتراسون
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های با نفوذ کامل بایستی با پرتونگاری صنعتی یا فراصوتی به صورت آماری سایر جوش .3

 .آزمایش شوند %2۰و اتفاقی تا میزان 

های با نفوذ نسبی به لحاظ کنترل میزان نفوذ جوش و کیفیت جوش به صورت جوش .4

 .آزمایش اولتراسونیک شوند %1۰آماری و اتفاقی تا میزان 

های سپری به لحاظ کنترل عیوب سطحی و زیر سطحی جوش به طور آماری و جوش .۵

 .توسط ذرات مغناطیسی یا مایع نافذ آزمایش شوند %2۰اتفاقی تا میزان 

میزان آزمایشات افزایش  %۵ها به میزان باالتر از در صورت مشاهده عیوب در جوش

 .یافته تا حدی که اطمینان الزم برای بازرس حاصل گردد

های لب به لب و فقط در مواقع لزوم و با درخواست و مایش پرتونگاری برای جوشآز .۶

 .نظر بازرس، اجراء خواهد شد

 

 
 جوش جدول }نمونه فرم{ کنترل کیفیت
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 :وظایف بازرس جوش

ای با توانایی و شعور خوب باشد، کند که بازرس جوش دارای شخصیت حرفهمسئولیت ایجاب می

های متعددی سر و کار داشته بازرس جوش ممکن است با کارخانجات متعدد ساخت و کارگاه

 .باشد

 .وطه را رعایت نمایدهای مرباو باید در همه موارد ساعات کار و مقررات کاری، قواعد سازمان

 .مراعات دقیق قواعد و مقررات کار خصوصًا در موارد پرسنلی، ایمنی و امنیتی الزامی است

طرف باشد، سریع تصمیم بگیرد، بدون آن که تحت بازرسی بایستی در مورد کارگاه ساخت بی

، تصمیم قبلی خود تأثیر نظر دیگران واقع شود و با اتکاء به حقایق تصمیم بگیرد و با عقاید مختلف

 .را به آسانی عوض نکند

 :چند نمونه از وظایف بازرسی جوش عبارتند از

 های جوشکاری مشخصاتتفسیر نقشه 

  بررسی سفارش خرید برای حصول اطمینان از دسترسی تعیین مواد جوشکاری و

 مصرفی مواد

 بررسی و شناسایی مواد دریافت شده طبق سفارش خرید 

 های خواص مکانیکی از روی گزارش نورد، طبق نیازمندی بررسی ترکیب شیمیایی و

 معین شده

 بررسی فلز مبناء از نظر عیوب و انحرافات مجاز 

 بررسی نحوه انبار کردن فلز پر کننده و دیگر عوامل مصرفی 
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 بررسی تجهیزات مورد استفاده 

 بررسی هماهنگی سازی اتصال جوش 

 ید شدهبررسی به کار گرفتن دستورالعمل جوشکاری تأی 

 بررسی ارزیابی صالحیت جوشکاران و اپراتورهای جوشکاری 

 انتخاب نمونه های آزمایش تولیدی 

 ارزیابی نتایج آزمایشات 

 نگهداری سوابق 

 تهیه و تنظیم گزارش 

 بندی بازرسان جوشدسته 

 :دستورالعمل جوشکاری

 .های مرسوم جهت ارزیابی و کنترل کیفیت جوش استیکی از تست WPS تست

باشد که لید و ساخت هر محصول وجود استانداردهای مدون برای تولید و ساخت ضروری میدر تو

 .این امر در مورد جوشکاری نیز صادق بوده و از اهمیت باالیی برخوردار است

بر طبق کلیه استانداردهای صنعتی، قبل از هر گونه عملیات جوشکاری تهیه روش جوشکاری به 

 Procedure Qualificationیا گواهی تأیید WPS که روش جوشکاری} طور مکتوب

Record گویند{، حداقل پیش نیاز شروع به کار جوشکاری است، لذا تمامی سازندگان ملزم می

و همین طور  (WPS) به تهیه این پیش نیازها هستند و بدین منظور باید روش جوشکاری

شروع به هر نوع کار  که اعتبار روش جوشکاری است را قبل از (PQR) گواهی تأیید آن

 .جوشکاری تهیه و ارائه نمایند
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و متغیرهای آن( و نیز نحوه تأثیر و ) WPS المللی معتبر در زمینه نحوه تهیهاستانداردهای بین

 .وجود دارند (PQR) تأیید آن

معموالً از استانداردهای  سازه فوالدی با توجه به این که در تهیه و تأیید دستورالعمل جوشکاری

 AWS D1,1 (Welding code – Steel Structural) ایاالت متحده آمریکا
ه تشریح آن می شود لذا ما نیز این استاندارد را انتخاب نموده و به عنوان نمونه باستفاده می

