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  ریاخ یاست که در سال ها  یشغل یها گاهیاز جا ی کیبازرس جوش 
قطعات و سازه   ت یاز امن نانیاطم یبرا  رایز کرده است؛ دایپ یادیز تیاهم
افراد قبل از   نیا .میدار ازیبه آن ن ی و ساختمان ی مختلف صنعت  یها

همه داده ها را ثبت کرده  دیآن با و بعد از یجوشکار  نیدر ح ،یجوشکار 
 .را ارائه دهد ی ان یپا  جیانجام شده، نتا یها شی توجه به آزما با و

 .د یشو ی با بازرسان جوش آشنا م شتریمطلب ب نی ادامه ا در

 

 ست؟یجوش چ یبازرس 1#

کار  نی دهند، ممکن است ا ی جوش م گریکدیکه اتصاالت را به  ی جوشکاران
 نی جوش، ا ی صورت عدم انجام بازرس در انجام ندهند و ی را به درست

جوش   کی .شوند جادیا یر یجبران ناپذ یامکان وجود دارد که خسارت ها
و   ی ک یاستات  یاز نقص باشد و تحمل تنش ها یعار  بایتقر  دیخوب با

 یها و مهارت ها  شیجوش با آزما بازرس را داشته باشند که ی ک ینامید
  یاست که برا ی اتیجوش عمل ی بازرس  .سنجد ی موارد را م  نیود اخ ی فن

مورد  یجوشکار  یندهایفرآ تیف یکنترل قطعات جوش داده شده و ک
 .ردیگ ی استفاده قرار م
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جوش  تیفیک  نییتوان به تع   ی جوش م ی انجام بازرس لیدال  نیمهم تر  از
ها توسط کدها و   شیآزما  نیا  .شده، اشاره کرد یو اتصاالت جوشکار 

ساخت   ،یمراحل طراح یبرا شود که  ی شده، انجام م  نیی تع یاستانداردها
صورت است   کی به  ی استانداردها در هر صنعت  نیا .شده اند جادیو اجرا ا

مرتبط  یاستانداردها دیو با توجه به کاربرد قطعه و محل استفاده از آن با
 .را انتخاب کرد

 

 بازرس جوش کی  ازیمورد ن یمهارت ها  2#

برخوردار هستند و بازرس را   یی باال ی جوش از سطح فن ی بازرس  یها دوره
  افتیجوش پس از در بازرس .کنند ی مختلف آماده م  طیکار در شرا یبرا
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  دیبا کند و تیفعال دشدهییبازرس تأ کیتواند به عنوان  ی مدرک خود م 
 :را داشته باشد لیذ یمهارت ها 

 نیب یو عالئم، اصطالحات و استانداردها  ی مهندس  ینقشه ها با •
 .آشنا باشد ی الملل

داشته  ی آن ها اطالعات کاف لیو تحل هیجوش و تجز یمتالوژ  از •
 .باشد

 .راهکارها را ارائه دهد نی بهتر ی بحران  طیشرا در •
را داشته  تیفیک پروژه و گزارش کنترل نیتدو یبرا ی کاف  یی توانا  •

 .باشد
 .حضور داشته باشد ی همه مراحل بازرس در •
 .بپردازد یجوشکار  یجوشکاران و اپراتورها ت یصالح ی ابیارز به •
 .کند ی اتصاالت جوش را بررس یو آماده ساز  یجوشکار  دستورالعمل •
 .کند ی ابیدر جوش را ارز  ی انبار کردن فلز خام و مواد مصرف روش •
 .را انجام دهد یجوشکار  ینقشه ها  ریو تفس ی ابی بیع •
  یجوشکار  یدر جوش و قطعه مورد نظر برا ی مواد مصرف تیفیک از •

 .کند دایپ نانیاطم
 .کند هیانجام شده را ته یها شی کامل جوش و آزما گزارش •
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 مراحل کار بازرس جوش 3#

 متفاوت است؛  یپروژه جوشکار  کیبازرس جوش در هر مرحله از  فی وظا
 نیبنابرا انجام روند کار نظارت داشته باشد؛ ی بر درست  دیبا ی به طور کل اما
 .کند ی و درشت کار را بررس زیر یندهایکار مراحل فرآ یاز ابتدا تا انتها  دیبا
است که قطعات و مواد   نیبازرس ا فیوظا   نیاز ساده تر ی ک یطور مثال  به
پروژه انجام   یکار را تا انتها نیا کرده و ی را بررس ازیمورد ن ی مصرف  هیپا

  یداشتند، راهکارها ی مشکل ی که مواد مصرف ی در صورت نیچن هم .دهد
 .حل مشکل را ارائه دهد یالزم برا

