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خسارات جانی و مالی رعایت نکردن استانداردهای جوشکاری، سالیانه دلیل  

 و ASME این استانداردها توسط سازمان هایی نظیر .زیادی می باشد

AWS تهیه شده اند. 

برای آشنایی با استانداردهای جوشکاری و انواع آن ها می توانید از مقاله 

 .زیر استفاده کنید

 

 منابع استاندارد جوشکاری
 برخورد کرده ASME و یا  AWS ،APIشاید تا به حال با نام هایی چون

 .باشید ولی ندانید که این نام ها به چه معنا می باشد

AWS  نام انجمن جوشکاری آمریکا می باشد که نام کامل آنAmerican  

Welding Society  کار اصلی این انجمن تحقیق و تهیه انواع دستور   .است

، این ASME اما .العمل ها برای جوشکاری و بازرسی جوش می باشد

  American Society of Mechanicalسازمان که با نام جهانی 

Engineers شناخته می شود نیز شبیه به سازمان AWS اما  .می باشد

به صورت بسیار گسترده تر در زمینه های مکانیکی و ساخت  ASME سازمان

 .انواع سازه ها فعالیت می کند
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 می  American petroleum instituteنیز که نام اصلی آن API سازمان

 ه برداری از انواع لوله های گازیباشد در زمینه تحقیق و توسعه ساخت و بهر

 .و نفتی فعالیت می کند

 ا قطعه ای استاندارد های جوشکاریاین سه سازمان برای هر نوع سازه و ی

 .خاص خود را دارا می باشند

 

 استاندارد جوشکاری
  هیه دستور العمل جوشکاری و یا بهبه ت ابتدا قبل از شروع جوشکاری نیاز 

ها توسط مهندسین جوشکاری واجد شرایط WPS  .می باشیم WPS اختصار

 را  WPS این مهندسان دوره های مخصوص نوشتن .نوشته می شود

 .گذرانده اند و با چگونگی استفاده از انواع استاندارد ها آشنایی دارند

ف برای تهیه دستور العمل معموال بر حسب نیاز از دو یا چند کد مختل

 العمل های جوشکاری مجموعه فرآینددستور  .جوشکاری استفاده می شود

برای  .هایی هستند که از قبل از جوشکاری آغاز و پس از آن نیز ادامه دارند

 ازی قطعه، انتخاب روش و الکترود،مثال می توان به مراحل آماده س

 ییدن شیوه بازرسی و تاوضعیت جوشکاری و یا آمپر جوشکاری و همچنی

 معموالً بسته به نوع قطعه از انواع استاندارد ها نظیر .جوش اشاره کرد
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ASME و AWS و  APIرد استاندا در زیر به بررسی انواع .استفاده می شود

 .می پردازیم API و AWS وASME  های جوشکاری
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 ASME  استاندارد

 
  مکانیک و ساخت انواع دارای تعالیف بسیار زیادی در زمینه   ASME سازمان

در زیر تعالیف مربوط به جوشکاری و بازرسی جوش  .می باشد تجهیزات

 :آورده شده است

ASME SECTION 2 : این استاندارد برای انتخاب متریال جوشکاری می

 .باشد

ASME SECTION 8 :ع این استاندارد موارد مورد نیاز برای ساخت مناب

 .تحت فشار می باشد

ASME SECTION 9 : صورت کامل به انتخاب روش جوشکاریاین کد به 

مناسب و دیگر پارامتر های مربوط به آن و همچنین چگونگی بازرسی جوش 

 .می پردازد

https://www.asme.org/
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ASME SECTION 5 :باحث مربوط به بازرسی جوشکاری بهتمامی م 

 .در این بخش می باشد (NDT) صورت غیر مخرب

 ASME ها اصلی ترین تالیفات مورد استفاده از استاندارد SECTION این

 .می باشد WPS برای جوشکاری و تهیه

ASME B16.25 :این کد برای لبه های جوش شونده در خطوط لوله 

 .استفاده می شود

ASME B16.9 : برای فیتینگ های جوشکاری به سراغ این استاندارد می

 .رویم

ASME B16.49 :ازی جوش های خم از این استاندارد استفاده برای لبه س

 .می شود
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 AWS  استاندارد

 
 

AWS D10.10 :د برای تایین گرمایش سرجوش ها دراین استاندار 

 .پایپینگ به کار می رود

AWS A5.30 : از این استانداردبرای استفاده از فیلتر های جوشکاری 

 .استفاده می شود

AWS A5.18 : به بررسی الکترود های موجود برایدر این استاندارد 

 .جوشکاری قوسی در فوالدات کربنی پرداخته شده است

https://www.aws.org/
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AWS A5.4 :این استاندارد نیز در مورد الکترود های جوشکاری SMAW 

 .می باشد

AWS A5 : این بخش جمع متریال های مورد استفاده در جوشکاری در 

 .آوری شده است

AWS D1.1  :  اری در این استاندارد آمورده شدههای موجود برای جوشککد 

 .است

AWS A1.1 :ری به صورت کامل در این تالیف می بررسی ابعادی جوشکا 

 .باشد

  عتبر ترین و در عین حال پرکاربردیکی از م AWS استاندارد های جوشکاری

 .ترین استانداردها برای جوشکاری می باشند

 

 API  استاندارد

 
 

https://www.api.org/
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API 2X :برای تست NDT استراکچرهای خشکی استفاده می شود. 

API 1104  :مهم ترین استاندارد برای جوشکاری خطوط لوله استاندارد  API 

 .می باشد 1104

API 1111 :وط لولهدر این استاندارد به طراحی و شناخت و تعمیر خط 

 .می باشد OFFSHORE سازه های

API 1110 :و تست خطوط لوله انتقالی بازرسی از این استاندارد برا 

 .استفاده می شود

API 598 :این استاندارد برای بررسی ولوها استفاده می شود. 

API RP 572 : مخازن تحت فشار از این استانداردبرای بازررسی و تست 

 .استفاده می شود

API 20D :این استاندارد منحصرًا به بررسی و چگونگی آزمون های NDT 

 .گاز می پردازد برای تجهیزات نفت و

API 582 :ی جوشکاری را در صنایع نفت و گازاین استاندارد روش ها 

 .بررسی می کند

API 577 : مباحث جوشکاری و بازرسی آن در این استاندارد آورده شده

 .است
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 استفاده WPS تمامی استاندارد هایی که در باال آورده شده اند در نوشتن

 ه از استاندارد جوشکاری،ا استفادیک مهندس جوش ب .می شوند

 .دستورالعمل جوشکاری را تهیه می کند
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