 .پردازیم

 ستفادها (SMAW) های فوالدی معموالً از روش الکترود دستینظر به این که در ساخت سازه

روش جوشکاری الکترود دستی به عنوان مبناء  (PQR) و (WPS) شود، از این رو در تشریحمی

 .قرار داده شده است

ختصر به تشریح بندهای مختلف در جدول زیر آمده است که به طور م WPS یک نمونه از فرم

 :پردازیمآن می

 (:1) بند

، تاریخ تنظیم، شماره و تاریخ بازبینی، تأییدکننده نام WPS در این قسمت شماره شناسایی

 .گرددمربوطه( درج می PQR شرکت و شماره گزارش ارزیابی )شماره

 (:2) بند

تواند شود که میاتصال ذکر می های جوشکاری مورد استفاده در ایجاددر این بخش روش یا روش

 .به صورت دستی، نیمه اتوماتیک و یا ماشینی باشد

 .شودهای جوشکاری با کد نوشته میروش
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 . نمونه فرم مشخصات فنی روند جوشکاری1جدول 

  (:۳) بند

 :شوداین مشخصات موارد زیر را شامل می گردد،در این بند مشخصات طرح اتصال ارائه می
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 .تواند شیاری و یا گوشه باشدمی: نوع درز

اویه شیار، بازشدگی ریشه و در جوش شیاری باید شکل شیار )یک طرفه یا دو طرفه بودن(، ز

 .ضخامت ریشه مشخص شود

 .بند مشخص شودبند باید جنس و ابعاد پشتدر صورت نیاز به استفاده از پشت :پشت بند

 .های مسی و یا سرامیک استهای فوالدی ساده کربنی، ورقهبند معمواًل تسمهجنس پشت

نیاز باشد، باید روش شیار زنی  در صورتیکه شیار زنی )برداشتن پشت جوش( مورد :شیار زنی

 .قید گردد

زنی و یا ترمیم )گوجینگ، که با الکترودهای گرافیتی تواند توسط سنگبرداشتن پشت جوش می

 .شودگیرد( انجام میمخصوص این کار صورت می

 (:4) بند

اساس تواند به صورت کد برپایه )که میدر این قسمت مشخصات فلز پایه از قبیل جنس فلز 

 .شودها( درج میتانداردهای مختلف باشد(، ضخامت فلز پایه و قطر آن )برای لولهاس

شوند یکسان در صورتی که در جوش شیاری و یا گوشه، ضخامت قطعاتی که به هم متصل می

 .نباشد باید ضخامت هر دو قطعه مشخص گردد

 .شودهای گوشه ابعاد ساق جوش نیز در این قسمت نوشته میدر مورد جوش

 (:5) بند

 :شوددر این بخش مشخصات فلز پرکننده )شامل بندهای ذیل( ذکر می

 شود باید نوع در صورتی که از الکترود دستی برای جوشکاری استفاده می

 .و نوع روکش آن مشخص شودE6013) مثالً( الکترود
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 برای جوشکاری با گاز محافظ (GMAW) 6مثالً ( باید نوع سیم -ER 70S یا 

(SG2ع و ترکیب گاز محافظ، نو) همانند (CO2 100%  و دبی گاز محافظ

 .مشخص گردد

 برای جوشکاری به روش زیر پودری (SAW)باید نوع پودر ، (F7A2) نوع ،

 .و آن مشخص شود S2) یا EM12 مثالً( سیم

  در صورتی که نیاز به خشک کردن الکترود و یا پودر قبل از جوشکاری باشد باید دما

 .ن )مطابق دستورالعمل سازنده( قید گرددزمان خشک کرد و

  در صورتی که برای پر کردن درز اتصال از چند نوع الکترود و یا چند نوع روکش جوری

مشخص  (WPS)} چنین در انتهای فرمهم{شود باید در این قسمتاستفاده می

 .گردد

 (:6) بند

شیاری ها برای جوش شود، این وضعیتدر این قسمت وضعیت جوشکاری مشخص می

و  3F , 2F , 1F ها و برای جوش گوشه ورق G۶و  5G , 4G , 3G , 2G , 1G هاورق

4F باشدمی. 

 .شودبرای حالت جوشکاری عمودی جهت پیشرفت جوشکاری )سرباال یا سرازیر( نیز قید می

 (:7) بند

باشد و نیز در این بند تعداد الکترود و تکنیک جوشکاری که می تواند به صورت زنجیری یا هاللی 

تعداد پاسها یک پاسه یا چند پاسه بودن ذکر می شود. روش تمیز کاری بین پاس های جوش نیز 

 .بایستی توسط سنگ زنی یا برس زنی قید شود
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 (:8)بند

در این بند دمای پیش گرم، دمای بین پاسی و در صورت نیاز به عملیات پس گرم، دمای پس گرم 