در آن ها  دیدارد که بازرسان جوش با ی جوش مراحل  ی بازرس ی طور کل به
 نیدر ح ی قبل از جوش، بازرس ی ازرس مراحل ب نیا .حضور داشته باشند
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از هر  یادامه شرح مختصر  در بعد از جوش هستند که  ی جوش و بازرس
 :کرد میخواه انیرا ب کی

 یقبل از جوشکار   یبازرس 1-3#

بدنه  ایقطعه، سازه و  کی یجوشکار  ندیبازرس در زمان شروع فرآ کی
طور مثال   به .ردیالزم را در نظر بگ طی تمام استانداردها و شرا دیبا ،یفلز 

تعداد طبقات  ،ییایجغراف تیضخامت ورقه ها، موقع ،یکارگاه  زات یتجه
توسط بازرس   دی با هستند که یو نحوه اتصاالت جزو موارد یاسکلت فلز 

 .ردیقرار بگ ی جوش مورد بررس 

 دیجوش با ندیکه قبل از شروع فرآ دیکن ی را مشاهده م  یادامه موارد در
 :رندیقرار بگ ی مورد بررس 

 (Root Opening) شهیر دهانه •
 (Backing) بند پشت •
 (Groove Angle) اریش هیزاو •
 (Joint Alignment) اتصال یترازبند •
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 یجوشکار  نی ح  یبازرس 2-3#

در همه مراحل کار  دی با شهیشخص مسئول هم دیدان ی طور که م  همان
بازرس  حضور .کار باشد ندیحضور داشته باشد تا شاهد اتفاقات و فرآ

رخ دهد که   ی اگر اتفاق رایمهم است؛ ز اریبس یجوشکار  نیجوش در ح
  یر یاز آن جلوگ ی تواند تا حدود  ی م  بازرس کار شود، تی فیباعث کاهش ک

 .کند

متخصصان در آن   نیا که حضور دیکن ی را مشاهده م  ییندهایادامه فرآ در
 :شود ی کار م انیها باعث بهبود جر

 (RW) یمقاومت  یجوشکار  •
 (OFW) با استفاده از شعله یجوشکار  •
 (SMAW) الکترود پوشش دار یبر رو ی ک یقوس الکتر یجوشکار  •
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با محافظت  ی رمصرف یالکترود غ یبر رو ی ک یقوس الکتر یجوشکار  •
 (GTAW) گاز

 پودر ری در ز ی جوش مصرف میس یبر رو ی ک یقوس الکتر یجوشکار  •
(SAW) 

با  ی مصرف ی جوش توخال  میس یبر رو ی ک یقوس الکتر یجوشکار  •
 (FCAW) محافظت گاز

با   یجوش تو پر مصرف میس یبر رو ی ک یقوس الکتر یجوشکار  •
 (GMAW) محافظت گاز

 

 یبعد از جوشکار   یبازرس 3-3#

اتصاالت جوش انجام  ی بازرس دیانجام شد، با یکه جوشکار  نیاز ا بعد
  ی شات ی آزما در  .شوند ی م  میمخرب تقس ریشود که به دو گروه مخرب و غ

قطعه مورد نظر   دیشود، با ی اتصاالت مخرب انجام م  افتنی یکه برا
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  شیدر آزما اما د؛یایشود تا محدوده تحمل تنش آن به دست ب بیتخر
 .شود ی به قطعه وارد نم ی بیآس چی مخرب، ه ریغ یها

 :عبارتند از یمختلف پس از جوشکار  یها شی آزما

 (PT) نافذ ع ی ما شی آزما •
 (UT) ک یالتراسون شی آزما •
 (ET) ی گرداب انیجر شی آزما •
 (VT) ی چشم  ی بازرس •
 (MT) ی سیذرات مغناط شی آزما •
 (RT)  ی وگراف یراد شی آزما •

 

 یان یپا سخن
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  انیبازرس جوش ب ی شغل گاهیجا نهیرا در زم یدیمطلب مطالب مف نیا در
آزمون ها و دوره   دیبا د،یشو ی شغل نهیزم نیوارد ا دیقصد دار اگر .می کرد
کار را به  نی ا یبرا ی تا مهارت کاف دیشغل را بگذران  نیمربوط به ا یها

 نیا یکار  ی شغل نسبتا باال است و فرصت ها نیا  درآمد .دی دست آور
در کمتر از  دیتوان  ی م شما باشد و  ی م  شیهم به مراتب در حال افزا شغل

 .دیشو لیبازرس جوش با مهارت تبد  کیدو سال 