 .و مدت زمان آن مشخص می شود

 (:9) بند

این قسمت که به صورت یک جدول آورده شده است. باید هندسه درز، شتر باس ها با الیه ها 

روش جوشکاری هر پاس، نوع فلز پر کننده و قطر آن برای هر باس، نوع قصیت و می میرد 

و سرعت  (SAW) و (M) سرعت تغذیه سیم، ولتاژ تب یری رز (GMAW) استفاده برای روش

 .رای روش های جوشکاری اتوماتیک مشخص گرددحرکت و اغلب ب

 :ارزیابی دستورالعمل جوشکاری

نیاز به انجام یک سری آزمیشات تعریف شده  WPS برای ارزیابی و تأیید دستورالعمل جوشکاری

 :پردازیمباشد که در این قسمت به تشریح آنها میاستاندارد می

 :باشدیهای جوشکاری از نظر ارزیابی دو نوع مدستورالعمل

 های پیش پذیرفته شدهدستورالعمل .1

 .دارند. }با آزمایش تأیید می شوند{ (PQR) هایی که نیاز به انجامدستورالعمل .2

  (Prequalified): های پیش پذیرفتهدستورالعمل

 (PQR) ییدأه باشد نیاز به انجام آزمایشات تاساس شرایط زیر تهیه شدبر WPS در صورتی که
 .گرددهای پیش پذیرفته اطالق می به آنها دستورالعملباشد و اصطالحاً نمی
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شدت جریان )آمپراژ(، اختالف پتانسیل )ولتاژ(، قطبیت، سرعت جوشکاری، دبی گاز  .1

اساس پیشنهاد سازنده صورت مناسب انتخاب شده باشد. )برمحافظ و نوع آن به 

 الکترود(

 .انتخاب شده باشد (2اساس نوع فلز پایه مطابق جدول )نوع فلز پرکننده بر .2

مورد استفاده  AWS D1,1 گرم و بین پاسی مطابق پیشنهاد استاندارددمای پیش .3

 (3) قرار گیرد. جدول

 .باشد AWS D1,1 شکل طرح اتصال مطابق پیشنهاد استاندارد .4

حداکثر قطر الکترود مصرفی در هر حالت جوشکاری و حداکثر بعد و اندازه جوش  .۵

 .باشد( 4نامه جدول )ر آیینهای مندرج دمطابق رواداری

 

 
 رفتهپذی. الکترود جوشکاری فوالدهای ساختمانی در وضعیت پیش2جدول 
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 فتهپذبر. حداقل دمای پیش گرمایش و بین پاسی در وضعیت پیش۳جدول

 

 

https://ostovarsazan.com/wp-content/uploads/2021/02/Ostovarsazan.com-Minimum-preheating-temperature-and-between-passes-in-the-preheated-state-e1613061316451.jpg
https://ostovarsazan.com/wp-content/uploads/2021/02/Ostovarsazan.com-Minimum-preheating-temperature-and-between-passes-in-the-preheated-state-e1613061316451.jpg
https://ostovarsazan.com/wp-content/uploads/2021/02/Ostovarsazan.com-Minimum-preheating-temperature-and-between-passes-in-the-preheated-state-e1613061316451.jpg
https://ostovarsazan.com/wp-content/uploads/2021/02/Ostovarsazan.com-Minimum-preheating-temperature-and-between-passes-in-the-preheated-state-e1613061316451.jpg
https://ostovarsazan.com/wp-content/uploads/2021/02/Ostovarsazan.com-Minimum-preheating-temperature-and-between-passes-in-the-preheated-state-e1613061316451.jpg
https://ostovarsazan.com/wp-content/uploads/2021/02/Ostovarsazan.com-Dimensional-conditions-of-welds-in-arc-welding-with-coated-electrode-in-pre-accepted-condition%D8%AA%D9%87-e1613061427573.jpg
https://ostovarsazan.com/wp-content/uploads/2021/02/Ostovarsazan.com-Dimensional-conditions-of-welds-in-arc-welding-with-coated-electrode-in-pre-accepted-condition%D8%AA%D9%87-e1613061427573.jpg
https://ostovarsazan.com/welding-inspection/
https://ostovarsazan.com/wp-content/uploads/2021/02/Ostovarsazan.com-Minimum-preheating-temperature-and-between-passes-in-the-preheated-state-e1613061316451.jpg
https://ostovarsazan.com/wp-content/uploads/2021/02/Ostovarsazan.com-Dimensional-conditions-of-welds-in-arc-welding-with-coated-electrode-in-pre-accepted-condition%D8%AA%D9%87-e1613061427573.jpg


 

دار در ها در جوشکاری قوس الکتریک با الکترود روکش. شرایط ابعادی جوش4جدول 

 پذیرفتهوضعیت پیش

 :دارند ارزیابی هایی که نیاز بهدستورالعمل

های تعریف شده و استانداردی وجود دارد که در های جوشکاری، آزمایشبرای تایید دستورالعمل

 .پردازیماین جا به تشریح مراحل انجام آزمایش و نوع آنها می

 حل انجام ارزیابی دستورالعمل جوشکاریمرا (PQR) 

 اولیه WPS تهیه .1

 WPS سازی ورق و طرح اتصال طبقآماده .2

 WPS انجام عملیات جوشکاری مطابق .3

 بازرسی چشمی جوش .4

 انجام آزمایشات غیرمخرب .۵

 های آزمایش مخربتهیه نمونه .۶

 های مخرب و بررسی نتایجانجام آزمایش .۷

 .ق )ثبت گزارش هر آزمایش در فرم مربوطه(ثبت نتایج آزمایشات در صورت تطاب .۸

و تأیید صالحیت مجدد در صورت عدم تطابق نتایج آزمایش  WPS ایجاد تغییرات در .۹

 با نتایج حاصله

 :ها برای جوش شیاریانواع آزمایش

 آزمایش کششی عرضی )برای ارزیابی استحکام کششی اتصال( .1
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 رزیابی سالمت جوش(آزمایش خمش ریشه، خمش رویه و خمش جانبی )برای ا .2

 های پرتونگاری و فراصوتی )برای سالمت جوش(زمایشآ .3

 :ها برای جوش گوشهانواع آزمایش

 آزمایش ماکرواچ )حک( .1

 آزمایش نمونه کششی فلز جوش خالص .2

 آزمایش خمش جانبی .3

 

 
 
 

 
 (PQR) گزارش تأیید صالحیت روند جوشکاری
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 (PQR) . نمونه فرم گزارش تأیید صالحیت روند جوشکاری5جدول 

 :هانوع آزمایش و تعداد آزمونه

های تعیین های مورد نیاز از محلاند، آزمونهی شدهجوشکار WPS پس از این که قطعات مطابق

 .شودتهیه می 13شده در شکل 

 AWSها و آزمایشات مربوطه، به استانداد برای توضیحات بیشتر در رابطه با ابعاد و اندازه نمونه

D1,1 مراجعه شود. 
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های آزمایشی ورق در ارزیابی دستورالعمل جوشکاری، جوش شیاری در موقعیت نمونه

 میلیمتر و کمتر 10های با ضخامت ورق

  (CJP): ها با نفوذ کاملجوش شیاری ورق

هایی که برای ارزیابی دستورالعمل جوشکاری الزم است، ها و آزموننوع و تعداد آزمونه ۶دول در ج

 .شوند، ارائه شده استهایی که مورد تایید واقع میبه همراه دامنه ضخامت

 :هاجوش گوشه ورق

ها به های الزم برای ارزیابی دستورالعمل جوشکاری ورقها و آزموننوع و تعداد نمونه ۸در جدول 

 .صورت جوش گوشه ارائه شده است

 .شودتهیه می 1۵طرح اتصال آن مطابق شکل 
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های مورد نیاز، آزمایش فلز برای ارزیابی دستورالعمل مربوط به جوش گوشه، یکی از آزمایش

های کشش فلز توان با آزمایشمی 1۶پرکننده مورد استفاده در جوش گوشه است که مطابق شکل 

 .انبی خواص مکانیکی جوش را بررسی کردجوش خالص و خمش ج

 ۸شود که الکترود مورد استفاده برای جوشکاری مطابق جدول البته این آزمایش زمانی انجام می

 .انتخاب نشده باشد

 :محدوده وضعیت های مورد تأیید در ارزیابی دستورالعمل جوشکاری

دستورالعمل جوشکاری ارائه های جوشکاری مورد تایید در ارزیابی محدوده وضعیت ۷در جدول 

 .شده است

 .تواند در کاهش تعداد آزمایشات مفید واقع شوداین جدول می

 :هاشرایط پذیرش نتایج آزمایش

 بازرسی چشمی: 

 :معیارهای پذیرش بازرسی چشمی عبارتند از

 .جوش عاری از ترک باشد .1

 .ها پر شده باشدهمه چاله جوش .2

یه باشد و با شیبی مالیم بر روی سطح فلز پایه سطح جوش باید هم تراز با سطح فلز پا .3

 .نشسته باشد

 mm 3 تجاوز کند و گرده جوش نباید از mm 1 ضمنًا بریدگی کنار جوش نباید از

 .بیشتر شود
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 .ریشه جوش بایستی عاری از ترک، ذوب ناقص و نفوذ نامناسب باشد .4

جوش  مجاز است مشروط بر این که ضخامت mm2 تقعر سطح ریشه جوش حداکثر

 .مساوی و یا بزرگتر از ضخامت فلز پایه باشد

 .است 3mm داکثر ذوب به داخل )نفوذ اضافی(ح .۵

 آزمایش کششی عرضی: 

 .مقاومت کششی نباید از حداقل مقاومت کششی مقرر فلز پایه کمتر شود

 های خمش ریشه، رویه و جانبیآزمایش: 

های موجود در آن طول ترک سطح محدب خم شده نمونه آزمایشی باید جهت بررسی تعداد و

 .مورد بازرسی چشمی قرار گیرد

 .ها شرایط زیر بایستی حاصل شودبرای پذیرش تعداد و طول ترک

 .تجاوز نماید 3mm ها در هر امتداد از سطح محدب نباید ازطول ترک .1

 .تجاوز نکند mm 1۰ از mm 3 تا mm 1 های بینمجموع طول ترک .2

باشد مشروط بر این که  mm ۶ تواند تاوع شده، میهایی که از گوشه نمونه شرترک .3

ها باشد، مالک عمل اما ها به دلیل وجود گل جوشکاری با سایر ناپیوستگیاین ترک

 .خواهد بود mm  3حداکثر

 )آزمایش حک )ماکرواچ: 

 .گیردماکرواچ فرآیندی است که در آن ساختار جوش مورد بررسی قرار می
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ها، فالکس جوش و فلز پایه در هم، هم چنین حضور آخال نفوذ جوش، میزان حل شدن فلز

 .قابل مشاهده است HAZ سرباره، تخلخل و ترک در ناحیه جوش و

پس از این که نمونه مورد حک، به وسیله سنگ و سمباده صیقلی گردید، آن را در محلول حک 

دهیم تا محل میالکل صنعتی( به مدت زمان مناسب قرار  %۹۸اسید نیتریک +  %2)محلول حاوی 

 .جوش به وضوح مشخص گردد

سپس نمونه را در آب )جهت خنثی شدن( و بعد از آن در الکل )جهت جلوگیری از زنگ زدگی( 

 .کنیمور میغوطه

 :شود که شرایط زیر حاصل گرددنمونه حک شده زمانی مورد پذیرش واقع می  ◊ 

 .از نظر آزمایش چشمی مورد تأیید باشد .1

 .ا ریشه اتصال نفوذ کرده باشد، الزم نیست فراتر از آن نفوذ نمایدجوش گوشه باید ت .2

 .بینی شده باشدحداقل اندازه ساق جوش گوشه باید مساوی مقدار پیش .3

های جوش انجام امتزاج بین فلز جوش و فلز پایه در فصل مشترک و امتزاج بین الیه .4

 .شده باشد

های در نظر گرفتن رواداریهندسه جوش مطابق با مشخصات تعیین شده باشد. )با  .۵

 مجاز(

 .باشد mm 1 حداکثر عمق بریدگی کنار جوش .۶

 های غیرمخربآزمایش: 

را برآورده  AWS D1,1 های استانداردهای پرتونگاری و فراصوتی باید خواستهنتایج آزمایش

 .سازد

https://ostovarsazan.com/welding-inspection/


 

 .گیردتفسیر نتایج توسط افراد متخصص مربوطه انجام می

 

 
شیاری با  ها بر حسب ضخامت در ارزیابی دستورالعمل جوش. تعداد و نوع آزمونه6جدول 

 نفوذ کامل

 

 
 ل جوشکاری ورقهای تأیید شده در ارزیابی دستورالعم. محدوده وضعیت7جدول 
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 در ارزیابی دستورالعمل جوش گوشه ها بر حسب ضخامت. تعداد و نوع آزمونه8جدول 
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 های آزمایشی ورق در ارزیابی دستورالعمل جوشکاریموقعیت نمونه

 میلیمتر 10های با ضخامت بیشتر از رقجوش شیاری در و

 :تذکرات

 .ساختار شیار نشان داده شده، فقط برای نمایش است .1

 .بایست مطابق با ساختار شیار تحت تأیید صالحیت باشدساختار شیار مورد آزمایش می

در صورت نیاز به انجام آزمایش ضربه بر اساس مدارک قرارداد و یا مشخصات فنی، از  .2

 .توان استفاده کردمی نمونه بلندتر

 .بایست از وسط طول نمونه جوشی تهیه شودهای آزمایش ضربه مینمونه

های با جنس مختلف های خمش طولی جهت ارزیابی دستورالعمل جوشکاری ورقنمونه .3

 .کاربرد دارد

 

 
 های آزمایشی ورق در ارزیابی دستورالعمل جوشکاری جوش گوشهموقعیت نمونه

 

 

 

https://ostovarsazan.com/wp-content/uploads/2021/02/Ostovarsazan.com-Position-of-sheet-test-specimens-in-the-evaluation-of-corner-weld-welding-instructions.jpg
https://ostovarsazan.com/wp-content/uploads/2021/02/Ostovarsazan.com-Position-of-sheet-test-specimens-in-the-evaluation-of-corner-weld-welding-instructions.jpg
https://ostovarsazan.com/wp-content/uploads/2021/02/Ostovarsazan.com-Minimum-thickness-of-test-sample-sheets.jpg
https://ostovarsazan.com/wp-content/uploads/2021/02/Ostovarsazan.com-Minimum-thickness-of-test-sample-sheets.jpg
https://ostovarsazan.com/wp-content/uploads/2021/02/Ostovarsazan.com-Minimum-thickness-of-test-sample-sheets.jpg
https://ostovarsazan.com/welding-inspection/
https://ostovarsazan.com/wp-content/uploads/2021/02/Ostovarsazan.com-Position-of-sheet-test-specimens-in-the-evaluation-of-corner-weld-welding-instructions.jpg


 
 

 
 (mm) های آزمایشیهای نمونه. حداقل ضخامت ورق9جدول 

 

 
 ارزیابی دستورالعمل جوشکاری جوش گوشه و تأیید صالحیت جوشکار

 :متغیرهای اساسی در ارزیابی دستورالعمل جوشکاری
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بر اساس آن تغییر داده  WPS متغیرهای اساسی، متغیرهایی هستند که در صورت تغییر آنها باید

 .انجام شودنیز  (PQR) شود، سپس مجدداً تنظیم شده و ارزیابی دستورالعمل جوشکاری

های جوشکاری ارائه شده است، با متغیرهای اساسی برای انواع روش AWS D1,1 در استاندارد

های فوالدی معمواًل از روش جوشکاری با الکترود توجه به این که در جوشکاری سازه

 .پردازیمشود، لذا فقط به تشریح متغیرهای اساسی این روش میاستفاده می SMAW دستی

اساسی در ارزیابی دستورالعمل جوشکاری با الکترود دستی )در مواردی که نیازی به متغیرهای 

 :انجام آزمایش ضربه نیست( عبارتند از

 افزایش در استحکام فلز پرکننده .1

 تغییر از الکترود کم هیدروژن به الکترود غیر کم هیدروژن .2

 AWSیا AWS A5.1 تغییر یک الکترود به الکترود دیگری که توسط استاندارد .3

A5.5 شودپوشش داده نمی. 

 یا بیشتر mm0/8 تغییر در قطر الکترود به مقدار .4

تغبیر در شدت جریان و اختالف پتانسیل خارج از محدوده توصیه شده توسط سازنده  .۵

 الکترود

 %1۰افزایش در حرارت ورودی به مقدار بیش از  .۶

 .نامندمی حرارت ورودی جوش بر حسب کیلوژول بر اینچ را همان انرژی جوش  ◊ 
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=E )انرژی جوش )کیلو ژول بر اینچ kj/in“  

=V )سرعت جوش )اینچ بر دقیقه in”/min   

=U  ولتاژ  

=I   آمپر 

=µ   پارامتری است که به روش جوشکاری بستگی دارد. 

 .هادر تعداد پاس 2۵±%تغییر به مقدار بیش از  .1

ها را نسبت سطح مقطع پاس توان تعداددر صورتی که سطح مقدار شیار تغییر یابد، می

 .تغییر داد

 .ارزیابی نشده است ۷تغییر در وضعیت جوشکاری به صورتی که در جدول  .2

 .ارزیابی نشده است ۸و  ۶تغییر در ضخامت فلز پایه به صورتی که در جدول  .3

تغییر در فلز پایه خارج از محدوده ارائه شده در بخش ضوابط کلی در ارزیابی  .4

 {2 جدول} – دستورالعمل جوشکاری

، سایر فوالدهای 2جدول  1ارزیابی دستورالعمل جوشکاری برای فوالدی از گروه 4-1- 

 .دهداین گروه و یا ترکیبی از آنها را نیز پوشش می

، سایر فوالدهای 2جدول  2ارزیابی دستورالعمل جوشکاری برای فوالدی از گروه 4-2- 

 .دهدها را نیز پوشش میو یا ترکیبی از آن1این گروه و فوالدهای گروه 

 (جناغی{ دوطرفه} V جناغی{ یک طرفه به} V به عنوان مثال از (تغییر در نوع شیار .۵

 درجه سانتیگراد در دمای پیش گرم یا بین پاسی 1۵کاهش به مقدار بیش از  .۶

 در جوشکاری عمودی تغییر جهت جوشکاری از سرباال به سرازیر و یا برعکس .۷

https://ostovarsazan.com/welding-inspection/


 

 دار و یا برعکس)مربعی( به پخ تغییر در نوع شیار بدون پخ .۸

 بند )نه اضافه کردن آنها(ذف شیارزنی پشت و پشتح .۹

 حذف یا اضافه نمودن عملیات حرارتی بعد از جوشکاری .1۰

تغییر از حد رواداری تعریف شده به مقدار استاندارد در هندسه هر یک از انواع  .11

 :درزها شامل

 کاهش در زاویه شیار11 -1-

 شه شیارکاهش در فاصله ری1-11-

 افزایش در ضخامت ریشه شیار3-11-

 :ارزیابی جوشکاران

های ارائه شده در این قسمت، تعیین توانایی جوشکاران برای تولید جوش سالم است هدف ارزیابی

چرا که پیاده کردن دستورالعمل جوشکاری و اجرای دقیق آن، هم چنین کیفیت جوش در اجراء و 

 .ار خواهد بودطراحی به طور مستقیم متوجه جوشک

های فوالدی، پایین بودن مهارت و عدم ترین دالیل پایین بودن کیفیت جوش در سازهیکی از مهم

سازی اهمیت بیشتری داده صالحیت جوشکاران است که باید به این موضوع در صنعت ساختمان

 .شود

شود، لذا در این می های فوالدی از لوله کمتر استفادهبا توجه به اینکه در ساخت و جوشکاری سازه

 .گیردبخش فقط روش تایید جوشکاران مورد بررسی قرار می

 :ضوابط کلی در ارزیابی جوشکاران
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 AWS جوشکاری که برای یک نوع فوالد از فوالدهای مشخص شده در استاندارد .1

D1,1   تواند کلیه فوالدهای مذکور را تأیید شده باشد، می( 22۸یا نشریه )و

  St52)  و St37 شامل (.جوشکاری نماید

یید قرار گرفته باشد، در صورت تأبرای یک روش جوشکاری معین مورد گر جوشکار ا .2

تغییر روش جوشکاری، نیاز به ارزیابی مجدد جوشکار خواهد بود. )به عنوان مثال، 

 (SMAW روش

 11از جدول  4F تا 1F هایای الکترودهای هر یک از گروهدر صورتی که جوشکار بر .3

 .شده باشد، برای سایر الکترودهای آن گروه نیز مورد تأیید استتأیید 

چنین در صورت تغییر گروه الکترود به شماره باالتر، باید جوشکار با الکترود با شماره هم

 .گروه باالتر مجددًا مورد ارزیابی قرار گیرد

، جوشکار برای آن ارزیابی 1۰تغییر وضعیت جوشکاری به وضعیتی که مطابق جدول  .4

 .باشدنشده، نیاز به ارزیابی مجدد می

شود، تغییر در جهت و جوشکاری نیاز به وقتی ورق در وضعیت قائم جوشکاری می .۵

 (.گیرددر جهتی که جوشکاری انجام می.)ارزیابی مجدد جوشکار خواهد داشت

مورد ارزیابی قرار  ۹در صورت وییر در ضخامت فلز پایه جوشکار باید مطابق جدول  .۶

 .گیرد

 :هایابی جوشکار برای انجام جوش شیاری ورقارز

گیرد، یک قطعه با در صورتی که جوشکار برای ورق با ریاست محدود مورد ارزیابی قرار می

 .شودشود و سپس درز آن در وضعیت مورد نظر جوشکاری میتهیه می 1۸مشخصات شکل 

عه نشان داده شده در شکل های با ضخامت نامحدود از قطبه منظور ارزیابی جوشکاران برای ورق

 .شوداستفاده می 1۹

https://ostovarsazan.com/welding-inspection/


 

  (Typts& Poss . Weld): های جوشکاریوضعیت

شود، ارائه هایی که جوشکار با انجام آزمایش مورد تأیید واقع مینوع جوش و وضعیت 1۰در جدول 

 .شده است

 

 
 های مورد تأیید در ارزیابی جوشکاران برق. وضعیت10جدول 
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 بندی الکترودهای جوشکاری. گروه11جدول 

 :هاها برای جوش شیاری ورقنوع آزمایش و تعداد آزمونه

های مورد نیاز در های مختلف، نوع و تعداد آزمونهبه منظور ارزیابی جوشکاران ورق برای ضخامت

 .نشان داده شده است 12جدول 

ارائه شده است. )محدوده ضخامتی که جوشکار هم چنین در این جدول ضخامت ارزیابی شده 

 .تواند جوشکاری کند(می

 :هاارزیابی جوشکار برای جوش گوشه ورق

درجه باشد، جوشکار باید براساس جوش  ۶۰های گوشه که زاویه بین دو سطح کمتر از برای جوش

 .ها مورد ارزیابی قرار گیردشیاری ورق

 ۶۰های با زاویه مساوی با بزرگتر از یابی برای ورقدر صورت تایید صالحیت جوشکار، این ارز

مورد  ۵درجه( جهت ارزیابی جوشکار باید یک قطعه مطابق جدول  13۵درجه )ولی کمتر از 

 .جوشکاری قرار گیرد

 :هاها برای جوش گوشه ورقنوع آزمایش و تعداد آزمونه

یده، }به صورتی تهیه گرد1۷جهت آزمایش شکست مطابق شکل  mm 1۵۰ یک نمونه به طول

که حداقل یک نقطه شروع و یک نقطه پایان جوشکاری در نمونه وجود داشته باشد{ سپس با 

 .گردداعمال بار، نمونه گسیخته و یا تخت می

 .شودضمنًا یک نمونه جهت آزمایش حک نیز هماهنگی می
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 ها برحسب ضخامت در ارزیابی جوشکاران برق. تعداد و نوع آزمون12جدول 

 :هاشرایط پذیرش نتایج آزمایش

 بازرسی چشمی: 

 .توضیح داده شد (PQR) کاریمطابق آن چه که در بخش تأیید دستورالعمل جوش

 شرایط پذیرش آزمون های خمش 

های خمش برای تأیید دستورالعمل مطابق آن چه که در شرایط پذیرش آزمون

 .توضیح داده شد (PQR) جوشکاری

 آزمایش حک: 

پس از تأیید بازرسی چشمی، جوش گوشه باید تا ریشه اتصال نفوذ کرده باشد، الزم نیست فراتر از 

 .ایدآن نفوذ نم

 آزمایش شکست t: 
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پس از تایید بازرسی چشمی، )قبل از شکست نمونه( جوش باید ظاهر قابل قبول داشته باشد و 

عاری از روی هم افتادگی، ترک و بریدگی کنار جوشی خارج از محدوده ارائه شده در بخش 

 .معیارهای پذیرش جوش باشد

 .اشته باشدضمنًا نباید هیچ تخلخل قابل رؤیت روی سطح جوش وجود د

سطح شکسته شده باید ذوب کامل باشد تا ریشه اتصال را نشان دهد و هیچگونه آخال و تخلخل 

ها و در بزرگترین بعد آن( وجود نداشته باشد و مجموع بزرگترین بعد آخال) mm ۵۰/2 بزرگتر از

 .بیشتر شود( طول نمونه mm1۵۰ در) mm1۰ ها نباید ازتخلخل

 آزمایش پرتونگاری: 

 .شودغیاب آزمایش خمش، از آزمایش رادیوگرافی جهت ارزیابی جوشکار استفاده میدر 

 .برای انجام رادیوگرافی نیاز به برداشتن گرده جوش نیست

را برای تأیید  AWS D1 ,1 های استانداردپس از تفسیر فیلم، نتایج بدست آمده باید خواسته

 .جوشکار برآورده نماید

 :آزمایش مجدد جوشکار

توان بالفاصله آزمون و ارزیابی مجدد ورتی که برای بار اول جوشکار در آزمون قبول نشود میدر ص

 .از او به عمل آورد

 .گیرددر این مرحله برای هر وضعیت، آزمون تأیید صالحیت بر روی دو قطعه صورت می
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رد ارزیابی های الزم مودر صورتی که در آزمون مجدد نیز مردود شود باید پس از گذراندن آموزش

 .قرار گیرد

 

 
 نمونه شکست جوش گوشه در تأیید صالحیت جوشکاران برق

اینچ و برای دستگاه حداقل  ۸ل نمونه برای آزمایش تأیید صالحیت جوشکار حداقل طو :توجه

 .اینچ است 1۵

 

 
 قطعه آزمون جهت تأیید صالحیت جوشکار برای ضخامت محدود

 .در صورت انجام آزمایش پرتونگاری، هیچ خال جوشی نباید در ناحیه آزمایش باشد: 1نکته 
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 .باشد mm 1۰ و حداکثر mm ۶ بایست حداقلضخامت صفحات پشت بند می: 2نکته 

و در  mm ۷۵ بایست حداقلشود، پهنای آن میمیاگر پشت بند برای انجام پرتونگاری برداشته ن

 .است mm 2۵ غیر این صورت حداقل

 

 
 ت جوشکار برای ضخامت نامحدودقطعه آزمون جهت تأیید صالحی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ostovarsazan.com/wp-content/uploads/2021/02/Ostovarsazan.com-Test-piece-to-certify-welder-for-unlimited-thickness.jpg
https://ostovarsazan.com/wp-content/uploads/2021/02/Ostovarsazan.com-Test-piece-to-certify-welder-for-unlimited-thickness.jpg
https://ostovarsazan.com/wp-content/uploads/2021/02/Ostovarsazan.com-Sample-welder-certification-report-form-PQR.png
https://ostovarsazan.com/wp-content/uploads/2021/02/Ostovarsazan.com-Sample-welder-certification-report-form-PQR.png
https://ostovarsazan.com/wp-content/uploads/2021/02/Ostovarsazan.com-Sample-welder-certification-report-form-PQR.png
https://ostovarsazan.com/wp-content/uploads/2021/02/Ostovarsazan.com-Sample-welder-certification-report-form-PQR.png
https://ostovarsazan.com/wp-content/uploads/2021/02/Ostovarsazan.com-Sample-welder-certification-report-form-PQR.png
https://ostovarsazan.com/wp-content/uploads/2021/02/Ostovarsazan.com-Sample-welder-certification-report-form-PQR.png
https://ostovarsazan.com/wp-content/uploads/2021/02/Ostovarsazan.com-Sample-welder-certification-report-form-PQR.png
https://ostovarsazan.com/wp-content/uploads/2021/02/Ostovarsazan.com-Sample-welder-certification-report-form-PQR.png
https://ostovarsazan.com/wp-content/uploads/2021/02/Ostovarsazan.com-Sample-welder-certification-report-form-PQR.png
https://ostovarsazan.com/wp-content/uploads/2021/02/Ostovarsazan.com-Sample-welder-certification-report-form-PQR.png
https://ostovarsazan.com/welding-inspection/
https://ostovarsazan.com/wp-content/uploads/2021/02/Ostovarsazan.com-Test-piece-to-certify-welder-for-unlimited-thickness.jpg


 

 

 
 PQR . نمونه فرم گزارش تأیید صالحیت جوشکار1۳جدول 

 

 گردآورنده استوارسازان
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